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Պատժամիջոցները Կը Միտին Ազդել
Հըզպալլայի Վրայ

Ամերիկեան պատժամիջոցները կը միտին ազդել Հըզպալլայի եւ անոր
համակիրներուն վրայ, հարցազրոյցի մը մէջ յայտարարեց Լիբանանի մէջ
ԱՄՆ դեսպան Տորոթի Շէան:
«Պատժամիջոցները ահաբեկիչներ կը նպատակադրէ» հաստատեց դեսպանը
«Ալ Հատաս» թերթին:
«Մենք նեցուկ կրնանք ըլլալ Լիբանանի անկախ կառավարութեան մը,
որ Հըզպալլայի ազդեցութեան տակ չէ», աւելցուց Շէա: Ան աւելցուց, որ
Վարչապետ Հասսան Տիապի կառավարութիւնը բարեփոխումներու իր
խոստումներէն ո՛չ մէկը կատարեց:
Շէայի խօսքով Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան Նասրալլա «Վտանգ է Լիբանանի կայունութեան եւ Հըզպալլան է, որ չարտօներ տնտեսական բարելաւումը»:

Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատունը Նոր
Հարթակ Մը Կը Մեկնարկէ Մինչ Լիբանանեան
Դրամանիշը Աւելի Եւս Կը Սուզուի
Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատունը եւ Լումայափոխներու սենտիքան
երէկ միասնաբար մեկնարկեցին ելեկտրոնային հարթակ մը կազմակերպելու
համար դրամական շուկան մինչ մէկ տոլարի փոխարժէքը երէկ հասաւ 7500
լիբ. ոսկիի:
Այս «Սայրաֆա» կոչուող նոր հարթակը հեռախօսային յաւելուածի ձեւով կը
միտուի շրջանառութեան մէջ դնել փորձելով շուկայի սակը պահել հակակշռի
տակ, որ պէտք է տարուբերի 3850 -3900 լ.ո.:

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով
Հիւանդներու Թիւը Հասաւ 23 247-ի
Հայաստանի մէջ, 26 յունիսին, ժամը
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած
է «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 23 247 դէպք,
որոնցմէ 12 149` 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 10 557 վարակակիր:
Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 105 046 քննութիւն:
Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ հաստատուած
759 նոր դէպք եւ 814 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 13 նոր
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 410):

ՀՀ ԱԺ Նախագահը Հրապարակեց ՍԴ
Նախագահը Եւ 3 Դատաւորներ Փոխարինելու
Սահմանադրութեան Փոփոխութիւնները
Հայաստանի Հանրապետութեան
Ազգային ժողովի նախագահ
Արարատ Միրզոյեան, պաշտօնական տեղեկագիրին մէջ, հրապարակեց Ազգային ժողովին կողմէ
ընդունուած Սահմանադրութեան
փոփոխութիւնները, որոնց ուժի
մէջ մտնելէն ետք կը դադրեցուի 12
տարի պաշտօնավարած Սահմանադրական դատարանի անդամի
պաշտօնավարումը, իսկ Սահմանադրական դատարանի նախագահը կը շարունակէ պաշտօնավարել իբրեւ
պարզ անդամ: Սահմանադրութեան փոփոխութիւնները ուժի մէջ կը մտնեն
անոնց պաշտօնական հրապարակման յաջորդ օրէն:
Ուժի մէջ մտնելէ ետք պիտի դադրեցուի Սահմանադրական դատարանի
դատաւորներ Ալվինա Գիւլումեանի, Ֆելիքս Թոխեանի եւ Հրանդ Նազարեանի
պաշտօնավարութիւնը, իսկ Սահմանադրական դատարանի ներկայի
նախագահ Հրայր Թովմասեան կը շարունակէ պաշտօնավարել՝ իբրեւ
Սահմանադրական դատարանի անդամ:

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Շար.
Շար. Էջ
Էջ
02
Էջ 02
02մահացած են 495,608 (63.6/1 միլիոն), բուժուած են 5,343,776 անձեր
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 9,882,806 (1,267.9/1Շար.
միլիոն),
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,697, մահացածներ` 33, բուժուած` 1144
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 23,247, մահացածներ` 410, բուժուած` 12,149
Շար. Էջ 02
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 179,476 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 4,619
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«Թուրքիոյ Մէջ Ատելութեան Հարցեր.
Հայկական Մտահոգութիւններ»
Մամլոյ Առցանց Լսարան - 1 -

«Զարթօնք», «Արեւ» եւ «Սարտարապատ թերթերու համատեղ
կազմակերպութեամբ
Չորեքշաբթի, 24 Յունիս 2020ի Լոնտոնի ժամով 17:00-ին
անցկացրին կայացուցին իրենց
միացեալ առաջին մամուլի
լսարանը:
Թեման՝ «Թուրքիոյ Մէջ Ատելութեան Հարցեր. Հայկական
Մտահոգութիւններ»:
Օրուայ զեկուցաբերը՝ Պոլսոյ
«Ժամանակ» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր, լրագրող եւ հասարակական գործիչ Արա Գօչունեանն
էր: Յարգելի զեկուցաբերը հանդէս
եկաւ չափազանց հետաքրքիր
զեկոյցով:

Մասնակիցները՝
աշխարհի
տարբեր երկիրների հայկական
համայնքներու ներկայացուցիչներ, որոնք մտահոգ են Թուրքիոյ
մէջ ատելութեան խնդիրներով:
Աշխարհի տարբեր երկիրներէ
շուրջ 85 մասնակիցներէ կազմուած
առցանց հարթակը վարեց՝ ծանօթ
մտաւորական,
Հայկազեան
Համալսարանի Հայագիտական
Հանդէսի պատասխանատու

խմբագիր եւ նոյն համալսարանի
Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան
կեդրոնի տնօրէն՝ Դոկտ. Անդրանիկ
Տագէսեան:

Ներկաներուն ողջունեց Լիբանանի
«Զարթօնք» օրաթերթի գլխաւոր
խմբագիր Սեւակ Յակոբեանը: Ան
բարձր գնահատեց նման հանդիպումներու ու քննարկումներու
կարեւորութիւնը եւ շնորհակալութիւն յայտնեց իրենց մեծաթիւ
մասնակցութեան համար:

Արա Գօչունեան նախ մատնանշելով
ընկերային ցանցերու ներկայ ժամանակաշրջանի իրողութիւնները եւ
անոնց լոյսին ներքեւ ներածական մը խօսեցաւ աշխարհի վրայ
ատելութեան հարցերու, դրսեւորումներու կապակցութեամբ։ Այս
ամբողջին մէջ ան անդրադարձաւ
նաեւ
հայ
իրականութեան՝

մանաւանդ սփիւռքահայ իրականութեան։ Արդարեւ, հայկական համայնքները աշխարհի
բազում
երկիրներու
մէջ
կ՚ապրին փոքրամասնութեան
կարգավիճակով։ Երկրագունդի
վրայ ատելութեան երեւոյթներու
ապրած վերելքը չափազանց
մտահոգիչ է, որովհետեւ կը
սպառնայ համակեցութեան,
համագոյակցութեան
նախընթացներուն, ինչ որ փոքրամասնութիւններու տեսակէտէ
բացարձակապէս բաղձալի չէ։
Այս խնդրի Թուրքիոյ դրսեւորումներուն շուրջ ալ մանրամասն
խորհրդածութիւններ
ըրաւ Արա Գօչունեան՝ մինչ
այդ պատասխանելով առցանց
լսարանի մասնակիցներու զանազան հարցումներուն։
«Աշխարհի մէջ զանգուածներու
վրայ ազդելու միջոցները յայտնի
էին: Ինսթիթուցիոնալ միջոցներն
էին անոնք: Յատուկ ուղղորդուած մետիաներ կային, որոնք
զանգուածներուն ուղղութիւն կու
տային: Այսօր իրավիճակը շատ
փոխուած է, որովհետեւ նախկին
ինսթիթուցիոնալ վիճակները
թէեւ կան, սակայն այդքան ազդեցիկ չեն: Ամեն ինչ ընկերային
ցանցերու վրայ տեղի կ՛ունենայ:
Գործնական դրսեւորումները
եւս այդ հարթակներուն վրայ
տեղի կ՛ունենան: Շատ յաճախ
մենք կը խօսինք, որ ընկերային
ցանցերու միջավայրը ծայրայեղականութեան միջավայր կը
ստեղծէ: Սա անշուշտ գործի բացասական կողմն է: Մենք այսօր, երբ
կը խօսինք ատելութեան մասին,
ապա պէտք է նշել, որ ան մեր
ունեցած պատկերացումներէն
դուրս չափումներ ալ ունի:
Մենք պէտք չէ մոռանանք, որ
համաշխարհայնացում ըսուած
երեւոյթը, որուն մէջն ենք, միշտ
ունի իր հակասութիւնները:
Համաշխարհայնացումը մէկ
կողմէն մեզի կը բերէ համահարթեցման երեւոյթներ, միւս
կողմէ կը սկսի տեղական մշակոյթի
կամ լեզուներու վերելքը: Այսինքն,
մետալի միւս երեսին տուեալ

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Հելէն Քելլըր

Հելէն Ատամս Քելլըր (անգլերէն՝
Helen Adams Keller, 27 Յունիս
1880, Տասկամբիա - 1 Յունիս
1968, Իսթըն), կոյր եւ խուլ ամերիկացի գրող, հասարակական գործիչ, ուսուցչուհի։ Ան
եղած է առաջին կոյր եւ խուլ
անձնաւորութիւնը, որ ստացած է պաքալորէայի աստիճան
արուեստի բնագաւառին մէջ:
Քելլըրի ուսուցչուհի Էնն Սալիւանը սորվեցուց աղջնակին
հաղորդակցիլ արտաքին աշխարհի հետ։ Այս պատմութիւնը
ներկայացուած է հանրայայտ
The Miracle Worker (Հրաշքներ
Գործողը) ֆիլմին մէջ։

պահուն վերելք ապրած արժէքներու
հակապատկերն ալ որոշ չափով թափ
կը ստանայ: Այս գործընթացին մէջ
է, որ ընկերային ցանցերը այսքան
զարգացան»,- մանրամասնեց Արա
Գօչունեան:
Պրն. Գօչունեանի խօսքով՝ այսօր
աշխարհի վրայ շատ աւելի հրատապ խնդիր է ընկերային անարդարութեան
դրսեւորումները:
«Պատմութիւնը ցոյց կու տայ, որ
լայն զանգուածներու եկամուտները, երբ կը նուազին, ընկերային
ու հասարակական կեանքին մէջ
ծայրայեղական դրսեւորումներ
կ՛աճին»,- ըսաւ բանախօսը, ապա
շարունակեց, ըսելով որ «ընկերային ցանցերուն վրայ ատելութեան
խնդիրը հիմնականին մէջ ազգամիջեան կամ միջպետական խոր
արմատներ չունի:
Շար. Էջ 07
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Կիլիկիոյ Հայրապետին Նուիրուած 117
Տարեկան Մաղթերգի
Հեղինակին Ծոռը, Արդարօրէն Հպարտ Է…
Ձօն՝
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
Ընտրութեան Եւ Օծման 25-Ամեայ Յոբելեանին
Առիթով

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ
Առաջնորդ Ատրպատականի Հայոց Թեմի

Մ

եծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ
Վեհափառ Հայրապետին հովանաւորութեամբ տեղի ունեցող բոլոր
հանդիսութիւններուն աւարտին, ինչպէս նաեւ թեմերուն մէջ տեղի
ունեցող այն հանդիսութիւններուն վերջաւորութեան, որոնց կը նախագահէ
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսը, միաբերան կ՛երգուի «Ի վեհ բարձանց» մաղթերգը:
Պարզունակ երգ մը՝ որ իր զինուորական քայլերգի նմանող հարուածային
կշռոյթով, հպարտութեամբ կը փքացնէ երգողներուն եւ լսողներուն կուրծքն
ու միանգամայն կը հրճուեցնէ անոնց հոգիները խանդավառութեամբ,
ամրապնդելով Կիլիկեան Սուրբ Աթոռին նուիրական առաքելութիւնը:
- Գիտէի՞ք, այս երգին հեղինակը հօրս հօրեղբա՛յրն է, - ըսաւ Արա Գասապեանը
մի քանի տարիներ առաջ, Անթիլիասի Կաթողիկոսարանին մէջ կողքիս
կանգնած, երբ Հայրապետական սուրբ պատարագի աւարտին, Վեհարանի
աստիճաններուն վրայ որոտած վերոյիշեալ մաղթերգը երգչախումբին եւ
ներկայ ժողովուրդին միացեալ կատարմամբ: Վեհափառը տամկացած աչօք
կ՛օրհնէր շուրջը խռնուած հաւատացեալ ժողովուրդը, որ երգի բառերը սրտին
ու հոգիին վրայ դաջած, կ՛աղօթէր իր Հայրապետին կենաց արեւշատութեան
համար:
Արային խօսքին ձայնային ելեւէջներուն մէջ կար ո՛չ միայն զէյթունցի
տղամարդուն յատուկ խրոխտ ձայնանիշը, այլեւ նման երգի մը հեղինակային
իրաւունքի հեռաւոր սեփականատէրը ըլլալու արդար հպարտութիւնը, որ
խորապէս տպաւորեց զիս: Ան բացատրեց, որ Գրիգոր Գասապեանը իր
հօր հօրեղբայրն էր, բնիկ Զէյթունցի, եւ Զէյթունի Հայոց գլխաւոր դպրոցի
բազմավաստակ տնօրէնը, իսկ անոր եղբօրորդին՝ նոյնպէս բազմավաստակ
ուսուցիչ եւ մանկավարժ Տաճատ Գասապեանը, այսինքն իր հայրը, ծնած էր
Հալէպ, արդէն Զէյթունէն աքսորական ընտանիքի երդիքին տակ: Զէյթունցի
գերդաստանի շառաւիղ ընտանիք մը, որու իւրաքանչիւր անդամին մէջ զգալի
է «Զէյթունցիական ջիղ»ը:

Պատգամաւորական ժողովը, որ ընտրեց Կիլիկիոյ Գահուն
համար Տ.Տ. Սահակ Բ. Խապայեան Կաթողիկոսը
20-րդ դարասկիզբին, Կիլիկիոյ մէջ Շնորհալիներուգահի Հայրապետ
կ՛ընտրուի Սահակ Բ. Խապայեան Կաթողիկոսը, 12 Հոկտեմբեր 1902
թուականին, իսկ օծումը տեղի կ՛ունենայ 20 Ապրիլ 1903-ին:
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Խոհեր՝
Արամ Ա. Կաթողիկոսի
«Նոր Հորիզոններու Դիմաց»
Հատորին Առիթով
ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ

Ս

տուարածաւալ գիրք
մը (584 էջ), որ իր
մէջ կը բովանդակէ
շուրջ տասնամեայ ժամանակահատուածի մը ընթացքին հեղինակին արտասանած
եւ ստորագրած բանաւոր ու
գրաւոր խօսքերուն ու ելոյթներուն այն ընտիր էջերը, որոնց
համադրումով պիտի կազմուէր կոթողային սոյն հատորը:
Եթէ ինծի հարց տրուէր, ընտրել սոյն գիրքէն յատկանշական տող մը՝ որ
պիտի իմաստաւորէր ամբողջութիւնը հատորին,- առանց անտեսելու կամ
արժեզրկելու նաեւ բազմաթիւ այլ ուրիշներ,- պիտի առանձնացնէի խորագիրը
գիրքին առաջին գրութեան՝ «Կառչիլ յաւիտենական արժէքներուն» (տես
էջ 13): Արդարեւ, մարդ արարածին մտորումներուն կիզակէտը կարելի է
համարել սոյն խորագիրը, զայն ընդգծել, թէկուզ մեծատառով գրել, որպէսզի
մեր աչքերը յառենք մեր կեանքին ԻՄԱՍՏ պարգեւող այս կարգախօսին:
Արամ Ա. Կաթողիկոս 1974-էն ի վեր հրատարակած է 33 անուն գիրք՝
հայերէն, արաբերէն, անգլերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներով (տեսնել
ցուցակը՝ սոյն հատորի աւարտին): Որքան հոգեւորական մարդը՝ իրմէ
ներս, նոյնքան եւ՝ ազգային արժէքներով մտատանջուող Հայ Մարդն է ան,
որուն ամէնօրեայ մտածումները, խոհերը, զանազան առիթներով խօսած
քարոզներն ու հրապարակային ելոյթները վերածուելով շուրջ հարիւրեակ
մը խոհագրութեան կամ յօդուածի, մեզի կը ներկայացնէ հեղինակը իբրեւ
մէկ ամբողջութիւն: Այնպիսի ամբողջութիւն մը, որուն մէջ Հայ Մարդու
ազգային-աշխարհական եւ անոր զուգահեռ հոգեւորական ապրումներու եւ
պարտաւորութեանց նուիրեալ բարձրաստիճան եկեղեցականը ոչ թէ զիրար
չեն խանգարեր, այլ՝ կը միաւորուին մէկ անձնաւորութեան մէջ:
Սոյն մատեանին առաջին 100 էջերուն մէջ հայ եկեղեցականը կը վերլուծէ
հայ եկեղեցւոյ կենսական ներգործումը մեր ժողովուրդին առօրեայ կեանքին
մէջ: Այսինքն՝ «Քրիստոսով վերամարդանալ» եւ «Եկեղեցին՝ Աստուծոյ
ժողովուրդը» խորագրերու ներքեւ մէկտեղուած մօտ 25 յօդուածներ կու
գան առաջնորդելու հայ մարդը մօտեցնելու Քրիստոսի մարդեղութեան
խորհուրդին, քրիստոնէական հոգեբարոյական եւ աստուածաբանական
համոզումներուն եւ սկզբունքներուն, ինչպէս նաեւ Հայց. Առաքելական
Եկեղեցւոյ պատմական արժէքին ու նշանակութեան:
Վեհափառին սոյն հատորին մեծագոյն մասին մէջ ամբողջական հայ տարագիր մարդու սիրտն է, որ կը տրոփէ ընդմիշտ: Ըլլալով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Աթոռին Գահակալը, խորապէս գիտակ իր ստանձնած պարտաւորութեանց
ու կատարելիք դերին, վերջին հարիւրամեակին արեւմտահայութեան կրած
մարդկային եւ հողային մեր կորուստներուն, Սիսի Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի բռնագրաւումին եւ անոր դատական հետապնդումներուն, առաւել եւս՝
ներկայ Հայաստանի, Արցախի եւ համայն սփիւռքահայութեան գոյավիճակին,
իր ժամանակի յարափոփոխ զարգացումներու լոյսին տակ կը տեսնենք
լուծումները վեհափառ հայրապետին:
Արդարեւ, թէ՛ Հայաստանի եւ թէ՛ Սփիւռքի բազմաբեւեռ ու բարդ իրավիճակը
կը պարտադրէ դժուարին հանգուցալուծումներ, որոնց պատասխանները
պիտի տրուին դէպքերու պատմա-իրաւա-քաղաքական ժամանակակից
հոլովոյթներու եզրակացութեան լոյսին տակ:
Այս նիւթերը շօշափող 75-է աւելի հասարակագիտական յօդուածներ, ելոյթներ
եւ հարցազրոյցներ լուսարձակի տակ կը բերեն բազմապիսի հարցադրումներ,
որոնք ժամանակի ընթացքին, հարկ է, որ լուսաբանուին մասնագիտական
բացայայտումներով:
Որովհետեւ, ոչ միայն կը յիշենք, ԱՅԼԵՒ՝ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՆՔ:
Գրախօսական այս ամփոփ գրառումը լոյս կը տեսնէ Վեհափառին գահակալութեան 25-ամեակին առիթով:
Հանգրուան մըն է այս թուականը, ու Վեհափառը պատմութեան դատաստանին կը ներկայանայ իր 33 քառալեզու երկերու հանրամատչելի եւ յոյժ ուսանելի
Միտքի բերքահաւաքով:
Յարգս Արժանաւորին:
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Քորոնա Ժահրի Հետքերով

«Քորոնա»Ի Քննութեան Հայկական
Փորձարկիչները Արդէն Պատրաստ Են
«Քորոնա» ժահրի հաստատման
հայկական արտադրութեան PCR
փորձարկիչները արդէն պատրաստ
են: Անոնք պիտի օգտագործուին
Առողջապահութեան նախարարութեան
կողմէ
պետական
պատուէրով իրականացուող հետազօտութիւններուն համար:
Այս մասին ֆէյսպուքեան իր էջին
յայտնած է ՀՀ Առողջապահութեան
նախարար Արսէն Թորոսեանը,
աւելցնելով, որ սա շատ լուրջ
յառաջընթաց է մեր բժշկագիտու-

թեան եւ հիմնարար գիտութիւններու
համար:
Նախարարը նշած է, որ յատուկ
շնորհակալութիւն կ’ուզէ յայտնել
Մոլեկուլային (մասնիկային) կենսաբանութեան հիմնարկին` փորձարկիչները մշակելու եւ արտադրելու
համար, ինչպէս նաեւ պարէտատան`
անոնց մշակման համար անհրաժեշտ պարագաներն ու նիւթերը ձեռք
բերելու եւ Հայաստան ներածելու
համար:

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Լիբանանահայ Բեմադրիչ Նիկոլ Պէզճեան Արխիւը Յանձնեց Հայկազեան
Համալսարանի Գրադարանին
Լիբանանահայ շարժանկարի գործիչ
Նիկոլ Պէզճեան իր արխիւները
յանձնած է «Հայկազեան» համալսարանին։ Ան համբաւ կը վայելէ՝
որպէս բեմադրիչ եւ ժապաւէններու արտադրիչ։ Այսուհետեւ իր
արխիւները ի պահ պիտի դրուին
«Հայկազեան» համալսարանի
«Տէրեան» հայագիտական գրադարանէն ներս։ Անցեալ ապրիլի
վերջաւորութեան արդէն յիշեալ
գրադարանը հարստացած է այդ
արխիւով։
Համալսարանի
աղբիւրներու
հաղորդումներով, որուն մասին
կ՛արձագանգէ
«Ժամանակ»ը,
նախագահ վերապատուելի Փոլ
Հայտոսթեանի ուղղուած նամակին
մէջ, ի միջի այլոց, կը գրէ. «1997

Հայաստանի Մարդասիրական
Առաքելութեան Խումբը Կը
Շարունակէ Աջակցիլ Հալէպի
Բուժհաստատութիւններուն
Յունիս 25-ին, Հալէպի մէջ
Հայաստանի Հանրապետութեան
գլխաւոր հիւպատոսութեան հետ
համագործակցութեամբ, Հայաստանի մարդասիրական առաքելութեան
կազմին մէջ ընդգրկուած բժշկական
խումբը, ըստ բարի աւանդոյթի,
Հալէպի բուժհաստատութիւններուն փոխանցած է բժշկական
անհրաժեշտ պարագաներ։ Այս
մասին կը տեղեկանանք «Մարդասիրական ականազերծման եւ
փորձագիտական կեդրոն» ՊՈԱԿ-

էն։
Բժշկական կեդրոններու ղեկավարները իրենց երախտագիտութիւնը յայտնած են հայ բժիշկներուն՝ տրամադրուած բժշկական
պարագաներուն,
բժշկական
հաստատութիւններու մէջ ամենօրեայ ցուցաբերուող բժշկական
օժանդակութեան համար, ինչպէս
նաեւ Հալէպի մէջ ՀՀ հիւպատոսութեան՝ մշտական աջակցութեան
համար։

թուականի գարնան երբ Լիբանան
տեղափոխուեցայ, հայագիտական
գրադարանը հանդիսացաւ երկրորդ
տունս: Իսկ այդ թուականէն ետք
պատրաստած շարժանկարներուս
համար մեծապէս օգտուեցայ Հայագիտական գրադարանի հարուստ
հաւաքածոյէն: Աւելի՛ն, «Պէզճեան»
գերդաստանը 19-րդ դարէն սկսեալ
մեծ ներդրում ունեցած է Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ կեանքին
մէջ, ըլլալով նոյնիսկ հիմնադիրներէն
Այնթէպի քոլէճին»:
Բեմադրիչը իր արխիւները Հայկազեան համալսարան յանձնելով կը
յուսայ, որ սփիւռքատարած հայագիտական կեդրոններ յաւելեալ ճիգ
թափեն հայ մտաւորականներու եւ
արուեստագէտներու արխիւները

իրենց յարկերէն ներս համատեղելու:
Նիկոլ Պէզճեան հեղինակն է աւելի
քան քսան գեղարուեստական եւ
վաւերագրական շարժանկարներու,
որոնցմէ շատերը ներկայացուած
են միջազգային փառատօներու եւ
արժանացած՝ մրցանակներու:
Տեղին է նաեւ նշել, որ վերջին երկու
տասնամեակներու ընթացքին Նիկոլ
Պէզճեան Հայկազեան համալսարանի
զոյգ գրադարաններուն նուիրած է
բազմաթիւ գիրքեր եւ լսատեսողական իրեր:
Նիկոլ Պէզճեանի արխիւները
ուսումնասիրողներու հասանելի
պիտի ըլլան նուիրատուին եւ
համալսարանի միջեւ կայացած որոշ
պայմաններով:
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Մշակութային Արձագանգ

Փարաջանովի «Յակոբ Հովնաթանեան» Շարժանկարը՝ FLC- ի Առցանց
Շարժանկարի Ցուցադրութիւններու Ծրագիրին Մէջ
Նիւ Եորքի Լինքոլն կեդրոնի
շարժանկարի բաժինը (FLC) 2020
Յունիս 26-էն առցանց շարժանկարի
ամառնային ցուցադրութիւններու
ծրագիրին մէջ ընդգրկած է
Սերգէյ Փարաջանովի երեք վերականգնուած կարճ շարժանկարները՝
«Յակոբ Հովնաթանեան» (1967),
«Արաբանախշեր Փիրոսմանիի
թեմաներով» (1986), «Քիեւեան
որմնանկարներ» (1966)։ Այս
մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը տեղեկանայ
Հայաստանի շարժանկարի ազգային
կեդրոնի Facebook-ի էջէն:
FLC- ի առցանց շարժանկարթատրոնը կը գործէ Մարտէն ի վեր՝
մեկնելով «քորոնա» ժահր համաճարակէն։
Փարաջանովի այս երեք ուշագրաւ
վաւերագրական աշխատանքները
2019-ին ընտրուած էին Նիւ Եորքի
միջազգային 57-րդ շարժանկարի
փառատօնին համար:

«Յակոբ Հովնաթանեան» շարժանկարը վերականգնուած է Հայաստանի
շարժանկարի ազգային կեդրոնի
եւ լեհական Fixafilm ընկերութեան
միացեալ ուժերով՝ «Համօ ԲեկՆազարեան. հայ շարժանկարի
դասականներ» նախագիծին ծիրէն
ներս: Վերականգնման արտադրողն
է Տենիէլ Պըրտը։ Վերականգնման
աշխատանքները
նիւթական
աջակցութիւն ստացած են Kino
Klassika հիմնադրամէն (Լոնտոն):
Ի դէպ, Լինքոլն կեդրոնի շարժանկարի բաժինը (FLC-ն) պիտի ցուցադրէ
նաեւ վաղամեռիկ տաղանդաւոր
բեմադրիչ Մարիա Սահակեանի
«Փարոս» շարժանկարը:
2018 Օգոստոսին հայ շարժանկարի
ժառանգութեան օգտագործման
իրաւունքները՝ ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան որոշումով, անցան
Հայաստանի շարժանկարի ազգային
կեդրոնին։ Եւ այդ պահէն ալ սկսած է

շարժանկարներու վերկանգնման եւ
թուայնացման կարեւոր գործընթացը։
2018-ին լեհական FIXAFILM ընկերութեան կողմէ առաջինը վերականգնուած եւ թուայնացուած է
Սերգէյ Փարաջանովի «Յակոբ
Հովնաթանեան» (1967թ.,10 րոպէ)
վաւերագրական շարժանկարը։

Անիկա, թուայանցումէն ետք, ստացած է նոր կեանք ու շնչառութիւն։
Շարժանկարը անմիջապէս ցուցադրութեան հրաւէրներ ստացած
է աշխարհի յայտնի շարժանկարի
փառատօներէն, թանգարաններէն,
գրադարաններէն։

Նոր նամականիշ` Նուիրուած Հռոմի Պապի Հայաստան Այցին
Յունիս 24-ին լրացաւ Հռոմի Պապ
Նորին Սրբութիւն Ֆրանչիսկոսի
Հայաստան
հովուապետական
այցելութեան 4-ամեակը: Այդ այցելութիւնը լայնօրէն լուսաբանուած
ու մեծ հնչեղութիւն ստացած է
աշխարհի մէջ։ Սուրբ Աթոռի ՀՀ
դեսպանութեան Facebook-ի էջէն

կը տեղեկանանք, որ մինչեւ այսօր
կը շարունակուին միջազգային
ընդգրկում ունեցող այդ անմոռանալի
իրադարձութեան արձագանգները։
Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութիւնը 2020-ը յայտարարած է
«Բոյսի առողջութեան պահպանման
միջազգային տարի», ու այդ

կատարած «Այց առաջին քրիստոնեայ երկիր» խորագիրը կրող
այցին նուիրուած նամականիշին
վրայ պատկերուած է Ֆրանչիսկոս
Պապը՝ Հայոց Ցեղասպանութեան
զոհերու յիշատակին նուիրուած
Ծիծեռնակաբերդ յուշահամալիրին
մէջ աղօթելու պահուն։
նախաձեռնութեան միացած է նաեւ
Վատիկանը՝ թողարկելով նամականիշ, որուն վրայ պատկերուած է,
թէ ինչպէս Հայաստան այցելութեան
ընթացքին Ն.Ս. ֆրանչիսկոս Պապը
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ կաթողիկոսի
հետ կը ջրէ խորհրդանշական Նոյեան
Տապանի մէջ տնկուած որթատունկը՝
ատով իսկ հաստատելով նաեւ, որ
բոյսի ու երկրագունդի առողջութեան
թեման հոգեւոր արժէք է։
Անցեալին
եւս
Վատիկանը
թողարկած է նամականիշերու
շարք, ուր յատուկ տեղ կը գրաւէ
Հայաստան պատմական այդ այցելութեան թեման։ Մասնաւորապէս՝
2016 Յունիս 24-26 Հայաստան

Հայագիտական Կեդրոն՝ Ըրվայնի Համալսարանին Մէջ
Քալիֆորնիոյ
համալսարանի
Ըրվայնի
մասնաճիւղին
մէջ
հաստատուած է Հայագիտական
ուսմանց կեդրոնը։ Այս մասին,
ըստ պաշտօնակից «Ասպարէզ»-ի,
կը տեղեկացնէ համալսարանին
մէջ գործող Մեղրունի ընտանիքի

նախագահական հայագիտական
ամպիոնի վարիչ փրոֆ. Հուրի
Պէրպէրեան։
Կեդրոնը
պիտի
զարգացնէ
համալսարանին տրամադրած հայոց
պատմութեան տարբեր ժամանակաշրջաններու եւ հայերէնի

դասանիւթերը եւ զարկ պիտի
տայ ուսումնասիրութիւններու եւ
համայնքային գործունէութեան։
Պէրպէրեան կը յիշեցնէ, թէ վերջին
քանի մը տարիներուն նաեւ
կարելի եղած է համալսարանին
մէջ հայագիտութիւնը դարձնել

երկրորդական մասնագիտութիւն
մը, ինչպէս նաեւ հարստացուած է
հայագիտական նիւթերով հատորներու հաւաքածոն։
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար
դիմել rakib.h@uci.edu հասցէին կամ
(949) 824-1349 թիւին։
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Կիլիկիոյ Հայրապետին Նուիրուած...
Սկիզբը Էջ 03
Հայրապետական օծման հանդիսաւոր արարողութենէն ընդամէնը մի քանի
ամիսներ ետք, Կիլիկեան ծագումով՝ խարբերդցի այս խիզախ հոգեւորականը
իր նժոյգին հեծած, Լեւոնի Բերդը դարերով իր ամպհովանին դարձուցած
Սիսի պատմական Մայրավանքէն Հովուապետական այցելութեան կը
ձեռնարկէ, հանդիպելու համար Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
բոլոր թեմերուն մէջ ապրող ժողովուրդը՝ Ատանայի, Հաճնոյ, Մարաշի, Հալէպի,
Զէյթունի, Մալաթիոյ, Տիվրիկի, Կիւրինի, Եօզղատի, Գըրշէհիրի, պապենական
Խարբերդի եւ այլ շրջաններու մէջ, ոգեւորելու համար իր բանաւոր հօտը:

Սահակ Բ. Կաթողիկոս՝ Հայրապետական նժոյգով
Սահակ Վեհափառ Զէյթուն հասնելով, արծուեբոյն այս քաղաքի լեռնցի
ժողովուրդին կողմէ ջերմ ընդունելութեան կ՛արժանանայ, գլխաւորութեամբ
Առաջնորդ՝ Տ. Գրիգորիս Ծ. Վրդ. Աբարդեանցի: Զէյթունի մէջ անցուցած իր
ութ օրերու ընթացքին, Հայոց Հայրապետը այցելութիւններ կու տայ ազգային
հաստատութիւններու, որոնց շարքին Զէյթունի Հայոց գլխաւոր վարժարանը:
Աշակերտութիւնը կանոնաւոր շքերթով կը դիմաւորէ Հայոց Հովուապետը
որոտընդոստ ծափողջոյններով, իսկ վարժարանի տնօրէնի ողջոյնի
խօսքերէն ետք, Սահակ Կաթողիկոս կ՛օրհնէ
աշակերտութիւնը, դպրոցի աստիճաններուն
վրայ կանգնած: Հազիւ Հայրապետին խօսքն
ու «Պահպանիչ» աղօթքը աւարտած, աշակերտութիւնը խանդավառութեամբ կ՛երգէ իր
տնօրէնին՝ Գրիգոր Գասապեանին բառերով
ու երաժշտութեամբ յօրինուած երգը՝ հայրապետական մաղթերգը, որուն առաջին կատարումն էր այդ, աւելի քան դար մը առաջ.
«Ի վեհ բարձանց սուրբ Սիոնի,
Թռիչս առեալ աղաւնի,
Ի Շնորհալւոյն բարձրեալ գահ,
Մի՛ մերձեսցի նմա մահ.
Հապօ՜ն եղբարք իմ Հայկազնեան,
Օ՛ն, մաղթեսցո՛ւք միաբան.
Պահեա՛, ո՛վ Տէր, անսասան
Գրիգորիս Ծ. Վրդ.
Զսուրբ Աթոռն Կիլիկեան.
Կեցցէ՛, կեցցէ՛ առյաւէտ
Աբարդեանց Զէյթունի
Տէր Տէր Սահակ Հայրապետ»:
առաջնորդը
Սահակ Վեհափառ նախքան Կիլիկիոյ գահուն
բազմիլը, Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց վանքի լուսարարապետի պաշտօնը
վարած է: Ան հաւատարիմ իր կոչման ու կատարած հոգեւորականի ուխտին,
եւ ընդառաջելով ազատ ընտրութեամբ մեր ժողովուրդի դրսեւորած կամքին,
Սիս գալով կը ստանձնէ Կաթողիկոսական ծանր լուծը, տեղական շատ
վատ պայմաններու մէջ, որոնք արդէն շուտով վատթարագոյնի պիտի
փոխակերպուէին Ատանայի կոտորածով եւ ապա՝ Հայոց Ցեղասպանութեամբ իր լրման հասած համամարդկային ողբերգութեամբ:

06
Կիլիկեան հայութիւնը Պատգամաւորական ժողովի գումարմամբ եւ կատարած ընտրութեամբ ծանօթացեր էր արդէն իր ազգընտիր Հովուապետին, որ
Երուսաղէմէն մինչեւ Կիլիկիա գալով, անձնուիրութեամբ փարած էր իր գործին:
Ուստի, Զէյթունի վարժարանի տնօրէնը գրելով իր բանաստեղծութեան
բառերը, Սիոնի վեհ բարձունքէն թռիչք առած «աղաւնի»ին՝ Սահակ
Վեհափառին կ՛ակնարկէ, որ գալով բարձրացաւ Շնորհալիի գահուն, թող
մահը բնա՛ւ չմերձենայ անոր: Ուստի կոչ կ՛ուղղէ ան Հայկազնեան ցեղիս բոլոր
զաւակներուն, միասնաբար մաղթել, որ Տէրը անսասա՛ն պահէ Կիլիկեան
Սուրբ Աթոռը, եւ առյաւէ՛տ ապրի Սահակ Հայրապետը:
Այս անպաճոյճ, բայց ջերմ ու պարզ շունչով բառերուն տասնատողեայ յարակցութիւնը, անձի մը կենսագրականին խտացումը ըլլալէ բացի, Սուրբ Աթոռին
պատմութեան բարձրակէտերը կ՛ընդգծէ, գիսաւոր աստղի արծաթահոս
լուսագրիչով. Շնորհալիներու գահը՝ իր փառաւոր անցեալով, Հայկազնեան
ցեղը՝ իր տառապակոծ, մեռած ու վերյառնած ներկայով, արեւմտահայութեան
ամրոց՝ Կիլիկեան Սուրբ Աթոռը, ու վերջապէս յոյսի նոր աղբիւր՝ Հայոց
նորընտիր Հայրապետը…::
Իրաւունք ունէր Արան հպարտանալու իր հօր հօրեղբայրով՝ այս բանաստեղծտնօրէնով որուն քնարերգական տողերը իրենց երաժշտութեամբ, միայն մէկ
առիթով պիտի չլսուէին, ո՛չ ալ Հայոց Ցեղասպանութիւնը պիտի կարենար վերջ
դնել անոր քայլերգային հնչեղութեան: Չկա՛յ Զէյթունի Հայոց դպրոցը. անիկա
աւերուած է բարբարոսին ձեռքով եւ վերջնական փլուզման ենթարկուած:
Կոտորուած են անոր աշակերտներէն շատերը, իսկ Ցեղասպանութենէն
հրաշքով վերապրածները արդէն այսօր այս կեանքին մէջ չեն: Չկա՛յ
մանաւանդ հեղինակը՝ Գրիգոր Գասապեանը, բայց կա՛յ իր պարզունակ երգը,
որ արդէն 117 տարիներէ ի վեր կ՛երգուի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ գահին վրայ
իրարու յաջորդած ութ Կաթողիկոսներու վեհաշուք ներկայութեան, մինչեւ
Սուրբ Աթոռոյս ազգընտիր Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսը:
Զէյթունցի տնօրէնին հեղինակած
երգին վերջին տողը, անցեալ տասնամեակներուն միշտ փոփոխութեան
ենթարկուած է, Սահակ Կաթողիկոսի անուան փոխարէն յարմարեցնելով Կիլիկիոյ գահին բարձրացած նոր
կաթողիկոսին անունը: Դպրեվանքի
ուսանողութեան մեր տարիներէն
սկսեալ, նախ Երջանկայիշատակ Խորէն
Ա. Վեհափառին, ապա երբ Միաբան
դարձանք՝ Երջանկայիշատակ Գարեգին
Բ. Վեհափառին անունը երգեցինք, իսկ
այսօր Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառին
անունը կ՛երգենք նոյն երգին ոստոստուն
երաժշտութեամբ, միշտ միեւնոյն ոգեւորութեամբ եւ յառաջատեսիլ հայեացքով:
Մեզմէ առաջ եկող սերունդները վստաՆ.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
հաբար երգեցին Տ.Տ. Բաբգէն Ա, Տ.Տ.
Կաթողիկոս
Պետրոս Ա, Տ.Տ. Գարեգին Ա. եւ Տ.Տ.
Զարեհ Ա. անմահանուն Կաթողիկոսներուն անունը տեղադրելով վերջին
տողին վրայ:
Այո՛ Զէյթունցի էր այս բառերն ու երաժշտութիւնը յօրինողը. այո՛ Զէյթունի
խրոխտ երկինքին տակ առաջին անգամ երգուեցաւ այս քայլերգը մատաղատի սերունդի անմեղ շրթներէն, հնչե՛ղ ձայնով: Բայց հեղինակն ու այդ օր
սոյն երգին ունկնդիր Սահակ Հայրապետն ու Զէյթունցիները մարգարէ
չէին, կարենալ գուշակելու, որ 20-րդ դարու վերջալոյսին, Զէյթունցի
արմատներով Կաթողիկոս մը պիտի ընտրուէր եւ բազմէր Կիլիկիոյ գահին՝
Արամ Ա. Վեհափառը: Բազմաշնորհ հոգեւորական մը, որ Կաթողիկոսական
25 տարիներու իր փորձառութեամբ, 21-րդ դարու առաջին քառորդէն
կը տեսնէ մինչեւ դարավերջ մեր եկեղեցւոյ ու ազգին դիմագրաւելիք
մարտահրաւէրները: Իւրայատուկ անձնաւորութիւն, որուն համար սոյն
մաղթերգի տողերը աղօթական փոխասացութեամբ պէտք է արտասանել,
քաջառողջ երկարակեցութեան խոր մաղթանօք, համայն ազգիս սրտայորդ
ու սիրազեղ երգեցողութեամբ:
Զէյթունցի տնօրէն Գրիգոր Գասապեանին մտքէն իսկ չէր անցեր, որ երգի
առաջին կատարումի թուականին յաջորդող տասնամեակներուն, յատկապէս 1930 թուականէն ետք, երբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ տարագիր Կաթողիկոսութիւնը իր նոր կայքը ունեցաւ Անթիլիասի գեղածիծաղ ծովափին, այս
երգը բազմաթիւ մշակումներ պիտի ունենար, որոնցմէ ամէնէն գեղեցիկը
Զարեհ Վրդ. Ազնաւորեանին կողմէ յօրինուած:
2000 թուականի Նոյեմբեր ամսուն, երբ հոգեւորական ծառայութեամբ
Միացեալ Նահանգներ կը գտնուէինք, պատիւն ունեցանք մաս կազմելու
Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հովուապետական այցելութեան շքախումբին:
Շար. Էջ 08
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ԱՅԺՄԷԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒ ԲԱԶՄԱՁԱՅՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
«Թուրքիոյ Մէջ Ատելութեան
Հարցեր. ...

Սկիզբը Էջ 02

Ան հիմնականին մէջ պայմանաւորուած է
կենցաղի, ապրելակերպի ու հնարաւորութիւններու վերաբերեալ նախանձ յառաջացնող
երեւոյթներու հետ, երբ մարդիկ ամեն օր ցոյց կու
տան, թէ ի՞նչ ունին, ի՞նչ հնարաւորութիւններ
ունին, ի՞նչ ճաշարաններ կը յաճախեն: Անոնք
այս ամէնը կը նկարեն, կը հրապարակեն եւ
այլն»:
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան շեշտադրեց
նման հարթակներու կարեւորութեանը, որ
առիթը կու տայ բազմակարծութեան դրսեւորումի, ուր տարբեր ենթահողերէ եկող եւ
մտահոգութիւններ ունեցող մասնակիցներ
իրենց հարցերը կը կիսուին եւ գաղափարներ
կը փոխանակեն: Զրուցավարը ապա առիթը
տուաւ հարցադրումներու:
Տրուած հարցումներու լոյսին տակ, մանրամասն
խորհրդածութիւններ ըրաւ Արա Գօչունեան:
Ան համբերութեամբ պատասխանեց առցանց
լսարանի մասնակիցներու զանազան շահեկան հարցումներուն։ Ան յիշեցուց նաեւ վերջին
շրջանին Պոլսահայ համայնքի օրակարգին վրայ
եկած զանազան խնդիրները՝ եկեղեցիներու դէմ
կատարուած ոտնձգութիւններէ սկսեալ մինչեւ
«Հրանդ Տինք» հիմնարկին հասցէագրուած
սպառնալիքներն ու ընկերային մետիայի «աստղ»
Մուրատ Էօվիւչի գրառումները։ Լսարանի
մասնակիցները հետաքրքրուած էին, թէ այս
բոլորը մշտական վտանգի մը ազդանշաններն
են, թէ ոչ զուգադիպած են այս շրջանին եւ
«եղանակային» բնոյթ մը ունին։
Ի պատասխան Արա Գօչունեան յայտնեց, որ
ատելութեան դրսեւորումները երբեք պէտք
չէ ստորագնահատուին եւ անոնց դէմ միշտ
պէտք է զգոյշ ըլլալ։ Յամենայնդէպս, ըստ
իրեն, վերոյիշեալ բոլոր դէպքերու պարագային
շատ կարեւոր էր իշխանութիւններուն կողմէ
ցուցաբերուած վերաբերմունքը։ Արդարեւ, ըստ
զեկուցաբերին, պետութիւնը ամենաարագ ձեւով
արձագանգած է այս խնդիրներուն եւ պատկան
մարմիններու միջամտութիւններուն շնորհիւ արդէն
համապատասխան դատական գործերը սկսած են։

Աշխարհի վրայ ահագնացող ատելութեան այս
խնդիրները հայ իրականութեան տեսանկիւնէն
ահազանգային նշանակութիւն ունին: Ըստ
բանախօսին՝ եթէ այսօր տեղի ունեցող
գործընթացները մեկնաբանենք Սփիւռքի
տեսանկիւնէն, բաւական մտահոգիչ պատկեր
կը ստանանք: «Հայ Սփիւռքը աշխարհի
տարբեր երկիրներուն մէջ կ՛ապրի առհասարակ
փոքրամասնութեան կարգավիճակով: Սփիւռքի
առողջ գոյատեւման, լայն հասարակութիւններու հետ առողջ յարաբերութեան մէջ գտնուելու
տեսանկիւնէն, անհրաժեշտ նախապայման է
համակեցութեան խնդիրը», - տեսակէտ յայտնեց Արա Գօչունեան:
Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան
կեդրոնի տնօրէն՝ օրուայ զեկուցավար
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան ստացած
հարցումները ձեռնհասութեամբ համադրելով փոխանցեց զեկուցաբերին, որ լսարանի
մասնակիցներուն հետաքրքիր հարցումներուն
համապարփակօրէն պատասխանեց եւ այսպէս
մօտ երկու ժամ տեւողութեամբ հետաքրքրական քննարկում ծաւալեցաւ:
Նշենք, որ սոյն միատեղ կազմակերպուած
առցանց լսարանին մետիա գործընկերներն էին
ու պիտի շարունակեն մնալ Պոլսոյ «Ժամանակ»
օրաթերթն ու «ՌԱԿ Մամուլ» լրատուական
կայքը:
Աւարտին, ոգեւորուած նման լսարան կազմելու ու տարատեսակ հարցեր քննարկելու
կարեւորութեամբ, Լիբանանի «Զարթօնք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեան,
լսարանը կազմակերպող իր գործընկերներուն
ու պաշտօնակիցներուն անունով յայտարարեց,
որ այսօրուայ լսարանը վերջինը պիտի չըլլայ,
այլ ընթացք պիտի տայ զանազան թեմաներու
շուրջ նմանօրինակ լսարաններու երկար շարքի
մը: Հետեւաբար պայմանաւորուածութիւն ձեռք
բերուեցաւ ամեն Չորեքշաբթի նոյն ժամերուն
նման քննարկումներ կազմակերպել:
Նշենք, որ վերոյիշեալ երեք թերթերուն սոյն
միատեղ կազմակերպած առցանց լսարանին
մետիա գործընկերներն էին ու յառաջիկային ալ
պիտի շարունակեն մնալ` Պոլսոյ «Ժամանակ»
օրաթերթն ու «ՌԱԿ Մամուլ» լրատուական կայքը:
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Ուզում եմ քեզ տեսնել, ուզում եմ քեզ լսել,
Կ’ուզեմ քեզ համբուրել վառ սիրով
Եթէ դու հեռու ես, ուզում եմ քեզ հասնել,
Ուզում եմ քեզ հասնել, ինչ կայ որ,
Դու մի նոր երազ ես, երկնային Աստուած ես,
Քո կողքին ուրախ եմ, բախտաւոր,
Չգնաս, չկորչես, ինձ մենակ չթողնես,
Դժուար է առանց քեզ, ահաւոր,
Չգնաս, չկորչես, ինձ մենակ չթողնես,
Դժուար է առանց քեզ, ահաւոր:
Ես սիրում եմ սիրուն, ես սիրում եմ հենց քեզ,
Ես սիրում եմ հենց քեզ իմ կեանքով,
Չգնաս, չկորչես, ինձ մենակ չթողնես........

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

27

2020
ՅՈՒՆԻՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ԺԱՆ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ
(1938)
«Յովհաննէս Մկրտիչը ըստ Լէոնարտօ
Տա Վինչիի
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Կիլիկիոյ Հայրապետին Նուիրուած...
Շար. էջ 06-էն
Վեհափառ Հայրապետին Արեւմտեան
թեմի տարբեր քաղաքները այցելելու
ծիրէն ներս, Ֆրէզնոյի մէջ, տեղի
Հայոց Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ
Հոգաբարձութիւնը անակնկալ մը
մատուցեց Նորին Սրբութեան, երբ
Հայոց Հայրապետը մուտք գործեց
յիշեալ քաղաքի Համաժողովներու
դահլիճը, «Գանատական Պղնձեայ
Փողերախումբի Համոյթը» նոր
մշակումով եւ մեծ թափով հնչեցուց
«Ի վեհ բարձանց»ը, Կիլիկիոյ արքաներու փառահեղ ընդունելութեամբ
դիմաւորելով Կիլիկիոյ Կաթողիկոսը՝
Հայոց առիւծասիրտ արքաներու
եւ Կիլիկեան Թագաւորութեան
կենդանի յիշատակը եւ Հայոց
պահանջատիրական պայքարի
«Կարմիր կնիք»ը:
Իրաւունք ունի՛ Արան հպարտանալու

Շրջանային Èáõñ»ñ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Այս Պահէն Սկսեալ Հրայր Թովմասեանը ՍԴ
Նախագահ Չէ. Վարչապետ Փաշինեան

Սահմանադրական փոփոխութիւնները մտան ուժի մէջ։ Այս
պահէն սկսեալ Հրայր Թովմասեանը ՍԴ նախագահ չէ, իսկ Ֆելիքս
Թոխեանը, Հրանդ Նազարեանը եւ
Ալվինա Գիւլումեանը ՍԴ անդամ
կամ դատաւոր չեն։ Այս մասին
ֆեյսպուքեան իր էջին գրած է ՀՀ

իր հօր հօրեղբայրով, որ իր դուզնաքեայ բանիւք դեռ հարիւրամեակներ
լարուած պիտի պահէ իր սիրոյ ու
յարգանքի
բանաստեղծական
քնարը եւ երաժշտական համեստ
նուագարանը, որպէսզի միշտ հիւսուի
փառքը մեր Սուրբ Աթոռին եւ անոր
Աթոռակալին:
Ծ. Խմբ.- Նշենք, որ
Գերշ.
Տ. Գրիգոր Եպս. Չիֆթճեան
սրբազան հօր վերի շահեկան
յօդուածին մէջ նշուած Արան
(շառաւիղը Զէյթունցի տնօրէն
Գրիգոր Գասապեանին եւ որդին
լիբանանահայ
վաստակաշատ կրթական մշակ ողբ. ընկ.
Տաճատ Գասապեանին) ՌԱԿ
Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեան ժրաջան
անդամն է այսօր եւ մեր ազնիւ
գործընկերը:

վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը։
Ան, մասնաւորապէս, գրած է.
«Երկու ամսուան ընթացքին պէտք է
ընտրուին ՍԴ երեք նոր դատաւորներ։
Հայաստանի բոլոր պետական մարմինները պարտաւոր են ի գիտութիւն ընդունիլ այս իրողութիւնը եւ
առաջնորդուիլ ըստ այդմ»։
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Փայլանը Վանի «Սուրբ Կոյսեր» Մենաստանի
Պահպանման Հարցը Բարձրաձայնած Է
Թուրքիոյ Խորհրդարանէն Ներս
Թուրքիոյ ընդդիմադիր «Ժողովուրդներու
դեմոկրատական»
կուսակցութեան (ԺԴԿ-HDP) հայ
պատգամաւոր Կարօ Փայլանը «Սուրբ
Կոյսեր» հայկական մենաստանի
հարցը բերած է Թուրքիոյ խորհրդարանի օրակարգ։ Այս մասին կը
տեղեկանանք Ermenihaber.am-էն։
Վանի Գիւրփընար շրջանի Աքբոյու
թաղամասին մէջ գտնուող «Սուրբ
Կոյսեր» վանական համալիրը կը
շարունակէ թիրախ ըլլալ գանձախոյզներու համար եւ շարունակաբար աւերուիլ։ Հայ պատգամաւորը յիշեցուցած է, որ 16-րդ
դարու կառոյց համարուող այս
համալիրը ժամանակին ապաստան
տուած է շուրջ 300 կոյսերու եւ
տարածաշրջանին մէջ եղած է
կարեւոր կրթական կեդրոն։
«Նաեւ ճարտարապետական տեսակէտէ կարեւոր նշանակութիւն ունեցող այս կառոյցը ցաւօք տարիներ շարունակ լքուածութեան եւ
գանձախոյզներու վանտալութեան
հետեւանքով արդէն գրեթէ լիովին
ոչնչացման եզրին է։
Գանձախոյզներու գործունէութեան
եւ իշխանութիւններու անտարբերութեան հետեւանքով՝ Վանի եւ
շրջակայքի պատմամշակութային
կոթողները կ՝աւերուին»,- նշած է
պատգամաւորը։
Փայլան ներկայացուցած է հարցադիմում՝ ակնկալելով մշակոյթի եւ
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զբօսաշրջութեան
նախարարի
պատասխանը։ Պատգամաւորը
փորձած է պարզել, արդեօք
Թուրքիոյ իշխանութիւնները կը
պատրաստուի՞ն վերականգնել
«Սուրբ կոյսեր» վանական համալիրը։
Ան ներկայացուցած է հետեւեալ
հարցերը.
«1. Պարզուա՞ծ է արդեօք, թէ
ովքեր գանձ գտնելու նպատակով
հորատումներ կ՝ընեն «Սուրբ կոյսեր»
մենաստանին մէջ եւ անոր շուրջ,
անոնց դէմ իրաւական գործընթաց
յարուցուա՞ծ է։
2. Ինչո՞ւ Ձեր նախարարութիւնը
պահպանութեան տակ չ՝առներ
«Սուրբ կոյսեր» մենաստանն ու
Վան նահանգին մէջ գտնուող միւս
քրիստոնէական պատամական
կառոյցները։
3. «Սուրբ կոյսեր» մենաստանի
վերակառուցման ուղղուած որեւէ
աշխատանք կը ծրագրէ՞ք:
4. Կազմուա՞ծ է արդեօք Վան
նահանգին մէջ գտնուող եւ հայերու
կողմէ կառուցուած մենաստաններու, եկեղեցիներու եւ մշակութային
կառոյցներու ցուցակը։
5. Հայերէն մնացած մշակութային հետքերու ոչնչացումը մինչ օրս
պետական քաղաքականութիւն
եղած է։ Կը մտածէ՞ք արդեօք որեւէ
փոփոխութիւն մտցնել այս քաղաքականութեան մէջ։
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