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Հայկական Զինուժը Առնուազն 66 Զոհ Ունի 
Նոյեմբեր 11-էն Ի Վեր. Ռազմինֆո

Յոյս Ունինք, որ Փաշինեանը Կ՝արագացնէ Իր 
Ստորագրած Փաստաթուղթերուն Կիրառումը. 

Մուսթաֆա Շենթոփ

Միքաթի Կը Յայտնէ Թէ Աուն Դրական Կեցուածք 
Ունի Իր Առաջարկներուն Նկատմամբ

Երկու Հրթիռներ ինկած են Պաղտատի ԱՄՆ-ի 
Դեսպանատան Կից

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

2020թ. Նոյեմբեր 11-էն՝ հրա-
դադարի մասին ՀՀ, ՌԴ եւ 
Ազրպէյճանի ղեկավարներու 
եռակողմ յայտարարութեան 
ուժի մէջ մտնելէն մինչ օրս, 
հայկական բանակին մէջ 
արձանագրուած է առնուազն 66 
զինծառայողի (կամաւորականի) 
պահեստազօրայինի մահ։
Անոնցմէ 24-ը մարտական կորուստներն են, զոհուած են այնպիսի 
միջադէպերու ժամանակ, ինչպիսիք են Խծաբերդ-Հին Թաղերու վրայ 
ազրպէյճանական յարձակումը, Արցախի գրաւուած տարածքներուն մէջ 
շրջափակուած հայ զինծառայողներու սպանութիւնները, 2021 Մայիս-
Յուլիսին սահմանային բախումները, ինչպէս նաեւ ականի պայթիւնները։
Միաժամանակ արձանագրուած է 42 ոչ մարտական կորուստ, ինչպէս՝ 
անձնասպանութիւններ, մահեր հիւանդութիւններէ, ինքնաշարժի արկածնե-
րէ, սպանութիւններէ եւ զէնքի հետ վարուելու կանոնների խախտումներէ։
Նոյեմբեր 10-էն սկսեալ Ազրպէյճանը, խախտելով եռակողմ յայտարարու-
թեամբ ստանձնած պարտաւորուածութիւնները, ոչ միայն չէ վերադարձուցած 
գերեվարուած բոլոր հայ զինծառայողներուն եւ քաղաքացիականներուն, 
այլեւ շարունակած է նոր գերիներ վերցնել, որոնց թիւը կը հասնի 85-ի։ 
Մեր դիտարկումներով՝ այս պահուն վերադարձուած է Նոյեմբեր 10-էն ետք 
գերեվարուած առնուազն 30 անձ, որոնցմէ 15-ը ականապատ դաշտերու 
քարտեզներու դիմաց։
Նոյն ժամանակահատուածին անհետ կորած է 3 զինծառայող։ Անոնցմէ մէկը՝ 
ժամկէտային զինծառայող Նորիկ Մկրտչեանը, Մայիս 18-ին ինքնակամ լքած 
էր Վարդենիսի զօրամասը։ Անոր գտնելու մասին տեղեկութիւն դեռ չկայ։ 
Իսկ Յուլիս 14-ին Սիւնիքի Սեւ լճի հատուածին մէջ կորսուած էր կապը 
զինծառայողներ Ա. Նալբանդեանի եւ Ա. Տոռոզեանի հետ։ Մինչ օրս անոնք չեն 
յայտնաբերուած, ՊՆ-ն չէ բացառած անոնց գերեվարումը ազրպէյճանցիներու 
կողմէ։ Զինծառայողները եղած են առանց զէնքի։
Razm.info-ն զոհերու տուեալները հաւաքելու ընթացքին կ՝օգտուի ինչպէս բաց 
աղբիւրներէ (ՀՀ ՊՆ, Արցախի ՊԲ, ՔԿ, հասարակական ցանցեր), այնպէս 
ալ դատախազութիւն ուղարկուող գրաւոր հարցումներէն։ Այս պահուն մենք 
կը տիրապետենք մինչեւ Յունիս արձանագրուած կորուստներու մասին 
դատախազութեան տրամադրած տուեալներուն, Յունիս եւ Յուլիս ամիսներու 
տուեալները ստանալու պարագային կը թարմացնենք ամփոփումը։

Նշանակեալ վարչապետ Նաժիպ 
Միքաթի կը շարունակէ լաւատես 
մնալ իր կազմելիք կառավարութեան 
նկատմամբ: Ան կը վստահեցնէ, 
որ շուտով պիտի կարենայ կառա-
վարութիւն կազմել: Ան իր լաւա-
տեսութիւնը կը հիմնաւորէ նախա-
գահ Աունի դրական կեցուածքով իր 
առաջարկած կազմին նկատմամբ:
Նշենք, որ, որ նախորդող օրերուն, 
խորհրդարանին մէջ տեղի ունեցան  

նոր կառավարութեան կազմութեան վերաբերող  խորհրդակցութիւններ 
երեսփոխանական պլոքներուն եւ նշանակեալ վարչապետին միջեւ:
Ըստ շրջանառուած տուեալներուն, նոր կառավարութիւնը պիտի ըլլայ 
մասնագէտներու կառավարութիւն մը, որ պիտի բաղկանայ 24 նախա-
րարներէ։
Յիշեցնենք, որ Նաժիպ Միքաթի, շաբաթասկիզբին ստանալով 72  
«քուէ» նշանակուած էր երկրի վարչապետ: Ան արդէն մի քանի օր է 
լծուած է խորհրդակցութիւններու աշխատանքին կազմելու համար նոր 
կառավարութիւն, որուն հիմնական նպատակը պիտի ըլլայ երկիրը դուրս 
հանել տագնապալի իրավիճակէն։

Երէկ առաւօտեան ժամերուն երկու հրթիռներ ինկած են Պաղտատի «Կանաչ 
շրջան»ին («Մանթաքա խատրաա»)  մէջ գտնուող  Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներու դեսպանատան շէնքին մօտ։
Այս մասին լուրը կը հաղորդէ  Sky News Arabia կայանը, որ նաեւ հաստատած 
է, որ հրթիռներուն հետեւանքով մարդկային կորուստներ չեն գրանցուած։
Յիշեցնենք, որ  վերջին ամիսներուն   Իրաքի մէջ ամերիկեան  ռազմական 
կեդրոններուն դէմ յարձակումները  դարձած են յաճախակի։

zartonkadl@gmail.com
www.zartonkdaily.org+961 1 444225   
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Պաքուի մէջ Թուրքիոյ, Փաքիստանի եւ Ազրպէյճանի խորհրդարաններու 
նախագահները ստորագրած են «Պաքուի հռչակագիրը»: Ստորագրման 
արարողութենէն առաջ ելոյթ ունեցած է Թուրքիոյ խորհրդարանի 
նախագահ Մուսթաֆա Շենթոփը եւ նշած, որ 3 երկիրները իրենց 
տարածաշրջաններուն մէջ մշտական բնոյթ ստացած խնդիրներու լուծման 
համար պատասխանատւութիւն կը կրեն: Այս մասին կը տեղեկանանք 
Ermenihaber.am-էն։
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Ամերիկեան Բարքեր
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Ժան Ռենօ

Ժան Ռենօ (ֆրանսերէն՝ Jean 
Reno, բուն անունը՝ Խուան 
Մորենօ ի Երերա Խիմենես (սպ.՝ 
Juan Moreno y Herrera Jiménez 
)), 30 Յուլիս 1948, Քազապլանքա, 
Մարոք), ֆրանսացի դերասան 
սպանական ծագումով։ 1979-էն 
սկսած է նկարահանման։
իր առաջին նշանակալից դերը կը 
նկատուի «Լիոն» ֆիլմը։ Այդ ֆիլմը 
անմիջապէս փառքի արժանացուց 
եւ Ժան Ռենոյին եւ (Ֆր.Luc Besson) 
Լիւք Պեսոնին։ Շատերը Ռենոյին 
այժմ կը ճանչնան որպէս Լիոն, 
բայց Ռենոյի դերերը բազմազան 
են։ Ան այն եզակի դերասաններէն 
է, որ կը կարողանայ հիանալի 
կերպով մարմնաւորուիլ առնական 
հերոսներու՝ Վիքթոր (Նիքիթա), 
Լիոն (Լիոն) եւ Շառլ Մաթէի (22 
փամփուշտ. Անմահը) եւ այնպիսի 
դիւրազգաց եւ կատակերգական 
հերոսներու՝ կոմս Կոտֆրուա տը 
Մոնթմիրալը (Եկուորները, Եկուոր-
ները 2. Ժամանակի միջանցքները), 
Հուպերթ Ֆիորենթինի (Վասապի)։
Ժան Ռենոն իր ֆիլմի ասպարէզը 
կը սկսի մօտ երեսուն տարեկանին 
եւ կարճ ժամանակի ընթացքին 
մեծ ճանաչման կը հասնի ինչպէս 
Ֆրանսայի մէջ, այնպէս ալ Հոլի-
վուտի մէջ։ Հակառակ անոր, 
որ Հոլիվուտին մէջ Ռենոյին 
բազմաթիւ հետաքրքիր դերեր 
կ՝ առաջարկեն, Ռենոն կարելի 
եղածին չափ կը նախընտրէ 
նկարահանում կատարել իր 
հայրենի Ֆրանսայի մէջ։ Բացի 
այդ, վարձատրումները Ռենոյին 
այնքան ալ հետաքրքրական չէին։ 
Հետաքրքրական դերի կամ լաւ 
նկարահանման անձնակազմի 
վարձատրումը կը մնար յետին 
ծրագիր։
Դերասանը մեծ ժողովրդակա-
նութիւն կը վայելէ հանդիսատեսի 
մօտ թէպէտեւ, որ Ժան Ռենոն 
խոստացած էր նկարահանուիլ 
մինչեւ 60 տարեկան, ան մինչեւ 
օրս կը նկարահանուի եւ կը 
պատրաստուի նկարահանուիլ։ 
Ինչպէս մեծ դերասանը կ՝ ըսէ. 
«Չեմ կրնար մերժել ընկերներս»:

Յոյս Ունինք, որ Փաշինեանը Կ՝արագացնէ Իր Ստորագրած 
Փաստաթուղթերուն Կիրառումը. Մուսթաֆա Շենթոփ

Փաշինեան Անդրադարձաւ Սահմանի Դրութեան

Արամ Գարատաղլեան Լիբանանի Կաթողիկէ Վարժարաններու 
Քարտուղարութեան Գործադիր Մարմնի Անդամ

Հինգշաբթի, 29 Յուլիս 2021-
ին, առաւօտեան ժամը 11:30-
ին, Լիբանանի Կաթողիկէ 
դպրոցներու կեդրոնատեղիին 
մէջ, տեղի ունեցաւ Լիբանանի 
Կաթողիկէ դպրոցներու քարտու-
ղարութեան նոր գործադիր 
մարմնի անդամներու ընտրու-
թիւնը: 
Գործադիր մարմինը կը բաղկա-
նայ ութ անդամներէ, որոնցմէ 
չորսը նշանակովի են. նշա-
նակուողները կ’ըլլան այն 
դպրոցներու համախմբումներէն, 
որոնք ամենաշատ աշակերտներ 
ունին, իսկ միւս չորսը՝ ընտրովի: 
Այս խորհուրդը՝ գործադիր 
մարմինը, ուղղակի կ’օժանդակէ 
նորանշանակ ընդհանուր 

քարտուղարին:
Այս չորս անդամներէն, առաջին 
անգամ ըլլալով ընտրուեցաւ հայ 
թեկնածու մը Հայ Կաթողիկէ պատրի-
արքութեան ներկայացուցիչ եւ Հայ 
Կաթողիկէ Ս. Խաչ- Հարպոյեան 
Բարձրագոյն վարժարանի տնօրէն 
Պրն. Արամ Գարատաղլեան:  
Նշենք Արամ Գարատաղլեան անդամ 
է միեւնոյն քարտուղարութեան 
ուսումնական յանձնախումբին, 
վերջերս նշանակուած էր նաեւ 
Կաթողիկէ Անկլոֆոն Դպրոցներու 
Ընդհանուր Համակարգող: 
Յայտնենք, որ Լիբանանի Կաթո-
ղիկէ դպրոցներու ընդհանուր 
քարտուղարութիւնը կը համախմբէ 
Լիբանանի բոլոր Կաթողիկէ 
համայնքներու վարժարանները, 

որոնց թիւը կը հասնի 320-ի 
եւ անոնց աշակերտութիւնը՝ 
180,000-ի: 
Մեր ջերմագին շնորհաւորու-
թիւնները:

«Զ.»

Շենթոփ ընդգծած է, որ քաղաքական 
հարցերուն զուգահեռ՝ 3 երկիրնե-րու 
համագործակցութեան անկիւնա-

քարերն են նաեւ պաշտպանու-
թեան, փոխադրամիջոցի, տարա-
ծաշրջանային կապակցուածութեան, 
առեւտուրի, ուժանիւթի, կրթութեան, 
զբօսաշրջութեան, ՏՃ ոլորտներուն 
մէջ համատեղ գործունէութիւնը:
Ան «արժէքաւոր գործընթաց» 
որակած է համապարփակ խաղա-
ղութեան պայմանագիր կնքելու 
մասին Ազրպէյճանի՝ իբրեւ 
յաղթած պետութեան ըրած կոչերը 
Հայաստանին:
«Կը հաւատանք, որ ամենաճիշտ 

քայլը, որ կրնայ ընել Հայաստանը, 
վերոնշեալ կոչին լաւ մտադրութիւնով 
եւ կառուցողական մօտեցմամբ 
պատասխանելն է: Յոյս ունինք, որ 
հակառակ պատերազմի պարտու-
թեան, Յունիս 20-ին վերընտրուած 
Փաշինեանը կ՝արագացնէ իր 
ստորագրած փաստաթուղթերուն 
կիրառումը: Եթէ այս քայլը 
անկեղծօրէն առնուի՝ կ՝ուզեմ կրկին 
յայտնել, որ Թուրքիան նմանատիպ 
մօտեցմամբ կը պատասխանէ»,- 
ըսած է Մուսթաֆա Շենթոփ։

Ատրպէյճանի գործողութիւններու 
մէկ այլ ուղղութիւն, որ յստակ 
վարկաբեկման ու քայքայիչ 
միտում ունին՝ Հաւաքական 
անվտանգութեան պայմանագրի 
կազմակերպութիւնն է։ Այս մասին, 
29 Յուլիսին, կառավարութեան 
նիստի ժամանակ յայտարարած է 
ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար 
Նիկոլ Փաշինեանը:
Ան, մասնաւորապէս, նշած է. 
«Ադրբեջանի զինուած ուժերը ոչ 
միայն շարունակում են ապօրինի 
կերպով մնալ ՀՀ տարածքում (խօսքը 
Սոթք-Խոզնավար հատուածի մասին 
է), այլեւ շարունակաբար սադրիչ 
գործողութիւններ են ձեռնարկում՝ 
սրանով փորձելով վարկաբեկել 
ՀԱՊԿ համակարգը: Այս  ծրագիրը 
կեանքի կոչելու համար սադրիչ 
գործողութիւններին զուգահեռ 
Ադրբեջանը Հայաստանին 

մեղադրում է իբր սադրանք գործելու 
մէջ: Լինելով ՀԱՊԿ անդամ, որը 
այս տարուայ Սեպտեմբերից 
ստանձնելու է կազմակերպութեան 
նախագահութիւնը, Հայաստանը 
հասկանում է ՀԱՊԿ-ի համար 
անվտանգային սպառնալիքներ 
չստեղծելու, դաշնակից երկրներին 
ռազմական գործողութիւնների 
մէջ չներքաշելու իր պատասխա-
նատուութիւնը: Ես պաշտօնապէս 
բացառում եմ Հայաստանի զինուած 
ուժերի կողմից որեւէ սադրիչ 
գործողութիւն:
Միաժամանակ կարծում եմ, որ 
Ադրբեջանի եւ մեր փոխադարձ 
մեղադրանքների իսկութիւնը 
պարզելու հարցում հնարաւոր 
լուծումներից մէկը կարող է 
լինել ՀԱՊԿ մոնիտորինգային 
(վերահսկողութեան) առաքելու-
թեան տեղակայումը հայ-

ադրբեջանական սահմանի 
երկայնքով, ինչը նախատեսուած է 
ՀԱՊԿ-ի գործունէութեան իրաւա-
կարգաւորումներով:
ՀԱՊԿ-ի շրջանակում նման առա-
քելութիւն իրականացնելու անհնա-
րինութեան պայմաններում մեզ 
համար կարող են լինել միջազգային 
այլ ընդունելի ֆորմատներ (ձեւաչա-
փեր), ներառեալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 
համանախագահութիւնը»:
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Ամերիկեան Բարքեր
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ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

Ամերիկեան Բարքեր

Յունիս 20-էն Ետք
Դարձեա՞լ Ազգային Օր . . .
Ազգային օրերը անհամար են ամերիկայի մէջ։ Կարգ մը ազգային օրեր 
կառավարութեան կողմէ չեն հռչակուած, այլ առեւտրական հաստատու-
թիւններու կողմէ։ Ինչո՞ւ, որպէսզի ազգային օր հռչակուած արտադրութիւնը 
աչքի զարնէ եւ անոր առուծախը զարգանայ՝ շուկայի վրայ։ Դրամատիրական 
երկիր մը միշտ դրամ շահելու հետամուտ կ՛ըլլայ, նորութիւն մը չէ սա։
Ահաւասիկ շուկայական այդ ազգային օրերէն մին է Յուլիս 8-ը, որ կը կոչուի 
հապալասի (blueberry) ազգային օր։ «Շինծու» այդ ազգային օրուան առիթով, 
ABC հեռուստատեսիլի Նիւ Եորքի կայանը հրաւիրած էր Ճորճ Տուրանը, որ 
հապալաս պարունակող նրբաբլիթով (pancake) բուրգ մը կազմէ։
Տուրան կ՛ուզէր իր այդ բուրգով (տես նկարը) նոր մրցանիշ մը հաստատել 

եւ այդպէսով մուտք գործել Guinness 
Book of Records-ի մէջ։ Հոս պէտք է 
նշեմ որ այդ բուրգի վերջին մրցանիշը 
եղած է 3 feet and 4 inches, այսինքն 
101.6 սանթիմիթըր։ Սա ալ ըսեմ որ 
նկարին մէջ Ճորճ չերեւիր, քանի 
բուրգին ետեւը մնացած է։
Իսկ ո՞վ է Ճորճ Տուրանը։ Ան 
Վենեզուելլա ծնած եւ Միացեալ 
նահանգներու քաղաքացի դարձած 
խոհարար եւ գիրքերու հեղինակ մըն 

է, որ ժամանակ առ ժամանակ կը հրաւիրուի հեռուստատեսիլի կայաններու 
կողմէ՝ որպէս հիւր հաղորդաշար եւ զուարճացնող (entertainer)։
Միշտ նկատի պէտք է առնենք որ հեռուստատեսիլի կայաններ օրական 
երեքէն չորս ժամ լուր կը հաղորդեն։ Ուրեմն, իրենց նիւթ պէտք է որ այդ 
ժամերը ամբողջացնեն եւ եթէ կարեւոր լուր չկայ որ հաղորդեն, շինծու 
լուրեր կ՛ստեղծեն։ 
Ահաւասիկ վերոյիշեալ լուրը՝ «Հապալասի Ազգային Օր», այդ շինծու լուրերէն 
մին է։ Դժբախտաբար սա իրականութիւն մըն է ամերիկայի մէջ՝ որուն հետ 
պէտք է հաշտուինք, կամայ-ակամայ ու վերջ . . .
Պսակաձեւ Ժահրի անախորժ Հետեւանքները . . .
Ամերիկայի կառավարութեան պետական թէ 
գիտական հաստատութիւններու պաշտօնա-
կատարներ առօրեայ իրենց խրատներով 
կը ջանան համոզել երկրի քաղաքացիները, 
որ պատուաստուին վերոյիշեալ ժահրի դէմ։ 
Սակայն կան մարդիկ որոնք զանազան 
պատճառներով տակաւին կը դժկամին 
ենթարկուիլ այդ աղաչանքներուն։
Ոմանք կ՛առարկեն թէ այդ պատուաստը ուրիշ 
բան չէ, եթէ ոչ թոյն՝ որ կը սրսկուի իրենց մարմիններուն մէջ։ Ուրիշներ կը 
խորհին թէ եթէ զգոյշ ըլլան, չեն վարակուիր . . . Տակաւին կան ուրիշներ 
որոնք կրօնական համոզումներու հետեւելով, չեն ուզէր սրսկուիլ։
Ուրեմն ամերիկայի տարածքին ցարդ պատուաստուողներու թիւը միայն 
բնակչութեան 48 տոկոսն է, իսկ Քալիֆորնիոյ մէջ՝ այդ տոկոսն է 51.73։ 
Քալիֆորնիոյ ծովեզերեայ քաղաքներէն Լոնկ Պիչը տարօրինակ առաջարկով 
մը կ՛ուզէ իր քաղաքացիները հրաւիրել որպէսզի պատուաստուին անոնք։ 
Իսկ ի՞նչ է այդ առաջարկը, հիմա թոյլ տուէք որ բացատրեմ։
Վերոյիշեալ քաղաքի պատասխանատու պաշտօնակատարներ պատրաստ 
են իւրաքանչիւր պատուաստուող անձի տալ գլանիկ մը որ կը պարունակէ 
մոլախոտ (տես նկարը), այսինքն՝ weed։ Իսկ պարզ բառերով այս կը նշանակէ 
marijuana, որ ուրիշ բան չէ՝ եթէ ոչ մեր գիտցած թմրեցուցիչ խոտը։ Այս 
արտասովոր հիւրասիրութեան միակ պայմանը ան է որ անձը ըլլայ 21 
տարեկանէն վեր։
Կրնա՞ք երեւակայել որ պետական մարմինները յուսահատութեան այն 
աստիճանի հասած են որ ստիպուած են թմրեցուցիչ հայթայթել, որպէսզի 
մարդիկ պատուաստուին պսակաձեւ ժահրի համաճարակի արգիլման համար 
. . . Անոնք արդեն պատրաստած են 4000 գլանիկ, ի պահանջել հարկին տալու 
անոնց՝ որոնք կը դիմեն պատուաստուելու։
Է՜հ, ի՞նչ օրերու հասանք մեր երբեմնի երազային ամերիկայի մէջ։ Հիմա 
պիտի ըսէք որ թող անոնք չպատուաստուին եւ վերջ, սակայն անոնց 
չպատուաստուելով՝ մնացեալ ժողովուրդը վտանգի կ՛ենթարկեն եւ անոնց 
ազատութիւնը կը կաշկանդեն, չէ՞ք խորհիր! 
 

2020 տարին եղաւ հասութաբեր տարի ձախողութիւններով, դաւադրութիւններով, 
պարտութիւններով, հիւանդութիւններով, արգելափակումներով եւ հազար ու 
մէկ դժուարութիւններով լի, որոնց հետեւանքները տակաւին կը քաշքշենք մինչեւ 
այսօր, 2021 թուականը, որն ինքնին կարծէք շարունակութիւնը կը թուի ըլլալ 2020-
ին: Չենք գիտեր ո՞ր կողմը այպանել, պատճա՞ռը թէ պատճառ դարձողը: Այս բոլորին 
վրայ յաւելեալ, վրայ եկաւ հայրենական «ազատազրկման» եւ պապենական 
հողերու կորուստի պատերազմը, որն, ըստ վերջին  տեղեկութիւններուն, կը 
ծրագրուէին եւ կը պատրաստուէին գոնէ երկոտասնեակ մը տարիներ առաջ, 
շնորհիւ մեր նախկին «խորամանկ» կամ՝ «խելացի» ղեկավարներուն, ներկայ 
ղեկավարին գլխուն փաթթելու համար անոնց գործադրութիւնը:
Իսկ թէ որ մենք, սփիւռքահայերս եթէ տեղեակ էինք այդ բոլոր իրադարձութիւննե-
րէն, մասնաւորապէս հայրենիքի անկախացումէն ետք, Հայաստանի եւ Արցախի 
նախագահներու բազում այցելութիւններէն ետք, բաւականին իմացական պաշար 
հաւաքուած պէտք էր ըլլար հասկնալու համար անոնց նպատակները: Կարծենք:
Ամէն տարի, որոշ թուականներով, այս կամ այն ղեկավարը մէկէ աւելի 
այցելութիւններ կու տար Միացեալ Նահանգներ, շատ յաճախ «հայրենիքի 
օգնութեան» հանգանակութեանց (որոնց արդիւնքը ընդհանրապէս չէինք 
տեղեկացուէր) կամ՝ պարզապէս դիւանագիտական եւ քաղաքական այցելու-
թեանց համար, որոնք կրկին առիթ կը ստեղծէին նորանոր նման հաւաքներու, 
գաղութներու համայնքներուն կամ անոնց ներկայացուցիչներուն հետ:
Տարիներ առաջ, պարագայ մը կը յիշենք յստակօրէն,  ուր հայրենի պետական 
ղեկավարը, Լոս Անճելըսի նշանաւոր հայկական սրահի մը մէջ, պատասխանելով 
սփիւռքահայու մը հարցումին ըսաւ « դուք փողը տուէ՜ք, մենք գիտենք ինչ 
կ՝անենք»: Ապագային իմացանք թէ ինչ ըրաւ այդ ղեկավարը իրեն վստահուած 
փողերը:
Մէկ այլ պարագայ արժանի է յիշատակման, որ կրկին պատահած էր մեր 
ներկայութեան:
Տարեկան նոյնանման հանդիպումներէն էր, Արցախի ղեկավարներէն մէկուն 
հետ: Անձնապէս հարց տրուեցաւ այդ ղեկավարին թէ այն Արցախեան շրջակայքի 
«ազատագրուած 7 տարածքները» պիտի կարողանա՞նք պահել եւ Արցախը 
ճանաչուի որպէս անկախ պետութիւն:
Պատասխանը այնքան վստահեցուցիչ եւ հաստատ էր որ տարակուսանքի 
տեղի չէր տար հակառակ անոր որ բոլորս քաջ գիտէինք թէ՝ աշխարհն ամբողջ, 
Ռուսիան ներառեալ, որ մեր պաշտպանը կը նկատուէր, թէ՝ այդ հողերը առաւել 
եւս Արցախը կը նկատուէին՝ (ըստ միջազգային օրինական արձանագրութեանց), 
Ատրպէյճանական տարածք 1920-ական թուականներէն ի վեր, շնորհիւ սովետ 
միութեան քաջարի «հերոս» Սթալինի զազրելի արարքին, որուն դիմաց այն 
ժամանակի հայ ղեկավարները ոչինչ կարողացան ընել: Իսկ անոնցմէ շատերը 
մինչեւ այսօր զարմանալիօրէն կը փառաբանուին:
Միջազգային դիւանագիտութիւնը եւ քաղաքականութիւնը արդեօ՞ք հիմնուած 
են միա՜յն ստախօսութեան եւ խաբեբայութեան վրայ եւ հայ իշխանաւորները 
վարակուած անոնցմէ,  սնանելով ու պարարտանալով, հեռակայ անցեալէն 
սկսեալ մինչեւ այսօր, անտեսելով հայ ազգին կենսական պահանջքը եւ ազգային 
պահպանման առաջնահերթութիւնը:
Այսօր, այդ բոլոր ղեկավարները, որոնք «մէկ փապուճնին ամերիկա մոռցած 
էին» կամ մէկ այլ երկիր, կը վայելեն ճոխ ու զեխ կեանք գերազանցելով «հազար 
ու մէկ գիշերներու»  վայելքը եւ առանց որեւէ ամօթխածութեան, տակաւին կը 
համարձակին կրկին մտնել քաղաքական դաշտ, «պակասը լրացնելու կիրքով»: 
Հայ ժողովուրդը այնքա՞ն ալ անտարբեր պիտի ըլլայ զիրենք կրկին բերելու 
քաղաքական ղեկավարութեան դաշտ:
Հայրենի ժողովուրդը արդեօք կա՞մքը չունի դիմադրելու թէ՝ կարողութիւնը:
Մօտ երկուք ու կէս  տարի առաջ, հայրենիքին մէջ կատարուած թաւշեայ 
յեղափոխութեան պարծանքով ու հպարտութեամբ փքուած ուռած սկսանք 
հովուերգել ու փառաբանել գլուխ գործոցները: Երգեր հիւսեցինք ու «դէմոկրա-
սիա» «Democracy» գովեցինք :
Վայ եկեր է գլխիդ հայ ժողովուրդ: Դուք չիմացաք թէ ի՞նչ է  հայկական 
եւ արեւմտեան «դէմոկրասիա»-ներուն տարբերութիւնը, ուր արեւմտեան 
«դէմոկրասին» ընտրեալ գաղափարներով թելադրիչ կամ պարտադրիչ է, մինչդեռ 
մենք՝ հայերս, կը հաւատանք թէ ան պէտք է ըլլայ ազատ ժողովրդավարական: 
Այդպէս չէր ու չէ մեզի հրամցուած արեւմուտքին այդ  շպարուած  դէմոկրասիան: 
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Եփրեմեանի եւ խմբագրակազմի, «Նոր 
Սերունդ» մշակութային միութեան 
վարչութեան հետ: 
Լիբանանի ՀԲԸՄ-ի եւ «ՀԵԸ»-ի 
ղեկավարութեան հետ տեսակցու-
թիւն մը տեղի ունեցաւ Թէքէեան 
Կեդրոնին մէջ: ՀԲԸՄ Լիբանանի 
Շրջանակային Յանձնաժողովն 
ու ՀԵԸ Լիբանանի Կեդրոնական 
Վարչութիւնը կը ներկայացնէին  Պրն. 
Վիգէն Չէրչեանը (ՀԵԸ Լիբանանի 
Կեդր. Վրչ. ատենապետ), ՀԲԸՄ 
Լիբանանի գործադիր տնօրէն՝ Օրդ. 
Արին Ղազարեանը եւ Պրն. Գէորգ 
Սանթուրեանը:
Տիկ. Սիմոնեան այցելեց նաեւ Լիբա-
նանի ՀԲԸՄ «Խօսնակ» պաշտօնա-
թերթի խմբագրատուն

Տիկ Ազատուհի Սիմոնեան Լիբանան 
իր այցելութեան միջոցին զեկոյցներ 
ունեցաւ եւ ապագայի աւելի եւս 
ջերմ գործակցութեան ծրագիրներ 
մշակեց Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան Լիբանանի Տեղական 
Վարչութեան ատենապետ՝ Տոքթ. 
Յակոբ Փափազեանին եւ  ԶԱՐԹՕՆՔ 
օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր՝ ընկ. 
Սեւակ Յակոբեանին հետ: 
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Արցախին Հետ

Արցախի Հանրապետութեան Նախագահի Խորհրդական 
Ազատուհի Սիմոնեան Այցելեց Լիբանան

Վերջերս ԶԱՐԹՕՆՔ-ի հրաւէրով Լիբանան այցելեց Արցախի Հանրապետու-
թեան նախագահի խորհրդական Յատուկ Յանձնարարութիւններու Գծով 
Ներկայացուցիչ Սփիւռքի Հարցերով Ազատուհի Սիմոնեանը:
ԶԱՐԹՕՆՔ-ի գլխաւոր խմբագիր ընկ. Սեւակ Յակոբեանի ընկերակցութեամբ, 
առաջին հերթին հանդիպում մը կայացաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ ՆՍՕՏՏ Արամ 
Ա. վեհափառի հետ: Տիկ. Սիմոնեան Վեհափառ հայրապետին  ներկայացուց 
Արցախի առջեւ ծառացած խնդիրներն ու մարտահրաւէրները: Վեհափառը 
մեծապէս հետաքրքրուած ու մտահոգ էր Արցախի մէջ այսօր առկայ 
ընկերատնտեսական իրավիճակով, այնտեղ ապրող արցախահայութեան 
տրամադրութեան եւ ներքաղաքական տրամադրուածութիւններուն մասին: 
Վեհափառը յստակօրէն նշեց, որ յետպատերազմին Արցախի համար 
կենսական անհրաժեշտութիւն է ապահովութիւնը եւ Արցախահայութեան 
տուն վերադարձը:

Այնուհետ հանդիպում կայա-
ցաւ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ 
Աւետարանական եկեղե-
ցիների միութեան նախագահ՝ 
վերապատուելի Մկրտիչ 
Գարակէօզեանին հետ: Վերա-
պատուելին իր աջակցութիւնն 
ու զօրակցութիւնը յայտնեց 
Արցախին ու անոր ժողովուրդին: 
Կարեւորեց համահայկական 
աջակցութիւնը Արցախին ու անոր 
պետականութեան:
Հանդիպում կայացաւ նաեւ 
Լիբանանի Հայոց թեմի առաջնորդ՝ 
Տէր Շահէ Արքեպիսկոպոս 
Փանոսեանին հետ, որ ներկայացուց 
համայնքին մէջ առկայ խնդիրնե-
րը, տնտեսական տագնապը, 
համայնքէն տեղի ունեցող արտագաղթը եւ իր զօրակցութիւնը յայտնեց 
Արցախի ժողովուրդին:

Տիկ. Ազատուհի Սիմոնեանի Պէյրութ 
կեցութեան օրերուն, հանդիպում 
կայացաւ Հայկազեան համալսարանի 
Սփիւռքի ուսումնասիրութիւններու 
կեդրոնի տնօրէն՝ Դոկտ. Անդրանիկ 
Տագէսեանին հետ: Քննարկուեցաւ 
Հայկազեան Համալսարանի եւ 
Արցախի Պետական Համալսարանին 
յուշագրի մանրամասնութիւնները, 
որուն գործադրութիւնը առժամանակ 
դանդաղած էր Covid 19 ժահրի եւ 
Լիբանանի տնտեսական ճգնաժամին 
պատճառով: 
Հանդիպումներ տեղի ունեցան նաեւ 
«Արարատ» օրաթերթի տնօրէն՝ Անի 

Ձախէն՝ Դոկտ. Անդրանիկ 
Տագէսեան եւ Ազատուհի Սիմոնեան

Ձախէն՝ Համբիկ Մարտիրոսեան 
եւ Ազատուհի Սիմոնեան
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ներկայացուց ընդհանուր մտահոգութիւններու որոշակի շրջանակ:
Հաշուի առնելով, որ 2021-ը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսին 
կողմէ հռչակուած է Արցախի Տարի, ԶԱՐԹՕՆՔ-ի  կազմակերպութեամբ 
եւ ԹՄՄ-ի գործակցութեամբ տեղի ունեցաւ էր Արցախին նուիրուած 
հրապարակային ձեռնարկ: 
Հակառակ Լիբանանի դիմագրաւած 
կենցաղային եւ վառելանիւթի 
պակասի դժուար պայմաններուն, 
եւ Քորոնաժահրի պատճառած 
արգելափակումներուն,  Ռապուէի 
Ալ Լիքաա խորհրդաժողովներու 
սրահ փութացած էին մեծ թիւով 
հայորդիներ ոգեշնչուելու Արցախով: 
Ներկաներուն առջեւ իր խօսքով 
հանդէս եկաւ ԹՄՄ Լիբանանի 
Տեղական Վարչութեան ատե-
նապետ՝ Տոքթ. Յակոբ Փափազեան (խօսքին տեսերիզը հետեւեալ կապով) 
www.youtube.com/watch?v=MnNUcmsXkEM&t

 

Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ օրուայ գլխաւոր բանախօս՝ Մեթր Գասպար 
Տէրտէրեան (խօսքին տեսերիզը հետեւեալ կապով) www.youtube.com/
watch?v=MFi9huDnnu4&t
Գեղարուեստական կոկիկ 
յայտագիրով մը հանդէս եկաւ 
ԹՄՄ Երիտա-սարդական 
Նուագախումբը (տեսերիզը 
հետեւեալ) https://www.you-
tube.com/watch?v=OGZHn7AEmc0&t
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«Ժամանակ»/Պոլիս

Արցախին Հետ

Արցախի Հանրապետութեան Նախագահի Խորհրդական 
Ազատուհի Սիմոնեան Այցելեց Լիբանան

Այցելութիւն մը տրուեցաւ «Հաուորտ 
Գարակէօզեան» Հաստատութիւն  
ուր հանդիպում մը կայացաւ 
հաստատութեան տնօրէն՝  Պրն. 
Սերոբ Օհանեանին հետ: Պրն. 
Օհանեան տեղեկացուց, որ 
հաստատութիւնը գործունէութիւն 
կը ծաւալէ Լիբանանի, Սիրիոյ, 
Հայաստանի եւ Արցախի մէջ: 
Հաշուի առնելով, որ Տիկ. Սիմոնեանի 
եւ ԱՀ ԿԳՄՍ նախարարութեան կողմէ 
ապագային պիտի մշակուի Արցախի 
եւ Սփիւռքի «քոյր դպրոցներ» 

ծրագիրը Տիկ. Սիմոնեան Պէյրութ 
իր կարճ այցին միջոցին այցելեց 
երեք դպրոց՝ Հայ Աւետարանական 
քոլէճ, Հայ Կաթողիկէ Սուրբ Խաչ-
Հարպոյան բարձրագոյն վարժարան 
եւ Վահան Թէքէեան Վարժարանները: 
Տնօրէններուն հետ տեղի ունեցած 
հանդիպումներուն ընթացքին 
քննարկուեցան հնարաւոր հետագայ 
համագործակցութեանց նախագիծեր: 
Լիբանանահայ վարժարաններու հետ 
կապը յետագային պիտի շարունակուի:
Հանդիպում մը կայացաւ նաեւ 
Լիբանանի բանակի նախկին զօրա-
վար՝ Նարեկ Աբրահամեանի հետ, 
որուն վաստակը մեծ է Արցախեան 
պատերազմներուն ընթացքին իր 
հայրենանուէր գործունէութեամբ:

Անթիլիասի մայրավանքի այցելութեան միջոցին հանդիպում կայացաւ Կիլիկիա 
թանգարանի եւ մատենադարանի տնօրէն՝ Տէր Շահան Արքեպիսկոպոս 
Սարգիսեանին հետ: Քննարկուեցան Մատենադարանի հետ Արցախի 
համագործակցութիւնը: 
Կարեւոր էր այցելել Ժիպէյլի «Հայոց Ցեղասպանութեան որբերու Արամ 
Պէզիքեան» թանգարանը: Տիկ Սիմոնեան այնտեղ հանդիպեցաւ թանգարանի 
տնօրէն Գրիգոր Ալոզեանին հետ, այնուհետեւ շրջայց կատարեց ի «Թռչնոց 
բոյն»ի  մէջ: Քննարկում տեղի ունեցաւ «Թռչնոց բոյն»- ի տնօրէն՝ Տէր Տաճատ 
Վարդապետ Աշըգեանին հետ:
Այցելութիւն տրուեցաւ նաեւ Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւն, ուր 
հանդիպում մը կայացաւ դեսպան պարոն Վահագն Աթաբեկեանին հետ, որ 

Ձախէն՝ Տիկ. Ազատուհի Սիմոնեան 
եւ Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան

Ձախէն՝ Տիկ. Ազատուհի Սիմոնեան 
եւ Պրն. Արամ Գարատաղլեան

Ձախէն՝ Տիկ. Ազատուհի Սիմոնեան 
եւ Զօր. Նարեկ Աբրահամեան

Ձախէն՝ Տոքթ. Յակոբ Փափազեան 
եւ Ազատուհի Սիմոնեան

Ձախէն՝ Ազատուհի Սիմոնեան եւ 
Սեւակ Յակոբեան

Ձախէն՝ Տիկ Ազատուհի Սիմոնեան 
եւ Պրն. Սերոբ Օհանեան
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Մարդասպան  Մժեղները

Մէկ ու կէս տարիէ աւելի աշխարհը՝ հաշմուած վիճակին 
մէջ, ահ ու սարսափով ունկնդիրը կ'ըլլայ օրէ-օր աճող 
մահուան թիւին, զոր կը տարածէ «քորոնա» կոչուող 

չարաբաստիկ ժահրը: Ընդհանրապէս հանրութիւնը, մարդը 
շատ դիւրութեամբ հոգեբանական ճնշումի, խուճապի եւ վախի 
կ'ենթարկուի, ահ ու սարսափի մէջ կ'իյնայ:  
Այն, որ այո՛, այդ տհաճ ժահրը կը թեւածէ մեր սիրելի երկիր մոլորակի ամբողջ 
տարածքին՝ իրականութիւն է, եւ անշուշտ պէտք է բոլորս կիրառենք մաք-
րութեան  պահանջուած կանոններն ու նախազգուշական միջոցները ձեռնար-
կենք: Սակայն՝ առանց վախի եւ խուճապի:
Հոգեբանները պարզած են, թէ որքան շատ լսենք եւ կարդանք այդ մասին, 
այնքան շատ կը ներշնչենք եւ կը վախնանք: Հոգեպէս քիչ մը աւելի տկարներ 
կրնան մինչեւ իսկ հոգեկան հիւանդութիւն ձեռք ձգել: 
Ձեզի իրական դէպք մը պատմեմ: Ընկերուհիներէս մին մեծ շուն մը ունի: 
Քորոնայի հետեւանքով համընդհանուր բանտարկութեան ենթարկուելէ յետոյ 
ալ, սովորութեան համաձայն, իր աղջիկը կը շարունակէ ամէն օր շունին պտոյտի 
տանիլ... Առաջին երկու օրերը, երբ ներս կը մտնեն, ընկերուհիս կ'ըսէ շունին. 
«Առջեւ չգաս, դուրսը քորոնա կայ, թաթիկներդ պարզէ՝ մաքրեմ, վերջը տուն 
մտիր»: Երրորդ օրուընէ սկսեալ, շունն այլեւս ներս մտնելուն պէս ինքնակամ 
կը նստի դուռին առջեւ ու խելոք-խելոք թաթիկները մայրիկին կը պարզէ... 
Այսքանով չի վերջանար... Երբ տունին մէջ «քորոնա» բառը հնչէ, խեղճ շունը՝ 
ուր որ ալ ըլլայ, վազելով կու գայ եւ թաթիկները կը պարզէ մօրը...   
Եկէ՛ք զգօն եւ արթուն միտքով մտածենք. չէ՞ որ աշխարհի տարածքին բնական 
աղէտներու, տարբեր փոխանցիկ հիւանդութիւններու, ահաբեկչութեան կամ 
որեւէ գիշատիչ կենդանիի յարձակման արդիւնքին եւ զանազան այլ պատ-
ճառներէն օրական աւելի մեծ թիւով մարդիկ կը մեռնին, իսկ տարեկան՝ 
միլիոնաւոր մարդիկ: Ինչո՞ւ խուճապի չենք մատնուիր...., որովհետեւ այդ մասին 
չեն թմբկահարեր, կամ հազուադէպ՝ իբրեւ վիճակագրական տուեալ երբեմն 
կը հաղորդուի: 
Իսկ գիտէ՞ք թէ....
Կը պարզուի տարեկան ամենաշատ մարդկային մահուան պատճառ կը 
հանդիսանան... մժեղները: Սակայն քանի որ այդ իրողութիւնը անդադար, 
ամէն օր եւ ամէն հնարաւոր միջոցներով չի շեփորահարուիր, հետեւաբար 
հանրութիւնը հոգեբանական ճնշման չի ենթարկուիր, մարդը չի վախնար 
մժեղէն եւ կարեւորութիւն ալ չի տար անոր խայթոցին: 
Իսկ մժեղը ինչպէ՞ս մարդ կը սպանէ: Յստակ է որ ատիկա պարզ խայթոցէն չ'ըլլար, 
չնայած կը պատահին նաեւ այնպիսի դէպքեր, երբ բազմաթիւ խայթոցներէն 
մարդը մահացած է պարզապէս արեան կորուստէն: Հարցն այն է որ մժեղները 

կը տարածեն այնպիսի վտանգաւոր հիւանդութիւն մը, ինչպիսին մալարիան է: 
Մալարիան եղած է եւ կը մնայ մարդկային կեանքի համար ամենավտանգաւոր 
հիւանդութիւններէն մէկը (ուրիշ փոխանցիկ, վտանգաւոր հիւանդութիւններ շատ 
եկած-անցած են, սակայն մալարիան մնայուն տեղ գրաւած է մոլորակին վրայ)։
Նոյնիսկ մեր ապրած՝ 21–րդ դարու սկզբին, մալարիայով ամէն տարի կը 
վարակուի 350–500 միլիոն մարդ, եւ այդ թիւը տարեկան 16 % կ'աւելնայ, իսկ 
մեռնողներուն թիւը տարեկան կը կազմէ՝ միջինը 1,3–3 միլիոն մարդ։ Մալարիայէն 
մահացութեան կրկնակի աճ կը սպասուի յառաջիկայ 20 տարիներու ընթացքին:
Ներկայիս մալարիան առաւել տարածուած է Ափրիկէի, Հարաւային Ամերիկայի 
եւ Արեւելեան Ասիոյ մէջ: Վերջին հազարամեակի ընթացքին՝ մահացութեան 
դէպքերով մալարիան դարձած է առաջինը վարակիչ հիւանդութիւններու ցանկին 
մէջ, որոնցմէ աւելի քան 80 %–ը տեղի կ'ունենայ Ափրիկէի հարաւային մասը՝ 
Սահարայի տարածաշրջանէն ներս։ Յատկապէս շատ են մինչեւ 5 տարեկան 
երեխաներու վարակուածութեան եւ մահացութեան դէպքերը։
Մալարիա հիւանդութիւնը կ'առաջանայ այն ժամանակ, երբ մալարիայի 
նախակազմահիւթերով՝ փլազմոտիումներով վարակուած էգ մժեղը կը խայթէ 
մարդուն: Փլազմոտիումը ո՛չ ժահր (virus) է, ո՛չ ալ ցպիկներ (bacteria), ան այս 
երկու խումբերու միջեւ միջանկեալ դիրք գրաւող ներբջիջային մակաբոյծ (par-
asite) մըն է: Փլազմոտիումները ներթափանցելով մարդուն մարմինին մէջ՝ կը 
զարգանան կարմրաբջիջներու (erythrocyte) մէջ՝  քայքայելով անոնց: Արդիւնքին 
պարբերաբար կը բարձրանայ մարմինին ջերմաստիճանը, բարդութիւններ եւ 
այլ նախանշաններ կ'առաջանան: 
Մալարիայի բուժման համար իւրայատուկ դեղ գոյութիւն ունի՝ խինինը, որ 
չի գործածուիր որեւէ այլ հիւանդութիւն բուժելու համար: Նախկինին այն 
կը ստանային խինինի ծառի կեղեւէն, որ կարմիր հնդիկները (այսօր ալ) 
կ'օգտագործեն որպէս ջերմութիւնը իջեցնող բնական դեղամիջոց:
Մարդու յառաջացման հետ զարգանալ 
սկսած են այս հիւանդութեան մակա-
բոյծները, որոնք ընդունակ եղած 
են մժեղէն մարդուն փոխանցուիլ։ 
Կ'ենթադրուի, թէ մարդիկ մալարիայով 
հիւանդանալ սկսած են մօտաւորապէս 
50 000 տարի առաջ։ Մէկ այլ կարծիքի 
համաձայն, հիւանդութեան յարուցիչի 
հայրենիք կարելի է համարել Ափրիկէ 
մայրցամաքի արեւմտեան եւ  հարաւային 
մասերը, ուր յայտնաբերուած հնագոյն 
քարացած մժեղներու մնացորդներու մէջ բացայայտուած մալարիայի մակաբոյծի 
հետքերու տարիքը մօտաւորապէս 30 000 000 տարի կը կազմէ։
Իսկ առաջին ձեռագիրները, որոնց մէջ բնութագրուած է մալարիա հիւան-
դութիւնը, յայտնաբերուած են Չինաստանի մէջ, որոնք կը թուագրուին Ք.Ա. 
2700–ական թուականներուն։

Մենք ուրախ զուարթ, պարելով ու երգելով կուրօրէն հետեւեցանք  արեւմուտքին 
նուիրած այդ պիղծ քաղաքակրթութեան, երգ ու պարին, առաջարկած 
«չնաշխարհիկ» հագուստ-կապուստին, մօտ քսան տարիներէ ի վեր հայրենիքի 
մէջ գաղտնօրէն կամ բացայայտօրէն սողոսկած NGO-ներու թելադրանքներուն, 
աղանդներու, միասեռականներու, այլախոհներու, թմրանիւթի ցանքերու 
վաճառականներու եւ զանազան ու  զարմանազան կազմակերպութիւններու 
ներթափանցումներուն եւ հետեւելով անոնց «եղբայրական» ու «մարդկային 
իրաւունքներու» կեղծ լոզունգներուն որոնք կը կիրարկուին միայն մեզ նման 
փոքր ու տկար ազգերու գլխին:
Հաւատացինք այդ «մեծ տէրութիւններու» խոստումներուն ու թելադրանքներուն: 
Մեծագոյն հաւաքներ կազմակերպուեցան հայրենիքի կամ արտասահմանի 
մէջ գովաբանելով այդ ազգերու ղեկավարները որոնք Հայաստանի ո՞ւր ըլլալը 
նոյնիսկ չէին գիտեր: 
Եկան, տեսան Հայաստանը եւ գովեցին ու «չափազանց» գնահատեցին հայրենի 
իշխա-նութիւնները իրենց առած քայլին համար: Բայց այսօր, երբ իրենց 
օգնութեան կարիքը ունեցանք, ո՞ւր էին անոնք: Որեւէ գործնական օգնութիւնը 
ստացա՞ւ հայ ազգը այդ երկիրներէն իր պատերազմի ամենադժուարին պահուն, 
բացի՝ ցաւակցական անիմաստ խօսքերէ, խրատներէ, յորդորներէ եւ վէրքի 
փաթթոցներէ: Հայկական առածը կ՝ըսէ «եթէ եղունգ ունիս գլուխդ քերէ»: 
Ատկէ աւելին՝ այդ նոյն երկիրներէն որեւէ մէկը չ՝այպանեց կամ դէմ չկեցաւ 
Ատրպէյճանի յարձակումին, որովհետեւ՝ անոնք իմացած էին թէ այդ տարածքները 

Տեսակէտ

Յունիս 20-էն Ետք
Ատրպէյճանի կը պատկանէին: Իսկ այսօր, անոնք կրկին ոտքի ելած են որպէս 
Հայաստանի պաշտպան:
Յոյսերնիս դրած էինք մեր «պաշտպանին» վրայ: Այդ եւս ի դերեւ ելաւ: 
Իսկ աւելին՝ ունեցածնիս եւս կորսնցուցինք: Եթէ մեր մօտակայ պաշտպան 
բարեկամ հարեւանը չ՝օգնեց մեզ, ուրեմն ի՞նչ կրնայինք ակնկալել մեր հեռակայ 
բարեկամներէն, որոնք այսօր կը ջանան ոտք դնել մեր հայրենի հողերուն վրայ, 
«խաղաղապահներու» անուան տակ:
Կարծէք այդ բոլորը չէին բաւեր, այսօր կը խօսինք Սիւնիքի եւ Մեղրիի մասին:
Հայրենական հողերը թիզ առ թիզ կը պոկուին հայ ժողովուրդէն հազար ու 
մէկ պատճա-ռաբանութիւններով կամ պատրուակներով որոնք անտանելի եւ 
անհանդուրժելի կը դառնան այլեւս: Դարաւոր հայկական հողեր կ՝իւրացուին 
թաթարական քոչւոր ազգերու կողմէ եւ այդպէս կոչեցեալ «մեծ տէրութիւնները» 
յանուն իրենց քաղաքական եւ դիւանագիտական շահերուն կը զոհեն ազգ մը 
առանց  գիտակցութեան թէ՝ օր մը օրանց այդ թուրքը, թաթարը կամ մոնկոլը 
պատուհաս պիտի դառնան իրենց իսկ գլխին:
Արդեօք մեզի ի՞նչ կը խոստանայ ապագան: Ազգովին տակաւին չենք կարողացած 
իւրայատուկ միացեալ քաղաքականութեան տէր դառնալ, հայրենիքը քաշքշելով 
իւրաքանչիւր ղեկավարի թեքման կողմ: Պարզապէս խաղալիք դարձած ենք 
մեծ տէրութիւններու քմահաճոյքին եւ անոնց քաղաքական շահարկումներուն: 
Մոլորած հոտի նման մէյ մը այս կողմ մէյ մը միւս, կը թոթովենք այդ «մեծ» 
տէրութիւններու թելադրանքներն ու հրահանգները, շնորհիւ մեր հայրենիքի 
նախկին եւ ներկայ իշխանութիւններու ղեկավարութեանց անմիաբանութեան:  
Կ՝աղօթենք ու սրտանց կը մաղթենք որ մեր հայրե-նիքը ունենայ անաղարտ, 
հարազատ եւ ազգին նուիրեալ մաքուր եւ միահամուռ ղեկավարութիւն, մեր 
ազգի պահպանման ի սիրոյն:
Պատմութիւնէն դասեր քաղել է անհրաժեշտ:
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առջեւ ծառացած մարտահրաւէրները եւ ԱՀ կառա-
վարութեան կողմէ իրագործուող ծրագիրերը: 
Գաղտնիք մը չէ, որ լիբանանահայ համայնքին 
մօտ մեծ է համընդհանուր յուսալքութիւնը, 
սակայն նմանօրինակ հանդիպումներով եւ 
քննարկումներով պարզ է, որ  կը փոխուին 
տրամադրուածութիւնը եւ Արցախի նկատմամբ 
դարձեալ կը յառաջանայ յոյսն ու անոր ապագային 
հանդէպ հաւատքը: 

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
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Երբ գրկում եմ բալիկներիս,
Ձեզ եմ գրկում հայ բալիկներ,
Երբ գրկում եմ ձագուկներիս,
Ձեզ եմ գրկում հայ գալիքներ։
Կուզեմ դառնան տիեզերքիս
Աստղերը ձեզ խաղալիքներ։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶ

Մարդասպան  Մժեղները

302021
ÚՈՒÈԻՍ

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 

Աւարտին ընկ. Սեւակ Յակոբեան հանդէս եկաւ 
եզրափակիչ խօսքով. (տեսերիզը հետեւեալ կապով) 
www.youtube.com/watch?v=646JSTjJy5Q&t

Տեղին է նշել, որ ԹՄՄ Երիտասարդական 
Նուագախումբը իր նուագացանկին մէջ առաջին 
անգամ այս ձեռնարկին հնչեցուց Արցախի 
օրհներգը (տեսերիզը հետեւեալ կապով) www.
youtube.com/watch?v=yxfugtE_gLE
Միջոցառումին աւարտին հանդիպում կայացաւ 
այնտեղ ներկայ՝ Լիբանանի Ընկերային Հարցերու 
նախկին նախարար Ռիշար Գույումճեանին 
հետ, որուն հետ քննարկուեցաւ յառաջիկային 
Լիբանանեան Ուժեր կուսակցութեան պատուի-
րակութեամբ այցելել Հայաստանի Հանրա-
պետութիւն եւ Արցախի Հանրապետութիւն: 
Այսպիսով, հինգօրեայ կարճ եւ սեղմ այցելութեան 
մը ընթացքին Տիկ. Ազատուհի Սիմոնեան 
Լիբանանի մէջ այցելեց շուրջ 21 կառոյցներու 
ղեկավարներուն եւ ղեկավար մարմիններուն 
հետ: Անմիջական եւ մտերմիկ զրոյցներով ան 
յաջողեցաւ լիբանանահայ համայնքին ներկայացնել 
այս պահուն Արցախի եւ արցախահայութեան 

Արցախին Հետ

Արցախի Հանրապետութեան Նախագահի Խորհրդական...

Ձախէն՝ Տոքթ. Յակոբ Փափազեան, ընկերներ՝ 
Սեդրակ Քիւրէճեան եւ Սեւակ Յակոբեան, 

Նախարար Ռիշար Գույումճեան, Ազատուհի 
Սիմոնեան, Մեթր Գասպար Տէրտէրեան եւ 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան

Շատ հռչակաւոր մարդիկ մեռած են այս 
հիւանդութենէ. Ալեքսանդր Մակետոնացի, 
Ուեսթկոթերի արքայ Ալարիխ, Չինկիզ խան, Սուրբ 
Աւկիւսթին, իտալացի յայտնի բանաստեղծ Դանթէ 
Ալիկիէրի եւ նկարիչ Քարաւաճօ, հռոմէացի կայսր 
Քարլ 5–րդ, Քոլոմպոս, անգլիական յեղափոխութեան 
առաջնորդ Օլիվըր Քրոմվէլ, անգլիացի յայտնի գրող 
ՃորՃ Կորդըն Պայրոն, գերմանացի բանաստեղծ 
Ֆրիտրիխ Շիլլեր, Հռոմի 5 պապեր եւ այլք:
Հետաքրքրական է որ 20–րդ դարու սկիզբը՝ մինչեւ 
մանրէասպաններու (antibiotic) յայտնագործումը 
սիֆիլիս հիւանդութիւնը կը բուժէին հիւանդին 
մալարիայով վարակելու միջոցով: Մալարիայով 
հիւանդանալը կ'ապահովէր հիւանդին մարմինին 
բարձր ջերմութիւնը, ինչը եւ կը բուժէր սիֆիլիսը: 
Ապա կը բուժէին մալարիան՝ խինինով: Նոյնիսկ, 
եթէ որոշ հիւանդներ մալարիայէն մեռնէին,աւելի 
նախընտրելի էր, քանի որ ատիկա աւելի դիւրին եւ 
պատուաւոր մահ էր, քան վեներական հիւանդութենէ 
մեռնիլը:

*  *  *
Ծանօթանանք Մարդասպան Մժեղներուն - 
Մժեղներու հազարաւոր տեսակներ տարածուած 
են Երկիր մոլորակի հինգ մայր ցամաքներու վրայ, 
բացի Անթարքթիտայէն (գիտնականները վերջերս 
բացայայտած են որ ցրտադիմացկուն մժեղներ 
սկսած են յառաջանալ նաեւ հոն):

Բազմացման շրջանին մժեղները այնքան կը 
բազմապատկուին, որ ըստ աճման թուաքանակի 
անոնց կը գերազանցեն միայն մրջիւնները: 
Մժեղները կը թռչին 3,2 քմ/ժ արագութեամբ, թեւերը 
թափահարելով 500-600 անգամ (որոշ տեսակներ 
նոյնիսկ 1000 անգամ) մէկ վայրկեանի ընթացքին: 
Այդ թափահարումէն կ'առաջանայ տզզոցը, որ 
միատեսակ չէ. էգ մժեղներու տզզոցը արուներու 
տզզոցէն կը տարբերի, իսկ տարիքով մեծերն աւելի 
ցած ձայնով կը տզզան: 
Եթէ օդին մէջ տզզացող խումբ մը մժեղներ տեսնէք, 
պէտք չէ մտահոգուիք. ատիկա արուներն են, որոնք 
մէկտեղուած են… հարսանիքի համար...
Մժեղները չեն սիրեր շատ տաք օդը եւ +28°C ու 
աւելի ջերմաստիճանի ժամանակ գոց տեղեր կը 
պահուըտին: 
Մժեղները ամէնէն աւելի երեխաներուն կը 
խայթեն, ինչպէս նաեւ աւելի յաճախ՝ իգական սեռի 
ներկայացուցիչներուն: Արու մժեղները մարդոց չեն 
խայթեր. անոնք ծաղիկի նեկտարով կը սնանին: 
Այս միջատները բնաւ չեն սիրեր՝ ծխախոտի, 
մեխակի, էվկալիպտի (լատ.՝ Eucalyptus-յայտնի է 
նաեւ նուէնի, տենդածառ անուններով), եւ կատուա-
խոտի (լատ.՝ Valeriána) հոտերը: Հետեւաբար, 
տունին մէջ եթէ տեղադրէք այս բոյսերէն ճիւղ մը, 
ապահովուած կ'ըլլաք այդ տհաճ միջատի խայթոցէն:   

* * *
Առողջութեան Եւ Վարակներէն Զերծ Մնալու 
Բարեմաղ-Թանքներս Բոլորիդ....
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Մշակութային Արձագանգ
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رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

Յաղթանակած Հայուհին. 
Քանոնահարուհի Մարիաննա Գէորգեան

Քանոնահարուհի Մարիաննա 
Գէորգեանը հանդիսանում է 
բազմաթիւ հանրապետական, 
միջազգային ու համաշխարհային 
մրցոյթների յաղթող: 
Պատուով է ներկայացնում Հայաս-
տանն ու հայ մշակոյթը ու միշտ 
փայլում իր բարձր կատարողական 
արուեստով:

2020թ.-ին կայացած համաշխար-
հային World Folk Vision Global Cultural 
Initiative մրցոյթ փառատօնում 
գրանցել է պատուաւոր յաղթա-
նակ` արժանանալով Գլխաւոր 
մրցանակի «Գրան պրի», աշխարհի 
ժողովուրդների երաժշտութիւն 
անուանակարգում: Այս մրցոյթը 
իր մասշտաբներով զիջում է միայն 
օլիմպիական խաղերին, մասնակցել 
են 115 երկրի 3950 մասնակից, եղել 
է ռեկորդային քուէարկութիւն: 
Յաղթանակը որոշուել է ժյուրիի եւ 
քուէարկութեան 50/50 արդիւնքով: 
Սա շատ կարեւոր ձեռքբերում 
է, քանի որ առաջին անգամ 
պատմութեան մէջ հայկական 
քանոն նուագարանը ՍայաթՆովա-
յի «Էշխեմեդ»ով` Մարիաննայի 
հոգեզմայլ կատարմամբ յաղթանակ 
գրանցեց:
Մարիաննան իր մասնակցութիւնն 
է ունեցել մի փառատօնի, որը 
նուիրուած է եղել տաբլայի վարպետ 
Սթալվարդ Փանդիտ Չատուրի 
95-ամեակին Հնդկաստանում` 24 ժամ 
հնդկական հեռուստաընկերութեամբ 
հնչել է երաժշտութիւն տարբեր 
երկրների արտիստների կողմից, 
նուիրուած իրենց վարպետին, որից 

մէկ ժամը յատկացուած է եղել 
մեր հայուհուն: Հնդկական մէկ այլ 
հեռուստաընկերութեան ծրագրի 
տնօրէնը նկատելով` Մարիաննային 
երաժշտութեան համաշխարհային 
օրը, ներկայանալու հրաւէր է 
ուղարկում: Այնուհետեւ քանոնա-
հարուհուն առաջարկում են 
մասնակցել միջազգային մրցոյթի:
Օրեր առաջ Հնդկաստանում 
կայացած միջազգային մրցոյթում 
Մարիաննա Գէորգեանը արժանացել 
է Առաջին մրցանակի եւ յատուկ 
մրցանակի Երաժշտութեան 
դեսպան: Մրցոյթը միջազգային 
է եղել, մասնակցել են 200ից աւել 
երաժիշտ բազմաթիւ երկրներից: Մեր 
հայրենակցուհին միակ մասնակիցն 
է եղել, ում յատուկ մրցանակ են 
շնորհել:
Ապրելով ու ապրեցնելով հայ մշա-
կոյթը, նա ջանասիրաբար փորձում է 
ինքնուրոյն քայլեր ձեռնարկել օտար 
ազգին ներկայացնելու ազգայինը, 
մեր անգին գոհարները: Մարիաննան 
ոչ միայն ինքն է ներկայացնում 
այլ ազգերին հայ երաժշտութիւնն 
ու մշակոյթը, այլ նաեւ այլ ազգի 
երաժիշտներին է սովորեցնում 
ու իրենց հետ ներկայացնում: 
Քանոնահարուհին համաճարակի 
ընթացքում իրականացրել է մի 
նախագիծ, որի բուն նպատակն է 
եղել, որ աշխարհը նուագի ու երգի 
հայերէն:
Երաժիշտը նախագծի շուրջ 
համախմբել է աշխարհի 30 տարբեր 
երկրներից մասնակիցներ, որոնք 
նուագել ու երգել են բացառապէս 
հայկական երգ-երաժշտութիւն, 
իրենց ազգային ու բացառիկ 
նուագարաններով (կորա, էրհու, 
սիթառ, պիպա, զոնգրուան, տաբլա, 
մակոտո, բերանի հարփ եւ այլն): 
Օտարերկրացիներին հետաքրքրել 
է ոչ միայն երաժշտութիւնը, այլեւ 
Հայաստանը:
Մարիաննա Գէորգեանը նուագել 
է հնդիկ, չինացի, ֆրանսիացի, 
նիգերիացի, ճապոնացի, անգլիա-
ցի, ամերիկացի, աւստրալիացի, 
մեքսիկացի, եգիպտացի, իտալացի, 
պարսիկ, գերմանացի, շուէդ, չեխ 
երգիչ-երաժիշտների հետ միայն 
հայկական երաժշտութիւն: Սա ի դէպ 
բացառիկ երաժշտական տաղանդ է 
եւ մեծ հայրենանուէր առաքելութիւն:
Մարիաննա Գէորգեանը իր 
քանոնով տարբեր ազգերի լարային 

երաժշտական գործիքներով 
աշխարհին հասանելի է դարձրել 
հայկական ժողովրդական երգ-
երաժշտութիւնը: Եւ սոյն ռեկորդը 
գրանցուել է ՀՀ «Դիւցազնագրքում» 
2020թ.:
Մի կարեւոր նախագիծ եւս 
իրականացրել է քանոնահարուհին` 
"Սարի աղջիկ": Գլխաւոր նպատակը, 
որ այս երգը օտար ազգը ընկալի 
այլեւս հայկական, քանի որ 
փաստացի նոտաները Կոմիտասի 
ձեռագրով են գրառուած 1913 թ.ին 
Էրիվանի նահանգի Սուրմալու 
գաւառում: Ըստ Մարիաննա 
Գէորգեանի մեծ ոգեւորութեամբ են 
համաձայնել իր երգիչ, երաժիշտ 
ընկերները իրականացնել այն: 
Միացել են Անգլիայից, Մեքսիքայից, 
Թունիսից, Վաշինգթոնից, Իրաքից, 
Հնդկաստանից, Մարոքից, Ճապո-
նիայից, գանատայից, Աւստրալիայից, 
Պանգլադեշից, ԱՄՆ-ից:
Ազգային մշակոյթը պահպանելու եւ 
զարգացման գործում նպաստելու 
համար նրան են շնորհել ՀՀ ՊՆ 
ֆիդայինների կողմից «Սայաթ-
Նովա» մեդալ: Ոստիկանութեան 
միջազգային ասոցիացիայի կողմից 
մեդալ: 

«Ալմաստ» մշակութային կենտորնի 
կողմից «Նաղաշ Յովնաթան» 
մեդալ: Բազմաթիւ հասարակական 
կազմակերպութիւնների կողմից 
ստացել է շնորհակալագրեր ու 
պատուագրեր, բոլոր միջոցա-
ռումներին քանոնով իր շքեղաշքուք 
կատարումները նուիրելու համար:
Համամարդկային երաժշտի բարձր 
արուեստից ոգեշնչուած նրան են 
ձօնուել բազում բանաստեղծական 
շարքեր` մեր մեծանուն արուեստա-
գէտների կողմից, որոնք զետեղուած 
են գրքերում: Կտաւներ են նուիրել 
թէ՛ հայ եւ թէ՛ օտարերկրեայ 
յայտնի գեղանկարիչներ` իր եւ 
նուագարանի պատկերով, անգամ 
քանդակել են քանոնահարուհուն` 

իր նուագարանով:
Արեւշատ Աւագեանի ձօն բանաստ
եղծութիւնը.                                                   
ՔԱՆՈՆԱՀԱՐԸ
Մեղեդիները հնչում են ելեւէջում ու 
սփռւում են
Լռութեան մաքրամաքուր միջավայրը 
լցնելով
Ուրախութեան ու բերկրանքի 
ոգեշնող նրբերանգներով…
Մեղեդիացած խօսքը, գունագեղ 
զգացմունքը,
Ապրումը կենսաբեր ու ապրեցնող 
հաճոյքի նման,
Լցւում են մեր էութեան մէջ…
Նուրբ ու զգայուն հայուհու մատների 
տակ
Կեանք են առնում ականջալուր 
դարձող լուսաշար ձայները…
Գեղեցկադէմ հայուհու փորձառու 
մատների տակ
Հայախօս առոգանութեամբ հնչում 
են քնարի զգայուն լարերը…
Մարիաննա Գէորգեանի քանոնը չի 
լռել անգամ պատերազմի օրերին, երբ 
կեանքի ու մահուան կռիւ էր գնում, 
այն հնչել է, որպէս աղօթք, որպէս 
կեանքի փարոս:
Մարիաննա Գէորգեանը սովո-
րել ու աւարտել է Երեւանի 
Կոմիտասի անուան երաժշտանոցը` 
բակալաւրիատ, մագիստրա-
տուրա, ասպիրանտուրա գերա-
զանցութեամբ: Տաղանդաշատ 
երաժիշտը ներկայումս Կոմիտասի 
անուան կամերային երաշտու-
թեան տան «Տաղարան» հնագոյն 
երաժշտութեան համոյթի (գեղ. 
ղեկ. Ս. Երկանեան) մենակատար 
քանոնահարուհին է:

 ԼիլիՅան


