
ԱՄՆ պետական քարտուղար Մայք Փոմփէոն յայտարարած է, որ Ուաշինկթընը 
նոր պատժամիջոցներ կը սահմանէ Սուրիոյ դէմ «Կեսարի օրէնքի» շրջածիրէն 
ներս: Ինչպէս կը փոխանցէ ТАСС գործակալութիւնը, պատժամիջոցներու 
պիտի ենթարկուին նաեւ Սուրիոյ նախագահ Պաշար Ասատը եւ անոր կինը՝ 
Ասման:

«Այսօր ֆինանսներու նախարարութիւնը 
եւ Պետական քարտուղարութիւնը յայտա-
րարած են «Կեսարի օրէնքի» շրջածիրէն 
ներս ֆիզիքական եւ իրաւաբանական 
անձանց նկատմամբ պատժամիջոցներ 
սահմանելու վերաբերեալ 39 որոշման մասին՝ 
որպէս Ասատի նկատմամբ տնտեսական եւ 

քաղաքական ճնշում գործադրելու արշաւի մեկնարկ՝ նպատակ ունենալով 
զրկել անոր եկամուտներէ եւ պատերազմ վարելու ընթացքին ստացուող 
աջակցութենէն»,- ըսուած է Փոմփէոյի յայտարարութեան մէջ:
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 8,552,729 (1,097.2/1 միլիոն), մահացած են 455,192 (58.4/1 միլիոն), բուժուած են 4,501,547 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1,495, մահացածներ` 32, բուժուած` 944

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 18,698, մահացածներ` 309, բուժուած` 7,560
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 122,873 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 4,740

ՌԱԿ-ի Պատուիրակութիւնը Լիբանանի Մէջ 
Սէուտական Արաբիոյ Դեսպանին Այցելեց

Սիւննի Հաւանական Պոյքոթ Մը Կը Սպառնայ 
Պաապտայի Ժողովին

Պաշշար եւ Ասմաա Ասատ «Կեսարի Օրէնք»ով 
Պատժուողներու Ցանկին Մէջ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը ներկայացնող պատուիրակութիւն 
մը գլխաւորութեամբ վարչութեան ատենապետ՝ ընկ. Սեւակ Յակոբեանին, 
երէկ՝ 18 Յունիս 2020-ի կէսօրին այցելութիւն մը տուաւ Լիբանանի մէջ 
Սէուտական Արաբիոյ դեսպան՝ Ուալիտ Պըն Ապտալլահ Պուխարիին, իր 
կեցութեան վայրին մէջ:
Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան լիբանանեան եւ շրջանային քաղա-
քական իրադարձութիւնները ընդհանրապէս, ինչպէս նաեւ երկու կողմերը 
հետաքրքրող խնդիրներ:

Լիբանանի Մէջ ՀՀ Դեսպան Պրն. Վահագն 
Աթաբէկեան Այցելեց Թէքէեան Կեդրոն

Լիբանանի Մէջ ՀՀ Լիազօր եւ Արտակարգ Դեսպան Պրն. Վահագն Աթա-
բէկեան, երէկ՝ 18 Յունիս 2020-ի յետմիջօրէին այցելեց Թէքէեան Կեդրոն:

Նախագահ Միշէլ Աուն քաշ աքական 
կողմերու միջեւ խօսակցութեանց նոր 
շարք մը կը ձեռնարկէ, որ տեղի պիտի 
ունենայ յաջորդ Հինգշաբթի օր:
Նախանշաններ կան, որ երկրին Սիւննի 
ղեկավարութիւնը գլխաւորութեամբ 
նախկին վարչապետ Սաատ Հարիրիին 
տրամադրութիւն ունի պոյքոթելու այս 
խօսակցութիւնները ինչպէս ըրած էր 
անոր նախորդողին պարագային:

Նախագահական պալատի ընդհանուր տնօրէնութիւնը արդէն իսկ հրա-
ւէրները ցրուած է ժողովի հրաւիրելով խորհրդարանի նախագահը, նախկին 
նախագահներ եւ վարչապետներ ինչպէս նաեւ խորհրդարանին մէջ 
ներկայացուած քաղաքական կողմերու ղեկավարները: Խորհրդարնական 
պլոքներու ներկայացուցիչներուն հրաւէրը պիտի տայ խորհրդարանի 
նախագահը:
Նման այսպէս կոչուած «ազգային հանդիպումներ» ըստ երեւոյթին կը միտին 
երկրի մէջ տիրող ծանր իրավիճակի պատասխանատուութիւնը բաժնելու 
բոլոր կողմերուն վրայ: 
Ամէն պարագայի  բոլորին աչքերը ուղղուած են նախկին վարչապետին 
մասնակցութեան որոշումին վրայ, որուն հետ քաղաքական կողմերու 
հանդիպումները բաւական աշխուժացած են վերջին օրերուն:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ ՌԱԿ-ի Լուրեր
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Հայաստանի մէջ,  18 յունիսին, ժամը 
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է 
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան 
ընդհանուր 18 698 դէպք, որոնցմէ 
7560 ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջա-
պահութեան նախարարութեան 
Հիւանդութիւններու վերահսկման 
եւ կանխարգելման ազգային կեդրո-
նի կայքին մէջ:

Երեւանի ընդհանուր իրաւասութեան 
դատարանի Շենգաւիթի նստա-
վայրէն երէկ դուրս եկաւ ԲՀԿ 
առաջնորդ Գագիկ Ծառուկեանը: 
Այս մասին կը յայտնէ SHANTNEWS.
am-ի թղթակիցը:
«Ես կ’ըսեմ, ըսեր եմ ինչ է այսօր 
երկրի իրավիճակը: Ոչ մէկ խոստում 
չի կատարուիր երկրին մէջ: Երկիրը 
անդունդի մէջ է: Բոլորդ ալ գիտէք, 

Մեր ընթացիկ շրջանի հիմնական 
խնդիրը կը շարունակէ մնալ 
«Քորոնա» ժահրի համավարակը, 
կառավարութեան այսօրուայ 
նիստին ըսած է վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանը։
«Երէկ 665 նոր դէպք յայտնաբերած 
ենք, մենք չենք յաջողիր թիւերը 
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ՌԱԿ-ի Լուրեր

Հանդիպման ներկայ էին ՌԱԿ 
Լիբանանի շրջանակի բաղկա-
ցուցիչ կառոյցներու պատասխա-
նատուները:

Լիբանանի Մէջ ՀՀ Դեսպան Պրն. Վահագն 
Աթաբէկեան Այցելեց Թէքէեան Կեդրոն

665 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներուն Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 

18698-ի

Գագիկ Ծառուկեանի Կալանքի Հարցով 
Քննութիւնը Յետաձգուեցաւ. Այն Պիտի 

Կայացուի Վաղը Առաւօտ Ժամը՝ 10:30-Ին

Վարակակիրներու Թիւը Իջեցնելու Հանար 
Ստիպուած Պիտի Ըլլանք Աւելի Կոշտ Վարուիլն. 

Վարչապետ
Ռոպերթ Քոչարեան Ազատ Պիտի Արձակուի

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Վերաքննիչ քրէական դատարանի 
դատաւոր Արսէն Նիկողոսեան 
բաւարարեց ՀՀ երկրորդ նախա-
գահ Ռոպերթ Քոչարեանի 
պաշտպաններու` իրենց պաշտպա-
նեալի խափանման միջոցի հարցով 
վերաքննիչ բողոքը: Քոչարեան 

«Քորոնա» ժահրային հիւանդու-
թեամբ այս պահուն փաստացի 
բուժում կը ստանայ 10 728 վարա-
կակիր: Ընդհանուր առմամբ, 
կատարուած է 89 992 քննութիւն: 
Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեամբ հաս-
տատուած 665 նոր դէպք եւ  746 
առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութե-
նէն արձանագրուած է մահուան 7 
նոր դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը 
հասաւ՝ 309):
ՀՀ առողջապահութեան նախարա-
րութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդները եղած են    62, 70, 85 
տարեկան տղամարդիկ եւ 65, 79, 
64, 76  տարեկան կանայք։ 

Հանդիպումը առիթ մըն էր Պրն. 
Դեսպանին հետ քննարկելու համա-
հայկական թեմաներ եւ իր հետ 
բաժնեկցելու մեր հայրենիքին ու հայ 
ժողովուրդին վերաբերող մեր յոյսերն 
ու յոյզերը:

ազատ պիտի արձակուի գրաւի 
դիմաց:
Դատարանը որոշեց Քոչարեանի 
նկատմամբ կիրառել  2 միլիառ դրա-
մի չափով գրաւ:
Վերաքննիչ քրէական դատարանը` 
դատաւոր Արսէն Նիկողոսեանի 

բոլորդ ալ կը տեսնէք: Այսօրուայ 
վիճակը տնտեսական, ընկերային, 
քաղաքական, Ժողովուրդը սովի 
պիտի երթայ: Ոչ մէկ լաւ բան կը 
սպասուի»,- լրագրողներու հետ 
զրոյցի ժամանակ ըսած է Ծառու-
կեանը:
Գագիկ Ծառուկեանի կալանաւոր-
ման հարցի քննութիւնը պիտի 
շարունակուի այսօր , ժամը 10։30-ին։

իջեցնել ու մենք գիտենք ատոր 
պատճառը, հակահամաճարակային 
կանոնները համատարած կերպով 
չեն պահպանուիր, մենք ստիպուած 
ենք աւելի ու աւելի կոշտ վարչական 
մեթոտներ կիրառել կանոնները 
պահպանելու նպատակով», - ըսած 
է ան։

«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

նախագահութեամբ կը քննէր 
ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոպերթ 
Քոչարեանի պաշտպաններու` 
նախագահի խափանման միջոց 
կալանքը փոխելու միջնորդու-
թիւնները մերժելու մասին Երեւանի 
ընդհանուր իրաւասութեան դատա-
րանի որոշման դէմ բողոքը:
Հայաստանի երկրորդ նախագահ 
Ռոպերթ Քոչարեան կը մեղադրուի 
2008-ի նախագահական ընտրու-
թիւններէն ետք սահմանադրական 
կարգը տապալելու, ինչպես նաև 

առանձնապէս խոշոր չափերով 
կաշառք ստանալուն մէջ։ Ան կալանքի 
տակ է 2019-ի Յունիս 25-էն ի վեր։
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ԿԱՐՕ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Թագաժահրի Օրագրութիւն
(Ա. Մաս)

Զգուշ Ապրելակերպի Եւ Արժէքներու  
Հասկացողութիւն

Պատանեկան Յուշերէս
«Այս Ո՞րքան Գիր Կարդացողը Կը 

Յոգնի Հապա Գրո՞ղը»

Թագաժահրի երեւոյ-
թը ու տարածումը 
որքան ալ սահմանա-

փակումներ պարտադրեց 
անձնական‚ հասարակա-
կան ու տնտեսական ապրե-
լակերպերուն‚ ծայրայեղօրէն 
ալ ընտելացուց մարդկային‚ 
մասնաւորապէս դիմա-

տետրեան ու ուաթսափեան յարաբերութիւնները։  Ըստ երեւոյթին‚ տակաւին 
որոշ ատեն մը եւս պիտի շարունակենք ընկերային յարաբերութիւնները 
դիմակներու ետին‚ առանց ձեռնուելու‚ առանց ընտանեկան եւ բարե-
կամական այցելութիւններու‚ զրկուելով նաեւ եկեղեցական հոգեպարար 
արարողութիւններէ եւ կատարելէ ընկերային զանազան պարտակա-
նութիւններ։
Թագաժահրի երեւոյթը ոչ միայն խախտեց ամբողջ աշխարհի կարգավիճակը‚ 
այլ նաեւ տակնուվրայ ըրաւ ընկերային ապրելակերպի ու կենցաղի բոլոր 
հասկացողութիւնները։  Շաբաթներ կ՝անցնին եւ հարազատներ ու բարեկամներ 
առանց նոյնիսկ իրարու հետ տեսնուելու կը կարողանան յարաբերիլ 
հեռաձայնային եւ համակարկգչային հաղորդակցութեան միջոցներով միայն‚ 
եւ լաւագոյն պարագային ալ ֆիզիքական որոշ հեռաւորութենէ մը‚ առանց 
նոյնիսկ ողջագուրուելու‚ եւ այս բոլորը դիմակաւոր դէմքերով։
Զգուշաւոր ապրելակերպը իր հետ բերաւ նաեւ ընկերային ու գաղութային 
կեանքի նոր հասկացողութիւն‚ որուն առաջին զոհերը դարձան հասարակա-
կան կառոյցներէն ընդհանրապէս վարժարանները‚ եկեղեցիները‚ ակումբները 
եւ նաեւ տպագիր մամուլը։  Պիտի չհամարձակինք խօսքը ընել շուկայական 
կեանքի ու յարաբերութիւններու։  Որքան ալ փորձեր կատարուեցան 
եւ տակաւին ալ կը կատարուին բնականոնի մօտեցող ապրելակերպի 
հաստատումին‚ յստակ է‚ որ ոչ դիմատետրը‚ ոչ խելացի հեռաձայնը եւ ոչ 
ալ համակարգիչը պիտի կարենան “բնականոն”ի մօտեցնել մարդկային եւ 
ընկերային բոլոր տեսակի յարաբերութիւնները։  Ներկայ “պարտադրողական”  
ապրելակերպով‚ բաւական երկար ատեն կարելի պիտի չըլլայ ներկայ 
գտնուիլ ընկերային եւ մշակութային ձեռնարկներու‚ աւարտահանդէսներու‚ 
հարսանիքի եւ կամ յուղարկաւորութեան արարողութեան մը։  Պիտի 
չհամարձակինք մտածելու շարժանկարի սրահ եւ կամ ճաշարան մը այցելելու 
մասին։
Վերջին երեք ամիսներու ընթացքին վերահասու եղանք բազմաթիւ 
մահերու։  Օրաթերթային դասականացած մահազդները փոխանակուած 
են դիմատետրային մահազդներով։  Էջերով գրութիւններ եւ զիրար 
հրմշտկող լուսանկարներ‚ եւ հանգուցեալին եւ անոր վաստակին մասին 
հազիւ մակերեսային տեղեկութիւն մը։  Ի՞նչպէս չփնտռել օրաթերթային 
“հողվրտիք” ենթախորագրեալ յօդուածները։  Փոխարէնը‚ անխուսափելիօրէն 
տասնեակներով‚ միատող‚ իրարանման‚ հազուագիւտօրէն հայատառ‚ 
եւ ընդհանրապէս ալ լատինատառ ցաւակցական արտայայտութիւններ։  
Լաւագոյն պարագային կը գրառուի “Աստուած հոգին լուսաւորէ” եւ կամ 
“R.I.P.”։  Չենք փափաքիր նման ցաւակցագիրները նկատել անընդունելի 
տափակութիւններ։  Յարգելով հանդերձ ցաւակցական արտայայտութիւննե-
րու ետին գտնուող ազնիւ զգացումները‚ իսկապէս ի՞նչ է իմաստը եւ կամ 
արժէքը‚ մեքենաբար կրկնուող նոյնանման արտայայտութիւններուն։  Երբ 
մարդոց մտածումներն ու զգացումներն այնքան երանգաւորուած են‚ ի՞նչպէս 
կարելի է նոյն տարազումով (չգործածելու համար թութականման բառը) 
վշտակցութիւնները։  Տակաւին կան նաեւ արտայայտութիւններ‚ որոնք ամէն 
պարզ սովորական մահկանացուին համար ալ‚ կը գործածուին անտեղիօրէն‚ 
ինչպէս “յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի”։  Որքան փափաքելի 
պիտի ըլլար թագաժահրի պարտադիր մեկուսացումի այս օրերուն‚ մարդիկ 
գոնէ միայն հինգ վայրկեանով մէկդի դնէին իրենց խելացի հեռաձայնները 
եւ համակարգիչները‚ եւ խոկային թէ իսկապէս ի՞նչ կը պատահի‚ եւ ի՛նչ 
պիտի պատահի։

Արմաշի Յուշամատեանը
Պատանի էի, հազիւ 13 
տարեկան, երբ հայրս Եղիա 
Արզումանեան, իր գրա-
դարանէն գիրք մը  բերելով 
կը բանար եւ ինծի ցոյց կու 
տար եկեղեցականներու 
խմբանկար մը որ Արմա-
շի Դպրեվանքի առաջին 
ձեռնադրեալ եօթը հոգեւո-
րականներու հունձքը կը 
ներկայացնէր, կեդրոնը 
նստած Վերատեսուչ եւ 
ձեռնադրիչ Մաղաքիա 

Եպիսկոպոս Օրմանեան։ Կ՛ըսէր որ անոնք եօթը նորընծաներն էին Արմաշու 
Դպրեվանքին, ու «այս մէկը կը յիշեմ տեսած եմ երբ ես պատանի էի 
Էվէրէկի Ս. Թորոս եկեղեցիին մէջ», ցոյց տալով 
Բաբգէն վարդապետ Կիւլէսէրեանը, որ Անկիւրիոյ 
Առաջնորդ եղաւ, եւ յետոյ՝ Աթոռակից Կաթողիկոս 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ։
Գիրքը Արմաշու Դպրեվանքի 25-ամեակին 
յատուկ Յուշամատեան մըն էր 1914 թուին 
պատրաստուած Թորգոմ Եպիսկոպոս Գուշա-
կեանի խմբագրութեամբ որ իմ մօտ տակաւին 
կը պահուի հօրս թողած հազուագիւտ գիրքե-
րու շարքին։ Խմբանկարը տպաւորիչ էր եւ իմ 
յիշողութեան մէջ մնաց սեւազգեստ վեղարաւոր 
հայ երիտասարդ հոգեւորականներու խումբը՝ 
ձեռնադրուած 1895 թուին։                                   
Յետագային հայրս կը պատմէր թէ Համաշխար-
հային Ա Պատերազմէն տարի մը առաջ Բաբգէն 
Եպիսկոպոս Կիւլէսէրեան որպէս թեմի Առաջնորդ 
Էվէրէկ կ՛այցելէր ու եկեղեցւոյ մուտքին կը դիմաւորուէր խուռներամ 
հաւատացեալներուն կողմէ, եւ պատանի Եղիայի յիշողութեամբ, որ առաջին 
անգամն ըլլալով հայ եպիսկոպոս մը կը տեսնէր, «երբ ան ձիէն իջնելով, իր 
ոտքերու փոշին կը թօթափէր եկեղեցւոյ վրան առջեւ, եւ եկեղեցի մտնելով 
կու տար իր քարոզը»։ Հայրս զարմանալիօրէն կը յիշէր նաեւ եպիսկոպոսին 
տուած քարոզին բնաբանը՝ «մի կալ հակառակ չարին»։
 
Օրմանեան Պատրիարքի «Խոհք եւ Խօսք»ը

Շատ չանցած հայրս գիրք մը եւս ձեռքս կուտար 
որ թղթատեմ, այս անգամ Մաղաքիա Պատրիարք 
Օրմանեանի «Խոհք եւ Խօսք» անուն իր վերջին 
գիրքը։ Լաւ կը յիշեմ իմ նիհար հայերէնովս շատ 
բան չհասկնալս, էջերը արագ արագ դարձնելս, եւ 
հայատառ լատիներէն բառ մը կրկին եւ կրկին անգամ 
կարդացած ըլլալս։ Բառն էր «րեվերսուրուս»։ Երբ 
հօրս հարցուցի թէ ինչ կը նշանակէ, չեմ գիտեր 
ըսաւ։ Յետագային մտքիս մէջ արձանագրուած այդ 
բառը նախ հաստատեց փոքր տարիքիս այդ գիրքը 
եւս իրապէս ձեռքս առած ըլլալս, եւ ապա կրկին 
կարդալով ու հասկնալով անոր օրուան Սրբազան 

Պապին Կոնդակին խորագիրն ըլլալը։
Տարի մը ետք երբ Գահիրէի Գալուստեան Ազգային Վարժարանի վեցերորդ 
կարգ անցայ, տնօրէնութենէն շրջանաւարտ երիտասարդ մը Շահան 
Բագրատունի դասարան մտնելով հաղորդեց մեզի թէ արտօնուած էինք 
դպրոցին գրադարանը մտնել եւ գիրք մը առնել արձանագրելով մեր անունը, 
զայն տուն տանիլ ու կարդալ, եւ անպայման ապահով վերադարձնել 
գրադարան։ Լսեցինք իբրեւ հպարտ եւ առանձնաշնորհեալ դասարանի 
աշակերտներ, եւ սակայն կարեւորութիւն չտուինք։ 

                                                                                                   
Բաբգէն  Ա. Կաթողիկոս 

Կիւլէսէրեան



àõñµ³Ã / 19.06.2020  04

Շար. Էջ 05

Զօհրապէն Դիմանկարներ

Մշակութային Արձագանգ

Հայ մեծանուն գրող, փաստա-
բան եւ քաղաքագէտ Գրիգոր 
Զօհրապի գլուխգործոցներու մէջ 
առաձնայատուկ տեղ ունին անոր 
ստեղծած դիմանկարները: Գրի-
գոր Զօհրապի գրականութեան 
բոլոր ուսումնասիրողները անոր 
գեղարուեստական ժառանգու-
թեան մէջ գրողի նորավէպերէն 
յետոյ ամենաարժէքաւորը միշտ 
կը նկատեն իր ստեղծած գրա-
կան դիմանկարները՝ այսօր 
արդէն դասական դարձած այն 
գործերը, որոնք երբեք ձանձրոյթ 
չեն պատճառեր ընթերցումի ժամա-
նակ: Դիմանկարներ շարքին մէջ 
Գրիգոր Զօհրապ պատկերած է 
իր ժամանակաշրջանի նշանաւոր 
դէմքերը՝ բանաստեղծ, գիտնական, 
հրապարակագիր, խմբագրապետ, 
հոգեւորական, բժիշկ, մանկավարժ 
եւ ուրիշներ, որոնք այս կամ այն 
դրուագով գրաւած են գրողի 
ուշադրութիւնը: Ան չէ խնայած 
իր տաղանդը՝ բնորոշելու իր 
կողքին ապրող այն մարդիկը, 
որոնք պատմութեան մէջ մտած են 
նաեւ Զօհրապի գրականութեան 
շնորհիւ: Շատ մը գրականագէտներ 
զուգահեռներ գծած են Զօհրապի 
կերտած դիմանկարներու եւ Յակոբ 
Պարոնեանի «Ազգային ջոջեր»ու 
միջեւ՝ երկու գրողներն ալ դնելով 
արեւմտահայ գրական դիմանկար 
կերտողներու պատուանդանին 
վրայ, իբրեւ գրական դիմանկարի 
անգերազանցելի վարպետներ: 
Նկատի ունենանք, որ կան որոշ 
դիմանկարներ կը կրկնուին թէ՛ 
Պարոնեանի, թէ՛ Զօհրապի մօտ: 
Զօհրապի դիմանկարները օրին 
կազմած են պոլսահայ մամուլի 
զարդը, յետագային տեղ գտած 
են գրողի գիրքերուն մէջ: Այսպէս, 
«Ծանօթ դէմքեր» խորագրի ներքոյ 
ան կը ներկայացնէ նշանաւոր դէմքեր. 
օրինակ՝ ուսուցիչ եւ մտաւորական 
Խաչատուր Միսաքեանը, Բիւզանդ 
Քէչեանը, Եղիա Տէմիրճիպաշեանը, 
Յակոբ Գուրգէնը, Սիպիլը, Արփիար 
Արփիարեանը, Թոմաս Թէրզեանը, 
Կարապետ Գարագաշը, Յովսէփ 
Եուսուֆեանը, Գերաշնորհ Օրմա-
նեանը, տքթ. Տաղաւարեանը, Վահան 
Վարդապետ Տէր-Մինասեանը, 
Յարութիւն Մրմրեանը, Հրանդ Ասա-
տուրը, Ռեթէոս Պէրպէրեանը:
«Անծանօթ դէմքեր» խորագրի ներ-
քոյ Գրիգոր Զօհրապ նկարագրած 
է Վիեննայի Մխիթարեան միա-
բանութեան երբեմնի սքեմաւոր, 

ապա բժշկութեան վարդապետ, 
նաւատորմի բժիշկ, Առողջապա-
հական ժողովի ու կայսերական 
խորհուրդի անդամ տքթ. Գաբրիէլ 
Սեւեանը՝ իրեն յատուկ սուր 
լեզուով եւ փաստաբանական 
մօտեցմամբ փնտռելով եւ գտնելով 
լաւ յատկանիշներ, բայց վատը 
նշմարելով, չէ վարանած եւ խօսած 
է նաեւ այդ մասին:
«Մոռցուած դէմքեր» խորագրի տակ 
Զօհրապի նկարագրած հերոսը Օգսէն 
Խօճասարեանն է: Ժամանակին «մեծ 
խմբագրապետի» համարում ունե-
ցած Օգսէն Խօճասարեան յետագա-
յին մոռացութեան մատնուած էր եւ 
Զօհրապ անոր մահէն տասնհինգ 
տարի վերջ փորձած է յիշեցնել անոր 
ունեցած ծառայութիւնները:
Իսկ ահաւասիկ, «Անհետացած 
դէմքեր» խորագրով հայ մեծ գրող 
Գրիգոր Զօհրապ նկարագրած է 
Յովհաննէս Նուրեանը՝ դիւանա-
գէտ, Պետական խորհուրդի անդամ, 
Երկրագործական դրամատան 
կառավարիչ, հանրային գործիչ: 
Նուրեանի մահւան առթիւ (1900 
թ.) Գրիգոր Զօհրապ այդ գրութիւնը 
յանձնած է «Մասիս» հանդէսի 
խմբագիր Տիգրան Արփիա-
րեանին, բայց վերջինս իր իսկ 
խոստովանութեամբ, վախցած է 
գրաքննութենէն չէ համարձակած 
տպագրել: Տարիներ ետք միայն 
Զօհրապ Նուրեանի դիմանկարի 
վերանայած տարբերակը հրա-
տարակած է «Ազատամարտ»ի մէջ: 
Կը ներկայացնենք «Անհետացած 
դէմքեր» խորագրի ներքեւ զօհրա-
պեանական միակ հերոսը.
Յովհաննէս Նուրեան
Գլուխը վեր բռնած մարդ մը, միշտ վեր 
բռնած, սովորական մահկանացուի 
հետ չշփոթուելու ջանքով մը. բարձր 
հասակին վրայ լանջքը դուրս կը 
պոռթկայ, հրաւէր կը կարդայ, վրադ 
յարձակելու պէս ձեւեր կ՚առնէ։ Ամէն 
բան ոյժ ու խստութիւն կը բուրէ այս 
մարմնին վրայ, պատերազմիկ ոյժ՝ 
որուն ինքնավստահ հանգամանքը 
մէկ նայուածքով աչքի կը զարնէ 
իսկոյն։
Գործի մէջ ու խօսքի մէջ, տունը կամ 
դուրսը անփոփոխ ու միակտուր կը 
գտնես զինքը. հին ատենի ասպետ՝ 
կամ դարավերջիկ բռնաւոր՝ որ իր 
զէն ու զարդէն չի մերկանար, օրուան 
ոեւէ մէկ ժամուն յանկարծակիի 
չգալու համար։
Ոյժի, կորովի այս արտայայտութիւնը 
մարմնէն աւելի գլուխէն կուգայ, մեծ ու 
իշխող զանգուած, ալեւորած վերջերը 
-բարձր սարերու ալեւորումովը - 
որ յօժարութեամբ, դիւրութեամբ, 

վերջերը՝ քիչ մը տաղտուկով, 
կը տանի դեռ մանուածապատ 
խորհուրդներու ու վրդովուած 
խղճմտանքի մը ծանր բեռը։
Փողոցին մէջ կանոնաւոր, գրեթէ 
զինուորական քալուածք մը՝ որ կը 
ճնշէ կոխած հողը, ջանալով կարծես 
իր գարշապարին դրոշմը աղէկ մը 
տեղաւորցնել, կամ ցոյցի քալուածք 
մը՝ չմատնելու համար հոգեկան 
պարտասումը։
Ձայնին մէջ երբեմն մեղմութիւն 
մը՝ որ դիմացինին զիջում մը ընե-
լու ծանուցումը վրան կը կրէ։ 
Խօսուածքը՝ ամենէն հանճարեղը, 
ամենէն խորունկը եւ ամենէն 
նուրբը, սպառնալիքով ու գգուանքով 
խմորուած, խունկի բուրումներով, 
վարդի փայփայումներով օծուած, 
բայց նաեւ սուրերու շկահիւննե-
րով, թնդանօթներու որոտումնե-
րով շինուած սէնֆօնի, հիանալի 
ներդաշնակութիւն՝ որ զքեզ կը 
հմայէ բայց չի համոզեր։ Մարդիկ կան 
որոնք անուշութեամբ կը նուաճեն 
դիմացինը. Նուրեան անոնցմէ չէր։ 
Այս մեծ ոյժը դիմացինը կրնար 
ընկճել, երբե՛ք անձնատուր ընել։

***

Ահա՛ նկարագիրը մարդուն՝ որ 
մեր հասարակութեան գործերը իր 
անսահման ակնկալութիւններուն 
համար բացուած միակ ասպարէզն 
համարած էր։ Իր բովանդակ կեանքը 
յարատեւ ճիգ մը եղած էր ազգին 
աղէտները շահագործել, այնպիսի 
սկզբունքներու կոչում ընելով՝ որոնք 
ամենէն զարհուրելի ոճիրները արդա-
րացնելու համար յեղյեղուած են 
միայն։ Զէյթունի ապստամբութիւնը, 
Հայոց ջարդը 96-ին, իր կեանքին 
երկու ահաւոր ու արիւնոտ էջերը 
պիտի կազմեն։
Յովհաննէս Նուրեան հասարակային 
գործերու մէջ ամէն խորհուրդ ու 
աջակցութիւն արհամարհող 
կամքով մը յառաջացեր էր, միս 
մինակը, իր գիտցած կերպովը, 
որ ափսո՜ս, ամենէն մաքուրը եւ 
ազնիւը չէր, հարթելով ճամբուն 
դժուարութիւնները։
Եւ ահա օրին մէկը, սահմանադրա-
կան արշալոյսի ծագումէն շատ 
առաջ, այդ ճամբան հետզհետէ 
անձկացեր, նեղցեր էր. իր պաշտած 
միակ Աստուածը՝ Բռնապետութիւնն 
ալ երես դարձուցեր էր իրմէ։ Ազգը, 
Արփիարին ձեռքովը ապտակեր 
էր զինքը։ Ամէն կողմէն անհաշտ 
ատելութիւններու մթնոլորտի մը մէջ 
մնացեր էր։ Ոչ իսկ Բերայի Թաղական 
խորհուրդի անդամ. հեռու ամէն 
հանրային գործունէութենէ։
Ու այս անխոնջ ու աննկուն 
մարդը, մինակութեան այս ժամուն, 

յոգնութիւնը կը զգար անցեալին։ 
Իր ճամբուն՝ բոլոր երկայնքին վրայ 
յարուցած զայրոյթի աղաղակները, 
որոնք իր ականջը չէին հասած 
թերեւս, հիմա որոշ ու յստակ կեր-
պով կուգային իրեն եւ զարմացած 
ապշութեամբ կ՚իմանար, իմանալ կը 
սկսէր, որ ինքը էապէս համակրելի 
մարդ, ամենէն բուռն հակակրութիւնը 
մարմնացուցած էր իր անձին վրայ։ 
Իրեն հետ, կամ աւելի ուղիղ խօսելով, 
իրեն պէս աշխատողներուն դէմ՝ 
հասարակութեան զգացած զայրոյթն 
ու նողկանքը, միմիայն իր անունին, 
իր համբաւին վրայ կը ծանրանային, 
այն տոկուն լաստին պէս՝ որ ամէն 
բեռ կը տանի առանց ընկղմելու։

***

Գրկել մը կայ այնքան բուռն՝ որ 
գրկողին վայրկեան մը շունչ առնել 
թող չի տար։ 
Յովհաննէս Նուրեանի հանրային 
գործերու հետամտութիւնը քիչ 
մը ասոր կը նմանէր։ Իր ամէն 
գործին մէջ՝ բոլորանուիրութիւն մը, 
գաղափարի մը միայն ծառայել եւ 
ամէն բան ստորադասել մը կար 
այդ գաղափարին. խառնուածքի 
խնդիր է ասիկա. քիչ մըն ալ 
ասպարէզի անձկութեան. պզտիկ 
հասարակութեան մը պզտիկ 
պէտքերու հետ զբաղիլն է որ ա՛լ 
աւելի մեծ հոգերու դիմագրաւելու 
կարող ոյժին հետ՝ պատշաճ համե-
մատութիւն մը չ՚առներ երբեք։
Երեւակայեցէ՛ք առաջնակարգ 
խնջոյքներ պատրաստելու կարող 
խոհարար մը, ապարանքներու 
փափկաճաշակներուն գոհացում 
տուող արուեստաւոր որ էսնաֆ 
մարդու տան մէջ կերակուր եփելու 
կոչուած ըլլայ դիպուածով։ Իր 
պատրաստած կերակուրը կրնայ 
համադամ մը ըլլալ. բայց ի՜նչ օգուտ 
որ այդ տունին կարագի ու հաւկիթի 
տարեկան բոլոր պաշարը կը վատնէ։
Յովհաննէս Նուրեան մեր հասա-
րակութեան մէջ պահպանողական 
ոգին իսկ էր, ազնուապետական 
պահանջումներով լծորդուած։ Միշտ 
կը յիշէր որ ամիրայի ու անոնց լաւա-
գոյնին, Պէզճեանին շառաւիղն էր։
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***
Հեռուն գտնուող առարկայի մը 
մօտեցածիդ չափ այդ առարկան կը 
մեծնայ աչքիդ. անորոշ ու տարտամ 
կէտը՝ զոր անծայրածիր հորիզոնէն 
կը նշմարէիր, քովը հասնելուդ՝ իր 
բարձրութեանը անակնկալ չափովը 
զքեզ կ՚ապշեցնէ։ Մարդոց մէջ ճիշդ 
հակառակն է ասոր. հազուագիւտ 
են անոնք՝ որ իրենց մօտենալուդ՝ 
կրնան հեռուանց նշմարուած համե-
մատութիւններնին պահել. Նուրեան 
այդ սակաւաթիւններէն մէկն էր։
Ամէն արժանիքի տէր մարդոց պէս՝ 
դասակարգերու կուսակից էր ան։ 
Եւ ասոր համար ի սպառ անհպելին 
մնաց իրեն այն բանը՝ որուն կարօտը 
եւ անձուկը քաշեց սակայն իր բոլոր 
գործունէութեան երկար շրջանին 
մէջ, Ժողովրդականութիւնը։ Իր 
սրտին մեծ ցաւը մնաց ասիկա 
մինչեւ վերջը։ Տարօրինա՜կ բան, 
որ շատերուս համար մեծ դաս մը 
կը պարունակէ իր մէջ, այս կորովի 
անձնաւորութիւնը իր բովանդակ 
կեանքին մէջ արհամարհած ու 
անարգած այդ բանին կարօտովը 
տոչորեր էր շարունակ, առանց 
յայտնի ընելու։ Այն ցնցոտիներու մէջ 
պլլուած պչրուհին, այն պապուկ կինը՝ 
որ ստորին՝ բայց ստուար դասերուն 
համակրանքը կը կոչուի՝ միշտ երես 
դարձուցեր էր իրմէ, նուազագոյն 
արժանիքի տէր մարդոց ժպտելու 

համար։
Եւ եկո՛ւր տես որ՝ բոլոր ուրիշ 
յաջողութիւններէն, թաւիշէ 
պատմուճաններու, մուշտակէ 
վերարկուներու փերեւետումէն, 
վուշէ ճերմակեղէններու կամ բեհեզէ 
ներքնազգեստներու շրշիւններէն 
աւելի՝ այդ մուրացիկ կնկան աղտոտ 
լաթերը ախտավարակ հրապոյր 
մ՚ունէին իր աչքին։ Այդ երես 
դարձուիլը իր վերջի տարիներուն 
միակ մտատանջութիւնն էր. ամէն 
ջանք կ՚ընէր ատոր անիրաւութիւնը 
ապացուցանելու համար։ Հիմա որ 
երիտասարդութեան տարիներուն 
վերադառնալը հնարաւոր չէր ալ, 
անցեալին պատմութիւնովը սփո-
փուիլ կ՚ուզէր, իր փափաքին չհասած 
սիրահարի մը պէս։ Ունայն ճիգ՝ որ 
ազգային անէծքի մը պէս ամէն տեղ 
զինքը հետապնդող հալածանքը չէր 
կրնար զինաթափ ընել։ Եւ յանկարծ 
արցունքի կաթիլ մը կը շողար իր 
աչքերուն մէջ. այո՛, արցունքի կաթիլ 
մը, որ սրտէն կը բղխէր՝ ապառաժի 
սորսորող վճիտ ու պայծառ ջուրի 
մը պէս։

***
Իր ձայնը հանրութեան մէջ երբեք 
համակիր արձագանգ մը չունեցաւ. 
սիրուած ատենաբանը չէր ան. 
իր խիզախ խառնուածքին կը 
պարտէր այդ անյաջողութիւնը։ 
Շեշտի անկեղծութիւն մը կայ՝ որ 
կեղծիքներուն ամենէն վտանգա-
ւորն է. հասարակութիւնը իրեն 

պատշաճեցուցած էր այս ծանր 
վճիռը։ Եւ սակայն խօսակցութիւնը 
այս մարդուն՝ անհաւասարելի 
կերպով հրապուրիչ, հազար տեսակ 
ցայտումներով, անակնկալներով 
դրուագուած էր։
Աղուոր խօսելու գաղտնիքը իրն էր 
ու կը վախնամ որ իրը պիտի մնայ։
Սովորութիւնն էր իր գտնուած 
ժողովներուն մէջ պարապ ու ոչինչ 
մարդոց հետ գործակցիլ. իր անհա-
տականութիւնը աւելի վեր հանելու 
հնա՞րք մըն էր արդեօք ասիկա, 
աղուոր կնոջ մը պէս՝ որ իր փայլը 
չնսեմացնելու համար՝ իրմէ տգեղին 
հետ պտըտելու կ՚ելլէ փողոցը։ Օր մը 
դիտողութիւն ըրի իրեն։
-Այդ պարապ անձերը իրենց օգուտը 
ունին, պատասխանեց ինծի, ոչ 
թէ ինծի՝ այլ հասարակութեան 
համար. միեւնոյն գործը՝ որ մէկ 
անձէ մը պիտի բղխի, միշտ թերի 
ու սխալ մտածուած բան մը պիտի 
նկատուի, ութ կամ տասը անձի 
որոշումով մը հաստատուած՝ հասուն 
դատողութեամբ մը արտադրուածի 
դրոշմը կը ստանայ եւ վստահութիւն 
կը ներշնչէ։ Պատշգամներու տակ 
եւ իբրեւ թէ անոնց բեռը տանելու 
համար դրուած գեղեցիկ մարմարէ 
քանդակուած քարեր՝ քոնսոլներ 
կը տեսնես միշտ։ Այդ քարերը, 
պատշգամին հաստատութեան 
տեսակէտով, օգուտ մը չունին. 
ոչ ոք պիտի համարձակի սակայն 
այդ պատշգամին վրայ ելլել եւ հոդ 
կենալ, երբ օդին մէջ կախուած 
տեսնէ զայն, առանց ո եւ է նեցուկի, 
մինչդեռ այդ մարմարի քարերը իրեն 

վստահութիւն կը ներշնչեն. աչքի 
վստահութիւն՝ որ մտքինին չափ 
էական բան մըն է։
Ուրիշ օր մը, խօսքը մեր ազգա-
յիններուն իրենց վիճակին անգի-
տակցութեանը վրայ էր։
-Յանցանքը, ըսաւ մեր տուներուն մէջ 
գտնուող հայելիներունն է թերեւս, 
որոնք զմեզ իրականէն աւելի մեծ 
կը ցուցնեն։
Ու այսպէս ժամերո՜վ. ամենէն 
նրբամիտ ու հանճարեղ նմանու-
թիւններով կը պատկերացնէր իր 
խօսքը։

***
Իր կեանքին պէս իր մահն ալ ուժգին 
ու սաստիկ բան մը եղաւ։ Զինքը 
շանթահարող հիւանդութիւնը անոր 
գլխուն վրայ յարձակեցաւ, ճիշդ այն 
տեղը, ուր իր մեծ կարողութիւնը 
զետեղուած էր եւ սիրտն ու հոգին 
անգամ հաստատուած կը թուէին։
Մահը՝ սովորական ու գռեհիկ 
հիւանդութիւններու յամեցումներէն՝ 
վերջին ստորնացումէն հեռու պահեց 
զինքը. մէկ քայլափոխով կեանքէն 
մահը անցաւ անիկա։
Իրեններուն համար հարկաւ բաղձա-
լի բան մը պիտի ըլլար՝ որ զինքը 
զարնող հարուածէն վերջն ալ դեռ 
ապրէր ան գոնէ քանի մը տարի, 
նոյն իսկ կաթուածահար, նոյն իսկ 
թոթովելով լեզուն՝ սուր ու խայթիչ՝ 
զոր այնքան ճարտարօրէն գործա-
ծեց, նոյն իսկ խոնարհած՝ գլուխը, 
զոր այնքան ատեն վեր բռնած էր։
Իր ճակատագիրը չուզեց ասիկա եւ 
իրաւունք ունէր չուզելուն։

«Ժամանակ»/Պոլիս

Ուրախութեամբ կը տեղեկացնենք 
մեր ժողովուրդի զաւակներուն, որ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-
սութեան Քրիստոնէական Դաստիա-
րակութեան Բաժանմունքի հրատա-
րակութեամբ եւ Հիւսիսային Ամե-
րիկայի Միացեալ Նահանգներու 
Արեւմտեան թեմի մեկենասութեամբ, 
Անթիլիասի Մայրավանքի տպա-
րանէն լոյս տեսաւ «Ընդդէմ Եհո-
վայի Վկաներուն» հատորը մեր Ս. 
Աթոռին միաբաններէն հոգելոյս 
Տ. Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի 
աշխատութեամբ։
422 էջնոց գործը կը սկսի յիշեալ 
բաժանմունքի վարիչ Հոգշ. Տ. Զարեհ 
Վրդ. Սարգիսեանի յառաջաբանով, 
ուր կը ներկայացնէ գիրքին կենսա-
կան կարեւորութիւնը՝ ընդգծելով, որ 
առանց Աստուածաշունչին յայտնած 

վարդապետական ճշմարտու-
թիւններուն, Աստուած կատարեալ 
անծանօթ կը մնայ, եւ հետեւաբար 
հարկ է ճշմարտութիւնները ճանչնալ, 
իւրացնել եւ անոնցմով ապրիլ։
Հոգելոյս Սրբազանը կը ներկայացնէ 
«Եհովայի վկաներ» եզրը, աղանդին 
ծագման հոլովոյթն ու աշխատե-
լադաշտը, քարոզարշաւի մեթոտա-
բանութիւնը՝ վաղ ժամանակներէն 
մինչեւ վերջին շրջան։ Ասոր յաջորդող 
բաժինները՝ «Եհովայի՞ Վկաներ, Թէ 
Ստութեան Վկաներ», «Ամենասուրբ 
Երրորդութիւն. Պատասխան Եհովայի 
Վկաներու», «Եհովայի Վկաներու 
Այլափոխուած Աստուածաշունչը», 
«Ճշմարտութիւնը Եհովայի Վկա-
ներու Մասին», կը սկսին ներա-
ծականով եւ կը շարունակուին 
ենթախորագիրներու բաժնուած 

մանրամասն նկարագրութիւննե-
րով եւ վերլուծումներով՝ հիմնուած 
Սրբազանին ուսումնասիրու-
թիւններուն եւ հարուստ աղբիւրնե-
րու վրայ, որոնք ցանկագրուած են 
հատորին աւարտին։
Յիշեալ գիրքէն ունենալու համար 
կրնաք այցելել Անթիլիասի Մայրա-
վանքի գրատունը։ Ան նաեւ ունի իր 
կայքէջը՝ www.ciliciabookstore.com, 

ուրկէ կրնաք ձեր ապսպրանքները 
կատարել։
Լիայոյս ենք, որ «գիրքը ձեռք 
ձգողները զայն գրադարանին 
մէջ փոշի հաւաքելու դատա-
պարտուած դարակներուն մէջ 
չլքեն՝ այլ հոն ներկայացուած 
երկնային ճշմարտութիւնները 
նախանձախնդրութեամբ իւրացնեն»։
Բարի ընթերցում։
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Մեր դասագիրքերը հազիւ կը կարդայինք, մնաց որ յաւելեալ գիրք մըն ալ 
շալկէինք եւ տուն տանէինք։ Նոյն երեկոյեան հօրս անցողակի ըսի թէ այս 
տեսակ բան մը ըսին մեզի։
Օրմանեան Պատրիարքի «Ազգապատում»ը
Առաւօտուն հայրս ըսաւ, «եթէ գրադարան երթաս հարցուր որ «Ազգապատում» 
անունով գիրքը ունի՞ն։ Գրողն է Օրմանեան Պատրիարք»։ Ինձ համար այդ 
անունները մտովի մինչեւ դպրոց եւ գրադարան հասցնել շատ դժուար պիտի 
ըլլար։ Միայն մականուններու նմանութիւնը միտքս պահելով եւ Օրմանեան 
անունը մտաբերելով հասայ եւ գրադարանի օրիորդին հարցուցի եթէ այդ 
անունով գիրք մը ունէին թէ ոչ։ Փնտռեց ցանկին մէջ եւ ըսաւ որ կայ։ Բերաւ 
հսկայ հատոր մը։ Ինք զարմացաւ, ես սարսափեցայ։

«Այս խոշոր գի՞րքը պիտի կարդաս։ Տո՞ւն պիտի 
տանիս։ Ապահով կրնա՞ս վերադարձնել»։ Ուզեմ 
չուզեմ շալկեցի գիրքը, տուն տարի, եւ հօրս 
յանձնեցի իր ուզած եւ չտեսած Օրմանեան 
Պատրիարքի «Ազգապատում»ի հատորներէն 
մին։ Հիացած, հայրս սկսաւ թղթատել մեծ գիրքը, 
«ա՛յս է եղեր Ազգապաումը, ի՝նչ մեծ գիրք է», եւ 
ես հերոսաբար կը հետեւէի անհամբեր թէ ինչ 
նկարներ պիտի տեսնէի։ Էջերը կը թաւալէին, 
ոչ իսկ մէկ պատկեր այդ խոշոր հատորին մէջ։ 
Գիրով գիր, մինչ հայրս հիանալով կը կարդար 
տող մը ասկէ տող մը անկէ, եւ ատեն մը ետք 
ըսաւ՝ 
«Այս ո՞րքան գիր, կարդացողը կը յոգնի, հապա 
գրո՞ղը»։ Գիրքը մի քանի օր տուն մնաց եւ հայրս 

ըսաւ զգուշութեամբ վերադարձնել զայն գրադարան։ Կը կարծեմ թէ այդպէս 
ալ ըրի։ Սակայն ինք չկարծեց որ սա «մեր տղան», ինչպէս Էվէրէկցիները 
սովոր են ըսել, օր մըն ալ այդ «Ազգապատում»ը շարունակողը պիտի ըլլար 
յիսնամեակ մը ետք, անձամբ պիտի շարեր անհատնում գիրերը, ինք պիտի 
չյոգնէր գրելէն եւ շարելէն, սակայն պիտի յոգնեցնէր զայն ընթերցողը։
 
«Ազգապաում»ին Շարունակութիւնը
Լուռ մարգարէութիւն մըն էր կարծես եղածը։ Հայրս ապրեցաւ մինչեւ 87 տարե-
կան եւ սակայն չհասաւ տեսնելու Տէր Զաւէնին, իր զաւկին աշխատասիրու-
թիւնը որ երեք ստուար հատորներով կազմեց շարունակութիւնը Օրմանեան 
Պատրիարքի երեք մեծածաւալ հատորներուն։ Նոր հատորներուն իսկական 
նախաբանը «գրողը» հայրս եղաւ։ Ուրկէ՛ ուր։
Անցած է քսանամեակ մը երբ առաջին հատորը լոյս տեսաւ, որուն յաջորդեց 
երկրորդը, եւ աւելի ուշ՝ երրորդ գիրքը, միասնաբար կազմելով քսաներորդ 
դարու Հայ Եկեղեցւոյ եւ ազգին փոթորկալից պատմութիւնը, հալածանք, 
ցեղասպանութիւն, Սովետական բռնատիրութիւն, բռնագաղթ, յետոյ աւելի 
թոյլատու վիճակ եւ վերջապէս պետական անկախութիւն։ Այս բոլորը հետեւո-
ղութեամբ մեծանուն պատմաբան Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Օրմանեանի 
«Ազգապատում»ին որպէս միացեալ Դ Հատորը՝ գլխակարգութեամբ չորս 
մեծագործ Հայրապետներու՝ Գէորգ Ե Սուրէնեանց, նահատակ Խորէն Ա 
Մուրատբէկեան, Գէորգ Զ Չորեքճեան եւ Վազգէն Ա Պալճեան Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսներու։
Նորագոյն երեք հատորները հրատարակուեցան Ամերիկայի Հայոց Արեւելեան 
Թեմի հովանաւորութեամբ, Հայրապետական Օրհնութեան Գիրովը Ամենայն 
Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ Կաթողիկոսի, հրամանաւ Թեմի Առաջնորդ Տ. Խաժակ 
Արքեպիսկոպոս Պարսամեանի եւ մեկենասութեամբ «Զգօն Եպիսկոպոս 
Տէր Յակոբեան» գրական հիմնադրամին։

Պատանեկան Յուշերէս
«Այս Ո՞րքան Գիր Կարդացողը Կը Յոգնի Հապա Գրո՞ղը»
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Հայաստանի Հանրապետութեան Հպարտ Քաղաքացիք

Երկու տարիէ ի վեր սա նախադասութիւնը գորովանքով, ուռած-փքած 
կ՚արտաբերէ գրեթէ ամէն քաղաքացի։ Մարդոց բազմաչարչար ու 
յոգնատանջ դէմքերուն լիարժէք ժպիտ մը գոյացած է՝ յաղթական։ 

Արեւուն տակ փայլատակող կարկաչահոս աղբիւրի պէս աչքերնին կը շողայ։
Իւրաքանչիւր հպարտ քաղաքացի զինքը կը զգայ հերոս, արժանի զաւակն իր 
երկրի. «Ի վերջոյ չարը խափանեցինք։ Մեր դժբախտութեան ու չքաւորութեան 
պատճառ հանդիսացողներու մեծամասնութիւնը՝ այլեւս կը փտի բանտերու 
չոր խուցերուն մէջ։ Այդ սրիկաները, ստոր արարածները արժանի չեն 
երբեւէ արեգակի երեսը տեսնելու…»։ Եւ կրկին հնդկահաւի պէս փքելով կը 
պարծենայ. «Ես եմ տէրը իմ երկրի»։
Կը վանկարկէ պետ-ական-ութիւն բառը. «Ը՜հը… անունը ինքնըստինքեան կը 
յուշէ, թէ նախ պէտք է ըլլաս պետ՝ ղեկավար, կառավարիչ։ Ժողովուրդը քանի 
մը տարիով ինքզինքին համար կը վարձակալէ ընդհանուր կառավարիչ մը՝ 
նախագահ։ Վերջինս ալ իր հերթին, ժողովուրդի դրամներով երկարաժամկէտ 
կամ կարճաժամկէտ կը վարձակալէ օգնականներ՝ նախարարներ, տնօրէններ… 
Անոնք կ՚աշխատին յանուն մեր օգուտի, մեր ապագայի։ Իսկ ի՞նչ կը մնայ 
մեզի. տուներուն մէջ բազմոցին փռուած, հեռակառավարման վահանակը 
մեր ուռած փորերուն յարմարեցուցած, վերահսկել մեր վարձակալներու 
անխոնջ աշխատանքը։ Վա՜յ անոր, որ կը փորձէ թերանալ իր աշխատանքի 
մէջ։ Ժողովուրդը իսկոյն եւեթ կը գործադրէ «ական» մասնիկը։ Հենց սկսին 
վրիպելու, պիտի պայթեցնենք՝ ոչնչացնելով, «ութիւն» վերջածանցի վերածե-
լով տուալ վարձկալը։ Անոնց պարտքն է շէնացնել, զարգացնել մեր երկիրը, 
ժողովուրդին ապահովելով բարեկեցիկ ու ապահով կեանք…»։
Սա տրամաբանութեամբ Հայաստանի մէջ ամէն օր կ՚արթննայ գրեթէ երկու 
միլիոն թագաւոր ու թագուհի։
Թագաւորները կ՚ելլեն փողոց կամ աշխատանքի։
Քալելով կ՚անցնի աղբակոյտի մը քովէն։ Անդուռն տեսարանէն, օդի մէջ 
տարածուող գարշահոտէն դէմքը ծամածռելով կը փնթփնթայ. «Թո՛ւ, ձեզ մարդ 
ըսողին։ Այս ինչ շնորհք է։ Քաղաքապետարանի աշխատանքը մատնուած 
է բարձիթողի վիճակի։ Չէէ՜, չէ… երկիրը երկիր չէ»։ Քանի մը մեթր անդին, 
ծխախոտի վերջին ծուխը մինչեւ թոքերուն խորքը քաշելով՝ մնացորդը կը 
նետէ գետին։ Ահաւասիկ, կոկիկ հագուած երիտասարդ մայրիկ մը։ Փոքրիկը 
իր ձեռքի թխուածքաբլիթը ուտելով թուղթը պատահաբար կը նետէ գետին։ 
Սա նկատելով մայրը զայրացած կշտամբէ մանուկը.
-Ինչո՞ւ գետին կը նետես։ Խոզ ես, ինչ է։

Երեխան մօր կծու խօսքերէն ազդուած՝ փորձեց ետ դառնալ եւ թուղթը 
նետել աղբաման.
-Այլեւս նետած ես։ Գետին նետածը չեն բարձրացներ։
Այս տեսարանին կը հետեւէին դիմացի նստարանին թառած քանի մը դեռատի 
պատանիներ։ Կարծես բոլորը երկուորեակ եղբայրներ ըլլան։ Միեւնոյն 
սանրուածքով, արեւային սեւ ակնոցներով, սեւ սրածայր կօշիկներով, սեւ 
տաբատով ու շապիկով։
Ընկերներով հաւաքուած էին ճեմապարտէզի մէջ՝ ճիշդը սխալէն տարանջա-
տելու համար։ Անոնցմէ երեքը նըս-տարանին թառած կը չրթէր արեւածաղիկ, 
մէկը գետնին կքած դիրքով, ակնոցը հասցուցած քթի ծայրին՝ չորս կողմը 
կը դիտէր։ Իսկ հինգերորդը՝ ի դէպ ամենաբարձրահասակը, ոտքի վրայ, 
խիստ մտազբաղ անընդմէջ կը թքնէր գետին։ Վերջապէս հորիզոնին երեւաց 
երիտասարդուհիի մը ուրուագիծը։ Պատանիները խանդավառուեցան։ 
Աչքերնին տնկած հայեացքով դիմաւորեցին ու ճանապարհեցին ամօթխած 
աղջիկը, ետեւէն ալ փսփսալով շռայլեցին քանի մը հաճոյախօսութիւններ։
Բանէ մը անտեղեակ, սահմանափակ մտածելակերպով ու աշխարհահայեաց-
քով կանայք կը շտապեն առեւտուրի։ Չորս հոգինոց ընտանիքի համար 
կը գնէ հինգ հաց՝ տան մէջ կայ երեք տղամարդ, որ պէտք է առողջ ու 
կուշտ սնանին. դդմաճ, իւղ, պանիր, քանի մը քիլօկրամ շաքարաւազ՝ 
առաւօտեան նախաճաշին քաղցր թէյի համար, սուրճ, ամուսինին 
ծխախոտ, իսկ մանկահասակ երեխաներուն քանի մը հատ տուրմ ու 
թխուածքաբլիթներ։ Աւա՜ղ մսեղէնի ու պտուղի համար գումար չմնաց… 
Իսկ խոժոռ դէմքով վաճառորդուհին այս ամէնը կը տեղաւորէ հինգ-վեց 
կերպընկալէ տոպրակներու մէջ.
-Եթէ կարելի է երկու տոպրակ խնդրեմ՝ աղբ թափելու համար։
-Ոչ, կարելի չէ։ Ասոնք կը պարպես, մէջը աղբ կը լեցնես, անտարբերութեամբ 
կը պատասխանէ անդուռն վաճառորդուհին։
Բախտն այսօր արեգակի հետ միասին ժպտաց շինարարական հրապարակի 
մէջ աշխատող բանուորներուն։ Վարպետն ու ճարտարապետը այսօր քանի 
մը ժամով ուշ պիտի մնան։ Այսպիսի հնարաւորութիւն հազար տարին անգամ 
մը կ՚ընձեռուի։ Շուտափոյթ քանի մը պարկ աւազ ու կրաղիւս վաճառեցին 
ծանօթի մը։ «Ո՛չ, սա գողութիւն չէ։ Ամէն մարդ ալ կ՚ընէ, ոմանք աւելի շատ կը 
տանին։ Երէկ Սուրիկը կէսգիշերին թաքուն եկաւ եւ ինչքան կրցաւ տարաւ… 
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Ինչքան որ հուր կայ իմ սրտում - բոլորը քեզ,
Ինչքան կրակ ու վառ խնդում - բոլորը քեզ.-
Բոլո՜րը տամ ու նուիրեմ, ինձ ո՛չ մի հուր թող 
չմնայ,
Դո՜ւ չմրսես ձմռան ցրտում, - բոլո՜րը քեզ...

ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Հայաստանի Հանրապետութեան Հպարտ Քաղաքացիք

Յանցաւորը մենք չենք՝ պետութիւնն է։ Թող 
ապրելու համար բարեկեցիկ պայմաններ ստեղծէ 
ժողովուրդի համար, որպէսզի մենք ստիպուած 
չըլլանք նման միջոցներու դիմելու»։ Երեկոյեան 
իր խղճին հաշուետուութիւն տուած ատեն 
կ՚արդարանայ անոնցմէ մին։
Նմանատիպ մարդիկ երբեւէ անկարող են ըմբռնե-
լու, թէ «պետականութիւն» բառի «պետը» կը 
նշանակէ ըլլալ պիտանի՝ երկրիդ ու շրջապատիդ։ 

Այնուհետեւ պէտք է ըլլաս «ական» երկիրդ 
պաշտպանելու, զարգացնելու համար։ Լաւ գրիչը, 
իմաստուն միտքը, հանճարեղ գաղափարը, սիրոյ 
խոստովանութիւնը, հոգատար վերաբերմունքը 
կրնայ ըլլալ ական։ Իսկ «ութիւնը» պարզապէս 
յիշեցում մըն է այն մասին, թէ կեանքի վերջին 
կանգառին մեզմէ իւրաքանչիւրը պիտի հաւասարի 
սա վերջածանցին։ Սակայն խիստ ցանկալի է՝ 
մինչեւ վերջածանցին անցնիլը ուղղորդուիլ ճիշդ 
բառարմատներով։

Վարչապետը նշած է, թէ եթէ քաղաքացին դիմակ 
չի կրեր եւ ոստիկանը կը մօտենայ անոր ու 
կ’արձանագրէ, որ չունի նաեւ փաստաթուղթ, 
այդ պիտի համարուի երկու առանձին վարչական 
իրաւախախտում ու երկու առանձին վարչական 
վարոյթով պիտի արձանագրուի։

Յունիս 16-ին տեղի ունեցաւ Սուրիոյ Արաբա-
կան Հանրապետութեան մէջ մարդասիրական  
առաքելութիւն իրականցանող խումբի հերթա-
փոխը:
Այս մասին «Եռագոյն»ը կը տեղեկանայ Մարդա-
սիրական ականազերծման եւ փորձագիտական 
կեդրոնէն:
Ականազերծողներէ եւ բժիշկներէ բաղկացած 
հերթական խումբը, ռուսիոյ գործընկերներու 
աջակցութեամբ մեկնած է Հալէպ եւ մինչեւ 
Հոկտեմբեր այնտեղ պիտի իրականացնէ իր 

«Մենք նաեւ կ’արձանագրենք, որ պետական 
բոլոր այն մարմինները, որոնք գործ ունին 
քաղաքացիներու հետ, անոնք պարտադիր 
հերթերը պէտք է կարգաւորեն ոչ միայն տարածքին 
մէջ, այլեւ՝ տարածքէն դուրս», -ըսած է ան։
Վարչապետը համապատասխան յանձնարական 
ուղարկած է, սակայն պէտք է նաեւ վերահսկել 
վիճակը։

Վարակակիրներու Թիւը Իջեցնելու Հանար Ստիպուած 
Պիտի Ըլլանք Աւելի Կոշտ Վարուիլն. 

Վարչապետ

ՀՀ Մարդասիրական Առաքելութեան 5-րդ Խումբը 
Յունիս 16-ին Մեկնած է Սուրիա

առաքելութիւնը: Համաձայն հակաականային 
գործողութիւններու միջազգային չափորոշիչնե-
րուն 5-րդ խումբի սակրաւորները, անցնելով 
ուսումնական նախավարժանք, պիտի սկսին 
դաշտային աշխատանքներու:
Իսկ Մարդասիրական առքելութիւն իրականացնող 
4-րդ խումբի ականազերծողներն ու բժիշկները, 
թէեւ Սուրիոյ մէջ COVID-19 քննութիւն յանձնած 
են եւ ստացած են բացասական պատասխան եւ 
վերադարձած Հայաստան, սակայն համաձայն 
Պարէտի որոշման` 14 օր պիտի ինքնամեկուսանան:
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ՄԱՀԱԶԴ

ԹԱԳՈՒՀԻ (ՏԷԻՐՄԷՆՃԵԱՆ) ՊԱՂՉԷՃԵԱՆ
(Ծնեալ՝ Հոկտ. 26, 1947ին, Պէյրութ, Լիբանան)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ 
կնոջ, մօր, մեծ մօր, քրոջ եւ հարազատին՝ Թագուհի 
Պաղչէճեանի մահը, որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 
16  Յունիս, 2020ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի 
կատարուի երեքշաբթի, 23 Յունիս, 2020ին, 
առաւօտեան ժամը 10ին, Կլէնտէյլի Ս. Աստուա-
ծածին եկեղեցւոյ մէջ,  500 S. Central Ave., ապա 
թաղումը՝ ժամը 11:15ին, Hollywood Hills Forest Lawn գերեզմանատան 
մէջ:

Սգակիրներ՝
Ամուսինը՝ Յակոբ Պաղչէճեան
Դուստրը՝  դոկտ. Սիւզի եւ Րաֆֆի Օհանեան եւ զաւակները՝ Արամ 
եւ Շանթ                
Զաւակը՝ Վիգէն Պաղչէճեան
Քոյրը՝ Մարի Ճապուրեան եւ զաւակները
Քոյրը՝ Սիլվա  եւ Ռոպէր Խուրի եւ ընտանիք
Քոյրը՝ Սօսի եւ Հայսամ Հատտատ եւ զաւակները
Մօրաքոյրը՝ Նոյեմի Խաչերեան եւ զաւակները
Խնամին՝ Խաչիկ եւ Ատրինէ Օհանեան եւ զաւակները
Եւ համայն Տէիրմէնճեան,Պաղչէճեան, Օհանեան, Ճապուրեան, Խուրի, 
Հատտատ, Խաչերեան, Մարաշլեան, Գարայեան, Գարագաշեան, 
Պապիկեան ընտանիքները, հարազատներն ու բարեկամները:

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութինները կը խնդրուի կատարել 
Ռոզ եւ Ալէքս Փիլիպոս Ազգային վարժարանի՝ «Թագուհի Պաղչէճեան 
Կրթական Հիմնադրամին»։

Սկիզբը Էջ 01

¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

Լրատուութեան Գործընկեր

ՄԱՀԱԶԴ

միջոցներով

կատարուեցաւ

Նշուած է նաեւ, որ պատժամիջոց 
պիտի սահմանուի Ասատի եւ անոր 
կնոջ նկատմամբ: Ամերիկեան 
նոր պատժամիջոցները, որոնք կը 
սահմանուին այսպէս՝ «Կեսարի 

Շրջանային Èáõñ»ñ

Պաշշար եւ Ասմաա Ասատ «Կեսարի Օրէնք»ով 
Պատժուողներու Ցանկին Մէջ

օրէնք»ի կամ Սուրիոյ քաղաքա-
ցիներու պաշտպանութեան օրէնքի 
(CAESAR Syria Civilian Protection Act) 
շրջագիծէն ներս, չեն տարածուիր 
մարդասիրական օգնութիւն տրա-
մադրելու գործընթացի վրայ:


