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Պէյրութի Հրապարակը Երէկ Յատկանշուեցաւ
Խաղաղ Ցոյցերով

Խաղաղ ցուցարարներ երէկ երեկոյեան հաւաքուեցան Պէյրութի կեդրոնական
մասը: Այս հաւաքը եկաւ յաջորդելու նախորդող օրերուն պատահած
կործանարար ցոյցերուն, որ հրոյ ճարակ դարձուց Պէյրութի կեդրոնամասին
մէջ գտնուող շատ մը վաճառատուներ:

Լիբանանի Կառավարութիւնը Եւ
Հասարակութիւնը Անպայման Պիտի
Հակազդեն. Դեսպան Վահագն Աթաբէկեան
«Արմէնփրէս» գործակալութենէն կը կարդանք, թէ Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպան Վահագն
Աթաբէկեան վստահ է, որ Լիբանանի կառավարութիւնը եւ
հանրութիւնը խստօրէն պիտի
հակազդեն ատելութեան խօսքի
որեւէ դրսեւորումի։ Լիբանանահայ ծանօթ հաղորդավարին
նկատմամբ ոտնձգութեան եւ
հայկական համայնքին ուղղուած
ատելութեան խօսքի վերջին
դրսեւորումներուն
մասին
«Արմէնփրէս»-ը զրուցած է Լիբանանի մօտ ՀՀ դեսպան Վահագն Աթաբէկեանի հետ։
Շար. Էջ 08

663 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը
Հասաւ 16667-ի
Հայաստանի մէջ, 14 Յունիսին, ժամը
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան
ընդհանուր 16 667 դէպք, որոնցմէ 6214
ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան
նախարարութեան Հիւանդութիւններու
վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում
կը ստանայ 10 093 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 82
324 քննութիւն: Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 663 նոր դէպք եւ 133 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 5 նոր
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 269):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 69, 63 տարեկան տղամարդիկ եւ 69, 56, 85 տարեկան
կանայք։

Լարուած Իրավիճակ ԱԱԾ-ի Շէնքին Մօտ
Երէկ լարուած իրավիճակ կը
տիրէր Երեւանի Նալբանդեան
փողոցին վրայ գտնուող Ազգա-յին
Անվտանգութեան Ծառայութեան
շէնքին մօտ։
Խնդիրն այն է, որ ընդդիմադիր
ԲՀԿ կուսակցութեան առաջնորդ
Գագիկ Ծառուկեանը բերուած
էր այդ կառոյց հարցաքննուելու
համար եւ անոր հեւտորդները
նոյնպէս հասած էին դէպքի վայր
եւ կը փորձէին մօտենալ ԱԱԾ շէնքին։
Իրենց կարգին ոստիկանութեան յատուկ ուժեր, որոնք կը փորձէին իրավիճակը վերահսկողութեան տակ պահել հորդորեցին քաղաքացիները
ընկերային հեռաւորութիւնը պահպանելու եւ տարածքը ազատելու։
Նշենք, որ երէկ առաւօտեան ժամերէն սկսեալ Հայաստանի ներ-քաղաքական
իրավիճակին մէջ բաւական արագ զարգացումներ եղած էին, երբ իրաւապահ մարմիններ խուզարկած էին Ծառուկեանի առանձնատունը իսկ
ԱԱԾ-ն հանդէս եկած էր հաղորդագրութեամբ մը, որուն մէջ կը նշուէր,
որ Ծառուկեան ապօրինի գործարքներ կատարած է եւ չարաշահելով իր
պաշտօնները նիւթական մեծ վնասներ տուած պետութեան։

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը,
պսակաձեւ
նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Շար.
Շար.
Էջ
02
Շար. Էջ
Էջ 02
02
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 7,979,089 (1,023.6/1 միլիոն), մահացած են 435,058 (58.8/1 միլիոն), բուժուած են 4,096,123 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,446, մահացածներ` 32, բուժուած` 868
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 16,667, մահացածներ` 269, բուժուած` 6,214
Շար. Էջ 02
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 118,565 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 3,140830

02

ºñÏáõß³µÃÇ / 15.06.2020

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

«Աստուածահաստատ Սուրբ Էջմիածինը Աստծոյ Պարգեւն
Է Մեր Ժողովրդին Իր Միածին Որդու Էջքով».
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Տեմիս Ռուսոս

Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի Տօնին Օծուեց Եւ Վերատեղադրուեց
Մայր Տաճարի Գմբէթի Խաչը

Յունիսի 14-ին Հայաստանեայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին
նշեց Արարատեան տօների շաբաթը պսակող Կաթողիկէ Սուրբ
Էջմիածնի տօնը:
Տօնի առիթով Մայր Աթոռ Սուրբ
էջմիածնում Սուրբ Պատարագ
մատուցուեց
Սուրբ
Տրդատ Գ հայոց արքայի
անունը կրող բաց խորանին։

Պատարագիչն էր Մայր Աթոռի
Եկեղեցական հայեցակարգային
հարցերի գրասենեակի տնօրէն
Գերաշնորհ Տ. Վազգէն եպիսկոպոս
Միրզախանեանը, ով իր քարոզում
անդրադարձ կատարեց Միածնաէջ Մայր տաճարի հիմնադրման
խորհրդին եւ կարեւոր նշանակութեանն ու առաքելութեանը հայ
Շար. Էջ 07
ժողովրդի կեանքում։

ՌԱԿ-ի Լուրեր

«Երիտասարդութիւնն է Հաւաքականութեան Մը
Գոյատեւումին Երաշխիքը». Ընկ. Սեւակ Յակոբեան
10 Նորագիրներ Միացան ՌԱԿ-ի Շարքերուն

Մինչ երկիրը կը դիմագրաւէ
աննախընթաց ճգնաժամ մը, որ
անդամալուծած է ամէն կառոյց,
ՌԱԿ Լիբանանի շրջանակը ու անոր
ղեկավարութիւնը կը մնայ պատնէշի
վրայ, երաշխաւորելու լիբանանահայ
համայնքի ապահով եւ անփորձանք
գոյատեւութիւնը:
Այս ծիրէն ներս Պէյրութի կեդրոնական շրջանին մէջ, կատարուող
ցոյցերուն եւ անկարգութիւններուն
հարեւանութեամբ տակաւին աշխոյժ
կը գործէ Թէքէեան Կեդրոնը,
որպէս մեր կազմակերպութեան
կեդրոնատեղի եւ «Զարթօնք»ի
խմբագրատուն:
Հակառակ վերջին ամիսներու
տագնապալի կացութեան կուսակցական շարքերը տակաւին
կը մնան կուռ եւ պարբերաբար
կը հարստանան նորագիրներով,
որոնց պատրաստութեան ու ապա
կուսակցական օծելու համար ՌԱԿ
Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը, ոչ մէկ ճիգ կը խնայէ: Արդա-

րեւ, Շաբաթ 13 Յունիս 2020ին 10
նորագիրներու նոր խումբ մը արդէն
պատրաստ էր զինուորագրուելու
ՌԱԿ-ին:
Անոնք իրենց պատասխանատու երէց
ընկերներ` Արմէն Վայէճեանի եւ Կարօ
Նիկոլեանի հետ Թէքէեան Կեդրոն
ներկայացան վերջին ցուցմունքներն
ու խրատները ստանալու, ապա ՌԱԿ
Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
ատենապետ՝ Ընկ. Սեւակ Յակոբեան
առաւ իրենց կուսակցական երդումը,
որուն միջոցաւ անոնք ուխտեցին

հաւատարմօրէն ծառայել ՌԱԿ-ին,
Հայ Ժողովուրդին եւ Հայրենիքին:
Ընկ. Յակոբեան նորագիրներուն
առջեւ խօսք առնելով շեշտեց առողջ
եւ աշխոյժ երիտասարդութեան
կարեւորութեանը վրայ, որպէս
երաշխիք
տուեալ
հաւաքականութեան մը գոյատեւման:
Ան խրախուսեց նորագիր երիտասարդները
ՌԱԿ-ի
ճամբով
ամբողջական նուիրումով լծուելու Հայ ազգին ծառայութեան
գործին՝ հեռու մնալով Հայկական
արժէքներու համար խորթ, այսպէս
կոչուած ժամանակակից բարքերէ եւ
երեւոյթներէ, որոնք հայ պատանին ու
երիտասարդը կը շեղէն իր ազգային
արժէքներէն եւ հաւատալիքներէն:
Ան շեշտը դրաւ գաղափարականի
կարեւորութեանը վրայ, որ անձին
յաւելեալ արժէք ու խորք կու տայ
մարդկային ընկերութեան մէջ:
Աւարտին նորագիրները նախորդող
ամիսներուն իրենց կարգին կուսակցութեան շարքերը մտած իրենց
հասակակից միւս ընկերներուն հետ
ունեցան մտերմիկ խրախճանք մը:

Տեմիս Ռուսոս (իսկական անունը՝
Արթեմիոս Վենթուրիս Ռուսոս,15
Յունիս, 1946 Աղեքսանդրիա,
Եգիպտոս - 25 Յունուար,
2015 Աթէնք), յոյն երգիչ։ Իր
երաժշտական գործունէութեան
ընթացքին, ամբողջ աշխարհին
վաճառած է իր ալպոմներու մօտ
60 միլիոն օրինակ։
Տեմիս Ռուսոս, ծնած է 15
Յունիս 1946-ին Եգիպտոսի
Աղեքսանդրիոյ մէջ, երաժշտական հարուստ աւանդոյթներով
յունական ընտանիքի մէջ։ Անոր
մայրը երգչուհի էր, իսկ հայրը՝
դասական կիթառ նուագող։
Երաժշտական դպրոցին մէջ
սովորելու տարիներուն, Տեմիս
իւրացած է շեփորի, քոնթրապասի եւ երգեհոնի: 1950-ականներու կէսերուն, ընտանիքը տեղափոխուած է Յունաստան:
1963-ին Տեմիս Ռուսոս Վանկելիսի եւ Լուքաս Սիտերասի հետ
ստեղծած էր «Aphrodite’s Child»
խումբը։ 1968-ին, Յունաստանի
մէջ տեղի ունեցած ռազմական
յեղաշրջումէն ետք, խումբը
տեղափոխուած էր Փարիզ, ուր
յաջողութեան հասած՝ «Rain &
Tears» երգի շնորհիւ։
1971-ին Ռուսոս հեռացած էր
խումբէն եւ սկսած՝ մեներգիչի
գործունէութիւնը։ 1974-ին անոր
«Forever & Ever» ալպոմը մեծ
յաջողութիւն բերած էր։ «Happy То
Be On An Island In The Sun» երգի
միակ անգլիական հիթ-շքերթին
մէջ բարձրացած էր մինչեւ 5-րդ
հորիզոնական, բայց «Can’t Say
How Much I Love You» երգի եւ
«Souvenirs» ալպոմի ցած դիրքերը կը վկայէին հեղինակութեան
անկման մասին։ Սակայն յամառ
երգիչը «The Demis Roussos
Phenomenon» հեղինակային
երգով յաղթական երթ կատարած
էր դէպի անգլիական «Թոփ 20»-ի
գագաթը։
Շար. Էջ 07
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Թուրքիային Ձեռնտու Է Լիբանանում Ապրող Տարբեր Համայնքներին
Իրար Դէմ Հանելը. Հակահայ Ցոյցերի Դրդապատճառները
Հայրենի «Առաջին Լրատուական»ի Զրոյցը Ընկ. Սեւակ Յակոբեանի Հետ

- Պարոն Յակոբեան, Լիբանանում ընդհանուր առմամբ վիճակն
ինչպիսի՞ն է:
- Ինչպէս ձեզ արդէն ծանօթ է, Լիբանանն անցեալ տարուայ հոկտեմբերի 17-ից
ի վեր ապրում է տնտեսական սուր ճգնաժամ, ինչի հետեւանքով երկրում
տեղի են ունենում ժողովրդական ցոյցեր կառավարութեան եւ ընդհանրապէս
փտած իշխանութեան դէմ: Օրուայ կառավարութիւնը հրաժարական տուեց՝
տեղի տալով ցոյցերին: Կազմուեց նոր կառավարութիւն, որի կազմութիւնն
ու գործելաոճը, ըստ մեզ, ո՛չ մի լուրջ տարբերութիւն չունի նախկինից:
Քորոնավիրուսի պարտադրած իրավիճակը մի պահ ցոյցերը դադարեցրին:
Հազիւ էր վիրուսի վտանգն անցել, համեմատաբար թեթեւացել հաւաքների
հակաառողջական իրավիճակը երկրում, երբ ցոյցերը վերսկսուեցին նոյն
թափով: Մանաւանդ, որ Լիբանանի ազգային արժոյթը աննախադէպ անկում
արձանագրեց՝ ժողովուրդին մեծամասնութեանը հասցնելով կենցաղային
լուրջ ճգնաժամի:
- Վերջին օրերին Լիբանանում հակահայկական բողոքի ցույցեր են
տեղի ունենում։ Ո՞րն է դրդապատճառը: Ովքե՞ր են բողոքի ակցիայի
կազմակերպիչները, մասնակիցները։ Թուրքական ի՞նչ ազդեցութիւն
էք նկատում ցոյցերի կազմակերպման գործում։
- Մինչ երկիրն ապրում է նման
տնտեսական քաղաքական ճգնաժամ, բացառուած չէ, որ արտաքին ուժերը սկսեն իրենց նպատակները հետապնդեն տուեալ
երկրի մէջ: Թուրքիան անմասն
չէ այս բոլորից: Այն մշտական
ախորժակ ունի իր քաղաքական
ազդեցութիւնը
տարածելու
շրջանում՝ մերթ զինուորական
միջամտութիւններով, ուրիշ անգամ
տնտեսական օժանդակութեամբ կամ
այսպէս կոչուած մարդասիրական
օգնութիւններով: Պէտք է նշել, որ
Լիբանանն ու ամբողջ տարածաշրջանը մինչեւ 1918 թուականը մի ամբողջ
400 տարի եղել է օսմանեան տիրապետութեան տակ: Թուրքիայի նախագահ
Էրդողանն, իրեն համարելով օրինական ժառանգորդը օսմանցիների,
ամեն առիթ օգտագործում է ներկայ Թուրքիայի տիրապետութիւնը
տարածաշրջանում տարածելու համար: Դրա վկայութիւնն է իր ռազմական
միջամտութիւնները Սիրիայի եւ Լիպիայի մէջ:
Կարեւոր է շեշտել, որ Թուրքիան ունի իր ցեղակիցներն ու կրօնակիցները
Լիբանանում, որտեղ պակասում է արաբական ավանդական հովանավորությունը (սուննի արաբական երկիրներ՝ Սաուդիան Արաբիա,
Արաբական Էմիրութիւններ, Եգիպտոս, եւ այլն), որոնք չեն ուզում

համագործակցել Լիբանանի այսօրուայ կառավարութեան հետ՝ նկատելով
շիա Իրանի գործակատարները (Իրանն էլ իր հերթին ունի նկրտումներ
շրջանում՝ գլխաւոր յանձնակատար ունենալով Հեզպոլահը):
Հետեւաբար ստեղծուած է սուննի արաբ հովանաւորի վակուում (vacuum), որը
սիրով է ուզում լցնել պատեհապաշտ Թուրքիան, մանաւանդ, որ ենթահողն
էլ օգնում է (սուննի եղբայրակիցներ, որոնք Լիբանանում ունեն կենցաղային
եւ ապահովական լուրջ խնդիրներ եւ հասարակաց «թշնամի»՝ Իրանը):
Մինչ վերոյիշեալն առկայ է, պատահեց միջադէպ, որ ըստ մեզ, կարելի էր
շրջանցել նկատի ունենալով իրավիճակի լրջութիւնը:
Լիբանանահայ ծանօթ հաղորդավարներից մէկը տեղական հեռուստաընկերութiւններից մէկով հեռարձակուող իր հաղորդման ընթացքում նամակ
ստացաւ, որտեղ իրեն ու հայերին վարկաբեկում էին: Նա, հասկանալի
անմիջականութեամբ եւ զգացական պոռթկումով եթերի ընթացքում
նուաստացուցիչ խօսքեր յայտնեց Էրդողանի եւ Թուրքիայի հասցէին՝
մարտահրաւէր նետելով նամակագիրին:
Հակազդեցութիւնը չուշացաւ: Թրքական «նուրբ մատներով» շարժուող
Լիբանանում գրանցուած միութիւն յայտնուեց «Արաբ-Մերտինցիների
Միութիւն», որի, այսպէս կոչուած նախագահը, ամենագռեհիկ ոճով լուտանքներ թափեց նշեալ հաղորդավարի հասցէին եւ ընդհանրապէս
հայութեան հասցէին: Ազդանշանը տրուած էր: Յանկարծ փողոցների մէջ
յայտնուեցան խմբաւորումներ, որոնք թուրքական դրօշակներով երթեր
կազմակերպեցին՝ հակահայ լոզունգներ արձակելով:
- Ի՞նչ նպատակ է հետապնդում այս բողոքի ցոյցերը։ Թուրքիան ինչպէ՞ս
է դա օգտագործում հակահայկական քարոզչութեան նպատակներով։
- «Պղտոր ջրի մէջ ձուկ որսացողներ» հասկացողութիւնը վստահ եմ ծանօթ է
ձեզ եւ ձեր ընթերցողներին: Կատարուածը հենց դա է: Թուրքիան լաւագոյնս
փորձում է օգտագործել Լիբանանի ճգնաժամը իր ձեռքերը այստեղ էլ
երկարացնելու նպատակով: Հայկական թեման լաւ պատճառաբանութիւն
է իրեն եւ շահագործման կարեւոր առիթ:
Թուրքիան Լիբանանի նկատմամբ նկրտումներ ունի: Նրան ձեռնտու է
Լիբանանում լարուած իրավիճակը: Թուրքիային ձեռնտու է Լիբանանում ապրող տարբեր համայնքներին իրար դէմ հանելը, միմեանց միջեւ
լարուածութիւն առաջացնելը: Այդ թւում հայերի ու երկրում ապրող միւս
համայնքների ներկայացուցիչների: Եթէ Լիբանանի այս համայնքների միջեւ
խնդիր առաջանայ, դա կը վտանգի Լիբանանի ազգային անվտանգութիւնը: Այս
առիթով Լիբանանի մէջ գործող Հայ երեք աւանդական կուսակցութիւնները
միացեալ հաղորդագրութիւն հրապարակեցին ի տես այս վերջին պատահածին, շեշտելով Լիբանանում համակեցութեան կարեւորութիւնը, որ հիմնուած
է համայնքների փոխադարձ յարգանքի ու հանդուրժողականութեան վրայ:
Յիշեցնելով, որ թուրքական այս արարքը լոկ հակահայ արարք չէ, նպատակ
է հետապնդում Լիբանանը թուլացնել: Բարեբախտաբար եւ ինչպէս միշտ
լիբանանցի մեր եղբայրակիցները բոլորն անխտիր լաւ հասկանում են
նպատակն ու զօրավիգ են մեր համայնքին, որոնց հասկացողութեանն ու
գործակցութեանն ապաւինելով՝ մենք պիտի շարունակենք մեր գոյութիւնն
ու աշխուժութիւնը Լիբանանում՝ ի հեճուկս թուրքական նկրտումների:
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9 Ժամուան Հարցաքննութեան Աւարտին Գագիկ
Ծառուկեան Դուրս Եկաւ ԱԱԾ-ի Կեդրոնատեղիէն
ԲՀԿ Առաջնորդ Գագիկ Ծառուկեան
երէկ ուշ ատեն դուրս եկաւ ԱԱԾ-ի
կեդրոնատեղիէն եւ ուղղուեցաւ իր
բնակարանը։
Այս մասին լուրը հաղորդեց «Շանթնիւզ»
կայքը նշելով, որ Ծառուկեանի ԱԱԾ-ի
կողմէ կատարուած հարցաքննութիւնը
տեւած է 9 ժամ։
Հայաստանի մէջ քաղաքական իրավիճակը տակաւին հեռու է բիւրեղանալէ յատկապէս, որ եւ իշխանութիւնները եւ ԲՀԿ Առաջնորդը միմիայնց
հանդէպ վերջնագիր տուած են։
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Մշակութային Արձագանգ

Վահան Թէքէեան Ինքն Իրեն Հետ
ՍՏԵՓԱՆ ՇԱՀՊԱԶ
Իր կենդանութեան ատեն, դպրոցական հանդէսներուն թէ մշակութային բոլոր հաւաքոյթներուն մէջ՝
Վահան Թէքէեան ամենէն ստէպ
արտասանուած բանաստեղծներէն
մին եղաւ: Զարմանալի չէր այս. իր
արուեստին հետ իր քերթուածներուն
նիւթը հայոց սիրտին կը խօսի: Եւ
եղաւ ալ այն բանաստեղծը, որուն
ամենէն շատ հետեւեցան եւ կամ
որուն առնուազն խոր ազդեցութիւնը
կրեցին յաջորդ սերունդին երիտասարդ բանաստեղծներէն շատերը:
Վահան Թէքէեանի մահուան
քսանհինգերորդ
տարեդարձի
առթիւ իր մասին գրելու հրաւէրը,
պարտադիր արտայայտութեան մը
իմաստով չեմ առներ հոս, առիթն է, որ
կը դրդէ կամ կը ներշնչէ եւ դարձեալ
առիթներուն է որ կը յայտնուին
մեծութիւններն ու փոքրութիւնները:
***
Արդարեւ, ամբողջ Վահան Թէքէեանը իր քերթուածներուն մէջ
կը գտնուի. միշտ ինք իր հետ
եղաւ. իր տաղանդովը, անվերապահութեամբը, իր հոգիի
բարձրութիւնովը, զգացումներու
խորութեամբը, արտայայտութեան
նուրբ երանգներովն ալ, ինչպէս եւ
անուշ հայերէնով մը: Արդ, հպարտ,
ինքնագիտակից մարդն եւս իր
քերթուածներուն մէջ կայ՝ ամենէն
աւելի, թէեւ միշտ որոնումի իր բնածին
կամքին ենթակայ ու հետեւող, մինչ
ասով ալ տառապող: Թէքէեան
ճշմարտութիւնը, արդարութիւնը,
անընդհատ կը փնտռէ եւ կ՚ուզէ
ինքզինքն ալ գտնել:
Արձակը, հրապարակագրութիւնը՝
ուր թէեւ յաճախ մտաւ, իր բնագաւառը չ՚երեւիր եւ չեղաւ: Այս մարդը ունի
օրէնքներ՝ որոնք կաշկանդումներ
կը ներկայացնեն. արդ Թէքէեան
մը հրահանգի հնազանդողը չէր,
ուրկէ ալ գար ան: Բայց իր հմայքն
ու ներքին տառապանքը այս
խմորումով գոյութիւն առած են: Մինչ
բանաստեղծութեան մէջ կը գտնէր

իր ամբողջական ու լիակատար
ազատութիւնը:
Թէքէեան զգայուն մարդն էր, սէր ունէր
հայ ժողովուրդին բոլոր արժէքներուն
հանդէպ, իսկ արգահատանք ու գութ՝
միջակներուն համար: Եւ առանց
նախապէս խորհրդածելու բեմ ելլող
մը չեղաւ. ամբոխավար չէր:
Թէքէեանի քերթողութիւնը այլազան
նիւթեր ընդգրկեց: Ամենէն մտերիմ
անձնականէն սկսած, ազգայինէն,
հայրենականէն սկսած՝ մինչեւ
մարդկայնականը, մինչեւ Աստուծոյ
գոյութիւնն ու արդարութիւնը:
Եւ որպէս որոնող՝ անխուսափելիօրէն հակասութիւններ ալ ունեցաւ
եւ դարձաւ սկեպտիկ: Գրեթէ
ամէն նիւթի, խնդիրի վրայ արտայայտութեան մէջ: Անկեղծօրէն
կը խոստվանի արդէն, թէ ինք
վստահ չէ ոչ մէկ խորհուրդի, մինչ
«լի է կասկածով», ինչպէս նաեւ
«մտահոգ՝ իր շարժումներուն
ճշդութեան» («Խոնարհութիւն»):
Սակայն եւ գիտէ իր արժէքը կ՚ըսէ
արդարեւ.Ես ալ ով Տէր, վստահօրէն բան
մը կ՚արժեմ
Եւ աւելի քան թէ շատերն որ կը
սոնքան
Որ կը ծափուին, կը փնտռուին,
բեմ կ՚ելլեն,
Որոնց առջեւ կը խոնարհի տխմար
ներկան:
Համեստ
էր:
Պարկեշտօրէն
համեստ էր սակայն: Գիտակից
ըլլալով հանդերձ իր արժէքին: Եւ
կրցաւ այս իրողութեան էութիւնը
դնել իր քերթուածներուն մէջ,
իրաւ բանաստեղծի մը իմաստովը,
խորհուրդովը: Բայց իր արտաքինովը
ոմանց չտուաւ խոնարհութեան
տպաւորութիւնը: Հպարտ նկարագիր
էր, եւ չծռեցաւ դուրսի ոչ մէկ ուժին կամ
տարրին առջեւ, ուրկէ ալ գար ան: Իր
ներքին տառապանքին ամենէն խոր
մասը կազմեց այս, մշտնջենապէս
բայց զինքը բարձրութեան վրայ ալ
պահեց շատ անգամ: Այս մասին եւս
կը խոստովանի («Հպարտութիւն»).
Հպարտութի՛ւն, առաջին
Եղար դուն ձեւն հոգիիս,

Եղիր իր դիրքն ալ վերջին
Եւ կարծրացո՛ւր, պրկէ զիս…:
Իր այս քերթուածին յաջորդ տունովն
իսկ կը բացատրէ իր խնդրանքը,
նպատակը, պաղատումի մը ձեւին
մէջ.Կրծումին մէջ օրերուն
Տարրերուն դէմ չարակամ,
Մընայ ամբողջ եւ կանգուն
Քեզմով միայն դեռ կրնամ…
Ինչպէս գրեթէ ամէն հայուն, Թէքէեանի ներսն ալ մենտոր մը կայ,
կը բնակի, կը գործէ, նոյնիսկ երբ
քերթուած գրէ: Արդարեւ, իր բոլոր
քերթուածները, գուցէ առանց
բացառութեան, խորհուրդ մը կու
տան, միշտ խորք մը պիտի ունենան,
բայց իրը ինքնայատուկ եւ յուզիչ
իմաստ ու ձեւ կը կրէ անպակասօրէն.
օրինակ՝ երբ կոչ կ՚ընէ հայ տղայոց
ու աղջիկներու.
Եւ երդուընցէք, դուք տըղաք եւ
աղջիկներ դուք հայու,
Ըլլայ յաւէտ կեանքի մէջ, բախտին
դէմ բախտ իրարու:
Մինչ հոյակապ ու առաւելաբար
արտասանուած քերթուածի մը մէջ
կը հաստատէ, թէ հարցուցած է
ինքզինքին ինչ ըլլալը հայու հոգիին,
երբ զայն կիսաթաղ գտած է ցեխին
մէջ, բայց եւ՝
Ցեխն ալ կ՚ըսեմ, զայն աղտոտել
չի կրնար:
Թէքէեան շատ յաճախ կը հանդիպի
Աստուծոյ՝ իր քերթուածներուն մէջ:
Իր սկեպտիկ արտայայտութիւնները, բողոքները՝ երբեմն այնքան
զօրաւոր են, որ կը կարծուի, թէ
անհաւատ մըն է հեղինակը: Բայց,
կերպով մը ինքնակենսագրական
յայտնութեամբ՝ ան կը վկայէ, թէ՝
Հաւատացեալ իմ հայրս ու մայրըս
էին,
Ու մեծ հայրերս ու մեծ մայրերս
ալ բոլոր,
մինչ ինք ալ «առ Աստուած
մեղմաքայլ
կը
մօտենայ»
հաւաստելով.Ամէն քայլի նախնեացս հոգւովն
ուժացած…
Այսուհանդերձ, նման շատ հին
աւանդութեամբ եւ հաւատացեալ
միջավայրի մը մէջն ալ մեծցած ու
դաստիարակուած քերթղը, տեղ մը
սարսափելիօրէն բողոքող, դատող՝ իր

որոնումներէն եւ տառապանքներէն
յետոյ, պիտի գոչէ Վոլթէրին պէս
(գիտեմ գաղտնիք մ՚ահաւոր).Գիտեմ գաղտնիք մ՚ահաւոր -այս
Աստուածն է սուտ Աստուած
Մ՚որ խաբած է մարդը միշտ եւ
մարդը զայն է խաբած:
Վահան Թէքէեան է այն հազուագիւտ
արուեստագէտներէն, որ առանց
գրական ստեղծումի նորութիւններ
բերելու, առանց գրական դպրոց մը
կազմելու, մեծ եղան: Թէքէեանը,
որովհետեւ, վաւերականօրէն բարձր
տաղանդի տէր էր, իր քերթուածները
ծանր ու ճշմարիտ խորք ունին, ինչպէս
նաեւ խնամուած ոճ ու լեզու: Ինք եւս
կը հաւաստէ, թէ իր քերթուածներուն
«մէն մի բառին ու վանկին
վրայ սիրտ հատցուցած է»: Եւ
մանաւանդ տուաւ ինքնայատուկ,
ուշագրաւ պատկերներ՝ կենդանի մտածումի եւ խորունկ զգացումներու: Ինքնատպութիւնը երբեք
չփնտռեց սեթեւեթեալ ձեւերու մէջ,
ամենէն աւելի ինքը եւ ասիկա՝
հակառակ իր որոնումներուն: Իր
ոճը պիտի չբաժնուի իր ընդգրկած
նիւթէն, մտածումէն, խորքէն եւ
իր գրականութեան մէջ իր ոճին
յատկութիւնը անբաժանելի պիտի
մնայ իր արտայայտած զգացումներուն, մտածմունքներուն
յատկութենէն ալ:
«Ժամանակ»/Պոլիս

«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՏԱՊԻ
ԹԷԺ ԳԻԾՆ Է (HOTLINE) 03-188911
Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447
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Մշակութային Արձագանգ

Աւանդապատումներ
Աղաւնի

էլ գաւառը կոչւում է Ամպարան Ապարան:

Հարիսա

Գագիկի ցուցմունքով կորիզը ցանում
են եւ հետեւում նրան: Ամռանը
այդ կորիզից մի հսկայական կլոր
պտուղ է աճում: Փորձելու համար
մի կտոր ուտելու են տալիս մի
մահամերձ ծերուկի: Նա անմիջապէս
կազդուրւում է եւ երիտասարդանում: Գագիկն ու պալատականները վայելում են պտղի մնացած
մասն ու նոյնպէս կազդուրւում ու
երիտասարդանում են: Դրանից յետոյ
այդ պտղի անունը դնում են չմեռուկ,
որը բերնէբերան անցնելով, դառնում
է ձմերուկ:

Մոկք կամ Մոկս
Աղաւնին լեզու չունի եւ միայն
կարողանում է «Վո՜ւ, վո՜ւ» անել:
Երբ Նոյը տապանից բաց է թողել
նրան լուր բերելու, նրանից առաջ
արձակուած ագռաւը յարձակուել է
աղաւնու վրայ եւ կծել նրա լեզուն:
Չնայած դրան, աղաւնին գտել է
հնարը Նոյին աւետիս տալու, կտրել
է ծառի կանաչ մի ճիւղ եւ տարել,
որից Նոյը հասկացել է, որ ջուրն
արդէն ցամաքել է: Այդ պատճառով
էլ Նոյը անիծել է ագռաւին եւ օրհնել
աղաւնուն:

Անահիտի աղբիւրը

Անահիտի աղբիւրը գտնւում է
Արցախի Մարտունու շրջանի Հացի
գիւղում: Ասում են թէ Աղուանից
Վաչագան թագաւորը այս աղբիւրի
մօտ է առաջին անգամ հանդիպել
Հացիի գիւղացի ու իմաստուն
Անահիտին եւ սիրահարուել նրան:
Այդ օրուանից էլ աղբիւրը կոչուել է
Անահիտի աղբիւր:

Երբ Գրիգոր Լուսաւորիչը Խոր
Վիրապից դուրս գալով, գնում
է Վաղարշապատ, վաթսուն օր
շարունակ քարոզ է կարդում
տեղի հեթանոս հայերին, որոնք
հետաքրքրութեամբ լսում են նրան:
Աղքատներին ճաշ տալու համար նա
հրամայում է գիւղացիներին շատ
իւղ ու ոչխար բերել: Երբ բերում
են իւղն ու ոչխարը, Լուսաւորիչը
մորթել է տալիս ոչխարները. մեծմեծ կաթսաներ են դնում կրակների
վրայ, միսը լցնում մէջը եւ կորկոտն
(ձաւարը) էլ վրան: Այնուհետեւ
նա հրամայում է հաստաբազուկ
կտրիճներին՝ խառնել կաթսայում
եղած միսը, ասելով՝ հարէք զսա:
Այդտեղից էլ կերակուրի անունը
մնում է հարիսա:

Ձմերուկ

Բ.

Արեւելքի երեք մոգեր (մոգք), երբ
այցելութեան են գնում նորածին
Քրիստոսին, երեք ամիս մնում են
այնտեղ: Նրանցից մէկը՝ Գասպար
անունով, մեռնում ու թաղւում է նոյն
տեղում, ուր եւ ցոյց են տալիս նրա
գերեզմանը: Ի յիշատակ այդ մոգերի,
գաւառի անունը դնում են Մոկք, որը
յետոյ բերնէբերան դառնում է Մոկս:

Արաքս

Ա․

Հայոց Արաքս թագաւորը պարսիկների հետ պատերազմելու ժամանակ
քրմերի միջոցով նախազգուշացւում է, որ ինքը միայն այն
ժամանակ յաղթանակ կը տանի, երբ
աստուածներին զոհ կը մատուցի
երկու լաւագոյն ու գեղեցիկ
կոյսերի: Խնայելով իր դուստրերին՝
Արաքս թագաւորը զոհաբերում է
հպատակներից մէկի աղջիկներին:

Ապարան

Ա.

Արագածի չորս գագաթներին
առանց պարանի (անպարան)
կախուած է Գրիգոր Լուսաւորիչի
արտասուքներով լի կանթեղը: Այս
կանթեղը մշտավառ է եւ միայն
արդարներին տեսանելի: Դրա համար
էլ այս գաւառը կոչուել է Անպարան, որը բերանից-բերան դարձել է
Ապարան:
Բ.
Արագածի լեռնագագաթները յաճախ
ամպամած են լինում, դրա համար

Գագիկ թագաւորի ծառաները
պալատի առաջ մի օձ են տեսնում,
որը անհանգիստ գետին էր քսում
եղջիւրները: Թագաւորը կարգադրում
է կտրել օձի եղջիւրները: Դրանից
յետոյ օձը հանգստանում է եւ գոհ
հեռանում: Ժամանակ անց նա նորից
է երեւում պալատի մօտ, եւ բերանից
մի կորիզ գցելով, անյայտանում է:

Սրանց հայրը որոշ ժամանակ
խեղդում է իր մէջ դառնութեան ու
վիրաւորանքի զգացումը, սակայն
հենց որ յարմար առիթ է ներկայանում, սպանում է Արաքսի
աղջիկներին ու լքում հայրենիքը,
գնում օտարութեան: Իմանալով այդ
մասին՝ Արաքս թագաւորը նետւում
է Հալմոս գետը, որն այնուհետ նրա
անունով կոչում են Արաքս:
Այլազգի բռնաւորը փախցնում է
հայ երիտասարդի սիրած աղջկան:
Երիտասարդը գնում է նրան
ազատելու: Երկար որոնումներից
յետոյ նա սիրած աղջկան գտնում
է բռնաւորի գրկում: Տեղն ու տեղը
սպանելով նրան՝ երիտասարդը
ազատում է աղջկան: Վրայ են
հասնում բռնաւորի ծառաներն
ու սպանում են թէ՛ տղային եւ
թէ՛ աղջկան: Տեսնելով որ որդին
ուշանում է, տղայի մայրը գնում է
նրան որոնելու եւ գտնում է որդու եւ
հարսնացուի դիակները: Վշտահար
մայրն ընկնում է դիակների վրայ եւ
ինքն էլ աւանդում է իր հոգին:
Ասում են թէ Արաքս գետը գոյացել
է սպանուած երիտասարդի, նրա
սիրած աղջկայ ու մօր արիւնարցունքներից, որոնք հազարաւոր
աղբիւրներ են դարձել եւ ցած իջել
հայոց լեռներից:
Պատրաստեց՝
ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

06

ºñÏáõß³µÃÇ / 15.06.2020

«Սաաթի Օննիկ»
ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ

Փ

ողոցի ծայրին աջ դարձող, կամ ալ
շիտակ գացող ուրիշ թրամվայներու
գիծին դիմաց, սրճարանի մը ետեւ,
ներս քաշուած եռանկիւն տարածութեան
մը վրայ միակ խանութ մը կար, որուն
լոյսերը ամէն անգամ առջեւէն անցնելուս,
ես միշտ մարած կը տեսնէի եւ ապակիէ
թափանցիկ հաստ դուռին գոց ըլլալն ալ,
հեռուէն դիւրին կը հաստատուէր...:
Խանութը դուրսէն սրճագոյն էր: Ճակատին, ոսկեգոյն տառերով գրուած «Սաաթի
Օննիկ»ը, ես շատ անգամներ կարդացած էի եւ ուրիշ շատ առիթներով ալ,
փայլուն ցուցափեղկերուն առջեւ կեցած՝ ինքզինքիս շատ անգամներ հարց
տուած էի թէ ո՞վ էր այդ Օննիկ ժամագործը:
Անունէն յայտնի էր անոր հայ ըլլալը, բայց դէմքով զինք չէի ճանչնար եւ
կ’ուզէի գոնէ մէկ անգամ խանութին դուռը բաց տեսնել, որպէսզի հետը
ծանօթանայի...:
-Զարմանալի էր, թաղին մէջ հայ խանութպաններ չկային, այս Օննիկը ինչպէ՞ս
եկած եւ մեր կողմերը խանութ բացած էր,- կը խորհէի, եւ ամէն անգամ
երբ մօրս տուած պարապ ամանը ձեռքս բռնած, տան մօտիկ շաքարեղէգի
ռուպ ծախող մարդուն խանութը երթայի, վերադարձի ճամբուս վրայ ետեւի
փողոցի ամբողջ շրջանը կ’ընէի, որպէսզի «Սաաթի Օննիկ»ին հայ տիրոջ
ծանօթանայի...: Բայց երբ հոն հասնէի եւ խանութին ապակիէ դուռը փակ
տեսնէի, առջեւը կեցած, ճարահատ, միայն ցուցափեղկերուն ետեւ շարուած
ժամացոյցերը, արծաթէ շղթաները եւ զարդերը կը դիտէի, որոնք հօրս
ունեցածներուն շատ կը նմանէին:
Հայրս ալ ունէր այդ զարդեղէններէն: Սակայն ճիշտ չեմ գիտեր ի՛նչ
պատճառով, ատենէ մը ի վեր, իր գրպանի կլոր ժամացոյցը եւ տաբատի
առջեւի պզտիկ գրպանէն կախուող շղթաները, այլեւս չէր գործածէր: Բայց
ես գիտէի թէ ան դեռ կը գուրգուրար այդ ունեցածներուն վրայ եւ որպէսզի

Մահագրական

Կարապետ Քիւրիւմեան

Ծնած՝ Հալէպ, Սոaւրիա 1932
Մահացած՝ Լոս Անճելըս 29 Մայիս, 2020
ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍՍԵԱՆ

Ց

եղասպանութեան յաջորդ սերունդի
զաւակ, Կարապետ Քիւրիւմեան իր
մանկութիւնն ու պատանեկութիւնը
անցուցած է Սուրիոյ Հալէպ քաղաքին մէջ,
զինագործ եւ երկաթագործ հօր մը ազգային
ոգիով թրծուած ընտանիքին մէջ: Սուրիոյ
մէջ, բոլոր հայ տարագիր ընտանիքներու
վիճակուած բախտով, Կարապետ փոքր
տարիքէն անցած էր ընտանիքի ապրուստի
ապահովման աշխատանքին, մղուելով զանազան արհեստներու մինչեւ անոնց վերջինին
կատարելագործումը, որն էր քիմիական
արհեստանոցի մը ստեղծումը:
Իր ապրած կեանքի ընթացքին, Կարօ (իր բոլոր
բարեկամներուն, ծանօթներուն եւ շրջապատին
համար ան ծանօթ էր որպէս «Կարօ», համեստ
ու խոնարհ ընկեր ու բարեկամ) միշտ եղաւ աննկուն ու անվհատ կամքի
տէր: Կեանքի ասպարէզի ձախողութիւններ, քաղաքական վերիվայրումներ
եւ գաղթականի ցուպով տեղափոխութիւններ չկարողացան զինք ընկճել:
Ան եղաւ յաջող գործարար, կերտեց բարեկեցիկ ընտանիք Ալիսին հետ եւ

տան մէջ իր չգտնուած ժամերուն ես անոնց հետ չխաղայի, ժամացոյցը,
շղթաները, եւ շատ ատեններ առաջուայ իր ունեցած ծոպաւոր կարմիր
ֆէսը, հագուստներու պահարանին աջ կողմի ամենաբարձր դարանին վրայ,
խաւաքարտէ կլոր եւ բարձր տուփի մը մէջ կը պահէր:
Ինծի արգիլուած էր անոնց մօտենալ, բայց երբ առիթ ըլլար եւ մայրս ալ
տան մէջ գործով զբաղած ըլլար, ես կը սիրէի հօրս ֆէսը գլխուս վրայ
ականջներէս վար իջեցնել, ետեւի ծոպերը աջ-ձախ շարժելով խաղալ եւ
ժամացոյցի շղթաներն ալ օդին մէջ արագ արագ դարձնելով, ցուցամատիս
վրայ փաթթել ու քակել...: Բայց ես չէի սիրեր որեւէ շղթայով խաղալ:
Յատկապէս կը նախընտրէի հօրս ունեցածներուն երկար եւ բարակները,
որոնք թեթեւ ըլլալով, արագ կը փաթթուէին մատիս եւ խաղերն ալ աւելի
հաճելի կը դարձնէին ինծի....:
Սակայն այս չէր ամէնը եւ պահարանի դարանին վրայ ես դեռ միշտ հօրս
դեղին սաթէ համրիչն ալ կը փնտռէի, որուն փայլուն եւ մեծ հատիկները,
կը սիրէի մեծերու ըրածին պէս, թելին վրայ մէկիկ-մէկիկ սահեցնել եւ մէկ
ձեռքէս միւսին անցնել...:
Ասկէ զատ պահարանի բաց դրան առջեւ ալ, երբ կարճ վայրկեան մը մէկ
ոտքս միւսին վրայ նետէի, ինքզինքս մեծցած կը սեպէի եւ մեծ մարդու չափ
ալ կարեւոր կը զգայի...:
Բայց օրեր կ’ըլլային, որ զանազան պատճառներով ես աւելի ժամանակ
կ’ունենայի պահարանին դարանը խուզարկելու եւ այդ պատճառով ալ, ուրիշ
անգամներու գտածներովս չէի գոհանար: Այն ատեն դարանին դժուարահաս
մէկ անկիւնը հրուած փայտէ պզտիկ տուփիկը կը փնտռէի, որուն մէջի երեք
կամ չորս գոյներով աշխատուած մետայլները ես արդէն տեսած էի եւ գիտէի
, որ իրարու վրայ կը ծալուէին, կամ ալ կլոր օղակներով չորս անկիւններէն
իրարու միացած՝ տաբատներու առջեւի ժամացոյցի պզտիկ գրպանէն
կախուած կը գործածուէր...:
Ես կ’ուզէի որ հայրս օր մը այդ մետայլները ինծի նուիրէր:
Ձեռքիս մէջ բռնած՝ կամ ալ երբեմն կարճ տաբատիս առջեւ կախած՝ ինչե՜ր
ըսես չէի երեւակայեր այդ պահուն...:
Մետայլները հրապուրիչ էին, ուրիշ տեղեր անոնց նմանը չէի տեսած եւ մինչեւ
իսկ «Սաաթի Օննիկ»ին ցուցափեղկերուն մէջ ալ այդ մետայլներէն չէին
գտնուեր: Սակայն միայն անոնք չէին որ զիս կը հրապուրէին եւ անոնցմէ զատ,
ժամագործի խանութէն դուրս, դեռ ուրիշ բան ալ կար, որ երեւակայութիւնս
կը գրգռէր ու միտքով գրեթէ միշտ ուրիշ աշխարհներ կը փոխադրէր զիս:
Հատուած՝ հեղինակին Besame Mucho գրութենէն
Քափինաս, Պրազիլ
ունեցաւ 3 զաւակներ՝ մէկ դուստր եւ երկու տղաք, Սեւանը, Նարեկն ու
Ռազմիկը, զանոնք հասցնելով բարձր դիրքերու, ամերիկայի այս ափերը:
Ընտանիքով փոխադրուեցաւ Լոս Անճելըս ձերբազատուելու համար Լիբանանի քաղաքական անկայուն վիճակէն եւ վերանալով աշխատանքային
իր մթնոլորտէն, շարունակեց աշխատանքը իր ամենասիրելի ազգային եւ
միութենական կեանքի ծառայութեան մէջ:
Անդամակցեցաւ իր յաճախած՝ Հալէպի Կրթասիրաց վարժարանի Սանուց
Միութեան եւ Այնթապի Հայրենակցական Միութեան, աջակցելու համար
այդ միութիւններու կազմակերպած գործունէութիւններուն եւ հանգանակութիւններուն, ի նպաստ անոնց կարօտեալ սաներու կարիքներու
գոհացման:
Շատ յաճախակի էին մեր ընտանեօք հանդիպումները, միութենական
հանդիպումներէն առկախ, ուր քննարկելի էին միշտ ազգային հարցեր,
որոնք առօրեայ քաղաքական անցուդարձներու ենթակայ էին: Հակառակ
Կարոյին յառաջացած տարիքին, ան կը վայելէր քաջառողջ կեանք. ունէր իր
զբաղմունքները ընթերցանութեան եւ պարտիզպանութեան կողքին, որոնք
զինք զբաղ կը պահէին օրն ի բուն:
Այդպիսի տուեալներով անհատ մըն էր Կարօն, որուն մահուան գոյժը
անհաւատալի կը թուար բոլորիս:
«Բայց Կարօն բան մը չունէր» կ՝ըսէինք, ինչպէ՞ս եղաւ այդ:
Անողոք եւ անակընկալ մահը մեզմէ կը բաժնէր Կարօ Քիւրիւմեանը, որ
աչքերը կը փակէր առանց որեւէ շշուկի եւ իմացութեան, խաղաղօրէն ննջելով:
Հողը թեթեւ գայ շիրիմիդ վրայ Կարօ ջան: Քու զուարթ ու հաճոյալի
ընկերութիւնդ միշտ պիտի փնտռուի մեր մօտ, քու յիշատակներուդ նման:

Լրատուութեան Գործընկեր
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«Աստուածահաստատ Սուրբ Էջմիածինը Աստծոյ Պարգեւն Է ...»
Սկիզբը Էջ 02
Տօնի բերկրանքը յաւելուեց մէկ այլ նշանակալի իրադարձութեամբ։ Նկատի առնելով,
որ Միածնաէջ Մայր տաճարի ամրակայման
աշխատանքների հերթական փուլի աւարտի
արդիւնքում ամբողջութեամբ հիմնանորոգուել էր
տաճարի գմբէթը, Սուրբ Պատարագի աւարտին
կատարուեց տաճարի գմբէթի նորակերտ խաչի
օծման արարողութիւնը։ Տաճարի հին խաչը, որը
վնասուել էր ժամանակների ներգործութեան
պատճառով, իր մշտական հանգրուանը կը գտնի
Մայր Աթոռի թանգարանում։

Բաց խորանի առջեւ, ըստ ընկալեալ կարգի, նախ
սաղմոսների ներքոյ գինով եւ ջրով լուացուեց
խաչը, ապա սուրբգրային ընթերցուածքներից
ու աղօթքներից յետոյ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը սրբալոյս միւռոնով օծեց
այն։

Տօնի առիթով, հանդիսապետութեամբ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի, նաեւ կատարուեց Սուրբ
Էջմիածնի մաղթանք:
Հոգեւոր դասը եւ ներկայ բարեպաշտ հայորդիները միասնաբար աղօթք բարձրացրեցին առ
Բարձրեալն Աստուած Հայոց Ընդհանրական
Մայր Աթոռի՝ Սուրբ Էջմիածնի անսասանութեան ու պայծառութեան, աշխարհասփիւռ
հայ ժողովրդի կեանքում նրա սրբազան առաքելութեան յարատեւ իրականացման համար։
Այնուհետեւ նորաօծ խաչի առջեւ Նորին
Սրբութիւն Գարեգին Երկրորդ Կաթողիկոսն
իր պատգամն ուղղեց ներկաներին եւ համայն
մեր ժողովրդին Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի
տօնի եւ Մայր տաճարի գմբէթի խաչի օծման
ուրախալի առիթով։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Դու - հողմային մշուշ ու մահ,
Դու - կրակէ դուստր բարի,
Քե՛զ է կանչում սիրտս հիմա,
Քեզ է կանչում սիրտս՝ արի՜:
Հասել է փառքդ արդէն վառ
Մինչեւ Հաբաշ ու Հինդուչին.
Քեզ եմ նետում եղբայրաբար
Իմ արիւնի ճիչը վերջին:
Բո՜րբ աչքերիդ նայուածքը թող
Արիւնոտէ սիրտս հիմա Եւ թող տեսնի սիրտս վառուող
Մահուան մէջ - սէր, սիրոյ մէջ - մահ...
ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի խօսքի
աւարտին ծաղիկներով զարդարեալ օծուած
խաչը հանդիսաւոր թափօրով տարուեց Մայր
տաճարի առջեւ, որտեղից ներկաների գոհաբանական մաղթանքների եւ շարականների
երգեցողութեան ներքոյ կռունկով բարձրացուեց
եւ տեղադրուեց տաճարի գմբէթին։

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Սկիզբը Էջ 02
Նոյն թուականին «When Forever Has Gone»
երգը երկրորդ հորիզոնականին հասած էր։
Աւելի քիչ յաջողութիւն արձանագրած էր «Kyrila»
երգը, որ մէկ կերպով 40-րդ հորիզոնականը
գրաւած էր։
Ռուսոսի ձայնագրութիւններու ժողովրդականութեան անկումը կը հակադրուէր անոր
համերգային ելոյթներու հետ, ուր ան հմտօրէն կ՛օգտագործէր որ անսովոր թենորը:
Նախապատուութիւնը իր զգեստաւորուած

շոուի բեմական ձեւաւորմանը տալով՝ Տեմիս
Ռուսոս հանդիսականներուն դէպի շոուի մէջ կը
ներքաշէր դեռեւս մինչեւ երգելու սկսիլը։
Ռուսոսը տուն ունէր Ֆրանսայի մէջ (Նէյիի
մէջ), սակայն տարուան հիմնական մասը
Յունաստանի մէջ կ՛ապրէր:
Մասնակցած է «Հրէ մարտակառքեր» եւ «Սայրի
վրայով վազողը» ֆիլմերու ձայնագրութեան։
Գրած է «Ինչպէս նիհարցայ» գիրքը։
Տեմիս Ռուսոս ուներ երկու երեխայ։ Դուստրը՝
Էմիլիան, կ’ապրէր Փարիզ, իսկ որդին՝ Սիրիլը,
Յունաստանի մէջ կը բնակէր եւ կ’աշխատէր
տիճէյ՝ քարոզելով իր հօր արուեստը: Չորս
անգամ ամուսնացած էր։ Վերջին կինը՝ Մարին,
փարիզաբնակ ֆրանսուհի էր։

ԺՈՐԱ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ
(1990)
«Սերունդ»
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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Լիբանանի Կառավարութիւնը Եւ
Հասարակութիւնը Անպայման Պիտի
Հակազդեն. Դեսպան Վահագն Աթաբէկեան
Սկիզբը Էջ 01
Հարց. Լիբանանի մէջ առկայ
քաղաքական, հասարակական,
տնտեսական ու ֆինանսական
ճգնաժամի
պայմաններուն
ինչպիսի՞ն է տեղի հայ համայնքի
վիճակը, եւ ի՞նչ քայլեր կը
ձեռնարկէ Արտաքին Գործոց
նախարարութիւնը կամ Պէյրութի
մէջ Հայաստանի դեսպանութիւնը այդ ուղղութեամբ։
Լիբանանի հայ համայնքը սահմանադրականօրէն մաս կը կազմէ
պետութեան համակարգին եւ
բարեկամ Լիբանանի պետական-հասարակական ճարտարապետութեան մէջ հանդէս կու
գայ որպէս երկրի քաղաքական
կեանքի ինքնուրոյն դերակատար
ու միաւոր։ Որպէս երկրի օրինակելի
քաղաքացիներ` լիբանանահայերը
խորապէս նուիրուած են Լիբանանին եւ հաւասարապէս կը կիսեն
երկրի ամբողջ բնակչութեան թէ՛
ձեռքբերումները, թէ՛ դժուարութիւնները։
Բնականաբար,
Հայաստանը
չի կրնար անտարբեր մնալ հայ
համայնքին յուզող համահայկական խնդիրներուն հանդէպ, հաշուի
առնելով այն ընկերային խնդիրները,
որոնց այսօր կ’առերեսուի նաեւ
լիբանանահայ համայնքը: Վերոնշեալ հարցերը պարբերաբար կը
քննարկուին, հնարաւորութեան
սահմաններուն մէջ կը ձեռնարկուին
աջակցութեան որոշակի քայլեր,
որոնց մէկ մասին հանրութիւնը կը
տեղեկացուի:
Լիբանանեան իշխանութիւններուն
եւ երկրի հաւատարմագրուած դիւանագիտական ներկայացուցիչներուն
հետ իմ փոխյարաբերութիւններուն զուգահեռ, ես անձամբ մշտական կապի մէջ եմ Լիբանանահայ
համայնքի կրօնական, քաղաքական
ու հասարակական շրջանակներու
ղեկավարներուն հետ։ Պարբերաբար
կը քննարկուին համայնքին առնչուող

հարցեր։ Բացառութիւն չեն նաեւ
վերջին օրերու միջադէպերը։
Հարց. Վերջին օրերու միջադէպեր
ըսելով` նկատի ունիք Պէյրութի
մէջ կասկածելի անձերու կողմէ
կազմակերպուած թրքական
դրօշներով հաւա՞քը, որու
ծիրէն ներս թիրախաւորուեցաւ
լիբանանահայ հաղորդավար մը, եւ
հրապարակ նետուեցան հայերու
դէմ ատելութիւն եւ միջցեղային անհանդուժողականութիւն
սերմանող կարգախօսեր։
Թէեւ այս հիւրընկալ հողին վրայ
հայկական ներկայութիւնը ունի
դարաւոր պատմութիւն, լիբանանահայ համայնքը յայտնի չափով
ցեղասպանութեան հետեւանք է, եւ
ատելութեան խօսքի իւրաքանչիւր
նշանակալից դրսեւորում առանձնայատուկ մտահոգութեան տեղիք
կու տայ։ Կրօնական, ազգային,
ցեղային խտրականութիւն ու
ատելութիւն պարունակող որեւէ
խօսք սպառնալիք կը ներկայացնէ
առաջին հերթին բարեկամ Լիբանանի ներքին կայունութեան,
պետական կառուցուածքի եւ
հասարակական համակեցութեան
հիմնարար արժէքներուն, եւ
վստահ եմ, որ Լիբանանի կառավարութիւնը եւ հանրութիւնը, եւ ոչ
միայն
լիբանանահայութիւնը,
խստօրէն պիտի հակազդեն նման
որեւէ դրսեւորումներու դէմ։
Այդ նոյն տրամաբանութիւնն էր
Լիբանանի հայ քաղաքական երեք
կուսակցութիւններու՝ ՍԴՀԿ, ՀՅԴ եւ
ՌԱԿ համատեղ յայտարարութեան
հիմքը, ինչ որ ինքնին խորապէս
գնահատելի եւ ողջունելի երեւոյթ է:
Աւելցնեմ, որ համայնքին մէջ խուճապային տրամադրութիւններ
չկան, դեսպանութիւնը իր հերթին,
մշտական կապի մէջ է համայնքային
բոլոր կառոյցներուն հետ եւ պիտի
շարունակէ հետեւիլ հետագայ
զարգացումներուն։

¸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
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Ներքին Գործոց Նախարարութիւնը Վերցուց
Ինքնաշարժներու Թիւերու Հետ Կապուած
Սահմանափակումները
Լիբանանի Ներքին Գործոց Նախարարութիւնը Կիրակի յայտարարեց,
որ կը վերցնէ ինքնաշարժներու
թիւերու համար իս սահմանած
սահմանափակումները: Արդարեւ
այսօրուընէ սկսեալ զոյգ, թէ անզոյգ
թիւով աւարտող ինքնաշարժներն
ալ կրնան Լիբանանի տարածքին
անվարան շրջագայիլ:
Այս որոշումը արագացաւ, երբ
երէկ Լիբանանի մէջ գրանցուեցաւ
ընդամէնը չորս վարակակիր, ինչ,
որ վստահութիւն կու տայ կառավարութեան աւելի եւս բանալու
Լիբանանը քորոնա ժահրի հետ

կապուած սահմանափակումներէ:
Անշուշտ ո՛չ մէկ երաշխիք կայ, որ
ժահրը դարձեալ չի տարածուիր:
Հետեւաբար նախազգուշութիւնը
միշտ կարեւոր է:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Լոնտոնի Մէջ Անկարգութիւնները
Կը Շարունակուին

Լոնտոնի բողոքի ցոյցի ժամանակ
ցուցարարներու եւ ոստիկաններու
միջեւ տեղի ունեցած է բախում,
որու ժամանակ ցուցարարները իրաւապահներուն վրայ շիշեր նետած են,
կը յայտնէ BBC News-ը։
Հեռատեսիլի կայանը կը նշէ, որ
չնայած բոլոր նախազգուշացումներուն, բրիտանական մայրաքաղաքի կեդրոնը հաւաքուած են ցուցարարներ։ Անոնք յայտարարած են,
որ կը պաշտպանեն յուշարձանները
հակացեղապաշտական շարժման
աքթիւիսթներէն։
Նշուած է, որ ցոյցին մասնակցած
են «աջ» շարժման ներկայացուցիչներ, յայտարարելով, որ ժամանած
են Լոնտոն, որպէսզի պաշտպանեն բրիտանական պատմութեան
խորհրդանիշները։

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

Հաւաքուածներուն մէջ եղած է
նաեւ ծայրայեղ աջակողմեան
Britain First խումբի առաջնորդ
Փոլ Հոլտինկը, որ նախապէս
մեղադրուած է ահաբեկչական
բնոյթի յանցագործութիւն կատարելու մէջ։ Ան յայտարարած է, թէ եկած
է պաշտպանելու յուշարձանները։
Յիշեցնենք, որ նախապէս հակացեղապաշտական ցոյցերու ժամանակ վանտալիզմ տեղի ունեցած
էր Ուինսթըն Չըրչըլի յուշարձանի
հանդէպ։ Անյայտ չարագործները
յուշարձանին վրայ գրած էին. «եղած
է ցեղապաշտ»։
Քաղաքի իշխանութիւնները ստիպուած շրջափակած են յուշարձանը։
Կը նախատեսուի զայն տեղափոխել
թանգարան, հաւանական սպառնալիքէն պաշտպանելու համար։

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

