
Երէկ Իրանէն եկող օդանաւ մը եւս վայրէջք կատարեց Ռաֆիք Հարիրիի 
անուան Պէյրութի  միջազգային օդակայանին մէջ հակառակ քորոնա ժահրին 
հետ կապուած մտահոգութիւններու:
Ըստ աղբիւրներուն օդանաւը վայրէջք կատարեց առաւօտեան ժամը 9ին: 
Օդանաւին մէջ կային 218 ճամբորդներ: Առողջապահութեան նախարա-
րութեան կողմէ նշանակուած բժիշկներ բարձրացան օդանաւ քննութիւններ 
կատարելու համար: Կատարուած քննութիւններու արդիւնքով, քորոնայէ 
վարակուած ճամբորդ չկար:

Շաբաթասկիզբին շուկայի վրայ մէկ տոլարի արժէքը կայուն մնաց 2450 – 
2480 լ.ո, սահմաններուն մէջ սեւ շուկայի սակագինով:  
Նախորդ Չորեքշաբթի օրուընէ ի վեր այս սակագինը գրեթէ անփոփոխ է 
հակառակ անոր բարձր ըլլալուն համեմատած պաշտօնական գինին հետ:

Աշխարհով մէկ արագօրէն տարածուող Քորոնա ժահրը հասաւ  Քուէյթ։
Այս մասին կը հաղորդէ «Արեւելք»ը յղում կատարելով MTV կայանը, որ իր 
կարգին յղում կատարած էր քուէյթեան  տեղական աղբիւրներու։
Ըստ նոյն աղբիւրին մահացու ժահրէն վարակակիրներն են քուէյթցի  երեք  
քաղաքացիներ, որոնք  վերջերս   այցելած էին Իրան։
Կը նշուի նաեւ, որ հիւանդներ այցելութիւն տուած էին Իրանի Մաշհատ 
քաղաքը։

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան ստորագրած 
է հրամանագիր, որուն համաձայն` Զօրավար Կարէն Աբրահամեանը 
ազատուած է Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար–
պաշտպանութեան բանակի հրամանատարի պաշտօնէն:
Նախագահ Սահակեանի ստորագրած մէկ այլ հրամանագիրով` զօրա-
վար Ջալալ Յարութիւնեանը նշանակուած է Արցախի Հանրապետութեան 
պաշտպանութեան նախարար–պաշտպանութեան բանակի հրամանատար` 
ազատուելով Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի 
հրամանատարի առաջին տեղակալ-շտաբի պետի պաշտօնէն:

Քորոնա ժահրի կանխարգիլման յանձնաժողովի նիստին որոշում առնուած է 
երկու շաբաթով  դադրեցնել Իրանի հետ ցամաքային հաղորդակցութիւնը։ Այս 
մասին ֆէյսպուքի իր էջին վրայ գրած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը։
Նիստին որոշուած է.
1. Երկու շաբաթով դադրեցնել ցամաքային հաղորդակցութիւնը Իրանի 
Իսլամական Հանրապետութեան հետ:
2. Օդային հաղորդակցութեան նկատմամբ կիրառել ոչ ամբողջական սահ-
մանափակումներ:
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Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Իրանէն եկող Օդանաւ մը Եւս Վայրէջք 
Կատարեց Պէյրութի Մէջ Հակառակ Քորոնա 
Ժահրի Հետ Կապուած Մտահոգութիւններու

Ջալալ Յարութիւնեանը Նշանակուած է Արցախի 
Պաշտպանութեան Բանակի Հրամանատար

Հայաստանը Իրանի Հետ Երկու Շաբաթով Կը 
Դադրեցնէ Ցամաքային Հաղորդակցութիւնը

Լիբանանեան Թղթոսկին Համեմատաբար Կայո՞ւն

Քուէյթի Մէջ Եւս Արձանագրուեցաւ Քորոնայով 
Վարակուողներու Պարագաներ
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Յարութիւն Թիրեաքեան 

Յարութիւն Թիրեաքեան (25 
Փետրուար, 1845, Թալաս - 1919, 
Նիւ Եորք, ԱՄՆ) բժիշկ, բանասէր, 
թարգմանիչ, հայագէտ, արեւե-
լագէտ, մշակութային գործիչ։
Յ. Թիրեաքեան ծնած է 1845-ին. 
Կեսարիոյ նահանգի Թալաս գիւղին 
մէջ (Օսմ. Կայսրութիւն)։ Ուսումը 
ստացած է Փարիզի բժշկական 
համալսարանին մէջ՝ աւարտելով 
1878-ին։ Վերադառնալով Կ. Պոլիս, 
աշխատած է իբրեւ գլխաւոր 
բժիշկ տեղւոյն հիւանդանոցներէն 
մէկուն մէջ, նաեւ ծաւալելով 
հան-րային գործունէութիւն, 
որուն պատճառով 1890-ին ձեր-
բակալուած է։ Օսմանեան կայսը-
րութեան մէջ տեղի ունեցող 
քաղաքական հալածանքներուն 
պատճառով, 1896-ին տեղափոխ-
ւած է Պարսկաստան, ուր նշա-
նակուած արքունի բժիշկ։ 1907-
ին փոխադրուած է Միացեալ 
Նահանգներ, հաստատուելով Նիւ 
Եորքի մէջ։ Մահացած է Նիւ Եորք՝ 
1919-ին, 73 տարեկան հասակին։ 
Անոր աշխատութիւնները յետմահու 
հրատարակած է որդին՝ Միհրդատ 
Թիրեաքեանը։
Իր բժշկական ասպարէզին զու-
գահեռ, Թիրեաքեան ծանօթացած 
է բազմաթիւ դասական եւ հին 
արեւելեան, ինչպէս նաեւ ժամա-
նակակից եւրոպական լեզունե-
րու։ Ան տիրապետած է թրքերէ-
նին, անգլերէնին, ֆրանսերէնին, 
պարսկերէնին, հին լեզուներէն՝ 
գրաբարին, հին յունարէնին, 
լատիներէնին, հին եւ միջին 
պարսկերէնին, ծանօթացած է 
սանսկրիտին։ Լեզուական խոր 
գիտելիքները մեծ արժէք կու տան 
անոր աշխատանքներուն։
Թիրեաքեան, բացի իր գիտական 
ուսումնասիրութիւններէն (հայերէ-
նի, ինչպէս եւ պահլաւերէնի ոլորտին 
մէջ), կատարած է շարք թարգմա-
նութիւններ, որոնց շնորհիւ հայ 
ընթերցողը կարելիութիւնը ունե-
ցած է ծանօթանալու զանազան 
պահլաւական բնագիրներու։ 
Թիրեաքեանի թարգմանութիւն-
ներուն բնորոշ յատկանիշն է 
հայկական եւ միջին-պարսկա-
կան բառապաշարի նմանու-
թիւնը ցոյց տալու ձգտումը, որուն 
պատճառով հայկական բառերը, 
որոնք ժամանակի ընթացքին 
փոխած են իրենց իմաստը, 
յաճախ կ՚օգտագործուին արդէն 
անհասկնալի դարձած՝ հինցած 
իմաստով, ինչ որ կը դժուարացնէ 
անոնց իմաստի ըմբռնումը եւ կը 
նուազեցնէ արժէքը։
Թիրեաքեանի գիտական աշխա-
տութիւնները հիմնականին նուիր-
ւած են հայ-իրանական լեզուա-
կան առնչութիւններու ուսումնա-
սիրութեան եւ համեմատական 
լեզուաբանութեան։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ.
Ծայրագոյն Պատրիարք Եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Ուղերձը

Մեծ Պահքի Առիթով

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ,
Մուտք ենք գործում Մեծ Պահքի 
շրջան, որը աղօթքի, խոկման 
ու ներհայեցողութեան առանձ-
նակի ժամանակամիջոց է։ 
Այս օրերին մեր ներաշխարհը 
պայծառանում ու զօրանում է 
սուրբգրային ընթերցումներով, 
հոգեշահ պատգամներով, որ 
փոխանցում են Մեծ Պահքի 
կիրակիների խորհուրդները։ 
Քրիստոնեաներիս համար Մեծ 
Պահքը իւրայատուկ հոգեւոր 
ճամփորդութիւն է, որպէսզի մեր 
կենցաղավարութեանը անդրա-
դարձով, մարդկային մեր էու-
թեան քննութեամբ, հոգեպէս 
նորոգուած ու բարեպաշտ ընթաց-
քով արժանի դառնանք տէրու-
նապարգեւ փրկութեան բաղձալի 
պարգեւին: Առաքեալը պատուի-
րում է ընթանալ Աստծոյ կամ-
քի համաձայն` «ապրելու համար 
Տիրոջն արժանի եւ ամէն ինչում 
Նրան հաճելի ձեւով, բոլոր բարի 
գործերում պտղաբեր լինելու» 
(Կող. Ա 9-10):
Խորհրդաշատ այս ժամանա-
կաշրջանը, սիրելի զաւակներ 
Մեր, լաւագոյն առիթն է վերս-
տին ամրապնդելու միմեանց հան-
դէպ սէրն ու յարգանքը, լաւա-
գոյն առիթն է զօրացնելու մեզա-
նում հանդուրժողականութեան 
ու փոխըմբռնման ոգին՝ մեր 
մտահայեացքի առջեւ ունենա-
լով Սուրբ Գրքի պատգամը, որ 
եղբայրսիրութիւնը դէպի Աստուած 
օրհնեալ ճանապարհն է (հմմտ. 
Ա Հովհ. Դ 20-21): Եղբայրսի-

րութեամբ պիտի զօրացնենք 
մեր միասնականութիւնը Հայրե-
նիքում եւ Սփիւռքում, ազգային եւ 
ներեկեղեցական մեր կեանքում 
հաստատենք փոխհասկացութեան 
ու գործակցութեան ոգին եւ առ 
Աստուած ապաւինութեամբ կեր-
տենք արդար ու լուսաւոր գալիքը 
մեր ժողովրդի: Արդարեւ, սէրը քրիս-
տոնէական առաքինութիւնների 
բարձունքն է։ Տէրունապատուէր այս 
սէրն է ազգային ու հայրենական 
անդաստանում, ընտանեկան ու 
հասարակական կեանքում խաղա-
ղութեան ու բարօրութեան ապա-
հովման լաւագոյն գրաւականը: 
Մեր յորդորն ենք բերում մեր Սուրբ 
Եկեղեցու հաւատաւոր, սիրեցեալ 
զաւակներիդ՝ Մեծ Պահքի կարե-

ւոր այս շրջանն անցկացնելու 
աղօթքով, պահեցողութեամբ 
ու խոկումներով, մասնակցելու 
մեր եկեղեցիներում կատարուող 
սրբազան արարողութիւններին, 
զօրացնելու միմեանց հանդէպ 
կամեցողութեան ոգին, առատաց-
նելու բարի գործերը, որպէսզի 
առաւել շէնանայ ու պայծառանայ 
մեր կեանքը Աստուածաշնորհ 
օրհնութիւններով: Մեր աղօթքը 
առ Աստուած բարձրացնենք 
Մերձաւոր Արեւելքում, մասնաւո-
րապէս Լիբանանում, Սիրիայում 
եւ Իրաքում բնակուող մերազնեայ 
զաւակների՝ մեր  եղբայրների ու 
քոյրերի եւ բոլոր ժողովուրդների 
համար, ովքեր տարիներ շարու-
նակ ապրում են պատերազ-
մական դժուարութիւնների եւ 
քաղաքական ալեկոծութիւնների 
մէջ:
Երկնաւոր Տիրոջ օրհնութեան 
հայցով մաղթենք խաղաղութիւն 
աշխարհին, մարդկանց սրտերին, 
խաղաղութիւն մեր հայրենիքին 
ու մեր ժողովրդին, ինչպէս եւ՝ 
հաւատքի, հոգեւոր կեանքի պայ-
ծառութիւն, առաջընթաց ու զօրա-
ցում աշխարհասփիւռ ազգիս 
հայոց։
Թող մեր Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի 
սէրն ու ողորմութիւնը միշտ լինեն 
մեզ հետ եւ ամէնքի. ամէն։ 

Օրհնութեամբ՝

ԳԱՐԵԳԻՆ Բ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ 

ՀԱՅՈՑ

Հայաստանը Իրանի Հետ Երկու Շաբաթով Կը Դադրեցնէ Ցամաքային 
Հաղորդակցութիւնը

Ատրպէյճանի Կրակոցէն Հայ Զինուոր Մը Վիրաւորուած է

3. Իրանի Իսլամական Հանրապե-
տութեան հետ բեռնափոխադրում-
ները իրականացնել առանց սահ-
մանափակումներու, կիրառելով 
վարորդներու նկատմամբ յատուկ 
հսկողութիւն։
4. Որեւէ սահմանափակում չկիրա-
ռել Հայաստանի Հանրապետու-
թեան եւ Իրանի Իսլամական Հան-
րապետութեան քաղաքացիներու` 

հայրենիք վերադառնալու համար:
5. Երկու շաբաթուան ընթացքին 
բարեկամ Իրանի Իսլամական 
Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հետ ըլլալ սերտ հաղոր-
դակցութեան մէջ, ամբողջացնել 
տեղեկութիւնները Իրանի մէջ Քորո-
նա ժահրի տարածման ծաւալներու 
վերաբերեալ` յետագայ ընելիքները 
ճշգրտելու համար:
6. Կառավարութիւնը քիչ անց 
հեռակայ նիստով պիտի կայացնէ 

համապատասխան որոշումը, որ 
ուժի մէջ կը մտնէ հրապարակման 
պահէն:
Հարկ կը համարեմ արձանագրել, 
որ Հայաստանի մէջ Քորոնա ժահ-
րով վարակուած չկայ եւ յոյս ունիմ` 
չունենանք: Հայաստանը ունի 
բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական 
եւ մասնագիտական աղբիւրները 
Քորոնա վարակի ճշգրիտ ախտո-
րոշման համար:

Փետրուար 23-ին ատրպէյճանա-
կան զինուած ուժերու ստորաբա-
ժանումները կրակ բացած են ՀՀ 
ԶՈՒ ստորաբաժանումներու մար-
տական դիրքերու ուղղութեամբ, 

որու հետեւանքով հայ զինուոր մը 
վիրաւորուած է: Այդ մասին ֆէյսպու-
քի իր էջին վրայ յայտնած է ՊՆ 
խօսնակ Արծրուն Յովհաննիսեան:
«Վիրաւորումը թեթեւ է, անոր 

կեանքին վտանգ չի սպառնար: 
Հայկական Զինուած ուժերու ստո-
րաբաժանումներու պատասխան 
կրակէն ետք ադրբեջանական կրակը 
դադրած է»,- կը գրէ Յովհաննիսեան:
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Մեծ Պահքի այս առաջին օրերուն, Կաթողիկոսարանի Քրիս-
տոնէական Բաժանմունքը հետեւեալ հարցազրոյցը ունեցաւ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին հետ, որպէսզի մեր ժողովուրդը 
հաղորդ պահէ հոգեւոր կեանքին առնչուած Նորին Սրբութեան 
մտածումներուն ու թելադրութիւններուն։

“Հոգեւոր Կեանքի Վերանորոգումը Հրամայական Է”
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

1) Ուրախ ենք Վեհափառ Հայր, ու մեծապէս շնորհակալ որ Մեծ Պահոց 
շրջանը Ձերդ Սրբութեան հետ մեր ունեցած ներկայ հարցազրոյցով 
կը բացուի։ Մեծ Պահքը հոգեւոր կեանքի վերանորոգման առիթ է։ 
Ի՞նչ կը հասկնանք հոգեւոր կեանք ու հոգեւոր արժէք ըսելով։ 
Նախ, ի՞նչ կը հասկնանք արժէք ըսելով։ Արժէքը կը մատնանշէ երեւոյթ մը, 
խորհրդանիշ մը, իտէալ մը, դէպք մը, երազ մը, որ խտացումն է անհատի 
մը, կրօնի մը  կամ ազգի մը հարազատ մտածումներուն ու ձգտումներուն, 
անոր ինքնաճանաչման ու էութեան, հունաւորելով անոր կեանքի ճամբան, եւ 
որոշակի նպատակ տալով անոր կեանքին։ Հետեւաբար, այն անհատը, կրօնը 
կամ ազգը, որուն կեանքը դատարկ է արժէքներէ, փաստօրէն կը դառնայ 
անբովանդակ, անդիմագիծ ու աննպատակ գոյութիւն։ Մարդկային կեանքի 
զանազան բնագաւառներուն առնչուած արժէքներ գոյութիւն ունին, ինչպէս 
հոգեւոր, բարոյական, իմացական, քաղաքական եւլն.։ Աստուածաշունչն է մեր 
հոգեւոր արժէքներուն աղբիւրը եւ որպէս քրիստոնեայ ազգ՝ մեր արժէքներու 
համակարգին հիմքը։ Հոգեւոր արժէքներու գանձարանին կը պատկանին 
նաեւ աստուածաշնչական արժէքները իրենց կեանքին մէջ ապրած ու 
վկայած մեր սուրբերուն ու եկեղեցւոյ հայրերուն վարքն ու հոգեմտաւոր 
ստեղծագործութիւնը, ինչպէս նաեւ՝ մեր ազգին ու եկեղեցւոյ կեանքին 
առնչուած նշանակալից երեւոյթներ ու դէպքեր, օրինակ, Լուսաւորչի հոգեւոր 
յեղափոխութիւնը, Մաշտոցի հոգե-իմացական զարթօնքը, Վարդանանց 
իմացեալ մահը եւ անոնցմէ ճառագայթող արժէքները ու իտէալները։ Իսկ 
ի՞նչ կը հասկնանք հոգեւոր կեանք ըսելով։ Ընդհանուր բացատրութեամբ 
հոգեւոր կը նկատուի այն կեանքը, որուն առանցքը ու շրջագիծը առաւելաբար 
հոգեւոր արժէքներն են. այլ խօսքով՝ հոգեւոր արժէքներով ապրուած ու 
շաղախուած կեանքը։ Քրիստոսի հետեւելու որոշումը առած ոեւէ անձի 
կեանքը, բնականաբար, հոգեւոր կեանք պէտք է ըլլայ՝ Քրիստոսի աշխարհ 
բերած արժէքներով զսպանակուած ու իմաստաւորուած։ Քրիստոնեայ 
մարդուն կեանքը որքանո՞վ հոգեւոր է. սա այլ հարց է։ Տակաւին անցեալ 
շաբաթ նշեցինք Սրբոց Ղեւոնդեանց եւ Վարդանանց տօները։ Յիշենք անոնց 
պատասխանը Յազկերտին.- քրիստոնէական հաւատքը հագուստ չէ որ 
փոխենք, այլ մեր մորթին գոյնն է. այլ խօսքով՝ մեր ինքնութիւնը։ Արդ, մեր 
ինքնութիւնը կազմող արժէքները ու ճշմարտութիւնները պէտք է ապրիլ՝ 
կեանքի, գործի ու նպատակի վերածել։ 

2) Վեհափառ Տէր, ի՞նչ կապ կը տեսնէք հոգեւորին ու ազգայինին, 
հոգեւոր դաստիարակութեան ու հայեցի դաստիարակութեան միջեւ։ 
Հոգեւորը կարելի չէ անջատել մարդկային կեանքի միւս տարածքներէն 
կամ մարզերէն։ Աստուծոյ Որդին մարդացաւ մարդուն մէջ ապականած 
կեանքը մաքրելու ու ճշմարիտ մարդը վերականգնելու համար։ Քրիստոս 
մարդերէն, ընկերութենէն հեռու չ’ապրեցաւ. ընդհակառակը, իր առաքելու-
թեան բոլոր հանգրուաններուն, մարդը իր շրջապատով ու երկրաւորը իր 
ապականութեամբ մնայուն ներկայութիւն դարձան,  որպէսզի Քրիստոս 
կարենայ զանոնք իր երկնային արժէքներով շաղախել։ Հետեւաբար, 
կարելի չէ բաժանման գիծեր հաստատել հոգեւորին ու ոչ-հոգեւորին միջեւ։ 
Արեւմուտքի մէջ կատարուած բաժանումները իրաւական ու ձեւական են, ոչ 
գոյութենական։ Միաստուածեան կրօնները կը մերժեն նման բաժանումներ։ 
Նայեցէք քրիստոնէութեան պատմութեան հոլովոյթին։ Քրիստոնէութիւնը 
մուտք գործելով ազգերու կեանքին մէջ իւրացուց տուեալ ազգի ընկերային, 
մշակութային, ազգային տարրերը, կերպերը, աւանդութիւնները լայն չափով 
նոյնանալով ազգին հետ։ Կրօն եւ ազգ նոյնացումը աւելի շեշտակի էր 

մեր ազգի պարագային։ Յաճախ շեշտած եմ, թէ քրիստոնէական կրօնքը 
ընդունելով հայութիւնը քրիստոնէացաւ ու քրիստոնէութիւնը հայացաւ մեր 
կեանքէն ներս։ Պահելով հանդերձ իրենց իւրայատուկ նկարագիրը, անոնք 
դարձան մէկ ու համապարփակ ինքնութիւն։ Հայ կեանքէն ներս կարելի չէ 
հոգեւորը հասկնալ առանց ազգայինին, եւ՝ փոխադարձաբար։ Այսպէս եղած 
է մեր կեանքի ճանապարհը ու մեր պատմութեան ընթացքը։ Երբ կ’ըսենք 
“ազգային եկեղեցի”, լոզունգ չէ սա, այլ հարազատ բնորոշումը ազգային գոյն 
ու նկարագիր ստացած - սակայն առանց եկեղեցւոյ ինքնութիւնը կազմող 
հիմնական տարրերէն հեռացած - մեր եկեղեցւոյ։ Արդ, հոգեւորին ու ազգայի-
նին միջեւ տարանջատում կատարելը ճիշդ մօտեցում չէ։ Անոնք իրարու հետ 
սերտօրէն ընդելուզուած են։ Կարելի չէ հոգեւորը ապրիլ, առանց ազգայինին, 
եւ՝ փոխադարձաբար։ Հարցումի երկրորդ բաժնին անդրադառնալով, կ’ուզեմ 
նոյն մօտեցումը կրկնել։ Ինչպէս մեր մտածելակերպին, գործելակերպին ու 
կենցաղակերպին մէջ տարանջատում չի կրնար ըլլալ հոգեւորին ու ազգայինին 
միջեւ, նոյնպէս նաեւ՝ դաստիարակութեան։ Նման մօտեցում խոտոր կը 
համեմատի մեր ըմբռնումներուն, մեր ինքնութեան ու մեր պատմութեան հետ։ 
Երբ մարդակերտում կամ հայակերտում կ’ըսենք, կը հասկնանք միաժամա-
նակ հոգեւոր ու հայեցի դաստիարակութիւն։ Չենք կրնար, իրաւունք չունինք, 
մեր հոգեւոր արժէքներէն հեռու հայեցի դաստիարակութիւն ջամբել։ Նոյնպէս, 
կարելի չէ կրօնական դաստիարակութիւն ջամբել հեռու մեր ազգային 
արժէքներէն։ 

3) Վեհափառ Տէր, եկեղեցւոյ մեր պատկանելիութիւնը ու եկեղեցւոյ 
կեանքին մասնակցութիւնը անհրաժեշտութի՞ւն է հոգեւոր կեանք 
ապրելու համար։
Կ’ուզեմ անդրադառնալ երկու բառերու՝ պատկանելիութիւն եւ մաս-
նակցութիւն։ Արեւմտեան քրիստոնէութեան մէջ վերջին տասնամեակնե-
րուն մտածողութիւն մը սկսած է տեղ գտնել, որուն համաձայն, յստակ 
տարբերութիւն ու նաեւ բաժանում մը կը դրուի պատկանելու ու հաւատալու 
միջեւ։ Կ’ըսուի, թէ հաւատալու համար նախապայման չէ պատկանիլը. 
այլ խօսքով՝ եկեղեցւոյ անդամ ըլլալը անհրաժեշտ չէ քրիստոնեայ ըլլալու 
եւ հաւատալու համար։ Այս մասին անդրադարձած եմ անգլերէն լեզուով 
գրուած գիրքերուս մէջ։ Հոս կ’ուզեմ հակիրճ կերպով ըսել, որ նման մօտեցում 
պարզապէս հերետիկոսութիւն է, նոր օրերու աղանդաւորական շարժումնե-
րու ուսուցումներուն մաս կազմող։ Քրիստոնեայ ըլլալ կը նշանակէ Քրիստոսի 
հաւատալ. չմոռնանք Քրիստոսի խօսքը՝ ով որ ինծի կը հաւատայ, ետեւէս 
թող գայ։ Քրիստոսի ետեւէն երթալ կը նշանակէ եկեղեցւոյ պատկանիլ, 
որովհետեւ եկեղեցին Քրիստոսի խորհրդական մարմինն է՝ Քրիստոսի 
առաքելութիւնը շարունակող։ Արդ, եկեղեցւոյ պատկանելիութենէն դուրս 
կարելի չէ քրիստոնեայ ըլլալ։ Թէ իւրաքանչիւր քրիստոնեայ որքանո՞վ 
կ’արժեւորէ իր պատկանելիութիւնը, սա ուրիշ հարց է։ Իսկ ի՞նչ կը հասկնանք 
մասնակցութիւն ըսելով։ Եկեղեցւոյ պատկանիլ կը նշանակէ մասնակցիլ 
եկեղեցւոյ կեանքին, ինչպէս աշակերտը կը մասնակցի դպրոցի կեանքին, կամ 
կազմակերպութեան մը անդամը այդ կազմակերպութեան գործունէութեան։ 
Այլապէս, եկեղեցւոյ մեր պատկանելիութիւնը կը դառնայ անուանական։ 
Արեւմտեան աշխարհին մէջ, ոմանք կը կարծեն, որ եկեղեցւոյ անդամատուրք 
վճարելով եկեղեցւոյ իրենց պատկանելիութիւնը կը հաստատեն ու այս 
ձեւով մասնակցած կ’ըլլան եկեղեցւոյ կեանքին։ Դժբախտաբար, նոյն 
մտայնութիւնը սկսած է տեղ գրաւել նաեւ արեւմտեան երկիրներու մէջ 
հաստատուած մեր ծխային եկեղեցիներէն ներս։ Սա սխալ մօտեցում է։ 
Եկեղեցւոյ մեր պատկանելիութիւնը պէտք է գործնապէս արտայայտենք 
մասնակից դառնալով եկեղեցւոյ կեանքին։ Կ’ուզեմ նաեւ աւելցնել, թէ 
ոմանք կը կարծեն, որ իրենք արդէն հոգեւոր կեանք կ’ապրին հետեւաբար 
եկեղեցւոյ համայնական կեանքին մասնակցելու կարիքը չեն զգար։ Այլ 
սխալ մը։  Կ’ողջունեմ բոլոր անոնք, որոնց կեանքին մէջ շեշտուած են 
հոգեւոր արժէքները։ Սակայն, անոնք պէտք չէ մտածեն, թէ կարիքը չունին 
եկեղեցւոյ, թէ արդէն փրկուած են, եւ անհրաժեշտութիւնը չեն տեսներ 
եկեղեցւոյ քարոզչութեան ու առաքելութեան։ Ոեւէ քրիստոնեայ իրաւունք 
չունի ինքզինք կատարեալ քրիստոնեայ նկատելու, փրկուած անձ համարելու. 
Աստուած է մեր բոլորին դատաւորը։ Մենք բոլորս մեր մկրտութեամբ ուխտած 
ենք Քրիստոսի հետեւել. մեր կեանքը հաւատքի ուխտագնացութիւն է։ Մեր 
հաւատքի երթի ընթացքին կրնանք սխալիլ, մոլորիլ ու մեղանչել։’ Ճշմարիտ 
քրիստոնեան այն է, որ կը խոստովանի իր մեղքերը, կ’ապաշխարէ եւ կը 
շարունակէ իր հաւատքի երթը, միշտ եկեղեցւոյ կեանքի շրջագծէն ներս։ 

4) Վեհափառ Տէր, բնականաբար եկեղեցին հոգեւոր կառոյց է։ Ուստի, 
միայն հոգեւորի՞ սահմաններուն մէջ պէտք է մնայ իր առաքելութիւնը։ 
Նախ կ’ուզեմ կարեւորութեամբ շեշտել, թէ այո° եկեղեցին կառոյց ունի, 
սակայն կառոյց չէ իր էութեամբ։ Եկեղեցին առաքելութիւն է։ Այս ծիրէն ներս 
ու այս հայեցակէտով հարկ է դիտել ու արժեւորել եկեղեցւոյ առնչուած որեւէ 
երեւոյթ կամ խնդիր։ Եկեղեցւոյ առաքելութիւնը Քրիստոսի առաքելութեան 
շարունակութիւնն է։ 
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Մասնակցութեամբ Ազգային Վարժարաններուն
Վարդանանց Ճակատամարտը Պայքարն Էր Ազգային 

Արժանապատուութեան Եւ Խիղճի Ազատութեան»
Հաստատեց Վիգէն Աւագեան

Լիբանանահայ Կեանք

Կազմակերպութեամբ Ազգային 
իշխանութեան Ուսումնական խոր-
հուրդին եւ մասնակցութեամբ 
Ազգային վարժարաններու աշա-
կերտութեան չորեքշաբթի, 19 
փետրուար 2019-ին կէսօրէ առաջ 
ժամը 11:30-ին, «Երջօ Սամուէլեան-
Եռագոյն» սրահին մէջ տեղի ունե-
ցաւ Վարդանանց ճակատամարտին 
նուիրուած ձեռնարկ:

Լիբանանի եւ Հայաստանի քայ-
լերգներու ունկնդրութենէն ետք 
բացման խօսքը արտասանեց 
օրուան հանդիսավար, Ազգային 
Եղիշէ Մանուկեան վարժարանի 
աշակերտ Քրիստ Դարբինեան: Ան 
նկատել տուաւ, որ այսօր տօնն է 
հայ ժողովուրդի հոգեւոր եւ ազգա-
յին փրկութեան, յաղթութեան, մեր 
ազգին մեծագոյն հերոսներուն՝ Վար-
դանանց հերոսներուն, նաեւ տօնն է՝ 
հպարտութեան, քաջալերանքի եւ 
յարատեւումի։
Այնուհետեւ Ազգային Միացեալ 
վարժարանի աշակերտները ներ-
կայացուցին «21-րդ դարու քաջ 
Վարդանը մեզ կ՛այցելէ» խորագիրը 

կրող կենդանի պատկեր մը, որուն 
ընդմէջէն մեկնաբանեցին «Գողթնի 
քնարք» եւ «Մենք քաջ Վարդանի 
զաւակներն ենք» երգերը։
Օրուան պատգամը փոխանցեց 
«Վանայ Ձայն»-ի տնօրէն Վիգէն 
Աւագեան։ Ան ըսաւ, որ սովորու-
թիւն է Վարդանանցին խօսիլ Վար-
դան Մամիկոնեանի եւ գործակից 
նախարարներուն մասին, ներկա-
յացնել պատմական դէպքը եւ անոր 
նշանակութիւնը մեր կեանքին մէջ 
աւելցնելով, որ այսօր, սակայն, 
դերերը պիտի շրջուին եւ Վարդանն 
է, որ պիտի խօսի մեզի եւ ըսէ, թէ 
Աւարայրէն 1569 տարի ետք, ի՞նչ կը 
սպասէ ան մեզմէ։
«Վարդան մեզի պիտի յիշեցներ, որ 
ինք եւ մնացեալ նախարարները 
հայութեան թշնամիին դէմ դրին, 
որպէսզի հայ մարդը օտարի լուծի 
տակ չապրի, Լուսաւորիչի հաւատ-
քէն եւ Սահակ-Մեսրոպի մշակոյթէն 
չհրաժարի։ Անոնք դէմ դրին խաչով 
ու սուրով՝ հաւատքով ու կռիւով։ 
Վարդանը հարց պիտի տար մեզի, 
թէ դարեր ետք, այսօր ի՞նչպէս դէմ 
կը դնենք մեր թշնամիներուն, ո՞ւր 
են մեր զէնքերը։ Ինչո՞ւ շատեր կը 
հրաժարին դէմ դնելու գաղափարէն, 
ինչո՞ւ կը նահանջեն, ինչո՞ւ տեղի կու 
տան եւ կը հեռանան իրենք ազգա-
յին ինքնութենէն եւ արմատներէն» 
ըսաւ Աւագեան նշելով, որ Վար-
դան Մամիկոնեան եւ զինակիցները 
ո՛չ թշնամիին սուրէն  վախցան, 
ո՛չ ալ հուրէն, որովհետեւ անոնք 
համոզուած էին, որ արդար էր 
իրենց պայքարը, քանի որ կը մղուէր 
ազգային արժանապատուութեան 
եւ խիղճի ազատութեան համար։ 
Վարդանանք կամք ունէին ո՛չ ըսե-
լու թշնամիին, որովհետեւ գիտէին, 
որ «այո՛»-ն մահ է, իսկ «ո՛չ»-ը՝ 
անմահութիւն։ 
«Վարդանանք յաղթեցին, որովհետեւ 
թշնամին չկարողացաւ Հայաստանը 
ջնջել աշխարհի երեսէն։ Չյաջողե-
ցաւ հայութիւնը ձուլել եւ կրօնափոխ 
դարձնել։ Վարդանանք յաղթեցին 
իրենց ժամանակին, իսկ ո՞ւր են մեր 
ժամանակներու յաղթանակները՝ 
Արցախէն Հայաստան, բռնագրաւեալ 

հողեր եւ Սփիւռք։ Յաղթանակները 
կրնան զինուորական ըլլալ, բայց 
միայն զինուորական չեն ըլլար. 
պատերազմ կ’ենթադրէ ամէն 
ճակատի վրայ պատրաստութիւն 
ու կռիւ՝ քաղաքական, դիւանա-
գիտական, տնտեսական, մշա-
կութային, քարոզչական, պահան-
ջատիրական թէ այլ» հաստա-
տեց օրուան պատգամաբերը եւ 
եզրափակելով իր խօսքը նկատել 
տուաւ, որ Վարդանանք մեր դիմաց 
փակեցին պարտուողականութեան, 
անտարբերութեան եւ տկարութեան 
ամէն ուղի եւ մեր դիմաց բացին 
զոհաբերութեան, խիզախութեան եւ 
յարատեւ պայքարի ուղին, որ մեզի 
պիտի առաջնորդէ համահայկական 
մեր նպատակներու իրականաց-
ման եւ ազգային տեսլականներու 
կենսագործման։

Ապա Ազգային Եղիշէ Մանուկեան 
վարժարանի երգչախումբը մեկնա-
բանեց «Իմ հայրենեաց հոգի Վար-
դան», «Աւարայրի դաշտ» եւ «Հիմի 
էլ լռենք» երգերը։ 
Հանդիսութեան աւարտին Լիբանա-
նի հայոց թեմի քարոզիչ Անանիա ծ. 
վրդ. Գուճանեան աշակերտութեան 
փոխանցեց իր սրտի խօսքը։ Ան 
ըսաւ, որ Վարդանանցի խորհուրդի 
պատգամը աշակերտները իրենց 

ճամբով, կենդանի պատկերով եւ 
երգերով նկարագրեցին աւելցնե-
լով, որ սոյն խորհուրդին պատ-
գամը գիտնալով հաւաքուած են  
ոգեկոչելու, յիշատակելու եւ կրկին 
անգամ ըսելու, որ իրենք քաջ Վար-
դանի ժառանգորդներն են։ Ան գնա-
հատական խօսք ուղղեց ազգային 
վարժարաններու տնօրէններուն, 
որոնք Վարդանանց հոգին վառ կը 
պահեն վարժարաններէն ներս։ Հայր 
սուրբը բացատրեց, որ Վարդան 
Մամիկոնեան մարմնապէս մահա-
ցաւ, որպէսզի այսօր մենք իր գոր-
ծը շարունակենք եւ իւրաքանչիւրս 
մէկական Վարդաններ ըլլանք եւ 
խօսքը ուղղելով աշակերտներուն 
ըսաւ, որ իրենք արդէն կը կատարեն 
այդ գործը Ազգային վարժարան 
յաճախելով։ «Մեզի համար ամէն 
օր Վարդանանց է, որովհետեւ երբ 
մենք հայերէն խօսինք, հայօրէն 
մտածենք, հայ մեծնանք կը նշանակէ, 
որ Վարդանի գործը եւ իր ու իր 
ընկերներուն նահատակութիւնը 
կ՛արժեւորենք մեր կեանքին մէջ» 
եզրափակեց Անանիա ծ. վրդ. Գու-
ճանեան։ 
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ՀՀ Վարչապետը Նախագահին Առաջարկած է 105-ամեայ Իտալահայուն 
ՀՀ Քաղաքացիութիւն Շնորհել

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
նախագահին առաջարկած է քաղա-
քացիութիւն շնորհել Հայաստան 
գտնուող 105-ամեայ իտալահայուն: 
Այս մասին Facebook-ի իր էջին վրայ 
գրած է ՀՀ վարչապետը:
«Այսօր ստորագրած եմ շատ յիշար-
ժան փաստաթուղթ. ՀՀ նախագահին 
առաջարկած եմ մեր հայրենակից 105-
ամեայ Ն.Յ.-ին ՀՀ քաղաքացիութիւն 
շնորհել՝ իր դիմումին համաձայն: 
Ն.Յ.-ն ծնած է 1915-ին, Արեւմտեան 
Հայաստան, ներկայիս կը բնակի 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
մէջ եւ 105 տարեկանին փափա-
քած է ՀՀ քաղաքացիութիւն ընդու-
նիլ՝ ունենալով Իտալիոյ քաղա-
քացիութիւն: Աշխարհի իւրա-
քանչիւր հայ պիտի ունենայ ՀՀ 
քաղաքացիութիւն։ Հայաստանի 
Հանրապետութեան հպա՛րտ քաղա-
քացի»,- նշած է վարչապետը:
Իտալիոյ քաղաքացի 105-ամեայ 
Նուրհան Պօղոս Ժոզէֆովիչը քանի 
մը ամիս է կ՝ապրի Հայաստանի 
մէջ: Որոշած է կեանքի մնացեալ 
հատուածը ոչ միայն Հայաստա-
նի մէջ անցնել, այլեւ ստանալ ՀՀ 

քաղաքացիութիւն, կը հաղորդէ 
Armenpress.am-ը։
«Հայաստան եկած եմ առաջին 
անգամ: Ցաւօք, աշխատանքային 
տարիներս այնպէս դասաւորուե-
ցան, որ չկրցայ այդ ընթացքին գալ 
Հայաստան: Ինչպէս կ՝ըսեն, երբեք 
ուշ չէ, մեծ սիրով եկած եմ եւ շատ 
ուրախ եմ, որ այստեղ եմ»,- ըսած է 
Նուրհան պապիկը:
Նուրհան Ժոզէֆովիչը ծնած է 
1915-ին Թուրքիա: Սկիզբը ընտա-
նիքով բնակած են Պոլսոյ մէջ, 
այնուհետեւ տեղափոխուած են 
Անգարա: Հայրը առեւտրական էր, 
գլխարկագործ: Նիւթերը կը բերէր 
Իտալիայէն եւ կը կարէր գլխարկ-
ներ: Զաւակներուն լաւ կրթութիւն 
ստանալու համար ապահոված 
է ամէն հնարաւոր պայմաննե-
րը: Նուրհան Ժոզէֆովիչը կրթու-
թիւն ստացած է տեղի իտալական 
դպրոցին մէջ: Միշտ ուշադրութիւն 
գրաւած է առաջադիմութեամբ, եւ 
պատահական չէ, որ եղած է իտալա-
ցի մասնագէտներու ուշադրութեան 
կեդրոնին: Կրթութիւնը աւարտելէ 
ետք որոշ ժամանակ աշխատած է 

Թուրքիոյ մէջ Իտալիոյ դեսպանա-
տան մէջ: Սկիզբը աշխատած է 
իբրեւ մշակոյթի գծով քարտուղար: 
Այդպէս սկսած է իր դիւանագիտա-
կան աշխատանքը: Յետագային 
Նուրհան Ժոզէֆովիչը աշխատած է 
դեսպանատան մէջ իբրեւ ռազմական 
կցորդ երրորդ, այնուհետեւ երկրորդ 
քարտուղար, իսկ դիւանագիտա-
կան գործունէութիւնը աւարտած է 

առաջին քարտուղարի պաշտօնով:
Կենսաթոշակային տարիքին մեկ-
նած է Իտալիա, ուր բնակած է որոշ 
ժամանակ: Եւ  ամիսներ առաջ տեղա-
փոխուած է Հայաստան: Նուրհան 
պապիկը զաւակներ չունի, մայրն 
ու կինը մահացած են, եւ այժմ ան 
Հայաստանի մէջ կը բնակի քրոջ ու 
քրոջ տղու ընտանիքին հետ:

Թուրքիոյ Մէջ Դանակագործներու Ընտանիքը 
Հայ Վարպետէն Սորված Գործը Կը Փոխանցէ 

Սերունդէ Սերունդ

Մասիսի Մէջ 5.5 Քիլօ Կշիռով Փոքրիկ «Հսկայ» 
Մը Ծնած է

Մշակութային Արձագանգ Հայրենի Տուեալներ

Թուրքիոյ Սինոփ քաղաքին մէջ 
բնակող Տիրիջաններու ընտանիքը 
սերունդէ սերունդ կը փոխանցէ եւ կը 
պահպանէ հայ վարպետէն սորված 
դանակ պատրաստելու արուեստը:
53 տարեկան Ճելիլ Տիրիջան 
արդէն շուրջ 45 տարիէ կը զբա-
ղի դանակագործութեամբ: Ան այդ 
արհեստը սորված է իր պապէն, իսկ 
պապն ալ իր հերթին` հայ վարպետէ 
մը:
«1942-ին մեր ընտանիքին փեսան՝ 
Մուզաֆեր Հիւներթաշը, աշխա-
տելու նպատակով Պոլիս մեկնած 
էր: Այնտեղ ան կ՛աշխատի հայ 
վարպետի մը մօտ: Աւելի ուշ պապս 
ու ընտանիքի այլ անդամներ ալ 
գացած են անոր քով: Մինչեւ 1959-
ը այնտեղ դանակ սարքած են: 

Մասիսի հիւանդանոցի մանկաբար-
ձութեան բաժանմունքին մէջ օրեր 
առաջ ծնած է արական սեռի փոքրիկ, 
որ կշռած է 5 քիլօ 500 կրամ, հասակը 
60 սմ., կը հաղորդէ «Երկիր»-ը։
«Մասիսի բժշկական կեդրոնի 
եւ մանկաբարձութեան եւ կնա-
բանութեան բաժանմունքի ողջ 

1959-ին պապս վերադարձած է 
Սինոփ, եւ այստեղ սկիզբ առած 
է դանակի արտադրութեան մեր 
պատմութիւնը”,-կը պատմէ վար-
պետը:
Ան նշած է, որ առաջ միայն Սինոփին 
բնորոշ դանակներ կը սարքէին, հիմա 
նաեւ երեւակայութիւն կը ներդնեն 
գործին մէջ, մեծ խոհարարական 
դանակներ, որսորդական դանակներ 
կ՛արտադրեն:
Ճելիլ Տիրիջանի` 20 քառ. մ. տարածք 
զբաղեցնող արհեստանոցը կը 
գտնուի անմիջապէս իր տան կող-
քը: Ան կը պատմէ, որ օրական 
առաւելագոյնը 5 դանակ կրնայ 
պատրաստել, իւրաքանչիւրը արժէ 
25-էն 500 լիրա (4-էն 80 տոլար)` 
կախուած դանակի տեսակէն:

անձնակազմը կը շնորհաւորէ մայ-
րիկը` Մասիս քաղաքի բնակչուհի 
Լուսանուշ Սամուէլեանը` ցանկա-
լով երջանիկ մայրութիւն, բալիկին` 
անհոգ մանկութիւն: Եղէք առողջ ու 
երջանիկ»,- ըսուած է հիւանդանոցին 
տարածած հաղորդագրութեան մէջ:

Լրատուութեան Գործընկեր
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“Հոգեւոր Կեանքի Վերանորոգումը Հրամայական Է”
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

Աւետարանին վերջին տողերուն մէջ կը կարդանք, թէ Քրիստոս իր աշա-
կերտներուն պատուիրեց շարունակել իր երկրաւոր առաքելութիւնը։ 
Քրիստոսի առաքելութիւնը, անոր բնոյթն ու նպատակը յստակօրէն 
պարզուած են Նոր Կտակարանին մէջ։ Քրիստոսի առաքելութեան նպատակը 
մարդուն մէջ աստուածային պատկերին ու աստուածատուր կոչումին 
վերահաստատումն է ի խնդիր Աստուծոյ թագաւորութեան այս երկրի վրայ 
հաստատման։ Քրիստոսի առաքելութեան նպատակը՝ ծառայութիւն է 
աղքատին ու հիւանդին, պաշտպանութիւն՝ զրկուածին ու հալածուածին, 
պայքար՝ անարդարութեան ու փտածութեան դէմ։ Եկեղեցւոյ առաքելութեան 
նպատակը Քրիստոսի աշխարհ բերած արժէքներուն տարածումն է, եւ այդ 
արժէքներով ընկերութեան կեանքին պայծառակերպումն է։ Արդ, ուր որ 
ատելութիւն կայ, եկեղեցին կոչուած է սէր քարոզելու. ուր անարդարութիւն 
գոյութիւն ունի, արդարութիւն սերմանելու։ Այս մօտեցումը հարկ է ունենալ 
եկեղեցւոյ առաքելութեան նկատմամբ։ Ճիշդ չէ եկեղեցւոյ առաքելութիւնը 
սահմանափակել, այսպէս կոչուած հոգեւոր կեանքի շրջագծէն ներս։ Դիտեցէք 
ձեր շուրջը։ Եկեղեցին ներկայութիւն է ընկերութեան կեանքին մէջ, ըսելիք 
ու ընելիք ունի մարդկային կեանքի բոլոր մարզերէն ներս՝ կենսոլորտէն 
մինչեւ տնտեսութիւն ու քաղաքականութիւն, միշտ մեկնելով իր հաւատքի 
ուսուցումներէն ու արժէքներէն, սկզբունքներէն ու ճշմարտութիւններէն։ 
Հետեւաբար, եկեղեցին թերացած կ’ըլլայ իր քրիստոսատուր կոչումին մէջ 
երբ հեռու մնայ ընկերութենէն եւ դառնայ սոսկ ծիսակատար կառոյց ու 
վարչական կեդրոն։  

5) Ի՞նչ ըսելիք ունիք Վեհափառ Տէր, մեր եկեղեցւոյ հոգեւոր վերա-
նորոգման մասին։ 
Մեր եկեղեցւոյ վերանորոգման մասին յաճախ անդրադարձած եմ։ Սա 

հրամայական անհրաժեշտութիւն է։ Այս գծով կ’ուզեմ շեշտել հետեւեալ 
կէտերը.- ա) հոգեւոր արժէքներու վերաշեշտումը մեր ժողովուրդի կեանքէն 
ներս հրամայական է յատկապէս ներկայ ժամանակներուն, երբ մարդուն 
մէջ հոգեւորը սպաննող հոսանքները սկսած են դառնալ աւելի ահեղ։ բ) 
Հոգեւոր արժէքներու վերանորոգումը պէտք է դառնայ մնայուն ընթացք՝ 
մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդի կեանքէն ներս։ Հարկ է որ մեր եկեղեցին 
աւանդական ու ծիսական սահմաններէն անդին այնպիսի ազդու միջոցներու 
դիմէ, մանաւանդ ծխային մակարդակի վրայ, որով կարելի դառնայ հոգեւոր 
արժէքներու կենսաւորումը մեր ընտանիքներու ու զաւակներու կեանքէն 
ներս։ Այս գծով հայ դպրոցը, կիրակնօրեայ վարժարանը եւ մեր ծխատէր 
քահանայ հայրերը կարեւոր դեր ունին։ Կաթողիկոսարանի Քրիստոնէական 
ու Տեղեկատուական բաժանմունքները միշտ պատրաստ են իրենց գործօն 
աջակցութիւնը բերելու  նման աշխատանքներու։ 

6) Վեհափառ Տէր, Մեծ Պահոց սեմին ի՞նչ պատգամ ունիք մեր 
ժողովուրդին։ 
Մեծ Պահքը իւրայատուկ նշանակութիւն ունի մեր ժողովուրդին համար։ 
Եկեղեցւոյ արտաքին տեսքը, շարականները ու աղօթքները կը փոխուին, 
հաւատացեալներուն ճաշացուցակը կը փոխուի եւ այս ձեւով անցեալէն 
եկող մեր աւանդութիւնները լայն չափով կը շարունակուին։ Սակայն, 
էականը ներքին փոփոխութիւնն է։ Մեծ Պահքը ինքնաքննութեան ու 
ինքնասրբագրման առիթ է ու հրաւէր։ Բոլորս ալ մեղաւոր ենք, հակամէտ ենք 
մեղանչելու։ Սակայն Քրիստոսով զօրացած պէտք է ապաշխարենք, որպէսզի 
կարենանք մաքրուիլ մեր մեղքերէն։ Մեծ Պահքը հոգեւոր վերազարթօնքի, 
Աստուծոյ դառնալու եւ մկրտութեամբ Քրիստոսը մեր կեանքին ճանապարհը 
ու ճշմարտութիւնը դաւանելու մեր կնքած ուխտին վերանորոգումն է։ Մեծ 
Պահքի շրջանին մեր ժողովուրդի զաւակները ա°յս գիտակցութեամբ պէտք 
է մասնակից դառնան մեր եկեղեցւոյ կեանքին։ 

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

«Մակաբոյծը»

2019 թուականին Հարաւային Քորէայի մէջ նշուեցաւ երկրի շարժանկարային 
արտադրութեան 100-ամեակը։ Յատկանշական այս տարուան լաւագոյն 
նուէրը կը համարուի հարաւքորէացի բեմադրիչ Պոնկ Ժոն Հոյի «Մակաբոյծը» 
ժապաւէնին աշխարհի չորս ծագերուն արձանագրած փայլուն նուաճումները։ 
Հարաւային Քորէայի արտադրութեամբ ժապաւէն մը այս տարի առաջին 
անգամ առաջադրուեցաւ Ամերիկեան շարժանկարային ակադեմիոյ 
հեղինակաւոր «Օսքար» մրցանակին եւ նոյնիսկ առաջինը հանդիսացաւ՝ 
յաղթանակով հայրենիք վերադարձողը։ 
Գրեթէ հարիւր տարիէ ի վեր տարուան մը ընթացքին ամենաշատ սպասուող 
հանդիսութիւնը համարուող «Օսքար»ի մրցանակաբաշխութիւնը այս տարի 
անակնկալ արդիւնքներով զարմացուց դիտողները։ Այս պատմական երեկոյի 
աննախադէպ իրադարձութիւնները առարկայ դարձան ամբողջ աշխարհի 
հետաքրքրութեան եւ վստահաբար երկար ժամանակ շարունակուին անոնց 
արձագանգները։ Հեղինակաւոր մրցանակաբաշխութեան 92 տարուայ 
պատմութեան ընթացքին օտարալեզու ժապաւէն մը՝ «Մակաբոյծը» 
վեցերորդն է, որ առաջադրուած է թէ՛ «Լաւագոյն շարժանկար» եւ թէ 
«Լաւագոյն օտարալեզու շարժանկար» մրցանակներու, սակայն առաջինը 
եղաւ երկու անուանակարգերու արձանիկը խլողը։ Վաղուց արդէն շատեր կը 
յայտնէին, թէ անկասկած պիտի փայլի «Մակաբոյծը»ի յաջողութեան աստղը։ 
2017 թուականին «Metacritic» կայքին կողմէ պատրաստուած 21-րդ դարու 
լաւագոյն 25 բեմադրիչներու շարքին 16-րդ տեղը կը գրաւէ վերոյիշեալ 
շարժանկարի բեմադրիչը՝ Պոնկ Ժոն Հօ։ Վերջինս «Օսքար»ի բարձրագոյն 
պարգեւը ստանալու համար մեծ ուրախութեամբ բարձրացաւ բեմ եւ 
իր սրտի խօսքի ընթացքին յիշեցուց յայտնի ու վաստակաւոր բեմադրիչ 
Մարթին Սքորսեսէի մէկ խօսքը՝ «Ամենաանձնականը ամենաստեղծագործ 
պատմութիւնն է»։ Ան նաեւ յայտնեց, թէ այս խօսքը իր երիտասարդական 
տարիներէն ի վեր միշտ պահած է սրտի խորքին։ 
Այս պատմական երեկոյին տեւողութեան «Մակաբոյծը» խլեց նաեւ «Լաւագոյն 
բեմադրիչ» եւ «Լաւագոյն բեմագրութիւն» անուանակարգերու պարգեւը։ 
Շարժանկարի նկարահանումները սկսած են 2018 թուականի մայիսին եւ 
աւարտած՝ միայն 77 օր անց՝ 19 սեպտեմբերին։ Կարճ ժամանակի ընթացքին 
միջազգային ճանաչումի արժանացած այս շարժանկարը կը կեդրոնանայ 
կեանքի ցաւալի իրողութիւններուն վրայ։ Շուրջ երկու ժամ տեւողութեամբ 
այս սեւ երգիծաբանութիւնը կը պատմէ յարաբերութիւնները հարաւքորէացի 
երկու ընտանիքներու, որոնք կ՚ապրին տնտեսական առումով տարբեր 
բեւեռներու վրայ։ Ընտանիքներէն մին ստիպուած է աշխարհը դիտել գորշ 

պատուհանէն, իսկ միւսը՝ կը բնակի այնքան խոշոր առանձնատան մը մէջ, 
որ նոյնիսկ չ՚անդրադառնար տան մէջ պատահածներուն։ 
Ըստ Հոյի՝ իրականութեան մէջ այս երկու ընտանիքներու ճանապարհները 
երբեք չեն միանար, սակայն ան այս շարժանկարով փափաքած է ցոյց տալ, 
թէ ի՛նչ կ՚ըլլար՝ երբ անոնք անակնկալօրէն հանդիպին մեր բեւեռացած 
աշխարհին մէջ։ 
Քննադատներ կը փորձեն յստակ պատասխան մը գտնել այն հարցին, թէ 
ո՞րն է «Մակաբոյծը»ի յաջողութեան գաղտնիքը։ 
Եթէ նայելու ըլլանք վերջին տարիներուն «Օսքար»ի բարձրագոյն պարգեւը 
ստացող շարժանկարներուն՝ բոլորն ալ շեշտած են մարդկային հրատապ 
հարցեր։ Հետեւաբար, այս շարժանկարի յաջողութեան գաղտնիքներէն 
մին այն է, որ ան կ՚անդրադառնայ մարդկանց մեծ մասը յուզող, հետզհետէ 
աճող ընկերային անհաւասարութեան, անարդարութեան եւ կեանքի դաժան 
պայմաններուն։ Մերօրեայ պայմաններով հարուստներու եւ աղքատներու 
միջեւ գոյացած տարբերութեան անդրադարձող այս շարժանկարը կու տայ 
յստակ պատգամներ եւ կը ցոլացնէ կեանքի ու մահուան պայքար տուող 
մարդկանց ապրումները։ Շարժանկարի անկանխատեսելի դէպքերն ալ մունին 
առինքնող ուժ մը, որ մինչեւ վերջ կը գրաւէ դիտողներուն ուշադրութիւնը։ 
Հարկ է նշել, որ 2019 թուականին Հայաստանի ամենամեծ շարժանկարային 
փառատօնը՝ «Ոսկէ ծիրան»ը մեկնարկած է «Մակաբոյծը»ով։ Առաւե՛լ. իր 
յաջողութեան շղթան երկարելով շարժանկարը ստացած է Քաննի փառատօնի 
«Ոսկէ արմաւենիի ճիւղ» մրցանակը։
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ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի Տղոց Խումբը 
Պասքեթպոլի Լիբանանի Ախոյեան

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Լիբանանի տղոց պասքեթպոլի չորրորդ դասա-
կարգի ախոյեանութիւնը աւարտեցաւ ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիասի փայլուն յաղթանա-
կով: Աւարտական մրցումին, ՀԵԸ Անդրանիկ 
Անթիլիաս՝ 72-62 արդիւնքով պարտութեան 
մատնեց Հուփս Մեթնը:
Ախոյեանութեան տիտղոսակիրը որոշող այս 
կարեւոր հանդիպումը տեղի ունեցաւ Շաբաթ,  
22 Փետրուար 2020-ին, Ֆուատ Շեհապ 
մարզադաշտին մէջ, Ճիւնի: 

Չորրորդ դասակարգի ախոյեանութեան կը 
մասնակցէին 96 խումբեր: ՀԵԸ Անդրանիկ 
Անթիլիասի տղաքը  ախոյեանութեան  բոլոր  
հանդիպումները աւարտեցին  յաղթանակով  եւ  
արժանիօրէն հասան աւարտականին: Կ’արժէ 
նշել, որ մեր տղաքը աւարտական մրցումին  
հասնելէ առաջ իսկ, յառաջիկայ մարզական 
տարեշրջանին  համար ապահոված էին երրորդ 
դասակարգի ախոյեանութեան մրցումներուն 
մասնակցելու  իրենց ուղեգիրը: 
Աւարտականի  առաջին իսկ վայրկեանէն, ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիասի տղաքը վերցուցին  մրցու-
մին նախաձեռնութիւնը եւ տասը կէտերու 
առաւելութեամբ փայլուն յաղթանակ մը արձա-
նագրեցին մրցակիցին դէմ:
Մրցումը աւարտելէ ետք, Լիբանանի պասքեթ-
պոլի ֆետերասիոնի ընդհանուր քարտուղար 
Շարպէլ Ռըզք, ֆետերասիոնի անդամ Էտի 
Ապուզախմ, ՀԵԸ –ի Կեդրոնական Վարչու-
թեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան եւ անդամ 
Յակոբ  Ճըղլեան, ՀԵԸ Անդրանիկ  Անթիլիասի 

մարզիկներուն յանձնեցին ախոյեանութեան  
բաժակը եւ  ոսկէ  մետալները: 
Գնահատանքի խօսք՝ ՀԵԸ Անդրանիկ Անթի-
լիասի Գործադիր Մարմինին, ՀԵԸ Անդրանիկ 
Անթիլիաս սկաուտական   շարժումի երիցական 
կազմին, ՀԵԸ Անդրանիկ  փողերախումբին, ՀԵԸ-
ի  բոլոր  մարզական  խումբերուն, թրիւպիւն-
ները լեցուցած մեծ թիւով համակիրներուն, 
որոնք  մարզավայել ոճով  քաջալերեցին  իրենց 
սիրելի խումբը: 

Այս ուրախ առիթով, յանուն  բոլոր ՀԵԸ-
ականներուն, ջերմօրէն կը շնորհաւորենք 
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի մարզիկները, ՀԵԸ 
Անդրանիկ  Անթիլիասի մարզիչ՝  Ժորժ Տաղերը,  
օգնական մարզիչ՝ Յարութ Գուզուճեանը, վար-
չական պատասխանատու՝ Թոնի Ճունթոյեանը:   
Կիրակի, 23 Փետրուար 2020-ի երեկոյեան, 
ի պատիւ ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի մար-
զիկներուն տեղի ունեցաւ ընթրիք մը: Այս 
ուրախ մթնոլորտին մէջ խօսք առաւ ՀԵԸ –ի 
Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն 
Չերչեանը: Ան  շնորհաւորեց ՀԵԸ Անդրանիկ 
Անթիլիասի մարզիկները,  խումբին մարզիչը,  
վարչական պատասխանատուները փայլուն  
յաղթանակին առիթով եւ յուշանուէրներով 
պատուեց  խումբին մարզիչ Ժորժ Տաղերը, 
մարզիկ Ամէր  Քումերը՝  յաղթանակին մէջ իրենց 
ներդրումին  համար: 

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ  ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ  
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

ԼԻԼԻԹ ՍՈՂՈՄՈՄԵԱՆ
(1969)
«Արարման պահը 1»

25 2019
ՓԵՏՐՈՒԱՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Հոգուդ հաւքը յանկարծ թըռաւ՝ ի՞նչ ես դու.
Ճամբիդ կիսում ձիդ որ կորաւ՝ ի՞նչ ես դու.
Եթէ մարդ ես— կեանքը փոխ է տըւած քեզ,
Փոխ տըւողը որ ետ տարաւ՝ ի՞նչ ես դու։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ
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ՄԱՀԱԶԴ

Հաճընեան ընտանիք սրտի դառն կսկիծով կը գուժէ իրենց 
հարազատին՝

ՍԻՄՈՆ ԴԱՆԻԷԼ ՀԱՃԸՆԵԱՆի
մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 24 Փետրուար 2020ին:

***
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» եւ ՌԱԿ Ա. Եկարեան 

ակումբի ընկերները կը ցաւակցին հանգուցեալին 
հարազատներուն, ի մասնաւորի ընկ. Վարդան Հաճընեանին 

եւ իր ընտանեկան պարագաներուն:

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Ս. եւ Անմահ Պատարագ
Ս. Սարգիս Եկեղեցուոյ Մէջ

Կիրակի, 1 Մարտ 2020ին, Նոր Սիսի Ս. Սարգիս Եկեղեցուոյ Մէջ 
Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի կատարուի.

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ՝
Տէր Միւռոն Քհնյ. Սարգիսեան

(Հոգեւոր հովիւ Գանատայի Միսիսոկա քաղաքի Ս. 
Վարդան Հայց. Առաք. Եկեղեցուոյ)

Ժամերգութիւն   ժամը 8.00ին
Ս. Պատարագ    ժամը 9:30ին
Քարոզ     ժամը 10:30ին
Սիրով հրաւիրուած է հաւատացեալ ժողովուրդը ներկայ գտնուե-
լու այս հոգեպարար արարողութեան եւ հաղորդուելու օրուայ 
խորհուրդով:

Ս. Սարգիս Եկեղեցուոյ
Թաղական Խորհուրդ

ԳՐԱՒՈՒԱԾ  ՕՐ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ «ԱՐԻՆ» 
ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ ԵԼՈՅԹՆԵՐ

  13,14,15  ՄԱՐՏ 2020
ԷՄԻԼ ԼԱՀՈՒՏԻ ԱՆՈՒԱՆ  

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐՈՒ ՊԱԼԱՏԻՆ ՄԷՋ
 ԿԸ ԽՆԴՐՈՒԻ  ՉԽԱՉԱՁԵՒԵԼ

ԳՐԱՒՈՒԱԾ  ՕՐ

Յուշ Երեկոյ 
Նուիրուած՝ 

Տաղանդաւոր Դերասան/Բեմադրիչ 

եւ «Զարթօնք»ի Աշխատակից

ԳՐԻԳՈՐ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆԻՆ

Ուրբաթ, 27 Մարտ 2020

Փետրուար 23-ին Իրան-Թուրքիա 
սահմանային գօտիին Սալմաս քաղա-
քէն 30 քմ. արեւմուտք, Երեւանի 
ժամանակով ժամը 20:00-ին` 5.9 
ուժգնութեամբ երկրաշարժ եղած է:
ՀՀ արտակարգ իրավիճակներու 
նախարարութենէն կը յայտնեն, որ 
երկրաշարժը զգացած են Երեւանի 
մէջ` 3-4, Արարատի, Սիւնիքի եւ 
Վայոց Ձորի մարզերուն մէջ 4 

աստիճան ուժգնութեամբ:
Փետրուար 23-ին առաւօտեան Իրա-
նի Սալմաս քաղաքէն 25 քմ. հարաւ-
արեւմուտք եւս մէկ երկրաշարժ 
արձանագրուած է` 5.8 աստիճան: 
Հաղորդուած է 9 զոհի եւ մօտ 75 
տուժածի մասին: Երկրաշարժը 
զգացուած էր նաեւ Երեւանի մէջ` 3-4, 
Արարատի եւ Սիւնիքի մարզերուն 
մէջ` 3 աստիճան ուժգնութեամբ:
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Թուրքիոյ եւ Իրանի Սահմանին Տեղի Ունեցած 
Երկրաշարժը Զգացած Են Նաեւ Հայաստանի Մէջ

ԳՐԱՒՈՒԱԾ  ՕՐ

Ս. Յարութեան Տօնին Առիթով

Ընկերային Երեկոյ
Շաբաթ, 11 Ապրիլ 2020


