
Despite the destructive World War I, the fall of the 
Russian Empire, and the immediate rise of the Soviet 
Union, the first Republic of Armenia on May 28, 1918 
was blessed and defended by Catholicos Kevork the 
Fifth wholeheartedly. 

Երեքշաբթի, 25 Մայիս 2021, նախագահութեամբ` 
Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Յովնան 
Արք. Տէրտէրեանի, Պըրպէնքի Առաջնորդարանին 
մէջ գումարուեցաւ Հոգեւորականաց Վարչական 
ժողովի հերթական նիստը...

Թուրքիոյ նախագահը եւ այլ պաշտօնատարներ 
դատապարտուած են Իսրայէլի կողմէ բանեցուած 
բռնութիւնը պաղեստինցիներու վրայ, որոնք 
Աքսայի մզկիթին մէջ անհանդարտութիւն կը 
ցուցաբերէին։ Պաղեստինցիներուն այս ընդվզումը 
լրջօրէն կը սպառնար Անգարայի ճիգերուն՝ 
բարւոքելու իր կապերը Իսրայէլի հետ։
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Լուրեր Աշխարհէն

Սարդարապատի 
Ճակատամարտ - 

103 Տարի Անց

Մաքրոն. Ատրպէյճան Պէտք 
Է Դուրս Բերէ Իր Զօրքերը 
Հայաստանէն

Փարիզի Մէջ Մեկնարկած Է Փաշինեան-Մաքրոն 
Հանդիպումը

Փաշինեանը Լեւոն Տէր-Պետրոսեանին Եւ Ռոպերթ 
Քոչարեանին Հրաւիրեց Բանավէճի

Յարգանքի Տուրք՝ Սարդարապատի 
Ճակատարմարտի Հերոսներու Յիշատակին
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Աքսայի Մզկիթին Վրայ Բանեցուած 
Բռնութիւնը

His Holiness Kevork Fifth Soureniants
Decade Of War And Decade of The Soviets 

(1911-1930)
Sartarabad and First Republic of Armenia

Արեւմտեան Թեմի
Հոգեւորականաց Վարչական Ժողով

«Ամէն անգամ, երբ մենք՝ հայերս 
ճակատագրական պահի մը, 
իրադարձութեան մը կամ վտանգի 
մը առջև գտնուինք այստեղ կամ 
այլուր, Սարդարապատի ոգին է, 
որ պէտք է արթննայ մեր մէջ, 
որպէսզի մենք չշեղինք մեր 
պատմութեան, մեր ժողովուրդի 
զարգացման ուղիղ ճանապարհէն։ 
Սարդարապատի յաղթանակը 
երեկուան, այսօրուան համար 
չէ միայն, այլ բոլոր հնարաւոր 
Հայաստաններու համար է այժմ 
և յաւիտեան»:

Վազգէն Ա Վեհափառ

«Սարդարապատի ոգին այս 
օրերուն ի մասնաւորի կը 
պարտաւորեցնէ բոլորս, որ 
մշտապէս խոնարհուած մնանք 
մեր անմահ զինուորնրու յիշա-
տակին առաջ, որպէսզի հայրե-
նիքի հանդէպ մեր սէրն ու 
ծառայութիւնը արտացոլենք 
նախանձնախնդրութեան ամենա-
վեհ մօտեցումով։ Հայաստան 
եւ արտաշխարհ ապրող մեր 
ժողովուրդի զաւակաց առաջ է 
յառնած անկշռելի օրհասական 
վտանգը մեր հայրենիքի։ Նախա-
պայման է, որ ամէն բանէ առաջ 
միասնակամ մնանք, դառնանք 
հայրենակերտ զաւակները մեր 
նախնեաց»:

Յովնան Արք. Տէրտէրեան
28 Մայիսի, 2021

Աշխատանքային այցով Ֆրանսա 
գտնուող ՀՀ վարչապետի պաշտօ-

նակատար Նիկոլ Փաշինեանի 
գլխաւորած պատուիրակութիւնը 
ժամանեց Էլիզեան պալատ։ Ինչպէս 
կը հաղորդէ «Արմէնփրէս»-ի թղթա-
կիցը Փարիզէն, վարչապետի պաշտօ-
նակատարը դիմաւորած է Ֆրանսայի 
նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնը։

Այս ընտրութիւնները շատ լաւ 
առիթ են, որ ՀՀ քաղաքացին 

քաղաքացիական վրէժ լուծէ 
1996 թուականէն ետք կեղծուած 
ընտրութիւններու համար: Այս մասին 
այսօր` 30 մայիսին, Ապարանի մէջ ՔՊ 
կուսակցութեան գրասենեակին մէջ 
իր աջակիցներու հետ հանդիպման 
ժամանակ ըսած է ՀՀ վարչապետի 
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանը:
«Որովհետեւ  այդ ընտրութիւններում 
քաղաքացու ձայնը խլուել է եւ այդ 
ձայնը խլած բոլոր գործող անձինք 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
բարձրագոյն ղեկավարութիւնը 

յարգանքի տուրք մատուցեց 
Սարդարապատի ճակատամարտի 
հերոսներու յիշատակին:
Հանրապետութեան օրուան եւ 

Արարողակարգային լուսանկարա-
հանումէն ետք երկու երկիրներու 
ղեկավարները լրատուամիջոցներու 
հետ հանդիպման ժամանակ հանդէս  
եկած են յայտարարութեամբ։ 
Այնուհետեւ նախատեսուած է աշխա-
տանքային ճաշ Ֆրանսայի նախա-
գահի անունով։ 

ըստ էութեան մասնակցում են այս 
ընտրութիւններին: 

«Յունիս 1, 2021 ՀԲԸՄիութեան 
երկարամեայ նախագահ Ալեք 
Մանուկեանի ծննդեան 120 
ամեակն է։
Այս առիթով, կը վերահրա-
տարակենք «Նոր Օր»-ի մօտ 
յիսուն տարիներու աշխատա-
կից Ընկ. Խաչիկ Ճանոյեանի 
սոյն գրութիւնը, որ գրուած էր 
Պէյրութի «Զարթօնք» օրա-
թերթի եւ արտատպուած էր 
Լոս Անճելըսի «Նոր Օր» եռօրեայ 
թերթին մէջ Օշին Քէշիշեանի 
խմբագրութեան օրերուն։
Ընկ. Ճանոյեան եղած է 
ՀԲԸՄիութեան Պուէնոս Այրէսի 
Մասնաճիւղի վարիչ քարտու-
ղարը, Միութեան Հարաւա-
յին Ամերիկայի «Լուսաբաց» 
պաշտօնաթերթի խմբագիր 
եւ հիմնադիրներէն մին էր 
ՀԲԸՄիութեան Պուէնոս Այրէսի 
Մարի Մանուկեան վարժարանի 
եւ անոր հայկական բաժնի 
պատասխանատուն։
Այս յօդուածը գրուած էր Ալեք 
Մանուկեանի գահակալու-
թեան քսան ամեակին առի-
թով, Նոյեմբեր 1974-ին։ Այդ 
տարի աշխարհի բոլոր ցամա-
քամասերուն մէջ գործող 
ՀԲԸՄիութեան մասնաճիւղերը 
անհուն ուրախութեամբ նշեցին  
արժանաւոր նախագահին՝  
պաշտօնավարութեան բազմա-
բեղուն քսան ամեակը»։

«Նոր Օր»

Միութեանս աշխարհացրիւ անդա-
մակցութիւնը այս տարի հպարտու-
թեամբ կը նշէ մեր մեծ նախագահին՝ 
Տիար Ալեք Մանուկեանին նախա-
գահութեան քսան ամեակը։
Արդարեւ, Տիար Ալեք Մանուկեանի 
քսան տարիներու ղեկավարութեան 
տակ կը գծուի Բարեգործականի 
ազգային, մշակութային եւ նիւթա-
կան ընդարձակ գործունէութեան 
ժամանակակից համայնապատկերը, 
ուր բազմաթիւ խոշոր ձեռնարկնե-
րու իրականացումն ու յետագայ 
ամրապնդումը, յատկապէս սփիւռքա-
հայ կեանքին պահպանման իր 
նպաստը ցցուն եւ շօշափելի իրո-
ղութիւններ են այսօր։
Ակնբախ իրողութիւն է, որ այս վերջին 
քսան տարիներուն ՀԲԸՄիութիւնը ոչ 
միայն ուռճացաւ իր համրանքովն ու 
նիւթական զօրութեամբ անհամեմատ 
ամրացումով, այլ նաեւ հիմնովին 
վերափոխեց զինք բնորոշող անուա-
նակոչման հոգեբանական իմաստը։ 

Բազմաբեղուն Քսանամեակը

1918թ. մայիսեան հերոսամարտե-
րուն նուիրուած պաշտօնական միջո-
ցառման մասնակցած են Հայաստա-
նի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեանը, Հայաստանի 
Հանրապետութեան վարչապետի 
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանը, 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ 
Միրզոյեանը եւ այլ պաշտօնատար 
անձինք:
Պետական այրերը ծաղկեպսակներ 
դրին Սարդարապատի յուշահամալիրի 
մօտ:

Հայաստանը բախած է անվտանգու-
թեան ճգնաժամի, իսկ Ֆրանսան 
հաստատակամ է, որ խաղաղութիւն 
հաստատուի տարածաշրջանին մէջ: 
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Այս տարի մեր երկրի համար 
բարդ ու ծանր իրավիճակում ենք 
նշում Հանրապետութեան տօնը 
եւ վերստին անդրադառնում 
Հայաստանի Առաջին Հանրա-
պետութեան հաստատման 
յիշատակներին: Աւելի քան 100 
տարի առաջ ցեղասպանու-
թեան եւ հայրենազրկման դառը 
հարուածները կրած մեր ժողո-
վուրդը կանգնել էր նաեւ իր 
հայրենիքի արեւելեան հատուածը 
եւ իր գոյութիւնը պաշտպանելու 
մեծ մարտահրաւէրների առջեւ, 
սակայն չընկրկեց եւ արի ոգով 
ու միասնաբար պայքարեց 
մայիսեան հերոսամարտերում` 
վերականգնելով հայրենի պետա-
կանութիւնը:

Առաջին Հանրապետութիւնը, թէեւ 
երկար չգոյատեւեց, սակայն եղաւ 
անկախ պետականութեան տեսանելի 
առհաւատչեան, որի ներշնչումով 
կերտուեցին վերազարթօնքի հետա-
գայ յաղթանակները մեր ժողովրդի:
Այսօր եւս մենք մտահոգ ենք 
հայրենի մեր երկրի առջեւ ծառացած 
հիմնախնդիրներով, մեր սահմանների, 
մեր ժողովրդի անվտանգ ու ապահով 

Շար. Էջ 10

ՈՒՂԵՐՁ
Մտահոգ Ենք Հայրենիքի Առջեւ Ծառացած Խնդիրներով, Սակայն Մայիսեան 
Յաղթական Ոգով, Աստծոյ Օգնութեամբ Ուժ Պիտի Գտնենք` Դուրս Գալու 
Նաեւ Այս Փորձութիւնից. Գարեգին Բ. Կաթողիկոս

ՊԱՏԳԱՄ
Արթնցի՛ր Հայ Ժողովուրդ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ 
ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՊԱՏԳԱՄԸ ՄԱՅԻՍ 
28-Ի ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅ 
ԿԱՑՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ 
ՈՒ
ԳԵՐԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄԸ
ԱՆՅԵՏԱՁԳԵԼԻ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ Է

Ամեակները սոսկ անցեալին նայելու 
առիթներ չեն։ Անոնք նաե՛ւ յիշեցում 
են ու մարտահրաւէր՝ անցեալի լոյսին 
տակ ու ներկայի պայմաններուն 
համահունչ, քննական հայեացքով 
ու նպատակասլաց տեսլականով 
ապագան ծրագրելու ու կերտելու։
Այսպէ՛ս է Մայիս 28 մեր ազգին 
համար։ Արդարեւ, ճակատագրա-
կան պայմաններու մէջ կերտուած 
Հայաստանի անկախութիւնը 
ահաւոր տագնապներ դիմագրա-
ւեց եւ աշխարհաքաղաքական 
պարտադրանքներու հետեւանքով 
Հայաստանը կորսնցուց իր 
անկախութիւնը։ Սակայն, անկա-
խութեան երազը մնաց արծարծ 
մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ, եւ 
1991-ին պատմական Հայաստանի 
գէթ կտոր մը հողին վրայ մեր երազը 
դարձաւ իրականութիւն։
Անցնող 30 տարիներուն Հայաստա-
նը ապրեցաւ վերիվայրումներ. 
պայմանները չներեցին որ ան ունենայ 
կազմակերպական ու զարգացման 
ծրագրուած ընթացք եւ քայլ պահէ 
շրջանի աշխարհաքաղաքական 
փոփոխութիւններու հոլովոյթին 
հետ. տնտեսական տագնապը, 
արտագաղթը եւ փտածութիւնը 
հիւծեցին երկիրը եւ Արցախի վերջին 
պատերազմը Հայաստանը մատնեց 
ահաւոր ճգնաժամի։
Առաջին անկախութենէն 103 
տարիներ յետոյ Հայաստանը 
դա՛րձեալ կ’ապրի ճակատագրա-
կան օրեր։ Արցախի պատերազմին 
հետեւանքով մեծ թիւով զոհեր 
տուինք, հող կորսնցուցինք, 
տխրահռչակ յայտարարութիւն 
ստորագրեցինք եւ աւելին՝ այսօր 
վտանգուած են նաե՛ւ Հայաստանի 

սահմանները։ Արդարեւ, մեր ազգը 
խորապէս ցնցող, Արցախի անկա-
խութիւնը վտանգող, Հայաստանի 
ապագան մշուշապատող յիշեալ 
վտանգալից զարգացումներուն 
նկատմամբ Սփիւռքը ու Մենք 
չենք կրնար անտարբեր մնալ։ Մեր 
ողջ ժողովուրդը ամբողջական, 
առարկայական ու հրապարա¬կային 
հաշուետուութիւն կը պահանջէ։
Յուսահատութեան ու անորոշութեան 
ամպեր կուտակուած են հայ կեանքի 
երկինքին վերեւ։ Բայց մենք կը մերժե՛նք 
վախի մթնոլորտ, պարտուողական 
հոգեվիճակ եւ մեր ժողովուրդը 
նահանջի առաջնորդող քայլեր։ Մենք 
ամուր հաւատք ու աներեր կամք 
ունեցող ժողովուրդ ենք։ Այսպէ՛ս 
եղած ենք մեր դարաւոր պատմութեան 
ընթացքին՝ հակառակ մեզ շրջապա-
տող ահաւոր փոթորիկներուն։
Իր աշխարհագրական դիրքին 
պատճառով Հայաստանը եղած է 
կռուախնձոր մեծ պետութիւններու 
միջեւ։ Այսօր եւս նո՛յնն է պարագան։ 
Հարկ է ժամանակի նշանները 
ճի՛շդ կարդալ, Կովկասէն ներս 
Հայաստանի տեղն ու դերը իրա-
պա՛շտ մօտեցումով արժեւորել ու 
համապատասխան կողմնորոշում 
որդեգրել՝ հեռո՛ւ տեսական 
մօտեցումներէ, ամբոխավարական 
պոռթկումներէ ու պարագայական 
որոշումներէ։ Հայաստանի տագնապը 
էապէս անվտանգութեան ու գերիշխա-
նութեան տագնապ է։ Եթէ չկարենանք 
զայն այսօր միասնականութեամբ, 
խոհեմութեամբ ու հեռատեսութեամբ 
դիմագրաւել, Հայաստանի պետա-
կանութեան հիմքերը կրնան 
վտանգուիլ՝ նոյնի՛սկ Հայաստանի 
գոյութիւնը։
Ըլլանք իրատես։ Ներկայ պայմաննե-
րուն մէջ փաստօրէն Հայաստանը 
կարող չէ առանձին երաշխաւորել 
իր անվտանգութիւնը։ Հետեւաբար, 
անհրաժեշտ է հետեւողական ճիգ 
թափել ամրապնդելու ու միաժամա-
նակ ընդարձակելու փոխադարձ 
շահերու ու վստահութեան վրայ 
հիմնուած մեր ռազմաքաղաքա-
կան գործընկերներու շրջագիծը։ 
Հայաստանի անկախութիւնն ու 

կեանքի նկատմամբ շարունակա-
կան ոտնձգութիւններով: Սակայն, 
հաւատում ենք, որ մայիսեան 
հերոսամարտերի յաղթական 
ոգով մեր ժողովուրդը Աստծոյ 
օգնութեամբ ուժ պիտի գտնի դուրս 
գալու նաեւ այս փորձութիւնից 
եւ համընդհանուր ջանքերով 
ձեռնամուխ լինելու մեր հայրենիքի 
զօրացմանը, պետա-կանութեան 
ամրապնդմանը, հայոց լուսաւոր 
գալիքի կերտմանը:
Թող Աստուած խաղաղութիւն 
պարգեւի համայն աշխարհին, մեր 
երկրին ու ժողովրդին եւ Իր անբաւ 
շնորհների ներքոյ զօրութիւն տայ 
իրագործելու մեր համազգային 
նպատակները, ապահով ու բարօր 
կեանքի մեր ձգտումները:

ամբողջականութիւնը մեզի 
համար անսակարկելի ազգային 
սրբութիւններ են։ Անոնց ամուր 
պահպանման նկատմամբ հարկ 
է որդեգրել միակամ ու անզիջող 
կեցուածք։
Ըլլանք զգօն։ Պատերազմը չէ 
աւարտած։ Մեր ցեղասպան 
դրացիները կը շարունակեն 
սպառնալ Հայաստանի ամբողջա-
կանութեան ու գերիշխանութեան եւ 
Արցախի անկախութեան. իսկ մենք 
քինախնդրութեամբ լեցուն զիրար 
կ’ամբաստանենք, մեր ոյժերը կը 
ջլատենք՝ կորսնցնելով նոյնիսկ մեր 
բարոյական ու ազգային արժէքներու 
կողմնացոյցը։ Անցնող տարիներուն 
Ազրպէյճանը պատրաստուեցաւ 
քաղաքական բանակցութիւններու 
ձախողութեան պարագային, իր 
կամքը զինուորապէս պարտադրե-
լու։ Իսկ մենք ռոմանթիք զգա-
ցումներով օրօրուեցանք ու անի-
րատես խոստումներով շլացանք 
եւ իմաստութիւնը ու քաջութիւնը 
չունեցանք պատրաստուելու թէ՛ 
խաղաղութեան եւ թէ պատերազմի։ 
Չմոռնանք երբեք, որ եթէ այսպէս 
կոչուած «ո՛չ պատերազմ եւ ոչ 
խաղաղութիւն» ռազմավարու-
թիւնը միջազգային կամ շրջանա-
յին հովանաւորութիւն չի վայելեր, 
կը դառնայ ժամանակաւոր ու 
վտանգալից, որուն սուղ գինը 
վճարեց Հայաստանը։ Ընդունի՛նք 
մեր սխալները։
Քառասունըչորս օրեր հայու 
արիւն հոսեցաւ մեր հողերուն 
վրայ. առանձին մնացինք։ 
Այսօր Հայաստանը կը գտնուի 
անդունդի եզրին. դա՛րձեալ 
առանձին ենք։ վստահինք 
մեր ոյժին։ Յիշենք հայրենիքի 
փրկութեան համար մղուած 
Աւարայրի ու Սարտարապատի 
ճակատամարտերը։ Արթնցի՛ր հայ 
ժողովուրդ։ Ոյժերու համախմբումը 
ի խնդիր Հայաստանի փրկութեան 
անյետաձգելի հրամայական է։ 
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Աքսայի Մզկիթին Վրայ Բանեցուած Բռնութիւնը
ԱՄՊԵՐԻՆ ԶԱՄԱՆ
Թարգմ.՝ ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Թուրքիոյ նախագահը եւ այլ պաշտօնատարներ դատապարտուած են 
Իսրայէլի կողմէ բանեցուած բռնութիւնը պաղեստինցիներու վրայ, 
որոնք Աքսայի մզկիթին մէջ անհանդարտութիւն կը ցուցաբերէին։ 

Պաղեստինցիներուն այս ընդվզումը լրջօրէն կը սպառնար Անգարայի ճիգերուն՝ 
բարւոքելու իր կապերը Իսրայէլի հետ։
Հրէաստանի վայրագ վերաբերումը Երուսաղէմի Էլ-Աքսա աղօթատեղիին մէջ 
հաւաքուած պաղեստինցիներու հանդէպ, լրջօրէն խանգարած է Թուրքիոյ 
ջանքերը, վերականգնելու իր փոխյարաբերութիւնները Իսրայէլի հետ։ Ռամա-
տանի կրօնական գերզգայնութենէն մղուած, իսրայէլեան այս բռնութիւնը, մղած 
է թուրք ղեկավարները սպառնալիքներ տեղացնելու հրէական պետութեան 
հասցէին։
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճիպ Թայյիպ Էրտողան շաբաթավերջի Twitter-ի էջին 
վրայ, իր զայրոյթը կը բացայայտէր թրքերէն, արաբերէն եւ եփրայերէն լեզուներով։ 
Անիկա Իսրայէլը կոչեց «վայրագ, ահաբեկիչ պետութիւն», կոչ ուղղելով իսլամ 
երկիրներուն անհրաժեշտ քայլերը առնել, կեցնելու համար բռնութիւնը։ Անոնք 
որ լուռ մնացին, «մասնակից կը նկատուէին հոն գործադրուած վայրագութեան»։
Ապա Էրտողան կապ պահեց Պաղեստինի նախագահ Մահմուտ Ապպասի 
եւ ՀԱՄԱՍ-ի առաջնորդ Իսմայիլ Հանիյէի հետ, ակամայ անոր յայտնելով իր 
զօրավիգը։ Իր կարգին, Արտաքին Գործոց նախարար Մեվլուտ Չավուշօղլուն, 
կ՚ուխտէր որ Թուրքիա պիտի շարունակէր արտայայտիչը դառնալ «իր 
պաղեստինցի եղբայրներուն ու քոյրերուն, պաշտպանելով անոնց իրաւունքնե-
րը»։ Իսկ հաղորդակցութեանց տնօրէն Ֆահրետտին Ալթուն, կ՚ամբողջացնէր 
կատարուած խոստումները, եւ «իսլամական աշխարհին կոչ ընելով կը յայտնէր. 
«Ժամանակն է կեցնելու իսրայէլեան հրէշային յարձակումները։ Մարդկութեան 
կ՚ըսենք. ժամանակն է տեղը նստեցնելու ցեղապաշտ պետութիւնը»։
Թուրքիոյ կրօնական գործերու տեսչութիւնը, հրահանգեց որ երկրին մզկիթներէն 
ներս աղօթքներ մատուցուին «փրկութեանը համար Ալ-Աքսա մզկիթին, 
ահաբեկիչ ու տիրակալ իսրայէլեան պետութենէն»։
Դատապարտութեան ալիքներ բարձրացան, երբ իսրայէլեան ոստիկանութիւնը 
ռետինէ փամփուշտներ եւ արցունքաբեր կազ գործածելով, բախումներ ունեցաւ 
պաղեստինցի ցուցարարներու հետ, խուժումով Մայիս 7-ին գրաւեց Ալ-Աքսա 
մզկիթը, իսլամութեան երրորդ սրբազան աղօթատեղին։ Պաղեստինցիներ 
բողոքի ելած էին Արեւելեան Երուսաղէմի Շէյխ Ժարրահ շրջանէն, պաղեստինցի 
բնակիչներու արտահանումներու դէմ, տեղ բանալու համար իսրայէլացի 
բնակիչներու համար։ Այս ծրագիրը կը նպատակադրէր հետեւողականօրէն 
նուազեցնելու պաղեստինեան բնակչութեան թիւը։
Բախումները շարունակուեցան Երկուշաբթի, երրորդ օրը, երբ ոստիկանութիւնը 
արգիլեց հրեաներուն Temple Mount մտնել՝ տօնելու համար Երուսաղէմի Օրը, 
մինչ Իսրայէլ կը գրաւէր Արեւելեան Երուսաղէմը եւ հին քաղաքը Յորդանանէն, 
1967-ի պատերազմին։
Հարիւրաւոր պաղեստինցիներ եւ Իսրայէլեան ապահովութեան ուժեր 
վիրաւորուեցան բռնութեանց ընթացքին, որոնք երթալով աւելի տարածուեցան, 
մինչ ՀԱՄԱՍ-ի կողմէ հրթիռներ կ՚արձակուէին Կազայէն դէպի Իսրայէլի 
Կեդրոնական մասը։
Թէլ Աւիւի Ազգային Ապահովութեան Ուսման Հաստատութեան մէջ, ըստ 
թրքական արտաքին քաղաքականութեան մասնագէտ Կալիա Լինտենշթրաուսի, 
Թուրքիոյ բիրտ հակազդեցութիւնը զարմանալի չէր, հակառակ Անգարայի վերջին 
ամսուան ճիգերուն՝ դարմանելու իր վիրաւոր կապերը հրէական պետութեան 
հետ, ներառեալ՝ երկու երկիրներու գաղտնի սպասարկութեանց բարձր 
պաշտօնատարներու հանդիպումը եւ անպաշտօն գործակցութիւնը Ատրպէյճանի 
հետ, անոր Հայաստանի հետ նորագոյն պատերազմի կապակցութեամբ 
Նակորնօ-Ղարաբաղի մէջ։ Իսրայէլեան իշխանութիւնները մտահոգ են ՀԱՄԱՍ-ի 
աճող ազդեցութեամբ Երուսաղէմի ներկայ բռնութեանց ընթացքին, իսրայէլեան 
հպատակութիւն ունեցող պաղեստինցիներում մօտ, որոնք ներակցած (involved) 
էին։
Թէլ Աւիւի եւ Անգարայի միջեւ ձիւնհալքի համար, Իսրայէլի առաջնային 
պահանջքն է, որ Թուրքիա վերջ տայ իր նեցուկին ՀԱՄԱՍ-ի, ու դադրեցնէ անոր 

գործունէութիւնները Թուրքիայէն ներս։ Նոյնանման պահանջք ներկայացուցած 
է Եգիպտոսը Թուրքիային, Իսլամ Եղբայրակցութեան բազմաթիւ անդամներուն 
համար, որոնք ընդդիմադրական բազմաթիւ գործողութիւններ կը կազմա-
կերպէին Եգիպտոսի Հանրապետութեան նախագահ Ապտըլ Ֆաթթահ 
Էլ-Սիսիի դէմ, եթէ փոխյարաբերութիւնները երկու երկիրներու միջեւ պիտի 
վերահաստատուէին։ Անգարա ձեռնարկած է փորձառական քայլերու, վերոյիշեալ 
եղբայրակցութեան մօտ, թեթեւցնելու իրենց յարձակումները, իսկ երկրէն դուրս 
դրած է ՀԱՄԱՍ-ի հետ կապ ունեցող անձերը։ Վերոյիշեալ նախաձեռնութիւնները, 
սակայն, գոհացում չեն տուած ո՛չ Եգիպտոսի եւ ո՛չ ալ Իսրայէլի։ Արդարեւ, 
անցեալ շաբաթ, պաշտօնական առաջին բանակցութիւնները Թուրքիոյ եւ 
Եգիպտոսի միջեւ անարդիւնաւէտ մնացած են։
Չավուշօղլու Մայիս 10-ին մեկնած էր Ռիատ, յարաբերութիւնները վերականգնե-
լու համար Սէուտական Արաբիոյ հետ, որ անպաշտօն պոյքոթի ենթարկած 
էր թրքական ապրանքները, աւելի վատթարացնելով Թուրքիոյ տնտեսական 
գոյավիճակը։ Սէուտական Արաբիոյ գահաժառանգ իշխան Մոհամմէտ Պըն 
Սալմանի ենթադրեալ դերը, լրագրող Ժամալ Քաշոկճիի ոճիրի դէպքով, Թուրքիոյ 
կողմէ հրապարակուած ըլլալով, երկու երկիրներու միջեւ կապերը աւելի եւս 
սրած էին։
Իսրայէլ եւս ամբաստանած էր Թուրքիան, հրահրելուն համար կիրքերը Մաունթ 
տաճարի դէպքով, ու միաժամանակ՝ օգնութիւն հայթայթած ըլլալուն համար 
ՀԱՄԱՍ-ի։
Իսրայէլ ու Թուրքիա դեսպաններ չունէին Թէլ Աւիւի եւ Անգարայի մէջ 2018 
Մայիսէն իվեր, երբ Թուրքիա պահանջած էր Իսրայէլի դեսպանէն «արձակուրդ» 
առնելու, եւ երբ յարձակման ենթարկած էին Կազայի դեսպանատունը Երուսաղէմ 
փոխադրած էր։
Բազմաթիւ պատճառներ մղեցին Անգարան փոխելու իր դիրքորոշումը։ Առաջին 
հերթին, Թուրքիա հաւատացած էր, որ կապերու բարելաւումը Թէլ Աւիւի հետ, 
պիտի նպաստէր Ուաշինկթընի մօտ Թուրքիոյ վարկին բարձրացման։ Միւս 
նպաստաւոր կարելիութիւնը ա՛յն էր, որ Թուրքիա կրնար ականահարել խորացող 
զինակցութիւնը Իսրայէլի, Յունաստանի, Կիպրոսի, Եգիպտոսի եւ Արաբական 
Էմիրութիւններու միջեւ, յատկապէս Արեւելեան Միջերկրականի մէջ։ 
Իսրայէլ աճապարանքի մէջ չէ Թուրքիոյ հետ գործակցելու, քանի որ իր կապերը 
զարգացնելու վրայ է Ծոցի արաբական երկիրներու, Մարոքի ու Սուտանի 
հետ։ Թէեւ ընտրական փակուղիի մէջ գտնուելով խոչընդոտներ կը դիմակալէ։ 
Վարչապետ Պենճամին Նաթանիահու ձախողելով դահլիճ կազմել, Եէշ Աթիտ 
(Yesh Atid) կուսակցութեան ղեկավար Եէր Լափիտ (Yair Lapid), ինչպէս նաեւ 
Եամինա-ի (Yamina) կուսակցապետ Նաֆթալի Պենէթ փորձելու վրայ են 
դաշնակցային կառավարութիւն մը կազմել։ Եթէ այս վերջինները յաջողին, 
կարելի է որ Լափիտ դառնայ Արտաքին Գործոց նախարարը։ Նաթանիահուի 
նման, Լափիտ եւս «Էրտողանը այպանած է»։
Այս պատճառով ալ անիկա «խանդավառ պիտի չըլլայ Թուրքիոյ հետ գործակցելու. 
առաւելագոյն մօտեցումը որ կարելի է, երկու դեսպաններու պաշտօններուն 
վերահաստատումը կրնայ ըլլալ»։
Ամէն պարագայի, ամէն բան կախում պիտի ունենայ Անգարայի ապագայ 
կեցուածքէն։ «Իսրայէլացիներուն մեծ մասը, Էրտողանի կողմէ եկած 
քննադատութիւն մը կը նկատեն միակողմանի եւ անարդար»։

Եւ ընդհակառակը քաղաքացին պէտք է վերահաստատի իր իշխանութիւնը եւ այդ 
իշխանութիւնը վերահաստատե-լու համար անհրաժեշտ է, որ Քաղաքացիական 
պայմանագիր կուսակցութիւնը ստանայ ընտրողների ձայների 60 տոկոսը եւ ես 
յոյս ունեմ, որ քաղաքացին կը կայացնի այդ որոշումը: Սա շատ բարդ ընտրութիւն 
է եւ սա ըստ էութեան պէտք է գնահատական լինի երրորդ հանրապետութեան 
ողջ պատմութեանը, որովհետեւ երրորդ հանրապետութեան բոլոր ղեկավարները 
մասնակցում են այսօրուայ ընտրութիւններին»,- ըսած է ան:
Նիկոլ Փաշինեանը նշած է, որ արդէն քանի օր է՝ ինքը Ղարաբաղի հակա-
մարտութեան պատմութեան վերաբերեալ գնահատականներ եւ փաստեր կը 
հրապարակէ եւ այս ընթացքին անոնց որեւէ բովանդակային հակադարձումներ 
չեն եղած:
«Յունիսի 18-ին Լեւոն Տէր-Պետրոսեանին եւ Ռոպերթ Քոչարեանին հրաւիրում 
եմ ուղիղ բանավէճի եւ այդ ժամանակ ամէն ինչ լաւ կ’երեւայ: Փակ դահլիճների 
մէջ հեշտ է տղամարդլամիշ լինելը: Կը գաք, դէմ դիմաց կը կանգնենք ու կը 
խօսենք եւ բացատրութիւն կը տաք, թէ 97 թուին ինչի է Ղարաբաղը բանակցային 
գործընթացից դուրս թողել»,– ըսած է ան:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Փաշինեանը Լեւոն Տէր-Պետրոսեանին Եւ Ռոպերթ 
Քոչարեանին Հրաւիրեց Բանավէճի

Այլեւս Չեմ Կատարում ՀՀ ԱԳՆ Մամուլի Քարտուղարի 
Պարտականութիւնները. Աննա Նաղտալեան

Սկիզբը Էջ 01 ՀՀ ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Աննա Նաղտալեանը 
դիմատետրեան գրառմամբ յայտնած է իր հրա-
ժարականի մասին.
«Յարգելի գործընկերներ
Տեղեկացնեմ, որ այլեւս չեմ կատարում ՀՀ ԱԳՆ 
մամուլի քարտուղարի պարտականութիւնները: 
Ցանկանում եմ շնորհակալութիւն յայտնել 
ԶԼՄ բոլոր ներկայացուցիչներին, ԱԳՆ գործընկերներիս, իմ թիմին՝ այս 
դժուարին եւ պատասխանատու ժամանակահատուածում արդիւնաւէտ 
համագործակցութեան եւ աջակցութեան համար:
Առանձնայատուկ շնորհակալութիւն եմ յայտնում Արա Այվազեանին եւ Զոհրապ 
Մնացականեանին՝ ցուցաբերած վստահութեան համար. մեծ պատիւ էր աշխա-
տել նման փորձառու եւ հայրենասէր դիւանագէտների հետ:
Յայտնում եմ, որ շարունակելու եմ աշխատանքս դիւանագիտական ծառա-
յութիւնում:
ԱԳՆ գործունէութեան վերաբերեալ մեկնաբանութիւնների եւ այլ հարցերի 
համար կարող էք դիմել spokesperson@mfa.am ելեկտրոնային հասցէով»:
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Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Հայ Եկեղեցւոյ Շարականները
Հազարամեայ Ընթացք
Ինքնատիպ Հեղինակութիւն
Հայ Եկեղեցւոյ շարականները ինքնատիպ են եւ ոչ մէկ պարագայի 
թարգմանութիւն հնագոյն լեզուներէ։ Անոնք հազար տարիներու Հայ 
Եկեղեցւոյ Հայրերու կողմէ գրուած հոգեւոր երգեր են Աստուածաշունչի 
վրայ հիմնուած՝ կրօնական եւ ազգային դէպքերու յատուկ 
արձագանքներով։
 

Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ
 

Հազարամեայ Ընթացք
Հայ Եկեղեցւոյ շարականները յօրինուած են ինքնատիպ ոճով, առանց որեւէ 
թարգմանութեան ու բացառապէս Սուրբգրային հիմունքով եւ աստուա-
ծաբանական ուղղափառ դաւանանքով։ Շարակնոցին սկիզբը աւանդաբար 
նշուած են հեղինակներու անունները, մասամբ հաւանական ճշգրտութեամբ, 
եւ մեծ մասամբ ստոյգ՝ իրենց բուն անուններով յայտնի։ Անոնցմէ կարեւո-
րագոյններն են Կոմիտաս Աղցեցի Կաթողիկոս, (7-դար), եւ  Ներսէս 
Շնորհալի Հայրապետ, (12-դար), որոնց առանձինն պիտի անդրադառնամ։ 
Հազարամեայ ընթացքը կ՛ընդգրկէ 5-15 դարերը։ Կան անշուշտ հնագոյն 
թարգմանութիւններ որոնք շարականներուն չեն վերաբերիր, այլ կը 
վերաբերին Հայ Եկեղեցւոյ կազմաւորման համար անհրաժեշտ եղող 
աստուածաբանական եւ ծիսական բնագիրներուն։
 
Աստուածաշունչ Մատեանը՝ Հիմք Շարականներուն
Հայ Եկեղեցւոյ շարականները մեծագոյն մասամբ կը ցոլացնեն Սուրբ Գիրքի 
Հին եւ Նոր Կտակարաններու տուեալները՝ յատկապէս Նոր Կտակարանին։ 
Ինքնատիպ եւ հոգեշունչ ոճով  մեր Հայրերը գրած ու երգած են Մարգարէա-
շունչ պատգամները հարեւանցի կերպով, եւ մնայուն կնիք դրած Փրկչին 
Յիսուսի Քրիստոսի ծննդեան, առաքելութեան, հրաշագործութեանց, 
առակներու եւ Իր կեանքի բոլոր երեսներուն վրայ, միշտ հաւատարիմ մնալով 
համապատասխան ատուածաբանական ուղղափառ դաւանանքին։ Որպէս 
կենսական դաւանանք Շարականներուն մէջ յատուկ բաժին տրամադրուած 
է Սուրբ Երրորդութեան դաւանանքին, միաստուածութեան Երեք Դէմքերուն՝ 
Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։
Առանձնապէս Սուրբ Ծննդեան, Մկրտութեան, Լերան Քարոզին, հրա-
շագործութեանց, առակներու, մինչեւ Չարչարանաց Շաբաթն ու Խաչե-
լութիւնը, Թաղումն ու Հրաշալի Յարութիւնը ներգրաւուած են մեր շարա-
կաններուն մէջ հրաշալի եւ աղօթանուէր երաժշտութեամբ։ Ապա Գործք 
Առաքելոցի ներշնչմամբ՝ Համբարձումն ու Հոգեգալուստը այնքան 
գեղեցկահիւս երաժշտութեամբ ինչպէս Համբարձաւ Տէրն մեր յերկինս, 
Առաքելոյ Աղաւնոյ եւ Կենդանարար Աստուած շարականները։ Անոնց կողքին 
կան բազմաթիւ շարականներ որոնք միայն յատուկ են Աստուածամօր Սուրբ 
Կոյսին «Մեծացուսցէ» անուան տակ, ներփողելով դերն ու սրբութեանց 
գլուխն եղող Կոյսը՝ Ս. Ծնունդէն մինչեւ Խաչելութիւն, եւ ապա Աստուածա-
մօր Վերափոխումը։   
Շարականներուն մէջ յայտնի են նաեւ յատուկ բաժիններով՝ Խաչին ու Սուրբ 
Եկեղեցւոյ նուիրուած բազմաթիւ յիշարժան հոգեւոր երգերը, ուր միաձու-
լուած կ՛երգուին Սուրբ Խաչն ու Եկեղեցին, Փրկիչն Քրիստոս՝ Երկնքի 
Թագաւորը փողերգելով երկրի վրայ։  Յետագայ շարականագիր հեղինակներ 
չեն կրկնած, եւ սակայն բազմիցս նորոգելով նոյն եւ նոր նիւթերը երգած են 
հարստացնելով մեր Շարակնոցը Հինգ Տաղաւարներու յատուկ խմբաւո-
րումներով՝ Ս. Ծննդեան, Ս. Յարութեան, Վարդավառի, Վերափոխման եւ 
Խաչի Վերացման՝ ըստ դէպքերու տարեկան հաւանական եղանակներուն։ 
Անոնց առընթեր շարականներու կարեւոր խումբ մը լիովին նուիրուած են 
ապաշխարութեան՝ գլխաւորութեամբ Քառասնօրեայ Մեծ Պահքին ուր 
հոգեզմայլ այդ հոգեւոր երգերը լիապէս հոգեկան երջանկութիւն կը բերեն 
հաւատացեալներուն, նոյնիսկ եթէ չհասկնան բարդ գրաբար լեզուով 
գրուածները, հիանալով անպայման երգեցողութեան վրայ։
 
Եկեղեցւոյ Սուրբերուն Յատուկ
Անկասկած Ընդհանրական Եկեղեցւոյ եւ նաեւ Հայ Եկեղեցւոյ Սուրբերուն 
ընծայուած շարականները ընդգրկուած են մեր Շարակնոցին մէջ մեծ 
ոգեւորութեամբ, յարգանքով եւ ամենասուրբ տողերով՝ սկսեալ Աստուա-
ծաշունչի Սուրբերէն, յատկապէս Նոր Կտակարանի Աւետարանիչներէն 
մինչեւ Հայ Եկեղեցւոյ յատուկ Սուրբերը։ Բոլորն ալ անխտիր «բարեխօսու-
թեան» խնդրանքով։ Աղօթողն ու երգողը Փրկչին մօտ բարեխօսութիւն կը 
հայցէ տուեալ Սուրբերէն, գլխաւորագոյնը ըլլալով Ս. Կոյս Մարիամ 
Աստուածածինը, որմէ միշտ կ՛աղերսենք բարեխօսելու իր Միածին Որդւոյն 

մօտ մեր բոլոր կարիքներուն եւ մեղքերուն նկատմամբ։ Սուրբ Կոյսէն 
անմիջապէս ետք երկու Սուրբեր միշտ նախապատիւ համարուած են եւ 
երեքն ի մի ունին իրենց յատուկ տեղը մեր Շարակնոցին մէջ՝ Ս. Յովհաննէս 
Կարապետն ու Ս. Ստեփաննոս Նախավկան։         
Հայ Եկեղեցւոյ ազգային նկարագիրը յայտնաբերուած է նաեւ շարք մը յայտնի 
շարականներուն մէջ՝ դէպքերուն առընթեր համապատասխան Սուրբերու 
յիշատակութեամբ, սկսեալ Միածնաէջ Խորանէն, Էջմիածինն ի Հօրէ, մինչեւ 
Գիրերու Գիւտը՝ Որք զարդարեցին տնօրինաբար, Աստուածաշունչ Մատեա-
նի թարգմանութենէն մինչեւ Վարդանանց Հերոսամարտն՝ Նորահրաշ 
Պսակաւոր, ու Միջնադարեան հոգեւոր մեծ կրթարանները Հայաստանի 
տարածքին՝ Հրաշափառ Աստուած զմայլելի շարականով։ Եկեղեցական 
Ժողովներու քննարկմամբ նոյնիսկ մեր շարականները նուիրագործուած են 
գիտնական երաժիշտներու դասաւորումներով, ինչպէս Ներսէս Գ Իշխանցի 
Կաթողիկոսի նախագահութեամբ Դուինի մէկ ժողովին ուր Բարսեղ Ճոն 
վարդապետը հաստատած է շարականներու ութ ձայները։ Իւրաքանչիւր 
շարական պէտք է երգուի ութ ձայներէն մէկուն համաձայն, քանի որ 
երաժշտութիւնը ձեւաւորուած է երգին շարադրութեան եւ իմաստին վրայ։

«Այսօր» Բառին Հարիւրաւոր Ներկայութիւնը
Այնքան ակնառու է այս շատ պարզ «այսօր» բառին հարիւրներով 
օգտագործումը մեր բոլոր շարականներուն մէջ, յատկապէս անոնց սկիզբը եւ 
կամ ներքին կառուցուածքին մէջ։ Առանց կասկածի կարելի է ըսել որ միակ 
բառն է այնքան կրկնուած իր համահունչ եւ ոչ ձանձրանալի ներկայութեամբը։ 
Անմիջապէս ակներեւ կըլլայ անցեալի դէպքերու վերյառնումն ու անոնց 
ներկայի փոխանցումը մեր առօրեայ կեանքին հետ միախառնուելու հրաշալի 
կերպով։ «Այսօր ծնաւ», «այսօր յարեաւ», «Այսօր անճառ», եւ մնացեալները 
բոլորն ի մի Տիրոջ վերաբերեալ դէպքերուն եւ դէմքերուն յստակութեամբ 
զանոնք անցեալին քամուած չեն թողուր որպէս սոսկ յիշատակ, այլ որպէս 
ապրում եւ կենսատու մեզի հաւատացեալներուս՝ այսօր եւ վաղը։ Աւետա-
րանն ամբողջ մեր առօրեայ կեանքին ապրուած մասը կը դարձնէ «այսօր» 
բառը։

Կոմիտաս Աղցեցի Կաթողիկոս
Պատմութեան մէջ առաջին հաստատ հեղինակն է Կոմիտաս Կաթողիկոս իր 
յայտնի «Անձինք նուիրեալք» գեղահիւս շարականով՝ գրուած մեր առաջին 
պատմիչներէն Ագաթանգեղոսի տուեալներուն համաձայն։ Հայերէն այբու-
բենի բոլոր գիրերու սկզնատառերով երկարապատում եւ սակայն հոգելից այս 
շարականը հնագոյն վաւերական շարականը կը հանդիսանայ որպէս նմոյշ 
յաջորդող սերունդներու շարականագիրներուն։
«Անձինք»ը նուիրուած է առաջին դարերու նահատակ ազգութեամբ հռոմէա-
ցի Հռիփսիմեանց ու Գայեանեանց Կոյսերուն որոնք փախուստ տալով Հռոմի 
Դիոկղետիանոս Կայսեր հալածանքներէն որպէս նորադարձ քրիստոնեաներ 
հասած էին Վաղարշապատ ուր սակայն Կայսեր հրահանգով նահատակուած 
էին Տրդատ Գ Արշակունի հայոց թագաւորին օրով։ Կոմիտաս Կաթողիկոս 
նաեւ կառուցանել տուած էր Վաղարշապատի գեղակերտ Ս. Հռիփսիմեանց 
Տաճարը որուն շուրջ թաղուած էին նահատակ կոյսերը Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորչի ձեռամբ որ Խոր Վիրապէն դուրս գալով իր առաջին պարտքը 
համարեց կատարել Կոյսերուն խմբական թաղումը։ Աւելի ուշ Եզր 
Փառաժնակերտցի Կաթողիկոսին օրով կառուցուեցաւ նաեւ Ս. Գայանէի 
եկեղեցին, երկուքը ցարդ Հայ Եկեղեցւոյ հնագոյն կառոյցներն ըլլալով հայոց 
պատմութեան ամենէն վաւերական հաստատութիւնները կը նկատուին։
 
Սուրբ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ
Հայ Եկեղեցւոյ Շարակնոցին ճարտարապետը Ս. Ներսէս Կլայեցի Շնորհալի 
Հայրապետը եղաւ իր բազմաթիւ շարականներու բարեզարդումով՝ 
Աւետարանական եւ աստուածաբանական գիտութեանց իր մեծագոյն 
տաղանդին շնորհիւ։ Որպէս նմոյշ այստեղ կը փափաքիմ միայն յիշել 
«Տարածեալ ձեռք ընդ ձեռաց», որ կը նշանակէ «Տարածուած ձեռքերուն 
փոխարէն» խաչին վրայ, եւ ապա «ոտք ընդ ոտից ընթանալեաց» ուրկէ 
Հայրապետը կը հրաւիրէ հաւատացեալները ժառանգելու խաչելեալ Տիրոջ 
խաչին քամուած ձեռներուն եւ ոտներուն տէր դառնալ ու անոնց փոխարէն 
շարունակել Իր աստուածային առաքելութիւնը երկրի վրայ։ Նկատի ունենալ 
որ վեցեակ «Տարածեալ» ին մէջ «ընդ» բառը գործածուած է որպէս 
«փոխարէն», ինչպէս կ՛եզրափակէ «կեանք ընդ մահու փոխարկե-
լով» բացատրութեան մէջ։
Շարականը կ՛աւարտի Խաչելեալ Քրիստոսի կողէն բխած «արեան եւ 
ջուրին» խորհուրդով որոնց վրայ կ՛ըսէ Սուրբ Ներսէս Շնորհալի Եկեղեցին 
հիմնուեցաւ, «ջուրով մաքրուելով եւ արեամբ հաղորդուելով», հաստատելով 
միանգամայն երկու Սրբազան Խորհուրդները Եկեղեցւոյ՝ Մկրտութեան եւ 
Սուրբ Հաղորդութեան։
Շարականներու դարերու ներկայութիւնը կենսունակ պահած է Հայ Եկեղե-
ցին, եթէ միայն անոնց բովանդակած իմաստն ու նշանակութիւնը գիտնալով 
երգեն մեր հոգեւորական եւ աշխարհական հաւատացեալները։ Ընդհանրա-
պէս միայն երգելու սիրոյն երբ կ՛երգենք մենք զմեզ միայն կ՛ոգեւորենք։ Հայ 
եկեղեցւոյ շարականը միայն արտաքին զարդ մը չէ, այլ ինչպէս նկատեցինք 
արժէքաւոր աւետարանական եւ ուղղափառ դաւանանքի անսպառ աղբիւր 
մը, եթէ հոգեւոր երգերու ետին տեսնենք ու հասկնանք անոնց խորիմաստ 
նշանակութիւնը։  
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 Երկու երկիրներու ղեկավարներու քննարկման առանցքը, ի թիւս այլ հարցերու, 
պիտի ըլլան Հայաստան֊Ատրպէյճան սահմանի վերջին զարգացումները։
Էլիզեան պալատէն ետք ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարը պիտի ուղեւորուի 
Սենատ։ Նիկոլ Փաշինեանը Սենատի նախագահի հետ հանդիպումէն առաջ 
ծաղիկներ պիտի խոնարհէ վերջերս Փարիզի մէջ բացուած աշխարհահռչակ 
շանսոնիէ Շառլ Ազնաւուրի կիսանդրիի մօտ՝ ի յիշատակ մեծանուն երաժիշտի։ 
Սենատի նախագահի հետ հանդիպումէն ետք Նիկոլ Փաշինեանը պիտի 
հիւրընկալուի Փարիզի քաղաքապետարանէն ներս: Այնտեղ ան պիտի հանդիպի 
քաղաքապետ Ան Իտալկոյի հետ։ Փարիզեան օրակարգը պիտի սպառի հայ 
համայնքի հետ հանդիպմամբ։

Բարեգործութեան, իրար օգնութեան եւ ընդհանրապէս նպաստողի իր դերէն 
վեր, ան առաւել չափով մը դարձաւ համահայկական խոշորագոյն կրթական եւ 
մշակութային հաստատութիւնը, որուն հսկողութեան եւ հոգածութեան տակ, 
ոչ միայն զարգացան ընդհանրապէս մեր ինքնապահպանման կարեւորագոյն 
ազդակները, այլ կազմուեցան մշակութային, կրթական ու բազմապիսի գործօն 
նոր ձեռնարկներ։
Այսօր ՀԲԸՄիութիւնն է որ կը վարէ ու կը պահէ սփիւռքահայ ամենակարեւոր 
հաստատութիւններուն շատերը, հայաշատ եւ հայրենամօտ Լիբանանէն սկսեալ 
մինչեւ այս հեռաւոր ափերը գոյութիւն ունեցող ազգային, մշակութային եւ 
կրթական կեդրոններ եւ զանազան ձեռնարկներ։
Քսան տարի առաջ Տիար Ալեք Մանուկեան կը ստանձնէր բոլորովին տարբեր 
պատասխանատուութեամբ ՀԲԸՄ-ի նախագահութիւնը, բոլորովին տարբեր սա 
պատճառով, որ այն ատեն սփիւռքահայ կեանքը կ՚ապրէր իր ամենադժուարին 
շրջաններէն մէկը։ Տիար Ալեք Մանուկեան գործի սկսաւ՝ գիտակցելով ժամանակի 
պահանջքին եւ սկսաւ գործել վճռականութեամբ։ Առաջին օրէն սկսեալ 
ան նժարին մէջ դրաւ իր անձնական արժանապատուութեան հետ նաեւ 
հայրենասիրական եւ ազգասիրական իր սեփական ըմբռնումը։
Բարեգործականը օգտուեցաւ Տիար Ալեք Մանուկեանի ոչ միայն մտքի 
արթնութենէն եւ յստակատեսութեան ակներեւ յատկութիւններէն, այլ 
առաւել չափով մը անոր սիրտէն, ոգիէն եւ զոհողութեան պատրաստ ազնիւ 
տրամադրութիւններէն, որոնք մշտատեւ ընկերացան իրեն այս քսան 
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Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Ռոզմէրի Ճանոյեան Տիար Ալեք Մանուկեանին հետ

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Նուէր Տանելու Սովորութիւնը

Բազմաբեղուն Քսանամեակը

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ 

Միջին Արեւելքի մէջ՝ պատանեկութեանս օրերուն, փոքրիկները նուէր 
կը ստանային տարին երկու առիթներով, իրենց ծննդեան տարե-
դարձին եւ կաղանդին։ Այդ նուէրները՝ նկատի ունենալով արաբական 

երկիրներ նոր հաստատուած հայերու ապրուստի ոչ-բարեկեցիկ պայմաննե-
րը, կ՛ըլլային անուանական, այսինքն ոչ փարթամ եւ սուղ, հասկնալի 
պատճառներով։
1976-ին՝ երբ ամերիկա եկայ, նախ մի քանի շաբաթ մնացի Պոսթոն՝ 
մօրաքրոջս մօտ, եւ ապա տեղափոխուեցայ Լոս Անճելըս, միւս մօրաքրոջս 
մօտ։ Պոսթոն կար նաեւ հօրաքրոջս աղջկան աղջիկը, իր ընտանիքով։ Տէր եւ 
Տիկին անոնք մօրաքրոջս մօտ եկան ինծի բարի գալուստ մաղթելու։
Մինչեւ հոս՝ արտակարգ ոչ մէկ երեւոյթ։ Սակայն եկուր տես որ անոնք մեզի 
եկան տուփ մը շոքոլայով։ Ինծի համար զարմանալի նորութիւն մըն էր այս։ 
Մի քանի օր ետք՝ մենք գացինք իրենց տունը, փոխադարձ այցելութեամբ։ Այս 
անգամ ալ մօրաքոյրս շիշ մը ոգելից ըմպելի տարաւ իր հետ։
Ըսին որ սովորութիւն է այս՝ նուէրներու փոխանակումը, ամերիկայի մէջ։ 
Շատ բարի եւ մենք ընդունեցինք զայս եւ ան դարձաւ մեր սովորութիւնը եւս։ 
Բայց մէջս արթնցաւ հետաքրքրութիւն մը թէ ուրկէ՞ ծագում առած է այս 
սովորութիւնը եւ սկսայ պրպտել աղբիւրներ, գոհացում տալու համար 
տանջուող մտքիս։
Երկու նախատիպարներ յայտնաբերուեցան՝ որոնք մեզի կու գան հեթա-
նոսական շրջաններէն։ 
Առաջին -  Հին Յունական պատմութեան մէջ՝ մարդիկ կը հաւատային որ չար 
ոգիներ կը սպառնան ծննդեան տարեդարձ տօնող անձին։ Ուստի, այդ 
ոգիները խափանելու եւ անոր ուրախ տարեդարձ մաղթելու համար, իր 
ազգականներն ու բարեկամները նուէրներ կը տանէին:
Երկրորդ -  Երբ Քրիստոնէութիւնը մուտք գործեց ժողովուրդներու կեանքէն 
ներս, շատ մը հեթանոսական սովորութիւններ ընդելուզուեցան նոր կրօնին 
մէջ։ Այսպէս, խարոյկ վառելու եւ անոր վրայէն ցատկելու աւանդութիւնը 
զուգադիպուեցաւ Տեառնընդառաջն, իսկ իրար վրայ ջուր սրսկելու 

աւանդութիւնը զուգադիպուեցաւ Վարդավառին։ Իսկ ինչո՞ւ, որպէսզի նոր 
կրօնը հեշտութեամբ ընդունելի ըլլայ նոր հաւատքի մարդոց։
Գալով Քրիստոսի ծննդեան (Christmas) օրուան նուէր փոխանակելու 
սովորութեան՝ այդ կու գայ երեք մոգերու Բեթղեհէմի մսուրին մէջ նորածին 
Յիսուս մանուկին զմուռս, կնդրուկ եւ ոսկի տանելու աւանդութենէն։ 
Բայց Միջին Արեւելքի մէջ՝ մենք նուէրներ կը փոխանակէինք Կաղանդին, որ 
կը կանխէր Յունուար վեցին զուգադիպող հայկական Սուրբ Ծնունդը։ Իսկ 
հայկական Սուրբ Ծնունդին ալ, մեր մեծերը մեզի կու տային դրամ՝ որը 
հաւանաբար կը բխէր մոգերէն մէկուն Յիսուս Մանուկին ոսկի տանելու  
աւանդութենէն . . .
Դժբախտաբար ամերիկայի մէջ կաղանդը կորսնցուց իր կարեւորութիւնը 
որովհետեւ նուէրներու փոխանակումը սկսաւ տեղի ունենալ Դեկտեմբեր 
25-ին, Քրիստոսի ծնունդին Արեւմտեան տոմարին համեմատ։ Հոս՝ կաղանդը 
սկսաւ անցնիլ անշուք, իսկ Քրիստոսի ծնունդին հայկական տարբերակն ալ՝ 
Յունուար 6-ին, գրեթէ չէզոքացաւ, որովհետեւ ան շատ յաճախ կը զուգադիպի 
շաբթուան մէջ, որը աշխատանքի օր է բոլորին համար։
Քանի ծննդեան տարեդարձի նուէրներու մասին կը խօսինք, ձեզի պիտի 
ներկայացնեմ երկու օրինակ՝ թանկագին նուէր մը եւ անախորժ նուէրը մը։
Թանկագին նուէրը կը վերա-
բերի ամերիկացի նշանաւոր 
կռփամարտիկ Մայք Թայսընի որ 
2013 թուականին ոսկեզօծ (տես 
նկարը) լոգարան (bathtub) մը 
նուիրեց իր կնոջ՝ դերասանուհի 
Ռապըն Կիվընզի։ Այդ լոգարանը 
կ՛արժէր երկու միլիոն տոլար եւ 
զետեղուեցաւ իրենց Օհայօ 
նահանգի շքեղ ապարանքին 
մէջ։

Անախորժ նուէրը հետեւեալն է։ Մատանի մը որուն 
ակն է մարդկային աչք (տես նկարը) մը։ Եղբայր, մարդ 
արարածը կրնա՞յ այսքան ստորնանալ եւ դառնալ 
անզգայ։ Իսկ այդ մատանին կարելի է գնել Ամազոնէն՝ 
15.99 տոլարով . . . Ինծի համար մութ է թէ գնող կա՞յ, 
կամ աւելի ճիշդ՝ գործածող կա՞յ այդ մատանին! 
 

տարիներուն, բոլոր գործերուն ընթացքին։
Իր նախագահութեան տարիներուն ծաւալուն հանգամանք ստացան սփիւռքահայ 
երիտասարդութեան ազգային դիմագիծը անաղարտ պահող, իրարու ետեւէ 
կառուցուող հոյակապ շէնքերը, «Երիտասարդական Պալատներ» անուան 
տակ, որոնցմէ շուտով իրականութիւն կը դառնայ նաեւ Պուէնոս Այրէսի մեր 
Երիտասարդական Պալատը։
Այս հաստատութիւններէն շատերը Տիար Ա. Մանուկեան անունին կնիքը կը 
կրեն։ Անոր յղացումին, զոհողութեան եւ կամքին կը պարտինք հայկական 
սփիւռքի գոյատեւման համար այս յոյժ պիտանի հաստատութեանց կառուցումը։
Կան գործեր, որոնց իրական արժէքին գնահատումը անկարելի է խօսքով 
կշռել, հնարաւոր չէ նիւթական կամ բարոյական չափանիշ դնել անոնց 
իրական տարողութեան՝ ճիշդ գնահատումը ընելու համար։ Այդպիսիներէն է 
ՀԲԸՄիութեան մեր մեծ նախագահին՝ Տիար Ալեք Մանուկեանի քսան տարիներու 
աննախընթաց գործունէութեան վաստակը հայ իրականութեան մէջ։
Բազմաթիւ մշակութային ձեռնարկներէն զատ, միայն «Ալեք Մանուկեան 
Մշակութային Հիմնադրամը» պիտի բաւէր լիովին ճանչնալու համար նախագահին 
սիրտը։ Հիմնադրամ մը, որուն նպատակներն են օժանդակել հանգստեան 
կոչուած ազգային գործիչներու եւ սփիւռքահայ մտքի արտադրութիւն եղող 
գործերու հրատարակութեան։
Մարդիկ կան, որոնք իրենց ունեցածը կամ գրաւած գիրքերը իրենց սեփական 
անձէն վեր, իրենց գլուխներուն վրայ կը բարձրացնեն՝ հասարակութեան իբր 
հմայք ցոյց տալու համար։ Տիար Ալեք Մանուկեան, սփիւռքահայ մեծագոյն 
բարերարն ու ազգային ճշմարիտ գործիչը, իր ունեցածով կամ գրաւած դիրքով 
չէ որ հռչակեց ինքզինք, այլ իր մշակուած միտքով, յստակատեսութեամբ եւ 
համեստ հոգիով։ Ան ամէն ինչ ուզեց տալ առանց փոխարինութիւն սպասելու։
Այսօր հպարտութեամբ կը նշենք մեր անզուգական նախագահին, 
ժողովրդանուէր ղեկավարին եւ մեծ բարերարին՝ Տիար Ալեք Մանուկեանին 
նախագահութեան քսաներորդ տարեդարձը, մաղթելով անոր եւ իր ազնիւ 
կողակիցին քաջառողջութիւն եւ ամէն յաջողութիւն։

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ
Նոյեմբեր 19, 1974

Պուէնոս Այրէս

Փարիզի Մէջ Մեկնարկած Է Փաշինեան-Մաքրոն 
Հանդիպումը



ՉորեքշաբÃÇ, 2 ՅունÇս 2021 6Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Շար. Էջ 07

Անկախութեան Եւ Ինքնուրոյնութեան Հպարտութիւնը…
ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

«Գրականութիւնը անկախութիւն է, եւ անկախութիւններէն ամէնէն 
մեծը, ամէնէն թանկագինը»: 

ԳԵՂԱՄ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ

Շատ հետաքրքրական է, երբ բառարան 
կը գործածես, բացատրական թէ 
հոմանշային, որպէսզի բառերուն 

նշանակութիւնը եւ բացատրութիւնը 
ստանաս: Բառերու նշանակութիւնը քեզի 
առիթ կու տայ ո՛չ միայն հասկնալու, այլ 
նոյնքան նաեւ ընկալելու եւ իմաստ կերտելու 
քու հասկացողութեանդ համար:
«Անկախութիւն» բառին բացատրութեան 
մէջ տեսայ «ինքնավարութիւն», «ազա-
տութիւն», «պետական իշխանութիւն 
ունեցող» իմաստները: Իսկ հոմանշային 
բացատրութիւններուն մէջէն տեսայ 
«ինքնիշխանութիւն» եւ «ինքնուրոյնու-
թեան» հասկացողութիւնները: Այս բոլորին 
մէջէն սկսայ որոնել անկախութեան հասկա-
ցողութիւնը եւ ընկալումը իմ կեանքիս համար 
եւ տարիներու ընթացքին: Թէ ինչպէ՛ս 
անկախութիւնը եւ անոր հասկացողու-
թիւն-ըմբռնումը կրցայ տեսնել, հասկնալ, 
ընկալել, ինչ որ իմ կեանքիս մէջ ներմուծուեցաւ հետեւողական կրթական-
դաստիարակչական գործընթացի մը մէջէն, որ նաեւ ինծի համար կերտեց իմ 
ինքնուրոյնութիւնս:  Թէ ի՛նչ կրնայ նշանակել հայ եւ ազգային ըլլալ: Եւ որ այս 
հասկացողութիւնը իմ կեանքիս համար պիտի դառնար ձեւաչափ` ապրելու 
համար անկախ եւ  ինքնուրոյն կեանքի մը գիտակցութեան մէջէն: Տեսայ նաեւ, 
թէ անկախութիւնը իր ինքնուրոյն բայց նոյնքան համապարփակ տարազով, 
հայրենիքի եւ անոր աշխարհագրական-հողային սահմաններու կարգավիճակն 
է ու տակաւին աւելին:
Տեսայ, թէ անկախութեան հասկացողութիւնը դաստիարակութեան արդիւնք 
էր: Դաստիարակութիւն մը, որ սկսաւ աշակերտական տարիներուս ընթացքին` 
սկսելով նախ տան մթնոլորտէն եւ անցնելով դպրոցէն եւ շեշտուած կերպով 
հայկական դպրոցէն, հասնելով եկեղեցի ու տակաւին: Եթէ ես չունեցայ 
կուսակցական-միութենական ու ակմբային դաստիարակութեան այդ հոլո-
վոյթը, բայց կարելի չէ չգնահատել այս վերջիններուն կարեւոր դերը այս 
դաստիարակութեան մէջ:
Դպրոցական տարիներուն հայերէնի, գրականութեան, հայոց պատմութեան 
ու հոգեւոր-Աստուածաշունչի իւրաքանչիւր դասապահի դաստիարակութեան 
ընդմէջէն, սկսայ տեսնել, թէ  ինչպէ՛ս կը կազմաւորուի ազգային անկախու-
թեան, իմա՛` ինքնուրոյնութեան այս նկարագիրը: Անկախութիւնը տեսայ ու 
սորվեցայ ազգային հայեցակէտի ու ըմբռնումներու հասկացողութիւններուն 
եւ գիտակցութեան մէջէն: Թէ ինչպէ՛ս դպրոցական-եկեղեցական այդ  
դաստիարակութիւնը եղաւ համապարփակ` իմ կեանքիս համար կերտելու 
ինքնուրոյն դիմագիծ մը: Հայ եմ, քրիստոնեայ, եւ ասիկա   ինքնուրոյնութիւն 
մըն է, որ ինծի եւ իմ կեանքիս շնորհեց անկախութիւն: Անկախութիւնը ազատ 
ու հաւասարակշռուած մտածողութեան, ինքնութեան, կեցուածքի, ըմբռնումի, 
ապրելակերպի եւ համամարդկային կեանքի ու աշխարհի մէջ ապրելու 
գրաւական է: Բայց ոչ միայն ապրելու աշխարհին մէջ իբրեւ մարդ, այլ ինքնուրոյն 
նկարագիրով հայ մարդ, որ նաեւ իր ներդրումը կ՛ունենայ համամարդկային 
ու միջազգային  յարաբերութիւններու մէջէն: Բայց նաեւ սորվեցայ, որ 
գրաւոր ու բերանացի Խօսքը` (համեմատելով եւ ներառելով Աստուածաշունչի 
բացատրութեան մէջ ԲԱՆ հասկացողութիւնը) ընդարձակ ու համապարփակ 
գրականութիւն է եղեր, շատ աւելին, քան գրական-բանաստեղծական 
բովանդակութիւնը եւ անոր հասկացողութիւնը: Եւ այս Խօսքի, իմա ԲԱՆԻ 
գրականութիւնը, շարադրուած եւ համադրուած ձեւով կերտեց քրիստոնէա-
կան, ազգային, հասարակական, քաղաքական, գիտական, փիլիսոփայական, 
հրապարակախօսական աւ այլ դաստիարակչական գիտութիւններ, որոնք 
միանալով իրարու հետ ստեղծեցին ինքնուրոյն նկարագիր մը ինծի համար 
իբրեւ հայ եւ քրիստոնեայ մարդ: Այսօր կ՛արժեւորեմ այս «գրականութիւնը» 
եւ անոր դաստիարակութեան կարեւորութիւնը, որ ինծի համար եղաւ ապրող 
կեանք մը: Եւ իրաւացի է Գեղամ Բարսեղեանը, երբ կ՛ըսէ, թէ  գրականութիւնը 
անկախութիւն է (եւ անկախութիւն կը շնորհէ), եւ աշխարհի մեծագոյնը եւ 
թանկագինն է եղեր: Որովհետեւ իմս է եւ իմ մէջս կերտեց անկախ, ազատ եւ 
ինքնուրոյն նկարագրով կեանքի մը հասկացողութիւնը:
Բայց այս անկախ եւ ինքնուրոյն նկարագիրին մէջ  պիտի լիցքաւորուէր նաեւ  
հայրենիք-հող գիտակցութիւնը: Վերջապէս սփիւռքահայ եմ, եւ պիտի ապրէի 
հողին կարօտը: Հայկական հողը, որ իմս է եւ իմ դիմագիծս է: Հողը, որ նաեւ 
դարձաւ իմ անկախ եւ ինքնուրոյն կեանք շնորհող ենթահողս, անկախ թէ ի՛նչ 
կարգավիճակի մէջ է հայուն եւ իմ այս հողը: Առաջին հանրապետութիւնը 
հայկական պետականութեան առաջին կռուանն էր, որուն պատմութիւնը 
սերտելով իմ հայկական-ազգային դիմագիծս ուրուագծուեցաւ իբրեւ անկախ, 
ազատ, ինքնուրոյն հայ անհատ: Երկրորդ հանրապետութիւնը, որուն հետ 
բաւական առնչուեցայ, եթէ չունեցաւ վարչական-պետական ինքնիշխան 
դրուածք, բայց երբեք չդադրեցաւ սնուցանելէ իմ հայկական ու ազգային 
ինքնուրոյն նկարագիրս: Երրորդ հանրապետութիւնը եթէ շարունակութիւնն էր 
առաջին եւ երկրորդ իրականութիւններուն, բայց պիտի ամբողջացնէր իմ մէջս 
հպարտութիւնը նոյն այս անկախ եւ ինքնուրոյն նկարագիրիս նկատմամբ: Սկսայ 
տեսնել եւ սորվիլ, թէ ինչքա՛ն կարեւոր է եղեր հող-հայրենիք իրականութիւնը` 

այս համապարփակ եւ ինքնուրոյն նկարագիրս կերտելու մէջ:
Այս ազգային եւ ինքնուրոյն նկարագիրի կերտումը զերծ չէր մարտահրաւէրներէ: 
Իբրեւ սփիւռքի մէջ ծնած, մեծցած եւ մինչեւ օրս տարբեր երկիրներու մէջ 
ապրող հայ մը, ապրեցայ ու տակաւին կ՛ապրիմ սփիւռքեան կեանքին 
ստեղծած եւ պարտադրած տարբեր հոլովոյթները: Լիբանանի քաղաքացիական 
պատերազմէն սկսեալ մինչեւ Միջին Արեւելքի տարբեր ու մինչեւ օրս շարու-
նակուող քաղաքական եւ ապահովական ելեւէջները: Հայուն պատմութիւնը 
մինչեւ օրս միշտ ալ լեցուն եղած է ելեւէջներով: Առաջին հանրապետութիւնը 
ունեցած է իր տարբեր մտահոգութիւնները: Խորհրդային համակարգին մէջ 
ուրիշ բնոյթի դժուարութիւններ կային, հասնելով մինչեւ ներկայ օրերու երրորդ 
հանրապետութիւնը: Այսօրը նոյնքան լեցուն է մտահոգիչ տուեալներով:
Կայ մէկ կարեւոր իրականութիւն: Այս «մտահոգիչ տուեալները» իմս են նաեւ, 
ինչպէս որ են իւրաքանչիւր հայու համար: Այսօր, իմ անկախ ու ինքնուրոյն 
ազգային ինքնութեան կեանքիս մէջ ունիմ նոյնքան մտահոգիչ տուեալներ: 
Երեւի պիտի ապրիմ այս տուեալներով, բայց նաեւ աշխատիմ, որպէսզի բարւոք 
լուծումի մը համար տարուած բոլոր ջանքերուն մէջ իմ մասնակցութիւնս բերեմ: 
Ինքնուրոյն նկարագիրը` անկախութիւնը, ունի նաեւ պատասխանատուութիւն, 
որմէ կարելի չէ փախչիլ:
Ներկայ օրերու մեր երրորդ հանրապետութիւնը ունի բազմաթիւ մտա-
հոգութիւններ: Չեմ ուզեր ըսել, թէ առաջինը եւ երկրորդը չունէին որեւէ տեսակի 
հարց: Անպայմանօրէն ունէին, ինչպէս ներկայ օրերու տարբեր հիմնահարցերը:
Մեր ներկայ օրերու երրորդ հանրապետութեան մէջ կան ռազմական-քաղաքական 
տագնապներ: 44 օրերու արցախեան պատերազմը եւ պարտութիւնը մեզ դրին 
շատ դժուար իրականութեան մը առջեւ: Մեր հայրենիքի աշխարհաքաղաքական 
տուեալները նոյնպէս չեն օգներ մեր հարցերուն մէջէն բարւոք ձեւով նաւարկելու: 
Ստիպուած ենք կատարել քաղաքական թեքումներ եւ համաձայնութիւններ, 
ընտրութիւններ, ինչպէս նաեւ ապաւինիլ այս կամ այն ուժի աջակցութեան: 
Աշխարհագրական ոչ նախանձելի մեր դիրքը մեզ նաեւ կը դնէ` իբրեւ  հայրենիք 
եւ պետականութիւն, դժուարին ընտրանքներու առջեւ: Արցախեան հիմնահարցի 
լուծման անհրաժեշտութիւնը նոյնքան դժուարին առաքելութիւն մըն է: Ներկայ 
օրերու Ազրպէյճան-Հայաստան սահմանային քաշքշուքները ալ աւելի կը 
բարդացնեն տիրող կացութիւնները:
Բայց այս բոլոր արտաքին առանցքներուն մէջէն կայ մեր ներքին իրավիճակը, 
որ այսօր, մեղմ ըսած, ոչ համերաշխ մթնոլորտ մը կը պարզէ: Ներքին 
տագնապները եւ անհամաձայնութիւնները, եւ տակաւին իրարու նկատմամբ 
անմակարդակ մեղադրանքները եւ ստորնացնող գզվռտոցները հասած են 
անվայել մակարդակներու: Այսօր ներհայկական մեր կարգուսարքը կ՛ապրի 
ահաւոր տագնապ: Տագնապի այս պատճառը արդիւնք է քաղաքացիական, 
ազգային, բարոյագիտական ու հոգեւոր դաստիարակութեան եւ կրթութեան 
մեծ բացակայութեան: Երեսուն տարիներու վրայ երկարած մեր երրորդ 
հանրապետութիւնը չկրցաւ կերտել համակարգ-պետականութիւն մը, որ 
քաղաքացիական եւ ազգային առողջ բարոյագիտական հիմքեր ունենար: 
Հոն, ուր հայ քաղաքացին պիտի ապրի, բայց նաեւ պիտի կերտէ հայրենիքը, 
հեռու` կաշառակերութենէ եւ կողոպուտէ: Ընչաքաղցութիւնը եւ «մամոնա»-ի 
պաշտամունքը մեր արժեչափերը դարձան դժբախտաբար, եւ մենք չկրցանք 
հիմնել պետականութիւն մը, որ կը վայելէ առողջ եւ տոկուն բարոյական հիմք: 
Այս իմաստով մենք սկսած ենք սակարկել մեր ազգային ինքնուրոյնութիւնը: 
Այն ինքնուրոյնութիւնը, որ գլխաւոր երաշխիքն է մեր անկախութեան: 
Անկախութեան աշխարհագրական, տարածքային, բայց նաեւ ազգային-
մշակութային ինքնութիւնները: Պարտինք ընդունիլ, թէ բոլորս «կշռուեցանք եւ 
պակաս գտնուեցանք» (Դանիէլ 5:27): Պակասաւորը հայրենի պետականութիւն 
մը հիմնելու գրաւականն է, որ մեծապէս պիտի օժանդակէր, որպէսզի մենք 
կարենայինք դիմագրաւել մեր արտաքին բազմապիսի ու բազմատեսակ 
հիմնահարցերը: Պատմութեան փորձը յստակ է: Ուր կայ ամուր, ներքին եւ լաւ 
կազմակերպուած պետականութիւն, հոն կայ արտաքին տարբեր հիմնահարցերը 
դիմագրաւելու վճռակամութիւն եւ կարողականութիւն, անկախ թէ ինչքան է 
մեր ուժի թուային եւ որակական կարողականութիւնը: Ներքին ամուր հիմքը 
պատուանդան է արտաքին  մարտահրաւէրներու դիմաց:
Պէյրութէն բարեկամ մը ամէն առաւօտ լաւ սովորութեան մը սկսած է` 
ընկերային տեղեկատուութեան ցանցերու միջոցով «բարի լոյս» ըսելու: Եւ իւրա-
քանչիւր բարի լոյս ունի մեր պատմական Հայաստանի, Կիլիկիոյ ու տակաւին 
Արցախի եւ Հայաստանի տարբեր գիւղերէն ու քաղաքներէն նկարներ: Այս 
նկարներուն ան կը միացնէ նաեւ նոյն այս վայրերուն մէջ ծնած ու ապրած հայ 
հերոսներու եւ մտաւորականներու նկարները: Քաջալերական եւ շնորհաւորելի 
նախաձեռնութիւն մը իսկապէս:
Չեմ գիտեր ինչո՛ւ, բայց Արամ Պէյ Չոլագեանի նկարը ուշադրութիւնս աւելի 
գրաւեց: Զէյթունցի ծնողքի մը զաւակն ալ չեմ, որ ըսեմ, թէ հայրենակցական 
կապն էր, որ զիս այդ յատուկ ուշադրութեան հրաւիրեց: Արամ Պէյի աչքերն 
ու նայուածքն էին: Խորունկ, ինչ որ աւելի խթանեց զիս մտնելու իր աչքերուն 
մէջէն իր ներաշխարհը`  պեղելու համար հոն թաքնուած իր ինքնուրոյնութիւնը: 
Անոր աչքերուն եւ  նայուածքին մէջ տեսայ հաստատակամ եւ ամուր կեցած 
մարդը: Ազգային ինքնուրոյնութեան մը հաւատացած ու կառչած հերոսը, որ 
երբեք չսակարկեց իր ինքնութիւնը: Գիտցաւ, թէ ե՛րբ եւ ինչպէ՛ս զէնքին պիտի 
ապաւինէր, որպէսզի փրկէ իր ժողովուրդը: Եւ փրկեց® Պատմութիւնը կը վկայէ 
Արամ Պէյի սխրագործութիւններուն եւ քաջագործութիւններուն մասին: Ան 
ազգային ինքնուրոյնութիւն կերտած մարդն էր, որուն բարոյական արժեչափը 
հայրենիքը  եւ անոր անկախութիւնն էր: Արժէքին հաւատացած մարդն էր:
Հայը առաջին քրիստոնեայ ժողովուրդը եւ պետականութիւնն է աշխարհի վրայ: 
Այս իմաստով, մենք ազգովին որոշեցինք «Տէրոջը հոգին» մեր վրայ առնել: «Եւ 
հոն, ուր Տէրոջը հոգին կայ, հոն ազատութիւն կայ» (Բ. Կորնթացիս 3:17): 
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Տեսակէտ

Թուրքիա-Միացեալ Նահանգներ Յարաբերութիւնները Եւ 
Էրտողանի Լարախաղացութիւնը

ՎԱՐՈՒԺ ԹԷՆՊԷԼԵԱՆ
 

Թուրքիոյ հետ Միացեալ Նահանգներու յարաբերութիւնները յաճախ 
բնորոշուած են իբրեւ ռազմավարական կամ օրինակելի: Արդեօ՞ք: 
Իշխանութիւնը իր ձեռքերուն մէջ կեդրոնացնելու Թուրքիոյ Նախա-գահ 

Էրտողանի բացայայտ ճիգը, եւ լրագրողներու, ակադեմեկաններու, հասա-
րակական կազմակերպութիւններու եւ փոքրամասնութիւններու վրայ անոր 
բանեցուցած ճնշումը խորքին մէջ կը հակասեն ամերիկեան ժողովրդավարական 
սկզբունքներուն ու Թուրքիոյ  ՆԱԹՕ-ի անդամակցութեան հիմունքներուն: 
Տակաւին, Թուրքիոյ ծաւալապաշտական ախորժակները, տասնեակ հազարաւոր 
գաղթականներ Եւրոպա ղրկելու սպառնալիքները, Ռուսիայէն S-400 հակաօդային 
պաշտպանութեան արդիական համակարգին գնումը եւ վերջին տարիներուն 
ամերիկեան դեսպանատան, հիւպատոսարաններու եւ այլ հաստատութիւններու 
մէջ աշխատող աւելի քան տասնեակ մը ամերիկացիներու եւ թուրքերու ձերբա-
կալութիւնները, փաստօրէն կը խորացնեն վստահութեան տագնապը Միացեալ 
Նահանգներու եւ Թուրքիոյ միջեւ:
Թուրքիա փաստօրէն դարձած է Միջին Արեւելքի ամէնէն բռնատիրական 
երկիրներէն մէկը: Իշխանութիւններուն կողմէ հոն բանտարկուած եւ սպաննուած 
մարդոց թիւը կը ներկայացնէ շրջանի ամէնէն բարձր համեմատութիւններէն 
մէկը: Անշուշտ, մարդկային իրաւունքներու վատթարացումը եւ թուրք 
ղեկավարութեան կողմէ ժողովրդավարական սկզբունքներու բռնաբարումը 
սկսած է շատ աւելի առաջ քան 2016 Յուլիսին տեղի ունեցած ձախող 
յեղաշրջումը, սակայն ամերիկացիք (ծերակուտականներ, երեսփոխաններ 
եւ վարչակազմ) սկսան դատապարտել այդ վարքագիծը` միայն երբ Թուրքիոյ 
մէջ գործող ամերիկեան հաստատութիւններու թուրք պաշտօնատարներ 
զանազան ամբաստանութիւններով սկսան բանտ նետուիլ էրտողանեան 
արդարադատութեան կողմէ:
Էրտողանի կառավարութիւնը տարիներով պահանջած է 1990ի վերջերէն ի 
վեր Միացեալ Նահանգներ ապաստանած ընդդիմադիր Ֆեթհուլլա Կիւլէնի 
յանձնումը՝ 2016ի ձախողած յեղաշրջման մէջ անոր ունեցած հաւանական 
դերակատարութեան համար զայն դատելու, անշուշտ ըստ թրքական 
պնդումներուն: Էրտողանի հաւատարիմ թուրք պաշտօնատարներ կը պնդեն, 
որ իրենք Միացեալ Նահանգներու արտաքին եւ արդարադատութեան նախա-
րարութիւններուն տրամադրած են փաստեր յեղաշրջման փորձին մէջ Կիւլէնի 
անմիջական դերակատարութեան մասին: Սակայն, ամերիկացիք Կիւլէնը 
Թուրքիոյ յանձնելու ոչ մէկ տրամադրութիւն ցոյց կու տան: Ակնյայտ է, որ 
ամերիկեան դատական մարմինները չեն հաւատար Կիւլէնի դէմ ներկայացուած 
ապացոյցներու հաւաստիութեան: Հետեւա՞նքը. թրքական զայրոյթ եւ 
ամբաստանութիւն, որ Ուաշինկթըն ձեւով մը մեղսակից է յեղաշրջման փորձին: 
Թուրքերը ամէն բան կ՝ընեն Կիւլէնը հեռացնելու Միացեալ Նահանգներէն՝ 
յանձնումի գործընթացին տալով քաղաքական գունաւորում, ձեւ եւ թրքական 
ոճ, մինչ ամերիկացիներուն համար անիկա ունի զուտ իրաւաբանական բնոյթ, 
կամ այդպէս կը ներկայացուի:
Կիւլէնի հարցը չէ միայն, որ երեւութապէս կը նեղացնէ թուրքերը: Անոնք 
նաեւ դժգոհ են Սուրիոյ քիւրտերուն Միացեալ Նահանգներու տրամադրած 
օժանդակութենէն:
Մինչ այդ, Էրտողանի Թուրքիան կը թուի միջազգային նոր գործընկերներ գտած 
ըլլալ: Ռուսական հակօդային հրթիռներուն կողքին, Թուրքիա Մոսկուայի հետ 
նաեւ կը մշակէ ու կը գործադրէ ենթակառոյցներու վերաբերող ծրագիրներ, 

որոնց շարքին են ընդծովեայ կազատարները եւ Թուրքիոյ կորիզային եռահնոց 
առաջին ելեկտրակայնը: Թուրքիա նաեւ սկսած է լաւ կապեր մշակել Չինաստանի 
հետ՝ չինական ներդրումներ ապահովելու հեռանկարով, եւ այդ շրջագիծին 
մէջ, դադրած է քննադատելէ ույղուրներու նկատմամբ Պէյճինկի վերաբերումը:
Կը ծագի այն հարցը, որ այս փոփոխութիւնները ժամանակաւոր ե՞ն կամ էական 
փոփոխութիւն մը սկսած է ձեւաւորուիլ Թուրքիոյ արտաքին քաղաքականութեան 
մէջ: Փաստօրէն, վերջին քսան տարիներուն, Էրտողանի իշխանութեան օրով, 
Թուրքիա շատ քիչ հետաքրքրութիւն կամ կապուածութիւն ցոյց տուած է 
Ատլանտեան ուխտին իր պատկանելութեան կամ Եւրոպական Միութեան 
անդամակցութեան իր դիմումին գծով: Փոխարէնը, Էրտողան ճիգ չի խնայեր 
Թուրքիան ներկայացնելու իբրեւ շրջանային եւ միջազգաին անկախ ուժ մը: 
Տակաւին, շահագործելով Արեւմուտքին ունեցած տկարութիւնը Թուրքիոյ 
երբեմնի դերակատարութեան նկատմամբ՝ իբրեւ պատուար Խորհրդային 
Միութեան դէմ, Էրտողան յաջողած է վերականգնել օսմանեան ժամանակի 
լարաղախացութիւնը արեւելքի եւ արեւմուտքի միջեւ: Գրեթէ յստակ է, որ 
արեւմտեան արժէքներու կողմնորոշումով հիմնուած քեմալական Թուրքիան 
գրեթէ գոյութիւն չունի այլեւս:
Թուրքիա, ամէն բանէ աւելի, կ’ուզէ դառնալ ոչ ուրիշէն կախեալ ինքնիշխան 
հզօր տէրութիւն մը, եւ իր արտաքին այժմու քաղաքականութիւնը կը հիմնաւորէ 
իր օսմանեան անցեալի աւանդով: Իսկ զինուորական ճարտարարուետին 
մէջ անոր արձանագրած յաջողութիւնները առաւել կը խթանեն Էրտողանի 
կայսերական երազները:
Թուրքիոյ մէջ ՄիացեալՆահանգպերու նախկին դեսպան Ռոպըրթ Փիրսընի 
համաձայն, Թուրքիա կը ձգտի վերականգնելու իր կայսրութիւնը, եւ Էրտո-
ղան կ’ուզէ այդ մթնոլորտով 2023-ին նշել Թուրքիոյ Հանրապետութեան 
հիմնադրութեան 100-ամեակը:
Միացեալ Նահանգներ-Թուրքիա յարաբերութիւնները միշտ չէ, որ հեզասահ 
ընթացած են, բայց նաեւ երբեք չեն հասած փոխադարձ անվստահութեան 
այս մակարդակին: Լարախաղաց Էրտողան շատ լաւ սորված է միջազգային 
խաղերու օրէնքները: Բնականօրէն, ՄիացեալՆահանգները աշխարհի միամիտը 
չէ եւ Էրտողանի հետ կը վարուի անոր խաղերուն մէջ արգելքներ դնելու 
մարտավարութեամբ:
Արդարօրէն պիտի հարց տալ. հայասպանութիւնը ցեղասպանութիւն որակելու 
նախագահ Պայտընի «քաջութիւնը» կը բխի ՄիացեալՆահանգներու բարոյա-
կան սկզբունքներէ՞ն, թէ մաս կը կազմէ այս երկրին քաղաքական ներքին եւ 
արտաքին հաշիւներուն,եւ Էրտողանի խաղերը խանգարելու մարտավարու-
թեան:
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Անկախութեան Եւ Ինքնուրոյնութեան 
Հպարտութիւնը…

Այս իմաստով, ազատութիւնը, որ անկախութիւն է եւ ինքնուրոյնութիւն, 
եւ որուն միջոցով որոշած ենք շարունակել մեր կեանքերը ապրիլ, մեզ կը 
պարտաւորեցնէ գիտակցիլ մէկ մեծ պարտականութեան, որ մեր առջեւ կը 
դրուի: «Թէ ազատութիւնը մարմինի ցանկութիւններու պատճառ պէտք չէ ըլլայ, 
հապա սիրով իրարու ծառայութիւն ընելու» (Գաղատացիս 5:13):
Եթէ որոշած ենք պահել ու պահպանել մեր ազգային անկախութիւն-
ազատութիւնը եւ ինքնուրոյնութիւնը, ապա պիտի գիտակցինք, թէ զայն 
յաջողցնելու գրաւականը սիրոյ ծառայութեան մէջ է: Սիրոյ ծառայութիւնը վեր 
է անհատական թէ այլ հաշիւներէ եւ սակարկութիւններէ: Ան ծառայութիւն մըն 
է արժէքի կեանքը եւ համակարգը կերտելու մեր կեանքերուն համար:
Առաջին հանրապետութիւնը մեկնարկեց այս սիրոյ ծառայութիւնը, երբ հիմը 
դրաւ  մեր պետականութեան: Երկրորդ հանրապետութիւնը շարունակեց նոյնը: 
Եւ այսօր ունինք երրորդը: Մեր պարտաւորութիւնը եւ պատասխանատուութիւնն 
է պահել եւ կերտել այն, ինչ որ ունինք այսօր:
Պահելու եւ կերտելու համար պէտք ունինք սիրոյ ծառայութեան գիտակցութեան: 
Այն, որ պիտի շինէ մեր անկախութիւնը: Անկախութիւնը` ազգային ազատութեան 
եւ ինքնուրոյնութեան գրաւականով:
Հոն, ուր  հայուն կեանքը պիտի ապրինք:
Անկախութեան եւ ինքնուրոյնութեան հպարտութեամբ:

Քուէյթ

Լուրեր Աշխարհէն
ՄԻԵԴ-ը Ատրպէյճանին Ժամանակ Տուած Է Մինչեւ 
4 Յունիս՝ Տեղեկութիւն Տալու Գերեվարուած 6 Հայ 
Զինծառայողու Մասին
Մարդու իրաւունքներու եւրոպական դատարանը Ատրպէյճանին մինչեւ 4 Յունիսը 
ժամանակ տուած է՝ տեղեկութիւններ տրամադրելու Գեղարքունիքի մարզի 
սահմանային հատուածէն գերեվարուած 6 հայ զինծառայողի կարգավիճակի 
մասին: Այս մասին կը յայտնէ Հանրային հեռուստաընկերութեան «Լուրեր» 
լրատուականը՝ աւելցնելով, որ Կարմիր Խաչի Պաքուի գրասենեակէն գերեվա-
րուած զինծառայողներուն դեռ չեն այցելած:
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտէի հայաստանեան գրասենեակի հաղորդակցման 
ծրագրերու ղեկավար Զառա Ամատունին «Լուրեր»-ուն յայտնած է, որ ամենօրեայ 
երկխօսութիւն կ'իրականացնեն երկու երկիրներու իշխանութեան հետ՝ գերիներու 
տեսակցութիւն ապահովելու համար: Կարմի Խաչի ներկայացուցիչներն 
Ատրպէյճանի մէջ պահուող միւս ռազմագերիներուն եւ քաղաքացիական անձանց 
այցելած են, անոնց փոխանցած են ծնողներու տեսաուղերձները:
«Այցի գլխաւոր նպատակն է առաջին հերթին գրանցել այս անձանց, այնուհետեւ 
սկսել պարբերական կերպով տեսակցել՝ առաջին հերթին ստուգելու պահման 
պայմանները, այդ անձանց հանդէպ վերաբերմունքը, ինչպէս նաեւ օգնել՝ կապ 
հաստատել իրենց հարազատների հետ»,-ըսած է Ամատունին:
Յիշեցնենք, որ 27 Մայիսի ի վաղ առաւօտեան ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 
սահմանային հատուածին մէջ ճարտարապետական աշխատանքներ կատարելու 
ժամանակ ատրպէյճանցիները գերեվարած էին 6 հայ զինծառայող:
Հայաստանի Հանրապետութիւնը 27 Մայիսին դիմած էր Մարդու իրաւունքներու 
եւրոպական դատարան՝ գերեվարուած 6 հայ զինծառայողի հիմնարար 
իրաւունքներու ապահովման պահանջով:
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Լիբանանցի Դեղագործուհի Ռիթա Ալ Խուրիի Ոդիսականը
ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

«Պէյրութ՝ Յաղթանակի Ծնունդը Մոխիրէն»
Տող մը Ֆէյրուզի «Լի Պէյրութ» երգէն

Կեանքի սղութեան աննախընթաց եւ յարաճուն աճը, պետական կառոյցնե-
րուն հետզհետէ խաբուսիկ եւ անկար ներկայութիւնը, յատկապէս 
չքաւորներու շարքերուն ընդարձակումը բնակչութեան բոլոր խաւերէն 

ներս, առանց հայրանուանական կամ դասակարգային խտրականութեան, Լիբա-
նանը դարձուցած են անբնակելի, շատ շատերու կողքին՝ արհեստավարժներու 
համար եւս որոնք վերոյիշեալ խոցելի իրականութիւններու կողքին, չկարենալով 
դիմակալել երկրին մէջ տիրող տնտեսական  խոր տագնապը՝ որոշած են 
վերջնականապէս հեռանալ երկրէն:
Ինչ որ ահաւոր 15 ամեայ քաղաքացիական պատերազմը, իսրայէլեան 
ներխուժումը եւ զինեալ ընդդիմութիւնը, նոյնիսկ անցեալ Օգոստոսի 
մահասփիւռ պայթումը նաւահանգիստին, չկրցան ամբողջովին աւերակել 
Լիբանանի տնտեսութիւնը, այսօրուան քաղաքական գործիչները՝ գերի իրենց 
ընչաքաղցութեան եւ մեծամտութեան, երկիրը հասցուցած են կործանումի եզրին:
Այսօրուան պետութեան վարչամեքենան ամլացած է եւ ելեկտրականութեան 
մատակարարումը դարձած է խնդրական: Աներեւակայելի չէ տեսնել Լիբանանը 
խաւարի մէջ:
Այս բոլոր խոցելի երեւոյթներուն գումարը արտագաղթողներու նոր ալիքը կը 
կազմէ: Բժիշկներ, տնտեսագէտներ, երկրաչափեր, դրամատան բարձրաստիճան 
պաշտօնեաներ, դեղագործներ, շատ մը ուրիշներու կողքին գաղթականութեան 
ցուպը ձեռք առած են:
Մայիս 13-ին, Associated Press-ի հետ ունեցած հարցազրոյցի մը ընթացքին 
35 ամեայ Ռիթա Ալ Խուրի հաստատած է թէ տասնամեակ մը առաջ Պէյրութի 
Հիւսիսակողմը Պալլունի գիւղաքաղաքին մէջ բացած էր դեղարանը Փանասիա, 
հարկադրուած է վաճառել եւ իր ամուսնոյն հետ հեռանալ Լիբանանէն: «Ամբողջ 
տասը տարիներ իմ կարելիս ըրի», ըսած է դեղագործուհին: Հակառակ այն 
իրողութեան որ դեղագործի ասպարէզը իր սրտին մօտ է եղած, այնուհանդերձ 
զինուած յաջողելու մշտանորոգ տրամադրութեամբ եւ աւելի լաւ կեանք մը 
կերտելու վճռակամութեամբ Ֆրանսայի մէջ, Ալ Խուրի արտագաղթելու բոլոր 
գործողութիւնները ամբողջացուցած է արդէն:
Հարիւրամեայ իր պատմութեան մէջ արդարեւ, ամէն սերունդ դէմ յանդիման 
գտնուած է տագնապներու եւ երկիրը անկայունացնող երեւոյթներու դիմաց: 
Այս սերունդը ականատես եղաւ քաղաքացիական պատերազմի, Լիբանանի 
մէջ գրաւեալ ուժերու (հարեւան երկիրներ) ներկայութեան եւ քաղաքական 
ականաւոր անձնաւորութիւններու սպանութեանց: Այս իսկ պատճառաւ 
արտասահման ապրող լիբանանցիներու թիւը երկրին հինգ միլիոն բնակչութեան 
երեք անգամ աւելին կը կազմէ:
Ճշգրիտ վիճակագրական տուեալներ կը պակսին (պետութիւն գոյութիւն չունի), 
արժանահաւատ աղբիւրներու համաձայն 2019-ի Հոկտեմբերէն մինչեւ այսօր, 
Լիբանանի բժիշկներուն 20% լքած են իրենց հայրենիքը, կամ կը ծրագրեն 
արտագաղթել:
Լիբանանի տարածքին վրայ գործող 3,400 դեղարաններուն 400 փակած 
են իրենց դռները եւ դեղագործներու սենտիքայի նախագահ Ղասսան Ալ 
Ամինի գնահատումով շրջանաւարտ դեղագործներուն 70% կ'արտագաղթեն 
Լիբանանէն:
Լիբանանի ներկայ տնտեսական տագնապը իր նախընթացը չունի երկրին 
արդի պատմութեան մէջ: Շատեր արդարօրէն կը մտահոգուին, թէ զարգացած 
դասակարգին արտագաղթի անվերջ հոսանքը եւ թշուառութեան հրդեհի նման 
արագ տարածուիլը, պիտի վերջնականապէս եւ հիմնականօրէն խաթարեն 
երկրին ինքնութիւնը, ինչպէս նաեւ անցեալի պանծալի վարկը՝ իբրեւ բժշկու-

թեան, զբօսաշրջիկութեան եւ դրամատնային գործառնութեանց կեդրոն:
Տիկին Խուրի եւ իր ամուսինը Մարսէլ երբեք նպատակադրած չէին հեռանալ 
Լիբանանէն: Ինչպէ՞ս ետին ձգել իրենց զոյգ ծնողքը երկրի մը մէջ, ուր 
տարեցներուն համար պետական հոգածութեան յատուկ ծրագիրներ գոյութիւն 
չունին: Ինք իր ծնողքին միակ զաւակն է, իսկ Մարսէլի երկու եղբայրները 
կ'ապրին Տուպայի մէջ:
Լիբանանեան դրամանիշին արժեզրկումը եւ դեղորայքի չգոյութիւնը 
պարտադրեցին այս զոյգին վաճառքի հանել իրենց դեղարանը եւ արտագաղթել 
Լիբանանէն:
Յունուար ամսուն, Տիկ. Խուրիի ամուսինը գործի առաջարկ մը ստացաւ 
Ֆրանսայէն, դեղարանն ու բաժնեթուղթերը վաճառուեցան եւ երիտասարդ 
արհեստավարժ զոյգը Շաբաթ, Մայիս 15-ի երեկոյեան դէպի Փարիզ թռիչք 
առին Պէյրութի օդակայանէն՝ վերջին անգամ ըլլալով:
Մեկնումի վաղորդայնին, Տիկ. Խուրի հետեւեալ խորհրդածութիւնները կատա-
րած է. «Պիտի սկսինք զէրոյէն: Մեր վերջին 15 տարիներու աշխատանքն 
ու իրագործումները, մեր խնայողութիւնն ու դեղարանը՝ չքացած են»: Ան 
ոգեկոչեց, թէ հնգամեայ դեղագործութեան ուսուցումը ամբողջացնելէ 
ետք, ստանալով համապատասխան վկայական եւ տիտղոս,  մեկնած էր 
Ֆրանսա ուր փորձառական միամսեայ շրջան մը բոլորէ ետք, վերադարձած 
էր հայրենիք: Հաստատելով իր կեանքի երազ դեղարանը, Տիկ. Խուրիի համար 
դեղագործութիւնը առաքելութիւն մըն էր:
Տխուր տրամադրութեամբ, այսուհանդերձ ապագային նկատմամբ հաստատ 
լաւատեսութեամբ, երիտասարդ այս զոյգը ետին կը ձգեն իրենց բարեկամները 
եւ յատկապէս ծնողքը: Անոնց մեկնումը վերջնական է:
«Հրաշքի համազօր պիտի նկատուի եթէ երբեք մենք վերադառնանք». Տիկ. 
Խուրի եզրակացուցած է իր հարցազրոյցի աւարտին, աւելցնելով. «Կամ հրաշք, 
եւ կամ հանգստեան կոչուիլ»:
Մեր ջերմ մաղթանքն է Խուրի ընտանիքին, յաջողութիւն գտնել իրենց 
որդեգրած երկրին մէջ: Սակայն թող իրենց ականջներուն մէջ առյաւէտ հնչեն 
առասպելական երգչուհի Ֆէյրուզի հայրենասիրական երգերը, իրենց սրտերը 
թող տոգորուած մնան մայրիներու կարօտով եւ վեհութեամբ, ինչպէս նաեւ 
սիրովը Լիբանանի:
Անկասկած, միլիոնաւոր լիբանանցիներու նման արտասահման ապրող, անոնք 
վերադառնալու են իրենց ծննդավայրը գէթ որպէս զբօսաշրջիկ եւ կամ իրենց 
արծաթեայ տարիները ապրելու մայր հողին վրայ:

Ես Շատ Դժուարութեամբ Այս Որոշումն Ընդունած 
Եմ. ԱԳ Նախկին Նախարար

31 Մայիսին ԱԳ նախարարի պաշտօ-
նակատար Արա Այվազեանը 
հրաժեշտի հանդիպում ունեցած է 
ԱԳՆ անձնակազմի հետ: 
Նախարարի պաշտօնակատար 
Այվազեանը շնորհակալութիւն 
յայտնած է անձնակազմին՝ համա-
տեղ աշխատանքի ընթացքին 
դրսեւորած փրոֆեսիոնալիզմի եւ 
մասնագիտական նուիրուածութեան 

համար:
Իր խօսքին մէջ Արա Այվազեանը, մասնաւորապէս, նշած է. «Երբ ես համա-
ձայնեցի ստանձնել այս պաշտօնը, դա իմ կեանքի ամենադժուար, բայց, 
միեւնոյն ժամանակ, ամենահեշտ որոշումն էր: Հեշտ որոշում էր, քանի որ ես՝ 
անձնապէս, եւ վստահ եմ՝ Դուք՝ բոլորդ, գիտակցում էինք, որ պարտք ունենք 
մեր զոհերի առջեւ, պարտք ունենք մեր երկրի առջեւ: Դժուար էր, քանի որ շատ 
լաւ հասկանում եւ գիտակցում էի, թէ ինչ հսկայական պատասխանատուութիւն 
է ինձ վրայ եւ մեր բոլորի վրայ, քանի որ մենք իրաւունք չունէինք սխալուելու: 
Մենք իրաւունք չունէինք անելու այնպիսի քայլ, որի համար հետագայում մեր 
ժողովուրդը եւ մեր պատմութիւնը մեզ չէր ների:
 Երբ ստանձնեցի այս պաշտօնը, ես յայտարարեցի, որ դիւանագիտութիւնը 

պարտուած չէ, եւ մինչեւ այսօր էլ պնդում եմ, որ մեր դիւանագիտութիւնը 
պարտուած չէ: Շատերն ինձ հետ համաձայն չեն, բայց այս ընթացքում մենք 
բոլորս՝ այստեղ եւ դեսպանութիւններում գտնուողներս, ապացուցեցինք, 
որ ոչ միայն պարտուած չենք,  այլ նաեւ կարողանում ենք մեր պետական եւ 
ազգային շահերը առաջ մղել եւ նշել կարմիր գծերը: Այս տարի, երբ լրանում է 
մեր նախարարութեան 30-ամեակը, կարեւոր շրջան է, հասունութեան շրջան 
է. կարծես թէ մենք այս ողջ ընթացքում պատրաստուում էինք այս օրերին, այս 
ժամանակներին:
Իսկապէս շատ բան է արուել, ես հիմա չեմ ցանկանում թուարկել, եւ ոչ էլ 
ուզում եմ գնահատական տալ. դա հետագայի համար է։ Բայց կարծում եմ` 
մենք բոլորս կարող ենք բաց ճակատով դուրս գալ փողոց եւ քայլել։ Կարծում եմ` 
մեր միջազգային գործընկերները հասկացել են, որ Հայաստանը պարտուած չէ, 
Արցախը պարտուած չէ, հայութիւնը պարտուած չէ։ Մեր թշնամիները նոյնպէս 
դա հասկացել են։ Եւ ոչ պակաս կարեւոր է այն, որ այս տագնապալի օրերին մենք 
դարձանք այն կառոյցը, որն ըմբռնելի դարձաւ մեր հասարակութեան համար, մեր 
ձայնը գնալով աւելի լսելի դարձաւ, եւ մենք առաւել քան երբեւէ վստահութիւն 
ձեռք բերեցինք մեր ժողովրդի առջեւ։ Ես ուզում եմ այսօր ձեզ բոլորիդ շատ 
շնորհակալութիւն յայտնել, իսկապէս ինձ համար մեծ պատիւ էր աշխատել 
բոլորիդ հետ։ Իմ գործելաոճը մշտապէս եղել է կոլեգիալ (գործընկերային), եւ 
յոյսով եմ` զգացել էք, որ բոլորիդ աշխատանքը, բոլորիդ խորհուրդը հասանելի 
է եղել նախարարութեան ղեկավարութեան համար։ Ոչ միայն հասանելի է 
եղել, այլեւ մեր որոշումները, որոնք կայացրել ենք այս ընթացքում, իսկապէս 
հիմնուած են եղել ձեր բոլորի մասնագիտական աշխատանքի եւ խորհրդի վրայ։ 
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Նիկոլ Փաշինեան Կ’առաջարկէ Միջազգային 
Դիտորդներ Տեղակայել Հայ-Ատրպէյճանական 
Սահմանին

Ես շատ դժուարութեամբ եմ այս որոշումն ընդունել, բայց երբ ստանձնել եմ այս 
պաշտօնը, ինձ համար եղել է մի չափանիշ. այս նախարարութիւնը, որ ծնունդն 
է անկախութեան, պէտք է անշեղօրէն պաշտպանի մեր ինքնիշխանութիւնը, մեր 
անկախութիւնը, մեր պետական, ազգային շահերը։ Յոյսով եմ, որ ձեզ ամօթով 
չեմ թողել, եւ իմ հրաժարականի որոշումը պայմանաւորուած էր հենց այդ 
պատճառով, որպէսզի երբեւիցէ որեւէ կասկած չլինի, որ այս նախարարութիւնը 
կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնութիւն տալ ինչ-որ գաղափարների, 
նախաձեռնութիւնների, որոնք մեր պետականութեան, մեր ազգային եւ 
պետական շահի դէմ են եղել։ Մենք միասին երկար ճանապարհ ենք անցել, եւ 
այսօր ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ամենաբարի յիշողութիւններով։ 
Մեր ողջ անձնակազմին՝ դիւանագետներին եւ ոչ դիւանագետներին, մենք մի 
ընտանիք ենք եղել, իմ խորին շնորհակալութիւնն եմ յայտնում։ Ձեզ մաղթում եմ 
նոյն ոգով շարունակել աշխատել։ Եւ իմ խորհուրդը. ընդհանրապէս դիւանագէտը 
ընկալուում է որպէս յարմարուող, համակերպուող, սուր անկիւններից խուսափող 
անձ։ Ես կարծում եմ՝ այս դժուարին պայմաններում մենք դրա իրաւունքը 
չունենք, եւ մեր մէջ, իսկապէս, գնալով, վստահ եմ, կը լինեն սկզբունքային 
դիւանագէտներ, ովքեր ուղենիշ կը դառնան մեր հասարակութեան համար։ 
Մէկ անգամ եւս շատ շնորհակալութիւն եւ ձեզ ամենայն բարիք»։ 
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Ես Շատ Դժուարութեամբ Այս Որոշումն Ընդունած 
Եմ. ԱԳ Նախկին Նախարար

Չեմ Կարծեր, Որ Արա Այվազեանի Նշած Ազգային 
Շահի Դէմ Գործելու Խնդիրը Գոյութիւն Ունի. 
Մհեր Գրիգորեան

Ես չեմ կարծեր, որ մենք ունինք իրա-
վիճակ, ուր  Արա Այվազեանի նշած 
խնդիրը գոյութիւն ունի, բնականաբար, 
բոլորի համար առաջնային են ազգային 
շահերը, բայց որեւէ նման առիթ չեմ 
տեսներ: Այս մասին 1 Յունիսին, 
ԱԺ-ի մէջ լրագրողներու հետ զրոյցի 
ժամանակ ըսած է փոխվարչապետի 
պաշտօնակատար Մհեր Գրիգորեանը՝ 
խօսելով Արա Այվազեանի՝ ԱԳ նախա-

րարի պաշտօնէն հրաժարականի եւ հրաժարականի ժամանակ ըրած 
յայտարարութիւններու մասին:
Այն տեսակէտին, թէ՝ հնարաւոր է եղած է կամ կայ որեւէ ոչ հրապարակային նոր 
նախաձեռնութիւն, որ հրաժարականի պատճառ դարձած է, Մհեր Գրիգորեանն 
արձագանգած է. «Բացառէք դա, ուղղակի բացառէք: Եկէք հասկանանք պահի 
լրջութիւնը: Ես ընդհանրապէս չեմ հասկանում, թէ ինչպէս կարելի է անվերջ 
տարածել լուրեր, թէ կայ գաղտնի փաստաթուղթ, գաղտնի յաւելուած։ Չկա՛յ 
նման բան, ինչ որ քննարկուում է, մաքսիմալ (առաւելագոյն) հրապարակային է 
եւ չի կարող գաղտնի փաստաթուղթ լինել, որը չհրապարակուի եւ հանրայնօրէն 
չքննարկուի»:
Ինչ կը վերաբերի այն հարցին, որ հրաժարականներու շղթան կրնայ տարածուիլ 
այլ գերատեսչութիւններու մէջ եւ կոլապսի բերել պետական համակարգը, 
փոխվարչապետի պաշտօնակատարը ըսած է. «Եթէ դուք ճշդէք պատճառները 
կամ մեզ յայտնի դառնան պատճառները աւելի մանրամասն, նոր հնարաւոր կը 
լինի այդ հարցին աւելի ընդարձակ պատասխան տալ: Այս պահին չկայ նման 
մտավախութիւն»:
Անոր խօսքով, դիւանագիտական ճակատը պէտք է զօրաւոր ըլլայ. «Բայց 
կարծում եմ, որ հարցադրումները պէտք է ուղղուեն պարոն Այվազեանին ու 
նա աւելի ընդարձակ կը տայ այդ հարցերի պատասխանը»:
Յիշեցնենք, որ Արա Այվազեանը հրաժեշտ տալու ժամանակ ըսած էր՝ իր 
հրաժարականի որոշումը պայմանաւորուած էր այն պատճառով, որ երբեւիցէ 
որեւէ կասկած չըլլայ, որ ԱԳ նախարարութիւնը կրնայ ինչ-որ քայլ ընել կամ 
համաձայնութիւն տալ գաղափարներու, նախաձեռնութիւններու, որոնք մեր 
պետականութեան, ազգային եւ պետական շահի դէմ եղած են:

Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորութեամբ տեղի 
ունեցած է Անվտանգութեան խորհուրդի արտահերթ նիստ: Նիստին բացի 
ԱԽ անդամներէն մասնակցած են նաեւ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ 
Միրզոյեանը, Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցուածքներու 
նախարարի պաշտօնակատար Սուրէն Պապիկեանը, Ազգային ժողովի «Իմ 
քայլը» խմբակցութեան ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, «Բարգաւաճ Հայաստան» 
խմբակցութեան քարտուղար Արման Աբովեանը, «Լուսաւոր Հայաստան» 
խմբակցութեան ղեկավար Էտմոն Մարուքեանը, ՀՀ ԱԺ պաշտպանութեան եւ 
անվտանգութեան հարցերու մշտական յանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ 
Քոչարեանը, ԱԺ արտաքին յարաբերութիւններու մշտական յանձնաժողովի 
նախագահ Ռուբէն Ռուբինեանը:
Նիստի ընթացքին քննարկուած է հայ-ատրպէյճանական սահմանին 
ստեղծուած իրավիճակը, որու հանգուցալուծման առնչութեամբ վարչապետի 
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանը հանդէս եկած է առաջարկով: Իր խօսքին 
մէջ, վարչապետի պաշտօնակատարը, մասնաւորապէս, նշած է.
«Յարգելի գործընկերներ, ես վերադառնում եմ Գեղարքունիքի մարզից, 
մասնաւորապէս Կութ գիւղի հատուածի մեր սահմանային տարածքներից: 
Տեղում ծանօթացել եմ իրադրութեանը եւ ուզում եմ ձեզ հետ կիսել 
տպաւորութիւններս, բայց բացի տպաւորութիւններ կիսելուց, ուզում եմ նաեւ 
հանդէս գալ իրադրութեան լուծման առաջարկով:
Իրադրութիւնը լարուած է եւ այդ լարուածութեան տինամիքան աճողական 
է: Այսինքն ոչ միայն ստատիկ լարուած է, այլեւ շարունակաբար լարուում է եւ 
մեծ հաւանականութեամբ շարունակելու է լարուել: Ինչո՞ւ, որովհետեւ վերջին 
օրերի, 15 օրուայ իրադարձութիւնների ընթացքում մեր տարածք ներթափանցած 
ատրպէյճանական զինուորները եւ մեր զինուորները, ստորաբաժանումները 
փոխներթափանցուած վիճակում են: Այսինքն, ըստ էութեան, գտնուում են ոչ 
միայն դէմ դիմաց, այլեւ, խառը փոխներթափանցուած վիճակ է:
Եւ ինչո՞ւ է իրադրութիւնը լարուելու, ոչ միայն այն պատճառով, որ ամենատարբեր 
միջադէպեր են գրանցուել եւ այդ լարուածութիւնն ի վերջոյ կարող է պայթեցնել 
իրավիճակը, այլեւ այսօրուայ միջադէպից յետոյ կայ հաւանականութիւն, որ 
մեր Զինուած ուժերի ներկայացուցիչներն էլ կը փորձեն գերի վերցնել, յետոյ 
նրանք կը փորձեն պատասխան քայլն անել եւ այսպէս շարունակ: Եւ իմ 
գնահատականն այն է, որ իրավիճակը չհանգուցալուծելու պարագայում այս 
սադրանքն անխուսափելիօրէն կարող է վերածուել բախման, լայնածաւալ 
բախման:
Հիմա ես չեմ ուզում կրկնել այն գնահատականները, որ արդէն մի քանի անգամ 
հրապարակային ասել եմ, այլ ուզում եմ առաջարկել լուծում, իրավիճակի 
դիւանագիտական խաղաղ հանգուցալուծում, որը կը բերի լիցքաթափման:
Տեղեակ էք, որ Ատրպէյճանն իր գործողութիւնները բացատրում է, 
պատճառաբանում է իր մօտ առկայ ինչ-որ քարտէզներով, որ մեր եւ իրենց 
պատկերացումները սահմանային գծի տեղակայման եւ աշխարհագրութեան 
վերաբերեալ տարբերուում են: Մենք, ի հարկէ, գնահատականը չենք կիսում եւ 
դրա վերաբերեալ ունենք մեր յստակ դիրքորոշումը: Բայց քանի որ իրադրութիւնը 
հասել է այս պայթիւնավտանգ իրավիճակին՝ ես բաց առաջարկով եմ հանդէս 
գալիս՝ ուղղուած միջազգային հանրութեանը: Սա անում եմ հայ հանրութեան 
առաջ եւ այս առաջարկն ուղղուած է նաեւ Ատրպէյճանի կառավարութեանը:
Առաջարկը հետեւեալն է՝ մենք պայմանաւորուում ենք, որ շատ արագ 
երկու կողմերի զինուած ստորաբաժանումները, այսինքն՝ Զինուած ուժերի 
ստորաբաժանումները հայելային եղանակով հեռանում են սահմանից: Այսինքն, 
սահմանի վերաբերեալ կայ պատկերացում՝ 5 քիլոմեթր այս կողմ, այն կողմ, 
որոշակի քիլոմեթրերի տարբերութիւն կայ՝ մէկ, երկու, երեք: Ենթադրաբար 
մենք առաջարկում ենք, որ ընդհանրապէս այդ տարածքներից զինուած ուժերի 
ստորաբաժանումները վերադառնան մշտական տեղակայման վայրեր: Դրա 
փոխարէն ենթադրուող սահմանագծի երկայնքով տեղակայուեն միջազգային 
դիտորդներ՝ Ռուսաստանը կամ ԵԱՀԿ Մինսքի խմբի համանախագահութիւնը 
ներկայացնող:
Դիտորդների ներկայութիւնն այդ տարածաշրջանում անհրաժեշտ է, որպէսզի 
կողմերը համոզուած լինեն, որ դիմացի կողմը պայմանաւորուածութիւնը 
կատարում է, այսինքն՝ զօրքեր չի մօտեցնում սահմանագծին: Ընդ որում, ուզում 
եմ ընդգծել, որ խօսքը Սոթք-Խոզնավար հատուածի մասին է, տուեալ դէպքում 
հենց այս հատուածում է սահմանային լարուածութիւն առաջացել: Որից յետոյ 
արդէն կրկին միջազգային հովանու ներքոյ տեղի ունենայ սահմանային կէտերի 
ճշգրտման աշխատանք: Տուեալ դէպքում կրկին իմ պատկերացումն այն է, որ 
Ռուսաստանի կամ ԵԱՀԿ Մինսքի խումբը ներկայացնող դիտորդներ պէտք է 
ներգրաւուած լինեն ու այս գործընթացը պէտք է տեղի ունենայ Ռուսաստանի 
կամ ԵԱՀԿ Մինսքի խմբի համանախագահութեան գործունէութեան ներքոյ:

Սա է առաջարկը, սա է իմ առաջարկած փլանը: Եթէ Ատրպէյճանն իրօք խնդիր 
ունի սահմանային կէտերի ճշգրտման հետ, ապա այս փլանը մերժելու որեւէ 
պատճառ պէտք է չունենայ: Մենք մեր կողմից համոզուած ենք, վստահ ենք, որ 
բոլոր միջազգային դիտորդներին կարող ենք մեր դիրքորոշումը, տեսակէտը 
հիմնաւորել: Գուցէ իրենք էլ ունեն վստահութեան իրենց բաժինը, բայց խօսքը 
դրա մասին չէ, խօսքն այս փուլում իրավիճակը տեէսքալացիա (ապաթէժացում) 
անելու մասին է եւ դիւանագիտական խաղաղ հանգուցալուծման հասնելու 
մասին:
Եւ սա կարող է համարուել, կարող ենք համարել պաշտօնական առաջարկ՝ 
ուղղուած Ռուսաստանին, ԵԱՀԿ Մինսքի խմբի համանախագահ երկրներին 
եւ ի հարկէ նաեւ Ատրպէյճանին: Այնպէս որ, ես յոյս ունեմ, որ այս առաջարկը 
կ'ընդունուի:
Ճիշդն ասած, տեղում իրադրութեանը ծանօթանալով, եկել եմ այն համոզման, 
որ հենց սա է իրադրութեան լուծման ամենակարճ, ամենաադրիւնաւէտ եւ 
խելամիտ ճանապարհը, որովհետեւ կրկնում եմ, եթէ մենք այս ճանապարհով 
չգնանք՝ իրավիճակն անխուսափելիօրէն դուրս է գալու վերահսկողութիւնից, 
իսկ մենք դա թոյլ տալ չենք կարող: Բացի այս առաջարկից, ի հարկէ մենք 
աշխոյժ խորհրդակցութիւններ կը սկսկենք մեր միջազգային գործընկերների 
հետ: Արտաքին գործերի նախարարի հետ արդէն այս թեմայով խօսել ենք եւ յոյս 
ունեմ, որ մենք արդէն արագ հնարաւորութիւն կ'ունենանք անցնել առաջարկի 
իրագործմանը»:
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Սպանիոյ Պատգամաւորներու 
քոնկրէսի արտաքին գործոց յանձնա-
ժողովն ընդունած է միջնորդութիւնը, 
որով կը յորդորէ կառավարու-
թեան՝ պահանջել Ատրպէյճանի 
իշխանութիւններէն՝
.Իրագործել 9 նոյեմբերի 2020-ի 
համաձայնագիրը
.Մարդկային վերաբերմունք ցուցաբերել ռազմագերիներու նկատմամբ, անյա-
պաղ ազատ արձակել բոլոր հայ քաղաքացիական անձերն ու զինուորականները, 
որոնք Ատրպէյճանի մէջ կը պահուին ռազմագերիներու կարգավիճակով
.Տեղեկութիւններ տրամադրել Ատրպէյճանի մէջ պահուող բոլոր անձանց 
վերաբերեալ
.Դուրս բերել զօրքերը Հայաստանի Սիւնիքի մարզէն։
Այս մասին յայտնած է Սպանիոյ մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը։

Լուրեր Աշխարհէն

Գաղափարական

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
ՊԱՏԳԱՄ
Արթնցի՛ր Հայ Ժողովուրդ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
Սկիզբը Էջ 02

Մեր հաւաքական վճռակամութեամբ եւ համայն հայութեան մասնակցու-
թեամբ կոչուած ենք վերակերտելու այնպիսի Հայաստան մը, ուր
- պետութեան շահերը դառնան գերիվեր ներ-քաղաքական հակադրու-
թիւններէն ու անձնակեդրոն նպատակներէն.
- ազգին ու հայրենիքին ընդհանրական ու գերագոյն արժէքներն ու 
ձգտումները իրենց շուրջ համախմբեն մեր բոլոր զաւակները՝ իրենց 
քաղաքական տարբեր հայեցակէտերը պահելով հանդերձ.
- հոգեմտաւոր եւ ընկերաբարոյական արժէքներն ու սկզբունքները 
առանցքային տեղ գրաւեն ընկերութեան կեանքէն ներս.
- ազգային ինքնութեան առողջ պահպանումը համաշխարհայնացման 
ապահայացնող հոսանքներուն դիմաց՝ դառնայ առաջնահերթ 
նախանձախնդրութիւն։
Մենք կոչուած ենք միա՛սնաբար վերակերտելու այնպիսի Հայաստան մը, որ
- ունենայ զարգացող տնտեսութիւն՝ օրէնքի գերակայութեամբ 
երաշխաւորուած.
- ունենայ արդարութեան, թափանցիկութեան ու համարատուութեան վրայ 
ամրօրէն խարսխուած կառավարման առողջ համակարգ ու վստահութիւն 
ներշնչող իշխանութիւն.
- ունենայ հզօր բանակ՝ ինքնապաշտպանութեան արդի զէնքերով օժտուած.
- կարենայ դիւանագիտական աշխարհէն ու միջազգային համայնքէն ներս 
իր կարեւոր տեղը գրաւել.
- կարենայ մեր ազգին բռնաբարուած իրաւունքները պաշտպանել։
Վերջապէս, մենք կոչուած ենք միա՛սնաբար վերակերտելու այնպիսի 
Հայաստան մը, որ կարենայ լոզունգներէ անդին՝ Հայաստան-Արցախ-
Սփիւռք եռամիութեան գործնական արտայայտութիւն տալ՝ համազգային 
խորհուրդի մը կողմէ ճշդուած յստակ ուղեգիծի հետեւողութեամբ։
Հայաստանի ու ազգին ապագան մե՛նք պիտի որոշենք ու կերտենք, ո՛չ 
ուրիշներ, որքան ալ դառն ըլլան մեզ շրջապատող պայմանները եւ ահաւոր՝ 
մեզ դիմագրաւող մարտահրաւէրները։ Արդ, չսպասենք ապագան սոսկ 
երազելով ու խոստումներ շռայլելով, զայն սկսինք կերտել այսօ՛ր՝ մեր ողջ 
ազգի ներուժին ու մարդուժին ամբողջական լարումով։
Ա՛յս է պատգամը Մայիս 28 կերտած սերունդին։
Ա՛յս է պատգամը Արցախի պաշտպանութեան ի խնդիր իրենց անձերը 
ընծայաբերած մեր նահատակներուն։
Թող Աստուած պահէ, պահպանէ ու հզօրացնէ մեր ազգն ու հայրենիքը։

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

23 Կուսակցութիւն Եւ 4 Դաշինք. ԿԸՅ-ն 
Հրապարակած Է Արտահերթ Ընտրութիւններուն 
Մասնակցութեան Յայտ Ներկայացուցած Ուժերու 
Ցանկը

Սպանիայէն Յորդոր՝ Ատրպէյճանին. Զօրքերը Դուրս 
Բերել Հայաստանէն

Հայկական Կողմը Կ՚ուսումնասիրէ Զանգեզուրէն 
Անցնող Միջանցքի Հարցը. Ալիեւ

Ատրպէյճանը Պատրաստակամութիւն Յայտնած Է 
Լուծելու Հայաստանի Հետ Սահմանի Հարցը

20 Յունիս 2021-ի ԱԺ արտահերթ 
ընտրութիւններուն մասնակցելու 
նպատակով կուսակցութիւններու, 
կուսակցութիւններու դաշինքնե-
րու ընտրական ցուցակներու 
գրանցման համար անհրաժեշտ 
փաստաթուղթերը Կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողով կրնային 
ներկայացուիլ մինչեւ 26 Մայիսը՝ 
ժամը 18.00-ը։
Սահմանուած ժամկէտին մէջ 
Կեդրոնական ընտրական յանձնա-
ժողով գրանցման համար փաստա-
թուղթեր ներկայացուցած է 23 
կուսակցութիւն եւ կուսակցու-
թիւններու 4 դաշինք։
 
Կուսակցութիւններու դաշինքներ.
«Հայաստան» դաշինք
«Ազատ Հայրենիք» դաշինք
«Պատիւ ունեմ» դաշինք
«Շիրինեան- Պապաճանեան 
ժողովրդավարներու դաշինք» 
դաշինք
 
Կուսակցություններ.
«Քաղացիական պայմանագիր» 
կուսակցութիւն
«Արդար Հայաստան» 
կուսակցութիւն
«Հանրապետութիւն»  
կուսակցութիւն
«Համահայկական ազգային 
պետականութիւն»  (ՀԱՊ) 
կուսակցութիւն
«Բարգաւաճ Հայաստան» 
կուսակցութիւն
«Հայոց Հայրենիք» կուսակցութիւն
«Ազգային օրակարգ» 
կուսակցութիւն
«Քրիստոնեայ-
Ժողովրդավարական» 
կուսակցութիւն
«Հայաստանի Եւրոպական» 

կուսակցութիւն
«Քաղաքացու որոշում սոցիալ 
դեմոկրատական» կուսակցութիւն
«Մեր տունը Հայաստանն է» 
կուսակցութիւն
«Ազգային-ժողովրդավարական 
բեւեռ» կուսակցութիւն
«Միասնական Հայրենիք» 
կուսակցութիւն
«5165 ազգային պահպանողական 
շարժում» կուսակցութիւն
«Լուսաւոր Հայաստան» 
կուսակցութիւն
«Վերելք» կուսակցութիւն
«Ազատութիւն» կուսակցութիւն
«Ազատական» կուսակցութիւն
«Հայ Ազգային Քոնկրէս» 
Կուսակցութիւն
«Ինքնիշխան Հայաստան» 
կուսակցութիւն
«Զարթօնք» ագային 
քրիստոնէական կուսակցութիւն
Հայաստանի դեմոկրատական 
կուսակցութիւն
«Հայոց Արծիւներ Միասնական 
Հայաստան» կուսակցութիւն

ՀՀ ընտրական օրէնսգիրքի եւ 
Կեդրոնական ընտրական յանձնա-
ժողովի կողմէ սահմանուած 
ժամանակացոյցի համաձայն՝ ԱԺ 
արտահերթ ընտրութիւններուն 
մասնակցող կուսակցութիւններու, 
կուսակցութիւններու դաշինքներու 
ընտրական ցուցակներու գրանցումը 
կ'իրականացուի մինչեւ 30 Մայիսը, 
ժամը 18.00-ը:

Պաքուն կը սատարէ ատրպէյճանահայկական սահմանի սահմանազատման 
եւ սահմանագծման հարցով եռակողմ յանձնաժողով ստեղծելու Մոսկուայի 
առաջարկին, ատրպէյճանական կողմը պատրաստ է կառուցողական 
աշխատանքի Երեւանի հետ, ըսած է Ատրպէյճանի վարչապետ Ալի Ասատովը: 
Կը հաղորդէ Ria.ru-ն։
Ատրպէյճանի վարչապետը  ելոյթ ունեցած է Մինսքի մէջ՝ ԱՊՀ երկիրներու 
կառավարութիւններու ղեկավարներու հանդիպման ժամանակ:
«Ատրպէյճանը սկսած է սահմանային ենթակառուցուածքներու որոշման 
գործընթացը եւ պատրաստ է կառուցողական լուծման Հայաստանի հետ 
սահմանագծման  հարցով: Այդ կապակցութեամբ Ատրպէյճանը կը սատարէ 
ռուսական կողմի առաջարկին՝ սահմանազատման եւ սահմանագծման 
եռակողմ յանձնաժողով ստեղծելու վերաբերեալ: Սահմանային գիծերու որոշումը 
տեխնիկական գործընթաց է, եւ այդ գործընթացը պէտք է հիմնուած ըլլայ 
միջազգային լուրջ իրաւական հիմքի վրայ», – մէջբերած է Ասատովի մամուլի 
ծառայութիւնը:

Ատրպէյճանի նախագահ 
Իլհամ Ալիեւը յայտարարած 
է, որ հայկական կողմը 
կ'ուսումնասիրէ «Զանգեզուրի 
միջանցքի անխուսափելիու-
թեան հարցերը»: Minval.az-ի 
հաղորդմամբ՝ այս մասին ան 
խօսած է կիրակի՝ ընդունելով 
Թուրքիոյ փոխադրութեան 
եւ ենթակառուցուածքներու 
նախարարի գլխաւորած 
պատուիրակութիւնը:
«Պատերազմի աւարտէն ետք առաջին փուլին Հայաստանը դէմ հանդէս կու 
գար այս հարցին: Սակայն վերջերս ինծի տեղեկացուցած են, որ հայկական 
կողմը պատշաճ կերպով կ'ուսումնասիրէ այդ միջանցքի անխուսափելիութեան 
վերաբերեալ հարցերը: Ինչպէս գիտէք, քննարկումները այժմ կ'ընթանան 
եռակողմ ձեւաչափով: Այդ հարցը կը քննարկուի Ատրպէյճանի, Հայաստանի եւ 
Ռուսաստանի փոխվարչապետներու մակարդակով աշխատանքային խումբի 
շրջանակէն ներս»,- ըսած է Ալիեւը:  
«Զանգեզուրի միջանցքը նոր կապ պիտի ստեղծէ Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի 
միջեւ: Մենք արդէն սկսած ենք Հորատիզէն մինչեւ Հայաստանի հետ սահմանը 
երկարող երկաթուղիի կառուցումը: Վստահ եմ, որ առաջիկայ երկու կամ 
երկուքուկէս տարուան մէջ այդ երկաթուղին կը շահագործուի: Նախիջեւանի 
երկաթուղիի մեծ մասը կը գործէ, պակսող հատուածը կը կառուցուի: Զանգեզուրի 
միջանցքի կարեւոր հատուածը պէտք է կառուցուի Հայաստանի մէջ: Այդպիսով 
նոր միջանցք կը բացուի, եւ այդ կապը Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի միջեւ աւելի 
ամուր կը դառնայ»,- նշած է ատրպէյճանցի ղեկավարը:



Last week, the Diocesan 
Primate H.E. Archbishop 
Hovnan Derderian addressed 
a letter to Congressman Adam 
Schiff and the Most Reverend 
Jose H. Gomez, President of 
the US Conference of Catholic 
Bishops and Archbishop of 
Los Angeles, the nation's 
largest Catholic community, 
requesting their further sup-
port in the release of Armenian prisoners of war.
In his letter to Congressman Schiff, Archbishop Derderian wrote in part: 
"I am writing to you today on behalf of the Armenian prisoners of war (POWs) 
in Azerbaijan. The 2020 Nagomo-Karabakh war resulted in the capture of 
more than 200 ethnic Armenian soldiers and civilians, the majority of which 
have been subject to inhumane treatment at the hands of their captors. The 
release of these POW is paramount for the Armenian community.
Your efforts as one of the primary sponsors for H.R.240 Calling on Azerbaijan 
to immediately release all prisoners of war and captured civilians, in addition to 
your enduring commitment to raising awareness with respect to the hostilities 
in Artsakh, are recognized and treasured amongst the Armenian population 
here and abroad. As an advocate for their release, you are most aware of the 
frightening conditions the Armenian POWs and unlawfully held civilians are 
forced to endure.

Caretaker Prime Minister of Armenia 
Nikol Pashinyan was hosted at the 

e Élysée Palace by French President 
Emmanuel Macron.
As ARMENPRESS was informed from 
the Office of the Prime Minister of 
Armenia, following the official welcoming 
ceremony, the heads of the two coun-
tries issued statements for the press.
In his speech Emmanuel Macron said, 
‘’Good day ladies and gentlemen, I 
am very glad to host caretaker Prime 
Minister of Armenia Nikol Pashinyan in 
Paris today.
Dear Nikol, in the recent years we have 
done a lot of work together in the side-
lines of your commitment to democracy 
and fight against corruption. I particularly 
remember my visit to Yerevan in the 
sidelines of the Francophonie Summit 
and our numerous discussions. This 
working visit takes place in a very 
important period for Armenia.
Today Armenia has encountered a seri-
ous security crisis. Since the declaration 
of November 9 that put an end to the 
military operation in Karabakh, analyzing 

Primate Addresses Letters To Congressman Adam 
Schiff And Us Conference Of Catholic Bishops President 

Archbishop Jose H. Gomez Requesting Further Support In 
The Release Of Armenian Prisoners Of War
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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
In this difficult period France stands with 
Armenia – statements of Pashinyan and Macron

the situation with Mr. Pashinyan we note 
that even though the ceasefire is gener-
ally respected, there is still much to be 
done. And France is ready to provide 
assistance for the benefit of the popu-
lation. First of all I am speaking about 
the release of all the hostages, including 
war prisoners and other detainees.
I want to particularly emphasize the 
necessity for preserving the cultural 
heritage in Nagorno Karabakh and its 
surrounding regions, which must be 
done unconditionally. And as an OSCE 
Minsk Group Co-chair country, together 
with the USA and Russia, it’s the duty 
of France to make all efforts to reach 
a de-escalation and establish dialogue 
between the sides.
I want to also speak about the recent 
border incidents between Armenia and 
Azerbaijan. As I have already said, Mr. 
Pashinyan, demarcation and delimita-
tion works should be carried out exclu-
sively through negotiations and in no 
case force should be used.

The Mother See Of Holy 
Etchmiadzin Expresses 
Its Concern Over The 

Blockade And Capture Of 
Six Servicemen Of The 
Armed Forces Of Ra By 

The Servicemen Of Armed 
Forces Of Azerbaijan

ECHR sets deadline for 
providing information 
about 6 Armenians kept by 
Azerbaijan as hostages

Central Electoral 
Commission registers can-
didates of 22 parties and 
4 blocs for upcoming snap 
polls

Honor And Courage

The Mother See of Holy Etchmiadzin 
expresses its concern over the 
blockade and capture of six ser-
vicemen of the Armed Forces of RA 
by the servicemen of armed forces 
of Azerbaijan, on the morning of 
May 27, in the bordering area of 
Gegharkunik region, in the guard-
ing sector of N military unit of the 
Armed Forces of the Republic of 
Armenia; which was followed by the 
publication of degrading images on 
the Internet.
Such behavior of the Azerbaijani 
authorities is strongly condem-
nable, which violates the provisions 
of international law, contradicts the 
universal perceptions of humanism.
The recent events in Gegharkunik 
and Syunik sections of the 
Armenian-Azerbaijani border are 
an encroachment on the sover-
eignty of the Republic of Armenia 
and the right of our people to a 
peaceful and secure life. Such 
provocative actions indicate the real 
militant tendencies of Azerbaijan, 
endangering the variety of efforts 
to restore peace and stability in 
the region.
The Mother See of Holy Etchmiadzin 
calls on the international community 
and the international bodies for the 
protection of human rights, to take 
steps to return the Armenian ser-
vicemen and other prisoners of war 
and to prevent further undesirable 
developments in the region.

Memorial Day turns to be more 
significant after COVID-19. It helps 
us to understand what our soldiers 
have gone through in defense of our 
country and the freedom which we 
commonly hold in reverence.
Their journey of life has been a most 
painful “COVID-19.” Therefore, 
what we have gone through for 
nearly the past 18 months instructs 
us all to be more cognizant of the 
gift of life and the gift of the uni-
verse.
May God bless the souls of our 
soldiers for their memory should 
be revered forever. The path of 
their life will always illuminate our 
lives but above all the lives of our 
children and the many generations 
to come.
We especially pray for their families 
who carry on their undying legacies.
May God bless and protect the 
United States of America.

Prayerfully,
Archbishop Hovnan Derderian

Primate 

The ECHR has set a deadline for 
Azerbaijan until June 4 for providing 
information about the status of the 6 
Armenian servicemen that were taken 
hostage by Azerbaijan in a bordering 
area in Gegharkunik Province on May 
27, ARMENPRESS reports ‘’Lurer’’ 
news of Public TV informed, adding that 
the representatives of the Red Cross 
in Baku have not visited the detainees 
so far.
Zara Amatuni, head of communications 
programs at the International Committee 
of the Red Cross in Armenia told ‘’Lurer’’ 
news program that the representatives 
of the Red Cross in Baku have visited 
the other Armenian POWs and civilian 
hostages and delivered the video mes-
sages of their parents.

 The electoral lists of parties and party 
blocs registered for the upcoming snap 
parliamentary elections of Armenia have 
been published at the website of the 
Central Electoral Commission.
A total of 26 political forces – 22 parties 
and 4 blocs, have been registered.
Snap parliamentary elections in Armenia 
will take place on June 20, 2021.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Feast Of The Pentecost Celebrated At St. Leon (Srbots Ghevontiants) Armenian Cathedral 
- Four Altar Servers Ordained

Clergy Executive Council Meeting

Community News

The Feast of the Pentecost was observed 
by the Armenian Church on Sunday, 
May 23, 2021. At St. Leon (Srbots 
Ghevontiants) Armenian Cathedral, the 
Rev. Fr. Vazken Movsesian celebrated 
the Divine Liturgy and delivered the 
sermon in the service which was pre-
sided over by the Diocesan Primate 
His Eminence Archbishop Hovnan 

Derderian.
During the service, assisted by the Rev. 
Fr. Khajag Shahbazyan and Archpriest 
Fr. Manoug Markarian, the Primate 

ordained altar servers Arshak Ter-
Hovhannisyan, Ohan Kilislian, Aron 
Petrosian, and Aram Dakessian into 
the Diaconate. Archbishop congrat-
ulated the newly-ordained deacons, 

extending his blessings and conveying 
to them his wholehearted wishes in their 
renewed commitment to serve our Lord 

and Savior Jesus Christ and to uphold 
the sacred traditions of the Armenian 
Apostolic Church.

Primate Addresses Letters To Congressman Adam 
Schiff And Us Conference Of Catholic Bishops President 

Archbishop Jose H. Gomez Requesting Further Support In 
The Release Of Armenian Prisoners Of War

In March, Human Rights Watch (HR W) released a detailed article focused on 
the abuse sustained by Armenians captured by Azerbaijani forces. The dis-
turbing and inhumane treatment prompted the HRW Europe and Central Asia 
director Hugh Williamson to correctly label the abominable Azerbaijani actions 
as international war crimes. Since then, unfortunately, the situation has only 
grown tenser, and release negotiation progress has slowed. Few Armenian 
POWs were released, others, of which nineteen names were released just 
this week, were tortured, and killed. Hundreds of others face a similar fate if 
decisive action to command their release is not taken.
 In a recent statement by Secretary of State Antony Blinken, the POWs were 
labeled as detainees. Under the Third Geneva Convention, prisoners of war 
specifically are to be protected from all forms of torture and cruel treatment. 
It is critical then that the Armenian POWs are formally identified as such in 
negotiations regarding their release and in any official U.S. communication with 
the Azerbaijani government. If identified as 'detainees' or anything other than 
'prisoners of war,' the Armenians held illegally by Azerbaijan are vulnerable to 
further forms of torture and maltreatment."
In his letter to Archbishop Jose H. Gomez, the Diocesan Primate wrote in part:
"Dear Brother in Christ,
We would like to bring to our kind attention an issue of critical importance that 
demands immediate attention and action.
Many well-known humanitarian organizations report undeniable facts of 
humiliations, inhuman tortures, and massacres of Armenian prisoners of war 
in Azerbaijani prisons and concentration camps.
What is even more shocking is the fact that most of the prisoners (military 
personnel and civilians alike) were kidnapped and taken into captivity after 
the official truce of November 9, 2020.
Indeed, the mission of our Savior was and still is: "To bind up the brokenhearted, 
to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who 
are bound" (Isaiah 61:1).
And as followers of Christ, we are called to make all necessary efforts to "bring 
out the prisoners from the dungeon, from the prison those who sit in darkness" 
(Isaiah 42:7).
Time is crucial and every second counts, as the physical, spiritual, and emo-
tional state of hundreds of prisoners continues to worsen.
Therefore, we would like the Conference of Catholic Bishops of United States 
to assist us in advocating for the release of hostages and prisoners of war 
who are eagerly expecting the world to intervene and become saving hands of 
God, for our Heavenly father "Hears the groans of the prisoners, [who wishes] 
to set free those who were doomed to die" (Psalms 102:20).
"For I desire mercy, not sacrifice" (Hosea 6:6), (Matthew 12:7). This divine truth 
is an obligation for each and every follower of Christ."
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The Clergy Executive Council's meeting 
was held on Tuesday, May 25, 2021. 
Established by the Diocesan Primate 
in 2003, the Clergy Executive Council 
meets monthly under the presidency of 
the Primate to discuss religious, liturgi-
cal, pastoral, and church administrative 
issues related to the Western Diocese.

 The Azerbaijani forces should withdraw 
from the sovereign territory of Armenia 
and I call on the sides to return to their 
initial positions. We will try to assist in 
the establishment of dialogue.
In this difficult situation where Armenia 
has appeared, France stands with 
Armenia as always, first also in the 
humanitarian sphere. Our medical centers 
cooperated with the Armenian medical 
centers. Numerous hospitals that need-
ed assistance were selected. We also 
provided exceptional assistance to the 
activities of the International Committee of 
the Red Cross engaged in supporting the 
war prisoners kept in Azerbaijan and their 
families, as well as the search operations 
of those missing in action.
Dear Nikol, we express solidarity with 
Armenia. In this difficult period France is 
determined to bring peace to the region.
Thank you, I once again welcome you’’.
In his speech Nikol Pashinyan said, ‘’I 
am thankful honorable Mr. President, 
dear Emmanuel.
First of all let me thank you for the invi-
tation. And today, as you said, we have 
a broad scope of issues to be discussed. 
I want to emphasize that the French 
President had scheduled to visit Armenia 
long ago, which did not take place last 
year due to the coronavirus. I hope that 
we will together overcome coronavirus 

News from Armenia & Artsakh
In this difficult period France stands with 
Armenia – statements of Pashinyan and Macron

and other crises. I am looking forward 
to your visit in autumn, we are waiting 
you in Yerevan, Mr. President.
France and Armenia have unique rela-
tions and it’s very important to record 
that during this period the Armenian 
people, the Republic of Armenia have 
always felt the support of France and 
personally President Macron.  I want 
to underline a very important factor, 
which is that President Macron spoke 
the truth since the first day of the crisis 
in our region and his voice was hear all 
over the world. This is very important 
for us. I want to also emphasize that 
France and President Macron continue 
that commitment and that’s extremely 
important for overcoming the crisis sit-
uation in our region.
I want to emphasize that we highlight the 
role of France as an OSCE Minsk Group 
Co-chair country, and the activities of the 
Co-chairs’ format is extremely important 
for the settlement of Nagorno Karabakh 
issue and regional crises, establish-
ment of lasting peace and stability. I 
am very glad for the Co-chairs have 
already made three statements since 
the end of the war, by which they, in fact, 
record their readiness to be involved 
and restore the negotiations over the 
settlement of Nagorno Karabakh issue. 
Of course, today we will also discuss the 
opportunities for that.



Wednesday, June 2, 2021 13
A PUBLICATION OF ARMENIAN DEMOCRATIC LIBERAL PARTY, WESTERN DISTRICT COMMITTEE OF THE UNITED STATES

Thursday, December 5, 2019
Vol. 97, #47

DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Father ZAVEN ARZOUMANIAN, PhD

The First Republic of Armenia
Despite the destructive World War I, 
the fall of the Russian Empire, and 
the immediate rise of the Soviet 
Union, the first Republic of Armenia 
on May 28, 1918 was blessed and 
defended by Catholicos Kevork the 
Fifth wholeheartedly. The Battle of 
Sartarabad was under his immediate 
pontifical protection, and the victory 
the same year in May 22-26 gave the 
Catholicos and the nation security 
with the rise of the First Republic. 
Soon however, when the new regime 
of the Soviets dominated under heavy pressures, His Holiness was obligated to 
defend Armenia no matter what the circumstances compelled, when in fact the 
communist regime occupied the countries to form the Soviet Socialist Union, 
including Armenia. His Holiness had to exercise wisdom and diplomacy to 
defend whatever was left, especially from the hands of the Turks and their inva-
sions. The Catholicos had said, “If we lose what we have, what good is it to have 
homeland without people.” Against all odds, the Catholicos was valiant to resist 
the atheist system that he “welcomed” in order to save the nation

The “Sorrowful Catholicos”
The first two decades of His Holiness Kevork V Catholicos of All Armenians coin-
cided with fatal political events for all Armenians in the west and the east, regret-
fully forcing him to sign his Encyclicals as “Vshdali Gatoghigos” (Sorrowful 
Catholicos). The Genocide of the Armenians by the Ottoman Turks in 1915 on 
the one hand, and the Russian Revolution in 1917 followed by the incursions of 
the Soviet army on the other, covered the skies of our land with darkest clouds 
in recent history. The Catholicos lamented the loss of churches, schools, towns 
and villages, as well as the newly proclaimed Republic of Armenia in 1918, its 
sudden fall, and finally the communist regime that dominated Armenia in 1921. 
The Catholicos wrote his Pontifical Encyclical in 1921 with fervent prayer that 
God “may accept our sacrifices in the land of Armenia leaving aside all enmity at 
this time of great turmoil.”

The Second Decade
Reforms within the Church
The year Armenia went under the Soviet rule in 1921 Catholicos Kevork V had 
embarked on the second decade of his pontificate. The negative trends of the 
new system shook the traditional and historical foundations of the Armenian 
Church fatally, as it did for the Russian and Georgian Orthodox Churches. 
Rapidly communism revealed its destructive nature, and in the extreme case 
even at the cost of the life of the next Catholicos Khoren I Mouradbekian. 
Catholicos Kevork V, who lived through the second decade, stood strong and 
unshaken, promoting incredibly even some important reforms within the 
Armenian Church before his demise in 1930. 
Among the reforms of prime importance was the formation of the Supreme 
Spiritual Council that replaced the rules of the previously mandated imperial 
Polozhenia (Constitution). Seemingly it marked some ”self-administration” of the 
Armenian Church under the Soviet rule in very limited terms with the latter’s 
obvious and intimidating control on the Armenian Church affairs.  As the execu-
tive council, the Supreme Spiritual Council members, clergy and lay, were to be 
elected by the National Ecclesiastical Assembly according to the new 1925 
Constitution drafted by Catholicos Kevork V. The Constitution as of this date 
remains in force as the law for future elections of the Pontiffs and the members 
of the Supreme Spiritual Councils.

The 1925 Constitution 
The new Constitution was drafted wisely and conclusively regarding the distribu-
tion and the election of delegates per capita from all the dioceses in Armenia and 
abroad. In addition five more reforms were initiated by the Catholicos of All 
Armenians including the use of the New Gregorian Calendar in 1923 for the 
Easter Sunday and church feasts, the use of the organ during the celebration of 
the Divine Liturgy, and only a second marriage of priests whose wives had died 
during the Armenian massacres. The last ruling however was not well received 
by the other Hierarchic Sees.
In all, the two decades following the death of Catholicos Kevork V in 1930 until 
the death of Marshal Stalin in 1953, the Armenian Church suffered unbearable 
oppressions, exiles and persecution of clergy, leaving the church defenseless 
and isolated, cutting all contacts and communications with the Armenian church-
es abroad. Morally devoid, religiously bankrupt, the system exploited everything 
to degrade the church. The cruel assassination in 1938 of the next Catholicos 
Khoren I Mouradbekian in Etchmiadzin stands a witness for all times.

Catholicos-Kevork-V-orphans

Catholicos-Kevork-V-volunteers

His Holiness Kevork Fifth Soureniants
Decade Of War And Decade of The Soviets 
(1911-1930)
Sartarabad and First Republic of Armenia

Political and Economic Growth
In 1922, the First Assembly of the Union of Soviet Socialist Republics convened 
in Moscow with representatives of the 15 republics, six of them from Armenia, to 
form a Central Committee for the state infrastructure which included five mem-
bers from Armenia, namely, Miasnikyan, Nazaretyan, Ham-bartsumyan, 
Mirzoyan, and Der Gabrielyan. During Josef Stalin’s presidency the Shirak Dam 
in Armenia was built in 1925 that helped the agriculture significantly. The same 
year factories for cotton and textile opened, production of leather, wine, and 
tobacco bloomed. Soon in 1926 printing presses published books and journals 
in Yerevan, ten times as much compared with 1913, of course mostly promoting 
the newly adopted communist ideology.
The economic treaty signed between Russia and Armenia in September 1921 
gave boost to house constructions. On a cultural level the Lazarian Armenian 
Academy of Moscow was named “The Cultural House of Armenia,” and the next 
year ancient manuscripts belonging to Etchmiadzin temporarily transferred to 
Moscow, along with printed books. Later, 4660 volumes in total were returned to 
the Mother See. House constructions rapidly moved forward and in 1926 some 
3065 houses were built which in turn helped major cities blossom next to the 
capital Yerevan, such as Leninakan, Kirovakan, New Bayazit, Dilijan, Goris, and 
Etchmiadzin. Soviet economy was based on communist system which made the 
Union’s economy reach higher records at the cost of deprivation of private under-
takings. This in turn applied mandatory “brotherhood” among the 15 republics to 
exchange goods even if Armenia or any of the other republics were deprived of 
their own productions.

Migration to Armenia
During the pontificate of Catholicos Kevork 
V and the following decades a wave of 
migration moved tens of thousands 
Armenians from the Middle East and 
Europe to Soviet Armenia for permanent 
settlement. There were two objectives in 
this hasty move, first to increase the pop-
ulation of Armenia to meet the Soviet 
Union’s census requirement and stability, 
and second to import economic assets in good faith only to be confiscated imme-
diately by the communist government. The false calculation cost immensely to 
those who migrated heeding to the loud and unreal promises gold-plated with 
slogans of patriotism. Actually the first migrations from Iraq, Greece, Iran, France 
and the Middle East proved most untimely, disillusioned to say the least, under 
tyranny and poverty. Decades later a great majority left Armenia and returned to 
Europe and the United States with smile on their faces.
Locally settlements of more Armenians in the country in bigger numbers were 
necessary to balance future perspectives, but the economy and life standard 
were much lower than they imagined. To help the balance on the positive side, 
compatriotic suburbs were built instead by their original names from Turkish 
Armenia, like New Arapkir, New Malatia, New Aintab, and New Kharbert which 
today are witnesses as good memorials giving lasting comfort to those who 
sponsored them while living abroad.

Bishops Ordained by Catholicos Kevork V
During his 18 turbulent years the courageous Catholicos of All Armenians made 
those years fruitful and defended the Armenian Church worldwide as he ordained 
30 bishops, some from the Mother See, others from the graduates of the famous 
Seminary of Armash, near Constantinople, and from the Patriarchate of 
Jerusalem as needed, despite the unfavorable and oppressive system. Above 
else, following the horrible years of WWI, the Catholicos extended his helping 
hand to the Hierarchic Sees outside Armenia, particularly to the ousted See of 
Cilicia and its defenseless Catholicos Sahak II Khabayan who had settled tem-
porarily in his main diocese of Aleppo. 
Upon the recommendation of the Catholicos of All Armenians a generous action 
was taken in 1929 to transfer from the Patriarchate of Jerusalem three dioceses 
temporarily over to the jurisdiction of Catholicos Sahak II of Cilicia, as specified 
in the resolution taken by the Brotherhood of the Patriarchate and personally by 
Patriarch Yeghishe Tourian himself. Those dioceses were the one in Beirut, 
Lebanon, and the other two in Damascus and Latakia in Syria. The See of Cilicia 
thus revived and later settled in Antelias, Lebanon permanently with five dioces-
es under its jurisdiction, including the dioceses of Aleppo and Cyprus which were 
the original dioceses of the Great House of Cilicia.
The meritorious bishops ordained by Catholicos Kevork V included Mesrob 
Naroyan (Patriarch), Nersess Melik-Tangian (Primate), Karekin Hovsepiants 
(Catholicos), Kevork Chorekjian (Catholicos), Mesrob Neshanian (Patriarch), 
Grigoris Balakian (Primate), Karekin Khachadourian (Patriarch), and many oth-
ers. Their credentials confirm both the wisdom of Catholicos Kevork V and the 
worthy candidates, thirty princes of the Armenian Church in all, who became the 
champions of the survival and the revival of the Armenian Church and nation 
through the first half of the most trying 20th century.
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

cakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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Latest Initiatives

Կարդացէ՛ք եւ Տարածեցէ՛ք
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ՄԱՄՈՒԼ-ը

www.ramgavar.am

Healthcare

A New Way To Diagnose Alzheimer’s Disease 
At The Earliest Stages

Diaspora Youth Ambassador Program 
Launched

Dangerous Carcinogen Found In 78 Sunscreens

Scientists in Sweden have developed a 
simple and reliable method for diagnos-
ing Alzheimer’s disease at the earliest 
stages, which can help to better control 
the disease.
Their approach includes a blood test and 
three cognitive tests that take as little as 
10 minutes to complete. The accuracy 
of the new method is 90%.
The study, the results of which were pub-
lished in the journal Nature Medicine, 
involved 340 patients from Sweden 
and 543 patients from North America 
with mild memory impairments. Experts 
assessed the level of biomarkers of 
Alzheimer’s disease, such as phosphor-
ylated tau protein in blood plasma, the 
ratio of two forms of beta-amyloids Aβ42 
(in the 42 amino acid chain) and Aβ40 
(40 amino acids), a thin polypeptide 

Experts of the independent American 
laboratory Valisure tested 294 creams, 
gels, and lotions for sun protection and 
found benzene, the most dangerous 
carcinogen, in almost a third of them.
According to Medportal.ru, benzene is a 
very toxic and carcinogenic substance, 
which is also contained in the exhaust 
gases of cars. It is used in the manufac-
ture of certain plastics, rubbers, dyes, 
detergents, and pharmaceuticals.
Long-term exposure to benzene on 
the human body can lead to serious 
consequences, and chronic poisoning 
with this substance often causes the 
development of anemia and leukemia.
The Valisure laboratory said that of the 
300 tanning products tested, 78 con-
tained benzene. In 14 products, the con-
centration of benzene was the limit for 
medicines that cannot be manufactured 
without it. These were mainly sprays.

Armenia’s Office of the High 
Commissioner for Diaspora Affairs 
announces the launch of the Diaspora 
Youth Ambassador Program, with 
the generous support of the Jinishian 
Memorial Foundation. The program 
aims to create a dynamic network of 
Armenian youth, who will have the 
opportunity to become Diaspora youth 
representatives of the homeland in 
their respective communities around 
the world, the Office told Armenpress.
The program will target 25 youth from 
Diaspora Armenian communities for a 
period of one year, during which two 
weeks will be spent in Armenia.
The program will be of both a theoretical 
and practical nature and will include 
various study tours and meetings. At the 
end of the two-week training period in 
Armenia, the youth will also participate 
in a “Youth Forum”, where they will 
collectively draft a youth policy paper to 
set the framework for sustainable coop-
eration between Diaspora communities 
and the homeland.
Upon returning to their respective 
Diaspora communities, the participants 
will be engaged in producing media 
content for local and international outlets 
and will plan and implement community 
meetings and repatriation talks within 
their Diaspora communities.
Program applicants should be 22-35 
years old of Armenian origin, having 

neurofilament in plasma, associated 
with Alzheimer’s disease variant of the 
APOE gene.
Plasma tau protein detection with an 
accuracy of 83% predicted the onset 
of Alzheimer’s disease over the next 4 
years. Combined with the APOE analy-
sis cognitive test results, the accuracy of 
the result was increased to 90%.
According to experts, early detection of 
the disease will make it possible to more 
effectively slow down its progression.

According to experts, benzene is not an 
obligatory component for the production 
of sunscreens, especially since it is not 
contained in most of the tested products.
The lab has called on the Food and 
Drug Administration (FDA) to withdraw 
the 78 drugs from sale and conduct 
their own investigation. A complete list 
of benzene-containing product names 
is published in the statement.

Afhil.com

lived in the Diaspora for at least 5 
years. In addition, they should be active 
and representative members of their 
Armenian community in the Diaspora, 
possess a good understanding of the 
Armenian language, display commit-
ment to contributing to the advance-
ment of Armenian interests worldwide 
and work towards the reinforcement of 
Armenia-Diaspora relations. Experience 
in media content production is desirable.
Applications are open starting June 1, 
2021. The submission deadline is June 
25, 2021, at 00:00 - Yerevan time.
To complete the application and for 
more detailed information, please visit 
http://diaspora.gov.am/en/programs/19/
Diaspora-Youth-Ambassador.
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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 professionals. 
We urge everyone to do their part to stop the spread of this virus. Please stay 
home, follow guidelines and stay safe.    

Ամերիկահայ Կեանք

Լուսին Մուշեղեան, Դոկտ. Ալինա Դուրեան եւ Տոքթ. Նիքա Յարութիւնեան

«Խոստումը» Հիմնարկը Կ ՛իրականացնէ Հայաստանի Մէջ «Քովիտ-19»ով 
Վարակուածներուն Մէկ Մասը Բնակարաններու Մէջ Դարմանելու Ծրագիրը

Քալիֆորնիոյ համալսարանի 
Լոս Անճելըսի մասնաճիւղին մէջ 
գործող  «Խոստումը» հայկական 
հիմնարկին նախաձեռնութեամբ 
եւ համագործակցութեամբ նոյն 
համալսարանին բժշկական 
բաժանմունքին, Հայաստանի Ամերի-
կեան համալսարանին մէջ գործող 
հանրային առողջապահութեան 
«Թրբանճեան» բաժանմունքին, Լոս 
Անճելըսի Մանուկներու հիւանդանո-
ցին եւ Հայաստանի առողջապահու-
թեան նախարարութեան, արդէն 
իսկ ընթացքի մէջ է «Քովիտ-19»ով 
վարակուածներուն մէկ մասը 
բնակարաններու մէջ դարմանելու 
ծրագիրը, Հայաստանի հիւանդա-
նոցներուն վրայ համաճարակին 
պարտադրած ճնշումը մեղմացնելու 
նպատակով։ Այս մասին կը հաղորդէ 
«Ասպարէզ»:

Քալիֆորնիոյ համալսարանի Լոս 
Անճելըսի մասնաճիւղի հանրային 
առողջապահութեան «Ֆիլտինկ» 
բաժանմունքի փոխտնօրէն եւ ծրագիրի 
մղիչ ուժերէն մէկը հանդիսացող 
դոկտ. Ալինա Դուրեան նորարար այս 
նախաձեռնութիւնը կրնայ օրինակ 
ծառայել այլ հիւանդութիւններու դէմ 
պայքարին մէջ։
Ծրագիրին վարիչն է Լուսին Մուշեղեան, 
իսկ անոր մշակումին մասնակցած է 
նաեւ  Քալիֆորնիոյ համալսարանի Լոս 
Անճելըսի մասնաճիւղի բժիշկներէն 
Նիքա Յարութիւնեան։
Դոկտ. Ալինա Դուրեան նաեւ 
կը մասնակցի Հայաստանի մէջ 
վարակուածները ցանկագրելու եւ 
անոնց հետեւելու աշխատանքը, 
համագործակցութեամբ «Խոստու-
մը» հայկական հիմնարկին, Քալի-
ֆորնիոյ համալսարանի Լոս 

Անճելըսի մասնաճիւղի հանրային 
առողջապահութեան «Ֆիլտինկ» 
բաժանմունքին, Հայաստանի Ամերի-
կեան համալսարանին մէջ գործող 
հանրային առողջապահութեան 
«Թրբանճեան» բաժանմունքին եւ 
Հայաստանի առողջապահութեան 
նախարարութեան։

Յիշեցնենք, որ համաճարակի 
սկզբնա-կան օրերուն, Քալիֆորնիոյ 
կառավարիչ Կեւըն Նիւսըմ  նահանգա-
յին պայքարին եւ յատկապէս համա-
ճարակին տարածումը զսպելու համար 
վարակուածները հետապնդելու 
գործին մէջ, առաջատար դեր վստա-
հած էր դոկտ. Ալինա Դուրեանին։

Արեւմտեան Թեմի
Հոգեւորականաց Վարչական Ժողով
Երեքշաբթի, 25 Մայիս 2021, նախա-
գահութեամբ` Արեւմտեան Թեմի 
Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Յովնան 
Արք. Տէրտէրեանի, Պըրպէնքի 
Առաջնորդարանին մէջ գումարուեցաւ 
Հոգեւորականաց Վարչական ժողովի 
հերթական նիստը, որուն իրենց 
մասնակցութիւնը բերեցին ինչպէս Լոս 
Անճելէսի շրջանի եկեղեցականները, 
այնպէս ալ  Թեմի հեռաւոր շրջաննե-
րէն քանի մը եկեղեցականներ zoom 
դրոյթով: Ժողովական աշխատանքները 
բացուեցան Տէրունական աղօթքով, 
որմէ ետք՝ հերթաբար քննարկուեցան 
օրակարգին վրայ դրուած հարցերը: 

Առաջինը` Մայիս 5-ի հոգեւորականաց 
ընդհանուր ժողովէն բխած հարցերը եւ 
ենթահարցերն էին, ըստ հետեւեալի` 
հոգեւորականաց հանգստեան 
կոչուելու եւ թոշակի հարցը,  
ծիսական հարցեր, Քրիստոնէականի 
պատրաստութիւն, քարոզխօսութեան 
սեմինար, հիւանդանոցներէն ներս 
հոգեւոր սպասաւորութեան հարցը, 
սարկաւագաց պատրաստու-
թեան ծրագիրը, Շաբաթօրեայ 
եւ Կիրակնօրեայ վարժարաննե-
րուն առընթեր տարեկան վերա-
պատրաստութեան դասընթացքներու 
ծրագիրներ, նիւթեր Առաջնորդարանի 

Ձայնի համար եւ երէցկանանց 
համագումարի հարցերը:
Ապա հոգեւորականաց վարչական 
ժողովը, որպէս քննարկման նիւթ 
յառաջ քաշեց Հայաստանի ներկայ 
իրավիճակի, ինչպէս նաեւ Երուսաղէմի 
Հայոց Վանքի եւ Պատրիարքութեան 
շուրջը տեղի ունեցող մտահոգեցուցիչ 
իրադարձութիւններու հարցերը, որմէ 
ետք ժողովականները անդրադարձ 
ունեցան նաեւ Ապրիլ 24-ի ոգեկոչման 
յուշատօնի եւ հոգեւորականց 
առանձնացման հարցերուն։ Յատուկ 
կերպով քննարկուեցաւ նաեւ կարգա-
լոյծ քահանաներու հարցը, որոնք կը 
գործեն ի մասնավորի  Լոս Անճելէսի 
շրջանէն ներս: Վերոնշեալ հարցերէն 
զատ քննարկուեցան զանազան 
այլ հարցեր` կապուած տեղային եւ 

առօրեայ խնդիրներու հետ:   
Առաջնորդ Սրբազան Հօր առաջարկով 
Հոգեւորականաց Ընդհանուր ժողովին 
յաջորդ ամսուաթիւը ընդունուեցաւ,  
Հոկտեմբեր 5-ը:

 Դիւան Առաջնորդարանի
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«Աստուած զիս ընտրեց յառաջացած 
այս տարիքիս: Չեմ գիտեր որքան 
պիտի ապրիմ, բայց կ’ուզեմ ապահով 
ըսել, թէ ամբողջ կարողութեամբ պիտի 
սպասարկեմ իմ եկեղեցիիս եւ ազգիս»:

Ուրբաթ 28 Մայիս 2021-ի կէսօրէն 
ետք ժամը 18-ին, Լիբանանի Հայ 
Կաթողիկէ պատրիարքարանի 
Սուրբ Աւետման եկեղեցւոյ մէջ 
տեղի ունեցաւ հանգստեան Սուրբ 
պատարագ վասն Գրիգոր Պետրոս 
Ի Կաթողիկոս Պատրիարքին որ իր 
մահկանացուն կնքեց անցեալ 25 
մայիսին եւ որուն յուղարկաւորութեան 
արարողութիւնը տեղի ունեցաւ  29 
մայիս 2021-ի առաւօտեան 10.30-ին 
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ – Սուրբ 

Եղիա հայ կաթողիկէ աթոռանիստ 
եկեղեցւոյ մէջ, մասնակցութեամբն 
Հայ Կաթողիկէ եպիսկոպոսներուն, 
կղերական դասին, քոյր եկե-
ղեցիներու ներկայացուցիչներուն, 
քաղաքական ու քաղաքացիական 
աշխարհը ներկայացնող պատուիրա-
կութիւններուն ու սգակիր հաւա-
տացեալներուն։
Սրբազան արարողութեան յանուն 
Ֆրանչիսկոս Պապին իր մասնակցու-
թիւնը բերաւ նաեւ Սուրիոյ Հանրա-
պետութեան մօտ առաքելական 
նուիրակը Կարդինալ Մարիօ Զենարին 
մինչ Արեւելեան Եկեղեցիներու Ժողովի 
կառավարիչը ներկայացուց Լիբանանի 
մօտ առաքելական նուիրակը գերա-
պայծառ ժոզէֆ Սփիթերի։

Արարողութեան մասնակցեցան ի մէջ 
այլոց Մարոնիներու Պատրիարքը` 
Կարդինալ Պշարա Պութրոս Ռաաի, 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս 
Արամ Ա վեհափառը եւ Ասորի 
կաթողիկէ եկեղեցւոյ Պատրիարք 
Եուսէֆ Եունանը։   
Յուղարկաւորութեան արարողու-
թիւնը նախագահեց Հայ Կաթողիկէ 
Եկեղեցւոյ, Պատրիարքական Կառա-

Լիբանան
Յուղարկաւորութիւն Եւ Թաղման Կարգ Երջանկայիշատակ Գրիգոր Պետրոս 
Ի Կաթողիկոս Պատրիարքին

Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ Կատարուեցաւ Հանրապետական Մաղթանք

վարիչ Արհիապատիւ Պետրոս Արք. 
Միրիաթեան, Առաջնորդ Բերիոյ 
թեմի Կաթողիկէ Հայոց, մինչ օրուան 
պատգամը ներկայացուց Արհ. 
Գէորգ Եպիսկոպոս Ասատուրեան, 
Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքութեան 
Պէյրութի թեմին օգնական եպիսկո-
պոսը որ երկար տարիներ  կողք կողքի 
աշխատած ու համագործակցած է 
երջանկայիշատակ Հայրապետին հետ։

Անթիլիասի Մայրավանքի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին 
մէջ, Կիրակի, 30 Մայիս 2021-ին, 
հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին եւ 
ներկայութեամբ Լիբանանի մօտ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
դեսպանին, միաբան հայրերու ու 
հաւատացեալ ժողովուրդի, կատա-
րուեցաւ Հանրապետական 
Մաղթանք՝ Հայաստանի Ա. Հանրա-
պետութեան անկախութեան տօնին 
առիթով։

Ս. Պատարագի ընթացքին, ձեռամբ 
Վեհափառ Հայրապետին կատա-
րուեցաւ Հայաստանի Հանրապե-
տութեան դրօշի օրհնութիւն, որուն 
աւարտին Նորին Սրբութիւնը իր 
աղօթքը բարձրացուց առ Աստուած, 
որ «ամուր ու անսասան պահէ մեր 
ազգին Հանրապետութիւնը եւ 
շնորհք ու իմաստութիւնը տայ բոլոր 
անոնց, որոնք իշխանութեան 
պատասխանատուութիւնը ունին, 
որպէսզի կարող ըլլան ուղիղ 
դատաստանով ու արդարութեամբ 
առաջնորդել մեր ժողովուրդը»։ 
Հայրապետը նաեւ աղօթեց, որ 
Աստուած Իր Ս. Աջով օրհնէ ամբողջ 
հայ ժողովուրդը, մեր հայրենիքը եւ 
մեր Ս. Եկեղեցին։
Ապա, պատարագիչ հայր սուրբը 
յաւուր պատշաճի քարոզեց։ Խօսելէ 
ետք մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի 
երկրաւոր առաքելութեան մասին ու 
յատկապէս ընդգծելով «Մարդու 

Որդին չեկաւ ուրիշներու կողմէ 
սպասաւորութիւն ընդունելու, այլ 
սպասաւորելու» Քրիստոսի խօսքը 
գործով ցոյց տալու ու կեանքով 
ապրելու հրամայական անհրա-
ժեշտութիւնը, Վեհափառ Հայրա-
պետին անուանակոչութեան տօնին 
առիթով, ան լուսարձակի տակ առաւ 
Հայրապետին անցնող աւելի քան 
25-ամեայ ծառայական առաքելու-
թիւնը։ 26 տարիներու Վեհափառ 
Հայրապետին գահակալութիւնը 
պերճախօս վկայութիւն մըն է, որ ան 
մեր եկեղեցւոյ ու ազգի կեանքին 
փաստօրէն բոլոր բնագաւառներէն 
ներս դարձաւ եւ իր ծառայութեամբ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-
սութիւնը դարձուց տիրական 
ներկայութիւն։ Ապա, պատարագիչ 
հայր սուրբը միաբանութեան 
անունով շնորհաւորեց Նորին 
Սրբութեան անուանակոչութիւնը՝ 
յիշելով, որ 53 տարիներ առաջ, 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
յիսնամեակին, իր ձեռնադրութեան 
ժամանակ ստացած է «Արամ» 
անունը։
Նշենք, որ Ս. Պատարագի աւարտին 
կատարուեցաւ հոգեհանգստեան 
պաշտօն՝ 1918 թուականին Սարդա-
րապատի, Բաշ Ապարաանի, 
Ղարաքիլիսայի, ինչպէս նաեւ 
Հայաստանի ու Արցախի անկա-
խութեան ու ազատութեան համար 
իրենց արիւնը թափած ու նահա-
տակուած մեր ժողովուրդի քաջա-
մարտիկ ու հերոս զաւակներու 
հոգիներուն համար։
Յայտնենք, որ Մայիս 28-ին, 
Հայաստանի Ա. անկախութեան 
տօնին օրը, Կաթողիկոսարանի 
Cilicia TV-ի լրատուամիջոցին 
ճամբով, Վեհափառ Հայրապետը 
առցանց տուաւ իր Հայրապետական 
պատգամը։ Պատգամին մէջ Նորին 
Սրբութիւնը ըսաւ, որ «ամեակները 
սոսկ անցեալին նայելու առիթներ 
չեն։ Անոնք նաե՛ւ յիշեցում են ու 

մարտահրաւէր՝ անցեալի լոյսին 
տակ ու ներկայի պայմաններուն 
համահունչ, քննական հայեացքով 
ու նպատակասլաց տեսլականով 
ապագան ծրագրելու ու կերտելու։ 
Այսպէ՛ս է Մայիս 28-ն մեր ազգին 
համար»։
Խօսելով Հայաստանի ներկայ 
իրավիճակին մասին՝ Հայրապետը 
ըսաւ, որ «առաջին անկախութենէն 
103 տարիներ ետք Հայաստանը 
դարձեա՛լ կ’ապրի ճակատագրա-
կան օրեր։ Արցախի պատերազմին 
հետեւանքով մեծ թիւով զոհեր 
տուինք, հող կորսնցուցինք, 
տխրահռչակ յայտարարութիւն 
ստորագրեցինք եւ աւելին՝ այսօր 
վտանգուած են նաե՛ւ Հայաստա-
նի սահմանները։ Արդարեւ, մեր 
ազգը խորապէս ցնցող, Արցախի 
անկախութիւնը վտանգող, 
Հայաստանի ապագան մշուշա-
պատող յիշեալ վտանգալից 
զարգացումներուն նկատմամբ 
Սփիւռքը ու Մենք չենք կրնար 
անտարբեր մնալ»։
Անդրադառնալով պատմութեան 
ընթացքին Հայաստանի ունեցած 
աշխարհագրական ու ռազմավա-
րական դիրքին եւ այդ պատճառով 
Հայաստանը յաճախ կռուախնձոր 
ըլլալու իրողութեան, ինչպէս նաեւ 
մեր պետականութեան հիմերը 
վտանգուելու մտահոգութենէն 
մղուած, Հայրապետը ըսաւ, որ 
«այսօր եւս նո՛յնն է պարագան։ 
Հարկ է ժամանակի նշանները 
ճի՛շդ կարդալ, Կովկասէն ներս 
Հայաստանի տեղն ու դերը 
իրապա՛շտ մօտեցումով արժեւո-
րել ու համապատասխան կողմնո-
րոշում որդեգրել՝ հեռու տեսա-
կան մօտեցումներէ, ամբոխավա-
րական պոռթկումներէ ու պարա-
գայական որոշումներէ։ 
Հայաստանի տագնապը էապէս 
անվտանգութեան ու գերիշխա-
նութեան տագնապ է։ Եթէ 

չկարենանք զայն այսօր միասնա-
կանութեամբ, խոհեմութեամբ ու 
հեռատեսութեամբ դիմագրաւել, 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
ապագան կրնայ վտանգուիլ»։ Այս 
իմաստով, Վեհափառ Հայրա-
պետը կոչ ուղղեց զգօնութեան ու 
արթնութեան, որովհետեւ 
«պատերազմը տակաւին չէ 
աւարտած։ Մեր ցեղասպան 
դրացիները կը շարունակեն 
սպառնալ Հայաստանի ամբողջա-
կանութեան ու գերիշխանութեան 
եւ Արցախի անկախութեան. իսկ 
մենք քինախնդրութեամբ լեցուն 
զիրար կ՚ամբաստանենք, մեր 
ոյժերը կը ջլատենք՝ կորսնցնելով 
նոյնիսկ մեր բարոյական ու 
ազգային արժէքներու կողմնա-
ցոյցը», ըսաւ Նորին Սրբութիւնը։
Իր պատգամի աւարտին, Վեհափառ 
Հայրապետը իր պատկերացումները 
ու թելադրութիւնները փոխանցեց՝ 
ամուր Հայաստան ունենալու 
հեռանկարով, ինքնիշխան Արցախի 
իրաւունքներու պահպանման 
տեսլականով եւ կազմակերպ ու հզօր 
Սփիւռք պահելու յանձնառութեամբ։

Սփիւռքահայ Կեանք
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Հայաստան - Սփիւռք 
Տոկունութեան Գագաթաժողով

Հայ իրականութիւնը պատմութեան 
ներկայ փուլին կը դիմագրաւէ 
մարտահրաւէրներ, որոնք ճակա-
տագրական բնոյթ ունին։ Հայկական 
բարեգործական ընդհանուր միութիւնը 
(ՀԲԸՄ) առկայ մարտահրաւէրներու 
յաղթահարման հետամուտ՝ հանդէս 
կու գայ նոր մօտեցումներու յղացման 
ուղղեալ հետեւողական ջանքերով։ 
Որպէս հայ իրականութեան մեծա-
գոյն բարենպատակ կառոյցը, 
որ աշխարհատարած ցանց մը 
ունի՝ այս փուլին ՀԲԸՄ կը ձգտի 
խրախուսել տոկունութիւնը։ Սա թէ՛ 
գաղափարական եւ թէ գործնական 
հարթութեան վրայ յառաջ կը 
տարուի ծաւալուն շարժումով մը։ 
Օգտագործելով նաեւ արդի փորձա-
գիտական կարելիութիւնները՝ 
ՀԲԸՄ այս շրջանին իրերայաջորդ 
առցանց գագաթաժողովներ կը 
կազմակերպէ։ Հեռավար այդ 
լայնախարիսխ քննարկումները 
կ՚ապահովեն դիմադրութեան 
ուղղեալ նախաձեռնութիւններուն 
համար կեդրոնացնել աշխարհացրիւ 
հայութեան ներուժն ու հնա-
րաւորութիւնները։
ՀԲԸՄ-ի Նիւ Եորքի կեդրոնի աղբիւրները 
վերջերս մամլոյ հաղորդագրութիւն 
մը հրապարակեցին՝ յաջողութեամբ 
իրականացուած Տոկունութեան 
երկրորդ առցանց գագաթաժողովին 
շուրջ։ Այսպէս, ոգիի աննկունութեան 
ուղղեալ, դիմացկունութեան նիւթին 
նուիրուած 2021 փետրուարի իր 
առաջին գագաթաժողովի յաջո-
ղութենէն քաջալերուած, ՀԲԸՄ 
Հայաստանի վերջին իրադարձու-
թիւններուն նուիրուած առցանց 
երկրորդ գագաթաժողով մը կազմա-
կերպեց՝ «Մարտահրաւէրներով յղի 
ժամանակներու դիմագրաւումը» 
խորագիրով: ՀԲԸՄ-ի կողքին, 
գագաթաժողովին կը մասնակցէին 
Հայաստանի Ամերիկեան համալսա-
րանը եւ Հայաստանի Հոգեբուժական 
ընկերակցութիւնը:
Հեռավար այս գագաթաժողովը, զոր 
կը հիւրընկալէր ՀԲԸՄ-ի Հայկական 
համացանցային համալսարանը, 
նպատակ ունէր օգտակար հանդի-
սանալ Հայաստանի թէ սփիւռքի հայ 
զանգուածներուն, որպէսզի անոնք 
կարենան դիմագրաւել համավարակին 
եւ 2020-ի 44-օրեայ պատերազմին 
պատճառած հոգեկան ծանր ճնշումին 
հետեւանքները: Նկատի ունենալով 
տագնապի քաղաքական, տնտեսա-
կան եւ անհատական զանազան բնոյթի 
եւ տարողութեան լուրջ հետեւանքները, 
երկօրեայ համագումարի բազմանիստ 
քննարկումները, մասնագէտներու եւ 
հանրային դէմքերու մասնակցութեամբ, 
ընդարձակ նիւթեր կ՚ընդգրկէին: Մինչ 
առաջին համաժողովը անգլերէն 
լեզուով էր, այս համագումարը 
հայերէնով էր, համընթաց անգլերէն 
թարգմանութեամբ: Մասնակիցները՝ 
հոգեբուժական մարզի աշխատողնե-
րու պարագային, այս գագաթաժողո-
վին իրենց մասնակցութեան համար 
կրնային մասնագիտական վարկանիշ 
ստանալ:
26 երկիրներէ 200 մասնակիցներով 
իրականացած այս նախաձեռնու-
թիւնը, որ «հերոսական» որակուած 
էր մասնակիցներէն մէկուն կողմէ, 
մասնագիտական ցուցմունքներ 
եւ յուսադրիչ թելադրութիւններ կը 
տրամադրէր համապատասխան 

զանազան երեւոյթներու շուրջ. ինչպէս՝ 
հոգեկան ծանր ցնցումներու, բարդուող 
ճնշուածութեան, հոգեկան ցնցումներու 
մնայուն հետքերու միջսերնդական 
երեւոյթներուն, խարանի զգացումի 
յաղթահարումին, մտային առողջու-
թեան վրայ զանգուածային 
հաղորդակցութեան միջոցներու 
ազդեցութեան, մանուկներու մօտ 
զոհի հոգեբանութեան կազմաւորման 
կանխարգիլումին եւ զգացական ու 
հոգեւոր ապաքինումի եւ առողջացման 
նիւթերուն վերաբերեալ:
Իր բացման խօսքին մէջ ՀԲԸՄ-ի 
Կրթական տնօրէն Նաթալի 
Գաբրիէլեան լաւատեսական տրա-
մադրութիւն ներշնչեց ու ըսաւ. 
«Կրկին անգամ հայ ժողովուրդը 
ինքնզինք տեսանելի թէ անտեսանելի 
թշնամիներու դէմ գոյապայքար մղելու 
պարտադրանքին առջեւ կը գտնուի: 
Բայց եւ այնպէս պէտք չէ յուսահատիլ, 
որովհետեւ դարերու ընթացքին մեր 
պայքարը ցոյց տուած է, թէ մեր 
ժողովուրդը փաստօրէն ոգեկան 
աննկունութեան մարմնացումն է: 
Մեզի համար անհրաժեշտ է մութին 
մէջ գտնել լոյսը, ապրիլ խաղաղ, 
հաւատքով, յոյսով եւ սիրով»:
Հայաստանի Հոգեբուժական ընկե-
րակցութեան անունով, տքթ. Արմէն 
Սողոյեան պատրաստակամութիւն 
յայտնեց գործելու ՀԲԸՄ-ի կողքին, 
զօրակոչելու համար մասնագիտական 
շրջանակները, որպէսզի հետազօտեն 
այն միջոցները եւ ծրագիրները, որոնք 
կրնան օգտակար ըլլալ մեր ազգի 
դիմադրականութեան հզօրացումին, 
ինչ որ հիմք պիտի ծառայէ ապագայ 
անվտանգութեան, զարգացումին եւ 
բարգաւաճումին:
Առաջին նիստը, որուն նիւթն էր 
«Հոգեբանական ծանր ցնցումներու 
(Trauma) նկատմամբ միջոցառումներ», 
կը վարէր Սան Ֆրանսիսքոյէն, 
Միացեալ Նահանգներ, մանկական 
հոգեբոյժ տքթ. Արման Դանիէլեան։ 
Երեւանի «ԱրթՄէտ» ապաքինման 
կեդրոնի «Ճնշում» (Stress) մտային 
առողջապահութեան բաժնի տնօրէն 
տքթ. Սամուէլ Սուքիասեան խօսելով 
44-օրեայ պատերազմի մասնակից 
զինծառայողներու հետ կատարուած 
ուսումնասիրութեան մասին՝ ըսաւ. 
«Մարտական փորձառութիւննե-
րու պատճառած հոգեբանական 
ցնցումը ճնշման պարզ տեսակ մը չէ 
միայն, այլեւ մտային, ֆիզիքական, 
ընկերաբանական եւ բարոյական 
հոգեկան ցնցուածութեան պարագայ 
մըն է, որ անձի մը վրայ ազդեցութիւն 
կը ձգէ ամենատարբեր ձեւերով, 
խաթարելով անոնց ֆիզիքական եւ 
ընկերային հաւասարակշռութիւնը»: 
Իր կարգին, Ամուսնական եւ ընտա-
նեկան խնդիրներու շուրջ Լոս 
Անճելըսի շրջանին մէջ գործող վկայեալ 
հոգեբան Շուշան Քալանթարեան 
բաժնեց իր փորձառութիւնը պատե-
րազմի պատճառով հոգեկան 
ցնցումի ենթարկուած անձերու 
վերականգնողական աշխա-
տանքներուն մէջ, գիտակցական 
վարմունքի բարեփոխման միջոցի 
գործածութեան արդիւնաւորութեան 
մասին: Պատերազմի օրերուն, տքթ. 
Քալանթարեանի ղեկավարութեամբ, 
արտասահմանէն մտային առողջա-
պահութեան մասնագէտներու 
խումբ մը մարդասիրական առա-
քելութեամբ Հայաստան եկած 

էր, օգնելու զինուորներուն, 
զոհուածներու ընտանիքներուն եւ 
տեղահանուածներուն:
«Հոգեկան ցնցուածութեան նոր 
պարագաներու միջսերնդական 
փոխանցումին եւ յետցնցումային 
աճման» նիւթին նուիրուած նիստին 
մասնակիցներն էին Գանատայի 
ՄքԿիլլ համալսարանի հուգեբուժա-
կան բաժնի օգնական-դասախօս 
եւ դարմանական հոգեբուժութեան 
մասնագէտ տքթ. Ռիթա Սիւլահեան-
Գույումճեան եւ Երեւանի Պետական 
բժշկական համալսարանի բժշկա-
կան հոգեբանութեան բաժնի 
վարիչ, «ԻՆԹՐԱ» մտային առողջա-
պահութեան կեդրոնի դարմանատան 
տնօրէն տքթ. Խաչատուր 
Գասպարեան: Անոնք անդրադարձան 
չլուծուած հոգեկան ցնցուածութեան 
պատմական երեւոյթին՝ կապուած 
ցեղասպանութեան: Հոգեկան ցնցուա-
ծութեան այդ համեցող երեւոյթը, 
ըստ հոգեբաններուն, արգելք կը 
հանդիսանայ ոգիի աննկունութեան 
ձեւաւորումին: Անոնք խօսեցան 
նաեւ հոգեկան ցնցուածութեան 
նոր պարագաներու միջսերնդական 
փոխանցումին եւ յետցնցումային 
աճման երեւոյթներու դարմանումի 
միջոցներու մասին: Մասնագէտները 
նշեցին, թէ սփիւռքը կարեւոր դեր 
ունեցած էր հայրենի ժողովուրդի ոգիի 
աննկունութեան կազմաւորումին 
մէջ՝ 2020-ի պատերազմի ընթացքին 
եւ այժմ անոր հետեւանքներուն 
կապակցութեամբ: Տքթ. Գասպարեան 
վերագրում կատարելով 1988-
ի երկրաշարժին՝ ըսաւ. «Ինչպէս 
երկրաշարժի ժամանակ, կրկին անգամ 
փաստուեցաւ, որ սփիւռքը մեր ոգիի 
աննկունութեան աղբիւրն է»: Անոնք 
երկուքն ալ ատենին գործակցած էին 
երկրաշարժէն տուժած ընտանիքներու 
եւ մանուկներու հոգեբանական օգնու-
թիւն ցուցաբերելու աշխատանքնե-
րուն, Աղէտի գօտիին մէջ:
Տքթ. Գույումճեան եզրակացնելով իր 
խօսքը ըսաւ. «Ժամանակն է որ գործի 
անցնինք, վերարժեւորենք մենք զմեզ, 
իմաստութեամբ գնահատենք մեր 
քաղաքական իրականութիւնը, մենք 
մեզ մեր թշանամիներէն գերադաս 
չնկատենք, չթերգնահատենք զանոնք 
եւ անյուսահատ շարունակենք մեր 
գոյապայքարը»:
Գագաթաժողովի մասնակիցներ՝ 
Միացեալ Նահանգներէն դարմանա-
կան հոգեբան տքթ. Վիոլէթ Յովսէ-
փեան-Մեսրխանի եւ Հայաստանի 
Հոգեբանական դարմանումի կեդրոնի 
հոգեբան տքթ. Լիլիթ Կարապետեան, 
անդրադարձան «Մանուկներու մօտ 
զոհի հոգեբանութեան կազմաւոր-
ման կանխարգիլումի» նիւթին: 
Զրուցավարն էր մանկավարժ եւ 
ոչ-շահամէտ կազմակերպութեան 
տնօրէն Նանոր Պալապանեան: Այս 
վերջինը Հայաստան հաստատուած 

էր Միացեալ Նահանգներէն, 
ճիշդ պատերազմի նախօրեակին 
եւ աշխատած՝ տեղահանուած 
մանուկներու ապաստանավայրերուն 
մէջ ժամանակաւոր դպրոցներու 
կազմակերպումին, ինչպէս նաեւ 
զինուորներու ապաքինումին ի նպաստ 
աշխատանքներուն:
Ըստ տքթ. Մեսրխանիի՝ «Զոհի 
ինքնութիւնը սորվուած վարմունք 
մըն է, արդիւնք հոգեբանական 
ցնցուածութեան, հետեւաբար 
կարելի է նաեւ զայն փոխել հակառակ 
ուղղութեամբ»: Մասնակիցները 
շեշտեցին ծնողքի դերին կարեւո-
րութիւնը՝ կանխանշաններուն 
անդրադառնալու կապակցութեամբ, 
նաեւ օգնելու իրենց զաւակներուն, 
որպէսզի անոնք զօրացնեն իրենց 
ներքին կամքը, յաղթահարելու 
համար զոհի հոգեբանութիւնը իրենց 
ինքնութեան ընդմէջէն:
«Տոկունութեան Գագաթաժողով-
Հայաստան»ի առաջին օրուան 
նիստերու աւարտին, արտայայտուած 
միտքերը ամփոփեցին. Մարիեթթա 
Խուրշուդեան՝ որ Հայատանի 
Հոգեբուժական ընկերակցութեան 
գլխաւոր գործադիր տնօրէնն է եւ 
համահիմնադիրն ու հիւրընկալողը 
«Հոգեբանալի» հոգեբանակրթական 
հեռատեսիլի յայտագրին եւ տքթ. 
Երուանդ Զօրեան՝ որ ՀԲԸՄ-ի 
Կեդրոնական վարչութեան 
ժողովի անդամն է եւ հիմնադիր 
նախագահը՝ ՀԲԸՄ-ի Համացանցային 
համալսարանին։
«Մենք չենք կրնար փոխել անցեալը, 
մեր ժողովուրդի պատմութիւնը, բայց 
միշտ կրնանք փոխել ապագան», 
ըսաւ Խուրշուդեան: Մասնակիցներու 
աշխարհագրական եւ տարիքային 
տուեալներուն կապակցութեամբ տքթ. 
Երուանդ Զօրեան նշեց, որ երիտա-
սարդ թէ տարիքոտ, հաւասար թիւով 
մասնակիցներ կային Հայաստանէն, 
սփիւռքէն եւ Արցախէն: «Մերօրեայ 
հոգեկան առողջութեան, հոգեկան 
ցնցուածութեան եւ հոգեցնցումէ 
ապաքինումի խնդիրները կարեւոր են 
մեր ազգի բոլոր տարիքի անդամներուն 
համար», ըսաւ Երուանդ Զօրեան:
Գագաթաժողովի առաջին օրուան 
նիստերը ուղղուած էին գլխաւորաբար 
Հայաստանի եւ Արցախի մէջ 
անհատներու եւ ընտանիքներու հետ 
աշխատող հոգեբանական մարզի 
արհեստավարժներու մասնագի-
տական գիտելիքներու զարգացման: 
Երկրորդ օրւան ծրագիրը ուղղուած 
էր հանրութեան աւելի լայն խաւերուն:
Դասախօս, Հայաստանի Ամերիկեան 
համալսարանի «Թրբանճեան» 
հանրային առողջապահութեան 
դպրոցի ուսումնավար տքթ. Վարդուհի 
Պետրոսեան կատարեց բացումը 
օրուան նիստերուն։ 
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Հայաստան - Սփիւռք 
Տոկունութեան Գագաթաժողով

«Հոգեկան ցնցումներու կուտակում 
եւ աննկուն ոգի» խորագրուած էր 
առաջին նիստը, որուն զրուցա-
վարն էր Հայաստանի Ամերիկեան 
համալսարանի խորհրդատուական եւ 
աջակցութեան կարիք ունեցողներու 
օգնութեան բաժնի երէց խորհրդատու 
եւ համակարգող Ելենա Սարդարեան: 
Այս առթիւ Գալիֆորնիայէն վկայեալ, 
դարմանական հոգեբան, զրուցաբեր 
տքթ. Լեւոն Ճերնազեան կատարեց 
հաստատում մը ու ըսաւ. «Ոգիի 
աննկունութիւնը փոփոխութիւններու 
յարմարելու ձեւերէն մին է, որու 
առաջին քայլը ճշմարտութիւնն է»:
Մոնրէալէն, Գանատա, դարմանական 
հոգեբան եւ մասնագէտ հոգե-
դարմանող տքթ. Կարին Փափա-
զեան-Զօհրապեան, որ իր թեզի 
ուսումնասիրութիւնները կատարած 
էր Արցախի մէջ, նշեց. «Ոգիի 
աննկունութիւնը փոփոխուող 
յատկութիւն մըն է, ինչ որ կը 
նշանակէ, թէ իբր ընկերութիւն, մենք 
կրնանք քայլերու ձեռնարկել, ոգիի 
աննկունութիւն մշակելու համար 
անհատներու, ընտանիքներու եւ 
հանրութեան մօտ, որոնք հոգե-
կան ցնցումի ընդհանրական տրա-
մադրութեան մէջ կը գտնուին»:
Տքթ. Ճերնազեան անդրադարձաւ 
հայ իրականութեան մասին ու ըսաւ. 

«Կ՚ապրինք բախտորոշ պահու մը, 
երբ պէտք է ընտրութիւն կատարենք 
ազգային առողջ հոգեբանութեան 
ուղղութեամբ զարգացում իրա-
կանացնելու, ինչ որ արտաքին 
օգնութեան չ՚ապաւինիր եւ չի յենիր 
երեւակայական բարեկամներու 
վրայ, եւ կամ որդեգրենք զոհի 
հոգեբանութիւն, հիմնուած այն 
գաղափարին վրայ, թէ կարելի չէ 
յառաջ ընթանալ մինչեւ չլուծուին 
անցեալի խնդիրները եւ չապաքինին 
անցեալի վէրքերը»:
Զրուցաբեր տքթ. Լարա Չոլաքեան, որ 
անցնող 17 տարիներուն Հայաստան 
կ՚ապրի, դիտել տուաւ. «Դար մը 
առաջ, մեր նախնիները որոնք 
ցեղասպանութենէն վերապրեցան, 
չունէին մեր այսօրուան միջոցները: 
Մինչ մենք տարբեր կարելիութիւններ 
եւ հաղորդակցութեան աւելի լաւ 
հարթակներ ունինք. ինչպէս՝ 
ընկերային հաղորդացանցը, մենք 
զմեզ արտայայտելու եւ շինիչ 
երկխօսութիւններ իրականցնելու 
համար չենք օգտագործեր այդ 
կարելիութիւնները»:
Յաջորդ նիստի խորագիրն էր՝ 
«Զանգուածային լրատուամիջոցներ եւ 
մտային առողջութիւն»: Զրուցավարն 
էր Հայաստանի «ԻՎԻԷՆ Ռիփորթ»ի 
(EVN Report) գլխաւոր խմբագիր 
Մարիա Թիթիզեան: Զրուցաբերներն 
էին Ֆրանսայի մէջ «Նոր Յառաջ» 
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թերթի համահիմնադիր եւ խմբագիր 
Ժիրայր Չոլաքեան եւ լրագրող եւ «Նիուզ 
Տիիփլի»ի (News Deeply) գլխաւոր 
գործադիր տնօրէն Լարա Սեդրակեան, 
որ ներկայիս կայք հաստատած է 
Հայաստան: Չոլաքեան մատնանշեց 
Հայաստանի մէջ վերլուծական, 
քննական եւ անկախ լրատուու-
թեան բացակայութիւնը այսօր եւ 
պատասխանատու լրագրութեան 
անհրաժեշտութիւնը: «Լրատուական 
միջոցները ընկերութեան մը 
խօսափողը եւ մտային առողջութեան 
արտայայտութիւնն են: Մտային 
կերպով առողջ ընկերութիւն մը կը 
յատկանշուի առողջ լրատուական 
դրութեամբ», ըսաւ ան:
Լարա Սեդրակեան, ժխտական 
լրատուութեան առօրեայ հոսքին 
պատճառով խռովքի մատնուած 
անձերուն խորհուրդ տուաւ ըսելով՝ 
«Մերօրեայ հայկական լրատուական 
համակարգէն ներս մենք կրնանք 
հարթակ մը ստեղծել՝ աւելի լաւ 
երկխօսութեան համար: Լրատուական 
կերակրականոնի (diet) հետեւեցէք: 
Շարունակաբար լուրերուն հետեւիլը 
ձեր պատասխանատուութեան մաս 
չի կազմեր: Որեւէ պարագայի, վստահ 
եղէք, որ ձեր օգտագործած լուրերը 
օգտակար ըլլան ձեզի համար»:
«Խարանի (stigma) հոգեբանութենէն 
ձերբազատում »ը օրուան երրորդ 
նիստի խորագիրն էր: Նիւթը կը 
վերաբերէր մտային առողջութեան 
խնդիրներու պարագային, մասնա-
գիտական օգնութենէ խուսափելու 
երեւոյթին, ընկերութեան կողմէ 
պիտակաւորուելու կամ խարա-
նուելու վախին պատճառով: Այդ 
խուսափումը պատճառ կ՚ըլլայ 
առողջութեան վատթարացումի, 
աշխատունակութեան նուազումի, 
առաջնորդելով տնտեսական կարիքի, 
որով անձը ընկերութեան վրայ բեռ 
կը դառնայ: Զրուցավար Մարիեթթա 
Խուրշուդեան, տքթ. Արմէն Սողոյեան 
եւ դերասան, ֆիլմարտադրիչ 
եւ ընկերային գործիչ Արսինէ 
Խանճեան, շեշտեցին, որ անհրա-
ժեշտ է պատերազմէն վերադարձող 
զինուորներուն համար, անկախաբար 
իրենց տարիքէն, հոգեբանական 
դարմանումի ենթարկուիլ: «Անիկա 

օգտակար պիտի ըլլայ ոչ միայն 
ձեզի, այլեւ՝ ձեր ընտանիքին, ձեր 
սիրելիներուն, ձեր զաւակներուն, 
ձեր մայրերուն եւ հայրերուն» շեշտեց 
Արսինէ Խանճեան:
Ներխոհութեան նուիրուած նիստը, 
«Խաւարին մէջ լոյս յայտնաբերել» 
խորագրով, կը վարէր Գանատայէն 
հոգեկան ցնցումի մասնագէտ 
MSW, RSW Գեղանի Մարտիկեան, 
որ պատերազմէն ի վեր կը բնակի 
Հայաստան: Հայաստանի Ամերիկեան 
համալսարանի խորհրդատու տքթ. 
Ռութ Քուպէեան, Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի Գէորգեան ընծայարանի 
ուսումնավար Տ. Մեսրոպ Վրդ. 
Պարսամեան բաժնեցին իրենց 
մատածումները։ «Տառապանքը 
անխուսափելի է: Դժուարութիւններու 
պարագային մեր վերաբերումը ցոյց 
կու տայ թէ մեր մէջ խաւարը կը տիրէ 
կամ ոչ։ Պէտք է ընդունինք կեանքը 
այնպէս, ինչպէս որ է եւ փորձենք գտնել 
Աստուծոյ լոյսը մութին մէջ», ըսաւ Հայր 
Մեսրոպ Պարսամեան։
Շարունակելով նոյն միտքը, դերասան, 
արուեստագէտ եւ գրող Վահէ 
Պէրպէրեան խօսեցաւ «Հաւատքի, 
յոյսի եւ սիրոյ» մասին, որոնք կը 
կազմեն կեանքի կեդրոնական 
առանցքը եւ որոնք հետզհետէ 
կ՚անհետին այսօրուան աշխարհէն: 
«Ուրախ հոգիով մասնակից եղէք 
աշխարհի վիշտերուն: Սիրենք 
զիրար, ներողամիտ ըլլանք իրարու 
նկատմամբ եւ որքան որ կարելի է, 
օգնենք իրարու», ըսաւ ան:
Իր փակման խօսքին մէջ տքթ. 
Երուանդ Զօրեան նշեց, թէ երկու 
օրերու ընթացքին մասնակիցներու 
նկատառելի թիւը կը հաստատէր, թէ 
նման քննարկումերու կարիքը կայ: 
«Տակաւին կայ շատ բան, որ մեզմէ 
իւրաքանչիւրը կրնայ ընել որպէս 
անհատ, որպէս ընտանիք, որպէս 
ընկերութիւն եւ որպէս ազգ: Ասիկա 
երկօրեայ հատուած մըն էր մեր երկար 
ուղիէն», եզրակացուց տքթ. Զօրեան:
Առ այդ, տոկունութեան զոյգ 
գագաթաժողովներու նիւթերը եւ 
թելադրութիւնները կարելի է գտնել 
ՀԲԸՄ-ի Հայկական համացանցային 
համալսարանի www.avc-agbu.org 
կայքէջին վրայ:
 

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրէս»-ի թղթակիցը Փարիզէն, այս մասին նշած է 
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնը ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար 
Նիկոլ Փաշինեանի հետ հանդիպումէն առաջ՝ համատեղ ելոյթի ժամանակ՝ 
նկատելով՝ 9 Նոյեմբեր 2020֊ի հրադադարի յայտարարութենէն ի վեր, եթէ 
նոյնիսկ, ընդհանուր առմամբ, հրադադարը կը պահպանուի, այնուամենայնիւ՝ 
ընելիքները շատ են։
«Ֆրանսան պատրաստ է օգնել այս հարցով, առաջին հերթին խօսքս կը 
վերաբերի ռազմագերիներու եւ միւս բանտարկեալներու ազատ արձակման, 
ինչպէս նաեւ տարածքներու ականազերծման։ Նաեւ շատ կարեւոր հարց 
է ժառանգութեան պահպանութիւնը ԼՂ-ի եւ շրջակայ տարածքներուն մէջ։ 
Թէ քրիստոնէական, թէ իսլամական ժառանգութիւնը պէտք է անպայման 
պահպանուի։ Որպէս ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահ, Ֆրանսայի 
պարտքն է ամէն ինչ ընել, որ կողմերը հասնին ապաթէժացման եւ հաստատեն 
երկխօսութիւն»,֊ըսած է Ֆրանսայի նախագահը։
Էմանուէլ Մաքրոնն ընդգծած է, որ Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի միջեւ 
սահմանազատում պէտք է իրականացուի բացառապէս երկխօսութեան միջոցով 
եւ ոչ մէկ պարագայի պէտք է դիմել ուժի։ «Ատրպէյճանական ուժերը պէտք է 
դուրս գան ՀՀ ինքնիշխան տարածքէն եւ կոչ կ'ընեմ կողմերուն վերադառնալու 
11 Մայիսի դրութեամբ եղած դիրքեր»,֊ըսած է Ֆրանսայի նախագահը։ Ֆրանսան 
պիտի փորձէ աջակցիլ երկխօսութեան հաստատման հարցով։
Էմանուէլ Մաքրոնն ընդգծած է՝ այս դժուար իրավիճակին մէջ, որուն մէջ 
յայտնուած է Հայաստանը, Ֆրանսան Հայաստանի կողքին է ինչպէս միշտ։
Երկու երկիրներու ղեկավարներու օրակարգին մէջ նաեւ տնտեսական 

համագործակցութեան հարցեր են՝ նախանշելով տարբեր ուղղութիւններ, 
Հայաստանի ենթակառուցուածքներու զարգացման հարցով համագործակցութիւն 
եւ այլն:
«Այս դժուարին ժամանակներուն Ֆրանսան հաստատակամ է, որ խաղաղութիւն 
հաստատուի տարածաշրջանին մէջ»,-աւելցուցած է Էմանուէլ Մաքրոնը։

Լուրեր Աշխարհէն

Մաքրոն. Ատրպէյճան Պէտք Է Դուրս Բերէ Իր Զօրքերը 
Հայաստանէն
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Գրական-Մշակութային

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

9 յունուար 2020 թուականին լրացաւ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
առաջին նախագահ, բանասիրական 
գիտութիւններու տոքթոր Լեւոն Տէր-
Պետրոսեանի 75-ամեակը: Այս առիթով 
մատենադարանցիները նախաձեռնած 
են «ՏՕՆԱԳԻՐ» գիտական ժողովա-
ծոյի հրատարակումը, որուն մեծ սիրով 
ու ջերմութեամբ արձագանգած են 
աշխարհի յառաջատար հայագէտներն 
ու արեւելագէտները:
Երեւանի Մաշտոցի Մատենադարանի 
տնօրէնութիւնը կը տեղեկացնէ, որ 
համավարակին եւ պատերազմին 
պատճառով գիրքը լոյս տեսաւ 
նախատեսուածէն աւելի ուշ եւ օրերս 
դրուեցաւ ընթերցողի սեղանին: 
Գիրքին մէջ ամփոփուած են Լեւոն 
Տէր-Պետրոսեանի յոբելեանին 
առիթով եւ անոր պատուին գրուած 
հայերէն, անգլերէն, գերմաներէն, 
ռուսերէն եւ ֆրանսերէն աւելի քան 
երկու տասնեակ յօդուածներ, որոնց 
հեղինակները զարազան երկիրներէ 
են՝ Հայաստան, Ռուսաստան, 
Ֆրանսա, Միացեալ Նահանգներ, 
Անգլիա, Աւստրիա, Իսրայէլ, Իտալիա, 
Զուիցերիա: Բոլոր յօդուածագիրները 
Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի հետ 
կապուած են տասնամեակներու 
գիտական-ստեղծագործական եւ 
անձնական առընչութիւններով:
«Տօնագիր»ին մէջ յօդուածներ 
ստորագրած են՝ Ժիրայր Լիպա-
րիտեան, Շարլ Ռէնու, Ազատ 
Պոզոյեան, Զօհրապ Գէորգեան, 
Ժերար Տետէեան, Հայր Լեւոն 
Զեքիեան, Կարէն Մատթէոսեան, Ժան 
Փիէռ Մահէ, Աբէլ Մանուկեան, Ելենա 
Մեշչերսկայա, Քլոտ Մութաֆեան, 
Ալեքսան Յակոբեան, Էրնա Մանիա 
Շիրինեան, Զարուհի Պօղոսեան, 
Էրիխ Ռենհարտ, Աշոտ Սարգսեան, 
Մայքըլ Սթոուն, Թէօ Մաարտըն վան 
Լինտ, Եարոսլաւ Վասիլկով, Աբրահամ 
Տէրեան, Գէորգ Տէր-Վարդանեան, 
Պեռնար Ուտիէ, Փիթըր Քոուի, 
Ալեքսանտրօ Օրենկօ:
«Երկու խօսք»ը վերապահուած է 
Մաշտոց Մատենադարանի տնօրէն 
Վահան Տէր-Ղեւոնդեանին: Ան 
ժողովածոյին լոյս ընծայման առթիւ 
յատկանշանական արժեւորումներ 
կը կատարէ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի 
գիտական վաստակին վերաբերեալ 
եւ կը բացատրէ նման ժողովածոյի 
մը լոյս ընծայելուն անհրաժեշտու-
թիւնը: Կը ներկայացնենք Վահան 
Տէր-Ղեւոնդեանի յօդուածը՝ 
արեւմտահայերէնի վերածուած:

ԵՐԿՈՒ ԽՕՍՔ

ՎԱՀԱՆ ՏԷՐ-ՂԵՒՈՆԴԵԱՆ
Ներկայ հատորին գաղափարը ծնաւ 
Մաշտոցեան Մատենադարանին 
մէջ, ուր երկար տարիներ աշխա-
տած է հայագէտ-արեւելագէտ, 
բանասիրական գիտութիւններու 
տոքթոր եւ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան հիմնադիր նախագահ 
Լեւոն Տէր-Պետրոսեան: Վերջին 
երեսնամեակին ընթացքին ան չէ 
դադրեցուցած գիտական ուսումնա-
սիրութիւնները, պահպանած է սերտ 
կապը հարազատ հաստատութեան 
հետ: Անոր գիտական-հետազօտա-
կան յայտնաբերումներն ու բանա-
ձեւումները այսօր ալ անկիւնաքա-
րային նշանակութիւն ունին 

հայագէտներու եւ ասորագէտներու 
համար։ Մատենադարանին մէջ, իր 
նախկին գործընկերներն ու երի-
տասարդ գիտաշխատողները զինք 
կ՚ընդունին իւրայատուկ ջերմութեամբ, 
հիացմունքով ու ակնածանքով։
Տէր-Պետրոսեանի 75-ամեայ յոբելեանը 
լաւագոյն առիթն է արժեւորելու անոր 
գործը թէ՛ պետական-քաղաքական 
եւ թէ՛, մանաւանդ, գիտական 
ասպարէզէն ներս: Այսպէս ծագեցաւ 
Տօնագրին գաղափարը: Նման 
պարագաներու համար Եւրոպայի 
մէջ կը գործածուի Festschrift եզրը, 
որուն փոխարէն կազմուեցաւ անոր 
հայկական համարժէքը՝ Տօնագիր: 
Հատորը կ՚ընդգրկէ Հայաստանի 
եւ արտասահմանի յառաջատար 
հետազօտողներու, հայագէտ-
արեւելագէտներու աւելի քան երկու 
տասնեակ յօդուածները, որոնք 
գիտական-հետազօտական կարեւոր 
արժէք ներկայացնելէն զատ, միտուած 
են յարգանքի տուրք մատուցելու Լեւոն 
Տէր-Պետրոսեան գիտնականին եւ 
մտաւորականին եւ ընդգծելու անոր 
բացառիկ անհատականութիւնը։
Լոյս ընծայուող ժողովածոյին մէջ 
զետեղուած է նաեւ հեղինակին 
մատենագիտութիւնը՝ գիտական եւ 
քաղաքական-հրապարակախօսական 
գործերը, շուրջ 30 մենագրութիւն 
եւ մեծաթիւ յօդուածներ, գրախօ-
սութիւններ, խմբագրած գիրքեր, 
ինչպէս նաեւ անտիպներ՝ բազմաճիւղ 
ու բազմաժանր ժառանգութիւն մը: 
Նշանակալից է Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի 
ներդրումը ասորագիտութեան, հայ-
ասորական գրական-մշակութա-
յին կապերու ուսումնասիրման 
ասպարէզէն ներս: Բաւական է 
նշել, որ անոր թեկնածուական եւ 
տոքթորական ատենախօսութիւնները 
կը վերաբերին այդ բնագաւառին եւ 
անոնց հրապարակային պաշտպա-
նութիւնները մեծ յաջողութեամբ 
կայացած են Սեն Փեթերսպուրկի մէջ. 
քաղաք մը, որ արդէն շուրջ երկու 
հարիւրամեակէ ի վեր կը նկատուի 
դասական արեւելագիտութեան 
համաշխարհային մեծագոյն 
կեդրոններէն մէկը:
Հեղինակին «Հայ-ասորական գրական 
կապերը IV-V դարերուն. ասորական 
գրականութեան դերը հայ հին 
մատենագրութեան ձեւաւորման 
մէջ» տոքթորական թեզը, որ, 
ցաւօք, առ այսօր չէ տպագրուած 
հեղինակին զբաղուածութեան 
պատճառով (2015-ին լոյս տեսած է 
աշխատանքին ռուսերէն սեղմագիրը), 
առանձնակի կարեւորութիւն ունի վաղ 
քրիստոնէական ժամանակաշրջանի 
Մերձաւոր Արեւելքի ժողովուրդներու 
քաղաքական եւ մշակութային կապերու 
լուսաբանման, Քրիստոնեայ Արեւելքի 
պատմութեան ուսումնասիրման 
համար։ Հետազօտութեան մէջ 
քննութեան կ՚առնուի ասորերէնէ 
հայերէնի թարգմանութեամբ մեզի 
հասած մեծաքանակ եւ հարուստ 
գրականութիւնը։ Մանաւանդ 
հետաքրքրական է թեզին երրորդ 
գլուխը, ուր վեր կը հանուի 
հայերէն թարգմանութիւններուն 
մէջ ասորաբանութիւններուն եւ 
ասորերէնին յատուկ լեզուական 
կառոյցներուն առկայութիւնը, ինչպէս 
նաեւ քննութեան կ՚առնուի ասորերէնի 
ազդեցութիւնը գրաբարի վրայ։ Վերջին 
հարցին՝ Ասորաբան հայերէնին է 
նուիրուած հեղինակին այլ, անտիպ 
մենագրութիւնը։

Թեզին մէջ յառաջ կը քշուի իւրօրինակ 
համակարգ մը, որուն միջոցով կարելի 
է դասակարգել հայ գրականութեան 
Ոսկեդարու գրաւոր յուշարձանները։ 
Միջնադարագէտները մէկ անգամ չէ, 
որ հետաքրքրութիւն ցուցաբերած 
են յատկապէս այս աշխատութեան 
նկատմամբ՝ ընդգծելով հեղինակին 
վեր հանած հայեցակարգերուն եւ 
եղանակաբանութեան կիրարկումին 
կարեւորութիւնը։ Քրիստոնէու-
թեան տարածումէն սկսեալ, հայոց 
գիրերու գիւտէն ու Սուրբ Գիրքի 
թարգմանութենէն մինչեւ փառահեղ 
Ոսկեդար եւ գրականութեան յետագայ 
զարգացման ընթացք, հայ մշակոյթը 
յենուած ու սնուցանուած է երկու մեծ 
քաղաքակրթութեններով՝ ասորական 
ու յունական (բիւզանդական), 
ընդ որում, ամենահին շերտը 
ասորականն է: Գիրերու գիւտէն 
անմիջապէս ետք, թարգմանական 
աննախադէպ հզօր շարժումը, յենլով 
արդէն իսկ հարիւրամեայ բանա-
ւոր թարգմանական աւանդոյթին 
վրայ, կարճ ժամանակի՝ քանի 
մը տասնամեակի ընթացքին, ոչ 
միայն քրիստոնէական, այլ ողջ 
համաշխարհային գիտելիքի լաւագոյն 
նմոյշները փոխանցեց ու ներմուծեց 
հայ իրականութիւն՝ մեր ազգային 
մշակոյթը բարձրացնելով այդ պահու 
ամենաբարձր մակարդակի: Անշուշտ 
շատ արագ զարգացաւ նաեւ ինքնուրոյն 
գրականութիւնը, որ գիրկընդխառն 
ընթանալով թարգմանականին 
հետ, կերտեց նախ անկրկնելի 
Ոսկեդարը, ապա եւ իր զարգացումը 
վերիվայրումներով ապրեցաւ մինչեւ 
մեր օրերը: Այս մասին հեղինակը 
շատ դիպուկ բնորոշում կու տայ. 
«Պատմամշակութային տեսակէտէն 
թարգմանական եւ ինքնուրոյն 
երկերուն զանազանումը սոսկ 
պայմանական նշանակութիւն ունի, 
քանի որ թէ՛ բովանդակութեան, թէ՛ 
ձեւի առումով անոնք կը ներկայացնեն 
միասնական գրական իրողութեան 
հաւասարարժէք կողմերը»:
Կասկածէ վեր է, որ հայ մատե-
նագրութեան ու յատկապէս գրական-
աստուածաբանական բնոյթի 
երկերը ուսումնասիրողը առաջին 
կարգին պէտք է դիմէ ասորերէն եւ 
յունարէն երկերուն, առանց որոնց 
կարելի չէ պատկերացնել հայերէն 
թարգմանական գործերու բնագրերուն 
հետազօտութիւնը, համեմատական-
քննական թեքսթերու պատրաստումը, 
տարբերութիւններու համեմատական 
քննութիւնը, տարընթերցումները 
եւ այլ բազմաթիւ բանասիրական-
բնագրագիտական հարցեր: Այս 
բնագաւառին մէջ հանգուցային դեր 
ունի բանասէր հայագէտ-ասորագէտը, 
մանաւանդ երբ խօսքը կը վերաբերի 
վաղ-քրիստոնէական շրջանին, երբ 
մեծաքանակ թարգմանութիւններ 
կատարուած են ոչ միայն բուն 
ասորական երկերէն, այլ նախապէս 
յունարէն ստեղծուած երկերու 
ասորական տարբերակներէն:
Եթէ Երուանդ Տէր-Մինասեանը 
(1879-1974)՝ հայ ասորագիտութեան 
նահապետը, ծանօթ է որպէս հայ-
ասորական եկեղեցական յարա-
բերութիւններու փայլուն գիտակ, 
իսկ Հայկ Մելքոնեանը (1923-1983) 
որպէս հայ-ասորական քաղա-
քական-տնտեսական բազմաշերտ 
յարաբերութիւնները լուսաբանող 
նշանաւոր պատմաբան-աղբիւրա-
գէտ, ապա Լեւոն Տէր-Պետրոսեանը 
հանդէս եկաւ որպէս հմուտ 
բանասէր, հայ-ասորական գրական-
մշակութային կապերու մասնագէտ 

եւ այդ ասպարէզին մէջ դարձաւ 
անգերազանցելի: Անոր «Հայ հին 
թարգմանական գրականութիւն» 
գիրքը նուիրուած է V-XVIII դարերուն 
ասորերէնէ, յունարենէ, լատիներէնէ, 
վրացերէնէ, արաբերէնէ եւ այլ լեզու-
ներէ հայերէնի թարգմանութիւննե-
րուն՝ գիրերու գիւտէն անմիջապէս 
ետք։ Տէր-Պետրոսեանի այս 
աշխատութիւնը փայլուն կերպով 
երեւան կը հանէ թարգմանական 
գրականութեան կարեւորագոյն 
տեսանկիւնները, անդրադարձ կը 
կատարուի թարգմանական գործի 
զարգացման օրինաչափութիւններուն 
եւ ժամանակաշրջաններուն, 
թարգմանիչներուն եւ անոնց 
երկերուն, կ՚ընդգծուի հայերէնով 
պահպանուած թարգմանական 
յուշարձաններուն կարեւորու-
թիւնը համաշխարհային գիտական 
միտքին համար։ Աղբիւրագիտական 
փայլուն աշխատանք ըլլալէ 
զատ, գիրքը այսօր նաեւ ուղեցոյց 
դարձած է թարգմանական գործով 
զբաղողներուն, թարգմանութեան 
պատմութիւնը եւ տեսութիւնները 
ուսումնասիրողներուն համար 
եւ որպէս ձեռնարկ ընդգրկուած է 
համալսարանական ծրագրերուն մէջ։
Լեւոն Տէր-Պետրոսեան մեծ 
հեղինակութիւն ունի նաեւ 
կիլիկիագիտութեան ասպարէզին մէջ: 
Հետազօտութիւններու այս ոլորտը 
անշուշտ սերտօրէն կ՚առընչուի 
ասորագիտութեան հետ, բայց երկու 
ասպարէզներուն միջեւ քանի մը 
դարու տարբերութիւն կայ: Խօսքը IV-V 
դարերէն XII-XIV դարերու անցումին 
մասին է, որ դարձեալ պատահական 
չէ ընտրուած: Հայ-ասորական սերտ 
կապերու նոր փուլին համար մեծ 
դեր խաղացած են միեւնոյն ատեն 
ընթացող երկու երեւոյթ՝ հայերու 
զանգուածային գաղթը Կիլիկիա, 
Կապադովկիա, Եփրատցիք, Արեւե-
լեան Միջերկրականի աւազան 
(հիմնականօրէն՝ Մեծ Ասորիք) 
եւ այստեղ նոր հայաշխարհի 
ձեւաւորումը եւ անոր զուգահեռ, 
ասորական մշակոյթի նոր վերելքը 
XII-XIV դարերուն:
Կիլիկեան Հայաստանին ուսումնա-
սիրողը մօտեցած է տարբեր 
տեսանկիւններէ՝ աղբիւրագիտութիւն, 
քաղաքական պատմութիւն, պատմա-
քաղաքագիտական քննութիւն, հայ-
ասորական, հայ-լատին կապեր, 
մատենագրական-թարգմանական-
լեզուական առընչութիւններ: Շուրջ 20 
տարուայ ընթացքին Տէր-Պետրոսեանի 
հրատարակած կիլիկիագիտական 
ժառանգութիւնը չի կրնար շրջանցել 
Հայոց պատմութեան ու մշակոյթի այդ 
փուլը ուսումնասիրող ոեւէ մասնագէտ:

Շար. Էջ 20
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Սկիզբը Էջ 19

Յիշատակութեան արժանի են 
մանաւանդ՝ «Օտար աղբիւրները 
Հայաստանի եւ հայերու մասին» 
մատենաշարով լոյս տեսած «Անանուն 
Եդեսացու Ժամանակագրութիւնը», 
երկհատոր հիմնարար «Խաչա-
կիրները եւ հայերը», ինչպէս 
նաեւ նոյն թեմայով կարգ մը 
արժէքաւոր յօդուածներ: Ասորական 
մշակութային նոր վերածնունդին 
մաս կազմող երեք անգերազանցելի 
պատմիչներէն (Անանուն Եդեսացի, 
Միքայէլ Ասորի, Պար Հեպրեոս) 
մէկուն երկին հատուածական 
թարգմանութիւնը՝ գիրքին կցուած 
ծանօթագրութիւններով ու զանազան 
ցանկերով, առատ նիւթ կը հաղորդէ 
Կիլիկեան Հայաստանի մասին, ընդ 
որում, երբեմն այդ տեղեկութիւնները 
եզակի ու բացառիկ են:
Հայագիտութեան մէջ նորարա-
րական խօսք ու թարմ շունչ 
բերաւ «Խաչակիրները եւ հայե-
րը» աշխատութիւնը: Նախ, 
հայերուն եւ խաչակիրներուն 
յարաբերութիւններուն նախորդ 
ուսումնասիրողները անդրա-
դարձած էին կամ Կիլիկեան 
Հայաստանի պատմութեան 
ընդհանրական շարադրանքով, 
կամ զատ յօդուածներով: Մինչդեռ 
Միջերկրականի ափերուն ձեւա-
ւորուած հայկական պետութեան 
համար բիւզանդական, լատին, 
սելճուկեան, արաբական, մոնղոլական 
տարբեր միաւորներու խճանկարին 
մէջ արտաքին յարաբերութիւնները 
ունէին կենսական նշանակութիւն:
Պատահական չէ, որ մեր միջնադա-
րեան պատմութեան ողջ ընթացքին 
դիւանագիտութիւնը երբեք այդքան 
մեծ նշանակութիւն չէ ունեցած, որքան՝ 
կիլիկեան շրջանին: Ուստի, Տէր-
Պետրոսեանի ուսումնասիրութիւնը 
կը լրացնէ հայոց թագաւորութեան 
պատմութեան մէկ մեծ բացը եւ 
ուրիշ հետազօտութիւններու 
(Կիլիկիա-Բիւզանդիա, Կիլիկիա-
արաբական երկիրներ, Կիլիկիա-
մոնղոլներ եւ այլն) հետ կ՚ամբողջացնէ 
300-ամեայ պետութեան բարդ 
յարաբերութիւններու ներքին ծալքերը:
Նորութիւններէն մէկը այն էր, 
որ առաջին հատորին մէջ, բացի 
խաչակրաց արշաւանքներու եւ 
Արեւելքի մէջ հիմնուած լատին 
պետութիւններու մասին քննական 
ակնարկէն, մեծ տեղ յատկացուած 
էր 20-րդ դարու չորս ականաւոր 
բիւզանդագէտ-արեւելագէտներու 
ուսումնասիրութիւններուն, որոնց 
մենագրութիւններէն Կիլիկիա-
խաչակիրներ յարաբերութիւններուն 
վերաբերող մասերը, բարձրարժէք 
թարգմանութեամբ, մատուցուած են 
հայ ընթերցողին:
Հարկ է նշել, որ մեր ժողովուրդի 
հազարամեայ պատմութեան մէջ 
կան փուլեր, երբ յայտնուած ենք 
տուեալ պահու համաշխարհային 
պատմութեան կարեւորագոյն իրա-
դարձութիւններու կիզակէտին: Ահա 
այդպիսի շրջան մըն է Կիլիկեան 
Հայաստանի պատմութիւնը եւ ատով 
կը բացատրուի XIX-XX դարերու 
մեծագոյն պատմաբաններու ցուցա-
բերած առանձնայատուկ հետաքրքրու-
թիւնը այս նիւթին հանդէպ:
Տէր-Պետրոսեանի կատարած բուն 
հետազօտական աշխատանքը 
ամփոփուած է երկրորդ հատորին 

մէջ, զոր ան կոչած է պատմա-
քաղաքագիտական հետազօտութիւն։ 
Հետազօտութեան առանցքը 
կամ ելակէտը իշխանութեան 
օրինակարգութեան առընչուող 
հարցերու ուսումնասիրումն է, 
ուստի եւ ան խորագրուած է 
«Գահաժառանգութեան իրաւունքը 
եւ իշխանութեան «լեկիտիմութիւնը» 
Կիլիկեան Հայաստանի մէջ»։ Իրա-
դարձութիւններու ընկալման այս 
«բանալիով» նորովի կը բացուի 
ու կը ներկայանայ Կիլիկեան 
հայկական պետութեան՝ շատ 
մը դրուագներով քաղաքական 
առումով այսօր ալ ուսանելի 
պատմութիւնը։ Կ՚արձանագրուի 
երկրի քաղաքական ընտրանիին 
պետական մտածողութիւնը, 
իրատես քաղաքական միտքը, 
երբ իշխանները, թագաւորները 
խուսանաւելով, պայքարելով, 
զանազան դաշինքներու մէջ մտնելով, 
դիւանագիտական զանազան 
հնարքներ բանեցնելով, կարողացան 
բարդ աշխարհաքաղաքական շրջա-
պատին մէջ ապահովել Մեծ Հայքէն 
դուրս գոյացած հայկական այս 
պետութեան յարատեւումը շուրջ 300 
տարի:
Ասիկա մեր իրականութեան մէջ, 
պատմութեան նման եղանակով 
հետազօտման, իր տեսակին մէջ 
առաջին եւ անկրկնելի փորձն է, որ կը 
կիրարկուի նաեւ Հայոց պատմութեան 
ուրիշ դարաշրջաններու ու փուլերու 
նկատմամբ: Եթէ IV-V դարերուն 
վերաբերող գործերուն մէջ Լեւոն Տէր-
Պետրոսեանը հմուտ աղբիւրագէտ-
բանասէր է, ապա XII-XIV դարերուն 
անդրադառնալով, անոր կը գումարուին 
պետական գործիչի իր փորձով ու 
զգացողութեամբ հարստացած՝ 
պատմական քաղաքագէտի ոչ պակաս 
խոր մասնագիտական որակները:
Պահ մը կը փորձես երեւակայել, 
թէ որքան հարուստ կ՚ըլլար այդ 
ժառանգութիւնը՝ յատկապէս 
միջնադարագիտական հետազօտու-
թիւններով ու թարգմանութիւններով, 
եթէ յոբելեարը երբեւէ «չշեղէր» իր 
գիտական ուղիէն: Բայց ատիկա 
կը նշանակէր զրկել Հայաստանը 
վերջին երեսնամեակին ընթացքին 
իր հաւասարը չունեցող խիզախ 
առաջնորդէն, խոհուն պետական 
այրէն, իրապաշտ քաղաքական 
գործիչէն: Աւելին, նոյնինքն Լեւոն 
Տէր-Պետրոսեանի քաղաքական 
գործունէութեան շնորհիւ, այսօր 
յիշեալ մատենագիտութեան մէջ 
հայագիտական-ասորագիտական, 
բանասիրական բնոյթի հետա-
զօտութիւններուն, աղբիւրագիտական 
ու բնագրագիտական արժէքաւոր 
աշխատութիւններուն, պատմագիտա-
կան գործերուն ու բարձրարժէք 
թարգմանութիւններուն կողքին, ունինք 
նաեւ հարուստ քաղաքագիտական 
ժառանգութիւն մը՝ ամփոփուած 
գիրքերուն, ժողովածուներուն, 
հարցազը-րոյցներուն ու ելոյթներուն 
մէջ: Այս վերջինին նշանակութիւնը 
դուրս կու գայ գործիչի մը 
քաղաքական տեսակէտերու 
շարադրանքին սահմաններէն եւ 
կ՚ունենայ համազգային-պատմական 
նշանակութիւն:
Յիշենք նաեւ, որ 1980-ականներու 
վերջաւորութեան, հայ իրականութեան 
մէջ, այլ դրսեւորումները չհաշուած, 
կար երկու հիմնական քաղաքական 
ուղղութիւն՝ համայնավարականը 

եւ «ազգային-աւանդական»ը: Այս 
երկուքը այնքան երկար կ՚իշխէին 
Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ, որ 
կարծես կը բացառէին երրորդ կամ 
չորրորդ ուղղութեան մը ծնունդը: 
Բնական կը նկատուէր, որ մէկուն 
տկարանալը պիտի յանգեցնէր միւսին 
հզօրացման, մէկուն իշխանութենէն 
հեռանալը պիտի նշանաւորուէր միւսին 
անցնիլը իշխանութեան գլուխ: Եւ ահա, 
1980-ականներու վերջաւորութեան, 
երբ համայնավարական ուղղութիւնը 
հիմնաւորապէս վարկաբեկուած ու 
հեղինակազրկուած էր եւ կը թուէր, թէ 
միակ ու անմրցակից ուժը «ազգային-
աւանդականն» է, անսպասելիօրէն 
ծնաւ նոր ուղղութիւն մը, նոր մօտեցում 
մը, նոր գաղափարախօսութիւն, 
զոր պայմանականօրէն կրնանք 
կոչել «ազգային-իրատեսական»: 
Ուղղութիւն մը, որ 1988-1990 
թուականներուն ընթացքին ծրագրային 
փաստաթուղթերու, յօդուածներու, 
հարցազրոյցներու ու ելոյթներու 
տեսքով ձեւաւորուեցաւ կարգ մը 
գործիչներու մասնակցութեամբ, բայց 
անոնց մէջ առկայ գաղափարներու 
թարմութեամբ ու յստակութեամբ, 
կուռ շարադրանքով, գեղեցիկ ու 
հատու լեզուով աչքի կը զարնէր 
Լեւոն Տէր-Պետրոսեանը: Եթէ 
սկզբնական շրջանին ան խումբ 
մը գաղափարախօսներէն մէկն 
էր, ապա յետագային եւ մինչ օրս, 
ան այդ ուղղութեան գլխաւոր 
ներկայացուցիչն է, որ միշտ պահած է 
սկզբունքայնութիւնը, տուրք չէ տուած 
իրավիճակային թելադրանքներուն 
կամ պատեհապաշտ հովերուն:
Շատերուն համար 1980-ականներու 
վերջերու այս նոր քաղաքական 
հոսանքի յաղթարշաւը անսպասելի 
էր, ոմանց համար՝ բացարձակ 
անընդունելի: Այս քաղաքական 
ուղեգիծը շուրջ մէկ տասնամեակ 
(1988-1998) տիրապետող էր հայ 
իրականութեան մէջ։ Ան դրուած 
էր Ղարաբաղեան շարժման, 
իսկ 1990-1998-ին՝ Հայաստանի 
Հանրապետութեան գործնական 
քաղաքականութեան հիմքին մէջ։ 
Ատոր շնորհիւ է, որ հնարաւոր 
դարձաւ, առանց մեծ ցնցումներու, 
յաղթահարել անցումային բարդ 
շրջանը, Ղարաբաղեան պատերազմին 
արձանագրել ռազմական յաղթա-
նակներ, դիւանագիտական յաջո-
ղութիւններ, կառուցել հայկական 
պետականութիւնը։
Ճիշդ է, որ 1998-էն որպէս գործնական 
քաղաքականութեան հիմք՝ «ազգային-
իրատեսական»ը տեղի տուաւ 
«ազգային-աւանդական»ին, բայց 
անոր պատմական նշանակութիւնը 
չնուազեցաւ: Նախ, ի տարբերու-
թիւն միւս երկուքին, «ազգային-
իրատեսական»ը Արեւմտեան 
Եւրոպայէն կամ Ռուսաստանէն 
չէր ներմուծուած, անիկա զուտ 
տեղական, հայաստանեան ծնունդ էր 
եւ որ ամենակարեւորն է, ժամանակը՝ 
ամենաարդար դատաւորը, անցած 
30 տարուան ընթացքին, զանազան 
առիթներով ապացուցած է 
քաղաքական սկզբունքներու այդ 
համակարգին արդիւնաւէտութիւնը 
եւ գոյութեան իրաւունքը:
Բաւական է յիշատակել Լեւոն Տէր-
Պետրոսեանի կանխատեսումները 
Հայաստանի արտաքին յարա-
բերութիւններու ոլորտին մէջ՝ 
հայ-թրքական եւ յատկապէս 
Արցախեան հարցին վերաբերեալ, 

որոնք, ցաւօք, նկատի չառնուեցան 
յետագայ իշխող ուժերուն կողմէ: 
Առաջին հայեացքէն կը թուի, թէ 
միջոցներու կամ սկզբունքներու որեւէ 
ընդհանրութիւն չի կրնար ըլլալ վաղ 
միջնադարու պատմամշակութային 
իրողութիւնները հետազօտող, 
մեզմէ մէկուկէս հազարամեակ 
հեռու երեւոյթներուն խորքերը 
ուսումնասիրող գիտնականին եւ 
այսօրուան քաղաքական գործիչին, 
ժամանակակից Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահին 
միջեւ: Իրականութեան մէջ այդ 
ընդհանրութիւնները ոչ միայն կան, 
այլեւ բախտորոշ նշանակութիւն 
ունին: Գաղտնիք չէ, որ փոքրաթիւ 
ու հին ժողովուրդները ունին 
իրենց բարդոյթները, որոնց մէջ 
ամենատարածուածը բացա-
ռիկութեան ձգտումն է, որ կարծես 
ինքնահաստատման ձեւ մըն է: Ան, 
ի վերջոյ կը յանգեցնէ ազգային 
սնապարծութեան՝ դուրս մղելով 
ճշմարիտ հայրենասիրութիւնը:
Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի գործու-
նէութիւնը թէ՛ որպէս գիտնական 
եւ թէ՛ որպէս քաղաքական-
պետական գործիչ, մերժումն ու 
հերքումն է այդ բարդոյթին: Անոր 
ողջ գիտական ժառանգութիւնը 
հիմնուած է այն գիտակցութեան 
վրայ, որ հետազօտողին 
հայրենասիրութիւնը, գիտական 
բարեխղճութիւնն ու մասնագիտա-
կան արհեստավարժութիւնն է՝ 
ազնուութիւնն ու շիտակութիւնը: 
Ճիշդ այս պատճառով ալ անոր 
ուսումնասիրութիւնները շատ 
բարձր գնահատուած են աշխարհի 
յառաջատար գիտնականներուն 
կողմէ: Նոյն այդ սկզբունքներուն Տէր-
Պետրոսեանը հաւատարիմ մնաց, 
երբ մտաւ քաղաքական ասպարէզ, 
ամէն ինչէն վեր դասեց իրատեսական 
քաղաքականութիւնը, երբեք տուրք 
չտուաւ ամբոխահաճութեան: Անոր 
ելոյթներուն ու քաղաքագիտական 
գրուածքներուն մէջ չէք գտներ 
նոյնիսկ մէկ նախադասութիւն, որ 
գրուած ըլլայ ականջահաճոյ ըլլալու 
մարմաջով: Եւ այնպէս, ինչպէս 
միջազգային խստապահանջ 
գիտական հանրութիւնը ընդունեց 
զայն, որպէս հետազօտող գիտնական, 
նոյն ձեւով ճանչցուեցաւ եւ յարգուե-
ցաւ որպէս քաղաքական գործիչ, 
հանրապետութեան ղեկավար ու 
պետական այր՝ աշխարհի մեծագոյն 
քաղաքական դէմքերուն կողմէ:
Լեւոն Տէր-Պետրոսեանը, առաջին 
կարգին որպէս անհատականութիւն, 
վաղուց արդէն ընդունուած եւ 
լիարժէք անդամն է մեր դարաշրջանի 
«մեծերու ակումբի»ն եւ առանձնա-
պէս նշանակութիւն չունի, թէ տուեալ 
պահին ան կը վարէ Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահի 
պաշտօ՞նը, թէ՞ իր հերթական 
գիտական հետազօտութեան վրայ 
կ՚աշխատի:
Մաշտոցեան Մատենադարանի ողջ 
աշխատակազմին անունով անգամ մը 
եւս կը շնորհաւորեմ բազմավաստակ 
գիտնականն ու իմաստուն քաղա-
քական գործիչը՝ մաղթելով Մուսա 
լերան նման անսասան առողջու-
թիւն, Արարատեան աշխարհի 
արեւշատութիւն եւ անշուշտ՝ բոլոր 
գեղեցիկ ծրագիրներու իրականա-
ցում:

«Ժամանակ»/Պոլիս

«Տօնագիր». Գիտական Ժողովածու
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Ծննդեան 100-Ամեակը (1921-1983). Յախուռն Տաղանդի 
Արուեստագէտ Առնօ Բաբաջանեան

ՍԵԴԱ ԳԱՆՏԱՀԱՐԵԱՆ

Առնօ Բաբաջանեանը զուարթ եւ 
կենսուրախ բնաւորութեան տէր մարդ 
էր եւ անոր արտաքին տեսքը այնպիսին 
էր, որ կը թուար, թէ հոգեկան անսպառ 
շռայլութիւն ունեցող այդ նրբազգած 
խորաթափանց քնարերգակը թաղուած 
է կեանքի մշտական խրախճանքի 
մէջ: Իսկ անոր ստեղծագործութեան 
խորքին միշտ փայլատակած էր 
մեղեդիներու թափանցիկ կապոյտը: 
Այն ինչ սիրտն էր կերտած, այն, ինչ 
կը յուզէ մեզ, կը ստիպէ տխրիլ եւ 
ուրախանալ:
Ի՞նչ արժէք ունի ստեղծագործողը 
առանց այդ շնորհքի հանգամանքներւ 
երջանիկ բերումով նկարեց Արամ 
Խաչատրեանը փոքրիկ Առնոն 
ընդամէնը հինգ տարեկան էր, երբ 
Մոսկուայէն եկած երիտասարդ 
հայ յօրինողը մանկապարտէզի մէջ 
երեխաներու երաժշտական լսողու-
թիւնն ունկնդրելու ժամանակ, 
ուշադրութիւն դարձուց Առնոյի վրայ: 
Մանչուկը, աչքերը կկոցած, կը լսէր 
հնչիւնները, եւ այնուհետեւ անսխալ 
կը կրկնէր զանոնք, աւելի ու աւելի 
զարմանք պատճառելով Արամ 
Խաչատրեանին:
Տակաւին տասը տարեկան Առնոն 
հրատարակուած ստեղծագործութեան 
հեղինակ դարձաւ:
Անգամ մը Եղիշէ Չարենցը այցելեց 
Բաբաջանեանի հարեւաններու 
տունը: Հարեւանները հրաւիրեցին 
փոքրիկ Առնոն եւ խնդրեցին բան 
մը նուագել: Մանչուկը նուագեց իր 
յօրինած քայլերգը, բանաստեղծը 
խնդրեց կրկնել նուագը եւ սկսաւ 
ձայնակցիլ փոքրիկ ստեղծագործողին: 
Չարենցը վերցուց նոթան եւ թուղթի 
անկիւնին մակագրեց... «հրապարակել 
1000 օրինակ տառաքանակով»: 
Եղիշէ Չարենցին երկու օր անց եկաւ 
հրատարակչութենէ երաժշտական 
խմբագիրը:
Ան նոթայի տետրակը բացաւ եւ 
մտահոգ ըսաւ, այստեղ պէտք է բէկար 
լինի (4-երաժշտութեան մէջ նշան): 
Մանչուկը համաձայնեցաւ, եւ որոշ 
ժամանակ անց անոր «Պիոներական 
քայլերգը» հեղինակի դիմանկարով 
լոյս տեսաւ առանձին հրատարակու-
թեամբ:
Յօրինողի ծնողները երաժիշտներ 
չէին, մանչուկը մեծցած էր մանկա-
վարժներու ընտանիքին մէջ. անոր 
հայրը ուսողութեան ուսուցիչ էր, իսկ 
մայրը՝ ռուսերէն լեզուի:
Առնոն իր առաջին երաժշտական 
տպաւորութիւնը ստացած էր իր 
տան մէջ: Հայրը հիանալի սրինգ կը 
նուագէր, եւ որդին յաճախ իրիկունները 
երկար կ՚ուն-կընդրէր հօր նուագած 
մեղեդիները:
Դպրոցական տարիներուն Առնոն 
դարձաւ ուողութեան քաղաքային 
ողիմպիականի յաղթողներէն մէկը, 
սակայն անոր վիճակուած չէր 
թուաբանագէտ դառնալ եւ Առնոն 
սկսաւ յաճախել երաժշտական դպրոց, 
արագ տիրապետելով նոթային 
գրականութեան եւ ի հեճուկս չար 
ճակատագրին, կը յօրինէր զուարթ 
երգեր: Մանչուկները դասամիջոցին 
կը շուացնէին անոր երգերը:
Մոսկուան կը հրապուրէր Առնօ 
Բաբաջանեանը եւ պատանի յօրինողը 
մեկնեցաւ Երեւանէն...

Յօրինողի մայրը՝ Արծուիկ 
Բաբաջանեան, խնամքով կը պահէր 
մեծ ալպոմը, ուր զետեղուած էին որդիի 
ստեղծագործութեան վերաբերող 
քաղուածքներ լրագիրներէն: Կը 
թերթես ալպոմը եւ քու առջեւ կը 
տեսնես ստեղծագործական շիկա-
ցումով լեցուն կեանք մը:
1934 թուականին հրատարակուած 
առաջին թղթակցութիւնը կը պատմէ 
տասներկուամեայ դաշնակահարի 
առաջին յաջողութեան մասին:
Էջ առ էջ կը կը թռչէին Առնոյի 
ստեղծագործական ուղիի տարիները, 
եւ անյայտ յօդուածագիրներու գովա-
սանական խմբերգին կը միանային 
նաեւ հռչակաւոր երաժիշտներ ու 
քննադատներ, երեւանի գրախօսու-
թիւնները կը միջարկուէին Մոսկուայի 
գրախօսութիւններով:
Առնօ Բաբաջանեանի իւրաքանչիւր 
խոշոր ստեղծագործութիւն երեւոյթ է 
երաժշտութեան մէջ:
Վիպապաշտական, վսեմ քնարերգու-
թեամբ յագեցած «հերոսական 
պալլատը» լայն հռչակ բերած է 
Բաբաջանեանին եւ ստիպած՝ անոր 
հեղինակի մասին խօսիլ որպէս մեծ 
վարպետի:
Շատեր սակայն կը դժուարանային 
որոշել, թէ որ Բաբաջանեանն է առաւել 
հեռանկարային դաշնակահարը թէ՝ 
ստեղծագործողը:
1947-ին Երեւանի երաժշտանոցի 
ստեղծագործական դասարանը 
(Վարդգէս Տալեանի դասարան) եւ 
1948-ին Մոսկուայի երաժշտանոցի 
դաշնամուրային բաժինը (ղեկավար՝ 
Նիքոլայ Իկումնով) աւարտած Բաբա-
ջանեան կը շարունակէր մտածել 
տալ իր ունկնդիրները: Սխալ ոչինչ 
կար այդ կարծիքներու մէջ: Առնօ 
Բաբաջանեան ծնած էր որպէս 
դաշնակահար, որ համաշխարհային 
ճանաչում պիտի բերէր ազգային 
կատարողական արուեստին, որ 
պիտի դառնար դասականներու 
հայազգի նոր մեկնաբան մը: Պիտի 
դառնար դաշնակահարներու նոր 
սերունդներ պատրաստող հմուտ 
մանկավարժ մը, որուն անկրկնելի 
արուեստով օժտուած դասաւանդումը 
իր որոշակի կնիքը դրաւ երաժշտական 
ձեւաւորման վրայ այն սակաւաթիւ 
սաներու, որոնք հասցուցին հետեւիլ 
անոր դասաւանդման:
Առնօ Բաբաջանեան աւելի քան երկու 
հարիւր երգ գրած է, երգարուեստի 
երկնակամարի մէջ անոր յայտնուիլը 
մեծ իրադարձութիւն եղաւ: Ինչպիսի 
թեմայով ալ երգ կը գրէ ան, միշտ կը 
մնայ Առնօ Բաբաջանեան: Ժողովուրդը 
կը սիրէ այդ երգերը, որովհետեւ այն 
միշտ խօսած է իրենց սրտի հետ, այդ 
երգերը մերթ թախծալի են ու քնքոյշ, 
մերթ արագահունչ եւ կայտառ, բայց 
միշտ անկեղծ են յուզիչ ու գերող:
Իսկ քանի՜-քանի՜ մեղեդիներ ու երգեր 
յօրինած էր Առնոն շարժանկարնե-
րու, հեռուստաներկայացումներու, 
ռատիօհաղորդուներու, թատե-
րական գունագեղութեամբ ու 
ցայտունութեամբ տոգորուած 
է, իսկ Ուիլիըմ Սարոյեանի «Իմ 
սիրտը լեռներում է» ներկայացումը, 
որու երաժշտական ձեւաւորման 
հեղինակը Բաբաջանեանն է: Մէք-
Կրէկորը բեմի խորքէն կու տայ՝ շեփոր 
նուագելով: Անոր մեղեդին փողոցը 
կ՚ար-թընցնէր, մարդիկ խորին 

տխրութեամբ կը գիտակցէին, թէ 
անդառնալի բան մը պիտի կորսնցնեն: 
Վահրամ Փափազեանի թաղումն էր, 
թատերասէրներու բազմութիւնը 
շրջապատած էր Սունդուկեան 
թատրոնի շէնքը:
Բարձրախօսէն կը հնչէր 
Վահրամ Փափազեանի ձայնը՝ 
Շէյքսփիրի մեծագոյն դերասանը 
կ՚արտասանէր Մէք-Կրէկորի վերջին 
մենախօսութիւնը: Ինչո՞ւ կը հնչէր Մէք-
Կրէկորի շեփորի ձայնը եւ թատրոնի 
շուրջը խմբուած մարդիկ սկսան 
արտասուել...  Բացառիկ էր Առնօ 
Բաբաջանեանի մեղեդային շռայլ ու 
հզօր տաղանդը, միթէ աշխարհի մէջ 
մերթ այստեղ մերթ այնտեղ այդքան 
յաճախ կ՚արթննա՞յ Մոցարթի այն 
տարերգը, երբ բնութիւնը կարծես կը 
հիանայ ինքն իրմով՝ շռայլօրէն դուրս 
յորդելով իր ափերէն...
Յիրաւի բնութիւնը բարոյհաճ է 
իր այդ զաւակներու նկատմամբ, 
անոնց պարգեւելով ցոլացող ասուպի 
հետագիծ եւ այնքան նուիրեալ 
երկրպագուներ, որ առաւել եւս 
դժուար կ՚ըլլայ դիմանալ անխուսա-
փելի վախճանի ցաւին:
Արեւելքի ակնագործներուն դեռ 
հին ժամանակէն յայտնի էր, որ 
սեփսեւ քարերուն երակը նայելով 
տեսողութիւնը կամրանայ:
Իսկ կեանքը Առնօ Բաբաջանեանի 
հոգին ամրացուցած էր անողոք 
փորձութիւններով: Եւ որքան դժնի էր 
այդ փորձութիւններու խորքը, այնքան 
աւելի սեւեռուն կը դառնար դէպի լոյսը. 
անոր ոգին: Եւ իր սրտէն այնպիսի՜ 
ուժի ու գեղեցկութեան հնչեղութիւն 
կը բխէր, որ կը կարծէիր, թէ ներկայ 
ես իրական խրախճանքի մը...
Իսկ Առնոն կը շարունակէր խմել 
դառնութեան գաւաթը:
Երեք տասնամեակ շարունակ ան 
կը տառապէր ծանր, անբուժելի 
հիւանդութեամբ:
Իսկ ինչ կը նշանակէ գօտեմարտի 
մէջ մտնել ծանր ու անբուժելի 
հիւանդութեան հետ:
Արդեօք չի նշանակե՞ր շարունակ նայիլ 
մահուան դէմքին:
Տակաւին 1952-ին բժիշկները ախտո-
րոշեցին ճակատագրական այդ 
հիւանդութիւնը, որ լաւագոյն, այսինքն՝ 
դանդաղ ընթանալու պարագային 
կրնար տասը տարի միայն տեւել:
Առնոն ապրեցաւ երեսունմէկ տարի: 
Ի՞նչ էր այս...
Պարզապէս մարմնակազմութեան 
ուժեղ դիմադրողականութիւն... թէ՞ 
բնութիւնը ողորմաց մեզի, որպէսզի 
ստանայինք շռայլ հարստութիւն մը. 
ինչպէս՝ «Հերոսական բալլատը», 

«Դաշնամուրային վեց պատկերները», 
«Ջութակի սոնաթը», «Դաշնամուրային 
եռանուագը», «Էլէկիան», «Թաւջու-
թակի մենանուագը», Նոսթաքովիչի 
յիշատակին նուիրուած լարային 
քառանուագը, «Նոքթիւրնը», 
ե«Մեներգը» եւ բազմաթիւ երգեր... 
ընդհանրապէս ամենայն լաւագոյնը 
ստեղծեց Առնոն այդ երեսուն 
տարիներու ընթացքին:
Առնոն ուրախ մարդ էր... Առնոյի 
հումորը անհատնում էր: Այդ հումորը 
կը լիցքաւորէր եւ կը վարակէր 
մարդիկը:
Առնոն կը խուսափէր մենահա-
մերգներէն, քանզի անսպասելիօրէն 
ուժերը զինքը կրնային լքել բոլորովին:
Առնոն կը սիրէր նուագել Շոփէնի, 
Պէթհովէնի, Ռախմանինովի ստեղծա-
գործութիւնները: Յատկապէս 
Ռախմանինով նուագելու համար 
ստեղծուած էին այդքան ուժ եւ 
միաժամանակ քնքշութիւն ունեցող 
անոր ձեռքերը: Դաշնակահարի եւ 
ան որ տաղանդի մասին գրած են 
Ռիխթերը, Շոստաքովիչը, Էլպայը եւ 
այլք:
Առնոյի հիւանդութիւնը ճակա-
տագրական էր եւ տարիներու գօտե-
մարտը ոչ թէ ընկճած էր, այլ խորը 
հաւատք ներշնչած էր անոր սեփական 
ոգիի հզօրութեան նկատմամբ: 
Բայց կեանքի սահմանուած օրերը 
կը սպառուէին: Միշտ հեռուները 
ապրող Առնոն աւելի յաճախ կու գար 
Հայաստան... աւելի ու աւելի յաճախ 
կը խօսէր Հայաստանի նկատմամբ 
ունեցած որդիական պարտքի մասին... 
եւ կ՚ուզէր ծառայել Հայաստանին...
Իր աստուածատուր շնորհն ու կեանքը 
ան այլեւս պիտի նուիրաբերէր այն 
հողին, որը ծնած էր իրեն:
Արդէն աւարտուած էր անոր կեանքի 
ամենավերջի գործողութիւնը եւ 
ապրելու համար մնացած էր մէկ-
մէկուկէս ժամ միայն:
Եդուարդ Միրզոյեան կը պատմէ. «Ես 
հիւանդասենեակ մտայ, ան սթափե-
ցաւ ու երբ տեսաւ զիս, ժպտաց այնքան 
քնքոյշ ժպիտով մը, որպիսին երբեք չեմ 
տեսած ոեւէ մէկու դէմքին: Այդպէս 
կը ժպտին միայն երեխաները... բայց 
անոր ժպիտը շատ աւելի ապշեցուցիչ 
էր, աւելի քնքոյշ, աւելի անպաշտպան 
ու պայծառ: Ի՜նչ հաճոյքով կը նայէր 
ինծի: Այս ամէնը տեւեց րոպէէ մը ոչ 
աւելի... այնուհետեւ դէմքին նորէն 
յայտնուեցաւ ողբերգականը»:
Մանկան ջինջ ժպիտով ան ժպտաց 
վերջին սահմանագիծին մէջ, իր 
ամենավերջին դռան շեմին: 
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Լոյս Տեսաւ Հայկազեանի «Իրաքի Հայերը» Գիտաժողովի Նիւթերու Հատորը

Հայկազեան համալսարանի հրատա-
րակչատունը վերջերս հրատարակեց 
Հայկական Սփիւռքի ուսումնասիրու-
թեան կեդրոնին կազմակերպած 
«Իրաքի հայերը» գիտաժողովին (29-
31 Մայիս 2017) նիւթերը:
770 էջնոց հատորը կը բովանդակէ 
հետեւեալ ուսումնասիրութիւնները.
Պետրոս Թովմասեան, «Աբբասեան 
Խալիֆայութեան Վերջին Շրջանը Եւ 
Հայկական Ծագումով Աբբասեան 
Խալիֆաները (991-1258)»,
Դոկտ. Գայիանէ Պօղոսեան, 
«Պաղտատում Գրուած Բժշկական 
Բնոյթի Ժողովածու»,
Դոկտ. Արտակ Մաղալեան, «Հայ Եւ 
Օտար Ուղեգիրներ՝ Իրաքահայու-
թեան  Մասին (ԺԷ.-ԺԹ. դարեր)»,
Քրիսթոֆըր Եանկ, «Անգլօ-Հայկա-
կան Առնչութիւններ, ԺԹ. Դարու 
Իրաքի Մէջ»,
Դոկտ. Ուաֆա Մահմուտ, «Մուսուլի 
Չաքմաքճեանները (ԺԸ.-Ի. Դարեր)»,
Դոկտ. Հիլմար Քայզէր, «Մուսուլի 
Նահանգը Եւ Հայոց Ցեղասպա-
նութիւնը»,
Դոկտ. Սեդա Օհանեան, «1918ի 
Վանի Վերջին Նահանջը. Գաղթա-
կաններու Անցած Ուղին, Պաքուպայի 
Եւ Նահր Օմարի Գաղթակայանները 
(ակնարկ)» եւ «Պասրայի Հայ 
Համայնքը Անցեալին Եւ Ներկայիս 
(ակնարկ)»,
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան, 
«Պաքուպայի Որբանոցայինները 
Ժողովրդագրական Պատկեր Եւ 
Ցանկ»,
Փրոֆ. Վահրամ Շէմմասեան, 
«Իրաքահայ Գաղթականութեան 
Ներգաղթը Խորհրդային Հայաստան 
(1921-1925)»,
Դոկտ. Ճոն Արմաճանի, «Իրաքի 
Սահմանադրութիւնը Եւ Հայերը»,
Պետրոս Թորոսեան, «Ակնարկներ 
Քերքուքի 20րդ Դարու Հայոց 
Պատմութեան»,
Եղիա Թաշճեան, «Իրաքի 

Քիւրտիստանի Հայերը»,
Մելիք Յովսէփեան եւ փրոֆ. Արման 
Եղիազարեան, «Սփիւռքահայու-
թեան Հետ Մշակութային Կապի 
Կոմիտէի եւ Իրաքի Հայ Համայնքի 
Գործակցութիւնը 1964-1991»,
Անուշ Բեժանեան, «Հայաստանի 
Արտաքին Քաղաքականութիւնը 
2003ի Իրաքեան Պատերազմի Լոյսի 
ներքոյ»,
Դոկտ. Սոնա Տօնիկեան, 
«Հայաստանի Հանրապետութեան 
Պետական Մարմինների Քաղա-
քականութիւնը՝ ՀՀ Հաստատուած 
Իրաքահայերի Հանդէպ  (1991-
2015)»,
Դոկտ. Վարդան Դեւրիկեան, «Իրաքի 
Հայոց Առաքելական Թեմը 
(Հիմնումից Մինչեւ Մեր Օրերը)»,
Ռաֆայէլ Ումուտեան, «Իրաքի Հայ 
Կաթողիկէ Համայնքը Ի. Դարուն 
(Ակնարկ)»,
Դոկտ. Գոհար Աւագեան, «Իրաքի 
Հայ Դպրոցները, 1918-1974ին 
(Ակնարկ)»,
Համբարձում Աղպաշեան, «Իրաքի 
Հայկական Բարեգործական 
Ընդհանուր Միութիւնը»,
Շաքէ Աշճեան-Արծիւեան, «Իրաքի 
Հայ Կազմակերպութիւններ Եւ 
Միութիւններ Եւ Անոնց Ընկերային, 
Բարեսիրական, Մշակութային 
Դերը»,
Վարանդ Պետրոսեան, «Պաղտատի 
Հայ Երկսեռ Երիտասարդաց 
Միութիւնը»,
Նորա Բարսեղեան, ««Գոյամարտ» 
Թերթը` Հայելի Իրաքահայ 
Գոյերթին»,
Արամ Քեթենճեան, «Հայոց Ազգային 
Տարրական Երկսեռ Վարժարան» եւ 
«Պաղտատահայ Մշակութային 
Գոհարը. «Կոմիտաս» Երգչա-
խումբը»,
Փրոֆ. Արտա Արսէնեան-Էքմէքճի, 
«Տիգրան Կարապետ Էքմէքճեան 
(1880-1951)»,

Արմինէ Չուքասըզեան, «Լուսանկա-
րիչ Յովհաննէս Չուքասըզեան 
(1914–1994)»
Խմբագրութիւն, «Գալուստ Կիւլպէն-
կեան Հիմնարկութեան Բարե-
սիրական Գործունէութիւնը Իրաքի 
Մէջ (1957-1973)»,
Միհրան Մինասեան, «Արաբագիր 
Իրաքահայ Գրողներ (Համառօտ 
Ակնարկ)»,
Դոկտ. Արծուի Բախչինեան, «Իրա-
քահայութեան Նպաստն Իրաքեան 
Եւ Միջազգային Մշակոյթին»,
Արա Աշճեան, «Ի. Դարու Իրաքահայ 
Անձնաւորութիւններ Եւ Անոնց 
Նպաստը Իրաքի Պետութեան»,
Դոկտ. Վլադիմիր Պօղոսեան, «Աւագ 
Արք. Ասատուրեանի Առաջնորդական 
Գործունէութիւնը (1979-2019)»,
Սարգիս Քոթունեան, «Իրաքի 
Հայօճախը 2000-2017 Շրջանին», 
Խաչիկ Ճանոյեան, «Իրաքահայերը 
Միացեալ Նահանգներու Մէջ»:
Յաւելուածի բաժնին մէջ ընդգրկուած 
են.-
Վարդան Մելքոնեանի, «Իրաքահայոց 
Հին Մշակոյթը»,
Մարլէն Մելքոնեան-Սեդրակեանի 
«Պաղտատցի Հայերու Դիմանկար 
Մը»,
Հայաստանի Հանրապետութեան 
Ազգային արխիւէն քաղուած նիւթեր, 
որոնք կը վերաբերին 1933-1986 
տարիներուն,
Պաղտատի Ազգային Միացեալ 
Վարժարանի եւ Իրաքահայ 
1950-60ականներու կրթական 
կեանքին վերաբերող նիւթեր,
Յովհաննէս Պօղոսեանի տպաւո-
րութիւնները 1939ի իրաքահայ 
կեանքէն, եւ Կարինէն Մուսուլ աքսո-
րեալներու պատմական լուսանկար 
մը:
Գիրքը կ՛ընդգրկէ նաեւ աշխա-
տակիցներու համառօտ կենսագրա-
կանները, Իրաքի համառօտ 
պատմութիւն մը, Իրաքի հայօճախի 

համառօտ պատումը, ամփոփ 
մատենագիտութիւն մը Իրաքի 
հայօճախին նուիրուած, ներածական 
խօսք մը, Հայկազեան համալսա-
րանի նախագահ վեր. դոկտ. Փոլ 
Հայտոսթեանի բացման, առաջնորդ 
սրբազան Աւագ արքեպիսկոպոսի 
ողջոյնի եւ դոկտ. Անդրանիկ 
Տագէսեանի բարիգալուստի 
խօսքերը, գիրքին մասին արաբերէն 
եւ անգլերէն համառօտ ակնարկներ, 
եւ գիտաժողովին հաղորդագրու-
թիւնը:
Գիրքը Հայկական Սփիւռքի 
Ուսումնասիրութեան կեդրոնի հրա-
տարակած «Հայկական Սփիւռք» 
մատենաշարի հինգերորդ հատորն է 
եւ Միջին Արեւելքի հայօճախներուն 
նուիրուած չորրորդ հատորը՝ 
Լիբանանի, Սուրիոյ, Յորդանանի 
հատորներէն ետք:
Ներկայիս խմբագրումի աշխա-
տանքներ կը տարուին՝ Եգիպտոս-
Սուտան-Եթովպիա գիտաժողովի 
նիւթերու հատորին հրատարակու-
թեան ուղղութեամբ:
Հատորը կարելի է ունենալ 
Հայկազեան համալսարանէն:

«Հերի Փոթըր»ի Ստեղծողներէն Անակնկալներ

 «Հերի Փոթըր»ի մասին շարժանկա-
րի ստեղծողները երկու անակնկալ 
պատրաստած են երկրպագուներու 
համար։ Այսպէս, այս տարի «Հերի 
Փոթըր» շարժանկարներու շարքի 
ստեղծման 20-ամեակն է, որու 
կապակցութեամբ շարժանկարի 
գործիչները քանի մը անակնկալներ 
պատրաստած են Հերի Փոթըրի 
երկրպագուներու համար, կը յայտնէ 
«Ժամանակ», վկայակոչելով «Daily 
Mail»ը:
Խօսքը նոր ձեւաչափով ներկա-
յացուելիք երկու ժապաւէններու 

մասին է: Առաջինը կ՚ըլլայ չորս մասէն 
բաղկացած «Վիքթորինա»ն, իսկ 
միւսը՝ վաւերագրական ժապաւէն 
մը: Վերջինս կը պատմէ հրաշագործ 
տղայի մասին առասպել շարժանկա-
րի նկարահանումներու եւ անոնց 
շրջանակէն դուրս մնացած իրա-
դարձութիւններու մասին:
Մինչ այդ, «Warner Bros. Unscripted 
Television» եւ «Warner Horizon.» 
ժապաւէնի արտադրութեամբ զբա-
ղող ընկերութիւնները արդէն իսկ 
կ՚աշխատին շարժանկարներու վրայ:
Դեռ յայտնի չէ, թէ ինչի մասին կ՚ըլլայ 

Վիքթորինայի շարքը, բայց երկրպա-
գուները հետաքրքրութեամբ կը 
սպասեն սոյն ֆիլմաշարին, որ լի է 
երեւակայական իրադարձու-
թիւններով:
Շարժանկարներու շարքի առաջին 
մասը՝ «Հերի Փոթըր եւ փիլիսո-
փայական քարը» թողարկուած է 
2001 թուականի նոյեմբերի 16-ին: 
Յետոյ հեռուստադիտողներուն 
ներկայացուած են շարքի այլ մասերը: 
Վերջին՝ 7-րդ շարքը, որ բաղկացած 
էր երկու մասէ, նկարահանուած է 
2011 թուականին:

Ընդհանուր առմամբ, շարժանկարի 
պիւտճէն կազմած է 1.5 միլիառ 
ամերիկեան տոլար: Ժապաւէնի 
անձնակազմը տոմսակներու 
վաճառքէն ստացած է շուրջ 10 
միլիառ ամերիկեան տոլար:

Սկիզբը Էջ 21

Ճիշդ այդպէս մթամած երկինքը 
յանկարծ կը բանայ արեւաշող 
կապոյտի նեղլիկ շերտ մը, եւ այդ 
հակադրութենէն, երկու հակադիր 
ուժերու այդ մօտիկութենէն, յանկարծ 
կը ճմլուի եւ կը նուաղի մարդու սիրտը:
Հետեւաբար այդ հակադիր ուժերէն 
մեր դիմաց կը բացուի ոգիի այն կերպը, 
զոր մենք կ՚անուանենք արուեստ:
Առնօ Բաբաջանեան իր ժողովուրդին ու 
անոր ստեղծագործական խառնուածքը 

Ծննդեան 100-Ամեակը (1921-1983)...
ներկայացնող այն արուեստագէտն էր, 
որ ազգային մշակոյթին բերաւ նոր 
փայլ ու ճանաչում:
Պոռթկուն տաղանդի փայլատա-
կումներով ան նորովի ներկայացուց 
իր ժողովուրդի ներքին ուժն ու 
կարողութիւնը, իր հողի բոյրն 
ու հրապոյրը:  Այսօր երբ Առնոն 
չիկայ, ակնյայտ է, որ անոր ըսելիքը 
հայրենասիրութիւնն էր, իր բազմազան 
պատկերացումներով:
Առնօ Բաբաջանեանը յախուռն 
տաղանդի արուեստագէտ էր:
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Գրական-Մշակութային

Նարեկ

Ո ՞ր Ուտելիքները Կրնան Վնասել Աղիքները

Քորոնա Ժահրի Նոր Շտամները 
Վտանգաւոր՝ Փոքրիկներու Համար. 
Հետազօտութիւն
Քորոնա ժահրի նոր շտամները 
վտանգաւոր են ոչ միայն մեծերու, 
այլ նաեւ՝ փոքրիկներու համար։ Լոս 
Անճելըսի մանկական հիւանդանոցի 
հետազօտողները SARS-CoV-2-ով 
վարակման աւելի քան 2000 պարա-
գայի «ճենոմային անալիզ» կատարած 
են մանկաբուժական հիւանդներու 
ծիրին մէջ՝ պարզելու համար, թէ 
որքանո՞վ փոքրիկները ընկալելու 
ունակ են «փաթոճեն»-ի նոր տարբե-
րակի հանդէպ։ Հետազօտութեան 
արդիւնքները տակաւին փորձա-
գիտական գնահատում չեն ստացած 
եւ հրապարակուած են նախնական 
հետազօտութիւններու medrxiv կայքին 
վրայ։
Բացայայտուած 560 «միւթէյշըն»-ներու 
75 առ հարիւրը յայտնաբերուած է 
12-էն վար տարիքի փոքրիկներու մօտ, 
այդ շարքին՝ «բրիտանական» В.1.1.7 
շտամով վարակման 33 պարագայ, 
իսկ 119 փոքրիկ վարակուած է 
B.1.427/B.1.429 տարբերակով, որ 

առաջին անգամ յայտնաբերուած 
էր Քալիֆորնիոյ մէջ, յայտնած է 
Medportal.ru-ն:
Հետազօտութեան հեղինակներուն 
խօսքով՝ մանուկներու օրկանիզմը 
պահեստարան է ժահրի նոր շտամնե-
րու համար, եւ անհրաժեշտ է յաճախ 
«ճենոմային» վերահսկողութիւն՝ 
հիւանդներու այդ խումբին համար, 
յատկապէս նկատի ունենալով, որ 
անոնք վերջին պատուաստուող 
անձերը պիտի ըլլան քորոնա ժահրին 
դէմ։
Իրենց աշխատանքին մէջ, 
գիտնականները չեն գնահատած 
ախտանշաններու ծանրութիւնը եւ 
բարդութիւններու կարելիութիւնը 
քորոնա ժահրի նոր տեսակներու 
վարակման պարագային, բայց 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 
մասնագէտները աւելի կանուխ 
տեղեկացուցած էին, որ В.1.1.7 
շտամը մեծ վտանգ կը ներկայացնէ 
փոքրիկներու համար։

Ածխաջուրերու եւ ճարպերու օգտա-
գործումը կրնան լրջօրէն վնասել 
աղեստամոքսային «թրաքթ»-ի 
դիմադրողական համակարգը, եւ 
փոփոխութիւնները կրնան անդառնա-
լի բնոյթ կրել: Այս մասին յայտնած 
են Սենթ Լուիսի Ուաշինկթընի 
համալսարանի բժշկական դպրոցի 
եւ Քլիվլենտի դարմանատան գիտնա-
կանները:
«Cell Host & Microbe» ամսագիրին մէջ 
հրապարակուած ուսումնասիրութեան 
համաձայն՝ մեծ քանակութեամբ 
շաքարի եւ ճարպի օգտագործումը, 
ինչ որ առանձնայատուկ է 
արեւմտեան ապրելակերպին, 
կ՛ախտահարէ «Փանեթ» բջիջները՝ 
բարակ աղիքի բջիջները, որ կը 
պաշտպանեն «պաքթիրիա»-ներէն 
եւ կ՛օգնեն վերահսկելու բորբոքային 
գործընթացները:
Գիտնականներ վերլուծած են 
400 մարդու ժողովրդագրական եւ 
դարմանատնային տուեալներու 
ամբողջութիւնը եւ նկատած են, 
որ մարմինի զանգուածի բարձր 
«ինտեքս»-ը կապուած է «Փանեթ» 
բջիջներու աշխատանքի խանգա-
րումին հետ՝ որքան բարձր է մարմինի 
զանգուածի «ինտեքս»-ը, այնքան վատ 
վիճակի մէջ են աղիքային բջիջները: 
Կշտանալու անկարողութեան պատճա-
ռով, «ճենեթիք»-օրէն ճարպակալումի 
հակում ունեցող մուկերու հետ փորձերը 
ցոյց տուած են, որ ճարպակալումը 

կապ չունի «Փանեթ» բջիջներու 
աշխատանքի խանգարումին հետ, 
սակայն խանգարումներ նկատուած 
են վայրի կրծողներու մօտ, որոնց 
սննդականոնին մէջ ջերմուժներու 
40%-ը կազմած են շաքարը եւ ճարպը։
Մասնագէտներու կարծիքով՝ սննդա-
կանոնի եւ աղեստամոքսային 
«թրաքթ»-ի վիճակի միջնորդ 
կը հանդիսանայ «տէօքսիքոլիք 
թթուն»` երկրորդային լեղաթթու, 
որ աղիքային «պաքթիրիա»-ներու 
կողմնակի արտադրութիւն է: Այս 
նիւթը կը զօրացնէ դիմադրողական 
երկու «մոլեքիւլ»-ներու (ֆարնէզոիտ 
X ռիսեփթըրներու եւ I տեսակի 
ինթերֆերոնի) գործունէութիւնը, որ 
կը ճնշեն «Փանեթ» բջիջներուն:
Ուսումնասիրութեան ընթացքին, 
երբ մուկերուն սկսած են բնական 
ուտելիքներով կերակրել, անոնց 
բջիջները վերադարձած են «նորմ»-
ին: Սակայն տակաւին յայտնի չէ, 
թէ կրնան արդեօք արեւմտեան 
սննդականոնին հետեւող մարդիկ 
սննդակարգը փոխելով բարելաւել 
իրենց աղիքներու առողջութիւնը: 
Հիւանդագին ճարպակալումը կը 
յառաջանայ վատառողջ ապրելաձեւի՝ 
20-30 տարուան ընթացքին, եւ այդ 
մէկը, ըստ գիտնականներու, կրնայ 
անդառնալիօրէն ազդել «Փանեթ» 
բջիջներուն վրայ:
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Հայ հեղինակի, յատկապէս 
բանաստեղծի համար մեծ վայելք է 
անձնանուններու գործածութեամբ նոր 
ածականներ հնարելու աշխատանքը։ 
Հայկական քնարերգութեան էջե-
րու մէջ կը հանդիպինք ընտիր 
տողիկներու, որոնք «հայկաշունչ», 
«վարդանատրոփ», «մեսրոպաբոյր» 
կամ «նաղաշածին» են։ Մտքի 
ոստումով մը կարելի է նաեւ խօսքեր 
հիւսել, որոնք «չարենցափայլ» 
եւ «տէրեանաշունչ» են, կամ՝ 
«քուչակածիծաղ» եւ «շերամահամ»։
Վաստա՞կը այդ աշխատանքին... 
Գրական ցայտուն պատկերներ, ճոխ 
արտայայտութիւն, ինչպէս նաեւ՝ 
մեծերու հետ հաղորդուած ըլլալու 
պատիւն ու հաճոյքը։ Այդ աշխատանքի 
անխուսափելի մէկ այլ արդիւնքն է 
հայոց բառապաշարի հարստացումը։
Հայկական մեծարելի անուններու 
համաստեղութեան մէջ, սակայն 
յարգելի ընթերցող, կայ մէկ անուն, 
որ իւրայատուկ է իր հետ կերտուած 
ածականներու շլացուցիչ թիւով 
եւ պերճութեամբ. «նարեկ»բառն 
է ան։ Այսօր, երբ հայը կը վերա-
դառնայ Նարեկին, կը փորձէ 
կրկին մէկնել անոր խորհրդը, ու 
հայրենիքի մէջ կը վերամատուցուի 
«նարեկաբուժութիւն» հասկա-
ցողութիւնը, որոշեցի յօդուածս նուիրել 
«նարեկ»ին ու ձեզի ներկայացնել 
անոր հետ շինուած ընտիր բառեր։ 
Հաւակնութիւնը չունիմ ծանուցանելու, 
թէ լիակատար պիտի ըլլայ ան, 
քանզի «նարեկ»բառը ունի նոր 
ձեւեր ընդունելու եւ նոր միտքեր 
արտայայտելու բացառիկ ճկունութիւն։ 
Ահա «նարեկ»բառով շինուած հին ու 

աշխարհի Ռշտունիք գաւառի մէջ, 
Վանայ լիճի հարաւային կողմը, լճափէն 
չորս քիլոմեթր վեր շինուած այգեւէտ 
եւ արգաւանդ գիւղ էր 120 տուն 
հայ բնակչութեամբ։ Գիւղի անունը 
հայկական պատմագրութեան մէջ 
յայտնի է նաեւ Նար, Նարա, Նարի, 
Նոր, Նորեկք տարբերակներով։ 
«Նարեկ»էին կոչուած նաեւ գիւղի 
մօտէն անցնող գետը, գիւղի տարածքի 
մէջ գտնուող հարթավայրը, ու 
Ռշտունեաց լեռնաշղթայի մէկ 
հատուածը, զոր վիպասան Րաֆֆին 
որոշած էր կոչել «Նարեկեան լեռներ»։
10րդ դարուն, Բիւզանդիոնի Ռոմանոս 
կայսրի կրօնական հալածանքնե-
րու պատճառով խումբ մը հայ 
վանականներ եկան Հայաստան, 
Նարեկ գիւղի տարածքի վրայ շինեցին 
վանք, զայն կոչեցին Ս. Սանդուխտ, որ 
յետոյ յայտնի դարձաւ գիւղի անունով 
ու ծնաւ «Նարեկավանք» բառը։ 
Չ՛ուշացաւ նաեւ «-ցի» մասնիկը։ 
Վանքի Անանիա առաջնորդը, 
ապագայ բանաստեղծ եւ սուրբ 
Գրիգորի ուսուցիչը, որպէս մականուն 
ստացաւ «Նարեկացի» կոչումը։ Անոր 
յաջորդեցաւ Գրիգոր Նարեկացին։ Այն 
քարայրը, ուր Գրիգոր Նարեկացին կը 
ճգնէր՝ կոչուեցաւ «Նարեկայ ճգնարան-
քարայր», «Նարեկայ ուխտատեղի» եւ 
«Նարեկայ Ս. ուխտ»։ 1002 թուականին 
Գրիգոր Նարեկացին աւարտեց իր 
«մատեանը»։ Հայ տպագրի համար 
անոր անունն էր՝ «Գիրք աղօթից 
սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր 
հռետորի», կամ՝ «Սրբոյ հօրն մերոյ 
Գրիգորի Նարեկայ վանից վանա-
կանի Մատեան ողբերգութեան», 
իսկ բարեպաշտ ընթերցողի համար 
պարզապէս՝ «Նարեկ»։ Այդ գիրքի 
ընթերցմամբ կատարուող բուժումը եւ 
հոգեկան մաքրութիւնն ալ կոչուեցաւ՝ 
«նարեկաբուժութիւն»։ Հայաստանի 
յառաջատար դաշնակահար, «Տաղա-
րան» հնագոյն երաժշտութեան 
համոյթի գեղարուեստական ղեկավար 
Սեդրակ Երկանեանը նարեկաբուժումի 
յիշատակ մը ունի իր մանկութեան 
օրերէն մնացած. «Աղաւնի տատիկս 
անգիր գիտէր գրեթէ ողջ «Նարեկ»ը. 
նա նարեկաբուժութիւն էր անում մեզ 
համար»։
«Նարեկ»բառը եւ հայ ժողովուրդը... 
Այդ երկուքը միաձուլուած են իրա-

ապագայ ածականներ, փայլուն բոյլ 
մը իսկական։
Առաջինը՝ «նարեկաշունչ», Նարե-
կացիի շունչը պարունակող, վեհ, 
վսեմ, Նարեկացիով ոգեշնչուած։ 
Քնարական նորաբանութիւն մըն 
է, «նարեկ»բառով մտայղացուած 
ածականներու ամենէն սիրուածն 
ու տարածուածը։ Այս ածականով 
կը չափենք գրական նոր գործի մը 
յաջողութիւնը, այնպէս, ինչպէս Սիփան 
Շիրազը ըրաւ «Հայոց Դանթէականը» 
ստեղծագործութեան գնահատականի 
մէջ. «Հայոց Դանթէականը Յովհաննէս 
Շիրազի աստուածային տաղանդի 
փայլատակումներից մէկն է, որի 
ամբողջ ոյժն ու խորութիւնը զգալու 
համար անհրաժեշտ է սուզուել նրա 
աստուածաշունչ, նարեկաշունչ 
տողերի մէջ»։ 1906-ին Պոլսոյ մէջ 
գրի առնուած գրախօսական 
մը «Ներաշխարհ»ի հեղինակ, 

30-ամեայ Տիրան Չրաքեանին 
կոչեց «Նարեկաշունչ քերթող»։ 
Իսկ հայրենի մամուլի մէջ անցեալ 
տարի, Արցախեան Բ. պատերազմի 
օրերուն խոր յուզումով կարդացինք 
հոգեւոր հօր մը կոչը. «Հայոց կեանքը 
շարունակուի... Նարեկաշունչ 
աղօթքներով»։
Նախ ո՞ր մէկը կոչուեցաւ «նարեկ». 
վանական-բանաստեղծ Գրիգո՞րը, 
անոր հեղինակած մատեա՞նը, 
գի՞ւղը, թէ՝ վանքը...։ Պարզաբանեմ։ 
«Նարեկ»բառը նախ գոյութիւն ունեցաւ 
որպէս աշխարհագրական անուն։ 
Նարեկը Հեծ Հայքի Վասպուրական 

րու հետ։ Ամէն երեւոյթ, բնական 
պատկեր, հոգեւոր վիճակ կարելի է 
«նարեկ»բառով նկարագրել։ Մէկ այլ 
փաստ, թէ որքա՛ն սիրուած է այդ բառը 
հայ ժողովուրդի կողմէ. «Նարեկ»էր 
2019 թուականին Հայաստանի մէջ 
նորածիներու ամենատարածուած 
անունը։ (Երկրորդ տեղը գրաւած էր 
2018-ին)։
Հայոց բարբառի յետադաս 
մասնիկները, թէեւ աննշան ու 
աննշմարելի, փափաքեցան մերձենալ 
այդ մեծութեան ու նոր գաղափարներ 
կազմել։ Նարեկաբաղձ այդ տեն-
չանքէն հրաշալիօրէն ծնունդ առին 
բազմաթիւ նոր բառեր։ Ահա 
«նարեկազօծ» փունջ մը. նարեկահամ, 
նարեկաբոյր, նարեկամերձ, նարե-
կաճառ, նարեկաձայն, նարեկա-
կերպ, նարեկագէտ, նարեկաքաղ։ 
Հազուագիւտ է վերջինը։ Զայն լսելու 
համար դարձեալ ականջ տանք 
Սեդրակ Երկանեանի խօսքին. 
«Նարեկաբոյր իմ մայրս Մեծ / 
Աղօթքներով Նարեկաքաղ»։
Իսկ այժմ, թոյլ տուէք, որ ներկայացնեմ 
նարեկեան բառերու փունջ մը, 
վաստակը «անարժան, անզօր, 
անարդար» գրիչիս- նարեկամիտ, 
նարեկատիպ, նարեկալից, նարեկա-
խօս, նարեկաշող, նարեկափայլ ու 
վերջապէս՝ նարեկաճեմ, մէկը, որ 
բանաստեղծ-հոգեւորականի մը 
խոհուն ու ծանր քայլուածքը ունի։
«Նարեկացի» բառը նաեւ դարձաւ 
բազմաթիւ հայկական սեփական 
կամ հասարակական հաստա-
տութիւններու անուն։ Ահա քանի մը 
«սրբաւայր»- «Նարեկացի»- Պոլսոյ 
մէջ արուեստասրահ-սրճարան, 
Երեւանի մէջ արուեստի միութիւն, 
Պէյրութի մէջ գրախանութ, Պոլսոյ, 
Հալէպի, Պէյրութի եւ ԱՄՆի Օհայօ 
նահանգի մէջ երգչախումբ, Երեւանի 
մէջ ժողովրդական գործիքներու նուա-
գախումբ, Երեւանի մէջ բժշկական 
կեդրոն, Վաղարշապատի մէջ դպրոց...։
Այսօր, յարգելի ընթերցող, հրաժեշտի 
խօսքս մէջբերում մըն է նարեկասէր 
բանաստեղծ Եղիշէ Չարենցէ. 
«Նարեկացու ... պէս լուսապսակ 
ճակատ չկայ»։ Թող «նարեկ»ը ձեզի 
շնորհէ խաղաղութիւն եւ անդոր-
րութիւն ու առատօրէն ծնին նոր 
Նարեկներ։
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ՌԱԿ-ի Ֆրէզնոյի Մկրտիչ Աւետիսեան Ակումբի նախկին 
Ատենապետ եւ ՌԱԿ-ի Արեւմտեան Շրջանի Շրջանային 
Վարչութեան երկար տարիներու վարչական։ Ողբ. Միհրան 
Քիւթներեանի մահուան 3-րդ տարելիցին առիթով, այրին Տիկ. Նելլի 
Քիւթներեան 500 տոլար կը նուիրէ «Նոր Օր» շաբաթաթերթին։
Յիշատակն արդարիւն օրհնութեամբ եղիցի։

«Նոր Օր» երկլեզու շաբաթաթերթ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

«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: 

«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
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ

Հանգուցեալ Արա Ահարոնեանի մահուան քառասունքին առիթով 
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 13 Յունիս 
2021-ին, Փասատինայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ (2215 
E. Colorado Blvd., Pasadena, CA 91107), յաւարտ Ս. Պատարագի:
Խնդրողներն են՝
Տիկինը՝ Տիանա Ահարոնեան
Դուստրը եւ փեսան՝ Ռիթա եւ Անտրէ Սարուխանեաններ
Որդին՝ Ալեքս Ահարոնեան
Տէր եւ տիկին Շահէ եւ Արփի Կանիմեաններ
Տէր եւ Տիկ. Զոհրապ եւ Գարինէ Կանիմեաններ
Օրդ. Թամար Կանիմեան
Տոքթ. Շիրազ Կանիմեան
Տէր եւ Տիկ. Տիրան եւ Աննա Տեփանեաններ
Հանգուցեալին յիշատակը յարգողներէն կը խնդրուի ներկայ 
գտնուիլ:

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Սրտի խոր ցաւով իմացանք երկար տարիներ համայնքին ծառա-
յած ու անոր վեթերան անդամ՝ ընկ. Յակոբ Ժագ Տէմիրճեանին 
մահուան մասին:
Այս տխուր առիթով մեր ցաւակցութիւնները կը յայտնենք 
հանգուցեալ ընկերոջ կողակիցին՝ Տիկ. Աստղիկին, զաւակնե-
րուն՝ տեարք Աւետիս եւ Գէորգ Տէմիրճեաններուն եւ համայն 
ընտանեկան պարագաներուն եւ հարազատներուն:

ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութիւն
ՌԱԿ Գերսամ Ահարոնեան ակումբի Վարչութիւն


