
ԵԱՀԿ գործող նախագահ Զպիկնեւ 
Ռաուն մտահոգութիւն յայտնած է 
Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի սահմա-
նին վերսկսած բախումներուն եւ 
անոնց հետեւանքով արձանագրուած 
զոհերուն առնչութեամբ:

«Մենք կոչ կ՝ընենք զերծ մնալու 
ուժի կիրառումէն եւ շարունակելու 
վերջերս նախաձեռնած իմաստա-
լից քաղաքական երկխօսութիւնը: 
Իբրեւ ԵԱՀԿ-ի մէջ նախագահող՝ 
Լեհաստանը յանձնառու է աշխատե-
լու գործընկերներուն հետ՝ վերսկսելու 
եւ ամրապնդելու ջանքերը՝ ուղղուած 
տեւական խաղաղութեան հաստատ-
ման ու տարածաշրջանին մէջ կայուն 
զարգացման խթանման։
Մենք այս հարցով կ՝աջակցինք ԵԱՀԿ 
Մինսկի խումբի ջանքերուն: Մենք 
նաեւ կը վերահաստատենք մեր 
ամուր աջակցութիւնը Լեհաստա-
նի նախագահած ԵԱՀԿ գործող 
նախագահի անձնական ներկայա-
ցուցիչ Անճէյ Գասպրշիկի շարունա-
կական աշխատանքին»,- նշուած է 
ԵԱՀԿ յայտարարութեան մէջ:

հանդիպում մը, հանդիպումը սկսաւ 
աղօթքով։
Նոր Տարուայ եւ Քրիստոսի մեծա-
խորհուրդ Ծննդեան տօներուն 
առիթով մեր ընկերները շնորհա-
ւորեցին Առաջնորդ Հօր, մաղթե-
լով Նորին Սրբազնութեան քաջա-
ռողջութիւն եւ ամէն բարիք։

Հաղորդագրութիւն
Հանդիպում Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ 
Ամն-ի Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. 
Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի Հետ

Քալիֆորնիայէն տոքթ.Նշան Թապիպեանի եւ անոր 
զաւակին՝ տոքթ. Յակոբ Թապիպեանի ու կնոջ՝ 
տոքթ. Անիլկա Թապիպեանի կողմէ կատարուած 
70,000 տոլարի նուիրատուութեամբ սկսան գործել 
Հայաստանի Գեղարքունիք մարզի Ծովինար գիւղին 
մէջ...

Armenia expects that diplomatic ties will be estab-
lished with Turkey as a result of the dialogue process, 
and the border between the two countries will be 
opened, Armenian Foreign Ministry spokesperson 
Vahan Hunanyan said responding to questions from 
ARMENPRESS ahead of the first meeting between 
the Armenian and Turkish special envoys planned for 
January 14.

Գերմանացի յայտնի հայագէտ գիտնական Եոսէֆ 
Մարկվարդի գնահատանքը որպէս նախաբան 
կ՛արձանագրեմ այստեղ երբ համեմատու-
թեան մէջ դնելով Ս. Մեսրոպի եւ Ս. Սահակի 
գործունէութիւնը...
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Հինգշաբթի, Յունուար 13, 
2022, երեկոյեան ժամը 6։00-ին, 
Արեւմտեան Առաջնորդարանի 
մէջ տեղի ունեցաւ ՌԱԿ-ի 
ԱՄՆ Արեւմտեան Շրջանային 
Վարչութենէն պատուիրակութիւն 
մը եւ Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ՝ 
Գերշ. Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի 
հետ շատ ջերմ ու սիրալիր 
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Առանց Նախապայմաններու Սահմաններու Բացումը Կը 
Բխի Հայաստանի Շահերէն. Արշակեան
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Ոսկեդարեան Հայ Եկեղեցին
Կանգուն Մինչեւ Այսօր
Ներկայի Ամենալուրջ 

Յանձնառութեամբ

Seemingly Turkey Shares Approach Of Starting 
Dialogue Without Preconditions, Says Yerevan

Թապիպեանները 70,000 Տոլար Եւս Կը 
Նուիրեն Ծովինար Գիւղի Բարգաւաճման 

Ջանքերուն

Լուրեր ԱշխարհէնՏեղական Լուրեր
ԱՄՆ-ի Քոնկրեսին Մէջ 
Ներկայացուած Է Ռուսաստանի 
Դէմ Պատժամիջոցներու Նոր՝ 
Ծաւալուն Փաթեթի Օրինագիծ

ԵԱՀԿ Գործող Նախագահը 
Կոչ Ըրած Է Հայաստանին Եւ 
Ատրպէյճանին Վերադառնալու 
Քաղաքական Երկխօսութեան

Պաշտօնական Պաքուն 
Կ’ողջունէ Հայ-Թրքական 
Բանակցութիւններու Մեկնարկը

Ձախէն աջ՝ Ընկերներ Արա Գասապեան, Գէորգ Գրիգորեան, Կարօ 
Քիւփէլեան, Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեան, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, 
Ընկերուհի Շուշան Քեվրանեան Պաղպուտարեան, Ընկերներ Խաչիկ 
Ճանոյեան եւ Դաւիթ Սամուէլեան

Թուրքիոյ հետ բանակցութիւննե-
րու վերաբերեալ Հայաստանի 
օրակարգը չէ փոխուած, այն կը 
շարունակէ ըլլալ առանց նախա-
պայմաններու սահմաններու 
բացումը եւ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումը:Այս 
մասին վստահեցուցած է ՀՀ ազգային 
ժողովի փոխնախագահ Յակոբ 
Արշակեանը խորհրդարանէն ներս 
լրագրողներու հետ զրոյցի ժամանակ:
«Հայաստանի անկախութիւնից ի վեր 
Հայաստանի սահմանները լարուած 
են, եւ մենք խաղաղ պայմաններում 
հազարաւոր զոհեր ենք ունեցել թէ 
պատերազմի ընթացքում, թէ խաղաղ 
պայմաններում: Կարծում եմ՝ այն 
խաղաղութեան օրակարգը, որ մենք 
հիմա առաջ ենք տանում եւ մեր 
ժողովրդից դրա համար քուէ ենք 

ստացել, հենց միտուած է նրան, որ 
կարողանանք մեր սահմանների եւ 
Հայաստանի անվտանգութիւնն օր 
առաջ ապահովել, որպէսզի այլեւս 
խաղաղ պայմաններում զինուորներ 
չզոհուեն, որպէսզի այլեւս Հայաստանը 
պատերազմների մէջ չյայտնուի»,-
ըսած է Արշակեանը:

ԱՄՆ Քոնկրեսին մէջ Ռոպերթ Մենե-
նտեսի գլխաւորած խումբ մը դեմոկրատ 
ծերակուտականներ ներկայացուցած 
են օրինագիծ, որով պատժամիջոցներ 
կը սահմանուին Ռուսաստանի ղեկա-
վարներու նկատմամբ այն պարա-
գային, եթէ ռուսերը համարձա-կին 
ներխուժել Ուքրանիա: Նախաձեռնու-
թեան անուանումն է «Ուքրանիոյ 
ինքնիշխանութեան պաշտպանու-
թեան 2022 թուականի օրէնք»:
Օրինագծով կ'ենթադրուի պատե-
րազմի պարագային պատժամիջոցներ 
սահմանել նախագահ Վլատիմիր 
Փութինի, վարչապետի, արտաքին 
գործոց եւ պաշտպանութեան նախա-
րարներու, զինուած ուժերու գլխավոր 
շտաբի պետի եւ բարձրաստիճան այլ 
ղեկավարներու նկատմամբ:
Նախագիծը պէտք է քննարկուի Ծերա-
կոյտի արտաքին հարցերու յանձնա-
ժողովին մէջ, որուն նախագահը 
Մենենտեսն է:
Ըստ գործող կարգի, Ծերակոյտը եւ 
Ներկայացուցիչներու տունը պէտք է 
հաւանութիւն տան օրինագիծին, որմէ 
յետոյ այն վաւերացման համար կը 
փոխանցուի նախագահ Ճօ Պայտընին:
Ռուսական կողմը արդէն նախազգու-
շացուցած է, որ օրինագծի ընդունումն 
ու իրագործումը պիտի դիտուի որպէս 
աննախադէպ քայլ, որ չափազանց 
ծանր հարուած պիտի հասցնէ երկու 
գերտէրութիւններու արդէն բարդ 
յարաբերութիւններուն:
«Պետութեան ղեկավարին, Ռուսաս-
տանի ղեկավարին նկատմամբ 
պատժամիջոցի սահմանումը 
ծայրայեղ միջոց է, այն համեմատելի 
է միայն յարաբերութիւնները խզելու 
հետ», ըսած է Քրեմլի խօսնակ 
Տմիթրի Փեսքովը եւ ընդգծած, որ 
Ուաշինկթընի կողմէ նման քայլին 
Մոսկուան անմիջապէս պիտի տայ 
համարժէք պատասխան:
Խօսնակին փոխանցմամբ՝ Ժընեւի, 
Պրիւքսէլի եւ Վիեննայի մէջ տեղի 
ունեցած բանակցութիւններու օրե-
րուն պատժամիջոցի մասին լուրի 
հրապարակումը պատահական չէ եւ 
Մոսկուայի վրայ ճնշում բանեցնելու 
նպատակ կը հետապնդէ:

Պաշտօնական Պաքուն կ'ողջունէ 
հայ-թրքական բանակցութիւննե-
րու մեկնարկը՝ երկիրներու միջեւ 
յարաբերութիւնները կարգաւորելու 
նպատակով, ըսած է Ատրպէյճանի 
արտաքին գործոց փոխնախարար 
Խալաֆ Խալաֆովը։



ՉորեքշաբÃÇ, 19 Յունուար 2022 2

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

äԱՇîúÜԱÂºՐÂ èԱØÎԱìԱՐ 
ԱԶԱîԱÎԱÜ ÎàôêԱÎòàôÂºԱÜ 

ØÆԱòºԱÈ ÜԱՀԱÜԳÜºՐàô 
ԱՐºôØîºԱÜ ՇՐՋԱÜÆ
An ADLP Publication

ԽØԲԱԳÆՐ
ԱնահÇï ÎûßÏաñ»ան

ԳÈԽԱôàՐ ԱՇԽԱîԱÎÆòÜºՐ
ԽաչÇÏ ՃանáÛ»ան

 ՅաÏáբ ØաñïÇñáë»ան 
êաñգÇë Յ. ØÇնաë»ան  

ìԱՐՉԱÎԱÜ
äԱîԱêԽԱÜԱîàôÜºՐ

Գէáñգ ԳñÇգáñ»ան
 Աñա Գաëապ»ան 
Îաñû ՔÇõփ»լ»ան

Հ»ռաձաÛն (626) 296-2921 
Հ»ռաïÇպ (626) 296-2922

e-mail: 
noror2020@gmail.com

ԽÙբագÇñ` 
nororarmenia@gmail.com

www.noror.org

Դաւանելով ռամկավարական 
ëկզբունքներու« կÁ Ñաւատանք 
բազմակարծութեան եւ ազատ 
ËûëքÇ ÇրաւունքÇն. Ñետեւաբար« 
Ñրաåարակուած ·րութÇւններÁ 
անåաÛման ãեն արտաÛաÛտեր 
Ëմբա·րութեանë տեëակ¿տÁ£ 
Êմբա·րութեան կÁ վերաåաÑուÇ 
ÛÕուած Ûûդուածներուն  Ûաåաւում-
ներու կամ ãÑրատարակելու Çրա-
ւաëու թÇւնÁ£

Nor Or Weekly 

Nor Or Publishing Association, 
Inc. 

1901 N. Allen Ave., 
Altadena, CA 91001 

U.S.A.

2nd Class: West Coast $75 
2nd Class: East Coast $85 
1st Class:West Coast, East Coast $120 
Canada Air Mail: $130 
All Other Countries 
Air Mail: $250

1922-2022 Nor Or Weekly

Mail Postage Paid at Altadena, 
CA. & Additional office, 

USPS: 391-380 - ISSN: 0029-1161 

POSTMASTER: 
Send address changes to 

Nor Or Publishing Association, 
Inc.
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Երբ պտղատու ծառի սերմը 
պարարտ հողի մէջ կը տնկուի  եւ 
լաւ այգեպանի կողմէ կը մշակուի, 
ապագային առատ բերք տուող 
ծառ կը դառնայ։ Եթէ բզէզներն 
ու որդերը ծառը ուտելու սկսին, 
բայց հոգատար այգեպանը ճիշդ 
դեղերով եւ ճիշդ ձեւով ծառը 
խնամէ  եւ այդ պարագային 
ծառը կ’աճի եւ կը բարգաւաճի:  
Երբ  ծառը թօշնի, ջուրի պէտք 
ունենայ, հոգատար այգեպանը 
զայն կը ջրէ եւ կը խնամէ։ Այսպիսի 
հոգատարութեամբ տնկուած եւ 
մեծցած ծառը ապագային բերք կու 
տայ, տաք օրերու շուքը կ’ապա-
հովէ, եւ ի վերջոյ նոյնիսկ փայտ կու 
տայ, երբ կեանքը աւարտի։
Ճիշդ այս ձեւով ալ  մարմնապէս, 
հոգեպէս եւ բարոյապէս առողջ 
մարդ կը դառնայ այն  երեխան, 
որուն  պարարտ հողին մէջ կը 
մեծցնեն՝ հոգատար այգեպանին 
պէս, այսինքն բարոյապէս պարարտ 
միջավայրի մէջ կը մեծցնեն՝ 
հոգատար ծնողներու կողմէ։
Թեւաւոր խօսք մը կայ. երեխաները  
կեանքի ծաղիկներն են։  Երեւի 
ճիշդ կ’ըլլայ այս խօսքը պնդել այն 
պարագային, երբ դեռ փոքրիկ  
են։ Այդ ծաղիկները ապագային 
աճելով բերքատու ծառեր կը 
դառնան, կամ՝ մոլախոտեր, 
կամ ալ, ծայրայեղ պարագային, 
անպտուղ ծառեր , որոնք կը ծծեն 
հողի կենարար նիւթերը, կը խմեն 
հողի խոնաւութիւնը, կը զբաղեցնեն 
տարածքը. վնաս չեն տար, բայց 
օգուտ ալ չեն տար, նոյնիս չորնալէ 
ետք  իրենցմէ եկած փայտը չի 
վառուիր: 
Երբ երեխաները սկիզբէն մեծցնենք 
ճիշդ արժեհամակարգով՝ առողջ 
միջավայրի մէջ, անոնց  ծնած օրէն 
իրենց մէջ  ներարկենք հայրենի-
քի, ազգի, ընտանիքի սէրը, առողջ 
գաղափարները, ապագային, 
մեծանալէ ետք, կ’ըլլան պիտանի 
երկրացիներ, քաղաքացիներ, 
հայրենասէր զաւակներ, ազգին 
ծառայող որդիներ։ 
Երեխաները իւրաքանչիւր սերուն-
դի ժառանգն են։ 
Մեր հայրենիքին եւ ազգին պէտք 
են բարոյապէս առողջ, ամուր 
արժեհամակարգով հայորդի-
ներ, ինքնակործան ընթացքը 
կանգնեցնելու համար։ 
Սէրը՝ հայրենիքի հանդէպ, հայրե-
նասիրութիւնը եւ քաջութիւնը 
մարդկային հիմնարար այն 
յատկանիշներն  են, որոնք անհրա-
ժեշտ են պետութեան գոյութեան 
եւ զարգացման համար. այլա-
պէս կ’անհետանան աշխարհի 
քարտէզէն՝ ժամանակներու եւ 
ժողովուրդներու արեւի տակ իրենց 
տեղի համար մղած պայքարի 
ընթացքին:

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Ճիշդ Սերմը Պարարտ  
Հողի Մէջ Պտղատու 

Ծառ Կը Դառնայ

Հաղորդագրութիւն
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնում Ընդունեց Մայր Աթոռի Եւ Հայ 
Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան (ՀԲԸՄ) 
Հովանու Ներքոյ Գործող Հայորդեաց Տների 
Տնօրէնութեանը

Յունուարի 18-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն 
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնում ընդունեց Մայր Աթոռի 
եւ Հայ Բարեգործական Ընդհա-
նուր Միութեան (ՀԲԸՄ) հովանու 
ներքոյ գործող Հայորդեաց տների 
տնօրէններին ու փոխտնօրէններին: 
Հանդիպման սկզբում Մայր Աթոռի 
Վարչատնտեսական բաժնի 

տնօրէն Հոգեշնորհ Տ. Յարութիւն 
վարդապետ Կիրակոսեանը 
Հայորդեաց տների տնօրինու-
թեան անունից շնորհաւորեց Նորին 
Սրբութեանը Ամանորի եւ Սուրբ 
Ծննդեան տօների առիթով` մաղթե-
լով քաջառողջութիւն եւ երկարա-
մեայ անսասան հովուապետութիւն  
ի փառս Հայ Եկեղեցու եւ Հայրենիքի: 

Հաղորդագրութիւն
Հանդիպում Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ 
Ամն-ի Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. 
Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի Հետ

Սկիզբը Էջ 01

ՌԱԿ-ի Կեդրոնական Վարչութեան 
Ատենադպիր եւ Շրջանիս Վարչու-
թեան Ատենապետ՝ Ընկ. Տոքթ. 
Ռաֆֆի Պալեան խօսք առնելով 
յանուն մեր բոլոր անդամներուն, 
շնորհաւորեց Առաջնորդ Սրբազան 
Հայրը։ Տօնական օրերուն առիթով, 
կարճ բայց բովանդակալից խօսքով 
յիշեց մեր կազմակերպութեան 2021 
տարուայ աշխատանքները եւ 2022 
ծրագրուած միջոցառումները։
2021-ին մեր կազմակերպութեան 
հիմնադրութեան 100-ամեակին 
առիթով, զանազան ձեռնարկներ 
տեղի ունեցան, ոմանք ալ յետաձգուե-
ցան պսակաձեւ ժահրի պար-
տադրած սահմանափակումներուն 
պատճառաւ, որուն պատճառաւ այս 
տարի 2022-ին պիտի շարունակուին 
առկախ մնացած ձեռնարկները։
Նմանապէս յիշուեցաւ որ այս տարի 
«Նոր Օր» մեր պաշտօնաթերթի 
գոյառման 100-ամեակն է, որ նոյնքան 
արժանավայել ձեռնարկներով պիտի 
նշուի այդ ամեակը։
Ապա Առաջնորդ Սրբազան Հայրը 
հակիրճ տեղեկութիւններով յիշեց 
անցնող տարուայ եղած թեմիս 
ծովածաւալ աշխատանքներէն 

պատառիկներ։
Արդարեւ, Արեւմտեան Թեմը հակա-
ռակ գոյութիւն ունեցող դժուա-
րութիւններուն, անցեալ տարի 
այնքան եւ այնպիսի հոգեւոր, 
մարդկային եւ ազգային ծառայու-
թիւններ կատարած է, որ իրապէս 
ոեւէ հաւատացեալ կամ՝ հայու մը 
մեծ ուրախութիւն եւ հպարտութիւն 
կը պատճառէ։ Հոգեւոր, մշակութա-
յին, շինարարական, հրատարակչա-
կան, կրթական, հոգեւորականներու 
պատրաստութիւն, միջեկեղեցական 
յարաբերութիւններ, լուսոյ խորհան 
Ս. Էջմիածնի հետ, Հայաստանի, 
Արցախի, լիբանանահայութեան 
բազմաթիւ ծրագիրներ իրա-
գործուած են։
Խիստ շահեկան գաղափարներով 
եւ խորհրդակցութեամբ քննարկուե-
ցան շրջանիս հայութեան վիճակը 
եւ անոր առաւել կազմակերպման 
եւ միասնական աշխատանքներ 
կազմակերպելու հարցերը։
Մօտ մէկուկէս ժամ տեւող այս 
հանդիպումը վերջ գտաւ Սրբազան 
Հօր փակման աղօթքով, բարի 
մաղթանքներով եւ օրհնութիւննե-
րով։

 ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ



ՉորեքշաբÃÇ, 19 Յունուար 2022 3Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Ոսկեդարեան Հայ Եկեղեցին
Կանգուն Մինչեւ Այսօր
Ներկայի Ամենալուրջ Յանձնառութեամբ

Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ         
 
 

«Մեսրոպ, հայ դարերու դիմաց կեցող՝ Դուն ադամանդեայ ապառաժ»
ՍԻԱՄԱԱՆԹՕ

                                                          
Նշանակալի Գնահատանք
Գերմանացի յայտնի հայագէտ գիտնական Եոսէֆ Մարկվարդի գնահատանքը 
որպէս նախաբան կ՛արձանագրեմ այստեղ երբ համեմատութեան մէջ դնելով Ս. 
Մեսրոպի եւ Ս. Սահակի գործունէութիւնը գերման յայտնի մտքի լուսաւորիչներ 
Պիպինի եւ Վինֆրիդի հետ, ըսած է.
«Եթէ նկատի ունենանք այն պայմանները որոնց ընթացքին Մեսրոպն ու 
Սահակ մտքի եւ հոգիի լուսաւորութիւն ներգործեցին Հայաստան, կը տեսնենք 
որ Պիպինը  եւ իր զինակից Վինֆրիդը խեղճ թզուկներ կ՛երեւին այդ երկու 
հսկաներու համեմատութեամբ», եւ կ՛աւելցնէ.
«Ժողովուրդ մը որ իր ծոցէն այսպիսի մարդիկ ծնած է ու կը յարգէ զանոնք որպէս 
դիւցազներ, անկարելի է որ ի սպառ ջնջուի, որքան ատեն որ այդ ժողովուրդը 
կը հետեւի անոնց օրինակին»։ Վերջին բառը մեզի կը պատկանի, եւ միայն 
մերօրեայ հայ ժողովուրդին գերագոյն պարտքը կը նկատուի՝ «հետեւիլ անոնց 
օրինակին»։
 
Բանաստեղծին  Սխրանքը     
Սիամանթօ իր բանաստեղծական թռիչքէն շատ աւելի անդին խոյացող իր 
այս սխրանքով հայոց վաւերական ամբողջ պատմութիւնն  է որ կը խտացնէ 
հոյակապ կերպով։ Այստեղ ամէն մէկ բառ յետադարձ մարգարէութիւն չէ, այլ 
շատ աւելին, բանաստեղծօրէն գրուած հայոց դարերու կեանքն է եւ իրագործում։ 
Իւրաքանչիւր բառ այստեղ ունի իր պատմական լիաբուռն բովանդակութիւնը, 
դարեր անցան, որոնց դիմացաւ Ս. Մեսրոպ որպէս ապառաժ ադամանդեայ, 
ու այդ ադամանդի պրիսմակէն բազմահարիւր ճառագայթներով, գիրով, 
դպրութեամբ, արուեստներով,  հայն ու Հայաստան մնացին աշխարհի երեսին 
պատուով եւ արգասիքներով ծաղկուն։
Բանաստեղծին հիացումը սակայն ներկայ մեր ժամանակներու մարտահրա-
ւէրներուն դէմ կը պարտաւորեցնէ ամենալուրջ նկատողութիւն ներկայ սերունդի 
յանձնառութեանց մէջ։ Ո՞ւր է այսօր բանաստեղծին սրբացուցած Մեսրոպեան 
շունչն ու գիրը, ո՞ւր են մեր անգին մատենագիրներուն ադամանդեայ աւանդը, 
մասնաւորաբար մեր հայրենի իրականութեան մէջ մեր ջինջ լեզուն կը 
հետեւի՞ արդեօք բանաստեղծին սխրանքին, լեզուն որ վաղուց կորսնցուցեր է 
ադամանդեայ փայլը զոր եթէ ինք Սիամանթօ չմարգարէացաւ, ուրիշ սրտցաւ 
իշխան մը Վահան Թէքէեան մարգարէացաւ յայտնելով դար մը առաջ թէ արդեօք 
իր գրած գոհարները կարդացող պիտի ունենա՞ր։ 

Հայոց Ոսկեդարը
Հայ ժողովուրդի Ոսկեդարը 5-րդ դարուն՝ եղաւ հիմն ու հիմնաքարը յետագայ 
դարերուն, շրջանցելով ամէն քաղաքական փոթորիկ։ Անոր մեծագոյն շնորհն 
էր որ զարգացուց Հայ Եկեղեցին եւ մշտնջենաւորեց մեր ժողովուրդին համար 
թէ՛ մշակոյթի եւ թէ՛ քաղաքակրթութեան թաքուն եւ զգայուն ճանապարհներով, 
հակառակ այն իրողութեան որ Ոսկեդարէն 150  տարիներ առաջ քրիստոնէու-
թիւնը պետական կրօնք հռչակուած էր Հայաստանի մէջ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի 
քարոզութեամբ առանց մէկ գիրի   եւ համար մը հայերէն Աստուածաշունչի։ 
Լեզուն կար եւ սակայն միջոցը չկար։ Քրիստոնէութեան հիմնադրութիւնը, որ 
սկիզբ առած էր Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարթողոմէոս Առաքեալներու կողմէ  իրենց 
իսկ նահատակութեամբ, հարկ էր հասկնալի  եւ ընդունելի դարձնել, տալով  
անոր հայեցի նկարագիր եւ ինքնատիպ ներգործութիւն։
 
Քաղաքական Անկում
Այդ առաջին 400 տարիները թագաւորական տարիներ եղան իրենց սովորական 
իմաստով, այսինքն Արշակունեաց Թագաւորութիւնը տէրն էր Հայաստանի 
մինչեւ 428 թուականը։ Սակայն այս եւս այնքան խախուտ որքան 387 թուին 
Հայաստանի երկուքի բաժանումը Բիւզանդիոնի եւ Պարսկաստանի միջեւ, 
մեծ մասը Պարսից ձեռքին տակ, ուր պիտի աշխատէին մեր Սուրբերն ու 
Թարգմանիչները։ Սահմանագիծը հիւսիսէն Կարին քաղաքն էր եւ հարաւէն 
Մծբին, առաջինը Բիւզանդիոնի ներքեւ եւ երկրորդը ճիշդ սահմանին վրայ, 
Հայոց Խոսրով 4-րդ թագաւորը ենթակայ Բիւզանդիոնի, եւ Արշակ 3-րդն ալ՝ 
Պարսկաստանի։
 
Մեսրոպ Մաշտոց
Իսկական հրաշքը հասաւ Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի գիւտով  որ մեր բերանացի 
բարբառին եւ ձայներուն գիրերը հնարեց, եւ իսկոյն Ս. Սահակ Պարթեւ 
Հայրապետի գլխաւորութեամբ Թարգմանիչ Վարդապետներ թարգմանեցին 
Աստուածաշունչը Յունարէն Եօթանասնից կոչուած լաւագոյն բնագիրէն զոր 
անձամբ Կ. Պոլսէն Հայաստան բերին առաջին թարգմանիչ վարդապետներէն 
«երկու հոգեւոր եղբայրները՝ Յովսէփ Եկեղեցացի եւ Եզնիկ Կողբացի»։
Կարեւոր է նկատի ունենալ Հայաստանի քաղաքական դիրքը՝ հասկնալու համար 
Հայ Եկեղեցւոյ կազմաւորման սկիզբը որ երկու Առաքեալներու քարոզութեամբ 
սկսաւ առաջին դարուն։ Այդ կազմաւորման առնչակից եղան Հայաստանի 

Արշակունեաց թագաւորութեան շրջանի  երեք մայրաքաղաքները, Արտաշատը՝ 
կառուցուած Տրդատ Ա Թագաւորի ձեռքով, Մծուրքը` Սանատրուկի ձեռքով, եւ 
Վաղարշապատը (Էջմիածին) Վաղարշ թագաւորի ձեռքով։ Երեքն ալ միջազգային 
յարաբերութեանց գօտիներ ըլլալով կարելի դարձուցին քրիստոնէութեան 
թափանցումը Հայաստան։
 
Գիրն ու Գրականութիւնը
Իսկապէս նախախնամական եւ ճակատագրական եղան այդ տասն- 
ամեակներուն ծաղկած հայոց գիրն ու գրականութիւնը, ինչպէս նաեւ 
Թարգմանիչ Վարդապետներու պատրաստութիւնը, որոնք եղան մեր առաջին 
պատմիչները եւ հայ մշակոյթի ջահակիրները, որոնք ջահը թէ՛ վառեցին, եւ 
թէ՛ վառ պահեցին յաջորդող հազարամեակին։ Ներքին եւ արտաքին բոլոր 
ապացոյցներով հզօրագոյն պատնէշն ու պատուարը քաղաքական անկումին 
դիմաց հայերէն գիրը եղաւ, քաղաքական թագաւորութեան փոխարէն մտքի եւ 
հոգիի թագաւորութիւնը տիրեց, որ իր երրեակ առաքելութեան մէջ գոյութիւնը 
ապահովեց մեր ազգին եւ եկեղեցիին։
ԳԻՐԸ իր երեք տառերով եղաւ նախ ՏԱՌ, շուտով եղաւ ԳԻՐՔ, եւ իսկոյն՝ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ։ Գիր, գիրք, եւ գրականութիւն։ Ահա երրեակ կառոյցները մեր 
ազգային, եկեղեցական, եւ մշակութային գոյատեւման որմէ ծլարձակուեցան 
քաղաքակրթութեան հարազատ արգասիքը եղող ճարտարապետութիւնն 
ու ձեռագրագիտութիւնը, վանական եւ համալսարանական առաջին 
կեդրոնները հայոց աշխարհի չորս ծագերուն, շարականագրութիւնն ու 
երաժշտութիւնը, բանահիւսութիւնն ու քանդակագործութիւնը, վանքերու 
ուսումնական բարձրագոյն ուսումնառութիւնը, Ս. Գրական մեկնաբանութիւնը, 
իրենց ճարտասանական, գիտական, իմաստասիրական եւ մանաւանդ 
պատմագրական ճիւղերով։ Այս բոլորին վկաներն են այսօր Մեսրոպ Մաշտոցի 
Անուան Մատենադարանի տասնեակ հազարաւոր ձեռագիրները, բազմաթիւ 
խաչքարերն ու տաճարները։

Ո՛չ Զէնք եւ Ո՛չ Մական, միայն 36 Զինակիցներ
Թուականները երբ ճշդենք կը տեսնենք թէ որքան հակընդդէմ կացութիւններու 
մէջ Հայ Եկեղեցին կրօնական հալածանքներու  դէմ  վերապրեցաւ երբ չկար 
պետական նեցուկ։ Արշակունեաց թագաւորութեան անկումին հետեւանքով, 
դրացի ազգեր անհաշտ էին հայերու նկատմամբ, եւ սակայն կար հայոց 
ինքնութիւնը ապառաժի նման հաստատ եւ ադամանդի նման փայլուն, այլեւս 
ո՛չ զէնքի եւ ո՛չ ալ թագաւորի մականին ներքեւ, հակառակ սպառնալիքներուն՝ 
որոնց յոռեգոյն ապացոյցը Պարսից կրակապաշտ կրօնի սպառնալիքը եղաւ 
քրիստոնեայ Հայաստանի վրայ, եւ որուն Հայ Ժողովուրդն ու Հայաստան, 
առաջին պաշտպանն ըլլալով ազգերու պատմութեան մէջ, 451 թուի Վարդանանց 
Պատերազմով ու 484 թուի Վահանեանց Նուարսակի դաշնագրով տուին 
արժանի պատասխանը։

Պատմագրութիւնն ու Հայ Եկեղեցին
Հայ եկեղեցւոյ կողքին հայ պատմագրութեան ծաղկումը արագընթաց եղաւ, 
երկուքին հրաշալի լծակցութեամբը։ Եկեղեցի եւ պատմագրութիւն, մէկը միւսով 
զօրացած մեր ժողովուրդին ճակատագիրը ճշդեցին երբ պատմագիրները, 
մինչեւ Բագրատունեաց շրջանը, ամէն դար մէկ կամ երկու գրիչով, առանց 
քաղաքական նեցուկի, պարսիկին ու արաբին, բիւզանդիոնին եւ խաչակիրնե-
րուն սպառնալիքներուն ներքեւ նոյնիսկ, առանց զիջելու,  յառաջ  տարին 
հայ ժողովուրդին  հոգեւոր  եւ մտաւոր  թագաւորութիւնը։ Աւելի ուշ՝ եկան 
Մոնկոլներն ու Թաթարները, Սելճուքներն ու Թուրքերը, եւ սակայն հայ 
մատենագրութիւնը իր ընթացքը պահեց ամրակուռ մինչեւ 17-րդ դար Առաքել 
Դաւրիժեցի պատմիչը, որ եղաւ Հայ Եկեղեցւոյ եւ Ս. Էջմիածնի պաշտպաններէն 
վերջինը որպէս դասական պատմիչ։

  



ՉորեքշաբÃÇ, 19 Յունուար 2022 4Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Կանայի Հարսանիքը

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Յովհաննէսի Աւետարանին 2-րդ գլուխի 1-11 համարներուն մէջ կը 
կարդանք Կանայի մէջ տեղի ունեցող հարսանիքի մը մասին, ուր 
ներկայ էր նաեւ Տէր Յիսուս Իր մօր՝ Մարիամի, Իր եղբայրներուն եւ 

աշակերտներուն հետ: Այդ հարսանիքի ժամանակ է, որ մեր Տէրը Իր առաջին 
հրաշքը գործեց ջուրը գինիի փոխելով:
Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ այդ դէպքը այսպէս ներկայացուած է.
Յիսուսի Գալիլիա հասնելուն երրորդ օրը հարսանիք մը կար Կանա 
քաղաքին մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն էր։ Յիսուս եւ Իր աշակերտներն 
ալ հրաւիրուած էին հարսանիքին։ Երբ գինին պակսեցաւ, Յիսուսի 
մայրը Իրեն ըսաւ.
-Գինի չունին։
-Մա՜յր, մեզի ի՛նչ,- պատասխանեց Յիսուս,- Իմ ժամանակս տակաւին 
չէ՛ հասած։
Սակայն Իր մայրը ըսաւ սպասաւորներուն.
-Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէ՛ք։
Հրեաներու ծիսական մաքրութեան սովորութեան համաձայն, հոն 
կային քարէ վեց կարասներ, որոնցմէ իւրաքանչիւրը ութսունէն 
հարիւր լիթր կ՚առնէր։ Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն.
-Կարասները ջուրով լեցուցէք։
Եւ սպասաւորները լեցուցին մինչեւ բերան։ Յետոյ ըսաւ անոնց.
-Հիմա առէք եւ սեղանապետին տարէք։
Անոնք ալ տարին։ Սեղանապետը համտեսեց գինիի փոխուած ջուրը, 
բայց չգիտցաւ, թէ ուրկէ էր. թէեւ սպասաւորները, որոնք ջուրը 
լեցուցած էին, գիտէին։ Այն ատեն սեղանապետը փեսային ըսաւ.
-Ամէն մարդ նախ ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն 
ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմա։
Յիսուս իր այս առաջին հրաշքը կատարեց Գալիլիայի Կանա քաղաքին 
մէջ։ Հոն Ան Իր փառքը յայտնեց, եւ աշակերտները հաւատացին Իրեն։
Այս դէպքէն ետք՝ Յիսուս Իր մօրը, եղբայրներուն եւ աշակերտներուն 
հետ Կափառնաում գնաց եւ քանի մը օր հոն մնաց:
Կանայի հարսանիքի այս դէպքին մէջ կան մի քանի կէտեր, որոնց պէտք է 
ուշադրութիւն դարձնենք, որովհետեւ անուղղակիօրէն նաեւ առընչութիւն 
ունին իւրաքանչիւր քրիստոնեայ անհատի համար:
ա. Տէր Յիսուսի հարսանեկան ուրախութեան ներկայութիւնը:
Մեր օրերուն շատեր կը դատապարտեն հարսանեկան ուրախութիւնները, 
զանոնք մեղքի եւ գայթակղութեան առիթ եւ պատճառ նկատելով: Արդար եւ 
իրաւ, եթէ չափաւորութեան մէջ չէ եւ բարոյականութեան սահմաններուն մէջ 
չի՛ տեղաւորուիր: Սակայն, երբ հարսանեկան ուրախութիւնը չափի մէջ է, 
աւելին Տիրոջ ներկայութեան գիտակցութեամբ է, ապա ո՛չ մէկ արգելք կայ եւ 
կամ ո՛չ մէկ դատապարտելի իրողութիւն կայ հարսանեկան ուրախութիւն 
կազմակերպելու: Չէ՞ որ մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս Իր ներկայութեամբ 
պատուեց Կանայի հարսանիքը եւ ո՛չ միայն պատուեց, այլ՝ անոնց 
ուրախութիւնը կատարեալ դարձուց: Այսօր եւս, կրնանք մեր Տիրոջ 
ներկայութիւնը զգալ մեր ուրախութիւններուն ընթացքին վերացական, 
հոգեւոր ընկալումով եւ կամ ֆիզիքական՝ Իր դեսպաններուն միջոցով:
Այստեղ ոմանք կրնան հակաճառել ըսելով, թէ այսօրուան հոգեւորականները 
շա՜տ հեռու են իրենց առաքելութենէն, եւ աւելին՝ ատա՛կ իսկ չեն Յիսուսի 
դեսպաններ ըլլալու եւ կոչուելու: Այդպիսիներուն Տէրն է, որ կը 
պատասխանէ. «Մի՛ դատէք ուրիշները, որպէսզի Աստուած ալ ձեզ 
չդատէ. որովհետեւ ի՛նչ սկզբունքով որ ուրիշները դատէք՝ Աստուած 
անով պիտի դատէ ձեզ, եւ ի՛նչ չափանիշ որ գործածէք՝ նոյնը Աստուած 
պիտի գործածէ ձեզ դատելու համար: Ինչո՞ւ եղբօրդ աչքին մէջ եղած 
շիւղը կը տեսնես եւ չես անդրադառնար, թէ աչքիդ մէջ գերան կայ: 
Կամ, ինչպէ՞ս եղբօրդ կ՚ըսես. “Ձգէ որ աչքիդ մէջ եղած շիւղը հանեմ”, 
երբ որ գերան ունիս աչքիդ մէջ: Կեղծաւո՛ր, նախ աչքիդ մէջէն գերանը 
հանէ, որ կարենաս յստակ տեսնել եւ ա՛պա միայն եղբօրդ աչքին շիւղը 
հանել» (Մտ 7.1-5):
Իսկ Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացին այսպէս կը բացատրէ Տէր Յիսուսի եւ Սուրբ 
Մարիամի հարսանեկան ուրախութեան մասնակցութեան հանգա-
մանքը. «Հարցում. Քրիստոսն ու Աստուածածինը ինչո՞ւ համար 
հարսանիքի գացին, որովհետեւ անվայելուչ կ՚երեւի, երբ կրօնաւոր մը 
հարսանիքի կ՚երթայ, անպատեհ է, մանաւանդ երբ կոյս ըլլայ, 
որովհետեւ բազմաթիւ անվայելուչ բաներ կը կատարուին հարսանիքի 
ժամանակ:
Պատասխան. Վարդապետները կ՚ըսեն, թէ Տէրը հինգ պատճառով այդ 
հարսանիքին գնաց. նախ՝ որովհետեւ ըստ Մովսէսի օրէնքներուն 
ամուսնութիւնը աւելի պատիւ ունէր, քան՝ կուսութիւնը: Երկրորդ, 
որովհետեւ Յիսուս եւ Իր Մայրը ճշմարիտը գիտէին եւ չէին կրնար 
մեղանչել: Երրորդ, որովհետեւ այդ հարսանիքին այնպիսի խեղկա-
տակութիւն չկար, ինչպէս ներկայիս կ՚ըլլայ, որ առանց մեղքի չէ: 
Չորրորդ, Քրիստոս հարսանիքին գնաց ու օրհնեց՝ ցոյց տալով, թէ 
ամուսնութիւնը սո՛ւրբ է եւ ո՛չ թէ պիղծ, ինչպէս ոմանք ըսին: 
Հինգերորդ, Քրիստոս հարսանիքին գնաց՝ ցոյց տալով, թէ նոյն Ի՛նքն 
է, որ դրախտին մէջ Ադամն ու Եւան օրհնեց եւ ըսաւ. «Աճեցէ՛ք ու 
շատցէ՛ք եւ երկիրը լեցուցէք» (Ծն 1.28), նոյնպէս ալ այստեղ օրհնեց 
ամուսնութեան օրինաւոր կարգ»:
բ. Վստահութիւն ունենալ Տիրոջ ամենակարողութեան վրայ:
Մարիամ Աստուածածինը տեսնելով, որ հարսնեւորներուն գինին վերջացած 

է եւ կրնան ամօթալի վիճակի մէջ յայտնուիլ, կը մօտենայ իր Զաւակին ու 
կ՚ըսէ.
-Գինի չունին:
Յիսուս կը պատասխանէ.
-Մա՜յր, մեզի ինչ, Իմ ժամանակս տակաւին չէ հասած: Պէտք չունինք 
խառնուելու:
Սակայն Սուրբ Մարիամը առանց ականջ տալու իր Զաւակին ըսածին, կը 
դառնայ դէպի սպասաւորները եւ ինքնավստահութեամբ կ՚ըսէ անոնց.
-Ինչ որ ըսէ ձեզի, կատարեցէ՛ք:
Այս կարճ խօսակցութեան մէջ հիմնական կէտ մը կայ, որ պէտք է նկատի 
ունենանք.
-Մարիամ Աստուածածինին ինքնավստահութիւնը.
Սուրբ Մարիամ Աստուածածինը տեսնելով, որ իրենց ազգականները 
խառնաշփոթի մէջ են, կը մօտենայ ու կը փորձէ հասկնալ պատճառը: 
Պատճառը իմանալէ ետք, լուռ կերպով եւ առանց յատուկ ուշադրութեան կը 
մօտենայ իր Զաւակին, եւ կը ներկայացնէ իրավիճակը ու առանց սպասելու 
Զաւակին անդրադարձին, սպասաւորներուն կ՚ըսէ, որպէսզի կատարեն ինչ 
որ ըսէ իրենց: Մարիամ Աստուածածին ինքնավստահ էր, որ իր Զաւակը 
կրնար այդ հարցին լուծում տալ, եւ այդ պատճառով առանց կողմնակի կամ 
աւելորդ շարժումներու՝ ուղղակիօրէն դիմեց Անոր: Մայրիկ Աստուածածինին 
այս վերաբերմունքը մեզմէ իւրաքանչիւրիս համար պէտք է օրինակ դառնայ 
վստահութիւն ունենալու Աստուծոյ նկատմամբ, եւ մեր ունեցած բոլոր 
խնդիրներուն, դժուարութիւններուն եւ նեղութիւններուն մէջ դիմենք Անոր, 
վստահ ըլլալով, որ Ան մեզի լուծում պիտի տայ:
Մարիամի այս ինքնավստահ դիմումի մասին Սուրբ Տաթեւացին կու տայ 
հետեւեալ բացատրութիւնը.
«Հարցում. Մարիամ ուրկէ՞ կը յուսար, որ իր Որդիէն հրաշք կրնայ 
պատահիլ, որովհետեւ տակաւին չէր գործած:
Պատասխան. Վեց բանէ. նախ՝ Գաբրիէլի աւետիսէն, թէ Աստուծոյ 
Որդի է եւ ինչ որ ուզէ՝ կ՚ընէ: Երկրորդ, որովհետեւ Մարիամ Սուրբ 
Հոգիին բնակարան էր: Երրորդ, որովհետեւ ծնունդի ժամանակ տեսած 
էր շատ հրաշքներ, ինչպէս նաեւ մոգերուն գալը, եւ այլն: Չորրորդ, 
որովհետեւ լսեց Հօր եւ Յովհաննէսի [Մկրտիչին] վկայութիւնը, եւ 
[տեսաւ] Սուրբ Հոգիին էջքը մկրտութեան օրը: Հինգերորդ, երբ 
աշակերտները կը հաւաքէր, իմացաւ, թէ Իր փառքը պիտի յայտնէ: 
Վեցերորդ, որովհետեւ ճիշդ նոյն այդ պահին ազդեցութիւնը [ներշնչում, 
յայտնութիւն] եղաւ անոր վրայ»:
գ. Յիսուսի հրաշագործելու կարողութիւնն ու ներկայութեան 
քաղցրութիւնը:
Յիսուս հակառակ անոր որ խիստ կերպով պատասխանեց Իր մօր, 
ըսելով՝ մեզի ի՛նչ, սակայն դառնալով սպասաւորներուն հրամայեց, որպէսզի 
կարասները ջուրով լեցնեն եւ ապա ըսաւ անոնց՝ Հիմա առէք եւ սեղա-
նապետին տարէք, որ համտեսելով նոր մատուցուած գինին, կը հիանայ եւ 
իր հիացմունքը կը յայտնէ ըսելով, թէ՝ ամէն մարդ նախ ընտիր գինին կը 
հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր 
գինին պահեր ես մինչեւ հիմա:
Այս հրաշքին մէջ հիմնական երկու կէտեր կան.
1) Քրիստոսի հրաշագործելու կարողութիւնը որպէս Արարիչ. Քրիստոս 
հնազանդեցաւ Իր մօր ըսածին եւ այնպէս ըրաւ, որպէսզի իրենց ազգա-
կանները, որոնք հարսանիքին կը մասնակցէին ամօթով չմնան, եւ ջուրը 
գինիի փոխեց: Շատեր ջուրը գինիի փոխուիլը պարզ երեւոյթ մը կը համարեն, 
սակայն այս հրաշագործութեան մէջ կայ փաստը Տէր Յիսուսի Աստուածու-
թեան: Վաղինակ Ծայրագոյն Վարդապետ Մելոյեան այս մասին այսպէս 
կ՚ըսէ. «Ջուրը գինիի փոխելը, ապացոյց մըն է Քրիստոսի Աստուա-
ծութեան, որովհետեւ խորքին մէջ պատահածը, ուրիշ բան չէր եթէ ոչ 
ստեղծագործութեան արարք մը, իսկ ստեղծագործելը՝ յատուկ է միայն 
Աստուծոյ»:
2) Քրիստոսի ներկայութեան քաղցրութիւնը. սեղանապետին արձա-
գանգը նոր մատուցուած գինիին հրաշալի փաստ մը եւ վկայութիւն մըն է, որ 
հոն ո՛ւր որ Տէր Յիսուս ներկայ է, այնտեղ քաղցրութիւն եւ ուրախութիւն կը 
տիրէ, այնտեղէն կատարելութեան հոտ կու գայ, այնտեղէն կարգաւորութիւն 
եւ համերաշխութիւն կը տիրէ:
Երանի՜, որ մեզմէ իւրաքանչիւրը Սուրբ Մարիամ Աստուածածինի 
վստահութիւնը ունենանք՝ դիմելու Աստուծոյ, ինչպէս նաեւ Տէր Յիսուսի 
հնազանդութեան ոգին ունենաք, որով մեր կեանքին օրերը պիտի պտղաբե-
րին եւ որպէս անուշահոտ խունկ պիտի հաճոյացնեն զԱստուած, Որուն 
փառք, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:

Կարդացէ՛ք եւ Տարածեցէ՛ք
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ՄԱՄՈՒԼ-ը
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Առնօ Բաբաջանեանը Եւ
«Յորժամ» Հոգեւոր Մեղեդին

ՀԵՆՐԻԿ ԱՆԱՍԵԱՆ

Մէկ ամիս առաջ լրացաւ հանճարեղ երգահան եւ դաշնակահար Առնօ 
Բաբաջանեանի ծննդեան 100-ամեակը: Այդ կապակցութեամբ ես 
մի ծաւալուն յօդուածով կարելոյն չափով փորձեցի սեղմ գծերի մէջ 

արժեւորել համաշխարհային ճանաչման արժանացած ՄԵԾ հայորդու կեանքն 
ու գործունէութիւնը: 
Այդ յօդուածում ես զանց էի առել կոմպոզիտորի կեանքի եւ ստեղծագործական 
հանճարի լուսաբանման մի դրուագ, որի մասին խոստացայ առանձինն 
անդրադառնալ: Խօսքը Բաբաջանեանի կողմից մշակուած «Յորժամ» 
(«Յորժամ»,- երբ, այնժամ- Հեն. Անասեան) հոգեհանգստեան երգ-մեղեդու 
մասին է, որը կարծեօք մոռացութեան է տրուած Բաբաջանեանի մասին որեւէ 
հեղինակային գրառման մէջ:
Ինքնին հասկանալի է, որ Աթեիզմի (Անաստուածութիւն) գաղափարներով առլի 
Խորհրդային երկրում ոչ մի երաժշտագէտ չէր համարձակուի ակնարկ անգամ 
անել նրա կողմից մշակուած հոգեւոր երգի մասին:
Ահա եկել է հարմար պահը, Յունուարի 22-ին Առնօ Բաբաջանեանի ծննդեան 
101-րդ տարեդարձի օրն է: Ուրեմն այս յօդուածը թող կրկին յիշեցնի Հայաստանի 
պատկան մարմիններին, ի մասնաւորի հինգ բաղաձայնով (ԿԳՄՍՆ) ոչնչով չ՚ 
երեւացող Մշակոյթի բաժնի աշխատակիցներին, որպէսզի նրանք վերջապէս 
կարողանան կառավարութեան առջեւ հարց բարձրացնել Երեւանի ամէնահին` 
Թոխմախգէոլ գերեզմանոցում ամբողջովին անուշադրութեան մատնուած 
Առնօ Բաբաջանեանի գերեզմանից նրա աճիւնը Կոմիտասի այգի, քաղաքային 
Պանթէոն տեղափոխելու համար: 
Ես բախտ եմ ունեցել աշխատանքի բերումով, 1973 թուականին երկու օր 
շփուել հանճարեղ Առնօ Բաբաջանեանի հետ` Հայաստանի Ռադիոկոմիտէում, 
ուր ձայնագրւում էր նրա մշակած «Յորժամ» («Յորժամ»,- երբ, այնժամ- 
Հեն. Անասեան) հոգեւոր, հոգեհանգստեան մեղեդին` Լուսինէ Զաքարեանի 
եւ սենեկային նուագախմբի կատարմամբ: Վստահաբար (ոչ մի դէպքում 
ՄԻԱՆՇԱՆԱԿ,- ՀԵՆ. Ա.), նա այդ մեղեդին լսել էր Էջմիածնի Մայր Տաճարում, 
Պատարագի ընթացքին` Լուսինէ Զաքարեանի կատարմամբ:
«Յորժամ»-ը Պատարագի երգեցողութեան մաս չի կազմում: Սակայն շատ 
յաճախ այն կատարուում է նախքան Սուրբ Պատարագի սկսուելը, Սուրբ 
Խորանի փակ վարագոյրի առկայութեամբ եւ կամ, գրեթէ Պատարագի 
երգեցողութեան աւարտին` Հաղորդութեան ժամանակ, դարձեալ, Սուրբ Խորանի 
փակ վարագոյրի վիճակում: «Յորժամ»` նշանակում է ԵՐԲ, կամ` ԱՅՆԺԱՄ: 
Երգ-մեղեդին արտայայտում է Խնդրանք, Յորդոր` ուղղուած օրուայ Պատարագը 
մատուցող հոգեւորականին, որպէսզի ԵՐԲ գայ նորօրեայ հանգուցեալներին 
յիշելու պահը, չմոռանայ նաեւ յիշել նրանց անցած-գնացած մերձաւորներին:
Առնօ`եւ տխուր, հոգեհանգստեան մեղեդի՞, երբ նրա ողջ երաժշտական աշխարհը 
շնչում է լաւատեսութեամբ: Անհաւատալի էր: Ես գիտէի որ նա երիտասարդ 
տարիքից տառապում էր արեան քաղցկեղով եւ յաճախ էր մեկնում Ֆրանսիա 
բուժման համար: Տէրը միայն գիտէր թէ հոգեկան ինչ ապրումի արդիւնքում 
էր նա եղել, որ նման քայլի էր դիմել: Մինչ նուագախումբը կը յայտնուէր, նա 
դաշնամուրով ինձ համար նուագեց մշակումը: Առնոն բնաւ այն կենսախինդ, 
ուրախ, հումորով լի երաժիշտը չէր: Անբացատրելի տագնապ կար դէմքին: Ինձ 
համար ամէն ինչ հասկանալի էր: Բարեբախտաբար դրանից յետոյ նա տաս 
տարի ապրեց, եթէ կարելի է ապրել համարել, ու կեանքին հրաժեշտ տուեց 62 
տարեկան հասակում:
Այդ օրերին համատեղութեան կարգով ես վարում էի Հայկական Ռադիոյի 
Ֆոնդային (մնայուն) ձայնագրութիւնների բաժինը եւ, ի պաշտօնէ հետեւում 
էի ձայնագրութեանը եւ մտքեր փոխանակում Առնոյի հետ, բայց դժուարանում 
էի նրան հասկացնել, որ այո. ձայնագրութիւնը կը լինի, Լուսինէն էլ կՙ երգի, 
բայց ռադիոյով եթեր սփռել չի լինի: Երեւի նա չգիտեր, որ հայկական հոգեւոր 
երաժշտութիւն արգիլուած էր ռադիոյով հաղորդելը:
Ձայնագրութիւնը հոյակապ ստացուեց եւ մտաւ ձայնադարանի փակ ֆոնդ: Այդ 
նշանակում էր, որ դու քո պատասխանատուութեամբ կարող ես այդ ձայնագրու-
թիւնից օգտուել մի փոքր մաս, կամ հատուած վերցնել ու տեղադրել որեւէ 
գրական-երաժշտական հաղորդման մէջ:
Երաժշտական հաղորդումների խմբագրութեան գլխաւոր խմբագիր, տաղան-
դաւոր լրագրող եւ հիանալի թարգմանիչ Արմէն Յովհաննիսեանի հետ ուղիներ 
էինք փնտռում Առնոյի այդ հրաշալի մշակումը եթեր տալու համար:
Եղաւ այնպէս, որ Արմէնը պիտի գնար Մոսկուա` գործուղման: Ւնչպէս 
նախկինում, ես էի փոխարինելու նրան: Ձայնադարանի տնօրէնուհին, Տիկին 
Ռոզան միայն Արմէնի ստորագրութեամբ իրաւունք ունէր փակ ֆոնդից 
որեւէ ձայնագրութիւն դուրս հանել: Որոշել էի, ինչ գնով էլ լինի` Առնոյի 
գործը հասցնել ռադիոունկընդրին, հաշուի չառնելով անգամ աշխատանգից 
վտարուելու վտանգը: 1965-ի դէպքերի յիշողութիւնը դեռ թարմ էր մարդկանց 
երեւակայութեան մէջ:
 Առանց երկար-բարակ, ծանր-թեթեւ անելու, քայլերս ուղղեցի դէպի ձայնադա-
րան.
- Տիկին Ռոզա, խնդրում եմ բերէք Առնօ Բաբաջանեանի գործի օրերս 
կատարուած 
ձայնագրութիւնը, օգտագործելու եմ իմ մի հաղորդման մէջ,- միանգամայն 
ինքնավստահ, առանց յուզումի դիմեցի տիկնոջը:
- Ախր Հենրիկ ջան, էդ ձայնագրութիւնը փակի տակ է…, եւ յետոյ, գիտես էլի, 
Արմէնի ստորագրութիւնն է պէտք…
- Ինչ է, չգիտե՞ս, որ նա քաղաքում չէ, եւ ես եմ նրան փոխարինում:

- Ի՞նչ իմանամ Հենրիկ ջան…, 
գիտես չէ՞ , թէ ես քեզ որքան եմ 
սիրում, յանկարծ բան-ման դուրս 
չգա՞յ…
- Չէ, չէ~, մի անհանգստանայ, մի 
փոքր հատուած եմ օգտագործելու: 
Օրը Հինգշաբթի էր, ես միայն մէկ 
օր ունէի յանդուգն մտայղացումս 
իրագործելու համար: Երկուշաբթի 
Արմէնը գալու էր աշխատանքի: 
Ինձ մնում էր միայն Ուրբաթ 
օրը: Մտնում եմ Հայկական 
երաժշտութեան հաղորդումների 

խմբագրութիւն. 
- Օֆելեայ Արտեոմովնայ, դուք Կիրակի օրուայ Պատուէրով Համերգը կազմե՞լ 
էք,- դիմում եմ աւագ խմբագրին:
- Ոչ, դեռ չեմ կազմել, բայց պատրաստւում եմ սկսել, շա~տ պատուէրներ կան, 
մանաւանդ գիւղերից:
- Ինչ լա~ւ, Օֆելեայ Արտեոմովնայ, այս Կիրակի օրուայ Պատուէրով Համերգը 
ես եմ կազմելու, դուք ձերը թողէք յաջորդ Կիրակի օրուայ համար:
- Մաղարիչ ունէք մաեստրօ, ես էլ պատրաստւում էի ձեզ խնդրել, որ թոյլ տաք 
այսօր աւելի վաղ թողնել աշխատանքը:
- Ազատ էք, կարող էք հիմա իսկ գնալ:
Վերադարձայ աշխատասենեակս ու , ինչպէս ասում են` անցայ հեռախօսի գլխին.
- Արարա~տ…, ո՞րտեղ ես, դասասենեակո՞ւմ, թէ՞ կաբինետում (Արարատ Քոչար-
եանը Երեւանի Շահումեանի շրջանի Մետաքսի կոմբինատի բանուորական 
միջնակարգ դպրոցի տնօրէնն է):
- Կաբինետում եմ, ի՞նչ կայ, ի՞նչ է եղել Հենրիկ, ձայնդ մի տեսակ տագնապալից 
է հնչում:
- Ամէն ինչ լաւ է Արարատ: Հիմա ինձ ուշադիր լսիր: Քո այդ բանուոր <<աշակերտ-
ներից>> մի տաս տասնըհինգ հոգուց պատուէր ես վերցնում, թէ իւրաքանչիւրն 
ի՞նչ երգ կամ մեղեդի կՙուզենայ լսել Կիրակի օրուայ Պատուէրով համերգի 
ժամանակ: Քեզ մի ժամ ժամանակ, ոչ աւելի:
- Հենրիկ ջան, էդ ի՞նչ բանի ես ախպե~ր, ինչ համերգ, ի~նչ պատուէր…
- Արարատ, դու ինձ զարմացնում ես, ի՞նչ է, դու էս աշխարհից չե՞ս…, հեչ պատ-
ուէրով համերգ չես լսե՞լ Կիրակի օրերին…
 - Լսել եմ, ի՞նչպէս չեմ լսել…
 - Դէ~, եթէ լսել ես, սա էլ դրանցից մէկն է: Շարունակեմ ասելիքս: Պատուէրներից 
մէկը պարտադրաբար պիտի լինի միջնադարեան <<Յորժամ>> հոգեհանգստեան 
մեղեդին` Լուսինէ Զաքարեանի կատարմամբ: Ընտրիր այնպիսի մէկին, որը 
քիչ-միչ կարդացող լինի:
- Այդ ի՞նչ ես անում եղբա~յր, յեղափոխութի՞ւն…, ռադիոյով հոգեւոր ե՞րգ…
 - Այո Արարատ, մենք միասին ենք յեղափոխութիւն անելու…
 - Հասկացայ Հենրիկ, հիմա հասկացայ, միայն թէ ինձ համար պարզ չէր, թէ 
ինչ էր գործի անուանումը:
 - Յոր-ժամ, երկու վանկ է, ՅՈՐ ԺԱՄ…
 - Յորժամ…,- լա~ւ… բա էդ խեղճ աղջիկն ի՞նչ գիտի թէ ինչ է Յորժամը, իսկի 
ես չգիտեմ:
 - <<Յորժամ>>` գրաբարից է գալիս եւ նշանակում է` Երբ որ, երբ: Մի խօսքով` 
կարելի է ասել նաեւ Այնժամ: Մարդ ես, եթէ այդ աղջկան հարցնող լինի թէ 
ո՞րտեղից է լսել այդ մեղեդին, թող ասի, որ լսել է Էջմիածնի Մայր Եկեղեցում, 
պատարագի ժամանակ, Լուսինէ Զաքարեանի կատարմամբ:
 - Եղաւ Հենրիկ, հասկացայ…, բայց դու չգիտե՞ս, որ ես կուսակցական եմ, այդ 
ի՞նչ հակախորհրդային յանձնարարութիւն ես տալիս ինձ:
 - Լսի~ր ընկեր կուսակցական, բա ինչի՞ ես գալիս եկեղեցի, դեռ մոմ էլ ես 
վառում…
 - Ես քո պատարագները լսելու համար եմ գալիս…
 - Գիտեմ: Կիրակի օրն էլ պատուէրով համերգի ընթացքին կը լսես Առնօ Բաբա-
ջանեանի մշակած <<Յորժամ>>ը` Լուսինէ Զաքարեանի կատարմամբ:
 Բաւական երկար տեւեց չարաբաստիկ համերգի պատրաստելը: Որոշել 
էի մի քանի նախադասութեամբ ներկայացնել թէ Բաբաջանեանին, թէ 
կատարուող ստեղծագործութեանը, եւ թէ` սքանչելի երգչուհուն, որ նոր-նոր 
էր արժանացել համընդհանուր ճանաչման: Հետագայում հասկացայ, որ նման 
մօտեցմամբ, ես թեթեւացրել էի իմ մեղքը` <<արգելուած պտուղը>> հրամցնելով 
հասարակութեանը:
Ես մերոնց տեղեակ չէի պահել երեւոյթի մանրամասների մասին, միայն խնդրե-
ցի, որ բոլորս մէկտեղուենք մեր խոհանոցում` լսելու համար պատուէրով 
համերգը: Երեւանում սովորութիւն է ռադիոընդունիչը խոհանոցի պատին 
ամրացնելը: Եկաւ <<Յորժամ>>ի պահը եւ բոլորս քարացանք: Ոչ մի ձայն, ոչ մի 
շշուկ մինչեւ մեղեդու աւարտը եւ նրանից յետոյ էլ մի քանի վայրկեան: Երկար 
լռութիւնից յետոյ հայրս էր 
խօսողը. 
 - Էս ի՞նչ է, Հենրիկ, արդէն թոյլատրւո՞ւմ է հոգեւոր երաժշտութիւն հաղորդել 
ռադիոյով:
 - Ոչ հայրիկ, չի թոյլատրւում: Այդ ես է, որ խախտել եմ օրէնքը: Ինչո՞ւ պիտի 
ազատօրէն կարողանանք եթեր սփռել Բախի, Մոցարտի, Բեթհովէնի հոգեւոր 
երաժշտութիւնը, իսկ մերը, հայկականը` ոչ: Ի~նչ տխմար որոշում է չէ՞ հայրիկ: Մի 
խօսքով, մի քանի խոչընդոտներ յաղթահարելուց յետոյ ես հասայ իմ նպատակին: 
Թէ գործից պիտի հանեն` թող հանեն:
 Առանց մի խօսք ասելու հայրիկս յուշիկ քայլերով գնաց դէպի իր աշխատա-
սենեակ` մինչ այդ մի անմեղ ժպիտ պարգեւելով ինձ:
 Երկուշաբթի առաւօտեան, սովորականից աւելի նկատելի հագուստ-կապուստով 
գնում եմ Ռադիոկոմիտէ: Նախամուտքին, դռների առջեւ կանգնեցնում է ծանօթ 
ոստիկանը.
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վերջիններիս շարունակել  իրենց 
արդիւնաւոր առաքելութիւնը 
մատաղ սերնդին ճիշտ խնամք ու 
դաստիարակութիւն ապահովելու 
գործում: 

Հանդիպման ընթացքում անդրա-
դարձ կատարուեց նաեւ Հայորդեաց 
տների առջեւ ծառացած խնդիրների 
յաղթահարման եւ վերջիններիս 
գործունէութիւնն առաւել արդիւնա-
ւոր դարձնելու ուղիներին:  

Պատմութեանս երկրորդ հանգրուանը կը պատահի 1960-61 տարեշրջանին, 
երբ ես 10-րդ դասարանի աշակերտ էի։ Այդ դասարանի մեր բաժնի 
պատասխանատու ուսուցիչն էր (Homeroom Teacher)  Ասատուր Պետեանը, 
ինչպէս նաեւ ան մեր ուսողութեան դասատուն էր։ Ան յետագային (1964-75) 
եղաւ Տնօրէնը՝ Կիպրոսի Մելքոնեան Կրթական Հաստատութեան։
Մեր դասարանը՝ ինչպէս նաեւ միւս բոլոր դասարանները, կը բաղկանային 
հայ, իսլամ եւ արաբ քրիստոնեայ աշակերտներէ։ Գոլեճը ունէր ուսանողա-
կան խորհուրդ մը, որ կը բաղկանար իւրաքանչիւր դասարանը ներկայացնող 
աշակերտէ մը։ Դասարանի աշակերտները կ՛ընտրէին իրենց ներկայա-
ցուցիչը, պատասխանատու ուսուցիչին հսկողութեան ներքեւ։
Այս հակիրճ ներածականէն ետք՝ մեր դասարանի պատմութենէն պիտի յիշեմ 
երկու դէպք, որ մեծապէս զարմացուցած է զիս որպէս այդ ժամանակաշրջա-
նի պարզամիտ մէկ աշակերտը։ Յաջորդականութիւնը պահելու համար` այս 
դէպքերը պիտի ըլլան երկրորդը եւ երրորդը։
Դէպք՝ Երկրորդ
Ուսումնական խորհուրդի ներկայացուցիչի ընտրութիւնը տեղի կ՛ունենար 
ռամկավարական սկզբունքներու հիման վրայ։ Այսպէս՝ նախ կը կազմուէր 
թեկնածուներու ցանկ մը եւ ապա տեղի կ՛ունենար ընտրութիւնը եւ 
առաւելագոյն ձայն ստացողը կ՛ընտրուէր։
Յաճախ կը պատահէր որ իսլամ աշակերտները կը նշանակէին իրենց 
թեկնածուն եւ արաբ քրիստոնեայ աշակերտները կը նշանակէին իրենց 
թեկնածուն։ Այս տուեալներով եթէ ընտրութիւնը կատարուէր, արաբ 
քրիստոնեան պիտի ընտրուէր որովհետեւ հայերը անոր պիտի տային իրենց 
ձայները։
Սակայն արաբ քրիստոնեայ թեկնածուն ձախողցնելու նպատակաւ, իսլամնե-
րը կ՛առաջարկէին նաեւ հայու մը թեկնածութիւնը՝ որը դժբախտաբար 
կ՛ընդունէր եւ ընտրութիւնը կը շահէին որովհետեւ հայ եւ արաբ աշակերտնե-
րու ձայները բաժնուելով, իսլամ աշակերտը կ՛ստա-
նար մեծամասնութեան ձայնը . . . 
Իսլամ աշակերտները կը հետեւէին «Բաժնեսցէ, զի 
Տիրեսցէ» քաղաքական գործելակերպին եւ ամէն 
տարի նոյնը կը պատահէր ու մենք երբեք չէինք կրնար 
սորվիլ՝ մեր սխալներէն!
Դէպք՝ Երրորդ
Այս մէկը կը վերաբերի մեր ուսուցիչ Ասատուր 
Պետեանին (տես նկարը)։ Այդ տարի, Համբարձման 
տօնի նախօրեակին, հայ աշակերտներէն խումբ մը 
գացինք իր մօտ եւ խնդրեցինք որ յաջորդ օրը դպրոց 
չերթայինք։ Ան սապէս պատասխանեց,
• Եղածը ի՞նչ է որ, հրեայ մը երկինք բարձրացեր է։ 
Կ՛արժէ՞ անոր համար դպրոց չգալ . . .
Բոլորս ափ ի բերան մնացինք եւ գլուխնիս կախած՝ 
լուռ ու մունջ հեռացանք! 
  

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Յուշեր՝ Անցեալէն

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Հալէպ Գոլեճ (Aleppo College)
Հալէպի ամերիկեան երկրորդական այս վարժարանը ունէր նաեւ բարձրա-
գոյն երկու դասարաններ՝ Freshman եւ Sophomore, որուն համար կը կոչուէր 
Junior College. Այս դպրոցը աւարտելէ ետք, ես ընդունուեցայ Պէյրութի 
Հայկազեան Գոլեճի Junior դասարանը եւ երկու տարիէն աւարտեցի, 
Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսով։ Պէտք է նշեմ որ Գոլեճը ունէր երկու 
բաժին՝ աղջկանց եւ մանչերու, որոնք թէեւ կը գտնուէին նոյն հողատա-
րածքին վրայ, սակայն փշաթելով բաժնուած էին իրարմէ . . .
Վերադառնալով Հալէպ Գոլեճին, հոն կը յաճախէին մեծ թիւով հայեր եւ 
բաւական հայեր ալ մաս կը կազմէին ուսուցչական անձնակազմին։ Անոնցմէ 
կարելի է յիշել Անգլերէն լեզուի ուսուցիչ Մեսրոպ Տարագճեանը, ուսողութեան 
ուսուցիչ Ասատուր Պետեանը, Հայերէն լեզուի ուսուցիչ Վերապատուելի 
Յովհաննէս Գարճեանը, կրօնի ուսուցիչներ Վերապատուելի Ժան Խանճեանն 
ու Վերապատուելի Փիթըր Տողրամճին, որ յետագային ստանձնեց Գոլեճի 
տնօրէնի պաշտօնը։ Նոյնիսկ գոլեճի պաշտօնական բժիշկն ալ հայ էր, 
յանձինս Տօքթ. Վահրամ Պապիկեանը։
Հալէպ Գոլեճի իմ ուսանողական շրջանէս պիտի յիշեմ մի քանի դէպքեր, 
որոնք նկարագիրս կերտելու մէջ՝ մեծ դեր ունեցան։
Դէպք՝ Առաջին
Այս դէպքը պատահեցաւ 1957-58 տարեշրջանի 
սկիզբը։ Ես եօթներորդ դասարանի աշակերտ էի եւ 
այդ դասարանի հայ աշակերտներուն արտօնու-
թիւն տրուեցաւ որ հայերէն լեզուի դասընթացքի 
հետեւին։ Մեր ուսուցիչն էր Վերապատուելի 
Յովհաննէս Գարճեանը, որ յետագային դարձաւ 
Միջին Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղե-
ցիներու Միութեան Նախագահը։
Ուրեմն երբ Պատուելի Գարճեանը (տես նկարը) 
մտաւ մեր դասարանը՝ ան ձեռքերը մեզի ցոյց 
տալով ըսաւ, «Տեսէք, մատներս ծուռ են եւ լեզուս ալ 
թոթով։ Հիմա ուզածնիդ չափ խնդացէք, որպէսզի 
ուրիշ անգամ չխնդաք երբեք։»
Քար լռութիւն տիրեց դասարանէն ներս եւ Պատուելին սկսաւ իր դասընթաց-
քը։ Ի՞նչ սորվեցայ, գոնէ ես։ Այդ՝ թէ մարդ պէտք է ընդունի իր տկարու-
թիւնները, որպէսզի ուրիշներ ալ ընդունին զինք՝ ինչպէս որ է . . . Այդ 
միջադէպէն ետք, իմ կարճութիւնս երբեք հարց չեղաւ ինծի համար։
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 - Անասեան` նախագահի մօտ:
 - Գիտեմ, ես սպասում էի դրան:
Նախագահի քարտուղարուհին ինձ տեսնելով, շանթահար եղածի պէս վեր 
թռաւ տեղից 
 - Ընկեր Անասեան, խնդրում եմ մի րոպէ սպասէք, հարցնեմ տեսնեմ կարո՞ղ 
է հիմա ձեզ ընդունել թէ ոչ:
 -Սիրո~վ Նունիկ ջան, բայց ինչո՞ւ ես մի տեսակ վախեցած…
 - Չգիտե~մ, չգիտեմ…, ձեր մասին եմ մտածում…
 Յստակ էր, որ օրիորդը ծանօթ էր պատմութեանը: Երկու երկվայրկեան անց 
նախագահի դրան ներսի կողմում էի: Սպասում եմ հրամանի, բայց ոչ մի ձայն 
չկայ, պարոնը երկու ձեռքերով բռնել է անկողնի սաւանի չափ <<Սովետական 
Հայաստան>> օրաթերթը եւ խորասուզուած է ընթերցանութեան մէջ: Քիչ անց.
 - Հը~, եկել ես հա՞…, հերոս ենք խաղում էլի~…: Դէ որ եկել ես` մօտ արի ու 
մանրամասն պատմի` գիտես ինչի մասին է խօսքս:
 Առանց որեւէ մանրուք բաց թողնելու, մանրամասն պատմեցի ամէն ինչ, 
չմոռանալով ճառել հայկական հոգեւոր երաժշտութեան անփառունակ վիճակի 
մասին, եւ որ, մեր պարտքը պիտի լինի եւրոպական հոգեւոր երաժշտութեան 
ժողովրդականացման հետ մէկտեղ, տեղ յատկացնել նաեւ մեր աննման հոգեւոր 
երաժշտոթեանը:
 Իմ ամբողջ <<ելոյթի>> ընթացքում ոչ մէկ վայրկեան ինձ չ՚ ընդհատեց 
նախագահը: Մի քանի րոպէ երկուսս էլ լուռ էինք: Յետոյ նա վեր ելաւ իր շքեղ 
բազկաթոռից ու մօտեցաւ ինձ` ակամայ ինձ ստիպելով, որպէսզի ես էլ ոտքի 
ելնեմ: Մօտեցաւ ու զսպուած ժպիտով, երկու ձեռքերով բռնեց ուսերս ու թափ 
տալով ամբողջ մարմինս 
ասաց.
 - Գնա՜, գնա աշխատիր, ես ամէն ինչ հասկացայ,- ուրիշ ոչ մէկ բառ:
Ելքին չհասած շուռ եկայ: Նախագահը կանգնած էր նոյն դիրքով, նոյն տեղում: Ես 
կանգնեցի մի պահ եւ ձեռքս բարձրացրի վեր` ասել ուզելով, թէ ի՞նչ են որոշելու 
աւելի 
վերեւներում:
Հասկանալով թէ ինչն է ինձ անհանգստացնում, այս անգամ արդէն բարձրաձայն, 
գրեթէ բղաւելով ասաց.
 -Գնա~, գնա՜ ասացի, եւ աշխատիր նոյն ոճով…
 Սառոյցը հալուեց: Կարծրամտութիւնը իր տեղը զիջեց առողջ տրամաբանու-
թեանը: Հայկական ռադիոյից պարբերաբար սկսեցին հնչել հայ հոգեւոր 
երաժշտութեան գոհարներ:

Առնօ Բաբաջանեանը Եւ
«Յորժամ» Հոգեւոր Մեղեդին
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Հաղորդագրութիւն
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնում Ընդունեց...

Հայորդեաց տների տնօրինու-
թեան անունից Ամենայն Հայոց 
Հայրապետին Ամանորի եւ Սուրբ 
Ծննդեան տօների կապակցու-
թեամբ իր շնորհաւորանքները յղեց 
նաեւ Հայորդեաց տների տեսչի 
ժամանակաւոր պաշտօնակատար 
տիկին Լիաննայ Առաքելեանը:
Նորին Սրբութիւնը, իր օրհնութիւնն 
ու բարեմաղթանքները փոխանցելով 
Հայորդեաց տների տնօրինու-
թեանը, մեծապէս կարեւորեց Հայոր-
դեաց տների առաքելութիւնը հայ 
ժողովրդի եւ Եկեղեցու կեանքում: 
Վեհափառ Հայրապետն իր գնա-
հատանքը յայտնեց Հայորդեաց 
տների տնօրինութեանը, մանկա-
վարժներին եւ վարչութեան անդամ-
ներին նախանձախնդիր ու նուիրեալ 
աշխատանքի համար` յորդորելով 
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Իսկ ինչ կը վերաբերի Հայաստանի եւ Թուրքիոյ յատուկ ներկայացուցիչներու 
հանդիպման՝ ան նշած է, որ այն ընդամէնը անոնց առաջին հանդիպումն էր, 
եւ նորմալ է, որ շատ տեղեկատուութիւն չկայ:
«Առաջին հանդիպումն է տեղի ունեցել, մարդիկ ծանօթացել են, մեր կողմն 
իր օրակարգն է առաջ բերել, թէ մենք ինչով ենք հետաքրքրուած, թուրքական 
կողմն իր օրակարգն է բերել, տեղի է ունեցել քննարկում: Այդ քննարկումից 
յետոյ կողմերը գնացել են իրենց մայրաքաղաքներ՝ ճշգրտելու, քննարկելու այդ 
օրակարգային հարցերը»,-ըսած է Արշակեանը:
Անդրադառնալով հարցին, թէ Հայաստանն ինչո՞վ հետաքրքրուած է, ան ըսած 
է՝ առանց նախապայմաններու սահմաններու բացմամբ եւ դիւանագիտական 
յարաբերութիւններու հաստատմամբ:
«Մեր օրակարգը չի փոխուել: Անկախ Հայաստանի բոլոր իշխանութիւնները 
յայտարարել են, որ թուրքերի հետ խօսելու մեր օրակարգը հետեւեալն է՝ 
առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ սահմանները պէտք է բացուեն 
եւ հաստատուեն դիւանագիտական յարաբերութիւններ»,-ըսած է ԱԺ 
փոխնախագահը:
Հարցին, թէ ի՞նչ վստահութիւն կայ, որ Թուրքիան առաջ չի քաշեր 
նախապայմաններ՝ Արշակեանն ըսած է, որ նման ռիսք կայ: Արշակեանը 
յիշեցուցած է, որ ՌԴ-ի միջնորդութեամբ տեղի կ'ունենան այդ հանդիպումները, 
բանակցութիւնները, ՌԴ ԱԳ նախարարութիւնը նոյնպէս դրական արձագանգած 
է: «Յոյս ունեմ, որ նաեւ միջազգային գործընկերների օգնութեամբ մենք կը 
կարողանանք սահմաններ բացելու, դիւանագիտական յարաբերութիւններ 
հաստատելու հարցը լուծել: Եւ դա բխում է ՀՀ շահերից»,-ըսած է ԱԺ 
փոխնախագահը:

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Բերաբախտաբար Խենթանոցն Ենք

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ 

Ոչ, մի՛ շուարիք։ Մ՚ափսոսաք եթէ հարց տամ թէ ո՞ւր են այդ երբեմնի ուրախ 
տօները։ Այնքան յաճախակի կրկնուած այս նախադասութիւնը թրքերէնի մէջ 
վերածուած է կաղապարի մը՝ ուր շատերծ հեգնանքի շեշտ մըն ալ աւելցնելով 
կ՚ափսոսան «Ներետէ օ էսքի պայրամլար» ըսելով։
Իրականութեան մէջ ափսոսանքը ոչ թէ պայրամներուն, այլ անցեալի մէջ 
մնացած մանկութեան կը վերաբերի։
Պարզ է որ տօնական օրի նշանակութիւնը բոլորովին տարբեր է ամէն 
տեսակ պատասխանատուութենէ զերծ մանկան եւ աշխարհի բեռը 
ուսերուն առած չափահասի համար։ Այդ երանութեան մաղթանքը ճիշդ ալ 
անպատասխանատուութեան կ՚ակնարկէ։ Մանուկը ոչ տնտեսական ճգնաժամ 
կը ճանչնայ, ոչ ընկերային բեւեռացում, ոչ քաղաքական լարուածութիւն, նոյնիսկ 
շատ անգամ ոչ ալ առողջական հոգեր։
Ծանօթ մը ունէինք Խենթ Մովսէս անունով եւ անունէն ալ յայտնի, խենդ ըլլալուն 
պատճառաւ չ՚ունէր վերեւ նշուած հոգերը։ Եթէ զինք օրինակ պիտի բերենք 
շատ ալ տեղին է «Խեւին ամէն օր տօն է» ասացուածքը։
Մի գուցէ բոլոր այս բեռերէն գոնէ ժամանակաւոր կերպով ձերբազատուելու 
համար կարելի է թէեւ սուտ խենթ ձեւացնել։ Այս ալ իր անդրադարձը ունի մեր 
ասացուածքներու պաշարին մէջ։ «Սուտ խենթ եղեր է վանքին հաւերը կ՚ուտէ» 
կ՚ըսեն այսպիսիններուն։
Վերջապէս մենք բախտաւորներ ենք՝ քանի որ նման ճարահատութեան 
հոգեբանութիւնը առանձին չենք տանիր։ Ըստ երեւոյթի բովանդակ երկիրը 
խենթանոցի մը դարձած է։
Փողոցը պատահմամբ կողքովս անցան քաղաքապետարանի երեք պաշտօնեա-

ներ, որոնք իրենց համազգեստներով կը շրջէին կանոնի զանցառութիւնները 
հսկելու։ Երկուքը բոլորովին առանց դիմակի էին, իսկ երրորդը դիմակով 
պաշտպանել կը ջանար իր ծնօտը։
Ո՞րն է սխալ, ո՞րն է ճիշդ։ Ամէն ինչ իրար խառնուած կ՚ընթանայ։ Կը լսենք 
համավարակի զոհ գացած բժիշկի մասին։ Կը հետաքրքրուինք ու հարց կու 
տանք. «Չէ՞ր պատուաստուած»։ Զարմանքով կը լսենք «Ո՛չ» պատասխանը։ 
Ակամայ կը մտաբերենք թրքերէն մի այլ ասացուածքի՝ որ կ՚ըսէ. «Քենտի տիւշեն 
աղլամազ»։ Այսինքն ինքնիրեն ինկողը չի լար։ Բայց մենք կուլանք իր համար, 
ան սիրելի դէմք էր, բարի ու խելօք։
Հոգեւորականներու պատուաստումի դէմ կեցուածքը հետզհետէ սովորական 
դարձած էր՝ բայց հիմա նման երեւոյթի կը հանդիպին գիտութեան մարդկանց 
մօտ ալ:
Զարմանալին այն է թէ այսօր պետութիւններու կամ համաշխարհայնացած 
կարգ մը ընկերութիւններու դաւադրական ծրագիրներուն մասին, երբ կը 
խօսէինք՝ այդ նոյն ընկերներ որոշ քմծիծաղով կը լսէին մեզ։ Յայտնի է որ մեր 
այդ հաստատումները բաւականին ուշ եւ հակառակ ազդեցութիւն գործած են 
իրենց մօտ։ Պատուաստումը մերժելու համար առաջադրուած վարկածները 
նոյնիսկ կը գերազանցեն մեր երեւակայութեան սահմանները։ Ոմանք կը պնդեն 
թէ համավարակը աշխարհի բնակչութեան աճը սանձելու համար հնարուեցաւ 
ու արհեստական կերպով տարածուեցաւ ամբողջ աշխարհին։
Սուրբ Ծննդեան զուգադիպող յօդուածի բովանդակութիւնը բոլորովին տարբեր 
կրնար ըլլար, եթէ շրջօրեայ վարակուածներու թիւը հասած չըլլար 55 հազարի։ 
Հետեւաբար Ծննդեան Տօնը շնորհաւորելու կողքին մաղթենք անվնաս դուրս 
գալ այս ահռելի աղէտէն։

«Ակօս»

Սկիզբը Էջ 01

Առանց Նախապայմաններու Սահմաններու 
Բացումը Կը Բխի Հայաստանի Շահերէն. Արշակեան

Փաշինեան Եւ Փութին Քննարկած Են Լեռնային 
Ղարաբաղի Շուրջ Առկայ Իրավիճակը

Տեղի Ունեցած Է Հայաստանի Եւ Թուրքիոյ Յատուկ 
Ներկայացուցիչներու Առաջին Հանդիպումը

2021-ի Յունուար 1-էն Մինչեւ Դեկտեմբեր 31 
Արցախ Այցելած Է 4391 Օտարերկրեայ Քաղաքացի

Մոսկուայի մէջ 14 Յունուարին 
տեղի ունեցաւ Հայաստան-
Թուրքիա կարգաւորման 
գործընթացի յատուկ ներկա-
յացուցիչներ ՀՀ ԱԺ նախա-
գահի տեղակալ Ռուբէն Ռուբի-
նեանի եւ դեսպան Սերտար 
Քըլըչի հանդիպումը։  
Կառուցողական մթնոլորտի 
մէջ կայացած առաջին 
հանդիպման ընթացքին 
յատուկ ներկայացուցիչները 
իրենց նախնական միտքերը 
փոխանակած են Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ երկխօսութեան միջոցով 
կարգաւորման գործընթացին վերաբերեալ։
Կողմերը համաձայնած են շարունակել լիարժէք կարգաւորման ուղղուած 
բանակցութիւնները՝ առանց նախապայմաններու։
Երկրորդ հանդիպման ամսաթիւն ու վայրը կ'որոշուի պատշաճ ժամկէտի մէջ՝ 
դիւանագիտական ուղիներով։

Ռուսաստանի նախագահ Վլատիմիր Փութին եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինյենը հեռախօսազրոյց ունեցած են, որու ընթացքին քննարկած են Լեռնային 
Ղարաբաղի մէջ տիրող իրավիճակը եւ Ղազախստանի մէջ խաղաղապահ 
զօրախումբի աշխատանքը, կը յայտնէ Քրեմլի մամուլի ծառայութիւնը։
«Ռուսաստանի Դաշնութեան նախագահ Վլատիմիր Փութինը հեռախօսազրոյց 
ունեցած է Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
հետ։ Հաշուի առնելով Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագրի 
կազմակերպութեան մէջ Հայաստանի նախագահութիւնը՝ մտքերու փոխանակում 
տեղի ունեցած է Ղազախստանի մէջ ՀԱՊԿ խաղաղապահ գործողութեան 
ընթացքի շուրջ։ Ընդգծուած է խաղաղապահ զօրախումբի արդիւնաւէտ եւ 
համակարգուած գործողութիւնները, որոնք կը նպաստեն հանրապետութեան 
մէջ իրավիճակի կարգաւորման», կ'ըսուի հաղորդագրութեան մէջ։ 
«Քննարկուած է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծուած իրավիճակը 
եւ պայմանաւորուածութիւններու իրականացման որոշ հարցեր, որոնք 
արձանագրուած են Ռուսաստանի, Ատրպէյճանի եւ Հայաստանի 
ղեկավարներու՝ 2020-ի Նոյեմբեր 9-ի, 2021-ի Յունուարի 11-ի եւ Նոյեմբեր 
26-ի յայտարարութիւններուն մէջ։ Պայմանաւորուածութիւն ձեռք բերուած է 
շարունակելու շփումները տարբեր մակարդակներով», նշած են Քրեմլէն։

2021 թուականի Յունուար 1-էն մինչեւ Դեկտեմբեր 31 Արցախի Հանրապետութիւն 
այցելած է 4391 օտարերկրեայ քաղաքացի:
Արցախի տնտեսութեան եւ գիւղատնտեսութեան նախարարութեան 
փոխանցած տեղեկութիւններով՝ 2020 թուականի նոյն ժամանակահատուածին 
համեմատ, ցուցանիշը աճած է 45,6 տոկոսով, իսկ 2019 թուականի նոյն 
ժամանակահատուածին համեմատ՝ նուազած 89.5 տոկոսով:
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32 տարի առաջ այս օրերուն Պաքուի մէջ 
սկսան հայերու զանգուածային ջարդե-
րը, որոնք դարձան ատրպէյճանական 
ԽՍՀ-ի մէջ ապրող հայ բնակչութեան 
ոչնչացման եւ բռնի տեղահանման 
քաղաքականութեան գագաթնակէտը։
Այս մասին ըսուած է ՀՀ արտաքին 
գործոց նախարարութեան յայտարարու-
թեան մէջ:

Կը նշուի, որ մէկ շաբաթ տեւած արիւնալի եւ զանգուածային յանցա-
գործութիւններու հետեւանքով հայ բնակչութեան շարքերէն եղան հարիւրաւոր 
սպանուածներ, խեղուածներ եւ անյայտ կորսուածներ: Այդ ջարդերով աւարտին 
հասցուեցան Ատրպէյճանի հայաթափման գործընթացը, որու հետեւանքով 
շուրջ կէս միլիոն հայ դարձաւ փախստական:
Պաքուի ջարդերու եւ հայերու նկատմամբ իրականացուած միւս ոճրա-
գործութիւններու հետեւողական ժխտումը, զանոնք իրագործողներու 
հերոսացումը, հայերու նկատմամբ ատելութեան շարունակական արմա-
տաւորումը մինչ օրս ալ Ատրպէյճանի մէջ պետական քաղաքականութիւն են, 
որոնք կ'արտայայտուին նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ ատելութեան 
խօսքով ու յարձակողական քաղաքականութեամբ, որ մեր տարածաշրջանին 
մէջ խաղաղութեան ու կայունութեան առանցքային սպառնալիք է:
«Այսօր մենք գլուխ ենք խոնարհում Պաքուում տեղի ունեցած հակահայկական 
ջարդերի անմեղ զոհերի յիշատակին եւ վերահաստատում Հայաստանի, Արցախի 
եւ ողջ աշխարհասփիւռ հայութեան միասնական յանձնառութիւնը՝ ապահովելու 
իր հայրենիքում ազատ, անվտանգ եւ արժանապատիւ ապրելու հայ ժողովրդի 
իրաւունքը»,- ըսուած է յայտարարութեան մէջ:

Ատրպէյճանցիներու կողմէ առեւան-
գուած 53-ամեայ հովիւ Սուրիկ 
Մաթեւոսեանը յանձնուած է ռուսական 
կողմին։ Այս մասին ըսաւ Տեղ համայնքի 
ղեկավար Դաւիթ Ղուլունցը։
Նշենք, որ ատրպէյճանցիները առեւան-
գած էին Սիւնիքի մարզի Տեղ համայնքի 
հովիվը` Սուրիկ Մաթեւոսեանը, ոչխար-
ները արածեցնելու ժամանակ։ 

Տեղեկութիւնը յայտնած էր համայնքի աշխատակազմի քարտուղար՝ Արտակ 
Բաղդագյուլեանը։
«Ռուս սահմանապահներուն արդէն իսկ տեղեակ պահած են դէպքի մասին, 
եւ բանակցութիւններ կ’ընթանան իրեն վերադարձնելու ուղղութեամբ»,–ըսած 
էր Բաղդագուլեանը։
Ան նշած էր, որ դէպքը տեղի ունեցած է ժամը 16։00-16։30-ի սահմաններուն, 
սակայն մանրամասներ յայտնել չի կրնար։ 
Ատրպէյճանցիները տարած են նաեւ հովիվին հօտը՝ 500 ոչխար։

Ռուս խաղաղապահները մէկ օրուայ մէջ ապահոված են աւելի քան 500 մեքենայի 
եւ մօտ 2000 մարդու անվտանգ մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ եւ հակառակ 
ուղղութեամբ։ 
Զինուորները շուրջօրեայ կը վերահսկեն իրավիճակը եւ կրակի դադրեցման 
պահպանումը Լեռնային Ղարաբաղի սահմանազատման ամբողջ գիծի երկայն-
քով եւ Լաչինի միջանցքի բոլոր 27 դիտակէտերուն։
Ռուսական խաղաղապահ զօրկազմի բոլոր դիտակէտերը յագեցած ամրա-
ցումներով, որոնք նախատեսուած են զինուորական անձնակազմը փոքր 
զինատեսակներէ եւ բեկորներէ պաշտպանելու, ինչպէս նաեւ մօտակայ 
տարածքի շուրջբոլոր հսկողութիւն իրականացնելու համար:

Սկիզբը Էջ 01

Լուրեր Աշխարհէն

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Ռուս Խաղաղապահները Մէկ Օրուայ Մէջ Ապահոված 
Են Աւելի Քան 500 Մեքենայի Եւ Մօտ 2000 Մարդու 
Անվտանգ Մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ

32 Տարի Առաջ Այս Օրերուն Պաքուի Մէջ Սկսան 
Հայերու Զանգուածային Ջարդերը. ՀՀ ԱԳՆ 
Յայտարարութիւնը

Ատրպէյճանցիներու Կողմէ Առեւանգուած Հովիւը 
Յանձնուած Է Ռուսական Կողմին

Պաշտօնական Պաքուն Կ’ողջունէ Հայ-Թրքական 
Բանակցութիւններու Մեկնարկը

Եւրոմիութիւնը Կ’ողջունէ Հայ-Թրքական 
Յարաբերութիւններու Կարգաւորման Ուղղուած 
Բանակցութիւններու Մեկնարկը

Պաքուէն Հնչող Հայատեաց Եւ 
«Ինքնախոստովանական» Յայտարարութիւնները 
Կը Հաստատեն, Որ Բախումները Նախաձեռնած Է 
Ատրպէյճանը. ԱԳՆ
ԵԱՀԿ-ի Մնայուն խորհուրդի 
13 Յունուար 2022-ի յատուկ 
նիստին Լեհաստանի արտա-
քին գործոց նախարար, ԵԱՀԿ-ի 
գործող նախագահ Զպիկնեւ Ռաու 
ներկայացուց լեհական նախա-
գահութեան առաջնահերթու-
թիւնները:
Հայաստանի արտաքին գործոց 
նախարարութենէն յայտնեցին, որ 
յաջորդած միտքերու փոխանակման 
ընթացքին ԵԱՀԿ-ի մէջ Հայաստանի առաքելութեան ղեկավար, դեսպան 
Արմէն Պապիկեան հանդէս եկաւ ելոյթով, որուն մէջ անդրադարձաւ հայ-
ատրպէյճանական սահմանին եւ Արցախի հետ շփման գիծին մէջ Ատրպէյճանի 
կողմէ շարունակ կազմակերպուող սադրանքներուն եւ զինուորական 
բախումներուն, որոնք պատճառ կը դառնան մարդկային կորուստներու:
«Մասնաւորապէս, անդրադարձ եղաւ Հայաստանի Հանրապետութեան 
ինքնիշխան տարածք 12 մայիս 2021-էն ներխուժած ատրպէյճանական զինուած 
ստորաբաժանումներուն կողմէ 11 Յունուար 2022-ին հրետանիի եւ անօդաչու 
թռչող սարքերու օգտագործումով կազմակերպած սադրիչ գործողութեան, որուն 
պատճառով զոհուած են Հայաստանի զինուորներ Արթուր Մխիթարեանը, 
Ռուդիկ Ղարիբեանը եւ Վահան Բաբայեանը:
«Ընդգծուեցաւ, որ վերջին օրերուն Պաքուէն հնչող հայատեաց եւ, միեւնոյն 
ժամանակ, «ինքնախոստովանական» յայտարարութիւնները կը հաստատեն, որ 
այդ բախումները նախաձեռնած է Ազրպէյճանը», կը նշուի հաղորդագրութեան 
մէջ:
Ըստ աղբիւրին, ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահին ուշադրութեան յանձնուեցան 
Պաքուի մէջ պահուող հայ ռազմագերիներու եւ գերի ինկած քաղաքացիներու, 
ինչպէս նաեւ բռնի անհետացումներու խնդիրները, որոնք մինչեւ օրս 
չեն հանգուցալուծուած` Ատրպէյճանի կողմէ 9 Նոյեմբերի եռակողմանի 
յայտարարութեան եւ միջազգային մարդասիրական իրաւունքին ներքեւ 
ստանձնած պարտաւորութիւններու ոտնահարման պատճառով:
Դեսպան Պապիկեան կոչ ուղղեց ԵԱՀԿ-ի նախագահութեան եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի 
խմբակի համանախագահող երկիրներուն` գործուն միջոցներու ձեռնարկելու` 
դադրեցնելու Ատրպէյճանի սադրանքները, եւ վերսկսելու տագնապի լուծման 
խաղաղ հոլովոյթին:

Ան նշած է, որ ղարաբաղեան երկրորդ պատերազմի աւարտին ընդունուած 
համատեղ յայտարարութիւններու եւ պայմանաւորուածութիւններու իրա-
կանացումը այլընտրանք չունի։
«Այսօր տարածաշրջանը պէտք է զարգանայ դէպի խաղաղութիւն եւ կայունու-
թիւն։ Այս նպատակներուն ծառայող միակ ճանապարհը տարածաշրջանի 
երկիրներու միջեւ յարաբերութիւններու կարգաւորումն է, թշնամանքէն 
հրաժարիլը, երկրիներու միջեւ վստահութեան ամրապնդումը, տնտեսական 
կապերու զարգացումը, հաղորդակցութիւններու բացումը եւ պետութիւններու 
միջեւ համագործակցութեան միջավայրի ձեւաւորումը: Ուստի մենք կ'ողջունենք 
եւ կ'աջակցինք Թուրքիոյ նախաձեռնած թուրք-հայկական շփումներու 
մեկնարկին», ըած է ան: լրատվամիջոցների:
Արտաքին գործոց փոխնախարարը յոյս յայտնած է, որ հայ-թրքական 
երկխօսութեան մեկնարկը կ'արագացնէ Ատրպէյճանի եւ Հայաստանի միջեւ 
յարաբերութիւններու կարգաւորման գործընթացը եւ եռակողմ յայտարարու-
թենէն բխող պարտաւորութիւններու կատարումը։

Եւրոմիութիւնը կ’ողջունէ հայ-
թրքական յարաբերութիւննե-
րու կարգաւորման ուղղուած 
բանակցութիւններու մեկնարկը: 
Այս մասին յայտարարած է 
Հարաւային Կովկասի մէջ ԵՄ 
ներկայացուցիչ Թոյվօ Քլաարը:
«Կ’ողջունեմ Մոսկուայի մէջ 
Հայաստանի եւ Թուրքիոյ ներկա-
յացուցիչներու միջեւ կայանա-

լիք հանդիպման մասին լուրը: Յարաբերութիւններու կարգաւորումը եւ 
հաղորդակցութիւններու բացումը կարեւոր հարց է, որուն ԵՄ-ն լիովին 
կ’աջակցի», իր թուիթըրեան էջով գրած է Քլաար:
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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

Armenian side wants to get involved in sub-
stantive talks with Turkey as soon as possible

Armenian President, Crown Prince of Abu 
Dhabi discuss bilateral cooperation

The ECHR recognizes the violations of Nikol 
Pashinyan’s rights after the 2008 elections

US proposes sanctions on 
North Korea for missile 
launches

Azeri intelligence uses fake 
social media accounts in 
attempted recruitment of 
spies from Artsakh

Polish OSCE Chairmanship 
reiterates full support to 
Minsk Group Co-Chairs after 
Aliyev tirade

Number of detained in illegal 
riots in Almaty passes 2700

Page 10

During their recent first meeting in 
Moscow, the special envoys of 

Armenia and Turkey for the dialogue 
between the countries exchanged views 
on how they see the process both from 
technical and also from content terms, 
Vice Speaker of Parliament of Armenia 
Ruben Rubinyan, who is Armenia’s 
special envoy, told reporters today.
He reminded that the foreign ministries 
of Armenia and Turkey have issued 
statements about the results of that 
meeting. “It is also fixed in the statement 
of the Turkish foreign ministry that the 
sides agreed to continue negotiations 
without preconditions. In general, that 
meeting was held in a constructive 

President of Armenia Armen Sarkissian 
had a talk to Sheikh Mohammed 

bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces, 
the Presidential Office said.
The Armenian President and the Crown 
Prince of Abu Dhabi discussed issues 
relating to the Armenia-UAE friendly 
relations and continuous cooperation.
They touched upon boosting the bilateral 
mutual partnership in investments and 
different sectors of economy, imple-

The European Court of Human Rights 
(ECHR) on January 18 issued a 

judgment over the case of Pashinyan 
v. Armenia, recognizing violations of 
Nikol Pashinyan’s freedom, personal 
immunity, as well as the right to free-
dom of peaceful assembly in the 2008 
post-election period by the Armenian 
authorities.
ARMENPRESS reports the decision 
of the European Court of Human 
Rights was adopted on the basis of 
the European Convention on Human 

environment, but how the process will 
move on depends on the readiness 
of the sides and the continuation of 
constructiveness. Armenia has always 
stated that it is ready to normalize the 
relations with Turkey without precon-
ditions, reach the opening of borders 
and establish diplomatic relations”, 
Rubinyan said.
Therefore, the sides agreed to hold 
negotiations and continue them without 
preconditions. As for how the process 
will move on, Rubinyan stated once 
again that it will depend on Turkey’s 
level of constructiveness, honesty and 
readiness.

menting the agreements reached during 
President Sarkissian’s visit.
A number of international and regional 
issues were also discussed.

Washington has proposed to impose 
UN sanctions on Pyongyang for 

ballistic missile launches, US Permanent 
Representative to the United Nations 
Linda Thomas-Greenfield wrote on 
Twitter , reports TASS.
“The US is proposing UN sanctions fol-
lowing North Korea’s six ballistic missile 
launches since September 2021, each 
of which were in violation of UN Security 
Council resolutions”, the tweet reads.
According to South Korea’s Joint Chiefs 
of Staff, North Korea fired what is 
believed to be a ballistic missile towards 
the Sea of Japan on January 11, proba-
bly as part of the country’s winter drills. 
On January 10, the UN Security Council 
discussed Pyongyang’s alleged hyper-
sonic missile launch that had taken 
place on January 5.

The Polish OSCE Chairmanship reit-
erates its full support to the OSCE 

Minsk Group Co-Chairs, the OSCE 
Polish Chairmanship said in response 
to an inquiry from ARMENPRESS 
when asked to comment on Azerbaijani 
President Ilham Aliyev’s threats to “pres-
sure” the OSCE Minsk Group Co-Chairs’ 
attempts to deal with the Nagorno 
Karabakh conflict settlement – its man-
date.
“The Polish Chairmanship is not in the 
position to comment on the public state-
ments of the President of Azerbaijan. 
We reiterate our full support and 
appreciation for the work of the OSCE 
Minsk Group, its Co-Chairs and the 
Personal Representative of the Polish 
OSCE Chair-in-Office Ambassador 
Andrzej Kasprzyk,” the Polish OSCE 
Chairmanship told ARMENPRESS.

Since the start of the anti-terrorist 
operation in Kazakhstan’s largest 

city of Almaty, law enforcement officers 
detained 2,748 people for suspected 
participation in unlawful rallies, looting 
and other crimes, reports TASS.
On January 17, the overall number of 
such detainees stood at 2,601.
“A total of 2,748 participants in the ille-
gal protests, looting and other crimes 
have been detained since the start of 
the anti-terrorist operation. A total of 131 
firearms and 4,171 items of ammunition 
were seized”, the press service of the 
Almaty city commandant’s office said 
on Tuesday.
Protests broke out in various Kazakh 
cities on January 2, escalating into 
mass riots and attacks against police 
and military personnel, with govern-
ment buildings getting ransacked 
across several cities a few days later. 
Subsequently, Kazakh President 
Kassym-Jomart Tokayev turned to the 
Collective Security Treaty Organization 
(CSTO) requesting assistance, and as 
a result, peacekeepers were deployed 
to Kazakhstan. Law and order, Kazakh 
authorities affirm, was restored to all of 
the country’s regions by the morning of 
January 7.

Rights, based on the April 1, 2010 
and September 9, 2010 lawsuits filed 
by the then opposition politician Nikol 
Pashinyan.
The verdict published in the ECtHR 
refers to the imprisonment of Nikol 
Pashinyan, an opposition figure and 
supporter of presidential candidate 
Levon Ter-Petrosyan during the 
February 19, 2008 presidential elec-
tion in Armenia.
PM Pashinyan did not demand any 
material compensation from the state.

The Azerbaijani intelligence agencies 
have intensified attempts to contact 

residents of Artsakh via the internet, 
attempting to spread panic or gather 
information. 
The National Security Service of Artsakh 
said they’ve revealed a case when the 
Azeri intelligence agencies contacted 
a citizen through Telegram, using a 
fake account of a woman and sending 
intimate photographs in exchange of 
similar photographs. Then, threatening 
to leak the intimate photos online, the 
Azeri intelligence agencies told their 
victim to provide various information, 
photographs of various locations, and 
even offered money by way of transfer-
ring to a bank account.
The Artsakh NSS said it is investigating 
the case. The NSS called on citizens 
to refrain from contacting strangers or 
suspicious individuals or accounts on 
social media or contact the authorities 
in the event of receiving such requests.
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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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Գաղափարական

Press Release 

Welcome the 2022 Creative Armenia-AGBU Fellows
10 leading filmmakers, musicians, writ-
ers, and artists selected to receive 
year-long strategic support, including 
funding, mentorship, and industry con-
nections to bring Armenian culture to 
the global stage

January 18, 2022
Creative Armenia and the Armenian 
General Benevolent Union (AGBU) are 
thrilled to expand on their long-stand-
ing partnership and announce that 
ten cutting-edge creators have been 
selected as 2022 Creative Armenia-
AGBU Fellows. Now entering its fourth 
year, the Fellowships program is an 
exclusive opportunity for the discovery, 
development, and promotion of rising 
talents across the arts. A year-long 
package of support includes funding, 
mentorship, industry connections, and 
personalized consulting toward career 
breakthrough. 
The selected 2022 Fellows are: film-
maker and producer Anzhela Frangyan 
(Artsakh); writer Aram Mrjoian (United 
States); curator and art historian Armen 
Yesayants (Armenia); photographer 
Biayna Mahari (Armenia); filmmaker 
Christine Haroutounian (United States); 
composer and audio artist Esmeralda 
Conde Ruiz (United Kingdom); film-

maker and producer Inna Sahakyan 
(Armenia); cinematographer and visual 
artist Suren Tadevosyan (Armenia); 
composer and musician Van Sarkissian 
(Armenia); and curator and art historian 
Vigen Galstyan (Armenia). 
“The 2022 Creative Armenia-AGBU 
Fellows represent our largest and most 
diverse cohort yet,” said AGBU Central 
Board Member Ani Manoukian. “We are 
honored to play our role in bringing their 
voices and visions to the world.”
Creative Armenia’s founding director 
Garin Hovannisian added, “Together with 
the eighteen alumni of the Fellowships 
program, the ten 2022 Creative Armenia-
AGBU Fellows will become a force of 
creation and a source of pride for the 
Armenian people.”
As the 2022 Fellows step in, the 2021 
Fellows — curator Nairi Khatchadourian; 
media artist and landscape architect 
Aroussiak Gabrielian; filmmaker Emily 
Mkrtichian; bass player and compos-
er Noah Garabedian; writer Olivia 
Katrandjian; composer and musician 
Bei Ru; illustrator and animator Arevik 
d'Or  — take on the role of creative 
ambassadors for Armenia, leading and 
mentoring a new wave of artists.
Now in its historic fourth term, Creative 
Armenia-AGBU Fellowships program is 

a collaboration of Creative Armenia and 
AGBU, which entered into a strategic 
partnership in 2018. Creative Armenia is 
a global arts foundation for the Armenian 
people that discovers, develops, and 
champions innovative talents across 
the arts.
AGBU, a trusted non-profit organiza-
tion across the diaspora for over a 
century, has opened many doors for 
talented Armenians through such offer-
ings as university-level performing arts 
scholarships, summer internships, and 
professional programs such as the 
Musical Armenia Program (MAP) and 

Sayat Nova International Composition 
Competition—all under the aegis of 
the AGBU Performing Arts Department 
(PAD) established in the United States 
in 2012 and in Europe in 2016.
Creative Armenia is a global arts foun-
dation for the Armenian people that 
discovers, develops, and champions 
innovative talents. Its founding advi-
sory board includes Serj Tankian, 
Eric Esrailian, Arsinée Khanjian, Eric 
Bogosian, Carla Garapedian, Simon 
Abkarian and Michael Aram. For more 
information, please visit www.creativear-
menia.org.

News from the World

Iran welcomes efforts to normalize relations 
between Armenia and Turkey - Iranian Foreign 
Ministry

Moderna will start clinical trials against 
Omicron in the coming weeks

Polish OSCE Chairmanship reiterates full support 
to Minsk Group Co-Chairs after Aliyev tirade

  Official Tehran responded to the first 
meeting of the Armenian and Turkish 
special representatives in Moscow, 
ARMENPRESS reports, referring to 
ISNA agency, 1lurer.am reports that 
Iranian Foreign Ministry spokesman 
Saeed Khatibzadeh stated at a press 
conference that Iran welcomes the 
normalization of relations between its 
neighbors and supports the efforts made 
in that direction.
"Our region is tired of the breach of 
relations and negative attitudes. We 
must help develop positive attitudes and 
views," Khatibzadeh said.
Special Representatives for the nor-
malization process between Armenia 

The American Pharmaceutical company 
Moderna will start the clinical trials of 
vaccine against the Omicron strain in the 
coming weeks, ARMENPRESS reports, 
‘’Interfax’’ informs citing the announce-
ment of the CEO of the Company 
Stéphane Bancel.
“The development of the vaccine comes 
to end. It must be tested in the coming 
weeks. We hope that in March we will 
have data that we can share with profes-
sionals in determining the next steps.” 
said Bancel during the online conference 
of the World Economic Forum (WEF).
Besides that, the CEO of Moderna men-
tioned that the aim of the company is to 
develop annual stimulator, which will be 
directed both against COVID-19, and flu.
“Thus, people will not have problems 

and Turkey, respectively, the Deputy 
Speaker of the Armenian Parliament 
Mr. Ruben Rubinyan and Ambassador 
Serdar Kılıç met on 14 January 2022, 
in Moscow.
During their first meeting, conducted in 
a positive and constructive atmosphere, 
the Special Representatives exchanged 
their preliminary views regarding the 
normalization process through dialogue 
between Armenia and Turkey. Parties 
agreed to continue negotiations without 
preconditions aiming at full normaliza-
tion.
Date and venue of their second meet-
ing will be decided in due time through 
diplomatic channels.

of meeting demands, when they do 
not wish to get vaccinated two or three 
doses in winter, they will have an oppor-
tunity to get vaccinated with one strong 
vaccine, which will defend from COVID, 
from flu.” he mentioned.
According to him in the best scenar-
io such stimulant can be accessible 
until fall 2023, at least in a number of 
countries.

In his latest infamous interview, the 
Azeri leader had again falsely claimed 
that the Nagorno Karabakh conflict is 
already resolved and thus the OSCE 
Minsk Group is obsolete. He went on to 
claim that if one party of the conflict says 
the conflict is resolved then it leaves no 
room for mediation.
Azeri President Ilham Aliyev has numer-
ously falsely claimed that the Nagorno 
Karabakh conflict is resolved after the 
2020 war.
However, the governments of Armenia, 
Russia, France, United States and 
others have repeatedly stressed that 
the conflict remains unresolved and 

called for a comprehensive and peaceful 
settlement within the framework of the 
OSCE Minsk Group Co-Chairmanship.

Aram Sargsyan

Page 09
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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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Interview

Seemingly Turkey Shares Approach Of Starting Dialogue Without 
Preconditions, Says Yerevan

A
rmenia expects that diplomatic ties will be established with Turkey as a result 
of the dialogue process, and the border between the two countries will be 
opened, Armenian Foreign Ministry spokesperson Vahan Hunanyan said 

responding to questions from ARMENPRESS ahead of the first meeting between 
the Armenian and Turkish special envoys planned for January 14.
Hunanyan underscored that the Turkish government seemingly shares the approach 
of starting the dialogue without preconditions.
ARMENPRESS – What are the main goals that Armenia wants to achieve through 
the dialogue with Turkey?
Vahan Hunanyan – Armenia’s expectations from this dialogue are essentially the 
same that were since the 1990s. We expect that as a result of the process diplo-
matic relations will be established between Armenia and Turkey and the border 
between the two countries which was unilaterally closed by Turkey itself in the 
early 90s will be re-opened.
ARMENPRESS – There are opinions claiming that by agreeing to start dialogue 
with Turkey, Armenia has already accepted Turkey’s preconditions in the context 
of normalization of relations with Armenia. How would you comment?
Vahan Hunanyan - The Republic of Armenia has always stated its readiness to 
normalize relations with Turkey without any precondition. In this regard I have to 
state that Armenia’s stance hasn’t changed, and the same position is reflected in 
the 2021-2026 Armenian Government Program.
As we’ve mentioned in the past, we’ve regularly underscored the need for preserving 
the “without preconditions” principle in our contacts with international partners. Our 
impression is that the Turkish government also shares the approach of starting 
the dialogue without preconditions.
ARMENPRESS - The first meeting of the special envoys of Armenia and Turkey 
in the normalization process is scheduled to take place on January 14 in Moscow. 
What will be the format of the meeting and what expectations does Armenia have 

from this meeting?
Vahan Hunanyan - The meeting of the special envoys of Armenia and Turkey will 
be hosted by the Russian side in Moscow. Essentially, this first meeting will have 
the nature of a [courtesy meeting]. It is difficult to expect tangible results from a 
single meeting, but this will kick off the process.

Shant Khlgatyan

‘Pashinyan Acted Very Wisely’ 
- Military Expert On Decision To 
Send CSTO Peacekeeping Forces 
To Kazakhstan
YEREVAN, JANUARY 10, 
ARMENPRESS. The mission 
of the peacekeeping forc-
es of the Collective Security 
Treaty Organization (CSTO) 
in Kazakhstan, which, in fact, 
is the first real joint response 
operation in the history of the 
organization, will significantly 
raise its international reputa-
tion, Alexander Khramchikhin, 
Deputy Director at the Moscow 
Institute for Political and Military 
Analysis, said in an interview to ARMENPRESS.
According to him, Armenia, as a chairing country of the CSTO Collective Security 
Council, played a decisive role in that process.
“Probably, Pashinyan is playing such an active role deliberately to some extent so 
that it would be very hard to reject Armenia’s request if a similar situation happens 
in the future. In other words, he acted very wisely in this case. It was a very smart 
step by Pashinyan. But first of all, he, of course, has consulted with the CSTO 
leaders”, the military expert said.
According to him, with the peacekeeping mission in Kazakhstan, the CSTO finally 
started working as a real mechanism of collective security. “This will greatly raise 
CSTO’s international reputation, if it acts in that way”, he said.
Commenting on the ongoing developments in Kazakhstan, Alexander Khramchikhin 
said they will eventually end with the pressure of the unrest. Moreover, he believes 
that the CSTO plays a big role on the matter, despite the fact that the CSTO 
peacekeepers are not so large in number.
“That’s not the important part. The important is that the CSTO is there. And this 
means that there is no place to escape. And that time the Kazakh law enforcement 
authorities as well will have to work”, he added.
On January 2, protests sparked in several cities of Kazakhstan. In several days, 
they escalated into mass riots and assaults at the bodies of authority in many 
cities. Thousands of people were injured, and there were casualties. President 
Kassym-Jomart Tokayev asked the Collective Security Treaty Organization (CSTO) 
for assistance. CSTO peacekeepers have already commenced their mission in 
Kazakhstan. Armenia sent 100 peacekeepers to Kazakhstan as part of the CSTO 
mission.

Reporting by Aram Sargsyan

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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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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Healthcare

The Dangers Of Chronic Stress Whose Health Suffers More After Divorce 
Men’s Or Women’s?Stress causes the body to produce 

cortisol, the so-called stress hormone, 
an excess of which is bad for both 
health and mood, endocrinologist Alyona 
Barredo (Russia) warns.
According to her, against a background 
of constant stress increases the risk 
of gaining weight, problems with the 
reproductive system, blood vessels and 
gastrointestinal tract.
Cortisol, according to the specialist, 
reduces the synthesis of proteins, 
against which the level of sugar and 
cholesterol become high. To lower sugar, 
the body will begin to produce insulin, 
and this will lead to weight gain.
The specialist said that insulin is a hor-
mone that stores, deposits fat in various 
places. Especially in the upper half of 
the torso: the stomach, chest, arms and 
legs. Due to the fact that protein metab-
olism decreases against the background 
of cortisol, arms and legs will be thin, 
because proteins will be destroyed.

Divorce has a worse effect on men’s 
health, according to a new study pub-
lished in the journal BMJ.
The study authors wanted to understand 
how divorce or single lifestyle affects 
the level of inflammatory markers. They 
analyzed blood samples from 4,835 
Copenhagen Biobank participants, men 
and women 48-62 years old, as well as 
data on the marital status of the volun-
teers, obtained from the national register 
of marriages and divorces, reported the 
Medportal.ru,
Researchers measured the inflamma-
tory markers interleukin 6 (IL-6) and 
high-sensitivity C-reactive protein (CRP) 
in the blood samples. The findings were 
adjusted for a variety of factors, includ-
ing age, body mass index, social and 
educational status, chronic diseases, 
and medications taken.
As a result, the researchers found a 
direct link between being single for at 

Chronic stress also harms the gastro-
intestinal tract and sex life. Cortisol 
reduces the production of testosterone 
and estrogen, which are responsible not 
only for reproductive function, but also 
for the elasticity of blood vessels and 
blood pressure. Progesterone levels, 
which regulate satisfaction and mood 
stability, are also decreased.
The specialist reminded that it’s extreme-
ly important to listen to yourself and your 
symptoms in order to seek medical help 
on time.

least 7 years over 26 years of adult 
life in men with elevated inflammatory 
markers. Specifically, participants who 
had experienced two or more partner 
breakups had, on average, 17% higher 
levels of IL-6 and CRP compared to a 
control group of men who had never 
been divorced or had lived alone for no 
more than a year.
Interestingly, the presence or absence of 
a partner had no similar effect on women 
– among single (including divorced) and 
married women, levels of inflammatory 
markers were comparable.
 

Afhil.com

News from Armenia & Artsakh

“The desire of the Armenian side is to 
get involved in substantive talks as soon 
as possible because we are interested 
in the solution of the real problems. 
And this is, firstly, the opening of the 
border. We have stated and state the 
following: Armenia is ready to achieve 
the normalization of the relations without 
preconditions”, Rubinyan said.
He also reminded that no leadership of 

Armenia has put the recognition of the 
Armenian Genocide as a precondition of 
the Armenian side for the normalization 
of the relations.
“When we say that Armenia is ready to 
normalize the relations without precondi-
tions, it means that the same is expected 
from the other side. What is the entire 
meaning of negotiations? There is situ-
ation which is not beneficial to us. I think 
that it is not beneficial to Turkey too. We 

Armenian side wants to get involved in 
substantive talks with Turkey as soon as possible
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want for the border to open. And we are 
ready to negotiate around it, the main 
essence of the negotiation is that there 
is a problem between the two countries, 
and it must be solved”, he said.
Commenting on his first meeting in 
Moscow with Turkey’s special envoy 
Serdar Kilic, Rubinyan said that they 
have tried to discuss the positive issues. 
“What will happen then depends on 
Turkey’s level of constructiveness, read-
iness to get involved in substantive 

talks. I can state that I assess what has 
taken place as of this moment normal, I 
assess the first meeting as constructive. 
But how the process will move on, it 
depends also on Turkey’s readiness, 
honesty and constructiveness”, Ruben 
Rubinyan said.
He informed that no agreement has 
been reached about the date and venue 
of the next meeting. “But, of course, one 
day that agreement will be reached, and 
I will inform”, he added.
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Տոքթորներ Յակոբ եւ Անիլկա Թապիպեաններ

Տոքթ.Նշան Թապիպեան

Թապիպեանները 70,000 Տոլար Եւս Կը Նուիրեն Ծովինար Գիւղի Բարգաւաճման Ջանքերուն

Արցախի Ապագային Նուիրուած Առցանց 
Քննարկում

Քալիֆորնիայէն տոքթ.Նշան 
Թապիպեանի եւ անոր զաւակին՝ 
տոքթ. Յակոբ Թապիպեանի ու 
կնոջ՝ տոքթ. Անիլկա Թապիպեանի 
կողմէ կատարուած 70,000 տոլարի 
նուիրատուութեամբ սկսան գործել 

Հայաստանի Գեղարքունիք մարզի 
Ծովինար գիւղին մէջ փոքրածաւալ 
գործարարութեան զօրակցող, ինչպէս 
նաեւ արդի արհեստագիտութեան 
մարզին մէջ մարզումներու երկու 
նախաձեռնութիւններ։
Յիշեցնենք, որ աւելի կանուխ, 
Թապիպեաններու 35,000 տոլարի 
նուիրատուութեամբ  նորոգուած 
էր Ծովինար գիւղին մէջ գործող 
Քրիստոնէական դաստիարակու-
թեան դպրոցը, ուր աւելի քան 100 
աշակերտներ դասաւանդումներու կը 
հետեւին։
Տոքթորներ Յակոբ եւ Անիլկա 
Թապիպեաններ
Նախորդ ծրագիրին նման, այս երկու նոր 
նախաձեռնութիւնները կ՛իրականան  
տեղւոյն Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 
հոգեւոր հայր Գէորգ Բարսէղեանի հետ 
համագործակցութեամբ։
Գիւղի վարժարանը արդէն իսկ 
ստացած է նաեւ 10 նոր համակար-
գիչներ եւ այլ սարքեր, վերոնշեալ 
նախաձեռնութիւններէն երկրորդին 
համար։

Փոքրածաւալ գործարարութեան 
զարկ տալու նպատակով, գիղին 
տրամադրուած են մեծաքանակ 

արտադրութեան համար գործածելի 
չորս կարի մեքենաներ եւ պտուղներ 
չորցնելու յատուկ երկու գործիքներ։

Կազմակերպութեամբ «Արփա» 
հիմնարկին՝ «Զում»ի եւ «Ֆէյսպուք»ի 
միջոցաւ տեղի պիտի ունենայ առցանց 
քննարկում մը Շաբաթ, 22 Յունուարին, 
առաւօտեան ժամը 10էն սկսեալ (Լոս 
Անճելըսի ժամով), որ նուիրուած է 
Արցախի ապագայի հեռանկարներու 
քննարկման:
Քննարկումը պիտի առաջնորդեն 
քաղաքագէտներ Էրիք Յակոբեան, 
դոկտ. Աննա Օհանեան եւ դոկտ. 

Ներսէս Քոփալեան։ Քննարկումը 
պիտի համադրէ Անի Շահպազեան։
Քննարկումին մասնակցելու համար 
այցելել «Զում»ի կայքը (Meeting ID: 
538 832 2794 Password: 381750) կամ 
«Ֆէյսպուք»ի՝ Facebook.com/arpainsti-
tute կայքէջը:
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար 
դիմել (818) 453-0618 թիւին կամ info@
ARPAInstitute.org հասցէին:

Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան Տօնին առիթով ՆՈՐ ՕՐ-ին եղան 
հետեւեալ ազնիւ նուիրատուութիւնները
Տէր եւ տիկին Վահէ եւ Սիլվա Գարճեաններ          $ 500
Տիկին Անի Թօթահ                      $ 500
Տիկին Ցոլին Աբգարեան           $ 100

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ 

Լուրեր Աշխարհէն

Ալիեւը Սպառնացած Է Խոչընդոտել ԵԱՀԿ-ի Մինսքի 
Խմբակի Գործունէութիւնը

Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալեւ 
յայտարարած է, որ Պաքուն պիտի ճնշէ 
ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի՝ ղարաբաղեան 
խնդրով զբաղւելու փորձերը։
«Ես տեղեկութիւն չունիմ, թէ ինչ կ'ընէ 
ԵԱՀԿ Մինսքի խումբը։ Կ'ենթադրեմ, 
որ հիմա կը պատրաստուին յոբե-
լենական միջոցառումներուն։ 
Մինսքի խումբը ստեղծուած է 1992 
թուականին եւ այս տարի կը լրանայ 
անոր 30-ամեակը։ Անոնք հաւանաբար 
զբաղած են այս միջոցառումներու 
նախապատրաստմամբ։ Բայց կատա-
կը մէկ կողմ, ես կը կարծեմ, որ անոնք 
պէտք է իրենց համար օրակարգ 
կազմեն», ըսած է Ալիեւ:
Ան նշած է, որ պատկերացում ունի, թէ 
ինչ պէտք է ընէ ԵԱՀԿ ՄԽ-ն, եւ ինչ՝ ոչ։
«Ես կրնամ ըսել, թէ անոնք ինչ պէտք 
չէ ընեն: Անոնք պէտք չէ զբաղին ԼՂ 
հակամարտութեամբ, քանի որ այն 
լուծուած է։ Անոնց փոխարէն մենք 
լուծեցինք այս խնդիրը։ Եւ անոնց 
բացակայութիւնը, կը կարծեմ, ասով 

պայմանաւորուած է», ըսած է Ալիեւը 
Ան յաւելած է, որ Ատրպէյճանը պիտի 
ճնշէ ղարաբաղեան հիմնախնդրով 
զբաղելու ԵԱՀԿ Մինսքի խումբին 
փորձերը։
«Որովհետև մենք այդ թոյլ չենք տար։ 
Մենք այս հակամարտութեան կողմ 
եղած ենք։ Եթէ կողմերէն մէկը կ'ըսէ, 
որ հակամարտութիւնը լուծուած է, 
ապա միջնորդութեան տեղ չկայ, եւ 
մեր դիրքորոշումը փոխանցուած է 
անոնց։ Երեւի իրենք պէտք է մտածեն, 
թէ ինչ ընեն», ըսած է ան։
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Ուքրանիա
Լվովի Ս. Աստուածածին Եկեղեցին` Ամէնէն Յայտնի Կրօնական Շինութիւններու 
Ցանկին Վրայ

Իրան
Առաջնորդ Գրիգոր Արք. Չիֆթճեան Մասնակցեցաւ Ուրմիոյ Քրիստոնեայ 
Համայնքներու Ս. Ծննդեան Ընդունելութեան

Պոլիս
19 Յունուարին Ընդառաջ Իւմիթ Քըվանչի Նոր Ֆիլմը՝ «Յիշողութիւնը` Անբաւարար»

Ուքրանիոյ Լվով քաղաքին մէջ 
գտնուող Ս. Աստուածածին հայկական 
եկեղեցին ամէնէն յայտնի կրօնական 
շինութիւններու ցանկին վրայ է:
Լվովի եկեղեցիները, Ուքրանիոյ այլ 
քաղաքներու եկեղեցիներու շարքին, 
ակնյայտօրէն առանձնայատուկ են 
իրենց գեղեցկութեամբ եւ վեհու-
թեամբ:
Novini.LIVE վարկանիշային ցանկին 
վրայ նշուած են զբօսաշրջիկներուն 
ամէնէն յայտնի հոգեւոր վայրերը:
Ս. Աստուածածնի վերափոխման 
հայկական եկեղեցին Լվովի ամէնէն 
հին կրօնական ճարտարապետական 
յուշարձաններէն է: Անիկա Լվովի 

պատմական կեդրոնի` հին քաղա-
քի, ճարտարապետական յուշար-
ձաններուն մաս կը կազմէ:  Եկեղեցին 
ընդգրկուած է ԵՈՒՆԵՍՔՕի 
համաշխարհային ժառանգութեան 
ցանկին վրայ:
Եկեղեցիներու կառուցումը, նոյնա-
կանացումը, վերականգնումը 
եւ պահպանումը Ուքրանիոյ մէջ 
Հայկական Սփիւռքի հիմնական 
գործունէութիւններէն են: Ուքրանիոյ 
հայերու միութեան նախագահ Վիլեն 
Շատուորեան յայտնեց, որ եկեղեցին 
ոչ միայն հոգեւոր կեդրոն է, այլ նաեւ` 
մշակութային կեդրոն:

2 Յունուարին, Ատրպատականի 
Հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր արք. 
Չիֆթճեան իր մասնակցութիւնը բերաւ 
Ուրմիոյ քրիստոնեայ համայնքներուն ի 
պատիւ նեստորական ասորիներու Ս. 

Մարիամ եկեղեցւոյ հանդիսասրահին 
մէջ կազմակերպուած Ս. Ծննդեան 
ընդունելութեան։
Հանդիսութեան ընթացքին բեմ 
հրաւիրուելով` առաջնորդ Գրիգոր 

արք. Չիֆթճեան օրուան առիթով 
իր պատգամը յղեց: Ան ներկանե-
րուն ուշադրութիւնը հրաւիրեց 
խաղաղ համակեցութեան եւ 
համագործակցութեան վրայ, որմով 
փոքրամասնութիւնները կ՛ապրին 
Իրանի Իսլամական Հանրա-
պետութեան մէջ, նկատել տալով, 
որ փոխադարձ յարգանքը ակներեւ 
է քրիստոնէական եւ իսլամական 
տօներուն առիթով, երբ իրենք` իբրեւ 
քրիստոնեաներ, կը յարգենք երկրի 
իսլամական օրէնքները, ինչպէս 
նաեւ տօնական առիթներով իրենց 
յարգանքը կ՛ընծայեն ժողովուրդին: 
Սրբազանը հաստատեց, որ նոյն 
յարգանքը կը տեսնուի իրենց 
կողմէ: Հանդիսութեան ընթացքին 
խօսք առին նաեւ նահանգապետի 
ներկայացուցիչ Ռեզա Իպրահիմի, 

Իսլամական մշակոյթի տարածման եւ 
փոքրամասնութիւններու հիմնարկու-
թեան ընդհանուր տնօրէն Ալիրեզա 
Նովրուզի,  Իրանի Իսլ. Խորհրդարանին 
մէջ ասորի համայնքի պատգամաւոր 
Շարլի, որ նաեւ խօսեցաւ Թեհրանի 
եւ հիւսիսային իրանահայութեան 
պատգամաւոր Արա Շահվերդեանի 
անունով, ինչպէս նաեւ` ասորի 
կաթոլիկ եւ նեստորական ասորի 
համայնքներու հոգեւորականները:
Աւարտին բացման արարողութիւնը 
կատարուեցաւ Յիսուսի յայտնութիւնը 
խորհրդանշող նկարին, որ գծագրուած 
էր նկարիչ Խաղանիի կողմէ: Նոյն 
նկարէն կրկնօրինակներ նուիրուեցան 
բոլոր բանախօսներուն, ինչպէս 
նաեւ` Ատրպատականի հայոց թեմի 
առաջնորդին:

Յունուար ամսուան կարեւոր նշա-
նակութիւններէն մէկն է՝ Հրանդ Տինքի 
սպանութեան տարելիցը։ 2007ին 
յաջորդող բոլոր 19 Յունուարներուն 
աշխարհի տարբեր ծագերուն եւ 
Թուրքիոյ տարբեր քաղաքներուն 
մէջ զանազան միջոցառումներով կը 
յիշատակուէր «Ակօս»ի հիմնադիր եւ 
Հայ Դատի քաջ պաշտպան Հրանդ 
Տինքը։ Առաջին անգամ անցեալ տարի 
է, որ 19 Յունուարը յիշուեցաւ առցանց 
դրութեամբ։ Ըստ երեւոյթի այս տարի 
ալ զանգուածային յիշատակում մը 
կարելի պիտի չըլլայ։ Եւ սակայն 
Հրանդի թողած ժառանգը ծանր 
պատասխանատուութիւն կը բեռցնէ 
արդար խիղճի տէր մարդոց վրայ, 
որոնք ամէն եղանակով կը փորձեն 
այդ պատասխանատուութիւնը արդա-
րացնել։ Այդ տեսակի արուեստագէտ 
մըն է Իւմիթ Քըվանք, որ այս տարի 
վաւերագրական ժապաւէնով մը կը 
պատրաստուի իր մասնակցութիւնը 
բերելու Հրանդ Տինքի յիշատակման 
միջոցառումներուն։
«Ակօս»ի խմբագրապետ Եդուարդ 
Տանձիկեանի հետ կատարած 
հարցազրոյցին ընթացքին, Քըվանչ 
կը յայտնէ թէ յետ մահու զանազան 
գրութիւններ, յօդուածներ, նոյնիսկ 
հատորներ հրատարակուեցան. «Ես կը 

հաւատամ, որ Հրանդի խօսքը գիրէն 
աւելի ազդեցիկ էր։ Իր գրութիւնները 
ձեւով մը թերի կը մնային անոր խօսքին 
դիմաց։ Հրանդ իր խօսքով, ձայնի 
ելեւէջներով շեշտադրումներով շատ 
աւելի ազդեցիկ էր, քան գրիչով։ Այդ 
երեւոյթը յաճախ կը հաստատէինք 
Տելալի կամ Արատի հետ մեր 
զրոյցներուն ընթացքին։ Գիտէի, որ 
Հրանդի խօսքը վերակենդանացնելը 
ինծի կը վիճակի։ Երկար տարիներէ ի 
վեր կը տառապիմ իր ելոյթներուն մասին 
տեսաերիզները դիտելով, քանի որ 
ամէն անգամուն կը ջղայնանամ եւ այդ 
ջղայնութեամբ ոչ թէ վաւերագրական 
ֆիլմ, այլ անհատական պոռթկում 
միայն դուրս կու գայ։ Համավարակը եւ 
անոր պարտադրած տնային կալանքը 
առիթ ստեղծեցին այս աշխատու-
թեան վերսկսելուս համար։ Բոլոր 
ուզածս Հրանդի իրաւացիութիւնը, 
համոզելու կարողութիւնը, լսելու 
հանդուրժողականութիւնը շեշտել 
էր։ Նոր սերունդը ոչ թէ գիրքերու 
էջերէն, այլ իր կենդանի կերպա-
րէն, դէմքի արտայայտութիւններէն, 
ձայնի շեշտադրումներէն ճանչնային 
Հրանդ Տինքը։ Այս երկիրը, երկրի 
ջախջախիչ մեծամասնութիւնը չէր 
կրցած լսել, հասկնալ ու կարգին 
արժեւորել Հրանդ Տինքի խօսքը։ Այդ 

իսկ պատճառաւ ալ «Յիշողութիւնը 
Անբաւարար» կոչեցինք այս ֆիլմը։ 
Բնականաբար Հրանդի կարգ մը 
ելոյթները շատեր առաջին անգամ 
այս ֆիլմի միջոցաւ պիտի լսեն։ Նշեմ որ 
«Հրանդ Տինք» հիմնարկը բաւականին 
ծաւալուն արխիւ մը ունի, որ այս 
աշխատութեան համար դրուած էր 
իմ տրամադրութեան տակ։ Ուրեմն 
ֆիլմի մաս կազմող բոլոր նիւթերը այս 

արխիւէն քաղեցի»։
Քըվանչ կը յայտնէ, թէ մէկ ժամ 
տեւողութեամբ այս ֆիլմը տրա-
մադրելի է 13 Յունուարէն սկսեալ 
Հրանդ Տինք հիմնարկի hrantdink.
org կայքին կամ Քըվանչի vimeo.com/
umitk եւ «Եութուպ»ի www.youtube.
com/user/gecetreni2011 հասցէներու 
կայքէջերուն միջոցաւ։

«ԱԿՕՍ»
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Լիբանան
Յարգանքի Երեկոյ՝
Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի Յիշատակին

«Գասպարասէր» ընտրանիի մը ներկա-
յութեան, Ուրբաթ, 10 Դեկտեմբեր 
2021-ի երեկոյեան ժամը 7.00-ին, 
Լիբանանանահայ Գրական Շրջանա-
կի կազմակերպութեամբ, Հայկազեան 
Համալսարանի հիւրընկալ սրահին մէջ 
տեղի ունեցաւ 21 Օգոստոս 2021-ին 
անժամանակ մեկնած, բազմաբեղուն 
վաստակի տէր, յանձնառու հրա-
պարակագիր եւ իրաւաբան Մեթր 
Գասպար Տէրտէրեանի յիշատակին 
նուիրուած «Յարգանգի Երեկոյ»։ 
Հայերէն եւ արաբերէն բացման խօսքը 
կատարեց Լիբանանահայ Գրական 
Շրջանակի նախկին ատենադպիր 
Անի Քեստենեան-Պասէթ, ըսելով. 
«Զօր. Անդրանիկի աւանդին հաւա-
տարիմ, Շապին Գարահիսարցի 
Մեթրը, գիտակից պահանջատէրի 
հանգամանքով, իր կեանքը նուիրեց 
Տարագիր Արեւմտահայութեան 
անժամանցելի արդար դատին 
միջազգայնացումին, անիրաւուած 
ժողովուրդներու եւ խոնարհ մարդոց 
դատերու պաշտպանութեան։ 
Յանձնառու եւ յառաջապահ հրա-
պարակագիրի անսպառ գրիչով 
տքնեցաւ լուսաւորելու հայ քաղա-
քական միտքին խաւարը, միշտ 
յուսալով վերջ դնել հայ ժողովուրդի 
“իրաւաքաղաքաՏգիտութեան” դարա-
ւոր ախտին, եւ իրականացնել ի՛ր 
եւ համախոհներուն փայփայած 
Տարագիր Արեւմտահայութեան 
Համաշխարհային Քոնկրէսը։ 
Մեթր Տէրտէրեան հաւատարիմ 
ուղեւորը եղաւ իր միջազգայնական 
գաղափարականին։ Ան կոփուեցաւ 
73-ամեայ Լիբանանահայ Գրական 
Շրջանակի հայաբոյր գուրային մէջ, 
ուր լայնախոհ ազգայնականութեամբ 
եւ գաղափարաբանութեամբ ծառա-
յեց համաշխարհային խաղաղու-
թեան, արդարութեան՝ ընդդէմ 
շահագործումի եւ գերեվարումի, 
ժողովուրդներու ազատ ինքնորոշման 
իրաւունքին, այր մարդու եւ կնոջ 
իրաւահաւասարութեան, հայ եւ արաբ 
ժողովուրդներու համարկումին՝ յանուն 
իրենց արդար դատերու լուծման»։ 
Բովանդակալից ու ամփոփ սրտի 
խօսքով ելոյթ ունեցաւ Հայկազեան 
Համալսարանի նախագահ Վեր. 
Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան, որ անդրա-
դարձաւ Մեթր Գ. Տէրտէրեանի 
բարձր գնահատանքին Հայկազեանի 
առաքելութեան, ուր ան «հպարտօրէն 
ունեցաւ ելոյթներ եւ կազմակերպեց 
հանդէսներ», յատկապէս 2003 
թուականէն ետք, երբ Լիբանանահայ 
Գրական Շրջանակը կորսնցուց 

Սփիրզ փողոցի իր կեդրոնը։ Վեր. 
Հայտօսթեան ըսաւ. «Փնտռուած են 
մաքուր գրիչ շարժողները, համոզումի 
տէր կանգնողները, անձի շահէն աւե-
լին ցանկացողները, սերտուած խօսք 
արտասանողները, անցեալով զինուած 
ապագայ երազողները, իրաւազրկուած 
ժողովուրդներու արդար դատերը 
անշահախնդրօրէն պաշտպանող-
ները, ընդհանրութիւններու այս 
դարուն մասնագիտականը մշա-
կողները։ Երբեմն սահմանները 
անցնող, անկեղծ զգացումով բռնկող, 
երբեմն կտրուկ դատող, բայց մի՛շտ 
անսպառ միտքեր արտայայտելով եւ 
իր նիւթերուն անկեղծօրէն մօտեցող 
Մեթրի՝ Արեւմտահայութեան ու 
հայ ինքնութեան այս զինուորին 
յիշատակին կը մօտենամ բարձր 
յարգանքով։ Պատիւ անոր քաղցր 
յիշատակին»։
Դեմոկրատ Իրաւաբաններու 
Համաշխարհային Լիկայի գործադիր 
մարմինի անունով խօսք առաւ 
Լիբանանեան Համալսարանի 
միջազգային օրէնքի դասախօս Դոկտ. 
Հասան Ժունի, որ սեղմ գիծերու մէջ 
ներկայացուց «դեմոկրատ իրա-
ւաբաններու առաջին սերունդին 
պատկանող» համեստութեան եւ 
պարկեշտութեան տիպար Մեթր Գ. 
Տէրտէրեանը՝ Արաբ-Հայ Միջազգային 
Խորհուրդին հիմնադիրներէն։ Դոկտ. 
Ժունի ըսաւ. «Իր ժողովուրդին եւ 
հայրենիքներուն հոգը կրած մեկնե-
ցաւ մարտնչող ընկերը։ Առաջնա-
կարգ մտաւորականը, Լիբանանահայ 
Գրական Շրջանակի նախագահը 
չթողուց գրիչը, ոչ ալ գրիչը՝ զինք։ Հայ, 
պաղեստինցի եւ միջազգայնական 
մարտիկ էր ան հաւասարապէս։ Անոր 
միջազգայնականութիւնը կը բխէր 
հայրենասիրութենէն։ Ժողովուրդներու 
ազատ ինքնորոշման իրաւունքին 
համար մարտնչող զինուորը իր 
կեանքը նուիրեց հայ ժողովուրդի 
դատին, զոր չէր անջատեր պաղեստի-
նեան դատէն։ Միջազգային օրէնքի եւ 
ազատ ինքնորոշման իրաւունքի լոյսին 
տակ, իրաւագիտական ուսումնասի-
րութիւններով բացատրեց Հայ Դատը, 
Սեւրի եւ Լոզանի դաշնագրերն ու 
Արեւմուտքի պատասխանատւութիւնը 
Մեծ Եղեռնին։ Դրամատիրութեան, 
գաղութարարութեան, իմփերիալիզմի 
եւ մարդուն կողմէ մարդու շահա-
գործումին դէմ յեղափոխականն էր ան, 
որ հետեւեցաւ պայքարի ոլորապտոյ-
տի ընկերներուն՝ Յովհաննէս 
Աղպաշեանի եւ Միշէլ Լայյունի ուղիին։ 
Փաստաբանութեան ասպարէզը իր 
զէնքն էր ընդդէմ անիրաւներուն եւ 
շահագործողներուն։ Փաստաբաններ 
Էտմոն Աունի եւ Նախլէ Մութրանի հետ 
բացած իր գրասենեակը ապաստանն 
էր անիրաւուածներուն…»։ Դեմոկրատ 
իրաւաբաններու անունով, Դոկտ. Ժունի 
ուխտեց շարունակել պայքարի երթը։
«Գասպարական Անթաքոյց Կերպա-
րը Իր Համակողմանիութեամբ ու 
Բազմասլացիկութեամբ» խորագիրն 
էր հրապարակագիր եւ կրթական 
մշակ Պարոյր Աղպաշեանի համա-
պարփակ խօսքին, զոր սկսաւ 
անդրադառնալով հայրենիքի եւ 
սփիւռքի հայաթափութեան ու 
վիրաւոր վիճակին, ուր հետզհետէ 
կը պակսին տեսլապաշտ ու գաղա--
փարապաշտ մտաւորականներն ու 
առաջնորդները։ Ան անդրադարձաւ 

ոչ հեռու անցեալին, երբ հայրենիքն ու 
սփիւռքը զիրար լրացնելով դարձած էին 
հայապահպանումի հզօր ամրոցներ։ 
Մեթր Գ. Տէրտէրեանի յանկարծական 
մեկնումը զինք մղած են յոռետես 
խորհրդածութիւններու, որովհետեւ 
Մեթրը կ՚ապրէր մղձաւանջային այդ 
երեւոյթները, կը վերլուծէր զանոնք եւ 
լուծումներ կ՚առաջարկէր։
Անդրադառնալով Մեթրին անհա-
տականութեան, ան ըսաւ. «Անկրկնելի 
անձնաւորութիւն մըն էր, որ իր 
հայրենասիրութեամբ եւ ազգա-
պաշտութեամբ, քաղաքական ու 
գաղափարական հայեացքներով, 
համոզմունքներով ու հաւատամքով, 
տեսիլքներով ու գործարարութեամբ, 
դարձած էր աչքառու ներկայութիւն մը։ 
Անդրդուելի եւ անզիջող, անտեղիտալի 
եւ աննահանջ վճռակամութիւններով 
համակուած Գասպարը, միշտ ալ 
գտնուած էր յառաջադէմ դիրքերու 
վրայ, անհատական թէ հաւաքական 
պահանջատիրութեանց պարագային, 
ատոնք ըլլան փաստաբանական թէ 
իրաւագիտական գետնի, ազգային 
թէ քաղաքական մակարդակներու 
վրայ։ Իսկ Հայկական Դատի 
հետապնդումը, անոր համար 
այնպիսի հաստկեկ փաթեթ մըն 
էր, որուն նկատմամբ ԱՄԲՈՂՋ 
ԹՂԹԱԾՐԱՐ մը պատրաստած էր 
ու կը շարունակէր զայն համադրել, 
ձեւաւորել ու համակարգել, խորապէս 
հաւատալով իր թեզին այժմէա-
կանութեան եւ լիիրաւութեան։ 
“Տարագիր Արեւմտահայութեան 
Համաշխարհային Քոնկրէս”ի (ՏԱՀՔ) 
մը կազմութիւնը, Գասպարին համար 
եղաւ ու մնաց անյետաձգելի ՀՐԱՄԱՅԱ-
ԿԱՆ անհրաժեշտութիւն մը, որուն 
իրականացման համար նուիրուեցաւ 
անյուսահատ քարոզչութեան (հրա-
պարակագրութեամբ, հրապարա-
կախօսութեամբ), քաջ գիտնալով որ 
ատիկա միայն կրնայ ըլլալ միջոցն ու 
կամուրջը, որոնցմով կարելի կ՚ըլլայ ոչ 
միայն սփիւռքահայութիւնը միացնել ու 
զօրացնել, այլեւ՝ Հայաստան-Սփիւռք 
կապերուն տալ ճիշդ եւ արդիւնաւէտ 
ուղղուածութիւն»։ 
Անդրադառնալով անոր բարեմասնու-
թիւններուն, Պ. Աղպաշեան շեշտեց, 
որ Մեթրը երբեք չեղաւ պոռոտա-
խօս ու ճոռոմաբան, մեծխօսիկ ու 
ինքնահաւան, պատեհապաշտ ու 
կեղծապատիր, որովհետեւ իրեն 
համար Հայ Մարդը, Հայ Դատը, Հայրե-
նիքն ու Գաղափարաբանութիւնը 
սրբագոյն հասկացողութիւններ էին։ 
Իւրայատուկ պայծառատեսութեամբ 
օժտուած տիպարը, խրոխտօրէն մնաց 
ազգային ծառայութեան նուիրուած 
գործիչը։ Տէրտէրեան փոքր տարի-
քէն ծանօթացած է Չօպանեանին, 
Թէքէեանին ու Տամատեանին 
գաղափարական ընտրանքներուն 
եւ ջատագոված է ժողովրդավարու-
թիւնը, իսկ իր ուսուցիչներուն՝ Գերսամ 
Ահարոեանի եւ Վահէ-Վահեանի 
հովանիին տակ ստացած է ազգային-
պատմական-գրականագիտական 
եւ հայրենասիրական կրթութիւնը, 
«սակայն իր հուրն ու բոցը այլ տեղ 
էր...»։ Խորհրդային Միութեան 
ինքնալուծարումէն ետք անգամ, 
Մեթրը չհրաժարեցաւ իր տեսա-
կէտներէն, նկատի ունենալով 
Հայաստանի աշխարհագրական 
դիրքը, եւ թիավարեց հոսանքին 
դէմ՝ կուռ հաստատակամութեամբ 
կառչած մնալով իր համոզումներուն։ 
Հայ Դատի հետապնդումը եղաւ 
իր գերագոյն սեւեռակէտը, որուն 
մասին արտայայտուեցաւ իրեն 
ծանօթ լեզուներով։ Մէջբերելով 

Մեթրէն, Պ. Աղպաշեան յիշեց 
անոր հրապարակագրութեան մեծ 
ուսուցիչները՝ Անդրանիկ Անդրէա-
սեան, Յովհաննէս Աղպաշեան 
(Աղպաշ) եւ Գերսամ Ահարոնեան եւ 
անձնապէս հաստատեց Տէրտէրեանի 
եւ Աղպաշի անքակտելի կապը, որպէս 
գաղափարական, հայրենասիրական, 
հրապարակագրական եւ խմբագրա-
կան գործակիցներ։ Ան հաստատեց որ 
Մեթրին հետ համագործակցութիւնը 
թէ հաճոյք էր եւ թէ վայելք, պայմանով 
որ անոր հետ վերաբերելու եւ շփուելու 
հնարքները ըլլային չափաւորուած եւ 
հասկացողական։ 
Եզրափակելով, Պ. Աղպաշեան շեշտեց 
«Գասպարագէտ»ի մը գոյութեան 
անհրաժեշտութիւնը, որովհետեւ 
ան բացառիկ կերպար մըն էր հայ 
իրականութեան մէջ՝ իր ամբողջ 
էութեամբ։
ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի 
խմբագիր եւ բանաստեղծ Համբիկ 
Մարտիրոսեան, Չարենցէն քառեակով 
մը սկսելէ ետք, դիտել տուաւ թէ 
խիզախ ու մարտնչող նկարագրի 
տէր ազգային-քաղաքական գործիչ 
Մեթր Գ. Տէրտէրեանը աշխարհը 
տեսաւ իր իւրայատուկ պատուհանէն 
եւ լայն կարկինով ընդգրկեց հայը, 
հայրենիքը, Հայ Դատն ու անմիջական 
շրջապատը։ Ան հանդիսացաւ յետ-
եղեռնեան սերունդի վաւերական 
հրապարակագիրը, որ մօտէն 
ապրեցաւ իր ժողովուրդին 
կոտտացող ցաւը, տառապանքը 
եւ տարագիր հայրենազուրկի 
հոգեվիճակը։ Հողի կանչին 
ականջալուր հրապարակագիրը, 
արդար ժառանգորդը եղաւ Շապին 
Գարահիսարի եւ Սեբաստիոյ 
արգանդէն ծնած մեծերուն։ Ան 
շեշտեց, թէ մեծանուն հրապարա-
կագիրին յատուկ երեւոյթ դառնալը 
պատահական չէր, տրուած ըլլալով 
հայրենասէր ընտանիքի մէջ 
հասակ առնելը։ »Մոլի ընթերցող 
եւ յամառ ինքնաշխատող ըլլալով, 
ան ծանօթացած է պատմութեան 
ծալքերուն ու նաւարկած քաղաքական 
ասպարէզի ոսկիանոսին մէջ, 
հարստացնելով հայ մամուլի էջերը... 
Տէրտէրեանի բոլոր յօդուածներուն, 
խոհափիլիսոփայական ակնարկնե-
րուն մեծամասնութիւնը կրած են 
ազգային-հայրենասիրական մաքուր 
խորք ու համամարդկային գաղափա-
րախօսութիւն»։ Ան յիշեց «Մեր Նշա-
նաբանն Է Յառաջ»ի առաջնորդող 
յօդուածները, որոնք կ՚ընթերցուէին 
մեծ յափշտակութեամբ, եւ հաստա-
տեց որ Մեթրը անհերքելիօրէն ծնած 
էր խմբագիր, հրապարակագիր, 
հրապարակախօս եւ ազգային-
հասարակական գործիչ։ Մեթր 
Տէրտէրեան մամուլի մէջ քննարկած 
է ժողովուրդներու ընկերային-քաղա-
քական ազատութեան հարցերը, 
հայ-արաբ բարեկամութեան զար-
գացման հնարաւորութիւնները, 
ժողովուրդներու եղբայրութիւնը՝ 
իրաւունքի եւ հաւասարութեան 
հիմքի վրայ։ Հ. Մարտիրոսեան 
հարց տուաւ, եթէ Միջին Արեւելքի 
ներկայ անհրապոյր ու սպառնալից 
վիճակին մէջ պիտի պարզուին նոր 
Գասպար Տէրտէրեաններ, որ տէր 
դառնան Արեւմտահայերէնին, Հայ 
Դատին ու Հայ Մշակոյթին։ Ան 
հաստատեց որ Մեթրը ճաշակած է 
հրապարակագրութեան ասպարէ-
զին դառնութիւնները, որովհետեւ 
«խարազանած է ապիկարութիւնը, 
թերացումը, ապազգայինը եւ 
քննադատած է սայթաքումները»։ 
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Ան շեշտեց, որ Մեթր Տէրտէրեան 
յարգուեցաւ նոյնիսկ իր գաղափարի 
հակառակորդներէն՝ շնորհիւ իր լայն 
զարգացումին ու խոհականութեան, 
խիզախ կեցուածքին եւ աննկուն 
նկարագրին։ Ան թուարկեց վերջին 
տասնամեակներուն Մեթրին լոյս 
ընծայած գիրքերը, եւ՝ նախքան 
Չարենցով փակելը, ըսաւ. «Իր 
հրապարակագրութեամբ, Հայ Դատին 
նուիրուած արժէքաւոր հատորներով, 
Գասպար Տէրտէրեան, որպէս յաջող 
հրապարակագիր, եղաւ մեր ժողո-
վուրդին լուրջ բազկերակը, շունչը, 
աննահանջ պահանջատէրը հողին ու 
հայրենիքին։ Անոր թողած ժառանգը 

կը հանդիսանայ թէ՛ դպրոց, թէ դասա-
գիրք նոր սերունդներուն համար»։
Մեթր Տէրտէրեանի հարազատներէն՝ 
Գառնիկ Վ. Սարգիսեանի ակամայ 
բացակայութեան պատճառով, 
ընտանիքին խօսքը ընթերցեց Աւետիս 
Տիպան, փոխանցելով երախտա-
գիտութեան եւ շնորհակալութեան 
անկեղծ զգացումները, յատկապէս՝ 
Լիբանանահայ Գրական Շրջանա-
կի վարչութեան եւ Հայկազեան 
Համալսարանի տնօրէնութեան, եւ 
ի միջի այլոց ըսելով, թէ «կարելի 
չէ խօսքը սահմանափակել զուտ 
զգացական ու ընտանեկան ծիրէն 
ներս, որովհետեւ Հայ Դատը, Հողային 
Պահանջատիրութիւնը, ՏԱՀՔ-ը 
յաջողցնելու անհրաժեշտութիւնը եղած 

են Մեթրին եւ քրոջ  որդիին յատկապէս 
վերջին տարիներու հանդիպումներուն 
հիմնական առանցքը։ Գասպարի 
մասին որեւէ խօսքի գերիշխող 
նիւթը, կամայ թէ ակամայ, ազգային 
հոգերն են... Յիշատակը մեծարել, 
կը նշանակէ շարունակել անոր 
հարթած ճանապարհը՝ դէպի 
արեւմտահայութեան ազգային-
ներկայացուցչական իրաւական 
քաղաքական մարմին»։
Բանախօսութիւններուն միջեւ 
ներկայացուեցան հայ երաժշտութեան 
երկրպագու Մեթր Գ. Տէրտէրեանի 
նախասիրած կտորներէն նմոյշներ, 
համադրութեամբ Մաեսթրօ Վիգէն 
Չալեանի եւ կատարողութեամբ 
Նանոր եւ Նայիրի Առնէլեաններու 
(Կոմիտաս՝ «Քելէ, Քելէ», «Գարուն 
Ա» – դաշնամուր եւ սրինգ), Ծաւի եւ 
Սալբի Թորիկեաններու (Կոմիտաս՝ 
«Կռունկ» – ջութակ եւ դաշնամուր), 
Մանէ Պասմաճեանի (Կոմիտաս-
Անդրէասեան՝ «Ծիրանի Ծառ» 

– դաշնամուր) եւ Ահմատ ալ-Հաժի 
(Բաբաջանեան՝ «Իմ Սիրտը Լեռներում 
Է» – շեփոր)։
Երեկոն փակուեցաւ Մեթր Գ. 
Տէրտէրեանի քրոջ որդի՝ բեմադրիչ 
Պետրոս Գ. Թեմիզեանի  պատրաստած 
տեսանիւթով։

•••

Այս առիթով հրատարակուեցաւ 
Մեթր Գ. Տէրտէրեանի յիշատակին 
նուիրուած հայերէն եւ արաբերէն 
լեզուներով 56 էջերէ բաղկացած 
գրքոյկ մը (պատրաստութիւն՝ Անի 
Քեստենեան Պասէթի, էջադրում՝ 
Հուրի Քեստենեանի) որ կ՚ընդգրկէ 
անոր ինքնակենսագրութիւններուն 
համադրումը, գործերուն մատե-
նագիտական ցանկը (պատրաստու-
թիւն՝ Կարօ Աբրահամեանի), Լիբա-
նանահայ Գրական Շրջանակի 
երախտիքի խօսքը եւ հանրածանօթ 
մտաւորականներու, խմբագիրներու 
եւ հարազատներու վկայութիւնները։

ԱՆԻ Ք.Պ.

Լիբանան
Յարգանքի Երեկոյ՝
Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի Յիշատակին

Երուսաղէմ
Ոչ եւս է Երուսաղէմի ՌԱԿ-ի նուիրեալներէն՝ Ընկ. Վարդան Գահգէճեանը

Երուսաղէմի մէջ, Չորեքշաբթի, 12 
Յունուար, 2022-ին, իր մահկանացուն 
կնքած է Սուրբ Տեղեաց Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութեան, ՀԵՄ-ի 
ժրաջան անդամներէն ՝ Ընկ. Վարդան 
Գահգէճեանը։
Ընկ. Վարդան եղած է Հ.Ե.Մ.-ի վարչա-
կան անդամ եւ փոխ-ատենապետ: 
2019-ին արժանացած է միութեան 
նուիրեալ անդամ տիտղոսին։
Ան որպէս ռամկավար, Հ.Ե.Մ.ական 
անդամ իր կատարած ծառայութեամբ 
մեծ վաստակ ունեցած է յատկապէս 
Երուսաղէմի ազգային եւ համայնքային 
կեանքին մէջ: Բարեխիղճ եւ ծառա-
յասէր գործիչի իր բարի համբավով 
վայելած է իր ընկերական միջավայրի 

անկեղծ յարգանքը:
Ընկ. Գահգէճեանի նման անբասիր 
մարդոց հեռացումը մեր շրջապատէն 
ու կուսակցական կեանքէն ծանր 
կորուստ է բոլորիս համար: Անոր 
յիշատակը միշտ վառ պիտի մնայ 
որպէս ազնիւ, կուսակցութեան գաղա-
փարական հաւատամքին հաւա-
տարիմ, նուիրեալ ընկեր:
Այս տխուր առիթով Ռամկավար Ազա-
տական Կուսակցութեան Կեդրո-
նական Վարչութեան եւ համայն 
անդամակցութեան անունով, մեր 
խորազգաց ցաւակցութիւնները 
կը յայտնենք հանգուցեալի այրիին, 
զաւկին, հարազատներուն, բարե-
կամներուն, կուսակցական ու միութե-

նական ընկերներուն:
Խունկ ու աղօթք իր պայծառ յիշա-
տակին:

Յաւերժ լոյս ու խաղաղութիւն անոր 
բարի հոգիին:

Առողջապահական

Եօթը Կրամ Ձիթապտուղի Ձէթը Կը 
Նուազեցնէ Մահուան Վտանգը
Օրական միայն 7 կրամ (կէս 
ճաշի դգալ) ձիթապտուղի ձէթը 
կը նուազեցնէ սրտանօթային, 
«նիւրոտիճեներաթիվ» եւ շնչառական 
հիւանդութիւնները, ինչպէս նաեւ 
քաղցկեղէն մահացութեան վտանգը։ 
Այս եզրակացութեան յանգած են 
ամերիկացի գիտնականները։
Հետազօտութիւնը ցոյց տուած է, 
որ բուսական իւղերով չյագեցած 
մարկարինը եւ կարագը, օրինակ, 
ձիթապտուղով փոխարինելը զգա-
լիօրէն կը բարելաւէ առողջութեան 
ցուցանիշները։ Գիտնականները 
յայտնած են, որ օրական 10 կրամ 
այլ ճարպեր, ինչպէս մարկարինը, 
կարագը, «մայոնեզ»ը եւ կաթի իւղը 
ձիթապտուղի իւղով փոխարինելը 
կապուած է մահուան վտանգի 8-34 
առ հարիւրով կրճատման հետ, գրած 
է Medportal.ru-ն:
«Բժիշկները պէտք է հիւանդներուն 
յանձնարարեն որոշ իւղեր, ինչպէս՝ 
մարկարինը եւ կարագը, փոխա-
րինել ձիթապտուղի ձէթով՝ 
առողջութիւնը բարելաւելու համար: 
Մեր հետազօտութիւնը կ՛օգնէ աւելի 
ճշգրիտ առաջարկներ ներկայացնելու, 
որոնք հիւանդները կրնան աւելի 
դիւրութեամբ հասկնալ եւ, յոյսով ենք, 
որ կը ներառեն իրենց սննդականո-

նին մէջ», -ըսած է հետազօտութեան 
ղեկավար, փիլիսոփայութեան տոքթոր 
Մարթա Կուաշ-Ֆերեթ:
Հետազօտութեան ընթացքին, գիտնա-
կանները վերլուծած են աւելի քան 92 
000 մարդու բժշկական տուեալները 
վերջին 28 տարուան ընթացքին։ Անոնք 
բոլորն ալ հետազօտուած են 1990 
թուականին եւ սկզբնական փուլին 
սրտանօթային հիւանդութիւններ եւ 
քաղցկեղ չեն ունեցած: 4 տարին անգամ 
մը կամաւորներուն կը հարցնէին, թէ 
որքա՞ն յաճախ անոնք կ՛օգտագործեն 
ճարպեր եւ իւղեր, ինչպէս նաեւ՝ ի՞նչ 
ապրանքանիշեր կամ ի՞նչ տեսակի 
իւղեր անոնք օգտագործած են ճաշ 
պատրաստելու համար եւ աւելցուցած 
սեղանին նախորդ տարի:
Ձիթապտուղի ձէթի սիրահարներուն 
նպաստած էին նաեւ այլ գործօններ։ 
Անոնցմէ շատերը ֆիզիքապէս 
աւելի «աքթիվ» էին, ունէին 
հարաւեւրոպական կամ միջերկրա-

Հաւաքական Դիմադրողականութիւնը 
Անզօր՝ Օմիքրոն Տարբերակին Դէմ
Հաւաքական դիմադրողականու-
թիւնը (օրկանիզմի անընկալութիւնը 
վարակիչ հիւանդութիւններու 
նկատմամբ) կրնայ անկարող ըլլալ 
քորոնա ժահրի «օմիքրոն» տարբե-
րակին դէմ։ Այսպիսի կարծիք յայտնած 
է գիտաշխատող, «մոլեքիւլըր» կենսա-
բան, վիրուսաբան Մաքսիմ Սքուլաչով:
Նոր տարբերակի դէմ հաւաքական 
դիմադրողականութեան անկարողու-
թեան մասին կը վկայէ այն երկիրներու 
փորձառութիւնը, ուր «օմիքրոն»ը 
արդէն իսկ աճ արձանագրած է, գրած 
է URA.RU-ն:
Մասնագէտին խօսքով, հաւաքա-
կան դիմադրողականութեան խնդիրը 

մարդոց՝ վարակուելէն պաշտպանելն է 
եւ ժահրին տարածումը կանգնեցնելը։ 
Բայց «օմիքրոն» տարբերակը շատ 
աւելի մեծ հաւանականութեամբ կը 
խախտէ դիմադրողականութեան 
պաշտպանութիւնը, քան քորոնա 
ժահրին միւս տեսակները։

Afhil.com

կանեան ծագում, աւելի քիչ կը ծխէին 
եւ շատ աւելի թարմ պտուղներ 
եւ բանջարեղէն կ՛ուտէին, քան 
անոնք, որոնք քիչ ձիթապտուղի 
ձէթ օգտագործած էին: Այս բոլորը 
անկասկած, կը նպաստեն մահացու-
թեան վտանգի նուազման՝ այս 
խումբին մէջ։
Հետազօտութեան 92 000 մասնա-
կիցներէն աւելի քան 36 000-ը 
մահացած են 28 տարուան ընթացքին: 
Երբ հետազօտողները բաղդատած են 
զանոնք (որոնք օրական աւելի քան 

7 կրամ ձիթապտուղի ձէթ կ՛օգտա-
գործէին), փորձի մնացած մասնա-
կիցներուն հետ, պարզուած է, որ 
անոնց մահացութեան մակարդակնե-
րը զգալիօրէն կը տարբերին: Այդպէս, 
սրտանօթային հիւանդութիւններէն 
մահացութեան վտանգը ցած էր 19 
առ հարիւրով, քաղցկեղէն 17 առ 
հարիւրով, «նիւրոտիճեներաթիվ» 
հիւանդութիւններէն՝ 29 առ հարիւրով, 
իսկ շնչառական հիւանդութիւններէն՝ 
18 առ հարիւրով։
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Ծուխ

ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ 

Հրկիզուած շքեղ քաղաքի ողբ, աշուղի 
այրած սիրտ, նաւասարդեան առաւօ-
տի ծխան... Հայ երգն ու տաղը վկայ, 
շատ ծուխ բարձրացաւ հայոց աշխարհի 
վրայ, ծուփ-ծուփ, հողմնածածան, 
մերթ թաւշափայլ եւ քաղցրաբոյր, 
մերթ գարշահոտ եւ չարաշուք, իսկ 
քնարերգակ բանաստեղծներու 
ձեռքին մէջ միշտ հիւրընկալ, - ինչպէս 
Միսաք Մեծարենցը կը ցանկանար 
ըլլալ, - հիւղ մը, որ ունի եկուորներ 
դիմաւորող ջերմ ծուխ ծխանի։ Այսօր, 
յարգելի ընթերցող, երբ դարձեալ ծուխ 
պատեր է Հայոց աշխարհը, ծուխ ու 
ծծումբ է սահմաններու վրայ, բայց 
նաեւ երբ Ս. Ծննդեան պատարագի 
Աստուածահաճոյ ծուխ բարձրացեր 
է խորաններէն, ու մայրաքաղաքի 
հարսնիքներուն ալ սովորութիւն 
դարձած է գունաւոր ծուխեր արձակել 
երբ նորապսակ զոյգը իր առաջին 
պարը կը պարէ, որոշեցի գրել «ծուխ» 
բառի մասին, որպէսզի անոր բարակ 
պատմութիւնը չանհետանայ օդի մէջ։
Ո՞ր կրակը պատճառ եղաւ, որ առա-
ջին անգամ ծուխ ելլէ մեր մայրենիի 
մէջ։ Չենք գիտեր։ Լեզուաբան 
եւ ստուգաբան այրերը մեր, անոր 
աղբիւրը դեռ չեն գտեր, ու այդ բոսոր 
կրակը մինչեւ այսօր չէ մարեր, քանզի 
պառաւ մը ամէն գիշեր սրբազան 
հուրը ծածկեր է բիլ մոխիրով ու անթեղ 
պահեր է զգուշօրէն, որպէսզի հայոց 
օճախը չմարի։
Թէեւ չենք գիտեր, թէ ի՛նչ է «ծուխ» 
բառի արմատը կամ ծագումը, գիտենք 
անոր հնագոյն երկու գործածութիւնը։ 
Երկու գուլաներ են անոնք, հայոց 
անգիր դպրութեան երկու պլպլան 
պատառիկներ։ Առաջինը Վահագնի 
ծննդեան օրը եղէգներէն վազող ծուխն 
է. «Ընդ եղէգան փող ծուխ ելանէր»։
Յաջորդ ծուխը Քրիստոսէ առաջ 
160 թուականին Արտաշէս Արքան 
շշնջաց. «Ո՜ տայր ինձ զծուխն ծխանի 
եւ զառաւօտն Նաւասարդի»։ Այնուհե-
տեւ, «ծխանի ծուխ»ը դարձաւ յայտնի 
արտայայտութիւն։ Ան հայրենի օճախն 
է, անոր լոյսի եւ ջերմութեան շուրջ 
բոլորուած բազմասերունդ ընտանիքը 
եւ այդ ընտանիքի խաղաղ կեանքը։ 
Առաւելաբար, ընտանեկան ամէն 
տնտեսութիւն ալ կոչուեցաւ «ծուխ»։ 
Եւ այդ գիշեր պարտաճանաչ պառաւը 
դարձեալ բիլ մոխիրով պատեց կրակը, 
որ ան չմարի, ծխայ մինչեւ Սուրբ 
Գիրքի մուտքը Հայաստան։
Երկու դար յետոյ Քրիստոնէութեան 
բոցը արձակեց նոր ծուխ՝ «Եկեղե-
ցական ծուխ»։ Մեր լեռնաշխարհի 
վրայ քահանաները իրեց յանձնուած 
հաւատացեալները հաշուեցին ծուխի 
թիւով։ Հետեւաբար, բնակավայրը 
ունեցաւ «ծխատէր», «ծխատուն» 
եւ «ծախկան», այսինքն՝ ծառայող 
քահանայ, անոր յատկացուած 
բնակարան եւ հաւատացեալ։ Սուրբ 
Գիրքը ունի ծխախառն, ծխաթաթախ 
եւ ծխաշունչ խօսքեր, ինչպէս՝ «Ծուխ 
նորա ելանէր յաւիտեանս յաւիտենից», 
«Բերանոյ նոցա հուր ելանէր եւ ծուխ 
եւ ծծումբ» եւ «Ծուխ բարկութեան»։ 
Նոյն օրերուն Արցախի եւ Ուտիքի 
հայազգի թագաւոր «բարեպաշտ» 
Վաչագանի բանակը, պատմութիւնը 
լաւ կը յիշէ, ճակատ կ՛երթար սուրբի 
մասունքներով, ոսկի խաչով եւ խունկի 
ծուխով. «Խաչ ի ձեռն, սաղմոսանուագ 
երգովք [...] ծուխ խնկելոցն ուժգին 
բուրեալ»։ 10-րդ դարուն Գրիգոր 

Նարեկացին Վանայ լիճի ծխամշուշ 
գագաթները դիտելով խոստովանեցաւ, 
թէ իր մարմինը, հոգին եւ արարքները 
մեղաւոր են, անոնք նման են գարշելի 
ծուխի. «Սիրտս նանրախորհուրդ, 
բերանս չարախօս, ոտնս մոլորա-
շաւիղ, ընթացքս աներկիւղ, հետք 
խոտորնակ, շունչ ծխախառն»։ 
Պառաւը այդ գիշեր նորէն բիլ մոխիրի 
մէջ պահեց անթեղը, որպէսզի տասը 
դար եւս ծխայ հայու օճախը։
Երազային եւ խորհրդաւոր է «ծուխ»ը։ 
Անոր ոլորներու մէջ պլլուած են 
բազմաթիւ այլ իմաստներ։ Ականջ 
տանք Ակսել Բակունցին. «Ծուխ 
է եւ ունայնութիւն աշխարհը»։ Ան 
նաեւ կրակ է, որպէս շէնութեան եւ 
կենդանութեան նշան։ Գոլորշի կամ 
շոգի կը նշանակէ ան, երբ «ձիերու 
ռունգերէն ծուխ ելլէ», իսկ մշուշ է՝ երբ 
«ծուխը պատէ լեռներու կատարը»։ 
«ծուխ» բառը ծնունդ տուաւ 
պատկերալից այլ դարձուածքներու. 
«Ծուխը քամիին տալ», մէկուն 
ոչնչացնել, տունը քանդել, տուն ու 
տեղը աւրել, այրել, բնաջնջել։ «Ծուխը 
քիթէն դուրս գալ», սաստիկ ցաւ զգալ, 
«Ծուխ դառնալ», անհետանալ, չքա-
նալ։
Ամէն անգամ, որ օճախ մը վառեցինք, 
ամէն անգամ, որ բուրվառները 
ճոճուեցան, անոնց ծուխէն բարձրա-
գաւ նոր բառ, բարդ ու զարմանալի։ 
Յարգելի ընթերցող, ծուխը կենդա-
նութիւն է իսկական։ Հայոց բառա-
րանները երկու հարիւրի չափ «ծուխ» 
բուրող բաղադրեալ բառեր ունին 
իրենց էջերուն մէջ ոլորուած։ Յիշեմ 
քանի մը ընտիր նմոյշ. ծխաբոյժ, 
ծխագիծ, ծխազուրկ, ծախթոյր, 
ծախդէմ, ծխահամ... Հայը, շնորհիւ 
«ծուխ» բառի շառաւիղներուն ունե-
ցաւ նաեւ «Ծխազուրկ հնավայրեր», 
«Ծխահեղձ սենեակներ», «Ծխաշատ 
աւաններ», «Ծխապատ հովիտներ»... 
Հայ ծխական քահանան ունեցաւ 
«ծխամատեանէ մը, այն մատեանը, 
որուն մէջ հաւատարմաբար արձա-
նագրեց ծնունդի, մահուան եւ 
ամուսնութեան վերաբերող տուեալ-
ներ։ Իսկ դուք, կ՛ուզէ՞ք լսել մեր լեզուի 
ամենաերկար «ծուխ»ը։ Չորս հատ 
են անոնք. «ծխախոտաբուծութիւն», 
«ծխախոտագործարան», «ծխա-
խոտագործութիւն» եւ «ծխախոտա-
գործուհի»։
Մեր կրակը չմարեցաւ։ 19-րդ դարուն 
գրական նոր ծուխեր բարձրացան։ 
Հայր Ղեւոնդ Ալիշանը ըսաւ, թէ երբ 
ծուխ կ՛արձակէ Աւագ Մասիսը սա 
բարի նշան է. «Կանչեմ ու շնչեմ, 
արձակեմ ծուխ, բոց... / Այս ըլնի նշան 
Հայոց աշխարհին... / Շարժի՚ր, հա՚ 
շարժի՚ր, Աւագդ Մասիս... / Շնչէ՚, 
հա՚ շնչէ ծխիկ ծիրանի»։ Ռափայէլ 
Պատկանեանը նկարագրեց, թէ 
իր օրերուն մարտական ուժերէն 
զրկուած Հայաստանը ի՞նչ վիճակ 
ունէր. «Սեւ ծուխ է պատել հայոց 
երկնքին»։ Միսաք Մեծարենցը 
Պոլսոյ մէջ քնարական ծուխով 
պարուրուած տեսիլներ ունեցաւ. 
«Ծուխն որ բիլ բիլ կ'ամպանայ», 
«Եկուորներուն դիմաւոր՝ ծխանիս 
ծուխն ամպէի», «Խունկին ծուխը կը 
պարուրէ իր նշխար»։ Նման տեսիլք 
մը ունեցաւ Տիգրան Չէօկիւրեանը. 
«Երդիքներէ նիհար կապտորակ ծուխ 
մը կ՚ոլորուէր»։ Դանիէլ Վարուժանը 
հայրենի տան կարօտով գրեց. 
«Եղեգնեայ գրչով օճախս երգեցի, / 
Ընդ եղեգան փող ծո՚ւխ ելանէր»։ Ապա 
նկարագրեց ջարդը. «Տե՚ս. աւասիկ 
ամէն ինչ / Կը գալարուի, կը ճարճատի, 
կը մեռնի, / Ծուխ է, մոխիր եւ աւեր»։ 
Թէքէեանը երգեց սէրը. «Ու եթէ սէրս 

ոմանք / Երկքնին վրայ՝ անսահմա՜ն / 
Տեսան ծուխի մը նման, Կրակն անոր 
չտեսան»։
Հովեր եկան, քամիներ անցան, 
գրական ծուխ բարձրացաւ հայոց 
աշխարհի արեւելեան ծխաններէն։ 
Աւետիք Իսահակեանը նկարագրեց 
Շիրակի դաշտերու հովուական 
խաղաղ կեանքը. «Կը տեսնեմ ահա 
-- լուռ երեկոյին / Բարակ ծուխ կ՚ելնէ 
իմ հօր օճախէն. / Ծղրիթը կ՛երգէ 
անտես խորշերէն / Եւ ուռիներս 
մարմանդ՝ կ՚օրօրուին»։ Յովհաննէս 
Թումանեանը պատմեց Լոռուայ 
սարերու ազատատենչ արծիւի 
հէքիաթը. «Արծիւը գերի, / Մի 
կարօտալի / Հառաչանք թռաւ, / Ծուխ 
դարձաւ, կորաւ / Դէպի ժայռերը / Իմ 
հայրենիքի»։ Սերունդ մը յետոյ, Եղիշէ 
Չարենցը իմաստասիրեց. «Օրերը 
ծուխ կ՛ըլին, տարին կը մնայ»։ Պարոյր 
Սեւակը նկարագրեց Հայաստանը. 
«Դու՝ հայրենի ծխանի ծուխ, / Դու՝ 
անգի՚ր վէպ, դու՝ Սասնայ ծո՜ւռ»։ Նման 
պատկերացում գրի առաւ Վահագն 
Դաւթեանը. «Հայաստա՚ ն, իմ տուն, 
իմ ծուխ»։ Դերենիկ Դեմիրճեանի 
համար սրբութիւն էր ծխանի ծուխը. 
«Թանկ ինչպէս կեանք, եւ առաւել 
թանկ, ինչպէս ազատութիւն, սիրելի 
ես ծուխ ծխանի տանն իմ հայրենի»։ 
Յովհաննէս Շիրազը բացատրեց, 
թէ ի՛նչ կը փափաքի Լիմ կղզին. 

«Յաւերժ ծուխ է Աստծուց խնդրում 
ոսկեբուրվառ հայ խունկին»։ Ապա, 
գեղջկական օրերը անցան, սայլն ու 
ձին պատմութիւն դարձան, գործա-
րաններու ծխաններ խոյացան 
Շիրակի մէջ, ու Կիւմրի քաղաք մտաւ՝ 
ինքնաշարժը։ Բանաստեղծ Խաչիկ 
Դաշտենցը տրտմեցաւ։ Ծուխը, որ 
խաղաղութիւն էր եւ անմեղութիւն, 
բանաստեղծի խօսքով դարձաւ «հրէշ». 
«...Շիրակը լցուած բիւր աւտոներով, / 
Վազում են, սուլում հեւասպառ, արագ, 
/ Գիւմրին ծածկելով ծխով ու նաւթով»։
Երբ գորշ ծուխը հեռանայ մեր երկիրէն, 
ի՞նչ կը մնայ... Երգ ու քնար անկաս-
կած, թոնրի ծուխ յաւերժական։ Ապա, 
հա՛րս, պսակիդ օրը երազներուդ բիւր 
գոյներովը ծուխ կ՚ելլէ երբ առաջին 
պարը պարես փեսայիդ հետ, ծխանէդ 
բարակ ծուխ կ՚ելլէ, ծուփ-ծուփ, 
ծիրանի, ծայրակարմիր, ապա դուն 
կը պահես անթեղը, որպէսզի չմարի 
մեր օճախը։ Այդ օր ալ կը լսուի երգդ 
հայրենի.

Սասմա կ՚ելլէր բարակ ծուխ,
Հանի նանի նանի նա,
Հանի նա ես ու դու...

Առաւօտուն թունդիր բոց,
Հանի, նանի, նանի, նա,

Հանի նա, ես ու դու,
Արի էղնինք գիրկ ու ծոց,
Հանի, նանի, նանի, նա,

Սիպիլի Ամանորեայ Ելոյթը 
Համատարած Գնահատանքի Առարկայ
Մեներգչուհի Սիպիլ այս շրջանին 
հերթական անգամ հայկական 
զանգուածային լրատուութեան 
աշխարհի անմիջական ուշադրու-
թեան առարկայ դարձած է։ Այս 
Ամանորին Սիպիլ հանդէս եկաւ «ARTI» 
հեռուստակայանէն։ Ան իր խորհրդա-
ւոր ու տպաւորիչ ձայնով մեկնա-
բանեց՝ Յովհաննէս Շիրազի խօսքերու 
հիման վրայ յօրինուած նշանաւոր 
«Նամակ» երգը։ Բաց աստի, առցանց 
հեռուստակայանը դիտողներուն 
համար ուրիշ անակնկալ մըն ալ 
վերապահած էր։ Այսպէս, ամանորեայ 
յատուկ ծրագրի շրջանակին մէջ, 
Սիպիլ թուրք մեներգչուհի Եասեմին 
Կէօքսուի հետ զուգերգի ձեւաչափով 
մեկնաբանեց ժողովրդական շատ 
յայտնի «Պինկեոլ» երգը։ Սիպիլի 
կատարումները խոր տպաւորութիւն 
թողեցին բոլոր հեռուստադիտողնե-
րուն վրայ, մինչ հայկական բազմա-
թիւ լրատուամիջոցներ այս հաղոր-
դումը կատարելու առընթեր կը 
սփռեն Սիպիլի կատարումներուն 
վերաբերեալ տեսանիւթեր։ Հարկ է 
յիշեցնել, որ Սիպիլ իր կատարումներով 
կը պատրաստէ տեսահոլովակներ եւ 

պարբերաբար արտասահմանեան 
ելոյթներով ալ հանդէս կու գայ։ Այս 
ծիրին մէջ նախատեսուած էր իր 
ելոյթը Պէյրութի մէջ, սակայն, ծրագիրը 
վերջին պահուն ակամայ յետաձգուած 
էր։
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Գինիի Շքեղ Մշակոյթը Նոր Թանգարանին Մէջ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Անցեալ տարեվերջը նշանաւորուե-
ցաւ Հայաստանի մէջ թանգարանի 
մը եւս հիմնադրումով: Արագածոտնի 
մարզի Սասունիկ բնակավայրին մէջ 
արդէն կը գործէ Հայաստանի Գինիի 
պատմութեան թանգարանը, որուն 
պաշտօնական բացումը նախա-
տեսուած է 2022-ին: Այս ինքնատիպ 
թանգարանին մէջ մէկտեղուած է 
հայկական գինեգործութեան 6000-
ամեայ եւ խաղողագործութեան 
8000-ամեայ պատմութիւնը։ Այս 
տարուընէ սկսեալ թանգարանը կը 
սկսի հանրահռչակել հայկական 
գինին՝ որպէս ազգային արժէք, 
սկիզբ կը դնէ Հայաստանի մէջ 
գինիի զբօսաշրջութեան՝ մեր 
երկիրը դարձնելով տարածաշրջանի 
այդօրինակ երթուղիներէն մէկը:
Գինիի թանգարանին մուտքը 
ուրոյն յղացում մըն է: Փայտեայ մեծ 
դարպասները պատրաստուած են 
Մհերի դրան նմանութեամբ: Վանայ 
բերդին մօտակայքը կը գտնուի 
Մհերի Դուռը կամ Ագռաւաքարը։ 
Ըստ աւանդութեան՝ այդ սրբազան 
քարայրին մէջ փակուած է «Սասնայ 
ծռեր» դիւցազնավէպի վերջին հերոսը՝ 
Փոքր Մհերը՝ աշխարհի անարդա-
րութիւններէն խռոված:
Աւանդազրոյցը կ՚ըսէ, թէ ամէն 
տարի, Համբարձման ու Վարդավառի 
գիշերները, երբ երկինքն ու երկիրը 
զիրար կը համբուրեն, Մհեր իր հրեղէն 
նժոյգով դուրս կ՚ելլէ, կը շրջի երկինքի 
եւ երկրի մէջ, բայց համոզուելով, որ 
դեռ «գետինը չի կրնար դիմանալ 
իր ծանրութեան», դարձեալ կը 
վերադառնայ իր տեղը։
Կ՚ըսուի, թէ օր մը Մհեր դուրս պիտի ելլէ 
հոնկէ՝ ազատելու «հայուն աշխարհը» 
չար ուժերէն եւ հիմնելու երջանիկ 
թագաւորութիւն մը: Ահաւասիկ այս 
խորհուրդով այցելուն կը բանայ 
թանգարանին դռները եւ ներս կը 
մտնէ:
Գինիի պատմութեան թանգարանը 
ստորգետնեայ է: Երթուղիին կը 
յաջորդէ ուրարտական պալատը, 
ապա ցուցասրահը, որ իր կարգին 
ունի 10 բաժին՝ գինիի պատմութենէն, 
կիրարկութենէն, բժշկութենէն, 
առեւտուրէն մինչեւ կրօնքի մէջ անոր 
դերը:
Ժայռերուն մէջ փորուած ստոր-
գետնեայ թանգարանը իմաստ կը 
հաղորդէ գինիի գաղափարին, քանի 
որ ամենալաւ գինիները կը պահուին 
մառաններու, քարայրներու եւ նման 
խորհրդաւոր վայրերու մէջ:
Տարածքը ընդհանրապէս պաղ է, 
ինչպէս մառանը: Բարձրորակ գինիին 
բոյրը տարածուած է ամէն կողմ, 
ծածուկ վայրերէն երեւցող լոյսերը 
եւ ստուերները կ՚առաջնորդեն դէպի 
գաղտնիքներով լի աշխարհ մը, որ դուռ 
առ դուռ կը բացուի այցելուին առջեւ: 
Այս վայրին մէջ հազարամեակներ ետ 
կ՚երթաս եւ կը յայտնուիս անցեալի 
պատկերներուն մէջ, որ անծանօթ 
զգացում մը կը հաղորդէ: Թանգարա-
նին հերոսներն են հայկական 
բնաշխարհը, որ ուժ տուած է հայ 
մարդուն դարեր շարունակ եւ այսօր 
ալ ամուր կը պահէ այս տարածքին 
վրայ ապրող հայը:
Թանգարանին ճարտարապետու-
թիւնը յարիր է անոր մէջ ցուցադրուող 
նիւթերուն:
Շէնքին կառուցումը մօտ չորս 

տարի տեւած է: Ճարտարապետ 
Տիգրան Պօղոսեան մտածած է 
թանգարանին ամէն մէկ անկիւնը 
իմաստով լեցնել, որպէսզի երեւի 
գինիի եւ խաղողագործութեան 
հազարամեակներու պատմութիւնը: 
Բացառիկ ցուցանմոյշները ձեռք 
բերուած են տարիներու ընթացքին, 
իսկ մէկ մասը բերուած է Հայաստանի 
միւս թանգարաններէն:

ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀՆՁԱՆԸ
Գինիի պատմութեան թանգարանի 
ժայռակերտ սրահին մէջ, խորհրդաւոր 
լոյսի տակ, ցուցադրուած է գինիի՝ 
աշխարհի առաջին հնձանէն՝ Արէ-
նիի հնավայրերէն յայտնաբերուած 
5500 տարեկան կաշիէ կօշիկը: 
Այս ոտնամանը կը թուագրուի 
Նախքան Քրիստոս 3600-3500 
թուականներ: 2008 թուականին Արէնի 
հնավայրէն, գերազանց վիճակի մէջ 
յայտնաբերուած կօշիկը ժամանակին 
մեծ արձագանգ գտաւ աշխարհի մէջ:
Գալիֆորնիայի եւ Օքսֆորտի 
համալսարաններու քննութիւննե-
րուն հետեւանքով գիտնականները 
այս գտածոն նկատեցին աշխարհի 
հնագոյն կաշիէ ոտնամանը: 
Կօշիկը կը պահուէր Հայաստանի 
Պատմութեան թանգարանը եւ 
քանի որ անիկա յայտնաբերուած 
է հնագոյն գինիի հնձանէն, Գինիի 
թանգարանի հիմնումէն ետք, աւելի 
քան տասն ցուցանմոյշներու հետ, մէկ 
տարիով փոխադրուած է հոն: Նոյն 
քարանձաւին մէջ յայտնաբերուած 
էին նաեւ գինիի պատրաստման 
հնագոյն գործիքներ: Պատմութեան 
թանգարանէն հոն տարուած են նաեւ 
ուրարտական ժամանակաշրջանի 
կարասներ, սափորներ, տաշտեր եւ 
պաշտամունքային իրեր:
Թանգարանին մէջ կը ներկայացուի 
նաեւ Հայաստանի տարածքին 
յայտնաբերուած 8000 տարեկան 
խաղողի կուտին պատմութիւնը: 
Այդ պզտիկ կուտը տակաւին կը 
պահուի Հայաստանի Պատմութեան 
թանգարանը, իսկ Գինիի թանգարանին 
մէջ կը պատմեն անոր մասին եւ կը 
ցուցադրեն նիւթեր. կուտը գտած 
են 2000-ականներուն՝ Արմաւիրի 
մարզի Առատաշէնի հնավայրէն՝ 
հայ-ֆրանսական գիտական համա-
գործակցութեան միջոցով: Այդ 
տարածքին հնագոյն մարդը զբաղած 
է խաղողի հաւաքչութեամբ, որ 
նախադրեալ եղած է յետագային 
խաղողի ընտելացման համար։

ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ
Շքեղ մշակոյթ է գինիի մշակոյթը, 
իսկ երբ անիկա կը վերաբերի նաեւ 
քու անցեալիդ, պատմութեանդ եւ 
նախնեաց, յոյժ հետաքրքրութեան եւ 
հպարտութեան զգացումը չի լքեր քեզ 
ոչ մէկ վայրկեան: Թանգարանին մէջ 
կը զգաս քանի մը դարաշրջաններու 
շունչը, կարծես մեր պատմութեան 
մայրուղին ըլլայ, ուր իւրաքանչիւր 
խաչմերուկի վրայ կարեւոր բան մը 
զետեղուած է: Եթէ ուրիշ թանգարան 
մը չըլլար, միայն Գինիի թանգարանին 
միջոցով կարելի է պատկերացում 
կազմել մեր անցեալին մասին:
Աքեմենեան ժամանակաշրջանը 
բնութագրող պտեակի բացառիկ 
օրինակ մը ցուցադրուած է 
Հայաստանի Գինիի պատմութեան 
թանգարանին մէջ: Եղջիւրի տեսքով 
պտեակը՝ խմելու անօթը, ոչ միայն 

զուտ գաւաթ է, այլ կը պատկերէ հին 
աշխարհի առաջին հսկայածաւալ 
կայսրութեան՝ Աքեմենեան պետու-
թեան արուեստը, քանի որ անօթը 
այդ հնագոյն ժամանակներուն 
բնորոշ զարդանախշեր ունի: Ուրիշ 
եղջերագաւաթներ, որոնք գտնուած են 
Հայաստանի հնավայրերէն, նոյնպէս 
տեղ գտած են անօթներու կարգին:
Երեւանի մէջ գտնուող Կարմիր 
բլուրը Հայաստանի կարեւորագոյն 
հնավայրերէն մէկն է: Հոն բացուած է 
ուրարտական Թէյշեպաին (Կարմիր 
բլուր) քաղաքի ամրոցին մնացորդները 
եւ հնագիտական պեղումներով 
գտնուած են գինիի մառաններ 
եւ կէսը հողին մէջ թաղուած, 
համապատասխան դասաւորութեամբ 
հարիւրաւոր կարասներ:
Այդ գինիի կարասներուն վերի մասի 
սեպագիր փորագրութիւնները կը 
պատմեն կարասին տարողութեան 
մասին, ծաւալները նշուած են 
ուրարտական չափերով: Թանգարա-
նին մէջ կան նաեւ Նախքան Քրիստոսի 
ժամանակներուն վերագրուող այդ 
կարասներէն: Ուրարտական շրջանի 
գինեգործութեան վերաբերեալ 
բազում վկայութիւններ Կարմիր 
բլուրէն գտնուած են 1939-1970 թուա-
կաններուն:
«Օյնախոյա» սափորները նոյնպէս 
ցուցանմոյշներու կարգին են: Այդպէս 
կը կոչուին այն սափորները, որոնք 
ունին եռատերեւ պսակ։ Գնդաձեւ 
իրանով, կարմիր փայլեցուած այս 
միականթ սափորը նոյնպէս Կարմիր 
բլուրէն գտնուած է:
Թանգարանի բաժիններէն մէկուն 
մէջ նախատեսուած է ցուցադրել 
Մատենադարանէն տարուած 
ձեռագրեր, որոնց մէջ գինիի մասին 
կարեւոր յիշատակումներ կան՝ 
աւանդական դեղատոմսերէն մինչեւ 
գինիի իրաւարարութեան վերաբերող 
նիւթեր:
Գինիի պատմութիւնը նաեւ ջուրի 
պատմութիւնն է: Կարելի է զարմանալ, 
թէ ինչպէ՛ս հայերը պաշտած են ջուրը, 
որ կեանք տուած է հողերուն, որուն 
վրայ խաղող եւ այլ բարիքներ կ՚աճէին: 
Նոյնիսկ կ՚երեւի, թէ մեր նախնիք ինչ-
պէս ոռոգած եւ խնամած են խաղողի 

վազերը եւ այնպիսի կատարելութեան 
հասցուցած են խաղողագործու-
թիւնն ու գինեգործութիւնը, որ օտար 
աղբիւրներ վկայած են, թէ հայոց 
հողին վրայ խաղողը կը թափուէր 
հանց անձրեւ, իսկ գինին կը հոսէր 
վարարուն գետի պէս:

ՀՆԱԳՈՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
Աշխարհի մէջ կան շատ գեղեցիկ 
պատմութիւններ գինիի գիւտին 
մասին, բայց ամենահինը Աստուա-
ծաշնչեան պատմութիւնն է: Ըստ 
Աստուածաշնչեան յայտնի պատմու-
թեան, խաղողագործութեան եւ գինե-
գործութեան հայրենիքը Հայաստանն 
է։
Կրկին ըստ Աստուածաշունչի, Նոյի 
համար խաղողէն գինի պատրաստելու 
գաղտնիքը բացայայտած է Նոյին 
այծը, որ ուտելով խաղողին վայրի 
պտուղները, գինովցած ու հրմշտկելու 
սկսած է միւս կենդանիները: Աստուա-
ծաշնչեան պատմութիւնը նաեւ 
կը հաղորդէ, որ մարդկութիւնը 
բացայայտեց գինիին համը այն 
ժամանակ, երբ Նոյ նահապետը 
ջրհեղեղէն յետոյ Արարատ լերան 
ստորոտին տնկեց խաղողի առաջին 
որթը։ Ղեոնդ Ալիշանն ալ կը նշէ, որ 
Նոյը խաղող տնկած է Ակոռի գիւղին 
մօտ՝ Գինեբլուր, Գինեհովիտ, Գինեգետ 
տարածաշրջաններուն մէջ։
Հայաստանի մէջ գինեգործութեան 
զարգացման մասին կը վկայեն նաեւ 
յոյն պատմիչ Հերոդոտոսի եւ յոյն 
իմաստասէր Ստրապոնի աշխա-
տութիւնները։ Ուրիշ աղբիրներ կը 
փաստեն, որ աշխարհի տարածքին 
եղած մօտաւորապէս 7000 խաղո-
ղի տեսակներէն շուրջ 2000-ը 
գտնուած են Հայաստանի մէջ: 
Թանգարանին մէջ նաեւ այդ 
տեսակներու անուանումներուն 
կարելի է ծանօթանալ, ինչպէս՝ 
Ոսկեհատ, Գառան դմակ, Սեւ Արէնի, 
Կարմրահիւթ, Նռնենի, Ազատենի, 
Մսխալի, Մեղրաբոյր, Ներկառատ, 
Արարատ, Շահումեան, Անահիտ, 
Հայաստան, Սեւ Քիշմիշ, Նազելի եւ 
այլն:
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Գինիի Շքեղ Մշակոյթը Նոր Թանգարանին Մէջ
Սկիզբը Էջ 18
Թանգարանը ցոյց կու տայ 
հնագոյն ժամանակներու եւ մեր 
օրերու խաղողագործութեան 
տարածուածութիւնը՝ Արարատի, 
Վասպուրականի, Աղձնիքի, Փոքր 
Հայքի, Արցախի, Սիւնիքի եւ 
Հայաստանի այլ վայրերուն մէջ։ 19-20-
րդ դարերուն որոշ գաւառներու մէջ 
(Արցախ, Գողթն եւ այլն) խաղողի 
որթերը կը բարձրանային մարդու 
հասակէն վեր՝ փայտեայ բարակ 
յենասիւներով յարմարանքներու վրայ:
Խորհրդային ժամանակներուն 
նոյնպէս Հայաստանը նշանաւոր էր 
գինիի արտադրութեամբ:
Ժամանակակից ոճով կառուցուած 
ցուցասրահին վերի մասը Փարա-
ճանովի «Նռան գոյնը» շարժանկարէն 

Գառնիի Տաճարը Ներառուած է 
Հռոմէական Կայսրութեան Օրով 
Կառուցուած Աշխարհի Լաւագոյն 
Յուշարձաններու Ցանկին Մէջ

«Տրտունջք»

Կրօնամոլ Դրդումներ Կը Սպառնան Անիին

դուրս մնացած մասերու ցուցադրու-
թիւնն է, իսկ շարժանկարին ձայները 
կը լսուին ամէն կողմէ: Թանգարանը 
տակաւին ամբողջացած չէ. հոս 
նաեւ պէտք է կառուցուի հնագոյն 
հնձաններու տեսք ունեցող հնձան մը, 
որ տեղակայուած պիտի ըլլայ յարակից 
«Արմենիա Ուայն» գործարանի 
այգիներէն մէկուն մէջ, եւ ուր այցելուն 
կրնայ տեսնել գինի պատրաստելու 
ձեւը:
Նախատեսուած է թանգարանին 
մէջ կազմակերպել գիտաժողովներ, 
ձեռնարկներ, ժամանակաւոր 
ցուցադրութիւններ, համերգներ, 
միջազգային բնոյթով ձեռնարկներ, 
որոնք հնարաւորութիւն կու տան    
գինին եւ թանգարանը աւելի հռչա-
կելու: Գինիի հայկական թանգարանին 

տնօրէնը Գիտութիւններու ազգային 
ակադեմիոյ Հնագիտութեան եւ 
ազգագրութեան կաճառի գիտաշխա-
տող, երիտասարդ հնագէտ Հայկ 
Գիւլամիրեանն է:
Այս նորակերտ թանգարանին տարած-
քը պատահական չէ ընտրուած՝ 
Արագածի ստորոտը խաղողա-
գործութեան հնագոյն կեդրոններէն 
եղած է:

«ԿԱՏԱՐՕ» ԳԻՆԻՆԵՐԸ
Հայկական գինիի պատմութիւնը 
եւ ներկան պատմող ցուցանակնե-
րէն ամէն մէկուն մօտ դրուած են 
Հայաստանի գինեգործներուն 
արտադրած ամենալաւ գինիները։ 
Այցելուները անտարբեր չեն կրնար 
անցնիլ մանաւանդ «Կատարօ» 

գինիներուն քովէն: Արցախի Տող 
գիւղին մէջ, խնդողնի դիմակայուն 
խաղողի տեսակէն արտադրուած նշա-
նաւոր գինին այսօրուայ մեր տխուր 
օրերու պատմութիւնը կը խորհրդանշէ: 
Արցախի 44-օրեայ պատերազմի 
աւարտէն ետք, Տող գիւղը, ինչպէս 
նաեւ «Կատարօ»ի գործարանը 
անցած է Ատրպէյճանին: Այս գինին 
եւ գործարանը անուանակոչուած 
էին Դիզափայտ սարին վրայ 17-րդ 
դարուն կառուցուած Կատարօ վանքի 
պատուին…
Այսօր «Կատարօ» գինիները հազուա-
գիւտ գտնուող նմոյշներ դարձած 
են, Արցախի կորսուած հողին վրայ 
արտադրուած եւ հոնկէ փրկուած 
գինիները կը վաճառուին ահռելի 
գումարներով: Անցեալէն մինչեւ 
ներկայ ձգուող մեր պատմութեան 
նաեւ տխուր դրուագները կը ցուցադրէ 
թանգարանը…

Հանրածանօթ պելճիքական Le Vif 
Weekend առցանց պարբերականը 
հրապարակած է Հին հռոմէական 
ժամանակաշրջանի (Ք.Ա. 754/753 – 
Ք.Ե. 476) ժառանգութեան վերաբերող 
լաւագոյն ճարտարապետական 
յուշարձաններուն ցանկը: 51 ամենա-
գեղեցիկ յուշարձաններուն մէջ է նաեւ 
Գառնիի հայկական հեթանոսական 
տաճարը, որ կը գտնուի Հայաստանի 
Կոտայքի մարզին մէջ՝ Ազատ գետի 
հովիտին։
Ըստ Armenpress.am-ի տեղեկու-
թիւններուն՝ Գառնին յայտնուած է 
ցուցակի 37-րդ հորիզոնականին։
Գառնիի հեթանոսական տաճարը 
կառուցուած է Ք.Ե. 1-ին դարուն` Հայոց 
Տրդատ Ա թագաւորին կողմէ։ Անիկա 
միակ յուշարձանն է, որ պահպանուած 
է Հայաստանի տարածքին վրայ եւ 
կը թուագրուի հեթանոսութեան ու 
հելլենիզմի դարաշրջանով։
Պարբերականին մէջ հրապարակուած 
ցուցակը գլխաւորած է Հռոմի Կոլիզէյը` 
աշխարհի ամենամեծ ամֆիթատրոնը 
եւ աշխարհի եօթը ժամանակակից 
հրաշալիքներէն մէկը:

Հանրածանօթ լրագրող Իսմայիլ Սայմազ 
«Հալք Թվ»ի համացանցի էջին վրայ 
հրատարակած է գրութիւն մը, ուր կը 
պատմէ Անիի պատմական մզկնթին 
պաշտամունքի բացուելու խնդիրը։ Այս 
մասին կը տեղեկացնէ «Ակօս»ը:
«Հայոց թագաւորութեան մայրաքա-
ղաքը պատմութեան մէջ ենթարկուեցաւ 
Բիւզանդիոնի, վրաց իշխաններու, 
սելճուկեան թուրքերու, մոնկոլներու, 
եւ զաքարեաններու արշաւանքներուն։ 
Անին բոլոր այդ շրջաններէն հետքեր կը 
պարունակէ։ Մայր եկեղեցիներ, հեթա-
նոսական տաճարներ, բաղնիքներ, 
իջեւաններ եւ երկու մզկիթ։ Այդ մզկիթ-
ներէն մէկը կը կոչուի Ապու Մուհամմե-
րան, որուն միայն աշտարակէն 
բեկորներ մնացած են մեր օրերուն։ 
Երկրորդը Ապու Մանուչէր մզկիթն է, որ 
կառուցուած է Անի քաղաքի Սելչուքնե-
րու կողմէ արշաւումէն ետք 1072 թուին 
Ապու Մանուչէր Պեկի կողմէ։ Ան կը 
համարուի արեւմտեան Հայաստանի 
մէջ առաջին թրքական մզկիթ։ Թուրքիոյ 
եւ Հայաստանի միջեւ սահմանագիծ 
համարուող Արփաչայ գետի եզրին խոր 
ձորի մը վրայ կառուցուած է եւ որքան 
ալ անհաւատալի թուի կը պատրաստուի 
պաշտամունքի վերաբացուելու։ Մշա-
կոյթի նախարարութեան, գիտու-
թեան, ճարտարագիտութեան եւ 
թեխնոլոկիայի նախարարութեան 
եւ Սերհատ զարգացման աժանսի 
միջեւ ստորագրուած արձանագրու-
թեան միջոցաւ պատմական մզկիթը 
փոխանցուեցաւ Կարս քաղաքի Կրօնից 
Տեսչութեան, այսինքն միւֆթիւութեան։ 
Առաջին անգամ նախորդ տարուայ 
3 Օգոստոսին ազան հնչեց։ Այժմ կը 
սպասուի։ Կրօնից Տեսչութեան սոյն 
արձանագրութիւնը վաւերացնելը եւ 
իմամ մը նշանակելը»։
Իսմայիլ Սայմազ ապա իր յօդուածին 
կը շարունակէ Կարսի կուսակալ 
Թունճէր Թիւրքէր Էօքսիւզի այս մասին 
տուած բացատրութիւններով. «Անին 
այցելողները յայտնած էին մզկիթի մը 
կարիքը։ Այսպէս թէ զբօսաշրջիկնե-
րու, թէ տարածքի բնակիչներու եւ 
թէ պաշտօնէութեան պաշտամունքի 
կարիքները ապահովուած պիտի ըլլան։ 
Իսկ բուն նպատակն է Անաթոլիայի 
առաջին թրքական մզկիթը դարձեալ 
կենդանացնել»։
Իսմայիլ Սայմազ մեկնաբանելով կուսա-
կալի այս բացատրութիւնը իրաւացի 
չի գտներ Անիի աւարկները այցելող 
զբօսաշրջիկին մզկիթի մը կարիք զգալու 
վարկածը։ Ան դիտել կու տայ որ Անիի 
աւերակներու կից Օճաքլը գիւղը արդէն 
մզկիթ մը ունի։ Պաշտօնէութիւնը այդ 

Երկրորդ տեղը՝ հին հռոմէական 
երկնքի, լոյսի եւ ամպրոպի աստուած 
Եուբիթերին նուիրուած տաճարը, որ 
սկսած էր կառուցուիլ հռոմէական 
կայսր Անտոնինոս Բիոսի օրով եւ 
աւարտած՝ Ներոն կայսրի օրով (Ք.Ա. 
37-68)՝ կը գտնուի հնագոյն Պաալպէք 
քաղաքին մէջ (ժամանակակից Լիբա-
նան):
Երրորդ տեղը յայտնուած է հռոմէա-
կան պանթէոնը կամ «Բոլոր 
աստուածներու տաճարը», որ 
նուիրուած է հին հռոմէական 
աստուածներուն եւ կառուցուած 
է 1-ին դարուն՝ հռոմէական կայսր 
Հատրիանոսի հրամանով։

գիւղի բնակիչներէն է եւ եթէ պէտք ունին 
կրնան այս գիւղի մզկիթէն օգտուին։ 
«Նշեմ որ Ապու Մանուչէր մզկիթը 
զուրկ է նամազի աղօթ ընելէ առաջ 
անհրաժեշտ եղած ապտեսթի՝ այսինքն 
ձեռքերը եւ ոտքերը լուալու դրութենէ»։
Սայմազ այս մասին կարծիքներ ստա-
ցած է նաեւ մասնագէտէ մը։ Այդ մասնա-
գէտը 2012-էն մինչեւ 2019 թուականներ 
հնագիտական պեղումները ղեկավա-
րած է եւ նպաստած է Անիի աւերակնե-
րուն ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի համաշխարհային 
մշակոյթի ժառանգին ներառման։ 
Փամուքքալէ Համալսարանի դասական 
հնագիտութեան բաժնէն փրօֆ. Ֆահրիյէ 
Պայրամ զարմանք յայտնած է, երբ լսած 
է թէ մզկիթին ապակի պատուհաններ 
եւ երկաթէ դուռ շինուած, աշտարակին 
բարձրախօս զետեղուած եւ յատակին ալ 
փայտէ սալիկ եւ գորգեր տեղաւորուած 
են։
«Անկարելի է։ Իմ պաշտօնավարու-
թեան շրջանին շատ դիմադրած եմ այդ 
պատմական կառոյցի պաշտամունքի 
վերաբացուելուն դէմ։ Այդ կառոյցը մեծ 
թիւով այցելուներ չի կրնար ընդունիլ։ 
Հիմքը պարապութիւններ ունի։ 
Առաստաղն ալ յարմար չէ։ Գիտէք՝ ներ-
կայ իշխանութիւնը մզկիթներ բանալու 
մեծ ցանկութիւն ունի։ Իմ աշխատած 
ժամանակ ալ այս ցանկութիւնները կը 
յայտնուէին եւ ես անպատեհութիւնները 
բացատրող տեղեկագրութիւններ գրած 
եմ։ Այդ ժամանակ յետաձգեցին։ Ես 
վտանգաւոր կը գտնեմ նախքան հիմքի 
ամրացումը նման նախաձենութեան 
դիմելը» կ՚ըսէ փրօֆ. Ֆահրիյէ Պայրամ։
Ան նաեւ կը զգուշացնէ թէ կառոյցը ձորի 
եզրին գտնուելով լուրջ վտանգներու 
ենթակայ է։ Մտահոգութիւն կը յայտնէ 
նաեւ ելեկտրական ցանցի համար։ 
Արդէն պատմական աւերակներու նման 
տարածքին մէջ մզկիթի մը գոյութիւնը 
աննախադէպ է։ Անշուշտ որ կարեւոր 
է անոր Հայաստանի տարածքին 
առաջին մզկիթը ըլլալու հանգամանքը 
ութանկիւն աշտարակը Կեդրոնական 
Ասիոյ աւանդութիւնն է։ Մեծ է Անիի 
պատմական նշանակութիւնը։ Մետաքսի 
ճամբուն կարեւոր խաչմերկուներէն 
մէկն է։ Իր շրջանի մեծ քաղաքն է Անին։ 
Բոլոր այս յատկութիւններու հետքերը կը 
պահէ։ Այդ առումով ալ շատ կը ցաւիմ 
այս որոշումին համար։

Մեներգչուհի Մարալ Այվազ ներկայիս 
գեղարուեստասէր հասարակութեան 
կը ներկայանայ նոր գործով մը։ 
Մօտաւոր անցեալին իր թողարկած 
ալպոմէն վերջ, այս անգամ Մարալ 
Այվազ «սինկըլ»ով մը կը ներկայա-
նայ իր համակիրներուն։ Ալպոմին 
յաջորդած այս առաջին երգը կը կոչուի 
«Տրտունջք»։ Ներշնչանքի աղբիւրն 
է մեծանուն բանաստեղծ Պետրոս 
Դուրեանի համանուն ստեղծագործու-
թիւնը։ Պետրոս Դուրեանի ծննդեան 
170-ամեակի յոբելեանին առիթով 
յօրինուած երգ մըն է այս մէկը, որուն 
համար պատրաստուած է նաեւ 
տեսահոլովակ մը, որ հասանելի է 
ընկերային ցանցերու վրայ։
Մարալ Այվազ այս երգը որակած է 
երաժշտական հպում մը՝ Սկիւտա-
րի սոխակ Պետրոս Դուրեանի 
«Տրտունջք» բանաստեղծութեան։
Այս նոր գործը երաժշտասէրներու 
դատին յանձնելու զուգահեռ՝ Մարալ 
Այվազ շնորհակալութիւն յայտնած է 

շարք մը կառոյցներու եւ անհատներու, 
որոնք նպաստած են իր աշխատանքին։ 
Այս ծիրին մէջ են Սկիւտարի Ս. Խաչ 
եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդը, 
Օրթագիւղի Ս. Աստուածածին 
եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդը, 
Պաղլարպաշըի Ս. Խաչ թաղամասի 
գերեզմանատան տնօրէնութիւնը, 
Ֆէրիգիւղի սանուց միութեան վարչու-
թիւնը, ինչպէս նաեւ Եղիա Աքկիւն, 
Անդրանիկ Պաքըրճըօղլու, Գէորգ 
Չաղլըչուպուքճու, ամերիկաբնակ 
երաժիշտ Նորայր Տեմիրճեան եւ այլք։
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