
Հինգշաբթի, 1 Յուլիս 2021-ին, Վատի-
կանի Պապական ժողովասրահին մէջ 
ընթացք առաւ քրիստոնեայ հոգեւոր 
պետերու ժողովը, ներկայութեամբ 
Նորին Սրբութիւն Ֆրանչիսկոս Պապին։ 
Ժողովէն առաջ հաւաքական աղօթք 
տեղի ունեցաւ Սուրբ Պետրոս Մայր 
Տաճարին մէջ։

Ժողովի առաջին նիստին դասա-
խօսութիւն տուաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Վեհափառ Հայրապետը՝ «Ընկերային-
քաղաքական Ներկայ Տագնապը 
Լիբանանէն Ներս Եւ Զայն 
Դիմագրաւելու Ազդու Միջոցները» 
նիւթին շուրջ։ Նորին Սրբութեան 
դասախօսութենէն ետք շուրջ երկու 
ժամ տեղի ունեցաւ լայն քննարկում։ 
Ներկաները դրական կերպով արձագանգեցին Վեհափառ Հայրապետին 
կատարած իրապաշտ վերլուծումներուն՝ հարցերը յստակացնալու եւ երկիրը 
ներկայ քաղաքական ու տնտեսական տագնապէն դուրս հանելու պարզած 
իր տեսակէտներուն գծով

Երկրորդ նիստին դասախօսութիւն 
տուաւ մարոնիթ եկեղեցւոյ Րաաի 
Պատրիարքը՝ «Եկեղեցւոյ Մարդա-
սիրական Ու Կրթական Դերը 
Լիբանանի ներկայ Կացութեան 
Լոյսին Տակ» նիւթին շուրջ։ Ներկաները 
բաժնեցին Պատրիարքին պարզած 
մտահոգութիւնները, սակայն որոշ 
վերապահութիւն յայտնեցին անոր առա-
ջարկած չէզոքութեան եւ Լիբանանի 
համար միջազգային համագումարի մը 

կազմակերպման գաղափարին շուրջ։
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Վատիկանի Մէջ Լիբանանի 
Հոգեւոր Պետերու Հանդիպում
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«Իմ Քայլը» Չընդունեց Արցախի Ապագային 
Կապուած Յայտարարութիւնը

Ըստ Արմէն Գէորգեանի Հայաստանը Կը Դառնայ 
Տարածաշրջանի Ամենայետամնաց Երկիր

Հայաստանի Հանրապետութիւնը Արցախի 
ապագային առնչուող որեւէ փաստաթուղթ 
ինքնուրոյն չէ հռչակած, որ առնուազն ինքն 
իրեն համար հասկնայ՝ ինչ է Արցախը, ինչ 
նպատակներ կան Արցախի ապագայի հետ 
կապուած,այս յայտարարութիւնը այդքանով 
կարեւոր էր. այս մասին լրագրողներու 
հետ զրոյցի ժամանակ ըսած է ԱԺ անկախ 
պատգամաւոր Թագուհի Թովմասեանը:Այս մասին կը հաղորդէ «Արեւելք»:
«Մենք ուրուագծել ենք որոշակի բաներ, որոշակի թէզեր եւ ճակատագրական 
ձեւակերպումներ, որոնք պէտք է անպայման տեղ գտնեն ՀՀ արտաքին 
քաղաքական օրակարգում: Այս յայտարարութեան նախագիծը ներառուած 
էր Յունիսի 15-ի քառօրեայ նիստերի հերթական օրակարգում, բայց այդ 
օրերին մարդիկ զբաղուած էին քարոզարշաւով եւ քուորում չկար»,- ըսած 
է Թագուհի Թովմասեանը:
Յայտարարութեան մէջ նշուած է, որ ՀՀ ԱԺ-ն կը դատապարտէ Ատրպէյճանի 
մէջ հայատեացութիւնը, եւ թշնամանքի պատճառով տարածաշրջանին մէջ  
նոր պատերազմ հրահրուած է, ուր ատրպէյճանական կողմէն օգտագործուած 
է արգիլուած զէնքեր եւ նշուած է Արցախի ապագային առնչուող թէզեր: 
Թագուհի Թովմասեանը ընդգծած է, որ մինչ այժմ «Իմ քայլը» խմբակցութիւնը  
ժամանակ չի գտներ այս յայտարարութիւնը ընդունելու համար:
«Այս փաստաթուղթին իրենց դրական եզրակացութիւնը տուած էին ինչպէս 
ՀՀ ԱԳՆ-ն, որը մէկ ամսից աւելի է գոյութիւն չունի, իր քուէարկութեամբ 
համաձայնութիւն էր տուել արտաքին գործերի յանձնաժողովը, ինչպէս նաեւ 
կառավարութեան միւս գերատեսչութիւնները, բայց այս փաստաթուղթը 
չընդունուեց հեռացող խորհրդարանի կողմից»,- նշած է ան:
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Հայաստանը կը դառնայ տարածաշրջանի 
ամենայետամնաց երկիրը.  Ցաւօք, այս 
միտումը սկսած է համակարգային բնոյթ 
ստանալ:  «Արեւելք»ի յղումով այս մասին 
իր Telegram ալիքի էջին գրած է նախկին 
փոխվարչապետ, «Հայաստան» դաշինքի 
անդամ Արմէն Գէորգեանը:
Ան, մասնաւորապէս, նշած է. «Ես բարձրաձայնում եմ այս մասին ոչ թէ 
քուէարկութեան արդիւնքների, այլ քուէարկութեան նման արդիւնքների 
հիմնական պատճառից անհագստացած: 
Համաշխարհային բանկի (դրամատան) հետազօտութեան համաձայն, 
Հայաստանում կրթական աղքատութեան մակարդակը 35 տոկոս է:  Սա 
նշանակում է, որ 10 տարին չլրացած իւրաքանչիւր 3-րդ աշակերտը չի 
կարող սահուն կարդալ եւ հասկանալ տարիքին համապատասխան տեքստը 
(գրութիւնը): Վրաստանում  այդ ցուցանիշը 13,8 % է, իսկ Ատրպէյճանում 
23,3%:
Բացի այդ, Հայաստանում երեխաների մօտ 7 տոկոսը չի յաճախում դպրոց:
Հենց սա է մեր խորքային խնդիրներից մէկը:  Ներկայիս իշխանութիւնները 
կրթուած մարդկանց կարիք չունեն, բարձորակ մարդկային ռեսուրսների 
անհրաժեշտութիւն չկայ:  Անկիրթ մարդկանց աւելի հեշտ է մոլորեցնել եւ 
մանիպուլացնել:
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Սկիզբը Էջ 01
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Ամերիկեան Բարքեր
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Էլի Վիզել

Էլի Վիզել (30 Սեպտեմբեր 
1928, Սիգետու Մարմացիեյ, 
Մարամուրեշ, Ռումանիա - 2 
Յուլիս 2016, Մենհեթըն, Նիւ Եորք, 
Նիւ Եորք, Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներ), Հրեայ ամերիկացի 
գրող, փրոֆեսոր, քաղաքական 
գործիչ, Նոպէլեան մրցանակի 
դափնեկիր եւ ողջակիզումէ 
(հոլոքոսթ) վերապրած: Ան 57 
գիրքերու հեղինակ է, հիմնա-
կանօրէն գրուած անգլերէն 
եւ ֆրանսերէն, ներառեալ` 
Գիշեր գիրքը, իբրեւ գերի իր 
ունեցած փորձառութեան հիման 
վրայ գրուած, «Auschwitz» եւ 
«Buchenwald» համակեդրո-
նացման ճամբարներու մէջ:
Միեւնոյն ժամանակ, ան եղած 
է Պոսթընի համալսարանի 
մարդասիրական բաժանմունքի 
փրոֆեսոր, զոր իր պատուոյն 
ստեղծած է Հրէական ուսումնա-
սիրութիւններու Էլի Վիզելի 
կեդրոնը: Նոպէլեան մրցա-
նակակիր, «Օրորա» միջազգային 
մարդասիրական մրցանակա-
բաշխութեան ընտրող յանձնա-
խումբի համանախագահ, մարդա-
սէր Էլի Վիզել:

Վատիկանի Մէջ Լիբանանի 
Հոգեւոր Պետերու Հանդիպում

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Յայտնենք, որ Վեհափառ Հայրա-
պետը յիշեալ երկու նիստերու 
ընթացքին յաճախակի կերպով 
խօսք առնելով կատարեց կարգ մը 
յստակացումներ՝ միշտ շեշտելով 
քրիստոնեայ-իսլամ գոյակցութեան 
կարեւորութիւնը եւ այս ծիրէն ներս 

հարցերը քննարկելու եւ լուծումներ 
որոնելու հրամայականը։
Կէսօրին, հոգեւոր պետերը եւ անոնց 
ընկերակցող պատուիրակութեան 
անդամները ճաշի հիւրը եղան 
Ֆրանչիսկոս Պապին։
Ժողովը շարունակուեցաւ յետ-
միջօրէին։

Էլի Վիզել հրապարակաւ դատա-
պարտած է՝ 1915 թուականի Հայոց 
ցեղասպանութիւնը եւ իր կեանքին 
ընթացքին կը շարունակէր 
մնալ ուժեղ պաշտպան մարդու 
իրաւունքներուն: Ան արդէն «Los 
Angeles Times»ի կողմէ որակուած է 
իբրեւ «Ամերիկայի ամենակարեւոր 
Հրեան»:
1986 թուականին Էլի Վիզելը 
Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լերան 
քառասուն օրերը» վէպին համար 
ներածական գրած էր` 1915-ի 
դէպքերը կոչելով «20-րդ դարու 
առաջին Ցեղասպանութիւն»: Իսկ 
2000-ին, Վիզելը Ողջակիզումի 
125 հետազօտողներու հետ 
ստորագրած էր յայտարարութիւն 
մը, որուն մէջ նշուած էր, թէ Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը պատմական 
անհերքելի փաստ է:

Սա նաեւ երկարատեւ պարտու-
թիւնների հիմքն է դնում։ Միշտ 
բարձր կրթական մակարդակով ու 
մարդկային ներուժով Հայաստանը 
այսօր կորցնում է այդ կապիտալը 
(դրամագլուխը)։ Այս ցուցանիշներով 
կերտուում է վաղուայ Հայաստանի 
նկարագիրը. եւ այն խորապէս 
մտահոգիչ է։
Կրթութեան համակարգի վիճակն 
այսօր դառնում է զանգուածային 
միգրացիայի (գաղթի) հիմնական 
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Ըստ Արմէն Գէորգեանի Հայաստանը Կը Դառնայ 
Տարածաշրջանի Ամենայետամնաց Երկիր

պատճառներից մէկը:  Շատ 
հայեր դեռ կարեւորում են իրենց 
երեխաների համար որակեալ 
կրթութիւնը եւ ուստի այն փնտռում 
են Հայաստանից դուրս:
Միշտ աւելի հեշտ է ապահովել 
պոպուլիստական տեսարաններ, 
քան իրականացնել խորքային 
բարեփոխումներ եւ ճշգրիտ 
ամենօրեայ կառավարում:  Վերջինիս 
բացակայութեան պատճառով 
կարող է ոռոգման ջուր չլինել, եւ 
բերքը կարող է չորանալ:  Եւ կրկին 
մեղաւորը կը լինեն նախկինները:
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»-ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 65 –

Ամերիկեան Բարքեր

Բարձրագոյն  Հրամանատարները Իրենց Գործառոյթները Կատարելու Փոխարէն Դարձել Էին 
Քաղաքական Խաղերի Մասնակից.

Ինչու Պարտուեցինք 44-Օրեայ Պատերազմում
Զրոյց՝ «Տիգրան Մեծ» Աշխարհազօրային Գնդի Հետախուզական Ջոկատի Հրամանատար, 

Արցախեան Երեք Պատերազմների Աշխոյժ Մասնակից Արկադի Սահակեանի Հետ

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

- Ինչո՞ւ պարտուեցինք 44-օրեայ պատերազմում։ 
- Որովհետեւ մենք պատրաստ չէինք պատերազմի։ Մեզ խաբել, որ սա 
պարտութիւն չէր, ճիշտ չէ, մենք պարտուել ենք։ Մենք երկար ժամանակ 
ինքնախաբէութեամբ ենք զբաղուած եղել, որ հզօր ենք, տարածաշրջանում 
ամենահզօր բանակն ունենք եւ այլն։ Ինչքան էլ ցաւալի է գիտակցել ու 
բարձրաձայնել, բայց 44 օրեայ պատերազմի արդիւնքը պարտութիւնն էր։
Այս հարցով ու այս ուղիղ ու ցաւոտ պատասխանով  սկսուեց 
«Տիգրան Մեծ» աշխարհազօրային գնդի հետախուզական ջոկատի 
հրամանատար, արցախեան երեք պատերազմների աշխոյժ մասնակից 
Արկադի Սահակեանի հետ մեր զրոյցը Լոռու մարզի Փուշքինօ 
համայնքում։ 

Երեկոյ էր, լոռուայ գեղեցիկ բնութիւնով 
շրջապատուած հիւրատան բակը մի քանի 
ժամով մեզ համար դարձել էր քաղաքական 
ու ռազմական քննարկումների վայր։ 
«Հայերը վատ սովորութիւն ունեն։ Իրենք 
թոյլ են տալիս, որ խաբեն  իրենց, ինչը երեւի 
ձեռք է տալիս։ Մենք շատ լաւ գիտէինք, որ 
մեր բանակի վիճակը այն չէ։ Ում հարցնում 
էիր գանգատւում էին, որ երեխաները 
կիսասոված էին, սպառազինութիւնը հին 
էր, խնդիրները շատ։ Բայց հենց կանգնում 
էին բեմին, պնդում էին, որ մեր բանակն 
ամենամարտունակն է, հզօրն է ու բոլորը 
ծափահարում էին։ Սա եւս պարտութեան 
պատճառներից մէկն էր»,- ասում է 
հրամանատարը։ 

Արկադի Սահակեանի պնդմամբ՝ պատերազմում պարտութիւնը միայն 
վերջին երեք տարուայ իշխանութեանը մեղքով չէր, դա շարունակութիւնն 
էր։ «Ես եւ՛ առաջին պատերազմին եմ մասնակցել՝ առաջին օրուանից  մինչեւ 
զինադադարի կնքումը, եւ՛ ապրիլեանին, եւ՛ Տավուշի յուլիսեան դէպքերին, եւ՛ 
44-օրեայ  պատերազմին։ 2016 թուականի ապրիլեան պատերազմի ժամանակ 
մենք արդեն գիտէինք, որ ի վիճակի չենք լայնածաւալ պատերազմի։ Փառք 
աստծոյ, որ 44 օր դիմացան մեր տղաները»,- նշում է մեր զրուցակիցը։ 
Նրա խօսքով՝ եթէ իրական պատկերը նայենք, մենք պատերազմի ժամանակ 
արդեն հոկտեմբերի 5-6-ին գիտէինք, որ այլեւս ի վիճակի չենք կռուելու։ 
Արկադի Սահակեանը պատերազմի պարտութեան մէջ նաեւ տեսնում է 
քաղաքական նրբերանգներ։
«Ազգը, պետութիւնը, բանակը դարձաւ քաղաքական ուժերի խաղալիքը։ 
Բարձրագոյն  հրամանատարները իրենց գործառոյթները կատարելու 
փոխարէն դարձել էին քաղաքական խաղերի մասնակիցներ, որը շատ 
հիասթափեցնող էր։ Բարձրագոյն հրամանատարական կազմը իր մէջ 
տղամարդկութիւն չէր գտնում հակադրուելու, հակազդելու կամ ասելու ոչ։ 
Հետին թուով պէտք չէ արդեն որեւէ բանի գնահատական տալ։ Պատերազմի 
ժամանակ, երբ նման խնդիրներ կային, մենք ոչ մի բարձրաստիճան 
զինուորականից չլսեցինք նորմալ հրաման։ Բոլոր ուղղութիւններով եղել 
ենք՝ լեգենդար Եղնիկներ, Ջաբրայիլ, Շուշի, բոլոր տեղերում հանդիպել 
ենք ստի։ Սա էր խնդիրը։ Մեր սպայական կազմը գիտէր, որ ի վիճակի չէր 
դիմադրելու։ Բայց կար հայրենասիրական ոգին, հայրենիքը պաշտպանելու 
պատրաստակամութիւնը»,- յիշում է «Տիգրան մեծ» աշխարհազօրային 
գնդի հետախուզական ջոկատի հրամանատարը, հպարտօրէն յաւելելով, 
որ 18 տարեկան զինուորներն էին կամաւորականներին «դուխ» տալիս 
մարտի դաշտում, այնինչ իրենք գնացել էին այդ երեխաներին պաշտպանելու 
նպատակով։ 
Արկադի Սահակեանի կարծիքով՝ այս պատերազմը ցոյց տուեց, որ սա 

ազգային պատերազմ չէր։ «Մենք դիրքերից գալիս էինք Երեւան, Կասկադ, 
այնտեղ մարդկանց հոծ բազմութիւն կար, մարդիկ ուրախանում էին, կարծես 
պատերազմը միայն մարտի դաշտում էր։ Պատերազմի ժամանակ բոլորիս 
գործը մէկը պէտք է լիներ՝ կռուելը»,- ցաւով յիշում է նա։ 
Յիշելով 90-ական թուականների վիճակը, երբ հայկական կողմը փաստացի 
պարտուած էր, կորցրել էր Արցախի մեծ մասը՝ Մարտակերտը, Հադրութը, 
Շահումեանը, Արծուաշէնը, Արկադի Սահակեանն ասում է՝ այն ժամանակ 
կար հաւատ, հաւատ մեր գաղափարի ու գործի նկատմամբ, ինչը դժուար է 
ասել 44-օրեայ պատերազմի մասին։ 
«Այն ժամանակ մենք հաւատում էինք, որ դա պէտք էր մեր ազգին, մենք 
պէտք է դա անէինք։ Ու տղաները դա արեցին։ Կանխեցին լայնածաւալ 
յարձակումները։ Այն ժամանակ էլ Ազրպէյճանը մեզանից աւելի հզօր էր, իր 
մէջքին կանգնած էին շատ երկրներ։ Ես ինքս կռուի դաշտում եւ՛ չեչեններ 
եմ տեսել, եւ՛ փաքիստանցիներ եւ՛ այլ ազգի զինեալներ։ Բայց այն ժամանակ 
կար հաւատ մեր գործի նկատմամբ։ Մեր յաղթանակի գրաւականը դա էր»,- 
յիշում է հրամանատարը, ապա շեշտում՝ այն ժամանակ էլ մենք ունէինք 
ընկեր եւ հարեւան պետութիւններ, բայց ոչ մէկին չէինք վստահում, միայն 
գործում էինք հայոց պետականութիւնից ու շահերից ելնելով, ինչը այսօրուայ 
մասին ասել դժուար է։ 
Մեր զրուցակիցը ցաւով նշում է՝ այսօր Հայաստանում հայամէտ մարդ գրեթէ 
չկայ, բոլորը ինչ-որ մեծ պետութիւնների շահեր են սպասարկում՝ ռուսամէտ, 
արեւմտամէտ եւ այլն։ Իսկ 90-ականներին մարդիկ միայն հայամէտ էին ու 
պայքարում էին մէկ նպատակի համար։ «Պէտք է պարզապէս հասկանալ, թէ 
ինչքանով է տուեալ երկրի շահերը բխում իմ երկրի շահերից։ Դա պէտք է լինի 
առաջնային։ Իսկ մեզ այսօր տանում են դէպի հակառակը։ Մենք փոխանակ 
խօսենք ազգային հարցերի մասին, այլ հարց ենք առաջ քաշում։ Այն  է, որ 
ազգը պէտք է կողմնորոշուի՝ արեւմտամէտ է, ռուսամէտ թէ չգիտեմ ինչ։ Ազգը 
պէտք է լինի հայամէտ ու դրա մէջ պէտք է լինի յարգալից վերաբերմունք թէ՛ 
Ռուսաստանի, թէ՛ Ամերիկայի, թէ՛ Եւրոպայի հանդէպ։ Ազգի շահը պէտք  է 
առաջնային լինի»,- վստահ ասում է Ա. Սահակեանը։ 
44-օրեայ պատերազմի ընթացքում  եւ դրանից յետոյ շատ է խօսւում 
դաւաճանութիւնների մասին եւ տարբեր մարդկանց կողմից նշւում, որ մեր 
պարտութեան պատճառը դաւաճանութիւնն էր, տեղանքի քարտէզների, 
ռազմական այլ գաղտնիքներու տրամադրումը թշնամուն եւ այլն։ Ազգային 
անվտանգութեան ծառայութիւնը (ԱԱԾ) մի քանի նման դէպքի մասին 
յայտարարութիւն արդեն տարածել է։ Արկադի Սահակեանի համար այս 
փաստը զարմանալի է, քանի որ 90-ականներին դաւաճանութեան  մասին  
անգամ խօսք լինել չէր կարող, իրենք նման բաներ չեն տեսել։ 
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ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երկու ամիս առաջ Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներու մէջ 
մահացաւ հայ անուանի գործիչ 
Վարդան Գրիգորեան՝ կեանքի 
հետաքրքրական ուղի անցած 
պատմաբանը, ակադեմիկոսը, 
ուսուցիչն ու հանրային գործիչը, որ 
իր հարուստ կեանքի փորձառութիւնը 
նկարագրած է «Տուն տանող 
ճանապարհը» ինքնակենսագրական 
գիրքին մէջ: Տարիներ առաջ 
անգլերէնով լոյս տեսած այս յոյժ 
հետաքրքրական գիրքը Վարդան 
Գրիգորեանի մահէն մէկ ամիս առաջ 
հայերէնով լոյս տեսաւ Հայաստանի 
մէջ եւ ան իր կեանքի ճանապարհին 
մասին գրած գործը տեսաւ նաեւ 
հայերէնով տպագրուած:
Գունեղ ու պատկերաւոր 
նկարագրութեամբ, ուսանելի ու 
յուզիչ այս յուշագրութեան մէջ 
Վարդան Գրիգորեան կը պատմէ 
իր անցած ճանապարհը՝ Թաւրիզի 
մէջ հայ քրիստոնեայի մը թշուառ 
մանկութենէն մինչեւ աշխարհի 
կրթուած քաղաքացի, աղքատ 
տղու մը ապրած կեանքէն մինչեւ 
աշխարհի նշանաւոր մարդոցմէ մէկը 
դառնալը…
Վարդան Գրիգորեան իր ծննդա-
վայր Թաւրիզին մասին գիրքին 
յառաջաբանին մէջ կը նկարագրէ, 
որ այդ հինաւուրց քաղաքը 
փոթորկոտ ու փառահեղ անցեալ 
մը ունեցած է: Ինք ծնած է 
քաղաքին աղքատ թաղամասերէն 
մէկուն մէջ. մանկութիւնը անցած 
է եկեղեցւոյ, դպրոցի, ամերիկեան 
շարժանկարներու ու աւելի 
մեծ աշխարհի հանդէպ սիրով 
ու անյագ ընթերցանութեամբ: 
Գրիգորեան շատ հետաքրքրա-
կան մանրամասնութիւններով կը 
պատմէ Թաւրիզէն Լիբանանով 
Գալիֆորնիայով, Թեքսասով, 
Փենսիլվանիայով, Ռոտ Այլընտով 
եւ բազում այլ վայրերով Նիւ Եորք 
հասնելու իր պատմութիւնը, թէ 
ինչպէս այդ ամբողջ ճանապարհին, 
գիտելիքի ծարաւ ունենալով եւ 
անվերջ գիտելիք ստանալով, 
ի վերջոյ, հասած է աշխարհի 
նշանաւոր կազմակերպութիւններէն 
մէկուն՝ «Քարնեկի» հիմնադրամի 
նախագահի պաշտօնին: Կազմա-
կերպութիւն մը, որ իր առաքելութիւնը 
հռչակած է գիտելիքի տարածումը 
աշխարհի տարածքին։ «Ասիկա այն 
կեանքն է, որ երբեք չէի սպասեր, որ 
կ՚ունենամ», իր աղքատութենէն ու 
զրկանքներէն մինչեւ յաջողութիւններ 
հասած կեանքին մասին կը գրէ 
Վարդան Գրիգորեան:

Գիրքը իրանահայ երիտասարդի մը 
բացառիկ յաջողութեան պատմու-
թիւնն է, որ կ՚ամփոփէ Գրիգորեանի 
կեանքի բանաձեւը՝ բաց ըլլալ 
գիտելիքի առջեւ եւ անվերջ կրթուիլ:
Այս գիրքին մէջ բազմաթիւ յայտնի 
ու անյայտ անուններ ու վայրեր 
կան: Հեղինակը իր զանազան 
աշխատանքներուն բերումով 
ճանչցած է անցեալ դարու շատ 
նշանաւոր մարդիկը, որոնց մէկ 
մասին հետ մտերմացած է, եւ այդ 
ծանօթութիւնները նկարագրած է 
ամենայն ջերմութեամբ եւ սիրով:
Յուզիչ է անոր առաջին այցը 
Խորհրդային Հայաստան, ուր 
հանդիպած է Իրանէն ներգաղթած 
ազգականներուն, խորհրդային 
գրողներուն, մտաւորականներուն 
ու պարզ մարդոց: Խիստ տպաւորիչ 
են Վարդան Գրիգորեանի անցուցած 
տարիները Լիբանանի մէջ, ուր ան 
առանձնակի մտերմութիւն ունեցած 
է Սիմոն Վրացեանին հետ, որ մեծ 
ազդեցութիւն ձգած է Գրիգորեանի 
պատմաբան ըլլալուն վրայ: Բոլոր 
վայրերուն մէջ Վարդան Գրիգորեան 
փնտռած է մտաւորականը, գիրը, 
գրականութիւնը եւ մանաւանդ՝ 
գրադարանը, որ Գրիգորեանին 
համար միշտ եղած է առասպելական 
վայր մը, գրեթէ հաւասար սրբավայրի:
Ահա թէ ինչու, յետագային, 
աշխատելով Նիւ Եորքի Հանրային 
գրադարանին մէջ եւ ըլլալով անոր 
տնօրէնը, յիրաւի կոչուած է «Նիւ 
Եորքի Հանրային գրադարանի 
փրկիչ»ը, փրկելով գրադարանը 
անկումէ եւ զայն դարձնելով 
Ամերիկայի գլխաւոր պատկերներէն 
մէկը, Նիւ Եորքի դէմքը:
Վարդան Գրիգորեանի «Տուն 
տանող ճանապարհը» գիրքը 
հայերէն թարգմանութեամբ լոյս 
ընծայած է Հայաստանի «Նիւմեգ» 
հրատարակչութիւնը, որ վերջին 
տարիներուն համաշխարհային 
նշանակութեամբ գիրքեր կը 
թարգմանէ հայերէնի, շեշտը դնելով 
օտարագիր հայ հեղինակներու 
գործերուն վրայ: Հրատարակչութեան 
տնօրէն Արտակ Ալեքսանեան կ՚ըսէ, 
թէ Վարդան Գրիգորեան ընթերցած 
է հայերէնի թարգմանուած բոլոր 
էջերը, հաւանութիւն տուած է 
թարգմանութեան, գիրքին կողքին 
եւ ի վերջոյ, գիրքը հրատարակուած 
է: Հեղինակին մահէն մէկ ամիս առաջ 
գիրքը հայ ընթերցողին սեղանին 
էր: Գիրքը հայերէնի թարգմանած 
է երիտասարդ թարգմանչուհի 
Աստղիկ Սարգսեան, որ նշած 
է, թէ տպաւորուած է աղքատ 
մանկութենէն մինչեւ մեծ հռչակի 
հասած հայուն ճակատագրով:

Բոլոր բնագաւառները, ուր 
աշխատած է Վարդան Գրիգորեան, 
հաւասարապէս կարեւոր եղած են 
հասարակութեան զարգացման 
համար. թէ՛ ակադեմական միջա-
վայրի մէջ, թէ՛ գրադարաններու 
ցանցէն ներս եւ թէ իր բոլոր 
դասախօսութիւններուն ընթացքին 
ու հեղինակած գիրքերու մէջ Վարդան 
Գրիգորեան կարեւորութիւն տուած 
է հասարակութեան զարգացման 
եւ կրթուած ու յառաջադէմ 
երիտասարդութեան գոյութեան՝ 
ժամանակակից աշխարհին մէջ: 
Այդ գաղափարները ան լաւագոյնս 
դրսեւորած է մանաւանդ «Քարնեկի» 
հաստատութեան նախագահը եղած 
ժամանակ: Այս հաստատութեան 
հիմնադիրին՝ Էնտրու Քարնեկիին 
գաղափարախօսութեան մաս 
կազմած է հասարակութեան 
բարգաւճումը՝ ամենալայն իմաստով:
1889 թուականին Քարնեկին 
հրատարակած է «Հարստութեան 
աւետարան» յայտնի յօդուածը, 
որով կոչ կ՚ընէր հարուստներուն՝ 
իրենց հարստութիւնը գործածել 
հասարակութեան բարգաւաճման 
համար, յօդուածը նաեւ ԱՄՆ-ի 
մէջ բարեգործութեան եւ 
դրամահայթաթման մեծ ալիք 
բարձրացուցած է: Ատկէ տարիներ 
անց, երբ ծագումով սկովտացի 
ամերիկացի արդիւնաբերող, 
մեծահարուստ Էնտրու Քարնեկիի 
անունը կրող հիմնարկը գլխաւորեց 
Վարդան Գրիգորեան, ան յառաջ 
տարաւ նոյն գաղափարները: Ան 
հիմնադրամին համար այնպիսի 
ամուր կապեր հաստատեց եւ այնքան 
գումար հայթայթեց, որ կ՚ըսեն, թէ 
հիմնադրամը այլեւս գումարի կարիք 
չունի:
Գրիգորեան յայտնի եղած է լաւ 
գաղափարներու իրագործման 
համար դրամահաւաքի իր բացառիկ 
հմտութիւններով: 2007-ին «Financial 

Times»ը զայն կոչած է «Միջոց 
հայթայթող հանճար»:
Իր գիրքին մէջ Գրիգորեան 
անդրադարձած է նաեւ Քարնեկիին.
«Պատանի ժամանակ, Քարնեկիի 
մասին լսելէ ետք, մեծագոյն 
յարգանքով լեցուեցայ անոր հանդէպ: 
Նկատի առի, որ իմ ու այդ մարդուն 
կեանքերը շատ նման են՝ երկուքս ալ 
աղքատ ընտանիքներէ էինք, երկուքս 
ալ կը սիրէինք կարդալ, սակայն չէինք 
կրնար մեզի արտօնել գիրք գնել 
կամ վարձով վերցնել. երկուքս ալ 
երիտասարդ տարիքին մեկնած էինք 
օտար երկիր բախտ որոնելու, երկուքս 
ալ գիտէինք՝ հոգւով ու սրտով, որ 
մեզ կը փրկէ եւ կ՚ուղղորդէ միայն 
կրթութիւնը: Անշուշտ, ես հպարտ էի, 
յաղթական տրամադրութիւն ունէի, 
որ Թաւրիզէն եկած տղան, որ այնքան 
աղքատ էր, չէր կրնար սեփական 
գիրքը ունենալ, կամ վարձել, հասաւ 
աստիճանի մը, որ կարողացաւ 
հարիւրաւոր գիրքեր տրամադրել 
Նիւ Եորքի բնակիչներուն։
«Գիրքը ինծի համար կը շարունակէ 
մնալ մարդուն ամենաբացառիկ 
ստեղծագործութիւններէն մէկը, 
քանի որ անիկա ընծայ է, գիտելիքի 
ընծայ։ Եւ ինչպէս ալ որ ան յայտնուի 
քու ձեռքիդ, գտածոյ գանձ մըն է»։
«Ճանապարհ դէպի տուն» գիրքին 
բոլոր խորագիրները հետաքրքրա-
կան են: «Երախտագիտութեան 
խօսք»ին մէջ Գրիգորեան 
երախտագիտութիւն կը յայտնէ 
իր կնոջ՝ Քլէրի Գրիգորեանին, 
առանց որուն կարելի չէր անցնիլ 
այն ճանապարհը, որ անցած են 
երկուքը, իրենց երեք տղաքը՝ Վահէն, 
Ռաֆֆին եւ Դարեհ Արտաշէսը 
մեծցնելով բարձր արժէքներով: 
Բայց իր ապրած կեանքին համար 
Վարդան Գրիգորեան ամենէն շատ 
պարտական է իր մեծ մօր՝ Ոսկի 
Միրզայեանին, որ սնած է, ինչպէս 
ինք կ՚ըսէ, իր մարմինը, սիրտն ու 
հոգին.
«Մեծ մայրս կ՚աշխատէր բազմաթիւ 
բարեկեցիկ հայերու տուներուն մէջ, 
կը մաքրէր, հաց կը թխէր, կ՚եփէր, 
կը լուար ու կը գործէր, որպէսզի 
կարողանայ պահել իր երեխաներն 
ու կրթութիւն տալ անոնց: Հակառակ 
որ մեծ մայրս մոլեռանդ քրիստոնեայ 
էր եւ յաճախ եկեղեցի կ՚երթար, 
ան շուարած էր իր գլխուն եկած 
փորձանքներէն: Կորսնցուցած էր 
ամուսինը, եօթը երեխաներէն վեցը 
մահացած էին: Կորսնցուցած էր 
իր տունն ու գիւղը, մահացած էր 
թոռը: Որքան կը մեծնայի, այնքան 
կը մտածէի, որ կա՛մ զայրացած էր 
Աստուծոյ վրայ, կա՛մ շշմած էր Անոր 
ըրածէն եւ կը շարունակէր ապրիլ՝ 
հակադրուելով Անոր: 
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Մշակութային Արձագանգ

Ինչպիսի՞ Խմիչքներ Օգտակար Են 
Լեարդին Համար

Ինչպէ՞ս Յաղթահարել Քաղցրի 
Հանդէպ Հակումը

Որոշ խմիչքներ կրնան օգնել 
վերականգնելու լեարդի գործա-
ռոյթը, յայտնած է սննդաբան 
եւ «կասթրոէնթերոլոկ» Ալինա 
Պուտաքովսքայա:
Մասնագէտը նշած է, որ նման 
խմիչքներ հիմնականին մէջ 
ստեպղինի եւ դդումի հիւթեր կը 
ներառեն: Ստեպղինը, ինչպէս 
բոլոր նարնջագոյն եւ դեղին 
բանջարեղէնները, հարուստ են 
«քարոթինոիտ»-ներով, որ կը նուա-
զեցնեն լեարդին վրայ «թոքսին»-
ներու վնասակար ազդեցութիւնը: 
Մասնագէտին համաձայն, օրուան 
ընթացքին, կարելի է խմել 250 
միլիլիթր նման հիւթեր:
«Նախընտրելի են բանջարեղէնային 
հիւթերը, յաճախ՝ ճակնդեղ պարու-
նակող: Բազուկը սննդականոնին 
մէջ անփոխարինելի է, որովհետեւ 
անիկա նիւթ մը կը պարունակէ, որ 
կը կանխէ քաղցկեղի զարգացումը: 
Անիկա կը նպաստէ լեարդի բջիջներու 
երիտասարդացման եւ նաեւ՝ կը 
զօրացնէ ատոր թունազերծող 
յատկութիւնները: Ճակնդեղի հիւթը՝ 
առանց խառնելու այլ հիւթերու 
հետ, բաւական դժուար է խմելը, 
ուրեմն աւելի լաւ է զայն աւելցնել այլ 
հիւթերու մէջ»,- ըսած է մասնագէտը:
Մասնագէսին համաձայն՝ հանքային 
ջուրը եւս օգտակար է լեարդին 
համար, յատկապէս, եթէ անիկա 
քալսիումի պայքարպոնաթ (այլ ձեւով՝ 
խմիչքը պէտք է ըլլայ միջին կամ շատ 
աղի) կը պարունակէ: Նման ջուրը, 
սննդաբանին համաձայն, կ՛օգնէ 
նուազեցնելու լեարդի բորբոքումի 

Շատ մարդիկ աւելորդ կշիռք ունին եւ 
ոչ մէկ ձեւով կը յաջողին նիհարնալ, 
որովհետեւ շատ քաղցր կը սիրեն: 
Ինչպէ՞ս կարելի է յաղթահարել այս 
ձգտումը: Սննդաբան Ռուճութա 
Տիվեքար այս մասին քանի մը 
խորհուրդներ տուած է։
Անոր խօսքով՝ նախ պէտք է գիտնալ 
բնական անօթութիւնը զանազանել 
սնունդի նկատմամբ անցողական 
ձգտումէն, որ շատ յաճախ 
հոգեբանական ծագում կ՛ունենայ: 
Շատ պարագաներու, մարդիկ քաղցր 
բան մը կ՛ուտեն երեւակայական 
անօթութեան պատճառով, սովորա-
բար այդ պահուն անոնք կուշտ 
կ՛ըլլան: Ատոնցմէ խուսափելու 
համար, մասնագէտը կը յանձնարա-
րէ ուշադիր հետեւելու օրկանիզմի 
հեղուկի մակարդակին եւ լաւ քնանալ:
Սննդաբանը նաեւ կը յանձնարարէ 
տնային թթուներ` «փրոպայոթիք»-

գործընթացները, լեղապարկի 
լարուածութիւնը, ինչպէս նաեւ 
կը բարելաւէ լեղիի արտահոսքը, 
բնական կը դարձնէ մարսողու-
թիւնը եւ կը վերականգնէ լեարդի 
բոլոր նիւթափոխանակութեան 
գործընթացները:
Մասնագէտը առողջ մարդոց կը 
յանձնարարէ օրական մէկ անգամ, 
ուտելէն կէս ժամ առաջ, օգտագործել 
մէկ գաւաթ հանքային ջուր: Լեարդի 
խանգարումի պարագային կը 
յանձնարարուի խմել օրական մինչեւ 
երեք գաւաթ:
Սուրճը եւս օգտակար է լեարդին 
համար, որովհետեւ ատոր մէջ 
գտնուող «քաֆէին»-ը կ՛աշխուժացնէ 
լեարդի ֆերմենթներու արտա-
նետումը, որոնք կ՛ազդեն նիւթա-
փոխանակութեան վրայ: Մասնա-
գէտը կը յանձնարարէ ընտրել 
բացառապէս բնական, ոչ լուծուող 
սուրճ, եւ խմել օրական 2-3 գաւաթէն 
ոչ աւելի: Այդ սուրճը կարելի է 
օգտագործել ցած իւղայնութեամբ 
կաթով (ոչ աւելի, քան 2.5 առ հարիւր):
Կաթը նոյնպէս կը յանձնարարուի 
խմել լեարդի աշխատանքը բարե-
լաւելու համար, բայց անիկա պէտք 
է ունենայ ճարպի ցած տոկոս, 
յատկապէս եթէ մարդ կշիռքի հետ 
կապուած խնդիրներ եւ լեարդի 
ճարպային հիւանդութիւն ունի:

ներ, որոնք կը նպաստեն աղիքներուն 
օգտակար մանրէներու աճին, ինչ 
որ, իր կարգին, կ՛օգնէ պահպանե-
լու արեան մէջ «կլիւքոզ»-ի ճիշդ 
մակարդակը եւ նուազեցնելու 
քաղցրի հանդէպ ձգտումը:
Սննդականոնին մէջ լոպազգիները 
լաւ ընտրութիւն կը նկատուին: Անոնք 
հարուստ են սպիտակուցներով եւ 
բջիջանիւթով, որոնց շնորհիւ մարդ 
աւելի երկար կուշտ կը մնայ եւ 
շաքարի աւելի քիչ կարիքը կը զգայ:
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Մեծ մօրս լուռ կռիւը Աստուծոյ հետ էր. 
եթէ Աստուած է դէպքերուն հեղինակը, 
կամ գոնէ Անոր համաձայնութեամբ 
այս աշխարհին մէջ կ՚ըլլայ ամէն բան, 
ապա Ան կրնար իր երեխաներէն 
գոնէ մի քանին պահպանել, քանի որ 
ինք այդքան մեղաւոր մարդ մը չէր, որ 
նման դաժան պատուի արժանանար:
«Մեծ մայրս իր վիշտը ծածուկ 
կը կրէր: Երբեք չէր բողոքեր, իր 
երեխաներուն համար կու լար այն 
ժամանակ միայն, երբ առանձին 
կ՚ըլլար: Անոր տառապանքը ինծի 
մեծ ցաւ կը պատճառէր»:

ՎԱՐԴԱՆ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ. 
ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

• «Գրադարանը որպէս վայր, 

ուր գիրքերը կրնան ազատօրէն 
տրամադրուիլ մեծերուն եւ երե-
խաներուն, բոլորին երեխաներուն 
նկատմամբ մարդուն դրսեւորած 
հոգածութեան առհաւատչեան են:
Գրադարան հիմնելու եւ պահպանելու 
գործը ներդրում է ոչ միայն մեր, 
այլեւ ապագայ սերուդներու կեանքին 
մէջ: Գրադարանը ժառանգութիւն է, 
հայելի դէպի անցեալ եւ պատուհան 
դէպի ապագայ»:
• «Իմ կարծիքովս, գրադարանը 
միակ հանդուրժող պատմական 
հաստատութիւնն է, քանի որ ան 
կ՚արտացոլէ մեր հասարակութեան, 
մարդկութեան պատմութիւնը: Անիկա 
հաստատութիւն մըն է, ուր ձախերն 
ու աջերը, սատանան եւ Աստուած, 
մարդկային ձեռնարկումները, 

ձեռքբերումներն ու ձախողումները կը 
պահուին դասակարգուած, որպէսզի 
մարդկութեան սորվեցնեն, թէ ի՛նչն 
է անհրաժեշտ ընդօրինակել եւ ին՛չը 
պէտք չէ կրկնել:
«Գրադարանը նաեւ մարդկութեան 
շարունակութեան նկատմամբ 
ունեցած հաւատքի դրսեւորում է: 
Գրադարանէն ներս կը պահուի 
հասարակութեան հաւաքական, 
բայց նաեւ խտրական յիշողութիւնը: 
Ան յարգանքի տուրք կը մատուցէ 
անցեալին, ապագային համար 
վկայութիւն կու տայ ներկայի մասին, 
հետեւաբար, հնարաւորութիւն 
կը ստեղծէ դատողութիւններ 
ընելու թէ՛ անցեալի, թէ՛ ապագայի 
վերաբերեալ»:
• «Գրադարանին գոյութիւնը եւ 
բարեկեցութիւնը հասարակու-
թեան, համայնքին, համալսարանին, 
դպրոցին, քոլէճին, քաղաքին եւ 

երկրին կեանքին մէջ հսկայական 
նշանակութիւն ունին: Եւ իսկապէս, 
գրադարանը մեր հասարակութեան 
առանցքն է: Ան տեղեկատուութեան 
ազատ փոխանակման վճռորոշ 
բաղադրիչն է, նոյնինք ժողովրդա-
վարութեան հիմքն է: Թէ՛ ուղիղ, 
թէ՛ խորհրդանշական իմաստով 
գրադարանը միտքի եւ ընտրութեան 
ազատութեան պահապանն է, որ զայն 
կը դարձնէ մեր սահմանադրութեան 
առաջին ուղղման խորհրդանիշը:
«Այլապէս, ի՞նչ հետեւանքներ կը թողու 
այնպիսի քաղաքական համակարգ 
մը, որուն օրօք ժողովուրդին մեծ 
մասը անտեղեակ է իր անցեալին, 
ժառանգութեան, երազանքներուն 
ու աւանդոյթներուն, եւ ի՞նչ կը 
մնայ մեր ժողովրդավարութեան 
նպատակներէն»:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Հրապարակուեցաւ

Նոր կայքէջը 

Այցելեցէ՛ք եւ Տարածեցէ՛ք
www.zartonkdaily.net
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

«Դաւաճանութիւն, այո, եղել է այս պատերազմի ժամանակ։ Եւ յետոյ, մենք 
մեր ձեռքով քանդեցինք մեր ազգային անվտանգութեան ծառայութիւնը։ 
Այս ղեկավարների ամենամեծ մեղքը այն է, որ Ազգային անվտանգութեան 
ծառայութիւնը սարքել են պլոկեր բռնող կառոյց։ Երբ դու գիտես, որ չորս 
կողմից շրջափակուած ես թշնամիներով, դու ընկել պլոկեր ես ման գալիս։ 
Դա ազգային անվտանգութեան ծառայութեան գործը չէ։ ԱԱԾ-ի գործը 
ազգային անվտանգութիւնը ապահովելն է, ոչ թէ կաշառակերութիւն ու 
պլոկեր բռնելը։ Ազգային անվտանգութեան գործը հետախուզութիւնն ու 
հակահետախուզութիւնն է ու ոչ միայն։ Դա եւս իր ազդեցութիւնն ունեցաւ 
պատերազմի վրայ։ Ես սովետական բանակում էլ եմ ծառայել, սպայ եմ եղել։ 
Ես չեմ պատկերացնում, ինչպէս կարող էին այդ ժամանակ ինչ-որ մէկը կապի 
դուրս գալ թշնամական բանակի հետ, մի բան էլ տեղեկութիւններ փոխանցեր։ 
Հազար տեղից հսկում էին։ Իսկ հիմա մարդիկ մեքենայով գնում են Թիֆլիս, 
կանգնում Ազրպէյճանի դեսպանատան մօտ, մտնում իրենց գործն անում ու 
դուրս գալիս։ Այնքան լկտիացած վիճակ է, որ այդպէս են դաւաճանութիւն 
անում։ Ո՞վ կը մտածեր։ Բա 22 տարեկան տղային բերել նշանակել էք Ազգային 
անվտանգութեան պետ, առանց համապատասխան փորձի, գիտելիք, այդպէս 
էլ պէտք է լիներ։ 90-ականներին  տղաները ապացուցէին, որ ի վիճակի են 
պաշտպանել երկիրը։ Այն ժամանակ դաւաճաններ չեն եղել, նման բաների 
մասին մենք չենք էլ լսել։ Այն ժամանակուայ մեր ազգային անվտանգութեան 
ծառայութիւնը կարողացել է, օրինակ, Ազրպէյճանից ինքնաթիռ բերել 
Հայաստան։ Այդպիսի տղաներ են եղել այն ժամանակ։ Դա պէտք է լինի 
ազգային անվտանգութեան  գործառոյթը, ոչ թէ գիւղապետ կամ դպրոցի 
տնօրէն բռնելը։ Երբ, ԱԱԾ-ն սկսում է նման բաներով զբաղուել, պարզ է, 
որ իրենց որակաւորումը իջնում է»,- մանրամասնում է մեր զրուցակիցը։ 
Հարցին, ինչպէս պէտք է կարողանանք վերականգնել բանակը, Սահակեանն 
ասում է՝ այսպիսի մտածելակերպ ունեցող հասարակութեան հետ դժուար 
կը լինի։ «Ամեն ինչ պէտք է սկսել մանկապարտէզից, դպրոցից։ Միւս կողմից 

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 65 –

Ինչու Պարտուեցինք 44-Օրեայ Պատերազմում

Ապտակ

Ամերիկեան Բարքեր

բանակի սպայի հարցն է առաջնային։ Նրանց կարգավիճակը։ Ռազմական  
կրթութիւն ստանալը պէտք է դառնայ աւելի պատուաբեր, ոչ թէ այդքան հեշտ 
լինի Վազգէն Սարգսեանի անուան ռազմական համալսարան ընդունուելը։ 
Վերջին տարիներին, ով ոչ մի տեղ չէր կարողանում ընդունուել, գնում էր 
Վազգէն Սարգսեան։ Հասարակութիւնը պէտք է հասկանայ, որ բանակը 
չես բուժում, բուժում ես հասարակութիւնը։ Բանակը մեր հասարակութեան 
արտացոլումն է։ Ինչպէս դաստիարակում են երեխային, այդպէս բանակն 
ընդունում է։ Բանակում չեն դաստիարակւում երեխաները։ Այնպէս որ պէտք 
է փոխել հասարակութեան դաստիարակութիւնը, մտածելակերպը։ Հայկական 
եթերները պէտք է մաքրել աղբից, գողական ու վատ սովորութիւններ 
քարոզող հաղորդումներից։ Միայն այդ ժամանակ մենք կը կարողանանք 
ունենալ լաւ ու կայացած բանակ»,- իր խօսքը եզրափակեց «Տիգրան 
Մեծ» աշխարհազօրային գնդի հետախուզական ջոկատի հրամանատար, 
արցախեան երեք պատերազմների աշխոյժ մասնակից Արկադի Սահակեանը։ 

Աւելի Լաւ Ուշ՝ Քան Երբեք . . .
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ 
Ալապամա նահանգի Hazel Green 
քաղաքէն։ Այդ քաղաքի համանուն 
երկրորդական վարժարանէն այս 
տարուան Յունիս 2-ին, շրջանաւարտ 
եղան 302 աշակերտ-աշակերտուհիներ։ 
Իսկ անոնց կարգին պատուական 
վկայական (honorary diploma) ստացաւ 
նաեւ 94 տարեկան մեծ մայր մը՝ Grace 
Lee McClure-Smith (տես նկարը) 
անունով։

Սակայն ինչո՞ւ այդ տարիքին վկայական ստանալ . . .  Հիմա թոյլ տուէք 
բացատրեմ եղելութիւնը։ 1942 թուականին՝ երբ Կրէյս 16 տարեկան էր, 
երկրորդական վարժարանէն անաւարտ ելաւ որովհետեւ ամուսնացաւ եւ 
իր ամուսինը զինուորագրուելով գնաց կռուելու, Երկրորդ Համաշխարհային 
Պատերազմի ընթացքին։
Բայց Կրէյսի մտասեւեռումը չշեղեցաւ ուսման կարեւորութենէն եւ զայն 
փոխանցեց իր զաւակներուն եւ թոռներուն, կ՛ըսէ իր թոռնիկներէն Էրըն 
Ուիլսընը, որ մեծ ընդունելութիւն մը կազմակերպած էր մեծ մօր վկայական 
ստանալուն առիթով։ Էրըն դիտել տուած է նաեւ որ իր մեծ մայրը երբեք 
չէ զղջացած դպրոցը կիսաւարտ թողելուն, որովհետեւ բուռն կերպով ան 
սիրած է իր ամուսինը։ 
Հետաքրքրական է գիտնալ որ Կրէյս ունեցած է եօթը զաւակներ, 16 թոռեր 
եւ 26 ծոռներ։ Նաեւ կ՛արժէ գիտնալ ու Կրէյս երեսուն տարի աշխատած է 
որպէս դպրոցի ճամբորդատար ինքնաշարժի վարիչ, Ալապամա նահանգի 
Մէտիսըն գաւառի դպրոցներուն համար։ Իսկ երբ Կրէյսի կու տան աշակերտի 

մը տան հասցէն, ան անմիջապէս կը յիշէ աշակերտը եւ անոր չարութեան 
զանազան պատմութիւնները։
Իսկապէս նախանձելի է որ որ 94 տարեկան մեծ մայր մը տակաւին չէ 
կորսնցուցած իր յիշողութիւնը եւ անշուշտ գնահատելի է որ դպրոցն ալ 
որոշած է «պատուական վկայական» շնորհել կիսաւարտ իր աշակերուհիին, 
հոգ չէ թէ 79 տարի վերջ։ Անոր համար մենք կ՛ըսենք, «Աւելի լաւ ուշ, քան 
երբեք։» Պատիւս արժանաւորաց!
Շատ լաւ, Բայց Ինչո՞ւ . . .
Այս պատմութիւնն ալ մեզի կու գայ Մէսէչուսեց նահանգի Փլիմութհ քաղաքէն։ 
Մեր պատմութեան կորիզը կը կազմէ Մարգ Գէնի անունով մարդ մը որ 
երկու անգամ արժանացած է մաս կազմելու Guiness Book of Records-ի 
արձանագրութեանց մէջ։
1995-ին՝ երբ Մարգ 29 տարեկան երիտասարդ 
մըն էր, աշխարհահռչակ վերոյիշեալ գիրքին 
մէջ ան մուտք գործած է 50 yard (45.72 մեթր) 
ձեռքերուն վրայ քալած ըլլալուն համար։
Մարգ՝ երկրորդ անգամ ըլլալով մուտք 
գործած է նոյն գիրքի արձանագրութեանց 
մէջ, 2017 թուականին երբ ձեռքերուն վրայ 
քալելով՝ մէջքին կապուած (mini cooper) տեսակի ինքնաշարժ մըն ալ (տես 
նկարը) քաշած է 16 feet (4.876 մեթր)։
Այս բոլորը շատ լաւ, բայց Մարգ ի՞նչ կ՛ուզէ փաստել իր այս ընթացքով . . . 
Երբ իրեն հարցուցած են նոյն հարցումը, ան սապէս պատասխանած է։ «Ես 
կ՛ուզեմ օրինակ հանդիսանալ պատանիներուն եւ ցոյց տալ թէ ինչ որ կ՛ուզեն 
ընել, կրնան իրագործել՝ եթէ այդ իրենց համար նպատակ դնեն։» Մէկ խօսքով, 
հայկական ասացուածքը մէջբերելով կրնանք ըսել՝ «Կամենալը, կարենալ է։»
Ես կը կարծէի որ Մարգին ըրածը պարզապէս փառասիրութիւն է, բայց եկուր 
տես որ գնահատելի եւ վեհ նպատակ մը կայ անոր ըրածին ետին՝ ինչպէս 
վերեւը յիշեցի, եւ անոր համար կ՛ըսեմ, «Վարձքդ կատար եւ նպատակդ ալ 
իրագործելի թող ըլլայ։»
Հասկնալի է չէ՞, մարդիկ կան որոնք կ՛ապրին իրենց համար միայն եւ 
բարեբախտաբար մարդիկ ալ կան որոնք կ՛ապրին՝ ուրիշին օրինակ դառնալու 
համար եւ ահա Մարգ այդ վերջիններէն է։ Հիմա կարգը քուկդ է, կ՛ուզե՞ս դուն 
ալ՝ մարգին նման, քու գործովդ օրինակ հանդիսանալ ուրիշին . . .



Ուրբաթ / 02.07.2021

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

 07

 ՀՐԱՅՐ  ՏԱՂԼԵԱՆ

Շար. Էջ 08

ՎԱՐԴԵՆԻ ՄՈՍՏԻՉԵԱՆ
(1953)

«Խորխոջիւններ եւ բացուածքներ»

ՄՇԱԿՈՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑՈÚՑ

Օգնիր ինձ, Մարիամ,
Եւ ասեմ՝ ինչով.
Բարեխօս եղիր իմ եւ իմ միջեւ,
Որ բանն աւարտուի ինքնահաշտութեամբ։
                              

    ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

022021
ÚՈՒÈԻՍ

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 

Ապտակ

Մեր թուականէն 127 տարիներ առաջ՝ 1894ին 
Աթէնքի մէջ լոյս կը տեսնէ  «Ապտակ» 
երգիծաբանական-քաղաքական հանդէսը, 

որու հրատարակութեամբ խմբագիրը կ'ուզէր 
«Ապտակ» մը հասցնել «իրենց ազգասէր ծախող 
շաղակրատներին, որոնք դիմակաւորուած՝ 
դերասանութիւն կ'ընեն «Հայկական Խնդիր» 
խորագրով թատերգութեան մէջ» («Ապտակ», Ա. 
Տարի, 1894, թիւ 1, էջ 2):
Այսօր՝ 127 տարիներ ետք մեր հրապարակներն 
ու փողոցները լեցուած են նո՛յն դերասաններով 
եւ թատերգութեանց նոյն «պիես»ն է որ կը 
խաղարկուի՝ այս անգամ տարբեր դերասաններով: 
Դերասանները տարբեր՝ սակայն մորթերը նոյնը. 
Կարծր, ընդդիմահար ու անզգամ, որոնց համար 
ապտակն երեսի շոյումը շատ ալ տարբերութիւն 
չունին:
Հազարմեակներ շարունակ, ինչպէս նաեւ 
այսօր, շատեր ապտակը որդեգրած են որպէս 
դաստիարակութեան լաւագոյն միջոց: Եւ 
հակառակ մանկավարժութեան մերօրեայ 
ջանքերուն ապտակը կը շարունակէ պահել իր 
հանգամանքը: Դաստիարակութեան կողքին 
ապտակը նաեւ միջոց է զգաստութեան եւ 
արթնութեան հրաւիրելու դիմացինը: Այսօր երբ 
մէկը նուաղի՝ դարձեալ կը դիմեն ապտակին: Կա՞յ 
արդեօք մէկը որ կեանքին մէջ գէթ մէկ անգամ 
ապտակին համը զգացած չըլլայ...:
Սակայն այսօր մեր վիճակը տարբեր է. մեր 
ազգային կեանքին մէջ ունինք ապտակներ, 
սակայն միաժամանակ՝ ունինք ապտակի 
պակասը: Ունինք քաոսային այն վիճակը, որ մեր 
ապտակուած վիճակին կ'ապրինք անապտակ 
կեանք մը, ստեղծելով անմեկնելի խառնակութիւն:
 Աւելին, մենք՝ Հայերս ունինք ապտակի այլ տեսակ 
մը՝ ԻՆՔՆԱՊՏԱԿԸ..., որ աւելի մտահոգի՛չ է քան 
վերոյիշեալները: Ապտակ՝ որուն դիմաց մարդ չի՛ 
գիտեր լա՞յ թէ խնդայ...:
Եկէ՛ք վերլուծենք եւ կարեւորե՛նք ապտակները, 
որովհետեւ ինչպէս Աւստրիացի արձակագիր 
Լէօփոլտ Վոն Սաշեր Մասոչ (Leopold von Sacher-
Masoch) կ'ըսէ. «Ապտակը աւելի արդիւնաւէտ է 
քան տրուած տասը դասախօսութիւն. ապտակը 
կը ստիպէ աւելի՛ արագ հասկնալ...»:
Ա.- ՄԵՐ ՍՏԱՑԱԾ ԱՊՏԱԿՆԵՐԷՆ ՄԻ ՔԱՆԻՆ
Դարեր շարունակ հայ ազգը չի՛ կրցաւ սորվիլ 
ու հասկնալ թէ ի՞նչ ըսել է «երբ ապտակեն քեզ՝ 
միւս երեսդ ալ դարձուր...», եւ շատ անգամ 
մեր պատմութեան դժբախտ պատահարները 
ապտակող այդ ձեռքերը կոտրել չի՛ գիտնալուն մէջ 
պատճառով եղած է: Եւ այդ ապտակներուն դիմաց 
բոլորս որպէս մէկ ամբողջութիւն ապտակողին 
դէմ դուրս գալու, մեր ուժերը վատնած ենք 
ապտակի որպէս պատճառ զիրար զրպարտելու, 
ամբաստանելու եւ չարախօսելու:
Ապտակներէն մէկը ստացանք մի քանի օր առաջ՝ 
այդ ալ պատմութեան մէջ յիշուած «օսմանեան 
ապտակ»ներէն: 15 Յունիս 2021ին, երբ մենք 
Հայրենիքի փողոցներուն մէջ «նախընտրական 
Քարոզարշաւ» ըսուած խաբեբայութեամբ մեր 
մասնագիտացած արուեստը՝ ցեխարձակում 
կ'ընէինք... Էրտողանն ու Ալիէւը Շուշիի մէջ կը 
պարէին... Պար՝ որ պար ըլլալէ աւելի ապտակ 
մըն էր:
Ինչպէս վերը ըսինք, ապտակի ազդեցութեան տակ 

նստիլ, լրջանալու փոխարէն, ապտակողին ձեռքը 
կոտրելու ծրագիրներ մշակելու փոխարէն դարձեալ 
նոյն անփոփոխ բանը կ'ընենք. կը մեղադրենք 
զիրար, առա՛նց ելքի կամ լուծման:
Ստեփանակերտէն դիւրութեամբ կարելի է 
տեսնել Շուշին... գրեթէ ամէ՛ն գիշեր Շուշիի 
երկնակամարին վրայ կ'երեւի ուրախութեան 
հրավառութիւն: Մեծագի՛ր ապտակ՝ յիշեցնելու 
հայուն. «պարտուած ես»:
Բոլորս ալ գիտենք, թէ ի՜նչ մեծ ծաղրանք դարձաւ 
թշնամիին մօտ Ալիէւի յայտարարած «Նէ օլտու 
Փաշինեան» յայտարարութիւնը: Շատ անգամ 
մենք եւս որպէս ծաղրանք կ'օգտագործենք, 
սակայն կը գիտակցի՞նք որ ապտակ մըն է մեզմէ 
իւրաքանչիւրին... «Նէ օլտու»... այսինքն ի՞նչ 
եղաւ: Ապտակ, որ պէտք է մտածել տայ թէ 
իրապէս ի՞նչ եղաւ եւ ինչպէս: Այդ ապտակի 
ազդեցութիւնն ու մատնահետքերը պէտք չէ՛ 
անցնին մեր երեսներուն վրայէն, մինչեւ հասկնանք 
թէ իրապէս «նէ օլտու...»:
Այս եւ նման սաստիկ ցաւ պատճառող ապտակնե-
րու դիմաց ինչպէ՞ս խումբ մը հայորդիներ տակաւին  
կրնան մնալ անտարբեր ու անփոյթ:
Մեր պարտութիւնը այնպիսի ապտակ մըն էր, 
որ իւրաքանչիւրս մինչեւ մեր կեանքին վերջ 
դժուար թէ մոռնանք. Ապտակ՝ որ մեզ դարձեալ 
վերադարձուց «Ախ երբ պիտի տեսնեմ...» երգի 
բառերուն:
Բ.- ԱՊՏԱԿՆԵՐ՝ ՈՐՈՆՑ ԿԱՐԻՔԸ ՈՒՆԻՆՔ
Թշնամիին մեզի հասցուցած ապտակը ամօթի, 
պարտութեան ու նախատինքի ապտակներ 
են: Սակայն մենք իրապէս կարիքը ունինք 
զգաստութեան ու ինքնագիտակցութեան 
հրաւիրող ապտակներու: Այդ ապտակի կարիքը 
ունինք, որպէսզի արթննանք այս թմբիրէն:
Արցախեան պատերազմին զոհուած  հերոսներէն 
Շանթ Նվոյեան գրած է գիրք մը, որուն վերնագիրը 
մեր այսօրուայ իրականութիւնը կը պարզէ. 
«Խօսողը չի գիտեր, գիտցողն ալ չի՛ խօսիր»: 
Այս հզօր ապտակին կարիքը ունինք, որպէսզի 
խօսողը գիտնայ թէ ի՛նչ կը խօսի, իսկ չի խօսողը 
զգաստանայ եւ վասն ճշմարտութեան եւ Հայրենիքի 
լուռ չմնայ:
Մենք կարիքը ունինք այն ապտակին, որ մեզի 
յիշեցնէ թէ մենք այսօր մեր ապագան է որ կը 
կերտենք. մեր այսօրը մեր վաղուան անցեալը պիտի 
ըլլայ ու մենք այդ անցեալի էջերը աղաւաղողները 
պիտի ըլլանք:
Կարիքը ունինք այն ապտակին, որ մեզի հասկցնէ 
որ ազգ, լեզու, կրօն.- այս երեք սրբութեամբ կարելի 
է գոյատեւել:
Ապտակներու՝ որոնք մեզի պիտի սորվեցնեն 
թէ ընտրութեան մէջ իմ կամ քո՛ւ յաղթելդ չէ՛ որ 
իրապէս «յաղթանակ» է, այլ յաղթանակ է՝ երբ 
իրապէս ո՛չ մէկ թիզ հող կը տրուի թշնամուն 
(գործով եւ ո՛չ խօսքով):
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¸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.(

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Գրիգոր եւ Սիւզի Գապաքեան
Տէր եւ տիկին Ժիրօ եւ Զարուհի Գապաքեան
Տէր եւ տիկին Զարեհ եւ Սիլվա Գապաքեան եւ զաւակները՝ Անի եւ Լիզա
Տիար Սարգիս Խաչերեան
Տիար Վահագն Գապաքեան
Տէր եւ տիկին Ռազմիկ եւ Թամար Գապաքեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Խաչիկ եւ Իրմա Տէտէեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Գրիգոր եւ Թամար Հաշէօլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ժան եւ Հիլտա Սաատ եւ զաւակունք
եւ համայն Գապաքեան, Տէտէեան, Հաշէօլեան, Խաչերեան, 
Պաղտասարեան, Սաատ, Ուզունեան ընտանիքներ եւ ազգականներ 
կը գուժեն մահը իրենց մօր, քրոջ, մեծ մօր եւ հարազատին՝

ԿԻՒԼԵՆԻԱ ԳԱՊԱՔԵԱՆԻ
(Ծնեալ՝ ԽԱՉԵՐԵԱՆ)

Մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 30 Յունիս 2021-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը  կատարուեցաւ Հինգշաբթի, 
1 Յուլիս 2021-ին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Նոր Սիսի Ս. Սարգիս 
եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւՊուրճ 
Համուտի ազգային գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Նկատի ունենալով Քորոնա ժահրի համաճարակին ստեղծած 
դժուարութիւնները, հանգուցեալին ընտանիքը ցաւակցութիւնները 
պիտի ընդունի հեռաձայնի միջոցով:
Գրիգոր Գապաքեան: 03-832659
Ժիրայր Գապաքեան: 70-450614

***
Այս տխուր առիթով ԶԱՐԹՕՆՔ իր ցաւակցութիւնները կը յայտնէ 
հանգուցեալին հարազատներուն եւ ընտանեկան պարագաներուն եւ 
ի մասնաւորի՝ Տէր եւ տիկին Խաչիկ եւ Իրմա Տէտէեաններուն:

ԳՈÚԺ

Սրտի խոր ցաւով, կը տեղեկացնենք, 
Հայկազեան Համալսարանի առաջին 
նախագահի՝ Դոկտ. Ճոն Մարգարեանի 
(ծնեալ 1917-ին) մահը որ պատահեցաւ 
Յունիս 29, 2021-ին, Ուէսթ Բիթսթըն, 
Բէնսիլվէնիա նահանգին մէջ:
Ճոն Մարգարեան Համալսարանի նախա-
գահի պաշտօնը վարած է 1955-էն 1966 եւ 
ապա 1971-էն 1982:
Թող իր յիշատակը օրհնեալ ըլլայ աշխարհա-
տարած մեր ժողովուրդին մէջ:

Հայկազեան Համալսարանը Կը Գուժէ Իր Առաջին 
Նախագահի՝

Դոկտ. Ճոն Մարգարեանի Մահը

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Սիւնհոդոսական Հայրերը, որոնք համախմբուած 
են Պատրիարքական Աթոռ՝ Զմմառու հնադարեան վանքին մէջ, ընտրելու 
համար յաջորդը Երջանկայիշատակ Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս 
Պատրիարքին, իրենց հայեացքը կ’ուղղեն դէպի Վատիկան, ուր Սրբազան 
Քահանայապետ՝ Ֆրանչիսկոս Պապին շուրջ հաւաքուած են Լիբանանի 
քրիստոնեայ Համայնքապետերը, եւ յաջողութիւն կը մաղթեն իրենց 
կատարելիք աշխատանքներուն, խորհրդակցութիւններուն եւ ջանքերուն՝ 
ի նպաստ Լիբանանի քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական 
տագնապներուն լուծման:
Եւ մինչ Ժողովական Հայրերը կը յայտնեն իրենց ցաւը ներկայ 
չգտնուելու Վատիկանի հաւաքին, ընտրական Սիւնհոդոսի ընթացիկ 
աշխատանքներուն պատճառով, անոնք կը յորդորեն համայն 
լիբանանցիները՝ աղօթքով եւ պահեցողութեամբ ընկերանալու իրենց 
Համայնքապետերուն՝ հինգշաբթի 1 Յուլիսին, ի նպաստ Լիբանանի մէջ 
քաղաքացիական համերաշխութեան եւ բարօրութեան հաստատման:
Զմմառ, 1 Յուլիս 2021
                     Դիւան 

Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքութեան 

Գ.- ԻՆՔՆԱՊՏԱԿ
Ահաւասիկ, վերջապէս, ամենէն 
վտանգաւոր ապտակը: Ապտակ որ 
յատուկ է խենթերու եւ մենք այսօր 
այդ խենթացածի կարգավիճակին 
մէջ ենք:
Այդ ապտակը մենք ամէ՛ն օր, կամայ 
թէ ակամայ կու տանք մենք մեզի:
Ինքնապտակ է, երբ օտար երկիրներու 
մէջ ապրող մեր հայորդիները կը 
սկսին իրենց մայրենի լեզուն դարձնել 
երկրորդական լեզու՝ կամաց կամաց 
մոռնալով իրենցինը: Երբ կը սկսին 
մտածել օտար՝ եւ փորձել Հայերէն 
թարգմանել իրենց մտածումները:
Ինքնապտակ է, երբ «հիւանդանոց 
փոխադրուած է»ի փոխարէն 
հայկական մամուլին մէջ կը 
կարդանք հոսպիտալացվել է տձեւ 
բառակազմութիւնը:
Մշակոյթի փոխարէն «կուլտուրա»,
մարդասիրականին փոխարէն 
«հումանիտար»
Հիւանդի փոխարէն «պացիենտ»
Աւելի ցաւալի ու սոսկալի ապտակ 
է երբ պետական կառոյց մը իրեն 
պաշտօնական անուն կ'ընտրէ «էկո-
նոմիկա»ի նախարարութիւն անունը:
Հայկական մամուլի մէջ ցուցարարը 
կը դառնայ ակտիվիստ, մարզականը՝ 
սպորտ, թուաբանութիւնը՝ մաթեմա-
տիկա, կոսմետիկա, խալի, ուիքենդ 
եւ տակաւին աներեւակայելի 
օտարացած բառեր, որոնք ապտակ 
են նաեւ Մաշտոցին:
Տակաւին ինքնապատակ է, երբ 

այսքան բաներէ ետք, ամօթալի 
պարտութենէ ետք, հազարաւոր 
տղաներու կորուստէ ետք «բան մը 
չեղածի պէս» կը յանդգնինք աջ ու 
ձախ «Կեցցէ՛»ներ կոչել այս կամ այն 
ղեկավարի հասցէին:

***
Հին միջագետքի աւանդութիւններուն 
համաձայն տարեմուտին Արքան մէկ 
անգամ պէտք է ուժգին ապտակուէր: 
Ապտակը պէտք է ըլլար այնքան 
ուժեղ, որ պէտք էր Արքայի աչքերէն 
արցունքներ հոսէին: Չհոսելու 
պարագային այդ մէկը կը դիտուէր 
որպէս ժխտական երեւոյթ: Անոնք 
կը հաւատային որ այդ ապտակը 
կ'օգնէ, որպէսզի Արքան մնայ 
խոնարհ եւ գիտակցի որ ինք եւս 
սովորական մարդ է եւ հակառակ 
բոլոր հարստութիւններուն ենթակայ 
է ցաւի՝ ինչպէս բոլորս:
Այդ ապտակի աւանդութիւնն 
ու սովորութիւնը այսօր պէտք է 
որդեգրել մեր կեանքին մէջ եւ ո՛չ 
թէ տարեմուտին, այլ շաբաթական, 
ինչու չէ նաեւ օրական դրութեամբ 
ապտակել՝ մի՛շտ զգաստ ու արթուն 
ըլլալու համար:
Արփիար Արփիարեանի «Կարմիր 
Ժամուց»ի Տէր Յուսիկին բառերով 
վերջին ապտակ մըն ալ ես տամ. 
Այնպիսի ապտակ որ միշտ 
երեսնիս վրայ զգանք այդ ձեռքին 
ծանրութիւնը.-
«Բարեկա՛մս,  ժողովուրդը պատրաս-
տենք։ Դրօշին տակ՝ բանակ, շեփորի 
գոռումին՝ զէնք պէտք է»։
 
 

Ապտակ


