
ՌԱԿ-ի Կեդրոնական Վարչութենէն 
եւ  Շրջանի Շրջանային Վարչութե-
նէն կազմուած պատուիրակութեան 
հետ, գլխաւորութեամբ ՌԱԿ-ի Կեդր. 
Վաչութեան Ատենադպիր եւ Շրջա-
նիս Վարչութեան Ատենապետ Տոքթ. 
Ռաֆֆի Պալեանի։

Մարտ 1-ի զոհերու յիշատակը մէկ 
վայրկեան լռութեամբ յարգելով: 
Նիկոլ Փաշինեանը ելոյթը սկսաւ 
Հայաստանի առջեւ ծառացած 
մարտահրաւէրները նշելով։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 1 
Մարտին, Հանրապետութեան 

հրապարակին վրայ հաւաքուած 
տասնեակ հազարաւորներու 
ներկայութեան հանրահաւաքը 
սկսաւ Հայաստանի օրհներգով եւ 
Արցախեան 2-րդ պատերազմի ու 

Henry J.M. Nouwen has been one of my most favorite 
authors whose writings are the best reflections, espe-
cially during the Lenten journey. Each of his reflec-
tions is like a multi-vitamin for the soul, which leads us 
to spiritual transformation.

Փետրուարի 24ին կայացաւ Հայաստանից Ամերիկա 
պարէնի եւ սննդամթերքի ներկրմանը նուիրուած գործա-
րարների սեմինար` հեռավար ձեւաչափով: Սեմինարը 
կազմակերպել էր Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխաւոր 
հիւպատոսութիւնը` տեղական Հայ-ամերիկեան գործա-
րար խորհրդի աջակցութեամբ:

Արտակարգ պայմաներու տակ է որ հաւաքուած 
ենք այսօր: Պատմութեան մէջ առաջին անգամ 
ըլլալով, անդամակցութեան, մասնաճիւղերուն 
եւ Կեդրոնական Վարչութեան հանդիպումը 
կազմակերպած ենք առցանց:
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Հաղորդագրութիւն
Հանդիպում ՀՀ Լոս Անճելըսի Գլխաւոր Հիւպատոս՝ 
Դոկտ. Արմէն Բայբուդեանի Հետ

Շար. Էջ 08

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Լուրեր Աշխարհէն

Քոնկրէսականը Պայտընի 
Վարչակազմին Կոչ Ըրած 
Է Պատասխանատւութեան 
Ենթարկելու Ատրպէյճանը 
Հայերու Դէմ Շարունակուող 
Թշնամանքին Համար

Մաքրոն Եւ Էրտողան Կէս 
Տարուան Մէջ Առաջին Անգամ 
Բանակցութիւններ Պիտի Վարեն

Հազարաւորներու Առջեւ Հանդէս Գալով Փաշինեան 
Տագնապէն Ելքի Ճանապարհներու Մասին Խօսեցաւ

Էջ 03 Էջ 13 Էջ 15
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Նախագահ Պերճ Սեդրակեանի Խօսքը 
Ներկայացուած 91-րդ Ընդհանուր 

Ժողովին

“The Inner Voice Of Love” 
Henry J. M. Nouwen

Հայաստանից Ամերիկա Սննդամթերքի 
Ներկրմանը Նուիրուած Սեմինար

Տեղական Լուրեր Վեհափառ 
Հայրապետներուն 

Արձագանգը` 
Հայաստանի Մէջ Տեղի 

Ունեցած Դէպքերուն

25 Փետրուարին Հայաստանի 
մէջ տեղի ունեցած դէպքերուն 
առնչութեամբ Ամենայն Հայոց 
Գարեգին Բ. եւ Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Արամ Ա. վեհափառ 
հայրապետները արտայայտեցին 
իրենց կեցուածքները:
Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. 
կաթողիկոս Դիմատետրի իր էջին 
վրայ գրառում մը կատարելով 
ըսաւ. «Յետպատերազմեան 
ճգնաժամային այս իրավիճա-
կին մէջ, երբ հայրենիքը կը 
դիմագրաւէ քաղաքական, 
տնտեսական եւ հասարակական 
բազմաթիւ մարտահրաւէրներ, 
մեղադրանքներու եւ քաղա-
քական հաշուեյարդարնե-
րու չընդհատուող կոչերը կը 
վտանգեն ազգային միաբա-
նութիւնն ու անվտանգութիւնը:
Մայր աթոռը անթոյլատրելի 
եւ կործանարար կը համարէ 
իրավիճակին յետագայ սրումը` 
կոչ ընելով մեր ժողովուրդին 
դրսեւորելու խոհեմութիւն 
եւ պատասխանատւութիւն, 
չտրուելու սադրանքներուն եւ 
զերծ մնալու քաղաքացիական 
բախումներէն:

Շար. Էջ 06 Շար. Էջ 22

Ձախէն աջ՝ Ընկ. Փանիկ Քէշիշեան, Ընկերուհի Շուշան Պաղպուտարեան, 
Ընկ. Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեան,  Դոկտ. Արմէն Բայբուրդեան, Ընկ. Խաչիկ 
Ճանոյեան եւ Ընկ. Պարէտ Կոստանեան

Ուրբաթ Փետրուար 26, 2021 կ.ե. 
ժամը 5։30-ին գլխաւոր հիւպա-
տոսարանի շէնքին մէջ, տեղի 
ունեցաւ տեղեկատուական տեսա-
կէտով խիստ շահեկան հանդիպում 
մը, ՀՀ Գլխաւոր Հիւպատոս Դեսպան՝ 
Դոկտ. Արմէն Բայբուրդեանի եւ 

Շար. Էջ 08

Շար. Էջ 09

ԱՄՆ Ռոտ Այլընտ նահանգը ներկա-
յացնող դեմոկրատ քոնկրէսական 
Ճիմ Լանկեւինը դատապարտած 
է Սումկայիթի, Կիրովապատի եւ 
Պաքուի մէջ հայերու դէմ Ատրպէյճա-
նի իրականացուցած ջարդերը՝ կոչ 
ընելով Պայտընի վարչակազմին 
պատասխանատւութեան ենթարկելու 
Ալիեւը Հայաստանի եւ Արցախի դէմ 
շարունակուող թշնամանքի համար: 
Քոնկրէսականի յայտարարութիւնը կը 
ներկայացնէ Ամերիկայի «Հայ դատի» 
յանձնախումբը:
«Տիկին խօսնակ, կը կանգնիմ՝ սգալու 
եւ ոգեկոչելու 1988 թուականի 27-29 
փետրուարին Սումկայիթի, 1988-ի 
21-27 նոյեմբերին Կիրովապատի 
եւ 1990ի 13-19 յունուարին Պաքուի 
մէջ հայերու դէմ իրականացուած 
ջարդերու զոհերու յիշատակը:
Այդ իրադարձութիւններու ժամա-
նակ յարձակողները խոշտանգած 
եւ սպաննած են հարիւրաւոր հայ 
բնակիչներ: Կը դատապարտեմ 
այդ կոտորածները եւ Ատրպէյճանի 
կողմէ հայ քաղաքացիներու եւ անոնց 
մշակոյթի դէմ հետագայ յարձակումը:
33 տարի առաջ Սումկայիթի մէջ տեղի 
ունեցած յարձակումներու տարելիցի 
նախաշեմին՝ չմոռնալով նաեւ անցեալ 
աշնանն Արցախի մէջ Ատրպէյճանի 
սանձազերծած յարձակման մասին, 
կոչ կ’ընեմ ԱՄՆ-ին առաջատար դիրք 
գրաւելու Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի 
միջեւ արդար եւ երկարատեւ 
խաղաղութեան հաստատման գործին 
մէջ: Ատրպէյճանը չափազանց երկար 
ժամանակ է անմեղ մարդոց արիւն կը 
թափէ, իսկ անոր գործողութիւնները 
միջազգային կարգի բացայայտ 
խախտում են:
Կոչ կ’ընեմ Պայտընի վարչակազմին 
նախորդ վարչակազմերէն տարբե-
րող մօտեցում դրսեւորել, երբ 
հարցը վերաբերի մեղաւորները 
պատասխանատւութեան կանչելուն: 
ԱՄՆ-ն պէտք է ամէն ինչէ վեր դասէ 
մարդու իրաւունքները»,- ըսած է 
քոնկրէսականը: 

Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ 
Մաքրոն երեքշաբթի երեկոյեան 

տեսա-համաժողվի ձեւաչափով 
բանակցութիւններ պիտի վարէ 
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճէպ Թայէպ 
Էրտողանի հետ, գրած է ԹԱՍՍ-ը։
Նշուած է, որ այն պիտի ըլլայ 
կէս տարուան ընթացքին երկու 
առաջնորդներու միջեւ առաջին 
բանակցութիւնը: Տեսա-համաժողվի  
մեկնարկը նախատեսուած է տեղա-
կան ժամանակով ժամը 18:00-ին, 
որքան կը տեւէ՝ յայտնի չէ:
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Սումկայիթի ջարդը տեղի  
ունեցան  33 տարի առաջ. 
կամ, աւելի ճիշդ կ’ըլլայ ըսել, 
որ  33 տարի առաջ սկսաւ  ու 
դեռ կը շարունակուի: Ե՞րբ  կը 
հասնի իր աւարտին։ Ոչ մէկը 
գիտէ։ Այն պիտի շարունակուի 
այնքան ատեն, որ հայը  թոյլ 
կու տայ։ Ժամանակ մը կար, 
երբ վստահաբար կարելի էր 
պնդել, որ հայը թօթափած 
է վերջին տասնամեակնե-
րու բեռը, ժողովրդավար ու 
կառուցողական ապագա-
յով  տնտեսապէս բռնած է 
զարգացման ճանապարհը։ 
Հիմա  այս միտքը իրատես 
մարդոց առնուազն ծիծաղելու 
առիթը կը հանդիսանայ:  
Լաւատեսութիւնը պարզապէս 
յիմար միամտութիւն էր։ 
Իրականութիւնն այն է, որ 
այսօրուան սումկայիթը սկիզբ 
առաւ 1988-ին, եւ  յայտնի չէ 
թէ ե՛րբ պիտի վերջանայ։ Այն  
պիտի շարունակուի այնքան 
ատեն, որ  հայը առիթ կու տայ 
իր հետ վարուելու այնպէս 
ինչպէս հիմա կը վարուին։ 
Մենք մեր ազգային արժա-
նապատուութեան ճգնա-
ժամը կ’ապրինք,  ու վախճա-
նը դեռ աներեւոյթ է։ Եթէ 
1988-ին  կրնայինք մեղադրել 
դրացի պետութիւնը՝ հայու 
հանդէպ բռնութեան մէջ, 
հիմա մեղքը  ուրիշի ուսին 
դնելը արդէն առնուազն 
անպատասխանատուութիւն 
է, քանի որ  30 տարին բաւա-
րար էր դասեր քաղելու, 
ապագային պատրաստ 
ըլլալու եւ ամուր ողնաշար 
կոփելու համար։ Ցաւօք, 
ինչ որ բան սխալ ընթացաւ 
մեր պետականաշինու-
թեան մէջ։ Ցաւօք, առ այսօր 
հայը ցեղասպանութեան 
կ’ենթարկուի՝ պատիւի ու 
արժանապատուութեան 
ցեղասպանութեան։ 
27-29 Փետրուարը  սումկա-
յիթեան ջարդերուն զոհուած 
հայերու յիշատակի օրերն 
են։ Այս օրերուն ու անոնց 
յաջորդող ամէն օր պարտա-
ւոր ենք յիշելու, որ մենք  ազգա-
յին արժանապատուութեան, 
պատիւի, պատմութեան 
ու ապագայի պատասխա-
նատուներն ենք։  
Պէտք է երբեք թոյլ չտանք որ 
կրկնուի այն ինչ եղաւ1988-ին, 
1915-ին, 2020-ին....

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Պէտք Է Երբեք Թոյլ 
Չտանք Որ Կրկնուի 

Այն Ինչ Եղաւ 1988-ին, 
1915-ին, 2020-ին....

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Պիտի 
Շարունակի Ամենայն Ջանք Ի Գործ Դնել Լարուած Մթնոլորտի 
Լիցքաթափման Եւ Ներհասարակական Միասնականութեան 
Ու Համերաշխութեան Վերականգնման Ուղղութեամբ. 

Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում 
գումարուած Գերագոյն հոգեւոր 
խորհրդի ժողովի ընթացքում 
անդրադարձ կատարելով արցա-
խեան պատերազմին, Հայաստանի 
ու Արցախի առջեւ ծառացած 
յետպատերազմեան ներքին եւ 
արտաքին մարտահրաւէրներին, 
նաեւ համակողմանիօրէն քննարկե-
լով հայրենիքում տեղ գտնող 
զարգացումները, մասնաւորապէս 
փետրուարի 25-ին ՀՀ Զինուած 
ուժերի հրամանատարութեան 
յայտարարութեան եւ ՀՀ վարչա-
պետի արձագանքի առիթով 
ստեղծուած դժուարին կացութիւնը՝ 
մեր խորը մտահոգութիւնն ենք 
արտայայտում՝
- պատերազմի հետեւանքով հայրե-
նիքում տիրող քաղաքական ծանր 
իրադրութեան առնչութեամբ, որն 
օրէցօր խորացնում է տնտեսական, 

սոցիալական եւ հասարակական 
խնդիրները, էլ աւելի ծանրացնում 
բարոյահոգեբանական անկեալ 
վիճակը, 
- առկայ իրավիճակի յաղթա-
հարման ուղղութեամբ ՀՀ իշխա-
նութիւնների կատարած քայլերի 
անարդիւնաւէտութեան, հասա-
րակական-քաղաքական կարեւո-
րագոյն հարցերի վերաբերեալ 
խնդրայարոյց դիրքորոշումների 
առնչութեամբ, որոնք յանգեցնելու են 
նոր պառակտումների, առկայ ներքին 
եւ արտաքին մարտահրաւէրների 
ահագնացման, հայրենիքի ապա-
գայի հանդէպ անվստահութեան 
արմատաւորման եւ արտագաղթի՝ 
լուրջ սպառնալիք դառնալով 
Հայաստանի անվտանգութեան եւ 
Արցախի յետագայ վերականգնման 
ու առաջընթացի համար։
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Հ.Բ.Ը.Մ. 91-րդ Ընդհանուր Ժողով
ԲԱՆԱՁԵՒՈՒՄՆԵՐ
27 Փետրուար 2021
Նիւ Եորք
Մենք, Հայկական Բարեգործական 
Ընդհանուր Միութեան (Հ.Բ.Ը.Մ) 
Շաբաթ 27 Փետրուար 2021-ին 
կայացած 91-րդ ընդհանուր Ժողովին 
ներկայ անդամներս, քննելէ ետք 
Կեդրոնական Վարչական Ժողովին 
կողմէ ներկայացուած հաշուական եւ 
գործունէութիւններու 2018-2019-ի 
տեղեկագիրները, կը հաստատենք 
հետեւեալները. 
Մենք գոհունակութեամբ ճանաչման 
կ’արժանացնենք Միութեան յաջող 
ձեռքերումները երկու տարիներու 
ընթացքին եւ կը բաժնենք անոր 
լուրջ մտահուգութիւնները, 2020-ի 
ողբերգական դէպքերու ձգած աւերիչ 
հետեւանքներուն կապակցութեամբ, 
աշխարհի եւ յատկապէս հսկայական 
մարտահրաւէրներ դիմագրաւող մեր 
ազգին համար: 
Ժողովը կը հաստատէ Միութեան 
վճռակամութիւնը գործնապէս 
մասնակցելու, յառաջ մղելու եւ 
դիւրացնելու համընդհանուր 
նախաձեռնւոթիւնները, որոնք 
միտուած են հայ ազգի զարգացման 
եւ բարգաւաճումին, հաւատա-
րիմ կենսունակ հայրենիք եւ 

ներգրաւուած սփիւռք իր անխախտ 
տեսլականին: Ընդհանուր Ժողովը 
առաւել, կը հաստատէ իր վճռա-
կամութիւնը շարունակելու իր 
բարեսիրական առաքելութիւնը, 
ապահովելու ազգի զարգացումը 
եւ ամբողջականութիւնը, համո-
զուած, որ իբր ժողովուրդ ունինք 
անհրաժեշտ հմտութիւնը, տաղան-
դը, հաստատակամութիւնը եւ 
միջոցները, դիմակալելու այդ 
մարտահրաւէրները, բարելաւելու 
մեր վիճակը եւ ամրացնելու մեր 
դիրքերը: 
Ժողովը կը խոնարհի այն հազա-
րաւոր հերոսներու յիշատակին 
առջեւ, որոնք իրենց կեանքերը 
զոհեցին եւ անոնց, որոնք վիրա-
ւորուեցան պաշտպանելով 
մեր հայրենիքը եւ Արցախը, 
Ատրպէյճանի կողմէ վերջերս 
կատարուած յարձակման դէմ: Իր 
ցաւակցութիւնները կը փոխանցէ 
այն բոլոր ընտանիքներուն որոնք 
սիրելիներ կորսնցուցած են պատե-
րազմին, արագ ապաքինում մաղթե-
լով վիրաւորներուն:
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Հ.Բ.Ը.Մ. 91-րդ Ընդհանուր Ժողով

Նախագահ Պերճ Սեդրակեանի Խօսքը Ներկայացուած 91-րդ 
Ընդհանուր Ժողովին

Արտակարգ պայմաներու տակ է որ 
հաւաքուած ենք այսօր: Պատմու-
թեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով, 

անդամակցութեան, մասնաճիւղերուն եւ 
Կեդրոնական Վարչութեան հանդիպումը 
կազմակերպած ենք առցանց:
Բարեբախտութիւն է, որ ճարտարագի-
տութեան ընձեռած կարելիութիւններով, 
կը յաջողինք հաղոդակցիլ իրարու հետ, 
ներկայ ժամանակներուն:
Բոլորս անցած ենք ժահրային համավա-
րակի փորձառութեան ընդմէջէն, որ չէ 
խնայած որեւէ երկիր կամ համայնք, խլելով 
բազմաթիւ կեանքեր:
Այս միջոցին սակայն, մեր կարելին ի գործ կը 
դնենք, գնահատելու համար կեանքի բարիքները, մաղթելով, որ մեր կեանքերը 
մօտիկ ապագային վերագտնեն իրենց բնականոն հունը:
Հ.Բ.Ը.Մ.ի համար կենսունակութիւնը չէ կասած բնաւ: մենք կը շարու-
նակենք հասնիլ մարդոց, ծրագիրներ մշակել գոհացում տալու համար երի-
տասարդութեան հետաքրքրութիւններուն, հակազդել նաեւ համաշխարհային 
իրադարձութիւններուն, մանաւանդ անոնց, որոնք անմիջականօրէն կը 
վերաբերին մեր ժողովուրդին:
Կեդրոնական Վարչութեան անդամները ձեզի պիտի ներկայացնեն եւ բացատրեն 
հաշուական մանրամասնութիւնները, ինչպէս նաեւ 2018 եւ 2019 տարիներու 
գործունէութիւններու երկամեայ համապատկերը: Որպէս ընդգծում, ես կրնամ 
հաստատել, թէ նշանակելի իրագործումներու տարիներ էին անոնք, որոնք 
կարելի դարձան ձեզմէ իւրաքանչիւրին մասնակցութեան շնորհիւ:
Միջազգային գետնի վրայ, մեր ազգը ուշագրաւ զարգացում արձանագրեց: Կը 
թուէր, թէ աշխարհը մեր կողքին է եւ մենք սկսած ենք իրկանացնել ազգերու 
համայնքին մէջ մեր արժանի յառաջխաղացքը:
Դժբախտաբար, այդ տարիներու փայլուն ձեռքբերումներէն ետք, 2020-ը 
տառապալի եղաւ մեր բոլորին համար: Մինչ համավարակը չկրցաւ կոտրել մեր 
ոգին կամ կասեցնել մարդասիրական ծառայութիւններու մեր յարաճուն թափը, 
կարծէք տարեսկիզբի պատահարները, նախադէպերն էին գալիք ծանրագոյն 
մարտահրաւէրներուն: Օգոստոսին, Լիբանանի մեր համայնքը կ’ենթարկուէր 
Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ պատահած աննախադէպ պայթումի ծանր
հետեւանքներուն: Աղէտը կը հարուածէր քաղաքի հայահոծ շրջանները, ուր 
մեր համայնքի կարեւոր մէկ մասը հաստատուած էր:
Բայց եւ այնպէս, մեր շրջանակը պատուով դիմագրաւեց այդ բոլորը, 
Լիբանանի քաղաքացիական կեանքին մէջ իր ներգրավուածութիւնը լաւագոյնս 
դրսեւորելով: Ժամերու ընթացքին, մեր Լիբանանի Շրջանակային յանձնաժողովը 
կամաւորներու շտապ օգնութեան համակարգ մը հաստատեց, նուիրեալ 
պաշտօնէութեան եւ սկաուտական խումբերու աշխոյժ աջակցութեամբ:
Անոնք անմիջապէս ձեռնարկեցին բարեսիրական լայնածաւալ աշխատանքնե-
րու, վերաշինելով մարդոց տուները (արդէն աւելի քան 400), ուտելիք հասցնելով 
անոնց սեղաններուն, բառացիօրէն եւ ֆիզիքապէս տրամադրելով իրենց արիւնը, 
պահելու համար իրենց համաքաղաքացիները:
Անոնց աշխատանքը կարելի եղաւ ձեր բոլորին միաւորուած ճիգերով, որով 
դուք աջակցեցաք արագ եւ լայնատարած դրամահաւաքներով:
Լիբանանի աղէտէն անմիջապէս ետք, հայ ազգը դիմագրաւեց իր ժամանակակից 
պատմութեան ամենադժնդակ իրադարձութիւններէն մին, որ ծանր ազդեց մեր 
բոլորին վրայ, ձգելով եկարատեւ հետեւանքներ: Սեպտեմբերի 27-ին, Ազերի 
ուժերու կողմէ սանձազերծուած կործանարար յարձակումը, թրքական բանակի 
հրամանատարութեան եւ ռազմական վիթխարի միջոցներու աջակցութեամբ, 
յանգեցաւ Արցախի պատմական հողատարածքներու մեծ մասի կորուստին: 
Ինչ որ ամենաաղիտալին էր, ունեցանք շուրջ 5,000 զոհեր եւ աւելի քան 10,000 
վիրաւորներ: Մեր
խոստմնալի երիտասարդներն էին անոնք, իւրաքանչիւրը անոնցմէ թանկագին 
կեանք մը, որ քանդուեցաւ ընդմիշտ:
Ի յարգանս անոնց յիշատակին եւ որպէսզի իմաստաւորուի անոնց զոհա-
բերութիւնը, անհրաժեշտ է որ միացնենք մեր ուժերը եւ միաւորենք մեր 
կարելիութիւնները, դիմագրաւելու համար մեր դէմ ցցուող մարտահրաւէրները:
Հայաստանի ապագան է որ նժարի վրայ է այսօր: Եթէ մենք համախմբուինք, 
ներդնենք մեր լաւագոյնը եւ իւրաքանչիւրս իր ուժերը ի գործ դնէ իրերօգնութեան 
ի խնդիր, այն ատեն, յոյսով եւ հաւատքով, պիտի կերտենք մեր ազգի փայլուն 
եւ յաջող ապագան:
Այս է այն պահը, որ պիտի սահմանէ եւ վերահաստատէ թէ ով ենք մենք: 
Մեր ժողովուրդը դիմացկուն է: Մենք պիտի գոյատեւենք, որովհետեւ դարեր 
շարունակ, յաջողած ենք վերականգնիլ, կոտորածներու, հալածանքներու եւ 
ամէն տեսակի ցնցումներու եւ աւերածութիւններու ընդմէջէն:
Իրաքանչիւր մարտահրաւէրէ ետք, մեր ազգը եղած է աւելի եւս կենսունակ 
եւ հպարտ իր պատմութեամբ: Ուիլիըմ Սարոյեանի խօսքերով, «Ոչ մէկ ուժ 
կրնայ բնաջնջել մեզ»: Մենք է որ կ’որոշենք մեր ժողովուրդի գոյատեւումը եւ 
հզօրութիւնը:
Աւելի քան մէկ դար, Հ.Բ.Ը.Մ.ը եղած է համաշխարհային մեր համայնքի 
անկիւնաքարը, միշտ յանձնառու իր մարդասիրական առաքելութեան 
մէջ, սակայն ամէն բանէ վեր, հետամուտ մեր ազգի յառաջդիմութեան եւ 
ամբողջականութան: Երբ մեր ազգի ճակատագիրը կը վտանգուի, ինչպէս 
այսօր, մենք կը գործենք որպէս ազգային կազմակերպութիւն, նախանձախնդիր 

մեր հայրենիքի ապագային եւ ապահովութեան: Հայրենիքը մեր ժողովուրդի 
գոյատեւման գերագոյն գրաւականն է եւ հիմքը մեր հաւատքին, մշակոյթին եւ 
ինքնութեան:
Իր պատմութեան ընթացքին շարունակ, Հ.Բ.Ը.Մ.ը, մեր ժողովուրդին կեանքի 
առանցքային պահերուն, միշտ եղած է յանդուգն, իր մարդասիրական 
ծառայութեան դերին առընթեր, գործելով որպէս ազգային կազմակերպութիւն:
Միութեան Հիմնադիր Նախագահ Պօղոս Նուպար, կը գլխաւորէր հայ ազգային 
յաջորդական պատուիրակութիւնները քսաներորդ դարասկիզբին կայացած 
խաղաղութեան համաժողովներուն, եւրոպական Մեծ Տերութիւններուն հետ 
բանակցութիւններ վարելու, թուրքիոյ հայութեան իրավիճակի բարելաւման, եւ 
հայկական անկախ պետութեան մը ստեղծումին կարելիութեան ուղղութեամբ, 
ի վերջոյ Սեւրի դաշնագրի ստորագրողներէն մին հանդիսանալով, 10 Օգոստոս 
1920-ին: Խորհրդային իշխանութեան օրերուն, երկաթեայ վարագոյրի ետին, ան 
1924-ին կը նախաձեռնէր Հայաստանի մէջ բժշկական կեդրոնի մը հաստատումին, 
իսկ 1931-ին, Նուպարաշէն աւանի ստեղծումին, որ այսօր աւելի քան 12,000 
բնակիչ ունի: 1930-ի կէսերուն, մեր Նախագահը, Գալուստ Կիւլպէնկեան 
յաջողեցաւ յարաբերութիւններ պահպանել խորհրդային իշխանութեանց հետ, 
Հայաստանի մէջ պահելով
Հ.Բ.Ը.Մ.ի գրասենեակը, օժանդակելով հայ ժողովուրդի բարօրութեան եւ 
ապահովելով Ս. Էջմիածնի իրաւասութիւնները:
Մեր Նախագահ Արշակ Գարակէօզեանի ղեկավարութեամբ, Հ.Բ.Ը.Մ.ը ստանձնեց 
արեւմտեան սփիւռքէն Խորհրդային Հայաստան հայրենադարձութեան 
կազմակերպումը եւ ֆինանսաւորումը, 1946-47 տարիներու Պաղ Պատերազմի 
ամենածանր տարիներուն, ապահովելով անհրաժեշտ ժողովրդաքանակը 
որպէսզի Հայաստանը կարենար ճանչցուիլ Խորհրդային Միութեան այլ 
հանրապետութիւններու շարքին: Այդ հանրապետութիւնն էր որ հետագային 
դարձաւ այժմու Անկախ Հայաստանը: Այս պատմական անկիւնադարձերէն 
իւրաքանչիւրը մեր նախորդներու պարագային տեսիլք ունեցող առաջնորդներ 
կը պահանջէր:
Անոնց յանդուքն նախաձեռնութիւններուն պատճառով է որ Հ.Բ.Ը.Մ.ը 
առանձնայատուկ դերակատաութիւն ունեցած
է մեր ժողովուրդի գոյատեւման մէջ:
Նոյն համոզումով, հայ եկեղեցական ներքին տագնապի ընթացքին, 1956-
ին, Նախագահ Ալէքս Մանուկեան մնաց Մայր աթոռ Ս. Էջմիածինի կողքին, 
համոզուած, որ անիկա կրնար գոյատեւել եւ բարգաւաճիլ միայն հայրենիքի 
մէջ: Եւ ի վերջոյ, բոլորդ քաջածանօթ էք Նախագահ Լուիզ Սիմոնի համարձակ 
նախաձեռնութիւններուն եւ հայրենիքին ընձեռած աջակցութեան, 1988-ի 
Սպիտակի երկրաշարժին եւ Արցախեան առաջին պատերազմի օրերուն: Ան 
նաեւ իր պաշտօնի պարտաւորութիւններէն անդին, առաջնորդեց Հայաստանի 
Ամերիկեան Համալսարանի
հիմնադրութեան նախաձեռնութիւնը, ուր որպէս երկրի ամենաառաջատար եւ 
յարգուած բարձրագոյն կրթական հաստատութիւներէն մին, կազմաւորուեցան 
ղեկավարներու եւ առաջնորդներու յաջորդական սերունդներ:
Այս բոլորը մեզ կը մղեն գիտակցելու այսօրուան մեր հրատապ կարիքներուն: 
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան ղեկավարութիւնը, ացնող 
տարուան դէպքերու լոյսին տակ, ի տես մեր ժողովուրդի դիմագրաւած 
վտանգներուն, կոչ ուղղած էր բոլոր հայութեան, միաւորուելու եւ իրենց 
հմտութիւնը եւ անկոտրում կամքը ի գործ դնելու, ի խնդիր ապագայի կերտումին:
Մենք կոչ ուղղած ենք Հայատանէն եւ Սփիւռքէն անկախ եւ կարող 
փորձագէտներու, համախմբուելու եւ ի գործ դնելու իրենց փորձառութիւնը 
եւ կարողութիւնները, նոր կառավարութեան մը կազմութեան եւ ապագայի 
քաղաքականութեան ձեւաւորումին ուղղութեամբ:
Հայաստանի խորհրդարանը, ինչպէս նաեւ անցեալ եւ ներկայ ղեկավարները, 
մեկդի դնելով իրենց հակամարտ շահերը, պէտք է միաւորուին նման 
կառավարութեան մը շուրջ, վերականգնելու համար ժողովուրդի վստահութիւնը, 
ապա նաեւ վերաշահելու միջազգային վստահութիւն, որպէսզի կարելի ըլլայ 
պատերազմի պատճառած վնասարար հետեւանքները դարմանել ի շահ 
մեր երկրին եւ մեր ժողովուդին: Անոնք պէտք է որդեգրեն եւ ի գործ դնեն 
հաստատուն եւ համակարգուած շարք մը քաղաքական սկզբունքներ, սկսած 
դիւանագիտական հմտութիւններու
եւ քաղաքականութեան մշակումով, ապահովելու համար Հայաստանի 
երկարատեւ գոյապահպանումը եւ ազդու դերակատարութիւնը շրջանի 
աշխարհաքաղաքական միջավայրին մէջ:
Աւելին, Անոնք պէտք է կեդրոնանան կարճաժամկէտ եւ երկարաժամկէտ 
հասարակականտնտեսական զարգացման ուղղուած իրատես նպատակներու 
գործադրութեան վրայ, որոնք կրնան պահպանել երկրի համակարգը եւ 
ժողովուրդը:
Բոլորս միասնաբար պէտք է կազմենք բարոյական եւ գործնական ղեկավարու-
թիւն մը, որ կրնայ միաւորել երկիրը եւ մեզ վերադարձնել բարգաւաճութեան: 
Կարիքը ունինք նոր եւ հասուն սերունդի մը, որոնք կրթեալ են եւ խորապէս 
մասնագիտացած իրենց ասպարէզներուն մէջ, պատրաստ ծառայելու եւ 
պատասխանատուութիւն ստանձնելու, դէպի ապագայ առաջնորդելու համար 
ազգը: Իբր Հ.Բ.Ը.Մ., մենք մեր կարելին պէտք է ընենք, իրարու մօտ բերելու 
համար այս մասնագէտները, մղելու զիրենք գործելու միասին, ոչ զուգահեռ 
կամ մրցակցաբար:
Մենք հաւատարիմ կը մնանք Հայաստանեայց Եկեղեցիին, որ հիմա ինչպէս 
եւ անցեալ դարերուն, ծառայած է որպէս մեր հաւատքի, մշակոյթի եւ 
գոյապահպանման ամուր միջնաբերդը:
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Նիւ Եորքի Ուշացող Արշալոյսը
ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Հակառակ ձմեռնային բիրտ ցուրտին, 
ցնցոտիներով պարուրուած 
մուրացկաններու եւ տնակներու 

ներկայութիւնը մնայուն երեւոյթ մը սկսած 
է դառնալ Նիւ Եորք քաղաքին մէջ: Յաճախ 
կարելի է հանդիպիլ ամէն տարիքի եւ սեռի 
պատկանող անձերու որոնք բարձրաձայն 
կը վիճաբանին իրենք իրենց հետ: Կան 
ուրիշներ, որոնք հետզհետէ ամայի դարձող 
Նիւ Եորքեան փողոցներու մէջ իրենք զիրենք 
նորօրեայ փիլիսոփաներ կը հռչակեն եւ 
պատահական անցորդի մը ուշադրութիւնը 
կը պահանջեն՝ իրենց սնամիտ եւ այլանդակ 
արտայայտութիւնները ունկնդրելու: 
Նորագոյն արժանահաւատ աղբիւրներու 
համաձայն, շուրջ հինգ հազար անտուն 
թշուառականները կը շրջագայէն Նիւ Եորքի 

մէջ: Հակառակ քաղաքապետութեան պարկեշտ ճիգերուն պատուաւոր 
բնակավայրեր հայթայթելու հետզհետէ բազմացող այս համայնքին, անոնցմէ 
շատեր կը նախընտրեն ապրիլ փողոցներու վրայ, մուրացկանութեամբ 
ապահովելու իրենց առօրեայ պէտքերը, ժխտական այս երեւոյթին զուգահեռ, 
սկսած է ոճիրներու եւ բռնարարքներու թիւին արագ աճը: Փետրուար ամսուան 
երկրորդ շաբաթավերջին երկու անձեր կորսնցուցին իրենց կեանքը եւ չորս 
ուրիշներ հիւանդանոց փոխադրուեցան ծանր վէրքերով:
Դժբախտաբար, այսօրուան Նիւ Եորքը ունի 
ժխտական եւ հակասական այլ երեւոյթներ: 
Ճիշտ տարիէ մը ի վեր, վիթխարի այս 
քաղաքը կը տուայտի անորոշութեան 
մէջ: Նիւ Եորքը դատարկ է երբեմնի իր 
տնտեսական նախանձելի կեանքէն: Երբ 
անցեալ տարուայ Մարտ ամսուն Քորոնա 
ժահրը իր ճիրաններուն տակ առաւ 
կեանքով առլցուն այս քաղաքը, տասնեակ 
հազարաւոր Նիւ Եորքցիներ եւ հոս գործող 
պաշտօնեաներ՝ հրաժեշտ տալով, գաղթե-
ցին տարբեր նահանգներ: Դէպի երկինք 
սլացող շէնքեր, իրենց հարիւր հազարաւոր 
գրասենեակներով, լքուեցան անստոյգ 
ճակատագրի: Այսօր Նիւ Եորքի երեւոյթը 
կը մնայ մռայլ: Հակառակ պատուաստի 
խոստմնալից կիրարկման, կը պարզուի 
թէ Նիւ Եորք աշխատողներուն միայն 16 
առ հարիւրը վերադարձած են իրենց գործատեղիները: Անգործութիւնը գլած 
անցած է տասը առ հարիւր: (Քորոնայի յայտնաբերումէն առաջ՝ միայն 3,5 առ 
հարիւր էր:)
Նիւ Եորք քաղաքին մշտանորոգ աւիշ հայթայթող նիւթական աղբիւրը՝ թուրիզմը 
կիսամեռ վիճակի մէջ գտնուի: Քաղաքը կորսնցուցած է շուրջ կէս միլիոն 
աշխատաւորներ, որոնք թուրիզմի հետ առնչուած զանազան գործերով ապրուստ 
կը վաստակէին: Քաղաքին փայլ տուող Broadway-ը ցարդ դատապարտուած 
է գերեզմանային լռութեան, որուն իբրեւ արդիւնք, շուրջ քառորդ միլիոն Նիւ 
եորքցիներ կորսնցուցած են իրենց գործերը: Այս բոլորին գումա՞րը. անգործներու 
այս  բանակը աւելի քան մէկ միլիառ տոլարի հասնող բնակարանային վարձք 
պարտական է իր տանտէրերուն:
The New York Post տարածուն օրաթերթին տեղեկութիւններուն համաձայն, 
Նիւ Եորքի մէջ գործող ճաշարաններուն 60 առ հարիւրը Դեկտեմբեր ամսուան 
վարձքերը վճարած չեն տակաւին: Այս ընթացքով մեծապէս հաւանական է 

անոնցմէ շատերուն վերջնական փակումը: Անցնող տարուան ընթացքին, Նիւ  
Եորքի մէջ հաստատուած 24 հազար ճաշարաններէն միայն 12 հազարը այժմ 
իրենց դռները բաց կը պահեն: Իբրեւ հետեւանք, հազարաւոր անձեր գործազուրկ 
են որոնք  ճաշարաններու հետ կապուած գործեր ունէին: Հաւանական կը 
թուի դաշնակցային կառավարութեան 25 միլիառ տոլարի յատկացումը՝ 
կանխարգիլելու փակումը աւելի մեծ թիւով ճաշարաններու:
Տհաճ այս երեւոյթը կարելի է հակադրել հետեւեալ հակասական պատկերով: 
2016էն ի վեր, առաջին անգամ ըլլալով Նիւ Եորք քաղաքին մէջ 38 բնակարաններ 
ծախուած են մէկ շաբթուան ընթացքին որոնց իւրաքանչիւրին արժէքը 4 միլիոն 
տոլարէն էն աւելի բարձր է՝ ընդհանուր գումար՝ 351.5 միլիոն տոլար...:
Փակուող վաճառատուներու եւ խանութներու ցաւալի ցանկը կը շարունակուի 
բազմանալ:
Միջազգային ճանաչումի տիրացած Վալենթինօ վաճառատունը վերջերս փակեց 
իր դռները, քաղաքին երբեմնի ամենէն շքեղ համարուող շրջանին մէջ, առարկել-
ով թէ ժահրին ստեղծած պայմաններով յաճախորդներուն թիւը զգալիօրէն 
նուազած է, թուրիսթներ չկան եւ քաղաքապետութիւնը սահմանափակած 
է վաճառատուներու գործունէութեան ժամերը՝ առաւօտեան ժամը 10էն՝ 
երեկոյեան ժամը 6:
Այս առարկութիւնները համոզիչ 
չեն թուած դատախազին եւ նաեւ 
տանտիրոջ՝ երբ Վալանթինոյին 
իտալացի վարձակալները փորձած 
են մինչեւ 2029-ը երկարաձգուող 
վարձքի պայմանագիրը բեկանել: 
Ըստ Ռոյթըր գործակալութեան, 
Վալանթինօ հաստատութիւնը 
պարպած է իր վաճառատունը, որուն 
իբրեւ հետեւանք, տանտէրը 207.1 
միլիոն տոլարի վնասուց հատուցում 
կը պահանջէ, 16 տարուան վարձքի պայմանագիրը միակողմանի խզած ըլլալուն, 
վերջին 4 ամիսներու վարձքը վճարած չըլլալուն եւ վաճառատան ներքնամասին՝ 
յատկապէս Վենետիկէն ներածուած մարմարներուն հասցուած վնասներուն 
համար: Նիւ Եորքի նահանգապետն ու քաղաքապետը կարելիութեան բոլոր 
սահմաններէն ներս ճիգ չեն խնայեր գահավէժ այս թաւալքը դանդաղեցնելու 
համար: Նիւ Եորք քաղաքին պարծանքը նկատուող ճաշարաններուն փակ 
մնալը հարուած մըն է քաղաքին տնտեսութեան եւ վարկին: Ամիսներէ ի վեր, 
քաղաքապետութիւնը՝ նահանգային իշխանութիւններու համագործակցութեամբ 
արտօնած է բացօթեայ ճաշարաններու արտօնութիւն շնորհել՝ մեղմացնելու 
համար ճաշարանատէրերու նիւթական անձուկ կացութիւնը: Փետրուար 19էն 
սկսեալ, պատճառաբանելով թէ Քորոնա ժահրի տարածումը սկսած է դանդաղօրէն 
նուազիլ, Նիւ Եորքի նահանգապետը յատուկ հրամանագիրով արտօնեց բոլոր 
ճաշարաններուն վերաբացումը՝ պայմանաւ, որ ճաշասեղաններուն միայն 
30% գործածութեան դրուին: Նաեւ արտօնութիւն տրուած է մարզական 
խաղերու հանդիսատեսներու ներկայութիւնը, անցեալ Մարտէն ի վեր առաջին 
անգամ ըլլալով: 19 հազար աթոռներ ունեցող գոց մարզասրահը արտօնուած է 
միայն 10% հանդիսատեսներ ընդունիլ: Դարձեալ New York Post-ի համաձայն 
սեփականատէրերը փոխանակ 19000 տոմսեր վաճառելու սովորական գինով՝ 
50-էն 380 տոլարի, որոշած են միայն 300 տոմսեր վաճառել, իւրաքանչիւրը 5 
հազար տոլար արժողութեամբ: Բոլոր անոնք որոնք այս գումարը ի վիճակի 
են վճարելու, առաջին շարքի վրայ հանգստաւէտ օթեակներու մէջ պիտի 
դրուին, իրենց ընկերակցող 6 բարեկամներով, որոնց պիտի մատուցուի յայտնի 
խոհարարներու կողմէ պատրաստուած ճաշեր, ոչ-ոգելից ըմպելիքներով: Նիւ 
Եորքին վիճակուած համատարած այս պատուհասէն առաջ իսկ, ունեւոր Նիւ 
Եորքցիներ սկսած էին արտագաղթել: Այդ երանելիներէն մէկն էր նախկին 
Նախագահ Տոնալտ Թրամփը: Նիւ Եորքը լքելու այս հոսանքին մաս սկսած 
են կազմել նաեւ մեծ ընկերութիւններ, որոնք իրենց գործողութիւններն ու 
պաշտօնէութիւնը սկսած են տեղադրել Ֆլորիտա, Արիզոնա եւ այլ նահանգներ, 
որոնք համեմատաբար ժահրազերծ են եւ ուր կեանքը շատ աւելի մատչելի է 
բաղդատած Նիւ Եորքի: Անշուշտ այս մեծ հաստատութիւններուն կը հետեւին 
Նիւ Եորքի ամենէն նշանաւոր ճաշարանները, որոնք մասնաճիւղեր կը բանան 
այս նահանգներուն մէջ:
Նիւ Եորքի վերաբացման եւ վերաշխու-
ժացման հեռանկարները այնքան անո-
րոշ են, որոնք Միացեալ Նահանգներու 
եւ համայն աշխարհի:
Խօսինք տուեալներով:
Ընթացիկ տարուան Յունուար 
ամսուան ընթացքին Միացեալ Ազգե-
րու կազմակերպութեան Միջազգա-
յին Թուրիզմի Մարմինը 70 տարբեր 
երկիրներու մէջ բնակող 200 ակա-
դեմականներու, գործատէրերու, տնտե-
սագէտներու եւ թուրիզմի հետ զբաղող 
պաշտօնեաներու հետ հարցազրոյցներ 
ունենալով հետեւեալ տուեալները կը 
ներկայացնէ:
Ե՞րբ կ’ակընկալէք միջազգային թուրիզմի 
աշխուժացումը՝ 2019-ի մակարդակին, 
Քորոնա ժահրի երեւումէն առաջ:
1%ը պատասխանած են 2021-ին
15% պատասխանած են 2022-ին
43% պատասխանած են 2023-ին
41% պատասխանած են 2024ին կամ աւելի ուշ:
Հակառակ պատուաստումի միջազգային ճիգին, այնպէս կը թուի թէ կեանքը իր 
բնականոն հունին մէջ կրնայ մտնել ամենականուխը 2023 թուականին, բայց 
բազմաթիւ թերացումներով:
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GALLUP Poll-ի Քննաչափութիւնը
ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ 

Հայաստանի մէջ «Կելըփ Փոլ»ի Միջազգային Ընկերութիւնը քննաչափութիւն 
մը կազմակերպած էր Փետրուար 15-17, 2021-ին, ծանուցելով թէ Նիկոլ 
Փաշինեան ամէնէն ժողովրդական քաղաքական դէմքն է։

Արդիւնքները հետեւեալներն էին.-
Նիկոլ Փաշինեան 2.8
Արմէն Սարգիսեան 2.3
Գագիկ Ծառուկեան 2.2
Ռոպերթ Քոչարեան 2.0
Լեւոն Տէր Պետրոսեան 1.7
Սերժ Սարգիսեան 1.7
Վազգէն Մանուկեան 1.6
Իշխան Սաղաթէլեան 1.6
Հարցախոյզին մասնակցողները իրենց կեցուածքը արժէւորեցին 1-էն 5 
կէտերու միջեւ։ Մասնակցողներուն հարց տրուած է միաժամանակ, թէ ո՞ր 
կուսակցութեան պիտի քուէարկէին, եթէ Կիրակի օր (Փետրուար 21, 2021) 
խորհրդարանական ընտրութիւն տեղի ունենար։ Քուէարկողներուն 33.1 առ 
հարիւրը պատասխանած է թէ «Իմ Քայլը» մեծամասնական խմբակցութեան 
ի նպաստ պիտի քուէարկէին։ 27.2 առ հարիւրը՝ պիտի մերժէին քուէարկել 
(այսինքն՝ ոչ-ոքի)։ Իսկ 15.7 առ հարիւրը պատասխանած են, թէ պիտի 
դժուարանային  իրենց նախընտրութեանց մէջ։
Մնացեալ մասնակցողներուն 4.4 առ հարիւրը քուէարկած էին ի նպաստ 
«Բարգաւաճ Հայաստան»ի, 2.4 առ հարիւրը՝ ի նպաստ «Լուսաւոր Հայաստան»ի, 
2.2 առ հարիւրը՝ «Հանրապետական»ներուն, իսկ վերջին 2.2 առ հարիւրը՝ 
«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան»։ 37.1 առ հարիւրն ալ յայտնած են 
թէ անհրաժեշտ էր կատարել արտահերթ ընտրութիւններ։
«Կելըփ Փոլ»ի վերոյիշեալ արդիւնքները այնքան բացայայտ են, որ կարիքը 
չկայ մեկնաբանութեան։ Անոնք ձեւով մը կրկներեւոյթն են 2018 Դեկտեմբերի 
խորհրդարանականի պատգամաւորներու ընտրութեանց արդիւնքին, 
վերահաստատելով Հայաստանի ժողովուրդին գերակշիռ մեծամասնութեան 
նախընտրութիւնները։
Ինչպէս մեր նախորդ յօդուածներուն մէջ անդրադարձած ենք, 2018 Դեկտեմբերի 
ընտրութեանց արդիւնքները կը շարունակեն ցոլացնել Հայաստանի ժողովուրդի 
մեծամասնութեան կամքը։
Անցեալ տարուան աշնան հայկական բանակին պարտութիւնը, ու Ռուսական 
Դաշնութեան միջամտութիւնը կողմերուն պարտադրեց հրադադար Արցախի 
5+2 շրջաններու վերադարձով, Ատրպէյճանի պատճառած հազարաւոր հայ 
զինուորներու կորուստով, վիրաւորումով, անհետ կորածներով ու գերիներով, 
բնականաբար խոր ցաւ ու դժգոհանք պիտի յառաջացնէր Արցախի եւ 
Հայաստանի մէջ։
Ստեղծուած վիրաւոր կացութենէն օգտուելով, նախկին իշխանութեան վաշխա-
ռու պարագլուխները, անոնց մաս կազմող խմբակցութեանց հրապարակային 
աղմկարար ցոյցերն ու ելոյթները չեն ցոլացներ Հայաստանի եւ Արցախի 
ժողովուրդին մեծամասնութեան տեսակէտը։ 2018-ի օրինաւոր ընտրութիւննե-
րով գոյացած Ազգային Ժողովին խմբաւորումներն են, որոնք պիտի շարունակեն 
մնալ իշխանութեան գլուխը։
Քննարկումի ու նոր արժեւորումի անյետաձգելի կարիքը կայ։ Նուաճուած 
ժողովրդավարութիւնը իրատես վերատեսութեան ենթարկելու է Հայաստանի 
իշխանաւորումը։ Ա՛յս է օրինաւոր ճամբան, ի հարկին՝ արտահերթ ընտրու-
թիւններ ալ կատարելով։
Դժբախտաբար, Հայաստանի ամենօրեայ կեանքին շարք մը լծակները երկրին 
մէջ, օլիկարգ դէմքերու տնտեսական գործարքներու ազդեցութեան տակ կը 
գտնուին։ Նախկին նախագահներ Ռ. Քոչարեանի, Ս. Սարգիսեանի, ինչպէս 
նաեւ Գ. Ծառուկեանի նիւթական միջոցառումները կը շարունակեն տիրապետել 

գործատեղիներու, ինչպէս նաեւ՝ հանրային կեանքի եւ արդարադատութեան 
միջավայրէն ներս։
Վերոյիշեալ ազդեցութեանց միջոցներով ցոյցերու մասնակցողներու 
թիւը, լաւագոյն ապացոյցն են վերոյիշեալ մղիչ իրողութեանց։ Վերոնշեալ 
լծակներու օգտագործումով է որ ատեններ ցոյցերու մասնակցողներու թիւը 
կ՚աւելնայ, պատերազմէն տուժող ընտանիքներու հրապարակային դժգոհ 
արտայայտութեանց հետեւանքով։
Ներկայ կամ մասամբ փոփոխելի խորհրդարանն է որ պիտի տնօրինէ երկրին 
իշխանավարութիւնը։ Ժողովրդավարական անվերադարձ ընթացքի մէջ է 
Հայաստանի քաղաքացիներուն մեծամասնութիւնը։
Քաղաքական հասունութիւն ցուցաբերած Հայաստանի ժողովուրդին թիկունք 
կանգնինք, որպէսզի օր առաջ ապաքինի իր ցնցուած վիճակէն, իրակացնելով 
պատուաւոր ազգային առողջ կենսագործումներ։

***
ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ ՅԵՂԱՇՐՋՈ՞ՒՄ
Այս Փետրուարի վերջին շաբթուան ընթացքին, հայկական բանակի հրամա-
նատարութիւնը պահանջած էր վարչապետ Ն. Փաշինեանի հրաժարականը, 
իբրեւ հետեւանք իրենց միջեւ ծագած կարգ մը տարակարծութեանց, երկրին 
մէջ նոր ընտրութիւններ կատարելու յառաջադրութեամբ։
Ն. Փաշինեան հակադարձեց, ծովածաւալ ժողովրդային ցոյցերով, Երեւանի 
գլխաւոր հրապարակին վրայ, մերժելով տեղի տալ վերոյիշեալ վերջնագրին։
Փաշինեանի կառավարութեան ընդդիմադիր ճակատը, հրապարակային 
ցոյցով ու Վազգէն Մանուկեանի սպառնալից ելոյթով, թիկունք կեցաւ բանակի 
հրամանատարութեան կոչին։
Մեզի կը պակսին մանրամասնութիւնները բանակի վերջնագրի բոլոր 
դրդապատճառներուն։ Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգիսեանի 
զսպուածութեան կոչը բանակի հրամանատարութեան, ինչպէս նաեւ 
միաժամանակ՝՝վարչապետ Փաշինեանի, մեղմացուցած կը թուի ըլլալ 
կողմերու միջեւ ձգտուածութիւնը, առժամաբար առաջքը առնուած ըլլալով 
ծայրայեղութեանց։
Արտաքին գործոց նախարար Արա Այվազեանի դիմումը Լաւրովին, ստեղծուած 
կացութեան մասին, ստացած է նման պարագաներու ընդհանրապէս ակնկա-
լուած դասական պատասխանը, որ ներքին քաղաքական հարցերուն չեն կրնար 
միջամտել…։
Կացութիւնը կը շարունակէ անորոշ մնալ… Անշուշտ քուլիսներու ետին կը 
շարունակուի կողմերու միջեւ գոյատեւող լարուածութիւնը… կը սպասուի նոր 
զարգացումներու։
Արցախեան վերջին պատերազմին հետեւանքով, հայոց աշխարհի կառուցուածքին 
եւ հասարակական կեանքին պատճառուած աւերներու վերականգնումը 
առաջնային է եւ անյետաձգելի։ Իմաստուն պիտի ըլլայ, որ քաղաքական 
բոլոր միաւորները, զուսպ կեցուածք որդեգրելով, ձգտին գոյատեւող ներքին 
հակամարտութիւնները մեղմել, եւ ընդունելի, քաղաքակիրթ մակարդակի բերել։
Գոյակցութիւնը անյետաձգելի միակ ելքն է վերականգնումի։
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Կոչ  կ’ուղղենք հայութեան, զօրավիք կանգնելու մեր ազգային եկեղեցիին, 
որպէս կառոյց մը, որ կը պահէ մեր հոգեւոր տոհմիկ ժառանգութիւնը 
եւ լոյսի տակ կը բերէ մեր ինքնութիւնը միջազգային համայնքէն ներս: 
Թէեւ ներկայիս իշխանութիւններու կողմէ հարցականի տակ դրուած է այդ, 
անհրաժեշտ է Հայաստանի հանրային կրթութեան ծրագրին մէջ պահել 
Եկեղեցւոյ Պատմութիւնը, որ փաստօրէն մեր ազգի վերջին երկու հազար 
տարուան պատմութիւնն է:
Մենք լաւատես ենք մեր ապագային նկատմամբ: Մենք վստահ ենք որ Հ.Բ.Ը.Մ.ը 
կարեւոր դեր կրնայ կատարել զօրացնելու համար մեր ազգի կորիզը, որ 
համաշխարհային է իր հայրենիքով եւ սփիւռքով: Մեզմէ իւրաքանչիւրին 
մասնակցութիւնը անհրաժեշտ է ասոր համար, որովհետեւ միասնաբար միայն 
կրնանք իրականացնել այն ազգային կայունութիւնը որուն խորապէս կը ձգտինք:
Ընդհանուր Ժողովի այս առիթով, կոչ կ’ուղղենք մեր բոլոր մասնաճիւղերուն եւ 
անդամակցութեան աւելի սերտօրէն գործակցելու Կեդրոնական Վարչութեան 
եւ շրջանային տարբեր յանձնախումբերուն հետ, բերելով իրենց գաղափարները 
եւ լաւագոյն ներդրումը նորարար ծրագիրներու նոր ալիք մը ստեղծելու համար:
Մի սպասէք որ նախաձեռնութիւնները գան վերէն:
Միասնաբար պեղեցէք նոր կարելիութիւններ: Մենք կրնանք տարակարծիք ըլլալ 

Հ.Բ.Ը.Մ. 91-րդ Ընդհանուր Ժողով
Նախագահ Պերճ Սեդրակեանի Խօսքը Ներկայացուած 91-րդ Ընդհանուր Ժողովին

որոշումերու եւ արդիւնքներու շուրջ: Սակայն մենք մեր բոլոր որոշումները կը 
կայացնենք բարեկամեցողութեամբ:
Անհրաժեշտ է հանդուրժողութեամբ, համակրանքով եւ գնահատանքով 
վերաբերիլ մեր շրջանակներու ղեկավարներուն եւ անդամներուն նկատմամբ, 
միշտ յիշելով, որ մեր ուժը մեր միասնականութեան մէջ է:
Մենք հպարտ ենք որ Հ.Բ.Ը.Մ.ը հաւատարիմ մնացած է իր ծառայութեան 
պատմական առաքելութեան, արժանանալով աշխարհի տարածքին բոլոր 
շրջանակներու բարձր վստահութեան: Այդ վստահութիւնը արդիւնք է աւելի 
քան մէկ դարու ծրագիրներու եւ աջակցութեանց, որոնք քայլ պահած են մեր 
ժողովուրդի կարիքներուն հետ:
Այսօր մեզմէ կ’ակնկալուի նոյնը: Մենք պատրաստ ենք ընդառաջելու 
մարտահրաւէրին, նորարարելու եւ
ստեղծելու ապագան որով կրնանք հպարտ զգալ բոլորս:
Մենք կրնանք ձեռք ձեռքի գործել, ամոքելու համար մեր ազգը:
Կրկին անգամ շնորհակալութիւն կը յայտնենք մեր մեծ կազմակերպութեան 
նկատմամբ ցուցաբերած ձեր նուիրումին եւ աջակցութեան համար: Ձեր միջոցաւ 
է որ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը, կը շարունակէ պահել 
իր բարձր վարկը եւ վստահութիւնը:
Կը բաժնուինք, շուտով անձամբ ձեր հետ հանդիպէլու յոյսով
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Ուժանիւթը Մեծ Դեր Կը Խաղայ Թուրքիա-Ռուսիա 
Սերտ Յարաբերութիւններուն Մէջ
ՎԱՐՈՒԺ ԹԷՆՊԷԼԵԱՆ

2011-ին, Թուրքիա՝ Ռուսիոյ առեւտուրի երկրորդ մեծագոյն գործընկերն էր 
$30 միլիառ տոլարով (արտածում՝ $6 միլիառ, ներածում՝ $24 միլիառ), իսկ 
երկկողմանի առեւտուրի հիմնական կէտը կը հանդիսանար ուժանիւթը 
(ներածումներու 70% համեմատութիւնը, $21 միլիառ): 2019-ին սակայն, 
Ռուսիայէն՝ Թուրքիոյ ընդհանուր ներածումները իջած են 21,15 միլիառ տոլարի:
Բնականօրէն, ուժանիւթի մարզին մէջ համագործակցութիւնը կը հանդիսանայ 
Ռուսիոյ հետ Թուրքիոյ երկկողմանի բազմաշերտ յարաբերութիւններուն 
հիմնական գործօններէն մէկը: Թէ՛ Թուրքիա եւ թէ Ռուսիա ուժանիւթի վերաբերող 
իրենց յարաբերութիւններուն մէջ կարեւոր կը նկատեն «փոխադարձ շահերու» 
սկզբունքը. որեւէ առնչուած ծրագիր պէտք է ծառայէ երկու երկրներու շահերուն:
Նկատի առնելով որ տնտեսական համագործակցութիւնը կը հանդիսանայ 
քաղաքական յարաբերութիւններու զարգացման մղիչ ուժերէն մէկը, այն 
սերտ համագործակցութիւնը, որ Թուրքիա ստեղծած է Ռուսիոյ հետ, ոչ միայն 
կ’երեւի առեւտուրի թիւերուն մէջ, այլեւ անիկա նպաստած է քաղաքական 
յարաբերութիւններու խորացման՝ ստեղծելով տնտեսական փոխադարձ 
կախուածութիւն:
8 Յունուար 2020-ին, Թուրքիա բացումը կատարեց 7,8 միլիառ տոլար արժող եւ 
930 քմ երկարութիւն ունեցող TurkStream կազատար խողովակին, որ կ’երկարի 
Ռուսիոյ Կրասնոտար շրջանէն մինչեւ Թուրքիոյ եւրոպական մասը՝ Սեւ ծովու 
յատակով, աւելի եւս խորացնելով Անգարայի կապերը Մոսկուայի հետ: Սակայն, 
Թուրքիոյ ուժանիւթի այժմու քաղաքականութեան եւ ներածման միտումներու 
աւելի ամբողջական վերլուծումը ցոյց կու տայ, որ անիկա հիմնականօրէն 
հետամուտ է ուղղուելու դէպի արեւելք, կասպեան երկիրներ՝ հեռու Ռուսիայէն 
եւ Իրանէն: Այս ուղղութիւնը յստակ կ’երեւի կազի ներածման մէջ, Թուրքիոյ 
ստեղծած շուկաներու այլազանութեան մէջ: Օրինակ, 2017-ին ռուսական 
«Կազփրոմ»ը դէպի Թուրքիա կ’արտածէր անոր ընդհանուր կազի սպառումին 
52 տոկոսը, 2018-ին այդ համեմատութիւնը կ’իջնէ 47-ի, իսկ 2019-ին ̀ ընդամէնը 
33-ի (15,9 միլիառ խորանարդ մեթր):
Սակայն, միւս կողմէ, միայն Մարտ 2020-ին, Թուրքիա կը ստանայ գրեթէ 924 
միլիոն խորանարդ մեթր ատրպէյճանական կազ, որ կը կազմէ Թուրքիոյ կազի 
ընդհանուր սպառումին 23,45 տոկոսը: Այս ձեւով Ատրպէյճան կը սկսի գրաւել 
Թուրքիոյ կազի մատակարարման առաջին դիրքը, որուն կը յաջորդեն նախ 
Ռուսիան եւ ապա երրորդ դիրքի վրայ՝ Իրանը:
Բայց եւ այնպէս, Ատրպէյճանէն Թուրքիա կազի արտածման աճը որեւէ ձեւով չի 

նշանակեր մրցակցութեան գոյութիւնը Թուրքիոյ եւ Ռուսիոյ միջեւ: Ռուսիա եւ 
Ատրպէյճան աւելի գործակիցներ կը նկատուին, քան մրցակիցներ ուժանիւթի 
միջազգային շուկային մէջ: «Դարու պայմանագրին» ստորագրութենէն ի վեր եւ 
Ատրպէյճանի ջրաբնածխային աղբիւրներու հետախուզութեան մէջ միջազգային 
գործընկերներու ներգրաւման միացած է նաեւ ռուսական Lukoil ընկերութիւնը: 
90-ականներուն շահարկման յանձնուած Պաքու-Նովորոսիյսք քարիւղատար 
խողովակը այլ օրինակ մըն է ռուսեւատրպէյճանական գործակցութեան: 
Մրցակցութեան մթնոլորտը, որ հաւանաբար գոյութիւն ունէր Ատրպէյճանի 
ուժանիւթի մարզի զարգացման եւ միջազգային շուկաներ բացուելու առաջին 
տարիներուն, հետագային վերածուած է համագործակցութեան:
Ռուսական կազի հոսքին նուազումին այլ պատճառ մը կը հանդիսանայ նաեւ 
թրքական պետական BOTAŞ ընկերութեան՝ Ալճերիայէն եւ Նիճերիայէն 
կազի ներածման յաւելումը: Տակաւին, ռուսական Կազփրոմ ընկերութիւնը 
դժուարութիւն ունի մրցելու հեղուկացուած կազի (LNG) մեծ քանակութեամբ 
մատակարարումներուն հետ, որոնք Թուրքիա մասնաւորաբար կը ներածէ 
Միացեալ Նահանգներէն: Արագ ակնարկ մը LNG-ի ներածման քաղաքանութեան 
վրայ, ի յայտ կու գայ միտում մը, որ վերջին 10 տարիներուն ընթացքին, LNG-ի 
ներածման քանակը հետեւողականօրէն աճ արձանագրած է Թուրքիոյ մէջ. 2013-
2019, LNG-ի ներածումը 6.1 միլիառ խորանարդ մեթրէն հասած է 12.7 միլիառի:
Շատ հաւանաբար նաեւ աշխարհաքաղաքական նկատառումները որոշ 
դերակատարութիւն ունին Թուրքիոյ առած քայլերուն մէջ՝ ինչ կը վերաբերի 
Ռուսիայէն իր կախուածութիւնը մեղմացնելու ձգտումներուն, որովհետեւ 
BOTAS ընկերութիւնը, որ կը վերահսկէ երկրին կազի ներածումը, պետական 
ընկերութիւն է: Այս իրողութիւնը ենթադրել կու տայ այն, թէ ինչ որ տեղի 
կ’ունենայ Սուրիոյ մէջ կամ այլուր, դիւրութեամբ կրնայ ազդել Թուրքիոյ կազի 
տնտեսական քաղաքականութեան վրայ:
Տակաւին, կան կասկածներ, որ մանաւանդ նկատի առնելով այն իրողութիւնը 
որ ատրպէյճանական կազատարները կ’անցնին Վրաստանէն, Թուրքիա 
հետամուտ ըլլայ Թուրքիա-Վրաստան-Ատրպէյճան եռակողմի ձեւաչափի մը 
ստեղծման՝ ընդլայնելու համար ուժանիւթի մարզին համագործակցութիւնը, 
որ ինքնաբերաբար կրնայ տարածուիլ այլ մարզերու վրայ: Շատ բան կախեալ 
է անշուշտ ռուսական կազի մատակարարումներէն, բայց ինչպէս կը վկայեն 
վերջին տարիներու կազի մատակարարման ուղղութիւնները եւ շրջանային 
աշխարհաքաղաքական զարգացումները, Թուրքիա կը շարունակէ նուազեցնել 
իր ներածումներուն կախուածութիւնը Ռուսիայէն:
Տարօրինակ հակասութեամբ մը սակայն, հակառակ անոր որ Մոսկուա եւ 
Անգարա կը մրցին հետզհետէ աճող տարբեր ճակատներու վրայ, անոնց կապերը 
կը թուին շատ աւելի ամուր ըլլալ, քան պատմութեան տարբեր շրջաններուն:

Հաղորդագրութիւն
Հանդիպում ՀՀ Լոս Անճելըսի Գլխաւոր Հիւպատոս՝ 
Դոկտ. Արմէն Բայբուդեանի Հետ

Ոչ ոքի համար գաղտնիք մըն է, 
որ այս օրերուն մեր հայրենիքը 
կը դիմագրաւէ լուրջ եւ պայթու-
նավտանգ կացութիւն մը։
44 օրեայ պատերազմին պատճա-
ռաւ, մեր ժողովուրդը ոչ միայն 
5,000 երիտասարդ զինուորներ զոհ 
տուաւ, մօտ 9,600 երիտասարդներ 
վիրաւորուեցան եւ մօտ 6,750 
շէնքեր քարուքանդ եղան, այս բոլորը 
պատճառ եղան որ հայրենիքի մեր 
ժողովուրդը ամէն օր բազմամարդ 
ցոյցերով դժգոհութիւն կը յայտնէ 
պահանջելով վարչապետ՝ Նիկոլ 
Փաշինեանի հրաժարականը։
Իսկ կառավարութիւնը իր հերթին 
շփոթած, խարխաբումներու մէջ 
ինկած, կը ջանայ կացութիւնը 
բարելաւել, ժողովուրդին հոգեկան, 
ֆիզիքական եւ տնտեսական 
գահավիժումի վիճակը կասեցնել։ 
Այս օրերուն լրատուական գործա-
կալութիւններու կողմէ ապա-
տեղեկատուական լուրերով ողողած 
են հրապարակը։
ՌԱԿ-ի մեր կազմակերպութիւնը 
ստոյգ եւ հաւաստի լուրեր ունենա-
լով հանդերձ, մեր պետականու-
թեան ներկայացուցիչ՝ Դոկտ. 
Բայբուրդեանի հետ հանդիպելով 
քննարկեցինք հայրենիքէն ներս 
տեղի ունեցած անցուդարձները։
Այդ հանդիպումին Տոքթ. Ռաֆֆի 
Պալեան շնորհակալութիւն յայտնեց 
Պրն. Գլխաւոր Հիւպատոսին, որ 
հակառակ արտակարգօրէն զբա-

ղած ըլլալուն, այսպիսի առիթ մը 
ստեղծեց լուսաբանելու համար մեր 
պատուիրակութեան անդամները։
Որպէս Կեդրոնական Վարչութեան 
անդամներ, Տոքթ. Ռաֆֆի 
Պալեան եւ Ընկ. Փանիկ Քէշիշեան 
խօսք առնելով ներկայացուցին 
Կեդրոնական Վարչութեան այս 
օրերուն ունեցած կեցուածքը եւ 
պատրաստակամութիւն օգնելու 
համար մեր բազմադժուարու-
թիւններու մէջ տապալող մեր 
ժողովուրդը։
Ապա Դոկտ. Բայբուրդեան հմուտ 
դիւանագէտի իր փորձառութեամբ 
վերլուծեց եղած պայմաններու 
պատճառները, 44 օրեայ պատե-
րազմի հետեւանքէն եւ կովկա-
սեան շրջանի մէջ քանի մը 
պետութիւններու շահերու 
բախումները։ Պրն. Բայբուրդեան 
շատ համոզիչ ձեւով ներկայացուց 
այս կացութենէն դուրս գալու, 
կացութիւնը հանդարտեցնելու եւ 
ժողովուրդի ցաւերը ամոքելու ձեւերը 
եւ պահանջուած քայլերը։
Մօտաւորապէս երկու ժամ 
տեւող այս հանդիպումը, ինչպէս 
միշտ այս անգամ եւս շատ ջերմ 
եւ սիրալիր մթնոլորտի մէջ, 
մեր ընկերները վստահեցուցին 
Պրն. Բայբուրդեանին, որ ՌԱԿ-ի 
գոյութեան առաջին օրէն եղած ենք 
մեր հայրենի պետականութեան եւ 
ժողովուրդի կողքին, եւ այս օրերուն 
եւս պատրաստ ենք նոյն ոգիով 
օգնելու մեր հայրենիքին։

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Էտմոն Մարուքեանէն Առաջարկ. Լուծել Խորհրդարանը 
Եւ Երթալ Արտահերթ Ընտրութիւններու
Դիմատետրեան ուղիղ եթերի ժամա-
նակ ՀՀ ԱԺ «Լուսաւոր Հայաստան» 
խմբակցութեան ղեկավար Էտմոն 
Մարուքեանը Նիկոլ Փաշինեանին 
առաջարկած է երկիրը ցնցումներէ 
դուրս հանելու համար անյապաղ 
դադրեցնել երկրին մէջ ստեղծուած 
խառնաշփոթը, ետ կանչել ԳՇ պետ 
Օնիկ Գասպարեանը ազատելու 
հրամանագիրը, վերանշանակել ԳՇ 
պետի տեղակալը, ցրել խորհրդարանը 
եւ օր առաջ արտահերթ ընտրու-
թիւններ նշանակել։
«Մենք, ի պատասխան, ստորագրում 
ենք ցանկացած յուշագիր, որով 
ասում ենք, որ վարչապետի հրա-
ժարականի պարագայում մենք 
չենք առաջադրուելու եւ որեւէ 
մեկին չենք առաջադրելու, որպէսզի 

խորհրդարանը ցրուի, բոլորով 
գնանք ընտրութիւնների»,- ըսած է 
Մարուքեան։
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1989-ին, Լիբանանի քաղաքացիական բախումներու թէժ օրերուն էր, երբ 
Համազգայինը հրաւէր ստացաւ հայրենի Կապի կոմիտէութեան կողմէ՝ 
մասնակցելու համասփիւռքեան մշակութային միութեանց մէկ խորհրդա-
ժողովին:
Կեդրոնական վարչութիւնը  գոհունակութեամբ ընդունեց հրաւէրը եւ սիրա-
լիր ընդառաջեց անոր եւ առ այդ նշանակեց քառանդամ պատուիրակութիւն  
մը, որուն մաս կը կազմէին Գեղանի Էթիեմեզեանը, Կարպիս Հարպոյեանը, 
Յակոբ Եափուճեանը եւ տողերս գրողը:
Օդակայանը փակ ըլլալուն՝ պիտի նաւով  ճամբայ ելլէինք  Ճունիէն դէպի 
Կիպրոս, անկէ Մոսկուա  ու ապա Երեւան1:
Շաբաթ օր մըն էր, 2 դեկտեմբերի երեկոյեան ժամը  8-ին, երբ  երեքով 
նստանք կիպրական շատ գեղեցիկ ու նոր նաւ մը. չորրորդ ընկերը՝ 
Եափուճեանը, արդէն Կիպրոս կը գտնուէր աշխատանքով: Կիրակի առաւօտ 
ժամը եօթին հասանք Լառնաքա ու իրարու միացանք  պանդոկի մը մէջ, ուր 
սենեակ մը վարձուած էր խումբիս համար:
Կիպրոս մնացինք ամբողջ ցերեկը եւ ուշ գիշերին դիմեցինք օդակայան,  
անկէ՝ դէպի Մոսկուա:
Մեր անձնական ճամպրուկներէն բացի հետերնիս կը տանէինք 70 քկ կշռող 
զանգուածեղ պայուսակ մըն ալ, որ լեցուն էր գիրքերով:
-Ի՞նչ գիրք է տարածնիս,- հարցուցի ընկերներուս:
-Արգիլուած գրականութիւն,- եղաւ պատասխանը:
-Արգիլուած գրականութունը ո՞րն է եւ ինչո՞ւ արգիլուած բան կը տանինք:
-Քու խելքդ չի հասնիր, - պատասխանեց Հարպոյեան հեղինակաւոր շեշտով 
մը, ու ես...լռեցի: Իրենք կը տիրապետէին այնպիսի գաղտնիքներու, որոնց ես 
անտեղեակ կը մնայի յաճախ: Թէեւ կազմի բոլոր անդամներս հաւասար էինք, 
սակայն եւ այնպէս կային «աւելի հաւասար»-ներն  ալ:
Մաքսատան մէջ մեզի մօտեցաւ եւ ուղեկցեցաւ պաշտօնեայ մը, որ առանց 
որեւէ քննութեան անցուց մեզ. ուրեմն վերջը իմացայ, թէ ան  Intourist-ի մէկ 
ծառայողն էր եւ Լիբանանի դեսպանատունէն  յանձնարարութիւն ունէր 
«դիւրացնելու» մեր անցքը: Ու մենք անցանք առանց որեւէ քննութեան:
Մոսկուայի օդակային մէջ նմանապէս որեւէ պայուսակ չբացուեցաւ եւ որեւէ 
քննութեան չենթարկուեցանք. ուրեմն մեր գաղտնիքները մնացին մեզի:
Մինչեւ օդանաւէն դուրս գալը, կարգ մը հարցուփորձեր ընելն ու շրջապատին 
ծանօթանալը՝ արդէն լոյսը սկսած էր բացուիլ. մոսկովեան աղօտ լոյս մը՝ 
դեկտեմբերի առաջին օրերուն:
Որոշուեցաւ հարիւր դոլար մանրել ու տեղական դրամ ստանալ, եւ այս 
առիթով  ալ մեզ դիմաւորեց առաջին անակնկալը. հարիւր դոլարին դիմաց  
պետական դրամատան կից լումայափոխը,- նիւթական ամէն գործառնու-
թիւն պետական դիմակ ունէր տակաւին,- վճարեց  600 ռուպլի, որ պարզա-
պէս անհաւատալի էր, քանի որ մօտիկ անցեալին նոյն հաստատութենէն  
իւրաքանչիւր դոլարի դիմաց կը ստանայինք միայն  0,60 ռուպլի կամ 60 
կոպեկ. այս հաշուով՝ ռուպլին դոլարին դիմաց արժեզրկուած էր ճիշդ տասը 
անգամ, այսինքն՝ կը պահէր իր նախկին արժէքին  մէկ տասներորդը  միայն:
Սակայն անակնկալին մեծագոյնը պիտի տեսնէինք Երեւան հասնելէ ետք: 

*   *   *
Ուրեմն օրը երկուշաբթի էր, եւ մենք պէտք է իջեւանէինք Լազարեան 
ճեմարան:

1  Այս գծով ճամբորդելու երկրորդ պատճառ մըն ալ ունէինք. մեր անցագրերը 
կեդրոնակաան իշխանութեան կողմէ տրուած չէին, այլ  զօր. Միշել Աունի, որ կը փորձէր 
իր իշխանութիւնը հաստատել: Նման անցագրով կրնայինք միայն Ճունիէն ճամբորդել:

Լազարեան համալիր, հիմնուած է 1815-ին
ռուսաբնակ Լազարեաններու կողմէ:

Ներսիսեան վարժարան,  Թիֆլիս, 1911

Հայրենի Յուշեր (6)

Նախատեսուած էր, որ հայկական դեսպանատունէն մէկը  դիմաւորէր մեզ, 
սակայն եկող չեղաւ: Ունէինք հասցէներ, հետեւաբար որոշեցինք մեր 
միջոցներով հասնիլ Լազարեան: Եւ այդ պահէն սկսաւ իմ...գողգոթաս:
Օդակայան ըսուածը,- դուք կրնաք լաբիւրինթոս ալ կոչել զայն,- քաղաքի մը 
չափ ընդարձակ էր, եւ մեր առարկաները պէտք է մե՛նք ստանձնէինք, վասնզի 
տրամադրելի պաշտօնեայ  չեմ գիտեր  ինչո՛ւ՝ չկար: Ակներեւ էր, որ բան մը 
կը քայքայուէր Խորհրդային Միութեան մէջ կամ, աւելի ճիշդը,  վաղուց 
քանդուած  իրավիճակ մը հիմա կը քողազերծուէր ու կը ցուցադրէր մերկ 
իրականութիւնը:  
Իւրաքանչիւր քայլին համար հարցուփորձելով  վերջապէս իմացանք ճշգրիտ 
տեղը  մեր պայուսակներուն, որոնք լքուած  էին անծայրածիր սառցադաշտի 
մը վրայ, ուրկէ յառաջանալու համար ոտքդ ձիւնին կը մխրճուէր մինչեւ 
ծունկդ:
Գայթ ի գայթ հասանք մեր առարկաներուն եւ ստանձնեցինք զանոնք: 
Հիմա ալ հարկ էր փոխադրել՝ իւրաքանչիւրս ծառայելով իր սեփական անձին 
ու ճամպրուկին: Ահա այստեղ ալ մեր առջեւ ցցուեցաւ մեծ հարցականը.
-Ո՞վ եւ ինչպէ՞ս պիտի կրէր  «արգիլուած» կոչուած  գրականութեան 70 քկ 
կշռող զանգուածը...
Անշուշտ ո՛չ փափկասուն Գեղանին, երբ անդին երեք քաջակորով ու 
անձնուէր ասպետներ կը գտնուէին շուրջը: Հարպոյեան ըսաւ, որ ինք tension 
ունի եւ չի կրնար օգտակար ըլլալ, Եափուճեան յառաջ  քշեց «մէջքի  ինչ-որ 
վաղեմի ցաւ մը», որուն յաճախ կ’ակնարկէր այնուհետեւ, եւ ուրեմն  անդինը 
կը մնայինք  միայն...ես ու ինքս:
Մէկ ձեռքով երկու ձմերուկ կրելը շատ աւելի դիւրին պէտք է ըլլայ, քան  ինչ 
որ ես կրեցի այն օրը մօտաւորապէս երկու  հարիւր մեթր  տարածութեան մը 
վրայ: Ուրեմն  տասը մեթրի չափ կը կրէի բեռներէս մէկը` իմ ճամպրուկս, որ 
աւելնալով սեփական ծանրութեանս  վրայ՝ աւելի խորերը կը մխրճէր ոտքերս 
ձիւնին մէջ, իսկ ապա միւսը՝  քարշ տալով զայն փափուկ ձիւնին վրայէն, ուր 
ան գրեթէ լրիւ կը թաղուէր,  ապա կը վերադառնայի՝ մեկնակէտիս, ու 
այսպէս  շարունակ՝ ամբողջ կէս ժամ մը սիզիփեան յամառութեամբ  սպառելէ 
ետք  մկաններուս ուժային վերջին պաշարն ալ, հասանք  ինչ որ պէտք է ըլլար  
ելքի դուռը: Այստեղ գտանք վարձակառք մը, որուն վարորդը  լաւ ծանօթ ըլլալ 
կը թուէր  շրջանին: Ան մեզ հասցուց Լազարեան ճեմարան, ուր տանող  
ճամբուն վերջին հատուածը  կը կոչուէր «Հայկական նրբանցք»: Եւ իրապէս 
ալ այստեղ ճամբաները աւելի նեղ էին, մայթերը՝  նմանապէս. մէկ մեթրէն 
աւելի նեղ մայթ կար, ուրկէ քալողը պէտք է  դուրս գար՝ ճամբայ տալու 
համար դիմացէն եկողին կամ հակառակը: Այս պատճառով ալ նկատելի էր 
յարատեւ ելեւէջ մը մայթերու երկայնքին: Ենթադրելի է, որ սա Հին Մոսկուան 
էր:
Ինքը՝ Լազարեանը, առաջին հայ բարձրագոյն վարժարանը՝ հայագիտական 
թեքումով, հսկայ կառոյց մըն էր,  երեք անջատ բաժանմունքներով, որոնք 
տեղադրուած  էին իրարու կից՝ ձեւացնելով  մեսրոպեան  Ս տառը:  Ան  ունէր 
մետաղեայ պատկառելի դարպաս մը, որ կը բացուէր ընդարձակ բակի մը 
վրայ, որուն կեդրոնը կը բարձրանար Լազարեաններուն նուիրուած պրոնզեայ 
շքասիւն մը:
Շէնքին ձախ թեւը յատկացուած էր հայոց,- հետագային ամբողջ շէնքը 
յանձնուեցաւ մերոնց2, ուր եւ հաստատուած է ներկայիս Հայաստանի 
դեսպանատունը,-  եւ այստեղ ալ մեզի տրամադրեցին երկու սենեակ, մէկը՝ 
Գեղանիին, միւսը՝ երեքիս: Շատ լաւ տաքցուած, կոկիկ ու հանգստաւէտ 
սենեակներ էին, ուր պիտի մնայինք առ այժմ մեզի համար անորոշ ժամանակ 
մը:
 
2 Անդին, Ներսիսեան վարժարանը, ի Թիֆլիս, որ կառուցուած էր Լազարեան  ճեմա-
րանէն ինը տարի ետք՝ 1824-ին, իսկ 1911-ին հիմնովին քանդուեցաւ ու փոխարի-
նուեցաւ  նոր համալիրով մը՝ Ալեքսանդր Մանթաշեանի ծախսերով, իր ծաւալով կը 
գերազանցէր Լազարեանը (տեսնել պատկերը). 1924-ին ան բոլորովին իւրացուեցաւ 
վրացական կառավարութեան կողմէ:

Կարդացէ՛ք եւ Տարածեցէ՛ք
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ՄԱՄՈՒԼ-ը
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ՉորեքշաբÃÇ, 3 Մարտ 2021 8Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Վրաստանը՝ Կասպեան Ուժանիւթի Տարանցման Գլխաւոր Հանգոյց

ՎԱՐՈՒԺ ԹԷՆՊԷԼԵԱՆ

Պատմութեան ընթացքին քաղաքակրթութեան խաչմերուկ նկատուած 
Հարաւային Կովկասը այսօր կը կանգնի ուժանիւթի փոխադրութեան 
խաչմերուկի մը վրայ՝ աշխարհաքաղաքական վերանորոգ մրցակցու-

թեան մթնոլորտ մը ստեղծելով թէ՛ տարածաշրջանին մէջ, ուր տիրական 
ներկայութիւն են Ռուսիան, Իրանը ու Թուրքիան, եւ թէ միջազգային մակարդակի 
վրայ ներգրաւելով Եւրոպական Միութիւնը, ՄիացեալՆահանգներն ու դէպի 
արեւելք՝ Չինաստանը:
Կասպից ծովու շրջանը, նաեւ ծանօթ իբրեւ կասպեան աւազան, կը պարունակէ 
նաւթի եւ կազի մեծ պաշարներ, եւ 1990-ական թուականներէն սկսեալ՝ 
զգալիօրէն աւելցած է անոնց դէպի միջազգային շուկաներ արտածումը: 
Կասպեան շրջանին մէջ նաւթի արտադրութիւնը նկատելիօրէն աճած է 
մասնաւորաբար Խազախստանի եւ Ատրպէյճանի մէջ հսկայ նոր հորերու 
յայտնաբերումով: Կասպեան երկիրներէն նաւթի արտադրութիւնը 2009-ի 
օրական 2.9 միլիոն տակառէն 2020-ին հասած է 4.4 միլիոն տակառի, եւ կը 
նախատեսուի, որ 2025-2030 անիկա հասնի առաւելագոյնին՝ օրական շուրջ 5.4 
միլիոն տակառի: Հակառակ այն իրողութեան, որ շրջանին մէջ նաւթի պահանջը 
աճ արձանագրած է տնտեսական բարգաւաճման զուգահեռ անոր ընդհանուր 
արտադրութիւնը կը մնայ շատ աւելի բարձր քան տեղական պահանջները՝ 
զարկ տալով արտածումին:
Նմանապէս, Կասպից շրջանի կազի արտադրութեան ծաւալը 2009-ի՝ շուրջ 159 
միլիառ խորանարդ մեթրէն, 2020-ին հասած է 260 միլիառ խորանարդ մեթրի, 
եւ ըստ նախատեսութիւններու, 2035-ին կրնայ հասնիլ աւելի քան 310 միլիառ 
խորանարդ մեթրի: Կասպեան կազը, մանաւորաբար ատրպէյճանականը, 
ռուսական շուկային կողքին ներգրաւած է նաեւ թրքական, եւրոպական եւ 
ասիական շուկաներ: Իսկ Հարաւային Կազային Միջանցքի եւրոպական 
ծրագիրը դէպի թրքական եւ եւրոպական շուկաներ դուռը լայն բացած է աւելի 
մեծ քանակութեամբ ատրպէյճանական կազի դէպի արեւմուտք արտածման:
Ինչպէս նշուեցաւ, շրջանին մէջ ուժանիւթ արտադրողները ներքին սպառման 
այնքան ալ մեծ շուկայ չունին, հետեւաբար իրենց նաւթն ու կազը տրամադրելի 
է արտածման, իսկ արտածման համար անհրաժեշտ են տարանցումի միջոցներ 
եւ ճամբաներ: Հոս է որ դրացի երկիրները, ինչպէս՝ Վրաստան, Հայաստան 
եւ Թուրքիա կը ստանան փոխադրական միջոցներու աշխարհաքաղաքական 
մեծ կարեւորութիւն, որմէ դուրս կը պահուի Հայաստանը (ենթադրաբար 
ղարաբաղեան հարցին պատճառով):
Փոխարէնը կը շեշտուի Վրաստանի կարեւորութիւնը:
Վրաստանի աշխարհագրական դիրքը ռազմավարական կարեւոր խաչմերուկի 
վրայ զայն կը վերածէ աշխարհաքաղաքական առանցքային կարեւորութիւն 
ներկայացնող երկրի մը (տարբեր նկատառումներով) Ռուսիոյ, Թուրքիոյ 
եւ Եւրոպական Միութեան համար: Վրաստանի դրացի Ատրպէյճանը ունի 
կասպեան ուժանիւթի հսկայ պահեստներուն մէկ կարեւոր մասը եւ միջազգային 
պաշարներուն շուրջ 3-4%-ը: Եւրոպական Միութեան քաջալերանքով եւ 
շրջանցելով Ռուսիան, Ատրպէյճան յաջողած է ուժանիւթի տարանցման ուղիներ 
հաստատել դէպի Սեւ եւ Միջերկրական ծովեր:
Այս ձեւով, Վրաստան կը դառնայ կասպեան ուժանիւթի տարանցման գլխաւոր 
հանգոյցը՝ հիւրընկալելով երկու հիմնական խողովակներ՝ Պաքու-Թիֆլիս-Ճէյհան 
քարիւղատարը եւ Պաքու-Թիֆլիս-էրզրում կազատարը:
Պաքու-Թիֆլիս-Ճէյհան եւ Պաքու-Սուպսա (Վրաստանի մէջ) քարիւղատարները 
եւ Պաքու-Թիֆլիս-էրզրում կազատարը, ինչպէս նաեւ՝ Ատրպէյճանի նաւթային 
պետական ընկերութեան կողմէ 2006-ին Սեւ ծովուն վրայ Քուլեւի նաւթային 
ելքին գնումը, կը բարձրացնեն տարածաշրջանին եւ Վրաստանի կարեւորութիւնը 
իբրեւ ուժանիւթի հիմնական անցք մը Արեւելքի եւ Արեւմուտքի միջեւ: Տակաւին, 
2017-ին Ատրպէյճանի, Վրաստանի եւ Թուրքիոյ միացեալ նախաձեռնութեամբ 
կառուցուած Պաքու-Ախալքալաք-Կարս երկաթուղագիծը, որ կը միացնէ 
երեք երկիրներու երկաթուղային համակարգերը, շատ աւելի կարճ եւ արագ 
երկաթուղային անցք մը կը ստեղծէ Եւրոպայի ու Ասիոյ միջեւ, քան Ռուսիայէն 
անցնող երկաթուղագիծը՝ Վրաստանն ու Ատրպէյճանը դարձնելով Եւրասիական 
փոխադրամիջոցներու առանցքային հանգոյցները:
Հարաւային Կովկասի մէջ, Վրաստան միակ երկիրն է, որ ելք ունի Սեւ ծովու 
վրայ եւ հետեւաբար՝ դէպի Միջերկրական ծով եւ Ատլանտեան ովկիանոս: 
Վրաստանի համար, որ նաւթի եւ կազի մասնաւոր պահեստներ չունի, 
եւրոպական Հարաւային Կազային Միջանցքի ծրագիրը կ’ենթադրէ թէ՛ 
ուժանիւթի ապահովման երաշխիք, թէ՛ ալ տարանցման վճարումներէն գոյացած 
եկամուտի աղբիւր: Վերջին երկու տասնամեակներուն, Վրաստան յաջողած 
է ապացուցել, որ ինք կը հանդիսանայ տարանցումի վստահելի երկիր մը՝ 
երաշխաւորելով ուժանիւթի աղբիւրներու անխափան հոսքը դէպի արեւմուտք:
Միւս կողմէ, Վրաստանէն անցնող քարիւղատարն ու կազատարը ոչ միայն 
ուժանիւթի անվտանգութեան հիմք կը ծառայեն Թուրքիոյ, Եւրոպայի եւ նոյնինքն 
Վրաստանի համար, այլեւ՝ հիմք անոնց տնտեսական զարգացման: Օրինակ, 
միայն կազատարի կառուցման շրջագիծին մէջ, Հարաւային Կազային Միջանցքի 
ծրագիրը նախատեսած է $8 միլիառ տոլարի ներդրում մը Թուրքիոյ եւ $2 
միլիառ տոլարի ներդրում մը Վրաստանի մէջ՝ մեծագոյն առանձին ներդրումը 
Վրաստանի պատմութեան մէջ:
Ուժանիւթի փոխադրութեան ճամբաներու հանգուցաւորումը Վրաստանի 
վրայով, առիթ ստեղծած է նաեւ տնտեսական լայն համագործակցութեան 
Ատրպէյճանի, Վրաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ:
Աշխարհաքաղաքական գործօններ նաեւ նպաստած են Վրաստանի՝ Թուրքիոյ 
եւ Ատրպէյճանի հետ յարաբերութիւններու խորացման: Առաջին հերթին, 
անկախութիւնը ստանալէն ի վեր, Վրաստան փորձած է տարբեր ուղղութիւննե-
րով հաւասարակշռել ռուսական ազդեցութիւնը՝ երկկողմանի դաշինքներ 

կնքելով զանազան երկիրներու հետ: Այսուհանդերձ, Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի 
հետ Վրաստանի համագործակցութիւնը կը նկատուի ամէնէն կայունը, ինչ որ 
առիթ կ’ընծայէ նուազեցնելու անոր կախեալութիւնը Ռուսիայէն:
2000-ականներու կէսերէն սկսեալ, Թուրքիա եւ Ատրպէյճան փոխադարձաբար 
առաջնակարգ դիրք կը գրաւեն Վրաստանի հետ իրենց արտաքին առեւտուրին 
մէջ: Վրաստանի մէջ Թրքական ներդրումներու վիճակագրութիւնը ցոյց կու տայ, 
որ վերջին տարիներուն Թուրքիա նկատելիօրէն աւելցուցած է իր տնտեսական 
ներկայութիւնը Վրաստանի մէջ:
Օրինակ, 2006-ին, երբ Ռուսիա կը փակէր Վերին Լարսի սահմանային միակ 
անցքը՝ վերանորոգման պատրուակով, առիթէն օգտուելով Թուրքիա կը 
միջամտէր՝ դիմելով շարք մը նոր նախաձեռնութիւններու, որոնք 2007-ին 
կ’առաջնորդէին Վրաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ ազատ առեւտուրի համա-
ձայնագրի մը ստորագրութեան: Այս թուականէն ետք, Վրաստան-Թուրքիա 
երկկողմանի առեւտուրի ծաւալը մեծապէս աճած է: 2019-ի գնահատումով, 
Թուրքիա կը նկատուէր Վրաստանի երկկողմանի առեւտուրի մեծագոյն 
գործընկերներէն մէկը՝ $1,85 միլիառ ամերիկեան տոլար ծաւալով: Տակաւին, 
Վրաստանի մէջ, Թուրքիոյ օտարերկրեայ ուղղակի ներդրումները (FDI) 
մեծ մագլցում արձանագրած են: Օրինակ, 1997-էն 2003-ի միջեւ, Թուրքիոյ 
ընդհանուր ներդրումները Վրաստանի մէջ հազիւ կը գնահատուէին $103 միլիոն 
տոլար: Սակայն, իրավիճակը հիմնովին փոխուած է 2004-էն ետք. յաջորդ ինը 
տարուան ընթացքին, թրքական ներդրումները զգալի աճ արձանագրած են 
հասնելով մինչեւ $864 միլիոն տոլարի, իսկ 2014-էն 2019-ի միջեւ՝ շուրջ մէկ 
միլիառ տոլարի: Նաեւ պէտք է նշել, որ վրացական տնտեսութեան մէջ, թուրք 
ներդրողները ընդհանրապէս ներկայ են հիւսուածեղէնի արդիւնաբերութեան, 
գիւղատնտեսութեան, շինարարութեան, ուժանիւթի եւ ելեւմտական (թրքական 
դրամատուներու առկայութիւնը) մարզերուն մէջ:
Բնականօրէն, տնտեսական համագործակցութիւնը պարարտ հող կը ստեղծէ 
քաղաքական յարաբերութիւններու սերտացումին, եւ այդպէս է որ, 8 Յունիս 
2012-ին, Թուրքիոյ Տրապիզոն քաղաքին մէջ, Վրաստանի, Ատրպէյճանի եւ 
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարները ստորագրեցին Տրապիզոնի 
հռչակագիրը, որ ի միջի այլոց կը նախատեսէր միացեալ կեցուածք արտայայտել 
միջազգային կազմակերպութիւններու մէջ, ինչպէս ՄԱԿ-ը, ԵԱՀԿ-ը, Եւրոպական 
Միութիւնը, Սեւծովեան տնտեսական խորհուրդը եւ ՆԱԹՕ-ն, համագործակցիլ 
Լեռնային Ղարաբաղի, Աբխազիոյ եւ Հարաւային Օսեթիոյ հարցերուն շուրջ՝ 
«հիմնուելով տարածքային ամբողջականութեան սկզբունքին եւ Ատրպէյճանի 
ու Վրաստանի միջազգայնօրէն ընդունուած սահմաններուն վրայ», շարունակել 
միացեալ աշխատանքը TRACECA ծրագրին շուրջ (Եւրոպա-Կովկաս-Ասիա 
փոխադրամիջոցներու միջազգային ծրագիրը, որուն շուրջ ներգրաւուած են 
Եւրոպական Միութիւնը եւ Արեւելեան Եւրոպայի, Կովկասի ու Կեդրոնական 
Ասիոյ տարածաշրջանի 12 անդամ պետութիւններ, օրինակ՝ Պաքու-Թիֆլիս-
Կարս երկաթուղագիծը մաս կը կազմէ այս ծրագրին):
Փաստօրէն, 1990-ական թուականներէն սկսեալ Վրաստանի, Թուրքիոյ 
եւ Ատրպէյճանի միջեւ առկայ երկկողմանի տնտեսական յարաբերու-
թիւնները զարգանալով ստացած են եռակողմանի ռազմավարական խորք եւ 
գործադրութիւն…
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Մայր աթոռը կը յորդորէ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագա-
հին, վարչապետին, Ազգային ժողովի նախագահին, կառավարութեան 
անդամներուն եւ բոլոր քաղաքական ուժերու առաջնորդներուն՝ 
ստեղծուած ծանրագոյն իրավիճակէն ելքեր փնտռելու բանակցային 
սեղանի շուրջ` ի սէր մեր հայրենիքի եւ ժողովուրդի:
Թող Ամենախնամն Աստուած իր Սուրբ Աջի հովանիին ներքոյ 
խաղաղութեան եւ անդորրի մէջ պահէ մեր հայրենի պետութիւնն 
ու մեր ժողովուրդը»:
Իսկ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոս Դիմատետրի իր էջին 
վրայ կատարեց հետեւեալ գրառումը. «Մեր պատմութեան հին թէ 
նոր փոթորիկները, մեր հին թէ նոր թշնամիները չկրցան քանդել մեր 
տունը` Հայաստանը:
 Մենք չքանդենք զայն: Մենք պատասխանատու ենք ու համարատու 
մեր սուրբերուն եւ նահատակներուն ու մեր պատմութեան դիմաց:
Հայաստանի գերագոյն շահերը պէտք է ամէն բանէ վեր մնան: Ա՛յս 
պէտք է ըլլայ մեր բոլորին մօտեցումը այսօ՛ր եւ մի՛շտ»:

Վեհափառ Հայրապետներուն Արձագանգը` 
Հայաստանի Մէջ Տեղի Ունեցած Դէպքերուն
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Սկիզբը Էջ 01

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Գրութիւններովս՝ յաճախ անդրադարձած եմ կենդանիներու մասին, 
որոնց առիւծի բաժինը խլած են շուները։ Ինչո՞ւ, որովհետեւ շունը եղած 
է մարդուն լաւագոյն հաւատարիմ բարեկամը եւ մարդիկ միշտ շունը 

նկատի ունեցած են որպէս իրենց ընտանիքի հարազատ մէկ անդամը։ 
Այսօր սակայն՝ պիտի շեղիմ իմ սովորութենէս եւ ձեզի ներկայացնեմ ուրիշ 
կենդանի մը, որ շատ ալ սիրուած չէ մարդոց կողմէ։ Այժմ տեսնենք թէ ո՞վ է այդ 
«բախտաւոր» կենդանին։
Հերոս Առնէտը . . . 
Ընդհանրապէս առնէտները դիտած 
ենք պժգանքով եւ երբ որ տեսած ենք 
զանոնք, փորձած ենք սպաննել՝ չէ՞։ 
Բայց հիմա պիտի տեսնենք թէ անոնք 
շատ օգտակար հանդիսացած են 
մարդոց, որուն համար ալ անոնցմէ 
մին՝ ստացած է «Հերոս»-ի կոչում։ 
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ 
հեռաւոր երկրէ մը, Քամպոտիա։ 
Ուրեմն Մակաուա (Magawa) Ափրի-
կեան առնէտ մըն է որ Անգլիոյ մէջ 
մարզուած է ականներ յայտնաբերելու համար, PDSA (plan, do, study, act)  
բարեգործական ընկերակցութեան կողմէ։ 
1917-ին հաստատուած այդ ընկերակցութեան առաքելութիւնն է հոգատա-
րութիւնը՝ հիւանդ եւ վիրաւոր կենդանիներուն, ականներ յայտնաբերելու 
համար առնէտները մարզելու կարեւոր գործի կողքին։ Անոնք ունին 2,000 
լման եւ մասնակի ժամով աշխատող պաշտօնեաներ եւ 3,500 կամաւորներ . . .
Վերադառնալով մեր հերոս առնէտին, յիշենք որ ան եօթը տարուան մէջ 
յայտնաբերած է 39 ականներ՝ մաքրագործելով 141,000 քառակուսի մեթր 
հաշուող հողատարածք մը։ 
Իսկ PDSA ընկերակցութեան Գործադիր Տնօրէնը՝ Ճէն Մըքլաքլըն, վկայած է 
թէ Մակաուան երեսուն վայրկեանի մէջ ականազերծ դարձուցած է թենիսի 
դաշտ մը, որուն համար ան (տես նկարը) ստացած է այդ ընկերակցութեան 
«Ոսկէ Մետալը։»
Ի՞նչ է մեր քաղելիք դասը՝ այս պատմութենէն։ Պէտք չէ թերագնահատենք 
մեզի զզուելի թուացող կենդանիներն անգամ, որոնք կրնան մարդկութեան 

օգտակար հանդիսանալ՝ ինչպէս վերոյիշեալ դէպքը ցայտուն կերպով կը վկայէ! 
Հասկցողին՝ շատ բարեւներ ու վերջ։
Որպէսզի Չգողնան . . .
Փասատինա քաղաքը ունի հանրային մի քանի 
զբօսավայրեր, քաղաքի զանազան շրջաններուն 
մէջ։ Մեր տան մօտը գտնուող զբօսավայրը կը 
կոչուի (Hamilton park), ուր ես իրիկունները 
կ՛երթամ՝ քալելու։
Իրիկուն մը՝ երբ քալելու ելած էի, տեսայ 
աղբի թիթեղը (տես նկարը) որ լոյսի ծողին 
կապուած էր . . . Նախ զարմացայ, սակայն 
շուտով անդրադարձայ որ եղածը պարզապէս 
ապահովութեան համար էր, որպէսզի մարդիկ 
չգողնան զայն։
Է՜հ, ու՞ր հասած է մարդկութիւնը՝ որ աղբի 
թիթեղն անգամ չվստահուիր իրեն։ Աղբի 
թիթե-ղի մը արժէքը ի՞նչ է որ, մարդիկ պիտի 
ստորնանան զայն գողնալու աստիճան։ 
Վերոյիշեալ տարօրինակ դէպքը զիս տարաւ 
դէպի մեր տան մօտակայ դրամատունը, ուր 
գրիչներն անգամ ապահով կերպով կապուած 
են՝ պաշտօնեաներու գրակալներուն առջեւ։ Գրիչը կը հասկնամ թէ ինչո՞ւ 
կապուած է, որովհետեւ մարդիկ սխալմամբ կը տանին զայն՝ գործածելէ ետք։
Ուրեմն՝ եզրակացուցի ես, կ՛ապրինք դարու մը մէջ ուր որեւէ մէկ բան ապահով 
չէ եւ ամէն բան ենթակայ է գողութեան, որքան որ ալ անարժէք թուի ըլլալ այդ 
իրը՝ մեզի համար։
Գողնալու փոխարէն՝ երբեմն ալ մարդիկ չարաչար կը գործածեն ճաշարաններու 
մէջ իրենց տրամադրուած իրեղէնները։ Օրինակ՝ McDonald’s ճաշարաններուն 
մէջ, թուղթէ թաշկինակները (napkins) սեղանի մը վրայ դրուած կ՛ըլլային եւ 
մարդիկ կ՛առնէին իրենց գործածութեան համար։ 
Սակայն կ՛երեւի մարդիկ սկսած են չարաշահել իրենց տրուած ազատութիւնը 
որ հիմա՝ սանտուիչին հետ, սպասարկող պաշտօնեաները  կու տան, մի քանի 
հատ միայն . . . 
Մարդիկ ե՞րբ պիտի սորվին քիչով գոհանալ եւ ուրիշին առարկային աչք չտնկել։ 
Համբերանքը՝ կեանք է կ՛ըսէ հայկական ասացուածքը։ Բայց մինչեւ ե՞րբ պիտի 
համբերենք, այդ ալ ուրիշ հարց! 
 

Հայաստանի մէջ 2021 թուականի 
Մարտ 1-ը կը դիմաւորեն այնպիսի 
իրավիճակի մէջ, երբ առկայ են 
ղարաբաղեան 2-րդ պատերազմի 
ծանր հետեւանքները, հազարաւոր 
զոհերու փաստը, անհետ 
կորածներու հարցը, բազմաթիւ  
գերիներու հանգամանքը, բռնու-
թեան քարոզը, զինուած ուժերը 
քաղաքական գործընթացներու 
մէջ ներքաշելու գործընթացը, 
ընդգծեց Վարչապետը, նշելով, որ 
այդ ամէնը երկիրն ու ժողովուրդը 

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Հազարաւորներու Առջեւ Հանդէս Գալով Փաշինեան 
Տագնապէն Ելքի Ճանապարհներու Մասին Խօսեցաւ

նոր մարտահրաւէրներու առջեւ 
կը դնէ:
Իր արտասանած ուղերձին մէջ 
Փաշինեան խօսեցաւ Զինուած 
ուժերու Գլխաւոր շտաբի պետ 
զօրավար Օննիկ Գասպարեանը 
իր պաշտօնէն զրկելու եւ անոր 
յառաջացուցած խնդիրներու 
մասին, մտահոգութիւն յայտնելով, 
որ նախկին իշխանութիւնները 
այսօր կը փորձեն բանակը հանել 
ժողովուրդին ու ժողովուրդի 
կողմէ ընտրուած իշխանութեան 
եւ կառավարութեան դէմ: «Այն 
Գլխաւոր շտաբի պետը, որ անում է 
քաղաքական յայտարարութիւններ, 
պէտք է հեռանայ, ընդ որում, 
այդ յայտարարութիւնն անում է 
Սերժ Սարգսեանի եւ նախորդ 
իշխանութիւնների` Հանրապե-
տականների դրդմամբ, ովքեր 
ուզում են 2008 թուականի նման 
ժողովրդական կամքը խեղդել 

թանկերի թրթուրների տակ, ՀՀ-ն 
նման Գլխաւոր շտաբի պետ չի 
կարող ունենալ:
Այս հանգամանքն ամենեւին 
Զինուած ուժերում վրէժների հիմք 
չպէտք է տայ, փառք Աստուծոյ, այս 
պահի դրութեամբ, Զինուած ուժերը 
եւ Օննիկ Գասպարեանը կարմիր 
գծեր չեն հատել, եւ ես ուզում եմ 
համոզմունք յայտնել, որ չեն էլ 
հատի, բայց անխուսափելիօրէն, 
կրկնում եմ` Օննիկ Գասպարեանը 
պէտք է հեռանայ Գլխաւոր շտաբի 
պետի պաշտօնից: Բայց ուզում եմ 
ասել նաեւ, որ Զինուած ուժերում, 
այո, վրէժներ չեն լինելու, որովհետեւ 
կապ չունի` ով է ստորագրել այդ 
թուղթը, ով չի ստորագրել, որոշումն 
այդ թուղթը սեղանին դնելու եւ այդ 
ստորագրութիւնների գործընթացը 
սկսելու կայացրել է Օննիկ 
Գասպարեանը Սերժ Սարգսեանի 
դրդմամբ, ես չեմ ուզում ասել 
հրամանով»:
Երկրի ղեկավարը նաեւ հրա-
պարակայնօրէն խոստացաւ երթալ 
արտահերթ ընտրութիւններու 
առաջնահերթ խորհրդարանական 
խմբակցութիւններու համա-
ձայնութեան պարագային, ինչպէս 
նաեւ խօսեցաւ սահմանադրական 
փոփոխութիւններու մասին:
Փաշինեան արձանագրեց, որ 2015 
թուականին ընդունուած Սահմա-
նադրութիւնը, որ ամբողջութեամբ 
ուժի մէջ մտած է 2018 թուականին, 
այս ընթացքին ի ցոյց դրած է 
բազմաթիւ թերութիւններ: 
«Եւ մենք այսօր էլ տեսնում ենք, 
որ այդ Սահմանադրութիւնը, 
ցաւօք, բազմաթիւ ճգնաժամային 
ռիսքեր է ստեղծում: Կարծում 
եմ ժամանակն է արձանագրել, 
որ մենք պիտի աշխատենք, որ 

այս տարուայ հոկտեմբերին 
համաժողովրդական հանրաքուէով 
ընդունենք նոր Սահմանադրութիւն 
կամ սահմանադրական փոփո-
խութիւններ, եւ ի վերջոյ կիսանա-
խագահական կառավարման 
համակարգի անցնելը հնարաւոր 
տարբերակներից մէկը պէտք է 
լինի:  Եւ այդ գործընթացը մենք 
պէտք է իրականացնենք Ազգային 
ժողովի, կառավարութեան, ՀՀ 
նախագահի, քաղաքական ուժերի 
եւ քաղաքացիական հանրութեան 
հետ սերտ համագործակցու-
թեան պայմաններում»,- նշած է 
Փաշինեանը:
Ան աւելցուցած է, որ կան 
յօդուածներ Սահմանադրութեան 
մէջ,որոնց փոփոխումը չենթադրեր 
համաժողովրդական հանրաքուէ 
եւ այդ կարելի է փոխել ԱԺ-ի 
մէջ քուէարկութեան միջոցով: 
«Առաջիկայ մէկ ամսուայ ընթացքում 
մենք պէտք է նոյն ֆորմաթներով՝ 
կառավարութիւն, Ազգային ժողով,  
Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ, քաղաքական ուժեր, 
աշխատենք լաւարկելու համար 
այն յօդուածները, որոնք լաւարկե-
լու հնարաւորութիւն կայ ԱԺ-ում 
խորհրդակցութիւնների եւ 
քուէարկութեան արդիւնքում: 
Սա մի աշխատանք է, որ պիտի 
անենք»,- ըսած է ան:
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Գաղափարական

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն 

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 91-րդ Ընդհանուր Ժողովը Համաշխարհային 
Համաճարակի  Պատճառով Տեղի Ունեցաւ Առցանց Դրութեամբ

1 Մարտ 2021
27 Փետրուար 2021ին, իր աւելի 
քան մէկդարեայ պատմութեան 
ընթացքին, առաջին անգամ ըլլալով, 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Երկամեայ Ընդհանուր 
ժողովը, խախտելով աւանդութիւնը, 
աշխատանքները կազմակերպեց 
ամբողջովին առցանց դրութեամբ։ 
Նկատի ունենալով շարունակուող 
համավարակը, որ արդէն թեւա-
կոխած է իր երկրորդ տարին եւ 
տակաւին կը շարունակէ թէժ 
օճախներու ձեւով պահպանուիլ 
ամբողջ աշխարհի տարածքին, 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչա-
կան Ժողովը յօժարեցաւ օգտուիլ 
առցանց դրութեան ճարտա-
րարուեստներու ընձեռած կարե-
լիութիւններէն՝ հեռավար ձեւով 
միաւորելու աշխարհատարած իր 
անդամակցութիւնը։ 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Հայկական Համա-
ցանցային Համալսարանին ընձե-
ռած կարելիութեանց շնորհիւ, 
32 երկիրներէ հարիւրաւոր 
մասնակիցներ կրցան միանալ 
Zoom-ի միջոցով՝ անգլերէնէ 
հայերէն, ֆրանսերէն եւ սպա-
ներէն համաժամանակեայ թարգմա-
նութեամբ։ 
«Անցեալ տարի պսակաձեւ ժահրի 
բռնկումէն ի վեր Հ.Բ.Ը. Միութիւնը 
առցանց դրութեամբ կրցաւ ճկու-
նութիւն եւ հնարամտութիւն ցոյց 
տալ։ Այդ ատենէն ի վեր մեզի համար 
պարզ դարձաւ, որ ոչ միայն կրնանք 
շարունակել մեր առաքելութիւնը, այլ 
նաեւ աւելի քան երբեք ընդարձակել 
մեր հասու ըլլալը գաղութներու 
աւելի մեծ զանգուածներուն, որոնց 
կը ծառայենք», ըսաւ Կեդրոնական 
Վարչական Ժողովի անդամ եւ 
Ատենադպիր Սարգիս Ճէպէճան, 
որ կը վարէր Ընդհանուր ժողովը։ 
Ողջոյնի խօսքերէ ետք, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը տուաւ իր Օրհնու-
թեան Խօսքը՝ Ընդհանուր Ժողովին 
մաղթելով յաջող եւ արդիւնաւոր 
ընթացք, ինչպէս նաեւ շեշտեց 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի կարեւոր դերը հայ 
ժողովուրդի կեանքին մէջ։ 
Ինչպէս միշտ, պաշտօնական 
օրակարգը կ՛ընդգրկէր 2018-2019 

տարեշրջանի ընդհանուր նիւթական 
տեղեկագրութիւնը, զոր ներկայացուց 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչական 
Ժողովի Գանձապահ Նազարէթ 
Ֆըսթըքճեան եւ նոյն տարեշրջանի 
բարոյական տեղեկագիրը Կեդրո-
նական Վարչական Ժողովի անդամ 
եւ Փոխ-ատենադպիր Արտա Յարու-
թիւնեան։ Կրթութեան ասպարէզին մէջ 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի կատարած աշխատանքը, 
մանաւանդ Հայկական Համացանցա-
յին Համալսարանի հսկայական 
ներդրումը հայ կրթութեան մէջ, 
հիմնադրումէն ի վեր անցնող տասը 
տարիներու ընթացքին, ներկայացուց 
Կեդրոնական Վարչական Ժողովի 
անդամ Լենա Սարգիսեան։ Կարճ 
հարց ու պատասխանին յաջորդեց 
քննարկում հարցերու շուրջ, զորս 
նախքան Ժողովը ներկայացուած էին 
անդամներու կողմէ։ 
Գովասանքի խօսքեր ըսուեցան 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի երեք խումբերու 
հասցէին, որոնց մասին Միութեանս 
նախագահ Տիար Պերճ Սեդրակեան 
հպարտութեամբ խօսեցաւ՝ վեր 
առնելով ժամանակի եւ փորձառու-
թեան անոնց աներեւակայելի զոհո-
ղութիւնը 2020ի ճակատագրական 
պահերուն։ Այդ խումբերու մէջ էին 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Լիբանանի Շրջանակային 
Յանձնաժողովը եւ անոր Ատենապետ 
Ժէրար Թիւֆէնքճեանը եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
լիբանանեան ամբողջ կառոյցը, որոնք 
անգամ մը եւս գնահատեցին իրենց 
քաղաքացիական ներգրաւուա-
ծութիւնը լիբանանեան կեանքէն 
ներս, անցեալ տարուան Օգոստոսին 
Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ տեղի 
ունեցած պայթումէն ետք։ Նախա-
գահ Սեդրակեան շնորհակալու-
թիւն յայտնեց նաեւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
աշխարհատարած մասնաճիւղերու 
սկաուտներուն, իրենց քրտնաջան 
աշխատանքին եւ ցոյց տուած 
համայնքային ծառայասիրական ոգիին 
համար, աներեւակայելիօրէն դժնդակ 
ժամանակներուն, երկրէն ներս թէ 
աշխարհի տարածքին։ «Մենք երջանիկ 
ենք, որ անոնք կը կրեն Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
կրծքանշանը եւ մեզ այդքան լաւ 
ձեւով կը ներկայացնեն», նկատեց 
Սեդրակեան, որ ինք նոյնպէս անցեալին 
սկաուտական շարժման առաջնորդ 

եւ ղեկավար եղած է։ Վերջապէս, 
յատուկ յիշատակուեցան Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 
Երիտասարդ Արհեստավարժներու 
խումբերը, որոնք համաճարակի 
բռնկումին ընթացքին դրսեւորեցին 
առաջնորդութիւն ստանձնելու 
իրենց կարողութիւնը, նախայարձակ 
կերպով գտնելով հաղորդակցութեան 
մէջ մնալու միջոցներ, ինչպէս նաեւ 
ապահովելով աշխատաժողովներ 
կարեւոր հարցերու շուրջ ժամանակին 
միտքերու փոխանակութիւն կատա-
րելու։ 
Իր պաշտօնական երկամեայ 
ուղերձին մէջ նախագահ Սեդրակեան 
անկեղծօրէն ընդունեց, որ Հ.Բ.Ը. 
Միութեան տպաւորիչ յաջողու-
թիւնները եւ նուաճումները 2018-
2019 տարեշրջանին դժբախտաբար 
շուտով ստուերի տակ պիտի մնային 
2020ին տեղի ունեցած տագնապներու 
պատճառով։ Ան ընդունեց, որ այս 
աղէտները անհրաժեշտ դարձուցին 
առաջնահերթութիւններու լուրջ 
փոփոխութիւններ դէպի հրատապ 
մարդասիրական օգնութիւն, ասպարէզ 
մը, որուն մէջ Հ.Բ.Ը. Միութիւնը 
շատոնց փայլած է իր տպաւորիչ եւ 
վստահելի հեղինակութեամբ։ 
Նախագահ Պերճ Սեդրակեան առիթը 
օգտագործեց մասնակիցներուն 
յիշեցնելու հայ ժողովուրդի պատմու-
թեան բազմաթիւ շրջադարձային 
հանգրուանները, ուր Հ.Բ.Ը.Մ.-ը 
կենսական դերակատարութիւն 
ունեցած է հայկական պետակա-
նութեան կերտումին մէջ՝ սկսելով 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի հեռատես Հիմնադիր 
Նախագահ Պօղոս Նուպարի կարեւոր 
գործունէութենէն՝ 20-րդ դարու 
նախաշեմին Համիտեան Թուրքիոյ 
աղքատացած եւ ճնշուած հայկական 
համայնքներու կրթութեան, ինչպէս 
նաեւ դէպի նորաստեղծ Խորհրդային 
Հայաստան հայութեան ներգաղթի 
կազմակերպման միջոցով: Ան 
վկայակոչեց իր նախորդներուն կողմէ 
առնուած կարեւորագոյն որոշումները, 
ինչպէս օրինակ՝ Ալեք Մանուկեանի 
կոչը սատարելու Սուրբ Էջմիածնին 
որպէս Հայ Եկեղեցւոյ կեդրոն եւ Լուիզ 
Սիմոնի ճիգերը ուղղուած Հայաստա-
նի Ամերիկեան Համալսարանի 
հիմնադրութեան 1991ին, Հայաստանի 

Հանրապետութեան անկախութեան 
նուաճումէն կարճ ժամանակ յետոյ։ 
Տեղեակ ըլլալով ներկաներու 
անմիջական մտահոգութիւններուն, 
նախագահ Սեդրակեան ընդհանուր 
գիծերով ներկայացրեց, թէ ինչ 
կը նախատեսէ Հ.Բ.Ը. Միու-
թիւնը Հայաստանի հետագայ 
յառաջընթացին ուղղութեամբ։ 
«Հ.Բ.Ը.Մ.-ի ղեկավարութիւնը, 
մեկնելով մեր ազգին առջեւ 
ծառացած վտանգներու մասին 
լուրջ մտահոգութիւններէն, միա-
ւորուելու կոչ ըրած է համայն 
հայ ժողովուրդին, որպէսզի 
բոլորը իրենց փորձառութիւնը, 
ներգրաւուածութիւնը եւ անկոտրում 
կամքը ներդնեն կառուցելու ապա-
գան անցեալ տարուայ իրա-
դարձութիւններէն յետոյ», ըսաւ ան։ 
Նախագահ Սեդրակեան իր խօսքը 
եզրափակեց գալիք տարիներու 
լաւատեսական, բայց նաեւ զուսպ 
տեսլականով մը։ «Մենք վստահ ենք, 
որ Հ.Բ.Ը.Մ.-ը կրնայ համահայկա-
կան առումով կարեւոր դեր խաղալ 
մեր ազգին առանցքը ամրապնդելու 
առաքելութեան մէջ՝ իր հայրենիքով 
եւ Սփիւռքով։ Ատոր համար ձեզմէ 
կը պահանջուի իւրաքանչիւրիդ եւ 
բոլորին մասնակցութիւնը, քանի 
որ միայն միասնաբար կրնանք 
հասնիլ ազգային բարգաւաճման եւ 
կայունութեան, որուն խորապէս կը 
ցանկանք տեսնել»։ 
*Նախագահ Սեդրակեանի ամբողջա-
կան ելոյթը, ինչպէս նաեւ Ընդհա-
նուր ժողովի կողմէ ընդունուած 
որոշումները կրնաք կարդալ սոյն 
թիւին էջ 2, 23 եւ 3, 5 վրայ։  
Հայկական Բարեգործական 
Ընդհանուր Միութիւնը (Հ.Բ.Ը.Մ.) 
աշխարհի մեծագոյն ոչ-շահամէտ 
հայկական կազմակերպութիւնն է, 
նուիրուած հայեցի ինքնութեան եւ 
ժառանգութեան պահպանումին եւ 
մշակումին՝ կրթական, մշակութային 
եւ մարդասիրական ծրագիրներով: 
Միութեան գործունէութիւնները 
բարերար ազդեցութիւն կը բերեն 
տարեկան 500,000-է աւելի անձե-
րու կեանքերէն ներս,  Հայաստանի 
ու Արցախի մէջ եւ Սփիւռքի 
տարածքին: Իր հիմնադրութենէն ի 
վեր, Հ.Բ.Ը.Մ.ը հաւատարիմ մնա-
ցած է համայն հայութեան բարօրու-
թեան ապահովումին ուղղուած իր 
գլխաւոր առաքելութեան: Յաւելեալ 
տեղեկութիւններու համար՝ այցե-
լեցէք www.agbu.org կայքէջը:

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Պիտի Շարունակի Ամենայն Ջանք Ի Գործ Դնել Լարուած Մթնոլորտի 
Լիցքաթափման Եւ Ներհասարակական Միասնականութեան Ու Համերաշխութեան Վերականգնման Ուղղութեամբ. 

Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդ

Անընդունելի ենք նկատում 
քաղաքական պայքարի շրջա-
նակներում սերմանուող ատե-
լութիւնը եւ անհանդուրժողա-
կանութիւնը, փոխադարձ անար-
գանքն ու հայհոյախօսութիւնը, 
քաղաքացիների զգացմունքների 
շահարկումը, ի հետեւանս որոնց 
նաեւ երկրի հեղինակազրկումը 
միջազգային հանրութեան առջեւ։
Յորդորում ենք՝ 
- իրաւապահ մարմիններին՝ զերծ 
մնալ խաղաղ ցոյցերի եւ հաւաքների 
ժամանակ բռնութիւններից եւ 
անհամաչափ ուժի կիրառութիւնից,
- մեր ժողովրդի զաւակներին՝ 

պահպանել հանդարտութիւն, 
վարուել խոհեմութեամբ, օրինա-
յարգութեամբ եւ ամենայն պատասխա-
նատուութեամբ՝ չդադարելով լինել 
նախանձախնդիր եւ հետեւողական 
հայրենիքի շահերի պաշտպանութեան 
գործում։
Վերահաստատելով առկայ կացու-
թեան հանգուցալուծման շուրջ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
արտայայտած դիրքորոշումները 
եւ օրհասական վիճակի լրջագոյն 
ցուցիչ դիտարկելով հայրենիքի 
անվտանգութեան երաշխաւոր 
հանդիսացող Հայոց բանակի 
որդեգրած մտահոգ կեցուածքը՝ 
կոչ ենք անում Ազգային ժողովին եւ 

Սկիզբը Էջ 02
իշխանութեան միւս կառոյցներին՝ 
անհրաժեշտ հետեւութիւնները 
անել եւ պատասխանատուութեան 
բարձր գիտակցութեամբ գործել ի սէր 
հայրենիքի եւ ազգի՝ նոր հիասթա-
փութիւնների չառաջնորդելու մեր 
ժողովրդին հայրենիքում եւ սփիւռքում։
Կոչ ենք անում ՀՀ իշխանութիւններին 
եւ ընդդիմադիր ուժերին՝ նպաստել 
համերաշխութեան հաստատմանը 
եւ խնդիրների հանգուցալուծումը 
փնտռել միմիայն համազգային ներու-
ժի համախմբման մէջ՝ հեռու պահելով 
ժողովրդին հնարաւոր բախումներից։
Նաեւ յորդորում ենք զգուշաւո-
րութիւն դրսեւորել Հայոց բանակի 
եւ զօրականների առնչութեամբ 

գնահատականների հարցում եւ 
նպաստել մեր բանակի սրբազան 
առաքելութեան արգասաւորմանը։
Ստեղծուած իրավիճակում 
Հայաստանեայց Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցին պիտի շարունակի 
ամենայն ջանք ի գործ դնել լարուած 
մթնոլորտի լիցքաթափման եւ 
ներհասարակական միասնակա-
նութեան ու համերաշխութեան 
վերականգնման ուղղութեամբ։
Աղօթում ենք ճգնաժամի արժա-
նապատիւ յաղթահարման համար՝ 
հայցելով Ամենողորմ Աստծուն 
Իր Սուրբ Աջի հովանու ներքոյ 
անվտանգ եւ խաղաղ պահել հայրե-
նի մեր երկիրը եւ մեր ժողովրդին։
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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News from Armenia & Artsakh

Local News

Nothing should imperil people’s right to form 
Government – PM Pashinyan

US making efforts for the return of Armenian 
POWs – Ambassador

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan assesses the right of the 

people to form a Government as one of 
the key achievements. ARMENPRESS 
reports Nikol Pashinyan emphasized 
during the rally at the Republican Square 
that all the existing crisis situations 
should not be solved at the expanse of 
the Constitutional rights of the people, 
but vice the versa, by the reaffirmation 
of the people’s power.
‘’Nothing should imperil people’s right 

President of the National Assembly of 
Armenia Ararat Mirzoyan received 

Ambassador of the USA to Armenia 
Lynne Tracy and USAID mission 
Armenia director David Hoffman.
As ARMENPRESS was informed from 
the press service of the parliament of 
Armenia, greeting the guests, Ararat 
Mirzoyan presented the situation follow-
ing the adoption of the trilateral declar-
aton on ceasefire and emphasized that 
the return of war prisoners and other 
detainees is a priority issue for the 
Armenian side. The head of the parlia-
ment hoped that the USA will be more 
actively involved in the speedy solution 
of that issue. Mirzoyan also emphasized 
that Artsakh issue cannot be considered 

President Armen Sarkissian and 
Prime Minister Nikol Pashinyan 

had a meeting today, the president’s 
office said.
According to a news release issued 
by the presidency, Sarkissian is unwell 
at home, therefore the prime minister 
visited him at his residence.
“Naturally, the President and the Prime 
Minister also addressed the domestic 
political situation. Other disseminated 
information are completely false, and 
are attempts to further escalate the 
already tense situation,” it said, referring 
to reports alleging the PM visited him 
to convince him to sign the order on 
dismissing the army chief.
“By once again urging to refrain from 
disseminating provocative and false 
information, at the same time we once 
again underscore that the President is 
guided exclusively by the Consitution 
and pan-national and state interests, 
and is acting within the framework of 
his constitutional powers,” the presi-
dency said.

President Armen Sarkissian again 
rejected Prime Minister Nikol 

Pashinyan’s motion on dismissing 
the Chief of the General Staff of the 
Armed Forces Colonel-General Onik 
Gasparyan.
The presidency said in a news release 
that Sarkissian attaches importance to 
the immediate resolution of the political 
crisis around the issue of Gasparyan’s 
dismissal, and that in this regard he’s 
held meetings with the Prime Minister, 
with Gasparyan himself and the high 
command of the military.
“The Prime Minister’s substantiations 
regarding not accepting the President’s 
objections on the draft decree on the 
dismissal were studied. Clearly, this 
situation is a result of existing disagree-
ments – at times with highly personal-
ized approaches – among the political 
and military figures in the war and post-
war period,” the presidency said, noting 
that the president’s objections were also 
based on problematic interpretations in 
terms of law, the practice of applying 
the law and the potential gap in the law.

Vice Speaker of Parliament Alen 
Simonyan has praised Russian 

weapons as being “the best” and also 
stated that Russia’s actions were “maxi-
mally allied” towards Armenia during the 
2020 Artsakh War.
“I consider Russian weapons to be the 
best weapons,” Simonyan told reporters 
in parliament. “I consider that the actions 
of the Russian Federation during the war 
were maximally allied, and I consider 
that the problems which had emerged 
are no less well known also to our 
Russian colleagues,” he said.
Simonyan’s comments come a day after 
the Prime Minister’s Office issued a clar-
ification over PM Pashinyan’s remarks 
on the Iskander missile systems.

Developments in Armenia have so far 
not affected the implementation of 

the agreements on Nagorno Karabakh, 
Russian Presidential Spokesman Dmitry 
Peskov said when asked whether 
Moscow saw the threat of the Nagorno 
Karabakh settlement process being 
derailed because of the situation in 
Yerevan, reports TASS.
“No, everything is being implemented so 
far”, he said. The Kremlin spokesman 
noted that, despite the developments in 
Armenia, it is important to follow the path 
of the implementation of the agreements 
on Nagorno Karabakh.
On February 25 the General Staff of the 
Armenian Forces of Armenia issued a 
statement, demanding the resignation 
of Prime Minister Nikol Pashinyan and 
his Cabinet.
In his turn Pashinyan commented on the 
statement, calling it as a “military coup 
attempt”. He invited all his supporters 
to the Republic Square to discuss the 
ongoing developments.

to form a Government, but the con-
trary, that right must be reinforced. This 
means only the people should decide in 
Armenia who should be in power and 
who should not. The key point of the 
crisis we are now undergoing is just that. 
Some forces are trying to take away 
the power from the hands of the people 
and we have gathered at the Square to 
say that we will not allow that’’, Nikol 
Pashinyan said.

solved as long as the issue of the status 
of Nagorno Karabakh has not been 
decided based on the principle of the 
self-determination of nations.
Ambassador Tracy noted that the USA 
is making efforts for the return of the 
Armenian POWs.
USAID mission Armenia director David 
Hoffman presented to Ararat Mirzoyan 
the programs of the Agency in vari-
ous spheres, referring to the programs 
aimed at capacity development of the 
parliament.
The sides discussed issues on the 
Armenian-U.S. bilateral agenda, as 
well as emphasized the importance of 
calming down the tensions in Armenia’s 
domestic political life.

Kremlin sees no risk now of 
Karabakh agreements being 
derailed due to events in 
Armenia

Pashinyan visits “unwell” 
Sarkissian at home

Sarkissian again turns down 
PM’s motion on firing army 
chief, applies to high court

“Russian weapons are the 
best” - Vice Speaker Alen 
Simonyan
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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On February 27, 2021, and for first 
time in its more than a century-old 
history, the biennial AGBU General 
Assembly broke tradition by taking its 
proceedings entirely online. Given the 
lingering presence of Covid-19, now 
in its second year and still persisting in 
hotspots across the globe, the AGBU 
Central Board agreed to harness the 
power of virtual technology to unite 
its worldwide membership remotely.
Thanks to the expertise of the orga-
nization’s AGBU Armenian Virtual 
College (AVC), hundreds of partic-
ipants from 32 countries were able 
to connect through Zoom with the 
benefit of simultaneous translation 
from English to Armenian, French 
and Spanish. 
“Ever since the Coronavirus outbreak 
last year, AGBU has proven itself 
an agile and inventive force online. 
Since then, we learned that we not 
only could continue our mission but 

On February 26, Consul General of 
Armenia in Los Angeles
Ambassador Armen Baibourtian held 
a virtual meeting with U.S.
Congressman David Valadao, who is 
a member of the Republican Party. 
The
meeting was also attended by the 
Honorary Consul of Armenia in Fresno
Berj Apkarian. Congressman Valadao 
is the U.S. Representative for
California’s 21st congressional dis-
trict, which includes significant
parts of the heavily Armenian popu-
lated Fresno.
Consul General Baibourtian congrat-
ulated Congressman Valadao on the
occasion of his re-election as a mem-
ber of the U.S. House of
Representatives and on assuming the 
position of the Co-Chair of the
Congressional Caucus on Armenian 
Issues. During the meeting, 
Ambassador
Baibourtian presented the aftermath 
of the Azerbaijani-Turkish
aggression against Artsakh and 
its consequences for Artsakh and 
Armenia,

AGBU President Berge Setrakian mak-
ing his biennial address.

Press Release 
AGBU 91st General Assembly Goes Virtual Due to Global Pandemic

Press Release 
Consul General In Los Angeles Ambassador Armen Baibourtian Met With U.S. Congressman 
David Valadao

also extend our reach to ever larg-
er segments of the communities we 
serve,” said Central Board Member and 
Secretary Sarkis Jebejian, who served 
as the meeting’s Master of Ceremonies.
Following the welcome remarks, His 
Holiness Karekin II, Catholicos of All 
Armenians, conveyed his blessing wish-
ing the Assembly a successful meeting 
and emphasized the important role of 
the AGBU in the life of the Armenian 
Nation. 
As usual, the official agenda includ-
ed a report of the consolidated finan-
cials for the period 2018 and 2019 
by AGBU Central Board Treasurer 
Nazareth Festekjian and an activities 
report for the same cycle by Central 
Board member and Assistant Secretary 
Arda Haratunian. A report highlighting 
AGBU’s work in education, in particular 
the immense contributions of AVC to 
Armenian education over the past ten 
years since its inception, was present-
ed by Central Board member Lena 
Sarkissian. A brief question and answer 
session followed addressing issues 
raised by the membership in advance 
of the meeting.
There were also salutes to three AGBU 
groups, for which AGBU President Berge 
Setrakian took pride in recognizing for 
their extraordinary sacrifices of time 
and expertise during critical moments in 
2020. This included District Committee 
and its Chairman Gerard Tufenkjian, and 
entire AGBU Lebanon community who 
redefined the meaning of civic engage-
ment in Lebanon after the explosion at 
the Port in Beirut last August. In addi-
tion, Setrakian thanked AGBU scouts 
across the globe for their hard work 

as well as the emerged humanitarian 
crisis in the post-war period.
Ambassador Baibourtian attached spe-
cial importance to the issue of the
Armenian prisoners of war (POWs) held 
in Azerbaijan underlining the need
for their immediate return to the home-
land. The interlocutors agreed to
hold their meetings periodically, thus 
planning to have the upcoming one
in Fresno to discuss issues of mutual 
interest.
During the meeting, Congressman 
David Valadao spoke warmly about the
Armenian-American community empha-
sizing its importance and unique
contribution in all spheres of life in the 
largest U.S. State of
California. Ambassador Baibourtian 
mentioned that the Armenian community
in California has its roots in the Central 
Valley, particularly in
Fresno, where the Armenian community 
began to take shape in the last
decades of the 19th century.
Ambassador Baibourtian expressed his 
appreciation to the fact that
Congressman Valadao had visited 
Artsakh in September 2017. He was also

and community service throughout an 
incredibly challenging time locally and 
globally. “We are lucky to have them 
wear the badge of AGBU and represent 
us so well,” Setrakian, a former AGBU 
scout leader himself, remarked. Finally, 
the AGBU Young Professionals were 
singled out for their display of leadership 
when the pandemic hit, proactively find-
ing ways to keep connected, as well as 
provide forums for important exchanges 
on timely topics. 
In his official biennial address, Setrakian 
acknowledged straightaway that the 
impressive gains and achievements 
by AGBU in the 2018-2019 cycle were 
soon overshadowed by the crises that 
ensued in 2020. He acknowledged how 
these calamities necessitated a major 
shift in priorities to intensive humani-
tarian relief, an area for which AGBU 
has long burnished an impressive and 
trusted reputation. 
Setrakian took this time to remind partic-
ipants of the numerous historical turning 
points in Armenian history that cata-
pulted AGBU into greater involvement 
in developing the modern Armenian 
state, starting with the foundational 
work of AGBU visionary founder Boghos 
Noubar in educating impoverished and 
oppressed Armenian communities in 
Hamidian Turkey at the turn of the 20th 
century as well as the repatriation of 
Armenians to the newly established 
soviet Armenia. He referenced key deci-
sions made by his predecessors such 
as Alex Manoogian’s call to support the 
establishment of Holy Etchmiadzin as 
the seat of the Armenian Church and 
Louise Simone’s efforts to establish 
the American University of Armenia 

(AUA) shortly after Armenia won its 
independence in 1991. 
Cognizant of the immediate concerns 
of those in attendance, Setrakian out-
lined what he envisions for AGBU and 
for Armenia going forward. “AGBU’s 
leadership, out of serious concern 
for the dangers facing our nation, 
has called on all Armenian people to 
unite and bring their expertise, their 
engagement and their formidable will 
to build the future in the aftermath of 
the events of the past year,” he stated. 
He concluded his remarks with an 
optimistic but tempered vision of the 
years ahead. “We are confident of the 
important role that AGBU can fulfill in 
the mission of strengthening the core 
of our nation which is global, with its 
homeland and its Diaspora. This will 
require the participation of each and 
every one of you, as only together can 
we achieve the national prosperity and 
stability we profoundly wish to see.”
*The full text of President Setrakian’s 
speech as well as the resolutions 
adopted by the General Assembly 
may be found at www.agbu.org.  
The Armenian General Benevolent 
Union (AGBU) is the world’s larg-
est non-profit organization devoted 
to upholding the Armenian heritage 
through educational, cultural and 
humanitarian programs. Each year, 
AGBU is committed to making a 
difference in the lives of 500,000 
people across Armenia, Artsakh and 
the Armenian diaspora.  Since 1906, 
AGBU has remained true to one over-
arching goal: to create a foundation 
for the prosperity of all Armenians. To 
learn more visit www.agbu.org.

thankful for the Armenian Caucus letter 
of February 19 signed by 100
Members of Congress encouraging the 
Secretary of State Anthony Blinken

and Secretary of Defense Lloyd Austin 
to strengthen the United States -
Armenia bilateral relations.
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“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,
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Center, LACMA, Natural History Mu-
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of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Archbishop HOVNAN DERDERIAN
Primate

This is a book which unfolds the inner spirituality of an outstanding Church 
leader, which I had the privilege of meeting personally a number of times. 
It has been several years since my last meeting with him and as I have 

read this book by John Chryssavgis, I certainly felt his most empowering pres-
ence. His humility has been and remains as the ultimate spiritual treasure for all 
who have met him once or multiple times. What is most astonishing is that just 
by being next to him, one can surely feel the holiness of a great pastor, who Page 14

“The Inner Voice Of Love” Henry J. M. Nouwen

25 Years Of Guiding The Christian East Bartholomew Apostle And 
Visionary By John Chryssavgis

Archbishop HOVNAN DERDERIAN
Primate

Henry J.M. Nouwen has been one of my most favorite authors whose writ-
ings are the best reflections, especially during the Lenten journey. Each of 
his reflections is like a multi-vitamin for the soul, which leads us to spiritu-

al transformation.
With this write-up, I would like to choose a few of his reflections and present 
them as rich nourishment for our soul and mind.
The book entitled “The Inner Voice of Love,” is a must-read book, which I highly 
recommend to own. In the introduction, he so sincerely expresses his agony in 
search of God: “Intellectually I knew that no human friendship could fulfill the 
deepest longing of my heart. I knew that God could give me what I desired. I 
knew that I had been set on a road where nobody could walk with me but Jesus. 
But all this knowledge didn’t help me in my pain.” (pages xv-xvi).
In the writings of Henry J.M. Nouwen, he shares with the reader a challenging 
thought – “reclaim your identity.” (page 5). Identity is the main ingredient that 
must be developed with our being. I cannot imagine that the human person can 
live a meaningful life devoid of identity. “Reclaim your identity.” This is a calling 
addressed to each of us by the author. Identity is a key spiritual element that 
leads us to have a purposeful life, but above all, a life with God.
I spoke about developing the identity, who in the words of the author, must be 
understood in unceasing prayer: “A seed only flourishes by staying in the ground 
in which it is sown. When you keep digging the seed up to check whether it is 
growing, it will never bear fruit.” (page 30).
The spiritual experience of the author is unique. And undoubtedly, as human 
beings, we all go through this experience. Here, the author presents to us a 
reflection with an interesting title: “Find the source of your loneliness.” (page 
36). And when we read his words, then we must close our physical eyes, but 
open the door of our heart to seek the answer of our quest.
“The spiritual task is not to escape your loneliness, not to let yourself down in it, 
but to find its source. This is not so easy to do, but when you can somehow 
identify the place from which these feelings emerge, they will lose some of their 
power over you. This identification is not an intellectual task; it is a task of the 
heart. With your heart, you must search for that place without fear.” (page 36).
Speaking of love, he shares with us enriching thoughts which need no further 
interpretation. “When you “love” someone or “miss” someone, you experience an 
inner pain. When your deepest self is connected with the deepest self of another, 
that person’s absence may be painful, but it will lead you to a profound 
communion with the person, because loving each other is loving in God.” (page 
63).
And as he continues his thought, he makes this powerful statement: “God’s love 
is all the love you need, and it reveals to you the love of God in the other.” (page 
64).
In another reflection entitled “Be a Real Friend,” the author shares with us his 
deep spirituality. “Real friends find their inner correspondence where both know 

the love of God. There spirit speaks to spirit and heart to heart. Love between 
people, when given by God, is stronger than death.” (page 80).
“Those you have loved deeply and who have died live on in you, not just as 
memories but as real presences.” (page 81).
Henry J. M. Nouwen inspires us with his rich spirituality. In a reflection entitled 
“Live Your Wound Through,” he strengthens in our being the ability to search our 
wounds and care for them. “But do not be afraid. The simple fact that you are 
more aware of your wounds shows that you have sufficient strength to face 
them.” (page 109).
The book itself speaks of the hidden fear in the heart of the author. In all of his 
reflections, one sees it clearly that he feels abandoned. However, in the last 
reflection of the book, he speaks to us about his victory over fear: “I often 
wondered if God is real or just a product of my imagination. I now know that while 
I felt completely abandoned, God didn’t leave me alone. Many friends and family 
members have died during the past eight years, and my own death is not so far 
away. But I have heard the inner voice of love, deeper and stronger than ever. I 
want to keep trusting in that voice and be led by it beyond the boundaries of my 
short life, to where God is all in all” (page 118).
I truly admire the sincerity of the author. His reflections mirror our inner spiritual 
life. Often we hide them, as has been the struggle by Henry Nouwen. However, 
there comes the moment when we are able to tell the truth. This is the very 
moment when God speaks to us loud and clear. This is the moment of spiritual 
transformation. And the message is strong, which must be lived and shared. God 
never abandons us.

humbles himself and inspires us all with the love of God speaking through his 
heart as a living message.
Pope Francis, in the introduction of his book speaks about His Holiness Patriarch 
Bartholomew with great admiration and genuine respect. “I have found a 
profound spiritual sensitivity in Patriarch Bartholomew toward the painful 
condition of humanity today, so profoundly wounded by unspeakable violence, 
injustice, and discrimination. We are both greatly disturbed by the grave sin 
against God, which seems to increase day by day, that is the globalization of 
indifference toward the defacement of the image of God in man. It is our 
conviction that we are called to work toward the construction of a new civilization 
of love and solidarity.” (page XI).
I have read the book few years ago and since then, I have been quoting his 
words of wisdom in many of my sermons and writings. And I have to admit that 
the book itself gives us a full understanding of who this pastor is and how 
enriching his life’s journey has been. Walking through the turbulent times of his 
life’s journey he became stronger in faith and grew in the unthinkable context of 
patience. I vividly remember my first meeting with him closely as he visited the 
Mother See of Holy Etchmiadzin on the occasion of the 1700th anniversary of 
Armenia’s acceptance of Christianity as a state religion. Then I translated his 
message from the newly consecrated St. Gregory the Illuminator Armenian 
Church of the capital city of Yerevan, in the year November 2001.
I would say that it would be an injustice to the cause to try introducing the book 
in a short writing. However, I would expect that this rather concise approach and 
attempt will generate interest to read the book and connect to a noble pastor, 
and be inspired with the journey of his life.
When asked the question “How do you contemplate your future?” his response 
is enlightening: “Everyone is born with an inner destiny. . . I envision my future 
full of struggle and mission. 
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Armenian Assembly of America.
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bia residents on the Armenian

Genocide.”
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tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-
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stated.
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An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to as-

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

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

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

be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
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News from Armenia & Artsakh

25 Years Of Guiding The Christian East Bartholomew Apostle And Visionary By John Chryssavgis

Those of us who are called to become interpreters of the noblest ideology, the 
philosophy of the Nazarene, have greater obligations ahead of us. I foresee the 
words “struggle” and sacrifice in my life. . . That is my task as a clergyman in the 
future. A modern clergyman should not reject science and its conclusions; 
instead, the clergyman should integrate science and religion. Wherever the 
clergyman serves, he should develop social, humanitarian, and ethical programs. 
That is my goal for the future . . . Finally, the clergyman must have a cross, a 
martyrdom before his eyes, never surrendering to the temptations of the Sirens 
– namely, love of self and love of this world. These are the things I contemplate 
with regard to my future, my destiny, which is to serve my sweet Jesus Christ 
and the church as His body.” (page XXVI).
Bartholomew has been a leading pastor of the Christian East. His words reflect 
the urgency of dialogue with the world: “Orthodoxy must be in constant dialogue 
with the world. Otherwise, it will no longer be the “Catholic” and “ecumenical” 
Church but instead be reduced to a “ghetto” on the margins of history.”
In his speeches, he reminds us the words of Athenagoros, when he was 
presented by Meliton to the Vatican, where he addressed Pope Paul VI. “Perhaps 
it is a matter of divine inspiration.  For centuries [we] have not communicated 
with one another. Behold, now [we] are revealing a mutual desire and wish for 
exchange and encounter. This wish is none other than the Lord’s command and 
the Christian people’s nostalgia.” (page 42).
To this statement and future encounters with Church leaders, he makes a firm 
message: “Our hope flows from the firm conviction that Orthodoxy, adhering to 
the witness of the one, undivided, church of the apostles, the fathers, and the 
ecumenical councils, shows the way not to the past but to the future.” (page 73).
There are numerous reflections made by the Ecumenical Patriarch, which clearly 
define his belief in the unity of the Church.
The author of the book gives us the full biography of Bartholomew in a very 
fascinating approach. Any person who may not have seen the Pontiff can see in 
every step of his life the future Patriarch and above all, God’s plan for him.
Bartholomew’s vision of the Church conveys to us the true character of the 
Church. He truly sees the sanctity of the Church as it may have been the dream 
of the Almighty God:
“The Church is not just a historical event; it is only a divinely established, albeit 
static institution; it is not a lifeless rule of faith. It is more than these. It is the 
dynamism of history. It is life.” (page 102).
Bartholomew’s spirituality is most uplifting. His deep understanding of the 
priesthood is not only explained in words alone, but lived thoroughly. At his 
ordination, Meliton addresses him with these words: “You are approaching to 
receive God’s grace. That is all that matters. That is what is ultimately decisive. 

But in order for this to occur, you must first empty yourself, you must make space 
for grace. Empty yourself, humble yourself, and above all make room for divine 
grace.” (page 114).
There is one reason why I chose this passage from the book. He kept the 
message of his bishop and followed Christ with love and humility.
The ecumenical patriarch has been a highly revered Church leader and 
throughout his ministry, he has met with almost all religious and world leaders 
with dignified presence and message. His statements of faith were related to the 
life of humanity and the creation:
“To commit a crime against the natural world is a sin. For human beings to cause 
species to become extinct and destroy the biological diversity of God’s creation; 
for human beings to degrade the integrity of the earth by causing climate change, 
stripping the earth of its natural forests, or destroying its wetlands; for human 
beings to injure other human beings with disease or contaminate the earth’s 
waters, its land, its air, and its life, with poisonous substances…these are sins.” 
(page 177).
However, it must be noted the theology of the Cross has always been the very 
core of his philosophy: “The cross must be at the center of our vision. Without 
the cross, without sacrifice, there can be no blessing and no cosmic transfiguration” 
(page 191).
Bartholomew has been recognized as the Green Patriarch. I personally have 
witnessed his love for humanity and the creation, which God has graced on us.
In closing remarks, I would like to share with the reader the following message 
by Bartholomew.
“Our faithful are beginning to realize that the environment is simply one among 
many other issues to which the church must respond. In many ways, it is the 
most critical issue; it is the issue that defines all other aspects of our faith. The 
environment is not a secular or fashionable issue. It is at the very heart of what 
matters for the God who created our world and who assumed flesh to dwell 
among us.”
As I have been reviewing some of the underlined reflections by Bartholomew 
and reading about his encounters by distinguished Church leaders, I vividly 
remember Archbishop Iakovos, who has been a mentor for him. I am certain that 
Bartholomew has touched the hearts of many and have called them to walk with 
Christ.
Speaking of his great personality, George Stephanopoulos, makes this statement: 
“The power of the Patriarch’s personality is profound. His humility, dignity, 
empathy and energy have put him at the center of a worldwide network of 
religious and political leaders…Bartholomew has shined a light of reason and 
responsibility far beyond the humble walls of the patriarchate, revealing the living 
heart of Orthodoxy.”

Apartment for rent in Hollywood 

Apartment for rent in Hollywood 
Edgemont and Santa Monica, 2 bedroom one bath, 1 car parking, first floor, 
section 8 is ok. For more information, call Avo 8183213284

 
Apartment for rent in Hollywood
One bedroom one bath fully updated, one car parking, section 8 Ok.
For more information please call Jack 818-335-3995”

“In his previous statements the President 
stressed that a speedy and constitution-
al resolution of the issue is of primary 
importance for the security and stabil-
ity of Armenia and Artsakh and is an 
absolute necessity for preservation 
of statehood, for preventing a further 
division of society, for restoring national 
unity and public solidarity, overcoming 
the uncertain situation and reaching a 
final solution. The President decided to 
not sign the draft decree. At the same 

time, pursuant to paragraph 4, clause 
1, Article 169 of the Constitution, the 
President will apply with a separate 
application to the Constitutional Court 
with a request to determine the consti-
tutionality of the 2017 November 15 law 
On Military Service and the Status of 
Servicemen. Faithful to his commitment, 
the President will continue steps aimed 
at further stabilizing the situation, and, 
by serving the institute of the president 
as a platform, is calling on everyone 
to negotiate to find a comprehensive 
solution to all existing problems.

Sarkissian again turns down PM’s motion on 
firing army chief, applies to high court

Ara Ayvazian, Josep Borrell discuss issues of 
regional stability and security
Foreign Minister of Armenia Ara 
Ayvazian held a telephone conversa-
tion with Vice-President of the European 
Commission, High Representative of the 
Union for Foreign Affairs and Security 
Policy Josep Borrell on March 2.
As ARMENPRESS was informed from 
the press service of the MFA Armenia, 
the Armenian FM and the EU High 
Representative, the sides congratu-
lated each other on the occasion of 
the completion of the ratification of 
the Armenia-EU Comprehensive and 
Enhanced Partnership Agreement, not-
ing that the full entry into force of the 

agreement opens new prospects for the 
multidimensional cooperation between 
Armenia and the EU.
During the conversation the sides also 
referred to the issue of regional secu-
rity and stability. Ara Ayvazian and 
Josep Borrell exchanged views on the 
humanitarian crisis in Artsakh and the 
involvement of international partners for 
addressing the challenges facing the 
Armenian population of Artsakh. The 
sides higjlighted the role of the OSCE 
Minsk Group Co-chairs in addressing 
the issues related to the peaceful set-
tlement of Nagono Karabakh conflict.
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Կազմակերպմամբ Լոս Անջելեսում ՀՀ Գլխաւոր Հիւպատոսութեան 
Հայաստանից Ամերիկա Սննդամթերքի Ներկրմանը Նուիրուած Սեմինար

Մեծարենցի Քնարական Բանաստեղծութիւններու Հաւաքածոյին Նուիրուած Քննարկում

Փետրուարի 24ին կայացաւ 
Հայաստանից Ամերիկա պարէնի եւ 
սննդամթերքի ներկրմանը նուիրուած 
գործարարների սեմինար` հեռավար 
ձեւաչափով: Սեմինարը կազմակերպել 
էր Լոս Անջելեսում Հայաստանի 
գլխաւոր հիւպատոսութիւնը` տեղա-
կան Հայ-ամերիկեան գործարար 
խորհրդի աջակցութեամբ:
Սեմինարը վարեց գլխաւոր հիւպա-
տոս, դեսպան Արմէն Բայբուրդեանը: 
Մասնակցեցին Ամերիկայի արեւմտե-
ան նահանգներ Հայաստանում 
արտադրուած սննդամթերք ներկրող 
ընկերութիւնների ներկայացուցիչներ 
եւ մեծածախ մատակարարներ, գլխա-
ւոր հիւպատոսութեան խորհրդական 
Վարազդատ Պահլաւունին, Լոս 
Անջելեսում գործող Հայ-ամերիկեան 
գործարար խորհրդի (AABC) նախա-
գահ Արմէն Յարութիւնեանը, հոգա-
բարձուների խորհրդի անդամ 
Արմէն Վարդանեանը, Հայաստա-
նի մասնագիտական կազմա-
կերպութիւնների ներկայացուցիչներ:
Քննարկուեց, թէ ինչպիսի քայլեր են 
անհրաժեշտ պարէնի եւ սննդամթերքի 
արտահանման ծաւալները աւե-
լացնելու համար, ինչպէս խթանել 
նրանց սպառումը ամերիկեան 

Ինչպէս հաղորդած էինք, լոյս 
տեսած է Միսակ Մեծարենցի քնա-
րական բանաստեղծութիւններու 
ամբողջական հաւաքածոյին անգլե-
րէնի թարգմանուած հատորը։ 
«Misak Medzarents: The Complete 
Lyric Poems» խորագրուած հատորը 
թարգմանած դոկտ. Ճէյմզ Ռասըլ 
Հինգշաբթի, 11 Մարտին, երեկոյեան 
ժամը 7էն սկսեալ, պիտի առաջնորդէ 
Մեծարենցի բանաստեղծութիւններուն 
եւ թարգմանական աշխատանքին 
վերաբերող քննարկում մը։
Առցանց քննարկումը մաս կը 
կազմէ Քալիֆորնիոյ նահանգային 
համալսարանի Ֆրեզնոյի մասնաճիւղին 
մէջ գործող Հայագիտական ծրագիրի 
գարնանային դասախօսութիւններու 
շարքին։

խոշոր առեւտրային ցանցերում, 
որոնք են պարէնի եւ սննդամթերքի 
Ամերիկա արտահանման ոլորտում 
առկայ խոչընդոտներն ու սահմա-
նափակումները եւ դրա հետ կապուած 
խնդիրները: Մասնակիցները մտքեր 
փոխանակեցին նաեւ պետութիւն-
արտահանող համագործակցութեան 
արդիւնաւէտ քայլեր կիրառելու 
վերաբերեալ:
Բայբուրդեանը ընդգծեց ամերի-
կեան շուկաներում հայկական 
սննդամթերքի ծաւալների աւելացման 
կարեւորութիւնն ու ամերիկեան 
խոշոր առեւտրային ցանցէր այդ 
արտադրանքի թափանցման 
անհրաժեշտութիւնը: Նա կարեւորեց 
նաեւ այդ ուղղութեամբ շուկայի 
շահագրգիռ մասնակիցների համա-
գործակցութիւնը, որը թոյլ կը տայ 
համակարգուած` աւելի էական 
արդիւնքներ գրացել:
Սեմինարի մասնակիցները նշեցին, 
որ հայկական սննադամթերքի 
Ամերիկա արտահանելու գործում 
կարեւոր է շեշտը դնել որակի 
վրայ` վաճառքի բարձրակարգ 
շուկայում տեղաւորուելու համար: 
Մասնակիցները նաեւ քննարկեցին 
Հայաստանում արտադրուած 

ապրանքների` Ամերիկայի Սննդի 
եւ դեղորայքի վարչակարգի (FDA) 
սահմանած չափորոշիչներին 
համապատասխանութեան հարցը: 
Մասնակիցները կարեւորեցին 
հայկական արտադրողների եւ 
ներմուծողների կողմից Ամերիկայի 
սննդի եւ դեղորայքի վարչակարգի` 
Օտարերկրեայ մատակարարների 
վերահաստատման ծրագրին (Foreign 

Suppliers Verification Program) 
համապատասխանութիւնը:
Գլխաւոր հիւպատոս Բայբուրդեանը, 
ողջունելով գործարար քննարկման 
արդիւնաւէտ ընթացքը` աջակցութիւն 
յայտնեց հայկական արտադրանք 
ներկրող ընկերութիւններին` շարու-
նակական ջանքերի եւ յաջորդիւ 
ծրագրուած միջոցառումների ճանա-
պարհով:

Դոկտ. Քերոփ Ճանոյեան Լա Վըրնի 
Համալսարանի Տնօրէն Եւ Փոխնախագահ 
Նշանակուեցաւ
Դոկտ. Քերոփ Ճանոյեան նշա-
նակուեցաւ Լա Վըրնի համալսարանի 
տնօրէն եւ ակադեմական հարցերու 
պատասխանատու փոխնախագահը։
Ցարդ Նիւ Եորքի «Քլարքսըն» 
համալսարանի անձնակազմի 
անդամներէն եւ դասախօսներէն 
մէկը հանդիսացած Քերոբ Ճանոյեան 
քաղաքացիական ճարտարագի-
տութեան մարզին մէջ դոկտորի 
կոչումը ստացած է Քալիֆորնիոյ 
համալսարանի Լոս Անճելըսի 
մասնաճիւղէն։
Ան ծնած է Իրաք եւ ապրած ու ուսում 
ստացած է Բրիտանիոյ, Կիպրոսի եւ 
Իտալիոյ մէջ, ապա ընտանիքին հետ 
հաստատուած է Կլենտէյլ, յաճախելով 
քաղաքին հանրային վարժարանները։
Մեծարենցի Քնարական Բանաս-
տեղծութիւններու 

ԱՀ ՆԳ նախարարութեան արտակարգ 
իրավիճակներու պետական ծառա-
յութեան փրկարարական ջոկատներն 
այսօր զոհուած զինծառայողներու 
աճիւններու եւ անյայտ կորսուած 
զինծառայողներու որոնողական 
աշխատանքները վերսկսած են 
4 ջոկատով՝ Հադրութի շրջանի, 
Վարանդայի (Ֆիզուլի) եւ Ջրականի 
(Ճապրայիլ) ուղղութիւններով:

Դոկտ. Ռասըլ «Հարվըրտ» համալսա-
րանի հայագիտական ուսմանց 
«Մաշտոց» հիմնարկին մէջ դասախօս 
է եւ հրատարակած է հայագիտութեան 
նուիրուած բազմաթիւ յօդուածներ 
ու շարք մը հատորներ, ինչպէս՝ 
Zoroastrianism in Armenia, The 
Heroes of Kasht: An Armenian Epic եւ 
Bosphorous Nights: The Complete Lyric 
Poems of Bedros Tourian։
Մեծարենցի առաւել քան 180 
բանաստեղծութիւններու հաւա-
քածոյէն օրինակ մը գնելու համար 
այցելել abrilbooks.com կամ naasr.
org կայքերը, իսկ մեծաքանակ 
ապսպրանքի համար հեռաձայնել (559) 
278-2669 թիւին կամ գրել barlowd@
csufresno.edu հասցէին։

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Փետրուար 15-Էն Դադարեցուած Որոնողական 
Աշխատանքները Վերսկսած Են. Արցախի ԱԻՊԾ

Նշենք, որ 15 փետրուարէն որո-
նումները դադրեցուած էին 
ատրպէյճանական կողմի պահանջով:
Զինադադարէն ետք՝ 2020 թուականի 
13 նոյեմբերէն առ այսօր որոնումներու 
շնորհիւ յայտնաբերուած է 1485 
զոհուած զինծառայողի (ռազմա-
գործողութիւններու մասնակից) եւ 
քաղաքացիական անձանց աճիւններ:
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եւ իմաստութիւնը։  «Առաքեալները 
իրենց յատուկ պաշտօնը նկատեցին, 
որ միայն խօսքով զբաղին… Ամէն ինչ 
պիտի ընէք, խօսքի պաշտամունքին 
համար»։

Յիշատակելով Նախասարկաւագ եւ 
Նախավկայ Սուրբ Ստեփանոսը, որ 
սարկաւագութեան խորհրդանիշն 
է, Սրբազան Հայրը ըսաւ, խօսքը 
ուղղելով Եղ. Կորիւնին եւ Եղբ. 
Առաքելին. «Որքան առաջ կ՚երթայ 
աստիճանը, այնքան կ՛աւելնայ 
պատասխանատուութիւնը»։ 
Լեւոն Արք. իր քարոզը ամփոփեց 
մաղթելով, որ ձեռնադրեալ սարկա-
ւագին եւ կիսասարկաւագին կեանքը 
«վարդերու տարափ մը ըլլայ եւ որ 
Աստուծոյ շնորհքը չպակսի ո՛չ միայն 
ձեր անձերէն, ձեր գլուխէն, այլ նաեւ 
բոլոր անոնցմէ, որոնք ձեզի հետ 

Սփիւռքահայ Կեանք

Իտալիա
Ուխտադրութիւն Եւ Ձեռնադրութիւն Սուրբ Ղազարու Մէջ

Լիբանան
«Սումկայիթի Ջարդերը Յիշեցում Են Մեր 
Ժողովուրդին՝ Միշտ Մնալու Արթուն Եւ Միակամ»

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Ուրբաթ, Փետրուար 26ին, Մխի-
թարեան Միաբանութեան Ս. 
Ղազարու Մայրավանքին երեք 
նորընծաներ՝ Եղ. Կորիւն Ճենա-
նեան, Եղ. Մաշտոց Օհանեան 
եւ Եղ. Յովհաննէս Մանուկեան, 
յընթացս Ս. Պատարագի, իրենց 
Ժամանակաւոր Ուխտադրութիւնը 
կատարեցին ի դէմս Միաբանութեան 
«Քահանայապտական Պատուիրակ 
Տ. Լեւոն Արքեպիսկոպոս Զէքիեանի։

Կիրակի 28 Փետրուար 2021ին, Մայրա-
վանքի եկեղեցւոյն մէջ, յընթացս 
Ս. Պատարագի տեղի ունեցաւ 
սարկաւագական ձեռնադրութիւնը 
Եղ. Կորիւն Ճենանեանի եւ Կիսա-
սարկաւագութեան տուչութիւն՝ Եղ. 

Այս տարի 33-ամեակն է Ազրպէյճանի 
Սումկայիթ քաղաքին մէջ հայ խաղաղ 
բնակչութեան դէմ թուրք-ազերիներու 
կողմէ գործադրուած ջարդերուն:
Կիրակի, 28 Փետրուար 2021-ին, 
Անթիլիասի Մայրավանքի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին 
մէջ, Ս. եւ Անմահ Պատարագի 
աւարտին, նախագահութեամբ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետին, տեղի ունեցաւ 
Հոգեհանգստեան արարողութիւն 
Սումկայիթի ջարդերուն զոհուած 
ու նահատակուած հայորդիներու 
հոգիներուն համար: Ապա, Վեհափառ 
Հայրապետը Cilicia TV-ին հետեւեալ 
յայտարարութիւնը կատարեց.-
«Յիշեցինք Սումկայիթի մեր զոհերը 
ու աղօթեցինք անոնց հոգիներուն 
խաղաղութեան համար։ Արդարեւ, 

Առաքել Քալանթարեանի, ձեռամբ՝ Տ. 
Լեւոն Արք.ի։
«Շատ յիշատակելի օր մըն է», ըսաւ 
Տ. Լեւոն Արք. իր քարոզին մէջ 
ձեռնադրութեան արարողութենէն 
վերջ։
«Սարկաւագութիւնը, գիտենք, 
հաստատուած է Առաքեալներուն 
կողմէ, հետեւաբար Քրիստոսադիր 
կարգ մը չէ», աւելցուց Սրբազան 
Հայրը։ «Առաքեալները հաստատած 
են ինչո՞ւ. Գործք Առաքելոցը շատ լաւ 
կը բացատրէ այս կէտը՝ որպէսզի, 
կ՚ըսէ, Խօսքին ծառայութեան հետա-
մուտ ըլլանք եւ նիւթական ծառա-
յութիւններով աւելի չզբաղինք»։
Այդ եղած է, ըսաւ Տ. Լեւոն Արք., 
Առաքեալներուն մեծ խոհեմութիւնը 

նոյն ցեղասպանն է, որ տարբեր 
պիտակներով (թուրք եւ ազերի) եւ 
տարբեր ժամանակներու (1895-
6 Համիտեան ջարդերը, 1909 
Ատանայի ջարդերը, 1915 Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը, 1988 Սումկա-
յիթի ջարդերը, 2020 Արցախի 
պատերազմը), իր արիւնաթաթախ 
սուրը ուղղած է, եւ տակաւին կրնայ 
ուղղել մեր ժողովուրդին դէմ։ Արդ, 
ըլլանք արթուն, միակամ, կազմակերպ 
ու զօրեղ։ Հաւատքով կռանուած 
մեր ժողովուրդին կամքը մեր հզօր 
վահանն է այն բոլոր փորձերուն դէմ, 
որոնց նպատակն է Հայաստանը 
տկարացնել, Արցախի անկախութիւնը 
մերժել, ցեղասպանութիւնը մոռա-
ցութեան դատապարտել եւ 
Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը իրենց 
աշխարհաքաղաքական շահերուն 
ենթարկել։
«Հետեւաբար, մեր հաւաքական Տունը՝ 
Հայաստանը, պէտք է կառուցենք 
Աւետարանին բացատրութեամբ այն 
տան նման, որ երբ «անձրեւները կու 
գան, գետերը կը յորդին, հովերը կը 
փչեն եւ կը զարնուին տան, բայց տունը 
չի կործանիր, որովհետեւ ժայռի վրայ 
հաստատուած է» (Մտ 7.24-25)։

շփման մէջ պիտի գան»։ Սրբազանը 
մաղթեց, «որպէսզի Աստուծոյ աջը 
միշտ բոլորիս գլխուն վրայ ըլլայ»։
Արարողութեան ներկայ էին Վենե-
տիկի Կնգղաւորնրու (Քափուչին) 
Կարգէն վանահայր ու կրօնաւորներ, 
ինչպէս նաեւ քաղաքիս հայ գաղութի 
անդամներ եւ բարեկամներ։

Վատիկան
Վատիկանի Մէջ Յիշատակուեցաւ՝ 
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին
 Վատիկանի  մէջ տեղադրուած Սբ. 
Գրիգոր Նարեկացիի արձանին մօտ 
Շաբաթ 27 Փետրուարին տեղի ունեցած 
է միջեկեղեցական արարողութիւն՝ 
նախաձեռնութեամբ Հայաստանեայց  
Առաքելական  Եկեղեցւոյ Սուրբ Աթոռի 
մէջ Ներկայացուցչութեան   եւ Սուրբ 
Աթոռէն ներս  ՀՀ  Դեսպանութեան։
Արարողութեան նախագահած է  
Վատիկանի Արեւելեան կաթողիկէ 
եկեղեցիներու  ժողովի կառավարիչ 
քարտինալ Լէօնարտո Սանդրի   եւ  
Քրիստոնէական միութեան խրա-
խուսման քահանայապետական 
խորհուրդի նախագահ քարտինալ 
Կուրտ Կոխի։
Նշենք, որ հայ մեծագոյն սուրբի ու 
աստուածաբանի յիշատակութեան 
արարողութեան նախագահած Տ. 

Խաժակ արք. Պարսամեան։ Արարո-
ղութեան ներկայ  եղած է նաեւ 
Մխիթարեան Միաբանութեան  
մեծաւոր  եւ Պոլսոյ  Հայ  Կաթողիկէ 
համայնքի  վիճակաւոր՝ Տ. Լեւոն արք. 
Զէքիեան եւ  ՀՀ Սուրբ Աթոռի   եւ  
Իտալիոյ  Հանրապետութեան մէջ 
դեսպաններ՝ Կարէն Նազարեան  եւ 
Ծովինար Համբարձումեան։
Նախքան միջեկեղեցական արարո-
ղութիւնը, քարտինալ Լէօնարտո 
Սանդրի  Սուրբ Պատարագ մատու-
ցեց ի յիշատակ Սուրբ Գրիգոր 
Նարեկացիին։ Համապատարագեցին՝  
Տ. Լեւոն արք. Զէքիեան  եւ Քրիստո-
նէական միութեան խրախուսման 
քահանայապետական խորհուրդի 
քարտուղար քարդինալ Բրայան Ֆարել։
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«Լեզուն ցեղն է, նրա մտայնութիւնը, 
նրա հոգեբանութիւնը ու նրա 

ազգային միութիւնը» (Կոստան 
Զարեան)

 
• «Մշակոյթը ստեղծուում է երբ 
ժողովուրդի ոգին ամուսնանում է 
տուեալ երկրի, հողի հետ:
Մշակոյթը դրսից չի կարելի առնել, 
ինչպէս առնում են ապրանքը կամ 
մտաւորական որոշ արժէքները: 
Գաղափարները, իդէալները, 
երկու սենթ արժէք չունեն, եթէ 
նրանք սերտօրէն կապուած չեն 
երկրի, տեղական ենթա-
զարգացման հետ: Այդ տեսա-
կէտից, Արարատեան դաշտում 
տնկուած մի կաղամախը աւելի 
կարեւոր է, քան Փարիզում 
բուսած տասը սորբոնացած մտա-
ւորականները»:
Ի՜նչ դիպուկ, պարզ եւ դիւրըմբռնելի 
բացատրութիւն մշակոյթ հասկա-
ցողութեան մասին: Մեր օրերուն, 
դժբախտաբար, առանց հասկնա-
լու, ըմբռնելու, ներթափանցելու մեր 
մշակոյթի էութեան ու խորքին, 
ամէն ջանք կը թափենք դուրսէն  
«արդիական», «նոր» եւ «ժամա-
նակակից» մշակոյթ բերենք մեր 
իրականութիւն եւ մեր ունեցածին 
միացնելով կամ խառնելով ունե-
նանք աւելի «զօրաւոր», 
աւելի «տոկուն» եւ աւե-
լի «ճկուն» մշակոյթ: Զարեան, 
սակայն, շա՜տ գեղեցիկ կերպով կը 
բացատրէ ու կը փորձէ հասկցնել, թէ 
ո՞րն է իսկական մշակոյթը, ինչպէս 
առանց այրի ու կնոջ յարաբերու-
թեան կարելի չէ զաւակն ունենալ, 
այդպէս ալ հայրենի հողէն կտրուած 
կամ առանց հայրենի հողին 
սեփական մշակոյթ կարծել ունենալը 
եթէ ծիծաղելի չէ, ապա՝ յիմարութիւն 
ու անտրամաբանութիւն է:
Ցանկացած մշակոյթ, ինչպէս 
Զարեանը կը հաստատէ, կը ծնի, կը 
ստեղծուի, կը յառաջանայ «երբ 
ժողովուրդի ոգին ամուսնանում է 
տուեալ երկրի, հողի հետ», 
ամփոփ, պարզ ու յստակ: Իսկ 
դուրսէն եկած կամ դուրսէն բերուած 
մշակոյթը անարժէք է, որովհետեւ իր 
մէջ չունի այդ ժողովուրդի ոգին, այդ 
ժողովուրդին ապրած երկրի հողին 
ուժը, ուժականութիւնն ու ոգին: Այդ 
առումով, ըստ Զարեա-
նի՝ «Արարատեան դաշտում 
տնկուած մի կաղամախը աւելի 
կարեւոր է, քան Փարիզում 
բուսած տասը սորբոնացած 
մտաւորականները». բնականա-
բար, ծայրայեղութեան պէտք չէ 
երթալ, անտեսելով դուրսինը, 
ընդհակառակը, դուրսինը նկատի 
ունենալով զարգացնել ու զօրացնել 
մեր ունեցածը, ո՛չ թէ եղածը փոխելով, 
այլ՝ եղածը բարելաւելով ու կոկելով: 
Ինչպէս երբ ծառի մը վրայէն մի քանի 
ճիւղեր կտրելով, այդ ճիւղերը այլեւս 
անկենդան կը դառնան, այդպէս ալ, 
երբ մշակոյթը կտրուի իր արմատէն, 
զինք սնուցած հողէն անկենդան ու 
անհոգի կը դառնայ: 
•«Ապրել նշանակում է ճակա-
տագրականապէս ստիպուած լինել 
բանեցնել մեր ազատու-
թիւնը: Որոշել եւ իրագործել այն 
ինչ որ ուզում ենք լինել: Ու այդ՝ 
կեանքի տեւողութեան ամբողջ 
ընթացքին, ամէն օր, ամէն 
վայրկեան, ամէն տեղ: Եւ եթէ 
նոյնիսկ պատահի, որ լքման եւ 

յոգնութեան ժամանակ, թողնենք 
որ լինի այն ինչ որ պիտի լինի,- 
ասել է պարզապէս, մենք որոշել 
էինք չորոշել:
Ուստի, խենթութիւն է՝ 
կարճամտութիւն է՝ խօսել 
«առարկայական պայմանների», 
«դէպքերի դասաւորման» եւ 
պատմական նիւթապաշտու-
թիւնների մասին: Պայմանները 
ոչինչ չեն որոշում. ընդհա-
կառակը, նրանք ներկայանում են 
մեզ իբրեւ անդադար նորոգուող 
դիլեմաներ, որոնց առջեւ մենք 
ստիպուած ենք նորանոր որո-
շումներ առնել: Փոխել, ընտրել, 
նորոգել, նորոգուել:
Լինելու կամքը: Կերտելու, 
ստեղծագործելու կամքը: Տիրող 
քաօսի խաւարում մեր ուզած 
լոյսը վառելու կամքը»:
Ի՜նչ հրաշալի ըմբռնում կեանքի եւ 
կեանքը ապրելու հասկացողու-
թեան:
Քրիստոնէութեան, աւելի խորը՝ 
Աստուածաշունչի առաջին էջերու 
առաջին տողերուն մէջ արձա-
նագրուած մարդ ազատ ստեղծուած 
ըլլալու իրականութեան ամենէն 
ճշմարտացի եւ շքեղ փաստերէն 
մէկն է, որ Զարեան կու տայ 
այստեղ. «Ապրել նշանակում 
է ճակատագրականապէս ստի-
պուած լինել բանեցնել մեր ազա-
տութիւնը: Որոշել եւ իրագործել այն 
ինչ որ ուզում ենք լինել». որոշել ու 
իրագործել այն ինչ որ կ՚ուզենք ըլլալ: 
Սա՛ հաւատքի ըմբռնումով պարզ ու 
յստակ է: Միւս կողմէ եւս, որպէս լոկ 
մարդ, կեանքը ապրելու հիմնական 
գաղտինքը կը կայանայ մեր ազատ 
ըլլալու գիտակցումին մէջ: Այդ 
ազատութիւնը սակայն որպէս 
ամենաթողութիւն պէտք չէ հասկնալ, 
ընդհակառակը, որպէս գիտակից 
պատասխանատուութիւն մեր իւրա-
քանչիւր արարքի, գործունէութեան 
եւ վերաբերմունքի համար:
Ոմանք կրնան առարկել, ըսելով, թէ 
հաւատքի կեանքի մէջ մարդ ազատ 
չէ, որովհետեւ պարտադրուած 
կերպով պէտք է գործադրէ իրեն 
թելադրուած պատուիրաններն ու 
օրէնքները: Այս պատճառաբա-
նութիւնը յառաջացնողները ճիշդ 
կերպով չեն հասկցած հաւատքը եւ 
ո՛չ ալ հաւատքի կեանքը: Աստուած 
ո՛չ ոքի կը պարտադրէ որեւէ մէկ 
պատուիրան կամ օրէնք գործադրել 
առանց իր ազատ կամեցողութեան: 
Հաւատքի կեանքը պարզապէս մեզի 
կը ներկայացնէ որոշակի պատուի-
րաններ ու օրէնքներ եւ զանոնք 
գործադրելու կամ չգործդարելու 
պարագային հանդերձեալին մէջ 
մեզի սպասող վարձատրութիւնը 
կամ պատիժը, եւ մարդուն ձգած է 

ընտրութեան ազատութիւնը:
Նոյնը կը վերաբերի նաեւ աշխարհի 
մեր կեանքին, այլ խօսքով քաղա-
քական կեանքին: Ազգեր ու ժողո-
վուրդներ դժգոհ ըլլալով զիրենք 
կառավարող իշխանութիւններէն, 
կ՚ապստամբին անոնց դէմ եւ կը 
փոխեն: Շատ երկիրներու մէջ գործող 
իշխանութիւնները մարդուն այդ 
ազատութիւնը չե՛ն տար՝ դիմելու 
նման քայլերու, իսկ այլ երկիրներու 
մէջ մարդ իր մտածելու եւ որոշումներ 
կայացնելու ազատութեան հանգա-
մանքը օգտագործելով, կը դիմէ նման 
քայլերու:
Ճիշդ այս պարագային՝ եղած 
պայմաններէն՝ շատ յաճախ քարա-
ցած եւ անհոգի կաղապարներէն 
դուրս գալու համար մարդուն 
կատարած քայլերուն մասին արժէ 
կարդալ եւ փորձել ուսումնասիրել 
Զարեանի այս տողերը. «Ուստի, 
խենթութիւն է՝ կարճամտութիւն 
է՝ խօսել “առարկայական պայ-
մանների”, “դէպքերի դասա-
ւորման” եւ պատմական նիւթա-
պաշտութիւնների մասին: 
Պայմանները ոչինչ չեն որոշում. 
ընդհակառակը, նրանք ներկա-
յանում են մեզ իբրեւ անդադար 
նորոգուող դիլեմաներ, որոնց 
առջեւ մենք ստիպուած ենք 
նորանոր որոշումներ առնել: 
Փոխել, ընտրել, նորոգել, 
նորոգուել:
Լինելու կամքը: Կերտելու, 
ստեղծագործելու կամքը: Տիրող 
քաօսի խաւարում մեր ուզած 
լոյսը վառելու կամքը». մարդը ի 
բնէ ստեղծուած է ազատ կամքով: 
Ապրելու, արարելու, գործելու, 
խաւարը վանելով միշտ լոյսին մէջ եւ 
լոյսով ապրելու համար:
• «Կեանքը, բովանդակ աշխարհը, 
բովանդակ տիեզերքը, իր բոլոր 
մանրամասնութիւններով արձա-
նագրուած է մեր էութեան մէջ: 
Բայց մենք ապրում ենք մեր 
կարողութիւնների ամենաչնչին 
մի մասով միայն, մոռացութեան 
մէջ, ամբողջ մարմնով կաղ, 
ամբողջ հոգվ խուլ: Անցնում ենք 
առանց տեսնելու, լսում ենք 
առանց լսելու: Եւ մէկ էլ՝ փողոցից 
անցնողի մի նայւածք, մեղեդիի մի 
կտոր, դաշտանկարի մի տեսք, 
հացի կամ ջուրի յատուկ մի համ, 
լսած մի խօսք՝ եւ մեր բանա-
կանութեան վարագոյրների տակ 
ահաւասիկ ղօղանջի նման մի 
աշխարհ է բարձրանում: Ձայների 

ժխորներ են ման գալիս, երգում, 
հառաչում եւ թուում են մեզ նոր, 
ինչպէս ամպոտած երկնքի 
բացուած մի ծայրը, ուր թաքնուած 
արեւ է տառապում: Ու թուում է 
նոր, որովհետեւ շատ հին է, շատ 
մերը, շատ կապւած մեր էութեան 
այն մասերի հետ, որոնք դեռ 
աւելի են քան մենք:
Մեր հոգեբանութեան պեղուած 
շերտերը եւ այդ շերտերի տակ 
պառկած հայրենիքը:
Այն հայրենիքը, որ ուրիշ բան չէ 
եթէ ոչ մեր տիեզերաբաղձ անբա-
ւականութիւնը գիտակցելու մի 
որոշ ձեւ: Աշխարհը, որի լայնա-
տարած թեւերի տակ կարող ենք 
ծածկել մեր վախը եւ սպասել: 
Սպասել ճակատագրի իրակա-
նացման գերագոյն այն վիճակին, 
որ միայն այստեղից չէ:
Ու ծարաւ, այրուած շրթերի մէջ 
սիրոյ եւ տառապանքի խօսքերը 
սեղմած, մենք գնում ենք 
ճամբայից ճամբայ, երկրից երկիր, 
ու նրան որոնում: Խենթացած 
քայլերով ընկնում ենք 
կրկտեսիլքների ետեւից, մեր 
բազուկները ժայռերին զարնում, 
հեռաւոր ձայների արձագանգների 
առջեւ դողահար կանգ առնում եւ, 
երբ, բախտաւոր արեւածագի մի 
պահին, վերջապէս տիրանում 
ենք նրա ներկայութեան՝ մեր 
զայրացած թեւերը վեր ենք ցցում, 
գլխով ժխտական նշաններ 
անում, ճչում, աղաղակում եւ 
նետուում որոնումների նոր 
ստորերկրաների մէջ, խաւարնե-
րում թաւալ գալիս ու մեկնում մի 
նոր հայրենիքի ետեւից հառաչելու 
համար:
Կռիւ, պատերազմ, յեղափոխու-
թիւն:
Կանգ առնելու տարափ: Մահ՝ 
յանուն մեր էութեան տիեզերա-
կան բնոյթին, յանուն մեր տառա-
պող անյագ անբաւականու-
թեան:
Ու միտքս են գալիս Սրբուհի 
Թերեզայի հառաչները.- 
Ապրում եմ առանց մէջս ապրելու, 
Այնքա՜ն եմ ուզում կեանքը վեհ 
կեանքի, 
Որ մեռնում եմ չկարողանալ 
մեռնելու համար… 
Վառուած յոյսը՝ այդ կեանքը 
կեանքի՝ 
Ա՜յնպիսի վիշտ է կուտակում հոգում, 
Որ մեռնում եմ չկարողանալ 
մեռնելու համար…»:

Գէորգ Պետիկեանի Նոր Գիրքը
Գոհունակութեամբ վերահասու 
կ՚ըլլանք, թէ սփիւռքահայ մտաւորա-
կան Գէորգ Պետիկեան ներկայ 
տարեմուտին լոյս ընծայած է իր նոր 
գիրքը։ «Տարին, որ անցաւ» կը կոչուի 
այս մէկը, որ հեղինակի 9-րդ գիրքն է։
Գէորգ Պետիկեան հայկական սփիւռքի 
լուրջ համակրանքի արժանացած 
հրապարակագիրներէն մին է, 
որու արտադրութիւնները տեղ կը 
գտնեն սփիւռքեան գրեթէ բոլոր 
հայկական լրատուամիջոցներուն կամ 
հրատարակութիւններուն մէջ՝ բաւա-
կան լայն աշխարհագրութեան մը վրայ։ 
Պոլսահայ ընթերցողներուն ալ ծանօթ 
անուն մըն է ան՝ իր հիւթեղ գրիչով եւ 
նիւթերը մատուցելու ուրոյն ոճով։
«Տարին, որ անցաւ» հատորը կը 
բովանդակէ անցեալ տարուան 
ընթացքին քորոնաժահրի համա-
ճարակի, Արցախի պատերազմի, 
հեղինակի՝ թոռնիկներու հետ զրոյցնե-
րուն եւ հայկական ազգային կեանքի 

զանազան իրադարձութիւններուն 
թողած հետքերը՝ հայ ազգին, մարդկու-
թեան, նաեւ նոյնինքն Գէորգ Պետի-
կեանի վրայ։
Գիրքը վստահաբար ընթերցասէրնե-
րու ջերմ հետաքրքրութեան առարկայ 
դառնայ։
Այս առթիւ կը շնորհաւորենք Գէորգ 
Պետիկեանը եւ մշտադալար գրիչ կը 
մաղթենք իրեն։

«Ժամանակ»/Պոլիս
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Այսօր Կարեւորը Ձեռք Բերուած Խաղաղութիւնը 
Պահպանելն Է. Փաշինեան

Գրական-Մշակութային

Կ. Պոլսի Պատրիարք Կարապետ 
Պալատեցու «Տարեկան Քարոզգրքի» 
Նոր Հրատարակութիւն

Նոր Հրատարակութիւններ

ԱՄՆ Արեւմտեան թեմը, Թեմակալ 
Առաջնորդ Յովնան Արք. Տէրտէրանի 
հովանաւորութեամբ եւ նախա-
ձեռնութեամբ, պատրաստել եւ շուտով 
տպագրութեան կը յանձնի Կ. Պոլսի 
1823-31 թուականների Պատրիարք 
Կարապետ Արք. Պալատեցու «Տարե-
կան Քարոզգրքի» ընտրանին։ 
Ընտրանու տարբեր հատուածներ 
գրաբարից թարգմանուել են 
աշխարհաբար (արեւելահայերէն), եւ 
վերաբերում են համաքրիստոնէա-
կան արժէքների՝ առաքինութեանը, 

խոնարհութեանը, մեղքից զերծ մնալու, 
հանդերձանքի մէջ պարկեշտ լինելու եւ 
այլ թեմաների, որ այսօր էլ արդիական 
են ամէնքիս համար։ 
«Պալատեցի Կարապետ Պատրիարքի 
քարոզները այնքա՜ն խորն են իրենց 
բովանդակութեամբ, որ բոլորս հաճե-
լի ընթերցանութեամբ հոգեկան 
լիցք կ’ապահովենք անոնցմէ։ Ահա 
թէ ինչու կը թելադրենք, որ հաւա-
տացեալը ընթերցէ Պալատեցւոյ 
խրատականները», գրքի առաջաբանի 
մէջ գրել է Յովնան Սրբազանը։ 
Սա 4-րդ հատորն է Արեւմտեան թեմի 

«Ոսկեղենիկ» մատենաշարի։ Մինչ այդ 
տպագրուել են` 
Ա. Յովհան Ոսկեբերան, Ապաշխա-
րութեան պտուղներ (Քարոզներ և 
Ճառեր), 2019։ 
Բ. Յակոբ Նալեան, Առաքինի կեանքի 
ուղին (Հոգեւոր զրոյցներ), 2020։ 
Գ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան, 
Պատգամներ (Ասոյթներ և Թևաւոր 
խօսքեր), 2020։  
Ներկայիս ընթերցողի ուշադրութեանն 
ենք յանձնում Պալատեցի Պատրիարքի 
գրքի էլ. (pdf) տարբերակը այն համո-
զումով, որ յառաջիկային հնարաւոր 
կը լինի ունենալ նաեւ գրքի թղթէ 
տարբերակը։ 

Դիւան Առաջնորդարանի
25 Փետրուարի, 2021 

Պատրաստեց` 
ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ

– Մաղաքեան Հրայր, «1915-ի հայ-
թրքական հակամարտութիւնը 
ըստ 21-րդ դարու ֆրանսալեզու 
եւ ռուսալեզու (էլեկտրոնային) 
լրատուամիջոցներուն – Ընտրուած 
հիմնախնդիրներ», Շլոնսք համալսա-
րանի հրատարակչութիւն, Քաթովիցէ 
(Լեհաստան), 2020, 508 միջակ չափի 
էջ (լեհերէն):
– Մեծարենց (Մեծատուրեան) Միսաք, 
«Քնարական բանաստեղծութիւններու 
ամբողջական ժողովածու», կազմող, 
խմբագիր եւ վերլուծող՝ Ճեյմս 
Ռասսըլ, Գալիֆորնիոյ նահանգա-
յին համալսարանի հրատարակչու-
թեան Հայկական մատենաշար 
թիւ 12, Ֆրեզնօ, 2021 (180-է աւելի 
բանաստեղծութիւններու հայերէն 
բնագիրները, անոնց թարգմանութիւնը 
եւ վերլուծումը) (անգլերէն):
– Մովսէս Խորենացի, «Հայոց 
պատմութիւն», ռուսերէնէ թարգմանեց 
Վոյիսլաւ Կութեսսա, յառաջաբանը 
եւ մասնագիտական խմբագրումը՝ 
Բաբգէն Սիմոնեանի, պատմական 
ակնարկը՝ Աէլիթա Տոլուխանեանի, 
խորհրդականներ՝ Գեղամ Պատալեան 
եւ Փրետրակ Միյանովիչ, «Փեշիչ 
ի սինովի» հրատարակչութիւն, 
Պելկրատ, 2020, 359 էջ (ծանօ-
թագրութիւններ, Հայաստանի 
քարտէսը ըստ «Աշխարհացոյց»ի, 
ծանօթագրութիւններ, պատմական 
լուսանկարներ) (սերպերէն):
– Մսըրլեան Զաւէն, «Հայերը 
համաշխարհային Բ. պատերազմին», 
«Սիփան» հրատարակչատուն, 
Պէյրութ, 2020, 472 էջ:
– Յակոբեան Հրանոյշ, «Յիշում ենք 
եւ պահանջում», Երեւան, 2021, 

840 էջ (Հայոց ցեղասպանութեան 
100-ամեակի պետականօրէն նշման 
առնչուած զանազան նիւթեր՝ 
նախապատմութիւն, միջոցառումներ, 
ելոյթներ, փաստաթուղթեր, եւ այլն, 
ու այս բոլորի հետ Հ. Հ.ի սփիւռքի 
նախարարութեան գործունէու-
թիւնը): Հատորը հրատարակու-
թեան երաշխաւորած է Հ. Հ.ի 
Գիտութիւններու ազգային ակա-
դեմիայի Պատմութեան հիմնարկի 
գիտական խորհուրդը:
– Նշանեան Միքայէլ, «Բնաջնջել 
հայերը – Ցեղասպանութեան պատմու-
թիւն», ֆրանսերէնէ թարգմանեց 
Փիոթր Ռաք, Մարաք Տերեվիէցքի 
հրատարակչութիւն, Բոզնան 
(Լեհաստան), 2020, 233 միջակ 
չափի էջ (լեհերէն): Տպագրուած է 
Լեհաստանի մշակոյթի եւ ազգային 
ժառանգութեան նախարարութեան 
Մշակոյթի խթանման հիմնադրամի 
նիւթական աջակցութեամբ:
– Քէօշկերեան Գէորգ Լ. , «Հայկա-
կան ասացուածքներ թրքերէնէ 
թարգմանուած – Armenian Sayings 
translated from Turkish into English», 

Մատենագիտութիւն Յովնան Արք. 
Տէրտէրեանի Երկերի
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի «Էջմիա-
ծին» պաշտօնական պարբերականը 
իր 2020 թ. Գ. համարի մէջ լոյս է 
ընծայել «Մատենագիտութիւն 
Յովնան Արք. Տէրտէրեանի երկերի» 
գրախօսական յօդուածը (էջ 136-
143)։ Գրախօսութեան հեղինակը՝ 
բանասիրական գիտ. թեկնածու 
դոցենտ Նորայր Պօղոսեանը Յովնան 
Սրբազանի քարոզխօսութիւնն ու 
միւս երկերը դիտարկում է որպէս 
կրողը եւ շարունակողը հայ միջնա-
դարեան քարոզխօսական հարուստ 
ժառանգութեան ու աւանդների, ապա 
ներկայացնում նրանց հիմնական 
ուղղուածութիւնն ու թեմաները։ 
Յովնան Արք. հեղինակած 100 եւ 
աւելի գրքերի համառօտ տեսութիւնն 
ամփոփւում է հետեւեալ տողերով. 
«Եթէ խտացնելու լինենք Սրբազանի 
երկերի հիմնական թեմաները մէկ 
տողով՝ այն մեր պատկերացմամբ առ 
Աստուած ուղղուելու եւ լուսաւորուելու 
մղում է՝ մտքում, սրտում, հոգում 
ունենալով Յիսուս Քրիստոս եւ 
Աւետարանի լոյսը» (էջ 137)։ 

Յօդուածի վերջում բերուած է Յովնան 
Սրբազանի 101 գրքերի ցանկը (այն 
ներկայումս հասել է 110-ի)։ 

Դիւան Առաջնորդարանի
25 Փետրուարի, 2021 

Լոս Անճելոս, յունուար 2021, 126 էջ 
(թրքերէնէ հայերէն թարգմանուած 403 
եւ թրքերէնէ անգլերէնի թարգմանուած 
186 հայկական ասացուածքներ՝ 
կիլիկիահայերէ քաղուած):
– Քորուճու Սերտար, «Սանճաքը 
ինկաւ – «Հայկական հարցը» 
Աղեքսանտրէթի Սանճաքէն մինչեւ 
Հաթայ», խմբագիրներ՝ Էմրէ Ճան 
Տաղլըօղլու եւ Օնուր Քոչեիղիթ, 
«Արաս» հրատարակչութիւն, Սթամ-
պուլ, յունուար 2021, 224 էջ (15 x 
21 սմ.) (Աղեքսանտրէթի Սանճաքի՝ 
ֆրանսացիներու կողմէ Թուրքիոյ 

նուիրումին պատմութիւնը՝ Հայկական 
հարցի ծիրին մէջ դիտարկուած) 
(թրքերէն):
– Քորուճու Սերտար, «Բնակչութեան 
մեկնումը – Մուսա լեռ 1939», 
խմբագիրներ՝ Էմրէ Ճան Տաղլըօղլու 
եւ Օնուր Քոչեիղիթ, «Արաս» հրա-
տարակչութիւն, Սթամպուլ, յունուար 
2021, 224 էջ (13 x 19,5 սմ.) (1939-ի 
ամռան Մուսա լեռան գիւղերու – բացի 
Վագըֆէն – հայութեան Սուրիա եւ 
Լիբանան գաղթին պատմութիւնը) 
(թրքերէն):
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«Կեանքիդ Նպատակը»

Գոհունակութեամբ վերահասու 
կ՚ըլլանք, թէ լոյս տեսած է Ալեքս Սրկ. 
Գալայճեանի նոր գիրքը, որ կը կոչուի 
«Կեանքիդ նպատակը»։ Սա հեղինակի 
երկրորդ գիրքն է։ Առաջինը կը կոչուէր 
«Կեանքիդ արժէքը», որուն ներկայիս 
յաջորդած է «Կեանքիդ նպատակը»։
Ինչպէս ծանօթ է, Ալեքս Սրկ. Գալայճեան 
ԺԱՄԱՆԱԿ-ի աշխատակիցներէն է։ Իր 
առաջին գիրքին բովանդակութիւնը 
ձեւաւորուած էր՝ առաւել չափով 
ԺԱՄԱՆԱԿ-ի մէջ լոյս տեսած 
գրութիւններով։ Հեղինակը թերթիս 
կանոնաւոր ձեւով կ՚աշխատակցէր, 
երբ կը բնակէր Երեւանի մէջ։ 
Ընթացքին ան հաստատուած է Լոս 
Անճելըս եւ այդ տեղափոխութիւնով 
պայմանաւորուած պարտաւորու-
թիւններու բերումով ակամայ դադրած 
է աշխատակցութեան պարբերական 

բնոյթը։ Յամենայնդէպս, Ալեքս 
Սրկ. Գալայճեանի նոր գիրքն ալ 
հրատարակուած է Երեւանի մէջ 
«Էտիթ-Փրինթ» հրատարակչութեան 
կողմէ։ Գիրքը ձօնուած է հեղինակի 
անդրանիկ որդւոյն՝ Մոնթէ Առէն 
Գալայճեանի։

Ալեքս Սրկ. Գալայճեանի այս 
երկրորդ գիրքը կը խօսի մարդ 
արարածի թէ՛ մակերեսային եւ թէ 
աւելի խորքային նպատակներու 
մասին։ Նիւթականի, ժամանակի, 
հաշուետուութեան, ինքնավստա-
հութեան, խորագիտութեան, 
գոռոզութեան, ինքնասիրութեան, 
սխալելու, խորամիտ լռելու, շինիչ 
քննադատութեան, նախանձի 
դիմաց չընկճուելու, չյուսահատելու, 
պայքարի ոգի ունենալու, երջանիկ 
կեանք մը ապրելու, նպատակասլաց 
ու յաջողած գնացք մը ունենալու 
նիւթերուն շուրջ ընթերցողներուն 
շահեկան խորհրդածութիւններ 
մատուցուած են այս գիրքին մէջ։ 
Հեղինակի մեկնակէտն է, որ մարդ 

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Նախագահ Արմէն Սարգսեանն Ու Վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանը Հանդիպած Են

Հայ Ուխտաւորները Ռուս Խաղաղապահներու 
Ուղեկցութեամբ Այցելած Են Ամարասի Վանք

արարածը ինքն իսկ կը տնօրինէ 
իր կեանքը, կը ձեւակերպէ եւ կամ 
ամբողջապէս կը կերպարանափոխէ 
զայն՝ նպատակներով ջրդեղելով եւ 
կամ աննպատակ կեանք մը ապրելով։ 
Երիտասարդ հեղինակը փորձած է 
ընթերցողին հետ երկխօսութեան 
մէջ մտնելով անդրադառնալ 
զանազան հարցումներու։ Գիրքի 
բովանդակութեան մէջ նիւթերը 
դիտարկուած են քրիստոնէական, 
մանկավարժական, հոգեբանական 
ու փիլիսոփայական տեսանկիւններէ։
«Երբեմն մեր նպատակները իրա-
գործելու ժամանակ նեղութեանց, 
արգելքներու կը հանդիպինք, 
սակայն անմիջապէս կը յուսալքուինք 
եւ «անբախտ» վանկարկումը մեր 
կեանքին նշանաբանը դարձնելով՝ 
մաքառելէ ճարահատ կը դադրինք։ 
Սակայն կը մոռնանք, որ կեանքը 
յարատեւ գործընթաց է, իսկ 
գործընթացը՝ յարատեւ պայքար կը 
պահանջէ։ Պայքարը քեզ երջանկու-
թեան կ՚առաջնորդէ, սակայն պայքա-
րելու եւ նպատակներդ կեանքի կոչելու 
համար՝ պէտք է զօրաւոր կամք 
ունենաս, որովհետեւ կամքը պայքարի 
զօրացուցիչ դեղն է։ Դժբախտ է այն 
մարդը, որ իր կամքը կ՚անդամալուծէ 
ու պայքարը կը դադրեցնէ», նշած 
է հեղինակը գիրքի սկիզբի երկու 
խօսքին մէջ։
Նոյն առթիւ Ալեքս Սրկ. Գալայճեան 
մատնանշած է, որ այս նոր գիրքին մէջ 
ալ ԺԱՄԱՆԱԿ-ի մէջ հրատարակուած 
նիւթերը հաւաքելով՝ դարձեալ զանոնք 
կը յանձնէ ընթերցողներուն, նոր 
ձեւաչափով մը։
«Կեանքիդ նպատակը» ունի նաեւ 
շատ ուրոյն, ճաշակաւոր կողք մը, որու 
վրայ կանաչ տերեւներ ցոլացած են։ 
Բոլոր անոնք, որոնք խորաթափանց 

կ՚ընկալեն, այդ կողքին վրայ կը տեսնեն 
նաեւ խորհուրդ մը։ Տերեւներու փոքր 
ծիլերը կը նշանակեն, որ իւրաքանչիւր 
նպատակ փոքր բաներէ կը սկսի եւ 
քայլ առ քայլ կը զարգանայ, կ՚աճի ու 
կը հասուննայ՝ մինչեւ որ ամբողջապէս 
հասնի այդ նպատակին։ Կանաչը 
հոգեբանական առումով միշտ 
դրականի խորհրդանշանը եղած 
է։ Ուստի, բոլոր նպատակներու 
իրագործման ընթացքին՝ որքան 
որ ալ խոչընդոտներ յառաջանան, 
պէտք է միշտ դրական մօտեցում 
ունենալ, չյուսահատիլ ու պայքարիլ՝ 
չկասկածելով նպատակի իրա-
գործումէն։ Կողքի հիմնական գոյնե-
րէն մին ալ սպիտակն է՝ որպէս 
անկեղծութեան, անմեղութեան ու 
թափանցիկութեան խորհրդանշան։ 
Պատկերաւոր իմաստը այն է, որ 
նպատակները իրագործելու ժամանակ 
պէտք է անկեղծ ու պարտաճանաչ 
ըլլալ, բայց նմանակիցներուն ալ 
շահերը չխոչընդոտել։
Ալեքս Սրկ. Գալայճեան թէ՛ 
պատրաստութիւնով եւ թէ փորձա-
ռութիւնով իր սերունդի մտաւո-
րականներու ուրոյն ներկայա-
ցուցիչներէն մին է։ Ան կ՚առանձնանայ 
նաեւ իր արտադրունակութեամբ, 
որու թափը կը պահէ առանց 
որակէն զիջելու։ Իր այս նոր գիրքն 
ալ արժանացած է շատ դրական 
արձագանգի եւ հետաքրքրութեամբ 
ընկալուած՝ ընթերցասէրներու կողմէ։
«Կեանքիդ նպատակը» գիրքի 
հրատարակութեան առթիւ ջերմօրէն 
կը շնորհաւորենք մեր սիրեցեալ 
աշխատակից, անզուգական ընկեր 
Ալեքս Սրկ. Գալայճեանը, որուն կը 
մաղթենք մշտադալար գրիչ ու նորա-
նոր յաջողութիւններ։

«Ժամանակ»/Պոլիս

Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեանը եւ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանն հանդիպած 
են: Այս մասին կը յայտնեն ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի հասա-
րակայնութեան հետ կապերու 
վարչութենէն։
«Քանի որ նախագահ Արմէն 
Սարգսեանը վատառողջ է, վարչա-
պետը տեսակցելու նպատակով 
այցելել էր նրան:
Բնականաբար, Հանրապետու-
թեան նախագահն ու վարչապետն 
անդրադարձել են նաեւ երկրի 
ներքաղաքական իրավիճակին: 

Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ 
Ատրպէյճանի ղեկավարներու՝ 2020 
թուականի 9 նոյեմբերի եռակողմ 
պայմանաւորուածութեան իրա-
կանացման շրջանածիրէն ներս ռուս 
խաղաղապահները կը շարունակեն 
աջակցիլ Լեռնային Ղարաբաղի մէջ 
խաղաղ կեանքի վերականգնման:
Նշուած է, որ ձեռք բերուած պայմա-
նաւորուածութիւններու հետեւանքով 

Տարածուող այլ տեղեկութիւնները 
բացարձակապէս սուտ են, եւ փորձ 
են աւելի սրելու առանց այն էլ լարուած 
իրավիճակը:
Մէկ անգամ եւս յորդորելով ձեռնպահ 
մնալ սադրիչ եւ կեղծ տեղեկութիւններ 
տարածելուց, միաժամանակ, կրկին 
ընդգծում ենք, որ Հանրապետութեան 
նախագահն առաջնորդւում է բացա-
ռապէս Սահմանադրութեամբ եւ 
համապետական ու համազգային 
շահերով, գործում է իր սահմա-
նադրական լիազօրութիւնների շրջա-
նակում»,- ըսուած է հաղորդագրու-
թեան մէջ: 

Ամարասի վանքը յայտնուած է 
կողմերու սահմանազատման գիծի 
անմիջական հարեւանութեամբ, 
յայտնած է ՌԴ ՊՆ-ն ։
ՌԴ ՊՆ-ի հաղորդմամբ՝ ռուս 
խաղաղապահներն ապահոված են 
30 հոգինոց հայ ուխտաւորներու 
անվտանգութիւնը, որոնք նախօրէին 
Ստեփանակերտ քաղաքէն այցելած 
են Ամարասի վանք։
 

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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Պատիւ Արժանաւորին
Քահանայութեան 60-Ամեակ
Հոգեշնորհ Տ. Ժիրայր Ծ. Վարդապետ Թաշճեանի

Կարիքաւորներու Համար Սառնարաններ

Ծնած է Զահլէ՝ Լիբանան 18 
Դեկտեմբեր, 1935-ին: Նախնական 
կրթութիւնը ստացած է Պէյրութի 
Ազգային Սահակեան Բարձրագոյն 
վարժարանին մէջ: 1952-ին ընդուն-
ւած է Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
դպրեվանքը: Երկու տարի վերջ, 1954-
ին դիմած եւ ընդունուած է Ս. Աթոռոյս 
Ժառանգաւորաց վարժարանը իբրեւ 
ուսանող: Վարժարանի ընթացքը 
աւարտելէ ետք, 1957-ի Օգոստոսին, 
Ս. Աստուածածնի Վերափոխման 
տօնին, ձեռնադրուած է Սարկաւագ՝ Տ. 
Տիրան Արքեպս. Ներսոյեանի ձեռամբ: 
Ապա հետեւած է Ընծայարանի 
եռամեայ դասընթացքներուն: 1960-
ի Փետրուարին, ձեռամբ Տ. Սուրէն 
Արքեպս. Քէմհաճեանի ձեռնադրուած 
է կուսակրօն Քահանայ:
Ձեռնադրութենէն ետք քառասունքի, 
եւ Սբ. Յարութեան Տաճարէն ներս 
իր ծառայութենէն յետոյ, Նորընտիր 
պատրիարք Տ. Եղիշէ Արքեպս. 
Տէրտէրեանի հրամանաւ եւ Տնօրէն 
ժողովի որոշումով նշանակուած է Սբ. 
Յարութեան Տաճարի տեսուչ, յաջորդե-
լով Տ. Լեւոն Աբեղայ Աբէլեանի: 
1961-ի Հոկտեմբերին, Հիւսիսա-
յին Ամերիկայի Արեւելեան Թեմի 
Առաջնորդ Տ. Սիոն Արքեպս. 
Մանուկեանի կարգադրութեամբ 
նշանակուած է Գանատայի Թորոնթօ 
քաղաքի նորակազմ համայնքի Սբ. 
Երրորդութիւն եկեղեցւոյ հոգեւոր 
հովիւ:
1967-ին ձեռամբ Տ. Թորգոմ 
Արքեպս. Մանուկեանի ստացած է 

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 
փողոցներու մէջ տեղադրուած են 
գունաւոր սառնարաններ, որոնց 
մէջ բնակիչները կարիքաւորներու 
համար սնունդ եւ առողջապահական 
պարագաներ կը դնեն։ Այսպէս, նոր 
նախաձեռնութեան շրջանակներէն 
ներս Միացեալ Նահանգներու շարք 
մը նահանգներու մէջ տեղադրուած 
են գունաւոր սառնարաններ, որոնք 
նախատեսուած են կարիքաւոր 
բնակիչներու համար:
«Պի.Սի.Սի.»ի հաղորդմամբ՝ սառնա-
րանները արդէն իսկ տեղադրուած 
են Նիւ Եորք, Լոս Անճելըս, Շիքակօ 
եւ Մայամիի մէջ: Անոնց նպատակն 
է սնունդով եւ առողջապահական 
պարագաներով ապահովել համայնք-
ներու այն բոլոր բնակիչները, 
որոնք կ՚ապրին ծանր ընկերային 
պայմաններու մէջ եւ կարգ մը 
ապրանքներ գնելու հնարաւորութիւն 
չունին:
Օրական քանի մը հարիւր քաղա-

Մասնաւոր Վարդապետութեան 
չորս աստիճաններ, իսկ 1968-ին, 
Մոնթրէալի հայոց եկեղեցւոյ մէջ 
Ամենայն Հայոց Հայրապետ՝ Տ. Վազգէն 
Ա. Կաթողիկոսի ձեռամբ ստացած է 
լանջախաչ կրելու իրաւունք՝ մասնա-
ւոր սրբատառ կոնդակով:
1975-ին Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 
մէջ հետեւած է վերապատրաստման 
Բանասիրութեան դասընթացքներուն: 
Երեք ամիս ետք Վազգէն Վեհափառի 
քաջալերութեամբ եւ Եւրոպայի 
Հայրապետական Պատուիրակի տնօ-
րինութեամբ ստանձնած է Իտալիոյ 
Միլանոյ քաղաքի Սբ. Քառասուն 
Մանկանց եկեղեցւոյ հոգեւոր 
հովուութիւնը, երկու տարուան կարճ 
ժամանակով՝ 1975-1977:
1977-ի աշնան վերադարձած է 
Հիւսիսային Ամերիկայ: Օրուան 
Առաջնորդ Տ. Թորգոմ Արք. Մանու-
կեան նշանակած է զինք Շիքակօյի 
Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկե-
ղեցւոյ հոգեւոր հովիւ: Քառամեայ 
պաշտօնավարութէնէ ետք, Փարի-
զէն՝ Եւրոպայի Հայրապետական 
Պատուիրակ՝ Տ. Սերովբէ Արքեպս. 
Մանուկեան ետ կանչած է զինք, 
եւ 1982 Փետրուարէն առժամեայ 
հանգամանքով իրեն վստահուած 
է Փարիզի Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ 
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովուութիւնը՝ 
միաժամանակ վարելով Մայր Եկե-
ղեցւոյ գրադարանի դասաւորման 
աշխատանքները: 
1990-ին, Երջանկայիշատակ Տ. 
Թորգոմ Պատրիարք Մանուկեան 

քացիներ սառնամանիքին՝ ցուրտ 
օդին հերթի կը կանգնին, որպէսզի 
սառնարաններու մէջ սնունդ դնեն։ 
Անոնք սառնարաններուն մէջ կը դնեն 
միրգեր եւ բանջարեղէն, կաթնամթերք, 
մսեղէն եւ հացահատիկի տեսակներ:
«Բոլորս ալ կեանքի ընթացքին վերի-
վայրումներ կ՚ունենանք: Հնարաւոր 
չէ ունենալ կեանք մը, որու ամբողջ 
ընթացքին ամէն ինչ լաւ ըլլայ: Նման 
ձեւով մենք կը փորձենք օգնել այն 
մարդոց, որոնք այժմ ունին այդ 
կարիքը», լրատուամիջոցի հետ զրոյցի 
ընթացքին նշած է նախաձեռնութեան 
մասնակիցներէն մէկը:
Սառնարանները միացուած են 
մօտակայ խանութներու եւ տուներու 
ելեկտրականութեան:
Մինչ այդ, Միացեալ Նահանգներու 
մէջ 2020 թուականին աւելի քան 
50 միլիոն մարդ սովի մատնուած է. 
համեմատութեան կարգով կը նշուի, 
որ 2019 թուականին այդ ցուցանիշը 
կազմած է 35 միլիոն:

իր Գահակալութեան վաղորդայնին 
Ծայրագոյն Վարդապետութեան 10 
աստիճաններ շնորհեց Հոգեշնորհ Տ. 
Ժիրայր Վարդապետի:
Հայր Սուրբի անձնական նախա-
ձեռնութեամբ Քրիստոնէութեան 
1700-ամեակին նուիրուած Մատե-
նաշարով եւ իր համեստ միջոցներով 
լոյս ընծայած է Կրօնական պարբե-
րականներու մէջ ցրուած աշխա-
տասիրութիւններ, ինչպէս նաեւ 
առանձին պրակներով հրատարակած 
է հետեւեալ մենագրութիւնները. 
1. Այվազեան, Հ. Գաբրիէլ Վ., «Դասա-
տետր Մեկնութեան Խորհրդոյ եւ 
Արարողութեանց Սրբոյ Պատա-
րագի», 2003: 
2. «ՅՈԲԱՅ Գիրք»-ի տաղաչափեալ 
Աշխարհաբար թարգմանութիւն 
Տ. Թորգոմ Արքեպս. Գուշակեանի, 
1997, քաղուած «Հայ Խօսնակ» 
կրօնաթերթէն, Կ. Պոլիս:
3. Տ. Գարեգին Արքեպս. Տրապիզոնի, 
Հովուական Խօսքեր, 2005, քաղուած 
«Քառամեայ Պաշտօնավարութեան» 
գրքուկէն, 1932, Գալիֆորնիա: 
4. Տ. Փառէն Եպս. Մելքոնեանի 
Բաղդատական Հայկ. Չորս 
Պատարագամատոյցներու Աշխա-
տասիրութիւնը, քաղուած ՀԱՍԿ 
կրօնաթերթէն: 
5. Տիրան Արք. Ներսոյեանի «Համա-
ռօտ Մեկնութիւն Պատարագամա-
տոյցի», 1999, քաղուած «Շողակաթ» 
Կրօնաթերթէն, Կ. Պոլիս: 
6. Տ. Թորոս Քահանայ Ջուղահեցիի 
«Աւանդութիւն Հայաստանեայց 

Եկեղեցւոյ», 2001, քաղուած «Հայ-
Եկեղեցի» կրօնաթերթէն: 
7. ՊԱՏԱՐԱԳ Հայաստանեայց Սուրբ 
Եկեղեցւոյ, 2010:
2016-ի Հոկտեմբերին, Մայր Աթոռ 
Ս. Էջմիածնի մէջ մասնակցած է 
Գրադարաններու Միջազգային 
Չորրորդ Համագումարին եւ այս առթիւ 
յատուկ Զեկոյց մը տուած է Փարիզի 
Հայոց Մայր Եկեղեցւոյ գրադարանին 
մասին:
«Սիոն» յանուն Նորին Ամեն. Ս. 
Պատրիարք Հօր եւ բովանդակ 
Միաբանութեան, կը շնորհաւորէ 
Հոգեշնորհ Յոբելեարի Քահանայա-
կան Ձեռնադրութեան Վաթսուն-
ամեակը, եւ կը մաղթէ քաջառողջ 
կեանքի երկար օրեր:

ՍԻՈՆ Ամսագրի Խմբ.
ՍԻՈՆ Օգոստոս – Դեկտեմբեր 2020

Էջ 300 - 301

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 guid-
ance regarding medical, financial and social problems created during these 
critical and difficult times.
Please visit our website at; adlwd.org or call our hotline number, (626) 
247-4600 and your inquiry will be directed to one of our volunteer profes-
sionals. We urge everyone to do their part to stop the spread of this virus. 
Please stay home, follow guidelines and stay safe.    
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Այլազան Լուրեր

Առողջապահական

Մաքուր Մոլորակ, Առանց Ախտերու
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգնե-
րու մէջ քորոնաժահրէն 
մահացածներու յիշատակին 

յայտարարուած հնգօրեայ սուգը, 
անգամ մը եւս հաստատեց մեր 
միտքերը այն մասին, որ կը բնակինք 
աղէտի դարուն մէջ:
ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ 
Ճօ Պայտըն, մէկ վայրկեան լռու-
թեամբ յարգեց կէս միլիոնէն աւելի 
ամերիկացիներուն յիշատակը, որ 
մահացած են ժահրէն կամ անոր 
յարուցած բարդութիւններէն, ապա 
յետագայ հինգ օրերը սուգի օրեր 
յայտարարեց Միացեալ Նահանգնե-
րուն մէջ, ուր պետական դրօշները 
իջեցուած կը մնան եւ երկիրը սգոյ 
օրակարգի մէջ կը մտնէ:
Հակառակ որ Չինաստանէն սկիզբ 
առած, Իտալիոյ մէջ մոլեգնած եւ ողջ 
Եւրոպան եւ զանազան երկիրներ 
տակնուվրայ ըրած քորոնաժահրը 
համեմատաբար ուշ հասաւ ԱՄՆ, 
բայց այդ երկիրը տակաւին կը մնայ 
վարակուածներու եւ մահացածնե-
րու թիւով առաջատարը: Աւելի՛ն, 
քորոնաժահրէն մահացածներուն 
թիւը ԱՄՆ-ի մէջ աւելի է, քան՝ Բ. 
համաշխարհային, Քորէի եւ Վիեթնամի 
պատերազմներուն ընթացքին երկրի 
կորուստներուն թիւը:
Բ. Աշխարհամարտի ժամանակ 291 
հազար ամերիկացի զոհուած է: 
Վիեթնամի պատերազմին զոհ գացած 
են 47.434 ամերիկացի զինուորական 
ծառայողներ, իսկ Քորէի պատերազմին 
զոհուած է 33.739 ամերիկացի զինուոր:
Վարակը կը շարունակուի տարածուիլ: 
Աշխարհի մէջ այսօր երկու կարեւոր 
իրադարձութիւն զուգահեռաբար 
կ՚ընթանան. մէկ կողմէն կը 
տարածուի քովիտ-19-ը, միւս կողմէն 
լայն թափով կը սլանայ անոր դէմ 
պատուաստը: Պատուաստին 
մասին տեղեկութիւնները կը շրջին, 
մարդոց վախ, մտավախութիւն, 
անհանգստութիւն, նաեւ՝ ապա-
հովութիւն, հանգիստ եւ հազար ու 
մէկ զգացողութիւններ հաղորդելով: 
Մարդոց մէկ մասը կասկածներ ունի, 
թէ ինչպէ՞ս պատուաստանիւթը պիտի 
ամրապնդէ իր մարմինը: Շատեր յոյս 
կը դնեն սեփական ուժերուն վրայ եւ կը 
փորձեն բնական եւ ուրիշ միջոցներով 
ամրապնդել իրենց առողջութիւնը, 
որպէսզի վարակի պարագային 
կարենան դիմագրաւել: Կան մարդիկ, 
որոնք կը կարծեն, թէ քորոնաժահրով 
կրնան վարակուիլ պատուաստուելու 
ընթացքին: Այս կարծիքը, ի դէպ, 
տարածուած է բոլոր երկիրներու մէջ:
Գիտնականները կը փորձեն ամէնուր 
բացատրել, որ պատուաստանիւթը կը 
ստացուի մեռած կամ լիովին թուլցած 
ժահրէն, այդ հարցը մտահոգիչ չէ, 
կարիք չկայ վախնալու եւ մտահոգուե-
լու: Անոնք կը բացատրեն, որ այս 
պատուաստանիւթին արտադրութեան 
արուեստագիտութիւնը նորութիւն 
չէ, նոյն եղանակով արտադրուած են 
նաեւ ուրիշ հիւանդութիւններու դէմ 
պատուաստանիւթերը: Մասնագէտներ 
կը փարատեն այն կասկածները, թէ 
պատուաստանիւթէն ետք կը փոխուի 
մարդուն ժառանգականութեան քոտը 
եւ անոր մէջ կը տեղադրուի սարք մը 
եւ մարդը կը վերածուի կիսամարդի: 
Նոյնիսկ երեւակայական շարժանկար 
մը նկարահանուած է այն մասին, թէ 
ինչպէս ժամանակակից ժահրերուն 
դէմ պատուաստումներէն ետք մարդը 

մանաւանդ՝ կասկածամիտ, կրթական 
ցած մակարդակ եւ խոցելի մտաւոր 
կարողութիւն ունեցողներուն համար: 
Բայց միւս կողմէ ալ մեղադրելի չեն 
այս հարցումներ ուղղողները, քանի որ 
ժահրը նոր է եւ շատ բաներ տակաւին 
ուսումնասիրուած չեն, աւելին՝ կը 
մնան հանելուկային:
Գիտնականները օրերս քորոնաժահրի 
հետ կապուած ուշագրաւ յայտա-
րարութիւն մը եւս կատարած են. 
մարդկութիւնը համաճարակի 
հետեւանքով կորսնցուցած է աւելի 
քան 20 միլիոն տարուայ կեանք: 
Տեղեկութիւններ վերցնելով 81 
երկրներէ, մասնագէտները ժահրէն 
մահացած հիւանդներուն տարիքային 
տարբերութիւնը համեմատած են 
աւելի շատ տուժած նահանգներու 
մէջ կեանքի միջին տեւողութեան 
հետ: Անոնք գործածած են 
«Կորսուած կեանքի տարիներ» (YLL) 
կոչուող ստուգման եղանակը, որ կը 
հաշուարկէ տարիներուն միջինը, որ 
մարդիկ կրնային ապրիլ, եթէ կանուխ 
չմահանային: Ընդհանուր առմամբ, 81 
երկրի մէջ քորոնան խլած է 20.507.518 
տարուայ կեանք, իւրաքանչիւր 
մահուան դիմաց՝ 16 տարի:
Եւրոպայի գերտէրութիւններէն մին՝ 
Անգլիան սկսած է մտածել համա-
վարակին առընչուող սահմա-
նափակումները վերացնելու մասին: 
Երկրին վարչապետը՝ Պորիս Ճանսըն 
յայտարարած է, որ այդ մէկը կրնայ 
ըլլալ մինչեւ յունիսի 21-ը, կախուած 
իրավիճակէն: Զուիցերիան եւ 
Գերմանիան նոյնպէս ծրագրած 
են զգուշաւոր քայլեր ձեռնարկել՝ 
համատարած տնակալումը կամաց-
կամաց վերացնելու ուղղութեամբ:
Վարակին առումով աշխարհի 
ուշադրութիւնը վերջին շրջանին 
սեւեռուեցաւ նոր հիմնամանրէին 
վրայ, որ կը կոչուի անգլիական: 
Այդ փոփոխուած ձեւը հասաւ 
ամենահեռաւոր անկիւններ եւ 
փաստուած է, որ շատ արագ կը 
տարածուի եւ այնքան անողոք է, որ 
նոյնիսկ փորձանակով չ՚երեւիր: Այս 
փոփոխուած տարբերակը ի յայտ 
եկաւ անցեալ տարուայ նոյեմբերին 
եւ տակաւին կենսունակ է: Ժահրին 
այս նոր ու վարակիչ հիմնամանրէն 
վերջին մէկ շաբթուայ ընթացքին 
յայտնաբերուած է ութ երկիրներու 
մէջ եւս: Առողջապահութեան 
համաշխարհային կազմակերպութիւնը 
նաեւ հաղորդած է, որ նոր տեսակնե-
րու տարածման աշխարհագրութիւնը 
ընդլայնած է:
ՀԱՅԱԱՏԱՆԻ ՄԷՋ
Քորոնաժհրի փոփոխուած տարբե-
րակը Հայաստան չէ հասած, 
ինչպէս նաեւ ուրիշ երկիրներու պէս 
Հայաստան համավարակի երրորդ 
ալիք չէ թեւակոխած:
Շուտով մէկ տարի կ՚ըլլայ, որ 
Հայաստանի մէջ արձանագրուեցաւ 
առաջին քորանաժահրով վարա-
կակիրը: 2020 թուականի մարտի 1-ի 
վաղ առաւօտեան, Իրանէն ժամանած 
քաղաքացիին մօտ, յայտնաբերուած 
էր քովիտ-19-ը: Ան վարակը տարած 
էր առանց ախտանիշներու եւ 
սահմանուած ժամկէտին մէջ դուրս 
եկած մեկուսացումէն: Դէպքի 
յայտնաբերումէն ետք վարակակիրը 
եւ անոր հետ շփում ունեցող 
մարդիկ մեկուսացուցած են, բոլոր 
ուսումնական հաստատութիւններուն 
աշխատանքները դադրած են մինչեւ 
մարտի 9-ը: Այդպէս, մէկ տարի առաջ 
այս օրերուն Հայաստանը նոյնպէս 
դարձաւ նոր աշխարհի մէկ մասնիկը 
եւ յայտնուեցաւ քորոնայի քարտէսին 

կը կորսնցնէ էութիւնը եւ կուրօրէն 
կ՚ենթարկուի ուրիշ մարդոց: Բայց 
շարժանկարը գիտական որեւէ հիմք 
չունի, ընդամէնը զուարճանքի եւ 
երեւակայութեան արդիւնք է:
Մարդիկը յուզող բոլոր հարցերուն 
պատասխանը կայ Առողջապահութեան 
համաշխարհային կազմակերպութեան 
համացանցային կայքէջին վրայ, 
ուր անընդհատ կը թարմացուին 
հարցում-պատասխանները, որոնք 
անթիւ են, բազմազան, յաճախ՝ 
տարօրինակութեան հասնող, բայց 
երբեմն հարցումները կը դրդեն 
գիտնականները նոր պրպտումնե-
րու, աշխատանքի նոր ձեւերու: 
Գլխաւոր հարցերէն մէկը, որ երբեք 
փոփոխութեան չ՚ենթարկուիր, այն է՝ 
քորոնաժահրով ո՞վքեր կը վարակուին: 
Պատասխանը անփոփոխ է. «Բոլորը 
կրնան վարակուիլ»: Քորոնաժահրը 
կը հարուածէ մեծերն ու պզտիկները, 
տարեցներն ու երիտասարդները, 
սեւամորթներն ու դեղնամորթները, 
հարուստներն ու աղքատները, 
բայց առաւել լաւ կը զգայ տկար ու 
յոգնած մարմիններու մէջ, ուր իր դէմ 
պայքարող հակամարմինները տկար 
են ու քիչ:
Հարցում մը եւս կը վերաբերի ուտելիքի 
եւ ժահրի առընչութեան.
«Արդեօք ուտելիք մը կա՞յ, որ կրնայ 
կասեցնել վժահրին տարածումը»:
Եւ ոմանց համար այդ 
սննդամթերքները կը շարունակեն 
մնալ սխտորը, կոճապղպեղը եւ 
կիտրոնը: Պատասխանը նոյնն է «Այդ 
մասին փաստեր չկան»: Հակառակ 
այդ հերքումին, որ որոշ երկիրներու 
մէջ ժամանակ առ ժամանակ կը 
բարձրանան այս երեքին գիները: 
Սխտորը, կոճապղպեղը եւ կիտրոնը, 
այո, կենսանիւթերով հարուստ են, 
բայց այնքան ուժ չունին, որ ոչնչացնեն 
այնպիսի պզտիկ, բայց զօրաւոր 
մանրէ մը, որ թագի տեսքով բազմած 
է աշխարհի գլխուն:
Հարցումներ կան նաեւ եղանակին եւ 
ժահրին առընչութեան վերաբերող.
Եթէ մինչ այս ամառը կը յայտարարուէր, 
թէ տաք եղանակին ժահրը կ՚ոչնչանայ, 
ապա այս ամառըունէ ետք, երբ 
շատ մը երկիրներ իրենց երկրորդ 
եւ բուռն ալիքները ապրեցան, 
հերքուեցաւ նաեւ այդ մօտեցումը. 
«Քորոնան եղանակ չի ճանչնար», կը 
պատասխանէ Առողջապահութեան 
համաշխարհային կազմակերպութեան 
կայքէջը, բայց հաստատելով, որ բոլոր 
ժահրերու պէս քորոնան նոյնպէս 
լաւ կը զգայ ցած ջերմաստիճանի 
պայմաններուն:
«Կրնա՞յ մարդը վարակուիլ ընտանի 
կենդանիէ». միշտ կրկնուող հարցում 
մը կազմակերպութեան կայքէջին 
վրայ: Մասնագէտները կը յայտնեն՝ 
հակառակ որ կենդանիներու մօտ 
նոյնպէս յայտնաբերուած է քորո-
նան, բայց Առողջապահութեան 
համաշխարհային կազմակերպութիւնը 
փաստեր չունի, որ վարակը ընտանի 
կենդանիէն կ՚անցնի տանտիրոջ կամ 
հակառակը:
Բոլոր հարցումները կը վկայեն մէկ 
բանի մասին՝ տակաւին խիստ անհրա-
ժեշտութիւն կայ զանգուածային 
կրթական միջոցառումներու, 

վրայ:
Այսօր, ըստ Հայաստանի Առողջա-
պահութեան նախարարութեան 
հիւանդութիւններու Վերահսկման 
եւ կանխարգիլման ազգային 
կեդրոնի տուեալներուն, փետրուարի 
23-ի դրութեամբ երկրին մէջ 
վարակեալներուն թիւը կը կազմէ 
170.672, որոնցմէ 162.329-ը՝ առողջա-
ցած եւ 3.171-ը մահացած, այսօր 
փաստացի բուժում կը ստանայ 
4.366 մարդ: Կան նաեւ մահուան 
այնպիսի դէպքեր, երբ այցելուին 
մօտ հաստատուած է քորոնաժահր, 
սակայն մահը վրայ հասած է ուրիշ 
հիւանդութեան պատճառով. այդպիսի 
մահերուն թիւը Հայաստանի մէջ 
803 է: Մինչեւ հիմա Հայաստանի 
մէջ քորոնայի փորձաքննութեան 
ենթարկուած է 710.201 մարդ:
Ինչպէս աշխարհի, Հայաստանի 
մէջ եւս այս վարակէն աւելի շատ են 
բուժուածները, քան՝ մահացածներն 
ու փաստացի բուժուողները: Հայաս-
տանի մէջ գրեթէ բոլոր մահացած 
մարդիկը ունեցած են ուղեկցող 
հիւանդութիւններ կամ այլ առողջա-
կան խնդիրներ:
ԱՄԵՆԱՄԵԾ ՀԱՐՑԸ
Հակառակ քորոնաժահրի օրակարգին, 
ամերիկացի մեծ ձեռնարկատէր, 
համակարգչային ծրագրաւորող 
եւ բարերար Պիլ Կէյց յայտնած 
է, որ մարդկութեան դէմ այսօր 
ծառացած ամենաբարդ հարցը, 
կլիմայական չէզոքութեան հասնիլն 
է մինչեւ 2050 թուականը: Այդ մասին 
ան ըսած է փետրուարի 16-ին՝ 
Աւստրալիոյ ազգային հանրային 
հեռարձակող ընկերութեան տուած 
հարցազրոյցին ընթացքին. «Ատիկա 
ամենաբարդ խնդիրն է, որ երբեւէ 
ծառացած է մարդկութեան առջեւ, 
որովհետեւ ֆիզիքապէս աշխարհի 
տնտեսութիւնը՝ թրծաշաղախը, 
պողպատը, փոխադրամիջոցները, 
գիւղատնտեսութիւնը պէտք է 
փոխուին», ըսած է Կէյց:
Ան ճշդած է, որ միայն նորա-
րարութիւններու կիրառումը, անոնց 
տարածումը կարելիութիւն կու տան 
այդ խնդիրը լուծելու մինչեւ 2050 
թուականը:
2018 թուականի նոյեմբերի 28-ին 
Եւրոպական յանձնաժողովը ներկա-
յացուցած է մինչեւ 2050 թուականը 
բարեկեցիկ, ժամանակակից, մրցու-
նակ եւ կլիմայաչէզոք տնտեսութեան 
վերաբերեալ իր ռազմավարական 
երկարաժամկէտ տեսլականը՝ յայտնի 
որպէս «Բոլորին համար մաքուր 
մոլորակ»:
Երակարաժամկէտ ռազմավարութիւնը 
կ՚արտայայտէ, թէ ինչպէս Եւրոպան 
կարող է առաջնորդել դէպի կլիմա-
յական չէզոքութիւն՝ ներդրումներ 
կատարելով իրատեսական 
փորձագիտական լուծումներու 
մէջ, ուժեղացնելով քաղաքացի-
ները եւ փոխհամաձայնեցնելով 
գործողութիւնները այնպիսի 
ուղղութիւններով, ինչպիսիք են՝ 
արդիւնաբերական քաղաքակա-
նութիւնը, դրամական միջոցները, 
հետազօտութիւնները եւ ապահովելով 
ընկերային արդարութիւն՝ անցման 
գործընթացի ընթացքին:
Այժմ աշխարհի հռչակաւոր դէմքերը 
ներդրումները ուղղած են այս քաղա-
քականութեան իրագործման: Անոնք 
հաւատացած են, որ մաքուր մոլորակին 
վրայ կարելի կ՚ըլլայ պայքարիլ թէ՛ 
քորոնաժահրի եւ թէ մարդկութեան 
անյայտ ուրիշ ժահրերու եւ աղէտներու 
դէմ:

«Ժամանակ»/Պոլիս
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Լուրեր Աշխարհէն

Սկիզբը Էջ 01

Դիմակը Չի Նուազեցներ Թթուածինի 
Մակարդակը Արեան Մէջ. Հետազօտութիւն

Բջիջային Սարքերու Յաճախակի 
Օգտագործումը Կրնայ Ազդել Փոքրիկներու 
Ուղեղին Վրայ. Հետազօտութիւն

Առողջապահական

Մտավախութիւնները, որ դիմակ 
կրելը կը նուազեցնէ թթուածինի 
մակարդակը արեան մէջ, չափա-
զանցուածութիւն է, ըսած են 
ամերիկացի հետազօտողները:
Medportal.ru-ի փոխանցումով` 
Առողջապահութեան համաշխարհա-
յին կազմակերպութիւնը տակաւին 
նախորդ ամառ յայտարարած էր, 
որ դիմակներ կրելը թթուածինի 
պակասութիւն չ՛ստեղծեր եւ 
ածխաթթու կազէն թունաւորում չի 
յառաջացներ: Աւելի ուշ, Թոքերու 
առողջութեան ամերիկեան ընկե-
րակցութիւնը (ALA) հաստատած 
էր այս տեղեկութիւնը` նշելով, որ 
ապացոյցներ չկան, որ դիմակը 
կրնայ տկարացնել դիմադրողական 
համակարգը:
Իսկ այժմ, Միշիկընի համալսարանի 
հանրային առողջութեան դպրոցի 
գիտնականները հրապարակած են 
իրենց կատարած հետազօտութեան 
արդիւնքները` ցոյց տալու համար, որ 
դիմակները չեն խանգարեր բնական 
շնչառութիւնը նոյնիսկ «պրոնքային 
ասթմայով» տառապող մարդոց մօտ:
«Մենք շատ յաճախ կը լսենք 
շնչառական հիւանդութիւններ ունե-
ցող մեր հիւանդներէն, որ անոնք կը 
վախնան դիմակ կրելու, քանի որ 
այդ կրնայ վտանգաւոր ըլլալ իրենց 
համար: Ուստի մենք որոշեցինք 
ստուգել` արդեօ՞ք իսկապէս վտանգ 

Բջիջային սարքերու յաճախակի 
օգտագործումը կրնայ ազդել 
փոքրիկներու ուղեղին վրայ: Այս մասին 
ըսուած է Պուտաբեշթի համալսա-
րանէն խումբ մը հետազօտողներու 
ուսումնասիրութեան մէջ:
Սովորաբար, մարդ առաջին անգամ 
ուշադրութիւն կը դարձնէ ամբողջա-
կան պատկերին, որմէ ետք կը սկսի 
նայիլ մանրամասնութիւններուն: 
Սակայն, փոքրիկներու պարագային 
աշխարհընկալումը տարբեր է:
Հետազօտութիւնները ցոյց տուած են, 
որ թուային սարքերու օգտագործումը 
կ՛ազդէ փոքրիկներու մտային եւ 
ընկերային-զգացական զարգացման 

կայ «ասթմայով» մարդոց համար»,- 
յայտնած են գիտնականները 
«ալերժիի», «ասթմայի» եւ «իմունա-
բանութեան» ակադեմիոյ առցանց 
համաժողովի ժամանակ, ուր եւ 
ներկայացուած են հետազօտութեան 
արդիւնքները:
Հետազօտութեան հեղինակները 
զարկերակային «օքսիմիթըր» 
դրած են` բոլոր կամաւորներու մօտ 
հանգիստ վիճակին, արեան մէջ 
թթուածինի մակարդակը (SpO2) 
չափելու համար: Ընդհանուր առումով, 
միջին SpO2-ը 98 առ հարիւր էր (93–
100 առ հարիւր միջակայք)` ինչպէս 
«ասթմայով» հիւանդ, այնպէս ալ 
առանց «ասթմայով» մասնակիցներու 
խումբին մէջ:
Մասնագէտները գնահատած են 
նաեւ տարբեր տեսակի դիմակներու 
ազդեցութիւնը արեան մէջ թթուածինի 
մակարդակին վրայ` կտորէ, բժշկական 
եւ №95 «ռեսփիրաթորի»: SpO2-ի միջին 
չափը առաջին երկու տեսակներուն 
համար 98 առ հարիւր կազմած է, 
«ռեսփիրաթորի» համար` 99 առ 
հարիւր: Պաշտպանիչի օգտագործման 
տեւողութիւնը էապէս չէ ազդած 
արեան մէջ թթուածինի մակարդակին 
վրայ. անոնց պարագային, որոնք մէկ 
ժամ դիմակ կրած են, թթուածինի 
մակարդակը արեան մէջ 98 առ հարիւր 
կազմած է` մէկ ժամէն աւելի դիմակ 
կրողներու 99 առ հարիւրի համեմատ:

վրայ: Հետազօտութեան արդիւնքները 
հրապարակուած են Computers in 
Human Behavior ամսագիրին մէջ:
«Կլոպըլ պատկերի վրայ ուշադրու-
թեան կեդրոնացումը կ՛օգնէ աշխարհը 
ընկալելու հետեւողական «մօտել»-
ներով, այլ ոչ թէ իրարու հետ 
կապ չունեցող կէտերով»,-ըսած է 
հետազօտութեան հեղինակ Վերոնիքա 
Քոնոք:
Ընդհանուր պատկերի վրայ, կեդրո-
նացումը «օթօմաթիք» գործընթաց 
է, նոյնիսկ եթէ մենք կը փափաքինք 
տեսնել մանրամասնութիւնները: 
Սակայն, փոքրիկներու մօտ, որոնք 
կը մեծնան բջիջային սարքերը 
ձեռքին, կեդրոնացումը կը տարբերի: 
Անոնք աւելի արագ կ՛արձագանգեն 
մանրամասնութիւններուն:
Գիտնականներու խօսքով՝ փոքր 
տարիքին ուղեղը աւելի ճկուն կ՛ըլլայ, 
իսկ այդ կը նշանակէ, որ հետեւանքը 
կրնայ երկարաժամկէտ ըլլալ:

afhil.com

ՀՀ Վարչապետին «Իսկանտար»-ի Իրավիճակի 
Առնչութեամբ Ճիշդ Չէ Զեկուցուած. Խօսնակ 
Մանէ Գէորգեան

Մաքրոն Եւ Էրտողան Կէս Տարուան Մէջ Առաջին 
Անգամ Բանակցութիւններ Պիտի Վարեն

Մենք Անհանգստութեամբ Կը Հետեւինք Հայաստանի 
Մէջ Իրադարձութիւններու Զարգացման. Փեսքով

ՀՀ վարչապետը եւ Ռուսաստանի 
Դաշնութեան նախագահը վերջերս 
կայացած հեռախօսազրոյցի ընթացքին 
ի թիւս այլ հարցերու՝ քննարկած են 
նաեւ Հայաստանի կողմէ «Իսկանտար» 
համակարգի կիրառման վերաբերեալ 
ՀՀ վարչապետի յայտարարութիւնը: 
Այս հարցը «Արմէնփրէս»-ի հետ 
զրոյցի ժամանակ պարզաբանած 
է ՀՀ վարչապետի խօսնակ Մանէ 
Գէորգեան:
«Հայաստանի վարչապետն 
առկայ փաստերի եւ տուեալների 
համադրութեան արդիւնքում եկել 
է եզրակացութեան, որ իրեն այս 
իրավիճակի առնչութեամբ ճիշդ չի 
զեկուցուել: Աւելին, վարչապետի 
յայտարարութիւնը ոչ մի կապ չունի 
ռազմական եւ ռազմարդիւնաբերական 
համագործակցութեան ոլորտում 
հայ-ռուսական դաշնակցային յարա-
բերութիւնների բովանդակութեան 

ու որակի հետ: Կասկած չի 
յարուցում եւ այն հանգամանքը, որ 
ռուսական զէնքը լաւագոյններից է 
աշխարհում: Հայաստանի Հանրա-
պետութիւնը շարունակում է 
սերտ համագործակցութիւնը Ռու-
սաստանի Դաշնութեան հետ՝ 
ռազմական արդիւնաբերութեան եւ 
բարձր արհեստագիտութիւնների 
ոլորտներում եւ մտադիր է քայլեր 
ձեռնարկել այն էլ աւելի խորացնելու 
ուղղութեամբ»,-նշած է Գևորգեան:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

ԶԼՄ-ներուն յայտնի չէ նաեւ՝ 
բանակցութիւններու ընթացքին ինչ 
թեմաներ պիտի արծարծուին, սակայն 
ինչպէս յայտնի է, երկու առաջնորդները 
բազմաթիւ տարաձայնութիւններ 
ունին եւ յաճախ իրար հասցէին 
հրապարակային քննադատութեամբ 
հանդէս կու գան։
2020 թուականի աշնան եւ ձմրան 

սկիզբը Մաքրոն յայտարարած 
էր, որ Փարիզը տեղեկութիւններ 
ունի այն մասին, որ Անգարան 
Սուրիայէն գրոհայիններ կը բերէ 
Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմին 
մասնակցելու համար: Ան նաեւ 
սպառնացած էր պատժամիջոցներ 
կիրառել Թուրքիոյ դէմ, եթէ ան 
չհրաժարի Յունաստանի եւ Կիպրո-
սի նկատմամբ միակողմանի գործո-
ղութիւններէն:

Քրեմլի մէջ անհանգստութեամբ կը 
հետեւին Հայաստանի մէջ տիրող 
իրավիճակին, բայց տեղի ունեցողը կը 
համարեն Կովկասի մէջ Ռուսաստանի 
կարեւոր եւ մտերիմ դաշնակից երկրի 
ներքին գործը:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրէս»-ը, 
վկակայոկոչելով ՌԻԱ նովոստին, այս 
մասին ըսած է ՌԴ նախագահի մամուլի 
քարտուղար Տմիթրի Փեսքովը:
«Մենք անհանգստութեամբ կը 
հետեւինք Հայաստանի մէջ իրա-
դարձութիւններու զարգացման: 
Մենք այդ կը համարենք Հայաստանի՝ 

Կովկասի մէջ մեր շատ կարեւոր եւ 
մտերիմ դաշնակիցի ներքին գործը»,- 
ըսած է Փեսքով:
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Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Սկիզբը Էջ 02
Շար․ Էջ 09-էն

Հ.Բ.Ը.Մ. 91-րդ Ընդհանուր Ժողով
ԲԱՆԱՁԵՒՈՒՄՆԵՐ
27 Փետրուար 2021
Նիւ Եորք

 Ի յարգանս անոնց յիշատակին եւ 
որպէսզի իմաստաւորուի անոնց 
զոհաբերութիւնը, յանձն կ’առնէ 
միաւորելու մեր ուժերը եւ մեր 
կարելիութիւնները, դիմագրաւելու 
համար մեր դէմ ցցուող մարտահրա-
ւէրները: 
Ժողովը խոր գնահատանքով եւ 
երախտագիտութեամբ կը յիշա-
տակէ Ընդհանուր Միութեան 
հիմնադիրները, առաջնորդութեամբ 
Նախագահ Պօղոս Նուպարի, իրենց 
պայծառ տեսիլքին եւ յանդուգն 
նախաձեռնութեան համար, նաեւ 
բոլոր անցեալ եւ ներկայ նախա-
գահները, շրջանակներու եւ 
մասնաճիւղերու վարչութեանց 
ատենապետները եւ հաւատաւոր 
անդամները, որոնք սատարած 
են Միութեան այսօրուան հզօր 
դիրքի ապահովումին եւ անոր 
վայելած բացառիկ վստահութեան, 
հայութեան թէ այլ լայն շրջանակնե-
րու մօտ: 
Ժողովը կը հաստատէ Հայ Եկե-
ղեցւոյ հետ Միութեան անխախտ 
զօրակցութիւնը եւ աջակցութիւնը՝ 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնին եւ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսին: Միութիւնը 
յանձնառու կը մնայ աջակցելու 
ժողովուրդի հոգեւոր կարիքները 
մատակարարելու անոր ջանքերուն 
եւ մանաւանդ մեր ազգային 
ժառանգութիւնը պահպանելու 
եւ մշակելու պատմական 
դերին: Նոյն ոգիով, Ընդհանուր 
Ժողովը կ’ողջունէ Կիլիկիոյ Հայ 
Առաքելական եւ Կաթողիկէ 
Կաթողիկոսութիւնները, նաեւ 
Երուսաղէմի եւ Կոստանդնուպոլսոյ 
Պատրիարքութեանց նուիրա-
պետական աթոռները եւ Հայ 
Աւետարանական Եկեղեցիներու 
առաջնորդութիւնը: Ժողովը կը 
գիտակցի որ մեր ժողովուրդի 
ճակատագիրն է որ նժարի վրայ 
է այսօր: Ապահովելու համար մեր 
հայրենիքի անվտանգութիւնը եւ 
ապագան, որպէս մեր հաւատքի, 
մշակոյթի եւ ինքնութեան յաւերժու-
թեան գերագոյն գրաւականը, 
կոչ կ’ուղղէ Հայաստանի մեր 
ժողովուրդին, կառավարութեան, 
զինեալ ուժերուն եւ քաղաքական 
խմբակցութիւննրուն, հեռու մնալու 
որեւէ քայլէ, որ ներքին պառակտում 
կը յառաջացնէ վտանգելով մեր 
հայրենիքի փխրուն կայունութիւնը, 
մէկ կողմ դնելու իրենց հակամարտ 
շահերը եւ ձեռնարկելու կառու-
ցողական երկխօսութեան, դիմա-
կալելու համար այն բազմաթիւ 
մարտահրաւէրները զորոնք մեր 
ազգը կը դիմագրաւէ պատերազմի 
հետեւանքներուն պատճառով: 
Ընդհանուր Ժողովը գնահատանքով 
կը նշէ Նախագահ Պերճ Սեդրա-
կեանի առաջնորդութիւնը Կեդրո-

նական Վարչական Ժողովի 
անդամներու կողքին, իրենց 
շարունակական յանձնառութեան 
եւ տեսիլքին համար, առաջնորդելու 
Միութիւնը իր առաքելութեան եւ 
նպատակներու հետապնդումին, 
բոլոր տեսակի կացութիւններու մէջ, 
ի շահ հայ ժողովուրդին: 
Ժողովը կը շնորհաւորէ շրջա-
նակները եւ մասնաճիւղերը որոնք 
գործակցեցան կեդրոնական 
Վարչութեան ղեկավարութեամբ 
կազմակերպուած բազմաթիւ 
բարեսիրական նախաձեռնու-
թիւններու, օգնելու համար մեր 
աշխարհատարած համայնքերուն 
եւ Հայաստանի ու Արցախի 
ժողովուրդին, որոնք դժուարութեան 
մատնուած էին: Կը հաստատէ, 
որ անոնց գործունէութիւնները 
կը համապատասխանեն Միու-
թեան տեսլականին եւ մտա-
սեւեռումին, կը նպաստեն հայ 
ժողովուրդի համաշխարհային 
դիրքին եւ զուգահեռ են մեր 
պարտաւորութիւններուն՝ հան-
դէպ մեր ժողովուրդին, մեր 
հայրենիքին, մեր ժառանգութեան 
եւ արժէքներուն, ինչպէս նաեւ 
որպէս աշխարհաքաղաքացիներ, 
մարդկայնական դատերու մեր 
զօրակցութեան: 
Ժողովը իր երախտագիտութիւնը 
կը յայտնէ բոլոր նուիրատուներուն, 
բարեկամներուն եւ միութեան 
համակիրներուն: Միութիւնը 
պիտի չկարենար իրականացնել 
իր առաքելութեան առնչուող ծրա-
գիրները, առանց Միութեան հանդէպ 
անոնց վստահութեան, համարումին 
եւ առատաձեռնութեան: 
Ժողովը կը շնորհաւորէ Կեդրոնա-
կան Վարչութեան վերընտրուած 
անդամները եւ իր գնահատանքը 
կը յայտնէ իր նուիրեալ անդամն-
երուն, կամաւորներուն եւ 
աշխարհատարած պաշտօնէու-
թեան: Մեր համընդհանուր ձեռքբե-
րումները կարելի պիտի չըլլար 
իրականացնել առանց անոնց 
աջակցութեան, նուիրուածութեան 
եւ քաջալերանքին: 
Ի վերջոյ, մեր շնորհակալութիւնը 
կը յայտնենք Ընդհանուր Ժողովի 
բոլոր կազմակերպիչներուն, 
արհեստավարժներուն, որոնք միա-
ժամանակ թարգմանութիւններ 
կատարեցին հայերէն, ֆրանսերէն եւ 
սպաներէն, եւ յատկապէս Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
տնօրէններու խումբերուն, մեր 
սիրելի Գործադիր Տնօրէն Անիթա 
Անսըրեանի ղեկավարութեամբ 
եւ Հայկական Վիրտուալ Գոլէ-
ճին, ղեկավարութեամբ եւ 
առաջնորդութեամբ Կեդրոնական 
Վարչութեան անդամ Երուանդ 
Զօրեանին, որուն հմտութիւնը, 
գործակցութիւնը եւ աջակցութիւնը 
սատարեցին Հ.Բ.Ը.Մ.ի 91-րդ 
Ընդհանուր Ժողովի յաջողութեան:

Նիկոլ Փաշինեան նաեւ յայտարա-
րեց, որ պատրաստ են երթալ 
արտահերթ խորհրդարանական 
ընտրութիւններու, եթէ առաջարկը 
ընդունուի խորհրդարանական 
ուժերու կողմէ: Ան աւելցուց, 
որ ընտրութիւններ կատարելու 
պատրաստակամութիւնը մէկ 
նպատակ ունի. «Ինչքան էլ մենք 
մասնակցենք կարգախօսներով, 
ճառերով, խոստումներով, մենք 
այդ ընտրութիւններում մեր 
յաղթանակը չենք փնտռելու, մենք 
այդ ընտրութիւններում փնտռելու 
ենք ձեր յաղթանակը, որովհետեւ 
դուք պէտք է յաղթէք»,- ըսաւ 
վարչապետը:
Փաշինեան կարեւոր նուաճումնե-
րէն մէկը համարեց ժողովուրդի 
կողմէ իշխանութիւն ձեւաւորելու 
իրաւունքը: Ան նշեց, որ այն բոլոր 
ճգնաժամերը, որոնք առկայ են, 
պէտք է լուծուին ոչ թէ ժողովուրդի 
սահմանադրական իշխանութեան 
հաշուոյն, այլ հակառակը՝ ժողո-
վուրդի իշխանութեան վերա-
հաստատմամբ:
«Իշխանութիւն ձեւաւորելու ժողո-
վուրդի իրաւունքը ոչնչով չպէտք 
է վտանգուի, այլ ընդհակառակը 
պէտք է ուժեղանայ: Այսինքն՝ 
ՀՀ-ում միայն ժողովուրդը պէտք է 
որոշի ով լինի իշխանութիւն եւ ով 
չլինի: Մեր ընթացիկ ճգնաժամի 
առանցքը հենց սա է, ժողովրդի 
իշխանութիւնն իր ձեռքից ուզում 
են խլել եւ մենք Հրապարակում 
հաւաքուել ենք ասելու, որ դա թոյլ 
չենք տալու»,-ըսաւ Վարչապետը:
ՀՀ վարչապետը հանրահաւաքի 
ընթացքին Ղարաբաղեան 2-րդ 

պատերազմի զոհերու մասին 
խօսելու ընթացքին յուզուեցաւ:
«Կեցցէ՛ Արցախը, կեցցէ՛ հայու-
թիւնը, կեցցէ՛ մեր բանակը, 
մեր հերոսական բանակը, մեր 
հերոսական սպաները, եւ մեր 
զոհերը, նրանց հարազատները, 
նրանց մայրերը, նրանց հայրերը, 
նրանց կանայք եւ երեխաները, 
խոնարհւում եմ բոլորիդ առաջ եւ 
եթէ կարող էք, ներեցէք մեզ մեր 
բոլոր սխալները»,- յայտարարեց 
վարչապետը՝ կոչ ընելով բոլորին 
միացնել հեռախօսներու լոյսերը, 
յարգել զոհերու յիշատակը:
Հանրապետութեան Հրապարակի 
հանրահաւաքը աւարտեցաւ երթով:  
Նիկոլ Փաշինեան գլխաւորութեամբ 
երթը գալեց  Մաշտոցի պողոտայ, 
Կորիւնի փողոց, Աբովեան փողոց 
երթուղիով:

Աւարտին, Վարչապետը՝ երթի 
մասնակիցներուն հետ միասին 
ծաղիկներ խոնարհած է Ալ. 
Միասնիկեանի արձանի մօտ եւ 
յարգանքի տուրք մատուցած է 
զոհերու յիշատակին:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Հազարաւորներու Առջեւ Հանդէս Գալով Փաշինեան 
Տագնապէն Ելքի Ճանապարհներու Մասին Խօսեցաւ

Կարդացէ՛ք եւ Տարածեցէ՛ք
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ՄԱՄՈՒԼ-ը

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

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 
համար կարելի է այցելել՝ 

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/

Վարձու Յարկաբաժին

Վարձու յարկաբաժին Հոլիուտի մէջ:
Էճմոնթ եւ Սանթա Մոնիքա, 2 ննջասենեակ, 1 բաղնիք, 1 փարքինկ, 
առաջին յարկ 
Յաւելեալ մանրամասնութեանց համար զանգել՝ Աւոյին 8183213284

Վարձու յարկաբաժին Հոլիուտի մէջ:
1 ննջարան, 1 բաղնիք: Ամբողջովին վերանորոգուած: 1 փարքինկ: 
Կ՛ընդունինք սէքշըն 8: 
Յաւելեալ մանրամասնութեանց համար զանգել՝ Ժագին՝ 818-335-3995

 
 
 
 
 
 

                                                                                    
  
  
  
  
  
  

                    
  

        
  
  

                                                                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VARTAN  OUZOUNIAN 
 

Founder of Tekeyan Centre, 
Chairman of Tekeyan  
Centre Fund Armenia 

SSCCHHOOOOLLCCHHIILLDDRREENN  
ooff  ffiivvee  TTeekkeeyyaann  SScchhoooollss  
iinn  AArrmmeenniiaa  aanndd  AArrttssaakkhh  

  
  

PPRROOGGRRAAMM    SSIINNCCEE    22001100 

 I would like to sponsor  
Yerevan Tekeyan Centre Fund’s  

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

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

 
 

 Please make your cheque payable to: 
  

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

Memo: TCF Armenia–Support Schoolchildren 
 

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

 info@tekeyancenre.am  
 

 
 Either make a  wire transfer: 

 

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

 
 

The TCF’s annual school projects:  
 

Olympiad 
Museums & Sightseeing Tours  

Summer Camp 
Tekeyan Sports Games 

Free Textbooks for Needy Children 
School Renovation 

 

 

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

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

Stepanavan, Karbi village and  
Artsakh Berdzor town. 

 

SSUUPPPPOO RRTT  

info@tekeyancentre.am

Համակարգող Խորհուրդը Կ՛ազդարարէ
 Խմբագիրներու Տարածաշրջանային 5րդ՝ 

Այս Հանգրուանի Եզրափակիչ Առցանց ժողովը 
Հրաւէր Հայաստանի եւ Արցախի 

Լրատուամիջոցներու Խմբագիրներուն
Լրագրողներու Համահայկական Համաժողովները Համակարգող 
Խորհուրդը հիմնուելով  29 Փետրուար – 1 Մարտ 2020-ին Անթի-
լիասի մէջ կայացած իր նիստին որոշումներուն վրայ, մէկ տարուայ 
ժամանակմիջոցի մէջ կազմակերպեց տարածաշրջանային առցանց 
խորհրդակցութիւններ։ Արդէն իսկ կայացած են Մերձաւոր 
Արեւելքի, Եւրոպայի, Ամերիկաներու եւ ԱՊՀ երկիրներու մէջ 
գործող հայկական լրատուամիջոցներու խմբագիրներու առցանց 
հանդիպումները:
Այս հանգրուանի 5-րդ եւ եզրափակիչ առցանց ժողովը տեղի պիտի 
ունենայ Երկուշաբթի 15 Մարտ 2021ին, Երեւանի ժամով 18:00-ին։
Իբրեւ թեմա նկատի առնուած է՝ Հայաստանի եւ Արցախի 
Լրատուամիջոցը Ներկայ Պայմաններուն Մէջ. Դժուա-
րութիւններ Եւ Դիմագրաւման Միջոցներ։
Մասնակցիլ փափաքողներէն կը խնդրուի կապուիլ հետեւեալ 
ել-նամակի հասցէին՝ panarmenian.media@gmail.com
Ծանօթ. Հայկական լրատուամիջոցներէն կը խնդրուի այս ազդը 
հրա-պարակել:

Լրագրողներու Համահայկական 
Համաժողովները Համակարգող Խորհուրդ


