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Լուրեր Աշխարհէն

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Արցախը Օգնութիւն Պիտի
Ուղարկէ ԱՄՆ-ին COVID-19-ի
Դէմ Պայքարի Համար

ՀՀ Նախագահը Պիտի Չստորագրէ «Սահմանադրական
Դատարանի Մասին» Օրէնքի Փոփոխութիւնները Եւ
Լրացումները

Հ

Ա

րցախի ժողովուրդին անունով
Արցախի մէջ արտադրուած
բժշկական
նշանակութեան
պարագաներ պիտի ուղարկուին
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու
Քալիֆորնիա նահանգ՝ «քորոնա»
ժահր
համավարակին
դէմ
պայքարի համար: Այս մասին
կը
տեղեկանանք
Արցախի
Հանրապետութեան Ազգային ժողովի
«Արցախի ժողովրդավարական
կուսակցութիւն» խմբակցութեան
ղեկավար Դաւիթ Մելքումեանի
Facebook-ի էջէն:
Շար. Էջ 02

անրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեանը 30 յունիսին
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ
Միրզոյեանին տեղեկացուցած է, որ
«Սահմանադրական դատարանի
մասին» սահմանադրական օրէնքին
մէջ փոփոխութիւններ եւ լրացումներ
կատարելու մասին օրէնքը յարակից
օրէնքով իր կողմէ պիտի չստորագրուի:
Այս մասին կը տեղեկացնեն Հայաստա-

Լ
նի Հանրապետութեան նախագահի
աշխատակազմի հասարակայնութեան
հետ կապերու վարչութենէն։

80 Կողմ, 1 Դէմ. ԱԺ–ն Ընդունած Է «Սահմանադրական
Դատարանի Մասին» Օրէնքի Փոփոխութիւնները

Ա

զգային
ժողովը
երկրորդ
ընթերցմամբ եւ ամբողջութեամբ
ընդունած է «Իմ քայլը» խմբակցութեան պատգամաւորներու կողմէ

Հայաստանը Կրնայ Ապաւինիլ
Ֆրանսայի Աջակցութեան.
Էմանուէլ Մաքրոնի Նամակը
Նիկոլ Փաշինեանին

Լիբանանեան
Լրատուամիջոցները Լռեցնելու
Փորձերը «Ցաւալի» Են. ԱՄՆ
Դեսպան

ներկայացուած օրէնքներու նախագիծերու փաթեթը, որով կ’ամրագրուի, որ Սահմանադրական
դատարանի
դատաւորներուն,
որոնց լիազօրութիւնները դադրած
են լիազօրութիւններու ժամկէտը
աւարտելու հիմքով՝ վերջին փոփոխութիւններով, կը նշանակուի
կենսաթոշակ՝ օրէնքով սահմանուած
կարգով:

իբանանի լրատուամիջոցները
լռեցնելու փորձը «իրապէս ցաւալի» է ըսաւ ԱՄՆ Լիբանանի մէջ ԱՄՆ
դեսպան Տորոթի Շէա: Անոր այս
խօսքը կու գայ, որպէս պատասխան
հարաւային Լիբանանի մէջ դատախազի մը արձակած հրահանգէն,
որուն միջոցաւ մէկ տարուայ համար
կ՛արգիլուէր տեղական եւ միջազգային լրատուական միջոցներուն յայտարարութիւններ կամ հարցազրոյցներ
վերցնել Լիբանանի մէջ ԱՄՆ
դեսպանէն:
«Այս փորձը լռեցնելու համար է լիբանանեան մետիան, երկրի մը մէջ որ
ծանօթ է ունենալով բաւականին
աշխոյժ մետիա» ըսաւ դեսպանը:

Շար. Էջ 02

Արցախի Նախագահը 2020-2025 Թուականներու
Ծրագիրը Ներկայացուցած է

Ա
Ֆ

րանսայի Հանրապետութեան
նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնը
նամակ յղած է Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանին` հաւաստիացնելով,
որ համավարակի ծիրէն ներս
Հայաստանը կրնայ ապաւինիլ
Ֆրանսայի աջակցութեան:
Հայաստանի մէջ ֆրանսացի բժիշկներու առաքելութիւններուն աջակցելէ ետք, Ֆրանսան կ՝առաջարկէ
պետական քաղաքականութեան
վարկերու տրամադրում Հայաստանի ճգնաժամերուն դիմագրաւելու
կարողութիւնները ամրապնդելու
եւ երկրի առողջապահութեան եւ
հասարակական պաշտպանութեան
ոլորտները բարեփոխելու, ինչպէս
նաեւ կլիմայական փոփոխութիւններու հետեւանքներուն դէմ պայքարելու
համար:
Ֆրանսայի մէջ ՀՀ դեսպանութեան
Facebook-ի էջին մէջ ներկայացուած
է նամակը ֆրանսերէն եւ հայերէն:

րցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանի
մօտ, Յունիս 30-ին, տեղի ունեցած
է ընդլայնուած խորհրդակցութիւն՝
հանրապետութեան օրէնսդիր եւ
գործադիր իշխանութիւններու մարմիններու ներկայացուցիչներուն
մասնակցութեամբ: Այս մասին կը
յայտնեն Արցախի Հանրապետութեան
նախագահի աշխատակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութենէն։
Խորհրդակցութեան
ընթացքին

ներկայացուած է Արցախի Հանրապետութեան նախագահի 2020-2025
թուականներու ծրագիրը:
Երկրի ղեկավարը իր խօսքին մէջ
ընդգծած է, որ ծրագիրը կը ներառէ նախագահի եւ գործադիր իշխանութեան գործունէութեան հիմնական
առաջնահերթութիւնները,
ինչպէս նաեւ հանրապետութեան
զարգացման ուղիները յառաջիկայ հինգ տարիներուն ընթացքին:
Շար. Էջ 10

Կիլիկիոյ Հայրապետին Նուիրուած
117 Տարեկան Մաղթերգի
Հեղինակին Ծոռը, Արդարօրէն Հպարտ Է…

15th Century Renaissance
Armenian University of Amrtol In Bitlis
Four Famous Patriarchs

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ Վեհափառ Հայրապետին հովանաւորութեամբ տեղի ունեցող բոլոր
հանդիսութիւններուն...
Էջ 03

Armenians rightfully and usually cling to the 5th century
“Golden Age” Armenia as the foundation of Armenian
learning and culture with the invention of letters and
literature, but seldom reflect on the Middle Ages “Silver
Էջ 13
Age” Armenia...

2020-ը Իրանի Համար
Ամենածանր Տարին Եղաւ Ըսաւ
Ռոհանի

Ի

րանի
նախագահ
Հասան
Ռոհանիի` խօսքով 2020 թուականը
Իսլամական Հանրապետութեան
ողջ պատմութեան ամենածանր
տարիներէն մէկն է։ Այս մասին Իրանի
նախագահը յայտարարած է այսօր
հեռարձակուած հեռուստաուղերձի
ընթացքին, կը յայտնէ «Ազատութիւն»
ռատիոկայանը:
Ըստ Ռոհանիի` Իրանի մէջ ծագած
ճգնաժամի հիմնական պատճառները
երկուքն են՝ «Քորոնա» ժահրի
համաճարակը եւ ԱՄՆ կողմէ
կիրառուող պատժամիջոցներու
խստացումը։
«2018-ին մեկնարկած տնտեսական
ճնշումը սաստկացած է։ Այսօր մեր
սիրելի երկիրը երբեւէ կիրառուած
ամենաուժեղ ճնշման բախուած է»,յայտարարած է Ռոհանին։

Մանուկեան Վարժարանի Յիսուներորդ
Յոբելենական Հունձքը
Միշիկընի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Ալեք եւ Մարի Մանուկեան
վարժարանը, ինչպէս աշխարհի բոլոր դպրոցները,
արտասովոր կրթաշրջան մը բոլորեցին այս տարի:
Միշիկընի նահանգապետին որոշմամբ, Ուրբաթ
Մարտ 13-ին, նահանգին դպրոցները փակուեր էին:
Էջ 15

2

ՉորեքշաբÃÇ, 1 Յուլիս 2020

Յուլիսի 5-ը
ՀՀ Սահմանադրութեան
Օրն Է

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
80 Կողմ, 1 Դէմ. ԱԺ–ն Ընդունած Է «Սահմանադրական
Դատարանի Մասին» Օրէնքի Փոփոխութիւնները
Սկիզբը Էջ 01

«Հայաստանի Հանրապետութիւնը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրաւական պետութիւն է»,- այս
դրոյթով կը սկսի Հայաստանի
Հանրապետութեան Սահմանադրութիւնը։
Յուլիսի 5-ը Հայաստանի
Հանրապետութեան Սահմանադրութեան Օրն է, որ որպէս
պետական տօն կը նշուի սահմանադրութեան ընդունման օրէն՝
1995ի Յուլիսի 5-էն ։
ՀՀ Սահմանադրութիւնը, ինչպէս
պետական խորհրդանիշները,
իւրաքանչիւր գիտակից քաղաքացիին կը դրդէ պատասխանատուութեան բարձր գիտակցութեան, ինչպէս նաեւ, մեր
սիրտերուն մէջ ծնունդ կու
տայ հպարտութեան զգացումի,
այդ արժէքներուն հանդէպ
հոգատարութեան զգացումի,
որովհետեւ այդ ամէնը կը բխին
մեր ազգային արժէքներէն, կամ
սերտ կապի մէջ է անոնց հետ։
Իւրաքանչիւր հայու համար,
ըլլան անոնք հայաստանաբնակ
թէ՝ սփիւռքի մէջ ապրող, ՀՀ
սահմանադրութիւնը մեր արժանապատիւ կեանքի երաշխիքն է:
Ան ապացոյցն է, որ Հայաստանի
Հանրապետութեան համար
մարդը գերագոյն արժէք է։
Ցաւալի է, որ աշխարհի բոլոր
հայերը չէ, որ Հայաստան
կ՛ապրին, բայց վստահ եմ, որ
որքան հպարտ Հայաստանցի են
բնակիչները, նոյնքան հպարտ
Հայաստանցի են
սփիւռքի
մէջ ապրողները, նոյնիսկ եթէ
այլ երկրի հպատակութիւն
ունին։ Օտար երկրի մէջ
բնակելու փաստը բնաւ չի
խանգարէր բոլոր հայերուն
ունենալ նոյն զգացումները,
նոյն հպարտութիւնը, նոյն
հոգատարութիւնը,
նոյն
պատասխանատուութիւնը թէ՛
հայութեան, թէ՛ Հայաստանի,
թէ՛ ՀՀ անկախութեան եւ բարեկեցութեան, թէ՛ մեր ազգային
արժէքներու եւ թէ՛ մեր պետական խորհրդանիշներու եւ
սահմանադրութեան հանդէպ:
Պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններ կու գան եւ
կ՛երթան։ Կը փոխուին ղեկավարներ, կը բարեփոխուի
թէ՛ սահմանադրութիւնը, թէ՛
օրէնքները, թէ՛ կառավարման սկզբունքները եւ թէ՛
քաղաքացիական
գիտակցութիւնը։ Անփոփոխ կը մնայ
անկախ, ազատ ու արժանապատիւ
ապրելու
մեր
գիտակցութիւնն ու ձգտումը։
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Սուրէն Գրիգորեանի եւ Վահագն
Յովակիմեանի ներկայացուցած
«Սահմանադրական դատարանի
մասին» սահմանադրական օրէնքին
մէջ փոփոխութիւններ եւ լրացումներ
կատարելու մասին եւ «Պաշտօնատար անձանց գործունէութեան ապահովման, սպասարկման եւ ընկերային
երաշխիքներու մասին» օրէնքին մէջ
փոփոխութիւն կատարելու մաuին
օրէնքներու նախագիծերու փաթեթը
ԱԺ արտահերթ նիստին ստացաւ 80

կողմ, 1 դէմ ձայներ:
Նիստին չէին մասնակցած «Լուսաւոր Հայաստան» եւ «Բարգաւաճ
Հայաստան» խմբակցութիւնները:
Կարգաւորման առարկայի հիմնական
նպատակը կենսաթոշակի իրաւունքի
ապահովումն է Սահմանադրական
դատարանի այն դատաւորներուն,
որոնց լիազօրութիւնները դադրած
են Սահմանադրութեան փոփոխութիւններու հետեւանքով: Խօսքը
երեք դատաւորներու՝ Ալվինա Գիւլումեանի, Ֆելիքս Թոխեանի եւ Հրանդ
Նազարեանի մասին է։

Արցախը Օգնութիւն Պիտի Ուղարկէ ԱՄՆ-ին COVID-19-ի
Դէմ Պայքարի Համար
Սկիզբը Էջ 01
«Մեծ սիրով կը տեղեկացնեմ, որ
պետական
համապատասխան
կառոյցներու
ղեկավարներու՝
խորհրդարանի
նախագահի,
պետական
նախարարի,
ԱԳ
նախարարի հետ կառուցողական
քննարկումներու իբրեւ արդիւնք
եկանք համաձայնութեան Արցախի
ժողովուրդին անունով Արցախի
մէջ արտադրուած բժշկական նշանակութեան պարագաներ ուղարկե-

լու Քալիֆորնիա նահանգ՝ օգնելու
ԱՄՆ բարեկամ ժողովուրդին եւ մեր
հայրենակիցներուն «քորոնա» ժահր
համավարակի դէմ պայքարին մէջ»,գրած է պատգամաւորը:
Մելքումեան նշած է, որ օգնութիւնը
կը կրէ խորհրդանշական բնոյթ,
բայց ատով՝ Արցախի Հանրապետութիւնը՝ իր հնարաւորութիւններու
սահմաններուն մէջ՝ կը միանայ
COVID-19 համավարակի դէմ
համաշխարհային պայքարին։

Սկիզբ Առած է ՀՀ եւ Ատրպէյճանի ԱԳ Նախարարներու
եւ ԵԱՀԿ ՄԽ Համանախագահներու Մասնակցութեամբ
Տեսա-խորհրդակցութիւնը
Սկսած է Հայաստանի Հանրապետութեան
Արտաքին
գործոց
նախարար Զոհրապ Մնացականեանի,
Ատրպէյճանի
ԱԳ
նախարար Էլմար Մամետեարովի
եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներու մասնակցութեամբ
տեսա-խորհրդակցութիւնը:
Այս մասին կը տեղեկանանք ԱԳՆ
մամուլի խօսնակ Աննա Նաղդալեանի Facebook-ի էջէն:
«Մեկնարկեց Հայաստանի եւ
Ատրպէյճանի ԱԳ նախարարներ
Զոհրապ Մնացականեանի եւ
Էլմար Մամետեարովի տեսախորհրդակցութիւնը՝ ԵԱՀԿ Մինսկի
խումբի համանախագահներու
մասնակցութեամբ եւ միջնորդութեամբ»,- գրած է Նաղդալեանը:
Նշենք, որ Յունիս 29-ին տեղի
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ունեցած է ՀՀ ԱԳ նախարար
Զոհրապ Մնացականեանի տեսախորհրդակցութիւնը ԵԱՀԿ Մինսկի
խումբի համանախագահներ Իգոր
Պոպովի (Ռուսիա), Ստեֆան
Վիսքոնդիի (Ֆրանսա), Էնտրիւ
Շոֆըրի (ԱՄՆ), ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ
գործող նախագահի անձնական
ներկայացուցիչ Անճէյ Գասպրչիքի
հետ։

Արցախի Կառավարութիւնը Պիտի Աջակցի
Լիբանանահայութեան. Նախագահ Յարութիւնեան
Ընդունեց Կարօ Քեպապճեանը

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեան Յունիս
29-ին ընդունեց Մերձաւոր Արեւելքի
մէջ Արցախի Հանրապետութեան
մնայուն ներկայացուցիչ Կարօ
Քեպապճեանը, կը տեղեկացնէ
“Ապառաժ”-ը:
Նախագահը նշեց, որ Արցախի

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

մէջ ուշադրութեամբ կը հետեւին
Լիբանանի ընկերային-տնտեսական
ծանր իրավիճակին վերաբերող
զարգացումներուն եւ մտահոգ են
լիբանանահայութեան կացութեամբ:
Ըստ Հանրապետութեան նախագահին՝ հակառակ անոր որ
տնտեսական հարցերը չէ շրջանցած
նաեւ Արցախը, սակայն Արցախի
կառավարութիւնը իր համազգային
պատասխանատուութեան ծիրին
մէջ կը քննարկէ իր ունեցած սուղ
միջոցներէն լիբանանահայ քոյրերուն
եւ եղբայրներուն ցուցաբերուելիք
աջակցութեան ծաւալը:
Շար. Էջ 08
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

3

Կիլիկիոյ Հայրապետին Նուիրուած 117 Տարեկան Մաղթերգի
Հեղինակին Ծոռը, Արդարօրէն Հպարտ Է…
Ձօն՝
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
Ընտրութեան Եւ Օծման 25-Ամեայ Յոբելեանին Առիթով
ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ
Առաջնորդ Ատրպատականի Հայոց Թեմի

Մ

եծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ
Վեհափառ Հայրապետին հովանաւորութեամբ տեղի ունեցող բոլոր
հանդիսութիւններուն աւարտին, ինչպէս նաեւ թեմերուն մէջ տեղի
ունեցող այն հանդիսութիւններուն վերջաւորութեան, որոնց կը նախագահէ
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսը, միաբերան կ՛երգուի «Ի վեհ բարձանց» մաղթերգը:
Պարզունակ երգ մը՝ որ իր զինուորական քայլերգի նմանող հարուածային
կշռոյթով, հպարտութեամբ կը փքացնէ երգողներուն եւ լսողներուն կուրծքն ու
միանգամայն կը հրճուեցնէ անոնց հոգիները խանդավառութեամբ, ամրապնդելով Կիլիկեան Սուրբ Աթոռին նուիրական առաքելութիւնը:
_Գիտէի՞ք, այս երգին հեղինակը հօրս հօրեղբա՛յրն է, _ ըսաւ Արա Գասապեանը
մի քանի տարիներ առաջ, Անթիլիասի Կաթողիկոսարանին մէջ կողքիս
կանգնած, երբ Հայրապետական սուրբ պատարագի աւարտին, Վեհարանի
աստիճաններուն վրայ որոտած վերոյիշեալ մաղթերգը երգչախումբին եւ ներկայ
ժողովուրդին միացեալ կատարմամբ: Վեհափառը տամկացած աչօք կ՛օրհնէր
շուրջը խռնուած հաւատացեալ ժողովուրդը, որ երգի բառերը սրտին ու հոգիին
վրայ դաջած, կ՛աղօթէր իր Հայրապետին կենաց արեւշատութեան համար:
Արային խօսքին ձայնային ելեւէջներուն մէջ կար ո՛չ միայն զէյթունցի տղամարդուն
յատուկ խրոխտ ձայնանիշը, այլեւ նման երգի մը հեղինակային իրաւունքի
հեռաւոր սեփականատէրը ըլլալու արդար հպարտութիւնը, որ խորապէս
տպաւորեց զիս: Ան բացատրեց, որ Գրիգոր Գասապեանը իր հօր հօրեղբայրն էր,
բնիկ Զէյթունցի, եւ Զէյթունի Հայոց գլխաւոր դպրոցի բազմավաստակ տնօրէնը,
իսկ անոր եղբօրորդին՝ նոյնպէս բազմավաստակ ուսուցիչ եւ մանկավարժ
Տաճատ Գասապեանը, այսինքն իր հայրը: Տաճատին հայրը՝ Արթին Գասապեան,
տեղահանութեան օրերուն, առնելով կինը՝ Զմրուխտը, որ արդէն իսկ յղի
էր, ապահով կը հասցնէ Հալէպ, իսկ ինք կը վերադառնայ Զէյթուն, քաղաքի
ինքնապաշտպանութեան մասնակից դառնալու, ինչպէս նաեւ իրենց սեփական
կալուածներուն տիրութիւն ընելու համար: Սակայն հազիւ վերադարձած,
թուրքերու ձեռքով կախաղան կը բարձրացուի: Անոր եղերական մահէն ետք,
Հալէպի մէջ լոյս աշխարհ կու գայ որբ որդին՝ Տաճատը, որ երբեք իր հայրը չէր
ճանչցած…: Ահաւասիկ Զէյթունցի գերդաստանի շառաւիղ ընտանիք մը, որու
իւրաքանչիւր անդամին մէջ զգալի է «Զէյթունցիական ջիղ»ը:

Պատգամաւորական ժողովը, որ ընտրեց Կիլիկիոյ Գահուն համար Տ.Տ. Սահակ
Բ. Խապայեան Կաթողիկոսը

20-րդ դարասկիզբին, Կիլիկիոյ մէջ Շնորհալիներու
գահի Հայրապետ կ՛ընտրուի Սահակ Բ. Խապայեան Կաթողիկոսը, 2
Հոկտեմբեր 1902 թուականին, իսկ օծումը տեղի
կ՛ունենայ 20 Ապրիլ 1903ին:
Հայրապետական
օծման հանդիսաւոր արարողութենէն ընդամէնը
մի քանի ամիսներ ետք,
Կիլիկեան
ծագումով՝
խարբերդցի այս խիզախ
Սահակ Բ. Կաթողիկոս՝ Հայրապետական նժոյգով հոգեւորականը իր նժոյգին
հեծած, Լեւոնի Բերդը

դարերով իր ամպհովանին դարձուցած Սիսի պատմական Մայրավանքէն
Հովուապետական այցելութեան կը ձեռնարկէ, հանդիպելու համար Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան բոլոր թեմերուն մէջ ապրող ժողովուրդին՝
Ատանայի, Հաճնոյ, Մարաշի, Հալէպի, Զէյթունի, Մալաթիոյ, Տիվրիկի, Կիւրինի,
Եօզղատի, Գըրշէհիրի, պապենական Խարբերդի եւ այլ շրջաններու մէջ,
ոգեւորելու համար իր բանաւոր հօտը:
Սահակ Վեհափառ Զէյթուն հասնելով, արծուեբոյն այս քաղաքի լեռնցի
ժողովուրդին կողմէ ջերմ ընդունելութեան կ՛արժանանայ, գլխաւորութեամբ
Առաջնորդ՝ Տ. Գրիգորիս Ծ. Վրդ. Աբարդեանցի: Զէյթունի մէջ անցուցած
իր ութ օրերու ընթացքին, Հայոց Հայրապետը այցելութիւններ կու տայ
ազգային հաստատութիւններու, որոնց շարքին Զէյթունի Հայոց գլխաւոր
վարժարանը: Աշակերտութիւնը կանոնաւոր շքերթով կը դիմաւորէ Հայոց
Հովուապետը որոտընդոստ ծափողջոյններով, իսկ վարժարանի տնօրէնի ողջոյնի
խօսքերէն ետք, Սահակ Կաթողիկոս կ՛օրհնէ
աշակերտութիւնը, դպրոցի աստիճաններուն վրայ կանգնած: Հազիւ Հայրապետին
խօսքն ու «Պահպանիչ» աղօթքը աւարտած,
աշակերտութիւնը խանդավառութեամբ կ՛երգէ
իր տնօրէնին՝ Գրիգոր Գասապեանին բառերով ու երաժշտութեամբ յօրինուած երգը՝
հայրապետական մաղթերգը, որուն առաջին
կատարումն էր այդ, աւելի քան դար մը առաջ.
«Ի վեհ բարձանց սուրբ Սիովնի,
Թռիչս առեալ աղաւնի,
Ի Շնորհալւոյն բարձրացաւ գահ,
Մի՛ մերձեսցի նմա մահ.
Արի՛ք, եղբարք իմ Հայկազնեան,
Օ՛ն, մաղթեսցո՛ւք միաբան.
Պահեա՛, ո՛վ Տէր, անսասան
Զսուրբ Աթոռ Կիլիկեան.
Գրիգորիս Ծ. Վրդ. Աբարդեանց
Կեցցէ՛, կեցցէ՛ առյաւէտ
Տէր Տէր Սահակ Հայրապետ»:
Սահակ Վեհափառ նախքան Կիլիկիոյ գահուն բազմիլը, Երուսաղէմի Սրբոց
Յակոբեանց վանքի լուսարարապետի պաշտօնը վարած է: Ան հաւատարիմ
իր կոչման ու կատարած հոգեւորականի ուխտին, եւ ընդառաջելով ազատ
ընտրութեամբ մեր ժողովուրդի դրսեւորած կամքին, Սիս գալով կը ստանձնէ
Կաթողիկոսական ծանր լուծը, տեղական շատ վատ պայմաններու մէջ, որոնք
արդէն շուտով վատթարագոյնի պիտի փոխակերպուէին Ատանայի կոտորածով
եւ ապա՝ Հայոց Ցեղասպանութեամբ իր լրման հասած համամարդկային
ողբերգութեամբ:
Կիլիկեան հայութիւնը Պատգամաւորական ժողովի
գումարմամբ եւ կատարած ընտրութեամբ ծանօթացեր
էր արդէն իր ազգընտիր Հովուապետին, որ Երուսաղէմէն
մինչեւ Կիլիկիա գալով, անձնուիրութեամբ փարած էր իր
գործին: Ուստի, Զէյթունի վարժարանի տնօրէնը գրելով
իր բանաստեղծութեան բառերը, Սիոնի վեհ բարձունքէն
թռիչք առած «աղաւնի»ին՝ Սահակ Վեհափառին
կ՛ակնարկէ, որ գալով բարձրացաւ Շնորհալիի գահուն,
թող մահը բնա՛ւ չմերձենայ անոր: Ուստի կոչ կ՛ուղղէ ան
Հայկազնեան ցեղիս բոլոր զաւակներուն, միասնաբար
մաղթել, որ Տէրը անսասա՛ն պահէ Կիլիկեան Սուրբ
Աթոռը, եւ առյաւէ՛տ ապրի Սահակ Հայրապետը:
Գրիգոր Գասապեան Այս անպաճոյճ, բայց ջերմ ու պարզ շունչով բառերուն տասնատողեայ յարակցութիւնը, անձի մը
կենսագրականին խտացումը ըլլալէ բացի, Սուրբ Աթոռին պատմութեան
բարձրակէտերը կ՛ընդգծէ, գիսաւոր աստղի արծաթահոս լուսագրիչով.
Շնորհալիներու գահը՝ իր փառաւոր անցեալով, Հայկազնեան ցեղը՝ իր
տառապակոծ, մեռած ու վերյառնած ներկայով, արեւմտահայութեան ամրոց՝
Կիլիկեան Սուրբ Աթոռը, ու վերջապէս յոյսի նոր աղբիւր՝ Հայոց նորընտիր
Հայրապետը…:
Իրաւունք ունէր Արան հպարտանալու իր հօր հօրեղբայրով՝
այս բանաստեղծ- տնօրէնով որուն քնարերգական տողերը իրենց երաժշտութեամբ, միայն մէկ առիթով պիտի
չլսուէին, ո՛չ ալ Հայոց Ցեղասպանութիւնը պիտի կարենար
վերջ դնել անոր քայլերգային հնչեղութեան: Չկա՛յ Զէյթունի
Հայոց դպրոցը. անիկա աւերուած է բարբարոսին ձեռքով
եւ վերջնական փլուզման ենթարկուած: Կոտորուած են
անոր աշակերտներէն շատերը, իսկ Ցեղասպանութենէն
հրաշքով վերապրածները արդէն այսօր այս կեանքին մէջ Տաճատ Գասապեան
չեն: Չկա՛յ մանաւանդ հեղինակը՝ Գրիգոր Գասապեանը,
բայց կա՛յ իր պարզունակ երգը, որ արդէն 117 տարիներէ ի վեր կ՛երգուի Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ գահին վրայ իրարու յաջորդած ութ Կաթողիկոսներու վեհաշուք
ներկայութեան, մինչեւ Սուրբ Աթոռոյս ազգընտիր Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Կաթողիկոսը:
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Ծիծեռնակն ու Օձը

(Ժամանակակից Հեքիաթ)
ՀԵՆՐԻԿ ԱՆԱՍԵԱՆ
…«Լինում է, չի լինում»,- սովորաբար այսպէս են սկսւում հեքիաթները, բայց
մեր հեքիաթի սկիզբը ամբողջովին տարբերւում է ընդունուած ձեւից ու սկսւում
է հետեւեալ կերպ.
- Լինում է, էն էլ ո՜նց է լինում…
… Կողք-կողքի, հարեւանութեամբ, մի հիւղակում ապրում են բազմատեսակ
թռչուններ, որոնց մէջ առանձնանում են սոխակներն ու մշտատեւ գեղգեղանքով
շրջապատը հրապուրող Ծիծեռնակը: Հարեւան հիւղակում ապրում են
օձերը, մողէսներն ու բոլոր սողունները: Դրանց մէջ աչքի է ընկնում Սարքօ
անունով յայտնի օձը եւ իր խորհրդատու-օգնական Փիքօ օձը: Այս երկուսը
իրենց նախանձութեամբ ու գերերեւակայական ժխտական յատկութիւններով
մշտապէս խանգարում են ոչ միայն իրենց հիւղակի ազգակիցների անդորրը,
այլեւ հարեւանների` թըռչունների հանգիստըն ու առօրեան:
Ամէնքին յայտնի Ծիծեռնակն իր բնում, եւ դրանից դուրս, անոյշ գեղգեղանքով
հրապուրում էր բոլորին:
Դուռ-դրկից, այլ թռչուններ, օրնիբուն զուարճանում են Ծիծեռնակի հիանալի
երգեցողութեան տակ, պարում, թռչկոտում` իրենց ախորժալուր ձայնով
բերկրանք ու հրճուանք սփռելով ողջ անտառում:
Այս ամէնի մէջ, միակ դժգոհողները թռչունների հարեւանութեամբ ապրող օձերն
ու կարիճներն են: Ծիծեռնակի դայլայլը կրծոտում է իրենց հոգին` ինչո՞ւ իրենք չեն
կարողանում երգել: Եւ նրանցից ամենայանդուգն օձը` Սարքոն, քաջալերուած

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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իր ընկեր Փիքոյի ոգեւորիչ
խօսքերից, որոշում է գնալ
հարեւան հիւղակը եւ
տեսնել, թէ ինչպէս է երգում
Ծիծեռնակը:
Թռչունների հիւղակի շեմին,
Սարքօ օձին է կանգնեցնում
պահակը` Շէկօ անունով
շունը.
- Ինչո՞ւ ես եկել Սարքօ, այստեղ քո տեղը չի…
- Լսիր, բարեկամ Շէկօ, թոյլ տուր ինձ մտնել ներս ու տեսնել թէ ինչպէս են
այդպէս գեղեցիկ դայլայլում ծիծեռնակն ու սոխակը:
- Դու ինձ ի՞նչ բարեկամ, Սարքօ, օձը ե՞րբ է բարեկամ եղել, նոյնիսկ` օձը օձին
բարեկամ չէ, էլ ո՞ւր մնաց ինձ կամ թռչուններին բարեկամ լինի: Եւ յետոյ, ի՞նչ
պիտի տեսնես, տեսնես Ծիծեռնակի երգե՞լը:
- Այո՜, Շէկօ ջան, այո, ես էլ եմ ուզում երգել…
- Ախր երգելը քո բանը չի, դու միայն կարող ես սուլել, իսկ երգել` ոչ: Երգել,
կանչել, աղաղակել, հաչել, ոռնալ, եւ այլն,- դրանք յատուկ են միայն քայլող
կենդանիներին:
- Բայց ես էլ եմ քայլում…
- Դու չես քայլում Սարքօ, դու սողում ես, քո ամբողջ մարմինը հորիզոնական
դիրքի վրայ է, եւ դու, հազիւ ես երբեմն-երբեմն գլուխդ բարձրացնում եւ
արտաբերածդ ձայնն էլ` ֆշշոց կամ սուլոց է, դու ի՞նչպէս կարող ես երգել:
- Գիտեմ, որ ես չեմ քայլում, բայց ուզում եմ երգել, ի՞նչ կը լինի, թող նայեմ թէ
ինչպէս է երգում Ծիծեռնակը: Այստեղ, դարպասի մօտից կը հետեւեմ իրեն,
Շար. Էջ 07
գուցէ թէ կարենամ փոքր ինչ կապկել նրան:

Կիլիկիոյ Հայրապետին Նուիրուած 117 Տարեկան Մաղթերգի...
Սկիզբը Էջ 03

կան փոխասացութեամբ պէտք է արտասանել, քաջառողջ երկարակեցութեան
խոր մաղթանօք, համայն ազգիս սրտայորդ ու սիրազեղ երգեցողութեամբ:
Զէյթունցի տնօրէն Գրիգոր Գասապեանին մտքէն իսկ չէր անցեր, որ երգի
առաջին կատարումի թուականին յաջորդող տասնամեակներուն, յատկապէս
1930 թուականէն ետք, երբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ տարագիր Կաթողիկոսութիւնը
իր նոր կայքը ունեցաւ Անթիլիասի գեղածիծաղ ծովափին, այս երգը բազմաթիւ
մշակումներ պիտի ունենար, որոնցմէ ամէնէն գեղեցիկը՝ Զարեհ Վրդ. Ազնաւորեանին կողմէ յօրինուած:
2000 թուականի Նոյեմբեր ամսուն, երբ հոգեւորական ծառայութեամբ Միացեալ Նահանգներ կը գտնուէինք, պատիւն ունեցանք մաս կազմելու Տ.Տ. Արամ
Ա. Կաթողիկոսի Հովուապետական այցելութեան շքախումբին: Վեհափառ
Հայրապետին Արեւմտեան թեմի տարբեր քաղաքները այցելելու ծիրին մէջ,
Ֆրէզնոյի քաղաքի Հայոց Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ Հոգաբարձութիւնը
անակնկալ մը մատուցեց Նորին Սրբութեան, երբ Հայոց Հայրապետը մուտք
գործեց յիշեալ քաղաքի Համաժողովներու դահլիճը, «Գանատական Պղնձեայ
Փողերախումբի Համոյթ»ը նոր մշակումով եւ մեծ թափով հնչեցուց «Ի վեհ
բարձանց»ը, Կիլիկիոյ արքաներու փառահեղ ընդունելութեամբ դիմաւորելով
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսը՝ Հայոց առիւծասիրտ արքաներու եւ Կիլիկեան Թագաւորութեան կենդանի յիշատակը եւ Հայոց պահանջատիրական պայքարի
«Կարմիր Կնիք»ը:

Արծուեբոյն Զէյթուն քաղաքը, 20-րդ դարասկզբին

Զէյթունցի տնօրէնին հեղինակած երգին վերջին տողը, անցեալ տասնամեակներուն միշտ փոփոխութեան ենթարկուած է, Սահակ Կաթողիկոսի անուան
փոխարէն յարմարեցնելով Կիլիկիոյ գահին բարձրացած նոր կաթողիկոսին
անունը: Դպրեվանքի ուսանողութեան մեր տարիներէն սկսեալ, նախ
Երջանկայիշատակ Խորէն Ա. Վեհափառին, ապա երբ Միաբան դարձանք՝
Երջանկայիշատակ Գարեգին Բ. Վեհափառին անունը երգեցինք, իսկ այսօր
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառին անունը կ՛երգենք նոյն երգին ոստոստուն
երաժշտութեամբ, միշտ միեւնոյն ոգեւորութեամբ եւ յառաջատեսիլ հայեացքով:
Մեզմէ առաջ եկող սերունդները
վստահաբար երգեցին Տ.Տ. Բաբգէն
Ա, Տ.Տ. Պետրոս Ա, Տ.Տ. Գարեգին Ա.
եւ Տ.Տ. Զարեհ Ա. անմահանուն Կաթողիկոսներուն անունը տեղադրելով
վերջին տողին վրայ:
Այո՛ Զէյթունցի էր այս բառերն ու
երաժշտութիւնը յօրինողը. այո՛ Զէյթունի
խրոխտ երկինքին տակ առաջին անգամ
երգուեցաւ այս քայլերգը մատաղատի
սերունդի անմեղ շրթներէն, հնչե՛ղ
ձայնով: Բայց հեղինակն ու այդ օր սոյն
երգին ունկնդիր Սահակ Հայրապետն
ու Զէյթունցիները մարգարէ չէին,
կարենալ գուշակելու, որ 20-րդ դարու
վերջալոյսին, Զէյթունցի արմատներով Կաթողիկոս մը պիտի ընտրուէր
եւ բազմէր Կիլիկիոյ գահին՝ Արամ Ա.
Վեհափառը: Բազմաշնորհ հոգեւորա- Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
կան մը, որ Կաթողիկոսական 25 տարիներու իր փորձառութեամբ, 21-րդ դարու առաջին քառորդէն կը տեսնէ մինչեւ
դարավերջ մեր եկեղեցւոյ ու ազգին դիմագրաւելիք մարտահրաւէրները:
Իւրայատուկ անձնաւորութիւն, որուն համար սոյն մաղթերգի տողերը աղօթա-

Հերոսական Զէյթուն քաղաքէն այլ տեսարան մը

Իրաւունք ունի՛ Արան հպարտանալու իր հօր հօրեղբայրով, որ իր դուզնաքեայ
բանիւք դեռ հարիւրամեակներ լարուած պիտի պահէ իր սիրոյ ու յարգանքի
բանաստեղծական քնարը եւ երաժշտական համեստ նուագարանը, որպէսզի
միշտ հիւսուի փառքը մեր Սուրբ Աթոռին եւ անոր Աթոռակալին:
Ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ
Ծ. Խմբ.- Նշենք, որ Գերշ. Տ. Գրիգոր Եպս. Չիֆթճեան սրբազան հօր
վերի շահեկան յօդուածին մէջ նշուած Արան (շառաւիղը Զէյթունցի
տնօրէն Գրիգոր Գասապեանին եւ որդին լիբանանահայ վաստակաշատ
կրթական մշակ ողբ. ընկ. Տաճատ Գասապեանին) ՌԱԿ Արեւմտեան
Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեան ժրաջան անդամն է այսօր եւ «ՆՈՐ
ՕՐ»ի վարչական պատասխանատուներէն մին:

ՉորեքշաբÃÇ, 1 Յուլիս 2020

Քաղցրիկ Պուրճ-Համմուտ (5)
ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Մ

եր թերթավաճառ Պարգեւը ամիսներ առաջ աւետած էր, որ «Կարմիր
բանակը մտաւ Պերլին»,– վերջապէ՜ս,– ու մեր հոգիները խաղաղեր
էին այդ երկար մղձաւանջէն, երբ օր մըն ալ պայթեցուց բոլորովին
անսպասելի ռումբ մը.
–Բոլոր հայերը պիտի երթան Հայաստա՜՜՜ն…
Ճիշդ կը լսէի՞նք…Հայատա՞ն…բոլոր հայե՞րը…մե՞նք ալ…ե՞ս ալ…
Հայոց պատմութենէն գիտէինք, որ գոյութիւն ունեցած է հեքիաթային երկիր
մը՝ Հայաստան անունով, բայց ան մինչեւ հիմա գոյութիւն ունի՞ ուրեմն…
«Հայրենիք»-ի ձայնին վաճառքը իսկոյն կրկնապատկուեցաւ, սակայն կայ
աւելին. թերթ գնող թէ չգնող անցորդներն ու թաղեցիները շրջապատեցին
թերթավաճառը՝ հարցումներու տարափ մը տեղացնելով անոր գլխուն. կ’ուզէին
աւելի լուսաբանուիլ, ուստի չէին վարաներ զանազան մանրամասնութիւններ
հարցնելու՝ ստոյգ բան մը գիտնալու համար:
–Այո, եղբա՛յր, այո՛, բոլորս պիտի տանին, մէկ հայ պիտի չմնայ դուրսը:
1945-ի վերջերուն…1946-ի սկիզբներուն էր:
* * *
Եւ այնուհետեւ ելեկտրականացաւ հայ կեանքը իր բոլոր բաղադրիչներով
եւ այնքանով, որ մենք կը յաջողէինք ըմբռնել. մեզի համար կար երազային
ճամբորդութիւն մը, երազային նաւով մը, դէպի երազային երկիր մը, ճիշդ
հոն, ուր Սասունցի Դաւիթը իր թուրով երկու կտոր ըրաւ Մսրայ Մելիքը, Հայկ
Նահապետ սպաննեց Բէլը, ուր շատակեր Շարան կ’ուտէր Շիրակի դաշտին
ամբողջ ցորենը, Արշակ երկրորդ ոչնչացուց պարսիկ կէս միլիոննոց բանակը՝
ողջ ձգելով միայն Շապուհը, որ փախաւ-գնաց՝ անամօթաբար լքելով իր
կանանոցը…
Բայց եւ այնպէս շուտով սկսաւ հեքիաթը շօշափելի իրականութեան վերածելու
ծառայող առաջին եռուզեռը. Ճիշդ մեր բնակարանին դիմացը կը գտնուէր
Պուրճ-Համմուտի քանի մը հազուագիւտ երկյարկանի շէնքերէն մէկը, որուն
երկրորդ յարկի հիւրանոցը վերածուեցաւ գրասենեակի եւ տրամադրուեցաւ,–
ինչպէս կը կոչուէր այն օրերուն,– «Ներգաղթի կոմիտէին»[1]:
Ներգաղթի կոմիտէ կոչուածը կը բաղկանար երկու սակաւախօս, շատ խոհուն,
յարատեւ ժպտող, ծայրայեղօրէն զգուշ ու կիրթ անձնաւորութիւններէ, որոնք
շաբաթը քանի մը անգամ կու գային գրասենեակ՝ բերելով յատուկ տոմարներ,
որոնց մէջ կ’արձանագրէին «Հայաստան երթալ ցանկացողների անունները»՝
առ ի սերտողութիւն:
Կարծես կը հեգնէին մեզ. չցանկացող կա՞ր…
Եւ ահա շրջակայ թաղերու ողջ բնակչութիւնը առտուան լոյսը չբացուած
սկսաւ խուժել գրասենեակ՝ առաջինը արձանագրուելու մարմաջէն տարուած
բազմութիւններով՝ յառաջացնելով վէճի, վիճաբանութեան, հրմշտուքի ու կռիւի
խայտաբղէտ ու զաւեշտական տեսարաններ: Կոմիտէի ներկայացուցիչները կը
գրէին թեկնածուներուն բոլոր տուեալները՝ անուն-մականուն, բնիկ որտեղացի,
զբաղում, զաւակներու թիւ ու տարիք եւ այլն: Արձանագրութեան կ’ընկերանար
թելադութիւն մըն ալ, թէ շուտով պիտի հրաւէր ստանան, ուրեմն՝ համբերեն:
Եւ այնուհետեւ կը սկսէր անորոշ սպասումի, անվերջանալի զրոյցներու, խառնակ
գիշերներու երկար շրջան մը, որ զերծ չէր կասկածէ ու մտահոգութենէ: Մարդիկ
պարզապէս չէին հաւատար, որ նման բան մը կրնար տեղի ունենալ:
Սակայն ժամանակը եկաւ հաստատելու, որ հեքիաթ չէր այս բոլորը, երբ օր
մըն ալ մեր թաղերուն մէջ երեւցաւ ծանօթ նամակաբաշխը յիշեցնող մարդ
մը՝ մախաղը ուսին, ձեռքին դեղին տրցակներ. ան բնակարաններու թիւերուն
կը նայէր, անուններ կը հարցնէր, տուները կը մտնէր եւ կը յանձնէր տուեալ
անունը կրող դեղին տոմս մը, որ կը հաստատէր ենթակային ընդունուած ըլլալը
եւ կը թելադրէր պատրաստ ըլլալ:
–Բայց տուներնիդ մի՛ ծախէք, սպասեցէ՛ք, պիտի բերեմ կարմիր թուղթ մըն ալ,
այն ատեն պիտի ծախէք տուներնիդ եւ նաւահանգիստ երթաք,– բերանացի ու
բարեխղճօրէն կը յանձնարարէր ցրուիչը՝ լաւ սորված դասի մը պէս:
Այս բոլորը արդէն կը վանէին յետին կասկածներն ալ:
Տոմս ստացողները կը դառնային հետաքրքութեան իւրայատուկ առարկայ.
հեռու-մօտիկ կու գային «իրենց աչքերով տեսնելու», շօշափելու, հոտոտելու
ու կարդալու այդ տոմսերը եւ իրենց կարգին համոզուելու:
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Այնուհետեւ սկսաւ ուրիշ եռուզեռ մը ու տագնապ մը. ի՞նչ ընել, որո՞ւ ծախել
տունը, ինչպէ՞ս յաճախորդ գտնել, երբ ամբողջ Պուրճ-Համմուտը վերածուած
էր անմիջական ու հաւանական տօնավաճառներու հաւաքականութեան մը:
Եւ չես գիտեր ուրկէ եւ ինչպէս, ահա մեր թաղերուն մէջ սկսան երեւիլ տեղացի
արաբ հայրենակիցներ, որոնց հետ սակարկութիւններ տեղի կ’ունենային եւ
համաձայնութիւններ կը գոյանային: Ընդհանրապէս տանտէր ու յաճախորդ կը
համաձայնէին գինի մը շուրջ, մինչեւ անգամ կը վճարուէր պզտիկ կանխավճար
մը՝ սպասելով բո՛ւն վաճառքին, որ պիտի կնքուէր ի մօտոյ: Եւ մարդիկ իրենց
տարիներու վաստակով ու քրտինքով ձեռք ձգած տնակը,– որ ընդհանրապէս
միասենեակ բոյն մըն էր՝ խոհանոցով մը ու բաղնիքով մը եւ քանի մը թիզ
ազատ տարածքով, ուր գրեթէ ամէն ոք քանի մը որթատունկ, սալորենի,
թզենի կամ նռնենի տնկած էր՝ ի յիշատակ Արեւմտեան Հայաստան ձգուած
փարթամ այգիներու ու մրգաստաններու,– կը յօժարէին ծախել քանի մը հարիւր
լիբանանեան ոսկիի, օրուան սակերով՝ երկու, երեք կամ լաւագոյն պարագային
չորս-հինգ հարիւր դոլարի՝ վախնալով որ վերջին պահուն յանկարծ «այդքան
տուող ալ չգտնէին»:
Կար աւելին. եղան այնպիսիներ, որոնք, «աւելի հեռատեսութեամբ» եւ առանց
հրաւէրի, ուղղակի ծախեցին բնակարաննին՝ համոզուած, որ պիտի երթան,
եւ իրենց կարգին սկսան պատրաստութիւն տեսնել՝ ծախսելով ունեցածնին:
Եւ ահա օր մըն ալ ցրուիչի ձեռքերուն մէջ դեղին տրցակներուն հետ երեւցան
կարմիր տրցակներ եւս, որոնց գործած տպաւորութիւնը ուղղակի կախարդական
էր. այստեղ յստակ նշուած էին մեկնումի օրն ու ժամը, յորում բախտաւորները
կը հրաւիրուէին վերջնականապէս պատրաստ գտնուելու նաւահանգիստի
տարածքին: Նշուած էր մինչեւ անգամ նաւուն անունը:
Շատ-շատեր,– ասոնց կարգին մօրաքոյրս ալ,– իրենց տունը վաճառած եւ դրամն
ալ գանձած ըլլալով, նշանակուած օրէն առաջ կը փութային նաւահանգիստ
եւ քարափին կից մարգագետնին վրայ կ’անցընէին
մնացած քանի մը օրերը,
ոմանք փոքրիկ վրաններու
տակ, ուրիշներ ուղղակի
բացօթեայ:
Չուշացաւ մեծ աւետիսն ալ, որ քանի մը օր
ետք` յունիսի երկրորդ
կէսին, պսակումը պիտի
դառնար այս բոլորին, երբ
թերթավաճառ Պարգեւ
բոլորովին նոր եռանդով
մը յայտարարեց.
– Թրանսիլվանիա նաւը կը Թրանսիլվանիա 1946.– Առաջին հայրենադարձները
մտնէ Լիբանա՜ն…
Իրօք ալ յաջորդ օրը ան իր պատկառելի,– պէտք է ըսէի՝ «վեհաշուք»,–
զանգուածով հասաւ նաւահանգիստ, հայրենադարձներու, հարազատներու
եւ հետաքրքիրներու ցնծութեան աղաղակներուն ու ծափերուն տակ,– որոնց
միացան անճարցիները իրենց ահեղաթունդ թմբուկներով ու խլացուցիչ
զուռնաներով,– եւ զգուշօրէն մօտեցաւ քարափին եւ անոր կապուեցաւ
կամրջակով մը:
Երկու կամ երեք օր ետք ան արդէն լեցուած էր բեռներով ու խուռներամ
հայրենադարձներով, երբ կամրջակը քաշեցին ու նաւը շարժեցաւ՝ մեկնողներու
եւ մնացողներու ճիչերուն տակ, որոնք շուտով վերածուեցան սրտերէ բխած
համերգի մը, որ առաջին անգամ կը լսէինք եւ հետագային աւելի յաճախ պիտի
լսուէր.
«Ա՜յ կարաւան, ջա՜ն կարաւան, քշի՛ր քո ճամբան…»:
Այնուհետեւ կարաւան անունով բնորոշուեցան այն նաւերը, որոնք հայ
հայրենադարձներով լեցուն կը մեկնէին Հայաստան: Ուրեմն առաջին
կարաւանին յաջորդեցին երկու ուրիշներ մինչեւ աշուն, ապա կանգ առին՝
նոր թափով վերսկսելու համար 1947-ի ամառը, որ եւ անակնկալօրէն եղաւ
վերջինը Լիբանանի պարագային: Ան փոքր չափերով շարունակուեցաւ 1948ին Եւրոպայէն եւ Միացեալ Նահանգներէն ու այնպէս ալ վերջնականապէս
դադրեցաւ հրամանովը Ստալինի, որու քաղաքական նպատակներուն չէր
ծառայեր ան այլեւս:
Ստալին ոչ միայն վերջ տուաւ արեւմտահայերու հայրենադարձին, այլեւ 1949-ին
մօտ 6.500 արեւմտահայ ընտանիք նենգաբար աքսորեց Սիպերիա եւ Altaï:
* * *
Հայրենադարձը շատ բարդ եւ շատ ընդարձակ դիպաշար մըն է՝ պատմական
շատ հակասական արժեւորումներով, որոնց մանրամասնութեան մէջ չեմ մտներ:
Կը գոհանամ անոր հետեւանքներովը Պուրճ-Համմուտի վրայ:
Անցնող երկու տարիները պատճառ դարձան, որ անոր հայ բնակչութեան
մօտաւորապէս մէկ երրորդը փոխարինուէր տեղացիներով, որոնք ընդհանրապէս
կու գային հարաւի շիա համայնքէն: Իսկ 1948-ի արաբո-իսրայէլեան պատերազմին
հետեւանքով Լիբանան խուժած հարիւր հազարաւոր պաղեստինցիներուն մէկ
մասը իր կարգին հաստատուեցաւ Պուրճ-Համմուտի մէջ, բայց մանաւանդ
անոնք հաստատուեցան ներկայիս ծանօթ «Նապաա» կոչուած բնակատեղին,
որ իր խտութեամբ պահ մը գերազանցեց Պուրճ-Համմուտը, որուն ուղիղ
շարունակութիւնն է ան: Մինչդեռ մինչեւ 1946 ան ամայի ճահիճ մըն էր, ուրկէ
կը բխէին երեք ակեր. մերոնք «Իւչ կէօզ» (երեք ակ) կը կոչէին զայն: Նապաա
եւս կը նշանակէ ակ:
Ազգագրական այս նոր տուեալները, գումարուելով ժամանակին հետ ձեռք
բերուած որոշ բարեկեցութեան մը, իրենց կարգին պատճառ դարձան, որ
Պուրճ-Համմուտի հայութեան մէկ կարեւոր մասը լքէ զայն՝ դէպի այլ շրջաններ,
չհաշուած հետագային ընդմիշտ գաղթողները: Այս բոլորը աւելի նսեմացուցին
անոր հայեցի դիմագիծը, եւ այդ նսեմացումը կը շարունակուի ցաւագին թափով
մը:
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Տ. Թորգոմ Պատրիարք Մանուկեան
Բազմարդիւն Առաջնորդ Արեւելեան Թեմին
Ի Յուշ Ծննդեան 101ամեակին
Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ
Դար Մը Արդէն

Անցեալ տարուան Փետրուար 16-ին նշուեցաւ Ամեն. Թորգոմ Պատրիարք
Մանուկեանի ծննդեան հարիւրամեակը, ու այսօր մեր վրայ երախտիքի պարտք
կ՛իյնայ յիշել Երջանկայիշատակ Պատրիարք Հայրը յատկապէս իր Ամերիկայի
Արեւելեան Թեմի Թեմակալի իր երկարամեայ նուիրեալ եւ արդիւնաշատ պաշտօնավարութեան առիթով։
Որպէս գործակից հոգեւորական Նորին Սրբազնութեան 24 տարիներու բեղուն
աշխատանքին, սոյն տողերը սիրով եւ երախտագիտութեամբ կ՛ընծայեմ
Պատրիարք Հօր։ Իմ առաջին հանդիպումը Սրբազան Հօր հետ տեղի ունեցաւ
1962 թուի ամրան երբ նոր Միացեալ Նահանգներ ժամանած էի եւ ինք, տակաւին
վարդապետ, կ՛ուսանէր Քէյմպրիճի Եպիսկոպոսական Աստուածաբանական
Ճեմարանէն ներս։ Արդէն ընտրեալ Առաջնորդն էր Արեւմտեան Թեմին, երբ նոյն
տարին Թորգոմ Վարդապետ եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն կը ստանար
Երջան Տ.Տ. Վազգէն Ամենայն Հայոց Հայրապետէն, եւ չորս տարիներ ետք
1966-ին կ՛ընտրուէր Առաջնորդ Արեւելեան Թեմին։

Հաւատարիմ Միաբանը

Ծնած Պաքուպա, Իրաք, 1919-ին, Դիլիջանցի հօրմէն եւ Աղբակեցի մօրմէն,
Աւետիք Մանուկեան տասներկու տարեկանին Երուսաղէմի Ժառանգաւորաց
Վարժարան կ՛ընդունուէր Թորգոմ Գուշակեան Պատրիարքի օրով որ կը
դառնար իր մտատիպար Հոգեւոր Հայրն ու ուսուցչապետը, ուսանելով անոր
արմաշական շունչին տակ մինչեւ Պատրիարքի վերջին շունչը, եւ իրմէ
սարկաւագ ձեռնադրուելէ ետք պատրաստ էր քահանայ ձեռնադրուելու իր
Հոգեւոր Հօր ձեռամբ։ Սակայն մի քանի ամիս առաջ, 1939-ի փետրուարին կը
վախճանէր Թորգոմ Ա Պատրիարք եւ քսանամեայ Աւետիք սարկաւագ Մեսրոպ
Պատրիարքի ձեռամբ նոյն տարին, ուղիղ 81 տարիներ առաջ, ընկերովի
կը ձեռնադրուէր Ս. Յակոբեանց Տաճարին մէջ ժառանգելով իր անունը եւ
յետագային դառնալով Թորգոմ Բ Պատրիարք Երուսաղէմի։
Նորընծայ Թորգոմ աբեղայ վարդապետական չորս աստիճանները կը ստանար
Կիւրեղ Բ Պատրիարքէն ու Վանքէն ներս կը դառնար ընտիր, ուսումնասէր,
երաժշտասէր, մարմնակրթանքի եւ մարզախաղերու առաջնահերթ համակրելի
միաբանը։ Տասնամեակ մը չանցած 1946 թուին Ամերիկահայ Թեմի Առաջնորդ
Տիրան Արքեպիսկոպոս Ներսոյեանի հրաւէրովն ու իր մեծաւորին
Տ.
Կիւրեղ Բ Պատրիարքի արտօնութեամբ Միացեալ Նահանգներ կը ժամանէր
ու իր կենսունակ երիտասարդական 45 տարիները մինչեւ 1990 բարւոք ծառայութեամբ կ՛ընծայէր զոյգ թեմերուն, յատկապէս Արեւելեան Թեմին։

Թեմակալ Առաջնորդը

Արեւմտեան Թեմի չորսամեայ առաջնորդական շրջանը հազիւ աւարտած,
Թորգոմ Եպիսկոպոս Մանուկեան Արեւելեան Թեմի Առաջնորդ կ՛ընտրուէր 1966
թուին ու կը փոխադրուէր Նիւ Եորք, յաջորդելով Սիոն Արքեպիսկոպոս Մանուկեանի որուն օրով աւարտած էր առաջնորդանիստ Ս. Վարդան Մայր Տաճարի
համալիրին կառուցումը՝ պատրաստ օծման Ամենայն Հայոց Հայրապետի
ձեռամբ։ Յիրաւի Թորգոմ Սրբազանի առաջնահերթ պարտականութիւնը կ՛ըլլար
պատրաստութիւն տեսնել Տաճարի օծման հետ կապուած ներքին եւ արտաքին
յարաբերութեանց հետ կապուած դիւանական գործերով, հետապնդելով յատկապէս պետական եւ միջ-կրօնական կապերու հաստատումը որոնք նախապէս
անտեսուած էին։ Մեր հովուական գործերուն առընթեր, երբ նաեւ մաս կը կազմէի
Թեմական Խորհուրդին որպէս ատենադպիր, կը տեսնէինք այդ նշանակալից
տարբերութիւնը՝ ճշդուած եւ յարատեւ յարաբերութիւնը Նիւ Եորքի քաղաքապետարանի եւ միջ-կրօնական հաստատութեանց հետ։
Յայտնի կը դառնար ամէն ինչ երբ կարճ ժամանակի ընթացքին, 1968-ին,
Տ.Տ. Վազգէն Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը իր երկրորդ հայրապետական
այցելութիւնը կը շնորհէր Թեմին, այս անգամ օծելու համար Նիւ Եորքի
նորակերտ Մայր Տաճարը։ Օծման ներկայ էին քաղաքապետն ու Նիւ Եորքի
Կարտինալը, Յոյն Ուղղափառ եկեղեցւոյ, Եպիսկոպոսական եկեղեցւոյ ինչպէս
նաեւ Արեւելեան ուղղափառ եկեղեցիներու Առաջնորդները, ու Հայ Եկեղեցւոյ
նախկին եւ գործող Առաջնորդ եպիսկոպոսները, կրօնական այլ պետեր եւ զոյգ
թեմերու բոլոր հայ հոգեւորականները։ Հոն էի նաեւ ես Ֆիլատելֆիայէն որպէս
գաւազանակիրը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հայրապետական պատարագի
մատուցման ընթացքին՝ կարգադրութեամբը Առաջնորդ Թորգոմ Եպիսկոպոսին։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նոյն օր Թորգոմ Եպիսկոպոսին կը շնորհէր
արքեպիսկոպոսութեան տիտղոսը։ Նոյն օր բացումը կը կատարուէր Կիւլլապի
Կիւլպէնկեան Կեդրոնին եւ Հայկ եւ Ալիս Գավուգճեան հանդիսասրահին,
որոնք Մայր Տաճարին հետ միասնաբար պիտի դառնային մեծագոյն Նիւ Եորքի
հայկական պատկառելի եւ գործօն հոգեւոր եւ մշակութային կեդրոնը։

Արդիւնալից Աշխատանք

Առաջնորդ Թորգոմ Արքեպիսկոպոսի շնորհիւ Ս. Վարդան Մայր Տաճարը թեմի
բազմահազար հայորդիներու լոյսի եւ յոյսի փարոսը պիտի դառնար, ինչպէս
նաեւ Ամերիկայի եւ օտար շրջանակներուն ծանօթ առաջին եւ միակ կեդրոնը,
ուրկէ Հայ Եկեղեցին պիտի բացուէր աշխարհին։ Քաղաքապետներն ու յարանուանութեանց պետեր պիտի այցելէին հանդիսաւոր առիթներով, մինչ Առաջնոր-

դարանի ներքին կառոյցները
կ՛ուռճանային ուսումնական
եւ ակադեմական մասնաբաժիններով եւ ծրագիրներով։
Առաջնորդը ինքն էր որ հաստատեց Գրիգոր Զոհրապի
յիշատակին Հայագիտութեան
Հետազօտութեան յատուկ
բաժինը Առաջնորդարանէն
ներս՝ բարերարութեամբ Զօհրապի դստեր Տոլորըս Զոհրապ Լիպմընի, բազմացնելով նաեւ առաջնորդարանի
անձնակազմը։ 1967 թուի
140,000 տոլարի տարեկան
պիւտճէն 20 տարի ետք արդէն բարձրացած էր երկու միլիոնի։ Միջեկեղեցական
յարաբերութիւնները զարգացան յաճախակի փոխ այցելութիւններով, մինչ
Ամերիկայի Եկեղեցեաց Խորհուրդին որպէս վարչական Առաջնորդ Սրբազանը
իր գործօն մասնակցութիւնը կը բերէր։
Թորգոմ Արքեպիսկոպոսի առաջնորդութեան շրջանին Գանատայի թեմն ալ
առանձին թեմ եղաւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հրահանգով եւ 1984 թուի
Կոնդակով բաժնուելով Արեւելեան թեմէն։ Առաջնորդ Սրբազանը աննախընթաց
թիւով քահանաներ ձեռնադրեց Արեւելեան թեմի համայնքներուն համար,
թէ՛ ոմանք արտասահմանէն հրաւիրելով, եւ թէ՛ մանաւանդ թեմի Ս. Ներսէս
Շնորհալի Ճեմարանի շրջանաւարտներէն 10 թեկնածուներու իր կատարած
ձեռնադրութեամբ։
Աննախընթաց ըլլալով, Սրբազանը օծեց 16 եկեղեցիներ թեմէն ներս, առաջինը
Ֆիլատելֆիոյ Ս. Երրորդութիւն նորակառոյց եկեղեցին որուն հոգեւոր հովիւն
էր այն ատեն տողերս գրողը՝ Զաւէն Ծ. Վրդ. Արզումանեան։ Նոյն համայնքին
հին եկեղեցւոյ հովւութիւնը ինք Սրբազանը կատարած էր Երուսաղէմէն
Ամերիկա առաջին գալուն 1946 թուին։ Իսկ վերջին եկեղեցին զոր Թորգոմ
Սրբազան օծեց Երուսաղէմ մեկնելէն երկու տարի առաջ 1988-ի մարտ ամսուն
Ֆլորիտայի նորաշէն Ս. Դաւիթ Եկեղեցին եղաւ որուն հովիւ կարգած էր զիս
1984 թուականին, հարաւային Ֆլորիտայի հայ համայնքը կազմակերպելու եւ
շինարարութեանց ձեռնարկելու եւ աւարտելու համար։

Հայաստանի Ճգնաժամը

Առաջնորդ Թորգոմ Սրբազանի կենսական գործերէն մին եղաւ անմիջական եւ
մնայուն գրասենեակներով օգնութեան հասնիլ Հայաստանի մեծ երկրաշարժին
հասցուցած ահաւոր կոտորածին։ Գրասենեակները որոնք մինչեւ այսօր
Առաջնորդարանէն ներս կը մնան իրենց գործունէութեան մէջ աշխոյժ եւ
հաստատ, մեծ օժանդակութիւն բերին եւ կը բերեն Հայաստանի, FAR (Fund
for Armenia Relief) անուան տակ, շնորհիւ Թորգոմ Արքեպիսկոպոսի խնամեալ
ծրագիրներուն՝ պետական ճանաչումով՝ ի պատիւ իրեն որպէս հայրենասէր
հոգեւորական։
Ամենայն Հայոց Հայրապետը իր վերջին հայրապետական այցելութեամբ Նիւ Եորք
ժամանեց, երկրաշարժէն ճիշդ ամիս մը ետք յունուարին, այս անգամ արցունքը
աչքերուն, իր շուրջ հաւաքելով համազգային բարերարներ արտասահմանի չորս
ծագերէն, որոնք Ս. Վարդան Մայր Տաճարին մէջ լսեցին Հայրապետին կոչը եւ
անմիջական կարիքները հոգացին բնակարաններ կառուցանելու, դեղորայք եւ
զգեստներ հասցնելու համար։ Առաջնորդ Սրբազանին անմիջական աջակիցը
եղաւ մեծ բարերար եւ շինարար Գէորգ Յովնանեան որուն միջոցաւ Ստեփանաւանի մէջ առաջին առիթով շարք մը տուներ կառուցուեցան։ Վեհափառ
Հայրապետի ներկայութեան համազգային հանգանակութիւն տեղի ունեցաւ։

Թորգոմ Պատրիարք Երուսաղէմի

1990 թուի փետրուարի առաջին օրը յանկարծամահ կ՛ըլլար Երուսաղէմի Եղիշէ
Տէրտէրեան Պատրիարքը, եւ Թորգոմ Արք. Մանուկեան որպէս պատասխանատու միաբան ուխտին, Երուսաղէմ կը մեկնէր Լուսարարապետ Գարեգին
Արք. Գազանճեանի կողքին անմիջական կարգադրութեանց համար։
Միաբանական Ժողովը նախ տեղապահ կ՛ընտրէր Թորգոմ Արքեպիսկոպոսը,
եւ նոյն տարւոյ մարտ 22-ին՝ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք, զոր Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Վազգէն Ա «անհուն ուրախութեամբ» կ՛ողջունէր։
Ընտրութեան կը հետեւէր յուլիս 29 թուակիր Յորդանանի Արքայական Հրովարտակը եւ նորընտիր Թորգոմ Բ Պատրիարք Մանուկեանի գահակալութիւնը
տեղի կ՛ունենար 1990 հոկտեմբեր 17-ին։

Տեղապահ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան

Թորգոմ Պատրիարքի պիտի վիճակուէր տակաւին աւելի բարձր պատասխանատու պաշտօն երբ Ամենայն Հայոց Հայրապետ Վազգէն Ա կը վախճանէր
1994-ի Օգոստոս 18-ին։ Նոյն ամսու 25-ին Մայր Աթոռի Գերագոյն Հոգեւոր
Խորհուրդը նիստի կը հրաւիրէր երիցագոյն անդամ Յուսիկ Արք. Սանթուրեան,
որուն կը մասնակցէին նաեւ թեմակալ եպիսկոպոսներ։
Շար. Էջ 07
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Մանրապատումներ Նշանաւոր Մարդոց Կեանքէն
Փրոֆ. Օշին Քէշիշեան

Հ

անրածանօթ մտաւորական Արշակ Չօպանեան 1953ին Միջին
Արեւելք այցելեց եւ բնականաբար եկաւ նաեւ Պէյրութ, Լիբանան։
Իմ ուսուցիչներէս Գերսամ Ահարոնեան պատուիրեց որ շաբաթը
երք անգամ Չօպանեանը Անթիլիաս Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարան տանիմ
որպէսզի հանդիպի Գարեգին Կաթողիկոս Յովսէփեանին, ազգային
եւ եկեղեցական հարցերու մասին խօսին, նաեւ նարտի խաղան
միասին։ Հայրս ինքնաշարժ ունէր , ուստի մեծագոյն հաճոյքով, հօրս
արտօնութեամբ Չօպանեանը Անթիլիաս կը տանէի։ 20 ամեայ Գարեգին
աբեղայ Սարգիսեանը (ապա Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց) խնդրեց որ
մեր Պէյրութ վերադարձին մեզի միանար ամէն անգամ։ Մօտաւորապէս
կէս ժամ ճանապարհ էր եւ Գարեգին աբեղայ հանրակառքով պիտի
վերադառնար Անթիլիաս։ Երբ հարցուցի թէ պատճառը ինչ էր այդքան
ճամբայ կտրելուն, բացատրեց որ Չօպանեանին հետ խօսիլը մեծագոյն
պատիւ էր ու մանաւանդ լաւագոյն առիթն էր զինք մօտէն ճանչնալու:
***
Հալիուտի Ս. Կարապետ Եկեղեցւոյ հովիւը Տ. Վարդան Թադեւոսեան 1981ի
վերջին օրերուն հեռաձայնեց որ աղջիկ մը եկած էր իր մօտ եւ Անգլերէն կը
խօսէր իսկ Տէր Հայրը այդ լեզուն շատ չէր հասկնար որովհետեւ նոր էր եկած
Հայաստանէն։ Կ՛ուզէր որ հետը խօսէի։ Պեւըրլի Հիլզի Ամերիկացի հովիւը
հետս կապուած էր եւ այդ աղջկան ուղարկած էր Ս. Կարապետ։ Աղջիկը Լուսի
Սարոյեանն էր. Ուիլիըմ Սարոյեանի դուստրը որ իր հօր մահուան առիթով
հոգեհանգիստ կը խնդրէր եւ Ամերիկացի կրօնականը զինք ղրկած էր Հայկական
Եկեղեցի։ Յայտնեցի որ քանի վայրկեանէն կը հանդիպիմ։ Մերժեց եւ ուզեց որ
ինք առանձինը մնայ եկեղեցւոյ մէջ։ Տէր հօր բացատրեցի Լուսիին ուզածը։ Տէր
հայրը եկեղեցիին դռները փակեր է եւ հոգեհանգստեան արարողութիւնը լրիւ
կատարեր, նոյնիսկ Հայերէնով քարոզեր է, հակառակ որ Լուսին Հայերէն չէր
գիտեր եւ արարողութեան ընթացքին լացեր էր, ըստ Տէր Հօր։ Յետոյ Լուսին
ուզեր է 500 տոլար նուիրել, եւ բնականաբար Տէր Հայրը մերժեր է եւ ըսեր է
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Տ. Թորգոմ Պատրիարք Մանուկեան...
Սկիզբը Էջ 06
Ժողովին ատենապետեցին Հայ Եկեղեցւոյ զոյգ Պատրիարքները՝ Թորգոմ
Մանուկեան Երուսաղէմի եւ Գարեգին Գազանճեան Կ. Պոլսոյ։ Ժողովը
մեծամասնութեան քուէներով Մայր Աթոռի Կաթողիկոսական Տեղապահ
ընտրեց Երուսաղէմի Թորգոմ Պատրիարքը, որ մինչեւ ապրիլ 3 վարեց զոյգ
պաշտօնները մինչեւ յաջորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրութիւնը։
Իր տեղապահութեան շրջանին սեպտեմբեր ամսուն այցելեց Սիւնեաց թեմ,
եղէգնաձոր, Գորիս եւ Տաթեւ։

Ծիծեռնակն ու Օձը

(Ժամանակակից Հեքիաթ)
Սկիզբը Էջ 03
- Դէ լա՜ւ, որ այդքան խնդրում ես, միեւնոյնն է, բան չի ստացուի, դու ո՜ւր,
Ծիծեռնակը ո՜ւր…, ներս արի:
Եւ այսպէս. Սարքոն դարպասի պռնկից, օրնիբուն, հմայուած նայում էր Ծիծեեռնակի թռիչքը, գեղեցիկ շարժումներին, լսում նրա` մէկը միւսից աւելի թովիչ,
գեղ-գեղուն մեղեդիները: Ինքն էլ էր փորձում թռչել, սուրալ, գեղեցիկ ձայներ
արտաբերել, բայց եղածը` մի քանի պտոյտ էր ինքն իր շուրջը, իսկ երգե՞լ` բնաւ
չէր ստացւում, բերնից դուրս սահած երկարաւուն ու ոլորուն լեզուից հազի՜ւ
լսելի սուլոց էր լսւում:
- Չէ՜, ոչինչ չի ստացւում, ի՞նչ անեմ,- գանգատւում էր Սարքոն ընկերոջը`
Փիքոյին, զայրոյթից էլ աւելի չռած աչքերը տարուբերելով աջ ու ձախ:
- Ի՞նչ պիտի անես, եթէ չես կարողանում նմանուել Ծիծեռնակին, ուրեմն պիտի
խայթես նրան, չէ՞ որ դա է մեր յատկութիւնը, մեր բնազդը, մեր պապերից
մնացած, ժառանգած սովորութիւնը:
- Այո՜, սիրելիդ իմ Փիքօ, դու ճիշդ ես, բայց ո՞նց մօտենամ Ծիծեռնակին: Նա
անընդհատ օդում է, ոչ յաճախ է մտնում բոյնը` ձագուկներին կերակրելու,
ի՞նչպէս մօտենամ նրան, այն էլ` սողալով…
- Մի՜ մտածիր, եղբայր իմ, դու Շէկոյի հետ լեզու գտել ես, նա քեզ դարպասից
ներս թողնում է, հո մշտապէս չի հսկելու վրադ: Կէսօրուայ էն տաք ժամերին
ինքը հանգիստ մրափում է շուքի տակ: Դու առիթը կը գտնես Ծիծեռնակին
խայթելու, սողալով կը հասնես նրա բնին` եւ…եւ` սիրտդ կը հովացնես:
Սեփական անկարողութեան գիտակցութիւնից է՜լ աւելի թունոտ, նախանձոտ
Սարքոն բազմաթիւ որոգայթներ լարեց արգելք դառնալու համար Ծիծեռնակի
թռիչքին ու քնքուշ երգեցողութեանը, մէկ`փակեց նրա բոյնի անցքը, մէկ` իր
թոյնը թափեց անցք-դռան պռնկին, մէկ էլ` կոտրեց բոյնի ապակին: Այս ամէնը
տեսնում էր անշուշտ Ծիծեռնակը ու խղճում ողորմելի Սարքոյին, որին կուրացրել
էր նախանձը, նա ամէն ինչ անում էր խանգարելու համար իր` բնութիւնից
տրուած թռչելու եւ երգելու կարողութիւնը:

«Նօ, նօ, Սարոյեան պիկ մէն, պատիւ կը բերէ մեր ժողովուրդին եւ աշխարհին»։
Ես դուրսը կը սպասէի։ Երբ եկեղեցիէն ելան, Լուսիին բացատրեցի Տէր Հօր
ըսածները։ Աւելի յուզուեցաւ։
***
Բանաստեղղծ Ժագ Յակոբեան տարիներ առաջ ձայնասփիւռային
յայտագիր մը ունէր եւ օր մը Աստուծոյ արդարութեան մասին կը խօսէր,
եւ հեռաձայնեցի ու ըսի – «եթէ Աստուած արդար է ինչու թուրքերին չի
պատժեր։» Երեկոյեան տուն գացի եւ տեսայ որ Յակոբեան մեր տունը
եկեր էր։ Հազիւ տուն մտայ, քարոզ խօսեցաւ եւ ըսաւ «Աստուած Թուրքին
պիտի պատժէ վերը»: Ինչպէս պիտի գիտնանք» ըսի, եւ կրկին համոզեց
որ անպայման պիտի պատժէ ...
***
ՀԲԸՄիութեան նախագահ Ալեք Մանուկեանին տունը այցելութեան գացած
էի՝ ճաշի հրաւիրեց իր զբօսանաւին (yacht) վրայ։ Երբ հարցուցի թէ ին՞չքան
է արժէքը այդ զբօսանաւին, պատասխանեց – «ի՞նչ է, գնել կ՝ուզես», երբ ըսի
թէ այդպիսի միտք ունէի, ժպտելով ըսաւ – «Այսպիսի նաւ ծախու առնելու տեղ,
երեք հատ հայկական դպրոց բաց ....»
***
Հանրածանօթ երգչուհի Լուսինէ Զաքարեան Լոս Անճելըս հրաւիրուած
էր երգահանդէսներ տալու, եւ իրեն տարինք հիւրանոց, սենեակին
դուռը բանալիին տեղ կոճակներ կային եւ քանի մը թիւ արձանագրելով
սենեակին դուռը կը բացուէր։ Այդ թիւերը միայն ինք գիտէր, եւ
թելադրեցինք որ ծննդեան թուականը ընէր որպէսզի յիշէր։ Քիչ մը
ժամանակ առած էր նշելու համար։ Երեկոյեան երբ վերադարձանք, դուռը
չկրցանք բանալ։ Գրասենեակ դիմեցինք եւ թուական մը տուաւ, որ իր
ծննդեան թուականէն հինգ տարի պակաս էր ... Լուսինէն յիշեց ըրածը
եւ ամչնալով խնդրեց որ Վեհափառին տեղեակ չպահենք որ ծննդեան
թուականը խաբեր է....

Անձն եւ Գրական Վաստակը

Իր աւելի քան 40 տարիներու պաշտօնավարութիւնը արտասահմանի մեծագոյն
թեմէն ներս Թորգոմ Պատրիարք իր շնորհները դրսեւորեց որպէս երաժշտասէր
եւ գրասէր հոգեւորական, բանաստեղծ «Շէն Մահ» ծածկանունով, երբ իր
առաջին գերզգայուն բանաստեղծութիւնը կ՛ընծայէր իր Հոգեւոր Հօր Թորգոմ
Ա Գուշակեան Պատրիարքին անոր վախճանման վաղորդայնին՝ 1939 թուին։
Թորգոմ Պատրիարք կարեւոր բաժին յատկացուցած է խղճամիտ կերպով
Արեւելեան թեմին Դպրաց Դասերու Կազակերպութեան՝ անոր հիմնադիրը
ըլլալով, եւ հրատարակելով զոյգ մը ձայնագրեալ հատորներ հայ եկեղեցւոյ
շարականներուն ճշգրիտ երգեցողութեան համար, կատարմամբ երաժշտագէտ
Վարդան Սարգսեանի։ Ան յատուկ սէր տածած է Կոմիտաս Վարդապետի
նկատմամբ եւ հրատարակած զոյգ մը հատորներ՝ «Կոմիտասի Հանճարը»,
համադրելով ու մեկնաբանելով Մեծն Կոմիտասի անկորնչելի աւանդը։

Պատահեց այնպէս, որ օրերից մի օր, բոյնը մտնելուց յետոյ, Ծիծեռնակը
մոռացաւ փակել դուռ-անցքը: Ծիծեռնակին մշտապէս հսկողութեան տակ
պահող Սարքոն նկատեց իր համար երանելի պահը: Շէկոն էլ հանգիստ քնած
էր: Եւ այն է, Սարքոն պատրաստւում էր մտնել Ծիծեռնակի բոյնը, վրայ հասաւ
Շէկոն ու ծանր թաթը դրեց նրա գլխին:
- Հը՜…, դու կարծում էիր ես քնած եմ հա՞, ես մշտապէս հետեւել եմ քո
արածներին, ու սպասում էի այս վայրկեանին, որպէսզի համոզուեմ, որ դու
չես կարող քո էութիւնից դուրս հանել Աստծոյ կողմից տրուած բնազդը: Դու
բնութիւնից դատապարտուած ես սողալու եւ թոյնդ թափելու:
Այս ասելով, Շէկոն բռնեց Սարքոյի վզից ու թափով նետեց դարպասից դուրս:
-Այնտեղ` դրսում է քո տեղը, ուր կարող ես քեզ համար սուլել, ֆշշացնել, թոյնդ
թափել, իսկ երգելը` քո բանը չի: Աստուած է ընտրում նրանց` երգիչներին,ասաց Շէկոն ու ամուր փակեց դարպասը:
… Այստեղ վերջանում է մեր հեքիաթը, եւ, ինչպէս բոլոր հեքիաթներում, երեք
խնձոր է ընկնում երկնքից: Առաջինը հեքիաթի հեղինակի համար է, որը դեռ
միամտօրէն հաւատում է, թէ ինչ որ մի օր, ինչ որ մի ժամանակ, ամէն մարդ
իր տեղը կը գտնի կեանքում` իր կարողութեան սահմաններում:
Քչերն են համոզուած ասում, որ մարդկային հասարակութիւնը հաւասար չէ եւ
չի՜ կարող լինել: Ես այդ քչերի մէջ եմ` երկա՜ր տարիների փորձառութեան վրայ
հիմնուելով: Ամէն մարդ պէտք է հասկանայ, որ մեզանից ամէն մէկը տարբեր
ձիրք ունի, տարբեր շնորհ եւ պիտի հասկանայ նաեւ թէ ինքը ինչ կարող է
անել եւ ինչ` ոչ: Թէ չէ ինչի նման է, երբ հայերէն հազիւ խօսող մէկը դառնում
է հաղորդավար: Երաժշտական ձայնանիշ ու միքրոֆոն չտեսած մէկ ուրիշը`
համբաւաւոր երգիչ: Երաժշտանոցը մի կերպ աւարտած մէկն էլ` երգչախմբի
ղեկավար: Մէկ կամ մի քանի յօդուած մրոտողն էլ` գրող:
Երկրորդ խնձորն էլ Ծիծեռնակի համար է, որպէսզի նա մշտապէս թեւածի
երկնակամարում եւ իր հրաշալի ձայնով ու երգեցողութեամբ ջերմացնի
մարդկանց հոգիները:
Երրորդ խնձորը, որը փտած է, մեր խեղճուկրակ Սարքօ օձի համար է: Բնական
է, նա չի ուտելու այն, եւ, թերեւս կարողանայ հասկանալ, որ բնութիւնը ինչ որ
տուել է իրեն` դրանով պիտի գոհանայ, բաւարարուի:
Կեանքի օրէնքն է. եթէ Աստուած քեզ տուել է սողալու յատկութիւն, ուրեմն`
սողա՜, թռչել, երգել կարողացողն էլ` պիտի թռչի ու երգի:

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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COVID-19-ը Յաղթահարած Հանրայայտ Բժիշկ
Ասպրամ Աղբալեանի Խորհուրդները
Զրուցեց՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍԱՐԿԱՒԱԳ ԳՈՒՄՐՈՒՅԵԱՆ

Կ

որոնավիրուսը յաղթահարած
մոսկուաբնակ յայտնի բուժական, սրտաբան Ասպրամ Աղբալեանն իր աշխատանքային գործունէութեան ընթացքում օգտագործում
է նաեւ սեփական փորձառութիւնը՝
տալով հրաշալի արդիւքներ։ Ինչպէս
բազմաթիւ ծանր հիւանդութիւններ,
այնպէս էլ նորայայտ COVID-19-ը
մարդկանց մօտ թողնում է խոր հետք`
իւրայատուկ բարդութիւններով ու
դժուարութիւններով։ Լուրջ խնդիրներն
աւելի յաճախ հանդիպում են թոքերի
ուժեղ վնասուածքի, շաքարախտի,
գերճնշումի, պրոնշիթային ազմայի,
սրտի հիւանդութեան ժամանակ:
Բժշկուհին, հակառակ իր գերծանրաբեռնուածութեանը, ամենօրեայ անվճար
խորհրդատուութիւն է իրականացնում
նաեւ առցանց՝ դիմատետրի պաշտօնական էջի միջոցով (Доктор Аспрам
Агбалян / Doctor Aspram Agbalian)։ Նրան են դիմում ինչպէս հայրենիքից,

Բանաստեղծին
Անկիւնը
Ծովափնեայ Տեսարան

Զարնւում են քարափին
ալիքները՝ հերթական,
Տեսնես որքա՞ն կտևի կերտեն
կոթող՝ բնական։

Մթին Ապագայ

Այսուհետև հետզհետէ մենք
կ՛ընթանանք զառիվար,
Կանհետանան այն, ինչ ցայսօր
փայփայել ենք դարեդար.
Խորթ ու խրթին իրերը մեզ
կթուան շատ հարազատ,
Կգլորուենք դէպ սոսկալի,
խաւարամած խորխորատ։

Յանուն Գերշահոյթի
—Գերիշխանութիւն,
Շահախնդրութիւն։
Ո՛չ զոհողութիւն
Յանուն հայրենեաց։
—Եւ հետևապէս
Գերտէրերը՝ գէշ
Մտադիր են մեզ
Դարձնել մի էակ՝
Հլու, հպատակ,
Կատարեալ ոչխար
Ականջին՝ օղակ
Օղակին՝ համար...

Տաժանակիր Ճակատագիր
Դու թխադէմ ու
թխամաշկ իմ դրացի,
Նախնիներդ
գերեվարուած աֆրիկացի,

Բերուել են այս
անդրծովեան հողն՝ անհուշ,
Դարձընելով չարքաշ կեանքի
ցցուն նմուշ։
Ձեզ դարձրել են շահագործման
աղբիւր, պաշար,
Կատարւում է այն
տակաւին դժբախտաբար.
Աշխարհացունց,
քաոսային թոհուբոհում
Դուք մնում էք ձեր տէրերի
ճիրաններում։
***
Դու ֆանատիկ,
«Ճշմարտութեան
Պատգամաբեր,
Մեծ մունետիկ»,
Արդեօք մի օր
Կանդրադառնա՞ս,
Որ գործել ես,
Որպէս ռոբոտ
Ամբոխներին
Դարձընելով
Մտամոլոր,
Մտքով բորոտ։
***
Եղնիկի պէս ման ես գալի
Սարալանջի պուրակում,
Լուսամուտից քեզ եմ դիտում...
Պահեր՝ այնքա՜ն ցանկալի։
Երանի թէ ցատկես յանկարծ
Պուրակից տուն սաւառնես,
Գիրկս առնեմ կարօտակէզ
Համբուրեմ քեզ կիպ-կպած...
ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

Ռուսաստանի տարբեր շրջաններից, այնպէս էլ արտասահմանից։ Կարեւոր
է համարում վարակի կանխարգելման միջոցառումների իրականացումը՝
ներառեալ դիմակ կրելը։ Ընդգծում է, որ ամռանը, օդի բարձր ջերմաստիճանի
ժամանակ դիմակը հանգեցնում է քրտնարտադրութեան աւելացման, ինչի
արդիւնքում խոնաւութիւնը մեծանում է՝ ստեղծելով վիրուսի ապրելու համար
նպաստաւոր միջավայր։ Սա արդեն պաշտպանութեան կանոնների խախտում է:
Հետեւաբար խորհուրդ է տալիս առնուազն խուսափել մուգ գոյնի դիմակներից։
Բժիշկ Ասպրամ Աղբալեանը չափազանց կարեւոր է համարում նաեւ յետվերականգնողական շրջանը։ Ընդգծում է, որ վարակը յաղթահարելուց յետոյ էլ
մարդկանց մօտ կարող է շարունակուել շնչառական լուրջ դժուարութիւններ,
աշխուժութեան նուազում, ընդգծուած յոգնածութիւն, մկանների թուլութիւն,
ինչպէս նաեւ հոգեբանական խնդիրներ։ Վերջինս հիմնականում կապուած է
այն հանգամանքի հետ, որ շատերը վախենում են հիւանդութեան կրկնութիւնից:
Սակայն բժշկուհին լիայոյս է, որ ապաքինուածները պիտի ունենան հիւանդութեան նկատմամբ երկարաժամկէտ ախտամերժութիւն։ Բոլոր դէպքերում
խորհուրդ է տալիս վանել վախը եւ սկսել բժշկական մերսումներու վարժութիւններ, ինչպէս նաեւ պարտադիր հետեւել.
ա. աշխատանքի եւ հանգստի ռեժիմներին,
բ. հրաժարուել վատ սովորութիւններից,
գ. զբօսնել մաքուր օդում,
դ. ստանալ հարուստ, հաւասարակշռուած սնունդ,
ե. նորմալացրել աղիքային միքրոֆլորան,
զ. ընդունել վիթամինային բժշկութիւնը, յատկապէս `A, C, D, E վիթամիններ:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Արցախի Կառավարութիւնը Պիտի Աջակցի
Լիբանանահայութեան. Նախագահ Յարութիւնեան
Ընդունեց Կարօ Քեպապճեանը
Սկիզբը Էջ 02
Կարօ Քեպապճեան շնորհակալութիւն յայտնեց Արայիկ Յարութիւնեանին՝ ջերմ ընդունելութեան
եւ ցուցաբերուող աջակցութեան
համար՝ ընդգծելով, որ ասիկա
փաստացի ապացոյցն է այն
իրողութեան,
որ
աշխարհի

Զինուորականներ Եւ Ազատամարտիկներ Յարգեցին
Անհետ Կորսուած Ազատամարտիկներու Յիշատակը
Անհետ
կորսուած
ազատամարտիկներու յիշատակի օրուան
առիթով, Յունիս
29-ին, Եռաբլուր զինուորական
պանթէոնը այցելեցին Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան եւ Զինուած ուժերու
ընդհանուր
հրամանատարութեան ներկայացուցիչներ, ազատամարտիկները
միաւորող
հասարակական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ,
անհետ կորսուած ազատամարտիկներու
հարազատներ
ու

Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու
համար կարելի է այցելել՝

noror.org
www.facebook.com/norornews/

մարտական ընկերներ:
Այցելուները յարգանքի տուրք
մատուցեցին եւ ծաղիկներ զետեղեցին անհետ կորսուած ազատամարտիկներու
յիշատակին
կանգնեցուած յուշակոթողին առջեւ:

Արցախի Հանրապետութեան Նախագահը Ծաղիկներ
Խոնարհած Է Անյայտ Կորած Ազատամարտիկներու
Յուշարձանին

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

տարածքին սփռուած հայութեան
համար հայրենիքը բոլորին յուսալի
վայրն է:
Հանդիպման կը մասնակցէին
նաեւ Արցախի արտաքին գործոց
նախարար Մասիս Մայիլեան եւ
Արցախի նախագահի՝ Սփիւռքի
հարցերով խորհրդական Ազատուհի
Սիմոնեան:

Հայրենիքի համար նահատակուածներու եւ անյայտ կորածներու
յիշատակի օրուան առիթով՝ Արցախի Հանրապետութեան նախագահ

Արայիկ Յարութիւնեան, Յունիս
29-ին, այցելած է Ստեփանակերտի
յուշահամալիր եւ ծաղիկներ դրած
անյայտ կորած ազատամարտիկներու
յուշարձանին։ Այս մասին կը յայտնեն
ԱՀ նախագահի Աշխատակազմի եւ
տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութենէն:
Նախագահին ընկերակցած են Հայ
Առաքելական եկեղեցւ Արցախի
թեմի առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը եւ
պաշտպանութեան նախարար Ճալալ
Յարութիւնեանը:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Սահմանադրութեան Նկատմամբ Յարգանքը
Իրաւունքի Գերակայութեան Սկզբունքի Հիմնական
Պահանջ Է. Պուքիքիօ

Վենետիկի
յանձնաժողովի
նախագահ Ճիանի Պուքիքիոն
Հայաստանի Սահմանադրական
դատարանի նախկին նախագահ
Հրայր
Թովմասեանին
յղուած
պատասխան նամակին մէջ նշած է,
որ սահմանադրութեան նկատմամբ
յարգանքը իրաւունքի գերակայութեան սկզբունքի հիմնական պահանջ
է. «Ես կրնամ միայն կոչ ուղղել`
յարգելու Սահմանադրութիւնը: Անիկա կը հանդիսանայ իրաւունքի

գերակայութեան սկզբունքի հիմնարար պահանջ»,- շեշտած է Վենետիկի
յանձնաժողովի նախագահը իր
նամակին մէջ:
Ճիանի Պուքիքիոն դիտել տուած
է, որ ուշադրութեամբ կը հետեւի
Հայաստանի մէջ սահմանադրական
փոփոխութիւններուն վերաբերող
զարգացումներուն: Ան ափոսանք
յայտնած է, որ անոնք չեն կատարուած
Վենետիկի յանձնաժողովի առաջարկներուն համապատասխան:

Երեւանի Քաղաքապետարանին Մէջ՝ Արտահերթ
Նիստ
Երեւանի
քաղաքապետ
Հայկ
Մարութեանի ֆեյսպուքեան էջէն
կը տեղեկանանք՝ արտահերթ
խորհրդակցութիւն հրաւիրուած է
փոխքաղաքապետերու եւ վարչական շրջաններու ղեկավարներու
մասնակցութեամբ:
«Քննարկեր ենք քաղաքային տնտե-

ՀՀ ԱԺ Նախագահը Հրապարակեց ՍԴ
Նախագահը Եւ 3 Դատաւորներ Փոխարինելու
Սահմանադրութեան Փոփոխութիւնները

ԲՀԿ-ը Դիմում Ներկայացուց Սահմանադրական
Դատարանին
Սահմանադրական վերջին փոփոխութիւնները հակասահմանադրական համարող Ազգային ժողովի «Բարգաւաճ Հայաստան» խմբակցութիւնը
դիմեց Սահմանադրական դատարան: Խմբակցութեան քարտուղար Արման Աբովեան տեղեկացուց, որ խմբակցութեան իր
գործընկերներէն բացի, միացած է
նաեւ անկախ պատգամաւոր Տիգրան

Ուրիխանեանը:
Յիշեցնենք, որ «Լուսաւոր Հայաստան»-ը աւելի կանուխ յայտնած էր,
որ ներկայիս չի միանար Սահմանադրական դատարան դիմելու
նախաձեռնութեան, այլ պիտի դիմէ
երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի գործով քննութեան աւարտէն
ետք:

Արցախի Հանրապետութեան Նախագահը
Առաջնագիծ Այցելած Է
Երկրի ղեկավարը բարձր գնահատած է առաջնագիծին վրայ
իրականացուող կահաւորման ու
նոր զինատեսակներով համալրման
աշխատանքները եւ այդ ուղղութեամբ
բանակի հրամանատարական կազմին
տուած է նոր ցուցմունքներ:

Արցախի
Հանրապետութեան
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեան,
Յունիս 28-ին, պաշտպանութեան
նախարար Ճալալ Յարութիւնեանի
եւ պաշտօնատար այլ անձերու
ուղեկցութեամբ այցելած է հանրապետութեան հարաւ-արեւելեան
սահման եւ տեղւոյ վրայ ծանօթացած
առաջնագիծի իրավիճակին։ Այս
մասին կը յայտնեն ԱՀ նախագահի
Աշխատակազմի եւ տեղեկատւութեան
գլխաւոր վարչութենէն:

Արայիկ Յարութիւնեանի խօսքով՝
Ատրպէյճանի իշխանութիւններուն
կողմէ շարունակուող ռազմատենչ
յայտարարութիւնները կը վկայեն,
որ պաշտօնական Պաքուն դեռ
պատրաստ չէ Արցախի իշխանութիւններուն հետ քննարկելու խաղաղութեան օրակարգ, ուստի պէտք
է գործադրուին բոլոր ջանքերը
հակառակորդին կողմէ ռազմական
հնարաւոր արկածախնդրութիւնները
կասեցնելու եւ արժանի հակահարուած
տալու համար:

սութեան վերաբերող
շարք մը
հրատապ ու ծրագրային խնդիրներ,
մասնաւորապէս, «Քորոնա» ժահրային համավարակի պայմաններուն
մէջ աշխատանքի կազմակերպման
վերաբերող հարցեր»,- ըսուած է
քաղաքապետի գրառման մէջ:

Հայաստանի Հանրապետութեան
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան, պաշտօնական
տեղեկագիրին մէջ, հրապարակեց
Ազգային ժողովին կողմէ ընդունուած Սահմանադրութեան փոփոխութիւնները, որոնց ուժի մէջ
մտնելէն ետք կը դադրեցուի 12

տարի պաշտօնավարած Սահմանադրական դատարանի անդամի
պաշտօնավարումը, իսկ Սահմանադրական դատարանի նախագահը
կը շարունակէ պաշտօնավարել իբրեւ
պարզ անդամ: Սահմանադրութեան
փոփոխութիւնները ուժի մէջ կը
մտնեն անոնց պաշտօնական հրապարակման յաջորդ օրէն:
Ուժի մէջ մտնելէ ետք պիտի դադրեցուի Սահմանադրական դատարանի
դատաւորներ Ալվինա Գիւլումեանի,
Ֆելիքս Թոխեանի եւ Հրանդ Նազարեանի պաշտօնավարութիւնը, իսկ
Սահմանադրական դատարանի ներկայի նախագահ Հրայր Թովմասեան
կը շարունակէ պաշտօնավարել՝
իբրեւ Սահմանադրական դատարանի
անդամ:

Այս Պահէն Սկսեալ Հրայր Թովմասեանը ՍԴ
Նախագահ Չէ. Վարչապետ Փաշինեան

Սահմանադրական փոփոխութիւնները մտան ուժի մէջ։ Այս պահէն սկսեալ
Հրայր Թովմասեանը ՍԴ նախագահ
չէ, իսկ Ֆելիքս Թոխեանը, Հրանդ
Նազարեանը եւ Ալվինա Գիւլումեանը
ՍԴ անդամ կամ դատաւոր չեն։ Այս
մասին ֆեյսպուքեան իր էջին գրած
է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը։

Ան, մասնաւորապէս, գրած է.
«Երկու ամսուան ընթացքին պէտք է
ընտրուին ՍԴ երեք նոր դատաւորներ։
Հայաստանի բոլոր պետական
մարմինները պարտաւոր են ի գիտութիւն ընդունիլ այս իրողութիւնը եւ
առաջնորդուիլ ըստ այդմ»։

Գաղափարական
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Արցախի Նախագահը 2020-2025 Թուականներու
Ծրագիրը Ներկայացուցած է
Սկիզբը Էջ 01
Անիկա մշակուած է՝ հիմք ընդունելով Սահմանադրութեան, երկրի
ղեկավարի նախընտրական ծրագիրի,
ինչպէս նաեւ «Ազատ հայրենիքՔՄԴ» կուսակցութիւններու դաշինքի
ու «Միասնական հայրենիք» կուսակցութեան միջեւ կնքուած յուշագիրին հիմնական դրոյթները եւ
սկզբունքները:
Նախագահ Յարութիւնեան նշած
է, որ իր կողմէն հաստատուած
կառավարութեան
որոշումով՝

կառավարութեան անդամներուն
եւ պետական մարմիններու ղեկավարներուն յանձնարարուած է
ապահովել Նախագահի ծրագիրէն
բխող ձեռնարկներուն մշակումն ու
կատարումը եւ անոնց ընթացքին
վերաբերեալ պարբերաբար հաշուետւութիւն ներկայացնել երկրի ղեկավարին:
Արցախի
Հանրապետութեան
նախագահի 2020-2025 թուականներու
գործունէութեան ծրագիրին կրնաք
ծանօթանալ հետեւեալ յղումով։

միլիոն մարդ»,- Յիշեցուցած է ԱՀԿ-ի
ներկայացուցիչ Ռանյերի Քուերան։
«Համավարակը կ’ընթանայ այնպէս,
ինչպէս կանխատեսած էինք»,աւելցուց Քուերան:
ԱՀԿ-ի ներկայացուցիչը նման յայտա-

րարութիւններ կատարած է Եւրոպայի
քանի մը երկիրներու մէջ եւ ամբողջ
աշխարհի քարանթինային ռեժիմներու
չեղեալ համարելուն եւ «Քորոնա»
ժահրի վարակին տարածման
կապակցութեամբ:

Եւրոպան Կրնայ Դարձեալ «Ինքնամեկուսանալ».
Գերման Նախարար

«Քորոնա»ի Տագնապով Հայաստանի Մէջ Ժխտական
Ցուցանիշները Կը Շարունակուին

Հայաստանը տարածաշրջանին մէջ
առաջատարն է ինչպէս 1 միլիոն
շունչի հաշուով «Քորոնա» ժահրով
վարակման, այնպէս ալ հիւանդութենէն
մահացութեան ցուցանիշներով:
Ինչպէս կը վկայեն worldometers.
info կայքի՝ իրական ժամանակի
մէջ թարմացուող տուեալները, 28
յունիսի դրութեամբ 1 մլն բնակչութեան հաշուով «Քորոնա» ժահրով
վարակման ցուցանիշը Հայաստանի
համար կազմած է 8317, մահացութեան
ցուցանիշը՝ 144:
Վերջին տուեալներու համաձայն՝
տարածաշրջանին մէջ 1 մլն շունչի
հաշուով
«Քորոնա»
ժահրով
վարակման ցուցանիշները ունին
հետեւեալ տեսքը.
1. Հայաստան - 8317
2. Ռուսաստան – 4347
3. Իրան - 2651
4. Թուրքիա – 2339

5. Ատրպէյճան – 1620
6. Վրաստան – 232
Տարածաշրջանին մէջ 1 մլն շունչի
հաշուով «Քորոնա» ժահրէն մահացութեան ցուցանիշները այսպիսին են.
1. Հայաստան - 144
2. Իրան – 125
3. Ռուսաստան – 62
4. Թուրքիա – 60
5. Ատրպէյճան – 20
6. Վրաստան – 4
Նշենք նաեւ, որ կայքի տուեալներուն համաձայն՝ Հայաստանը 1 մլն
բնակչութեան հաշուով «Քորոնա»
ժահրով վարակման ցուցանիշով
ներկայ պահին կը գտնուի 11-րդ
հորիզոնականին վրայ: Հայաստանին կը նախորդեն Չիլին, Պահրէյնը,
Քաթարը, Ֆրանսական Կուինեան,
Մայոթը, Անտորան, Սան Մարինոն,
Վատիկանը, Քուէյթը, Փերուն:

Եւրոպայի սահմանները կրնան կրկին
փակուիլ, եթէ «Քորոնա» ժահրով
վարակուածներու թիւի կտրուկ աճ
ըլլայ Եւրոպական Միութեան այս կամ
այն երկիրին մէջ։ Այս մասին dpaին տուած հարցազրոյցի ընթացքին
յայտարարած է Գերմանիոյ արտաքին
գործոց նախարար Խայկօ Մաասը։
Ան նշած է, որ նման որոշումները պէտք
է համաեւրոպական մակարդակով
համակարգուին եւ քուէարկութեան
դրուին։
«Քորոնա» ժահրի համավարակի
սկզբնաւորութեան, Եւրոպական
Միութեան անդամ շատ մը երկիրներ,
անոնց կարգին՝ Գերմանիան,
միակողմանիօրէն որոշեց փակել
սահմանները: Մայիսէն սկսեալ, Եւրոպական միութեան եւ Շենկենեան
գօտիէն ներս սահմանները աստիճանաբար բացուեցան: Միայն
Նորվեկիան եւ Ֆինլանտան մտադիր
չեն մինչեւ Յուլիսի կէսը բանալու
իրենց սահմանները:
1 Յուլիսէն սկսեալ, Գերմանիան
կը նախագահէ Եւրոպական Միութիւնը: Ըստ Մաասի՝ կազմակերպութեան անդամ-պետութիւններու ակնկալիքները, կապուած
համավարակին հետ, Գերմանիայէն շատ մեծ են: Գերմանիոյ
Արտաքին Գործոց Նախարարութեան ղեկավարը նշած է երեք
կարեւորագոյն նպատակներ, ԵՄ-ի

տնտեսութիւններուն, մինչեւ 2027
թուական օգնելու բազմամիլիառանոց
ծրագիրի վերաբերեալ համաձայնագիրի կնքում, Brexit-ի շուրջ
բանակցութիւններ եւ ԵՄ-ի յստակ
դիրքորոշում՝ Միացեալ Նահանգներու, Չինաստանի ու Ռուսաստանի հետ
մրցակցային յարաբերութիւններուն,
յայտնած է DW-ն:
Կ’ակնկալուի, որ Յուլիսին, հանուի
ԵՄ մուտքի սահմանափակումները, Հարաւային Քորիայէն եւ Նոր
Զելանտիայէն
ժամանողներուն
համար: Ռուսաստանէն, Միացեալ
Նահանգներէն եւ Պրազիլէն ժամանողները մուտքի թոյլտուութիւն կը
ստանան բացառիկ պարագաներուն։
Երկիրներու ցուցակը, ուրկէ կարելի
կ’ըլլայ անխոչընդոտ մուտք գործել
ԵՄ-ի գօտի, վերջնականապէս կը
հաստատուի երկուշաբթի օր:
Հետագային, մուտքի արգելման կամ
թոյլտուութեան հիմնական գործօնը
պիտի ըլլայ վերջին երկու շաբթուայ
ընթացքին մեկնման երկրին «Քորոնա» ժահրի վարակի պարագաներու
թիւը՝ 100 000 բնակիչի հաշիւով պէտք
է ըլլայ 16 կամ աւելի քիչ պարագայ,
ինչ որ կը համապատասխանէ ԵՄ-ի
միջին ցուցանիշին: Եւ նաեւ կարեւոր
նշանակութիւն պիտի ունենայ
վարակուածներու թիւին նուազումի
միտումը:

Հակառակ Վարակակիրներու Թիւի Աճին Եգիպտոս
Մեղմացումներու Անցաւ

Լուրեր Աշխարհէն
«Քորոնա»Ի Երկրորդ Ալիքը Կրնայ Շատ «Թանկ»
Նստիլ Աշխարհի Համար
Միլիոնաւոր մարդիկ կրնան մահանալ,
եթէ մոլորակը առճակատում ունենայ
«Քորոնա» ժահրի համավարակի
երկրորդ ալիքին հետ, յայտարարած
է Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութեան ներկայացու-

ցիչը՝ աւելցնելով, որ հիւանդութեան
բռնկումը համաշխարհային մաշտապով «առայժմ կը զարգանայ այնպէս,
ինչպէս ԱՀԿ-ն կանխատեսած էր»,
գրած է CNN-ը։
«Սպանական կրիփի (1918-1920
թուականներուն ) հետ համեմատութիւնը ցոյց կու տայ, որ
անիկա ընթացած է այնպէս, ինչպէս
հիմա Covid-19-ը։ 1918 թուականի
ամրան, անիկա ան գործունեայ էր,
սակայն Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր
ամիսներուն, կատաղի կերպով
վերսկսած, որու հետեւանքով երկրորդ
ալիքի ժամանակ զոհուած է 50

Շաբաթ օր, Եգիպտոսը վերացուց
«Քորոնա» ժահրի համավարակի
հետ կապուած շարք մը սահմանափակումներ,
երկրին
մէջ

թոյլատրուած է բանալ սրճարանները, պարերը, մարզադահլիճները եւ
թատրոնները, յայտնած է ABC-ն:
Շար. Էջ 18
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News from Armenia &

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

Court hearing on
Kocharyan’s case postponed for technical reasons

T

he court hearing over the case of
former President of Armenia Robert
Kocharyan and other ex-officials has
been postponed for technical reasons.
At the beginning of the session
Yuri Khachaturov’s attorney Mihran
Poghosyan said he has contacted with
the COVID-19 infected person and is
going to be tested.
Page 12

Genocide 100 + 5
Armenian President’s interview on Genocide widely
covered by Arab media

T

he exclusive interview of Armenian
President Armen Sarkissian, published on June 25 at Al-Ahram, the
most widely circulating Egyptian daily
newspaper, founded in 1875, has been
widely covered by other famous Arab
media outlets, the Armenian President’s
Office told Armenpress.
Some of these media outlets have not
only covered the interview, but also
republished it once again voicing the
remarks of the Armenian President: “We
cannot forget the Armenian Genocide
and cannot reconcile with its consequences. We cannot ignore the sufferings of the victims and the survivors and
we should ensure safe and dignified
future for their generations”.
In particular, the Armenian President’s
interview on the Armenian Genocide
has been republished by a Kurdish
news agency ANF (Firat News Agency),
Syrian Alazmenah news agency.
“It’s unfortunate that the humanity
didn’t learn lessons from the Armenian
Genocide, it was forgotten, remained
without recognition and condemnation for a long time, which could have
prevented future such crimes in the
humanity’s history. And the humanity
again witnessed other genocides after
that”, the Armenian President said in
his interview. “In my deep belief, the
recognition of the Armenian Genocide
is not only for us, Armenians, but first
of all it’s a matter of approach towards
the universal values, a matter of preventing that evil. Armenia is guided
with this consciousness, setting the
prevention of genocides as one of its
policy priorities and taking active steps
at the national and international levels
on this direction”.

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

PM Pashinyan receives outgoing Head of
Council of Europe Armenia Office

News from the World

COVID-19 latest updates:
More than 5 million 695
thousand recoveries globally
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9,320 patients have died so far.
India is now the 4th with 568,536 cases.
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world warDeath rate is 16,919.
UK has confirmed 311,965 cases. The
longed to his beloved Goar,”
An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to asdeath toll has reached 43,575.
Ivanov said.
sassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
In June 2017, Vladimir PutinSpain has 296,050 confirmed cases.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on nu– himself a former KGB agent –
merous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
The death cases comprise 28,346.
visited SVR headquarters and
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intellipraised secret agents includingThe next is Peru with 282,365 confirmed
gence service.
the Vartanians. “They are mod-cases and 9,504 deaths.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the alPage 12
Page 93
12
strengthen
democratic
institutions:
rights. leaders dies aged
Soviet
spy
who foiled
Nazi form
plot tohuman
kill allied

Armenian FM emphasizes inadmissibility of
military rhetoric by Azerbaijan

lied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.
est people, they don’t like to be
Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved
called heroes,” said the Russian
with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age
president.
of 16 and worked with Gevork to expose German agents.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
resident
of France Emmanuel Macron
doubted that Russia would rewere involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”
sent
a
letter
of to
support
to Armenia’s
veal further details of the couple’s operations “so as not
cause political
scandals in
but did not provide further details.
countries
theyimpleworked”. Prime Minister Nikol Pashinyan, the
Gevork,
who was decorated
Hero of the
Soviet Union
award,
died in 2012
peace
process
and the
hinder
the
he Foreign
Ministrywith
of the
Armenia
has
www.theguardian.com
aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

France’s Macron sends letter
of support to Armenia’s PM

T

provided details over the video conference between the foreign ministers of
Armenia and Azerbaijan and the OSCE
Minsk Group Co-chairs, ARMENPRESS
was informed from the press service of
the MFA Armenia.
‘’During the video conference, the sides
touched upon the situation around the
peace process amid the COVID-19
pandemic.
During the meeting, the Foreign Minister
of Armenia stressed the inadmissibility of Azerbaijan’s warmongering and
deconstructive statements, noting that
they undermine the environment of the

P

mentation of the commitment to prepare
the peoples for peace.
At the same time, Minister Mnatsakanyan
underscored the need to consistently
ensure the comprehensive security of
the people of Artsakh, including through
free and safe movement.
In the course of the meeting, the possibilities of face to face meetings and the
Co-Chairs’ visit to the region were discussed, depending on the development
of the situation with the pandemic. At the
same time, the parties emphasized their
readiness to continue remote contacts
next month.
Page 12

Court hearing on Kocharyan’s case postponed
for technical reasons

P

rosperous Armenia faction head
Gagik Tsarukyan has been infected
with the novel coronavirus (COVID-19),
his attorney Emin Khachatryan told
Armenpress.

“Overall, he feels well, but has fever 37.1
or 37.2 degrees. I was also informed
that Gagik Tsarukyan shows symptoms
of mild pneumonia”, the attorney said.

PM’s Office told Armenpress.
The letter runs as follows:
“Dear Mr. Prime Minister,
I was informed about your recent recovery from the novel coronavirus and I
am happy that you and your family are
healthy.
Today both France and Armenia are
facing major healthcare, social and
economic challenges. Crisis should not
force us to back down. Quite the contrary, the pandemic should be a unique
opportunity for cooperation to fight the
epidemic and its consequences.
With this spirit I want to assure you in
the solidarity of France and its readiness
to provide concrete support to Armenia.
France stands by you with both its
contribution to the EU’s unprecedented
financial aid and the bilateral assistance.
In coming days France will again send a
new team of volunteer doctors which will
come to replace those who are helping
their Armenian colleagues in fighting
COVID-19.
Page 12
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

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

News from Armenia & Artsakh

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

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

PM Pashinyan receives outgoing Head of
Council of Europe Armenia Office

Page 11

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.


The parties next referred to Armenia’s
democratic agenda. Nikol Pashinyan
stressed that his government prioritizes
the consistent implementation of reforms
and the strengthening of public instituSoviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
tions, which is meant to guarantee the
free will of the citizens of the Republic
of Armenia, the independence of the
judiciary, governance transparency, freedom of speech, and the Government of
Armenia will be consistent in advancing
this primary agenda.
Echoing the Prime Minister’s remarks,
the Head of the Council of Europe
Armenia Office pointed out that sustainable and strong democracy is underpinned by powerful, transparent and
reliable public institutions, and the government’s steps are welcome in this
respect.
The interlocutors next touched upon the
judicial reform. Nikol Pashinyan noted
that the reform is aimed at restoring
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-

public confidence in the judiciary. In turn,
Natalia Vutova said that the Council of
Europe will continue to provide advisory
assistance in this process.
Taking the opportunity, Nikol Pashinyan
and Natalia Vutova exchanged views on
the non-violent velvet revolution and the
materialization of revolutionary values.
Natalia Vutova said she was glad to be
in Armenia during the days of the revolution, feel the atmosphere of solidarity
and be part of those historical events
for Armenia and the Armenian people.
Thankful for her kind remarks, Nikol
Pashinyan noted that the Velvet
Revolution was meant as a process
of historical transformation and value
change for Armenia and its people, and
it continues to this day. The Premier
stressed that his government will continue its mission to fulfill the goals of
the revolution and the expectations
of Armenia’s citizens. This is not an
easy task, but there is no alternative to
building a free and developed Armenia

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

Armenian FM emphasizes inadmissibility of
military rhetoric by Azerbaijan
Page 11
On June 30, Foreign Minister of
Armenia Zohrab Mnatsakanyan and
Foreign Minister of Azerbaijan Elmar
Mammadyarov held a video conference
with the participation and mediation of
the OSCE Minsk Group Co-Chairs,
Igor Popov (Russia), Stéphane Visconti
(France), Andrew Schoffer (U.S.)

and Andrzej Kasprzyk, the Personal
Representative of the OSCE Chairmanin-Office.
On June 29, Foreign Minister of
Armenia Zohrab Mnatsakanyan held
a video conference with the OSCE
Minsk Group Co-Chairs, as well as with
Personal Representative of the OSCE
Chairperson-in-Office Andrzej Kasprzyk.

Court hearing on Kocharyan’s case postponed
for technical reasons
Page 11
The attorneys proposed to ensure the
social distance, but the prosecutors
stated that this demand aims at freezing
the process.
Judge Anna Danibekyan listened to the
views of all sides and stated that the
existing technical problems cannot be
solved immediately, therefore the session was postponed for another week.
The next court hearing will take place
on July 7, at 13:00.
Robert Kocharyan has been charged
with overthrowing Constitutional order
during 2008 March 1-2 events in

Yerevan.
The case also includes former defense
minister of Armenia Seyran Ohanyan,
former chief of the General Staff of the
Armed Forces Yuri Khachaturov and
former chief of staff of the Presidential
administration Armen Gevorgyan.

Artsakh to send aid to US State of California to
fight COVID-19
On behalf of the people of Artsakh
medical items produced in Artsakh will
be sent to the US State of California
aimed at fighting the novel coronavirus
(COVID-19) pandemic, Head of the
Democratic Party of Artsakh parliamentary faction Davit Melkumyan said on
Facebook.
“I am pleased to announce that as a
result of the constructive discussions
with the heads of respective state structures – the Speaker of Parliament, the
State minister and the Foreign minister,

an agreement was reached to send
medical items produced in Artsakh to
the state of California to help the friendly US people and our compatriots in
fighting the coronavirus pandemic”, the
lawmaker said.
Melkumyan said the assistance will be of
symbolic nature, but with it the Republic
of Artsakh will join the global fight against
COVID-19 within its capacities.
US is leading in terms of the largest
number of confirmed coronavirus cases
– 2 million 683 thousand 301.

Video conference of Armenian and Azerbaijani
FMs with participation of OSCE MG Co-Chairs
kicks off
The video conference of Armenian
foreign minister Zohrab Mnatsakanyan
and foreign minister of Azerbaijan Elmar
Mammadyarov with the participation
of the OSCE Minsk Group Co-Chairs
kicked off today, Armenian foreign ministry spokeswoman Anna Naghdalyan
said on Facebook.
“The video conference of FMs of Armenia
and Azerbaijan, Zohrab Mnatsakanyan
and Elmar Mammadyarov, commenced
with mediation and participation of the
OSCE Minsk Group Co-Chairs kicked
off”, the spokesperson said.
On June 29, Foreign Minister of
Armenia Zohrab Mnatsakanyan held
a video conference with the OSCE
Minsk Group Co-Chairs Igor Popov

(Russia), Stéphane Visconti (France),
Andrew Schofer (USA), as well as with
Personal Representative of the OSCE
Chairperson-in-Office Andrzej Kasprzyk.
The Foreign Minister of Armenia and
the OSCE Minsk Group Co-Chairs discussed issues related to the environment
of the Nagorno Karabakh peace process.

News from the World

COVID-19 latest updates: More than 5 million
695 thousand recoveries globally
Page 11
Chile is now the 8th, reporting 275,999
confirmed cases and 5,575 deaths.
Italy reported 240,436 cases and over
34,744 deaths so far.
Then comes Iran – 227,662 confirmed
cases and 10,817 deaths.
Turkey has recorded 198,613 cases.
The deaths comprise 5,115.
China, where the COVID-19 outbreak
started, is now the 22nd with a total of
83,531 cases (19 new cases in one
day), out of which 78,469 have already
recovered. The death toll here is 4,634.
Georgia confirmed 928 cases of coronavirus and 15 deaths.
Among the Arab states Saudi Arabia is
leading with the most confirmed cases
– 186,436.
Qatar has confirmed 95,106 cases. The
death toll has reached 113 in Qatar.
Egypt surpassed the UAE, confirming
a total of 66,754 confirmed cases and
2,872 deaths.

The number of infected people in the
UAE is 48,667. 315 death cases have
been registered here.
The next is Iraq which confirmed 47,151
cases and 1,839 deaths.
In Kuwait the number of confirmed
cases is over 46,000, that of the deaths
is 354.
1,745 cases have been reported in
Lebanon, the deaths comprise 34.
Syria’s confirmed cases reached 279.
9 death cases have been registered.
In late December 2019, Chinese
authorities notified the World Health
Organization (WHO) about an outbreak
of a previously unknown pneumonia in
the city of Wuhan, central China. WHO
declared the outbreak of the novel coronavirus a global pandemic and named
the virus COVID-19.
According to the data of the World
Health Organization, coronavirus cases
have been confirmed in more than 212
countries and territories.

France’s Macron sends letter of support to
Armenia’s PM
Page 11
This crisis is also a challenge for the
economies of our countries. Thanks
to the French Development Agency
already operating in Armenia, France
is ready to consider providing a state
policy loan worth 50-80 million Euros
which will allow to partially cover the
additional needs of budgetary financing
which your country is facing this year.
This project, which aims at strength-

ening the country’s capacities to resist
crises, will be implemented jointly with
other credit organizations, such as the
World Bank. The emphasis can be put
on healthcare and social protection
sectors, as well as the actions to limit
the consequences of climate change.
I hope our ties of solidarity and friendship will overcome this trial.
Mr. Prime Minister, please accept the
assurances of my highest respect”.

Putin, Erdogan and Rouhani to discuss Syria
during video conference
YEREVAN, JUNE 30, ARMENPRESS.
Presidents of Russia, Turkey and Iran
– Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan
and Hassan Rouhani, will hold a video
conference on July 1 to discuss the
settlement of the Syrian issue, Kremlin
spokesperson Dmitry Peskov said today,

reports TASS.
The Presidents will hold a summit at
the Astana format in a video conference
mode.
Peskov said the event is scheduled to
take place at 14:00 Moscow time.
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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

From Amrtol to Armash

15th Century Renaissance
Armenian University of Amrtol In Bitlis
Four Famous Patriarchs
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

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.


Fr. ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD
Renaissance in Europe

Armenians rightfully and usually cling to the 5th century “Golden Age” Armenia
Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
as
the foundation of Armenian learning and culture with the invention of letters
and literature, but seldom reflect on the Middle Ages “Silver Age” Armenia, forgetting altogether the Renaissance of the 15th century achieved in Europe one
thousand years in the remote future that offered Armenians a great opportunity
to reform their Academia. Armenians and the entire world were grateful to the
Gutenberg’s 1450 AD invention of the printing art in Germany inaugurating the
European Renaissance, followed by the printing of the first books in Europe. If
neither the State of Armenia nor the Armenian Church did, incredibly individuals
like Hagop Meghabard and Vosgan Yerevantsi instead personally achieved the
original endeavors to print the first six Armenian religious books, and later the Holy
Bible, thus replacing the former art of manuscripts.
Armenians followed the printing art of Europe some sixty years later in 1513,
when Hagop Meghabard initiated the first Armenian press in Venice and printed
the first six books, making history in the Armenian academic field. Next, in 1666
Vosgan Vartabed Yerevantsi took the initiative to print the first Armenian Bible in
Amsterdam 150 years later, a huge task indeed accomplished singlehandedly. The
Armenian printing art of both individuals Hagop and Vosgan are seen as exceptionally successful, full of printed reproductions of ancient miniatures, despite the
lack of any sponsorship and support as such, but only personal care and initiative.
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war

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

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

The Pioneers

The Armenian Church
and nation have always
regarded the following
six pioneers as the pillars of Armenian renaissance: Hakob Meghabard,
Abgar of Tokat and son
Soultanshah,
Krikor
Marzevantsi, Khachadour
Guesaratsi, and Vosgan
Yerevantsi. Hakob’s identity is totally in the dark,
except for a very short colophon he has left at the end of the Badarakadedr (Book of Eucharist ), one of the
six books he printed in Venice. The colophon reads: “This sacred book was written
in the Armenian calendar year 962, and in Anno Domini 1513, in Venice, God’s
providential city, by the hands of Hakob Meghabard (the Sinful.)”
The most distinguished of the earliest printed Armenian books was the Holy Bible
by Vosgan Vartabed Yerevantsi 354 years ago in 1666. Fifty-four years ago we
celebrated the 300th year of the historic event, following the Pontifical Encyclical
issued by His Holiness Vasken I Catholicos of All Armenians. In his Encyclical
Vasken I had cleverly associated St. Mesrob Mashtots, the inventor of the
Armenian letters in early 5th century, with Vosgan Yerevantsi in the 17th century,
both of them Vartabeds, from the ranks of Armenian Church priesthood. Thus 1200
years in the distant future, Vosgan followed the steps of Mashtots to inaugurate
the Armenian Renaissance, contributing immensely to the cultural and religious
heritage and introducing them to the Western civilization. Catholcos Vasken I
was also reminiscing both Pontiffs, St. Sahag Barthev (5th c.) then, and Hagop
Jughayetsi (17th c.), who sponsored and encouraged St. Mesrob Mashtots and
Vosgan Vartabed respectively, the first for inventing the Armenian Alphabet, and
the second for printing the first Bible, the Asdvadzashounch madyan.

Khachadour Guesaratsi

Catholicos Hakob IV of Julfa (1655-1680) was the
contemporary Pontiff of the Armenian Church with
Vosgan Vartabed of Yerevan while the first Bible was
being printed. They were classmates under the tutelage of this great teacher, theologian, and philosopher
Khachadour Vartabed Guesaratsi, born in 1590 in
Guesaria, Cappadocia, who founded the first printing
press in Julfa, Iran, under the sacred shades of the
Monastery of All Saviour (Amenaprgich). He was
a brilliant student at the Seminary of Holy Etchmiadzin,
specializing in theology and philosophy. He studied the
texts of ancient philosophers Aristotle and Plato, and the
Armenian philosopher David the Invincible (7th century).
In Julfa for the first time Khachadour published “The
Lives of the Church Fathers,” “The Church Breviary,” and “The Book of Melodies,”
the latter being an auxiliary to the “Hymnbook” of the Armenian Church.

The University of Amrtol

While Western Armenia achieved those literary and academic strides in pub-

lications and schools, the
Armenian Patriarchate of
Constantinople tragically fell
apart, due to internal useless conflicts. In 100 years,
from 1600 to the end of the
century, 55 Patriarchs succeeded each other treacherously, snatching power from
one another, causing futile
and deplorable administration for the lack of dedicated
leadership. Two Patriarchs,
Hovhannes Golod and Hagop
Nalian, became the out-standing leaders to rescue the Holy See. Their legacy is
highly venerated up to this day, as one of their recent successors Patriarch Shnork
Kaloustian gave them the proper tribute.
In the midst of all odds, a light shined in Baghesh (Bitlis), where the existing
Monastery of Amrtol (Amlorti, meaning son of the barren), namely St. John the
Baptist, flourished under a distinguished scholar Vartan Vartabed Baghishetsi at the
end of the 16th century. One of his brilliant students was Hovhannes Vartabed Golod,
who ascended the Patriarchal Throne (1715-1741) and saved the Patriarchate of
Constantinople from its perilous condition during his 26 years tenure. Students
under Vartan Baghishetsi included two more famous Patriarchs, Hagop Nalian
of Constantinople and Krikor Sheghtayagir (Chain bearer) of Jerusalem, known
as “the most learned theologians of the early 18th century.” All four, teacher and
three disciples represented the Four Great Leaders of the century, who beside
their administrative work, published also the first theological and exegetical large
volumes, based on the Armenian manuscript texts of previous centuries. Patriarch
Golod’s initial publications are shown below.
In reality a university, the School of Amrtol was founded in the 15th century in
the Province of Taron-Vaspurakan. Classified as a famous university by our historians with 43 members of the clerical order, it flourished under Vartan Vartabed
Baghishetsi, who had established a large collection of ancient Armenian manuscripts in the school’s library. In my earlier years as I was translating the 8th century
Armenian Historian Ghevond’s text into English, I looked into the earliest surviving
manuscript text in the Yerevan Matenadaran, the Library of Manuscripts. The 13th
c. copy, filed under number 1902, was donated to the Library of Holy Etchmiadzin
from Amrtol by Vartan Vartabed Baghishetsi in 1690. Vartan died in 1705. The
School of Amrtol survived until 1915, the year of the Armenian Genocide by the
Ottoman Turks.

Initial Publications

Patriarch Hovhannes Golod published several theological books on theology
and on the integrity of the Orthodox faith. They are, “The Book to Administer
the Sacraments,” “St. Cyril of Alexandria’s Scholia de incarnatione unigeniti,”
“Calendar of Church Feasts,” “Abridged Grammar of Classical Armenian,” “Book
Called the Lives of the Fathers,” and a “Commentary on St. John’s Gospel.” Saint
Cyril’s Christological work was translated from the Greek original into Latin, and
later into Classical Armenian, by Tavit Hupatos and Stepanos the Poet in 715 AD.
The Armenian edition served as the text for the English translation by a famous
British scholar of the Classical Armenian F.C. Conybeare in 1907, and published in
London. This edition of “Scholia” served me to introduce the Christological views
of St. Cyril of Alexandria on the “Two Natures in the One Person Incarnate” as my
thesis at the university.

From Amrtol to Armash

Amrtol with Armash marked the last
Armenian religious havens of learning
in Anatolia, whose graduates defended
the legacy of our Church, eventually
carried by the next generations up to
this day. A line of continuation is drawn
between the two since graduates of
Amrtol indirectly established the monastery of Armash, near Constantinople,
which later became a famous Seminary
at the end of the 19th century from 1889
to 1915, under the aegis of the Patriarchate of Constantinople. The founder of the
Seminary in Armash was Patriarch Khoren Ashekian, a disciple of graduates from
Amrtol. The first Dean of the Seminary of Armash, Bishop Malachia Ormanian, had
the vision to invest a Seminary to the existing Monastery of Armash to educate
religious leaders. He had to approach Patriarch Ashekian for the implementation
of the learning institution. Receiving his blessings he was able to administer so
well, that benefactors and educators arrived and turned the monastery to an
academic center.
Despite WWI and the Armenian genocide, those survived graduates of the Seminary
became the leaders of the Armenian Churches both in the dioceses of Turkey
and in Jerusalem where educated leadership was needed. Soon, after the exile
from Sis, Cilicia, the Seminary of the Cilician See in Lebanon was formed, again
through the immediate care of the same graduates of the Seminary of Armash,
namely Catholicos Papken Guleserian, Bishop Shahe Kasparian and Bishop
Paren Melkonian. It is obvious that whatever legacy our last three generations of
clergy inherited was the legacy come from Amrtol and Armash, both demolished
by the Ottoman Turks, but survived under brighter skies of hospitable countries,
in Jerusalem and Lebanon.
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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

LSCC Zoom Conference With Chairs Of Wd Ladies Society Chapters
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.


By GLADYS SAROYAN

On June 24, 2020, the Ladies Society
Central Council of the Western Diocese
(LSCC) organized a Zoom meeting at
11AM for all the chairladies of the Ladies
Society chapters and their representaSoviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
tives under the leadership and guidance
of the Diocesan Primate Archbishop
Hovnan Derderian.
The participants discussed the various efforts that were used to reach
members and maintain viable contact
while ensuring everyone’s safety and
maintaining social distancing. What
transpired from the meeting, where
Archbishop Derderian asked each of
the chapters’ representatives to present
their reflections and list of activities, was
the incredible creativity and determination each chapter undertook to continue
the mission of encouraging, guiding and
supporting the Ladies Society members
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-

of the Western Diocese.
The twenty five-participants, representing twenty-three ladies society chapters,
shared with each other imaginative and
much appreciated fellowship gestures
and activities such as providing drivethrough meals in a church parish parking
lot, to delivering meals to “shut-in” members, attending virtual yoga classes,
hosting their own virtual meetings, and
making good and welfare calls.
The Primate praised the ladies for their
outstanding service rendered to the
church community and quoted the late
Catholicos Karekin I who said, “Where
there is a will, there are a thousand
ways.” His Eminence added that “We
need to continue our journey. We will
never ever give up.” He shared with the
ladies the many positive steps and continuous improvement that the Western
Diocese is undertaking despite these
challenging times.

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.


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

Archbishop Derderian highlighted such continuing missions as the creation of new
mission parishes, the additions of new deacons and
priesthood candidates, as
well as solid plans ahead
to resume the celebration
of the Divine Liturgy with
the participation of the faithful within the guidelines of
city, county and state regulations.
Archbishop Derderian noted the new
pastoral appointments in the Western
Diocese including the appointments of
Fr. Gomidas Zohrabian as Parish Priest
of St. Gregory the Illuminator Armenian
Church of Fowler (effective August 1,
2020), Fr. Zaven Markosyan as Parish
Priest of St. Sarkis Armenian Church of
Santa Clarita (effective June 1, 2020),
Dn. Gevorg Gevorgyan as Deaconin-Charge of St. Garabed Armenian
Church of the Desert (effective June
2020), Fr. Krikor Zakaryan as Parish
Priest of St. Vartan Armenian Church
of Oakland (effective March 1, 2020),
and Dn. Daniel Aydenian as Deacon-inCharge of Holy Cross Armenian Church
of Turlock. Archbishop Derderian also
informed the ladies about the continuation of administrative functions by
most Diocesan sub-committees through
virtual meetings. The pastoral visitations
of Archbishop Derderian have also
resumed with the groundblessing ceremony of the new church complex of
St. John Garabed Armenian Church of
San Diego on May 31st. In the month of

August, the Primate will visit the communities of Sts. Sahag-Mesrob Armenian
Church in Reedley and St. Gregory the
Illuminator Armenian Church of Fowler.
Ladies Society Central Council Chairlady
Gladys Saroyan thanked the ladies for
their participation, their creativity, and
their zeal and commitment toward maintaining the vision of the LSCC founders.
“Communication is very important at
all times, but especially important at
this time,” she said. “You are all a
great examples of visionaries who value
communication among each other and
with our members.” She urged the
chairladies to continue their outreach
efforts to all the female members of
their parishes and to encourage them
to become viable participants of ladies
society chapters within their respective
communities.
A future zoom meeting will be scheduled
in the coming weeks, which will include
all ladies society chapters of the Western
Diocese, and will continue the discussion on how best to serve the members
during these times for the benefit of their
spiritual well-being.

Seattle ACYO’s Father’s Day Zoom Conference
With the blessing and participation of
Archbishop Hovnan Derderian, Primate
of Western Diocese of Armenian Church
of North America, on June 18, the ACYO
of Holy Resurrection Armenian Church
of Seattle held a Father’s Day Zoom
call. The Rev. Fr. Vazgen Boyajyan,
Parish Priest of Holy Resurrection
Armenian Church Seattle; the Rev. Fr.
Mashdots Keshishian, Parish Priest
of Saint Kevork Armenian Church of
Portland; were the clergy from the
Armenian communities of the Pacific
Northwest who participated in the conference. The special guest speaker
was Deacon Hayk Tadevosyan, ACYO
Chairman of the Seattle Parish. Deacon
Hayk spoke about the importance of
centering our families around God.
as he imparted spiritual wisdom in
the hearts of the youth, Deacon Hayk

expressed his love and devotion to the
Armenian Church and encouraged the
young members to continue to serve
the church with a renewed sense of
commitment and by strengthening their
relationship with God.
Following Dn. Hayk’s presentation,
Archbishop Derderian greeted and
blessed the Seattle ACYO members.
His Eminence also encouraged the
ACYO to continue their involvement in
the Armenian Church mission. In his
speech he congratulated all fathers, and
emphasized that the fathers are a bridge
for their children, leading them to God.
Those who attended had the opportunity
to ask questions and actively engage in
discussion.
After the delivery of Deacon Hayk
Tadevosyan’s inspirational message,
Ellen Isakhanyan, Ariana Ghazaryan,

Press Release

Online Program “Step Towards Home” Launched
The coronavirus pandemic may have
disrupted Diaspora Armenian compatriots’ plans to travel to Armenia, however
this has not stopped the Office of the
High Commissioner for Diaspora Affairs
from offering its programs to Diaspora
youth, the Office said in a statement.
“Due to the travel restrictions, since
Armenian youth from the Diaspora
cannot physically visit Armenia this year,
the Office of the High Commissioner

for Diaspora Affairs will be running it’s
summer youth camp online.
The “Step Toward Home” 2-week virtual
program will be held during the month
of August, in two stages, from August
3 to August 28. The program includes
courses in the Armenian language and
history, virtual visits to communities (in
Armenia and the Diaspora), interactive
discussions, debate club, educational
games, meetings with cultural and art

and Lianna Khachatryan expressed
their gratitude by reading poems and
singing songs.
Our priest, Father Vazgen, shared a
wonderful message on fatherhood, and
spoke on the father’s role as a blessing
for their children. Father Vazgen thanked
all organizers for their hard work and
dedication.
At the end, Father Mashdots Keshishian

expressed his appreciation to the Seattle
ACYO for extending an invitation to him
to take part in the unique Father’s Day
celebration together and he invited ACYO
members to Portland to meet and have
a prayer day with local ACYO members.
We are grateful for the opportunity we
had to hear from inspirational mentors.
We hope everyone had a happy Father’s
Day!

employees, talks with last year’s participants, workshops, and community projects. Through the engaging and active
program, Diasporan youth will be given
an opportunity to get acquainted with the
history and culture of Armenia, master
their native language and learn about
their homeland through communication
with other Armenian youth.
Participants will make virtual visits around the country … from Tatev
to Amberd, from Saghmosavank to
Matenadaran and even the Erebuni
Museum. Individuals from the Armenian
Diaspora aged 12-18 can participate
in the online program and the deadline

for applications is July 20th. To fill out
an application, please visit the following link: https://forms.gle/nKMJGuxMucp28nMHA”, the statement says.
***
The Office of the High Commissioner
for Diaspora Affairs is the main body
responsible for developing and implementing policies and strategies for ArmeniaDiaspora relations. To learn more about
our activities, follow us on social media:@
DiasporaHighCommissionerOfficeArmenia
or contact us at diaspora@gov.am.
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Մաշտոց Գոլէճի Հունձքը՝ 92 Նոր Շրջանաւարտ
Թագաժահրի պարտադրած սահմանափակումներն ու մարտահրաւէրները յաղթահարելով՝ Մաշտոց Գոլէճը
համակարգչային հեռակայ ուսուցման

արդիական բոլոր միջոցները օգտագործելով, շարունակեց իր կրթական առաքելութիւնը, որը բեղմնաւորուեցաւ: Ուրբաթ, Յուլիս 26-ին

92 մանկավարժութեան ուսանողներ
ակադեմական իրենց տարազներով մէկ առ մէկ բեմ բարձրանալով
ստացան իրենց համապատասխան
վկայականները ձեռամբ Գոլէճի
նախագահ Դոկտ. Կարպիս Տէր
Եղիայեանի:
Շրջանաւարտներու աչքերուն մէջ
երախտագիտութեան, ուրախութեան եւ բաժանումի արտայայտութեան արցունքներ կը հոսէին, երբ
ֆիզիքական երկար բացակայութենէ ետք անոնք վերամիանալով
կ’ողջագուրուէին, ի մասնաւորի, երբ
շրջապատուած էին իրենց ընտանեկան հարազատներով, որոնք եկած
էին ականատեսները դառնալու
այս աննախընթաց եւ իւրայատուկ
վկայականներու տուչութեան:
Մաշտոց Գոլէճը մեծ թափով պիտի
շարունակէ իր առաքելութիւնը առանց
ընկրկումի ու նահանջի ամառային
եւ աշնանային իր դասընթացքները
ի սպաս դնելով հետաքրքրուող
ուսանողներու, որոնք կոչումն ունին

ծառայելու մեր գաղութներուն, որպէս
հայագէտներ ու մանկավարժներ:

Մանուկեան Վարժարանի Յիսուներորդ Յոբելենական Հունձքը
Միշիկընի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Ալեք եւ Մարի
Մանուկեան վարժարանը, ինչպէս
աշխարհի բոլոր դպրոցները, արտասովոր կրթաշրջան մը բոլորեցին այս
տարի:
Միշիկընի
նահանգապետին
որոշմամբ, Ուրբաթ Մարտ 13-ին,
նահանգին դպրոցները փակուեր
էին: Այս՝ անակնկալ եւ աննախադէպ իրավիճակը, խառնաշփոթ
առաջացուցեր էր դպրոցներու
պատասխանատուներուն
մօտ:
Առաջին երեք չորս շաբաթը, նոյնիսկ
հազարաւոր աշակերտներ ունեցող
դպրոցական շրջաններ (districts),
սպասողական վիճակի մէջ էին
չկողմնորոշուելով թէ ինչպէ՞ս պիտի
կազմակերպէին ու աւարտին հասցնէին դպրոցական տարեշրջանը:
Այսպիսի անյստակ կացութեան
դիմաց Մանուկեան վարժարանի
Երկրորդական բաժնի տնօրէն
Դոկտ. Յովսէփ Թորոսեանի նախաձեռնութեամբ, Մարտ 13-ի յաջորդ
շաբաթն իսկ, առցանց շարք մը
ժողովներ գումարուեցան:
Օգտագործելով բոլոր առցանց
հարթակները եւ մանաւանդ zoom-ի
ընձեռած դպրոցներուն համար օգտագործման ձրի հնարաւորութիւնը,
Դոկտ. Թորոսեանին յաջողուեցաւ
զօրաշարժի ենթարկել դպրոցիս
ուսուցչական կազմը, հոգաբարձութիւնն ու գաղութի ազգայինները:
Արդէն Երկուշաբթի, Մարտ 23-ին
պաշտօնական
ելեկտրոնային
նամակներով աւելի քան չորս
հարիւր ծնողներու հաղորդուեցաւ
թէ ինչպէս դասաւանդութիւնները

առցանց պիտի ընթանային: Մանրամասն ներկայացուեցաւ դասացուցակը, ժամերը, գրաւորներու եւ
գնահատականներու որդեգրուած
քաղաքականութիւնը: Դպրոցը նաեւ
պատրաստակամութիւն կը յայտնէր
օգնելու այն բոլոր ծնողներուն որոնք
համակարգիչի կարիք ունէին:
Այսպիսով վարչարարական հարցերը
լուծելէն ետք, Երկուշաբթի, Մարտ
30-ին Մանկապարտէզէն 12-րդ
դասարան, առցանց կանոնաւոր
դասերը վերսկսան: Դոկտ. Թորոսեանի կանոնաւոր առցանց հանդիպումները ուսուցիչներուն, ծնողներուն, աշակերտներուն եւ հոգաբարձուներուն հետ, վերահսկելի
դարձուց ամբողջ գործընթացը:
Բոլորին համար հասկնալի ու յստակ
էր թէ յառաջիկայ երեք ամիսները
ինչպէս պիտի ընթանային: Նոյնիսկ
տարեվերջի Երկրորդականի քննութիւնները՝ նշանակուած Յունիսի
կէսերուն, անցան սահուն, որոնց
պատրաստման ու իրագործման մէջ
մեծ դեր ունեցաւ տնօրէն Թորոսեանին համալսարաններու մէջ առցանց
դասաւանդման փորձառութեան
կիրարկումը:
Այստեղ անշուշտ ծագեցաւ աւարտական հանդիսութիւնը ինչպէս կազմակերպելու հարցը: Դարձեալ առցանց
ժողովներ, այս անգամ սակայն
տնօրէնութիւնը ստիպուած էր մեկնիլ
դպրոց կազմակերպելու Մանուկեանի
պատմութեան մէջ առաջին բացօդեայ
աւարտական հանդէսը:
Արդարեւ Երկուշաբթի Յունիս 1, 2020ին Մանուկեանի 37 շրջանաւարտները

իրենց ինքնաշարժներով հաւաքուեցան դպրոցիս կայանատեղին,
Ս. Յովհաննէս եկեղեցւոյ շուքին
ներքոյ: Յատուկ պատրաստուած
«պատուանդան»ին վրայ էր տնօրէն
Թորոսեան, ներքեւը իրեն կ’ընկերակցէին Նախակրթարանի եւ
Միջնակարգի տնօրէնուհի Տիկ. Սօնա
Գալֆայեան եւ Երկրորդականի աւագ
ուսուցչուհի Ճուտիթ Գատրի: Տիկին
Գատրի կը հրաւիրէր իւրաքանչիւր
շրջանաւարտ ստանալու իր վկայականը, մինչ ինք կը կարդար տուեալ
աշակերտին ձեռքբերումներն ու
յաջողութիւնները:
Դոկտ. Թորոսեան իր հակիրճ բայց յոյժ
տպաւորիչ ճառին մէջ անդրադարձաւ
Հայուն ու Ամերիկացիին նկարագրին
բնորոշ լաւատեսութեան, աննկուն
կամքին եւ դժուարութիւններէն չյուսահատելու բնաւորութեան: Ի վերջոյ
դպրոցիս բարերար Հ.Բ.Ը.Մ.ի ցկեանս
նախագահ Ալեք Մանուկեանին
օրինակը ծանօթ էր բոլորին: Մեր
աշակերտները լաւ գիտէին, որ Պրն.
Մանուկեան քսան տարեկանին
հասնելով Ամերիկա իր գրպանին մէջ
ունէր միայն քսան տոլար: Ան կը խօսէր
քանի մը լեզուներ բայց ոչ անգլերէն:
Սակայն իր լաւատեսութիւնը, աշխատասիրութիւնը եւ զօրաւոր կամքը
դարձան իր յաջողութեան գրաւականը:
Տնօրէն Թորոսեան իր խօսքը ամփոփեց անգլերէն մէկ բառով՝ GRIT. Այս
բառը Հայերէն կրնայ թարգմանուիլ
որպէս
նպատակասլացութիւն,
նաեւ՝ յարատեւութիւն: Այս դժուար

օրերուն դուք հետեւողականօրէն
հետամուտ պիտի ըլլաք ձեր նպատակի
իրականացման: Մանուկեան վարժարանին մէջ մենք ձեզի ուսման
կողքին սորվեցուցինք նաեւ ըլլալ
նպատակասլաց ու հաստատակամ,
իր խօսքը եզրափակեց տնօրէնը:

Վկայականներու բաշխումէն ու տնօրէնին խօսքէն ետք, աշակերտներու
ինքնաշարժներու շարասիւնը, գլխաւորութեամբ Հայաստանի, Միացեալ Նահանգներու եւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի
դրօշակակիր
ինքնաշարժին,
հպարտօրէն անցան ծնողներու,
հոգաբարձուներու եւ ուսուցիչներու առջեւէն: Ամբողջ շրջապատը
լեցուած էր ինքնաշարժներու շչակներու ձայներով, աշակերտներու ուրախութեան բացագանչութիւններով եւ
անշուշտ՝ ծնողներու արցունքներով:
Այսպիսով Մանուկեան վարժարանը
տուաւ իր յիսուներորդ հունձքը: Ալեք
Մանուկեանի հիմնած այս կրթական
հաստատութիւնը հաստատուն քայլերով ու լաւատեսութեամբ կ’ուղղուի
դէպի ապագան:
Թղթակցութիւն Դպրոցէն
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Լոս Անճելըսի Հայ Քոյրերու Վարժարանի Ամավերջի Հանդէսը
ԼԻՆՏԱ ԳԱՆՏԻԼԵԱՆ
19 Յունիսի յետմիջօրէին, հաճելի
եւ իւրօրինակ հաւաք մը կար Հայ
Քոյրերու վարժարանի շրջափակին
մէջ։ Զարդարանքները կը յուշէին
ուրախ հանդիսութիւն մը: Չորս
ամիսներէ ի վեր ինքնամեկուսացման
պարտադրած հեռաւորութիւնը այդ
օր ձեւով մը զանց առնուած էր եւ
աշակերտներ իրենց հարազատ միջավայրին կարօտով՝ լայն ժպիտներով
ու շրջանաւարտի տարազներով կը
զարդարէին վարժարանին ամիսներէ
ի վեր թափուր մնացած բակը, ներկայ
պայմաններուն համար, իսկապէս
հրաշքի համազօր երեւոյթ մը ներկայացնելով: Այո, տնօրէնութիւնը յաջողած էր կազմակերպել 8րդ դասարանի ամավերջի պատարագն ու
հանդէսը: Միայն քանի մը շաբաթներ
առաջ այս մէկը չէինք ակնկալեր,
բայց կարելի եղաւ իրականացնել
շրջանաւարտներուն երազը:
Այս բոլորը, անշուշտ, կարելի դարձաւ համագործակցութեամբ եւ
օրէնքներու կիրարումով՝ ի մի բերելով
ծնող, աշակերտ, տնօրէնութիւն եւ
ուսուցիչներ, որպէսզի 13 երկար

տարիներ այս դպրոցը յաճախած,
այս օրուան յաջողութեամբ հասնելու ձգտումով աշխատած մեր շրջանաւարտները իրենց երազը իրականացնեն:
18 Յունիսի յետմիջօրէին, ութերորդ
դասարանի բոլոր աշակերտները
իրենց ծնողներով ներկայ էին Կլենտէյլի
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Կաթողիկէ
եկեղեցւոյ մէջ, ուր հանդիսաւոր Ս.
պատարագ մատուցեց եւ պատգամը
փոխանցեց առաջնորդ Միքայէլ եպս.
Մուրատեան, խորանին ծառայեց
շրջանաւարտ Արամ Բաբուխեան եւ
կարգ մը աշակերտներ կարդացին
ընթերցուածն ու խնդրանքները:
Առաջնորդը ուրախութիւն յայտնեց,
որ աշակերտներուն իսկ փափաքով
կարելի եղաւ այս պատարագը մատուցել եւ խրախուսեց աշակերտները, որ
միշտ հպարտ ըլլան իրենց հաւատքով
եւ ազգութեամբ.ապա աշակերտները
հաղորդութիւն ստանալով՝ մեկնեցան
տուն:
19 Յունիսի երեկոյեան, ամավերջի
հանդէսը սկսաւ դպրոցի շրջափակին մէջ, քայլերգներու ունկնդրութեամբ, ապա վարժարանիս գլխաւոր
պատասխանատուն՝ քոյր Լուսիան

եւ տնօրէնը՝ դոկտ. Հուլիօ Թէյէզ
շրջանաւարտներուն տուին իրենց
պատգամները եւ տեղի ունեցաւ
վկայականներու եւ մրցանակներու
բաշխում:
Յիշենք, որ այս տարի եւս ունէինք
դասական՝ ինչպէս նախագահական,
բացառիկ կրթական արդիւնքներու,
հայերէն եւ հայոց պատմութեան
մրցանակներու կողքին, յատուկ
մրցանակներ։ Երկու շրջանաւարտներ
ստացան Օլիվիա Թալին Գանտիլեանի
անուան «Հայ կնոջ ուժն ու յարատեւութիւն» մրցանակը եւ երկու
շրջանաւարտներ
արժանացան
«Յակոբ Փիլաւեան» մշակութային
ֆոնտէն «Հայ կրթօճախի հաւատարմութիւն» մրցանակին:
Վկայեալները իրենց ծնողներուն եւ
ուսուցիչներուն հետ հաւաքուեցան
եւ ունեցան ընթրիք, որուն ընթացքին,
իւրաքանչիւր աշակերտ առիթը ունեցաւ արտայայտելու իր երախտագիտութիւնը եւ յարգանքը հանդէպ
իր կրթօճախին՝ վստահեցնելով, որ
պիտի շարունակէ նեցուկ կանգնիլ
Հայ Քոյրերու վարժարանին, ուր իր
կրթական կեանքը հիմնաւորուեցաւ

եւ իր նկարագիրը ձեւաւորուեցաւ:
Այսպիսով, գեղեցիկ բացօթեայ հանդիսութեամբ մը շրջանաւարտները
ստացան իրենց վկայականները,
մրցանակները եւ նուէրները, ապա
սպառազինուած կրթութեան թեւերով՝ թռիչք առին սաւառնելու համար
տարբեր վարժարաններու երկնակամարներու վրայ՝ ինքնվստահ եւ
յաջող:
Կը շնորհաւորենք շրջանաւարտները,
որոնք անտեսելով բոլոր դժուարութիւնները՝ կրցան նոր պայմաններու
մէջ, անվհատ եւ կանոնաւոր ձեւով
իրենց ուսման նաւը հասցնել ապահով
նաւահանգիստ: Կը շնորհաւորենք
ծնողները, որոնք յաղթահարելով
խոչընդոտները՝ կրցան հրճուանք
պարգեւել իրենց հոգեհատորներուն:
Կը մաղթենք ապահով, յաջող եւ առողջ
ուսումնական նոր շրջան մը մեր սիրելի
շրջանաւարտներուն:
Յառաջիկայ օրերուն տեղի պիտի
ունենան
մանկապարտէզի
եւ
նախակրթարանի աշակերտներուն
վկայականներու բաշխման հանդիսութիւնները:

Հայ Կրթական Հիմնարկութիւնը Մեկնարկում Է Նոր Կրթաթոշակային Ծրագիր ՀԱՀ
Մագիստրատուրա Ընդունուել Պատրաստուող ՈւսանողներիՀամար
Հայ կրթական հիմնարկութիւնը (ՀԿՀ)
սիրով տեղեկացնում է, որ մեկնարկում
է նոր կրթաթոշակային ծրագիր.
նախատեսւում է առաջիկայ երկու
տարիների ընթացքում հովանաւորել
20 ուսանողի, ովքեր պատրաստւում
են սովորել Հայաստանում Ամերիկեան
համալսարանում (ՀԱՀ)։
ՀԱՀ մագիտրոսական կրթական
ծրագրի բոլոր 9 մասնագիտութիւնները ընդգրկուած են ՀԿՀ
կողմից հովանաւորուող մասնագիտութիւնների ցանկում։ Մրցոյթը
յաղթած ուսանողները կը ստանան
ամբողջական կրթաթոշակ՝ ուսման
վճարի տեսքով։
Ուսանողը, ստանալով կրթաթոշակ,
պարտաւորւում է ունենալ առնուազն
3,0 միջին որակական գնահատական
(ՄՈԳ), եւ կատարել կամաւորական
աշխատանք` տարեկան 120 ժամ ։
«Այս նոր կրթաթոշակային ծրագիրը փաստում է Հայ կրթական
հիմրակութեան եօթանասունամեայ
անկոտրում նուիրումը Հայաստանին եւ հայ ուսանողին՝ եւս մէկ
անգամ նոր հնարաւորութիւն ընձեռելով նոր ուսանողների` ստանալ
բարձրորակ կրթութիւն։ Այս նոր
ծրագրով մենք ընդեալնում ենք

մեր համագործակցութիւնը եւս մէկ
համալսարանի՝ ՀԱՀի հետ։ Նոր
ընտրուած ուսանողները շուտով
կը համալրեն մեր աւելի քան 550
կրթաթոշակառուների
շարքերը Հայաստանից, Արցախից եւ
Ջաւախքից, ովքեր ներկայումս ստանում են ՀԿՀ կրթաթոշակներ», նշեց
ՀԿՀ տնօրէն Փիթըր Պաղդասարեանը՝ յաւելելով. «ՀԿՀ տնօրէնների
խորհրդի անունից շնորհակալութիւն
եմ յայտնում բոլոր բարերարներին,
իրենց անգնահատելի օժանդակութեան եւ ուսանողներին ֆինանսական
մեծ օժանդակութիւն տրամադրելու
համար»։
2007թ.ից ի վեր, ՀԿՀ Հայստանեան
պորհուրդը անվերապահօրէն ու
անաչառ կերպով իրականացրել է
կրթաթոշակառուների ընտրութիւնը։
Ընտրուել են բարձր առաջադիմութիւն ցուցաբերած եւ ֆինանսական
օգնութեան կարիք ունեցող ուսանողները, յատուկ ուշադրութիւն է
դարձուել ծնողազուրկ, բազմազաւակ ընտանիքների, գիւղանբակ եւ
պատերազմի մասնակցութիւն ցուցաբերած ծնողների երեխաներին։
Աբողջական եւ թափանցիկ ընտրութեան արդիւնքում ընտրւում եւ

առաջնահերթութիւն են ստանում
մարտական
հերթապահութիւն
իրականացրած, հասարակական
ակտիւութիւն ցուցաբերած, միեւնոյն
ժամանակ բարձր ակադեմիական
առաջընթաց ունեցող ուսանողները։
«Հայ կրթական հիմնարկութիւնը
փորձում է բոլորին կրթական հաւասար հնարաւորութիւններ ապահովել։
Ճիշդ է՝ համալսարանը բացառիկ
հնարաւորութիւն է տալիս՝ ստանալու
ֆինանսական օժանդակութիւն,
սակայն իրականացուող ծրագիրը
անգնահատելի է, եւ մենք ուրախ
ենք սկսել մեր համատեղ աշխատանքը։ ՀԿՀն առաջատարն է իր
կրթաթոշակային ծրագրերով։ Մենք
չափազանց ուրախ ենք, ու ՀԱՀ

մագիստրոսական ծրագրերը եւս
այսուհետ կը հովանաւորուեն ՀԿՀ
կողմից։ Ես համոզուած եմ, որ սա
մեր յաջողուած համագործակցութեան
սկիզբն է միայն», իր խօսքոմ նշել է
ՀԱՀ նախագահ պրոֆեսոր Կարին
Մարկիդեսը։
ՀԿՀ բարերար դառնալու ցանկութեան
դէպքում խնդրում ենք կապ հաստատել ՀԿՀ գրասենեակ նշուած հեռախօսահամարով՝ 818-242-4154 կամ
գրէք նշուած էլ. հասցէին՝ aef@aefweb.
org
ՀԱՀ ծրագրերի վերաբերեալ յաւելեալ
տեղեկատուութիւն ստանալու համար
կարող էք անցնել նշուած յղումով՝
admissions.aua.am.
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Լիբանան

Արամ Ա. Վեհափառին Հայրապետական Գահակալութեան 25-Ամեակ.
Հայրապետական Մաղթանք
28 Յունիսին 25-ամեակն է Արամ
Ա. կաթողիկոսին հայրապետական
ընտրութեան ու օծման: Այս առիթով
յատուկ ծրագիրներ մշակուած էին
Անթիլիասի մայրավանքին մէջ՝ նշելու
ու արժեւորելու Վեհափառ Հայրապետի 25 տարիներու ծառայութիւնը
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ճամբով հայ ժողովուրդին, հայ
եկեղեցւոյ ու Հայաստանին: Նոյնպէս
հանդիսութիւններ տեղի պիտի
ունենային թեմերուն մէջ: Սակայն,
նկատի ունենալով «Քորոնա» համաճարակին ստեղծած կացութիւնը, բոլոր
ձեռնարկները յետաձգուեցան:

Հայրապետական Մաղթանք
Մայր Տաճարին Մէջ

Հետեւելով մեր եկեղեցւոյ աւանդութեան, 28 Յունիսին Անթիլիասի
մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
մայր տաճարին մէջ տեղի ունեցաւ
Հայրապետական մաղթանք` յընթացս
Սուրբ եւ անմահ պատարագին:
Մաղթանքէն ետք քարոզեց օրուան
պատարագիչը Մեղրիկ եպս. Բարիքեան, որ իբրեւ բնաբան ընտրած
էր Յովհաննու Աւետարանի 21-րդ
գլուխը, ուր Քրիստոս, յետ յարութեան, առաքեալներուն հետ իր
վերջին հանդիպումին ընթացքին
Պետրոս առաքեալին երեք անգամ
կը հարցնէ եթէ զինք կը սիրէ:
Սրբազանը նշեց, որ մարդկային պարզ
տրամաբանութեամբ արտայայտուած
եւ աշխարհի մէջ գործածուած ամէնէն դիւրին արտայայտութիւնն է
«կը սիրեմ»-ը, բայց միաժամանակ
կը բովանդակէ գաղափարներու
շտեմարան մը, որովհետեւ սիրելու
համար պէտք է լսել, վստահիլ, ներել
եւ զոհուիլ: Ան նշեց, որ երբ Պետրոս
պատասխանած էր «Տէ՛ր, դուն ամէն
ինչ գիտես եւ գիտես, թէ կը սիրեմ քեզ»,
այն ատեն Քրիստոս հրահանգած էր
անոր արածել Իր ոչխարները, իսկ
Պետրոս Տիրոջմէ ուղղութիւն խնդրած
էր:
Ներկայացնելով
հայրապետին
կենսագրականը, սրբազանը ըսաւ,
որ 1965-ինՊետրոս սարկաւագ, 1968ին Արամ աբեղայ, 1980-ինԱրամ
եպիսկոպոս եւ 1995-ին իբրեւ եպիսկոպոսապետ, Պետրոս առաքեալի
աղաչական աղօթքը բարձրացնելով
Աստուծոյուխտեց քրիստոնէական
հաւատքը կեանքի վերածել եւ իր

կեանքը ծառայութեամբ արժեւորել.
«Արդարեւ, Արամ վեհափառին համար
այս սկզբունքը դարձաւ մնայուն ճիգ
եւ կեանքի իտէալ», իսկ վերջին 25
տարիները հպարտութիւն կ’առթեն
իւրաքանչիւրիս շնորհիւ հայրապետին
քալած ճամբուն, որ ժողովուրդը
առաջնորդեց դէպի աստուածակեդրոն
կեանք` ի խնդիր հոգեւոր արժէքներու կենսագործման, հայակերտման,
հայրենակերտման, մարդակերտման:
Պատարագիչը իր քարոզը աւարտեց
աղօթք բարձրացնելով առ բարձրեալ
Աստուած, որ երկար ու իտէալական
երազներու կեանք շնորհէ կաթողիկոսին ու անսասան պահէ գահն ու
գահակալը:

Ուղերձ Յանուն Միաբանութեան

Սուրբ պատարագէն ետք վեհարանի
դահլիճին մէջ միաբան հայրերուն եւ
Ազգային Կեդրոնական վարչութեան
ներկայութեան խօսք առաւ Քուէյթի
թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ
Պետրոս վրդ. Մանուէլեան: Յանուն
միաբանութեան շնորհաւորելէ յետոյ
վեհափառ հայրապետին 25 տարիներու անմնացորդ ծառայութիւնը` եկեղեցւոյ ու ժողովուրդին, ան ըսաւ,
որ 25 տարի առաջ այս օր վեհափառ հայրապետը կը ստանձնէ 301
թուականին Ս. Թադէոս եւ Բարթողիմէոս առաքեալներուն ձեռամբ
վառած ջահը, որ ներկայիս կը գտնուի
Անթիլիասի մայրավանքին մէջ: Հայր
սուրբը նշեց, որ յառաջիկայ տարի
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Ս.
աթոռը կը բոլորէ իր կեանքին 100րդ տարին, որուն քառորդ դարը, եւ
անթիլիասական գահակալութեան
ամէնէն երկարը կը պատկանի Արամ
Ա. հայրապետի գահակալութեան:
Աւելի՛ն, կաթողիկոսութեան վերջին
25-ամեակը իր մէջ կը պարունակէ
յատկանշական եւ յիշարժան թուականներ:
Այս առիթով դպրեվանքի Արմաշ
երգչախումբը յաջորդաբար երգեց
հոգեւոր ու ազգային երգեր:
Ապա իր պատգամը տուաւ վեհափառ
հայրապետը, որ բարձր գնահատանքը
եւ ջերմ շնորհակալութիւնը յայտնեց
պատարագիչ
սրբազանին
եւ
ուղերձը ընթերցող հայր սուրբին,
որոնք միաբանութեան եւ հայ ժողովուրդին ազնիւ զգացումներուն եւ
բարի մաղթանքներուն թարգմանը

հանդիսացան:
Ան ըսաւ, որ 25 տարիներ առաջ
Աստուծոյ ոգեղէն ներկայութեան
ուխտեց հաւատարիմ մնալ աստուածաշնչական արժէքներուն, եկեղեցւոյ
հոգեւոր ուսուցումներուն ու դաւանանքներուն, ուխտեց ծառայել
Աստուծոյ, ժողովուրդին ու եկեղեցւոյ:
«Արդ, այն ինչ որ իրագործուած է
վերջին քառորդ դարու ընթացքին
թող արժեւորուի մեր ժողովուրդի
զաւակներուն կողմէն, որովհետեւ
ճշմարիտ ծառայութիւնը միշտ ճառագայթող է», նշեց հայրապետը եւ
ընդգծեց, որ վեհափառ հայրապետին
մասին խօսիլ կը նշանակէ քննական մօտեցումով արժեւորել անոր
ծառայութիւնը եւ ոչգահակալութիւնը, որովհետեւ հոգեւորականին
կեանքի ճամբան, որակը, արժէքն ու
նպատակը միայն ու միայն ծառայութիւն է, ի՛նչ աստիճանի վրայ ալ
գտնուի ան աւելցնելով. «Աթոռակալ
ու աթոռ, վեհափառ հայրապետ թէ՛
կաթողիկոսութիւն, մէկ ամբողջութիւն կը կազմեն` մեր եկեղեցւոյ ու
ժողովուրդի առաքելութեան ու ծառայութեան նոյն ճամբուն վրայ»:
Վեհափառը իր պատգամը աւարտեց
փառք տալով Աստուծոյ` իրեն
շնորհուած կեանքին ու իմաստութեան համար եւ վերանորոգեց ուխտը
նոյն գիտակցութեամբ ու գիտակից
յանձնառութեամբ շարունակելու
իր ճամբան. «Թող Աստուած մեզի
ուժ շնորհէ, որպէսզի մանաւանդ
այս դժուար օրերուն մեր կամքը
աւելի պրկենք, մեր հաւատքը աւելի

զօրացնենք, որպէսզի որպէս եկեղեցի,
որպէս հոգեւորական յոյս տանք մեր
ժողովուրդին, Աստուծոյ անունով լոյսի
փարոսը դառնանք մեր ժողովուրդին»:

Միաբանական Ճաշ

Վեհարանի հանդիսութենէն ետք,
վեհափառ հայրապետին գլխաւորութեամբ, մայրավանքի սեղանատան
մէջ տեղի ունեցաւ միաբանական
ճաշմասնակցութեամբ 22 միաբաններու: Ճաշի աւարտին միաբան
հայրերուն ուղղած իր հայրական
խօսքին մէջ Արամ Ա. անդրադարձաւ
անցնող 25 տարիներուն Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան
միաբանութեան առաքելութեան զայն
դիտելով ու արժեւորելով ՆԿԱՐԱԳԻՐ,
ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆ եւ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ բառերով յատկանշուող հայեցակէտերով ու չափանիշներով:
Վերջապէս հայրապետը խօսեցաւ
«ծառայութեան» մասին. «Յաճախ
յիշեցուցած եմ, որ Անթիլիասը իր
էութեամբ, գոյութեամբ ու նպատակով
ծառայութիւն է: Որեւէ կեդրոնհոգեւոր,
մշակութային, մարդասիրական կամ
քաղաքական իր արժէքը կը ստանայ
ի խնդիր գերագոյն արժէքներու իր
կատարած ծառայութեամբ: Եկեղեցին
ծառայական առաքելութիւն է: Մեր Ս.
Աթոռը գնահատանքի ու գովասանքի
կարիքը չունի: Մեր ծառայութիւնը
արեւու լոյսի նման կը ճառագայթէ:
Մենք կոչուած ենք Անթիլիասը միշտ
պահել ճառագայթող ներկայութիւն
իր ժողովրդանուէր ծառայութեամբ
միայն»:

Պոլիս

Եթէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը Տեղի Չէ Ունեցած, Հապա Հայ Ժողովուրդը Ո ՞ւր Է.
Կարօ Փայլան
Հայ երեսփոխան Կարօ Փայլան
հարցադրումներ
հասցէագրեց
Թուրքիոյ փոխնախագահ Ֆուատ
Օքթային՝ գրաւոր պատասխանի
պահանջով։ Այս մասին կը տեղեկանանք Պոլսոյ «Ժամանակ» օրաթերթէն։
Փայլան այս անգամ օրակարգ
բերաւ նախագահութեան առընթեր
բարձրագոյն խորհրդատուական
մարմինին ծանօթ վերջին ժողովը,
որուն ընթացքին շօշափուեցաւ Հայոց
Ցեղասպանութեան ուրացումը։
Փայլան այս ուղղութեամբ տուաւ
հինգ հարցումներ։ Ան փորձեց
պարզել, թէ ճի՞շդ է, որ որոշուած է
նոր կառոյց մը կազմել՝ 105 տարիէ
ի վեր շարունակուող ուրացման

քաղաքականութիւնը զարգացնելու
համար։ Ի միջի այլոց, ան յիշեցուց,
որ նախագահ Էրտողան ամէն տարի
24 Ապրիլին պատգամ մը հրապարակելով՝ ցաւակցութիւն կը յայտնէ
հայ ժողովուրդին, իսկ ներկայիս
ինչո՞ւ հաւանութիւն կու տայ այնպիսի
կառոյցի մը, որուն միջոցաւ ուրացում
տեղի պիտի ունենայ։
Յիշեցնելով, թէ ուրացուած յանցանքը
կը կրկնուի՝ Փայլան հարցուց, որ
արդեօք այս կառոյցով ճանապարհ
հարթուած պիտի չըլլա՞յ նոր յանցագործութիւններու դիմաց։
«Եթէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը տեղի
չէ ունեցած, հապա հայ ժողովուրդը
ո՞ւր է», հարցուց Կարօ Փայլան։

Սփիւռքահայ Կեանք

ՉորեքշաբÃÇ, 1 Յուլիս 2020

Սուրիա

Նորա Արիսեան Երեսփոխանական
Թեկնածութիւնը Պիտի Առաջադրէ`
Սուրիոյ Ընտրութիւններուն
Սուրիոյ խորհրդարանի անդամ,
«Հայաստան-Սուրիա» բարեկամական
խորհրդարանական յանձնախումբի
նախագահ դոկտ. Նորա Արիսեան
Facebook-ի իր էջով կը հաղորդէ,
որ պիտի առաջադրուի երրորդ
գումարման խորհրդարանական

18

Ֆրանսա

Ժաննա Բարսեղեանն ընտրուած է
Սթրազպուրկի քաղաքապետ

ընտրութիւններուն:
Նշենք, որ Սուրիոյ երեսփոխանական
ընտրութիւնները ճշդուած էին 13
Ապրիլ 2020-ին, սակայն «Քորոնա»
ժահրի համաճարակին պատճառով
յետաձգուեցան ու պիտի կատարուին
19 Յուլիս 2020-ին:

Հայկական ծագումով ֆրանսացի
քաղաքական գործիչ եւ բնապահպան
Ժաննա Բարսեղեանը ընտրուած է
Սթրազպուրկի քաղաքապետ:
Ան ընտրութիւններուն ստացած է
ընտրողներու 42,5% քուէ:
Ան կը գլխաւորէ ֆրանսական «Էքոլոկիա՝ կանաչներու կուսկացութեան»

ցուցակը։
Կուսակցութիւնը 2019-ի մայիսին
քաղաքային ընտրութիւններուն լաւ
արդիւնքներու հասած է:
Ժաննա Բարսեղեանը 39 տարեկան
է։ Անոր հիմնական խնդիրը կլիման եւ
անհաւասարութեան դէմ պայքարն է:

թեան հետեւանքով՝ Վանի եւ
շրջակայքի պատմամշակութային
կոթողները կ՝աւերուին»,- նշած է
պատգամաւորը։
Փայլան ներկայացուցած է հարցադիմում՝ ակնկալելով մշակոյթի եւ
զբօսաշրջութեան
նախարարի
պատասխանը։
Պատգամաւորը
փորձած է պարզել, արդեօք Թուրքիոյ իշխանութիւնները կը պատրաստուի՞ն վերականգնել «Սուրբ
կոյսեր» վանական համալիրը։ Ան
ներկայացուցած է հետեւեալ հարցերը.
«1. Պարզուա՞ծ է արդեօք, թէ ովքեր
գանձ գտնելու նպատակով հորատումներ կ՝ընեն «Սուրբ կոյսեր»
մենաստանին մէջ եւ անոր շուրջ,
անոնց դէմ իրաւական գործընթաց
յարուցուա՞ծ է։

2. Ինչո՞ւ Ձեր նախարարութիւնը
պահպանութեան տակ չ՝առներ
«Սուրբ կոյսեր» մենաստանն ու
Վան նահանգին մէջ գտնուող միւս
քրիստոնէական
պատամական
կառոյցները։
3. «Սուրբ կոյսեր» մենաստանի վերակառուցման ուղղուած որեւէ աշխատանք կը ծրագրէ՞ք:
4. Կազմուա՞ծ է արդեօք Վան նահանգին մէջ գտնուող եւ հայերու կողմէ
կառուցուած մենաստաններու, եկեղեցիներու եւ մշակութային կառոյցներու ցուցակը։
5. Հայերէն մնացած մշակութային
հետքերու ոչնչացումը մինչ օրս
պետական
քաղաքականութիւն
եղած է։ Կը մտածէ՞ք արդեօք որեւէ
փոփոխութիւն մտցնել այս քաղաքականութեան մէջ։

Լուրեր Աշխարհէն
Հակառակ Վարակակիրներու Թիւի Աճին Եգիպտոս
Մեղմացումներու Անցաւ
Սկիզբը Էջ 10
Բացի այդ, երկրին մէջ կը բացուին
կրօնական կեդրոնները՝ մզկիթներն
ու եկեղեցիները:
նշուած է, որ վերոնշեալ հաստատութիւնները կ’աշխատին սահմանափակումներով՝ կը բացուին
սրճարաններուն ընդամէնը 25%-ը,
իսկ մզկիթներուն ու եկեղեցիներուն
մէջ տեղի չեն ունենար հիմնական
շաբաթական ծառայութիւնները:
Երկրի կառավարութիւնը նախատեսած է նաեւ բանալ օդային կապերը`
որոշակի ուղղութիւններով:

EgyptAir ազգային օդանաւային
ընկերութիւնը յայտարարած է, որ
1 Յուլիսէն սկսեալ, 29 միջազգային
ուղղութիւններով թռիչքներ պիտի
վերսկսին:
Նշուած է, որ զբօսաշրջութիւնը կը
կազմէ երկրի տնտեսութեան զգալի
մասը, Համախառն ներքին արդիւնքի
(ՀՆԱ) մօտ 12%-ը:
Եգիպտոսի առողջապահութեան
նախարարութեան տուեալներով՝
երկրին մէջ վարակակիրներու պարագաներու ընդհանուր թիւը կը կազմէ
62755, մահացած է 2620 հիւանդ:

Փայլանը Վանի «Սուրբ Կոյսեր» Մենաստանի
Պահպանման Հարցը Բարձրաձայնած Է Թուրքիոյ
Խորհրդարանէն Ներս

Թուրքիոյ ընդդիմադիր «Ժողովուրդներու դեմոկրատական» կուսակցութեան (ԺԴԿ-HDP) հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլանը «Սուրբ
Կոյսեր» հայկական մենաստանի հարցը
բերած է Թուրքիոյ խորհրդարանի
օրակարգ։ Այս մասին կը տեղեկանանք
Ermenihaber.am-էն։
Վանի Գիւրփընար շրջանի Աքբոյու
թաղամասին մէջ գտնուող «Սուրբ
Կոյսեր» վանական համալիրը կը
շարունակէ թիրախ ըլլալ գանձախոյզներու համար եւ շարունակաբար աւերուիլ։ Հայ պատգամաւորը

յիշեցուցած է, որ 16-րդ դարու
կառոյց համարուող այս համալիրը
ժամանակին ապաստան տուած է շուրջ
300 կոյսերու եւ տարածաշրջանին մէջ
եղած է կարեւոր կրթական կեդրոն։
«Նաեւ ճարտարապետական տեսակէտէ կարեւոր նշանակութիւն ունեցող այս կառոյցը ցաւօք տարիներ
շարունակ
լքուածութեան
եւ
գանձախոյզներու վանտալութեան
հետեւանքով արդէն գրեթէ լիովին
ոչնչացման եզրին է։
Գանձախոյզներու գործունէութեան
եւ իշխանութիւններու անտարբերու-

Չին Գիտնականի Մը Կարծիքով «Քորոնան» Պիտի
Աւարտի 2021 Թուականի Գարնան
Չինաստանի առաջատար համաճարակաբաններէն
մէկը՝
Չժուն
Նանշանը, մինչեւ 2021 թուականի
գարուն նոր տեսակի COVID-19
«Քորոնա» ժահրի համավարակի
աւարտ կանխատեսուած է: Այս մասին
կը յայտնէ «Ժենմին ժիպաո» թերթը:
Ան նշած է, որ համաճարակը չի կրնար
աւարտիլ մինչեւ 2020 թուականի
ձմեռը: Ընդ որում, ըստ անոր,
վարակի լայնածաւալ երկրորդ ալիք
չի սպասուիր:
Գիտնականը նաեւ ենթադրած է,

որ «Քորոնա» ժահրով վարակման
յայտնաբերուած դէպքերու թիւը ձմռան
կրնայ աճիլ, կը յայտնէ Gazeta-ն:
Նանշան աւելցուցած է, որ համաճարակաբանական իրավիճակը
վերահսկելու համար երկիրներուն
անհրաժեշտ է ճիշդ պահին կարճաժամկէտ խիստ միջոցներ ձեռնարկել, այդ շարքին՝ օդային ճանապարհորդութիւններու սահմանափակումները եւ ուսումնական հաստատութիւններու փակումը:
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Արաբական Մամուլը Լայնօրէն Անդրադարձած է Արմէն Սարգսեանի` Հայոց
Ցեղասպանութեան Մասին Հարցազրոյցին
Արաբական յայտնի ` 1875թ.
հիմնադրուած եւ օրական 1 միլիոն
տպաքանակով լոյս տեսնող «Ահրամ»
(Եգիպտոս) օրաթերթին մէջ Յունիս
25-ին հրապարակուած` Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահ Արմէն
Սարգսեանի բացառիկ հարցազրոյցը լայն արձագանգ գտած է
արաբական աշխարհի այլ յայտնի
լրատուամիջոցներու մէջ: Այս մասին
տեղեկացանք ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ
կապերու վարչութենէն:
Անոնցմէ ոմանք ոչ միայն անդրադարձած են հարցազրոյցին, այլեւ`
իրենք ալ վերատպած են զայն,
եւս մէկ անգամ բարձրաձայնելով
Հայաստանի նախագահին խօսքը.
«Մենք չենք կրնար մոռնալ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը եւ չենք կրնար
հաշտուիլ ատոր հետեւանքներուն հետ:
Մենք չենք կրնար անտեսել զոհերու եւ
վերապրածներու տառապանքները
եւ անոնց սերունդներու համար
պէտք է ապահովենք անվտանգ ու
արժանապատիւ ապագայ»:
«Հայոց Ցեղասպանութեան յանցագործութիւնը վաղեմութեան ժամկէտ

չունի. Օսմանցիները իրականացուցին
պատմութեան մէջ ամենազարհուրելի
Ցեղասպանութիւնը» վերնագրուած
հարցազրոյցը
մասնաւորապէս
արտատպուած է քրտական հեղինակաւոր ANF (Firat News Agency)
լրատուական գործակալութիւնը:
Հարցազրոյցը
ամբողջութեամբ
արտատպած է սուրիական հեղինակաւոր «Ալ Ազմինա” պարբերականը:
Յիշեցնենք, որ հարցազրոյցին
մէջ նախագահ Արմէն Սարգսեան
մասնաւորապէս խօսած էր Հայոց
Ցեղասպանութեան, ցեղասպանութիւնը ճանչնալու կարեւորութեան եւ
ցեղասպանութեան դասերու մասին:
«Ցաւալի է գիտակցիլ, որ մարդկութիւնը դասեր չքաղեց Հայոց
Ցեղասպանութենէն, ան մոռցուեցաւ, երկար ժամանակ մնաց
չճանչցուած ու չդատապարտուած,
որ կրնար կանխել մարդկութեան
պատմութեան ընթացքին յետագայ
նման ոճրագործութիւնները: Եւ
մարդկութիւնը ատկէ ետք նորէն
ականատես եղաւ այլ ցեղասպանութիւններու,-հարցազրոյցին մէջ
մասնաւորապէս ըսած էր նախագահ

Սարգսեան: -Իմ խորին համոզումով,
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը
ոչ միայն հայերուս համար է, այլ
առաջին հերթին այն համամարդկային անանց արժէքներու նկատմամբ
մօտեցման հարց է, այդ չարիքը
կանխարգիլելու հարց: Նոյն այս
գիտակցութեամբ կ՛առաջնորդուի

Հայաստանը` իր քաղաքականութեան
առաջնահերթութիւններէն մէկը
սահմանելով ցեղասպանութիւններու
կանխարգիլումը եւ այս ուղղութեամբ աշխուժօրէն քայլեր ձեռնարկելով ազգային եւ միջազգային
մակարդակներով»:

Երուսաղէմի Քաղաքապետը Ներկայ Եղած է Հայկական Յախճապակիի Արուեստին
Նուիրուած Ցուցահանդէսին
Երուսաղէմի քաղաքապետ Մոշէ Լիոնը
նախօրէին այցելած է «Բնութեան
թանգարան»՝ դիտելու հայկական
յախճապակիի արուեստին նուիրուած
ցուցահանդէսը։ Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆին կը տեղեկացնէ Երուսաղէմի հայոց
պատրիարքարանի դիւանապետ
Յովնան Պաղտասարեան։

Ցուցահանդէսը նուիրուած է Սուրբ
Երկրին մէջ հայկական յախճապակիի
արուեստի հաստատման 100-ամեակին եւ կազմակերպուած է «Հայերը
Երուսաղէմի մէջ» փառատօնին ծիրէն
ներս»։
Ցուցահանդէսին ներկայացուած են
Գէորգ եւ Տորին Սանտրունիներու

աշխատանքները։
«Բնութեան թանգարան»-ի շէնքը
պատկանած է հայ ընտանիքի: 1948-

էն ետք անիկա վերածուած է թանգարանի։

Վանայ Լիճի Ջուրի Մակարդակի Նուազման Հետեւանքով Ի Յայտ Եկած Են Արճէշի
Հայկական «Խորտակուած Եկեղեցին»
Վանայ լիճի ջուրի մակարդակի
նուազման հետեւանքով ի յայտ եկած
է հայկական պատմական եկեղեցի։
Գիտնական Սետաթ Ուլուկանան
պոլսահայ «Ակօս» թերթին մէջ
կ՝ահազանգէ, որ հին Արճէշի հայկական այդ եկեղեցին յայտնուած
է գանձագողերու թիրախին։ Ան
պաշտպանութեան
կոչ
կ՝ընէ
եւ կ՝աւելցնէ, որ եթէ միջոցներ
չձեռնարկուին՝ պատմական եւս մէկ
ժառանգութիւն պիտի ոչնչանայ։
Ուլուկանան յայտնած է, որ Հին Արճէշը,
որուն մէկ հատուածը այսօր կը կոչուի
«Չելեպիպաղը» 1841-ին Վանայ լիճի
ջուրի մակարդակի բարձրացման
հետեւանքով աստիճանաբար լքուած
էր եւ անցած ջուրի տակ։
Սակայն, երաշտի պատճառով, ջուրի
մակարդակը կրկին նուազած էր եւ

«խորտակուած քաղաքը» ելած էր
ջուրի երես։
Գիտնականը ուշադրութիւն կը հրաւիրէ այն հանգամանքին, որ Թուրքիոյ
մէջ մինչեւ այսօր կը խօսուէր Հին
Արճէշի ամրոցի ներքին կառոյցներուն
եւ պատմական մզկիթին մասին,
այնինչ ընդհանրապէս չէր քննարկուեր
եկեղեցւոյ գոյութեան մասին։
Ան մէջբերած է 1655-ին Արճէշ այցելած
յայտնի ճանապարհորդ Էւլիա Չելեպիի՝ Արճէշի ամրոցին վերաբերեալ
խօսքերը. «Վանայ լիճին եզերքը՝
ցած ժայռոտ բլուրին վրայ, 4 կողմէն
հզօր ամրոց մըն է։ Ամէն մէկ քարը
փիղի չափ է։ Այնքան մեծ է, որ կրնան
ձիասփորթով զբաղիլ։ Ամրոցը ունէր
երկու դուռ։ Ատիլճեվազի (Ալճավազ,
Արծկէ-խմբ.) դուռը մեծ է»։
Չելեպին կը յայտնէ նաեւ Արճէշի

ամրոցին մէջ շուրջ հազար տուներու,
200 վաճառակէտերու, ինչպէս նաեւ
Արճէշ քաղաքի քրիստոնեայ բնակչութեան մասին։
Գիտնականին խօսքով՝ պատմական
աղբիւրները կը յայտնեն, որ Արճէշի
այս եկեղեցին կառուցուած է հայկական հնագոյն Թարհաններու տոհմի
հոգեւորականներուն կողմէ։
Յիշեցնենք, որ 18-րդ դարու երկրորդ
կէսէն, Վանայ լիճի մակարդակի
բարձրացման հետեւանքով հին Արճէշը աստիճանաբար կ՝անցնի ջուրի
տակ եւ 19-րդ դարու երկրորդ կէսէն
այլեւս չէին երեւեր անոր շէնքերը,
եկեղեցիները, բնակելի տուները
եւ միւս կառոյցները։ Միայն խիստ
ալեկոծութիւններու ժամանակ, երբ
լիճին ալիքները կը նահանջէին դէպի
խորքերը, հազիւ կը նշմարուէին անոր

պաշտպանական պարիսպներու եւ
անոնց աշտարակներու մնացորդները։ Պատմական Արճէշը ջուրի տակ
թաղուելէն ետք, անկէ դէպի հիւսիս,
աւելի բարձրադիր վայրի մը վրայ
կառուցած են Ականց անունը կրող
(Նոր Արճէշ, թրքերէն՝ Էրճիշ) քաղաքը։
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Հայաստանի Բաժակ

Արարատ-Արմենիա Եւ Նոա Հասան Աւարտական
Հայաստանի ֆութպոլի բաժակի
կիսաւարտական հանգրուանի
դարձի մրցումներուն արձանագրուեցան
հետեւեալ
արդիւնքները.
- Նոա – Ուրարտու 2-1, երթ.1-0
- Գանձասար Կապան –
Արարատ-Արմենիա 0-2, երթ.01
4-րդ դիրքը գրաւող «Նոա»ն
իր դաշտին վրայ դարձեալ
յաղթեց 7-րդ դիրքը գրաւող
«Ուրարտու»ին ու ապաովեց աւարտական հանգրուանի իր տոմսը: Իսկ այս
հանգրուանի երկրորդ մրցումին, առաջատար «Արարատ-Արմենիա«»ն իր
դաշէն դուրս դարձեալ յաղթեց 9-րդ դիրքը գրաւող «Գանձասար Կապան»ին
եւ հասաւ աւարտական հանգրուան:

Հայաստանի Ախոյեանութիւն

Շիրակ Գրաւեց Առաջատարի Դիրքը
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան 25-րդ
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան
հետեւեալ արդիւնքները.
- Արարատ – Շիրակ Կիւմրի 1-4
- Ալաշկերտ – Նոա 0-1
- Լոռի Վանաձոր – Արարատ-Արմենիա 2-1
- Ուրարտու – Փիւնիկ 0-1
Երկրորդ դիրքը գրաւող Կիւմրիի «Շիրակ»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 6-րդ
դիրքը գրաւող «Արարատ»ի դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին «Շիրակ»
ունէր անկիւնային հարուածներու եւ դիպուկ հարուածներու առաւելութիւն:
Թէեւ յարձակող Զաւէն Պատոյեան 24-րդ վայրկեանին նշանակեց «Արարատ»ի
կոլը, սակայն պաշտպան Ժիրայր Մարգարեան 26-րդ, փղոսկրեայ ափունքցի
յարձակող Մորի Քոնէ 55-րդ, 84-րդ եւ Մարգարեան 90+3-րդ վայրկեաններուն
նշանակեցին «Շիրակ»ի կոլերը:
Առաջատար «Արարատ-Արմենիա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 5-րդ դիրքը
գրաւող Վանաձորի »Լոռի»ի դաշտին վրայ: Թէեւ 14-րդ վայրկեանին, «Լոռի»ի
գոլոմպիացի պաշտպան Խուան Պրաւօ սխալմամբ նշանակեց իր դարպասին
մէջ, սակայն «Լոռի»ի հայիթիցի ռմբարկու Ժոնէլ Տեզիրէ 73-րդ վայրկեանին
տուգանային հարուածէն հաւասարեցուց հաշիւը եւ 90+6-րդ վայրկեանին, յարձակող Միհրան Մանասեան նշանակեց «Լոռի»ի յաղթանակի կոլը:
Այս արդիւնքին հիման վրայ առաջատար «Արարատ-Արմենիա» կէտերով
հաւասարեցաւ «Շիրակ»ի հետ եւ նահանջեց 2-րդ դիրք: Իսկ 4-րդ դիրքը գրաւող
«Նոա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող «Ալաշկերտ»ի դէմ
եւ յաղթանակ տարաւ ռուս կիսապաշտպան Քիրիլ Պորի 87-րդ վայրկեանին
նշանակած կոլով: «Նոա» գրաւեց 3-րդ դիրքը:
Դասաւորում.1)Շիրակ 45 կէտ 38-22, 2)Արարատ-Երեւան 45 կէտ 42-23, 3)Նոա
42 կէտ 32-25, 4) Ալաշկերտ 40 կէտ 42-28, 5)Լոռի 39 կէտ 34-28, 6)Արարատ
33 կէտ 31-34:
Ռմբարկուներ.1)Մ.Քոնէ-Շիրակ 21 կոլ, 2)Ժ.Տեզիրէ-Լոռի 12 կոլ, 3)Կ.Մարմենթինի-Ալաշկերտ 10 կոլ, 4)Ա.Կլիշիչ-Ալաշկերտ 9 կոլ:

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Ռէալ Մատրիտ Ամրապնդեց Իր Դիրքը
Շաբթուան ընթացքին շարունակուեցան Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան
31-րդ հանգրուանի մրցումները: Արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Լեւանթէ – Աթլեթիքօ Մատրիտ 0-1
- Պարսելոնա – Աթլեթիք Պիլպաօ 1-0
- Ռէալ Վայատոլիտ – Խեթաֆէ 1-1
- Ռէալ Մատրիտ – Մայորքա 2-0
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 32-րդ հանգրուանի առաջին մրցումներուն, երկրորդ դիրքը գրաւող «Պարսելոնա»ն իր դաշէն դուրս մրցեցաւ
16-րդ դիրքը գրաւող «Սելթա Տէ Վիկօ»ի դաշտին վրայ, որ կը պայքարի
խուսափելու համար վտանգաւոր գօտիէն: 20-րդ վայրկեանին, Լուիս Սուարէզ
նշանակեց «Պարսելոնա»ի առաջին կոլը, Մեսսիի փոխանցումով: «Սելթա»ի
ռուս յարձակող Ֆետոր Սմոլով 50-րդ վայրկեանին հաւասարեցուց հաշիւը,
թուրք կիսապաշտպան Եոքուշլուի փոխանցումով: 67-րդ վայրկեանին, Սուարէզ
դարձեալ յառաջ տարաւ «Պարսելոնա»ն, Մեսսիի ոխանցումէն օգտուելով:
Սակայն 88-րդ վայրկեանին, Եակօ Ասփաս դարձեալ հաւասարեցուց հաշիւը:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Սեւիյա – Ռէալ Վայատոլիտ 1-1
- Սելթա Տէ Վիկօ – Պարսելոնա 2-2
- Աթլեթիքօ Մատրիտ – Տեփ.Ալավէս 2-1
- Վիյարէալ – Վալենսիա 2-0
- Էսփանիոլ – Ռէալ Մատրիտ 0-1
- Խեթաֆէ – Ռէալ Սոսիետատ 2-1
Դասաւորում.1)Ռէալ Մատրիտ 71 կէտ 60-21, 2)Պարսելոնա 69 կէտ 72-33, 3)

Աթլեթիքօ Մատրիտ 58 կէտ 41-23, 4)Սեւիյա 54 կէտ 45-33:
Ռմբարկուներ.1)Լ.Մեսսի-Պարսելոնա 21 կոլ, 2)Ք.Պենզեմա-Ռէալ Մատրիտ 17
կոլ, 3)Ժ.Մորենօ-Վիյարէալ 13 կոլ:

Անգլիոյ Բաժակ

Եունայթըտ, Սիթի, Չելսի Եւ Արսենալ Յաղթեցին
Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի
քառորդ աւարտական հանգրուանի առաջին մրցումին, 20-րդ
դիրքը գրաւող «Նորիչ Սիթի»ն
իր դաշտին վրայ ընդունեց 5-րդ
դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Եունայթը»ը: Հաւասարակշռուած
մրցումի 51-րդ վայրկեանին,
«Եունայթըտ»ի նիկերիացի յարձակող Իկհալօ բացաւ մրցումին
հաշիւը: 75-րդ վայրկեանին, «Սիթի»ի Քանթուէլը հաւասարեցուց հաշիւը,
արժանթինցի Պուենտայի փոխանցումով: 89-րդ վայրկեանին, «Սիթի»ի
զուիցերիացի կեդրոնական պաշտպան Քլոզէ կարմիր քարտ ստացաւ: Մրցումի հիմնական ժամանակը աւարտեցաւ 1-1 հաշիւով հաւասարութեամբ:
Երկարաձգումի 118-րդ վայրկեանին, «Եունայթըտ»ի կեդրոնական պաշտպան
Հերի Մակուայր նշանակեց խումբին երկրորդ եւ յաղթանակի կոլը: Այսպիսով,
«Մանչեսթըր Եունայթըտ» հասաւ կիսաւարտական հանգրուան: Ամենազօրաւոր
բախումը տեղի ունեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող «Լեյսթըր Սիթի»ի դաշտին վրայ,
ուր 4-րդ դիրքը գրաւող «Չելսի»ն յաղթանակ տարաւ կիսապաշտպան Պարքլիի
63-րդ վայրկեանին նշանակած կոլով եւ Վիլիանի փոխանցումով: Ստորեւ տեսնել
արձանագրուած արդիւնքները.
- Նորիչ Սիթի – Մանչեսթըր Եուն. 1-2 յետ երկրձգ.
- Շեֆիլտ Եուն.– Արսենալ 1-2
- Լեյսթըր Սիթի – Չելսի 0-1
- Նիւքեսըլ Եուն.– Մանչեսթըր Սիթի 0-2
Կիսաւարտական հանգրուանին պիտի մրցին հետեւեալ խումբերը.
- Մանչեսթըր Եուն. – Չելսի եւ Արսենալ – Մանչեսթըր Սիթի

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Լիվըրփուլ Անգլիոյ Ախոյեան
Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 31-րդ հանգրուանի վերջին մրցումներու ծիրին մէջ,
4-րդ դիրքը գրաւող «Չելսի»ն
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ
դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր
Սիթի»ին դէմ: «Չելսի»ն աւելի
արդիւնաւէտ ձեւով գործող կազմն
էր եւ 36-րդ վայրկեանին, Փուլիսիչ
նշանակեց «Չելսի»ի կոլը: 55-րդ
վայրկեանին, Տէ Պրոյն նշանակեց հաւասարութեան կոլը: 77-րդ
վայրկեանին, «Սիթի»ի պրազիլցի
կիսապաշտպան Ֆերնանտինիօ
կարմիր քարտ ստացաւ եւ Վիլիան նշանակեց ուգանային հարուածէն: «Չելսի»
յաղթանակ տարաւ ու «Մանչեսթըր Սիթի» կրեց իր 8-րդ պարտութիւնը:
Այսպիսով առաջատար «Լիվըրփուլ» անհասանելի դարձաւ ու շահեցաւ իր
առաջին ախոյեանութեան տիտղոսը «Փրեմիըր Լիկ»ի սկիզբէն ի վեր 1992
թուականին: «Մանչեսթըր Եունայթըտ» տիտղոսը շահած է 13 անգամ, «Չելսի»՝
5 անգամ, «Մանչեսթըր Սիթի»՝ 4 անգամ, «Արսենալ»՝ 3 անգամ, «Պլեքպըրն
Ռովըրզ» եւ «Լեյսթըր Սիթի»՝ մէկական անգամ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Լեյսթըր Սիթի – Պրայթըն Էնտ Հով Ալպիըն 0-0
- Մանչեսթըր Եուն. – Շեֆիլտ Եուն. 3-0
- Լիվըրփուլ – Քրիսթըլ Փալաս 4-0
- Չելսի – Մանչեսթըր Սիթի 2-1
Դասաւորում. 1)Լիվըրփուլ 86 կէտ 70-21, 2)Մանչեսթըր Սիթի 63 կէտ 77-33,
3)Լեյսթըր Սիթի 55 կէտ 59-29, 4)Չելսի 54 կէտ 55-41, 5)Մանչեսթըր Եուն. 49
կէտ 48-31:
Ռմբարկուներ. 1)Ճ.Վարտի-Լեյսթըր Սիթի 19 կոլ, 2)Փ.Օպամեյանկ-Արսենալ 17
կոլ, 3)Մ.Սալահ-Լիվըրփուլ 17 կոլ:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Հոֆընհայմ Յաղթեց Պորուսիային
Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան վերջին՝ 34-րդ հանգրուանի մրցումներու
ծիրին մէջ տեղի ունեցան հեեւեալ մրցումները.
- Վոլֆսպուրկ – Պայըրն Միւնիխ 0-4
- Պոր.Տորթմունտ – Հոֆընհայմ 0-4
- Աուկսպուրկ – ՌՊ Լայփցիկ 1-2
- Պոր.Մէօնշընկլատպախ – Հերթա Պերլին 2-1
Շար. Էջ 21

21

ՉորեքշաբÃÇ, 1 Յուլիս 2020

ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Սկիզբը Էջ 20
- Պայէր Լեվերքուզըն – Մայնց05
1-0
Այս հանգրուանին, 7-րդ դիրքը
գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտէն
դուրս յաղթեց 2-րդ դիրքը գրաւող
«Պորուսիա Տորթմունտ»ին, Քրամարիչի երեք կոլերով եւ մէկ
տուգանայինով ու օգտուելով
«Վոլֆսպուրկ»ի պարտութենէն
գրաւեց 6-րդ դիրքը: Սարգիս
Ադամեան դարձեալ բացակայեցաւ «Հոֆընհայմ»ի կազմէն: «Պայըրն»ի Թոմաս
Մուլըրը իր խումբի մրցումին կատարեց իր 21-րդ փոխանցումը, որ մրցանիշ
մըն է: «Ֆորթունա Տուսըլտորֆ» եւ «Փատըրպորն» հրաժեշտ տուին առաջին
դասակարգին, իսկ «Վերտէր Պրեմըն» պիտի մրցի Բ.դասակարգի երրորդ դիրքը
գրաւող խումբին դէմ մնալու համար առաջին դասակարգին մէջ:
Դասաւորում. 1)Պայըրն 82 կէտ 100-32, 2)Պորուսիա Տ. 69 կէտ 84-41, 3)Լայփցիկ
66 կէտ 81-37, 4)Պոր.Մէօնշընկթատպախ 65 կէտ 66-40, 6)Հոֆընհայմ 52 կէտ
53-53:
Ռմբարկուներ. 1)Ռ.Լեվանտովսքի-Պայըրն 34 կոլ, 2)Թ.Վերնըր-Լայփցիկ 28 կոլ,
3)Ճ.Սանչօ-Պորուսիա Տորթմունտ 17 կոլ:

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Միլան Յաղթեց Ռոմային

Կիսաւարտական հանգրուանին պիտի մրցին հետեւեալ խումբերը.
Զենիթ – Սպարտակ Մ. եւ Խիմքի – Ուրալ:

Ռուսիոյ Ախոյեանութիւն

Սոչի Հաւասարեցաւ Մինչ Ուրալ Յաղթեց
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանին, Հայաստանի հաւաքականի
յարձակող Ալեքսանտր Կարապետեանի մաս կազմած 10-րդ դիրքը գրաւող
«Սոչի»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 14-րդ դիրքը գրաւող «Կրոզնի»ի դէմ եւ
հաւասարեցաւ: Կարապետեան դաշտ մտաւ 81-րդ վայրկեանին: Առաջատար
«Զենիթ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 16-րդ դիրքը գրաւող Սամարայի
«Կրիլիա Սովետով»ի դէմ եւ յաղթանակ տարաւ Ցիուպայի 64-րդ եւ 70-րդ
վայրկեաններուն տուգանային հարուածներէ նշանակած կոլերով: 12-րդ
դիրքը գրաւող Եքաթերինպուրկի «Ուրալ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 13-րդ
դիրքը գրաւող «Թամպով»ի դէմ եւ յաղթեց ռումանացի կիսապաշտպան Էրիք
Պիքֆալվիի կոլերով: Հայաստանի հաւաքականի պաշտպան Վարազդատ
Հարոյեան մնաց «Ուրալ»ի պահեստայիններու նստարանին վրայ: Խումբը 28
կէտով գրաւեց 10-րդ դիրքը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Կրոզնի – Սոչի 1-1
- Զենիթ Ս.Փեթեր.– Կրիլիա Սովետով Սամ.2-1
- Տինամօ Մ. – ԲԿՄԱ Մ. 0-0
- Սպարտակ Մոսկուա – Ուֆա 0-0
- Ռուպին Քազան – Լոքոմոթիւ Մ.0-2
- Ռոսթով – Արսենալ Թուլա 2-1
- Ուրալ Եքաթ.– Թամպով 2-1
Դասաւորում. 1)Զենիթ 56 կէտ 50-11, 2)Լոքոմոթիւ 47 կէտ 35-25, 3)Ռոսթով 41
կէտ 42-45, 10)Ուրալ 28 կէտ 29-44, 11)Սոչի 28 կէտ 37-30:

Շուէտի Բաժակ

Չալըշըրի Կէօթըպորկը Յաղթական
Շուէտի ֆութպոլի բաժակի քառորդ աւարտական հանգրուանի մրցումներուն
արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Համարպի – ԻՖՔ Կէօթըպորկ 1-3
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ, Հայաստանի հաւաքականի պաշտպան Անտրէ
Չալըշըրի մաս կազմած «ԻՖՔ Կէօթըպորկ»ը յետ երկարաձգումի յաղթանակ
տարաւ եւ անցաւ կիսաւարտական հանգրուան: Չալըշըր մասնակցեցաւ
ամբողջ մրցումին:

Դանիոյ Ախոյեանութիւն

Պապայեան Կոլի Եւ Փոխմի Հեղինակ
Շաբթուան ընթացքին շարունակուեցան Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան
27-րդ հանգրուանի մրցումները: 5-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն իր դաշտին
վրայ մրցեցաւ 16-րդ դիրքը գրաւող Ճենովայի «Սամփտորիա»ին դէմ: 11-րդ
վայրկեանին, Կապիատինի յառաջ տարաւ «Սամփտորիա»ն, սակայն «Ռոմա»ի
Ծեքօն 64-րդ եւ 85-րդ վայրկեաններուն նշանակեց երկու կոլեր, Փելեկրինիի եւ
Քրիսթանթէի փոխանցումներով ու «Ռոմա» յաղթանակ տարաւ: Մխիթարեան
հիմնական կազմին մէջն էր եւ փոխարինուեցաւ 85-րդ վայրկեանին:
Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 28-րդ հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Եուվենթիւս – Լեչչէ 4-0
- Լացիօ Ռոմա – Ֆիորենթինա 2-1
- Միլան – Ռոմա 2-0
- Նափոլի – ՍՓԱԼ Ֆերրարա 3-1
- Փարմա – Ինթէր Միլան 1-2
- Ուտինեզէ – Աթալանթա 2-3
Հինգերորդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 8-րդ
դիրքը գրաւող «Միլան»ի դէմ եւ կրեց իր 8-րդ պարտութիւնը, երբ զիջեցաւ
խրուաթ Ռեպիչի 76-րդ վայրկեանի կոլով եւ Չալհանօղլուի 89-րդ վայրկեանի
տուգանային հարուածով: Մխիթարեան «Ռոմա»ի հիմնական կազմին մէջն էր
եւ փոխարինուեցաւ 69-րդ վայրկեանին: «Նափոլի» յաղթանակ տանելով երեքի
նուազեցուց կէտերու տարբերութիւնը «Ռոմա»ի հետ: Յաջորդ մրցումները
ճակատագրական պիտի ըլլան «Ռոմա»ի համար:
Դասաւորում. 1)Եուվենթիւս 69 կէտ 56-24, 2)Լացիօ 65 կէտ 64-27, 3)Ինթէր
Միլան 61 կէտ 56-29, 4)Աթալանթա 57 կէտ 80-39, 5)Ռոմա 48 կէտ 53-38
Ռմբարկուներ. 1)Ք.Իմմոպիլէ-Լացիօ 28 կոլ, 2)Ք.Ռոնալտօ-Եուվենթիւս 23 կոլ,
3)Ռ.Լուքաքու-Ինթէր Միլան 19 կոլ:

Ռուսիոյ Բաժակ

Հարոյեանի Ուրալը Հասաւ Կիսաւարտական
Ռուսիոյ բաժակի մրցաշարքի քառորդ աւարտական հանգրուանի վերջին
մրցումին, երկրորդ դասակարգի Եարոսլավլ քաղաքի «Շիննիկ»ը իր դաշտին
վրայ մրցեցաւ առաջին դասակարգի 12-րդ դիրքը գրաւող Եքաթերինպուրկի
«Ուրալ»ին դէմ: «Ուրալ» յաղթանակ տարաւ եւ ապահովեց կիսաւարտական
հանգրուանի իր տոմսը: Հարոյեան մնաց պահեստայիններու նստարանին վրայ:
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- Շիննիկ Եարոսլավլ (Բ.) – Ուրալ Եքաթ. 0-2

Դանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան
7-14-րդ դիրքերը գրաւած խումբերու մրցաշարքի չորրորդ մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ
արդիւնքը.
- Հոպրօ – Էսպիըրկ 2-1
Այս արդիւնքին հիման վրայ,
«Հոպրօ» 30 կէտով ամրապնդեց
իր 3-րդ դիրքը: Այս մրցումին,
Հայաստանի հաւաքականի կիսապաշտպան Էտկար Պապայեան
մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին «Հոպրօ»ի կազմէն եւ դարձաւ առաջին
կոլին փոխանցում կատարողը 69-րդ վայրկեանին եւ երկրորդ կոլը նշանակողը
74-րդ վայրկեանին:

Սլովաքիոյ Ախոյեանութիւն

Բիչախճեան Կոլ Նշանակեց
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Սլովաքիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին
արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Ժիլինա – Սլովան Պրաթիսլավա 2-3
Հայաստանի ֆութպոլի երիտասարդական հաւաքականի կիսապաշտպան
Վահան Պիչախճեանի մաս կազմած 2-րդ դիրքը գրաւող «Ժիլինա»ն իր դաշտին
վրայ մրցեցաւ առաջատար «Սլովան Պրաթիսլավա»ի դէմ եւ կրեց իր 4-րդ
պարտութիւնը: Պիչախճեան դաշտ մտաւ 62-րդ վայրկեանին, որպէս առաջին
փոխարինող:
Սլովաքիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 25-րդ հանգրուանին արձանագրուեցաւ
հետեւեալ արդիւնքը.
- Ռուժոմպերոք – Ժիլինա 2-1
Երկրորդ դիրքը գրաւող «Ժիլինա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 6-րդ դիրքը
գրաւող «Ռուժոմպերոք»ի դէմ եւ կրեց իր 5-րդ պարտութիւնը: Դաշտի տէրերը
նշանակեցին Կերեցի միջոցով 45-րդ վայրկեանին եւ Ալմասիի տուգանային
հարուածով 64-րդ վայրկեանին: Վահան Բիչախչեան մասնակցեցաւ ամբողջ
մրցումին եւ 72-րդ վայրկեանին նշանակեց «Ժիլինա»ի միակ կոլը: «Ժիլինա»
48 կէով մնաց 2-րդ դիրքին վրայ:
Շար. Էջ 22
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Սկիզբը Էջ 21

Ֆութսալ
Հայաստանի Բաժակ

Լէօ Շահեցաւ Տիտղոսը

Սերպիոյ Բաժակ

Վոյվոտինա Տիտղոսակիր
Սերպիոյ ֆութպոլի բաժակի աւարտական մրցումը տեղի ունեցաւ Նիշ քաղաքի
«Կրատսքի Սթատիոն Չայր» մարզադաշտին վրայ 2-րդ դիրքը գրաւած
Պելկրատի «Փարթիզան»ին եւ 3-րդ դիրքը գրաւած Նովի Սատի «Վոյվոտինա»ին
միջեւ: Վուքատինովիչ՝ 37-րդ եւ Պոյիչ՝56-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին
«Վոյվոտինա»ի կոլերը, մինչ Սթեֆանովիչ՝ 80-րդ եւ Փավլովիչ՝ 90+6-րդ
վայրկեաններուն նշանակեցին «Փարթիազան»ի կոլերը: Մրցումի հիմնական
ժամանակաը աւարտեցաւ 2-2 հաշիւով հաւասարութեամբ: Տուգանային
հարուածներով յաղթանակ տարաւ «Վոյվոտինա»ն 4-2 հաշիւով եւ շահեցաւ
տիտղոսը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- Վոյվոտինա Նովի Սատ – Փարթիզան Պելկրատ 2-2 տուգ.4-2

Եղիշէ Մելիքեան Միացաւ Ալաշկերտին
Հայաստանի ֆութպոլի «Ալաշկերտ» ակումբը Հայաստանի
հաւաքականի նախկին մարզիկ
եւ Ուքրանիոյ «Լվով» ակումբի
մարզիչ Եղիշէ Մելիքեանը նշանակեց խումբի մարզիչ: Մելիքեան մաս կազմած է շարք մը
ուքրանական խումբերու եւ
Տոնեցքի «Մեթալուրկ»ի կազմին
հետ շահած է ախոյեանութեան
պրոնզէ մետալը: 2015-ին սկսած
է իր մարզչական ասպարէզը եւ
մարզած է ուքրանական խումբեր: «Մեթալուրկ» եւ «Սթալ» ակումբներու մինչեւ
19 եւ 21 տարեկան խումբերու մարզիչ դարձած է: Մարզած է «Սթալ»ի առաջին
խումբը: 2019-ին սկսաւ մարզել «Լվով»ը եւ լաւ արդիւնքներ արձանագրեց
խումբին հետ: Ան Եւրոպական Ֆութպոլի ֆետերասիոնի Փրօ կարգի մարզիչ
է եւ դասախօս:

Ֆութսալի Հայաստանի բաժակի մրցաշարքի աւարտական մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
-Լէօ – Էքօ Վիլ 11-5
Այս արդիւնքին հիման վրայ, ֆութսալի Հայաստանի ախոյեան «Լէօն»ն շահեցաւ
բաժակի իր առաջին տիտղոսը: Մրցաշարքի ամենալաւ մարզիկ ընտրուեցաւ
«Լէօ»ի Սարօ Գալստեանը, ամենալաւ բերդապահ՝ «ՀՊՏՀ»ի Արմէն Ֆիշեանը,
իսկ ամենալաւ ռմբարկու՝ «Լէօ»ի Գարեգին Մաշումեանը եւ «Էքօ Վիլ»ի Վահան
Սարգսեանը:

Ճատրակ
Տիգրան Պետրոսեանի Առցանց Մրցաշարք

11 Ամեայ Ախոյեանը

Աւարտեցան Տիգրան Պետրոսեանի անուան ճատրակի
առցանց մրցաշարքի մրցումները: 11 հանգրուան ետք 10 կէտ
շահելով մրցաշարքին տիտղոսը
շահեցաւ 11 տարեկան Բենիկ
Ակասարովը: 2-րդ դիրքը գրաւեց
Արամ Վարդանեանը, 3-րդ՝
Ռոպերթ Փիլիպոսեան, 4-րդ՝
Տիգրան Ղազարեան եւ 5-րդ՝
Էմին Օհանեան: Մրցաշարքին
մասնակցեցան 357 կրտսեր
վարպետներ:

Ճատրակ
Արսէն Եղիազարեանի Առցանց Մրցաշարք

Շանթ Սարգսեան Շահեցաւ Տիտղոսը
Աւարտեցան վաղամեռիկ ճատրակի վարպետ Արսէն Եղիազարեանի
անուան ճատրակի առցանց մրցաշարքի
մրցումները: 9 հանգրուան ետք 8
կէտ շահելով մրցաշարքին տիտղոսը
շահեցաւ մեծ վարպետ Շանթ Սարգսեանը: 7 կէտով 2-րդ դիրքը գրաւեց
Հայկ Մարտիրոսեանը, 3-րդ՝ Մանուէլ
Պետրոսեան եւ 4-րդ՝ Աննա Սարգսեան:
Մրցաշարքին մասնակցեցան 54 վարպետներ, որոնցմէ 8՝ մեծ վարպետներ: Արսէն Եղիազարեան կեանքէն հեռացաւ
2020-ի Ապրիլին, 49 տարեկան հասակին:

Ճատրակ
Համահայկական Առցանց Մրցաշարք

Գոհացուցիչ Մասնակցութիւն

Հ.Բ.Ը.Մ.ի հայկական առցանց համալսարանի կազմակերպութեամբ տեղի
ունեցաւ ճատրակի առաջին առցանց համահայկական մրցաշարքը: Մրցաշարքին մասնակցեցան 520 կրտսեր եւ պատանի վարպետներ 36 երկրէ:

VARTAN OUZOUNIAN

SUPPORT

Founder of Tekeyan Centre,
Chairman of Tekeyan
Centre Fund Armenia

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

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

$100

□ $200

□ $300

□ other _________

Please make your cheque payable to:
Nor Or Charitable Foundation

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

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

of five Tekeyan Schools
in Armenia and Artsakh
PROGRAM SINCE 2010

In 2010-2019 Support Schoolchildren
spent about $ 240,800 on school projects
and involved more than 6,800
schoolchildren from Yerevan, Gyumri,
Stepanavan, Karbi village and
Artsakh Berdzor town.
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Լուրեր Աշխարհէն

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Թուրքիան Արաբներու Թշնամին Է. Ամրօ Մուսա

Եգիպտացի անուանի քաղաքական
գործիչ Ամրօ Մուսա (Արաբական
Լիկայի նախկին առաջին քարտուղար
եւ Եգիպտոսի նախկին Արքաին
Գործոց նախարար), որ օրեր առաջ
խօսած է «Սքայ նիւզ արապիք»
կայանին ըսած է, որ այսօրուան
դրութեամբ Թուրքիան կը համարուի
արաբական աշխարհի թիւ մէկ
թշնամին։
Մուսա մասնաւորապէս ըսած է ՝
«Թուրքիան ներկայիս արաբական
աշխարհին համար մեծագոյն վտանգն
է: Այս երկիրը վերջին օրերուն
զինուորական քայլերու դիմեց արաբական աշխարհի երեք տարբեր
կէտերու
մէջ` հիւսիսային Իրաքի
մէջ օդային հարուածներու ճամբով,
հիւսիսային Սուրիոյ մէջ գետնի վրայ
զինուորական ներկայութեամբ, Լիպիոյ
մէջ ցամաքային, ծովու, վարձկաններու եւ միլիսներու ճամբով»:
«Շրջանին մէջ կը դիմագրաւենք շատ
վտանգաւոր զարգացումներ, որոնց
նորագոյնը Թուրքիոյ նոյն պահուն
մէկէ աւելի վայրի մէջ գտնուելու
կարողութիւնն է, ուստի Թուրքիան
իր ռազմավարական կարողութեան
պատճառով արաբական աշխարհին

համար աւելի վտանգաւոր է, քան
Իրանը, ինչպէս նաեւ անդամ է ՆԱԹՕին եւ ռազմավարական ու հսկայական
յարաբերութիւններ ունի Միացեալ
Նահանգներու, Ռուսաստանի, ինչպէս
նաեւ հասարակաց շահեր Եւրոպական Միութեան հետ»:
Մուսա կը կարծէ, թէ «Կարելի
պիտի չըլլար Թուրքիոյ ընել ինչ
որ կ’ընէ Լիպիոյ մէջ, կամ անցնիլ
Միջերկրականի ջուրերը, կամ
պարտադրել իր ռազմավարական
ներկայութիւնը, վարձականներու
եւ միլիցներու
ճամբով առանց
մեծ ուժերուն համաձայնութեան»,Աւելցնելով, որ Անգարա անշուշտ որ
օգուտ կը քաղէ այդ բոլորէն:
Ան մատնանշած է, որ մեծ ուժերը
ներկայ են Լիպիոյ մէջ, ինչպէս՝
Միացեալ Նահանգներ, Ռուսաստան
կամ եւրոպական այլ երկիրներ:
«Պայման չէ որ այս երկիրներու շահերը
համահունչ ըլլան, բայց բոլորն ալ կը
ձգտին պահելու իրավիճակը ինչպէս
որ է, մինչեւ յարմար կարգաւորում»:
Ըստ Մուսայի, այս ուժերը « Չեն
ուզեր, որ Սարաժը՝ (Թրիփոլիի կառավարութեան նախագահը) տիրանայ
ամէն ինչի, ոչ ալ Հաֆթարը (Լիպիոյ
Ազգային Բանակի հրամանատարը)
տիրանայ ամէն ինչի»:
Ուշագրաւ է, որ Ամրօ Մուսայի այս
աննախադէպ յայտարարութիւնը
կը հնչէ Եգիպտոսի նախագահ Զօր.
Ապտըլ Ֆաթահ Ալի Սիսի բաւական ձիգ
յայտարարութիւններէն առաջ, որոնց
ընթացքին Սիսի անուղակիօրէն ըսած
է, որ իրենք Լիպիոյ հարցով վճռական
են եւ դէմ պիտի դնեն արաբական
շահերուն դէմ գործողներուն։

«Քորոնա»Ն Մօտ Չէ Իր Աւարտին. ԱՀԿ-ի Տնօրէն

Ի՞նչ Պատկեր Ունի Ծիծեռնակաբերդի Տարածքը
Հրդեհէն Ետք

DroDrone-ի ֆէյսպուքեան էջին վրայ
հրապարակուած է լուսանկար մը,
որ առնուած է 26 Յունիսի Մարզահամերգային համալիրի յարակից
տարածքը տեղի ունեցած հրդեհէն

ետք։
Լուսանկարը
մակագրուած
է,
Ծիծեռնակաբերդը` հրդեհէն յետոյ։
Այնտեղ կ’երեւի, թէ ինչ տեսք ունի
տարածքը հրդեհէն ետք։

Հայաստանի մէջ Արտադրուած Են 82 մմ
Ականանետեր
«Հպարտութեամբ արտադրուած է
Հայաստանի մէջ»,- լուսանկարներուն
կից գրած է նախարարը:
Նշենք, որ խօսքը 82 միլիմեթրանոց
ականանետերու եւ անոնց համար
նախատեսուած արկերու մասին է:

Բարձր արհեստագիտութիւններու
արդիւնաբերութեան նախարար
Յակոբ Արշակեան ֆէյսպուքեան իր
էջին վրայ հրապարակած է հայկական արտադրութեան ականանետերու
լուսանկարներ:

Տեղական Լուրեր
Ամերիկացի Մը Եւ Իր Ընտանիքի 27 Անդամները
Վարակուած Են «Քովիտ»ով

«Քորոնա» ժահրի համավարակը
մօտ ապագային պիտի չաւարտի:
CNN-ի փոխանցմամբ՝ նման յայտարարութեամբ հանդէս եկած է Առողջապահութեան
համաշխարհային
կազմակերպութեան գլխաւոր տնօրէն
Թետրոս Ատհանոմ Կեպրէյեսուսը:
«Այն նոյնիսկ մօտ չէ աւարտին: Թէեւ
շատ երկիրներ առաջընթաց գրանցած
են, համավարակը իրականութեան
մէջ կ’արագանայ: Մենք այս հարցով
բոլորս միասին ենք եւ երկար ենք
պիտի մնանք այս վիճակին մէջ: Մենք
արդէն շատ կորսնցուցած ենք, սակայն

չենք կրնար կորսնցնել յոյսը»,- ըսած է
Կեպրէյեսուսը Ժընեւի մէջ կայացած
ճեպազրոյցի ժամանակ:
Ան նշած է նաեւ, որ վաղը կը լրանայ վեց
ամիսը այն օրէն, երբ ԱՀԿ-ն առաջին
անգամ տեղեկացուած է Չինաստանի
մէջ թոքաբորբի տարածման դէպքերու մասին, ինչը, ինչպէս աւելի ուշ
պարզուեր էր, պայմանաւորուած էր
նոր տեսակի «Քորոնա» ժահրով:
Յիշեցնենք, որ ողջ աշխարհի մէջ
«Քորոնա» ժահրով վարակուածներու թիւը գերազանցած է 10 մլն-ը,
մահացածներունը՝ 500 000-ը:

ԱՄՆ Քալիֆորնիա նահանգէն Ռիչըրտ
Կարայը եւ անոր ընտանիքի 27
անդամները վարակուած են «Քորոնա»
ժահրով: Ռիչըրտի 60-ամեայ հայրը եւս
վարակուած է եւ մահացած:
New York Post-ը կը յայտնէ, որ
առաջինը վարակուած է Ռիչըրտը:
«Ամէն ինչ սկսաւ հարբուխէն եւ
գլխացաւէն, իսկ աւարտեցաւ բարձր
ջերմութեամբ եւ տենդով»,- պատմած
է ան:
Շուտով Ռիչըրտէն վարակուած է նաեւ
անոր 60-ամեայ հայրը: «Քորոնա»
ժահրով վարակուած են նաեւ
Ռիչարտի երեխաները, անոր եղբօր
յղի կինը եւ մնացեալ ազգականները:
Անոնց մեծ մասը արդէն ապաքինուած
է, ինչպէս եւ ինքը՝ Ռիչարտը: Անոր
հայրը, սակայն, մահացած է:
Ռիչըրտը ստոյգ չի գիտեր, թէ ինքն ու իր
ընտանիքի մնացած բոլոր անդամները
ինչպէս վարակուած են: Ան կ’ենթադրէ,
որ պատճառը կրնար ըլլալ մայիսի
կէսին ազգականի այցելութիւնը:
Բացառուած չէ նաեւ, որ «Քորոնա»
ժահրը իրենց ընտանիք կրնար բերել

իր մօրը խնամողը:
Ռիչըրտ իր պատմութեան մասին
յայտնած է լրագրողներուն, որ
միւսներուն նախազգուշացնէ ժահրի
վտանգաւորութեան մասին:
«Չեմ ուզեր, որ հօրս մահը զուր
ըլլայ: Կ’ուզեմ, որ մարդիկ հասկնան՝
«Քորոնա» ժահրը իրական սպառնալիք
է»,- ըսած է ան:
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Տեղական Լուրեր
Աթաթուրքի Արձանին Վրայ Պաստառ՝ «Այո Ես
Մեղաւոր Եմ...»

ԱՄՆ մայրաքաղաքին մէջ Աթաթուրքի
արձանին վրայ յոյներու փակցուցած
պաստառը կատղեցուցած է թուրքերը։
Թրքական Nethaber–ի փոխանցմամբ՝
Ուաշինկթընի մէջ Աթաթուրքի արձանի
վրայ փակցուցած են «Այո, ես մեղաւոր եմ մարդկութեան դէմ յանցանքի

համար» գրութեամբ պաստառ:
«Յունական ցեղասպանութեան
կեդրոն»–ի տարածած յայտարարութեան մէջ նշուած է, որ այս գործողութիւնը կազմակերպած է 1922
թուականին Իզմիրէն հեռացած յոյն
ընտանիքի ժառանգ։

Վարակակիրներու Թիւը Կը Շարունակէ Աճիլ

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.

ԽՆԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
Միացեալ նահանգներէն առնուազն
հինգը յայտնած են ուրբաթ օր,
«Քորոնա» ժահրով վարակի միօրեայ
մրցանշային ցուցանիշի մասին՝
մեծցնելով վարակման դէպքերու
աւելնալուն շուրջ մտահոգութիւն, որ
ստիպած է նահանգներէն շատերը մէկ
կողմ դնել տնտեսութիւն վերաբանալու
միտքը:
Ըստ CNN-ին՝ խօսքը Ֆլորիտա,
Ճորճիա, Այտահո, Թենuսի եւ Եութա
նահանգներու մասին է: Ըստ տեղի
առողջապահութեան հարցերով գերատեսչութիւններու տուեալներուն՝
վերջին մէկ օրուան ընթացքին,
վարակման մրցանշային ցուցանիշներ
արձանագրուած են:
Ֆլորիտայի մէջ, օրինակ, այդ ցու-

ցանիշը հասած է 8938-ի: Նշուած
է, որ երկրի ողջ տարածքին վրայ
արձանագրուած ցուցանիշը նաեւ
աճած է՝ հասնելով շուրջ 40000-ի:
Ընդհանուր առմամբ՝ 33 նահանգի մէջ
արձանագրուած տուեալները բարձր են
նախորդ շաբթուան ցուցանիշներէն:
Վերաբացումի ծրագիրներէն հրաժարած են Թեքսասը, Ֆլորիտան,
Արիզոնան, Արքանզասը, Տելաուերը,
Այտահօն, Լուիզիանան, Մէյնը, Նեւատան, Նիու Մեքսիքոն եւ Հիւսիսային
Քարոլայնան: Համաճարակի բռնկման
պահէն ի վեր Միացեալ նահանգներուն
մէջ արձանագրուած է «Քորոնա»
ժահրով վարակակիրներու աւելի
քան 2.5 մլն պարագայ, իսկ մահուան՝
127673:

Կարդացէ՛ք եւ Տարածեցէ՛ք
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ՄԱՄՈՒԼ-ը
www.ramgavar.am

Գաղութիս շնորհալի երիտասարդներէն իրաւաբան Ռաֆֆի եւ Տիկ.
Անժելա Գասապեան, Յունիս 4, 2020-ին բախտաւորուած են երկրորդ
մանչ զաւակով մը, որ անուանած են՝
ԱՐԷՆ ՎԱՐԱԳ
Այս ուրախ առիթով ջերմօրէն կը շնորհաւորենք նորածինին ծնողները,
Գասապեան ընտանիքի անդամները եւ մեծ ծնողները՝ ՀԲԸՄիութեան
Արեւմտեան Շրջանի Վարչութեան մեծագործ նախկին Ատենապետ՝
Ընկ. Գրիգոր եւ Տիկ. Լուսի Գարակէօզեանները, մաղթելով նորածինին,
իր ծնողներուն եւ եղբօրը քաջառողջ եւ երջանիկ օրեր։
ՌԱԿ Հերեան Ակումբ
«Նոր Օր»ի վարչութիւն

«Նոր Օր»ի Յայտարարութիւն
«Նոր Օր»ը ՌԱԿ Արեւմտեան ԱՄՆի Շրջանային Վարչութեան
պաշտօնաթերթն ըլլալով կը յարգէ բազմակարծութիւնը եւ խօսքի
ազատութիւնը:
«Նոր Օր»ը միաժամանակ իրեն իրաւունք կը վերապահէ կարգ
մը գրութիւններու տեղ չտալ, եթէ անոնք չեն համապատասխաներ լրագրութեան միջազգայնօրէն ընդունուած հիմնական
օրէնքներուն եւ խիստ հակասութեան մէջ կը գտնուին ՌԱԿ-ի
գաղափարախօսութեան հետ:
Կը յիշեցնենք նաեւ թէ՝ թերթիս մէջ տպուած կարգ մը յօդուածներու արտայայտած միտքերն ու գաղափարները անպայմանօրէն
չեն արտայայտեր ՌԱԿի տեսակէտը:

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

