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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Ազգային Ժողովը Ընդունեց Նոր
Նախագիծ. Սահմանադրական
Դատարանի Նախագահն Ու
Դատաւորները Պիտի Փոխուին

Մոսկուայի Կարմիր Հրապարակով Հանդիսաւոր Քայլերթով
Անցաւ 75 Հոգինոց Հայկական Զօրախումբը

Ա

ռողջապահութեան նախարար
Արսէն Թորոսեան այսօր ըսած է,
որ հայկական արտադրութեան «Քորոնա» ժահրի հաստատման
PCR
փորձարկիչները պատրաստ են:
Անոնք պիտի օգտագործուին
Առողջապահութեան նախարարութեան կողմէ պետական պատուերով իրականացուող հետազօտութիւններուն համար:
«Ասիկա լուրջ յառաջընթաց է մեր
բժշկագիտութեան եւ հիմնարար
գիտութիւններու համար: Շնորհակալութիւն կ՛ուզեմ յայտնել Մոլեկուլային
(մասնիկային) կենսաբանութեան
հիմնարկին` փորձարկիչները մշակելու եւ արտադրելու համար, ինչպէս
նաեւ պարէտատան` անոնց մշակման
համար անհրաժեշտ պարագաներն ու
նիւթերը ձեռք բերելու եւ Հայաստան
ներածելու համար»,- նշած է
նախարարը:

Ա

զգային
ժողովը
առաջին
ընթերցմամբ ընդունեց «Իմ
քայլը» խմբակցութեան խումբ մը
պատգամաւորներու կողմէ ներկայացուած
Սահմանադրական
փոփոխութիւններու նախագիծը,
որով կ’առաջարկուի փոխարինել
Սահմանադրական դատարանի
նախագահը եւ ընդհանուր տեւողութեամբ ոչ պակաս, քան 12
տարի պաշտօնավարած Սահմանադրական դատարանի անդամները
(դատաւորները):
Օրէնքի նախագիծը ընդունուած է
միաձայն՝ 89 «կողմ» ձայնով:
Խորհրդարանի նիստին կը մասնակցէր
միայն «Իմ քայլը» խմբակցութիւնը:
«Բարգաւաճ Հայաստան» եւ «Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութիւնները յայտարարած էին, որ
պիտի չմասնակցին Ազգային ժողովի
արտահերթ նիստին:

ՀՀ Նախագահը Ստորագրած
է «Սահմանադրական
Դատարանի Մասին»
Օրէնքներու Փաթեթը

Մ

ոսկուայի Կարմիր հրապարակին
մէջ իրականացուող Հայրենական
Մեծ պատերազմի յաղթանակի 75-րդ
տարեդարձին նուիրուած շքերթին
հանդիսաւոր քայլերթով անցաւ 75
հոգինոց հայկական զօրախումբը՝
գնդապետ Աշոտ Յակոբեանի գլխաւորութեամբ։ Այս մասին կը տեղեկանանք Armenpress.am-էն։
Անոնք կը ծածանէին Թամանեան
խումբի մարտական եւ Հայաստանի

Հանրապետութեան դրօշները։
Շար. Էջ 08

Փաշինեան Դիմակներ Բաշխեց Երեւանի Մէջ

Հ

Հ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
դիմակ բաժնած է Երեւանի թաղամասերէն մէկուն մէջ:
Վարչապետը շնորհակալութիւն
յայտնած է այն քաղաքացիներուն,
որոնք դիմակ կը կրէին:
Նշենք, որ քանի մը օր առաջ վարչապետը նմանատիպ նախաձեռնութիւն
իրագործած էր եւ դիմակ բաժնած
Երեւանի մէջ:

Լուրեր Աշխարհէն

Վարակակիրներու Թիւը Իջեցնելու Հանար Ստիպուած
Պիտի Ըլլանք Աւելի Կոշտ Վարուիլն. Վարչապետ

Հ

Հ նախագահ Արմէն Սարգսեան, ի
թիւս այլ օրէնքներու, ստորագրած
է նաեւ «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրէնքին
մէջ լրացումներ եւ փոփոխութիւն
կատարելու մասին օրէնքներու
փաթեթը։
Այպիսով, Ազգային ժողովի նախագահի հրապարակման պահէն՝
Սահմանադրական փոփոխութիւնները կը մտնեն ուժի մէջ, Սահմանադրական դատարանի 3 անդամները
պաշտօնանկ կ՝ըլլան, իսկ Հրայր
Թովմասեան չ՝ըլլար դատարանի
Շար. Էջ 08
նախագահ:

Հայկական Արտադրութեան
«Քորոնա» Ժահրի
Փորձարկիչները Պատրաստ Են

Մեր ընթացիկ շրջանի հիմնական
խնդիրը կը շարունակէ մնալ
«Քորոնա» ժահրի համավարակը,
կառավարութեան նիստին ըսած է
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը։
«Մենք չենք յաջողիր թիւերը

Օսմանեան Գրաւումի 600ամեակ
Սելճուքեան Գրաւումի 1000ամեակ
Սուլթան Էրտողան (… կանխածի՞ն), յաճախ իր
փարանոյա-ն սանձազերծելով, կը սոնքար թէ ինք
ժառանգորդն է օսմանցիներուն եւ սելճուքներուն,
եւ մեծ շուքով պիտի նշէ Կոստանդնուպոլսոյ
գրաւումին 600-ամեակը՝ 2053 թուին...
Էջ 03

իջեցնել ու մենք գիտենք ատոր
պատճառը, հակահամաճարակային
կանոնները համատարած կերպով
չեն պահպանուիր, մենք ստիպուած
ենք աւելի ու աւելի կոշտ վարչական մեթոտներ կիրառել կանոնները
պահպանելու նպատակով», - ըսած
է ան։
Վարչապետը նշած է, թէ եթէ
քաղաքացին դիմակ չի կրեր եւ
ոստիկանը կը մօտենայ անոր
ու կ’արձանագրէ, որ չունի նաեւ
փաստաթուղթ, այդ պիտի համարուի
երկու առանձին վարչական իրաւախախտում ու երկու առանձին վարչական վարոյթով պիտի արձանագրուի։
Շար. Էջ 10

Book Of Canon Law Of Armenia
Catholicos John III Of Otsoon
(717-728)
It was not until the 8th century when for the first time
the Armenian Catholicos John III of Otsoon collected all
the scattered canons of the Armenian Church Councils
of the previous centuries.
Էջ 13

Թուրքիոյ Մէջ Հայոց
Ցեղասպանութեան Հերքմամբ
Զբաղող Յատուկ Կառոյց Պիտի
Ստեղծուի

Թ

ուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ
Թայիփ Էրտողանի նախագահութեամբ կայացած խորհրդատուական բարձրագոյն կոմիտէի նիստին
կայացուած է որոշում՝ ստեղծելու
յատուկ մարմին մը, որ պիտի զբաղի
Հայոց Ցեղասպանութեան հերքմամբ։

Շար. Էջ 10

Կլենտէյլի Դպրոցներուն Մէջ
Խտրականութեան Առաջքը Առնելու
Նպատակով Աշխատանքային Խումբ
Պիտի Կազմուի
Կլենտէյլի Միացեալ կրթաշրջանի վարչութեան
նախաձեռնութեամբ՝ Կլենտէյլի հանրային վարժարաններուն մէջ...
Էջ 15
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Հօր Կերպարը

Հաղորդագրութիւն
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հեռակապով
Հանդիպում Ունեցաւ Եւրոպայի Հայոց Առաջնորդների Հետ

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

Ընտանիքը մարդկային հաւաքականութեան համար յատուկ
հաստատութիւն մըն է, եւ անիկա
մարդկային պատմութեան մէջ
հիմը եղաւ շատ ուրիշ հիմնական հաստատութիւններու: Երբ
տան մը մէջ հայրն ու մայրը
հաւասարութեամբ եւ համերաշխութեամբ կը գործակցին,
յաջորդ սերունդները առողջ եւ
նպատակաուղղուած կերպով կը
կազմուին եւ աշխարհը կը լեցուի
օրինակելի ընտանիքներով,
որոնք կարողութիւնը ունին
առողջ ազգեր եւ սերունդներ
յառաջացնելու:
Անցեալ Կիրակի զուգադիպեցաւ շատ մը մշակոյթներու մէջ
ընդունուած Հայրերու Օրը,
որուն համար նկատի առնուած
է 21 Յունիսը:
Մօր մը կարեւորութիւնը
գովերգող անհատնում գրականութիւն կայ եւ շատ մը
բառհասկացողութիւններ
կապակցուած են մօր կերպարին: Նոյնքան բախտաւոր չեն
եղած մեր հայրերը այս առումով:
Այսօր առիթ է այս սիւնակով
խօսելու ընտանիքին մէջ հօր
կերպարին մասին: Իր կեանքի
առաջին տարիներուն շատ
կարեւոր է հօր դերը իր զաւակին ֆիզիկական զարգացման
եւ հիմնական շարժիչ հմտութիւններու ձեւաւորման մէջ:
Հօր եւ զաւակներու խաղերը
շատ յաճախ կը տարբերին են
այն բանէն, թէ ինչպէ՞ս մայր մը
կը զուարճացնէ իր փոքրիկները։
Հայրերը աւելի շատ հակուած
են աշխոյժ ֆիզիկական խաղերու: Անոնք նուազ կը վախնան
երեխաներու իյնալէն: Անոնք
զաւակներուն կը սորվեցնեն
շատ մը արկածախնդրական
խաղեր: Զաւակները իրենց
հօր ուսերուն նստած պտոյտի
կ՛երթան:Մարզական խաղերու
կը մասնակցին եւ նուազ նուրբ
կենցաղի կը վարժուին: Այս
բաները կը խթանեն երեխային
ֆիզիկական աշխոյժութիւնը:
Հայրը կրնայ մօր կողքին մեծ
ներդրում ունենալ իրենց
զաւակին
մտածողութեան
զարգացման գործին մէջ:
Կարծիք կայ, որ հայրերը
կրնան երեխային սորվեցնել
աւելի արագ եւ կտրուկ որոշումներ առնել: Հայրերը
մեծ ներդրում ունին իրենց
զաւակներուն
խնդիրներ
լուծելու կարողութիւնները
զարգացնելուն
մէջ:
Հօր
հետ շփումը աւելի եւս
կ՛ընդլայնէ երեխային մտահորիզոնը: Ան կը նպաստէ
հետաքրքրութիւններու բազմազանութեան:
Հօր կերպարը կարեւոր է նաեւ
մայր-երեխայ կառուցողական
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը յունիսի 24-ին
հեռակապով հանդիպում ունեցաւ
Եւրոպայի երկրների Հայոց Եկեղեցու թեմակալ առաջնորդների,
հայրապետական պատուիրակների
եւ առաջնորդական տեղապահների
հետ։
Տեսակապի ձեւաչափով հանդիպմանը մասնակցում էին Արեւմտեան Եւրոպայի հայրապետական
պատուիրակ Տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամեանը, Կենտրոնական Եւրոպայի եւ Շուէդիայի
հայրապետական պատուիրակ
Տ. Տիրան եպիսկոպոս Պետրոսեանը, Ֆրանսիայի հայոց թեմի
առաջնորդ Տ. Վահան եպիսկոպոս
Յովհաննիսեանը, Ռումինիայի հայոց
թեմի առաջնորդ եւ Բուլղարիայի հայոց թեմի առաջնորդական
տեղապահ Տ. Տաթեւ եպիսկոպոս
Յակոբեանը, Մեծ Բրիտանիայի եւ Իռլանդիայի հայոց թեմի
առաջնորդ Տ. Յովակիմ եպիսկոպոս Մանուկեանը, Գերմանիայի
հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Սերովբէ
եպիսկոպոս
Իսախանեանը,
Բալթեան երկրների հայոց թեմի
առաջնորդ Տ. Վարդան եպիսկոպոս
Նաւասարդեանը, Շուեյցարիայի
հայոց թեմի առաջնորդական
տեղապահ Տ. Գուսան վարդապետ
Ալջանեանը եւ Յունաստանի հայոց
թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ.
Խորէն վարդապետ Առաքելեանը։

յարաբերութիւններու հաստատման համար: Երեխայի զարգացման որոշ փուլի մէջ ներդաշնակ
յարաբերութիւններ
ունեցող
ընտանիքներուն
մէջ
հայրը
կ՛օգնէ իր մանկահասակ զաւակին
«առանց
ցնցումներու
առանձնանալ» եւ նուազեցնել
մօր հետ կապուածութենէն կամ
անկէ կախեալութենէն եւ մշակել
առողջ հեռաւորութիւն մը: Որոշ
հոգեբաններ նոյնիսկ խորհուրդ
կու տան հայրերուն մասնակից
լինել երեխայի համար կարեւոր
իրադարձութիւններու, ինչպէս՝
«առանձին ննջարան տեղափոխուիը» կամ դպրոց երթալ: Մէկ
խօսքով, հայրը՝ մօր կողքին իր
զաւակին «ուղեցոյցն» է դէպի
արտաքին աշխարհ: Հօր շնորհիւ
երեխան ինքզինք աւելի ապահով
կը զգայ:
Հայրը երեխային կը սորվեցնէ առողջ
կերպով ընկալել օրինակի համար

Իր հայրական օրհնութիւնն ու
բարեմաղթանքները բերելով Եւրոպայի հայկական եկեղեցական
կառոյցները
ներկայացնող
հոգեւորականներին՝ Վեհափառ
Հայրապետը կարեւորեց նման
հանդիպումների պարբերաբար
անցկացումը։ Նորին Սրբութիւնը
ողջունեց ժամանակակից տեխնոլոգիաների գործածութեամբ Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եւ Հայոց
Հայրապետի հետ առցանց կապ
հաստատելու այս հնարաւորութիւնը՝
վստահութիւն յայտնելով, որ այն
մեծապէս պիտի նպաստի հոգեւոր
առաքելութեան առաւել արդիւնաւէտ իրագործմանը, Եկեղեցին յուզող
հարցերի շուրջ քննարկումների
ծաւալմանը եւ փորձառութեան
փոխանակմանը։ Հայրապետն
օգտակար նկատեց Հայ Եկեղեցու
աւանդոյթների ու կանոնների շուրջ
թեմերի վարչականների ու հոգեւոր սպասաւորների գիտելիքների
խորացման նպատակով առցանց
զանազան ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպումը, որոնց իրագործման հարցում կարող են
իրենց նպաստը բերել Մայր Աթոռի
միաբաններն ու պաշտօնէութիւնը։
Հանդիպմանը
քննարկուեցին
Եւրոպայի հայ համայնքներին,
եկեղեցական կեանքին եւ առկայ
իրադրութեան մէջ եկեղեցականների հովուական առաքելութեանն
առնչուող մի շարք հարցեր։
Շար. Էջ 10

ինչ կը նշանակէ հեղինակութիւն
եւ այլն:
Կարեւոր է նաեւ հօր դերը երեխայի սեռական ինքնորոշման
հարցին մէջ: Տղաները, նայելով
իրենց հօրը, կը ստեղծեն վարքի
որոշակի մօտել, որուն յետագային
կը հետեւին: Աղջիկները իրենց
հօր հետ շփուելով, ինքզինքնին
կ՛ընկալեն որպէս իգական սեռի
ներկայացուցիչ: Այս բաներէն
կարելի է եզրայանգումի հասնիլ,
որ հայրը երեխային կրնայ տալ
այն ինչ, որ մայրը դժուարութիւն
ունի տալու:
Աւարտին, կարելի է ըսել, որ
ծնողները տարբեր են իրարմէ
իրենց պարտականութիւններով
երեխային հանդէպ, սակայն
անոնք իրարու լաւագոյնս կը
լրացնեն:
Շնորհաւոր Հայրերու Օր:
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
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Տեսակէտ

Օսմանեան Գրաւումի 600ամեակ
Սելճուքեան Գրաւումի 1000ամեակ
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Ս

ուլթան Էրտողան (…
կանխածի՞ն), յաճախ իր
փարանոյա-ն սանձազերծելով, կը սոնքար թէ ինք
ժառանգորդն է օսմանցիներուն
եւ սելճուքներուն, եւ մեծ շուքով
պիտի նշէ Կոստանդնուպոլսոյ
գրաւումին
600-ամեակը՝
2053 թուին, եւ սելճուքներու
Ա. Յաղթական արշաւանքին
1000-ամեակը՝ 2071 թուին։
Կ՚երեւի թէ՝ վերջերս, ան կորսնցուցած է լաւատեսութիւնը իր հեռանկարներուն
նկատմամբ։ Անհամբերացած ու մեծ շտապողականութեամբ, յանկարծ որոշեց
մեծ շուքով նշել Կոստանդնուպոլսոյ գրաւումին 567-րդ տարեդարձը՝ 29 Մայիս
2020 թուին, 33 տարի չսպասելով…։ Եւ շատ մեծ շուքով ու շռնդալից նշումն
ալ կատարեց բիւզանդական Այա-Սօֆիյա Տաճարին մէջ, իսլամական ու
օսմանական ռազմական արարողութիւններով ու Քուր՚անէն ընթերցումներով եւ
օսմանեան զինուորական երաժշտութեամբ, հսկայ տաճարին պատերը ծածկելով
օսմանեան բանակի յաղթական դրուագներու մեծադիր պատկերներով…։
Եւ… Գորոնայէն վախնալով, թէ այլ գաղտնի պատճառով, Էրտողան վիտէոյի
միջոցով անձնապէս հովանաւորեց մեծաշուք պետական հանդիսութիւնը։
Իր երկար ճառի եզրակացութեան մէջ ըսաւ. «Բիւզանդիոնի անհաւատներու
կայսրութիւնը ՍԵՒ քաղաքակրթութիւն էր, որուն յաղթեց օսմանեան իսլամի
լուսաւորութեան քաղաքակրթութիւնը…»։ (Նախորդող տարիներուն, ան այս
տարեդարձը նշել կու տար երկրորդական պաշտօնատարի մը՝ խորհրդանշական
եւ անշուք ձեւով…)։
Այս ճառը կը նմանէր Զիա Կէօք Ալփի եւ Նիհալ Ատսըզի փանթուրքական
առասպելապատումին։ Զիա Կէօք Ալփ գրած էր (իր “Türkçülüğün Esaslari”
հատորին մէջ) 1923-ին, “Güneş Dil Teorisi”ի մը մասին, որ կ՚ըսէր թէ՝ թրքերէն
լեզուն Արեւային է, եւ Մայրը՝ աշխարհի միւս բոլոր լեզուներուն… առանց
խպնելու, որ Teorisi բառը թրքերէն չի կրնար ըլլալ, քանի որ Կեդրոնական
Ասիոյ ժողովուրդները վաչկատուն ու վարձկան զինուորներէ բաղկացած էր,
որոնց իմացական կարողութիւնը չի կրնար ըմբռնել «տեսութիւն» յղացքը։
(Հետեւաբար, ներկայի թրքերէնին մէջ գտնուող հայերէն եզրերը մե՞նք փոխ
առած ենք թրքերէնէն…։ Կամ՝ ներկայի թրքերէնին մէջ գտնուող տասնեակ
հազարաւոր պարսկերէն, արաբերէն, ֆրանսերէն, անգլերէն եւ տակաւին
ուրիշ լեզուներու եզրերը… այդ ժողովուրդնե՞րը փոխ առեր են թրքերէնէն։
Բացէք թրքերէն լեզուով հրատարակուած որեւէ էջ. այդ էջին մէջ գործածուած
եզրերուն առնուազն 50 տոկոսը թրքերէն չեն ըլլար)։
Իսկ աւելի ուշ, Նիհալ Ատսըզ՝ իր “Türk Tarihinde Meseleler” հատորին մէջ (1977ին) գրած էր թէ՝ օսմանցիները “Orta Doğu Asiadan Geldiler ve Medenierliği
Dünyada Yaydilar” (Միջին Ասիայէն եկան եւ քաղաքակրթութիւնը տարածեցին
Աշխարհին մէջ…)։
Այս եւ միւս փանթուրքական առասպելապատումները այսօր սկսած են կորսնցնել
իրենց կարեւորութիւնն ու անհրաժեշտութիւնը, երբ զիրենք հովանաւորող
Արեւմտեան վերջին իմփերիալիզմը նահանջի մէջ է… խուճապի մատնելով
Սուլթան Էրտողանը, որ հաւանաբար չսպասէ մինչեւ 2071... մեծ շուքով տօնելու
համար նաեւ՝ սելճուքեան յաղթական Ա. Արշաւանքին մէկ տարեդարձը։ Սակայն
այդքանով չի կրնար ջնջել պատմական այն փաստը, որ 1042 թուին, Անիի
Թագաւորութեան վրայ սելճուքեան առաջին արշաւանքը (Գագիկ Բ. Թագաւորի
օրով) պարտուած էր հայկական բանակէն՝ Զօր. Վահրամ Պահլաւունիի
հրամանատարութեամբ։ Սակայն, Բիւզանդիոնի Մորիկ Կայսրը՝ փոխանակ
Անիի Թագաւորութեան պատնէշը զօրացնելու սելճուքեան յաջորդական
արշաւանքներուն դէմ, գործեց պատմական մեծագոյն սխալը 1045 թուին, երբ
ինք գրաւեց Անիի Թագաւորութիւնը, դաւաճանութեամբ Վեստ Սարգիսի եւ
Պետրոս Գետադարձ Կաթողիկոսի… տկարացնելով իր բանակը սելճուքեան
յաջորդ արշաւանքներուն առջեւ, եւ՝ պարտուեցաւ։ Այլապէս՝ սելճուքեան
արշաւանքը չէր կրնար յաղթանակել՝ բիւզանդական ու հայկական բանակներու
միացեալ ճակատին վրայ…։
Վերադառնալով Կոստանդնուպոլսոյ
(Constantinople) գրաւումին, այս պատմական քաղաքին անունը նախ փոխուեցաւ
Էսթանայի, ապա՝ Իսլամպուլի, եւ հուսկ՝
Իսթանպուլի։
Այլեւս յոռետես ու խուճապահար դարձած
Սուլթան Էրտողան, առայժմ կը մխիթարուի
AKP-ի նոր-օսմանական ռազմական կարգ
մը նուաճումներով՝ Հիւսիսային Իրաքի,
Հիւսիս-Արեւմտեան Սուրիոյ եւ Լիպիոյ
մէջ։ Սակայն, Իրաքի մէջ ձեւականօրէն
կը համագործակցի թշնամի Իրանի հետ,
Սուրիոյ մէջ՝ Ռուսաստանի հետ, իսկ Լիպիոյ
մէջ՝ զօրավիգ կը կանգնի ԱՄՆ-ի դրածոյ
իշխանութեան հետ (Ֆայէլ Ալ-Սարրաժի
վարչապետութեամբ), ողոքել յուսալով
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Թրամփը, եւ կը պատերազմի այս իշխանութեան ընդդիմադիր՝ Մարեշալ
Խալիֆէ Հաֆթարի դէմ, որուն ուղղակի նեցուկ կը կանգնի Ռուսաստանը, եւ
անուղղակի՝ Եգիպտոսը, Սէուտական Արաբիան եւ Էմիրութիւնները, որպէսզի
արգիլեն Թուրքիոյ, Իսլամ Սիւննիթ աշխարհի առաջնորդութիւնը, յափշտակելու
Սէուտ Արաբիոյ ձեռքէն…։ Միաժամանակ, պատերազմելով հանդերձ Հաֆթարի
բանակին դէմ, կը զգուշանայ ուղղակի ճակատելէ Ռուսաստանի հետ… եւ
թրքական բանակի զինուորներէն աւելի՝ հոն կ՚օգտագործէ իրեն վարձկան
սուրիացի ահաբեկիչները, զորս ան քաշեց Իտլիպէն՝ Ռուսաստանի պահանջով։
Տակաւին, Սուլթան Էրտողան հանգիստ չունի նաեւ ներքին ճակատի վրայ,
ուր չկայ ազգային համերաշխութիւն կամ միասնականութիւն։ Նախ՝ նոյնինքն
AKP կուսակցութիւնը ունեցաւ մեծ պառակտում մը, երբ իր անմիջական
գործակիցները (Ապտալլա Կիւլ, Ահմէտ Տաւութօղլու եւ Ալի Պապաճան)
հրաժարեցան AKP-էն, եւ հիմնեցին իրենց անջատ կուսակցութիւնները։ Ապա՝
կայ ԱՄՆ ապաստանած Կիւլէնի հետեւորդներու ընդդիմութիւնը։ Յետոյ՝ շատ
աւելի մեծ ընդդիմութիւնը՝ քիւրտերու եւ ալեւիներու, որոնք կը կազմեն մօտ
40 միլիոն «թուրքիացի» (թիւրքիէլի) եւ մօտ 10-15 միլիոն բազմազգի լայիք ու
դեմոկրատական կուսակցութիւններ ու կազմակերպութիւններ, որոնք դէմ են
Սուլթան Էրտողանի միանձնեայ ֆաշիզմին…։ Եւ՝ այս բոլոր ընդդիմադիրներու
պատգամախօս գրողներն ու մանաւանդ լրագրողները՝ խիզախօրէն ամէն օր
ԶԼՄ-ու մէջ կը մերկացնեն Սուլթան Էրտողանի վարած արկածախնդրական ու
ֆաշական քաղաքականութիւնը, յաչս հանրութեան հեղինակազրկելով զինք։
29 Մայիս 2020 թուի այս աննախընթացօրէն մեծաշռինդ հանդիսութիւնը
Այա Սօֆիայի Տաճարին մէջ, բուռն բանավէճեր ստեղծեց իշխանամէտ եւ
ընդդիմադիր թերթերու միջեւ, որոնց իբր նմոյշ պիտի անդրադառնանք այստեղ
AKP-ական «Եէնի Շաֆաք»ի եւ CHP-ական «Ճումհուրիէթ»ի միջեւ անցած
բանավէճին։
«Եէնի Շաֆաք»ի մէջ, Զէքի Քուրշուն՝ իր գրգռիչ յօդուածով, Կոստանդնուպոլսոյ
գրաւումը համարեց համազօր Մուհամմետ Մարգարէի Մեքքէ մուտքին… եւ՝
աւելիին…։ Որովհետեւ՝ եթէ Մարգարէին Մեքքէ մուտքը, Մեքքէին տուաւ
համաշխարհային ճանաչում, որպէս իսլամ աշխարհի մեծագոյն սրբատեղին,
Կոստանդնուպոլսոյ «ազատագրում»ը (գրաւումը) ողջ աշխարհին դաս տուաւ՝
կրօնական համակեցութեան քաղաքակրթութեան շուրջ… (եղե՜ր)։
Իսկ նոյն թերթի խմբագրապետը՝ Իպրահիմ Գարակիւլ, փոխանորդելով
Էրտողանի կատաղութիւնը, իր խմբագրականին մէջ կատաղի յարձակում մը
կատարեց Թուրքիոյ «թէ՛ արեւմտեան եւ թէ ալ՝ արեւելեան թշնամիներուն»
դէմ… «որոնք կ՚ուզեն խեղդամահ ընել Թուրքիան»…։
Ովքե՞ր կրնան ըլլալ Թուրքիոյ «արեւելեան» թշնամիները, եթէ ոչ՝ Ռուսաստանը,
Իրանը եւ Չինաստանը։ Ասիկա աննախադէպ հրապարակային թշնամական
պոռթկում մըն է՝ յատկապէս Ռուսաստանի դէմ։ Որոշ է թէ՝ խմբագրապետը,
միայն ամիս մը առաջ, համարձակութիւնը ունեցած պիտի չըլլար նման
պոռթկում մը ունենալու՝ «Թուրքիոյ արեւելեան թշնամիներուն» դէմ։ Իսկ
այսօր, որոշ է թէ՝ ան վերջերս ստացած է Սուլթանի կանաչ լոյսը կամ
հրահանգը այս ուղղութեամբ… (Մեր անմիջապէս նախորդ գրութեան մէջ, մենք
կանխագուշակած էինք, թէ Էրտողան կորսնցուցած է իր լաւատեսութիւնը՝
Փութինի հետ իր յարաբերութեան հեռանկարին նկատմամբ)։ Ուրեմն, այսօր՝
առաւել յոռետես դարձած ըլլալով այդ հեռանկարին նկատմամբ, աւելի մեծ
խուճապով շտապած է՝ օդին մէջ ճօճելու օսմանեան եւ սելճուքեան հնամաշ ու
ժամանակավրէպ դարձած յաղթանակներուն սուրը, հրաժարելով Ռուսաստանի
նկատմամբ ցարդ ցուցաբերած իր հաշուենկատ փրակմաթիզմէն։
Իսկ առ ի պատասխան «Եէնի Շաֆաք»ի կատաղի յարձակողականին, ընդդիմադիր «Ճումհուրիէթ» թերթին մէջ, Էրտալ Աթապէկ երկարաշունչ պատմական
յօդուած մը գրած է։ Ան նախ կը նկարագրէ, թէ նոր-օսմանականութեան
կարօտախտով վարակեալները ինչպիսի միամտութեամբ կը հրճուին, երբ լսեն
«Ճիհատ-Ֆաթհ-Ղանիմէ» երրորդութեան յաղթանակներուն լուրերը։ (Յիշեալ
երրորդութեան «Ճիհատ»ը իսլամի պաշտպանութեան համար թափուած ջանքն
է, «Ֆաթհ»ը իսլամի կողմէ ձեռքբերուած նուաճումն է, որ գրաւում մըն է, բայց
իսլամի տրամաբանութեամբ՝ «ազատագրում» է, իսկ «Ղանիմէ»ն գրաւումով
ձեռքբերուած աւարն է։ Այս երրորդութեան ոչ մէկ բաղադրիչը կապ ունի
քաղաքակրթութեան հետ, իսկ գրաւումն ու աւարը՝ բարբարոսական են)։ Եւ
կը շարունակէ. «Մուհամմէտ Մարգարէի մուտքովը Մեքքէ, միաստուածեան
երրորդ կրօն մը հաստատեց, որ հարիւրաւոր միլիոններով հետեւորդներ
ունեցաւ։ Սակայն, Ֆաթիհ Սուլթան Մուհամմէտ Բ.ի գրաւումը Իսթանպուլի՝
յատուկ տեղ մը ունենալով հանդերձ Օսմանեան Կայսրութեան պատմութեան
մէջ, միայն հանգրուան մըն է աշխարհի պատմութեան մէջ, իր արիւնալի
պատերազմի էջերով ու բնիկ ժողովուրդներու ջարդերով, եւ անփառունակ
վախճանով։ Մինչդեռ, այդ առաջին օրերուն, Եւրոպան արդէն մուտք
գործած էր Վերածնութեան (Renaissance) դարաշրջան, ուր կային 50-է
աւելի համալսարաններ, ուր աշխարհահռչակ աստղաբնագէտ Կալիլէօն,
մաթեմաթիկա կը դասախօսէր Բիզայի համալսարանին մէջ, եւ Եւրոպան վերջ
կը դնէր օսմանեան պետութեան նմանող աստուածպետական (Théocratique)
իշխանութիւններուն եւ կ՚իրագործէր Բարենորոգութիւնը (La Réforme),
մուտք գործելով մարդկայնական գիտութիւններու (Sciences Humanistes),
մտածողութեան եւ արուեստներու դարաշրջան, եւ Սբ. Գիրքը լատիներէնէ կը
թարգմանուէր՝ ֆրանսերէնի, անգլերէնի եւ գերմաներէնի, եւ հոն սկսած էր
գործել Կիւթենպերկի առաջին տպարանը…։
Մինչդեռ՝ օսմանեան պետութիւնը ամբողջութեամբ դուրս մնացած էր այս
ամէնուն լուսաւորութեան աշխարհէն, եւ ոչ մէկ նորարար ճիգ թափած էր
այս մարզերէն ներս։ Իսկ տպարանը՝ հազիւ կրցած էր հոն մուտք գործել
1730 թուին, եւ սակայն մերժեց Քուր՚անը թարգմանել օսմաներէնի, անոր
ընթերցումը սահմանափակելով արաբերէնի ծանօթներուն միայն։ Իսկ միայն
Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթուրքն էր, որ լայիք պետութիւն հաստատելով հանդերձ,
Քուր՚անը թարգմանել տուաւ լատինատառ թրքերէնի, հրաժարելով օսմաներէնի
տառերէն…»։ (Ի դէպ, կը պատմուի թէ՝ Սուլթան Ապտիւլ Համիտ Բ. կարծած է,
որ քիմիագիտութեան դասագիրքին մէջ H2O ջուրի նշանը կը նշանակէ՝ Համիտ
Բ. հաւասար է զեռոյի… եւ պահանջած է ջնջել H2O-ն դասագիրքէն…)։
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Գայլն Ու Ոչխարները
(Ժամանակակից Հեքիաթ)
ՀԵՆՐԻԿ ԱՆԱՍԵԱՆ
ՄԻ ԱՄԼԻԿ ԳԱՌ, ԻՐԵՆ ՀԱՄԱՐ
ՋՈՒՐ ԷՐ ԽՄՈՒՄ ԱՌՈՒԱԿԻՑ

…Երկա՜ր, շատ երկար մտածեց Գայլը. Իր բնակած անտառում գնալով
պակասում էր ոչխարների թիւը: Դժուարացել էր ապրուստ հայթայթելը:
Դէ՜, ինքն ի՞նչ աշխատող, նա վարժուած չէր ազնիւ աշխատանքով ապրուստ
հայթայթել: Այն ոչխարները, որոնց վրայ աչք էր տնկել` լափելու, կամաց-կամաց
հեռանում էին անտառից: Մի անգամ լսեց, որ հեռաւոր, անյայտ երկիր են
ուղեւորւում ոչխարները, ուր, ինչպէս ասում էին` աւելի հեշտ էր ապրուստ
հայթայթելը: Եւ, իսկապէս, այդ նոր երկրում մեծաթիւ ոչխարներ, տարբեր
հնարքներով կարողացել էին քիչ թէ շատ ընդունելի պայմաններ ստեղծել իրենց
ընտանիքների համար:
Այս ամէնը ճշդելուց յետոյ, մտածեց, մտածեց գայլը, ու մի օր էլ որոշեց իր
ընկերների, բազմաթիւ այլ գայլերի հետ ճանապարհ ընկնել դէպի այդ նոր
երկիրը` դիւրին ապրուստի հեռանկարով ոգեւորուած:
Շուտով գայլը զգաց, որ այդ նոր երկրում բաւական դժուար է լինելու իր
գործը: Ինչպէս միշտ, այս անգամ էլ օգնութեան եկաւ Աղուէսը, որն իր
խորամանկութեամբ բարձր դիրքի էր հասել ու իր համար «խակ խաղող» չկար
այլեւս, ու դունչն ամէն տեղ հասնում էր:
- Լսիր, Գայլ եղբայր,- դիմեց Աղուէսը իր մօտ խորհրդի եկած Գայլին,- ճի՜շդ է,
որ դու ինձնից աւելի ուժեղ ես եւ գիշատիչ, բայց գիտես նաեւ, որ ես քեզնից
աւելի խելացի եմ, եւ միշտ, իմ խորամանկութեամբ յաղթել եմ քեզ: Հիմա դու
եկել ես այն երկիրը, ուր մենք պէտք է բարեկամներ լինենք, որպէսզի միացեալ
ուժերով կարողա-նանք ոչխարների այս հսկայ բանակի հախից գալ` ոչ թէ
նրանց ուտելով, այլ` աշխատեցնելով: Թող մեզ համար ձրիաբար աշխատեն,
մի կտոր հաց է` կը տանք էլի: Որպէսզի կարողանանք մեր նպատակին հասնել,
անհրաժեշտ է, որ երկուսս էլ ոչխա-րի մորթի հագնենք եւ, որպէս տեղացի
ոչխարներ, իբր գործից-բանից հասկացողներ, նրանց գցենք մեր ճանկը:
- Իսկ նրանք չե՞ն հասկանայ, որ մենք ոչխարներ չենք:
- Ի՞նչ պիտի հասկանան…, ոչ բերան ունեն, ոչ էլ բերաններում խոտ կայ, արօտավայրի տեղին էլ ծանօթ չեն, չգիտեն թէ ինչ գազաններով են շրջապատուած:
Մեր քաղցր լեզուից արբեցած, ուզե՜ն, չ՚ուզե՜ն մեր ճանկը կ՚ընկնեն:
- Հա՜, լաւ ես ասում Աղուէս եղբայր, դու ինձնից աւելի խելացի ես ու խորամանկ,ասաց Գայլը,- աւելի լաւ է դրանց աշխատեցնել` քան թէ խժռել, թէ չէ ո՞ւր
կը հասնի` կե՜ր, հա կե՜ր…, վերջում ոչինչ չի մնայ ուտելու: Այսպիսով գոնէ
կիմանանք, որ յաւի-տեանս ոչխարներ ունենք, որոնք մեզ կը կերակրեն:
***
… Եւ այսպէս, ոչխարների մորթի հագած Գայլն ու Աղուէսը թեւները քշտած
գործի անցան: Գործարար ոչխարների տեսք առած, մի քանի օր յետոյ,
շքեղ ընդունարաննե-րում, բազմոցներին թիկնած, գրաւիչ ու բարեհամբոյր
ժպիտներները դէմքերին, հագը-կապը տեղին, սկսեցին յաճախորդներ ընդունել:
Իսկ ոչխարները գալի՜ս էին ու գալիս: Գալիս էին ու ընկնում Գայլի ու Աղուէսի
սուր ճանկերի մէջ:
- Հա՜, լաւ ես արել, որ եկել ես մեր երկիրը,- ասաց Գայլ-Ոչխարը` աշխատանք
գտնելու յոյսով իր մօտ եկած Մայր ոչխարին:
- Լաւը` լաւ, բայց դժուար է խոտի բանը, եղբայր հարազատ, եւ յետոյ, նախապէս
եկած ոչխարներն էլ իրենց համար տարածութիւններ են առանձնացրել,
ցանկապա-տել, ու չեն թողնում մեզ` իրենց ազգակիցներին արածել: Նոյնիսկ`
տարիներ առաջ, միեւնոյն արօտավայրից օգտուած ազգակիցներն անգամ երես
են թեքում մեզնից: Ես իմացայ, որ դուք լաւ արօտավայր ունէք, եւ աշխատանքի
դիմաց թողնում էք, որ աշխատաւորները արածեն:
- Ճի՜շդ ես իմացել,- ասաց ծպտուած Գայլը` աւելի հաստատուն տեղաւորուելով
բազկաթոռի մէջ,- պայմանը այսպիսին է, քոյր ոչխար, նախ` մի քանի ամիս
պիտի ձրիաբար աշխատես, համոզես մեզ, որ դու կարող ես քեզ վստահուած
գործը առաջ տանել:
- Ինչպէ՜ս թէ ձրի,- յուսահատ բացականչեց Մայր ոչխարը, հապա ո՞նց եմ
կերակրե-լու գառնուկներիս:
- Այո՜, այո՜ ձրի…, իսկ գառնուկներիդ համար` մի անհանգստանայ, էստեղ, էս
հսկայ տարածութիւնը տէրեր ունի, գիտես էլի` առիւծները, վագրերը ու միւս
կենդանիները: Նրանք յատուկ արօտավայրեր են առանձնացրել մեզ նմանների
համար: Մինչեւ չ՚ապացուցէք, որ էս երկրի հալալ-զուլալ, հարազատ բնակիչներն
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էք`ստիպուած էք օգտուել կառավարական արօտավայրերից:
- Որ այդպէս է` կարելի է փորձել,- կմկմալով պատասխանեց մայր-ոչխարը,
եւ յաջորդ օրն իսկ անցաւ աշխատանքի` հենց Գայլ-ոչխարի ընդունարանում:
***
… Գիշեր-ցերեկն իրար խառնած, աշխատում էր Մայր ոչխարը: Նուիրումը
սահման չ՚ունէր: Տէրը նայում էր, ժպտում, քաջալերում: Այսպէս անցաւ մի
քանի ամիս: Մայր ոչխարը յոգնած, հազիւ իրեն գցում էր գոմը եւ ախորժակ էլ
չէր ունենում իր նման-ների համար առանձնացուած խղճուկ արօտավայրից
օգտուելու:
Տեսնելով, որ տէրը չի մտածում իրեն վարձատրելու մասին, մի օր, համբերութիւնից
դուրս ելած դիմեց նրան.
- Տէր իմ, ժամանակը չէ՞ արդեօք ինձ վճարելու:
- Օհօ՜, շատ ես շտապում բարեկամ, շա՜տ…, հազիւ չորս ամիս եղաւ աշխատելդ,
համբերիր…, դու դեռ քեզ չես դրսեւորել ինչպէս որ պէտք է, երկու ամիս եւս`
ես քեզ կը վճարեմ…
Անցաւ եւս երկու ամիս:
- Այսօր վեց ամիսը լրացաւ, յարգելի տէրս,- դիմեց մայր ոչխարը` իր նմանների
քրտինքով ուռճացած տիրոջը, որն արդէն գիրութիւնից հազիւ էր տեղաւորւում
բազկաթոռի մէջ:
- Ճիշդ է, բարեկամս, լրացաւ…, ես քեզ վճարելու եմ, բայց քանի որ նոր արօտավայրեր ստեղծելու համար զգալի դժուարութիւնների առջեւ ենք կանգնած,
ստիպուած եմ քեզ եւ քո ընտանիքին խոստացածս տարածութիւնից շատ աւելի
փոքր տարածու-թիւն յատկացնել: Ստիպուած ես եւս մէկ տարի դիմանալ:
- Ի՜…ի՜…ի՞նչ,- ապշած ու զարմանքից քարացած Մայր ոչխարը ուրիշ ոչինչ
չգտաւ ասելու, եւ միայն իր անզօր, թուլացած թաթերը առաջ պարզած` փորձեց
յարձակուել տիրոջ վրայ:
Բայց ի՞նչ իմանար խեղճ Մայր ոչխարը, որ դիմացինը` այդքան բարեհամբոյր
ժպիտով տէրը ոչ թէ ոչխար էր, այլ` գայլ, ոչխարի մորթի հագած գայլ:
- Դո՜ւ, ապերախտ անասուն,- բղաւում էր տէրը,- ես քեզ վեց ամիս աշխատանք
եմ տուել, պայմաններ ստեղծել քեզ համար, խորհուրդներ տուել, բացատրել
թէ ինչպէս օգտուել «կառավարական արօտավայրից», իսկ դո՜ւ, որպէս մի
ապերախտ անասուն, դեռ դժգոհո՞ւմ ես…
Գայլը չէր նկատել, որ բազկաթոռից վեր ցատկելիս ու անզգոյշ շարժումներ
անելիս, բացուել էին ոչխարի մորթու ծպտուած կոճակները:
- Լա՜ւ…, լա՜ւ…, տէր իմ,- փորձում էր արդարանալ Մայր ոչխարը` աչքը չկտրելով
տիրոջից,- ես…, ես էլի կը սպասեմ, բայց…, բայց չեմ հասկանում տէր իմ, իմ
օրինա-կան խնդրանքը այդքան ազդե՞ց ձեր վրայ, որ…, որ…, ներեցէք, սկսում
եմ ձեզ չճանաչել…: Ներեցէք, տէր իմ, բայց քիչ է մնում, որ ձեզ մեր դարաւոր
թշնամուն` գայլին նմանեցնեմ…
- Այո՜, այո՜…, ես կարող եմ գայլի նմանուել, երբ իմ ստորադասը փորձում է
բան խնդրել ինձնից: Իսկ քեզ` ներում չկայ…, դո՜ւրս այստեղից, դո՜ւրս, մէկ էլ
չ՚երեւաս…
Շուարած Մայր ոչխարը գլխիկոր դուրս եկաւ տիրոջ առանձնասենեակից`
այդպէս էլ չհասկանալով, թէ իր օրինական խնդրանքը ինչո՞ւ պիտի այդպէս
ազդէր տիրոջ վրայ, որ նա զայրոյթից պայթած` գայլի նմանուէր:
Այդպէս չհասկացան նաեւ իրենից յետոյ եկող բաւական թուով միամիտ
ոչխարներ եւս: Եւ նրանք, ինչպէս եւ ինքը, դառը փորձութիւնիղ յետոյ եկաւ
այն համոզման, որ հարկաւոր է յոյսը դնել միայն ու միայն սեփական ուժի վրայ:
Եւ այսպէս, յուսախաբ ոչխարները ժամանակի ընթացքում իրենց ուժերով,
իրենց գառների օգնութեամբ սկսեցին մացառուտներից մաքրել չոր ու անապատ
վայրերը, ջուր հասցնել հեռաւոր վայրերից, խոտ ու բոյս աճեցնել: Որոշ ժամանակ
անց բարիքը հոսեց նրանց «բնակարաններից» ներս եւ նրանց կեանքը մտաւ
բնական հունի մէջ:
***
…Ասում են, որ մինչեւ օրս էլ, ոչխարի մորթի հագած Գայլն ու Աղուէսը
շարունակում են իրենց ճանկը գցել միամիտ ոչխարների, ու առանց վարձատրութեան, եւ կամ էլ չնչին գումարով աշխատեցնում են իրենց օգտին:
Սակայն, գազանների եւ ընտանի կենդանիների մէջ արդէն սկսել են պտտուել
շշուկներ` մորթափոխ եղած գայլերի ու աղուէսների մասին:
Ասում են, որ պատահում է նաեւ հակառակը, մէկ-մէկ էլ իրական ոչխարներն
են գայլի մորթի հագնում:
…Իսկ ոչխարները գալի՜ս են ու գալիս: Եթէ պատահեց, որ իրենց բախտից բարի
մի ազգակից հանդիպեց` ուրեմն չեն ընկնի գայլերի ու աղուէսների գիրկը, ու,
որոշ նե-ղութիւններից յետոյ, կը կարողանան իրենց համար արօտավայրեր
ունենալ: Իսկ թէ
ընկան ծպտուած գայլերի գրասենեակները, նրանց քաղցր-մեղցր լեզուից արբեցած`կ՚ընկնեն նրանց ճանկը ու ապագայի վառ յոյսերով տարուած, երկա՜րերկա՜ր ժամանակ ձրիաբար կ՚աշխատեն նրանց համար:
Այստեղ վերջանում է մեր հեքիաթը: Երկնքից ընկնում է երեք խնձոր. Մէկը,
որ որդնած է` Գայլերի համար է, միւսը` միամիտ ու ազնիւ ոչխարների, իսկ
երրորդը` հեքիաթի հեղինակի, որ հաւատում է նման հեքիաթների, որոնք,
դժբախտաբար իրականութիւն են:
Հեքիաթի հեղինակը համոզուած է, որ օտար ուժերն ու ազգակիցները պէտք
չէ, որ խանգարեն «առուակից իրեն համար ջուր խմող ամլիկ գառին»,- թող
խմի, թող խմի` իրեն համար, թէ պէտք է` թող արածի նաեւ…:

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

ՉորեքշաբÃÇ, 24 Յունիս 2020

Պահպանենք Արեւմտահայերէնը
ՆՈՒԱՐԴ ՄԱՏՈՅԵԱՆ-ՏԱՐԱՔՃԵԱՆ
Ա.- Արեւելահայերէնն Ու արեւմտահայերէնը Հայ Ժողովուրդի Պատմական Ճակատգիրն Է Մենք Ենք Մեր Լեզուին Ճակատագիրը Որոշողը
Լեզուագիտութեան մէջ ընդունուած տեսակէտ մըն է, թէ լեզուին բոլոր
յատկութիւնները կը կրեն ժողովուրդի մտածելակերպին, միջավայրին եւ
քաղաքական կեանքի ազդեցութիւնը:
Այսինքն՝ իր ապրած կեանքի ընթացքով ժողովուրդը կ՚որոշէ լեզուին ճակատագիրը:
Լեզուական փոփոխութիւններու, առաւել կամ նուազ չափով ենթակայ են
բոլոր լեզուները: Կը փոխուին հնչիւնական կազմն ու օրէնքները, բառերը,
քերականական ձեւերը եւ ուղղագրական կանոնները:
Այդ փոփոխութիւնները կը կատարուին աննկատելիօրէն, աստիճանաբար,
մինչեւ որ կազմեն նոր որակ, որպէս լեզուի զարգացման նոր փուլ:
Յիշենք՝ հայ ժողովուրդի դառն ճակատագրի հետեւանքով, 387 թուականին
Պարսկաստանն ու Բիւզանդիոնը համաձայնեցան Հայաստանը բաժնել
երկու մասերու, որոնք ըստ իրենց աշխարհագրական դիրքերուն կոչուեցան
Արեւելահայաստան եւ Արեւմտահայաստան:
19-րդ դարուն երբ կը ձեւաւերուէր աշխարհաբարը իբրեւ գրական լեզու,
Հայաստանի երկուածութիւնը կը շարունակուէր: Ամէն մէկը ունէր իր տնտեսական, քաղաքական եւ մշակութային կեդրոնը: Արեւելահայոց կեդրոնն էր՝
Թիֆլիզը, արեւմտահայոց կեդրոնը՝ Կ. Պոլիսը:
Գրական հայերէնի երկու տարբերակները՝ արեւելահայերէնն ու արեւմտահայերէնը կազմուեցան հիմք ունենալով երկու կարեւորագոյն բարբառներ:
Արեւելեան Հայաստանի գրական լեզուի հիմքը դարձաւ Արարատեան դաշտավայրի խօսակցական լեզուն՝ արարատեան «ում» ճիւղի բարբառը: Իսկ
արեւմտահայերէնի հիմքը դարձաւ Կ. Պոլսոյ «կը» ճիւղի բարբառը:
Արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի տարբերութիւնները ի յայտ կու գան
ուղղագրութեան, ձեւաբանութեան, շարահիւսութեան, բառագիտութեան եւ
հնչիւնական համակարգին մէջ:
Բ.- Արեւելահայերէնի Եւ Արեւմտահայերէնի Զարգացման Ուղիները Թէ
Ինչու Գրական Հայերէնի Երկու Տարբերակները Ունեցան Զարգացման
Տարբեր Ուղղութիւններ
Քանի որ լեզուի մը բոլոր յատկութիւնները սերտօրէն առնչուած են ժողովուրդին
ապրած միջավայրին եւ քաղաքական կեանքին հետ:
Հետեւաբար հայութեան երկու հատուածներու պատմական ճակատագրի
հետեւանքով, գրական հայերէնի երկու տարբերակները՝ արեւելահայերէնն ու
արեւմտահայերէնը ունեցան զարգացման տարբեր ուղղութիւններ եւ տարբեր
ճակատագիր:
Այս առումով Արեւելահայերէնին վիճակուեցաւ դառնալ պետական լեզու:
Մինչ Արեւմտահայերէնի անորոշ հեռանկարը, պատճառ դարձաւ որպէսզի
Լեզուաբանական նորագոյն մեթոտներով քննութիւնը հիմնուի միայն Արեւելահայերէնի վրայ որպէս՝ պետական լեզու:
Բոլորովին մոռնալով, որ ժամանակակից հայոց լեզուի կառուցուածքի
ամբողջական նկարագրութիւնը տալու համար, չենք կրնար անտեսել
արեւմտահայերէնի գոյութեան փաստը:
Արեւելահայերէնը որպէս ժողովրդական պարզ լեզու դարձաւ մատչելի ժողովուրդի բոլոր խաւերուն համար:
Իսկ արեւմտահայերէնը պահելով գրաբարեան դասական դրոշմը, դարձաւ
մենաշնորհը գրողներու եւ մտաւորականներու:
Հեռու մնաց ժողովուրդի լայն զանգուածներէն, որոնք կառչած մնացին իրենց
գաւառաբարբառին:
Գրական հայերէնի այս երկու դրսեւորոմները, իրենց լեզուական կառուցուածքով
ունին որոշ տարբերութիւններ:
Արեւելահայերէնը իր քերականութեամբ մօտիկ է գրաբարին, իսկ բառապաշարով հեռու:
Մինչ արեւմտահայերէնը ճիշդ հակառակը՝ իր լեզուական արժէքով աւելի մօտ
է գրաբարին, քերականութեամբ՝ հեռու:
Զգալի է տարբերութիւնը հնչիւնական համակարգին մէջ:
Արեւելահայերէնը հաւատարիմ մնաց գրաբարեան դասական հայերէնի,
Մեսրոպեան գիրերու ստեղծը-ւած մէկ հնչիւնին մէկ տառ սկզբունքին: Այդպիսով
արեւելահայերէնը պահեց եռաշարք բաղաձայնական համակարգը:
Այսինքն՝ հին հայերէնի բաղաձայն հնչիւններու համապատասխան որակները:
Այստեղ կարեւոր դեր ունի շնչեղ-ոչ շնչեղ հակադրութիւնը :
Ինչպէս՝ բ, պ, փ, - գ, կ, ք, - դ, տ, թ, - ձ, ծ, ց, - ջ, ճ, չ:
Իսկ արեւմտահայերէնը պահեց միայն երկշարք բաղաձայնական համակարգը:
Այդպիսով յառաջացան նմանաձայն, նոյնահունչ տառեր:
Ինչպէս՝ բ, փ, - գ, ք, - ջ, չ, - ձ, ց, ուր գոյութիւն չունի հնչեղ-ոչ հնչեղ
հակադրութիւնը:
Այս երեւոյթը պատճառ դարձած է աշակերտին մօտ շփոթ ստեղծելու:
Եւ այդ պատճառով նոյնահնչիւն տառերը յաճախ կը գրուին մէկը միւսին
փոխարէն:
Հետեւաբար, նոյն հնչիւնը տարբեր տառերով եւ նոյն տառը տարբեր հնչիւններով արտայայտելու միջոցը, գիտականօրէն կը նկատուի այբուբեններու
թերութիւններէն մէկը:
Ահա թէ ինչու գրական հայերէնի երկու տարբերակները՝ Արեւելահայերէնն ու
Արեւմտահայերէնը, պատմական իրադարձութիւններու, ժամանակաշրջանի
քաղաքական վերիվայրումներու պատճառով, ունեցան զարգացման տարբեր
ուղղութիւններ:
Գ.- Արեւմտահայերէնը Ոչ Պետական Բայց՝ Ազգային Լեզու Է Արեւմտահայերէն Թէ՞ Սփիւռքահայերէն
Անցնող տասնամեակներուն, սփիւռքի գաղութներուն մէջ հայկական վարժա-
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րաններու թիւի նուազումով, հայ սերունդներուն դաստիարակութիւնը դարձաւ
խնդրոյ առարկայ :
Լիբանանի հայահոծ գաղութին մէջ վարժարան մը կը փակուէր: Անդին Փարիզի
մէջ համարեայ գոյութիւն չունէր Սամուէլ Մուրատեան վարժարանը:
Սփիւռքի մամուլը ողողուեցաւ զգաստութեան կոչերով, ըմբռնելու պահին
ծանրակշիռ բնոյթը, առաջքը առնելու սպառնացող վտանգին:
Եւ հասանք այն եզրակացութեան, թէ համասփիւռքեան ուսումնական
պատասխանատու մարմնի մը գոյութիւնը այդ օրերուն ոչ միայն անհրաժեշտութիւն, այլեւ անյապաղելի պահանջ մըն է:
Այդպիսով միայն կարելի է կանխել սփիւռքի գաղութներուն մէջ հայապահպանման
հիմնական ազդակի տեղատուութիւնը, Հայոց լեզուի ընդհանուր նահանջը:
Բայց չէ՞ որ մենք աւելի շատ կը խօսինք քան կը գործենք: Զարմանալի չէ, որ
մինչեւ այսօր դեռ չենք հասած շօշափելի արդիւնքներու եւ դրութիւնը դարձած
է աւելի մտահոգիչ:
Լեզուի նահանջը ընդհանուր եւ տխուր երեւոյթ մը կը պարզէ ամէնուրեք: Երբ
տակաւին օրէ օր դպրոցներ կը փակուին սփիւռքի տարբեր գաղութներու մէջ:
Հայոց լեզուն կը նահանջէ ամէնուր եւ ամէն տեղ: Եւրոպայի եւ Ամերիկայի մէջ
նահանջը զգալի է հասարակական բնագաւառներու մէջ իր խիստ սահմանափակ
գործածութեամբ:
Որովհետեւ նոր սերունդը չունի հայերէն լեզուամտածողութիւն, որովհետեւ
շրջապատի մէջ տիրող ընթացիկ լեզուն օտար լեզուն է:
Դրութիւնը կը տարբերի Արեւելքի մեր գաղութներէն, ուր դեռ կը գործեն
ամենօրեայ հայկական վարժարաններ: Այս պարագային ալ զգալի է հայերէն
լեզուի նահանջը՝ որպէս որակ:
Որովհետեւ քիչ չեն ծնողներուն թիւը, որոնք նախապատուութիւնը կու տան
օտար վարժարաններուն եւ իրենց զաւակներուն հետ կը խօսին օտար լեզուով:
Եթէ սփիւռքի ընդհանուր պատկերը ունենանք մեր աչքին առջեւ, պիտի տեսնենք,
թէ այսօր գրեթէ անհետացած է գաւառաբարբառով խօսող սերունդը:
Իսկ ժողովուրդին կենդանի լեզուա-հաղորդակցման միջոցը խօսակցական լեզուն
է, որ հասարակութեան տարբեր խաւերու մօտ յառաջացուցած է բառապաշարի
զգալի նահանջ եւ լեզուի աղաւաղում:
Այն պատճառով, որ սփիւռքահայը զանազան գաղթօճախներու մէջ, շարունակաբար շփման մէջ կը գտնուի տեղացի բնակչութեան լեզուական աշխարհին
հետ:
Եւ բնական է, որ լեզուի հնչական տարբերութիւններ յառաջանան միջավայրի
եւ շրջապատի ազդեցութեամբ:
Ազդեցութեան նմանօրինակ երեւոյթներ կը յայտնուին բառապաշարի, քերականական կառուցուածքներու եւ ընդհանրապէս դարձուածաբանութեան մէջ:
Հետեւաբար այսօր սփիւռքի 3-րդ եւ 4-րդ սերունդը միջավայրի եւ շրջապատի
ազդեցութեամբ, արհեստականօրէն կը վերստեղծէ դարասկզբի մշակուած
արեւմտահայերէնը:
Այս դրութիւնը մեզի ըսել կու տայ, թէ սփիւռքի գաղութներուն մէջ, ժողովուրդին
խօսակցական լեզուն սփիւռքահայերէնն է:
Նման պարագայ մը, յետագային կրնայ խորացնել գրական եւ խօսակցական
լեզուներու միջեւ եղած տարբերութիւնները:
Եւ օր մը հարուստ եւ կորովի արեւմտահայերէնը, ժողովուրդի մեծամասնութեան
համար կրնայ դառնալ գրքային, ոչ կենդանի: Այն ինչ որ պատահեցաւ մեր հին
լեզուի՝ գրաբարին հետ:
Երեւոյթ մը, որ վերատեսութեան կը կարօտի համասփիւռքեան ջանքերով:
Յատկապէս ի մտի ունենալով, թէ Արեւմտահայերէնը դեռ կը շարունակէ
գոյատեւել իբրեւ սփիւռքահայութեան լեզուա-հաղորդակցման միջոց:
Հետեւաբար, որպէսզի լեզուն մնայ կենդանի, հարկաւոր է նախ փրկել
հասարակութիւնը, փրկել հայ դպրոցը:
Չմոռնանք՝ որ ժողովուրդը ինքն է, որ կ՚որոշէ լեզուին ճակատագիրը…
Դ. Արեւելահայերէնն Ու Արեւմտահայերէնը Հայոց Լեզուի Հարստութիւնն
Է
Եթէ մենք՝ պատմական ճակատագրի բերումով, քաղաքական դժբախտ
բաժանմամբ ունեցանք արեւելեան եւ արեւմտեան աշխարհաբարը: Լեզուական
տեսանկիւնէն, մեր լեզուի այս երկու տարբերակները կը հանդիսանան հայոց
լեզուի հարստութիւնը:
Լեզուներու զարգացման օրէնքին համաձայն, երբ ժողովուրդի մը գաւառաբարբառներէն մին՝ գերակշռութիւնը ունի ցեղակից բարբառներու վրայ, իր
կազմութեան կատարելութեամբ:
Ժամանակի ընթացքին այդ բարբառը կը սկսի տիրապետել միւսներուն վրայ,
ի վերջոյ կը դառնայ պաշտօնապէս ընդունուած լեզու:
Այսպէս պատահած է Ֆրանսայի Իլ տը Ֆրանսի լեզուի եւ նոյնպէս Գերմանիոյ
Հարաւային գերմաներէնի պարագային, նաեւ ուրիշ երկիրներու մէջ: Այն ինչ
որ պատահած է Հին հայերէնի եւ Նոր հայերէնին համար:
Օրինակ, ինչ անպատեհութիւն ունեցած է ֆրանսերէնի համար «Փրովանսիալ»
լեզուի եւ գրականութեան գոյութիւնը: Կամ անգլիական եւ ամերիկեան
անգլերէնը, որ թէեւ տարբեր ազգութիւններու լեզուներ են, բայց միաժամանակ
կը հանդիսանան միեւնոյն լեզուի երկու ձեւերը:
Հետեւաբար կ՚ուզենք շեշտել, թէ Հայոց լեզուի երկու տարբերակներու՝
Արեւելահայերէնի եւ Արեւմտահայերէնի գոյութիւնը, չի նշանակեր երկու
տարբեր ազգային լեզուներու գոյութիւնը: Այլ կը նշանակէ, թէ հայ ժողովուրդի
գրական լեզուի երկու տարբերակները, ժամանակակից հայերէնի կառուցուածքի
ամբողջական պատկերն է: Հայոց ազգային լեզուի գոյութեան երկու ձեւերն են։
Եւ կը նշանակէ՝ թէ Հայ ժողովուրդը ունի մէկ Ազգային լեզու՝ Արդի Հայերէնը,
իր գրական երկու դրսեւորումներով:
Ե. Արեւմտահայերէնը՝ Արեւմտահայութեան Գոյութեան Փաստն Է
«Լեզուն ամենանուրբ երեւոյթներից է,
սիրողականութիւն չի հանդուրժում,
կամայականութիւններ չի հանդուրժում»:
Գէորգ Ջահուկեան
Շար. Էջ 06

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

ՉորեքշաբÃÇ, 24 Յունիս 2020

90-Ամեակ Դպրեվանքի

Շահէ Արքեպիսկոպոս Գասպարեան
Վերատեսուչ Կիլիկիոյ Աթոռի
Անթիլիասի Դպրեվանքին
(1882-1935)

«Արմաշի երիցագոյն աշակերտը այդ օր եպիսկոպոս կը ձեռնադրէր
Արմաշի կրտսերագոյն իր աշակերտներէն մին, սերտ կապ մը
հաստատելով երկու նոյնանման հաստատութեանց միջեւ, Արմաշի
եւ Անթիլիասի Դպրեվանքներուն, առաջինին փակումէն 15 տարիներ
ետք, եւ երկրորդին բացման վաղորդայնին»

Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ
Ընտիր Հոգեւորականը

Արմաշական միջին սերունդի
ընտիր հոգեւորականներէն
մին էր Շահէ Արքեպիսկոպոս Գասպարեան, ծննդեամբ
Այնթապցի եւ սննդեամբ
Արմաշու Դպրեվանքի վերատեսուչ Եղիշէ Եպիսկոպոս
Դուրեանի շունչին տակ, որմէ
1904 թուին քահանայական
ձեռնադրութիւն կը ստանային
Չարխափանի Սուրբ Աստուածածին Մայր Տաճարին մէջ չորս օծակիցներ միասին։ Դուրեանի Զմիւռնիոյ առաջնորդութեան ընթացքին պատահեցան չորսերու
ձեռնադրութիւնը, երբ Սրբազանը յատկապէս Արմաշ եկաւ իր աշակերտները
ձեռնադրելու։ Աւաղ սակայն Շահէ Արք. եպիսկոպոս Գասպարեանի կեանքի
տարիները կարճ եղան, երբ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին կատարած իր առաջին
այցելութեան 1935 թուին, Երեւանի իր պանդոկին մէջ յանկարծամահ կ՛ըլլար։
Ծնած Այնթապ 1882.ին, Արմաշու Դպրեվանք ընդունուած 1899-ին, աւարտաճառի նիւթը եղած է «Քրիստոսի բնութեանց խնդրոյն մասին Հայ Եկեղեցւոյ
կարծիքը»։ Նախ վարեց Հալէպի եւ ապա Ատանայի առաջնորդութիւնը
«ընդհանուր համակրութեամբ եւ արդիւնաւոր գործունէութեամբ» ինչպէս
կը վկայէր Մաղաքիա Պատրիարք Օրմանեան իր «Խոհք եւ Խօսք» գիրքին
մէջ։ Բարձրագոյն ուսման հետեւելու համար Շահէ Վարդապետ կանուխէն
Ամերիկա կը մեկնէր 1914-ին Պոսթոնի մօտ Քէյմպրիճի եպիսկոպոսական
աստուածաբանական ընծայարան, վարելով միանգամայն Պոսթոնի հայահոծ
գաղութին հովւութիւնը։ Իր ուսման շրջանին 1914 Փետրուար 23 թուակիր
արժէքաւոր յօդուած մը գրած է «Վերածնութեան Ճամբուն Վրայ» վերնագրով,
յիշեցնելով հայոց ուրացուած պայքարը եւ անոնց պարտականութիւնը հանդէպ
իրենց եկեղեցիին եւ կրօնքին, լոյս տեսած «Արմաշի 25-ամեայ Յոբելեանի
Յուշամատեան»ին մէջ։
Շահէ Ծ. Վարդապետ Գասպարեան 1917-1920 վարած է Ամերիկայի թեմին
առաջնորդական տեղապահի պատասխանատու պաշտօնը՝ թելադրութեամբ
Բաբգէն Եպիսկոպոս Կիւլէսէրեանի որ տասնամեակ մը Ամերիկայի թեմէն
ներս գործող անպաշտօն միակ եպիսկոպոսն էր։ Դարձեալ ըստ Օրմանեանի
«Շահէ Գասպարեան ապագային համար արժանաւոր եւ օգտակար զարգացեալ
եկեղեցական գործիչ մը ըլլալու սահմանուած կը տեսնուի»։

Վերատեսուչ Դպրեվանքի

1931 Մայիս 24.ին Կիլիկիոյ նորընտիր Աթոռակից Բաբգէն Ա. Կաթողիկոս
Կիւլէսէրեան կը կատարէր իր անդրանիկ եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւնը որ
եղաւ նաեւ առաջինը Անթիլիասի նորահաստատ կայքին մէջ։ Ձեռնադրութեան
կը նախագահէր Տ.Տ. Սահակ Բ. Կաթողիկոս Կիլիկիոյ, եւ խարտաւիլակութեան
պաշտօնը կը կատարէր ձեռնադրեալին ուսուցիչ եւ Եգիպտահայ թեմի Առաջնորդ
Թորգոմ Արքեպիսկոպոս Գուշակեան, որ նոյն տարին Երուսաղէմի Առաքելական

Պահպանենք Արեւմտահայերէնը
Սկիզբը Էջ 05
Եթէ կարենանք ճիշդ ընկալել մեր մեծերուն՝ հայոց լեզուի պատմութեան
խորագէտ, անուանի հայագէտներու, հայագիտութեան տեսաբաններու
խորհուրդները, պիտի կարենանք իրականցնել մեր ազգային միասնութիւնը,
հայրենիքի, ազգի ու ժողովուրդի, հայ գրականութեան ու հայ մշակոյթի
միասնութեամբ:
Անցնող տասնամեակներուն, հայագիտութեան խոշորագոյն լեզուաբաններէն,
միջազգային ճանաչում ունեցող ներհուն գիտնական՝ Ակադեմիկոս Գէորգ
Ջահուկեան (որուն աշակերտելու բախտը ունեցած եմ), վերլուծելով հայ
ժողովուրդի լեզուական մերձեցման խնդիրը, լեզուագէտի իր հիմնաւորուած
խօսքը, որպէս կտակ կը փոխանցէր սերունդներուն.
«Հայ ժողովուրդի տարբեր հատուածների լեզուակսն մերձեցման խնդիրը
առաջնակարգ, բայց աստիճանական լուծում պահանջող խնդիր է, որ պէտք է
հիմնուի որոշակի ծրագրերի վրայ:
«Եթէ մենք կարողանանք ներքին եւ արտաքին սփիւռքի ներկայացուցիչների
հետ պարբերական հանդիպումներ ունենալ, մշակել տառադարձութեան
ըստ հնարաւորին մօտ սկզբունքներ. որոշենք տերմինաբանութեան եւ
բառագործածութեան քիչ թէ շատ ընդհանուր նորմաներ, իրականացնենք
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Աթոռի Հայոց Պատրիարք կ՛ընտրուէր։ Ձեռնադրեալը՝ Շահէ Ծ. Վարդապետ
Գասպարեան վարկ եւ անուն կերտած էր որպէս վարչագէտ եւ ուսումնական
անբասիր հոգեւորական թէ՛ Հալէպի եւ թէ՛ Ամերիկայի մէջ, առաջինին որպէս
առաջնորդ, եւ երկրորդին որպէս Պոսթոնի համայնքին հոգեւոր տեսուչ 17
բեղմնաւոր տարիներ։ 1930 Հոկտեմբերին կը հրաւիրուէր Բաբգէն Ա Աթոռակից
Կաթողիկոսէն Լիբանան մեկնելու եւ ներկայ ըլլալու Դպրեվանքի բացումին եւ
ստանձնելու իր վերատեսուչի նոր պաշտօնը։
Շահէ Արքեպիսկոպոս Գասպարեան Դպրեվանքի վերատեսուչի իր հնգամեայ
պատասխանատու պաշտօնը պատուով եւ արդիւնքով կատարեց, ընծայելով
եկեղեցիին ու ազգին առաջին երախայրիքը՝ Տ. Զարեհ վարդապետ Փայասլեան,
յետագային Տ.Տ. Զարեհ Ա. Կաթողիկոս Կիլիկիոյ, եւ Տ. Դերենիկ վարդապետ
Փոլատեան, յետագային Եպիսկոպոս եւ Վերատեսուչ Դպրեվանքին, որոնց
ձեռնադրութիւնը ինք կատարեց 1935 թուին։

Եպիսկոպոսական Ձեռնադրութիւնը

Կիլիկիոյ Աթոռակից Բաբգէն Կաթողիկոս նոր հաստատուած էր Կիլիկեան
Աթոռ, եւ Շահէ Ծ. Վարդապետ պիտի դառնար իր գործակիցը, ուսուցիչ եւ
աշակերտ, երկուքն ալ ազգակիցներ Այնթապէն, որոնք տարիներ գործակցած էին
Ամերիկայի թեմէն ներս։ Անթիլիաս հասնելուն չորրորդ օրը Բաբգէն Կաթողիկոս
կը գրէր Շահէ Ծ. Վարդապետին «Հալէպէն սկսելու աշակերտներ հաւաքելու
կենսական գործը» ուր նախապէս վարած էր առաջնորդական փոխանորդի
պաշտօնը, «մեծ կարեւորութիւն ընծայելով առաջին դասարանի կազմութեան»։
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսն ու իր Աթոռակիցը լաւագոյն թեկնածուն ընտրած էին եւ
հարկ տեսած զինք եպիսկոպոսացնել 1931.ի Հոգեգալստեան կիրակին՝ Մայիս
24-ին, Անթիլիասի նորաօծ Սրբոց Թարգմանչաց եկեղեցիին կից ընդարձակ
փայտաշէն տաղաւար եկեղեցիին մէջ։
Առժամեայ Խորանին հիւսիսային կողմը եօթնաստիճան սեղան մը պէտք էր
օծուէր զոր կատարեց Թորգոմ Արքեպիսկոպոս Գուշակեան, ուր կատարեցին
եպիսկոպոսական ձեռնադրութեան առաջին մասը՝ եմիփորոնի տուուչութեամբ։
Ձեռնադրութեան առիթով Եգիպտահայ թեմի Առաջնորդ Թորգոմ Արքեպիսկոպոս
յատկապէս կու գար նաեւ որպէս ընծայեալին Արմաշական ուսուցիչը, կատարելու
համար խարտաւիլակի պաշտօնը, «իր իսկ ձեռքով ներկայացնելով Արմաշական
ընտրեալը եւ գիտակցաբար վկայելով անոր արժանաւորութեան մասին»։
Հոգեգալստեան օրը իրենց պաշտօնին եւ աստիճանին համեմատ զգեստաւորուեցան բոլորը, կաթողիկոսէն մինչեւ դպիր եւ Ս. Թարգմանչաց եկեղեցիէն
թափօրով ուղղուեցան դէպի տաղաւար, ըստ ցուցման Մաշտոցին։ Ձեռնադրիչն
էր Բաբգէն Աթոռակից Կաթողիկոսը ընթերակայ ունենալով Եղիշէ Կարոյեան
եւ Խադ Աջապահեան եպիսկոպոսները։ Երբ ձեռնադրող Հայրապետը գոչեց,
ըսելով «ածէք զդա այսուհետեւ ի վերայ արծւոյն», իսկոյն ընծայեալը արծուենշան
կաթողիկոսական գորգին վրայ ծնրադիր՝ բարձրաձայն կարդաց իր ուխտագիրը, տուաւ իր հաւատոյ դաւանանքը, յայտարարեց իր ուղղափառութիւնը,
պատասխանելով Կաթողիկոսի հարցումներուն։
Շահէ Վարդապետին տրուեցաւ եմիփորոն եւ եպիսկոպոսական խոյր, մինչ Ճաշու
Գիրքի ընթերցումէն առաջ Թորգոմ Արքեպիսկոպոս «արծաթապատ փոքրիկ
Աւետարան մը կը դնէր ծնրադիր ընծայեալին ծոծրակէն վար՝ թիկունքին վրայ»,
բանալով Ղուկասու չորրորդ գլխու «Հոգի Տեառն ի վերայ իմ» համարները։
Ձեռնադրիչ Կաթողիկոսը իր ձեռքը կը դնէր Շահէ Վարդապետի գլխուն վրայ
ու կը կարդար յատուկ աղօթքը, ապա կ՛երգէին «Աստուածային եւ երկնաւոր
շնորհ» մաղթերգը։

Օծումը

«Ողջոյն»էն առաջ ծերունի Սահակ Կաթողիկոս որ նոր մտած էր եկեղեցի, ուզեց
մասնակցիլ սրբազան ծէսին։ Բեմ բարձրանալով օծեց ճակատը նորընծայ Շահէ
Եպիսկոպոսին «ի նշան իր հայրական սիրոյն, ի գնահատումն իր արժանիքներուն
եւ ի գոհացումն իւր իսկ սրտին բաղձանաց»։ Բաբգէն Կաթողիկոս օծեց Շահէ
Եպիսկոպոսին աջ ձեռքին փթամատը, կարդալով եպիսկոպոսական իշխանութեան աղօթքը, տալով անոր եպիսկոպոսական գաւազանը եւ մատանին։
Ձեռնադրութեան ուշագրաւ կէտն այն էր որ Արմաշի երիցագոյն աշակերտը
Արմաշի կրտսերագոյն իր աշակերտը եպիսկոպոս կը ձեռնադրէր, սերտ կապ
մը հաստատելով երկու նոյնանման հաստատութեանց միջեւ, Արմաշի եւ
Անթիլիասի դպրեվանքներուն, առաջինին փակումէն ուղիղ 15 տարիներ ետք,
եւ երկրորդին բացման վաղորդայնին։ Նոյն օր Արմաշի հոգեւորականներէն
հինգ հոգի ներկայ էին եպիսկոպոսական ձեռնադրութեան։
ուղղագրական, կէտադրական եւ ուղղախօսական ընդհանուր միջոցառումներ,
ընդհանրապէս քայլ առ քայլ իրար ընդառաջ գնանք այն բոլոր հարցերուն,
որոնց մէջ կարելի է ընդառաջ գնալ, այդ կը լինի շատ աւելի օգտակար, քան
արեւելահայ ուղղագրութեան միակողմանի եւ հապճեպ փոփոխութիւնը»:
Այս ուղղութեամբ կարեւոր է ընդգծել հետեւեալ նկատառումները, ի մտի
ունենալով.Ա.- Լեզուն ընդհանրապէս կը կազմուի կենդանի գործածութեան մէջ:
Լեզուն կարելի չէ ստեղծել մեր ցանկութեամբ եւ մեր ցանկացած պահին:,
Բ.- Երկու գրականներու բառապաշարը, կարելի է բնութագրել մերձեցման
փոխներթափանցման որոշակի միտումներով:
Գ.- Արեւմտահայերէնի քննութիւնը հարկաւոր է կատարել լեզուաբանական
նորագոյն մեթոտներով, նկատի առնել՝
1- Գրական արեւմտահայերէնի կանոնական մակարդակը, քերականական
կառուցուածքը, զարգացման ներկայ իրավիճակին մէջ:
2- Արեւմտահայերէնի լեզուական երանգները, բառաձեւերու, կենսունակ
բառերու ներկայիս ունեցած գործածութեան ոլորտները: Լեզուի զարգացման
ուղղուածութիւնը:
Որովհետեւ՝ կանոնաւորուած արեւմտահայերէնը միայն կրնայ դիմանալ
սփիւռքացած մեր կեանքի վերիվայրումներուն:
Պահպանե՛նք Արեւմտահայերէնը, իր հարուստ աւանդոյթներով:
Արեւմտահայերէնը՝ Արեւմտեան Հայաստանի, Հայ ժողովուրդի Արեւմտահայ
հատուածի, ազգային գոյութեան եւ էութեան անհերքելի, ամենախոշոր փաստն է…:
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րաբերէնը մեծ բացական էր
մեր դպրոցներուն մէջ եւս,
ուր միայն սկզբունքով գոյութիւն ունէր ան: Այս «սկզբունքով»-ը
ըսելու խաբուսիկ ձեւ մըն է, որ որեւէ
իմաստ եւ բովանդակութիւն չունէր:
Դասացուցակին վրայ նշանակուած
էր ան՝ ճիշդ է, դասագիրք մըն ալ
ունէինք մեր պայուսակներուն
մէջ՝ ա՛յդ ալ ճիշդ է, սակայն այս բոլորին իմաստը չէինք ըմբռներ: Մեզմէ
առաջ այդ իմաստը չէին ըմբռներ իրենք՝ արաբերէնի ուսուցիչները, որ
կրթական նախարարութիւնը կը տրամադրէր: Պետական պաշտօնեայի սուր
հոտառութեամբ անոնք իսկոյն կ’անդրադառնային, որ կը գտնուէին բոլորովին
խոպան դաշտի մը մէջ, ուր գրեթէ ընելիք չէր մնար իրենց, թող որ շատ ալ
դժգոհ ըլլալու տպաւորութիւն չէին ձգեր. ուստի մեղսակից համաձայնութեամբ
մը թոյլ կու տային, որ ուզածնիս ընենք, իրենք ալ իրենց կարգին զբաղումի ու
ժամանցի միջոցներ կը գտնէին. արաբերէնի ուսուցչուհի մը ունէի, օրինակ,
որ դասարանին մէջ կանաչ լուբիա, անանուխ կամ ազատքեղ կը մաքրէր:
Եւ այսպէս տարիները հեզասահ կ’անցնէին, մեր արաբերէնի ուսուցիչներէն
ոմանք հայերէն ալ կը սորվէին, հայ աղջիկ առնող ալ եղաւ, մինչ մեր
«արաբագիտութիւնը» յաւիտենական տեղքայլի մէջ կը մնար:
Ոչ ոք դժգոհ էր այս կացութենէն:
Եւ ինչո՞ւ դժգոհիլ, ի՞նչ կար որ. գրեթէ բոլորս ալ մէկ-երկու տարիէն ուսումը
պիտի ձգէինք ու մտնէինք շրջակայ արհեստանոցներէն մէկը, ուր մեզմէ շատեր
արդէն բաւական ելեւմուտք ունեցեր ու կօշիկ մաշեցուցեր էին եւ ուր իշխող
լեզուն հայերէնն էր կամ թրքերէնը, աւելի յաճախ այս վերջինը:
Կային ուրիշ, աւելի «հիմնաւոր» պատճառաբանութիւններ եւս՝ ոմանք լսովի,
ուրիշներ տեսովի.
– Ասի մեր երկիրը չէ, ի՞նչ պիտի ընենք իրենց լեզուն...
– Արդէն արաբերէնը կարեւոր լեզու մը չէ...
– Արաբները իրենք ալ արաբերէն չեն սորվիր...
– Մենք Հայաստան պիտի երթանք, հոն արաբերէնը չ’անցնիր...
* * *
Բայց մեր չար բախտէն այդ տարի արաբերէնի նոր ուսուցիչը յայտարարեց,
որ ամէն աշակերտ պարտի գրական արաբերէնով պատմութիւն մը սորվիլ
ու պատմել ընկերներուն՝ ի՛ր ներկայութեան: Այս պահանջը լախտի այնպիսի
հարուած մըն էր, որուն ազդեցութիւնը ամէնէն աւելի զգացողներէն մէկն ալ
ե՛ս էի. ինչպէ՞ս կարելի էր չգիտցած լեզուովդ գոց սորվիլ ամբողջ էջ մը, թերեւս
երկու էջ: Գրաբար սորվիլը աւելի դիւրին էր: Տակաւին կար զաւեշտական մասը.
մե՛նք պիտի ընտրէինք պատմութեան նիւթը:
Երկար տատամսումներէ, մտմտուքներէ ու չկամութենէ ետք վերջապէս գտայ
գրութիւն մը, որ երկու կատուներու պատմութիւնը ըլլալու էր, քանի խորագիրին
վերեւ կը գտնուէին երկու կատուներ: Իսկ այդ խորագիր ըսուածն էր՝ «Ալ
ղարղազան ուալ ղարղազուն». մինչեւ հիմա ալ չեմ կրցած լուսաբանուիլ, թէ
ի՛նչ կը նշանակեն այս երկու բառերը՝ անո՞ւն են, ածակա՞ն են, մակդի՞ր են,
ինչենի՞ են, ինչացո՞ւ են՝ գնա՛-հասկցի՛ր...
Եւ այնուհետեւ ինծի համար սկսաւ սպիտակ գիշերներու, ծով համբերութեան, տանջանքի, յուսահատութեան, անդուլ ու անմիտ կրկնութիւններու
անվերջանալի շարք մը, ուր պէտք է քայլ առ քայլ նուաճէի գողգոթաս, որ
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սկիզբը բոլորովին անհասանելի կը թուէր, բայց ահա ժամանակին հետ կամացկամաց յաղթահարուեցաւ: Մինչեւ որ օր մըն ալ նկատեցի, որ կրնամ անսայթաք
արտասանել մօտաւորապէս 35-40 տողանի այդ անիծեալ հատուածը: Ու
սպասեցի՝ հոգէառ հրեշտակի փողին սպասողի համակերպութեամբ, մինչեւ
որ հասաւ կարգս:
– Պատմութիւն սորվա՞ծ ես,– օր մըն ալ հարցուց ուսուցիչս...
– Այո՜,– պատասխանեցի ինքնավստահ ու շէնշող շեշտով մը, եւ առաջ անցնելով
սկսայ...«Ալ ղարղազա՜ն ուալ ղարղազո՜ւն»:
Տպաւորութիւնը...շշմեցուցիչ էր:
Ոչ ոք ականջին կը հաւատար՝ ո՛չ ուսուցիչը, ո՛չ ընկերներս, ո՛չ ալ մանաւանդ ե՛ս,
որ թեւեր առած կը սաւառնէի գրական արաբերէնի վերամբարձ ու դարձդարձիկ
ոլորտներուն մէջ: Ձայնիս կ’ընկերանային ձեռքի շարժումներս՝ ա՛լ չեմ գիտեր
ինչ ներդաշնակութեամբ...եւ ինչպէս կ’ըսեն՝ կը գերազանցէի՜ ինքզինքս:
– Աֆե՜յք,– «ապրի՛ս» կրցաւ արտասանել ուսուցիչս՝ դժուար սթափելով կրած
տպաւորութենէն ու աւելցուց,– «աշրա ալա աշրա»,– այսինքն՝ «տասը տասի
վրայ»:
Իսկ երբ կը պատրաստուէի յաղթական տեղս երթալ՝ աւելցուց.
– Յուսամ յաջորդն ալ այսպէս լաւ կը պատրաստես...
Յաջո՞րդ...ճի՛շդ ահա հո՛ս էր որ տառացիօրէն փլայ ես իմ վրաս:
Ուրեմն յաջո՞րդ մըն ալ պիտի ըլլար...
Օ՜, ո՜չ, անկարելի՜ է, այդքան անարդարութիւն չի կրնար պատահիլ:
Եւ չպատահեցաւ: Նոյն պահուն իսկ որոշեր էի, թէ ի՛նչ պիտի ընեմ:
Երկու ամիս սահած էր այն օրէն, երբ ուսուցիչս դա՛րձեալ կանչեց զիս:
Եւ ես ամենայն հանդարտութեամբ ու ինքնավստահութեամբ սկսայ պատմել...«Ալ
ղարղազա՜ն ուալ ղարղազո՜ւն»:
Ընկերներս անտարբեր մտիկ կ’ընէին, իսկ ուսուցիչս, որուն մերթ ընթ մերթ,
աչքիս տակէն կը յառէի գողունի նայուածքս, կը շփէր ճակատը, յօնքերը կը
պռստէր, դիմագծերը կը ճմռթքէր, բան մը յիշելու զուր փորձեր կը կատարէր՝
առանց յաջողելու, բայց եւ այնպէս առանց ձեռնթափ ըլլալու, մինչեւ որ աւարտեցի հատուածը:
– Այս պատմութիւնը տեղ մը կարդացած եմ,– ըսաւ, բայց չեմ յիշեր՝ ո՛ւր:
Գլուխը օրօրեց, վերջին փորձ մըն ալ ըրաւ յիշելու, ապա աւելցուց «աֆեյք» մը, որ
շատ սրտովը ըլլալ չէր թուեր, յայտնեց նիշս ալ՝ «ութ տասի վրայ», նշանակեց
յուշատետրին մէջ, նշանակում մը...որ բաւական երկար տեւեց:
Տարեշրջանը կը մօտենար իր աւարտին, կը յուսայի, որ մէյ մըն ալ պատմելու
պարտաւորութիւն պիտի չներկայանայ այլեւս: Բայց հաշիւներս սխալ դուրս
եկան, մինչեւ որ օր մըն ալ վերստին կանչուեցայ ահեղ դատաստանին հաշիւ
տալու:
Մտահոգ էի,– իսկ ուսուցիչին դէմքին վրայ կը նշմարուէր կասկածելի ու
դաւադիր խաղաղութիւն մը,– չէի յաջողեր սկսիլ, կը տնտնայի, կը վարանէի,
բայց պէտք էր սկսիլ ու հանդիսաւորապէս սկսայ, եւ մինչ ան նայուածքը կ’ուղղէր
յուշատետրին, ես գերագոյն ճիգով մը պարզեցի առագաստներս եւ՝
– «Ալ ղարղազա՜ն...»,– սակայն չհասցուցի շարունակել, երբ խօսքս խլելով՝
– «ուալ ղարղազո՜ւն»,– աւարտեց փոխարէնս՝ ճիշդ իմ շեշտովս ու կշռոյթովս:
Եւ խլացուցիչ աղմուկով մը իջաւ վարագոյրը:
*

*

*

Այնուհետեւ երբեմնի 10-ին առջեւի մէկը ջնջուեցաւ տետրակէն:
Սակայն այսքանով չփակուեցաւ հարցը: Զիս տարաւ տնօրէնին, որ Անդրանիկ
Ծառուկեանն էր եւ որուն արաբերէնը իմինէն աւելի փայլուն չէր. ուստի
կանչուեցաւ թարգման մը: Եւ ահա ուսուցիչը մանրամասն պատմեց եղելութիւնը:
Ես նկատեցի այն շատ նուրբ քմծիծաղը, որ գծագրուեցաւ Ծառուկեանի դէմքին
վրայ եւ որուն ծանօթ էի մեր ամէնօրեայ շփումներուն բերումով, երբ վերահասու
դարձաւ պատմութեան աւարտին...
– Շատ լաւ, ես հարկը կը տնօրինեմ,– հանգստացուց եւ արձակեց մեզ:
Եւ այնուհետեւ չեմ յիշեր, թէ որեւէ «տնօրինումի» առարկայ դառնայի:

Տեսակէտ

Օսմանեան Գրաւումի 600ամեակ...
Սկիզբը Էջ 03
Եւ Էրտալ Աթապէկ, եզրափակելով իր յօդուածը, կը գրէ. «Իսթանպուլի գրաւման
տարեդարձին առիթով Էրտողանի կազմակերպած այս աննախընթացօրէն
շռնդալից, եւ բիւզանդական քրիստոնէական Այա-Սօֆիյա Տաճարին մէջ
կայացած՝ պետական ու զինուորական ալ հանդիսաւորութեամբ եւ օսմանեան
քայլերգերով այս բեմադրութեան համապատկերը ցոյց կու տայ՝ թէ երկրի
իշխանութիւնը երկիրը դէպի ո՞ր արկածախնդրութեան կ՚առաջնորդէ»։
(«Եէնի Շաֆաք» եւ «Ճումհուրիէթ» թերթերէն մէջբերումները կատարած
ենք լիբանանցի հմուտ թրքագէտ Մուհամմէտ Նուրետտինի յօդուածէն, որ
լոյս տեսաւ լիբանանեան «Ալ-Ախպար» օրաթերթի 2 Յունիս 2020 թուակիր
համարին մէջ։ Մենք հեռախօսային զանգով շնորհաւորեցինք զինք, իր այս
յօդուածին համար, եւ որոշեցինք հայ ընթերցողին հասանելի դարձնել՝ երկու
հակադիր մէջբերումները)։
Ահա այսպէս, Օսման եւ Սելճուք բարբարոսներու ժառանգորդ Սուլթան
Էրտողան՝ քաղաքակրթութեան դասեր կու տայ աշխարհին, այսօր՝ 21-րդ
դարուն մէջ, առանց խպնելու, առանց այլայլելու կամ վարանելու։ Անաչառ
հոգէախտաբան մը ի՞նչ ախտաճանաչում պիտի տար արդեօք՝ այս պահուն,
Էրտողանի հոգեվիճակին մասին։
Եթէ՝ Սուլթան Էրտողան, AKP-ի երկարատեւ իշխանութեան շրջանին, Թուրքիոյ
«խորքային իշխանութիւնը» հանդիսացող Քեմալական Բանակը մաքրագործած
չըլլար՝ հեղինակաւոր ու բարձրաստիճան քեմալական զինուորականներէն,
ներկայի Թուրքիոյ պարզած ներքին արտակարգօրէն խռովեալ եւ անկայուն
իրավիճակը, անխուսափելի դարձուցած պիտի ըլլար զինուորական նոր

յեղաշրջում մը։ Սակայն այսօր՝ Քեմալականութեան առումով, ամորձահատուած
բանակը, ցոյց չի տար այդպիսի յեղաշրջումի մը պատրաստակամութիւնը կամ
ցանկութիւնը։
Իսկ Սուլթան Էրտողանի հակառակորդ ընդդիմադիր բոլոր դեմոկրատական
ուժերը դէմ են զինուորական յեղաշրջումին, զայդ նկատելով՝ հակադեմոկրատական ու ֆաշական յեղաշրջում, եւ սակայն, իրենք եւս պատրաստ չեն (կամ ցարդ
յաջողած չեն) միաւորուելու միացեալ ճակատի մը մէջ, որպէսզի իրականացնեն
դեմոկրատական յեղաշրջումը, կամ՝ յեղափոխութիւնը…։ Եւ այս երկու կողմերուն
(բանակին ու ժողովուրդին) անպատրաստութենէն կ՚օգտուի Սուլթան Էրտողան,
իր միանձնեայ բռնատիրութիւնը պարտադրելու համար։
Որովհետեւ՝ անպատրաստութեան պատճառը այն է, որ այդ բոլոր ուժերը չեն
ներկայացներ միասեռ զանգուած մը… այլ՝ բաժանուած են ցեղային, ազգային,
կրօնական ու դասակարգային ալ առումներով…։
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Մանրապատումներ Նշանաւոր Մարդոց Կեանքէն
Փրոֆ. Օշին Քէշիշեան

վերցուցեր էին։

Մ

եր ծանօթ մտաւորականներէն մէկը, Պր. Աւետիս Եափուճեանը, սիրտի
վիրաբուժութեան ենթարկուեցաւ եւ չորս «կամուրջ» աւելցուցին
սիրտին վրայ։ Բարեբախտաբար բուժուեցաւ եւ հիւանդանոցէն տուն
վերադարձաւ։ Երբ այցելութեան գացինք, մեծապէս գնահատելով բժիշկներուն
կատարածը յայտնեց որ իսկապէս մասնագէտ են, որովհետեւ չորս կամուրջ
դրին եւ «տէօրթեոլցի» ըլլալս ինչպէս գիտցան...
***
Հանրածանօթ լայնախոհ գրող Աբրահամ Ալիքեան շրջան մը Մոսկուա
կը բնակէր եւ օր մը երբ հոն կը գտնուէի հեռաձայնեցի որ իրեն պիտի
այցելեմ։ Թելադրեց որ շատ զգոյշ ըլլամ։ Իր ազատամտութեան
պատճառով, Խորհրդային Գաղտնի Ոստիկանութիւնը միշտ տունին
մօտ էր եւ յաճախ կը խուզարկէր իր բնակարանը մէկու մը այցելութենէն
ետք։ Սփիւռքէն թերթեր կը կարդար։ Յայտնեց որ շէնքէն դուրս ելած
ժամանակս եթէ ոստիկան մը հարց տար ինծի թէ որեւէ նուէր տուած
եմ իրեն, բնականաբար ժխտական պատասխան պիտի տայի։ Ժամ մը
այցելելէ յետոյ խուսափելու համար ոստիկաններէն՝ երբ շէնքին ետեւի
կողմէն դուրս ելայ, իսկապէս ալ ոստիկանը վազեց ետեւէս եւ Ռուսերէն
սկսաւ խօսիլ։ Երբ գլուխս շարժեցի Անգլերէնով հարցուց որ նուէր տուած
եմ Ալիքեանին։ Պիտի ըսէի որ Ալիքեանը չեմ ճանչնար, բնականաբար
միտքս փոխեցի խելքս գործածելով վստահ էի որ ոստիկանը գացած տեղս
գիտէր, ուստի «ոչ» պատասխանեցի։ Յետոյ իմացայ որ ոստիկանը եկեր
էր տունը եւ դարակները պրպտեր է ...ու «Բագին» գրական ամսագիրը

***
Յովհաննէս Շիրազին օր մը հարցուցի որ երբ պիտի դադրի Մասիսի մասին
գրելէ։ «Հայաստանի կողմէն դիտելով շատ գրեր եմ,» ըսաւ, «մէկ հատ ալ միւս
կողմէն դիտեմ, գրեմ, եւ այլեւս չեմ գրեր...» ըսաւ։
***
Ամէն անգամ որ Ֆրեզնօ կ՛երթայի եւ եթէ Սարոյեանը հոն էր անպայման կը
հանդիպէինք։ Օր մը Վահէ Հայկին, Արամ Արաքսին եւ Եղիա Ճինտեանին
հետ այցելութեան գացինք եւ խօսակցութեան ընթացքին Սարոյեան
Վահէ Հայկին ըսաւ։ «Ամէն մարդ կը հաւնի եղեր գրածներդ եւ ինչու
Անգլիերէն չես գրեր»; Վահէ Հայկ պատասխանեց որ իր Անգլիերէնը քիչ
մը տկար էր։ Սարոյեան բացատրեց որ թէեւ թարգմանուած գործերը քիչ
մը կը կորսնցնեն իսկական արժէքը, բայց գոնէ Ամերիկացի ընթերցողներ
թող ծանօթանան իր գործերուն եւ ինք պատրաստ է ծախերը հոգալու։
***
Իսթամպուլահայ առաջատար տաղանդաւոր բանաստեղծ, բազմաթիւ
հատորներու հեղինակ Զահրատ (Զարեհ Եալտիզճեան) օր մը մեզի եկած
էր Նոր Տարուան առիթով, տուն մտնելէն յետոյ ըսաւ թէ դուրսը ծառին վրայ
զիկզակ լոյս դրեր եմ։ Բացատրեցի որ Անգլերէնով “Z” տառն է եւ բացատրեցի
որ ի պատիւ իրեն իր անունին առաջին գիրը զետեղեցի ծառին վրայ։ Նեղուեցաւ
որ Հայերէն «Զ» տառը չեմ դրած...

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Մոսկուայի Կարմիր Հրապարակով Հանդիսաւոր ՀՀ Նախագահը Ստորագրած է «Սահմանադրական
Քայլերթով Անցաւ 75 Հոգինոց Հայկական Զօրախումբը Դատարանի Մասին» Օրէնքներու Փաթեթը
Սկիզբը Էջ 01
Շքերթին ներգրաւուած է 15 հազար
զինուորական, 234 մարտական սարք,
80 ինքնաթիռ եւ ուղղաթիռ։ «Քորոնա» ժահր համավարակին պատճառով՝ Յաղթանակի 75-ամեակին
նուիրուած զօրահանդէսը Մայիս
9-ին չէր իրականացած եւ տեղափոխուած էր Յունիս 24։ 1945-ի այս
օրը նացիստական Գերմանիան

ջախջախած զինուորականներու
շարասիւնը հանդիսաւոր քայլերթով
անցաւ Կարմիր հրապարակով։

Սկիզբը Էջ 01
Նախօրէին,
Ազգային
ժողովը
երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջութեամբ ընդունեց «Իմ քայլը»
խմբակցութեան պատգամաւորներուն
կողմէ շրջանառութեան մէջ դրուած
Սահմանադրութեան փոփոխութիւններու նախագիծը, որմով
կ՝առաջարկուէր վերաշարադրել
Սահմանադրութեան
213-րդ
յօդուածը։ Անիկա կը վերաբերի ՍԴ

դատաւորներու եւ նախագահներու
պաշտօնավարման կարգին։
Նախագիծով կ՝առաջարկուի 12
տարիէն աւելի պաշտօնավարած
դատաւորներու
լիազօրութեան
ժամկէտը համարել աւարտած։ Նպատակը, ըստ հիմնաւորման, 2015-ի
Սահմանադրութեամբ նախատեսուած
ՍԴ ձեւաւորման նոր տարբերակին
կիրառումը ապահովելն է։

Արցախի Պաշտպանութեան Նախարարութեան Մէջ
Պաշտօնանկութիւններ

Հայաստան Ժամանած է Ֆրանսացի Բժիշկներու
Երկրորդ Խումբը
Հայաստան ժամանած է ֆրանսացի
բժիշկներու նոր խումբը` վերակենդանացման մասնագէտ բժիշկ
Լորան Փափազեանի գլխաւորութեամբ:
Խումբը պիտի աջակցի հայ բժիշկներուն «Քորոնա» ժահրի դէմ պայքարի
ծիրէն ներս:
Փրոֆէսոր Լորան Փափազեան
Մարսէյլի Նորտ բժշկական կենդրոնի
վերակենդանացման բաժանմունքի

ղեկավարն է, Մարսէյլի բժշկական համալսարանի փրոֆէսոր
եւ բժշկութեան ոլորտի յայտնի
գիտնական:
Փափազեան Ֆրանսայի մէջ «Քոչոնա» ժահրի դէմ պայքարի առաջամարտիկներէն է:
Ժամանած բժիշկները այսօր առաւօտեան արդէն անցած են գործի
Երեւանի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ»
բժշկական կեդրոնին մէջ:

Արցախի
Հանրապետութեան
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանը
ստորագրած է շարք մը հրամանագրեր:
Գլխաւոր զօրաբաժնի Զօրավար
Միքայէլ Արզումանեանը ազատուած
է Արցախի Հանրապետութեան
պաշտպանութեան բանակի հրամանատարի տեղակալի պաշտօնէն:
Գնդապետ Ստեփան Գէորգեանը
ազատուած է Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան
բանակի հրամանատարի բարոյա-

Բանաստեղծին
Անկիւնը
ԱՆԿՈՒՄ
Մեր գեղանի ու կենսալի մոլորակում
Կատարւում է քաոսային յեղաշրջում.
Աւերում են արժէքները՝ համազգային,
Իսկ «աւետում» մի վարչակարգ՝
խորթ ու խրթին։
***
Չարն ու բարին
Փոխկապակցուած
Տարրեր են հի՜ն։
Դիմէք բոլոր

հոգեբանական ապահովման գծով
տեղակալի պաշտօնէն:
Լեգենդներին։
Այդ տևական
Պայքարը դեռ
ընթանում է
Մեր օրերին։
Ծուռը նստենք
Խօսենք շիտակ։
Ո՞վ է տնքում
Չար ճամբարի
Յոյժ ճնշման տակ։
Թոյլ տուէք ես
ազդարարեմ.
-Ազգս՝ հայոց
Միշտ, շարունակ
Ելք է փնտրում
Ազատութեան,
Բայց չի գտնում։
ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Ցեղասպանութեան Կանխարգիլման Բանաձեւի
Ընդունում ՄԱԿ-ի Մարդու Իրաւունքներու
Խորհուրդէն Ներս

թեան հանդէպ գործած այլ ոճրագործութիւններու կանխարգիլման
միջազգային օրակարգի մաս կը
կազմեն, որուն հիմնական տարրերն
են` անպատժելիութեան դէմ պայքարը, ճշմարտութեան վերականգնումը, ցեղասպանութեան հիմնարար
պատճառներու բացայայտումը եւ

վաղ կանխարգելման ձեւաչափերու
հիմնումը:
Ցեղասպանութեան կանխարգելման
բանաձեւը ներկայ պահուն համահեղինակած է մօտ 60 պետութիւն:
Համահեղինակութեան համար երկու
շաբաթ եւս բաց պիտի մնայ:

Մենք Պէտք Է Ընենք Ամէն Ինչ, Որ Արցախը Կայանայ
Իբրեւ Հզօր Պետութիւն. ՀՀ Նախագահ

22 Յունիսին Ժընեւի մէջ ՄԱԿ-ի Մարդու
Իրաւունքներու Խորհուրդի 43-րդ
նստաշրջանի ժողովին Հայաստանի
նախաձեռնութեամբ առաջադրուած
Ցեղասպանութեան կանխարգելում
բանաձեւը (Resolution on prevention
of genocide) ընդունուեցաւ:
Բանաձեւը, որ աւանդաբար պիտի
ներկայացուի Հայաստանի կողմէն,
հիմնուած է Ցեղասպանութեան
յանցագործութիւնը կանխարգիլելու
եւ պատժելու տրամաբանութեան
վրայ: Բանաձեւը կը վերահաստատէ
համաձայնութեան այն դրոյթը, որ
պատմութեան բոլոր ժամանակաշրջաններուն մէջ ցեղասպանութիւնը մեծ կորուստներ պատճառած
է մարդկութեան:
Բանաձեւը համաշխարհային հանրութեան ուշադրութիւնը կը սեւեռէ
ցեղասպանութեան յանցագործութեան վտանգի եւ ժամանակակից
աշխարհին մէջ այս յանցագործութեան կրկնումը բացառելու գաղափարին վրայ` ընդգծելով այդ սոսկալի
յանցագործութեան
վերացման
ուղղութեամբ
պետութիւններու
միասնական ջանքերու անհրաժեշտութիւնը:
2020 թուականին Հայաստանի
կողմէն ներկայացուած բանաձեւը
անգամ մը եւս կը վերահաստատէ
գաղափարը, որ անցեալին գործած
ցեղասպանութիւններու արդարացումը կամ անոնց ժխտումը կրնան
նոր բռնութիւններու յանգեցնել:
Բանաձեւի թարմացուած բնաբանը
ներառած է բազմաթիւ նոր դրոյթներ.
ի թիւս այլոց, ընդգծուած է այն
իրողութիւնը, որ ցեղասպանութեան
վտանգ կայ այն երկիրներուն մէջ,
ուր զանգուածային կերպով կը
խախտուին մարդու հիմնարար
իրաւունքներն ու ազատութիւնները,
կը թիրախաւորուին եւ հետապնդուին
տոհմիկ, ցեղային, ազգային կամ
կրօնական փոքրամասնութիւնները:
Ուշադրութեան հրաւիրուած է
ցեղասպանութեան ազդակները,
ինչպիսիք են քաղաքական գործիչներու կողմէն նշուած խումբե-րուն
հանդէպ
ատելութեան
խօսքի
տարածումն ու անոնց իրական
կերպարի աղաւաղումը: Նշուած
է ազգային, կրօնական եւ տոհմիկ
փոքրամասնութիւններու մշակութային եւ հոգեւոր ժառանգութեան
ու պատմական յուշարձաններու

պահպանման կարեւորութիւնը:
Բանաձեւը կը վերահաստատէ, որ
ցեղասպանութեան կանխարգիլման
հիմնական տարրերէն է անցեալին
մէջ գործուած ցեղասպանութիւններու մասին ուսուցումը եւ զոհերու
յիշատակի յարգումը (memorialization), ընդգծուած է անցեալի մէջ
գործուած ցեղասպանութիւններուն
հետ կապուած վկայութիւններուն ու
արխիւային նիւթերուն պահպանման
անհրաժեշտութիւնը:
Հայաստանի կողմէն առաջադրուած
բանաձեւը կ’արտացոլէ հարցի
մասին ժամանակակից աշխարհին
մէջ տեղի ունեցող զարգացումներն
ու համահունչ է ՄԱԿ-ի կողմէն
նախանշուած գերակայութիւններուն: Այսպէս, անդրադառնալով ՄԱԿ-ի
Կայուն զարգացման թիրախներուն`
փաստաթուղթը կ’ընդգծ է, որ անոր
4-րդ նպատակը պէտք է իրականացուի նաեւ անցեալի մէջ գործուած
ցեղասպանութիւնները ուսուցանելու
միջոցով:
Հայաստանի կողմէն ներկայացուած
փաստաթուղթը կը բարձրացնէ
համամարդկային նշանակութեան
հարցեր, կը դատապարտէ կանանց
եւ աղջիկներուն հանդէպ ցեղասպան
գործողութիւնները եւ անոնց որպէս
ցեղասպանութեան գործիք օգտագործելու արարքը:
Բանաձեւը կ’ողջունէ Հայաստանի կողմէն նախաձեռնած «Ընդդէմ
Ցեղասպանութեան Կանխարգիլման»
երրորդ ընդհանուր ֆորումը, որ տեղի
ունեցած է Երեւանի մէջ 9 Դեկտեմբեր
2018-ին, նուիրուած՝ կրթութեան,
մշակոյթի եւ թանգարաններու
միջոցով ցեղասպանութիւններու
կանխարգիլման հարցին: Յիշեցնենք,
որ
2015
թուականին
ՄԱԿ-ի Գլխաւոր Ժողովը իր 69-րդ
նստաշրջանին ընդունեց Հայաստանի կողմէն նախաձեռնած` 9
Դեկտեմբերը «Ցեղասպանութեան
Յանցագործութեան Զոհերու Յիշատակի Ու Արժանապատուութեան
եւ այդ Յանցագործութեան Կանխարգիլման Միջազգային Օր»
հռչակելու բանաձեւը:
Հայաստանի կողմէն ձեռնարկուող այս
քայլերը սերտօրէն փոխկապակցուած
են
Հայոց
Ցեղասպանութեան
ընդունման եւ անոր ժխտողականութեան դէմ պայքարին, որովհետեւ
ցեղասպանութիւններուն եւ մարդկու-

Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեան
զրուցած է Ազգային ժողովի «Իմ
քայլը» խմբակցութեան պատգամաւոր Տաթեւիկ Հայրապետեանի եւ
քաղաքագէտ Էտկար Էլբակեանի
հետ: Այս մասին կը տեղեկանանք
նախագահի աշխատակազմի հասարակութեան հետ կապերու վարչութենէն:
«Մենք պէտք է ընէինք եւ ընենք ամէն
ինչ, աշխատինք օր ու գիշեր, որ
Արցախի Հանրապետութիւնը` իբրեւ
քաղաքական եւ պետական միաւոր,
կայանայ իբրեւ հզօր պետութիւն, հզօր`
տնտեսապէս, ռազմական ու նաեւ`
ժողովրդագրութեան իմաստով»,ըսած է նախագահ Արմէն Սարգսեան:
Ան նշած է, որ ժողովրդագրութիւնը
այսօր կարեւոր գործօն է ամբողջ
աշխարհին մէջ` հիմք հանդիսանալով անվտանգութեան, քաղաքական,
տնտեսական եւ բազմաթիւ այլ
խնդիրներու լուծման համար:
Հանրապետութեան նախագահին
համաձայն, Արցախը ունի աւելի
քան բաւարար միջոցներ` զգալիօրէն մեծցնելու իր մարդկային դրամագլուխը եւ աւելի զարգանալու: Այդ
ուղղութեամբ պէտք է կատարուին
գործնական քայլեր:
Միւս կարեւոր խնդիրը նախագահ
Սարգսեանը նկատած է պարէնի
անվտանգութեան հարցը: Անոր
համաձայն, Արցախը ունի բոլոր

կարելիութիւնները` աշխուժօրէն զբաղելու պարէնի արտադրութեամբ: «Եթէ
այսօր ունինք «Քորոնա» ժահրին հետ
կապուած խնդիրներ, որոնք ցաւագին
են, մարդկային կեանքեր կը խլեն,
վաղը պիտի ունենանք տնտեսական
խնդիրներ: Տնտեսական խնդիրներէն
զատ` պիտի ունենանք նաեւ պարէնի
անվտանգութեան խնդիր: Աշխարհին
մէջ
պարէնի անվտանգութեան
իմաստով ինքնաբաւ պետութիւններ
գրեթէ չկան»,- ըսած է ՀՀ նախագահը:
Ընդգծելով
տնտեսութեան,
ժողովրդագրութեան եւ պարէնի
անվտանգութեան
ոլորտներուն
կարեւորութիւնը`
նախագահ
Սարգսեան խօսած է այդ ուղղութիւններով ազգային, պետական
ծրագիր ունենալու մասին: «Ասիկա
չի վերաբերիր միայն Արցախին: Մեր
ուշադրութիւնը պէտք է Հայաստանի
ամբողջ տարածքին ըլլայ, Մենք
հայեցակարգային փոփոխութեան
կարիքը ունինք, մեր վերաբերմունքը
պէտք է փոխենք»,- ընդգծած է
նախագահ Սարգսեան:

Ռուս 50 Բժիշկ Կ’աջակցի Հայաստանին
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն կը յայտնեն, որ Յունիս 21-ին
յատուկ չուերթով Հայաստան ժամանած է ռուս բժիշկներու առաջին
խումբը` աջակցելու «Քորոնա» ժահրի
դէմ պայքարի ծիրէն ներս:
Առողջապահութեան նախարարութեան նախաձեռնութեան արձագանգած է ռուսաստանցի շուրջ 50
բժիշկ: Ըստ սահմանուած յաջորդականութեան` անոնք առանձին
մասնագիտական խումբերով պիտի
ժամանեն Հայաստան:
Յաջորդ խումբի այցելութիւնը
կը
նախատեսուի
Յուլիսի

սկիզբը:«Չուերթով
Հայաստան
տեղափոխուած են նաեւ առողջապահութեան
նախարարութեան
նուիրաբերուած բժշկական սարքեր
եւ անձնական պաշտպանիչ պարագաներ։
«Նուիրատուութեան համար շնորհակալութիւն կը յայտնենք «Վիվա»
բարեգործական հիմնադրամին եւ
կառոյցի հոգաբարձուներու անդամ,
բժշկական գիտութիւններու դոկտոր
Գէորգի Մելքոնեանին»,- ըսուած
է նախարարութեան տարածած
հաղորդագրութեան մէջ:

Գաղափարական
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Հաղորդագրութիւն
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հեռակապով
Հանդիպում Ունեցաւ Եւրոպայի Հայոց Առաջնորդների Հետ
Սկիզբը Էջ 02
Թեմակալ առաջնորդները Նորին
Սրբութեանը տեղեկութիւններ
փոխանցեցին
ներկայ
իրավիճակի, համավարակի կանխարգելման եւ հետեւանքների
յաղթահարման
ուղղութեամբ
թեմերի եւ հայրապետական
պատուիրակութիւնների կողմից
ձեռնարկուող քայլերի մասին։
Ուրախութեամբ ծանուցուեց, որ
առաջիկայ ամիս հայկական եկեղեցիները Եւրոպայում կը սկսեն
լիարժէքօրէն գործել՝ պահպանելով
բոլոր անհրաժեշտ կանոնները։
Այս կապակցութեամբ մասնաւոր
քննութեան առարկայ դարձաւ
Սուրբ Հաղորդութեան բաշխման
ձեւի հարցը։ Վերահաստատուեց,
որ մինչեւ նոր տնօրինութիւն
պէտք է պահպանուի բաշխման
աւանդական եղանակը՝ ապահովելով առողջապահական բոլոր
կանոնները։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
տեղեկութիւններ
փոխանցեց
համավարակի պայմաններում
Հայրենիքում Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի կողմից իրականացուող
սոցիալական, կրթական եւ առողջապահական ծրագրերի մասին։ Այս
առիթով Նորին Սրբութիւնն իր գնահատանքը յայտնեց այն թեմերին,
որոնք իրենց նուիրատուութիւննե-

րով զօրակցել են Մայր Աթոռի սոցիալական աջակցութեան ծրագրերին,
ինչպէս նաեւ իրենց երկրներում
կազմակերպել օժանդակութիւն կարիքի մէջ յայտնուած հայորդիներին։
Հայոց Հայրապետը մասնաւոր
անդրադարձ կատարեց Միածնաէջ
Մայր տաճարի հիմնանորոգութեան
եւ ամրակայման աշխատանքների ընթացքին՝ գոհունակութեամբ
տեղեկացնելով յունիսի 14-ին
տաճարի կենտրոնական գմբէթի
խաչի օծման եւ տեղադրման մասին։
Նորին Սրբութիւնն ընդգծեց, որ
խաչի զետեղումը Տիրոջ օրհնութեան եւ շնորհի նշան է, յոյս առկայ
դժուարութիւնների յաղթահարման
եւ կեանքի բնականոն ընթացքի
վերականգնման։
Զրոյցի
ընթացքում
Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը պատգամեց
հոգեւոր դասին զօրացնել ազգայինեկեղեցական կեանքը թեմերում եւ
պատուիրակութիւններում՝ նպաստելով նաեւ ազգային ինքնութեան
անխաթար պահպանմանը եւ հայ
համայնքների պայծառութեանը։
Հայոց Հովուապետը կարեւոր նկատեց, որ եկեղեցականների հովուական աշխոյժ աշխատանքի շնորհիւ
իւրաքանչիւր հայորդի ներգրաւուի համայնքային եւ եկեղեցական
կեանքում՝ այդպիսով ամրապնդելով
իր կապը նաեւ Եկեղեցու, ազգի եւ
հայրենիքի հետ։

ԲՀԿ-ն Կը Նախաձեռնէ Ստորագրահաւաք`
Սահմանադրական Դատարան Դիմելու Համար

«Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութիւնը յայտարարութիւն
տարծած է Սահմանադրութեան մէջ
փոփոխութիւններ կատարելու մասին
նախագիծի ընդունման վերաբերեալ.
«Յարգելի՜ հայրենակիցներ,
այսօր ՀՀ Ազգային ժողովի «Իմ
Քայլը» խմբակցութիւնը ընդունեց
ՀՀ
Սահմանադրութեան
փոփոխութիւններու նախագիծը,
որ ակնյայտօրէն կը հակասէ
ՀՀ Սահմանադրութեան 169-րդ
յօդուածին, ինչպէս նաեւ ՀՀ ԱԺ
Կանոնակարգ սահմանադրական
օրէնքի 86-րդ յօդուածին, որով
ուղղակիօրէն կը նախատեսուի,
որ սահմանադրական փոփոխութիւններու նախագիծը առաջին
ընթերցմամբ
ընդունելէ
ետք
անպայմանօրէն պիտի ներկայացուի Սահմանադրական դատարան՝ պարզելու առաջարկուող
փոփոխութիւններու
համապա-

տասխանութիւնը ՀՀ Սահմանադրութեան։
«Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութեան խորհրդարանական
խմբակցութիւնը, օգտուելով ՀՀ
Սահմանադրութեան 169-րդ յօդուածի 2 կէտով սահմանուած լիազօրութենէն, կը նախաձեռնէ ԱԺ
պատգամաւորներու մէկ հինգերորդի ստորագրահաւաք՝ այսօր
խորհրդարանի կողմէ ընդունուած
որոշման սահմանադրականութեան
հարցով Սահմանադրական դատարան
դիմելու համար: Կը դիմենք «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութեան
մեր գործընկերներուն՝ միանալ այս
նախաձեռնութեան՝ մեր երկրին
մէջ իրաւական անվտանգութիւնը
պաշտպանելու եւ սահմանադրական կարգի տապալումը կանխելու
համար»,-նշուած է յայտարարութեան
մէջ:

Վարակակիրներու Թիւը Իջեցնելու Հանար
Ստիպուած Պիտի Ըլլանք Աւելի Կոշտ Վարուիլն.
Վարչապետ
Սկիզբը Էջ 01
«Մենք նաեւ կ’արձանագրենք, որ
պետական բոլոր այն մարմինները,
որոնք գործ ունին քաղաքացիներու
հետ, անոնք պարտադիր հերթերը

պէտք է կարգաւորեն ոչ միայն
տարածքին մէջ, այլեւ՝ տարածքէն
դուրս», -ըսած է ան։
Վարչապետը համապատասխան
յանձնարական ուղարկած է, սակայն
պէտք է նաեւ վերահսկել վիճակը։

ՀՀ Մարդասիրական Առաքելութեան 5-րդ Խումբը
Մեկնած է Սուրիա

Լուրեր Աշխարհէն
Թուրքիոյ Մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան Հերքմամբ
Զբաղող Յատուկ Կառոյց Պիտի Ստեղծուի
Սկիզբը Էջ 01
Այս մասին կը տեղեկանանք
Ermenihaber.am-էն, որ կը վկայակոչէ
milliyet.com.tr-ը։
Էրտողանի
հրահանգով՝
նոր
կառոյցը պէտք է զբաղի Հայոց
Ցեղասպանութեան թեմայով նոր
մարտավարութեան մշակումով,
ինչպէս նաեւ միջազգային հարթակներու վրայ այդ թեմային շուրջ տեղի
ունեցող զարգացումներուն պատասխան քայլեր կազմելու գործառոյթով։
Համաձայն աղբիւրին՝ նման գաղափար
ծագած էր դեռ 3 ամիս առաջ, երբ

ԱՄՆ-ի քոնկրէսի օրակարգ բերուած էր
Հայոց Ցեղասպանութեան բանաձեւը,
իսկ ամերիկեան դատարաններու
մէջ սկսած էին քննուիլ Թուրքիոյ դէմ
հայերու ներկայացուցած հայցերը։
Նշեալ կոմիտէի նիստին ընդգծուած
է, որ մինչ օրս չկայ մէկ միասնական մարմին, որ կը զբաղի Հայոց
Ցեղասպանութեան
հերքման
ուղղուած փաստերու հաւաքմամբ
եւ միասնական քաղաքականութեան
մշակմամբ։ Էրտողանը հրահանգած
է հնարաւորինս արագ աւարտել
նախատեսուող կառոյցի ստեղծման
աշխատանքները:

Տեղի ունեցաւ Սուրիոյ Արաբական
Հանրապետութեան մէջ մարդասիրական առաքելութիւն իրականցանող խումբի հերթափոխը:
Այս մասին «Եռագոյն»ը կը տեղեկանայ
Մարդասիրական ականազերծման եւ
փորձագիտական կեդրոնէն:
Ականազերծողներէ եւ բժիշկներէ
բաղկացած հերթական խումբը, ռուսիոյ
գործընկերներու աջակցութեամբ
մեկնած է Հալէպ եւ մինչեւ Հոկտեմբեր
այնտեղ պիտի իրականացնէ իր
առաքելութիւնը: Համաձայն հակաականային
գործողութիւններու

միջազգային չափորոշիչներուն 5-րդ
խումբի սակրաւորները, անցնելով
ուսումնական նախավարժանք, պիտի
սկսին դաշտային աշխատանքներու:
Իսկ Մարդասիրական առքելութիւն
իրականացնող 4-րդ խումբի ականազերծողներն ու բժիշկները, թէեւ
Սուրիոյ մէջ COVID-19 քննութիւն
յանձնած են եւ ստացած են
բացասական պատասխան եւ
վերադարձած Հայաստան, սակայն
համաձայն Պարէտի որոշման` 14 օր
պիտի ինքնամեկուսանան:
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News from Armenia &

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

Nikol Pashinyan congratulates Armen Sarkissian on
birthday

P

rime Minister of Armenia Nikol
Pashinyan held a telephone conversation with President Armen Sarkissian,
congratulating him on birthday.
As ARMENPRESS was iinformed from
the Office of the Prime Minister. PM
Pashinyan wished President Sarkissian
success in his responsible position of
the President of the country for the
benefit of the Armenian state and people. Pashinyan also wished health and
happiness to Armen Sarkissian and
his family.

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

Armenian PM receives WHO Mission head

Armenian parliament
adopts bill on replacing Constitutional Court
Chairman and members

The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
Glendale,
signature event of the year on Sunday,
CA (NovemDecember 8, 2019 at The Beverly Hilton
ber 26, 2019) –
in Beverly Hills, California. Hundreds of
supporters, community leaders, and pubThe Armenian
lic officials are expected to attend the
American MuGala. The event will celebrate and supseum and Culport the landmark project as it aptural Center of
he national DISTRICT
Assembly ofOF
Armenia
proaches its historic groundbreaking
California has
COLUMBIA
COUNCIL
year.
adopted
at
first
reading
the bill
announced the
“We are excited to join our supporters
selection
of
authored byPASSES
a number
of MPs repARMENIAN
and friends for a memorable evening in
award-winresenting
the
ruling
‘’My
Step’’ bloc
support of the Armenian American MuGENOCIDE
ning and inseum and we look forward to celebrating
on Constitutional changes, which is
dustry-leading
RESOLUTION
our distinguished honorees for the
MATT Conabout replacing the Chairman and some
evening who inspire us through their
struction
as
Broad, Petersen Automotive members
Museum,
of WASHINGTON,
the Court. ARMENPRESS
D.C. – Following
work and contributions,” stated Executhe project’s pre-construction general Music Center Plaza, Skirball Cultural
the
historic
and in
overwhelming
bipartitive Chairman Berdj Karapetian. “The
reports
89
MPs
voted
favor
of the
bill.
contractor.
Center, LACMA, Natural History Mupassage
of participated
the Armenian Genocide
2nd Annual Gala will mark a special oc‘’My san
Step’’
bloc
in the
“We are truly inspired by the vision seum of Los Angeles County,Only
Museum
casion as we approach our historic
resolution in the U.S. House of Reprefor the Armenian American Museum of Tolerance, Academy Museum
of Mo- since ‘’Propserous Armenia’’
session,
groundbreaking year.”
sentatives, the District of Columbia
and we are proud to be part of the team tion Pictures, Kidspace Museum,
The distinguished honorees of the
and ‘’Bright
Armenia’’
Parties
had
Council
approved a resolution
affirming
that will help bring this incredibly im- Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
2nd Annual Gala include former U.S. Secthethat
Armenian
Genocide,
reported
the
announced
will
not
participate
in
the
portant, valuable, and timely cultural and more.
retary of Navy and Assistant Secretary of
Armenian Assembly of America.
and educational center to fruition,”
extraordinary
session
of
the
parliament.
“MATT
Construction’s
unparalleled
Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles
The resolution is “to recognize and
stated MATT Construction Vice Presi- experience with iconic museum
and cul- reflect
County Supervisor Kathryn Barger, and
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of
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104ththe
anniversary
of the
dent Joe Healy.
tural centers makes them an invaluable 1915 Armenian Genocide and on the imBrownstein Hyatt Farber Schreck Senior
Constitutional
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members
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MATT Construction is a family and partner for the Armenian American MuPartner Kenneth L. Khachigian.
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if they had been in
employee-owned general contractor seum as we prepare the project
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and Emmy nominated travel host Laura
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The firm Executive
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Armenian-Russian intergovernmental economic
cooperation commission
to hold 20th session in
Yerevan

A

rmenia’s deputy prime minister Mher
Grigoryan and his Russian counterpart Alexei Overchuk held an online
discussion on the relevant issues of the
Armenian-Russian bilateral agenda as
co-chairs of the Armenian-Russian intergovernmental commission on economic
cooperation, Mr. Grigoryan’s Office told
Armenpress.
At the beginning of the discussion the
Armenian and Russian deputy PMs
presented the coronavirus-related situation in the two countries, as well as the
results of measures taken to eliminate
the consequences of the virus.
Using this chance the Armenian deputy
PM on behalf of the government thanked
the Russian side for the assistance provided especially to the healthcare sector.
In turn deputy PM Alexei Overchuk said
Russia will continue supporting Armenia
in the fight against the pandemic.
The discussion also touched upon the
cooperation between Armenia and
Russian in the commercial, industrial,
transportation, energy, humanitarian
and financial spheres.
An agreement was reached to hold the
20th session of the Armenian-Russian
intergovernmental commission on economic cooperation in Armenia in the third
quarter of 2020. The deputy PMs agreed
to give the instructions to the respective
agencies aimed at forming the agenda
of the next session and ensuring the
effective implementation of the already
approved measures.

cooperation between the Armenian
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News from the World

‘We will always remember
that Soviet people defeated Nazism’ – Putin

Beirut’s Vahan Tekeyan School Faces a Crisis:
Tekeyan Cultural Association of the US and Canada
Allocates $60,000 Aid

The one-time flourishing LebaneseArmenian community today faces a
serious crisis of survival. Our communities are duty-bound to help the
Lebanese-Armenians, based on the
principle of mutual assistance of
Armenian diasporan communities,
especially since the latter for decades
provided intellectual and educational
sustenance and leadership to the
communities of the West facing assimilation.
The Lebanese Armenians experienced extraordinary crises in recent
decades which accelerated emigration
and debilitated their community. As
a consequence of these crises, their
educational system suffered greatly. A
number of schools were closed, while
the Armenian General Benevolent

Union merged its five schools into a
single one. The same fate befell the
Prelacy schools.
The Vahan Tekeyan School of Beirut,
which for 70 years has operated in
the heavily Armenian-populated Bourj
Hammoud area, in its turn suffered
greatly as a result of the decline in its
student population. However, thanks
to the heroic efforts of parents and
its board of trustees, as well as the
sponsorship of the Tekeyan Cultural
Association (TCA) Founders Body in
Lebanon, it managed to maintain its
existence. The TCA family in North
America also contributed its significant
assistance in the preservation of the
school, which educated successive
generations for the Armenians of the
diaspora.
Page 12

T

remember that the Soviet people
defeated Nazism, Russian President
Vladimir Putin said during the Victory
Parade on Moscow’s Red Square on
June 24, reports RIA Novosti.
“We will always remember that the
Soviet people defeated Nazism. Millions
of people of different nationalities from
all republics of the Soviet Union”, Putin
said.
The Russian leader reminded that they
have fought and worked in accordance
with the laws of courage and unity.
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

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

Community News

The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
signature event of the year on Sunday,
December 8, 2019 at The Beverly Hilton
in Beverly Hills, California. Hundreds of
supporters, community leaders, and public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary of Navy and Assistant Secretary of
Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles
County Supervisor Kathryn Barger, and
Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior
Partner Kenneth L. Khachigian.
Award-winning television personality
and Emmy nominated travel host Laura
McKenzie will serve as the Master of Ceremonies for the evening.
Major sponsors include Bank of
America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet
Barsoumian, Dickranian Foundation,
GASKA Alliance Foundation, Glumac,
JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.
Timmy and Seda Mardirossian, Massis
Kabob, Mgrublian Center for Human
Rights, New York Life Southern California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
as
the project’s pre-construction general
contractor.
“We are truly inspired by the vision
for the Armenian American Museum
and we are proud to be part of the team
that will help bring this incredibly important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate their collections and programs.
The award-winning firm has received
numerous recognitions in the industry
including AIA Los Angeles’ Building
Team of the Year Award and Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The

Bridging Generations - New Diocesan Youth Mission Established
DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum as we prepare the project for our
historic groundbreaking year,” stated
Executive Chairman Berdj Karapetian.
The Armenian American Museum is
currently in the pre-construction phase
of the project with plans to begin construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, the District of Columbia
Council approved a resolution affirming
the Armenian Genocide, reported the
Armenian Assembly of America.
The resolution is “to recognize and
reflect on the 104th anniversary of the
1915 Armenian Genocide and on the importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” Executive Director Bryan Ardouny
stated.
For a complete list of U.S. states that
issued resolutions and proclamations
recognizing the Armenian Genocide,
visit the Armenian National Institute’s
website at www.armenian-genocide.org.


Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war
An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.
Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved
with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age
of 16 and worked with Gevork to expose German agents.
When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their
group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.
The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret
agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they
were involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”
but did not provide further details.
Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012
aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

longed to his beloved Goar,”
Ivanov said.
In June 2017, Vladimir Putin
– himself a former KGB agent –
visited SVR headquarters and
praised secret agents including
the Vartanians. “They are modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

Under the auspices of His Eminence
Archbishop Hovnan Derderian, on June
24, 2020, Bridging Generations, held

its weekly meeting in the Hampar
Reception Room of the Arshag and
Eleanor Dickranian Diocesan Complex.

ACYO-WD Connect

The vital message relayed to our youth
across the discussion is to uphold our
Christian values by emulating Christ in
all we do. The Central Council and our
ACYO members are beyond grateful
for the spiritual guidance and wisdom
of Archbishop Hovnan Derderian and
Fr. Avedis Abovian.
We look forward to you all joining us
once again for our second round of
zoom sessions. If you would like to
participate, please register at www.acyowd.com Once again we hope that all
our amazing dads in our lives enjoyed
a wonderful and blessed Father’s Day
with their family and loved ones.

The ACYO Central Council thanks all
who participated in yet another successful Zoom session last Friday with
high attendance from our ACYO members throughout the diocese. Fr. Avedis
Abovian began the discussion with
a simple statement by Christ: “I don’t
want to lose any of you!” What does this
entail? The participants discussed the
current protests taking place across the
globe and the fine line between denial,
forgiveness, and acceptance along with
its relevance to the Armenian Genocide.

News from the World

vised round table discussions.
Chaired by Daniel Repchian, the committee of over 20 young men and women,
under the guidance of the Primate, will
seek ways to bring Armenian-American
youth closer to God and the Armenian
Church.
A number of topics were discussed
in this week’s agenda including the
establishment of inter-diocesan youth
pilgrimages, a diocesan-wide rally on
July 31, 2020 as well as full participation in weekly prayer services including
delivery of prayers and gospel readings.
In collaboration with the TV and Media
Department of the Western Diocese,
members of Bridging Generations will
also take part in live-streamed and tele-

News from Armenia & Artsakh

Presidents of European Council and European
Commission address joint letter to Armenia’s PM

No major progress possible in NK negotiation process
without Artsakh’s full engagement – Armenia PM

T

he joint session of the Security
Councils of Armenia and Artsakh is
being held in Yerevan today.
The session is co-chaired by Prime
Minister of Armenia Nikol Pashinyan
and President of Artsakh Arayik
Harutyunyan.
Speaker of Parliament of Armenia Ararat
Mirzoyan and his Artsakh counterpart
Artur Tovmasyan also attended the
session.

Beirut’s Vahan Tekeyan School Faces a Crisis:
Tekeyan Cultural Association of the US and Canada
Allocates $60,000 Aid
Page 11

President of the European Council
Charles Michel and President of the
European Commission Ursula von der
Leyen addressed a joint letter to Prime
Minister of Armenia Nikol Pashinyan.
“Mr. Prime Minister, let us thank you for
your congratulation on the Europe Day.
The European Union and Armenia are
using the opportunity that they managed to establish close ties within the
frames of the Eastern Partnership and
the Comprehensive and Enhanced
Partnership Agreement. The European
Union and Armenia did that based on
strong common values for both sides
such as democracy, the rule of law and
respect to human rights. We encourage
you to continue your reforming activity
on these firm bases.

Unfortunately, this year we have to face
the coronavirus challenge, it’s a disaster
relating to all of us. We were informed
that you have also been infected with
the virus and are happy that you have
already recovered. This is a moment
of solidarity and close international
cooperation. The European Union has
already provided its concrete support to
Armenia to overcome this crisis, in particular mobilizing 92 million Euros from
the European funds, and the European
Union will continue to be engaged for
the benefit of your country. This support
applies not only to the healthcare, but
also the social and economic parts of
the crisis. Together we can get out of
this crisis stronger for building a better
future”.

Now, the coronavirus pandemic, combined with the political and economic turmoil in Lebanon, has crippled
completely the Armenian community
there. Under these serious conditions,
the TCA Founders Body has issued
an urgent plea for help to the Central
Board of the TCA of the United States
and Canada, and to all Armenians,
to save the school from inevitable
closure.
In response, the TCA Central Board
is immediately allocating a sum of
$50,000 (US dollars) and had already
sent $10,000 earlier this year to the
school. Further assistance is also
under consideration as conditions
evolve.
This is the time to also call upon the
former students and alumni of the
Beirut Tekeyan School to remember

the heart and soul of their early education and to rush to help extend the
school’s existence and carry out its
mission for as long as is feasible.
This appeal is equally aimed at all
institutions and benefactors who value
education, and asks that they stand
behind this educational establishment
which has served as a pillar of the
Lebanese Armenian community for
70 years.
All contributions, tax-free, may be sent
to the Tekeyan Cultural Association at
the following address: 755 Mt. Auburn
Street, Watertown, MA 02472, USA.
For more information, use this contact information: tekeyan@aol.com
or 1-617-924-4455.
All donations will be transmitted in full
to the Vahan Tekeyan School of Beirut
along with future allocations provided
by the Central Board itself.
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Book Of Canon Law Of Armenia
Catholicos John III Of Otsoon
(717-728)

Julfa, Iran, was accessible upon the request of His Holiness Catholicos Vasken
I, and a photographed copy of this indispensable manuscript was sent to Vasken
Hakobyan to be included in his final compilation.
According to Hakobyan at the end of the 10th century the Book of the Canon Law
was further developed with the addition of more canon laws. This meant that until
Catholicos John III the Book contained 24 codes, and later was increased by an
additional 15 codes. Chronologically the closest addition was made by Catholicos
Sion Bavonetsi (767-775), some 40 years later in 768 at the Church Council of
Partav. No doubt, as centuries went by, further Church Councils and Armenian
Pontiffs added Canon Laws as needed. Future events are clearly specified in
those two volumes.

This article may seem specialized for the average reader. Being also an archaic
subject,
it Nazi
proves
nevertheless
the canonical development of events through the
Soviet spy who foiled
plot to kill allied
leaders dies aged 93
entire life of this ancient Armenian Apostolic Church and Nation.

The Content

2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
signature event of the year on Sunday,
December 8, 2019 at The Beverly Hilton
in Beverly Hills, California. Hundreds of
supporters, community leaders, and public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary of Navy and Assistant Secretary of
Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles
County Supervisor Kathryn Barger, and
Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior
Partner Kenneth L. Khachigian.
Award-winning television personality
and Emmy nominated travel host Laura
McKenzie will serve as the Master of Ceremonies for the evening.
Major sponsors include Bank of
America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet
Barsoumian, Dickranian Foundation,
GASKA Alliance Foundation, Glumac,
JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.
Timmy and Seda Mardirossian, Massis
Kabob, Mgrublian Center for Human
Rights, New York Life Southern California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.

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

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
as
the project’s pre-construction general
contractor.
“We are truly inspired by the vision
for the Armenian American Museum
and we are proud to be part of the team
that will help bring this incredibly important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate their collections and programs.
The award-winning firm has received
numerous recognitions in the industry
including AIA Los Angeles’ Building
Team of the Year Award and Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The
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Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum as we prepare the project for our
historic groundbreaking year,” stated
Executive Chairman Berdj Karapetian.
The Armenian American Museum is
currently in the pre-construction phase
of the project with plans to begin construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, the District of Columbia
Council approved a resolution affirming
the Armenian Genocide, reported the
Armenian Assembly of America.
The resolution is “to recognize and
reflect on the 104th anniversary of the
1915 Armenian Genocide and on the importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” Executive Director Bryan Ardouny
stated.
For a complete list of U.S. states that
issued resolutions and proclamations
recognizing the Armenian Genocide,
visit the Armenian National Institute’s
website at www.armenian-genocide.org.


Final Edition by Vasken Hakobyan
Two Volumes: 1964 and 1971

Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war

An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.
Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved
with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age
of 16 and worked with Gevork to expose German agents.
When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their
group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.
The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret
agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they
were involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”
but did not provide further details.
Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012
aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

longed to his beloved Goar,”
Ivanov said.
In June 2017, Vladimir Putin
– himself a former KGB agent –
visited SVR headquarters and
praised secret agents including
the Vartanians. “They are modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

Father ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD
The Text

It was not until the 8th century when for the
first time the Armenian Catholicos John III of
Otsoon collected all the scattered canons of
the Armenian Church Councils of the previous
centuries. He classified them in groups and
established in the Holy See of the Pontificate
calling them Kanonakirk Hayots (Book of Canon
Law of Armenia). Catholicos Otsnetsi resided in
the Catholicosate at Dvin, capital of Armenia,
not far from Etchmiadzin, where the Seat of the
Pontificate remained for a long time from 485
to 927 due to political unrest. He passed away
in 728. The volume also included some of the
canons of the Christian Church. The classifications of Catholicos John III were as follows:
Canons of St. Gregory the Illuminator (303-325), of St. Sahak Parthev Catholicos
(387-439),
St. Hovhan Catholicos Mandakuni (478-490), The Armenian Church Councils of
Shahapivan
(444), Artashat (449), Dvin I (506), Dvin II (554), Dvin III (607), Karin I (633), Dvin
IV (645),
Karin II (680), Dvin V (720), and Manazkert (726). The last two Councils were
convened by
Catholicos John III himself. Later additions were made by his successors, and
further canons
were established by actions taken at respctive Church Councils, such as, the
Council of Sis
(Cilicia) (1243), and of Dzagavan (1268). The last Church Council convened in
Jerusalem (1652). Total of Armenian Church Councils is reported as 23 by our
historians.
Over all the main trend of the compilation of the Book was to safeguard the traditional and legitimate law and order, bearing in mind the political stability of Armenia.
It is noticeable that those steps could have been taken, above and beyond the
secular state, through the Armenian Church Councils. They were presided over by
the Catholicos of All Armenians, with the participation of bishops, clergy, and lay
representatives, kings and princes whenever applicable, thus giving a democratic
and more powerful nature to the Councils. The Catholicos and the Church were
empowered to overtake the governance of the nation when both the kingdom and
the political power failed.

200 Manuscript Texts

It is understandable that the original Book of the Canon Law so formed and
established by Catholicos Otsnetsi could not have reached us intact. Because
of its prime importance scribes in monasteries copied from the original version
extensively. Eventually many variants emerged from those duplications with unwarranted additions and deletions, due to possible inaccurate readings on the part of
the scribes. Presently scholars have identified over 200 survived manuscript texts
of the Book with diverse copies written during distant periods from each other.
The specialist Vasken Hakobyan painstakingly accomplished a remarkable task
in two large volumes as the final edition of the Canon Law of all times. His two
volumes are based on 47 selected manuscript texts with apparatus criticus of
different readings. One important manuscript text written in 1098 and kept in New

The Book of the Canon Law included primarily laws pertaining to church dogmas
and worship, in addition to laws on marriage, family life and discipline, variably by
necessity during the 7th century unrest between the Byzantine and Arab forces
for Armenia to submit to one or the other. The autonomy of the Armenian Church
endangered reducing Armenia into one of the Eastern provinces of the Empire.
The “weakening” of the Armenian Church warranted Armenia to convene Church
Councils as needed and take immediate measures by establishing sets of Canon
Laws. Catholicos John III Otsnetsi, on the other hand, made possible to meet
personally with the Arab Caliph Umar II (717-720) in Damascus to rescue the
imprisoned Armenian princes, as reported by contemporary Armenian historians.

Autonomy at Stake

Primarily the autonomy of the Armenian Church was at stake, especially when
the Byzantine Orthodox Church exercised pressure to submit the Armenians to
Orthodoxy by way of demanding the adoption of the 451 Council of Chalcedon, in
order to consolidate the Eastern front of the Empire against the Arabs. The “weakening” of the Armenian Church in matters of doctrine warranted future Councils in
defense of the independence and autonomy of the church.
Famous church historian Archbishop Malachia Ormanian detected the move made
by Catholicos John III who determined to alleviate religious pressures oddly, “relying
on the policy of the Arab Caliphate, thus forcefully keeping a distance between
the Armenian Church and the Greek Orthodox Church regarding Chalcedon.”
Ormanian has based his views on the fact that Catholicos John III Otsnetsi is also
believed to be the author of another theological writing known as “Saks Joghovots”
(Concerning Church Councils), where he has adjusted the Christological views
of his six predecessors whose weaknesses were blamed as having consented to
the Greek doctrine. Ormanian further observes that “those deviations were simply
because of weaknesses due to political pressures.”

General Agenda of the Councils

The only specialist to study thoroughly the Canon Law of Armenia is Vasken
Hakobyan who has edited and published in two volumes Catholicos Otsnetsi’s
Book of Canon Law of Armenia in Yerevan. He classified tediously and completely
all the canon laws. The first volume consists of the author’s collections of codes
from St. Gregory the Illuminator all the way down to his pontificate 728 AD, until
the 8th century. The second volume contains additional codes collected by later
Pontiffs and Church Councils as listed earlier in this writing, during the 10th and
11th centuries by scribes and compilers with some unknown “authorizations”. Those
seemingly “unauthorized” Canon Laws have definitely updated and enriched the
codes in general.
Based on Hakobyan’s extensive research the total of 23 Armenian Church Councils
convened between the 4th and 14th centuries with the following agendas. Six of
those dealt with matters of Reformation within the Church, four of which established
specific Canon Laws that have entered in the two-volume edition. Five other canons
responded to the official correspondences addressed to the Armenian Church,
and one of them aiming at establishing relationship between the Armenian and
the Syrian Orthodox Churches. Another Council implied improvement between the
Mother See and the See of Cilicia. One of the Councils discussed unity between
the Armenian and the Greek churches, and the remaining three Church Councils
aimed at “unity” with the Catholic Church while the Armenian Church was in Cilicia
(Lesser Armenia), in the territories of the northeastern tip of the Mediterranean Sea.

Conclusion

History testifies that Church and State in Armenia united, and secular heads
attended the Councils so that religious canon law could have the advantage of
state endorsement. Both, church and state were mutually supportive with the
understanding that Pontiffs of the Armenian Church reached resolutions at the
Councils, and that secular authorities executed them in their respective regions
and districts. By virtue of her judiciary power the church sometimes had to step in
to resolve political conflicts among the secular authorities.

Statement of Taner Akçam to Recent Decision of Turkish Government

A

ccording to a report in the June 23, 2020 edition of Hürriyet, Turkey has
taken the decision to establish “a new autonomous and civil institution” in
order “to respond to the accusations of genocide and to develop a strategy
[to counter them].” The decision was taken at the 5-hour meeting of the President’s
High Advisory Board on June 16, 2020.
At the meeting it was determined that Turkey’s principal failing in this regard was
that it did not possess a single institution to deal directly with the Armenian claims
and develop a [counter-argument] and strategy” and that it “had not developed

a comprehensive strategy”. Therefore, it was decided to form a new institution to
address this shortcoming.
The “sole task” of this new organization would be to “view the various dimensions
of the topic—such culture, history, propaganda, and law, not merely politics—as a
whole.” Additionally, as part of the decision it was also stated that “the institution
would be an autonomous and civil [society] initiative without direct connection to
the government or state”.
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
signature event of the year on Sunday,
December 8, 2019 at The Beverly Hilton
in Beverly Hills, California. Hundreds of
supporters, community leaders, and public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary of Navy and Assistant Secretary of
Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles
County Supervisor Kathryn Barger, and
Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior
Partner Kenneth L. Khachigian.
Award-winning television personality
and Emmy nominated travel host Laura
McKenzie will serve as the Master of Ceremonies for the evening.
Major sponsors include Bank of
America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet
Barsoumian, Dickranian Foundation,
GASKA Alliance Foundation, Glumac,
JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.
Timmy and Seda Mardirossian, Massis
Kabob, Mgrublian Center for Human
Rights, New York Life Southern California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.

Page 13

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

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
as
the project’s pre-construction general
contractor.
“We are truly inspired by the vision
for the Armenian American Museum
and we are proud to be part of the team
that will help bring this incredibly important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate their collections and programs.
The award-winning firm has received
numerous recognitions in the industry
including AIA Los Angeles’ Building
Team of the Year Award and Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The

DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION
Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum as we prepare the project for our
historic groundbreaking year,” stated
Executive Chairman Berdj Karapetian.
The Armenian American Museum is
currently in the pre-construction phase
of the project with plans to begin construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, the District of Columbia
Council approved a resolution affirming
the Armenian Genocide, reported the
Armenian Assembly of America.
The resolution is “to recognize and
reflect on the 104th anniversary of the
1915 Armenian Genocide and on the importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” Executive Director Bryan Ardouny
stated.
For a complete list of U.S. states that
issued resolutions and proclamations
recognizing the Armenian Genocide,
visit the Armenian National Institute’s
website at www.armenian-genocide.org.


Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war
An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.
Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved
with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age
of 16 and worked with Gevork to expose German agents.
When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their
group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.
The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret
agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they
were involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”
but did not provide further details.
Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012
aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

longed to his beloved Goar,”
Ivanov said.
In June 2017, Vladimir Putin
– himself a former KGB agent –
visited SVR headquarters and
praised secret agents including
the Vartanians. “They are modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

Ultimately, this news must be greeted with the acknowledgment of another, bitter
truth: Today, in all of North America there does not exist a single research center
or academic program at a University that deals solely or directly with the Armenian
genocide or that has been created for this purpose.
There are approximately 250 programs at American universities devoted to studying

the Holocaust. Some of these are simply research institutes. Against this background, the complete absence of such programs—research or otherwise—that
deal directly and exclusively with the Armenian genocide is all the more marked
and a bitter pill to swallow.
Let us again stress: apart from the devoted and priceless efforts of various independent and civil society Armenian institutions and individual scholars that make
valuable contributions to Armenian Studies, including the study of the Armenian
Genocide, there is no institutionalization within American academia of this field,
and a relative paucity of research and studies. The biggest challenge for the
further advancement of this field is the absence of institutional structures within
American universities.
In the last years, at all events to which I have been invited, at all opportunities I
have had to speak publicly I have dwelled at length on the need to “institutionalize”
Armenian genocide research. I have highlighted the impossibility of responding
effectively to the Turkey’s extensive and well-funded “denialist industry” without
the existence of competing organizations or institutions. It would be foolish to
assume that merely because we have the truth of historical facts on our side that
this is the only factor determining who will prevail in the long run.
I wish I could say that my pleas have thus far fallen on fertile ground, but it has
not been the case. Perhaps this latest initiative by the Turkish government will
finally set off an alarm bell, one that allows others to see the critical importance
of this matter.
Let’s hope that Ankara’s action will somehow drive home the urgency of the matter
and rouse those concerned from their complacency. One of the most important
ways to counter Turkish denialism and Turkey’s new initiative is precisely this: the
institutionalization of Armenian genocide research within an academic setting.

Art & Entertainment

“Silent Angel”
The story of the rescue of the Homilary
of Moush, the largest surviving Armenian
manuscript, has for many years traveled
through Armenian memories and legends.
It- like Franz Werfel’s epic of Musa Dagh
is one of the few stories that are source
of pride and honor for this defeated and
humiliated people. Now dispersed in every
corner of the world, having been almost
completely destroyed by the 1915 genocide,
the Armenians have had their ancestral land
taken from them forever.
Even the architectural monuments-the “crystal churches “ the gigantic stone crosses,
the palaces, and the ancient cemeteries of
a once-great civilization were demolished
year after year with harsh thoroughness and
blind determination. This is why the miraculous physical survival of that famous
manuscript of 1202, the treasure of the Holy Apostles Monastery, has taken on
such great symbolic importance.
The high valley of Moush is not far from Lake Van. Isolated and flat, rich and
fertile thanks to the many rivers that flow through it, it is encircled by impervious
mountains. Toward the end of 1915, almost all of its Armenian inhabitants-about
one hundred thousand people: men, women, and children-were slaughtered.
The massacres at Moush and other villages in the valley were bloodcurdling.

Very few survivors, women and children especially, were able to reach Russianoccupied territory.
According to the most widely diffused legend, two women foud the book in the
rubble of the monastery and carried it to safety by dividing it into two. One of the
women died, after having buried her half of the book. That half was discovered by
a Russian officer and taken to Tbilisi, while the other half was taken to Yerevan
and given to the monks of Etchmiadzin.
The book was put back together in the 1920s. A few of its pages, removed in the
nineteenth century, are conserved in the collection of Mekhitarist fathers in Venice
and Vienna.
Until a few years ago, very few details of the massacre of Moush were known. In
recent years, several crucial eyewitness accounts of the events have been published.These include the firsthand accounts of Swedish nuse Alma Johansson and
her Norwegian colleague Bodil Katharine Biorn. The two women ran an orphanage
in Moush, and their charges were literally ripped from their hands and killed. Bodil
Biorn also took a series of startling photographs, including a tender one from 1916
of a group of girls dressed in festive clothes, each with a doll in her hand, and
some twenty shots of the terrible misery of the women who survived.
This story was born from them. May the patient reader accept it like a fruit from
Armenia - a winter pomegranate or a sweet apricot - and taste it as one tastes
Armenian Fairy tales on a winter night around the hearth. These fairy tales always
begin with an auspicious phrase that prepares everyone for the tale:
Once upon a time, there was and there was not...
And they would end like this:
Three apples fall from the sky: the first for the story teller; the second for the listener; the third for the whole world.
“ Silent Angel “ A 112 page novella is translated from Italian into English by Siobhan
Nash-Marshall and is published by Augustine Institute/Ignatius Press. It is on sale
at Amazon.

Statement

Society for Armenian Studies (SAS) Statement on Anti-Racism
The Society for Armenian Studies (SAS) condemns the continuing violence against
Black communities within and outside the United States, and we feel it is a matter
of human dignity and our duty to express our outrage. As a professional organization dedicated to understanding the complexities of the past and the present,
we stand in solidarity with the Black Community and other Communities of Color
and commit alongside them to the eradication of white supremacy, institutional
and systematic racism, and anti-Black violence with the aim to institute justice and
human rights. We acknowledge that we are working in an academic system that
was built on racist hierarchies. There is no meritocracy when racism is so deeply
rooted in our society. Silencing the voices of anyone (whether based on religion,
language, gender, sexuality, skin color, ethnicity, etc) irreparably diminishes us all.
The Executive Council of SAS stands with the Black Lives Matter movement and
the Black community not only in working against anti-Black violence, but against
all types of racial discrimination which is built on past historical injustices.
The majority of the members of our Society are descendants of the Armenian

Genocide. Discrimination and violence are part and parcel of Armenian history.
Such history and experiences compel some to empathize with those who face
injustice and engage in struggles of social justice. At the same time, we recognize that having been victim to discrimination and violence does not rid Armenian
communities from having and acting on racist, sexist and other discriminatory
views. As such we deem it highly important that Armenian Studies engage in
critical research that examines concepts of race among Armenians across space
and time, and what role race and racism has played in different Armenian communities around the world -particularly within the Armenian American community,
which has also suffered its own share of discrimination and racist attitudes in the
U.S., as documented in the past. To make our own contribution in this endeavor
we would like to announce the beginning of a small grant to support research that
analyzes race as it relates to the intersections of Armenian and Black communities
in the U.S. Details concerning this grant and how to apply will be forthcoming in
the next few weeks.

Ամերիկահայ Կեանք
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Կլենտէյլի Դպրոցներուն Մէջ Խտրականութեան Առաջքը Առնելու Նպատակով
Աշխատանքային Խումբ Պիտի Կազմուի
Կլենտէյլի Միացեալ կրթաշրջանի
վարչութեան նախաձեռնութեամբ՝
Կլենտէյլի հանրային վարժարաններուն մէջ խտրականութեան որեւէ
տեսակի առաջքը առնելու նպատակով, աշխատանքային խումբ մը պիտի
կազմուի, որ բաղկացած պիտի ըլլայ

աշակերտներէ, ուսուցիչներէ, դպրոցի
այլ պաշտօնատարներէ, ծնողներէ եւ
համայնքի անդամներէ։
Աշխատանքային խումբը դասանիւթերուն մէջ խտրական որեւէ
դրսեւորում վերցնելու կողքին,
պիտի կազմակերպէ յատուկ աշխա-

տանիսներ, տարբեր մշակոյթներու
զգայնութեանց ծանօթացնելու համար
կրթաշրջանի պաշտօնէութիւնը,
ինչպէս նաեւ պիտի հետեւի տնօրինուած պատիժներուն, վստահ ըլլալու համար, որ անոնք բոլորին համար
հաւասարապէս կը սահմանուին։

Մերտինեան Վարժարանի Ամավերջի Հանդէսը

Նայիրի Գարաճեան
Կիրակի, 14 Յունիսին, Մերտինեան
վարժարանի
ինքնաշարժներու
կանգառին մէջ տեղի ունեցաւ
վարժարանիս ամավերջի հանդէսը՝ երեք հանգրուաններով, հովանաւորութեամբ վարժարանի տնօրինութեան եւ ներկայութեամբ
ուսուցիչներուն, աւարտական դասարաններու հունձքերը եւ ծնողներուն։
Հանդէսի բացումը կատարեց վարժարանիս տնօրէնուհի Լինա Արսլանեան,
որ մատնանշեց թէ «Քորոնա» համաճարակին ստեղծած իրավիճակին
պատճառաւ, վարժարանը հրատապ
յանձնառութեան դէմ յանդիման
գտնուելով՝ քանի մը օրուան մէջ
ստանձնեց դասաւանդութիւններուն
առցանց ուսուցման տարբերակը։
Վարժարանիս պատկան մարմինները, տնօրէնութիւնը եւ ուսուցչական
կազմը, ոգի ի բռին գործակցելով
ծնողներուն հետ՝ իր աւարտին
հասցուցին այս տարին։ Ապա ան
հրաւիրեց մանկապարտէզի հունձքը.
աշակերտները
ինքնաշարժ առ
ինքնաշարժ մօտեցան բեմը ներկայացնող պաստառին՝ ստանալու իրենց
վկայականները։
Ապա հերթն էր Ե. կարգի աշակերտներուն, որոնք դարձեալ ինքնա-

շարժներով մուտք գործեցին դպրոց։
Դասարանին ամէնէն բարձր միջինը
ապահոված աշակերտը՝ Յովհաննէս
Պէննէեան ընթերցեց հայերէն իր
ուղերձը, իսկ երկրորդ բարձագոյն
նիշ ապահոված աշակերտուհին՝
Ատրիանա Առաքելեան, անգլերէն իր
ուղերձը կարդաց, որմէ ետք աշակերտները մէկ առ մէկ ստացան
իրենց վկայականները եւ նկարուեցան
պաստառին դիմաց։
Օրուան երրորդ եւ վերջին հագրուանը
վերապահուած էր վարժարանիս
Ը. կարգի աշակերտներուն, որոնք
դուրս գալով իրենց ինքնաշարժներէն,
հեռաւորութեան օրէնքները յարգելով՝
շարուեցան իրենց ծնողներուն ինքնաշարժներուն դիմաց։
Դասարանին երկրորդ բարձրագոյն
միջինը ապահոված Ճիւլիա Այրաբեթեան ընթերցեց անգլերէնով իր
ուղերձը՝ նշելով թէ ինք միայն ընթացիկ
տարին յաճախած էր Մերտինեան,
սակայն այդ կարճ միջոցին ան կրցած
էր ստանալ այնքան գիտելիք, որ
հիմք պիտի ծառայէ ապագայ ուսման
ձեռքբերման։
Երկու աշակերտուհիներ՝ Նայիրի
Գարաճեան եւ Ալեքսա Պուչաքեան
ապահոված էին դասարանին բարձրա-

գոյն միջինը։ Նայիրին կարդաց իր
ուղերձը՝ հայերէնով։ Ան հաստատեց,
թէ Մերտինեանը միայն դպրոց
չէր, այլ նաեւ՝ հարազատ տուն, որ
ջամբեց հայեցի դաստիարակութիւն։
«Երախտապարտ ենք նաեւ Մերտինեանի հոգաբարձական կազմին
եւ տնօրէնութեան, որոնք մեզի
համար շրջանաւարտութեան այս
արարողութիւնը կազմակերպեցին,
ի գործ դնելով իրենց ստեղծագործ
կարողութիւնները», աւելցուց Նայիրին:
Ալեքսանը անգլերէնով կարդացած իր
ուղերձին մէջ բերաւ Ուինի Տը Բուի
խօսքերը. «Որքան բախտաւոր եմ, որ
ունիմ բան մը, որուն «մնաք բարով»
ըսելը դժուար է», եւ աւելցուց, թէ այդ
մէկը իրեն համար Մերտինեանն է։ «Իմ
այս հրաշալի դպրոցին մէջ անցուցած
օրերս անմոռանալի են. սիրելի ծնողք՝
շնորհակալ եմ, որ ինծի այս առիթը
պարգեւեցիք եւ երախտապարտ եմ
ուսուցիչներուս, որոնք ներշնչեցին

զիս եւ միշտ կողքս կանգնեցան», ըսաւ
Ալեքսանը:
Դասարանին երրորդ բարձրագոյն նիշը
ապահոված Յովսէփ Այվազեան իր
դասընկեր-դասընկերուհիներուն կողմէ
տնօրէնուհի Արսլանեանին յանձնեց
իրենց նկարներով պատրաստուած
շրջանակ մը՝ աւելցնելու համար
վարժարանի անցքին պատերուն
վրայ ցուցադրուած աւարտական
դասարաններու փաղանգին։
Հանդէսը փակուեցաւ վարժարանիս
Կրօնի բաժանմունքի պատասխանատու Լենա էքմէքճեանի աղօթքով։
Դպրոցական անսովոր տարեշրջան մը
բոլորեցինք. 2020ի շրջանաւարտները
միշտ պիտի յիշեն, թէ իրենք արտակարգ տարուան մը իւրայատուկ
աւարտական սերունդն են։
Շնորհաւո՛ր սիրելի շրջանաւարտներ
եւ բարի երթ ձեզի։ Մեր յիշողութեան
մէջ ձեր դրոշմը ձգած կը հեռանաք
մեզմէ։
(Թղթակցութիւնը՝ վարժարանէն)

The ADLP Western District Committee has formed a Task Force related to the
ongoing Coronavirus Covid-19 Pandemic sweeping the globe in recent weeks.
This initiative is to help the Armenian community and population at large to
obtain necessary information regarding the latest developments and recommendations regarding Covid-19 and make available advisory guidance
regarding medical, financial and social problems created during these critical
and difficult times.
Please visit our website at; adlwd.org or call our hotline number, (626) 2474600 and your inquiry will be directed to one of our volunteer professionals.
We urge everyone to do their part to stop the spread of this virus. Please
stay home, follow guidelines and stay safe.

Ալեքսա Պուչաքեան
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Լիբանան

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը Կը Շարունակէ Աջակցիլ Լիբանանի
Հայկական Կրթական Հաստատութիւններուն եւ Լրատուամիջոցներուն

«Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամը 55 հազար ԱՄՆ
տոլարի նուիրատւութիւն կատարած
է` աջակցելով Լիբանանի կրթական

հաստատութիւններուն, որոնք երկրին
մէջ տիրող ընկերա-տնտեսական
ճգնաժամային
պայմաններուն
պատճառով դժուար կացութեան մէջ
յայտնուած է:
Ինչպէս կը տեղեկացնեն «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամէն,
միջոցները հաւաքուած են Ֆրանսայի
եւ Գերմանիոյ հիմնադրամի տեղական
կառոյցներուն կողմէ:
«Այժմ, երբ մեր բոլոր ճիգերը
ուղղուած են սատարելու Հայաստանի եւ Արցախի առողջապահական
ոլորտին, կարեւոր է նաեւ ձեռք մեկնել

Լիբանանի մէջ անելանելի դրութեան
մէջ գտնուող մեր կրթամշակութային
օճախներուն, ինչպէս նաեւ տասնեակ
տարիներ գործող հայալեզու լրատուամիջոցներուն: Լիբանանի մէջ ընկերատնտեսական ծանր ճգնաժամն ալ
աւելի ահագնացաւ համավարակի
տարածմամբ: Աշխարհասփիւռ հայկական համայնքները համահայկական
հիմնադրամի
մշտական
ուշադրութեան տակ են»,- կը նշէ
հիմնադրամի գործադիր տնօրէն
Հայկակ Արշամեան:
Ի յաւելումն այս աջակցութեան,

ընհանուր առմամբ 10 հազար ԱՄՆ
տոլար համամասնաբար պիտի
տրամադրուի Լիբանանի հայկական
լրատուամիջոցներուն` «Ազդակ»,
«Զարթօնք» եւ «Արարատ» օրաթերթերուն, ինչպէս նաեւ «Վանայ
Ձայն» ձայնասփիւռի կայանին:
«Հայաստան»
համահայկական
հիմնադրամը 2019-ի Դեկտեմբերին
Լիբանանի Ազգային առաջնորդարանի
միջոցով հայկական 18 կրթական ու
փոխանցած էր 150 հազար տոլարի
նուիրատուութիւն, որմէ 50 հազարը`
Արցախի կառավարութենէն:

Ազգային Բարերար Տէր Եւ Տիկին Ալեքքօ Եւ Անի Պէզիքեան Մէկ Միլիոն Տոլար Կը
Յատկացնեն Լիբանանի Հայ Համայնքի Կարիքաւոր Ընտանիքներուն Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հայրապետական Գահակալութեան 25-Ամեակին Առիթով
ու ջերմ շնորհակալութեամբ կը
յայտարարէ, թէ Վեհափառ Հայրա-

պետին գահակալութեան 25-ամեակին
առիթով, Ազգային Բարերար Տէր
եւ Տիկին Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան
Վեհափառ Հայրապետին հետ
խորհրդակցաբար, եւ նկատի ունենալով Լիբանանի դիմագրաւած
տնտեսական տագնապը, մէկ
միլիոն տոլար պիտի յատկացնեն,
որպէս օժանդակութիւն Լիբանանի
հայ համայնքի կարիքաւոր ընտանիքներուն։ Յայտնենք, որ անցնող
երկու ամիսներուն, Տէր եւ Տիկին
Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան 350 միլիոն
լ.ո. յատկացուցած էին նոյն նպատակին համար։
Վեհափառ Հայրապետին հովանաւորութիւնն ու oրհնութիւնը վայելող
սոյն ծրագիրը պիտի իրագործուի Ազգ.
Առաջնորդարանին կողմէ կազմուած
յատուկ յանձնախումբի մը ճամբով։
Ծրագիրը պիտի տարածուի հինգ
ամիսներու վրայ (Յուլիսէն Նոյեմբեր

2020)։ Իւրաքանչիւր ամիս երեք
հազար ընտանիքներ պիտի օգտուին
ծրագրէն։ Յառաջիկայ օրերուն
Ազգ. Առաջնորդարանը այս գծով
անհրաժեշտ տեղեկութիւնները պիտի
տայ մեր ժողովուրդի զաւակներուն։
Մեծայարգ Տէր եւ Տիկին Ալեքքօ
եւ Անի Պէզիքեան մեր Ս. Աթոռին
հաւատարիմ բարեկամը եւ նուիրեալ
բարերարն է։ Արդարեւ, Տիար
Ալեքքոյին եւ Տիկին Անիին կատարած
իշխանական բարերարութիւնները
Անթիլիասի Մայրավանքէն, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին Վանքէն ու
«Թռչնոց Բոյն»էն ներս, ինչպէս նաեւ
Հայաստանին, Դպրեվանքին, հայ
դատին եւ Լիբանանի հայութեան
զանազան ծրագիրներուն, պերճախօս վկայութիւններ են իրենց հայու
ազնուական ոգիին, խոր հաւատքին
ու անշեղ հաւատարմութեան։
ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

Սուրիա
Հայաստանի Մարդասիրական
Առաքելութեան Խումբը Կը Շարունակէ
Աջակցիլ Հալէպի Բուժհաստատութիւններուն

փոխանցած է բժշկական անհրաժեշտ պարագաներ։ Այս մասին կը
տեղեկանանք «Մարդասիրական
ականազերծման եւ փորձագիտական
կեդրոն» ՊՈԱԿ-էն։
Բժշկական կեդրոններու ղեկավարները
իրենց երախտագիտութիւնը յայտնած
են հայ բժիշկներուն՝ տրամադրուած
բժշկական պարագաներուն, բժշկական հաստատութիւններու մէջ ամենօրեայ ցուցաբերուող բժշկական
օժանդակութեան համար, ինչպէս

նաեւ Հալէպի մէջ ՀՀ հիւպատոսութեան՝ մշտական աջակցութեան
համար։

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը խոր գոհունակութեամբ

Յունիս
25-ին,
Հալէպի
մէջ
Հայաստանի Հանրապետութեան
գլխաւոր հիւպատոսութեան հետ
համագործակցութեամբ, Հայաստա-

նի մարդասիրական առաքելութեան
կազմին մէջ ընդգրկուած բժշկական
խումբը, ըստ բարի աւանդոյթի,
Հալէպի բուժհաստատութիւններուն

Ֆրանսա

Սիմոն Աբգարեան՝ Ֆրանսական Հեղինակաւոր Թատերական
Մրցանակաբաշխութեան Յաղթող
«Molieres 2020» ֆրանսական
հեղինակաւոր
թատերական
մրցանակաբաշխութեան, որ երէկ
հեռարձակուած է France 2 հեռուստաալիքով, մեր հայրենակից Սիմոն
Աբգարեանը ճանչցուած է յաղթող եւ
արժանացած երեք «Մոլիեր»-ի: Այս
մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը տեղեկանայ
Armradio.am-էն։
«Սիմոն Աբգարեանի համար ասիկա
մեծ ճանաչում է, որ ցոյց տուաւ, որ ան
ոչ միայն գերազանց դերասան է, այլեւ
թատերախումբի ղեկավար եւ իսկական գրող»,- ըստ լրատուամիջոցին՝

գրած է Francetvinfo-ն:
Սիմոն Աբգարեան ծնած է 1962ին, Փարիզ: 1983-85թթ յաճախած է
Փարիզի դերասանական արուեստի
միջազգային դպրոց:
1993-ին, կնոջ` դերասանուհի եւ
բեմադրիչ Քաթրին Շաուպի հետ,
Փարիզի մէջ հիմնած է «T.E.R.A.»
թատրոնը, ուր բեմադրած է դասական
եւ ժամանակակից ներկայացումներ:
2009-ին կերտած է Միսակ Մանուշեանի դերը Ռ.Կէտիկեանի «Յանցագործներու բանակ» ֆիլմին մէջ:
Նկարահանուած է նաեւ «Արարատ»

(2002թ.), «Ճշմարտութիւն Չարլիի
մասին» (2002թ.), «Արամ» (2002թ.),
«Այո՛» (2004թ.), «Քազինօ Ռոյալ»
(2006թ.), «Բերսեպոլիս» (2007թ.),
«Օձը» (2007թ.), «Թարգմանութիւն»
(2007թ.), «Շիվա» (2008թ.), «Կատաղութիւն» (2009թ.), «Թուրքի գլուխ»
(2010թ.), «Զարաֆա» (2012թ.),
«Մարաթօնի
մասնակիցները»
(2013թ.), «Անժէլիքա, հրեշտակներու
մարքիզուհին» (2013թ.), «Սպի»
(2014թ.), «Խենթ պատմութիւն»
(2015թ.), «1915» (2015թ.) եւ այլ
ֆիլմերու մէջ: Կատարած է շարք

մը ֆիլմերու կրկնօրինակումներ,
հանդէս եկած բազմաթիւ հեռուստանախագիծերու մէջ: 2001-ին «Հրէշը
լուսնի վրայ» ներկայացման համար՝
ֆրանսական թատրոնին կողմէ՝
արժանացած է մրցանակի:
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Հայոց Ցեղասպանութենէն Վերապրող Կնոջ Պատմութիւնը
Թրքերէնի Թարգմանուած Է
Պոլսոյ մէջ գործող հայկական
«Արաս»
հրատարակչութիւնը
անգլերենէ թրքերէնի թարգմանած
եւ հրատարակած է ամերիկահայ
Արլէն Ոսկի Աւագեանի «Առիւծ–Կնոջ
Ժառանգութիւնը» գիրքը: Թարգմանիչը Մերալ Ճամճըն է, խմբագիրը`
հրատարակչութեան տնօրէն Ռոպեր
Քոփթաշը: Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը
տեղեկանայ Ermenihaber.am-էն։
«Առիւծը» հեղինակի մայրական տատն
է` Էլմաս Թութուեան, որ 1915-ին Հայոց
Ցեղասպանութենէն մազապուրծ
հասած է ԱՄՆ: Ան տարիներ առաջ
1915-ին իր կենաց–մահու պայքարի

մանրամասնութիւնները պատմած է
թոռնուհիին` Արլէնին եւ պատուիրած
է պատմել ողջ աշխարհին: Բայց
հեղինակը երկար տարիներ ոեւէ
մէկուն չէ համարձակած պատմել,
ոչ ալ հրապարակած է իր ընտանիքի
պատմութեան այդ տխուր էջերը,
որովհետեւ կ՚ենթադրէր, որ աւելի
պիտի օտարանար իրեն համար խորթ
ամերիկեան հասարակութեան մէջ:
Տասնամեակներ անց, սակայն, երբ
հեղինակին խօսքին համաձայն,
իր մեծ մօր եւ սեփական կեանքի
պատմութիւնները վերջնականապէս
միաձուլուած են՝ Արլէն գրի առած եւ

հրատարակած է Էլմաս Թութուեանի
պատմութիւնը: Գիրքը անգլերէնով լոյս
տեսած է 1992-ին:
«Երբ 1992-ին լոյս տեսաւ «ԱռիւծԿնոջ Ժառանգութիւնը», այսպիսով
ես վերջապէս կատարեցի մեծ մօրս
պատմութիւնը աշխարհին պատմելու
յանձնառութիւնը: Սակայն, հիմա,
երբ իր պատմութիւնը կը պատմուի
իր ծնած երկրին մէջ, ուրախալի է
պարզապէս: Էլմասի պատմութիւնը
այս գիրքով կը վերադառնայ իր հայրենիք»,- կը պատմէ հեղինակը:

Լոյս Տեսաւ «Փոքրիկ Հայաստաններ»
Հատորին Անգլերէնը

Հայագիտական Կեդրոն՝ Ըրվայնի
Համալսարանին Մէջ

Ֆրանսահայ հեղինակ Ռոպին
Քուլքսըզեանի հեղինակած «Փոքրիկ
Հայաստաններ» հատորը ֆրանսերէնէն
անգլրէնի թարգմանուած է «Գալուստ
Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան Հայկական բաժանմունքին աջակցութեամբ։
Հատորին մէջ տեղ գտած են
հետաքրքրական տեղեկութիւններ
աշխարհի 101 երկիրներու մէջ
գտնուող հայկական թաղամասերու
եւ համայնքներու մասին։
«Little Armenias: The Travel Guide
of the Armenian Diaspora» հատորէն
օրինակ մը ապահովելու կամ յաւելեալ
տեղեկութիւններու համար այցելել
www.facebook.com/littlearmenias կամ
www.littlearmenias.com կայքերը։ Հեղինակին հասցէն է՝ koulaksezian@gmail.
com։

Քալիֆորնիոյ համալսարանի Ըրվայնի
մասնաճիւղին մէջ հաստատուած է
Հայագիտական ուսմանց կեդրոնը։
Այս մասին, ըստ պաշտօնակից
«Ասպարէզ»-ի, կը տեղեկացնէ
համալսարանին մէջ գործող Մեղրունի
ընտանիքի նախագահական հայագիտական ամպիոնի վարիչ փրոֆ.
Հուրի Պէրպէրեան։
Կեդրոնը
պիտի
զարգացնէ
համալսարանին տրամադրած հայոց
պատմութեան տարբեր ժամանակաշրջաններու եւ հայերէնի
դասանիւթերը եւ զարկ պիտի
տայ ուսումնասիրութիւններու եւ
համայնքային գործունէութեան։
Պէրպէրեան կը յիշեցնէ, թէ վերջին
քանի մը տարիներուն նաեւ
կարելի եղած է համալսարանին
մէջ հայագիտութիւնը դարձնել

երկրորդական մասնագիտութիւն
մը, ինչպէս նաեւ հարստացուած է
հայագիտական նիւթերով հատորներու հաւաքածոն։
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար
դիմել rakib.h@uci.edu հասցէին կամ
(949) 824-1349 թիւին։

Փարաջանովի «Յակոբ Հովնաթանեան» Շարժանկարը՝ FLC- ի Առցանց Շարժանկարի
Ցուցադրութիւններու Ծրագիրին Մէջ

Նիւ Եորքի Լինքոլն կեդրոնի
շարժանկարի բաժինը (FLC) 2020
Յունիս 26-էն առցանց շարժանկարի
ամառնային ցուցադրութիւններու
ծրագիրին մէջ ընդգրկած է Սերգէյ
Փարաջանովի երեք վերականգնուած
կարճ շարժանկարները՝ «Յակոբ
Հովնաթանեան» (1967), «Արաբանախշեր Փիրոսմանիի թեմաներով»

(1986), «Քիեւեան որմնանկարներ»
(1966)։ Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը
տեղեկանայ Հայաստանի շարժանկարի ազգային կեդրոնի Facebook-ի էջէն:
FLC- ի առցանց շարժանկար-թատրոնը կը գործէ Մարտէն ի վեր՝ մեկնելով
«քորոնա» ժահր համաճարակէն։
Փարաջանովի այս երեք ուշագրաւ
վաւերագրական աշխատանքները
2019-ին ընտրուած էին Նիւ Եորքի
միջազգային 57-րդ շարժանկարի
փառատօնին համար:
«Յակոբ Հովնաթանեան» շարժանկարը վերականգնուած է Հայաստանի
շարժանկարի ազգային կեդրոնի
եւ լեհական Fixafilm ընկերութեան
միացեալ ուժերով՝ «Համօ Բեկ-

Նազարեան. հայ շարժանկարի
դասականներ» նախագիծին ծիրէն
ներս: Վերականգնման արտադրողն
է Տենիէլ Պըրտը։ Վերականգնման
աշխատանքները
նիւթական
աջակցութիւն ստացած են Kino
Klassika հիմնադրամէն (Լոնտոն):
Ի դէպ, Լինքոլն կեդրոնի շարժանկարի
բաժինը (FLC-ն) պիտի ցուցադրէ նաեւ
վաղամեռիկ տաղանդաւոր բեմադրիչ
Մարիա Սահակեանի «Փարոս»
շարժանկարը:
2018 Օգոստոսին հայ շարժանկարի ժառանգութեան օգտագործման
իրաւունքները՝ ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան որոշումով, անցան
Հայաստանի շարժանկարի ազգային

Նոր նամականիշ` Նուիրուած Հռոմի Պապի Հայաստան Այցին
Յունիս 24-ին լրացաւ Հռոմի Պապ
Նորին Սրբութիւն Ֆրանչիսկոսի
Հայաստան հովուապետական այցելութեան 4-ամեակը: Այդ այցելութիւնը
լայնօրէն լուսաբանուած ու մեծ
հնչեղութիւն ստացած է աշխարհի
մէջ։ Սուրբ Աթոռի ՀՀ դեսպանութեան
Facebook-ի էջէն կը տեղեկանանք,
որ մինչեւ այսօր կը շարունակուին
միջազգային ընդգրկում ունեցող
այդ անմոռանալի իրադարձութեան
արձագանգները։
Միացեալ Ազգերու Կազմակերպու-

կեդրոնին։ Եւ այդ պահէն ալ սկսած է
շարժանկարներու վերկանգնման եւ
թուայնացման կարեւոր գործընթացը։
2018-ին լեհական FIXAFILM ընկերութեան կողմէ առաջինը վերականգնուած եւ թուայնացուած է
Սերգէյ Փարաջանովի «Յակոբ
Հովնաթանեան» (1967թ.,10 րոպէ)
վաւերագրական
շարժանկարը։
Անիկա,
թուայանցումէն
ետք,
ստացած է նոր կեանք ու շնչառութիւն։ Շարժանկարը անմիջապէս
ցուցադրութեան հրաւէրներ ստացած
է աշխարհի յայտնի շարժանկարի
փառատօներէն, թանգարաններէն,
գրադարաններէն։

թիւնը 2020-ը յայտարարած է
«Բոյսի առողջութեան պահպանման
միջազգային տարի», ու այդ նախաձեռնութեան միացած է նաեւ Վատիկանը՝ թողարկելով նամականիշ, որուն
վրայ պատկերուած է, թէ ինչպէս
Հայաստան այցելութեան ընթացքին
Ն.Ս. ֆրանչիսկոս Պապը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Բ կաթողիկոսի հետ կը ջրէ
խորհրդանշական Նոյեան Տապանի
մէջ տնկուած որթատունկը՝ ատով
իսկ հաստատելով նաեւ, որ բոյսի ու
երկրագունդի առողջութեան թեման
հոգեւոր արժէք է։
Շար. Էջ 18
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Գրական-Մշակութային
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Նոր նամականիշ` Նուիրուած Հռոմի Պապի Հայաստան Այցին
Հայաստան կատարած «Այց առաջին
քրիստոնեայ երկիր» խորագիրը կրող
այցին նուիրուած նամականիշին
վրայ պատկերուած է Ֆրանչիսկոս
Պապը՝ Հայոց Ցեղասպանութեան
զոհերու յիշատակին նուիրուած
Ծիծեռնակաբերդ յուշահամալիրին
մէջ աղօթելու պահուն։

Սկիզբը Էջ 17
Անցեալին եւս Վատիկանը թողարկած
է նամականիշերու շարք, ուր յատուկ
տեղ կը գրաւէ Հայաստան պատմական այդ այցելութեան թեման։
Մասնաւորապէս՝ 2016 Յունիս 24-26

Հայ-թրքական Սահմանին Գտնուող Պատմական Կամուրջը Պիտի Վերականգնուի
Թուրքիան պիտի վերակառուցէ
աւերուած
Անիի
պատմական
կամուրջը (Մետաքսի ճանապարհի
կամուրջ), որ կը գտնուի հայթրքական
սահմանին
վրայ՝
Ախուրեան գետին վրայ։ Այս մասին,
ըստ Ermenihaber.am-ի, յայտնած է
Թուրքիոյ փոխադրամիջոցներու,
ծովագնացութեան ու կապի նախկին
նախարար, այժմ Կարսէն ընտրուած
խորհրդարանի պատգամաւոր Ահմեթ
Արսլանը։
«Gazete Kars» լրատուամիջոցին
տուած հարցազրոյցին ընթացքին ան

նշած է, որ այս պահուն միայն հիմքերը
մնացած կամուրջին վերանորոգման
համար Թուրքիոյ ցամաքային ճանապարհներու Կարսի 18-րդ վարչութիւնը
մրցոյթ կը կազմակերպէ եւ շուտով
պիտի սկսին շինարարական աշխատանքները։
Արսլան նշած է, որ Անիի աւերակները
իրենց համար շատ կարեւոր են,
քանի որ 1064-ին Անին եղած է
Ալփարսլան սուլթան 1-ինի կանգառը
«Անատոլիա»-ի մէջ։
«Անիի կարեւոր առանձնայատկութիւններէն մէկը Մետաքսի ճանա-

պարհին վրայ գտնուիլն է։ Աստուծոյ
կամքով՝ ցամաքային ճանապարհներու գլխաւոր վարչութիւնը՝ Մետաքսի
ճանապարհը
եզրափակող
ու
Հայաստանի ու Թուրքիոյ սահմանը
գծող Ախուրեանի վրայ գտնուող
այս պատմական կամուրջը պիտի
վերակառուցուի այնպէս, ինչպէս
վերաշինուած են միւս պատմական
կամուրջները։ Աշխատանքները շուտով պիտի սկսին»,- ըսած է թուրք
պատգամաւորը։
Պատգամաւորը, սակայն, կամուրջի
վերականգնման մասին այլ մանրամասներ չէ հաղորդած, յատկապէս այն

հարցով, թէ արդեօք Հայաստանի հետ
որեւէ համաձայնութիւն ձեռք բերուա՞ծ
է այդ հարցով, քանի որ կամուրջի 2
յենարաններէն (ոտքերէն) մէկը կը
գտնուի Ախուրեանի՝ Հայաստանեան
ափին։
Յիշեցնենք, որ թրքական մամուլի
մէջ կամուրջը վերականգնելու մասին
տեղեկութիւններ շրջանառուած են
նաեւ 2010-ին։ Այն ժամանակ կը
հաղորդուէր նաեւ, որ Թուրքիայէն
պատուիրակութիւն գործուղուած
է Հայաստան, որ տեղւոյն վրայ
համաձայնութիւն ձեռք բերած է
հայկական կողմին հետ՝ այս հարցով։

Լիբանանահայ Բեմադրիչ Նիկոլ Պէզճեան Արխիւը Յանձնեց
Հայկազեան Համալսարանի Գրադարանին
Լիբանանահայ շարժանկարի գործիչ
Նիկոլ Պէզճեան իր արխիւները
յանձնած է «Հայկազեան» համալսարանին։ Ան համբաւ կը վայելէ՝
որպէս բեմադրիչ եւ ժապաւէններու
արտադրիչ։ Այսուհետեւ իր արխիւները
ի պահ պիտի դրուին «Հայկազեան» համալսարանի «Տէրեան»
հայագիտական գրադարանէն ներս։
Անցեալ ապրիլի վերջաւորութեան
արդէն յիշեալ գրադարանը հարստացած է այդ արխիւով։
Համալսարանի
աղբիւրներու
հաղորդումներով, որուն մասին
կ՛արձագանգէ
«Ժամանակ»ը,
նախագահ վերապատուելի Փոլ

Հայտոսթեանի ուղղուած նամակին
մէջ, ի միջի այլոց, կը գրէ. «1997
թուականի գարնան երբ Լիբանան
տեղափոխուեցայ, հայագիտական
գրադարանը հանդիսացաւ երկրորդ
տունս: Իսկ այդ թուականէն ետք
պատրաստած շարժանկարներուս
համար մեծապէս օգտուեցայ Հայագիտական գրադարանի հարուստ
հաւաքածոյէն: Աւելի՛ն, «Պէզճեան»
գերդաստանը 19-րդ դարէն սկսեալ
մեծ ներդրում ունեցած է Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ կեանքին
մէջ, ըլլալով նոյնիսկ հիմնադիրներէն
Այնթէպի քոլէճին»:
Բեմադրիչը իր արխիւները Հայկա-

զեան համալսարան յանձնելով կը
յուսայ, որ սփիւռքատարած հայագիտական կեդրոններ յաւելեալ ճիգ
թափեն հայ մտաւորականներու եւ
արուեստագէտներու արխիւները
իրենց յարկերէն ներս համատեղելու:
Նիկոլ Պէզճեան հեղինակն է աւելի
քան քսան գեղարուեստական եւ
վաւերագրական շարժանկարներու,
որոնցմէ շատերը ներկայացուած
են միջազգային փառատօներու եւ
արժանացած՝ մրցանակներու:
Տեղին է նաեւ նշել, որ վերջին երկու
տասնամեակներու ընթացքին Նիկոլ
Պէզճեան Հայկազեան համալսարանի զոյգ
գրադարաններուն նուիրած է բազմաթիւ

գիրքեր եւ լսատեսողական իրեր:
Նիկոլ
Պէզճեանի
արխիւները
ուսումնասիրողներու հասանելի պիտի
ըլլան նուիրատուին եւ համալսարանի
միջեւ կայացած որոշ պայմաններով:

ՀԲԸՄ Հայկական Համացանցային Համալսարանի Ամառնային Շրջանի
Արձանագրութիւնը սկսած է
Մեկնարկած է ՀԲԸՄ Հայկական
համացանցային համալսարանի
(Armenian
Virtual
Collage
)
ամառնային ուսումնական շրջանի
արձանագրութիւնը:
Դասընթացները պիտի կազմակերպուին անվճար հիմունքներով
եւ հասանելի պիտի ըլլան տարբեր լեզուներով` արեւելահայերէն,

արեւմտահայերէն,
անգլերէն,
ֆրանսերէն, ռուսերէն, սպաներէն եւ
թրքերէն:
Առաջարկուող դասընթացներն են.
– արեւելահայերէն
– արեւմտահայերէն
– հայոց պատմութիւն
– հայկական ճարտարապետութեան
ներածութիւն

– հայկական երաժշտութեան ներածութիւն
– շախմատ
Ուսանողները պիտի ստանան
իրենց աւարտած դասընթաց(նէե)
ը մշտապէս դիտելու հնարաւորութիւն: Ուսումնական շրջանը պիտի
մեկնարկէ Յուլիս 20-ին եւ պիտի
աւարտի Սեպտեմբեր 22-ին:
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Հայաստանի Ախոյեանութիւն

Շիրակ Յաղթեց Առաջատարին
Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 23-րդ հանգրուանի
մրցումներու ծիրին մէջ արձանագրուեցան
հետեւեալ
արդիւնքները.
- Ալաշկերտ – Շիրակ Կիւմրի
1-2
- Արարատ – Լոռի Վանաձոր 1-1
Իսկ Հայաստանի ֆութպոլի
ախոյեանութեան
24-րդ
հանգրուանի մրցումներու
ծիրին մէջ տեղի ունեցաւ
գագաթի մրցումը 2-րդ դիրքը գրաւող Կիւմրիի «Շիրակ»ին եւ առաջատար
«Արարատ-Արմենիա»ի միջեւ: Թէեւ առաջատարը ունէր որոշ տարածքային
եւ անկիւնային հարուածներու առաւելութիւն, սակայն «Շիրակ»ն է որ
նշանակեց իր փղոսկրեայ ափունքցի ռմբարկուին՝ Մորի Քոնէի միջոցով 35-րդ
վայրկեանին: «Շիրակ» տարաւ կարեւոր յաղթանակ մը եւ 3-ի նուազեցուց
կէտերու տարբերութիւնը առաջատարին հետ: Օրուան երկրորդ մրցումին,
4-րդ դիրքը գրաւող «Նոա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող
Վանաձորի «Լոռի»ին դէմ եւ յաղթեց 34-րդ վայրկեանին մոլտավ յարձակող
Սփաթարուի եւ 38-րդ վայրկեանին լիթուանացի յարձակող Քրուշնաուսքասի
կոլերով: 88-րդ վայրկեանին, հայիթիցի յարձակող Ժոնէլ Տեզիրէ նշանակեց
«Լոռի»ի կոլը: 24-րդ հանգրուանի վերջին մրցումին, 6-րդ դիրքը գրաւող Երեւանի
«Արարատ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող «Ալաշկերտ»ի դէմ:
Հաւասարակշռուած մրցումին, «Ալաշկերտ» ունէր անկիւնային եւ դիպուկ
հարուածներու որոշ առաւելութիւն: Թէեւ «Արարատ»ն էր նշանակողը 34-րդ
վայրկեանին ուքրանացի կիսապաշտպան Իվան Սփիչքայի միջոցով, սակայն
«Ալաշկերտ» նշանակեց երեք կոլեր պոսնիացի յարձակող Ալեքսանտր Կլիշիչի
միջոցով 43-րդ եւ 68-րդ վայրկեաններուն ու մակեդոնացի պաշտպան Ռիսթօ
Միթրեվսքիի միջոցով 45+1-րդ վայրկեանին: Այս արդիւնքին հիման վրայ
«Ալաշկերտ» ամրապնդեց իր երրորդ դիրքը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Շիրակ Կիւմրի – Արարատ-Արմենիա 1-0
- Նոա – Լոռի Վանաձոր 2-1
- Արարատ – Ալաշկերտ 1-3
Դասաւորում.1)Արարատ-Երեւան 45 կէտ 41-21, 2)Շիրակ 42 կէտ 34-21, 3)
Ալաշկերտ 40 կէտ 42-27, 4)Նոա 39 կէտ 31-25, 5)Լոռի 36 կէտ 32-27, 6)Արարատ
33 կէտ 30-30:
Ռմբարկուներ.1)Մ.Քոնէ-Շիրակ 19 կոլ, 2)Ժ.Տեզիրէ-Լոռի 11 կոլ, 3)Կ.ՄարմենթինիԱլաշկերտ 10 կոլ, 4)Ա.Կլիշիչ-Ալաշկեր 9 կոլ:
Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 7-10-րդ դիրքերու մրցաշարքին
արձանագրուեցաւ հեեւեալ արդիւնքը.
- Գանձասար Կապան – Ուրարտու 1-1
9-րդ դիրքը գրաւող «Գանձասար Կապան»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 7-րդ
դիրքը գրաւող «Ուրարտու»ի դէմ: 18-րդ վայրկեանին, պաշպան Գեղամ
Յարութիւնեան յառաջ տարաւ «Գանձասար»ը, իսկ 21-րդ վայրկեանին, ռուս
յարձակող Եվկենի Քապզար նշանակեց «Ուրարտու»ի հաւասարութեան կոլը:
Դասաւորում.7)Ուրարտու 21 մ 30 կէտ 26-26, 8)Փիւնիկ 20 մ 23 կէտ 36-39, 3)
Գանձասար 21 մ 22 կէտ 22-27:

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Ռէալ Մատրիտ Գրաւեց Առաջատարի Դիրքը

Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 29-րդ հանգրուանի մրցումներուն
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Պարսելոնա – Լեկանէս 2-0
-Վիյարէալ – Մայորքա 1-0

Այս հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէջ, 6-րդ դիրքը գրաւող «Աթլեթիքօ
Մարիտ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 11-րդ դիրքը գրաւող Փամփլոնա
քաղաքի «Օսասունա»ին դէմ: Մրցումը աւարտեցաւ «Աթլեթիքօ»ի հինգ կոլնոց
յաղթանակով եւ Ժոաօ Ֆելիքսի՝ 2, Լորենթէի, Մորաթայի եւ Քարրասքոյի կոլերով:
Տիեկօ Քոսթա, Հերրերա եւ Լորենթէ՝2 կատարեցին փոխանցումները: Խումբը
49 կէտով առժամաբար գրաւեց 4-րդ դիրքը:
- Էյպար – Աթլեթիք Պիլպաօ 2-2
- Օսասունա – Աթլեթիքօ Մատրիտ 0-5
- Տեփ.Ալավէս – Ռէալ Սոսիետատ 2-0
- Ռէալ Մատրիտ – Վալենսիա 3-0
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 30-րդ հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, 3-րդ դիրքը գրաւող «Սեւիյա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ
առաջատար «Պարսելոնա»ի դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին կոլեր
չարձանագրուեցան: 4-րդ դիրքը գրաւող «Աթլեթիքօ Մատրիտ» իր դաշտին
վրայ մրցեցաւ 14-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ Վայատոլիտ»ի դէմ եւ յաղթանակ
տարաւ 81-րդ վայրկեանին Վիթոլոյի նշանակած կոլով եւ Տիեկօ Քոսթայի
փոխանցումով: «Աթլեթիքօ»ն 52 կէտով շրջանցեց «Սեւիյա»ն եւ գրաւեց 3-րդ
դիրքը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Կրանատա – Վիյարէալ 0-1
- Սեւիյա – Պարսելոնա 0-0
- Աթլեթիք Պիլպաօ – Ռէալ Պեթիս 1-0
- Աթլեթիքօ Մատրիտ – Ռէալ Վայատոլիտ 1-0
30-րդ հանգրուանի վերջին մրցումներու ծիրին մէջ տեղի ունեցաւ «Ռէալ
Սոսիետատ» - «Ռէալ Մատրիտ» մրցումը: 5-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ
Սոսիետատ» իր դաշտին վրայ ընդունեց 2-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ Մատրիտ»ը:
Առաջին կիսախաղին կոլ չարձանագրուեցաւ: Երկրորդ կիսախաղին «Ռէալ
Մատրիտ» աւելի աշխոյժ էր: 50-րդ վայրկեանին, Սերժիօ Ռամոս տուգանային
հարուածէն նշանակեց «Ռէալ»ի առաջին կոլը: 70-րդ վայրկեանին, Քարիմ
Պենզեմա հաշիւը դարձուց 2-0, Վալվերտէի փոխանցումէն օգտուելով: 83-րդ
վայրկեանին, Միքէլ Մերինոս կրճատեց հաշիւի տարբերութիւնը Ռոպերթօ
Լիփէզի փոխանցումով: «Ռէալ Մատրիտ» տարաւ կարեւոր յաղթանակ մը,
կէտերով հաւասարեցաւ «Պարսելոնա»ի հետ եւ գրաւեց առաջատարի դիրքը:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Սելթա Տէ Վիկօ – Տեփ.Ալավէս 6-0
- Վալենսիա – Օսասունա 2-0
- Ռէալ Սոսիետատ – Ռէալ Մատրիտ 1-2
Դասաւորում.1)Ռէալ Մատրիտ 65 կէտ 57-21, 2)Պարսելոնա 65 կէտ 69-31, 3)
Աթլեթիքօ Մատրիտ 52 կէտ 38-22, 4)Սեւիյա 52 կէտ 42-30:
Ռմբարկուներ.1)Լ.Մեսսի-Պարսելոնա 21 կոլ, 2)Ք.Պենզեմա-Ռէալ Մատրիտ 17
կոլ, 3)Ժ.Մորենօ-Վիյարէալ 12 կոլ:

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Մանչեսթըր Սիթի Յաղթական
«Ասթըն Վիլլա» - «Շեֆիլտ
Եունայթըտ»
մրցումով
վերսկսան Անգլիոյ ախոյեանութեան մրցումները,
Գորոնա ժահրի համաճարակի պատճառած դադարէն ետք: Ստորեւ տեսնել
արձանագրուած արդիւնքները.
- Ասթըն Վիլլա – Շեֆիլտ
Եունայթըտ 0-0
- Մանչեսթըր Սիթի – Արսենալ 3-0
Երկրորդ դիրքը գրաւող
«Մանչեսթըր Սիթի»ն իր դաշտին վրայ ընդունեց 9-րդ դիրքը գրաւող «Արսենալ»ը:
«Սիթի»ն աւելի արդիւնաւէտ ձեւով գործող կազմն էր եւ յաղթանակ տարաւ
Սթըրլինկի 45+2-րդ վայրկեանի կոլով, Տէ Պրոյնի 51-րդ վայրկեանի տուգանայինով եւ Ֆոտէնի 90+1-րդ վայրկեանին նշանակած կոլով: 49-րդ վայրկեանէն
սկսեալ «Արսենալ» մրցեցաւ 10 մարզիկներով, երբ իրաւարարը դաշէն վտարեց
պրազիլցի պաշտպան Տաւիտ Լուիզը:
: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Թոթընհէմ Հոցփըր – Մանչեսթըր Եուն. 1-1
- Ուաթֆըրտ – Լեյսթըր Սիթի 1-1
- Պրայթըն Էնտ Հով Ալպիըն – Արսենալ 2-1
- Ուեսթ Հէմ Եուն. – Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ 0-2
- Նիւքեսըլ Եուն. – Շեֆիլտ Եուն. 3-0
- Ասթըն Վիլլա – Չելսի 1-2
- Էվըրթըն – Լիվըրփուլ 0-0
- Մանչեսթըր Սիթի – Պըրնլի 5-0
Դասաւորում.1)Լիվըրփուլ 83 կէտ 66-21, 2)Մանչեսթըր Սիթի 29 մ 60 կէտ 71-31,
3)Լեյսթըր Սիթի 54 կէտ 59-29, 4)Չելսի 51 կէտ 53-40, 5)Մանչեսթըր Եուն. 46
կէտ 45-31:
Ռմբարկուներ.1)Ճ.Վարտի-Լեյսթըր Սիթի 19 կոլ, 2)Փ.Օպամեյանկ-Արսենալ 17
կոլ, 3)Ս.Ակուերօ-Մանչեսթըր Սիթի 16 կոլ:
Շար. Էջ 20
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Սկիզբը Էջ 20

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Պայըրն Միւնիխի 30-րդ Տիտղոսը

Մրցաշարքը սկսած է կազմակերպուիլ 1922 թուականէն սկսեալ: Ամենաշատ
տիտղոսը շահող խումբն է «Եուվենթիւս»ը, իսկ այս մէկը «Նափոլի»ի 6-րդ
տիտղոսն էր: «Ռոմա» տիտղոսը շահած է 9 անգամ: «Լացիօ Ռոմա» եւ «Ինթէր
Միլան»՝ 7-ական անգամ:

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Եուվենթիւս Եւ Ինթէր Միլան Յաղթեցին

Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան
32-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանին, առաջատար «Պայըրն
Միւնիխ» իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 17-րդ դիրքը գրաւող «Վերտէր Պրեմըն»ի
դէմ: 43-րդ վայրկեանին «Պայըրն Միւնիխ»ի լեհ ռմբարկու Ռոպերթ Լեվանտովսքի
նշանակեց մրցումին միակ կոլը, Պոաթէնկի փոխանցումը օգտագործելով: 79-րդ
վայրկեանին, «Պայըրն»ի քանատացի կիսապաշտպան Տէյվիզ ստացաւ իր
երկրորդ դեղին քարտը: «Պայըրն Միւնիխ» յաղթանակ տարաւ եւ անհասանելի
դարձաւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Պորուսիա Տորթմունտ»ին համար: Խումբը
այսպիսով շահեցաւ իր 30-րդ ախոյեանութեան տիտղոսը: Մրցաշարքը սկսած
է 1903 թուականին: «Նուրնպըրկ» տիտղոսը շահած է 9 անգամ, «Պորուսիա
Տորթմունտ»՝ 8 անգամ, «Շալքէ04»՝ 7 անգամ եւ 25 այլ խումբեր: Ստորեւ տեսնել
արձանագրուած արդիւնքները.
- Պոր.Մէօնշընկլատպախ – Վոլֆսպուրկ 3-0
- Վերտէր Պրեմըն – Պայըրն Միւնիխ 0-1
-Ֆրայպուրկ – Հերթա Պերլին 2-1
- Այնթրախթ Ֆրանք. – Շալքէ04 2-1
- Պորուսիա Տորթմունտ – Մայնց05 0-2
- ՌՊ Լայփցիկ – Ֆորթունա Տուսըլտորֆ 2-2
- Աուկսպուրկ – Հոֆընհայմ 1-3
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան նախավերջին՝ 33-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի
ամենահետաքրքրական մրցումին, Սարգիս Ադամեանի մաս կազմած 7-րդ
դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 12-րդ դիրքը գրաւող
«Ունիոն Պերլին»ի դէմ եւ յաղթանակ տանելով ապահովեց Իւրոբա Լիկի իր
տոմսը, գրաւելով 7-րդ դիրքը: Պեպու, Քրամարիչ, Տապպուր եւ Պոմկարթնըր
նշանակեցին «Հոֆընհայմ»ի կոլերը: Ադամեան չի մասնակցեցաւ այս մրցումին
վնասուածքի պատճառով: Հետաքրքրական մրցում մըն էր «Լայփցիկ» «Պորուսիա Տորթմունտ» մրցումը: Հաւասարակշռուած մրցումին, 2-րդ դիրքը
գրաւող «Պորուսիա»ն իր դաշտէն դուրս կրցաւ յաղթել 3-րդ դիրքը գրաւող
«Լայփցիկ»ին, նորվեկիացի յարձակող Էրլինկ Հաալանտի 30-րդ եւ 90+3րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Ռեյնա եւ Պրանտթ կատարեցին
փոխանցումները: Ստորեւ տեսնել այս հանգրուանին արձանագրուած
արդիւնքները.
- ՌՊ Լայփցիկ – Պորուսիա Տորթմունտ 0-2
- Հոֆընհայմ – Ունիոն Պերլին 4-0
- Պայըրն Միւնիխ – Ֆրայպուրկ 3-1
- Փատըրպորն – Պոր.Մէօնշընկլատպախ 1-3
- Հերթա Պերլին – Պայէր Լեվերքուզըն 2-0
- Շալքէ04 – Վոլֆսպուրկ 1-4
Դասաւորում.1)Պայըրն Մ. 79 կէտ 96-32, 2)Պորուսիա Տ. 69 կէտ 84-37, 3)
Լայփցիկ 63 կէտ 79-36, 4)Պոր.Մէօնշընկլատպախ 62 կէտ 64-39, 7)Հոֆընհայմ
49 կէտ 49-53:
Ռմբարկուներ.1)Ռ.Լեվանտովսքի-Պայըրն 33 կոլ, 2)Թ.Վերնըր-Լայփցիկ 26 կոլ,
3)Ճ.Սանչօ-Պորուսիա Տ. 17 կոլ:

Իտալիոյ Բաժակ

Նափոլի Շահեցաւ Տիտղոսը
Իտալիոյ ֆութպոլի բաժակի աւարտական մրցումը տեղի ունեցաւ Հռոմի
«Սթատիօ Օլիմփիքօ» մարզադաշտին վրայ, առաջատար «Եուվենթիւս»ի եւ
6-րդ դիրքը գրաւող «Նափոլի»ի միջեւ: Հաւասարակշռուած մրցումի հիմնական
ժամանակին կոլ չի նշանակուեցաւ: Դիմուեցաւ տուգանային հարուածներու,
ուր առաւելութիւն ունեցան «Նափոլի»ի մարզիկները եւ շահեցան տիտղոսը:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- Նափոլի – Եուվենթիւս 0-0 տուգ.4-2

Գորոնա ժահրի համաճարակի դադարէն ետք վերսկսան Իտալիոյ ֆութպոլի
ախոյեանութեան մրցումները: 3-րդ դիրքը գրաւող «Ինթէր Միլան»ը իր դաշտին
վրայ մրցեցաւ 16-րդ դիրքը գրաւող Ճենովայի «Սամփտորիա»ի դէմ: «Ինթէր
Միլան» յաղթանակ տարաւ Լուքաքուի 10-րդ եւ Լաութարօ Մարթինէզի 33-րդ
վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Էրիքսըն եւ Քանտրեւա կատարեցին
փոխանցումները: «Սամփորիա»ի կոլը նշանակեց նորվեկիացի կիսապաշտպան
Թորզպի 52-րդ վայրկեանին: Երկրորդ մրցումի մը ընթացքին, 4-րդ դիրքը գրաւող
Պերկամոյի «Աթալանթա»ն իր դաշտին վրայ յաղթանակ տարաւ 11-րդ դիրքը
գրաւող «Սասուոլօ»ի նկատմամբ, Ճիմսիթիի, Զափաթայի՝ 2 եւ Պուրապիայի
սխալմամբ նշանակած կոլերով: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Աթալանթա – Սասուոլօ 4-1
- Ինթէր Միլան – Սամփտորիա 2-1
- Լեչչէ – Միլան 1-4
- Պոլոնիա – Եուվենթիւս 0-2
Դասաւորում.1)Եուվենթիւս 63 կէտ 50-24, 2)Լացիօ Ռոմա 62 կէտ 60-23, 3)
Ինթէր Միլան 57 կէտ 51-25, 4)Աթալանթա 51 կէտ 74-35, 5)Ռոմա 45 կէտ 51-35:
Ռմբարկուներ.1)Ք.Իմմոպիլէ-Լացիօ 27 կոլ, 2)Ք.Ռոնալտօ-Եուվենթիւս 21 կոլ,
3)Ռ.Լուքաքու-Ինթէր Միլան 18 կոլ:

Ռուսիոյ Ախոյեանութիւն

Սոչի, Սպարտակ Եւ Զենիթ Յաղթական
Շաբաթավերջին վերսկսան Ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումները,
համաճարակի հետեւանքով դադրելէ ետք: 23-րդ հանգրուանի մրցումներուն
ցարդ արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Սոչի – Ռոսթով 10-1
- Ուրալ Եքաթ. – Ռուպին Քազան 1-2
- Արսենալ Թուլա – Սպարտակ Մոսկուա 2-3
- ԲԿՄԱ Մոսկուա – Զենիթ Ս.Փեթեր.0-4
- Լոքոմոթիւ Մոսկուա – Օրենպուրկ 1-0
Այս հանգրուանին արձանագրուեցաւ մեծ անակնկալ, երբ 12-րդ դիրքը գրաւող
«Սոչի»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող «Ռոսթով»ի դէմ, որ
կը մրցէր առանց օտար մարզիկներու: «Սոչի» տարաւ մեծ յաղթանակ մը:
Հայաստանի հաւաքականի յարձակող Ալեքսանտր Կարապետեան մնաց «Սոչի»ի
պահեստայիններու նստարանին վրայ, մինչ Խորէն Պայրամեան բացակայեցաւ
«Ռոսթով»ի կազմէն: «Սոչի» առժամաբար բարձրացաւ 9-րդ դիրք: Առաջատար
«Զենիթ»ի իր դաշտէն դուրս կրցաւ յաղթել 5-րդ դիրքը գրաւող Մոսկուայի
«ԲԿՄԱ»ին, սերպ պաշտպան Իվանովիչի 2-րդ, պրազիլցի յարձակող Մալքոմի
9-րդ, 45+2-րդ վայրկեաններուն նշանակած կոլերով եւ արժանթինցի յարձակող
Տրիուսիի 90+4-րդ վայրկեանին նշանակած տուգանային հարուածով: 89-րդ
վայրկեանին, «ԲԿՄԱ»ի կիսապաշտպան Քարփով կարմիր քարտ ստացաւ: Իսկ
Եքաթերինպուրկի «Ուրալ»ի մրցումին, Հայաստանի հաւաքականի կեդրոնական
պաշտպան Վարազդատ Հարոյեան մնաց պահեստայիններու նստարանին վրայ:
Դասաւորում.1)Զենիթ 53 կէտ 48-10, 2)Լոքոմոթիւ 44 կէտ 33-25, 3)Քրասնատար
22 մ 41 կէտ 36-22, 10)Սոչի 27 կէտ 36-29, 12)Ուրալ 25 կէտ 27-43:
Ռմբարկուներ.1)Ա.Ցիուպա-Զենիթ 13 կոլ, 2)է.Շամուրատով-Ռոսթով 11 կոլ, 3)
Ա.Սապալեւ-Սպարտակ 11 կոլ:

Պելառուսիոյ Ախոյեանութիւն

Քատիմեանի Նիոմանը՝ 4-րդ
Շաբաթավերջին սկսան Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 14-րդ
հանգրուանի մրցումները: Գեղամ Քատիմեանի մաս կազմած 6-րդ դիրքը
գրաւող Կրատնոյի «Նիոման»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 9-րդ դիրքը գրաւող
«Սլուցք»ի դէմ եւ տարաւ իր 7-րդ յաղթանակը ու առժամաբար գրաւեց 4-րդ
դիրքը: 30-րդ վայրկեանին, Զապելին դարձաւ միակ կոլի հեղինակ: Քատիմեան
հիմնական կազմին մէջն էր եւ փոխարինուեցաւ 81-րդ վայրկեանին: Մրցումի
84-րդ, 85-րդ եւ 90+5-րդ վայրկեաններուն, երեք «Սլուցք»ի մարզիկներ ստացան
կարմիր քարտ:

Շուէտի Ախոյեանութիւն

Չալըշըր Վնասուածք Ստացաւ
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Շուէտի ֆութպոլի ախոյեանութեան
2-րդ հանգրուանի մրցումները: Հայաստանի հաւաքականի կեդրոնական
պաշտպան Անտրէ Չալըշըրի մաս կազմած «ԻՖՔ Կէօթըպորկ»ը իր դաշտէն
դուրս մրցեցաւ «Վարպըրկ»ի դէմ եւ տարաւ իր առաջին յաղթանակը: Չալըշըր
խումբի հիմնական կազմին մէջն էր եւ փոխարինուեցաւ 26-րդ վայրկեանին:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Վարպըրկ – ԻՖՔ Կէօթըպորկ 1-2
-ԱԻՔ Սոլնա – Նորքէօփինկ 1-4, - Էլֆսպորկ – Համարպի 2-2
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-Մալմէօ ՖՖ – Միելպի 2-0
Շուէտի ֆութպոլի ախոյեանութեան 3-րդ հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- ԻՖՔ Կէօթըպորկ – Միելպի 2-2
- Նորքէօփինկ – Տիուրկաարտըն 3-0
- Ֆալքընպըրկ – Քալմար 0-2
- Համարպի – ԱԻՔ Սոլնա 0-2
9-րդ դիրքը գրաւող «ԻՖՔ Կէօթըպորկ» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 14-րդ դիրքը
«Միելպի»ի դէմ եւ մրցումը աւարտեցաւ հաւասարութեամբ: Հայաստանի
հաւաքականի կեդրոնական պաշտպան Անտրէ Չալըշըր բացակայեցաւ
«Կէօթըպորկ»ի կազմէն վնասուածքի պատճառով:
Դասաւորում.1)Նորքէօփինկ 9 կէտ 9-2, 2)Քալմար 6 կէտ 7-2, 3)ԱԻՔ 6 կէտ 5-4,
8)Կէօթըպորկ 4 կէտ 4-4:

Լէօ Եւ Էքօ Վիլ Հասան Աւարտական

Դանիոյ Ախոյեանութիւն

Պապայեան Երկու Փոխանցումի Հեղինակ
Դանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 28-րդ հանգրուանի
եւ 7-14-րդ դիրքերը գրաւող
խումբերու մրցումներու ծիրին
մէջ արձանագրուեցաւ հեեւեալ
արդիւնքը.
- Ռանտըրզ – Հոպրօ 4-0
Դանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 7-14-րդ դիրքերը
գրաւած խումբերու մրցաշարքի երրորդ մրցումին
արձանագրուեցաւ հետեւեալ
արդիւնքը.
- Էսպիըրկ – Հոպրօ 1-3
Այս արդիւնքին հիման վրայ, «Հոպրօ» 27 կէտով ամրապնդեց իր 3-րդ դիրքը:
Այս մրցումին, Հայաստանի հաւաքականի կիսապաշտպան Էտկար Պապայեան
մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին «Հոպրօ»ի կազմէն եւ դարձաւ առաջին եւ
երրորդ կոլերու փոխանցում կատարողը:

Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Հայաստանի ֆութսալի բաժակի
մրցաշարքի կիսաւարտական հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանին
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Լէօ - ՀՊՏՀ 7-5,
- Էքօ Վիլ – Ճոքեր 11-9
Մրցումներու ամենալաւ մարզիկներ ընտրուեցան «Լէօ»ի Ֆրանսիսքօ Տէ
Քամփոսը եւ «Ճոքեր»ի Ռաֆիկ Մելիքեանը:
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ, Հայաստանի ախոյեան «Լէօ»ն եւ «Էքօ Վիլ»ը
անցան աւարտական հանգրուան:

Սերպիոյ Ախոյեանութիւն

Փարթիզան Գրաւեց 2-րդ Դիրքը
Սերպիոյ ֆութպոլի աոյեանութեան 30-րդ եւ վերջին հանգրուանի մրցումներուն
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Վոյվոտինա Նովի Սատ – Փարթիզան Պելկրատ 1-0
- Ցրվենա Զվեզտա – Փրոլեթեր Նովի Սատ 2-1
- Ռատնիշքի Նիշ – Պաչքա Թոփոլա 3-1
Չորրորդ դիրքը գրաւող Նովի Սատ քաղաքի «Վոյվոտինա»ն իր դաշին վրայ
մրցեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող Պելկրատի «Փարթիզան»ին դէմ եւ յաղթանակ
տարաւ ու գրաւեց 3-րդ դիրքը: Ախոյեանութեան տիտղոսը շահեցաւ Պելկրատի
«Կարմիր Աստղ»ը կամ «Ցրվենա Զվեզտա»ն:
Դասաւորում.1)Ցրվենա Զվեզտա 78 կէտ 68-18, 2)Փարթիզան 64 կէտ 69-25,
3)Վոյվոտինա 62 կէտ 47-27, 4)Պաչքա Թոփոլա 59 կէտ 59-34, 5)Ռատնիշքի
52 կէտ 51-37:

Գէորգ Ղազարեան
Երկարաձգեց Իր
Համաձայնագիրը

VARTAN OUZOUNIAN

SUPPORT

Founder of Tekeyan Centre,
Chairman of Tekeyan
Centre Fund Armenia

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

The TCF’s annual school projects:

Հայաստտանի հաւաքականի եւ Կիպրոսի Լիմասոլի «ԱԷԼ»ի կիսապաշտպան Գէորգ Ղազարեան
երկարաձգած է իր համաձայնագիրը ակումբին հետ
մինչեւ 2023 թուականը: 2019-2020 տարեշրջանին
«ԱԷԼ» գրաւեց 6-րդ դիրքը երկրի ախոյեանութեան
աղիւսակին մէջ: Ղազարեան «ԱԷԼ»ին միացած էր
գալով Փորթուկալի «Շավէշ»էն:

Համբարձումեան Անորթոզիսի Մէջ
Հայաստանի հաւաքականի եւ Կիպրոսի
Փարալիմնիի «Էնոսիս» ակումբի պաշտպան
Յովհաննէս Համբարձումեան միացաւԿիպրոսի
Ֆամակուսթայի «Անորթոզիս»ին եւ ակումբին
հետ ստորագրեց համաձայնագիր, որ
կ'աւարտի 2023 թուականին: Համբարձումեան
«Էնոսիս»ին հետ մասնակցած էր 18 մրցումի,
դարձած երեք կոլի եւ երեք փոխանցումի
հեղինակ:

Olympiad
Museums & Sightseeing Tours
Summer Camp
Tekeyan Sports Games
Free Textbooks for Needy Children
School Renovation
I would like to sponsor
Yerevan Tekeyan Centre Fund’s
“Support Schoolchildren Program”
for children in Armenia and Artsakh.
□□

$100

□ $200

□ $300

□ other _________

Please make your cheque payable to:
Nor Or Charitable Foundation

1901 N. Allen Ave, Altadena, CA 91001
Memo: TCF Armenia–Support Schoolchildren

Once you make a donation, please
inform the TCF Armenia by email:
info@tekeyancenre.am
info@tekeyancentre.am
Either make a wire transfer:
Bank name: UMPQUA BANK
Swift code: UMPQUS6P
Beneficiary: Nor Or Charitable Foundation
Account No: 9855291390
Bank address: 700 North Central Ave,
suite 150, Glendale, CA 91203

of five Tekeyan Schools
in Armenia and Artsakh
PROGRAM SINCE 2010

In 2010-2019 Support Schoolchildren
spent about $ 240,800 on school projects
and involved more than 6,800
schoolchildren from Yerevan, Gyumri,
Stepanavan, Karbi village and
Artsakh Berdzor town.
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Լիթվանիան Բուժանձնակազմ եւ Բժշկական
Օգնութիւն Ուղարկած է Հայաստան

Լիթվանիայի Շիաուլիա քաղաքի
օդակայանին մէջ, Յունիս 19-ին,
տեղի ունեցած է
Լիթվանիայի
կառավարութեան կողմէ Հայաստան
ուղարկուող
բուժանձնակազմի
եւ բժշկական օգնութեան ճանապարհման արարողութիւնը։ Այս մասին
կը յայտնեն Լիթվանիայի, Լաթվիայի
եւ Էսթոնիոյ մէջ ՀՀ դեսպանութենէն։
8 բուժաշխատողէ ու 3 մասնագէտէ
բացի Հայաստան կ՝ուղարկուի նաեւ
«քորոնա» ժահրի 30,000 test եւ
60,000 օրինակ փորձանմուշի յատուկ
աման, ինչպէս նաեւ լիթվանիական
արտադրութեան 20,000 օդափոխիչի
զտիչ (filter)։
Կայացած մամուլի ասուլիսին
ընթացքին՝ մեկնաբանութիւններով
հանդէս եկած են Լիթվիայի առողջապահութեան նախարար Աուրելիուս
Վերիկան, Լիթվանիոյ մէջ ՀՀ դեսպան
Տիգրան Մկրտչեանը, Լիթվիայի ԱԳՆ
Միջազգային համագործակցութեան
վարչութեան պետ Ռասա Գաիրիենէն,
Լիթվանիոյ խոշորագոյն Սանդարիշգես
եւ Փանիվէժեսի հիւանդանոցներուն
տնօրէնները։
Լիթվանիոյ առողջապահութեան
նախարարը նշած է, որ Լիթվանիան
շատ հպարտ է, որ կը կարենայ
օգնել Հայաստանին այս դժուար

ժամանակահատուածին։ Նախարար Վերիկան նաեւ ընդգծած է,
որ բուժանձնակազմի հետ մէկտեղ
Հայաստան կը մեկնի երեք մասնագէտ,
որոնք «քորոնա» ժահրի ճգնաժամի
առաջին իսկ օրերէն աշխատած են
համակարգող շտաբին մէջ եւ իրենց
մեծ աւանդը բերած Լիթվանիոյ մէջ
համավարակի զսպման գործին։
Եզրափակելով խօսքը` նախարար
Վերիկան յոյս յայտնած է, որ իրենց
հայ բարեկամներուն ուղարկուող
այս օժանդակութիւնը պիտի օգնէ
յաղթահարելու համավարակը։
Լիթվանիոյ մէջ ՀՀ դեսպան Տիգրան
Մկրտչեան, իր խօսքին մէջ, երախտագիտութիւն յայտնելով Լիթվանիոյ կառավարութեան եւ բոլոր
ներգրաւուած գերատեսչութիւններուն,
նշած է, որ Լիթվանիան առաջինն
էր, որ արձագանգեց Հայաստան
բուժանձնակազմ ուղարկելու կոչին
եւ միակ երկիրն է, որ երկրորդ
անգամ պետական մակարդակով
օժանդակութիւն ցուցաբերեց։
Դեսպանը նաեւ նշած է, որ Լիթվանիան կ՝ուղարկէ ոչ միայն մեծ արժէք
ունեցող բժշկական պարագաներ,
այլ նաեւ իր ունեցած ամենաթանկ
դրամագլուխը` մարդկային միջոցը։

Թուրքիոյ Իշխանութիւնները Պիտի Վերանորոգեն
Անիի Աւերակներուն Մէջ Գտնուող Մանուչէի Մզկիթը

Թուրքիոյ իշխանութիւնները որոշած
են ամբողջովին վերանորոգել
Անիի աւերակներուն մէջ գտնուող
Մանուչէի մզկիթը: Թուրքիոյ արդիւնաբերութեան եւ գիտարուեստի
նախարարութիւնը կից Զարգացման
գործակալութիւններու գլխաւոր
վարչութեան հսկողութեամբ սկիզբ
առած են աշխատանքներ, որոնց
նպատակը
մզկիթը
ապագայ
սերունդներուն փոխանցելն ու
աշխարհին ծանօթացնելն է: Այս մասին
կը հաղորդէ «Ermenihaber» կայքը:
Մզկիթի
վերակառուցման
եւ
նախագծման աշխատանքներու

իրականացման համար արձանագրութիւն ստորագրուած Զարգացման գործակալութիւններու գլխաւոր վարչութեան եւ Մշակութային
ժառանգութեան ու թանգարարններու
գխաւոր վարչութեան միջեւ:
Ըստ արձանագրութեան` նախագիծը
պիտի ֆինանսաւորեն Թուրքիոյ
տարբեր շրջաններու մէջ գործող 26
զարգացման գործակալութիւն, իսկ
վերանորոգման աշխատաքները կը
նախատեսուի աւարտել 26 Օգոստոս
2021-ին` Մանազկերտի ճակատամարտի 950-ամեակին:

Փութին Շնորհաւորեց Նախագահ Սարգսեանը

«Մեր Զինուորները Պատուով Կատարեցին Իրենց
Խնդիրը» Նախարար Տօնոյեան

Ռուսաստանի նախագահ Վլատիմիր
Փութինն ըսած է, որ Ռուսաստանի մէջ
բարձր կը գնահատեն ռուս-հայկական
դաշնակցային յարաբերութիւններու
զարգացման գործին մէջ Հայաստանի
նախագահ Արմէն Սարգսեանի աշխոյժ
շահագրգռութիւնը:
ՌԴ նախագահը այս մասին նշած է
Արմէն Սարգսեանի ծննդեան օրուան
առթիւ յղած շնորհաւորական ուղերձին
Մոսկուայի յոբելենական զօրահանդէսին մասնակցելու նապատակով Ռուսաստան մեկնած հայկական
զօրախումբը պատուով կատարած է
իր առաջ դրուած խնդիրը։
Այս մասին արտայայտուած է ՀՀ
Պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ
Տօնոյեանը. ի դէպ այդ մասին գրառում
կատարած է ՀՀ ՊՆ-ի մամլոյ խօսնակ՝
Շուշան Ստեփանեանը։
Ստեփանեան մասնաւորապէս գրած
է՝
«75 սպայ ու զինուոր՝ գնդապետ
Աշոտ Յակոբեանի գլխաւորութեամբ՝

այսօր անցան Մոսկուայի Կարմիր
հրապարակով՝ ամբողջ աշխարհին
յիշեցնելով Մեծ յաղթանակի գործին
մէջ հայ ժողովուրդի ունեցած դերակատարման մասին, նաեւ ներկայացնելով ներկայիս հայկական
պետութեան զինուած ուժերու
պատրաստուածութիւնը:
Պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ
Տօնոյեան մեր զինծառայողներուն
քայլքը բարձր գնահատեց եւ նշեց,
որ մասնակիցները իրենց խնդիրը
կատարեցին պատշաճ մակարդակով»:

մէջ:
«Համոզուած եմ, որ երկկողմ կառուցողական համագործակցութեան
հետագայ ընդլայնումը, եւրասիական
ընդելուզման
գործընթացներու
շրջածիրէն ներս գործընկերային
փոխգործակցութիւնը կը համապատասխանեն մեր եղբայրական
ժողովուրդներու հիմնարար շահերուն»,- ըսած է Վլատիմիր Փութինը:

Հպարտ Եմ Մեր Քաղաքական Թիմով՝ «Իմ Քայլը»
Խմբակցութեամբ. Նիկոլ Փաշինեան
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը իր
ֆեյսպուքեան էջին գրած է.
«Ազգային ժողովը ընդունեց Սահմանադրութեան փոփոխութիւնները,
որով Սահմանադրական դատարանի
գործող նախագահը պաշտօնանկ
կ’ըլլայ, իսկ ՍԴ երեք անդամներ
կ’ուղարկուին թոշակի:
Ընդունուեցաւ նաեւ «ԱԺ կանոնակարգ» օրէնքի փոփոխութիւնը,
որ ուժի մէջ պիտի մտնէ Հանրա-

պետութեան նախագահի կողմէն
ստորագրուելէ ետք, որմէ ետք ԱԺ
նախագահը պիտի հրապարակէ
Սահմանադրական
փոփոխութիւններու փաթեթը, եւ այդ պահէն
ՍԴ նախագահը պաշտօնանկ պիտի
համարուի, իսկ ՍԴ երեք դատաւորներու լիազօրութիւնները պիտի
դադրին:
Հպարտ եմ մեր քաղաքական թիմով՝
«Իմ քայլը» խմբակցութեամբ»:
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Լուրեր Աշխարհէն
Կարօ Փայլան Թուրքիոյ Խորհրդարանի Օրակարգ
Բերած Է Վանի Կրօնական Համալիրի Պահպանման
Հարցը

Թուրքիոյ խորհրդարանի Ժողովուրդներու դեմոկրատական կուսակցութեան հայազգի պատգամաւոր՝ Կարօ
Փայլան մեճլիս օրակարգ բերած է
Վանի հայկական վանական համալիրի
պահպանման հարցը: Ան նշած է, որ
Վանի Կիւլփընար շրջանի Աքպոյու
թաղամասը գտնուող 16-րդ դարուն
պատկանող Սուրբ Մարինոս վանքը
գանձախոյզներու կողմէն տարիներ
շարունակ աւերուած է ու անմխիթար
վիճակի մէջ կը գտնուի:
Փայլանը հարցադիմում ուղղած
է Զբօսաշրջութեան նախարար՝
Մեհմետ Նուրի Էրսոյին՝ ուշադրութիւն հրաւիրելով, որ Վանի շրջակայքի
պատմամշակութային
կառոյցները մեծապէս տուժած են
գանձախուզական աշխատանքներու
եւ իշխանութիւններու անգործութեան
հետեւանքով: Հայազգի պատգամաւորը
թուրք նախարարէն պատասխան

ակնկալած է, թէ արդեօ՞ք օրինական
գործընթաց սկսած է, գանձեր գտնելու
նպատակով Սուրբ Մարինոս վանքին
եւ շրջակայքին մէջ փորուածքներ
ընող անձերու յայտնաբերման համար:
Փայլանը հետաքրքրուած է, թէ ինչո՞ւ
նախարարութիւնը չի զբաղիր Վանի
եւ մերձակայքի մէջ քրիստոնեաներուն
պատկանող պատմական կառոյցներու
պահպանութեամբ:
«Արդեօ՞ք Սուրբ Մարինոս վանքի
վերականգնումին համար աշխատանք
պիտի տարուի: Արդեօ՞ք կատարուած
է Վան նահանգին մէջ հայերուն
կառուցած վանքերու, եկեղեցիներու եւ
մշակութային կոթողներու գոյքագրում:
Հայերուն պատկանող մշակութային հետքերու վերացումը ցայսօր
պետական քաղաքականութիւն եղած
է: Արդեօ՞ք մտադիր էք փոխելու այդ
մօտեցումը», - ըսուած է Փայլանի
հայցադիմումին մէջ:

Վլատմիր Փութին Դարձեալ Պիտի Առաջադրուի
ՌԴ նախագահ Վլատիմիր Փութինը
չի բացառեր, որ պիտի առաջադրուի
որպէս նախագահի թեկնածու նոր
ժամկէտով, եթէ ընդունուի համապատասխան
փոփոխութիւնը
սահմանադրութեան մէջ: Այդ մասին
երկրի ղեկավարը ըսած է «Ռոսսիա-1»
հեռուստաալիքի «Ռոսսիա: Քրեմլ:
Փութին»
հաղորդման
եթերի
ժամանակ, կը հաղորդէ ԹԱՍՍ-ը:
«Ես անձնապէս դեռ չեմ որոշած,
բայց չեմ բացառեր առաջադրուելու
հաւանականութիւնը, եթէ այն
պայմանաւորուի սահմանադրութեամբ: Տեսնենք, յետոյ կ’երեւայ»,ըսած է ան:
Ընդ որում՝ պետութեան ղեկավարը
կոչ ըրած է բոլոր պաշտօնեաներուն
ներկայիս չփնտռել իրեն ժառանգորդ,
այլ զբաղուիլ իրենց աշխատանքով: «Պէտք է աշխատիլ, ոչ թէ
ժառանգորդներ փնտռել»,-ըսած է ան:
«Ես այժմ կ’ըսեմ անկեղծօրէն. եթէ
համապատասխան փոփոխութիւններ
չըլլան սահմանադրութեան մէջ, մէկերկու տարի անց արդէն բնականոն
աշխատանքի փոխարէն իշխանութեան
տարբեր մակարդակներու վրայ կը
սկսի որս՝ հնարաւոր ժառանգորդներու
փնտռտուքով»,-պարզաբանած է
նախագահը:

«Ես լիովին վստահ եմ, որ մենք ճիշդ
ըրած ենք, որ փոփոխութիւններ
նախաձեռնած ենք սահմանադրութեան
մէջ»,-ըսած է նախագահը՝ նշելով, որ
ատոր ճիշդ ըլլալը ապացուցած են
նաեւ վերջին ամիսներուն կատարուած
իրադարձութիւնները:
«Այսօր, փառք Աստուծոյ, կայուն
ներքաղաքական իրավիճակ է, սակայն
կան նրբութիւններ՝ կապուած մեր
ինքնիշխանութեան հետ»,-նշած է
նախագահը: Փութինը յիշեցուցած է,
որ, մասնաւորապէս, ԽՍՀՄ հանրապետութիւները իրաւունք ունէին դուրս
գալ միութեան կազմէն, սակայն ատոր
ընթացակարգը կանոնակարգուած
չէր:
«Հարց կը ծագի. ինչպէ՞ս վարուիլ, եթէ
այս կամ այն հանրապետութիւնը մտեր
էր Խորհրդային Միութեան կազմին
մէջ, սակայն ստացեր իր ռուսական
հսկայական հողերու «պաշարը»,
աւանդական ռուսական պատմական
տարածքները, այնուհետեւ յանկարծակի որոշեր է դուրս գալ Միութենէն,
ըսած է Ռուսաստանի առաջնորդը:Գոնէ այդ ժամանակ դուրս գար այն
հողերով, որոնք ունէր, եւ իր հետ
չտանէր ռուս ժողովուրդէն ստացած
«նուէրները»: Չ՞է որ այդ ամէնը դուրս
գրուած չէր»:

«Կարողացանք Յաղթահարել Համավարակի
Տարածումը». Չինացի Պատասխանատու

Լիպիոյ Մէջ Ալ-Նուսրա»ի Առաջնորդներէն Մին
Սպաննուած Է

«Քորոնա» ժահրի տարածումը
Փեքինի մէջ յաջողուած է զսպել, բայց
համաճարակաբանական իրավիճակը
այնտեղ կը շարունակէ լուրջ մնալ,
երկուշաբթի օր կայացած ճեպազրոյցի
ժամանակ յայտնած է քաղաքային վարչակազմի տեղեկատուական գրասենեակի ղեկավար Սիւյ
Հեցզիանը, կը հաղորէ ԹԱՍՍ-ը:
«Անցած օրուան ընթացքին Փեքինի
մէջ վարակման նոր դէպքերու թիւը
որոշ չափով նուազած է,- անոր
խօսքերը կը մէջբերէ «Պեյցզին
Ժիպաո» թերթը:- Մենք զսպեր ենք
«Քորոնա» ժահրի տարածման
միտումը, իրավիճակը կը զարգանայ
բարենպաստ ուղղութեամբ, բայց
միեւնոյն ժամանակ պէտք է յստակ
հասկնալ, որ համաճարակաբանական
իրավիճակը կը շարունակէ լուրջ եւ
բարդ մնալ»:

Անցած օրուան ընթացքին Չինաստանի մէջ յայտնաբերուած էր «Քորոնա»
ժահրով վարակման 18 դէպք, որմէ 9-ը՝
Փեքինի մէջ: Նախորդ օրը հաղորդուած
էր վարակման 26 դէպքի մասին, որմէ
22-ը գրանցուած էր մայրաքաղաքին
մէջ:
Առողջապահութեան համաշխարհային
կազմակերպութեան տուեալներով՝ 21
յունիսի դրութեամբ աշխարհի մէջ
գրանցուած է վարակման 8 708 008
դէպք, մահացած է 461 715 հիւանդ:
Վարակվածներու
մեծ
մասը
գրանցուած է ԱՄՆ-ի մէջ՝ 2 208 829
մարդ: Անոր կը յաջորդեն Պրազիլը
(1 032 913), Ռուսաստանը (584 680),
Հնդկաստանը (410 461), Միացեալ
Թագաւորութիւնը (303 114), Փերուն
(247 925), Սպանիան (245 938),
Իտալիան (238 275), Չիլին (236 748)
եւ Իրանը (202 584):

Լիպիոյ Սէրթ քաղաքի մօտակայքը,
սպաննուած է սուրիացի վարձկաններու խումբին մաս կազմող ծայրայեղական առաջնորդերէն մէկը: Այս
մասին տեղեկացուցած է «Մարդու
իրաւունքներու Սուրիական դիտարան»ը։
Դիտարանը հաստատած է թէ Սամէր
Ալաթրաշ, յայտնի որպէս Ապու
Եաարուպ Ալասարի, սպաննուած է
Սէրթ քաղաքի մուտքին, նշելով որ
ան եկած էր Լիպիա կռուելու «Ալ
Ուիֆաք» կառավարութեան կողքին:
Սպաննուողը նախապէս անդամ եղած
էր «ժապհէթ Ալ -Նուսրա»ի (սուրիական բաժնին) եւ վտարուած էր
գողութիւններու պատճառաւ:
Դիտարանը աւելցուցած է, որ
յիշեալը տարիներ առաջ միացած էր
Անգարայի հովանաւորութեան տակ
գործող Սուրիոյ «ազգային բանակին»:
Շրջան մը Իտլիպ մնալէ ետք, անցած
էր Լիպիա մաս կազմելու «Սուրիացի
վարձկաններու»ն, որոնց Թուրքիան
կ’ուղարկէ դէպի Թրիփոլի, կռուելու
Լիպիական բանակին դէմ:
Աղբիւրը կը նշէ, թէ մինչ այսօր,
Թուրքիա Լիպիա փոխադրած է

սուրիացի 13 հազար վարձկան
ահաբեկիչներ, նշելով նաեւ, որ
ահաբեկիչներէն 390-ն սպաննուած
են։
Նշենք, որ լիպիական բանակի
խօսնակ՝ Ահմատ Ալ Մըսմարի,
բազմիցս ամբաստանած էր Թուրքիան, «Ժապհէթ Ալ Նուսրա»ի ծայրայեղականները Սուրիայէն Լիպիա
փոխադրելու մէջ, մատնանշելով թէ
դիտարկած են յաճախակի յատուկ
թռիչքներ, որոնք Սուրիոյ մէջ կռուող
վարձկանները Թուրքիայէն դէպի
Միսրաթա եւ Թրիփոլի կը տեղափոխեն։
Խօսնակը նախապէս շեշտած էր, որ
օտար կռուողներու թիւը անընդհատ
կը բազմանայ, հետեւաբար հեռու
չէ անձնասպանական գործողութիւններու իրականացումը։
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ՄԱՀԱԶԴ
Ալիս Սիմոնեան
(Ծնեալ՝ Յուլիս 10, 1935ին, Լաթաքիա, Սուրիա)
Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր
սիրեցեալ մօր, մեծ մօր, քրոջ, հօրաքրոջ,
խնամիին եւ հարազատին՝ Ալիս Սիմոնեանի մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ,
19 Յունիս 2020ին, յետ կարճատեւ
հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Երեքշաբթի, 30 Յունիս 2020ին, կէսօրէ ետք ժամը 12:30ին, Կլենտէյլի Ս.
Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, 500 S.
Central Ave., ապա թաղումը՝ Hollywood
Hills Forest Lawn գերեզմանատան մէջ:

Սգակիրներ՝
Զաւակը՝ Գէորգ եւ Լուսինէ Հալէպլեան եւ զաւակները՝ ՆարեկԵղիա եւ Արենի
Դուստրը՝ Սիւզի եւ Գաբօ Իսհակեան
Թոռները՝ Շաղիկ եւ Արփա Պահարեան եւ զաւակները
Սարին եւ Անտրէ Նազարեան եւ զաւակները
Եղբայրը՝ Փիեռ եւ Ասպետուհի Սիմոնեան եւ զաւակները՝ Սէմ,
Հրայր, Հայկ եւ Շանթ
Եղբօր կինը՝ Զապէլ Սիմոնեան եւ զաւակները՝ Սէմ, Պերճ, Սեդա,
Արա
Եղբօր կինը՝ Անի Սիմոնեան եւ զաւակները՝ Սէմ, Արա, Մարալ
Եղբօր կինը՝ Նուէր Սիմոնեան եւ զաւակները՝ Սէմ, Մարիէթ,
Սիլվա, Ռիթա
Խնամին՝ Վահագն եւ Կարինէ Կիրակոսեան եւ զաւակները՝
Գայիանէ եւ Էմիլ
եւ Համայն Հալէպլեան, Սիմոնեան, Իսհակեան, Շէօհմէլեան,
Պասմաճեան, Եանըքեան, Աբրատեան եւ Ադամեան ընտանիքներն
ու հարազատները փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները
կը խնդրուի կատարել Armenia Fund–ին
(In memory of Alice Simonian, 111 N. Jackson Ave. Unit 205,
Glendale, CA 91206):

Տեղական Լուրեր
Թրամփ-Պոլթըն Պայքարը Կը Շարունակուի

Պէյրութի Վ. Թէքէեան Վարժարանը
Ճակատագրական Հանգրուանի Առաջ
Ամերիկայի Թէքէեան Մշակութային
Միութիւնը 60,000 Տոլար Կը Յատկացնէ Վարժարանին
Լիբանանի երբեմնի բարգաւաճ համայնքը այս օրերուն կը դիմագրաւէ
գոյութենական լուրջ տագնապ:
Սփիւռքի համայնքներու փոխ-օգնութեան սկզբունքով՝ մեր համայնքները պարտին ձեռք մեկնել Լիբանանի հայ համայնքին. մանաւանդ որ
այդ համայնքը տասնամեակներու ընթացքին մտաւորական, կրթական գաղափարական սնունդ մատուցած է Արեւմուտքի տկարացող
գաղութներուն, կենսաւորելով անոնց վերապրումի պայքարը այլասերման
դէմ:
Վերջին տասնամեակներուն զգայացունց տագնապներէ անցաւ լիբանանահայութիւնը, արագացնելով արտագաղթը եւ տկարացնելով համայնքը:
Իբրեւ հետեւանք այդ տագնապներուն ծանրօրէն տուժեց կրթական
համակարգը: Փակուեցան կարգ մը վարժարաններ իսկ Հ.Բ.Ը.Միութիւնը
իր հինգ վարժարանները համախմբեց մէկ վարժարանի յարկին տակ. նոյնը
պատահեցաւ Ազգային իշխանութեան (եկեղեցւոյ) դպրոցներուն:
Պէյրութի Թէքէեան վարժարանը որ 70 տարիներէ ի վեր կը գործէ
Պուրճ Համուտի հայաշատ շրջանին մէջ, իր հերթին տուժեց ծանրօրէն՝
աշակերտութեան նօսրացման հետեւանքով: Սակայն, շնորհիւ ծնողներու եւ
հոգաբարձութեան հերոսական ճիգերուն, ինչպէս նաեւ ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի հովանաւորութեան վարժարանը պահպանեց իր գոյութիւնը:
Ամերիկայի Թէքէեանի շրջանակը եւս բերաւ իր լայն աջակցութիւնը
վարժարանին, որ բազմաթիւ ուսեալ սերունդներ պատրաստեց սփիւռքի
հայութեան համար:
Այսօր, քորոնաժահրի համաճարակը, միացած Լիբանանի քաղաքական
ու տնտեսական տագնապին, ամբողջութեամբ անդամալուծած է հայ
համայնքը:
Այս ծանր պայմաններուն ներքեւ ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմինը, Պէյրութէն
սիրալիր կոչ մը ուղղած է Ամերիկայի եւ Գանատայի ԹՄՄի Կեդրոնական
Վարչութեան, ինչպէս նաեւ համայն հայութեան փրկելու վարժարանը
անխուսափելի վախճանէ մը:
ԹՄՄի Կեդրոնական Վարչութիւնը արդէն փութաց փոխանցել 50,000
ամերիկեան տոլարի գումար մը: Արդէն նախապէս 10,000 տոլար
փոխանցուած էր դպրոցին: խոստանալով շարունակել իր օժանդակութիւնը՝
կենդանի պահելու համար այս կրթական փառաւոր հաստատութեան
գոյատեւումը:
Այսօր պահն է նաեւ զօրակոչի ենթարկելու Թէքէեան վարժարանի նախկին
սաներն ու շրջանաւարտները որ վերյիշեն իրենց երբեմնի կրթական
մայր օճախը եւ փութան կարելի չափով երկարաձգել անոր գոյութիւնն ու
առաքելութիւնը:
Այս կոչը հաւասարապէս ուղղուած պէտք է նկատել բոլոր կրթանուէր
հաստատութեանց եւ բարերար անհատներու որ տէր կանգնին այս
կրթական օճախին, որ գոյութենական սիւներէն մէկը հանդիսացած է 70
տարիներէ ի վեր, հայաշատ Լիբանանի մէջ:
Բոլոր տրազերծ նուիրատուութիւնները կարելի է առաքել Թէքէեան
Մշակութային Միութեան հետեւեալ հասցէին՝ 755 Mt. Auburn Street,
Watertown, MA 02472, USA, tekeyan@aol.com, 1-617-924-4420:
Հանգանակուած գումարները պիտի բարդուին Կեդրոնական Վարչութեան
ապագայ յատկացումներուն եւ ամբողջութեամբ պիտի տրամադրուին
Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարանին:
Թէքէեան Մշակութային Միութեան
Միացեալ Նահանգներու Եւ Գանատայի
Կեդրոնական Վարչութիւն
Պոստոն, Յունիս 20, 2020

ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփը
լայնածաւալ յարձակում սկսած է ազգային անվտանգութեան իր նախկին
խորհրդական Ճոն Պոլթընի վրայ: Այն
տեղի ունեցած է այն բանէն ետք, երբ
Պոլթըն իր նոր գիրքին մէջ նախագահը
անուանած է «անհետեւողական» եւ
«զարմանալիօրէն չիրազեկուած»
ղեկավար, կը յայտնէ «Ամերիկայի
ձայնը»:
Twitter-ի շարք մը կտրուկ մեկնաբանութիւններուն մէջ Թրամփը
Պոլթընի գիրքը անուանած է «սուտերու
եւ մտացածին պատմութիւններու ժողովածու», ընդ որում, ըստ
նախագահի, «այդ ամէնը նպատակ
ունէր զիս ներկայացնելու ոչ գրաւիչ
լոյսի ներքոյ»: Ինչպէս նշած է Թրամփը,
«անհեթեթ յայտարարութիւններէն

շատերը, որ ան ինծի կը վերագրէ,
երբեք չեն եղած, պարզապէս
յօրինուած է»:
Սպիտակ տունը Պոլթընի «The Room
Where It Happened» («Սենեակը,
ուր այդ տեղի ունեցաւ») 577 էջանի
գիրքը արգելափակելու դատարանի վճիռ կը պահանջէ՝ պնդելով,
որ գիրքը կը պարունակէ ազգային անվտանգութեան վերաբերող
գաղտնի տեղեկատւութիւն, հակառակ որ գիրքի նախնական օրինակները արդէն ստացած են ամերիկեան շարք մը լրատուական
գործակալութիւններ, որոնք չորեքշաբթի նիւթեր հրապարակած են
Պոլթընի յայտարարութիւններուն
վերաբերեալ:

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Մեր բոլոր աշխատակիցներէն, ազգային-եկեղեցական
հաստատութիւններէն եւ ծանուցողներէն կը խնդրենք իրենց գրութիւնները, հաղորդագրութիւնները, 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 հրատարակութիւնը նախորդող Շաբաթ օր, Լոս Անճելըսի
ժամով առաւօտեան ժամը 10:00:

