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Յունիսի 3-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք 
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հայրապետական քառօրեայ այցով 
մեկնեց Սիւնիքի մարզ եւ Արցախի Հանրապետութիւն։ Այցի ընթացքում 
Նորին Սրբութեանն ուղեկցում են յատուկ յանձնարարութիւններով հայ-
րապետական նուիրակ Տ. Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը, 
Մայր Աթոռի դիւանապետ Տ. Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրեանը, Մայր 
Աթոռի վանական խորհրդի ատենապետ եւ լուսարարապետ Տ. Մուշեղ 
եպիսկոպոս Բաբայեանը, Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի տեսուչ Տ. 
Մեսրոպ վարդապետ Պարսամեանը, Արցախի հոգեւոր-մշակութային 
ժառանգութեան պահպանման հարցերով գրասենեակի տնօրէն Տ. 
Գարեգին վարդապետ Համբարձումեանը, ՀՀ ԶՈՒ Հոգեւոր առաջնորդ 
Տ. Մովսէս վարդապետ Սարգսեանը եւ Մայր Աթոռի Տեղեկատուական 
համակարգի տնօրէն Տ. Վահրամ աւագ քահանայ Մելիքեանը։
Վեհափառ Հայրապետի հետ Արցախ մեկնեց նաեւ Հայկական Բարե-
գործական Ընդհանուր Միութեան նախագահ տիար Պերճ Սեդրակեանը։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գլխաւորած պատուիրակութեանը Գորիսի 
«Զանգեր» յուշարձանի մօտ դիմաւորեցին Սիւնեաց թեմի առաջնորդա-
կան տեղապահ Տ. Մակար վարդապետ Յակոբեանը թեմի հոգեւոր դասի 
հետ միասին, Գորիսի համայնքապետ Առուշան Առուշանեանը, Սիսիանի 
համայնքապետ Արթուր Սարգսեանը, Քաջարանի համայնքապետ 
Մանուէլ Փարամազեանը, զինուորականներ եւ Գորիսի համայնքայիններ։
Աւանդական աղուհացի արարողութիւնից յետոյ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսն իր գնահատանքն ու օրհնութիւնը բերեց քաղաքային 
իշխանութիւնների ներկայացուցիչներին եւ հաւաքուած ժողովրդին։
Այնուհետեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ՀԲԸՄ նախագահի եւ 
հոգեւոր դասի հետ միասին մեկնեց Գորիսի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
առաջնորդանիստ եկեղեցի, որտեղ Հայոց Հայրապետին դիմաւորեցին 
Գորիսի բնակիչներ եւ զինուորներ։ «Հրաշափառ» շարականի երգե-
ցողութեան ներքոյ Վեհափառ Հայրապետը, իր օրհնութիւնը բաշխելով 
հաւատաւոր ժողովրդին, մուտք գործեց տաճար, ուր սաղմոսերգութիւնից 
եւ աղօթքից յետոյ կատարուեց Հանրապետական մաղթանք Հայաստանի 
եւ Արցախի անսասանութեան, Սիւնեաց աշխարհի եւ նրա ժողովրդի 
անվտանգ, խաղաղ  ու բարօր կեանքի համար։

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
Հայրապետական Այցով Մեկնեցաւ Սիւնիք եւ 

Արցախի Հանրապետութիւն 

Պէյրութի գլխաւոր պողոտաներուն վրայ վերջին ժամերուն բողոքի ցոյցեր 
կայացան:
Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատան կողմէ  հրապարակուելիք կարգ մը 
որոշումներ բողոքի նոր հաւանական ալիքի մը ձեւաւորման նպաստեցին եւ 
հարիւրաւոր քաղաքացիներ փութացին փողոց՝ բողոքելու համար երկրին 
մէջ տիրող տնտեսական դժուարին պայմաններուն եւ կառավարութեան 
սխալ քաղաքականութիւններուն դէմ։
Բողոքարարներ անիւներ հրկիզելով  փորձեցին փակ պահել Պէյրութի 
կեդրոնական հատուածներու մուտքերը։
Միւս կողմէ Լիբանանի վարչապետի պաշտօնակատար Հասսան Տիապ 
կոչ ուղղեց «կարեւոր տէրութիւններու»ն արագօրէն միջամտել եւ օգնել 
Լիբանանին, ըսելով նաեւ, որ եթէ անոնք այսօր չշարժին, վաղը ուշ կրնայ 
ըլլալ...

Իսրայէլի Յաջորդ Վարչապետը Պիտի Դառնայ 
Նէֆթալի Պէնէթը

Իսրայէլի  յաջորդ  վարչապետը  
պիտի դառնայ Նէֆթալի  Պէնէթը:  
Իսրայէլի ընդդիմադիր «Եշ Աթիտ» 
կուսակցութեան առաջնորդ՝ 
Եայիր Լափիտին յաջողած է 
նախարարներու նոր կազմ 
ձեւաւորել։ Այս մասին Լափիտը 
2 Յունիսի երեկոյեան յայտնած 
է երկրի նախագահ՝ Ռովին 
Ռիվլինին: Լափիտի խօսքով՝ նոր 
կառավարութիւնը կը յարգէ իր հակառակորդները եւ կ'ընէ հնարաւոր ամէն 
բան՝ իսրայէլեան հասարակութիւնը միաւորելու համար։
2 տարի վարչապետի պաշտօնը պիտի վարէ «Նոր աջեր» կուսակցութեան 
համահիմնադիր՝ Նէֆթալի  Պէնէթը, ապա զինք կը փոխարինէ Լափիտը։ 
Ներկայ վարչապետ՝ Բենիամին Նաթանիահուն այդ պաշտօնը վարած  է 
12 տարի։
Իսրայէլի նախագահը 5 մայիսին Լափիտին յանձնարարած էր 28 օրուայ 
մէջ նոր կառավարութիւն ձեւաւորել, քանի որ Նաթանիահուին («Լիքուտ» 
կուսակցութենէն) տրուած ժամանակամիջոցին մէջ ան չէր յաջողած կառա-
վարութեան դաշինք ստեղծել
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«Ձեր Աշխարհին Մէջ Ես Չկրցայ Ապրիլ, Իսկ Իմ Աշխարհիս Մէջ՝ Միայնակ Եմ»
Լէոնիտ Ենկիպարեան Ծննդեան 85-Ամեակ 

Ամերիկեան Բարքեր
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Գալուստ Խանենց

Գալուստ Խանենց (Լեւոն Խանեան, 
25 Յունուար 1910, Թեհրան, Իրան 
- 4 Յունիս 1998, Թեհրան, Իրան), 
իրանահայ գրող։
Նախնական ու միջնակարգ կրթու-
թիւնը ստացած է Ֆրանսական 
ու պարսկական վարժարաններու 
մէջ։ 1928-էն սկսեալ իրանահայ 
եւ արտասահման պարբերա-
կաններուն հետ աշխատակցած է՝ 
ինքնագիր քերթողներու գործերէն 
թարգմանութիւններով։
1957-1974 անջատ ութ հատորնե-
րով հրատարակուած են իր 
բանաստեղծութիւնները՝ «Ամբողջ 
Սրտով» (1957), «Հրաշալի Զօրու-
թիւն» «1972), «Բարեւ Քեզ, 
Մարդ» (1974, «Հայ Ժողովրդի 
Վերածնունդը»։ Պարսկերէնի 
թարգմանուած են՝ «Հրաշալի 
Զօրութիւն» եւ «Բարեւ Քեզ Մարդ» 
հատորները:
Իմաստասիրական հակումնե-
րու տրամադիր, լեզուական-
արտայայտչական ժուժկա-
լութեամբ ուշագրաւ՝ իր 
բանաստեղծութիւնները մարդ-
կայնական խորք եւ շունչ ունին, 
կը բարձրանան ընթացքէն վեր եւ 
երբեմն կը հասնին թելադրական 
ներուժութեան։
Գալուստ Խանենց, իրանահայ 
կեանքի 1920-1980 վաթսունա-
մեայ տեւողութեան մէջ՝ քերթո-
ղական, թէ՝ արձակ գրական 
ս տ ե ղ ծ ա գ ո ր ծ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ 
հասարակաց լարը բնութիւնն 
է, սէրը, ազգային թախիծը եւ 
գաւառիկ հայրենասիրութիւնը։ 
Տասնամեակները ոչինչ փոխած 
են ապրումի, մտածման, զգացա-
կան թէ իմաստասիրական այն 
բաներուն մէջ, որոնք կ՝առնչուին 
մարդուն կեանքին, եւ առնուազն 
իրենց արտայայտութեան ձեւին 
հետ որոշ անձնատպութիւն կը 
բերեն։ Քիչ անուններ կան, որոնք 
յանդգնութիւնն ունեցած են 
կամ ունին թանձր ռոմանթիզմի 
խոզակը պատռելու եւ խորքի թէ՛ 
ձեւի ինքնութեամբ մը՝ հասնելու 
բանաստեղծական որակի:

Արարողութեան աւարտին Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսն իր պատգամն 
ուղղեց ներկայ ժողովրդին։ 
«Սիրելի սիւնեցի հաւատաւոր 
զաւակներ Մեր, այցելել ենք ձեզ 
յետպատերազմեան դժուարին 
իրավիճակի, դառը հարուածների 
եւ նեղութիւնների դիմագրաւման 
այս ժամանակահատուածում։ 
Եկել ենք ի մօտոյ հաղորդ լինելու 
ձեր մտահոգութիւններին ու 
խնդիրներին, նաեւ Հայրապետա-
կան Մեր գնահատանքն ու 
օրհնութիւնը վերստին բերելու ձեզ։ 

...Մենք քաջատեղեակ ենք 
ազգային-հայրենական մեր 
կեանքի այս վճռորոշ շրջանում 
ձեզ պատած դժուարութիւնների, 
ձեր առջեւ ծառացած 
մարտահրաւէրների մասին։ Արցա-
խեան վերջին պատերազմում 
մեր թանկագին զաւակները 
նահատակուեցին, ունեցանք 
վիրաւորներ, անյայտ կորածներ, 
գերեվարուածներ, տասնեակ 
հազարաւոր տեղահանուած 
խաղաղ բնակիչներ։ Տարածքային 
կորուստների պատճառով նաեւ 
Սիւնեաց աշխարհի բնակա-
վայրեր սահմանամերձ դարձան 
Ատրպէյճանի հետ՝ դրանից բխող 
խիստ մտահոգիչ հետեւանքներով։ 
Ադրբեջանը սանձարձակ 
ոտնձգութիւններ է կատարում 
նաեւ Հայաստանի սահմանների 
նկատմամբ, մասնաւորապէս 
Սիւնիքի, Գեղարքունիքի գիւղական 
որոշ համայնքների տարածքների 
հանդէպ», - ասաց Հայրապետը։
«Սիրելիներ, խռովքի մէջ է ամէնքիս 
հոգին, խռովքի մէջ է համայն 
հայութիւնը։ Սիւնեաց աշխարհի 
Մեր զաւակներիդ ստեղծագործ 
ու խաղաղ կեանքի բնականոն 
ընթացքն է խաթարուած, աւելին՝ 
ապահովութեան ու անվտանգու-
թեան լրջագոյն խնդիրն է յառնած։ 
Սակայն Մենք գիտենք, որ ձեր 
ոգին անկոտրում է, ձեր հարազատ 
հողին կապուածութիւնը, հայրե-
նասիրութիւնն ու ազգանուիրումը 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հայրապետական Այցով Մեկնեցաւ 
Սիւնիք եւ Արցախի Հանրապետութիւն 

ամուր են ձեր սրտերում ու 
հոգիներում։ Դուք ձեր պապերից 
ու հայրերից ժառանգել էք քաջու-
թիւն ու կորով՝ օրհասական 
հանգամանքներում ձեր հայրենի 
տունն ու օջախը պաշտպանելու, 
անսասան լինելու հայրենեաց 
պաշտպանութեան դիրքերում 
եւ արիաբար կանգուն մնալու 
հարազատ հողին։ Այս փորձութիւնը 
եւս, քաջարի սիւնեցիներ, ազգովի կը 
յաղթահարենք՝ միայն թէ, մեր հերոս 
նախնիների ոգեշունչ պատգամի 
համաձայն, մեր արիութեան ու 
քաջութեան մէջ վախկոտութիւն 
չխառնենք, ամուր պահենք մեր 
նուիրումը հայրենիքին ու մեր 
սրբազան արժէքներին։ Հաստատուն 
մնանք հաւատի մէջ, անկոտրում՝ 
նեղութիւնների ու դժուարութիւնների 
առջեւ։ Ամուր պահենք միմեանց 
հանդէպ քրիստոսապատուէր սէրն 
ու հզօր միասնութիւնը, որի առջեւ 
նահանջում են փորձութիւնները 
եւ զօրանում ու ամրապնդւում է 
լաւատեսութեան ոգին», - ասաց 
Նորին Սրբութիւնը՝ յաւելելով, որ 
Հայոց Եկեղեցին եւ եկեղեցականները 
հանապազօրեայ իրենց աղօթքով 
ու ծառայութեամբ սիւնեցիների 
կողքին են՝  Աստծոյ խօսքով 
զօրացնելու, դժուարութիւնների 
ու փորձութիւնների մէջ Տիրոջ 
օգնութեան խոստումը փոխանցելու, 
նրանց խիզախութիւնն ամուր 
պահելու։ 
Վեհափառ Հայրապետը տեղե-
կացրեց, որ Հայոց Եկեղեցին թէ՛ 
պատերազմի ընթացքում եւ թէ՛ 
յետպատերազմեան օրերին իր 
ձայնն է բարձրացրել միջազգային, 
միջեկեղեցական, միջկրօնական 
ատեաններում Արցախի եւ 
Հայաստանի դէմ իրականացուող 
ոտնձգութիւնները խստօրէն 
դատապարտելու կոչով, գերիների 
ազատ արձակման համար հրատապ 
աշխատանքներ իրականացնելու 
յորդորով եւ ի պաշտպանութիւն 
Արցախի մեր ժողովրդի ազատ ու 
անկախ կեանքի արդար իրաւունքի։ 
Այցի առիթով Նորին Սրբու-
թիւնն իր գնահատանքն ու 
օրհնութիւնը բերեց Սիւնիքի 
մարզային իշխանութիւններին, 
համայնքապետերին, որոնք եւ այսօր, 
ինչպէս պատերազմական դժուարին 
օրերին, համայնքների բնակիչների 
հետ ամուր կանգնած են հայրենիքի 
պաշտպանութեան դիրքերում։ 
Հայրապետական գնահատանք 
եւ օրհնութիւն փոխանցուեց 
նաեւ Սիւնեաց թեմի հոգեւոր 
սպասաւորներին՝ առաջնորդական 

տեղապահի գլխաւորութեամբ, 
հաւատաւոր մեր ժողովրդի 
հաւատն ու ոգին ամուր պահելու, 
Աստծոյ խօսքով հաւատաւոր իրենց 
հոտին զօրացնելու ու մխիթարելու, 
սահմանամերձ դարձած բնա-
կավայրերում արիասիրտ ծառա-
յութիւնը շարունակելու համար։
Վերջում Հայոց Հայրապետը 
հայցեց, որ Բարձրեալ Տէրը օգնա-
կան ու զօրակից լինի ամէնքին՝ 
մեր ժողովրդի իրաւունքների 
պաշտպանութեան գործում 
ճշմարտութիւնը ճանաչելի դարձնե-
լու եւ արդարութեան հասնելու 
ջանքերը արդիւնաւորելու։ Նորին 
Սրբութիւնը նաեւ աղօթեց, որ 
Աստուած խաղաղ ու անվրդով 
պահի հայրենի մեր երկիրը, եւ 
Տիրոջ պահապան Սուրբ Աջի առջեւ 
նահանջեն բոլոր չարիքներն ու 
փորձանքները մեր կեանքից։
Արարողութիւնից յետոյ հայրա-
պետական պատուիրակութիւնը 
համայնքապետերի ուղեկցութեամբ 
այցելեց Գորիսի զինուորա-
կան պանթէոն, ուր Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսը եւ ՀԲԸՄ 
նախագահ Պերճ Սեդրակեանը 
ծաղկեպսակներ զետեղեցին 
անմար կրակի եւ յիշատակի 
խաչքարի առջեւ, ապա Արցախեան 
երկրորդ պատերազմում զոհուած 
քաջորդիների շիրիմների առջեւ 
Նորին Սրբութեան գլխաւորու-
թեամբ հոգեւոր դասը աղօթեց 
նրանց հոգիների հանգստութեան 
համար։ 
Նոյն օրը Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը պատուիրակութեամբ 
այցելեց Շուռնուխի սահմանամերձ 
համայնք, ուր Հայոց Հայրապետին 
դիմաւորեցին համայնքի ղեկավար 
Յակոբ Արշակեանը եւ համայնքի 
բնակիչները։  
Փոխանցելով ժողովրդին իր 
հայրական սերն ու Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի օրհնու-
թիւնը՝ Նորին Սրբութիւնն 
իր զօրակցութիւնը բերեց 
շուռնուխցիներին։ Վեհափառը 
նշեց, որ սիւնեցիները ազգային-
ազատագրական պայքարում իրենց 
աննկուն ու անպարտ ոգու շնորհիւ 
դարերի մէջ քաջերի համբաւ են 
վաստակել եւ մեր օրերում եւս 
սահմանին սիւնեաց քաջերի 
ինքնակազմակերպուած խմբերի 
դրսեւորած արիութիւնն ու հայրենի 
հողը պաշտպանելու հարցում 
սկզբունքայնութիւնը եւս այդ ոգու 
անուրանալի  արտայայտութիւնն 
են։ 
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ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Ամերիկեան Բարքեր
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Անկախութեան Եւ Ինքնուրոյնութեան Հպարտութիւնը…

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

ԳԵՂԱՄ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ

Շատ հետաքրքրական է, 
երբ բառարան կը գործա-
ծես ,  բացատրական 

թէ հոմանշային, որպէսզի 
բառերուն նշանակութիւնը 
եւ բացատրութիւնը ստանաս: 
Բառերու  նշանակութիւնը 
քեզի առիթ կու տայ ո՛չ միայն 
հասկնալու, այլ նոյնքան նաեւ 
ընկալելու եւ իմաստ կերտելու 
քու հասկացողութեանդ համար:
«Անկախութիւն»  բառին 
բացատրութեան մէջ տեսայ 
«ինքնավարութիւն», «ազա-
տութիւն», «պետական իշխա-
նութիւն ունեցող» իմաստները: 
Իսկ հոմանշային բացատրու-
թիւններուն մէջէն տեսայ 
«ինքնիշխանութիւն» եւ «ինքնու-
րոյնութեան» հասկացողու-
թիւնները: Այս բոլորին մէջէն 
սկսայ որոնել անկախութեան 
հասկացողութիւնը եւ ընկալումը 
իմ կեանքիս համար եւ տարիներու ընթացքին: Թէ ինչպէ՛ս 
անկախութիւնը եւ անոր հասկացողութիւն-ըմբռնումը կրցայ 
տեսնել, հասկնալ, ընկալել, ինչ որ իմ կեանքիս մէջ ներմուծուեցաւ 
հետեւողական կրթական-դաստիարակչական գործընթացի մը մէջէն, 
որ նաեւ ինծի համար կերտեց իմ ինքնուրոյնութիւնս:  Թէ ի՛նչ կրնայ 
նշանակել հայ եւ ազգային ըլլալ: Եւ որ այս հասկացողութիւնը իմ 
կեանքիս համար պիտի դառնար ձեւաչափ` ապրելու համար անկախ 
եւ ինքնուրոյն կեանքի մը գիտակցութեան մէջէն: Տեսայ նաեւ, 
թէ անկախութիւնը իր ինքնուրոյն բայց նոյնքան համապարփակ 
տարազով, հայրենիքի եւ անոր աշխարհագրական-հողային 
սահմաններու կարգավիճակն է ու տակաւին աւելին:
Տեսայ, թէ անկախութեան հասկացողութիւնը դաստիարակութեան 
արդիւնք էր: Դաստիարակութիւն մը, որ սկսաւ աշակերտական 
տարիներուս ընթացքին` սկսելով նախ տան մթնոլորտէն եւ անցնելով 
դպրոցէն եւ շեշտուած կերպով հայկական դպրոցէն, հասնելով 
եկեղեցի ու տակաւին: Եթէ ես չունեցայ կուսակցական-միութենական 
ու ակմբային դաստիարակութեան այդ հոլովոյթը, բայց կարելի չէ 
չգնահատել այս վերջիններուն կարեւոր դերը այս դաստիարակութեան 
մէջ:
Դպրոցական տարիներուն հայերէնի, գրականութեան, հայոց պատմու-
թեան ու հոգեւոր-Աստուածաշունչի իւրաքանչիւր դասապահի 
դաստիարակութեան ընդմէջէն, սկսայ տեսնել, թէ  ինչպէ՛ս կը 
կազմաւորուի ազգային անկախութեան, իմա՛` ինքնուրոյնութեան այս 
նկարագիրը: Անկախութիւնը տեսայ ու սորվեցայ ազգային հայեցակէտի 
ու ըմբռնումներու հասկացողութիւններուն եւ գիտակցութեան մէջէն: 
Թէ ինչպէ՛ս դպրոցական-եկեղեցական այդ  դաստիարակութիւնը եղաւ 
համապարփակ` իմ կեանքիս համար կերտելու ինքնուրոյն դիմագիծ 
մը: Հայ եմ, քրիստոնեայ, եւ ասիկա   ինքնուրոյնութիւն մըն է, որ 
ինծի եւ իմ կեանքիս շնորհեց անկախութիւն: Անկախութիւնը ազատ 
ու հաւասարակշռուած մտածողութեան, ինքնութեան, կեցուածքի, 
ըմբռնումի, ապրելակերպի եւ համամարդկային կեանքի ու աշխարհի 
մէջ ապրելու գրաւական է: Բայց ոչ միայն ապրելու աշխարհին 
մէջ իբրեւ մարդ, այլ ինքնուրոյն նկարագիրով հայ մարդ, որ 
նաեւ իր ներդրումը կ՛ունենայ համամարդկային ու միջազգային  
յարաբերութիւններու մէջէն: Բայց նաեւ սորվեցայ, որ գրաւոր ու 
բերանացի Խօսքը` (համեմատելով եւ ներառելով Աստուածաշունչի 
բացատրութեան մէջ ԲԱՆ հասկացողութիւնը) ընդարձակ ու 
համապարփակ գրականութիւն է եղեր, շատ աւելին, քան գրական-

բանաստեղծական բովանդակութիւնը եւ անոր հասկացողութիւնը: Եւ 
այս Խօսքի, իմա ԲԱՆԻ գրականութիւնը, շարադրուած եւ համադրուած 
ձեւով կերտեց քրիստոնէական, ազգային, հասարակական, 
քաղաքական, գիտական, փիլիսոփայական, հրապարակախօսական 
աւ այլ դաստիարակչական գիտութիւններ, որոնք միանալով իրարու 
հետ ստեղծեցին ինքնուրոյն նկարագիր մը ինծի համար իբրեւ հայ 
եւ քրիստոնեայ մարդ: Այսօր կ՛արժեւորեմ այս «գրականութիւնը» եւ 
անոր դաստիարակութեան կարեւորութիւնը, որ ինծի համար եղաւ 
ապրող կեանք մը: Եւ իրաւացի է Գեղամ Բարսեղեանը, երբ կ՛ըսէ, 
թէ  գրականութիւնը անկախութիւն է (եւ անկախութիւն կը շնորհէ), 
եւ աշխարհի մեծագոյնը եւ թանկագինն է եղեր: Որովհետեւ իմս է եւ 
իմ մէջս կերտեց անկախ, ազատ եւ ինքնուրոյն նկարագրով կեանքի 
մը հասկացողութիւնը:
Բայց այս անկախ եւ ինքնուրոյն նկարագիրին մէջ  պիտի լիցքաւորուէր 
նաեւ  հայրենիք-հող գիտակցութիւնը: Վերջապէս սփիւռքահայ եմ, 
եւ պիտի ապրէի հողին կարօտը: Հայկական հողը, որ իմս է եւ իմ 
դիմագիծս է: Հողը, որ նաեւ դարձաւ իմ անկախ եւ ինքնուրոյն կեանք 
շնորհող ենթահողս, անկախ թէ ի՛նչ կարգավիճակի մէջ է հայուն եւ իմ 
այս հողը: Առաջին հանրապետութիւնը հայկական պետականութեան 
առաջին կռուանն էր, որուն պատմութիւնը սերտելով իմ հայկական-
ազգային դիմագիծս ուրուագծուեցաւ իբրեւ անկախ, ազատ, ինքնու-
րոյն հայ անհատ: Երկրորդ հանրապետութիւնը, որուն հետ բաւական 
առնչուեցայ, եթէ չունեցաւ վարչական-պետական ինքնիշխան 
դրուածք, բայց երբեք չդադրեցաւ սնուցանելէ իմ հայկական ու 
ազգային ինքնուրոյն նկարագիրս: Երրորդ հանրապետութիւնը եթէ 
շարունակութիւնն էր առաջին եւ երկրորդ իրականութիւններուն, 
բայց պիտի ամբողջացնէր իմ մէջս հպարտութիւնը նոյն այս անկախ 
եւ ինքնուրոյն նկարագիրիս նկատմամբ: Սկսայ տեսնել եւ սորվիլ, 
թէ ինչքա՛ն կարեւոր է եղեր հող-հայրենիք իրականութիւնը` այս 
համապարփակ եւ ինքնուրոյն նկարագիրս կերտելու մէջ:
Այս ազգային եւ ինքնուրոյն նկարագիրի կերտումը զերծ չէր 
մարտահրաւէրներէ: Իբրեւ սփիւռքի մէջ ծնած, մեծցած եւ մինչեւ 
օրս տարբեր երկիրներու մէջ ապրող հայ մը, ապրեցայ ու տակաւին 
կ՛ապրիմ սփիւռքեան կեանքին ստեղծած եւ պարտադրած տարբեր 
հոլովոյթները: Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմէն սկսեալ 
մինչեւ Միջին Արեւելքի տարբեր ու մինչեւ օրս շարունակուող 
քաղաքական եւ ապահովական ելեւէջները: Հայուն պատմութիւնը 
մինչեւ օրս միշտ ալ լեցուն եղած է ելեւէջներով: Առաջին հանրա-
պետութիւնը ունեցած է իր տարբեր մտահոգութիւնները: Խորհրդային 
համակարգին մէջ ուրիշ բնոյթի դժուարութիւններ կային, հասնելով 
մինչեւ ներկայ օրերու երրորդ հանրապետութիւնը: Այսօրը նոյնքան 
լեցուն է մտահոգիչ տուեալներով:
Կայ մէկ կարեւոր իրականութիւն: Այս «մտահոգիչ տուեալները» իմս 
են նաեւ, ինչպէս որ են իւրաքանչիւր հայու համար: Այսօր, իմ անկախ 
ու ինքնուրոյն ազգային ինքնութեան կեանքիս մէջ ունիմ նոյնքան 
մտահոգիչ տուեալներ: Երեւի պիտի ապրիմ այս տուեալներով, բայց 
նաեւ աշխատիմ, որպէսզի բարւոք լուծումի մը համար տարուած բոլոր 
ջանքերուն մէջ իմ մասնակցութիւնս բերեմ: Ինքնուրոյն նկարագիրը` 
անկախութիւնը, ունի նաեւ պատասխանատուութիւն, որմէ կարելի 
չէ փախչիլ:
Ներկայ օրերու մեր երրորդ հանրապետութիւնը ունի բազմաթիւ 
մտահոգութիւններ: Չեմ ուզեր ըսել, թէ առաջինը եւ երկրորդը չունէին 
որեւէ տեսակի հարց: Անպայմանօրէն ունէին, ինչպէս ներկայ օրերու 
տարբեր հիմնահարցերը:
Մեր ներկայ օրերու երրորդ հանրապետութեան մէջ կան ռազմական-
քաղաքական տագնապներ: 44 օրերու արցախեան պատերազմը եւ 
պարտութիւնը մեզ դրին շատ դժուար իրականութեան մը առջեւ: Մեր 
հայրենիքի աշխարհաքաղաքական տուեալները նոյնպէս չեն օգներ 
մեր հարցերուն մէջէն բարւոք ձեւով նաւարկելու: Ստիպուած ենք 
կատարել քաղաքական թեքումներ եւ համաձայնութիւններ, ընտրու-
թիւններ, ինչպէս նաեւ ապաւինիլ այս կամ այն ուժի աջակցութեան: 
Աշխարհագրական ոչ նախանձելի մեր դիրքը մեզ նաեւ կը դնէ` 
իբրեւ  հայրենիք եւ պետականութիւն, դժուարին ընտրանքներու 
առջեւ: Արցախեան հիմնահարցի լուծման անհրաժեշտութիւնը 
նոյնքան դժուարին առաքելութիւն մըն է: Ներկայ օրերու Ազրպէյճան-
Հայաստան սահմանային քաշքշուքները ալ աւելի կը բարդացնեն 
տիրող կացութիւնները:
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հոգեբուժութեան մասնագէտ տքթ. 
Ռիթա Սիւլահեան-Գույումճեան եւ 
Երեւանի Պետական բժշկական 
համալսարանի բժշկական հոգե-
բանութեան բաժնի վարիչ, 
«ԻՆԹՐԱ» մտային առողջապա-
հութեան կեդրոնի դարմանատան 
տնօրէն տքթ. Խաչատուր Գասպա-
րեան: Անոնք անդրադարձան չլու-
ծուած հոգեկան ցնցուածութեան 
պատմական երեւոյթին՝ կապուած 
ցեղասպանութեան: Հոգեկան 
ցնցուածութեան այդ համեցող 
երեւոյթը, ըստ հոգեբաններուն, 
արգելք կը հանդիսանայ ոգիի 
աննկունութեան ձեւաւորումին: 
Անոնք խօսեցան նաեւ հոգեկան 
ցնցուածութեան նոր պարա-
գաներու միջսերնդական 
փոխանցումին եւ յետցնցումային 
աճման երեւոյթներու դարմանումի 
միջոցներու մասին: Մասնա-
գէտները նշեցին, թէ սփիւռքը 
կարեւոր դեր ունեցած էր հայրենի 
ժողովուրդի ոգիի աննկունութեան 
կազմաւորումին մէջ՝ 2020-ի 
պատերազմի ընթացքին եւ այժմ 
անոր հետեւանքներուն կապակցու-
թեամբ: Տքթ. Գասպարեան 
վերագրում կատարելով 1988-ի 
երկրաշարժին՝ ըսաւ. «Ինչպէս 
երկրաշարժի ժամանակ, կրկին 
անգամ փաստուեցաւ, որ սփիւռքը 
մեր ոգիի աննկունութեան աղբիւրն 
է»: Անոնք երկուքն ալ ատենին 
գործակցած էին երկրաշարժէն 
տուժած ընտանիքներու եւ 
մանուկներու հոգեբանական օգնու-
թիւն ցուցաբերելու աշխա-
տանքներուն, Աղէտի գօտիին մէջ:
Տքթ. Գույումճեան եզրակացնելով իր 
խօսքը ըսաւ. «Ժամանակն է որ 
գործի անցնինք, վերարժեւորենք 
մենք զմեզ, իմաստութեամբ գնա-
հատենք մեր քաղաքական իրա-
կանութիւնը, մենք մեզ մեր թշա-
նամիներէն գերադաս չնկատենք, 
չթերգնահատենք զանոնք եւ անյու-
սահատ շարունակենք մեր 
գոյապայքարը»:
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Տոկունութեան Գագաթաժողով
Հայ իրականութիւնը պատմութեան 
ներկայ փուլին կը դիմագրաւէ 
մարտահրաւէրներ, որոնք ճակա-
տագրական բնոյթ ունին։ Հայկա-
կան բարեգործական ընդհանուր 
միութիւնը (ՀԲԸՄ) առկայ 
մարտահրաւէրներու յաղթա-
հարման հետամուտ՝ հանդէս կու 
գայ նոր մօտեցումներու յղացման 
ուղղեալ հետեւողական ջանքերով։ 
Որպէս հայ իրականութեան մեծա-
գոյն բարենպատակ կառոյցը, որ 
աշխարհատարած ցանց մը ունի՝ 
այս փուլին ՀԲԸՄ կը ձգտի 
խրախուսել տոկունութիւնը։ Սա թէ՛ 
գաղափարական եւ թէ գործնական 
հարթութեան վրայ յառաջ կը 
տարուի ծաւալուն շարժումով մը։ 
Օգտագործելով նաեւ արդի 
փորձագիտական կարելիու-
թիւնները՝ ՀԲԸՄ այս շրջանին 
իրերայաջորդ առցանց գագա-
թաժողովներ կը կազմակերպէ։ 
Հեռավար այդ լայնախարիսխ 
քննարկումները կ՚ապահովեն 
դիմադրութեան ուղղեալ նախա-
ձեռնութիւններուն համար կեդրո-
նացնել աշխարհացրիւ հայութեան 
ներուժն ու հնարաւորութիւնները։
ՀԲԸՄ-ի Նիւ Եորքի կեդրոնի 
աղբիւրները վերջերս մամլոյ 
հաղորդագրութիւն մը հրապա-
րակեցին՝ յաջողութեամբ իրակա-
նացուած Տոկունութեան երկրորդ 
առցանց գագաթաժողովին շուրջ։ 
Այսպէս, ոգիի աննկունութեան 
ուղղեալ, դիմացկունութեան նիւթին 
նուիրուած 2021 փետրուարի իր 
առաջին գագաթաժողովի յաջո-
ղութենէն քաջալերուած, ՀԲԸՄ 
Հայաստանի վերջին իրադարձու-
թիւններուն նուիրուած առցանց 
երկրորդ գագաթաժողով մը 
կազմակերպեց՝ «Մարտահրա-
ւէրներով յղի ժամանակներու 
դիմագրաւումը» խորագիրով: 
ՀԲԸՄ-ի կողքին, գագաթաժողովին 
կը մասնակցէին Հայաստանի 
Ամերիկեան համալսարանը եւ 
Հայաստանի Հոգեբուժական ընկե-
րակցութիւնը:
Հեռավար այս գագաթաժողովը, 
զոր կը հիւրընկալէր ՀԲԸՄ-ի 
Հայկական համացանցային 
համալսարանը, նպատակ ունէր 
օգտակար հանդիսանալ Հայաստա-
նի թէ սփիւռքի հայ զանգուածնե-
րուն, որպէսզի անոնք կարենան 
դիմագրաւել համավարակին եւ 
2020-ի 44-օրեայ պատերազմին 
պատճառած հոգեկան ծանր 
ճնշումին հետեւանքները: Նկատի 
ունենալով տագնապի քաղաքա-
կան, տնտեսական եւ անհատական 
զանազան բնոյթի եւ տարողութեան 
լուրջ հետեւանքները, երկօրեայ 

համագումարի բազմանիստ 
քննարկումները, մասնագէտներու 
եւ հանրային դէմքերու մասնակցու-
թեամբ, ընդարձակ նիւթեր 
կ՚ընդգրկէին: Մինչ առաջին համա-
ժողովը անգլերէն լեզուով էր, այս 
համագումարը հայերէնով էր, 
համընթաց անգլերէն թարգմա-
նութեամբ: Մասնակիցները՝ հոգե-
բուժական մարզի աշխատողներու 
պարագային, այս գագաթա-
ժողովին իրենց մասնակցութեան 
համար կրնային մասնագիտական 
վարկանիշ ստանալ:
26 երկիրներէ 200 մասնակիցներով 
իրականացած այս նախա-
ձեռնութիւնը, որ «հերոսական» 
որակուած էր մասնակիցներէն 
մէկուն կողմէ, մասնագիտական 
ցուցմունքներ եւ յուսադրիչ 
թելադրութիւններ կը տրամադրէր 
համապատասխան զանազան 
երեւոյթներու շուրջ. ինչպէս՝ 
հոգեկան ծանր ցնցումներու, 
բարդուող ճնշուածութեան, հոգե-
կան ցնցումներու մնայուն հետքե-
րու միջսերնդական երեւոյթնե-
րուն, խարանի զգացումի յաղթա-
հարումին, մտային առողջութեան 
վրայ զանգուածային հաղորդակցու-
թեան միջոցներու ազդեցութեան, 
մանուկներու մօտ զոհի հոգեբա-
նութեան կազմաւորման կանխարգի-
լումին եւ զգացական ու հոգեւոր 
ապաքինումի եւ առողջացման նիւթե-
րուն վերաբերեալ:
Իր բացման խօսքին մէջ ՀԲԸՄ-ի 
Կրթական տնօրէն Նաթալի 
Գաբրիէլեան լաւատեսական տրա-
մադրութիւն ներշնչեց ու ըսաւ. 
«Կրկին անգամ հայ ժողովուրդը 
ինքնզինք տեսանելի թէ անտե-
սանելի թշնամիներու դէմ գոյա-
պայքար մղելու պարտադրանքին 
առջեւ կը գտնուի: Բայց եւ այնպէս 
պէտք չէ յուսահատիլ, որովհետեւ 
դարերու ընթացքին մեր պայքարը 
ցոյց տուած է, թէ մեր ժողովուրդը 
փաստօրէն ոգեկան աննկու-
նութեան մարմնացումն է: Մեզի 
համար անհրաժեշտ է մութին մէջ 
գտնել լոյսը, ապրիլ խաղաղ, 
հաւատքով, յոյսով եւ սիրով»:
Հայաստանի Հոգեբուժական ընկե-
րակցութեան անունով, տքթ. Արմէն 
Սողոյեան պատրաստակամութիւն 
յայտնեց գործելու ՀԲԸՄ-ի կողքին, 
զօրակոչելու համար մասնա-
գիտական շրջանակները, որպէսզի 
հետազօտեն այն միջոցները եւ 
ծրագիրները, որոնք կրնան 
օգտակար ըլլալ մեր ազգի 
դիմադրականութեան հզօրացու-
մին, ինչ որ հիմք պիտի ծառայէ 
ապագայ անվտանգութեան, 
զարգացումին եւ բարգաւաճումին:

Առաջին նիստը, որուն նիւթն էր 
«Հոգեբանական ծանր ցնցումներու 
(Trauma) նկատմամբ միջոցա-
ռումներ», կը վարէր Սան 
Ֆրանսիսքոյէն, Միացեալ 
Նահանգներ, մանկական հոգեբոյժ 
տքթ. Արման Դանիէլեան։ Երեւանի 
«ԱրթՄէտ» ապաքինման կեդրոնի 
«Ճնշում» (Stress) մտային առողջա-
պահութեան բաժնի տնօրէն տքթ. 
Սամուէլ Սուքիասեան խօսելով 
44-օրեայ պատերազմի մասնակից 
զինծառայողներու հետ 
կատարուած ուսումնասիրութեան 
մասին՝ ըսաւ. «Մարտական 
փորձառութիւններու պատճառած 
հոգեբանական ցնցումը ճնշման 
պարզ տեսակ մը չէ միայն, այլեւ 
մտային, ֆիզիքական, ընկերա-
բանական եւ բարոյական հոգեկան 
ցնցուածութեան պարագայ մըն է, 
որ անձի մը վրայ ազդեցութիւն կը 
ձգէ ամենատարբեր ձեւերով, 
խաթարելով անոնց ֆիզիքական եւ 
ընկերային հաւասարակշռու-
թիւնը»: Իր կարգին, Ամուսնական 
եւ ընտանեկան խնդիրներու շուրջ 
Լոս Անճելըսի շրջանին մէջ գործող 
վկայեալ հոգեբան Շուշան Քալանթա-
րեան բաժնեց իր փորձառութիւնը 
պատերազմի պատճառով հոգեկան 
ցնցումի ենթարկուած անձերու վերա-
կանգնողական աշխատանքներուն 
մէջ, գիտակցական վարմունքի 
բարեփոխման միջոցի գործա-
ծութեան արդիւնաւորութեան մասին: 
Պատերազմի օրերուն, տքթ. 
Քալանթարեանի ղեկավարութեամբ, 
արտասահմանէն մտային առողջա-
պահութեան մասնագէտներու խումբ 
մը մարդասիրական առաքելութեամբ 
Հայաստան եկած էր, օգնելու 
զինուորներուն, զոհուածներու ընտա-
նիքներուն եւ տեղահանուածներուն:
«Հոգեկան ցնցուածութեան նոր 
պարագաներու միջսերնդական 
փոխանցումին եւ յետցնցումային 
աճման» նիւթին նուիրուած նիստին 
մասնակիցներն էին Գանատայի 
ՄքԿիլլ համալսարանի հուգե-
բուժական բաժնի օգնական-
դասախօս եւ դարմանական 
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այսօր եւ պատասխանատու 
լրագրութեան անհրաժեշտու-
թիւնը: 
«Լրատուական միջոցները ընկե-
րութեան մը խօսափողը եւ մտային 
առողջութեան արտայայտութիւնն 
են: Մտային կերպով առողջ 
ընկերութիւն մը կը յատկանշուի 
առողջ լրատուական դրութեամբ», 
ըսաւ ան:
Լարա Սեդրակեան, ժխտական 
լրատուութեան առօրեայ հոսքին 
պատճառով խռովքի մատնուած 
անձերուն խորհուրդ տուաւ ըսելով՝ 
«Մերօրեայ հայկական լրատուա-
կան համակարգէն ներս մենք 
կրնանք հարթակ մը ստեղծել՝ աւելի 
լաւ երկխօսութեան համար: 
Լրատուական կերակրականոնի 
(diet) հետեւեցէք: Շարունակաբար 
լուրերուն հետեւիլը ձեր 
պատասխանատուութեան մաս չի 
կազմեր: Որեւէ պարագայի, վստահ 
եղէք, որ ձեր օգտագործած լուրերը 
օգտակար ըլլան ձեզի համար»:
«Խարանի (stigma) հոգեբանու-
թենէն ձերբազատում»ը օրուան 
երրորդ նիստի խորագիրն էր: 
Նիւթը կը վերաբերէր մտային 
առողջութեան խնդիրներու 
պարագային, մասնագիտական 
օգնութենէ խուսափելու երեւոյթին, 
ընկերութեան կողմէ պիտակաւո-
րուելու կամ խարանուելու վախին 
պատճառով: Այդ խուսափումը 
պատճառ կ՚ըլլայ առողջութեան 
վատթարացումի, աշխատունա-
կութեան նուազումի, առաջնորդելով 
տնտեսական կարիքի, որով անձը 
ընկերութեան վրայ բեռ կը դառնայ: 
Զրուցավար Մարիեթթա Խուրշու-
դեան, տքթ. Արմէն Սողոյեան եւ 
դերասան, ֆիլմարտադրիչ եւ 
ընկերային գործիչ Արսինէ 
Խանճեան, շեշտեցին, որ անհրա-
ժեշտ է պատերազմէն վերադարձող 
զինուորներուն համար, անկա-
խաբար իրենց տարիքէն, հոգեբա-
նական դարմանումի ենթարկուիլ: 
«Անիկա օգտակար պիտի ըլլայ ոչ 
միայն ձեզի, այլեւ՝ ձեր ընտանիքին, 
ձեր սիրելիներուն, ձեր զաւակնե-
րուն, ձեր մայրերուն եւ հայրերուն» 
շեշտեց Արսինէ Խանճեան: 
Ներխոհութեան նուիրուած նիստը, 
«Խաւարին մէջ լոյս յայտնաբերել» 
խորագրով, կը վարէր Գանատայէն 
հոգեկան ցնցումի մասնագէտ 
MSW, RSW Գեղանի Մարտիկեան, 
որ պատերազմէն ի վեր կը բնակի 
Հայաստան: 
Հայաստանի Ամերիկեան համալսա-
րանի խորհրդատու տքթ. Ռութ 
Քուպէեան, Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի Գէորգեան ընծայարանի 
ուսումնավար Տ. Մեսրոպ Վրդ. 
Պարսամեան բաժնեցին իրենց 
մատածումները։ 
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Հայաստան - Սփիւռք

Տոկունութեան Գագաթաժողով

Գագաթաժողովի մասնակիցներ՝ 
Միացեալ Նահանգներէն դարմա-
նական հոգեբան տքթ. Վիոլէթ 
Յովսէփեան-Մեսրխանի եւ 
Հայաստանի Հոգեբանական 
դարմանումի կեդրոնի հոգեբան 
տքթ. Լիլիթ Կարապետեան, անդրա-
դարձան «Մանուկներու մօտ զոհի 
հոգեբանութեան կազմաւորման 
կանխարգիլումի» նիւթին: Զրուցա-
վարն էր մանկավարժ եւ ոչ-շահա-
մէտ կազմակերպութեան տնօրէն 
Նանոր Պալապանեան: Այս վերջինը 
Հայաստան հաստատուած էր 
Միացեալ Նահանգներէն, ճիշդ 
պատերազմի նախօրեակին եւ 
աշխատած՝ տեղահանուած 
մանուկներու ապաստանավայրե-
րուն մէջ ժամանակաւոր դպրոցնե-
րու կազմակերպումին, ինչպէս նաեւ 
զինուորներու ապաքինումին ի 
նպաստ աշխատանքներուն:
Ըստ տքթ. Մեսրխանիի՝ «Զոհի 
ինքնութիւնը սորվուած վարմունք 
մըն է, արդիւնք հոգեբանական 
ցնցուածութեան, հետեւաբար 
կարելի է նաեւ զայն փոխել 
հակառակ ուղղութեամբ»: Մասնա-
կիցները շեշտեցին ծնողքի դերին 
կարեւորութիւնը՝ կանխանշաննե-
րուն անդրադառնալու կապակցու-
թեամբ, նաեւ օգնելու իրենց 
զաւակներուն, որպէսզի անոնք 
զօրացնեն իրենց ներքին կամքը, 
յաղթահարելու համար զոհի 
հոգեբանութիւնը իրենց ինքնու-
թեան ընդմէջէն:
«Տոկունութեան Գագաթաժողով-
Հայաստան»ի առաջին օրուան 
նիստերու աւարտին, արտա-
յայտուած միտքերը ամփոփեցին. 
Մարիեթթա Խուրշուդեան՝ որ 
Հայատանի Հոգեբուժական ընկե-
րակցութեան գլխաւոր գործադիր 
տնօրէնն է եւ համահիմնադիրն ու 
հիւրընկալողը «Հոգեբանալի» 
հոգեբանակրթական հեռատեսիլի 
յայտագրին եւ տքթ. Երուանդ 

Զօրեան՝ որ ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական 
վարչութեան ժողովի անդամն է եւ 
հիմնադիր նախագահը՝ ՀԲԸՄ-ի 
Համացանցային համալսարանին։
«Մենք չենք կրնար փոխել անցեալը, 
մեր ժողովուրդի պատմութիւնը, 
բայց միշտ կրնանք փոխել 
ապագան», ըսաւ Խուրշուդեան: 
Մասնակիցներու աշխարհագրա-
կան եւ տարիքային տուեալներուն 
կապակցութեամբ տքթ. Երուանդ 
Զօրեան նշեց, որ երիտասարդ թէ 
տարիքոտ, հաւասար թիւով 
մասնակիցներ կային Հայաստանէն, 
սփիւռքէն եւ Արցախէն: «Մերօրեայ 
հոգեկան առողջութեան, հոգեկան 
ցնցուածութեան եւ հոգեցնցումէ 
ապաքինումի խնդիրները կարեւոր 
են մեր ազգի բոլոր տարիքի 
անդամներուն համար», ըսաւ 
Երուանդ Զօրեան:
Գագաթաժողովի առաջին օրուան 
նիստերը ուղղուած էին գլխաւո-
րաբար Հայաստանի եւ Արցախի 
մէջ անհատներու եւ ընտանիքներու 
հետ աշխատող հոգեբանական 
մարզի արհեստավարժներու 
մասնագիտական գիտելիքներու 
զարգացման: Երկրորդ օրւան 
ծրագիրը ուղղուած էր հանրութեան 
աւելի լայն խաւերուն:
Դասախօս, Հայաստանի Ամերի-
կեան համալսարանի «Թրբան-
ճեան» հանրային առողջապահու-
թեան դպրոցի ուսումնավար տքթ. 
Վարդուհի Պետրոսեան կատարեց 
բացումը օրուան նիստերուն։ 
«Հոգեկան ցնցումներու կուտակում 
եւ աննկուն ոգի» խորագրուած էր 
առաջին նիստը, որուն զրուցա-
վարն էր Հայաստանի Ամերիկեան 
համալսարանի խորհրդատուա-
կան եւ աջակցութեան կարիք 
ունեցողներու օգնութեան բաժնի 
երէց խորհրդատու եւ համակարգող 
Ելենա Սարդարեան: Այս առթիւ 
Գալիֆորնիայէն վկայեալ, դարմա-
նական հոգեբան, զրուցաբեր տքթ. 
Լեւոն Ճերնազեան կատարեց 
հաստատում մը ու ըսաւ. «Ոգիի 

աննկունութիւնը փոփոխու-
թիւններու յարմարելու ձեւերէն մին 
է, որու առաջին քայլը ճշմարտու-
թիւնն է»:
Մոնրէալէն, Գանատա, դարմա-
նական հոգեբան եւ մասնագէտ 
հոգեդարմանող տքթ. Կարին 
Փափազեան-Զօհրապեան, որ իր 
թեզի ուսումնասիրութիւնները 
կատարած էր Արցախի մէջ, նշեց. 
«Ոգիի աննկունութիւնը փոփո-
խուող յատկութիւն մըն է, ինչ որ կը 
նշանակէ, թէ իբր ընկերութիւն, 
մենք կրնանք քայլերու ձեռնարկել, 
ոգիի աննկունութիւն մշակելու 
համար անհատներու, ընտա-
նիքներու եւ հանրութեան մօտ, 
որոնք հոգեկան ցնցումի 
ընդհանրական տրամադրութեան 
մէջ կը գտնուին»:
Տքթ. Ճերնազեան անդրադարձաւ 
հայ իրականութեան մասին ու 
ըսաւ. «Կ՚ապրինք բախտորոշ 
պահու մը, երբ պէտք է ընտրութիւն 
կատարենք ազգային առողջ 
հոգեբանութեան ուղղութեամբ 
զարգացում իրականացնելու, ինչ 
որ արտաքին օգնութեան 
չ՚ապաւինիր եւ չի յենիր 
երեւակայական բարեկամներու 
վրայ, եւ կամ որդեգրենք զոհի 
հոգեբանութիւն, հիմնուած այն 
գաղափարին վրայ, թէ կարելի չէ 
յառաջ ընթանալ մինչեւ չլուծուին 
անցեալի խնդիրները եւ չապաքինին 
անցեալի վէրքերը»:
Զրուցաբեր տքթ. Լարա Չոլաքեան, 
որ անցնող 17 տարիներուն 
Հայաստան կ՚ապրի, դիտել տուաւ. 
«Դար մը առաջ, մեր նախնիները 
որոնք ցեղասպանութենէն 
վերապրեցան, չունէին մեր 
այսօրուան միջոցները: Մինչ մենք 
տարբեր կարելիութիւններ եւ 
հաղորդակցութեան աւելի լաւ 
հարթակներ ունինք. ինչպէս՝ 
ընկերային հաղորդացանցը, մենք 
զմեզ արտայայտելու եւ շինիչ 
երկխօսութիւններ իրականցնելու 
համար չենք օգտագործեր այդ 
կարելիութիւնները»:
Յաջորդ նիստի խորագիրն էր՝ 
«Զանգուածային լրատուամիջոց-
ներ եւ մտային առողջութիւն»: 
Զրուցավարն էր Հայաստանի 
«ԻՎԻԷՆ Ռիփորթ»ի (EVN Report) 
գլխաւոր խմբագիր Մարիա 
Թիթիզեան: Զրուցաբերներն էին 
Ֆրանսայի մէջ «Նոր Յառաջ» 
թերթի համահիմնադիր եւ խմբագիր 
Ժիրայր Չոլաքեան եւ լրագրող եւ 
«Նիուզ Տիիփլի»ի (News Deeply) 
գլխաւոր գործադիր տնօրէն Լարա 
Սեդրակեան, որ ներկայիս կայք 
հաստատած է Հայաստան: Չոլա-
քեան մատնանշեց Հայաստանի մէջ 
վերլուծական, քննական եւ անկախ 
լրատուութեան բացակայութիւնը 



Ոõñµ³Ã / 04.06.2021

Յ.Գ. 4. Բոլոր անոնց որոնք կը զարմանան Թուրքիոյ Արտաքին գործոց 
նախարարին այսօրուան «աջակցութիւն»էն, պէտք չէ զարմանալ. նմանը՝ 
նմանին կ՚աջակցի, հարազատը՝ հարազատին, դաշնակիցը՝ դաշնակիցին, 
ազգակիցը՝ ազգակիցին, ԱՐԻՒՆԱԿԻՑԸ՝ ԱՐԻՒՆԱԿՑԻՆ: Հասկցողներուն 
բարեւներ:

 06

Սկիզբը Էջ 03

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Շար. Էջ 07

Բայց այս բոլոր արտաքին առանցքներուն մէջէն կայ մեր ներքին 
իրավիճակը, որ այսօր, մեղմ ըսած, ոչ համերաշխ մթնոլորտ մը 
կը պարզէ: Ներքին տագնապները եւ անհամաձայնութիւնները, եւ 
տակաւին իրարու նկատմամբ անմակարդակ մեղադրանքները եւ 
ստորնացնող գզվռտոցները հասած են անվայել մակարդակներու: 
Այսօր ներհայկական մեր կարգուսարքը կ՛ապրի ահաւոր տագնապ: 
Տագնապի այս պատճառը արդիւնք է քաղաքացիական, ազգային, 
բարոյագիտական ու հոգեւոր դաստիարակութեան եւ կրթութեան մեծ 
բացակայութեան: Երեսուն տարիներու վրայ երկարած մեր երրորդ 
հանրապետութիւնը չկրցաւ կերտել համակարգ-պետականութիւն 
մը, որ քաղաքացիական եւ ազգային առողջ բարոյագիտական 
հիմքեր ունենար: Հոն, ուր հայ քաղաքացին պիտի ապրի, բայց 
նաեւ պիտի կերտէ հայրենիքը, հեռու` կաշառակերութենէ եւ 
կողոպուտէ: Ընչաքաղցութիւնը եւ «մամոնա»-ի պաշտամունքը 
մեր արժեչափերը դարձան դժբախտաբար, եւ մենք չկրցանք 
հիմնել պետականութիւն մը, որ կը վայելէ առողջ եւ տոկուն 
բարոյական հիմք: Այս իմաստով մենք սկսած ենք սակարկել մեր 
ազգային ինքնուրոյնութիւնը: Այն ինքնուրոյնութիւնը, որ գլխաւոր 
երաշխիքն է մեր անկախութեան: Անկախութեան աշխարհագրական, 
տարածքային, բայց նաեւ ազգային-մշակութային ինքնութիւնները: 
Պարտինք ընդունիլ, թէ բոլորս «կշռուեցանք եւ պակաս գտնուեցանք» 
(Դանիէլ 5:27): Պակասաւորը հայրենի պետականութիւն մը 
հիմնելու գրաւականն է, որ մեծապէս պիտի օժանդակէր, որպէսզի 
մենք կարենայինք դիմագրաւել մեր արտաքին բազմապիսի ու 
բազմատեսակ հիմնահարցերը: Պատմութեան փորձը յստակ է: Ուր 
կայ ամուր, ներքին եւ լաւ կազմակերպուած պետականութիւն, հոն կայ 
արտաքին տարբեր հիմնահարցերը դիմագրաւելու վճռակամութիւն 
եւ կարողականութիւն, անկախ թէ ինչքան է մեր ուժի թուային եւ 
որակական կարողականութիւնը: Ներքին ամուր հիմքը պատուանդան 
է արտաքին  մարտահրաւէրներու դիմաց:
Պէյրութէն բարեկամ մը ամէն առաւօտ լաւ սովորութեան մը սկսած 
է` ընկերային տեղեկատուութեան ցանցերու միջոցով «բարի լոյս» 
ըսելու: Եւ իւրաքանչիւր բարի լոյս ունի մեր պատմական Հայաստանի, 
Կիլիկիոյ ու տակաւին Արցախի եւ Հայաստանի տարբեր գիւղերէն ու 
քաղաքներէն նկարներ: Այս նկարներուն ան կը միացնէ նաեւ նոյն այս 
վայրերուն մէջ ծնած ու ապրած հայ հերոսներու եւ մտաւորականներու 
նկարները: Քաջալերական եւ շնորհաւորելի նախաձեռնութիւն մը 
իսկապէս:
Չեմ գիտեր ինչո՛ւ, բայց Արամ Պէյ Չոլագեանի նկարը ուշադրութիւնս 

աւելի գրաւեց: Զէյթունցի ծնողքի մը զաւակն ալ չեմ, որ ըսեմ, թէ 
հայրենակցական կապն էր, որ զիս այդ յատուկ ուշադրութեան 
հրաւիրեց: Արամ Պէյի աչքերն ու նայուածքն էին: Խորունկ, ինչ որ 
աւելի խթանեց զիս մտնելու իր աչքերուն մէջէն իր ներաշխարհը`  
պեղելու համար հոն թաքնուած իր ինքնուրոյնութիւնը: Անոր աչքերուն 
եւ  նայուածքին մէջ տեսայ հաստատակամ եւ ամուր կեցած մարդը: 
Ազգային ինքնուրոյնութեան մը հաւատացած ու կառչած հերոսը, 
որ երբեք չսակարկեց իր ինքնութիւնը: Գիտցաւ, թէ ե՛րբ եւ ինչպէ՛ս 
զէնքին պիտի ապաւինէր, որպէսզի փրկէ իր ժողովուրդը: Եւ փրկեց® 
Պատմութիւնը կը վկայէ Արամ Պէյի սխրագործութիւններուն եւ 
քաջագործութիւններուն մասին: Ան ազգային ինքնուրոյնութիւն 
կերտած մարդն էր, որուն բարոյական արժեչափը հայրենիքը  եւ 
անոր անկախութիւնն էր: Արժէքին հաւատացած մարդն էր:
Հայը առաջին քրիստոնեայ ժողովուրդը եւ պետականութիւնն է 
աշխարհի վրայ: Այս իմաստով, մենք ազգովին որոշեցինք «Տէրոջը 
հոգին» մեր վրայ առնել: «Եւ հոն, ուր Տէրոջը հոգին կայ, հոն 
ազատութիւն կայ» (Բ. Կորնթացիս 3:17): Այս իմաստով, ազատութիւնը, 
որ անկախութիւն է եւ ինքնուրոյնութիւն, եւ որուն միջոցով որոշած 
ենք շարունակել մեր կեանքերը ապրիլ, մեզ կը պարտաւորեցնէ 
գիտակցիլ մէկ մեծ պարտականութեան, որ մեր առջեւ կը դրուի: «Թէ 
ազատութիւնը մարմինի ցանկութիւններու պատճառ պէտք չէ ըլլայ, 
հապա սիրով իրարու ծառայութիւն ընելու» (Գաղատացիս 5:13):
Եթէ որոշած ենք պահել ու պահպանել մեր ազգային անկախութիւն-
ազատութիւնը եւ ինքնուրոյնութիւնը, ապա պիտի գիտակցինք, 
թէ զայն յաջողցնելու գրաւականը սիրոյ ծառայութեան մէջ է: 
Սիրոյ ծառայութիւնը վեր է անհատական թէ այլ հաշիւներէ եւ 
սակարկութիւններէ: Ան ծառայութիւն մըն է արժէքի կեանքը եւ 
համակարգը կերտելու մեր կեանքերուն համար:
Առաջին հանրապետութիւնը մեկնարկեց այս սիրոյ ծառայութիւնը, 
երբ հիմը դրաւ  մեր պետականութեան: Երկրորդ հանրապետութիւնը 
շարունակեց նոյնը: Եւ այսօր ունինք երրորդը: Մեր պարտաւորութիւնը 
եւ պատասխանատուութիւնն է պահել եւ կերտել այն, ինչ որ ունինք 
այսօր:
Պահելու եւ կերտելու համար պէտք ունինք սիրոյ ծառայութեան 
գիտակցութեան: Այն, որ պիտի շինէ մեր անկախութիւնը: 
Անկախութիւնը` ազգային ազատութեան եւ ինքնուրոյնութեան 
գրաւականով:
Հոն, ուր  հայուն կեանքը պիտի ապրինք:
Անկախութեան եւ ինքնուրոյնութեան հպարտութեամբ:

Քուէյթ

Անկախութեան Եւ Ինքնուրոյնութեան Հպարտութիւնը…

Մտորումներ՝ Յետպատերազմեան Առօրեայէն

- Հրեայ ժողովուրդը սպասելու փոխարէն նախընտրեց իրեն համար ոսկեայ 
հորթ մը շինել, ինչ բանի եւ այլ պատճառներու հետեւանքով ոսկեայ հորթի 
սերունդը ամբողջութեամբ կոտորուեցաւ եւ խոստացուած երկիր չհասաւ: 
Այսօր, մենք յայտնուած ենք հրեայ ժողովուրդի դրութեան մէջ..., բայց մենք 
իրաւունք չունինք ոսկեայ հորթ շինելու, տեսանք, վերջին աւելի քան 
երկուքուկէս տարիներու ընթացքին աւելի քան քսանչորս տարիներ սնած 
ոսկեայ հորթին ալ աւելի սնունդ տուինք, պարարտացուցինք, որ այսօր 
անցնելով բարոյականութեան բոլոր սահմանները սկսած է անարգել ու 
ծաղրել իր իսկ ժողովուրդը:
Ընտրութիւնը մե՛րն է: Կամ կ՚ընտրենք ոսկեայ հորթը ու կորուստի կը 
մատնուինք, ազգովին կը կոտորուինք, որովհետեւ այդ ընտրութիւնը 
կատաելու պարագային այլ ելք չկայ, եւ կամ ալ կ՚որոշենք մեր իսկ քրտինքով 
սնուցած այդ հորթը ջարդ ու փշուր ընելով պահպանենք մեր Հայրենիքը, 
մեր Պետութիւնն ու պետականութիւնը:
Յ.Գ. 1. Վերջերս պարզեցի, թէ մենք անբարոյականութեան մէջ 
ալ «անմրցելի» ենք: Ամօթ է: Զգաստանանք այլեւս:
Յ.Գ. 2. Արդէն պարզապէս զզուելի է ԶՕՄՊԻՆԵՐՈՒ գոհ ու ժպտերես 
դէմքերը... Սթափեցէ՛ք այլեւս: Այդքան արժանապատուութենէ զուրկ ըլլալը 
անբանական է, սթափեցէք:
Յ.Գ. 3. «Դուխով»ի, «հպարտ եմ»ի, «սիրում եմ»ի մասին խօսիլը 
պարզապէս անիմաստ է, ա՛նիմաստ:
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ԵՐԱՆՈՒՀԻ ԱՍԼԱՄԱԶԵԱՆ
(1910 – 1998)
«Ծաղիկներ»

ՄՇԱԿՈՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑՈÚՑ

Մարդ կայ՝ ելել է շալակն աշխարհի, 
Մարդ կայ՝ աշխարհն է շալակած տանում... 

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 

042021
ÚՈՒՆԻՍ

Մտորումներ՝ Յետպատերազմեան Առօրեայէն

Յ.Գ. 5. Ի վերջոյ յուսամ, որ մեր աւելի քան 5000 
նահատակներն ու անոնց ծնողները կը ներեն 
մեզ:
- Յետոյ կ՚ըսեն ինչո՞ւ զօմպի կ՚ըսեն...
Մարդը կ՚ըսէ. «ինչպէս եղած ենք, ենք ու 
պիտի ըլլանք՝ հպարտ, յաղթող, լաւատես եւ 
դուխով...» եւ մի հրճուանք, մի ուրախութիւն...
Աւելի՛ն, կեցցէներու շարանին մէջ... «կեցցեն ... 
եւ մեր նահատակները...»։
Լաւ, հասկցանք, որ այդ մարդը ինքնզինքին չի՛ 
տիրապետեր ու չի գիտակցիր խօսածներուն... 
Լաւ, ասոր սատարողներն ու աստուածակուռք 
դարձուցածները եթէ զօմպի չեն հապա ի՞նչ են...
Զգաստացէ՛ք։ Քիչ մը ամօթ ունեցէք, ամօ՛թ։
Յ.Գ. Հաա, մոռցայ, զօմպիներուն համար 
կարեւորը իրենց անմեղսունակին թափած 
արցունքներն են...
Ողբամ զքեզ ազգ իմ սիրելի...
- Ուշ չէ այն օրը, երբ հիպնոզացածները իրենց 
ոսկեայ հորթէն ներշնչուած յայտարարեն, որ 
Երեւանը ատրպէյճանական է...
Ամօթ եւ արժանապատուութիւն ունենալն ալ լաւ 
բան է եղեր...
- Երբ ստախօսը «կը յորդորէ» սորված ըլլալ՝ 
սուտը իրականութենէն տարբերել...
Ահաւոր ծանր օրեր կ՚ապրի մեր երկիրը շնորհիւ 
խումբ մը ստախօսներու եւ անհայրենիքներու։
- Մեր ամբողջ պատմութեան ընթացքին երեւի 
այսքան անհայրենիք, արժէքներէ ու 
սկզբունքներէ զուրկ իշխանութիւն չէինք 
ունեցած։
Տէ, ի՜նչ ըսել, ողջ մնան հիպնոզացածները, որ 
եթէ իրենց կուռքը ըսէ իրենց, թէ Երեւանը 
ատրպէյճանական է, չեն վարանիր ըսելու, այո՝ 
ատրպէյճանական է։
- Այսօր (19 մարտ), մեր ժամանակներու 
պատմութեան ամենէն իւրայատուկ դէմքերէն 
մէկուն՝ Արամ Մանուկեանին ծննդեան 
տարեդարձն է։ Մարդ, որ ապրած է Հայաստանով, 
Հայաստանի համար ու Հայաստանի ապագային 
համար։ Մէկ խօսքով, Մանուկեանը երեւի այն 
եզակի դէմքն է՝ որպէս ղեկավար, որ ունեցած է 
պետականամէտ մտածողութիւն։
Դժբախտաբար, սակայն, այսօր մեր ժողովուրդը 
Մանուկեաններ չունի, այլ՝ մանուկեաննե-
րը «փաշա» կոչող ողորմելիներ ու ոչնչու-
թիւններ, թշնամիին ղեկավարը կիրթ անուա-
նող միջակութիւններ, նոյն ղեկավարին 
դէմքին «խաղաղութիւն» տեսնող անինքնա-
սէր «խաղաղասէր»ներ։
Տէ ինչ, չունինք, որովհետեւ չկայ այն ժողովուրդն 
ալ՝ ուրկէ կրնան ծնունդ առնել Մանուկեանները, 
այլ՝ կայ ամբոխ մը, որ կուրօրէն եւ սատանայա-
կան խելամտութեամբ լծուած է պաշտելու իր 
կուռք դարձուցած ոսկեայ հորթը, կայ ամբոխ մը, 
որու համար Շուշին հայկական չէ՝ առաւել եւս 
Արցախը, կայ ամբոխ մը, որ իրենց փայփայած 
սին ու փուճ ինքնասիրութիւնը չվիրաւորելու 
համար պատրաստ է ոտնահարել ամէն արժէք 
ու սկզբունք։
Հակառակ այս բոլորին, սակայն, մեր ազգը պիտի 
սթափուի այս թմբիրէն եւ փիւնիկի նման 
յարութիւն պիտի առնէ՝ թօթափելով ամէն 
տեսակի պղծութիւն եւ ապազգայնութիւն։ 
Տակաւին մեր ազգը ի զօրու եւ ատակ է Արամ 
Մանուկեաններ ծնելու։

Յ.Գ. Չնայած տեղը չէ, սակայն անդրադառնամ։ 
Երէկ ոմն նախարարի (Արշակ Յակոբեան) ու 
լրագրողի միջեւ միջադէպ մը պատահած է։ 
Մանրամասնութիւններուն մէջ չեմ ուզեր մտնել։ 
Բայց մէկ հարցում ունիմ զօմպիներուն, որոնք 
ողն ու ծուծով աջակցութիւն ցուցաբերած են ու 
կը շարունակեն ցուցաբերել նախարարին.
-Մենք ինչո՞ւ համար յեղափոխութիւն ըրինք 
2018-ին։
Հասկցողներուն բարեւներ... չնայած զօմպիները 
ո՜ւր, հասկնալն ուր։
- Յակոբ Չոլաքեանի դիմատետրի էջէն
ՕՐՀՆՈՒԻ ՁԵՐ ԲԵՐԱՆԸ
Հայրենիքի փրկութեան ջատագովներն ու անոնց 
ընդդիմախօսները մինչեւ հիմա, կը կարծեմ, մէկ 
բարիք կրցան շնորհել մեր ազգին.- թարմա-
ցուցին մեր ունեցած հայհոյելու մշակոյթը:
Լսեր էի, որ նախ՝ տկար մարդը միայն կը հայհոյէ, 
երկրորդ՝ թրքերէնը միայն հայհոյանքի լեզու է:
Ահա՛ւասիկ իրողութիւնը. ասոնք ոչի՛նչ կրցան 
փոխել մեր կեանքին մէջ, բայց անոր փոխարէն 
մեր մանուկներուն, մեր տղոց ու աղջիկներուն 
շնորհեցին մեր բառամթերքը հարստացնող 
թրքերէն հայհոյանքներով:
Վաղը միւս օր, չեմ զարմանար, որ այդ նորամու-
ծութիւններն ալ մտնեն մեր բառարաններուն մէջ 
իբրեւ հայերէն բառամթերքի հիմնական բաժինը. 
չէ՞ որ որոշ լեզուաբաններ կը համարեն, որ 
հայերէն է ամէն բառ, որ նստուածք ունի մեր 
լեզուին մէջ...
Եւ այնքա՜ն ամրօրէն ու առատօրէն, որ ո՛չ մէկ 
խոզանակով, սրբիչով ու մաքրող-սրբող նիւթով 
կարելի է մաքրել մեր լեզուները:
Շարունակեցէք «քուֆուր տալ», սիրելի՛ 
հայրենասէրներ, օրհնուի՜ Ձեր բերանը:
- Արամ Աբրահամեանի դիմատետրի էջէն
Յիշեցի մօտ յիսուն տարուան հնութիւն ունեցող 
անեկդոտ մը: Հոգեբուժարան կու գայ բարձր 
ղեկավարներէ կազմուած յանձնաժողով մը եւ 
դահլիճին մէջ հիւանդներուն հետ կը հանդիպի: 
Յանձնաժողովի անդամները երբ դահլիճ կը 
մտնեն, բոլորը կը կանգնին, կը սկսին բուռն 
ծափահարել ու վանկարկել «Փառք ՍՄԿԿ»: 
Միայն մէկը լուռ ու մունջ կանգնած կը մնայ 
անկիւն մը: Կենտկոմի հրահանգիչը կը մօտենայ 
անոր ու հաշիւ կը պահանջէ՝ «ինչո՞ւ չես 
ծափահարեր ու վանկարկեր»: Մարդը կը 
պատասխանէ. «Իսկ ես հոգեկան հիւանդ չեմ, 
ես այստեղի պահակն եմ»:
- Եկէք համաձայնինք, թէ մենք որպէս 
հասարակութիւն վախկոտ ենք եւ ի զօրու չենք 
իրականութեան եւ ճշմարտութեան դիմաց դէմ 
առ դէմ կանգնելու։ Մեր ամբողջ ուժով 
կ՚աշխատինք կեղծ մթնոլորտ ստեղծել մեր չորս 
կողմը եւ այդ կեղծիքով կ՚ուրախանանք ու 
հոգեկան «բաւարարութիւն» կը ստանանք...
Եթէ իրականութիւնը այս չըլլար, այսօր որպէս 
ազգ այս վիճակին մէջ չէինք ըլլար։
- Սիւնիքը օր օրի թշնամիին կը յանձնուի, իսկ 
մեզմէ շատեր կը շարունակեն իրենց կուռքի 
աստուածացումն ու փառաբանութիւնը։ Ողբալի 
արարածներ։ Սուտի եւ կեղծիքի մէջ թաւալողներ, 
որոնց շնորհիւ անհայրենիքներու իշխանութիւնը 
կը շարունակէ Հայրենիքը նուիրել թշնամիին...
- Երկուքուկէս տարի աւելի ատելութիւն քարո-
զող ու սերմանող իշխանութիւնը, այսօր 
ատելութեան խօսքի դէմ կը պայքարի... 
Պարզապէս զզուելի երեւոյթ։
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Շար․ Էջ 05-էն

«Տառապանքը անխուսափելի է: 
Դժուարութիւններու պարագային 
մեր վերաբերումը ցոյց կու տայ թէ 
մեր մէջ խաւարը կը տիրէ կամ ոչ։ 
Պէտք է ընդունինք կեանքը այնպէս, 
ինչպէս որ է եւ փորձենք գտնել 
Աստուծոյ լոյսը մութին մէջ», ըսաւ 
Հայր Մեսրոպ Պարսամեան։
Շարունակելով նոյն միտքը, 
դերասան, արուեստագէտ եւ գրող 
Վահէ Պէրպէրեան խօսեցաւ 
«Հաւատքի, յոյսի եւ սիրոյ» մասին, 
որոնք կը կազմեն կեանքի 
կեդրոնական առանցքը եւ որոնք 
հետզհետէ կ՚անհետին այսօրուան 
աշխարհէն: «Ուրախ հոգիով 
մասնակից եղէք աշխարհի 
վիշտերուն: Սիրենք զիրար, 
ներողամիտ ըլլանք իրարու 

նկատմամբ եւ որքան որ կարելի է, 
օգնենք իրարու», ըսաւ ան:
Իր փակման խօսքին մէջ տքթ. 
Երուանդ Զօրեան նշեց, թէ երկու 
օրերու ընթացքին մասնակիցնե-
րու նկատառելի թիւը կը հաստա-
տէր, թէ նման քննարկումերու 
կարիքը կայ: «Տակաւին կայ շատ 
բան, որ մեզմէ իւրաքանչիւրը 
կրնայ ընել որպէս անհատ, որպէս 
ընտանիք, որպէս ընկերութիւն եւ 
որպէս ազգ: Ասիկա երկօրեայ 
հատուած մըն էր մեր երկար 
ուղիէն», եզրակացուց տքթ. 
Զօրեան:
Առ այդ, տոկունութեան զոյգ 
գագաթաժողովներու նիւթերը եւ 
թելադրութիւնները կարելի է գտնել 
ՀԲԸՄ-ի Հայկական համացանցային 
համալսարանի www.avc-agbu.org 
կայքէջին վրայ:

Հայաստան - Սփիւռք

Տոկունութեան Գագաթաժողով

Մեր Կորուստները

ԴՊՐԱՑ ԵՒ ԿԻՍԱՍԱՐԿԱՒԱԳԱՑ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Նախագահութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ

Կիրակի, 6 Յունիս 2021-ին, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին 
մէջ, յընթացս Ս. եւ Անմահ Պատարագին, Դպրեվանքի դպիրներուն եւ 

կիսասարկաւագներուն ձեռնադրութիւնը պիտի կատարուի։

Ձեռնադրիչ՝ 
Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան

Ս. Պատարագ            ժամը 9:30
Ձեռնադրութիւն  ժամը 10:30
Քարոզ   ժամը 11:00

Ձեռնադրութենէն ետք Ս. Սեղանին սպասարկութիւնը պիտի կատարեն 
նորոգ ձեռնադրեալ դպիրներն ու կիսասարկաւագները. իսկ Ս. Պատա-
րագի աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը իր օրհնութիւնը պիտի փոխանցէ 
անոնց։

ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
եւ ՀԲԸՄ նախագահը բնա-
կիչների հետ զրուցեցին տիրող 
անհանգստութիւնների ու առկայ 
խնդիրների, կեանքի բնակա-
նոն ընթացքի խաթարման եւ 
վտանգների մասին։
Իր զրոյցում Նորին Սրբութիւնը 
հաւաստիացրեց, որ Հայոց 
Եկեղեցին պիտի շարունակի 
ջանքեր գործադրել բարձրաձայնելու սահմանամերձ համայնքներում 
բնակուող մեր ժողովրդի խնդիրները եւ հետամուտ լինելու իրաւունքների 
պաշտպանութեանը, ապա յորդորեց նախնեաց օրինակով ամուր եւ 
աննահանջ մնալ իրենց հաւատի եւ յոյսի մէջ՝ կառչած հայրենի հողին, 
իրենց օջախներին։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն այցելեց նաեւ շուռնուխցիների տներ, 
զրուցեց ընտանիքների հետ, ծանօթացաւ առկայ դժուարութիւններին։ 
Նորին Սրբութիւնը նաեւ իր օրհնութիւններն ու բարեմաղթանքները բերեց 
շուռնուխցի նորապսակ մի զոյգի, որ տեղեկանալով Հայոց Հայրապետի 
այցի մասին, մասնաւոր ցանկութիւն էր յայտնել արժանանալու հայրա-
պետական օրհնութեան։ 
Վերադարձին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը զրոյց ունեցաւ համայնքա-
պետերի հետ, որոնց թւում էր նաեւ Կապանի համայնքապետ Գէորգ 
Փարսեանը։  
Երեկոյեան Հայոց Հովուապետը հանդիպում ունեցաւ Սիւնեաց թեմի 
հոգեւոր դասի հետ՝ եկեղեցականներին վերստին բերելով իր հայրական 
օրհնութիւնն ու գնահատանքը իրենց նուիրեալ ծառայութեան համար։
Հանդիպմանը քննարկուեցին յետպատերազմեան շրջանում՝ առկայ 
դժուարին իրավիճակում, Եկեղեցու կողմից ձեռնարկուող քայլերի, 
իրականացուող սոցիալական, հոգեխնամ ծրագրերին։ 
Նորին Սրբութիւնը թեմի հոգեւոր սպասաւորների ուշադրութիւնը 
մասնաւորապէս հրաւիրեց զոհուածների, անյայտ կորածների եւ գերու-
թեան մէջ գտնուողների ընտանիքներին, վիրաւորներին եւ նրանց 
հոգեւոր խնամքին։ 

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
Հայրապետական Այցով Մեկնեցաւ Սիւնիք եւ 

Արցախի Հանրապետութիւն 

Մահացած է Գրող, Հրապարակախօս 
Թորոս Թորանեանը

3 Յունիս 2021-ին Հայրենիքի մէջ 
իր մահկանացուն կնքեց գրող, 
հրապարակախօս, արձակագիր, 
հասարակական գործիչ, բժիշկ Թորոս 
Թորանեանը: Այս մասին գուժեց 
Հայաստանի գրողներու միութեան 
նախագահ Էդուարդ Միլիտոնեան՝ 
յիշեցնելով, որ Թորանեանը միու-
թեան անդամ էր եւ վերջին տարինե-
րուն կ՝ապրէր Հայաստանի մէջ:
Թորոս Թորանեանի հոգե-
հանգստեան արարողութիւնը 
տեղի պիտի ունենայ  4 Յունիսի 
երեկոյեան, Երեւանի Մալաթիա-
Սեբաստիա, Սբ. Աստուածածին 
եկեղեցիին մէջ, ժամը 17:30 – 19:30. 
Իսկ յուղարկաւորութիւնը՝ Յունիսի 
5-ին, ժամը 14:00-ին, Շահումեանի 

գերեզմանատան մէջ։
Թորոս Թորանեան ծնած է 1928-
ին, Հալէպ։ Յաճախած է տեղի 
Կիւլպէնկեան դպրոցը, այնուհետեւ՝ 
ստացած բժշկական կրթութիւն։
Հեղինակի գործերէն են՝ «Աստղերու 
ճամբան», «Կանաչ տառեր», «Երգ 
արեգական», «Վերստին կարդալով 
Շահան Շահնուրը», «Ուր կը տանին 
ճամբաները» եւ այլն:

Շար․ Էջ 02-էն


