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Լիբանանեան Լրատուամիջոցները Լռեցնելու
Փորձերը «Ցաւալի» Են. ԱՄՆ Դեսպան

Լիբանանի լրատուամիջոցները լռեցնելու փորձը «իրապէս ցաւալի» է ըսաւ
երէկ ԱՄՆ Լիբանանի մէջ ԱՄՆ դեսպան Տորոթի Շէա: Անոր այս խօսքը
կու գայ, որպէս պատասխան հարաւային Լիբանանի մէջ դատախազի մը
արձակած հրահանգէն, որուն միջոցաւ մէկ տարուայ համար կ՛արգիլուէր
տեղական եւ միջազգային լրատուական միջոցներուն յայտարարութիւններ
կամ հարցազրոյցներ վերցնել Լիբանանի մէջ ԱՄՆ դեսպանէն:
«Այս փորձը լռեցնելու համար է լիբանանեան մետիան, երկրի մը մէջ որ
ծանօթ է ունենալով բաւականին աշխոյժ մետիա» ըսաւ դեսպանը:

Պէյրութ – Տպայէ Մայրուղին Փակելու Փորձեր
Երէկ գիշեր քանի մը հանգրուանով ցուցարարներու կողմէ փորձ կատարուեցաւ
Պէյրութէն դէպի հիւսիս գացող մայրուղին երկու կէտերու վրայ փակելու,
մին՝ Ժալ էլ Տիպ, երկրորդը Տպայէ: Բանակը արագ միջամտեց եւ ի գին որոշ
բախումներու ցուցարարներուն հետ, յաջողեցաւ ճամբան բանալ:

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
2020-ը Իրանի Համար Ամենածանր Տարին Եղաւ
Ըսաւ Ռոհանի
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի` խօսքով 2020 թուականը Իսլամական
Հանրապետութեան ողջ պատմութեան ամենածանր տարիներէն մէկն
է։ Այս մասին Իրանի նախագահը յայտարարած է այսօր հեռարձակուած
հեռուստաուղերձի ընթացքին, կը յայտնէ «Ազատութիւն» ռատիոկայանը:
Շար. Էջ 08

736 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը
Հասաւ 24645-ի
Հայաստանի մէջ, 28 յունիսին, ժամը
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած
է «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 24 645 դէպք,
որոնցմէ 13 116` 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 10 964 վարակակիր:
Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 109 173 քննութիւն:
Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ հաստատուած
736 նոր դէպք եւ 205 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 6 նոր
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 426):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 33, 85 տարեկան տղամարդիկ եւ 83, 87, 81, 80
տարեկան կանայք:

Երեւանի Քաղաքապետարանին Մէջ՝
Արտահերթ Նիստ
Երեւանի
քաղաքապետ
Հայկ Մարութեանի ֆեյսպուքեան էջէն կը տեղեկանանք՝
արտահերթ խորհրդակցութիւն հրաւիրուած է փոխքաղաքապետերու եւ վարչական
շրջաններու ղեկավարներու
մասնակցութեամբ:
«Քննարկեր ենք քաղաքային տնտեսութեան վերաբերող շարք մը հրատապ ու
ծրագրային խնդիրներ, մասնաւորապէս,
«Քորոնա»
ժահրային համավարակի
պայմաններուն մէջ աշխատանքի կազմակերպման վերաբերող հարցեր»,ըսուած է քաղաքապետի գրառման մէջ:

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 503,122 (64.5/1 միլիոն), բուժուած են 5,518,949 անձեր
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 10,193,011 (1,307.7/1Շար.
միլիոն),
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,740, մահացածներ` 34, բուժուած` 1,153
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 24,645, մահացածներ` 426, բուժուած` 13,116
Շար. Էջ 02
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 117,896 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 2,498

02
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Միջազգային Èáõñ»ñ

«Քորոնա»Ի Երկրորդ Ալիքը Կրնայ Շատ «Թանկ» Նստիլ
Աշխարհի Համար
Միլիոնաւոր մարդիկ կրնան մահանալ, եթէ մոլորակը առճակատում
ունենայ «Քորոնա» ժահրի համավարակի երկրորդ ալիքին հետ,
յայտարարած է Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութեան ներկայացուցիչը՝
աւելցնելով, որ հիւանդութեան
բռնկումը համաշխարհային մաշտապով «առայժմ կը զարգանայ այնպէս,
ինչպէս ԱՀԿ-ն կանխատեսած էր»,
գրած է CNN-ը։
«Սպանական կրիփի (1918-1920
թուականներուն) հետ համեմատութիւնը ցոյց կու տայ, որ անիկա

ընթացած է այնպէս, ինչպէս
հիմա Covid-19-ը։ 1918 թուականի
ամրան, անիկա ան գործունեայ էր,
սակայն Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր ամիսներուն, կատաղի կերպով
վերսկսած, որու հետեւանքով
երկրորդ ալիքի ժամանակ զոհուած
է 50 միլիոն մարդ»,- Յիշեցուցած
է ԱՀԿ-ի ներկայացուցիչ Ռանյերի
Քուերան։
«Համավարակը կ’ընթանայ այնպէս,
ինչպէս կանխատեսած էինք»,աւելցուց Քուերան:
ԱՀԿ-ի ներկայացուցիչը նման յայտարարութիւններ կատարած է Եւրո-

պայի քանի մը երկիրներու մէջ եւ
ամբողջ աշխարհի քարանթինային ռեժիմներու չեղեալ համարելուն եւ «Քորոնա» ժահրի վարակին
տարածման կապակցութեամբ:

Եւրոպան Կրնայ Դարձեալ «Ինքնամեկուսանալ».
Գերման Նախարար

Եւրոպայի սահմանները կրնան կրկին
փակուիլ, եթէ «Քորոնա» ժահրով
վարակուածներու թիւի կտրուկ աճ
ըլլայ Եւրոպական Միութեան այս
կամ այն երկիրին մէջ։ Այս մասին dpaին տուած հարցազրոյցի ընթացքին
յայտարարած է Գերմանիոյ արտաքին
գործոց նախարար Խայկօ Մաասը։
Ան նշած է, որ նման որոշումները պէտք է համաեւրոպական
մակարդակով համակարգուին եւ
քուէարկութեան դրուին։
«Քորոնա» ժահրի համավարակի
սկզբնաւորութեան, Եւրոպական
Միութեան անդամ շատ մը
երկիրներ, անոնց կարգին՝ Գերմանիան, միակողմանիօրէն որոշեց
փակել սահմանները: Մայիսէն
սկսեալ, Եւրոպական միութեան

եւ Շենկենեան գօտիէն ներս
սահմանները
աստիճանաբար
բացուեցան: Միայն Նորվեկիան եւ
Ֆինլանտան մտադիր չեն մինչեւ
Յուլիսի կէսը բանալու իրենց
սահմանները:
1 Յուլիսէն սկսեալ, Գերմանիան կը
նախագահէ Եւրոպական Միութիւնը:
Ըստ Մաասի՝ կազմակերպութեան
անդամ-պետութիւններու ակնկալիքները, կապուած համավարակին
հետ, Գերմանիայէն շատ մեծ են:
Գերմանիոյ Արտաքին Գործոց
Նախարարութեան
ղեկավարը
նշած է երեք կարեւորագոյն նպատակներ, ԵՄ-ի տնտեսութիւններուն, մինչեւ 2027 թուական
օգնելու բազմամիլիառանոց ծրագիրի վերաբերեալ համաձայնագիրի կնքում, Brexit-ի շուրջ
բանակցութիւններ
եւ
ԵՄ-ի
յստակ դիրքորոշում՝ Միացեալ
Նահանգներու, Չինաստանի ու
Ռուսաստանի հետ մրցակցային
յարաբերութիւններուն, յայտնած է
DW-ն:

Կ’ակնկալուի, որ Յուլիսին, հանուի
ԵՄ մուտքի սահմանափակումները, Հարաւային Քորիայէն եւ Նոր
Զելանտիայէն ժամանողներուն
համար: Ռուսաստանէն, Միացեալ Նահանգներէն եւ Պրազիլէն ժամանողները մուտքի
թոյլտուութիւն կը ստանան բացառիկ պարագաներուն։ Երկիրներու ցուցակը, ուրկէ կարելի կ’ըլլայ
անխոչընդոտ մուտք գործել ԵՄ-ի
գօտի,
վերջնականապէս
կը
հաստատուի երկուշաբթի օր:
Հետագային, մուտքի արգելման
կամ թոյլտուութեան հիմնական
գործօնը պիտի ըլլայ վերջին երկու
շաբթուայ ընթացքին մեկնման
երկրին «Քորոնա» ժահրի վարակի պարագաներու թիւը՝ 100 000
բնակիչի հաշիւով պէտք է ըլլայ 16
կամ աւելի քիչ պարագայ, ինչ որ
կը համապատասխանէ ԵՄ-ի միջին
ցուցանիշին: Եւ նաեւ կարեւոր
նշանակութիւն պիտի ունենայ
վարակուածներու թիւին նուազումի
միտումը:

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Հակառակ Վարակակիրներու Թիւի Աճին Եգիպտոս
Մեղմացումներու Անցաւ

Շաբաթ օր, Եգիպտոսը վերացուց
«Քորոնա» ժահրի համավարակի
հետ կապուած շարք մը սահմանափակումներ,
երկրին
մէջ
թոյլատրուած է բանալ սրճարանները, պարերը, մարզադահլիճները եւ
թատրոնները, յայտնած է ABC-ն:
Բացի այդ, երկրին մէջ կը բացուին
կրօնական կեդրոնները՝ մզկիթներն
ու եկեղեցիները:
նշուած է, որ վերոնշեալ հաստատութիւնները կ’աշխատին սահմա-

նափակումներով՝ կը բացուին սրճարաններուն ընդամէնը 25%-ը, իսկ
մզկիթներուն ու եկեղեցիներուն
մէջ տեղի չեն ունենար հիմնական
շաբաթական ծառայութիւնները:
Երկրի կառավարութիւնը նախատեսած է նաեւ բանալ օդային
կապերը` որոշակի ուղղութիւններով:
EgyptAir ազգային օդանաւային
ընկերութիւնը յայտարարած է, որ
1 Յուլիսէն սկսեալ, 29 միջազգային
ուղղութիւններով թռիչքներ պիտի

վերսկսին:
Նշուած է, որ զբօսաշրջութիւնը կը
կազմէ երկրի տնտեսութեան զգալի
մասը, Համախառն ներքին արդիւնքի
(ՀՆԱ) մօտ 12%-ը:
Եգիպտոսի առողջապահութեան
նախարարութեան տուեալներով՝
երկրին մէջ վարակակիրներու
պարագաներու ընդհանուր թիւը կը
կազմէ 62755, մահացած է 2620
հիւանդ:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Սերովբէ Պէնկլեան
Սերովբէ Պէնկլեան (29 Յունիս
1834, Բերա (Պոլիս) - 28 Փետրուար
1900, Աղեքսանդրիա), հայ դերասան եւ թատերական գործիչ։
Յաճախած է Բերայի ազգային
երկսեռ վարժարանը։ Փոքր տարիքէն աշխատած է եւ այդ իսկ
պատճառով դպրոց չէ յաճախած:
Աշխատած է ըմպելարանի մը
մէջ՝ իր եղբօր հետ: Ան ունէր
չորս եղբայր: Սերովբէ կարդալ
չէր գիտէր, ինչպէս նաեւ անոր
հայերէն արտասանութիւնն ալ
օտար առոգանութիւն ունէր: Ան
արհեստ չունէր:
Օր մը երբ ան ներկայ էր հայերէն լեզուով ներկայացման մը,
կը զգայ թէ ինք ընդունակ է
դերասանութեան, եւ իր բնածին
տաղանդէն մղուած՝ 1857-1858ին բեմ կը բարձրանայ խասգիւղի
մէջ, մասնակցելով ՄազաքեանԱճէմեանի ներկայացումներուն:
1861-1862 ան կը մտնէ արեւելեան
թատրոնի խումբին մէջ իբրեւ
դերասան:
Բեմական գործունէութիւնը սկսեր
է 1857 թուականին։
• 1861 թուականին մասնակցեր է
«Արեւելեան թատրոնի» ներկայացումներուն,
• 1863 թուականին Էքշեանի
խումբին հետ կ’երթայ Զմիւռնիա
եւ հանդէս եկեր է Զմիւռնիոյ այլ
թատերախումբերու մէջ,
• 1868 թուականին՝ Յակոբ Վարդովեանի «Օսմանեան թատրոն»ի
մէջ։
• 1878 թուականին կազմակերպեր
է մասնագիտական օփերէթային
խումբ, որ բեմադրեր է հայկական
եւ թարգմանական օփերէթներ։
խումբի մէջ հանդէս եկեր են Սիրանոյշը, Գարագաշեան քոյրերը,
Մարտիրոս Մնանկեանը, Դաւիթ
Թրեանցը, Դ. Շիրինեանը, Մ.
Չափրաստը եւ ուրիշներ։
• Սերովբէ Պէնկլեան Թատերախումբը հիւրախաղերով այցելեր
է Թուրքիայի, Յունաստանի,
Եգիպտոսի շարք մը քաղաքներ։
• Լաւագոյն դերերէն են՝ Բել (Ռ.
Սետեֆճեանի «Հայկ դիւցազն»),
Մերզուկ (Շ. Լեկոքի «Ժիրոֆլեժիրոֆլիա»), Արիֆ, Հոր-հոր աղա
(Տիգրան Չուխաճեանի «Արիֆ»,
«Լեպլեպիճի Հոր-հոր աղա»),
Շապուհ (Մ. Պեշիկթաշլեանի
«Արշակ Բ», բեմ. Սերովբէ
Փենկլեանի, 1899, Փարիզ)։
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Քաղցրիկ Պուրճ-Համմուտ (5)
ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Մ

եր թերթավաճառ Պարգեւը ամիսներ առաջ աւետած էր,
որ «Կարմիր բանակը մտաւ Պերլին»,– վերջապէ՜ս,– ու մեր
հոգիները խաղաղեր էին այդ երկար մղձաւանջէն, երբ օր մըն
ալ պայթեցուց բոլորովին անսպասելի ռումբ մը.
–Բոլոր հայերը պիտի երթան Հայաստա՜՜՜ն…
Ճիշդ կը լսէի՞նք…Հայատա՞ն…բոլոր հայե՞րը…մե՞նք ալ…ե՞ս ալ…
Հայոց պատմութենէն գիտէինք, որ գոյութիւն ունեցած է հեքիաթային
երկիր մը՝ Հայաստան անունով, բայց ան մինչեւ հիմա գոյութիւն
ունի՞ ուրեմն…
«Հայրենիք»-ի ձայնին վաճառքը իսկոյն կրկնապատկուեցաւ, սակայն
կայ աւելին. թերթ գնող թէ չգնող անցորդներն ու թաղեցիները շրջապատեցին թերթավաճառը՝ հարցումներու տարափ մը տեղացնելով
անոր գլխուն. կ’ուզէին աւելի լուսաբանուիլ, ուստի չէին վարաներ
զանազան մանրամասնութիւններ հարցնելու՝ ստոյգ բան մը գիտնալու
համար:
–Այո, եղբա՛յր, այո՛, բոլորս պիտի տանին, մէկ հայ պիտի չմնայ դուրսը:
1945-ի վերջերուն…1946-ի սկիզբներուն էր:
* * *
Եւ այնուհետեւ ելեկտրականացաւ հայ կեանքը իր բոլոր բաղադրիչներով եւ այնքանով, որ մենք կը յաջողէինք ըմբռնել. մեզի համար կար
երազային ճամբորդութիւն մը, երազային նաւով մը, դէպի երազային
երկիր մը, ճիշդ հոն, ուր Սասունցի Դաւիթը իր թուրով երկու կտոր
ըրաւ Մսրայ Մելիքը, Հայկ Նահապետ սպաննեց Բէլը, ուր շատակեր
Շարան կ’ուտէր Շիրակի դաշտին ամբողջ ցորենը, Արշակ երկրորդ
ոչնչացուց պարսիկ կէս միլիոննոց բանակը՝ ողջ ձգելով միայն
Շապուհը, որ փախաւ-գնաց՝ անամօթաբար լքելով իր կանանոցը…
Բայց եւ այնպէս շուտով սկսաւ հեքիաթը շօշափելի իրականութեան
վերածելու ծառայող առաջին եռուզեռը. Ճիշդ մեր բնակարանին դիմացը կը գտնուէր Պուրճ-Համմուտի քանի մը հազուագիւտ երկյարկանի
շէնքերէն մէկը, որուն երկրորդ յարկի հիւրանոցը վերածուեցաւ
գրասենեակի եւ տրամադրուեցաւ,– ինչպէս կը կոչուէր այն օրերուն,–
«Ներգաղթի կոմիտէին»[1]:
Ներգաղթի կոմիտէ կոչուածը կը բաղկանար երկու սակաւախօս,
շատ խոհուն, յարատեւ ժպտող, ծայրայեղօրէն զգուշ ու կիրթ անձնաւորութիւններէ, որոնք շաբաթը քանի մը անգամ կու գային գրասենեակ՝ բերելով յատուկ տոմարներ, որոնց մէջ կ’արձանագրէին
«Հայաստան երթալ ցանկացողների անունները»՝ առ ի սերտողութիւն:
Կարծես կը հեգնէին մեզ. չցանկացող կա՞ր…
Եւ ահա շրջակայ թաղերու ողջ բնակչութիւնը առտուան լոյսը չբացուած
սկսաւ խուժել գրասենեակ՝ առաջինը արձանագրուելու մարմաջէն
տարուած բազմութիւններով՝ յառաջացնելով վէճի, վիճաբանութեան,
հրմշտուքի ու կռիւի խայտաբղէտ ու զաւեշտական տեսարաններ:
Կոմիտէի ներկայացուցիչները կը գրէին թեկնածուներուն բոլոր
տուեալները՝ անուն-մականուն, բնիկ որտեղացի, զբաղում, զաւակնե-

րու թիւ ու տարիք եւ այլն: Արձանագրութեան կ’ընկերանար թելադութիւն մըն ալ, թէ շուտով պիտի հրաւէր ստանան, ուրեմն՝ համբերեն:
Եւ այնուհետեւ կը սկսէր անորոշ սպասումի, անվերջանալի զրոյցներու,
խառնակ գիշերներու երկար շրջան մը, որ զերծ չէր կասկածէ ու
մտահոգութենէ: Մարդիկ պարզապէս չէին հաւատար, որ նման բան
մը կրնար տեղի ունենալ:
Սակայն ժամանակը եկաւ հաստատելու, որ հեքիաթ չէր այս բոլորը,
երբ օր մըն ալ մեր թաղերուն մէջ երեւցաւ ծանօթ նամակաբաշխը
յիշեցնող մարդ մը՝ մախաղը ուսին, ձեռքին դեղին տրցակներ. ան
բնակարաններու թիւերուն կը նայէր, անուններ կը հարցնէր, տուները
կը մտնէր եւ կը յանձնէր տուեալ անունը կրող դեղին տոմս մը, որ կը
հաստատէր ենթակային ընդունուած ըլլալը եւ կը թելադրէր պատրաստ
ըլլալ:
–Բայց տուներնիդ մի՛ ծախէք, սպասեցէ՛ք, պիտի բերեմ կարմիր
թուղթ մըն ալ, այն ատեն պիտի ծախէք տուներնիդ եւ նաւահանգիստ
երթաք,– բերանացի ու բարեխղճօրէն կը յանձնարարէր ցրուիչը՝ լաւ
սորված դասի մը պէս:
Այս բոլորը արդէն կը վանէին յետին կասկածներն ալ:
Տոմս ստացողները կը դառնային հետաքրքութեան իւրայատուկ
առարկայ. հեռու-մօտիկ կու գային «իրենց աչքերով տեսնելու»,
շօշափելու, հոտոտելու ու կարդալու այդ տոմսերը եւ իրենց կարգին
համոզուելու:
Այնուհետեւ սկսաւ ուրիշ եռուզեռ մը ու տագնապ մը. ի՞նչ ընել, որո՞ւ
ծախել տունը, ինչպէ՞ս յաճախորդ գտնել, երբ ամբողջ Պուրճ-Համմուտը վերածուած էր անմիջական ու հաւանական տօնավաճառներու
հաւաքականութեան մը:
Եւ չես գիտեր ուրկէ եւ ինչպէս, ահա մեր թաղերուն մէջ սկսան երեւիլ
տեղացի արաբ հայրենակիցներ, որոնց հետ սակարկութիւններ տեղի
կ’ունենային եւ համաձայնութիւններ կը գոյանային: Ընդհանրապէս
տանտէր ու յաճախորդ կը համաձայնէին գինի մը շուրջ, մինչեւ անգամ
կը վճարուէր պզտիկ կանխավճար մը՝ սպասելով բո՛ւն վաճառքին, որ
պիտի կնքուէր ի մօտոյ: Եւ մարդիկ իրենց տարիներու վաստակով
ու քրտինքով ձեռք ձգած տնակը,– որ ընդհանրապէս միասենեակ
բոյն մըն էր՝ խոհանոցով մը ու բաղնիքով մը եւ քանի մը թիզ ազատ
տարածքով, ուր գրեթէ ամէն ոք քանի մը որթատունկ, սալորենի,
թզենի կամ նռնենի տնկած էր՝ ի յիշատակ Արեւմտեան Հայաստան
ձգուած փարթամ այգիներու ու մրգաստաններու,– կը յօժարէին ծախել
քանի մը հարիւր լիբանանեան ոսկիի, օրուան սակերով՝ երկու, երեք
կամ լաւագոյն պարագային չորս-հինգ հարիւր դոլարի՝ վախնալով որ
վերջին պահուն յանկարծ «այդքան տուող ալ չգտնէին»:
Կար աւելին. եղան այնպիսիներ, որոնք, «աւելի հեռատեսութեամբ»
եւ առանց հրաւէրի, ուղղակի ծախեցին բնակարաննին՝ համոզուած,
որ պիտի երթան, եւ իրենց կարգին սկսան պատրաստութիւն տեսնել՝
ծախսելով ունեցածնին:
Եւ ահա օր մըն ալ ցրուիչի ձեռքերուն մէջ դեղին տրցակներուն հետ
երեւցան կարմիր տրցակներ եւս, որոնց գործած տպաւորութիւնը
ուղղակի կախարդական էր. այստեղ յստակ նշուած էին մեկնումի օրն
ու ժամը, յորում բախտաւորները կը հրաւիրուէին վերջնականապէս
պատրաստ գտնուելու նաւահանգիստի տարածքին: Նշուած էր մինչեւ
անգամ նաւուն անունը:
Շատ-շատեր,– ասոնց կարգին մօրաքոյրս ալ,– իրենց տունը վաճառած
եւ դրամն ալ գանձած ըլլալով, նշանակուած օրէն առաջ կը փութային
նաւահանգիստ եւ քարափին կից մարգագետնին վրայ կ’անցընէին
մնացած քանի մը օրերը, ոմանք փոքրիկ վրաններու տակ, ուրիշներ
ուղղակի բացօթեայ:
Չուշացաւ մեծ աւետիսն ալ, որ քանի
մը օր ետք` յունիսի
երկրորդ
կէսին,
պսակումը
պիտի
դառնար այս բոլորին,
երբ թերթավաճառ
Պարգեւ բոլորովին
նոր եռանդով մը
յայտարարեց.
–Թրանսիլվանիա
նաւը կը մտնէ Լիբանա՜ն…
Շար. Էջ 06

Թրանսիլվանիա 1946.– Առաջին
հայրենադարձները
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ընտրութեան 25-ամեակ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. Վեհափառ Հայրապետի
Հայրապետական Գահակալութեան 25-ամեակ
Հայրապետական Մաղթանք

25-ամեակն է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոսի Հայրապետական
ընտրութեան ու օծման: Այս առիթով
յատուկ ծրագիրներ մշակուած
էին Անթիլիասի Մայրավանքէն
ներս՝ նշելու ու արժեւորելու
Նորին Սրբութեան 25 տարիներու
ծառայութիւնը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան ճամբով՝ հայ
ժողովուրդին, հայ եկեղեցւոյ ու
Հայաստանին: Նոյնպէս հանդիսութիւններ տեղի պիտի ունենային
թեմերէն ներս: Սակայն, նկատի
ունենալով համաճարակի ստեղծած
կացութիւնը բոլոր ձեռնարկները
յետաձգուեցան:

Հայրապետական Մաղթանք
Մայր Տաճարին Մէջ

Հետեւելով մեր եկեղեցւոյ աւանդութեան, այսօր Անթիլիասին Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
Մայր տաճարին մէջ տեղի ունեցաւ Հայրապետական Մաղթանք՝
յընթացս Սուրբ եւ անմահ պատարագին:
Մաղթանքէն յետոյ քարոզեց օրուան
պատարագիչ՝ Գերշ. Տ. Մեղրիկ
Եպս. Բարիքեան: Սրբազանը իր
խօսքին իբրեւ բնաբան ընտրած
էր Յովհաննու Աւետարանի 21-րդ
գլուխը, ուր Քրիստոս, յետ յարութեան, առաքեալներուն հետ իր
վերջին հանդիպումին ընթացքին
Պետրոս առաքեալին երեք անգամ
կը հարցնէ եթէ զինք կը սիրէ։
Սրբազանը նշեց, որ «Մարդկային պարզ տրամաբանութեամբ
արտայայտուած եւ աշխարհի
մէջ գործածուած ամէնէն դիւրին
արտայայտութիւնն է «կը սիրեմ»-ը,
բայց միաժամանակ իր մէջ գաղա-

փարներու շտեմարան մը ունի,
որովհետեւ սիրելու համար պէտք
է լսել, վստահիլ, ներել եւ զոհուիլ»։
Քրիստոսի Եկեղեցիին պատկանող
իւրաքանչիւր անհատ կը սիրէ իր
Տէրը, իսկ Պետրոս առաքեալին
վիճակուած ըլլալով փրկութեան
լոյսին փառաբանութիւնը, Տէրը
զինք հարցուցած էր «կը սիրե՞ս
զիս» հարցումը եւ անոր համար
ալ, երբ Պետրոս պատասխանած
էր, որ «Տէ՛ր, դուն ամէն ինչ գիտես
եւ գիտես, թէ կը սիրեմ քեզ», այն
ատեն Քրիստոս հրահանգած էր
զինք արածել Իր ոչխարները, իսկ
Պետրոս, բոլոր ժամանակներու բոլոր
մեծութիւններու նման, Տիրոջմէ
ուղղութիւն խնդրած էր՝ ըսելով.
«Տէ՜ր, ցո՛յց ինձ ճանապարհ յոր եւ
գնացից»։
Մեղրիկ Սրբազան յայտնեց, որ
Պետրոս առաքեալին ճամբով քալած
են Քրիստոնէական ընդհանրական
եկեղեցւոյ բոլոր սուրբ հայրերը,
ինչպէս նաեւ հայ եկեղեցւոյ սրբազան
հայրապետներն ու ծառաները՝ սկսեալ
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչէն։ Երբեմն
այդ ճամբան առաջնորդած է դէպի
գողգոթա, երբեմն ալ՝ յարութեան
լեռ. երբեմն եղած է ցաւալից ճամբայ,
երբեմն ալ՝ երջանկալից, սակայն
միշտ ալ միասին քալած են այդ
ճանապարհին ուխտաւոր հայրերը,
որոնց կարգին է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Կաթողիկոս, ըսաւ Սրբազանը,
եւ ընդգծեց, որ 25 տարի առաջ
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը «Նոր
Առաքելութեան Սեմին» եղաւ, երբ
Անթիլիասի նուիրականացած սուրբ
հողին վրայ երկինքէն անգամ մը եւս
լսուեցաւ Տիրոջ ձայնը՝ այս անգամ
ուղղուած «Արամ, ծառայ Յիսուսի
Քրիստոսի»։
Ներկայացնելով
Հայրապետին
կենսագրականը, Սրբազանը ըսաւ,
որ 1965-ին՝ Պետրոս Սարկաւագ,
1968-ին՝ Արամ Աբեղայ, 1980ին՝ Արամ Եպիսկոպոս, եւ 1995ին՝ իբրեւ Եպիսկոպոսապետ,
Պետրոս Առաքեալի աղաչական
աղօթքը բարձրացնելով Աստուծոյ՝
ուխտեց Քրիստոնէական հաւատքը
կեանքի վերածել եւ Իր կեանքը
ծառայութեամբ արժեւորել. «Արդարեւ, Արամ Վեհափառին համար
այս սկզբունքը դարձաւ մնայուն
ճիգ եւ կեանքի իտէալ», իսկ վերջին
25 տարիները հպարտութիւն
կ՚առթէ իւրաքանչիւրիս շնորհիւ
Հայրապետին քալած ճամբէն, որ
ժողովուրդը առաջնորդեց դէպի
Աստուածակեդրոն կեանք՝ ի խնդիր
հոգեւոր արժէքներու կենսագործման,

հայակերտման, հայրենակերտման,
մարդակերտման, ըսաւ Հայրապետը։
Սրբազանը նշեց, որ կարելի չէ չնշել
Վեհափառ Հայրապետին անձը՝
վերջին 25 տարուան ընթացքին
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաքելութեան մասին խօսելով, որովհետեւ Հայրապետին
շնորհիւ իրականացաւ բազմաթիւ
ծրագիրներ, ինչպէս՝ Քրիստոնէական դաստիարակութեան,
կրօնագիտութեան
ուսմանց,
արեւմտահայերէնի, միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց, երիտասարդականի, տեղեկատուականի,
մատենադարանի, թանգարանի,
Դպրեվանքի եւ այլ ծրագիրներ։ Ան
ըսաւ, որ «Մշտապէս շեշտեցիք, որ
Ձեր անձին մասին չխօսուի, այլ՝
Կաթողիկոսութեան առաքելութեան եւ ծառայութեան ընդմէջէն
կատարուած աշխատանքը, այլ
խօսքով Կաթողիկոսութեան ծառայութիւնն ու առաքելութիւնը շեշտուի։
Բայց բոլորս ալ գիտենք, որ երբ
25 տարիներ առաջ, Աստուած
«Մարդ մը փնտռեց» (Եզ 22.30)
եւ աստուածային ու երկնաւոր
շնորհներով առատացուց. այդ մարդը
Դուք էիք, եւ եթէ մենք չտեսնենք
այդ մարդը, գլխագի՛ր ՄԱՐԴ-ը, կը
նշանակէ, որ կոյր ենք ե՛ւ մտքով ե՛ւ
աչքով»։
Պատարագիչը իր քարոզը աւարտեց
աղօթելով բարձրացնելով առ
բարձրեալ Աստուած, որ երկար ու
իտէալական երազներու կեանք
շնորհէ Հայրապետին ու անսասան
պահէ գահն ու գահակալը։

Ուղերձ Յանուն Միաբանութեան

Սուրբ եւ անմահ պատարագէն
յետոյ,
Վեհարանի
դահլիճին
մէջ, միաբան հայրերուն եւ Ազգ.
Կեդրոնական Վարչութեան ներկայութեան, խօսք առաւ Քուէյթի թեմի
Կաթողիկոսական
փոխանորդ
Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան:
Յանուն միաբանութեան շնորհաւորելէ յետոյ Վեհափառ Հայրապետին 25 տարիներու անմնացորդ
ծառայութիւնը մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդին, ըսաւ, որ 25 տարի առաջ
այս օր Վեհափառ Հայրապետը կը
ստանձնէ 301 թուականին Ս. Թադէոս
եւ Բարթողիմէոս առաքեալներուն
ձեռամբ վարած ջահը, որ ներկայիս

կը գտնուի Անթիլիասի Մայրավանք։
Հայր Սուրբը նշեց, որ յառաջիկայ
տարի Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
դարաւոր եւ պատմական Ս. Աթոռ կը
բոլորէ իր աստանդական կեանքին
100-րդ տարին, որուն քառորդ դարը,
եւ Անթիլիասական գահակալութեան
ամէնէն երկարը, կը պատկանի Արամ
Ա. Հայրապետի գահակալութեան։
Աւելին, Կաթողիկոսութեան վերջին
25-ամեակը իր մէջ կը պարունակէ
յատկանշական թուականներ, ինչպէս՝
1995-ը, երբ Հայրապետը դարձաւ
Հայաստանին՝ Սփիւռքը ճանչնալուն
կամուրջը, 2001-ը, երբ մեծ շուքով նշուեցաւ Քրիստոնէութեան
պետական կրօնք հռչակման
1700-ամեակը՝ մինչ Հայրապետը
միջ-եկեղեցական
շարժումի
մեծ բեմեր կը նուաճէր, 2015-ը,
երբ մեծ շուքով նշուեցաւ Հայոց
Ցեղասպանութեան 100-ամեակը,
որ յատկանշական էր Թուրքիոյ դէմ
բացուած Սիսի Կաթողիկոսարանի
դատով, Ցեղասպանութեան որբերու
թանգարանի բացումով, եւ Սիսի
պատմական Կաթողիկոսարանէն
Նորին Սրբութեան առ Աստուած
բարձրացուցած աղօթքով, 2016ը, Արցախի քառօրեայ պատերազմին, երբ Հայրապետին նախաձեռնութեամբ երկու կաթողիկոսներ
Արցախ այցելեցին, 2018-ը, երբ
Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան
հռչակման 100-ամեակի հանդիսաւոր
նշում տեղի ունեցաւ Անթիլիասի
Մայրավանքին եւ բոլոր թեմերուն մէջ,
2020-ը, երբ Հայրապետը բազմաթիւ
նախաձեռնութիւններով հասաւ եւ կը
շարունակէ հասնիլ մեր ժողովուրդի
զաւակներուն՝ համաճարակին
պատճառած դժուարին օրերուն
դիմաց։
Հայր Պետրոս իր խօսքը եզրափակեց վեր առնելով Նորին Սրբութեան
հայր ըլլալուն յատկանիշը, ու ըսաւ՝
«Վեհափառ Տէր, որպէս միաբան
երբ կը նայինք ձեր 25 տարուան
գահակալութեան տարիներուն
այդտեղ մենք ամէնէն շատ
Ձեր Հայրութիւնը կը տեսնենք։
Որպէս Հայր դուք գուրգուրացիք,
փայփայեցիք ու խնամեցիք այս
Սուրբ Աթոռը՝ աճեցնելով միաբանական շարքը, երիտասարդ
ուժերը ձեզմով ներշնչուած եկան
միանալու Կիլիկեան Ուխտին եւ
շնորհիւ ձեր հայրութեան այսօր
Հայ եկեղեցւոյ նուիրապետական
չորս Աթոռներէն ամէնէն շատ
երիտասարդ հոգեւորական ունեցող
միաբանութիւնը մեր սուրբ Աթոռն է»,
ու աւելցուց, որ Հայրապետը եղաւ
դարբնոց մը, ու միաբանութեան
անունով ըսաւ՝ «Հպարտ ենք, որ
Արամեան դպրոցի ուսանող ենք»։
Շար. Էջ 05
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ընտրութեան 25-ամեակ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. Վեհափառ Հայրապետի
Հայրապետական Գահակալութեան 25-ամեակ
Սկիզբը Էջ 04
Ան իր խօսքը աւարտեց աղօթելով
առ Բարձրեալն Աստուած, որ Հայոց
Հայրապետին պարգեւէ երկար
կեանք, իմաստութիւն, կորով եւ
առողջութիւն, որպէսզի շարունակէ
իր օրինակով դաստիարակել եւ
ուղղել մեր քայլերը, ի փառս մեր սուրբ
եկեղեցւոյ, եւ ի մասնաւորի՝ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան,
հայ ժողովուրդին ու հայրենիքին:
Այս առիթով Դպրեվանքի Արմաշ
երգչախումբը յաջորդաբար երգեց
հոգեւոր ու ազգային երգեր:
Յայտնենք, որ մեր ժողովուրդի
զաւակներուն ապահովութիւնը
նկատի ունենալով՝ զանոնք չէինք
հրաւիրած Վեհարանի մէջ տեղի
ունեցող հանդիսութեան:
Հայր Սուրբին ուղերձէն յետոյ խօսք
առաւ Վեհափառ Հայրապետը,
որ իր պատգամին սկիզբը իր
բարձր գնահատանքը եւ ջերմ
շնորհակալութիւնը
յայտնեց
պատարագիչ Սրբազանին եւ
ուղերձը ընթերցող Հայր Սուրբին,
որոնք միաբանութեան եւ հայ
ժողովուրդին ազնիւ զգացումներուն
եւ բարի մաղթանքներուն թարգմանը
հանդիսացան։
Հայրապետը ըսաւ, որ 25 տարիներ առաջ, Աստուծոյ ոգեղէն
ներկայութեան
մէջ
ուխտեց
հաւատարիմ մնալ աստուածաշնչական արժէքներուն, եկեղեցւոյ հոգեւոր ուսուցումներուն
ու դաւանանքներուն, եւ ուխտեց
ծառայել Աստուծոյ, ժողովուրդին
ու եկեղեցւոյ։ Արդ, այն ինչ որ
իրագործուած է վերջին քառորդ
դարու ընթացքին թող արժեւորուի
մեր ժողովուրդի զաւակներուն
կողմէն, որովհետեւ ճշմարիտ
ծառայութիւնը միշտ ճառագայթող
է, նշեց Հայրապետը եւ ընդգծեց,
որ Վեհափառ Հայրապետին մասին
խօսիլ կը նշանակէ քննական մօտեցումով արժեւորել իր ծառայութիւնը
եւ ոչ՝ գահակալութիւնը, որովհետեւ
հոգեւորականին կեանքի ճամբան,
որակը, արժէքն ու նպատակը միայն
ու միայն ծառայութիւն է, ինչ աստիճանի ալ վրայ գտնուի ան՝ աւելցնելով,
որ «Աթոռակալ ու Աթոռ, Վեհափառ
Հայրապետ թէ՛ Կաթողիկոսութիւն,
մէկ ամբողջութիւն կը կազմեն՝ մեր
եկեղեցւոյ ու ժողովուրդի առաքելութեան ու ծառայութեան նոյն
ճամբուն վրայ»։
Յետադարձ հայեացք մը նետելով
անցնող 25 տարիներուն վրայ, Նորին
Սրբութիւնը յայտնեց, որ Մեծի Տանն

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ճամբով
մեր եկեղեցւոյ ու ազգի համայնական կեանքէն ներս կատարուած
ծառայութիւնը կարելի է 3 բառերու
մէջ
խտացնել՝
եկեղեցաշէն,
ազգաշէն եւ հայրենաշէն։ «Մեր
բոլոր
նախաձեռնութիւնները,
մեր
բոլոր
աշխատանքները
եւ իրագործումները, հոգեւոր
անդաստանէն սկսեալ մինչեւ
կրթական, հայագիտական մարզէն
սկսեալ մինչեւ միջ-եկեղեցական,
շինարարական
բնագաւառէն
սկսեալ մեր կաթողիկոսութեան այլ
մարզերը, մէկ նշանաբան ունեցան,
մէկ ուղղութիւն ունեցան, մէկ մղիչ
ուժ ունեցան՝ հայ եկեղեցի, հայ
ժողովուրդ եւ հայրենիք։ Այս երեք
սկզբունքները, երեք գերագոյն
արժէքները,
այս
սրբազան
երրորդութիւնը դարձաւ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, իր
գահակալին, իր միաբանութեան,
իր ժողովական կառոյցներուն
սրբազան նշանաբանը», ընդգծեց
ան։ Հայրապետը ըսաւ, որ ծառայութիւնը բնաւ ինքնակեդրոն եւ
ինքնանպատակ չէ եղած՝ այլ միշտ
դէպի ժողովուրդ եւ եկեղեցւոյ
ամբողջականութեան է ուղղուած։
Ի դէպ, Վեհափառ Հայրապետը
դիտել տուաւ, որ մարդ բնականաբար սխալական է, իսկ սրբութիւնը
Աստուածատուր կոչում մըն է.
«Մենք մարդ ենք, մեր սուրբեր չենք։
Սխալներ կը գործենք։ Ոչ ես սուրբ եմ,
ոչ աթոռակալը, գահակալը, սուրբ է, ոչ
այս գահը սուրբ է, նոյնիսկ եկեղեցին
սուրբ չէ։ Մենք մարդեր ենք։ Եկեղեցին աստուածամարդկային կառոյց
է։ Սրբութիւնը նոյնիսկ եկեղեցւոյ
սեփականութիւնը չէ։ Սրբութիւնը
աստուածատուր կոչում է։ Եկեղեցին
սուրբ է, եկեղեցին առաքելական է,
եկեղեցին ընդհանրական է որպէս
կոչում՝ այնքան մը, որ հաւատարիմ
է իր Աստուածատուր կոչումին.
հետեւաբար, հոգեւորականներ,
Կաթողիկոսէն սկսեալ, սխալներ
կրնան գործել։ Բնականաբար
մենք ալ սխալներ գործեցինք
պատմութեան ընթացքին, ինչպէս
մեր եկեղեցին, աշխարհի բոլոր
եկեղեցիները սխալներ գործած են,
սակայն էականը մեր Աստուծատուր կոչումին, առաքելութեան,
ծառայութեան հաւատարիմ ըլլալն
է։ Թող Աստուած ներէ ինչ որ սխալ
գործած ենք մեր ծառայութեան
ճամբուն վրայ։ Թող ազգը ներէ,
ուր որ թերացանք։ Սակայն մեր
ծառայական կոչումը երբեք նահանջ
չարձանագրեց, այս Աթոռը, իր

գահակալով, իր միաբանութեամբ,
իր թեմական կառոյցներով փորձեց
հաւատարմօրէն ծառայել աստուծոյ,
մեր եկեղեցւոյ, մեր ազգին եւ մեր
հայրենիքին»։
Նորին Սրբութիւնը իր պատգամը
աւարտեց փառք տալով Աստուծոյ
իրեն շնորհուած կեանքին ու
իմաստութեան համար եւ Վերանորոգեց ուխտը նոյն գիտակցութեամբ եւ գիտակից յանձնառութեամբ շարունակելու իր ճամբան.
«Թող Աստուած մեզի ուժ շնորհէ,
որպէսզի մանաւանդ այս դժուար
օրերուն մեր կամքը աւելի պրկենք,
մեր հաւատքը աւելի զօրացնենք,
որպէսզի որպէս եկեղեցի, որպէս
հոգեւորական, յոյս տանք մեր
ժողովուրդին, Աստուծոյ անունով
լոյսի փարոսը դառնանք մեր
ժողովուրդին»։

Միաբանական Ճաշ

Վեհարանի
հանդիսութենէն
յետոյ Վեհափառ Հայրապետի
գլխաւորութեամբ, Մայրավանքի
սեղանատան մէջ, տեղի ունեցաւ
միաբանական ճաշ՝ մասնակցութեամբ 22 միաբաններու: Ճաշի
աւարտին միաբան հայրերուն
ուղղած իր հայրական խօսքին մէջ
Նորին Սրբութիւնը անդրադարձաւ
անցնող 25 տարիներու Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
միաբանութեան առաքելութեան՝
զայն դիտելով ու արժեւորելով
ՆԿԱՐԱԳԻՐ, ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆ
եւ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ բառերով յատկանշուող հայեցակէտերով ու
չափանիշերով:
Վեհափառ Հայրապետը յիշեց
1961-ին, երբ ինք Դպրեվանքի
ժառանգաւորաց առաջին դասարանի աշակերտ էր, Երջանկայիշատակ
Զարեհ Կաթողիկոսին Դպրեվանքի
աշակերտութեան ուղղուած խօսքը,
թէ «Դպրեվանքին մէջ ամէն
բանէ առաջ ու վեր նկարագիր
կը կերտուի», ու ապա Վեհափառ
Հայրապետը աւելցուց.- «Ա՛յս է
մարդ կերտելու ու կազմաւորելու
մեկնակէտը ու նպատակակէտը:
Առանց նկարագրի մարդու
ունեցած բոլոր արժանիքները
փուճ են ու նոյնիսկ վնասաբեր՝
թէ՛ իրեն եւ թէ իր շրջապատին
համար: Մարդը գլխագիր մարդ

դարձնողը իր նկարագիրն է:
Մենք Դպրեվանքէն սկսեալ մինչեւ
Կաթողիկոսարան ու թեմեր
հետամուտ ենք ու պիտի ըլլանք
նկարագիր կերտելու մեր ճիգին
ու յանձնառութեան: Անցնող 25
տարիներուն նախանձախնդիր եւ
խստապահանջ եղանք ու պիտի
ըլլանք այս գծով: Անթիլիասի
միաբանները իրենց կեանքին,
վարքագծին ու ծառայութեան մէջ
պէտք է արտացոլացնեն այնպիսի՛
նկարագիր, ուր կը ճառագայթեն
հոգեւոր ու ազգային արժէքներ»:
Նորին Սրբութիւնը անդրադառնալով «հաւատարմութեան», ըսաւ.«Ոեւէ կազմակերպութեան մաս
կազմողներուն համար հաւատարմութիւնը հրամայական
պահանջ է: Քրիստոսի աշակերտներէն Յուդան հաւատարիմ չգտնուեցաւ, դաւաճանեց իր
Տիրոջ ու նետուեցաւ պատմութեան գիշերին մէջ. իսկ Պետրոս
Առաքեալ աշակերտներու անունով Քրիստոսին կողմէ երեք
անգամ ուղղած հարցումին
պատասխանեց, այո՛, “Տէր կը
սիրեմ քեզ” (Յհ 21.15-18) ըսելով: Մենք մեր կեանքի բոլոր
պայմաններուն մէջ՝ պիտի մնանք
հաւատարիմ մեր եկեղեցւոյ,
մեր ազգին ու հայրենիքին, եւ
այս գերագոյն արժէքներու
ծառայութեան լծուած Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան»:
Վերջապէս Հայրապետը անդրադարձաւ
«ծառայութեան».«Յաճախ յիշեցուցած եմ, որ
Անթիլիասը իր էութեամբ,
գոյութեամբ ու նպատակով
ծառայութիւն է: Ոեւէ կեդրոն՝
հոգեւոր, մշակութային, մարդասիրական կամ քաղաքական իր
արժէքը կը ստանայ՝ ի խնդիր
գերագոյն արժէքներու իր կատարած ծառայութեամբ: Եկեղեցին
ծառայական առաքելութիւն է:
Մեր Ս. Աթոռը գնահատանքի ու
գովասանքի կարիքը չունի: Մեր
ծառայութիւնը արեւու լոյսի նման
կը ճառագայթէ: Մենք կոչուած
ենք Անթիլիասը միշտ պահել
ճառագայթող ներկայութիւն իր
ժողովրդանուէր ծառայութեամբ
միայն»:

Լրատուութեան Գործընկեր

06

ºñÏáõß³µÃÇ / 29.06.2020

Մանրապատումներ Նշանաւոր Մարդոց Կեանքէն
Փրոֆ. ՕՇԻՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ

Մեր ծանօթ մտաւորականներէն մէկը, Պր. Աւետիս Եափուճեանը, սիրտի
վիրաբուժութեան ենթարկուեցաւ եւ չորս «կամուրջ» աւելցուցին սիրտին
վրայ։ Բարեբախտաբար բուժուեցաւ եւ հիւանդանոցէն տուն վերադարձաւ։
Երբ այցելութեան գացինք, մեծապէս գնահատելով բժիշկներուն կատարածը
յայտնեց որ իսկապէս մասնագէտ են, որովհետեւ չորս կամուրջ դրին եւ
«տէօրթեոլցի» ըլլալս ինչպէս գիտցան...
***
Հանրածանօթ լայնախոհ գրող Աբրահամ Ալիքեան շրջան մը Մոսկուա
կը բնակէր եւ օր մը երբ հոն կը գտնուէի հեռաձայնեցի որ իրեն պիտի
այցելեմ։ Թելադրեց որ շատ զգոյշ ըլլամ։ Իր ազատամտութեան
պատճառով, Խորհրդային Գաղտնի Ոստիկանութիւնը միշտ տունին
մօտ էր եւ յաճախ կը խուզարկէր իր բնակարանը մէկու մը այցելութենէն
ետք։ Սփիւռքէն թերթեր կը կարդար։ Յայտնեց որ շէնքէն դուրս ելած
ժամանակս եթէ ոստիկան մը հարց տար ինծի թէ որեւէ նուէր տուած
եմ իրեն, բնականաբար ժխտական պատասխան պիտի տայի։ Ժամ
մը այցելելէ յետոյ խուսափելու համար ոստիկաններէն՝ երբ շէնքին
ետեւի կողմէն դուրս ելայ, իսկապէս ալ ոստիկանը վազեց ետեւէս եւ
Ռուսերէն սկսաւ խօսիլ։ Երբ գլուխս շարժեցի Անգլերէնով հարցուց որ
նուէր տուած եմ Ալիքեանին։ Պիտի ըսէի որ Ալիքեանը չեմ ճանչնար,
բնականաբար միտքս փոխեցի խելքս գործածելով վստահ էի որ
ոստիկանը գացած տեղս գիտէր, ուստի «ոչ» պատասխանեցի։ Յետոյ

Քաղցրիկ Պուրճ-Համմուտ (5)
Սկիզբը Էջ 03
Իրօք ալ յաջորդ օրը ան իր պատկառելի,– պէտք է ըսէի՝ «վեհաշուք»,–
զանգուածով հասաւ նաւահանգիստ, հայրենադարձներու, հարազատներու եւ հետաքրքիրներու ցնծութեան աղաղակներուն ու
ծափերուն տակ,– որոնց միացան անճարցիները իրենց ահեղաթունդ
թմբուկներով ու խլացուցիչ զուռնաներով,– եւ զգուշօրէն մօտեցաւ
քարափին եւ անոր կապուեցաւ կամրջակով մը:
Երկու կամ երեք օր ետք ան արդէն լեցուած էր բեռներով ու
խուռներամ հայրենադարձներով, երբ կամրջակը քաշեցին ու նաւը
շարժեցաւ՝ մեկնողներու եւ մնացողներու ճիչերուն տակ, որոնք շուտով
վերածուեցան սրտերէ բխած համերգի մը, որ առաջին անգամ կը
լսէինք եւ հետագային աւելի յաճախ պիտի լսուէր.
«Ա՜յ կարաւան, ջա՜ն կարաւան, քշի՛ր քո ճամբան…»:
Այնուհետեւ կարաւան անունով բնորոշուեցան այն նաւերը, որոնք
հայ հայրենադարձներով լեցուն կը մեկնէին Հայաստան: Ուրեմն
առաջին կարաւանին յաջորդեցին երկու ուրիշներ մինչեւ աշուն,
ապա կանգ առին՝ նոր թափով վերսկսելու համար 1947-ի ամառը,
որ եւ անակնկալօրէն եղաւ վերջինը Լիբանանի պարագային: Ան
փոքր չափերով շարունակուեցաւ 1948-ին Եւրոպայէն եւ Միացեալ
Նահանգներէն ու այնպէս ալ վերջնականապէս դադրեցաւ հրամանովը
Ստալինի, որու քաղաքական նպատակներուն չէր ծառայեր ան այլեւս:
Ստալին ոչ միայն վերջ տուաւ արեւմտահայերու հայրենադարձին,
այլեւ 1949-ին մօտ 6.500 արեւմտահայ ընտանիք նենգաբար աքսորեց
Սիպերիա եւ Altaï:
* * *
Հայրենադարձը շատ բարդ եւ շատ ընդարձակ դիպաշար մըն է՝
պատմական շատ հակասական արժեւորումներով, որոնց մանրամասնութեան մէջ չեմ մտներ: Կը գոհանամ անոր հետեւանքներովը
Պուրճ-Համմուտի վրայ:
Անցնող երկու տարիները պատճառ դարձան, որ անոր հայ բնակչութեան մօտաւորապէս մէկ երրորդը փոխարինուէր տեղացիներով,
որոնք ընդհանրապէս կու գային հարաւի շիա համայնքէն: Իսկ 1948-ի
արաբո-իսրայէլեան պատերազմին հետեւանքով Լիբանան խուժած
հարիւր հազարաւոր պաղեստինցիներուն մէկ մասը իր կարգին
հաստատուեցաւ Պուրճ-Համմուտի մէջ, բայց մանաւանդ անոնք
հաստատուեցան ներկայիս ծանօթ «Նապաա» կոչուած բնակատեղին,

իմացայ որ ոստիկանը եկեր էր տունը եւ դարակները պրպտեր է ...ու
«Բագին» գրական ամսագիրը վերցուցեր էին։
***
Յովհաննէս Շիրազին օր մը հարցուցի որ երբ պիտի դադրի Մասիսի մասին
գրելէ։ «Հայաստանի կողմէն դիտելով շատ գրեր եմ,» ըսաւ, «մէկ հատ ալ
միւս կողմէն դիտեմ, գրեմ, եւ այլեւս չեմ գրեր...» ըսաւ։
***
Ամէն անգամ որ Ֆրեզնօ կ՛երթայի եւ եթէ Սարոյեանը հոն էր
անպայման կը հանդիպէինք։ Օր մը Վահէ Հայկին, Արամ Արաքսին
եւ Եղիա Ճինտեանին հետ այցելութեան գացինք եւ խօսակցութեան
ընթացքին Սարոյեան Վահէ Հայկին ըսաւ։ «Ամէն մարդ կը հաւնի եղեր
գրածներդ եւ ինչու Անգլիերէն չես գրեր»; Վահէ Հայկ պատասխանեց
որ իր Անգլիերէնը քիչ մը տկար էր։ Սարոյեան բացատրեց որ թէեւ
թարգմանուած գործերը քիչ մը կը կորսնցնեն իսկական արժէքը, բայց
գոնէ Ամերիկացի ընթերցողներ թող ծանօթանան իր գործերուն եւ
ինք պատրաստ է ծախերը հոգալու։
***
Իսթամպուլահայ առաջատար տաղանդաւոր բանաստեղծ, բազմաթիւ
հատորներու հեղինակ Զահրատ (Զարեհ Եալտիզճեան) օր մը մեզի եկած
էր Նոր Տարուան առիթով, տուն մտնելէն յետոյ ըսաւ թէ դուրսը ծառին
վրայ զիկզակ լոյս դրեր եմ։ Բացատրեցի որ Անգլերէնով “Z” տառն է եւ
բացատրեցի որ ի պատիւ իրեն իր անունին առաջին գիրը զետեղեցի ծառին
վրայ։ Նեղուեցաւ որ Հայերէն «Զ» տառը չեմ դրած...
որ իր խտութեամբ պահ մը գերազանցեց Պուրճ-Համմուտը, որուն
ուղիղ շարունակութիւնն է ան: Մինչդեռ մինչեւ 1946 ան ամայի ճահիճ
մըն էր, ուրկէ կը բխէին երեք ակեր. մերոնք «Իւչ կէօզ» (երեք ակ) կը
կոչէին զայն: Նապաա եւս կը նշանակէ ակ:
Ազգագրական այս նոր տուեալները, գումարուելով ժամանակին հետ
ձեռք բերուած որոշ բարեկեցութեան մը, իրենց կարգին պատճառ
դարձան, որ Պուրճ-Համմուտի հայութեան մէկ կարեւոր մասը լքէ զայն՝
դէպի այլ շրջաններ, չհաշուած հետագային ընդմիշտ գաղթողները: Այս
բոլորը աւելի նսեմացուցին անոր հայեցի դիմագիծը, եւ այդ նսեմացումը կը շարունակուի ցաւագին թափով մը:

Համացանցի Վրայ

Ի՞նչ Պատկեր Ունի Ծիծեռնակաբերդի
Տարածքը Հրդեհէն Ետք

DroDrone-ի ֆէյսպուքեան էջին վրայ հրապարակուած է լուսանկար մը,
որ առնուած է 26 Յունիսի Մարզահամերգային համալիրի յարակից
տարածքը տեղի ունեցած հրդեհէն ետք։
Լուսանկարը մակագրուած է, Ծիծեռնակաբերդը` հրդեհէն յետոյ։ Այնտեղ
կ’երեւի, թէ ինչ տեսք ունի տարածքը հրդեհէն ետք։
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Տոնթ Ստափ Թիլ Եու Կեթ Ինաֆ – Մայքլ Ճեքսըն
(Don’t Stop ‘til You Get Enough – Michael Jackson )

ԱՆԿՈՒՄ

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Ուրախ, կայտառ ու վառվռուն այս երգը գիտեն
ոչ միայն Ճեքսընի երկրպագուները։ Այն 1979ին ողողեց ամերիկեան եւ համաշխարհային
հիթ-շքերթները։ Սա Ճեքսընի առաջին միայնակ
ձայնագրութիւնն էր։ Մինչ այդ նա երգում էր
ընտանեկան The Jackson 5 խմբում եւ ընտանիքի կամ այսպէս ասած խմբի անդամների յետ
միասին ունէր մեծ համբաւ, իսկ նրանց երգերը
մէկը միւսի յետեւից գրաւում էին հսկայական
լսարաններ։
1978 թուականին Մայքլը նկարահանուեց «Հրաշագործը» շարժանկարում, ուր մարմնաւորում
էր խրտուիլակի դեր։ Նկարահանումների ժամանակ նա ծանօթացաւ բեմադրիչ Քուինսի Ճոնսի
(Quincy Jones) հետ։ Ճեքսընը խնդրեց խորհուրդ
տալ լաւագոյն արտադրիչին, որին ճանաչում էր
Ճոնսը՝ որի հետ Ճեքսընը կը սկսէր աշխատել
ապագայ նախագծերի վրայ։ Ճոնսը առանց
համեստութիւն անելու առաջարկեց ինքն իրեն։
Այսպէս սկսուեց նրանց համագործակցութիւնը։
Առաջին համատեղ աշխատանքն եղաւ «Off
The Wall» ալպոմը։ Մինչ աշխատանքները
սկսելը նրանք հարիւրից աւել տարբեր երգեր
լսեցին, ընտրելու համար նրանք, որոնք տեղ
կը գտնէին ապագայ ալպոմում։ Դրանցից մէկն
էր «Don’t Stop ‘til You Get Enough» երգը, որը
ալպոմից զատ թողարկուեց նաեւ միայնակ
սկաւառակի տեսքով։ Երգերը ձայնագրւում էին
Լոս Անճելըսում՝ ձայնագրման արուեստանոցում։

«Don’t Stop ‘til You Get Enough» երգը գրել է
Մայքլը։ Նա պատմում է, որ այս երգի մեղեդին
ոչ մի կերպ դուրս չէր գալիս նրա գլխից, բայց
եւ ամբողջացնելու համար նրան օգնութիւն էր
պէտք։ Նա չէր տիրապետում ոչ մի երաժշտական
գործիքի։ Նրա եղբայրը՝ Ռենտին (Randy Jackson)
օգնեց նուագել եւ ձայնագրել երգի նախաբանը։ Ճեքսընի երգչային հնարքներից եղաւ
նրա ֆալցետային ձայնը (falsetto), որը երգին
առանձին հմայք է հաղորդում, եւ որը յետագայում նայ դարձրեց իր առանձնայատկութիւնը։
Մայքլի մայրը, ով «Եհովայի վկաներ» աղանդի
հաւատացեալ էր, լսելով երգը, ցնցուել էր երգի
բնագրից, որն իր կարծիքով սեռական բնոյթի կոչ
էր հնչում։ Բնականաբար Մայքլը ներկայացրել
է երգի իր տեսլականը, որով համոզել է մորը, որ
երգը բնաւ ոչ մի այլասերում չունի։

Մեր գեղանի ու կենսալի մոլորակում
Կատարւում է քաոսային յեղաշրջում.
Աւերում են արժէքները՝ համազգային,
Իսկ «աւետում» մի վարչակարգ՝ խորթ ու
խրթին։
ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ
Երգի թողարկումից յետոյ այն լայն լսարանի
կողմից հաւանութեան արժանացաւ, գրաւեց
հիթ-շքերթների առաջատար դիրքերը, ստացաւ
«ոսկէ» որակում, ինչպէս նաեւ ունեցաւ դրական
արձագանք երաժշտաքննադատների կողմից։
Տաս տարի տարի անց, ունեցած վաճառքների
շնորհիվ դարձաւ «պլատինե»։
2006 թուականին եւրոպական լսարանի համար
ձայնագրուեց Ճեքսընի սիրուած 20 երգերի
հաւաքածու, որի մէջ մտաւ նաեւ «Don’t Stop ‘til
You Get Enough» երգը։
Այս երգը, ինչպէս եւ Ճեքսընի շատ այլ երգեր
աւելի հանրայայտ դարձան նրա մահուանից
յետոյ, երբ ողջ աշխարհը սկսեց վերյիշել եւ
վերապրել նրա բոլոր յայտնի երգերը։
Կարծում եմ կարիք չկայ նշելու, որ երգը վերաերգուել է բազմաթիւ անգամներ՝ տարբեր յայտնի
երգիչների կողմից։
Նշեմ նաեւ, որ երգը Ճեքսընի առաջին ինքնուրոյն երգն էր նրա առաջին ինքնուրոյն ալպոմից,
որտեղ նա հանդէս եկաւ որպէս մենակատար
երգիչ եւ ձայնագրման աշխատանքներով
զբաղուեց ինքնուրոյն՝ առանց հոր եւ եղբայրների օգնութեան, ցոյց տալով իր
անկախութիւնը։ Սա եղաւ նաեւ
նրա առաջին երգը, որը Billboard
Hot 100-ում զբաղեցրեց առաջին
հորիզոնականը։

ՖԵԼԻՔՍ ԶԻՄ
(1821 – 1911)
«Հանգիս»
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Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
Սիրելի բարեկամ,
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ կը թեթեւցնէ
հայ թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ
ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու սատարող
համատեղ մտահոգութիւնն ու հայավայել գործակցութիւնն է:
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային
ժառանգութիւն մը:
Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:
«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն

VARTAN OUZOUNIAN

SUPPORT

Founder of Tekeyan Centre,
Chairman of Tekeyan
Centre Fund Armenia

S C H O O L C H I LD R EN

The TCF’s annual school projects:
Olympiad
Museums & Sightseeing Tours
Summer Camp
Tekeyan Sports Games
Free Textbooks for Needy Children
School Renovation
I would like to sponsor
Yerevan Tekeyan Centre Fund’s
“Support Schoolchildren Program”
for children in Armenia and Artsakh.

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

□□

2020-ը Իրանի Համար Ամենածանր Տարին Եղաւ
Ըսաւ Ռոհանի
Սկիզբը Էջ 01
Ըստ Ռոհանիի` Իրանի մէջ
ծագած ճգնաժամի հիմնական
պատճառները երկուքն են՝ «Քորոնա» ժահրի համաճարակը եւ
ԱՄՆ կողմէ կիրառուող պատժա-

միջոցներու խստացումը։
«2018-ին մեկնարկած տնտեսական
ճնշումը սաստկացած է։ Այսօր մեր
սիրելի երկիրը երբեւէ կիրառուած
ամենաուժեղ ճնշման բախուած է»,յայտարարած է Ռոհանին։

$100

□ $200

□ $300

of five Tekeyan Schools
in Armenia and Artsakh
PROGRAM SINCE 2010

In 2010-2019 Support Schoolchildren
spent about $ 240,800 on school projects
and involved more than 6,800
schoolchildren from Yerevan, Gyumri,
Stepanavan, Karbi village and
Artsakh Berdzor town.

□ other _________

Please make your cheque payable to:
Nor Or Charitable Foundation

1901 N. Allen Ave, Altadena, CA 91001
Memo: TCF Armenia–Support Schoolchildren

Once you make a donation, please
inform the TCF Armenia by email:
info@tekeyancenre.am
info@tekeyancentre.am
Either make a wire transfer:
Bank name: UMPQUA BANK
Swift code: UMPQUS6P
Beneficiary: Nor Or Charitable Foundation
Account No: 9855291390
Bank address: 700 North Central Ave,
suite 150, Glendale, CA 91203
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 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

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

زارتونك

