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Տեսանկիւն

Ազգային Արժէքներու Հանդէպ
Անկումային Պահուածքի Մէկ Նոր՝
Անհաւատալի Դրսեւորում

Երէկ հաղորդուեցաւ, որ Հայրենի համբաւաւոր «Արարատ 73»
խումբի յաղթանակները յաւերժացնող նշանաւոր արձանախումբին շարք մը արձանները գողցուած են...:
Արդարեւ եւ ըստ «Արմէնփրես»ի հաղորդման, ՀՀ Կրթութեան,
գիտութեան, մշակոյթի եւ սփորթի նախարար Արայիկ Յարութիւնեան Երեւանի մէջ պատուով տեղադրուած «Արարատ
73» խումբի ֆութպոլիսթներուն նուիրուած արձանախումբի
արձաններուն գողութեան մասին զրուցած է ՀՀ ոստիկանապետ
Արման Սարգսեանի հետ։
Յանցագործները գողցած են
արձանախումբի երրորդ շարքին
տեղադրուած 4 արձանները:
Հազիւ լուրը առած անմիջապէս զանգեցի Հայաստանի
իմ գործընկերիս զարմանքով
յայտնելով, որ այս ի՞նչ տեսակ
գողութիւն է, միամտաբար
հարցնելով, որ գողցողը արձանները ի՞նչ պիտի ընէ...: Գործընկերս ցաւով պատասխանեց. «Սեւակ
քեզ համար անոնք մշակութային ՅՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ են. գողներուն
համար՝ քիլոյով ծախուելիք ՊՐՈՆԶ...»:
Միամտութեանս վրայ զարմացած աւելի եւս բարկանալով
մտածեցի, որ լա՛ւ ոստիկանութիւնը ո՞ւր էր գողութեան պահուն
եւ անոնց տեղափոխութեան միջոցին:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
Շար. Էջ 02
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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Իպրահիմ Լաւատես Սահմանային Անօրինական
Անցքերու Հարցի Լուծմամբ
Լիբանան-Սուրիա սահմանային անօրինական անցքերը
միշտ ալ խնդրայարոյց եղած
են, թէ ապահովական եւ թէ
տնտեսական իմաստով:
Ներկայ պահուն երբ Լիբանան
տնտեսական լուրջ ճգնաժամի մէջ է, այդ անվերահսկելի անցքերը աւեր կը գործեն
կացութիւնը աւելի եւս վատթարացնելու, ուրկէ դէպի սուրիա դուրս կու գան կենսական նիւթեր, որոնք
այնքան կարեւոր են Լիբանանի ժողովուրդին համար:
Ընդհանուր ապահովութեան տնօրէն Զօր. Ապպաս Իպրահիմ լաւատեսութիւն
յայտնեց, որ այդ բացթողումը շուտով պիտի կարգաւորուի:
Ան իր յայտարարութիւնը ըրաւ Խորհրդարանի նախագահ՝ Նապիհ Պըրրիի
տուած իր այցելութեան միջոցին:
Ան խորհրդարանի նախագահին զեկուցեց վերջերս այս օրակարգով
Սուրիա իր այցելութեան մասին, որուն ընթացքին ան, այնտեղի պատկան
մարմիններուն հետ հանդիպած էր այս հարցին կարգաւորման համար:
Միւս կողմէ երէկ Առողջապահութեան նախարարութեան տուեալներով
Լիբանանի մէջ արձանագրուած են, Քորոնա ժահրով վարակուած 7 նոր
պարագաներ: Մահուան դէպք չէ պատահած:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Հայաստանի Մէջ Գրանցուած Է 230 Անձերու Վարակում.
«Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը
Հասաւ 5271-ի
Հայաստանի մէջ, 20 մայիսին, ժամը 11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած
է «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 5271 դէպք, որոնցմէ
2419-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 2758 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 44
071 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 230 նոր դէպք եւ 255 առողջացած։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած
է մահուան 67 (աւելցած է եւս 3-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 78, 65 եւ 68 տարեկան տղամարդիկ, եւ ունեցած են
ուղեկցող քրոնիկական հիւանդութիւններ։

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Էջ 02մահացած են 329118 (42.2/1 միլիոն), բուժուած են 2008844 անձեր
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 5076003 (651.2 /1Շար.
միլիոն),
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 961, մահացածներ` 26, բուժուած` 251
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 5271, մահացածներ` 67, բուժուած` 2419
Շար. Էջ 02
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 93066 նոր վարակուածներ, 4564 նոր մահացածներ
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Արցախի ԱԳՆ-ն Ծանուցագիրներ Ուղարկած է ՄԱԿ-ի եւ Եւրոպայի Խորհուրդի Գլխաւոր Քարտուղարներուն

Քաղաքացիական եւ քաղաքական
իրաւունքներու մասին միջազգային դաշնագրով եւ Մարդու իրաւունքներու եւրոպական համաձայնագիրով ստանձնած պարտաւորութիւններուն
համաձայն`

Արցախի
Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարարութիւնը ծանուցագիրներ ուղարկած
է համապատասխանաբար Միաւորուած ազգերու կազմակերպութեան Գլխաւոր քարտուղար Անթոնիոյ Կութերէշին եւ Եւրոպայի
խորհուրդի Գլխաւոր քարտուղար
Մարիա Պեյչինովիչ Պուրիչին Արցախի կողմէ տուեալ միջազգային
դաշնագիրներով նախատեսուած
ժամանակաւոր իրաւական միջոցներ
ձեռնարկելու մասին` նոր տեսակի
«քորոնա» ժահրի (COVID-19)
տարածման սպառնալիքի հիմքով

Փորձի Եւ Գիտելիքի Համադրութիւնը Դրական Արդիւնքներու
Պիտի Հանգեցնէ. Նախագահ Սարգսեան Հեռավար Զրոյց
Ունեցած է Ամերիկահայ Գործարար Նուպար Աֆէեանի Հետ
Հայաստանի նախագահ Արմէն
Սարգսեանի հետ հեռաձայնային
զրոյց մը ունեցաւ ամերիկահայ
գործարար եւ բարերար Նուպար
Աֆէեան:
Ամերիկեան Moderna ընկերութիւնը,
որուն համահիմնադիրը եւ գլխաւոր տնօրէնն է Աֆէեան՝ աշխոյժ
աշխատանք կը տանի «Քորոնա»
ժահրին դէմ պատուաստ մը մշա-

կելու ուղղութեամբ եւ մարդոց
վրայ փորձարկումներու առաջին
փուլին արձանագրուած են յուսալից
արդիւնքներ:
«Այդ մասին Նուպար Աֆէեանը տեղեկացուցած է նախագահ Սարգսեանին, նշելով, որ
պատուաստանիւթի փորձարկումներուն առաջին փուլը յաջողութեամբ
անցած է։
Շար. Էջ 08

Տեսանկիւն

Ազգային Արժէքներու Հանդէպ
Անկումային Պահուածքի Մէկ Նոր՝
Անհաւատալի Դրսեւորում

երկրին մէջ արտակարգ իրավիճակ
մտցնելու պատճառով:
Այս մասին կը տեղեկացնէ Արցախի
Հանրապետութեան ԱԳՆ-էն:
Ծանուցագիրներուն
մէջ
կը
նշուի, որ հանրապետութեան ողջ
տարածքին արտակարգ իրավիճակ
յայտարարուած է 2020 թուականի
Ապրիլ 12-ին 30 օր ժամկէտով եւ
երկարաձգուած մինչեւ Յունիս
11: Արցախի Հանրապետութիւնը
կը պարտաւորուի Միաւորուած
ազգերու
կազմակերպութեան
Գլխաւոր քարտուղարին եւ Եւրոպայի խորհուրդի Գլխաւոր քարտու-

ղարին տեղեկացնելու արտակարգ իրավիճակի ժամանակ իր
կողմէ ձեռնարկուած իրաւական
միջոցներուն, ինչպէս նաեւ այդ
միջոցներու կիրառման դադրեցման
ամսաթիւի մասին:
Արցախի Հանրապետութիւնը միակողմանիօրէն միացած է Քաղաքացիական եւ քաղաքական իրաւունքներու մասին միջազգային
դաշնագիրին 1992 թուականին եւ
Մարդու իրաւունքներու եւրոպական
համաձայնագիրին` 2015 թուականին:

Արցախի ՊԲ-ի Մէջ Հարուածային Անօդաչու Թռչող Սարք
Փորձարկած Են
«Տիգրանակերտ» զօրավարժարանին մէջ, Մայիս 19-ին, բանակի
փորձարկման եզրափակիչ փուլը
յաջողութեամբ յաղթահարած է
Արցախի հանրապետութեան եւ
ՊԲ-ի համապատասխան մասնագէտներուն կողմէ նախագծուած
ու արդիականացուած հարուածային անօդաչու թռչող սարքը:
Այս մասին կը յայտնեն Արցախի
Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան մամուլի
ծառայութենէն։
Անիկա կը գործէ տեղորոշման
տարբեր
արհեստագիտական
միջոցներէն անկախ, ունի խուսավարման ու կրակային խոցման

բարձր
հնարաւորութիւններ,
արհեստագիտական բնութագրերով
չի զիջիր առաջնակարգ երկիրներու
նմանատիպ սարքերուն եւ կը կառավարուի դիւրութեամբ:
Յառաջիկայ ամիսներուն հարուածային անօդաչու թռչող սարքերը
պիտի մտնեն պարբերական
արտադրութեան փուլ եւ իրենց
լիարժէք տեղը պիտի զբաղցնեն ԱՀ
պաշտպանական համակարգին մէջ:
Փորձարկումներուն հետեւած են
ԱՀ ՊՆ, ՊԲ հրամանատար զօրավար-հրամանատար Ճալալ Յարութիւնեանն ու բարձրաստիճան այլ
զինուորականներ:

Սկիզբը Էջ 01
Շուտով անդրադարձայ, որ միամտութենէս եւ հսկողութեան
չգոյութենէն անդին կը պարզուի շատ վտանգաւոր երեւոյթ մը:
Տուեալ գողերը ի՞նչ տեսակ դաստիարակութիւն ստացած մարդիկ
են, որ գողութեան մը քրէական եւ բարոյական խնդիրէն անդին,
անոնց քով ահաւոր անկում կայ ազգային արժէքներու հանդէպ
յարգանքի ու գուրգուրանքի, եւ եթէ երեւոյթը ընդհանրական
է, ապա վիճակը լուրջ ահազանգային է եւ տուեալ ոլորտի
նախարարութեան ուսերուն կ՛իյնայ ո՛չ միան տեղեկագիր
տալ ոստիկանութեան, այլ անմիջապէս լծուիլ նման անկումի
կանխարգիլման դաստիարակչական աշխատանքին վրայ, որ
նոյնքան կարեւոր է որքան ապահովական համակարգը, որովհետեւ
ֆիզիքականն ու նիւթականը եթէ կերպով մը կը փոխարինուի,
հաւաքականութեան մը բարոյական անկումը, սերունդներ կ՛ուզէ
վերականգնելու համար...:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

«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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Համբարձման Տօնը

Պատգամ՝ Որ Պէտք Է Յարգել
Տոքթ. ՃՈՐՃ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ

Ի

սկապէս գեղեցիկ ու եզակի
կառոյց է Ս.Էջմիածինը,
սակայն ան Մայր Աթոռ եւ
ամէնայն Հայոց հոգեւոր կենդրոն
կարգավիճակը ստացած է,
կը շարունակէ պահել ու ըստ
արժանւոյն գործել՝ միայն
այդ կառոյցին շունչ տուող,
պահպանող ու փայլք եւ հմայք
հաղորդող հոգեւորականներուն շնորհիւ, սկսած անոնց
գլուխը հանդիսացող ՆՍՕՏՏ
Վեհափառ Հայրապետէն մինչեւ
ամենաերիտասարդ սարկաւագն ու դպիրը, որոնք ամբողջութեամբ կը հանդիսանան 1720 տարի անընդմէջ գոյատեւող,
շարունակական ձեւով գործող համայն հայութեան հոգեւոր
իշխանութիւնը:
Հայ ժողովուրդի գոյատեւման բազմահազար տարիներու
ընթացքին, եղած են մի քանի թագաւորութիւններ, հարստութիւններ (dynasty), որոնցմէ ամէն մէկը ունեցած է իր սկիզբը,
աւարտը եւ գոյատեւման ժամանակը. եւ այսպէս՝
Ուրարտուի թագաւորութիւն 859 - 590 մթա (269 տարի),
Երուանդունիներ 673 - 220 մթա (453 տարի),
Արտաշէսեաններ 189 - 1 մթա (188 տարի),
Արշակունիներ 66 - 428 թ. (362 տարի),
Բագրատունիներ 885 - 1045 թ. (160 տարի),
Ռուբինեաններ 1198 - 1374 թ. (176 տարի),
ՀՀ առաջին, երկրորդ ու երրորդ հանրապետութիւններ՝ մինչեւ
նոր Հայաստան 1918 թ. մինչեւ այսօր՝ 102 տարի, եւ դէպի նոր
հազարամեակներ ի կամօք Աստուծոյ ... :
Այս հարստութիւններէն ամէն մէկը Հայ ժողովուրդին տուած է
իրեն բնորոշող թագաւորներ, որոնց ընդունած ու ընկալած ենք
որպէս մեր մեծութիւններն ու հպարտութիւնները. փառաբանած
ենք անոնց հերոսութիւններն ու սխրանքները՝ առանց անձնական
կեանքի բացասական շինծու, թէ փաստացի մանրամասները
բարձրաձայնելու կամ անոնց պատկերը վարկաբեկելու:
Վերոյիշեալ տեսանկիւնէն մեկնելով, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը
303 թ. մինչեւ այսօր, 1717 տարի անընդմէջ շարունակաբար գործող որպէս ամէնայն Հայոց հոգեւոր իշխանութիւն,
առանձնայատուկ հարստութիւն մը կարելի է համարել, ոչ միայն
Հայ ժողովուրդի պատմութեան, այլեւ ողջ աշխարհի մէջ երէց,
մինչ օրս գործող իշխող համակարգերէն մէկը (եթէ ոչ երիցագոյնը) սկսած՝ Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչէն մինչ օրս իրարայաջորդ
132 գահակալներով, հոգեւոր եւ ազգային արժէհամակարգով
ու սխրագործութիւններով ...
Դաստիարակուած ըլլալով ՌԱԿ աւանդապահ գաղափարախօսութեամբ ու Թէքէեանի ազգային եւ մշակութային շունչով,
մերժելի կը համարեմ իմ ազգային կենդանի արժէքներու
գլխաւորներէն մէկը հանդիսացող՝ Մայր աթոռ Ս.Էջմիածնի, եւ
անոր շունչ ու ոգի ներարկող հոգեւորականներուն հանդէպ ոեւէ
ոտնձգութիւն: Այս մեծութեանը հասցէին որեւէ դիտողութիւն
հրապարակելը, նոյնիսկ եթէ «կառուցողական ըլլայ», իմ
իրաւունքէս վեր կը համարեմ ... այս է պատգամը իմ մեծերուս ...:

Լրատուութեան Գործընկեր

ՕՇԻՆ ՎՐԴ. ՉՈՒԱԼԵՐԹԱՆԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

Հ

այ եկեղեցւոյ օրացոյցին եւ տօնակարգին
համաձայն, Քրիստոսի
հրաշափառ Յարութեան
տօնին նախօրեակին, ունինք
մեզ տօնին պատրաստող
յիսուն օրեր, որոնք ոսկեայ
առիթներ են ստեղծուած
մարդ արարածին համար`
խոստովանութեամբ, զղջումով, ապաշխարութեամբ,
ինքնաճանաչումով
եւ
ինքնասրբագրութեամբ
նախապատրաստուելու
համար Ս. Յարութեան: Իսկ
յիսուն օրեր ետք Փեսային
ներկայութեամբ հոգեւոր
հարսանիք եւ ուրախութիւն.
զոր կը ճանչնանք ՅԻՆՈՒՆՔ
կամ ՅԻՆԱՆՑ անունով:
Յինանց կիրակիներն ալ
պահքի կիրակիներուն նման,
յատուկ անուններ կը կրեն.
- Նոր Կիւրակէ (Կրկնազատիկ)
- Աշխարհամատրան Կիրակի (Կանաչ Կիրակի)
- Կարմիր Կիրակի
- Տօն Երեւման Ս. Խաչին
- Երկրորդ Ծաղկազարդ
- Հոգեգալուստ (Պենտէկոստէ)
Այս անունները կ’օգտագործուին Զատիկէն ետք երկարող յիսուն օրերու
կիրակիներուն համար, որուն 40-րդ օրը կը պսակուի Համբարձման
տօնով, յիշատակութիւն մեր Տիրոջ այն քառասուն օրերուն որ իր
աշակերտներուն երեւցաւ եւ Յարութիւն առած ըլլալը հաստատեց:
Վերջին տասը օրերը իրենց աւարտին կը հասցնեն Ս. Հոգեգալուստով:
Նոր կտակարանեան ընթերցումներն են Գործք Առաքելոցի (1.6-11),
Մարկոսի (16.19-20) եւ Ղուկասի (24.50-53) Աւետարաններուն մէջ:
Այստեղ կը մէջբերենք Առաքեալներու Գործերէն:
«Ուրիշ անգամ մը, երբ դարձեալ հաւաքուած էին, առաքեալները
հարցուցին անոր.
- Տէ՛ր, արդեօք հիմա՞ է ժամանակը երբ պիտի վերականգնես
Իսրայէլի թագաւորութիւնը:
Յիսուս պատասխանեց.
- Դուք չէք կրնար գիտնալ ժամերն ու ժամանակները, որ Հայրը
իր իշխանութեամբ որոշած է: Բայց երբ Սուրբ Հոգին իջնէ ձեր
վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք եւ իմ վկաներս պիտի ըլլաք`
Երուսաղէմի, ամբողջ Հրէաստանի եւ Սամարիայի մէջ, եւ մինչեւ
աշխարհի ծայրամասերը:
Այս խօսքերէն ետք, մինչ անոր կը նայէին, Յիսուս երկինք
համբարձաւ, եւ ամպ մը ծածկեց զինք անոնց տեսողութենէն:
Եւ երբ առաքեալները տակաւին իրենց աչքերը երկինք յառած`
Յիսուսի մեկնիլը կը դիտէին, ահա երկու սպիտակազգեստ մարդիկ
երեւցան անոնց եւ ըսին.
- Ո՛վ Գալիլեացիներ, ինչո՞ւ կեցեր երկինքը կը դիտէք: Այս Յիսուսը
որ երկինք համբարձաւ, օր մը դարձեալ պիտի գայ այնպէս` ինչպէս
անոր երկինք երթալը տեսաք»:
Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Համբարձումը երեւակայական կամ
հեքիաթային դէպք մը չէ: Աստուածաշնչական եւ եկեղեցական
հնագոյն արձանագրուած աւանդութեամբ հասած է մեզի: Տիրոջ
համբարձումը ապացուցուած է Աւետարաններուն ճամբով, ինչպէս
նաեւ վկայուած առաքեալներու կողմէ առաքելական նամակներուն
մէջ: Այդ ապացոյցներէն միայն երեքը կը յիշեմ այստեղ:
Շար. Էջ 07
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Գալուստ Պապեան. «Լուսանկարչութիւնը Սիրտը Բացելու Արուեստ Է»
ՄԵՐԻ ՄՈՒՍԻՆԵԱՆ

Կողքի Լուսանկարչական քատրում
մարդիկ որ աւելին են, քան կեանքը:
Երջանկայիշատակ լուսանկարիչ
Գալուստ Պապեանը հայրենիքում
ընդամէնը մէկ անգամ է անհատական ցուցահանդէս ունեցել՝
2006 թուականի նոյեմբերին,
Երեւանի
«Ալպէր
եւ
Թովէ
Պոյաճեան» պատկերասրահում։
Լուսանկարչական ցուցահանդէսն
ընթանում էր «Դէմքեր եւ դէպքեր»
խորագրի ներքոյ։ Լուսանկարիչը
ներկայացրել էր Գանատայում եւ
Հայաստանում արուած իր տարբեր
տարիների աշխատանքները ։
Գալուստ Պապեանը Գանատահայ համայնքի սիրուած մտաւորականներից էր, հայրենիքի խնդիրներով ապրող, հայապահպանութեանն ու հայկական մշակոյթին
անձնուիրաբար նուիրուած մի ջերմ
ու վեհ անձնաւորութիւնն։ Բայց նա

առաջին հերթին մեծ լուսանկարիչ էր, որի աշխատանքները
բանաստեղծական շնչով լուսանկարներ են, կենտրոնում մարդը՝ իր
բազմաշերտ դիմագծերով ու հոգեվիճակով։
Գալուստ Պապեանը ծնուել է
Լիբանանում՝ 1938 թուականին։
Կրթութիւնը ստացել է տեղի
Լուսինեան ազգային վարժարանում։
1961 թուականին տեղափոխուել
է Ֆրանսիա, սկզբում՝ Մարսել,
ապա՝ Փարիզ, որտեղ մտերիմ
է եղել հայ գրողների շրջանակի
հետ։ 1967 թուականին տեղափոխուել է Գանատա, մի կարճ
շրջան ապրել Մոնրէալում, ապա
հաստատուել է Թորոնթոյում։
1970-75 թուականներին ապրել
է Նիւ Եորքում եւ հենց այստեղ
է բացայայտել ու զարգացրել իր
մէջ լուսանկարչութեան հանդէպ

սէրը։ Նիւ Եորքում նա աշակերտել
է Միացեալ Նահանգներում մեծ
համբաւ ունեցող հայ լուսանկարիչ
Յարութիւն Չոլաքեանին, որին
ամբողջ կեանքում շարունակել
է համարել իր ուսուցիչն ու իրեն
յաւերժօրէն լուսանկարչութեան
հետ կապողը։ Վերադառնալով
Թորոնթօ՝ Գալուստ Պապեանն իր
լուսանկարչական սթիւտիոն է բացել։
1980 թուականին առաջին անգամ նա
այցելել է Հայաստան՝ անմոռանալի
ապրումների, թանկ յիշողութիւնների
ու հանդիպումների այդ շրջանը
յաւերժացնելով իր լուսանկարներում,
որոնք հետագայում անուանեց
«Հայաստանը ութսունականներին»։
Երեւանեան պատկերներ, մարդիկ,
Կոնդի
առօրեայ,
գիւղական
կեանք, հայրենի եզերքի խօսուն
դրուագներ, երեխաներ, յայտնի
մտաւորականներ, հասարակական
գործիչներ. այս լուսանկարները
մի կողմից շատ իրատեսօրէն
պատմում են ութսունականների
Հայաստանի մասին, միւս կողմից
ասես բանաստեղծութիւններ լինեն
հայրենիքը տեսնելու երազանքի եւ
այդ բաղձալի հանդիպման մասին։
Գալուստ Պապեանի լուսանկարչութիւնը կարելի է անուանել կինոպատմութիւն, որն ինքը՝ լուսանկարիչը, իր ալպոմում պայմանականօրէն բաժանել է երեք խմբի՝
«Սփիւռքի համաստեղութիւն»,
որը ներկայացնում է սփիւռքահայ
մտաւորականների դիմանկարներ,
«Հայաստանը ութսունականներին»,
որի ներքոյ ներկայացուած լուսանկարները
ստեղծուել
են
Հայաստան այցելութեան ժամանակ,
եւ երրորդը՝ Փարաջանովի հետ
ճակատագրական հանդիպումից
ծնուած լուսանկարների մի շարք,
որը նոյնպէս ստեղծուեց Հայաստան
այցելութեան ժամանակ, երբ
Գալուստ Պապեանը որոշեց հանդիպել Փարաջանովին Թիֆլիսի իր
բնակարանում։ Այս երեք բաժիններն
ի մի են բերուած «Ներաշխարհ
Ոսպնեակէն» հայերէն եւ անգլերէն
գրքում, որը հրատարակուել է
Գալուստ Պապեանի կենդանութեան օրօք, 2011 թուականին,
Համազգային կրթամշակութային
կենտրոնի աջակցութեամբ։ Նա
իր լուսանկարներով ստեղծել է
Սփիւռքի հայ մտաւորականների
եւ հասարակական գործիչների
մի ամբողջական դիմանկար՝
Շառլ Ազնավուր, Ատոմ Էգոյեան,
Արտօ Չաքմաքչեան, Գրիգոր
Պըլտեան, Ալիսա Կիրակոսեան,
Արսինէ Խանճեան, Յակոբ Կարա-

պենց, Նիկոլ Պեզճեան, Լեւոն
Խանգալդեան, Լեւոն Իշխանեան,
Նուրհան Արման, Վահէ Պէրպէրեան,
նրանք բոլորը, վստահաբար, շնորհիւ
Գալուստ Պապեանի՝ ունեն իրենց
ներաշխարհը բնորոշող լաւագոյն լուսանկարներ։ Ալպոմի միւս՝
հայաստանեան հատուածում, բացի
հայրենի եզերքի պատկերներից,
մեր մտաւորականներն են՝ Հրանդ
Մաթեւոսեանը, Սօս Սարգսեանը,
Սիլվա Կապուտիկեանը, Տիգրան
Մանսուրեանը, Վարդգէս Պետրոսեանը, Համօ Սահեանը, Մուշեղ
Գալշոյեանը, Զօրայր Խալափեանը,
Յովհաննէս Չեքիճեանը, Հենրիկ
Էդոյեանը, Հրաչեայ Ղափլանեանը,
Յակոբ Յակոբեանը, Ռուտոլֆ
Խաչատրեանը եւ ուրիշներ։

Այս բոլոր լուսանկարները կեանքի,
ապրած ու անցած ժամանակի
զգայուն քատրեր են, որ այնպէս
բանաստեղծօրէն յաւերժացել են
սեւ-սպիտակ ժապաւէնի վրայ՝
շնորհիւ իրենց հեղինակի՝ կեանքը
եւ աշխարհը բանաստեղծօրէն ընկալող Գալուստ Պապեանի։ Անուանի
քանդակագործ Արտօ Չաքմաքչեանն
այսպէս է բնորոշել նրան՝ «Գալուստ
Պապեան արուեստագէտի համար
լուսանկարչութիւնը սոսկ պահի
արձանագրութիւն չէ։ Այն կեանքի
բազմաթիւ արտայայտութիւնների
մէջ ներթափանցելու միջոց է»։
Շար. Էջ 05
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Գալուստ Պապեան. «Լուսանկարչութիւնը Սիրտը Բացելու Արուեստ Է»
Սկիզբը Էջ 04
Գալուստ Պապեանին ես հանդիպեցի
2017 թուականի գարնանը՝ Թորոնթոյի իր բնակարանում։ Կեանքի վերջին
տարիներին նա վատառողջ էր,
սակայն հաճոյքով համաձայնեց
զրուցել։ Հանդիպման առաջին իսկ
րոպէներից պարզ էր, որ ոչ միայն
հանդիպել էի իր գործի բացառիկ
նուիրեալի, լուսանկարչութեան
մեծ սիրահարի, Հայաստանն իր
սրտում ամբողջութեամբ կրող մի
մտաւորականի, այլեւ մի մարդու,
որն իր պատկառելի տարիքում
փայլող աչքերով պատմում էր իր
աշխատանքի
նրբութիւնների
մասին եւ զրուցակցին վարակում
էր լուսանկարչութեան հանդէպ
բանաստեղծական սիրով։
«Նախքան լուսանկարելն առաջինը, որ պիտի անես, այդ մարդուն
ուսումնասիրելն է, պիտի փորձես
հնարաւորինս ճանաչել նրա
կերպարը։ Որովհետեւ նա իր սիրտը,
իր հոգին բացելուց առաջ պիտի
քեզ վստահի այնպէս, ինչպէս մի
երիտասարդ աղջիկ, որը երբ բժշկի
է գնում, իր շապիկը կը հանի միայն
այն դէպքում, երբ հարիւր տոկոսով
վստահի բժշկին։ Լուսանկարչութիւնը
սիրտը բացելու արւեստ է։ Մարդիկ
լուսանկարչական ապարատի առաջ
ակամայ «կոճկւում» են։ Կարեւոր
է իմանալ՝ ինչպէ՞ս անել, որ նրանք
իրենց ներաշխարհը «չկոճկեն», եւ
լուսանկարիչը կարողանայ տեսնել
այն իր ամբողջ գեղեցկութեամբ։
Բոլոր լուրջ լուսանկարիչները
երազում են այդ մասին, բայց շատ
քչերին է իրականում դա յաջողւում։
Ամեն մարդ զգայուն է, ամեն մարդու
մէջ մի քնած բանաստեղծ կա,
այդ բանաստեղծին արթնացնելը
եւ նրան ամեն օր սնունդ տալն է

կարեւոր։ Դա է որ տարբերում է
արհեստավարժ լուսանկարչին սիրողական լուսանկարչից, արհեստավարժին՝ հանճարից»։ - ասում էր
լուսանկարչութեան վարպետը։
Գալուստ Պապեանի ծնողները
Ցեղասպանութիւնից փրկուած
որբեր էին։ Անսահման երախտագիտութեամբ էր խօսում նրանց
մասին. «Սովորաբար երեխաներն
իրենց տարեդարձներին խաղալիք
կամ այլ զուարճանքի իրեր են
ստանում, ինձ ծնողներս գիրք էին
նուիրում։ Ես Համաստեղի «Սպիտակ
ձիաւորը» տասնհինգ տարեկանում
կարդացի եւ պարզապէս ապրում
էի դրանով։ Արուեստի հանդէպ
յատուկ սեր կար մեր ընտանիքում,
ինչպէս նաեւ Լիբանանի դպրոցի
իմ հայ ուսուցիչների շնորհիւ ես
կապուեցի հայ գրականութեանն ու
մշակոյթին։», յուզմունքով յիշում էր
նա՝ աւելացնելով, որ այդ տարիներին
դժուար էր կեանքը Լիբանանում եւ
ապրուստ հայթայթելը՝ գերխնդիր։
«Բայց բախտաւոր էինք, որ մեր
ընտանիքներում եւ վարժարանում
մեծանում էինք վեհ արժէքներով։
Իմ սերունդը մեծացել է Հայաստանի
մասին լսելով, բայց Հայաստանը երազ
էր, որ ապրում էր մեր երգերի մէջ։
Ոչ թէ միայն տեսնելու ցանկութիւն
կար, այլեւ այն շօշափելու, շօշափելու
հողը, այնտեղ ապրող ամեն ինչ։
Գուցէ ենթագիտակցօրէն ինքս ինձ
ուզում էի համոզել եւ ի լուր աշխարհի
ասել՝ ահա, դուք ուզեցիք սպանել
մեզ, դուք ուզեցիք մէկ հայ թողնել
թանգարանում, բայց ահա իմ երկիրը,
ահա իմ ապրող ժողովուրդը»։
Գալուստ Պապեանի՝ Հայաստանում
արուած լուսանկարներն իսկապէս
ասես հայրենիքի «շօշափումներ»
լինեն։ Նրա արուեստը բնորոշելիս
կանադահայ գրող, հասարակա-

կան գործիչ, Գալուստ Պապեանի
լուսանկարների գրքի խմբագիր Վրէժ
Արմէնը նկատել է՝ «Այս հատորը մեր
առջեւ կը բանայ սիրտը սփիւռքահայ
մարդուն՝ պանդուխտ հայորդիին, որ
կը նկրտի «անաղարտ պահել հայ
մարդու արժանապատուութիւնը»,
եւ որուն համար «բոլոր ճամբաները
Հայաստան կը տանին։»
Գալուստ Պապեանը Փարաջանովի
արուեստի մեծ սիրահար էր։
Հայաստան այցելութեան ժամանակ,
երբ Փարաջանովը թիֆլիսեան իր
բնակարանում տնային կալանքի
մէջ էր, նա սեփական նախաձեռնութեամբ մեկնում է Թիֆլիս՝ յոյսով, որ կը
կարողանայ հանդիպել Վարպետին։
Տան հասցէն նրան տալիս է
Տիգրան Մանսուրեանը։ Երկու
արուեստագէտները ոչ միայն ջերմ
հանդիպում են ունենում, այլեւ այդ
օրը Գալուստ Պապեանը ստեղծում
է լուսանկարների մի հրաշալի
շարք, որը Փարաջանովի կեանքի
արժէքաւոր
վաւերագրութիւն
է՝ արուած բացառիկ սիրով ու
փրոֆեսիոնալիզմով։ Գալուստ
Պապեանը Փարաջանովի հետ
հանդիպումը համարում էր իր կեանքի
ամենանշանակալի օրերից մէկը։
Նա ապրում էր այդ հանդիպմամբ
եւ այդ օրուայ լուսանկարներով,
որոնք Փարաջանովի կեանքի մէկ
օրն էին՝ յաւերժացրած սեւ-սպիտակ
ակնթարթների մէջ։
«Լուսանկարչական ապարատս հետս
էի վերցրել՝ յոյսով, որ ինձ կը յաջողուի
նրան լուսանկարել։ Դուռը թակեցի՝
բարձր բղաւելով՝ Սերգե՜յ, Սերգե՜յ։
Նա դուրս եկաւ պատշգամբ։ Մտայ
ներս, ձեռքը սեղմեցի, ասացի՝ եկել
եմ ձեզ շնորհակալութիւն յայտնելու,
որ ձեր արուեստով ինձ այսպիսի
հպարտութեան առիթ էք տուել
որպէս հայ եւ որպէս արուեստագէտ։
Չգիտեմ, գուցէ իմ անյաւակնոտ
կեցուածքը, մի քիչ երկիւղածութիւնս
նրան տրամադրեցին դէպի ինձ,

գուցէ ինքն էլ պահանջ ունէր մէկի
հետ խօսելու։ Երբ նկատեց դռան մօտ
դրուած պայուսակս, հարցրեց՝ ի՞նչ է
դա։ Ասացի՝ ֆոթոխցիկ։ Զարմացաւ,
ուրախացաւ։ Մօտեցրի, տուեցի
իրեն, սկսեց ուշադիր նայել, շօշափել։
Գամերան, որն իր կեանքն էր, իր
ձեռքից վերցրել էին այդ պահին, ու
նա անսահման տխուր էր, կարօտած։
Համբուրեց գամերաս, երեւակայիր
այդ պահը, թէ ինչ զգացողութիւններ ունեցայ. Փարաջանովը՝ իմ
լուսանկարչական
ապարատը
ձեռքին, յետոյ՝ այն համբուրելիս…
ի՜նչ էր դա ինձ համար։ Չգիտեմ
ինչպէս չխենթացայ… Այդ մի քանի
վայրկեանում մենք մտերմացանք։ Եւ
յետոյ արդէն ոչ թէ ես էի լուսանկարում
իրեն, այլ՝ ինքն էր լուսանկարւում։
Դրանք իմ կեանքի ամենայիշարժան
պահերն էին, դրանք սովորական
լուսանկարներ չեն ինձ համար…
Հարցրի նրան՝ Վարպետ, ի՞նչ է քեզ
համար հայը, ո՞րն է հայի բնորոշումը։
Դա կարեւոր հարց էր ինձ համար,
այդ հարցը ես ամեն օր ինքս ինձ էի
տալիս։ Փարաջանովն արագ ձեռքը
գցեց մի թղթի, արագ շարժումներով իր դիմանկարն արեց՝ փշերի
մէջ, յետոյ մկրատ, որը փշալարն
է կտրում եւ նկարի տակ որպէս
ստորագրութիւն գրեց՝ ԴԱՐԴ։ Ասաց՝
ինձ համար հայութիւնը Դարդ է։
Այդ նկարն իմ մօտ է, մեծացրել եմ
եւ սենեակումս դրել։ Մնաց ինձ հետ
իր «Դարդը», եւ դա իմ կեանքի
ամենամեծ փորձառութիւններից
մէկը եղաւ։
Փարաջանովի հետ հանդիպումից
ես հասկացայ, որ կան երկու տիպի
մարդիկ՝ մենք սովորական մարդիկ
ենք, իսկ իրենք, ամերիկացիները
լաւ խօսք ունեն՝ larger than life ,
աւելի լայն, քան ինքը՝ կեանքն է։
Փարաջանովն էդպիսին էր՝ աւելին,
քան կեանքը։»
Թորոնթօ
art-collage.com
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Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն

Լիբանանահայութեան Տագնապը

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
Մայրերու Օրուան Տօնակատարութիւնը . . .

Կիրակի, Մայիս 10-ը մայրերու օր էր ամերիկայի տարածքին եւ հաւանաբար ալ շատ
մը այլ երկիրներու մէջ։ Դժբախտաբար
սակայն մարդիկ չկրցան արժանավայել
կերպով տօնել մայրերու օրը, պսակաձեւ ժահրի հետեւանքով պարտադրուած
տնային կալանքին պատճառաւ։
Ամերիկայի մէջ գէթ՝ սովորութիւն դարձած
էր որ մարդիկ իրենց մայրերն ու կիները
ճաշարան տանէին այդ օր, որպէսզի
անոնք ճաշ պատրաստելու խոհանոցային տաղտուկէն ձերբազատուէին։ Բայդ
դժբախտաբար բոլոր ճաշարանները փակ
էին այդ օր։
Բարեբախտաբար ծաղկավաճառներուն թոյլատրուեցաւ որ այդ օր բանային
իրենց դռները որպէսզի մարդիկ գոնէ ծաղկեփունջերով կարենային պատուել
իրենց մայրերն ու կիները։
Ամերիկեան ասացուածքը կ՛ըսէ, «Necessity is the mother of invention.»
Այսինքն՝ անհրաժեշտութիւնը մայրն է ստեղծագործութեան։ Եւ ահա այս
մէկը իրականութիւն դարձաւ Պրազիլիոյ մեծագոյն քաղաք Սաու Փաուլոյի
մէջ։ Հիմա թոյլ տուէք որ բացատրեմ թէ ի՞նչ եղաւ հոն։
Ռատրիկօ Քունհա արհեստավարժ յայտնի դաշնակահար մըն է պրազիլիոյ
մէջ։ Մայրերու օրուան առիթով՝ ան իր դաշնամուրը զետեղած է բեռնատար
ինքնաշարժի մը վրայ (տես նկարը) եւ սկսած է շրջագայիլ Սաու Փաուլոյի
փողոցները, իր նուագով դրուատելու մայրերը եւ շնորհակալութիւն յայտնելու
անոնց, իրենց ըրած զոհողութեանց համար։
Երբ այս լսեցի՝ մտաբերեցի ասացուածք մը որ կ՛ըսէ, «Եթէ լեռը Մուհամմէտին
քով չի գար, Մուհամմէտը լեռան քով կ՛երթայ . . .» Այս պարագային՝ եթէ
ընտանիքները չեն կրնար նուագահանդէսի երթալ, ուրեմն նուագահանդէսը
իրենց մօտ կու գայ։
Ինծի կը մնայ շնորհաւորել Ռատրիկոն իր այս անզուգական արարքին համար
եւ Սաու Փաուլոյի ժողովուրդին կողմէ երախտագիտութիւնս յայտնել իրեն
եւ յաջողութիւն մաղթել իր ապագայի ծրագիրներուն համար։

Կալանքի Տակ՝ Ողջագրո՞ւմ . . .

«Անհրաժեշտութիւնը մայրն է ստեղծագործութեան» պիտակին պատկանող
ուրիշ երեւոյթ մըն ալ դրսեւորուած է վերջերս Գալիֆորնիոյ Ռիվըրսայտ
քաղաքին մէջ։
Գիտենք որ պսակաձեւ ժահրին պատճառած տնային կալանքին հետեւանքով
նոյնիսկ ընտանեկան այցելութիւնները դադրած են, անսալով պետական
հրահանգ / թելադրութիւններուն։
Բայց գիտենք նաեւ որ «Կամենալը՝ կարենալ է։» Ուստի վերոյիշեալ քաղաքէն
հիւանդապահուհի մը՝ Լինտզի Օքրէյ անունով, հետեւեալ միտքը յղացած
է որպէսզի իր տաս տարեկան աղջիկը թէ չզրկուի մեծ մօր այցելութենէն եւ
թէ ալ սխալմամբ չվարակէ զայն կամ չվարակուի անկէ՝ պսակաձեւ ժահրէն։
Դիտեցէք կցուած նկարը եւ պիտի տեսնէք թէ փոքրիկն Փէյճ ի՞նչ ձեւով կը
ողջագուրուի իր մեծ մօր հետ։ Բաղնիքի յատուկ թափանցիկ վարագոյր մըն
է զիրենք բաժնողը՝ որ օժտուած է դարձեալ նոյն վարագոյրի նիւթէն շինուած
խողովակներով, որոնց ընդմէջէն ձեռքերը կերկարին եւ ողջագուրումը տեղի
կ՛ունենայ . . .
Իսկ եթէ մեծ մայր մը եւ կամ մեծ հայր մը կը գտնուին ծերանոցի մը մէջ,
զիրենք այցելողները կրնան մի միայն պատուհանին ետեւէն խօսիլ եւ ձեռքի
շարժումներով բարեւել եւ համբոյրներ դրոշմել անոնց։ Սա է ընդունուած
փրոթոքոլը առ այժմ։
Սակայն պատահի որ՝ Աստուած
մի արասցէ, ընտանիքէն անդամ
մը պսակաձեւ ժահրէն վարակուի եւ մահանայ, հիւանդանոցը անոր մարմինն անգամ
չի յանձնէր ընտանիքին։ Այլ
մարմինը այրելով՝ մոխիրը կը
յանձնեն իրենց, հիւանդանոցի
պատասխանատու մարդիկ։ Սա

Ի Հարկ Է՛
ԶԱՒԷՆ ԽԱՆՃԵԱՆ
ԱՀԱԸի Գործադիր Տնօրէն

Լ

«Կատարեալ սէրը կը վանէ վախը»:
(Ա. Յովհաննու 4. 18)

իբանանահայութիւնը ճգնաժամային օրեր կ’ապրի:
Այս անգամ սուրացող փամփուշտերը չեն տագնապին աղբիւրը։
Չքաւորութիւնը, անգործութիւնը,
գործազրկութիւնը, աշխատանքէ
հեռացումը կամ կէս աշխատավարձքերը, որոնք զգետնած են
հասարակութեան գոյանալու կարողականութիւնը, նաեւ գումարէ
գահաժահրը, ստակի կախարդական
խաւարումը, քաղաքական Ճգնաժամը եւ եթերացած պատեհութիւնները
համատտարած դարձած են։
Մեր ժողովուրդը գործունեայ է, աշխատասէր եւ քարը հացի վերածող։
Բայց երբ աղէտը կը հարուածէ բոլոր ճակատներէն՝ անդամալուծելով ամբողջ
տարածաշրջան մը յարատեւ բռնութեան վախի քօղով, գումարած սեփական
շահի օգտագործման անկարողութեամբ եւ բարդուած աննախադէպ ու
անակնկալ ժահրով մը՝ արդիւնքը կ՛ըլլայ աներեւակայելիօրէն, աղիտալի եւ
անողորմ հաւաքական պատիժ։
Այս է Միջին Արեւելքի մեր ժողովուրդին իրավիճակը այս օրերուն, յատկապէս
Լիբանանի մէջ։
Երեւակայեցէք, երբ արգելաբակումը մասամբ վերցուած է՝ արտօնելով
կրթական հաստատութիւններու վերաբացումը, նոյն ատէն ծնողներու
անճրկած շփօթը՝ իրենց զաւակներուն կրթաթոշակները հայթայթելու
անկարողութեան պատճառաւ։
Երեւակայեցէք ուսուցիչներ, որոնք իրենց աշխատավարձերուն կէսը կը
վճարուին, մինչ անհրաժեշտ ապրուստի գիները եռապատկուած են։
Այս նկարագրութիւնները մութ դարերուն չեն պատկանիր եւ ոչ ալ տխրահռչակ
Օսմանեան կայսրութեան, այլ՝ յառաջադէմ 21րդ դարուն, որուն գալուստը
միասնաբար ջերմութեամբ ողջունեցինք։
Լիբանանահայ գաղութի ներկայ իրավիճակը խիստ ծանր է եւ անոր
անմիջական կարիքները աներեւակայելիօրէն հսկայ։
Մեր ճիտին պարտքն են՛ ազգային գիտակցութեան դրսեւորո՛ւմը եւ մարդկային
պարտաւորութեան հարկադրանքը, նաեւ հաւաքական օգնութեան ձեռք
երկարելը՝ վանելու ամէն վախ եւ կենդանութեան յոյս ներշնչելու գաղութի
զաւակներուն։
Աստուած կը յորդորէ մեզ՝ կատարեալ սէր ցուցաբերել՝ վանելու համար
ամէն վախ։ Վախի վերացումը եւ վհատութեան տապալումը կենդանութեան
նախապայմանն ու գրաւականն են:
Միացէք մեր ջանքերուն՝ աջակցելու վիրաւոր լիբանանհայութեան, ձեր
նախասիրած ճանապարհով կամ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) խողովակով՝ AMAA 31 W. Century Rd., Paramus,
NJ 07652, ապահովելու համար Միջին Արեւելքի մեր գաղութներուն
առողջութիւնը, սերունդներու կրթութեան ապահովումը կամ լոկ հայ մարդու
կեանքի ամենատարրական կարքիներու գոյացումը։
Համատարած հայութեան առատաձեռն նուէրները անպայման պիտի
օժանդակեն Լիբանանահայուն գոյատեւման դժխեմ պայքարի յաղթանակին։
Լիբանանահայութեան փրկութեան ձեռք երկարելը անհրաժեշտութի՞ւն է:
Ի հարկ է՛:
իսկապէս դժբախտութիւն մըն է որ յանկարծ իրականութիւն դարձաւ եւ
ընդհանրացաւ ամէնուրեք։
Ինչո՞ւ կը յայտնաբերեմ այս բոլորը։ Անոր համար որ զգոյշ պէտք է ըլլալ եւ
ոչ անհրաժեշտ առաքելութեամբ տունէն դուրս չելլել, որպէսզի այդ անախորժ հետեւանքներուն ենթակայ չըլլանք։ «Համբերութիւնը Ոսկի է», կ՛ըսէ
հայկական ասացուածքը եւ պէտք է անսալ անոր ու վերջ . . .
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Համբարձման Տօնը
Սկիզբը Էջ 03
Ա) Առաջինը եւ հիմնական ապացոյցը Գործք
Առաքելոց գիրքին մէջ յիշուած առաջին գլխուն
դրուագն է, զոր վերեւ յիշեցինք:
Բ) Գործք Առաքելոցի պատմութեան հետեւելով,
որպէս ապրող օրինակ կը հանդիպինք Ստեփանոս անուն սարկաւագի մը, որ Աստուծոյ
շնորհքով ու զօրութեամբ լեցուն մարդ մըն էր,
եւ ժողովուրդին յաճախ հրաշքներ ու նշաններ
ցոյց կու տար: Այս պատմութեան համաձայն ան կը ձերբակալուի օրուան եբրայեցի
իշխանաւորներուն կողմէ, կը դատապարտուի
յարուցեալ Քրիստոսի մասին տուած վկայութեան պատճառով եւ կը քարկոծուի. այս
միջոցին Ստեփանոս Սուրբ Հոգիով լեցուած,
աչքերը երկինք բարձրացուցած զԱստուած կը
տեսնէ իր ամբողջական փառքով, եւ հետեւեալը
կ’ըսէ «Ահա բացուած է երկինքը, եւ կը
տեսնեմ Մարդու Որդին որ Աստուծոյ աջին
կանգնած է» (Գրծ 8.56):
Գ) Ասկէ մեկնելով առաքեալներուն վկայութեամբ բանաձեւուած եւ Նիկիոյ տիեզերական
ժողովին (325) մէջ Հաւատոյ Հանգանակն
է, որ մեր քրիստոնէական եկեղեցւոյ ու
մեր ժողովուրդին կը սորվեցնէ Քրիստոսի
Համբարձման իրողութիւնը «Յերրորդ
աւուր յարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին
մարմնովն` նստաւ ընդ աջմէ Հօր»:
Հայ առաքելական եկեղեցւոյ տօնացոյցին
համաձայն, Տէրունի օրերու տօնակատարութիւնը կ’երկարի մի քանի օրուան վրայ
ըստ մեր եկեղեցւոյ սուրբ հայրերուն սահմանած կանոններուն համաձայն. եկեղեցին
համոզուած է նոյն եւ նման է նաեւ երկինքի
մէջ: Մեր Փրկչին Համբարձման տօնը ինը
օրերու վրայ կ’երկարաձգուի եւ իւրաքանչիւր
օր նոյնպէս կը տօնախմբուի հրեշտակներու
ինը դասակարգերուն կողմէ, որոնք կ’ընդունին
եւ կը հիւրընկալեն Տէրը. իւրաքանչիւր օր մէկ
դասակարգի հետ: Գեղեցիկ աւանդութեամբ
մը հետեւեալը կը պատմուի մեզի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ երանելի Հայրապետին կողմէ:
Պատմութիւնը ծանօթ է բոլորիս թէ սուրբը
տասներկու ահաւոր չարչարանքներ կրելէ
ետք, դատապարտուեցաւ եւ խոր վիրապ

նետուեցաւ Տրդատ թագաւորին հրամանով.
այնտեղ ամէն օր Աստուծոյ կողմէ հրեշտակ մը
(կնոջ կերպարանքով) կու գար խոր վիրապի
մուտքին եւ հաց կը մատակարարէր եւ կը
մխիթարէր: Այդ հրեշտակը մէկ օր բացակայած
էր: Յաջորդ օրը Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ երբ
հարցուց հրեշտակին թէ ինչո՞ւ չէր եկած:
Հրեշտակը յայտնեց. «Ո՜վ Ս. Գրիգոր, միածին
Յիսուս Քրիստոսը երբ երկինք համբառցաւ,
ինը կարգ հրեշտակներու քով մէկական
օր կեցաւ: Այդ ինը օրերու մէջ օր մըն ալ
մեր կարգը ուրախութիւն կ’ընէ. երէկ ալ
համբարձման չորրորդ օրն ըլլալով` կարգը
մերն էր: Մեծ ուրախութիւններ ըրինք, եւ
այդ պատճառով քովդ չկրցայ գալ»:
Առ այդ, սիրելի ընթերցող, մեր Տէրը Յիսուս
Քրիստոս քառասուն օրեր երկրի վրայ
երեւնալէն ետք եւ երկինք համբառնալէն առաջ
հետեւեալը պատուիրեց իր աշակերտներուն.
«Ամէն իշխանութիւն տրուեցաւ ինծի
երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ: Ինչպէս
որ Հայրը զիս ղրկեց, այնպէս ալ ես
ձեզ կը ղրկեմ: Հետեւաբար, գացէք եւ
բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ
դարձուցէք: Զանոնք մկրտեցէք` Հօրը եւ
Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով: Անոնց
սորվեցուցէք այն բոլոր պատուիրանները
որ ես ձեզի տուի. եւ ահա միշտ ձեզի հետ
պիտի ըլլամ, մինչեւ աշխարհիս վախճանը»
(Մտ 28.18-20):
Մեր Տէրը համբառցաւ երկինք եւ նստեցաւ Հօր
աջ կողմը: Այս համբարձումով Քրիստոս նոր
դիրք մը չստացաւ, այլ այս բոլորը արդէն իսկ
ունէր ի սկզբանէ: Յովհաննու աւետարանին
մէջ հետեւեալը գրուած է. «Եւ այժմ, ո՜վ Հայր,
փառաւորէ՜ զիս այն փառքով որ ունէի Քու
հետդ` աշխարհի գոյութենէն առաջ» (Յհ 17.5):
Այսօր, Տիրոջ համբարձումով մեզի` հաւատացեալներուս կը փոխանցուի շնորհքը Տիրոջ
հետ վերանալու Աստուծոյ ներկայութեան
եւ մեզի պարգեւած կեանքը ապրելու մեր
հայեացքը երկնքին, երանութեան ու յաւիտենականին ուղղելով: Մաղթենք որ Տէրը
մեզ եւս արժանի ընէ իր ներկայութեան եւ
ուրախութեան`երկնքի մէջ:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Այսօր գթանք իրարու,Խեղճ լինենք ու չամաչենք,
Բախտ չտենչանք ու հեռու
Տարիները չյիշենք:
Լռենք միայն մի մեղմող
Լռութիւնով ու հանգչենք,Բանանք սրտներս մեռնող,Որբ լինենք ու չամաչենք:
Սիրենք իրար ու ներենք,Չնախատենք մէկմէկու,
Էլ չար սիրով չսիրենք,
Անչար լինենք ես ու դու:
Այսօր գթանք իրարու,
Այսօր իրար չտանջենք,
Լինենք անչար ու հլու,Հեկեկենք ու չամաչենք:
ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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ՄԱՅԻՍ
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Արցախի Մէջ Զինծառայող Մը Զոհուած է
Մայիս 19-ին, ժամը 20:32-ի սահմաններուն, ՊԲ
արեւելեան ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասերէն մէկուն պահպանութեան տեղամասին
մէջ, դեռ չպարզուած հանգամանքներով, զոհուած
է ՊԲ զինծառայող, 2000-ի ծնունդ Հենրիկ Սամսոնի Արամեանը։ Այս մասին կը տեղեկանանք
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան
նախարարութեան մամուլի ծառայութենէն:
Դէպքին մանրամասնութիւնները պարզելու համար
կը կատարուի քննութիւն:
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան
նախարարութիւնը կը կիսէ կորստեան ծանր
վիշտը եւ իր զօրակցութիւնը կը յայտնէ զոհուած
զինծառայողի ընտանիքի անդամներուն, հարազատներուն ու ծառայակիցներուն:

ՎԱՉԱԳԱՆ ԹԵՎԱՆԵԱՆ
(1915 – 1970)
«Հռոմէացի զինուորի դիմանկար»
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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

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւնը 30,000
Ամերիկեան Տոլարի Մարդասիրական Օգնութիւն
Կը Յատկացնէ Լիբանանահայ Գաղութին
Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական
Բաժանմունքը 30.000 ամերիկեան տոլար կը տրամադրէ
ընկերային ծառայութիւններ մատուցող լիբանանահայ
երեք կազմակերպութիւններու՝ քաջալերելու երկրին
ծանր տնտեսական պայմաններուն եւ Քովիտ 19-ին
ստեղծած բժշկական տագնապը յաղթահարելու համար
անոնց նախաձեռնած մարդասիրական աշխատանքները:
Իւրաքանչիւրը 10.000 ամերիկեան տոլարի օժանդակութիւն ստացող
երեք կազմակերպութիւններն են.- Լիբանանահայ Օգնութեան Խաչ (ԼՕԽ)
- Հայ Կրթական Բարեսիրական Միութիւն (ՀԿԲՄ)
- Հաուըրտ Գարակէօզեան Հաստատութիւն
Տրամադրուելիք նպաստները պիտի օգնեն այս կազմակերպութիւններուն շարունակել լիբանանահայ գաղութի կարիքաւորներուն սնունդի,
դեղորայքի եւ բժշկական ծառայութիւններ մատուցելու իրենց նախաձեռնած աշխատանքները:
Այս նուիրատուութիւնը համահունչ է լիբանանահայ կրթական ոլորտէն
ներս Հիմնարկութեան նախաձեռնած աշխատանքներուն: Հոսկէ
մեկնելով, դեկտեմբեր 2019-ին եւ յունուար 2020-ին, Հիմնարկութիւնը
նիւթական օժանդակութիւն տրամադրած էր Լիբանանի մէջ գործող
18 հայկական վարժարաններուն: Մարդասիրական այս օգնութիւնը
կ’ամբողջացնէ Քովիտ-19-ին վերաբերող բժշկական սարքեր ապահովելու նպատակով Հայաստանին ղրկուած օժանդակութիւնը:
Հայկական Բաժանմունքին կողմէ կատարուած այս նուիրատուութիւնը
մաս կը կազմէ Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Քովիտ-19ին վերաբերող ընդարձակ ծրագիրներուն: Ան պսակաձեւ ժահրին
ստեղծած տագնապը յաղթահարելու նպատակով Բաժանմունքին
նախաձեռնած տարբեր ծրագիրներէն մէկն է:
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Փորձի Եւ Գիտելիքի Համադրութիւնը Դրական Արդիւնքներու Պիտի Հանգեցնէ. Նախագահ Սարգսեան Հեռավար Զրոյց
Ունեցած է Ամերիկահայ Գործարար Նուպար Աֆէեանի Հետ
Սկիզբը Էջ 02
Նախագահ Սարգսեան յաջողութիւն
մաղթած է Նուպար Աֆէեանին իր
ձեռնարկներուն մէջ՝ ակնկալելով,
որ փորձի ու գիտելիքի համադրութիւնը պիտի հանգեցնէ դրական

արդիւնքներու: Հանրապետութեան նախագահն ու ամերիկահայ
գործարարը մտքեր փոխանակած
են նաեւ Հայաստանի մէջ համաճարակի հետ կապուած իրա-
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վիճակի եւ անոր հետեւանքներու
յաղթահարման ուղիներուն շուրջ:
Նախագահը ընդգծած է համատեղ
ուժերով իրավիճակը յաղթահարելու
կարեւորութիւնը՝ նշելով, որ միայն

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

միասնական ջանքերով հնարաւոր է
դուրս գալ այս նոր փորձութիւնէն»,ըսուած է նախագահի մամլոյ գրասենեակին տարածած հաղորդագրութեան մէջ:

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

زارتونك

