
Մոսկուայի մէջ ընթացող 
հանդիպման ժամանակ ՌԴ 
նախագահ Վլատիմիր Փու-
թինը շնորհաւորած է Նիկոլ 
Փաշինեանը խորհրդարանա-
կան ընտրութիւններուն տարած 
յաղթանակի կապակցութեամբ: 
«Կարեւորը ժողովուրդի վստա-
հութիւնն է: Դուք այն ունիք: 
Այդ կ’երեւայ ընտրութիւննե-
րու արդիւնքներէն: Այդ շատ 
կարեւոր է: Երկրի կեանքին 
մէջ նման բարդ պահերուն այդ 
ամենակարեւոր պայմանն է հետագայ զարգացման համար»,- ըսած է ՌԴ 
ղեկավարը: Այս մասին կը հաղորդէ «Արեւելք»:
Փաշինեանը անդրադարձած է անվտանգութեանն առնչուող հարցերուն եւ 
անոնց շուրջ վերջերս տեղի ունեցող աշխոյժ քննարկումներուն: Վերջինս 
խօսած է տարածաշրջանին մէջ ստեղծուած ոչ կայուն իրավիճակի մասին՝ 
ընդգծելով ՌԴ նախագահի եւ Ռուսաստանի դերակատարութիւնն ու ջանքերը 
հրադադարի կնքման համար:
«Ռուս խաղաղապահների տեղակայումից յետոյ ԼՂ-ում իրավիճակը կայուն 
է, սակայն, երբեմն, անկայունութեան օճախներ են ստեղծուում, եւ այսօր 
ցանկանում եմ Ձեզ հետ կիսուել գնահատումներով, թէ ինչու է դա տեղի 
ունենում: Անկայուն է նաեւ իրավիճակը Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի 
սահմանին: Այս առիթով բազմիցս խօսել ենք, այստեղ նոյնպէս մշտական 
անհանգստութեան օճախ կայ վերջին երկու ամսուան ընթացքում»,-ըսած 
է Փաշինեանը՝ յոյս յայտնելով, որ այդ հարցով քննարկում տեղի պիտի 
ունենայ այսօր:
Անդրադառնալով 15 հայ ռազմագերիներու վերադարձին՝ Փաշինեանը 
դարձեալ ընդգծած է ռուսական կողմի դերակատարութիւնն ու յիշատակած 
24 Յունիսին ՌԴ նախագահի հետ ունեցած հեռախօսազրոյցը, որմէ մէկ 
շաբաթ անց տեղի ունեցած է  ռազմագերիներու վերադարձը:
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Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Փաշինեան-Փութին ՀանդիպումԴեղարաններու Գործադուլ Լիբանանի 
Ամբողջ Տարածքին 

Լիբանանի Մէջ Օդանաւային Արկած

Մեծ Պայթում Տուպայի Մէջ

Լիբանանի տնտեսական տագնա-
պին զուգահեռ կը սրի դեղորայքի 
տագնապը:
Դեղարաններու սեփականատէ-
րերու միութիւնը երէկ յայտա-
րարեց, որ բոլոր դեղարանները 
պիտի տան համընդհանուր գործա-
դուլի։
Դեղարաններու սենտիքան նոյնպէս 
կոչ ուղղած էր  երկրի Առողջա-

պահութեան նախարարութեան բանականութեամբ գործելու եւ անմիջապէս 
հրապարակելու կառավարական նեցուկ վայելող դեղերուն ցանկը, որպէսզի 
հնարաւորութիւն ըլլայ մնացեալ դեղերը վաճառել օրուայ գնով եւ օրինաւոր 
ձեւով, հեռու մնալով մաքսանենգութենէ ու սեւ շուկայէ, որոնց պատճառով 
մեծագոյն վնաս կրողը՝ հիւանդն է:
«Արեւելք»ի հաղորդմամբ, պետական նեցուկի բացակայութեան պայմաննե-
րուն  դեղ ներածող մեծ թիւով ընկերութիւններ ստիպուած եղած են դադրեցնել 
իրենց գործունէութիւնը, որուն հետեւանքով ալ  ամենատարրական դեղեր 
գտնելը դարձած է դժուարագոյն խնդիր  պարզ քաղաքացիներուն համար, 
եւ նոյն պայմաններուն հետեւանքով, աշխուժացած է այդ դեղերու վաճառքը 
շահարկելու ու նաեւ «սեւ շուկա»ի տրամաբանութեամբ գործելու եղանակը։

Լիբանանի Ղոսթա շրջանին մէջ  
պատահածէ  օդանաւի արկած մը, 
որուն հետեւանքով զոհուած է հայորդի 
մը, որ կը կոչուի Ճորճ Շիրիքճեան։
«Արեւելք» նշեց, որ մեր հայրենակիցը 
օդաչու է, իսկ իր վարած օդա-
նաւը նախատեսուած է Լիբանանի  
տարածքով մէկ շրջագայելու համար։ 
Կը հաղորդուի նաեւ, որ արկածին 
հետեւանքով  զոհուած են երկու այլ անձեր, որ կը կոչուին ՝  Ժոէլ Մուսա եւ 
Ժատ Մուսա: 
Արկածէն անմիջապէս ետք շրջան ժամանած են պատասխանատու 
միաւորներ, իսկ բանակային ուժե-րուն պատկանող ուժեր  պաշարած են 
շրջանը՝ յաւելեալ քննութիւններ կատարելու համար։

Տուպայի ծայրամասային հատուածին մէջ 
գտնուող Ժապալ Ալի շրջանին մէջ, ծովափին 
պայթում մը գրացուած է: 
Նշուեցաւ, որ ըստ նախնական տուեալներու, 
պայթումը տեղի ունեցած է ծովափին խարսխած 
նաւերէն մէկու նաւթի պահեստանոցին մէջ:
Կը նշուի նաեւ, որ պայթումի ձայնը լսուած է 
Տուպայի ամբողջ տարածքով մէկ:

zartonkadl@gmail.com
www.zartonkdaily.org+961 1 444225   

+961 81 306 447
P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Խնդրեց Նորին Սրբութիւն Ֆրանսիս 
Պապէն Օգտակար Դառնալու Արցախի Պատերազմի 

Գերինեու Վերադարձին

Արամ Ա. Կաթողիկոսին Հանդիպումները 
Վատիկանի Մէջ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Վատիկան մէջ վերջերս տեղի 
ունեցած Լիբանանի քրիստո-
նեայ հոգեւոր պետերու ժողովի 
ընթացքին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Վեհափառ Հայրապետը յարմար 
առիթով Ֆրանչիսկոս Պապին հետ 
առանձին անդրադարձաւ Արցախի 
պատերազմի հետեւանքներուն եւ 
յատկապէս ցարդ Ազրպէյճանի մօտ 
գտնուող հայ գերիներու վերա-
դարձի հարցին: Վեհափառ Հայրա-
պետը յիշեցուց, թէ միջազգային 
օրէնքի տրամադրութիւններուն 
դէմ է պատերազմի գերիներուն 
նկատմամբ Ազրպէյճանի ցուցա-
բերած հակաօրինական մօտե-
ցումը: Նորին Սրբութիւնը իր 
ջերմ շնորհակալութիւնը յայտնեց 
Պապին, որ անդրադարձած էր 
գերիներու հարցին եւ խնդրեց, 
որ յարմար առիթով դարձեալ 
անդրադառնայ մեր ժողովուրդը 
յուզող յիշեալ հարցին՝ օգտակար 

Արամ Ա. վեհափառը Վատիկանի մէջ 
իր միօրեայ կեցութեան ընթացքին, 
Ֆրանչիսկոս պապին եւ քրիստոնեայ 
հոգեւոր պետերուն հետ տեղի 
ունեցած ժողովին առընթեր, ունեցաւ 
շարք մը այլ հանդիպումներ.
1.- Երկար հանդիպում մը ունե-
ցաւ Վատիկանի միջեկեղեցական 
յարաբերութեանց բաժանմունքի 
նախագահ կարտինալ Քոխին հետ` 
էքիւմենիք շարժումին պարզած 
ներկայ կացութեան եւ անոր նոր 
թափ տալու կարելիութիւններուն 
մասին: Միջեկեղեցական շարժու-
մի ապագային առնչուած` վեհա-
փառ հայրապետին պարզած մտա-
հոգութիւններուն ու կատարած 
առաջարկներուն շուրջ որոշուեցաւ 
խորհրդակցութիւնները շարունակել:
2.- Վատիկանի մէջ Լիբանանի ու 
Հայաստանի դեսպաններուն` 
դոկտ. Ֆարիտ Խազենի եւ Կարէն 
Նազարեանի հետ միատեղ հանդիպում 
ունեցաւ եւ անոնց պարզեց հոգեւոր 
պետերու ժողովին առնչուած կարեւոր 
մանրամասնութիւններ: Լիբանանի 
դեսպանը առաջարկեց, որ Լիբանանը 
դէպի վերականգնում առաջնորդող 
ժողովին պատկերացումները եւ 
այս ծիրէն ներս վեհափառ հայրա-
պետին կատարած առաջարկներուն 
քննարկումը շարունակուին Ռայի 

հանդիսանալով գերիներու շուտա-
փոյթ վերադարձին: Հայրապետը 
նոյն հարցին շուրջ նաեւ խօսեցաւ 
Վատիկանի պետական քարտուղար 
Քարտինալ Փարոլինին հետ:

Èñ³ïáõáõÃ»³Ý ԳáñծըÝկ»ñ

Ամերիկեան Բարքեր

ä³ïÙáõÃ»³Ý 
Մ¿ç ԱÛëօñ

Գրիգորի Սարգիսով

Գրիգորի Ալեքսէյ Սարգիսով 
(Սարգսեան, 9 Յուլիս 1902, 
Փեաթիկորսք, Թերեքի մարզ, 
Ռուսական Կայսրութիւն - 
1964, Երեւան, Հայաստանի 
Խորհրդային Ընկերվարական 
Հանրապետութիւն, Խորհրդա-
յին Ընկերվարական Հանրա-
պետութիւններու Միութիւն), 
խորհրդային հայ բեմադրիչ, 
դերասան, սենարիստ։
Գրիգորի Սարգիսով, ծնած 
է 1902 թուականին Պյատի-
գորսկ քաղաքին մէջ։ 1926 
թուականին աւարտած է 
Լենինկրատի համալսարանի 
հասարակագիտութեան բաժի-
նը։ Աշխատած է «Սովկինո» 
կինոստուտիայի մէջ որպէս 
բեմադրիչ։ Տարբեր տարիներ 
եղած է Հայֆիլմի, Լենֆիլմի, 
Գորկի անուան ստուտիայի եւ 
Մոսֆիլմի բեմադրիչը:

Այս մասին Վեհափառ Հայրապետը 
մանրամասնութիւններ փոխան-
ցեց Վատիկանի մօտ Հայաստանի 
Հանրապետութեան դեսպան 
Կարէն Նազարեանին:

պատրիարքին եւ կաթողիկոսին 
գլխաւորութեամբ, Վատիկանի 
հետ խորհրդակցութեամբ եւ իսլամ 
համայնքապետներու գործակցու-
թեամբ:
3.- Կարճ այցելութիւն մը տուաւ 
Հայաստանի դեսպանատուն եւ իր 
գնահատանքը յայտնեց Հայաստանի 
ու Վատիկանի դիւանագիտա-
կան յարաբերութիւնները աւելի 
ամրացնելու ձգտող դեսպանին 
կատարած աշխատանքներուն: Այս 
ծիրէն ներս հայրապետը ջերմօրէն 
ողջունեց շուտով Երեւանի մէջ 
պապական նուիրակ ունենալու 
Վատիկանի որոշումը, զոր վեհա-
փառ հայրապետին յայտնեցին թէ՛ 
Վատիկանի արտաքին գործոց 
նախարար Քալակար եպիսկոպոսը 
եւ թէ՛ դեսպանը:
4.- Հարցազրոյց ունեցաւ Վատիկանի 
պաշտօնական լրատուամիջոցին 
հետ` հայերէն ու անգլերէն լեզուներով, 
որուն ընթացքին վեհափառը ընդհա-
նուր գծերով պարզեց ժողովին 
քննարկուած նիւթերը:
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»-ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք» Հայրենիքին Մէջ – 66 - 

Ամերիկեան Բարքեր

Շտապ Պէտք Է  Վերականգնել Մշակոյթի Ու Սփիւռքի Նախարարութիւնները. 
Վիրաւորական Է Սփիւռքի Հետ Աշխատել Յանձնակատարի Մակարդակով, 

Մշակոյթ Պահել՝ Բաժնի Կարգավիճակով

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Քորոնավիրուսային համա-
վարակը արդեն երկրորդ 
տարին է երկրներին թոյլ չի 

տալիս զբօսաշրջութեան  ոլորտում 
զարգանալ։ Շատ երկրներ դեռեւս 
իրենց սահմանները չեն բացել 
միջազգային զբօսաշրջիկների 
համար։ Յստակ կարելի է 
ասել, որ քորոնավիրուսային 
համավարակից ամենաշատը 
տուժել է հենց այս ոլորտը։ 
Իսկ Հայաստանում քանի որ 
զբօսաշրջութիւնը տնտեսութեան 
գերակայ ճիւղն էր, ամենամեծ հարուածն իր վրայ վերցրեց հենց այս ոլորտը։  
Շատ զբօսաշրջային կազմակերպութիւններ փակուեցին, սնանկացան, 
աշխատատեղեր կրճատուեցին։ Այդուհանդերձ, ոլորտի մասնագէտները 
կանխատեսում են՝ առաջիկայում հնարաւոր կլինի վերականգնել ոլորտը, 
քանի որ աշխարհը գնում է սահմանափակումների մեղմացմանը։ Թեմայի 
վերաբերեալ «Զարթօնք» օրաթերթը զրուցել է 1994 թուականից գործող 
«Աւարայր» թուրիստական ընկերութեան հիմնադիր, հիմնական 
մասնագիտութեամբ զինուորական, երկրորդ մասնագիտութեամբ՝ 
պատմաբան, արեւելագէտ եւ երրորդ մասնագիտութեամբ՝ թուրիզմի 
գիտակ, դասախօս Արկադի Սահակեանի հետ։ 
«Աւարայր» ՍՊԸ-ն հիմնադրուել է 1994 թուականին: Կազմակերպութիւնը 
զբաղւում է ներգնաթուրիզմի կազմակերպմամբ: Գործունութիւնը 
իրականացնում է 3 հիմնական ուղղութիւններով՝ մշակութային, արկածային։ 
Կորոնավիրուսային համավարակի սկզբում, երբ պիզնես միջավայրը 

կարելի է ասել յայտնուել էր փակու-
ղում, Արկադի Սահակեանը որոշեց 
Լոռու մարզի Փուշքինօ համայնքում 
գտնուող իր առանձնատունը 
դարձնել հիւրատուն՝ որպէս 
եկամտի լրացուցիչ աղբիւր։ Ինչ 
խօսք, յաջողուեց։ Սաղարթախիտ ու 
գեղեցիկ բնութիւնով շրջապատուած 
«Pushkino, Tatyana's guesthouse»-ը 
կարճ ժամանակում հասցրեց դառնալ 
շատերի սիրելի վայրը քաղաքից 
դուրս, որտեղ կարելի է պարզապէս 
վայելել բնութիւնն ու մաքուր օդը, 
կտրուել առօրեայ հոգսերից ու 
քաղաքի եռուզեռից։ 

 
- Պարոն Սահակեան, կը պատմէ՞ք, թէ ինչու՞ որոշեցիք հենց 
Փուշքինոյում ստեղծել հիւրատուն, ներդրում կատարել այս գիւղում։ 
-Կորոնավիրուսային համավարակի պատճառով, երբ զբօսաշրջութիւնը 
չէր գործում, որոշեցինք որպէս եկամտի աղբիւր օգտագործել Լոռու 
մարզի Փուշքինօ համայնքում գտնուող մեր ամառանոցը։ Տեղը շատ լաւն 
է, ոչ հեռու գտնւում է Դենդրոփարքը, անտառներով շրջապատուած։ 
Անցած տարուայ Մայիս ամսից այն սկսեց աշխատել որպէս հիւրատուն։ 
Հիւրատան անունն էլ հետեւեալ կերպ եղաւ՝ գիւղը ռուս գրող Փուշքինի 
անունով է, Թաթիանան էլ նրա հերոսուհին է։ Իմ կնոջս անունն էլ 
է Թաթիանա։ Այսպէս համընկաւ՝ «Pushkino, Tatyana's guesthouse»: 
Երիտասարդ տարիներին ես զբօսաշրջիկ եմ եղել, լեռնային թուրիզմով էի 
զբաղւում։ Նախասիրութիւնը հետագայում դարձաւ մասնագիտութիւն։ 
Մենք ընկերներով 1992 թուականին հիմնեցինք «Աւարայր» ընկերութիւնը, 
որը արցախեան պատերազմի ժամանակ ֆինանսական աջակցութիւն էր 

ցուցաբերում մեր ջոկատի տղաներին (Արկադի Սահակեանը «Մեծն Տիգրան» 
աշխարհազորային գնդի հետախուզութեան վաշտի հրամանատարն է եղել- 
խմբ.), ֆինանսական միջոցներ էր հայթայթում։ 1994 թուականին այն դարձաւ 
«Աւարայր» թուրիսթական ընկերութիւն։ 1994 թուականի սեպտեմբերի 
21-ից պաշտօնապէս գրանցուեց մեր ընկերութիւնը, որը զբաղւում է միայն 
ներգնաթուրիզմով։ 

- Քորոնավիրուսային համավարակը, գաղտնիք չէ, որ ամենամեծ 
հարուածը հասցրեց հենց զբօսաշրջային ոլորտին։ Հայաստանում 
զբօսաշրջութիւնը տնտեսութեան գերակայ ուղղութիւն է համարւում։ 
Որպէս ոլորտի մասնագէտ կարո՞ղ էք գնահատական տալ, թէ ինչ 
վիճակում է հիմա ոլորտը եւ վերակենդանացման ի՞նչ ծրագրեր, 
նախադրեալներ կան։ 
- Եթէ վերցնենք 2019 թուականի տուեալները 1 մլն 894 հազար զբօսաշրջիկ է 
այցելել Հայաստան։ Դա բաւական լաւ ցուցանիշ է։ Այո, զբօսաշրջութիւնը ՀՀ 
տնտեսութեան գերակայ ուղղութիւններից մէկն է օրէնքով։ Պէտք է նշել, որ 
զբօսաշրջութիւնն ամեն տարի իր կայուն՝ 15  տոկոս եկամուտն ապահովում 
է։ Անգամ, եթէ վերցնենք 2016 թուականը, երբ համաշխարհային տնտեսական 
ճգնաժամ էր, մենք կարողացանք 6 տոկոս աճ գրանցել։ Քորոնավիրուսի 
պատճառով հիմնականում տուժեց ներգնայ ու արտագնայ զբօ-
սաշրջութիւնը։ Ամբողջութեամբ փակուեց։ Եթէ չեմ սխալւում դեռ 70 տոկոսն է 
վերականգնուել։ Միւս կողմից դա նպաստեց ներքին զբօսաշրջութեան աճին։ 
Մարդիկ ստիպուած սկսեցին ճամփորդել Հայաստանի մէջ։ Դա նպաստեց 
ենթակառուցուածքների զարգացմանը։ 
Ներքին զբօսաշրջութեան զարգացմանն ուղղուած խթան էր նաեւ 
սոցփաթեթների մասին օրէնքը։ Պետական աշխատողները իրենց հասանելիք 
փաթեթներով կարող են Հայաստանում ու Արցախում ցանկացած տեղ 
հանգստանալ։ Մենք առաջարկ ենք արել, որ սոցփաթեթները տարածուեն 
ոչ միայն պետական աշխատողների, այլեւ՝ մասնաւոր հատուածի 
աշխատողների վրայ։ Առաջին հերթին դա անհաւասար պայմաններ է 
ստեղծում հասարակութեան մէջ։ Երկրորդ հերթին՝ մասնաւոր հատուածի 
շատ մեծ թուով աշխատողներ կան, որոնց ներգրաւումը կարող է մեծ 
զարկ լինել ներքին զբօսաշրջութեանը։ Մենք առաջարկել ենք, որ օրէնքով 
հնարաւորութիւն տրուի մասնաւոր հատուածի գործատէրերին իրենց 
աշխատակիցներին  տարեկան 200 հազար դրամի չափով փաթեթ առաջարկել, 
որը կը ճանաչուի որպէս ծախս։ Առաջին հայեացքից  կարող է թուալ, թէ 
դա մեծ հարուած է պիւտճէին, բայց  այդպէս չէ։ Այդ գումարները մնում են 
երկրում, աւելին այդ գումարներից հարկեր են վճարւում, հաւասարաչափ 
բաշխւում է մարզերում։ Այդ սոցփաթեթները հնարաւորութիւն են տալիս նաեւ 
մրցունակ պայմաններ ստեղծել ոլորտում։ Եկէք չմոռանանք, որ Հայաստանում 
650 հազար մարդ աշխատում է մասնաւոր սեկտորում կամ ինքնազբաղուած 
է։ Եթէ 650 հազարի կէսն էլ համաձայնի տարեկան 200 հազար դրամ 
տրամադրել իր աշխատողին որպէս պարգեւատրում սոցփաթեթի տեսքով, 
ապա դա տարեկան կը կազմի 6 մլրդ դրամի շրջանառութիւն ներքին 
զբօսաշրջութեան մէջ։ Դա մեծ զարկ կը լինի ոլորտին։ Եւ եկէք չմոռանանք, որ 
զբօսաշրջիկը իր գրպանից եւս ծախսում է, բացի սոցփաթեթի շրջանակում 
ծախսուող գումարը։ Այս օրէնքը հնարաւորութիւն կտայ նաեւ որոշ չափով 
ստուերային գումարները բերել հարկային սպիտակ դաշտ։ Գաղտնիք չէ, 
որ շատ գործատուներ պարգեւատրում են իրենց աշխատողներին, սակայն 
դա ցոյց չեն տալիս, որովհետեւ կա եկամտային հարկ, այլ հարկեր։ Մեր 
առաջարկած այս տարբերակով պիւտճէի սպիտակ շուկան կը աւելանայ։ 

- Որ՞ երկրների հետ է բացուել զբօսաշրջութիւնը։ Հայաստան 
հիմնականում ո՞ր երկրներից են զբօսաշրջիկներ այցելում։ 
- Այս պահին հիմնականում Ռուսաստանի հետ։ Այնտեղից կա կանոնաւոր 
չուերթներ։ Կրպես կազմակերպուած հոսքեր մի փոքր Իսրայէլի շուկան է 
վերականգնուել։ Արդեն մէկ-երկու խումբ այցելել է Հայաստան։ Հայաստանը 
դեռ պէտք է կարմիր ցուցակից դուրս գայ, որ հնարաւոր լինի խօսել 
զբօսաշրջութեան վերջնական վերականգնման մասին։ Կարճ ժամանակ 
առաջ է Հայաստանը յայտնուել դեղին ցուցակում։
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«Եւ այդ լոյսին, այդ յոյսի՛ն մէջ կը 
տեսնեմ, 

Բացուած ընդդէմ ովկիանէն 
ժանտադէմ, 

Հայ Հոգիին հողմակոծ ծա՛ռը 
վըսեմ...:» 

Վահան Թէքէեան «Հայ Հոգիին» 

2020-2021 տարեշրջանը դիմաւոր-
եցինք մեծ յոյսերով եւ բազմապիսի 
նոր ակնկալիքներով, ինչպէս 
նաեւ շարունակուող «Քորոնա» 
պսակաձեւ ժահրով, որ կայծակնա-
յին արագութեամբ կը շարունակէ 
անդամալուծել աշխարհը, 
խառնաշփոթ վիճակի հասցնելով 
համայն ժողովուրդը: Աւելին, 
Լիբանանեան գետնի վրայ աւելցաւ 
ընկերատնտեսական ճգնաժամը, 
որ ազդեց նաեւ կրթական 
ոլորտին վրայ: Երկրին մէջ գործող 
վարժարանները, ներառեալ Վահան 
Թէքէեան Միջն. Վարժարանը քայլ 
պահելու համար տեղի ունեցած 
վիճակին, ապահովելու համար անոր 
աշակերտներուն ուսման հեզասահ 
ընթացքը ապահով եւ տնային առողջ 
միջավայրին մէջ, շարունակեց 
առցանց դասաւանդման 
հարթակի օգտագործումը այս 
նոր ուսումնաշրջանին: Ուստի 
վերոնշեալ բանաստեղծին խօսքերը 
ապացոյց են տարուող անխոնջ 
աշխատանքներուն «հողմակոծ 
ծառը» փրկելու եւ անսասան պահելու 
համար: Աւելին, Օգոստոս 4-ին տեղի 
ունեցած Պէյրութի նաւահանգիստի 
հզօր պայթումը առ աւելի խորացուց 

առհասարակ Լիբանանցի ժողո-
վուրդի կենսակերպի եւ ապրե-
լակերպի իրավիճակը, որուն 
անմասն չմնաց երկրին հայ 
համայնքը: Ուստի, արտասովոր 
այս տարեշրջանը կը փակուի 
յաջող ընթացքով՝ մեծ ակնկալիքով, 
որ երկրէն ներս աստիճանաբար 
կը հաստատուի խաղաղութիւն 
եւ առողջ ապրելակերպ, գալիք 
տարեշրջանը սկսելու վարժարանիս 
վերանորոգուած դասարաններէ 
ներս: 
Շաբաթ 3 Յուլիս 2021, կէսօրէ ետք 
ժամը 5:00-ին, «Յակոբ Պարսամեան» 
սրահէն ներս տեղի ունեցաւ 2020-
2021 տարեշրջանի ամավերջի 
հանդիսութիւնն ու վկայականաց 
բաշխումը հովանաւորութեամբ 
վարժարանիս հոգաբարձութեան, 
ներկայութեամբ Ողբացեալ Ընկ. 
Կարապետ Պապահէքեանի 
դստրեր՝ Ազնուափայլ Տիկ. Ճէնի 
Պապահէքեանի եւ Տիկ. Սօսի 
Պապահէքեան Գալինճեանի, 
ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմինի 
Ատենապետ Ընկ. Յակոբ 
Գասարճեանի եւ անդամներու, 
վարժարանիս Հոգաբարձութեան 
Ատենապետ՝ Տոքթ. Յովիկ 
Վարդանեանի եւ անդամներու, 
ուսուցչակազմին եւ շրջանաւարտ 
աշակերտներու ծնողներուն: Սոյն 
հանդիսութիւնը նաեւ սփռուեցաւ 
առցանց վարժարանիս դիմատետրի 
էջէն:
Լիբանանի, Հայաստանի ու 
Վարժարանի քայլերգները յոտնկայս 
ունկնդրելէ ետք, ներկաները մէկ 
վայրկեան յոտնկայս լռութեամբ 
յարգեցին «Քորոնա» պսակաձեւ 
ժահրի պատճառով կեանքէն առյաւէտ 
հեռացած Պէյրութի Վահան Թէքէեան 
Միջն. Վարժարանի  հիմնադիրներէն՝ 
Ընկ. Կարապետ Պապահէքեանի, 
հոգաբարձութեան անդամ Ընկ. 
Տոքթ. Վազգէն Ժամկոչեանի եւ 
երկարամեայ ուսուցչուհի Տիկ. 

Սիրուն Շալվարճեանի անթառամ 
յիշատակը, որմէ ետք հայագիտական 
նիւթերու ուսուցիչ Պրն. Աւետիս 
Տիպան Վահան Թէքէեան Միջն. 
վարժարանի ողջ անձնակազմին 
անունով ներկաները ողջունեց 
Եօթանասունամեակի վկայականաց 
բաշխման հանդիսութեան առիթով որ 
կրեց Ընկ. Կարապետ Պապահէքեան 
սերունդ անունը: 

Յարգելի ուսուցիչը իր բացման 
խօսքին ընդմէջէն անդրադարձաւ 
երկրին ու ժողովուրդին ապրած 
անսահման տագնապներուն, 
շեշտելով վարժարանի անձնա-
կազմին տարած անտրտունջ եւ 
անխոնջ աշխատանքը յանուն 
աշակերտներուն կրթական 
ընթացքը վառ ու  շարունակական 
պահելու եւ յաղթական աւարտին 
հասցնելու համար, 2020-2021 
տարեշրջանը գրեթէ անցընելով 
առցանց ուսուցմամբ, օգտագործելով 
արդի արհեստավարժութեան 
նորագոյն ծրագիրները: Ապա խօսքը 
աւելցնելով ըսաւ. «Կը հաւատանք, որ 
իւրաքանչիւր դժուարութիւն կարելի 
է յաղթահարել աննկուն կամքով, 
համբերութեամբ ու յարատեւ 
աշխատանքով: Վահան Թէքէեան 
Վարժարանը մնալով հոգեմտաւոր 
կրթադաստիարակչութեամբ վառ 
ու շէնշող օճախ, յարատեւօրէն 
դաստիարակած ու ջամբած է 
ազգային արժէքներով տոգորուած 

հարուստ հունձք, որոնք մեծապէս 
սատարած են հայապահպանման 
գործին՝ սփիւռքի տարածքին: 
Հետեւաբար, հայրենիքի կերտման 
մէջ հիմնական դերակատարութիւն 
ունին ուսումն ու կրթութիւնը, որոնք 
պարզապէս սորվելու եւ ամբարելու 
համար չեն, այլ` մեր կեանքի 
զարգացման համար այն վերածելու 
ներդրումի եւ հետեւողական  
հաստատական բարգաւաճման: »
 Բացման խօսքէն ետք վարժարանիս 
ծաղիկ դասարանի աշակերտները 
ներկայացուցին գեղեցկաժիր պար 
մը հայրենի փոքրիկն երգչուհի՝ 
Լիտուշիկի կատարողութեամբ:

Վերոնշեալ արարողութենէն ետք, 
տեղի ունեցաւ վարժարանիս շրջա-
նաւարտներու՝ Մանկապարտէզի 
Ծաղիկ դասարանի, Նախակրթարան  
Զ. եւ Միջն. Գ. դասարաններու աշա-
կերտութեան հպարտ քայլարշաւը 
ոգեւորիչ երաժշտութեան ներքոյ, 
որուն ընթացքին, անոնք վարդեր 
նուիրեցին իրենց սիրելի ծնողներուն: 
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«Ժամանակ»/Պոլիս
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Սոյն արարողութենէ ետք, բեմին 
վրայ արտասանուեցան Ծաղիկ 
դասարանի աշակերտներու 
կողմէ հրաժեշտի յուզախառն ու 
յուսադրիչ խօսքեր, որուն յաջորդեց 
Անգլերէն լեզուով ուղերձը նախ. Զ. 
Դասարանի ընթացաւարտ՝ Փաթիլ 
Փափազեանի կատարմամբ, իսկ 
Միջն. Գ. դասարանի հրաժեշտի 
խօսքը Հայերէն լեզուով փոխանցեց 
շրջանաւարտ՝  Մարիամ Հաժ Ալի:  
«Երբ կը հեռանանք, կը հաւատանք, 
որ վաղը, վստահաբար, մեր առջեւ 
պիտի պատնէշուին դժուար 
հանգրուաններ... սակայն, մեզի 
աւանդուած կամքի ու հաւատքի 
դասը, պիտի ուղղէ՛ մեզ՝ հասնելու 
համար լուսաւոր ապագային ու 
մենք պիտի գործնականացնենք  մեր 
խոստումները... յիշելով լուսաշող 
տաճար դարձած Վահան Թէքէեան 
վարժարանը:» երախտագիտութեան 
խօսքով արտայայտուեցան մեր 
սիրելի աշակերտները:
Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ վարժա-
րանիս երկարամեայ տնօրէնուհի՝ 
Տիկ.  Կալինա Շեմեմեան Նաճա-
րեանը փոխանցելու համար 
կրթական խօսքը: 

 Ազնուափայլ Տնօրէնուհին իր խօսքի 
սկզբնաւորութեան անդրադարձաւ 
տիպար հօր, խոնարհ մարդու, 
հաւատարիմ եւ բարեխնամ ազգա-
յին գործիչի, օրինակելի եւ անխոնջ 
ղեկավարի,  Ընկ. Կարապետ 
Պապահեքեանի յիշատակին 
նուիրուած աւարտական միացեալ 
հանդիսութեան, ինչպէս նաեւ 
արժանի յարգանքը մատուցելու ԹՄՄ 
Հիմնադիրներու Մարմնի նախկին 
Ատենապետին, վարժարանիս 
երկարամեայ Հոգաբարձութեան 
նախկին Անդամին, որուն կեանքն 
ու բեղուն վաստակը խտացուեցաւ 

մէկ բառով՝ ՄԱՐԴ (գլխագիր 
մարդ) արժանավայել տիտղոսով: 
«Ընկ. Կարապետ Պապահեքեան՝ 
իր փոխանցած գաղափարներով, 
եղաւ Պէյրութի Վ.Թ.Վ.-ի մեծ 
ընտանիքին պատասխանատու 
անհատը, մշտարթուն պաշտպանը, 
որ անձնուիրաբար սատար 
հանդիսացաւ վարժարանիս 
առաքելութեան ու վերելքին: 
Միաժամանակ, իր վայելած 
հեղինակութեամբ, գաղափարական 
մեծ շտեմարանով, մտաւորական 
ղեկավարի փայլուն հմայքով նոր 
որակ տուաւ վարժարանիս» ըսաւ 
վարժարանիս տնօրէնուհին իր 
խօսքին մէջ: Ապա աւելցնելով ըսաւ. 
«Հետեւաբար, կ’արժէ որ Պէյրութի 
Վահան Թէքէեան Վարժարանի մէջ 
հասակ առնող մատաղ սերունդը 
Ընկ. Կարապետ Պապահեքեանի 
բարի նկարագրով ճանչնայ ինքզինք 
եւ կարենայ շարունակել անոր 
ուղիով՝ հեռատես, հոգատար, 
հաւատարիմ, սկզբունքային ու 
հանդուրժող նկարագրով ծառայելու 
յանուն հայ ժողովուրդի ու հայրենիքի 
բարգաւաճման ու հզօրացման, եւ 
միեւնոյն ժամանակ զինուի արդի 
գիտելիքներով որպէսզի ապագային 
կարենայ դիմագրաւել կեանքի 
յառաջացուցած խոչընդոտները:» 
Ապա հակիրճ գիծերուն մէջ 
անդրադարձաւ բոլորին մօտ 
«Քորոնա» պսակաձեւ ժահրի 
պատճառով շարունակաբար 
յառաջացող մտահոգութեան, ի 
մասնաւորի մեր աշակերտներուն, 
որոնք դպրոցական վերջին 2 
տարիներուն մեծապէս ազդուեցան 
այս համաշխարհային ճգնաժամէն: 
Սակայն շատ բան սորվեցան 
այս դժուար փորձառութենէն. 
այս վերջին արտասովոր 
մարտահրաւէրէն:  Շարունակելով 
խօսքը, ան արժեւորեց վարժարանիս 
եօթանասուն տարիներու ունեցած 
դերն ու վաստակը մասնաւորապէս 
Լիբանանահայ կեանքէն ներս, յոյս 
յայտնելով, որ անցնող տարեշրջանին 
շարունակելով առցանց դասա-
ւանդման ուսումնաձեւը, վարժա-
րանս կարողացաւ շարունակել 
եւ աւարտին հասցնել կրթական 
տարեշրջանը: Հետեւաբար, ան 
կոչ ուղղեց համայն թէքէեանցինե-
րուն այս հաստատութիւնը հզօր 
պահելու, պատրաստելու համար 
ինքնավստահ, պահանջատէր 
ու գիտակից հայ անհատներ: 
Տնօրէնուհին իր խօսքին ընդմէջէն 
շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր 
անոնց, որոնք նեցուկ կանգնեցան 
ու կը շարունակեն կանգնիլ վարժա-
րանիս բարգաւաճման, ի մասնաւորի 

Լիբանանի ԹՄՄ Հիմնադիրներու 
Մարմնին իրենց հայրական մեծ 
սիրոյ եւ հոգատարութեան, ինչպէս 
նաեւ ԹՄՄ Ամերիկայի եւ Գանատա-
յի Կեդրոնական վարչութեան 
անսահման գուրգուրանքին եւ 
կատարած իշխանական նուիրա-
տուութեան, որուն շնորհիւ կարելի 
եղաւ շրջանցել վարժարանիս 
դիմագրաւած տնտեսական 
տագնապը: Ապա իր խօսքը ուղղեց 
շրջանաւարտներուն քաջալերանքի 
խօսքեր յղելով բոլորին, որոնք անցնող 
տարեշրջանին ընկերատնտե-
սական եւ կրթական դժուարին 
պայմաններուն, կարողութիւնը 
ունեցան վառ ու բարձր պահել 
վարժարանիս 70 ամեայ ջահը եւ 
հիմնադիրներուն սուրբ նպատակի 
ծառայելու յանձնառութիւնը: 

Ազնուափայլ Տնօրէնուհին ցաւով 
անդրադարձաւ Օգոստոս 4 2020-
ի Պէյրութի նաւահանգիստի հզօր 
պայթումի հետեւանքներուն ըսելով. 
« Անցնող ամիսները Պէյրութի 
Վահան Թէքէեան Վարժարանի 
մեծ ընտանիքին համար եղաւ 
շատ դժուար՝ բարոյապէս եւ 
նիւթապէս: Կորսնցուցինք մեր 
սիրելիներէն՝ վարժարանիս 
հիմնադիրներէն ընկ. Կարապետ 
Պապահեքեանը, վարժարանիս 
հոգաբարձութեան անդամ ընկ. 
Տոքթ. Վազգէն Ժամկոչեանը, ինչպէս 
նաեւ վարժարանիս վաստակա-

ւոր ուսուցչուհի Տիկ. Սիրուն 
Շալվարճեանը: Թող Աստուած 
լոյսերու մէջ հանգչեցնէ իրենց 
հոգիները, արժանանալով երկնային 
արքայութեան: Օգոստոս 4-ին, խումբ 
մը ուսուցչուհիներ կ.ե. ժամը 3:00-ին 
կը վերադառնան իրենց տուները 
աւարտելէ ետք իրենց սահմանուած 
յաւելեալ աշխատանքները վարժա-
րանիս Յակոբ Պարսամեան սրահէն 
ներս: Եւ նոյն օրը, քանի մը ժամ 
ետք, երեկոյեան ժամը 6:07-ին 
հսկայական պայթում մը ցնցեց 
Պէյրութի նաւահանգիստը, որուն 
պատճառով ամբողջ մայրաքաղաքին 
մէջ իր արուարձաններով, վնասներ 
եւ աւերներ արձանագրուեցան: 
Նաւահանգիստն ու անոր շրջա-
կայքը ամբողջութեամբ քանդուե-
ցան՝ արձանագրելով մարդկային 
եւ նիւթական ծանր վնասներ: 
Տնտեսական ծանր տագնապ եւ 
ամբողջ աշխարհին նման ‘’Քորոնա’’ 
համաճարակը դիմագրաւող 
լիբանանցին նոր ցնցում մը 
ապրեցաւ այս պայթումին իբրեւ 
հետեւանք: Հազար փառք, որ 
Վահան Թէքէեան Վարժարանի 
մեծ ընտանիքին անդամներս 
մնացինք անվտանգ, սակայն 
նաւահանգիստէն քիչ հեռու, Պուրճ 
համուտի շրջանը գտնուող Թէքէեան 
դպրոցն ու իր հիմնադրութեան օրէն 
վարժարանս հովանաւորող Թէքէեան 
Մշակութային Միութեան կեդրոնը 
Ժմմէյզիի շրջանը հսկայական 
վնասներ կրեցին այս պայթիւնին:» 
Տնօրէնուհին՝ Պէյրութի Վահան 
Թէքէեան Վարժարանի մեծ ընտա-
նիքին անունով յաջողութիւն մաղթեց 
վարժարանիս շատ սիրելի ու ժրաջան 
քարտուղարուհիին՝ Տիկ. Քնար 
Քիւփճեանին, որ իր ընտանիքին 
հետ պիտի մեկնի հայրենիք:



Ոõñµ³Ã / 09.07.2021  06

Սկիզբը Էջ 03

Մեր Կորուստները Միջազգային Èáõñ»ñ

Մահացած է Տուտուկահար 
Ջիւան Գասպարեանը

 Այստեղ զբօսաշրջիկ չի գայ այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը չի 
յայտնուել կանաչ ցուցակում։ Ինչքան էլ մենք ասենք, որ մեզ մօտ ամեն ինչ 
լաւ է, բայց մենք այս պահին ընդամէնը 20 հազար հոգի պատուաստուած 
ունենք։ Դա արդեն ցուցանիշ է, որը զբօսաշրջային մատակարար (donor) 
հանդիսացող երկրների համար լուրջ չէ։ Եթէ ուզում ենք վերականգնել 
զբօսաշրջութիւնը, պէտք է պետութիւնը լուրջ քարոզչութիւն իրականացնի 
պատուաստումների հարցում։ Պետութիւնը չունի նաեւ միասնական յստակ 
քաղաքականութիւն Հայաստան այցելող զբօսաշրջիկների մասով։ 

- Հայաստանն ինչո՞վ է գրաւում զբօսաշրջիկներին։ 
- Ինչքան էլ Հայաստանը հին պետութիւն է, որպէս զբօսաշրջային ուղղութիւն 
մենք նոր ենք։ Առաջին հերթին այդ նոր լինելն է գրաւում։ Մենք ունենք որոշակի 
վարկանիշ։ Օրինակ, Ֆրանսիայում հայերին ճանաչում են, Գերմանիայում 
հայ անունը ծանօթ է, մշակութային կապեր կան Պավարիայի հետ, որոնք 
օժանդակում են Հայաստան այցելութիւններին։ Այսինքն՝ Հայաստանը գրաւում 
է որպէս նոր ուղղութիւն եւ որպէս պատմական հին երկիր։ «Հայաստան» 
բառը չէ, բայց  «Արմենիա» բառը շատ ծանօթ է, մարդկանց ականջում 
է եղել։ Շատ կարեւոր է նաեւ մեր մշակութային առանձնայատկութիւնը։ 
Լինելով կիսով չափ եւրոպացի, կիսով չափ ասիական մշակոյթի կրող, մենք 
կարողացել ենք պահպանել մեր մշակոյթը՝ գրականութեան, երաժշտութեան 
եւ այլ առումով։ Իհարկէ, մենք այսօր լուրջ խնդիր ունենք մշակոյթի 
պահպանման տեսանկիւնից։ Համաշխարհայնացման պայմաններում 
տարածուող անհասկանալի մշակոյթների խառնարանում մենք կը կորենք։ 
Մեր կողքին կան աւելի հզօր երկրներ, որոնք մեծ ուրախութեամբ կ՛ոչնչացնեն 
մեզ մեր մշակույթի հետ, առանց զէնքի, տրորելով ու խառնելով միւս 
մշակոյթների հետ։ 

- Որպէս ազգ, պետութիւն, ի՞նչ պէտք է անենք դա թոյլ չտալու համար։ 
- Առաջին հերթին պէտք է վերականգնել մշակոյթի նախարարութիւնը, ոչ թէ 
այս խայտառակ նախարարութիւնը թողնենք, որի մէջ ինչ ասես կա՝ մշակոյթ, 
սփորթ, գիտութիւն, կրթութիւն, երիտասարդութիւն։ Կարող ենք շարքը 
շարունակել՝ գիւղատնտեսութիւն, անասնապահութիւն եւ այլն, Ամեն ինչ 
բերենք մի տեղում իրար մէջ։ Այս երեք տարուայ մէջ մենք լուրջ մշակութային 
հարուածներ ենք կրել։ Պէտք է շատ յստակ մշակոյթի պահպանման 
քաղաքականութիւն մշակել ու առաջ տանել։ Եթէ չես պաշտպանում մշակոյթը, 
տարիների ընթացքում այն  կորում է։ Հիմա ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ում արշաւ է սկսուել։ 
Մէկը հացն է տանում, միւսը լաւաշը, տոլման, հարիսան, վաղը ղափաման 
կտանեն՝՝ ու կը պարզուի, որ մենք ազգային ոչ մի բան չունենք։ Դրա համար 
պէտք է ունենալ հզօր ղեկավարութիւն ու պետական ծրագիր։ Մշակոյթը 
պէտք է լինի ազգային ինքնութիւնը հաստատելու, պահպանելու գործիքը։ 
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Շտապ Պէտք Է  Վերականգնել Մշակոյթի Ու Սփիւռքի Նախարարութիւնները...
Զբօսաշրջութիւնում եւս շատ կարեւոր է մշակոյթի դերը։ Պէտք է պետական 
յստակ քաղաքականութիւն լինի նաեւ զբօսաշրջային ընկերութիւնների 
համար, ուղեվարների (կիտ) համար, ովքեր զբօսաշրջիկներին ներկայացնում 
են մեր մշակոյթը։ Նրանք պէտք է իմանան, թէ ինչը կարելի է խօսել երկրի 
մասին, ինչը՝ ոչ։ Մենք դէպքեր ենք հանդիպել, որ զբօսաշրջիկներին 
ուղեվարները ներկայացրել են, օրինակ, մեր բանակի մօտաւոր թուաքականը, 
ազգային անվտանգութեան առնչուող շատ հարցեր։ Դրանք պէտք է 
արգելուեն։ Ու պետութեան կողմից պէտք է լինեն յստակ տեղեկութիւններ, 
որոնք իրաւունք ունի ուղեվարը փոխանցել իր զբօսաշրջիկներին։ Դրա 
համար մեզ անհրաժեշտ է  մշակոյթի նախարարութիւնը, որը կը զբաղուի 
այդ հարցերով։ 

- Հայաստանում զբօսաշրջութեան զարգացման գործում ի՞նչ տեղ ունի 
հայկական բազմամիլիոնանոց Սփիւռքը։ Արդեօք Սփիւռքի ներուժը 
օգտագործւո՞ւմ է ի օգուտ Հայաստանի այս առումով։ 
- Չմոռանանք, որ մենք 11-12 մլն հայ ենք աշխարհում։ Եթէ իրական թուերով 
խօսենք Հայաստանում 2,5 միլիոնից աւել հայ չի մնացել։ Ստացւում է՝ 8-8,5 
մլն հայ դրսում է ապրում, մօտ մէկ միլիոնը չի ճանաչում իր ինքնութիւնը, 
Այդ պայմաններում, մենք, լինելով 2,5 միլիոնանոց պետութիւն, պարտաւոր 
ենք ունենալ լուրջ լիազօրութիւններով օժտուած կառոյց, որը կ՛աշխատի 
դրսում գտնուող հայերի հետ։ Բայց ոչ երբեք յանձնակատարի մակարդակով։ 
Դա վիրաւորական է։ Չի կարելի նման բան անել։ Սովետական ժամանակ 
սփիւռքի կոմիտէ կար, լուրջ մասնագէտներով։ Ինչպէս սիրում են ասել՝ 
նախկինների ժամանակ էլ Հայաստանում կար Սփիւռքի նախարարութիւն, 
որը վատ չէր աշխատում։ Որոշ տգէտներ ասում էին՝ դա սպասարկում է 
Հրանուշ Յակոբեանին։ Դա տգիտութիւն է։ Հրանուշ Յակոբեանը վա՞տ էր 
աշխատում, հանէիք, բերէիք ուրիշ լաւ աշխատող մարդ։ Ոչ ոք չի ասում այդ 
նախարարութիւնը Հրանուշ Յակոբեանինն է կամ Պօղոս Պօղոսեանինը։ Լուրջ 
չէ Սփիւռքը դիտարկել յանձնակատարի մակարդակով։ Մեր պետութիւնից 4 
անգամ աւելի շատ մարդ դրսում է ապրում ու մենք սփիւռքի հետ աշխատում 
ենք յանձնակատարի մակարդակով։ Մենք ունենք հսկայ պետականաշէն 
գաղութներ։ Օրինակ Լիբանանի, Սիրիայի, Յորդանանի, Ռուսաստանի 
գաղութը։ Իրենց հետ չի կարող յանձնակատարով աշխատել։ Իրենց հետ 
աշխատող կառոյցը պէտք է լինի լուրջ լիազօրութիւններով օժտուած։ Մենք 
շատ լուրջ հարցեր կարող ենք լուծել Սփիւռքի միջոցով։ Սփիւռքն էլ է յոգնել 
արդեն այս իրավիճակից։ Նրանց միայն  դիտել որպէս ֆինանսի աղբիւր 
ճիշտ չէ։ Նրանք էլ այս երկրում պէտք է ունենան ընտրելու ու ընտրուելու 
իրաւունք։ Նրանք էլ պէտք է Հայաստանում ունենան այն իրաւունքներն 
ու պարտականութիւնները, որոնք ունեն ՀՀ միւս քաղաքացիները։ Եթէ 
ամփոփենք, ապա մենք շատ խնդիրներ ունենք լուծելու։ Անելիքներ շատ կան։

- Շնորհակալ եմ հարցազրոյցի համար։ 

Մահացած է նշանաւոր տուտուկահար եւ երգահան Ջիւան Գասպարեանը։ 
Այս մասին Facebook-ի իր էջով յայտնած է տուտուկահարի թոռնիկը՝ Ջիւան 
Գասպարեան կրտսերը։
«Շատ մեծ ցաւով կը գրեմ մեծ կորուստիս մասին։ Աստուած հոգիդ լուսաւոր 
երկնքի մէջ պահէ»,- գրած է Ջիւան Գասպարեան կրտսերը։

Եւրոպական Միութենէն Յատկացում Հայաստանին
Եւրոմիութիւնը 1,6 միլիառ եւրօ պիտի յատկացնէ Հայաստանի մէջ 
«առաջնահերթ յատուկ ծրագրերու» իրականացման, որոնք ուղղուած են 
երկրին մէջ տնտեսական աճ ապահովելուն եւ աշխատատեղերու աւելացման: 
Իսկ ընդհանուր առմամբ, Եւրոմիութիւնը այս ծրագրի ներքոյ կրնայ 2,6 միլիառ 
եւրօ հաւաքագրել Հայաստանի համար:
 Այս մասին 9 Յուլիսին Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորեանի 
հետ համատեղ յայտարարութիւններու ժամանակ ըսած է Եւրոպական 
յանձնաժողովի հարեւանութեան եւ ընդլայնման հարցերով յանձնակատար 
Օլիվըր Վարհէին՝ նշելով, որ Հայաստան կատարած իր այցելութեան նպա-
տակը տնտեսական եւ նիւթական ներդրումներու այն մեծ փաթեթն է, որ ինք 
իր հետ բերած է որպէս նուէր հիւրընկալող հայկական կողմին:
«Կը կարծեմ՝ այս ծրագիրը լրջագոյն հնարաւորութիւն կը ստեղծէ Հայաստանի 
համար, եւ ես լիայոյս եմ, որ մենք կրնանք վարչապետի եւ փոխվարչապետի 
հետ աշխոյժօրէն աշխատիլ, որպէսզի սա իրականութիւն դառնայ: Արդիւնքներն 
ապահովելու համար 4 տարի ժամանակ ունինք: Ես իմ կողմէս պատրաստ 
եմ», - նշած է Օլիվըր Վարհէին:
Ան աւելցուցած է՝ պատրաստ են շատ մեծ չափի ներդրումը շատ գործնական 
ձեւով իրագործել Հայաստանի տնտեսական վերականգնման համար՝ Արեւե-
լեան գործընկերութեան ողջ տարածաշրջանի հետ:
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ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
(1926 – 2020)

«Անվերնագիր»

ՄՇԱԿՈՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑՈÚՑ

Սուրբ են դաշտերն զորս դու գործես,
Ճակտիդ արեամբ քրտամբ ցօղուած,
Չլինի մոռանաս թողուս չուես,
Անդ է միայն քո ազատ հաց...

«Մասիս» Շաբաթաթերթ, 19 
Յունուար 1885 էջ 14

092021
ÚՈՒÈԻՍ

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 

Ան անցնող 19 տարիներուն մեծ նուիրումով 
աշխատած է վարժարանիս մեծ ընտանիքին 
համար ու եղած «միշտ պատրաստ:»: Ինչպէս 
նաեւ բարի երթ մաղթեց վարժարանիս վաստակա-
շատ ուսուցչուհի՝ Տիկ. Շաքէ Տոմպուրեանին, 
ինչպէս նաեւ ընդհանուր հերթապահ Պրն. 
Սագապետոյեանին, որ քանի մը ամիս ետք պիտի 
մեկնի Լիբանանէն: 
Վաստակաշատ Տնօրէնուհին յաջորդաբար 
յատուկ շնորհակալական խօսքերով պատուեց 
ԹՄՄ Ամերիկայի ու Գանատայի Կեդրոնական 
վարչութեան, ինչպէս նաեւ Տէր եւ Տիկ Սէմ եւ Սիլվա 
Սիմոնեաններուն՝ իրենց կատարած իշխանական 
նուիրատուութեան, նաեւ վարժարանիս նեցուկ 
կանգնող բոլոր բարերարներուն, շրջանա-
ւարտներուն ու բարեկամներուն, որոնք 
նուիրատուութիւններու կամ այլ տեսակի օժանդա-
կութիւններու ճամբով, թիկունք կանգնեցան մեր 
դպրոցին եւ բոլորին նեցուկին շնորհիւ կարելի 
եղաւ շարունակել վարժարանիս յաղթական 
գոյերթը նամանաւանդ Օգոստոս 4-ի՝ Պէյրութի 
նաւահանգիստի պայթումին հետեւանքով 
յառաջացած հսկայական աւերէն ետք:

Խօսքի աւարտին, վաստակաշատ տնօրէնուհին 
ցաւով ակնարկեց իր պաշտօնի դադարեցման 
մասին ըսելով՝ «19  երկար տարիներ ծառայելէ 
ետք իմ սիրելի վարժարանիս՝ Պէյրութի Վահան 
Թէքէեան Վարժարանին որպէս Գիտութեան 
ուսուցիչ եւ ապա 10  տարի որպէս տնօրէն: 
Այսօր, վերջին անգամ ըլլալով կը կանգնիմ ձեր 
առջեւ հրաժեշտ տալու ձեր բոլորին՝ աշակերտ-
ծնողք-պաշտօնէութիւն-պատասխանատու, 
որովհետեւ Լիբանանի վերջին տարիներու դաժան 
պայմաններու հետեւանքով մօտ օրէն ընտանիքիս 
հետ կը մեկնիմ Լիբանանէն, սակայն հոգուով, 
սրտով եւ միտքով միշտ պատրաստ աջակցելու եւ 
կարելիութեանս սահմաններուն մէջ օժանդակելու 
իմ սիրելի դպրոցիս:»
Կրթական խօսքին յաջորդեց ԹՄՄ Հիմնադիրներու 
Մարմնի Ատենադպրուհի Տիկ. Անի Լաչինեան-
Մակարեանի սրտի խօսքը, ուր ան ջերմօրէն 
լուսաբանեց եւ գնահատեց վարժարանիս տարած 
բեղուն գործունէութիւնը, կարեւորեց վարժարա-
նիս ողջ անձնակազմին ցուցաբերած քրտնա-
ջան աշխատանքը, մանաւանդ մատնանշելով 
վարժարանիս վաստակաշատ տնօրէնուհի Տիկ. 
Կալինա Շեմեմեան Նաճարեանի ներբերած 
բազմավաստակ եւ անխոնջ աշխատանքը, զինք 
պարգեւատրելով ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի 
կողմէ պատրաստուած յատուկ գնահատանքի 
վահանակով, որուն յանձնումին մասնակցեցաւ 
նաեւ Հիմնադիրներու Մարմնի Ատենապետ՝ 

Ընկ. Յակոբ Գասարճեանը եւ վարժարանիս 
Հոգաբարձութեան Ատենապետ՝ Տոքթ. Յովիկ 
Վարդանեանը: Սոյն արարողութենէ ետք, Տիկ. 
Լաչինեան մեծ ուրախութեամբ ներկաներուն 
շնորհեց վարժարանիս նորանշանակ տնօրէնուհի, 
վարժարանիս բծախնդիր երիտասարդ ուսուցչու-
հի Տիկ. Սեւանա Սեմերճեան-Տարագճեանին, 
որ ձեռնհասօրէն պիտի վարէ վարժարանիս 
տնօրէնութիւնը յաջորդական տարեշրջաններուն:
Հուսկ, տեղի ունեցաւ վկայականներու բաշխման 
արարողութիւնը, որուն ընթացքին յաջորդաբար 
բեմ հրաւիրուեցան Ազնուափայլ՝ Տիկ. Ճէնի 
Պապահէքեան, Տիկ. Սօսի Պապահէքեան 
Գալինճեան, Թ.Մ.Մ Հիմնադիրներու Մարմնի 
Ատենապետ՝ Ընկ. Յակոբ Գասարճեան, 
Հոգաբարձութեան Ատենապետ՝ Տոքթ. Յովիկ 
Վարդանեան, վարժարանիս Տնօրէնուհին, 
ինչպէս նաեւ շրջանաւարտ կարգերու դաստիա-
րակներուն՝ Մանկապարտիզպանուհի 
Տիկ. Վերա Հաննա, Տիկ. Ռիթա Թամուկեան 
(դաստիարակ Նախ Զ. Դասարանի) եւ Տիկ. 
Սեւանա Սեմերճեան-Տարագճեան (դաստիարակ 
Միջն. Գ. դասարանի), ապա տեղի ունեցաւ 
մրցանակաբաշխութիւն, որուն յաջորդեց յատուկ 
անակնկալ պատրաստուած վարժարանիս 
հոգաբարձութեան եւ տնօրէնութեան կողմէ, ուր 
ծաղկեփնջեր յանձնուեցան երեք պաշտօնեանե-
րու՝ վարժարանիս երկարամեայ վաստակաշատ 
քարտուղարուհի Տիկ. Քնար Քիւփճեանին, 
մանկապարտէզի ժրաջան ուսուցչուհի Տիկ. Շաքէ 
Տոմպուրեանին եւ վաստակաշատ ընդհանուր 
հերթապահ Տիար Յակոբ Սագապետոյեանին, 
առ ի գնահատանք իրենց տածած անտրտունջ 
աշխատանքին ու բեղուն գործունէութեան համար 
վարժարանէս ներս:

Լուսաշող ապագայ կը մաղթենք մեր 
շրջանաւարտներուն: Բարի երթ ու յարատեւ 
վերելք Ադամանդեայ Վահան Թէքէեան Միջն. 
Վարժարանին, որ բազում դժուարութեանց 
եւ զոհողութիւններու կը մնայ ճակատաբաց՝ 
նուաճելով փառահեղ բարձունքներ:
Վարձքը կատար բոլորին:

Վահան Թէքէեան Վարժարանի 
 Լրատուական Գրասենեակ

Ընկ. Կարապետ Պապահէքեանի Յիշատակին...
Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս
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Իր պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով, Լիբանան պիտի մասնակցի  
ճատրակի աշխարհի  բաժակի մրցումներուն:
Մրցաշարքը տեղի պիտի  սկսի  12 Յուլիս  2021-ին, 208  միջազգային 
կարգի  մարզիկներու մասնակցութեամբ,  Սոչիի  մէջ, Ռուսիա:
Ուրախութեամբ կը յայտնենք, որ  ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի  
միջազգային կարգի վարպետ Անթուան Քասիս Լիբանանը պիտի 
ներկայացնէ սոյն  մրցաշարքին: Անթուան Քասիսի  մրցակիցը բաժակի 
առաջին փուլի մրցումներուն պիտի ըլլայ Ուքրանիոյ ախոյեան, 
միջազգային կարգի   մեծ վարպետ Եուրի Քոզոփովը: 
Անթուան Քասիս 2019 թուականին շահեցաւ Լիբանանի ճատրակի 
ախոյեանութեան տիտղոսը: Ան, սոյն տիտղոսը   նաեւ  շահած է 1995-ին: 
Քասիս՝ 2001,2004,2006,2010-ին,  չորս անգամ շահած է  արագ  ճատրակի 
ախոյեանութեան տիտղոսը: Ան մասնակցած է բազմաթիւ  միջազգային  
եւ ողիմպիական  մրցաշարքերու:  Քասիս,  ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի 
կազմին հետ  2017-ին շահեցաւ կայծակնային ճատրակի  Լիբանանի 
ախոյեանութեան տիտղոսը:
Նախքան  Սոչի   մեկնիլը,  Անթուան Քասիս,  ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնի, 
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի ակումբին մէջ հանդիպում մը ունեցաւ 
ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեանի եւ  
Ճատրակի Լիբանանի ֆետերասիոնի փոխնախագահ,  ՀԵԸ Անդրանիկ 
Անթիլիասի   Գործադիր վարչութեան անդամ Տիգրան Զէյթճեանի հետ: 
Ան շնորհակալութիւն յայտնեց   իրեն ցուցաբերուած  հոգատարութեան 
եւ վստահութեան, խոստանալով իր կարելին կատարել  փայլուն  պահելու 
Լիբանանի եւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի անունը: 
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ականներու անունով  Վիգէն Չերչեան եւ   Տիգրան Զէյթճեան  
յաջողութիւն  մաղթեցին  Անթուան Քասիսին:

Լիբանանի Ախոյեան եւ  ՀԲԸՄ- ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիասի Մարզիկ Անթուան  
Քասիս  Լիբանանը Պիտի  Ներկայացնէ 

Սոչիի Մէջ Տեղի Ունեցող Աշխարհի Բաժակի 
Մրցումներուն

¸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 Թորոս եւ Փաթիլ Սաչեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ռաֆֆի եւ Դալար Սաչեան
Տէր եւ տիկին Մանուկ եւ Զարիկ Փօլատեան եւ զաւակունք
Տիար Կիւրեղ Մանկրեան
Հանգուցեալ Պօղոս Փօլատեանի ընտանիք՝ Սողոմոն եւ Մարալ
Տիկին Թագուհի Սաչեան եւ ընտանիք
Տիկին Մարի Տէօվլեթեան եւ ընտանիք
Տիկին Մատլէն Սիմոնեան
եւ համայն Սաչեան, Փօլատեան, Սիմոնեան, Մանկրեան, Հաճեան, 
Եագուպեան, Տէօվլեթեան, Նալպանտեան, Մարտոյեան, Պալեան 
Գալայճեան, Պաղսարեան, Ալպարեան, Ղազարոսեան, Սանոսեան եւ 
Կոստանեան ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ 
մօր, քրոջ, հօրաքրոջ, մօրաքրոջ եւ հարազատին

ԷԼԻԶԱՊԷԹ ՍԱՉԵԱՆ-ի
(ԾՆԵԱԼ՝ ՓՕԼԱՏԵԱՆ)

Մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 7 Յուլիս, 2021-ին, յետ կարճատեւ 
հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ Հինգշաբթի, 8 
Յուլիս 2021-ին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Սուրբ Գէորգ եկեղեցւոյ մէջ, 
Նոր Հաճըն, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը  փոխադրուեցաւ Պուրճ 
Համուտի ազգային գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբր մահազդ:

ՎԱՐԴԱՎԱՌ
Տօն Այլակերպութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Կիրակի, Յուլիս 11, 2021
----

Հանդիսաւոր Սուրբ եւ անմահ Պատարագ եւ Անդաստան
Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ

Կը պատարագէ եւ իր հայրական պատգամը կը փոխանցէ
Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝
Գերշ. Տ. Շահէ Արք. Փանոսեան

Սկիզբ Պատարագի ժամը 9։30

Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ մեր ժողովուրդը

Դիւան Ազգ. Առաջնորդարանի

Սկիզբը Էջ 01

Խօսելով տնտեսական համագործակցութեան եւ Հարաւ-կովկասեան 
երկաթուղիի կառուցման մասին՝ Փաշինեանը նշած է, որ այսօր լիարժէք թափով 
կ’ընթանայ երկաթուղային համալիրներու թարմացումը Հայաստանի մէջ:
Անոր խօսքով՝ խոշոր ներդրումային ծրագրեր կ’իրականացուին, ընթացիկ 
տարուան մէջ կ’աճի Հայաստանէն ՌԴ արտահանման ծաւալը, Հայաստանն 
այսօր արդէն ստացած է աւելի քան 110 000 չափաբաժին «Սփութնիք V» 
պատուաստանիւթ:  

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Փաշինեան-Փութին Հանդիպում


