
թեամբ ոգեւորուած՝ ես, ինչպէս եւ իմ 
շատ հայրենակիցներ, նուիրուեցայ 
այդ առաքելութեան: Տարբեր 
պատճառներով այս կամ այն փուլե-
րու ընթացքին իմ մասնակցու-
թեան աշխուժութիւնը կը փոխուէր, 
բայց ես չէի դադրեր հաւատալէ 
մեր վերջնական համազգային 
յաջողութեան: Եւ այդ էր Հայաստանի 
նախագահի պաշտօնը զբաղցնելու 
առաջարկին համաձայնելու իմ 
գլխաւոր շարժառիթը:
Ընդունելով այդ կարեւոր որոշումը՝ 
ինծի եղած առաջարկէն, ըստ որուն՝ 
նախագահական նոր հիմնարկը 
պիտի ունենայ գործիքներ եւ 
հնարաւորութիւններ՝ ազդելու 
արտաքին քաղաքական եւ 
տնտեսական, ներդրումային քաղա-
քականութեան վրայ, Սփիւռքի հետ 
յարաբերութիւններու վրայ, ինչպէս 
նաեւ միջազգային ասպարէզի մէջ 
համազգային շահերը առաջ մղելու 
եւ նոր գիտակրթական ու բարձր 
արհեստագիտական միջավայր ձեւա-
ւորելու համար:

Թուրքիոյ խորհրդարանի՝ 
ընդդիմադիր Ժողովուրդներու 

դեմոկրատական կուսակցութեան 
(ԺԴԿ-HDP) հայ պատգամաւոր Կարօ 
Փայլանը յայտարարած է, որ «Ակօս» 
թերթի հիմնադիր խմբագրապետ 
Հրանդ Տինքի սպանութեան գործը 
կը կոծկուի։ Ան ընդգծած է, որ այդ 
սպանութեան գործը բացայայտելու 
համար հարկաւոր է քաղաքական 
կամք։ Այս մասին կը տեղեկացնէ 
Ermenihaber.am-ը։

Երեքշաբթի, Յունուար 18, 2022ին, Արեւմտեան Թեմի 
Առաջնորդարանէն ներս (Պըրպենք) տեղի ունեցաւ 
Եկեղեցականներու Վարչական կարեւոր Ժողով 
մը, որու օրակարգին մաս կը կազմէին թեմական 
մակարդակի վրայ գտնուող զանազան կարեւոր 
հարցեր, նախապէս պատրաստուած ծրագիրներ եւ 
եկեղեցական-հովուական ծառայութեան վերաբե-
րող նիւթեր: 

The ACYO-WD held its Annual Convention on Saturday, 
January 15th, reviewing the activities and accomplish-
ments of the past year and sharing updates on the 
coming year. Some of the topics discussed during the 
virtual conference included the in-person Senior Retreat 
and Christmas Day Service Event and Fellowship.
ACYO also hosted productive virtual discussions and 
fundraisers for Artsakh in both 2020 and 2021.

Քրիստոնեայ աշխարհը Փրկչին Սուրբ Ծննդեան 
տօնը յիշատակեց, մեծագոյն մասամբ Դեկտեմբեր 
25-ին, իսկ Հայ Եկեղեցին աւանդական 
թուականին՝ Յունուար 6-էն մինչեւ Ութօրէք 
երբ ամսուն 13-ին անշարժ կերպով պիտի տօնէ 
Տիրոջ Անուանակոչութիւնը։ 
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Հայաստանի Նախագահ Արմէն Սարգսեան 
Հրաժարական Տուաւ

ՄԻԵԴ-ը Ճանչցած Է 2008-Ի Ընտրութիւններէն Ետք 
Փաշինեանի Իրաւունքներու Խախտումը
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Ս. Ծնունդ Եւ Աստուածայայտնութիւն
Դեկտեմբեր 25 եւ Յունուար 6

Անուանակոչութիւն Յունուար 13

ACYO Annual Convention Held Virtually Եկեղեցականներու Վարչական Ժողով 
Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդարանէն Ներս

Լուրեր ԱշխարհէնՏեղական Լուրեր
Ռուսաստանի Ներխուժումը 
Ուքրանիա «Աղէտ Պիտի 
Դառնայ» Մոսկուայի Համար. 
Պայտըն

«Հրանդ Տինքի 
Սպանութեան Գործը Կը 
Կոծկուի». Կարօ Փայլան

Թուրքիոյ Արտաքին Գործոց 
Նախարարը Խօսած Է 
Հայաստան-Թուրքիա 
Յարաբերութիւններու 
Կարգաւորման Գործընթացի 
Մասին

ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու 
Պալատը Խիստ Մտահոգուած 
Է Հայ Ռազմագերիներու 
Ճակատագրով

Ռուսաստանի ներխուժումը Ուքրա-
նիա «աղէտ պիտի դառնայ» 

Մոսկուայի համար, յայտպած է ԱՄՆ 
նախագահ Ճօ Պայտընը։
«Եթէ Ռուսաստանի իշխանութիւննե-
րը ընեն այն, ինչի ընդունակ են՝ 
սահմանին կեդրոնացուած իրենց 
ուժերով, այդ աղէտ պիտի ըլլայ 
Ռուսաստանի համար», ըսած է 
Միացեալ Նահանգներու նախագահը 
եւ յաւելած, որ ԱՄՆ գործընկերներն 
ու դաշնակիցները «պատրաստ են 
լուրջ վնաս հասցնելու ռուսական 
տնտեսութեան»։
Ոչ մէկ հիմք կայ պնդելու, որ ՆԱԹՕ-ի 
անդամները միասնական պիտի 
չըլլան ռուս-ուքրանական սահմանին 
ստեղծուած իրավիճակի լոյսին տակ 
Ռուսաստանի դէմ պատասխան 
գործողութիւններու հարցով, նշած է 
ԱՄՆ նախագահը։
Միացեալ Նահանգներու հանրա-
պետական ծերակուտականներ ալ 
յայտարարած են, որ դեմոկրատներուն 
հետ կ’աշխատին Ուքրանիոյ օգնելու 
նոր օրինագիծի վրայ: Անոնք կ’առա-
ջարկեն Ուքրանիոյ դէմ յարձակման 
պարագային անջատել ռուսական 
դրամատուները SWIFT վճարային 
համակարգէն:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ՝ Արմէն Սարգսեան 

հրաժարական ներկայացուց։ 
Այս մասին նախագահը  տարածեց 
հաղորդագրութիւն մը, որուն մէջ 
մասնաւորապէս ըսուած է.-
1990-ականներու սկիզբը աշխարհա-
քաղաքական մեծ փոփոխութիւններու 
հետեւանքով մեր ժողովուրդին մեծա-
գոյն հնարաւորութիւն ընձեռուեցաւ 
ստեղծելու իր անկախ պետութիւնը: 
Մեր առաքելութիւնը ոչ թէ մէկ 
դրօշակը ուրիշով մը փոխարինելն 
էր, այլ՝ կառուցել երկիր, որ դարեր անց 
վերստին պիտի ապահովէ հայերուն 
անվտանգութիւնը, յառաջընթացը եւ 
բարգաւաճումը:
Կ՝ընդգծեմ՝ անկախ պետութեան 
գոյութեան հիմնական իմաստը 
պատասխանատւութիւն ստանձնելու 
ու կրելու կարողութիւնն է, երբ մենք 
կը գիտակցինք, որ միայն մենք ենք, 
որպէս մէկ միասնական մարմին, 
սեփական յաղթանակներ կերտողը 
եւ սեփական պարտութիւններու 
մեղաւորը:
Նման պատմական հնարաւորու-

Մարդու իրաւունքներու եւրո-
պական դատարանը (ՄԻԵԴ) 

«Նիկոլ Փաշինեան ընդդէմ 
Հայաստան» գործով վճռած է, որ 
խախտուած է Փաշինեանի ազա-
տութեան եւ անձնական անձեռնմխե-
լիութեան, հաւաքներու ազատութեան 
իրաւունքը: Հայաստանի գործող 
վարչապետը դրամական փոխհա-
տուցման պահանջ չէ ներկայացուցած 
պետութեան:
Գործը կը վերաբերի այն ժամանակ 
ընդդիմադիր գործիչ Փաշինեանի 
ազատազրկման, որ տեղի ունեցած 
է 2008 թուականի ընտրութիւններէն 
ետք, երբ Փաշինեան կ’աջակցէր 

նախագահի թեկնածու Լեւոն Տէր 
Պետրոսեանին: Ան անազատութեան 
մէջ մնացած է 2009-ի Հոկտեմբերէն 
մինչեւ Յունուար 2010: Վճիռին մէջ 
նշուած է, որ խախտուած է նաեւ 
Փաշինեանի խօսքի, հաւաքներու 
ազատութեան իրաւունքը:

ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնեանի 
գլխաւորած պատուիրակութիւնը 
հանդիպած է ԱՄՆ Ներկայացու-
ցիչներու պալատի արտաքին յարա-
բերութիւններու յանձնաժողովի 
նախագահ Կրեկորի Միքսի, Պրետ 
Շերմանի եւ հանրապետական Քրիս 
Սմիթի հետ:
Կրեկորի Միքս նշած է, որ իրենք 
2018-ն ի վեր առանձնակի ուշադրու-
թեամբ կը հետեւին Հայաստանի 
մէջ ընթացող ժողովրդավարական 
գործընթացներուն: 

Թուրքիոյ նպատակը Հայաստա-
նի հետ յարաբերութիւններու 

ամբողջական կարգաւորումն է, 
յայտարարած է Թուրքիոյ արտաքին 
գործերու նախարար Մեւլութ 
Չաւուշօղլուն։
«Յատուկ ներկայացուցիչներու 
առաջին հանդիպման ժամանակ 
քննարկուած են գործընթացն ու նպա-
տակները։ Նպատակը՝ լիակատար 
բնականոնացումն է։ Հայաստանը 
նոյնպէս շատ գոհ է անկէ։ Յատուկ 
ներկայացուցիչները կ'ուսումնա-
սիրեն, թէ ինչ քայլերու կարելի է 
ձեռնարկել։ Աշխատանք կը տարուի 
այդ ուղղութեամբ, կը քննարկուին 
վստահութեան ամրապնդման քայլե-
րը», ըսած է Չաւուշօղլուն։
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«Ես իմ կեանքիս մէջ երբեք 
չեմ ուզած անձնական 

երջանկութիւն ու բարօրութիւն։ 
Ես միշտ պայքարած եմ 

միայն իմ հարազատ 
ժողովուրդի ազատութեան եւ 

բարեկեցութեան համար։ Ես 
իմ վաստակիս գնահատականը 

չեմ ուզեր, ես միայն կը 
փափաքիմ,  որ երջանիկ ըլլայ 
այն ժողովուրդը, որուն ես կը 

ծառայեմ իմ ամբողջ կեանքիս 
ընթացքին»:

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՕԶԱՆԵԱՆ

Չկայ աւելի ազնիւ առաքելութիւն, 
քան հայրենիքի սահմաններու 
պաշտպանութեան ծառայելը։ 
Հայոց բանակի ծնունդը մեր 
ժողովուրդի հաւաքական 
կամքի, ոյժի, նուիրուածու-
թեան եւ հայրենասիրութեան 
արգասիքն է։ Հայոց բանակը 
դարձաւ իւրաքանչիւր հայու եւ 
ամբողջ ժողովուրդի պաշտելի 
զաւակը։ Իր  կազմաւորումը կը 
զուգադիպի 1992-1994 թուա-
կաններուն, երբ արդէն անկախ 
Հայաստանի Հանրապետու-
թիւնը, Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետութեան հետ կը 
պատերազմէր Ազրպէյճանի 
հետ:  Այդ շրջանին համընկնե-
ցաւ նաեւ ազգային բանակի 
ստեղծումը: Հայկական բանակի 
ստեղծման մէջ, սակայն, վճռո-
րոշ դեր ունեցաւ 1990-ի անկա-
խութեան հռչակագիրը, որմով 
փաստացիօրէն սկիզբ առաւ 
Հայաստանի անկախութիւնը 
եւ իրաւական ու գործնական 
նոր հեռանկարներ բացուեցան 
ազգային բանակի ստեղծման 
համար: 
Այսօր կ’ամբողջանայ Հայոց 
բանակի 30 ամեակը։ Այս 30 
տարիներու ընթացքին բանա-
կը ծանր ժամանակահատուած 
դիմագրաւեց. անընդհատ 
լարուած սահմաններ,  պատե-
րազմներ, որոնցմէ վերջինը՝ 
բոլորիս ողնաշարը կոտրեց։ 
Այսուամենայնիւ, յիշելով 
Հայաստանի պատմութիւնը,  
եւ աւելի ճիշդ՝ աշխարհի 
պատմութիւնը,  կը տեսնենք, 
որ շատ անկումներուն մեծ 
վերելքներ յաջորդած են, իսկ 
շատ պարտութիւններուն՝ մեծ 
յաղթանակներ։ 
Այսօրուան իրավիճակով 
իր աւարտին չեն հասնիր ո՛չ 
հայոց, եւ ո՛չ ալ երկրագունդի 
պատմութիւնը. իրադարձու-
թիւններուն անիւը շարունակ 
կը պտտուի ու կը թերթէ 
պատմութեան էջերը։ 
Հայոց բանակի 30-րդ տարե-
դարձը այսօր կը նշենք բարդ 
պայմաններու մէջ։ Արցախեան 
վերջին պատերազմին հայկա-
կան բանակը  ցոյց տուաւ խիզա-

Հայոց Բանակը 30 
Տարեկան Է

խութեան այնպիսի օրինակներ, 
որոնք ոչ միայն պիտի յիշուին, 
այլ պիտի դառնան ժամանակա-
կից ռազմարուեստի ուսումնա-
սիրութեան օրինակելի նմոյշներ: 
Մեր զինուորներու անձնազոհու-
թիւնը եւ խիզախութիւնը կու գան 
փաստելու, որ կայացած բանակ 
ունենալու ամէնէն կարեւոր տարրե-

րը առկայ են։ 
Փառք ու պատիւ Հայոց փառա-
պանծ սպաներուն եւ զինուոր-
ներուն։
Խունկ ու աղօթք մեր նահա-
տակուած եղբայրներու եւ որդի-
ներու յիշատակին։

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Պատերազմի Զոհերուն Թիւը 3809 Է. Անյայտ Է 
Վայրը 199 Զինուորի Եւ 21 Քաղաքայինի

Սահմանազատման Հարցով Հայկական Կողմը 
Նախապայմաններ Չունի. ԱԳՆ-ն Արձագանգած Է 
Պայրամովի Յայտարարութեան

Արցախի Վրայ Յարձակումը Կը Նշանակէ Յարձակում 
Ռուսաստանի Վրայ. Արցախի ԱԳ Նախարար

ՀՀ Քննչական կոմիտէի զինուո-
րական քննչական գլխաւոր 
վարչութեան յատկապէս կարեւոր 
գործերու քննութեան վարչութեան 
մէջ կը շարունակուի Ատրպէյճանի 
Հանրապետութեան ռազմաքաղա-
քական ղեկավարութեան կողմէ 
Արցախի Հանրապետութեան դէմ 
յարձակողական պատերազմ սանձա-
զերծելու եւ վարելու նախաքննու-
թիւնը:
Քրէական գործի շրջանակներուն 
մէջ պարզուած է, որ Ատրպէյճանի 
կողմէ սանձազերծուած պատերազմին 
հետեւանքով Արցախի եւՀայաստնաի 
հանրապետութիւններուն մէջ զոհուած 
զինուորներու եւ քաղաքացիական 
անձերու ընդհանուր թուաքանակը կը 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
Արտաքին գործոց նախարարու-
թիւնը արձագանգած է Ատրպէյճանի 
արտաքին գործոց նախարար Ճէյհուն 
Պայրամովի այն յայտարարութեան, 
թէ Պաքուի համար անընդունելի 
են Երեւանի նախապայմանները 
սահմանազատումը սկսելու հարցին 
մէջ: 
ԱԳՆ մամուլի խօսնակ Վահան 
Յունանեան ընդգծած է, որ սահմա-
նազատման հարցով հայկական կողմը 
նախապայմաններ չունի, խօսքը 
պայմանաւորուածութիւններու մասին 
է:
«Նոյեմբեր 26-ին Սոչիի մէջ Հայաստա-
նի վարչապետի, Ռուսաստանի եւ 
Ատրպէյճանի նախագահներուն 
կողմէ ընդունուած եռակողմ յայտա-
րարութեան մէջ նշուած է, որ կողմերը 
պայմանաւորուած են «քայլերու 
ձեռնարկել ատրպէյճանահայկա-
կան սահմանին անվտանգութեան 
եւ կայունութեան մակարդակը 

կազմէ 3809 անձ։
19 Յունուար 2022-ի դրութեամբ 
անյայտ է 199 զինուորի եւ 21 քաղա-
քացիական անձի գտնուելու վայրը։
Մինչեւ օրս Ատրպէյճանի կողմէ 
Հայաստանին յանձնուած է գերե-
վարուած ընդհանուր թիւով 141 
զինուոր եւ քաղաքացիական անձ։

բարձրացնելու ուղղութեամբ եւ գործը 
տանիլ դէպի սահմանազատման 
եւ սահմանագծման երկկողմ 
յանձնաժողովի ձեւաւորում»: 
Այս պայմանաւորուածութիւնը 
վերահաստատուած եւ զօրքերու 
ետքաշման գործընթաց սկսելու 
մասին պայմանաւորուածութիւն 
ձեռք բերուած է Դեկտեմբեր 14-ին 
Եւրոպական խորհուրդի նախագա-
հին միջնորդութեամբ Հայաստանի 
եւ Ատրպէյճանի ղեկավարների՝ 
Պրիւքսէլի մէջ տեղի ունեցած եռակողմ 
հանդիպման ընթացքին:
Ըստ այդմ, հայկական կողմին 
առաջարկները ոչ թէ նախապայման-
ներու, այլ ձեռքբերուած պայմանաւո-
րուածութիւնները կեանքի կոչելու 
մասին են: Հայաստանի Հանրա-
պետութիւնը կը կարծէ, որ օր առաջ 
պէտք է սկսիլ սահմանազատման 
գործընթացը՝ համաձայն վերը նշուած 
պայմանաւորուածութիւններում», 
ըսած է Յունանեան:

Ոչ ոք կրնայ երաշխաւորել նոր 
պատերազմի հնարաւորութեան ի 
սպառ բացակայութիւնը, սակայն 
հիմա այդպիսի հնարաւորութիւնը 
շատ փոքր է։ Այս մասին յայտարարեց 
Արցախի արտաքին գործոց նախա-
րար Դաւիթ Պապայեանը։
Նախարարը ընդգծեց, որ Հայաստանի 
վրայ լայնածաւալ յարձակումը 
յարձակում կը նշանակէ ՀԱՊԿ-ի վրայ 
եւ պարզապէս կարելի չէ աննկատ մնալ։ 
«Մենք տեսանք Ղազախստանի վերջին 
իրադարձութիւնները եւ ՀԱՊԿ-ի 
արձագանգը։ Իսկ Հայաստանի վրայ 
յարձակման դէպքում արձագանք կը 
լինի առնուազն ռուսական կողմից, 
յատկապէս եթէ միանայ Թուրքիան: 
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի վրայ 

յարձակման հնարաւորութեանը, 
ապա խաղաղութիւնն ու կայու-
նութիւնը պահպանւում են ռուս 
խաղաղապահների կողմից։ Արցախի 
վրայ յարձակումը ինքնաբերաբար 
յարձակում կը նշանակի ռուս 
խաղաղապահների եւ Ռուսաստանի 
վրայ: Դա այլ տեսակի պատերազմ 
կը լինի: Դա չի լինի պատերազմ 
Ատրպէյճանի եւ Արցախի եւ 
Հայաստանի միջեւ: Չեմ կարծում, որ 
Ատրպէյճանը դա չի հասկանում։
Եթէ Ղազախստանում ահաբեկիչնե-
րին, փանթուրքիստներին յաջողուէր 
հասնել իրենց նպատակին, ապա 
պատերազմի հաւանականութիւնը 100 
տոկոսանոց կը լինէր։ Հիմա հաւանա-
կանութիւնը փոքր է», ըսաւ նախարարը։
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Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Ս. Ծնունդ Եւ Աստուածայայտնութիւն
Դեկտեմբեր 25 եւ Յունուար 6
Անուանակոչութիւն Յունուար 13

Դոկտ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Ի՛նչ է Տարբերութիւնը
Քրիստոնեայ աշխարհը Փրկչին Սուրբ Ծննդեան տօնը յիշատակեց, մեծագոյն 
մասամբ Դեկտեմբեր 25-ին, իսկ Հայ Եկեղեցին աւանդական թուականին՝ 
Յունուար 6-էն մինչեւ Ութօրէք երբ ամսուն 13-ին անշարժ կերպով պիտի 
տօնէ Տիրոջ Անուանակոչութիւնը։ Սկիզբէն ըսած ըլլամ որ թուականները շատ 
երկրորդական հարցեր են, իսկ կենսականը՝ Փրկչին Մարդեղութիւնը։
Սովորական մտածողութեամբ ամէն տարի մակերեսային նոյն հարցը կը լսենք 
թէ ինչու թուականին երկուութիւնը, առանց անդրադառնալու Աստուծոյ որպէս 
Մարդ (Incarnation) յայտնուելու ամենէն հիմնական իրողութեան, որուն պէտք 
է ուղղուած ըլլան հետաքրքրութիւնները քան թէ պարզ թուանշաններուն։ 
Մերօրեայ հասարակ ծննդեան տարեդարձներու արձագանքն է անշուշտ որ 
բոլորովին կը նսեմացնէ Փրկչին Ս. Ծննդեան խորհուրդը։ Կանուխէն նաեւ 
գիտնալու ենք որ երկու թուականներն ալ ստուգուած չեն Աւետարաններէն որ 
ինքնին կը հաստատէ թիւին անկարեւոր ըլլալը։ Աւետարանիչներ որոնք աւելի 
ուշ գրեցին, ինչպէս բոլոր եղելութեանց մասին, նոյնպէս նաեւ Փրկչի ծննդեան 
մասին, իրենք իսկ չէին գիտեր որքան ատեն որ չեն նշած որեւէ թուական, զանոնք 
գուշակելով դէպքերու եւ կամ տարուան չորս եղանակներու յարաբերութեամբ։
 
Յունուար 6
Սկզբնական եւ աւանդական թուականը Յունուար 6-ը եղած է զոր նախնագոյն 
եկեղեցին մինչեւ Նիկիոյ Տիեզերական Ա Ժողովը (325) ճանչցած է որպէս 
Աստուածայայտնութիւն եւ ոչ որպէս Ծնունդ, եւ իբր այդ փոխանցուած 
մինչեւ 381 թուի Կ. Պոլսոյ Տիեզերական Բ Ժողովը։ Մինչդեռ Հայ Եկեղեցին 
որ Քրիստոնէութիւնը պետական կրօն հռչակած էր աւելի կանուխէն 301 
թուականին, աւանդական Յունուար 6-ը որպէս Յայտնութիւն կը տօնէր անոր 
անմիջապէս կցելով նաեւ Ծնունդը Յիսուսի՝ Աւետարանական շատ պարզորոշ 
տուեալներուն հիմամբ։
Հռոմէական Կայսրութիւնը չէր ընդունած Քրիստոնէութիւնը որպէս պետական 
կրօն, այլ միայն Կոստոնդիանոս Մեծ Կայսեր (288-337) օրով Միլանի Դաշնագրով 
«որպէս թոյլատրեալ կրօն» յայտարարուած էր կայսրութեան մէջ այլ կրօններու 
շարքին։ Հռոմէական Կայսրութեան Բիւզանդիոնի (Նոր Հռոմի) Գահն էր կշիռ 
ունեցողը քան թէ Իտալիոյ Հին Հռոմի գահը,  երբ Թէոդոսիոս Ա Բիւզանդիոնի 
Կայսեր (379-395) կողմէ որպէս միահեծան կայսր, Քրիսոնէութիւնը պետական 
կրօն հռչակուեցաւ Հայաստանէն ութսունամեակ մը ետք, երբ այն ատեն միայն 
պիտի մտածէին Ս. Ծննդեան թուականի մասին, հետեւելով կա՛մ աւանդական 
Յունուարին եւ կա՛մ յարմարցնելով նոր թուական մը ինչպէս որ ըրին։
 
Դեկտեմբեր 25
Հռոմէական Կայսրութեան համար Քրիստոնէութեան «թոյլատրեալ կրօն» ըլլալը 
վերածուեցաւ պետական կրօնի Թէոդոսիոս Ա Կայսեր հրովարտակով, երբ 
Տիեզերական Բ Ժողովն ալ ինք հրաւիրեց 381 թուականին, բոլոր Քրիստոնեայ 
եկեղեցիներու մասնակցութեամբ՝ հաստատելով նաեւ Կ. Պոլսոյ Տիեզերական 
Պատրիարքութիւնը։  Կարելի է ստուգապէս ընդունիլ որ այդ ժողովը հաստատեց 
Քրիստոնէութեան որպէս կայսերական պետական կրօն հռչակումը Կայսեր 
հրովարտակով, որ իր կարգին հռչակեց Դեկտեմբեր 25-ի Ծննդեան թուականը, 
յարմարցնելով զայն որպէս Քրիստոնէութեան գլխաւոր յիշատակ։ Կարեւոր էր 
այդ թուականը այն իմաստով որ ան պիտի փոխարինէր նոյն օրուայ Սադուրնել 
չաստուածի պաշտամունքը, վստահ ըլլալով որ կարելի պիտի ըլլար խափանել 
հինը եւ նորը հաստատել։
Ուրեմն յայտնի կը դառնայ Յունուար 6-ի աւանդական եւ աւելի ընդունելի 
թուականը քան թէ բռնազբօսիկ կերպով յարմարցուած Դեկտեմբերի 25-ի 
օրը, երբ նկատի ունենանք նաեւ որ Աստուածայայտնութիւնն ալ չմիացնելով 
Ծննդեան տօնին, զայն յետաձգեցին Յունուարի 6-ին։ Հայեր անխախտ մնացին 
աւանդական թուականին վրայ Ծննդեան միացնելով նաեւ Փրկչին Մկրտութիւնը 
նոյն Յունուար 6-ին։
 
Յիսուսի Մկրտութիւնը
Հայ Եկեղեցին միակն է որ Յիսուսի Մկրտութիւնը կը տօնէ Իր Ծննդեան 
օրը՝ Ջրօրհնէքի  յատուկ ծիսակատարութեամբ, յաւարտ Ս. Պատարագի։ 
Սա չի նշանակեր որ Յիսուս որպէս նորածին մանուկ մկրտուեցաւ։ Անշուշտ 
ոչ։ Աւետարանները կը գրեն թէ  իր երեսուն տարիքին Յիսուս Յորդանան 
գետ եկաւ մկրտուելու Յովհաննէս Մկրտիչէն որուն ծանօթ էր եւ տարեկից։ 
Յովհաննէս խոնարհեցաւ Յիսուսի առաջ եւ ինքզինք արժանի չնկատեց 
զինք մկրտելու, եւ սակայն Յիսուսի կրկնակի առաջարկին վրայ Մկրտիչն 
Յովհաննէս մկրտեց Յիսուսը իր հասուն տարիքին, որմէ ետք 40 օրեր 
անապատ քաշուեցաւ ապաշխարելու, փորձուելու, եւ ապա վերադառնալու իր 
առաքելութեան։Դարձեալ թուականի չգոյութեան պատճառաւ, Հայ Եկեղեցին 
Ս. Ծննդեան տօնին վրայ Մկրտութեան պահուն Ասուածայայտնութեան կնիքը 
դրաւ, ըստ Աւետարաններուն, երբ Հայրը ի վերուստ ուղարկեց աղաւնակերպ 
Ս. Հոգին ձայնելով որ «սա է իմ սիրելի Որդին որուն ես հաճեցայ»։ Առաջին 
անգամն ըլլալով Սուրբ Երրորդութիւնը միասնաբար կը յայտնուէր աշխարհին։ 
Որպէս լրումն Ծննդեան, Աստուածայայտնութեան դրոշմը կը դրուէր այս անգամ 
Յիսուսի Մկրտութեան պահուն ու Հայ Եկեղեցին իրաւամբ զոյգ տօները կը 
միացնէր Յիսուսի Մարդեղութեան պատմական իրողութեամբ։
 

Մարգարէութեանց Նախատեսութիւնը
Հին Կտակարանէն կ՛աւանդուէր Յիսուսի ծննդեան պարագաները անունով 
եւ Բեթղեհէմի յիշատակութեամբ։ Մարգարէներ կ՛աւետէին Կոյսին ծնունդը 
եւ Որդւոյն Էմմանուէլ կոչումը իր ծնունդէն հարիւրաւոր տարիներ առաջ, որ 
եղաւ առաջին անունը Յիսուսի որ կը նշանակէր «Աստուած մեզ հետ» (Եսայի 
7։14, 8:8)։ Աւետարանիչներ մէջբերելով մարգարէներուն նախատեսածը 
Յիսուսի ծննդեան առիթով կրկնեցին Էմմանուէլ անունը, որ ինքնին «ծնունդ» 
կը նախատեսէր, այսինքն «Աստուած մեզ հետ պիտի ըլլար», ինչպէս որ եղաւ 
Բեթղէհէմի մսուրին մէջ։ Յաւիտենական պատգամ մըն էր տրուածը այդ 
առաջին կոչումով, որուն պիտի պատասխանէին սերունդներ արդե՞օք անոնք 
ալ Աստուծոյ հետ պիտի ըլլային։ Երանի թէ ըլլային։ Աշխարհն այսօր մոռցած է 
Էմմանուէլը եւ յարած ամէն բանի բացի Աստուծոյ։
Բարեբախտաբար Եկեղեցին ընդհանրապէս տակաւին կուտայ նոյն հարցումին 
դրական պատասխանը, հոգ չէ թէ նուաղած ձայնով աշխարհի ժխորին ընդմէջէն։ 
Դռները բաց են միշտ եւ հաւատացեալներ կը մտնեն ներս հաղորդուելու 
Էմմանուէլին հետ եւ իր անունով Աստուծոյ պատախանելու թէ «մենք ալ քեզ 
հետ ենք», ինչպէս Յայտնութեան Գիրքին մէջ ալ ըսուած է, «կը բաղխեմ դուռդ 
եւ կ՛ուզեմ ընթրել քեզ հետ», սակայն դուռը ներսէն կը բացուի, դուն պիտի 
բանաս զայն որ Տէրը մտնէ եւ բաժնեկից ըլլայ ընթրիքիդ։
 
Անուանակոչութիւն Տեառն
Ծննդեան տօնը Հայ Եկեղեցին կը յիշատակէ ութ օրեր, եւ լրման կը հասցնէ 
Յունուար 13-ի Անուանակոչութեամբ՝ անշարժ թուականով։ Էմմանուէլ 
մարգարէաշունչ անունը Նոր Կտակարանով հրեշտակային իսկական ՅԻՍՈՒՍ 
անունով կը փոխարինուի երբ «Յիսուս պիտի կոչես զինք» ըսաւ հրեշտակը, որ 
կը նշանակէ ան որ մարդիկ պիտի մաքրէ իրենց մեղքերէն։ Ծննդեան օրն իսկ 
Աւետարանը կ՛ըսէ թէ նաեւ Օծեալը (Մեսիան) պիտի ըլլայ Ան, որուն յունարէն 
թարգմանութիւնն է ՔՐԻՍՏՈՍ։ Նաեւ Ան «Որդի Աստուծոյ» պիտի կոչուի, 
քանզի «Փրկիչ ծնաւ մեզ»։ Կը տեսնենք անուններ՝ Յիսուս, Քրիստոս, Փրկիչ, 
Որդի Աստուծոյ,  որոնք Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան ճշգրիտ 
արտայայտութիւնները կը հանդիսանան։
Իր Մկրտութենէն եւ փորձութիւններէն ետք Յիսուս իր յիշեալ հինգ անուններուն 
տէրը կանգնեցաւ ու ձեռնարկեց իր առաքելութեան։ Երբ կը քարոզէր ու 
հրաշքներ կը գործէր, Յիսուս այս անգամ «ինքզինք» անունով մը եւս կոչեց՝ 
«Որդի Մարդոյ», վստահեցնելով   որ ինք մարդացեալ Աստուածն էր որ երկիր 
իջաւ, ծնաւ որպէս մարդ ու Հայր Աստուծոյ ներկայութիւնը հաստատեց մարդոց 
մէջ, այդ անունը յատկացնելով իրեն գալիք չարչարանքներուն ու խաչելութեան։ 
Ի վերջոյ եօթներորդ անուն մը եւս տրուեցաւ իրեն իր Համբարձումէն ետք ըստ 
Պօղոս Առաքեալի Փիլիպեցւոց Թուղթին, ուր Քրիստոս ստացաւ անուն մը որ 
«բոլոր անուններէն վեր եղաւ եւ բոլորը ծունկի եկան այդ անունին առջեւ»։ 
Վասնզի ինք ՏԷՐ կոչուեցաւ բոլորէն, «եւ ամէն լեզու թող խոստովանի թէ Տէր 
է Յիսուս Քրիստոս՝ ի փառս Հայր Աստուծոյ» (Փիլ 2:11):     
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Աստուծմով Եւ Առանց Աստուծոյ Ապրուած Կեանքին Տարբերութիւնը

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Եսայի Մարգարէութեան 59-րդ գլուխին 1-8 համարներուն մէջ Մարգարէն 
դատապարտելով ժողովուրդին մեղքը, այսպէս կը գրէ.
«Միթէ Տիրոջ ձեռքը չի՞ կրնար փրկել, կամ Անոր ականջը 

ծանրացա՞ւ, որ չլսէ: Բայց ձեր ու ձեր Աստուծոյն միջեւ բաժանում ձգողը 
ձեր անօրէնութիւնները եղան: Ձեր մեղքերը Անոր երեսը ձեզմէ ծածկե-
ցին, որ չլսէ: Քանզի ձեր ձեռքերը՝ արիւնով ու ձեր մատները 
անօրէնութիւնով պղծուեցան: Ձեր շուրթերը սուտ խօսեցան եւ ձեր 
լեզուները անիրաւութիւն արտաբերեցին: Չկայ մէկը, որ արդարութեան 
համար բողոքէ ու չկայ մէկը, որ ճշմարտութեամբ դատ վարէ. անոնք 
սնոտի բաներու կը յուսան եւ ունայնութիւն կը խօսին. թշուառութիւն կը 
յղանան ու անօրէնութիւն կը ծնանին: Քարբի հաւկիթներ կը թխսեն ու 
սարդի ոստայն կը հիւսեն: Անոնց հաւկիթները ուտողը կը մեռնի, եթէ 
կոտրեն՝ իժ կ՚ելլէ: Անոնց ոստայններէն հանդերձ չըլլար եւ իրենց 
գործերովը չեն կրնար զիրենք ծածկել: Անոնց գործերը անօրէնութեան 
գործեր են ու անոնց ձեռքերուն մէջ բռնութեան գործ կայ: Անոնց ոտքերը 
չարութեան կը վազեն ու անմեղ արիւն թափելու կ՚արտորան: Անոնց 
խորհուրդները անօրէնութեան խորհուրդներ են, անոնց ճամբաներուն 
մէջ կործանում ու կոտորած կայ: Խաղաղութեան ճամբան չեն ճանչնար 
եւ անոնց ընթացքին մէջ արդարութիւն չկայ: Իրենց շաւիղները 
խոտորցուցին. բոլոր անոնք, որ անոնց միջեւ կը քալեն՝ խաղաղութիւն 
չունին»:
Այս համարները կարդալէն ետք հիմա տեղափոխուինք մեր առօրեայ կեանք, 
տեղափոխուինք եւ փորձենք համեմատական մը անցընել մեր այսօրուան 
ապրած կեանքին հետ: Արդեօք ի՞նչ կը գտնենք.
ա. Միթէ Տիրոջ ձեռքը չի՞ կրնար փրկել, կամ Անոր ականջը ծանրացա՞ւ, 
որ չլսէ: Բայց ձեր ու ձեր Աստուծոյն միջեւ բաժանում ձգողը ձեր 
անօրէնութիւնները եղան: Ձեր մեղքերը Անոր երեսը ձեզմէ ծածկեցին, 
որ չլսէ. այսօր յաճախ կը լսենք եւ նոյնիսկ մենք եւս կը գանգատինք ըսելով, թէ 
Աստուած չի՛ լսեր մեզ կամ երես դարձուցած է մեզմէ: Եսայի Մարգարէին 
հարցադրումը սովորական հարցադրում մը ըլլալէ աւելի յանդիմանութիւն մըն է 
մեզմէ իւրաքանչիւրին, որ այդ կերպով կը մտածենք, որովհետեւ Աստուծոյ 
ձեռքը միշտ ալ պատրաստ է մեզ փրկելու, մեզ ազատելու. Աստուծոյ ականջնե-
րը բնա՛ւ չեն ծանրանար, ո՛չ ալ կը գոցուին մեր խնդրանքներուն դիմաց, 
ընդհակառակը Աստուած միշտ պատրաստ է լսելու մեզ եւ կատարել մեր 
խնդրանքները, անշուշտ եթէ մեր խնդրածները մեր ու մեր նմաններուն օգու-
տին եւ Աստուծոյ փառքին համար են: Հետեւաբար ի՞նչ բանը կը խանգարէ մեզ, 
որ չենք կրնար Աստուծոյ ներկայութիւնը զգալ եւ Անոր պարգեւները վայելել: 
Մարգարէին հաստատումով գլխաւոր պատճառները մեր մեղքերն ու 
անօրէնութիւններն են: Կրնայ ըլլալ ոմանք առարկեն, ըսելով, թէ մենք 
Աստուածավախ կեանքով կ՚ապրինք, Եկեղեցւոյ օրէնքներուն ու կանոններուն 
կը հետեւինք ու կը գործադրենք, մեզի բաժին ինկած տասանորդն ալ կու տանք, 
մեղք կամ անօրէնութիւն չունինք, ինչպէս կ՚ըսէր փարիսեցին, երբ տաճար 
մտած էր ու Աստուծոյ հետ կը խօսէր (Ղկ 18.9-14): Բայց արդեօք այդպէ՞ս է. 
միայն հպարտ եւ մոլորութեան մէջ ինկած մարդն է, որ նման կերպով կրնայ 
արտայայտուիլ, մինչ խոնարհ ու Աստուածավախ մարդը ինչքան ալ առաքինի 
կեանքով ապրի, միշտ մաքսաւորին նման կը դիմէ Աստուծոյ՝ ըսելով. «Աստուա՜ծ, 
ներէ՛ մեղաւորիս մեղքերը» (Ղկ 18.13):
Արդարեւ, եթէ մենք մեր այսօրուան կեանքը ուշադրութեամբ քննենք, պիտի 
նկատենք, որ մենք վերածուած ենք մէկական դերասաններու, որոնք ո՛չ թէ 
բեմերու վրայ կը խաղան, այլ կեանքի բեմին վրայ կը խաղան: Մեզմէ շատեր 
այնքան խորացած են, որ իրենց դերերը կատարելապէս կը խաղան, առանց 
թերութիւններու: Եւ ահա, այստեղ է, որ կու գայ կարեւորագոյն հարցադրումնե-
րէն մէկը.
-Ո՜վ մարդ, շրջապատդ կրցար խաբել, դուն քեզ խաբեցիր ու կը շարունակես 
խաբել ամէն օր, հապա զԱստուած ինչպէ՞ս պիտի խաբես, որ քու ամէն ինչդ 
գիտէ, որովհետեւ՝ «Աստուծոյ խօսքը կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ 
քան որեւէ երկսայրի սուր, եւ կը թափանցէ մարդուս շունչին ու հոգիին 
մէջ, մինչեւ ողն ու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին 
խորհուրդները: Եւ չկայ արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպի: 
Անիկա պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկու-
թեամբ: Եւ Անոր է, որ հաշիւ պիտի տանք» (Եբր 4.12-13): Այս հարցումն է, 
որ դժբախտաբար սկսած ենք անտեսել եւ անտեսելուն հետեւանքով մեր 
դերասանական «տաղանդ»ները գործի դրած աւերներ կը գործենք մեր 
իւրաքանչիւր քայլափոխին:
Հետեւաբար, պարզ ու յստակ է, որ մեր մեղքերը, անօրէնութիւնները, 
կամաւոր կուրութիւնն ու եսասիրութիւնն են պատճառը, Աստուծոյ մեզմէ երես 
դարձնելու: Բայց չի՛ մոռնանք, որ նոյնիսկ այս պարագային Աստուած «Իր 
արեւը կը ծագեցնէ թէ՛ չարերուն եւ թէ՛ բարիներուն վրայ եւ անձրեւ կը 
տեղացնէ թէ՛ արդարներուն եւ թէ՛ մեղաւորներուն վրայ» (Մտ 5.45):
բ. Քանզի ձեր ձեռքերը՝ արիւնով ու ձեր մատները անօրէնութիւնով 
պղծուեցան: Ձեր շուրթերը սուտ խօսեցան եւ ձեր լեզուները անիրա-
ւութիւն արտաբերեցին: Չկայ մէկը, որ արդարութեան համար բողոքէ ու 
չկայ մէկը, որ ճշմարտութեամբ դատ վարէ. անոնք սնոտի բաներու կը 
յուսան եւ ունայնութիւն կը խօսին. թշուառութիւն կը յղանան ու 
անօրէնութիւն կը ծնանին: Քննենք մենք մեզ եւ մեր ապրած ընկերութիւնը: 
Ի՜նչքան շատցած են արիւնով ու անօրէնութեամբ պղծուած ձեռքերն ու 
մատները. ի՜նչքան բազմացած են ստութիւն եւ անիրաւութիւն արտա-
բերող լեզուներն ու բերանները: Մեր իւրաքանչիւր քայլափոխին կը խաբենք, 
մեր իւրաքանչիւր արարքին կը ստենք, մեզմէ կարծիք հարցուած ատեն 

անիրաւութեամբ կ՚արտայայտուինք անմեղ մարդոց հասցէին, ինչո՞ւ, նախանձի 
ու չարակամութեան պատճառով, քանի որ չենք ուզեր որ ուրիշներ մեզմէ աւելի 
լաւ ըլլան, չենք ուզեր որպէսզի ուրիշներ բարձրունքներու եւ յաջողութիւններու 
հասնին, յատկութիւն մը, որ շա՜տ խոտոր է հաւատացեալ մարդու կեանքէն: 
Բայց, ամէն պարագայի, մենք «հաւատացեալ ու Աստուածավախ» ենք, բայց 
ինչո՞վ այդպիսին ենք, յաճախ մենք ալ չենք գիտեր…
Այսօր յաճախ կը լսենք «արդարութիւն չկայ» արտայայտութիւնը: Այո՛, 
Աստուծմէ հեռու եւ առանց Աստուծոյ ներկայութեան ապրուած կեանքին մէջ չի՛ 
կրնար արդարութիւն գոյութիւն ունենալ, որովհետեւ Ճշմարիտ Արդարութիւնը 
Աստուած Ի՛նք է եւ առանց այդ Արդարութեան ապարդիւն է ուրիշ տեսակի 
արդարութիւն փնտռել: Ճշմարիտ Արդարութեան բացակայութեան պատճառով 
է նաեւ, որ այսօր աշխարհի երեսին ամէնօրեայ դրութեամբ անմեղ մարդիկ կը 
դատապարտուին, որովհետեւ «չկայ մէկը, որ ճշմարտութեամբ դատ վարէ»:
Տակաւին, մեր կեանքը այնքան սնոտիութեամբ ու ունայնութեամբ լեցուցած 
ենք, որ Ճշմարիտ Աստուածը ձգած ու մեր երեւակայութեան թափ տուած մենք 
մեզ մոլորութեան մէջ նետած ենք եւ ցաւալին այն է, որ գոհ ենք մեր այդ 
մոլորուածութեամբ, քանի որ մեր կեանքը «հանգիստ» կ՚ընթանայ: Բայց մի՞թէ 
այդպէս է. չարաչար կը սխալինք եթէ այդպէս կը մտածենք, որովհետեւ նման 
վարքագիծով մենք մեզ դէպի տարտարոս կ՚առաջնորդենք ու մեր Աստուա-
ծաշնորհ միտքերը թշուառութիւն կը յղանան ու անօրէնութիւն կը ծնա-
նին: Քարբի հաւկիթներ կը թխսենք ու սարդի ոստայն կը հիւսենք: Մեր 
հաւկիթները ուտողը կը մեռնի, եթէ կոտրեն՝ իժ կ՚ելլէ: Մեր ոստայններէն 
հանդերձ չըլլար եւ մեր գործերովը չենք կրնար զիրենք ծածկել:
գ. Անոնց գործերը անօրէնութեան գործեր են ու անոնց ձեռքերուն մէջ 
բռնութեան գործ կայ: Անոնց ոտքերը չարութեան կը վազեն ու անմեղ 
արիւն թափելու կ՚արտորան: Անոնց խորհուրդները անօրէնութեան 
խորհուրդներ են, անոնց ճամբաներուն մէջ կործանում ու կոտորած 
կայ: Աստուծմէ հեռու ապրուած կեանք մը ինքնաբերաբար սատանային ու 
անոր արբանեակներուն խաղահրապարակի ու չարութեան որջի կը վերածուի, 
ուր կարելի է գտնել ամէն տեսակի անօրէնութեան ու բռնութեան 
գործեր: Առանց Աստուծոյ իր կեանքը ապրող մարդուն որտքերը զինք ինքնա-
բերաբար դէպի չարութիւն եւ որճրագործութեան կը տանին: Տակաւին, 
այդպիսիներուն խորհուրդները՝ անօրէնութեան խորհուրդներ կ՚ըլլան, 
այսինքն՝ փոխանակ իրենց մէջ եղող աստուածային պատկերին յատուկ գործեր 
կատարեն, հակառակը, միայն չարութեան եւ անօրէնութեան մասին կը մտա-
ծեն գիշեր ու ցերեկ, առանց ամչնալու եւ մանաւանդ՝ առանց վախնալու. ինչո՞ւ, 
որովհետեւ այնքան չարացած են, այնքան հեռացած են Աստուծմէ, որ իրենց մէջ 
եղող խիղճը ճարպերու մէջ թաղուած է եւ չի՛ կրնար ազդարարութեան նշաններ 
արձակել, որով շարունակելով իրենց բռնած ընթացքը դէպի կործանում ու 
կոտորած կ՚երթան. ո՛չ միայն իրենք այդ ճամբով կ՚երթան, այլ՝ իրենց հետ կը 
տանին բոլոր անոնք, որոնք իրենց հետ կը համագործակցին կամ համախոր-
հուրդ կը դառնան՝ տկար անհատականութիւն ունենալնուն կամ սխալ 
ուղղութիւն ստացած ըլլալնուն պատճառով:
դ. Խաղաղութեան ճամբան չեն ճանչնար եւ անոնց ընթացքին մէջ 
արդարութիւն չկայ: Իրենց շաւիղները խոտորցուցին. բոլոր անոնք, որ 
անոնց միջեւ կը քալեն՝ խաղաղութիւն չունին: Աստուծմէ մերկացած 
մարդուն կեանքը բնա՛ւ խաղաղութիւն չի կրնար ունենալ, ինչքան ալ «հան-
գիստ», «յաջող» եւ երեւութապէս «երջանիկ» ըլլայ ան, որովհետեւ առանց 
Աստուծոյ ապրող մարդուն կեանքը խաղաղութեան ճամբան չի՛ ճանչնար ու 
անոր ընթացքին մէջ արդարութիւն չկայ, քանի որ գիտակցաբար կամ 
անգիտակցաբար իրենց ճամբաները խոտորցուցին, եւ բոլոր անոնք որոնք 
անոնց ճամբաներով կը քայլեն՝ խաղաղութիւն չեն կրնար ունենալ: Եւ 
ինչպէ՞ս կարելի է խաղաղութիւն ունենալ առանց Աստուծոյ, երբ Ի՛նք իսկ կը 
քաջալերէ մեզ, ըսելով. «Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի. Իմ խաղաղու-
թիւնս է որ կու տամ ձեզի, որ այս աշխարհի տուած խաղաղութենէն 
տարբեր է: Մի՛ խռովիք ու մի՛ վախնաք» (Յհ 14.27). տարբեր է անով, որ մինչ 
այս աշխարհին տուած խաղաղութիւնը կեղծ ու պատիր է, սակայն Աստուծոյ 
տուած խաղաղութիւնը ճշմարիտ է ու կենդանարար: Մարդուն հնարաւորու-
թիւն տրուած է ընտրութիւն կատարելու կեղծ ու պատիր եւ կամ ճշմարիտ ու 
կենդանարար խաղաղութեան միջեւ:
Կրնայ ըլլալ որ ոմանք հակառակին ըսելով, թէ Եսայի Մարգարէին խօսքերը Հին 
Ուխտին կը վերաբերին, մինչ մենք Նոր Ուխտի՝ Քրիստոսի Սուրբ Արեամբ 
գնուած Ուխտի ժամանակաշրջանին մէջ կ՚ապրինք: Ճիշդ մատնանշում, 
սակայն թերի ընկալումով, քանի որ Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը 
կարդանք. «Որովհետեւ Աստուած ա՛յնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ 
իսկ Իր Միածին Որդին տուաւ, որպէսզի Անոր հաւատացողը չկորսուի, 
այլ յաւիտենական կեանք ունենայ: Որովհետեւ Աստուած Իր Որդին 
աշխարհ ղրկեց՝ ո՛չ թէ որպէսզի աշխարհը դատապարտէ, այլ որպէսզի 
աշխարհը փրկէ: Ով որ կը հաւատայ Անոր՝ չի դատապարտուիր. իսկ ով 
որ չի հաւատար Անոր՝ արդէն իսկ դատապարտուած է, Աստուծոյ 
Միածին Որդիին չհաւատալուն համար:
-Եւ դատապարտութիւնը այս է.- Լոյսը աշխարհ եկաւ, բայց մարդիկ 
խաւարը լոյսէն աւելի սիրեցին, որովհետեւ չարութիւն կը գործէին: Ով որ 
չար գործ կը կատարէ՝ կ՚ատէ լոյսը եւ լոյսին չի գար, որպէսզի իր գործերը 
չյայտնուին: Սակայն ով որ կը կատարէ ինչ որ ճշմարիտ է՝ լոյսին կու գայ, 
որպէսզի յայտնի ըլլայ թէ իր գործերը Աստուծոյ կամքին համաձայն 
գործուած են» (Յհ 3.16-21):
Արդարեւ, մենք մեզի այս երկու հարցումները տանք եւ փորձենք պատասխանը 
գտնել մեր ապրած կեանքին մէջ.
- մենք լո՞յսը աւելի կը սիրենք, թէ՞ խաւարը:
- մեր գործերը Աստուծոյ կամքի՞ն համաձայն կը գործենք, թէ ոչ:



ՉորեքշաբÃÇ, 26 Յունուար 2022 5Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Աստուծմով Եւ Առանց Աստուծոյ Ապրուած Կեանքին Տարբերութիւնը Խտացուած Համապարփակ Մտորումներ

ԱՐԵԳ ԵԱՓՈՒՃԵԱՆ

2021 թ.ը Հայոց Պատմութեան էջերուն անցաւ իր բոլոր վերիվայրումներով:
Նախանցեալ տարի Սեպտեմբերին, Հայաստան ինքզինք գտաւ դէմ առ դէմ 
Ատրպէյճանի արիւնարբու քաղաքականութեան: Ասիկա առաջին անգամը չէր 
անշուշտ, ուր Ատրպէյճան զինեալ գործողութիւններու կը դիմէր Հայաստանի և 
Արցախի դէմ: Անցեալ 30 տարիներուն ընթացքին քանիցս փոխ հրաձգութիւններ 
տեղի կ'ունենային, որոնք մի քանի ժամերէ կամ օրերէ ետք կը հանդարտէին:
Սակայն այս անգամ կացութիւնը բոլորովին տարբեր էր: Ատրպէյճան իր կողքին 
ունէր ՆԱԹՕ-ի անդամ Թուրքիան իր բոլոր ռազմական կարելիութիւններով, 
Փաքիստանը՝ որ մինչև օրս չի ճանչնար Հայաստանը իբրև պետականութիւն, 
սուրիացի վարձկանները որոնք Թուրքիայէն Վրաստանի վրայով հասած էին: 
Ատրպէյճան եկած էր զինուած ամենաարդիական զէնքերով, վաճառուած 
Ռուսաստանի, Պէլառուսիոյ, Ուքրանիոյ, Թուրքիոյ, Իսրայէլի և ուրիշներու կողմէ:
44 օր Ատրպէյճան անընդհատ ռմբակոծելով մեծ մասամբ ոչ ռազմական 
թիրախներ Արցախի տարածքին, վերջապէս հասաւ Ստեփանակերտի 
մօտակայքը: Միայն այս պահուն, երբ յանկարծ Ռուսաստան վերջապէս որոշեց 
միջամտել, ուղարկելով իր խաղաղապահ ուժերը և պարտադրել խախուտ 
զինադադար մը:
Եւ այսպէս, Հայաստանի իշխանութիւնները դիմաւորեցին 2021 թ.ը մեծ 
յուսախաբութիւններով: Երեք տարիներ առաջ լայն ժողովրդականութիւն 
վայելող վարչապետը կը գտնուէր նեղ կացութեան մէջ ուր չորս կողմէն իրեն կը 
մեղադրէին իբրև դաւաճան: Յարմար առիթն էր որ հինը դարձեալ վերադառնար 
և շարունակէր իր նախորդ երեսուն տարիներուն ձախող քաղաքականութիւնը 
և տհաս դիւանագիտութիւնը:
Հակառակ ընտրութիւններուն վճռորոշ արդիւնքներուն ի նպաստ նորին, մի 
քանի ընդդիմադիր ուժեր, որոշեցին դիմել Սահմանադրական Դատարան 
արտահերթ ընտրութիւններուն արդիւնքները հարցականի տակ դնելու: 
Բաւական խրախուսիչ էր ականատես ըլլալու թէ ինչպէս նիստերը տեղի 
կ'ունենային ամենայն կարգապահութեամբ և քաղաքակիրթ մթնոլորտի մը մէջ:
Սակայն սոյն կացութիւնը երկար չտևեց, մանաւանդ երբ Ազգային Ժողովը 
սկսաւ իր նիստերը: Ինչպէս կ'ըսեն, երբ նոր խմբաւորում մը մէջտեղ կուգայ, 
ան ընդհանրապէս կ'անցնի չորս փուլերէ՝ ձևաւորման փուլ, փոթորկային փուլ, 
բնականանոնացման փուլ և իրագործման փուլ:  Եւ այսպէս շատ չանցած 
Ազգային Ժողովէն ներս ականատես եղանք փողոցային մակարդակի վիրաւորա-
կան հայհոյեանքներու, շիշերու արձակումի, բռնցքամարտի, ըմբշամարտի և 
այլ տեսակի «մարզաձև»երու:
Եւ այս բոլորը տեղի կ'ունենային երբ Ատրպէյճան կը շարունակէր Սիւնիքի և 
Գեղարքունիքի երկայնքին հայկական նոր հողամասեր հատել: Առ ի հետևանք, 
երբ Հայաստան օգնութեան դիմեց Հաւաքական Անվտանգութեան Պայմանագրի 
Կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ), սոյն կազմակերպութիւնը ատենին յայտնեց, որ 
Հայաստանի հարաւային սահմանին իրավիճակի սրումը և ատրպէյճանական 
զօրքերու ներխուժումը Հայաստանի պետական սահմաններէն ներս, չի մտներ 
ՀԱՊԿի կանոնադրութեան դրոյթներուն տակ: Փոխարէնը, երկու կողմերուն 
կոչ ըրաւ որ զերծ մնան կացութիւնը սրելէ: Եւ այսպէս, ատրպէյճանական 
սադրանքները մնացին անպատիժ և կը շարունակուին մինչև օրս, պատճառ 
հանդիսանալով մատղաշ սերունդի հայ զինուորներու անտեղի նահատակու-
թեան:
Սակայն, յանկարծ այս տարուան սկիզբը, երբ Ղազախստանի մէջ ներքին 
ցոյցեր պայթեցան իր ընդվզած բնակչութեան կողմէ, Ղազախ նախագահը 
օգնութեան դիմեց ՀԱՊԿին որ դիմագրաւէ լարուած կացութիւնը: Եւ նոյն 
կազմակերպութիւնը, առանց տատամսումի երկու օրէն «խաղաղապահ» բանակ 
ղրկեց: Հայաստան, որ այս կազմակերպութեան նախագահութիւնը կը վայելէ 
այժմ, ուրիշ այլընտրանք չ'ուներ բացի ընդառաջելէ այս խնդրանքին, որ կուգար 
երկրէ մը որուն նախագահը ատենին սրտագին շնորհաւորութիւններ յղած էր 
Ատրպէյճանին՝ Արցախի մէջ իր տարած յաղթանակին առթիւ:
Պահ մը ենթադրենք ի՞նչ պիտի ըլլար արդիւնքը, եթէ Սերժ Սարգսեան 2018 թ. 
ինքը ևս դիմէր ՀԱՊԿին դիմագրաւելու համար Նիկոլ Փաշինեանի «թաւշեայ» 
յեղափոխութիւնը: Սակայն ահա այստեղ է որ Հայաստան կը տարբերի իր 
«դաշնակից»ներէն և առանձին կը զգայ ՀԱՊԿի մնացեալ մենատիրական և 
թրքամետ ընտանիքի անդամներուն միջև:
Այս իրարայաջորդ տագնապները կարծէք կամաց-կամաց մոռացութեան 
կ'ենթարկեն Արցախի բնակչութեան ազգային ինքնորոշման իրաւունքները:
1994 թ.ին զինադադար մը ստորագրուած էր Հայաստանի, Ատրպէյճանի և 
Արցախի ներկայացուցիչներու կողմէ, հետևաբար որոշ ճանաչում շնորհելով 
Արցախի ինքնակոչ հանրապետութեան: Սակայն դժբախտաբար, Հայաստանի 
իշխանութիւնները, մանաւանդ այն քսան տարիներուն երբ կը վայելէին երկու 
արցախաբնիկ նախագահներու ղեկավարութիւնը, փոխանակ առաջ քշելու այն 
մօտեցումը որ Արցախի ժողովուրդի ներկայացուցիչները բանակցութիւններու 
սեղանի շուրջ նստին և իրենց ազգային ինքնորոշման պահանջները ներկայացնեն 
Ատրպէյճանի իշխանութիւններուն, իրենք բազմեցան բանակցութիւններու 
սեղանին, մինջև իսկ սենեակէն դուրս պահելով Արցախի հանրապետութեան 
ներկայացուցիչները:
Եւ ահա վերջապէս, Արևմուտքի քաջալերանքով, դարձեալ փորձեր կը կատա-
րուին Հայաստանի և Թուրքիոյ միջև դիւանագիտական յարաբերութիւններ 
հաստատելու:  Նման  ձախորդ փորձ մը կատարուեցաւ 2009 թ. որուն համաձայն 
Հայաստան միանգամընդմիշտ պիտի հրաժարէր որևէ հողային պահանջներէ և 
Թուրքիա այլևս Հայոց Ցեղասպանութիւնը ընդունելու որևէ պարտաւորութենէ 
պիտի ձերբազատուէր:
Թուրքիա այժմ արդէն պատրաստած է երկու յաւելեալ պայմաններ՝ Հայաստան 
պէտք է ճանչնայ Ատրպէյճանի հողային տարածքներու ամբողջականութիւնը՝ 
ներառեալ Արցախի և միջանցք մը պէտք է հայթայթէ որպէսզի Ատրպէյճան 

հողային կապ հաստատէ Նախիջևանի հետ:
Միւս կողմէ, Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան իշխանութիւնները հետևողա-
կանօրէն այն բարիացակամ գաղափարը առաջ կը քշեն, թէ բանակցութիւնները 
պէտք է ընթանան առանց որևէ նախապայմանի: Սակայն Հայաստան իրաւական 
հիմք ունի պահանջելու Կարսը, Արտահանն ու Սուրմալուն, որոնք 1918 թ. 
Պաթումի դաշնագրով Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան ղեկավարութիւնը 
Թուրթիոյ զիջեց, մանաւանդ Սուրմալուն, զոր չէին յաջողած գրաւել թուրքերը: 
Հայաստան իրաւական հիմք ունի նոյնպէս հետապնդելու 1921 թ. ռուսևթուրք 
հայավնաս դաշնագրին ջնջումը, ուր կ'որոշուէր Հայաստանի և Թուրքիոյ միջև 
սահմանները, ինչպէս նաև Նախիջևանի կարգավիճակը, երբ Հայաստանի 
պատուիրակութիւնը դուրս կը մնար բանակցութիւններէն Փետրուարեան 
ապստամբութեան հետևանքով:
Այսօր ԱՄՆը, Ռուսաստանն և Ֆրանսան, բոլորն ալ ճանչցած են Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը: Ռուսաստան ճանչնալով Հայոց Ցեղասպանութիւնը, 
ճանչցած է նաև Արևմտեան Հայաստանի գոյութիւնը: Ռուսաստանի և Ֆրանսայի 
նախագահները Երևան կը գտնուէին Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի 
ոգեկոչումներուն: Ասիկա թերևս ամէնէն յարմար առիթն է որ ճնշում բանեցուի 
Թուրքիոյ վրայ, որ ինք ևս ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը և երաշխաւորէ 
Արևմտահայաստանի գրաւեալ հողերուն գոնէ մէկ մասին  վերադարձը 
Հայաստանի Հանրապետութեան:
Եւ սփիւռքահայութիւնը, մանաւանդ ԱՄՆի, Ռուսաստանի և Ֆրանսայի 
ազդեցիկ հայ համայնքները մեծ դեր ունին կատարելիք գործնական ներդրում 
ունենալու, և համակարգելու համար այս աշխատանքները յանուն մեր հայրենիքի 
փրկութեան և գոյատևման:

 Սիտնի, Աւստրալիա

Հաղորդագրութիւն
Հայ Գրականութիւնը Ժամանակակից Ձեւաչափով
VLUME.COM հայ գրականութիւնը աւելի քան հասանելի

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքը 
ուրախութեամբ կը յայտարարէ որ Vlume-ի հետ իր համագործակցութիւնը 
կը շարունակուի, ընդլայնելով այս մեծ թուային գրադարանը:
Vlume թուային գրադարանը ել-գիրքերու եւ ձայնագիրքերու հարուստ 
հաւաքածոյ մը ունի թէ՛ արեւմտահայերէնով եւ թէ՛ արեւելահայերէնով. 
Vlume միեւնոյն ժամանակ հայ գրականութիւնը ժամանակակից ձեւաչափով 
ըմբոշխնելու հնարաւորութիւնը կ՚ընծայէ ընթերցողին։
Այս համագործակցութեան շնորհիւ արդէն իսկ հրատարակուած են 
բազմաթիւ ել-գիրքեր ու ձայնագիրքեր, ինչպէս նաեւ մանկապատանեկան 
ամբողջական ֆիլմաշար մը։ Առկայ ծրագիրով նախատեսուած է գրադարանը 
հարստացնել յաւելեալ 180 ել-գիրքերով եւ 125 ձայնագիրքերով յաջորդ երեք 
տարիներուն ընթացքին:
Vlume-ը բաժանորդներուն հնարաւորութիւն կու տայ կարդալու եւ լսելու 
հայերէն գիրքեր որեւէ արդի գործիքով. հարթակին ծանօթանալու համար 
այցելել՝ https://vlume.com/hye/home-page-new-wa/։
Հիմնարկութեան ներկայ ինչպէս նաեւ այլ ծրագիրներու մասին կարդալու եւ 
տեղեկանալու համար այցելել՝ https://gulbenkian.pt/armenian-communities/ 
կայքէջը եւ արձանագրուիլ լրատուին։
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Ցասում եւ Նողկանք . . .
Այսօրուան մեր նիւթը պիտի կեդրոնանայ երկու երգահանդէսներու վրայ՝ որոնք 
տեղի ունեցան վերջերս, ամերիկայի տարածքին։
Առաջին երգահանդէսը՝ որ ցասումի երեւոյթ մըն է, տեղի ունեցաւ Թէքսաս 
նահանգի Հիւսթըն քաղաքին մէջ։ Իսկ երկրորդը՝ որ նողկանքի երեւոյթ մըն է, 
տեղի ունեցաւ Ֆլօրիտա նահանգի Տէյթոնա Պիչ քաղաքին մէջ։

Ցասում
Ինչո՞ւ ցասում, հիմա թոյլ տուէք որ բացատրեմ։ Ուրեմն երգահանդէսը 
(Astroworld Festival) կազմակերպողն ու ելոյթով մը հանդէս եկողը նշանաւոր 
երգիչ (rapper) Թրէվիս Սքաթն է (տես նկարը)։ Ան՝ իր ելոյթի ընթացքին այնքան 
խանդավառուած է որ սկսած է հրահրել հանդիսատեսները որ յառաջ գան՝ 
խորտակելով անցարգելքները։

Եւ ահա 50,000-ի հասնող հանդիսատեսները՝ խուճապային հրմշտկոցով (stam-
pede) մը կը վազեն դէպի բեմ, անսալով երգիչի հրաւէրին եւ մօտէն վայելելու 
երգն ու երաժշտութիւնը։ Մարդկային այս խելագար հոսանքին զոհ կ՛երթան 
14-27 տարեկան 8 անմեղ մարդիկ, իսկ 25 ալ վիրաւոր անձիք կը փոխադրուին 
հիւանդանոց։
Զարմանալին եւ դժբախտութիւնը այս պարագային հոն է որ երգիչը՝ չանդրա-
դառնալով մահացու այդ եղելութեան, կը շարունակէ երգել եւ տակաւին հրահրել 
ամբոխը . . . Ան յանկարծ կը կենայ երբ կը տեսնէ շտապ օգնութեան մեքենաներու 
վառվռուն լոյսերն ու կը լսէ անոնց ահազանգային ձայները։ 
Հիմա յանցանքը որո՞ւ վրայ բարդելու է, երգիչին թէ խելագարած ամբոխին, 
կամ ալ երգահանդէսը կազմակերպող հաստատութեան։ Չմոռնանք որ հոս 
ամերիկա է եւ դատերու հոսանք մը արդեն ծայր առած է, պահանջելով նիւթական 

մեծագումար հատուցումներ!
Գալով Հիւսթըն քաղաքի քաղաքապետ Սիլվեսթըր Թըրնըրին, ան ըսած է որ 
շատ մը հարցումներ կան որոնք կը կարօտին պատասխաններու եւ մենք մեր 
կարելին պիտի ընենք որ նման դէպքեր չպատահին անգամ մը եւս։ Ուշ չէ՞ 
արդեն . . .
Իսկ երգահանդէսը կազմակերպող հաստատութիւնը (Live Nation) իր ցաւակցու-
թիւնները յայտնած է մահացողներուն եւ անոնց ընտանիքներուն։ Է՜հ, այսքանը 
բաւարա՞ր է սփոփելու զանոնք՝ չեմ կարծեր։

Նողկանք
Ինչո՞ւ նողկանք, հիմա թոյլ տուէք որ բացատրեմ։ Այս երգահանդէսին ելոյթ 
կ՛ունենար Brass Against նուագախումբի երգչուհի 36 ամեայ Սոֆիա Ուրիսթան 
(տես նկարը)։ Ամէն ինչ լաւ կ՛ընթանար՝ եթէ նկատի չառնենք ականջ խուլցնող 
նուագը, երբ յանկարծ երգչուհին անհրաժեշտութիւնը կը զգայ միզելու։

Սա բնական պահանջք մըն է որ կը պատահի բոլորիս։ Սակայն անբնականը այս 
պարագային այն է որ փոխանակ արտաքնոց երթալու, ան ուզած է բեմին վրայ 
միզել՝ որպէսզի ժամանակ չկորսնցնէ . . . Առ քեզի շփացածութեան կենդանի 
օրինակ մը, որ դժբախտաբար վարակած է բոլոր համբաւ առած "աստղ"երը։
Այսքան նողկանքը կարծես չէր բաւեր, առաւել՝ մեր պժգալի երգչուհին փափաք 
յայտնած է որ հանդիսատեսներէն մին բեմ բարձրանայ, որպէսզի միզելու 
գործողութիւնը անոր վրայ կատարէ! Է՜հ, եղաւ ասիկա։ Դժբախտաբար եղաւ 
ու անցաւ։
Հոս տեղին է յիշել որ հանդիսատեսներուն մէջ կային անչափահաս մանչեր եւ 
աղջիկներ՝ որոնք կամայ-ակամայ ականատես դարձան այդ ապառողջապահա-
կան եւ անբարոյ արարքին։
Հիմա զո՞վ պէտք է մեղադրել։ Երգչուհի՞ն, ապուշ հանդիսատե՞սը՝ որ բեմ 
բարձրացաւ եւ ինքզինքին թոյլ տուաւ որ հրապարակաւ  նուաստացումի 
ենթարկուի, թէ այդ նուագահանդէսը կազմակերպող ընկերութիւնը, որ արտօնեց 
որ երգահանդէսը շարունակուի այդ ամօթալի պայմաններուն ներքեւ։ Կը խնդրեմ 
որ դուք ըլլաք դատաւորը եւ տաք ձեր արդար վճիռը։
Սա ալ ըսեմ որ տրամադրութեանս տակն է այն նկարը որ երգչուհին տաբատը 
իջեցուցած կը միզէ հանդիսատեսին վրայ, սակայն պատշաճութիւնը չի ներեր որ 
թերթին ղրկեմ՝ առ ի հրատարակութիւն, որուն համար ձեր ներողամտութիւնը 
կը խնդրեմ եւ կը յուսամ թէ կը հասկնաք . . .

Յարգանք Հերոսի Յիշատակին

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ 

«Ակօս»ի հիմնադիր Հրանդ Տինքի մահուան 15 ամեակն է։ Այսօր 15-րդ 
անգամ կայացաւ Հրանդի սպանութեան դէմ զանգուածային բողոքի ցոյցը։ 
Միայն նախորդ տարի՝ 2021-ին էր որ, այդ միջոցառումը կայացած էր առցանց 
դրութեամբ։
19 Յունուար 2007 խորհրդանշական թուական մը ըլլալով իր տեղը առաւ 
Թուրքիոյ մօտ անցեալի պատմութեան մէջ։ Այդ թուականէն սկսեալ Թուրքիոյ 
պաշտօնական պատմութեան տեսութիւնը լրջօրէն ցնցուեցաւ եւ զինաթափ 
եղաւ։ Զանգուածներ ոճիրի գործուած պահուն իսկ գիտակցած էին թէ այդ 
մարդասպանութեան ետին գործողը հայատեացութիւնն էր։ Հրանդ 
շանթարգելի մը նման հայատեացութեան բոլոր նետերը յաջողած էր իր վրայ 
կեդրոնացնել։ Այլ խօսքով թուրք ազգայանամոլութիւնը հաշիւ պիտի տեսնէր 
հայու համարձակութեան հետ։ Իսկապէս ալ Հրանդի համարձակութիւնը, 
քաջութիւնը, խիզախութիւնը արդէն իսկ կ՚ազդարարէին այս հետեւանքը։ 
Համազգային հայութիւնը հեռուստաէգրանի դիմաց իր ելոյթները լսելով, թէ 
մեծ գոհացում կ՚ապրէր իրողութեան այսքան յստակ արտայայտուելուն, եւ թէ 
կը մատնուէր խոր մտահոգութեան նոյնինքն Հրանդի անվտանգութեան 
համար։
Ինչպէս բոլորս, նոյնիսկ բոլորէս աւելի Հրանդ ինք ալ շատ լաւ գիտէր ապրած 
երկրի տրամադրութիւնները։ Գիտէր թէ արդարութիւն պահանջելուն, մեծ 
ոճիրի ամօթը ոճրագործին երեսին զարնելուն հետեւանքները ինչ կրնան 
ըլլալ։ Ահա հոս է որ հերոսը կը ձեւաւորուի հաւաքականութեան մէջ։ Երբ 
հասարակ մարդը այս բոլորին դիմաց գիտէ լռելը, գիտէ զգուշանալը, գիտէ 
խորամանկութեամբ վտանգներէ սպրդիլը եւ այդ բոլորը կ՚արդարացնէ 
«շրջահայեաց» եզրով, հերոսը բոլոր հաւանականութիւնները դատելով 
հանդերձ անվարան, աննկուն եւ անզիջող կը շարունակէ իր ուղին։
Այսօր երբ 15-րդ անգամ կը մէկտեղուինք իր ինկած մայթին վրայ «Ակօս»ի 
նախկին խմբագրութեան շէնքին առջեւ, պիտի յիշենք նաեւ բոլոր այն ազնիւ 
հոգիները,որոնք ի գին բոլոր դժուարութեան յամառօրէն հոն կ՚ըլլային եւ 

այսօր այլեւս բացակայ են։
Այս պահուն յատկապէս կը յիշեմ վիպագիր Վետաթ Թիւրքալին, որ այդ 
զանգուածի առաջնագծին կը գտնուէր 90-ը անց տարիքով՞ անիւաւոր աթո-
ռին վրայ։ Երբ կու գար յոտնկայս լռութեան պահը, շուրջիններու ջանքերը ի 
զուր կը մնային եւ ան ոտքի կը կանգնէր ձախ բռունցքը վեր բարձրացնելով։ 
Այդպէս կ՚ողջունէր Հրանդին հերոսական վարքը։ Այսօր ան ալ դարձած է 
յաւերժութեան ճամբորդ եւ կը բացակայի այս հաւաքէն։
Իսկ անդին դարձեալ հազարաւորներ ենք, որ երկրի այս սեւ ամպերով 
ծածկուած օրերուն մէկտեղուած ենք յանուն Հրանդին ալ հաւատացած վսեմ 
գաղափարներուն։
Մենք ենք որ պիտի կերտենք ապագան։ Պիտի կերտենք, քանի որ պարտա-
կան ենք յաջորդ սերունդներուն դիմաց։ Պիտի արդարացնենք մեր այսօրուայ 
գոյութիւնը։ Պիտի դատապարտենք չարը եւ բարձրացնենք ազնիւի, բարիի, 
լուսաւորի յոյսն ու հաւատքը խորհրդանշող դրօշակը։
Յանուն մարդկութեան, յանուն արդարութեան եւ յանուն հայ ինքնութեան, 
հայ պատկանելութեան պարտական ենք Հրանդին եւ 19 Յունուարին 
«Ակօս»ի խմբագրատան առջեւ ներկայ գտնուիլը, այդ պարտքի հատուցման 
թերեւս ամենաչնչին, բայց իմաստալից միջոցն է։

«Ակօս»
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Կրնա՞նք Հաշտուիլ Թուրքին Հետ

Սկիզբը Էջ 01

ԳԷՈՐԳ ՆԱԹԱԼԻ (ԵԱԶԸՃԵԱՆ)

Երկրորդ աշխարհամարտի արդիւնքներու վերջնական հաստատումէն 
ետք 1940-ականներու վերջին, եւ Թուրքիայէն Խորհրդային Միութեան 
տարածքային պահանջներու յետս կոչուելէն ետք 1953-ին, մինչեւ Մեծ 

Եղեռնի 50-ամեակը՝ 1965 թուականը, թուրքերը այնքան ալ հետաքրքրուած 
չէին հայոց հակաթրքական զգացումներով: Ընդհակառակը, Պաղ Պատե-
րազմի հիմքով ՀՅԴ-ի հետ թուրքերու մերձեցումը եւ 1960-ականներուն Միջին 
Արեւելքէն դէպի Ամերիկա-Գանատա ու Աւստրալիա հայոց արտագաղթը 
թուրքերուն հանգստութիւն պարգեւած էր: Հայոց ապրիլքսանչորսեան սգա-
հանդէսները անոնց հանգիստը բնաւ չէին խռովեր: Թուրքերն սկսան 
անհանգստանալ, երբ 1965-ին, մանաւանդ ապրիլին, հայեր սկսան հնչեցնել 
ՀՈՂԵՐՈՒ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ խնդիրը: Զանոնք սարսափի մատնեց, յատկապէս, 
Երեւանի մէջ 24 ապրիլ 1965-ի ժողովրդային ցոյցի ընթացքին բարձրացուած 
«Մեր հողերը, մեր հողերը» նշանաբանը:
Թրքական մտահոգութիւնները այնուհետ արտայայտուեցան իւրաքանչիւր 
խորհրդային-թրքական բարձրամակարդակ հանդիպմներու ընթացքին: 
Օրինակ, 1966-ի Դեկտեմբերին, ԽՍՀՄ-ի վարչապետ Ալեքսէյ Քոսիկինի՝ 
բազմանդամ պատուիրակութեամբ Թուրքիա 8-օրեայ պաշտօնական այցի 
ընթացքին, Թուրքիոյ օրուան վարչապետ Սիւլեյման Տէմիրէլը պատուիրա-
կութեան պատուին երկիցս տուած ճաշկերոյթներու ընթացքին արտասանած 
իր խօսքերուն մէջ անդրադարձած է իր պետութեան նկատմամբ երեւութապէս 
սովետական, խորքին մէջ միայն հայկական հողային պահանջներուն: 20 
Դեկտեմբերի երեկոյեան Թուրքիոյ Ազգային Մեծ Ժողովի (խորհրդարան) 
ընդունելութիւններու դահլիճին մէջ կայացած ճաշկերոյթի իր խօսքին մէջ, իր 
գոհունակութիւնը յայտնելով, որ «Թուրքիայի եւ Սովետական Միութեան 
յարաբերութիւնները վերջին տարիներս զարգանում են դրական ուղիով», ան 
կ’աւելցնէ. «Թուրքիայի Հանրապետութեան ամենաանկեղծ ցանկութիւնն է, 
որ Աթաթուրքի ու Լենինի կողմից ամուր հիմքի վրայ դրուած այդ յարա-
բերութիւնները զարգանան ազգային անկախութեան, տերիտորիալ 
ամբողջականութեան, իրաւահաւասարութեան եւ միմեանց ներքին 
գործերին չմիջամտելու սկզբունքների շրջանակներում» (ԽՍՀՄ-ի ԹԱՍՍ 
լրատուական գործակալութեան «Ա. Ն. Կոսիգինը Թուրքիայում» լրատուու-
թիւնը, «Սովետական Հայաստան» օրաթերթ, Երեւան, 22 Դեկտեմբեր 1966, էջ 
3 (հոս եւ յետոյ ընդգծումները իմս են, Գէորգ): 27 Դեկտեմբերին, այս անգամ 
Սթամպուլի մէջ տուած ճաշկերոյթի ընթացքին, որուն ներկայ եղած են թուրք 
հինգ նախարարներ, որոնց շարքին՝ արտաքին գործոց նախարար Իհսան 
Սապրի Չաղլայանկիլը, Տէմիրէլ կ’ըսէ. «Մենք համաձայնութեան եկանք 
Թուրքիայի եւ Սովետական Միութեան յարաբերութիւններում յարգանք 
ցուցաբերելու, ազգային անկախութեան, իրաւահաւասարութեան, տերի-
տորիալ ամբողջականութեան եւ ներքին գործերին չմիջամտելու 
սկզբունքների շուրջը» (ԹԱՍՍ, «Ընդունելություն Ա. Ն. Կոսիգինի պատվին» 
լրատուութիւնը, «Սովետական Հայաստան», 28 Դեկտեմբեր 1966, էջ 4): 
Ուշագրաւ է, սակայն, այն փաստը, որ այցի աւարտին լոյս տեսած համատեղ 
փաստաթուղթին մեջ, Տէմիրէլի ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ նշած չորս սկզբունքներէն 
զեղչուած է իրարու տարածքային ամբողջականութիւնը յարգելու սկզբունքը 
(ԹԱՍՍ, «Սովետա-թուրքական կոմյունիկե», «Սովետական Հայաստան», 28 
Դեկտեմբեր 1966, էջ 4):
1920-էն ի վեր, թրքական պետութեան մղձաւանջը եղաւ, եղած է ու պիտի մնայ 
ոչ թէ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը, այլ Հայ Դատի ԲՈՒՆ 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ կազմող հողային հատուցումը: Այդ կը վկայեն հայ-
թրքական հակամարտութեան այսպէս կոչուած «կարգաւորման» առ այսօր 
բացայայտուած երեք հանդիպում-բանակցութիւններու մասին մեզի ծանօթ 
տեղեկութիւններն ու անոնց վերլուծումը: Թուարկենք այդ հանդիպումները.
1. Հայկական միջավայրին մէջ այսօր գրեթէ ամբողջովին անյայտ է 
առաջին հանդիպման փաստը: 16 Նոյեմբեր 1977-ին, Զուիցերիոյ Ցիւրիխ 
քաղաքին մէջ կայացաւ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար վերոյիշեալ 
Չաղլայանկիլի եւ ՀՅԴ-ի, ՍԴՀԿ-ի եւ ՌԱԿ-ի երկուական ներկայացուցիչներու 
ԳԱՂՏՆԻ հանդիպումը: Եթէ հանդիպման մասնակիցներէն ՍԴՀԿ-էն Աւետիս 
Տեմիրճեանը եւ ՌԱԿ-էն Հայկ Նագգաշեանը այս մասին հանդէս եկած են 
համապատասխանաբար «Արարատ» եւ «Զարթօնք» օրաթերթերուն մէջ, իսկ 
Նագգաշեանը նաեւ իր «Բերքահաւաք» ժողովածուին մէջ (Երեւան, 2001), 
ՀՅԴ-էն առ այսօր որեւէ ձայն-ծպտուն չէ ելած, մինչդեռ ան այսօր կը 
պահանջէ բացայայտել ՀՀ-ի իշխանութեանց՝ թուրքերու եւ 
ատրպէյճանցիներու հետ յայտնի թէ գաղտնի բանակցութիւններու բոլոր 
մանրամասնութիւնները… Այսօր, այդ հանդիպումէն աւելի քան 44 տարի 
ետք, երեք աւանդականները ՊԱՐՏԱՒՈՐ ԵՆ հայ հասարակութեանը 
ներկայացնել անոր ամբողջական բովանդակութիւնը՝ 
մանրամասնութիւններով հանդերձ, որպէսզի հնարաւորութիւն ունենանք 
աւելի յստակ հասկնալու թուրքերուն «փորացաւը»:
Տեմիրճեանի եւ Նագգաշեանի հրապարակումներուն հիման վրայ ներկա-
յացնենք հանդիպման քանի մը մանրամասնութիւններ: Սկիզբը Չաղլայանկիլ 
կը յայտնէ, թէ ինք քրտական ծագումով թուրք է, եւ ակնյայտօրէն հաճոյանալու 
համար հայ բանագնացներուն, կ’ըսէ, թէ իր մականուան մէջ ԵԱՆ բաղադրիչին 
գոյութիւնը ենթադրել կու տայ, որ իր նախահայրերուն մէջ եղած են նաեւ 
հայեր: Ապա ներկաներէն կը պահանջէ դադրեցնել տարբեր երկիրներու մէջ 
թուրք դիւանագէտներու սպանութիւնները եւ այլ հակաթրքական գործո-
ղութիւնները: Հայ բանագնացները կը պատասխանեն, որ իրենք չեն գիտեր, թէ 
ովքե՞ր են այդ գործողութիւնները կատարողները, հետեւաբար չեն կրնար 
ազդել անոնց վրայ: Այնուհետեւ, Չաղլայանկիլ կը հարցնէ, թէ հայեր ի՞նչ կը 

պահանջեն Թուրքիայէն: Մերինները կը յայտնեն, թէ թուրքերը պէտք է 
ճանչնան Հայոց ցեղասպանութիւնը, հատուցումներ կատարեն եւ ընդունին 
Սեւրի խաղաղութեան պայմանագիրով ու Ուուտրօ Ուիլսընի իրաւարար 
վճիռով Հայաստանի սահմանները: Ասոր վրայ, թուրք նախարարը կ’ըսէ. 
«Կրնայ ըլլալ, որ Թուրքիա օր մը ճանչնայ ձեր ըսած ցեղասպանութիւնը, 
նոյնիսկ մտածէ մահացածներուն համար դրամական հատուցում կատարելու 
մասին (յուշագրողներէն մէկը կը յայտնէ, թէ Չաղլայանկիլ առաջարկած է հայոց 
տալ վճարագիրին [չէք] գումարը իրե՛նք՝ հայերը որոշելու հնարաւորութիւնը), 
սակայն աջ ձեռքի ցուցամատը թափահարելով, սպառնական ձայնով ըսած է՝ 
ՍԱԿԱՅՆ ՉԵՐԵՒԱԿԱՅԷ՛Ք ԱՆԳԱՄ, ԹԷ ԹՈՒՐՔԻԱ ՀԱՅԵՐՈՒԴ ԵՐԲԵՒԷ ՄԷԿ 
ԹԻԶ ՀՈՂ ԿԸ ԶԻՋԻ»: Մէկ խօսքով, ան յստակացուցած է հայ-թրքական 
հակամարտութեան «լուծման» թրքական ԳԼԽԱՒՈՐ պայման-բանաձեւը՝ 
ՀՈՂԻ ԴԻՄԱՑ՝ ՓՈՂ: Այդ բանաձեւը ի զօրու է առ այսօր եւ կը սահմանէ այն 
առաւելագոյնը, որ Թուրքիա կրնայ զիջիլ, եթէ, անշուշտ, տրամադրութիւն ունի 
զիջելու, մանաւանդ հայոց 2020-ի աշնանային ծանր պարտութենէն ետք:
2. «Հայ-թուրքական հաշտեցման յանձնաժողով», «Ֆութպոլային 
դիւանագիտութիւն» եւ Ցիւրիխեան արձանագրութիւններ.- Երկար կանգ չեմ 
առներ ասոնց վրայ, քանի որ ընդամէնը 13-21 տարուայ պատմութիւն ունին 
եւ մանրամասնութիւնները բոլոր հետաքրքրուողներուն բաւականաչափ 
յայտնի են:
2001-ին Ժնեւի մէջ յայտարարուեցաւ «Հայ-թուրքական հաշտեցման 
յանձնաժողով»ի ծնունդը։ Անոր մաս կը կազմէին նախկին դիւանագէտներ, 
քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ: Ան կը վայելէր սիոնական 
շրջանակներու մօտիկ հայկական կազմակերպութիւններու բացայայտ, նաեւ 
ՀՀ-ի քոչարյանական իշխանութեանց չյայտարարուած զօրակցութիւնը: Նոյն 
տարուան 9 Յուլիսին Յանձնաժողովը հրապարակեց իր գործունէութեան 
հիմնական սկզբունքները:
Այս յանձնաժողովն ալ, Սերժիկ Սարգսեանի տարփողած «Ֆութպոլային 
դիւանագիտութիւն»ն ալ, Ցիւրիխեան արձանագրութիւններն ալ սկիզբէն իսկ 
մեռելածին էին, քանի որ հայ ժողովուրդին ջախջախիչ մեծամասնութիւնը դէմ 
էր այդ քայլերուն: Ուշագրաւը սակայն այն է, որ հայ-թրքական բանակցու-
թիւնները կը ծնին կամ կը կայանան Զուիցերիոյ մէջ՝ Ժընեւ կամ Ցիւրիխ 
քաղաքներուն մէջ, որոնք միջազգային ֆինանսական կարեւոր կեդրոններէն 
են: Այս փաստը ամբողջովին կը տեղաւորուի վերոյիշեալ ՀՈՂԻ ԴԻՄԱՑ՝ ՓՈՂ 
բանաձեւի տրամաբանութեան մէջ՝ անշուշտ սիոնական շրջանակներու 
միջնորդական առաքելութեամբ (այս մասին եւս քիչ բան յայտնի է, սակայն կան 
փաստեր, որ այս շրջանակները փորձած են ու կը փորձեն Հոլոքոսթի արդիւնա-
բերութեան կողքին ստեղծել Հայոց ցեղասպանութեան արդիւնաբերութիւն, 
Holocaust Industry, Armenian Genocide Industry):
3. Բանակցութեանց ներկայ փուլը՝ թուրք աղուէս դիւանագէտ Սերտար 
Գըլըճի եւ դիւանագիտական գիտելիք ու փորձ չունեցող Ռուբէն Ռուբինեանի 
միջեւ.- Եթէ Ցիւրիխեան արձանագրութիւններէն առաջ, Ս. Սարգսեանը 
աշխարհի հայաշատ գաղութները շրջեցաւ՝ հայութեան կարծիքը իբր թէ 
հարցնելու եւ հաշուի առնելու կեղծաւոր քայլով, ապա մերօրեայ 
բանակցութեանց պարագային, նոյնիսկ այդ ձեւականութիւնը չեղաւ, ինչը յղի 
է ազգային պառակտման խորացման վտանգով, մանաւանդ, որ սփիւռքի մէջ 
մեծ կշիռ ունեցող ՀՅԴ-ն այս հարցը արդէն սկսած է շահագործել 
իշխանութեան վերստին հասնելու նպատակներով: Առանց սփիւռքի 
նեցուկին, ՀՀ-ի իշխանութեանց՝ թուրքերու հետ լեզու գտնելու ամէն քայլ 
դատապարտուած է ի վերջոյ ձախողութեան: Թուրքերն ալ գիտեն այս, 
սակայն անոնք մտնելով բանակցութեանց խաղին մէջ, արդէն ի սկզբանէ 
ապահոված են յաղթաթուղթ մը՝ Հայոց ազգային պառակտման խորացումը, 
այսինքն՝ ՀՀ-ի դիրքերուն ա՛լ աւելի թուլացումը, որով շատ աւելի զիջումներ 
կարելի է կորզել վերջինէս, մանաւանդ եթէ անոր խոստացուին տնտեսական 
ինչ-ինչ խայծեր: Իսկ ՀՀ-ի մէջ չեն պակսիր արժանապատուութիւնը իրենց 
քսակին չափով գնահատող «կռզոներն» ու «լֆիկները»…
Ի տարբերութիւն հայութեան, միջազգային ու տարածաշրջանային խաղացող-
պետութիւնները կ’ողջունեն վերջին օրերուն սկսուած բանակցութիւնները: 
Նոյնիսկ հակոտնեայ շահեր ունեցող ԱՄՆ-ն ու Իրանը համակարծիք են այս 
կապակցութեամբ, անշուշտ՝ իւրաքանչիւրը իր պետական շահերէն մեկնելով:
Չափազանց դժուար է, եթէ ոչ անհնարին, համաշխարհային այս ճնշման ու մեր 
ծանր պարտութեան պայմաններուն մէջ հրաժարիլ մեզի ՊԱՐՏԱԴՐՈՒԱԾ այս 
բանակցութիւններէն:



ՉորեքշաբÃÇ, 26 Յունուար 2022 8Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Տխուր Իրականութեան Մը Պատմականը

Թարգմանեց` ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

Հաւանաբար որեւէ կարեւորութեան նկատառում չունենայ այս յօդուածը 
շատերու մօտ, սակայն նկատի ունենալով Միացեալ Նահանգներու 
յառաջիկայ Նոյեմբեր ամսուան տեղի ունենալիք պետական կարգ մը 

գրասենեակներու բարձրաստիճան պաշտօնեաներու ընտրութիւնները, առաւել 
եւս, պետութեան ո՛չ հլու հնազանդ հետեւորդ գրաւոր լրատուական աղբիւրներու 
ու հեռուստատեսիլի կայաններու ներկայ իշխանութեան դէմ բարձրականչ 
ընդվզումի կոչերը, որոնք մեծ շրջանակներու մէջ նման են եռացող՝ կափարիչը 
փակ կաթսայի մը, որը որեւէ վայրկեանի մէջ ենթակայ է պայթումի, նման երկրին 
այժմու ներքին քաղաքական պիրկ կացութեան, արժանի է նկատի առնել եւ ըստ 
այնմ պատրաստուիլ ներքեւի յօդուածին քարոզչական միտքը կարդալէ ետք:
Ժողովրդային նշանաւոր առած մը կ՝ըսէ՝ «ժամանակը գետի մը նման է: Հոսող 
ջուրին կրկին չես կրնար դպչիլ, որովհետեւ նոյն ջուրը այլեւս պիտի չվերա-
դառնայ:»
Ներքեւի խօսքերը զղջման, ցասումի, ափսոսանքի, յանցանքի կամ կոչի արտա-
յայտութիւններ կրնան ըլլալ, առանց որեւէ մեկնաբանութեան, այդ թողելով 
ընթերցողին հայեցողութեան:
Սոյն ուղերձը ներկայացուած էր Ֆրէնքլին Կրահամին (First Baptisit Church-ի 
գլխաւոր առաջնորդին)  կողմէ, Ֆլորիտա նահանգի Ճէքսօնվիլ քաղաքի եկեղե-
ցիներէն մէկուն մէջ:
«Ամերիկեան երազը» աւարտած է: Ներկայ իշխանութեան պաշտօնէութիւնը 
իր առաջին իսկ ժամանակաշրջանին, արու սպիտակ քրիստոնեայ ժողովուրդի 
հրիտակի դագաղին վերջին գամը գամեց: Անոնց, որոնք գտան, երկրախուզեցին, 
ռահվիրայ եղան, ճամբայ հարթեցին, հաստատուեցան, զարգացուցին ու բարգա-
ւաճեցին աշխարհի մեծագոյն հանրապետութիւնը մարդկային պատմութեան 
մէջ:
Սեւամորթներ, լատիններ, իգական սեռի իրաւունքներու ջատագովներ, 
միասեռականներ, պետական պաշտօնեաներ, աշխատաւորներու միութիւններ, 

մթնոլորտի բարեփոխման ջատագով ծայրայեղականներ, մամուլ, Հոլիվուտի 
(ֆիլմերու) արտադրութիւններ, «պաշտօնական տարազներով» երիտասարդներ, 
յաւիտեան «կարիքաւորներ», ժամանակագրուած անգործներ որոնք չեն 
փափաքիր աշխատիլ, անօրէններ եւ «ընկերակից ճամբորդներ», այսօր 
կործանած են Նօրմըն Ռաքուէլի Ամերիկան:
Դուք, ձեր քուէներով պիտի չկարենաք այլեւս գերազանցել վերոյիշեալ 
մարդիկ: Մեր  իրաւունքները որոնք արտօնեցինք մեզմէ խլելու, պիտի վերա-
կանգնուին միայն անհատական ընդդիմական եւ անգոսնական ջանքերով, 
որոնք անհնազանդութեան եւ հակահետեւողական  արարքներ պիտի դառնան: 
Այդ իրաւունքներու վերականգնումը պիտի իրագործուի միայն մոլեռանդ 
հաւատացեալներու կողմէ եւ ո՛չ չափաւոր կամ ամչկոտ, կամ դժուար հասանելի 
հանրապետականներով որոնք միայն անուամբ են հանրապետական: Այդ 
իրաւունքներով միայն պիտի կարենանք ուղղել այս նաւը եւ վերահաստատել 
այս երկիրը իր նախկին կարգավիճակին:
Ինձ նման  մարդիկ բոլորովին անպատեհ են ներկայ քաղաքական դաշտին մէջ 
եւ ես շատ հաւանաբար այլեւս բնաւ պիտի չկարենամ օրինապէս արտայայտուիլ 
կամ մտահոգուիլ վերոյիշեալ խմբակցութիւններու եւ միութիւններու դէմ որոնք 
մեր մշակոյթը, ժառանգութիւնն ու սովորութիւնները յանձնած են կորուստի 
առանց մէկ փամփուշտ կրակելու:
Ամերիկեան սահմանադրութիւնը փոխարինուած է «Սաուլ Ալինսքի»-ի  «արմա-
տականներու օրէնք»-ով եւ Շիքակոյի խաբեբայ փաստաբան Տէյվիտ Էքսըլռոտի 
եւ միջազգային ընկերվարական Ճորճ Սօրօսի միատեղ գործակցութեամբ կը 
խաղցնեն ասր (պէժ) պաճուճապատուածը (puppet) մեզ տանելով «Աշխարհի 
Նոր Հրամայականի» երկրորդ արարին:
Թատերգութեան վարագոյրը իջած է արդէն եւ վնասազերծումը արդէն ուշ, իսկ 
պատմականը աւարտած:
Մեր յաջորդ սերունդը պիտի վտանգէ իր կեանքը, ունեցուածքն ու հաւատքը 
վերականգնելու համար այն հանրապետութիւնը որը  կամաց կամաց կոտրտեց 
այս երկչոտ սերունդը, «սպիտակի յանցանքին եւ քաղաքականօրէն ճշգրտու-
թեան» պատրուակներով:»

Մեր կարծիքով, հարկաւոր է մեր այս տկար կացութեան մէջ, դիւանագիտա-
կան հմուտ քայլերով անընդհատ ձգձգել այս բանակցութիւնները՝ մինչեւ 
տեսնենք, թէ ո՛ւր կրնան հասնիլ աշխարհաքաղաքական բուռն զարգացումնե-
րը աշխարհի ու յատկապէս տարածաշրջանին մէջ՝ Ուքրանիա, Վրաստան, 
Սուրիա եւ այլուր: Ներկայ պայմաններուն մէջ հայկական կողմը հայկական 
կողմը ուրիշ ելք չունի բացի զիջումներու համաձայնելէ, որոնք անխուսափելիօ-
րէն, ժխտական ճակատագրական հետեւանքներ պիտի ունենան մեզի համար: 
Բացառուած չէ, որ ռուս-թրքական ներկայի կիսասիրաբանութիւն-կիսահա-
կադրութիւնը վերափոխուի երկուքին միջեւ բացայայտ եւ համընդհանուր 
հակամարտութեան՝ հայ-թրքական բանակցութիւններուն վրայ անոնց ձգելիք 
ուղղակի հետեւանքներով, ընդհուպ մինչեւ այդ բանակցութեանց սառեցումը 
կամ դադրեցումը:
Իսկ եթէ ՀՀ-Թուրքիա բանակցութիւնները յանգին համաձայնագիրի ստո-
րագրման, ուր էական-ճակատագրական զիջումներ պարտադրուած ըլլան 
հայութեան, հարկաւոր է այսօրուընէ պատրաստուիլ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԵԱՄԲ պատմութեան աղբանոցը նետելու այդ 
համաձայնութիւնը եւ զայն հաւանական ստորագրող հայ իշխանաւորները: 
Ասոր նախադէպը մենք տեսանք քառասնամեակ մը առաջ: 1982-ի ամռան 
Լիբանան ներխուժած եւ երկրին երկու երրորդը գրաւած Իսրայէլը Լիբանանին 
պարտադրեց 17 Մայիս 1983-ի պարտուողական համաձայնագիրը, սակայն 
լիբանանցի ժողովուրդին մեծ մասը մերժելով մերժեց զայն եւ անձնասպանա-
կան գործողութիւններով ու դիմադրական այլ ձեւերով պատառոտեց այդ 
համաձայնագիրը, որու մասին այսօր կը յիշեն միայն պատմաբաններն ու 
քաղաքականութեամբ զբաղուողները միայն:
Պատրա՞ստ ենք յանուն մեր հողի, պատուի եւ ապագայի՝ անգամ մը եւս 
մեռնելու՝ արժանապատիւ ապրելու համար: Ահա ա՛յս է այսօր բուն հարցը 
հայութեան համար: Բարեբախտաբար, ՀՀ-ի մէջ այսօր կը պատրաստուին այդ 
պայքարին նուիրուող հայորդիներ, որոնք կը թրծուին իրենց կեանքին իսկ 
գինով ամէն պարտուողական ծրագիր տապալելու գաղափարով՝ ռազմական 
եւ բժշկական համապատասխան գիտելիքներ ստանալով, մարզումներով ու 
գաղափարական դաստիարակութեամբ:
Իսկ այս ուղղութեամբ սփիւռքը, բացի խորհուրդներ տալէ, ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ի՞նչ 
կ’ընէ: Այս հարցումին պատասխանը չունինք եւ հորիզոնին վրայ իսկ բան չենք 
տեսներ…
Այս խմբագրականին վերնագիրը կը կրկնէ հասարակական գործիչ Զարեւանդի 
(Զաւէն Նալպանտեան, 1890-1973) 1926-ին լոյս տեսած գրքոյկին խորագիրը: 
Գրքոյկի առաջին հրատարակութենէն գրեթէ դար մը անցած է, եւ հարցումին 
պատասխանը յստակ է՝ չե՛նք հաշտուած թուրքին հետ: Ինչո՞ւ: Պատասխանը 
դարձեալ յստակ է՝ որովհետեւ մեզ եթէ ոչ իբրեւ ազգ, այլ առնուազն իբրեւ 
հայկական ազգային պետութիւն վերացնելու ռազմավարական նպատակ 
ունեցող թուրքին հետ հաշտուելու ո՛չ մէկ ընդհանուր եզր ունինք: Կը մնայ, որ 
այս տարրական ճշմարտութեան գիտակցին ՀՀ-ի այսօրուան ու վաղուան 
իշխանութիւնները: Այլընտրանքը, ինչպէս ըսինք, ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆՆ Է:

Խմբագրական «Գեղարդ»-ի
Keghart.org

Կրնա՞նք Հաշտուիլ Թուրքին Հետ Լուրեր Աշխարհէն
«Հրանդ Տինքի Սպանութեան Գործը Կը Կոծկուի». 
Կարօ Փայլան
Սկիզբը Էջ 01

«Դժբախտաբար, 15 տարի է՝ դատապարտուած ենք ապրելու առանց Հրանդ 
Տինքի, որ շարունակ կը քարոզէր միասին ապրիլ»,- յայտարարած է Փայլանը 
խորհրդարանին մէջ։
«Այդ օրերուն, պետութեան ներսի խաւարը որոշած էր լռեցնել Հրանդ Տինքը 
եւ 2007 թ. Յունուար 19-ին, Հրանդ Տինքը սպաննուեցաւ կազմակերպուած 
յանցագործութեամբ։ Սպանութիւն, որուն մասնակից եղած է պետութիւնը»,- 
ըսած է պատգամաւորը  եւ ընդգծած, որ թրքական պետութիւնը այդպէս ալ չէ 
առերեսուած իր ներսի խաւարին։
Փայլան նաեւ անդրադարձած է ամիսներ առաջ Թուրքիոյ ներքին գործոց 
նախարար Սուլէյման Սոյլուի՝ ուղիղ եթերի ընթացքին ըրած յայտարարութեան, 
որմէ կ՝ենթադրուէր, որ Հրանդ Տինքի գործով դատապարտուած Էրհան Թունճելը 
կապ ունի թուրք յայտնի քրէական հեղինակութիւն Սետաթ Փեքերի հետ։
«Այդ օրէն (Սոյլուի յայտարարութենէն-խմբ.) անցած է 8 ամիս, ոչ մէկ դատա-
խազ գործի չէ անցած, եւ Սուլէյման Սոյլուն չէ գացած դատական մարմին՝ 
յայտնելու, թէ ինչ գիտէ այդ մասին։ Անգամ ասիկա ցոյց կու տայ, որ Տինքի 
սպանութիւնը խաւարի մէջ պահելու կամքը դեռ կը պահպանուի Անգարայի 
մութ միջանցքներուն մէջ»,- շեշտած է ան։

Աւստրալիոյ Յունական Եւ Կիպրական 
Համայնքները Կառավարութեան Կոչ Ուղղած Են 
Ճանչնալու Օսմանեան Կայսրութեան Գործած 
Ցեղասպանութիւնները
Աւստրալիոյ Մելպուրնի եւ Վիքթորիոյ յունական համայնքի նախագահ՝ Պիլ 
Փափաստերկիատիս եւ Մելպուրնի եւ Վիքթորիոյ կիպրոսեան համայնքի 
նախագահ՝ Թէօ Ֆեոֆանուս, Աւստրալիոյ Փոնտական դաշնութեան աջակցու-
թեամբ նամակ ուղարկած են վարչապետին՝ յորդորելով կառավարու-
թեան պաշտօնապէս ճանչնալու Օսմանեան կասյրութեան մէջ 1915-1923 
թուականներուն հայերու, ասորիներու, յոյներու եւ քրիստոնէական այլ 
փոքրամասնութիւններու դէմ կատարուած ցեղասպանութիւնը, տեղեկացուցած 
է neoskosmos-ը։
Նամակը յաջորդած է 2021-ի Նոյեմբեր 29-ին Ներկայացուցիչներու պալատի 
միաձայն ընդունած առաջարկին, որով կոչ կ'ընէր կառավարութեան պաշտօ-
նապէս ճանչնալ ցեղասպանութեան աքթերը։
Առաջարկը արժանացած է խորհրդարանի հաւանութեան։
«Այն ամէնը, ինչ խնդրած ենք վարչապետէն, իսկ իրականութեան մէջ կը 
խնդրենք նաեւ ընդդիմութեան ղեկավարէն, միաձայն որոշումը յարգելն է, որ 
ընդունած է խորհրդարանը, եւ գործել անոր համապատասխան»,- ըսուած է 
համայնքներու նախագահներու համատեղ յայտարարութեամբ։
2021-ի դրութեամբ  աշխարհի 31 երկիր ճանաչած է ցեղասպանութիւնը, 
ներառեալ ԱՄՆ, Ֆրանսա, Իտալիա, Պրազիլիա, Շուէտ, Հոլանտա, Աւստրիա, 
Դանիա եւ Վատիկան։
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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

President of Armenia informs about his 
decision to resign

PM Pashinyan comments on resignation of 
Armen Sarkissian

White House vows tougher 
sanctions on Russia compared 
to 2014

Armenia wants to establish 
relations with Turkey without 
preconditions. Pashinyan

NATO not planning to deploy 
forces in Ukraine – Secretary 
General

5 countries evacuate their 
diplomats from Ukraine amid 
rising tensions with Russia

President of Armenia Armen 
Sarkissian informed about his deci-

sion to resign, ARMENPRESS was 
informed from the press service of the 
President’s Office.
“In the early 1990s, as a result of great 
geopolitical changes, our people were 
given the greatest opportunity to create 
their own independent state. Our mis-
sion was not to replace one flag with 
another, but to build a country that after 
centuries would ensure the security, 
progress, and prosperity of Armenians 
again.
I emphasize that the main meaning 

Prime Minister of Armenia Nikol 
Pashinyan does not consider it 

appropriate to comment on Armen 
Sarkissian’s statement on the motives 
for resigning from the post of President 
of Armenia, ARMENPRESS reports he 
said during an online press conference 
organized for the representatives of 
mass media and non-governmental 
organizations.
“The decision was made by the 
President. I learned about it hours 
before it was made public. He called 
me 3.5 hours before the publication 
yesterday, and we talked about it. I 
asked the President of the Republic if he 

of having an independent state is the 
ability to assume and bear responsibil-
ity, when we realize that only we, as a 
single body, are the builder of our own 
victories, the culprit of our own defeats.
Inspired by such a historic opportunity, I, 
like many of my compatriots, dedicated 
myself to that mission. For various rea-
sons, my participation at various stages 
varied, but I did not stop believing in 
our ultimate national success. And that 
was my main motivation for agreeing 
to assume the post of the President of 
Armenia.

was discussing the issue with me or he 
just informed me that he had made the 
decision. I tried to understand whether 
the decision was subject to discussion 
or not. After that, he said he had made 
a decision,” Pashinyan said.
He noted that the positions of the 
President of the Republic regarding the 
Constitution were known earlier. “During 
the previous question-and-answer ses-
sion, when we were discussing the topic 
of constitutional amendments, I said that 
my position in this regard differs slightly 
or significantly from the position of the 
President of the Republic. 

The financial sanctions that the United 
States intends to impose on Russia 

in the event of an escalation of the situa-
tion in Ukraine will be more severe than 
the 2014 sanctions, ARMENPRESS 
reports the White House informed.
RIA Novosti reports that during a briefing 
a senior official of the US Presidential 
Administration stated that the current 
change in the value of the ruble reflects 
the importance of the economic sanc-
tions that the United States is ready to 
apply. He reminded that after the unifi-
cation of Crimea in 2014, the Russian 
ruble depreciated by 50% due to sanc-
tions against the Russian Federation, 
and the Central Bank of Russia spent 
25% of its reserve fund to maintain 
currency stability.
Today, as international tensions over 
Ukraine deepen, the Russian ruble 
continues to fall due to growing geo-
political risks. According to Russian 
media, 1 dollar costs 79 rubles, and 1 
euro - 89 rubles.

NATO Secretary General Jens 
Stoltenberg has announced that the 
alliance will not deploy troops in Ukraine, 
ARMENPRESS reports “Ria Novosti” 
writes, referring to Stoltenberg’s inter-
view with CNN.
As Russia-NATO military-political ten-
sions over Ukraine escalate, Russia and 
the United States are holding talks at the 
levels of presidents, foreign ministers 
and lower levels to avoid further esca-
lation. The main concern of Washington: 
the alleged threat of Russian troops 
invading Ukraine, Moscow’s concern is 
NATO expansion to the East, including 
Ukraine’s possible membership to the 
North Atlantic Alliance.

Amid rising military and political 
tensions in Ukraine, five coun-

tries - the United States, the UK, 
Germany, Canada and Australia - have 
announced the decision to evacuate 
some of their diplomats and their fam-
ilies from Ukraine.
ARMENPRESS reports Foreign minis-
ter of Ukraine Dmytro Kuleba said only 
four embassies of the 129 diplomatic 
missions in Ukraine - the United States, 
Britain, Germany and Australia- had 
informed of the decision to evacu-
ate their staff. The decision was later 
announced by the Canadian Foreign 
Ministry.
According to TASS, sources of the 
Japanese Kyodo reported that the 
Japanese government is also consid-
ering the need to evacuate its citizens 
from Ukraine, including embassy staff.
According to TASS, the Ukrainian 
Foreign Minister considers the decision 
of these countries premature. According 
to the Ukrainian authorities, there are 
no real grounds for that.

Armenia wants to establish relations 
with Turkey without preconditions, 

ARMENPRESS reports Pashinyan said 
during an online press conference orga-
nized for the representatives of mass 
media and non-governmental organi-
zations.
“Do we want to open the Armenia-Turkey 
border? Yes, we are sincere in that posi-
tion. It did not happen then (ed. In 2009), 
now we must try to take into account the 
previous experience,” he said.
Answering the question to what extent 
it is possible for Turkey to put forward 
preconditions for the normalization of 
relations again, Pashinyan emphasized. 
“Yes, there were no preconditions in the 
Armenian-Turkish protocols of 2009, but 
later preconditions appeared. 
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COLUMBIA COUNCIL

PASSES ARMENIAN

GENOCIDE
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WASHINGTON, D.C. – Following

the historic and overwhelming biparti-

san passage of the Armenian Genocide

resolution in the U.S. House of Repre-

sentatives, the District of Columbia

Council approved a resolution affirming

the Armenian Genocide, reported the

Armenian Assembly of America.

The resolution is “to recognize and

reflect on the 104th anniversary of the

1915 Armenian Genocide and on the im-

portance of educating District of Colum-

bia residents on the Armenian

Genocide.”

“The Armenian Assembly of Amer-

ica welcomes the passage of this resolu-

tion, and especially applauds the

emphasis on the importance of educa-

tion,” Executive Director Bryan Ardouny

stated.

For a complete list of U.S. states that

issued resolutions and proclamations

recognizing the Armenian Genocide,

visit the Armenian National Institute’s

website at www.armenian-genocide.org.
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The Armenian

American Mu-

seum and Cul-

tural Center of

California has

announced the

selection of
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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.

NOR OR ENG.Dec 5:Layout 1  12/3/19  3:08 PM  Page 1

Գաղափարական

Press Release 

Community News

ACYO Annual Convention Held Virtually 

Keeping Up With The Digital World

The ACYO-WD held its Annual 
Convention on Saturday, January 15th, 
reviewing the activities and accomplish-
ments of the past year and sharing 
updates on the coming year. Some of 
the topics discussed during the virtu-
al conference included the in-person 

Senior Retreat and Christmas Day 
Service Event and Fellowship.
ACYO also hosted productive virtual 
discussions and fundraisers for Artsakh 
in both 2020 and 2021.
Elections were held for Central Council, 
Nominating Committee and Auditing 

Committee. A heartfelt farewell goes 
to outgoing Central Council members 
Victoria Amran, Kevin Kestekyan, 
Nerces Der-Aprahamian, and Andrew 
Hagopian for their years of dedicated 
service to the ACYO.
The following members will continue to 
serve on the Central Council including 
Alen Ashikian, Ossanna Amran, and 
Tamar Chavdarian.
A warm welcome to following newly 
elected members Ariana Garabedian, 
Karo Boyadzhyan, Artin Vartani, and 

Natalie Agazarian.
In his message to the youth, His 
Eminence Archbishop Hovnan Derderian 
encouraged the ACYO to become 
ambassadors of Christ in their circles 
and communities, to utilize and cherish 
the sacred teachings of the Armenian 
Church, to promote the values of an 
Armenian Christian family and to pay 
homage and honor the memory of the 
brave soldiers who fell while protecting 
their ancestral Christian homeland.

C. & E. Merdinian Armenian Evangelical School Launches National Search for
Principal

SHERMAN OAKS, CA — The Board of Directors of the Charlotte & Elise Merdinian

Armenian Evangelical School has begun an extensive search for a principal to lead its

Pre-K–8 curriculum. The new principal will be responsible for building and developing the

school’s leadership team and ushering in a new era of student learning and cultural and

spiritual development.

“As the landscape of elementary and middle school education evolves and the focus on

unique student needs expands, we are excited to execute a renewed vision for the future of

Merdinian led by an administrator with boundless creativity and sharp intuition,” said Tzoler

Oukayan, chair of the Merdinian Board of Directors. “We look forward to working with and

supporting the new principal to advance Merdinian’s mission of providing young minds with

a superior academic experience anchored by Armenian Christian values.”

The ideal candidate will have a master’s degree and/or have completed post-graduate work

in school administration, curriculum and instruction, or a related field. They must have valid

California administrative and/or teaching credentials and five years of teaching and/or

administrative experience. Armenian language skills and an understanding of Armenian

Christian values are preferred.

All qualified applicants are encouraged to apply by submitting a letter of interest and resume

to board@merdinianschool.org.

About C. & E. Merdinian Armenian Evangelical School

Established in 1982, the C. & E. Merdinian Armenian Evangelical School is the only

Armenian Evangelical School in the United States. The school offers a broad-based

curriculum that fosters academic excellence, high moral values, and spiritual enrichment in

the Armenian Evangelical tradition. The school strives to create a safe and nurturing

environment where every student receives personal attention to become a successful and

responsible individual.

Armenian-Language Literature, Now 
More Accessible Than Ever
Vlume, a vast Armenian digital library, is 
becoming a go-to address for readers 
around the world
The Armenian Communities Department 
of the Calouste Gulbenkian Foundation 
is happy to announce the continu-
ation of its partnership with Vlume. 
The Foundation’s support will enhance 
Vlume’s electronic library to include 
more works of Armenian literature — 
both in the Eastern and Western branch-
es of the language.
The Department continues to collab-
orate with Vlume to breathe new life 
into Armenian literature by sponsoring 
digitization efforts as well as the creation 

of new content. Under the banner of 
this partnership various e-books and 
audiobooks, as well as one animated 
series have already been published. 
Through the current collaboration, 180 
more e-books and 125 audiobooks will 
be added to the library by 2023.
Vlume enables users to read and listen 
to Armenian books on their smart-
phones, tablets and computers; to learn 
more about the platform please visit: 
https://vlume.com/
For further information on the pro-
grammes of the Armenian Communities 
Department of the Calouste Gulbenkian 
Foundation please visit: https://gul-
benkian.pt/armenian-communities/ and 
subscribe to our newsletter.
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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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Making this important decision, I was relying on the proposal made to me, according 
to which the new presidential institution will have tools, opportunities to influence 
foreign policy, economic, investment policy, relations with the Diaspora, as well 
as to promote national interests in the international arena, create new scientific - 
educational and a high-tech environment.
Some time later the developments of April-May of 2018 took place…
One can ask why I did not resign at that time? The answer is obvious, because of 
the responsibility I assumed as the President of the Republic. I was obliged to do 
everything in my power to rule out further deepening of the internal division, possible 
clashes, which could lead to extremely negative consequences. I also sought to 
use my reputation and connections gained throughout my many years of work, 
my international political and economic potential to build a strong, stable state.
Again, another question may arise why the President failed to influence the political 
events that led us to the current national crisis. The reason is obvious again - the 
lack of appropriate tools, tools with which any state official is endowed by only 
one document - the Constitution. The roots of some of our important problems 
are hidden in the current Mother of all Laws.
We have a paradoxical situation when the President has to be a guarantor of 
statehood without actually having any real tool. The Constitution also presupposes 
the supremacy of one institution over another, creates obstacles for well-known 
Diaspora specialists to participate in the management of state institutions of their 
historical Homeland, and so on.
We are a parliamentary republic in its form, but not in content. The purpose of my 
proposal was not to move from one model of government to another (parliamentary 
to semi-presidential or presidential), but to create a state system based on checks 
and balances. Without that, it is difficult to talk about significant achievements, 
because progress and success can be achieved only in the conditions of a pre-
dictable, harmonious system.
I am glad that a commission for constitutional amendments has been set up, for 
which I thank the Government. I hope that eventually the constitutional changes 
will take place, and the next president and the presidential institution will be able 
to work in a more balanced, coordinated environment.
We live in a unique reality, a reality where the President cannot influence matters 
of war or peace.
Reality, where he cannot veto the laws that he considers inexpedient for the state 
and the people.
Reality, when the President’s opportunities are perceived not as an advantage for 
the state, but as a threat by various political groups.
A reality where the President is unable to use most of his potential to solve systemic 
domestic and foreign policy problems.
A reality where the world is in a constant turbulence zone, but the President does 
not have a constitutional tool to help his country.
A reality where the Head of State, sometimes his family, is targeted by various 
political groups. The latter are not so much interested in the achievements of the 
presidential institution for the benefit of the country as in my past, various conspiracy 
theories and myths. This “concern” towards me goes beyond morality, ultimately 
directly affecting my health.
I have been pondering for a long time, I have decided to resign from the post of 
the President of the Republic after working actively for about four years.
That decision is not emotional at all, it stems from a certain logic.
The President does not have the necessary tools to influence the radical processes 
of domestic and foreign policy in these difficult times for the country and the nation.
At this difficult time for our state, when national unity is needed, the presidential 
institution should not be the target of gossip and conspiracy theories, thus diverting 
public attention from the most important issues.
Today, more than ever, we need meaningful, well-thought-out actions. Otherwise, 
we, the Armenians of the whole world, will not achieve the goal of our mission, we 
will find ourselves in the margins of history.
We have no right to make mistakes anymore!
In the end, I would like to express my special gratitude to our citizens, our com-
patriots in the Diaspora, for their perseverance, endurance, patience and courage 
in these difficult times for the country.
Special thanks to the soldiers and officers of our brave army, my homage to the 
families of the heroes who sacrificed their lives for our Motherland.
I also thank all the staff of the Office of the President of the Republic, my colleagues 
in state structures for the effective joint work”, reads the President’s message.

Kristinne Grigoryan passes confirmation vote to 
become next Human Rights Defender of Armenia
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News from Armenia & Artsakh

President of Armenia informs about his 
decision to resign

Armenia wants to establish relations with 
Turkey without preconditions. Pashinyan

COVID-19 vaccinations show their effectiveness 
even in presence of changing strains - Armenia 
health minister

We cannot guarantee that this will not 
happen again. We need to understand 
how interested the parties are. The 
process is transparent from the very 
beginning of the political negotiations. 
This has never been the case before.”
The Armenian PM mentioned that they 
have no secrets from the public. “Our 
policy will be in the realm of public 
announcements. But constantly leaking 
working information will not benefit the 
process.”
Referring to the failure of the 2009 pro-
cess, Pashinyan noted that there were 
factors that were different at that time. 

“At that time, the negotiations were con-
ducted by the President on the Turkish 
side and the Armenian President on the 
Armenian side. But at that time Turkey 
was a country of parliamentary model of 
government. It is true that the President 
of Turkey was a representative of the 
ruling political team, but nevertheless, 
he was not the head of the country, the 
Prime Minister was the head. The dia-
logue is now taking place under a man-
date given by the President of Turkey. 
In other words, this is one of the factors 
that can have a certain impact on the 
process, hopingly, a positive impact”, 
the PM said.

Kristinne Grigoryan will officially assume 
the duties of Human Rights Defender of 
Armenia after incumbent Human Rights 
Defender Arman Tatoyan’s term in office 
ends on February 23.
Grigoryan passed a confirmation vote 
in parliament on January 24.
Out of the 107 MPs, only 68 took part 

in the vote, all of whom voting in favor. 
The opposition boycotted the vote.
Grigoryan, who most recently served 
as First Deputy Minister of Justice, was 
nominated for the position of Human 
Rights Defender by the ruling Civil 
Contract Party.

Vaccinations against COVID-19 show 
their effectiveness even in the presence 
of changing strains, Minister of Health 
of Armenia Anahit Avanesyan said at a 
press conference.
She said that in 2021 they continued 
the fight against the pandemic and also 
launched the vaccination process. The 
minister said they managed to provide 
people with almost all types of the 
COVID-19 vaccine. In addition, mobile 
vaccination sites and mobile teams 
visiting home were created which were 
ensuring the vaccination process.
“Unfortunately, in the first half of 2021 
the vaccination process was quite slow, 
but thanks to the large-scale information 
campaigns and public awareness-rais-

ing activities we managed to boost it in 
autumn, and today as well these works 
continue. As of this moment, the number 
of citizens who received the first dose 
reaches almost 1 million. We already 
started the large-scale use of booster 
shots, and urge the citizens to get that 
booster shot six months after being fully 
vaccinated”, the minister said.
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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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Arpi Barsam Obituary
Born: April 10, 1948

Passed away: January 17, 2022

Bring your family’s history back to life!

Family letters, postcards, diaries, 
and more...

Please reach out for quotes

Website: norayr.daduryan.com
Email: norayrdaduryan@gmail.com

NORAYR 
DADURYAN

Armeno-Turkish
Translation Services 

From Armeno-Turkish to Armenian and 
English languages. 

Arpi Barsam, beloved wife of 
Robert Barsam, loving mother of 
three, and grandmother to seven 
passed away unexpectedly in her 
home on Monday, January 17, 
2022 at 8:40 pm. 
She is survived by her husband 
Robert Barsam, daughter and son-
in-law, Tina and William Fuentes, 
son and daughter-in-law Raffi and 
Hasmig Barsam, daughter and son-
in-law Helena and John Tokatlian, 
grandchildren, Jake and Anthony 
Tokatlian, Ariana, Alina, and Amelie 
Barsam, and Sarine and Sevana 
Fuentes. She is one of six children. 
Her siblings are Elise Jevardian 
and husband Greg (deceased), 
Rev. Father Jiyrar Tashjian, Kevork 
Tashjian (deceased) and his wife 
Shoghig, Khachig Tashjian and 
his wife Hilda, and Lena Beylerian and her husband Nurel. Her sister-in- 
laws Silva (deceased) and Gizelle. As well as a host of loving nieces and 
nephews and their children.
Friends wishing to honor Arpi in lieu of flowers, can make donations to St. 
James Armenian Apostolic Church located at 4950 W. Slauson Avenue, 
Los Angeles, CA 90056. 
Funeral service at Hollywood Hills Forest Lawn Memorial Park will be 
posted at a later date and will be available by calling the St. James church 
secretary at (323) 295-4588, visiting https://stjamesla.net or through her 
family on Facebook.

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                    
  
  
  
  
  
  

                    
  

        
  
  

                                                                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VARTAN  OUZOUNIAN 
 

Founder of Tekeyan Centre, 
Chairman of Tekeyan  
Centre Fund Armenia 

SSCCHHOOOOLLCCHHIILLDDRREENN  
ooff  ffiivvee  TTeekkeeyyaann  SScchhoooollss  
iinn  AArrmmeenniiaa  aanndd  AArrttssaakkhh  

  
  

PPRROOGGRRAAMM    SSIINNCCEE    22001100 

 I would like to sponsor  
Yerevan Tekeyan Centre Fund’s  

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

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

 
 

 Please make your cheque payable to: 
  

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

Memo: TCF Armenia–Support Schoolchildren 
 

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

 info@tekeyancenre.am  
 

 
 Either make a  wire transfer: 

 

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

 
 

The TCF’s annual school projects:  
 

Olympiad 
Museums & Sightseeing Tours  

Summer Camp 
Tekeyan Sports Games 

Free Textbooks for Needy Children 
School Renovation 

 

 

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

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

Stepanavan, Karbi village and  
Artsakh Berdzor town. 

 

SSUUPPPPOO RRTT  

info@tekeyancentre.am

Armenian military receives modern multi-role 
helicopters

The Armenian Air Force received new 
modern multi-role attack and transport 
helicopters, the Ministry of Defense said.
“On the occasion of commissioning 
the new military aviation equipment, a 
ceremony was held on January 25 at 
the Erebuni airfield which was attend-
ed by Chief of the General Staff of the 
Armenian Armed Forces Lt. General 
Artak Davtyan. Ahead of the anniversary 

of the formation of the Army, congrat-
ulating the personnel, the command of 
the military base expressed conviction 
that the protectors of the air borders are 
ready to fulfill their objectives and keep 
the country’s air gates safe,” the Ministry 
of Defense said.
Lt. General Artak Davtyan personally 
inspected the new gunships.

News from Armenia & Artsakh

But I also want to emphasize that after 
2018, when Armen Sarkissian was 
elected President of the Republic and 
then I was elected Prime Minister, there 
has been no change in any provision in 
the Constitution regarding the powers of 
the President of the Republic. During all 

this time, the rules have not changed,” 
said the Prime Minister.
Pashinyan noted that the announce-
ment of the president’s resignation 
refers to its motives. ”I do not consider 
it appropriate to comment on them,” 
the PM said, adding that each official 
decides on what arguments such deci-
sions should be made.

PM Pashinyan comments on resignation of 
Armen Sarkissian
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Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

Ամերիկահայ Կեանք

Եկեղեցականներու Վարչական Ժողով Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդարանէն Ներս

Հայ-Ամերիկեան Թանգարանի 
«Ժառանգութեան Ձեռնարկ»ը՝ 27 Մարտին

Երեքշաբթի, Յունուար 18, 2022ին, 
Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդարանէն 
ներս (Պըրպենք) տեղի ունեցաւ Եկե-
ղեցականներու Վարչական կարեւոր 
Ժողով մը, որու օրակարգին մաս կը 
կազմէին թեմական մակարդակի 
վրայ գտնուող զանազան կարեւոր 
հարցեր, նախապէս պատրաստուած 
ծրագիրներ եւ եկեղեցական-հովուա-
կան ծառայութեան վերաբերող 
նիւթեր: Ժողովի Օրակարգին վրայ 
էին հետեւեալ նիւթերը.-
. Համաճարակին հետեւանքով 
ստեղծուած ընկերային եւ եկեղեցա-
կան-ծիսական մտահոգութիւններ,
. 2022 Տարին կը նշէ Արեւմտեան Թեմի 
հաստատման 95ամեակը,
. Թեմէն ներս նոր Եկեղեցիներու 
Օծումները (San Diego՝ Յունուար 
28-30ին եւ Sacramento՝ Մայիս 1ին),
. Հայրենիքէն ներս «Ձեռք երկարել 
եղբօր» ծրագրի իրագործումները,
. Պատգամաւորական Ժողովը, որ 
տեղի պիտի ունենայ 2022իՄայիսին 
սկիզբը,
. Քահանայական թեկնածուներու 
պատրաստութեան ծրագիրը,
. «Թեմական Ուղեցոյց»ի թղթածրարը 
(հովուական, վարչական, ծիսական եւ 
եկեղեցական),
. Առաջնորդարանին կողմէ 2022 
թուականի հրատարակութիւններ,
. 2022 Տարին Առաջնորդ Սրբազանին 
կողմէ նուիրուած է «Հայ Քրիստոնեայ 

Ընտանիք»ին,
. Թեմի զարգացման հեռանկարներ,
. Չափահասներու Հաւաքական 
Մկրտութեան գործադրումը, որ տեղի 
պիտի ունենայ Ապրիլ 24, 2022ին,
. Մեքսիքայէն ներս նոր համայնքներու 
ձեւաւորում,
. Հայրենիքէն Տաւուշի Թեմի 
Առաջնորդին, Գերմանիոյ Թեմի 
Առաջնորդին եւ Հայաստանի Բանտե-
րու Հոգեւոր Հովիւին այցելութիւնները 
Արեւմտեան Թեմ,
. Թեմիս Սրբազան Առաջնորդ՝ 
Գերշն. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի 
գլխաւորութեամբ, Փետրուար 22, 
2022ին, Սրբոց Ղեւոնդեանց Եկե-
ղեցականներու Տօնին, ունենալիք 
Հոգեւորականաց Միօրեայ Ժողովը եւ 
անոր Օրակարգին բովանդակութիւնը:
Նշելի է, որ Փետրուար 22ին կայանա-
լիք Միօրեայ Ժողովը, որ տարին 
երեք անգամ տեղի կ’ունենայ (այս 
աւանդութիւնը կը շարունակուի 2003 
թուականէն ի վեր), նկատի ունենա-
լով Արեւմտեան Թեմի հաստատման 
95ամեակը, անոր կրօնական նշա-
նակութիւնը եւ կարեւորութիւնը, 
ընտրած է «Ծիսական Պաշտամունք եւ 
Քրիստոնէական Կեանք» ընդհանուր 
բնանիւթը: Յատուկ ելոյթներով պիտի 
ներկայացուին Քրիստոնէական 
Կեանքին վերաբերող հետեւեալ 
կարեւոր նիւթերը.-
«Աստուածպաշտութիւն, Ծիսական 

Պաշտամունք եւ Քրիստոնէական 
Կեանք» (Հոգշն. Տաճատ Ծ. Վրդ. 
Եարտըմեան), «Եկեղեցական Աղօթքը 
իբր Հոգեւոր Ապրում» (Արժն. Տ. 
Վազգէն Քհնյ. Մովսէսեան) եւ «Սուրբ 
Պատարագին մասնակցութիւնը եւ 
ներգործութիւնը հաւատացեալներու 
կեանքին մէջ» (Արժն. Տ. Աւետիս 
Քհնյ. Աբովեան): Այս ծրագիրը կը 
գլխաւորէ Հոգշն. Տաճատ Ծայր. 
Վրդ. Եարտըմեան: Այս նիւթերուն 
արծարծումով, Փետրուար 22ի Ժողո-
վին մասնակցող Հոգեւորականներուն 
հիմնական նպատակն է՝ 95ամեակի 

առիթով «Քրիստոնէական Հոգին» 
ճոխացնել եւ նոր թափ մը ստեղծել 
Թեմի հաւատացեալներուն մէջ:
Միօրեայ Ժողովի աւարտէն ետք, 
երեկոյեան ժամը 6.3ին, տեղի պիտի 
ունենայ Սուրբ Պատարագ, ներկա-
յութեամբ եւ մասնակցութեամբ 
Թեմի Հոգեւորականներուն եւ հաւա-
տացեալներուն: Նոյն օրը տեղի 
պիտի ունենայ նաեւ Արեւմտեան 
Թեմէն ներս ծառայած հանգուցեալ 
Եկեղեցականներու Ցուցատախտակի 
զետեղումը իրենց անուններով:

ԴԻՒԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Մերտինեան Հայ Աւետարանական Վարժարանը Կը Յայտարարէ Նոր
Տնօրէնի Համազգային Որոնում

ՔալիՖորնիա Նահանգի՝ Շըրմըն Օքս քաղաքի Շարլոթ եւ Էլիզ Մերտինեան Հայ
Աւետարանական Վարժարանի Հոգաբարձուներու Խորհուրդը սկսած է տնօրէնի
լայնածաւալ որոնումներու՝ առաջնորդելու դպրոցի
նախամանկապարտեզէն-ութերորդ դասարաններու ուսումնական ծրագիրը։ Նոր
Տնօրէնը պատասխանատու պիտի ըլլայ կառուցելու եւ զարգացնելու դպրոցի
աշխատակազմը եւ սկսելու աշակերտներու ուսուցման, մշակութային եւ հոգեւոր
զարգացման նոր դարաշրջան մը։

«Քանի նախնական եւ միջնակարգ դպրոցներու կրթութեան բնակավայրը կը
զարգանայ եւ կ'ընդլայնուի, եւ կը կեդրոնանայ իւրաքանչիւր ուսանողի իւրայատուկ
կարիքներուն վրայ, մենք ոգեւորուած ենք իրականացնելու Մերտինեանի ապագայի
թարմացուած տեսլականը, առաջնորդուած անսահման ստեղծագործ եւ սուր
մտատեսութիւն ունեցող ղեկավարով մը» ըսաւ Հոգաբարձութեան ատենապետ Ցոլեր
Ուգայեանը։ «Մենք անհամբեր կը սպասենք աշխատելու եւ աջակցելու նոր տնօրէնին
հետ՝ յառաջ մղելու Մերտինեանի առաքելութիւնը՝ նորահաս միտքերուն տալով
գերագոյն ակադեմական հմտութիւն՝ խարսխուած Հայկական եւ Քրիստոնէական
արժեքներու վրայ»։

Իտիալ թեկնածուն պէտք է ունենայ Մագիստրոս աստիճանի վկայական եւ/կամ
աւարտած յետ-ընթացավարտ աշխատանք՝ դպրոցի կառավարման, ուսումնական
ծրագրի եւ ուսուցման, կամ յարակից ոլորտներու մէջ։ Թեկնածուն պէտք է ունենայ
նաեւ ՔալիՖորնիայի կառավարման եւ/կամ դասաւանդումի վաւերական վկայագրեր եւ
հինգ տարուայ դասաւանդման եւ/կամ վարչական փորձ։ Նախընտրելի է Հայերէնի եւ
Հայ Քրիստոնէական արժեքներու իմացութիւնը։

Բոլոր որակեալ թեկնածուներուն կը քաջալերենք ներկայացնել իրենց դիմումնագիրը
նամակով եւ իրենց տուեալներով (resumé) ուղղուած հետեւեալ ե.նամակ հասցէին
board@merdinianschool.org:

Հայ-ամերիկեան թանգարան եւ 
մշակութային կեդրոնը կը տեղեկացնէ, 
թէ Կլենտէյլի քաղաքամէջը կառու-
ցուելիք թանգարանին անցեալ տարի 
տեղի ունեցած հիմնարկէքը տօնելու, 
ինչպէս նաեւ թանգարանին ծրագիրին 
նեցուկ կանգնած նուիրեալներուն եւ 
նուիրատուներուն իրագործումները 
լուսարձակի տակ առնելու նպատա-
կով, 27 Մարտին տեղի պիտի ունենայ 
թանգարանին կազմակերպած «Ժառան-
գութեան Ձեռնարկ»ը, Լոս Անճելըսի JW 
Marriott շքեղ պանդոկին մէջ։
«Թանգարանին հոգաբարձութիւնը եւ 
վարչութիւնը համայնքի անդամները 
հրաւիրած են մասնակցելու այս 
տօնակատարութեան, որ առիթ 
պիտի հանդիսանայ նշելու ցարդ 
իրականացուած իրագործումները եւ 
ներկայացնելու ապագայ քայլերը», 
կը յայտնէ թանգարանի գործադիր 
մարմինի ատենապետ Պերճ Կարա-
պետեան:
Կը խնդրուի տեղեր ապահովել 
մինչեւ 11 Մարտ, այցելելով www.
ArmenianAmericanMuseum.org/Gala 

կայքէջը։
Հովանաւորութեան կամ այլ տեղե-
կութիւններու համար կարելիէ է նաեւի 
դիմել (818) 644-2073 թիւին։
Կլենտէյլի քաղաքապետարանը 
2018ին, տարեկան միայն 1 տոլար 
վարձքով, քաղաքին քաղաքամէջը 
գտնուող տարածք մը շնորհեց 
թանգարանին, որ մաս պիտի կազմէ 
քաղաքին՝ արուեստներու եւ ժամանցի 
տարածքին։ Արդէն իսկ կառուցելու 
սկսած երկյարկանի Հայ-ամերիկեան 
թանգարանը պիտի ունենայ ամերի-
կահայութեան նուիրուած մնայուն 
հաւաքածոյ մը, ինչպէս նաեւ 
պարբերաբար պիտի հիւրընկալէ 
զանազան մշակոյթներու եւ նիւթերու 
նուիրուած ցուցահանդէսներ եւ 
ձեռնարկներ: Անիկա պիտի ունենայ 
թատերասրահ մը, կրթական բաժին 
մը, արխիւներ, ճաշարան մը եւ 
վաճառատուն մը:
Թանգարանի ծրագիրին մասին 
յաւելեալ տեղեկութիւններու համար 
այցելել www.armenianamericanmuse-
um.org կայքը:
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պարսկական իշխանութիւններուն եւ 
վրաց Հերակլ Բ. թագաւորին հետ:
Սիմէոն Ա. Երեւանցիի ընտրու-
թեամբ փոխուած է կաթողիկոսնե-
րու ընտրութեան հարցին մէջ Պոլսոյ 
որոշիչ դերը: Անցեալին, օսմանեան 
իշխանութիւնները աշխուժօրէն 
կը միջամտէին կաթողիկոսներու 
ընտրութեան եւ այդ ընտրութիւնները 
առաջին հերթին Պոլսոյ մէջ կը 
կատարուէին: Այս անգամ, պայմա-
նաւորուած նաեւ քաղաքական 
փոփոխութեամբ, ընտրութեան 
հարցին մէջ վճռորոշ դեր կ՚ունենան 
պարսկական իշխանութիւնները եւ 
վրաց Հերակլ Բ. թագաւորը:
Կաթողիկոսական օծումէն անմիջա-
պէս ետք Սիմէոն Երեւանցի 
պաշտօնական այցելութիւն տուած 
է Երեւանի Հիւսէյին Ալի խանին, իսկ 
հայ հոգեւորականները ուղերձ յղած 
են Հերակլ Բ. թագաւորին:
Սիմէոն Ա. Երեւանցին համոզուած 
էր, որ օտար լուծերու տակ տուայ-
տող հայ ազգին փրկութեան միակ 
տապանը ազգային եկեղեցին է: 
Այդ համոզումով ան կ՚որոշէ բարձր 
պահել ամենայն հայոց ընդհանրական 
հայրապետութեան հեղինակութիւնը, 
ունենալ մէկ գերագահ կաթողիկոս եւ 
զօրացնել Էջմիածինի տնտեսական եւ 
քաղաքական նշանակութիւնը:

ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՌԱՋԻՆ ՏՊԱԳԻՐ 
ԲՆԱԳԻՐԸ
Առհասարակ, ընդունուած է հայերէն 
առաջին տպագիր գիրքը նկատել 
1512 թուականին Վենետիկի մէջ լոյս 
տեսած «Ուրբաթագիրք»ը, սակայն 
պատմութեան մէջ ատկէ առաջ եղած 
է նաեւ հայերէնով տպագիր թեքստ: 
Ուստի առաջին տպագիր գիրքէն 
զատ, հայերը ունեցած են նախ տպա-
գիր բնագիրը, որ 1475 թուականին 
Մայնցի մէջ լոյս տեսած Եոհան 
Շիլտպերկըրի «Ուղեգրութիւններ» 
գիրքին մէջ զետեղուած լատինատառ 
«Հայր մեր» աղօթքն է հայերէնով (այդ 
գիրքին մի քանի գլուխը նուիրուած է 
Հայաստանին):

Շար. Էջ 15

Գրական-Մշակութային

Հայաստանի Առաջին Տպագիր Գիրքը՝ 250 Տարեկան

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայերէն առաջին տպագիր գիրքը 
լոյս տեսնելէն (1512, Վենետիկ, 
«Ուրբաթագիրք») 260 տարի ետք 
միայն Հայաստանի մէջ կը տպագրուի 
առաջին գիրքը: Այն կը տպագրուի 
1772 թուականին՝ Էջմիածնի տպա-
րանին մէջ: 250 տարի անցած է այդ 
պատմական իրադարձութենէն:
Հայաստանի առաջին տպագիր 
գիրքը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս, 
ԺԸ. դարու հայ ականաւոր աստուա-
ծաբան, մատենագիր, մշակութային 
եւ քաղաքական գործիչ Սիմէոն 
Երեւանցիի «Գիրք աղօթից, որ 
կոչի Զբօսարան հոգեւոր» գիրքն է: 
Տպարանը անկէ տարի մը առաջ՝ 
1771-ին հիմնուած էր, «Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ» անուանումով, Սիմէոն 
Երեւանցիի ջանքերով եւ Մատրաս 
բնակող ջուղայեցի Գրիգոր Միքա-
յէլեան-Չաքիկեանի հոգածութեամբ։ 
Սիմէոն Երեւանցի, տպարանին 
կից, 1776 թուականին նոյն մարդուն 
նիւթական միջոցներով հիմնած է նաեւ 
թուղթի գործարանը:
Տպարանի շէնքին կառուցումէն ետք 
տպարանի ճակտին կը զետեղուի 
արձանագրութիւն մը. «Աստուծով 
հաստատեցաւ տպագրատունս նոր 
ի նորոյ ի սուրբ Աթոռս Էջմիածին 
ամենայն պարագայիւքն՝ հոգա-
բարձութեամբ տեառն Սիմէոնի 
սրբազան կաթուղիկոսին Երեւանցւոյ՝ 
արդեամբ Ջուղայեցի ի Հինդ բնակեալ 
բարեպաշտօն Գրիգոր աղային 
Խօջաջանեան, որ մականուամբ 
Չաքիկենց, ի յիշատակ իւրեան եւ 
իւր ի Քրիստոս հանգուցեալ ծնո-
ղացն՝ Միքայէլին եւ Մամխաթունին, 
իւր կենակից Մատլինային եւ վաղա-
թառամ Միքայէլ որդւոյն եւ քերցն 
Անամարիային եւ Զիպիտային, հօր-
եղբարցն՝ Եղիազարին, Սաֆարին եւ 
Աղէքսանդրին, պապուն՝ Գրիգորին 
եւ կենակից Թագուհւոյն եւ հօրաքեռն 
Զիժազատային եւ մեծ պապ Յակոբ-
ջանին եւ հօրեղբօր դստերացն՝ 
Պէկզատային եւ Գիւլնաբաթին եւ 
այլ ամենայն հին եւ նոր ննջեցելոցն 
նորին: Այսու պայմանաւ՝ զի ի տարին 
Բ անգամ ի տօնի Լուսաւորչին 
եւ Հրեշտակապետացն ի սուրբ 
Աթոռոջս պատարագ մատչիցի 
հանդիսաւորութեամբ՝ յիշելով զնոսա, 
որոց յիշատակն օրհնութեամբ 
եղիցի, ամէն: Թ[ուին] (Հայոց) ՌՄԻ 
(1771)»: Հայաստանի Պատմութեան 
թանգարանին մէջ կը պահուի նաեւ 
այս պատմական արձանագրութիւնը:
Յետագային, Էջմիածնի տպարանը 
ունեցած է նաեւ իր տառաձուլարանը։ 
Տպարանի գրաշարները, տպագրող-
ները, սրբագրիչները եղած են 
Էջմիածնի միաբանութեան անդամներ: 
Սիմէոն Երեւանցիէն զատ Մկրտիչ 
Շոռոթեցին եռանդուն աշխատանք 
կը տանի գործը կազմակերպելու 
համար, իսկ էջմիածնեցի ոսկերիչ 
վարպետ Յարութիւն կը պատրաստէ 
տպագրատառեր, զարդերու ու 
պատկերներու տպագրատախտակ-
ներ: Կը պատրաստուին նաեւ ձեռքի 
մամլիչներ, որոնք այսօր կը պահուին 
Մայր Աթոռի թանգարանին մէջ:
Տպարանի աշխատանքներուն իր 
նպաստը բերած է նաեւ պոլսեցի 
նշանաւոր վարպետ, տպագրիչ եւ 
գրաձուլիչ Պօղոս Արապեան, որ որոշ 
ժամանակ մնացած է Էջմիածին։
Յատկանշական է, որ տպարանը 

բանալու ժամանակ Զմիւռնիայէն 
Էջմիածին կու գայ Մարկոս տպա-
գրիչը, որ շատ ջանք կը գործադրէ 
տպագրական գործը տեղւոյն վրայ 
կարգաւորելու: Բայց, շուտով կը 
մահանայ եւ կը թաղուի Մայր 
Աթոռի միաբաններու ընդհանուր 
գերեզմանոցը: Անոր տապանաքարին 
վրայ գրուած է.
«Այս է տապան հանգստեան Ակնեցի 
տպագիր ծերունազարդ Մարկոսին, 
որ եկեալ ի Սուրբ Աթոռս եւ շինեալ 
զգործարանն, փոխեցաւ առ Քրիստոս 
բարի մահուամբ… ի ՌՄԻ թուին»:
Այս պատմական տպարանի 
առաջին տեսուչ նշանակուած է 
Իսահակ Գեղամացի՝ տպարանի 
աշխատանքը կատարելագործելու 
համար։ Մինչեւ դարավերջ տպա-
րանը լոյս ընծայած է տասնեակէ 
աւելի գիրքերու: Առաջին գիրքէն ետք 
տպագրուած է Սիմէոն կաթողիկոսի 
«Տաղարան»ը, ապա անոր կազմած 
«Տօնացոյց»ը: Յաջորդաբար լոյս 
տեսած են Հովսէփիոս Փլավիոսի 
«Գիրք պատմութեանց յաղագս 
Հրէից ընդ Հռովմայեցիս եւ աւերման 
Երուսաղէմի եւ Տաճարին հնոյ» 
(1787) յայտնի աշխատութիւնը, 
որուն թարգմանութիւնը լատիներէնէ 
կատարած էր Ստեփանոս Իլովացին 
1660 թուականին եւ ուրիշ գիրքեր։ 
Բոլոր գիրքները ունէին կրօնական 
ուղղուածութիւն եւ մշակութային 
նշանակութիւն:
Հայրենի հողին վրայ տպարանի 
բացումը տպագրիչներու բազում 
սերունդներու երազանքի իրագործումն 
էր: Ինչպէս Ռաֆայէլ Իշխանեան 
նշած է, հայկական տպագրութիւնը 
իր սկզբնաւորումէն սկսեալ 260 
տարի զարգացաւ օտարութեան մէջ՝ 
ծառայելով մայր երկրին: Այդ ընթացքին 
մտադրութիւններ եւ փորձեր եղած են 
տպագրութիւնը հայոց բնաշխարհի 
մէջ հաստատելու, սակայն միշտ 
մնացած են ապարդիւն: Քաղաքական 
իրադրութիւնը եւ Սիմէոն Երեւանցիի 
դիւանագիտական հմտութիւնը հնա-
րաւորութիւն կը ստեղծեն Էջմիածնի 
դիրքը ամրապնդելու:
Գրիգոր Լուսաւորիչ տպարանը 
յետագային դադրած է գործելէ, իսկ 
այսօր գործող Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի տպարանին հիմքերը 
դրուած են 1880-ականներու վերջե-
րուն եւ շէնքը կառուցուած է 1889 
թուականին, Մակար Ա. Թեղուտցի 
(1885-1891) Կաթողիկոսի օրով՝ 
համալրուելով տառաձուլական, 
տպագրական նոր մեքենաներով եւ 
հարստացուած զանազան լեզուներու 
տառատեսակներով:
Ներկայիս տպարանը նախ մէկ 
յարկանի եղած է: Խորհրդային 
կարգերու հաստատման պատճառով 
փակուած է եւ վերաբացուած 1962 
թուականին՝ Վազգէն Ա. Պալճեան 
Կաթողիկոսի (1955-1994) ջանքերով: 
Տպարանի երկրորդ յարկը քանդուած 
եւ վերակառուցուած է: Այսօր, զինուած 
ժամանակակից սարքաւորումնե-
րով, անիկա կը շարունակէ գործել՝ 
տարեկան հրատարակելով շուրջ 
100 անուն աստուածաբանական, 
հայագիտական եւ թարգմանական 
գրականութիւն:
Իսկ հայաստանեան հողին վրայ 
տպուած առաջին գիրքը 180 էջերէ 
կազմուած անկանոն շարուածքով, 
բայց ընթեռնելի սաղմոսարան մըն է, 
բնագիրը՝ 12 կէտաչափի բոլորագրով, 

գործածուած են նաեւ նոտրգիր եւ 
գլխագրեր: Ունի յիշատակարան:
Այս 250 տարեկան գիրքը այսօր 
փառաշուք ցուցադրութեան դրուած է 
Հայաստանի Գրատպութեան թանգա-
րանին «Գրի յաւերժութիւնը» սրահին 
մէջ:

ՍԻՄԷՈՆ ԵՐԵՒԱՆՑԻ ԱՆՁԸ
Փաստօրէն, հայաստանեան տպագրու-
թիւնը սկզբնաւորուած է Սիմէոն 
Երեւանցիի ջանքերով: Ըստ պատմա-
գիրներուն, անոր ուսումնառութիւնն 
ու հոգեւոր ողջ գործունէութիւնը 
կ՚առընչուին Սուրբ Էջմիածինի եւ Հայ 
Առաքելական Եկեղեցւոյ հետ։
Աւանդութեան մը համաձայն, Սիմէոն 
Ա. Երեւանցի Պռոշեան իշխաններու 
սերունդէն էր: Կրթութիւնը Մայր 
Աթոռի հոգեւոր դպրոցին մէջ ստա-
ցած էր իբրեւ ուսուցիչ ունենալով 
աստուածաբան Յովսէփ Վարդապետը 
եւ ապագայ կաթողիկոս Յակոբ 
Շամախեցին: Տակաւին դպիր, 
Յարութիւն Ջուղայեցի եպիսկոպոսին 
մօտ Պայազիտի նուիրակութեան 
օգնական, իսկ սարկաւագ եղած 
ատեն՝ Հնդկաստանի նուիրակութեան 
օգնական եղած է:
1747 թուականին Էջմիածին 
վերադառնալով ձեռնադրուած է 
վարդապետ: Այնուհետեւ անցած 
է Պոլիս, ապա Երուսաղէմ ուխտի 
գացած եւ 1752 թուականին վերա-
դարձած Էջմիածին: Աղեքսանդր Բ. 
Բիւզանդացի Կաթողիկոսին ձեռքով 
1754 թուականին եպիսկոպոս 
ձեռնադրուած է:
Իբրեւ Էջմիածինի նուիրակ, 1755 
թուականի վերջաւորութեան, մեկնած 
է Պոլիս եւ 1763 թուականին վերա-
դարձած Էջմիածին:
Սիմէոն Ա. Երեւանցի ճանչցուած է 
իբրեւ հեզ, բարեհամբոյր եւ աղօթասէր 
հոգեւորական մը: Անոր ընտրութիւնը 
համահունչ էր երկրին մէջ տիրող 
ներքաղաքական իրավիճակին:
Մեծ համբաւ ունեցող գործիչ մըն էր 
եւ սիրուած բոլորին կողմէ: Անձնա-
կան լաւ յարաբերութիւններ մշակած 
էր թէ՛ օսմանեան եւ թէ՛ Երեւանի 
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Հայաստանի Առաջին Տպագիր Գիրքը՝ 250 Տարեկան
Սկիզբը Էջ 14
1486 թուականին նոյն քաղաքին 
մէջ Պրայտենպախի հրատարակած 
գիրքերէն մէկուն մէջ տեղ գտած է 
հայերէն փայտափորագիր այբուբենը, 
որ մեսրոպեան տառերու առաջին 
տպագիր օրինակն է։
Աշխարհի որեւէ երկրի հայկական 
տպագրութիւն սերտ կապեր ունեցած 
է Կոստանդնուպոլսոյ հայկական 
տպագրութեան հետ, որ նոյնպէս 
հարուստ պատմութիւն ունի:
Ընդունուած է ըսել, որ Կ.Պոլսոյ 

Հայոց Ցեղասպանութեան Մանկավարժութիւնը 

տպագրութիւնն ալ իր կարգին 
սկզբնաւորուած է 1567 թուականին, 
Աբգար Թոխաթեցիի ջանքերով։ Նոյն 
թուին էր, որ տպագրուեցաւ «Փոքր 
քերականութիւն կամ Այբբենարան» 
պոլսահայ առաջին գիրքը։ Տպարանը 
գործած է մինչեւ 1569 թուականը։
Աւելի քան մէկդարեայ ընդմիջումէ ետք՝ 
1677 թուականին, Երեմիա Չելեպի 
Քիւմուրճեան հիմնած է նոր տպարան 
մը, որ երկու գրքոյկ տպագրելէ ետք 
փակուած է 1678 թուականին։
1691-1692 թուականներուն կաթոլիկ 

հայերը հոս բացած են գաղտնի 
տպարան մը, որ գոյատեւած է մինչեւ 
յաջորդ դարու երկրորդ տասնամեակի 
կէսերը։
Պոլսոյ մէջ հայկական տեւական ու 
հաստատուն տպարանի հիմնադիրը 
Գրիգոր Մարզուանեցին է։ Անոր 
նախաձեռնութեամբ եւ Աստուա-
ծատուր Կոստանդնուպոլսեցիի ընկե-
րակցութեամբ 1698 թուականին լոյս 
ընծայուեցաւ «Տաղարան վայելուչ եւ 
գեղեցիկ ի զանազանից բանաստեղ-
ծից» գիրքը, որմէ ետք արդէն անոնցմէ 

իւրաքանչիւրը ունեցաւ իր տպարանը 
եւ Պոլսոյ մէջ պատմական ընթացք 
առաւ տպագրութեան զարգացումը, 
որ բազում ուրիշ տպագրիչներու 
ջանքերով ապրեցաւ իր փառահեղ 
ոսկեդարը: Ինչպէս Էջմիածնի տպա-
րանը, այնպէս ալ այլ քաղաքներու մէջ 
գործող տպարանները սերտ կապեր 
ունէին Պոլսոյ տպագրիչներուն հետ 
եւ Պոլիսը նոյնպէս իր կարեւոր դերը 
ունի հայ տպագրութեան գործին մէջ:

«Ժամանակ»

2021 թուականի տարեւվերջին 
Տէնի Տօնիկեանը մատուցեց 
ցեղասպանութեան վերաբերեալ 
տարիներ տեւած աշխատանքին 
պտուղը։ Խօսքը գիրք – իրա-
դարձութեան մասին է՝ խմբա-
ւորուած փաստերուն, մարդոց, դերա-
կատարներուն նուիրուած բազմաթիւ 
թերթիկներու շուրջ։ Անոնց հասանելի 
ընթերցումը կը ներկայացնէ այն 
ամէնը, որ տեղի ունեցած է առաւել 
լաւ լսելու անասելին։

Հայոց Ցեղասպանութեան Փոքր 
Հանրագիտարանը՝ մօտ 700 էջէ 
բաղկացած գործ, որ կը ներկայացնէ 
վիպասան, բանաստեղծ եւ էսսէյիստ 
Տէնի Տօնիկեանը, պայքարի գիրք է՝ 
սկսեալ իր նախաբանէն, որ գրուած 
է թուրք հրատարակիչ եւ մարդու 
իրաւունքներու պաշտպան Ռաճիպ 
Զարաքոլուի կողմէ, որ պարբերա-
բար բանտարկուած է (ինչպէս իր 
կին Այշէ Նուռը) Թուրքիոյ ազգային 
փոքրամասնութիւններուն հանդէպ 
լաւ վերաբերմունքին եւ հայերու 
ցեղասպանութեան վերաբերեալ 
որոշակի գործեր հրատարակելուն 
համար։ Պատմութեան առումով 
կատարելապէս փաստագրուած 
վերջերս եղած ուսումնասիրութիւննե-
րուն շնորհիւ, բայց բարձրութիւն 
վերցնելով փաստերու յետագայ 
զարգացման համեմատութեամբ` 
հեղինակը, սակայն, մանրակրկիտ 
կը ներկայացնէ համիտեան, 
երիտթուրքերու, «քեմալական» 
դարաշրջաններն ու կ՝աւարտէ գիրքը 
ներկայ դարաշրջանով։
Վատագոյն տանջանքները Տէնի 
Տօնիկեանը կենդանի կը դարձնէ 
հայկական դրաման՝ իր ստեղծա-
գործութեան ընթերցումը դարձնե-
լով ցաւօտ, յաճախ ազդեցիկ, 
երբեմն ալ անտանելի։ Օրինակ՝ ան 
կը ներկայացնէ դէպքը մարտինեցի 

գեղեցիկ երիտասարդ հայուհիի մը, 
որ,  մերկացուցած, գիրկը  քնացած 
երեխայ, պառկեցուցած են կոճղի 
վրայ, որպէսզի գլխատեն։ Երբ 
երեխան կ՝արթննայ, տանջողները 
կ՝առաջարկեն կնոջ՝ խնայել երեխան, 
եթէ ան ընդունի մահմետականու-
թիւնը։ Ստանալով վերջինիս մեր-
ժումը՝ կը խլեն անոր երեխան, իսկ 
այդ ընթացքին կինը, պատուա-
զուրկ չըլլալու համար, կը նետուի 
մօտակայ ջրամբարը։ Մարտինի 
կաթոլիկ արքեպիսկոպոս Իկնաս 
Մալոյեանը՝ մերժելով կրօնափոխ 
ըլլալու պահանջը, կ՝ենթարկուի 
վատագոյն տանջանքներու, այնու-
հետեւ իր քահանաներուն հետ կը 
վտարուի՝ հարկադրուած քայլելու 
ոտնամատներու եղունգները պոկելէ 
ետք։ Ի վերջոյ ան կը մահանայ ծոծրա-
կի կրակոցով՝ բազմիցս հաւաստե-
լով իր անձնուիրութիւնը Օսմանեան 
կայսրութեան ու առաջին հերթին իր 
հաւատարմութիւնը քրիստոնէութեան։
Սեռական բռնութիւններ
Հետեւելով Հենրի Պարպիին՝ 
ցեղասպանութեան ժամանակա-
կիցին (Սարսափի երկրին մէջ, 
Նահատակուած Հաայստանը)՝ հեղի-
նակը կը յիշատակէ երեխաներուն 
ճակատագիրը, որոնք կամ խեղդուած 
են Եփրատի ջուրերուն մէջ, ուր 
յուսահատութենէ նետուած են 
իրենց մայրերը, կամ սպաննուած 
են խոշտանգողներու ծունկերուն 
վրայ, կամ ալ վերջիններուս կողմէ 
անդամահատուած են կենդանի 
վիճակով։ Կանայք պարբերաբար 
կ՝ենթարկուէին սեռական բռնութեան, 
մայրերը իրենց դուստրերուն դէմքը 
մուրով կը պատէին՝ զանոնք դարձնե-
լով պակաս ցանկալի։ Մեզրէի ճամբա-
րին մօտ, որ հայ կանանց դասա-
կարգման կեդրոն էր, ստեղծուած էր 
ստրուկներու շուկայ, ուր կու գար 
Տրապիզոնի ոստիկանապետը՝ ընտրե-
լու երիտասարդ աղջիկներ, իբրեւ 
նուէր Միութիւն եւ Յառաջընթաց 
խմբակցութեան անդամներուն։
Դաշնագրերու պատմութիւնը
Ինչեւէ, Տէնի Տօնիկեանը կը 
փորձէ այլ կողմէ մօտենալ Հայոց 
Ցեղասպանութեան՝ ներկայացնե-
լով, օրինակ, հայկական ջոկատի 
ստեղծումը ֆրանսական բանակին 
մէջ, որ մասնաւորապէս բաղկացած 
էր Մուսա Լերան պայքարէն փրկուած-
ներէ, եւ յիշատակելով յատկա-
պէս Հայրենական պատերազմի 
վերջը ստորագրուած բազմաթիւ 
դաշնագրերը՝ Սեւրի խոստմնալից 
պայմանագիրը (1920թ.), Անգորայի 
աղիտալի պայմանագիրը (1921թ.)։ 
Զարմանալի չէ, որ հեղինակը 
յօժարութեամբ կը ներկայացնէ 

ցեղասպանութենէն ծնած գրաւոր 
վկայութիւններ կամ գրական գործեր։ 
Առաջիններէն են ճամբորդական 
պատմուածքները՝ Վիկտոր Լանգլուան 
իր յայտնի «Ճամբորդութիւն Կիլի-
կիոյ մէջ» (1861թ.), կոտորածի 
մասին պատմուածքներ՝ Հայր Ժաք 
Ռետորէէն «Քրիստոնեաները՝ որպէս 
անասուն», ուր մասնաւորապէս 
շեշտադրուած է ասորի-քաղդէացի-
ներու ցեղասպանութիւնը, հայ 
վտարանդիներու բազմաթիւ վկա-
յութիւններ՝ Գրիգոր Բալաքեանի 
«Հայ Գողգոթան»։ Երկրորդներէն 
են Աւստրիոյ հրէայ Ֆրանց Վերֆելի 
«Մուսա Լերան քառասուն օրը» 
վէպը (1933թ.), որ Շոայի (հրեաներու 
ցեղասպանութեան) ժամանակ 
գետտոներու դիմադրութեան 
շարժման մասնակիցները իրար 
կը փոխանցէին, ժամանակակից 
ռումանացի հեղինակ եւ քաղաքա-
կան գործիչ Վարուժան Ոսկանեանի 
«Շշուկներու գիրքը»։ Անջնջելի հետք 
Գիրքին մէջ կը շօշափեն այլ հարցեր 
նոյնպէս, որոնցմէ են ԱՍԱԼԱ-ի 
շարժումը, մերժողականութիւնը, 
ճարտարապետական հարստու-
թեան աւերումը, ծագումով քիւրտ 
(Ֆուատ Դունդար) եւ թուրք (Թաներ 
Աքջամ) պատմաբանները աշխա-
տութեան մէջ ներգրաւելը, XX դարու 
ցեղասպանութիւնները, մասնա-
ւորապէս Շոան, Բեթ եւ Սերժ 
Կլարսֆելտներու «Յուշեր»-ը։ Հարկ կը 
համարենք ընդգծել, որ հրատարակիչ 
Միրա Պղենսը՝ յայտնի իրաւաբանի եւ 
փաստաբանի դուստրը («Վարպետ 
Մուսսա Պղենս՝ ցեղասպանութեան 

ճանաչման նախակարապետ»), 
իր խմբակիցներուն հետ միասին 
իր ողջ հանճարը գործի դրած է 
«Հայոց Ցեղասպանութեան Փոքր 
Հանրագիտարան»-ի նիւթական 
ներկայացման մէջ. բազմատեսակ 
տպագրութիւնը նաեւ գունաւոր 
ծրագրով հնարաւորութիւն կու 
տայ անմիջապէս ընկալելու Տէնի 
Տօնիկեանի՝ շատ մանկավարժօրէն 
շարադրուած միտքը։ Գիրքը ունի 
հարուստ նկարազարդում՝ ժամանակի 
սեւ-սպիտակ կամ գունաւոր նկարներ, 
Վեհափառ Մալոյեանի, թուրք ընկե-
րաբան Պինար Սելեկի (այժմ Ֆրանսա-
յի քաղաքացի, որուն բազմիցս 
ձերբակալած են ահաբեկչութեան 
պատճառաբանութեամբ) յուզիչ 
նկարներ, խմբային լուսանկարներ, ուր 
կ՝երեւին Զօրավար Անդրանիկն ու իր 
զինակից ընկերները, Երուսաղեմի մէջ 
հաւաքուած որբեր, ծաղրանկարներ՝ 
Էնվեր Փաշան՝ ցեղասպանութեան 
եռապետութեան անդամներէն մէկը, 
կամ ալ գերմանացի զօրավար Կոլմար 
վոն դեր Գոլցը՝ Սուլթանի խորհրդա-
կանը, ցեղասպանութեան յանցակիցը։
Իբրեւ եզրափակում կրնանք ըսել, 
որ պահպանուած ժամանակագրու-
թեան խոշոր փուլերուն մէջէն 
ընթերցողը յաճախ կը հանդիպի ցնցող 
հատուածներու, որոնք, կանխելով 
շարադրանքի միօրինակութեան 
վտանգը, ընթերցողի յիշողութեան 
մէջ կը ձգեն անջնջելի հետք, ինչպէս 
նաեւ «Հայոց Ցեղասպանութեան» եւ 
անոր հետեւանքներուն ամբողջու-
թեան պատկերացում։
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Ստացուած Հրատարակութիւններ
«Ազէզէն Ամերիկա»
Հեղինակ՝ Զարմինէ Պօղոսեան

ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

«Նոր Օր» շաբաթաթերթը շնորհա-
կալութիւն կը յայտնէ տիկ. Զարմինէ 
Պօղոսեանին, իր հեղինակութեամբ 
պատրաստուած եւ  ուղարկած 
գիրքին համար, շնորհաւորելով զինք 
իր   «Ազէզէն Ամերիկա» խորագրով 
գիրքի հրատարակութեան առիթով:
Գիրքը ինքնին, համապարփակ 
գիրքերու հաւաքածոյ պէտք է նկատի 
ունենալ, տարագրութիւնէն ետք 
ծնունդ առած սերունդի մը ներկա-
յացուցիչին կողմէ կատարուած 
գրական, մշակութային, կրթական եւ 
ազգային աշխատասիրութիւններու 
ոդիսականին: «Ազէզէն Ամերիկա»-ն իր 
ծաւալուն 444 էջերու մէջ ամփոփուած 
«փոխան ինքնակենսագրութեան 
ներկայացուած յօդուածներ», «Կեանքս 
Դրոշմող Անձերու Հետ յօդուածներ», 
«Անմոռանալի Հանդիպումներ», 
«Մանկավարժի Օրագրէն Էջեր», 
«Գրականութեան եւ Գրողներու 
Հետ», «Մեր Համայնքային Կեան-
քէն», «Այլեւայլ», «Բանաստեղծա-
կան Ներշրջումներ», «Զարմինէ 
Պօղոսեանի Գործունէութեան Շուրջ 
Արձագանգներ» եւ որպէս վերջա-
բան՝« Յաւէտ Երախտապարտ» 
շնորհակալութեան խօսք ուղղուած 
բոլոր այն անձերուն, որոնք գտնուած 
են հեղինակին շուրջ, իր կեանքի 

գործունէութեանց ընթացքին, զինք 
քաջալերելու, օգտակար հանդի-
սանալու, աշխատակցելու համար 
իր հետ եւ վերջապէս՝ իր հետ 
բաժնելու, սփիւռքի տարածքին, հայ 
մանկավարժի մը սուրբ առաքելու-
թեան մտահոգութիւնը որ կը ծառանայ 
մինչեւ այսօր բոլորիս սրտերուն եւ 
հոգւոյն մէջ, եւ տակաւին անյագ՝ 
կիսակատար աշխատանքի տպա-
ւորութիւնը թողելով մեր մէջ,:
Զարմինէ Գալայճեան Պօղոսեանին 
կենսագրականը սկիզբ կ՝առնէ Սուրիոյ 
Ազէզ գիւղաքաղաքէն, որ կը գտնուի 
Թուրքիոյ սահմանին շատ մօտիկ 
եւ որը այժմ կը գտնուի Թուրքիոյ 
իշխանութեան տակ, անոր ձիթաիւղի 
եւ ձիթապտուղի դաշտերուն հարուստ 
պաշարը օգտագործելով:
«Ազէզէն Ամերիկա»-ի հեղինակը 
անցած է նախ Հալէպէն, այնտեղ 
շարունակելու համար իր երկրորդա-
կան բարձրագոյն կրթութիւնը այն 
նոյն վարժարանին մէջ ուր յաճախած 
է նաեւ այս տողերուն հեղինակը: 
Կեանք մըն է ամբողջ որ կերտուած 
է ցեղասպանութիւնէն ճողոպրած 
կամ անոր յաջորդ սերունդի ազգա-
կերտումի աշխատանքներով 
տարուած նուիրեալ ծառաներու, որոնց 
հետ ապրած ենք յաճախ ցասումի եւ 
յաճախ հպարտանքի եւ ուրախու-
թեան պահեր, որոնք դրոշմեցին 

մեր սերունդին մէջ ազգային ոգիի 
էականը, զայն փոխանցելու համար 
մեր յաջորդ եւ ներկայ սերունդին, այն 
ի՞նչ տարբերութիւն թէ ո՞ր ափին կը 
գտնուիս երբ հայրենիքի մէջ չես:
Զարմինէ Պօղոսեանը այն նուիրեալ 
անձերէն է որ կարողացաւ Ամերիկայի 
այս ափերուն մէջ, 30 տարիներ 
շարունակ,  մատաղ սերունդին 
մէջ սերմանել այն ոգին որ իր մէջ 
սերմանած էին մեր նախնիները:
Պօղոսեանին «Ազէզէն Ամերիկա» 
հեղինակութիւնը միայն Ազէզի կամ 
Հալէպի մասին չէ: Շատ հաւանաբար, 
այդ հատուածը գիրքին, իր կեանքի 
ամենապտղաբեր ժամանակաշրջանը 
ըլլար կատարելագործութիւններով 
քաջալերելի: Աւելի սպառիչ եւ պայքա-
րելի պիտի նշենք իր աշխատանքը 
ՍՆԱՎ վարժարանի պաշտօնէութեան 
ժամանակաշրջանը որ կ՝երկարի 
30 տարիներու տարածքին, նկատի 
ունենալով իր տարած տքնաջան եւ 
նուիրեալ աշխատանքը այնտեղ: Առաւել 
եւս, Միացեալ Նահանգներու հիւսիս-
արեւելեան շրջանին մէջ հայահոծ 
գաղութներու գոյութիւնը պատրուակ 
պիտի հանդիսանար Զարմինէին, 
լծուելու գաղութային ընկերային-
հասարակական, եկեղեցական եւ 
ազգային  գործունէութեան, հայ 
համայնքին կեանքի, ապրուստի եւ 
ազգային կեանքի շաղկապման համար 
տարած աշխատանքներով, որոնք 
կ՝արտացոլուին գիրքին մէջ, համարեա 
օրագրի կարգով:
Գրական եւ մշակութային հանդէսներ, 
հանդիպումներ գրողներու եւ ազգային 
գործիչներու հետ, թատերական 
ելոյթներ, այցելութիւններ հայրենիք 

եւ Սուրիոյ Հալէպ քաղաք եւ տպաւո-
րութիւններ ու զգացական պահեր 
որոնք կ՝արտայայտուին «Ազէզէն 
Ամերիկա» գիրքին մէջ, խոցելով բոլոր 
անոնց հոգին որոնք անցած են նոյն 
ճանապարհէն:
Խիստ գնահատելի է հեղինակին այս 
աշխատանքը: «Նոր Օր» իր համայն 
ընտանիքով կ՝ողջունէ հեղինակը՝ 
Զարմինէ Պօղոսեանը մաղթելով 
քաջառողջութիւն եւ յարատեւութիւն:
Գրիչդ դալար սիրելի Զարմինէ եւ 
վարձքդ կատար:
Գիրքին մասին տեղեկութեանց համար 
դիմել հեղինակին՝
Zarmine Boghosian
zarminekb@yahoo.com
1495 Country Club Drive, Springfield, 
PA 19064
Tel; 610-543-1709

Թրքական պետական «Anadolu» 
լրատուական գործակալութիւնը 
յօդուած հրապարակած է Անիի 
վերաբերեալ։ Յօդուածին մէջ, 
սակայն, որեւէ բառ չի նշուիր քաղաքի 
հայկական անցեալին մասին։ Ըստ 
Ermenihaber.am-ի՝ կը նշուի, որ Անիի 
աւերակները նաեւ ձմեռնային օրերուն 
գրաւիչ են օտարերկրացի եւ տեղացի 
զբօսաշրջիկներուն համար։ Անին այժմ 
այցելուները կ՝ընդունի ձիւնածածկ 
գեղեցկութեամբ։
«UNESCO-ի Համաշխարհային 
ժառանգութեան ցանկին մէջ 
ընդգրկուած Անիի աւերակները 
Կարսի մէջ են։ Արփաչայի (Ախուրեան-
խմբ.) երկու խոր կիրճերուն մէջտեղը 
գտնուող Անին, որ 884-1045 թթ. 
կառավարուած է Բագրատունիներու, 
1045-1064 թթ.՝ բիւզանդացիներու 

կողմէ, 1064թ. Օգոստոս 16-ին 
նուաճուած է սուլթան Ալփարսլանի 
կողմէ եւ կցուած Սելճուկեան պետու-
թեան տարածքներուն։
Անիի մէջ, որ կառուցուած է շուրջ 
100հա հողատարածքի վրայ եւ ուր 
պատմութեան ընթացքին գոյութիւն 
ունեցած են բազմաթիւ քաղա-
քակրթութիւններ, քրիստոնեաները 
եւ իսլամները նախապէս ապրած են 
կողք-կողքի»,- նշուած է յօդուածին մէջ։
Հարկ է նշել, որ թրքական պետա-
կան գործակալութիւնը Անիի մասին 
հրապարակումներուն մէջ կը 
խուսափի հայերուն մասին որեւէ 
յիշատակումէ արդէն տարիներ 
շարունակ։ Դեռ 2014 թուականին այդ 
մասին «Ակօս» թերթին մէջ գրած 
էր Սերդար Քորուճուն՝ ««Anadolu» 
գործակալութիւնը պատմութեան 

մէջէն ջնջած է հայերը» վերտառու-
թեամբ յօդուածին մէջ։ Այնտեղ 
ընդգծուած էր, որ 2008-ին Թուրքիոյ 
մշակոյթի նախարարութիւնը, Անիի 
մասին ծանուցող բովանդակու-
թեամբ համացանցային կայք ստեղծե-
լով, խուսափած էր «հայ» բառի 
գործածումէն:
Ստորեւ ներկայացուած են հայկա-
կան երբեմնի ծաղկուն ու շէն բերդա-
քաղաքի՝ օրերս իրականացուած 
լուսանկարները, որոնք յիշեալ 
յօդուածին մէջ հրապարակած է 
«Anadolu»-ն։
Յիշեցնենք, որ Անին եղած է Հայաստա-
նի միջնադարեան մայրաքաղաքներէն 
մէկը: Քաղաքի տարածքը բնակելի 
եղած է անյիշելի ժամանակներէ: 
Անին ունեցած է զարգացման 
3 շրջան՝ Կամսարականներու, 

Բագրատունիներու (X-XI դդ) եւ 
Զաքարեաններու (XII-XIV դդ)։ Յայտնի 
եղած է «Հազարումի եկեղեցիներու 
քաղաք» եւ «Արեւելքի մարգարիտ» 
անուանումներով:
Միջնադարեան Հայաստանի 
պատմութեան մէջ Անին բացառիկ 
դեր կատարած է ոչ միայն իբրեւ 
քաղաքական ու հոգեւոր կեդրոն` 
թագաւորանիստ եւ կաթողիկո-
սանիստ, այլեւ քաղաքային կեանքի, 
տնտեսութեան, արհեստներու եւ 
առեւտուրի, մշակոյթի եւ արուեստի 
զարգացման առաջնակարգ վայր: 
Պատահական չէ, որ այս քաղաքի 
պատմութեան եւ մշակութային 
ժառանգութեան ուսումնասիրութիւնը 
հայագիտութեան մէջ առանձին 
անունով կը կոչուի «անիագիտու-
թիւն»:
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Մարմար

Փարաջանովի «Յակոբ Յովնաթանեան»ը Նիւ Եորքի Ժամանակակից Արուեստի 
Թանգարանի Հայկական Առաջին Ֆիլմն Է

ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ 

Ինչպէ՞ս անտեսէի «մարմար» բառը, 
Մարմարա ծովու ափերէն հիւր եկած 
այն յոյնը, որ երկու հազար տարի 
է, որ փայլ կու տայ մեր մայրենիին։ 
Ծառայասէր այդ գոյականը հեզու-
թեամբ սպասեց, որ նախ «քար», 
«ժայռ», «բեկոր»եւ «փոշի»բառերը 
յայտնուին այս էջի վրայ, որմէ յետոյ 
ինք կարենայ պարզել իր գրական 
գեղեցկութիւնները։ Ուստի այսօր, 
յարգելի ընթերցող, նաւարկենք Փոքր 
Ասիոյ հիւսիս-արեւմտեան անկիւնը, 
գողտրիկ Մարմարա ծովը, որպէսզի 
գտնենք «մարմար» քարի եւ բառի 
ծննդավայրը։
Մարմարան Եգէական եւ Սեւ Ծովերու 
միջեւ փակ-ծով է։ Անունը ստացեր 
է իր Մարմարա կղզիէն։ Իսկ կղզին 
այդպէս կոչուած է՝ հոն եղած սպիտակ 
մարմարի հանքերու պատճառով։ Այդ 
սպիտակ, փայլուն քարը յոյները կը 
կոչէին μαρμάριον (մարմարիոն)։ Բառը 
բուն կը նշանակէ «փայլիլ»։
Ազնիւ քար է մարմարը։ Ան մեզի 
նուիրեց խորանի սպիտակափայլ 
խաչ, բաղնիքի ողորկ գուռ եւ հանգու-
ցեալի նրբատաշ շիրմաքար։ Հայոց 
պատմութիւնը գովեստով կը յիշէ Սիս 
քաղաքի մէջ Հեթում Ա.թագաւորի 
կառուցած այն դարպաս-ապարանքը, 
որ ունէր մարմարեայ սեւ սիւ-նաշա-
րեր։ Նոյն քաղաքի մէջ Զապէլ թագու-
հիի բարեգործական հիւանդանոցի 
հիմնադրամի արձանագրութիւնը 
փորագրուած էր մարմարի վրայ։
Մինչ բարձրաճաշակ քանդակա-
գործեր մուրճի եւ հատիչի 
հարուածներով կը կոփէին մարմա-
րը, հայ բանաստեղծներ ալ իրենց 
փետրագրիչով շունչ կու տային 
«մարմար» բառին։ Քանի որ 
ընթերցողներուս մեծամասնութեան 
համար կարելի չէ լողալ այդ ծովու 
ափերուն վրայ, այժմ կ՛առաջարկեմ 
ծփալ «մարմար» բառի գրական 
աւազանի մէջ։
«Մարմար» բառը աւանդուած չէ 
հայկական հին մատենագրութեան 
մէջ։ Անոր գրական առաջին նշոյլները 
վայելելու համար պէտք էր սպասել 
մինչեւ ուշ-միջնադար։
18-րդ դարուն, Սայաթ-Նովան նկա-
տեց, թէ իր եարը նման է մարմարի. 
«Դօշը մարմար, բոյով չինար»։ 
Աշուղը, ըստ երեւոյթին չկշտանալով 

այդ պատկերին, գովք մը եւս հիւսեց. 
«Մարմար դօշին մարջան կախե-
լիս տեսայ»։ Յարգելի ընթերցող, 
«մարմար» բառը, որ պատմութեան 
մէջ դեռ պիտի գովաբանէր բազմաթիւ 
հայուհիներ, նոյն օրերուն ի՛նքը դար-
ձաւ հայուհի։ «Մարմար»ը 18-րդ 
դարէն սկսեալ գործածուող հազուա-
գիւտ իգական անուն է։ Հայոց պատ-
մութեան մէջ յիշուած առաջին տիկին 
«Մարմար»ը Սայաթ Նովայի կինն 
էր (*)։ Սերունդ մը յետոյ Խաչատուր 
Աբովեանն ալ «մարմար» բառը 
գործածեց, երբ «Վէրք Հայաստանի» 
վէպի մէջ նկարագրեց հայ գեղեցկուհի 
Թագուհիին. «Նրա լուսեղէն ճակատը, 
նրա մարմար, նուրբ քիթը»։ Իսկ հայ 
գեղջուկը, իր բանաւոր գրականութեն 
մէջ ձիւնի սպիտակութեան վրայ 
աւելցուց մարմարի շքեղութիւնը։ Ահա 
«պարերգ» մը, որ յիշուած է Գարեգին 
Սրուանձտեանցի «Համով-Հոտով» 
աշխատասիրութեան մէջ. «Երկինքն 
էր ամբեր, կու գէր մարմար ձիւն»։ Երբ 
Գարեգին Սրուանձտեանցը գիւղ-գիւղ 
կը շրջագայէր որպէս բանահաւաք, 
բազմաթիւ բնակավայրեր մօտ 
կամ հեռու, «մարմար» բառը կը 
վայելէին որպէս տեղանուն։ Ահա մեր 
լեռնաշխարհէն ընտիր անուններ. 
«Մարմար», Կարսի բարձրավանդակի 
վրայ լեռնագագաթ, Խոր Վիրապի 
մօտ բլուր, «Մարմարաշէն», Շիրակի 
մէջ բերդ եւ վանք, «Մարմարիկ», 
Հրազդան գետի աջ վտակը եւ 
Հրազդան քաղաքի մօտ գիւղ։ Իսկ 
«Մարմար քար» կոչուածը, - ինծի 
համար դժուար էր հաստատել, թէ 
մինչեւ այսօր գոյութիւն ունի թէ չէ - 
Դերսիմի մօտ, Չմշկածագի շրջանի 
մէջ սպիտակ ժայռ էր, որու վրայ 
կար Խարտիշարի Սուրբ Կարապետ 
վանքին նայող՝ հին հայկական 
տարազով կնոջ մարմարեայ արձանը։
«Մարմար» բառը մեր լեզուին տուաւ 
հինգ-վեց բաղադրեալ բառ։ Ահա 
այդ ընտիր հաւաքածոյի առաջին 
երեք անդամները. մարմարաձեւ, 
մարմարապատ, մարմարեղէն։ Իսկ 
յաջորդ երեքը տեսնելու համար պիտի 
բաւէր երթալ Զմիւռնիա, այն օրերուն 
երբ Ս. Ստեփանոս բարձրաշէն 
եկեղեցին կանգնած էր քաղաքի 
մէջ։ Հայ պատմիչի մը բառերով 
այդ եկեղեցին ունէր «մարմարաշէն 
գաւիթ», «մարմարեայ սիւներ» եւ 
«մարմարակուռ բեմ»։ Պերճութեան 
այդ օրերուն է, որ գեղապաշտ 
սերունդի գրիչներն ալ «մարմար» 
բառին տուին իր յայտնի փայլը։
«Մարմար» բառով հայ քնարերգակը 
գեղաքանդակ պատկերներ կերտեց։ 

Միսաք Մեծարենցն էր անոնցմէ 
մէկը. «Քանի դիտեմ դէմքն սպիտակ 
զերթ մարմար, / Շիթ շիթ արցունք 
կը քարանայ սրտիս մէջ»։ Եղիա 
Տէմիրճիպաշեանը մահուան տեսիլ 
մը քանդակեց. «Տապանաքարս՝ 
մարմար կոյս, / Թեւերուս մէջ գրկեմ»։ 
Դանիէլ Վարուժանի համար, որ ի՛ր 
բառերով ունէր «մարմար ճակատ», 
այդ բառը նախ խորհրդանշեց հայոց 
հին փառքը՝ «Գարնանամուտ երեկոյ 
մ՛իր պալատին մէջ մարմար, / Բակուր, 
Սիւնեաց Նահապետ, շքեղ հանդէս 
մը կու տար», ապա՝ անոր անկումը. 
«Անի։ Քայքայուեցար մարմար 
մարմար»։ Բանաստեղծը օր մը նաեւ 
նկարագրեց արեւելեան բաղանիքը 
ու մենք տեսանք «պորտաքարը 
մարմար», «մարմար ծորակներ» 
եւ «Մարմարներուն վրայ նստած 
զիստեր»։ Սիամանթօն «մարմար»ով 
կերտեց ընտիր արտայայտութիւն-
ներ. «Երազիս մարմարեայ եզերքնե-
րուն վրայ», «Մարմար մերկութիւն», 
«Բա՚ց մարմար դուռը մեհեանիդ»։ 
Ապա երգեց սէրը. «Երկու ձեռքերուս 
/ Մարմար թասի մը ձեւը տալով, / 
Հեծեծանքով սիրոյս կայծերն անոր 
մէջն ես կ՚արտասուեմ»։ Բանաստեղծը 
«մարմար» բառին նաեւ տուաւ ազգա-
յին շունչ. «Կոթողները Փառքին 
/ Մարմար առ մարմար սերունդիդ 
ձեռքերովը պիտի բարձրանան… / 
Զա՚րկ, Կովկաս, աւերակեալ ու 
արցունքոտ Հայաստանին աչքերը 
քեզի կը նային»։ Ապա եկան եղեգնեայ 
այլ գրիչներ ու փառաբանեցին 
«մարմար»ը, զայն վերածեցին 
երազային ու նախանձելի բառի. 
«Պերճախօս մարմար», Աւետիս 

Ահարոնեան, «Խաւարի սեւ մարմար... 
Մարմարէ ալիքներ... Մարմար ժպիտ», 
Յակոբ Օշական, «Երազում եմ ես 
լուսաւոր մի գետ / Մարմարեայ տներ 
ափերին նրա», Եղիշէ Չարենց։ 
Չարենցն էր, որ 1936-ին գրի առաւ 
ներբողական ջերմ բանաստեղծու-
թիւն, զայն նուիրեց իր գրչակից ընկեր 
Ակսել Բակունցին, անուանեց «Ա.Բ.-
ին», ու ըսաւ. «Եւ բառերի համար քո 
մարմարեա՛յ... խեղճ իմ բարեկամ / Ես 
քեզ օրհնում եմ արդ իմ անաղարտ 
երգով»։
«Մարմար» բառի վերջին ու ամենէն 
իմաստասիրական գործածութիւնը 
եկաւ Զահրատէն, պոլսահայ այն 
բանաստեղծէն, որ կը սիրէր Մարմարա 
ծովու Գընալի կղզիի վրայ անցնել 
իր ամառնային արձակուրդները։ Իր 
գրական հերոս Կիկոյին նուիրուած 
բանաստեղծութեան մը մէջ մարմարի 
ծանրութիւն ստացաւ լռութիւնը.
Կիկոյին երգը մռնչիւն արդար
Բողոք մը վերջին –
սահող կեանքին դէմ
Կիկոյին երգը
լռութիւն մարմար։
Այսօր յարգելի ընթերցող, ժողովրդա-
կան հազուագիւտ «Լուսնեակ գիշեր, 
զով գիշեր» երգով կը փափաքիմ ձեզի 
հրաժեշտ տալ, որպէսզի մարմարի 
նման պայծառ աւարտ մը ուենայ այս 
յօդուածը.
Պատուհանդ բաց արա,
Մարմար մարմինդ տեսնեմ,
Արտասունքով լի լցրած,
Սեւ-սեւ աչերիդ մեռնեմ։
* Ըստ ընթացիկ վիճակագրու-
թեան, Հայաստանի մէջ յիսուն տիկ. 
Մարմարներ կան։

Նիւ Եորքի Ժամանակակից արուեստի 
թանգարանի (MoMA) մնայուն 
պահպանութեան յանձնուեցաւ Սերգէյ 
Փարաջանովի վերականգնուած երեք 
կարճ ֆիլմերու («Յակոբ Յովնա-
թանեան» (Հայաստան, 1967), 
«Կիեւեան Որմնանկարներ» (Ուքրա-
նիա, 1966) եւ «Արաբանախշեր Փիրոս-
մանիի Թեմաներով» (Վրաստան, 1986) 
ժապաւէններու օրինակները` ապա-
հովելով հաւաքածոյին մէջ փարա-
ջանովեան արուեստի անփոխարինելի 
ներկայութիւնը:
Հայաստանի ազգային շարժա-
պատկերի կեդրոնին փոխանցած 
տեղեկութիւններով՝ այս առիթով 
թանգարանը 19-20 Յունուար 2022-ին` 
The MoMA International Festival of Film 
Preservation «To Save and Project» 
ծրագիրի ծիրին մէջ, արուեստասէր 

հանրութեան ներկայացուց Սերգէյ 
Փարաջանովի բանաստեղծական 
վաւերագրութեան իւրօրինակ 
ամբողջութիւնը` եռապատկերը:
Հայաստանի Ազգային շարժա-
պատկերի կեդրոնի եւ «Համօ Բեկնա-
զարով նախագիծ» ընկերութեան 
համագործակցութեան շնորհիւ 
իրականացուած են Սերգէյ Փարա-
ջանովի երեք կարճ ֆիլմերու 
վերականգնման եւ ժապաւէնային 
տպագրութեան աշխատանքները: 
Ֆիլմերու վերականգնումը կատա-
րուած է լոնտոնեան CPC ընկերու-
թեան ֆինանսաւորումով, իսկ 
ՀԲԸՄ-ի Նիւ Եորքի կեդրոնին կողմէ 
ֆինանսաւորուած է վերականգնուած 
օրինակներու ժապաւէնային (35 
մմ) տպագրութիւնը` 5 օրինակով: 
Օրինակներէն մէկը կը պահուի 

Հայաստանի Ազգային շարժա-
պատկերի կեդրոնին մէջ, մէկական 
օրինակներ տրուած են Վրաստանին 
եւ Ուքրանիոյ: Մէկական օրինակներ 
ալ մնայուն պահպանման յանձնուեցան 
Նիւ Եորքի Ժամանակակից արուեստի 
թանգարանին եւ Փարիզի «Ժորժ 
Փոմփիտու» արուեստի կեդրոնին:
Փարաջանովի կարճ ֆիլմերու 
վերականգնուած ժապաւէնային 
եռապատփեղկը ճիծդ ամիս մը առաջ 
(15 Դեկտեմբեր 2021-ին) հանդիսաւոր 
պայմաններու մէջ մնայուն պահպա-
նութեան յանձնուեցաւ Փարիզի «Ժորժ 
Փոմփիտու»  արուեստի կեդրոնին: 
Փարաջանովի «Յակոբ Յովնա-
թանեան»ը հայկական առաջին ֆիլմն 
է, որ իր կարեւոր տեղը կը գրաւէ 
համաշխարհային տարողութիւն 
ունեցող երկու մեծ արուեստի 

կեդրոններուն մէջ` MoMA-ի եւ 
«Փոմփիտու»ի:
Հայաստանի Ազգային շարժապատկե-
րի կեդրոնը վերականգնուած 
երեք կարճ ֆիլմերու ծրագիրը 
իրականացնելու նպատակով համա-
գործակցած է Ուքրանիոյ (Տովժենքոյի 
կեդրոն), Վրաստանի (Վրացական 
ֆիլմ), Ռուսիոյ (Gosfilmofond) գործ-
ընկերներու հետ, ինչպէս նաեւ 
Լեհաստանի (Fixafilm), Ֆրանսայի 
(Համօ Բեկնազարով նախագիծ), 
Լոնտոնի (Kino Klassika), ՀԲԸՄի Նիւ 
Եորքի կեդրոնին հետ:
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Տեղական Լուրեր

Լոյս Տեսաւ «Պարսկաստան-Իրանի 
Հայկական Համայնքները» Հատորը

«Մազտա» հրատարակչութենէն 
այս տարի լոյս տեսաւ Armenian 
Communities of Persia/Iran: History, 
Trade, Culture («Պարսկաստան-
Իրանի Հայկական Համայնքները. 
Պատմութիւն, Վաճառականութիւն, 
Մշակոյթ») հատորը, խմբագրութեամբ 
փրոֆ. Ռիչըրտ Յովհաննէսեանի։
Հատորին մէջ ամփոփուած են 
Քալիֆորնիոյ համալսարանի 
Լոս Անճելըսի մասնաճիւղին մէջ 
փրոֆ. Ռիչըրտ Յովհաննէսեանի՝ 
կազմակերպած եւ պատմա-
կան Հայաստանի եւ հայկական 
գաղութներուն նուիրուած գիտա-
ժողովներէն 15րդին ներկայացուցած 
ուսումնասիրութինները։
670 էջ ծաւալով հատորին մէջ 
լուսարձակի տակ առնուած են Նոր 
Ջուղայի եւ Իրանի միւս հայկական 

գաղութներու պատմութիւնը, ինչպէս 
նաեւ այդ գաղութներէն Քալիֆորնիա 
գաղթած հայերուն կացութիւնը։ 
Անգլերէն հատորը հարստացուած 
է բազմաթիւ լուսանկարներով 
եւ նուիրուած է փրոֆ. Ռիչըրտ 
Յովհաննէսեանի այրինն՝ Վարդիթեր 
Կ. Յովհաննէսեանին։
Հատորին գինը 45 տոլար է, սակայն 
որոշ ժամանակի մը համար զայն 
կարելի է 35 տոլարով ապսպրել՝ 
դիմելով daronkev7@gmail.com 
հասցէին։
Անիկա տրամադրելի է նաեւ «Մազտա» 
հրատարակչութենէն (www.mazdapub-
lishers.com/book/armenian-communi-
ties-of-iran), ինչպէս նաեւ Կլենտէյլի 
«Ապրիլ» եւ «Սարդարապատ» 
գրախանութներէն։

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Հայաստանի Նախագահ Արմէն Սարգսեան 
Հրաժարական Տուաւ

ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու Պալատը Խիստ 
Մտահոգուած Է Հայ Ռազմագերիներու Ճակատագրով
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Սկիզբը Էջ 01

Որոշ ժամանակ անց տեղի ունեցան 
2018թ. Ապրիլ-մայիսեան իրա-
դարձութիւնները…
Կրնայ հարց ծագիլ՝ ինչո՞ւ ես 
հրաժարական չտուի այդ պահուն: 
Պատասխանը ակնյայտ է՝ այն 
պատասխանատւութեան պատճառով, 
որ ես վերցուցած էի վրաս՝ ստանձնե-
լով Հանրապետութեան նախագահի 
պաշտօնը: Ես պարտաւոր էի ընելու ինձմէ 
կախուած ամէն ինչ՝ բացառելու ներքին 
պառակտման յետագայ խորացումը, 
հնարաւոր բախումները, որոնք կրնային 
յանգեցնել չափազանց բացասական 
հետեւանքներու: Ես նաեւ կը ձգտէի իմ 
երկարամեայ աշխատանքին շնորհիւ 
ձեռք բերած  հեղինակութիւնը, կապերը 
եւ իմ միջազգային  քաղաքական ու 
տնտեսական ներուժը ծառայեցնել 
ուժեղ եւ կայուն պետականութեան 
կառուցման:
Կրկին կրնայ հարց յառաջանալ, թէ 
ինչո՞ւ Նախագահը չկրցաւ ազդել այն 
քաղաքական իրադարձութիւններուն 
վրայ, որոնք մեզի հասցուցին ներկայ 
համազգային ճգնաժամին: Պատճառը 
կրկին ակնյայտ է՝ համապատասխան 
գործիքներու պակասը, գործիքներ, 
որոնցմով ցանկացած պետական 
պաշտօնեայ կ՝օժտէ բացառապէս մէկ 
փաստաթուղթ՝ Սահմանադրութիւնը: 
Նոյնինքն գործող Հիմնական օրէնքին 
մէջ թաքնուած են մեր որոշ կարեւոր 
խնդիրներուն արմատները:
Մենք ունինք տարաբանական (para-
doxical) իրավիճակ, երբ Նախագահը 
ստիպուած է պետականութեան երաշ-
խաւոր ըլլալ՝ փաստացի չունենալով 
որեւէ իրական գործիք: Սահմանադրու-
թիւնը նաեւ կ՝ենթադրէ մէկ հիմնարկի 
գերակայութիւն միւսի նկատմամբ, 
Սփիւռքի յայտնի մասնագէտներու 
համար կը ստեղծէ խոչընդոտներ՝ 
պատմական Հայրենիքի պետական 
հիմնարկներու կառավարման մաս-
նակցելու համար, եւ այլն:
Մենք խորհրդարանական հանրապե-
տութիւն ենք ձեւով, բայց ոչ՝ բովանդա-
կութեամբ: Իմ առաջարկին իմաստը եւ 
նպատակը եղած է ոչ թէ կառավարման 
մէկ ձեւէն միւսին (խորհրդարանականէն 
կիսանախագահականի կամ նախա-
գահականի) անցնիլը, այլ՝ զսպումնե-
րու եւ հակակշիռներու վրայ հիմնուած 
պետական համակարգ ստեղծելը: 
Առանց անոր դժուար է խօսիլ նշա-
նակալից ձեռքբերումներու մասին, 
քանի որ յառաջընթացի եւ յաջողու-
թեան հնարաւոր է հասնիլ միայն 
կանխատեսելի եւ ներդաշնակ համա-
կարգի պայմաններուն մէջ:
Ուրախ եմ, որ ստեղծուած է սահմա-
նադրական փոփոխութիւններու 
յանձնաժողով, որուն համար շնորհա-
կալութիւն կը յայտնեմ կառավա-
րութեան: Ես յոյս ունիմ, որ, ի վերջոյ, 
սահմանադրական փոփոխութիւնները 
տեղի պիտի ունենան, եւ յաջորդ 
նախագահն ու նախագահական 
հիմնարկը պիտի կարենան աշխատիլ 
աւելի հաւասարակշռուած եւ համա-
կարգուած միջավայրի մէջ:
Մենք կ՝ապրինք իւրատեսակ իրակա-
նութեան մէջ, իրականութիւն, ուր 
Նախագահը չի կրնար ազդել պատե-
րազմին եւ խաղաղութեան վերաբերող 
հարցերուն վրայ:
Իրականութիւն, երբ ան չի կրնար արգելք 
կիրառել այն օրէնքներուն վրայ, որոնք 
կը համարէ պետութեան եւ ժողովուրդին 

համար ոչ նպատակայարմար:
Իրականութիւն, երբ Նախագահի 
հնարաւորութիւնները կ՝ընկալուին ոչ 
թէ որպէս առաւելութիւն պետութեան 
համար, այլ՝ տարբեր քաղաքական 
խումբերու կողմէ կը դիտարկուին իբրեւ 
իրենց սպառնացող վտանգ:
Իրականութիւն, ուր Նախագահը իր 
ներուժի գերակշիռ մասը չի կրնար 
օգտագործել ի նպաստ համակարգային 
ներքին եւ արտաքին քաղաքական 
խնդիրներու լուծման:
Իրականութիւն, ուր աշխարհը կը 
գտնուի մշտական անկարգութեան 
գօտիին վրայ, սակայն Նախագահը 
սահմանադրական գործիք չունի՝ 
օգնելու իր երկրին:
Իրականութիւն, ուր պետութեան 
գլուխը եւ երբեմն նաեւ անոր ընտա-
նիքը թիրախ կը դառնան տարբեր 
քաղաքական խմբաւորումներու կողմէ: 
Վերջիններս այնքան ալ հետաքրքրուած 
չեն նախագահական հիմնարկին 
կողմէ ի շահ երկրի իրականա-
ցուած ձեռքբերումներով, որքան իմ 
անցեալով, դաւադրութեան զանազան 
տեսութիւններով ու միֆերով: Իմ անձի 
հանդէպ այդ «մտահոգուածութիւնը» 
դուրս կու գայ նաեւ բարոյականութեան 
սահմաններէն՝ վերջնական արդիւնքով 
ուղղակիօրէն բացասաբար ազդելով 
առողջութեան վրայ:
Ես շատ երկար մտածած են եւ որոշած եմ 
մօտ չորս տարի աշխոյժ աշխատելէ ետք 
հրաժարական տալ Հանրապետութեան 
նախագահի պաշտօնէն:
Այդ որոշումը բացարձակապէս 
զգացական չէ եւ կը բխի որոշակի 
տրամաբանութենէ:
Նախագահը չունի անհրաժեշտ 
գործիքներ՝ երկրի եւ ազգի համար 
ներկայ բարդ ժամանակներուն 
ազդելու ներքին եւ արտաքին 
քաղաքականութեան արմատական 
գործընթացներուն վրայ:
Մեր պետութեան համար այս բարդ 
փուլին, երբ անհրաժեշտ է համազգա-
յին միասնութիւն, նախագահական 
հիմնարկը պէտք չէ դառնայ բամբա-
սանքներու եւ դաւադրութեան տեսու-
թիւններու թիրախ՝ ատով իսկ շեղելով 
հասարակութեան ուշադրութիւնը 
կարեւորագոյն խնդիրներէն:
Այսօր, ինչպէս երբեք, անհրաժեշտ 
են իմաստալից, խոր մտածուած, 
կշռադատուած եւ բովանդակալից 
գործողութիւններ: Այլապէս մենք՝ ողջ 
աշխարհի հայութիւնը, չենք հասնիր 
մեր առաքելութեան նպատակին եւ կը 
յայտնուինք պատմութեան լուսանցքին 
մէջ:
Մենք այլեւս սխալելու իրաւունք չունինք:
Աւարտին կ՝ուզեմ առանձնակի 
երախտագիտութիւն յայտնել մեր 
քաղաքացիներուն եւ Սփիւռքի մեր 
հայրենակիցներուն՝ երկրի համար 
այս բարդ ժամանակներուն հաստա-
տակամութիւն, տոկունութիւն, 
համբերատարութիւն եւ արիութիւն 
ցուցաբերելու համար:
Առանձնայատուկ շնորհակալութիւն մեր 
քաջարի բանակի զինուորներուն եւ 
սպաներուն, խոնարհումս մեր Հայրենի-
քի համար իրենց կեանքը զոհաբերած 
հերոսներու ընտանիքներուն:
Շնորհակալ եմ նաեւ Հանրապետու-
թեան նախագահի աշխատակազմի 
բոլոր աշխատակիցներուն եւ պետական 
կառոյցներու իմ գործընկերներուն՝ 
համատեղ արդիւնաւէտ աշխատանքի 
համար:

Ան նաեւ պատրաստակամութիւն 
յայտնած է մշտապէս աջակցելու այդ 
բարեփոխումներուն:
Հանդիպման ընթացքին քննարկուած 
են 44-օրեայ պատերազմին եւ անոր 
հետեւանքներուն առնչուող հարցեր: 
Ամերիկեան կողմը տեղեկացուցած 
է, որ ԱՄՆ Ներկայացուցիներու 
պալատը եւ մասնաւորապէս իրենց 
յանձնաժողովը խիստ մտահոգուած 
է ռազմագերիներու ճակատագրով 
եւ կը կարծէ, որ անոնք պէտք է անյա-
պաղ հայրենիք վերադարձուին: Միքս 
շեշտած է, որ չափազանց կարեւոր 

է ապահովել Հարաւային Կովկասի 
կայունութիւնը եւ այդ առումով 
անհրաժեշտ է հասնիլ Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտութեան 
լուծման եւ խնդիրի տեւական կարգա-
ւորման: Միացեալ Նահանգները մեծա-
պէս կը նպաստէ անոր՝ այդ շարքին 
ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի ձեւաչափով:
ԱԺ նախագահը հրաւիրած է ԱՄՆ 
Ներկայացուցիչներու պալատի 
արտաքին յարաբերութիւններու 
յանձնաժողովի նախագահն ու 
անդամները այցելելու Հայաստան՝  
ծանօթանալու առկայ խնդիրներուն 
եւ ժողովրդավարական ձեռքբե-
րումներուն:
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ՅԱՐՈՒԹ ԷՏԻՆՃԻՔԼԵԱՆ

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր 
սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, մեծ 
մեծ հօր, եղբօր, ազգականին՝ Յարութ 
Էտինճիքլեանի մահը, որ պատահեցաւ 
Դեկտեմբեր 18, 2021-ին Porter Ranch, 
Լոս Անճելըս։
Թաղման արարողութիւնը տեղի ունեցաւ 
Յունուար 20, 2022-ին, կէսօրէ ետք ժամը 
12։00-ին Hollywood Hils Forest Lawn 
գերեզմանատան մէջ Կարմիր եկեղեցին։

Սգակիրներ՝
Այրին Տիկ. Ճուլիա Էտինճիքլեան
Զաւակը՝ Տէր եւ Տիկ. Վահրամ եւ Նայիրա Էտինճիքլեան եւ 
զաւակները Յարութ, Շանթ եւ Նիքոլաս
Դուստրը՝ Տէր եւ Տիկ. Մովսէս եւ Ալին Ամողլեան եւ զաւակները 
Անի, Ժան եւ Միքայէլ
Եղբայրը՝ Տէր եւ Տիկ. Աբրահամ եւ Ալիս Էտինճիքլեան եւ զաւակները 
Դանիա եւ Անտրէ
Քոյրը՝ Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Յասմիկ Ազնաւուր եւ զաւակը Տոմինիք
Քրոջ զաւակը՝ Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Հերմինէ Ազնաւուր եւ 
զաւակները Լեւոն եւ Վան
Քրոջ զաւակը՝ Տէր եւ Տիկ. Միքայէլ եւ Թալին Ազնաւուր եւ զաւակը 
Sebastien
եւ համայն Էտինճիքլեան, Ազնաւուր, Պալանեան, Սեդրակեան, 
Մելքոնեան, Բարսեղեան, Նագգաշեան, Սարգիսեան, Ճերեպդսոֆ, 
Թոքճեան, Քիզիրեան, Սեդեան, Արթինեան, Պաշեան, Բաբելեան, 
Ալթունեան, Շլուկեան, Գույումճեան, Կիրակոսեան, Կիչունդս, 
Պուլպուլեան, Յովսէփեան, Գարակէօզեան, Վարժապետեան, 
Սարաֆեան, Խաչատուրեան։ 
Ամողլեան, Գարայեան, Կէովրեքեան, Գազարեան, Միսիրեան, 
Ազնաւուր, Օսսիբեան, Յակոբեան, Թադեւոսեան, Տէր եւ Տիկ. 
Գուրուեան, Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան Շրջանաւարից 
Միութիւն, Զաքարեան, Ժիրայր Մակարեան եւ Մարիամճանեան 
ընտանիքներն ու բարեկամները։

***
Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել՝
Հայրենիքի վիրաւոր զինուորին (պահարանը եկեղեցիէն կրնաք 
ստանալ)։
 

ՄԱՀԱԶԴ
ԱՐՓԻ ՊԱՐՍԱՄ

1948-2022

Խոր ցաւով իմացանք ՌԱԿ-ի «Էօժէն 
Բաբազեան» ակումբի ժրաջան 
անդամուհիներէն Ընկերուհի ԱՐՓԻ 
ՊԱՐՍԱՄԻ մահը, որ տեղի ունեցաւ 
17 Յունուար 2022 -ին՝ իր բնակարա-
նին մէջ: Հանգուցեալը կողակիցն էր 
Ռոպերթ Պարսամի, սիրուած մայր էր 
եւ մեծ մայր եօթը հայորդիներու:
Այս տխուր առթիւ մեր խոր 
ցաւակցութիւնները կը յայտնենք 
հանգուցեալի բոլոր հարազատներուն, 
ազգականներուն եւ բարեկամներուն, 
ի մասնաւորի ամուսնոյն՝ Նուպար 
Պարսամին, Ֆուենթես, Պարսամ, 
Թոքաթլեան, Ճեվարտեան եւ Պէյլերեան 
ընտանիքներու բոլոր անդամներուն:
Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատւու-
թիւնները կը խնդրուի ղրկել Ս. Յակոբ (St James, 4950 W. Slauson 
Avenue, Los Angeles, CA 90056) Հայաստանեայց Առաքելական 
եկեղեցւոյ շէնացման ֆոնտին: Յուղարկաւորութիւնը տեղի 
պիտի ունենայ Հոլիվուտի Forest Lawn գերեզմանատան մէջ: 
Մանրամասնութիւններու մասին պիտի հաղորդուի յառաջիկայ 
օրերուն կամ կարելի է հեռաձայնել (323) 295-4588, visiting https://
stjamesla.net, կամ այցելել ընտանեկան դիմատետրին (Facebook):

ՌԱԿ Արեւմտեան ԱՄՆ-ի Շրջ. Վարչութիւն եւ անդամակցութիւն
ՌԱԿ «Է. Բաբազեան» ակումբ

Համեստափայլ՝
Տիկ. Անահիտ Կօշկարեան, Խմբագիր
Նոր Օր Շաբաթաթերթի 
  
Ներփակ ձեր ուշադրութեան կը յանձնեմ Երեւանի մէջ, Յուլիս 31, 
2021-ին լոյս տեսած գիրքէս օրինակ մը։  Այս հատորը հաւաքածոն 
է տարիներու ընթացքին մեծ մասամբ լոյս տեսած կամ անտիպ 
գրութիւններուս։ Գիրքը Հայաստան լոյս տեսաւ Դոկտ. Քնարիկ 
Աբրահամեանի խմբագրութեամբ եւ ՍՓԻՒՌՔ գիտա-ուսումնական 
կեդրոնէն Փրօֆ. Սուրէն Դանիէլեանի յառաջաբանով։ Կողքի 
նկարն ալ –անձնական նուէրն է Նահապետ Արամ Հայկազէն- իր 
մահուընէն տարի մը առաջ- ի՛ր վրձինով նկարուած։ 
Մի քանի շաբաթով Երեւան կը գտնուէինք։ Ուրախ եմ որ Երեւանի 
ԹՄՄ- Սրահին մէջ տեղի ունեցաւ գիրքիս շնորհանդէսը։ Ուրախ 
եմ, որ գիրքին լոյս ընծայումը շատ լաւ արձագանգ գտաւ հայրենի 
ընթերցողներուն մօտ։
 Վերջապէս մեզի հետ կրցանք բերել մի քանի տասնեակ օրինակներ 
միայն։ Այս գիրքին բովանդակութեան, որոշ մասին հաւանաբար 
ծանօթ էք արդէն ՆՈՐ ՕՐ-ին կամ Հայ Մամուլին մէջ լոյս տեսած 
գրութիւններէն։ 
Նոյեմբեր ամիսը մեզի կը յուշէ մեր ունեցածներուն, մեզ շրջա-
պատող բարեկամներուն հանդէպ մեր շնորհակալութիւնն ու 
երախտագիտութիւնը յայտնելու։ 
Իմ լաւագոյն մաղթանքներս եւ երախտագիտութիւնս կը յայտնեմ 
անցեալի ու ներկայի ՆՈՐ ՕՐ-ի բոլոր խմբագիրներուն եւ աշխա-
տակիցներուն, Հայ թերթը կանգուն պահող բարերարներուն, 
ազգապահպանման ջահը վառ պահողներուն։
Լաւագոյն զգացումներով՝ 

Զարմինէ Պօղոսեան

ՆԱՄԱԿԱՆԻ

Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան Տօնին առիթով ՆՈՐ ՕՐ-ին եղաւ հետեւեալ 
ազնիւ նուիրատուութիւնները.
Տէր եւ Տիկին Անդրանիկ Գալայճեան   $100

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Լուրեր Աշխարհէն

Հայաստանը Հրաւիրած Ենք Անթալիոյ 
Դիւանագիտական Ֆորումին. Չաւուշօղլու

Անկելա Մերքել Հրաժարած Է ՄԱԿ-ի Մէջ 
Աշխատելու Կութերեշի Առաջարկէն

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախա-
րար Մեւլութ Չաւուշօղլուն յայտնած 
է, որ Հայաստանը հրաւիրուած է 
11-13 Մարտ 2022-ին տեղի ունենալիք 
Անթալիոյ դիւանագիտական ֆորու-
մին: 
«Մինչ այժմ իրենց մասնակցութիւնը 
հաստատած արտաքին գործոց 
նախարարներուն թիւը 39 է: Մենք 

ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղար Անթոնիօ 
Կութերեշ Գերմանիոյ նախկին 
վարչապետ Անկելա Մերքելին կ’առա-
ջարկէ խորհրդատուական պաշտօն 
ստանձնել Միացեալ ազգերու կազմա-
կերպութեան կառոյցներէն մէկուն մէջ։ 
Խօսքը հանրային բարիքներու 
հարցերով խորհրդատուական գերա-
տեսչութեան ղեկավարի պաշտօնի 
մասին է։ Այդ կառոյցի իրաւա-
սութիւններու շարքին պէտք է ըլլան 
միջազգային հարցերու կարգաւորու-
մը, այդ շարքին՝ առեւտուրի, 

բոլորը կը հրաւիրենք աշխարհի 
տարբեր ծայրերէն, հիւրեր հրաւիրած 
ենք նաեւ մեր տարածաշրջանէն՝ 
Հայաստանէն, Յունաստանէն եւ 
նոյնիսկ Կիպրոսի յունական կողմէ, 
Եգիպտոսէն եւ Իսրայէլէն: Այստեղ 
բոլորին ձայնը լսելի պիտի ըլլայ, այն 
դարձած է ազատ հարթակ», ըսած է 
Չաւուշօղլուն։

թռիչքներու անվտանգութեան 
ոլորտներուն մէջ։ 
Գերմանիոյ նախկին ղեկավարը 
անձամբ զանգած է ՄԱԿ-ի գլխաւորին 
եւ հրաժարած է կազմակերպութեան 
մէջ աշխատելու առաջարկէն:
67-ամեայ Անկելա Մերքելը Գերմա-
նիոյ կառավարութիւնը ղեկավարած 
է 2005 թուականէն մինչեւ 2021։ 
Վարչապետի պաշտօնին իր վերջին 
հարցազրոյցներէն մէկուն ան 
յայտարարած է, որ մէկընդմիշտ կը 
հեռանայ քաղաքականութենէն։
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