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Օդակայանի Բացումը Որոշ Ուրախութիւն
Պարգեւեց

523 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներու Թիւը Հասաւ 26065-ի

Մինչ լաւատեսութիւն ներշնչող քիչ
լուրեր կան երկրին մէջ, Պէյրութի
Միջազգային Օդակայանի բացումին
լուրը որոշ ուրախութիւն ներշնչեց
Լիբանանցիներուն:
Արդարեւ, Պէյրութի Ռաֆիք Հարիրի
օդակայանը փակ էր սովորական
թռիչքներու դիմաց ընթացիկ
տարուայ 18 Մարտէն սկսեալ:
Հակառակ, որ օդակայանը իր դռները
բացաւ իր կարողութիւններուն միայն տաս տոկոսը դնելով շրջանառութեան
մէջ սակայն նոյնիսկ այս, որոշ յոյս ներշնչեց, որ զբօսաշրջիկներու վերաՇար. Էջ 08
դարձով Լիբանանի տնտեսութիւնը շունչ մը կ՛առնէ:

Հայաստանի մէջ, 1 յուլիսին, ժամը
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան
ընդհանուր 26 065 դէպք, որոնցմէ 14
563` 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 10 900 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 111 665
քննութիւն:
Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ հաստատուած
523 նոր դէպք եւ 515 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 10 նոր
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 453):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 65, 74, 83, 76, 66, 76 տարեկան տղամարդիկ եւ 62,
79, 70, 65 տարեկան կանայք:

Մամլոյ Առցանց Լսարան -2Լիբանանի Հայօճախի Ներկայ Ընկերատնտեսական
Ճգնաժամը.
Առողջապահական, Ֆինանսական, Կենցաղային,
Կրթական Բարդութիւններ եւ Հետեւանքներ

«Զարթօնք», «Արեւ» եւ «Սարտարապատ թերթերը Չորեքշաբթի, 1 Յուլիս
2020-ին, Լոնտոնի ժամով 17:00ին ներկայացուցին իրենց միացեալ երկրորդ
մամլոյ լսարանը:
Շար. Էջ 02

Մինսկի Խմբակի Համանախագահները
Հաստատեցին, Որ Արցախի Տագնապը
Ռազմական Լուծում Չունի

Լեռնային Արցախի հակամարտութիւնը ռազմական լուծում չունի։ Այս մասին
նշուած է ԵԱՀԿ-ի կայքին միջոցով տարածուած հաղորդագրութեան մէջ, որ
կը վերաբերի Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներուն հետ տեղի ունեցած առցանց հանդիպումին:
Շար. Էջ 02

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 517,749 (66.4 /1 միլիոն), բուժուած են 5,912,232 անձեր
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 10,756,591 (1,380.0/1Շար.
միլիոն),
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,788, մահացածներ` 34, բուժուած` 1,223
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 26,065, մահացածներ` 453, բուժուած` 14,563
Շար. Էջ 02
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 177,697 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 4,538
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Մամլոյ Առցանց Լսարան -2-

Լիբանանի Հայօճախի Ներկայ Ընկերատնտեսական Ճգնաժամը...
Զանազան երկիրներէ շուրջ 65
մասնակիցներով կազմուած առցանց
հարթակը ձեռնհասութեամբ վարեց՝
ծանօթ մտաւորական, Հայկազեան
Համալսարանի
Հայագիտական
Հանդէսի պատասխանատու խմբագիր եւ նոյն համալսարանի Սփիւռքի
Ուսումնասիրութեան կեդրոնի տնօրէն՝
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան:
Մանրամասնութիւններուն կ՛անդրադառնանք:

Սկիզբը Էջ 01
«Լիբանանի Հայօճախի Ներկայ
Ընկերատնտեսական Ճգնաժամը.
Առողջապահական, Ֆինանսական,
Կենցաղային, Կրթական Բարդութիւններ եւ Հետեւանքներ» նիւթին
շուրջ շատ հետաքրքրական զրոյց մը
ներկայացուց, Լիբանանի Հաուըրտ
Գարակէօզեան Հաստատութեան
տնօրէն՝ Պրն. Սերոբ Օհանեան:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Մինսկի Խմբակի Համանախագահները Հաստատեցին,
Որ Արցախի Տագնապը Ռազմական Լուծում Չունի
Սկիզբը Էջ 01
«Համանախագահները կ՛ընդգծեն
խաղաղութեան նպաստող եւ
առարկայական բանակցութիւններու համար բարենպաստ մթնոլորտի խթանման ու պահպանման
կարեւորութիւնը: Անոնք դրական
կը գնահատեն յարաբերական
կայունութիւնը եւ գոհունակութիւն կը
յայտնեն, որ կողմերը կը շարունակեն
օգտագործել հաղորդակցութեան
անմիջական կապերը՝ մագլցողականութենէ խուսափելու համար:
Սակայն, յիշեցնելով 9 Մարտ
2019-ի իրենց յայտարարութիւնը՝

համանախագահները մտահոգութեամբ կը նշեն, որ վերջին
սադրիչ յայտարարութիւնները,
բորբոքող հռետորաբանութիւնը եւ
հաւանական քայլերը, որոնք նպատակ ունին փոխել իրավիճակը՝
կրնան խափանել եւ խանգարել
տագնապի լուծման գործընթացը:
«Համանախագահները կը շեշտեն,
որ տագնապը ռազմական լուծում
չունի: Անոնք կոչ ուղղեցին կողմերուն՝ յաւելեալ քայլերու ձեռնարկելու
զինադադարի ամրապնդման եւ
բնակչութիւնը խաղաղութեան
նախապատրաստելու
համար:

Համանախագահնեը նաեւ կ՛ընդգեն
ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի
անձնական
ներկայացուցիչին
հովանիին տակ դիտարկումի
գործողութիւններուն վերսկսելու
անհրաժեշտութիւնը՝ որքան կարելի է շուտ, երբ որ պայմանները
նպաստաւոր ըլլան:
«Համանախագահները եւ արտաքին
գործոց
նախարարները
համաձայեցան միացեալ առցանց
հանդիպում մը եւս ունենալ Յուլիսին եւ անձնապէս հանդիպիլ՝
որքան կարելի է շուտ»,- նշուած է
հաղորդագրութեան մէջ:

Տաշիր Հիմնադրամը 300 Հազար Տոլար Նուիրաբերած Է
Հայաստանի Շտապ Օգնութեան Ծառայութեան
Աշխատակիցներուն
«Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամը 300 հազար տոլարին
համարժէք դրամ նուիրաբերած
է «Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամին՝ Հայաստանի շտապ
բժշկական օգնութեան ծառայութեան 1786 բժիշկներուն, բուժքոյրերուն, բուժակներուն, մաքրութեան ոլորտի աշխատողներուն,
շարժավարներուն ու վարորդներուն
միանուագ նիւթական աջակցութիւն
տրամադրելու նպատակով։ Այս մասին
կը տեղեկանանք «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամի
եւ «Տաշիր» բարեգործական
հիմնադրամի տարածած համատեղ
հաղորդագրութենէն, որուն մէջ կը
նշուի.
«Այսօր շտապ օգնութեան բժշկական աւագ, միջին, կրտսեր եւ
օժանդակ ծառայողները նիւթական
աջակցութիւն ստացան համաձայն
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան կողմէ ներկայացուած
հետեւեալ բաշխման ցուցակին՝

Երեւան – 36,930,000 դրամ, Կոտայքի
մարզ – 16,020,000դրամ, Լոռիի մարզ
– 16,645,000 դրամ, Շիրակի մարզ –
13,330,000 դրամ, Արարատի մարզ –
11,740,000 դրամ, Արմաւիրի մարզ –
9,795,000 դրամ,Գեղարքունիքի մարզ
– 9,985,000 դրամ, Սիւնիքի մարզ
– 8,630,000 դրամ, Արագածոտնի
մարզ – 7,960,000դրամ, Տաւուշի
մարզ – 7,925,000 դրամ, Վայոց Ձորի
մարզ – 4,890,000 դրամ։
Նշենք, որ «Տաշիր» հիմնադրամի
հետ համագործակցութիւնը կը

կրէ շարունակական բնոյթ։ Դեռ
Ապրիլին «Տաշիր» հիմնադրամը եւս
100,000 ԱՄՆ տոլար փոխանցած
էր «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին։ Միջոցներուն
մէկ մասը ուղղուեցաւ «քորոնա»
ժահրի յաղթահարման ուղղուած
քայլերուն, մնացեալ մասը՝ Ռուսիայէն
վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներու
տեղափոխման ֆինանսաւորման։
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Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Յարութիւն Մրմրեան
Յարութիւն Մրմրեան (1860,
Կոստանդնուպոլիս - 21 Յուլիս
1926, Կոստանդնուպոլիս), ծնած
է Սկիւտար նախակրթութիւնը
կը ստանայ թաղի վարժարանին մէջ՝ ուր ուսուցիչ կ’ունենայ
«Պուէտ» խաչատուր Միսաքեանը։ Կեանքի ասպարէզ կը
մտնէ իբրեւ առեւտրական,
սակայն գրականութիւնը զինք
կ’առնէ իր հմայքին տակ։ Կը
վերադառնայ
գիրքերուն։
Ինքնաշխատութեամբ
կը
սորվի անգլերէն եւ ֆրանսերէն։
Հմուտ գրաբարագէտ մը ըլլալով
հանդերձ, կը յարի աշխարհաբարեաններուն, թէեւ իր գրականութեան մէջ գրաբարը
յաճախ կը զգացնէ իր շեշտ
ներկայութիւնը։ Կ’ուղեւորի
Անգլիա, Աղեքսանդրիա, Երուսաղեմ եւ Յոպպէ:
Հետեւեալ հիմնական գիծերով
կարելի է բնորոշել Մրմրեանի
գործերուն նկարագիրը.
Ուղեւորութիւններէ թելադրուած էջեր՝ որոնց մէջ է որ
կերեւի գրագէտը։ Լեզուական
խոցեր ունի. Սակայն իր
խորհրդածութիւններուն
մէջ գիտէ մտածումէն երթալ
զգացումին եւ՝ փոխադարձաբար։ Որեւէ վայր, հնութիւն,
պատկեր, բնութեան խաղ,
կամ պատահական անցքեր
ու անձեր՝ զինք կը մղեն նկարագրական եւ մտածական,
զգացումներու։ Կը դանդաղի
անունի մը քով, դէմքի մը կամ
վայրի մը մօտիկ, բնութեան
տարրերու քովն ի վեր, ու կը
փորձէ վերլուծական ճամբով
ներկայացնել բնազանցական մտասեւեռումներ՝ որոնք
արտաքին իրականութիւններէ
թելադրուած են ու իր միտքը
կը գրաւեն։ Իմաստասիրելու ախորժ մը, որ ցայտում է
կրօնաշունչ կամ ոգեպաշտական խոկումներու մէջ, եւ որոնք
իսկական տրամադրութիւնները կը յատկանշեն։ Հոգեւորի
տարօրինակութիւններ ունի։
Իր նախապաշարումներով՝ որ
կը բաժնուի բնականոն մարդոց
տիպարէն։ Աղօթքի եւ վերացած
մարդերու յատուկ մարդերու
յատուկ այլուրութիւն մը կայ իր
էջերուն մէջ կարծես հողի վրայ
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Ֆրանչիսկոս Ա. Քահանայապետը
Պաշտպան՝ Բանուորի
Արժանիքներուն
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Բ

արենորոգուած Վատիկանի “L’Osservatore Romano” պաշտօնաթերթի Ուրբաթ, 17 Յուլիս 2019 թուակիր անգլիատառ շաբաթօրեայ
համարին մէջ, կարդացինք Ֆրանչիսկոս Ա. Պապի հեղինակած վեց
ուղերձները՝ տարբեր առիթներով, որոնք մեծապէս ուսանելի են թէ՛
աշխարհականներուն եւ թէ՛ հոգեւորականներուն համար։
Այս ուղերձներուն վերնագրերն են.
• Բարեփոխութեան Սերմնացանները
• Չտարուինք Եսասիրական Անզգամութեամբ
• Հալածանքի Ամէն Տեսակ՝ Մարդու Արժանապատւութեան Վրայ
Յարձակում Մըն Է
• Մեր Երազներուն Մռայլ Լամբը՝ Ափօլլոյի Վիճակը 50 Տարիներ
Վերջ
• Առաքելութիւն Ունեցող Քահանաներ, Փոխարէնը՝ Արհեստավարժ
Կղերներու
• Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպութեան 108-րդ Ընդհանուր Ժողովը
Նիւթերու այս այլազանութիւնը կը վկայէ Ֆրանչիսկոս Ա.ի ոչ միայն
մտահորիզոնին ու հետաքրքրութեանց, այլեւ՝ այդ բոլոր մարզերուն մէջ
իր գիտակցութեան լայնածիրութեան մասին։
Ներկայ գրութեամբ, պիտի անդրադառնանք միայն առաջին եւ վերջին
ուղերձներուն, քանի որ բոլորին անդրադառնալը անհնար է, յօդուածի մը
սահմանին մէջ։
Ա. ԲԱՐԵՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ՍԵՐՄՆԱՑԱՆՆԵՐԸ
Առանց բարեփոխութեան չկայ յառաջդիմութիւն, եւ՝ յառաջադէմ
Քահանայապետը կը գովաբանէ բարեփոխումի սերմնացանները, եւ կը
լուսաբանէ իր յառաջդիմասիրութիւնը։
Այս ուղերձը Պապը ներկայացուցած է Վատիկանի Պօղոս Զ. Պապի
անուան մեծ դահլիճին մէջ հաւաքուած՝ 60 երկիրներու ժողովրդային
շարժումները ներկայացնող երեք հազար պատգամաւորներու
համաշխարհային խորհրդաժողովին։ Ան՝ ժողովրդական ու աշխատաւորական միութիւններու ներկայացուցիչներուն ըսած է. «Ներկայիս
տիրական դարձած են դրամի կուռքը պաշտողները։ Փոխանակ ծառայելու մարդկութեան, անոնք կը բռնանան մարդկութեան վրայ եւ կ՚ահաբեկեն մարդկութիւնը։ Ես կոչ կ՚ընեմ՝ ըմբոստանալու դրամի կուռքը
պաշտողներուն դէմ, բարեփոխելու համար ներկայի այս իրավիճակը։

Զեզմէ կը սպասեմ, որ շարունակէք պայքարիլ եւ նոր ուղիներ բանալ
մարդկութեան յառաջդիմութեան համար, զօրացնելով միլիոնաւոր
մարդոց ջանքերը՝ ողջ աշխարհի մէջ, ի խնդիր ընկերային արդարութեան հաստատումին։ Եւ աշխատիլ՝ տապալելու համար վախի
պատերը ժողովուրդներու միջեւ, կառուցելու համար անոնց միջեւ
համերաշխութեան եւ եղբայրակցութեան կամուրջները»։
Անդրադառնալով ներկայի փախստական արտագաղթողներու միլիոնաւոր զանգուածներու երեւոյթին, ան ըսած է. «Այս տխուր երեւոյթը կը
փաստէ մարդկութեան սնանկացումը՝ իր մարդկայնական պարտականութեան մէջ, հրահրելով պատերազմներ ու տնտեսական տագնապներ, որոնց հետեւանքով է որ միլիոնաւոր մարդիկ փախուստ կու
տան իրենց հայրենիքէն, աղքատութեան եւ անապահովութեան պատճառներով։ Մինչ միւս կողմէ, այդ հրահրողները գայթակղեցնող գումարներ
կը վատնեն՝ փրկելու համար սնանկացող դրամատուները… (ինչ որ այսօր
կը ճաշակենք մենք՝ լիբանանցիներս, Գ.Տ.)։ Ջերմօրէն կոչ կ՚ընեմ բոլորիդ՝
մասնակից դառնալ քաղաքական ու քաղաքացիական կեանքի
պայքարին, փոխանակ դուք ձեզ բանտելու ինքնամեկուսացումի եւ
անտարբերութեան՝ ինքնափճացումին ու փտածութեան մէջ…»։
Եւ իբր եզրափակիչ խօսք, Պապի ուղերձը կ՚ըսէ. «Անհրաժեշտ է, որ
ապրինք հասարակութեան ծառայելու կոչումին պահանջած կեանքը՝
սակաւապէտ ու հեզ, որովհետեւ՝ սակաւապետութեամբ ու հեզութեամբ
ապրուած կեանքը շատ աւելի մեծ ուժ կու տայ մարդուն, քան՝ YOUTUBE-ի
վրայ հազար խօսքերը, հազար գովասանքները, հազար «քեզ կը սիրեմ»ներն
ու հազար TWEETER-ային ու տեսաերիզային շաղակրատութիւնները…»։
Քահանայապետին տեսակէտով, մարդը զօրացնող կեանքին կոչումը,
հասարակութեան հանդէպ ինքզինք պատասխանատու նկատելով, անոր
ծառայելն է։ Մարդկայնականութեան եւ ընկերային արդարութեան ոտնահարումներուն դէմ պայքարն է, դրամի կռապաշտներուն ու պատերազմի
հրձիգներուն դէմ ըմբոստացումն է։ Եւ ժողովուրդներու միջեւ վախի
անցարգել բարձրացնող ուժերու տապալումն է, եւ փոխարէնը՝ ժողովուրդներու միջեւ համերաշխութեան ու եղբայրակցութեան կամուրջներու
կառուցումը։
Հոգեւորականի մը այս տեսակէտը՝ ոչ մէկ ձեւով կը զիջի աշխարհական իմաստուն ու բարի միապետի մը կամ ժողովրդահայրենասէր
օրինակելի տիպար պետական ղեկավարի մը տեսակէտին, այլ իր մէջ կը
միաձուլէ՝ թէ հոգեւոր եւ թէ աշխարհական լուսամիտ առաջնորդներու
տեսակէտները։
Բ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ (ԱՄԿ)
ՈՒՂՂՈՒԱԾ ՈՒՂԵՐՁԸ
Ֆրանչիսկոս Ա., հրաւիրուած ըլլալով ԱՄԿ-ի 108-րդ ընդհանուր ժողովին,
10-21 Յունիս 2019 թուին, Ժընեւի մէջ, ԱՄԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Կի
Ռայտըրի (Guy Ryder) կողմէ, իր ուղերձին սկիզբը, շնորհակալութիւն
յայտնած է այս հրաւէրին համար, որովհետեւ՝ «Հակառակ ԱՄԿ-ի թափած
բոլոր երախտաշատ ջանքերուն, հարիւրէ աւելի տարիներու ընթացքին,
ցաւով կը հաստատենք, որ տակաւին կը շարունակուին՝ շահագործումը, գործազրկութիւնը, անարդար աշխատավարձերը, աշխատանքի
վատառողջ պայմանները, անչափահասներու աշխատցնելը, ստրուկ
աշխատաւորներու աւանդութիւնը եւ հարցական փորձագիտական մեթոտներն ու աշխատելաձեւերը։ Մինչդեռ՝ աշխատաւորներու
կատարած աշխատանքը շատ կենսական նշանակութիւն ունի այս
մոլորակի մարդկութեան բարօրութեան տեսակէտէն։ Ինչ որ կը պահանջէ՝
ոչ միայն ընկերային արդարութեան հատուցումը այս մոլորակին վրայ,
այլեւ՝ աշխատանքի պայմաններու մակարդակի եւ չափանիշերու
բարձրացումը…»։
Եւ կը շարունակէ. «Աշխատանքը սոսկ այն բանը չէ, զոր կը կատարենք, անոր դիմաց ուրիշ բան մը ստանալու համար։ Աշխատանքը,
նախ եւ առաջ՝ անհրաժեշտութիւն մըն է, այս երկրի վրայ մեր կեանքին
ապահովութեան համար։ Եւ ուրեմն, անբաժանելի մէկ մասն է այս
կեանքի իմաստին. ուղի մը աճումի, զարգացումի եւ ինքնահաստատումի։ Ան նաեւ ունի ենթակայական արժէքի տարողութիւն մը, որ
արտացոլացումն է Աստուծոյ պատկերին համաձայն մեր ստեղծուած
ըլլալուն՝ Աշխատաւոր Աստուծոյ պատկերին (Ծննդոց 2.3)։ Ուրեմն, մենք
ստեղծուած են աշխատելու կոչումով։ Աշխատանքը նաեւ հիմնական
ազդակ մըն է մարդոց ընկերային զարգացումին, սոցիալացումին, զոր
գեղեցկօրէն բանաձեւած էր ինծի նախորդող Յովհաննէս-Պօղոս Զ. Պապը,
հետեւեալ ձեւով. «Աշխատանքը՝ ուրիշներու հետ, ուրիշներու համար
կատարուած գործ մըն է»։ Եւ աշխատանքը՝ իբր իր միւս պտուղը, առիթներ
կը ստեղծէ՝ իրարու հանդիպելու, կապեր հաստատելու եւ փորձառութիւններ փոխանակելու։
Շար. Էջ 06
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Մշակութային Արձագանգ

Նշխարներու Լոյսին Առընչուիլ
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Այս շաբաթ Հայ Առաքելական
Եկեղեցին, երկուշաբթիէն մինչեւ
ուրբաթ, շաբաթապահք սահմանած
էր, որ նուիրուած էր գեղեցիկ ու
խորհրդաւոր տօնի մը՝ Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչի Նշխարներու գիւտին:
Իւրաքանչիւր
քրիստոնեայի
համար, մանաւանդ տագնապալի
այս օրերուն, ակնածանք է անգամ
մը եւս առընչուիլ հայոց մեծագոյն
սուրբերէն մէկուն նշխարներու
խորհուրդին, ապրիլ այն երկիւղով,
զգուշաւորութեամբ եւ հաւատքով, որ
աւանդած են մեր եկեղեցւոյ հայրերը:
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի Նշխարներու գիւտի տօնը Լուսաւորիչին
նուիրուած երեք տօներէն մէկն է
եւ այս տարի կը նշուի 27 յունիսին:
Հայ Եկեղեցին Դ. դարէն սկսեալ Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչի յիշատակը կը
տօնախմբէ տարին երեք անգամ՝
Խոր Վիրապ Մուտքի, Խոր Վիրապէն
Ելքի եւ Նշխարաց գիւտի առիթներով:
Նշխարաց գիւտը կը տօնուի Հոգեգալուստէն ետք, չորրորդ շաբաթ օրը:
Նշխարաց գիւտի տօնը ունի նաեւ իր
նախատօնակը:
Տօնին օրը եկեղեցիներուն մէջ կը
մատուցուի Ս. Պատարագ, որ այս
տարուան քորոնաժահրի համավարակի պարտադրած արտակարգ
դրութեան պայմաններուն ներքոյ
տեղի պիտի ունենայ սակաւաթիւ
հաւատացեալներու ներկայութեամբ,
որոշ եկեղեցիներու մէջ՝ առանց
հաւատացեալներու: Այս դժուար
օրերը հայոց եւ համաշխարհային
պատմութեան համար աննախադէպ փորձութիւն են, որ անգամ մը
եւս, տօնին խորհուրդին ներքոյ,
վերապրելու կարիքն ունին:
Ըստ աւանդութեան՝ հայոց մեծ
դարձէն յետոյ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ հայ ժողովուրդը մկրտելէ,
լուսաւորելէ, եկեղեցիներ հիմնելէ եւ
եկեղեցականներ ձեռնադրելէ ետք,
իր կեանքին վերջին տարիները
կ՚աւարտէ
ճգնաւորութեամբ՝
Սեպուհ լերան Մանեայ անձաւին
մէջ, Երիզայի մօտ, ուր ապրած էր
Հռիփսիմեանց կոյսերէն Մանէն:
Ս. Գրիգորը երբեմն կը ձգէր
քարայրը, կ՚այցելէր ժողովուրդին
եւ իր աշակերտներուն հետ կը
քարոզէր: Սրբազան աւանդութեան
համաձայն, այն նոյն քարայրին մէջ,
ուր կը ճգնէր Ս. Գրիգորը, ի Տէր
խաղաղութեամբ կ՚աւանդէ իր հոգին
326 թուականին: Անոր մարմինը կը
գտնեն հովիւները, որոնք, չճանչնա-

լով մահացած կաթողիկոսը, մարմինը կը գոցեն քարակոյտի մը տակ:
Յետագային Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
իր աշակերտներէն Գառնիկ Բասենցի
ճգնաւորին տեսիլքով կը յայտնէ
իր նշխարներուն տեղը, որմէ ետք
կը փոխադրուին եւ կ՚ամփոփուին
Դարանաղի գաւառի Թորդան գիւղին
մէջ՝ անշքութեամբ եւ լռութեամբ:
Յետագային այդ վայրին մէջ
վկայարան մը կանգնեցուցին: Այս
յիշատակը չմոռցուեցաւ եւ Լուսաւորիչի նշխարները գտնուելուն այս պատմութիւնն է «Գիւտ
նշխարաց» տօնին հիմքը: Անշուք
թաղումը, անշուք չթողուց իր
յիշատակը: Հայաստանեայց Եկեղեցին Նշխարաց գիւտի այս տօնը
հանդիսաւոր կերպով կը կատարէ:
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի նշխարները
բոլոր քրիստոնէական եկեղեցիներուն մեծագոյն սրբութիւններէն
են։ Յայտնի չէ, թէ Լուսաւորիչի՝
Թորդանի
մէջ
ամփոփուած
նշխարները ո՛ր ժամանակներէն
սկսեալ բաժնուեցան զանազան տեղեր: Հայոց Հայրապետին
նշխարները գտնուելէ ետք ատոնց
մէկ մասը, իբրեւ սրբազան մասունք,
տարուեցան
Վաղարշապատ,
Բիւզանդիա, Իտալիա: Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի եւ Անթիլիասի
մէջ պահուող Լուսաւորիչի Սուրբ
Աջը Հայ Եկեղեցւոյ կարեւորագոյն
սրբութիւններէն մէկն է, որով
կ՚օրհնուի սրբազան միւռոնը, իսկ
այս տարի քորոնաժահրի յարուցած համաճարակին պատճառով,
Հայաստանի Հանրապետութեան
անսասանութեան եւ հայ ժողովուրդի
բարօրութեան համար, 28 մարտին,
Մայր Աթոռէն դուրս բերուեցաւ Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչի Աջը:
Հայ Եկեղեցւոյ աւանդական կանոնադրութեամբ՝
կաթողիկոսարանին մէջ Լուսաւորիչի Աջին
գոյութիւնը պարտադիր է՝ որպէս
հայրապետական աստիճանի խորհըրդանիշ, որուն զօրութեամբ կը
տրուին օրհնութիւններն ու կը
կատարուին օծումները: Լուսաւորիչի
աջը, Ս. Խաչափայտի (Ս. Նշան)
ու Աստուածամուխ Ս. Գեղարդի

հետ, գլխաւոր սրբութիւնն է, որ
կը գործածուի Սրբալոյս Միւռոնի
օրհնութեան ժամանակ:
Ըստ Ղազար Փարպեցիի, Վարդանանց ժամանակ, երբ նախարարները կեղծ ուրացութեամբ կը
վերադառնային Պարսկաստանէն,
հոգեւոր դասը եկողներուն իրենց
քրիստոնեայ ըլլալը յիշեցնելու եւ
դարձի բերելու համար ընդառաջ
եկած է «առաքելանման նահատակ
Սուրբ Գրիգորի նշխարներով»: Անոր
յաջորդ վկայութեամբ, երբ Վահան
Մամիկոնեան «Հայոց ուխտապահ նախարարներուն հետ»
վերադարձած է Պարսկաստանէն
(այնտեղ 485-ին պաշտօնապէս
ճանչցուած էր սպարապետ),
Յովհաննէս Ա. Մանդակունին
զանոնք դիմաւորած է «ճգնաւոր նահատակ Գրիգորի Սուրբ
նշխարներով, որոնցմով ալ զանոնք
ճանապարհած՝ դէպի արքունիք»:
Մասունքներու պաշտամունքը զօրացած է Քաղկեդոնի ժողովէն ետք՝
կրօնական մաքառման շրջանին:
Գրիգոր Ա. Լուսաւորիչի լոյս
նշխարները յիշատակած են նաեւ
մատենագիրներ Սեբէոսը, Մովսէս
Կաղանկատուացին (7-րդ դար),
Յովհաննէս Ե. Դրասխանակերտցին
(9-10-րդ դար), Ասողիկը (10րդ դար), Վարդան Արեւելցին,
Կիրակոս Գանձակեցին, Մխիթար
Այրիվանեցին (13-րդ դար), Առաքել Դավրիժեցին (17-րդ դար) եւ
այլք: Որպէս կաթողիկոսարանի
գլխաւոր սրբութիւններէն Աջը
առաջին անգամ կը յիշատակուի Ներսէս Շնորհալիի «Թուղթ
ընդհանրական»ին մէջ: Վարդան
Վարդապետ կը գրէ, որ նշխարներուն
քանիցս տեղափոխութիւններէն
ետք (Բիւզանդիոնի Զենոն կայսրը
տարած է Կ.Պոլիս, ապա զանոնք
վերադարձուած եւ դրուած են
Զուարթնոցի եւ այլ վայրերու մէջ),
իր օրով մնացած էր միայն «Աջն
լուսընկալ եւ շնորհաբաշխ»:
Լուսաւորիչի Աջով ո՛չ միայն այս
տարուան համաճարակին առթիւ,
այլեւ՝ ուրիշ բացառիկ առիթներով
հայոց կաթողիկոսները օրհնած են
ժողովուրդը:
Կոստանդին Բ. Կատուկեցին, կաթողիկոսական աթոռէն հարկադրաբար հրաժարելով (չհամակերպելով
Հեթում Բ. թագաւորի լատինամէտ
քաղաքականութեան), զգեստաւորուած
է
հայրապետական
հանդերձներով, բարձրացուցած
Լուսաւորիչի Աջն ու օրհնած՝
հայոց թագաւորութիւնն ու ամենայն աշխարհը եւ հեռացած կաթողիկոսարանէն: Հռոմկլայի անկումէն
(1292թ.) ետք եգիպտական սուլթա-

նը գերի տարած է Ստեփանոս Դ.
Հռոմկլայեցին՝ կաթողիկոսարանի
սրբութիւններով եւ Լուսաւորիչի
Աջով:
Ըստ Առաքել Դավրիժեցիի, Լուսաւորիչի Աջը գերեվարուելով
Եգիպտոս, «երբ մտաւ անոնց
ապարանքը, պատժեց զանոնք
մահուամբ, ինչպէս տապանակի
միջոցով (պատժուեցան) այլազգիները: Անհամար ու անթիւ էին
մեռելները, երբ Ս. Լուսաւորիչ
Գրիգորի աջ ձեռքը վերադարձուցին Կիլիկիա՝ Հեթում բարեպաշտ
թագաւորին:
Ապա
ցասումը
դադրեցաւ անոնց նկատմամբ»:
Այսպիսի եզակի համեմատութիւն
մը կը կատարուի Հին կտակարանի գլխաւոր սրբութեան՝ Ուխտի
տապանակին հետ եւ Լուսաւորիչի
Աջը կը համարուի Հայոց Ուխտի
տապանակը:
Լուսաւորիչի Աջին Սուրբ Էջմիածին
տարուելուն (1441թ.) մասին ժամանակի աղբիւրները կը նշեն, որ Աջը
Սիսի կաթողիկոսարանէն անհետանալով, մօտ չորս տարի ետք
յայտնուած է Էջմիածնի մէջ: Նոյն
շրջանի կարգ մը այլ աղբիւրներուն
մէջ կ՚ըսուի նաեւ, որ Սիսի մէջ
գտնուած է Լուսաւորիչի կորսուած
աջը, որուն պահպանութիւնը
յանձնուած է Աջապահեաններուն:
Աղթամարի Զաքարիա Գ. Կաթողիկոսը (1434-64թթ.) Քարաքոյունլու
Ճիհանշահ խանի օժանդակութեամբ 1461-ին տիրած է Սուրբ
Էջմիածնի Աթոռին: Մէկ տարի
անց, հարկադրաբար հեռանալով
Մայր Աթոռէն, իր հետ տարած է
Լուսաւորիչի Աջը: Բերուող Աջը
վասպուրականցիները ցնծութեամբ
դիմաւորած են, որ կը հաւաստէ անոր
հանդէպ եղած համաժողովրդական սէրն ու պաշտամունքը: Ապա,
Նախիջեւանին մերձակայ Օծոփի Ս.
Աստուածածին վանքի միաբաններէն
Վրթանէս Եպիսկոպոսի ջանքերով,
արկածային վիպական պատմութիւն մը յիշեցնող գործընթացով,
Լուսաւորիչի Աջը վերադարձուած է
Սուրբ Էջմիածին:
Ըստ պատմական աղբիւրներու,
Աջը երկրորդ անգամ Սուրբ Էջմիածինէն հանուած է շահ Ապաս
Առաջինի կատարած բռնագաղթէն
(1604թ.) ետք, երբ ան, ի շարս այլ
սրբութիւններու, Սպահան տարած
է նաեւ Լուսաւորիչի Աջը: Փիլիպպոս
Ա. Աղբակեցին յաջողած է 1663-ին
զայն վերադարձնել Սուրբ Էջմիածին:
Նոր Ջուղայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
եկեղեցւոյ մէջ կը պահուի Աջ մը եւս,
որ ենթադրաբար, ունի մասունք մը
Լուսաւորիչի նշխարներէն:
Շար. Էջ 05
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Մշակութային Արձագանգ

Նշխարներու Լոյսին Առընչուիլ
Սկիզբը Էջ 04
Պատմութեան
ծանր
ժամանակներուն, երբ կաթողիկոսները
քաղաքական իշխանութեան կողքին
ըլլալու համար անհրաժեշտաբար
ձգած են Մայր Աթոռը, իրենց հետ
վերցուցած են Լուսաւորիչի Աջը՝
հայրապետական աթոռին եւ
պաշտօնին վաւերականութիւնը
հաստատելու համար:
Համաճարակի այս տարին Աջը
հանելու մասին Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի ձեռագրատան, արխիւի եւ
թանգարաններու տնօրէն Տ. Ասողիկ
Քահանայ ըսած է.
«Այս տագնապի օրերուն՝ համաճարակի տարածման իրողութեան

առջեւ, բոլորին հոգիի աչքերը կը
յառին նաեւ մեր սուրբ մասունքներուն:
Սրբոց նշխարները աստուածային
հրաշագործ զօրութեան կրողն են:
Վեհափառ Հայրապետը կամեցաւ
մեր ժողովուրդը օրհնել ու մխիթարել
նաեւ Սուրբ Գրիգորի Աջով: Ան, որ
իր աղօթքով հոգեւոր ու մարմնաւոր
բժշկութիւն պարգեւեց հայոց ազգին,
այսօր ալ իր բարեխօսութեամբ ու
իր սուրբ մասունքներէն ճառագող
Սուրբ Հոգիի շնորհաբաշխութեամբ
կ՚ամրացնէ մեզ հոգեպէս եւ մեր
սրտաբուխ հաւատքին օգնութեամբ
կը փարատէ թագավարակը:
«Իսկ վասն Հանրապետութեան
մաղթանքը կարգ մըն է, որ հաստատուած է տակաւին Առաջին

հանրապետութեան տարիներուն՝
Գէորգ Ե. Սուրէնեանց Կաթողիկոսի կողմէ: Եկեղեցին կ՚աղօթէ, որ
Աստուած անսասան պահէ հայոց
պետութիւնը, կարողութիւն ու
իմաստութիւն պարգեւէ հայրենի
իշխանութիւններուն եւ շնորհներով
զօրացնէ հաւատաւոր ժողովուրդը՝
գործելու եւ ապրելու այնպէս, որ
անսասան մնայ հայոց պետութիւնը,
հզօրանայ ու բարգաւաճի եւ ազգը
մեր ապրի ազատ ու բարօր:
«Ամենազօր Աստուած մեր սիրտերուն կը նայի, իսկ մենք մեր անձերուն ողջ զօրութեամբ պիտի աղօթենք: Կը հաւատանք, որ այսօր
եւ միշտ հրաշագործելու է Սուրբ
Լուսաւորիչին Աջը եւ հալածուելու
է այս համաճարակը: Անոնք, որոնք
կը չարախնդան ու կը կարծեն,
թէ համաճարակի ժամանակ

աղօթքը անզօր է, չարաչար կը
սխալին: Աղօթքը, սրբութիւնները
գերբնական ուժ ունին, իսկ մենք
այն ժողովուրդն ենք, որ դարերու ընթացքին միշտ վայելած է
աղօթքին ու սրբոց մասունքներուն
հրաշագործութիւնները»:
…Այսօր պատահականութի՞ւն է,
թէ՞ նախախնամութիւն, որ Սուրբ
Գրիգոր Լուսաւորիչի անունը կրող
հիւանդանոցն է Հայաստանի մէջ
գլխաւոր կեդրոնը, որ կը պայքարի
քորոնաժահրով հիւանդացած ծանր
հիւանդներու կեանքի համար: Միշտ
եւ ամէնուր ներկայ է հայոց հայրերու
ոգին եւ այսօր բոլորս նշխարներու
լոյսին առընչուելու կարիքն ունինք:
Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2020
«Ժամանակ»/Պոլիս

Սփիւռքահայ Կեանք

Մանուկեան Վարժարանի Յիսուներորդ Յոբելենական Հունձքը
Միշիկընի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Ալեք եւ Մարի
Մանուկեան վարժարանը, ինչպէս
աշխարհի բոլոր դպրոցները,
արտասովոր կրթաշրջան մը բոլորեցին այս տարի:
Միշիկընի նահանգապետին որոշմամբ, Ուրբաթ Մարտ 13-ին,
նահանգին դպրոցները փակուեր
էին: Այս՝ անակնկալ եւ աննախադէպ իրավիճակը, խառնաշփոթ
առաջացուցեր էր դպրոցներու
պատասխանատուներուն մօտ:
Առաջին երեք չորս շաբաթը,
նոյնիսկ հազարաւոր աշակերտներ
ունեցող դպրոցական շրջաններ
(districts), սպասողական վիճակի
մէջ էին չկողմնորոշուելով թէ
ինչպէ՞ս պիտի կազմակերպէին ու
աւարտին հասցնէին դպրոցական
տարեշրջանը:
Այսպիսի անյստակ կացութեան
դիմաց Մանուկեան վարժարանի
Երկրորդական բաժնի տնօրէն
Դոկտ. Յովսէփ Թորոսեանի նախաձեռնութեամբ, Մարտ 13-ի յաջորդ
շաբաթն իսկ, առցանց շարք մը
ժողովներ գումարուեցան:
Օգտագործելով բոլոր առցանց
հարթակները
եւ
մանաւանդ
zoom-ի ընձեռած դպրոցներուն
համար օգտագործման ձրի հնարաւորութիւնը, Դոկտ. Թորոսեանին
յաջողուեցաւ զօրաշարժի ենթարկել
դպրոցիս ուսուցչական կազմը,
հոգաբարձութիւնն ու գաղութի
ազգայինները: Արդէն Երկուշաբթի, Մարտ 23-ին պաշտօնական ելեկտրոնային նամակներով
աւելի քան չորս հարիւր ծնողներու
հաղորդուեցաւ թէ ինչպէս դասա-

ւանդութիւնները առցանց պիտի
ընթանային: Մանրամասն ներկայացուեցաւ դասացուցակը, ժամերը, գրաւորներու եւ գնահատականներու որդեգրուած քաղաքականութիւնը: Դպրոցը նաեւ
պատրաստակամութիւն կը յայտնէր
օգնելու այն բոլոր ծնողներուն որոնք
համակարգիչի կարիք ունէին:
Այսպիսով վարչարարական հարցերը
լուծելէն ետք, Երկուշաբթի, Մարտ
30-ին Մանկապարտէզէն 12-րդ
դասարան, առցանց կանոնաւոր
դասերը վերսկսան: Դոկտ. Թորոսեանի
կանոնաւոր
առցանց
հանդիպումները ուսուցիչներուն,
ծնողներուն, աշակերտներուն եւ
հոգաբարձուներուն հետ, վերահսկելի դարձուց ամբողջ գործընթացը:
Բոլորին համար հասկնալի ու յստակ
էր թէ յառաջիկայ երեք ամիսները
ինչպէս պիտի ընթանային: Նոյնիսկ
տարեվերջի Երկրորդականի քննութիւնները՝ նշանակուած Յունիսի
կէսերուն, անցան սահուն, որոնց
պատրաստման ու իրագործման
մէջ մեծ դեր ունեցաւ տնօրէն
Թորոսեանին համալսարաններու
մէջ առցանց դասաւանդման
փորձառութեան կիրարկումը:
Այստեղ անշուշտ ծագեցաւ աւարտական հանդիսութիւնը ինչպէս
կազմակերպելու հարցը: Դարձեալ
առցանց ժողովներ, այս անգամ
սակայն տնօրէնութիւնը ստիպուած
էր մեկնիլ դպրոց կազմակերպելու
Մանուկեանի պատմութեան մէջ
առաջին բացօդեայ աւարտական
հանդէսը:
Արդարեւ Երկուշաբթի Յունիս 1,

2020-ին Մանուկեանի 37 շրջանաւարտները իրենց ինքնաշարժներով հաւաքուեցան դպրոցիս կայանատեղին, Ս. Յովհաննէս
եկեղեցւոյ շուքին ներքոյ: Յատուկ
պատրաստուած
«պատուանդան»ին վրայ էր տնօրէն Թորոսեան, ներքեւը իրեն կ’ընկերակցէին
Նախակրթարանի եւ Միջնակարգի
տնօրէնուհի Տիկ. Սօնա Գալֆայեան
եւ Երկրորդականի աւագ ուսուցչուհի
Ճուտիթ Գատրի: Տիկին Գատրի
կը հրաւիրէր իւրաքանչիւր շրջանաւարտ ստանալու իր վկայականը, մինչ ինք կը կարդար տուեալ
աշակերտին ձեռքբերումներն ու
յաջողութիւնները:
Դոկտ. Թորոսեան իր հակիրճ բայց յոյժ
տպաւորիչ ճառին մէջ անդրադարձաւ
Հայուն ու Ամերիկացիին նկարագրին
բնորոշ լաւատեսութեան, աննկուն
կամքին եւ դժուարութիւններէն
չյուսահատելու բնաւորութեան:
Ի վերջոյ դպրոցիս բարերար
Հ.Բ.Ը.Մ.ի ցկեանս նախագահ Ալեք
Մանուկեանին օրինակը ծանօթ
էր բոլորին: Մեր աշակերտները
լաւ գիտէին, որ Պրն. Մանուկեան
քսան տարեկանին հասնելով Ամերիկա իր գրպանին մէջ ունէր միայն
քսան տոլար: Ան կը խօսէր քանի
մը լեզուներ բայց ոչ անգլերէն:
Սակայն իր լաւատեսութիւնը,
աշխատասիրութիւնը եւ զօրաւոր
կամքը դարձան իր յաջողութեան
գրաւականը:
Տնօրէն Թորոսեան իր խօսքը
ամփոփեց անգլերէն մէկ բառով՝
GRIT. Այս բառը Հայերէն կրնայ
թարգմանուիլ որպէս նպատա-

կասլացութիւն, նաեւ՝ յարատեւութիւն: Այս դժուար օրերուն դուք
հետեւողականօրէն հետամուտ
պիտի ըլլաք ձեր նպատակի իրականացման: Մանուկեան վարժարանին մէջ մենք ձեզի ուսման
կողքին սորվեցուցինք նաեւ ըլլալ
նպատակասլաց ու հաստատակամ,
իր խօսքը եզրափակեց տնօրէնը:
Վկայականներու բաշխումէն ու
տնօրէնին խօսքէն ետք, աշակերտներու ինքնաշարժներու շարասիւնը, գլխաւորութեամբ Հայաստանի,
Միացեալ Նահանգներու եւ Հ.Բ.Ը.Մ.ի
դրօշակակիր
ինքնաշարժին,
հպարտօրէն անցան ծնողներու,
հոգաբարձուներու եւ ուսուցիչներու առջեւէն: Ամբողջ շրջապատը լեցուած էր ինքնաշարժներու
շչակներու ձայներով, աշակերտներու ուրախութեան բացագանչութիւններով եւ անշուշտ՝ ծնողներու
արցունքներով:

Այսպիսով Մանուկեան վարժարանը
տուաւ իր յիսուներորդ հունձքը: Ալեք
Մանուկեանի հիմնած այս կրթական
հաստատութիւնը հաստատուն քայլերով ու լաւատեսութեամբ կ’ուղղուի
դէպի ապագան:
Թղթակցութիւն Դպրոցէն
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Ֆրանչիսկոս Ա. Քահանայապետը...
Սկիզբը Էջ 03
Ամէն օր միլիոնաւոր մարդիկ կը համագործակցին մարդկութեան
բարգաւաճումին համար, իրենց ձեռային կամ մտային աշխատանքներով
ու բարդ կամ պարզ պաշտօններով, հանրութեան բարօրութեան
համար՝ սոցիալ սիրով»։ Շատ ուշագրաւ է այստեղ, Քահանայապետին
զատորոշումը՝ սոցիալական սիրով, միւս սէրերէն… անձնասիրութիւն,
սեռերու սէր, մարդասիրութիւն, ժողովրդասիրութիւն, հայրենասիրութիւն,
եկեղեցասիրութիւն, բնասիրութիւն, ռազմասիրութիւն, դրամասիրութիւն,
շահասիրութիւն, արծաթասիրութիւն, փառասիրութիւն, եսասիրութիւն,
աստուածասիրութիւն, եւայլն, եւայլն։ Սոցիալասիրութիւնը նոյնական չէ
ընկերասիրութեան հետ, որ անհատական գետնի վրայ է, ոչ՝ հասարակական։ Անհատականը սահմանափակ է, հասարակականը՝
անսահման, անեզրական, անանձնական ու համայնական…։
Պապը, կրկնելով կը շեշտէ. «Աշխատանքը, կը կրկնեմ, կարելի չէ նկատել
սոսկ ապրանք մը, կամ իրեղէն մը՝ բարիքներու արտադրութեան
շղթային մէջ։ Այլ՝ ընդհակառակը, իբր մարդկութեան զարգացման ու
յառաջդիմութեան հիմքը կազմող ազդակ, զայն պէտք է նկատել
առաջնահերթ ազդակը՝ արտադրութեան շղթայի միւս բոլոր ազդակներուն մէջ, ներառեալ՝ դրամագլուխի ազդակը…»։
Աշխատանքի եւ դրամագլուխի ազդակներու արժէքներուն իսկական
այս համեմատութիւնը ճշդելով, արդարադատ Պապը կ՚ուզէ շեշտել
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ առաջնահերթութիւնը միւս բոլոր ազդակներուն հետ
բաղդատած, որոնց շարքին՝ դրամագլուխի ազդակին, որ կ՚ընդգրկէ
նաեւ՝ արտադրութեան միջոցները, որոնք դրամատիրութեան հասարակարգին մէջ, սեփականութիւնն են դրամատէրներուն բացառաբար, որոնք արտադրուած հարստութեան մեծագոյն մասը կ՚իւրացնեն,
հակառակ իրենց փոքրամասնական ըլլալուն, մեծամասնական աշխատաւորները զրկելով իրենց արդար շահաբաժինէն (այսինքն՝ շահագործելով աշխատաւորները)…»։ Այլ խօսքով, արդարադատ Պապը
կ՚ուզէ ցոյց տալ ու շեշտել աշխատաւորներու շահագործումը դրամատէրներուն կողմէ, որ անարդարութիւն է։
Արտադրութեան միջոցներու անհատական սեփականութիւնը՝ շահագործողական է, անարդար։
Մինչդեռ՝ այդ միջոցներուն հաւաքական (պետական) սեփականութիւնը
ճշմարիտ սոցիալիստական է եւ արդար։
Քահանայապետը՝ իր ուղերձին մէջ, նաեւ կը շեշտէ աշխատելու կոչումին
մէկ այլ պահանջը, որ է՝ շրջապատին ու բնութեան հետ մարդոց
վարուելակերպին որակը, որ պէտք է նպաստէ այս մոլորակի պարտէզի
պահպանումին, հողը մշակելով այնպիսի ձեւով մը, որ կը գոհացնէ մեր
կարիքները, առանց մոռնալու հողը խնամելու եւ պաշտպանելու
հրամայականը։ Որովհետեւ՝ աշխատանքը յառաջդիմութեան ուղին
ըլլալով հանդերձ, պէտք չէ վնասէ ամբողջ մթնոլորտային առողջապահութեան, անվտանգ պահպանելով անհատներու եւ հաւաքականութիւններու եւ ամբողջ մոլորակին կեանքը։
Քահանայապետը նաեւ մտահոգուած է աշխատանքի պայմաներու
առողջապահութեամբ։ Ան ըսած է. «Եթէ այսօր՝ մենք անկեղծ ակնարկ մը
նետենք աշխատանքի պայմաններուն վրայ, կը տեսնենք, որ այդ
պայմաները չեն յարգեր աշխատաւորներու մարդու արժանապատւութիւնը, դժբախտաբար։ Ուրեմն, մենք պէտք է փնտռենք եւ
ճարենք աշխատանքի այնպիսի պայմաններ, որոնք կը յարգեն
աշխատաւորներու արժանապատւութիւնը։ Մենք շնորհակալ ենք, որ
ԱՄԿ-ը Սուրբ Աթոռը հրաւիրած է մնայուն դէտ մը ունենալու իր
կառոյցին մօտ, այս կարեւոր աշխատանքին մասնակից դառնալու
առաքելութեամբ»։ Այստեղ մեծապէս ուշագրաւ են երկու մօտեցումներ՝
Նոր Վատիկանի մօտ։ Մէկը այն է, որ աշխատաւորներու բարոյական
առողջապահութիւնը կը նկատէ անոնց մարդկային արժանապատւութիւնը…։ Երկրորդը այն է, որ եկեղեցին՝ աշխատաւորներու
մարդկային արժանապատւութեան պաշտպանութիւնը կը նկատէ իր
առաքելութեան գործնական բաղադրիչներէն մին…։
Իբրեւ հայեր, իրաւունքը չունի՞նք հարցնելու, թէ՝ ինչո՞ւ Հայաստանեայց
Եկեղեցին չունի նոյնանման մօտեցումներ…։
Տակաւին, Պապը կը շարունակէ. «Այս կարեւոր հարցին համար, կարգ մը
ընկերային շարժումներ եւ աշխատաւորական կազմակերպութիւններ, իբր
դրական լուծում, կ՚առաջարկեն «Երրեակ T-եր»ու առաջին շարք մը.
Tierra, Techo, Tarabaio (այսինքն՝ հող, տանիք եւ գործ)։ Այլ խօսքով,
աշխատաւորներուն ապահովել կալուած մը, բնակարան մը եւ
աշխատելու գործ մը, բոլորին՝ հաւասարապէս։ Այս առաջարկը կը
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հիմնուի այն սոցիալ մարդկայնական սկզբունքին վրայ, որ կ՚ըսէ. «Երկիր
մոլորակի բարիքները նախասահմանուած են, ըլլալու տիեզերական սեփականութիւն։ Այս սկզբունքը՝ բարոյական ունեցող սոցիալ
կարգերու սկզբունքն է…»։ Այստեղ ալ Պապը չի վարանիր իր դրական
կեցուածքը ցուցաբերելու՝ սոցիալիստական կարգերուն հանդէպ, զանոնք
«բարոյական ունեցող» որակելով…։ Արդէն տարիներ առաջ, երբ
ամերիկացի լրագրող մը Պապին ըսած է, թէ ան «կոմունիստնե-րու
գաղափարները կը կրկնէր», Ֆրանչիսկոս Ա. Անտեղիտալի
ինքնավստահութեամբ պատասխանած էր. «Մենք չենք որ կը կրկնենք
կոմունիստներու գաղափարները, այլ կոմունիստներն են որ կը կրկնեն
մեր Տէր Յիսուսի գաղափարները»։ Արդարեւ, կոմունիստները կ՚ըսեն, թէ
Մարդու Որդի Նազովրեցի Յիսուս առաջին սոցիալիստ յեղափոխականն էր…։ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին, կամ աւելի ճիշդը՝
Հայկական Եկեղեցւոյ էսթապլիշմէնթը ցարդ ինչո՞ւ համարձակած չէ
կանգնիլ սոցիալիստ Նազովրեցիին կողքին, եւ մինչեւ այսօր կը մնայ՝ թէ՛
աւատապետական եւ թէ՛ դրամատիրական, իշխող դասակարգերու
պաշտպան՝ Քրիստոսի լուծին տակ…։ (Թէ ինչպէ՞ս աղքատ աշխատաւորներու պաշտպան Յիսուս վերածուեցաւ՝ հարուստ տիրող դասակարգերու պաշտպան Քրիստոսի… տեսնել՝ Eric Fromm, “The Dogma of
Christ”)։
Աշխատաւորներու իրաւունքներուն եւ արժանապատւութեան պաշտպանութեան մէջ հմտացած Պապը կ՚աւելցնէ. «Կայ նաեւ՝ հարցին որպէս
դրական լուծում, երկրորդ շարքը՝ «Երրեակ T-եր»ու. Tradition, Time,
Techno անունով»։
Ապա, ան մանրամասնօրէն կը բացատրէ այս երկրորդ շարքի “T”-երը.
«Աւանդութեան, Ժամանակին ու Փորձագիտութեան»։ Մենք պիտի
կրճատենք այդ երկար բացատրութիւնները, յիշելով միայն ատոնց հիմնական միտքերը, քանի որ յօդուածի մը նեղ սահմանները չեն արտօներ
ատոնց ամբողջական յիշատակումը։
Արդ, աւանդութեան հիմնական միտքը այն է, որ ներկայի բոլոր մարզերու նուաճումները փոխանցուին յաջորդող սերունդներուն։ Ժամանակին հիմնական միտքը այն է, որ աշխատանքի ժամերը կրճատուին,
որպէսզի աշխատաւորը ժամանակ ունենայ խորհրդածելու, զարգանալու եւ զբօսնելու։ Իսկ փորձագիտութեան հիմնական միտքը այն է, որ
ասոր արձանագրած մեծամեծ նուաճումները չվնասեն բնութեան,
կենսոլորտին, որ մեր բոլորին բնակավայրն է։
Այս բոլորին լոյսին տակ, կը պարզուի որ Նոր Վատիկանի Քահանայապետը, հոգեւորական մը ըլլալով հանդերձ, քաջատեղեակ է ողջ աշխարհի
ընկերային-հասարակական, քաղաքական, տնտեսագիտական ու փորձագիտական կեանքի նորագոյն զարգացումներուն, իրենց յետին մանրամասնութիւններով…։ Որովհետեւ՝ իր առաքելութիւնը ժողովուրդին ծառայելն է, իբր բարեջան հոգեւոր առաջնորդ, եւ ոչ թէ արհեստավարժ
կղերական, որուն եսասիրութիւնը անզգամութիւն կը համարէ, քանի
որ արծաթասէր է, եւ իր սքեմը վերածած է՝ գործի, անձնական շահի եւ
եկամուտի միջոցի…։
Հոգեւոր առաջնորդի առաքելութեան այս արդի, ժամանակակից
գիտակցութիւնը արդեօ՞ք ունին Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ
բարձրաստիճան եկեղեցականները, որոնք թեմեր գրաւելէ յետոյ, զբաղած
են «ծուխ»եր ալ գրաւելու եպերելի պայքարով, եւ չեն հսկեր՝
Առաջնորդարանի հրատարակութեանց ու աշխարհական լիբանանահայ
մամուլին մէջ լոյս տեսած հակաստուածեան ու սիոնական քարոզչութեան վրայ։ Իսկ Արեւելահայաստանի մէջ՝ չեն միջամտեր վերջ տալու
համար հոն տիրող ազգաքանդ երկբեւեռացումին ու հայրենակործան
հակառուսական արշաւին։
Յապաւումով
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Մանրապատումներ Նշանաւոր
Մարդոց Կեանքէն
Փրոֆ. Օշին Քէշիշեան

Հ

անրածանօթ մտաւորական Արշակ
Չօպանեան 1953ին Միջին Արեւելք
այցելեց եւ բնականաբար եկաւ նաեւ
Պէյրութ, Լիբանան։ Իմ ուսուցիչներէս
Գերսամ Ահարոնեան պատուիրեց որ շաբաթը երք անգամ Չօպանեանը Անթիլիաս
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարան տանիմ որպէսզի
հանդիպի Գարեգին Կաթողիկոս Յովսէփեանին, ազգային եւ եկեղեցական հարցերու մասին խօսին, նաեւ նարտի խաղան
միասին։ Հայրս ինքնաշարժ ունէր, ուստի
մեծագոյն հաճոյքով, հօրս արտօնութեամբ
Չօպանեանը Անթիլիաս կը տանէի։ 20 ամեայ
Գարեգին աբեղայ Սարգիսեանը (ապա
Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց) խնդրեց որ մեր
Պէյրութ վերադարձին մեզի միանար ամէն
անգամ։ Մօտաւորապէս կէս ժամ ճանապարհ էր եւ Գարեգին աբեղայ հանրակառքով
պիտի վերադառնար Անթիլիաս։ Երբ
հարցուցի թէ պատճառը ինչ էր այդքան
ճամբայ կտրելուն, բացատրեց որ Չօպանեանին հետ խօսիլը մեծագոյն պատիւ էր ու
մանաւանդ լաւագոյն առիթն էր զինք մօտէն
ճանչնալու:
***
Հալիուտի Ս. Կարապետ Եկեղեցւոյ հովիւը Տ.
Վարդան Թադեւոսեան 1981ի վերջին օրերուն
հեռաձայնեց որ աղջիկ մը եկած էր իր մօտ եւ
Անգլերէն կը խօսէր իսկ Տէր Հայրը այդ լեզուն
շատ չէր հասկնար որովհետեւ նոր էր եկած
Հայաստանէն։ Կ՛ուզէր որ հետը խօսէի։ Պեւըրլի
Հիլզի Ամերիկացի հովիւը հետս կապուած էր եւ
այդ աղջկան ուղարկած էր Ս. Կարապետ։
Աղջիկը Լուսի Սարոյեանն էր. Ուիլիըմ Սարոյեանի դուստրը որ իր հօր մահուան առիթով
հոգեհանգիստ կը խնդրէր եւ Ամերիկացի կրօնականը զինք ղրկած էր Հայկական Եկեղեցի։
Յայտնեցի որ քանի վայրկեանէն կը հանդիպիմ։
Մերժեց եւ ուզեց որ ինք առանձինը մնայ
եկեղեցւոյ մէջ։ Տէր հօր բացատրեցի Լուսիին
ուզածը։ Տէր հայրը եկեղեցիին դռները փակեր է
եւ հոգեհանգստեան արարողութիւնը լրիւ
կատարեր, նոյնիսկ Հայերէնով քարոզեր է,
հակառակ որ Լուսին Հայերէն չէր գիտեր եւ
արարողութեան ընթացքին լացեր էր, ըստ Տէր

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Սկիզբը Էջ 02
Իմաստասիրական այս կարգի մտասուզումներ կը գտնենք «Ալելուիա-Իննեակ
իմաստասիրական» գործին մէջ, ուր կը
դանդաղի բնազանցական նիւթերուն վրայ,
Անհունը, Բովանդակը, Աստուած, Հանքար,
Գեղեցիկը, Սէրը, Մահը, Աստուած, Հաստատութիւնը։ Կը տեսնէք, որ բոլորն ալ ... մեր
աշխարհէն դուրս ու հեռու հարցականնե՜ր

Հօր։ Յետոյ Լուսին ուզեր է 500 տոլար նուիրել,
եւ բնականաբար Տէր Հայրը մերժեր է եւ ըսեր է
«Նօ, նօ, Սարոյեան պիկ մէն, պատիւ կը բերէ
մեր ժողովուրդին եւ աշխարհին»։ Ես դուրսը կը
սպասէի։ Երբ եկեղեցիէն ելան, Լուսիին
բացատրեցի Տէր Հօր ըսածները։ Աւելի յուզուեցաւ։
         
***
Բանաստեղղծ Ժագ Յակոբեան տարիներ
առաջ ձայնասփիւռային յայտագիր մը ունէր
եւ օր մը Աստուծոյ արդարութեան մասին կը
խօսէր, եւ հեռաձայնեցի ու ըսի – «եթէ
Աստուած արդար է ինչու թուրքերին չի
պատժեր։» Երեկոյեան տուն գացի եւ տեսայ
որ Յակոբեան մեր տունը եկեր էր։ Հազիւ
տուն մտայ, քարոզ խօսեցաւ եւ ըսաւ
«Աստուած Թուրքին պիտի պատժէ վերը»:
Ինչպէս պիտի գիտնանք» ըսի, եւ կրկին
համոզեց որ անպայման պիտի պատժէ ...
***
ՀԲԸՄիութեան նախագահ Ալեք Մանուկեանին
տունը այցելութեան գացած էի՝ ճաշի հրաւիրեց
իր զբօսանաւին (yacht) վրայ։ Երբ հարցուցի թէ
ին՞չքան է արժէքը այդ զբօսանաւին, պատասխանեց – «ի՞նչ է, գնել կ՝ուզես», երբ ըսի թէ այդպիսի
միտք ունէի, ժպտելով ըսաւ – «Այսպիսի նաւ
ծախու առնելու տեղ, երեք հատ հայկական
դպրոց բաց ....»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Անծանօթներ ենք մենք իրար,
Եւ փողոցում հանդիպելիս
Ես չեմ տեսնում դէմքիդ վրայ
Քո ժպիտը այն լուսերիզ,
Որով գիտես դու ողջունել
Ծանօթներին քո բախտաւոր.
-Ես այդ թովիչ բախտը չունեմ,
Անծանօ՜թ ենք եւ հեռաւոր:
ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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2020
ՅՈՒԼԻՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

***
Հանրածանօթ երգչուհի Լուսինէ Զաքարեան Լոս Անճելըս հրաւիրուած էր երգահանդէսներ տալու, եւ իրեն տարինք
հիւրանոց, սենեակին դուռը բանալիին տեղ
կոճակներ կային եւ քանի մը թիւ արձանագրելով սենեակին դուռը կը բացուէր։ Այդ
թիւերը միայն ինք գիտէր, եւ թելադրեցինք
որ ծննդեան թուականը ընէր որպէսզի
յիշէր։ Քիչ մը ժամանակ առած էր նշելու
համար։ Երեկոյեան երբ վերադարձանք,
դուռը չկրցանք բանալ։ Գրասենեակ դիմեցինք եւ թուական մը տուաւ, որ իր ծննդեան
թուականէն հինգ տարի պակաս էր ...
Լուսինէն յիշեց ըրածը եւ ամչնալով խնդրեց
որ Վեհափառին տեղեակ չպահենք որ
ծննդեան թուականը խաբեր է....
եւ յաւիտենական անծանօթներ են, իրենց
խորհուրդով եւ մշուշով ծանր, անմարսելի,
գրականէն անդին տարողութեամբ մը։ Այս գործի
երկրորդ տպագրութեան մէջ՝ աւելցուցած է
տասներորդ նիւթ մը։
Հոգեկանութիւն եւ նիւթականութիւն, «իննեակ
իմաստասիրական»ն ալ վերածելով «տասնեակ
իմաստասիրական»ի։
Ըսենք, որ այսօր ճամաղ կը թուին մեզի
խորհրդածական այդ էջերը, իրենց լեզուով ալ
ծանրագնաց, գէշ բացատրուած եւ շփոթ։
Թարգմանական բազմաթիւ գործեր եւ էջեր ունի,
ընդհանրապէս գրաբար կամ գրաբարախառն։

ԿԱՐԵՆ ՕՀԱՆԵԱՆ
(1981)
«Պատեր 2»
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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
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Օդակայանի Բացումը Որոշ Ուրախութիւն Պարգեւեց
Սկիզբը Էջ 01
Առաջին ճամբորդները անշուշտ
ընտանեկան միացումներու հետ
կապուած ճամբորդութիւններ են,

որոնց միջոցաւ մարդիկ չորս ամսուայ
դադարէ ետք պիտի կարենան
վերամիանալ իրենց ընտանեկան
պարագաներուն:

Տաշիր Հիմնադրամը 300 Հազար Տոլար
Նուիրաբերած Է Հայաստանի Շտապ Օգնութեան
Ծառայութեան Աշխատակիցներուն
Սկիզբը Էջ 02
Ս.թ. Մարտ 18-էն սկիզբ առած
համահայկական
«COVID-19
Հայաստան. միասին յաղթահարենք համաճարակը» դրամահաւաք–արշաւը կ՝իրականացուի
ՀՀ նախագահի, ԱՀ նախագահի, սփիւռքի գլխաւոր յանձնակատարի
գրասենեակի,
ՀՀ
առողջապահութեան նախարարութեան եւ ՀՀ արտաքին գործոց
նախարարութեան հետ սերտ
համագործակցութամբ։
Ընդհանուր առմամբ, արդէն հաւաքագրուած է 770,000 ԱՄՆ տոլար,
որմէ շուրջ 600 հազարը արդէն
ուղղուած է մեծածաւալ բժշկական
պարագաներ եւ սարքեր առնելուն,
շտապ օգնութեան անձնակազմի
նիւթական աջակցութեան, Երեւա-

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Էյպէզի նահատակներուն ու Էյպէզի հին ու նոր ննջեցեալներուն հոգւոյն
համար հոգեհանգստեան պաշտօն եւ յիշատակի պաշտամունք պիտի
կատարուի Կիրակի, 5 Յուլիս 2020-ին, հետեւեալ եկեղեցիներուն մէջ:
- Զալքայի Հայ Կաթողիկէ Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, առաւօտեան ժամը
10:30-ին:
- Պուրճ Համուտի Նոր Ատանայի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ,
յաւարտ Ս. պատարագի
- Յիշատակի պաշտամունք պիտի կատարուի Ամանոսի Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ եկեղեցւոյ մէջ, առաւօտեան ժամը 10:00-ին:
Կը հրաւիրենք բոլոր համաքաղաքացիները իրենց մասնակցութիւնը
բերելու սոյն եկեղեցական հոգեպարար արարողութեանց, յարգելու
իրենց նահատակներուն եւ հին ու նոր ննջեցեալներուն խնկելի
յիշատակը:
Էյպէզի Հայրենակցական Միութեան Վարչութիւն
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նի եւ մարզերու կարիքաւոր
ծերերուն ամենամսեայ սնունդի
մատակարարման, ինչպէս նաեւ
բազմաթիւ
հայրենակիցներու Հայաստան վերադարձին։
Միեւնոյն ժամանակ արտերկրէն
եղած են մեծածաւալ նուիրատւութիւններ ապրանքի տեսքով,
որոնք փոխանցուած են առողջապահութեան նախարարութեան։
Դրամահաւաք-արշաւին ընթացքին
կը շարունակէ ընդլայնուիլ նաեւ
համահայկական
ցանցը,
կը
ստեղծուին նոր համագործակցութիւններ թէ՛ Հայաստանի եւ թէ՛
Սփիւռքի տարբեր կազմակերպութիւններու հետ։
Համահայկական այս կարեւոր
շարունակական ձեռնարկին կրնաք
միանալ հետեւեալ յղումով՝ www.
himnadram.org»։

Լրատուութեան Գործընկեր
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