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Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Տեսանկիւն

Մեր Վիճակը Այս Օրերուն
Մեր վիճակը այս օրերուն կը
նմանի այն մարդուն, որ փողոցին
մէջ ուշքը կորսնցուցած աղջիկ
մը կը գտնէ ու զայն կը հասցնէ
մօտակայ հիւանդանոց: Բժիշկը
աղջիկը քննելէ ետք կ՛ըսէ.
«Շնորհաւոր ըլլայ. տիկինը յղի
է»... մինչ մեր մարդը կը բարկանայ, որ ինք չէ երեխային հայրը,
աղջիկը լալով կը գոռայ. «Ո՛չ, դուն
ես հայրը. Դո՛ւն ես: Մի ուրանար»:
Բժիշկը կը միջամտէ առաջարկելով յաւելեալ քննութիւններ:
Ահագին կռիւէ, պոռչտուքներէ
եւ տարրալուծարանային քննութիւններէ ետք բժիշկը կը հաստատէ, թէ մարդը չի կրնար երեխային հայրը ըլլալ քանզի ան ամուլ է եւ անկարող բեղմնաւորելու:
Մարդը հիւանդանոցէն դուրս կու գայ ուրախ, որ ինք անմեղ է:
Միեւնոյն ժամանակ տխուր՝ որովհետեւ ամուլ է:
Ճամբան յանկարծ միտքը կ՛իյնայ, որ ինք ամուսնացած է եւ ունի
զաւակներ, ու ինքզինքին հարց կու տայ, թէ անոնք ուրտեղէ՞ն
եկած են...
... Յանկարծ կ՛արթննայ քունէն եւ կ՛ուրախանայ, որ այս ամբողջը
երազ էր, որ տեսած էր...:
Անկողինէն ելլելով ջուր կը խմէ վախը թեթեւցնելու համար: Ջուրը
խմելէն ետք կ՛անդրադառնայ, որ ինք ծոմ պահած էր:
Ժամին կը նայի ու կը մտահոգուի, որ գործի երթալու ուշացած է:
Կ՛իջնէ տունէն ու թաքսի մը կը նստի: Գործատեղի կը հասնի ուր
մարդ չի գտներ: Այնտեղ կը յիշէ, որ օրը Կիրակի է եւ իրենք այդ
օրը կը փակեն հաստատութիւնը:
Արագ մը տուն կը վերադառնայ, որպէսզի լուացուի ու մզկիթ
հասնի Ուրբաթ օրուայ աղօթքը կատարելու:
Կինը կ՛արթննայ ու կ՛ըսէ իրեն. «Այս ո՞ւր էիր եւ ո՞ւր կ՛երթաս
Նիկողոս...»:
Այդ պահուն մեր մարդը կ՛անդրադառնայ, որ իր մտահոգութիւններով տարուած նոյնիսկ մոռցած է, թէ ինք Հայ
քրիստոնեայ Նիկողոսն է...:
Ահաւասիկ այսպէս է մեր իրավիճակը այս օրերուն սիրելիներ:
Յիշեցէք, որ յետին նպատակով մը գրուած չեն այս տողերը:
Յանկարծ չքաղաքականացնէք:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Ներումի Օրէնք եւ Դրամատնային Խնդիրներ.
Խորհրդարանի Նիստի Կարեւոր Օրակարգերը
Պիտի Ըլլան Այսօր
Լիբանանի Խորհրդարանը այսօր
պիտի գումարէ օրէնսդրական
ժողով: Օրակարգի վրայ կան
կարեւոր կէտեր ինչպէս ներումի
երկար քաշքշուած օրէնն ու
դրամագլուխի վերահսկողութիւնը:
Նիստը, որ պիտի գլխաւորէ
խորհրդարանի
նախագահ
Նապիհ Պըրրի պիտի գումարուի առաւօտեան ժամը 11-ին
ԵՈՒՆԵՍՔՕ պալատին մէջ:
Օրակարգը լեցուն է նաեւ այլ խնդրայարոյց կէտերով ինչպէս, փտածութեան, կողոպտուած գումարներու վերադարձնելու դրամատնային
գաղտնապահութեան վերացումը կարգ մը անձնաւորութիւններու հաշիւներէն:

Լիբանանի Տարածքին Գրանցուեցան 21
Վարակուածներ, Ընդհանուր Թիւը Հասցնելով 1161-ի
Լիբանանի Առողջապահութեան նախարարութիւնը երէկ հաստատեց 21 նոր
վարակակիրներու գրանցում: Այսպիսով Լիբանանի մէջ վարակուածներու
ընդհանուր թիւը հասաւ 1161-ի:
5 վարակակիրներ վերջերս Լիբանան վերադարձող քաղաքացիներու
շարքերէն էին իսկ 16-ը ներքին վարակաւորումի արդիւնք:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
372 Նոր Վարակակիրներ Արձանագրուեցան.
«Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներուն Ընդհանուր Թիւը
Հասաւ 7774 -ի

Հայաստանի մէջ, 27 մայիսին, ժամը
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան
ընդհանուր 7774 դէպք, որոնցմէ 3255
ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան
նախարարութեան
Հիւանդութիւններու վերահսկման եւ
կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:

Շար. Էջ 02

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Էջ 02մահացած են 355309 (45.6/1 միլիոն), բուժուած են 2472293 անձեր
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 5,749,087 (737.6/1Շար.
միլիոն),
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1161, մահացածներ` 26, բուժուած` 692
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 7774, մահացածներ` 98, բուժուած` 3255
Շար. Էջ 02
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 70941 նոր վարակուածներ, 3655 նոր մահացածներ
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
372 Նոր Վարակակիրներ Արձանագրուեցան. «Քորոնա»
Ժահրով Վարակուածներուն Ընդհանուր Թիւը
Հասաւ 7774 -ի
Սկիզբը Էջ 01
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի
բուժում կը ստանայ 4377 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ,
կատարուած է 53 678 քննութիւն:
Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային
հիւանդութեամբ հաստատուած 372
նոր դէպք եւ 35 առողջացած։

ՄԻԵԴ-ի Որոշումը Ատրպէյճանի Հայատեաց
Քաղաքականութեան Դէմ Կայացուած Դատավճիռ է.
ՀՀ ԱԳՆ

Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա»
ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 98 (աւելցած
է եւս 7-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 85 (կին),
78 (կին), 69 (կին), 60 (կին), 76
(տղամարդ), 66 (կին), 56 (տղամարդ)
տարեկան:

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Ռոհանի. Ռազմական Առումով Իրանը
Բարելաւեց Իր Դիրքերը

Իրանը աշխարհի մէջ ռազմական
հզօրութեան ցուցանիշով 22-րդ
տեղէն բարձրացած է 14-րդ
հորիզոնական: Այս մասին յայտարարած է երկրի նախագահ Հասան
Ռոհանին՝ ելոյթ ունենալով 11-րդ
գումարման խորհրդարանի բացման
արարողութեան, կը գրէ ria.ru-ն։
«Ինչ կը վերաբերի ռազմական
ոլորտին, ապա մենք աշխարհի
մակարդակով կը զբաղեցնէինք
22-րդ տեղը, իսկ այժմ կը գտնուինք
14-րդ
հորիզոնականի
վրայ։
Վերջին տարիներու ընթացքին

տարբեր ոլորտներու մէջ երկրի
ռազմական ներուժի հսկայական
փոփոխութիւններ տեղի ունեցած
են»,- ըսած է Ռոհանին։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ
համաձայնագրի ստորագրումէն ետք
Իրանը Արեւմուտքի երկիրներու
կողմէ բազմիցս քննադատուած է
պալիսթիք հրթիռներու փորձարկումներու պատճառով: Ի պատասխան երկիրը յայտարարած է, որ այդ
կ’ընէ պաշտպանական եւ զսպման
քաղաքականութեան շրջածիրէն
ներս։

Youtube-ը Հեռացուցած է Թուրքիոյ Քաղաքացի
Հրեայ Գործարարի՝ Հայոց Ցեղասպանութեան
Մասին Ատելութեան Խօսք Ընդգրկող
Տեսանիւթը
YouTube-ի վարչակազմը հեռացուցած է Թուրքիոյ քաղաքացի հրէայ
գործարար Տողան Քասատոլուի
տեսանիւթը, որ ատելութեան խօսք
կ՝ընդգրկէր Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ։ Այս մասին կը
հաղորդէ Ermenihaber.am-էն։
Նշենք, որ անցեալ տարի Քասատոլուն թրքական Akit TV-ի «Կը
բացուի օրը» ծրագիրի հաղորդավար

Եուսուֆ Օզան Տէմիրի հարցին
պատասխանելով՝ հետեւեալ կերպով
արտայայտուած էր Հայոց Ցեղասպանութեան մասին.
«Հայոց
Ցեղասպանութեան
պնդումները դարի զրպարտութիւնն
են եւ Թուրքիան այդ զրպարտանքին
դէմ չի կրնար հարկ եղածին պէս
պայքարիլ»։
Շար. Էջ 06

Հայաստանի Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարութիւն տարածած
է ՀՀ «Մակուչեանը եւ Մինասեանը
ընդդէմ Ատրպէյճանի եւ Հունգարիոյ»
ՄԻԵԴ-ի վճիռին վերաբերեալ, որ
կ՝առնչուի Ատրպէյճանի կողմէ հայ
սպայ Գուրգէն Մարգարեանը դաժան
սպանութեան ենթարկած Ռամիլ
Սաֆարովի ազատ արձակման եւ
հերոսացման։
«Մայիս 26-ին, Մարդու իրաւունքներու եւրոպական դատարանին կողմէ
հրապարակուեցաւ «Մակուչեանը եւ
Մինասեանը ընդդէմ Ատրպէյճանի
եւ Հունգարիոյ» գործով վճիռը, որ
կ՝առնչուի Ատրպէյճանի կողմէ հայ
սպայ Գուրգէն Մարգարեանը դաժան
սպանութեան ենթարկած Ռամիլ
Սաֆարովի ազատ արձակման եւ
հերոսացման:
2004-ին, Պուտափեշտի մէջ ՆԱԹՕ-ի
ծիրէն ներս իրականացուած
«Գործընկերութիւն յանուն խաղաղութեան» ծրագիրին ծիրէն ներս,
դասընթացներուն Ատրպէյճանի
կողմէ մասնակցող սպայ Ռամիլ
Սաֆարովը քնացած վիճակին մէջ
կացինահարած էր հայ սպայ Գուրգէն
Մարգարեանը եւ յարձակում գործած
հայ սպայ Հայկ Մակուչեանի վրայ:
Հունգարական դատարանին կողմէ
ցմահ ազատազրկման դատապարտուած Ռամիլ Սաֆարովը,
Ատրպէյճան փոխանցուելէն ետք, ուր
յանցագործը պէտք է կրէր պատիժին
յետագայ ժամկէտը, արժանացած
է ներման եւ հերոսացած: Այս
առումով, դատավճիռին մէջ,
մասնաւորապէս, արձանագրուած
է՝ «Դատարանը առանձնապէս
ցնցուած է այն փաստով, որ ի
լրումն Ատրպէյճան վերադառնալուն
պէս ազատ արձակման՝ Ռամիլ
Սաֆարովին շնորհուած են շարք
մը արտօնութիւններ, ինչպէս՝
բանտին մէջ անցուցած ժամանակահատուածին համար աշխատավարձի փոխհատուցում, Պաքուի
մէջ բնակարանի տրամադրում եւ
ռազմական կոչման բարձրացում, որ

իրականացուեցաւ հրապարակային
արարողութեամբ»:
Դատարանը
արձանագրեց,
որ Ատրպէյճանը խախտած է
Մարդու իրաւունքներու եւրոպական համաձայնագրի 2-րդ
(կեանքի իրաւունք) եւ 14-րդ
(խտրականութեան բացառում)
յօդուածներով նախատեսուած
պարտաւորութիւնները:
Յատկանշական է, որ դատավճիռը մատնանշած է՝ այդ յօդուածներուն խախտումը կրած է փոխկապակցուած բնոյթ, որ կ՝արձանագրէ,
որ Ատրպէյճանի բարձրագոյն ղեկավարութեան կողմէ ատելութեան
հողի վրայ իրականացուած դաժան
յանցագործութեան համար դատապարտուած Ռամիլ Սաֆարովի
անպատժելիութիւնը եւ հերոսացումը
կատարուած է զոհերու ազգային
պատկանելութեան հիմքով:
ՄԻԵԴ-ի այս որոշումը Ատրպէյճանի
հայատեաց քաղաքականութեան դէմ
կայացուած դատավճիռ է: Անիկա ո՛չ
միայն կը ճանչնայ, այլեւ անընդունելի կ՝որակէ Ատրպէյճանի կողմէ
պետական մակարդակով հայերու
հանդէպ ատելութեան հողի վրայ
գործած յանցագործութիւններուն
խրախուսումը:
Դատավճիռը
կը
սահմանէ
Ատրպէյճանի հանդէպ իրաւական
պարտաւորութիւն՝ իրականացնելու այնպիսի գործողութիւններ,
որոնցմով հնարաւոր պիտի ըլլար
դադրեցնել Մարդու իրաւունքներու
եւրոպական համաձայնագրի այս
խախտումները եւ հասցէագրել
անոնց հետեւանքները»:
Յիշեցնենք, որ Մարդու իրաւունքներու եւրոպական դատարանը Մայիս
26-ին վճիռ հրապարակած էր
Պուտափեշտի մէջ ատրպէյճանցի
Ռամիլ Սաֆարովի կողմէն քնացած
ժամանակ կացինահարուած ՀՀ
զինուած ուժերու սպայ Գուրգէն
Մարգարեանի ընկերոջ՝ Հայկ
Մակուչեանի եւ հարազատներու
ընդդէմ Ատրպէյճանի եւ Հունգարիոյ
հայցերուն առնչութեամբ։
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Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին
Անխախտելի է
ԱՆԱՀԻՏ ՏԱՆՁԻԿԵԱՆ

Սուրբ Հոգին Ունենալու
Անհրաժեշտութիւնը
ԱՒԵՏԻՔ ԱԲՂ. ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

Հ

ոգեգալուստը Սուրբ Հոգիին օրն
է: Մարդոց վերապրելու օրն է:
Ի լոյս գիտութեան դարձի օրն
է: Աստուծոյ կրակով լեցուելու օրն է:
Սոյն գրութեամբ պիտի փորձենք քանի
մը հարցերու մասին անդրադառնալ
հակիրճ պատասխաններ հայթայթելով:

Ի՞նչ կը նշանակէ Պենտեկոստէ:

301 թուականին այս երկրագունդին վրայ՝ հայ ժողովուրդը ընդունեց
քրիստոնէութիւնը եւ դարձաւ առաջին ժողովուրդը, որ քրիստոնէութիւնը ընդունեց, որպէս պետական կրօնք։
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի եւ Տրդատ թագաւորի հաւատքն ու
քրիստոնէութիւն ընդունիլը հիմնուած էին Յիսուս Քրիստոսի եւ Անոր
աշակերտներուն ուսուցումներուն վրայ:
Այդ ժամանակէն ի վեր,1720 տարի շարունակ, Հայ Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցին առաջնորդած է հայ Ժողովուրդը իր արհաւիրքներուն
մութ ժամանակներուն մէջ ինչպէս նաեւ իր պատմութեան բարգաւաճ
օրերուն:
Այս նաեւ կ’ընդգծէ այն ճշմարտութիւնը, որ պատմութեան տարբեր
ժամանակահատուածներու ընթացքին, հայերը եկեղեցւոյ ջանքերուն
շնորհիւ ապրած են բարեկեցիկ կեանք:
Հայաստանը ունեցած է ծանր եւ դժնդակ պատմութիւն:
Երբ չկար հայ թագաւոր, ոչ հայ նախագահ, ոչ հայ ղեկավար
առաջնորդելու հայ ազգը, հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին հայ
ազգի առաջնորդը եղած է:
Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Կաթողիկոսները յաջողած են հայ ազգին
անունով բանակցութիւններ վարել Արաբ Խալիֆներու եւ Պարսից
Շահերու հետ հայ ժողովուրդը ապահով պահելու միտումով:
Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին դարեր շարունակ իբրեւ հայ
հաւատքի ուխտավայրը պահպանած է հայ ժողովուրդը։ Պահպանած
է մեր հաւատքը, մեր մայրենի լեզուն եւ մեր դարաւոր մշակոյթը:
Առանց մեր հոգեւորականներուն գործունեայ աշխատանքին, հայ
ժողովուրդը պիտի կործանէր, ինչպէս եղած է զանազան ազգերու
եւ ժողովուրդներու պարագային, որոնք այժմ արդէն կորսուած են
պատմութեան փոշիներուն մէջ։
Իրականութեան մէջ, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ինքն ալ ծանր
օրեր ապրած է եւ սակայն ան գոյատեւած է եւ պիտի գոյատեւէ, քանի
տակաւին մարդ գոյութիւն ունի այս աշխարհի վրայ:
Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մեծ հաւատք ունի Աստուծոյ
պատուիրաններուն հանդէպ, կ’երկրպագէ եւ կ’ուսուցանէ Աստուծոյ՝
Հօր, Որդիին, եւ Սուրբ Հոգիին պատգամները եւ այս բոլորին զուգահեռ
Յիսուս Քրիստոսի ցուցմունքները։
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ձեռնադրուած
է Սուրբ Հոգիին օրհնութեամբ։ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
կ’առաջնորդէ եկեղեցին իր արքեպիսկոպոսներով, եպիսկոպոսներով,
հայր սուրբերով եւ հոգեւոր դասով դիմագրաւելով զանազան տեսակի
մարտահրաւէրներ եւ դժուարութիւններ։ Ան այս բոլորը կը յաղթահարէ
հաւատքի ամուր ոգիով եւ հոգեւոր ուժով յանուն Հայ առաքելական
եկեղեցիին եւ հայ ազգի անմահութեան:

Պենտեկոստէն հրէական տօն մըն
է, որ զատիկէն եօթը շաբաթ ետք կը
տօնուէր եւ կը նշանակէ յիսուն օր:
Պենտեկոստէն նաեւ հունձքի տօնն է:
Ժողովուրդը պէտք էր իր անդրանիկ
հունձքէն Աստուծոյ նուիրէին եւ
կամ աղքատներուն բաժին հանէին:
Կարեւոր է գիտնալ, որ Պենտեկոստէի
այս օրը Սուրբ Հոգին եկաւ եւ Պետրոս
Առաքեալի քարոզութեամբ 3000 հոգի դարձի եկան եւ մկրտուեցան,
այլ խօսքով Պենտեկոստէի օրը՝ եկեղեցւոյ օրն է, եկեղեցւոյ
հիմնադրութեան օրն է:

Ինչպէ՞ս կարելի է Հոգեգալուստը բացատրել:

Բաբելոնեան աշտարակաշինութեամբ մարդիկ ապստամբութիւն
կազմակերպեցին Աստուծոյ դէմ, ուզելով իրենց փրկութիւնը ապահովել:
Սակայն, երբ Աստուած տեսաւ, որ մարդուն այս միտքը ծայրայեղ կորուստի
եւ չարութեան կ’առաջնորդէ, զանոնք տարբեր ազգերու եւ լեզուներու
բաժնեց: Սոյն բաժանումով սկսաւ մարդկային ցեղերու պատմութիւնը:
Հետեւեալ պատմութենէն մեկնած. Պենտեկոստէի օրը Սուրբ Հոգիին
էջքով, երբ առաքեալները տարբեր լեզուներով սկսան խօսիլ, ձեւով մը
Բաբելոնեան աշտարակաշինութեան հակապատկերը տեղի ունեցաւ:
Աշտարակաշինութիւնը եկեղեցաշինութեան վերափոխուեցաւ, որ
ճշմարիտ վայրը դարձաւ մարդուս փրկութեան` պահպանելով բոլորին
լեզուները, ինքնութիւնը եւ մշակոյթը, ըսելու համար, թէ Աստուծոյ
համար բոլոր լեզուները հաճելի են եւ բոլորին աղօթքները` լսելի:
Հոգեգալուստով, Աստուած միանգամընդմիշտ հաստատեց, որ ի՛նք
է բոլոր ազգերուն Հայրը եւ Ստեղծիչը: Հոգեգալուստի օրը բոլորս
Աստուծոյ հետ վերստին խօսելու եւ Անոր միանալու շնորհքը ունեցանք:
Գերազանցօրէն Սուրբ Հոգիի տաճար ըլլալու շնորհքը տրուեցաւ
բոլորիս անխտիր:
Սուրբ Հոգւոյ էջքը շատեր ընդունեցին եւ շատեր ծաղրեցին ըսելով.
«Նոր գինիով գինովցած են» (Գրծ 2.12-13): Սակայն, Աւետարանը մեզի
կ’ուսուցանէ, թէ Սուրբ Հոգիով նոր մարդ կը դառնանք, նորոգուած
մարդ կը դառնանք, Աստուծոյ մարդը կը դառնանք: Անգամ մը, որ
Սուրբ Հոգին ապրինք պիտի սկսինք հասկնալ, թէ ի՞նչ կը նշանակէ
Աստուծմով ապրիլ:

Սուրբ Հոգին ինչպիսի՞ ներգործումներ ունի մարդկային կեանքէն ներս:

Սուրբ Հոգին զանազան ներգործում ունի, յիշենք անոնցմէ մէկ-երկուքը:
ա. Կրակով մաքրելու եւ սրբելու յատկութիւն: «Ես ձեզ ջուրով կը
մկրտեմ, բայց ինձմէ աւելի հզօրը պիտի գայ, որ ձեզ Սուրբ Հոգիով եւ
կրակով պիտի մկրտէ» (Ղկ 3.16): Ինչպէս բոլորս գիտենք, որ կրակը
թէ՛ մաքրելու եւ թէ՛ սրբելու յատկութիւն ունի: Երբ Սուրբ Հոգին մեր
մէջ ընդունինք, մենք անորմով կը մաքրուինք եւ մանաւանդ անորմով
կը սրբուինք: Աստուած կրակ տեղացուց: Այսինքն այրե՞ց: Ո՛չ: Աստուած
չ’այրեր, այլ՝ կը մաքրէ: Այստեղ նաեւ կարելի է ապաշխարութեան
անդրադառնալ: Երբ ապաշխարութիւն ըսենք, մաքրութիւն պէտք է
հասկնանք: Սուրբ Հոգիով մեր մտքերը կը մաքրուին, ապա դարձի կու
գանք եւ Տիրոջ կը դառնանք: Դարձի գալ կը նշանակէ Սուրբ Հոգիի
կրակով մաքրուիլ եւ սրբուիլ:
Շար. Էջ 06
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Մշակութային Արձագանգ

Բառերու Խորհրդաւոր Աշխարհը
ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ
Ալեկոծ արկածախնդրութիւն է
«պարոն» գոյականի ոդիսականը:
Մայրենի լեզուի բեմի վրայ ան առաջին անգամ յայտնուեցաւ բեհեզներ
ու ծիրանիներ հագած: Սակայն
օր մը քակուեցան անոր բերդերը,
կորսնցուց իր պերճանքն ու պատիւը,
ըսենք՝ ազնուականութիւնը, որպէս
իշխան գահազուրկ: Ստուգաբանութիւնը ալեհեր ականատեսն է անոր
«անկումին»: Այսօր, տիկնայք եւ
պարոնայք, դիտենք «պարոն»ի, այդ
երբեմնի արեւաշատ ու մեծայարգ
տիտղոսի փառաւոր գահավիժումը:

«Պարոն»ի վերելքն ու անկումը
տեսնելու համար քիչ վերջ պիտի
ճանապարհորդենք
Կիլիկեան
Հայաստան՝ 13-14րդ դար: Սակայն
ձեզ նախ կը հրաւիրեմ Երեւանի
Անի պանդոկի ընդունարանը, երեսուն պատանիի ստեղծած ուրախ
եռուզեռին ականջալուր ըլլալու
համար: Այդ բազմութիւնը օտար չէ
ձեզի: Ծանօթացնեմ. աշակերտներս
են, ամերիկահայ պատանիներ,
որոնք Յունիսի հաճելի գիշեր մը
հայրենիք հասած են ճանաչողական
պտոյտի համար: Հազիւ ստացած
իրենց սենեակներու թիւերը, անոնք
խանդավառ զրոյցով, կանչով ու
ծիծաղով կ’աճապարեն վերելակ
նստիլ, պայուսակները արագ մը
ձգել սենեակ, ապա վերադառնալ
ընդունարան ու երեւանեան առաջին
ընթրիքի համար հոսիլ Աբովեան
պողոտայէն վար: Երեխաները
անընդհատ հարցումներ կը հարցնեն
քաղաքի մասին, վաղուան ծրագիրի
մասին: Ամէն նախադասութիւն կը
սկսի կամ կը վերջանայ «պարոն»ով:
Եկաւ վերելակը: Եօթը հոգինոց: Մեր

Պարոն

կազմած հնգեակի հետ կը նստի
նաեւ իտալացի զոյգ մը: Չկարենալով իրենց հետաքրքրութիւնը
զսպել, կը հարցնեն. «Կը ներէք,
դուք ազնուակա՞ն էք: Այս երիտասարդները ձեզի «Պարոն»
կ’ըսեն»: Կը ծիծաղինք: «Եւրոպական այդ բառը, -կը հարկադրուիմ
բացատրելու,- մեր լեզուի մէջ կը
նշանակէ ուսուցիչ, դասատու»:
Մինչեւ որ աշակերտներս ու ես
ճամբրուկները տանինք սենեակ,
ձեզի ներկայացնեմ «պարոն» բառի
Կիլիկեան ոդիսականը:
Միջերկրականի արեւը կախուեր է
Այասի նաւահանգիստի վրայ: Հոն
խարսխած կը ծփան ծովու հիւսիս
արեւմտեան ափերէն մեկնած առագաստանաւեր: Անոնց կայմերու վրայ
կը ծածանին դրօշակներ բազմագոյն
եւ բազմաձեւ: Կիլիկիա հասեր է
նաեւ «պարոն» ազնուափայլ բառը:
Առագաստանաւով: Իսկ հայազգի
իշխաններ, արդէն ֆրնաքներու
թագն ու լեզուն որդեգրած, տոհմիկ
«նախարար» տիտղոսը հնամեայ
գտնելով՝ սկսեր են պատուաբեր
նոր տիտղոսը որդեգրել ու դառնալ
«պարոն»ներ:
Պարոն բառը ֆրանսերէնէ փոխառեալ է: Միջնադարեան ֆրանսերէնի
մէջ ան կը նշանակէր իշխանաւոր,
տէր: Բառը ունի Միջին լատիներէն ծագում՝ «պարո»- ազատ մարդ,
կալուածատէր, պատերազմիկ:
«Պարոն»ը Կիլիկիոյ մէջ իր բարձր
աստիճանը եւ կալուածները
պահեց երեք դար: Այդ շրջանէն
մնացած յիշատակարաններու մէջ
գտանք «պարոն» բառի անդրանիկ
գործածութիւնները. «Գրեցաւ ի
թուիս Հայոց ՈՂԶ (1247), ձեռամբ
Ներսէսի, յաշխարհիս Կելիկեցւոց,
ուխտի, որ կոչի Ակներ անապատ,
ի թագաւորութեան Հայոց Հեթմոյ,
եւ Հօր իւրոյ պարոն Կոստանդեայ»,
«Ի թուականիս Հայոց ՉԺԸ (1269) :
Արդ, գրեցաւ պրակս... արդեամբք
տեառն Սարգսի սրբասէր եւ
արհիական եպիսկոպոսի, եւ նորին
հարազատ որդւոյ՝ աստուածասէր
եւ քրիստոսապահ իշխանին պարոն
Յոհաննէսի»: Հայկական ձեռագիր
մատեանները «պարոն»ի ընտիր
վկայութիւններ կը պարունակեն.
«Պարոնն հայոց կալաւ զՊեմունդ
բրինձն Անտիոքոյ», «Պարոնն
դնի որպէս տէր գաւառի եւ
կալուածոց»: Երկար չտեւեց, որ
հայոց մայրենին տիրանայ նոր
կալուածի մը՝ «պարոնութիւն»
բառի: Ահա անոր բացատրութիւնը

19 դարու բառարանէ մը առնուած.
«Աշտիճան՝ պատիւ եւ իշխանութիւն
պարոն գոլոյ. որպէս ռուբինեանցն
կիլիկեցւոց նախ քան զթագաւորելն.
եւ ամենայն գլխաւորութիւն գաւառի
կամ կալուածոց»: Մեր «պարոն»ը
չեղաւ բազմածին: Սոսկ յղացաւ երեք
բառ. պարոնադուստր, պարոնացնել,
պարոնորդի, չմոռնանք «պարոնաց
պարոն» տիտղոսը:
1375 թուական: Կիլիկիոյ հայոց
թագաւորութեան
անկումով
«պարոնը» կը կորսնցնէ իր
կալուածներն ու տանտիրութիւնը:
Սակայն, յարգելի ընթերցող, դուք
գիտէք, թէ բառերը երկարակեաց
են: Անոնք կը դիմանան քաղաքական յեղաշրջումներու, ճկունութիւնը ունին իմաստի նոր
նաւահանգիստներ գտնելու, լեզուին
խարսխած մնալու: Հայկական նոր
կեանքի «պարոն»ն ալ դարձաւ սեփական հողի տէր հասարակ մարդ,
ապա՝ աշխարհաբար հայերէնի մէջ
ամուսնացած կամ յարգելի ոեւէ այր,
հոգ չէ թէ ան հողի տէր է կամ ոչ:
Միջնադարու հայ բանաստեղծները
«պարոն» տիտղոսը արժանի տեսան
հրապուրիչ կնոջ, քանզի ան մէկ
նայուածքով կը կալանէր սիրտը:
Դաւիթ Սալաձորցի տաղասացը, որ
կը սիրէր գովաբանել գեղեցկուհին,
օր մը նայեցաւ անոր սիրուն դէմքին
ու երգեց.
Շատ պարոնաց բերդ ես քակել...
Դու ես պարոն, դու ես սարդար:
Քոսայ Երէց բանաստեղծը իր
Աննային համար շարադրեց այս
խօսքերը. «Փառք ու պատիւ ասեմ
ես քո արարչին, / Որ ամենայն փառօք
զքեզիկ զարթարեր, / Կ’ուզեմ թարիպ
անեմ (գովեմ, գովերգեմ), պարոն
Աննայիս»: Սառան ալ, աշուղ Օքսուզ
Աւետիքի սիրածը, որ ունէր «քնքուշ,
բղբոջ» ձեռքեր, արժանացաւ ա’յս
խօսքերուն.
Իմ անուն Աւետիք ու քուկն է Սառայ,
Դուն ինձի պարոն ես, ես քեզի
ծառայ:

Երբ աշխարհականացաւ «պարոն»ը,
հայկական բարբառներու մէջ
թափառաշրջեցաւ. Սեբաստիոյ
մէջ «բարէօն» էր, Ակնայ մէջ
«բարիւն», Թիֆլիսի մէջ «պարուն»,
դարձաւ նաեւ բանջարեղէնի
տեսակ, «պարոնբանջար», խաղ
մը, «պարոնգզիր», կեսրայր,
«պարոնպապ,
պարոնտատ»
ու կեսուր, «պարմայր»: Գալով
մանկավարժութեան նուիրուած
այր մարդոց: Հին դարերուն
հազուագիւտ եւ պատուաբեր
ըլլալով գրագիտութիւնը, ուսուցիչները կ’արժանանային «պարոն»
տիտղոսին: Այսօր անոնք կը
վայելէն
«պարոն»
կոչուելու
հաճոյքը, հակառակ անոր, որ
գրեթէ բոլորը հեռու են իշխան մը
կամ հողատէր մը ըլլալէ: Իսկ, կը
յիշէ՞ք 1850ական թուականներուն
հայկական գրականութեան մեծագոյն երգիծաբան քննադատը,
պարոն Յակոբը, որ մինչեւ այսօր
կը սորվեցնէ ուղղամիտ եւ ուղղախօս
ըլլալ, «պարոն» բառը ընդունեցաւ
որպէս մականուն:

«Պարոն» բառը բնական է, որ
հայրենի կալուածներու ալ անուն
դառնար: Ահա քանի մը տեղանուն.
«Պարոնաց Այգի», գիւղ եւ հայ
իշխաններու նախկին զբօսավայր
Վանայ նահանգի Ոստան գաւառակի
Արտոս լերան փէշերուն, «Պարոնաց
Բերդ», Վանայ նահանգի մէջ աւերակ
բերդ, «Պարոնբեկ», Նոր Բայազետի
գաւառի մէջ գիւղ, «Պարոնենք»,
Զէյթունի գիւղ, «Պարոնի քարայր»,
Լոռիի մարզի Ձորագետի հովիտի
մէջ քարայր: Իսկ պարսկահայ մեր
ընթերցողներուն ծանօթ է անկասկած
Թաւրիզ քաղաքի «Պարոն Աւագ»
պատմական ու պատկառելի թաղը
Աւագ Աւագեանի կողմէ հիմնուած:
Շար. Էջ 05

05

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 28.05.2020

Մշակութային Արձագանգ

Բառերու Խորհրդաւոր Աշխարհը

Պարոն

Սկիզբը Էջ 04
Կը հնչէ հեռաձայնը: Հայոց
լեռնաշխարհի նաւուղղութենէս կը
սթափիմ: Աւօն է: Հայրենիքը ճաշակելու անհամբեր ախորժակով կը
հարցնէ. «Պարո’ն, մենք ընդունարան իջանք: Ես անօթի եմ, ե՞րբ
ճաշի պիտի երթանք պարոն»:
Յօդուածիս հրաժեշտ տամ գինիի
կարասի մը շուրջ բոլորուած ու
Արարատի տեսարանով հարբած
հայ պարոններու կենսուրախ մէկ

երգով, «Երգ Բաքոսի», զոր մեր
աշակերտները կը ծրագրեն վերջին
ընթրիքի սեղանի վրայ երգել ու
այդպէս հրաժեշտ տալ հայրենիքին:
Ակոռիի մեծ կարասին բոլորտիքն
են բազմեր,
Աւագ իշխանք եւ պարոնայք
ժողովք են հոն կազմեր,
Այո՜, այո՜, ժողովք են հոն կազմեր:
Այսպէս մեզի նոր ցնծութիւն,
արեւները կը ծագին,
Ուրախ կ’ըլլայ մեր ժամանակ եւ
փառք մեր աշխարհին,
Այո, այո եւ փառք մեր աշխարհին:

Ջաւախքի Պալխօ Գիւղին Մէջ Խաչքար Մը
Գտնուած Է
Ախալքալաքի շրջանի Պալխօ գիւղին
մէջ խաչքար մը գտնուած է: Այս
մասին կը տեղեկանանք Yerkir.am-էն։
Խաչքարը յայտնաբերուած է

գիւղի վերջնամասը, դէպի Զակ
տանող ճանապարհին, 14-ամեայ
աղջիկներու կողմէ: Ըստ մասնագէտներու, գտնուածը տապանաքար
մըն է:
Օրեր առաջ Պալխօ գիւղէն երկու
աղջիկ նկատելով խաչքարը անմիջապէս տեղեկացուցած են իրենց
ծնողները: Այնուհետեւ ծնողները
խաչքարը զգուշութեամբ դուրս
բերած են հողին տակէն:
Առաջին հայեացքով ան նման է
7-8-րդ դարերու խաչքարի, սակայն
տակաւին լուրջ ուսումնասիրութեան
կարիք ունի:

«Հին Գիւմրի»-ն Նամականիշերու «Եւրոպա» Ամենամեայ Մրցոյթին Ներկայացուած է
«Հին Գիւմրի» նամականիշը ներկայացուած է «Հնագոյն փոստային
երթուղիներ» թեմայով նամականիշերու «Եւրոպա» ամենամեայ
մրցոյթին, որ արդէն սկսած է:
Այս մասին կը տեղեկանանք
«Հայփոստ» ՓԲԸ-ի տեղեկատւութեան բաժինէն։

Այս տարի Հայաստանը կը մասնակցի
փոստային նամականիշով, ուր
պատկերուած է հին Գիւմրին,
որ իր բազմաթիւ երթուղիներով
19-րդ դարուն կը հանդիսանար
Հայաստանի առաջին մշակութային
եւ քաղաքական կեդրոնը: Նամականիշի ձեւաւորման հեղինակն

Ազատ Արցախ

Ցեղասպանութիւն 100 + 5

Քաղաթաղի Որոտան Գիւղին Մէջ Նոր
Մանկապարտէզ Կը Կառուցուի
Արցախի
կառավարութեան
ֆինանսաւորմամբ Քաշաթաղի
շրջանի Որոտան գիւղին մէջ կը
կառուցուի նոր մանկապարտէզի
երկյարկանի շէնքը:
Ըստ «Արցախփրես»-ի, այս մասին
յայտնած է գիւղապետ Վրոյր
Ասրեան` նշելով, որ շինարարական
աշխատանքները սկսած են 2019
թուականի աշնան:
«Շէնքը պիտի ըլլայ ժամանակակից
չափանիշներուն համապատասխան:
Նախակրթարանին բակը նախատեսուած է կառուցել խաղահրա-

է «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի ձեւաւորող
Դաւիթ Տովլաթեան:
«Հին Գիւմրի» նամականիշի օգտին
քուէարկելու համար անհրաժեշտ է այցելել մրցոյթի կայք:
Քուէարկութիւնը պիտի իրականացուի մինչեւ այս տարուան
Սեպտեմբեր 9:

պարակներ, որոնք պիտի ունե-նան
նաեւ կանաչ տարածք: Մանկապարտէզը նախատեսուած է 100
երեխայի համար: Որոտանի մէջ նոր
մանկապարտէզ ունենալը պիտի
թեթեւցնէ ծնողներուն հոգերը, ինչպէս
նաեւ հետաքրքրական ու բարեկեցիկ պիտի դառնայ երեխաներուն
առօրեան: Նախակրթարանը նաեւ
նոր աշխատատեղեր պիտի ապահովէ համայնքին համար: Ի դէպ,
համայնքին մէջ նախադպրոցական
տարիքի 120 երեխայ կայ»,-մասնաւորապէս ըսած է Ասրեան:

Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Ֆիլմը՝
Թուրքիոյ Մէջ Արգիլուած Ժապաւէններու
Առաջին Հնգեակին Մէջ

Թրքական Sondakika.com թերթը
հրապարակած է այն ֆիլմերու
անուններ, որոնք արգիլուած են լայն
ցուցադրութեան համար Թուրքիոյ
մէջ։Իսկ զանոնք դիտելու համար
թուրք հանդիսատեսը կը գտնէ
արգելքը շրջանցելու միջոցներ եւ
ժապաւէնները կը նայի կա՛մ համացանցի, կա՛մ յատուկ մասնաւոր
հեռուստաալիքներով:
Արգիլուած ժապաւէններու հնգեակին մէջ յայտնուած է նաեւ «Արարատ»ը` գանատահայ բեմադրիչ
Ատոմ Էկոյեանի ֆիլմը Հայոց
Ցեղասպանութեան մասին: Ֆիլմը

նկահարահանուած է 2002-ին,
Թուրքիոյ մէջ մասնաւոր հեռուստաալիքով ցուցադրուած է` 2006-ին:
Ժապաւէնին մէջ գլխաւոր դերերէն
մէկը կատարած է աշխարհահռչակ
երգիչ Շառլ Ազնաւուրը:
Թուրքիոյ մէջ արգիլուած ֆիլմերու
ցանկին մէջ են՝ Ալան Փարքըրի
«Կէսգիշերային
ճեպընթացը»
(1978թ.), Լարս Ֆոն Թրիերի «Նիմֆոմանուհին» (2013), Տէյվիտ Լինչի
«Լոուրընս Արաբացին» (1962) եւ
Էլիա Քազանի «Ամերիկա, Ամերիկա»
(1963) ժապաւէնները, կը հաղորդէ
news.am-ը:
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Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
Քալող Սեղանները . . .
Պսակաձեւ ժահրի համաճարակը նոր
բառամթերքով ճոխացուց անգլերէն
լեզուն։ Օրինակ՝ live streaming, առցանց
սփռում եւ social distancing, ապահով
գօտի։ Ուրեմն ըստ ապահով գօտիին,
մարդիկ պէտք է իրարմէ առ նուազն վեց
ոտք (մօտաւորապէս երկու մեթր) հեռու
նստին կամ քալեն։
Պետական հրահանգով՝ Մարտ 14-էն ի վեր ճաշարանները փակ էին որպէսզի
մարդիկ քով-քովի գալով զիրար չվարակէին այդ ախտէն։ Կարգ մը նահանգներ
Մայիս 15-ին թոյլատուութիւն տուին ճաշարաններուն, որ բանան իրենց դռները
յաճախորդներուն համար, սակայն մասնակի տարողութեամբ (limited capacity)։
Քալող սեղաններու դէպքը պատահած է Մէրիլընտ նահանգի Օշըն Սիթի
քաղաքին մէջ։ Ուրեմն Fish Tales Bar and Grill ծովեզերեայ ճաշարանը հետեւեալ
միտքը յղացած է, որպէսզի անսայ իրարմէ վեց ոտք հեռու նստելով ուտելու
պետական հրահանգին։
Ճաշարանատէրը՝ անիւներով օժտուած սեղաններուն մէջտեղերը կլոր մը փորած
է որպէսզի մարդիկ կայնին հոն եւ սեղաններուն չորս կողմերն ալ անցուցած է
ինքնաշարժի անիւներուն ներքին խողովակները (inner tubes), որպէսզի իրարու
եթէ զարնուին՝ փորձանք մը չպատահի եւ յաճախորդները (տես նկարը) շարքով
յառաջանան, կատարելու իրենց ապսպրանքը։
Որո՞ւ միտքէն կանցնէր այսպիսի մտայղացում մը . . . Բայց մարդիկ այլեւս
ձանձրացան տունը կալանքի տակ մնալէն եւ ստիպողաբար պիտի բանան
իրենց գործատեղիները, որպէսզի աշխատին եւ իրենց ընտանիքին ապրուստը
կարենան ապահովել՝ այնպէս չէ՞ . . .
Արդար ըլլալու համար պէտք է աւելցնեմ որ ճաշարանները ցարդ ապսպրանքով
միայն ճաշ կը պատրաստէին իրենց յաճախորդներուն համար։ Իսկ յաճախորդը
կ՛երթար ճաշարան, ապսպրանքը կ՛առնէր եւ տուն կը վերադառնար։ Մէկ
տարբերութեամբ միայն որ ճաշարանին մէջ նստելով ուտել արգիլուած էր։ Սա՝
ըստ ինծի, երկու չարեաց փոքրագոյնն է եւ շատ մը յաճախորդներ գոհացած
էին այդ տարբերակէն!

Անհաւատալի՝ Բայց Իրաւ . . .
Գաղտնիք մը չէ որ մարզական աշխարհը լի է
անակնկալներով։ Այսօրուան մեր նիւթը պիտի
կեդրոնանայ աշխարհահռչակ պասքէթպոլ խաղացող Մայքըլ Ճորտընի վրայ։
Մայքըլ Ճորտըն՝ որպէս արհեստավարժ մարզիկ,
15 տարուայ պատուաբեր վաստակ մը ունի,
խաղալով Chicago Bulls խումբին հետ։ Այդ խումբին
հետ ան տիրացած է վեց ախոյանական տիտղոսներու եւ երկու անգամ ալ
մասնակցած է Ողիմպիական խաղերուն՝ Լոս Անճելըսի մէջ 1984 թուականին
եւ Պարսելոնայի մէջ 1992 թուականին, ներկայացնելով Միացեալ Նահանգները։
Իսկ ի՞նչ է անհաւատալի, բայց իրաւը։ Հիմա թոյլ տուէք որ բացատրեմ։ 1985
թուականին անոր հագած մարզական զոյգ մը կօշիկը (sneakers) վերջերս
աճուրդով ծախուած է 560,000 տոլարի . . .
Բայց պէտք է դիտել տամ որ իր հագած ըլլալու հանգամանքը չէ որ այդ զոյգ
մը կօշիկին գինը բարձրացուցած է այդ աստիճան, այլ ան թէ՝ իր կօշիկներէն
մէկուն վրայ Մայքըլի ստորագրութիւնը (տես նկարը) դրոշմուած է ու վերջ։
Հետաքրքրական է գիտնալ թէ աճուրդը սկսած էր 300,000 տոլարով, սակայն
վերջին քսան վայրկեաններուն՝ անոր գինը անհամեմատօրէն բարձրացած էր,
ինչպէս վերոյիշեալ գումարը կը յայտնաբերէ։
Գնողը անշուշտ այդ զոյգ մը կօշիկը պիտի չհագուի, այլ պիտի պահէ որպէս
արժէքաւոր մէկ առարկայ՝ հաւանաբար յուսալով որ ժամանակի ընթացքին
անոր արժէքը աւելի եւս պիտի գնահատուի։
Մայքըլ Ճորտընի հարստութիւնը ցարդ կը գնահատուի 2.1 միլիառ տոլարով
եւ ան ունի հինգ զաւակներ՝ երկու ամուսնութիւններէ գոյացած։
Այս տուեալներուն նայելով՝ չեմ կրնար չմտածել թէ վերոյիշեալ գումարը
եթէ մեր տրամադրութեան յանձնուի, որքա՜ն օգտակար պիտի դառնայ մեր
կարիքաւոր հաստատութիւններուն, ըլլան անոնք դպրոցներ, թերթեր թէ շատ
մը մշակութային միութիւններ։ Ամերիկեան ասացուածքը հետեւեալ ձեւով կը
պարզաբանէ մեր մտածումը, wishful thinking.

Սուրբ Հոգին Ունենալու Անհրաժեշտութիւնը
Սկիզբը Էջ 03
Աղօթքի պահուն որքա՜ն կարեւոր կը նկատենք մոմավառութեամբ
աղօթելը, ուստի նոյնքան կարեւոր նկատենք Սուրբ Հոգիի կրակով
լեցուած աղօթելը:
բ. Իրմով նորոգելու զօրութիւն: Ան մեզ կը միացնէ ճշմարիտ Աստուծոյ:
Եկեղեցական օծումները Սուրբ Հոգիով կը կատարուին, որովհետեւ Ս.
Միւռոնը Ս. Հոգիին խորհրդանիշն է, Անոր էջքն է: Իրմով նոր արարածներ
կը դառնանք: Իրմով կը վերածնինք: Նմանապէս, մկրտութեան պահուն,
երբ երախային միւռոնով կը մկրտենք, այսինքն Սուրբ Հոգիով զինք
Աստուծոյ կը միացնենք, Աստուծոյ կը բերենք: Նմանապէս, Սուրբ
Պատարագի ընթացքին հացի եւ գինիի փոխակերպումը Սուրբ Հոգիին
էջքով տեղի կ’ունենայ: Սուրբ Հոգին կու գայ մեզի միացնելու Աստուծոյ
եւ իրմով նորոգելու դէպի նոր կեանքի, ճշմարիտ կեանքի:
գ. ԶԱստուած ճանչցնելու կարողութիւն: Յիսուսէ դարեր առաջ, շատ
մը փիլիսոփաներ ապրեցան, Սոկրատ, Պղատոն, Արիստոտէլ, Կիկերոն
եւ այլն, որոնք մտքի բարձր հանճարներ էին եւ որոնք ուզեցին գտնել եւ
ճանչնալ անծանօթ Աստուածը, բայց չգտած մեռան: Ինչո՞ւ: Որովհետեւ
թէպէտ մարդկային մտքի հսկաներ էին, սակայն Տիրոջ Հոգին կը պակսէր
իրենց: Որքա՛ն ալ բարձրաստիճան վկայականներու տիրանանք, որքա՛ն
ալ բարձրագոյն համալսարաններ յաճախենք, որքա՛ն ալ բարձրորակ
գիրքեր ընթերցենք, բայց այդ բոլորը իրենց մէջ զԱստուած ճանչցնելու
կարողութիւնն ու շնորհքը չունին: Ուստի, Աստուծմէ Սուրբ Հոգին
խնդրենք, որպէսզի կարենանք ճանչնալ զԱստուած եւ մեր իւրաքանչիւր
հարցումներուն Սուրբ Հոգիի իմաստութեամբ պատասխան գտնենք,
նոյնինքն Աւետարանէն: Խնդրենք Սուրբ Հոգին, որպէսզի «դառնանք
ի լոյս Աստուած գիտութեան»: Խնդրենք Սուրբ Հոգին, որպէսզի
կարենանք «մոլորեալ ոչխարները», «անառակ որդիները» դարձի
բերել: Խնդրենք Սուրբ Հոգին, որպէսզի կարենանք աղօթքի զօրութեամբ
աշխարհը իր բնականոն խաղաղութեան մէջ պահել: Խնդրենք Սուրբ
Հոգին, որպէսզի Աստուծոյ Հոգին մեր մէջ անպակաս մնայ եւ Անորմով
առաջնորդուինք դէպի Արքայութիւն Աստուծոյ:

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Youtube-ը Հեռացուցած է Թուրքիոյ Քաղաքացի Հրեայ
Գործարարի՝ Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին
Ատելութեան Խօսք Ընդգրկող Տեսանիւթը
Սկիզբը Էջ 02
Հեռուստաընկերութիւնը բողոքարկած է YouTube-ի որոշումը՝ նշելով, որ
տեսանիւթի հեռացման որոշումը դէմ է Թուրքիոյ Հանրապետութեան
Սահմանադրութեան, ՄԻԵԴ-ի դրոյթներուն, ինչպէս նաեւ օրէնքներուն եւ
ընթացակարգերուն։ Հեռուստաընկերութիւնը պնդած է, որ տեսանիւթը
ատելութեան խօսք չ՝ընդգրկեր։
Թրքական լրատուամիջոցը յիշեցուցած է, որ նախապէս YouTube-ի
վարչակազմը՝ մասնաւորապէս իսլամ երկիրներու նկատմամբ ունեցած իր
դիրքորոշման պատճառով՝ հեռացուցած էր քանի մը տեսանիւթ եւս։
Ինչ կը վերաբերի Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ ստայօդ տեսանիւթի
հեռացման, լրատուամիջոցը կը պնդէ, որ ատիկա հայկական սփիւռքի գործն
է, որ մէկ անգամ եւս ցոյց կու տայ, թէ որքան ազդեցիկ եւ ուժեղ է ԱՄՆ-ի մէջ։
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Մի Երգի Պատմութիւն - 46 Տը Ֆայնըլ Քաունթտաուն - Եուրոփ
(The Final Countdown – Europe)
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Կարծում եմ սխալուած չեմ լինի, եթէ ասեմ, որ
այս երգի նախաբանը ծանօթ է բոլոր մարդկանց
անխտիր։ Չի գտնուի աշխարհի վրայ մէկ մարդ,
ով չի լսել այդ մի քանի տակտ՝ կպչուն մտքի նման
յիշողութեան մէջ դրոշմուող մեղեդին։
Խօսքը շուետական Europe խմբի The Final
Countdown երգի մասին է , որի հեղինակն է
Ճոուի Թեմփեսթը։ Նա երգի յայտնի նախաբանը
գրել էր վաղուց եւ թողել անաւարտ։ 4 տարի անց,
նրա գործընկեր, խմբի պաս կիթառահար Ճոն
Լեվենի յորդորով նա երգը աւարտին հասցրեց
եւ ներկայացրեց խմբի մնացած անդամների
դատին, որոնք այնքան էլ լուրջ չվերաբերուեցին
ստեղծագործութեանը։ Երգի բառերը գրուեցին
Տէյվիտ Պոիի Space Oddity երգից տպաւորուած։
Խումբը մտադրութիւն չուներ երգը թողարկելու
սինկլ՝ միայնակ սկաւառակի տեսքով։ Նրանք
կարծում էին, որ բաւարար է, որ այս երգը
կատարուի միայն համերգներից առաջ։
Բայց Թեմփեսթը ժամանակին կարողացաւ
երաժշտական հոտառութեամբ զգալ, որ
երգը յաջողութիւն է ունենալու եւ պնդեց այն
ձայնագրել եւ թողարկել։ Եւ չսխալուեց։
Երգը թողարկուեց 1986 թուականին եւ անմիջապէս դարձաւ մի քանի երկրի ազգային
հիթ-շքերթների առաջատար, այդ թւում Մեծ

Բրիտանիայում, Գերմանիայում, Շուետյայում,
Իտալիայում։ Միացեալ Նահանգներում Billboard
Hot 100-ում զբաղեցրեց միայն 8-րդ տեղը։
Երգի արտադրման օրուանից այն բազմաթիւ
անգամներ կիրառուեց ժամանակակից մշակոյթի մէջ։ Երգն առաւել շատ սիրում են մարզական միջոցառումների կազմակերպիչները։
Բազմաթիւ մարզիկներ՝ բռնցքամարտիկներ,
ըմբշամարտիկներ եւ առանց կանոնների մարտի
մասնակիցներ մրցումի են դուրս եկել հենց այս
երգի ներքոյ։ Այն նաեւ լայնօրէն կիրառւում՝
ֆիլմերում եւ հեռուստահաղորդումներում։
Երգի համար յատուկ հոլովակ չնկարուեց, այլ
օգտագործուեց երկու տարբեր համերգներից
նկարահանուած հատուածներ։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Տերեւաթափ
Ամեն տարի աշնան գալուն
Տերևները՝ չոր, դողդողուն
Գուժում են այն պահը՝ թափման,
Բեղուն կեանքից լուռ անջատման...
ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Այս երգի պատմութեան ամենահետաքրքրական
մասը կապուած է երգի նախաբանի ձայնագրման
հետ։ Ձայնագրութեան ժամանակ Թեմփեսթը
երաժշտութիւն համադրող գործիքի (synthesizer)
հնչերանգը ստացել էր իրար միացնելով երկու
տարբեր երաժշտութիւն համադրող գործիքներու` Yamaha-ի եւ Roland-ի հնչերանգները։
Ամբողջ զաւեշտը կայանում էր նրանում, որ
դրանից յետոյ Թեմփեսթը այլեւս ոչ մի գործիքով
չկարողացաւ ստանալ այդ հնչերանգը կենդանի
համերգների ժամանակ եւ ստիպուած էր լինում
օգտագործել ձայնագրուած հատուածը։
Խումբը բազմաթիւ երգերի եւ ալպոմների
հեղինակ է, բայց ցաւալին այն է, որ բոլորը
նրանց յիշում են միմիայն այս երգով։ Երգը,
յայտնի հիթ դառնալուց յետոյ, դարձաւ նաեւ
նրանց խմբի թուլացման եւ բաժանման
պատճառ։ Ձայնագրութեան շուրջ առաջացած տարաձայնութիւնները հետզհետէ աճելով,
խմբին կանգնեցրին բաժանման եզրին։ Խումբը
ցրուեց, սակայն երգը յաւերժացաւ։
Մենք թռչում ենք միասին,
Բայց միեւնոյնն է, սա հրաժեշտ է ...
Կլինի՞ երբեւէ ամեն բան առաջուայ
նման
Սա վերջնական հետհաշուարկն է ...

ՅԱԿՈԲ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
(1923 – 2013)
«Նաթիւրմոր կիթառով»
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Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
Սիրելի բարեկամ,
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ կը թեթեւցնէ
հայ թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ
ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու սատարող
համատեղ մտահոգութիւնն ու հայավայել գործակցութիւնն է:
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային
ժառանգութիւն մը:
Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:
«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Շնորհակալութեամբ կը յայտնենք, որ թերթիս հետեւեալ բարեկամները
կ՛ընդառաջե՛ն Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
մեր կոչին.
Իրաքահայերու Ընտանեկան Միութիւն (ԱՄՆ)		
1000 ամ. տոլար
Պրն. Վարդան Նազիրեան (ԱՄՆ)			
250 ամ. տոլար
Ընկ. Խաչիկ եւ Ընկ.հի Ռոզմէրի Ճանոյեան (ԱՄՆ)
250 ամ. տոլար

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջն. Վարժարանի Հոգաբարձութիւնը,
Տնօրէնութիւնը եւ Ուսուցչակազմը իրենց խորին ցաւակցութիւնները
կը յայտնեն վարժարանի հայոց լեզուի եւ պատմութեան ուսուցչուհի
Տիկ. Ռիթա Այվազեան Թամուկեանին, անոր հօր՝ Պօղոս Այվազեանի
մահուան տխուր առիթով։
Թող Աստուածային լոյսերու մէջ հանգչի Պրն. Պօղոսի հոգին, արժանանալով երկնային արքայութեան։

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Լրատուութեան Գործընկեր
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