
Պրիւքսէլի մէջ նոյեմբեր 15-ին ՀՀ 
ԱԳ նախարար Արարատ Միր-

զոյեանը, Եւրոպական յանձնաժողովի 
հարեւանութեան եւ ընդլայնման 
հարցերով յանձնակատար Օլիվըր 
Վարհրին ու ԵՄ խորհուրդին մէջ 
նախագահող Սլովենիոյ ԱԳ պետական 
քարտուղար Սթանիսլաւ Ռասչանը 
ստորագրած են ՀՀ-ԵՄ Ընդհանուր 
աւիացիոն (օդագնացութեան) համա-
ձայնագիրը։ 

Վլատիմիր Փութինը երկարատեւ 
հեռախօսազրոյց ունեցած է 

Ֆրանսայի Հանրապետութեան 
նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի հետ։
Այդ մասին կը տեղեկացնէ Քրեմլի 
պաշտօնական կայքէջը։ 

Տասը տարիներ առաջ, 2011 թուականին, Հայաստա-
նեայց Առաքելական եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամե-
րիկայի Արեւմտեան թեմի բարեխնամ առաջնորդ՝ 
Տէր Յովնան Արքեպիսկոպոսի հովանաւորութեամբ 
ծնունդ առած «Մշակութային մարմինը» հետագային 
կոչուեցաւ «Զուարթնոց»...

The aspirations of the people of Artsakh were and are 
still challenged by Azerbaijan. The military solution 
was chosen as an option to solve the conflict both in 
the brief period of existence of two small Caucasian 
republics and after the fall of the Soviet Union. 

Դարաշրջանը որ կ՚ապրինք, կարելի է կոչել 
անտարբերութեան եւ ամբարտաւանութեան 
դարաշրջան, հակառակ այն բոլոր ձեռքբե-
րումներուն, ինչ որ մարդ այսօր կ՚ունենայ իր 
առօրեային մէջ, հակառակ այն բոլոր յաջողու-
թիւններուն եւ նուաճումներուն, որոնց մարդ 
հասած է։
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Վլատիմիր Փութինն Ու 
Էմանուէլ Մաքրոնը Քննարկած 
Են ԼՂ Հակամարտութեան 
Կարգաւորման Շուրջ 
Ստեղծուած Իրավիճակը

Հայաստանը Պիտի 
Դիմէ Ռուսիոյ 1997-Ի 
Պայմանագրի Շրջածիրէն 
Ներս ՀՀ Տարածքային 
Ամբողջականութիւնը 
Պաշտպանելու Կոչով

Ստորագրուած Է 
Հայաստան-ԵՄ Ընդհանուր 
Օդագնացութեան 
Համաձայնագիրը

Հայաստանի Զինուած Ուժերու 12 Զինծառայող՝ 7 
Պայմանագրային Եւ 5 Ժամկէտային Գերեվարուած Են. ՊՆ
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Անտարբերութեան Եւ 
Ամբարտաւանութեան Դարաշրջան

International Institutional Dimensions of the 
Artsakh Issue

«Զուարթնոց» Մշակութային Մարմինի 
Տասնամեակի Տօնակատարութիւն

Հայերէնի Ուսուցիչը Ի Պատուի

Լուրեր Աշխարհէն

Հաղորդագրութիւն
Հանդիպում Հիւսիսային Ամերիկայի 
Հայ Աւետարանական Միութեան 
Ղեկավարութեան Հետ

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 8, 2021-
ին երեկոյեան ժամը 7։00-ին, 
Կլենտէյլի Հիւսիսային Ամերիկայի 
Հայ Աւետարանական Միութեան 
կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ ջերմ 
ու սիրալիր հանդիպում մը ՌԱԿ-ի 
Արեւմտեան Շրջանայինի Վարչու-
թեան եւ Հ.Ա.Հ.Ա. Միութեան ղեկա-
վարութեան հետ։
Հանդիպումին ներկայ էին 
Հ.Ա.Հ.Ա.Միութեան ժրաջան եւ 

համակրելի պատուելի՝ Հենրիկ 
Շահնազարեան, նախկին բազմա-
վաստակ պատուելի՝ Պերճ Ճամ-
պազեան եւ Հայ Աւետարանական 
Ընկերակցութեան վարիչ տնօրէն՝ 
Լոս Անճելըսի ողջ հայութեան կողմէ 
սիրուած անձնաւորութիւն մը՝ Տիար 
Զաւէն Խանճեան իր ազնուափայլ 
տիկնոջ՝ Սոնա Խանճեանի հետ։
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Շար. Էջ 17

Շար. Էջ 17

Հաղորդագրութիւն
Անձնական Ազատութիւնը 
Պէտք Է Համադրուի Հանրային 
Պատասխանատուութեան Հետ

Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը, 
քննարկելով Հայաստանում համա-
վարակային իրավիճակը,  խորը 
մտահոգութեամբ եւ ցաւով արձա-
նագրեց վարակուածութեան ցու-
ցանիշների եւ դրանով պայմա-
նաւորուած մահացութեան թուերի 
աճը: 
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը 
վերահաստատեց Մայր Աթոռ 
Սուրբ էջմիածնի դիրքորոշումն 
առ այն, որ քորոնավիրուսի 
դէմ պատուաստումը հոգեւոր 
վտանգ չի ներկայացնում: 
Կարեւորուեց, որ համավարակի 
ներկայ պայմաններում անձնա-
կան ազատութիւնը խստօրէն 
համադրուի հանրային պատասխա-
նատուութեան հետ` չվտանգելու 
համար սեփական եւ այլոց 
կեանքերը: 
Բարձր գնահատանքով անդրա-
դարձ կատարուեց բժիշկների եւ 
բուժաշխատողների` մարդկային 
կեանքեր փրկելու նուիրեալ ծառա-
յութեանը:
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդն 
անհրաժեշտ համարեց նաեւ, 
որ առողջապահութեան ոլորտի 
պատկան մարմինները միջոցներ 
ձեռնարկեն պատուաստման օգտա-
կարութեան եւ հետեւանքների 
վերաբերեալ հակասական տեղե-
կութիւնների տարածումը կանխե-
լու ուղղութեամբ` համավարակի 
դէմ պայքարի արդիւնաւէտութիւնը 
բարձրացնելու համար: 
Ժողովի կողմից վերստին կոչ 
ուղղուեց` պահպանել կանխարգե-
լիչ բոլոր միջոցները համավարակի 
յաղթահարման համար:

Ձախէն աջ՝ Ճոզէֆ Կարապետեան, Աւագ պատուելի Սերոբ 
Մկրտիչեան, Ընկ. Խաչիկ Ճանոյեան, Ընկ. Գէորգ Գրիգորեան, 
պատուելի Պերճ Ճամպազեան, Ընկ. Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեան, Տէր 
եւ Տիկ. Զաւէն եւ Սոնա Խանճեան, Ընկ. Դաւիթ Սամուէլեան եւ 
Հ.Ա.Հ.Ա.Միութեան պատուելի Հենրիկ Շահնազարեան

Երեքշաբթի 16 Նոյեմբերի երե-
կոյեան ժամը 17։00-ի դրութեամբ 

իրադրութիւնը ՀՀ արեւելեան 
սահմանագօտիին, ուր յարձակում 
նախաձեռնած էր Ատրպէյճանի ԶՈՒ 
ստորաբաժանումները, շարունակեց 
մնալ ծայրայեղ լարուած:
Այս մասին կը յայտնեցին ՀՀ պաշտպա-
նութեան նախարարութենէն, նշելով, 
որ մարտերու թէժութիւնը չի թուլա-
նար։
«Հակառակորդը շարունակում է 
կիրառել հրետանային միջոցներ, 
զրահամեքենայ եւ տարբեր տրա-
մաչափի հրաձգային զինատեսակ-
ներ։ Հայկական կողմի պատասխան 
գործողութիւնների արդիւնքում հակա-
ռակորդն ունի անձնակազմի մեծաթիւ 
կորուստներ, զրահամեքենայի շուրջ 
մէկ տասնեակ միաւոր ոչնչացուել կամ 
շարքից դուրս է բերուել»,- գրուած է 
ՀՀ ՊՆ տարածած հաղորդագրութեան 

մէջ:
Նշուած է, որ հայկական կողմը նոյնպէս 
կորուստներ ունի։ Տուեալները կը 
ճշդուի։ ՀՀ ԶՈՒ 12 զինծառայող՝ 7 
պայմանագրային եւ 5 ժամկէտային 
գերեվարուած են։
Պաշտպանութեան նախարարութիւնը 
պիտի շարունակէ պարբերաբար 
հանդէս գալ իրադրութեան վերա-
բերեալ հաղորդագրութիւններով։

Անցնող ժամերու դրութեամբ 
ատրպէյճանական զինուած ուժե-

րը ռազմական գործողութիւններ 
սկսած են եւ փորձած են սրել 
իրադրութիւնը հայ-ատրպէյճանական 
սահմանի արեւելեան ուղղութեան 
ամբողջ երկայնքով: Այս մասին 
յայտնեց Հայաստանի Անվտանգու-
թեան խորհուրդի քարտուղար Արմէն 
Գրիգորեանը։
«Այս պահին շարունակւում են մար-
տական գործողութիւններ ընթանալ. 
Պաշտպանութեան նախարարութիւնը 
քայլեր է ձեռնարկում իրավիճակը 
կայունացնելու նպատակով», ըսաւ 
Գրիգորեան։
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Անձի երկուութիւնը (multi-
ple personality disorder) հոգե-
կան խանգարում մըն է, որ 
հազուադէպ կը հանդիպի: Այս 
խանգարումի ատեն մարդու 
անհատականութիւնը կը կիսուի, 
եւ այնպիսի տպաւորութիւն մը կը 
ստեղծուի, թէ իբրեւ մէկ մարմինի 
մէջ տարբեր եսեր «կ’ապրին», 
որոնք մերթ ընդ մերթ զիրար 
կը փոխարինեն: Եսերը կրնան 
ըլլալ տարբեր սեռի, տարիքի, 
ազգութեան, խառնուածքի, 
մտաւոր կարողութիւններու, 
ըմբռնումներու: Անոնք միեւնոյն 
իրավիճակին տարբեր ձեւով 
կրնան արձագանգել:  Այսինքն  
«փոփոխութենէն» ետք տուեալ 
պահի եսը չի կրնար յիշել թէ ինչ 
եղած է, երբ միւս եսերը  ազդու 
էին: 
Վերջին մէկ տարուան դէպքերու 
ընթացքը, մարդոց վերաբերմունքն 
ու ձեռնարկած քայլերը  ծայրայեղ 
հակասական եւ իրարամերժ են։ 
Կարծես թէ ամբողջ հայ ազգը 
անձի երկուութեամբ կը տառապի. 
բան մը կ’ըսէ, ճիշդ հակառակը 
կ’ընէ՝ ըսուածը մոռնալով:   
Դատելով  ընկերային ցանցերուն 
մէջ տիրող «քաղաքագիտական 
եւ աշխարհաքաղաքական 
արհեստավարժ մեկնաբանու-
թիւններէն» կարելի է ենթադրել, 
որ ամբողջ հայ ազգը կախարդա-
կան փայտիկի մէկ հարուածով 
վերածուած է ազգ-նախարար-
վ ա ր չ ա պ ե տ - ք ա ղ ա ք ա գ է տ -
իրաւագէտ  մէկ համընդհանուր 
համազգային միութեան։ Իրա-
կանութեան մէջ սակայն ճիշդ 
հակառակ իրավիճակը կը տիրէ:  
Խրախճանքներու, հրավառու-
թիւններու, Հայաստանի մէջ թրքա-
կան արտադրութեան ապրանք-
ներու ծովի իրադրութեան 
վրայ եղած հայրենասիրական, 
հակաթրքական, հակառուսա-
կան, հակաարեւմտեան երանգի 
յայտարարութիւնները մեզ 
կը ստիպեն մտածելու, որ 
մենք ազգովի կը տառապինք 
անյայտ ծագումով ազգային 
հիւանդութեամբ մը, որովհետեւ 
բանաւոր յայտարարութիւնները 
գործնական գետնի վրայ կը 
մոռցուին եւ հակառակը:  
Միայն Աստուծոյ յայտնի է, թէ 
ինչքա՛ն պիտի շարունակուին 
ջայլամի պէս մեր գլուխները հողի 
տակ պահելու ապրելակերպը,  
մեր շուրջ կատարուող ապազգա-
յին, ազգը կործանող երեւոյթ-
ները, մաս-մաս ձեռքէն գացող 
հայրենիքը չնկատելը։ Եթէ 
ազգովին չարթննանք մեզ 
ոչնչացնող  թմբիրէն, ոչինչ կը 
մնայ ափսոսալու։

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Անձի Երկուութիւն՝ 
Ազգովին

Հաղորդագրութիւն
Աւարտուեց Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդի Ժողովը

Հաղորդագրութիւն
Մայր Աթոռը Խորապէս Մտահոգ

Նոյեմբերի 8-13-ը, նախագահու-
թեամբ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին 
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք 
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում 
տեղի ունեցաւ Գերագոյն հոգեւոր 
խորհրդի ժողովն ընդլայնուած 
կազմով:
Ժողովի նիստերը վարեցին 
Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրա-
պետական պատուիրակ եւ Վատի-
կանում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
ներկայացուցիչ Գերաշնորհ  
Տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս 
Պարսամեանը եւ Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի դիւանապետ 
Գերաշնորհ Տ. Արշակ եպիսկոպոս 
Խաչատրեանը: 
Ժողովին հրաւիրուած էր մաս-
նակցելու Հայկական Բարե-
գործական Ընդհանուր Միութեան 
նախագահ Պերճ Սեդրակեանը:
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդն 
անդրադարձաւ արցախեան 
պատերազմի հետեւանքներին 
եւ դրանց յաղթահարման ուղղու-
թեամբ իրականացուող աշխա-
տանքներին: Այս առումով Արցախի 
թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ 
Տ.  Վրթանես եպիսկոպոս Աբրա-
համեանը ներկայացրեց Արցա-
խում տիրող իրավիճակը եւ 
առկայ մարտահրաւէրները` ի 
մասնաւորի կարեւորելով հոգեւոր, 
հոգեբանական եւ հումանիտար 

աջակցութեանն ուղղուած 
ծրագրերի իրականացումը: 
Առաջնորդ Սրբազանը կարեւորեց 
նաեւ Հայաստանից դէպի Արցախ 
պարբերաբար ուխտագնացու-
թիւնների կազմակերպումը: Վրթա-
նես Սրբազանը անդրադարձաւ 
Արցախի թեմում սպասաւորող 
քահանաների սոցիալական եւ 
հովուական ծառայութեանը, 
ընդգծելով այդ առաքելութեան 
կարեւորութիւնն ի նպաստ Արցախի 
մեր ժողովրդի հոգեւոր կեանքի 
զօրացման:  
Ժողովին քննութեան առնուեցին նաեւ 
Մայր Տաճարի հիմնանորոգութեան 
եւ ամրակայման աշխատանքները,  
որոնց վերաբերեալ տեղեկու-
թիւններ փոխանցեց Մայր Աթոռի 
վանական խորհրդի ատենապետ 
եւ լուսարարապետ Գերաշնորհ Տ. 
Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայեանը: 
Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի 
անդամները ծանօթացան նաեւ 
տաճարի նորոգութեան ժամանակ 
ի յայտ եկած խնդիրներին: 
Տեղեկացուեց, որ, նկատի ունենալով 
վերականգնման եւ բարեկարգման 
աշխատանքների ընդհանուր ծաւա-
լը եւ առաջացած նոր խնդիրները, 
Մայր Տաճարի հիմնանորոգու-թեան 
աշխատանքները հնարաւոր կը լինի 
աւարտին հասցնել 2022 թուակա-
նին:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը խորը 
անհանգստութեամբ է հետեւում 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
արեւելեան սահմանին Ադրբեջանի 
կողմից սանձազերծուած մար-
տական գործողութիւններին, 
որոնք սպառնում են վերաճելու 
լայնամասշտաբ պատերազմի: 
Ադրբեջանը, անտեսելով 2020 թ. 
նոյեմբերի 9-ի եռակողմ յայտա-
րարութեան պայմանները, նոր 
յաւակնութիւններ է դրսեւորում 
այս անգամ Հայաստան պետու-
թեան ինքնիշխան տարածքների 
նկատմամբ: 
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցին կոչ է անում միջազգային 
հանրութեանը, միջեկեղեցական ու 
միջկրօնական կառոյցներին եւ Քոյր 
Եկեղեցիների առաջնորդներին` 
հասու բոլոր միջոցներով ձայն 
բարձրացնելու եւ կասեցնելու 
ադրբեջանական կողմի հերթա-
կան ոտնձգութիւնները` յանուն 
մարդկային կեանքերի փրկութեան 
եւ հիմնարար իրաւունքների 

պաշտպանութեան, յանուն նոր 
ողբերգութեան կանխման:
Հայոց Եկեղեցին յորդորում է 
աշխարհասփիւռ իր զաւակներին` 
զօրաւիգ լինելու հայրենիքին եւ 
կարելին ի գործ դնելու` իրենց 
պետութիւնների եւ միջազգային 
կազմակերպութիւնների ուշադրու-
թեանը յանձնելու յիշեալ դատա-
պարտելի գործողութիւնները, որոնք 
վերստին ապակայունացնում են 
իրավիճակը  տարածաշրջանում եւ 
խաթարում թանկ գնով հաստատուած 
փխրուն խաղաղութիւնը:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
եւ հոգեւոր դասը աղօթող են 
հայոց պետականութեան անսա-
սանութեան, ազգի միասնակա-
նութեան ու ամուր կամքի եւ 
հայրենեաց պաշտպանների արիա-
սիրտ ոգու համար` յաղթահարելու 
այս մարտահրաւէրները եւ վերա-
կանգնելու խաղաղ, ապահով եւ 
արժանապատիւ կեանքը մեր 
ժողովրդի: 

Շար. Էջ 19
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սրտատրոփ վիճակով կը սպասենք օրուան աստղերուն՝ որպէսզի իմանանք, 
թէ այսօր ինչպիսի օր պիտի ունենաք, ի՜նչ բաներ պիտի պատահին մեզի 
հետ։
սուրճը կը խմենք, գաւաթը կը դարձնենք, յետոյ կու տանք մեր կողքինին, 
որպէսզի յայտնէ մեզի, թէ ի՜նչ բաներ կը սպասեն մեզի.
Այս բոլորը գիտէ՞ք ինչու համար, որովհետեւ մենք մեր նմաններուն հանդէպ 
երբեմն այնպիսի մեծ կարծիքներ կը կազմենք, անգիտանալով որ անոնք եւս 
մեր նման մահկանացուներ են եւ դատապարտուած՝ հող դառնալու։ Միւս 
կողմէ, կը մոռնանք, որ անոնք եւս մեր նման մարդիկ են, եւ ինչպէս մենք՝ 
անոնք եւս չե՛ն կրնար Աստուծոյ խորհուրդները իմանալ կամ գիտնալ թէ 
Տիրոջ կամքը ի՞նչ է, եթէ Տէրը Ի՛նք չկամենայ յայտնել մարդուն։
«Եղծանելի մարմինը կը ծանրացնէ հոգին, եւ հողեղէն այս յարկը 
միտքը բազմահոգ կը դարձնէ: Ուստի մենք երկրային բաները հազիւ 
կը նկատենք եւ չարչարանքով կը գտնենք այն, ինչ որ մեր ոտքերուն 
մօտ ինկած է»։
Մարդ ինչքան ալ հպարտանայ ու ամբարտաւանայ, պէտք չէ մոռնայ երբեք, 
որ եղծանելի մարմինը՝ որուն մէջ կը բնակինք, եթէ անոր գերին դառնանք ու 
ապրինք անոր թելադրութիւններով, ապա մեր հոգին անպայմանօրէն պիտի 
ծանրանայ, իսկ ծանրանալով պիտի մոլորի ճշմարտութեան ճանապարհէն, 
որովհետեւ բազմահոգ միտքը չի՛ կրնար ճիշդ որոշումներ կայացնել եւ ուղիղ 
ճանապարհով ընթանալ։ Իսկ երբ մեր հոգին կը ծանրանայ ու միտքը 
բազմահոգ կը դառնայ, բնականաբար այն բոլոր բաները՝ որոնք 
Ամենաբարին Աստուած մեր տրամադրութեան տակ դրած է, այդ բաներն իսկ 
չենք կրնար նկատել։
«Իսկ այն, ինչ որ երկինքին մէջ կը գտնուի, ո՞վ կրնայ քննել, եւ ո՞վ 
կրնայ գիտնալ խորհուրդներդ, եթէ Դուն իմաստութիւն չտաս եւ Սուրբ 
Հոգիդ չառաքես բարձունքներէդ»։
Ինչ կը վերաբերի երկինքի մէջ գտնուող բաներուն, ապա Իմաստունին 
խօսքերը պարզ եւ յստակ են, մարդ միայն այն պարագային կրնայ վերահասու 
ըլլալ այդ ճշմարտութիւններուն, երբ Աստուած Ի՛նք իմաստութիւն կու տայ 
մարդուն, Սուրբ Հոգին կ՚ուղարկէ մարդուն, որով մարդը Սուրբ Հոգիով 
լուսաւորուած եւ իմաստնացած կրնայ զանազանել ճշմարտութիւնը կեղծիքէն, 
ճիշդը սխալէն։ Իսկ Ս. Հոգին կը հանգչի խոնարհ մարդուն վրայ, իսկ 
ամբարտաւաններէն ու հպարտներէն հեռու կը մնայ, եւ Աստուծոյ կամքը 
նոյնպէս խոնարհներուն մէջ կը կատարուի, որովհետեւ՝ «Աստուծոյ կամքը կը 
կատարուի ժուժկալ մարդոց մօտ, ապա՝ անժուժկալ մարդիկ կը դառնան 
ժուժկալ. եթէ այդ կատարուի անարդարներուն մօտ՝ ինչպէս արդարներուն, 
ապա անարդարները կը դառնան արդար։ Հետեւաբար, եթէ Անոր 
կամքը երկրի վրայ կը կատարուի, ինչպէս կատարուած է երկինքի մէջ, 
ապա մենք բոլորս երկինք կ՚ըլլանք։ Մարմինը, որ ոչ մէկ բանի կը 
ծառայէ, եւ արիւնը, որ ատոր ազգակից է, չե՛ն կրնար Աստուծոյ 
թագաւորութիւնը ժառանգել։ Սակայն, անոնք այն պարագային կը 
ժառանգեն, եթէ երկրէն, փոշիէն եւ արիւնէն կերպարանափոխուին 
երկնային գոյացութեան»։
Կ՚ուզե՞նք, որ Սուրբ Հոգին հանգչի մեր վրայ, ապա պէտք է խոնարհեցնենք 
մենք մեզ, հեզ ըլլանք, հանդարտաբարոյ ըլլանք, որպէսզի Սուրբ Հոգին իրենց 
հաճելի բնակավայր ունենայ մեզ։
Կ՚ուզե՞նք, որ Աստուծոյ հետ մեր յարաբերութիւնները դրական ըլլան եւ 
Աստուած Իր օրհնութիւնն ու իմաստութիւնը մեր վրայ պահէ միշտ, ապա 
հեռո՛ւ պէտք է վանենք մեզմէ հպարտութիւնն ու ամբարտաւանութիւնը, 
հնազանդինք Աստուծոյ պատուիրաններուն, միշտ խնդրենք, որպէսզի Իր 
Սուրբ Կամքը կատարուի, որով մեր կեանքը կը դառնայ հեզասահ եւ 
հակառակ մեր առօրեայի ընթացքին ունեցած դժուարութիւններուն եւ 
նեղութիւններուն, զանոնք քաղցրութեամբ եւ համբերութեամբ կը տանինք։

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Անտարբերութեան Եւ Ամբարտաւանութեան Դարաշրջան

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Դարաշրջանը որ կ՚ապրինք, կարելի է կոչել անտարբերութեան եւ 
ամբարտաւանութեան դարաշրջան, հակառակ այն բոլոր ձեռքբե-
րումներուն, ինչ որ մարդ այսօր կ՚ունենայ իր առօրեային մէջ, հակա-

ռակ այն բոլոր յաջողութիւններուն եւ նուաճումներուն, որոնց մարդ հասած է։
Անտարբերութիւն ըսինք, որովհետեւ մարդ իր ունեցած յաջողութիւններուն 
եւ նուաճումներուն հաշիւով գինովցած, սկսած է մոռնալ իր հոգիին մասին, 
սկսած է անտարբեր գտնուիլ իր հոգիին նկատմամբ, մի միայն մտածելով 
այսօրուան մասին, մի միայն մտածելով իր մարմինին մասին, աշխարհին 
մասին, այսպիսով անգիտանալով կամ մոռացութեան տալով իր հոգիի 
անմահութեան հանգամանքը. վերաբերմունք մը, որ հակառակ մարդուն 
ունեցած բոլոր երկրային ձեռքբերումներուն, վերջ ի վերջոյ զինք պիտի 
տանին դէպի յաւիտենական կործանում, յաւիտենական տանջանք, 
մանաւանդ եթէ ինչ որ պահի չգիտակցի, չարթննայ եւ իր ընթացքը չուղղէ, 
որով իր ցարդ ունեցած ձեռքբերումները ա՛լ աւելիով պիտի ծաղկին ու 
ծաղկեցնեն, պիտի արդիւնաբերեն ու օգուտ տան իրեն եւ ամբողջ 
մարդկութեան։
Ամբարտաւանութիւն ըսինք, որովհետեւ այսօրուան մարդը աւելի քան երբեք 
մոռցած է իր Արարիչը, անտեսած է իրեն իմաստութիւն շնորհող կատարեալ 
Իմաստութիւնը, ոտնահարած է յաւիտենականութեան առաջնորդող Մարդա-
սէրին բոլոր պատուիրանները եւ, ամենէն սարսափելին՝ Արուսեակին նման 
քիթը վեր ցցած՝ յոխորտանքով կ՚անցընէ իր կեանքը։
Այսօրուան մարդը, զԱստուած սկսած է յիշել միայն իր նեղութիւններուն, 
դժբախտութիւններուն եւ ձախորդութիւններուն ժամանակ, այսինքն՝ երբ 
նեղութեան մատնուի՝ կը յիշէ, որ աստուած մը կայ… Փոքրատառով կը գրեմ, 
որովհետեւ այսօրուան մարդուն աստուածը կամ աստուածները բազմաթիւ 
են, սակայն Ճշմարիտ Աստուծոյ հետ ո՛չ մէկ առընչութիւն ունին։
Կը յիշէ, երբ դժբախտութեան մը հանդիպի, կը սկսի արցունքախառն 
աչքերով աստուծոյ անունը տալ եւ մխիթարութիւն փնտռել…, սակայն մի 
քանի ժամ ետք՝ արդէն իր բնականոն կեանքին վերադարձած կ՚ըլլայ։
Կը յիշէ, երբ ձախորդութիւնը իր դուռը ծեծէ, եւ իրար անցած չի՛ գիտնար, թէ 
ինչպէս վարուի, որով լեղապատառ կը վազէ դէպի եկեղեցի, բուռ մը մոմ կը 
վերցնէ, կը սկսի վառել ու «աղօթել», վառել ու «աղօթել»…, եւ յանկարծ 
գրպանին մէջ թրթռացում մը կը զգայ, այդ սրտաճմլիկ վիճակին մէջ, ձեռքը 
կը տանի գրպանին, կը հանէ թրթռացող գոհարը, եւ…, մնացած մոմերը 
անվառ ձգելով կը հեռանայ եկեղեցիէն՝ փրկութեան «աւետիս» մը ստացածի 
տպաւորութիւնը ձգելով…
Մարդ արարածը այսօր իր յարաբերութեան մէջ Ճշմարիտ Աստուծոյ հետ 
ոլոր-մոլոր ճանապարհներու վրայ է, որովհետեւ ինքն իրեն համար այնքա՜ն 
աստուածներ յառաջացուցած է, որ արդէն իսկ իրեն համար սկսած է դժուար 
ըլլալ զանազանել Ճշմարիտը կեղծէն։ Ճիշդ է, որ Աստուծոյ անունը կու տայ, 
բայց իրականին մէջ իր մտածումներուն մէջի աստուածը՝ որուն կը դիմէ, 
տարբեր է Ճշմարիտ Աստուածէն։ Տակաւին, ճիշդ է, որ երբեմն-երբեմն 
ներքին մղումով, սովորութեան ոյժով կը շտապէ Ճշմարիտ Աստուծոյ երկրա-
յին Տունը՝ Եկեղեցին, բայց շատ յաճախ իմք եւս չի՛ գիտեր ինչու համար 
այնտեղ յայտնուած է, եւ կամ թեւթեւակի թրթռացում մը զինք այնտեղէն կը 
թռցնէ…
Պահ մը եթէ փորձենք այսօրուան մարդուն նմանատիպ վերաբերմունքին եւ 
պահուծաքին պատճառը, շատեր թերեւս ունենան կամ գտնեն նոյն 
պատասխանը՝ ամբարտաւանութիւն, հպարտութիւն։ Այսօրուան մարդը 
այնքան հպարտացած ու ամբարտաւանցած է, որ ինքզինք շատ յաճախ 
աստուծոյ տեղ դրած՝ ինքզինք այս տիեզերքին տէրն ու տիրականը կը կարծէ։
Անդին, ուրիշներ, այնքան յոխորտացած են, որ իրենք իրենց յայտնութիւննե-
րու կատարելու իրաւունքը տուած, գուշակութիւններ կը կատարեն 
ապագային մասին, թէ ինչ պիտի ըլլայ, ինչպէս պիտի ըլլայ, իսկ մարդիկ 
առանց մտածելու կամ առանց ուշադրութիւն դարձնելու տուեալ անձին կամ 
անձերուն պատկանելիութեան, ինչութեան, համոզումներուն, կուրօրէն կը 
վստահին, կը հաւատան այդ մարդոց, մոռնալով Ճշմարիտ Աստուծոյ տուած 
խոստումները, յայտնութիւնները, որոնք բոլորն ալ առընչուած են իր հոգիին 
փրկութեան համար, այլ խօսքով, Աստուծոյ տուած յայտնութիւններն ու 
խոստումները ի տարբերութիւն այդ մարդոց տուած յայտնութիւններուն ու 
խոստումներուն ճշմարիտ են, երկնային ու յաւիտենական բաներուն կը 
վերաբերին, եւ ո՛չ թէ աշխարհիկ բնոյթի յայտնութիւններ են՝ ինչպէս այդ 
մարդոցը։
Պահ մը կարդանք, թէ Սողոմոն Իմաստունը ի՛նչ կը գրէ իր Իմաստութիւն 
Սողոմոնի գիրքին մէջ. «Ո՞ր մարդը կրնայ Աստուծոյ խորհուրդները 
իմանալ, եւ կամ ո՞վ կրնայ խելամուտ ըլլալ, թէ Տէրը ինչ կը կամենայ. 
որովհետեւ մահկանացուներուն մտածումները անստոյգ են, իսկ մեր 
գիտելիքները՝ անհաստատ: Եղծանելի մարմինը կը ծանրացնէ հոգին, 
եւ հողեղէն այս յարկը միտքը բազմահոգ կը դարձնէ: Ուստի մենք 
երկրային բաները հազիւ կը նկատենք եւ չարչարանքով կը գտնենք 
այն, ինչ որ մեր ոտքերուն մօտ ինկած է: Իսկ այն, ինչ որ երկինքին մէջ 
կը գտնուի, ո՞վ կրնայ քննել, եւ ո՞վ կրնայ գիտնալ խորհուրդներդ, եթէ 
Դուն իմաստութիւն չտաս եւ Սուրբ Հոգիդ չառաքես բարձունքներէդ: 
Այսպէս է, որ երկրայինները իրենց շաւիղները ուղղեցին, սորվեցան 
այն, ինչ որ հաճելի է Քեզի, Իմաստութեամբդ փրկուեցան» (Իմստ 9.13-
18):
«Ո՞ր մարդը կրնայ Աստուծոյ խորհուրդները իմանալ եւ կամ ո՞վ կրնայ 
խելամուտ ըլլալ, թէ Տէրը ինչ կը կամենայ»…
իսկ մենք՝ ամբարտաւանացած մարդիկս, ականջ կու տանք գուշակներու, կը 
հաւատանք անոնց ըսածներուն.
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Ֆրունճեան Եղբայրներ Եւ Սրճաղացներու Ճարտարարուեստը 
Լիբանանի Մէջ (1940ականներ)

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Նահանգներ ու կը հաստատուի 
Քալիֆորնիա, եւ Գէորգ կը դադրեցնէ իր 
ճարտարարուեստը 1970ականներու 
աւարտին, թէեւ սիրտը կամ անոր մեծ 
մասը կը մնայ Պէյրութ, ուր ան յաճախ 
առանձինն կու գայ եւ արհեստանոցին մէջ 
մթերելով Հալէպի օճառ եւն. կը զբաղի 
փոքր առեւտուրով՝ զանոնք արտածելով 
Լոս Անճելըս43: Այլ խօսքով, ճիշտ է որ 
արհեստանոցը կը դադրի արտադրելէ, 
սակայն ան կը շարունակուի օգտա-
գործուիլ իբրեւ պահեստ, մինչեւ Գէորգին 
մահը՝ 14 Սեպտեմբեր 2003, երբ Այնճա-
րէն վերադարձին արկածի կ’ենթարկուի, 
վարորդը կը վիրաւորուի, իսկ ինք կը 
մահանայ:
զ) Գէորգ Ֆրունճեանի արհեստանոցը
Գէորգ Ֆրունճեանի արհեստանոցը կը 
գտնուէր Մար Մխայէլէն դէպի Պէյրութի 
կեդրոնական շրջանը եւ առեւտրական 
գօտին՝ Պուրճ, տանող գլխաւոր ճամփուն 
վրայ, Ժըմմէյզիի կաթողիկէ Սէն Ֆամիյ 
դպրոցաշէնքին կից, Փասթէօր փողոց, թիւ 
87: Խանութը ուղղանկիւն էր, խորունկ 
(շուրջ 275 քառ. մ.), ունէր երկու մաս՝ 

գրասենեկային բաժին եւ արհեստանոց: Գրասենեակի բաժնին փողոցին 
նայող ճակատը ունէր ապակեայ ցուցափեղկ (ուր կը ցուցադրուէին 
արտադրանքներու նմուշներ), կողքին՝ անցք մը դէպի գրասենեակ, որմէ ներս 
զետեղուած էր գրասեղանը: Գրասենեակ-մուտքի բաժինը տախտակով 
անջատուած էր ներսէն՝ գործատեղի-արհեստանոցէն: Գէորգ 1973ին, կը 
բանայ երկրորդ՝ ցուցասրահ-խանութ մը, Սայֆիի մէջ, քաղաքի կեդրոնին 
աւելի մօտ, միւս աշխատավայրէն երկու հարիւր մեթր դէպի Պուրճի 
հրապարակ:
է) Ատադրութիւնները եւ շուկան
Ֆրունճեանները սկիզբէն եւեթ արտադրած են սրճաղաց ու սանդ: 
Գէորգ Ֆրունճեանի սրճաղացները սկիզբը կրած են «Hadji Kevork» կնիքը, 
լուսին-աստղ գծանկարը եւ «ISTANBUL» գրութիւնը: Յետագային, սակայն, 
իրեն կը թելադրուի չգործածել ասոնք եւ ան կը հրաժարի անոնցմէ44:
Ըստ Ժիրայրի, Գէորգ Ֆրունճեան գործարանը արտադրած է երեք տարբեր 
տեսակի սրճաղաց. «Ներքեւի հատուածը կրնար “115” կամ աւելի լաւորակ 
“116” ըլլալ: Իսկ լաւագոյն որակը, որուն համար ցմահ կ’երաշխաւորէր, “666” 
տեսակն էր: Հետեւաբար, տարբեր տեսակները կ’առնչուէին ներքին սարքին, 
եւ աղացքին մանրութեան»:
Աւելի ետք, ասոնց կու գան աւելնալու այլ արտադրութիւններ: Գէորգ 1950ին 
կը սկսի արտադրել նարինջ քամելու գործիք: Իր հիմնական գործը սրճաղացն 
ու քամոցը կը դառնան: Ըստ Ժիրայրի՝ «Քամոցը տարբեր տեսակներ ունէր: 
Տարրական տեսակը կանաչ ներկուած կ’ըլլար, միջակորակը՝ կարմիր, 
լաւագոյն երկու տեսակները՝ արծաթագոյն եւ ոսկեգոյն կ’ըլլային»45: Ասոնցմէ 
միայն սրճաղացներն ու քամոցները կնքուած կամ մակնիշուած էին, մինչ 
սանդերը, որոնք տարբեր չափերով էին, չէին կնքուեր46:
1960ականներուն, Գէորգ կը սկսի արտադրել փականագործութեան անհրա-
ժեշտ կարգ մը սարքեր եւս, ինչպէս՝ լուացամանէն վար հոսող ջուրին մաղը 
եւն.: Այս արտադրութիւններուն բոլոր իրերը կը պատրաստուէին իր 
արհեստանոցին մէջ: Իր արտադրած գործիքներէն սրճաղացին համար կը 
գործածէր պղինձ եւ երկաթ, նարինջի քամոցին համար ֆոնտ եւ ալիւ-
մինիում, իսկ փականագործական իրերուն համար՝ սթէյնլէս:
Գէորգ ինք կը կատարէր իր արտադրութեան ցրւումը ամբողջ Լիբանանի մէջ: 
Ան ամէնամսեայ երթեր կ’ընէր դէպի Թրիփոլի, իսկ ամէն վեց շաբաթը անգամ 
մը՝ Սայտա: 
Պէյրութի մէջ, քամոցի իր մեծագոյն յաճախորդները Պասթայի շրջանի 
օշարակի եւ պտղահիւթի վաճառորդներն էին47: Իր արտադրութիւնները 
ցուցադրուած էին նաեւ Մաարատի համապատասխան խանութներու մէջ: 
Արտադրութիւնները կ’արտածուէին արաբական երկիրներ, Քուէյթ եւ 
Սէուտական Արաբիա: Միշտ կանխիկ կ’աշխատէր:
Սրճաղացները ամբողջութեամբ կ’արտադրուէին Գէորգի արհեստանոցէն: 
Ան սրճաղացներուն պղինձէ պատեաններուն համար պատրաստի թերթեր 
կը գնէր եւ կ›ոլորէր զանոնք՝ սրճաղացին պատեանը պատրաստելու համար: 
Ըստ Ժիրայրին՝ «ձեւաւորումը մրճահարումով կը կատարուէր»: Սրճաղացին 
կոթը պղինձ էր, որ նոյնպէս ձուլարանը կը ձուլուէր: Արտադրամասը երկու 
բաժին ունէր՝ պղնձեայ բաժինի պատրաստութեան եւ երկաթեայ սարքի 
ձուլման համար: 
43 Ժ. Ֆրունճեան կը վկայէ. «հայրս ձմռան երեք ամիսները կ’անցընէր մեզի հետ, 

իսկ մնացեալ 9 ամիսները՝ Պէյրութ: Իսկ երբ մայրս քաղցկեղով հիւանդացաւ, ան 
ծրագրեց մօրս մահէն ետք վերադառնալ եւ ապրիլ Լիբանան»:

44 Ժ. Ֆրունճեանի վկայութիւն: Չհանդիպեցանք “ISTANBUL”ը կրող կնիքներու:
45 Գէորգին քամոցները լաւորակ էին, դիմացկուն եւ կը մրցէին արտասահմանեան 

(մանաւանդ իտալական) արտադրութեանց հետ, որոնք աւելի ներկայանալի էին (Ա. 
Փափազեանի վկայութիւն):

46 Սրճաղացները կնքելու այլ պատճառ էր առկայ մրցակցութիւնը:
47 Ըստ Ա. Փափազեանի «Մենք 35 ոսկիի կը ծախէինք քմոցը: Իսկ սրճաղացը անոր 

շուրջ բան մը պիտի ըլլայ»:
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անձեր՝ Թորոս Ճերէճեան, ճեմարանցի մը եւ կաղ երիտասարդ մը, որոնք ներշնչուած 
Բ. համաշխարհային պատերազմի հերոս օդաչու Նելսոն Ստեփանեանի տիպարէն՝ 
երազած են օդաչու դառնալ: Մերժուելով, սակայն, անոնք Արաքսի վրայով Թուրքիա 
անցնելով վերադարձած են Պէյրութ, երբ դեռ երկրորդ կարաւանը չէր մեկնած: Թորոս 
Ճերէճեան կը պատկանէր հնչակեան ընտանիքի: Ան իր ընտանիքին (ծնողք, 3 քոյր 
եւ երկու եղբայր) հետ ներգաղթած էր Խ. Հայաստան (հեռախօսազրոյց Մաքրուհի 
Խաչատուրեանի հետ, 30 Յունիս 2021): Յստակ չէ եթէ այս խմբակը կը նոյնանայ 
Ֆրունճեաններուն հետ:

39 Ներգաղթի առաջին նաւը Պէյրութէն կը մեկնի 23 Յունիսին, Պաթում կը հասնի 
Յունիս 27ին: Ներգաղթողները Երեւան կը հասնին 2 Յուլիսին: Միւս կարաւան-
ները կը մեկնին ՝ 10 եւ 12 Յուլիսին, 10 Օգոստոսին, 12, 16 եւ 27 Սեպտեմբերին եւ 
1946ի վերջին կարաւանը՝ 5 Հոկտեմբերին (Ժողովուրդի ձայն, 5, 25, 28 Յունիս, 3, 
10, 11, 14, 17, 21 Յուլիս, 8, 13, Օգոստոս եւ 4, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 24, 29 Սեպ-
տեմբեր, 3, 6 Հոկտեմբեր 1946): Հաւանական է որ Գէորգ Ֆրունճեան առաջին երեք 
կարաւաններէն մէկով մեկնած ըլլայ՝ հակառակ տրուած վկայութեան:

40 Նիւթեր չունինք Պարգեւ Ֆրունճեանի արհեստանոցին գործունէութեան մասին:
41 Չհանդիպեցանք Գառնիկ-Գէորգ Ֆրունճեան կնքուած սրճաղացներու, սակայն 

ունինք նարինջի քամոցի պիտակ մը՝ «Kevork & K. Froundjian» (տե՛ս՝ նկար):
42 Հաւանաբար ան գործընկերութեան մէջ չէր Գէորգ հետ, այս գործով: 

Շար․ նախորդ թիւէն

Բ) Ներգաղթ եւ արտադրութեան հեզասահ ընթացքի խանգարում 
1946ին, Գէորգ եւ Գառնիկ Ֆրունճեաններ, ուրիշ ընկերոջ մը հետ, կ’որոշեն 
Խորհրդային Հայաստան ներգաղթել: Անոնք՝ երեքով, առանց մեկնումի 
արձանագրութեան նաւ կը սողոսկին ու կը մեկնին Հայաստան, տունը 
երկտող մը ձգելով թէ իրենք կը ներգաղթեն..: Ըստ երեւոյթին, հիաս-
թափուելով Հայաստան ժամանումէն ետք իրենց առջեւ պարզուած իրակա-
նութենէն, կ’որոշեն ձգել երկիրը: Անոնք կը հասնին թրքական սահման, 
Արաքս գետի վրայով կը մտնեն Թուրքիա, կը ձերբակալուին թրքական 
սահմանապահներէ, կ’ենթարկուին թրքական կարճատեւ բանտարկութեան, 
բայց երբ կը պարզուին փախուստի38 պարագաները իրենց մանրա-
մասնութիւններով, ազատ կ’արձակուին եւ կ’անցնին Հալէպ: Հալէպէն Գէորգ 
կը հաղորդակցի իր մօր հետ ու կ’անցնի Պէյրութ:
Պէտք է ենթադրել որ այս ոդիսականը՝ ներգաղթէն մինչեւ Պէյրութ վերադարձ, 
տեւած ըլլայ շուրջ երեք ամիս39, հետեւաբար պէտք է ակնկալել որ Գէորգ 
Ֆրունճեան Պէյրութի մէջ լիարժէք գործի վերսկսած ըլլայ 1947ին:
գ) Վերադարձ Պէյրութ, կայունացում եւ բաժանում
Վերականգնուած գործընկերութիւնը՝ երեք եղբայրներուն միջեւ, սակայն, 
երկար չի տեւեր եւ հաւանաբար 1950ականներու սկիզբին, եղբայրներուն 
միջեւ անհամաձայնութիւններու պատճառով, նախ Օննիկը, յետոյ Պարգեւը 
կը հեռանան գործընկերութենէն: Մեզի կը թուի, թէ գործընկերութեան 
արհեստանոցը որ կը գտնուէր Ժըմմէյզիի մէջ, Փասթէօր փողոցին վրայ, 
նախապէս եղած ըլլար իրենց հօր Տիգրանի արհեստանոցը: Մեր տրա-
մադրութեան տակ գտնուող նարինջի համեստ քամոցը կը կրէ «Պարգ ֆուր» 
արաբատառ արձանագրութիւնը, ինչ որ հետեւցնել կու տայ թէ հաւանաբար 
եղբայրներու գործընկերութիւնը հիմնուած չէր միայն սրճաղացներու վրայ, 
այլեւ՝ նարինջի քամոցներու եւս:
Սրճաղացներու երկու անջատ խումբեր կը կրեն «Ohannes Four» եւ «Bark/
Barkev Four» կնիքներ, ինչ որ հետեւցնել կու տայ թէ եղբայրները առանձինն 
շարունակած են իրենց արհեստը եւ հիմնած իրենց անձնական արտադրա-
մասերը: Սակայն, Ժիրայր Ֆրունճեանի վկայութիւնը, թէ՝ «Օննիկը երբեք իր 
անձնական գործը չունեցաւ. միշտ աշխատեցաւ ուրիշներուն համար եւ 
հետ», ենթադրել կու տայ թէ անոր անձնական գործը չէ արդիւնաւորուած եւ 
եղած կարճատեւ: Հուսկ ան կը հաստատուի Զահլէ, ուր եւ կը մահանայ (ծնթ. 
33): 
Պարգեւ Ֆրունճեան, սակայն, կը հաստատէ իր անձնական արհեստանոցը 
(շուրջ 95 քառ. մեթր տարածութեամբ), Գէորգին արտադրամասէն քիչ մը 
անդին, դարձեալ Ժըմմէյզէի մէջ40:
դ) Գէորգ Ֆրունճեան ընտանիք
Օննիկին ու Պարգեւին գործընկերութենէ հեռացումէն ետք, 1950ականներու 
սկիզբը, Գէորգ գործընկերութիւն կ’առաջարկէ իր միւս եղբօր՝ Գառնիկին: Կը 
թուի թէ այս գործընկերութիւնը թէ՛ մասնակի էր41 եւ թէ՛ կարճատեւ, 
առաւելագոյնը՝ մինչեւ 1950ականներու աւարտ: Գէորգ Ֆրունճեան 
կ’ամուսնանայ 1956ին Ս. Նշան եկեղեցի, Սուզան Հայվաճեանին հետ եւ 
կ’ունենայ չորս զաւակ՝ Անի (ծն. 1957), Ժիրայր (ծն. 1958), Վահէ (ծն. 1960) եւ 
Սոնիա (ծն. 1962): Նոյն շրջանին, կ’ամուսնանայ նաեւ Գառնիկ: Կը թուի թէ 
1960ականներու սկիզբը Գէորգի գործը առաւել կ’աճի: Եկամուտը կը հերիքէ 
որ ան տեղափոխուի Էշրեֆիէ եւ գնէ նորակառոյց շէնքի մը մէկ յարկաբա-
ժինը 1965-66ին, հաստատուի հոն իր ընտանիքով եւ մայրով: Մինչ, Գառնիկ 
կը ձեռնարկէ Մասիս ճաշարանի հիմնումին, որ 1970ականներուն նշանաւոր 
դարձած էր Պէյրութի մէջ42:
ե) Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմ, գործատեղիի փակում եւ 
աւարտ
1975ին, Գէորգ Ֆրունճեանի վարձակալած արհեստանոցի կալուածը կը 
ծախուի: Նոր սեփականատէրը կը ծրագրէ բազմայարկ շէնք բարձրացնել 
այնտեղ: Սակայն չհամաձայնելով Գէորգի պահանջած հատուցումին 
դատավարութիւն մը ծայր կ’առնէ որ կ’երկարի մինչեւ 2003: Մինչ այդ, 
սակայն, Լիբանանի պատերազմը կ’անդամալուծէ Գէորգին արհեստանոցը, 
որ շատ հեռու չէր պատերազմի տաք գօտիէն: Հակառակ անոր որ 
արհեստանոցը կողոպուտի կամ մեծ վնասներու չ’ենթարկուիր, դէպքերը կը 
զարգանան այնպէս, որ Գէորգին ընտանիքը 1978ին կը տեղափոխուի Մ. 

38 Ծանօթ ենք փախուստի պատումի մը, երբ առաջին նաւով Պէյրութէն մեկնած երեք 
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

ը) Գէորգ Ֆրունճեան անհատը 
Գէորգ Ֆրունճեանի մասին յուշերը կը հաւաստեն, որ ան «լաւ հայ առաքելա-
կան մըն էր, մասնաւոր ուսում չունէր, գրել կարդալ գիտէր ոչ-սահուն, 
հայախօս էր, բայց թրքերէն եւ արաբերէն գիտէր, շատ լաւ արհեստաւոր էր, 
ձուլագործ էր նաեւ, աշխատասէր, ճարպիկ, գործի ետեւէն էր եւ լաւ 
վաճառական48, օգնող մարդ էր, Կիրակի չէր բանար արհեստանոցը, շատ 
եկեղեցի չէր երթար: Ժուժկալ էր, ուտելը կը սիրէր, բայց խմիչքը՝ ոչ: Շատ 
հայրենասէր, կենսասէր, ընկերային անձ էր, ուղղախօս էր, ինքնավստահ, 
միութենական յատուկ հակումներ չունէր: Ոչ-հայերու հետ իր յարաբերու-
թիւնները թոյլ էին: Կարճուկ էր, քիչ մը գէր, խնդումերես: Պտտիլը շատ կը 
սիրէր, ամառները կնոջ հետ մինչեւ եւրոպաները կը ճամփորդէր: Խուփ մարդ 
չէր, ընդհակառակը կը պատմէր: Յաճախ հպարտութեամբ կը պատմէր իր 
փախուստը Հայաստանէն: Իր տունը կոկիկ էր, բարեկեցիկ, կինը կ’ըսէր որ 
շատ առատաձեռն անձ մըն էր տան համար: Տեսողութեան խնդիր ունէր, 
հետեւաբար 1970ականներուն արդէն ինքնաշարժ չէր վարեր»: Իր նախկին 
դրացիներէն մին կը յիշէ. «Շրջան մը երբ գողութիւնները շատցան, տանս 
մուտքի դռան կղպանքին փլաք մը դրաւ որ չկարենան բանալ.. պահարանին 
տախտակէ ոտքերը կը փտէին՝ մետաղեայ գաւաթակերպ մաշիկներ շինեց 
որպէսզի շուտ չմաշին... Լիբանանի պատերազմին հոս գտնուած շրջանին 
պատսպարանին մէջ օգտակար եղաւ»:
Ժիրայր կը վկայէ. «Հայրս լաւ կազմակերպուած մարդ մըն էր, յաջողեր էր իր 

48 Կը վկայուի որ ան «ամէն երեք ամիսը Հայաստան կ’երթար կու գար, վաճառակա-
նութիւն կ’ընէր»:

ձեռնարկած բոլոր գործերուն մէջ, ժրաջան ու տքնաջան աշխատող էր եւ 
ազնիւ: Չքաջալերեց որ ուսումս շարունակեմ. ըստ իրեն՝ մարդուն համար 
պարզ գրել-կարդալ մը գիտնալը բաւարար էր շուկային մէջ գործելու: Փոքր 
տարիքէս օրերը կը հաշուէր թէ երբ պիտի աւարտէի երկրորդականս ու 
միանայի իր գործին: Իրմէ սորված եմ աշխատասիրութիւն եւ պատաս-
խանատուութիւն: Փոքր տարիքէս ինծի ըսած էր որ իրմէ բա՛ն չակնկալեմ, 
‘’ինչ որ կ’ուզես ընել, դուն պէտք է շահիս եւ անձամբ ընես’’»:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ
Այս ուսումնասիրութենէն պարզ կը դառնայ թէ.-
1) Սուրճը հայոց մէջ մուտք գործած է առնուազն 1770ականներէն:
2) Սրճաղացներու արտադրութիւնը հայոց մէջ գոյառած է առնուազն ԺԹ. 
դարավերջէն:
3) Արհեստը Պէյրութ բերուած է հայ գաղթականներուն միջոցաւ:
4) Ֆրունճեան եղբայրները կարեւոր նպաստ բերած են Պէյրութի մէջ 
սրճաղացներու ճարտարարուեստի զարգացման: 
5) Սրճաղացներու ժամանակագրական կարգին առումով որոշակի է որ 
Haci Artinէն ետք կու գայ Վահանը, ապա Froundjian Freresը, իսկ Haci Barkev, 
Haci Kevork եւ Haci Ohannes կնքուած սրճաղացները արտադրուած են գրեթէ 
միաժամանակ:
6) Պէյրութեան սրճաղացներու ֆրունճեանական արտադրանքները 
գոյատեւած են առաւելագոյնը շուրջ չորս տասնամեակ, 1940ականներէն 
1970ականներու աւարտ եւ արդիւնքն են մէկ սերունդի:
7) Պարգեւ եւ Գէորգ/Գ[առնիկ] Ֆրունճեանները անջատաբար արտադրած 
են նաեւ նարինջի քամոցներ:
8) Լիբանանցի արաբ արհեստաւորներ հաւանաբար չեն առնչուած այս 
արտադրատեսակին:
9) Լիբանանի մէջ հայկական սրճաղացներու պատումը թերի է եւ անա-
ւարտ:
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Ֆրունճեան Եղբայրներ...

Վեր. Դոկտ. ՎԱՀԱՆ Յ. ԹՈՒԹԻԿԵԱՆ 

Գոհաբանութեան Օրը Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ կը տօնուի 
Նոյեմբեր ամսուն չորրորդ Հինգշաբթի օրը: Այդ օրը նշանակուած 
է որպէս Շնորհակալութեան Օր ամերիկացի ժողովուրդին համար՝ 

իր երախտագիտութիւնը յայտնելու իր վայելած տեսանելի եւ անտեսանելի 
բարիքներուն համար:
Պատմականօրէն, Ամերիկայի առաջին Գոհաբանութեան Օրը տօնուեցաւ 
1621 թուականին, Պանդուխտ Հայրերու կողմէ Մէսէչուսէթց նահանգի Փլիմըթ 
քաղաքին մէջ: Այդ տարուան ձմեռը եղած էր սաստիկ որու ընթացքին այլազան 
հիւանդութիւններու պատճառով Պանդուխտ Հայրերու համայնքին գրեթէ կէսը 
մահացան: Բայց 1621-ի ամառը յոյս ներշնչող եղանակ մը եղաւ: Կառավարիչ 
Ուիլիըմ Պրատֆըրտ հրահանգեց որ ժողովուրդը եռօրեայ խնճոյքով մը իր 
երախտագիտութիւնը յայտնէ Աստուծոյ՝ իր ընծայած բարիքներուն համար: 
Գոհաբանութեան Օր-ուան առթիւ կ'արժէ աւուր պատշաճի քանի մը հակիրճ 
խորհրդածութիւններ ընել.-
Առաջին, Գոհաբանութեան Օր-ը իր ծագումով եւ ոգիով կրօնական օր 
մըն է:  Ան հաստատուեցաւ որպէս մասնաւոր արտայայտութիւն ու յիշեցում, 
թէ մարդիկ յաւէտ երախտապարտ ըլլալու են իրենց Արարիչին, քանի որ կեանքն 
ու անոր լիութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է մարդ արարածին:
Գոհաբանութեան Օր-ուան նախորդող շաբաթներուն եւ օրերուն ձայնասփիւռի, 
հեռուստատեսիլի եւ թերթերու անթիւ ու անհամար ծանուցումներ կ'ողողեն 
մեզ, թէ Գոհաբանութեան Օրը ի'նչ պէտք է ուտենք եւ խմենք: Բայց գրեթէ 
ոչինչ կը լսենք օրուան խորհուրդին մասին, թէ Գոհաբանութեան Օրը մեր 
երախտագիտութիւնը առ Աստուած արտայայտելու պատեհ առիթ մըն է: 
Մարդիկ իրենց կերուխումին մէջ կորսնցուցած են այդ օրուան խորհուրդն 
ու իմաստը: Պանդուխտ Հայրեր իրենց Գոհաբանութեան տօնախմբումով 
կ'ուզէին իրենց երախտագիտութիւնը յայտնել Աստուծոյ՝ Անոր ընծայած 
տեսանելի եւ անտեսանելի բարիքներուն, պարգեւներուն եւ շնորհքներուն 
համար: Անոնց նպատակը հնդկահաւ ուտել, ոգելից ըմպելիներով արբենալ 
եւ զուարճանալ չէր: Կերուխումը միայն միջոց մըն էր գերագոյն նպատակին, 
այսինքն գոհունակութիւն եւ շնորհակալութիւն մատուցանելու «ամէն բարի 
տուրք եւ ամէն կատարեալ պարգեւ շնորհող Աստուծոյն»:
Երկրորդ Գոհաբանութեան Օր-ը յիշեցում մըն է մեզի, որ 
երախտագիտութիւնը հայեացքի հարց է եւ կախեալ չէ արտաքին 
պարագաներէ: Անհատի մը երախտագիտութիւնը չի չափուիր իր վայելած 
բարիքներու թիւով: Երախտագիտութիւնն ու գոհունակութիւնը քանակական 
իրականութեանց հետ աղերս ունեցող բաներ չեն: Երբ յետադարձ ակնարկ 
մը նետենք Ամերիկայի առաջին Գոհաբանութեան Օրուան վրայ՝ այն 
եզրակացութեան կը հանգինք, որ երախտագիտութիւնն ու գոհաբանութիւնը 
աւելի հոգեկան ներքին տրամադրութիւններ են քան արտաքին պարագաներէ 
կախեալ երեւոյթներ: 
Վաղեմի օրերուն Նիւ Ինկլընտի մէջ սովորութիւն դարձած է Գոհաբանութեան 
Օրը ճաշասեղանի իւրաքանչիւր պնակին մէջ հինգ եգիպտացորենի հատիկներ 
դնել՝ որպէս յիշեցում այն ցուրտ ու սաստիկ առաջին ձմեռուան դառն օրերուն 
երբ Ամերիկա ժամանած Պանդուխտ Հայրերու օրապարէնը (ration) միայն 
հինգ եգիպտացորենի հատիկներ էին...: Ահաւոր ձմեռ մըն էր, որ անցուցին այդ 
խեղճ պանդուխտները օտար ափերու վրայ ոչ միայն ֆիզիքական զրկանքներու 
ենթարկուեցան, այլ նաեւ մարդկային մեծ կորուստներ ունեցան: Ահա այս տեսակ 
պայմաններու մէջ այդ Պանդուխտ Հայրերը իրենց երախտագիտութիւնը կը 

յայտնէին Աստուծոյ:
Երրորդ, Գոհաբանութիւնը թէեւ ներքին գոհունակ ապրումէ մը կը ծնի, բայց 
առանց արտայայտութեան կը դառնայ անիմաստ եւ ընդունայն: Առօրեայ 
ընդհանրացած ասացուածք մը կայ հետեւեալ խօսքերով—«եթէ չգործածես՝ կը 
կորսնցնես»: Չարտայայտուած երախտագիտութիւն մը շուտով կը չքանայ ու կը 
մեռնի, մինչ արտայայտուած շնորհակալութիւնը օրհնաբեր կը դառնայ թէ' զայն 
մատուցանողին եւ թէ' զայն ընդունողին համար: Միւս կողմէ, արտայայտուած 
երախտագիտութիւնը ոչ միայն հոգեպէս կը վսեմացնէ ենթական, այլ զայն 
տուողն ու ստացողը կը ստեղծեն հոգեկցութիւն մը, երկուստեք ներքուստ 
հոգեկան կապ մը: 
Հարց կը ծագի, թէ ինչպէ՞ս կարելի է յայտնել երախտագիտութիւն: Դարեր առաջ, 
վաղեմի եբրայեցի Սաղմոսերգուն այս մասին մտածած ատեն, կը հարցնէ, «Ի՞նչ 
հատուցանեմ Տիրոջը՝ Անոր ինծի ըրած բոլոր բարութեանը փոխարէն» (Սաղմոս 
116.12): Սաղմոսերգուն այն եզրակացութեան կը հանգի որպէս պատասխան 
իր իսկ հարցումին թէ ինք իր երախտագիտութիւնը պիտի յայտնէր խօսքով, 
գործով եւ տալով: 
Առաջին, իր երախտագիտութիւնը պիտի արտայայտէր խօսքով. «պիտի 
փառաբանեմ Տիրոջը անունը» (Սաղմոս 116.13):
Երկրորդ, իր երախտագիտութիւնը պիտի արտայայտէր գործով, «Տիրոջը պիտի 
ծառայեմ» (Սաղմոս 116.16):
 Երրորդ, իր երախտագիտութիւնը պիտի արտայայտէր տալով. «Իմ ուխտերս 
Տիրոջը պիտի հատուցանեմ» (Սաղմոս 116.18): 
Սաղմոսերգուն փորձառութեամբ այն եզրակացութեան հանգած էր, թէ 
գոհաբանութեան երեք ազդու արտայայտութիւններն են խօսք, գործ, եւ 
նուիրում (տալ):
Ինչպէս անցեալին, ներկայիս ալ երախտագիտութեան այս երեք արտա-
յայտութիւնները նոյնչափ ազդու են: Ի՜նչ մեծ օրհնութիւն է երկուստեք 
«շնորհակալ եմ» բառերը թէ' արտասանողին եւ թէ' լսողին համար: Բայց 
որքա՜ն մարդիկ ժլատ են այս զոյգ երախտագիտական բառերը իրենց շրթներով 
արտասանել:
Երախտագիտութիւն արտայայտելու գործնական եւ ազդեցիկ այլ կերպերէն 
մէկն ալ բաժնել է մեր շուրջիններուն հետ այն բոլոր բարիքները, պարգեւներն 
ու շնորհները որ մեր Երկնաւոր Հայրը տուած է մեզի, ըլլան անոնք նիւթական, 
շօշափելի պարգեւներ կամ մտաւոր ու հոգեւոր շնորհներ:
Թող յառաջիկայ Գոհաբանութեան Օրը մարմնական հաճոյքներէ, ընտանեկան 
համախմբումներէ, կերուխումէ եւ ընկերային վայելքներէ աւելի բան մը դառնայ 
ամէնուն համար: Թող այդ օրուան խորհուրդը ոչ միայն Գոհաբանութեան 
Օրուայ, այլ նաեւ մեր ամէնօրեայ կենցաղին յարացոյց դառնայ:
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պատճառով, Երուանդը արքունիքը փոխադրում նրա արեւմտեան կողմը, 
Երասխը շրջապատած միակտոր ապառաժ բլուրին եւ նրա վրայ կառուցում 
նոր մայր ոստան: Բլուրը պատսպարում է հաստ պատերով, դնում պղինձեայ 
դարպասներ, մինչեւ ներքեւ երկաթէ սանդուխներ, դաւադիրներին բռնելու 
համար պատերի մէջ որոգայթներ լարում: Ոստանը ջրով ապահովելու համար 
բլուրի պարիսպների տակից մինչեւ ջրի երես փապուղիներ փորել: Երուանդ 
թագաւորը մայր ոստանը այլ տեղանք տեղափոխել ոչ այնքան բնակլիմայական, 
ինչքան որ քաղաքական անցքերի պատճառներով: Երուանդաշատից բանուկ 
ճանապարհ էր գնացել մինչեւ Արտաշատ ու Տիգրանակերտ, նպաստել 
մշակութային ու առեւտրական յարաբերութիւններ հաստատելու  հարեւան 
երկրների հետ: Երուանդաշատը, մ.թ.ա. 360 թուականին կործանել էր 
Պարսից թագաւորի զօրքերը: Պահպանուել են նրա աւերակները, կանգուն են 
բլուրի ամրոցի պարիսպները, որոնք յուշն են Երուանդունի թագաւորական 
տան կառուցողական հզօր իմաստութեան, Հայկական Սրբազան Լեռնաշխար-
հում Արմինայի նայիրեանների հազար դարերի պետական իշխանութեան: 
Այն պիտի մարմնաւորէր նաեւ նրանց ցեղի եւս երեքհարիւր ամեայ 
շարունակական պետականութեան փառքը,  Արմինա պետութեան լոյսը եւս 
երեք հարիւր տարիներ  կարմրած լոյսով գիսաստղերի նման պիտի անցնէր 
պատմութեան  քառուղիներով:     
Երուանդունիների թագաւորական տան փառքին պատարագելուց յետոյ, 
շարունակում եմ նրանց թագաւորական տան պատումը, ի մասնաւորի 
Երուանդ Ա. Սակաւակեաց թագաւորի որդի՝ քաջակորով Երուանդեան 
Տիգրանի Ա. –ի փառքը:       
Նախքան Երուանդունի ‘’Երուանդ Սակաւակեաց’’ թագաւորի որդի Տիգրանի 
Ա գահակալութեան պատումը, պիտի նկարագրեմ գերեվարուած հօր ու 
թագաւորական ընտանիքի դատավարութիւնը, Տիգրանի իմաստուն, 
պերճախօս մասնակցութիւնը  որպէս պաշտպանական կողմ:   
Յոյն զօրավար-պատմագիր Քսենոֆոնը, իր հռչակաւոր ‹›Կիւրոպետիա›› 
աշխատութիւնում նկարագրել է Պարսկաստանին թագաւորելու Կիւրոսի 
կեանքը, եւ որոշ մանրամասնութիւններ հայերի ու պարսիկների, Հայաստանի 
թագաւորի ու որդի՝ Տիգրանի, յարաբերութիւնների մասին: Իմանալով,  որ   
արեւելքի երկու հզօրներ՝ Մարաստան ու Պարսկաստան պատերազմում են, 
Երուանդ Ա. Սակաւակեաց թագաւորը սկսել էր չկատարել իր ստանձնած 
հարկային պարտաւորութիւնը: Մարաստանը խոհեմ էր համարել այդ պահին 
ուժ չկիրառել Երուանդունի պետութեան դէմ, վախենալով, որ երուանդունիների 
թագաւորը կարող էր թշնամու կողմն անցնել: Յարմար նկատել էին գաղտնի 
գործել: Կիւրոսը, կասկածի տեղիք չտալու նպատակով, սակաւաթիւ 
ուղեկիցներով հասնում Արմինայի սահմաններ, իբր իր սովորութեան 
համաձայն որսի է դուրս գար Արմինա երկրի որսատեղիներ: Մարաստանի 
բանակը առաջնորդած Կիաքսար թագաւորը խուսափողական ընթացք 
ցուցաբերել, իբր  թէ գնում Ասորիքի սահմանի իր բերդերի պաշտպանական 
ամրութիւնների ստոյգայցի: Յարմար պահին շեղում զօրքի ընթացքը, 
մօտենում Արմինայի սահմանին, բանակում Կիւրոսից փոքր հեռաւորութեան 
վրայ, որ նպաստաւոր պահին օգնութեան փութար:    
Կիւրոսը, իր զօրքի մի ջոկատին հրամայում է գրաւել այն լեռները որտեղ 
կարող էր ապաստանած լինէր Երուանդ Սակաւակցիաց թագաւորը: 
Զօրական միաւորումներով արշաւում ու տիրում երուանդունիների մայր 
ոստան՝ Տուշպային: Բանբեր է ճամբում Երուանդ թագաւորի մօտ, 
պահանջելով ներկայանալ, բերել համապատասխան հարկը եւ համա-
ձայնագրով պարտաւորուած հետեւակ ու այրուձիի ջոկատները: Կիւրոսը 
արդէն նուաճել էր մարերի երկիր՝ Մարաստանը, Արմինա-Հայաստան երկիրն 
էլ իր տէրութեան գերիշխանութեանը ենթակայ պիտի լինէր եւ Մարաստանի 
փոխարէն պարտաւորուէր իր կայսրութեանը  հարկ վճարել: Կիւրոսի 
պահանջը վրդովեցնում է Երուանդ թագաւորին, ընտանիքի բոլոր անդամ-
ներին ապահով լեռներ ուղարկում, իսկ ինքը Արմինայի զօրքը դիրքաւորում 
մի լեռան բարձունքին: Նկատելով, որ շրջապատուած է Կիւրոսի բանակի 
կողմից, ստիպուած իջնում իր բանակատեղիից, ներկայանում իր երկիր 
ներխուժած զօրավարին: Կիւրոսի եւ Երուանդ թագաւորի միջեւ տեղի են 
ունենում երկար  բանակցութիւններ: Կիւրոսը պահանջում է, որ ինչո՞ւ 
Երուանդ թագաւորը  չէր կատարել կողմերի միջեւ կնքուած պայմանագրով 
ստանձնած պարտաւորութիւնները: Երուանդ թագաւորը արդարանում իր 
ազատասիրութեամբ, թէ՝ ‘’Ուզում էր ազատութիւն ձեռք բերել եւ այն 
թողնել իր որդիներին’’: Բանակցութիւնների ատեն, թագաւորի որդի 
Տիգրանը վերադարձած լինելով ուղեւորութիւնից, տեսել շղթայակապ եղած 
կնոջը ու պալատի ազնուական մարդկանց: Տիգրանը խիստ վրդովուել էր: 
Երուանդ թագաւորի դատավարութիւնը կայանում է պարսիկների,  մետա-
ցիների առաջնորդների ու նրանց արքունիքների անդամների ներկայութեամբ: 
Տիգրանը, զգալով հօրը սպառնացող վտանգը, յողդողդ ձայնով դիմելով 
Կիւրոսին, պահանջել հանդէս գալ իր թագաւոր հօր պաշտպանութեամբ: 
Տիգրանը, համարձակ խօսքով բանավիճում Կիւրոսի հետ, պերճախօս 
ատենաբանութեամբ պատճառաբանում իր հօր ազատ ապրելու կամքի 
ցանկութիւնը: Տիգրանը, Կիւրոսին յուզիչ հարցադրումներ առաջադրելով, 
յաջողում պատժից ազատել հօրը: Դատավարութեան ժամանակ Տիգրանը 
յայտարարել է, որ հօրը նկատմամբ պատիժը նպաստաւոր չէր լինի 
Մարաստանին, կարելի էր  ծառայութեան վերցնելով օգտագործել նրան: Հօրը 
կրած պարտութիւնը նրան խելօք է դարձրել, նա արդէն պատժուել է՝ 
‹›Երկիւղը մարդկանց աւելի է պատժում, քան իրական պատիժը››: 
Կիւրոսը ընդունել է, որ հայոց Երուանդ Ա. թագաւորը յախուռն պայքարել 
ազատութեան համար, սակայն երբ պարտուողը խուսափում է  պարտա-
կանութիւնների կատարումից, գովասանքի արժանի չէ, այլ՝ պատժի:

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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ՊՕՂՈՍ ԱՐՄԵՆԱԿ ԼԱԳԻՍԵԱՆ

«Երուանդակերտ դաստակերտի այգիների բազմութիւնը նմանուել էր
Խիտ արտեւանունքի գեղեցիկ գծին, որի հիւսիսային

Կողմի կամարաձեւ դիրքը իսկապէս համեմատւում
Էր գեղեցիկ կոյսերի հոնքերին»

                                                                               Մովսէս Խորենացի

Երուանդակերտ, Երուանդաշատ ոստան, Արմինա աշխարհի Այրա-
րատ նահանգի Երասխաձոր գաւառում, Արգիշտի-Արամայիս արքայի 
որդի Երաստի անունով՝ Երաստ-Երասխի ու Ախուրեան գետերի միա-

խառնման ափերին: Արմինա լեռնաշխարհի հազար-հազար ակներից պայթած 
Երասխի ջրերը նրան գրկած ահագնացած վազում, զարկում դաստակերտի 
այգիներին,, զարկում նոր սահման եղած արեւելեան կողմը հայոց աշխարհի 
հանդերին: Արմէն-Հայ արեւորդի, արայորդի մարդ, գնա՛ նրա ափեր, 
ունկնդրի′ր ‹›Մայր Երաստ-Երասխի›› ջրերի ողջերթի ձայնը,  ցեղի մարդկանց 
ցաւի մորմոքի ողբը, ծիրանի փողերից ահագնացած ցաւի կանչերը, որոնք 
հովիկների հետ հոսել շէների ափերից անցնող ձյունոտ ջրերին:: Ողբի 
մրմունջ էր հոսում այդ փողերից, որ կրօնափոխ արել իրենց, սպաննել 
իրենց տիեզերական աստուածներին, քանդել նրանց  տները, քանդել նրանց 
բագինները՝ որոնցից  ծորել  էր նրանց տիեզերածին իմաստութիւնը: Ասացին 
հնազանդի′ր տիրոջդ, սիրի′ր դուշմանիդ, թո՛ղ, որ նորէն զարկեն երեսիդ: Եւ 
զարկին էլ, եւ սպանեցին էլ .  .  . տանուլ տուին իրենց կռիւը: Կարծում էին 
վե~րջ, չէ~, իրենց հին աստուածների իմաստութիւնը նորէն ժայթքել էր, կռուի 
ելել զարկել, զարնուել, հողին տիրել, աղօթել նրանից բարձրացած հեւքին:  
Արեւելեան կողմն հայոց աշխարհի Արմին-Հայ մարդու ուղեկցութեամբ մի 
խումբ արմիններ եկել էին Երուանդաշատ: Շէնի մարդիկ, իրենց սրտերի 
նման բացել էին այգիների դարպասները: Ծառերն էին ծիածանի հազար 
գոյների զգեստ կապել, կանգնել որպէս իգիթ, հովերի հետ իրենց ոսկեհուռ 
թեւերը բացել,  կարծես  այգում քաջերի պար պիտի բռնէին: Մի փշուր լոյս, 
մի կտոր կրակ փրցնում ծառերի ոստերից, ատրուշաններում անթեղուած 
աստուածների կրակն էր, նրանց ակներից հոսած աստղերի լոյսը: 
Երասխի միւս ափին, երեք կողմերից անառիկ բլուրի գագաթին,  կիսաքանդ 
բարձր պարիսպների մնացորդներն են, անտեղեակ մարդիկ ասում, որ  Արշա-
կունի Արշակ Բ. քաջ թագաւորի Սիւնեաց Բակուր Նահապետի ազնուազարմ 
Փառանձեմ թագուհու բերդն է այն: Չէ~, պատմագիրները հաւաստում են, որ 
Երուանդաշատը կառուցուել է Երուանդ Դ. թագաւորի կողմից, որպէս մայր 
ոստան ու պաշտպանական ամրոց: Շինականների հետ գնում մօտիկից 
անցնող Ախուրեան գետի ափեր: Երասխի ջրերի նման ‘’քայլամոլոր’’ գնում 
ենք նրա ափերի արահետով: Քառանկիւն հաստ սիւներ, երեսները իրենց 
երկրի զինանշանով ‘’դիտում’’ մեզ:  Հայոց աշխարհից մնացած այդ մի փշուր 
հողն էլ Ռուսի սահման դարձել, որոնք սպաննել  էին, վեց հարիւր տարիներ 
յետոյ ազատութիւն նուաճած արմին մարդկանց երկիրը: Ո~վ դժխեմ աշխարհ, 
ասա՛, ինչու եւ որի իրաւունքով տիրեցին մի փշուր մնացած արմինների երկրի 
հողին: Եւ այդ փշուրից էլ տուին իրենց դուշմանին՝ այն էլ նրա  ուզածին չափ: 
Արմին-Հայ շինականներին ‹›զէնք չտուին››, որ գնար կրակ տեղար դուշմանի 
վրայ, կանչէր՝ այդ ո՞ւմ աշխարհն էք ուզում իրար մէջ բաժանել:  
Ախուրեան գետն էր որոտագին վազում, փրփրում, որ շուտ հասնէր Երասխի 
ջրերին: Երբ բախուեցին, պիտի տեսնէիր ինչպէ~ս էին փաթաթւում իրար, 
գրկում իրար, կարօտից զարկում իրար, բարձրանում վերեւ, անյագ համբոյրից 
փշրւում, հովիկները այն իրենց թեւիկներին վերցրած բերում հպում մեր 
երեսներին: Լացում էինք կարօտի ցաւից, ջինջ արցունք ժայթքում մեր 
ակներից, այն  հոսում գետերի ջրերի կաթիլների երեսներին, որ տանէին 
օտարացած մայր հողին: Եթէ նախնիներիդ հին աստուածների ոգին կայ քու 
սրտում, հապա ինչպէ~ս արցունք չհոսի հոգուդ լոյսի կանթեղներից: Անէացած, 
գնում փաթաթուելու նրանց գրկախառն ալիքներին: Ետ կանչեցին, այն ափին 
հսկող արիւնռուշտ դուշմանի զինուորը  կարող էր զարկել:   
Գնացինք Ախուրեանի ու Երասխի ջրերի ողջագուրման ափին՝  երկու կողմերի 
բանակցութիւնների համար կառուցուած քարաշէն տնակ, արմինների 
արեւմտեան կողմն աշխարհի երկրի նախնիների ծնունդ, իմ բարեկամ 
Մկրտիչի ուղեկցութեամբ: Որպէս Արմին-Հայ, գնում ենք նոր հաւատքի 
Աստուծոյ որդու ընծայութեան պատարագին, յիշատակելու մարդկութեան 
մեղքերի թողութեան նրա զոհաբերութիւնը, ունկնդրելու նրա տառապանքին 
նուիրաբերուած շարական երգերը, ողորմի ասելու յաւիտենականութեան 
ճամբաներով անցնող մերձաւորների հոգիներին: Արմին-հայերի նոր հաւատքի 
Աստուծոյ փառաբանմանը նուիրուած վարդապետների երկնած շարա-
կանները, իրենց նախնիների մեհեաններում հին հաւատքի աստուածներին 
սպասարկող  քրմուհիների երկնած երգերը՝ ցեղի ոգեղէն կրակի լոյսի 
արձագանգներն են: Գնա՛ Գառնի ամրոցի մեհեան, մտի՛ր Անահիտի, Վահագնի 
ծնունդի տօնախմբութիւնների շուրջ պարի շարքեր, բարձրացի՛ր մեհեանի 
սրահ, ունկնդրի՛ր քրմուհիների տաղերը, նրանք շարականներ չե՞ն,  
լեռնաշխարհի նոյն ջրերի, հովիկների երգերի  հնչիւններ չե՞ն: Այն պատարագ 
է իրենց հին աստուածների յաւերժութեանը: Երասխի ու Ախուրեանի ջրերի 
գրկախառնման երգերի հետ պատարագում Երուանդաշատ մայր ոստանի ու 
Երուանդունի Տիգրան թագաւորի փառքը: Այն հիմնադրել է Երուանդունիների 
վերջին  թագաւոր՝ Երուանդ Դ-ը: Այն հանդիսացել Երուանդունի թագաւո-
րական տան վերջին մայրաքաղաքը: Պատմահայր Մովսէս Խորենացին զգա-
յացունց ոգով պատմել է Երուանդաշատի չքնաղ տեսքը, նրա լոյսոտ 
շինութիւնների հմայքը, ոստանի շուրջ այգիների ու հանդերի գեղեցկութիւնը 
նմանեցնելով չքնաղ կոյսերի պայծառ արտաքինին: Խորենացին վկայել է, որ 
Երասխի հունը Արմաւիրից հեռանալու եւ ձմռանը խմելու ջուր չլինելու 

Տիգրան Ա. Երուանդունի Թագաւոր
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Տիգրան անունը Արմինա-Հայաստանում տարածւում է եւ  գեղեցկահունչ ու 
փառահունչ անուն համարուելով, դառնում ազգային անուն: Իսկ ո՞ր Արմին-
Հայ մարդը չի հպարտանում իր ցեղի ամենահայրենապաշտ, բոլոր ժամանակ-
ների արեւելքի ամենահզօր արքայ, պատերազմի յանդուգն կախարդ, հայկա-
զուն արքաների-արքա Տիգրանին: Պատմահայր Մովսէս Խորենացին 
իր ցեղին սրտի ահագնացած սիրով պատմում այդ Տիգրանի ու նրա քաջ 
գործերի մասին: Տիգրանին բնութագրում է որպէս ‘’Մեր թագաւորներից 
ամենահզօրը, ամենախոհեմը եւ նրանցից ամենաքաջը, հայրենի երկրի 
սահմանները ընդարձակել մինչեւ նախկին բնակութեան վայրերը’’: Տիգրանի 
աջակցութեամբ Կիւրոսը տապալել է Մարաց իշխանութիւնը, յոյներին 
հնազանդեցրել: Ընթերցողին տպաւորելու համար՝ բառացի մէջբերում եմ  
Խորենացու խօսքը Տիգրանի մասին.   
‘’Եւ ո՞ր իսկական մարդը, որ համակրում է արիական բարքի եւ խոհա-
կանութեան, չի զուարճանայ սրա յիշատակութեամբ եւ չի ձգտի նրա նման 
մարդ լինել: Նա տղամարդկանց գլուխ կանգնեց եւ ցոյց տալով քաջութիւն՝ մեր 
ազգը բարձրացրեց, եւ մեզ, որ օտարների լծի տակ էինք, դարձրեց շատերին 
լուծ դնողներ եւ հարկապահանջներ: Մթերքներ ոսկու եւ արծաթի, եւ 
պատուական քարերի եւ զգեստների եւ զանազան գոյների եւ գործուածքների՝ 
տղամարդկանց եւ կանանց համար, առհասարակ բազմացրեց, որոնցով 
տգեղները գեղեցիկների նման սքանչելի էին երեւում, իսկ գեղեցիկներն 
այն ժամանակի համեմատ դիւցազունների էին նմանում: Հետեւակ 
կռուողները ձիաւոր դարձան, պարսերով  կռուողներն յաջող աղեղնաւորներ, 
կոպալներով կռուողները զինեցին սրերով ու տեգաւոր նիզակներով. մերկերը 
պատսպարուեցին վահաններով եւ երկաթէ զգեստներով: Եւ երբ մի տեղ 
հաւաքուէին, միայն նրանց արտաքին տեսքն ու նրանց պահպանակների ու 
զէնքերի փայլմունքը բաւական էին թշնամիներին հալածելու եւ վանելու: Նա 
խաղաղութիւն եւ շէնութիւն բերեց, բոլորին լիացրեց իւղով եւ մեղրով:›› 
‘’Այս եւ այսպիսի ուրիշ շատ բաներ բերեց մեր աշխարհին այս խարտեաշ 
եւ մազերի ծայրը գանգուր Երուանդեան Տիգրանը, գունեղ երեսով, քաղցր 
նայուածքով, ուժեղ սրունքներով, գեղեցիկ ոտներով, վայելչակազմ եւ 
թիկնաւէտ, կերակուրների եւ ընպելիքների մէջ պարկեշտ, ուրախութիւնների 
մէջ օրինաւոր, որի մասին մեր հները, որոնք փանդիռներով երգում էին, 
ասում էին, թէ մարմնի ցանկութիւնների մէջ էլ չափաւոր է եղել, մեծիմաստ 
եւ պերճախօս եւ լի բոլոր (յատկութիւններով), որ պիտանի են մարդուն: Եւ 
այս գրքում ի՞նչ կայ ինձ աւելի սիրելի, քան սրա մասին եղած գովեստներն ու 
պատմութիւնը երկարել: Նա ամեն բանի մէջ արդարադատ եւ հաւասարասէր 
կշեռք ունենալով՝ ամէն մէկի կեանքը կշռում էր իր մտքի լծակով. Չէր 
նախանձում լաւագոյններին, չէր արհամարհում նուաստներին, այլ աշխատում 
էր ընդհանրապէս ամէնքի վրայ տարածել իր խնամքի զգեստը’’:
‘’Սա սկզբում դաշնակից լինելով Աժդահակին, որ մարացի էր, նրան կին է 
տալիս  իր Տիգրանուհի քոյրը, որին թախանձանքով խնդրում էր Աժդահակը: 
Որովհետեւ (Աժդահակը) մտածում էր՝ այսպիսի ազգականութեան շնորհիւ 
կամ հաստատուն սէր պահպանել Տիգրանի հետ, կամ այս կերպով 
հեշտութեամբ դաւաճանօրէն սպանել: Որովհետեւ նրա միտքը կասկածի մէջ 
էր, երբ մի անսպասելի մարգարէութիւն նրան ցոյց տուեց առաջիկայում նրան 
պատահելիքը:’’ ‘’Թախծել էր Աժդահակի հոգին, խռովել միտքը՝ Տիգրանի ու 
Կիւրոսի մտերմական ու նրանց միջեւ հաստատուած դաշնակցային յարա-
բերութիւններից: Խնդրել էր պալատական խորհրդականներից բացա-
յայտել՝ ինչպէս քանդել կապերը Պարսիկի ու բազմաբիւրաւոր հայերի 
միջեւ: Ժամանակի հոլովոյթի հետ Աժդահակը վտանգ է տեսնում Տիգրանի 
ու Կիւրոսի միաբանութեան հետեւանքներից: Իրեն ու Մարաստանին 
պատահելիք հաւանական վտանգը խիստ մտահոգել է իրեն: Գիշերային 
քնում նրան տեսիլք է երեւացել:-Խորենացին խիստ պերճախօս ոճով ու 
լեզուով նկարագրել է Աժդահակի երազը: Աժդահակին թուացել է, որ օտար 
երկրում էր, նրա բարձր լեռան գագաթը սառնամանիքով ծածկած: Նրան 
ասել էին, որ այն Հայկազեանց երկիրն է: Երկար նայելով այդ լեռան, նրան 
երեւացել է գագաթին երկնային քօղով ծիրանազգեստ կին՝ խոշոր աչքերով, 
բարձրահասակ, կարմիր այտերով՝ ծննդի երկունքով բռնուած: Հիացմունքով 
դիտել այդ երեւոյթը, երբ այդ կինը երեք զաւակ է ծնել, որոնք իրենց հասակներով 
ու բնութեամբ դիւցազուններ էին: Նրանցից առաջինը՝ առիւծ հեծած սլանում 
դէպի արեւմուտք, երկրորդը՝ յովազ հեծած դէպի հիւսիս դիմել, իսկ երրորդը՝ 
վիշապ սանձած արշաւել Մարաստանի վրայ’’: 
‘’Աժդահակը, խորհրդականներից իմաստուն ու խրատատու շատ առաջարկներ 
է լսել: Միջամտելով նրանց խօսքը, աւելացրել, որ  աստուածների օգնութեամբ 
օգտակար միջոց է մտածել: Թշնամու մտայղացումները իմանալու համար 
ոչինչ աւելի օգտակար է քան սիրոյ միջոցով նրան դաւելը: Տիգրանին դաւելու 
համար մտադրուել է անուշ խօսքերի խոստումներով նրա գեղեցկագոյն քոյր 
Տիգրանուհուն կնութեան առնելու փափաք յայտնել: Խորհել, որ խնամիական 
ազգականութեամբ հնարաւոր է թաքուն դաւեր լարել, նրանց մտերիմներին 
գանձեր ու պատիւներ խոստանալով հակառակորդին սպաննել՝ սրով ու 
թոյնով, կամ նրա շրջապատին ու կուսակալներին գանձեր բաշխել, եւ արդէն 
որպէս անզօր մարդ՝ տիրել նրան: Բարեկամները ու խորհրդականները 
ճշմարիտ էին համարել նրա մտածած հնարքները’’: 
‘’Աժդահակը, իր խորհրդականների մէկի միջոցով՝ մի թղթի հետ, գանձեր 
ուղարկել Տիգրանին, հետեւեալ բովանդակութեամբ. ‘’Քո սիրելի եղբայրու-
թիւնը գիտէ, որ այս աշխարհի կեանքում աստուածները մեզ չեն պարգեւել 
աւելի օգտակար բան, քան սիրելիների բազմութիւն, իհարկէ իմաստուններին 
եւ հզօրագոյններին, որովհետեւ այդ դէպքում դրսից խռովութիւններ չեն 
համարձակւում ծագել, եւ եթէ պատահեն, իսկոյն կ՝ընկճուեն, իսկ ներսում 
նրանք կը հալածուեն, քանի որ այդպիսի չարութիւնը այլեւս ոչ ոքից չի կարող 
մուտք գործել: 
Արդ՝ ես տեսնելով բարեկամութիւնից առաջ  եկող այս օգուտը, կամեցայ աւելի 
հաստատուն դարձնել ու խորացնել մեր մէջ եղած սէրը, որպէսզի երկուքս էլ 
բոլոր կողմերից ապահովութիւն գտնելով՝ ամբողջ եւ հաստատ պահենք մեր 
տէրութիւնները: 

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Սկիզբը Էջ 06

Շար. Էջ 08

Տիգրան Ա. Երուանդունի Թագաւոր

 Նա, Երուանդ թագաւորին յանցաւոր է համարում,  յայտնում, որ մեղաւոր 
կողմը երկու դէպքերից միայն մէկը կարող է ընդունել՝ ստելով  յանձն չառնել 
սխալը, կամ ընդունել մահուան վճիռը: Կիւրոսը յիշել էր, թէ ինչպէ~ս էին 
իրենց երիտասարդութեանը միասին որսորդութեան գնացել եւ ինչպէ~ս էր 
Տիգրանը աւելի հմուտ նետ ու աղեղ օգտագործել: Կիւրոսը որոշակի յարգանք 
էր տածում իր հին ընկերոջ նկատմամբ: Մտածել էր, ի՞նչ շահ կարող էր 
ունենալ եթէ նրա հօրը մահուան դատապարտէր: Արմինայի թագաւորութիւնը 
կործանելու փոխարէն, Կիւրոսը աւելի խոհեմ է համարել վստահութիւնը 
շահել իրենից ոչ նուազ հզօր թագաւորի, որը  երկրին աւելի վնաս կը պատճա-
ռէր քան հայրը կարող էր:      
Տիգրանի պաշտպանական ճառը պատժից ազատել էր Երուանդ թագաւոր 
հօրը: Այդ նոյն գիշերը Կիւրոսը իր բանակատեղիում խնճոյք էր կազմակերպել 
ի պատիւ Արմինայի Երուանդ թագաւորի ու իշխան Տիգրանի: Արմինայի 
ու աքեմենեան Պարսկաստանի միջեւ հաշտութեան դաշնագիր է կնքուել: 
Կիւրոսը հարցրել է Երուանդ թագաւորին, ինչքա՞ն դրամ կտար իր յանցանքը 
ներուելու համար, նա պատասխանել էր, որ Կիւրոսը կարող է օգտագործել 
երկրի հարստութիւնը այնպէս, ինչպէս որ կամենար: Արմինայի թագաւորը 
պարտաւորուել է երկրի ութը հազար  ‹›այր ու ձիի›› զօրաբանակից 4000-ը 
եւ 40000  հազար հետեւակ զօրքից 20000 մարտիկներ տրամադրել Կիւրոսի 
ռազմական գործողութիւններին մասնակցելու համար: Երուանդ թագաւորը 
պարտաւորուել է նաեւ հատուցելու իրենց հասարակաց թշնամի Բաբելոնը 
նուաճելու Կիւրոսի  կատարելիք ռազմական ծախքերը: Երուանդ թագաւորը 
բացայայտել էր, որ իր գանձարանի հարստութիւնը 3000 տաղանդ (դրամական 
չափ) արծաթ (այժմեան 66,240,000 տոլար) է: Աւանդական սովորութեան 
համաձայն, նոյն այդ գումարը պահեստաւորուած էր Տուշպա ծովի ստորջրեայ 
քարայրում: Դարերի ընթացքում շատեր փորձել էին տիրանալ Երուանդունի 
թագաւորի հարստութեանը, սակայն .  .  .  ի զուր: 
Ընթրիքի ատեն տեղի ունեցած զրոյցի ընթացքում Կիւրոսը հարցրել էր 
Երուանդ թագաւորին՝ ի՞նչ պիտի տար իր կնոջ ու զաւակների ազատութեան 
համար: Թագաւորը պատասխանել էր, այնքան ինչքան որ կը կարողանար››: 
Այնուհետեւ, Կիւրոսը շրջուելով դէպի Տիգրանը, հարցրել էր ինչքա~ն կտար 
իր կինը ետ առնելու համար: Տիգրանը նոր էր ամուսնացած եղել, անյագ սիրել 
կնոջը: Ոտքի ելնելով, յանդուգն խօսքով ասել՝ ‘’Կիւրոս, կեանքս կը տայի 
գերութիւնից նրան ազատելու  համար’’:  
Այդ ճշմարիտ պատումը, Արա Գեղեցիկ թագաւորի կռիւը իր Նուարդի 
համար եւ իրենց կանանց ու ընտանիքների պատուի համար բազում նման 
այլ զոհաբերութիւնները՝ արմինների պատմութեան վկայութիւնների 
արձագանգների արտացոլումն են: Արմին-հայերը՝ իրենց կանանց պատուի ու 
ընտանիքների համար մղած կռիւը՝ նրանց հանդէպ տածած սիրոյ, նուիրուա-
ծութեան զոհաբերութիւնն է: Նման զոհաբերութիւն երեւի հազուագիւտ է 
այլ ազգերի պատումներում: Արմին-Հայ մարդ, գիտե՞ս ինչու: Արմին-հայերի, 
‹›բոլոր հիւսիսային ազգերի մէջ վեհագոյնդ›› Մովսէս Խորենացի Պատմահօր 
սրտի պատգամը եւ ամենասիրելի աստուածուհու՝ Ոսկեմայր Անահիտ 
դիցուհու պաշտամունքի յուշն է: Հաւատացել էին, որ իրենց Ոսկեմայրը, 
մանչուկը գրկին եկել Արմինա արարչական երկիր, իրենց լեռների լանջերի, 
դաշտերի հողը, իրենց այգիները, իրենց լեռնաշխարհը մայրացրել: Մարդացրել 
էին Ոսկեծին, Ոսկեղենիկ Անահիտին, նրան նուիրուած մեհեաններում Արմին-
հայերը փառաբանել նրա արարչութիւնը, զրուցել նրա հետ, իրենց նոր բերքի 
երախայրիքը նուիրել: Հեռու հարաւի Մայրն էլ պատկերել են Յիսուս մանչուկը 
գրկին, արդե՞օք հիւսիսի արարչական երկրի աւանդութեան արձագանգը չէ՞ր:
Մուսաների պաշտամունքի լեռներում դուշմանի դէմ մղուած կռւում, 
աշխարհին գրաւոր պատգամ էին յղել, որ իրենք կռւում են իրենց հողի ու 
իրենց ԿԱՆԱՆՑ պատուի համար: Այդ լեռների կռուի բոցերից էր Արմին-
Հայ լեռնական կտրիճների կամաւորական լեգէոնի կապորալ Արմենակը՝ 
իր անդրանիկ Պօղոս որդու հոգու տաճարի ջահերը վառել: Որպէս Ար-Արա 
կրակի, լոյսի արեւ աստուծոյ խարոյկից վառուած ողիմպիական ջահ, այն վեր 
պահած քայլում եմ մոլորակի ճամբաներով: Իմ յաւերժութեան ճամբաներին 
լոյս եմ փռելու, գնալու Աստուածամարդ Հայկի երկնային տաճարում 
Լագիսեան գերդաստանիս ճրագը վառելու: Աւանդապահ է Արմին-Հայը, 
հազար-հազար տարիների իր նախնիների պատմութիւնը պեղում, այն լցնում 
իր մանչերի անուշ սրտիկներում: Հիմա էլ Հայ մարդը իր կնոջ պատուի 
համար կեանքը  կը տայ, նուիրուած է ընտանիքին, ծնողներին, գերդաստանի 
մարդկանց: Աքէմենեան Պարսկաստանի Կիւրոսի եւ Արմինայի Երուանդ 
Ա. թագաւորի միջեւ հաշտութիւն է կնքւում: Հայաստանը պարտաւորւում 
է նաեւ վճարել հարկի կրկնակին եւ նոյնքան նուիրել անձամբ Կիւրոսին: 
Երուանդ Ա. թագաւորը Կիւրոսի բանակին նուէրներ ուղարկում ու երկու 
անգամ աւելի դրամ քան նա պահանջել էր: Կիւրոսը հեռանում է Արմինայից, 
Բաբելոնի  դէմ համախումբ արշաւանք կազմակերպելու համար, Տիգրանի 
հրամանատարութեամբ իր երկիր տանում Արմինայի այրուձիի ու հետեւակ 
զօրական գունդերը: Ճշմարիտ էր Յոյն  զօրավար-պատմագիր Քսենոֆոնը, որ 
պիտի գրէր՝ ‹›Արմենիան մեծ ու բարեկեցիկ››:  Ճշմարիտ է ասուած .  .  . : Ըստ 
պատմաբանների Խորենացին Երուանդունի Տիգրանին ու Արտաշէսեան 
Տիգրանին նուիրականացրել:  
Հայկազուն Տիգրան արքայ: Այդ անունը հանդիպել է Իրանական քաղա-
քակրթութիւնում, որը աւելի ուշ հանդիպել  նաեւ Արտաշէսեան թագաւո-
րական տան գահակալութեան ատեն: Տիգրան անունը իրանական ցեղերի 
հնդեւրոպականների լեզուից փոխառութիւն է: Տիգրան անունը առաջին 
անգամ յիշատակուել է աքեմենեանների տոհմին պատկանող Քսերքսէսի 
բանակի առաջնորդ՝ Տիգրան անունից: 391 թուականին ուրիշ մի Տիգրան 
էլ յիշատակւում է որպէս պարսիկ թագաւորի զօրավարի անուն: Աւելի ուշ, 
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Մի քանի օրեր առաջ, հոծ բազմութեան մը 
ներկայութեան, ցուրտ հողին յանձնեցինք 
Ճորճ Մանտոսեանի անշնչացած մարմինը։ 

Ճորճ Մանտոսեան աւելի քան յիսուն տարի փայլած 
է Մեծն Լոս Անճելըսի երկնակամարին վրայ, որպէս 
շողշողուն աստղ մը, իր ազգային հասարակական 
անսակարկ գործունէութեամբ։
Մանտոսեանի ազգային-հասարակական կեանքի 
առաջին քայլը դրսեւորուեցաւ Մոնթեպելլոյի Հայոց 
Ցեղասպանութեան Յուշահամալիրի կառուցումով, 
որու համահայկական Յանձնախումբին նուիրեալ 
անդամն էր ան։

Մանտոսեանի ազգային-հասարակական կեանքի երկրորդ նախաձեռնութիւնն 
էր Թէքէեան Մշակութային Միութեան Արշակ Տիգրանեան վարժարանի 
հիմնադրութիւնը։ Ան 34 տարիներ շարունակ մնաց անոր ղեկին վրայ, մինչեւ 
որ վարժարանը փակուեցաւ՝ չդիմանալով նիւթական դժուարութիւններու, երբ 
այդ աղբիւրները բոլորովին ցամքեցան։
Մանտոսեանի ազգային-հասարակական կեանքի երրորդ հանգրուանը 
հանդիսացաւ Թէքէեան Մշակութային Միութեան Ալթատինայի Պէշկէօթիւրեան 
կեդրոնի շինութիւնը, որու խնամակալ մարմնի ղեկը վստահուեցաւ իրեն եւ ան 
ձեռնհասօրէն վարեց զայն՝ մինչեւ իր հանգստեան կոչուիլը, առողջապահական 
պատճառներով։
Ճորճ Մանտոսեան մղիչ ուժը հանդիսացաւ նաեւ Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան Լոս Անճելըսի Մասնաճիւղի հիմնադրութեան։ Բազում են անոր 
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Եւ այս բանը կը կատարուի, եթէ ինձ կնութեան տաս քո քոյր Տիգրանուհուն, 
հայոց մեծ օրիորդին. թերեւս նրա համար նաեւ բարի համարես, որ թագու-
հիների թագուհին լինի: Ողջ եղիր, մեր թագակից  ու  սիրելի եղբայր’’: 

-       
Աժդահակի պատգամաւորը գալիս է Տուշպա, Տիգրան համաձայնում է քրոջը՝ 
Տիգրանուհուն, կնութեան տալ Աժդահակին, առանց խորհրդածելու երկու 
երկրների միջեւ եղած դարաւոր ոչ սերտ յարաբերութիւնների մասին, ինչպէս՝ 
Մարաստանի գերիշխանութիւնը հայր Երուանդի թագաւորութեան հանդէպ: 
Արարչական, ազնուաբարոյ ծնունդով Արմէն-Հայ թագաւորը հաւատաց 
արեւելքի նենգ թագաւորին, հաւատացին պարսիկ թագաւորներին, հաւա-
տացին Հռովմի ու Բիւզանդիոնի դաւադիր զօրավարներին ու կայսրերին, 
հաւատացին իրենց ցեղի վրիժառու ‹›Պարթեւ››-ին, անբարոյ ու անօրէն 
թուրքին, որոնք խաբեցին նրանց, գերավարեցին, անմատչելի բերդերում 
արգելափակեցին, հայրենազրկեցին, սպանեցին .  .  . եւ տանուլ տուին 
իրենց կռիւը: Հաւատաց Երուանդունի թագաւորը, քոյրը բացայայտեց եղբօր 
նկատմամբ մտադրուած  դաւադրութիւնը: Տիգրանը, քրոջը թագաւորավայել 
ճանապարհում ի Մարաստան: Աժդահակը, Տիգրանուհու գեղեցկութեան եւ իր 
նպատակադրած դաւադրութեան գործադրութեան համար նրան համարում 
առաջին տիկին ու թագուհի: Աժդահակ, առանց առաջին տիկին Տիգրանուհի 
թագուհիի համաձայնութեան ոչ մի բան չէր կատարում: Հրամայել էր, որ բոլորը 
նրա կարգադրութիւններին հնազանդէին: Այնուհետեւ, Աժդահակը փորձում է  
խաբեբայութեամբ գրաւել Տիգրանուհի թագուհու սիրտը, նրան ասելով. 
‘’Դու չգիտես, որ քու եղբայր Տիգրանը նախանձել է, որ դու Արեաց տիկին ես 
դարձել, նրան գրգռում է կինը՝ Զարուհին: Ի՞նչ կը լինի սրա հետեւանքը, եթէ 
ոչ, նախ ես կը մեռնեմ եւ յետոյ Զարուհին Արեաց վրայ (տիկին) կը դառնայ եւ 
աստուածուհիների տեղը կը բռնի: Ուրեմն քեզ մնում է ընտրել այս երկուսից 
մէկը, կամ լինել եղբայրասէր եւ յանձն առնել խայտառակ կործանում Արեաց 
առաջ, կամ քոյ բարին հասկանալով մի օգտակար  բան մտածես եւ առաջիկայ 
անցքերի մասին հոգաս’’:   
‘’Տիգրանուհին խորհում է, որ Աժդահակի խօսքում թաքնուած միտք կայ, որ 
եթէ չկատարի Աժդահակի թելադրանքը իրեն մահ է սպառնում եւ  իր եղբօրը՝ 
Տիգրանի, նկատմամբ դաւաճանական արարք է նախապատրաստուած: 
Առանց կասկած յարուցանելու, սիրալիր խօսքերով պատասխանում է Աժդա-
հակին: Հաւատարիմ մարդկանց միջոցով, Տիգրանին յայտնում Աժդահակի 
ծրագրած դաւադրութեան մասին’’:
Աժդահակը, պատգամաւորների միջոցով Տիգրանին տեղեկացնում, որ կարեւոր 
գործի համար երկու երկրների սահմանագլխին տեսակցութիւն կայանար 
իրարու հետ, եւ որ հնարաւոր չէր այն պատգամաւորների միջոցով փոխանցել: 
Տիգրան կռահելով Աժդահակի մտադրութիւնը, գրաւոր յայտնում նրա կողմից 
իր դէմ ծրագրուած դաւադրութեան մասին: Թշնամական յարաբերութիւններ 
են ստեղծւում Արմինա-Հայաստանի ու Մարաստանի միջեւ: Տիգրանը զօրք 
է հաւաքում Կապադովկիայի սահմանային շրջաններից, Վրաստանի ու 
Աղուանքի ընտրեալներից եւ Մեծ ու Փոքր Հայքերի քաջ մարդկանցից: Տիգրանը, 
իր բազմախումբ զօրաբանակով արշաւում Մարաստան: Աժդահակը, Մարաս-
տանը դիմակայող վտանգը գնահատելով, հարկադրւում պատերազմել Տիգրանի 
բանակների դէմ: Տիգրանը մտահոգուելով քրոջ անվտանգութեան մասին, հինգ 
ամիս ձգձգում է զինական հակամարտութիւնը: Նա մտածում է միջոց գտնել 
քոյր Տիգրանուհուն փրկելու մասին: Երբ, արդէն այն հնարաւոր էր համարել, 
սկսել էր ճակատամարտը, որը այնքան գեղեցիկ ու զգայացունց  է նկարագրել  
Խորենացին, ահա այսպէս. ‘’Բայց գովում եմ իմ քաջամարտիկ նիզակաւորին, 
որ բոլոր անդամներով համաչափ էր, մէկը միւսին ամէն կերպ պատշաճեցրած, 

կատարեալ գեղեցիկ հասակով, առոյգ եւ 
ուժի կողմից իրեն հաւասար չունեցող: 
Եւ ինչո՞ւ եմ խօսքս երկարացնում: 
Կռուի ժամանակ, Տիգրանը, Աժդահակի 
երկաթէ ամուր զրահը ինչպէս ջուր 
ճեղքելով՝ Աժդահակին շամփրում է իր 
նիզակի ընդարձակ տէգին, եւ ձեռքը հետ 
քաշելիս՝ նրա թոքի կէսն էլ զէնքի հետ 
դուրս բերում: Բայց կռիւն սքանչելի էր, 
որովհետեւ քաջեր քաջերի հանդիպելով՝ 
ոչ մէկը միւսին շուտով թիկունք չէր դարձնում, ուստի պատերազմը երկարում 
ժամեր, մինչեւ վերջ դնում Աժդահակի մահուանը: Այս բարեբախտ դիպուածը 
փառք էր աւելացնում  Տիգրանին’’ Պատմահայր Խորենացու մատեանից այդ 
մի քանի մէջբերումները արեցի, որ ընթերցողը ըմբոշխնէր նրա զգայացունց 
պատմելու հրայրքը, իսկապէս նրա ոսկեղենիկ լեզուի անաղարտութիւնը ու 
հնչեղութիւնը, գեղեցիկ ու պատկերաւոր գրելաոճը, դէպքերը նկարագրելու 
զմայլանքը, անեղծ հայրենասէը ոգին, իսկ երբ բարձր կարդաք մէջբերածս 
նրա գրաբար խօսքը, պիտի լսէք երգահանների արարած համանուագների 
կախարդանքների հնչիւնները: Կարդացէ՛ք, պիտի զմայլէք, պիտի հայանաք, 
փափաք պիտի առաջանար ընթերցելու ամբողջ մատեանը՝ ցեղիդ ծննդեան 
տարեգիրքը: Պատերազմը վերջանալուց յետոյ, Տիգրանը իր քոյր Տիգրա-
նուհուն Աժդահակի պալատից մեծ բազմութեամբ ու թագաւորավայել կերպով 
ուղարկել իր անունով կառուցած Տիգրանակերտ քաղաք: Հրամայել, մօտա-
կայ գաւառները իր ծառայութեան մէջ դնել: Տիգրանը երկար թագաւորել է, 
երկիրը շէնացրել, գանձարանը լցրել ոսկով, արծաթով: Աժդահակի առաջին 
կին՝ Անուշին, Աժդահակի սերունդից աղջիկ զաւակները, աւելի քան մէկ բիւր 
գերիների բազմութեամբ բնակեցրել մեծ լեռան արեւելեան կողմը՝ մինչեւ Գողթն 
գաւառի սահմանները:  Երեմեա մարգարէն խնդրել էր Եհովայից, առանց նշելու 
ազգերի անունները, հիւսիսի մեծ ազգերի բանակներին բերել, կործանելու 
Բաբելոնը, գերութիւնից ազատել հրեաներին: Պատմական ճշմարտութիւն է, 
որ մ.թ.ա. 537 թուականին,  Կիւրոսը,  Արմինայի զօրաբանակների հետ գրաւել 
էին Բաբելոնը: Արմինա-Հայաստան արարչական երկրի պատմութիւնը ինչքա՜ն 
ճշմարտութիւններ ունի, Արմին-Հայ ցեղի մարդկանց իմաստութեան լոյսի ջահե-
րը աշխարհում վառելու: Իրենց արարչական երկիրն է հնդեւրոպացի մարդանց 
բնօրրանը, իրենց հետ տարած իմաստութիւնը՝ նրանց նոր բնակած երկրներում 
նոր քաղաքակրթութիւն սկզբնաւորել: Այրուձիի,  հետեւակի զօրաբանակները 
երկրում ու այլուր յաղթական մարտեր մղել: Արմինների երկրի աստուածների 
բարեպաշտութիւնը աշխարհում նոր հաւատքի լոյս բռնկել: Ամինա-Հայաստանի 
Տիգրան թագաւորի առաջնորդած զօրաբանակները, Պարսկաստանի Կիւրոս 
արքայի զօրքի հետ նուաճել են անօրէնների երկիր Բաբելոնը, քանդել նրա 
հաստակառոյց պարիսպները, կործանել քաղաքը, նրա փլած աշտարակի 
բեկորները լցրել Բաբելոնի քաղաքամէջով անցնող՝ արարչական դրախտիկ 
երկրի լանջերից հոսած Եփրատ գետի ջրեր: Կիւրոս  հրամայել է ազատութիւն 
շնորհել Բաբելոնի գերավարած ժողովուրդներին, նրանց արտօնել իրենց 
երկրներ վերադառնալ: Գերավարուած Հրեայ բազմախումբ մարդիկ տուն են 
վերադարձել, Կիւրոս արքան վերաշինել է Երուսաղէմի քանդուած տաճարը: 
Հրեաները իրենց հին մատեանում աքեմենեանների Կիւրոս արքային հռչակել 
էին իրենց ազգի ազատարար-փրկարար .  .  . առանց իրենց ազատագրման 
մարտերի վճռական մասնակից Արմին-հայերին յիշատակելու: 
Կիրակի հանգստեան օրերին, ընտանիքներով գնում Սեւանի ափեր, փոքրերը, 
մեծերը լողանում, ապա շափուռներին շարած միս էին դնում կրակի վրայ, 
խորոված, հաւաքւում, նստում գետին, ճաշակում, բնութեան մէջ  խորոված 
միսը շատ համեղ է: Բարձր լեռներ գօտեւորել էին Սեւանը, հարցրի գիտէի՞ն 
արդեօք այդ ամենաբարձր լերան անունը, ոչ մէկ պատասխան, պատմել էին այդ 
Աժդահակի դէպքը, հայեր այդպէս էին կոչել այն, որ յաւէտ մրսէր . . . :

                                                                                                                  

Տիգրան Ա. Երուանդունի Թագաւոր

ղեկավար մարմիններու մէջ ազգային շունչով տոգորուած ներդրումը, ըլլայ 
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան մէջ, ըլլայ Թէքէեան 
Մշակութային Միութեան մէջ, թէ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան մէջ։
Մանտոսեան ջերմ սիրով եւ նուիրումով լեցուած էր նաեւ Հայաստանեայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ հանդէպ։ Ան ծառայած է թէ որպէս դպրապետ 
եւ թէ ալ որպէս սարկաւագ։
Ուրեմն պատահական չէ որ Մանտոսեան արժանացած է Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի Սուրբ Սահակ-Սուրբ Մեսրոպ շքանշանին, առ ի գնահատանք 
իր բազմերանգ ծառայութիւններուն՝ ագին եւ եկեղեցիին։
Ես մօտէն ճանչցած եմ զինք եւ գործակցած իր հետ, թէ որպէս Արշակ 
Տիգրանեան վարժարանի կրթական յանձնախումբի անդամ եւ թէ ալ որպէս 
Պէշկէօթիւրեան կեդրոնի խնամակալ մարմնի անդամ։ Ան եղած է համեստ, 
լուրջ եւ գիտակից իր գործին ու գործին յառաջացուցած հրամայականին։
Հոս կ՛ուզեմ մէջբերում մը կատարել Յովհաննէս Թումանեանի "Թմկաբերդի 
առումը" Նախերգանքէն, որ ճշգրտօրէն կը բնութագրէ Ճորճ Մանտոսեանի 
նկարագիրն ու ազգային-հասարակական գործունէութեան հարուստ վաստակը։
 Մահը մերն է, մենք մահինը,
 Մարդու գործն է միշտ անմահ։
 Երնե՜կ նըրան, որ իր գործով
 Կ՛ապրի անվերջ, անդադար։
Վստահ եմ որ Ճորճ Մանտոսեանի յիշատակը վառ պիտի մնայ ոչ թէ միայն իր 
հարազատներուն մօտ, այլեւ իր գործակիցներուն եւ զինք բոլոր ճանչցողներուն 
սիրտերուն եւ հոգիներուն մէջ։ 
Թող օտար հողը թեթեւ գայ վրադ, սիրելի Ճորճ, եւ Աստուած հոգիդ լուսաւորէ ու 
երկնից արքայութեան արժանացնէ քեզ։ Յիշատակն արդարոց՝ օրհնութեամբ 
եղիցի։
 

Ճորճ Մանտոսեանի Անմար Յիշատակին



Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
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DISTRICT OF

COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE

RESOLUTION

WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.


Glendale,

CA (Novem-

ber 26, 2019) –

The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of

a w a rd - w i n -

ning and in-

dustry-leading

MATT Con-

struction as

the project’s pre-construction general

contractor.

“We are truly inspired by the vision

for the Armenian American Museum

and we are proud to be part of the team

that will help bring this incredibly im-

portant, valuable, and timely cultural

and educational center to fruition,”

stated MATT Construction Vice Presi-

dent Joe Healy.

MATT Construction is a family and

employee-owned general contractor

that has built some of the most memo-

rable buildings in California. The firm

prides itself on helping museums build

on-budget and on-schedule structures

that align with their missions and cele-

brate their collections and programs.

The award-winning firm has received

numerous recognitions in the industry

including AIA Los Angeles’ Building

Team of the Year Award and Presiden-

tial Award.

MATT Construction’s notable mu-

seum and cultural projects include The

Broad, Petersen Automotive Museum,

Music Center Plaza, Skirball Cultural

Center, LACMA, Natural History Mu-

seum of Los Angeles County, Museum

of Tolerance, Academy Museum of Mo-

tion Pictures, Kidspace Museum,

Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,

and more.

“MATT Construction’s unparalleled

experience with iconic museum and cul-

tural centers makes them an invaluable

partner for the Armenian American Mu-

seum as we prepare the project for our

historic groundbreaking year,” stated

Executive Chairman Berdj Karapetian.

The Armenian American Museum is

currently in the pre-construction phase

of the project with plans to begin con-

struction in 2020.

MATT Construction will be guiding

and supporting the design team and

museum leadership on construction

planning, estimating, constructability,

value engineering, and project schedul-

ing during the pre-construction phase.


ARMENIAN AMERICAN MUSEUM

SELECTS MATT CONSTRUCTION

AS PRE-CONSTRUCTION

GENERAL CONTRACTOR

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

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

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

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

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

gence service.

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

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

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

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

of 16 and worked with Gevork to expose German agents.

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

group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.

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

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

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

but did not provide further details.

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

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

longed to his beloved Goar,”

Ivanov said.

In June 2017, Vladimir Putin

– himself a former KGB agent –

visited SVR headquarters and

praised secret agents including

the Vartanians. “They are mod-

est people, they don’t like to be

called heroes,” said the Russian

president.

Goar retired in 1986 but

continued to train young

agents.

The former Soviet spy

Mikhail Lyubimov said he

doubted that Russia would re-

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

the countries they worked”.

www.theguardian.com

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

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

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

2nd Annual Armenian

American Museum Gala

Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American

Museum Gala is sold out heading into the

signature event of the year on Sunday,

December 8, 2019 at The Beverly Hilton

in Beverly Hills, California. Hundreds of

supporters, community leaders, and pub-

lic officials are expected to attend the

Gala. The event will celebrate and sup-

port the landmark project as it ap-

proaches its historic groundbreaking

year.

“We are excited to join our supporters

and friends for a memorable evening in

support of the Armenian American Mu-

seum and we look forward to celebrating

our distinguished honorees for the

evening who inspire us through their

work and contributions,” stated Execu-

tive Chairman Berdj Karapetian. “The

2nd Annual Gala will mark a special oc-

casion as we approach our historic

groundbreaking year.”

The distinguished honorees of the

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

retary of Navy and Assistant Secretary of

Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles

County Supervisor Kathryn Barger, and

Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior

Partner Kenneth L. Khachigian.

Award-winning television personality

and Emmy nominated travel host Laura

McKenzie will serve as the Master of Cer-

emonies for the evening.

Major sponsors include Bank of

America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet

Barsoumian, Dickranian Foundation,

GASKA Alliance Foundation, Glumac,

JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.

Timmy and Seda Mardirossian, Massis

Kabob, Mgrublian Center for Human

Rights, New York Life Southern Califor-

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

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

Local News

There is no border dispute, there is aggres-
sion against sovereign territory of Armenia – 
Pashinyan

Talking with Putin, Pashinyan strongly 
highlights Armenian-Russian strategic 
partnership in the existing situation

Security Council Secretary of Armenia pres-
ents to U.S. Ambassador situation resulted by 
Azerbaijani attack

Fighting stops in the eastern 
borderline of the Republic of 
Armenia - MoD Armenia

OSCE Chairperson-in-Office 
concerned about reported 
incidents along Armenia-
Azerbaijan border

Xi Jinping, Biden discuss 
strategic issues of China-US 
relations

Ambassador Makunts 
presents to Deputy Assistant 
Secretary of State the 
situation on Armenian-
Azerbaijani border

The attack of the Azerbaijani armed 
forces against the eastern borderline 

of Armenia is a direct aggression against 
the sovereign territory of the Republic 
of Armenia, PM Pashinyan said at the 
extraordinary session of the Security 

Prime Minister Nikol Pashinyan had 
a telephone conversation with the 

President of the Russian Federation 
Vladimir Putin.
As ARMENPRESS was informed from 
the Office of the Prime Minister, the 
Prime Minister presented in detail the 
latest developments on the Armenian-
Azerbaijani border. Nikol Pashinyan 
stressed that the actions of the 
Azerbaijani Armed Forces are nothing 
but aggression against the sovereign 
territory of the Republic of Armenia. In 
the existing situation, the Prime Minister 
strongly highlighted the Armenian-

Secretary of the Security Council of 
Armenia Armen Grigoryan received 

Ambassador of the USA to Armenia 
Lynne Tracy.
As ARMENPRESS was informed from 
the office of the Security Council, Armen 
Grigoryan presented the situation on the 
Armenian-Azerbaijani border resulted 
by the Azerbaijani attack. The Security 
Council Secretary emphasized that 
these actions of Azerbaijan are a blow 

As a result of the agreement reached 
through the Russian mediation, hostil-
ities stopped in the eastern borderline 
of Armenia from 18:30, the situation has 
relatively stabilized, ARMENPRESS was 
informed from MoD Armenia.
“It should be reminded that on November 
16, at around 13:00, the units of the 
Azerbaijani Armed Forces attacked 
the Armenian positions located in that 
direction of the border. The adversary 
used artillery, armored vehicles, firearms 
of various calibers.
ԳՈՎԱԶԴ
As a result of the retaliatory actions 
of the Armenian side, the enemy has 
suffered a large loss of manpower, 
several units of military equipment 
have been destroyed or taken out of 
service. The Armenian side also has 
losses. At the moment, there are ver-
ified data about one victim, Meruzhan 
Harutyunyan,1991, a contract soldier. 
The number of injured is also being 
clarified. Another 12 servicemen have 
been captured,” the statement said.

Chairperson-in-Office of the OSCE, 
Sweden’s Foreign Minister Ann 

Linde has expressed her full support 
to the OSCE Minsk Group Co-Chairs 
who made a statement on November 15 
over the incidents along the Armenian-
Azerbaijani border.
“Share deep concern of Minsk Group 
Co-Chairs regarding reported incidents 
in the region, including those along 
Armenia-Azerbaijan border. Express my 
full support for their efforts and call on 
sides to de-escalate immediately and 
take steps to resolve outstanding issue”, 
Ann Linde said on Twitter.

Council.
Today, at about 13:00, the units of 
the Azerbaijani armed forces launched 
an attack in the eastern direction of 
Armenia’s borderline. 

Russian strategic partnership.
The commitment of the Armenian side 
to the trilateral statements of November 
9, 2020 and January 11, 2021 was 
reaffirmed.

Primate’s Message On 
Veterans Day

Veterans have been the reflection 
of God’s love and wisdom in the 
life of the world. Our reverence for 
their courage and valiance must be 
preserved for generations.
In a chaotic world, may their selfless 
service be the shining light and the 
beacon of hope for peace.
Let us devote the time and pray for 
our veterans.
Prayerfully,
Archbishop Hovnan Derderian
Primate

to Armenia’s democracy.
Armen Grigoryan reaffirmed the position 
of the Armenian side that the troops 
should be withdrawn simultaneously 
to the positions prior to the Azerbaijani 
invasion of May 12, 2021.  The Secretary 
of the Security Council also noted that 
Armenia is ready to start the process of 
demarcation, which, however, has noth-
ing to do with the Nagorno Karabakh 
issue.

China’s leader Xi Jinping and US 
President Joe Biden have discussed 

the strategic and fundamental issues of 
the relations between the two countries 
during a video conference, TASS reports 
citing China Central Television.
“The sides held a complete and pro-
found exchange of opinions on the 
strategic, comprehensive and funda-
mental issues of the development of 
Chinese-American relations as well as 
the important issues of mutual interest”, 
the TV channel noted.

Ambassador of Armenia to the USA 
Lilit Makunts held a phone conver-

sation with Dereck Hogan, Principal 
Deputy Assistant Secretary in the 
Bureau of European and Eurasian 
Affairs, ARMENPRESS was informed 
from the Armenian Embassy in the USA.
During the telephone conversation, 
the Armenian Ambassador briefed the 
Deputy Assistant Secretary of State on 
the situation on the border with Armenia 
following the military aggression of the 
Azerbaijani Armed Forces.
Ambassador Makunts stressed the need 
for immediate and targeted calls from 
the international community to condemn 
the military action taken by Azerbaijan 
against the sovereign territory of the 
Republic of Armenia.
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PASSES ARMENIAN

GENOCIDE
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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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The Armed Forces of Armenia took 
countermeasures. The adversary has 
suffered significant manpower losses. 
At least 6 armored vehicles have been 
destroyed. We have also suffered 
casualties, and we will provide verified 
information on the number.
Dear colleagues,
Dear compatriots,
The current developments can be 
unequivocally assessed as a direct 
aggression against the sovereign ter-
ritory of the Republic of Armenia. As 
a result of the aggressive actions of 
Azerbaijan launched on May 12 of this 
year, Azerbaijan has occupied nearly 
41 square kilometers of the sovereign 
territory of the Republic of Armenia. 
Under the lights of silence of our inter-
national partners, Azerbaijan continues 
its aggressive actions. My assessment 
is unequivocal: Azerbaijan and the 
forces encouraging it are targeting 
our sovereignty, our statehood, our 
independence. Yes, today we had a 
difficult day, and we are living difficult 
days. But today we also showed that 
we are here, we exist, we are a state, 
we are a nation and the language of 
compulsion is inadmissible for us. We 
can negotiate, we can seek and find 
mutually acceptable solutions, we act 
as a responsible member of the inter-
national community. But we will not 
allow to speak with us in the language 
of arrogance.
I call on the international communi-
ty to make statements condemning 
Azerbaijani aggression, targeted state-

News from Armenia & Artsakh
There is no border dispute, there is aggres-
sion against sovereign territory of Armenia – 
Pashinyan

ments. Talks about border disputes 
are absurd and senseless. There is 
no border dispute, there is aggres-
sion against the sovereign territory of 
the Republic of Armenia. The borders 
between Armenia and Azerbaijan have 
been clear since the period of the 
Soviet Union, by the legally binding 
agreements.  And if the problem was 
the border dispute, Azerbaijan should 
have accepted our proposal of with-
drawing forces simultaneously from 
the borderline between Soviet Armenia 
and Azerbaijan, deploying international 
observers along the borderline and 
launching the process of demarcation 
and delimitation of borders long ago. 
Azerbaijan, that does not accept this 
proposal, is an aggressor state and 
must unequivocally withdraw its forces 
from the sovereign territory of Armenia. 
Its hopes to impose its will on Armenia 
are futile. The Government and the 
people of the Republic of Armenia 
are determined, and we will defend 
our sovereignty, territorial integrity, 
statehood and independence by all 
possible means.
At the same time, we continue to 
emphasize the need for a peaceful res-
olution of the situation, all our previous 
proposals are valid. We are committed 
to the provisions of the November 9 
and January 11 trilateral statements”, 
PM Pashinyan said.
At the beginning of the session the 
participants of the Security Council 
meeting honored the memory of the sol-
diers who fell defending the Motherland 
with a minute of silence.

Page 09

Xi Jinping, Biden discuss strategic issues...

The first half of the meeting lasted about 
1 hour 56 minutes after which the sides 
took a break. The second half of the 
meeting began at 11:06 Beijing time 

and lasted about 1 hour 18 minutes. In 
total, the talks lasted about 3 hours 14 
minutes.
This is the first official meeting between 
the two leaders since the US president 
assumed office in January 2021.

Local News
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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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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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The aspirations of the people 
of Artsakh were and are still 
challenged by Azerbaijan. 

The military solution was chosen as 
an option to solve the conflict both 
in the brief period of existence of 
two small Caucasian republics and 
after the fall of the Soviet Union. 
After the fall of the Soviet Union the 
parties again resorted to the military 
solution which was ended by the 
1994  armistice agreement signed 
in Bishkek by the representatives of Artsakh, Armenia and Azerbaijan. Artsakh 
and seven other districts      that surround it fell under the effective control of 
Armenian forces. On 27 September, 2020 Azerbaijan unleashed a war in an 
attempt to have full control over the territory of Artsakh. The outcome was 
that a significant part of Artsakh as well as all the surrounding territories fell 
under the Azerbaijani control.
The legal aspects of the Artsakh conflict were silenced by emotional discussions 
and irredentist hue and cry. In the present article I will try to shed light on the 
conflict from the legal perspective which is indeed a novel approach to 
narrating the story of the conflict. In particular, I will discuss whether and to what 
extent it is possible to use the international legal mechanisms and institutions for 
the solution and transformation of conflict.
 
The four resolutions of the UN Security Council and the obligations 
of Armenia: is Armenia an aggressor?
The UN Security Council adopted four resolutions (822; 853; 874 and 884) that 
refer to the Nagorno-Karabakh conflict. The resolution N822 was adopted 
immediately after Kelbajar district became under effective control of Armenian 
forces during the First Karabakh War.  The UN SC notes with alarm ‘’the 
escalation in armed hostilities and, in particular, the latest invasion of the 
Kelbajar (the Armenian endonym is Qarvajar) district of the Republic of 
Azerbaijan by the local Armenian forces’’ (United Nations, 1993). 
In this resolution, the Republic of Armenia was never mentioned as an occupying 
power by the UN SC and the subject that was referred were the local Armenian 
forces. Furthermore, in resolution N884, which was adopted after the Zangelan 
(the Armenian endonym is Kovsakan) district and the city of Horadiz fell under 
the effective control of the local Armenian forces, the UN SC  called upon the 
Government of Armenia ‘’to use its influence to achieve compliance by the 
Armenians of the Nagorny Karabakh region of the Azerbaijani Republic with 
resolutions 822 (1993), 853 (1993) and 874 (1993), and to ensure that the forces 
involved are not provided with the means to extend their military campaign 
further’’ (United Nations, 1993). This is the only specific mention of the Republic 
of Armenia indicated in the four UN resolutions. It should also be mentioned that 
the wording of the UN SC could have been stricter and it does not always use 
such restrained wording. For instance, in resolution N216 which was adopted 
regarding the situation in Southern Rhodesia the UN SC labels the local 
authorities as ‘’illegal racist minority regime’’ (United Nations, 1965). On the 
other hand, no strong wording was used by the UN SC with regard to the local 
Armenian forces of Artsakh. 
A mention must be made that except UN SC resolution N874, each and every 
resolution was adopted when new territories fell under the effective control 
of local Armenian forces. For example, as mentioned, resolution N882 was 
adopted when Qelbajar district (the Armenian endonym is Qarvajar) fell under 
the effective control of the local Armenian forces; resolution N853 is about 
Aghdam (the Armenian endonym is Akna) and finally resolution N884 is about 
Zangelan district (the Amrnian endonym is Kovsakan) and city of Horadiz. At the 
same time, the UN SC has never adopted any resolution that anyhow condemns 
the presence of the local Armenian forces in the territory that was part of 
Nagorny Karabakh Autonomous Oblast of Soviet Azerbaijan or demands the 
withdrawal of the forces. Therefore, one may infer that the UN SC has no 
reservation with the deployment of the local Armenian forces in the territory that 
used to be part of Oblast.  
 Now another question may arise: are the aforementioned four resolutions 
binding and, if yes, to what extent? According to the ICJ it might be determined 
based on the wording used in the resolutions. Normally, if strong words such as 
‘’demands’’, ‘’decides’’, ‘’under Chapter VII’’ signal that the UN SC intends its 
resolution to be binding. One might claim that the binding decision is 
supplemented with the power of use of force when the UN SC uses ‘’by all 
necessary means’’ wording (Henriksen, 2019, 264). However, in non-binding 
resolutions the Council frequently uses less strict wording such as ‘’recommends’’, 
‘’calls for’’ or ‘’appeals’’ (Henriksen, 2019, 264). As for the resolutions concerning 
the Nagorno-Karabakh conflict both strong and relatively softening vocabulary is 
used, however the close observation proves that the strong wording clearly does 
not outweigh. It is worth noting that in resolution N884 it called upon the 
Republic of Armenia and did not demand anything from it.
 Currently, against the background of the heightened tension in the region there 
are more and more voices exhorting the government to bring the issue before 
the Security Council. However, the necessity of consensus among the permanent 
five members (China, France, Russia, The United Kingdom and The United 
States) as well as the agreement of at least 8 members (out of 15) might make 

it impractical. Therefore, the efforts to raise the issue before the Security Council 
shall be paralleled with the quest of other appropriate institutional dimensions 
and legal mechanisms. 
 
In quest of appropriate legal mechanisms
First of all, let us discuss all the international courts where the case might 
theoretically be heard. It is both logical and natural to start with the ICJ. All the 
UN members are ipso facto members of the ICJ and the statute of the latter is 
annexed to the UN Charter (UN Charter, Article 92 and Article 93). The ICJ (aka 
the World Court) has jurisdiction to hear the case in the following cases:
•	 The parties to conflict sign an agreement enabling the ICJ to hear the 
case (also known as compromise)
•	 It is envisaged under the international treaty such as for example under 
Article 30 of 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment
•	 Under the Article 36 of the Statute of the ICJ the state declared that it 
recognizes as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation 
to any other state accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in 
all legal disputes concerning:
1. the interpretation of a treaty;
2. any question of international law;
3. the existence of any fact which, if established, would constitute a 
breach of an international obligation;
4. the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an 
international obligation
However, neither Armenia nor Azerbaijan did not make the aforementioned 
declaration under the Statute of the ICJ. Hence, the ICJ may have a jurisdiction 
over any legal dispute between Armenia and Azerbaijan only when both parties 
agree to submit the matter to the Court. Under such circumstance to enter the 
World Court Armenia has no choice but to find to a convention or equivalent legal 
instrument also ratified by Azerbaijan which envisages bringing the issue before 
the ICJ in case of the possible dispute. Recently, Armenia lodged such 
application against Azerbaijan arguing that the latter violated its obligations 
under International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (CERD) (ICJ, 2021).
Another international legal forum is the Permanent Court of Arbitration (PCA), 
which shares the same premises with the ICJ in the Hague. In short, neither Armenia 
nor Azerbaijan signed the PCA founding documents (the Conventions on Pacific 
Settlement of International Disputes). It is interesting to note that in the China v. 
Philippines case, which involved a territorial dispute in South China Sea, the 
PCA ruled in favor of the Philippines, however China refused to comply with the 
decision of the Arbitration (PCA, 2016). Moreover, the Vice Foreign Minister of 
China stated that China does not recognize and implement the award as the 
decision of the Arbitration is ‘’just a piece of waste paper’’ (Ministry of Foreign 
Affairs of the People’s Republic of China, 2016).
 The OSCE enables its member states to solve their issues peacefully through 
the arbitration court. However, unlike Armenia, Azerbaijan did not sign the 
Stockholm Convention on Conciliation and Arbitration within the OSCE (OSCE, 
2020). In addition, it is interesting to note that since 1994 when the Convention 
entered into force the Court, the annual budget of which is 95000 Swiss Frank 
did not here any single case (OSCE, 2021)!
 Besides the Arbitration Court the OSCE also possesses a number of political 
mechanisms aimed to prevent the conflict or to curtail the threat posed to the 
regional security. It has established a number of tools to monitor the 
implementation of commitments that participating states have undertaken within 
the human dimension (OSCE, 2011, 10). One of those mechanisms - the 
so-called “Berlin Mechanism” was adopted in June 1991 at the Berlin Meeting of 
the CSCE Council of Ministers. The Mechanism outlines measures that can be 
applied in the case of serious emergency situations that may arise from a 
violation of one of the Principles of the Helsinki Final Act or as the result of major 
disruptions endangering peace, security or stability. It foresees that, if any 
participating State concludes that such an emergency situation is developing, it 
may seek clarification from the State or the States involved (OSCE, 2011, 22). It 
should be noted that unlike Armenia, Azerbaijan has once availed itself of the 
opportunities enshrined in the Berlin Mechanism. On 6 April 1993, Azerbaijan 
requested an emergency meeting of the Committee of Senior Officials in regard 
to the situation in Nagorno Karabakh. Two weeks later, the Armenian Delegation 
presented clarifications under point 1 of the Mechanism, which was met with a 
renewed request for holding an Emergency Meeting formulated by Azerbaijan 
(OSCE, 2011, 25). However, the OSCE mechanisms, although being invoked by 
numerous states in different situations, are political rather than legal, thus 
they are in no way legally binding. Nevertheless, considering the big resonance 
of the OSCE mechanisms, Armenia may consider availing itself of the privileges 
of invoking them in case to deter the further escalation in the region.
 The Hague, which is considered to be a town of international courts, is also 
the  home for the International Criminal Court (ICC) which is in charge of hearing 
the cases involving crimes of aggression, crimes against humanity, crimes of 
genocide and war crimes. In short, Azerbaijan did not sign the Rome Statute of 
ICC and Armenia signed it, but did not ratify. Therefore, under Article 13 of the 
Rome Statute of ICC, the Court will have power to investigate the alleged 
criminal crimes only when it is referred to by the UN SC (ICC, 1998).

International Institutional Dimensions of the Artsakh Issue
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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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Environmental Damage Caused By Covid-19 Scientists Propose New Approach To 
Covid-19 Treatment

Healthcare

The only Court before which Armenia and Azerbaijan may bring cases against 
each other is the European Court of Human Rights (ECtHR). However, the 
power of the ECtHR is limited to the scope of the European Convention of 
Human Rights (Ratione materiae principle). In principle, it may render decisions only 
regarding cases that involve human rights violations in accordance with the 
Convention and is not competent to solve territorial disputes, for example.
Conclusion
The analysis shows how difficult it is to legally substantiate and justify that 
Armenia was or is an occupying power and it has committed its only obligation 
under the four resolutions of the UN Security Council. However, taking into 
account all the possible hurdles associated with bringing a case before the 
Security Council, Armenia shall also seek alternative institutional dimensions 
and legal remedies. ICJ can be among those alternatives     , though only in 
limited cases when it is envisaged in the legal instrument. ICC and PCA along 
with the OSCE Court of Conciliation and Arbitration can hardly be an option. 
ECtHR can probably be the most competent court, where Armenia may sue 
Azerbaijan without the consent of the latter, however, its power is limited to the 
scope of the European Convention of Human Rights. Armenia may also consider 
availing itself of the remedies enshrined in the mechanisms and procedures of 
the OSCE.
By Albert Hayrapetyan
Albert Hayrapetyan holds a PhD in Economics. He also holds MA degrees from 
College of Europe and American University of Armenia. He is a Senior researcher 
in ‘Amberd’ Research Center of Armenian State University of Economics and 
also an Lecturer at Chair of International  Economic Relations in Armenian State 
University of Economics. Mr. Hayrapetyan is also a Visiting Lecturer in the 
Southern Federal University. His main areas of interest include economic 
integrations, regionalism and international legal disputes.
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Against the background of the corona-
virus, as of August, more than 8 million 
tons of plastic waste were produced. 
Moreover, 25 thousand tons of that 
amount have already ended up in the 
oceans, according to a study published 
in the Proceedings of the National 
Academy of Sciences.
For these calculations, researchers at 
the University of California (US) and the 
Nanjing University (China) used a model 
that reproduces the spread of plastic 
waste (face masks, test kits, hospital 
waste) in the aquatic environment in 
193 countries, and how it decomposes 
in sunlight and under the influence of 
plankton, floats on the surface of the 
oceans, and descends to their depths.
It turned out that the COVID-19 pan-
demic has led to an additional 8.6 million 

The SLR14 RNA hairpin, developed 
by American scientists, activates the 
production of type I interferons in the 
body (the main instrument of the innate 
immune response) and protects against 
coronavirus infection. This is discussed 
in an article published in the Journal of 
Experimental Medicine.
The body’s first line of defense against 
the SARS-CoV-2 coronavirus depends 
on the work of the RIG-I receptors, which 
recognize the genetic material of the 
virus and trigger the production of type 
I interferons, signaling molecules that in 
turn promote the production of proteins 
that suppress viral replication. Interferon 
treatments have been shown to be effec-
tive in reducing deaths from COVID-19, 
but they remain very expensive.
Scientists at the Yale School of Medicine 
have proposed a cheaper alternative 
to interferon treatment: giving patients 
hairpins – elements of the secondary 
structure of RNA – that mimic the genetic 
material of the coronavirus and activate 
RIG-I receptors. Scientists have tested 
their new treatment approach in mice 
infected with coronavirus.
A single dose of SLR14 was sufficient to 
protect rodents from severe disease and 

tons of plastic waste. Hospitals account 
for 87.4% of all this waste. The use of 
disposable masks is 7.6%, and the test 
kits—0.3%. The largest amount of—the 
25,900 tons of—garbage was brought to 
the ocean by rivers, 73% of which flow 
in Asia. The three main polluters are 
the Shatt al-Arab, Indus, and Yangtze 
Rivers.
Researchers warn that in 3 to 5 years, 
most of the current garbage in the 
oceans will end up on the beaches, or 
sink to the bottom of the oceans. At the 
same time, some of it will remain in the 
depths of the oceans, and of particular 
concern to researchers—in the Arctic 
Ocean where a near-polar zone of 
plastic accumulation may form by the 
year 2025.

death. When administered immediately 
after infection, the therapy was even 
more effective than interferon treatment.
Moreover, SLR14 also protected against 
new strains of the coronavirus, including 
the delta variant. In mice with weakened 
immunity, the drug was able to almost 
completely cleanse the body of the 
virus. According to the researchers, 
this will allow them to treat patients with 
weakened immunity, the effectiveness 
of existing vaccines for which is greatly 
reduced.
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հազարամեայ հայրենիքէն ներս թէ 
դուրս՝ արտասահմանի մէջ։ Հայրենի 
պետականութեան կորուստին 
դիմաց, Տոքթ. Սիմոնեան շեշտեց. 
«Հայ ժողովուրդին շուրջ ամէն բան 
փուլ եկաւ, բայց կանգուն մնաց 
կարեւորագոյնը՝ Հայ մշակոյթը եւ զայն 
խորհրդանշող հարուստ, հոյակերտ ու 
պատկառելի լեզուն Մեսրոպատառ։ 
...Ուրեմն ի՞նչ է Մշակոյթը. այն հզօ-
րագոյն ուժը, որ կարողացած է մեզ 
պահել դարերու աննկարագրելի 
վտանգներէն», մատնանշեց ան։
Օրուան գլխաւոր բանախօսն էր 
Ֆրեզնոյի համալսարանի Հայագի-
տական ուսմանց կեդրոնի տնօրէն 
Փրոֆ. Պարլօ Տէր Մկրտիչեան։ Յարգելի 
բանախօսը հայերէն եւ անգլերէն 
լեզուներով կարեւորեց մշակոյթին 
դերը հայ կեանքին մէջ, այբուբենն 
ու Մեսրոպ Մաշտոցը սեպելով «զէնք 
եւ վահան»։ Փրոֆեսորը անդրա-
դարձաւ հայերէնի հնդեւրոպական 
լեզուաճիւղին. նշեց, թէ հայկական 
մշակոյթը ունի ստեղծագործ ոգի 
մը։  Ան ըսաւ, թէ հպարտ ենք մեր 
մշակոյթով եւ առաջարկեց, որ լեզուն 
նոր ձեւերով մօտեցնենք նոր սերուն-
դին եւ շարունակենք ստեղծագործել։ 
«Թող հայ մշակոյթը հազար տարի 
ե՛ւս ապրի» հռետորական ոճով 
եզրափակեց ան։

Սրտի խօսքով հանդէս եկաւ վսեմաշուք 
հիւպատոս Դոկտ. Արմէն Բայբուր-
դեան։ Ան բարձրօրէն գնահատեց 
«Զուարթնոց» մշակութային մարմինին 
ստեղծման ջանքն ու ճիգը։ Ողջունեց 
ներկայութիւնը հիւր փրոֆեսորին եւ 
արժեւորեց Ֆրեզնոյի համալսարանի 
հայագիտական կեդրոնի աշխա-
տանքները։ Ան շեշտեց, թէ «քրիստո-
նէութիւնը հայկականացուել է մեր 
մշակոյթի միջոցով», աւելցնելով, թէ 
մշակոյթը պահելը քիչ է, այն պէտք 
է զարգացնել։ Հայրենիքը նկատելով 
կարեւորագոյն աղբիւր մեր մշակոյթի, 
Դոկտ. Բայբուրդեան կարեւորեց 

Հայաստանեայց եկեղեցւոյ եւ թեմերուն 
դերը, որոնք մշտապէս սատար կը 
կանգնին մեր մշակոյթին։ Հայրենի 
դիւանագէտը, իր խօսքի աւարտին, 
անդրադարձաւ «մշակութային 
դիւանագիտութեան» հզօր ազդակին։
Գեղարուեստական յայտագիրը ճոխ 
էր եւ բազմաժանր։ Աշակերտուհի-
ներ Լորիկ Արթինեան (Sound of 
Children) եւ Էլեն Վարդանեան 
(Blair High School) հանդէս եկան 
բանաստեղծութիւններով, UCLA-ի 
ուսանողուհիներ Ալեքսանդրա եւ Լիլիա 
Եարալեան քոյրեր՝ զուգերգ եւ նուագ 
քանոնի վրայ, Ռուբէն Յարութիւնեան՝ 
դուդուկ, Մերուժան Մարգարեան՝ 
ջութակ, ինչպէս նաեւ ազգագրական 
պարերով խանդավառեց Վարդան 
եւ Արմինէ Աղաջանեաններու 
«Զուարթնոց» պարախումբը։
Հանդիսութեան աւարտին, Լոս 
Անճելըսի մէջ գործող զանազան 
ամենօրեայ ու շաբաթօրեայ դպրոց-
ներու նախկին թէ ներկայիս 
գործող հայերէնի վաստակաշատ 
ուսուցչուհիներ եւ ուսուցիչներ 
պատուըուեցան Առաջնորդարանին 
ու «Զուարթնոց» մշակութային 
մարմինին կողմէ իրենց «մատուցած 
երկար տարիներու հայերէն լեզուի 
ուսուցման բարեբաստիկ առիթով»։ 
Այդ պատուին արժանացան նախկին 
ուսուցիչներ՝ Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, 
Նազիկ Գոճայեան, Գէորգ Պետիկեան, 
Դոկտ. Էլլի Անդրէասեան, Լուիզա 
Իւթիւճեան, Աշխէն Իսբէնճեան, 
Հերմինէ Սահակեան, Արփի Արսլա-
նեան, Մէյրի Պոյաճեան, Լինա 
Արսլանեան, Էմմա Ումրոյեան, 
ինչպէս նաեւ Տաթեւ Կարապետեան, 
Արաքս Գումրուեան, Անահիտ 
Դաւթեան, Ռուզան Բաղդասարեան, 
Յովհաննէս Սրկ. Գումրուեան, Սեդա 
Աբաջեան, Մարալ Դաւիթեան, Անի 
Մարսէլեան, Բէկի Ճինպաշեան, Ցոլին 
Գէորգեան,  Լիզա Մանոյեան, Լուսի 
Մէնէշեան, Ազնիւ Սարայտարեան, 
Սոնա Պատալեան, Լենա Էքմէք-
ճեան, Մայտա Պապումեան, Նորայր 
Տատուրեան, Լինտա Գանտիլեան, 
Նորա Պուլտուքեան, Մարօ 
Գույումճեան, Հրաչ Սեփեթճեան, 
Քնար Պօղոսեան, Թագուշ Նալպան-
տեան, Աննա Եարալեան եւ Մարալ 
Ոսկեան։ Գնահատագիրերուն 
կողքին մեծարեալները ստացան  

Առաջնորդարանի հրատարակու-
թիւններէն օրինակներ եւ զոյգ մը 
վարդ՝ որպէս խորհրդանիշ տասնա-
մեակներու քրտնաջան վաստակի։

Առաջնորդ Սրբազան Հօր խօսքը 
արտասանեց Գերշ. Հայր Տաճատ Ծ. 
Վրդ. Եարտըմեան ի բացակայութեան 
Յովնան արքեպիսկոպոսի, ուր ան կը 
շնորհաւորէր «Զուարթնոց» մարմինի 
տասնամեակը, մաղթելով նորանոր 
յաջողութիւններ։ Հայր Տաճատ 
անդրադարձաւ մշակոյթը պահելու 
դժուարութիւններուն, քաջալերեց 
հայերէնախօսութիւնը եւ շեշտեց 
«ուսուցչական ասպարէզը հրապուրիչ 
դարձնելու հրամայականը»։ Ան 
ներկաներուն յանձնեց երկու բառ՝ 
«ինքնաքննութիւն եւ վերարժեւորում», 
ուր խտացած կը տեսնենք մեր երէկը, 
այսօրն ու վաղը։
Այս առիթով պատրաստուած յայտա-
գիր-գրքոյկը կը ներկայացնէր 
«Զուարթնոց»-ի տասնամեայ գործու-
նէութիւնը (աւելի քան 25 միջոցառում)  
լուսանկարներով ճոխացած։ Այս 
հանդիսութեան գլխաւոր հովանաւորն 
էր Տիկին Սիպիլ Աբրահամեան, ինչպէս 
նաեւ իրենց լուման բերած էին Դոկտ. 
Մարալ Տէպաղեան-Անճառկոլեան եւ 
Տէր եւ Տիկին Վարդգէս եւ Ռամելա 
Սերոբեաններ։
Կը շնորհաւորենք Արեւմտեան թեմի 
«Զուարթնոց» մշակութային մարմինի 
բոլոր անդամները գլխաւորութեամբ 
անոր գրասէր ու մշակութասէր ատե-
նապետին՝ Տոքթ. Սիմոն Սիմոնեանին։ 
Անտարակոյս, բաց մը լրացնելու միտող 
ձեր տասնամեայ աշխատանքը տուած 
է իր պտուղը։ Բարի երթ դէպի երկրորդ 
տասնամեակ։ 

Զ.

Տոքթ. Սիմոն Սիմոնեան

Փրոֆ. Պարլօ Տէր Մկրտիչեան

Դոկտ. Արմէն Բայբուրդեան

ՀՀ հիւպատոս Դոկտ. եւ Տիկ. Արմէն եւ Իվէթ Բայբուրդեաններ, Հայր 
Տաճատ Եարտըմեան եւ Փրոֆ. Պարլօ Տէր Մկրտիչեան շրջապատուած 
«Զուարթնոց» մշակութային մարմինի անդամներով. Տոքթ. Յարութ 
Եաղսըզեան, Լենա Սիմոնեան, Տոքթ. Սիմոն Սիմոնեան, Սոնիա 
Պապայեան, Արա Պապայեան, Մելինէ Աղաջանեան, Աւետիս Մարգարեան, 
Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Ալիս Իսկենտէրեան եւ Վահէ Իսկենտէրեան։ 

Յանձնախումբը շրջապատուած ուսուցիչներով եւ ուսուցչուհիներով

Ամերիկահայ Կեանք

Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմ
«Զուարթնոց» Մշակութային Մարմինի Տասնամեակի Տօնակատարութիւն
Հայերէնի Ուսուցիչը Ի Պատուի

Տասը տարիներ առաջ, 2011 թուա-
կանին, Հայաստանեայց Առա-
քելական եկեղեցւոյ Հիւսիսային 
Ամերիկայի Արեւմտեան թեմի 
բարեխնամ առաջնորդ՝ Տէր Յովնան 
Արքեպիսկոպոսի հովանաւորու-
թեամբ ծնունդ առած «Մշակութային 
մարմինը» հետագային կոչուեցաւ 
«Զուարթնոց», եւ «որուն գլխաւոր 
առաքելութիւնը եղաւ, բազմատեսակ 
ծրագիրներով սատարել հայոց լեզուի, 
գրականութեան, մշակոյթի եւ տոհմիկ 
աւանդութեանց պահպանման, ինչպէս 
նաեւ ամրապնդել այն հաւատքը, թէ 
հայրենիքն է անխախտ կռուանն 
ու փարոսը սփիւռքահայութեան», 
յայտագիր-գրքոյկին մէջ կը նշէ 
«Զուարթնոց»-ի ատենապետ՝ Տոքթ. 
Սիմոն Սիմոնեան։

Տօնակատարութիւնը տեղի ունեցաւ 
Կիրակի, 7 Նոյեմբեր 2021-ի երե-
կոյեան, Փասատինայի Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ «Կիրակոս» 
սրահին մէջ։ 
Ներկայ էին մեծ թիւով հայերէնի 
նախկին թէ ներկայիս գործող 
ուսուցիչներ, որոնք յատկապէս 
հրաւիրուած էին կազմակերպիչ 
մարմինին կողմէ որպէս օրուան 
մեծարեալներ։ Արդարեւ, գեղեցիկ եւ 
օրինակելի քայլ մը, որուն արժանի 
են բոլո՛ր հայ դասատուներն ու 
տնօրէնները, բայց յատկապէս հայոց 
լեզուի, գրականութեան, պատմու-
թեան, կրօնքի, երաժշտութեան 
ուսուցիչ-ուսուցչուհիները։
Որպէս գլխաւոր բանախօս հրաւի-
րուած էր Ֆրեզնոյի համալսարանի 
Հայագիտական բաժինի պատասխա-
նատու Փրոֆ. Պարլօ Տէր Մկրտիչեանը։ 
Հանդիսութիւնը իրենց ներկայու-
թեամբ կը պատուէին Լոս Անճելըսի 
մօտ ՀՀ գլխաւոր հիւպատոս, դեսպան 
Դոկտ. Արմէն Բայբուրդեանն ու ազնիւ 
տիկինը։
Մշակութային մարմինի ատենապետ 
Տոքթ. Սիմոն Սիմոնեան բացման 
խօսքին մէջ կարեւորեց մշակոյթի, 
յատկապէս հայ մշակոյթին դերը 
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Կիպրոս
Նիկոսիոյ Մէջ Բացումը Կատարուեցաւ Կիպրոս-Հայկական Բարեկամութեան Պուրակին

Լիբանան
Մեր Ժողովուրդը Պէտք է Ցուցաբերէ Ամուր Միասնականութիւն, Աննկուն Կամք եւ 
Անզիջող Կեցուածք. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Իրան
Երբ Խօսքը Կը Վերածուի Գործի. Ներկայացուած է Սանահին Բաբաջանեանի 
«Տիեզերքում Դեգերելիս» Խորագիրով Ցուցահանդէսը

Չորեքշաբթի, 10 Նոյեմբեր 2021-ին, 
Նիկոսիոյ Արմենիաս փողոցի վրայ 
բացումը կատարուեցաւ Կիպրոս-
Հայկական Բարեկամութեան Պուրա-

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթո-
ղիկոսը ազրպէյճանական ուժերու 
Սիւնիք ներխուժման վերաբերեալ կը 
յայտարարէ.
«Արցախեան 44-օրեայ պատերազմէն 
հազիւ տարի մը անցած, ահաւասիկ 
նոյն թշնամին, աշխարհին դիմաց, 
արհամարհելով մարդկային իրաւանց 
հիմնական սկզբունքները եւ ոտնա-
կոխելով միջազգային օրէնքները, իր 
ոճրային արարքները Հայաստանի 

կին, ուր զետեղուած յուշակոթողին 
բացումը կատարեց Խորհրդարանի 
նախագահ Անիթա Տիմիթրիու։
Կիպրահայ համայնքի անդամներէ 

նկատմամբ կը շարունակէ։
Յստակ են թշնամիին հետապնդած 
նպատակները։
Հայաստանի դաշնակիցներուն եւ 
բարեկամ նկատուող երկիրներուն 
լռութիւնը տարօրինակ է։
Այս կացութեան դիմաց, մեր 
ժողովուրդը՝ Հայաստանի, Արցախի 
եւ Սփիւռքի մէջ, պէտք է ցուցաբերէ 
ամուր միասնականութիւն, աննկուն 
կամք եւ անզիջող կեցուածք»։

եւ կիպրական կառավարութիւնը 
եւ պետութիւնը ներկայացնող 
բարձրաստիճան պաշտօնակա-
տարներէ բաղկացած հոծ բազմու-
թեան ներկայութեան տեղի ունեցաւ 
բացման արարողութիւնը։ Սթրովոլոսի 
Քաղաքապետարանի եւ Կիպրոսի 
Եւրոպական Համալսարանի ֆանֆա-
ռին կողմէ՝ Կիպրոսի եւ Հայաստանի 
Հանրապետութիւններու ազգա-
յին քայլերգներու հնչումէն ետք, 
յաջորդաբար ելոյթ ունեցան, աղօթքով 
եւ խօսքով, Կիպրոսի Յոյն-Ուղղափառ 
եկեղեցւոյ Պետ Խրիսոստոմոս Բ 
Արքեպիսկպոսի ներկայացուցիչը, 
Կիպրահայոց Թեմի Կաթողիկոսական 
Փոխանորդ Տէր Խորէն Արքեպիսկո-
պոս Տողրամաճեան, Սթրովոլոսի 
Քաղաքապետ Անտրէաս Պապախա-

րալամպուս, Հայ Համայնքի Պետա-
կան Ներկայացուցիչ Վարդգէս 
Մահտեսեան, երկու երգերով՝ Սուրբ 
Աստուածածին երգչախումբը, 
երկու պարերով՝ Համազգայինի 
Սիփան պարախումբը, Հայաստանի 
Հանրապետութեան Կիպրոսի մօտ 
նորանշանակ դեսպան Տիգրան 
Մկրտիչեան եւ ձեռնարկը հովա-
նաւորող՝ Հանրապետութեան 
նախագահ Նիկոս Անաստասիատը 
փոխարինող՝ Խորհրդարանի նախա-
գահ Անիթա Տիմիթրիու, որ ձեռնարկի 
աւարտին, Պետական Ներկայացուցիչ 
Վարդգէս Մահտեսեանի եւ Սթրո-
վոլոսի Քաղաքապետ Անտրէաս 
Պապախարալամպուսի ընկերակցու-
թեամբ կատարեց յուշակոթողի 
բացումը։ Յաջորդեց ընդունելութիւն։

Թեհրանի «Արան» ցուցասրահին մէջ 
բացուած է Սանահին Բաբաջանեանի 
«Տիեզերքում դեգերելիս» խորագիրով 
անհատական ցուցահանդէսը: Այս 
մասին կը տեղեկանանք «Ալիք»-էն։
Սանահին Բաբաջանեանը ժամա-
նակակից հայ նկարիչ է, որուն 
համար փորձարկումները, նոր 
տարածքներու բացայայտումը կը 
կազմեն իր արուեստի անբաժան 
մասը: Երբեք չվախնալով կտրուկ 
քայլեր ընելէ, հարցեր ուղղելէ՝ ան 
երիտասարդ տարիքէն սկսած անվե-
րապահ նուիրուած է արուեստին: 
Սանահինը արդէն հասցուցած է իր 
ստեղծագործութիւնները ցուցադրել 
մայրաքաղաքի հանրածանօթ 

ցուցասրահներուն մէջ։
Երիտասարդ արուեստագէտը կը 
շարունակէ իրեն համար բացայայտել 
ժամանակակից գեղանկարչութիւնը՝ 
իբրեւ դրսեւորման անսահմանափակ 
դաշտ՝ փնտռելով ինքնութեան համար 
միջանկեալ տարածութիւններ։
Սանահին իր ցուցասրահը բաժնած է 
երկու մասի։ Այնտեղ ներկայացուած 
են ստեղծագործութիւններ փայտով 
եւ կտաւի վրայ աշխատութիւններ՝ 
ընդգրկելով, իրանական եւ հայկական 
ճարտարապետական եւ մշակու-
թային փոխկապակցուածութիւնը, ուր 
ընդգծուած է՝ երկու մշակոյթներուն 
միջեւ անքակտելի կապը։

Սուրէն Պապիկեան Նշանակուեցաւ 
Պաշտպանութեան Նախարար

Արշակ Կարապետեան ազատուած 
է պաշտպանութեան նախարարի 
պաշտօնէն, այդ պաշտօնին նշա-
նակուած է Սուրէն Պապիկեանը: Այս 
մասին կը տեղեկանենք ՀՀ նախա-
գահի հրամանագրերէն:
Հրամանագրերը՝ ստորեւ.
«Հիմք ընդունելով վարչապետի առա-
ջարկութիւնը՝ համաձայն Սահմա-
նադրութեան 131-րդ յօդուածի, 
ինչպէս նաեւ «Կառավարութեան 
կառուցուածքի եւ գործունէութեան 
մասին» օրէնքի 5-րդ յօդուածի 1-ին 
մասի. Արշակ Կարապետեանին ազա-
տել պաշտպանութեան նախարարի 
պաշտօնից»:
«Հիմք ընդունելով վարչապետի առա-
ջարկութիւնը` համաձայն Սահմա-
նադրութեան 131-րդ յօդուածի, 

ինչպէս նաեւ «Կառավարութեան 
կառուցուածքի եւ գործունէութեան 
մասին» օրէնքի 5-րդ յօդուածի 1-ին 
մասի. Սուրէն Պապիկեանին նշանա-
կել պաշտպանութեան նախարար»:
Նշենք, որ ՀՀ նախագահի մէկ այլ 
հրամանագրով՝ Սուրէն Պապիկեանը 
ազատուած է ՀՀ փոխվարչապետի 
պաշտօնէն:
«Հիմք ընդունելով վարչապետի առա-
ջարկութիւնը՝ համաձայն Սահմա-
նադրութեան 131-րդ յօդուածի, 
ինչպէս նաեւ «Կառավարութեան 
կառուցուածքի եւ գործունէութեան 
մասին» օրէնքի 5-րդ յօդուածի 1-ին 
մասի. Սուրէն Պապիկեանին ազա-
տել փոխվարչապետի պաշտօնից», 
ըսուած է հրամանագրին մէջ:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
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Հայագէտ Ֆրետերիք Մաքլէրին Այցը՝ Հայաստան Եւ Պոլիս

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Եւրոպացի հայագէտներուն մէջ 
իր ուրոյն տեղը ունի ֆրանսացի 
գիտնական եւ հայագէտ Ֆրետերիք 
Մաքլէր, որ հայ ժողովուրդին 
նուիրուած իր յօդուածներով եւ 
ուսումնասիրութիւններով անգնա-
հատելի ծառայութիւն մատուցած 
է հայագիտութեան: Անոր աշխա-
տութիւնները վերաբերած են 
կրօնքին, հայ ժողովուրդի պատմու-
թեան, աշխարհագրութեան, բանա-
հիւսութեան, գրականութեան, մշա-
կոյթի զանազան բնագաւառներուն 
եւ հրատարակուած են եւրոպական 
հրատարակութիւններու կողմէ:
Մաքլէր աշակերտած է ֆրանսացի 
ծանօթ պատմաբան եւ հայագէտ 
Օկիւստ Քարիէրին, որմէ սորված է 
հայերէն, ասորերէն եւ եբրայերէն: 
1888 թուականին լոյս ընծայած է 
«Դանիէլ մարգարէի անվաւեր հայերէն 
յայտնութիւններ» աշխատութիւնը, 
որով սկսած է անոր հայագիտական 
գործունէութիւնը:
1911-1937 թուականներուն Մաքլէր 
հայոց լեզու դասաւանդած է Փարիզի 
Ապրող լեզուներու արեւելեան 
բարձրագոյն դպրոցին մէջ: Ուրիշ 
նշանաւոր ֆրանսացի հայագէտի՝ 
Անթուան Մէյէի հետ, Մաքլէր 
հրատարակած է «Revue des études 
arméniennes» ամսագիրը, միասին 
հիմնած են հայագիտական ընկերու-
թիւն մը, իսկ Անթուան Մէյէի մահէն ետք՝ 
1905-1938 թուականներուն, Փարի-
զի Արեւելեան լեզուներու դպրոցին 
մէջ դասաւանդելով հայոց լեզու 
(գրաբար եւ աշխարհաբար), հայոց 
պատմութիւն, աշխարհագրութիւն, 
Մաքլէր պատրաստած է բազմաթիւ 
հայագէտներ:
Ֆրանսայի եւ ընդհանրապէս Եւրո-
պայի մէջ հայագիտութեան յետագայ 
զարգացման համար եւ հայութեան 
խնդիրները անկողմնակալ ձեւով 
աշխարհին ներկայացնելու գործին 
մէջ անպայման կը նշուի անոր 
ունեցած անուրանալի դերը: Ի դէպ, 
Փարիզի Ազգային գրադարանին մէջ 
պահուող հայ ձեռագրերուն ցուցակը 
առաջիններէն մէկը ան կազմած եւ 
հրատարակած է, որուն լուսանկարը 
նիւթին կը կցենք:
ԺԱՄԱՆՈՒՄ ԷՋՄԻԱԾԻՆ
Մաքլէր ծնած է 1869 թուականին: 
1909 թուականին՝ յուլիս-հոկտեմբեր 
ամիսներուն, իր քառասուն տարե-
կանին, ան ուղեւորութիւն մը կատարած 
է դէպի Հայաստան՝ դէպի Էջմիածնայ 
վանք. այդ ուղեւորութեան նպատակը 
գիտական ուսումնասիրութիւնն էր: 
Հայագիտութեամբ հետաքրքրուած 
ֆրանսացին ծրագրած էր ուսումնա-
սիրել հայերէն ձեռագիր Աւետա-
րաններ եւ յետագային, այդ ուսումնա-
սիրութեան իբրեւ արդիւնք, հրատա-
րակած է «Աւետարանի հայերէն 
բնագիրը»:
Ըստ հայրենի «Լրաբեր» հանդէսի 
մէկ հրապարակման (տպագրուած 
1969-ին), կը տեղեկանանք, որ 
մինչեւ Հայաստան երթալը, Մաքլէր 
կ՚այցելէ Վիեննա, ուր Մխիթարեան 
միաբանութեան թանգարանին մէջ 
կ՚ուսումնասիրէ հոն պահուող յունարէն 
տապանագիր մը եւ մատենադարանի 
նոր ստացած հայերէն ձեռագրերը։
1909 թուականի յուլիս ամսուն 
Էջմիածնի մէջ Մաքլէրը կ՚ընդունին 
կաթողիկոսական տեղապահ Սուրէ-
նեանցը, մատենադարանապետ 

Մեսրոպ Տէր-Մովսէսեանը եւ հայագէտ 
Գալուստ Տէր-Մկրտչեանը։
Յատկանշական է, որ Էջմիածնի 
մէջ Ֆրետերիք Մաքլէր հանդիպած 
է նաեւ Կոմիտասին, որուն հետ, 
ի դէպ հասակակիցներ են, նոյն 
թուականին ծնած են երկուքն ալ: 
Կոմիտասի ուղեկցութեամբ Մաքլէր 
կ՚այցելէ Էջմիածնի Գայիանէ, 
Հռիփսիմէ եւ Շողակաթ վանքերը, 
միասին կ՚ուղեւորուին Օշական, 
Աշտարակ, Մուղնի, Կարպի, Ուշի, 
Սաղմոսավանք, Օհանավանք, 
Գեղարդ, բոլոր այս վայրերուն մէջ ան 
կը ծանօթանայ հին յուշարձաններուն, 
կը լուսանկարէ եւ զանոնք կը 
հրատարակէ իր աշխատութիւններուն 
մէջ՝ ծանօթագրելով ամէն մէկ կոթող 
եւ բոլոր նկարագրութիւններուն մէջ 
ցոյց տալով հայ ժողովուրդի հոգեւոր 
ժառանգութեան համամարդկային 
արժէքը:
Հայկական բնակավայրերու մէջ Մաքլէր 
նաեւ հետաքրքրուած է հայկական 
աւանդական ծէսերով, շրջաններու 
բնորոշ տօներով, աւանդութիւններով 
եւ մանաւանդ վանքերուն մէջ կատա-
րուող ուխտագնացութիւններով: Ան 
նկարագրած է որոշ գիւղերու մէջ 
պահպանուած այնպիսի պաշտա-
մունքներ, որոնք հեթանոսութե-
նէն եկած էին. օրինակ՝ օձերու 
պաշտամունքը, բան մը, որ այսօր 
անշուշտ վերացած է:
Իր աշխատութեան մէջ Մաքլէր 
զատ բաժին մը միայն Զուարթնոցի 
տաճարին յատկացուցած է, 
անդրադառնալով անոր կառուցման 
պատմութեան եւ աւերման, պեղում-
ներուն եւ ճարտարապետ Թորոս 
Թորամանեանի վերականգնած 
յատակագիծին: Բնականաբար, 
աւելի մանրամասնօրէն նկարագրած 
է Էջմիածնի յուշարձանները, զորս 
ուսումնասիրելու աւելի երկար առիթ 
ունեցած է:
Նոյն «Լրաբեր» հանդէսը, յենելով 
Մաքլէրի՝ Հայաստանէն վերադառնալէ 
ետք 1911 թուականին Փարիզի մէջ 
ներկայացուցած զեկուցումին վրայ, 
կը գրէ, որ Ֆրետերիք Մաքլէրի 
ուշադրութենէն չեն վրիպած իր 
այցելած գիւղերու բնակչութեան 
վիճակը եւ անոնց զբաղմունքը: 
Օրինակ՝ ան կը նշէ, թէ Աշտարակի 
շրջանի որոշ գիւղերուն մէջ 
բնակութիւն հաստատած թաթար եւ 
քիւրտ հովիւները համերաշխ կ՚ապրին 
հայերուն հետ եւ մահմետականները, 
մզկիթ չունենալու պատճառով, հայոց 
եկեղեցին կը յաճախեն:
1909 թուականի սեպտեմբերին 
Էջմիածինէն վերադառնալու ճամբուն 
վրայ, գիտնականը որոշ ժամանա-
կով կանգ առած է Թիֆլիզ քաղաքը: 
Հոս նոյնպէս ուսումնասիրած է 
մանաւանդ հայկական հետքը, 
քաղաքի հայ բնակչութեան, հայկական 
միութիւններու, մամուլի, հայկական 
թատրոնի, հայ գրողներու մասին 
մանրամասն տեղեկութիւններ 
հաղորդելով եւ արձանագրելով, որ 
հայերը գրաւած են Թիֆլիզի գրեթէ 
բոլոր բնագաւառները:
Թիֆլիզի մէջ հանդիպած է այդ 
ժամանակ արդէն 84 տարեկան 
Գաբրիէլ Սունդուկեանին, զայն 
նկատելով «հայ թատրոնի հայր», 
եւ Եւրոպայի մէջ յետագային, իր 
դասախօսութիւններուն ընթացքին, 
ներկայացուցած է Սունդուկեանը, 
անոր գործերը, ինչպէս նաեւ ուրիշ հայ 
թատերագիրներ: Սունդուկեանի հետ, 

ի դէպ, ֆրանսերէն զրուցած են, քանի, 
որ, ինչպէս յայտնի է՝ թիֆլիզահայ մեծ 
թատերագէտը բազմալեզուակիր էր՝ 
կը տիրապետէր ոչ միայն ֆրանսե-
րէնին, այլեւ գրաբարին, լատիներէնին, 
իտալերէնին, ռուսերէնին եւ այլ 
լեզուներու:
ԴԷՊԻ ՊՈԼԻՍ
Նոյն թուականի հոկտեմբերի երկրորդ 
կիսուն Մաքլէր ծովային ճամբով 
կ՚ուղեւորուի Պոլիս, ճանապարհին 
հարուստ տեղեկութիւններ կը 
հաւաքէ իր հանդիպած ծովափնեայ 
քաղաքներու՝ Պաթումի, Տրապիզոնի, 
Օրտուի, Սամսունի, Պաֆրայի, 
Ինեպոլուի հայութեան մասին։ Այնպիսի 
մանրամասն տեղեկութիւններ գրի 
առած է, ինչպիսիք են հայերուն 
թիւը, դպրոցները եւ միւս հայկական 
կառոյցները, այդ քաղաքներուն մէջ 
հայերուն ունեցած հասարակական եւ 
տնտեսական դիրքը եւ այլն:
Ան աւելի մանրամասն նկարագրած 
է պոլսահայութեան կեանքը, նկա-
տելով, որ քաղաքին վարչական 
կառոյցներուն եւ առեւտուրի ցանցին 
մէջ հայերը լաւ դիրք գրաւած են, 
ունին մամուլ, կազմակերպութիւններ, 
թատրոն եւ այլն: Հոս յատկապէս 
նշենք, որ ֆրանսացի հայագէտը իր 
յետճամբորդական զեկուցումին մէջ 
գովասանքով խօսած է պոլսահայ 
մամուլի բազմազանութեան եւ 
արժանիքներուն մասին եւ այդ մէկը 
մեծապէս գնահատած է, քանի որ նոյնը 
չէ տեսած պետական աջակցութիւն 
վայելող թրքական եւ յունական 
մամուլին մէջ: Գրած է հետեւեալը. 
«Նոյնիսկ հալածանքի ամենամռայլ 
օրերուն, հայերը Պոլսոյ մէջ ունեցած են 
հինգ կամ վեց օրաթերթ եւ նոյնքան ալ 
շաբթական հանդէսներ, մեծ մասամբ 
գրական, մինչդեռ թրքերէն եւ յունարէն 
լեզուներով հազիւ կը հրատարակուէր 
նոյնքան օրաթերթ եւ երկու կամ 
երեք պարբերական» («Լրաբեր» 
հանդէս, 1969 թուական, ըստ Մաքլէրի 
հաշուետուութեան ներկայացուած 
ֆրանսական պետութեան):
«Լրաբեր» հանդէսին մէջ յօդուածագիր 
Մ. Մինասեան կը գրէ, թէ պոլսահայ 
թատրոնի մասին խօսելով՝ Մաքլէր մեծ 
գովեստով կը յիշատակէ «Աբէլեան-
Արմէնեան» թատերախումբին 
ճաշակաւոր խաղացանկը եւ անոր 
արդիականութիւնը:
Օրթագիւղի Անտոնեան հայրերու 
վանքին մէջ Մաքլէր ուսումնասիրած 
եւ նկարագրած է «Թարգմանչաց» 
կոչուող հռչակաւոր Աւետարանը, որ 
ըստ աւանդութեան, ընդօրինակուած 
է մեր առաջին թարգմանիչներու 
ձեռագրէն:
Վ ի ե ն ն ա - Հ ա յ ա ս տ ա ն - Թ ի ֆ լ ի զ -
Պոլիս գիտական ուղեւորութեան 
մանրամասնութիւնները անոր՝ 
Ֆրանսայի պետութեան ներկայա-
ցուցած զեկոյցին եւ յետագային 
հրատարակուած գիրքերուն մէջ են: 
Իսկ ինչո՞ւ ան Ֆրանսայի պետու-
թեան ներկայացուցած է այդ 
զեկոյց-հաշուետուութիւնը, քանի որ 
նոյնինքն ֆրանսական պետական 
աջակցութեամբ կարելի դարձած 
է այդ չորս ամսուան գիտական 
ուղեւորութիւնը:
Այդ գրութիւնները մինչեւ այսօր ալ 
կը ծառայեն իբրեւ կարեւոր աղբիւր 
հետազօտողներուն համար, մանա-
ւանդ՝ եւրոպացի հայագէտներուն, 
որոնք հայկական աղբիւներուն 
զուգահեռ, միշտ կարեւոր կը նկատեն 
օտարազգի դասական հայագէտներու 

գործերուն ուսումնասիրութիւնը:
ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՀԵՏ
Ինչպէս իր մէկ յօդուածին մէջ 
կը տեղեկացնէ հետազօտող, 
գիտնական Վարդան Մատթէոսեան, 
հայագիտական ու հայասիրական իր 
գործունէութեան ընթացքին Մաքլէր 
բազմաթիւ հայ մտաւորականներու 
հետ կապեր պահած է, այդ կարգին՝ 
թղթակցութիւն ունենալով նաեւ 
Կոստան Զարեանի հետ՝ ղրկելով 
անոր նամակներ եւ բացիկներ: 
Զանազան առիթներով զարեանա-
կան իր ուսումնասիրութիւններուն 
մէջ Վարդան Մատթէոսեան անդրա-
դարձած է այդ նամակներուն, որոնք 
Զարեան ստացած է 1912 թուակա-
նին՝ Վենետիկ ապրած շրջանին: 
Մատթէոսեան կարեւոր կը նկատէ այդ 
նամակները զարեանագիտութեան 
մէջ, այն առումով, որ Զարեանի 
վենետիկեան առաջին շրջանին՝ 
1911-1912-ի վերաբերեալ փաստական 
տեղեկութիւնները շատ քիչ են:
Նամակներու ընթերցումէն Մատէ-
թոսեան պարզած է նաեւ, որ Մաքլէր 
նախօրօք գտնուած է Վենետիկ, ուր 
ծանօթացած է Զարեանին, որուն հետ 
միասնաբար որոնումներ կատարած է 
«Ակադեմիա» պատկերասրահին մէջ:
ԿՈՄԻՏԱՍԻ ՄԱՍԻՆ
1917 թուականին Փարիզի մէջ լոյս 
կը տեսնէ Մաքլէրի «Երաժշտութիւնը 
Հայաստանի մէջ» գրքոյկը, որուն 
լուսանկարը նոյնպէս կը կցենք: 
Գիրքին մէջ Մաքլէրի մէկ ելոյթն է, 
որ ան ունեցած է նոյն թուականին, 
Փարիզ: Ըստ տեղեկութիւններուն, 
Մաքլէրի այդ ելոյթը ընթացած է 
երաժշտական կատարումներով, 
որ աւելի կենդանի դարձուցած է 
հայկական երաժշտութեան մասին 
անոր խօսքը: Գրքոյկին մէջ հայագէտը 
ֆրանսացի հասարակութեան կը 
պատմէ հայկական երաժշտութեան 
սկզբնաւորման պատմութիւնը՝ 
հեթանոսական ժամանակներէն 
մինչեւ իր ապրած օրերը:
Թէ՛ ելոյթին եւ թէ գրքոյկին մէջ մեծ 
տեղ յատկացուցած է Կոմիտասին, 
անոր անուան հետ կապելով հայ 
մաքրամաքուր երաժշտութիւնը օտար 
հնչիւններէ ազատելու եւ տարածելու 
գործը: Գիրքը ստեղծելու մէջ դեր 
ունեցած են Կոմիտասի ունեցած 
ելոյթները Փարիզի մէջ՝ 1906-1907-ին 
նաեւ՝ 1914-ին, երբ Կոմիտաս Փարիզի 
մէջ կը մասնակցի Միջազգային 
երաժշտական ընկերութեան հինգե-
րորդ համաժողովին՝ ներկայացնե-
լով երեք զեկուցում հայ հոգեւոր 
երաժշտութեան, ժողովրդական 
երաժշտութեան եւ խազագրութեան 
մասին։
Մաքլէր, անշուշտ, երաժշտագէտ չէր, 
եւ հայագէտները այն կարծիքը ունին, 
որ այս գրքոյկը հրատարակելու գործին 
մէջ մեծ եղած է անոր անձնական 
ծանօթութիւնը Կոմիտասին հետ եւ 
անոր անցուցած յիշարժան օրերը՝ 
Մայր Աթոռէն ներս եւ հայոց դաշտ ու 
սարերուն մէջ:

«Ժամանակ»/Պոլիս
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«Արցախի Հոգեւոր-պատմական 
Յուշարձանները» Խորագիրով Քարտէզ

Քրտական Հարցը Չի Լուծուիր Առանց 
Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչման. 
Օքսֆորտի Քիւրտ Հետազօտող

Փրոֆ. Սեդա Տատոյեան Մեծարուեցաւ 
Հայագիտական Ուսմանց 
Ընկերակցութեան Կողմէ

Անթիլիասի Մայրավանքի Տպարանէն 
Լոյս Տեսաւ Պերճուհի Աւետեանի 
«Մատնահետքեր»ը
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-
սութեան Գէորգ Մելիտինեցի Գրական 
Մրցանակի թիւ 103-րդ հրատա-
րակութեան կ՚արժանանայ Պերճուհի 
Աւետեանի «Մատնահետքեր»ը։
Հատորը կ՚ամփոփէ Աւետեանին 
փորձութիւնները, ապրումներն ու 
ներաշխարհը՝ Սուրիոյ պատերազմին 
ընթացքին եւ անկէ ետք։ Օրագիրի 
ոճով ներկայացուած սոյն հատորը 
ընթերցողը դէմ յանդիման կը դնէ 
աղէտներու հետեւանքով բխած 
մարդկութիւնը, ինչպէս նաեւ՝ 
հայութիւնը յուզող հարցերու հետ.- 
գոյապայքար, ինքնութիւն, տուն 
հասկացողութիւն եւ այլն։
Գիրքը ունի չորս հիմնական 
բաժիններ՝ Պատերազմական 
Մթնոլորտ, Հրապարակագրական, 
Գեղարուեստական եւ Երգիծական, 
որոնք շուրջ 250 էջերու վրայ կը 
տարածուին։

Հատորէն օրինակներ կրնաք ապա-
հովել Կաթողիկոսարանի գրախա-
նութէն կամ այցելելով www.ciliciabook-
store.com կայքէջը։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
օրհնութեամբ` Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի հրատարակչութիւնը, 
համագործակցելով Հայաստանի 
քարտէզներու հրատարակութեան 
գործին մասնագիտացած «Քոլաժ» 
հրատարակչութեան հետ, Հայկական 
բարեգործական ընդհանուր միութեան 
(ՀԲԸՄ) նիւթական աջակցութեամբ 
լոյս ընծայած է «Արցախի հոգեւոր-
պատմական յուշարձանները» խորա-
գիրով քարտէզ (հայերէն, անգլերէն, 
ռուսերէն)։ Այս մասին կը տեղեկանանք 
«Ակօս»-էն։
Ասիկա Մայր Աթոռի հրատա-
րակչութեան առաջին փորձառութիւնն 
է առանձին քարտէզ հրատարակելու, 
սակայն վանքերու եւ եկեղեցիներու 
տեղագրման խտութեան տեսանկիւնէն 

Վերջին տասնամեակներուն ընթացքին 
քիւրտերը եղած են Հայոց Ցեղասպա-
նութեան ճանաչման կողմնակիցները 
եւ կարեւոր դեր խաղցած են այս 
գործընթացին մէջ։ Այս մասին՝ 
«Նոր Սեւան» հայ-արժանթինական 
խմբագրութեան հետ հարցազրոյցի 
ընթացքին ըսած է Օքսֆորտի քիւրտ 
գիտնական, հայագէտ Օզլէմ Պելչիմ 
Կալըփը:
Ան նշած է, որ քիւրտերը եղած են 
Հայոց Ցեղասպանութեան գլխաւոր 
մեղաւորներէն մէկը. այն քիւրտերը, 
որոնք չէին ուզեր յարձակիլ հայ խաղաղ 
բնակիչներուն եւ փախստականներուն 
վրայ, պատժուած են օսմանեան կառա-
վարութեան կողմէ։
«Բայց շատ քիւրտեր դէմ էին ատոր՝ 
թաքցնելով, պաշտպանելով կամ 
ընդունելով հայ փախստականները, 
փրկելով հայ երեխաներուն կեանքը։ 
Քիւրտերը վերջին տասնամեակներուն 
ընթացքին եղած են Ցեղասպանու-
թեան ճանաչման կողմնակիցները։ 
Քիւրդ քաղաքական գործիչներն ու 
գիտնականները դատապարտած են 
իրենց նախնիներուն մասնակցութիւնը 
ջարդերուն եւ ճանչցած Ցեղասպա-
նութիւնը։
Քիւրտ քաղաքական գործիչները ոչ 
միայն ներողութիւն խնդրեցին իրենց 
յանցաւոր նախնիներուն անունով, 
այլեւ՝ տասնեակ քրտական վէպերով 
նաեւ ընդգծեցին հայերու ապրածները, 
ներառեալ` պատմական իրադարձու-
թիւններն ու կենսագրութիւնները:
Քրտական գրական նիւթերը կը պնդեն, 
որ Թուրքիոյ մէջ քրտական հարցի 
լուծում չըլլար, եթէ չճանչցուի 1915 
թուականի Հայոց Ցեղասպանութիւնը, 

Հայագիտական ուսմանց ընկե-
րակցութիւնը (SAS) կը հաղորդէ, 
թէ 6 Նոյեմբերին տեղի ունեցած 
առցանց ձեռնարկի մը ընթացքին, 
ընկերակցութեան «Կեանքի մը իրա-
գործումներ» մրցանակը շնորհուեցաւ 
հեղինակաւոր հայագէտ փրոֆ. 
Սեդա Տատոյեանին, գնահատելով 
անոր բերած արժէքաւոր նպաստը 
հայագիտութեան զարգացման 
ջանքերուն վերջին առաւել քան 40 
տարիներուն ընթացքին։
Հալէպ ծնած եւ հասակ նետած 
Տատոյեան հեղինակ է առաւել 
քան 10 հատորներու եւ բազմաթիւ 
ուսումնասիրական յօդուածներու:
Տատոյեան տիրացած է փիլիսո-
փայութեան մէջ գիտութիւններու 
դոկտորի աստիճանին՝ մասնագիտա-
նալով հայ փիլիսոփայութեան ճիւղին 
մէջ: Ան 1981-1986 դասախօսած է 
Լիբանանի Հայկազեան եւ «Էլ. Էյ. Եու.» 
համալսարաններուն մէջ, 1986-2005՝ 
Պէյրութի Ամերիկեան համալսարա-
նին մէջ, 2002ին եւ 2006ին իբրեւ 
դասախօս հրաւիրուած է Նիւ Եորքի 

նախադէպը չունի։
Քարտէզները բացառիկ են նաեւ 
սահմանագծման տեսանկիւնէն, 
քանի որ երեք տարբեր գծագրումով 
նշուած են Արցախի, ԼՂԻՄ եւ 
ներկայիս ազրպէյճանական 
զինուած ուժերուն կողմէ 2020-ին 
բռնագրաւուած տարածքներուն 
սահմանները, որուն միջոցով հնա-
րաւոր է յստակ տեղորոշումով 
տեսնել այն վանքերը, եկեղեցիները 
եւ պատմա-կրօնական նշանա-
կութիւն ունեցող յուշարձանները, 
որոնք մնացած են գերութեան մէջ։ 
Քարտէզը, վստահաբար, օգտակար 
կ՚ըլլայ թէ՛ պատմաբաններու, թէ՛ 
յուշարձանագէտներու, թէ՛ միջազ-
գայնագէտներու եւ թէ՛ թեմայով 
հետաքրքրուող այլ անձերու։

եւ ատիկա կ՝արտացոլէ քրտական 
քաղաքականութեան եղաշրջումը։
Քանի դեռ թրքական պետութեան 
գաղափարախօսութիւնն ու քաղաքա-
կանութիւնը չէ փոխուած, չի փոխուիր 
նաեւ թուրք հասարակութեան մէջ 
հայերուն ընկալումը։ Թրքական 
պետութիւնը լրատուամիջոցներու, 
համալսարաններու եւ նոյնիսկ գրա-
կանութեան միջոցով նպաստեց 
հակահայկական նախապաշարմունք-
ներու ընդլայնման։ Ցեղասպանութենէն 
ետք Թուրքիոյ Հանրապետութեան մէջ 
հայ ըլլալը երբեք դիւրին չէ եղած։
Հրանդ Տինքի սպանութիւնը առաջին 
անգամ ընդգծեց Հայկական հարցը 
Թուրքիոյ մէջ՝ յառաջացնելով 
աղմկայարոյց խաղեր մարդու իրա-
ւունքներու եւ ժողովրդավարութեան 
վրայ աշխատող աքթիւիստներու 
եւ հասարակական կազմակերպու-
թիւններու կողմէ։ Թուրքիոյ մէջ 
անհաւասարութեան, գրաքննութեան 
եւ ճնշումներու դէմ պայքարելու 
համար ստեղծուած բազմաթիւ քաղա-
քացիական խումբերու եւ նախա-
ձեռնութիւններու համար այս սպանու-
թիւնը մեկնարկային կէտ էր:
Թշնամական հակահայկական ազգայ-
նական հռետորաբանութիւնը կ՝անցնի 
թրքական գրական կանոնով 20-րդ 
դարու սկիզբէն մինչեւ մեր օրերը։ 
Անիկա յատկապէս աշխուժացաւ 
Արցախեան պատերազմէն ետք՝ 
Եւրոպայի մէջ Հայոց Ցեղասպա-
նութեան վերաբերեալ իրաւական 
քննարկումներու ժամանակ եւ 
Ցեղասպանութեան հարիւրամեայ 
տարելիցին ընթացքին»,- կը նշուի 
հարցազրոյցին մէջ։

«Քոլոմպիա» համալսարանի Արեւե-
լեան գիտութիւններու բաժանմունքին 
կողմէ, 2007-2010 դասախօսած է Ս. 
Ներսէս ընծայարանին մէջ: 2010-
ին Շիքակոյի համալսարանին մէջ 
դասախօսած է «Հայ-իսլամական 
փոխյարաբերութիւններ» նիւթին 
շուրջ եւ 2011-ին դասախօս եղած է 
Երեւանի պետական համալսարանի 
երեք տարբեր բաժանմունքներու մէջ:
Տատոյեանի ուսումնասիրութիւնները 
կեդրոնացած են միջնադարեան եւ արդի 
հայոց պատմութեան եւ յատկապէս՝ 
հայ-իսլամական կապերուն վրայ։ Անոր 
«Ֆաթիմիական Հայերը» եւ եռահատոր 
«Հայերը Միջնադարու Իսլամական 
Աշխարհին Մէջ» գործերը կը նկատուին 
բոլորովին նոր վերլուծումներ, որոնք 
միջին-արեւելեան միջավայրին մէջ 
կը վերարժեւորեն հայոց պատմական 
փորձառութիւնը, յարաբերութիւնները 
եւ դերը:
Ան արժանացած է «Ս. Մեսրոպ 
Մաշտոց» եւ շարք մը այլ շքանշաններու:
Ցուցասրահը պիտի գործէ մինչեւ 
Նոյեմբեր 19:
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Կարդացէ՛ք եւ Տարածեցէ՛ք
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ՄԱՄՈՒԼ-ը

www.ramgavar.am

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Հայաստանի Զինուած Ուժերու 12 Զինծառայող՝ 
7 Պայմանագրային Եւ 5 Ժամկէտային 
Գերեվարուած Են. ՊՆ

Հայաստանը Պիտի Դիմէ Ռուսիոյ 1997-Ի 
Պայմանագրի Շրջածիրէն Ներս ՀՀ Տարածքային 
Ամբողջականութիւնը Պաշտպանելու Կոչով

ԵԱՀԿ Մինսքի Խումբի Համանախագահները 
Կոչ Ըրած Են Հայաստանին Ու Ատրպէյճանին 
Թուլացնելու Լարուածութիւնը

Յիշեցնենք, որ սոյն թուականի 
Նոյեմբեր 14-ին ժամը 13.00-ի 
սահմաններուն հայ-ատրպէյճա-
նական սահմանագիծի արեւե-
լեան տեղամասերէն մէկուն մէջ 
Ատրպէյճանի զինուած ուժերու 
ստորաբաժանումները զրահա-
մեքենայի աջակցութեամբ ներխու-
ժած են Հայաստանի Հանրա-
պետութեան ինքնիշխան տարածք: 
Այս մասին յայտարարութիւն տարա-
ծած է Հայաստանի Անվտանգութեան 
խորհուրդը:
Յայտարարութեան մէջ նաեւ կ'ըսուի.
«Ատրպէյճանական ԶՈւ գործողու-
թիւնների հետեւանքով Հայաստա-
նի ԶՈւ չորս մարտական դիրքեր 
յայտնուել էին շրջափակման 
մեջ: ՀՀ ինքնիշխան տարածք 
ներխուժած ատրպէյճանական 
զինտեխնիկան եւ զօրքը բանակցու-
թիւնների արդիւնքում դուրս 
են եկել ՀՀ տարածքից, ՀՀ ԶՈւ 
ստորաբաժանումները դուրս են 
բերուել վերոնշեալ չորս մարտական 
դիրքերից: Այնուամենայնիւ՝ նշուած 
հատուածում շարունակում են 
ծաւալուած մնալ դեռեւս ս/թ Մայիսին 
ՀՀ ինքնիշխան տարածք ներխուժած 
ատրպէյճանական զինծառայողներ:
Լուրերը, թէ ՀՀ ԶՈւ վերադաս հրա-
մանատարութեան կամ քաղա-
քական իշխանութեան կողմից 
դիմադրութիւն ցոյց չտալու հրաման 
է արձակուել՝ իրականութեանը չեն 
համապատասխանում: Հայաստանի 
Հանրապետութեան Անվտանգու-
թեան խորհուրդը համապատասխան 
մարմիններին յանձնարարել է 
իրականացնել միջադէպի պատշաճ 
քննութիւն:
Անվտանգութեան խորհուրդը 
Ռուսաստանի Դաշնութեան, 
Հաւաքական անվտանգութեան 
պայմանագրի կազմակերպութեան 
եւ միջազգային հանրութեան 
ուշադրութիւնն է հրաւիրում 
Ատրպէյճանի զինուած ուժերի 
շարունակական ակրեսիվ գործողու-
թիւնների վրայ եւ ընդգծում, որ այդ 
գործողութիւններն ուղղուած են 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
ինքնիշխանութեան, տարածքային 
ամբողջականութեան եւ տարա-

Սկիզբը Էջ 01 Սկիզբը Էջ 01ծաշրջանային անվտանգութեան 
ու կայունութեան դէմ, ինչպէս 
նաեւ հակասում են 2020 թուա-
կանի Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ 
յայտարարութեան դրոյթներին:
Հայաստանի Հանրապետութեան 
Անվտանգութեան խորհուրդը 
արտայայտում է իշխանութիւնների 
եւ ժողովրդի վճռականութիւնը  
հայրենիքի ինքնիշխանութիւնը, 
տարածքային ամբողջականութիւնը 
եւ անկախութիւնը պաշտպանելու 
գործում:
Անդրադառնալով Գորիս-Կապան 
եւ Կապան-Ճակատեն ավտոճա-
նապարհների՝ Ատրպէյճանի 
վերահսկողութեան տակ գտնուող 
հատուածներին, հարկ ենք համա-
րում ընդգծել, որ դրանք դեռեւս 
ԽՍՀՄ տարիների՝ Հայաստանի 
եւ Ատրպէյճանի սահմաններին 
վերաբերուող ուղղակի իրաւական 
նշանակութիւն ունեցող փաս-
տաթղթերի համաձայն Հայաստա-
նի Հանրապետութեան տարածքում 
չեն գտնւում: Հայաստանի Հանրա-
պետութեան կառավարութիւնը 
միջոցներ է ձեռնարկել Սիւնիքի 
մարզում այլընտրանքային ճանա-
պարհների նոր ցանցի ստեղծման 
ուղղութեամբ եւ այդ աշխատանքներն 
առաջիկայում աւարտին կը հասցուեն: 
Հարկ ենք համարում ընդգծել, որ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
որեւէ բնակավայր կենսապահովման 
ճանապարհից զրկուած չէ:
Հայաստանի Հանրապետութեան 
Անվտանգութեան խորհուրդը շարու-
նակում է ընդգծել հայ-ատրպէյ-
ճանական սահմանային իրավիճակի 
խաղաղ հանգուցալուծման անհրա-
ժեշտութիւնը, այն է՝ Խորհրդային 
Հայաստանի եւ Խորհրդային 
Ատրպէյճանի տէ իւրէ հաստատուած 
սահմանագծից զօրքերի հայելային 
ետքաշում եւ միջազգային հովանու 
ներքոյ սահմանների դեմարկացիայի 
եւ դելիմիտացիայի գործընթացի 
մեկնարկ:
Նաեւ ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագա-
հութեանը կոչ ենք անում ակտիվացնել 
ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակա-
մարտութեան խաղաղ եւ համա-
պարփակ կարգաւորման ուղղու-
թեամբ:

Անոր խօսքով՝ այսօրուայ սրացումը 
կապուած է նաև Ատրպէյճանի 
կողմէ յաւելեալ զրահամեքենաներ 
եւ զինուած ուժեր կիրառելու հետ. 
«Նրանք փորձել են օգտագործել 
Հայաստանի սուվերեն տարածքում 
գտնուող Ատրպէյճանի զինուած 
ուժերը։ Քանի որ յարձակումը եղել 
է Հայաստանի սուվերեն տարածքի 
վրայ, մենք դիմում ենք Ռուսաստանի 
Դաշնութեանը ՀՀ-ի եւ ՌԴ-ի միջեւ 
գոյութիւն ունեցող 1997 թուականի 
պայմանագրի շրջանակներում 
Հայաստանի տարածքային ամբողջա-
կանութիւնը պաշտպանելու կոչով 
եւ համաձայնագրի շրջանակներում 
փոխադարձ պարտականութիւններն 
իրագործելու տրամաբանութեան 
շրջանակներում», ըսաւ Արմէն 
Գրիգորեանը։
ԱԽ քարտուղարին խօսքով՝ սա 
բանաւոր դիմում է, որ գրաւոր 
ընթացակարգ պիտի ունենայ. «Մենք 
ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանի 
Դաշնութիւնն օգնություն կը տրա-
մադրի եւ մենք հնարաւորութիւն 
կ'ունենանք Հայաստանի տարածքա-
յին ամբողջականութիւնը վերա-
կանգնելու», ըսաւ ԱԽ քարտուղարը:
 «Բազմաթիւ անգամ խօսուել է, որ ՀՀ 
պետական սահմանը հանդիսանում է 
կարմիր գիծ ՌԴ-ի համար եւ Մայիսի 
12-ից սկսած ատրպէյճանցիները 
խախտել են այդ մարմիր գիծը: Այս 
առումով մենք մեր դաշնակիցին 
դիմում ենք, որ կարողանանք մեր 
դաշնակցային պարտաւորութիւնների 

շրջանակներում վերականգնել ՀՀ 
տարածքային ամբողջականութիւնը»,-
ըսաւ ան:
Հարցին, թէ այդ օգնութիւնը 
կ'ենթադրէ բանակցութիւններու մէջ 
ներգրաւուածութի՞ւն, թէ՞ զինուած 
ուժերով օգնություն, ԱԽ քարտուղարը 
պատասխանեց. «Եթէ հնարաւոր լինի 
այս իրավիճակը հանգուցալուծել 
բանակցային ճանապարհով, ապա  
լուծել բանակցային ճանապարհով, իսկ 
եթէ հնարաւոր չլինի, ապա տրամադրել 
Հայաստանին բաւական ռազմական 
օգնութիւն, որպէսզի Հայաստանը 
կարողանայ ստեղծուած իրավիճակը 
հանգուցալուծել»:
Ինչ կը վերաբերի ՀԱՊԿ-ին, Արմէն 
Գրիգորեան ըսաւ. «Այս ուղղութեամբ 
եւս մենք նախապատրաստական 
աշխատանքներ ենք կատարում: Ի 
հարկէ, մենք Մայիսի 12-ին ստեղծուած 
իրավիճակով դիմել էինք ՀԱՊԿ-ին, որ 
ճգնաժամը լուծենք: Բաւարար ջանքեր 
չի գործադրուել խնդիրը լուծելու, բայց 
մենք շրունակելու ենք աշխատել: 
Քանի որ ՀԱՊԿ-ի նախագահութիւնն 
այսօր գտնւում է Հայաստանի ներքոյ, 
այսինքն Հայաստանը ՀԱՊԿ նախա-
գահն է, ապա մենք յաւելեալ քայլեր 
կը ձեռնարկենք, որպէսզի ակտի-
վացնենք նաեւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակնե-
րում մեր քայլերը: ՀԱՊԿ պայմանագրի 
շրջանակներում նախատեսուած է այն 
գործիքակազմը, որ հնարաւորութիւն 
է տալիս որեւէ անդամ երկրի 
տարածքային ամբողջականութեան 
որեւէ ոտնձգութեան դէպքում քայլեր 
ձեռնարկել»:

ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանա-
խագահները (Էնտրիւ Շոֆըր 
(ԱՄՆ), Իկոր Խովաեւ (ՌԴ) եւ Պրիս 
Ռոքֆէյ (Ֆրանսա) հանդէս եկած 
են յայտարարութեամբ։ Անոնք խոր 
մտահոգութեամբ կը դիտարկեն 
տարածաշրջանին մէջ տեղի ունեցած 
վերջին միջադէպերը, այդ շարքին՝ 
հայ-ատրպէյճանական սահմանի 
երկայնքով:
Համանախագահները կողմերուն 
կոչ կ'ընեն յստակ քայլեր 
ձեռնարկելու իրավիճակի անյապաղ 
ապամագլցումի համար։ Անոնք նաեւ 
կոչ կ'ընեն կողմերուն զերծ մնալու 
հրահրող հռետորաբանութենէ 
եւ սադրիչ գործողութիւններէ եւ 
ամբողջութեամբ կատարելու այն 
պարտաւորութիւնները, որոնք 
ստանձնած են նոյեմբեր 9-ի 
յայտարարութեան եւ հրադադարի 

մասին համատեղ համաձայնեցուած 
այլ պայմանաւորուածութիւններու 
շրջանակէն ներս։ 
Յայտարարութեան մէջ նշուած է, 
որ վերջին շրջանին լարուածութեան 
աճը կ'ընդգծէ Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտութեան հետ կապուած 
կամ անկէ բխող մնացած հարցերու 
բանակցային, համապարփակ եւ կայուն 
կարգաւորման անհրաժեշտութիւնը։
Համանախագահները կողմերուն 
կոչ կ'ընեն հիմնուելու Նիւ Եորքի եւ 
Փարիզի մէջ համանախագահներու 
հովանու ներքոյ կայացած Հայաստա-
նի եւ Ատրպէյճանի արտաքին 
գործոց նախարարներու համատեղ 
հանդիպումներու ընթացքին ձեռք 
բերուած առաջընթացի վրայ՝ շարու-
նակելով անմիջական երկխօսութիւնը՝ 
նպաստել տարածաշրջանին մէջ 
անվտանգութեանն ու կայունութեան։

Լուրեր Աշխարհէն
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Առողջապահական

Հաղորդագրութիւն
Հանդիպում Հիւսիսային Ամերիկայի 
Հայ Աւետարանական Միութեան 
Ղեկավարութեան Հետ

Նմանապէս այդ օր գտնուած էին 
Փասատինայի Հայ Կիլիկիոյ Աւետա-
րանական եկեղեցւոյ հովիւ՝ Աւագ 
պատուելի Սերոբ Մկրտիչեան եւ 
Մոնթեպելլոյի եկեղեցւոյ հովիւ 
պատուելի Ճոզէֆ Կարապետեան։
Հ.Ա.Հ.Ա.Միութեան նորընտիր 
պատուելիի տեղապահ՝ Հենրիկ 
Շահնազարեան, քրիստոնէական 
խորազգաց զգացումներով ողջու-
նեց մեր պատուիրակութեան 
անդամները եւ մաղթեց որ ինչպէս 
անցեալին, ապագային ալ սերտ ու 
սիրալիր յարաբերութիւնները շարու-
նակուին Հիւսիսային Ամերիկայի 
Հայ Աւետարանական Միութեան 
ղեկավարութեան ՌԱԿ-ի շրջանա-
կին հետ։
Փոխադարձաբար, ՌԱԿ-ի Շրջա-
նայինի Վարչութեան ատենա-
պետ Ընկ. Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեան 
շնորհաւորեց Հ.Ա.Հ.Ա.Միութեան 
ղեկավարութիւնը, ինչպէս նաեւ 
Հայաստանեայց Աւետարանա-
կան եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 
175-ամեակը, որ քանի մը օրեր առաջ 

նշուեցաւ Ֆրէզնոյի մէջ, նմանա-
պէս Ընկ. Պալեան շնորհաւորեց 
Հ.Ա.Հ.Ա.Միութիւնը, որ գեղեցիկ 
գաղափարը ունեցաւ հրաւիրելու 
Արցախի պետական նախարար 
Տիար Արտակ Բեկլարեան, որ իր 
աննման եւ ոգեւորիչ ելոյթներով 
մեծ ոգեւորութիւն ստեղծեց գաղու-
թէն ներս, ինչպէս նաեւ Ընկ. 
Պալեան սրտագինս շնորհաւորեց 
պատուելի Հենրիկ Շահնազարեան 
անոր պատուելիի տեղապահի 
պաշօնին համար, մաղթելով իրեն 
աստուածահաճոյ նոր ծառայու-
թիւններ։
Ապա պատուելի Պերճ Ճամպազեան, 
վարիչ տնօրէն եւ պատուելի Հենրիկ 
Շահնազարեան շատ հետաքրքրա-
կան տեղեկութիւններ փոխանցեցին 
իրենց միութեան հոգեւոր, կրթական, 
երիտասարդական եւ եկեղեցական 
գործերուն մասին։
Սիրոյ եւ ապագային սերտ ու սիրա-
լիր համագործակցութեան խոստում-
ներով, վերջ գտաւ այս հոգեշահ 
հանդիպումը։ 

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ
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Լեզուն Կրնայ Վկայել B12 Վիթամինի 
Պակասի Մասին

Անվտանգ Հեռաւորութիւնը Համակարգիչի 
«Մոնիթոր»Էն Մինչեւ Աչքերը

Օրկանիզմին մէջ վիթամին B12-ի 
պակասը կրնայ տարբեր հիւանդու-
թիւններ յառաջացնել, որոնք 
կրնան տարբեր ձեւով դրսեւորուիլ։ 
Այսպիսի կարծիք յայտնած է 
սննդաբան, սննդային վարքագիծի 
խանգարումներու մասնագէտ Հելեն 
Ուեսթ։
Daily Express-ին համաձայն, մասնա-
գէտին խօսքով, կայ մէկ նշան, որով 
կարելի է անմիջապէս հասկնալ, որ 
մարդ B12-ի պակաս ունի։ Կը պարզուի, 
որ լեզուն նման պարագաներուն 
կ՛ուռի, կը կարմրի եւ քիչ մը կը փայլի։ 
Բժիշկները այս երեւոյթը կը կոչեն 
«կլոսիթ»: Հիւանդին կրնայ նաեւ 
թուիլ, որ համի «ռիսեփթըր»ները 
անհետացած են:

Տեսողութիւնը չվնասելու համար 
ակնաբոյժ Սերկէյ Խոմեաքով կը 
յանձնարարէ «էքրան»էն հեռու մնալ 
50-60 սանթիմեթր։
Մասնագէտը կը յանձնարարէ «մոնի-
թոր»ը տեղադրել անմիջապէս 
անհատին դիմացը, մինչդեռ ատոր 
վերին եզրը պէտք է ըլլայ տեսադաշտի 
մակարդակին վրայ։ Ան յանձնարարած 
է պահել 50-60 սանթիմեթր, սակայն 
հեռաւորութիւնը կրնայ տարբերիլ՝ 
կախեալ ըլլալով սարքի անկիւնագիծէն։
«Եթէ դուք կ՛աշխատիք 25-30 
սանթիմեթր «էքրան»ի անկիւնագիծով 
«նօթպուք»ի կամ «թապլէթ»ի հետ, 
ապա հեռաւորութիւնը կրնայ հաւա-
սար ըլլալ «հարմոն»ի հեռաւորութեան. 
այս արմուկէն մինչեւ բութ մատնաչափ 

Ուեսթ նաեւ նշած է, որ «կլոսիթ»ը 
կը յանգեցնէ խօսքի արատներու, 
ուտելու ժամանակ նոյնպէս 
մարդու մօտ փոփոխութիւններ կը 
նկատուին։ Ախտանիշը ի յայտ կու 
գայ ոչ թէ անմիջապէս, այլ քանի մը 
տարիներու ընթացքին։ Բացի B12 
վիթամինի պակասէն, «կլոսիթ» 
կրնայ յառաջացնել կծու սնունդը, 
բերանի չորութիւնը կամ թթուային 
«ռիֆլաքս»ը:

հեռաւորութիւնն է կամ միջինը 40-45 
սանթիմեթր»,-ըսած է մասնագէտը։
Կարեւոր է նաեւ ուշադրութիւն 
դարձնել համակարգիչով աշխատելու 
համար տարածքի լուսաւորութեան 
մակարդակին։ Ըստ Խոմեաքովի՝ 
ամէնէն արդիւնաւէտ եւ հանգստաւէտ 
լոյսի աղբիւրները այն աղբիւրներն 
են, որոնք արտանետուող լոյսի 
«սփեքթրըմ»ին մէջ մօտ են բնական 
«սփեքթրըմ»ի լուսաւոր հոսքին։
Ինչ կը վերաբերի արուեստական լոյսի 
աղբիւրներուն, ապա «ինտաքշըն» 
լամբերը կը բաւարարեն այդ չափա-
նիշները, ինչպէս նաեւ շիկացած 
լամբերը եւ որոշ ժամանակակից 
լուսատիոտային լամբերը։

Afhil.com
 

Յայտարարութիւն 
Հովանաւորութեամբ

Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան Թեմի
Սրբազան Առաջնորդ

Գերշն. Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2021, երեկոյեան ժամը 7ին Առաջնոր-
դարանի «Արմէն Համբար» դահլիճին մէջ տեղի պիտի ունենայ

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ
Սուրբ Գրիգոր Վարդապետ Նարեկացիի

«Մատեան Ողբերգութեան» Աշխարհաբարի Նոր 
Թարգմանութեան

Թարգմանութիւնը կատարուած է Հոգշն. Տաճատ Ծ. Վարդապետ 
Եարտըմեանին կողմէ

«Մատեան»ին նոր Թարգմանութիւնը կը ներկայացնէ 
Թարգմանիչը

Սիրով հրաւիրուած է մշակութասէր հասարակութիւնը

Վլատիմիր Փութինն Ու Էմանուէլ Մաքրոնը 
Քննարկած Են ԼՂ Հակամարտութեան 
Կարգաւորման Շուրջ Ստեղծուած Իրավիճակը
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Քննարկուած են երկկողմ եւ 
միջազգային օրակարգի բազմա-
թիւ արդիական հարցեր, այդ 
շարքին՝ «Քորոնա» ժահային վարա-
կի տարածման դէմ պայքարը։ 
Դիտարկուած է ԼՂ հակամարտու-
թեան կարգաւորման շուրջ ստեղծուած 

իրավիճակը։
Ռուսաստանը, ինչպէս նշած է 
Վլատիմիր Փութինը, պիտի շարու-
նակէ քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը 
կայունացնելու եւ Ռուսաստանի 
միջնորդութեամբ ձեռք բերուած 
եռակողմ պայմանաւորուածու-
թիւնները հետեւողականօրէն իրա-
կանացնելու համար։

Լուրեր Աշխարհէն

Ստորագրուած Է Հայաստան-ԵՄ Ընդհանուր 
Օդագնացութեան Համաձայնագիրը
Սկիզբը Էջ 01
Այս մասին յայտնած են ՀՀ արտաքին 
գործոց նախարարութենէն, նշելով, 
որ նախարար Արարատ Միրզոյեանը 
հանդէս եկած է ելոյթով, որուն մէջ, 
մասնաւորապէս, ըսած է.
«Այսօր Ընդհանուր աւիացիոն 
(օդագնացութեան) համաձայնա-
գրի ստորագրումը եւս մէկ կարեւոր 
նշաձող է Եւրամիութեան եւ նրա 
27 անդամ երկրների հետ մեր 
յարաբերութիւններում։
Ցանկանում եմ իմ անկեղծ 
երախտագիտութիւնը յայտնել 
բոլոր նրանց, ովքեր այսօրուայ 
իրադարձութիւնը իրականութիւն 
են դարձրել. Եւրոպական յանձնա-
ժողովում, Խորհրդում եւ Սլովենիայի 
նախագահութիւնում մեր գործընկեր-
ներին, Հայաստանում բոլոր համա-
պատասխան պատկան մարմիններին 
եւ Պրիւսէլում մեր դիւանագիտական 
առաքելութեանը։
Մօտ ապագայում սոյն Համաձայնա-
գրի վաւերացումն ու ուժի մէջ 
մտնելը նոր հնարաւորութիւններ կը 
ստեղծի Հայաստանում աւիացիոն 

(օդագնացութեան) ոլորտի զար-
գացման համար՝ դիւրացնելով 
Հայաստանի քաղաքացիներու կապը 
եւրոպական այլ երկիրներու հետ։
ԵՄ ընդհանուր աւիացիոն գօտուն՝ 
աւիացիոն ծառայութիւնների 
միասնական շուկային միանալը 
կը նպաստի ԵՄ աւիացիոն ստան-
դարտների (չափանիշ) ընդունմանը, 
աւիացիոն կանոնների կիրառ-
մանը եւ կը զարգացնի հետագայ 
համագործակցութիւնը աւիացիոն 
անվտանգութեան ոլորտում:  
Այս ամէնից կը շահեն ազգային 
աւիաընկերութիւնները եւ, ի հարկէ, 
անհատ ճանապարհորդները։
Համոզուած եմ, որ Համաձայնագիրը 
կարեւոր նշանակութիւն կ'ունե-
նայ առեւտրի, զբօսաշրջութեան, 
ներդրումների եւ, ընդհանուր 
առմամբ՝ տնտեսական ու սոցիա-
լական (ընկերային) զարգացման 
խթանման համար, ինչպէս նաեւ 
կը խթանի մարդկանց միջեւ 
շփումները եւ կապահովի աւելի 
մեծ շարժունակութեան հնարաւո-
րութիւններ»:

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
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VARTAN  OUZOUNIAN 
 

Founder of Tekeyan Centre, 
Chairman of Tekeyan  
Centre Fund Armenia 

SSCCHHOOOOLLCCHHIILLDDRREENN  
ooff  ffiivvee  TTeekkeeyyaann  SScchhoooollss  
iinn  AArrmmeenniiaa  aanndd  AArrttssaakkhh  

  
  

PPRROOGGRRAAMM    SSIINNCCEE    22001100 

 I would like to sponsor  
Yerevan Tekeyan Centre Fund’s  

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

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

 
 

 Please make your cheque payable to: 
  

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

Memo: TCF Armenia–Support Schoolchildren 
 

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

 info@tekeyancenre.am  
 

 
 Either make a  wire transfer: 

 

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

 
 

The TCF’s annual school projects:  
 

Olympiad 
Museums & Sightseeing Tours  

Summer Camp 
Tekeyan Sports Games 

Free Textbooks for Needy Children 
School Renovation 

 

 

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

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

Stepanavan, Karbi village and  
Artsakh Berdzor town. 

 

SSUUPPPPOO RRTT  

info@tekeyancentre.am

Հանգուցեալ Տէր Ասողիկ Ժամկոչեանի մահուան տխուր առիթով, 
փոխան ծաղկեպսակի հետեւեալ նուիրատուութիւնները կը 
կատարուին «Նոր Օր» շաբաթաթերթին.
Գէորգ Գրիգորեան   $200
Յակոբ Նազարեան       200
Դաւիթ Սամուէլեան       200
Րոպէր Տեմիրճեան       200
Արա Գասապեան     100
Անդրանիկ Հայկեան       100
Գասպար Ղազարեան    100
Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեան     100
Տէր Սարգիս Փեթոյեան    100
Կարօ Քիւփէլեան     100

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ 

Հաղորդագրութիւն
Աւարտուեց Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդի Ժողովը

Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի, Մոսկուայի եւ Համայն 
Ռուսիոյ Կիրիլ ԱՅ Պատրիարքի եւ 
Կովկասի մահմեդականների վարչու-
թեան նախագահ շէյխ-ուլ-իսլամ 
Ալլահշուքիւր Փաշայ Զադէի հետ 
հոկտեմբերի 13-ին Մոսկուայում տեղի 
ունեցած եռակողմ հանդիպմանն 
անդրադարձաւ Գերաշնորհ Տ. Նաթան 
արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեանը` 
ընդգծելով, որ հոգեւոր առաջնորդների 
եռակողմ հանդիպումները կարեւոր 
ձեւաչափ են արցախեան հիմնախնդրի 
խաղաղ կարգաւորման եւ յետպա-
տերազմեան շրջանում առաջա-
ցած մարտահրաւէրները յաղթա-
հարելու գործում: Սրբազան Հայրն 
անդրադարձ կատարեց եռակողմ 
հանդիպման ընթացքում Վէահափառ 
Հայարապետի կողմից բարձրացուած 
խնդիրներին եւ կարեւորեց Նորին 
Սրբութեան ներդրած ջանքերը` 
ուղղուած ռազմագէիների վերա-
դաձին, Արցախի անվտանգութեանը, 
մշակութային կառոյցների ու 
սրբավայրերի պահպանութեանը:
Ժողովի օրակարգում ընդգրուած 
էր նաեւ յետպատերազմեան եւ 
համաճարակային պայմաններում 
եկեղեցու առաքելութեան իրա-
գործմանն ուղղուած ծրագրերը: 

Թեմայի շուրջ զեկոյցնէր ներկա-
յացրեցին Արեւելեան Եւրոպայի 
Հայրապետական Պատուիրակ, Վատի-
կանում Ամենայն Հայոց Կաթողի-
կոսի ներկայացուցիչ Գերաշնորհ Տ. 
Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսա-
մեանը, Տաւուշի թեմի առաջնորդ 
Գերաշնորհ Տ. Բագրատ եպիսկոպոս 
Գալստանեանը, ԱՄՆ Հայոց Արեւե-
լեան թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. 
Դանիէլ եպիսկոպոս Ֆընտըգեանը: 
Ժողովականները, քննութեան 
առնելով յետպատերազմեան եւ 
համաճարակային իրավիճակում 
առկայ մարտահրաւէրները, մասնա-
ւորաբար կարեւորեցին սոցիալա-
կան ու կրթական ծրագրերի զօրա-
ցումը եւ մատաղ սերնդի հոգեւոր 
դաստիարակութիւնը: Թելադրուեց, 
որ այս ուղղութեամբ իրականացուող 
ծրագրերն էլ աւելի ընդգրկուն պէտք 
է  դարձնել եւ թեմերի ու եկեղեցա-
կան համայքների կողմից յատուկ 
ուշադրութեան արժանացնել:
Քննարկուեցին նաեւ Եկեղեցու կանո-
նական ու հովուական կեանքին, 
կարգապահական ու իրաւական 
հարցերին, կրթական ու սոցիալա-
կան ծրագրերին եւ Եկեղեցու 
առաքելութեան արդիւնաւորմանն 
առնչուող հարցեր:
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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու 

համար կարելի է այցելել՝ 
noror.org

Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝
www.facebook.com/norornews/

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Մեկնարկում Է ՀԲԸՄ Կլոպալ Առաջնորդութեան 
Ծրագիրը 2022թ. Համար

ՀԲԸՄ-ն յայտարարում է 2022 թ. Երեւանի Կլոպալ առաջնորդութեան 
ծրագրի դիմում-յայտերի ընդունում ՀՀ-ի եւ Արցախի 19-26 տարեկան 
երիտասարդների համար: Մասնակից ուսանողները վեց շաբաթների 
ընթացքում ձեռք կը բերեն.
- անհատական աշխատանքային փորձառութիւն ՀՀ-ի առաջատար 
ընկերութիւններում,
- առաջնորդութեան հմտութիւններ,
- միջազգային մենթորների հետ ծանօթութիւն,
- մասնագիտական կապեր,
- համախոհների մեծ ցանց:
Ծրագրի օրեր՝ Յունիս 14 - Յուլիս 23, 2022թ.:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկէտ՝ 2022թ. Յունուար 8: Ծրագրի 
մասին աւելին իմանալու եւ դիմելու համար, այցելէ՛ք https://agbu-glp.org/: 
Տեղերը սահմանափակ են: 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. Ազատ տեղերը լրանալուն պէս, դիմումների ընդունումը 
կը դադարեցուի:
Յաւելեալ հարցերի դէպքում խնդրում ենք կապ հաստատել glp@agbu.org 
էլ. հասցէով:

Յայտարարութիւն 


