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Հաւանական Պոյքոթ Մը Կրնայ Յետաձգել
Պաապտայի Հանդիպումը

Բոլոր կողմերու հանդիպման նախագահի նախաձեռնութիւնը կրնայ
յետաձգուիլ հաւանական պոյքոթներու պատճառով:
Նշենք, որ հանդիպումը սկզբունքով տեղի պիտի ունենայ յառաջիկայ
Հինգշաբթի:
Մինչեւ հիմա ամենահաւանական պոյքոթողները պիտի ըլլան Մուսթաքպալ
պլոքը եւ նախկին վարչապետները:

560 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը 20268-ի
Հայաստանի մէջ, 21 յունիսին, ժամը
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած
է «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 20 268 դէպք,
որոնցմէ 9002ը` 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 10 802 վարակակիր:
Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 95 754 քննութիւն:
Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ հաստատուած
560 նոր դէպք եւ 148 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 18 նոր
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 350):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 81, 57, 81, 66, 61, 73, 84, 65, 72, 51, 57 տարեկան
տղամարդիկ և 62, 65, 64, 55, 48, 90, 87 տարեկան կանայք:

Լիբանանի մէջ 51 Նոր Վարակակիր Երէկ
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Պէյրութի Վ. Թէքէեան Վարժարանը
Ճակատագրական Հանգրուանի Առաջ
Ամերիկայի Թէքէեան Մշակութային
Միութիւնը 60,000 Տոլար Կը Յատկացնէ Վարժարանին

Մէկ օրուայ մէջ հաստատուած քորոնա ժահրով վարակակիրներու թիւը
երէկ վտանգաւոր մագլցում մը արձանագրեց երբ Առողջապահութեան
նախարարութիւնը յայտարարեց 51 թիւը:
Այս մագլցումը միշտ երկիրը կը պատրաստուի 3 ամիսէ կանգ առաջ իր
օդակայանը բանալու:
Նշենք, որ 51 վարակակիրներէն 32ն դուրսէն եկողներու շարքերէն են:
Այս զարգացումը նաեւ եկաւ Լիբանանի մէջ գործող մնացեալ հաստատութիւններու՝ գիշերային ակումբներ, հասարակաց խաղավայրեր, եւ այլ
վայրերու բացումի նախօրէին:

Լիբանանի երբեմնի բարգաւաճ համայնքը այս օրերուն կը դիմագրաւէ
գոյութենական լուրջ տագնապ:
Սփիւռքի համայնքներու փոխ-օգնութեան սկզբունքով՝ մեր համայնքները
պարտին ձեռք մեկնել Լիբանանի հայ համայնքին. մանաւանդ որ այդ
համայնքը տասնամեակներու ընթացքին մտաւորական, կրթական
գաղափարական սնունդ մատուցած է Արեւմուտքի տկարացող գաղութներուն, կենսաւորելով անոնց վերապրումի պայքարը այլասերման դէմ:
Վերջին տասնամեակներուն զգայացունց տագնապներէ անցաւ լիբանանահայութիւնը, արագացնելով արտագաղթը եւ տկարացնելով
համայնքը:
Շար. Էջ 02

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը,
պսակաձեւ
նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Շար.
Շար.
Էջ
02
02
Շար. Էջ
Էջ
02
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 9,024,499 (1,157.8/1 միլիոն), մահացած են 469,386 (60.2/1 միլիոն), բուժուած են 4,615,989 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,587, մահացածներ` 32, բուժուած` 1068
Շար. Էջ 02
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 20,268, մահացածներ` 350, բուժուած` 9002
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 115,944 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 3,120
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Գագիկ Ծառուկեան Պիտի Չկալանաւորուի
Երեւանի ընդհանուր իրաւասութեան
դատարանի Շէնգաւիթի նստավայրին մէջ դատաւոր Ռոպերթ
Պապոյեանը մերժած է «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութեան
առաջնորդ Գագիկ Ծառուկեանի
կալանքի միջնորդութիւնը։ Այսպիսով, Գագիկ Ծառուկեանը պիտի
չկալանաւորուի։
Գագիկ Ծառուկեանին մեղադրանք
առաջադրուած է ՀՀ քրէական

օրէնսգրքի 154.2-րդ յօդուածի 2-րդ
մասի յատկանիշներով՝ ընտրակաշառք տալու համար։ Ան չընդունիր
իրեն առաջադրուած մեղադրանքը։
16 Յունիսին Ազգային ժողովը փակ
քուէարկութիւններով հաւանութիւն
տուած էր պատգամաւոր Գագիկ
Ծառուկեանը անձեռնմխելիութենէն եւ ազատութենէն զրկելու վերաբերեալ ՀՀ Գլխաւոր դատախազի
միջնորդութիւններուն:

Գառնիկ Անանեան

«Ամէն Ինչ Արդէն Կ’անցնի Բարոյականութեան Սահմանը»
Սերժ Սարգսեանի Կոշտ Անդրադարձը
NEWS.am-ի
հարցումին,
թէ
ինչպէ՞ս կը մեկնաբանէ ՀՀ երրորդ
նախագահ՝ Սերժ Սարգսեանը,
լրատուամիջոցներէն
մէկուն
միջոցով Արցախի նախագահ
Արայիկ Յարութիւնեանի ըրած
այն յայտարարութիւնը, ըստ որու`
2016-ին Ստեփանակերտի երկինքը
անպաշտպան էր, իսկ այժմ ամբողջ
Արցախը պաշտպանուած է, Սերժ
Սարգսեան պատասխանած է.
«Եթէ բանակին մէջ այսօր ինչ որ
բան բարելաւուած է, ինչ որ բան
աւելի լաւ է, քան երէկ էր, ես միայն
ուրախ եմ եւ երբեք ու երբեք ցեխ

չեմ շպրտեր հայոց բանակին վրայ,
կասկածի տակ չեմ դներ անոր
պաշտպանունակութիւնը, ինչպիսին ալ ըլլան օրուայ քաղաքական
իշխանութիւններու ցանկութիւնները
կամ քմահաճոյքները:
Որովհետեւ ով որ գոնէ փոքր
պատկերացում ունի բանակաշինութեան մասին, պէտք է, որ
հասկնայ, թէ ինչ ըսել է տարուէ
տարի բանակի պաշտպանունակութեան մակարդակը բարձրացնելը,
սպառազինութիւնը արդիականացնելը, բանակը հզօրացնելը,
որովհետեւ միայն ոչինչէն, այն ալ`

պատերազմի ժամանակ քարը
քարի վրայ դրած, ծանրագոյն
պայմաններուն
զօրահաւաք
կազմակերպած, կամաւորական
ջոկատներէն կանոնաւոր բանակային ստորաբաժանումներ հիմնած,
հակառակորդի դէմ գոյապայքարի ծանրագոյն ժամանակաշրջանին բանակի սպառազինութեան,
հագուստի, սնունդի ու վառելիքի
հարցերը լուծած մարդիկ կը
հասկնան ըսածս, որոնց աչքի առջեւ
ծնած եւ կայացած է բանակը:
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Պէյրութի Վ. Թէքէեան Վարժարանը Ճակատագրական Հանգրուանի Առաջ...
Սկիզբը Էջ 01
Իբրեւ հետեւանք այդ տագնապներուն ծանրօրէն տուժեց կրթական համակարգը: Փակուեցան
կարգ մը վարժարաններ իսկ
Հ.Բ.Ը.Միութիւնը իր հինգ վարժարանները համախմբեց մէկ վարժարանի յարկին տակ. նոյնը պատահեցաւ Ազգային իշխանութեան
(եկեղեցւոյ) դպրոցներուն:
Պէյրութի Թէքէեան վարժարանը որ
70 տարիներէ ի վեր կը գործէ Պուրճ
Համուտի հայաշատ շրջանին մէջ,
իր հերթին տուժեց ծանրօրէն՝
աշակերտութեան նօսրացման
հետեւանքով: Սակայն, շնորհիւ
ծնողներու եւ հոգաբարձութեան
հերոսական ճիգերուն, ինչպէս նաեւ
ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի
հովանաւորութեան վարժարանը պահպանեց իր գոյութիւնը:
Ամերիկայի Թէքէեանի շրջանակը
եւս բերաւ իր լայն աջակցութիւնը
վարժարանին, որ բազմաթիւ
ուսեալ սերունդներ պատրաստեց
սփիւռքի հայութեան համար:
Այսօր, քորոնաժահրի համաճա-

րակը, միացած Լիբանանի քաղաքական ու տնտեսական տագնապին,
ամբողջութեամբ անդամալուծած է
հայ համայնքը:
Այս ծանր պայմաններուն ներքեւ ԹՄՄ
Հիմնադիրներու Մարմինը, Պէյրութէն
սիրալիր կոչ մը ուղղած է Ամերիկայի
եւ Գանատայի ԹՄՄի Կեդրոնական
Վարչութեան, ինչպէս նաեւ համայն
հայութեան փրկելու վարժարանը
անխուսափելի վախճանէ մը:
ԹՄՄի Կեդրոնական Վարչութիւնը
արդէն փութաց փոխանցել 50,000
ամերիկեան տոլարի գումար մը:
Արդէն նախապէս 10,000 տոլար
փոխանցուած էր դպրոցին: խոստանալով շարունակել իր օժանդակութիւնը՝ կենդանի պահելու համար
այս կրթական փառաւոր հաստատութեան գոյատեւումը:
Այսօր պահն է նաեւ զօրակոչի
ենթարկելու Թէքէեան վարժարանի նախկին սաներն ու շրջանաւարտները որ վերյիշեն իրենց
երբեմնի կրթական մայր օճախը եւ
փութան կարելի չափով երկարաձգել
անոր գոյութիւնն ու առաքելութիւնը:
Այս կոչը հաւասարապէս ուղղուած

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

պէտք է նկատել բոլոր կրթանուէր
հաստատութեանց եւ բարերար
անհատներու որ տէր կանգնին
այս կրթական օճախին, որ գոյութենական սիւներէն մէկը հանդիսացած է 70 տարիներէ ի վեր,
հայաշատ Լիբանանի մէջ:
Բոլոր տրազերծ նուիրատուութիւնները կարելի է առաքել
Թէքէեան Մշակութային Միութեան
հետեւեալ հասցէին՝ 755 Mt. Auburn
Street, Watertown, MA 02472, USA,
tekeyan@aol.com, 1-617-924-4420:
Հանգանակուած գումարները
պիտի բարդուին Կեդրոնական
Վարչութեան ապագայ յատկացումներուն եւ ամբողջութեամբ
պիտի տրամադրուին Պէյրութի
Վահան Թէքէեան վարժարանին:
Թէքէեան Մշակութային
Միութեան
Միացեալ Նահանգներու Եւ
Գանատայի
Կեդրոնական Վարչութիւն
Պոստոն, Յունիս 20, 2020

Գառնիկ Անանեան (22 Յունիս 1934, Իջեւան — 20
Նոյեմբեր 2007, Երեւան)
հայ գրականագէտ, հրապարակախօս, բանասիրական
գիտութիւններու մասնագէտ,
(1986), Երեւանի պետական
համալսարանի լրագրութեան
հիմնարկի հիմնադիր դեկան,
2006-ից Ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, ԽՍՀՄ
գրողներու միութեան անդամ
1974-էն։
Ծնած է Իջեւանի մէջ։ 1958ին աւարտած է Երեւանի
համալսարանի բանասիրական
հիմնարկը։ 1958-1959-ններուն
աշխատած է Իջեւանի «Լենինեան ուղիով» շրջանային թերթին մէջ, 1960-1961-ններուն՝
ՀԼԿԵՄ Իջեւանի շրջկոմին մէջ
որպէս առաջին քարտուղար։
1962-1965-ններուն սորված է
Երեւանի համալսարանի յետընթացաւարտին մէջ։
1965-էն սկսեալ դասախօսած է
Երեւանի համալսարանին մէջ։
1965-ին «Հայ գեղարուեստական գրականութիւնը եւ
քննադատութիւնը «Մուրճ»
ամսագրին մէջ (90-ական
թուական)» թէմայով աւարտաճառ պատրաստած է եւ ստացած է բանասիրական գիտութիւններու թեկնածուի աստիճան: 1982-ին «Եղիշէ Չարենց
(կեանքի եւ ստեղծագործութեան պրոպլեմներ)» թէմայով
աւարտաճառ պատրաստած
է եւ ստացած է (1983) բանասիրական գիտութիւններու
դոկտորի աստիճան։
1977-1985-ններուն
եղած
է Երեւանի համալսարանի
հրատարակչութեան վարիչը։
Նախաձեռնողն է «Ուսանողի
գրադարան», «Հայագիտական հետազօտութիւններու
մատենաշար»,
«Քրեստոմատիա» շարքերու։ 1985
-1996-ններուն եղած է ԵՊՀ
բանասիրական հիմնարկի
աւագերէցը, ապա լրագրութեան ամպիոնի հիմնին վրայ
ստեղծած է լրագրութեան
հիմնարկը, որուն աւագերէցն
էր մինչեւ մահ։
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Տեսակէտ

Օսմանեան Գրաւումի 600ամեակ
Սելճուքեան Գրաւումի 1000ամեակ
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
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ուլթան Էրտողան (… կանխածի՞ն), յաճախ իր փարանոյա-ն
սանձազերծելով, կը սոնքար թէ ինք ժառանգորդն է
օսմանցիներուն եւ սելճուքներուն, եւ մեծ շուքով պիտի
նշէ Կոստանդնուպոլսոյ գրաւումին 600-ամեակը՝ 2053 թուին, եւ
սելճուքներու Ա. Յաղթական արշաւանքին 1000-ամեակը՝ 2071 թուին։
Կ՚երեւի թէ՝ վերջերս, ան կորսնցուցած է լաւատեսութիւնը
իր հեռանկարներուն նկատմամբ։ Անհամբերացած ու
մեծ շտապողականութեամբ, յանկարծ որոշեց մեծ շուքով նշել
Կոստանդնուպոլսոյ գրաւումին 567-րդ տարեդարձը՝ 29 Մայիս 2020
թուին, 33 տարի չսպասելով…։ Եւ շատ մեծ շուքով ու շռնդալից նշումն
ալ կատարեց բիւզանդական Այա-Սօֆիյա Տաճարին մէջ, իսլամական
ու օսմանական ռազմական արարողութիւններով ու Քուր՚անէն
ընթերցումներով եւ օսմանեան զինուորական երաժշտութեամբ,
հսկայ տաճարին պատերը ծածկելով օսմանեան բանակի յաղթական
դրուագներու մեծադիր պատկերներով…։ Եւ… Գորոնայէն վախնալով,
թէ այլ գաղտնի պատճառով, Էրտողան վիտէոյի միջոցով անձնապէս
հովանաւորեց մեծաշուք պետական հանդիսութիւնը։ Իր երկար
ճառի եզրակացութեան մէջ ըսաւ. «Բիւզանդիոնի անհաւատներու
կայսրութիւնը ՍԵՒ քաղաքակրթութիւն էր, որուն յաղթեց
օսմանեան իսլամի լուսաւորութեան քաղաքակրթութիւնը…»։
(Նախորդող տարիներուն, ան այս տարեդարձը նշել կու տար
երկրորդական պաշտօնատարի մը՝ խորհրդանշական եւ անշուք
ձեւով…)։
Այս ճառը կը նմանէր Զիա Կէօք Ալփի եւ Նիհալ Ատսըզի փանթուրքական առասպելապատումին։ Զիա Կէօք Ալփ գրած էր (իր “Türkçülüğün
Esaslari” հատորին մէջ) 1923-ին, “Güneş Dil Teorisi”ի մը մասին, որ
կ՚ըսէր թէ՝ թրքերէն լեզուն Արեւային է, եւ Մայրը՝ աշխարհի միւս
բոլոր լեզուներուն… առանց խպնելու, որ Teorisi բառը թրքերէն
չի կրնար ըլլալ, քանի որ Կեդրոնական Ասիոյ ժողովուրդները
վաչկատուն ու վարձկան զինուորներէ բաղկացած էր, որոնց իմացական կարողութիւնը չի կրնար ըմբռնել «տեսութիւն» յղացքը։
(Հետեւաբար, ներկայի թրքերէնին մէջ գտնուող հայերէն եզրերը
մե՞նք փոխ առած ենք թրքերէնէն…։ Կամ՝ ներկայի թրքերէնին
մէջ գտնուող տասնեակ հազարաւոր պարսկերէն, արաբերէն,
ֆրանսերէն, անգլերէն եւ տակաւին ուրիշ լեզուներու եզրերը… այդ
ժողովուրդնե՞րը փոխ առեր են թրքերէնէն։ Բացէք թրքերէն լեզուով
հրատարակուած որեւէ էջ. այդ էջին մէջ գործածուած եզրերուն
առնուազն 50 տոկոսը թրքերէն չեն ըլլար)։
Իսկ աւելի ուշ, Նիհալ Ատսըզ՝ իր “Türk Tarihinde Meseleler” հատորին
մէջ (1977-ին) գրած էր թէ՝ օսմանցիները “Orta Doğu Asiadan
Geldiler ve Medenierliği Dünyada Yaydilar” (Միջին Ասիայէն եկան եւ
քաղաքակրթութիւնը տարածեցին Աշխարհին մէջ…)։
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Այս եւ միւս փանթուրքական առասպելապատումները այսօր սկսած
են կորսնցնել իրենց կարեւորութիւնն ու անհրաժեշտութիւնը, երբ
զիրենք հովանաւորող Արեւմտեան վերջին իմփերիալիզմը նահանջի
մէջ է… խուճապի մատնելով Սուլթան Էրտողանը, որ հաւանաբար
չսպասէ մինչեւ 2071... մեծ շուքով տօնելու համար նաեւ՝ սելճուքեան
յաղթական Ա. Արշաւանքին մէկ տարեդարձը։ Սակայն այդքանով
չի կրնար ջնջել պատմական այն փաստը, որ 1042 թուին, Անիի
Թագաւորութեան վրայ սելճուքեան առաջին արշաւանքը (Գագիկ Բ.
Թագաւորի օրով) պարտուած էր հայկական բանակէն՝ Զօր. Վահրամ
Պահլաւունիի հրամանատարութեամբ։ Սակայն, Բիւզանդիոնի
Մորիկ Կայսրը՝ փոխանակ Անիի Թագաւորութեան պատնէշը
զօրացնելու սելճուքեան յաջորդական արշաւանքներուն դէմ, գործեց
պատմական մեծագոյն սխալը 1045 թուին, երբ ինք գրաւեց Անիի
Թագաւորութիւնը, դաւաճանութեամբ Վեստ Սարգիսի եւ Պետրոս
Գետադարձ Կաթողիկոսի… տկարացնելով իր բանակը սելճուքեան
յաջորդ արշաւանքներուն առջեւ, եւ՝ պարտուեցաւ։ Այլապէս՝
սելճուքեան արշաւանքը չէր կրնար յաղթանակել՝ բիւզանդական ու
հայկական բանակներու միացեալ ճակատին վրայ…։
Վերադառնալով Կոստանդնուպոլսոյ
(Constantinople) գրաւումին, այս
պատմական քաղաքին անունը
նախ փոխուեցաւ Էսթանայի,
ապա՝ Իսլամպուլի, եւ հուսկ՝
Իսթանպուլի։
Այլեւս յոռետես ու խուճապահար դարձած Սուլթան Էրտողան,
առայժմ կը մխիթարուի AKP-ի
նոր-օսմանական ռազմական կարգ
մը նուաճումներով՝ Հիւսիսային
Իրաքի, Հիւսիս-Արեւմտեան Սուրիոյ
եւ Լիպիոյ մէջ։ Սակայն, Իրաքի մէջ
ձեւականօրէն կը համագործակցի
թշնամի Իրանի հետ, Սուրիոյ մէջ՝
Ռուսաստանի հետ, իսկ Լիպիոյ
մէջ՝ զօրավիգ կը կանգնի ԱՄՆ-ի
դրածոյ իշխանութեան հետ (Ֆայէլ
Ալ-Սարրաժի վարչապետութեամբ), ողոքել յուսալով Թրամփը,
եւ կը պատերազմի այս իշխանութեան ընդդիմադիր՝ Մարեշալ
Խալիֆէ Հաֆթարի դէմ, որուն ուղղակի նեցուկ կը կանգնի
Ռուսաստանը, եւ անուղղակի՝ Եգիպտոսը, Սէուտական Արաբիան
եւ Էմիրութիւնները, որպէսզի արգիլեն Թուրքիոյ, Իսլամ Սիւննիթ
աշխարհի առաջնորդութիւնը, յափշտակելու Սէուտ Արաբիոյ
ձեռքէն…։ Միաժամանակ, պատերազմելով հանդերձ Հաֆթարի
բանակին դէմ, կը զգուշանայ ուղղակի ճակատելէ Ռուսաստանի
հետ… եւ թրքական բանակի զինուորներէն աւելի՝ հոն կ՚օգտագործէ
իրեն վարձկան սուրիացի ահաբեկիչները, զորս ան քաշեց Իտլիպէն՝
Ռուսաստանի պահանջով։
Տակաւին, Սուլթան Էրտողան հանգիստ չունի նաեւ ներքին ճակատի
վրայ, ուր չկայ ազգային համերաշխութիւն կամ միասնականութիւն։
Նախ՝ նոյնինքն AKP կուսակցութիւնը ունեցաւ մեծ պառակտում
մը, երբ իր անմիջական գործակիցները (Ապտալլա Կիւլ, Ահմէտ
Տաւութօղլու եւ Ալի Պապաճան) հրաժարեցան AKP-էն, եւ հիմնեցին
իրենց անջատ կուսակցութիւնները։ Ապա՝ կայ ԱՄՆ ապաստանած
Կիւլէնի հետեւորդներու ընդդիմութիւնը։ Յետոյ՝ շատ աւելի մեծ
ընդդիմութիւնը՝ քիւրտերու եւ ալեւիներու, որոնք կը կազմեն
մօտ 40 միլիոն «թուրքիացի» (թիւրքիէլի) եւ մօտ 10-15 միլիոն
բազմազգի լայիք ու դեմոկրատական կուսակցութիւններ ու կազմակերպութիւններ, որոնք դէմ են Սուլթան Էրտողանի միանձնեայ
ֆաշիզմին…։
Եւ՝ այս բոլոր ընդդիմադիրներու պատգամախօս գրողներն ու
մանաւանդ լրագրողները՝ խիզախօրէն ամէն օր ԶԼՄ-ու մէջ կը
մերկացնեն Սուլթան Էրտողանի վարած արկածախնդրական ու
ֆաշական քաղաքականութիւնը, յաչս հանրութեան հեղինակազրկելով զինք։
29 Մայիս 2020 թուի այս աննախընթացօրէն մեծաշռինդ հանդիսութիւնը Այա Սօֆիայի Տաճարին մէջ, բուռն բանավէճեր ստեղծեց
իշխանամէտ եւ ընդդիմադիր թերթերու միջեւ, որոնց իբր նմոյշ պիտի
անդրադառնանք այստեղ AKP-ական «Եէնի Շաֆաք»ի եւ CHP-ական
«Ճումհուրիէթ»ի միջեւ անցած բանավէճին։
Շար. Էջ 06
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Մշակութային Արձագանգ

Հրեղէն Փառքի Լոյս Հայրերին

Ծնողները Հաւասար են Աստուծոյ,
Նոյնիսկ Աստուած Չի կարող Վճարել Պարտքը Ծնողքների
ՊՕՂՈՍ ԱՐՄԷՆԱԿ ԼԱԳԻՍԵԱՆ աղօթել էր, որ յաւերժութեան ճանա-

Միջօրէ, արեւ աստուած Միհրը,
երկիր մոլորակի իր ընթացքին մի
ակնթարթ կանգնի երկնակամարի
բարձունքին, լոյսի ճառագայթները
որպէս հրավառութիւն խուրձ-խուրձ
նետի մոլորակի դէմքին, ողջոյն յղի
հայրերին: Արե՜ւ, արմէնները նրա
լոյսին պաշտամունք նուիրեցին,
որ իրենց լեռների աշխարհին
յաւերժութիւն պարգեւէր, իրենց
արտերի ցորեանին լոյս շաղէր,
իրենց այգիներին պտղաբերութեան
ծիածան փռէր, իրենց հոգիներին
կեանքի հէքիաթ հոսէր: Միհր կոչեցին
նրան, իրենց մեհեաններ բերին,
որոնց ճակատներին յաւերժութեան
խորհրդանիշ կարմիր բոցոտ նուռեր,
նրա կրակով հրդեհուած խաղողի
ողկոյզներ քանդակեցին, նրանց շուրջ
բոլորը արեւի կրակով բոցավառուող
նռնենիներ տնկեցին: Նրա ճառագայթների փունջերից կրակ վառեցին իրենց ատրուշաններերում,
արեւորդի՝ արեւ աստուծոյ որդիներ,
կոչեցին իրենց: Եթէ մայրերի օրուան
ձօնուած տօնախմբութեանը նրանց
լանջերը տիեզերքից քաղած
աստղերի փունջերով քօղեցին,
երկնակարում շանթերի ահարկու
համազարկերով ողջունեն հայրերին, լոյսով տօնախմբեն նրանց
փառաբանման օրը: Ամերիկայի
Միացեալ Նահանգները ցնծում
են այսօր, թող ցնծայ աշխարհն
այսօր, շանթերի լոյսի ժպիտների
համբոյրներ հայրերի խոհուն
ճակատներին, երախտագիտութեան
տեղատարափ անձրեւ, երջանիկ
օրերի մաղթանքի աղօթք նրանց
յախուռն զարկերով սրտերին:
Տարին էր 1909, Ամերիկուհի՝
Սոնորա Սմարթ Տոտը քաղաքի
տաճարում ունկնդրել մայրերի
օրուայ յիշատակութեան տօնակատարութեանը նուիրուած վարդապետի ողջոյնի քարոզը: Թախծոտ

պարհով քայլող մայրիկի հոգուն
Արարիչը լոյս շաղէր: Մայրիկի
կորստեան ցաւի տառապանքն էր
պատել հոգին, մայրական գգուանք
չէր ծորել սրտին, մայրական տիեզերական սիրոյ շողեր չէին պատել
դէմքը, չէր հպել մօր լանջին, որ նրա
սրտի տրոփիւնի զարկերը մայրութեան սիրոյ լոյս յորդէին իր հոգու
տաճարի խորանին: Եւ մայրը, Սոնորային արեւի լոյս պարգեւելու պահին
. . . իր լոյսն էր հանգել: Տաճարում
հնչած աղօթքների մրմունջները,
մայրերին ձօնուած անանձնական
սիրոյ ողջոյնները պլպլացող մոմերի լոյսին յենած, գնում գգւում
յաւերժութեան ճամբաներով քայլող
մայրերին: Սոնորան ընկողմանել էր
մայրական վշտի ցաւի յորձանուտ,
խորհրդածել . . . ինչու՞ նաեւ հայրերին երջանիկ մաղթանքների, նրանց
խոնջանքի երախտիքի, նրանց
արարման խրախճանքի հանդէսների տօնախմբութիւն չլինէր, նրանց
աշխատանքի հեւքով մեծացած
զաւակները իրենց հոգիների խորքերից քաղած սիրոյ երախտիքի
փունջեր չմատուցէին:
Սոնորան եւ իր հինգ քոյր ու
եղբայրները, Վիլեամ Ճէքսոն Սմարթ
հայրիկի խնամքին էին մնացել:
Կեանքի վայելքները զոհաբերած՝
բարեպաշտ, քրիստոնէական սիրով
մեծացած հայրը, աւելի քան երկու
տասնամեակներ խնամել իր վեց
զաւակներին, մայրական սիրոյ հուր
կաթել նրանց սրտերին:
1910 թուականի Յունիսի 19-ին՝
հայրիկի ծննդեան օրը, Սոնորան
Վաշինգտոն նահանգի Սպակէյն
քաղաքում, տօնախմբութիւն էր
կազմակերպել՝ բոլոր հայրերի
ծննդեան տարեդարձների մեծարման
համար: Աստուածային երախտագիտութեամբ լեցուն աղջիկ, քու
անունն էլ փառաբանւում է հայրերի
մեծարման օրուայ հետ: Հայրական
սիրոյ կրակի ջահը ձեռքիդ քայլում
ես ծաղիկների ու աստղերի
լոյսով վարար քու յաւերժութեան
ճանապարհին, նրանց հոգիները
քեզ գրկած գնում տիեզերական
ճախրանքի ճամբաներով: :
Եւ ամէն տարի, Արարիչի հանգստեան Կիրակի օրը, սկսել էին հայրերի մեծարանքի ոչ պաշտօնական
տօնախմբութիւններ կատարել, հրավառութիւններ արել, նրանց արի
սրտերը ցնծութեան լոյսով հեղեղել:

1924 թուական, երկրի նախագահ՝
Կալվին Կուլիչը, ամէն տարուայ
Յունիս ամսուայ երրորդ Կիրակի օրը
հռչակել էր՝ ՝՝Հայրերի Օր՝՝: Օրուայ
ծաղիկը ընտրել է՝ Աստղիկ դիցուհու
արիւնից շառագունած ծաղիկների
գեղուհի՝ վարդը, որի վրայ յենած
սոխակները տիեզերքի ողջոյնն են
հնչում աշխարհին: Կարմիր վարդերը՝ կեանքի հէքիաթի վայելքով
հրճուող հայրերին, սպիտակները
նրանց շիրիմներին՝ որպէս լուսնեակից քաղած ձիւնալոյս պսակ:
Տիեզերքի Արարիչին ՝՝Հայր Մեր՝՝ ենք
կանչում: ՝՝Հայր Մեր՝՝ տէրունական
աղօթքը մրմնջում վերացած ու լուռ
երկիւղածութեամբ: Խաղաղութեան
անդորր իջնում մեր հոգիներին,
չարից փրկուելու աղերսանք, մեր
անուշ մանչերին հանապազօրեայ
հաց պարգեւելու յոյսի ըղձանք,
հայրենի երկրին խաղաղութիւն:
Խաղաղութիւն ենք խնդրել, որ ոչ
մի կաթիլ արիւն չհոսէր հաց արարողից: Տեսե՞լ ես ինչպէ˜ս էին մեր
ռանչպար հայրերը հայեացքները
դէպի երկնի կապոյտը յառած՝
ցորեանի հատիկները թեւատարած
ափերով շաղ տալիս արտերի հողի
երեսին, հոռովելներ կանչելով եզներին եղբայր դարձրել, արօրների
արեւաշող խոփերը հողի կուրծքը
պատռելով ծածկել այն, որոնց մահով
արտերն էին կանաչ հագել, արտերն
են ոսկեփայլ ծփացել, արեւահուր
հասկերը զեփիւռին յենած քնքուշ
պար բռնել, ամբարները աղօրիքով
լցուել: Հայոց հեթանոս աստուածների
տիեզերական խորհուրդի կրակը
հոգում՝ բանաստեղծ Վարուժանը,
հացի արարման ‘’աղօթք’’ երկնել:
Հայաստան երկիրը Հայր-ենիք ենք
կոչել, քաջ նախնիների արարման
քրտինքով, խոնջենքով, սրբացած
հողը՝ հայրենի հող անուանել,
Արշակների սրտերին պայքարի,
կռուի շանթեր է փոթորկել: Հայրենի
հողում, հայրերը շէներ, ոստաններ
պատել յետնորդների համար, այդ
նրանք են դիւցազնօրէն կռուել նրա
պաշտպանութեան համար: Երբ
հայրենիք ենք կանչում, սարսռում են
մեր հոգիները, հայրենիք մրմնջալով՝
ուժգին տրոփում են մեր սրտերը,
կորցրած երկրի կարօտի յուշերից
փլւում են մեր հոգիների տաճարները, նրա խռովքից մեր ակներից
հոսող մարգարտաշար հատիկները
համբուրում են մեր այտերը: Նրա
բազում-բազում որդիք, հայրենի հողի

պաշտպանութեան համար իրենց
գարնանային կեանքի երազներն են
զոհել: Կամաւորական Արմենակ արի
հայրս, հայրենի հողի համար մարտի
ելել թշնամու դէմ, հայրենազրկուած
հայեր վերադարձել երկիր: Տարիներ
յետոյ, զաւակներին բերել հայրենիք՝
Զանգեզուր աշխարհի լեռներ, տուն
պատել Արարատի ստուերի տակ,
այգի արարել, հոգին զուարթ շունչով
արբեցել:
Հայրերի արարած օճախները հայրական տուն կոչել, ուր գնացինք նրա
կարօտի մրմունջները խռովքով
պատել մեր հոգիները: Իմ, ձեր
ծննդավայրերի հայրենի տնե~րը,
մեր հոգիների տաճարներն են: Ամէն
օր ու պահ այցի եմ գնում նրան,
նրա պատշգամբում հայրենի հողի
կռուից վերադարձած հայրիկիս եմ
գրկել, մայրիկիս ճակատիս համբոյրը
այրում է սիրտս: Խռովում է հոգիս,
կարօտի սարսուռի անուրջների հետ
երեւակայութեանս լոյսի շողերին
բազմած, գնում ընկողմանում նրանց
գիրկը: Հայրը ինքը տունն է, իր վսեմ
ճակատի վրայ է պահում այն, որ
չփլի, շարունակի ապաստան լինել
զաւակներին: Աշխարհի մեծեր
փլեցին մեր տները, թշնամու դէմ
կռուի ելած այդ արի մարդկանց
հեռու,, շա˜տ հեռու տարան: Այդ վեց
շէների բնակիչներ որոշել էին այրել
իրենց տները, որ դուշմանի մարդիկ
չկոխէին իրենց ոտնահետքերին,
արգելեցին, զաւթողի իրաւունքով
ասացին՝ Ո՝Չ . . . : Գեղեցիկ էին
իրենց շէները, անցորդներ հաւաստել
էին, որ նրանք նման են Իտալիայի
Նափոլի քաղաքին մօտիկ շէներին:
Պատմում են, որ ինն մուսաները
իրենց Ապոլլոն եղբայրի հետ իջել այդ
արի մարդկանց լեռներ, մուսաների լեռներ, թասերով գինի խմել,
բանաստեղծութիւն երկնել,, աստղեր
զարկել այդ լեռների գագթներին,
քաջութիւն լինէր:
Սահակ Բագրատունի իմաստուն
Մեծ իշխան, ազգի պատմութիւնը
երկնելու համար աղերսել էր Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտ՝ Խորոնք
շէնի Մովսէս Խորենացուն, իր
տոհմին ու ազգին յաւերժացնելու համար Մատեան երկնէր: Եւ
Խորենացի իմաստուն այրը իր ցեղի
արարումները որոնելու ելաւ, նրանց
մտքի թռիչքներով աւանդուած
պատումներից ու այլ գրքերից
ճշմարիտը, իրականը պեղեց, իր
ազգի բագինին ՝՝Հայոց Պատմութիւն՝՝ մատեանը ձօնեց, նրանից
բռնկած ջահերը արմին-հայերի
հոգիներին իմաստութեան լոյս
կաթում:
Շար. Էջ 05
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Մշակութային Արձագանգ

Հրեղէն Փառքի Լոյս Հայրերին...
Սկիզբը Էջ 04
Սիւնեաց Բակուր Նահապետի
Գողթն աշխարհի քերթողների տաղերը բանաստեղծութեան լոյս ճառագեցին մեր հոգիների տաճարների
խորաններին, հուր հերով ու արեգակունք ակներով Վահագնի
ծնունդի հրաշապատումը աւետեց,
նախնեաց մեծ գործերի հպարտանքը
ու նրանց վսեմութեան պատգամը
փայլատակեց աշխարհներ: Եւ նրան
՝՝Պատմահայր՝՝ կոչեցինք:
Սպիտակ թղթին հակած, մտքիս
ղօղանջում են թոռնիկներիս կանչերի արձագանգը, երբ նրանք բակում
խաղալիս ինչպէ~ս էին ՝՝Մեծ
Հայրիկ՝՝ կանչում եւ գիտէ՞ք այն
ինչքան անուշ էր հնչում: Նրանց
խաղընկերները զարմացած նայում
ինչո՞ւ էին պապիկին ՝Մեծ Հայրիկ՝՝
կանչում: Եւ ՝՝հայրիկների՝՝ սիրոյ
ջերմութեամբ լեցուն այդ մանչերն
էլ, ինձ հանդիպելու ատեն զուարթ
ձայնով ՝՝Մեծ Հայրիկ՝՝ կանչել:
Տիեզերական բարութեան ջահը
ձեռքին երկիր մոլորակ ժամանած
բարի հսկան՝ Սարոյեանը, ասել
էր, որ բոլոր հայերը բանաստեղծ
են: Ճշմարիտ էր այդ իմաստունը, իսկապէս հայոց դպրութեան,
արուեստների, բանաստեղծների
հովանաւոր՝ Տիր աստուածը, ինչքա~ն
քերթողներ, գուսաններ էր պարգեւել

Հայ իմաստուն մի այր, մայրիկին
աշխարհներ տարաւ՝ ՝՝Մայրիկ՝՝
շարժանկարով: Տեսե՞լ էք արդեօք,

մի ուրիշ Հայ իմաստունի՝ ՝՝Հայրիկ՝՝
շարժանկարը: Պաստառի վրայ
պարթեւահասակ խոշոր ՄհերՖրունզիկ ՝՝Հայրիկ՝՝-ն է յաղթ քայլում,
հեռու բազմութեան մէջէն իր մանչն է
վազում, ՝՝Հայրի~կ՝՝ կանչելով գիրկն
ընկում: Ինչքա~ն անհամբեր սպասել
ենք հայրական տան սեմին, վազել
հայրիկին ընդառաջ, խոնջած հայրը
սիրոյ թովչանքի քրքիչով գրկել, սեղմել
է մեզ իր լանջին: Չէ, մեր հայրերը մեր
ցեղի ոգին են: Հայր-մայր, բնութեան
արարումն է, իրենց շարունակական
կեցութեան հրաշապատումը, սիրոյ
ու գուրգուրանքի անյաղթ զգացում,
բնութեան հանդէպ սիրոյ, ինքն-իրեն
բազմացնելու կրկնութեան ընթացքի
փոփոխութիւն:
Մեր լեռները ՝՝Լեռներ Հայրենի՝՝
կոչեցինք: Բարձր են մեր երկրի
լեռները, սպիտակ թագեր են նրանց
գագաթներին, ամպերի ճերմակ
շապիկներ
հագել: Գիշերները
աստղերն են այցի գալիս նրանց,
լուսնեակը իջնում է իր սպիտակ
համբոյրը շաղելու ճակատներին,
արեւն իր երթը աւարտելուց առաջ
կարմիր պատմուճան փռում նրանց
երեսներին, երկնքում պայթած
շանթերը կրակէ գօտի կապում
մէջքերնին, նրանց սրտերից կրակ
է ժայթքում:
Այնտեղ կռուի եկած դրացի Ասորեստան երկրի մարդիկ իրենց
Աքքատերէն լեզուի խօսքի ‘’կրակ’’
իմաստով արմինների Արմինա երկի-

րը ‘’Ուրաշտու-Ուրարտու’’անուանել: Պատմաբաններ, որոշ Հայ
պատմաբաններ, Արմինա երկրի
այդ անուանումը համարում են
Ուրարտու-Ուրաշտու անունով
առանձին երկիր: Աքեմէնեան
հարստութեան թագաւոր Դարեհ Ա.
Իր 1200 տողանոց Բեհիստունեան
արձանագրութիւնում Պարսկերէն
լեզուի բնագրի խօսքում արմինների
երկիրը ‘’Արմինա’’ երկիր, Պարսկերէն
բնագրի Էլամերէն լեզուի խօսքով
‘’Հարմինուա’’ երկիր, Պարսկերէն բնագրի Աքքատերէն լեզուի
խօսքով Ուրաշտու-Ուրարտու,
որոնք նոյն Արմինա երկրի տարբեր
անուանումներ էն, ոչ թէ տարբեր
երկրներ:
Ո՜վ Արմին-Հայ մարդ, որ արեւի լոյսի
ու կեանքի հէքիաթն ես ըմբոշխնում,
իմացի՝ր, այն քեզ պարգեւել է հայրդ,
խոնարհիր նրա սպիտակ թագին,
նրա կեանքի իմաստութեանը
եւ դու Քրիստոնեայ հայ, կատարի′ր պատուիրանը քու պաշտած
Աստուծոյ՝
ՅԱՐԳԻՐ ՈՒ ՊԱՏՈՒԻՐ ԾՆՈՂՔԴ
՝՝ՊԱՏՈՒԷ ՔՈՒ ՀԱՅՐԴ ՈՒ
ՄԱՅՐԴ, ՈՐՊԷՍԶԻ ՔՈՒ ՕՐԵՐԴ
ԵՐԿԱՅՆ ԸԼԼԱՆ ԱՅՆ ԵՐԿՐԻՆ
ՎՐԱՅ ՈՐ ՔՈՒ ՏԷՐ ԱՍՏՈՒԱԾՏ
ԿՈՒՏԱՅ ՔԵԶԻ՝՝ (Ելից 20-12)
Եւ ամենաթանկագին օրինակը,
որ հայրը կարող էր տալ իր
զաւակներին, նրանց մայրերին
շնորհած իր սիրոյ գուրգուրանք է:

- Ամենամեծ մեղքը ոչ-թէ մերձաւորի նկատմամբ ատելութիւնն
է, այլ անտարբերութիւնը. ահա
անմարդկային վերաբերմունքի
իսկական բարձրակէտը:
- Միշտ պէտք է չափազանցնես
գաղափարդ այն աստիճանի, որ
ստիպես մարդկանց վեր ցատկել
տեղից ու լսել քեզ, ու նաեւ այնպէս
վախեցնես, որ սկսեն գործել: Ես
միշտ գիտակցաբար այդպէս եմ
վարւում:
- Մարդուն կարելի է իշխել միայն իր
հաւատքի միջոցով, եւ ոչ՝ Ձեր:

- Գիշերը ծերերին հանգստութիւն է
բերում, երիտասարդներին՝ յոյս:
- Կենդանի անյաջողութիւնն աւելի
լաւ է, քան անկենդան գլուխգործոցը:
- Ազատութիւնը պատասխանատւութիւն է: Ահա թէ ինչու են
բոլորը դրանից վախենում:
- Մարդը կարող է բարձրանալ մինչեւ
ամենաբարձր գագաթները, բայց
այնտեղ երկար մնալ չի կարող:
- Զգուշացէ՛ք նրանից, ով հարուածին
հարուածով չի պատասխանում, նա
ե՛ւ ձեզ չի ների, ե՛ւ թոյլ չի տայ՝
ինքներդ ձեզ ներէք:
- Մարդիկ միշտ մեղքը բարդում
են հանգամանքների վրայ: Ես չեմ
հաւատում հանգամանքների ուժին:
Այս աշխարհում յաջողութեան է
հասնում միայն նա, ով փնտրում
է իրեն անհրաժեշտ պայմանները,
իսկ եթէ չի գտնում, ինքն է դրանք
ստեղծում:
- Այն ինչ մենք յաջողութիւն ենք
անուանում, իրականում փոխհատուցում է բոլոր այն մարդկանց,
ովքեր տաղանդով են օժտուած:
- Խելացի մարդը յարմարւում է

աշխարհին, «անխելքը» յամառօրէն
փորձում է աշխարհը յարմարեցնել իրեն: Այդ պատճառով էլ
առաջընթացը կախուած է «անխելք»
մարդկանցից:
Եթէ մի օր երջանկութեան
ետեւից վազելիս գտնէք այն, իր
ակնոցը փնտռող պառաւի նման կը
բացայայտէք, որ երջանկութիւնը ողջ
ընթացքում ձեր քթի տակ է եղել:
- Մարդն իր արարքներն արդարացնելու համար ցանկացած
պատճառ կը գտնի, բացի մէկից.
իր մեղքերի համար՝ ցանկացած
արդարացում, բացի մէկից. իր
անվտանգութեան համար՝ ցանկացած առիթ, բացի մէկից: Իսկ այդ
մէկը վախկոտութիւնն է:
- Երբեք թոյլ չտաք, որ մահուան
վախը ղեկավարի ձեր կեանքը: Հէնց
սա է հերոսութեան գաղտնիքը:
- Վախի գերին լինել. ահա վախի
ամենավատ տեսակը:
- Միակ դասը, որը կարելի է քաղել
պատմութիւնից, այն է, որ մարդիկ
պատմութիւնից դասեր չեն քաղում:
Համադրեց՝ Ռ.Օ.

Արմինն-Հայ արի ցեղին: Գուսաններ՝
Սայեաթ, Ջիւանի, Շերամ, Հաւասի,
Աշոտ, Շահեն, Դոստի իրենց երգերով
փառաբանել հայրերին: Ցեղին սրտի
ջահը ձեռքին՝ ‘’Վահագն Յարդագողի Ճանապարհ’’ի հայոց հեթանոս
աստուածների տաճարից հայրենի
երկիր եկած Վարուժանը, աղաչել
էր հայրիկին՝ իր ձիւնոտ վարսերի
խորհուրդով, մտքի անդաստանից
յորդած աղօթքով օրհնէր իրեն.
Հայր իմ, օրհնէ, ժամը հասաւ, պիտ
երթամ,
Նոր կեանք մ՝ինծի կը սպասէ:
Պատանութիւնն ես թողեցի, նոր
արիւն
Երակիս մէջ կը վազէ:
Իմ արիւնս է գոյացած քու
քրտինքէդ.
Յոգնութեանդ ծիլն եմ տխուր:
Հոգիդ, կաղնի, երբ կործքդ
կ՝ուտար մրրիկին՝
Ես շուքին տակ, հանգիստ, լուռ:
Հայր իմ, օրհնէ, դողդոջ ձեռքերդ
գլխուս դիր,
Թող մատներէդ կաթի վար
Աղօթքդ՝ եկած հոգուոյդ պայծառ
խորանէն:
Վերջին ժամն է, օրհնէ հայր:

Աֆորիզմներ

Պեռնարտ Շօ

- Այս երկու կոչումներից՝ կնոջ
մշտական մայրութեան ու տղամարդու յաւերժ մանկութեան, ես,
ինձ թւում է, նախընտրում եմ տղամարդունը:
- Յիշո՞ւմ էք ֆրանսացուն, ով
հարցրել է՝ որ տարիքում ենք
մենք անտարբեր դառնում սիրոյ
գայթակղութեան նկատմաmբ: Ծեր
կինը պատասխանել է, որ դեռ չգիտի:
- Իտէալիստների կարող ենք
հանդիպել նոյնիսկ մեր աշխարհում:
Նրանց միայն կարելի է փրկել
զգացմունքային սիրտ եւ բաւական
մեծ օժիտ ունեցող աղջիկների հետ
ամուսնանալու միջոցով:
- Բոլոր տղամարդիկ նոյնն են այն
կնոջ համար, որով հիանում են:
- Ես տարբեր կանանց եմ
հանդիպել եւ իմացել այն ամենը,
ինչ կարելի էր նրանցից իմանալ:
Եւ դա եղել է «սիրոյ արդիւնքում»,
որովհետեւ ես շատ փող չունէի:
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Օսմանեան Գրաւումի 600ամեակ
Սելճուքեան Գրաւումի 1000ամեակ
Սկիզբը Էջ 03
«Եէնի Շաֆաք»ի մէջ, Զէքի Քուրշուն՝ իր գրգռիչ յօդուածով,
Կոստանդնուպոլսոյ գրաւումը համարեց համազօր Մուհամմետ
Մարգարէի Մեքքէ մուտքին… եւ՝ աւելիին…։ Որովհետեւ՝ եթէ
Մարգարէին Մեքքէ մուտքը, Մեքքէին տուաւ համաշխարհային ճանաչում, որպէս իսլամ աշխարհի մեծագոյն սրբատեղին,
Կոստանդնուպոլսոյ «ազատագրում»ը (գրաւումը) ողջ աշխարհին
դաս տուաւ՝ կրօնական համակեցութեան քաղաքակրթութեան
շուրջ… (եղե՜ր)։
Իսկ նոյն թերթի խմբագրապետը՝ Իպրահիմ Գարակիւլ, փոխանորդելով
Էրտողանի կատաղութիւնը, իր խմբագրականին մէջ կատաղի
յարձակում մը կատարեց Թուրքիոյ «թէ՛ արեւմտեան եւ թէ ալ՝
արեւելեան թշնամիներուն» դէմ… «որոնք կ՚ուզեն խեղդամահ
ընել Թուրքիան»…։
Ովքե՞ր կրնան ըլլալ Թուրքիոյ «արեւելեան» թշնամիները, եթէ
ոչ՝ Ռուսաստանը, Իրանը եւ Չինաստանը։ Ասիկա աննախադէպ
հրապարակային թշնամական պոռթկում մըն է՝ յատկապէս Ռուսաստանի դէմ։ Որոշ է թէ՝ խմբագրապետը, միայն ամիս մը առաջ,
համարձակութիւնը ունեցած պիտի չըլլար նման պոռթկում մը
ունենալու՝ «Թուրքիոյ արեւելեան թշնամիներուն» դէմ։ Իսկ
այսօր, որոշ է թէ՝ ան վերջերս ստացած է Սուլթանի կանաչ լոյսը կամ
հրահանգը այս ուղղութեամբ… (Մեր անմիջապէս նախորդ գրութեան
մէջ, մենք կանխագուշակած էինք, թէ Էրտողան կորսնցուցած է իր
լաւատեսութիւնը՝ Փութինի հետ իր յարաբերութեան հեռանկարին
նկատմամբ)։ Ուրեմն, այսօր՝ առաւել յոռետես դարձած ըլլալով այդ
հեռանկարին նկատմամբ, աւելի մեծ խուճապով շտապած է՝ օդին
մէջ ճօճելու օսմանեան եւ սելճուքեան հնամաշ ու ժամանակավրէպ
դարձած յաղթանակներուն սուրը, հրաժարելով Ռուսաստանի
նկատմամբ ցարդ ցուցաբերած իր հաշուենկատ փրակմաթիզմէն։
Իսկ առ ի պատասխան «Եէնի Շաֆաք»ի կատաղի յարձակողականին, ընդդիմադիր «Ճումհուրիէթ» թերթին մէջ, Էրտալ Աթապէկ
երկարաշունչ պատմական յօդուած մը գրած է։ Ան նախ կը նկարագրէ,
թէ նոր-օսմանականութեան կարօտախտով վարակեալները ինչպիսի
միամտութեամբ կը հրճուին, երբ լսեն «Ճիհատ-Ֆաթհ-Ղանիմէ»
երրորդութեան յաղթանակներուն լուրերը։ (Յիշեալ երրորդութեան
«Ճիհատ»ը իսլամի պաշտպանութեան համար թափուած ջանքն է,
«Ֆաթհ»ը իսլամի կողմէ ձեռքբերուած նուաճումն է, որ գրաւում
մըն է, բայց իսլամի տրամաբանութեամբ՝ «ազատագրում» է, իսկ
«Ղանիմէ»ն գրաւումով ձեռքբերուած աւարն է։ Այս երրորդութեան ոչ
մէկ բաղադրիչը կապ ունի քաղաքակրթութեան հետ, իսկ գրաւումն
ու աւարը՝ բարբարոսական են)։ Եւ կը շարունակէ. «Մուհամմէտ
Մարգարէի մուտքովը Մեքքէ, միաստուածեան երրորդ կրօն մը
հաստատեց, որ հարիւրաւոր միլիոններով հետեւորդներ ունեցաւ։
Սակայն, Ֆաթիհ Սուլթան Մուհամմէտ Բ.ի գրաւումը Իսթանպուլի՝
յատուկ տեղ մը ունենալով հանդերձ Օսմանեան Կայսրութեան
պատմութեան մէջ, միայն հանգրուան մըն է աշխարհի պատմութեան մէջ, իր արիւնալի պատերազմի էջերով ու բնիկ ժողովուրդներու
ջարդերով, եւ անփառունակ վախճանով։ Մինչդեռ, այդ առաջին
օրերուն, Եւրոպան արդէն մուտք գործած էր Վերածնութեան
(Renaissance) դարաշրջան, ուր կային 50-է աւելի համալսարաններ,
ուր աշխարհահռչակ աստղաբնագէտ Կալիլէօն, մաթեմաթիկա կը
դասախօսէր Բիզայի համալսարանին մէջ, եւ Եւրոպան վերջ կը դնէր
օսմանեան պետութեան նմանող աստուածպետական (Théocratique)
իշխանութիւններուն եւ կ՚իրագործէր Բարենորոգութիւնը (La
Réforme), մուտք գործելով մարդկայնական գիտութիւններու (Sciences
Humanistes), մտածողութեան եւ արուեստներու դարաշրջան, եւ
Սբ. Գիրքը լատիներէնէ կը թարգմանուէր՝ ֆրանսերէնի, անգլերէնի
եւ գերմաներէնի, եւ հոն սկսած էր գործել Կիւթենպերկի առաջին
տպարանը…։ Մինչդեռ՝ օսմանեան պետութիւնը ամբողջութեամբ
դուրս մնացած էր այս ամէնուն լուսաւորութեան աշխարհէն, եւ ոչ մէկ
նորարար ճիգ թափած էր այս մարզերէն ներս։ Իսկ տպարանը՝ հազիւ
կրցած էր հոն մուտք գործել 1730 թուին, եւ սակայն մերժեց Քուր՚անը

թարգմանել օսմաներէնի, անոր ընթերցումը սահմանափակելով
արաբերէնի ծանօթներուն միայն։ Իսկ միայն Մուսթաֆա Քեմալ
Աթաթուրքն էր, որ լայիք պետութիւն հաստատելով հանդերձ,
Քուր՚անը թարգմանել տուաւ լատինատառ թրքերէնի, հրաժարելով
օսմաներէնի տառերէն…»։ (Ի դէպ, կը պատմուի թէ՝ Սուլթան Ապտիւլ
Համիտ Բ. կարծած է, որ քիմիագիտութեան դասագիրքին մէջ H2O
ջուրի նշանը կը նշանակէ՝ Համիտ Բ. հաւասար է զեռոյի… եւ
պահանջած է ջնջել H2O-ն դասագիրքէն…)։
Եւ Էրտալ Աթապէկ, եզրափակելով իր յօդուածը, կը գրէ. «Իսթանպուլի
գրաւման տարեդարձին առիթով Էրտողանի կազմակերպած այս
աննախընթացօրէն շռնդալից, եւ բիւզանդական քրիստոնէական
Այա-Սօֆիյա Տաճարին մէջ կայացած՝ պետական ու զինուորական
ալ հանդիսաւորութեամբ եւ օսմանեան քայլերգերով այս բեմադրութեան համապատկերը ցոյց կու տայ՝ թէ երկրի իշխանութիւնը
երկիրը դէպի ո՞ր արկածախնդրութեան կ՚առաջնորդէ»։ («Եէնի
Շաֆաք» եւ «Ճումհուրիէթ» թերթերէն մէջբերումները կատարած ենք
լիբանանցի հմուտ թրքագէտ Մուհամմէտ Նուրետտինի յօդուածէն,
որ լոյս տեսաւ լիբանանեան «Ալ-Ախպար» օրաթերթի 2 Յունիս 2020
թուակիր համարին մէջ։ Մենք հեռախօսային զանգով շնորհաւորեցինք
զինք, իր այս յօդուածին համար, եւ որոշեցինք հայ ընթերցողին
հասանելի դարձնել՝ երկու հակադիր մէջբերումները)։
Ահա այսպէս, Օսման եւ Սելճուք բարբարոսներու ժառանգորդ
Սուլթան Էրտողան՝ քաղաքակրթութեան դասեր կու տայ
աշխարհին, այսօր՝ 21-րդ դարուն մէջ, առանց խպնելու, առանց
այլայլելու կամ վարանելու։ Անաչառ հոգէախտաբան մը ի՞նչ ախտաճանաչում պիտի տար արդեօք՝ այս պահուն, Էրտողանի հոգեվիճակին
մասին։
Եթէ՝ Սուլթան Էրտողան, AKP-ի երկարատեւ իշխանութեան շրջանին,
Թուրքիոյ «խորքային իշխանութիւնը» հանդիսացող Քեմալական
Բանակը մաքրագործած չըլլար՝ հեղինակաւոր ու բարձրաստիճան
քեմալական զինուորականներէն, ներկայի Թուրքիոյ պարզած ներքին
արտակարգօրէն խռովեալ եւ անկայուն իրավիճակը, անխուսափելի
դարձուցած պիտի ըլլար զինուորական նոր յեղաշրջում մը։ Սակայն
այսօր՝ Քեմալականութեան առումով, ամորձահատուած բանակը,
ցոյց չի տար այդպիսի յեղաշրջումի մը պատրաստակամութիւնը կամ
ցանկութիւնը։
Իսկ Սուլթան Էրտողանի հակառակորդ ընդդիմադիր բոլոր դեմոկրատական ուժերը դէմ են զինուորական յեղաշրջումին, զայդ նկատելով՝
հակադեմոկրատական ու ֆաշական յեղաշրջում, եւ սակայն, իրենք
եւս պատրաստ չեն (կամ ցարդ յաջողած չեն) միաւորուելու միացեալ
ճակատի մը մէջ, որպէսզի իրականացնեն դեմոկրատական
յեղաշրջումը, կամ՝ յեղափոխութիւնը…։ Եւ այս երկու կողմերուն
(բանակին ու ժողովուրդին) անպատրաստութենէն կ՚օգտուի
Սուլթան Էրտողան, իր միանձնեայ բռնատիրութիւնը պարտադրելու
համար։
Որովհետեւ՝ անպատրաստութեան պատճառը այն է, որ այդ բոլոր
ուժերը չեն ներկայացներ միասեռ զանգուած մը… այլ՝ բաժանուած են
ցեղային, ազգային, կրօնական ու դասակարգային ալ առումներով…։

Լրատուութեան Գործընկեր
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Մեր Կորուստները

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Երեւանի Մէջ Իր Մահկանացուն Կնքած Է Գրող,
Հրապարակախօս՝ Էտուարտ Ա. Գրիգորեանը

Ե

րեւանի մէջ յետ կարճատեւ հիւանդութեան իր մահկանացուն կնքած է հայրենի
գրող, մտաւորական եւ հրապարակագիր
Էտուարտ Ա. Գրիգորեանը։
Գեղարուեստական հայ արձակի ոլորտին մէջ
մեծ ճանապարհ հատած Գրիգորեան շրջան մը
ապրած է՝ Պէյրութի մէջ մասնակից դառնալով
տեղւոյն համայնքի գրական մշակութային
կեանքին։
Ան շրջան մըն ալ զբաղած է ուսուցչութեամբ։
Հեղինակ է տասնեակ հատորներու եւ վերջին
տարիներուն հրապարակախօսական- վերլուծական եւ այլ յօդուածներով ան հանդէս կու գար
պաշտօնակից՝ «Արարատ» օրաթերթին մէջ։
«Զարթօնք» այս տխուր առթիւ իր խորին
ցաւակցութիւնները կը յայտնէ հանգուցեալին
հարազտներուն եւ մասնաւորապէս՝ Տիկին Անի
Թորանեանին։

Ինչ որ լաւ է՝ վառւում է վառւում,
Ինչ որ լաւ է՝ միշտ վառ կը մնայ.
Այս արեւ, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառուի՜ր ու գնա՜յ:
Մոխրացի՛ր արեւի հրում,
Արեւից թող ոչինչ չմնայ,Այս արեւ, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառուի՜ր ու գնա՜յ:
ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Փաշինեան Դիմակներ
Բաշխեց Երեւանի Մէջ
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան դիմակ բաժնած
է Երեւանի թաղամասերէն մէկուն մէջ:
Վարչապետը շնորհակալութիւն յայտնած է այն
քաղաքացիներուն, որոնք դիմակ կը կրէին:
Նշենք, որ քանի մը օր առաջ վարչապետը
նմանատիպ նախաձեռնութիւն իրագործած էր
եւ դիմակ բաժնած Երեւանի մէջ:
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Լիպիոյ Մէջ Ալ-Նուսրայի Առաջնորդներէն Մին Սպաննուած Է
Լիպիոյ Սէրտ քաղաքի մօտակայքը, սպաննուած
է սուրիացի վարձկաններու խումբին մաս կազմող
ծայրայեղական առաջնորդներէն մէկը: Այս մասին
տեղեկացուցած է «Մարդու իրաւունքներու
Սուրիական դիտարան»ը։
Դիտարանը հաստատած է թէ Սամէր Ալաթրաշ,
յայտնի որպէս Ապու Եաարուպ Ալասարի,
սպաննուած է Սէրտ քաղաքի մուտքին, նշելով
որ ան եկած էր Լիպիա կռուելու «Ալ Ուիֆաք»
կառավարութեան կողքին: Սպաննուողը նախապէս անդամ եղած էր «ժապհէթ Ալ -Նուսրա»ի
(սուրիական բաժնին) եւ վտարուած էր գողութիւններու պատճառաւ:
Դիտարանը աւելցուցած է, որ յիշեալը տարիներ
առաջ միացած էր Անգարայի հովանաւորութեան
տակ գործող Սուրիոյ «ազգային բանակին»: Շրջան
մը Իտլիպ մնալէ ետք, անցած էր Լիպիա մաս
կազմելու «Սուրիացի վարձկաններու»ն, որոնց
Թուրքիան կ’ուղարկէ դէպի Թրիփոլի, կռուելու
Լիպիական բանակին դէմ:
Աղբիւրը կը նշէ, թէ մինչ այսօր, Թուրքիա Լիպիա
փոխադրած է սուրիացի 13 հազար վարձկան
ահաբեկիչներ, նշելով նաեւ, որ ահաբեկիչներէն
390-ն սպաննուած են։
Նշենք, որ լիպիական բանակի խօսնակ՝ Ահմատ Ալ

Մըսմարի, բազմիցս ամբաստանած էր Թուրքիան,
«Ժապհէթ Ալ Նուսրա»ի ծայրայեղականները
Սուրիայէն Լիպիա փոխադրելու մէջ, մատնանշելով թէ դիտարկած են յաճախակի յատուկ
թռիչքներ, որոնք Սուրիոյ մէջ կռուող վարձկանները
Թուրքիայէն դէպի Միսրաթա եւ Թրիփոլի կը
տեղափոխեն։
Խօսնակը նախապէս շեշտած էր, որ օտար
կռուողներու թիւը անընդհատ կը բազմանայ,
հետեւաբար հեռու չէ անձնասպանական գործողութիւններու իրականացումը։

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԶԻԶԵԱՆ
(1948)
«Եասամանի բոյրը»
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է Թուրքիան տարածաշրջանին
մէջ: Աֆրին քաղաքը բաժնուած է
զանազան անջատ շրջաններու.
իւրաքանչիւր շրջան ունի իր զինեալ
խմբակցութիւնը եւ հրամանատարը,
յատուկ բանտերն ու յատուկ
օրէնքները: Ինչպէս նաեւ կան
տասնեակ տարբեր զինեալ խումբեր,
որոնք կը հսկեն գիւղերու միջեւ
ստեղծուած անցակէտները:
Երկու տարիէ ի վեր, Թուրքիան
կը հովանաւորէ նաեւ «Ազգային

բանակ» կոչուած խմբակցութիւնը, որ
բռնագրաւելով գիւղեր, կ’առեւանգէ
ընտանիքներու բոլոր անդամները՝
հայր ու որդիներ, տանելով զանոնք
դէպի անյայտ ճակատագիր:
Նշուած է, որ երկրի հիւսիսային տարածաշրջանն ու Աֆրին
քաղաքը, ականատես կ’ըլլան
ամէնօրեայ թալանի, տուներու եւ
հողերու բռնագրաւումի, ծառերու
կտրատումի ինչպէս նաեւ կամայական ձերբակալութիւններու:

ՄԱՀԱԶԴ
Անահիտ Ղազարեան
Տէր եւ տիկին Շահան եւ Գոհար Գանտահարեան եւ դուստրը՝ Ալիք
Տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Շաղիկ Խիւտավերտեան եւ զաւակները՝
Կալի եւ Կարէն
Տէր եւ տիկին Արէն եւ Սանան Քերթէշեան եւ զաւակը՝ Արամ
Գանտահարեան եւ Աբովեան ընտանիքներ
Խիւտավերտեան եւ Քերթէշեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց քրոջ, մօր, մեծ մօր եւ
հարազատին՝

ՄԱՐՕ ԳԱՆՏԱՀԱՐԵԱՆԻ

Շրջանային Èáõñ»ñ
Աֆրին Քաղաքը Թրքամէտ Զինեալներու
«Դրախտավայրը»
Հիւսիսային Սուրիոյ մէջ, թրքամէտ
զինեալ խմբակցութիւնները դեռ
կը շարունակեն իրենց կիրառած
ոտնձգութիւնները քաղաքացիներուն նկատմամբ, իրագործելով
յաւելեալ
ձերբակալութիւններ,
առեւանգումներ, կողոպուտ եւ տեղահանութիւն:
Հիւսիսային Սուրիոյ Աֆրին քաղաքի եւ ընդհանրապէս բոլոր այն
շրջաններուն մէջ, ուր կ’իշխեն այս
խմբակցութիւնները, աւելցած են
բռնութիւնները: Հակառակ ուղղուած
յաճախակի կոչերուն դադրեցնելու
այս կիրառումները, անոնք կը
շարունակեն
քաղաքացիներ
ձերբակալել, առանց տեղեկացնելու հարազատներուն, մերժելով
նոյնիսկ հարցաքննութիւն կամ
դատավարութիւն իրականացնել։
Տեղի կ’ունենան առեւանգումներ,
քաղաքացիներէն դրամ շորթելու
նպատակով։

Ըստ «Ալ Արապիա» կայանին թրքամէտ ուժերու տիրապետութեան տակ
գտնուող Աֆրին քաղաքին մէջ, Ապրիլ
ամսուայ ընթացքին՝ 60 եւ Մայիսին՝
41 ձերբակալուածներու անուններ
յայտնի դարձած են, նշելով նաեւ որ
իսկական թիւը շատ աւելի է:
Աղբիւրը կը նշէ, որ աւելի քան 24
կալանաւորուած քաղաքացիներ
ենթարկուած են չարչարանքներու,
եւ անոնցմէ երկուքը մահացած են:
Ըստ կեդրոնին, սոյն խմբակցութիւնները ենթակայ են զինուորական եւ անվտանգութեան հրամանատարութեան մը, զոր հիմնած

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 21 յունիս 2020-ին, կէսօրէ ետք ժամը
4։00-ին։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր՝
երկուշաբթի, 22 յունիսին, կէսօրէ ետք ժամը 2։00-ին, Անթիլիասի մայր
տաճարին մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի
Ճիւնիի Ազգային գերեզմանատունը։
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։
Ցաւակցութեան համար գրել՝ shahank@hotmail.com ե-նամակի հասցէին։
***
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք»ի ընտանիքը իր խորազգաց
ցաւակցութիւնները կը յայտնէ հանգուցեալին ընտանեկան պարագաներուն եւ հարազատներուն, ի մասնաւորի մեր գործընկեր՝ Շահան
Գանտահարեանին եւ իր ընտանիքին:

«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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