
Մարոնիներու Պատրիարք Մար 
Պըշարա Պըթրոս Ալ Ռաաի երէկուան 
իր քարոզին ընթացքին ահազանգ 
հնչեցնելով նշեց, որ Լիբանան կը 
գտնուի փլուզման սեմին։
Ռահի նաեւ կասկած յայտնած 
կառավարութեան չկազմուելուն 
վերաբերեալ նշելով, որ կան որոշ 
տեղեկութիւններ, որ կառավարութեան 

չկազմուելով, որոշ ուժեր նպատակ ունին վտանգել  յառաջիկայ 
խորհրդարանական ու նաեւ նախագահական ընտրութիւնները։
 Մարոնի Պատրիարքը խօսելով երկրին մէջ տիրող տագնապալի վիճակին 
մասին, ըսաւ, որ Լիբանանի հարցերու լուծումը կարիքն ունի միջազգային 
հանրութեան օժանդակութեան ու նեցուկին։
 Ան աւարտելով իր խօսքը դիտել տուաւ ՝«Պիտի չթողունք, որ Լիբանանը 
փլուզուի, եւ պիտի պայքարինք, որ Լիբանանը շարունակէ կառչած մնալ 
ժողովրդավարական արժէքներուն»։
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Երէկ առաւօտեան  ժամերէն  սկսեալ  բախումներ  գրանցուած  են  Սայտա  
քաղաքին  մէջ։
Բախումները  եղած  են  պաղեստինեան  «Ալ Ռաշիտիյէ» գաղթակայանին  
մէջ եւ գրանցուած կրակոցներուն  հետեւանքով  ինկած  է 2  զոհեր  եւ  կան  
առնուազն 4  վիրաւորներ։

Իրանի արտաքին գործոց նախարար 
Մոհամատ Ժաուատ Զարիֆը Twitter-ի 
իր էջին մեկնաբանած է Իսրայէլի 
վարչապետ Բենիամին Նաթանիահուի 
պաշտօնավարման ժամկէտի աւարտը:

Աւարտեցաւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
Հայրապետական Այցը Արցախ

Յունիսի 6-ին՝ Կաթուղիկէ 
Սուրբ Էջմիածնի տօնին, 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
հանդիսապետութեամբ, Ստեփա-
նակերտի Սուրբ Աստուածածին 
առաջնորդանիստ տաճարում 
մատուցուեց Սուրբ եւ Անմահ 
Պատարագ։ Այս առիթով եկե-
ղեցում հաւատացելոց խոնարհումի եւ օրհնութեան համար դրուել էին 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից բերուած Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայրա-
պետի մասունքները, որպէսզի զօրանան հաւատքով ու լաւատեսութեամբ 
իրենց նոր կեանքը կերտելու ճանապարհին։ 
Տաճարի առջեւ Ամենայն Հայոց Հայրապետին դիմաւորեց եկեղեցա-
կանների թափորը։ «Հրաշափառի» երգեցողութեան ներքոյ Վեհափառ 
Հայրապետը, օրհնելով ներկայ բարեպաշտ ժողովրդին, առաջնորդուեց 
դէպի խորան, ուր երկրպագութիւնից յետոյ սկսուեց Պատարագի սրբա-
զան արարողութիւնը։ 
Պատարագիչն էր Արցախի թեմի առաջնորդ Տ. Վրթանէս եպիսկոպոս 
Աբրահամեանը։ Սուրբ Պատարագի արարողութեանը ներկայ էր 
պետական աւագանին՝ գլխաւորութեամբ Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանի, Արցախի վաստակեալ նախա-
գահներ Արկադի Ղուկասեանը եւ Բակօ Սահակեանը, ՀԲԸՄ նախագահ 
Պերճ Սեդրակեանի պատուիրակութիւնը, թեմի եկեղեցականներ, զինծա-
ռայողներ եւ հաւատաւոր բազում արցախցիներ։

Պատարագի արարողութեան 
աւարտին, հանդիսապետութեամբ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, 
կատարուեց Հանրապետական 
մաղթանքի արարողութիւն 
Արցախի խաղաղութեան եւ 
անվտանգութեան, հաւատաւոր 
ժողովրդի՝ ապահով եւ բարօր 
կեանքի համար։ Այնուհետեւ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 

այցը Արցախ ողջունեց թեմակալ առաջնորդ Վրթանէս եպիսկոպոսը՝ 
ընդգծելով, որ պատմական օրեր է ապրում Արցախը, քանզի Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսը Արարատեան շաբաթն ու Սուրբ Էջմիածնի տօնն 
անցկացնում է Սիւնիքի եւ Արցախի իր զաւակների հետ։ Սրբազանը 
նկատեց, որ առկայ դժուարին պայմաններում Հայոց Հայրապետի այցը 
մեծ մխիթարութիւն էր եւ քաջալերանք արցախցիների համար։ 
Սրբազանի ողջոյնի խօսքից յետոյ ներկաներին իր օրհնութիւնն ու 
պատգամը բերեց Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետը։ «Տիրոջ ողորմա-
ծութեամբ համախմբուել ենք Ստեփանակերտի Սուրբ Աստուածածին 
եկեղեցում մեր միասնական աղօթքը վերառաքելու առ Աստուած, որ Տէրը 
մեզ ուժն ու զօրութիւնը տայ յաղթահարելու պատերազմի արհաւիրքները, 
վեր ելնելու վշտերի ու տառապանքների ծանր շրջանից եւ վիրաւոր մեր 
կեանքը նորոգելու տէրունական օգնութեամբ։
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Նշուեց Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի Տօնը

Արայիկ Յարութիւնեան Ընդունեց ՀԲԸՄ-ի Նախագահ Պերճ Սեդրակեանը

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Յունիսի 6-ին Հայաստանեայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին 
նշեց Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի 
տօնը:
Բերկրառատ օրուայ առիթով 
Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնի 
միաբանութիւնը, Պատարագի 
սրբազան արարողութեանը 
մասնակցեց Սուրբ Գայիանէ 
վանքում: Պատարագիչն էր 
Մայր Աթոռի Միջեկեղեցական 
յարաբերութիւնների բաժնի 
պատասխանատու Հոգեշնորհ 
Տ. Շահէ ծայրագոյն վարդապետ 
Անանեանը:
Հայր Շահէն, անդրադառնալով 
տօնի խորհրդին, իր քարոզում 
մասնաւորաբար ասաց. «Սիրելի 
հաւատացեալներ այսօր Հայ 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 
տօնակարգի համաձայն յիշա-
տակում ենք Կաթողիկէ Սուրբ  
էջմիածնի օրը: Կարեւոր, 
յիշարժան ու նուիրական օր է 
եւ Եկեղեցին հաւատացեալներին 
ուղղակիօրէն յիշեցնում է, որ 
այստեղ` Արարատեան դաշտի 
այս փոքրիկ,  բայց նուիրական 
կտորում, տէր Յիսուս իջաւ, 
ցոյց տուեց Մայր Տաճարի` 
Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի 
կառուցման տեղը, եւ դրանով իսկ 
նուիրագործեց ու հաստատեց այն 
մեծ գաղափարը, որ մենք այսօր` 
տասնեօթ դար յետոյ, սովոր ենք 
անուանել «էջմիածին»»: 
Անդրադարձ կատարելով օրուայ 
աւետարանական ընթեր-
ցուածքին` Հոգեշնորհ Հայր 

Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահ Արայիկ Յարու-

Սուրբը նշեց, որ ինչպէս հրեաները 
տաճարի նաւակատիքի տօնին 
կարծում էին, որ տաճարը իրենց 
ռազմավարական մտքի արդիւնքն է` 
անտեսելով նրա Աստծու կողմից իր 
ժողովրդին պարգեւ լինելու փաստը, 
այնպէս էլ մեր պատմութեան մէջ 
շատ մեծ եւ փոքր մարդիկ Կաթողիկէ 
Սուրբ Էջմիածինը համարել են  զուտ 
ճարտարապետութեան հրաշք, 
անձեռակերտ հոգեւոր-մշակութային 
կոթող: Սակայն Կաթողիկէ Սուրբ 
Էջմիածինը հայ ազգի յաւիտենական 
կեանքի խտացումն ու բիւրեղացումն 
է: Այն ոչ միայն քար է, ոչ միայն գեղեցիկ 
մտածուած ճարտարապետական 
կոթող է, ոչ միայն տարածք է եւ 
հոգեւորականաց դասը, այլ  նախ 
եւ առաջ մեր հոգեւոր հայրենիքի 
խտացումն է:

թիւնեանը 5 յունիսին ընդունած է 
Հայ բարեգործական ընդհանուր 

««Ես տալիս եմ նրանց 
յաւիտենական կեանք» (հմմտ. 
Յովհ.10.28):  
Այսօր էլ Քրիստոսի այս 
խօսքերը Կաթողիկէ Սուրբ 
Էջմիածնի տօնին հնչում են մեր 
ականջներում: Սուրբ Էջմիածինը 
մեր բոլորի հոգեւոր հայրենիքն 
է, ադամանդեայ խտացումն այն 
բոլոր նուիրական արժէքների, որ 
մենք ունենք: Հոգեւորականները` 
եպիսկոպոսից մինչեւ սարկաւագ, 
Կաթողիկոսից մինչեւ դպիր, 
ուխտում են ծառայել Սուրբ 
Էջմիածնի վեհ գաղափարին: 
Հաւատացեալները` Սփիւռքից եւ 
թէ Հայաստանից իրենց կեանքի 
վեհ նպատակն են համարում 
գալ եւ աղօթել Սուրբ Էջմիածնի 
պատերի տակ: 

միութեան նախագահ Պերճ Սեդրա-
կեանի գլխաւորած պատուիրա-
կութիւնը:
Երախտագիտութիւն յայտնելով 
միութեան ազգանուէր գործու-
նէութեան համար՝ երկրի ղեկավարն 
այդ ծիրէն ներս ընդգծած է Արցախի 
մէջ իրականացուած եւ ընթացքի մէջ 
գտնուող բազմաթիւ ծրագրերը: Ան 
մասնաւորապէս անդրադարձած է 
պատերազմէն ետք Արցախի մէջ 
ստեղծուած իրավիճակին, առա-
ջացած ընկերային-տնտեսական ու 
հոգեբանական խնդիրներուն,  եւ 
անոնց յաղթահարման ճանապարհին 
աշխարհասփիւռ հայութեան  կողմէ 
ցուցաբերուած եւ ակնկալուող 
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Սամուէլ Գասպարով

Սամուէլ Վլատիմիրի Գասպարով (7 
Յունիս 1938, Թիֆլիս, Խորհրդա-
յին Ընկերվարական Հանրա-
պետութիւններու Միութիւն - 26 
Մայիս 2020, Մոսկուա, Ռուսիա), 
խորհրդային բեամդրիչ, սենարիստ 
եւ դերասան։
Սամուէլ Գասպարով, ծնած 
է 1938 թուականին Թիֆլիսի 
հայ ընտանիքի մը մէջ։ Մինչ 
կինոկարիերան աշխատած է 
որպէս բեռնատարի վարորդ։
1970 թուականին աւարտած է 
ՎԳԻԿ-ի բեմադրիչի բաժինը 
(Միքայէլ Ռոմի արուեստանոցը)։ 
Առաջին բեմադրիչի աշխատանքը 
եղած է 1977 թուականին։ 
Հիմնականին կը նկարահանէր 
քաղաքացիական պատերազմի 
մասին արկածային ֆիլմեր, 
դետեկտիւներ եւ մարտաֆիլմեր[3], 
որոնք կը քննադատուէին հոգե-
բանութեան բացակայութեան 
եւ արիւնոտ տեսարաններու 
առկայութեան պատճառով։
1990 թուականէն ետք Գասպա-
րովը հեռացաւ կինոյէն եւ սկսաւ 
զբաղվիլ այլ գործունէութեամբ, 
որոնցմէ՝ 1993 թուականին 
կազմակերպուեցաւ Մայքլ Ջէքսնի 
հիւրախաղերը Մոսկուայի մէժ՝ 
Լուժնիկի մարզադաշտին վրայ։
2008 թուականին վերադարձաւ 
կինո՝ «Ծուղակ մարդասպանի 
համար» ֆիլմով:

ջանքերուն:
Պերճ Սեդրակեանն իր խօսքին 
մէջ նշած է, որ հակառակ որ 2020-
ի պատերազմի հետեւանքները 
բացասական առումով մեծապէս 
ազդած են սփիւռքահայութեան 
տրամադրութիւններուն վրայ, 
բայց Արցախի մէջ ապրող հայրե-
նակիցներուն նեցուկ կանգնելու 
եւ ստեղծուած ծանր իրավիճա-
կը միասնաբար յաղթահարելու 
գիտակցումը առկայ է։ Եւ ՀԲԸՄ-ը 
եւս պատրաստ է իր կարեւոր 
ներդրումն ունենալու:
Հանդիպման ընթացքին զրուցա-
կիցները քննարկած են օրախնդիր 
համարուող շարք մը ծրագրեր:
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Աշխարհի 
Տարօրինակութիւններէն

Պատը

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Կովերն ու Դասական Երաժշտութիւնը . . .
Լսած էինք որ կովերը դասական երաժշտութենէն կ՛ախորժին եւ երբ այդ 
երաժշտութիւնը ունկնդրեն, շատ աւելի կաթ կու տան։ Կարծես ճիշդ է այս 
ենթադրութիւնը, հիմա խօսինք օրինակներով։
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Դանիոյ Լունտ քաղաքէն, որ Մայրաքաղաք 
Գոբընհակընին հարաւը կը գտնուի։ Այդ քաղաքին մէջ գտնուող ագարակի 
մը այցելութիւն տուած են Սգանտինաւեան թաւջութակի դպրոցին 
աշակերտները, իրենց ուսուցիչին հետ միատեղ։

Թաւջութակի այդ խումբը դասական 
երաժշտութեան ելոյթով մը հանդէս եկած 
է (տես նկարը) կովերուն առջեւ, որոնք 
ուշի ուշով հետեւած են յայտագրին՝ 
մինչեւ որ Dvorak-ի երաժշտութիւնը 
սկսած է հնչել։ Յանկարծ կովերը ձգած 
են երաժշտութեան վայրը եւ մեկնած 
են իրենց սովորական արօտավայրը՝ 
արածելու . . .

Ի տես այս անակնկալ երեւոյթին, դպրոցի հիմնադիր Jacob Shaw հետեւեալ 
ձեւով բացատրած է եղելութիւնը։ Կովերն ալ ունին իրենց նախընտրու-
թիւնները եւ երեւի անոնք չեն սիրած Dvorak-ի երաժշտութիւնը։ 
Ի միջի այլոց հոս տեղին է յիշել որ Antonin Dvorak Չեխ յօրինող մըն է որ 
ապրած է 19-րդ դարուն (1841-1904) եւ հռչակ ստացած է իր Cello Concerto եւ 
Symphony #9 գործերուն համար, զորս հեղինակած է Միացեալ Նահանգներ 
գտնուած միջոցին։
Բայց երեւի կովերուն թիւր չէ եկած վերոյիշեալ հեղինակին դասական 
երաժշտութիւնը՝ ի՜նչ, ի՜նչ պատճառներով` չենք գիտեր!
Յուսամ Սկանտինաւեան թաւջութակի դպրոցի աշակերտները յուսա-
խաբութեան չենթարկուեցան՝ ի տես կովերու խմբային որոշումին, լքելու 
երաժշտական բացառիկ այդ ունկնդրութիւնը։
Հիմա յարկ է մէջբերել Ամերիկեան ասացուածքը՝ որ արդարօրէն կ՛ըսէ, “You 
win some, you lose some.”
Ազնուութեամբ եւ Մասամբ Նորին . . .
Այս պատմութիւնն ալ մեզի կու գայ 
Նիւ Եորք քաղաքի Հարլէմ շրջանէն։ 
Հոն գործող նշանաւոր Patsy’s Pizza-ի 
ճաշարանի սպասեակին մասին է 
այս տարօրինակ պատահարը, որ կը 
յայտնաբերէ անոր ազնուութիւնը՝ 
ճաշարանի յաճախորդներէն մէկուն 
նկատմամբ։ Հիմա թոյլ տուէք 
բացատրեմ։
Սովորութիւն դարձած է որ ճաշարանի յաճախորդները ընդհանրապէս 
ձեռաձիր (tip) կը ձգեն սպասեակին, եթէ գոհ մնան անոր հոգածութենէն։ 
Վերոյիշեալ ճաշարանի յաճախորդներէն մէկը՝ Քէրըն Վինագուր, անհա-
մաձայնութեան մը պատճառաւ ձեռաձիր չէ ձգած Արմանտօ Մարքաժ 
անունով իր սպասեակին (տես նկարը)։ Սա անսովոր չէ երբեք, սակայն 
հետեւեալ դէպքը որ յաջորդած է, շատ անսովոր է։
Նախ բացատրեմ թէ ի՞նչ է անհամաձայնութիւնը։ Ճաշարանի պատերը 
զարդարուած են նշանաւոր մարդկանց նկարներով եւ Քէրըն Վինագուր 
դիտել տուած է որ կիներու նկարները աւելի պակաս են քան էրիկ մարդոց։ 
Իսկ սպասեակը՝ որ ինը տարիէ ի վեր կ՛աշխատի հոն, պատասխանած է, 
թէ կիները pizza չեն սիրէր . . .
Ուրեմն, երբ Քէրըն Վինագուր եւ իր խումբը՝ ներառեալ իր դուստրը, ճաշելէ 
ետք գացած են, սպասեակը նշմարած է որ ան իր ետին թողած է պահարան մը 
որուն մէջ կար 424,000 տոլարի արժէքով cashier’s check մը։ Սա՝ պատկառելի 
գումար մըն է, չէ՞...
Սպասեակը մի քանի օր կը սպասէ՝ յուսալով որ յաճախորդը կ՛անդրադառնայ 
իր կորուստին եւ կը վերադառնայ ճաշարան, ստանալու համար այն ինչ որ 
իրեն կը պատկանի։ 
Բարեբախտաբար լրագրող մը՝ որ տեղեակ էր եղելութեան, կը գտնէ Քէրըն 
Վէնագուրը՝ որ չուշանար ներկայանալու ճաշարան եւ պահանջելու իր չէքը։ 
Արցունքոտ աչքերով՝ Քէրըն սապէս կ՛արտայայտուի, «Շատ երախտապարտ 

եմ որ Արմանտօ Մարքաժը վիրաւորելս արգելք մը չհանդիսացաւ որ ան իր 
ազնուութիւնը ցոյց տայ։» Առաւել, Քէրըն ուզեց նիւթական նուիրատուու-
թեամբ մը մեղքը քաւել, սակայն Արմանտօն մերժեց զայն։
Սա կը նշանակէ որ Արմանտօն նիւթական ակնկալութեան համար չէր որ 
չէքը պահած էր, այլ՝ մարդասիրական գործ մը կատարած ըլլալու համար։ 
Բայց Քէրըն կ՛ուզէ gift certificate մը տալ Արմանտոյին, որ գործածէ զայն՝ 
ուսումնական պիտոյքներու համար։ 
  
   

Պատը բաժանումի, ապա-
հովութեան, ամրութեան 
հոմանիշն է ընդհանրա-

պէս. Այդ կրնայ ըլլալ՝ նիւթական. 
քարէ, տախտակէ, ցեխէ կամ՝ 
մտային. այսինքն, աներեւոյթ, 
անհասկացողութեան, անհամա-
ձայնութեան: 
Հուսկ՝ պատ մը կը գոյանայ 
յարաբերութեան միջեւ. անտե-
սանելի պատ, որուն արդիւնքը 
սակայն կը յայտնուի իրագործումի, գործառնութեան պարագային: 
Պատմական անցեալի մէջ փոքր տարածութեամբ քաղաքներ շրջապատուած 
կ՛ըլլային ըստ տեղին,քարէ պատերով որոնց պարիսպ անունը կու տայինք: 
Պատերը  բազմազան են: Հրեաներ ունին «Լացի  Պատը»: Մօտիկ անցեալին 
ալ ունեցանք այլ  Պատ մը՝ Պեռլինի պատը որ  կը բաժնէր Արեւելքը 
Արեւմուտքէն... իսկ այլ Պատ մը, «Երկաթէ Վարագոյր» անուանեալ, որ 
Խորհրդային Միութեան սահմաններն էին (այդպէս կ՛անուանէին շեշտելու  
Խ. Միութեան վարչակարգը նկատի ունենալով Արեւմտեան աշխարհի 
քաղաքական շրջանակները, որոնք ազատութեան դրօշակակիրները նկատած 
էին իրենք զիրենք):
Երկիրներ իրենց սահմաններն ունին որոնք ի հարկէ ամրացուած են տուեալ 
երկրի բանակով, որ երբեմն անզօր է կասեցնելու թշնամի յարձակումները 
ու երկիրը կը ստիպուի պատով ինքզինք պաշտպանելու: Այդ տեսակ 
պարագայի մէջ գտնուեցաւ Չինաստան երբ ամէն մարզի մէջ յառաջդիմութիւն 
արձանագրեց. Հողամշակութեան, փիլիսոփայութեան եւ ստեղծագործական 
այլ մարզերու մէջ մանաւանդ Երկրի միասնութեան հետամուտ եղաւ 
իմաստուն ու  հզօր Կայսրը՝  Հուանկ-Դի որ փոքր նահանգները միացուցած 
էր ու կազմած մէկ Չինաստան, այրել տալով բոլոր օրինագիրքերը յանուն 
Մէկ Օրինագիրքի որով երկիրը պիտի առաջնորդուէր: Ան կառուցեց 
Չինաստանի նշանաւոր Պատը պաշտպանուելու համար Արեւմուտքէն 
արշաւող թաթարներու եւ այլերու դէմ (Ն. Քրիստոս 218 – 204)   2200քմ.  
Երկայնքով: Անոր շինութիւնը պատճառեց անթիւ զոհեր  այդ պատճառաւ 
կ՛ըսուի «Աշխարհի  ամենամեծ գերեզմանը» որ, սակայն եղաւ հիմը 
ապահովութիւն կիրարկելու մտայղացումը, թէեւ Ճենկիզ Խան կրցաւ 
յաղթահարել զայն... Նիւթական այս հսկայ Պատը ոչինչ է Մտային Պատին՝ 
Անհասկացողութեան պատին բաղդատմամբ, որմէ կը ծնին պատերազմներ 
ու կը պայթին Աթոմական ռումբեր: Նոյն ազգի զաւակներ իրարմէ կը 
հեռանան նոյնիսկ՝ դժուար պարագաներու  փոխանակ միացման գործօն 
ըլլալու՝ հակառակին կը նպաստէ: Անջատում, վիհ պատճառելով որ ի հարկէ 
կործանարար է: 
Կ՛ապրինք բացառիկ տագնապալի շրջան մը մեր պատմութեան խութերուն 
դեռ դարման չգտած մինչ թշնամին իր ամբողջ կարելիութիւններով ու 
լծակներով կ՛ուզէ Հայաստան անունն իսկ իր գրաւած տարածքներուն 
մէջ անհետ թողուլ քանդելով ինչ որ հայկական է, մինչ Հայաստանի մէջ 
ներքաղաքական կեանքը կը հեւայ խմբակցութիւններու ըսի ըսաւներու  
կաթսային  մէջ եւ  ուժ մը չ՛երեւիր միասնութիւն դրսեւորելու  յանուն 
մէկ եւ ամուր ուղղութեան եւ գործելաձեւի իրենց զանազան մարզերու 
մէջ: Հարցախոյզներու  պատասխանող քաղաքացիները երկու գլխաւոր 
ճակատ են կազմած, ու դեր ու դէմ կարծիքներու տարափը անհաշտելի 
է: Ամէնէն յատկանշականը զոր լսեցի չափահաս անձէ մը. կ՛ուզեմ  խօսքը 
փոխանցել.-«Պիտի մասնակցիմ ընտրութիւններուն սակայն՝ բոլոր անունները  
ջնջելով  քանի որ ՄԱՐԴ ՉԿԱՅ»: Ու՞ր ենք արդ: Այլ արտայայտութիւն մը 
ԼՕՍէն.«Ընտրութիւնը պիտի ըլլայ ՎԱՏԻՆ ԵՒ ՎԱՏԱԳՈՅՆԻՆ միջեւ»:
Միթէ՞ ԱՅՍ պիտի ըլլայինք այսպիսի անձուկ պարագայի մէջ իսկ: Ի՞նչ 
պատասխան պիտի տանք Ապագայ սերունդին ԵԹԷ...
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 63 -

Քաղաքական Դաշտի Գերլարուածութիւնը եւ Իշխանութեան Յարձակողական 
Կեցուածքը Խոստանում Է Թեժ Քարոզարշաւ. Արա Զոհրապեան

Յունիսի 20-ի Ազգային ժողովի 
արտահերթ ընտրութիւններին 
մասնակցելու նպատակով 
Կենտրոնական ընտրական 
յանձնաժողով գրանցման 
համար փաստաթղթեր է ներկա-
յացրել 23 կուսակցութիւն եւ 
կուսակցութիւնների 4 դաշինք։ 
Այս մասին հաղորդում է 
Կենտրոնական ընտրական 
յանձնաժողովը: Այս ընտրու-
թիւնները բացառիկ են նրանով, 
որ թերեւս, այսքան մեծ թուով 
կուսակցութիւններ ու դաշինքներ 
երբեւէ չեն եղել։ Նախընտրական 
քարոզարշաւը կը մեկնարկի 
յունիսի 7-ին ու կը տեւի մինչեւ 
Յունիսի 18-ը։ 
Նշենք, որ Կենտրոնական ընտրա-
կան յանձնաժողովը հրապա-
րակել է նաեւ արտահերթ 
խորհրդարանական ընտրու-
թիւններին էլեկտրոնային եղա-
նակով քուէարկող ընտրողների 
ցուցակը: Ըստ այդ ցուցակի, 
էլեկտրոնային եղանակով 
քուէարկութեանը կը մասնակցի 
650 անձ: Էլեկտրոնային եղանա-
կով քուէարկելու իրաւունք ունեն 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
դիւանագիտական կամ հիւպա-
տոսական ներկայացուցչու-
թիւններում դիւանագիտա-
կան ծառայութիւն անցնող 
ընտրողները եւ նրանց հետ 
արտերկրում բնակուող ընտա-
նիքի` ընտրելու իրաւունք 
ունեցող անդամները: Այդպիսի 

անձանց թիւը, ըստ ցուցակի, 
287 է: Էլեկտրոնային եղանակով 
քուէարկելու իրաւունք ունեցող 
օտարերկրեայ պետութիւննե-
րում երկարատեւ ծառայողա-
կան գործուղման կամ ուսման 
մէջ գտնուող զինծառայողները 
եւ նրանց հետ արտերկրում 
բնակուող ընտանիքի անդամնե-
րի թիւը, ըստ ցուցակի, 363 է: 
Նախընտրական թոհուբոհի, 
առաջիկայում մեկնարկող 
քարոզարշաւի եւ այլ հարցերի 
մասին «Զարթօնք» օրաթերթը 
զրուցեց «Զարթօնք» ազգային 
քրիստոնէական կուսակցութեան 
նախագահ Արա Զոհրապեանի հետ։ 
 
- Պարոն Զոհրապեան շնորհակալ 
եմ հարցազրոյցի հրաւէրը 
չմերժելու համար։ Ուզում եմ 
նախընտրական այս փուլի 
համար, այսպէս ասած, ամփոփիչ 
հարցազրոյց անենք ու փորձենք 
հասկանալ ի՞նչ պատկեր է 
քաղաքական դաշտում։ Ձեր 
գլխաւորած «Զարթօնք» ազգա-
յին քրիստոնէական կուսակցու-
թիւնը ԿԸՀ ներկայացրեց 
ընտրութիւններին մասնակցե-
լու համար անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը, այդ թւում 
ընտրական ցուցակը: Յայտնի 
է ընտրական ցուցակի առաջին 
եռեակը։  Ընտրութիւններին 
մասնակցելու յայտ են ներկա-
յացրել երկու տասնեակից 
աւել կուսակցութիւններ եւ 
դաշինքներ։ Ինչպէ՞ս էք գնահա-
տում քաղաքական նման աշխու-
ժութիւնը։ 
- Կարծում եմ, որ պատերազմի 
արդիւնքը եւ երկրի այս վիճակն է 
շատ ուժերի մղել քաղաքականութիւն 
մտնել, կամ քաղաքական աշխու-
ժութիւն դրսեւորել: Զարթօնքի 
դէպքում, հենց այդ մղումն է առկայ:

- Արդեօք դա հասարակութեանը 
ուժից շեղելու միջոց չէ՞։
- Չեմ բացառում, որ այդպիսի 
հնարքներ էլ կը լինեն: 

- Ինչո՞վ էք դուք դա պայմա-
նաւորում։ Արդեօք դա կապուա՞ծ 
է այն իրավիճակի հետ, որում 

այսօր գտնւում է Հայաստանը՝ 
սահմանային խնդիրներ, քաղա-
քական ճգնաժամ, սոցիալական 
օրեցօր ահագնացող խնդիրներ 
եւ այլն։ 
- Ձեր նշած բոլոր իրողութիւններն 
էլ կան, իսկ աւելի դիպուկ՝ 
պետականութիւն կորցնելու լուրջ 
վտանգի տակ ենք:

- Նախընտրական քարոզարշաւը 
մեկնարկելու է Յունիսի 7-ից։ 
Ձեր քաղաքական ուժը ինչպէ՞ս 
եւ ո՞րտեղից է սկսելու քարո-
զարշաւը։ 
- Այդ մասին կը խօսենք Յունիսի 7-ից:

- Ինչպիսի քարոզարշաւ էք 
կանխատեսում։ Շատ քաղաքա-
գէտներ պնդում են, որ այս 
նախընտրական  քարոզարշաւը 
լինելու է շատ թեժ։ Դուք նման 
նախադրեալներ տեսնու՞մ էք։ 
- Քաղաքական դաշտի գերլա-
րուածութիւնը եւ իշխանութեան 
յարձակողական կեցուածքը խոստա-
նում է թեժ քարոզարշաւ բոլոր 
առումներով: 

- Կը խնդրէի ներկայացնել ձեր 
քաղաքական ուժի այն հիմնական 
ասելիքները, որոնք լինելու են 
քարոզարշաւի մեխը։ 
- Հիմնական թէզերը կը ներկայացնենք 
քարորզարշաւի մեկնարկից յետոյ, 
իսկ հիմա կարող եմ ասել, որ որպէս 
Զարթօնք կուսակցութեան սկզբունք 
կը նշեմ, պէտք է ազնիւ լինենք 
հասարակութեան հետ:

- Քաղաքական ի՞նչ դասաւո-
րութիւն էք կանխատեսում 
առաջիկայ խորհրդարանում։ 
- Հիմա կը դժուարանամ կանխա-
տեսել: Միայն կարող եմ նշել, որ 
օրեցօր իշխանութեան վարկանիշն 
ընկնում է:

- Պարոն Զոհրապեան, մեր 
նախորդ հարցազրոյցի ժամանակ, 
խօսելով սփիւռքի ներգրաւուա-
ծութեան մասին, դուք նշեցիք, 

որ ձեր կուսակցութիւնում կան 
եւ սփիւռքահայ գործիչներ, 
եւ համակիրներ։ Մի կարեւոր 
հանգամանքի մասին եմ 
ուզում խօսել, որը սփիւռքի 
ներկայացուցիչների կողմից շատ 
է բարձրաձայնուել։ Հայաստանի 
ընտրական գործընթացներում 
որպէս ընտրող եւ ընտրուող 
սփիւռքի ներկայացուցիչները, 
արտերկրում ապրող ՀՀ քաղա-
քացիները ներգրաւուած չեն։ 
Ընտրական օրէնսգիրքը չի 
սահմանում արտերկրում ապրող 
ՀՀ քաղաքացիների համար 
քառայարկութիւն, բացի այնտեղ 
ապրող դիւանագիտական համա-
կարգի ներկայացուցիչների։ 
Ձեր կարծիքով սա արդա՞ր է։ 
Ինչո՞ւ պէտք է բոլոր հարցերում 
Սփիւռքի ներգրաւուածութիւնը 
Հայաստանում պարտադիր լինի 
(ներդրումներ, սոցիալական 
աջակցութիւն եւ այլն), բայց 
ընտրական իրաւունքը՝ ոչ։
Այս առումով ձեր կուսակցութիւնը 
որեւէ դրոյթ ունի՞ նախընտրա-
կան ծրագրում կամ ի՞նչ կարծիք 
ունէք դրա վերաբերեալ։ 
- Երբ, որ սփիւռքի ներկայացուցչի 
ներդրումներն ընդունում ես, իր 
անձնազոհութիւնն ընդունում ես, 
իսկ որոշում կայացնելու հարցում 
իրաւունք չես տալիս, կարծում եմ 
սա արդար չէ: Մենք կարծում ենք, 
որ ապագայում պէտք է սփիւռքի 
ներկայացուցիչներն իրաւունք 
ունենան երկրի կառավարմանը 
մասնակցելու: Օրինակ, մեր 
պատկերացրած ազգային ժողովի 
երկպալատ կառուցուածքում 
վերին պալատում տեսնում ենք 
սփիւռքի ներգրաւուածութիւնը: 
Սփիւռքի ներկայացուցիչների 
մասով կարելի է պահպանել միայն 
ազգային անվտանգութեանն 
առնչուող հարցերով կառավարմանը 
մասնակցելու սահմանափակումը:

- Ապագայում ձեր քաղաքական 
ուժի՝ խորհրդարան անցնելու 
դէպքում այս առումով ինչ-որ 
ծրագիր, օրէնսդրական նախա-
ձեռնութիւն պատրաստւո՞ւմ էք 
ներկայացնել կամ ի՞նչ դեր կարող 
էք ունենալ այդ հարցում։ 
- Զարթօնք ազգային քրիստոնէական 
կուսակցութեան ծրագրում ունենք 
այդ մասին նշում եւ այո մեզանից 
կախուած հնարաւոր միջոցները 
ձեռնարկելու ենք, որ ծրագիրն 
իրագործուի:

- Շնորհակալ եմ հարցերին 
պատասխանելու համար։ 
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Վկայականաց Բաշխում Կաթողիկոսարանի Հայագիտական Կեդրոնի 
Շրջանաւարտներուն

Դպրեվանքի 17 Սաներ Ստացան Դպրութեան Եւ Կիսասարկաւագութեան Աստիճան

Ուրբաթ, 4 Յունիս 2021-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը, 
Կաթողիկոսարանի Հայագիտա-
կան Կեդրոնի շրջանաւարտ 
հինգ ուսանողներու յանձնեց 
Կեդրոնի յատուկ վկայականը: 

Շրջանաւարտները անցնող երեք 
տարիներուն հետեւողական կերպով 
իրենց մասնակցութիւնը բերած 
էին դասընթացքներուն եւ լիովին 
կատարած իրենց տրուած կրթական 
պարտաւորութիւնները:

Վկայականաց բաշխումէն առաջ 
Կեդրոնի քարտուղար Մարլէն 
Էվինկիւլեան ընթերցեց Կեդրոնի 
պատասխանատու Ժիրայր 
Դանիէլեանի խօսքը: Յայտնենք, որ 
Պէյրութի նաւահանգիստի պայթումին 
պատճառով ծանրօրէն վնասուած 
էին Ժիրայր Դանիէլեանի աչքերը 
եւ այժմ Միացեալ Նահանգներու 
մէջ բուժման կ՚ենթարկուի: Խօսք 
առաւ նաեւ պարոն Դանիէլեանի 
բացակայութեան Կեդրոնի աշխա-
տանքները ղեկավարած Կաթո-
ղիկոսարանի դիւանապետ Խաչիկ 

Տէտէեան:
Վեհափառ Հայրապետը նախ իր 
բարձր գնահատանքը յայտնեց 
թէ՛ Ժիրայր Դանիէլեանին եւ թէ 
Խաչիկ Տէտէեանին իրենց կարեւոր 
ներդրումին Հայագիտական 
Կեդրոնի աշխատանքներուն 
կազմակերպման, միաժամանակ ան 
շուտափոյթ ապաքինում մաղթեց 

պարոն Դանիէլեանին: Ապա, 
Նորին Սրբութիւնը իր օրհնութիւնն 
ու գնահատանքը փոխանցելով 
շրջանաւարտ աշակերտներուն 
շեշտեց հայագիտական ուսմանց 
կարեւորութիւնը՝ յայտնելով, որ Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

համար առաջնահերթ կարեւորութիւն 
ներկայացնող բնագաւառներէն մէկը 
կը մնայ հայագիտութիւնը:
Յայտնենք, որ այս տարուան 
հունձքին մաս կը կազմեն Արփի 
Արմէն Քասսիս, Լոռի Գերպապեան, 
Կարինէ Շատոյեան, Վանտա 
Վարդան Ունճեան եւ Փառանձեմ 
Ֆագրաճեան-Տէմիրճեան։

Նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, 
Անթիլիասի Մայրավանքի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին 
մէջ, յընթացս Ս. եւ Անմահ 
Պատարագին, տեղի ունեցաւ 
դպրաց եւ կիսասարկաւագաց 
ձեռնադրութիւն՝ ձեռամբ Մայր 
Տաճարի լուսարարապետ Գերշ. 
Տ. Մակար Եպս. Աշգարեանին եւ 
խարտաւիլակութեամբ Դպրեվանքի 
հսկիչ Հոգշ. Տ. Գէորգ Աբղ. 

Գարակէօզեանին։
Դպրաց աստիճան ստացան 
հետեւեալ դպրեվանեցիները.- Յակոբ 
Ճուլֆայեան, Յակոբ Սրապոնեան, 
Նշան Ասդրեան, Յովսէփ Գալայճեան, 
Վարդան Թովմասեան, Սարգիս 
Նահապետեան, Զոհրապ Պչաքճեան, 
Յովհաննէս Սաղըրեան, Ճորճ 
Սաղըրեան եւ Քրիստ Փոստաճեան։ 
Կիսասարկաւագաց աստիճան 
ստացան-. Յակոբ Ճուլֆայեան, 
Երուանդ Պիթարեան, Վարդան 

Ասայեան, Գէորգ Եագուպեան, 
Երուանդ Սուրէն Եղիայեան, Ներսէս 
Իսահակեան, Գէրոգ Կրպոյեան եւ 
Վահէ Ֆիլիքեան։
Ձեռնադրութեան աւարտին, 
ձեռնադրիչ սրբազանը յորդորելով 
ընծայեալները՝ ըսաւ, որ գիտակից 
եւ լուրջ պատասխանատուութիւն 
պահանջող աստիճանները ստանալէ 
ետք, հարկ է յանձնառութեամբ 
մօտենալ այս կոչումին։ Ան նշեց, 
որ կարեւոր եւ ճակատագրական 
պայման մը կը ճշդուի ծառայութեան 
ճամբուն վրայ, որն է Աստուծոյ խօսքը 
մտիկ ընելը, եւ յիշեցուց, որ պայմանը 
քանիցս շեշտուած է Քրիստոսի 
կողմէ՝ մտիկ ընել Աստուածային 
իմաստութեան եւ ոչ՝ աշխարհի։ 
«Աստուծմէ եկող մարդակերտ եւ 
փրկարար հրահանգներուն պէտք 
է մտիկ ընէք եւ զանոնք կատարէք 
եւ ոչ թէ աշխարհէն արձագանգող 
մարդակործան ձայնին ականջ տաք 
եւ ձեր կիրքերը, ցանկութիւնները, 
ձեր եսը հետապնդող մղումներու 
հնազանդիք», ընդգծեց Սրբազան 
Մակար։ Ան նաեւ յայտնեց, 
որ Տիրոջմէ տրուած շնորհքը 
Քրիստոսի պարգեւած փրկութիւնն 

է եւ եզրափակեց աղօթքելով, որ Ս. 
Հոգիին պտուղներով ծանռաբեռնուի 
նորընծաներուն ծառայութեան 
ծառը։ Այս առիթով, ձեռնադրիչ 
սրբազան հայրը շնորհաւորեց իր 
որդիական երախտագիտութիւնն 
ու շնորհաւորանքը յայտնեք Վեհա-
փառ Հայրեպետը, Դպրեվանքի 
տեսչութեան ու մեծ ընտանիքին, 
ինչպէս նաեւ ձեռնադրեալներու 
ծնողներուն։

Ապա, Ս. Սեղանին սպասարկութիւնը 
կատարեցին նորընծայ դպիրներն ու 
կիսասարկաւագները։
Պատարագի աւարտին, առաջնորդու-
թեամբ ձեռնադրիչ սրբազան հօր, 
Դպրեվանքի Տեսչութիւնն ու նոր 
ձեռնադրուած դպիրներն ու կիսա-
սարկաւագները ստացան Նորին 
Սրբութեան օրհնութիւնը։
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Լիբանանցի Դեղագործուհի Ռիթա Ալ Խուրիի Ոդիսականը

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

Կեանքի սղութեան աննախընթաց եւ յարաճուն աճը, պետական 
կառոյցներուն հետզհետէ խաբուսիկ եւ անկար ներկայութիւնը, 
յատկապէս չքաւորներու շարքերուն ընդարձակումը 

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

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

Թուիթի մէջ Զարիֆը մատնանշած է ԱՄՆ նախկին նախագահ Տանըլտ 
Թրամփը եւ անոր հակաիրանական երկու խորհրդականները (Ազգային 
անվտանգութեան նախկին խորհրդական Ճոն Պոլթընը եւ նախկին 
պետական քարտուղար Մայք Փոմփէօն) որպէս Նաթանիահուի յանցակիցներ՝ 
հակաիրանական քաղաքականութիւնը խթանելու գործով:
«Նաթանիահուն գնաց պատմութեան աղբանոցը, ինչպէս իր հակաիրանական 
յանցակիցները՝ Պոլթընը, Թրամփը եւ Փոմփէօն: Իրանը ինչպէս նախապէս՝ 
պատուով կանգնած է: Սա է այն ճակատագիրը, որ բաժին հասած է բոլոր 
անոնց, որոնք հազարաւոր տարիներ ուզած էին վնասել իրանցիներուն: 
Ժամանակն է փոխելու ընթացքը»,– գրած է Զարիֆ:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Զարիֆ. Նաթանիահուն Գնաց 
Պատմութեան Աղբանոցը
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քաղաքներն ու շէները, ձեր այգեստանները, 
ձեր սրբավայրերը, նոր աղօթավայրեր 
կառուցել, որի լուսաշող վկայութիւններից 
մէկն է Սուրբ Աստուածածին հոյակերտ այս 
եկեղեցին։ Մեր նախնեաց փորձառութիւնը եւ 
ոգին հաւաստում են, որ մեզ պատուհասած 
աւերներն ու պատերազմի արհաւիրքները եւ 
ոչ մի նեղութիւն չեն կարողանալու մեզ ընկճել 
եւ սասանել հայրենիքում անկախ ապրելու 
մեր հաստատակամութիւնը։ Հայի ոգին 
չի ընկրկում դժուարութիւնների առջեւ, չի 
կոտրւում ցաւից ու վշտից։ Մենք ահասարսուռ 
պատուհասների յաղթահարումի ու մեր ազգի 
յարութեան փորձառութիւնն ունենք, որը մեզ 
ուժ է տալու այս նոր ժամանակներում եւս ելնել 
նոր արարումների, հաւատալ մեր ապագային, 
հաւատալ մեր հայրենիքի ու կեանքի զարթօնքին։ 
Սիրելիներ, վեր յառնելու ճանապարհին, պահելով 
հաւատն առ Աստուած եւ սերն առ հայրենին, 
մենք առաւել պիտի զօրանանք, առաւել պիտի 
զօրանայ մեր կամքը ապրելու եւ արարելու նոր 
եռանդով ու ձեռքբերումներով։ Մեր վերելքներով 
ու յաջողութիւններով է նաեւ, որ արժեւորելու 
ենք մեր նահատակների անձնազոհութեան 
ու հայրենանուիրումի մեծագոյն սխրանքը։ 
Պատերազմի ընթացքում մենք կորցրեցինք 
հարազատ երկրի զգալի մասը։ Սակայն գիտենք՝ 
ձեր ոգին աննկուն է, եւ յոյսը անջնջելի, որ 
հակառակ ամեն խոչընդոտի վերականգնելու 
եւ շէնացնելու էք Արցախը: Արցախը մեր 
ժողովրդի իրաւունքների պաշտպանութեան եւ 
ազատ ու անկախ ապրելու վճռականութեան 
խորհրդանիշն է։ Մեր պատմական հայրենիքի 
այն նշխարը, որի վրայ շարունակում ենք ապրել, 
պիտի հզօրացնենք եւ դարձնենք անվտանգ 
ու բարգաւաճող, ամուր պետականութեամբ, 
համազգային միաբանութեամբ, համընդհանուր 
ջանքերով», - ասաց Նորին Սրբութիւնը՝ 
պատգամելով յոյսով ամուր մնալ, հաւատով՝ 
անսասան, աննկուն լինել նեղութիւնների 
յանդիման։ 
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ԼԵՒՈՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ
(1872 – 1924)

«Բարդին ծովափին»

ՄՇԱԿՈՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑՈÚՑ

Ծաղիկները
― Ո՞ւր գնացին ծաղիկները...
― Սո՜ւս. քնած են հողի տակ,
Տաք ծածկված ողջ ձմեռը
Ձյուն-ծածկոցով սպիտակ։

Կգա գարնան արևն էլ ետ
Իր շողերով կենդանի,
Ձմռան սաստիկ ցրտերի հետ
Ձյուն-ծածկոցը կըտանի։

«Ելե՛ք, կասի, իմ մանուկնե՛ր»,

Ու հենց նրանք իմանան,
Դուրս կըհանեն գլխիկները,
Աչիկները կըբանան։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 

072021
ÚՈՒՆԻՍ

Նշուեց Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի Տօնը
Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Այս բոլորն այսօր մեզ յանձնուած յաւիտենական 
կեանքն է»- հաստատեց Հայր Շահէն` խօսելով 
նաեւ Սուրբ Էջմիածնի` հայ ժողովրդի կեանքում 
ունեցած դերակատարութեան մասին: 
Վերջում Հայր Սուրբը յորդորեց հաւա-
տացեալներին միանալ Սուրբ Էջմիածնի 
պայծառութեան, նրա գահակալի եւ հոգեւո-
րականաց դասի անսասանութեան համար 
վերառաքուող աղօթքին` հայցելով Տիրոջից, 
որ անշարժ պահի հայոց յաւիտենականութեան 
խորհրդանիշ Մայր Աթոռը:
Սուրբ Պատարագի աւարտին, Վանորէից 
տեսուչ Գերաշնորհ Տ. Արտակ եպիսկոպոս 
Տիգրանեանի հանդիսապետութեամբ, 
կատարուեց Սուրբ Էջմիածնի մաղթանք:

Ներկայ հաւատացեալ ժողովուրդը եւ 
եկեղեցականներն աղօթք բարձրացրեցին 
առ Աստուած Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
շէնացման, անսասանութեան եւ հայոց 
կեանքում իր սրբազան առաքելութեան յարա-
տեւութեան համար:
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Համախմբուել ենք աղօթելու Հայաստան եւ 
Արցախ մեր աշխարհի խաղաղ ու ապահով 
կեանքի, հայրենի մեր պետութեանց զօրացման 
ու բարօրութեան համար, ռազմի դաշտում 
անմահացած մեր հերոսների, խաղաղ 
բնակչութեան շրջանում մեր ունեցած զոհերի, 
պատերազմի ընթացքում վիրաւորուածների, 
անյայտ կորածների, գերեվարուած մեր 
զաւակների համար», - նշեց Նորին Սրբութիւնը։
Վեհափառն անդրադարձաւ նաեւ օրուայ 
խորհրդին՝ Սուրբ Էջմիածնի տօնին,  Աստծոյ 
Միածին Որդու էջքով Մայր Տաճարի հիմնմանը՝ 
ընդգծելով.«Այս լուսեղէն իրողութիւնը վկայու-
թիւնն է մեր ազգին տրուած յարութեան 
շնորհի, Տիրոջ օգնութեամբ մեզ պատուհասած 
փորձութիւնների յաղթահարման։ Դարերի մէջ 
մենք շատ ծանր ու դաժան ժամանակներ ենք 
ապրել, ավեր ու կոտորած, ցեղասպանութիւն 
տեսել, բայց միշտ առ Աստուած ապաւինութեամբ 
յառնել ենք բարօր ապագայ կերտելու ամուր 
կամքով եւ յոյսով։ Այսօր էլ մենք նոյն հաւատն 
ունենք, որ խաչեալ եւ յարուցեալ մեր Փրկչի 
շնորհով պիտի զօրանանք եւ յաղթահարենք 
պատերազմի ծանր հարուածները՝ վեր ելնելով 
մեզ պատած նեղութիւններից դէպի մեր կեանքի 
նոր արեւաշող հորիզոններ»:
Նորին Սրբութիւնն անդրադարձ կատարեց նաեւ 
Արցախին պատուհասած դժուարութիւններին 
եւ վերազարթօնքի անհրաժեշտութեանը։ 
«Սիրելիներ, Արցախը հայրենի մեր բնօրրանի 
սրբազան մասն է, քրիստոնեայ մեր ժողովրդի 
հարստութիւնը՝ իր պատմութեամբ ու սրբու-
թիւններով։ Արցախի սիրով էք դուք ամուր 
եւ կանգուն ձեր հարազատ հողին, այդ 
ոգով էք վճռական՝ այստեղ ձեր կեանքը 
շարունակելու եւ նոր իրագործումներով 
բարեզարդելու։ Դուք հիանալի օրինակն էք 
տուել այս նուիրական երկրում արիասիրտ 
սխրանքների ու աստուածահաճոյ արարումների։ 
Դուք խիզախօրէն պաշտպանել էք ձեր երկիր 
հայրենին, նորոգել ու պայծառացրել էք ձեր 



Երկուշաբթի / 07.06.2021

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Աւարտեցաւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
Հայրապետական Այցը Արցախ

 08

Շար․ Էջ 07-էն

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½բáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
բ³½Ù³Ï³ñÍáõթ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³բ³ñ՚ 
թ»ñթÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í գñáõթÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙբ³գñáõթ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³գ³ÛÇÝ, Ï'³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³գÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝթ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³Ùïáõթ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

Մինի Ֆութպոլ
Լիբանանի  Առողջապահութեան Նախարարը   
Պաալպէքի Մէջ Դիմաւորեց ՀԵԸ Անդրանիկի  

Մարզիկները

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Լիբանանի Մինի Ֆութպոլի  Բարձրագոյն  Լիկայի ախոյեանութեան 
նախապատրաստութիւններուն  ծիրին մէջ,  Կիրակի, 30 Մայիս  
2021-ին,  ՀԵԸ Անդրանիկ դարձաւ Պաալպէք Սփորթ Գլապի  հիւրը: 
 Մեր  մարզիկները,  մարզիչ Գոգօ Ալլոզեանի  գլխաւորութեամբ 
օթոպիւսով մեկնեցան Պաալպէք:  Այնտեղ, անակնկալ մեր 
մարզիկներուն, Պաալպէք   Սփորթ Գլապի պատասխանատունե-
րուն  հետ զիրենք դիմաւորեց  Լիբանանի առողջապահու-
թեան նախարար Համատ Հասանը:  Մեր մարզիկները  ջերմ  
ընդունելութեան  արժանացան Պաալպէքի մէջ, դառնալով   
հիւրընկալ ակումբին  կէսօրուան  ճաշի հիւրը: 
 Նախքան մրցումը, նախարար 

Համատ  Հասան, խօսք առնելով  
դրուատեց  Լիբանանի մարզական 
կեանքին մէջ ՀԵԸ Անդրանիկի 
նուաճումները եւ  նորանոր 
յաջողութիւններ մաղթեց մեր 
մարզիկներուն:

 Բարեկամական մթնոլորտի 
մէջ կայացած  հանդիպումը 
ՀԵԸ  Անդրանիկի  յաղթանակով 
աւարտեցաւ՝  7-6:

Մեր մարզիկները բարձր տրամադրութեամբ վերադարձան 
Պէյրութ: 
Այս  ջերմ  ընդունելութեան առթիւ  մեր   ջերմագոյն   երախտա-
գիտութիւնները առողջապահութեան նախարար Համատ Հասա-
նին եւ  Պաալպէք   Սփորթ Գլապի   պատասխանատուներուն:

Վեհափառը յորդորեց չվհատուել 
ընդդէմ դժուարութիւնների, այլ 
միաբան լինել մարտահրաւէրների 
դիմագրաւման եւ միասնական՝ 
փորձութիւնների յաղթահարման 
մէջ։ «Այս ծանր փորձութիւնից պէտք 
է հետեւութիւն անենք՝ սխալներ թոյլ 
չտալու, մեր ազգային միաբանու-
թիւնը չտկարացնելու, գործելու ազգի 
ու հայրենիքի գերագոյն շահով, մեծագոյն պատասխանատուութեամբ», 
- ընդգծեց Հայոց Հովուապետը՝ հայրական իր սէրն ու օրհնութիւնները 
բերելով ամենքին եւ վստահեցնելով, որ համայն հայ ժողովուրդը, Սուրբ 
Եկեղեցին իր թեմերով ու կառոյցներով արցախցիների հետ է Արցախի 
խաղաղ ու ազատ կեանքը հաստատելու եւ կորուստները վերականգնելու 
իրենց ջանքերում։ 
Հայոց Հայրապետը հայցեց Տիրոջ զօրակցութիւնն ու օգնականու-
թիւնը Արցախի ժողովրդին եւ պետական այրերին պատերազմի 
հետեւանքների յաղթահարման, Արցախի կեանքի բնականոն ընթացքը 
վերահաստատելու կարեւոր գործում։ Նորին Սրբութիւնը իր օրհնութիւնը 
բերեց Պաշտպանութեան բանակի սպաներին ու զինուորներին, որ 
անձնանուիրումով կանգնած են հայրենեաց պաշտպանութեան դիրքերում՝ 
ընդգծելով նաեւ, որ Արցախի իւրաքանչիւր զաւակ հայրենեաց մարտիկ 
է եւ Արցախում իր կեցութեամբ է պահում հայրենի երկիրը։ Հայրապետն 
իր բարձր գնահատանքը բերեց Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր 
Միութեանը, ազգային-եկեղեցական անդաստանում շարունակական 
նպաստ բերող եւ պատերազմական դժուարին պայմաններում էլ Արցախին 
աջակցած բարերար բոլոր զաւակներին, աշխարհասփիւռ մեր ողջ 
ժողովրդին։
Այս առիթով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր գնահատանքը բերեց 
Արցախի թեմի երկարամեայ առաջնորդ Տ. Պարգեւ արքեպիսկոպոս 
Մարտիրոսեանին, Արցախի թեմի ներկայիս առաջնորդ Տ. Վրթանէս 
եպիսկոպոս Աբրահամեանին եւ հոգեւոր դասին՝ Արցախի թեմը շէնացնել-
ու, հայորդեաց հաւատքն ամրապնդելու, նաեւ պատերազմական ծանր 
շրջանում հաւատաւոր իրենց զաւակների հետ լինելու, նրանց քաջալերելու 
եւ մխիթարելու գովարժան ծառայութեան համար։
Արցախի սրտից Ամենայն Հայոց Հայրապետն իր գնահատանքն ու 
շնորհակալութիւնն ուղղեց Ռուսաստանի Դաշնութեան իշխանութիւննե-
րին, ՌԴ նախագահ Վլատիմիր Փութինին խաղաղութեան հաստատման 
ջանքերի համար, որով կանխուեցին մարդկային նոր կորուստները 
եւ հայկական բնակավայրերի աւերումները Ադրբեջանի կողմից 
սանձազերծուած լայնածաւալ պատերազմում: Նորին Սրբութիւնը նաեւ 
իր եղբայրական սերն ու շնորհակալութիւնը յայտնեց Մոսկուայի եւ Համայն 
Ռուսիոյ Կիրիլ Պատրիարքին խաղաղութեան հաստատման, ի մասնաւորի 
Դադիվանքի հոգեւոր կեանքի անխաթար ապահովման գործում իր 
բերած ջանքերի համար։ Այս առիթով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
գնահատանքով անդրադարձաւ նաեւ Արցախում ռուս խաղաղապահների՝ 
անվտանգութեան ու իրավիճակի կայունութեան ապահովման գործում 
կարեւոր առաքելութեանը։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն աղօթք բարձրացրեց արցախեան 
պատերազմում զոհուած զինուորների համար՝ վերստին մխիթարութիւն 
հայցելով Տիրոջից  զոհուածների հարազատներին, ամէնքի սրտերին ու 
հոգիներին։ եւ շուտափոյթ վերադարձ մաղթելով գերիներին եւ անյայտ 
կորածներին։ 
Իր պատգամի վերջում Նորին Վեհափառութիւնը, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Հայրապետի մասունքներով օրհնելով Արցախի հաւատաւոր ժողովրդին, 
հայցեց, որ Փրկիչ Տէրը ամենազօր Իր Սուրբ Խաչի հովանու ներքոյ 
անսասան խաղաղութեան մէջ պահի Արցախի Հանրապետութիւնը 
եւ Աստծոյ ողորմութեամբ զօրանայ արցախահայութիւնը՝ կերտելով 
ստեղծագործ ու զարգացող կեանքի նորանոր յաջողութիւններ: 


