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Երէկ արեւծագին,  բախումներ գրանցուած են Պաալպէք շրջանի  «Հայ ալ 
շարաուինա» թաղամասին մէջ։
«Արեւելք» կը նշէ, որ  լիբանանեան բանակի ռազմական կառք մը  մեղադրեալ 
մը ձերբակալելու նպատակով բարձրացած է «Ալ Շարաուինա» թաղամաս 
եւ հանդիպելով   թաքնուած յանցագործներու թիրախ դարձած է անակնկալ 
կրակոցներու։
Բանակը պատասխան կրակ բացած է անոնց ուղղութեամբ, իսկ կրակոցներուն 
հետեւանքով զոհուած է 1 զինուորական եւ  5 ուրիշներ վիրաւորուած են։
Ի վերջոյ, լիբանանեան բանակը կարողացած է լռութեան մատնել 
կրակակէտերը, սակայն արդարութիւնէ փախուստ տուած  յանցագործին 
մասին տուեալներ ցարդ չեն հաղորդուիր։
Իրավիճակը շարունակուած է մասամբ լարուած մնալ Պաալպէքի այդ 
հատուածին մէջ։

Հայաստանի Հանրապետութեան 
ազգային ժողովի ընդդիմադիր 
խմբակցութիւններուն կողմէ նախա-
ձեռնուած ԱԺ արտահերթ նիստը 
չկայացաւ։
Առաջին անգամ նիստը յետաձգուե-
ցաւ չորս ժամով՝ բաւարար թիւ 
չապահովելու պատճառով։
Այս անգամ դահլիճը դատարակ էր՝ ոչ 
ընդդիմութիւնը ներկայ էր, ոչ ալ իշխանական պատգամաւորները։
Նշենք, որ ՔՊ-ն յայտարարած էր, որ չի պատրաստուիր ներկայ ըլլալու 
Արցախի հարցով ԱԺ արտահերթ նիստին։

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան իշխանութիւնները պիտի 
շարունակեն միջազգային ճանաչման ուղղուած իրենց ջանքերը: Այս մասին 
յայտնած է ԼՂՀ պետական նախարար Արտակ Բեկլարեանը:
«Մենք շարունակելու ենք ջանքեր գործադրել Արցախի Հանրապետութեան 
միջազգային ճանաչման ուղղութեամբ: Արցախի անկախութեան միջազգային 
ճանաչումից յետոյ հնարաւոր կը լինի դիտարկել նաեւ հանրապետութեան` 
Հայաստանի կազմ մտնելու հարցը», յայտարարած է Բեկլարեանը:
Ան ընդգծած է, որ Ատրպէյճանը այս պահուն «ինքն իրեն ուժեղ կը զգայ», 
բացի այդ` այդ երկիրը ռազմաքաղաքական աջակցութիւն կը ստանայ 
Թուրքիայէն, այդ պատճառով Արցախի իշխանութիւնները ուղիներ պիտի 
փնտռեն, որպէսզի «աստիճանաբար, քայլ առ քայլ լուծեն իրենց խնդիրները, 
իսկ հետագային արդէն` Ատրպէյճանի հետ ուղիղ բանակցութիւններու 
միջոցով»: Բեկլարեանի խօսքով` անոր համար Ատրպէյճանը պէտք է 
պատրաստ ըլլայ խաղաղութեան:
Ան տեղեկացուցած է, որ Արցախի իշխանութիւնները Երեւանի հետ 
բանակցութիւններ կը վարեն Արցախի Հանրապետութեան ճանաչման 
վերաբերեալ: «Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի անկախութեան 
ճանաչման հարցի շուրջ բանակցութիւններ են տարւում, շփումներ են 
իրականացւում, սակայն ներկայում տուեալ հարցում յառաջընթաց չկայ», 
ըսած է Բեկլարեանը:
Անոր խօսքով` կարելի է պնդել, որ Հայաստանը փաստացի ճանչցած է 
Լեռնային Ղարաբաղը, քանի որ հանրապետութիւններուն մէջ կը գործեն 
հորիզոնական կապեր` «ինչպէս նմանը նմանի հետ»:

Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախա-
րար Սերգէյ Լաւրով Յունիս 10-ին 
Երեւանի մէջ պիտի մասնակցի ՀԱՊԿ 
նախարարներու խորհուրդի նիստին: 
Այս մասին յայտարարած է Ռուսիոյ 
ԱԳՆ պաշտօնական ներկայացուցիչ 
Մարիա Զախարովան:
Անոր խօսքով, հանդիպման մասնա-
կիցները պէտք է ամփոփեն ՀԱՊԿ 
շրջանակներուն մէջ բազմակողմ համագործակցութեան արդիւնքները եւ 
քննարկեն հետագայ համագործակցութեան հեռանկարները: Միջոցառման 
ընթացքին կը նախատեսուի միտքերու խորացուած փոխանակում 
միջազգային եւ տարածաշրջանային իրավիճակի եւ ՀԱՊԿ անդամ 
երկիրներու վրայ անոր ազդեցութեան, ինչպէս նաեւ ՀԱՊԿ ճգնաժամային 
արձագանգման մեխանիզմի կատարելագործման վերաբերեալ: Կ'ակնկալուի, 
որ նիստի արդիւնքներով պիտի ստորագրուի 2022-2024 թուականներու 
արտաքին քաղաքականութեան եւ անվտանգութեան հարցերու շուրջ 
խորհրդակցութիւններու ծրագիրը:
Հանդիպման շրջանակին մէջ Ռուսիոյ ԱԳՆ ղեկավարը մի շարք երկկողմ 
հանդիպումներ կ'ունենայ:

Երէկ գիշեր, ժամը 21:10-ի դրութեամբ «Հերացի» համալսարանական հիւան-
դանոց շտապօգնութեան մեքենայով տեղափոխուած է ՀՀ 7 քաղաքացի։ 
Հիւանդանոցէն յայտնուած է, որ վիրաւորները կը գտնուին հետազօտման 
փուլի մէջ:
Նշենք, որ իրավիճակը ծայրայեղ լարուած էր ՀՀ կառավարական ամառանո-
ցին մօտ: Ոստիկանութիւնը կիրառած է լուսաձայնային նռնակներ, որուն 
հետեւանքով կան վիրաւորներ:
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«Ձեր Աշխարհին Մէջ Ես Չկրցայ Ապրիլ, Իսկ Իմ Աշխարհիս Մէջ՝ Միայնակ Եմ»
Լէոնիտ Ենկիպարեան Ծննդեան 85-Ամեակ 

Ամերիկեան Բարքեր
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Գալուստ Խանենց

Գալուստ Խանենց (Լեւոն Խանեան, 
25 Յունուար 1910, Թեհրան, Իրան 
- 4 Յունիս 1998, Թեհրան, Իրան), 
իրանահայ գրող։
Նախնական ու միջնակարգ կրթու-
թիւնը ստացած է Ֆրանսական 
ու պարսկական վարժարաններու 
մէջ։ 1928-էն սկսեալ իրանահայ 
եւ արտասահման պարբերա-
կաններուն հետ աշխատակցած է՝ 
ինքնագիր քերթողներու գործերէն 

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

թարգմանութիւններով։
1957-1974 անջատ ութ հատոր-
ներով հրատարակուած են իր 
բանաստեղծութիւնները՝ «Ամբողջ 
Սրտով» (1957), «Հրաշալի 
Զօրութիւն» «1972), «Բարեւ Քեզ, 
Մարդ» (1974)[1], «Հայ Ժողովրդի 
Վերածնունդը»։ Պարսկերէնի 
թարգմանուած են՝ «Հրաշալի 
Զօրութիւն» եւ «Բարեւ Քեզ  
Մարդ» հատորները:
Իմաստասիրական հակումնե-
րու տրամադիր, լեզուական-
արտայայտչական ժուժկալու-
թեամբ ուշագրաւ՝ իր բանաստեղ-
ծութիւնները մարդկայնական 
խորք եւ շունչ ունին, կը 
բարձրանան ընթացքէն վեր եւ 
երբեմն կը հասնին թելադրական 
ներուժութեան։
Գալուստ Խանենց, իրանահայ 
կեանքի 1920-1980 վաթսուն-
ամեայ տեւողութեան մէջ՝ քերթո-
ղական, թէ՝ արձակ գրական 
ստեղծագործութիւններու հասա-
րակաց լարը բնութիւնն է, սէրը, 
ազգային թախիծը եւ գաւառիկ 
հայրենասիրութիւնը։ Տասնա-
մեակները ոչինչ փոխած են 
ապրումի, մտածման, զգացական 
թէ իմաստասիրական այն մտա-
ծումներուն մէջ, որոնք կ՝առնչուին 
մարդուն կեանքին, եւ առնուազն 
իրենց արտայայտութեան ձեւին 
հետ որոշ անձնատպութիւն կը 
բերեն։ Քիչ անուններ կան, որոնք 
յանդգնութիւնն ունեցած են 
կամ ունին թանձր ռոմանթիզմի 
խոզակը պատռելու եւ խորքի թէ՛ 
ձեւի ինքնութեամբ մը՝ հասնելու 
բանաստեղծական որակի:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Վաւերացրեց
Իրաքի Հայոց Թեմի Առաջնորդի Ընտրութիւնը
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
Հայրապետական իր օրհնու-
թիւնն ու շնորհաւորանքն է յղել 
Հոգեշնորհ Տ. Օշական վարդա-
պետ Գիւլգիւլեանին մայիսի 13-ին` 
Պաղտատում տեղի ունեցած 
Թեմական պատգամաւորական 
ժողովի ընթացքում Իրաքի հայոց 
թեմի առաջնորդ ընտրուելու 
կապակցութեամբ:
Հաստատելով Օշական վարդա-
պետի ընտրութիւնը` Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսը նրան մաղթել 
է նախանձախնդիր ծառայութեամբ արդիւնաւորել վստահուած բարձր 
եւ պատասխանատու առաքելութիւնը` ի խնդիր Իրաքի հայոց թեմի 
ազգային ու հոգեւոր կեանքի զօրացման եւ Առաքելական Սուրբ Եկե-
ղեցու պայծառութեան:

Հայրապետական Սրբատառ Կոնդակով Հռչակուեց
Պալգանեան Երկրների Հայրապետական 

Պատուիրակութեան Հաստատումը
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի մայիսի 26-ի Հայրապետական սրբատառ կոնդակով 
հռչակուեց Պալգանեան երկրների Հայրապետական պատուիրակութեան 
հաստատումը, որի կազմում ընդգրկւում են Ալպանիայի, Սլովենիայի, 
Սերպիայի, Պոսնիա եւ Հերցեգովինայի, Հիւսիսային Մակեդոնիայի, 
Չերնոգորիայի, Խորուաթիայի հայկական եկեղեցական համայնքները: 
Պալգանեան երկրների Հայրապետական պատուիրակ է նշանակուել 
Ռումանիայի հայոց թեմի առաջնորդ եւ Պուլկարիայի հայոց թեմի 
առաջնորդական տեղապահ Գերաշնորհ Տ. Տաթեւ եպիսկոպոս Յակոբեանը:
Հայրապետական կոնդակում մասնաւորապէս ասուած է.

«ՔՐԻՍՏՈՍԱՒԱՆԴ ՍԻՐՈՅ ՈՂՋՈՅՆ ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ, ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆՑ 

ՀԱՅՈՑ
ՍՐԲՈՅ ԵՐՈՒՍԱՂԻՄԱՅ ԵՒ ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍՈՅ, ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ, 

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ, ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՑ, ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱՑ, 
ԹԵՄԱԿԱՆ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՈՑ, ԹԵՄԱԿԱՆ ԵՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ԽՈՐՀՐԴՈՑ ԵՒ ՊԱՇՏՕՆԷԻՑ ԵՒ ՍԻՐԵՑԵԱԼ ՀԱՄԱՅՆ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ 
ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆ ՀԱՅՈՑ

Գոհութիւն եւ փառք Երկնաւորին, որ Իր Ամենախնամ Սուրբ Աջի ներքոյ 
զօրացնում է առաքելահաստատ մեր Սուրբ Եկեղեցին եւ երկնառաք 
բիւր շնորհներով լուսազարդում հայոց հոգեւոր-եկեղեցական կեանքը ի 
Հայրենիս եւ ի Սփիւռս: 
Այսօր տէրունաւանդ հոգեխնամ առաքելութեան բարուօք իրագործումով 
մեր Սուրբ Եկեղեցին շարունակում է մեր հաւատացեալ զաւակներին 
Տիրոջ կենարար խօսքը մատուցել եւ նրանց առաջնորդել Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի պարգեւած փրկութեան ճանապարհով: Տէրունապատուէր այս 
ծառայութիւնն արգասաւորուում է նաեւ եկեղեցավարչական կեանքում 
բարեկարգումների իրականացումով, եկեղեցական կառոյցների ներքոյ 
համայնքների վերակազմակերպումով: 
Պալգանեան երկրներում վերջին տասնամեակների ընթացքում 
հաստատուած հայորդեաց հոգեւոր կարիքների խնամատարութեան, 
հայ համայնքների ազգային-եկեղեցական կեանքի առաջընթացի 
համար ներկայիս հրամայական է դարձել Հայրապետական Պատուիրա-
կութեան հաստատումը: Առաջնորդուելով առկայ իրավիճակից 
բխող անհրաժեշտութեամբ՝ հռչակում ենք Պալգանեան երկրների 
Հայրապետական Պատուիրակութեան հաստատումը եւ տուեալ 
տարածաշրջանի հայ համայնքները միաւորում Պատուիրակութեան 
հովանու ներքոյ: Պալգանեան երկրների Հայրապետական Պատուիրա-
կութեան կազմում ընդգրկում ենք Ալպանիայի, Սլովենիայի, Սերպիայի, 
Պոսնիա եւ Հերցեգովինայի, Հիւսիսային Մակեդոնիայի, Չերնոգորիայի, 
Խորվաթիայի հայկական համայնքները: Հայրապետական պատուիրակի 
պաշտօնում ծառայութեան ենք կոչում Ռումինիայի հայոց թեմի առաջնորդ 
եւ Պուլկարիայի հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ Գերշ, Տ. Տաթեւ 
եպիսկոպոս Յակոբեանին: Հաւատաւոր Մեր զաւակներին հայրաբար 
յորդորում ենք աջակից ու զօրակից լինել Հայրապետական Պատուիրակին, 
միասնական ջանքերով լծուել Պատուիրակութեան առաքելութեան 
արդիւնաւորմանը: 
Պատուիրակութեան հովանու ներքոյ եկեղեցական կառոյցների եւ 
հաւատաւոր Մեր զաւակների համախմբումով առաւել պիտի ամրապնդուի 
հայորդիների հաւատքը եւ հաւատարմութիւնը ազգային-եկեղեցական 
աւանդներին: Գոհունակութիւն է Հայրապետիս համար, որ Պալգանեան 
երկրների Պատուիրակութեան սահմաններում ապրող հայորդիներն իրենց 
հիւրընկալած երկրների եւ եղբայր ժողովուրդների հետ բարեկամութեան 
ամրապնդմամբ, ստեղծագործ կեանքով, ազնիւ աշխատանքով բարի 
նպաստ են բերում այդ պետութիւնների առաջընթացին: Նորաստեղծ 
Պատուիրակութեան հովանու ներքոյ մեր ժողովրդի զաւակները շարու-
նակելու են իրենց աստուածահաճոյ ընթացքը՝ զօրացեալ հաւատքով եւ 
եկեղեցանուիրումով:  Նորահաստատ Պատուիրակութեան հանգամանքը 
խթան պիտի լինի նաեւ նոյն տարածաշրջանում գործող Քոյր Եկեղեցիների 
հետ գործակցութեան եւ փոխյարաբերութիւնների ամրապնդման, մեր 
հաւատակից ժողովուրդների միջեւ սիրոյ եւ եղբայրութեան զօրացման:  
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Ամերիկեան Բարքեր

Քիեւը՝ Քրեմլինի եւ Եւրոպական Միութեան Միջեւ

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Ամերիկեան տարածուն շաբաթաթերթ Newsweek իր Մայիս 27-ի թիւով 
արձագանք կը դառնայ ռուսական տումայի անդամ Ալէքսէյ Ժուրավլիով  
զգայացունց այն յայտարարութեան թէ Ռուսիան իր կորիզային ուժերու 
հանգամանքով կրնայ բովանդակ եւրոպական ցամաքամասը ածուխի վերածել:
Ռուս քաղաքագէտը պարագլուխն է տումայի Ռոտինա (Մայր Հայրենիք) 
Համախմբումին, ընդդիմադիր ճակատ՝ սակայն հաւատարիմ Քրեմլինի 
վարքագիծին:
Ելոյթ ունենալով ռուսական գլխաւոր հեռուստատեսիլի կայաններէն մէկուն 
ընթացքին, ան իր ցասումը արտայայտած է արեւմուտքի կողմէ Ուքրանիոյ 
հայթայթուող զինուորական լայնածաւալ օժանդակութեան: Սակայն 
Ժուրավլյով իր մաղձը կը թափէ Գերման վարչապետ Օլաֆ Շոլցի դէմ երբ 
ան Տավոսի մէջ կայացած Տնտեսական Ֆորումին ըսած է թէ «Փութին 
այս պատերազմը պէտք չէ շահի» աւելցնելով թէ ինք «համոզուած է թէ 
Փութինը յաղթական» դուրս պիտի չգայ Ուքրանական պատերազմէն»: 
Հեռուստատեսիլի իր ելոյթին ընթացքին տումայի ազգայնական-ընդդիմադիր 
անդամը շեշտած է, ակնարկելով Գերման վարչապետին»: Ան կը կարծէ 
թէ մենք hիւլէյական զէնքերու տէր երկիր մը, պիտի  կորսնցնենք այս 
պատերազմը: Կամ վաղը պիտի ըսենք «ներողամիտ գտնուեցէք, մենք սխալ 
մը գործեցինք: Դուրս պիտի գանք Խրիմէն եւ այլուր»: Ազդարարելով ան 
աւելցուցած է. «Վերջաւորութեան ածուխի պիտի վերածուիք: Ամերիկացիք 
պիտի ըսեն այսպէս բաներ կրնան պատահիլ», ենթադրելով թէ Ուաշինկթընը 
եւրոպային օգնութեան պիտի չհասնի եթէ Ռուսիան իր հիւլէական զէնքերը 
օգտագործէ եւրոպայի մէջ:
Դիմակալելով վարչապետ Շոլցի այն գնահատումը թէ Արեւմուտքը պիտի 
չընդունի Մոսկուայի պայմանները բանակցութիւններու ընթացքին, ռուս 
քաղաքական գործիչը հետեւեալ հաստատումը կատարած է. «Եթէ դուք մեր 
պայմանները չէք ընդունիր, ապա մենք պիտի պարտադրենք զանոնք: Եւ 
եթէ դուք պիտի ստիպէք մեզի գործածել հիւլէական զէնքեր, մենք տարբեր 
երկընտրանք պիտի չունենանք»: Անգլիոյ մօտ ռուս դեսպան Անտրէյ Քիլին 
BBC-ի հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին միայն քանի մը օրեր առաջ, հերքած 
է այն տարաձայնութիւնը թէ ռուսական բանակը հիւլէական զէնքեր կրնայ 
գործածել Ուքրանիոյ մէջ, բացի այն բացառիկ պարագային երբ Ռուսաստանի 
ֆիզիքական գոյութեան անմիջական սպառնալիք մը կը ներկայանայ: 
Ուաշինկթընի մէջ ռուս դեսպանը մէկէ աւելի նմանօրինակ հաստատումներ 
կատարած է:
Ուրբաթ, Մայիս 27ին, Եւրոպական Միութեան (Ե.Մ) երկու  հզօրագոյն 
երկիրներու ղեկավարները՝ Ֆրանսայի նախագահ Մաքրոն եւ Գերմանիոյ 
վարչապետ Շոլց հեռաձայնային երկար (մէկ ու կէս ժամ) խօսակցութիւն մը 
ունեցած են Ռուսական Դաշնակցութեան նախագահ՝ Փութինի հետ:
Երեւոյթներէն դատելով, եւրոպացի ղեկավարներուն նախաձեռնութեամբ 
տեղի ունեցած այս խօսակցութեան շարժառիթը զինադադար հաստատելու 
շուրջ կայացած է: Առաւել, նախագահ Մաքրոն եւ վարչապետ Շոլց ցանկութիւն 
յայտնած են նախագահ Փութինին ազատ արձակել շուրջ 2,500 զինուորներ, 
որոնք Մարիոփոլ քաղաքին մէջ յամառօրէն դիմադրեցին ռուսական 
բանակին, բայց վերջ ի վերջոյ յանձնուեցան: Եւրոպացի ղեկավարները 
նաեւ նախագահ Փութինէն պահանջած են վերջ տալ ուքրանական 
նաւահանգիստներու պաշարման, որպէսզի ուքրանական ցորենն ու այլ 
հացահատիկներ շարունակուին արտածուիլ: Վերջին շաբթուան ընթացքին 
յատկապէս ռուսական բանակը արձանագրած է նշանակելի յաջողութիւններ 
ռազմաճակատին վրայ, ըստ ուքրանական աղբիւրներու: Այս պատերազմին 
սկզբնաւորութենէն ի վեր յստակ է տեսնել, թէ երբ Ուքրանիան յաջող կերպով 
կը դիմադրէ կամ ետ կը մղէ ռուսական նախայարձակ ուժերը՝ բանակցութեան 
մասին երբեք չի խօսիր:
Ուքրանիոյ հարաւ-արեւելեան ծանր ճարտարարուեստի եւ ածուխի հարուստ 
գօտին՝ Տոմպասը, այսօր գրեթէ ռուսական ուժերու հսկողութեան տակ կը 
գտնուի:
Հակառակ աննախընթաց զինուորական օժանդակութեան՝ առատօրէն 
հայթայթուած արեւմուտքի կողմէ, Քիեւեան ուժերը տակաւին չեն յաջողած 
ծանր հարուածներ հասցնել ռուսական նախայարձակ ուժերուն: Ուքրանիան 
յամառօրէն Ուաշինկթընէն կը պահանջէ հեռարձակ հրթիռային կազմածներու 
սարքաւորումներ (մինչեւ 320 ք.մ. հեռաւորութեամբ) հարուածելու համար 
ռուսական սահմանէն ներս գտնուող զինամթերանոցներ: Թէեւ Ռուսաստանը 
շարունակաբար կը բողոքէ արեւմուտքի կողմէ Ուքրանիա առաքուող 

զինուորական օժանդակութեան 
դէմ, միւս  կողմէ սակայն, կանո-
նաւորաբար կը թիրախաւորէ 
զինուորական նորահաս եւ արդի-
ական սարքաւորումները: Ըստ 
հաւաստի աղբիւրներու Փարիզի եւ 
Պերլինի մէջ, նախագահ Փութին 
խոստացած է ուսումնասիրել ուքրա-
նական նաւահանգիստներուն պաշա-
րումի հարցը՝ եթէ արեւմուտքը 
մեղմացնէ Ռուսիոյ վրայ պարտադրուած տնտեսական պատժամիջոցները:
Քաղաքական դէտեր Մաքրոնի եւ Շոլցի այս նախաձեռնութիւնը կը 
գնահատեն  որպէս կարծիքներու որոշ տարբերութիւն մը, ո՛չ միայն Ե.Մ.ի 
եւ Ուաշինկթընի միջեւ, այլ աւելի յատկանշական Եւրոպական Միութեան 
մաս կազմող երկիրներու միջեւ:
Յաճախ զրոյցներ շրջակայած են Փութին-Ժերենսքի (Ուքրանիոյ նախագահ) 
գագաթի հանդիպման շուրջ՝ հաւանաբար Թուրքիոյ մէջ, թէեւ Քրեմլինը 
երբեք քաջալերած չէ նման տարաձայնութիւններ: Ուքրանիան կը վախնայ, 
թէ այն պարագային երբ լուրջ բանակցութիւններ տեղի ունենան Ռուսիոյ 
հետ, Քիեւը պարտաւորուած պիտի ըլլայ հողային զիջումներ կատարել 
Ռուսիոյ՝ խաղաղութեան դաշինք մը կնքելու համար:
Ներկայ պատերազմին շարունակութիւնը առաւել զանգուածային նիւթական 
վնաս պիտի պատճառէ Ուքրանիոյ, որովհետեւ ռուսական բանակին 
ռազմավարութիւնը ապահով հեռաւորութենէն ռմբակոծել է ուքրանական 
քաղաքներ, քիչ յաճախ զատորոշելով քաղաքային թիրախը՝ ռազմականէն:
Համաձայն Ուքրանիոյ վարչապետ Տենիս Շմիհալի, ռուսական նախա-
յարձակումը պատճառ դարձած է 20  հազար ք.մ. (15 հազար մղոն) 
ճամբաներու քանդումին, հարիւրաւոր կամուրջներու փլուզման եւ 12 
օդակայաններու ամբողջական կործանումին: Ըստ վարչապետին կողմէ 
հայթայթուած պաշտօնական տուեալներուն, 500-է աւելի  առողջա-
պահական կեդրոններ, 100-է աւելի կրթական հաստատութիւններ եւ 200 
ճարտարարուեստական կեդրոններ ամբողջապէս քանդուած են: Ան կը 
պահանջէ Ռուսիայէն հատուցում կատարել՝ վերաշինելու համար ինչ որ 
կործանուած է ռուսական բանակին կողմէ:

Մաղթում ենք, որ հոգեւորականաց եւ հաւատացելոց ջանքերով եւ 
քաջեռանդ գործունէութեամբ բարգաւաճեն Պատուիրակութեան 
հովանու ներքոյ հայ համայնքները: Այս ուրախ առիթով Հայրական Մեր 
սէրն ու օրհնութիւնն ենք բերում Հայրապետական Պատուիրակին, 
Պատուիրակութեան հոգեւոր դասին եւ բարեպաշտ հաւատացեալներին: 
Հաւատում ենք՝ բարեպաշտ Մեր զաւակների աջակցութեամբ եւ 
ազգայինների զօրակցութեամբ, պիտի արգասաւորուի հոգեւոր դասի 
առաքելութիւնը, եւ նոր իրագործումներով վերընձիւղուի ու ծաղկի Մեր 
սիրելի զաւակների ազգային-եկեղեցական կեանքը: 
Աղoթում ենք առ Բարին Աստուած, որ նորաստեղծ Պատուիրակութեան 
ներքոյ շէն պահի հայ կեանքն ու համայնքները՝ բարօրութիւն եւ 
յաջողութիւններ շնորհելով մեր ժողովրդի հաւատաւոր զաւակներին: 
Թող Աստուած հանապազ օրհնութեամբ Իր Ամենախնամ Սուրբ Աջով 
պահպանի աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդին, եւ թող յաւէտ պայծառ ու 
անսասան լինի Հայաստանեայց Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցին:
«Հաստատո´ւն կացէք ի հաւատս, ժրացարո´ւք, զօրացարո´ւք: Ամենայն 
ինչ ձեր սիրո´վ լիցի» (Ա Կորնթ. 16.13-14):

Օրհնութեամբ`
ԳԱՐԵԳԻՆ Բ

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ
Տուաւ Կոնդակս ի 26-ն մայիսի

յամի Տեառն 2022 եւ ի թուին հայոց ՌՆՀԱ
ի Մայրավանս Սրբոյ Էջմիածնի

ընդ համարաւ 1186»:

Հայրապետական Սրբատառ Կոնդակով...
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս

«Վերջին Զանգ»-ի Նշումը 
«Վերջին Զանգ»-ի նշումը թէ՛ տխուր, 
թէ՛ալ ուրախ իրադարձութիւն մըն 
է: Տխուր է, որովհետեւ հրաժեշտ 
պիտի տաս այն դպրոցին, ուր 
մանկութիւնդ եւ պատանեկութիւնդ 
անցուցած ես, ինչպէս նաեւ՝ սիրելի 
ուսուցիչներուդ եւ դասընկերներուդ: 
Միւս կողմէ ալ բերկրալի, որովհետեւ 
այս կրթօճախին մէջ ստացած 
գիտելիքներով պիտի անցնիս 
կեանքի նոր փուլ, ուր կը պահանջուի 
ըլլալ աւելի պատասխանատու եւ 
յանձնառու:

Հետեւաբար, Երկուշաբթի, 30 Մայիս 
2022-ին մեր վարժարանին Յակոբ 
Պարսամեան սրահէն ներս նշուեցաւ 
«Վերջին Զանգ»-ը: Յայտագիրը 
սկսաւ քայլերգներու յոտնկայս 
ունկնդրութեամբ, որմէ ետք տեղի 
ունեցաւ տեսաերիզի ցուցադրութիւն 
պատրաստուած Միջն.Գ. դասարանի 
դաստիարակչուհի՝ Օրդ. Սիւզան 

Թազեանի կողմէ:
Ապա մանկապարտէզի Ծաղիկ 
դասարանի աշակերտները բեմա-
հարթակ բարձրանալով ներկայացան 
«Մնաս Բարով Մանկապարտէզ» 
արտասանութեամբ, որ պատ-
րաստուած էր Մանկապարտիզ-
պանուհի Տիկ. Վերա Սունկուլեան 
Հաննայի կողմէ: 
Յայտագիրը շարունակուեացաւ 
Միջն. Գ. դասարանի աշակերտնե-
րու կատարողութեամբ, որոնք 
յաջորդաբար ներկայացան պարով 
մը, ինչպէս նաեւ՝ իրենց սրտի 
խօսքերով (հայերէն, անգլերէն եւ 
արաբերէն) եւ Թաթայի «Վերջին 
Զանգ» երգով: Անոնց յիշողութեան 
պաստառին վրայ տողանցեցին 
դպրոցական կեանքի ուղին, որմէ 
անցան դասընկերներով, հետեւաբար 
բոլորը խորապէս յուզուած էին 
հրաժեշտի պատճառով:
Երկար հնչեց վերջին զանգը՝ 
ազդարարելով ներկայ հանգրուանին 
աւարտը ու նոր հանգրուանի մը 
սկիզբը: Մանկապարտէզի աշա-
կերտները մէկական պզտիկ 
զանգակներ նուիրեցին Միջն. Գ. 
դասարանի աշակերտներուն, որոնք 
իրենց կարգին մէկական թարմ 
ծաղիկ նուիրեցին փոքրիկներուն:
Վերջապէս, Վահան Թէքէեան Միջն. 
Վարժարանի Միջն. Գ. Կարգի 

շրջանաւարտ` Մանօ Պորանեան 
շրջանաւարտից ջահը բռնած՝ մուտք 
գործեց սրահ ու զայն փոխանցեց 
Միջն. Բ. դասարանի ներկայացուցիչ՝ 
Ալեքս Գոճայեանին:  

Վերոնշեալ արարողակարգէն 
ետք, բեմահարթակ բարձրացաւ 
մեր վարժարանի ժրաջան Տնօ-
րէնուհի՝ Տիկ. Սեւանա Սեմերճեան 
Տարագճեանը: Ան իր խօսքը 
ուղղելով աշակերտներուն 
ըսաւ.«Սիրելի շրջանաւարտներ, 
այսօր յատուկ օր է ձեզի համար: 
Այսօր դուք հանդիսաւոր կերպով 
պիտի աւարտէք ձեր ուսումնական 
ճանապարհի առաջին հանգրուանը: 
Այսօր, երբ հնչեց վերջին զանգը, 
վստահ յիշեցիք ձեր դպրոցական 
կեանքի բոլոր վառ պահերը»:
Ան իր խօսքը շարունակեց ըսելով. 
« Այժմ դուք ունիք այլ կեանք, այլ 
խնդիրներ եւ նպատակներ, այլ 
ընկերներ եւ այլ մտահոգութիւններ: 
Յոյսով եմ, որ դպրոցական կեանքի 

փորձառութիւնը օգտակար պիտի 
ըլլայ ձեր ապագային, որովհետեւ 
Վահան Թէքէեան Վարժարանէն 
ստացած գիտելիքները պիտի 
նպաստեն ձեզի»: Տնօրէնուհին 
մաղթեց, որ շրջանաւարտներուն 
ճանապարհը ըլլայ պայծառ, կանաչ 
եւ հարթ: Ջանան յաճախ այցելել 
իրենց երկրորդ տունը՝ Վահան 
Թէքէեան Վարժարանը:
Հուսկ, ան իր խօսքը եզրափակեց 
ըսելով. «Յաջողութիւն ձեր բոլորին: 
Մաղթելով, որ ձեզմէ իւրաքանչիւրը 
կը հասնի իր նպատակին: Վարձքը 
կատար բոլորին»:

Վերջապէս տեղի ունեցաւ կար-
կանդակի հատում:
Մեր սիրելի շրջանաւարտներուն կը 
մաղթենք բեղմնաւոր ուսումնական 
կեանք, որպէսզի դառնան ազգին ու 
երկրին արժանավայել անհատներ:

Վահան Թէքէեան Միջն. 
Վարժարանի

Լրատուական գրասենեակ
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դժուարանում են հասկանալ իրար 
լեզու։ Պարզւում է՝ Ամանեջի 
«նոր հայերը» 80-90 տարի առաջ 
Պարսկաստանից տեղափոխուել են 
Արեւելեան Հայաստան։ Գրքում շատ 
կան Խոյի ու Սալմաստի բարբա-
ռով բառեր ու խօսքեր։ Ու նկատի 
ունենալով, որ Պարոյր Սեւակի 
ապուպապերը նոյնպէս Հայաստան 
են տեղափոխուել Պարսկաստանից, 
ես եզրակացնում եմ, որ Սեւակը 
տիրապետել է այդ բառերին ու 
լեզուին, ինչպէս նաեւ նոր ու հին 
հայերի կենցաղին ու հոգե-մտաւոր 
աշխարհին։ Այդ գաղթից անցել էր 
մօտ մէկ դար, բայց Ամանեջի հին 
հայերը գաղթածներին շարունա-
կում էին անուանել «նոր հայեր»... 
եւ աղջիկ չտալ նրանց, աղջիկ չառնել 
նրանցից... Սեւակը յաջող ձեւով 
ներկայացնում է այդ երկու խաւին, 
կարողանում է համեմատութիւններ 
անցկացնել՝ նրանց նկարագիրը 
բացատրել, ինչն արժէքաւոր է 
ազգագրութեան իմաստով։
Գրքի բառարանի բաժնում, բար-
բառներ բացատրութեամբ բերուել 
են մեծ թուով օտար բառեր, որոնք 
պարսկերէն են, արաբերէնից 
պարսկերէն անցած բառեր են, կամ 
թուրքերէն են։ Բարբառ բացատրու-
թեան դիմաց չի նշուել այդ բառի 
ծագումը, ու մի քանի դէպքում 
այդ բառերի մեկնութիւնը թերի է 
կամ սխալ։ Դա հաւանաբար այն 
պատճառով, որ Պարոյր Սեւակին 
յաջորդողներն էլ մեծ հաշուով խզել 
են իրենց կապը հայկական գիւղի 
հետ։
Ճիշտ է, Ամանեջը անաւարտ 
վէպ է, բայց ես կարողանում եմ 
իմ մտքում աւարտի հասցնել այդ 
վէպը, եզրակացնել՝ թէ ինչպիսի 
վերջ կունենար Ամանեջը, եթէ դա 
հրատարակուէր ամբողջութեամբ՝ 
Պարոյր Սեւակի կենդանութեան 
ժամանակ, կամ դրա մահից յետոյ՝ 
վէպի ամբողջ մաքրագրածն ունե-
նալով։ Կարողանում եմ եզրա-
կացնել՝ հիմք ընդունելով մի քանի 
ակնարկներ ու խօսքեր՝ վէպում 
ներկայացուած դերակատարներից 
եւ գլխաւոր հերոսներից։ Դրանք 
իրականութիւն դարձան Առաջին 
Համաշխարհային Պատերազմին 
յաջորդած տարիներում եւ 
տասնամեակներում։ Դրական ու 
բացասական այդ զարգացումների 
ազդանշանները կան Ամանեջում։ 
Դա էլ թողնում եմ ընթերցողին, որ 
ինքը գտնի այդ թաքուն աւարտ-
եզրակացութիւնը՝ Ամանեջը կարդա-
լուց յետոյ։ Սա կարող է գրական 
բանավէճի առարկայ դառնալ, եթէ 
կայ հետաքրքրութիւն՝ գրական 
կեանքը զարգացնելու եւ աւելին 
իմանալու մեր հանճարի մասին։
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Ամանեջ*

Թէեւ «Ամանեջ»ը անաւարտ վէպ 
է՝ վիպական պատումի՝ դէպքերի 
յաջորդականութեան, վերջին 
եզրակացութեան եւ դէպքերի 
վերջնական աւարտի իմաստով, 
բայց «Ամանեջ»ը մենք կարող 
ենք եւ աւարտուն համարել, եթէ 
նկատի ունենաք այն նպատակը, 
թաքուն նպատակը, որ հաւանաբար 
ունեցել է հեղինակը։ Իսկ ո՞րն է այդ 
նպատակը, որի մասին ակնարկ ու 
բացատրութիւն չկայ հատորում՝ ո՛չ 
հեղինակի, ոչ էլ սեւագրերը ստուգող 
ու տեքստը պատրաստողի կողմից։ 
Այդ նպատակը զգում ես ամբողջ 
վէպի ընթացքում՝ ամեն պահ։
Իմ խորին համոզմամբ, Պարոյր 
Սեւակը նպատակ է ունեցել 
մոռացումից փրկել գիւղական 
համայնքներում ժամանակին 
օգտագործուած (գուցէ եւ հիմա 
օգտագործուող) բարբառները, հայ-
կական առակներն ու իմաստալից 
խօսքերը, որոնք ձեւաւորուել են հայ 
ժողովրդի պատմութեան ընթացքում՝ 
կեանքի փորձից, պատմութեան 

ժողովրդին։ Եւ գիւղացին... Հաց  
ստանալու համար յաճախ ստիպուած 
է եղել կտիւ տալ ոչ-միայն բնութեան 
հետ, այլ նաեւ՝ կռիւ տալ հարեւան 
գիւղացու հետ՝ մի կտոր հող 
աւելին ունենալու, իր արտը ջրելու 
համար... Գիւղացին, որ ապրում է 
իր ադաթներով (սովորութիւններով 
-խմբ.), ապրելակերպով ու համո-
զումներով։ Ու եթէ նկատի ունենաք, 
որ Ամանեջ գիւղում դէպքերը տեղի 
են ունենում 20-րդ դարի առա-
ջին տասնամեակում եւ Առաջին 
Համաշխարհային պատերազմը 
սկսելու տարիներին, ապա այդ 
ժամանակուայ գիւղական կեանքին 
ծանօթ մէկի համար զարմանալի 
չի լինում հարսի չխօսկան լինելը, 
կենցաղային տարրական առարկա-
ներից զուրկ գիւղացիների մեծա-
մասնութեան վիճակը։
Այդ ամենով հանդերձ, Ամանեջը 
հնաոճ չէ։ Գրքի սկիզբը գուցէ 
թողնում է այդ տպաւորութիւնը, բայց 
ինչքան առաջ ես գնում, փարատւում 
է կրկնուած ու հին խօսք ասող 
արձակ կարդալու միտքը։ Ու գալիս 
է նորը, լրիւ նորը։ Իմ կարծիքով, դա 
դէպքերի յաջորդական զարգացումը 
չէ։ Երբ հանդիպում ես ամեն մի էջում 
մեծ թուով առակների ու սրամիտ 
խօսքերի, ժամանակի կենցաղից 
թելադրուած միտք-բանաձեւերի, 
ապա համոզւում ես, որ Սեւակը 
յաջողել է մեզ մատուցել լրիւ նոր 
եւ իմաստալից մի ուրիշ գործ. 
այդ անգամ էլ իր բեղուն գրիչով՝ 
«Ամանեջ»ով։
Գիրքն սկսում է գիւղի անուան 
մեկնաբանութեամբ ու նրա 
բնութիւնը նկարագրելով։ Այստեղ 
չեմ բերի այդ բառի մեկնութիւնը՝ 
վստահելով ընթերցողին, որ ինքը 
կարող է գտնի դա։ Իսկ Ամանե-
ջում կողք-կողքի ապրում են «հին 
հայերը» եւ «նոր հայերը», որոնք 
իրար աղջիկ չեն տալիս, նոյնիսկ 

Գուցէ շատերը չիմանան, որ մեծանուն բանաստեղծ Պարոյր 
Սեւակը (Ղազարեան) ունի արձակ ստեղծագործութիւն. «Ամանեջ» 
վէպը, որը մինչեւ հեղինակի մահն ու մեր ժամանակները անտիպ 
էր։
2018 թուականին, հրատարակուել է «Ամանեջ»ի երկրորդ 
լրամշակուած տարբերակը («Մագաղաթ պլյուս» հրատա-
րակչութիւն)։ Սեւագրերը ուսումնասիրել, տեքստը պատրաստել 
ու ծանօթագրել է Սեւակ Ղազարեանը՝ Պարոյր Սեւակի որդին։ 
Գրքի խմբագիրն է նրա միւս որդին՝ Արմէն Ղազարեանը։
Գրքի նախաբանով Սեւակ Ղազարեանը նշում է.- «1967 թուականին 
տուած մի հարցազրոյցում Պարոյր Սեւակն ասում է. «Երազում եմ 
գրել արձակ...», («Աւանգարդ», 14.12.1967 թ.)։ ...Սեւակը իրագործում 
է իր երազը, գրում է «Ամանեջ» վէպը, որը, ցաւօք, վէպը թողնում 
է անաւարտ»։
Ս. Ղազարեանը մանրամասնութիւններ է բերում վէպը գրելու 
մասին։ Երկար տարիների ընթացքում է ստեղծուել «Ամանեջ»ը. 
սկսած 1948-1949 թուականներից։ Աշխատանքները ընթացել են 
դանդաղ ու ժամանակային մեծ ընդմիջումներով։ Եղածը հիմնա-
կանում սեւագրութիւններ են։ Սեւակը հասցրել է մաքրագրել-
արտագրել վէպի առաջին բաժինները։ Մաքրագրելու աշխատանքը 
կիսատ է մնացել ընդհանրապէս։
Ս. Ղազարեանը սեւագրերը մանրակրկիտ ուսումնասիրել է ու 
դրանք աւելացրել մաքրագիր տեքստին։ Գրքում սեւագրերը 
տպագրուել են շղատառ։ Գիրքն ունի ծանօթագրութիւններ ու 
համառօտ բառարան՝ Հայաստանի գիւղական համայնքների 
բարբառները բացատրելու համար։ Ուղղել են կէտադրութիւնները, 
որոշ մասեր խմբագրել են, բառեր աւելացրել, որոնք գրքում 
բերուած են []-ի մէջ։ Արդիւնքում, ընթերցողների դատին է 
յանձնուել վիթխարի բանաստեղծ Պարոյր Սեւակի հեղինակած 
միակ արձակը՝ «Ամանեջ» վէպը։
Վէպի մասին ընդհանուր տեղեկութիւններ եւ իմ կարծիքն եմ 
ներկայացնում ստորեւ։

*) Ամանեջ - Մի հայկական գիւղի անուն Հայաստանում։

եւ բնութեան թելադրանքից, 
հաւատամքից/ հաւատալիքներից, 
ժամանակի նախապաշարումնե-
րից ու սնափառութիւնից ելնելով։ 
Այս առումով վէպը աւարտուն 
է։ Իմ գնահատումով, Սեւակի 
նպատակը այդ ամբողջը հաւաքելն 
ու փրկելն է եղել, եւ դա աւանդ 
թողնել գալիք սերունդներին, որոնք 
ապրում են սրընթաց զարգացող 
մեր ժամանակներում. այն ժամա-
նակներում, երբ գիւղը սկսել է զիջել 
քաղաքին, ու խզւում են գիւղի հետ 
կապուած յարաբերութիւնները, 
ըմբռնումները, կենցաղն ու հոգե-
մտաւոր արժէքները։ Հոգեկան այդ 
խզումը իրական ու տեսանելի է 
յատկապէս հիմա։ Կարծում եմ այդ 
խզումը տեսել եւ հասկացել է Սեւակը՝ 
իր ապրած ժամանակ, ու նրա փորձը՝ 
փրկելու այն ամենը, որոնք մեզ 
են հասել պատմութեան խորքից, 
ամբողջութեամբ արդարացուած է։
Իսկ որն է գիւղը։ Դա բնօրրանն 
է մեր։ Բերրի հողերով աղքատ 
Հայաստանում, գիւղն է հաց տուել 
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Սասունցի Դաւիթէն եւ Մսրայ Մելիքէն Ետք՝ Նիկոլ եւ Ալիե՞ւ 
Պիտի Պատմեմ Թոռներուս Հին Քիսինճըրին Նոր Խօսքը

Ամբոխը կրնայ խռովութիւններ ընել:
Յեղափոխութեան համար անհրաժեշտ է ժողովուրդը:

Վիքթոր Հիւկօ

Այսօր 29 Մայիս: Մեր Մեծ Տօնին վաղորդայնը: Երէկ, օրուան աւարտին, 
ժամերու տարբերութեամբ, հետեւեցայ Հայաստանի զանգուածային 
ցոյցերու պատկերներուն. մեծ, պզտիկ, հայեր, յորդահոսան գետի պէս 

կը քալէին պողոտաներու վրայ եւ ցասում կ’արտայայտէին:
Աւելի քան ամիս մը շարունակ, զանգուածները ոտքի կարելի չէ հանել 
սուտ ու փուտ կարգախօսներով, ողջախոհութիւնը այդ կը մերժէ: Նոյն 
ողջախոհութիւնը պէտք է թելադրէ Ամերիկայի նախագահ Ճոն Ֆիցճերըլտ 
Քեննըտէի իմաստութիւնը, ըստ որուն, «Անոնք որոնք անկարելի կը 
դարձնեն խաղաղ յեղափոխութիւն մը, անխուսափելի պիտի դարձնեն 
բիրտ յեղափոխութիւն մը»: Հայաստանի իշխանութիւնները հազարաւոր 
ոստիկաններու ջոկատներով այսօր կրնան հունաւորել համաժողովրդական 
ցասումը, բայց՝ ո՛չ վաղը:
Իշխանութիւններ եւ ղեկավարութիւններ, եթէ ժողովուրդին հանդէպ 
նուազագոյն յարգանք ունին, պէտք է լսեն զանգուածի ձայնը:
Հայութիւնը, Հայաստան եւ սփիւռք, Սասունցի Դաւիթի ներիմացական 
թելադրութեամբ, ոտքի ելած է ազգի ապագան հարկի տակ դնող պարտու-
թեան եւ լքումներու դէմ:
Ազատութեան եւ վստահութեան կարգախօսներով իշխանութիւն դարձած 
վարչապետը, որ հեծանիւով ման կու գար, այսօր ոստիկանական կառքերու 
շարասիւնով կը տեղափոխուի:
Հեռուի եւ մօտի հայը, նաեւ օտարը, ի՞նչ կը մտածէ այս պաշտպանուածու-
թեան մասին: Պարզ. թաւշեայ յեղափոխութեամբ իշխանութիւն նուաճած 
վարչապետը,- որ ամբոխահաճութեան (պոպուլիզմ) զոհ զանգուածէն կը 
խուսափի, կը վախնայ: Թերեւս դեռ կան նախնական մտավախութիւն 
ունեցողներ, որ եթէ իշխանափոխութիւն ըլլայ թալանչիները կը վերադառնան: 
Միթէ՞ դուխէն ետք զանգուածները վարակուած են հաւկուրութեամբ, եւ 
Հայաստանի մթագնած երկինքին տակ իրենց հետեւելիք ճամբան չեն տեսներ, 
իրականութիւններէն կը փախչին:
Մարդիկ, ներսը եւ դուրսը,  իրենք իրենց հետ անկեղծութեան պահու մը, 
հարց պէտք է տան,- կու տա՞ն,- թէ վերանկախութեան երեսուն տարիներուն 
Հայաստան ինչպէ՞ս յաջողեցաւ մնալ տէր եւ պաշտպան իր սահմաններուն, 
ինչպէ՞ս հանրաքուէով ինքնորոշուած Արցախը մնաց անկախ պետութիւն: 
Ուժերու համեմատութիւնը նոյնն էր, քաղաքական յարաբերութիւնները եւ 
գնահատակաները չէին փոխուած:
Արդար քննադատութիւնները առանց զանց առնելու, ողջմիտ հայը, 
քաղաքական կեանքին հետեւողը, կրնայ յանգիլ անշրջանցելի տրամաբանա-
կան եզրակացութեան մը. Հայաստան մնայուն պատերազմական վիճակի 
կացութիւնը ըմբռնած գործի ղեկավարութիւն ունէր, ինքնահաստատուած 
քաղաքականութեան եւ կռուի դաշտին վրայ, գիտէր թէ թշնամիներ կան եւ 
ըստ այնմ գործած էր:
Ամբոխահաճական (պոպուլիստական) ալիքի վրայ իշխանութեան 
հասնողներու անցեալը եւ կարողութիւնները փորձաքարի չէին զարնուած: 
Շատեր բանակի ծառայութենէ ալ խուսափած էին: Կացութիւնը վատթա-
րացաւ, քանի որ մտաւորականութիւնը, մեծամասնութեամբ, մնաց 
հանդիսատես, ժողովուրդին եւ իր միջեւ ստեղծելով հեռաւորութիւն, զայն 
չլսելով, չլուսաբանելով: Չյայտնուեցաւ ֆրանսացի յանձնառու մտաւորական 
Ժան-Փոլ Սարթրի օրինակով մէկը, որ ըսէր. «50 տարիէ ի վեր ժողովուրդը եւ 
մտաւորականները իրարմէ բաժնուած են: Անհրաժեշտ է որ մէկ ըլլան»: Թէ 
ի՞նչ էր այս խզման պատճառը, օր մը պէտք է խօսիլ այդ մասին: Յուսախաբ 
եւ նիւթապաշտ-գործնապաշտ դարձած ժողովո՞ւրդն էր պատճառը, թէ՞ 
անհանգիստ ըլլալ չուզող մտաւորականութիւնը:
Մտաւորականութիւնը պէտք է որ խօսէր, քննադատէր, լուսաբանէր, գիտնա-
լով, որ քինախնդրութեամբ եւ ամբոխահաճութեամբ ընդարմացածները 
դժուար պիտի լսէին զինք: Հասկնալի է այդ դժուարութիւնը, զոր իրա-
տեսութեամբ բանաձեւած է Վիքթոր Հիւկօ, կայսր մը զինք դատապարտած 
էր աքսորի, քանի որ լուռ չէր մնար: Իր խօսքը դիպուկ է եւ մտածելու պէտք 
է մղէ մտաւորականը եւ զանգուածը. «Յաճախ ամբոխը կը դաւաճանէ 
ժողովուրդին»: Արդարեւ, ամբոխահաճական մթնոլորտի մէջ արժէքներ 

եւ արդար գնահատումներ գլխիվայր կը շրջուին, մարդիկ չեն մտածեր, կը 
նային դառնութեան պարտադրած մէկ եւ միակ ուղղութեամբ:
Հայաստանի մէջ ցոյցերը կը շարունակուին: Զանգուածը, գէթ անոր մէկ մասը, 
հասկցած է, որ հայրենիք կորսնցնելու վտանգին դէմ կանգնած է: Թշնամին 
եկած նստած է հայրենիքի սահմաններուն վրայ, ամէն օր կը կրակէ հայկական 
դիրքերու եւ գիւղերու ուղղութեամբ, սովորական դարձած է լսել, որ գրաւած է 
բլուր մը, փակած է ճանապարհ մը եւ անցակէտ դրած: Վարչապետը կը վարէ 
բանաւոր զիջումներու քաղաքականութիւն, փաստաթուղթ չի ստորագրեր: 
Հայաստանի ինքնիշխան տարածքէն ճանապարհներ պիտի տրուին,  այդ 
միակողմանի զիջում պիտի ըլլայ:
Պիտի ըլլայ սահմանագծում եւ սահմանազատում: Փոքրացած եւ պարտուած 
Հայաստանը կրկին փոքրացնելու համար նոր պահանջներ կան, կը 
պահանջեն անցեալին ազերիներով բնակուած գիւղեր եւ շրջաններ, բայց 
չի խօսուիր անցեալին հայերով բնակուած  շրջաններու մասին: Օրինակ, 
Տիգրանաշէն-Գարգիի մասին խօսողները լուռ են Արծուաշէնի մասին:
Ամէն օր անփառունակ պարտութեան հետեւանքներով կ’ապրին Հայաստանը 
եւ հայութիւնը: Պետութիւնը պարտութեան նկատմամբ ունի կրպակավա-
ճառի վերաբերում, կը փորձէ ինքզինք պահել զիջումներով, կարծելով, որ 
այդ ձեւով քաղաքական-ռազմական յաջողութեան դռները պիտի բանայ: 
Փոխանակ կասեցնելու ռազմական աւերը, պարտուած ղեկավարութիւնը 
կ’ընտրէ նաեւ հոգեբարոյական զիջումներու ուղին, յաղթական թուրքը եւ 
ազերին սիրելի դարձնելու համար, նորահաս սերունդին, կ’ուզէ սորվեցնել 
թրքերէն եւ ազերիերէն:
Մեր ժողովուրդը, Հայաստան եւ սփիւռք, վերականգնելու համար ինքզինք 
լուսարձակի տակ պէտք է բռնէ, եւ հասկնայ, թէ ինչպէ՞ս եւ ինչո՞ւ խաբուեցաւ, 
սխալեցաւ եւ պարտուեցաւ:
Մեր թուագրութենէն հինգ դար առաջ ապրած յոյն իմաստունը, Եւրիպիտես, 
հասկցած էր ամբոխահաճութեան չարիքը, նոյնիսկ եթէ իր օրերուն դեռ 
եզրը չկար: Ըսած է. «Այո՛, արդարեւ, պարկեշտ մարդոց համար մեծ չարիք 
է, որ խոտոր անձ մը բարձրանայ պատիւներու՝ ժողովուրդը իր պերճա-
խօութեամբ հմայելով, երբ նախորդ օրը ոչնչութիւն մըն էր»: Եթէ ամէն կարգի 
ամբոխահաճութիւններու զոհը, զանգուածը, հասկնան այս հին-նոր չարիքը եւ 
անոր հետեւանքները, նուազ դժբախտ կ’ըլլան: Եւրիպիտեսի իմաստութեան 
լոյսին տակ եթէ դիտենք մեր կեանքը, դատենք բախտախնդիրները, 
պատեհապաշտները եւ սնափառները, մեր ժողովուրդին կը խնայենք կոպիտ 
սխալներ եւ պարտութիւններ:
Պարտուած Հայաստանի պարտուած իշխանութիւնները կը շարունակեն 
հմուտ աճպարարի հնարներով ոտքի քնացնել ժողովուրդը, Եւրիպիտեսի 
պերճախօսութեան հմայքով, ոչինչ նշանակող եւ անհասցէ խօսքերով: 
Այս պերճախօսութեան  նմոյշ մըն է իշխանական արտաքին գործոց 
նախարարի արտայայտութիւնները հնդկական ՎԻՈՆ լրատուամիջոցին 
տրուած հարցազրոյցին մէջ. «2020 թուականին Ատրպէյճանի կողմից 
Լեռնային Ղարաբաղի դէմ սանձազերծուած պատերազմի յետցնցումները 
դեռեւս ազդում են Հայաստանի եւ ողջ տարածաշրջանի վրայ»….«մեր 
տարածաշրջանում իրավիճակը շարունակում է մնալ անկայուն եւ լարուած, 
ռազմական գործողութիւնները դադարեցուելուց յետոյ շատ հարցեր 
դեռեւս լուծուած չեն»:   «Պաշտօնական Պաքուից դեռ շարունակւում են 
հռետորաբանութիւնը հայերի նկատմամբ»:
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Մեր ճակատագիրն է ասիկա: Պէտք է 
համբերութեամբ կրենք մեր լուծը: Սիրով 
ու վշտով պիտի մեծ ըլլանք:

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ

Հին Քիսինճըրին Նոր Խօսքը

Սասունցի Դաւիթէն եւ Մսրայ Մելիքէն Ետք՝ 
Նիկոլ եւ Ալիե՞ւ Պիտի Պատմեմ Թոռներուս 

Ուշադրութեամբ պէտք է լսել ինչ որ կ’ըսէ 
Արարատ Միրզոյեան. «Դեռեւս հոգեբանական 
տեռոր է իրականացուում Լեռնային Ղարաբաղի 
հայերի նկատմամբ, ինչպէս, օրինակ, բարձրա-
խօսներով հնչեցուող կոչերը` լքելու իրենց 
տները` հակառակ դէպքում սպառնալով ստիպել, 
որ լքեն, կամ գազամատակարարման դադա-
րեցումը եղանակային ծանր պայմաններում: 
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ դեռեւս հրադադարի 
խախտումներ են տեղի ունենում: Վերջին դէպքը 
Մարտի 24-ին ատրպէյճապանական զինուժի 
ներխուժումն է Լեռնային Ղարաբաղի Փառուխ 
գիւղ: Այնուամենայնիւ, մենք կարծում ենք, որ 
լուծումը խաղաղութիւնն է, ոչ թէ պատերազմը, 
եւ Հայաստանը շարունակում է իր ջանքերը` 
ուղղուած տարածաշրջանում խաղաղութեան եւ 
կայունութեան հաստատմանը»:
Այս յայտարարութիւններէն ետք ի՞նչ կարելի է 
եզրակացնել. պատերազմը դադրա՞ծ է թէ՞ ոչ: 
Ինչպէ՞ս կ’ըլլայ զինադադար, եթէ ներխուժում կայ:
Յետոյ ի՞նչ պիտի ըլլայ:
Ատրպէյճան պահանջներ ունի, զանոնք կ’ուզէ 
պարտադրել: Պարտուած իշխանութիւնը ինչպէ՞ս 

պիտի փոխէ կացութիւնը: Ցարդ ի՞նչ արդիւնք 
տուին Պրիւքսէլ, Մոսկուա եւ Տուշանպէ այցելու-
թիւնները:
Հայաստանի իշխանութիւնները կորսնցնելէ 
ետք պատերազմը, ի վիճակի չեն իրաւունք 
պաշտպանող բանակցութիւններ վարելու: Եւ 
ամբոխահաճութեան զոհ զանգուածը կրաւորա-
կանութեամբ կը հետեւի, ինչ որ մեղսակցութեան 
համազօր է:
Վերականգնումի կամք ունեցող ցուցարարներու 
հասարակութիւն մը կը հաւատայ, որ իշխանա-
փոխութեամբ տուեալները կը փոխուին: 
Յամենայնդէպս աւելի վատ չեն կրնար ըլլալ:
Հիմա Մսրայ Մելիքը յաղթած է Սասունցի Դաւիթը: 
Այդ պիտի չպատմեմ թոռներուս:
Իշխանափոխութեամբ կրնայ վերածնիլ յոյսը, 
կը յաղթահարուի պարտութեան բարդոյթը, 
կ’իրականացուի կենսական Միացումը:
Կեանքը ցոյց տուաւ, որ ֆրանսացի Վիքթոր 
Հիւկոն ճիշդ տեսած էր եւ այսօր պէտք է օգտուինք 
իր իմաստութենէն: Կ’եզրակացնեմ կրկնելով 
իր խօսքերը. «Ամբոխը կրնայ խռովութիւններ 
ընել: Յեղափոխութեան համար անհրաժեշտ է 
ժողովուրդը»:
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Ես վստահ եմ, բժշկութիւնն այնքան առաջացել է, 
որ կարողանում են ոմանց կեանքը երկարացնել ու 
այդպիսիներին երկար առողջ կեանք պարգեւել։ 
98 ամեայ Հենրի Քիսինճըրը, հաւանաբար, այդ 
մարդկանցից է։ Սխալ էր իմ նախկին տեղեկու-
թիւնը, որ նա մահացել է։
Հենրի Քիսինճըրը մասնակցել է Տաւուսի 
Համաշխարհային տնտեսական համաժողովին, 
որ բացուեց 2 օր առաջ։ Նա իր կարծիքն է ասել 
տարբեր հարցերի մասին։ Ես կարեւորում եմ դա, 
եւ առաջարկում եմ առցանց ծանօթանալ նրա 
խօսքերի հետ։
Առաջինը.
Քիսինճըրը՝ մէկ տարի առաջ, տնտեսական ու 
հասարակական երկարատեւ քաոս էր նախա-
տեսել, որ հետեւանքն է մի կողմից Քովիդ 19-ի, 
միւս կողմից՝ տնտեսական ու քաղաքական սխալ 
որոշումների։ Նա կրկնեց այդ միտքը։
Երկրորդ.
Դեմոկրատ կարկառուն քաղաքական գործիչ 
Քիսինճըրը յստակ նշել է, որ Ուքրանիայում 
"Հակամարտութիւնը կը կարգաւորուի Քիեւի 
չէզոքութեամբ"։
Նկատի ունենալով անցեալում՝ Քիսինճըրի անսխալ 
եւ անվրէպ նախատեսութիւնները, կարծում եմ այս 
անգամ էլ նրա խօսքը իրականութիւն կը դառնայ։ 
Յիշենք արագ հրադադար կնքելու՝ միջազգային 
մի շարք կառոյցների ու մի քանի երկրների կոչերը։
Իհարկէ, Ուքրանիական կողմը հակասական 
արձագանքներ է տալիս. նրանցից ոմանք 
խօսում են ամբողջ Ուքրանիան, ե՛ւ Խրիմը, 
Ռուսաստանից "ազատելու" մասին. նոյնիսկ նշում 
են թուականները՝ մինչեւ տարեվերջ։

Հիմա բան չասենք վերջնական արդիւնքի ու 
վերջնական կարգաւորման մասին, քանի որ դա 
յայտնի է միայն իրական դերակատարներին։ 
Նշենք միայն, որ արեւմտեան կողմը ճաք է տուել, 
ու դա նկատելի է յատկապէս վերջին օրերում։ 
Կլոպալիստները մի կողմում են, աշխարհի, ե՛ւ 
իրենց երկրների շահով մտահոգուած արեւմտեան 
ուրիշ ուժեր՝ միւս կողմում։
Հենրի Քիսինճըրի խօսքից պիտի առանձնացնել 
այն բաժինը, որ նա ակնարկեց Ուքրանիայից 
մասեր Ռուսաստանին անցնելու վերաբերեալ։ 
Նա յստակեցրեց, որ Ռուսաստանին պիտի 
տրուի այդ շրջանները, եւ Քիեւը չէզոքութիւն 
պահպանի։ Քիսինճըրը Ուքրանիական հարցի 
յանգուցալուծումը այսպէս է տեսնում, այսպէս է 
առաջարկում։

*     *     *
Չխաբուենք մամուլի ու տարբեր լրատուա-
միջոցների քարոզչութեամբ. Ուքրանիան 
ծանրագոյն շրջան է ապրում, ու եթէ ճեղք 
տուած արեւմուտքը՝ ներկայի պէս չհովանաւորի 
Ուքրանիային՝ հենց համաշխարհային խաղա-
ղութեան ու Եւրոպան փրկելու համար, ապա 
լրիւ իրատեսական են լինում Հենրի Քիսինճըրի 
նախատեսումներն ու ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ։



Շաբաթ 04.06.2022  08

Հայկական Թասերու Ուսումնասիրութեան Համար

Ընկ.հի Իրմա Տէր Ստեփանեանին մահուան տխուր առիթով, 
ֆրանսաբնակ ընկեր Ժան Գարամինասեան (Լիոնէն) $30 ամ. տոլար 
կը նուիրէ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին:

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

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

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

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԹՄՄ Լիբանանի 
Տեղական Վարչութիւն

30 եւ 31 Յուլիս 2022

¸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:

Այցելեցէ՛ք եւ Տարածեցէ՛ք
www.zartonkdaily.net

Սիրելի ընթերցող,
Լծուած եմ բաղնիքի հայկական 
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Մշակութային Արձագանգ

Ամանեջ*

Ընդունուած է կարծել, որ ներկայ 
դարը գրական կարճ ստեղծա-
գործութիւնների, պատմուածքների 
դար է, երբ խօսքն ասւում է հակիրճ, 
սեղմ եւ ամփոփ։ Պարոյր Սեւակի 
միակ արձակ ստեղծագործութիւնը 
206 էջ է։ Դա երկարապատումների 
տպաւորութիւն չի թողնում երբեք, 
քանի որ զգում ենք բուն նպատակը՝ 
սերունդներին պահ տալ հայրենի 
բնօրրանը մշակած/ մշակող, հողից 
հաց հանող մարդու կեանքը, 
կենցաղն ու նկարագիրը։ Այդ 
բացատրութիւնները պէտք են ու 
տեղին են, ու վիպական մի լաւ գործ 
ընթերցելու հաճոյքն ես զգում։
Իմ առաջարկն է առանձին հրա-
տարակուի Ամանեջում լեցուն 
հայկական առակներն ու յորդորի 
իմաստ ունեցող խօսքերը։ Դա, 
որպէս հաւաքածոյ, ունենալու է 
իր մեծ արժէքը։ Լաւ կը լինի, եթէ 

վերանայուի բառարանի բաժինը 
ու նշել բարբառ բացատրութեամբ 
բառերի ծագումն ու ամբողջական 
իմաստը։
1969 թուականին, Յովհաննէս Թու-
մանեանի ծննդեան 100-ամեակին 
նուիրուած մի գիտական միջոցառման 
ժամանակ, Պարոյր Սեւակը հանդէս 
է եկել զեկոյցով։ Երբեք չհնացող 
այդ ելոյթի մէջ Սեւակը նշում է, որ 
Թումանեանը եկաւ փակել իր դարը... 
Ես իրենից պահ առնելով այդ խօսք-
միտքը, իմ կողմից ասեմ.- Պարոյր 
Սեւակն էլ իր «Ամանեջ» վէպով, եկաւ 
փակել այդ նոյն դարը՝ այս անգամ իր 
արձակով, որ մատուցւում է նորովի 
ու հետաքրքիր։
Յովհաննէս Թումանեանը եւ Սեւակն 
իր արձակով փակեցին այդ դարը։ 
Նրանք կան ու կը մնան հայ գրա-
կանութեան երկնակամարում, 
ԵՐԲԵՔ չեն հնանայ, չեն մոռացուի, 
միշտ կը կարդացուեն հաճոյքով՝ 
ինչպէս աշխարհի մեծագոյն ուրիշ 
գրական դէմքերն են փայլում ու 
կարդացւում միշտ։

Բայց, չէ՞ որ աշխարհը կարող 
էր չտեսնել նման արհաւիրք, 
չէ՞ որ Ուքրանիան պարտաւոր չէր 
լինի համակերպուել տարածքներ 
կորցնելուն, ԵԹԷ այս պատերազմը 
չհրահրէին կլոպալիստները... 
Ուքրանիան կը մնար ամբողջական, 
եւ իհարկէ չէզոք երկիր՝ ինչպէս 
երկար ժամանակ այդպէս կարգավի-
ճակ էր ունեցել, ու դա չէր խանգա-
րում ուրիշներին, չէր խանգարում 
Ռուսաստանին։ Եթէ պիտի հիմա 
չէզոքութիւն պահի Ուքրանիան, 
ապա ո՞րն էր այս պատերազմը 
սկսելու պատճառը։ Հրեայ Զելենսկիի 
մտքում ինչե՞ր կային ու կան...
Նաեւ հաստատենք, որ Միացեալ 
Նահանգների վարկանիշն 
աշխարհում՝ վերջին տասնա-
մեակներում, այսքան ցած չի 
եղել։ Պատճառները գիտենք։ Ու 
պէտք չէ խաբենք մեզ ու չտեսնենք 

այս իրականութիւնը։ Միացեալ 
Նահանգները աշխարհում կորցրել 
է իր նախկին վարկն ու հեղի-
նակութիւնը՝ ընտրուած իշխա-
նութիւնների հերթական սխալների 
"շնորհիւ"։
Ճիշտ է Քիսինճըրը։ Հակամար-
տութիւնը կամ կը կարգաւորուի 
Ուքրանիայի չէզոքութեամբ, 
կամ՝ կլոպալիստները կը յաջողեն 
համաշխարհային ուրիշ արհաւիրք 
ստեղծել/տարածել՝ աշխարհում 
քաղաքակրթութիւններին վերջակէտ 
դնելու համար։
Քաղաքակրթութիւնների կործա-
նումը սկսեց Միջին Արեւելքից, 
հիմա Եւրոպայի հերթն է։ Ես յոյս 
ունեմ, որ Միացեալ Նահանգների 
եւ աշխարհի լուրջ գործիչներ, 
որոնք հարցերը սթափ են գնահա-
տում, կը կարողանան դէմ գնալ 
աշխարհակործան կլոպալիստներին, 
ու նրանց դուրս մղել քաղաքական 
դաշտից ու պատմութիւնից։

Ակնարկ

Հին Քիսինճըրին Նոր Խօսքը

75ամեակ


