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Ի ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐՑԱԽԻ 

Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան եւ Ս. Զատկուան խաղաղութեան եւ 
ներդաշնակութեան ուրախ պատգամը անգամ մը եւս վայրագօրէն խանգարուեցաւ անցեալ 
շաբաթ այս երկրի վրայ չարի սարսափելի յուշարարներու կողմէ, մեր հայրենիքի՝ 
Հայաստանի եւ Արցախի դէմ աճող սպառնալիքով։ Մենք եւս, ինչպէս Հայաստանի, 
Արցախի եւ Սփիւռքի միլիոնաւոր հայերը եւ բոլոր ազնիւ մարդիկը աշխարհի տարածքին, 
ցնցուած ենք զինուորական յարձակումներու լուրերով եւ ատրպէյճանական բանակի 
կողմէ անմեղ քաղաքացիներու խոշտանգումներու պատկերներով, Արցախի 
սահմանամերձ գիւղերուն մէջ։ 

Ազերիներու  կողմէ  զինուորական  գործողութեանց  վերսկսումը  պատճառ  
դարձաւ  զինուորական  եւ  քաղաքացիական  զոհերու ,  որոնց  կարգին  կիներ ,  
մանուկներ  եւ  ծերեր։  Բազմաթիւ  քաղաքացիներ  եւ  զինուորներ  վիրաւորուեցան  այս  
յարձակումներու  ընթացքին։  1994-էն  ի  վեր  հաստատուած  զինադուլը  յաճախակիօրէն  
խախտեցաւ ,  յատկապէս  վերջին  երկու  տարիներուն ,  թէեւ  այդ  դէպքերը  
չվերածուեցան  լայնածաւալ  պատերազմի։  Այս  նուրբ  բայց  կայուն  կացութիւնը  
վտանգաւոր  ծաւալներ  ստացաւ  Ատրպէյճանի  սանձազերծած  անցեալ  շաբթուան  
յարձակումներու  հետեւանքով ,  երբ  սահմանամերձ  հայաբնակ  գիւղերը  
ռմբակոծումներու  թիրախ  դարձան ,  պատճառելով  անմեղ  զոհեր։  

Այս  գրութեամբ ես  կոչ կ՚ուղղեմ  Ֆրանսայի  մեր  ժողովուրդին եւ թեմի  
ղեկավարներուն  աշխոյժ  կերպով  լծուելու օգնութեան  եւ քարոզչական  
աշխատանքներու՝ ի  նպաստ  Արցախի  մեր  ժողովուրդին։ Ն .Ս .Օ .Տ .Տ . Գարեգին  Բ . 
Ծայրագոյն  Պատրիարք եւ Ամենայն  Հայոց  Կաթողիկոս  կոչ կ՚ուղղէ  մեր  բոլոր  
եկեղեցիներուն  դրամահաւաքի  ձեռնարկելու եւ օգնութեան  հասնելու Արցախի  հայ 
ընտանիքներուն , որոնք  զոհ  դարձան  վերջին  իրադարձութիւններուն։ Վեհափառ  
Հայրապետի  օրհնութեամբ՝ կոչ կ՚ուղղեմ  մեր  բոլոր  ծուխերուն , որ  Ապրիլ 10-ի , 17-ի  եւ 
կիրակնօրեայ պատարագներուն  դրամահաւաքի  պնակ  մը  դնեն  եկեղեցւոյ մէջ  այս  
նպատակով, ինչպէս  նաեւ դրամահաւաքի  ձեռնարկեն  գաղութին  մէջ։ Օգնութիւնները  
պէտք  է  Առաջնորդարան  հասնին  մինչեւ Ապրիլ 30, «Արցախի  Օգնութիւն  2016» 
նշանաբանով։ 

Վերջապէս ,  եւ  ամենէն  կարեւորը ,  կոչ  կ ՚ուղղեմ  մեր  ժողովուրդին  շարունակելու  
աղօթել  մեր  Տիրոջ՝  գթառատ  ըլլալու  Արցախի  եւ  Հայաստանի  մեր  քոյրերուն  եւ  
եղբայրներուն  հանդէպ  այս  դժուար  օրերուն ,  եւ  զանոնք  զօրացնելու  մեր  հայրենիքի  
պաշտպանութեան  գործին  մէջ  եւ  մխիթարելու  տառապող  եւ  վշտահար  
հայրենակիցները։  Կ՚աղօթենք  մեր  զոհերու  հոգիներուն  համար ,  եւ  ապահովութեան  
համար  մեր  հայրենակիցներուն ,  որոնք  խոցելի  կը  մնան  թշնամիի  յարձակումներուն  
դէմ ,  ինչպէս  անցեալ  շաբաթ։  Կ՚աղօթենք  նաեւ  հայկական  բանակի  մեր  քաջարի  
զինուորներուն  համար ,  որոնք  մեր  սահմանները  կը  պաշտպանեն  իրենց  կեանքի  
գնով։  

Քրիստոսի  խաղաղութիւնը  թող  տիրապետէ  ի  դէմս  չարի  քանդիչ  գործերուն։  
Թող  ամենակարող  Աստուած  խաղաղութեան  մէջ  պահէ  Հայաստանի  եւ  Արցախի  մեր  
ժողովուրդը։  

Աղօթարար՝  
 
 

Վահան  Եպս .  Յովհաննէսեան  


