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Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ցոյցեր Վառելանիւթի Կայարաններու
Փակումին Ի Խնդիր
Ինքնաշարժներ ճամբաներուն
մէջտեղ կանգնեցան Պէյրութի,
Թրիփոլիի եւ այլ շրջաններուն մէջ
բողոքելու համար վառելանիւթի
անգտանելիութեան դէմ, մինչ այլ
ինքնաշարժներ ժամերով շարքի կանգնեցան կայարաններու առջեւ, որոնք տակաւին
կը սպասարկէին, վառելանիւթ
ստանալու համար:
Վառելանիւթի Կայարաններու սենտիքան բաց գործադուլ յայտարարած էր
դրամանիշի անկումով, իրենց կրած վնասներուն համար:
Աւելի ուշ երեկոյեան գործադուլը առկախուեցաւ, եւ յայտարարուեցաւ, որ
այսօր առաւօտեան ժամերէն սկսեալ կայարանները իրենց դռները պիտի
բանան:
Միւս կողմէ, տնտեսական ֆինանսական ժողովը, որ գումարուեցաւ
Պաապտայի մէջ այսօր հանրապետութեան նախագահին գլխաւորութեամբ,
գործնական արդիւնքով մը չաւարտեցաւ: Նշենք, որ հրաժարեալ վարչապետ
Սաատ Հարիրի չմասնակցեցաւ նշեալ ժողովին:
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Չաւուշօղլու Խօսած Է Հայաստանի Հետ
Սահմանի Բացման Մասին
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու գրաւոր
պատասխանած է Թուրքիոյ խորհրդարանի ծրագրաւորման եւ պիւտճէական յանձնախումբին մէջ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան
պիւտճէի քննարկումներուն ժամանակ ընդդիմադիր Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութենէն երեսփոխան Կարօ Փայլանի` «Հայաստանի
հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ըսած է, որ պատրաստ է
առանց նախապայմաններու բանակցութիւններու, այս նիւթով Հայաստանին
պատասխանա՞ծ էք» հարցումին: Այս մասին կը հաղորդէ «Սփութնիք»
լրատու գործակալութեան թրքական ծառայութիւնը:
Ինչպէս կը սպասուէր, Չաւուշօղլու դարձեալ խօսած է նախապայմաններու
լեզուով` նշելով, որ «սեղանէն հեռացող կողմը Թուրքիան չէ եղած», այլ
Հայաստանը եղած է Ցիւրիխեան արձանագրութիւնները առկախողը, եւ
Հայաստանի հետ Թուրքիոյ յարաբերութիւններու կարգաւորման ցանկութիւնը չէ փոխուած:
Թրքական դիւանագիտութեան պետը նշած է, որ սահմանները 1993 թուականին փակուած են Հայաստանի «բռնագրաւման քաղաքականութեան»
պատճառով, իսկ յարաբերութիւններու կարգաւորման համար Հայաստանը
պէտք է քայլեր կատարէ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրի լուծման հարցին մէջ:
«Երբ Փաշինեան իշխանութեան եկաւ, 2018 թուականի մայիսէն Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրի խաղաղ լուծման ուղղութեամբ յուսադրող
արտայայտութիւններ ունեցաւ: Միեւնոյն ժամանակ, այդ երկրին մէջ
կարծր կեցուածքի կողմնակիցները եւ սփիւռքը աւելի կարծրացուցին
իրենց խօսելաոճը: Փաշինեան 5 օգոստոսին Խանքենտիի մէջ (թուրքերը
այսպէս կը կոչեն Ստեփանակերտը) խօսք արտասանելու ընթացքին ըսաւ`
Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստան է, ինչ որ ցոյց կու տայ, որ Հայաստան կը
հեռանայ հարցի խաղաղ լուծման հոլովոյթէն: Բացի ատկէ, ՄԱԿ-ի 74-րդ
Ընդհանուր ժողովի ընթացքին խօսք արտասանելու ժամանակ յայտարարեց,
որ Թուրքիան Հայաստանի համար լրջագոյն սպառնալիք է», յայտարարած
է Չաւուշօղլու:
Ան նաեւ անդրադարձած է Հայաստանի հետ միացեալ պատմական
յանձնախումբ ստեղծելու` թրքական անհիմն պնդումներուն:
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Հայաստանի Դէմ Թրքական Բանակի
Յարձակումի Մասին Գաղտնի Ծրագիրը
Բացայայտուած Է

Թրքական բանակի սպայակոյտի փաստաթուղթերու արտահոսքը բացայայտած է Հայաստանի դէմ Անգարայի ռազմաքաղաքական ղեկավարութեան
վերագրուող ծրագիրի անունն ու մանրամասնութիւնները:
Փաստաթուղթը հրապարակած է «Նորտիք Մոնիթըր»-ի յօդուածագիր
Ապտուլլա Պոզքուրթ, որ «Արմէնփրես»-ին յայտնած է, որ կը հաւատայ իր
հրապարակած փաստաթուղթին իսկութեան:
Թուրքիոյ զինուորական տեսուչները Անգարայի Աքընճըի օդուժի ռազմակայանի հրամանատարութեան կողմէ վերահսկուող փաստաթուղթերու
գրասենեակին մէջ ծրագիրներու ուսումնասիրութիւն կատարելու ընթացքին
բացայայ-տած են, որ ծրագիրի որոշ էջեր անհետացած են:
Սկսած է հետաքննութիւն` բացայայտելու, թէ նշեալ փաստաթուղթերը
ինչպէ՛ս անհետացած են: Սպայակոյտի էջերուն անյայտ կորսուելուն մասին
զեկուցագիրը ներկայացուած է 23 մայիս 2016-ին: Եւ ճիշդ այդ արտահոսքի
զեկուցագիրն էր, որ բացայայտած է գործողութեան անունը` «ԱԼԹԱՅ»:
«Գաղտնի ծրագիրը վերջնական տեսքի բերուած է 13 յուլիս 2001-ին: Ատիկա
պատրաստուած է մարտավարական օդուժի 2-րդ հրամանատարութեան
կողմէ` իբրեւ «ՕՂՈՒԶԹԻՒՐՔ» կոչուող օդային յարձակողական ծրագիրի
մաս: Զեկուցագիրին մէջ կը նշուի, որ գործողութիւններու ծրագիրը տակաւին
վաւերական է, եւ կ՛ընդգծուի, որ էջերու կորուստը բացասական ազդեցութիւն
պիտի չունենայ «ԱԼԹԱՅ գործողութեան վրայ», գրած է Ապտուլլա Պոզքուրթ
«Նորտիք Մոնիթըր»-ի մէջ:
Հրապարակումը միջազգային լայն արձագանգ գտած է: Յունական լրատուամիջոցները «ցնցիչ» որակած են զայն: «Այս բացայայտումը, ինչպէս
նաեւ այլ տեղեկութիւններ Աթէնքի որոշ շրջանակներուն հիմք տուած են
մտածելու, թէ Հայաստանը Սուրիայէն ետք պիտի ըլլար Թուրքիոյ յաջորդ
թիրախը», գրած են յունական լրատուամիջոցները:

Հայաստանի Մէջ Դեկտեմբերը
Պիտի Սկսի Ձիւնով եւ Անձրեւով
Նոյեմբեր 30-ին առանձին շրջաններու մէջ, Դեկտեմբեր 1-2-ին շրջաններու
մեծ մասին մէջ կը սպասուին տեղումներ, լեռնային շրջաններու մէջ` ձիւն:
Այս մասին կը յայտնեն օդերեւութաբանական ծառայութենէն` աւելցնելով,
որ Դեկտեմբեր 3-ին կը սպասուի առանց տեղումներու եղանակ:
Մայրաքաղաք Երեւանի մէջ Դեկտեմբեր 1-2 կը սպասուի անձրեւ, Դեկտեմբեր
3-ին կը սպասուի առանց տեղումներու եղանակ: Նոյեմբեր 30-ին ցերեկը՝
+10…+12, գիշերը` +2…+4:
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
Հանդիպեց Բազմազաւակ Քահանաների Ընտանիքների Հետ

Նոյեմբերի 29-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի «Վաչէ եւ Թամար
Մանուկեան» մատենադարանում
հանդիպում ունեցաւ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցու հայաստանեան թեմերում ծառայող բազմազաւակ
քահանաների ընտանիքների հետ:

Հանդիպման սկզբում ներկաներին ողջունեց Մայր Աթոռի Եկեղեցական հայեցակարգային հարցերի գրասենեակի տնօրէն Գերաշնորհ Տ. Վազգէն եպիսկոպոս Միրզախանեանը` շնորհակալութիւն
յայտնելով Նորին Սրբութեանն
անցնող 2019 թուականն Ընտանիքի
տարի հռչակելու եւ այդ առիթով
ընտանեկան աւանդական արժեհամակարգի
պահպանմանն
ուղղուած բազմաթիւ ծրագրերի եւ
միջոցառումների իրագործմանն
օժանդակելու համար:
Այնուհետեւ
Ամենայն
Հայոց
Հայրապետն իր ուրախութիւնը
յայտնեց հանդիպման առիթով`
առաւել կարեւորելով այն փաստը,
որ հանդիպումը չորս եւ աւելի
զաւակներ ունեցող քահանաների
ընտանիքների հետ տեղի է ունենում Ընտանիքի տարուայ շրջանակներում: Նորին Սրբութիւնը
հաստատեց, որ տարուայ ընթացքում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
եւ թեմերի կողմից նախաձեռնուած
քայլերը եւ միջոցառումները պէտք է
շարունակական բնոյթ կրեն` առաւել
չափով ժողովրդի ուշադրութիւնը
սեւեռելու ընտանեկան արժէքների
վրայ:

Ընդգծելով, որ բազմազաւակութիւնը երկնային օրհնութիւն է` Նորին
Սրբութիւնը մասնաւորաբար նշեց,
որ ընտանիքը փոքր եկեղեցի է:
Հայոց Հովուապետն շեշտեց, որ
ընտանիքի գոյութեան առաջնային
հիմքը տղամարդու եւ կնոջ սէրն
է՝ հաստատուած Տիրոջ ներկայութեամբ եւ օրհնութեամբ, շաղախուած փոխադարձ յարգանքով
ու ներողամտութեամբ, զիջելու
պատրաստակամութեամբ
եւ
խոնարհութեամբ:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ցաւով
արձանագրեց, որ արդի աշխարհում
ընտանիքի աւանդական ընկալումը
ենթարկւում է ձեւախեղումների,

աղաւաղւում է ոչ միայն «ընտանիք» հասկացութիւնը, այլեւ փորձ
է արւում արժեզրկել ընտանիքի
հետ շաղկապուած մի շարք կենսական իրողութիւններ՝ սիրոյ
զգացումը, սրբութեան ընկալումը,
ընտանեկան յարաբերութիւնների
մէջ պատասխանատուութիւնը,
զոհողութեան ոգին: Նորին Սրբութիւնն ասաց, որ հարկաւոր է
զերծ պահել ազգը ներմուծուող
այն արատաւոր երեւոյթներից,
որոնք այսօր ներկայացւում են
իբրեւ մարդու իրաւունք կամ
ազատութեան դրսեւորում:
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«Միջին Արեւելքի Քրիստոնեայ Համայնքներուն Զօրակցութիւնը
Առաջնահերթութիւն Պէտք Է Դառնայ Արեւմուտքին Համար»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիոկոս
24-27
Նոյեմբեր
2019-ին,
Պուտափէշտի (Հունգարիա)
մէջ տեղի ունեցած միջազգային համագումարին ուղղած
իր պատգամին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը
կոչ ուղղեց Արեւմուտքի եկեղեցիներուն, պետութիւններուն
ու քաղաքացիական կազմա-

կերպութիւններուն գործնապէս
զօրակցելու Միջին Արեւելքի քրիստոնեայ համայնքներուն:
Միջազգային համագումարը կազմակերպուած էր Հունգարիոյ
պետութեան կողմէ ի պաշտպանութիւն «Հալածուող Քրիստոնեայ» համայնքներուն խորագիրով: Համագումարին կը մաս-

նակցէին աւելի քան 200 բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ՝ հոգեւորականներ,
նախարարներ,
երեսփոխաններ եւ միջազգային
կազմակերպութիւններու պատասխանատուներ՝ Եւրոպայէն, Միջին
Արեւելքէն ու Ափրիկէէն: Համագումարին կազմակերպիչ նախարարը
շուրջ երկու ամիսներ առաջ այցե-

լած էր Վեհափառ Հայրապետին
ու զինք հրաւիրած իր պատգամը
փոխանցելու: Լիբանանէն ներս
տիրող կացութեան հետեւանքով,
Նորին Սրբութիւնը չկարողացաւ անձնապէս մասնակից ըլլալ:
Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեան
մասնակցեցաւ համագումարին ու
կարդաց Հայրապետին պատգամը:
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Ես Եւ...Մի՛այն

«Իր Մարդասիրութիւնը Առակի Կարգ
Անցած Էր»
(Մահուան 70-Ամեակ Լեւոն Կոկանեանի)

ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
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ահիրէի Կոկանեան Սրահ:
Հարիւրաւոր հայորդիներու
սիրելի ակումբ, ուր ուրախութեամբ կ’այցելեն: Սրահ մը, որ այսօր
արդէն 70 տարի շարունակ բեղուն
եւ հետաքրքրական գործունէութիւն
կը ծաւալէ բոլոր տարիքի եւ տարբեր
նախասիրութիւններ ունեցող մարդոց
համար:
Այո՛, բոլո՛րը՝ անխտիր սրահին անունն
ու վայրը լաւ գիտեն:
Սակայն, քանինե՞ր գիտեն անչափ
ԹԱՆԿԱԳԻՆ այդ նուէրը իրենց ժառանգութիւն ձգած ՄԱՐԴՈՒՆ՝ ԼԵՒՈՆ
ԿՈԿԱՆԵԱՆԻՆ մասին:
Անկեղծօրէն պիտի խոստովանիմ որ ես
ալ բաւականին խղճուկ տեղեկութիւններ ունէի այդ ազնիւ բարերարին մասին, մինչեւ որ պատահաբար ձեռքս
անցաւ իր մահուան առթիւ՝ Պէյրութ, 1950-ին հրատարակուած գրքոյկը՝ Հայ
Ազգ. Հիմնադրամի Պէյրութի Յանձնախումբին կողմէ:
Իրապէս բացայայտում մըն էր ինծի համար՝ ե՛ւ ուրախալի, ե՛ւ յուզիչ, ե՛ւ
զարմանալի... Կարդալով անոր մասին գրած մահախօսականները, հասկցայ
որ պզտիկ ժամանակ լսածս հէքեաթներու մէջ եղած անսահման բարի,
ազնիւ, արդարամիտ եւ առատաձեռն հերոսները իրական կրնան ըլլալ....
Տարբեր՝ հայ կամ օտար պարբերականներու մէջ հրատարակուած բոլոր
մահախօսականներու հեղինակները, ցաւակցական հեռագրերը կը կրկնեն
«ՄԱՐԴՈՒ» մը, «ԲԱՐԵՐԱՐԻ» մը ցաւալի կորուստը՝ իբր անհատականութիւն, իբր գործի եւ հանրային աշխատանքի նուիրուած անձ մը:
70 տարի առաջ, 1949-ի Նոյեմբեր 26-ին, Գահիրէի մէջ կեանքին հրաժեշտ
կու տար 67 տարեկան ՀԱՅ ՄԱՐԴ մը, որ իր հեռացումով խորը վիշտ կը
պատճառէր համայն եգիպտահայութեանն ու ահռելի բաց մը կը ձգէր ազգային
բարերարներու շարքին մէջ: Եւ ատիկա՝ անչափ համեստ, եկեղեցասէր,
ծառայասէր, ազնիւ, ուղղամիտ եւ պատուական Լեւոն Կոկանեանն էր:
Բոլորը կը շեշտադրեն, թէ Կոկանեան խառնուածքով բարի եւ ազնիւ,
նուրբ կենցաղավարութեամբ եւ զգայուն, հանդարտաբարոյ, աննկարագրելի
համեստ եւ խոնարհ, մատչելի եւ սիրելի եղած է ամէնուն, այդ պատճառով
ալ անոր Ազգային յուղարկաւորութիւնը վերածուած է համաժողովրդական
բացառիկ յարգանքի տուրքի մը՝ մասնակցութեամբ Ազգ. Իշխանութեան,
հոսանքներու եւ միութիւններու ներկայացուցիչներու, ազգայիններու,
ժողովրդական այլազան խաւերու եւ օտարներու:
Ան հաստատակամութեամբ իր ժողովուրդին հետ եղած է դժուարութիւններու եւ յաջողութիւններու պահերուն,
խորը կերպով ապրած եւ զգացած է անոր
վիշտն ու ցաւը՝ արհամարհելով վտանգն
ու քաղաքական բոլոր խոչընդոտները: Իր
բարոյական եւ նիւթական անմնացորդ
ծառայութիւնը բերած է Հայոց Եկեղեցիին,
իր անկեղծ սէրը արտայայտած է Մայր Հայրենիքին հանդէպ: Կոկանեան ազգային
կազմակերպութիւններու առաջնորդներու մէջ ըլլալով, եղած է ե՛ւ կուսակցական
ե՛ւ ազգային կարկառուն դէմք մը:
Նորապսակ՝ Լեւոն Եւ Լոլա
Այս հայադրոշմ անձը սիրած է հայուն
Կոկանեաններ
տոհմիկ աւանդութիւններն ու ապրած՝
հայկական տոհմային սովորութիւններով. իր մէջ ամփոփած է գիտակից
հայրենասիրութեան ճշգրիտ ըմբռնումը, զոր իր սրտին եւ հոգւոյն պահանջը
եղած է: Իր ազնիւ եւ նոյնպէս բարի կողակիցին՝ տիկին Լոլային հետ, իրենց
տունը վերածած էին ազգային կեանքը յուզող հարցերու քննարկման վայրի
մը: Անոնց դուռը միշտ բաց եղած է եկողներուն համար ու սեղանը՝ հիւրընկալ.
մասնաւոր հաճոյք զգացած են անսահման ջերմ եւ սրտաբուխ, անկեղծ ու
մեծ հոգածութեամբ հիւրասիրելով իրենց հայրենակիցները:
Լեւոն Կոկանեան ծնած էր 1882 թ.՝ Պոլսոյ Ֆերի Գիւղ թաղը. ծնողքին
չորրորդ զաւակն էր: 1894-ին ընտանիքը Աղեքսանդրիա հաստատուած է:
Ան մեծցած է հայեցի, անձնազոհ եւ յեղափոխական ոգի ու աւանդոյթներ
ունեցող ընտանիքի մը մէջ:
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մէն ոք իր կտուցով կ՛երգէ.
Մի յուսահատիր եթէ չունիս Պախի մը ուժականութիւնը. Այս՝ քաջալերական խօսք
մըն է եւ նոյնքան ճշմարիտ,
մանաւանդ անոնց՝ որոնք մեծ
երազի հետամուտ են լեւ սակայն
ափսո՜ս, կամ ի վերուստ չունին
այն ինչ որ պէտք է ունենային
իրենց նպատակին հասնելու
համար, կամ եթէ նոյնիսկ ունին,
չեն ունեցած առիթը, շրջանակը,
կամ ինչպէս սովոր ենք ըսել պատկերաւոր կերպով՝ «Քեռի» մը,
իրենք զիրենք դրսեւորելու. Սա
կեանքի օրինաչափութիւններէն
է. Երբ նայինք ծաղիկներուն միայն
ու անոնց բազմապիսիութեան,
արդէն հասկնալի կ՛ըլլայ որ ո՛չ
բոյրով, ո՛չ տեսքով ո՛չ գոյնով
իրարու նման չեն: «Ամէն ծաղիկ
իր բոյրն ունի, ինչքան ծաղիկ
բոյր ու շաղոտ, աշխարհն այնքան անուշահոտ» (Յ.Շիրազ):
Բնութիւնը ի հարկէ միայն դաշտ
ու ծաղիկ չէ այլ՝ Տիեզերքը ամբողջ
որուն մէկ երկիր մոլորակին վրայ
ունինք բնակութիւն ամրան
տաքով ու ձմեռնային ձիւնով.«Հովն հորովել է ասում անձրեւը ցուրտ բառեր
յուզումնաւոր իմ լեզու ինչու ես լռել»(Ե.ՉԱՐԵՆՑ): Կայ շարժումը.- կեանք
ու մահ որով օղակ առ օղակ, կամ քայլ առ քայլ կեանքը կը շարունակուի
ու անոր երթին մարդկային բանականութիւնը կը պրպտէ, կը պրպտէ իր
կարողականութեամբ, խաւարէն լոյսի բերելու ճշմարտութիւններ, որոնք
թաքնուած են բնութեան արգանդին մէջ. Եւ ոչ միայն այլ ի՛ր ներսիդին
եւս, որ իր կրանիթեայ ինքնութիւնն իսկ է, որը ե՛ւ իր յառաջդիմութեան եւ
խաղաղութեան կամ նպատակի խթան է եւ թէ՝ բոցավառ պայքարներու,
պատերազմներու հիմնաւոր պատճառը:
Դպրոցական օրերուս քերականական հոլովներու մէջ սորվեցանք ԵՍ, ԴՈՒՆ,
ԱՆ ...սակայն մարդկային փոխ-յարաբերութեան,ինչպէս նաեւ կեանքի՝
շեշտուածը միայն ԵՍն է: «Ես եմ քու Տէր Աստուածդ» այսպէս կը սկսի
Տասնաբանեայ պատուիրանը: «Եթէ յաղթահարած ես ԵՍդ, ազատագրուած
ես» այս ալ հնդկական կրօնական: «Ես եմ այդ անտուն, անօթի պոէտ,
Եղիշէ Չարենց»: ԵՍ, ԵՍ, ԵՍ. Անգլերէն լեզուի մէջ ամենուր եսը կը գրուի
գլխագիր.ի՞նչ պատճառաւ արդեօք: «Ես եմ ալֆան եւ օմեկան» ըսաւ
Յիսուս.այլ տեղ զինք ամբաստանեցին ինքզինք «Աստուծոյ Որդի» կոչելուն
պատճառաւ.իսկ Յիսուս պատասխանեց ըսելով «Ձեր գիրքերը կարդացէք
գրուած է Ես ըսի դուք Աստուածներ էք»(Սաղմոս թիւ 82): «Ճշմարտութիւնը
պիտի ճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէ»: Ճշմարտութիւն
չէ՞ միթէ, թէ՝ ամէն ոք իր կտուցով կ՛երգէ ու կ՛ունենայ տարբերութիւններ.
Ոմանց ընդունելի, ուրիշներու համար մերժելի: Տիրապետողն է անզիջող
ինքնութիւնը. Սկիզբը ամէն բարդութիւններու:
Այս տարի Հայաստանի Խորհրդայնացման Օրը կը զուգադիպի Մ.
Նահանգներու «Շնորհակալութիւն յայտնելու Օրուան»: Անցած են այդ
օրերը, սակայն պատմական փաստը կը մնայ փաստ անհերքելի հուսկ՝
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵԼԻ:
ՈՄԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ, ՈՄԱՆՑ ՄԵՐԺԵԼԻ:
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Լիբանանի Անկախութիւնը Անբեկանելի է

Դարեր շարունակ, երկիրներ կը
պայքարին ինքնահաստատման ու
ինքնագոյատեւման համար, երբեք
գլուխ չխոնարհելով հզօր եւ օտար
երկրի կամ ազգի մը իշխանութեան
կամ տիրակալութեան դիմաց:
Տարիներու ընթացքին երկիրներու
մէջ կուտակուած ազգային ընդվզումները կ’արտայայտուին ապստամբութիւններով օտարին տիրապետութեան դէմ, ֆիզիքական՝
մանաւանդ զինուած ոյժեր հաւաքելով, բուռն, կարճ կամ երկար
պայքարներ մղելով, օտարը շպրտելով
երկրէն դուրս ու յեղափոխական
այս արարքներով կը հռչակեն
իրենց անկախութիւնը: Աւելին,
ժողովրդային ապստամբութիւնները
ընդդէմ անիրաւութեան, կուտակուած
անլուծելի խնդիրներու՝ ընկերային,
հասարակական, ինչպէս նաեւ
քաղաքացիի հարիր ու բարգաւաճ
կենսամակարդակի աճման ծրագիրներու անգործադրութեանն
ու հետընթացին, որոնց վրայ
աւելնալով արտաքին անվերջ
ճնշումները, աներկբայ պատճառ
կը հանդիսանան երկիրներու
անկայունութեան եւ անկախութեան
խարիսխի սասանման:

Ուրեմն, անկախութիւնը ամէնօրեայ
յամառ պայքար է: Ան պայքար մըն է
միտքի ազատութեան, ժողովուրդի,
հոգիներու ազատատենչութեան,
ինքնուրոյն որոշումին ու խղճի
վերադառնալու առիթ մը:
Վերջին շրջաններուն, մեր գողտրիկ
երկիր՝ Լիբանանը, որ տարիներ
շարունակ կը դիմակալէ բազում
մարտահրաւէրներ, անսասան ու
վճռական կը մնայ երկրէն ներս
կատարուելիք դրական բարեփոխումներուն:
Վերոնշեալ խորհրդածութենէ ելլելով՝ Լիբանանի անկախութեան
տօնակատարութիւնը այս տարի
ընթացաւ իւրայատուկ պատշաճութեամբ:
Հինգշաբթի 21 Նոյեմբեր 2019ին, Պէյրութի Վահան Թէքէեան
վարժարանէն ներս, ուսուցիչներու եւ աշակերտներու համատեղ
ջանքերով պատրաստուած Լիբանանի Հանրապետութեան 76-րդ
անկախութեան յուշատօնի յայտագրի կողքին, իր ներկայութեամբ եւ
սրտի խօսքով պատուեց՝ Լիբանանի հրաժարեալ կառավարութեան
ընկերային հարցերու հայազգի
նախարար՝ Տիար Րիշար Գույումճեանը, որ վարժարանիս հոգաբարձութեան անդամ՝ Ընկ. Արա
Գոյունեանի ու վարժարանիս տնօրէնութեան հրաւէրին պատուեց մեզ
իբրեւ հիւր:
Հանդիսութեան ներկայ էին Թ.Մ.Մ.
Հիմնադիրներու Մարմնի ատենապետ՝ Ընկ. Յակոբ Գասարճեան,
վարժարանիս հոգաբարձութեան
ատենապետ՝ Ընկ. Տոքթ. Յովիկ
Վարդանեան եւ անդամներ, ՌԱԿ
Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան

ատենապետ ու Զարթօնք օրաթերթի
խմբագիր՝ Ընկ. Սեւակ Յակոբեան,
ինչպէս նաեւ Թ.Մ.Մ Հիմնադիրներու
Մարմնի նախկին ատենապետ՝ Ընկ.
Կարապետ Պապահէքեան:
Լիբանանի Հանրապետութեան

Փաթիլ Փափազեան հերթաբար
ընթերցեցին
«անկախութիւնը
գովաբանող» ու «աշակերտին
համար անկախութիւնը անսասան
պահելու համար պարտաւորութիւններ ու պարտականութիւններ»

քայլերգը յոտնկայս ունկնդրելէ
ետք, բարի գալուստի խօսքով
հանդէս եկաւ արաբերէն լեզուի
դասատու Տիկ. Նաժուա Եազպէք,
ուր հակիրճ կերպով անդրադարձ
կատարեց օրուան խորհուրդին,
յարգանքով, հպարտութեամբ եւ
երկիւղածութեամբ նշելով, անկախ
երկիրի ստեղծման համար զոհուող
նահատակները, որոնք իրենց անձը
նուիրեցին, որպէսզի ազգ, ժողովուրդ
մայրենի իր հողին վրայ միասնաբար
ապրին ու բարգաւաճին:
Մթնոլորտը ճոխացուցին վարժարանիս «Կարս» պարախումբի
փոքրերը Լիբանանեան ազգագրական պարով մը:
Նախակրթարան Ա. Բ. Գ. դասարանի աշակերտները խրոխտ
եւ հպարտ երգեցին լիբանանեան հայրենասիրական երգեր
ղեկավարութեամբ վարժարանիս
երգի ուսուցչուհի՝ Օրդ. Լասքարինա
Ագրապեանի, ապա նախակրթարանի
Ե. եւ Զ. դասարանի աշակերտուհիներ՝ Վալերիա Տոմպուրեան ու

խորհրդածութիւնները:
Ապա
գեղարուեստական յայտագիրը
եզրափակուեցաւ Միջն. Ա. Բ. Գ.
դասարաններու կողմէ պատրաստուած անկախութեան թեման
պանծացնող թատրոնով մը, որուն
ընդմէջէն ձեւապատկերներով ներկայացուցին Լիբանանի անկախութեան պատմական դէպքերը:
Պատուարժան հիւրին, Նախարար
Տիար՝ Րիշար Գույումճեանի համառօտ կենսագրականը ներկայացնելէ
ետք, Տիկ. Նաժուա Եազպէք բեմ
հրաւիրեց զայն:
Պրն. Նախարարը՝ թէեւ արաբախօս
ըլլալով, հայերէնով ողջոյնի քանի մը
խօսքեր փոխանցեց ըսելով. «Բարի
օր: Ես շատ հպարտ եւ ուրախ եմ
ձեր մէջ այսօր, Վահան Թէքէեան
վարժարանէն ներս: Կը մաղթեմ
ձեզի եւ ձեր զաւակներուն փայլուն
ապագայ»: Բովանդակալից ու մանրակրկիտ բացատրութեամբ մը:
Շար. Էջ 05
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Լիբանանի Անկախութիւնը Անբեկանելի է
Սկիզբը Էջ 04
Ան ներկաներուն փոխանցեց Լիբանանի կերտած դաժան ուղին,
Լիբանանցիին դիմագրաւած այլազան դժուարութիւները՝ հասնելով
մինչեւ փառապանծ անկախութիւն,
որ տակաւին շարունակելով ա՛յդ
յաղթերթը, իր ներկայութիւնը կը
հաստատէ համաշխարհային քարտէսին վրայ, դրոշմելով իր ուրոյն
ներկայութիւնը: Ապա ողջունեց
եւ գնահատեց բոլորը, որ երկրի
քաղաքական ու տնտեսական այս
դժուարին պայմաններուն մէջ,

յատուկ նշանակութեամբ տօնեցին
Լիբանանի անկախութիւնը: Որմէ
ետք փառաւորեց Լիբանանահայը,
որ գիտակից է եւ գիտէ արժեւորել
ու գնահատել անկախութեան
խորհուրդը իր համապարփակ
արժեհամակարգներով: Խօսքին
ընդմէջէն, Պրն. Նախարարը հակիրճ
անդրադարձ ունեցաւ նաեւ Լիբանանի պատմութեան մասին:
Յարգելի Նախարարը անդրադարձ
կատարեց վերջին ժամանակներուն Լիբանանի մէջ տեղի ունեցող

ժողովրդային ընդվզումներուն, զայն
որակելով յեղափոխութիւն ընդդէմ
հին ու մաշուած համակարգի,
աւելցնելով եւ մատնանշելով այն
երեւոյթը, թէ նոր սերունդը այս
յեղափոխութեամբ կը փափաքի
տեսնել նոր, երիտասարդ, ինքնահաստատումն, զերծ տածութենէ, հակակուսակցականն ներքին իրարամերժ խլրտումներէ,
զարգացած եւ բարգաւաճ Լիբանան
մը: Ուստի, ան իր խօսքը ուղղելով
աշակերտութեան եւ ծնողներուն
յորդորեց պահպանելու Լիբանանի փառապանծ անկախութիւնը՝
այն անկախութիւնը որ ներկայ
ժամանակին կը դիմաւորէ նոր
ժամանակաշրջան մը. նոր ոճով,
աւելի երիտասարդ ու յարաճուն
տեսլականով, անլուծելի խնդիրներու
հերթակար կարգաւորման, ու
կառուցելու ապագայ պայծառ երկիր
մը:
Խօսքի աւարտին, յարգելի Նախարարը իր շնորհաւորանքները
ուղղեց վարժարանիս Հոգաբար-

ձութեան,
Տնօրէնութեան
եւ
ուսուցչականն, որոնք ամէն ջանք
ի գին դնելով բարձր կը պահեն
վարժարանիս պատիւն ու անոր վեհ
առաքելութիւնը՝ դաստիարակելով
ազնիւ, հայրենասէր եւ բազում
դժուարութիւններ յաղթահարող
սերունդ մը:
Յայտագիրի աւարտին, վարժարանիս տնօրէնութիւնին փոխանցեց իր սրտի խօսքը, ուր ան անդրադարձաւ երկու հայրենիքի
պատկանելիութեան գաղափարին,

մատնանշելով, որ մենք թէեւ հայ
ենք եւ մեր հայրենիքը Հայաստանն է, սակայն տրուած ըլլալով,որ
մեր ծննդավայրը Լիբանանն է,
վերջինս կը համարուի մեր երկրորդ հայրենիքը: Հետեւաբար,
որպէս Լիբանանի քաղաքացիներ,
պէտք է գուրգուրալ մեր Լիբանանին եւ գործօն դեր ունենալ անոր
բարգաւաճման, վերելքին եւ
անկախութեան
պահպանման
մէջ, յորդորելով հաւատարիմ
մնալ Լիբանանեան հայրենիքին
անկախութեան
խորհուրդին,
յարատեւ աշխատանքով, քաջութեամբ ու գօտեպնդուած կամքով
դիմագրաւելու համար բազում
մարտահրաւէրներ: Ապա շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր մասնակիցներուն, ի մասնաւորի օրու-

ան հիւրին, որ իր սուղ ժամերը
տրամադրելով պատուեց վարժարանիս կազմակերպած ձեռնարկը:
Հուսկ, տեղի ունեցաւ յուշանուէրի յանձնում նախարար՝ Րիշար
Գույումճեանին, ձեռամբ վարժարանիս հոգաբարձութեան ատենապետ՝ Տոքթ. Յովիկ Վարդանեանի:
Լիբանանի անկախութիւնը անբեկանելի է: Ան պիտի յաղթահարէ ներկայ բազում դժուարութիւնները ու
ալ աւելի երիտասարդացած ճախրէ՛
իր Փիւնիկեան թեւերով դէպի նոր
նուաճումներ:
Բոլորս սատա՛ր Լիբանանին, անոր
բարձրունքի՛ն եւ վե՛հ դրօշին:
Վահան Թէքէեան Վարժարանի
Լրատուական Գրասենեակ
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«Իր Մարդասիրութիւնը Առակի Կարգ
Անցած Էր»
(Մահուան 70-Ամեակ Լեւոն Կոկանեանի)

Սկիզբը Էջ 03
Ազգային Կեդրոնական վարժարանները: Իսկ Աղեքսանդրիոյ մէջ տարի
մը յաճախած է Պօղոսեան Ազգ. Վարժարանը, ապա՝ Սենթ Քաթերին
Գոլէճը, որուն ընթացքը աւարտած է 1900-ին: Ան եղած է շատ խելացի եւ
խոհեմ աշակերտ մը՝ իր տարքին համար զարմանալի աչալուրջ: Այնուհետեւ թղթակցութեամբ աւարտած է Փարիզի Հանրօգուտ Շինութեանց
Վարժարանը՝ ճարտարագէտի մասնագիտութեամբ, որուն շնորհիւ մտած
է եգիպտական պետական ծառայութեան մէջ: Ժամանակ մը վերջ՝ որպէս
ճարտարագէտ մտած է Պեհիրայի ընկերութիւն (չորս տարի), որմէ վերջ
դարձեալ մտած է պետական ծառայութեան՝ ջրաբաշխական ճիւղը: Եօթը
տարի պաշտօնավարութեան շրջանին, 1907-ին՝ ան Արմենակ մեծ եղբօրը
հետ երկաթեղէնի փոքր գործատեղի մը հիմնած է, որ իր մասնագիտական եւ
փորձառական հմտութեան, յոգնատանջ ճիգերու, անսպառ տոկունութեան
հետեւանքով, աստիճանաբար զարգացած եւ դարձած է ամէն տեսակի
երկաթեայ արտադրութեանց մեծագոյն գործարաններէն մին Միջին
Արեւելքի տարածքին, եւ յետագային մեծ դեր ունեցած է եգիպտական
ճարտարարուեստական ասպարէզին մէջ: Այսպիսով, Կոկանեան Եգիպտոսի
մէջ ճարտարարուեստի մը հիմը դրած է, որուն այնքան պէտք ունէր երկիրը:

Ռակ Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողով, Գահիրէ, 1937
Ձախէն Աջ-Նստած՝ Ընկերներ Լ. Կոկանեան, Լ. Թիւթիւնճեան, Է. Բաբազեան,
Գ. Մովսէսեան, Մեթր Շ. Սեւյօնքեան, Փրոֆ. Տ. Պէյլէրեան
Ոտքի՝ Ընկերներ Լ. Աճէմեան, Պ. Տեփոյեան, Ն. Գէորգեան, Տ. Հաճընլեան, Յ.
ՊօՂոսեան, Հ. Պէրպէրեան

Կոկանեան շատ բեղմնաւոր հանրային կեանք վարած է. ըլլալով գաղափարի
մարդ եւ գաղափարի համար պայքարող մը, շատ կանուխէն մտած է ՌԱԿ-ի
շարքերը եւ եղած՝ առաջաւոր եւ պատասխանատու անձ մը կուսակցութեան
ղեկավարութեան մէջ: Ան մէկէ աւելի անգամներ եղած է՝ Հելիոպոլսոյ Ակումբի
Վարչութեան, Եգիպտոսի Շրջ. Վարչութեան եւ Կեդրոնական Վարչութեան
անդամ: 1926-ին՝ եղած է Գահիրէի Թեմական Ժողովի անդամ եւ հիմնադիր,
որմէ վերջ միշտ երեսփոխան ընտրուած է: 1942թ. Օգոստոս 3-էն, Կոկանեան
«Արեւ» օրաթերթին արտօնատէրը եղած է, եւ ոչինչ խնայած է թերթին
մատակարարութիւնը գոհացուցիչ պայմաններու հասցնելու համար: Հիւանդ
վիճակին մէջ նոյնիսկ, արդէն ծերունազարդ ու պատուական այդ մարդը,
շաբաթը առնուազն երեք-չորս անգամ, «Արեւ»-ի խմբագրատուն այցելած է...
Հնարամիտ եւ ժամանակին հետ քայլ պահող Կոկանեան, Բ. Աշխարհամարտի ընթացքին մեծապէս օգնած է անգլիական բանակին՝ հայթայթելով
քարիւղի եւ ջուրի երկաթեայ ամաններ:

Ճաշկերոյթ Ի Պատիւ Լիբանանի Մամլոյ Դիւանի Տնօրէն Պ.Թաքիէտտին
Սոլհի, 30-01-1946
Ձախէն Աջ-Նստած՝ Ընկերներ Մեթր Շ. Սեւյօնքեան, Տ. Մերճանեան, Պրն.
Թաքիէտտին Էլ Սոլհ, Ընկերներ՝ Լ. Կոկանեան, Է. Բաբազեան, Եր. Դրենց
Մարգարեան
Ոտքի- Ընկերներ՝ Յ. Պօղիկեան, Հ. Ահարոնեան, Ալ. Սարուխան, Յ.
Արամեան, Մ. Գույումճեան, Ա. Սարաֆեան, Ս. Փափազեան, Ն. Գէորգեան, Հ.
Գարայեան

06
Լեւոն Կոկանեան Պոլիս յաճախած է Բերայի Նարեկեան եւ Ղալաթիոյ
Ազգային Կեդրոնական վարժարանները: Իսկ Աղեքսանդրիոյ մէջ տարի
մը յաճախած է Պօղոսեան Ազգ. Վարժարանը, ապա՝ Սենթ Քաթերին
Գոլէճը, որուն ընթացքը աւարտած է 1900-ին: Ան եղած է շատ խելացի եւ
խոհեմ աշակերտ մը՝ իր տարքին համար զարմանալի աչալուրջ: Այնուհետեւ թղթակցութեամբ աւարտած է Փարիզի Հանրօգուտ Շինութեանց
Վարժարանը՝ ճարտարագէտի մասնագիտութեամբ, որուն շնորհիւ մտած
է եգիպտական պետական ծառայութեան մէջ: Ժամանակ մը վերջ՝ որպէս
ճարտարագէտ մտած է Պեհիրայի ընկերութիւն (չորս տարի), որմէ վերջ
դարձեալ մտած է պետական ծառայութեան՝ ջրաբաշխական ճիւղը: Եօթը
տարի պաշտօնավարութեան շրջանին, 1907-ին՝ ան Արմենակ մեծ եղբօրը
հետ երկաթեղէնի փոքր գործատեղի մը հիմնած է, որ իր մասնագիտական եւ
փորձառական հմտութեան, յոգնատանջ ճիգերու, անսպառ տոկունութեան
հետեւանքով, աստիճանաբար զարգացած եւ դարձած է ամէն տեսակի
երկաթեայ արտադրութեանց մեծագոյն գործարաններէն մին Միջին
Արեւելքի տարածքին, եւ յետագային մեծ դեր ունեցած է եգիպտական
ճարտարարուեստական ասպարէզին մէջ: Այսպիսով, Կոկանեան Եգիպտոսի
մէջ ճարտարարուեստի մը հիմը դրած է, որուն այնքան պէտք ունէր երկիրը:
Կոկանեան շատ բեղմնաւոր հանրային կեանք վարած է. ըլլալով գաղափարի
մարդ եւ գաղափարի համար պայքարող մը, շատ կանուխէն մտած է ՌԱԿ-ի
շարքերը եւ եղած՝ առաջաւոր եւ պատասխանատու անձ մը կուսակցութեան
ղեկավարութեան մէջ: Ան մէկէ աւելի անգամներ եղած է՝ Հելիոպոլսոյ Ակումբի
Վարչութեան, Եգիպտոսի Շրջ. Վարչութեան եւ Կեդրոնական Վարչութեան
անդամ: 1926-ին՝ եղած է Գահիրէի Թեմական Ժողովի անդամ եւ հիմնադիր,
որմէ վերջ միշտ երեսփոխան ընտրուած է: 1942թ. Օգոստոս 3-էն, Կոկանեան
«Արեւ» օրաթերթին արտօնատէրը եղած է, եւ ոչինչ խնայած է թերթին
մատակարարութիւնը գոհացուցիչ պայմաններու հասցնելու համար: Հիւանդ
վիճակին մէջ նոյնիսկ, արդէն ծերունազարդ ու պատուական այդ մարդը,
շաբաթը առնուազն երեք-չորս անգամ, «Արեւ»-ի խմբագրատուն այցելած է...
Հնարամիտ եւ ժամանակին հետ քայլ պահող Կոկանեան, Բ. Աշխարհամարտի ընթացքին մեծապէս օգնած է անգլիական բանակին՝ հայթայթելով
քարիւղի եւ ջուրի երկաթեայ ամաններ:
Հազուագիւտ եռանդի տէր այդ ծայրայեղ հայրենասէրը, ժպտուն եւ խիստ
համակրելի դէմքով, բարձր արժանիքներով օժտուած անձնաւորութիւնը
ազգային բոլոր հաստատութիւններուն սիրով օժանդակած եւ բարեսիրական
ու մշակութային որեւէ գործի կամ ձեռնարկի իր օժանդակութիւնը բերած է՝
առանց թմբկահարութեան:
Թուարկել անհնար է հոգիով եւ սրտով հարուստ Լեւոն Կոկանեանի ըրած
յայտնի եւ անյայտ բոլոր բարերարութիւնները. նշենք քանի մը հատը միայն:
Սիրելով եւ գուրգուրալով հայ լեզուին վրայ, ան նպաստներ սահմանած
է Անթիլիասի եւ Էջմիածնի դպրեվանքերու, Պէյրութի ֆրանսական եւ
ամերիկեան համալսարաններու եւ Եգիպտոսի հայկական վարժարաններէն
ներս ուսանող շատ սաներու (շատերուն գաղտնի օգնելով), նաեւ՝ ազգային
բարեսիրական եւ մշակութային միութիւններու, բաւականին մեծ գումար
մը ներդնելով՝ եղած է Հայ Ազգային Հիմնադրամի հիմնադիրներէն մին,
ատենապետը եղած է Աղեքսանդրապոլի երկրաշարժի Աղէտեալներու
Յանձնաժողովին, եղած է մեկենասը Խ. Գուրեանի «Աստուածաշունչը Արդի
Բանասիրութեան Լոյսին Տակ» գիրքին եւ Վ. Թէքէեանի գործերէն հատորի մը:
Իր տիկնոջը հետ, Հելիոպոլսոյ մէջ շինել տուած է ամէն յարմարութիւններով
օժտուած գեղեցիկ Կոկանեան սրահը եւ զայն կուսակցութեան նուիրած
(սրահին բացումը եղած է իր մահուընէ քանի մը շաբաթ առաջ): Այս քայլը
ան ըրած է այն մտադրութեամբ որ եգիպտահայը ունենայ քաղաքականմշակութային-ընկերային աշխոյժ եւ առողջ մթնոլորտով ընտանեկան եւ
մտաւորական հաւաքոյթներու կեդրոնատեղի մը՝ լաւ գիտակցելով որ
հայաշունշ սրահի մը առկայութիւնը նաեւ կ’ապահովէ համայնքին գոյութեան
պահպանումը: Եւ այդ բոլորը ան ըրած է լուռ, առանց շեփորահարելու:
Հպարտութիւնը անծանօթ եղած է իրեն, նոյնիսկ իր յաջողութիւններու
ամենափայլուն շրջանին:
Այսօ՛ր եւ մի՛շտ եգիպտահայ համայնքին համար մեծ հպարտութիւն եւ պատիւ
է՝ Կոկանեանին պէս յարաճուն ու աննկուն կամքով, փայլուն միտքով ՄԱՐԴ
մը իր շարքերուն մէջ ունեցած ըլլալուն համար. ՄԱՐԴ մը, որուն ներաշխարհը
երկնային խաղաղութեամբ համակուած էր, որովհետեւ ան միայն հոգեկան,
բարոյական եւ իմացական արժէքները կը պաշտէր՝ հետամուտ ըլլալով
բարութեան, ճշմարտութեան, արդարութեան եւ գեղեցկութեան:
* * *
Կը ներկայացնեմ Լեւոն Կոկանեանի մասին եղած մահագրութիւններէն
քանի մը մէջբերումներ (յապաւումներով).
«Հակառակ իր բազմաթիւ զբաղումներուն, իր դուռը միշտ բաց էր
բոլորին առջեւ... Իր մարդասիրութիւնը առակի կարգ անցած էր եւ իր
հայրենասիրութիւնը օրինակելի տոկունութիւն ունէր...»: (LA GAZETTE
DU CAIRE ET D՛HELIOPOLIS, 11 Դեկտ., 1949)
«Բնութեամբ բարեհամբոյր, իր անձնական յարաբերութեանց մէջ
քաղաքավար եւ հաճոյակատար, չունէր իր սեփական կարծիքը
ուրիշներու պարտադրելու ձեւը... Կը սիրէր լսել ուրիշներն ալ, եւ
աւելին՝ հազուագիւտ յատկութիւն մեր մէջ՝ կը հանդուրժէր անոնց:
Շար. Էջ 07
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«Իր Մարդասիրութիւնը Առակի Կարգ Անցած Էր»
(Մահուան 70-Ամեակ Լեւոն Կոկանեանի)

Սկիզբը Էջ 03
Կուսակցական, համայնքային ժողովներու
մէջ աւելի կը սիրէր մտիկ ընել, քան խօսիլ, եւ
աւելի կը սիրէր համոզուիլ քան թէ համոզել:
Վիճող մը չէր խառնուածքով, ո՛չ ալ յախուռն՝
իր կարծիքներուն մէջ, բայց իր մէջ կը խօսէր
ողջմտութիւնը, բնածին, որ իր յաջողութեան
գաղտնիքն էր: Իր մեղմ բնաւորութիւնը
զինք աւելի ընդունակ կը դարձնէր համերաշխութեան քան թէ պայքարի: Իբր փափկանկատ միտք՝ հանդուրժող էր, բայց երբ
անհրաժեշտ նկատէր իր խօսքը ըսելու, զայն
շիտակ կ’ընէր: Իր խոստումը իրեն համար
անբեկանելի վճիռ էր»:(Յովհ. Պօղոսեան,
«Մեկնողները», Փարիզ, 5 Դեկտ., 1949)
«Ան հոգիի ու մտքի կեանքը ապրեցաւ միշտ
տալով, երբեք չվախնալով որ տալով կը սպառի
ունեցածը եւ տալով զգաց, թէ իրեն բան մը կը
մնայ աշխարհէն»: (Խմբագրական «Արեւ»-ի)
«Մարդ մը կորսնցուցինք, մա՛րդ մը, որ իր
արժանիքներով կը լրացնէր ամբողջական
մարդը՝ իբր ընտանիքի գուրգուրոտ հայր,
նուիրուած հայրենասէր, դժբախտին
կարեկցող սիրտ, հայ մշակոյթին մեկենաս,
պարզ՝ բայց գրաւիչ խօսակից, սրբատաշ
նկարագիր, գործնական միտք ու ազնուական

հոգի»: (Պետրոս Տեփոյեան, «Արեւ», Ընկ. Լ.
Կոկանեանի մահուան քառասունքին առթիւ)
«Բնականէն համեստ եւ սակաւախօս, բայց
սրտաբուխ, առատաձեռն իր գործերուն մէջ,
Կոկանեան դէմք մըն էր՝ որուն յիշատակը
պիտի չմոռնայ գահիրէաբնակ հայութիւնը:
...Ան ազգային գաղափարականին ծառայող հաւատաւոր անդամակցութեամբը Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, խօսք
ու պոռոտախօսութիւններէ աւելի, իր հնչիւն
աջակցութիւննրովը արժէքաւոր պիտի մնայ՝
հանդէպ ազգային բոլոր կարիքներուն»:
(Միքայէլ Նաթանեան, «Զարթօնք» օրաթերթ)
«Այսպէս էր մարդը իր բարութեամբ,
ազնուութեամբ, մարդկայնութեամբ. այսպէ՛ս էր հայ մարդը իր ազգասիրութեամբ,
հայրենասիրութեամբ. գաղափարի մարդը՝
իր նուիրումով, զոհաբերումով, հաստատ
համոզումներով ու խոհեմութեամբ. այսպէ՛ս
էր հայրը՝ իր գուրգուրանքով ու ազնուական
զգացումներով»: (Հ. Սարըեան, «Զարթօնք», Լ.
Կոկանեանի մահուան քառասունքին առթիւ)
Իբրեւ վերջաբան կ’ուզէի միայն ըսել՝ երանի՜՜
թէ մեր այսօրուան սերունդը տեղեկացուած
ըլլայ այս մեծանուն բարերարի կեանքին ու գործունէութեանը, գիտնայ անոր յարգը, եւ ինչո՞ւ ոչ,
նաեւ օրինակ առնէ անոր ՄԱՐԴ տեսակէն....
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
Հանդիպեց Բազմազաւակ Քահանաների
Ընտանիքների Հետ
Սկիզբը Էջ 02
Այդ փորձութիւնների յաղթահարման եւ
քրիստոնէական ընտանիքների զօրացման
գործում Վեհափառ Հայրապետը կարեւորեց
Հայ Եկեղեցու եւ մասնաւորապէս հոգեւոր
հովիւների առաքելութիւնը` նշելով, որ
քահանաները կոչուած են ոչ միայն իրենց
երեխաներին հայր լինելու, այլեւ հայրաբար
խնամելու հաւատացեալներին:
Հայրապետն ընդգծեց, որ հոգեւոր հովիւների
առանցքային ծառայութիւնը պէտք է լինի հայ
ընտանիքի զօրացումը հոգեւոր եւ բարոյական
արժէքներով, որոնց է միայն հնարաւոր երաշխաւորել հայրենիքի անսասանութիւնը, շէն ու
պայծառ ազգային կեանքը: «Որքան փարուած
լինենք ազգային ու հոգեւոր արժէքներին,
այնքան զօրեղ կը լինենք եւ առաջընթաց
կ’արձանագրենք մեր կեանքում», - ասաց
Վեհափառ Հայրապետը` եկեղեցականներին

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
ՍԷՐ
Այսօր առաւօտ նայեցիր դու ինձ
Այնպէս մտերիմ, այնպէս տնօրեայ
Մի շղարշ հայեացք քո լուրջ աչքերից
Հիւսուեց դէպի ինձ, փռուեց ինձ վրայ։
Եւ առաւօտից թափառում եմ ես
Պարուրուած քո այդ հայեացքով նիրհուն
Դու երկնքի պէս գալիս ես ինձ հետ,
Դու երկնքի պէս մնում ես հեռւում։
Վաղուց կարօտած մեղեդու նման
Ծանօթ մի թախիծ իմ սիրտն է լցուել,
Արցունքներ, գանձեր իմ պատանութեան
Դուք կաք, դուք եկաք, դուք չէք սպառուել։
ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

յանձնարարելով առաւել մեծ ուշադրութիւն
դարձնել երիտասարդութեան հետ տարուող
աշխատանքներին, նրանց մէջ աւանդական,
քրիստոնէական ընտանիքի վերաբերեալ ընկալումների ձեւաւորմանը եւ հոգեւոր արժէքների
սերմանմանը:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նշեց, որ քահանան
իր բազմազաւակ ընտանիքով պէտք է լաւագոյն
օրինակը լինի համայնքի համար:
Վերջում, իր գնահատանքը յայտնելով ներկաներին, Նորին Սրբութիւնը հայցեց, որ Տէրն
Իր մշտական օրհնութեան ներքոյ երջանկութեան, սիրոյ եւ խաղաղութեան մէջ պահի
բոլոր հայ ընտանիքները:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը քահանաների
զաւակներին նուէրներ ընծայեց, որից յետոյ
նրանք այցելեցին Մայր Աթոռի թանգարաններ:

ԳՐԻԳՈՐ ԽԱՆՃԵԱՆ
(1926 – 2000)
«Ռոտենի այգիին մէջ»
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Կեանքը ՀԵԸ-ի Սկաուտական
Ընտանիքին Մէջ

«Միջին Արեւելքի Քրիստոնեայ
Համայնքներուն Զօրակցութիւնը
Առաջնահերթութիւն Պէտք Է Դառնայ
Արեւմուտքին Համար»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիոկոս
Սկիզբը Էջ 02

Սկաուտական շարժումը կը մնայ
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի ամենակարեւոր
միաւորներէն մէկը: ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս եւ ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան տարեկան բարեյաջող բանակումէն եւ խարուկահանդէսէն ետք, հանդիսաւոր
արարողութեամբ վերսկսան
իրենց նոր տարեշրջանի աշխատանքներուն:
Մեր սկաուտական զոյգ մասնաճիւղերը
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնի եւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի
Զապէլ Մովսէսեանի կեդրոնի
իրենց ակումբներուն մէջ կը
նախապատրաստեն ձմեռնային

բանակումներու, ներքին եւ արաքին ձեռնարկներու ժամանակացոյցը, կը կազմակերպեն դաստիարակչական հաւաքներ եւ
հանդիպումներ: Անոնք ակումբային ջերմ մթնոլորտի մէջ,
կը հաւաքեն սկաուտական
գիտելիքներ, կը ծանօթանան
ՀԲԸՄ-ի, ՀԵԸ-ի պատմութեան
եւ սկաուտական կեանքի աւանդութիւններուն:
Յաջողութիւն մեր սկաուտական
շարժումներուն:
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Իր պատգամին մէջ Վեհափառ
Հայրապետը ընդհանուր ակնարկ
մը նետելով ներկայ ժամանակներուն՝ կը յիշեցնէ, թէ համաշխարհայնացած աշխարհը սկսած
է տիրապետուիլ բռնութեամբ,
որ զանազան կերպերով կ՚արտայայտուի
ընկերութեան
կեանքին մէջ: Այս ծիրէն ներս
ան իսլամական աշխարհին մէջ
յառաջացած արմատական ու
ծայրայեղ շարժումները նկատեց
կործանարար հետեւանքներ
ունեցող երեւոյթներ ո՛չ միայն
քրիստոնէական աշխարհին,
այլեւ՝ իսլամական: Խօսելով
Միջին Արեւելքի մասին, Արամ
Ա. Կաթողիկոս շեշտեց հետեւեալ
կէտերը. առաջին, ահաբեկչութիւնը սոսկ Միջին Արեւելքի
առնչուած հարցը չէ, այլ՝
միջազգային հարց է. հետեւաբար, համապատասխան մօտեցում հարկ է ճշդել: Երկրորդ,
ահաբեկչութիւնը ուղղուած չէ
միայն քրիստոնեաներուն, այլեւ
բոլոր անոնց, որոնք չեն բաժներ
ծայրայեղական ահաբեկիչներու
տեսակէտները: Երրորդ, ճիշդ

չէ ըսել, որ «քրիստոնեաները
կը հալածուին իսլամներու
կողմէ», ինչպէս երբեմն կը լսենք
արեւմտեան շրջանակներէն
ներս: Քրիստոնեաներ եւ իսլամներ գոյակցած են շրջանէն ներս
փոխադարձ յարգանքի ու հասկացողութեան սկզբունքներէ մեկնած:
Վեհափառ Հայրապետը, որպէս
շօշափելի օրինակ յիշեց հայ
ժողովրուրդը, որ գոյակցած է
իսլամներուն հետ Հայաստանի,
Կիլիկիոյ ու Միջին Արեւելքի մէջ:
Հայ ժողովուրդին դէմ կատարուած ցեղասպանութիւնը կրօնական
բնոյթ չունէր, այլ՝ քաղաքական ու
ցեղային, շեշտեց Նորին Սրբութիւնը:
Իր պատգամին երկրորդ բաժնին մէջ Վեհափառ Հայրապետը
ութ կէտերէ բաղկացած գործնական առաջարկներ ներկայացուց համագումարին՝ օգտակար հանդիսանալու քրիստոնեայ համայնքներու ծրագիրներուն, որպէսզի անոնք կարենան
վերակազմակերպել ու վերաաշխուժացնել իրենց հաւաքական
կեանքը:
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