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Լիբանան Զգուշութեամբ Դէպի Բնականոն Կեանք
Կը Վերադառնայ

351 Նոր Վարակուածներ. Հայաստանի Մէջ «Քորոնա»
Ժահրով Վարակուածներուն Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 4823-ի
Հայաստանի մէջ, 18 մայիսին, ժամը 11:00ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա»
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 4823
դէպք, որոնցմէ 2019-ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան Հիւանդութիւններու վերահսկման եւ կանխարգելման
ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում
կը ստանայ 2718 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 41
850 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 351 նոր դէպք եւ 94 առողջացած։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած
է մահուան 61 (աւելցած է եւս 1-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդը եղած է 84 տարեկան տղամարդ եւ ունեցած է ուղեկցող քրոնիկական
հիւանդութիւններ։

Ամբողջական փակումի երկար շաբաթավերջէն ետք Լիբանան զգուշութեամբ
դէպի բնականոն կեանքի առաջին քայլերը առաւ երէկ՝ Երկուշաբթի:
Արդարեւ, ճաշարաններ եւ սրճարաններ երէկ ունեցան իրենց յաճախորդները
իսկ ճամբու եռուզեռը աշխուժացաւ:
Քայլ առ քայլ դէպի բնականոն կեանք ուղղուելու կառավարութեան ծրագիրը
կը միտի արդէն իսկ անկեալ տնտեսութիւնը կարելի եղածին չափ շարժման
մէջ դնելու: Նոյն ժամանակը նախազգուշութեան բոլոր միջոցները պահելով:
Այս մասին խօսելով վարչապետ Տիապ յայտնեց, որ նման քայլ չի յաջողիր
եթէ ժողովուրդը չհամագործակցի:

Լիբանանի Տարածքին Քորոնա Ժահրով
Վարակուածներուն Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 931-ի
Լիբանանի Առողջապահութեան նախարարութիւնը երէկ հաստատեց, որ
Լիբանանի տարածքին Քորոնա ժահրով վարակուածներու թիւը հասաւ 931-ի
երբ 20 նոր վարակակիրներ գրանցուեցան երէկ, որոնցմէ 18-ն օտարերկրացի
աշխատաւորներ էին:
Առողջապահութեան աշխատակիցներ երէկ 608 քննութիւններ կատարեցին
տեղւոյն բնակչութեան մէջ ինչպէս նաեւ 337 քննութիւն արտերկրէն Լիբանան
ժամանողներուն մէջ: Անոնց շարքին նոր վարակակիրներ չհաստատուեցան:

Որեւէ Ուժ Ժողովուրդի Ներկայացուցիչը Չի Կրնար
Կաշկանդել Լեռնային Ղարաբաղի Բանակցութիւններու
Սեղանին Շուրջ. Փաշինեան
Հայաստանի վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանը վստահեցուց, որ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման
բանակցութիւններու սեղանին շուրջ նստած է այն
անձը, որ կը ներկայացնէ
Հայաստանի ժողովուրդը:
Հայաստանեան որեւէ ուժ,
վարչապետին հաստատումով, չի կրնար կաշկանդել ժողովուրդին շահերը ներկայացնողը: Armenpress-ի
հաղորդումով` այս մասին Փաշինեանը խօսեցաւ առցանց մամլոյ ասուլիսի
ընթացքին` պատասխանելով լրագրողներու հարցումներուն: Ան նշեց, որ
Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման ձեւաչափին մասին բազմիցս
արտայայտած է իր կարծիքը, թէ Արցախի Հանրապետութեան ընտրուած
ներկայացուցիչներու մասնակցութիւնը բանակցութիւններուն շատ էական
եւ կարեւոր է:
Շար. Էջ 02

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 4869441 (624.7/1 միլիոն), մահացած են 319108 (40.9/1 միլիոն), բուժուած են 1893147 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 931, մահացածներ` 26, բուժուած` 251
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 4823, մահացածներ` 61, բուժուած` 2019
Շար. Էջ 02
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 70175 նոր վարակուածներ, 2588 նոր մահացածներ

02

ºñ»ùß³µÃÇ / 19.05.2020

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Որեւէ Ուժ Ժողովուրդի Ներկայացուցիչը Չի Կրնար Կաշկանդել Լեռնային
Ղարաբաղի Բանակցութիւններու Սեղանին Շուրջ. Փաշինեան
Սկիզբը Էջ 01
«Ոմանք կը փորձեն Հայաստանի
օրինական ներկայացուցիչները
կաշկանդել բանակցային սեղանի
շուրջ», ըսաւ վարչապետ Փաշինեան
եւ կրկնեց` ոչ մէկ ուժ կրնայ զիրենք
կաշկանդել:
Փաշինեան շեշտեց, որ որեւէ
որոշում կայացնելէ առաջ պէտք
է խօսիլ Հայաստանի ու Արցախի
անվտանգութեան խորհուրդներուն,
խորհրդարաններուն եւ ժողովուրդին
հետ:
«Ես Արցախի հարցի լուծման
այնպիսի հրապարակային պայման
կապած եմ մեր ժողովուրդին

հետ, որ որեւէ շահարկման տեղ
չի կրնար ըլլալ: Ի տարբերութիւն
նախկին շարք մը դէպքերու, այսօր
բանակցութիւններու սեղանին
շուրջ նստած անձը կը ներկայացնէ
Հայաստանի ժողովուրդը», ընդգծեց
Նիկոլ Փաշինեան:
Ան յայտնեց, որ ինք չի պատկերացներ
լուծում մը, որ ըլլայ առանց Արցախի
ընտրուած ներկայացուցիչներու
մասնակցութեան:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ
արդեօք ինք պատրա՞ստ է Արցախի
հարցով հանդիպելու Հայաստանի
նախկին նախագահներուն հետ,
Փաշինեան նշեց, որ խնդիր չի տեսներ,

եթէ այդ անհրաժեշտութիւնը ըլլայ:
«Կայ այսպիսի հանգամանք` նախապէս տեղի ունեցած բանակցութիւններուն մասին հաստատութենական տեղեկատուութիւնը
պետական կառավարման համակարգին մէջ առկայ է` ձեռքիս տակ
է», նշեց վարչապետը:
Անդրադառնալով խաղաղապահ
ուժերու հաւանական տեղակայման հարցին` վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան նշեց, որ նախապէս
եղած փաստաթուղթերուն ու հրապարակային յայտարարութիւններուն մէջ խաղաղապահ ուժե-րու
գաղափարը միշտ ալ ներկայ եղած է:

ՀՀ Մարդասիրական Առաքելութեան Խումբը Բժշկական Պարագաներ
Փոխանցած է Հալէպի Հիւանդանոցներուն
Հայաստանի Մարդասիրական առաքելութիւն իրականացնող բժշկական խումբը Հալէպի մէջ Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոսութեան
հետ համագործակցութեամբ կը
շարունակէ Հալէպի զինուորական
հիւանդանոցին եւ այլ բժշկական
հաստատութիւններուն փոխանցել
բժշկական եւ այլ անհրաժեշտ
պարագաներ:
Ինչպէս կը տեղեկացնեն «Մարդասիրական
ականազերծման
եւ փորձագիտական կեդրոն»
ՊՈԱԿ-էն, բժշկական կեդրոններու ղեկավարները հայ մասնագէտներուն յայտնած են իրենց
երախտագիտութիւնը`
տրամադրուած անհրաժեշտ պարագաներու եւ բժշկական հաստա-

տութիւններու մէջ ամէն օր ցուցաբերուող օժանդակութեան համար:
Հալէպի զինուորական հիւանդանոցի
պետ, զօրավար Ֆայէզ Այուպին
բարձր գնահատած է հայ եւ սուրիացի բժիշկներու համատեղ

ջանքերը, աշխատանքի հանդէպ
անմնացորդ նուիրումը եւ շնորհակալութիւն յայտնած է Հայաստանի
մարդասիրական խումբին` մշտական
աջակցութեան համար:

Հայաստանի Մէջ Հանրակառքերու Արտադրութիւն Պիտի Հիմնուի.
Կ՝ակնկալուի Հայ-Քորէական Համատեղ Ներդրումային Ծրագիր
Հայաստանի մէջ պիտի հիմնուի
Եւրասիական
տնտեսական
միութեան շուկայի սպառման
համար նախատեսուած հանրակառքերու արտադրութիւն՝ քորէական «Եանկսան» (Youngsan)
ընկերութեան եւ Հայաստանի
պետական հետաքրքրութիւններու
ֆոնտի համատեղ ծրագրի ծիրէն

ներս: Ներդրումային նոր ծրագրի
արժէքը կը գնահատուի 4.4 միլիոն
տոլար: Այս մասին, Armenpress.
am-ը զրուցած է Հայաստանի
պետական հետաքրքրութիւններու
ֆոնտի գլխաւոր տնօրէն Դաւիթ
Փափազեանի հետ:
«Հանրակառքերը նախատեսուած
պիտի ըլլան Եւրասիական տնտե-

սական
միութեան
շուկային
համար: Հայաստանը կը դառնայ
յարմարաւէտ երկիր միջազգային
ձեռնարկութիւններուն համար»,ըսած է Փափազեան:
Քորէական ընկերութեան կողմէն
նախաձեռնութիւնը եղած է դեռ
նախորդ տարի: Ընկերութեան
ներկայացուցիչները կապ հաստա-

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Նոնա Ռաֆայէլ
Աղաջանովա
Նոնա Ռաֆայէլ Աղաջանովա
(ծն.՝ 19 Մայիս 1960, Թիֆլիս),
հայ բեմադրիչ, սենարիստ,
արտադրող։
Նոնա Աղաջանովան սինեմաշխարհով կը սկսի հետաքրքրուիլ
դեռ մանուկ հասակէն, որուն մէջ
մեծ դեր կը խաղայ քեռին՝ Կառլեն
Աղաջանովը, որ Մոսֆիլմին մէջ
առասպելական մարդ էր եւ
կ’աշխատէր այնպիսի յայտնի
մարդկանց հետ, որոնցմէ են
Ակիրա Կուրասաւան, Միքայէլ
Բոնդարչուկը, Էլդար Ռյազանովը, Գրիգորի Չուխրայը։ Կառլենը
«Երգիծական եւ երաժշտական
ֆիլմերու» միաւորման տնօրէնն
էր, որուն գեղարուեստական
ղեկավարը Գեորգ Դանելիան էր։
1981 թուականին կ’աւարտէ
Մոսկուայի մշակոյթի պետական
հիմնարկի բեմադրութեան բաժնի՝
Գրիգորի Ռոշալի արուեստանոցը։
Աշխատանքային գործունէութիւնն կը սկսի «Մոսֆիլմէն», որուն
մէջ 1982-1999 թուականներուն
կ’աշխատի որպէս բեմադրիչ։
Աղաջանովան ֆիլմի սթիւտիոյին
մէջ միակ բեմադրիչի օգնականն
էր, որ բարձրագոյն կրթութիւն
ունէր։
Շուտով ֆիլմաշխարհէն Նոնան
տեղափոխուեցաւ հեռուստատեսութիւն։ НТВ, ТВ-6, ТВС
հեռուստաալիքներուն արտադրիչներուն տեղակալն էր, այնուհետեւ
գլխաւոր արտադրողը:
Թուիստ սթիւտիոյի հիմնադիրն
ու ղեկավարն է, որ տարեկան կը
նկարահանէ 5 ֆիլմ
տած են ՀՀ տնտեսութեան նախարարութեան հետ:
«Նախորդ տարի ընկերութեան կողմէ
աշխատանքներ տարուած են ՀՀ
տնտեսութեան նախարարութեան
եւ Ներդրումներու աջակցման
կեդրոնին հետ:
Շար. Էջ 03

«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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Մայր Աթոռն Ու Անոր Գահակալը
Մէկ Են Ու Անքակտելի
ՍԵՐԽԻՕ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
Նախկին Ատենապետ (2016-2019)

Ռ

ամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը իր հիմնադրութեան առաջին իսկ օրէն
ազգային գերագոյն արժէք նկատած
է Հայաստանեայց Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցին ընդհանրապէս եւ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութիւնը
մասնաւորապէս: Կուսակցութիւնը
եղած է Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի
պաշտպանութեան լծուած զինուորագրեալը եւ հաւատաւոր դրօշակակիրը, ամէն տեղ եւ ամէն
պայմաններու ներքոյ:
Հետեւաբար, Մայր Աթոռի պաշտպանութիւնը մեր հաւատոյ հանգանակին մաս կը կազմէ, որ երբեք
տարբերութիւն չէ դրած Մայր Աթոռին կամ Անոր Գահակալին
միջեւ, որովհետեւ մենք խորապէս կը հաւատանք թէ՝ անոնք
Մէկ են ու անքակտելի:
Ամենայն Հայոց Հայրապետին դէմ շղթայազերծուած վերջին
երկու տարիներու արշաւը եւ ցեխարձակումները, մեր խորին
համոզումով, ոչ միայն կը միտին արատաւորելու անոր օծեալ
Անձը, այլ նաեւ Հայ եկեղեցին իր ամբողջութեան մէջ: Մեզի համար
անընդունելի եւ պախարակելի այս ընթացքը բաժանումներ կը
ստեղծէ հաւատացեալներու շարքերուն մէջ, որ խորթ է ՌԱԿի
ազգային-եկեղեցական սկզբունքներուն:
Հայ ազգային արժէքներու պահպանութեան երաշխաւորութիւնը
եւ անոր համար ամէն գնով պայքարիլը մեր էութեան մաս կը
կազմէ, իսկ մեր այս կեցուածքին համար աւանդապաշտութեամբ
«մեղադրուիլը» մեզի համար պատիւ է:
Մայր Աթոռին եւ անոր Գահակալին դէմ ձայն բարձրացնելու
եւ զրպարտչական աննախադէպ արշաւ մղելու նորօրեայ յոռի
երեւոյթը մեզի եւ մեր շարքերուն համար անընդունելի է, որ
կասկածելի է նաեւ իր բնոյթով եւ կտրականապէս այպանելի:
Նման յերիւրանքները եւ զառանցանքները Մայր Աթոռին զինուորագրուած մեր շարքերուն մօտ արձագանգ չեն կրնար գտնել եւ
պիտի չգտնեն:
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Հայաստանի Մէջ Հանրակառքերու Արտադրութիւն
Պիտի Հիմնուի. Կ՝ակնկալուի Հայ-Քորէական
Համատեղ Ներդրումային Ծրագիր
Սկիզբը Էջ 02
Որոշում կայացուած է ծրագրի յետագայ ընթացքը ապահովել Հայաստանի
պետական հետաքրքրութիւններու ֆոնտին հետ համագործակցութեամբ»,յայտնած է նախարարի մամուլի խօսնակ Աննա Օհանեան:
Ըստ Փափազեանի՝ «Youngsan»-ը բաւական մեծ ձեռնարկութիւն է։
Հայաստանի մէջ արտադրուող հանրակառքերուն վերաբերեալ դեռ պէտք է
յստակեցումներ կատարուին: Պիտի արտադրուին, հաւանաբար, 3 տեսակի
հանրակառքեր, դրանց երկարութիւնը պիտի հասնի մինչեւ 10 մեթրի:
Ֆոնտի տնօրէնին խօսքով՝ առ այժմ հումքը պիտի բերուի դուրսէն,
սակայն, նպատակ կայ ժամանակի ընթացքին հումքը նոյնպէս արտադրուի
Հայաստանի մէջ։
Ձեռնարկութիւնը կը նախատեսուի գործարկել այս տարի: Գործարանի յստակ
վայրը դեռ չեն որոշած, կը քննարկուի 3 տարբերակ, պիտի յստակացնեն
արտերկրի գործընկերներու հետ։

Ճրագալոյցի Մոմերը...
ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ
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ողոցի փայտէ մեծ դռնէն ներս եւ եկեղեցիի սանդուխի աստիճաններէն անդին գացող, ճերմակ եւ կապոյտ շարուած քարերու
տարածութիւնը, տօնական օրերու սովորութեան համաձայն
առաջուընէ դեղին եւ բարակ աւազի հատիկներով ծածկուած էր:
Այն տարին, շաբթուան վեցերորդ օրը դարձեալ Սբ Ծննդեան նախօրեակն էր:
- Տղա՛ք,- ըսած էր պրն Լեւոն Սիրունեանը շաբաթ մը առաջ եկեղեցիին
բանկալին առջեւ,- չմոռնա՛ք գալ շաբաթ օրը Ճրագալոյց է անպայման
եկէ՛ք:
Ես այն տարին պզտիկ էի, դպրաց դասին դեռ մաս չէի կազմէր, բայց
քրոջս քով կեցած՝ լսեցի պրն Լեւոնին ըսածը:
Պրն Լեւոն Սիրունեանը Սբ Աստուածածին եկեղեցիին դպրապետն
էր: Սակայն մեծ չէր դպիրներուն թիւը եւ ամէն կիրակի օրերու
երգեցողութիւններուն կանոնաւոր մասնակցողներն ալ, սովորաբար
հազիւ վեց կամ եօթը հոգիներ կ’ըլլային :
Դասին մէջ եւ անոնց հետ, ինձմէ տարիքով մեծ քոյրս ալ կ’երգէր:
Դպիրները կիրակի օրուայ արարողութենէն յետոյ, տուն երթալէ առաջ
բանկալի մէջտեղի քառանկիւն սեղանին շուրջ բարեկամաբար կը
հաւաքուէին, պրն Լեւոնին եւ իրարու հետ հոսկէ հոնկէ բաւական կը
խօսակցէին եւ երբեմն ալ երբ պէտք ըլլար, մաս ու նշխարք բաժնելու
ժամանակ, եկեղեցիի հոգաբարձու պրն Պետրոսին կ’օգնէին, որ իր
թաւ ձայնով եւ «Շէն մանք, պայծառ մնաք»ի կանչերով, եկեղեցիէն
ուշ դուրս ելլողներէն դեռ կը փորձէր «աղքատներու պնակին» համար
նուիրատուութիւն հաւաքել:
Դպիրներուն այս հաճելի սովորութիւնը ամէն կիրակի կը կրկնուէր:
Ճրագալոյցէն երկու կամ երեք օր առաջ, դպրոցէն վերադարձած ժամուս,
- Կ’ուզե՞ս շաբաթ օրը հետս եկեղեցի գալ,- հարցուց քոյրս:
Ես պզտիկ տարիքիս շատ եկեղեցի երթալ սիրողներէն չէի, որովհետեւ
շուտ կը ձանձրանայի ժամեր տեւող պատարագի մեր արարողութիւններէն:
- Եկեղեցի՞ ... եկեղեցի գամ ի՞նչ ընեմ,- պատասխանեցի
- Չե՞ս յիշեր Ճրագալոյց է ...
Անմիջապէս պրն Լեւոնին շաբաթ մը առաջուայ ըսածը յիշեցի,
բայց շիտակը, այն օրը շատ նպատակ չունէի եկեղեցի երթալու: Կը
նախընտրէի օրս խաղալով անցնել, որովհետեւ շաբաթ օրերը դպրոցէս
եւ դասերէս ազատ կ’ըլլայի:
- Եկո՛ւր,- պնդեց քոյրս,- եկեղեցիէն վառած մոմ կը բերենք մեր տունը:
- Վառած մո՞մ,-ես զարմացայ,- ի՞նչ պիտի ըլլայ վառած մոմը,-հարցուցի:
- Եթէ ինծի օգնես եւ յաջողինք եկեղեցիէն մոմ տուն բերել , Յիսուսը
մեր տունը կու գայ...:
- Մե՞ր տունը...
- Այո մեր տունը:
- Ինչպէ՞ս պիտի գայ, քալելո՞վ,-հարցուցի
- Ո՛չ , մեր բերած լոյսով...
- Յետո՞յ...
- Յետոյ մենք տունը կ’աղօթենք եւ եթէ շատ աղօթենք, ան մեր ուզածը
կու տայ:
Ես պզտիկ էի, բայց շատ չհամոզուեցայ: Չհաւատացի քրոջս ըսածին
ու չհասկցայ մանաւանդ, թէ Յիսուսը ինչպէ՞ս վառած մոմի լոյսով մեր
տունը պիտի գար...:
Բայց ես միտքիս մէջ երազներ ունէի: Անոնք տարիքիս համեմատ էին
եւ ինծի համար կարեւոր էին : Անոնց մէջ յատուկ տեղ կը գրաւէին
դասերուս մէջ լաւ նիշեր ստանալս եւ շատ խաղալիքներ ունենալս :
Ասկէ զատ կ’ուզէի շուտ մեծնալ ու բժիշկ կամ «մուհանտիս» դառնալ,
որպէսզի շատ դրամ շահէի եւ հարստանայի...:
Բայց դժուար էր խաղի ազատ օրէս հրաժարիլ եւ կէս համոզուած ու
կէս ալ չհամոզուած՝ դիմադրեցի եւ
- Հապա եթէ Յիսուսը մեր տունը չի գա՞յ ,- հարցուցի քրոջս:
- Չէ՛, կու գայ, եթէ հետս եկեղեցի գաս, ան ալ մեզի հետ տուն կու գայ
ու լոյս կը բերէ, -պատասխանեց քոյրս եւ ձեռքով գլուխս շոյեց :
Ես անկէ յետոյ երկու երկար օրեր, Ճրագալոյցի օրուան սպասեցի,
որպէսզի Յիսուսը գար եւ ուզածներս բերէր...:
Շար. Էջ 06
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Պատմամշակութային Արձագանգ

«Լողացող Ուհանը»
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Ո՞ր երկիրը առաջին անգամ պիտի
նկարահանէ
«Ադամանդեայ
արքայադուստր»
(«Diamond
Princess») անունով նաւուն մասին
առաջին շարժապատկերը: Մինչ
բեմադրիչները կը քննարկեն քորոնա
վարակի թիրախ դարձած նշանաւոր
ճամբորդանաւուն մասին ժապաւէն մը ստեղծելու գաղափարը եւ
բեմագրութիւններ կը գրուին, անդին
«Ադամանդեայ արքայադուստր»
նաւը գործածութեան յանձնած ծովային ճամբորդական ընկերութիւնը
կը հաշուէ իր վնասները, զորս
կրած է քորոնաժահրի ընթացքին:
Զբօսանաւը, որ 2004 թուականէն
սկսեալ սովորաբար ամրան կը
նաւարկէ Ալասքայի եւ ձմրան Ասիոյ
մէջ, այս տարի նաւ թափանցած
վարակին պատճառով դադրեցաւ
նաւարկութիւնը եւ տակաւին
երկար ժամանակ պիտի չնաւարկէ՝
մինչեւ
վերջանան
քորոնայի
մասին տխուր յիշողութիւնները:
Այդ յիշողութիւններէն մաս մը
բաժին հասած է նաւուն, որուն
վրայ ուղեւորներ մահացած են եւ
վարակը արագօրէն տարածուած
է զբօսանաւուն մէջ, ինչպէս նաեւ
վարակած շուրջ 700 հոգի:
«Նիւ Եորք Թայմզ» թերթը նաւը
կոչած է «Լողացող փոքր Ուհան»:
Գրողները ապագայ շարժանկարի համար լաւագոյն խորագիր
նկատած են այս մէկը, բայց շատեր
համոզուած են, որ նկարահանուելիք
շարժանկարին մէջ գլխաւոր դերը
պիտի յատկացուի իտալացի նաւապետին եւ թերեւս գիրք մըն ալ գրուի՝
«Քաջարի նաւապետը» խորագրով:
Ան վարակուած նաւը վերջին լքողը
եղած է՝ մինչ այդ փութաջան կերպով
քաջալերելով ուղեւորները:
Այս տարուան փետրուար 5-ին,
երբ դեռ աշխարհի տարածքին չէր
յայտարարուած համավարակին
մասին, «Ադամանդեայ արքայադուստր» նաւը արգելանոց մտաւ, երբ
անոր վրայ ճամբորդող հոնկքոնկցի
ուղեւորին մօտ ատկէ օրեր առաջ
յայտնաբերուեցաւ քորոնաժահրը:
Ոչ միայն նաւուն անձնակազմը, այլ
նաեւ աշխարհը այդ օրերուն տակաւին չէր պատկերացներ քորոնային
վտանգները ամբողջութեամբ, ուստի
նաւը մտաւ արգելոցի շրջան, բայց
ուղեւորները մեկուսացուեցան
խառն կարգով՝ բոլորը մէկ վայրի
մէջ, սկիզբը դժուար եղաւ գտնել եւ
զատել հիւանդները: Ահա թէ ինչո՞ւ

վարակուածներուն թիւը մեծ էր՝
մօտաւորապէս 700 հոգի:
Իր հերթական շրջագայութեան
համար նաւը դուրս ելաւ յունուար
20-ին՝ Ճաբոնի նաւահանգստային
քաղաք Եոքոհամայէն: Շրջագայութիւնը երկու շաբաթ տեւեց,
նաւը պտտեցաւ Հարաւչինական
ծովու զանազան երկիրներու
ափերը եւ վերադարձաւ: Անոր
վրայ 50 երկիրներէ ուղեւորներ
կային՝ 3800 հոգի, որոնցմէ 2700-ը
ճամբորդներ էին, 1100-ը՝ անձնակազմի անդամներ: Փետրուար
3-ին նաւը հասաւ Եոքոհամա,
իսկ յունուար 25-ին՝ Հոնկ Քոնկ,
ուր իջաւ նաւուն հոնկքոնկցի մէկ
ուղեւորը, որուն մօտ քորոնաժահր
յայտնաբերուած էր: Այդ դէպքը
առիթ դարձաւ, որ փետրուար 3-ին
ճաբոնական իշխանութիւններուն
ներկայացուցիչները նաւ բարձրանան եւ նաւուն վրայ յայտարարեն
արտակարգ դրութիւն: Ճաբոնի
Առողջապահութեան նախարարութեան որոշումը սկսաւ կիրարկուիլ
փետրուար 5-ին: Ուղեւորները
փորձանակներով ստուգելէ ետք
վարակուածներուն թիւը հասաւ
10-ի, ապա աւելցաւ կրկին 10-ով.
բոլորը հիւանդանոցներ փոխադրուեցան: Առաջին 10 վարակեալները
Ճաբոնի, Չինաստանի, Միացեալ
Նահանգներու, Աւստրալիոյ եւ
Փիլպպեաններու քաղաքացիներ էին։
6 փետրուար 2020 թուականին
նաւը կանգնեցաւ նաւահանգիստի
խարսխակայանին մէջ եւ այդ
ժամանակ նաւուն վրայ 3600
մարդ կար. միւս բոլորը վարակի
նշաններով լքեցին նաւը եւ
մեկուսարաններ փոխադրուեցան:
Վարակակիրներուն թիւը աւելցաւ
արգելոց-մաքրանոցի շրջանին:
Փետրուար 10-ին յայտնաբերուեցաւ
130 վարակակիր, փետրուար
12-ին՝ 175, որոնցմէ երկուքը վերակենդանացման բաժանմունքին մէջ
էին, իսկ երկուքը՝ արհեստական
ճանապարհով թթուածին կը ստանային:
Փետրուար 16-ին վարակակիրներուն
թիւը հասաւ 355-ի։ Փետրուար 17-ին
վարակակիրներուն ընդհանուր
թիւը հասաւ 454-ի, որոնցմէ 14-ը
ղրկուեցան Միացեալ Նահանգներ:
Ասոնք կը գտնուէին այն 328 մարդոց
շարքին, զորս Միացեալ Նահանգներ
տարհանեց եւ ղրկեց Գալիֆորնիոյ եւ
Թեքսասի մաքրանոցի վայրեր:
Փետրուար 18-ին վարակակիրներուն ընդհանուր թիւը կազմեց 542,
նմուշառումներու ենթարկուեցաւ

2404 հոգի։ Գանատան, Միացեալ
Նահանգները, Իսրայէլը եւ այլ
երկիրներ նաւապտոյտի մասնակից
իրենց քաղաքացիները, յատուկ
չուերթներով, անմիջապէս տարհանեցին: Ամէն ինչ այնպէս կ՚ընէին, որ
խուճապ չյառաջանայ, բայց եւ այնպէս
անմիջապէս աշխարհի տարածքին
համաճարակ յայտարարուած էր եւ
քորոնաժահրով բռնկուած նաւէն
տարհանուած մարդիկ բոլորին
ուշադրութեան կեդրոնին էին:
Փետրուար 20-ին հիւանդանոցին
մէջ մահացան նաւէն դուրս եկած
84 եւ 87 տարեկան ճաբոնցի երկու
քաղաքացի՝ ամուսիններ: Այդ
մասին նաւուն վրայ բարձրախօսով
յայտարարուեցաւ: Երեք օր ետք
մահացաւ Ճաբոնի քաղաքացիութիւն ունեցող երրորդ ուղեւորը, քանի
մը օր ետք չորրորդ ուղեւորը՝ տարեց
ճաբոնցի մը:
Փետրուար 28-ին քորոնաժահրի
հետեւանքով մահկանացուն կնքեց
հինգերորդ անձը, որ Մեծն Բրիտանիոյ 70 տարեկան քաղաքացի մըն
էր եւ ան ալ նաւով կը ճամբորդէր:
Մարտ 1-ին Աւստրալիոյ մէջ մահացաւ 78-ամեայ քաղաքացի մը, որ
նախապէս տարհանուած էր նաւէն։
Մարտ 6-ին մահացաւ եօթներորդ
ուղեւորը, որ Հոնկ Քոնկի բնակիչ էր։
Փետրուար 26-ին հաստատուեցաւ
705 ուղեւորներու վարակակիր
ըլլալը՝ նմուշառումներու հիման վրայ:
1 մարտ 2020 թուականին աւարտեցաւ նաւուն վրայ սահմանուած
արտակարգ դրութիւնը, Եոքոհամայի մէջ ափ իջան վերջին 130
ուղեւորները, որոնք երկու շաբթուայ
մաքրանոցային շրջանէ անցած էին:
Նաւը երկարատեւ ախտահանուեցաւ եւ սարքաշինական զննումներէ
անցաւ:
…Այս չոր ու պարզ թիւերուն
տակ, սակայն, ծովային երազային
ճամբորդութեան ելած հազարաւոր
մարդոց երազները, վախերը,

յուզմունքը,
տագնապը
եւ
ցնցումները կան: Վերջին անձը, որ
նաւը լքեց, նաւապետն էր: Իտալացի
Ճենարօ Արման՝ 25 տարուայ
փորձառութեամբ նաւապետը, իր
հայրենիքը վերադառնալուն պէս
պարգեւատրուեցաւ նախագահին
կողմէ։ Ան արժանացաւ Իտալիոյ
Հանրապետութեան Պատուաւոր
հրամանատարի կոչման: Ան հարկաւ
չէր սպասեր նման կոչումի, քանի
որ իր աշխատանքը կը կատարէր
եւ հազարաւոր մարդոց կեանքին
պատասխանատուն էր: Արման
նաւագնացութեան 25 տարուան
յարատեւ աշխատանքին 22 տարին
անցուցած է միայն «Արքայական
ճամբորդութիւն» նաւագնացութեան ընկերութեան մէջ եւ երբեք
նման արտակարգ իրավիճակի չէ
հանդիպած: Եղած են փոթորիկներ,
ալեկոծումներ, խութեր եւ այլ
խոչընդոտներ, որոնց հանդիպած է
ան, բայց անոնք յաղթահարուած են:
Նաւուն վրայ վարակին տարածումը
աննախադէպ իրականութիւն մըն
էր, որուն բախած է փորձառու
նաւապետը: Ան բազմաթիւ յուզիչ
տեսարաններու
ականատես
եղած է, բայց կրցած է քաջալերել
նաւուն
վրայ
գտնուողները:
«Սենթ Վալընթայն»ի օրը Արման
ուղեւորներուն շաքարեղէն եւ
քաջալերող բացիկներ ղրկած է:
Ան նաեւ սիրոյ եւ համբերութեան
մասին հատուածներ ընթերցած
է Աստուածաշունչէն: Մանաւանդ
երեկոները, ան առանձնացած է
իր սենեակը եւ երկար աղօթած:
Աղօթքին մէջ խորասուզուիլը
միակ հոգեկան մխիթարութիւնը
դարձած է կաթոլիկ իտալացիին
համար: Յետոյ, իր հայրենիքին մէջ,
ականատես ըլլալով համաճարակի
սարսափազդու տեսարաններուն,
Արման չէ մոռցած աղօթել եւ բոլորին
խորհուրդ տալ՝ ըլլալ միասնական ու
պայքարիլ:
Շար. Էջ 05
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Պատմամշակութային Արձագանգ

«Լողացող Ուհանը»
Սկիզբը Էջ 04
Յետագային նաւուն ուղեւորներէն
մէկը ըսած է, որ հակառակ իրենց
խցակիցներու մահուան մասին
լուրերուն, նաւապետին շնորհիւ
նաւուն վրայ կը պահպանուէր
հանդարտութիւն: Նաւուն անձնակազմը ստիպուած է փոխել
սնունդի մատակարարման կարգը
եւ ուտելիքը ղրկել նաւախուցեր եւ
դռներու առջեւ դնել: Կար հազարէ
աւելի նաւախուց, որոնք կը հսկէին
նաւու անձնակազմէն վերահսկող
խումբեր: Անոնք միջանցքներուն
մէջ հսկողութիւն սահմանած
էին: Իւրաքանչիւր ուղեւոր ունէր
զբօսանքի ժամ՝ մաքուր օդ շնչելու
համար զբօսակամրջակ դուրս
գալու: Իսկ անոնք, որոնք իրենց
սենեակին մէջ պատուհան ունէին,
պատուհանէն կ՚օգտուէին, դուրս
չէին ելլեր՝ կամրջակը զիջելով փոքր
ու անարեւ սենեակով ուղեւորներուն:
Հակառակ այս հսկողութեան,
յետագային մասնագէտները քննադատած են նաւուն անձնակազմը,
որ թէ՛ վարակուածները, թէ՛
առողջները պահած են մէկ վայրի
մէջ: Բայց նաւուն անձնակազմին
համար դժուար եղած է հիւանդները
առողջներէն զատել, քանի որ COVİD19-ը երկար ժամանակ ախտանիշներ

ցոյց չի տար եւ թաքնուած վարակ
ունեցողները կրնան գտնուած ըլլալ
առողջներուն հետ նոյն սենեակին
կամ նոյն տարածքին մէջ: Նաւուն
անձնակազմը եւ ամբողջ աշխարհը
քորոնա համաճարակի փորձ չունէր,
իբր այդ ալ թերացումները սպասելի
էին: Նաւապետը կողմնորոշուած
է իր բնազդով եւ գիտելիքներով,
ի հարկէ՝ ենթարկուելով նաեւ
նաւուն բուժական անձնակազմին
եւ Ճաբոնի Առողջապահութեան
նախարարութեան ցուցմունքներուն:
Ուրիշ ուղեւոր մը պատմած է, որ
նաւապետ Արմանը ինք նմանցուցած
է Չեսլի Սալենպերկերին, որ Նիւ
Եորքի Հատսըն գետին մէջ օդանաւի
վայրէջքը կատարած օդաչուն է: 2009
թուականի այդ դէպքը աշխարհի
մէջ ծանօթ է «Հրաշք Հատսընի
վրայ» անունով: Այդ խորագրով
ալ նկարահանուած է գետին մէջ
վայրէջք կատարած օդանաւին
մասին շարժանկարը՝ Թոմ Հենքսի
գլխաւոր դերակատարութեամբ:
Թռչուններուն հետ բախումէն ետք
օդաչուն ստիպուած էր օդանաւը
իջեցնել Հատսըն գետի սառցակալած
ջուրերուն վրայ եւ օդանաւին մէջ
գտնուող 155 մարդիկը փրկուած էին:
«Ադամանդեայ արքայադուստր»
երեք հազարէ աւելի ուղեւորներով
նաւուն մէջ ալ եօթ հոգիի մահը՝

չարեաց փոքրագոյնն էր: Բոլորը
կ՚ողջունէին նաւապետ Արմայի
թափանցիկ գործելակերպը: Ան կը
նախընտրէր ոչինչ թաքցնել նաւուն
վրայ գտնուողներէն եւ պարբերաբար
տեղեկութիւններ կը հաղորդէր
վարակակիներուն մասին եւ որքան
ալ որ դժուար ըլլար իրեն համար՝
կը յայտարարէր մահացածներու
անունները, որոնց հետ ուրախ նաւ
նստած էին: Ոչ մէկ վարակակիրի
մասին տեղեկութիւն թաքցուած
է, հակառակ որ ատիկա սարսափ
կը տարածէր նաւուն մէջ: Ամէն
մարդ կը կասկածէր, որ ինքն ալ
վարակակիր է եւ շուտով կը յայտնեն
նաեւ իր անունը եւ կ՚իջեցնեն
նաւէն: Ուղեւորները նամակներ,
բացիկներ եւ յուշանուէրներ կը
ձգէին նաւապետի սենեակին առջեւ:
Զանազան կրօնքներու պատկանող
ճամբորդներ միասնաբար կ՚աղօթէին, մանաւանդ՝ նաւապետին
եւ անձնակազմին առողջութեան
համար: Արման նոյնպէս ստուգուած
էր քանիցս, բայց անոր փորձանակը
միշտ բացասական արդիւնք տուած
էր: Ուղեւորները շնորհակալական
նամակներ կ՚ուղղէին նաեւ խոհանոցի աշխատողներուն, միւս
անձնակազմերուն, որոնք չլքեցին իրենց դիրքերը: Յետոյ այդ
յուզիչ պատմութիւնները անոնք
շարունակեցին իրենց երկիրներուն
մէջ՝ երկշաբաթեայ սարսափի մասին
պատմելով պատմութիւններ, որոնք

դարձան հաղորդումներ, նիւթեր,
տեսաժապաւէններ: Բոլորը վստահ
էին, թէ իրենց կեանքը այլեւս
ուրիշ արժէք մը ստացած է եւ
գոհունակութիւն պիտի ունենան
իւրաքանչիւր օրուան համար:
Երկու շաբթուայ ընթացքին նաւը
յայտնուած էր նշանաւոր լրատուամիջոցներու ուշադրութեան կեդրոնին: Նկարահանողներ գիշեր ու
զօր հեռուէն կը նկարէին նաւը, որ
դարձած է այս տարուայ գլխաւոր
նաւը:
Իտալացի նաւապետը յայտարարած
է, որ առաջին իսկ հնարաւորութեան
պարագային ինք անպայման կը նստի
նաւուն ղեկին եւ կրկին բաց ծով դուրս
կու գայ: Ան հետաքրքիր է տեսնելու
բոլոր այն ուղեւորները, որոնց
համար հարազատ են տախտակամածին վրայ կառուցուած
կեանքը՝ սրճարաններով, պատկերասրահներով, ճաշասենեակներով,
խաղասրահներով, լողաւազաններով,
գիշերային ակումբներով եւ բոլոր այն
զուարճանքներով, զորս արքայական
նաւերը կ՚առաջարկեն ծովային
ճամբորդութեան սիրահարներուն:
Բայց
արդեօք
արքայական
ճամբորդութիւնները այլեւս նոյնը
պիտի ըլլա՞ն, ինչ որ էին քորոնայի
ժամանակներէն առաջ…
«Ժամանակ»/Պոլիս

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Համահայկական Հիմնադրամին Կողմէ Արցախին Կը Տրամադրուին Սարքեր
եւ Ախտահանիչ Նիւթեր
«Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամը, նոր «Քորոնա»
համաճարակի
(COVID-19)
տարածման կանխարգիլման դէմ
ուղղուած պայքարի ծիրէն ներս,
կը շարունակէ աջակցութիւն
ցուցաբերել Հայաստանի ու Արցախի առողջապահական համակարգերուն:
Այս մասին՝ ըստ «Արցախփրես”-ի՝
ըսած է «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի մամուլի խօսնակ
Արմինէ Թոխմախեան:
Անոր խօսքով` վերջերս Չինաստանէն յատուկ չուերթներով Երեւան
բերուած են 20 թթուածինի խտացուցիչ եւ 70 հեռահար ջերմաչափ, որոնցմէ 10 թթուածինի
խտացուցիչը եւ 15 հեռահար
ջերմաչափը պիտի տրամադրուին
Արցախի
Հանրապետութեան
առողջապահութեան նախարարութեան, իսկ մնացեալ 10 խտա-

ցուցիչը եւ 55 հեռահար ջերմաչափը պիտի տրամադրուեն ՀՀ
Առողջապահութեան նախարարութեան:
Այս ծրագիրը իրականացուած է
հիմնադրամի Ֆրանսայի տեղական
մարմինի շնորհիւ, որ կը շարունակէ
իր գործոն աջակցութիւնը ցուցաբերել համաճարակի մարտահրաւէրները յաղթահարելու գործին: Բացի
ատկէ, ամերիկահայ բժիշկ Քարոլան Նաճարեանէն հիմնադրամը
ստացած է նուիրատուութիւն, որ
ամբողջութեամբ պիտի տրամադրուի
ԱՀ Պաշտպանութեան բանակին:
Ընդհանուր առմամբ, շուրջ 6020
պաշտպանիչ դիմակ եւ 520 լ
ախտահանիչ նիւթեր պիտի տրամադրուին Պաշտպանութեան բանակին կանխարգելիչ միջոցառներ իրականացնելու համար”,- աւելցուցած է
Թոխմախեան:
Ան տեղեկացուցած է, այս

ընթացքին հիմնադրամը նուիրատուութիւններ կատարուած է նաեւ
կրթական համակարգին համար:
Մասնաւորապէս` Հայաստանի
նախագահ Արմէն Սարգսեանի որդիներ Հայկ եւ Վարդան Սարգսեաննե-

րը հիմնադրամի խողովակներով 27
պլանշետ եւ 4 համակարգիչ նուիրած
են Արցախի կրթութեան, գիտութեան
եւ մարմնակրթութեան նախարարութեան։
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Ճրագալոյցի Մոմերը...
Սկիզբը Էջ 03
*
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Սբ Ծննդեան նախընթաց երեկոյին, Պէյն էլ Սուրէյնի Սբ Աստուածածին
եկեղեցիին զանգակները ջերմ կը ղօղանջէին եւ խորանին վրայ,
Ճրագալոյցի յատուկ վերջին ընթերցուածէն անմիջապէս յետոյ, «Օրհնեայ
Տէր»ով վարագոյրը արդէն բացուած եւ պատարագն ալ նոր սկսած էր:
Նաւուն մէջ տարեց կիներու քօղով ծածկուած գլուխներէն վեր, ջահերու
պրիսմակներէն ցոլացող գոյնզգոյն երանգները եւ վառած մոմերու ու
լապտերներու լոյսերը, եկեղեցիին փայտէ կամարաձեւ բարձր ձեղունը
լուսաւորած էին:
Սբ Աստուածածին եկեղեցին հին էր, տարին քիչ անգամներ հազիւ կիսով
չափ կը լեցուէր, բայց այն օրը հաւատացեալներուն թիւը եկեղեցիէն
ներս սովորականէն աւելի էր:
Խորանին վրայ պատարագիչ քահանան կռնակը ժողովուրդին դարձուցած, Մարիամ Աստուածածինի պատկերին նայելով լուռ կ’աղօթէր:
Դուրսը, եկեղեցիին բաց պատուհաններէն երեւցող օրուան լոյսը,
հետզհետէ կը թանցրանար ու կը հեռանար...:
Դասին մէջ դպիրներու երգեցողութեան ձայները, խառնուած խունկի
տարածուած բոյրի եւ բուրվառներու պզտիկ բոժոժներու ձայներուն,
եկեղեցիին մէջ հոգիներ պարուրող մթնոլորտ ստեղծած էին:
Ես կը սիրէի մեր Սբ Աստուածածին եկեղեցին, որ Սբ Գրիգոր Լուսաւորիչին շքեղութիւնը չունէր, բայց իր կէս երեսի վրայ ձգուած ու
հաւատացեալներու բազմութիւնէ ալ գրեթէ զուրկ վիճակին մէջ, դեռ
ընտանեկան ջերմութիւն կը պահէր իր սրբատաշ պատերուն մէջ, եւ
Պէյն էլ Սուրէյնի համեստ թաղի մեծ մայրիկներու աղօթքներն ալ, ամէն
կիրակի իր գմբէթէն վեր երկինք կ’ուղարկէր անխաթար:
Ան կը տարբերէր ուրիշ եկեղեցիներէ եւ թերեւս ալ անցեալ կամ
նախանցեալ դարերու մէջ շինուած ըլլալուն պատճառաւ, մուտքին
աջ եւ ձախ կողմերը, աշխատուած երկաթէ վանդակորմով , նաւէն
բաժնուած երկու գաւիթներ ունէր: Այդ բաժանումի ճիշտ սահմանին
վրայ, երկու պզտիկ պահարաններու ապակիներու ետեւ, Սբ Մարիամ
Աստուածածինին եւ ձիու վրայ հեծած ու վիշապասպան Սբ Գէորգին
նկարները կային, որոնց առջեւի արծաթագոյն ափսէի աւազին մէջ
խրուած մոմերուն լոյսերը, ձմեռուայ ցուրտ օրերուն , մուտքի դեղին
եւ հաստ վարագոյրին ամէն բացուիլ- գոցուելուն միշտ կը պլպլային:
Ճիշտ չեմ յիշեր եւ վստահ ալ չեմ, բայց աղօտ ձեւով գիտեմ, որ այդ
պահարաններէն մէկուն նկարին վարի կողմերը, մարդկային մարմինի
զանազան մասերու, յատկապէս սրունքի, բազուկի, եւ ձեռքի կամ
ալ աչքի, շատ նուրբ, եւ վարպետ արուեստագէտի ձեռքով շինուած
արծաթէ պզտիկ զարդեղէններու նմանող աշխատանքներ կային: Այդ
աշխատանքները մեր Սբ Գրիգոր Լուսաւորիչի կամ ուրիշ եկեղեցիներուն մէջ ես չէի տեսած:
Պահարանին առջեւ ոտքի կեցած՝ ես ամէն անգամ յատուկ հիացումով
կը դիտէի այդ փայլուն զարդեղէններուն մաքուր աշխատանքը, կը
սիրէի մոմս միշտ այդ պահարանին առջեւի մոմերէն վառել, բայց կը
զարմանայի եւ միշտ կ’ուզէի այդ գեղեցիկ զարդեղէններուն խորհրդաւոր
իմաստին թափանցել ..:
- Տղա՛ս,- ըսաւ մայրս երբ օր մը իրեն հարցուցի,- ասոնք որոշ
հաւատացեալներու մարմիններուն զանազան հիւանդ մասերն են,
որոնց տէրերը Սբ Մարիամ Աստուածածինէն օգնութիւն խնդրելով,
պահարանին մէջ զետեղել տուած են այդ զարդեղէնները:
Մօրս բացատրութիւնով հետաքրքրութիւնս մասամբ գոհացած էր: Բայց
անմիջապէս յետոյ, ուրիշ պատասխանններու սպասող նոր հարցումներ
ծագած էին մտքիս մէջ:
- Որո՞նք էին այդ հաւատացեալները, մենք ծանօթներ ունէի՞նք անոնց
մէջ...իսկ արծաթէ զարդեղէններն ալ անոնց իսկապէս օգնա՞ծ էին
բժշկուելու ...
Մայրս այն օրը չկրցաւ, կամ չուզեց այս հարցումներուս երկար
պատասխան տալ եւ միայն կարճ՝
- Հաւատք է մանչս, բժշկուելու համար կարեւոր է հաւատալը,- ըսաւ:
Յետոյ նկարին առջեւ երեսը խաչակնգեց եւ զիս գրկեց , որպէսզի
Սուրբի նկարին հասնիմ եւ իր մոմին քով ես ալ իմս վառեմ:
*
**
Պատարագիչը մէկ ձեռքին Սբ Գիրքը բռնած, միւսով աշխատուած լաթով
խաչ բռնած, օդին մէջ խաչ գծեց եւ «Երթայցէք խաղաղութեամբ» ըսաւ:

Եկեղեցիին մէջ Ճրագալոյցի պատարագը այն օրը վերջացած էր:
Նիհար, մինչեւ բերանը իջած թաւ եւ ճերմակ պեխերով ու ճեփ
ճերմակ մազերով ժամկոչ Պետրոսը , գաւիթին մէջ շուրջը խռնուած
բազմութեան «հաւատքի մոմ» կ’ըսէր եւ քանի մը օգնականներով,
հաւատացեալներուն տուն տանելու վառած մոմ կու տար:
- Հիմա հո՛ս է կարեւորը,- ըսաւ քոյրս,- այս մոմը առանց մարելու պէտք
է մինչեւ մեր տունը հասցնենք:
Ես մոմին շուրջ, ձեռքիս մատներով հովին դէմ պատնէշ ըրած, եկեղեցիէն
փողոց գացող սանդուխներէն վար իջայ: Քոյրս ետեւէս կու գար:
Փողոցի փայտէ դրան առջեւ, նոյն փողոցին վրայ բնակողներ կամ ալ
նոյն ուղղութեամբ գացողներ, վայրկեան մը հաւաքուեցան, ու յետոյ
ուխտագնացութեան գացող խումբի պէս, բոլորը միասին դուրս ելան
եւ ձեռքերնին մէյ մէկ մոմ բռնած, նեղ փողոցին մէջ միասին քալեցին:
Տեսարանը գեղեցիկ էր եւ փողոցի կիսախաւար մասերուն մէջ,
երկյարկանի շէնքերու աճապարանքով եւ երբեմն ալ աղմուկով բացուող
պատուհաններէ դիտողներուն համար, խումբէն զատուածներու հոս ու
հոն պլպլացող մոմերը, լոյսի քալող բիծերու կը նմանէին վերէն:
Մոմերու լոյսերը հանդարտ կ’անցնէին փողոցէն եւ խորհրդաւոր
ակնածանք կը տարածէին իրենց շուրջ:
Պէյն էլ Սուրէյնը այն օրերուն դեռ հայաշատ թաղ կը սեպուէր եւ ես
եկեղեցիի փողոցին ու անոր անմիջական շուրջերը բնակող ընտանիքներուն մէջ, դպրոցական շատ դասընկերներ ունէի:
Այն օրը «Ուխտաւորներու» սեւ հագուած մամիկներու խումբը, աջ-ձախ
օրօրուելով եւ քայլերն ալ մէկիկ մէկիկ համրելով, կը շարունակէր
յառաջանալ փողոցին մէջ:
Յանկարծ խումբին մէջ ձայն մը լսուեցաւ եւ նիհար մայրիկ մը, «Այսօր
տօն է Սբ Ծննդեան, Աւետի՜ս, Աւետի՜ ս»... սկսաւ երգել:
Ան քալած ժամանակ դանդաղ կ’երգէր եւ իր բարակ ձայնը հեռուէն
կը լսուէր:
Մենք անցանք եկեղեցիին զուգահեռ փողոցը, եւ թրամվայներու գիծէն
անդին մինչեւ «Frères»ներու դպրոցին առջեւ հասնիլը, մեր երկուքին
մոմերը դեռ վառած էին:
- Էհ, ալ ասկէ անդին շատ ճամբայ չմնաց, դիւրին է,- խորհեցայ
ինքնիրենս եւ պահ մը յաջողած ըլլալու յոյսով ուրախացայ:
Քոյրս երկու քայլ ետեւէս կու գար եւ պահակի պէս կը հսկէր վրաս:
Սակայն երբ Շարաա Ֆարուքի անկիւնադարձին մեր տան Խալիկ
էլ Մասրիի փողոցը մտանք, յանկարծ թրամվայ մը գիծերուն վրայէն
վազելով եկաւ ու ետեւէն, մեր կողմը գետինը աւլող հով բարձրացուց
: Մոմին բոցը ափիս մէջ հովէն դողաց, յետոյ կապոյտցաւ, աջ կողմը
երկնցաւ, հեռացաւ եւ փորձեց պատրոյգէն զատուիլ : Մոմը կարծես
զգալով բաժանման ցաւը, տաք արցունք մը գլտորեց վար, որ իջաւ բայց
կէս ճամբան չհասած՝ կողին վրայ սառած մնաց : Բոցը յետոյ վայրկեան
մըն ալ փորձեց բռնուած ոտքը պատրոյգէն ազատել, անգամ մըն ալ աջ
կողմը երկնցաւ, տատանելով գնաց- եկաւ, եւ յանկարծ վերջին ըրած
փորձին մէջ յաջողեցաւ եւ «Փը՛ֆթ» ըրաւ ու մարեցաւ:
Մեր տունը հասնելու շատ քիչ ճամբայ մնացած էր:
Ես անմիջապէս «Յիսուսը այլեւս մեր տունը պիտի չգայ » խորհեցայ
եւ սկսայ յուսահատօրէն լալ:
Քոյրս ետեւէս մէկ ոստումով քովս հասաւ եւ տեսաւ մոմիս գլխուն մինակ
մնացած պատրոյգի սեւ թելը: Ձեռքին մէջ իր մոմը դեռ վառած էր:
Ան չորցուց աչքերս եւ
- Մի՛ լար,- ըսաւ ,-տես ես քեզի մոմիս լոյսէն կու տամ...
- Բայց մոմիդ լոյսով ես չեմ կրնար դասերուս լաւ նիշեր ստանալ,- ըսի,ան իմս չէ, քուկդ է ...
Շար. Էջ 07
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Ճրագալոյցի Մոմերը...
Շար. էջ 06-էն
- Իմս է բայց քուկդ ալ է,- պատասխանեց քոյրս
եւ շարունակեց արցունքներս չորցնել:
Բայց ես կասկածոտ՝
- Ինչպէ՞ս մոմդ իմս եւ քուկդ կ’ըլլայ,- հարցուցի
- Չե՞ս գիտեր, մեր երկուքին մոմերն ալ քիչ
առաջ նոյն եկեղեցիին լոյսէն չվառեցի՞նք ...
Յիշեցի, քոյրս իրաւունք ունէր եւ ճիշտ էր
ըսածը խորհեցայ:
Բայց եւ այնպէս դեռ կասկածոտ՝
- Յիսուսը գիտէ՞ ատիկա,- հարցուցի
- Անշուշտ թէ գիտէ,- պատասխանեց քոյրս
եւ առանց սպասելու, ծռեցաւ ու ձեռքի մոմը
պատրոյգիս սեւ թելին դպցուց: Մոմս վայրկենաբար առողջ լոյսով բոցավառեցաւ:
Ի տես դեղին եւ խաղաղ բոցավառող լոյսին
ես հանդարտեցայ եւ այնպէս զգացի թէ ամէն
ինչ առաջուայ ձեւով վերահաստատուած էր:
Ես գոհ էի: Ճամբան, լուսաւոր մոմը ձեռքս

բռնած, աղօթքիս մէջ խնդրելիքներս ամէն
քայլափոխի կարգի դրի եւ քալեցի: Սակայն
երբ մեր տան շէնքի դրան առջեւ հասանք,
յանկարծ նշմարեցի, որ այդ ցանկը միտքիս
մէջ անբացատրելիօրէն աւելցած էր:
-Յիսուսը ի՞նչ պիտի ընէ հիմա, պիտի տա՞յ
բոլոր ուզածներս, -խորհեցայ եւ վայրկեան մը
կասկածեցայ...
Հետս բերած մոմս ափիս մէջ դեռ կ’ապրէր,
հովուն դէմ երբեմն բաց թեւերուվ թիթեռնիկի
պէս կը թրթռար, եւ պատնէշ դարձուցած
մատներուս դէմ ալ, դեղին լոյսով ուրախութիւն
կը փոխանցէր:
Ես այդ պզտիկ լոյսը եկեղեցիէն մինչեւ մեր
տունը բերած ըլլալուս համար գոհ, ափիս մէջ
յանկարծ ջերմ հանդարտութիւն զգացի, եւ
երկար ու նոր ցանկը միտքիս մէջ կրկնելով,
քրոջս հետ առաջին յարկի սանդուխներէն
ուրախ տուն բարձրացայ:
Քամփինաս, Պրազիլ
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Նիքոլա Ազնաւուր Դիմած է ՀՀ Կառավարութեան
«Զուարթնոց» Օդակայանը Շառլ Ազնաւուրի Պատուին
Անուանակոչելու Առաջարկով
«Զուարթնոց» օդակայանը Շառլ Ազնաւուրի
անուամբ անուանակոչելու առաջարկով ՀՀ
կառավարութեան դիմած է Ազնաւուր հիմնադրամը եւ հայ մեծանուն գործիչին որդին` Նիքոլա
Ազնաւուրը: Հիմնադրամը տեղեկացուցած է, որ
նախաձեռնութեան հեղինակը Շառլ Ազնաւուրի
համակիրներն են:
«2018-ի Հոկտեմբերին Շառլ Ազնաւուրի խումբ
մը համակիրներ նախ սկսան առցանց ստորագրահաւաք, հաւաքելով տասնեակ հազարաւոր ստորագրութիւններ, ապա պաշտօնական նամակով դիմեցին Քաղաքացիական
օդագնացութեան կոմիտէին եւ «Զուարթնոց»
օդանաւակայանի տնօրինութեան: Մենք տեղեկացանք, որ պարոն Էռնեկեանը մեծ հաւանութեան արժանացուցած է գաղափարը ու պաշտօնական նամակով դիմած կառավարութեան`
յայտնելով իր դրական վերաբերմունքը”,- նշուած
է հիմնադրամին կողմէ ՀՀ վարչապետին ուղղուած
դիմումին մէջ:
Այդ խնդրի առնչութեամբ դիրքորոշում յայտնե-

լու համար ՀՀ կառավարութիւնը դիմած է ՀՀ
Հանրային խորհուրդին:
«Նկատի ունենալով Արտակարգ դրութեան
պայմաններուն մէջ Հանրային խորհուրդը ու
անոր համապատասխան յանձնաժողովներու
կողմէ նիստեր հրաւիրելու դժուարութիւններն
ու անհնարինութիւնը, հարկադրուած պիտի
ըլլանք այս եւ միւս խնդիրներու քննարկումն ու
եզրակացութիւններու հաստատումը կատարել
ելեկտրոնային կամ հեռավար եղանակներով:
Հանրային խորհուրդի բոլոր անդամներուն
ուղարկուած է ՀՀ կառավարութենէն ստացած
փաթեթը, սակայն ոչ պակաս կարեւոր է նաեւ
հանրութեան տեսակէտը գոնէ ընկերային
ցանցերու օգնութեամբ, որուն նպատակով ալ
կը տեղադրուի առաջարկը ՀԽ ֆէյսպուքեան
էջին վրայ:
Ուրախ պիտի ըլլանք ձեր դիտարկում-ներն ու
կարծիքներն ստանալ այս հարցի առնչութեամբ»,Հանրային խորհուրդի ֆէյսպուքեան էջին վրայ
գրած է ՀԽ նախագահ Ստէոփա Սաֆարեանը:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Այնքան ջերմ են, այնքան հին են
Իմ յոյզերը դէպի քեզ,
Հոգուս առջեւ արեւն ի՞նչ է,
Մի բուռ մոխիր հրակէզ:
Այնքան լայն է, այնքան խորն է
Սրտիս սէրը դէպի քեզ,
Հոգուս առջեւ ծովը ո՞րն է,
Մի ափսէ ջուր՝ համր ու հեզ:
Սիրանիւթից շաղախեցիր ինձ, Աստուած,
Եւ դրիր տարածութեան մէջ անսէր:
ՄԱՐԳՕ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Համացանցի Վրայ
ՀԲԸՄ Դարուհի Յակոբեան Վարժարանի վաստակաշատ ուսուցչուհի՝
Օրդ. Յասմիկ Քիւրտեան իր ֆէյսպուքի էջին վրայ գրած է.
Բաւական անհանդարտ քունէ մը ետք, առտու կանուխ արթնցայ ցնցիչ լուր
մը կարդալու։ Երեք օր առաջ կարդացած էի նախկին պաշտօնակցուհիիս՝
Վեհան Պետիրեանի մահուան լուրը, որ անակնկալ ու ցնցող էր ինծի համար։
Իսկ այսօր՝ Զարթօնքի մէջ լոյս տեսած գոյժը ուրիշ պաշտօնակցուհիի մը..
Շողիկ Աւետիքեան։
Անմիջապէս փոխադրուեցայ Դարուհիի բաժինի մեր ուսուցչարանը։ Երկար սեղանի մը
երկու ծայրերը կը նստէինք։ Երբ երկուքս ալ դասապահ չէինք ունենար ու սենեակը լուռ էր,
ընդհանրապէս սրբագրութեամբ կը զբաղէինք եւ շատ քիչ ընդհատումներով նիւթի մը մասին
կը խօսէինք, լուրջ կամ թեթեւ։ Բայց ամենէն աւելի մեր լուռ զիրար հասկնալն էր երբ մեր
նայուածքները կը հանդիպէին...
Հոգիդ լոյսերու մէջ մնայ, սիրելի Շողիկ...
Սիրելի Յակոբ ու հարազատներ, իմ խորազգաց ցաւակցութիւնները բոլորիդ։

ՆՈՒԱՐԴ ԶԱՐԵԱՆ
(1917 – 2005)
«Արեւելքցի կին»
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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

Ազգային Առաջնորդարան

Հաղորդագրութիւն Թիւ 6

Բառին ամբողջական առումով, բոլորս ալ կ’ապրինք ճգնաժամային
պայմաններու մէջ։
Անգործութեան, դրամի արժէքազրկումին ու աննախընթաց սղաճին
յաջորդեց Քորոնա ժահրով սկսած համաշխարհային աննախընթաց
տագնապը, որ ոչ միայն անդամալուծեց ու մեզ արգելափակեց մեր
բնակարաններուն մէջ, այլեւ տասնեակ հազարաւոր զոհեր խլելով,
խորհրդաւոր պայմաններով շարունակեց տարածուիլ աշխարհի
բոլոր անկիւններուն մէջ։
Վստահ էինք, որ տուեալ արտակարգ պայմաններուն մէջ, մեր
ժողովուրդին դիմագրաւած դժուարութիւնները մեզ պիտի մղէին
կազմակերպ աշխատանքի։ Գիտէինք, որ միայն իրարօգնութեան
ճամբով մեր հաւաքականութիւնը պիտի կարենար քաջաբար
դիմագրաւել այս կացութիւնը ու տոկալ։ Վստահ էինք նաեւ, որ
տագնապահար իր կեանքի պայմաններուն մէջ, լիբանանահայութիւնը առանձին պիտի չմնար։ Իրօք, մեր սպասումներուն համաձայն, հեռուներէն կամ մօտէն, շուտով պարզուեցան եղբայրական աջակցութեան ձեռքեր, որոնք ճշգրտօրէն գնահատելով
սփիւռքահայ կեանքէն ներս Լիբանանահայութեան վերապահուած
եզակի դերը, նուիրեցին ու նուիրաբերեցին, որպէսզի մեր հաւաքականութիւնը մնայ քաջ ու կորովի։
Անցնող ամիսներուն, օգնութեան համար մեզի երկարող ձեռքերուն
շնորհիւ, եւ Լիբանանահայ կարիքաւորներու զօրակցութեան աշխատանքներու շրջագիծին մէջ, Ազգ. Առաջնորդարանը մեր ժողովուրդին
համար ըրաւ այն ինչ որ հարկաւոր էր ու կարելի, եւ ճգնաժամային
պայմաններուն մէջ, առաւել եւս աշխուժացուց մեր ժողովուրդի
կարիքաւոր զաւակներուն անհրաժեշտ օժանդակութիւններ տրամադրելու գործը։ Վերոյիշեալ առաջադրանքով, Ապրիլ ամսուան
սկզբնաւորութեան, Ազգ. բարերար՝ Տէր եւ Տիկ. Ալեքքօ Պէզիքեաններու աջակցութեամբ, կարելի եղաւ Ազգ. Առաջնորդարանիս միջոցաւ

Լրատուութեան Գործընկեր
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դրամական օժանդակութիւն տրամադրել 300 ընտանիքներու,
իւրաքանչիւրին փոխանցելով 250,000 Լիբանանեան Ոսկի։
Մայիս ամսուան համար, Ազգ. Վարչութիւնը որոշեց հիմնական
սննդամթերք տրամադրել (2000) երկու հազար կարիքաւոր
ընտանիքներու, առանց որեւէ պատկանելիութեան խտրութեան,
իւրաքանչիւր ընտանիքի համար նախատեսելով հարիւր հազար
(100,000) Լիբանանեան Ոսկիի արժողութեամբ ուտեստեղէն։
Բաշխումի աշխատանքը արդէն իսկ ընթացքի մէջ է եւ կը
կատարուի մեր եկեղեցիներէն։ Այս առթիւ ուրախութեամբ կը
յայտնենք, որ Սրբազան Հօր ու Ազգ. Վարչութեան անդամներուն
դիմումներուն ընդառաջելով, վերոյիշեալ նպատակին համար եղան
ազնիւ բարերարութիւններ։
Յառաջիկային ալ Ազգ. Վարչութիւնը մշակած է յաւելեալ (2000)
երկու հազար ընտանիքներու սննդամթերք տրամադրելու ծրագիր մը, վստահ ըլլալով, որ Ազգ. Առաջնորդարանին կողմէ հովանաւորուած աստուածահաճոյ այս ճիգն ալ պիտի արժանանայ
ազնիւ բարեկամներու ու գիտակից բարերարներու նիւթական
աջակցութեան։
«Տուէ՛ք եւ Աստուած ձեզի պիտի տայ. պիտի տայ լաւ չափով‚
բերնէ բերան‚ զեղուն առատութեամբ»: (Ղուկաս 6:38)
Այս առթիւ, սրտագինս շնորհակալութիւն կը յայտնենք բոլոր անոնց,
որոնք իրենց արդար վաստակէն բաժին կը հանեն օգնութեան
կարիք ունեցող մեր ժողովուրդի զաւակներուն։ Կը վստահեցնենք,
որ իրարօգնութեան ճամբով, անպայմանօրէն պիտի յաջողինք
շրջանցել նաեւ այս տագնապը ու շուտով վերադառնալ բնականոն
կեանքի։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
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