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ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար
Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Տեսանկիւն

Տպագիր Թերթերու Միջոցաւ
Քորոնա Ժահր Չի Փոխանցուիր
Ուսումնասիրութիւնները կը
հաստատեն, որ Մելանը, Թերթին
Տպագրութեան Գործընթացը եւ
Ցրւումէն Մինչեւ Ընթերցողին Ձեռքը
Հասնելու Ժամանակահատուածը
Կ՛ոչնչացնէ Ժահրը՝ Տպագիր Թերթը
Դարձնելով Անվնաս Արտադրութիւն

Քորոնա ժահրի տարածման ուսումնասիրութեամբ զբաղող գիտնականներ
քանի մը օր առաջ հաստատած են, որ
ոչ հարթ թուղթի մակերեսներ, ինչպէս՝
օրաթերթերունը, որ բաղդատած այլ
թուղթի տեսակներու կամ այլ մակերեսներու՝ ողորկ չէ, չի կրնար վայրկեաններէ աւելի այդ ժահրը կրել:
Արդարեւ, Ըրլ Ճ. Ուիլքինսըն, գլխաւոր եւ
գործադիր տնօրէնը Միջազգային Լրատու Մետիայի Միութեան (INMA), ինքն է,
որ առաջին անգամ յայտարարած է այս
մասին, առկայ ուսումնասիրութիւններէն
բացի նաեւ հիմնուելով այն փաստին
վրայ, որ ցարդ պաշտօնական ոչ մէկ
հաստատուած պարագայ կայ, որ իր
վարակը ստացած է տպագիր մամուլէ:
Ուիլքինսըն խթանուած բազմահազար
ընթերցողներու նամակներէն գիտնականներու մասնակցութեամբ ուսումնասիրութիւն մը կազմակերպած է օգնութեամբը չորս միջազգային լուրջ վարկ
ունեցող հաստատութիւններու՝ ՄԱԿ-ի
Աշխարհի Առողջապահական Կազմակերպութիւնը (WHO), Հիւանդանոցային Վարակներու Պարբերականը (JHI),
Ազգային Դիւրազգացութիւններու եւ
Տարափոխիկ Հիւանդութիւններու Հիմնարկը (NIH) եւ Ճոն Իննս Կեդրոնը:
Վերոյիշեալ ուսումնասիրութիւնը փաստած
է, որ քորոնա ժահրը համեմատաբար
երկար կ՛ապրի սահուն մակերեսներու
վրայ ինչպէս փլասթիքի կամ մետաղի:
Սովորական՝ որոշ ողորկութիւն ունեցող
հաստ թուղթի կամ խաւաքարտի վրայ
ընդամէնը քանի մը ժամ կրնայ ապրիլ,
մինչ օրաթերթի թուղթի վրայ ընդամէնը՝
վայրկեաններ:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
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«Զօրաշարժի Դրութիւն»ը Պիտի Երկարաձգուի Մինչեւ 26 Ապրիլը
«Քորոնա» ժահրի վարակի տարածման դէմ
պայքարի ծիրին մէջ Լիբանանի կառավարութիւնը վերջին շրջանին երկրին մէջ հաստատուած
«Զօրաշարժի դրութիւն»ը երկարաձգեց։
Արդարեւ Լիբանանի մէջ գործող «Զօրաշարժի
դրութիւն»ը պիտի երկարաձգուի մինչեւ 26
ապրիլը։
Կը նշուի նաեւ, որ հակառակ պետական մարմիններու կողմէ լսելի դարձած բոլոր յորդորներուն, մեծ թիւով լիբանանցիներ կը շարունակեն խախտել դրուած օրէնքները եւ շրջագայիլ
իրենց թաղամասերուն մէջ, բան մը որ կը
համարուի հաւանական պատճառ «Քորոնա»ով
վարակուածներու թիւի նկատելի աճին։
Յիշեցնենք, որ վերջին տուեալներուն համաձայն

Լիբանանի մէջ վարակակիրներու թիւն է՝ 582,
մահացութիւններունը՝ 19- ը:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Ս. Զատկուան Պատգամը
«Քաջալերուեցէ՛ք, Որովհետեւ Ես Յաղթեցի Աշխարհին»
Աստուծոյ Որդին դէպի Գողգոթա ուղղուելէ առաջ,
իր աշակերտներուն վախն ու անորոշութիւնը
տեսնելով կ’ըսէ՝ «Աշխարհի վրայ նեղութիւն պիտի
ունենաք, բայց քաջալերուեցէ՛ք, որովհետեւ ես
յաղթեցի աշխարհին» (Յհ 16.33)։
Աստուծոյ Որդին մարդեղացած էր երկրաւոր նպատակներու ու նիւթական շահերու վրայ հիմնուած
աշխարհի մարդակեդրոն համակարգը քանդելու
եւ հաստատելու՝ երկնային ճշմարտութիւններուն
վրայ հիմնուած Աստուածակեդրոն համակարգը։
Ան աշխարհ եկած էր անառակ դարձած մարդը
վերադարձնելու իր Երկնաւոր Հօր։ Քրիստոս
իր խաչով ու յարութեամբ իրագործեց իր առաքելութիւնը՝ յաղթեց աշխարհին ու երկրի վրայ
հիմնեց երկինքի թագաւորութիւնը։
Աստուծոյ Որդւոյն աշակերտները՝ Բեթղեհէմի

Մամլոյ Արձակուրդ
Աւագ Ուրբաթի, Ս. Զատկուան Տօնին եւ Օր
Մեռելոցին առիթով եւ հիմնուելով մամլոյ
սենտիքային որոշումին վրայ, «Զարթօնք»
պիտի ունենայ արձակուրդ:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս պիտի տեսնէ՝
Չորեքշաբթի 15 Ապրիլ 2020-ին:

ճամբով աշխարհին յայտնուած ճշմարտութիւններով ու արժէքներով զինուած եւ Քրիստոսի
խաչով ու յարութեամբ հզօրացած յաղթահարեցին աշխարհի տագնապներն ու չարիքները՝
մարդկային կեանքին մէջ ցանելով սերմերը երկնքի
արքայութեան։
Շար. Էջ 04

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 1595331 (204.7/1 միլիոն), մահացած են 95384 (12.2/1 միլիոն), բուժուած են 355262 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 582, մահացածներ` 19, բուժուած` 67
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 921 մահացածներ` 10, բուժուած` 138
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 77371 նոր վարակուածներ 6929 նոր մահացածներ
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§Ø»Ýù ß³ï ¹Åáõ³ñ Ï³óáõÃ»³Ý Ù¿ç
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ÕÇÝ Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ï³ñμ»ñ Û³ÝÓÝ³ËáõÙμ»ñ«
Áë³õ èáõԱմերիկայի
Ñ³ÝÇ£
Թէքէեան Մշակութային Միութեան
եւ ԳանաáñáÝù μÍ³ËÝ¹Çñ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ ÏÁ
§Æñ³Ý ï³·Ý³åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Վարչութիւնը
հաւատարիմ
իր առաÏ³ï³ñ»Ý Çñ»Ýó տայի
å³ñï³Կեդրոնական
Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý
ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ ÈÇåÇáÛ
²©- ÀÝÏ»ñ³քելութեան
ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ ßï³å
Ù³ñÙÇÝ«
եւ արմատներուն,
գիտակցելով
Ï³ñÇխորապէս
ùÁ ãáõÝÇ¦« Û³Ûï³
ñ³ñ»ó Æñ³ÝÇ Ý³Ù³Ûñ³
ù³Õ³ù
ÂñÇ÷áÉÇÇ Ñ³ñ³õ³
ÛÇÝ ×³կը
Ï³ïÇÝ
íñ³Û ²½«Ինչո՞ւ համար
ողջը
մեռելներուն
հետ
փնտռէք.
áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý Ù»ñ μáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³·³ÑÁ£
·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý áõÅ»ñáõÝ
այն դժուար կացութիւնը, որË³Լիբանան
առաւել եւս կը
éáÛóÝ»ñÁ:
հոս
չէçÇÝ
Ան,μ³հապա
յարութիւն
առած
ØÇÝã ³Û¹« ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñ Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³Ñ»ï í»ñ
ËáõÙÝ»ñáõÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ ëå³ÝÝ
áõ³Íէ:»
»Ý
´©- ´ÅßÏ³Ï³Ý
³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ
ËÙμ³Ï ÙÁ« áñժահրի ճգնաժամի այս օրերուն,
դիմագրաւէ
«քորոնա»
ÙÁ Æñ³ÝÇ Ù¿ç §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ³éÝãÁ- ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ó³Ýó»ñÁ Ïþû·ï³ãáñë Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ »õ ëáõñÇ³óÇ Ññ³
Ù³Ý³ï³ñ
ÙÁ£
Ղուկ.
24.
5-6
ÙÇßï å³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñÓ³·³Ý·»Éáõ
õ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ áñ³Ï»ó §Æñ³ÝÇ ·áñÍ¿« ÁÉÉ³Û ³Û¹ ·³ÕïÝ³·Çñáí ·ÇÍÇ
ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ ³ñ»õÙï»³Ý ßñç³ÝÇ ·áñÍáաջակցութեան
³éáÕç³å³Ñ³
Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñáõ: ձեռք կը մեկնէ Պէյրութի Վահան Թէքէեան
â»éÝáåÇÉÁ¦ª ³ÏÝ³ñÏ»Éáí àõùñ³ÝÇáÛ Ù¿ç ×³Ùμáí« Ã¿ Ñ³ñó³ËáÛ½Ý»ñáõ ×³Ùμáíª
ÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ Ñ³½³ñ³å»ï-½ûñ³í³ñ
¶©-ä³Վարժարանին:
ñ»Ý³õáñáõÙÇ »õ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Û³ÝÓ1986¬ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í â»éÝáåÇÉÇ ÑÇõÉ¿³- Çñ³Ý
Աշխարհը
մահուան
այսօր,
մինչ áñ
մենք՝
Քրիստոնեաներս
Ø³åñáõù Ô³½
áõÇ Ýß»ó«
Ãáõñù
½ÇÝáõáñÝ»ñ ëå³ÝóÇÝ»ñÁ ³Ù»
ñÇÏ»³Ý ահազանգ
í³ñã³Ï³½ÙÇÝկը հնչեցնէ
Ý³ËáõÙμ« áñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñ »õ
Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ ³Õ¿
Արդարեւ,
երախտագիտութեամբ կը յայտարարենք,
որïÇÝ£
ազնիւ նախաÝáõ³Í »ÝԿեանք,
³ÙμáÕç ³Ýó
»³É
»ñ»ùß³μ
ÃÇ
ûñª ÈÇåկը
ÇáÛ ³½
·³ï»
Õ»ÏáõÃÇõÝկը
Ý»ñ հասնինք
÷áË³Ýó»Éáõտօնելու
ù³ç³É»ñ»կեանքը:
դարձեալ
որ
մահէն
ալ
անդին
նայի:
ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÁ:
ä³ßïûÝ³ï³ñÁ Û³ÛïÝ»ó« áñ ØÇ³ó»³É Éáõ Ñ³Ù³ñ£
ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ áõÅ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ²ÛÝ ¼³ñ³ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û
ձեռնութեամբ
մըÑ³
եւÏ³Ý
որպէս
անվերապահ
¸©- ²éáÕç³å³
ßï³åÇ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙ- զօրակցութեան գործնական քայլ
Մահուան ահազանգը իրական է. »ñ
մահը
վտանգը եւ
Ï³ñ³իրական:
ï»õ å³ß³ñáõՀամաճարակի
Ù¿ ÙÁ »ïù£
áñ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý Ï³ñÙÇñ Ë³ãÇÝ
մըμÁ«
հանդէպ
իր հոգեհարազատ վարժարանին ու անոր աշխատակազմին,
²Ý Áë³õ« Ã¿ ëáõñÇԱնոնց
³óÇ Ññ³ազդեցութեան
Ù³Ý³ï³ñÁ Ù³Ñ³ó³Í
¿ Çñ
անով
մահանալու
վախը
ամէն
բան
խառնեցին:
տակ՝
Ñ»ï Ï³å å³Ñ»ÉÁ ³éûñ»³Û ¹ñáõÃ»³Ùμ: àñ»õ¿ í³Æð²Ü ÎÀ
ØºðÄ¾ ØÆ²òտասը
º²È Ü²Ð²Ü¶Üºðàô ú¶ÜàôÂº²Ü ²è²æ²ðÎÀ ëï³ó³Í Í³Ýñ í¿ñù»ñáõÝ å³ï×³éáíª Ñ³Ï³é³Ï ½³ԹՄՄ
Ամերիկայի
Գանատայի
Կեդրոնական
Վարչութիւնը
ñ³ÏÙ³Ý
å³ñ³·³ÛÇÝ եւ
ÑÇõ³Ý
¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ Ñ³
Ù³կարգ կանոն չմնաց որ չխանգարուի.
նոյնացան
հարուստ-աղքատ,
ÝáÝù ¹³ñ
Ù³Ý»Éáõ ÷áñ
Ó»ñáõÝ£ §´³Ý³ÏÁ Çñ ÙûïուսեալÏÁ å³Ñ¿
å³ï³ëË³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»Õ
Í»Éáõ Ýå³
ï³Ïáí:
հազար
ամերիկեան
տոլար
($10,000)
կը նուիրէ վարժարանիս:
³Ûë ¹Ç³Ïայր-կին,
Ý»ñÁ« »õ ³ñծեր-երիտասարդ...:
·»Éù ãáõÝÇ ½³ÝáÝù ÈÇåÇ³Ï³Ý
անուս,
իշխանաւոր-պարզ
քաղաքացի,
ԻնչÏ³ñ
որø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ·ÇõÙÇñ Ù³ÑÇÏÇÝ ×³Ùμáí Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ Û³ÝÓÝ»Շնորհակալութիւն
այս
երախտաշատ
ÕÇÝ ÏáÕÙÝ³ÏÇ Ùáõïù»ñÁ
÷³Ï
áõ»ó³Ý »õ ²ÛÝ×³ñ նախաձեռնութեան համար:
կը խորհէինք թէ լաւապէս յօրինուած
եւ
հաստատուած
դրոյթ
էր,
յանկարծ՝
Éáõ¦£
ÙïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ÙáõïùÁ« áõñ
§êáõñ
Ç³óÇ ³Ñ³մը
μ»ÏÇ
ãÁ Çñզոր
Ù³Ñ¿Ý
³é³ç Ëáë
ïáí³Ý»անկարող դուրսÎþÀê¾
եկաւ ստեղծուած
նոր
վիճակի
դէմ,
կոչեցին
«Քովիտ
Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ ëïáõ·Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:
Âð²Øö
ó³õ« áñ 10 Ãáõñù»ñ »õ 8 ëáõñÇ³óÇÝ»ñ ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ³Í
Թէքէեան
²ÛÝ×³ñÇ μáÉáñ Ñ³ëï³Վահան
ïáõÃÇõÝÝ»ñÝ
áõ Ï»¹ñáÝ- Վարժարանի Տնօրէնութիւն
– 19»-ի ժամանակ:
»Ý« »ñμ ½Çñ»Ýù ÷áË³¹ñáÕ ½ñ³Ñ³å³ï Ù»ù»Ý³Ý Ñ³ñÜáñ ï»ë³ÏÇ §øáñáÝ³¦ Å³Ñ
ñÇ ï³ñ³Í- Ñá·»õáñ å»ï ³Û³ÃáÉÉ³ ²ÉÇ Ê³Ù»Ý¿Ç Û³ÛÝ»ñÁ ÷³Ï »Ý: ØÇ³ÛÝ ëÝÝ¹³ÝÇõÃÇ í³×³é³ïáõեւ Հոգաբարձութեան
Կազմ
õ³Íáõ³Í ¿« »õ ØÑ¿ÛÃù³ é³½Ù³Ï³Û³Ý¿Ý û·ÝáõÃÇõÝ
Ù³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñÇÝ Ù¿ç Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
Ý»ñÝ áõ ¹»Õ³ñ³ÝÝ»ñÁ μ³ó »Ý: ÆëÏ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ
ËÝ¹ñ³Í »Ý« ë³Ï³ÛÝ û·ÝáõÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³ë³Í«
áñáíԷջ
Ñ»ï»õ
Շար.
04
øáñ¿³ÛÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÙÇõë »ñÏÇñÝ»ñáõÝ μÅßÏ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ å³Ï³ëÇÝ Ù³ëÇÝ »õ Ù»ñÙÝ³Û ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ºñÃ»õ»ÏÁ ËÇëï å³ÛÙ³Ý³å³ß³ñÙ³Ý ï³Ï ³éÝáõ³Í ¿ÇÝ¦« Û³ÛïÝ»ó Ñ³½³ñ³û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñ- Å³Í ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ §øáñáõáñáõ³Í ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ñÇùÝ»å»ï¬½ûñ³í³ñ Ô³½áõÇ£
ã³Ï³½ÙÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Ç ½ûñáõ Ý³¦ Å³ÑñÇÝª ¹¿Ù å³Ûù³ñÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³é³ñáí:
¿£ Â²êê Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³- ç³ñÏáõ³Í û·ÝáõÃÇõÝÁª Ýß»Éáí« áñ ²Ù»ñÇÏ³Ý
ø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ùûï ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ñ³ÝÕáñ¹¿« áñ ³Ûë Ù³ëÇÝ Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝ- ³ÛÝ »ñÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý ³Ûë Å³Ñ¹ÇåáõÙ ÙÁª ·ÇõÕÇë í³×³é³ïáõÝ»ñáõ ë»÷³Ï³Ã³óùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·- ñÁ ëï»ÕÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£
Ý³ï¿ñ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷£
§ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñáõ·ÉË³õáñ³μ³ñ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ
êåÇï³Ï ï³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°« ÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ å³ïñ³ëï ¿
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñóÁ« ÇÝã
å¿ë Ý³»õ Ý³Ë³½
·áõß³նեղութիւն
«Աշխարհի
վրայ
պիտի
ունենաք,
բայց
«Այսուհետեւ
ձեր
ուշադրութիւնը
երկինք դարձուցէք» կ՛ըսէ Պօղոս առաքեալ
ß³ï »ñÏÇñ
Ý»ñáõ£ ºÃ¿
³ÝáÝù û·Ýáõ
Ã»³Ý μÅßÏ³
Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ
óáõó³
μ»ñ»Éáõ »õ û·Ý»Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
Ï³Ý »õ Ï³ÝË³ñ·ÇÉÙ³Ý ³Ù¿Ý Ó»õÇ ÙÇçáóÝ»ñáõ
Ï³ñÇùորովհետեւ
áõÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýùես
³ÝáÝó
û·ÝáõÃÇõÝ Éáõ
¹»Õá
ñ³Ûùáí£որովհետեւ
²ÝáÝù ß³ï ï³
ñûñÇÝ³Ï արժէքները խաբուսիկ
քաջալերուեցէ՛ք‚
յաղթեցի
Կղս.
3:1-2,
աշխարհի
են ու ժամանակաւոր։
·áñÍ³¹ñáõÃÇõÝÁ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»åÇïÇ ïñ³Ù³¹ñ»Ýù£ àã áù áõÝÇ ³ÛÝ« ÇÝã áñ Ëûëù»ñ »Ý£ Ü³Ë »õ ³é³ç« ¹áõù å³Ï³ëáñ¹
í»
ñ³
Ï³Ý·
Ý»
Éáõ
Ñ³
Ù³ñ êáõñաշխարհի
ÇáÛ μáÉáñ ßñç³Ý
Ý»ñáõÝ Ù¿ç
Զատիկ
է դարձեալ
ներս։ Թող սթափին
հարցերով
ñáõ Ë³ËïÙ³Ý »õ ë³Ï³·ÇÝ»ñáõ ã³ñ³ß³ÑÙ³Ý
Ù»Ýù áõÝÇÝù« Û³ïÏ³աշխարհին»:
å¿ë Ýáñ §øáñáÝ³¦ áõ
ÝÇù« ÇÝãå¿ë
ÏÁ ï»Õ»Ï³մեր
Ý³Ýù աշխարհէն
ØÇ³ó»³É
³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÝ áõ Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ¦£
³éáõÙÝ»ñáí£
Å³Ññáí í³ñ³ÏÙ³Ý Յովհն.
³ËïáñáßÙ³Ý
Ýáñ
Ü³
Ñ³Ý·
Ý»
ñ¿Ý
»ÏáÕ
Éáõ
ñ»
ñ¿Ý£
ºñÏ
ñáñ¹«
Ó»½«
16։33 ծանրաբեռնուած սրտերը, որպէսզի²ÝáÝù
մեր նմաններուն
մէջ
Աստուծոյ
ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ Ý³»õ
³ÛÝտեսնենք
ç³Ýù»ñÁ, áñáÝù
éáõë³ÐÚ¸ §Î³ñÙÇñ É»é¦ ÏáÙÇï¿Ý ³éûñ»³Û ¹ñáõùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÛïÝáõ»ÉáõÝ ÉáÛëÇÝ ï³Ï£ ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñ¹« ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý Å³ÑñÁ
Ï³Ý Õ»Ï³í³
ñáõգտնենք
ÃÇõÝÁ ßñç³աշխարհէն
Ý³ÛÇÝ áõ ÙÇç³½ներս
·³ÛÇÝ մեր
Ù³պատկերը
եւ ուրիշներուն
մէջ
Ã»³Ùμ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝ ¿ §ê© ¼¿ÛÃÉ»³Ý¦ Ï»¹ñáÝÇÝ
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ« Æñ³ÝÇÝ« Ý³»õ ÙÇõë- ëï»Õ
Í»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£
ºë ã»Ù ·Çï»ñ« Ã¿կարիքներուն
ÇÝãÏ³ñ¹³ÏÇ íñ³Û ÏÁ Ã³÷¿ª ù³Ý¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ êáõñÇáÛ å³Ý»ñáõÝ¦£
Ýá°í ÑÇÙÝ³պարտականութիւններուն
õáñ »Ý ³Û¹ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ«
Ù¿ç:արտասովոր պայմաններու մէջ կը դիմաւորենք
Թէեւ
Ս. Յարութեան տօնը, ù³
ունեցած
բաժինը։
Եւ
յիշենք,
որ
տագնապի
մէջ
ß³ñáõÙÁ »õ çÝç»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ ëáõñÇ³²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ³ÛÝ ÝßáõÙÇÝ« Ã¿ ÇÝù Çë- ë³Ï³ÛÝ »Ã¿ ³Û¹ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ·áÛáõÃÇõÝ
êáÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù Ù»ñ Ñ³Ûñ»óÇ ÅáÕáíáõñ
¹Ç Ù»Ïáõë³óáõÙÁ£
այլ Ý³
սակայն
ժողովուրդի
զաւակներուն
զատկական
միայն
ներկայութիւնը
կրնայ
խաղաղեցնել
մեզ։
Ï³å¿±ë
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³
ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõ- áõ
ÝÇÝ« á±ñԱստուծոյ
Ë»É³óÇ Ù³ñ¹Á
Ó»½Ù¿ ¹»Õáñ³Ûù
ÏÇóÝ»ñáõÝªԼիբանանահայ
ËÝ¹ñ»Éáí μáÉáñ¿Ý« áñմեր
ÇÝãå¿ë
³Ù¿Ý
²ë³ï »õ ÞáÛÏáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ ·áÛ³óáõóÇÝ Û³é³Ã»³Ý ÛÕ³Íխաղաղութիւն
¿ áõÕ»ñÓ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿çբերելու
Ýß³Í ¿ Ýáñ ÏþÁÝ
¹áõÝÇ£ Â»ñ»õëմեր
Ó»ñ կեանքը
¹»Õáñ³ÛùÁմիշտ
ÙÇçáó ալ
¿ª լեցուն
³Ý·³Ù« ³Ûë
ï³·Ý³åÇ ÁÝÃ³ó
³É óáõó³μ»ñ»Ýհոգիներուն
աւետիսը
փոխանցելու
եւùÇÝ
տագնապող
Մարդկային
է
տագնապներով,
բայց այդ տագնապçÇÏ³ÛÇÝ áñ¹»·ñáõ»ÉÇù Ñ³ë³ñ³Ï³ó ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ§øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇ μéÝÏÙ³Ý ³éÝãáõ³Íª ³é³õ»É »õë ï³ñ³Í»Éáõ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÁ£ Ò»³Ù¿Ý Ó»õÇ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ:
բաղձանքով,
կու
գամ
Յովհաննու
Աւետարանի
բառերով
ըսել.
ներուն
մէջ
մենք
պէտք
չէ
հեռանանք
Աւետարանի
ճշմարտութիւններէն
ու
Ý»
ñáõÝ
áõ
³éÝ
áõ»
ÉÇù
ù³Û
É»
ñáõÝ
ßáõñç£
öÇ
áÝÏ
Ç
³Ý
ÏÇÝ
ûÅ³Ý
¹³
Ïáõ
ÃÇõÝ
ïñ³
Ù³¹
ñ»
½Ç
Ï³
ñ»
ÉÇ
ã¿
íëï³
ÑÇÉ¦«
Û³Û
ï³
ñ³
ñ³Í
¿
ÈÇ³ÛáÛë »Ýù« áñ ³Ûë ï³·Ý³åÝ ³É åÇïÇ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի Ս. Զատկուայ Պատգամը

Յարութեան Շնորհքը

§Æð²ÜÆÜ ºô ÐÆôêÆê²ÚÆÜ øàð¾²ÚÆÜ ú¶ÜºÈàô ØÆ²òº²È
Ü²Ð²Ü¶Üºðàô ä²îð²êî²Î²ØàôÂÆôÜÀ Æ ¼úðàô ¾¦

Ազգային Առաջնորդարան Լիբանանի Հայոց

²ê²î ºô ÞàÚÎàô ÎÀ øÜÜ²ðÎºÜ...

Éáõ àõ³ßÇÝÏ
ÃÁÝÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ý ë¿Ûï
²ÉÇ Ê³Ù¿Ý¿մէջ
ÇÝ£ պէտք չէ կորսնցնենք մեր Տէրը։ Բաւարար չէ տաղաւարէ
ßñç³Ýó»Ýù:
- «...Քաջալերուեցէք,
որովհետեւ մեր Տէրը յաղթեց
աշխարհին»։
աշխարհի
Ù³ëÇÝ« Âñ³Ù÷ Áë³Í ¿© §Æñ³ÝÇÝ« ÐÇõëÇë³Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ å»ïÁ Çñ ËûëՍակայն, ինչպէ՞ս եւÐÚ¸
ինչո՞վ
քաջալերուիլ։ Այսօր,ÛÇÝ
Քրիստոսի
տաղաւար
ու Ü³
հարսանիքէ
Եկեղեցի երթալը։ Քրիստոնեային
øáñ¿³ÛÇÝ« հրաշափառ
μ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ տօնին
»ñÏÇñÝ»- ùÇÝ
Ù¿ç ØÇ³ó»³É
Ñ³Ý·Ý»ñÁ Ïáã³Íհարսանիք
¿
§Î²ðØÆð Èºè¦ ÎàØÆî¾
ñáõ©©©Ø»Ýù
å³ïñ³ëï »Ýù
û·երբեմնի
Ý»Éáõ£ Æμñ»õ Çñ³Ý
»³Ý å»քրիստոսով
ïáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ
ÃßÝ³ÙÇÝ«
Ð²
È¾ä¬È²
Â²ø
Æ² §¾Ø¬4¦ Ö²Ø´àôÜ
առիթով, ամայի են մեր եկեղեցիները, մեր շուրջ
ամայացած
են
կեանքը,
փոխանցուած
արժէքներու
պաշտպանութեան
համար
ûñÇÝ³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõÃÇõÝ£ ²ïÇÏ³ ÏÁ ÇëÏ ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÁ μÝáõբանուկ ճամբաներն ու փողոցները ու կարծէք ամբողջութեամբ
շարունակաբար
մղուող
պատերազմ է, որուն
մէջ
իւրաքանչիւրս
ունինք
մեր
Ùß³ÏáõÇ Ù»ñ ÏáÕÙ¿£ ÎÁդատարկուած
Ï³ñÍ»Ù« áñ ßáõïáí Ã³·
ñ³Í ¿ Çμñ»õ Ë³μ»μ³
Ý»ñ£
ìð²Ú èàôê¬Âðø²Î²Ü...
³ïÇÏ³ Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝ åÇïÇ ëï³Ý³Û£ ºÃ¿
Üß»Ýù« áñ Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ë³Ý èáõեն մարդկային եռուզեռով յորդող աւաններն ու
քաղաքները։
պարտականութեան
բաժինը։
³ïÇÏ³ áõÝ»Ý³Ýù« ³å³ åÇïÇ Ï³ñ»Ý³Ýù Ñ³ÝÇ »õë »ñ¿Ï Û³Ûï³ñ³ñ»ó© §Æñ³Ý ï³·². ¿ç¿Ý
Աշխարհի
մէջÚ²Ú
նեղութեանց
պիտի
կ՛ըսէ
մեր
Տէրը.
ահաւասիկ, Ý³
Ուստի
սթափինք
զգանք,
հանդէպ մեր
արձանագրած
Âð²Øö ÎÀ
î²ð²ð¾« àð
§øàհանդիպիք
ðàÜ²¦ μ³½
Ù³ÃÇõ
»ñÏÇñ
Ý»ñáõ եւ
û·Ý»É¦£
åÁ ßñç³Ý
ó»Éáõ Ñ³Ù³ñ եւ
ØÇ³ó
»³É Ü³- որ կեանքին Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í
ê³Ï³ÛÝ §èÆ² ÜáíáëÃÇ¦ Éñ³ïáõ ·áñÍ³- Ñ³Ý·Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý Ï³ñÇùÁ ãáõխելայեղ
արագութեամբ
ընթացող
մեր
առօրեային
մէջ,
յանկարծ
մեր
կեանքին
շեղումները
չեն
կրնար
անհետեւանք
մնալ։
Ժամանակն
է
անդրադառնալու,
èáõëÇáÛ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »ñ¿Ï
Ä²ÐðÆÜ ä²îÖ²èàì §øÆâ ØÀ
Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Ñ³Õáñ¹»ó« áñ Æñ³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ ÝÇ¦£
Û³Ûï
Ý»ó, áñ èáõëեւ
Ç³Ýանխոհեմ
»õ ÂáõñùÇ³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
անիւը անսպասելիօրէն խրեցաւ անորոշութեան տիղմին մէջ ու ամէն բան որ մեզ շրջապատող հաճոյքները,
ժամանցի
զուարճութեան
´²ðÎ²ò²Ì¦ ¾ âÆÜ²êî²Ü¾Ü
ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí ëïÇåáõ³Í »Õ³Í »Ý Ïñ×³ï»É ÆïÉÇåÇ
կանգ առաւ մեր շուրջ։
տենչն
ու
ախորժակները
չեն
ÐÚ¸ §ÜÆÎàÈ ²Ôվիճակները,
´²Èº²Ü¦... ընչաքաղցութեանÙ¿çանվերջ
Çñ»Ýó ÑëÏáÕáõÃ»³Ý »ñÏñáñ¹ ³ßË³ï³ÝùÁ£
Ü³Ë³å¿ë Íñ³·ñ
áõ³Íօրերու
¿ñ, áñ ÑëÏá
ÕáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñԱնթափանցելի
խորհուրդներով
է մեր կեանքը. եւ որքա՜ն դիւրաբեկ
կրնար
առանց
հետեւանքի
մնալ։
Յատկապէս
այս
պայմաններուն
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·
Ý»ñáõ Ý³Ë³·³Ñ î³լեցուն
ÝÁÉï Âñ³Ù÷
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
õÇ ³ÙμáÕç §¾Ù¬4¦ Ù³ÛñáõÕÇÇÝ íñ³Û, áñ Ð³É¿å »õ È³Ã³ùï³ñ³
ñ³Í ¿« áñ Ýáñ ï»
ë³ÏÇ §øáանապահով
ñáÝ³¦ Å³ÑñÇ Ñ³Ù³
էÛ³Ûմեր
աշխարհը։
Որքա՜ն
են- գիտութեան
նուաճումներու
եւ մէջ, սթափինք ու գիտակցինք որ
ֆիզիքական ապահովութեան կողքին,
³ëÇ
Ï³
Ý³
»õ
ÇÝã
áñ
ï»Õ
Ç³ ù³Õ³ùÝ»ñÁ ÏÁ Ï³å¿ Çñ³ñáõ£
×³ñ³ÏÇÝ å³ï×³éáí §ùÇã ÙÁ μ³ñÏ³ó³Í¦ ¿ âÇÝ³ëï³ûÅ³Ý
¹³
Ïáõ
ÃÇõÝ
¿
å»
ï³
քաղաքակրթութեան
բարձրակէտին
հասած
մեր
միջավայրին
պայմանները,
անհրաժեշտ
է
նաեւ
պայքարիլ
մեր
հոգիին
համար
պաշտպանել
բոլոր
ÐëÏá
ÕáõÃ»³Ý
³é³եւ
çÇÝզայն
³ßË³
ï³ÝùÁ ³Ûë ³Ùë
áõ³Ý
Ý¿Ý£ ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ ·ñ¿ §îÁ êÃñ¿Ûó Â³ÛÙ½¦ ûñ³Ã»ñÃÁ£
Ï³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÝ«
ëÏÇ½μÁ Ïñ×³ï
áõ»
ó³õ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõ պայքարիլ
ë³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝ
§àñù³Ý
³É Û³ñ·»Ù
âÇÝ³ëï³ÝÝ մարդկութիւնը
áõ Ý³Ë³·³Ñ êÇ ու
որքա՜ն
խոցելի
է տակաւին
որքա՜ն
խախուտ
են
մինչեւ
տեսակի
երեւելի
ու
աներեւոյթ
վտանգներէն
ու
միաժամանակ՝
մեր
Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ
å³ï×³éáí£
ÒÇÝ÷ÇÝÁ« ³ÝÏ»ÕÍ Áë»Éáí« ùÇã ÙÁ μ³ñÏ³ó³Í »Ù âÇÝ³ëերէկ
վստահութեան
գրաւական
համարուող
մեր
աշխարհի
կարգերը։։
ազգային
արժէքներու
պահպանութեան
համար,
որպէսզի
նաեւ
բարոյական
³ÛÝ
Íñ³
·Çñ
Ý»
ñáõÝ«
áñáÝù
ï³Ý¿Ý¦« Áë³Í ¿ Âñ³Ù÷ª êåÇï³Ï ï³Ý Ù¿ç ïñáõ³Í
ÏþÇñ³Ï³Ý³óÝ¿ ³éáÕç³Սիրելի
հայրենակիցներ,
սնանկութիւն չստեղծուի մեր կեանքէն ներս։
Ù³ÙÉáÛ ³ëáõ
ÉÇëÇ ÁÝÃ³óùÇÝ£
å³ÑáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõ§²ÝáÝù
å¿ïù
¿
³Û¹
Ù³
ëÇÝ
ï»Õ
»³Ï
å³
Ñ¿
ÇÝ
Ù»½¦«
Ոեւէ
ժամանակէ
աւելի,
այսօր
կարիքը
ունինք
քաջալերանքի
ու
մխիթարուՀետեւաբար, մէկդի վանենք մեր մոլութիւնները
ու իբրեւ
Աստուծոյ
ÃÇõÝÁ«
³ñ
ï³
Ï³ñ·
Çñ³¹
Ð²Ôàð¸²¶
ðàô
ÂÆôÜսիրոյն
³õ»Éóáõó³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñÁª ÝÏ³ñáõմէջ,
Ã»³Ý երբ
å³Û
Ù³ÝÝ»ñáõÝ
թեան։
Այս
մշուշապատ
պայմաններուն
առաւելաբար
ամէն ու ողորմածութեան արժանացած հաւաքականութիւն, մէկս միւսին աջակից
ïÇ áõÝ»Ý³
Éáíօրերու
âÇÝ³ëï³
ÝÇ Ù¿ç Ýáñ ï»ë³
ÏÇ §øáñáÝ³¦
Ù¿çª å³ñ¿ï³ïáõÝÁ »õ ³ÛÅ³ÑñÇ կլանուած
Ñ³Ù³×³ñ³ÏÇէëÏ½μÝ³
Ï³Ý ÷áõ
ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóծով
Ý»ñ, կարիքներուն ու
մարդ
իր անձով
ուÉÁ£իր ապրուստինÉáù¦«
հոգերով,
եւ զօրակից մնալով, հասնինք մերêÇñ»
ժողովուրդի
Û³ÛïÝ»ó յարուցեալ
³Ýª ³õ»ÉóÝ»- Քրիստոս
´³óÇ ³ïÏ¿« Âñ³Ù÷ §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÁ Ïáã³Í ¿ §ãÇ§øáñáÝ³¦ Å³Ñ
ñÇÝ ëï»ÕÍ³Í
³Ûëտարածենք
ï³·Ý³åÁ
Éáí«
áñ
Çñ»Ýù
³Ûë
ûñ»
ñáõÝ
դարձեալ
կը
յայտնուի
մեր
կեանքէն
ներս,
որպէսզի
իր
ներկայութեամբ
քրիստոնէական
հաւատքի
ներգործութեամբ,
յաղթական
շունչ
Ý³Ï³Ý Å³Ññ¦« Ã¿»õ Ý³Ë³å¿ë ³Û¹ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÁ ùÝÝ³Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μáÉáñë ÙÇ³ëÝ³μ³ñ Ñ»μ³
ñá
Û³
å¿ë
³Ý
ÃáÛ
É³ï
ñ»
ÉÇ
¹³ïáõ³Í ¿ñ ²éáÕ
å³ÑáõÃ»³Ýանստուգութիւններն
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½փարատէ
մերç³ապրած
ու անորոշութիւնը եւ մեզ մեր շրջապատէն ներս։
ï»õÇÝù å³ßïûÝ³Ï³Ý óáõóÙáõÝùÝ»ñáõÝ áõ Ý³ÏÁ ÝÏ³ï»Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ù¿ç« áõñ Ýß³Í »Ý« áñ í³ñ³ÏÁ §³½·³ÛÇÝ
Ë³½·áõßáõ
Ã»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù
Ù»ñ ïáõ
Ý»ñáõÝ Ù¿ç£
տանի
դէպի
յաղթական
յարութեան
կեանք։
Սակայն
այդ
կեանքին
հասնե- Ս. Յարութեան տօնին առիթով, սրտանց
կ՛ողջունեմ
Թեմիս
հոգեւորակա¹ñ¹³
å³ï×³é
Ý»ñ¿
Ù»ÏÝ³Í
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãÇ ×³ÝãÝ³ñ »õ å¿ïù ã¿ ÝáÛÝ³óáõÇ ³Ûë Ï³Ù
Ñ³Ï³¹ñ
áõÇÉÁ »õ Ù¿Ï
¹Ç ù³ß
ìëï³Ñ
»Ýù, áñ Ù»ñ Åá
Õáíáõñ¹Á, ÇÝãå¿ë
³ÛÝ համար,
»ñÏñÇÝ Ñ»ï¦£
լու
անհրաժեշտ է ունենալ այնպիսի
հաւատք,
որ
աւետարանի
նաց դասը, ժողովականութիւնը, մեր
եկեղեցիներու,
վարժարաններու,
õÇÉÁ£
ÙÇßï, ³Ûë ³Ý·³Ù »õë μ³ñÓñ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùμ
Âñ³Ù÷ Ý³»õ ùÝÝ³¹³ï³Í ¿ âÇÝ³ëï³ÝÁ Ù»ñÅ»ÉáõÝ
հասկացողութեամբ
կրնայ լեռները շարժել. հաւատք,
կրնայ
համայնական մեր կեանքէն ներս»õգործող
կառոյցներու
ուÏÁմարմիններու
Ð³ë³ñ³Ïáõոր
Ã»³Ý
³ñ- կեանքին
å³ï³ëË³
Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ
Ñ»ï»õÇ ³Ûë
Ñ³Ù³ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý û·ÝáõÃÇõÝÁ« áñ ³Ýáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ó³
·³Ý
·¿Ý
ß³ï
·áÑ
»Ý
áõ
բեռը
Աստուծոյ
պատասխանատուները ու մեր սիրեցեալ
Ñ³ñóÇÝ£ ժողովուրդի բոլոր զաւակները,
§³½·³վստահութեամբ
ÛÇÝ Ñå³ñïáõÃ»³Ý ¹ñë»
õáñáõÙ ¿¦£ գերագոյն ուժին փոխանցել։
ë³ÝáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ý ³ÝØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·
Ý»ñáõ Ý³Ë³տօնին
·³ÑÁ Ý³առիթով,
Ë³å¿ë âÇ- նորոգուած
²é ³Û¹, մեր
¼³ÑÉ¿Ç,
Ä³É³É³յարատեւութեան
ÛÇ »õ è³Û³ùÇ Ù»ñ
Հետեւաբար,
զատկական
յոյսով
բարձրօրէն գնահատելով Լիբանանահայ
կեանքի
¹³ÙÝ»ñÁ« áñáí
Ñ»ï»õքաջալերուինք
Ù³ñÝ³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»Õ³¹ñ³Í ¿ñ §øáñáÝ³¦
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý ï³Ï ÏÁ
¹ÇÏ á°ã ÙÇ³ÛÝ ã³÷³
եւ
յիշենք,
որ քրիստոնէութիւնը
նեղութեանց,
ու½³Ýó
յուսահատու- համար բոլորին կողմէ թափուած անթիւ
ու անհատնում ճիգերը։
Å³Ñ
ñÇ μéÝÏÙ³Ý
Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝï³
ÝÇùÇÝ Å³Ù³- տառապանքին
¹Ý»Ýù ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»é³¹ñ³Ï³Ý ÏþÁÝ¹áõÝÇÝ« ³ÛÉ»õ
Ý³ÏÇÝ ãï»
Ï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñª
Ýß»Éáí« áñ
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Յոյսի Կանթեղը կը Պլպլայ
ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Ե

րբ վերջապէս սթափինք երկար եւ ցաւագին այս թմբիրէն, թօթափենք
մեր ուսերէն մահաբեր այս համաճարակին վերջին յամեցող թունալի
փշրանքները՝ այդ պահուն միայն պիտի անդրադառնանք թէ կեանքը
որքան փխրուն է: Պիտի լա’ւ իմանանք թէ ինչ որ հաստատուն կը նկատէինք
կրնայ թաւալիլ ակնթարթի մը մէջ:
Դժուար պիտի չըլլայ տեսնել, թէ մէզի յանձնարարուած (կամ պարտադրուած)
մեկուսացումը պիտի յեղաշրջէ ընկերային յարաբերութիւններու ըմբռնումը
եւ ընդհանրապէս ընկերային կեանքը մեր մօտ: Շատ շատերու համար, ինչ որ
կը նկատէին տնտեսական ապահով կառոյց, շահաբեր գործ կամ նիւթական
ապահովութիւն, ծովափին շինուած աւազի բերդերու նման զօրաւոր ալիքի
անակնկալ մէկ հարուածով պիտի տուժեն:
Կեանքի եւ մահուան մեր ըմբռնումն ալ սկսած է խեղաթիւրուիլ եւ թնճուկի
նման մեր ամպոտած միտքերը շփոթի առաջնորդել:
Ապրիլ 5-ին, երբ ականջալուր եղանք մեր այդ միօրեայ ժամանակին 674
անձեր Մատրիտի, 621 անձեր Լոնտոնի եւ 599 անձեր Նիւ Եորք քաղաքի մէջ
կորսնցուցած են իրենց կեանքը քորոնա ժահրին պատճառաւ, սահմռկեցուցիչ
գտանք եղելութիւնը: Բայց, մեկնաբաններ «յուսադրիչ» որակեցին այս թիւերը,
որովհետեւ անոնք կը պնդեն, որ մեր զոհերուն թիւը սկսած է «կայունանալ»:
Այո’, այս է իրողութիւնը, սակայն մարդկային ի՞նչ հեգնանք:
Ակնյայտ հակասութիւն, երբ գերհզօր Ամերիկայի Միացեալ նահանգները,
«Բացառիկ ուժ» ինչպէս կը բնութագրէր նախկին նախագահ Օպաման, չի
կրնար կենսական բժշկական զգեստաւորումներն ու սարքերը հայթայթել
հիւանդանոցներու: Յիրաւի, դաշնակցային կառավարութիւնը եւ առանձին
նահանգներ իրենց բանագնացները առաքած են Չինաստան, հոն ուր
այս ժահրին դուռը բացուեցաւ, այդ երկրէն գնելու հիւանդանոցներու
հրամայական կարիքները:
Միլիոնաւոր ամերիկացիներ, որոնց կեանքը յեղաշրջուած է այսօր, արդեօ՞ք
արդարացիօրէն հարց պիտի տան իշխող աւագանիին, թէ զինուորական
եւ տնտեսական մարզերէ ներս հզօր այս երկիրը ինչո՞ւ ընկրկեցաւ: Կամ,
օրուան մտահոգութիւններու յորձանքին մէջ թաղուած, պիտի չմտմտա՞ն ի
տես այս տխուր եւ խոցելի իրողութեան:
Հիմա պահն է ինքնաքննադատութեան եւ վերարժեւորելու կեանքի նպատակը:
Աներկբայ իրողութիւն է թէ մարդկային առաքինութիւնները միշտ կը
բացայայտուին երբ դէմ յանդիման կու գանք մարտահրաւէրներու կամ
ողբերգութիւններու հետ:
Որքա՜ն գօտեպնդիչ երեւոյթ է արդարեւ տեսնել երիտասարդ բժիշկբժիշկուհիներ որոնք կամաւորագրուած օդանաւ կը բարձրանային Հռոմի մօտ
զինուորական օդակայանէն՝ Չոմ Պուրի ուղեւորուելու: Օր մը առաջ միայն,
Հիւսիսային Իտալիոյ իշխանութիւնները աղերսալի կոչ ըրած էին համայն
Իտալիոյ, որպէսզի բժիշկներ, վիրաբոյժներ կամ այլ բժշկական մասնագէտներ
հոն փութային՝ կեանքեր փրկելու համար: Այս Հերոս-Հերոսուհիները, լքելով
խոստմնալի ասպարէզ, հանգստաւէտ կեանքի պայմանները եւ ընտանիք,
առանց ընկրկելու նետուեցան գրոհին մէջ:
Կարիքը կար բժիշկներու: Երկու հազար բժիշկ-բժշկուհիներ կամաւորագրուեցան եւ այսօր կը ծառայեն հիւսիսային Իտալիոյ զանազան
քաղաքներու հիւանդանոցներէն ներս:
Անոնք, իրենց բազմահազար պաշտօնակիցներուն նման Եւրոպայի եւ
Միացեալ Նահանգներու մէջ, յոյսի կանթեղին պլպլացող լոյսն են:
Մարտի երկրորդ շաբաթէն սկսեալ, երբ քորոնա ժահրի հետեւանքով
իրենց կեանքը կորսնցնողներուն թիւը յարաճուն կերպով բարձրանալ
սկսաւ, զուգահեռաբար՝ աճեցաւ թիւը ամերիկացիներու՝ որոնք խուժեցին
զէնք վաճառող խանութներ, իրենք զիրենք զինելու համար: Արդարեւ,
անցեալ ամսուան ընթացքին ամերիկացիք բարձրագոյն թիւով զանազան
տարողութեամբ զէնքեր գնեցին՝ վերջին քսան տարիներուն:
Էֆ. Պի. Այ.ը (FBI-Federal Bureau of Investigation) Մարտին 3.7 միլիոն զէնք
գնելու դիմումանգիրներ հետապնդած է, մինչ տարի մը առաջ այդ թիւը սոսկ
1,1 միլիոն էր: Մարտ 21-ին միայն 210 հազար զէնք գնելու դիմումնագիրներ
ներկայացուած էին F.B.I.ին: Ամերիկեան լրատու գործակալութեանց համաձայն, որոնք իրենց վիճակագրութիւնները քաղած են F.B.I.էն, Մարտ ամսուան
ընթացքին ամերիկացիք 2 միլիոն զէնք գնած են:
Ամերիկացի ընկերաբաններու մեկնաբանութեամբ զէնք գնելու այս խորունկ
ախորժակը հետեւեալ ձեւով կարելի է բացատրել: Ընկերութեան որոշ մէկ
խաւը՝ մտահոգ այն իրողութեամբ, թէ երբ ոստիկանութիւնը, հրշէջներ եւ
հանրային առողջութեան ծառայողներ իրենց բոլոր ուժերը կը տրամադրեն
կեդրոնանալով քորոնա ժահրին դէմ պայքարելու համար, այդ օրերուն
քաղաքներու կարգն ու կանոնը կրնայ խախտուիլ եւ գողութիւններն ու
ոճիրները կրնան բազմապատկուիլ:

ՎԱՂԸՆ
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
«Նոր գտնուած սէրս այս բաշխել ու
տալ բոլորին կարծես թէ նոր եմ սիրած»
(Ա. Թէրզեան): Դպրոցական օրերէս
սիրած եմ այս տողը: Ունենալ եւ
տա՜լ. Բաշխել. Ի՜նչ գոհունակութիւն,
սրտի անդորրութիւն կ՛ունենայ մարդ:
Բնականաբար տալու համար պէտք
առած ըլլալ. պէտք է ունենաս: Իբրեւ
ընկերային արարած, իբրեւ ճամբորդ
այս անցաւոր աշխարհի: Հարցին մէջ
երախտագիտութեան բաժին կայ անտարակոյս, բայց յաճախ կը զլանանք գուցէ
անոր համար որ մենք մեզ արդէն արժանի կը համարենք ու գուցէ աւելիին ալ:
Մարդկային տկարութիւններէն մէկն ալ
այս է: Հազարաւոր դարերու արգասիքը
կը վայելենք, սակայն կարծես թէ բնական օդն է որ կը շնչենք, մինչդեռ
ամէն քայլափոխի եթէ խորքին նայինք, պիտի գիտակցինք թէ հասած
ենք ապրելակերպի մակարդակի մը՝ նախանձելի: Առնենք միայն անիւի
գիւտը, անոր պատմականը, թէ ինչպէս զարգանալով հասանք այս օրերու
անիւին: Օդանաւը, նաւը, կանխարգելիչ բուժական սրսկումները ու հազար
հազար գիւտեր: Այս ամէնուն տեղեակ ըլլալու համար բաւական է դիմել
գիրքերու, որոնք գրադարաններու մէջ ընթերցողներու կը սպասեն: Որոնք
կիւթենպէրկեան գիւտով հեշտացած են եւ աշխարհասփիւռ դարձած՝ նաեւ
շնորհիւ թարգմանական արուեստի, որով փոքր տարածութեան մէջ կրնաս
պարփակել համաշխարհային գրականութենէն նշխարներ, զանազան մարզի՝
Փիլիսոփայական, բժշկական, կրօնական, գրական եւ այլ գիրքեր:
Գիրքերը ափիդ մէջ կը զետեղեն աշխարհ մը ամբողջ Արեւելքէն Արեւմուտք
եւ Հիւսիսէն Հարաւ, երկրէն Երկի՛նք աստղերու ճամբան ու վար բերելու
տեղեկութիւններ: Մինչ ունինք արդէն աշխարհը շրջան ընող տեղեկութիւններ
ե՛ւ պատմական անցեալով եւ ներկայով ապրուող: Սակայն հեշտ ընթացք
մը չէ որ կատարուած է ու կը կատարուի մինչեւ բարւոք լուծում մը, իսկ
փորձարկութեան ընթացքին՝ այլեւ ինչ-ինչ այլեւայլ խոչընդոտներ պէտք է
դիմագրաւել ոչ ոք կարող չէ նախատեսել նոյնիսկ ու կը հանդիպի պատուհաս՝
որմէ կարելի չէ խուսափիլ գէթ ժամանակի մը համար երբեմն: Երբեմն կեանքի
գինով որ յատուկ է «կամաւորներ»ու՝ այս պարագային գիտական մարզի:
Հուսկ՝ պատուհասներ ու բարիքներ կ՛ընթանան կողք-կողքի, զուգահեռ:
Այդպէս եղած է ու կը շարունակուի ու դեռ վերջը չէ այնքան ատեն որ մարդ
արարածը ունի պրպտող ու հետաքրքրուող միտք եւ մանաւանդ՝ ցանկութիւն
ունենալու, աւելի ունենալու եւ ցանկութեան սահմանը անսահման է. Կայ
պայքարը ի ծնէ, որ կեանք կը կոչուի ու կը շնչէ հակառակ ժամանակաւոր
ետ-քայլերու որոնք աննշան կը թուին մանաւանդ յետ յաղթահարման:
Հաշուեյարդար. Այս է որ կայ: Կ՛ընթանայ կեանքը Վերուստ օրէնքի մը հլու:
Կ՛ապրինք, կեանք կու տանք ու կ՛անցնինք: Առաւօտը կը ծագի:
Կը սկսի ՎԱՂԸՆ:

Պատասխանելով այն հարցումին, թէ ինչո՞ւ առաջին անգամ ըլլալով իր
կեանքին մէջ Քենթաքի նահանգի անանուն այս բնակիչը զէնք գնած էր.
«երբ Մարտ 2ին տեղական իշխանութիւնները նախազգուշացուցին թէ
ուտեստեղէնի տագնապ կրնայ ստեղծուիլ եւ առ այդ յանձնարարելի է
նուազագոյնը քանի մը օրուան պահեստի ուտելիք ամբարել, ես իմ կարգիս
կռահեցի, թէ քաղաքացիական անկարգապահութիւն կրնայ ծայր տալ եւ ես
հարկադրուած պիտի ըլլամ պաշտպանելու իմ ընտանիքս»:

04

àõñµ³Ã / 10.04.2020

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Ս. Զատկուան Պատգամը

«Քաջալերուեցէ՛ք, Որովհետեւ Ես Յաղթեցի Աշխարհին»
Սկիզբը Էջ 01
Քրիստոսի Աւետարանը աշխարհ
տանելու հաւատքի յանձնառութենէն մղուած, եկեղեցւոյ հայրերն ու
սուրբերը փոթորկալից աշխարհին
մէջ քաջօրէն վկայեցին զՔրիստոս,
Փրկիչը աշխարհին՝ դառնալով յաւիտենական ճշմարտութիւններու
պատգամախօսները նո՛յնիսկ արեան
նահատակութեամբ։
Ահաւոր հալածանքներու ենթարկւած եկեղեցին, իր ողջ պատմութեան ընթացքին եւ մինչեւ ներկայ ժամանակները, Քրիստոսի
խաչին ու յարութեան յաղթանակով
գօտեպնդուած մնաց հզօր՝ Աւետարանի յաւիտենական պատգամը
աշխարհին տանելու իր առաքելութեամբ։
Նոյնպէս նա՛եւ հայ եկեղեցին. վկա՛յ
արիւնով ու տառապանքով լեցուն իր
դարաւոր պատմութիւնը։ Արդարեւ,
իր ժողովուրդի կեանքին մէջ կենդանի ներկայութիւն դարձած, անոր
տագնապներուն ու երկունքներուն
հետ ինքզինք նոյնացուցած, աքսորի
ու ցեղասպանութեան ճամբէն քալած
մեր եկեղեցին լսեց ձայնը Քրիստոսին՝ մի՛ վախնաք, քաջալերուեցէ՛ք,
որովհետեւ ես յաղթեցի աշխարհին։
Սիրելի՛ հայորդիներ,
Այսօր, ճգնաժամի մէջ գտնուող

աշխարհին մէջ, Յարուցեալ Քրիստոսի յաղթանակով հզօրացած հայ
եկեղեցին նո՛յն պատգամը կը
փոխանցէ մեր ժողովուրդին.Քաջալերուեցէ՛ք, մի՛ յուսահատիք,
որովհետեւ Քրիստոս մեր Տէրը
յաղթե՛ց աշխարհի չարին, մեղքին
ու մահուան։
Աստուծոյ ներկայութիւնը ապրեցէ՛ք
ձեր կեանքին մէջ՝ բարին մտածելով
ու բարիք կատարելով, ձեր նմանին
օգնելով։
Չմոռնաք երբեք, որ Աստուած իր
Միածին Որդին աշխարհ ղրկեց
մեզի՛ համար, որովհետեւ սիրեց մեզ
(Յհ 3.16)։ Քրիստոս հրաշագործեց,
քարոզեց, խաչուեցաւ ու յարութիւն
առաւ մեր փրկութեան համար։
Զօրացուցէ՛ք ձեր հաւատքը ու
ամրացուցէք ձեր յոյսը, որովհետեւ
երբ Աստուծոյ հետ ենք՝ Աստուած
մեզի հետ է մեր կեանքի բոլոր օրերուն եւ բոլոր պայմաններուն մէջ։
Յիշեցէք, որ Քրիստոս իր արիւնով
մեզ գնեց (Գրծ 20.28) ու մեզ Աստուծոյ
որդեգիր զաւակը դարձուց։ Ըլլանք
հնազանդ զաւակը մեզի պաշտպան
ու պահապան մեր Երկնաւոր Հօր։
Յարուցեալ Քրիստոս աշխարհին
չարը յաղթելով, մեր առջեւ
բացաւ յաւիտենական կեանքի
ու փրկութեան ճամբան։ Քալե՛նք
այս ճամբէն՝ հեռու մնալով մեզ
դէպի աշխարհի մոլութիւնները

առաջնորդող ճամբաներէն։ Քալե՛նք
այս ճամբէն՝ վերանորոգ հաւատքով
ու յոյսով։
*
* *
Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի
Յարութեան տօնին առիթով, Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
Անթիլիասի Մայրավանքէն հայրապետական օրհնութեամբ ու հայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք մեր
ժողովուրդի սիրելի զաւակները՝
Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելոց,
Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի։
Հայրապետական օրհնութեամբ
կ’ողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան Վսեմաշուք Նախագահ Արմէն Սարգիսեանը ու
Վսեմաշուք Վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանը, ինչպէս նաեւ Արցախի Հանրապետութեան Վսեմաշուք
նախագահ Բակօ Սահակեանը,
մաղթելով իրենց հայրենանուէր
իրագործումներով լեցուն ծառայութիւն։
Եղբայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, մաղթելով եկեղեցաշէն ծառայութեամբ
հարուստ երկար գահակալութիւն։
Կ’ողջունենք նաեւ Երուսաղէմի
Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ
Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանը
եւ Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց

Պատրիարք Ամենապատիւ Տ.
Սահակ Արք. Մաշալեանը, մաղթելով
իրենց բեղմնաւոր ծառայութիւն հայ
եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս։
Հայրապետական օրհնութեամբ
ու հայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան
Թեմակալ
Առաջնորդները, հոգեւոր դասը,
Ազգային
իշխանութիւնները,
մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ
գործող կազմակերպութիւններն
ու միութիւնները, աղօթելով առ
Յարուցեալ Քրիստոս, որ իրենց
եկեղեցաշէն ու ազգանուէր առաքելութիւնը արդիւնաւորէ նոր
յաջողութիւններով։
Սիրելի՛ զաւակներ հայ ժողովուրդի,
Եկէք Սուրբ Զատկուան առաւօտուն
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շնորհներով ու բարիքներով։
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Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի Ս. Զատկուայ Պատգամը

Յարութեան Շնորհքը
Սկիզբը Էջ 02
Խառնաշփոթը իրական է, սակայն
ոմանք տակաւին կը յամառին իրենց
հին ձեւերուն մէջ շարունակել իրենց
ընթացքները. այս կացութեան մէջ
իսկ յաւելեալ անարդար շահու ետեւէ
են. կը շարունակեն ամբաստանել
իրենց քաղաքական հակառակորդները. կ’այպանեն իրենցմէ զատ ոեւէ
մէկը՝ կացութիւններու որպէս պատճառ կամ պատասխանատու. կը
յերիւրեն սուտեր եւ կը հրահրեն
հաւաքականութիւններ՝ իրենքզիրենք հաստատելու նպատակով:
Ուրիշներ, կեղծ կամ՝ ինչու չէ նաեւ
անկեղծ «բարեսիրութեան» առիթ
գտած, կ’աշխատին անուն եւ վարկ
շահիլ՝ քաղաքական ապագայ
ընտրութիւններու
պատրաստ
ըլլալու համար, կամ՝ նուիրեալ ծառայութիւններով՝ իրապէս կը փորձեն
թեթեւցնել մարդոց ծանր վիճակները:
Մահը իրական է. մահուան ահազանգը իրական. սակայն, չէ՞ որ մահը
նաեւ բնական է: Ինչո՞ւ վախնալ
բնական մահէն, առիթ եւ ասպարէզ
տալով չարաշահողներուն որ աւելիով կեղեքեն իրենց նմանները այս
վիճակներուն մէջ: Ինչո՞ւ վախնալ
այնքան՝ որ մեր կեանքէն կորսուի,

կորզուի հաւասարակշռութիւնը մեր
ընթացքին:
Մահը բնական է, այո, սակայն
կեանքը եւս բնական է: Բնական
այս կեանքը, զոր կը փափաքինք
եւ կը փորձենք իրական դարձնել
մեր ապրելու ժամանակին մէջ, իր
լաւագոյն վիճակին մէջ անգամ՝
փխրուն է, դիւրաբեկ է եւ անկայուն.
գիտե՛նք: Գիտենք թէ կարելի է
որ շուտով կորսնցնենք զայն. այս
գիտակցութիւնը աւելի եւս տիրական
կը դառնայ երբ կը կորսնցնենք մեր
կեանքը ապահով պահելու միջոցները եւ կարողութիւնը: Բնական
կեանքը կորսնցնելու վախով՝ կը
խանգարուի մեր խաղաղութիւնը,
կը կորսուի մեր ուրախութիւնը եւ կը
չքանայ մեր յոյսը: Բնական կեանքը
անզօր է բնական մահուան դիմաց.
վերջին յաղթողը միշտ մահն է, ըստ
մեր տեսածին:
Մեր տրամաբանութիւնը կը թելադրէ
մեզի որ ընդունինք մահը որպէս
վերջնական իրականութիւն եւ
հաշտուինք անոր հետ: Տէր Յիսուս
Քրիստոսի աշակերտներուն եւ
անոնց ընկերացող կիներուն համար
ալ այդպէս էր. այս վերջինները,
Յիսուսի մահը ընդունած ըլլալով՝
մոռցած էին թէ Ան յայտնած էր Իր
աշակերտներուն թէ Ինք յարու-

թիւն պիտի առնէ երրորդ օրը:
«Իշխանութիւն ունիմ զայն (կեանքը)
դնելու եւ իշխանութիւն ունիմ զայն
նորէն առնելու. այս պատուէրը
Հօրմէս առի», ըսած էր անոնց (Յովհ.
10. 18): «Քանզի զիս ղրկողին կամքը
այս է, որ Այն ամէնը որ կը տեսնեն
Որդին եւ կը հաւատան Անոր, յաւիտենական կեանք ունենան, ես ալ
անոնց յարութիւն առնել պիտի տամ
վերջին օրը», սորվեցուցած էր անոնց
(Յովհ. 6. 40): Ասոնք մոռցած՝ կիները
կ’երթային Տէր Յիսուսի գերեզմանը,
Անոր մահուան հետ հաշտուած,
Անոր մահուան «մարմինը» օծելու:
Կեանքն ու մահը բնական սեպելով՝
մենք զանոնք կը խառնենք իրար.
մինչդեռ՝ կեանքը բնականէն
անդին իրականութիւն մը ունի,
զոր կրնանք տեսնել միայն Յիսուս
Քրիստոսի անձին մէջ: «Ողջ»-ը
կը փնտռենք «մեռելներուն հետ».
մինչդեռ՝ հոն չէ Ան: Ան Իր Անձով
պարտութեան մատնեց մահը, անոր
ամբողջ զօրութիւնով, որպէսզի մենք
կեանքի յոյսը, կեանքի յաղթանակին «անսահման» իրականութիւնը
չպակսեցնենք մեր «բնական»
կեանքէն, զայն դարձնելով մահուան
պատմութիւն:
Մահն չէր կարող բռնել Յիսուս
Փրկիչն իմ,

Կոտրեց անոր նիքերն, Յիսուս
Տէրն իմ:
Տէր Յիսուս Իր հրաշափառ յարութիւնով մեզի կը շնորհէ յաւիտենական կեանքի որակ՝ մեր այսօրուայ կեանքին մէջ: Անոր յարութեան զօրութիւնը ձրի պարգեւ է
մեզի, որպէս երաշխիքը այն ձրի
փրկութեան, զոր պատրաստեց
Իրեն հաւատացողներուն, մեծ
գին վճարելով Իր Անձով՝ խաչին
վրայ: Ուրեմն, մահուան պատմութիւն չգրենք՝ «բնական»-ին մէջ
սահմանափակելով մեր կեանքը
մահուան դիմաց. «Ողջ»-ը մեռելներուն մէջ չփնտռենք, այլ՝ ընդունելով
Անոր յարութեան շնորհքը, Անոր
յարուցեալ կեանքին զօրութեան
նայինք, «բնական» կեանքէն եւ
մահէն ալ անդին:
ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ
ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ
ՔՐԻՍՏՈՍԻ
Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան
Նախագահ, Մերձաւոր
Արեւելքի
Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիներու Միութեան
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Անյարգալից Վերաբերմունք՝ Պետական
Լեզուին Նկատմամբ. Լեզուի Կոմիտէ

Հայաստանի Հանրապետութեան Հայաստանի Հանրապետութեան
մէջ յայտարարուած արտակարգ պետական լեզուին` հայերենին
դրութեան պայմաններով պետա- նկատմամբ», յայտնած է կոմիտէն:
կան կառավարման եւ տեղական Լեզուի կոմիտէն Հայաստանի
ինքնակառավարման մարմիննե- Հանրապետութեան քաղաքացիրը վերափոխած են իրենց աշխա- ներուն կոչ ուղղած է պահպանելու
տանքը` քաղաքացիներուն եւ կազմա- ՀՀ Սահմանադրութեան, «Լեզուի
կերպութիւններուն առաջարկե- մասին» ՀՀ օրէնքի պահանջները
լով անյետաձգելի
կարիքներու,
եւ պետական
կառավարման ու
àôÔÆÔ êöèàôØ
²ÜÂÆÈÆ²êÆ
Ø²Úð²ì²Üø¾Ü
խնդիրներու եւ հարցերու մասին տեղական ինքնակառավարման
դիմումներ,
հարցումներ, նամակներ
մարմիններուն
ուղղուած ²ÝÃÇհայերէն
êÇñ»ÉÇ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ«
Ó»ñ áõß³¹ñáõÃ»³Ý
ÏÁ Û³ÝÓÝ»Ýù
ուղղել առցանց:
ելեկտրոնային նամակները բացաÉÇ³ëÇ Ø³Ûñ³í³ÝùÇ
ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã
Ø³Ûñ î³×³ñÇÝ
Ù¿ç
Լեզուի
կոմիտէին համաձայն,
ռապէս հայատառ
գրելու:
ï»ÕÇ
áõÝ»Ý³ÉÇù
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Å³Ù³Ý³ելեկտրոնային նամակներու հեղեղը, Լեզուի Կոմիտէն պետական կառացաւօք,
բացայայտած
է այն տխուր
վարմանÅ³ÙÁ)£
եւ տեղական
ինքնաÏ³óáÛóÁ
(ÝÏ³ïÇ ³éÝáõ³Í
¿ ÈÇµ³Ý³ÝÇ
´áÉáñ ³ñ³ñáիրականութիւնը, որ ՀՀ հարիւրա- կառավարման
մարմիններուն
ÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõÕÇÕ åÇïÇ ë÷éáõÇÝ Ù»ñ ¹ÇÙ³ï»ïñÇ (Facebook)
ւոր քաղաքացիներ պատկան մար- եւս կոչ ուղղած է Հայաստանի
CILICIA TV
¿çÇÝ ×³Ùµáí£
միններուն
հայերէն
ելեկտրոնային Հանրապետութեան քաղաքացինամակներ յղած են, որոնք, սակայն, ներէն ստացուած հայերէն օտաÎÇñ³ÏÇ«
5 ²åñÇÉ
2020 «Ասիկա
(Ì³ÕÏ³½³ñ¹)
օտար
տառերով
գրուած։
րատառ ելեկտրոնային նամակնեê. »õ ²ÝÙ³Ñ ä³ï³ñ³·
¬¬¬¬¬¬-----¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Å³ÙÁ 10£00AM
անյարգալից
վերաբերմունք
է րուն ընթացք չտալու:

àôÔÆÔ êöèàôØ ²ÜÂÆÈÆ²êÆ Ø²Úð²ì²Üø¾Ü

¸éÝµ³ó¿ùÇ
²ñ³ñáÕáõÃÇõÝ
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Å³ÙÁ 5£00PM
àôÔÆÔ
êöèàôØ ²ÜÂÆÈÆ²êÆ
Ø²Úð²ì²Üø¾Ü
êÇñ»ÉÇ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ« Ó»ñ áõß³¹ñáõÃ»³Ý ÏÁ Û³ÝÓÝ»Ýù ²ÝÃÇ²õ³· ÐÇÝ·ß³µÃÇ«
9 ²åñÇÉ
2020
êÇñ»ÉÇ
Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ«
Ó»ñ
áõß³¹ñáõÃ»³Ý
Û³ÝÓÝ»Ýù
²ÝÃÇÉÇ³ëÇ
Ø³Ûñ³í³ÝùÇ
ê©
¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇãÏÁ
Ø³Ûñ
î³×³ñÇÝ
Ù¿ç
ê. »õ ²ÝÙ³Ñ ä³ï³ñ³· ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--------¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Å³ÙÁ
10£00AM
ÉÇ³ëÇ
Ø³Ûñ³í³ÝùÇ
ê©
¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã
Ø³Ûñ
î³×³ñÇÝ
Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Å³Ù³Ý³ï»ÕÇ
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Å³Ù³Ý³Î³ñ· áõÝ»Ý³ÉÇù
àïÝÉáõ³ÛÇ
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Å³ÙÁ
4£00PM
Ï³óáÛóÁ
(ÝÏ³ïÇ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
³éÝáõ³Í ¿ ÈÇµ³Ý³ÝÇ
Å³ÙÁ)£ ´áÉáñ
³ñ³ñáÏ³óáÛóÁ
(ÝÏ³ïÇ
¿ ÈÇµ³Ý³ÝÇ
Å³ÙÁ)£ ´áÉáñ
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ
áõÕÇÕ³éÝáõ³Í
åÇïÇ
ë÷éáõÇÝ
Ù»ñ ¹ÇÙ³ï»ïñÇ
(Facebook)
Î³ñ· â³ñã³ñ³Ý³ó
(Ê³õ³ñÙ³Ý
¶Çß»ñ)
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ
7£00PM
ÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ
áõÕÇÕ
åÇïÇ ë÷éáõÇÝ Ù»ñ ¹ÇÙ³ï»ïñÇ (Facebook)
CILICIA TV ¿çÇÝ
×³Ùµáí£
CILICIA
TV ¿çÇÝ10
×³Ùµáí£
²õ³· àõñµ³Ã«
²åñÇÉ 2020
ÎÇñ³ÏÇ«
5 ²åñÇÉ 2020
(Ì³ÕÏ³½³ñ¹)
Î³ñ· Ê³ã»ÉáõÃ»³Ý
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Å³ÙÁ 7£00AM
ÎÇñ³ÏÇ«
5 ²åñÇÉ
2020 (Ì³ÕÏ³½³ñ¹)
ê. »õ ²ÝÙ³Ñ
ä³ï³ñ³·
¬¬¬¬¬¬-----¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 10£00AM
ê.
»õ ²ÝÙ³Ñ
ä³ï³ñ³·
¬¬¬¬¬¬-----¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ
Î³ñ·
Â³ÕÙ³Ý
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Å³ÙÁ10£00AM
5£00PM
¸éÝµ³ó¿ùÇ ²ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 5£00PM
¸éÝµ³ó¿ùÇ ²ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 5£00PM
²õ³· Þ³µ³Ã« 11 ²åñÇÉ 2020
²õ³·
ÐÇÝ·ß³µÃÇ«
9 ²åñÇÉ
2020
Öñ³·³ÉáÛóÇ
ä³ï³ñ³·
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Å³ÙÁ 5£00PM
²õ³·
ÐÇÝ·ß³µÃÇ«
9 ²åñÇÉ
2020
ê. »õ ²ÝÙ³Ñ
ä³ï³ñ³·
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--------¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Å³ÙÁ 10£00AM
ê. »õ ²ÝÙ³Ñ ä³ï³ñ³· ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--------¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 10£00AM
ÎÇñ³ÏÇ«
12 ²åñÇÉ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
2020 (ê. ¼³ïÇÏ ¬ ê© Ú³ñáõÃÇõÝ)
Î³ñ·
àïÝÉáõ³ÛÇ
Å³ÙÁ 4£00PM
Î³ñ·
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Å³ÙÁ10£00AM
4£00PM
êáõñµ àïÝÉáõ³ÛÇ
»õ ²ÝÙ³Ñ ä³ï³ñ³·
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-¬ Å³ÙÁ
Î³ñ· â³ñã³ñ³Ý³ó (Ê³õ³ñÙ³Ý ¶Çß»ñ) ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 7£00PM
Î³ñ· â³ñã³ñ³Ý³ó (Ê³õ³ñÙ³Ý ¶Çß»ñ) ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 7£00PM
ºñÏáõß³µÃÇ« 13 ²åñÇÉ 2020 (ÚÇß³ï³Ï Ø»é»Éáó)
²õ³·
àõñµ³Ã« 10
²åñÇÉ 2020
Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-¬¬¬¬
Å³ÙÁ 8£30AM
²õ³·
àõñµ³Ã«
10
²åñÇÉ
2020
Î³ñ· Ê³ã»ÉáõÃ»³Ý ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Å³ÙÁ 7£00AM
Î³ñ·
Ê³ã»ÉáõÃ»³Ý
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ
Ðá·»Ñ³Ý·Çëï
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-¬-¬¬¬
Å³ÙÁ 7£00AM
9£00AM
Î³ñ· Â³ÕÙ³Ý ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 5£00PM
Î³ñ· Â³ÕÙ³Ý ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 5£00PM
Տեսանկիւն
²õ³· Þ³µ³Ã« 11 ²åñÇÉ 2020
Տպագիր
Թերթերու Միջոցաւ Քորոնա Ժահր Չի
²õ³·
Þ³µ³Ã«
11 ²åñÇÉ 2020
Öñ³·³ÉáÛóÇ
ä³ï³ñ³·
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 5£00PM
Փոխանցուիր
Öñ³·³ÉáÛóÇ ä³ï³ñ³· ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Å³ÙÁ 5£00PM

Սկիզբը Էջ 01
ÎÇñ³ÏÇ« 12 արդիւնքներուն
²åñÇÉ 2020 (ê. ¼³ïÇÏ
¬ ê© Ú³ñáõÃÇõÝ)
Հիմնուելով
վրայ Ուիլ-քինսըն
աւելցուցած է, որ
ÎÇñ³ÏÇ«
12
²åñÇÉ
2020
(ê.
¼³ïÇÏ
¬
ê©
Ú³ñáõÃÇõÝ)
տպագիր
մամուլը
այլ
ազդակ
մըն
ալ
ունի
ապահով
ըլլալու:
êáõñµ »õ ²ÝÙ³Ñ ä³ï³ñ³· ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-¬ Å³ÙÁ
10£00AM
Այդ
մէկը
տպագրութեան
համար
գործածուած մելանի
ալքոհոլի
êáõñµ
»õ ²ÝÙ³Ñ
ä³ï³ñ³·
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-¬
Å³ÙÁ 10£00AM
պարունակութիւնն է ինչպէս նաեւ տպագրութեան մեքենանեºñÏáõß³µÃÇ« 13 ²åñÇÉ 2020 (ÚÇß³ï³Ï Ø»é»Éáó)
րու բնական օրերուն ալ հականեխիչ հեղուկներով մաքրելու
ºñÏáõß³µÃÇ«
13 ²åñÇÉ 2020 (ÚÇß³ï³Ï Ø»é»Éáó) Å³ÙÁ 8£30AM
Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ
սովորութիւնը:¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-¬¬¬¬
Իսկ ինչ կը վերաբերի ցրւումի ատեն առկայ
Ä³Ù»ñ·áõÃÇõÝ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-¬¬¬¬ Å³ÙÁ 8£30AM
վտանգին, ապա տուեալներն ու փորձը ցոյց կու տան, որ ցրւումի
Ðá·»Ñ³Ý·Çëï ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-¬-¬¬¬ Å³ÙÁ 9£00AM
աշխատանքէն
մինչեւ ընթերցողին թերթը բռնելուÅ³ÙÁ
պահը
բաւաÐá·»Ñ³Ý·Çëï ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-¬-¬¬¬
9£00AM
կանին ժամանակահատուած սպառած կ՛ըլլայ: Այս մէկը աւելի եւս
կ՛ապահովէ ժահրին չէզոքացման պարագան:
WHO-ի պատասխանատուներ, իրենց կարգին հաստատած են,
որ տպագիր մամուլը ամենաանվտանգ արտադրութիւնն է այս
օրերուս եւ միշտ կարելի է մեր նախասիրած թերթը անհոգ կարդալ:
«Օրաթերթին վարակ կրելու հանգամանքը յանհունս (infinitesimal)
փոքր է» հաստատած են անոնք:
Այլ պատասխանատու մը կատակով նշած է, որ ի զուր չէ, որ տարիներ
առաջ դասական Ֆիշ էնտ Չիփսը օրաթերթի մէջ փաթաթուած կը
ծախուէր փողոցներուն վրայ...:

Հայկական Տուտուկը UNESCO-ի
Ցուցակին Մէջ Անցած է 2008-ին. ԿԳՄՄՆ
Հայկական տուտուկի երաժշտութիւնը դեռ 2005-ին UNESCO-ն
հռչակած է Մարդկութեան բանաւոր եւ ոչ նիւթական մշակութային
ժառանգութեան գլուխգործոցներէն
մէկը, եւ 2008-ին «Տուտուկն ու իր
երաժշտութիւնը» վերնագիրով՝
հայկական ոչ նիւթական մշակութային ժառանգութեան տարրը՝
ընդգրկուած է UNESCO-ի մարդկութեան ոչ նիւթական մշակութային
ժառանգութեան ներկայացուցչական ցուցակին մէջ։ Այս մասին կը
յայտնէ ՀՀ ԿԳՄՄ նախարարութիւնը՝
արձագանգելով երէկ տարածուած
այն տեղեկութեան, թէ թուրքերն
ու ատրպէյճանցիները համատեղ
յայտ ներկայացուցած են UNESCO՝
հայկական երաժշտական գործիքներէն մէկը՝ տուտուկը, 2021ին ոչ նիւթական մշակութային
ժառանգութեան ցանկին վրայ ներառելու համար:
Տուտուկը, կամ թուրքերու եւ ատրպէյճանցիներու ձեւակերպումով՝ բալաբանը, կ՝առաջարկուի ներառել
այդ ցանկին մէջ՝ իբրեւ բազմազգ
մշակութային
ժառանգութեան

արժէք:
ԿԳՄՄՆ-ի տեղեկութիւններով՝
տուտուկ հայկական նուագարանը
եւ անոր երաժշտութիւնը հայկական ժողովրդական երաժշտական մշակոյթի բնութագրական
դրսեւորումներէն
է,
անիկա
տարածուած ու կենսունակ է ոչ
միայն նուագարանային կատարողական արուեստի մէջ, այլեւ
հասարակութեան մէջ՝
ընտանիքներու, համայնքներու, մշակութային, կրթական տարբեր կազմակերպութիւններու մէջ։ Վերջին
տարիներուն բազում ծրագրեր
կ՝իրականացուին տուտուկի պահպանութեան, փոխանցման եւ
հանրահռչակման ուղղութեամբ,
կը կազմակերպուին տեղական եւ
միջազգային փառատօներ, ֆլեշմոպեր եւ այլ ձեռնարկներ։

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳ
Աւագ Շաբաթն ու Զատկական Տօնը
Լիբանանի Թեմի Եկեղեցիներէն ներս
Ի գիտութիւն հաւատացեալ մեր ժողովուրդին, այսու
կը տեղեկացնենք, որ մեր եկեղեցիներէն ներս Աւագ
Շաբթուան ու Զատկական սրբազան արարողութիւնները պիտի կատարուին կարելի կանոնաւորութեամբ,
սակայն կացութեան բերումով առանց ժողովուրդի
մասնակցութեան։
Զատկական տօնին առիթով պահեցողութեան մէջ
գտնուողները կը թելադրենք, որ առայժմ աղօթքով լուծեն իրենց պահքը
եւ հաղորդութեան համար ալ սպասեն աւելի բարենպաստ պայմաններու։
Աւագ Հինգշաբթի, Ապրիլ 9, 2020-ին, երեկոյեան ժամը 4:00-ին, Գերշ.
Տէր Շահէ Եպս. Փանոսեան Սուրբ Նշան Մայր Եկեղեցւոյ մէջ պիտի
կատարէ Ոտնլուայի կարգ, մասնակցութեամբ թեմիս հոգեւորականաց
դասուն։ Մեր բարեպաշտ ժողովուրդը կրնայ արարողութեան հետեւիլ
Online՝ Լիբանանի Ազգային Առաջնորդարան - Armenian Prelacy of
Lebanon հասցէով։
Աւագ Ուրբաթ, Ապրիլ 10, 2020-ին, երեկոյեան ժամը 4:30-ին, Գերշ.
Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեանի նախագահութեամբ, Սրբոց Վարդանանց
Եկեղեցւոյ մէջ պիտի կատարուի Թաղման Կարգ։ Դարձեալ, մեր
բարեպաշտ ժողովուրդը կրնայ Լիբանանի Ազգային Առաջնորարան Armenian Prelacy of Lebanon հասցէով Online հետեւիլ արարողութեան։
Կիրակի, Ապրիլ 10, 2020-ին, Ս. Յարութեան տօնին առիթով, Ս.
Նշան Մայր Եկեղեցւոյ մէջ կը պատարագէ Թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ՝ Գերշ. Տէր Շահէ Եպս. Փանոսեան։ Դարձեալ, կարելի է
Լիբանանի Ազգային Առաջնորդարան - Armenian Prelacy of Lebanon
հասցէով Online հետեւիլ արարողութեան։ Զատկական շնորհաւորանքը
կը ջնջուի։
Մեռելոցի առիթով, Երկուշաբթի, Ապրիլ 11, 2020-ին, առաւօտեան
ժամը 10։30-ին, Թեմիս երկեղեցիներէն ներս եւ Պուրճ Համուտի ու
Ֆրընշըպէքի գերեզմանատուներու մատուռներուն մէջ պիտի կատարուի
հոգեհանգստեան պաշտօն։
Աւագ Շաբթուան եւ Զատկական արարողութիւններուն համար
հաճեցէք հետեւիլ Անթիլիասի Մայրավանքէն կատարուող
սփռումներուն
https://www.facebook.com/radio.cilicia
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Գրական Անկիւն

Գաղտնի Դուռը
ՇԱՂԻԿ ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Նոր Սերունդի Գրիչ Մը
Ամիսներ առաջ հանդիպեցայ Պէյրութի Վահան Թէքէեան
միջնակարգ վարժարանի նախկին սան եւ Սահակեան Լեւոն
Մկրտիչեան Քոլէճի ուսանող Շաղիկ Ղազարեանին: Ըլլալով
տաղանդներու «որսորդ» մը, շուտով նկատեցի Շաղիկի մտաւորական եւ գրական տաղանդը: Իրմէ խնդրեցի ցոյց տալ իր
գրական փորձերէն մէկը: Արդիւնքը այս պատմուածքն էր: Նոր
սերունդին պատկանող Շաղիկ Ղազարեան փաստեց, թէ այդ
սերունդը միայն բջիջային հեռախօսներու եւ այփէտերու սերունդ
չէ: Այդ սերունդին մէջ նաեւ իսկական տաղանդներ կան: Հարկ է
միայն փնտռել, գտնել եւ զարգացնել այդ տաղանդները: Այս առաջին փորձն է եւ ես վստահ եմ, որ Շաղիկ մեզի պիտի սքանչացնէ
իր պատմուածքներով: Քաջալերենք զինք մեր գնահատանքով:
Վ. Թոսունեան

Ժ

ամանակին Շուշիկ անունով աղջիկ
մը կար, որ շատ կը սիրէր գիրք
կարդալ: Ան կ’ապրէր մեծ մօր հետ
հեռաւոր գիւղի մը մէջ: Հայրը կ’աշխատէր
հեռաւոր երկրի մը մէջ: Ան կորսնցուցած էր
մայրը, երբ չորս տարեկան էր: Մեծ մայրը
եղած էր արտաքին աշխարհին հետ իր
կապը, իր ուսուցիչն էր ու մայրը:
Օր մը Շուշիկ որոշեց անտառ երթալ:
Հոն ծառի մը տակ պիտի նստէր ու գիրք
կարդար: Անտառը իրենց տան մօտ էր եւ
երկար ատենէ ի վեր մտադրած էր բնութեան այդ հրաշալիքին այցելութիւն
մը տալ, վայելել ծառերուն շուքը, գտնել նոր բոյսեր ու ծաղիկներ: Մեծ մայրը
կը վախնար աղջկան վրայ եւ փորձեց դէմ դնել այդ գաղափարին: Աղջիկը
հաստատակամ էր...
Յաջորդ առաւօտ ան պատրաստեց իր պայուսակը եւ ճամբայ ելաւ: Մեծ մայրը
իրմէ խնդրեց չուշանալ: Անտառը կը գտնուէր լերան լանջին ու կը տարածուէր
լերան գագաթէն մինչեւ գիւղին վերի մասը: Իրենց տունը կը գտնուէր անտառէն
երեք տուն հեռաւորութեան վրայ: Շուշիկ անցաւ այդ տուներուն առջեւէն,
անցաւ տուները անտառէն բաժնող մայր ճամբան ու մտաւ գիւղի այգին:
Անտառի ճամբու երկու կողմերուն վրայ կային դեղձի, սալորի, խնձորի եւ այլ
պտղատու ծառեր:
Շուշիկ սքանչացած էր բնութեան տեսարանով: Անտառը հեռուէն դիտելը ուրիշ
էր, զայն մօտէն վայելելը՝ ուրիշ: Աղջիկը կամաց-կամաց սուզուեցաւ բնութեան
այդ հրաշալիքին մէջ: Ժամանակը կանցնէր, սակայն Շուշիկ այնքան հմայուած
էր, որ չզգաց ժամանակին անցնիլը: Ան կը գտնուէր իր տունէն մօտ մէկ ժամ
հեռաւորութեան վրայ, երբ զգաց թէ մեղմիկ հովը սկսաւ վերածուիլ քամիի:
Առաւօտեան, երբ ճամբայ ելած էր, երկինքին մէջ քանի մը ամպեր կային, իսկ
հիմա անոնք դարձած էին մեծ կոյտ մը: Գորշ գոյնը անձրեւ կը նշանակէր:
Աղջիկը ճար չունէր: Պէտք է դէպի տուն վազէր: Արագ քայլերով բռնեց տան
ճամբան: Հովը եւ անձրեւը առիթ չէին տար իրեն: Մեծ մայրը պիտի մտահոգուէր:
Այս փոթորիկը դադրելու միտք չունէր ու ինք կրնար թրջուիլ ու հիւանդանալ:
Փորձեց ապաստանարան մը գտնել ու հոն սպասել: Քիչ ետք ճամբու աջ կողմը
լերան լանջին նկատեց խորշ մը: Փոքր քարայր մը ըլլալու էր: Ժամանակ չի
կորսնցուց: Անցաւ ծառերու մէջէն ու բռնեց քարայր տանող արահետը: Ճամբան
դիւրին չէր: Տեղ մը մագլցեցաւ քարերը բռնելով, տեղ մը սահեցաւ ոտքը խոնաւ
հողի հանդիպելով: Վերջապէս հասաւ այդ խորշի մուտքին: Ներսը դիտեց: Փոքր
քարայր մըն էր, բաւական էր պատսպարուելու համար:
Մութը կոխեց: Մեծ մայրը որքան պիտի մտահոգուէր: Երանի կարենար լուր
մը հասցնել, թէ ինք ողջ-առողջ է: Փոթորիկը սաստկացաւ ու վերածուեցաւ
ձիւնամրրիկի: Հոս պէտք է գիշերէր: Դուրս ելլելը անկարելի էր: Շուշիկ
համակերպեցաւ իր նոր վիճակին: Պայուսակէն ծածկոց մը հանեց ու զայն
փաթթեց իր շուրջ քիչ մը տաքնալու համար: Լաւ որ հետը լուսամփոփ բերած
էր: Գոնէ մութին մէջ չէր մնար: Ուրիշ ճար չունէր: Առաւօտեան այս ձիւնամրրիկը
հաւանաբար հանդարտէր ու ինք բռնէր վերադարձի ճամբան: Այս յոյսով
քնացաւ...
Առաւօտեան քարայրէն դուրս նայեցաւ ու ի՞նչ տեսնէր: Ձիւնամրրիկը կը
շարունակուէր: Անտառը ամբողջովին ինկած էր ճերմակ ծածկոցի մը տակ:
Փորձեց դուրս ելլել, սակայն ոտքը թաց քարի մը դպաւ եւ սահեցաւ ու
հազիւ զսպեց ինքզինք: Քիչ մնաց գլտորուէր: Զգաց որ պէտք է սպասէ: Այս

ձիւնամրրիկը ուրտեղէ՞ն եկաւ: Իր գեղեցիկ պտոյտը խանգարեց: Ինչպէ՞ս պիտի
կարենար վերադառնալ իր տունը: Մշուշը իջած էր ցած ու անդադար կը ձիւնէր:
Մեծ մայրը արդեօք որքան մտահոգուած էր հիմա:
Այս վիճակը մոռցնել տուած էր իր անօթի ըլլալը: Երէկ իրիկուընէ ի վեր բերանը
բան չէր դրած: Բացաւ պայուսակը եւ փնտռեց: Միայն պանիրով հացի կտոր
մը գտաւ: Բաւական չէր: Ախորժակով կերաւ ու նայեցաւ քարայրէն դուրս:
Այս ձիւնամրրիկին մէջ ի՞նչ ուտելիք պիտի գտնէր: Քարայրի մուտքէն քիչ մը
անդին նկատեց բոյս մը: Զգուշութեամբ դուրս ելաւ ու հասաւ անոր: Քաղեց
քիչ մը այդ բոյսի տերեւներէն ու վերադարձաւ քարայր: Տերեւ մը առաւ, սրբեց
ու փորձեց ուտել: Թէեւ քիչ մը լեղի էր, սակայն համեղ: Այնքան անօթի էր, որ
բոլոր տերեւները կերաւ:
Ձիւնամրրիկը դադրելու միտք չունէր: Այս իրիկուն ալ հոս պիտի մնար կարծես:
Դարձեալ փաթթուեցաւ այդ ծածկոցին ու փորձեց քնանալ: Այնքան յոգնած էր
որ աչքերը շուտով փակեց...
Առաւօտեան արթնցաւ թռչուններու ճռուողիւնէն: Քարայրէն դուրս նայեցաւ:
Վերջապէս ձիւնամրրիկը դադրած էր: Երկինքին վերադարձած էր իր կապոյտը:
Պիտի կարենար վերադառնալ իր տունը, մեծ մօրը պատմէր իր ունեցած
արկածախնդրութիւնը բնութեան մէջ: Բնութիւնը արթնցած էր: Թռչուններու
ճռուողիւնը ինչ գեղեցիկ էր: Առանց անոր չկար կեանք բնութեան մէջ: Շուշիկ
հաւաքեց ծածկոցը, դրաւ պայուսակին մէջ ու բռնեց քարայրէն վայրէջքի
ճամբան: Միշտ ժայռէն իջնելը մագլցելէն դժուար է: Ճիգով մը իջաւ քարայրէն
վար ու հասաւ անտառին ծայրը: Բռնեց վերադարձի ճամբան, ձիւներու մէջէն
քալելով:
Շատ գնաց թէ քիչ, անտառին ձախ կողմը նկատեց տնակ մը, զոր չէր նկատած
իր պտոյտին սկիզբը: Հետաքրքրութիւնը զինք մղեց մօտենալու տնակին
եւ տեսնելու, թէ ով կ’ապրէր այդ ամայի շրջանին մէջ, անտառին մէջտեղը:
Դուռը զարկաւ, սակայն որեւէ ձայն չի լսեց: Նկատեց, որ դուռը կիսաբաց է:
Փոքր ճիգով մը դուռը բացաւ: Ներսը կիսամութ էր եւ կահոյքը փոշիներու մէջ:
Յայտնի էր, որ այդտեղ մարդ չէր բնակած տարիներէ ի վեր: Մտաւ ներս եւ
աչքը պտտցուց ամէն կողմ: Նկատեց, որ սենեակին ներքնամասին փոքր դուռ
մը կար: Արդեօք ի՞նչ կար այդ դրան ետեւը: Կ’ուզէր գիտնալ: Փորձեց բանալ
դուռը, սակայն նկատեց, որ ան կղպուած է: Աչքին զարկաւ փոքր տուփ մը, որ կը
գտնուէր յատակին: Մէջը գտաւ շատ մը բանալիներ: Մէկ առ մէկ փորձեց բոլոր
բանալիները բանալու համար դուռը, սակայն չյաջողեցաւ: Յետոյ նկատեց, որ
դրան քովի դարակին վրայ բանալի մը կար, քիչ մը միւսներէն մեծ: Առաւ զայն եւ
ով հրա՜շք դուռը բացուեցաւ: Ներս մտաւ եւ նկատեց, որ տեղէ մը լոյս կը մտնէր
ներս: Շարունակեց քալել լոյսին ուղղութեամբ եւ քիչ ետք իր առջեւ բացուեցաւ
հրաշալի տեսարան մը: Աչքերուն չէր հաւատար: Շատ գեղեցիկ պարտէզ մըն
էր, ուր գոյնզգոյն ծաղիկներ կային: Ծառերը հոյակապ շուք մը կը ձգէին խոտին
վրայ: Թռչունները անկաշկանդ կը թռչէին ծառէ ծառ: Հետաքրքրութիւնը
Շուշիկը մղեց մտնելու այդ պարտէզը: Քիչ մը քալելէ ետք նկատեց, թէ ծառի
մը տակ աղջիկ մը նստած էր ու քովը ծեր կին մը կար: Մօտեցաւ աղջկան եւ
նկատեց, որ ան գիրք կը կարդար: Ուրիշ տարօրինակ բան մըն ալ նկատեց:
Աղջիկը որքան իրեն կը նմանէր... Շուշիկի հետաքրքրութիւնը չափ ու սահման
չունէին: Ան աղջիկին հետ սկսաւ խօսիլ: Աղջիկը պատմեց իր ապրած կեանքին
մասին: Ան, երբ աւարտեց իր պատմութիւնը, Շուշիկ նկատեց զարմանքով, թէ
այդ ճիշդ իր ապրած կեանքն էր, իր բոլոր մանրամասնութիւններով... Այդ ծեր
կինն ալ աղջկան մեծ մայրն էր, որքան նման իր մեծ մօր...
Շուշիկ վերջապէս համոզուեցաւ, որ այդ աղջիկը ինքն էր, ինքզինք կը տեսնէր
հայելիին մէջ... Նկատեց, թէ այս տեսարանը տեսնելէն ետք սկսաւ փոխադրուիլ
ուրիշ տեղ մը, որ շատ ծանօթ էր իրեն: Նկատեց իր սենեակի պահարանը,
գրասեղանը, լուսամփոփը... Իր սենեակին մէջն էր: Արթնցաւ: Փնտռեց պարտէզը:
Չգտաւ: Արդէն իր տունը հասած էր ու բոլորը գեղեցիկ ու անկրկնելի երազ
մըն էր...
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40 Հաստատուած Նոր Դէպք Հայաստանի Մէջ. «Քորոնա»
Ժահրով Վարակուածներու Թիւը Հասաւ 921-Ի
Արցախի Մէջ «Քորոնա» Ժահրի Եւս 2 Դէպք Հաստատուած Է
Հայաստանի մէջ 9 ապրիլին՝ ժամը 11:00-ի դրութեամբ նոր «Քորոնա»
ժահրով վարակուելու 40 նոր դէպք գրանցուած է: Այս մասին կը յայտնէ ՀՀ ԱՆ
հիւանդութիւններու եւ վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնը:
Յիշեցնենք, որ նախորդ օր հաղորդուած տուեալներու համաձայն՝ գրանցուած
էր «Քորոնա» ժահրի 881 դէպք:
Ընդհանուր առմամբ՝ 9 ապրիլին հաստատուած է «Քորոնա» ժահրի 921 դէպք:
Բացասական արդիւնք արձանագրուած է 4902 (վերջին մէկ օրուան մէջ՝
331) քննութեան պարագային: Փաստացի այս պահուն կը բուժուի 773 անձ:
Վերջին տուեալներով ապաքինուած է 138 անձ (վերջին մէկ օրուան մէջ՝ 24
մարդ), 10 հիւանդ մահացած է:
Արցախի Հանրապետութեան մէջ եւս երկու անձի մօտ «Քորոնա» ժահրի
ախտորոշման քննութեան պատասխանը եղած է դրական. դէպքերու թիւը
հասած է 3-ի: «Արմէնփրես»-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին կը տեղեկացնէ
Արցախի Հանրապետութեան առողջապահութեան նախարարութիւնը:
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Չինաստանէն Յատուկ Չուերթով Հայաստան Կը
Բերուին Մեծ Քանակով Բժշկական Պարագաներ և
Սարքեր
Փոխվարչապետ, արտակարգ դրութեան պարէտ
Տիգրան Աւինեան «Ֆէյսպուք»-ի իր էջին վրայ
գրած է, որ Երեւանի օդակայանը վայրէջք պիտի
կատարէ պարէտատան նախաձեռնութեամբ
կազմակերպուած թռիչք մը, որ Չինաստանէն
Հայաստան կը փոխադրէ Հայաստանի պետական
միջոցներու հաշուոյն ձեռք բերուած, Չինաստանի
պետական մարմիններու, ինչպէս նաեւ հայ եւ
չինացի բարերարներու կողմէ նուիրուած բժշկական իրերու եւ սարքերու խմբաքանակ մը, որ կը
պարունակէ թոքերու արհեստական օդափոխման 120 սարքեր, թթուածին մատակարարող 2
կայաններ, քննութեան 60,000 սարքեր, 60,000
բժշկական դիմակներ, 280,000 պաշտպանիչ
դիմակներ, 20,000 պաշտպանիչ ակնոցներ,
100,000 պաշտպանիչ արտահագուստներ, ինչպէս
նաեւ զանազան դեղեր:
Նշեալ թռիչքով Հայաստան պիտի հասնի նաեւ
օրեր շարունակ Չինաստանի մէջ Հայաստանի
դեսպանատունը բնակող Հայաստանի Հանրապետութեան երկու քաղաքացիներ, որոնք 14 օրեայ
մեկուսացման պիտի ենթարկուին:
Այս առիթով, փոխվարչապետը շնորհակալութիւն

յայտնեց Չինաստանի կառավարութեան, որ
կարելի դարձուց իրականացնել այս թռիչքը:
Փոխվարչապետը շնոհակալութիւն յայտնեց
նաեւ աշխատանքին մէջ ներգրաւուած նախարարութիւններուն, թռիչքը կատարող օդաչուներուն եւ Չինաստանի մէջ Հայաստանի դեսպանութեան:
Փոխվարչապետը «Ֆէյսպուք»-ի իր էջին վրայ
հրապարակած է լուսանկարներ, որոնց մէջ
կ’երեւին արկղներու վրայ չինական կողմին
կատարած գրութիւնը` «Մեր բարեկամութիւնը
աւելի բարձր ըլլայ, քան Արարատ լեռը եւ աւելի
երկար, քան Եանցզի գետը»:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Պըռնի Սանտըրզ Դուրս Եկաւ Նախագահական
Պայքարէն
Ամերիկացի սենաթոր Պըռնի Սանտըրզը, որ
ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ Ճո Պայտընի միակ
մրցակիցն էր Դեմոկրատական կուսակցութեան
միանձնեայ թեկնածուն ըլլալու համար, դուրս եկած
է նախագահական պայքարէն:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Ռիա Նովոսթի»-ն, այս
մասին յայտարարութիւն տարածած է քաղաքական գործիչի շտապը՝ յայտնելով, որ ան
կ’աւարտէ մասնակցութիւնը նախընտրական
քարոզարշաւին:
«Սենաթոր Պըռնի Սանտըրզն իր աշխատակիցներուն յայտնած է, որ կը դադրեցնէ
քարոզարշաւը նախագահի պաշտօնի համար
պայքարին մէջ»,- ըսուած է հաղորդագրութեան
մէջ:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Ո՞ւր ես, Մայր իմ, քաղցր և անոյշ,
Սէր ծնողիդ զիս այրէ:
Լցան աչք իմ դառն արտասւոք,
Ոչ ոք ունիմ, որ սրբէ:
Ջուր խնդրեցի, քացախ արբի
Անօրինաց ձեռանէ:
Ազդ արարէք մօրն իմոյ,
Որ գայ կարօտն իւր առնէ.
Գուցէ երբեք յետոյ եկեալ
Եւ զիս մեռեալ գտանէ.
Ո՛վ Մարիամ Մագդաղինէ
Եւ ազգակից Սողոմէ.
Վա՛յ ինձ, Յիսուս Միածին
Որդի Արեգակն կորուսի.
Ո՞ւր ես, առաջ լոյս իմ
Որդեակ Հոգւոյս հոգի իմ Զաւակ.
Վայ իմ որդեակ, անոյշ գառնուկ,
Առանց քեզի մնացի որբուկ.
Ո՛վ Մարիամ, եւ դուք, կանա՛յք,
Ինձ հետ լացէք, ողբացէք:

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Շնորհակալութեամբ կը յայտնենք, որ թերթիս հետեւեալ բարեկամները կ’ընդառաջեն Աջակցէ՛
ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը մեր կոչին.
Ընկ. Տոքթ. Ռաֆֆի եւ Տիկ. Փաթրիսիա Պալեաններ (Լոս Անճելըս)
Տիար Միսաք եւ Տիկ. Զարմինէ Պօղոսեաններ (Նիւ Ճըրզի)
Հաւատարիմ ընթերցող մը (Պէյրութ)					

200 ամ. տոլար
100 ամ. տոլար
100,000 լ.ո.

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Հայ Ազգային Բուժարանի խնամակալութիւնը
կուգայ
իր
խորազգաց ցաւակցութիւնները
յայտնելու երբեմնի իր ատենապետին՝ Տիկ. Սօսի Պարսումեանին, իր ամուսինին՝ Պրն. Ժիրայր
Պարսումեանի մահուան առիթով:

Անոր յիշատակը մեր մէջ անմար պիտի մնայ
որովհետեւ ան իր կողակիցին հետ միասնաբար միշտ նեցուկ կանգնած էր Բուժարանի
Բարգաւաճման և յառաջդիմութեան աշխատանքներուն մէջ:
Խունկ ու աղօթք իր յիշատակին:
Հայ Ազգային Բուժարան

ՍՈՆԻԱ ՊԱԼԱՍԱՆԵԱՆ
(1942)
«Անվերնագիր»
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جريـدة سياسية أرمنـية
تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش.م.م).

رئيــــــــس التحريــــــر :سيفاك اكوبيان
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