
համար Ատրպէյճանը օգտագործում 
է որոշակի լծակներ, գործողութիւններ 
եւ Հայաստանում ունի անսպասելի 
կամ արդէն կարող ենք ասել, որ ունի 
շատ սպասելի դաշնակիցներ:
Ես ԱԽ նախորդ նիստերից մէկում 
արձանագրեցի, որ ժամանակակից  
աշխարհում տեղեկատուական 
պայքարը երբեմն աւելի կարեւոր 
է լինում, քան բուն դաշտում տեղի 
ունեցողը: 

20 Յունիսին կայանալիք արտա-
հերթ խորհրդարանական ընտրու-
թիւններուն ընդառաջ 26 Մայիսը 
վերջնաժամկէտն է, երբ քաղաքական 
ուժերը պէտք է դիմումներ ներկա-
յացնեն Կեդրոնական ընտրական 
յանձնաժողով:
Ներկայացուած է «Քաղաքացիական 
պայմանագիր» կուսակցութեան 
առաջին տասնեակը:
1.Նիկոլ Փաշինեան
2.Արարատ Միրզոյեան
3.Լիլիթ Մակունց
4.Սուրէն Պապիկեան
5.Խաչատուր Սուքիասեան
6.Լենա Նազարեան
7.Ալեն Սիմոնեան
8.Արայիկ Յարութիւնեան
9.Արփի Դաւոյեան
10.Արսէն Թորոսեան
Առաջին 15-ի կազմին մէջ պիտի 
ըլլան  նաեւ Ռուբէն Ռուբինեանը, 
Մարիա Կարապետեանը, Ռոմանոս 
Պետրոսեանը, Գուրգէն Արսէնեան եւ 
Անահիտ Աւանեսեանը: 

Իրանի Իսլամական Հանրա-
պետութեան արտաքին գործոց 

նախարար Մոհամմատ Ժաուատ 
Զարիֆը Հայաստանի Հանրա-
պետութիւն պիտի ժամանէ 26 
Մայիսին: Այս մասին «Արմէնփրէս»-
ին տեղեկացուցած է ՀՀ ԱԳՆ խօսնակ 
Աննա Նաղտալեանը՝ նշելով, որ այցի 
շրջածիրէն ներս նախատեսուած են 
շարք մը հանդիպումներ:
Այցի մասին յայտնի դարձած է 24 
Մայիսի առաւօտեան: Զարիֆը 
պիտի այցելէ նաեւ Պաքու:

Մայիս 17-21-ը Եւրոպայի խորհրդա-
րանէն ներս ընթացող լիագումար 
նիստի շրջածիրէն ներս, 20 
Մայիսին, քննարկում եղած է 
Լեռնային Ղարաբաղի վերջին 
պատերազմի ռազմագերիներու 
թեմայով։ Ատրպէյճանի գործո-
ղութիւնները դատապարտող 
եւ հայ ռազմագերիները վերա-
դարձնելու կոչով հանդէս եկած 
են Եւրոխորհրդարանի մէջ 
Իտալիոյ, Փորթուկալի, Ֆրանսայի, 
Բուլղարիայի, Լիթվայի եւ այլ 
երկիրներու պատգամաւորներ։
Մի քանի ժամ տեւած քննար-
կումներէն ետք Եւրոպական 
խորհրդարանը 607 կողմ ձայներով 
ընդունեց բանաձեւ մը, որ կը 
պահանջէ Ատրպէյճանէն՝ առանց 
որեւէ նախապայմանի ազատ 
արձակել բոլոր հայ ռազմագերիները 
եւ գերի պահուող քաղաքացիները:

On July 1, 1846, thirty-seven Armenian men and three 
women established the Armenian Evangelical Church 
in Istanbul (then Constantinople). Four years later, on 
November 27, 1850, Sultan Abdul Mejid granted formal 
recognition to the newly established Church.

Թագաժահրի վարակով պայմանաւորուած, 
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Միշիկընի Ալեք եւ Մարի Մանուկեան 
վարժարանը 2020-2021 կրթական տարուայ նախա-
պատրաստական աշխատանքները սկսաւ շարք մը 
հարցականներով: 

Թուրքիա, յուսալով  Բրիտանիոյ նեցուկը 
ունենալ, կ՚որդեգրէ կարծր դիրքորոշում մը 
Կիպրոսի հակամարտութեան մէջ, աչքը առնե-
լով ձգտում ստեղծելու Եւրոպական Միութեան 
հետ։
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն Լուրեր Աշխարհէն
Իրանի ԱԳ Նախարար 
Մոհամմատ Ժաուատ Զարիֆը 
Պիտի Այցելէ Հայաստան Եւ 
Ատրպէյճան

Եւրոպական Խորհրդարանը 
Ընդունեց Բանաձեւ, Որ Կը 
Պահանջէ Ատրպէյճանէն Առանց 
Նախապայմանի Ազատ Արձակել 
Բոլոր Հայ Ռազմագերիները

Յայտարարուեցաւ ՔՊ-ի 
Ընտրական Ցուցակի Առաջին 
Տասնեակի Անունները

Սահմանի Ողջ Երկայնքով 
Ծեծկռտուք Եղած Է. Փաշինեան

Այո՛, Ես Այդ Թուղթը Պիտի Ստորագրեմ, Որովհետեւ 
Այն 100 Տոկոսով Կը Համապատասխանէ 
ՀՀ Ազգային Շահերուն. Նիկոլ Փաշինեան

Ազգային Յուղարկաւորութիւն 
Ողբ. Ընկ. Արա Ահարոնեանի

Էջ 03 Էջ 13 Էջ 15
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Ինչո՞ւ Թուրքիա Դարձակէտ Կը Տեսնէ 
Կիպրոսի Գագաթի Հանդիպումի 

Ձախողութեան Մէջ

The Armenian Evangelical Church 
in Cyprus: 

A Present Marked by a Bumpy Past

Հ.Բ.Ը.Մ.ի Միշիկընի Մանուկեան 
Վարժարանի Կրթական Տարին

Սահմանի ամբողջ երկայնքով 
տեղի ունեցած են զանգուածային 

ծեծկռտուքներ մեր եւ ատրպէյճանցի 
զինուորներու միջեւ: Այս մասին, 20 
մայիսին, ԱԺ արտահերթ նիստի 
ժամանակ նշած է վարչապետի 
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանը:
«Հիմա ասում են՝ ՊՆ-ն ինչո՞ւ հերքեց, 
յետոյ հաստատեց: Որովհետեւ երբ դա 
հրապարակուեց, դուք գիտէք ՊՆ-ին 
զեկուցում են, ասում են՝ զեկուցում 
եմ, որ յարձակուեցին, մենք փախա՞նք: 

«Գործն է անմահ լաւ իմացէք
Որ մնում է դարէ դար»

Յ.Թ.

Չորեքշաբթի, Մայիս 5, 2021-
ին անակնկալօրէն մեզմէ յաւէտ 
բաժնուեցաւ հոգեւոր եղբայր մը, 
գաղափարի աննկուն զինուոր մը, մեր 
ժողովուրդի ամբողջանուէր ծառա-
յող մը, հրապարակագիր, բանասէր, 
հրապարակախօս եւ ազգային Շար. Էջ 22 Շար. Էջ 09 Շար. Էջ 22
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հասարակական բեղուն գործիչ մը, 
հայրենասէր եւ եկեղեցասէր (ան 
տէր հայրի թոռնիկ էր), դասական 
երգերու կատարող՝ Ընկ. Արա 
Ահարոնեան, խոր սուգի մատնելով 
իր թանկագին կողակիցին Տայանային, 
զաւակներուն Ռիթային եւ Ալեքսին, 
փեսային եւ թոռնիկներուն, քրոջը 
Արփի Կանիմեանին եւ ամուսինին 
Շահէին եւ զաւակներուն։

Միջազգային մեր գործընկերներու 
եւ Հայաստանի դիրքորոշումները, 

ըստ էութեան, նոյնական են. այն է՝ 
Ատրպէյճանի ԶՈՒ ներկայացուցիչները 
պէտք է լքեն ՀՀ տարածքը: Այս մասին, 
20 մայիսին, կառավարութեան նիստի 
սկիզբը յայտարարեց վարչապետի 
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանը:
«Սա մի փաստ է, որը աշխատանքային 
մակարդակում արձանագրուած է: 
Բայց բնականաբար, սա չանելու 
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«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Սարդարապատի հերոսա-
մարտը, մայիսեան հերոսա-
մարտերու գագաթնակէտը, 
պատմութեան մէջ արձա-
նագրուած մեր ամուր 
միասնականութեան,  կամքի 
ուժի, ինքնամոռաց հայրենա-
սիրութեան  պատմական եզա-
կի իրադարձութիւններէն   է։ 
Սարդարապատի հերոսա-
մարտի խրատական ոգիով 
դաստիարակուած են քանի 
մը հայ սերունդներ: Նժդեհ, 
Անդրանիկ, Դրօ ըսելով 
դաստիարակեցինք մենք մեզի 
մինչեւ Մոնթէ։ Ու վե՞րջ։  
Սարդարապատը, Բաշ-Ապա-
րանն ու Ղարաքիլիսան կը 
նմանին ընտանեկան այն 
հին լուսանկարներուն, որոնք 
բոլորը պահած են որպէս 
ընտանեկան մասունք։ Այդ հին 
լուսանկարները միշտ 2 բանի կը 
ծառայեն.  զուտ յիշողութիւններ 
կ’արթնցնեն, եւ հպարտու-
թեան ու ներշնչանքի նիւթ կը 
դառնան։ Թէ որ՞ նպատակին 
կը ծառայեն լուսանկարները, 
պատմութեան էջերը, անձի 
մը ներքին արժեհամակարգէն 
կախուած կ’ըլլայ։ 
Այդպէս ալ, մայիսեան հերոսա-
մարտերը ոչ թէ միայն անցեալով 
հպարտանալու առիթ պէտք է 
ըլլայ, այլ՝ յիշեցում եւ ազդանշան 
մեզի ու մեզ յաջորդող 
սերունդներուն, որ մենք պարտք 
ունինք կատարելու։ Մենք մեր 
հայրենիքի անվտանգութեան 
երաշխաւորն ենք։ Մենք 
կոչուած ենք անոր ծառայելու։ 
Մեր իւրաքանչիւր օրը, որուն 
ընթացքին ինչ որ բան կը 
ստեղծենք, կը կերտենք, կ’արա-
րենք, պէտք է ծառայէ մեր 
հայրենիքի բարօրութեանը։ Մեր 
իւրաքանչիւր ընտրութիւնը, 
որ մենք մեզի համար կ’ընենք, 
պէտք է ծառայէ հայրենիքի 
շահին ու անվտանգութեանը։ 
Մայիսեան հերոսամարտերը 
պէտք չէ որ միայն իբրեւ 
պատմական էջեր արձա-
նագրուած ըլլան, այլ պէտք 
է եւ պարտաւոր է որ բոլոր 
սերունդներուն համար յիշեցում 
ու ազդանշան ըլլան. յիշեցում, 
որ դժուարութեան, քրտինքի 
ու արեան գինով կերտուած 
հայրենիքը պէտք է փայփայել, 
շէնցնել ու պաշտպանել։ 

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Մայիսեան Հերոսամարտերը 
Ոչ Թէ Պատմական Փաստ, 

Այլ Ապագայի Առջեւ 
Պարտաւորութիւն Ունենալու 

Յիշեցում Մըն Է
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Ինչո՞ւ Թուրքիա Դարձակէտ Կը Տեսնէ Կիպրոսի Գագաթի 
Հանդիպումի Ձախողութեան Մէջ
ՄԵԹԻՆ ԿՈՒՐՔԱՆ
Թարգմ.՝ ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Թուրքիա, յուսալով  Բրիտանիոյ նեցուկը ունենալ, կ՚որդեգրէ կարծր 
դիրքորոշում մը Կիպրոսի հակամարտութեան մէջ, աչքը առնելով 
ձգտում ստեղծելու Եւրոպական Միութեան հետ։

Քիչեր զարմացան, որ անցեալ շաբաթ, կիպրական հակամարտութեան 
կարգաւորման համար յատկացուած, ՄԱԿ-ի կողմէ ձեռնարկուած գագաթի 
ժողով մը ձախողեցաւ։ Սակայն, վերոյիշեալ ժողովը Թուրքիոյ համար 
«դարձակէտ» մը նկատուեցաւ, խաղաքարտերը խառնելու (reshuffle), 
բարելաւելու համար կղզիին բաժանումի նախագիծ գոյավիճակը։
Ապրիլ 27-29 Ժընեւի մէջ կայացած հանդիպումին, ամէնէն նենգամիտ 
կեցուածքը Բրիտանիան որդեգրեց, անուղղակիօրէն թելադրելով կիպրական 
կարգավիճակի բարեփոխումը ի նպաստ թրքական կողմին։
Բրիտանիան, Թուրքիոյ եւ Յունաստանի հետ, երաշխաւորներն են կիպրա-
կան պետութեան, որ բաժնուած է ցեղախօսական տուեալներու հիման վրայ, 
Թուրքիոյ զինուորական միջամտութենէն իվեր, 1974-ին, իբրեւ հակա-
դարձութիւն յոյն-կիպրացիներու պետական հարուածին՝ կղզին միացնելու 
նպատակով Յունաստանի։
Եւրոպական Միութեան անդամակցութենէն դուրս գալէ ետք, Բրիտանիա 
որդեգրեց Թուրքիոյ հետ աւելի սերտ յարաբերութիւններ, եւ ապա աւելի 
ճկունութիւն՝ Կիպրական հարցով, վշտացնելու գնով միջազգայնօրէն 
ճանչցուած Կիպրական Կառավարութիւնը եւ Յունաստանը, որոնք 
կ՚ապաւինին Եւրոպական Միութեան անդամակցութեան, իբրեւ լծակ՝ 
կիպրական հակամարտութեան հարցով։ Եւրոպական Միութիւնը իրեն 
անդամ ընդունեց Կիպրոսը 2004-ին, եւ հետեւաբար կղզիին բաժանումը 
լքուած թողուցին թուրք կիպրացիները։ Միայն Անգարան կը ճանչնայ 1983-ին 
կեանքի կոչուած հիւսիսային Կիպրոսի թուրք հանրապետութիւնը։
Ժընեւի մէջ կայացած ժողովէն քանի մը օրեր առաջ, Կիպրոսի թուրք 
հանրապետութեան նախագահ Էրսին Թաթար, «Սանտէյ Էքսփրես»ին 
տրուած յայտարարութեան մը մէջ, կը խնդրէր Բրիտանական Կառա-
վարութեան թիկունքը՝ կիպրական երկու իշխանութեանց գոյակցութեան 
ճանաչումին, Թուրքիոյ ալ նեցուկով։ Ըստ Թաթարի, դուրս ելած ըլլալով 
Եւրոպական Միութենէն, Բրիտանիա կրնար չէզոք երաշխաւորը դառնալ 
Արեւելեան Միջերկրականի կղզիին, յոյն ու թուրք կիպրացիները այսուհետեւ 
արժանանալով հաւասարակշռուած վերաբերումի։ «Սանտէյ Էքսփրես»ի 
համաձայն, Անգլիոյ նախարարները «հիւսիսային Կիպրոսը արդէն 
պաշտօնապէս կը նկատէին իբրեւ անկախ երկիր»։
Շատ մը դէտերու համաձայն, ձգտուածութիւնը Բրիտանիոյ եւ յոյն 
կիպրացիներու միջեւ ակներեւ էր Ժընեւի ժողովին, ուր կիպրացի յոյն 
ղեկավար Նիքոս Անասթասիատէս տեղ գրաւած էր Անգլիոյ արտաքին 
գործոց նախարար Տոմինիք Ռաապի հանդիպակաց կողմը։

Ժընեւի մէջ Թաթարի կողմէ ներկայացուած 6 կէտերէ բաղկացեալ առա-
ջարկը, կոչ կ՚ընէր «հաստատելու համար գործակցութիւն կղզիին երկու 
պետութիւններուն միջեւ, հիմնուելով անոնց ունեցած հաւասարազօր 
գերիշխանութեան ու միջազգային գոյավիճակներուն վրայ»։ Առաջարկը 
հիմնականօրէն կը միտէր կղզիին վրայ երկու պետութիւններու գոյակցու-
թեան։
Նման իրողութիւն մը լման անջատում պիտի նշանակէր, Թուրքիոյ նախագահ 
Էրտողանի վերջին ամիսներուն յայտարարած երկարամեայ կեցուածքէն, թէ 
Կիպրոսը շրջանային երկու համայնքներու դաշնակցային իշխանութիւն մըն 
է։ Հարցին էութիւնը կը կայանար թրքական Կիպրոսի քաղաքական 
հաւասարութեան ճանաչումին մէջ։
Հակառակ նման իրողութեան մը Անասթասիատէսի կողմէ մերժումին, 
Կիպրոսի թրքական մասը պաշտօնապէս առաջարկ բերած կ՚ըլլայ երկու 
իշխանութեանց դրութիւնը ՄԱԿ-ի յիշեալ ժողովին, որուն ներկայ եղած են 
բոլոր կողմերը։ Այդ պատճառով ալ, Թուրքիոյ Արտաքին Գործոց նախարար 
Մեվլուտ Չաւուշօղլու, յիշեալ գագաթի ժողովը դարձակէտ մը նկատած է 
կիպրական հարցին կապակցութեամբ։
Անգարայի հիմնական առարկութիւնն ա՛յն է, որ յոյն – կիպրական կողմի 
գոյավիճակը միջազգայնօրէն ճանչցուած է իբրեւ Եւրոպական Միութեան 
անդամ պետութիւն, մինչդեռ թրքական Կիպրոսը ճանաչում չունենալով, 
հիմնականօրէն կը վնասէ կողմերու միջեւ հաւասարութեան գաղափարին, 
պատճառ դառնալով բանակցութեանց ընթացքին արդար որոշումի մը 
կայացման։
Անգարայի համար Ժընեւի գագաթի ժողովը յաջողութիւն մըն է։ Թուրքիոյ 
անդամակցութեան օրակարգը Եւրոպական Միութեան անելի առջեւ 
գտնուելով, Անգարա կը հաւաստէ, թէ Եւրոպական Միութիւնը աննշան 
ազդեցութիւն ունի մղելու Թուրքիան համակերպելու կիպրական այս հարցին 
մէջ։ Հետեւաբար, կիպրական հարցին կարգադրութեան հասնիլ կարելի է, 
միա՛յն կողմերուն համահաւասար իրաւասութիւններով մասնակցելու 
պարագային։
Ժընեւի մէջ, յոյն – կիպրական մերժումը դիմակալելու, ինչպէս նաեւ 
դիւանագիտական իր վարկը բարձրացնելու համար, իր լրագրալուրերուն ալ 
օժանդակութեամբ, Անգարա կը ջանայ իրեն բարեկամ պետութիւնները  
համոզել, որպէսզի ճանչնան Թրքական Կիպրոսը։ Իրենց ճանաչումը տուած 
էին արդէն Պենկլատէշն ու Փաքիստանը 1983-ին. բայց շուտով ետ առած էին 
միջազգային ճնշումի տակ։ Թրքական Կիպրոսի ճանաչումը Անգլիոյ կողմէ 
խիստ կարեւոր զարգացում մը պիտի հանդիսանար իր շօշափելի 
անդրադարձներով։
Զուգահեռաբար, Անգարա կը ծրագրէ դիւանագիտական արշաւի դիմել, 
բարեկամ երկիրներ՝ Ատրպէյճանն ու Քաթարը մղելու, որպէսզի օդանաւային 
ուղիղ երթեւեկութիւն հաստատեն Կիպրոսի թրքական բաժնին հետ։ Այս 
վերջնոյն քաղաքացիները կրնան ճամբորդել միայն թրքական օդանաւերով։
Աւելին. հաւանական է, որ ներկայիս, Անգարա պարզէ դրօշակը, յայտարարե-
լով Կիպրոսի թրքական բաժնին կցումը կամ միացումը Թուրքիոյ։ Զարմա-
նալու չէ, եթէ յառաջիկայ ամիսներուն միացումի վերոյիշեալ թէզը յառաջ 
քշուի Թուրքիոյ մէջ։
Ամփոփելով, յայտնենք, թէ գագաթի ժողովը Ժընեւի մէջ ցոյց տուաւ, թէ 
այսուհետեւ Կիպրոսը այլեւս ծրագիր չունի, բանակցութիւններ վարելու 
հարցի լուծման նկատմամբ, նկատելով թէ կողմերու տեսակէտները լայնօրէն 
կը տարբերին իրարմէ. Կիպրոսի թուրքերը կ՚առաջարկեն երկու պետու-
թեանց լուծումը, մինչ յոյն կիպրացիները կը պնդեն միացումին վրայ։
Տակաւին, կողմերը համաձայնած են յառաջիկայ ամիսներուն, հնգօրեայ 
ժողով մը գումարել ՄԱԿ-ի հովանաւորութեան տակ, դիւանագիտական 
երեւոյթները պահելու համար։ Նախ եւ առաջ, որեւէ կողմ չուզէր այպանուիլ 
բանակցութեանց խզումով։ Նմանապէս, Անթոնիօ Կութերեսը պիտի չուզէր 
յիշատակուիլ իբրեւ ՄԱԿ-ի այն ընդհանուր քարտուղարը որ ծածկեց Կիպրոսի 
հարցը, որ Իսրայէլ – Պաղեստին հակամարտութեան կողքին, երկարատեւ 
ժամանակով կը գտնուի ՄԱԿ-ի օրակարգին վրայ։ Վերջապէս, ո՛չ Անգարա եւ 
ո՛չ ալ Աթէնք չեն ուզեր բարկացնել Ուաշինկթընը, քանի որ Պայտընի 
վարչակազմը սկսած է զբաղուիլ այդ շրջանով։
Անգարա յոյսը դրած է Բրիտանիոյ վրայ, հակակշռելու համար Եւրոպական 
Միութեան ներցուկը յոյն կիպրացիներուն եւ Յունաստանի։ Այս վերջինները 
յաջողած են Արեւելեան Միջերկրականի մէջ ծովային շրջագայութեան 
իրաւասութիւնները վերածել Թուրքիա - Եւրոպական Միութիւն բանավէճի։ 
Անցեալ տարի Եւրոպական Խորհուրդը յիշեալ տարակարծութիւնները 
նկատած է որպէս Եւրոպական Միութեան քաղաքականութիւն, եւ 
սպառնացած է պատժամիջոցներու դիմելու Թուրքիոյ դէմ, եթէ այս վերջինը 
երկրախուզութիւններու դիմէ։ Եւրոպական Միութիւնը ուզած է մասնակցիլ 
Ժընեւի բանակցութեանց, հետեւելէ ետք թրքական առարկութիւններուն։
Պայտընի վարչակազմին կեցուածքը կենսական դեր կրնայ ունենալ։ 
Անհաւանական է որ Ուաշինկթըն նեցուկ կենայ երկու պետութիւն 
առաջարկին, կամ՝ թրքական Կիպրոսի ճանաչումին։ Ամերիկա տեւականօրէն 
յորդորած է Անգարան, որպէսզի պեղումները դադրեցնէ Արեւելեան 
Միջերկրականի ջուրերուն մէջ։ Իսկ անցեալ Հոկտեմբերին խարանեց 
թրքական Կիպրոսի որոշումը, վերաբանալու ծովեզերեայ հանգստավայր 
(resort) մը, որ Կղզիին բաժանումէն իվեր կը գտնուի անպատկանելի 
հողաշերտի (no man’s land) վրայ։
Անքարա կը շարունակէ յուսալ որ Անգլիոյ միջնորդութիւնը պիտի մղէ 
Պայտընի կառավարութիւնը աւելի հեշտ գտնուելու Անգարայի հետ։
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Փիթըր Պալաքեանի «Ճակատագրի Սեւ Շունը» գիրքի խորագրին, հետեւեալ 
պատճառաբանութեամբ։ Ան երբ 2013 թուականի՝ Երեքշաբթի, Մայիս 21-ին 
կը պատրաստուէր Հալէպէն երթալու Պէյրութ, հազիւ տունէն ելած՝ սեւ կատու 
մը կ՛անցնի առջեւէն։
Թէեւ նախապաշարումներու չէր հաւատար՝ կը շարունակէ Միքայէլեան, 
սակայն  Երեքշաբթի օրն ու սեւ կատուն կը ցնցեն իր ներսիդին եւ իր վախերը 
կ՛իրականանան երբ ան կ՛առեւանգուի եւ հինգ երկար օրեր կը տառապի՝ 
բանտարկութեան մէջ, մինչեւ որ մեծագումար փրկագինով մը ազատ կ՛արձակուի։
Պատմութիւնը կը սկսի սիրային արկածախնդրութեամբ մը, որ տեղի կ՛ունենայ 
Դամասկոսի համալսարանը ուսանած տարիներուն։ Հեղինակը ընտրած է խօսիլ 
երրորդ դէմքով եւ բնականաբար ծածկանուններով։ 
Զաւէն կը սիրահարի Տալիա անունով տեղացի ուսանողուհիի մը հետ, սակայն 
բարեբախտաբար թէ դժբախտաբար ուսումնական տարուան վերջաւորութեան 
վրայ կը հասնի 1967-ի արաբ-իսրայէլեան պատերազմը եւ մէյ մըն ալ զիրար 
չեն տեսներ։
Հեղինակը ապա մանրամասնօրէն եւ ճշգրտօրէն կը նկարագրէ յունիսեան 
վեցօրեայ պատերազմը, որ կ՛աւարտի արաբներուն պարտութեամբ։ Յաջորդիւ, 
հեղինակը կը նկարագրէ 2011-ի Սուրիոյ ժողովրդային ապստամբութիւնը, որ 
աւելի աւեր գործեց քան թէ  նախորդ պատերազմը։
Վիպակին գլխաւոր մասը հինգօրեայ առեւանգումն է՝ իր մղձաւանջներով 
եւ յուսատու երազներով, որուն հակիրճ կերպով ակնարկեցի քիչ առաջ։ Հոս 
հեղինակը այնքան հարազատօրէն կը նկարագրէ իր ոդիսականը, որ ընթերցողը 
կամայ-ակամայ՝ կ՛ապրի անոր ներքին ցաւերն ու յուսահատութեան հասնող 
տուայտանքը։
Պատմութիւնը կը վերջանայ անակնկալ այցելուի մը՝ իր ազատագրումին 
համար բերած կարեւոր նպաստով։ Այդ զինուորական կրթեալ սպան սակայն 
կ՛արծարծէ անցեալին պատկանող հարց մը, որ մտատանջութեան կ՛առաջնորդէ 
Զաւէնը՝ պատմութեան հերոսը, եւ հին սպիներ կը բանայ իր երբեմնի սիրային 
արկածախնդրութեան նկատմամբ։
Պէտք է ըսել որ այս վիպակը դիւրընթեռնելի է եւ սահուն լեզուով գրուած, 
առանց բարդ բառեր գործածելու, եւ հետաքրքրական է թէ իր պատերազմներու 
նկարագրութիւններով եւ թէ ալ հեղինակին անձնական ապրումներով, դժուար 
ժամանակներու ընդմէջէն։ Վարձքդ կատար եւ գրիչդ դալար, սիրելի Յակոբ։

ականջալուր եւ հաւատարիմ պապենական աւանդին իր վաստակով 
արժեւորեց կեանքը պատկառելի տարիքում հրաժեշտ տալով կեանքին:
 Նահապետի թաղման-յուղարկաւորութեան Քալիֆորնիայի Հայ Գրողների 
Միութեան կողմից յանձնարարուել էր նուաստիս ցաւակցական գրութիւնով 
ներկայանալ: Գրութիւնը որոշ վերատեսութեան ենթարկելով նաեւ 
ներկայացւում է մահուանից իննը տարի յետոյ:
Մարդ-էակի կեանքի ուղին իմաստաւորւում եւ արժեւորւում է կատարած 
գործով` ծառայութեամբ, մտքի թռիչքներով եւ փայլատակումներով, այսպի-
սով կեանքը ծաղկում  եւ գեղեցկանում է:
Իւրաքանչիւր անհատ առաջնորդւում է իր ներքին ձայնին հաւատարիմ 
ձգտումներով, շնորհքներով եւ ձիրքերով, այսինքն անհատը մերւում է այն 
ասպարէզի հետ,, որն իր սրտից ու հոգուց է խօսում` ողջ էութեան հետ 
շաղախուած:
Մեր անմոռանալի Անդրանիկ Սարեանի` Նահապետի կեանքի ուղին հայոց 
գիրն ու գրականութիւնն էր, որին հաւատարիմ կեանք ապրեց եւ ստեղծա-
գործեց: Նա իր բազմաժանր գրականութեամբ ակնառու ներդրում ունեցաւ 
սփիւռքահայ գրականութեան անդաստանում:
Վաստակաւոր գրողը եւ բանասէրը իր մահկանացուն կնքեց 2012 թուին. 
Մարտ ամսում պատկառելի տարիքում հայոց գրականութեան գանձանակում 
ներդրելով իրեն վերապահուած բաժին ոսկելուման:
Նա ծնուել էր Իրանի Չարմահալ գաւառում 1914 թուի ապրիլ 15-ին: Նա իր 
ուսումն ստացել էր Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքի Հայոց Մարդասիրա-
կան Ճեմարանում: 1935-ին վերադառնալով Իրան աշխատանքի է անցնում 
նաւթաարդիւնաբերութեան մէջ եւ այնտեղից հանգստի է կոչւում 1968-ին:
2000 թուի, յունուար 9-ին Լոս Անճելըսի Իրանահայ Միութեան կազմա-
կերպութեամբ մեծ շուքով տօնւում է Անդրանիկ Սարեանի ծննդեան 85 
ամեակը եւ գրական գործունէութեան 65 ամեակը: Բազմաթիւ ուղերձներ են 
առաքւում` երկու վեհափառ-կաթողիկոսներ եւ մեծաթիւ հանրածանօթ 
մտաւորականներ, գրողներ եւ հասարակական գործիչներ ողջունում եւ 
գնահատում են մեծարեալի գրականութեան բնագաւառում իր ներդրած 
գնահատելի վաստակն, այս առիթով հրատարակուել է գրքոյկ:
Նրա կեանքը անցնում է Իրանի Խուզստան նահանգում, ուր  նաւթային 
ընկերութեան պաշտօնեայ էր, ապա Թեհրան մայրաքաղաքում, այնուհետեւ 
Ամերիկա Գլենդէլ:
նա հրապարակուել է սփիւռքեան մի շարք  թերթերում: Նա իր պատմուածքների 
եւ վէպերի գրքերով,  հայրենասիրական ոգով, խորհուրդներով եւ յորդորներով 
ու բազմաթիւ գրական, գրաքննադատական եւ հասարակական յօդուածնե-
րով ակնառու աւանդ թողեց մեր սփիւռքեան կեանքում:
Նրա գրականութեան առանցքն է կազմում հայ մարդու կեանքը վերի-
վայրումներով, սովորութիւններով, մտածելակերպով, ձգտումներով եւ 
ցանկութիւններով, բարի եւ չար արարքներով, հերքում եւ խարազանում է 
չար ու տգեղ վարքերը, , անցեալի հետքերով ներկայացնում է երկարաշունչ 
պատմուածքներ նշանաւոր բարեգործ հայ մարդկանց մասին, սիրապատում 
վիպագրութիւն, Չարմահալի պատմութիւն  եւ այլն:
Հաւատացած եմ, որ ոչ մի բան չի մոռացւում, շարունակ յիշատակութեան 
արժանի է դառնում հայրենիքին, մշակոյթին եւ ժողովրդին կատարուած 
ծառայութիւնը եւ նուիրուածութիւնը:
Ահաւասիկ Անդրանիկ Սարեանը մէկն էր այն երախտաւորներից որ իր 
արժէքաւոր վաստակով ու գրականութեամբ յիշատակուելու է անմոռաց 
սերունդների կեանքում:
Թող որ այս մի պտղունց գրութիւնը սիրելի Նահապետ որպէս մի փունջ 
ծաղիկ քո լուսաւոր յիշատակին նուիրուած լինի երախտագիտութեամբ:
 

Ռ. ԿՈՐԻՒՆ

Արդէն մի քանի շաբաթ է նոր գրքիս 
կազմաւորմամբ էի զբաղուած, 
հաւաքած թերթերի տրցակներում 

գրած յօդուածներս էի առանձնացնում 
ներառելու գրքումս, այդ փնտռտուքի եւ 
դասաւորման ընթացքում հանդիպեցի 
«Նոր կեանք» շաբաթաթերթի յունիս 28, 
2007 թ. Անդրանիկ Սարեանի գրախօսա-
կան յօդուածին գրուած` «Մեր կեանքի 
ուղին դէպի…» առաջին գրքիս 
կապակցութեամբ, տեղեկատուական, 
քաջալերական եւ գնահատական մեկնա-
բանութեամբ: Ձեռքիս աշխատանքը 
անկախ ինձանից կանգ առաւ եւ միտքս 
բանել սկսեց ողորմած հոգի Նահապետի 
մասին, անցեալի քաղցր յուշեր մէկը 
միւսին յաջորդելով օղակների պէս 
զօդուած տողանցեցին սկսեալ Թեհրանից, ուր արդէն ծանօթ էի նրա 
գրականութեան կարդացած լինելով պատմուածքների հատորները, դեռ 
մտքումս դաջուած են մնում նրա հոյակապ պատմուածքը` «Տեսայ 
Հայաստանը» Վիկտոր Համբարձումեանի մասին Փարիզում: 2005-ին Ամե-
րիկա հաստատուելով փնտռում էի Նահապետին հանդիպել, որը ողորմած 
հոգի Մինաս Տէր Սարգսեանի աջակցութեամբ կատարուեց, քսանութ 
տարիների կտրուածքով հանդիպումը մեղրածորի յատկութիւն ունեցաւ, 
այստեղից սկսեց մեր յաճախակի հանդիպումները: Նրա օգնութեամբ Louis 
Ave. փողոցում իրենց բնակուած համալիրում բնակարան վարձակալեցինք եւ 
դարձանք մօտիկ հարեւաններ: Հարեւանութիւնը կարճ տեւեց, սակայն մեր 
բարեկամութիւնը շարունակուեց:
Երկրորդ գրքիս մէջ հակիրճ բառերով անդրադարձել եմ Նահապետի մասին 
իր կենդանութեան օրօք, որից կարդում ենք` 2006 թ. ինձ համար մի 
տեսակէտից անմոռանալի յուշերով պարուրուեց, այն որ Նահապետի հետ իմ 
վաղեմի ծանօթութիւնը բարեկամութեան վերածուեց այստեղ Գլենդէլ 
քաղաքում 28 երկար տարիների թաւալումից յետոյ, որը նաեւ ուրախութեան 
առիթ դարձաւ:
Նահապետ կոչելով մեզ համար միայն տարիքը չէ, որ պատկերանում է մեր 
աչքերի առջեւ, այլ նաեւ այն մեծածաւալ գրական վաստակը, որ էն վաղ 
պատանեկան տարիքից սկսում է անցնելով ութ տասնեակ տարիների 
կեանքի բովից, մինչեւ հասնելով այս պատկառելի տարիքին, այսպէս նա մեզ 
արժէքաւոր գրականութիւն է պարգեւում արժանանալով զոյգ վեհափառ-
կաթողիկոսների կոնդակներին, մրցանակների եւ պատուոյ գրութիւնների ու 
պարգեւների:
Երկրի վրայ ֆիզիկական կեանքը յաւերժական չէ, մնայունը եւ յիշատակուողը 
մարդուս արած գործն է, արժէքաւոր ծառայութիւն հայրենիքին, հայութեան, 
ազգութեան, մշակոյթին եւ մարդկութեան: Նահապետը վաղ տարիքից 
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Հալէպահայ ծանօթ մտաւորական, 
գիրքերու հեղինակ եւ վաստակա-
շատ կրթական մշակ Յակոբ 

Միքայէլեանի «Ճակատագրի Սեւ Կատուն» 
իրական կեանքէ առնուած` 121 էջերու մէջ 
պարփակուած հետաքրքրական վիպակ 
մըն է, հրատարակուած երեւան՝ 2020 
թուականին։
Յակոբ Միքայէլեան այժմ կը բնակի 
Երեւան, ուր հաստատուած են նաեւ իր 
երկու դուստրերը՝ Նուշիկ եւ Նանոր, իրենց 
ընտանիքներով։ Ան փեսան է ծանօթ 
հրապարախօս-հրապարագիր Տոքթ. 
Թորոս Թորանեանի։ 
Յակոբ Միքայէլեան անդամ է Հայաստանի 
Գրողներու Միութեան եւ Սուրիահայ 
Գրողներու Համախմբումին։
Իսկ ի՞նչ է կապս Յակոբ Միքայէլեան հետ։ 
Ան իր երկրորդական ուսումը ստացած է 
Հալէպի ՀԲԸ Միութեան Լ. Նաճարեան - Գ. 
Կիւլպէնկեան երկրորդական վարժարանը, 
իսկ ես՝ Ամերիկեան Հալէպ Գոլեճը։ Սակայն մենք իրարու ծանօթացանք եւ 
բարեկամացանք ՀԲԸ Միութեան Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութեան 
ակումբին մէջ։ 
«Ճակատագրի Սեւ Կատուն» կը գրէ Միքայէլեան, հետեւողութեամբ է 
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Ռուս Աշխարհահռչակ Գիտնական 
Թաթիանա Չերնիքովսկայայի Միտքերէն
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ռուս նշանաւոր գիտնական 
Թաթիանա Չերնիքովսկա-
յան եթէ խորհրդային տարի-

ներուն կարդար իր այսօրուան 
դասախօսութիւնները, թերեւս զայն 
կամ խենթ կը նկատէին, կամ ալ 
բանտ կը նետէին՝ խորհրդային 
հասարակարգէն ներս չընդունուած 
նիւթերը բարձրաձայնելուն համար, 
իսկ անոր այսօրուան նիւթերը կը 
վերաբերին ուղեղին, գիտակցու-
թեան, անգիտակից վիճակին, հոգե-

կանին, արհեստական բանականութեան, մտածողութեան եւ այլն:
Չերնիքովսկայայի նախաձեռնութեամբ, 2000 թուականին Սեն Փեթերսպուրկի 
Պետական համալսարանի բանասիրական բաժնի ընդհանուր լեզուաբանութեան 
բաժնին մէջ առաջին անգամ բացուած է «Հոգելեզուաբանութիւն» մասնա-
գիտութիւնը։ Ան կենսաբանական գիտութիւններու տոքթոր, փրոֆեսէօր 
է, եւ խորհրդային տարիներուն մասնագիտացած է փորձարարական 
հնչիւնաբանութեան ասպարէզին եւ ռուսախօս բանախօսներու մտաւոր խօսքի 
փորձարարական եւ դարմանական հետազօտութիւններու ծիրերէն ներս։
Այսօր Չերնիքովսկայան Ռուսաստանի դաշնութեան պատուաւոր գիտնական 
է. համալսարանները եւ զանազան հարթակներ կարգ չեն զիջիր հրաւիրելու 
Թաթիանա Չերնիքովսկայան եւ լսելու անոր դասախօսութիւնները: Ան 
սպասուած դէմք է նաեւ հեռատեսիլներէն:
Կը ներկայացնենք ռուս գիտնականին խօսքերէն, որոնք կ՚առընչուին ուղեղին 
եւ մանուկներու կրթութեան:

ՈՒՂԵՂԸ
Ուղեղը զարմանահրաշ հզօր բան մըն է, որ սխալմամբ մենք կը կոչենք «մեր 
ուղեղը»: Ատիկա ըսելու համար ոչ մէկ հիմք ունինք, իսկ թէ ի՛նչը, որո՞ւ կը 
պատկանի, ուրիշ հարց է:
Ուղեղը որոշում կը կայացնէ 30 երկվայրկեանէն՝ աւելի շուտ, քան մարդը կը 
գիտակցի այդ մէկը: 30 երկվայրկեանը հսկայական ժամանակահատուած է 
ուղեղին գործունէութեան համար: Ուրեմն, որոշում կը կայացնէ մա՞րդը, թէ՞ 
ուղեղը:
Որպէսզի չպայթիս, պէտք է խօսիս: Ատոր համար ալ գոյութիւն ունին 
խոստովանահայրերը, ընկերուհիներն ու հոգեբանները: Փուշը, եթէ ժամանակին 
չհանես, արեան վարակի կը յանգեցնէ: Մարդիկ, որոնք կը լռեն եւ ամէն 
բան ներսը կը պահեն, կը գտնուին ոչ միայն լուրջ հոգեբանական, այլ նաեւ 
ֆիզիքական վտանգի տակ: Մարդը ամբողջութիւն է՝ մարմին եւ հոգի:
Մենք կը ծնինք մեր գլխուն մէջ հզօր համակարգիչով, բայց հոն պէտք է 
ծրագիրներ բեռնել: Որոշները արդէն կան, որոշներն ալ պէտք է մենք ներմուծենք:
Անդադար լարուածութիւնը այն բանէն, որ դուք որեւէ բան չէք հասցուցած, 
որեւէ բան չէ յաջողած եւ վախը նորէն սխալելու եւ սպասելու, որ բան մը 
պիտի չյաջողի, ատիկա ամենավատ բանն է, որ կ՚ընէք դուք ձեզի: Պէտք չէ 
սխալներէն վախնալ, որպէսզի աւելի թեթեւ սորվիք, պէտք է գիտակցիք, որ 
սորվիլը մշտական ընթացք է:
Շատ ստեղծագործող մարդիկ կ՚ըսեն, թէ պայծառութիւնը, ստեղծագործական 
ջիղը անսպասելիօրէն կու գան՝ առօրեայ գործողութիւններուն ընթացքին, 
որոնք ոչ մէկ կերպ կապուած են լուծուող խնդրին հետ։ Ես հեռատեսիլ կը 
դիտեմ, գիրք կը կարդամ եւ յանկարծ մօտս կը ձեւաւորուի այդ երկար ժամանակ 
չյայտնուող կապը։
Գիտութիւնը կը վկայէ, թէ բացայայտումը կարելի չէ նախագծել, բացի թեքնիք 
նուաճումներէն, որոնք, ի դէպ, կ՚ըլլան նաեւ համակարգիչով. գաղափարները 
գլխուն մէջ կը ծնին, երբ մարդը բացարձակապէս ատոր պատրաստ չէ:
Ընդհանուր առմամբ ստեղծագործելու համար անհրաժեշտ է վերացնել 
ճանաչողական վերահսկողութիւնն ու չվախնալ սխալներէն։ Սխալները հիանալի 
բան են եւ յետոյ, ո՞վ կրնայ ի վերջոյ ըսել, թէ ի՞նչ է սխալը։
Չմտածել ամէն մարդու նման, մտածողութեան անկախութիւնը շատ կարեւոր 
որակ է։ Կայ շատ ծանօթ արտայայտութիւն մը՝ «Think different»։
Ստեղծագործող մարդիկ իրենք կը սորվին, մէկը չի սորվեցներ, եւ ատիկա 
անոնք կը սկսին ընել շատ վաղ տարիքէն: Իրենց անսովոր գաղափարներուն, 
բացայայտումներուն մէջ երբեք չեն նկատեր որեւէ արտասովոր բան: Ատիկա 
անոնց համար ամենասովորականն ու ակնյայտն է։ Անոնք յաճախ չեն հասկնար, 
թէ ո՛րն է իրենց վաստակը, եթէ ամէն բան այդքան ակնյայտ է։
Այդպիսի մարդոց քով, որպէս կանոն, անյաջողութիւնները կը սկսին դպրոցէն, 
քանի որ անոնց մեծ մասը խելացի է իր ուսուցիչներէն աւելի։ Անոնք, անշուշտ, 
չեն գիտեր այն ամէնը, ինչ որ գիտեն ուսուցիչները, բայց անոնք կրնան անոնցմէ 
խելացի ըլլալ։ Այդ պատճառով ալ բարդ իրավիճակներու մէջ կ՚իյնան՝ յայտնուելով 
հասարակութեան ճնշման տակ։
Ահաւասիկ այսպիսի դէպք մը, երբ դպրոցին մէջ ընդհանուր ծոյլ յառաջադիմութիւն 
ցուցաբերող եօթ տարեկան երեխան, տունը նստած, յայտնագործած է 
շոգեշարժիչը։ Ոչ թէ պարզապէս յայտնագործած է, այլ հաւաքած է զայն։
Այնպէս որ, ստեղծագործող մարդիկը իրենց ողջ կեանքի ընթացքին ծանր 
մրցակցային պայքարի մէջ են։
Ուղեղը ճկուն է ոչ միայն մանկութեան տարիներուն, ինչպէս առաջ կը կարծէին: 
Ապացուցուած է, որ ան նոր ջղաբջիջային կապեր կը ձեւաւորէ մինչեւ իր կեանքի 

վերջը։ Որեւէ աշխատանք, ձանձրալի ամէնօրեայ աշխատանքէն զատ, ուղեղին 
համար օգտակար է։ Գլխաւորը այն է, որ գործ ունենաս անընդհատ փոխուող 
բարդ տեղեկատուութեան հետ։
Դուն չես կրնար խաղալ երկրաշարժներու եւ ծովախորշերու փոթորիկներուն 
հետ: Դուն չես կրնար խաղալ ուղեղին հետ. ատիկա խաղալիք չէ, ատիկա 
վտանգաւոր է։ Այդ պատճառով ալ մարդիկ պէտք է պատկերացնեն, որ եթէ 
իրենք կարդան թեթեւ ժամանցային ամսագիր մը, ողջ օրը ծամեն մաստակ, 
ուսումնասիրեն «բայց չէ՞ որ ես արժանի եմ ատոր» կարգի մազերու փրփուր 
օճառներն ու կարդան ատոնց պիտակներուն գրուածը, հետազօտեն հագուստի 
վրայի հետքերը հանող հեղուկներուն բաղադրութիւնը, ապա թող յետոյ չդժգոհին:
Այդպիսի միլիոնաւոր մարդոց ուղեղը ուրիշ կ՚ըլլայ, քանի որ ուղեղը կը կառուցուի 
երկու հիմնական բաներու վրայ՝ ժառանգականութեան, որուն դէմ ոչինչ կրնար 
ընել եւ այն բանին, որ ջղաբջիջային ցանցին վրայ կը գրուի: Ջղաբջիջային 
ցանցը կը կառուցուի կեանքի ընթացքին եւ ճիշդ այս պահուն ալ, քանի որ կը 
զրուցենք։ Անիկա կը կառուցուի իւրաքանչիւր վայրկեան, ատոր համար ալ 
կարելի չէ վատ թեքստեր կարդալ, վատ երաժշտութիւն լսել, կարելի չէ վատ 
սնունդ օգտագործել։
Ասիկա միեւնոյն բանն է, քանի որ այդ բոլորը կը մնան ձեր մէջ ու ոչինչ դուրս 
կու գայ: Ուղեղը կը յիշէ ամէն ինչ, որով դուք անցած էք, որուն նայած էք, որ 
հոտոտացած ու լսած էք:
Մարդոց քով սխալ կարգաւորումներ կան. անոնք կը կարծեն, թէ խոհարար ըլլալը 
աւելի վատ է, քան՝ խմբավար: Ատիկա այդպէս չէ, քանի որ հանճարեղ խոհարա-
րը «գրպանը կը դնէ» բոլոր խմբավարները: Ատիկա կը հաստատեն բոլոր ուտել 
սիրողները: Այդ երկուքը իրարու հետ համեմատելը նոյնն է, երբ համեմատես 
թթուաշն ու քառակուսին: Հարցը ճիշդ ու պատշաճ չէ ձեւակերպուած: Ամէն 
մարդ իր լաւագոյն տեղն է:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ
Երեխաներուն շատ շուտ մի՛ սկսիք սորվեցնել: Անոնց համար ամենակարեւորը 
ճիշդ ժամանակին սորվիլ սկսիլն է:
Ժամանակակից երեխաներուն գլխաւոր խնդիրը փառասէր ծնողք ունենալն է:
Եթէ դուք երեխային մանր շարժական կարողութիւնները չէք զարգացներ, ապա 
յետոյ մի դժգոհիք, որ անոր ուղեղը չ՚աշխատիր:
Երաժշտութիւն լսեցէք եւ երեխաներուն ալ սորվեցուցէք լսել: Երբ երաժշտու-
թիւնը վաղ հասակէն մասնակցի մարդուն զարգմացման, ատիկա զօրաւոր 
ազդեցութիւն կ՚ունենայ նեարդային համակարգի որակին վրայ:
Երբ երեխան վարժուի երաժշտութեան, ան կը վարժուի մանրուքներուն 
ուշադրութիւն դարձնելու, կը կարողանայ զանազանել ձայները եւ ձայներուն 
միջեւ եղած դադարները: Եւ ճիշդ այդ ժամանակ կը ձեւաւորուի նեարդային 
ցանցը:
Աղջիկներուն եւ տղոց տարբեր ձեւերով սորվեցուցէք: Տղոց հետ պէտք է 
կարճ եւ ստոյգ խօսիլ: Առաւելագոյն արդիւնքի համար անոնք պէտք է աշխոյժ 
գործողութիւններու մէջ ըլլան եւ երբեք պէտք չէ հանգիստ նստին: Անոնց նաեւ 
պէտք է անդադար գովել իւրաքանչիւր մանր բանի համար: Հետաքրքրական 
փաստ մը եւս. ի յայտ եկած է, որ տղաքը պէտք է զբաղեցնել պաղ տարածքներու 
մէջ, այլապէս անոնք գործին կէսին կրնան քնանալ:
Իսկ աղջիկները կը սիրեն աշխատիլ խմբովին: Անոնք մէկը միւսին աչքերուն 
մէջ կը նային եւ կը սիրեն օգնել ուսուցիչին: Ասիկա շատ կարեւոր է. աղջիկները 
պէտք չէ պաշտպանել իյնալէն կամ աղտոտելէն, անոնք պէտք է անձամբ զգան 
«կառավարուող վտանգը»:
Գիտնականներուն կանխատեսումները ընթերցանութեան ապագային 
մասին լաւատեսական չեն։ Կը սպասուի լուրջ խզում մտաւոր վերնախաւի 
հնարաւորութիւններուն ու երկրագունդի ազգաբնակչութեան հիմնական 
զանգուածին միջեւ։
Ինչո՞ւ անհրաժեշտ է կարդալը։
Զարգանալու համար պէտք է բարդ գրականութիւն կարդալ։ Կարեւոր է գծային 
ընթերցանութիւնը՝ սկիզբէն մինչեւ վերջ։
Բայց եթէ երեխաները միայն ծաղրաշարային պատկերներով զբաղին, անոնց 
մօտ չ՚արտադրուիր ոչ միայն բարդ գրականութիւն կարդալու բանաձեւը, որ կը 
ձեւաւորէ գիտակցութիւնը, այլեւ չ՚արթննար բարդ մտածողութեան հաշուարկը։ 
Անոնք միայն կը մտածեն, թէ ո՞ր կոճակը պիտի կոխեն, որ պատուիրեն 
համպուրկէր:

«Ժամանակ»/Պոլիս
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Զանգեզուրի Շուռնուխի Գիւղի Բանաւանում 
ՊՕՂՈՍ ԼԱԳԻՍԵԱՆ  

Եւ պատմութիւնը պատմելով է, որ անհատը, 
իմա՝ պատմողը, կը ստեղծէ եւ կը վերստեղծէ իր ինքնութիւնը

Սիւզան Ուիթիկ Ալպերթ
 

Գորիս էինք գնում, ինքնաշարժի խճուղու բարձունքի անտառակի եզրին 
ինքնաշարժը դանդաղեցրել էր ընթացքը նրա վազքից յոգնած անիւները 
մի քանի պտոյտ անելով, անշարժացել: Ինքնաշարժից դուրս էինք ելել 

դիտելու Գորիսի չքնաղագեղ տեսքը: Գեղեցիկ է Գորիսը, կանգնել էի  խճուղիի 
առաջին ոլորանի եզրին, հովտում աստղափունջ համայնապատկեր էր փռուած: 
Դէպի ներքեւ գնացող ուղիղ փողոցների վրայ շարան-շարան բարձր տները 
գնում փառում էին հովիտի կողերի դարաւանդներին, ընկողմանում այնտեղից 
վազող գետակի ջրերում: Հովտում իջած մշուշի սարդոստայնն էր արեւի 
ճառագայթներից երերում, իջնում ծառերի սաղարթներին: Աստղերի կարմիր 
լոյսով վառուած տների տանիքներն էին ժպտում արեւին, նրա արծաթափայլ 
ճառագայթներն էին իջել այնտեղ, կարմիր ու սպիտակ լոյսի պերճանք էր: 
Խնձորենիների կանաչն էր տներին հովանի, որ քաղաքի կարմիր տանիքներով 
տները չբռնկէին արեւի լոյսի կրակից: Հեռու-մօտիկ կեռասենիներն էին 
բոցկլտում կրակի մանրիկ կայծերով: Կեռասն էր հասունանում, արեգակը 
ամառ էր բերում Գորիս քաղաքում: 
Հովիտի հակադիր բարձունքին, վհուկների կախարդանքո՞վ, թէ՞, ”Է”-ի անէծքով 
քարացած մարդիկ են կանգնած՝ երեւի Նազարի դէմ կռուի ելած հսկաներն 
էին: Նազարը, նրանց տեսքից սարսափահար, վազող առիւծին ակամայ որպէս 
նժոյգ արած արշաւել նրանց դէմ կռուի: Հսկաները, նրա ահից քարացել էին 
հանդիպակաց բարձունքին: Դեռ մինչեւ հիմա էլ, իրենց երկար, հաստ ու 
կլոր բիրերը վերեւ պարզած, հայեացքները հեռուներին, երեւի սպասում են 
արեւելքից արշաւել յանդգնող դուշմանին կռիւ տալու: Եղել եմ հսկաների 
կողքին: Այնտեղ բուսել են բարձր, շատ բարձր քարածաղիկներ, իրար կողքի 
հաւքեր, բազմագլխանի վիշապներ, բաշերը հողմին տուած նազարի առիւծներ, 
թեւատարած արծիւներ, ճախրող եղջերուներ: Ակնապիշ կանգնել եմ նրանց 
կողքին, հոգուս երեւակայութեան ճախրանքով այնտեղ տեսել քարացած հայոց 
հին աստուածներ՝ Արային, Միհրին, Անահիտին, Նանէին, Աստղիկին Վահագնին, 
Տիրին: Քարացած հսկաների կողքին տեսել եմ Սիւնեաց աշխարհի ազատութեան 
համար թուրք-դուշմանի դէմ մարտի ելած Մխիթարին, զինակիցները սպաննել 
էին նրան...: Յիշատակութեան արժանի մեծ գործերի հետ, Արմինա ''Սրբազան 
Օրինաց Լեռնաշխարհ''-ում անյարիր արարքներ են կատարուել: Արդե՞օք,  այդ 
հսկայ բարձունքը դրախտի մի կտորն էր, որը Աստծոյ անէծքով քարացել էր, 
կարող է...:
 Ոլորաններով իջնում էինք քաղաք, անցնում փողոցներով, ձեռքս ինքնաշարժի 
պատուհանից դուրս պարզած, ողջոյնում անցորդներին, ''բազալտ''-է ամուր 
քարերով պատած շարան-շարան տներին, նրանց առաջ հողին խոնարհած 
խնձորենիներին, արեւի լոյսով բռնկած կեռասենիներին, զուարթ լոյս էր իջել 
երեւակայութեանս տեսիլքի հեռուներին:
Գորիս, հիմնադրուել 1870 թուականին, Էլիզաւետպոլ նահանգի, Զանգեզուր 
գաւառի վարչական կեդրոն, Երեւանից 250 ք.մ. Ղափան-Կապան քաղաքից 67 
ք.մ. հեռաւորութեան վրայ: 1890 թուականին, ուղիղ ու լայն փողոցներով այն 
յատակագծել էր գերմանացի ճարտարագէտը: Գորիսեցիները պահպանում են 
նրա գեղեցիկ դէմքը:  
Բնիկ Գորիսեցի Քուստունց Սարգիսեան Լեւոնի աւագ որդի Ասպետի  տան 
շեմում էին: Սիմա քոյրս, Ասպետի ու զաւակների հետ գալիս դիմաւորում մեզ: 
Քոյրս բազկատարած վազում դէպի ինձ, գրկախառնւում, անձկանօք նայում 
իրար, Արմենակի ու Զարուհիի ստուերներն են յառնում նրանց դէմքերից, 
կարօտի ժպիտ, ծիծաղ էր տան կից ճանապարհի եզրին, դրացիներն էին 
պատշգամբներ ելած դիտում մեզ: Հեռու, հեռու աշխարհի Մուսաների Լերան 
լանջերի շէնի ''Հայկական Լեգէոն''ի Կապորալ Արմենակի Պօղոս ու Ժոզէֆինա 
զաւակներ, իրենց  հարս ու փեսաներ հետ հասել էին  Զանգեզուրի լեռներ: 
Այդ զարմից դուստրը՝ ''Թազա Կալան'' Սիման գորիսեցի եղաւ, Քուստունց 
Սարգիսեան Լեւոնի ազնուազարմ Ասպետ որդուն պարգեւեց երեք տղաներ, մէկ 
դուստր: Հիմա նրանց զարմից բազում մանչեր տողանցում Գորիս քաղաքում: 
Զանգեզուրի լեռներ, Մուսաների պաշտամունքի լեռների նման այստեղ էլ 
քաջերի կռիւ եղել, քաջերի յաղթանակներ եղեւ:
Բոլորս տան պատշգամբում էինք, ողջագուրում իրար, Պօղոս եղբայր, քոյրեր 
Սիմա ու ժոզէֆինա պինդ փաթաթուել էին իրար, կարօտից լացում, իրենց 
այտերից իջնող մարգարտաշար արցունքների հատիկները սրբում, ժպտում, 
համբուրում եղբայր Պօղոսին: Նստում աղանդերներով ու խոշոր շիշերով 
լիքը սեղանների առաջ, բարձրաձայն կանչերով պատշգամբ գալիս Ասպետ-
Սիմայի զաւակներ, թոռներ, ծոռներ, սիրում իրար, կարօտել էին իրար, 
կարօ˜տ, մրրկաւ բաժանուած Արմին-Հայու համար այն ուրիշ իմաստ ունի, 
հոգու անդաստաններում զարմի սիրոյ բոցն է: Քարահունջի թութի օղի, բարկ 
է այն ինչպէս ձմեռներին Բարգուշատի ձիւնապատ լեռների մրրիկ: Ասպետ, 
տղաներ, թոռներ լիքը բաժակները զարկում իրար, խմում քեռի Պօղոսի ու 
մօրքոյր Ժոզէֆինայի երկարակեցութեան կենացը, բարի մաղթանքներ յղում 
նրանց: Երկար ատեն նրանց չէին տեսել, օղուց թէ կարօտից արբեցած լիքը 
բաժակները նետում պարտէզ, չէ, չէին խելարուել...:
 Սիմա ու Ժոզէֆինա քոյրեր նստած եղբայր Պօղոսի դիմաց նայում-նայում, հայր 
Արմենակի ու մէրիկ Զարուհիի ստուերները փնտռում նրանց դէմքերում, նրանց 
ակներում, նրանց ձայնի ելեւէջներում, նրանց խօսքում: Արմենակ-Զարուհի 
տասը զաւակներ բերել մոլորակ, շուտ վերադարձան...  հիմա ես  եմ միայն 
խորը տարիքին նրանց յուշը գրկած դեռ վայելում արեւ, լոյսի ճաճանչ... խօսում 
նրանց հետ... խռուում է հոգիս, նրանց ժպիտը ցոլացնում գերդաստանի առաջ: 
Իրիկուան աղջամղջին, Սիմայի որդի Մարտիկի հետ գնացել Քարահունջ գիւղի 

ոչխարների մակաղելատեղի, ոչխար գնել, յաջորդ օրը այն մատաղ անելու: 
Մատաղ, հրեաների նախահայր Աբրահամ որդուն մատաղ էր անում, իրենց 
Աստուած հրեշտակի հետ գառնուկ ուղարկել՝ որդու փոխարէն այն մատաղ 
անելու: Յետագայ սերունդներ այն վերածել աղօթքով ոչխարներ զոհելուն, 
այն էլ կենդանի էր չէ˜. . . : Քոյրս մատաղի եփած մսից եօթը տուն բաժին 
տուել: Ասպետի զարմից մեծ ու փոքր պատշգամբում էին, սեղանին էր զոհի 
խաշած միսը, մատաղը կատարելու ցանկութեան իրականացման համար 
օղու բաժակներն էին զնգում, խմում գերդաստանների ողջութեան կենացը, 
քոյրեր ու եղբայր, փեսաներ իրարու ողջ լերուք մաղթում: Մատաղ էին ուտում, 
օղի խմում, այնքան խմում որ մռռացել, ինչու էին մատաղի ճաշկերոյթ անում, 
Արմենակի հարս Անժելան էր խոստացել մատաղ՝ Անժելա կեսուրի ու Լագիսեան 
զարմից Արմենակի հոգիներին խաղաղութիւն լինէր, աստղեր իջնէին լոյս 
տեղալու նրանց դամբաններին: Արմին-Հայ զանգեզուրցիները թող խմեն, թող 
արբենան, երկար էին պայքարել, բազում կռիւներ տուել իրենց լեռների ու 
շէների պաշտպանութեան համար:  
Տան տիրոջ իրաւունքով նորէն քայլեցի քաղաքի փողոցներով: Նորէն կանգնեցի 
Բակունց Ակսելի տան դռան շէմին, բարեւ տուի նրան, ուկնդրեցի նրա ՝՝Ծիրանի 
փողի՝՝ անուշ հնչիւնները: Ակսելը իր երկերում բոցավառել էր Հայ գեղջուկի 
հոգու գեղեցկութիւնը, «Սեւ Ցելերի Սերմնացան»-ում Տիր աստծոյ մեհեանի 
ատրուշանից վառած գրիչի լոյսով երգել իր հայրենի բնութեան հմայքը, իր 
աշխարհի լեռների լանջերի «Ալպիական Մանուշակ”-ը: Ընդհատեցին իր 
լեռնաշխարհի գովքի երգը, յանգեցրին այդ լեռների “Ալպիական Մանուշակի“ 
լոյսը, այդ չարի կարգերի “մարդուկը”, եթէ կարողանար արեւի լոյսն էլ կը մարէր...:
Քայլում փոքրիկ հրապարակով, նրա եզրին է երկյարկանի բազալտակուռ տունը, 
ճակատին պատշգամբ, կանգնում նրա առաջ: Բնութեան պարգեւ՝ կեանքը, 
հէքիաթ է, ո՞վ է ասում այն կա~րճ է, վայելիր այն, արարիր գիր, բարիք, բաց 
մտքիդ յիշողութեան վարագոյրը, երկար զրուցիր յաւերժութեան ճանապարհով 
անցնող զարմիդ նախնիներիդ հետ: Դու, հրաշափառ բնութիւնից արարուած 
արեւորդի Արմին-Հայ, քեզ շնորհուած երեւակայութեան ճախրանքով գնա՛ մինչեւ 
քու երկիր մոլորակի ծնունդ, քու ''դրախտ'' լեռնաշխարհի ''Սրբազան Օրինաց 
Երիր'': Մտի՛ր մեհեանները քու հին աստուածների, նրանց առաջ Նաւասարդ 
տօնախմբի՛ր, զինուոր եղած կռուի ելի՛ր քու հայրենի հողի համար, գնա՛ 
Բզնունեաց ծով, հոգուդ տաճարի լոյսերը վառի՛ր նրան եզերած հրաբուխների 
կրակով, դիտի՛ր ծովակի ջրերի վրայ ծիածան լոյսի մէջ քու հին աստուածների 
ծնունդը, բարձրացիր քու ցեղիդ հոգու երազային բերկրանք Արարատի գագաթ, 
ձիւն նետիր աշխարհի երեսին, որ նրանց ամօթի խարանը սրբէր...: Տես ինչքան 
պիտի արբենաս, խրախճանաս կեանքով: Քու Անդրանիկի հետ դուշմանի դէմ 
կռուի ելի՛ր, եղի՛ր զինուորը դէպի Արցախ արշաւած նրա զօրքի: Տե՛ս, ինչքա~ն 
հազար-հազար տարիների կեանքի հէքիաթով պիտի հրճուես:  Քաջերի քաջ 
Անդրանիկն էր ելել պատշգամբ, կողքին իր անբաժան մարտական ընկեր 
զօրավար Սմբատը-Մալխուդոն: Բազուկները դէպի Արցախ աշխարհ մեկնած, 
ակներից պայթած շանթերի լոյսը դէպի հրապարակի խուռներամ արեւորդի 
Արմին-հայերին, կռուի կանչում նրանց, իր զօրախմբի հետ արշաւելու դէպի 
արցախ: 
Հրապարակին մօտիկ Քաղաքային Սովետի Գործադիր Կոմիտէի շէնք, մի պահ 
կանգնեցի նրա առաջ, գորիսեցի նախշուն խանում, թեւիցս բռնած տանում 
նախագահ Կարապետեանի մօտ, մօտիկ գալիս ջահել դէմքս շոյում, այդ այնքան 
բարի լեռնական մարդու գգուանք . . . :  
Մուսա Լեռն էի բերել Զանգեզուր, ''Մուսա Լերան Ողջոյն''-ը Զանգեզուրի արի 
մարդկանց, նրա ճակատից լերան կռուի շեփորները հնչեցնում նրանց հոգիներին, 
նրա երեսին կանգնած քարացած մարտանաւի դրօշի դիւցածնական լոյսը 
շաղում նրանց սրտերին: 
 Հրապարակի միւս եզրին Գորիսի Գուսան Աշոտն է պատուանդանին “կանգնած”: 
Ակնապիշ նայում իրեն, ափերով ջուր շատրուանում դէպի իր անդրին: 
Իր յաւիտենական ճամբին արդեօք արդէն հասե՞լ է Վահագն Յարդագողի 
Ճանապարհի իր ցեղի հին աստուածների տաճարներ, այնտեղ էլ  հնչեցնելու 
Զանգեզուրի ծիրանի փողը: Գորիսի թիկունքի լերան ամենաբարձր գագաթի 
գմբեթի տակ է հանգչում Աշոտը, որ ակները յաւերժ յարէր իր շէնին, լեռների 
կանաչ ծովակներին: Լերան գագաթ եմ բարձրանում՝ նրան այցի գնում:  
Ալուան ծաղիկների խուրձը գրկած հասնում գմբէթ, խոնարհում նրա շիրիմին, 
ծաղիկները շարում տապանին, լուռ կանգնում, նրա հետ զրոյց անեմ: Վեր կա'ց 
գուսան Աշոտ, վե'ր կաց քամանչադ վերցրու, նրա դողացող լարերի հետ քու 
տաղերի խօսքերը ասեմ, քեզ կարօտած արորդիները նորէն ցնծան, երգերիդ 
հնչիւնները անտառների ծառերի սաղարթները մրրկեն, երգի փոթորիկ լինի, երգի 
լոյսի անձրեւ իջնի քու շէնին, նրա բարձունքին քարացած հսկաները արշաւի 
ելնեն դուշմանի դէմ, քարացած ծաղիկները նորէն հուրհրացող ծիածան կապեն: 
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Զանգեզուրի Շուռնուխի Գիւղի Բանաւանում 

Գուսան Աշոտ, շանթերի լոյսի կրակով մրրկած 
նրա երգերը հրդեհուած էին յուզականու-
թեամբ, իր աշխարհի լեռների լանջերի “Ալպիա-
կան Մանուշակների“ ծիածանով, նրանց 
կանաչ ծովակների կոհակների սահանքի 
զեփիւռով, եղնիկների թռիչքների արեւային 
լոյսով, նախնիների Միհր աստծոյ լոյսի 
հէքիաթով շիկնած: Իր քամանչայի լարերից 
հոսել են սիրոյ կայծեր, հայրենի լեռների հովեր, 
արտերի ցորեանի ծովակների ալիքների 
խայտանք, ծիածանացած անտառների 
հրացոլք, գարնանային զեփիւռի համբոյրի 
շշջիւն: Աշոտը յօրինել է տարբեր թեմաներով 
բազում տաղեր, նրանք հնչեցրել իր մով 
սարերի հովերի. հաւքերի դայլալների ձայների 
ելեւէջներով: Հարազատ մնալով ժողովրդա-
կան երգարուեստի ռիթմական միջոցներին, նրա տաղերի երգերը, նոր ու 
ինքնատիպ երաժշտական լեզուով են հնչել:
Գնում ենք Շուռնուխի՝ բանուորական աւան, վայելելու յուշ դարձած անցեալը, 
անուշ է յիշել, բացել մտքի լոյսով բոցավառուած  վարագոյրը, հոգու աչքերով 
տեսնել նրա վրայ ելած դէմքերը, դէպքերը: Գորիսի գետակի ափին համընթաց 
գնացող ինքնաշարժը՝ ''Հոգոց հանել''-ով անցնում Քարահունջ գիւղի մօտով, 
բարձրանում բլուր: Ձորի յատակին փրփրում են Որոտանի արատահոս 
ջրերը: Արեւն է այդ բլուրի կողերին հոսում իր կրակը, նրա ջեր մից այնտեղ 
աճում յաւերժութեան խորհրդանիշ նուռ, թուզ ու խաղող: Ոլորաններ, ասում 
էին մինչեւ Կապանի մատոյցներ գնացող այդ ճանապարհով էին մասնատել 
Հայոց երկիրը, Ռուսը այն տուել ''սեւ ոսկու'' համով բարեկամ դարձած հեռու 
տափաստաններից եկած անօրէն, տաճիկ թուրքին: Զանգեզուրցի Նժդեհ 
կռիւ արել նրա հետ, կարմիր բանակը տանուլ տուել այն, ազատագրուած 
Զանգեզուրի ''Լեռնային Հայաստան'' հանրապետութիւն արարել: Արմին-հայերի 
նախնիների Փայտակարան նահանգը ու զանգեզուրի մի մասը  ԱտրպէյՃան 
անուանել, խաշնարած թուրքին  ԱտրպէյՃանցի մկրտել: Ինքնաշարժը դանդաղ 
իջնում ոլորաններով, Որոտանի ափին էինք, գնում նրա ջրերով երեսս 
ցօղեմ, նրա արթնած ոգով հոգուս զուարթութիւն իջնէր: Նրա միւս ափին, 
ժամանակին ԱտրպէյՃանցի մի ընտանիք էր ապրել: ''Տաս'' կոչուած ոլորաններով 
բարձրանում բլուրի գագաթ, հէքիաթ էր դարձել ոլորանների թուերի քանակը, 
ամէն մարդ բարձրանալիս տարբեր թիւ էր ասում, մենք էլ առանձին հաշուել 
էինք, զարմանալու էր, դարձեալ տարբեր թուէր: Հարթ էր ճանապարհը, 
Մազրէի դաշտ, զանգեզուրցիների հետ որսի ելել այնտեղ, նրա թփուտների 
ստուերների տակից ''Մորի'' հաւաքել, մանր, համեղ, անուշահամ մորի՝ վայրի 
ելակ, աստուածաստեղծ պտուղ: 

 Ինքնաշարժը կանգնել էր Շուռնուխի գիւղի բանաւանի ճանապարհի եզրին: Լուռ 
էր բանաւանը: Առաջին տաղաւարի առաջ պարանից ճերմակեղէն էր կախուած, 
նրա նոր բնակիչները յիշել էին մեզ: Տխուր էին միւս տաղաւարները, Զանգեզուրի 
անուշ հովիկները նրանց պատուհանների փեղկերն էին օրօր անում: Նրանց 
առաջնորդել հայրենադարձի մեր տաղաւարի  սենեակներ, Սիմա, Ժոզէֆինա 
քոյրեր Պօղոս եղբայրին գրկած լացում էին, այնտեղ էր իրենց փոքրիկ ժոզէֆ 
եղբայրիկը մահացել, հայրենադարձի մեր զարմից առաջին մահը: 
Գնացել էի գրասենեակի հեռախօսի կանչի, Է˜հ, բարձրաձայն Պօղո˜ս-Պօղո˜ ս 
էր կանչել Մելգոնեանի սիրած ընկերուհիս, լացում էի, վաղ տարիքին թողել ինձ 
մինակ, լագիսեանների հարսը գերդաստանին պարգեւել արու զաւակ ու երկու 
դուստրեր, թոռներ, դժուար է...: Գնացել էի գործարանի գրասենեակի առաջ, 
գլխաւոր հաշուապահ Արտեմ Բաղտասարեանն էր՝ բարի էր, անչափ հոգատար 
վերաբերմունք տածել մեր նկատմամբ, ռուսերէն տառերն էր ուսուցանել ինձ, որ 
կարողանայի գործարանի հաշուապահութիւնում աշխատել ու ռուսերէն սովորել: 
Ցաւով էր յիշել որդեգրած տղայի պատերազմի վերջին օրը Բեռլինում զոհուելը:
Նրանց տարել էի այն հողամասը, որտեղ Լագիսեան Արմենակ, Պօղոս տղայի 
հետ գետնախնձոր ու այլ բանջարեղէններ մշակել: Հող մշակելը բարիք արարել է, 
նորէն բահը ձեռքից առնէի, հող փորէի, վայելել նրա բուրմունքը, ափով վերցնէի 
տանէի ճակատիս օրհնութիւն սփռէր, հապա հողից բուսած ծիծաղկոտ ծիլելը...: 
Կարծես ակօսներում նորէն բնութեան պերճանքն է, մօտեցայ, անուշ երազ էր: 
Բանաւանում մեր կեցութեան շինութեան առաջ էինք խմբուած, պատմել 
նրանց 1947 թուականի հայրենադարձ ընտանիքի առաջին ''Նոր Տարի'' 
գիշերուայ տօնախմբութիւնը, Սիմա ու Ժոզէֆինա յիշել էին այն: Ոչ մի բան 
ունէինք, ոչ էլ հնարաւոր էր ունենալ:  Արմենակ հայրը ընտանիքին դուրս էր 
բերել տաղաւարի տան առաջ, Մայր Զարուհիի ու հօրաքոյր Նեկտարի բարձր 
ձայնում իրենց երկրի ''Լո˜ւ-Լո˜ւ'' բացականչութիւնն էին բարձրաձայնել, հայր 
Արմենակ իրենց երկրի Նոր Տարիին նուիրուած տաղեր երգելով շորւջ պար  
բռնել, ամբողջ բանաւանն էր հաւաքուել նրանց շուրջ բոլորը: Զարմանքով 
դիտել էին այն, ծափ էին տուել, իրենք էլ պարի շարքեր մտել նմանակել էին 
նրանց պարը: Արշակ Տայի, որպէս գործարանի պահպանութեան խմբի պետ, 
իրեն վստահուած որսորդական հրացանով համազարկ էր տուել, երկինք 
բարձրացած բոցերը լոյս էին ցանել անտառի վրայ:  Հպարտանում էր, որ 
որպէս պարտիզան մասնակցել էր Զանգեզուրի կռիւներին, նկարահանուել 
''Զանգեզուր'' շարժանկարում:  Ա˜յ մարդիկ, այնտեղ պիտի լինէիք, որ տեսնէիք 
այդ լեռնական մարդկանց պարը, հաստատ պիտի խենթանայիք, դուք էլ պարի 
պիտի ելնէիք: Բանաւանւում պաշտօնավարող Ռուս մարդիկ էլ բացատ էին ելել, 
նրանցից Կիսելյով՝ `հացթուխ կին Փաշայի հետ, իրենց պարն էին բռնել, միւս 
ռուսներն էլ առանձին ու խմբովին իրենց պարերն էին բռնել: Պար ու երգ էր 
բացատում, նմանը երբեք չէր եղել բանաւանում: Առաւօտ, արեւն էր իր առաջին 
շողերը փռել ծառերի սաղարթներին, ողջագուրուել էին, ''Նոր Տարի'' առաջին 
լուսաբացն էր,  բարի մաղթանքներ  յղել իրարու:
Շուռնուխի գիւղին կից ''Ղափանի Փայտամշակման Գործարան'', նրա բանաւանը 
մեր կեցութեան առաջին հանգրուանը եղաւ, բոլորս բարի ու ուրախ յիշում այն:  

Չարիքը Կեդրոնացեալ Դրութեան Մէջ Է
ՎԱՐՈՒԺ ԹԷՆՊԷԼԵԱՆ

Ժողովրդավարութիւնը անկասկած կ’ենթադրէ ժողովուրդին իշխանութիւնը 
իբրեւ ընդհանուր սկզբունք՝ ընդգրկելով նաեւ խօսքի, խղճի եւ մամուլի 
ազատութիւններ, բազմակուսակցական դրութիւն, ընկերային եւ 

տնտեսական արդարութիւն, մէկ խօսքով՝ ամէն ինչ, որ կը ծաոայէ ժողովուրդի 
մը լայն խաւերու բարօրութեան եւ անկաշկանդ զարգացումին։
Յաճախ հարց կր տրուի, թէ ժողովրդավարութիւնը պետական վարչաձե՞ւ է, թէ՞ 
ապրելու եղանակ ու աշխարհահայեացք, միայն տեսութի՞ւն է, թէ՞ կիրարկելի 
ընտրանք:
Գլխաւոր հարցր կը ծագի անկէ, թէ ինչպէ՞ս կը բացատրուի ժողովուրդին 
իշխանութիւնը՝ նաեւ նկատի առնելով հայաստանեան մերօրեայ իրականութիւնը, 
եւ թէ ինչպէ՞ս կարելի է կիրարկել ու գործնականացնել զայն: Արդեօք միայն 
երեսփոխան ընտրելը, եւ այդ ալ ընտրական ներկայ օրէնքին համաձայն, 
բաւարար պէտք է նկատե՞լ ժողովուրդին իշխանութեան հաստատման համար, 
որուն անունով կը ճառեն բոլորը: Արդեօք ժողովրդահաճոյ կարգախօսերը եւ 
անոնց յաղթանակը իսկապէս ժողովուրդը, ուղղակի թէ անուղղակի միջոցներով, 
մասնակից կը դարձնէ՞ պետական իշխանութեան, անոր որոշումներուն եւ 
կառոյցներուն:
Հայաստանաբնակ մեր ժողովուրդին իշխանութիւնը կր դառնայ անիմաստ, 
երբ կարգախօսերը կը յաղթանակեն, բայց տնտեսական եւ ընկերային 
անարդարութիւնը կը յամենայ, այլ խօսքով՝ երբ գիւղական ու մանաւանդ 
սահմանային շրջանները կը մնան թերաճ, երբ օլիկարքական կեղեքումը 
արմատականօրէն վերջ չի գտներ եւ ազգային եկամուտը արդարօրէն 
չի բաշխուիր, եւ երբ մանաւանդ (ընդգծուած) օլիկարքները քողարկուած 
տարազներով եւ «ժողովուրդին ձայներով» կը վերադառնան քաղաքական 
թատերաբեմ:
Հոսկէ կը ծագին տնտեսական եւ ընկերային ժոդովրդավարութեան կիրարկման 
պահանջները, որոնք խորքին մէջ ժոդովրդավարական առանձին «ճիւղեր» չեն 
եւ կարելի չէ զանոնք անջատել ժողովրդավարական ընդհանուր սկզբունքներէն: 
Ժողովուրդին իշխանութիւնը կր մնայ միայն գաղափարախօսական յանկերգ 
եւ վերացական տեսիլք, եթէ իսկապէս ժողովուրդին կամքը ինքզինք չի 
կրնար արտայայտել կարեւոր որոշումներու կայացման գործընթացին մէջ: 

Ժողովուրդին կամքին արտայայտութիւնը կը մնայ խաբուսիկ, երբ ընտրական 
ամէնէն յառաջադէմ ու փայլուն օրէնքները լծակից կը դառնան կեդրոնաձիգ 
իշխանութիւններու ստեղծման:
Դժբախտաբար, արեւմտեան թէ արեւելեան կողմն աշխարհի կան բազմաթիւ 
ժողովուրդներ, նաեւ՝ գաղափարախօսական կուսակցութիւններ, որոնք այս կամ 
այն ձեւով սկսած են յանձնուիլ կեդրոնաձիգ իշխանութիւններու քմահաճոյքին՝ 
ընթանալով մարդկային յառաջդիմութեան ճիշդ հակառակ ուղղութեամբ:
Իշխանութեան կեդրոնացումով կը կեդրոնանան պետութեան բոլոր 
կառոյցները՝ սկսելով տնտեսութենէն, ընկերային ապահովութենէն մինչեւ պարզ 
սպասարկութիւնները, իսկ իշխանավարութիւնը կը դառնայ քաղաքակեդրոն, 
եւ կ’անտեսուին գիւղերն ու ծայրամասերը, եւ մեր պարագային՝ յոյժ կարեւոր 
սահմանային շրջանները:
Չարիքը կեդրոնացումին մէջն է անկասկած, որ կարելի է նկատել 
ժողովրդավարութան հականիշը։
Եւ երբ կը խօսուի ընկերային եւ տնտեսական արդարութեան մասին, եւ 
իբրեւ գործնականացում կ՛աոաջադրուի ժողովրդային լայն խաւերուն 
իրա՛ւ մասնակցութիւնը իշխանութեան, առաջին հերթին պէտք է վերջ տալ 
իշխանութեան կեդրոնացումին, եւ ժողովրդավրութեան իրա՛ւ գործնականուցումի 
միջոց նկատել ապակեդրոնացեալ իշխելաձեւը՝ քաղաքական, ընկերային եւ 
տնտեսական բոլոր մարզերուն մէջ։
Այս առումով, ընտրական օրէնքները եւ հաշուետւութեան ու հաշուառութեան 
դրութիւնը պէտք է ցոլացնեն նաեւ ապակեդրոնացման հիմքերը:
Բոլորիս սիրելի քաղաքամայր Երեւանը չէ միայն Հայաստանը:
Ապակեդրոնացեալ դրութեամբ, գիւղական շրջաններու մէջ նաեւ քաղաքական 
իշխանութիւններու ստեղծումը եւ գիւղատնտեսական տնտեսավարութեան 
յառաջացումը՝ արհեստագիտութեան, զբօսաշրջութեան եւ ճարտարարուեստի 
ապակեդրոնացեալ զարգացման զուգահեռ, առանց անտեսելու նաեւ օրէնքի 
գերիշխանութիւնը, մեր կարծիքով, մեծապէս կը սատարեն տնտեսութեան 
կայունացման, բարգաւաճման եւ մանաւանդ գիւղէն քաղաք հոսքի կասեցման, 
եւ որոշ ժամանակ ետք՝ ընդհանուր արտագաղթի աղէտին դարմանումին:
Նաեւ չմոռնալ, որ օլիկարքները կ՛աճին եւ կը ճիւղաւորուին, ու փտածութիւնը 
կը զարգանայ կեդրոնաձիգ իշխանավարութեան մէջ:
Օրինակներ տա՞նք:
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Սկիզբը Էջ 01

Տեսակէտ

«Երբ Հողն Կորսնցնէք, Ձեր Կեանքն Ալ Հողին Հետ Կը Կորսուի»
ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ
 

Տարօրինակ նախազգացում մը կ'ունենամ ընթերցելով հիները: Կը 
սքանչանամ՝ տեսնելով անոնց այժմէականութիւնը, նոյնիսկ եթէ գրուած 
ըլլան աւելի քան դար մը առաջ: Ու Հայրենիքի ներկայ իրավիճակը 

տեսնելով չեմ կրնար չյիշել Խրիմեան Հայրիկի 1894 թուականին հրատարակած 
«Պապիկ Եւ Թոռնիկ» հատորի հետեւեալ տողը. «երբ հողն կորսնցնէք, ձեր 
կեանքն ալ հողին հետ կը կորսուի»: Եւ այսօր բոլորս Հայրենիքի հետ միատեղ 
մեր կենաց եւ մահու պայքարն է որ կը մղենք. պայքար որ մեզ կրնայ աւելիով 
դրդել ձուլման՝ մինչեւ իսկ կորուստի:
Եւ ինչքան այժմէական կը նկատեմ որ այսօր ամէ՛ն տեղ, դպրոցներուն, 
նախարարական եւ կամ պետական նիստերուն, եկեղեցիներուն, ակումբներուն 
մէջ բարձրաձայնուի Խրիմեան Հայրիկի հետեւեալ խօսքերը.-
«Այսպէս, Թոռնիկ, հողն պէտք է կենաց եւ մահու օր. սորա համար Պապիկն 
զքեզ հողին հետ կապեց ու պսակեց, որ պինդ գրկես զհողն. չթողուս որ ուրիշներ 
ձեռքէդ յափշտակեն, դու անհող մնաս, ստրուկ լինիս, երթաս ուրիշի դռներ 
վարձկան մշակ դառնաս, եւ էն ժամանակ ձեր վերա կատարուի պապկի կախարդ 
գուշակութիւն. եւ դու խելաբերելով յիշես, աւա՜ղ, ես տանուտէր էի, նահապետ 
Պապկէս խրատներուն մտիկ չարի, այժմ անառակ որդւոյն պէս` վարձկան մշակ 
եղայ, թողլով իմ ոչխարաց հօտ, ուրիշներու նախիր կարածեմ...» («Պապիկ Եւ 
Թոռնիկ» Մկրտիչ Խրիմեան, 1894):
Այսօր այդ թոռնիկը դուն ես, այդ թոռնիկը ես եմ եւ բոլո՛րս ենք եւ կամաց-կամաց 
կը կորսնցնենք մեր պապիկին՝ նախահայրերուն մեզի ժառանգած հողը՝ որ 
շահուած է արեան գնով: Մեր տանուտէրութիւնը արդէն իսկ կամաց կամաց 
կը վերածուի վարձկանութեան եւ մենք մերը տալով ուրիշին մեր իսկ հողերուն 
վրայ կը դառնանք «օտար»:
Խրիմեան Հայրիկ միայն մէկ տեղ չէ՛ որ կը խօսի հողի կորուստին համար, այլ 
գրեթէ՛ ամէն տողի մէջ կը շեշտէ այդ մէկը, ըսելով. «Իսկ եթէ հողն մեռնի, էն 
ժամանակ բոլոր Պապկի տանն ընտանիք ի միասին կը մեռնին» ու մենք հիմա 
արդէն կ'ուղղուինք դէպի մեր հայրենիքի գողգոթան:
Շահան Շահնուր, 1921ին հրատարակած իր «Նահանջը Առանց Երգի» 
աշխատութեան մէջ կը տրտնջէր ու կը դժգոհէր ըսելով. «Կը նահանջեն ծնողք, 
որդի, քեռի, փեսայ, կը նահանջեն բարք, ըմբռնում, բարոյական, սէր: Կը նահանջէ 
լեզուն, կը նահանջէ լեզուն, կը նահանջէ լեզուն: Եւ մենք դեռ կը նահանջենք 
բանիւ եւ գործով, կամայ եւ ակամայ, գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ. մեղա՜յ, 
մեղա՜յ Արարատին»: Եթէ այսքան մեծ մեղա՜յ կը կարդացուի 92 տարիներ առաջ՝ 
ապա ինչքա՜ն աւելիով մեղա՜յ պէտք է կարդացուի Հայ Ազգի ներկայ վիճակին 
համար, որուն մեծ հաւանականութեամբ պիտի շարունակէ հոգեհանգստեան 
արարողութիւնը...:

Հարցը կարծուածէն շա՛տ աւելի վտանգաւոր է. հարցը Նիկոլական, 
Քոչարեանական, Իմ Քայլական կամ Դաշնակցական ըլլալու հարցը չէ՛, հարցը 
ի՛մ կամ քո՛ւ ղեկավարի պաշտօնին տիրանալն ու չտիրանալը չէ: Պաշտօնները, 
անունները, դիրքերը, պարգեւներն ու մրցանակները կ'անցնին ու կ'անհետին. 
միայն պատմութեան լա՛ւ ու վատ էջերն են որ յաւիտեան կը մնան: Մեր պայքարը 
հիմա Քոչարեանին, Նիկոլին, Ծառուկեանին կամ այլ անձերու «յաղթել»ը կամ 
«չյաղթել»ը չէ՛, այլ Հայրենիքը խաչելութեան տանելու կամ չի՛ տանելու պայքար 
է: Արդ, անձնական շահերէ մղուելով չ'առաջնորդուինք, այլ ըլլանք միակամ, 
որովհետեւ «Ամենայն թագաւորութիւն բաժանեալ յանձն` կործանի, եւ տուն 
բաժանեալ յանձն աւերի»։
Լոնտոնի մէջ հրատարակուած «Հնչակ» թերթը, իր 24 Սեպտեմբեր 1896 թիւի 
էջ 4-ին մէջ հետեւեալ ձեւով կը նկարագրէ Զէյթունի ապստամբութիւնը.- «Այս 
ամբողջ պատերազմի միջոցին թրքական զինուորները երբեք դուրս չի բերին 
իրենց գլուխները զուլաներու ծակերու ետեւէն. թէպէտ այս ծակերէն ալ քաջ 
Զէյթունցիները իրենց սուր նշանառութեամբ, այդ օր ալ ծակեցին մի քանի 
հարիւր զինուորներու ճակատները իրենց գնդակներով... »:
Նման եւ ա՛լ աւելի յաղթական լուրեր առնելու յոյսով պայքարինք մի՛ միայն 
Հայրենիքի փրկութեան համար, դարձեալ չերգելու համար «Անտունի...»:

Կրկին ուզում եմ ասել, որ չեմ խուսափի այդ բառից՝ Ատրպէյճանը Հայաստանի 
քաղաքական վերնախաւում ունի տեղեկատուական պայքարի գործակալներ: 
Ընդ որում, այդ մարդկանց գործունէութիւնը նոր չի: Գուցէ այս խնդիրն ամբողջ 
աշխարհում կայ, բայց այդ մարդիկ 2020-ին Ատրպէյճանին հրաւիրում էին 
յարձակուել Հայաստանի վրայ՝ հրապարակային, բաց: Այդ մարդիկ վերջերս 
ԱԺ-ում, տարբեր տեղերում ցոյց էին տալիս այն արահետները, որոնցով կարելի 
է հնարաւորինս ապահով հատել ՀՀ սահմանը: Հիմա այդ մարդիկ Ատրպէյճանին 
աջակցում են, որպէսզի այն դիւանագիտական աշխատանքը, որ անում ենք, 
դրանք իրագործելուց խուսափելու հնարաւորութիւն ունենան: Հերթական 
անգամ հիւսւում է ՀՀ կառավարութեան կողմից գծագրուող դաւադրութիւնը 
ընդդէմ ՀՀ-ի»,-ըսած է Փաշինեանը:
Ան ընդգծած է, որ շատ անյարգալից իրադրութիւն ունինք ՀՀ հանրութեան 
հանդէպ. «Համացանցում  հրապարակուում է թուղթ, որի 90 տոկոսը ծածկուած 
է, սեւով փակած է: Եւ դա ներկայացուում է  որպէս ապացոյց, որ ՀՀ 
կառավարութիւնը ստորագրում է հակահայկական փաստաթուղթ: Բա եթէ 
այդպէս է, դրա տողերը ոչ թէ պէտք է թաքցուեն, այլ դրա տողերը բացուեն, 
ներկայացուեն հանրութեանը: Ինչո՞ւ էք թաքցնում:
Այս գործողութիւններն այլ կերպ քան Ատրպէյճանի տեղեկատուական 
գործակալական ցանցի գործունէութիւն ես չեմ կարող որակել: Ես չգիտեմ՝ 
տէ եուրէ (օրինականպէս) ինչ ձեւակերխում ունի, բայց իմ քաղաքական 
գնահատականը դա է: Ընդ որում, պէտք է վերլուծել, թէ այդ աշխատանքային 
փաստաթղթերը նրանք որտեղից են ստանում: Ես ինչքան վերլուծում եմ, 
միակ աղբիւրը, որ կարող են ստանալ, Ատրպէյճանն  է: Որովհետեւ եռակողմ 
խօսակցութիւն է գնում ՌԴ, ՀՀ եւ Ատրպէյճան: Ինչքան վերլուծում եմ, այդ 
փաստաթղթերը ստանում են Ատրպէյճանից:
Այն լուծումները, որոնք մեր միջազգային գործընկերներու հետ ձեռք բերուած 
են նախնական համաձայնութիւններ, այդ լուծումները 100 տոկոսով 
համապատասխանում են Հայաստանի շահերին: Եթէ Ատրպէյճանը այդ 
պայմանաւորուածութիւններն օգտագործի եւ այն պայմաններում, ինչ որ խօսել 
ենք, ապա այո, ես այդ թուղթը ստորագրելու եմ»,-ըսած է Նիկոլ Փաշինեանը՝ 
աւելցնելով, որ հիմա այդ թուղթը պիտի չհրապարակէ, որովհետեւ ճիշդ չէ, 
աշխատանքային թուղթ է, բանակցութիւններ կ'ընթանան:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Այո՛, Ես Այդ Թուղթը Պիտի Ստորագրեմ, Որովհետեւ 
Այն 100 Տոկոսով Կը Համապատասխանէ 
ՀՀ Ազգային Շահերուն. Նիկոլ Փաշինեան

ՀՀ ԶՈՒ Յաւելեալ Ստորաբաժանումներ Տեղակայուած 
Են՝ Զրկելով Ատրպէյճանցիները Որեւէ Գործողութիւն 
Իրականացնելու Տարբերակէ. ՊՆ

12 եւ 13 Մայիսին Ատրպէյճանի Զինուած ուժերու կողմէ Սիւնիքի եւ Գեղարքու-
նիքի մարզերու սահմանային որոշ հատուածներուն մէջ իրականացուած 
սադրանքներէն ետք ստեղծուած իրադրութիւնը, 19 մայիսի առաւօտեան 
դրութեամբ, էական փոփոխութիւններ չէ կրած։
ՊՆ-էն յայտնած են, որ սադրանքի իրականացման բոլոր ուղղութիւններով թէ՛ 
տարածքները, թէ՛ ատրպէյճանցի զինուորականները, եւ թէ՛ անոնց ապահովման 
հնարաւոր ուղիները կը շարունակեն գտնուիլ հայկական ուժերու լիարժէք 
վերահսկողութեան տակ։ Աւելին՝ նախորդ երկու օրերուն ՀՀ ԶՈՒ յաւելեալ 
ստորաբաժանումներ տեղակայուած են տարածքին մէջ, իսպառ զրկելով 
ատրպէյճանցիները նոյնիսկ տեսականօրէն որեւէ գործողութիւն իրականացնելու 
հնարաւորութենէն, որպէս իրադրութեան՝ իրենց համար խելամիտ լուծում 
թողելով բացառապէս վերադարձը ելման դիրքեր։
Այդուհանդերձ, խնդրի խաղաղ կարգաւորման շուրջ բանակցութիւնները 
դեռ ընթացքի մէջ են։ ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութիւնը լիայոյս է, 
որ անոնք կու տան ցանկալի արդիւնք, եւ ստեղծուած իրադրութիւնը պիտի 
հանգուցալուծուի խաղաղ ճանապարհով։ Միեւնոյն ժամանակ, ինչպէս արդէն 
յայտարարուած է, ողջամիտ ժամկէտներու մէջ լուծման բացակայութեան 
պարագային Հայաստանի Հանրապետութեան զինուած ուժերը իրաւունք կը 
վերապահէ խնդիրը կարգաւորել այլ, այդ շարքին նաեւ ուժային տարբերակով։
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Խօսք առին հանգուցեալի 
դուստրը Ռիթա Սարուխանեանը, 
որ ԱՄՆ ծնած ըլլալով հանդերձ 
սքանչելի հայերէնով խօսեցաւ 
իր հօր ընտանեկան եւ ազգա-
յին օրերէն յուշեր պատմելով 
եւ վերջաւորութեան Ռիթան 
խոստացաւ որ իր հօր սկսած եւ 
կիսատ մնացած գործերը պիտի 
շարունակէ իրագործել։ Անոր 
յաջորդեց ողբ. Արա Ահարոնեանի 
քրոջ Արփիին զաւակը՝ Զօհրապ 
Կանիմեանին շատ յուզիչ անգլերէն խօսքով մը իր քեռիին հետ ունեցած քաղցր 
յիշատակներու պատառիկներ  յիշելով, ապա Ընկ. Փանիկ Քէշիշեան ՌԱԿ 
Կեդրոնական Վարչութեան խօսքը փոխանցեց։

Ժողովուրդը մօտեցաւ հանգուցեալի դագաղին, որուն վրայ դրուած էր ողբ. 
Արային այնքան սիրած եւ պաշտած կուսակցութեան՝ ՌԱԿ-ի դրօշակը, յարգանքի 
վերջին տեսակցութենէն ետք, բոլորը առաջնորդուեցան Կլենտէյլի Forest Lawn 
գերեզմանատունը։

Հոն թաղման կարգը կատարեցին 
Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդի 
փոխանորդ՝ Արժ. Տ. Մանուկ Քհնյ. 
Մարգարեան եւ Սրբ. Ղեւոնդեանց 
Մայր Տաճարի հոգեւոր հովիւ Տէր 
Խաժակ Քհնյ. Աբովեան։ Թաղման 
կարգէն ետք խօսք առաւ ՌԱԿ 
Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 
Ընկ. Գէորգ Հալէպլեան, ուր կարդաց 
Կեդր. Վարչութեան խօսքը, խօսք առաւ 
Կլենտէյլ քաղաքի նախկին քաղաքա-
պետ եւ ներկայիս քաղաքապետարանի 

անդամ Վրէժ Աղաճանեան, սրինգով նուագ մը կատարեց Սալբի Քրքոնեան, 
բոլոր ներկաներուն մասնակցութեամբ երգուեցաւ կուսակցութեան քայլերգը 
եւ Կիլիկիա երգը, ղեկավարութեամբ Ընկ. Դաւիթ Սամուէլեանի։

Թաղման կարգէն ետք սգակիրները գացին Ալթատինայի ԹՄՄ Պէշկէօթիւրեան 
կեդրոն հոգեճաշի համար, որ պատրաստուած էր Ողբ. Արային ընտանիքին 
կողմէ։

Ողբ. Արա Ահարոնեան ծանօթ անձնաւորութիւն մըն էր ամերիկեան Գալիֆորնիոյ 
նահանգի ու մանաւանդ Կլենտէյլի քաղաքապետարանին, ուր տարիներէ իվեր 
մեր քաղաքի յանձնակատարն էր (commissioner) էր, եւ 13 տարի շարունակ 
կազմակերպիչն էր քաղաքապետարանի Ապրիլ 24 ձեռնարկներուն։
Չորեքշաբթի, Մայիս 12-ին Արա Ահարոնեանի ընտանիքին փափաքով, 
ցաւակցական երեկոյ մը կազմակերպուած էր, ուր մեծ թիւով ազգայիններ հոն 
էին իրենց ցաւակցութիւնը յայտնելու ընտանիքին եւ  հարազատներուն, իսկ 
աշխարհատարած ՌԱԿ-ի եւ հայ մամուլի մէջ լայն արձագանգ գտաւ Ողբ. Արա 
Ահարոնեանի անժամանակ մահուան լուրը։
Հինգշաբթի, Մայիս 20-ին տեղի 
ունեցաւ Ողբ. Արային Ազգա-
յին Յուղարկաւորութիւնը։ Այդ 
տխուր առիթով, կազմուած էր 
ընտանիքի անդամներէ եւ ՌԱԿ-ի 
կուսակցականներէ բաղկացած 
Ազգային Յուղարկաւորութեան 
յանձնախումբ մը։
Առաւօտեան ժամը 10։00-ին 
Պըրպէնքի Հայց. Առաքելական 
Սրբոց Ղեւոնդեանց Մայր 
Տաճարին մէջ, հոծ բազմութեան 
մը ներկայութեամբ տեղի ունեցաւ Ողբ. Արա Ահարոնեանի տան կարգը, 
մասնակցութեամբ չորս համայնքներու պետերու։ Գերշ. Տ. Յովնան Արք. 
Տէրտէրեանի, Գերշ. Տ. Թորգոմ Եպս. Տօնոյեանի, Գերապայծառ Միքայէլ 
Եպս. Մուրատեանի (Կաթողիկէ համայնքապետ), որուն կը ներկայացնէր 
Հոգշ. Տ. Արմենակ Վրդ. Պետրոսեան եւ Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ 
պետ՝ Վերապատուելի Պերճ Ճամպազեանի ներկայացուցիչ՝ պատուելի Ճօ 
Կարապետեան։

Այդ օր իրենց մխիթարական ներկայութեամբ հոն էին Արեւմտեան Թեմի 
նահապետ՝ Թեմի նախկին երկարամեայ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վաչէ Արք. 
Յովսէփեան եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Թեմի բազմաբեղուն եւ վաստակաւոր 
նախկին Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան, որ Ընկ. Արա 
Ահարոնեանի հետ մօտիկ բարեկամներ էին։

Գերշ. Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան, 
Գերշ. Տ. Թորգոմ Եպս. Տօնոյեան 
եւ Գերշ. Տ. Յովնան Արք. 
Տէրտէրեան խօսք առնելով յիշեցին 
հանգուցեալ Արային ազգասիրական, 
հայրենասիրական, հայ մշակոյթի, 
հայ եկեղեցւոյ մատուցած իր հսկայ 
ծառայութիւնները եւ մեր երեք հոգեւոր 
պետերը Աստուծմէ խնդրեցին որ 
երկնքի արքայութեան արժանացնէ 
անոր հոգին։ Շար. Էջ 10

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Ազգային Յուղարկաւորութիւն 
Ողբ. Ընկ. Արա Ահարոնեանի
Սկիզբը Էջ 01

Ռիթա Սարուխանեան եւ Զօհրապ Կանիմեան

Ընկ. Փանիկ Քէշիշեան

Գէորգ Հալէպլեան

Գերշ. Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան

Սալբի Քրքոնեան

Գերշ. Տ. Թորգոմ Եպս. Տօնոյեան

Գերշ. Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան

 Ընկ. Դաւիթ Սամուէլեան
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* Շուշան Պաղպուտարեան ՌԱԿ Հայ Իրաւանց Խորհուրդի ատենապետին 
խօսքը ըսաւ։

* Լոս Անճելըսի մէջ գործող (Վերնատուն) միաւորի անունով խօսք առաւ Պրն. 
Պետրոս Անսրլեան։

Բոլոր խօսողները դրուատեցին եւ յիշեցին Ողբ. Արային արժանիքները, 
տաղանդները, բնաւորութեան գիծերը եւ ազգային ծառայութեան բազմերես 
աշխատանքները եւ վաստակը մեր կազմակերպութեան եւ հայ ժողովուրդի մօտ։
Մենք. Ընկ. Արա Ահարոնեանին մօտ 50 տարիէ աւելի ծանօթ եղած ենք, Պէյրութի 
Յովակիմեան Մանուկեան երկրորդական վրժ.ի տարիներէն իվեր ծանօթ էինք, 
միշտ կիրթ եւ քաղցրախօս աշակերտ մը եղած էր։ Կրակոտ, քաղցր ձայնով 
պատանի էր, մեր դպրոցէն ներս սիրուած եւ յարգուած աշակերտ մըն էր։

Մենք մինչեւ մահուան վերջին օրերուն մահուընէ 3 օր առաջ մօտ 55 վայրկեան 
խօսած ենք, ինչպէս յիշեցի այս 50 տարիներուն ընթացքին ոչ միայն մեր հանդէպ, 
այլ բոլոր իր ընկերներուն եւ ուսուցիչներուն հանդէպ բարեկիրթ եղած է։
Իր մահով մենք եւս ձեւով մը որբացանք իր ընտանիքի հարազատներուն նման։ 
ԱՄՆ այս օտար հողը թեթեւ գայ վրադ ով անհուն հայրենասիրութեամբ լեցուն 
ընկեր։ 

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

Շուշան Պաղպուտարեան

Պետրոս Անսրլեան

Հոգեճաշին գործադրուեցաւ խօսքի յայտագիր մը, հանդիսավարութեամբ ծանօթ 
բանասէր մտաւորական՝ Դոկտ. Մինաս Գոճայեանին։

Խօսք առին.
* Ելոյթ ունեցաւ ՌԱԿ. Արեւմտեան Շրջանային Վարչութեան ատենապետ եւ 
Կեդրոնական Վարչութեան ատենադպիր՝ Ընկ. Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեան։ 

* Աւօ Մակարեան կարդալով ՀԲԸՄիութեան նախագահ Պերճ Սեդրակեանի 
խօսքը։

* Մայտա Քիւրէճեան կարդաց ԹՄՄ-ի Կեդր. Վարչութեան ատենապետ Երուանդ 
Ազատեանի խօսքը։

* Մեծանուն իրաւաբան Թամար Փոլատեան Փերրոն անգլերէնով կարդաց 
ընտանիքի խօսքը։

Ընկ. Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեան

Աւօ Մակարեան

Մայտա Քիրէճեան

Գաղափարական

Շար․ Էջ 09-էն

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Թամար Փոլատեան Փերրոն

Ազգային Յուղարկաւորութիւն 
Ողբ. Ընկ. Արա Ահարոնեանի

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան



Krikor Bedros XX Gabroyan, the 
Catholicos-Patriarch of Cilicia of the 

Armenian Catholic Church has died at 
the age of 86 in Beirut, Lebanon.
Gabroyan was inaugurated Patriarch 
in 2015.

Foreign Minister of Iran Mohammad 
Javad Zarif will meet with Armenia’s 

President Armen Sarkissian, caretaker 

The Security Council of Armenia 
held a session in the government 

chaired by caretaker Prime Minister 
Nikol Pashinyan, the government told 
Armenpress.

President of Armenia Armen 
Sarkissian issued a statement, 

referring to the renewed attempts of 
the Azerbaijani side to escalate the 
situation on the border with Armenia, 
urging the international community and 
all the interested states to be maximally 
intolerant and take tough measures 
for giving adequate assessment and 
condemning Azerbaijan’s provocative 
actions, ARMENPRESS was informed 
from the press service of the President’s 
Office.
The President’s statement runs as fol-
lows, ‘’ Today, after the prolonged illegal 
encroachments on the borders and 
territorial integrity  of the Republic of 
Armenia,  Azerbaijan turned to a new 
provocation to escalate the border sit-
uation.
The Azerbaijani side opened fire in 
the direction of Armenian armed forc-
es in one of the border sections in 
Gegharkunik Province. There is one 
victim from the Armenian side. I offer 

The possibility of a potential pro-
duction of the Russian vaccine 

against the coronavirus in Armenia 
and Kyrgyzstan is under discussion, 
Russian President Vladimir Putin said 
in his speech at the EEU summit.
“As you know we succeeded in rather 
quickly creating our own very effective 
and safe vaccines against the coronavi-
rus, and soon the fourth vaccine will be 
put into circulation, the Sputnik Light,” 
he said, adding that the inoculation is 
actively proceeding in Russia.
“The production of Sputnik V is suc-
cessfully localized, our colleagues here 
already said, in both Kazakhstan and 
in Belarus. Now the possibility of start-
ing these productions in Armenia and 
Kyrgysztan is under discussion,” the 
Russian president said. He emphasized 
that Russia is the only country which is 
handing over the technologies of the 
vaccines.
Putin said that given the present-day 
circumstances Russia finds it important 
to focus on cooperation in pharmaceu-
tical safety. He said that Russian-made 
medications against the coronavirus 
have already been produced and they 
are highly effective.
He said that EEU experts must prepare 
by yearend an action plan on ensuring 
EEU countries with essential medica-
tions not only for treating the coronavirus 
but other dangerous diseases.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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News from Armenia & Artsakh Local News
Security Council discusses situation on 
Armenian-Azerbaijani border

International institutions should be maximal-
ly intolerant towards Azerbaijan’s behavior – 
President Sarkissian

Iran’s Zarif to meet with Armenia’s President, 
PM and FM during upcoming Yerevan visit

A meeting of Russian President Vladimir 
Putin and his US counterpart Joe Biden 
is expected to take place on June 15-16 
in Geneva, Switzerland, CNN said citing 
sources in the Biden administration on 
Tuesday, reports TASS.
“The officials said Geneva has emerged 
as the final contender as a host city for 
the long-discussed meeting between the 
two leaders, who are expected to come 
together on June 15-16 at the conclusion 
of Biden’s first international trip since 

U.S. Secretary of State Antony Blinken 
will visit Israel and the West Bank on 
May 26-27 as part of Washington’s 
efforts to build on the Gaza truce, a 
source briefed on the planning said on 
Saturday, reports Reuters.
Blinken’s Middle East trip would include 
visit to Egypt, which mediated the Gaza 
truce, as well as to Jordan, the source 
said.

At least 9 people have become new 
billionaires since the beginning of the 
COVID-19 pandemic thanks to the 
excessive profits made by pharmaceu-
tical companies producing its vaccines, 
The People’s Vaccine Alliance said.
The 9 new vaccine billionaires are: 
1. Noubar Afeyan, Moderna’s Chairman
2. Stéphane Bancel, Moderna’s CEO
3. Timothy Springer, an immunologist 
and founding investor of Moderna
4. Robert Langer, a scientist and found-
ing investor in Moderna
5. Ugur Sahin, CEO and co-founder of 
BioNTech
6. Juan Lopez-Belmonte, Chairman of 
ROVI, a company with a deal to man-
ufacture and package the Moderna 
vaccine
7. Zhu Tao, co-founder and chief scien-
tific officer at CanSino Biologics
8. Qiu Dongxu, co-founder and senior 
vice president at CanSino Biologics
9. Mao Huihua, also co-founder and 
senior vice president at CanSino 
Biologics
It is reported that the nine new billion-
aires have a combined net wealth of 
$19.3 billion.
 

Potential production of 
Sputnik V in Armenia under 
discussion

Patriarch of Armenian 
Catholic Church Krikor 
Bedros XX Gabroyan dies

Putin, Biden to meet in 
Geneva on June 15-16, 
sources say

U.S. Secretary of State to 
visit Israel, West Bank in 
coming days

COVID-19 vaccines create 
9 new billionaires: Modern’a 
Afeyan among them

The current situation on the Armenian-
Azerbaijani border, the process and 
further actions on solving it were dis-
cussed during the session.

deepest condolences to the family and 
relatives of the killed servicemen.
I call on relevant state bodies to make all 
efforts and take the toughest measures 
against the threats to the territorial integ-
rity of Armenia and border violations.
Condemning the provocative measures 
of Azerbaijan and steps to further esca-
late the situation, we call on the interna-
tional community and all the interested 
states to be maximally intolerant and 
take tough measures for giving ade-
quate assessment and condemning 
Azerbaijan’s provocative actions’’.

Prime Minister Nikol Pashinyan and 
caretaker foreign minister Ara Aivazian 
during his upcoming visit to Armenia, 
the Armenian foreign ministry told 
Armenpress.
“Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif will pay a visit to Armenia 
on May 26. During the visit meetings 
are scheduled with Armenian President 
Armen Sarkissian, caretaker Prime 
Minister Nikol Pashinyan and caretak-
er Foreign Minister Ara Aivazian”, the 
statement of the ministry says.
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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
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Healthcare

Community News

Consul General Of The Republic Of Armenia H.E. 
Armen Baibourtian Visits Armenian Community 
Of Seattle

16th Hampartzum Celebration Organized By The Hampartzum Committee Of The Western Diocese

From May 15-18, His Excellency Armen 
Baibourtian, Consul General of the 
Republic of Armenia in Los Angeles, 
accompanied by Consulate Advisor 
Mr. Varazadat Pahlavuni visited the 
Armenian Community of Seattle, where 
they met with Armenian leaders of the 
State of Washington.

On Saturday, May 15, the Consul 
General met with the Parish Council of 
Holy Resurrection Armenian Apostolic 
Church after which he met with the local 
entrepreneurs.

On Sunday, May 16, the esteemed 
guests visited the Holy Resurrection 
Academy, where they met with the 
administration, teachers as well as the 
students, after which they took part in 
the celebration of the Divine Liturgy.

Following the service, a public forum 
with the faithful was held. After the Rev. 
Fr. Vazgen Boyajyan welcoming remarks 
and Mr. Razmig Keutelian's presentation 
of the guests, Mr. Baibourtian provided 
detailed information about the services 
of the Consulate General and the work 
that it performs. He then proceeded 
to answer the questions of those who 
were present.
Noting that there have been issues 
in communication due to the dis-

tance between the community and the 
Consulate, the necessary measures will 
be taken to allow for easier access to 
the services of the Consulate.
The meetings with the Consul General 
were valuable and will provide grounds 
for future cooperation.

The Feast of the Holy Ascension 
(Hampartzum) was observed by the 
Armenian Church on Thursday, May 13, 
2021. The feast marks the Ascension of 
our Lord Jesus Christ into heaven on the 
40th day after His glorious Resurrection.
The festivities commenced with the 
celebration of the Divine Liturgy at St. 
Leon (Srbots Ghevontiants) Armenian 
Cathedral by the celebrant priest the 
Rev. Fr. Gevorg Abyan.
Presided over by His Eminence 
Archbishop Hovnan Derderian Primate 
of the Western Diocese of North 
America, Diocesan clergy of the Greater 
Los Angeles area participated in the 
service.
Following the service, the faithful con-
gregated at the Nazareth and Sima 
Kalaydjian Hall for the Ascension Day 
luncheon. Welcoming remarks were 

delivered by Araxie Boyamian Co-Chair 
of the Hampatzum Committee who 
thanked the faithful for attending the 
luncheon following the COVID-19 pan-
demic.
Mrs. Boyamian acknowledged the pres-
ence and the support of the Diocesan 
committees and organizations: Mrs. Lily 
Balian Chair of Protocol Committee;  
Mrs. Gladys Saroyan, Chair Ladies 
Society Central Council; Mrs. Ellie 
Andreassian , Chair Western Diocese 
Saturday School Educational Board,  
Mrs. Silvana Vartanian, Chair of Nerouj 
Network; Mrs. Sirvart Kavoukjian, 
Principal St. Peter’s Sound of Children 
Cultural Center; Maestro Raffi Mikaelian, 
Director of Shnorhali Choir of St. 
Leon Armenian Cathedral and Mrs. 
Hermine Janoyan, founding member 
of Hampartzum Committee.

In his remarks The Primate reflected 
on the significance of the Feast of 
Ascension: ”Through the Ascension of 
our Lord and Savior Jesus Christ, we 
as faithful are called upon to renew our 
covenant with God.”
The Primate congratulated and 
expressed words of gratitude to the 
sponsors Mrs. SIbil Aprahamian, 
Mrs. Edith Vartanian, and Mrs. Alice 
Navasargian for their generosity and 
benevolence.
Archbishop Derderian commended 
the selfless efforts of Hampartzum 
Committee members Co-chaired by Arpi 
Barsam, Araxie Boyamian, Co-Chair, 
Hermine Janoyan, Vice-Chair; Alice 
Chakrian, Belet Shahbazian,  Ani 
Ajemian, Heidi Kavoukjian, Diyana 

Danielian, Annette Kosker, Diruhi 
Petrossian, Marale Boyajian in organiz-
ing the event in such a short time. During 
the luncheon, guests enjoyed Sound of 
Music performed by the children of St. 
Peter Armenian Church of Van Nuys.
Delicious luncheon was served catered 
by Ritz Collection.
Guests enjoyed reading the messages 
of the traditional “Vijag prepared by Mrs. 
Ani Ajemian and Heidi Kavoukjian.
The Hamartzum Committee expresses 
wholehearted gratitude to His Eminence 
Archbishop Hovnan Derderian, the 
Primate for his continuous pastoral 
support and encouragement and wishes 
him continued in all his God-pleasing 
endeavors.

Simultaneous Infection With Covid-19 And Other 
Infections, Increases The Risk Of Death By 3 Times
Simultaneous infection with coronavirus 
and other infections increases the risk 
of death by 3 times, scientists warn.
According to Medportal.ru, back in 
September last year, there was evi-
dence that people who simultaneously 
contracted the flu and COVID-19 had 
a mortality risk twice as high as com-
pared to patients infected with only 
coronavirus.
To learn more about the risks of 
so-called co-infection, researchers at 
the University of Wisconsin reviewed 
118 studies conducted up to February 
2021. The results showed that almost 
one in five (19%) people with confirmed 

COVID-19 also carry secondary infec-
tions in the respiratory tract. Of these, 
10% are viruses, 8% are bacteria and 
4% are fungi.
Moreover, as it turned out, coinfection 
and superinfection more than threefold 
increases the likelihood of death in 
patients with COVID-19.
The need for mechanical ventilation in 
patients with coinfection is 45% higher 
than in patients with superinfection. The 
presence of other pathogens is also 
associated with a significant increase 
in hospitalization with COVID-19.
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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.
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employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build
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that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry
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and more.
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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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from 1896-1899. It accommodat-
ed Armenian refugee children 
who had escaped the Adana 
massacres. The 2 daughters of 
Rev. Harutyun Sarkissian, Rakel 
and Ovsanna, established a kin-
dergarten in Nicosia in 1900. It 
remained active until 1905. 
Nishan Ghazarian organized 
another school in 1900 in 
Larnaca. An article in the 
September 7, 1929, issue of Nor 
Avedaper by Rev. Agbabian says 
this about this school, 
The Armenian Evangelical School in Laranca has 20 students with 3 teachers. 
Until today, the school used the church premises for its daily classes. Taking into 
consideration the health-related issues for the youngsters, we have decided this 
year to initiate the building of school premises, which can cost 300 pounds. The 
same building will be used for Sunday school classes. The 150 pounds will be 
raised by the congregation in the next 3 years and the remaining 150 we rely on 
outside donors. (p.156)

The Armenian Evangelical Church in Cyprus: Identity 
The AECC, right from its early years, adopted the constitution of the Reformed 
Presbyterian Church with the exception of the following two clauses:
1. Clause 4: “Do you believe and accept the Reformed Presbyterian North 
American church conditions on faith, administration and worship order, which are 
based on the principals of the Bible?”
2. Clause 8: “Praise is an essential part of the service where the congrega-
tion should participate. The Psalms, which are written in God’s revelation, pro-
vides the necessary insight and meditation. In this respect, only the Psalms 
should be used-sung during the worship services and the rest should be omit-
ted.” 
The debate between the Armenian Evangelical Church and the Reformed 
Presbyterian Church on doctrinal and constitutional issues intensified over the 
years. The Presbyterians allowed the Armenian Evangelicals to sing hymns only 
during special festive celebrations. Despite this allowance, some missionaries 
still considered singing a sin, and repetitively brought up the issue for discussion. 
In July 1954 the two churches decided to separate. On January 1, 1962 the 
AECC became fully autonomous and independent. According to Rev. Dikran 
Kherlopian, “The Armenian Evangelical Church in Cyprus maintained its admin-
istrative relationship with the Reformed Presbyterian Church; nevertheless, it 
remained spiritually attached with the Union of the Armenian Evangelical 
Churches in the Near East” (Vosgemadian, p. 218).
The following years were challenging for the AECC. The Church Council could 
not decide who to be affiliated with. There were some who wanted to be part of 
the Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East. Others want-
ed to remain independent, taking into consideration that the civil unrest between 
the Turks and the Greeks on the island had already started. 
In December 1963, the civil fights on the island halted all aspirations and plans. 
The ethnic fightings and the de-facto demographical divisions between the 
Turkish and the Greek communities urged the AECC to abandon its premises 
and move to the Greek side of the island. 
Today, the church building is still in the Turkish occupied part of the island. It has 
been converted to a factory.
That church building was built in 1946. The inauguration was announced thus, 
Sunday, July 28 at 5 pm there will be the corner stone ceremony. The church 
pastor, Rev. Youhanna Megerditchian will lead the service. The corner stone will 
have a clay plate which will include the Bible, three daily papers one in Armenian 
(Nor Arax), another in Greek (Anexartidos) and the third one in English (Cyprus 
Mail). The plate will also include Cyprus coin money together with sand brought 
from Holy Etchmiadzin and two official writings. (Nor Arax, 1946)
The title deed is in the name of “Armenian Evangelical Reformed Presbyterian 
Church” and was issued in 1950. Here is a list of the clergy and lay leaders who 
were instrumental in leading the AECC in Larnaca and Nicosia:
•	 Rev. Siragan Agbabian (1920-1932) 
•	 Rev. Youhanna Megerditchian (1933-1947) 
•	 Rev. Hagop Sagherian (1946-1954) 
•	 Mr. Manuel Kassouni (1954-1963) 
•	 Mr. Levon Yergatian (after 1963)
•	 Mr. Nishan Helvajian (1954-1964)
•	 Mr. Aram Sarkissian (1964-1966) 
•	 Mr. Mihran Jizmejian (1966-1970). 
It is worth to make a special acknowledgement of the work and ministry of Mr. 
Manuel Kassouni. He was Rev. Dr. Yeghia Kassouni’s younger brother. Manuel 
arrived in Larnaca in 1922. He taught Arithmetic, Armenian, Geography and 
Turkish at the American Academy. He also established a small printing house to 
print Armenian books and periodicals. He initiated the Armenian Language 
Group to encourage the Armenian community to speak Armenian. He maintained 
very good relations with the Armenian Apostolic Church. For decades, Mr. 
Kassouni tirelessly served the Armenian and Greek communities. 

Dr. HRAYR JEBEJIAN

Introduction

On July 1, 1846, thirty-seven Armenian men and three women established the 
Armenian Evangelical Church in Istanbul (then Constantinople). Four years later, 
on November 27, 1850, Sultan Abdul Mejid granted formal recognition to the 
newly established Church. The Armenian Renaissance in the 19th century had 
a direct impact on the birth of the Armenian Evangelical Church. It was part of 
the great upsurge of the Armenian intellectual spirit, as “There was a revival of 
thinking in the social, economic, and religious realms” (Tootikian, 2021).
July 1, 2021, marks the 175th anniversary of the founding of the Armenian 
Evangelical Church. Hratch Chilingirian has this to say on this occasion: “One of 
the most impressive characteristics of the Armenian Evangelical church is the 
fact, despite being small in numbers among Armenians worldwide, this 175-year-
old church is one of the most active, visible, and organized institutions in the 
Armenian world” (p. 8).
The first ethnic cleansing of the 20th century – the Armenian Genocide, perpe-
trated by the Ottoman regime in 1915, devastated the vibrant Evangelical com-
munity which had 137 churches, 179 pastors, 13,891 communicant members, 
about 51,000 adherents, hundreds of elementary schools, 34 secondary schools, 
7 colleges, and 3 seminaries. The Genocide led to the creation of diaspora com-
munities around the world that are now fully equipped with churches, schools, 
universities, newspapers, political parties, and cultural, charitable, and sports 
organizations. 
A lot has been written about many evangelical churches around the globe, but 
little is known about the development, identity, and challenges of the Armenian 
Evangelical Church in Cyprus, a tiny island on the east Mediterranean Sea. 
Hence, this article.

The Armenian Evangelical Church in Cyprus: Development 
The Armenian Evangelical Church in 
Cyprus (AECC) started in 1920. 
Earlier attempts were made in the 
1890s after the Adana massacres. 
The latter gave rise to a wave of ref-
ugees that arrived in Cyprus. AECC 
was formed when more Armenian 
refugees arrived after the 1915 
Genocide. Rev. Siragan Agbabian 
delivered his first sermon on July 4, 
1920. The first communion service 
took place in 1898 in Larnaca with 26 
members participating. Eighteen of 

them were former members of the Armenian Evangelical Church in Cilicia. The 
other 6 were new Armenian Evangelical members and 2 from the Greek 
Orthodox community. 
Missionaries from the Reformed Presbyterian Church (USA) had started their 
ministry in Cyprus in 1888. Revs. Issou and Stevenson, together with their men-
tor, David Saada, had established a day school with 20 pupils. The following year 
the number increased to 60. 
In 1898, Rev. Haroutyun Sarkissian was appointed by the Reformed Presbyterian 
missionaries to work among the Armenians. Church buildings were built in 
Larnaca and Nicosia. According to Rev. Agbabian, these church buildings did not 
belong to any particular ethnic group. They were open to anyone, but the major-
ity of the attendees were Armenian. 
In 1920, the number of Armenians in the Larnaca and Nicosia churches was 45. 
Rev. Alvin Smith was appointed as the representative of the Presbyterian mis-
sion. Rev. Smith “showed special care towards the Armenians and subsequently 
gained their trust” (Agbabian, p.155).  Rev. Agbabian’s leadership initiated a 
change in delivering the sermons to the different language groups during the 
services. It was now delivered in 3 languages: English, Greek, and Turkish for 
the Armenians. Dr. Samuel Mouradian was a lay preacher who took an active 
role during the services by translating the sermons into Turkish. A new influx of 
Armenians, including Evangelicals, reached Cyprus after the French forces left 
Cilicia. Rev. Haroutyun Manoushagain, who arrived from Adana, served in the 
Nicosia church for 3 years. 
The Reformed Presbyterian mission-
aries maintained their leadership role 
until 1926. In 1927, the church struc-
tures in Nicosia and Larnaca were 
changed and 3 councils were formed, 
one for each of the English, Greek, 
and Armenian communities. In 1929, 
the number of the Armenian 
Evangelicals in Cyprus reached 283: 
5 in Famagusta, 19 in Amiantos, 112 
in Larnaca and 147 in Nicosia.
The Armenian Evangelical Church 
opened a day school, which operated 

Aremnian evangelical church Nicosia

Armenian evenagelical church 

Aremnian evangelical church Nicosia Page 14

The Armenian Evangelical Church in Cyprus: 
A Present Marked by a Bumpy Past
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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
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The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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The Armenian Evangelical Church in Cyprus: Past and Current Challenges
Between 1963 and 1965 the Church 
in Nicosia continued its services in 
the premises of the American 
Academy. After 1965 services were 
conducted once every 2 weeks. 
Services stopped completely in the 
early 1970s both in Nicosia and 
Larnaca for 3 obvious reasons. First, 
the Church did not have a spiritual 
leader after 1954. Second, after 1963 
the Church remained without its 
premises. Third, the community num-
ber decreased drastically after the 
civil unrest, as many left the island. 
By 1966 the number of Armenian 
Evangelicals had dropped from 230 
to 55. 
After the Turkish invasion in 1974, the Armenian Apostolic Church, too, lost its 
church building in Nicosia. However, they and others received compensations 
from the Cypriot government and other sources and rebuilt their church build-
ings.  The foundation stone of the new Armenian Apostolic Church in Nicosia - 
Sourp Asdvadzadzin, was laid on September 25, 1976, and was inaugurated in 
1981. There are no records which show that the AECC took similar steps in order 
to rebuild and restart. 
The AECC remained dormant until August 2005, when Dr. Hrayr Jebejian and his 
family moved to Nicosia from Beirut. He reorganized the AECC under the chair-
manship of Mrs. Nevart Kassouni-Panayiotides, the daughter of late Mr. Manuel 
Kassouni. 
The Church was revitalized. It was registered as The Armenian Evangelical 
Church in Larnaca, and services were held once a month in the Greek Evangelical 

Church premises in Nicosia. Church services were 
also occasionally held in Larnaca. Dr. Jebejian broad-
cast spiritual messages once a month for 4 years on 
the radio from the Cyprus Broadcasting Corporation 
during the Armenian program. Also, the Church orga-
nized several spiritual, cultural, and national services 
and programs that were attended by the Armenian 
community in Cyprus. Revs. Megerditch Karagueozian, 
Paul Haidostian, Vartkes Kassouni, Krikor 
Aghabaoghlou, Serop Megerditchian, Manuel 
Jimbashain, Dr. Ari Topouzkhanian, Mr. Mihran 
Jizmejian, and Mrs. Irma Dedeyan were some of the 
guest speakers who took part in these events.  

Conclusion 
Today, there are 5 Armenian Evangelical families in Cyprus. Rev. Agbabian puts 
it in a nutshell as he writes, “Cyprus for Armenians has always been a transit 
place. In this respect, the number of the community has not increased over the 
years. But the Gospel Message has been proclaimed for all the Armenians who 
have lived on the island over the years” (p. 156). 
The vision for the future is to reclaim the church building in the occupied part of 
the island, reorganize church services, reestablish ecumenical relationships, and 
reassume a leadership role in the spiritual growth of the community. Rightly Rev. 
Tootikian writes, “Obvious faults and weaknesses must not hide the deeper sig-
nificance of the Evangelical movement, because measured by its effects, it 
proved itself a potent force among the Armenian people”. No matter how bumpy 
the past has been for the church in Cyprus, it created a significant impact on the 
life of the Armenian community in Cyprus and the global Armenian Evangelical 
Church. 
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The Armenian Evangelical Church in Cyprus: 
A Present Marked by a Bumpy Past

Interview With Francis Malige

Mr and Mrs Manuel Kassouni

Mr. Francis Malige, Managing Director, Financial Institutions for the EBRD, speaks 
on how challenging the 2020 was for EBRD, the global economy recovery after 
the crisis, likelihood of new projects and opportunities, current state of the banking 
system in Armenia and fruitful cooperation with Ameriabank.
“Ameria is clearly the best place of the Armenian banks for an IPO today. To fund 
IPO you need a few things to work. One is you actually need market appetite. So 
that is not entirely dependent on Ameria. There is a crisis out there so investor 
appetite, we need to be engaged properly by the arrangers of the transaction. 
But you also need strong fundamentals. And those strong fundamentals go in 
two buckets in my view. One that you need is a minimum critical size. Ameria 
is reaching that minimum critical size which is not easy in the Armenian market 
because it’s not such a big market. But it is reaching that size. They can actually 
go and be offering a pool of investors a number of shares that will make it into a 
meaningful IPO on the international stage. And it’s not just about being big. It’s 
also about being good. And Ameria has a very good management team has very 
good products, a good set of clients and so is ready, in my view, for an IPO’’.

Healthcare
Scientists Find Main Cause Of Complications 
In Covid-19
The main cause of severe cases 
of COVID-19 is autoaggressive 
antibodies or autoantibodies: it 
is because of them that the func-
tioning of the immune system is 
disrupted. Scientists from Yale 
University found this out, and 
the results of their research were 
published in the journal Nature.
The study authors used a 
high-throughput autoantibody 
detection method called REAP 
(Rapid Extracellular Antigen Profling). It is aimed at identifying, through sequencing 
(decoding of the amino acid sequence), antibodies that target the exoproteome – a 
collection of extracellular and secreted proteins.
Scientists analyzed blood samples from 194 medical workers and patients infected 
with the SARS-CoV-2 coronavirus for the presence of autoantibodies against 2,770 
exoproteome proteins. As it turned out, patients with COVID-19 showed a sharp 
increase in autoantibody reactivity compared to uninfected people.
Most commonly, autoantibodies have been targeted against immunomodulatory 
proteins, including cytokines, chemokines, the complement system, and cell surface 
receptors. All this leads to the fact that the immune system ceases to effectively 
cope with the coronavirus, which in turn leads to complications.
Experiments on transgenic mice with the human ACE2 protein (which serves as 
a gateway for the virus to infect cells) showed that animals with autoantibodies 
were more likely to die when infected with SARS-CoV-2.
These autoantibodies remain in the human body after recovery, which explains 
the long-term postcoid syndrome. Interestingly, even mild infections can trigger 
the production of autoantibodies, which can lead to long-term health problems.
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Թագաժահրի վարակով պայմա-
նաւորուած, Հ.Բ.Ը.Մ.ի Միշիկընի 
Ալեք եւ Մարի Մանուկեան վարժա-
րանը 2020-2021 կրթական 
տարուայ նախապատրաստական 
աշխատանքները սկսաւ շարք մը 
հարցականներով: 
Ամառուան ընթացքին Հոգա-
բարձուներու հերթական ու արտա-
կարգ ժողովները, տնօրէնութեանց 
եւ ուսուցչական ամէնօրեայ 
պաշտօնական ու ոչ պաշտօնական 
հանդիպումները, ի վերջոյ եկան այն 
եզրակացութեան, որ վարժարանս 
պէտք է ապահովեր առցանց, 
ինչպէս նաեւ դպրոցաշէնքէն ներս 
մատուցուող  դասաւանդութիւններ: 
Ահա այստեղ կը սկսէր տնօրէն 
դոկտ. Յովսէփ Թորոսեանի, ինչպէս 
նաեւ դպրոցի պաշտօնէութեան 
կազմակերպչական եռուն աշխա-
տանքը՝ դասացուցակներու ճշդում, 
աշակերտական խումբերու բաժա-
նում, դասագիրքերու եւ բոլոր 
առարկաներու ծրագիրներու առցանց 
տրամադրելիութիւն: Այս ծիրէն 
ներս, Հայկական բաժանմունքն ալ, 
գլխաւորութեամբ բաժնի պատասխա-
նատու Պրն. Սեպուհ Աւետիքեանին, 
Հայերէն լեզուի դասագիրքերն ու 
պատմութեան ու գրականութեան 
նիւթերը PDF ձեւաչափով տրամադրելի 
դարձուց վարժարանիս որդեգրած 

Microsoft Teams ծրագիրէն ներս: 
Եւ ահա Սեպտեմբեր 7-ին դպրոցը 
պատրաստ էր մանկամսուրէն 
12-րդ դասարանի աւելի քան 400 
աշակերտներուն մատուցելու 
առցանց կամ դպրոցաշէնքէն ներս 
տարուող դասաւանդութիւնները: Այս 
յաջող մեկնարկը տեւեց մինչեւ Նոր 
Տարուայ արձակուրդ, երբ Միշիկընի 
մէջ Թագաժահրով վարակուողնե-
րուն թիւերը սկսան բարձրանալ: 
Միշիկընի միւս վարժարաններուն 
նման, Մանուկեան վարժարանն ալ 
որոշեց դպրոցաշէնքը փակ պահել 
մինչեւ երկրորդ կիսամեակ՝ այսինքն 
Փետրուար ամիս. մինչ այդ դարձեալ 
բոլոր դասաւանդութիւնները 
կատարուեցան առցանց: 
Հակառակ Թագաժահրի ստեղծած 
այս բոլոր դժուարութիւններուն, 
Մանուկեան վարժարանի աւարտա-
կան դասարանի աշակերտներուն 
այս տարուայ յաջողութիւնները 
գլեց անցաւ ամէն սպասելիքները: 
Այսպէս, Մարտ ամիսէն սկսեալ 
աշակերտներուն համալսարան 
ընդունուելու ծանուցագիրները կը 
հասնէին, ուրախացնելով անոնց 
ծնողները, ուսուցիչներն ու յատկապէս 
երկրորդական վարժարանի տնօրէն 
Դոկտ. Յովսէփ Թորոսեանը: Այս 
տարուայ 33 աւարտականներէն 
31-ը ընդունուեր էին Միշիկընի 

տարբեր համալսարաններ: Գրեթէ 
բոլոր համալսարան ընդունողները 
կրթանպաստներ ստացեր էին: 
Ստացուած կրթանպաստներուն 
ընդհանուր գումարը աւելի քան 
2.5 միլիոն տոլար էր: Ութը աշա-
կերտներ ընդունուեր էին Միշիկընի 
հեղինակաւոր Էնն Արպըր 
համալսարանը: Նկատի ունենալով 
անոնց կրթական բարձր մակարդակն 
ու պետական քննութիւններուն 
ստացած բարձր թուանշանները, Էնն 
Արպըր համալսարանի տնօրէնութիւնը 
ութին ալ տրամադրեր էր չորս տարուայ 
լման կրթանպաստներ: 
Այսքանը կարծէք չէր բաւեր եւ 
ահա Ապրիլի կէսէրուն, դասարանի 
լաւագոյն աշակերտուհի Եուլիա 
Վելհանը կը ստանար հեղինակաւոր 
համալսարաններու Ivy League–ի 
անդամ, Րոտ Այլընտ նահանգի 
համալսարաններէն Brown University-
էն ընդունման ծանուցագիր: Համալսա-
րանը յանձն առեր էր Եուլիային չորս 
տարուայ բոլոր ծախսերը հոգալ՝ 
ներառեալ ուտելիքը, դասագիրքերն 
ու կեցութիւնը: 
Եուլիային ծնողքը Ուքրանիայէն 
Միշիկըն փոխադրուեր էր եօթը տարի 
առաջ: Լսելով Մանուկեան վարժարանի 
յաջողութիւններուն մասին, անոնք 
անգլերէն բնաւ չիմացող փոքրիկ 
Եուլիային վստահեր էին վարժարանիս 
ուսուցիչներուն: Եուլիան քանի մը 

Հ.Բ.Ը.Մ.ի Միշիկընի Մանուկեան Վարժարանի Կրթական Տարին

Դոկտ. Ճորճ Պուռնութեան Մեծարուեցաւ Կլենտէյլի Միացեալ Կրթաշրջանը 
2021-2022 Տարեշրջանին Բնականոն 
Դասաւանդութիւններու Պիտի Վերադառնայ

Մանուկեան վարժարանաի 2020-2021 կրթաշրջանի Աւարտական դասարանի 
խմբանկար

Ձախէն աջ՝ տնօրէն դոկտ. Յովսէփ Թորոսեան, շրջանավարտներ՝ Գարին 
Գալուքեան, Դաւիթ Թոքմաճեան, Եուլիա Վելհան, Էլէյն Ազար

տարուայ մէջ ոչ միայն անգլերէնին 
սահուն տիրապետեր էր, այլ նաեւ 
սորվեր էր հայերէն լեզու, հայոց 
պատմութիւն, հայ մշակոյթ ու հայ 
գրականութիւն: Անոր սիրած վէպը 
Ամերիկահայ գրող Նէնսի Գրիգորեանի 
«Զապէլ» գործն էր, իսկ սիրած 
պատմուածքը՝ Վահան Թոթովենցի 
«Բաց կապոյտ ծաղիկներ»-ը 
(անգլերէն թարգմանութեամբ՝ “Pale 
blue flowers”): 
Աւարտական դասարանի միւս 
երեք valedictorian-ները՝ Դաւիթ 
Թոգմաճեանը, Գարին Գալուքեանը 
եւ Էլէյն Ազարը բոլորն ալ լման 
կրթանպաստներով ընդունուելով 
Էնն Արպըրի Միշիկընի համալսարան, 
կը խոստանային շարունակել իրենց 
նախորդներուն բարի համբաւը, բարձր 
պահելով Մանուկեան վարժարանի 
պատիւը: Անոնք պիտի համալրէին Էնն 
Արպըր համալսարանի հեղինակաւոր 
հայկական ուսանողական ակումբին 
շարքերը, վստահաբար ապագային 
այնտեղ կազմակերպելով հայանպաստ 
ձեռնարկներ: 
Աւարտական դասարանի աշա-
կերտները այժմ անհամբեր կը սպա-
սեն տարեվերջի վկայականներու 
բաշխման հանդէսին, որ տեղի պիտի 
ունենայ Երկուշաբթի, Յունիս 7, 2021-
ին. սակայն այս մասին՝ յաջորդիւ: 
     
 Փ. Գալուքեան  

ՖՐԵԶՆՕ.- Հայագիտական ուսմանց 
ընկերակցութիւնը (SAS) 14 Մայիսին 
տեղի ունեցած առցանց հանդիպումի 
մը ընթացքին, իր «Կեանքի մը 
իրագործումներ» մրցանակով մեծա-
րեց վաստակաւոր իրանագէտ դոկտ. 
Ճորճ Պուռնութեանը։
Մեծարեալը պատմագիտութեան մէջ 
մասնագիտացած է Քալիֆորնիոյ 
համալսարանի Լոս Անճելըսի 
մասնաճիւղին մէջ։ Ան դասաւանդած 
է այդ եւ կարգ մը այլ հաստատու-
թիւններու մէջ եւ ստանձնած նաեւ 
համալսարաններու մէջ վարչական 
պաշտօններ։ Բազմաթիւ լեզունե-
րու տիրապետող Պուռնութեանի 
ուսումնասիրութիւնները կեդրոնացած 
են Իրանի, Հայաստանի եւ Կովկասի 
պատմութիւններուն վրայ։ Ան հեղինակ 
է 36 հատորներու եւ բազմաթիւ 
ուսումնասիրական յօդուածներ, իսկ 
հայոց պատմութեան նուիրուած 
անոր գիրքը՝ «Հայ Ժողովուրդի 
Համառօտ Պատմութիւնը» (The 

Concise History of the Armenian 
People) ցարդ թարգմանուած է 
սպաներէնի, արաբերէնի, թրքերէնի, 
ռուսերէնի, հայերէնի, ճափոներէնի եւ 
պարսկերէնի:

Համաճարակը հակակշռի տակ 
առնելու ջանքերուն յաջողութեան 
նուազումին շնորհիւ, Կլենտէյլի 
Միացեալ կրթաշրջանը որոշած է 
2021-2022 տարեշրջանը վերսկսիլ 
18 Օգոստոսին՝ բնականոն դասա-
ւանդութիւններով։
Այս որոշումը միաձայնութեամբ 
տրուեցաւ Կլենտէյլի Միացեալ 
կրթաշրջանի վարչութեան կողմէ, 
կը յայտնէ վարչութեան ատենապետ 
Շանթ Սահակեան։
Յիշեցնենք, որ համաճարակին 
հետեւանքով դասաւանդումները 
առցանց կատարուեցան նախորդ 
տարեշրջանի մեծ մասին ընթացքին 
ու անցեալ Մարտին եւ Ապրիլին 
նախ մանկապարտէզները, ապա 
նախակրթարանները եւ միջնակարգ 
ու երկրորդական վարժարանները 
մասնակիօրէն վերաբացուեցան։

Կրթաշրջանը ամառնային դասա-
ւանդութիւններու նախաձեռնած 
է, նախորդ տարուան արտասովոր 
դասաւանդութիւններէն տուժած 
աշակերտներուն համար։
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Կարդացէ՛ք եւ Տարածեցէ՛ք
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ՄԱՄՈՒԼ-ը

www.ramgavar.am

Անի Յովհաննէսեանի «Ծածուկ Քարտէսը» 
28-30 Մայիսին Պիտի Ցուցադրուի NBCLX 
Կայանէն
Անի Յովհաննէսեանի «Ծածուկ 
Քարտէսը» («The Hidden Map») 
վաւերագրական շարժապատկերը 
Ապրիլի ընթացքին վեց անգամ  
ցուցադրուեցաւ Միացեալ 
Նահանգներու տարածքին, NBCLX 
կայանէն:
Քաջալերուած ֆիլմին ցուցադրու-
թեան ստեղծած խանդավարութենէն՝ 
բեմադրիչը եւ կայանը համաձայնած 
են 28-30 Մայիսին, ֆիլմը դարձեալ 
ցուցադրել նոյն կայանէն։
Ֆիլմը կը ներկայացնէ սկովտիացի 

հնագէտ Սթիւըն Սիմի հետ Անիին 
ճամբորդութիւնը դէպի Արեւմտա-
հայաստան:
Ստորեւ ցուցադրութիւններու ժամա-
նակացոյցը.
– 28 Մայիսին, կ.ե. ժամը 4-5
– 29 Մայիսին, երեկոյեան ժամը 6-7
– 30 Մայիսին, երեկոյեան ժամը 8-9
Լոս Անճելըսի մէջ NBCLX-ը ձրիաբար 
տրամադրելի է 4.3 ալիքէն, Roku-ի եւ 
Peacock-ի միջոցաւ կամ LX.com կայքին 
վրայ: Յաւելեալ տեղեկութիւններու 
համար այցելել կայքէջը:

Հաղորդագրութիւն

Բայբուրդեանը Հանդիպեց Ջեսի Գեբրիէլի Հետ

Մայիսի 21ին, Լոս Անջելեսում 
Հայաստանի գլխաւոր հիւպա-
տոս, դեսպան Արմէն Բայ-
բուրդեանը հեռավար հանդի-
պում ունեցաւ Կալիֆորիայի 
նահանգային խորհրդարանի 
անդամ, խորհրդարանական մեծա-
մասնութեան փոխառաջնորդ Ջեսի 
Գեբրիէլի հետ:
Հանդիպման ընթացքում քննար-
կուեցին Հայաստան-Քալիֆորնիա 

համագործակցութեան օրակարգի 
հարցեր: Գլխաւոր հիւպատոսն 
իր գնահատանքի խօսքն ասաց 
Ջեսի Գեբրիէլին` Կալիֆորնիա-
յի նահանգային խորհրդարանի 
Հայկական օրէնդրական խմբի 
աշխատանքներին մաս կազմելու 
համար: Դեսպան Բայբուրդեանը 
տեղեկացրեց Գեբրիէլին հայ-
ադրբեջանական սահմանամերձ 
շրջաններում Հայաստանի ինքնիշ-
խան տարածքների նկատմամբ 
Ադրբեջանի ոտնձգութիւնների եւ 
ներթափանցումների մասին: Նա 
նաեւ իր երախտագիտութիւնը 
յայտնեց Կալիֆորնիայի խորհրդա-
րանականին` իր շարունակական 
աջակցութեան համար:
Գեբրիէլը Կալիֆորնիայի նահանգա-
յին խորհրդարանի անդամ է 2018 
թուականից: Նա հանդիսանում է 
Կալիֆորնիայի օրէնսդիր մարմնի 
Հրէական խորհրդարանական 
խմբի ղեկավարը: Անդամակցում 
է խորհրդարանի հինգ յանձնա-
ժողովների եւ ղեկավարում է Սան 
Ֆերնանդօ հովտի Աշխատանքի 
եւ նորարարութիւնների յատուկ 
յանձնաժողովը:

The ADLP Western District Committee has formed a Task Force related 
to the ongoing Coronavirus Covid-19 Pandemic sweeping the globe in 
recent weeks. 
This initiative is to help the Armenian community and population at large 
to obtain necessary information regarding the latest developments and 
recommendations regarding Covid-19 and make available advisory 
guidance regarding medical, financial and social problems created 
during these critical and difficult times.
Please visit our website at; adlwd.org or call our hotline number, (626) 
247-4600 and your inquiry will be directed to one of our volunteer pro-
fessionals. 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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Ստեփանակերտի Մէջ Բացուեցաւ 
Շառլ Ազնաւուրի Կիսանդրին

Գրական-Մշակութային

ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ
Անցնող ամսուան գրեթէ աւարտին 
բացառիկ առիթը ունեցայ այցելելու 
արխիւատունը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան՝ պարզապէս 
աչքէ անցընելու յետեղեռնեան 
շրջանի սփիւռքահայ գրականու-
թեան ամենակարկառուն ներկա-
յացուցիչներէն մէկուն՝ ԱՆԴՐԱՆԻԿ 
ԾԱՌՈՒԿԵԱՆԻ արխիւային 
հարուստ նիւթերը, որոնց մէջէն զիս 
ամենաշատ հետաքրքրողը անոր 
նամակներն էին:
Ա՛րդ, ես Ծառուկեանի դուստրէն՝ 
օրդ. Նայիրի Ծառուկեանէն լսած էի, 
որ իր պաշտելի հայրը երբեք 
սովորութիւն չունէր պահելու իր 
ուղարկած նամակներուն 
պատճէնները, ինչ որ, իրօք, մեծ 
դժբախտութիւն մըն է մեզի՝ 
ընթերցողներուս եւ, ինչու չէ, նաեւ 
մեր գրականութեան համար:
Պարզ է, որ բազմաթիւ նամակներ,- ի 
վերջոյ ինչ որ մնացած է 
Ծառուկեանէն, թէկուզեւ մէկ տող, 
արժէքաւոր է անկասկած,- անհետ 
կորսուած են, իսկ կան ուրիշներ, 
որոնք մինչ օրս ի պահ դրուած են 
փակ դարակներու մէջ, եւ կարելի չէ 
զանոնք լոյս աշխարհ բերել ներկայիս: 
Անոնց համար պէտք է պատեհ 
առիթի մը սպասել:    
Ուրեմն Ծառուկեանի արխիւին մէջ 
կայ 270 թղթածրար:
Նիւթերը բաժնուած են այսպէս՝
1.   Ա. Ծառուկեանի ձեռագիրերը՝
 ա. վէպեր, յօդուածներ, 
բանաստեղծութիւններ.
2.   Նամականի՝
      ա. ուղարկած նամակներ,
      բ. ստացած նամակներ.
3.   Կենսագրական նիւթեր՝
 ա. նիւթեր իր մասին (գրա-
խօսականներ, յօդուածներ).
4.   Հաւաքած նիւթեր՝
  ա. նիւթեր Հայկական հարցի 
մասին,
      բ. Միլանի գաղթօճախին մասին,
      գ. Ռուբէն Սեւակի մասին,
      դ. Գրիգոր Զոհրապի մասին,

      ե. հաւաքած թղթակցութիւն,
      զ. հաւաքած խառն նիւթեր,
      է. «Նայիրի» ամսագրի թիւեր.
5.   Լուսանկարներ՝
      ա. առանձին,
      բ. խմբային:
Ինչպէս նախաբանիս մէջ յիշեցի, զիս 
հետաքրքրողը առաւելաբա՛ր անոր 
նամականին է: Իրողութիւնը այն է, 
որ արխիւին մէջ Ծառուկեանի 
հասցէագրած նամակները թիւով քիչ 
են՝ բաղդատած ստացածներուն: 
Կայ Նիկողոս Սարաֆեա-
նին եւ Կարպիս Ջրբաշեա-
նին ուղղուած նամակներու ամբողջ 
ծրար մը. նշելու համար կարեւորագոյն 
անունները:
Իսկ իր ստացա՛ծ նամակները, 
ինչպէս ըսի, շատ աւելի ստուար թիւ 
կը կազմեն: Արսէն Երկաթ, Նշան 
Պէշիկթաշլեան, Վազգէն Շուշա-
նեան, Արամ Հայկազ, Լեւոն 
Հախուերդեան, Յակոբ Սիրունի, 
Գէորգ Էմին, Կոստան Զարեան, 
Հրաչ Զարդարեան, Եդուարդ 
Պոյաճեան, Շահան Շահնուր եւ 
այլն, եւ այլն. ահաւասիկ մաս մը այն 
անուններէն, որոնցմէ նամակներ 
ստացած է Ծառուկեան:
Անկիւն մը մնացած ամբողջ գանձ մը, 
այնպէս չէ՞:
Անհամբե՜ր կը սպասեմ այն օրուան, 
երբ մեր տրամադրութեան տակ 
պիտի դրուի մեր անկրկնելի 
Ծառուկեանի ամբողջական 
նամականին, որ պիտի գայ որոշա-
պէս բացայայտելու եւ յստակացնե-
լու ամբողջ յիսուն տարուան ժամա-
նակահատուածի մը դիմագիծը, 
սփիւռքեան դիմագիծը:
Սակայն այնքան ալ դիւրին գործ չէ 
այս, որովհետեւ, ինչպէս կը նկատէք, 
գրեթէ «ոչինչ» կայ Ծառուկեանի 
արխիւին մէջ, ըսել կ՚ուզեմ՝ իր 
գրիչէն: Սա կը նշանակէ, որ այդ 
նամակները հրատարակել ուզողը 
պրպտումի հսկայական աշխատանք 
ունի իր առջեւ ամէն բանէ առաջ: Ան 
պարտի լամբի լոյսով գտնել 
Ծառուկեանի գրած բոլոր այն 

նամակները, որոնք կը գտնուին 
իրենց հասցէատէրերուն արխիւին 
մէջ:
Հոս կայ ուրիշ հարց մը:
Այն հասցէատէրերը, որոնք տակաւին 
ողջ-առողջ են,- երկա՜ր կեանք 
բոլորին,- պիտի չընդունին տրա-
մադրել իրենց նիւթերը: Պատճառը 
պարզ չէ՞,- անոնցմէ ոմանք իրապէս 
խիստ  անձնական բնոյթ կրնան 
ունենալ: Հետեւաբար մեզի կը մնայ 
միայն յարգել անոնց «արգիլեալ» 
գօտին: Իսկ այն հասցէատէրերուն 
պարագային, որոնք շատոնց 
մահացած են, խնդիրը քիչ մը աւելի 
պարզ է՝ բաղդատած ապրողներուն:
Ա՜հ, Ծառուկեան, որքան մեծ 
«պատուհաս» կը հասցնէիր 
գրականութեան, երբ քու մէկ հատիկ 
դուստրդ քեզի արդար «զայրոյթով» 
մը կը հարցնէր՝ «Պապա՛, ինչո՞ւ, 
ինչո՞ւ չես պահեր նամակներուդ 
պատճէնները», իսկ դուն ալ 
ամենա՜յն հանդարտութեամբ կը 
պատասխանէիր՝ «Եթէ այդքան 
արժէքաւոր են, թող ստացողնե՛րը 
պահեն»:
Քու գրիչէդ ելած խօսք մը ինչպէ՞ս 
կրնայ անարժէք ըլլալ, ո՛վ Ծառուկեան:
Սակայն ըսեմ, որ, ըստ երեւոյթին, 
դեռ բաւական ժամանակ կայ այդ 
նամակները, իմա՝ գանձերը, 
հրապարակելու համար: Իրողու-
թիւնը այդ կ՚ըսէ: Շատ հաւանաբար 
երեսուներկու տարի եւս պէտք է 
սպասել: Ուրիշ ճար չկայ:
Ամէն պարագայի, ինչպէս քիչ առաջ 
ալ նշեցի, անոնց հրապարակումը 
ուշ թէ կանուխ անհրաժեշտութիւն է: 
Վասնզի անոնք ամբողջ սերունդի մը 
կենսագրութիւնն են, վաւերական 
փաստաթուղթեր, առանց որոնց 
թերի պիտի ըլլար ուսումնա-
սիրութիւնը սփիւռքեան յատենի 
ներքին խմորումներուն, սփիւռքա-
հայ (դուք ըսէք՝ լիբանանահայ) 
գրականութեան յիսնամեայ հոլո-
վոյթին (1940-ականներէն մինչեւ 
90-ականները) եւ, որ ամենա-
կարեւորն է, կուսակցական 

խնդիրներուն:
Յ. Գ. Անցնող Հինգշաբթի Ծառու-
կեանի մահուան 32-ամեակը լրացաւ: 
Անկէ ճիշդ մէկ օր առաջ 
հեռաձայնային խօսակցութիւն 
ունեցայ օրդ. Նայիրի Ծառուկեանին 
հետ: Ան ուրեմն ըսաւ՝ «Մայիս 20... 
այս օրը մահացաւ հայրս... ա՜հ, 
վաղն է...»: Ու ձայնը խեղդուեցաւ 
կոկորդին մէջ: Ան ինծի պատմեց 
յուզիչ դրուագ մը հօրը վերջին 
օրերէն: Այսպէս սկսաւ՝ «Հազիւ 
վերջին մի քանի շաբաթը յայտնի 
եղաւ, որ ան հիւանդ է: Ամէն ինչ 
երեք շաբթուան մէջ եղաւ-
վերջացաւ: Ան արդէն միշտ 
կ՚ըսէր մօրս՝ «թող երկար չտեւէ, 
շուտ թող ըլլայ-վերջանայ, 
որպէսզի դո՛ւք, դո՛ւք չչարչա-
րուիք»: Ուրեմն տունն էինք: Ան 
զօրաւոր հազ կ՚ունենայ: Մայրս 
կը նկատէ... արիւնը: Անմիջապէս 
հիւանդանոց կ՚երթան: Ես յետոյ 
կ՚իմանամ ամէն ինչ»։ Կը լսեմ օրդ. 
Նայիրիին լացը: Իմ ալ տրա-
մադրութիւնս կը փոխուի: Եւ ան 
այսպէս կ՚եզրափակէ իր 
խօսքը՝ «Վերջին օրերն էին: Ան 
քնեֆէ շատ կը սիրէր: Իրեն 
հարցուցի՝ «Պապի՛, քեզի քնեֆէ 
բերե՞մ, կ՚ուտե՞ս»: «Բե՛ր, բե՛ր,- կը 
պատասխանէ Ծառուկեան,- վաղը 
թերեւս ուտող չգտնես»: Թող 
յիշատակը անթառամ մնայ:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Ստեփանակերտի Շառլ Ազնաւուրի 
անուան մշակոյթի կեդրոնի տարածքին 
վրայ գտնուող Հայ-ֆրանսական 
բարեկամութեան պուրակին մէջ, 
22 Մայիսին տեղի ունեցաւ Շառլ 
Ազնաւուրի կիսանդրիի բացման 
արարողութիւնը: Այս մասին կը 
տեղեկացնէ Artsakhpress.am-էն։
Կիսանդրիին բացման պատիւը 
տրուած էր քանդակագործ եւ 

կիսանդրիի հեղինակ Եուրի 
Յովհաննիսեանին եւ Շառլ Ազնաւուրի 
անուան մշակոյթի կեդրոնի տնօրէն 
Արմէն Յովսէփեանին:
Յովսէփեան, ներկայացնելով Ազնա-
ւուրի կենսագրութիւնը՝ բարձր 
գնահատեց մեծանուն երգիչին դերը 
եւ վաստակը համաշխարհային մշա-
կոյթին ու հայ ժողովուրդի կեանքին 
մէջ:

Փարիզի Մէջ՝ Շառլ Ազնաւուրի 
Կիսանդրիի Բացումը

Ժան Էքեան Փարիզէն կը գրէ, թէ 
Շաբաթ, 22 Մայիսին կատարուեցաւ 
քօղազերծումը Շառլ Ազնաւուրի 
կիսանդրիին, որ կը գտնուի Փարիզի 
Օտէոն խաչմերուկին վրայ։ Բացումը 
կատարեց քաղաքապետ Անն 
Հիտալկօ. ներկայ էին Ազնաւուրի 
ընտանիքի անդամները, Ֆրանսայի 
մօտ Հայաստանի դեսպան Յասմիկ 

Դոլմաջեան, քաղաքապետարանի 
կցորդներ եւ շրջանի ընտրեալ 
ներկայացուցիչներ։
Նշենք, որ կիսանդրին գործն է 
արուեստագիտուհի Ալիս Մելիքեանի. 
ան զայն 1964ին քանդակած եւ 
նուիրած էր Ազնաւուրին, անոր՝ 
Հայաստան առաջին այցելութեան։
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լոյսին տակ` առանց եկեղեցւոյ 
վերակառուցման:
Ի հարկէ, տաճարը պէտք է 
վերակառուցուի անցեալ աշնան 
ազրպէյճանական գնդակոծու-
թիւններուն պատճառած վնասին 
պատճառով: Մնացած վայրերը պէտք 
է պատշաճ կերպով վերականգնուին 
եւ պահպանուին»,- ըսած է USCIRF 
յանձնակատար Նատին Մայենցան:
2021 թ. տարեկան զեկոյցին 
մէջ USCIRF-ը ԱՄՆ Պետական 
բաժանմունքը հրաւիրած է 
Ազրպէյճանը ներառելու իր յատուկ 
ցուցակին մէջ`դիտարկելու կրօնի 
ազատութեան լուրջ խախտումները 
կամ անհանդուրժողականութիւնը:

Կրօնական Ազատութեան Միջազգային 
Յանձնաժողովը (USCIRF) Մտահոգուած է 
Շուշիի Ղազանչեցոց Եկեղեցւոյ Վիճակով

Ուսումնասիրութիւններու Հետքերով

Պէտք է Ապրինք Արժանի Մեր Հերոսներու 
Նահատակութեան. Բագրատ Սրբազան

Շարժապատկերի Փառատօնի 
Մասնակցելու Առիթ

Կրօնական ազատութեան միջազգային 
յանձնաժողովը՝
USCIRF-ը, մտահոգուած է, որ 
Ազրպէյճանի «Կրօնական ազա-
տութեան մասին» օրէնքին մէջ 
առաջարկուող փոփոխութիւնները 
չեն անդրադառնար անցեալ տարի 
USCIRF յանձնակատարներու կողմէ 
բարձրացուած հարցերուն, ինչպիսիք 
են Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ 
Ղազանչեցոց եկեղեցւոյ վիճակը:
«USCIRF-ը անհանգստացած է այլ 
աղօթատեղիներու ամբողջակա-
նութեան մասին տեղեկութիւններով, 
ինչպիսիք են Շուշիի Ղազանչեցոց 
հայ առաքելական եկեղեցին, որու 
գմբէթները, ըստ ամենայնի, հանուած 
են «վերականգնման» լուրերու 

Մենք՝ այսօր ապրողներս, մեզի պէտք 
է իրենցմով չափենք։ Մեր խնդիրը 
այսօր հերոս տղոց հետ նոյնանալու 
ցանկութիւնն է,-«Հնչող ձայներ» 
ժողովածուի շնորհանդէսի ընթացքին, 
ըսած է Տաւուշի թեմի առաջնորդ, 
Արցախի պատերազմի մասնակից 
Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանեան։
Խնկո-Ապոր գրադարանին մէջ 
կայացած շնորհանդէսին ժամանակ, 
Տաւուշի թեմի առաջնորդը,  նշած է, որ 
մեր հայրենիքը կը գտնուի ամենաբարդ, 
ամենածանր ժամանակաշրջանի մը 
մէջ։

Երեւանի մէջ վերջին օրերուն տեղի 
ունեցաւ «Արարատեան դաշտի 
ջրային պաշարներու կայուն 
կառավարման հեռանկարները» 
խորագրեալ խորհրդաժողով 
մը։ Այս առթիւ քննարկուեցան 
տարածքաշրջանի ջուրի խնդիրները 
եւ անոնց բացասական հետեւանքները 

ՀԲԸՄի նախաձեռնութեամբ՝ հայ 
բեմադրիչներու կարճատեւ ֆիլմերու 
նուիրուած փառատօն մը տեղի պիտի 
ունենայ 18 Նոյեմբերին, Նիւ Եորքի 
հռչակաւոր «Լինքըն» կեդրոնին մէջ։
Կազմակերպիչները կը տեղեկացնեն, 
թէ մասնակցիլ փափաքողները պէտք է 
իրենց առաւելագոյնը 20 վայրկեաննոց 
ֆիլմերը ներկայացնեն մինչեւ 7 
Սեպտեմբեր։
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար 
դիմել performingarts@agbu.org 
հասցէին։

Ազնաւուրի որդին՝ Նիքոլա Ազնաւուր

Փարիզի Քաղաքապետ Անն Հիտալկօ

«Մեր ուղերձները չորցած են, կեղծ են։ 
Մեր կեանքը պէտք է ապրինք այնպէս, 
որ արժանի ըլլանք այս հերոսներու 
նահատակութեան»,- նշած է Տաւուշի 
թեմի առաջնորդը։

Հայաստանի տեսակէտէ։ Այս մասին 
կը գրէ «Ժամանակ»ը:
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 
Միջազգային զարգացման գործա-
կալութեան «Գիտական յառաջադէմ 
փորձագիտութիւններու օգտագործում 
եւ համագործակցութիւն յանուն 
պաշարներու համալիր պահպանու-

թեան» ծրագրի շրջանակներէն 
ներս կազմակերպուած էր այս 
խորհրդաժողովը։ Զանազան 
մասնագէտներ եւ ոլորտի պատասխա-
նատուներ խորհրդածութիւններով 
հանդէս եկան Արարատեան 
դաշտավայրի արթեզիէն աւազանի 
ներկայ վիճակին, պաշարներու 
պահպանման եւ կայուն օգտա-
գործման հեռանկարներուն շուրջ։
Ստորերկրեայ ջուրերու ծաւալներու 
վերաբերեալ Հայաստանի կառա-
վարութեան որոշումները մինչեւ 
վերջերս կ՚առնուէին 1983-1984 
թուականներու տուեալներու 
հիման վրայ։ Այժմ այս առումով նոր 
գործընթաց մը կը սկսի։
Արարատեան դաշտավայրի արթեզիէն 

աւազանը ունի ստորերկրեայ 
ջուրերու զգալի պաշարներ, որոնք 
կ՚օգտագործուին կենցաղային, 
ոռոգման, ձկնաբուծութեան եւ 
արտադրական նպատակներով։ 
Աւազանի ջուրը կ՚օգտագործուի 
նաեւ Մեծամօրի աթոմակայանի 
հովացման համակարգին համար։ 
Ուսումնասիրութիւնները ցոյց կու 
տան, որ վերջին տասնամեակին 
ստորերկրեայ ջուրի մակերեսը իջած 
է զգալիօրէն, իսկ արթեզիէն գօտին 
կրճատուած է շուրջ 67 տոկոսով։ 
Պաշարներու հիւծման հետեւանքով 
Արարատեան դաշտի աւելի քան 
երեսուն համայնք ներկայիս խմելու 
կամ ոռոգման ջուրի խնդիրներ կը 
դիմագրաւէ։

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 

համար կարելի է այցելել՝ 

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/

Գրական-Մշակութային

բանաստեղծի թողած վիթխարի 
ժառանգութեան վերարժեւորումով, 
այլեւ կը բնորոշուի թարգմանութեան 
որակով ու մակարդակով։ Արդարեւ, 
Զահրատի բանաստեղծութիւններու 
թարգմանութիւնը կատարուած է 
գրականագէտ Սօսի Անթիքաճեանի 
կողմէ։ Այս վերջինը բազմատասնեակ 
տարիներու ակադեմական գործու-
նէութեան ամբողջին մէջ քանիցս 
ուշադրութեան առարկայ դարձուցած 
է Զահրատի բանաստեղծութիւնը։ Ի 
լրումն այդ բոլորին, ներկայիս կազմած 
է այս հատընտիրը։ Սօսի Անթիքաճեան 
այս գիրքը կազմելու ժամանակ 
նկատի առած է Զահրատի այն ութ 
գիրքերը, որոնք հրատարակուած 
են 1960 թուականէն սկսեալ մինչեւ 
2004 թուականը։ Սօսի Անթիքաճեան 
գրականագիտական ակադեմական 
գործունէութիւնը յառաջ կը տանի 
անգլերէնով։ Ան ստացած է հայկական 
կրթութիւն, ուստի գիտէ հայերէն, 
նաեւ՝ բնականաբար թրքերէն։ 
Այս երեք լեզուներու իմացութեան 
հանգամանքը տարբեր խորք մը, 
եզակի բնոյթ մը վերագրած է Սօսի 
Անթիքաճեանի կողմէ կատարուած 
թարգմանչական աշխատանքին։ Նոր 
գիրքին մէջ ան յատկապէս ընդգծած է, 

անգամ բանալ վերականգնուած 
ցուցանմոյշներու ցուցադրութիւն 
մը։ Ըստ տնօրէնուհիին կողմէ 
ներկայացուած բացատրութիւններուն, 
ներկայ ցուցադրութիւնը միայն 
վերականգնուած կտաւները չի 
ներկայացներ, այլ կը ցոլացնէ անոնց 
վերականգնման ուղղութեամբ 
գործադրուած մասնագիտական 
աշխատանքի բարդագոյն 
գործընթացը։
Ցուցահանդէսի ծիրէն ներս, 
կտաւներու առընթեր կարելի 
է տեսնել վերականգնման 
անկիւններ, ուր կան պատռած, 
նկարաշերտի կորուստներով, 
թափուածքներով կտաւներ, ինչպէս 
նաեւ կոտրած կամ բացակայող 
հատուածներով առարկաներ։ 
Վերականգնման ենթատարածքի 
ամենահետաքրքրական «նմոյշնե-րու» 
շարքին կը գտնուին գերարդիական 
մանրադիտակը եւ ուլթրամանիշա-
կագոյն լամբարը, որոնցմով այցելուն 
հնարաւորութիւն կ՚ունենայ ինքն իսկ 
զննելու առարկաներու վնասները, 
նախկինին մէջ կատարուած 
երանգաւորումներն ու ապագայ 
միջամտութիւնները։ Ցուցահանդէսի 
այցելուները կ՚ունենան նաեւ բացառիկ 
հնարաւորութիւնը՝ հաղորդակցելու 
մասնագէտներու հետ եւ հետեւելու 
անոնց աշխատանքին։
Պատկերասրահի վերականգնման 
ու պահպանման բաժնի վարիչ 
Իկոր Պօղոսեան այս առթիւ 

Պարզութեան Մէջ Խորք

Արուե՞ստ Թէ Գիտութիւն. Երեք Վերականգնուած Կտաւի Պատմութիւն

Գոհունակութեամբ վերահասու 
կ՚ըլլանք, թէ «Sözcükler» հրատա-
րակչութիւնը ներկայիս լոյս ընծայած 
է շատ հետաքրքրական ու շահեկան 
գիրք մը, որ կը կոչուի «Ben O Çiçek 
Açmış Erik Ağacıyım»։ Այս մասին կը 
հաղորդէ «Ժամանակ»ը:
Մեծանուն բանաստեղծ Զահրատի 
հատընտիրներու թարգմանութիւնն է 
այս մէկը։ Զահրատ, որ կենդանութեան 
շրջանին դարձած էր դասական մը 
եւ եղած էր արեւմտահայերէնով 
արտադրած՝ ամենաբարձր ձգողա-
կանութեամբ արդի բանաստեղծներէն 
մին, թարգմանուած էր բազմաթիւ 
լեզուներու։ Բազում մշակոյթներէ, 
աշխարհահայեացքներէ մարդոց 
սրտին, մտքին առաւելագոյնս 
հասնելու կարողութիւնը ունէր մեծ 
բանաստեղծը։ Իր մահէն վերջ ալ 
Զահրատի թողած ժառանգութիւնը 
կը բիւրեղանայ ժամանակներու մէջ։ 
Իր աւանդը նորովի կ՚ընկալուի՝ միշտ 
պահելով համամարդկային պատգամի 
թարմութիւնը ու միշտ պահպանելով 
մշակոյթներ կամրջելու կարողութիւնը։
Այս բոլորին տեսակէտէ յատկանշա-
կան է Զահրատի նոր հատընտիրը։ 
Բայց եւ այնպէս, գիրքին արժէքը 
չի սահմանափակուիր միայն 

Երէկ, Երեւանի մէջ, Հայաստանի 
Ազգային պատկերասրահի երդիքին 
տակ բացուեցաւ եզակի ցուցահանդէս 
մը։ «Արուե՞ստ, թէ գիտութիւն. երեք 
վերականգնուած կտաւի պատմութիւն. 
Բաշինջաղեան, Կոջոյեան, Սարեան» 
խորագրեալ այս ցուցահանդէսը 
գեղարուեստասէրներու հետաքրքրու-
թեան առարկայ դարձաւ զուգադիպելով 
նաեւ Թանգարաններու միջազգային 
օրուան։ Այս ցուցահանդէսի ծիրէն 
ներս ներկայացուած են 20-րդ դարու 
հայ ականաւոր նկարիչներէն Գէորգ 
Բաշինջաղեանի, Մարտիրոս Սարեանի 
եւ Յակոբ Կոջոյեանի կտաւները։ 
Սոյն կտաւները Հայաստանի 
Ազգային պատկերասրահին կողմէ 
վերջերս վերանորոգուած են եւ 
այժմ գեղարուեստասէրներու 
լայն շրջանակին ներկայացուած՝ 
վերականգնուած ձեւով։
«Արմէնփրէս»ի հետ զրուցելու 
ժամանակ Հայաստանի Ազգային 
պատկերասրահի տնօրէնուհի 
Մարիա Յակոբեան տեղեկացուց, որ 
այս ցուցահանդէսով արդէն կը սկսի 
«Վերականգնուած ցուցանմոյշներու 
պատմութիւն» նախագիծը, որու 
ծիրէն ներս պարբերաբար պիտի 
ներկայացուին վերականգնուած 
ստեղծագործութիւններ։ Մարիա 
Յակոբեան դիտել տուաւ, որ 
Հայաստանի Ազգային պատկե-
րասրահը որոշած է անդրադառնալ 
վերականգնման եւ կառոյցի 
պատմութեան մէջ առաջին 

որ Զահրատի բանաստեղծութիւնները 
պարզ լեզուով մը գրի առնուած են, 
առերեւոյթ դիւրաւ ընկալելի են, 
սակայն իրենց կառուցուածքով 
բազմաշերտ իմաստներ կը 
բովանդակեն ու բաց են զանազան 
մեկնաբանութիւններու։ Անթիքաճեան 
Զահրատը որակած է «կարճ պահե-
րու բանաստեղծը», որ առօրեայէն 
փոքր դրուագներ, պաստառներ 
կը մատուցէ։ Գրականագէտ-
թարգմանչուհին մատնանշած է նաեւ, 
որ Զահրատի բնորոշ ամենակարեւոր 
առանձնայատկութիւններէն մին 
լաւատեսութիւնն է։ Բանաստեղծը թէեւ 
աշխարհի բոլոր անարդարութիւնները 
կը դիտարկէ, բայց եւ այնպէս, իր 
գործերը տխուր չեն։ Իր գործերուն մէջ 
ապրելու կորովը կը գերիշխէ եւ անոր 
բանաստեղծութիւնները կ՚առթեն 
մարդոց նկատմամբ սէր եւ կեանքի 
նկատմամբ եռանդ։
Սօսի Անթիքաճեան գրի առած 
է նաեւ գիրքի յառաջաբանը, որու 
մէջ Զահրատի առընթեր ամփոփ 
բացատրութիւններ տուած է հայկական 
բանաստեղծութեան մասին։ Գիրքին 
մէջ ընթերցողներուն հնարաւորութիւն 
ընձեռուած է թրքերէնով հաղորդ 
դառնալու Զահրատի աւելի քան 
հարիւր ստեղծագործութիւններուն։
Վստահաբար, տեղացի գրասէրներուն 
տեսակէտէ հաճոյք մը պիտի ըլլայ 

նշեց, որ Հայաստանի Ազգային 
պատկերասրահը ներկայիս կը նշէ իր 
100-ամեայ յոբելեանը։ Իրենց բաժինն ալ 
հիմնուած է 1950 թուականին։ Ցայսօր 
այնտեղ բազմաթիւ մասնագէտներ 
աշխատած են։ Հայաստանի Ազգային 
պատկերասրահէն ներս ի պահ 
դրուած նմոյներու շարքին 15 հազարը 
վերականգնման կարիք ունի։ Ըստ Իկոր 
Պօղոսեանի բացատրութիւններուն, 
տարուայ ընթացքին այս բաժինը 
ամբողջութեամբ կը վերականգնէ 
10-12 աշխատանք։ Իկոր Պօղոսեան 
տեղեկացուց նաեւ, որ յոբելենա-
կան շրջանին նախատեսուած է 
«Յիշողութեան կերպարանքները» 
խորագրեալ միջազգային սեմինար 

այս գիրքին ծանօթանալը՝ որքան 
որ Զահրատի գործերը նախապէս 
ալ թարգմանուած ըլլան, որովհետեւ 
սա իսկապէս կատարեալ ու բազմա-
կողմանի աշխատանքի մը պտուղն է։ 
Յամենայնդէպս, հայ գրասէրներն ալ 
կրնան անուշադրութեան չմատնել 
այս նոր հրատարակութիւնը, եթէ 
նոյնիսկ կարելիութիւն ունեցած ըլլան 
Զահրատի գործերը արտադրուած 
լեզուով կարդացած ըլլալու։  

մը, որու շրջանակներէն ներս 
Հայաստան պիտի այցելեն աշխարհի 
զանազան երկիրներէ վերա-
կանգնման մասնագէտներ ու պիտի 
քննարկուին այս ոլորտի բազմաթիւ 
մասնագիտական հարցեր։
Բաշինջաղեանի, Սարեանի եւ 
Կոջոյեանի այն կտաւները, որոնք 
ներկայիս կը ցուցադրուին, վերա-
կանգնուած են վեց ամսուայ 
ընթացքին։ Այդ գործերը ծայրայեղ 
ծանր վիճակի մը մատնուած 
էին։ Շնորհիւ կատարուած լուրջ 
աշխատանքին, այս կտաւները պիտի 
զարդարեն Հայաստանի Ազգային 
պատկերասրահի դահլիճները։

«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: 
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«Չիփս»-երու Կանոնաւոր Օգտագործումը 
Կը Վնասէ Առողջութեան

Ինչպիսի՞ Սնունդ Կ ՛օգնէ Կանխելու 
Մազաթափութիւնը

Մարդիկ հակում ունին գիրնալու 
գետնախնձորի «չիփս»-երու կանո-
նաւոր օգտագործումի պարագային, 
ըսած է սննդաբան Լորէն Մանակեր:
«Eat This, Not That!»-ի համաձայն, 
գետնախնձորի «չիփս»-երը կրնան 
շատ բարձր ջերմուժ ունենալ՝ 
յաճախ կամ մեծ քանակով ուտելու 
պարագային: Մէկ բաժինը կ՛ենթադրէ 
18 «չիփս», որ կը համապատասխանէ 

Մազաթափութեան հիմնական 
պատճառները ընդհանրապէս ցած 
սպիտակուցային եւ ցած ջերմուժային 
սննդականոններն են, վատառողջ 
սնունդը, շատ արագ կշիռքի կորուստը 
եւ օրկանիզմին մէջ զինքի, երկաթի ու 
վիթամին B12-ի պակասը, յայտնած 
է սննդագէտ Քինիթա Քատաքիա 
Փաթել:
Մազաթափութենէն խուսափելու 
համար, մասնագէտը կը յանձնարարէ 
նախ կանոնաւորել սպիտակուցներու 
ստացումը, որովհետեւ մազերը 
հիմնականին մէջ բաղկացած են 
«քերաթին»-էն, որու «սինթեզ»-ին 
համար անհրաժեշտ է «պայոթին» 
(վիթամին H) եւ ամինօթթուներ:
Սննդագէտը կը յանձնարարէ օրկա-
նիզմին մէջ ֆոլաթթուի, զինքի եւ 
վիթամիններու պակասի քննութիւններ 
կատարել: Եթէ պակաս կայ, պէտք է 

28 կրամի, սակայն շատեր չեն 
սահմանափակուիր ատով, աւելին՝ 
զայն կը թաթխեն «սոս»-երու մէջ, որ 
յաճախ նոյնպէս մեծ ջերմուժ ունին:
Փորձագէտը կը յանձնարարէ, որ 
նիհարնալ փորձող մարդիկ հետեւին 
գետնախնձորի «չիփս»-եր ուտելու 
չափաբաժինին կամ գտնեն աւելի 
օգտակար այլընտրանք, որպէսզի 
պահպանեն իրենց առողջութիւնը:

ամբողջացնել՝ սննդականոնին մէջ 
անհրաժեշտ նիւթեր աւելցնելով:
Եթէ սննդականոնը շտկելէն ետք 
մազաթափութիւնը չի դադրի, 
սննդագէտը կը յանձնարարէ դիմել 
մասնագէտի:

Afhil.com

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Երեւանի Մէջ Բարձրացած Քամին Նիւթական Մեծ 
Վնասներ Պատճառած Է 
Երեւանի շարք մը փողոցներու եւ որոշ մարզերու մէջ 23 Մայիսին, քամիի 
հետեւանքով վնասուած են տանիքներու կառուցատարրեր, ծառի ճիւղեր, 
ելեկտրական լարեր։ Այս մասին կը տեղեկանանք ԱԻՆ-էն։
«Մայիսի 23-ին, ժամը 16։22-ից սկսած Ճգնաժամային կառավարման ազգային եւ 
մարզային ճգնաժամային կառավարման կեդրոններ ահազանգեր են ստացուել, 
որ Երեւանի Կասեան, Գր. Արծրունու, Րաֆֆու, Աւետիսեան, Բաշինջաղեան, 
Մազմանեան, Նալպանտեան փողոցներում, Արարատի եւ Արմաւիրի մարզերում, 
Կոտայքի մարզի Աբովեան քաղաքում, Շիրակի մարզի Գիւմրի քաղաքում 
քամու հետեւանքով վնասուել են տանիքների կառուցատարրեր, ծառի ճիւղեր, 
ելեկտրական լարեր։
Դէպքի վայր են մեկնել ԱԻՆ ՓԾ փրկարարական ուժերի վարչութեան յատուկ 
նշանակութեան փրկարարական աշխատանքների իրականացման կեդրոնի 
փրկարարական խումբը, Ճգնաժամային կառավարման ազգային կեդրոնի 
խումբը, Երեւան քաղաքի եւ մարզային փրկարարական վարչութիւնների 
հրշէջ-փրկարարական ջոկատներից մարտական հաշուարկներ։
Ժամը 19։30-ի դրութեամբ փրկարարները իրականացնում են համապատասխան 
աշխատանքներ»,- ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ։

 
 
 
 
 
 

                                                                                    
  
  
  
  
  
  

                    
  

        
  
  

                                                                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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
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«Զինծառայողներու Ապահովագրութեան» 
Հիմնադրամը Մայիս 24-Ի Դրութեամբ 
Հատուցած Է 5 Հազար 116 Շահառուի

Իրանի Մէջ 160 Հայ Զինուորներ Գտնուելու 
Մասին Լուրերը Չեն Համապատասխաներ 
Իրականութեան. Դեսպանութիւն

ՀՀ Մուտք Գործելու Ընթացակարգի Մէջ Տեղի 
Ունեցած Են Փոփոխութիւններ. ՀՀ ԱԳՆ

Թիֆլիսի Մէջ Ատրպէյճանցիներու Ու 
Քիւրտերու Միջեւ Զանգուածային Ծեծկռտուք 
Տեղի Ունեցած Է

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 
վրա անսպասելի և անակնկալ հարձակումը 
հայերի հիշողության մեջ դաջված որևէ 
իրադարձությանը նման չէր։ Այն ցնցեց ողջ 
հայերին՝ ստիպելով աջակցություն ցուցաբերել 
սեփական Հայրենիքին։ Մեր սրտերն ամենից 
շատ ոգեշնչում էին հայաստանցի և արցախցի 
մեր եղբայրների ու քույրերի քաջությունը, 
զոհաբերությունը եւ այն հերոսական պայքարը, 
որը, հանուն ազատության, նրանք մղում էին 
բռնարարների դեմ։ 

Նոյեմբերի հրադադարի մասին կնքված 
համաձայնագրով՝ դադարեցին ռազմական 
գործողությունները, սակայն մեր Հայրենիքին եւ 
ժողովրդին պատճառված վնասները զգալի էին։ 
Տնտեսական  ճգնաժամին ու համավարակով 
պայմանավորված բարդ իրավիճակին ավելա–
ցան նաև վիրավոր հազարավոր զինծա–
ռայողները, անապաստան մնացածները, 
սգակիր ընտանիքներն ու Արցախից տեղա–
հանված քաղաքացիները, որոնք այսօր խիստ 
կարիք ունեն ֆինանսական, հոգեւոր, բժշկական 
եւ հոգեբանական աջակցության։

Չնայած այն հանգամանքին, որ որոշ 
արցախցիներ հայրենդարձվել են Արցախ, 
սակայն շուրջ 40 հազար մարդիկ անօթեւան են 
մնացել, կորցրել են իրենց տները եւ տեղ չունեն 
վերադառնալու․ այս ընթացքում ստիպված 
մնալու են Հայաստանում։

ԱՐՑԱԽԸ 
Ձեր առատաձեռն ներդրումը՝ յուրաքանչյուր օր 
մեկ դոլարի չափով, կարող է փրկել մի ընտանիքի, 
որը պատերազմի հետևանքով բախվել է 
բազմաթիվ փորձությունների եւ տեղահանության 
ու ստիպված է նոր կյանք կառուցել։  
Արցախի ժողովուրդը, որի հերոսությունը 44 օրյա 
դաժան պատերազմում ոգեշնչում էր մեզ, հիմա մեր 
օգնության կարիքն ունի՝ որոշակի կայունություն եւ 
խաղաղություն գտնելու այս անորոշության մեջ։

ԴԵՌ ՔՈ ԿԱՐԻՔՆ ՈՒՆԻ

ԱՋԱԿՑԻՆՔ ԱՐՑԱԽԻՆ ծրագիրը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի նախաձեռնութիւնն 
է՝ հայ ժողովրդի համընդհանուր աջակցությունը բերելու մեր կարիքավոր քույրերին 
եւ եղբայրներին։

ԱՊԱՀՈՎԻՐ ՍՆՈՒՆԴ, ԿԱՑԱՐԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ  
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՅՍ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐՈՎ

ՄԵԿ ՄԱՐԴԸ  
125 ԴՈԼԱՐ ԱՄՍԵԿԱՆ

ՄԵԿ ԸՆՏԱՆԻՔԸ՝ 
ԲԱՂԿԱՑԱԾ 2-4 ՀՈԳՈՒՑ 

220 ԴՈԼԱՐ ԱՄՍԵԿԱՆ

ՄԵԿ ԸՆՏԱՆԻՔԸ՝ 
ԲԱՂԿԱՑԱԾ 5-7 ՀՈԳՈՒՑ 

275 ԴՈԼԱՐ ԱՄՍԵԿԱՆ

ԱՌՑԱՆՑ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ARTSAKHOUTREACH.ORG
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Ձեր նախընտրած տեղեկությունը կարող եք ավելացնել այստեղ

Ձեր նախընտրած տեղեկությունը կարող եք ավելացնել այստեղ

«Զինծառայողներու ապահովագրու-
թեան» հիմնադրամի շահառուներուն 
թիւը փոփոխուած է. սեպտեմբեր 27-ին 
թշնամւոյն կողմէ սանձազերծուած 
պատերազմին հետեւանքով զոհուած 
եւս 260 հերոս զինծառայողներու 
ընտանիքներ այսօր հատուցում 
ստացած են։
Այսպիսով՝ ընդհանուր հատու-
ցումներուն թիւը 5 հազար 116 է, որմէ 
3 հազար 294-ը` այս պատերազմին 
հետեւանքով, 416 հոգի Հիմնադրամի 
շահառու դարձած է նախքան 2020 
թուականի պատերազմը: Անուա-
նացանկին կրնաք ծանօթանալ 
հետեւեալ յղումով՝ bit.ly/38p9RIN։ 
Հիմնադրամի «Կամուրջ» ծրագրով 
հատուցուած են 1.406 շահառուներ, 

Երեւանի մէջ Իրանի դեսպանութիւնը 
հերքած է այն լուրերը, որ 160 հայ 
զինծառայող կը գտնուի Իրանի մէջ:
Իրանական «Parstoday.com» կայքը 
տարածած է Երեւանի մէջ Իրանի 
դեսպանութեան յայտարարութիւնը 
հայկական ԶԼՄ-ներուն մէջ 
շրջանառուող կեղծ լուրերու մասին՝ 
կապուած 160 հայ զինծառայողներու՝ 
Իրանի տարածքի մէջ գտնուելու հետ:
Մէջբերուած յայտարարութեան մէջ 
նշուած է հետեւեալը. «Հայաստանի 
Հանրապետութեան մէջ Իրանի 
Իսլամական Հանրապետութեան 
դեսպանութիւնը կը հերքէ եւ կեղծ ու 
անհիմն կը համարէ որոշ հայկական 
լրատուամիջոցներու մէջ շրջանառուող 
լուրերը, թէ Իրանի մէջ կը գտնուի 160 

ցանկին ծանօթացէք հետեւեալ 
յղումով՝ bit.ly/3pMgWdV։  
Տուեալ տեղեկատուութիւնը ենթակայ 
է փոփոխութեան՝ ելլելով նոր 
հատուցումներու քանակէն։ Որեւէ 
պահու կարելի է Հիմնադրամի կայքին 
վրայ տեսնել փոփոխուած բոլոր 
թիւերը։
«Զինծառայողներու ապահո-
վագրութեան» հիմնադրամը 
ստեղծուած է հայրենիքի սահմանները 
պաշտպանելու ժամանակ զոհուած, 
անհետ կորած, հաշմանդամ 
դարձած մարտիկներուն ու անոնց 
ընտանիքներուն ընկերային բարօ-
րութեան, կայուն եւ հաւասար 
ապահովագրական հատուցումներ 
տրամադրելու նպատակով:

հայ զինուոր, եւ իրանական կողմը 
անոնց վերադարձնելու համար 
նախապայմաններ ներկայացուցած 
է»:
Նշենք, որ որոշ հայկական ԶԼՄ-ներու 
մէջ տեղեկութիւններ կը շրջանառուին, 
թէ Արցախեան 44-օրեայ պատերազմի 
օրերուն 160 հայ զինուոր հատած է 
հայ-իրանական սահմանը:

ՀՀ կառավարութեան 11 սեպտեմբեր 
2020-ի № 1514-Ն որոշման մէջ 
կատարուած եւ 17 մայիս 2021-էն 
ուժի մէջ մտած փոփոխութիւններու 
համաձայն.
• Հայաստանի Հանրապետութեան 
տարածք մուտք գործելու ժամանակ 
պէտք է ներկայացուի.
1. «Քորոնա» ժահրային հիւանդու-
թեան (COVID-19) ախտորոշման 
ՊՇՌ հետազօտութեան բացասական 
արդիւնքը հաւաստող առաւելագոյնը 
72 ժամ վաղեմութեան վկայագիր*, 
կամ
2. «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան 
(COVID-19) դէմ ամբողջական 
պատուաստուած՝ երկու դեղաչափ, 
երկրորդ դեղաչափը երկիր մուտք 
գործելու օրէն նուազագոյնը 14 օր 
առաջ ներարկուած ըլլալը հաւաստող 
վկայագիր*
• Բացասական քննութեան կամ 
պատուաստման վկայագիր չի 
պահանջուիր մինչև 1 տարեկան 
երեխաներու համար։
• Ռուսաստանի Դաշնութեան 
տարածքէն Հայաստանի Հանրա-
պետութիւն ժամանած անձանց 
կողմէ վկայագիրը (տեղեկանքը) կը 
ներկայացուի «Путешествую без 
COVID-19» բջիջային յաւելուածի 
միջոցով:
• Օտարերկրացիներու համար ՀՀ 
մուտքը կը շարունակէ բաց մնալ 
ինչպէս օդային, այնպէս ալ ցամաքա-
յին ճանապարհով։

• «Քորոնա» ժահրային հիւանդու-
թեամբ (COVID-19) պայմանաւորուած՝ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
տարածքին քարանթինը սահմանուած 
է մինչեւ 11 յուլիս 2021-ը։
ԱՐՄԵԴ համակարգի մէջ գրանցուած 
անձանց պարագային պատուաստման 
վկայագիրը կրնայ ներկայացուիլ 
ArmedeHealth բջիջային յաւելուածով։ 
Անձը կրնայ բջիջային յաւելուածով կամ 
բջիջային յաւելուածէն արտահանուած 
թղթային տարբերակով ներկայացնել 
պատուաստման վերաբերեալ տեղե-
կանք՝ պաշտպանուած QR քոտով:
Վկայագիր չունեցող անձինք ենթակայ 
են նմուշառման օդակայանին կամ 
ցամաքային սահմանի անցման 
կէտերուն մէջ եւ պարտադիր 
ինքնամեկուսացման՝ մինչեւ ՊՇՌ 
հետազօտութեան բացասական 
արդիւնքի ստացումը:
Զննութեան արդիւնքի համաձայն՝ 
անձը կը տեղափոխուի հիւանդանոց, 
եթէ առկայ են համապատասխան 
ախտանշաններ:
ՊՇՌ հետազօտութեան ծախսերը կը 
հոգայ քաղաքացին։

Թիֆլիսի մէջ զանգուածային 
ծեծկռտուք տեղի ունեցած է 
ատրպէյճանցիներու եւ քիւրտերու 
միջեւ։ Ինչպէս կը տեղեկացնէ 
«Արմէնփրէս»-ը, այս մասին 
յայտնած են ատրպէյճանական 
լրատուամիջոցները։
Միջադէպի հետեւանքով զոհուած է 
32-ամեայ ատրպէյճանցի, կան նաեւ 
վիրաւորներ։ Այլ մանրամասներ 
յայտնի չեն։
Վերջերս վրացական Տմանիսիի մէջ 

նոյնպէս զանգուածային ծեծկռտուք 
տեղի ունեցած է ատրպէյճանցիներու 
մասնակցութեամբ, որ վերածուած էր 
անկարգութիւններու։
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Սկիզբը Էջ 01
Սկիզբը Էջ 01

Վարանտայի (Ֆիզուլի) Շրջանէն Յայտնաբերուած Եւ 
Տարհանուած Են Եւս 4 Աճիւն

ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարարն Ու ՀԱՊԿ Գլխաւոր 
Քարտուղարը Քննարկած Են Հայ-Ատրպէյճանական 
Սահմանին Ստեղծուած Իրադրութիւնը

ՀՀ Ներթափանցած Ատրպէյճանական Անձնակազմի 
Մէկ Մասը Վերադարձած Է Ելման Դիրքեր. ՀՀ ՊՆ

Եւրոպական Խորհրդարանը Ընդունեց Բանաձեւ, Որ 
Կը Պահանջէ Ատրպէյճանէն Առանց Նախապայմանի 
Ազատ Արձակել Բոլոր Հայ Ռազմագերիները

Սահմանազատման Աշխատանք Սկսելէ Առաջ 
Ատրպէյճանական Ուժերը Պէտք Է Դուրս Գան 
Հայաստանի Տարածքէն. ՀՀ Պատասխանը ՌԴ 
Առաջարկին

Սահմանի Ողջ Երկայնքով Ծեծկռտուք Եղած Է. 
Փաշինեան

24 Մայիսին կայացած է Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան 
նախարարի պաշտօնակատար Վաղարշակ Յարութիւնեանի հեռախօսազրոյցը 
Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագրի կազմակերպութեան գլխաւոր 
քարտուղար Սթանիսլաւ Զասի հետ։
Ինչպէս կը հաղորդեն ՀՀ ՊՆ-էն, Վաղարշակ Յարութիւնեանը ներկայացուցած 
է ատրպէյճանական սադրանքի հետեւանքով հայ-ատրպէյճանական սահմանին 
ստեղծուած իրադրութիւնը եւ վերջին օրերու զարգացումները։
ՀՀ պաշտպանական գերատեսչութեան ղեկավարը անգամ մը եւս շեշտած է, 
որ բացարձակ անթոյլատրելի են Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնիշխան 
տարածքներու հանդէպ ոտնձգութիւնները եւ նշած, որ խնդրի հանգուցալուծման 
ուղղութեամբ կը կարեւորէ նաեւ ՀԱՊԿ աշխոյժ դերակատարութիւնը։
Սթանիսլաւ Զասը հաւաստիացուցած է, որ ՀԱՊԿ-ի մէջ ուշադիր կը հետեւին 
ստեղծուած իրադրութեան շուրջ զարգացումներուն եւ որ կառոյցը կը ձեռնարկէ 
անհրաժեշտ քայլեր՝ խնդիրը խաղաղ հանգուցալուծելու համար։

Զոհուած զինծառայողներու աճիւններու որոնողական աշխատանքներու 
հետեւանքով, Ներքին գործոց նախարարութեան ԱԻ պետական ծառայութեան 
փրկարար ջոկատները Վարանդայի (Ֆիզուլի) շրջանէն յայտնաբերած եւ 
տարհանած են եւս 4 աճիւն:
Նախնական տուեալներով անոնք բոլորը ռազմագործողութիւններու 
մասնակիցներ են:
Ինքնութիւնը պարզելու նպատակով պիտի նշանակուի դատաբժշկական 
փորձաքննութիւն:
Զինադադարէն ետք փրկարար ջոկատներու կողմէ իրականացուած որոնողական 
աշխատանքերու շնորհիւ յայտնաբերուած կամ ատրպէյճանական կողմէ 
հայկական կողմին փոխանցուած աճիւններու ընդհանուր թիւը 1557 է:

Ատրպէյճանի Զինուած ուժերու կողմէ հայ-ատրպէյճանական սահմանին 
իրականացուած սադրանքներէն ետք ստեղծուած իրադրութիւնը, 23 
Մայիսի կէսօրուայ դրութեամբ, համեմատաբար կայուն է, միջադէպեր չեն 
արձանագրուած։ Այս մասին յայտնած են ՀՀ ՊՆ տեղեկատուութեան եւ 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն։
22 Մայիսի երեկոյեան ատրպէյճանական Զինուած ուժերու Հայաստանի 
տարածք ներթափանցած անձնակազմի մէկ մասը վերադարձած է ելման 
դիրքեր: Մամուլին մէջ շրջանառուող պնդումը, թէ «Սիւնիքի մարզի Սեւ լիճի 
մօտ 1000-է աւելի ատրպէյճանցի զինուորական կայ» չի համապատասխաներ  
իրականութեան:
Հայկական զինուած ուժերու ստորաբաժանումները լիարժէք կը վերահսկեն 
իրադրութիւնը` շարունակելով  արգելափակուած  պահել ատրպէյճանցի 
զինուորականներուն։

Սահմանազատման ու սահմանագծման 
աշխատանքներ սկսելու Ռուսաստանի 
առաջարկութեանն ի պատասխան 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը 
ընդգծած է նման աշխատանքներ 
նախաձեռնելէ առաջ ՀՀ ինքնիշխան 
տարածքէն ատրպէյճանական 
զինուած ուժերու ներկայացուցիչներու 
դուրսբերման անհրաժեշտութիւնը, որմէ 
ետք միայն պայմաններ կը ստեղծուին 
նման քննարկումներու համար:

Այս մասին յայտարարած է ՀՀ անվտանգութեան խորհուրդի քարտուղար Արմէն 
Գրիգորեանը՝ «Արմէնփրէս»-ի խնդրանքով ներկայացնելով Հայաստանի եւ 
Ատրպէյճանի միջեւ սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքներ 
սկսելու ՌԴ առաջարկի վերաբերեալ ՀՀ դիրքորոշումը:
«Մայիսի 18-ին ռուսական կողմից ստացուել է Հայաստանի Հանրապետութեան եւ 
Ատրպէյճանի Հանրապետութեան միջեւ սահմանազատման ու սահմանագծման 
աշխատանքներ սկսելու առաջարկութիւն: Դրան ի պատասխան, հայկական 
կողմը ընդգծել է նման աշխատանքներ նախաձեռնելուց առաջ Հայաստանի 
Հանրապետութեան ինքնիշխան տարածքից ատրպէյճանական զինուած ուժերի 
ներկայացուցիչների դուրսբերման անհրաժեշտութիւնը, որից յետոյ միայն 
պայմաններ կը ստեղծուեն նման քննարկումների համար: Բարձր ենք գնահատում 
ռուսական կողմի ջանքերը ստեղծուած իրավիճակի հանգուցալուծմանը 
նպաստելու ուղղութեամբ՝ պատրաստակամութիւն յայտնելով շարունակել 
սերտ համագործակցութիւնը, միաժամանակ ընդգծում ենք, որ Հայաստանի 
Հանրապետութեան համար տարածքային ամբողջականութեան լիարժէք 
պահպանումը քննարկման առարկայ չի կարող լինել: Արձանագրում ենք, որ 
ատրպէյճանական կողմի վերջին գործողութիւններն ակնյայտօրէն միտուած 
են ՀՀ, ՌԴ եւ ԱՀ առաջնորդների կողմից 2020 թուականի նոյեմբերի 9-ին եւ 
2021 թուականի յունուարի 11-ին արուած յայտարարութիւններով ստանձնած 
սեփական պարտաւորութիւնները չկատարելուն»,- նշած է Գրիգորեանը:

Ոչ, չեն զեկուցում, վերջնարդիւնքն են զեկուցում: Ասում են՝ դէպք եղաւ, 
լուծեցինք: Երկու ժամանոց միջադէպից Ատրպէյճանը 3 րոպէն կտրում է ու 
տալիս տեղեկատուական ազդեցութեան իր գործակալներին: Այդ մարդիկ 
հակապետական մարդիկ են»,-ըսած է Նիկոլ Փաշինեանը:
Ան անդրադարձած է նաեւ գեղարքունիքի սահմանին տեղի ունեցած 
կրակոցներուն. «Իրավիճակն իրօք լարուած է: Այսօր, այո՛, Կութի շրջանում 
եղել է հրաձգութիւն, բայց յետոյ կողմերը արձանագրել են, որ թիւրըմբռնման 
արդիւնք է»,-ըսած է ան:

Լուրեր Աշխարհէն

Բանաձեւը նաեւ կը դատապարտէ Ատրպէյճանի բռնարարքները, 
մշակութային կոթողներու քանդումները եւ սահմանաներու խախտումները։
Միւս կողմէ, 19 Մայիսին, Եւրոպական խորհրդարանը Թուրքիոյ վերաբերեալ 
իր զեկուցումին մէջ վերահաստատեց Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու 
իր կոչը, նոյն ժամանակ կոչ ընելով Անգարային, որ զերծ մնայ հակահայ 
քարոզչութենէ ու ատելութեան խօսքերէ եւ ամբողջութեամբ յարգելու 
հայկական մշակոյթը պաշտպանելու իր յանձնառութիւնները:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
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Գրական-Մշակութային

ՀՀ գլխաւոր դատախազի խորհրդական 
Գոռ Աբրահամեանը դիմատետրեան 
իր էջին գրառում կատարած է Արցախի 
Հանրապետութեան Շոշ գիւղի մօտ 
կատարուած դէպքի վերաբերեալ.
«Շոշ գիւղի մօտ ճարտարապետական 
աշխատանքներ իրականացնող 
բնակչի, ԱՀ ՊԲ զինծառայողների 
ուղղութեամբ հակառակորդի կողմից 
կրակելու դէպքի առթիւ քրէական գործ 
է յարուցուել։
2021թ. Մայիսի 17-ին՝ ժամը 17.05-
ի սահմաններում Ատրպէյճանի ԶՈՒ 
մի խումբ զինծառայողներ, ազգային 
ատելութեան շարժառիթներով, երկու 
եւ աւելի անձանց սպանելու, ուրիշի 
գոյքը դիտաւորութեամբ ոչնչացնելու 
նպատակներով հրաձգային 
զինատեսակների գործադրմամբ մօտ 7 
րոպէ անընդմէջ թիրախային կրակ են 
վարել N զօրամասի պահպանութեան ներքոյ գտնուող մարտական դիրքերից 
մէկում ճարտարապետական աշխատանքներ կատարող ԱՀ Մարտունու 
շրջանի Սոս գիւղի բնակչի կողմից այդ պահին շահագործուող էքսկավատորի 
(հողափոր) եւ մարտական դիրքի անձնակազմի ուղղութեամբ:

Դրա արդիւնքում ամբողջութեամբ 
վնասուել են էքսկավատորի (հողափոր) 
դիմային եւ ձախ կողային դռան 
ապակիները՝ պատճառելով զգալի 
չափերի գոյքային վնաս: Ըստ էութեան 
սպանութիւնների յանցագործութիւնն 
աւարտին չի հասցուել միայն այն 
պատճառով, որ աշխատանք կատարող 
քաղաքացիական անձը եւ ժամկէտային 
զինծառայողներն այդ պահին կարողացել 
են պատսպարուել:
Դէպքի առթիւ ՀՀ ՊՆ Հադրութի ՌՈ 
բաժնում ՀՀ քրէական օրէնսգրքի 
34-104-րդ յօդուածի 2-րդ մասի 1-ին, 
7-րդ եւ 13-րդ կէտերի, ինչպէս նաեւ 
185-րդ յօդուածի 2-րդ մասի 4-րդ 
կէտի յատկանիշներով յարուցուել է 
քրէական գործ, որով նախաքննութիւնն 
իրականացուում է ՀՀ ՔԿ ԶՔԳՎ 1-ին 
կայազօրային քննչական բաժնում»:

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան Երեւանի 
մէջ հիւրընկալեց Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան (ՀԲԸՄ) 
կեդրոնական վարչութեան նախագահ Պերճ Սեդրակեանը։ Հանդիպման 
ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ պատերազմէն վերջ Հայաստանի 
առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներուն, մարդասիրական բնոյթով հրատապ 
հարցերուն, ինչպէս նաեւ երկրի սահմաններուն վրայ յառաջացած իրավիճակին։
Համազգային խնդիրները միասնական ուժերով լուծելու համատեսքին մէջ 
Արմէն Սարգսեան եւ Պերճ Սեդրակեան ընդգծեցին Հայաստան-սփիւռք 
յարաբերութիւնները վերարժեւորելու անհրաժեշտութիւնը։ Միեւնոյն ժամանակ, 
անոնք համակարծիք գտնուեցան սփիւռքի հնարաւորութիւններու աւելի 
արդիւնաւէտ օգտագործման տեսակէտէ։

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Ատրպէյճանցիք Կրակ Բացած Են Շոշ Գիւղի 
Ուղղութեամբ

ՀԲԸՄ-ի Նախագահը Ընդունուեցաւ 
Արմէն Սարգսեանի Կողմէ

Հայաստանի Մօտ Եւրոպական Միութեան Եւ ԵՄ-ի 
Քանի Մը Երկիրներու Դեսպաններ Այցելած Են Սեւ 
Լճի Յարակից Տարածք

Հայաստանի մօտ հաւատարմագրուած 
խումբ մը դեսպաններ, անոնց կարգին՝ 
Ֆրանսայի, Գերմանիոյ, Իտալիոյ,Լեհաստանի, 
Յունաստանի, մեկնած են Սիւնիքի մարզ՝ 
գետնին վրայ ծանօթանալու իրավիճակին։
Սիւնիք է նաեւ ԵՄ-ի պատուիրակութիւնը՝ 
դեսպան Անտրեա Վիքթորինի գլխաւորու-
թեամբ։

Դիւանագէտները այցելած են Սեւ լճի յարակից տարածքը եւ վերադարձած 
Գորիս, ուր ճեպազրոյց տուած են լրագրողներուն։
Դեսպաններուն չեն ուղեկցած լրագրողները, որովհետեւ վերջին պահուն 
լրագրողներուն տեղեկացուցած են Արտաքին գործոց նախարարութենէն, որ 
անոնց այցը Սեւ լճի տարածք արգիլուած է՝ վկայակոչելով Պաշտպանութեան 
նախարարութեան որոշումը։

RELIEF TO DISPLACED FAMILIES
MOTHER SEE OF HOLY ETCHMIADZIN

The unprovoked, surprise attack on Artsakh, 
on September 27, 2020, was unlike anything 
Armenians have experienced in recent 
memory. It galvanized the support of our 
people across the globe. Most of all, our hearts 
were inspired by the courage and sacrifice 
of our brothers and sisters of Artsakh and 
Armenia, as they waged a heroic struggle for 
freedom against overwhelming odds.

The November ceasefire agreement 
ended hostilities—but at significant cost 
to our homeland and people. Adding to the 
devastation of a national economic crisis and 
the worldwide pandemic, Armenia is now a 
place of refuge for thousands of wounded 
soldiers, bereaved families, and displaced 
citizens of Artsakh—all in dire need of 
financial, spiritual, medical, and psychological 
support.

While some have been able to repatriate to 
Artsakh, some 40,000 Armenians—individuals 
and families who lost their homes in Artsakh, 
and now have no place to return—will remain 
in Armenia for the foreseeable future.

ARTSAKH 
YOUR GENEROUS CONTRIBUTION OF A 
FEW DOLLARS A DAY CAN SUSTAIN AN 
ENTIRE FAMILY as it confronts the trials 
of displacement and building a new life in 
the aftermath of war. The people of Artsakh, 
whose heroism inspired us during 44 days of 
brutal war, now need our help to find stability 
in an uncertain peace.

STILL NEEDS YOU

ARTSAKH OUTREACH is the mission undertaken by the Mother See of Holy Etchmiadzin 
to raise support throughout the global Armenian community, and deliver aid to our 
brothers and sisters in their time of need.

DONATE IN ANY AMOUNT OF YOUR CHOOSING. EVERY GIFT MAKES A DIFFERENCE.

PROVIDE FOOD, SHELTER, AND UTILITIES THROUGH THESE “ADOPTION” OPTIONS

ONE PERSON
$125 / MONTH

A FAMILY OF 2-4
$220 / MONTH

A FAMILY OF 5-7
$275 / MONTH

DONATE @ ARTSAKHOUTREACH.ORG
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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ

Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 
համար կարելի է այցելել՝ 

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

«Հայկ Նագգաշեան Գրական Գնահատանք» 
Հիմնադրամի  Յայտարարութիւն

«Հայկ Նագգաշեան գրական գնահատանք» 
հիմնադրամի գնահատիչ մարմինը 2021 
թուականի Ապրիլ 25-ի նիստին ամփոփած 
է 2019-ին տպագրուած եւ հիմնադրա-
մին ներկայացուած գիրքերու համար 
յայտարարուած մրցոյթի արդիւնքները: 
Մրցանակի արժանացած է Յովհաննէս 
Թաքուկեանի «Սովորական սենտիմենտալ 
պատմութիւն» գիրքը:
Միաժամանակ, նկատի 

առնելով թագավարակի պատճառով ստեղծուած 
պայմանները,  Հիմնադրամը կը յայտնէ, որ 
հետաքրքրուած հեղինակներէն կ’ընդունի 
2020-2021 թթ. ընթացքին տպագրուած գեղա-
րուեստական գիրքեր: Վերատպութիւնները 
քննութեան պիտի չառնուին: Նոր՝ չորրորդ 
մրցոյթի արդիւնքները պիտի ամփոփուին 2022 
թուականին:
Կը խնդրուի գիրքերէն երեքական օրինակ 
մինչեւ ս. թ. Դեկտեմբեր 31-ը առաքել հետեւեալ 
հասցէներով.

Sossie Naccashian 
11848 Rue Filion, 
Montreal, Quebec, H4J 1T3 
CANADA 
E-mail: n.sossie@yahoo.ca

Սուրէն Դանիէլեան
00070 ՀՀ ք. Երեւան, Ալեք Մանուկեան 13
«Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոն
e-mail: spyurksd1948@gmail.com
տեղեկատու հեռ. +37493/716.421 (նաեւ՝ WhatsApp, Viber)

Վրաստանը 1 Յունիսէն Սկսեալ Պիտի Վերաբանայ Իր 
Ցամաքային Սահմանները

Վրաստանի վարչապետի գլխաւորութեամբ գործող «Քորոնա» ժահրի 
տարածման եւ կանխարգելման միջգերատեսչական խորհուրդը որոշում  
կայացուցած է 1 յունիսէն բանալ ցամաքային սահմանները։ Այս մասին կը 
տեղեկացնէ Վրաստանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը։
Վրաստան հնարաւոր կ'ըլլայ մուտք գործել վերջին 72 ժամուայ ընթացքին եղած 
PCR քննութեան բացասական պատասխանի առկայութեան կամ պատուաստ 
(երկու դեղաչափ) ստանալու պարագային։

Լուրեր Աշխարհէն

Ըստ Ռուսաստանին՝ Քոլոմպիոյ Իշխանութիւնները 
Ամերիկայի Խրտուիլակն Են
«Քոլոմպիոյ յայտարարութիւնը երկրի ներքին գործերուն Ռուսաստանի 
միջամտութեան մասին ԱՄՆ-ի պատուէրները կատարելու հետեւանքն է»: 
Այս մասին յայտարարած է դաշնութեան խորհուրդի միջազգային կոմիտէի 
ղեկավարի առաջին տեղակալ, Անվտանգութեան Դաշնային ծառայութեան 
(ԱԴԾ) զօրավար՝ Վլատիմիր Ճապարով, գրած է «ՌԻԱ Նովոսթի»-ն:
Անոր խօսքով՝ Քոլոմպիոյ իշխանութիւնները վաղուց արդէն ամերիկացիներու 
խամաճիկն են, իսկ ԱՄՆ-ը պատրաստ է ցանկացած շարժման ժամանակ 
հակառուսական յայտարարութիւններ օգտագործել: «Կը կարծեմ, որ այս 
ամէնը ծրագրուած է Ուաշինկթոնի մէջ, եւ քոլոմպիացիները, խամաճիկներու 
նման, կը կրկնեն. մենք իրական յարաբերութիւններ չունինք Քոլոմպիոյ հետ,- 
ըսած է քաղաքական գործիչը: «Ընելու բան չունինք, մնացած է Քոլոմպիայով 
զբաղինք»,- հեգնանքով աւելցուցած է Ճապարով:
Նշենք, որ Քոլոմպիոյ պաշտպանութեան նախարար՝ Տիէկօ Մոլանօ Ափոնտեն 
ընկերային ցանցերու միջոցով յայտարարած էր Ռուսաստանէն բխող cyber 
յարձակումներու եւ բողոքի ցոյցերու ընթացքին բռնութիւններ հրահրելու 
մասին: Քոլոմպիան ապրիլի վերջը դժուար իրավիճակի մէջ յայտնուած էր՝ 
զանգուածային բողոքի ցոյցերու եւ փողոցային բռնութիւններու պատճառով: 
Չորեքշաբթի օր, երկրին մէջ տեղի ունեցաւ չորրորդ բազմահազարանոց ցոյցը 
եւ նոր երթերը նախատեսուած են մայիսի վերջին շաբթուան մէջ:

Թուրք Լրագրողը Աշխատանքէն Զրկուած Է 
«Մաֆիա»Ի Մասին Հարցում Տալուն Համար

Anadolu թրքական պետական լրատուական գործակալութիւնը յայտարարած 
է իր լրագրողը աշխատանքէն հեռացնելու մասին,  այն բանէն ետք, երբ ան 
մամլոյ ասուլիսի ժամանակ Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարար՝ Սուլէյման 
Սոյլուին հարց ուղղած է կազմակերպուած յանցաւորութեան հետ հաւանական 
կապի մասին:
Աւելի վաղ Թուրքիոյ յայտնի քրէական հեղինակութիւններէն մէկը՝ Սետաթ 
Փեքերը, որ կը թաքնուի արտասահման, YouTube տեղադրած է քանի 
մը տեսահոլովակներ, որոնցմով ան մեղադրած է շարք մը նախկին եւ 
գործող բարձրաստիճան թուրք պաշտօնեաներ, մասնաւորապէս ՝ Սոյլուն, 
փտածութեան եւ «մաֆիա»յի հետ կապերու համար:


