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ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար
Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Լիբանանի Կառավարութիւնը Ճնշումներու
Տակ Յետաձգեց Տնտեսական Փրկութեան
Իր Ծրագիրը
Ժողովրդային եւ քաղաքական
ուժերու ճնշումին տակ, որոնք
անընդունելի նկատեցին դրամատուներու մէջ ժողովուրդին պահ դրած գումարներու
զեղչուիլը կամ նման ոեւէ
տեսակի միջոցառում, կառավարութիւնը որոշեց յետաձգել
իր նպատակադրած տնտեսական տագնապի կարգաւորման
ծրագիրը առկախել ցնոր
տնօրինում:
Այս մասին հաղորդեց տեղեկատուութեան նախարարը կառավարութեան վերջին նիստին աւարտին, որ նախագահեց վարչապետ Տիապ
վարչապետարանին մէջ:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Արայիկ Յարութիւնեան Ընտրուեցաւ Արցախի
Հանրապետութեան
Արայիկ Յարութիւնեան ընտրուեցաւ
Արցախի Հանրապետութեան Նախագահ
ըստ նախնական արդիւնքներուն, ան
ստացած է ընտրողներուն աւելի քան 87
տոկոսին ձայները:
Արդարեւ երէկ, Արցախի նախագահական ընտրութիւններու երկրորդ
փուլի քուէարկութեան օրն էր: Արցախի
Հանրապետութեան մէջ ընտրութիւններուն մասնակցելու իր-ւունք ունի 103
հազար 637 քաղաքացի:
Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ ԱՀ Կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովի նախագահ Սրբուհի Արզումանեան ներկայացնելով ընթացիկ վիճակը ըսած է, որ, ընդհանուր առմամբ, ձեւաւորուած են
282 ընտրատեղամասեր: Առաւօտեան ժամը 8:00-ին բացուած են 281
տեղամասերը:
Նշենք, որ Մարտ 31-ին տեղի ունեցած համապետական ընտրութիւններու
արդիւնքով նախագահի թեկնածուներէն եւ ոչ մէկը յաղթահարած էր բոլոր
թեկնածուներուն կողմ քուէարկած ձայներու կէսէն աւելին։ Այդ պատճառով
երկրորդ փուլի անցան առաւելագոյն ձայներ հաւաքած նախագահի երկու
թեկնածուներ Արայիկ Յարութիւնեան (49.26%) եւ Մասիս Մայիլեան (26.4%)։
Յիշեցնենք, որ Մարտ 31-ին կայացած նախագահական ընտրութիւններուն
Արցախի նախագահի 4-րդ պաշտօնը ստանձնելու համար յայտ ներկայացուցած էին 14 նախագահի թեկնածուներ:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
Պատգամը Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի
Սուրբ Յարութեան Տօնի Առիթով
Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.
ամէն:
«Դու ես Քրիստոս. կեանք եւ
յարութիւն ազգի մարդկան»
(Շարական)
Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ,
Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութիւնը
մեր Սուրբ Եկեղեցու երանաշնորհ
հայրերը սքանչելի օրհներգութեամբ
են փառաբանել գեղեցկահիւս աղօթքներում ու շարականներում՝ բերելով
մեր ժողովրդին կեանքի անսպառ յոյսի եւ փրկութեան աւետիսը. «Դու ես,
Քրիստոս, մարդկային ազգի կեանքն ու յարութիւնը»։
Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոս Իր երկրային կեանքի ընթացքում բազում անգամներ
յայտնեց Իր չարչարանքների եւ Յարութեան մասին, որի իմաստը նոյնիսկ
առաքեալները յստակութեամբ չէին ըմբռնում։ Քրիստոսի խաչելութիւնից
յետոյ նրանք յուսահատ փակուել էին վերնատան մէջ եւ տարակուսում էին
հաւատալ Փրկչի Յարութեան մասին իւղաբեր կանանց աւետիսին։ Սակայն
Յարուցեալ Քրիստոսի հետ հանդիպումից յետոյ տխրութիւնը վերափոխուեց
Տիրոջ հետ միասնութեան երանութեան։ Տիրոջ խաչելութեան եւ մահուան
յարուցած ցաւը փոխակերպուեց Փրկչի յաղթութեան բերկրանքի, վշտի մռայլ
գիշերը՝ յարութեան տիեզերանորոգ արշալոյսի։ Եւ քրիստոնէութեան լոյսն
ու վարդապետութիւնը յաղթականօրէն տարածուեցին ողջ աշխարհում՝
մարդկութեան կեանքն ուղղորդելով դէպի փրկութիւն ու յաւիտենութիւն։
Շար. Էջ 04

ԳՈՅԺ
Ո՛չ Եւս Է Ընկ. Գրիգոր Քիւրէճեան

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը
սրտի դառն կսկիծով կը գուժէ
իր նախկին ղեկավար կրկնակի վեթերան ընկերներէն՝

ԸՆԿ. ԳՐԻԳՈՐ ՔԻՒՐԷՃԵԱՆի

մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի 9 Ապրիլ 2020-ի գիշեր:
Թաղման կարգը տեղի ունեցաւ Շաբաթ 11 Ապրիլ 2020ին:

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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 1991275 (255.5/1 միլիոն), մահացած են 125951 (16.2/1 միլիոն), բուժուած են 467074 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 641, մահացածներ` 21, բուժուած` 80
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1067 մահացածներ` 16, բուժուած` 265
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 67338 նոր վարակուածներ 6333 նոր մահացածներ
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ԳՈՅԺ
Ոչ Եւս Է Երախտաւոր Ընկ. Գրիգոր Քիւրէճեան
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Կեդրոնական Վարչութիւնը սրտի խոր
կսկիծով կը գուժէ մահը Լիբանանի
շրջանակի ղեկավար անդամներէն, վաստակաշատ հաւատաւոր Ընկ. Գրիգոր Քիւրէճեանի, որ պատահեցաւ 9 Ապրիլ 2020-ին, Պէյրութի
մէջ։
Ընկեր Քիւրէճեան ՌԱԿ-ի կրկնակի վեթերան
անդամ էր: Ան իր ազգային բեղուն գործունէութեան
ընթացքին գործօն մասնակցութիւն ունեցած է
Լիբանանահայ համայնքի ազգային, կրթական եւ համայնքային կեանքէն
ներս: Ան կենսական դերակատարութիւն ունեցած է Լիբանանի մէջ
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան կառոյցի եւ Թէքէեան
Վարժարանի հզօրացման ջանքերուն մէջ։
Յաւերժ լոյս ու խաղաղութիւն իր հոգիին:
ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
*****

Ոչ Եւս Է Երախտաւոր Ընկ. Կարապետ Սայապալեան
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Կեդրոնական Վարչութիւնը սրտի խոր
կսկիծով կը գուժէ մահը Ֆրանսայի
շրջանակի ղեկավար անդամներէն,
վաստակաշատ հաւատաւոր Ընկ. Կարապետ Սայապալեանի, որ պատահեցաւ 10
Ապրիլ 2020-ին, Մարսէյլի մէջ։
Ընկեր Սայապալեան մինչ իր մահկանացուն
կնքելը, կը վարէր ՌԱԿ-ի Ֆրանսայի Շրջանային
Վարչութեան Փոխատենապետի պաշտօնը: Բացի
իր կուսակցական նուիրական գործունէութենէն, ան կենսական դերակատարութիւն ունեցած է Մարսէյլի մէջ հայ համայնքի ազգային եւ
եկեղեցական կեանքէն ներս:
Յաւերժ լոյս ու խաղաղութիւն իր հոգիին:
ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովը
ՀԲԸՄ Լիբանանի մեծ ընտանիքը, իր բոլոր յանձնախումբերով,
վարչական ու համակիր անդամներով, սրտի խոր կսկիծով կը
գուժեն ՀԲԸ Միութեան Բարերարուհի

ԱՐՏԵՄԻՍ ՆԱԶԱՐԵԱՆի
Մահը՝ որ պատահեցաւ Հինգշաբթի 9 Ապրիլ, 2020-ին, Նիւ Ճըրզի:
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Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուած Անձերու Հաստատուած
Թիւը Հասաւ 1067-ի
Հայաստանի մէջ հաստատուած է «Քորոնա» ժահրով վարակուելու 28 նոր
դէպք։ Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, այս մասին «Ֆէյսպուք»-ի ուղիղ
եթերի ժամանակ յայտնած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը։
«Մենք երէկ ունեցած ենք 685 քննութիւն, որմէ դրական եղած է 28-ը։ Շատ
կարեւոր վիճակագրութիւն ունինք, որ առաջին անգամ մեր դրական դէպքերը
գրեթէ կրկնակի աւելի քիչ են, քան առողջացման դէպքերը։ Երէկուայ
դրութեամբ մենք 54 առողջացման դէպք ունեցած ենք։
Շար. Էջ 05

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Գուրգէն Գ. Սեւակ

Գուրգէն Գ. Սեւակ (Գրիգորեան,
15 Ապրիլ 1904, Թիֆլիս- 14
Սեպտեմբեր 1981), մանկավարժ,
հայ լեզուաբան, հայագէտ, բանասիրական գիտութիւններու դոկտոր :
Նախնական եւ երկրորդական
ուսումը կը ստանայ Ներսէսեան
դպրոցին եւ 16-րդ Ուսումնարանին մէջ։ 1924-ին մուտք կը
գործէ Երեւանի Պետական
Համալսարանի Պատմագրութեան
բաժանմունքը: 1929-1932 թուականներուն՝ նոյն համալսարանի
ասպիրանդական բաժնի ուսանող է ան, երբ առիթը կ’ունենայ
հետեւելու մեծանուն գիտնականներ՝ Հ. Աճառեանի, Մ. Աբեղեանի, Յ. Մանանդեանի, Գ.
Ղափանցեանի եւ Ա. Տէրտէրեանի
դասախօսութիւններուն: 1940-ին
Գ. Սեւակ կ’արժանանայ Դոկտոր
Փիլիսոփայութեան բանասիրական գիտութիւններու կոչումին,
պաշտպանելով «Խօսքի Մասերի
Ուսմունքը» աւարտաճառը: Իսկ
1948-ին կը ստանայ Բանասիրական
Գիտութիւններու
Դոկտոր աստիճանը, փայլուն
կերպով պաշտպանելէ ետք
«ժամանակակից
Հայերէն
Լեզուի Համառօտ Պատմութիւն»
խորագրով թէզը:
Գուրգէն Սեւակ մանկավարժական գործունէութիւնը կը սկսի
1930-ին: 1931-1979 թուականներուն ան իբրեւ դասախօս
կը պաշտօնավարէ Երեւանի
Պետական Համալսարանին մէջ։
1941-1971 թուականներուն կը
վարէ նոյն Համալսարանի Հայոց
Լեզուի Ամբիոնը: 1932-1940
թուականներուն կը ստանձնէ
Պետական
Եզրաբանական
Յանձնախումբի քարտուղարի
պաշտօնը: 1947-էն սկսեալ նաեւ
կը պաշտօնավարէ Հ. Աճառեանի
անուան Լեզուի Ինստիտուտին
մէջ, իբրեւ ժամանակակից Հայոց
Լեզուի բաժնի վարիչ:
1956-ին Գ. Սեւակ կ’ընտրուի
Հայկական Ս.Ս Հանրապետու-

թեան Գիտութիւններու թղթակից
անդամ, իսկ 1971-ին ակադեմիկոս:
Գ. Սեւակ աշխարհի ամենէն նշանաւոր էսպիրանտիստներէն մէկն
էր։ Անգամ՝ էսպիրանտիստներու
միջազգային ակադեմային: Դեռ
1930-ին ան կը հրատարակէ
էսպերանտօ լեզուի համառօտ
ձեռնարկ: Այդ լեզուով թարգմանութիւններ կը կատարէ հայերէնէ,
ու այդ ճամբով աշխարհի կը
ծանօթացնէ հայ գրականութեան
դասական էջերէն ոմանք:
Գուրգէն Սեւակ իր վաստակը
ունի նաեւ թարգմանական գրականութեան մէջ։ Յիշատակութեան
արժանի է յատկապէս Պուշկինի
«Եւգենի Օնեգին» չափածոյ վէպի
անոր հայերէն թարգմանութիւնը:
Գ.Սեւակ գնահատելի վաստակ
ունի նաեւ հայ-վրացական
բանասիրութեան գործի զարգացման ասպարէզին մէջ:Իր
նախաձեռնութեամբ Երեւանի
Պետական Համալսարանի մէջ
կը ստեղծուի Հայ-Վրացական
բանասիրութեան մասնաբաժանմունք, որ կը կոչուի Շոթա
Ռուսթավելիի անունով:
Գ.Սեւակ ժամանակակից հայոց
լեզուի հանրածանօթ մասնագէտներէն մէկս էր։ Անոր աւանդը
յատկապէս մեծ է լեզուագիտութեան տեսական խնդիներու
պարզաբանման գործին մէջ,
մասնաւորաբար խօսքի մասերու
տեսութեան, եզրաբանութեան,
խօսքի մշակման եւ գրական
լեզուի բնականացման հարցերու
աշխատանքին մէջ:
Գիտական եւ մանկավարժական
իր բեղուն գործունէութեան
համար Գ. Սեւակ 1961-ին կը
պարգեւատրուի Հայկական ՍՍ
Հանրապետութեան, իսկ 1967ին՝ Վրացական ՍՍ Հանրապետութեան
վաստակաւոր
գործիչի կոչումներով: Գուրգէն
Սեւակ նաեւ զբաղած է Հայ
մշակոյթի պատմութեան հարցերով: Ուշագրաւ են անոր աշխատանքները նուիրուած Մեսրոպ
Մաշտոցի եւ Հայ գիրերու գիւտին:
Հայոց լեզուին նուիրուած իր
բազմաթիւ
ուսումնասիրութիւններէն անկախ, Գ.Սեւակի
գրչին կը պատկանին հետեւեալ
մենագրութիւնները. Հայոց Լեզուի
Շարահիւսութիւն
(Երեւան,
1936), Խօսքի Մասերի Ուսմունքը
(Երեւան, 1939), Ժամանակակից
Հայոց Լեզուի Տեսութիւն (Երեւան,
1939), Ժամանակակից Հայոց
Լեզուի Համառօտ Պատմութիւն
(Երեւան, 1948), Ժամանակակից
Հայոց Լեզուի Դասընթաց (Երեւան, 1955), Հայոց Լեզուի.
Շարահիւսութիւն (Երեւան, 1956),
Մեսրոպ Մաշտոց (Երեւան, 1962)
Եւ Հայոց Լեզուի Զարգացման
Սովետական Փուլը (Երեւան,
1964):
Գուրգէն Սեւակ կը մահանայ 14
Սեպտեմբեր 1981-ին:
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Սուրբ Զատկուան Հայրապետական Պատգամ Ամենապատիւ
եւ Գերերջանիկ Տ. Տ. ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏՐՈՍ Ի. Կաթողիկոս
Պատրիարքին Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
«Վերցուցած Են Յիսուսի Մարմինը Իր Գերեզմանէն Եւ Չենք Գիտեր
Ուր Դրած Են Զայն»
Սիրելի հաւատացեալ քոյրեր եւ եղբայրներ,
Սիրոյ յուսաբեկ աղաղակն է այս՝ որ կը ժայթքէ կնոջ մը կսկծալի կուրծքէն,
երբ առաւօտ կանուխ կը փութայ գերեզման, իր պաշտելի Տիրոջ մարմնին
այցելելու եւ զայն օծելու համար։ Օր մը առաջ, ան վկայ եղած էր անոր
հոգեվարքին եւ լսած անոր շրթունքէն ելած վերջին պաշտելի խօսքերը։
Աւետարանէն աւանդուած ամէնէն յուզիչ ու տպաւորիչ դիպուածներէն մին
է այս, որ դուռը կը բանայ մեր ամէնէն աւելի յիշատակելի դէպքին, Սուրբ
Զատկին, զոր կը յիշատակենք այսօր։ Քրիստոսի Յարութեան վերաբերեալ
առաջին աւետիսն է այս, որ կը հնչէ՝ Մագտաղենացի կոչուած մեղաւոր կնոջ
մը շրթունքէն ելլելով։ Ի տես թափուր գերեզմանին, անձկութեամբ կը գոչէ
ան թէ ո՞ւր է իր պաշտելի Վարդապետին մարմինը։
Նոյն հարցումը այսօր եւս կ’ուղղուի շատերուն կողմէ, ոմանք՝ տարակոյսէ
տարուած, ուրիշներ՝ ընդհակառակը, արդար փափաքէ՝ իրենց հաւատքը
աւելի լուսաբանելու եւ աւելի ամուր հիմքերու վրայ հաստատելու համար։
Արդարեւ, քրիստոնեային համար չկայ աւելի հիմնական ճշմարտութիւն եւ
փրկութեան աւելի ամուր երաշխիք՝ քան ճանչնալ թէ Քրիստոս Յարութիւն
առած է մեռեալներէն։ Սքանչելի վկայութիւն՝ զոր կու տայ Պօղոս,
նախապէս կատաղի հալածիչը Յարուցեալ Քրիստոսը դաւանողներուն, յանկարծակի Հեթանոսներու առաքեալ դարձած։
Շանթահարուած նոյն այդ Քրիստոսէն զոր այնքան եռանդով
հալածելու կ’երթար, հիմնովին կ’այլափոխուի եւ կը դառնայ
քարոզիչն ու ջատագովը Խաչեալ Քրիստոսին։ Այո՛, կը հռչակէ
ան, այդ Քրիստոսը որ իմ ազգակիցներս ու կրօնակիցներս
անիրաւաբար դատեցին ու մահուան դատապարտեցին,
սպաննեցին ու ժայռափոր գերեզմանի մէջ փակեցին, ան, երեք
օր գերեզման մնալէ ետք, իր անձնական զօրութեամբ կեանք
առաւ վերստին, երեւցաւ շատերուն եւ ինծի ալ անձնապէս։ Ահա
այսօր, ան, յաղթական կը վերականգնի մարդկութիւնը ազատագրելու
համար մահուան գերիշխանութենէն։
Քրիստոս ինքն իրեն համար չմեռաւ։ Այդ չէր նպատակը իր աշխարհ գալուն,
այլ՝ մեր փրկութիւնը։ Այլ կերպ չկար Աստուծոյ ցասումը մեղմելու։ Ուստի
անհրաժեշտ սեպեց ենթարկուիլ մահուան, որպէսզի իր մահով ջնջէր մահը,
պատիժը մեղքին, եւ քաւէր մեր մեղքերը, առանց սակայն պարտուելու մեղքէն՝
որուն պատիժն էր մահը։
Քրիստոս ի՛ր կամքով մեռաւ, բայց ոչ անկախաբար իր Հօր կամքէն։ Այդ
ըրաւ՝ համերաշխաբար Սուրբ Գրքին հետ, որ նախատեսած էր այս բոլորը։
Նմանապէս թաղուեցաւ, ամէն մահկանացուի նման, սակայն դարձեալ
յայտնեց նախապէս՝ միշտ Սուրբ Գրքին համեմատ, թէ երեք օր ետք յարութիւն
պիտի առնէ։ Սուրբ Պօղոս իմացած էր անտարակոյս ու լիուլի ընդգրկած
Քրիստոսի այդ մարգարէական խօսքը. «Քանդեցէք այս տաճարը եւ ես երեք
օր ետք պիտի վերականգնեմ զայն»։
Առաքեալը իր խօսքը աւելի հիմնաւորելու համար չվարանեցաւ բացագանչել.
«Եթէ Քրիստոս յարութիւն չէ առած, անարժէք է մեր հաւատքը եւ անիմաստ՝
մեր քարոզութիւնը։ Ուստի _ եթէ այդպէս եղած ըլլար _ դուք պիտի ապրէիք
սուտի ու մեղքի մէջ»։ (1 Կոր 15, 17)։
Ան, ձեւով մը գրաւի կը դնէր իր հաւատքն ու քարոզութիւնը, ըսելով. «Եթէ
ես ալ սուտի քարոզիչ ըլլայի, ես ալ ձեզ խաբած կ’ըլլայի»։
Պօղոս չէր ճանչցած նախապէս Քրիստոսը։ Սակայն ինչ որ պատահած էր
Դամասկոսի ճամբուն վրայ, բաւարար էր զինք համոզելու թէ գերբնական
եղելութեան մը՝ Յարութեան վկայ կը դառնար, ուստի կը սկսէր ինք եւս մաս
կազմել առաքեալներու դասուն. «Տէրը երեւցաւ շատ մը աշակերտներու, եւ
ի վերջոյ նաեւ ինծի, յետինը անոնց միջեւ» (Ա. Կոր 15, 1-7)։
Այդ պահէն սկիզբ կ’առնէ քրիստոնէութիւնը իր նոր կարգախօսով, որուն
ռահվիրան է ինքը՝ Պօղոս։ Իրեն համար ամէն ինչի կեդրոնն է Յարուցեալ
Քրիստոսը, որուն շուրջ կը դառնան Քրիստոսի չարչարանքներ, մահն ու
թաղումը։ Իսկ Խաչը՝ գործիքն է զոր Քրիստոս յանձն առաւ, անոր մեղքը
ջախջախելու եւ զայն յաղթանակի գործիք դարձնելու համար։
Սիրելի հաւատացեալ քոյրեր եւ եղբայրներ,
Շուրջ տարի մը անցաւ այդ պատմական, եղերական դէպքէն ետք որ
քարուքանդ ընելու ու մոխիրի վերածելու վրայ էր աշխարհի ամէնէն շքեղ ու
հսկայ տաճարներէն մին՝ Փարիզի Աստուածամօր մայր տաճարը։ Աշխարհը
ցնցուեցաւ, հոգիները յուզուեցան ու լացին։
Դժուար էր երեւակայել թէ հրոյ ճարակ պիտի դառնար այդ պարսպանման

տաճարը որ դարերու զոհողութեան ու վաստակին պտուղն էր, դառնալով պարծանքը երկրի մը, ժողովուրդի մը ու Եկեղեցիին, որ դարերու
հարուածներուն ու մաշումին դիմադրած էր յամառօրէն։
Ի տես ահաւոր կորուստին, տարբեր ձեւով հակազդեցին ականատեները։
Շատեր եղան ու արդարացիօրէն ողբացին հրկիզուող գանձերը, որոնք ի գին
նոյնիսկ արեան հեղումի, պաշտպանուած ու պահպանուած էին դարերու
ընթացքին։
Ի՜նչ պիտի ըլլային այդ ոսկեայ ու ադամանդեայ գոհարները, որոնք կը
զարդարէին սուրբ մասունքները, եւ ամէնէն թանկագինը՝ բայց մանաւանդ
նուիրականը՝ Քրիստոսի ոսկեկուռ փշէ պսակը, որ տակաւին Խաչեալ
Տիրոջ արեան շիթերու հետքերը կը կրէր։ Այդ իրաւացիօրէն ողբագին
հարցումներուն մէջ սակայն ամէնէն տպաւորիչը, թէպէտ հազիւ լսելին, այն
ճիչն էր որ կ’աղաղակէր. «Ո՞ւր է Տիրոջ Մարմինը, ո՞ւր է Քրիստոսի սուրբ
Մարմինը որ պահուած էր սուրբ տապանակին մէջ։ Կարելի եղա՞ւ փրկել
զայն…»։ Արդեօք քանինե՞ր համարձակեցան արձագանգել այդ ճիչին, ըսելով.
«Բայց իրապէս, ի՞նչն էր ամէնէն թանկագինը այդ փլատակ դարձող
իրերուն մէջ. ոսկեղէններն ու ադամանդնե՞րը, թէ հացի այդ
բեկորները, որ Տիրոջ Մարմինը կը մատուցանեն հաւատացեալ
ժողովուրդին ամէն օր։
Սիրելի հաւատացեալ քոյրեր եւ եղբայրներ,
Աշխարհի բոլոր եկեղեցիներն ու սրբավայրերը բարձրացած
են այդ հացի բեկորին համար, որպէսզի զայն իբր Քրիստոսի
մարմինը հիւրընկալեն ու Աստուծոյ զաւակներուն բաշխեն
իբր Կեանքի հացը։
Իսկ ի՞նչ պիտի արժէր ան, եթէ ըլլար պարզապէս խորհրդանիշ մը, պատկերը Քրիստոսի անշունչ մարմնոյն, զոր կը ճաշակենք պարզապէս առ ի յիշատակ իր Վերջին Ընթրիքին։ Մեր
Սուրբ Եկեղեցին, իր բոլոր Հայրերով ու Սուրբերով, կ’ուսուցանէ
թէ անիմաստ պիտի ըլլար մեծարել, նամանաւանդ պաշտել նշխարհ մը,
որքան ալ սրբագործուած, եթէ հոն ներկայ չըլլար Քրիստոս՝ իր ամբողջական
էութեամբ, Մարմնով ու Արեամբ, աստուածութեամբ ու մարդկութեամբ,
այնպէս ինչպէս որ էր եւ մնաց իր մահէն առաջ եւ ետք, մեր Տէրն Մեր Յիսուս
Քրիստոսը, մեր Յարուցեալ Փրկիչն ու միշտ կենդանի՝ Աստուծոյ Որդին, նոյն
ինքն Աստուած կենդանի, մեր Տէրն ու Փրկիչը։
Սիրելի հաւատացեալ քոյրեր եւ եղբայրներ,
Քրիստոսի Յարութիւնը անցեալի դէպք չէ, ոչ ալ պատմութեան առաւել
կամ նուազ փաստարկելի մէկ դրուագը։ Հիմն է ու գագաթնակէտը մեր
հաւատքին, պատճառը մեր գոյութեան՝ իբր հաւատացող անոր աստուածային
Փրկագործութեան խորհուրդին, որմէ դուրս եւ անկէ հեռու չկայ ո՛չ Ճանապարհ, ո՛չ Ճշմարտութիւն եւ ո՛չ Կեանք։
Քրիստոսի աշակերտներուն նման եւ անոնց հետ մենք եւս կը շարունակենք
փութալ անոր գերեզմանը, գիտնալով հանդերձ որ թափուր է։ Կը հաւատանք
որ ի՛ր կամքով ու կանխատեսութեամբ յարութիւն առած է ան՝ երեք օր
թաղուած մնալէ ետք հոն։ Ուստի իրաւամբ կրնանք դաւանիլ ու հռչակել թէ
«Յարեաւ Տէրը» երեւցաւ իր աշակերտներուն եւ կը շարունակէ երեւնալ
անոնց՝ որ հաւատքով ու յարութեան յոյսով կը հաւատան անոր։
Սիրելի հաւատացեալ քոյրեր եւ եղբայրներ,
Արտասովոր պահեր կ’ապրինք այս օրերուս. Զատկական շրջան մը, որ
ծայր աստիճան մտահոգութիւն կը պատճառէ մարդկութեան։ Խորհրդաւոր
համաճարակ հիւանդութիւն մը ծայր տուած է համայն աշխարհի վրայ։
Ցնծութեան մթնոլորտը որ ամէն տարի կը յատկանշէր այս տօնական
օրերը, անհետացած է։ Ամէնուրեք կը տիրէ ախտին սարսափը, որ մահ կը
սփռէ։ Այս օրերուս, արգիլուած է նոյնիսկ եկեղեցի փութալ՝ զատկական
պարտականութիւնը կատարելու համար։ Եւ ոչ ոք գիտէ մինչեւ ցերբ։
Պատճա՞ռը։ Խորհրդաւոր եւ ցարդ անբացատրելի ախտ մը։ Ոմանց համար՝
կազմակերպուած դաւադրութիւն ազգերու միջեւ։ Ըստ այլոց՝ բնութեան
օրէնքներու խախտում։ Գուցէ գիտական միջոցներու պատահական թիւր
կիրարկում։ Իսկ ամէնէն յանդուգն ու անհեթեթ վերագրումը կ’ակնարկէ
Աստուծոյ մը որ անխնայ կը պատժէ։ Այո՛, կ’ըսեն անոնք, ան կու գայ վերջապէս իր արդարութիւնը կիրարկելու, պատժելով մարդոց ապականութիւնն
ու այլասերումը, զանոնք զգաստութեան ու դարձի մղելու համար։
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Պատգամը
Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան Տօնի Առիթով
Սկիզբը Էջ 01
Քրիստոսի Յարութեան բերկրալի աւետիսը առանձնակի յուսառատութեամբ
ու մխիթարութեամբ է արձագանքում մտահոգիչ մեր ժամանակներում,
երբ մարդկութիւնը կրում է վիշտ ու տառապանք, զրկանք ու կորուստներ,
վերապրում համընդհանուր տագնապ ու ճգնաժամ։ Այս տարուայ զատկական
կենսանորոգ տօնակատարութիւնը ողջ աշխարհում բազում հաւատացեալներ անցկացնում են մէկուսի, շատեր՝ հեռու իրենց սիրելիներից ու
մտերիմներից։ Համավարակի ներկայ բարդ պայմաններում նաեւ մեր
եկեղեցիներում առանց հաւատացեալների ենք կատարում սրբազան
արարողութիւնները, բայց վստահ ենք, որ դուք, սիրելիներ, հոգով, մտքով
ու ձեր աղօթքներով մեզ հետ էք, եւ միասնաբար ու միասիրտ ենք նշում
սքանչելախորհուրդ այս տօնը։ Քրիստոսի Յարութիւնը մարդկային գոյութեան
նորոգումն է եւ յաւիտենութեան պարգեւը բոլորիս։ «Ես եկայ, որպէսզի
կեանք ունենան եւ առաւել եւս ունենան»,- ասում է Տէրը (Յովհ. 10.10):
Քրիստոսի պարգեւած կեանքը մեր առօրէական դժուարութիւններից ու
հոգսերից վեր նոր իրականութիւն է, ուր Աստծոյ կամքն է տնօրինուում, ուր
Տիրոջ պատուիրաններն ու պատգամները արդիւնաւորուում են երկնահաճոյ
իրագործումներով, եւ կեանքի խաւարը վերածուում է այգաբացի։
Աշխարհով մէկ տարածուած համավարակը մարտահրաւէր է՝ ուղղուած
մարդկութեանը, բայց յատկապէս՝ մարդկայնութեանը։ Հաւատում ենք,
որ մարդկութիւնը կյաղթահարի համավարակի այս ծանր կացութիւնը
եւ դրանով պայմանաւորուած բոլոր դժուարութիւնները սոցիալական,
տնտեսական, կրթական, հասարակական ոլորտներում։ Սակայն առաւել
էական է, որ անշրջելի յաղթանակ արձանագրուի անմարդկային բոլոր
դրսեւորումների, նիւթապաշտութեան, աղքատութեան, անհաւասարութեան,
ռազմատենչութեան, պատերազմների եւ այլ չարիքների դէմ։ Մարդկութեան
մէջ եղել են եւ այսօր էլ կան մարդասիրութեան, համերաշխութեան,
ժողովուրդների իրաւունքների պաշտպանութեան, յանուն բարիքի համատեղ
գործելու բազում վկայութիւններ, որոնք լուսաւոր ուղենիշ են աշխարհի
նոր ընթացքի համար։ Մարդկութիւնը պէտք է գիտակցի՝ առաջընթացի
ու երջանկութեան երաշխիքը Աստծով ապրուած կեանքն է, որ դառնում է
օրհնութեան, ուժի ու զօրութեան աղբիւր։
Աստծոյ ողորմութեամբ այս փորձութեանն էլ աշխարհը կդիմագրաուի։
Սակայն կենսականօրէն կարեւոր է այդ յաղթահարման հետ դառնալ աւելի
ուժեղ, միասնական ու համախմբուած, հոգեպէս զօրացած՝ Աստծուն
մշտապէս ունենալով մեզ առաջնորդ ու ապաւէն։ «Ա՛յս է այն յաղթութիւնը,
որ յաղթում է աշխարհին` մեր հաւատը»,- ասում է առաքեալը (Ա Յովհ.
5.4): Այո՛, սիրելիներ, Յարութեան հաւատքով, մեր կեանքում Փրկչի
ներկայութեան գիտակցութեամբ մենք ի զօրու կլինենք լուծման առաջնորդելու
մեր ժողովրդի առջեւ յառնած խնդիրները եւ կերտելու այն լուսաւոր
ապագան, որ երազում ենք բոլորս։ Քաջ գիտենք, որ դուք աշխարհում
ամենուր դիմակայում էք առկայ նեղութիւններին ու դժուարութիւններին։
Բոլոր հանգամանքներում, սակայն, մեր պատրաստակամութիւնն ու
յանձնառութիւնը պիտի դրսեւորուի՝ հոգ տանելու նաեւ մեր հայրենիքի եւ
մեր քոյրերի ու եղբայրների հանդէպ։ Վերստին կոչ ենք յղում ի հայրենիս եւ
ի սփիւռս մեր ժողովրդի զաւակներին՝ համավարակի դժուարին իրավիճակը
յաղթահարելու, հիւանդների ապաքինման միջոցներն ու խնամքը հոգալու,

խիստ նեղութեան մէջ յայտնուած հայորդիներին օգնութեան ձեռք մեկնելու
գործում հնարաւոր զօրակցութիւն բերելու հայրենի իշխանութիւններին եւ
ընծայաբերումներ կատարելու պետութեան կողմից այս նպատակով բացուած
յատուկ հաշուեհամարին։ Մեր Եկեղեցին այս օրերին աշխարհասփիւռ իր
թեմերով աւելիով իր ջանքերն է ներդնում՝ օժանդակութիւն ցուցաբերելու
կարիքաւորներին, հոգեւոր խնամք եւ մխիթարութիւն մատուցելու մեր
ժողովրդի զաւակներին հայրենիքում եւ համայն աշխարհում։ Բարեպաշտ
զաւակներ Մեր, Տէրունապատուէր սիրով ու հոգատարութեամբ շաղախենք
մեր կեանքն ու գործը, ամուր պահենք համազգային միասնութիւնն ու
համերաշխութիւնը՝ որպէս Քրիստոսով յաղթանակած, Քրիստոսին հաւատարիմ յարուցեալ ժողովուրդ։ Ապրենք յարութեան հաւատով, Քրիստոսի
պատուիրանների իրագործման նախանձախնդրութեամբ՝ նոր յաղթանակներով ու պայծառ երազներով կերտելու մեր բարօր, շէն ու հզօր հայրենիքը
եւ նրա լուսաւոր գալիքը։
Այս մաղթանքով Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան քաջալերող աւետիսն ենք
բերում Մեր հոգեւոր եղբայրներին՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսին, Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Նուրհան
արքեպիսկոպոս Մանուկեանին, Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարք
Ամենապատիւ Տ. Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալեանին, քոյր Եկեղեցիների
հոգեւոր Պետերին եւ մեր Սուրբ Եկեղեցու ողջ հոգեւոր դասին՝ հայցելով
Երկնաւոր մեր Տիրոջ օգնականութիւնն ու պահպանութիւնը: Հայրապետական օրհնութեամբ ողջունում ենք Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ տիար Արմէն Սարգսեանին եւ Հայաստանի Հանրապետութեան
վարչապետ տիար Նիկոլ Փաշինեանին, Արցախի Հանրապետութեան
նախագահ տիար Բակօ Սահակեանին, հայոց պետական աւագանուն՝
մաղթելով ուժ ու կորով դժուարին իրավիճակները յաղթահարելու եւ հայրենի
պետութիւնը առաջընթացի ու բարօրութեան ուղիներով առաջնորդելու։
Հայրապետական Մեր սէրն ու օրհնութիւնն ենք բերում հաւատաւոր մեր
ժողովրդին ի հայրենիս եւ ի սփիւռս, ի մասնաւորի՝ Մեր բարձր գնահատանքը
ստեղծուած ծանր պայմաններում իրենց երախտարժան ծառայութիւնը
մատուցող բժիշկներին, մեր յաղթական բանակի քաջարի զինուորներին ու
սպաներին, ոստիկաններին, ուսուցիչներին, գովարժան սպասաւորութիւն
իրականացնող բոլոր նուիրեալ անձանց:
Աղօթք ենք բարձրացնում առ Փրկիչ մեր Տէրը, որ Յարութեան Իր լուսեղէն
շնորհները տարածեալ պահի համայն մարդկութեան, հայրենի մեր երկրի,
աշխարհասփիւռ մեր ողջ ժողովրդի վրայ, ազատի փորձութիւններից եւ
պարգեւի խաղաղութիւն եւ երկնահեղ անսպառ օրհնութիւն։ Թող Քրիստոսի
Յարութեան եւ կեանքի յաղթանակի բարի աւետիսը մշտահունչ լինի մեր
սրտերում ու հոգիներում։ Եւ միասնաբար, Քրիստոսով քաջալեր ու զօրացած,
փորձութիւնները յաղթահարելով եւ մեր նոր կեանքը կերտելով՝ միշտ
փառաբանենք Ամենակալն Աստծուն Իր անսահման սիրով մեզ պարգեւած
փրկութեան եւ յաւիտենական կեանքի անգին շնորհների համար։
Մնացէք Տիրոջ սիրոյ, շնորհի եւ օրհնութեան ներքոյ այժմ եւ միշտ եւ
հաւիտեանս. ամէն։
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց,
Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի:

Սուրբ Զատկուան Հայրապետական Պատգամ Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տ. Տ.
ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏՐՈՍ Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքին Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
«Վերցուցած Են Յիսուսի Մարմինը Իր Գերեզմանէն Եւ Չենք Գիտեր Ուր Դրած Են Զայն»
Սկիզբը Էջ 03
Եւ հարց կը տրուի, թէ ի՞նչ է Աստուծոյ դերը այս ահաւոր ողբերգութեան
մէջ։ Իրա՞ւ է որ Աստուած հասած կը նկատէ ժամը՝ վճռականօրէն պատժելու
մեղաւոր մարդկութիւնը, ինչպէս ըրած է Նոյի սերունդին, Սոդոմին ու
Գոմորին, Յոբին եւ այլոց, որ մեղանչեցին։ Նոյնը կ’ուզէին գիտնալ հրեաները,
երբ նենգաբար կը հարցնէին Յիսուսին, թէ որո՞ւն յանցանքով մեռան
տասնութը Գալիլիացիները, ճզմուելով Սելովամի աշտարակին տակ, կամ
ի ծնէ կոյրը, ի՞ր, թէ՞ իր ծնողաց։
Յիսուսի պատասխանը նոյնն է, երէկ եւ այսօր. Աստուած բարութեան
աղբիւր է եւ մարդուս երջանկութեան միակ ու գերագոյն հեղինակը։ Ան կը
թոյլատրէ որ մարդիկ կամ բնութիւնը շեղին երբեմն իր օրէնքէն, որպէսզի ի
վերջոյ ի յայտ գայ անոր անսահման բարութիւնն ու զօրութիւնը։ Ան, սիրոյ
ու բարութեան արարիչ, չի կրնար ըլլալ միաժամանակ հեղինակը չարին ու
բարիին։
Սիրելի հաւատացեալ քոյրեր եւ եղբայրներ,
Հակառակ բոլոր երեւոյթներուն, որոնք ի փորձ կը դնեն մեր հաւատքը, մենք
չենք կորսնցներ ո՛չ մեր հաւատքը, ո՛չ մեր յոյսը Աստուծոյ ողորմութեան ու
հայրական նախախնամութեան վրայ։ Քրիստոնեայ աշխարհը՝ իր մահասփիւռ

քունէն, լսելի կը դարձնէ իր աղերսանքները Տիրոջ մօտ, որ միշտ պատրաստ
է իր հայրական բազուկները բանալու եւ ընդունելու անոնց զղջումի ու դարձի
անկեղծ քայլերը։
Այս տագնապալի պահը գուցէ նախախնամական ազդանշան մըն է որ
աշխարհը անդրադառնայ թէ Աստուծոյ համբերութիւնը սահման ունի եւ ուշ
կամ կանուխ կրնայ իր արդար բազուկը երկարել ուղեկորոյս մարդկութիւնը
սաստելու, ուղղելու եւ դարձի ճամբուն վրայ առաջնորդելու համար։
Այս տագնապալի օրերուն, մենք կը գնահատենք ու կը քաջալերենք մեր
պատուական ու սիրելի ժողովուրդին օրինական համակերպութիւնն ու
արժանապատիւ վերաբերումը, որ կը ջանայ իր ընտանիքը պահել ու
պահպանել ամէն վայել միջոցներով, յուսալով որ շուտով կ’անցնին այս
դժուարին օրերը եւ կը պայծառանայ վերստին մեր կեանքը։
Մեծապէս կը գնահատենք նաեւ մեր բոլոր համայնքային, ընկերային,
բարեսիրական, քաղաքական եւ այլ կազմակերպութիւնները, որոնք ոգի ի
բռին կը զոհուին՝ մեր ժողովուրդին համեստ խաւերուն բեռը թեթեւցնելու
համար, անոնց ամէնէն էական կարիքները հոգալով։ Աստուած վարձահատոյց
ըլլայ բոլորին։
Լիայոյս դարձեալ երջանիկ Զատիկներ տօնելու մաղթանքով՝ մեր աղօթքներն
ու օրհնութիւնները կ’առաքենք այս առիթով մեր բոլոր զաւակներուն։
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Շիթ Մը Արցունք

Քաղաքական Ակնարկ

«Քորոնավիրուսն Ո՞ւմ Շունն է... »

Վ

իրուսի շրջանառութիւնը, որպէս այդպիսին, դուրս է եկել
վերահսկողութիւնից: Բայց մեր խնդիրն է ամեն բան անել
հնարաւոր վարակակիրը գտնելու, եւ անել նոյն գործողութիւնները՝ քննութիւն կատարել, հաստատել, մեկուսացնել
շրջանակը, բուժել, արդէն առողջացած դուրս գրել: Դա պէտք է
անենք այնքան, քանի դեռ ուժ ունենք: Երբ որ երկրով մէկ, ազգովի
ուժասպառ կը լինենք, այդ ժամանակ որոշ գործողութիւններ արանքից
կը հանենք, մենակ քննութիւն ու բուժումը կը թողնենք, մեկուսացում
չենք անի, քանի որ անիմաստ կը լինի, տարածումը շատ, շատ մեծ
կը լինի։ Դեռ երկար ժամանակ նախկին կեանքին վերադարձ չպէտք
է լինի, անգամ եթէ արտակարգ դրութիւնը հանուի։ Կոչ եմ անում
անյստակ թուերով չպայմանաւորել վիճակը։
Մենք չպէտք է թոյլ տանք, որ գայ մի օր, երբ մեր առանձնացրած
հիւանդանոցները տեղ չունենան ծանր հիւանդներին ընդունելու ու
ստիպուած այլ՝ ոչ հիւանդանոցային պայմաններում, մենք նրանց
բուժենք, ինչը յղի է անցանկալի հետեւանքներով։ Դեռ երկար
ժամանակ նախկին կեանքին վերադարձ չի լինի ասելով՝ նկատի
ունեմ 1-2 տարի՝ առնուազն։ Վերջերս կայացած մամուլի ասուլիսի եւ
ԱԺ-ում խորհրդարանականների հետ հանդիպման ժամանակ նման
անկեղծ յայտարարութիւն է արել ՀՀ առողջապահութեան նախարար
Արսէն Թորոսեանը։
Պաշտօնական տուեալներով, մինչեւ այս պահը՝ ՀՀ-ում նոր տեսակի
քորոնավիրուսով վարակուածութեան հաստատուած 1067 դէպք
կայ։ Առողջացել է 265 հոգի: Մահուան դէպքերը` 16: Փաստացի
բուժւում են 786 հոգի: Նախարար Թորոսեանը կոչ է անում թուերով
չպայմանաւորել իրավիճակը։
Այնուամենայնիւ, յայտարարուած թուերը ճշգրիտ իրավիճակը չեն
պատկերում, քանի որ միջազգայնօրէն հաստատուած օրական 1000
քննութիւն չի իրականացւում, այլ 200 կամ 300։ Սա թուային առումով
մեզ անորոշ վիճակի մէջ է գցում, քանի որ բոլոր վարակակիրներին
հնարաւոր չի լինում յայտնաբերել ու նրանք շարունակում են շփուել
ու վարակի տարածման աղբիւր դառնալ։
Առողջապահական գերատեսչութեան ղեկավարի նման յայտարարութիւնը կարելի է համարել իրավիճակի սթափութեան կոչ։ Չի
բացառւում, որ Արսէն Թորոսեանը ինքն իրեն ապահովագրում է
իրավիճակի հետագայ վատթարացումից։
Յիշեցնենք՝ նոյն նախարարը
COVID-19 վիրուսը համարում էր
սովորական կրիփ, մարդկանց
խուճապի մատնուելը՝ անտեղի։ Երկրի ղեկավարը՝ վարչապետը, յայտարարում էր՝
քորոնավիրուսն ո՞ւմ շունն է,
որ մի հատ էլ մեր կեանքում
խնդիրներ առաջացնի։ Հիմա
փաստացի մեր կանքում
խնդիրներ են առաջացել։
Խաթարուել է մարդկանց
բնականոն կեանքը, երկրի
տնտեսական գործունութիւնը։
Քորոնավիրուսն ո՞ւմ շունն է։
Փակ են բոլոր խանութները, տնտեսական գործունէութեամբ զբաղուող
ընկերութիւնները։ Քորոնավիրուսն ո՞ւմ շունն է, որ կարողանայ մեր
կեանքում խնդիրներ առաջացնել։ Եւ վերջապէս, եթէ պետական
բարձր մակարդակով յայտարարւում է, թէ քորոնան ո՞ւմ շունն է,
ապա մենք ինչ իրաւունքով ենք մեղադրում հասարակութեան այն
հատուածին, որոնք հաւատում են, որ մեր ազգին կամ մեզի վիրուս
չի կպնի...։
Նախ եւ առաջ դաստիարակութեան վրայ պէտք է աշխատել ու
չէզոքացնել հայ ազգի «մաչո» լինելու մշակոյթը, որը բերում է հայ
ազգի հզօրութեան սխալ ընկալման։
Աւարտին ընդգծենք, որ ամբողջ աշխարհում առ այսօր վարակուածների միջին թիւը մէկ միլիոն բնակչութեան հաշուով կազմում է 248 .2
հոգի (այդ թւում ԱՄՆ, Իտալիա, Չինաստան` ընդհանուր
210 երկիր և տարածք): Հայաստանում առ այսօր մէկ
միլիոն բնակչութեան հաշուով վարակուածների միջին
թիւն արդէն 360 է...
Քորոնավիրուսն ո՞ւմ շունն է...:
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ

ՊՕՂՈՍ ՎՐԴ. ԹԻՆՔՃԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

Կ

աթիլ մը արցունք, որ իր մէջ կը
բովանդակէ անբացատրելի
խառնուրդ մը զգացումներու:
Հաւանաբար ամէնքս ուրախութեան ու տխրութեան արցունքներ
թափած ենք մեր կեանքի զանազան հանգրուաններուն, սակայն...
Հայրապետական արցունքը
տարբեր է:
Ինծի նման հաւանաբար դուն եւս,
յարգելի ընթերցող, նշմարեցիր
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութենէն ուղիղ սփռուած Ս. Զատկուան
Պատարագի աւարտին, Ս. Աթոռոյս ազգընտիր Հայրապետին յուզումնալից
աչքերը, եւ անոնց մէջ սեղմ պարունակուած Հայրապետական արցունքը:
Յիսուս Քրիստոսի Յարութեամբ մահուան վրայ տարուած յաղթանակին
առթած ուրախութեան արցունքը ըլլար երանի, սակայն... ոչ ոք կրնայ հասկնալ
ամբողջ ժողովուրդին հայրութիւն ընող Հայրապետին արցունքները, քան իր
մտահոգութիւններուն ծանօթ զաւակ մը:
Հայրապետական յուզումնալից արցունքները պահ մը զիս պատմութեան
էջերուն տանելով, ծերունազարդ Երանաշնորհ Սահակ Բ Խապայեան
Կաթողիկոսի օրերը յիշեցուցին, երբ յուզումնալից տողերով կը նկարագրուէր
ժողովուրդին տարագիր օրերը եւ Հայրապետական մտահոգութիւնները
հանդէպ իր հօտին ու զաւակներուն:
Պատարագի աւարտին երբ Հայրապետին աչքերը կը պտտէին Մայր Տաճարի
դատարկ նստարաններուն վրայ, վստահ եմ, որ Հայոց Հայրապետը յիշեց
Անթիլիասի Մայր տաճարին մէջ խուռներամ բազմութեան «Օրհնեալ է
Յարութիւնն Քրիստոսի» բարձրաձայն աղաղակը, երբ հաւատացեալներ
ակնածանքով կը սպասէին Հայրապետական օրհնութիւնները Զատկուան
տօնին առիթով:
Տարբեր է 2020 տարուան Զատիկը: Տարբեր է նաեւ առանց հաւատացեալներու մրմունջին երգել ու կարդալ աղօթքները: Հաւատացեալներուն բացակայութիւնը զգալի էր Վեհափառ Հայրապետին աչքերէն, եւ անոր մէջ
սեղմ բռնուած արցունքի կաթիլներէն, ու թեթեւ հեծեծանքէն: Ժպտադէմ
Հայրապետին դէմքը բաւական ժամանակէ ի վեր չէինք տեսած՝ ներկայ
պայմաններուն բերումով իր ունեցած համազգային մտահոգութիւններուն
պատճառով բնականաբար: Սակայն յուզումնալից դէմքը, յոգնած աչքերը,
անքուն անցուցած գիշերները կ’արտացոլային իր դէմքին վրայ, եւ ի վերջոյ,
հաւանաբար ինծի նման դուն եւս յուզուեցար Հայրապետական արցունքէն
ո՜վ սիրելի ընթերցող: Վայրկեան մը մտահոգուեցայ, յուզուեցայ եւ տխրութիւն
մը պատեց զիս, տեսնելով որ Վեհափառ Հայրապետը՝ յուզուած է իր
ժողովուրդին, իր հօտին եւ եկեղեցւոյ համար:
Անկրկնելի ու եզակի զգացում մըն է այս հաւանաբար: Աղօթակից եղէք մեզի,
որպէսզի Հայոց Հայրապետին եւ Հովուապետին աչքերը երբեք տրտմութեան
արցունքներով չլեցուին, եւ ընդմիշտ երջանկութեան շիթեր հոսին անկէ:
«Երկար կեանք տուր Հայրապետին, երկար օրեր Հայոց հօր» մաղթերգի
բառերով առողջութիւն եւ երկար գահակալութիւն կը մաղթենք Արամ Ա
Վեհափառ Հայրապետին, շնորհաւորելով քրիստոսի յաղթական եւ կենսատու
Յարութիւնը ըսելով՝ Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելոց:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Վարակուած
Անձերու Հաստատուած Թիւը Հասաւ 1067-ի
Սկիզբը Էջ 02
Այսօր ունինք 786 աշխոյժ դէպք, այսինքն՝ աշխոյժ դէպքերու որոշակի
նուազում ունինք։ Այս ալ առաջին անգամն է, երբ օրուայ արդիւնքով մեր
վարակակիր հիւանդներու թիւը ոչ թէ կ’աճի, այլ կը նուազի»,- ըսած է
Փաշինեանը։
Հայաստանի մէջ 14 ապրիլին՝ ժամը 11:00-ի դրութեամբ «Քորոնա» ժահրի
հաստատուած դէպքերու ընդհանուր թիւը 1067 է, արձանագրուած է
մահուան 16 դէպք: Քննութիւններէն 8316-ը բացասական արդիւնք տուած
է: Ապաքինուած հիւանդներու թիւն աւելցած է 54-ով եւ բուժուածներու
գումարային թիւը դարձած է 265: Այս պահուն փաստացի բուժում կը ստանայ
786 հիւանդ:
Հայաստանի կառավարութիւնը 14 ապրիլին կայացած արտահերթ նիստին
ընդունեց hանրապետութեան մէջ 2020 թուականի 16 մարտին յայտարարուած
արտակարգ դրութեան ժամկէտը 2020 թուականի 14 ապրիլէն ժամը 17:00էն` 30 օրով՝ մինչեւ 2020 թուականի 14 մայիսը ժամը 17:00-ը երկարաձգելու
որոշում։ Երկրի մէջ պիտի գործէ խիստ սահմանափակումներու ռեժիմ:

§²ØºðÆÎº²Ü ä²îÄ²ØÆæàòÜºðÀ
Ê²Ü¶²ðºòÆÜ §øàðàÜ²¦¬Ü ìºð²ÐêÎàÔàôÂº²Ü
âáñ»ùß³µÃÇ / 15.04.2020
î²Î ²èÜºÈàô Æð²ÜÆ æ²ÜøºðÀ¦
³Ý»ñ»õáÛÃ
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§øáñáÝ³¦ Å³Ññ Ïáãáõ³Í ³Ûë
ÃßÝ³ÙÇÇÝ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ Ù»ñ
ÎþÀê¾ èàôÐ²ÜÆ
³ÝÓÝ³Ï³Ý í»ñ³μ»ñÙáõÝùÝ ¿« áõñ å¿ïù ¿ ³Ýß»Õûñ¿Ý »õ μÍ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ùμ ·áñÍ³¹ñ»Ýù ³Ûë Ù³ëÇÝ
Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ë³Ý èáõÑ³ÝÇ
»Õ³Í μáÉáñ Ã»É³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ:
Û³ÛïÝ»ó© §²Ù»ñÇÏ»³Ý å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÁ
ÎÁ Ù³ÕÃ»Ýù« áñ ³Ûë Ñ³Ù³×³ñ³ÏÁ Ù»½Ù¿ Ñ»Ë³Ý·³ñ»óÇÝ §øáñáÝ³¦-Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõéáõ å³Ñ»Éáõ ÖÆ¶ºðÀ Çñ»Ýó ¹ñ³Ï³Ý »õ û·ï³Ï³ñ
Ã»³Ý ï³Ï ³éÝ»Éáõ Æñ³ÝÇ ç³Ýù»ñÁ¦£
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ áõÝ»Ý³Ý:
§Ø»Ýù ß³ï ¹Åáõ³ñ Ï³óáõÃ»³Ý Ù¿ç
¶áñÍÝ³Ï³Ýûñ¿Ý ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³Ù³å³ï³ë»Ýùª ³Ù»ñÇÏ»³Ý ³Ñ³μ»Ïã³Ï³Ý áõ ³ÝÇË³Ý ù³ÛÉ»ñáõ ¹ÇÙ³Í »Ýùª Û³é³ç³óÝ»Éáí ù³Õ³ñ³õ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñáõÝ å³ï×³éáí« »õ
ù³å»ïáõÃ»³Ý »õ ÈúÊ-Ç §²ÕÃ³Ù³ñ¦ Ù³ëÝ³×Çõ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇÝ Û³ÝÓÝáõ»ó³Ý¦«
ÕÇÝ Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ï³ñμ»ñ Û³ÝÓÝ³ËáõÙμ»ñ«
Áë³õ èáõÑ³ÝÇ£
áñáÝù μÍ³ËÝ¹Çñ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùμ ÏÁ
§Æñ³Ý ï³·Ý³åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ï³ï³ñ»Ý Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý
ÈÇåÇáÛ ³½·³ÛÇÝ μ³Ý³ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ ÈÇåÇáÛ
²©- ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ ßï³å Ù³ñÙÇÝ«
Ï³ñÇùÁ ãáõÝÇ¦« Û³Ûï³ñ³ñ»ó Æñ³ÝÇ Ý³Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÂñÇ÷áÉÇÇ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û ²½áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý Ù»ñ μáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³Ë³·³ÑÁ£
·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý áõÅ»ñáõÝ
éáÛóÝ»ñÁ:
ØÇÝã ³Û¹« ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñ Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³Ñ»ï í»ñçÇÝ μ³ËáõÙÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ëå³ÝÝáõ³Í »Ý
´©- ´ÅßÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ËÙμ³Ï ÙÁ« áñ
ÙÁ Æñ³ÝÇ Ù¿ç §øáñáÝ³¦ Å³ÑñÇÝ ³éÝãÁ- ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ó³Ýó»ñÁ Ïþû·ï³ãáñë Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ »õ ëáõñÇ³óÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ÙÁ£
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 ·áñÍá³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñáõ:
â»éÝáåÇÉÁ¦ª ³ÏÝ³ñÏ»Éáí àõùñ³ÝÇáÛ Ù¿ç ×³Ùμáí« Ã¿ Ñ³ñó³ËáÛ½Ý»ñáõ ×³Ùμáíª
ÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ Ñ³½³ñ³å»ï-½ûñ³í³ñ
¶©-ä³ñ»Ý³õáñáõÙÇ »õ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Û³ÝÓ1986¬ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í â»éÝáåÇÉÇ ÑÇõÉ¿³- Çñ³ÝóÇÝ»ñÁ ³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñã³Ï³½ÙÇÝ
Ø³åñáõù Ô³½áõÇ Ýß»ó« áñ Ãáõñù ½ÇÝáõáñÝ»ñ ëå³ÝÝ³ËáõÙμ« áñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñ »õ
Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ ³Õ¿ïÇÝ£
Ýáõ³Í »Ý ³ÙμáÕç ³Ýó»³É »ñ»ùß³μÃÇ ûñª ÈÇåÇáÛ ³½·³ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÷áË³Ýó»Éáõ ù³ç³É»ñ»ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÁ:
Սուրբ եւä³ß
Անմահ
Պատարագ
մատուïûÝ³ï³ñÁ Û³ÛïÝ»ó« áñ ØÇ³ó»³É Éáõ Ñ³Ù³ñ£
ÛÇÝ μ³Ý³ÏÇ áõÅ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ²ÛÝ ¼³ñ³ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û
¸©- ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ßï³åÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙ»ñÏ³ñ³ï»õ å³ß³ñáõÙ¿ ÙÁ »ïù£
μÁ« áñ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý Ï³ñÙÇñ Ë³ãÇÝցեց Երեւանի Սուրբ Գրիգոր Լուսա²Ý Áë³õ« Ã¿ ëáõñÇ³óÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ Ù³Ñ³ó³Í ¿ Çñ
Ñ»ï Ï³å å³Ñ»ÉÁ ³éûñ»³Û ¹ñáõÃ»³Ùμ: àñ»õ¿ í³ւորիչ
մայր եկեղեցում:
Æð²Ü
ÎÀ ØºðÄ¾ ØÆ²òº²È Ü²Ð²Ü¶Üºðàô ú¶ÜàôÂº²Ü ²è²æ²ðÎÀ ëï³ó³Í Í³Ýñ í¿ñù»ñáõÝ å³ï×³éáíª Ñ³Ï³é³Ï ½³ñ³ÏÙ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ ÑÇõ³Ý¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³Տօնի առիթով դուրս էր բերուել Հայ
ÝáÝù ¹³ñÙ³Ý»Éáõ ÷áñÓ»ñáõÝ£ §´³Ý³ÏÁ Çñ Ùûï ÏÁ å³Ñ¿
å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
³Ûë ¹Ç³ÏÝ»ñÁ« »õ ³ñ·»Éù ãáõÝÇ ½³ÝáÝù ÈÇåÇ³Ï³Ý Ï³ñø³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï ·áñÍ³Ïó³μ³ñ ·ÇõԵկեղեցու
մեծագոյն սրբութիւններից՝
ÙÇñ Ù³ÑÇÏÇÝ ×³Ùμáí Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ Û³ÝÓÝ»ÕÇÝ ÏáÕÙÝ³ÏÇ Ùáõïù»ñÁ ÷³Ïáõ»ó³Ý »õ ²ÛÝ×³ñ
Տիրոջ Կենաց փայտի մասունքով
Éáõ¦£
ÙïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ÙáõïùÁ« áõñ
Ç³óÇ ³Ñ³μ»ÏÇãÁ Çñ Ù³Ñ¿Ý ³é³ç Ëáëïáí³Ý»խաչը, որով Ամենայն Հայոց ԿաթոÑ³ëï³ïáõ³Í ¿ ëïáõ·Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:
ÎþÀê¾ Âð²Øö ó³õ«§êáõñ
áñ 10 Ãáõñù»ñ »õ 8 ëáõñÇ³óÇÝ»ñ ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ³Í
²ÛÝ×³ñÇ μáÉáñ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ï»¹ñáÝղիկոսը Üáñ
սրբազան
»Ý« »ñμ ½Çñ»Ýù ÷áË³¹ñáÕ ½ñ³Ñ³å³ï Ù»ù»Ý³Ý Ñ³ñï»ë³ÏÇ §øáարարողութեան
ñáÝ³¦ Å³ÑñÇ ï³ñ³Í- Ñá·»õáñ å»ï ³Û³ÃáÉÉ³ ²ÉÇ Ê³Ù»Ý¿Ç Û³ÛÝ»ñÁ ÷³Ï »Ý: ØÇ³ÛÝ ëÝÝ¹³ÝÇõÃÇ í³×³é³ïáõõ³Íáõ³Í ¿« »õ ØÑ¿ÛÃù³ é³½Ù³Ï³Û³Ý¿Ý û·ÝáõÃÇõÝ
Ù³Ý ¹¿Ù å³Û
ù³ñÇÝ Ù¿ç Æñ³
ÝÇÝ« ÐÇõëÇմեր
ë³ÛÇÝ ï³ñ³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
օրհնեց
համայն
Ý»ñÝ áõ ¹»Õ³ñ³ÝÝ»ñÁ μ³ó »Ý: ÆëÏ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁընթացքում
ËÝ¹ñ³Í »Ý« ë³Ï³ÛÝ û·ÝáõÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³ë³Í« áñáíÑ»ï»õ
øáñ¿³ÛÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÙÇõë »ñÏÇñÝ»ñáõÝ μÅßÏ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ å³Ï³ëÇÝ Ù³ëÇÝ »õ Ù»ñԱպրիլի
12-ին՝
եւ Փրկիչ
ÙÝ³Û ïáõÝ»
ñáõÝ Ù¿ç:մեր
ºñÃ»Տէր
õ»ÏÁ ËÇëï
å³ÛÙ³Ý³ժողովրդին
հայրենիքը՝
å³ß³ñÙ³Ý ï³Ï ³éÝáõ³Í ¿ÇÝ¦« Û³ÛïÝ»ó Ñ³½³ñ³û·ÝáõÃÇõÝեւ
óáõó³
μ»ñ»Éáõ ³Ù»ñÇÏհայցե»³Ý í³ñ- Å³Í ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ §øáñáõáñáõ³Í ¿ ë³Ñ
Ù³Ý³÷³Ï ³ÝÑ
ñ³Å»ßï Ï³ñÇùÝ»Յիսուս
Քրիստոսի
Հրաշափառ
å»ï¬½ûñ³í³ñ Ô³½áõÇ£
ã³Ï³½ÙÇ å³ïհովանին
ñ³ëï³Ï³Ùáõեւ
ÃÇõÝÁ
Ç ½ûñáõ Ý³¦ Å³ÑñÇÝª ¹¿Ù å³Ûù³ñÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³é³լով Բարձրեալի
պաշտñáí:
¿£ Â²êê Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³- ç³ñÏáõ³Í û·ÝáõÃÇõÝÁª Ýß»Éáí« áñ ²Ù»ñÇÏ³Ý
Սուրբ
տօնի
առիթով
ø³Õ³Յարութեան
ù³å»ïáõÃ»³Ý Ùûï
ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Ñ³Ýպանութիւնը
համաÕáñ¹¿« áñ ³Ûëաշխարհին
Ù³ëÇÝ Ù³ÙÉáÛ ³ëáõ
ÉÇëÇ ÁÝ- ³ÛÝ »ñÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù»Õ³¹ñ»Ý ³Ûë Å³Ñ¹ÇåáõÙ ÙÁª ·ÇõÕÇë
í³×³é³ïáõ
Ý»ñáõ ë»÷³Ï³Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին
Երկրորդ
Ã³óùÇÝ
Û³Ûծանր
ï³ñ³ñ³Í
¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·- ñÁ ëï»ÕÍ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ£
վարակի
այս
իրավիճակում:
Ý³ï¿ñ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý³Ë³·³Ñ î³ÝÁÉï Âñ³Ù÷£
§ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Õ»Ï³í³ñáõԾայրագոյն
Պատրիարք
եւÃ»ñùÇՍուրբÝ»ñáõՊատարագի
·ÉË³õáñ³μ³ñ ùÝÝ³ñÏ
áõ»ó³Ý ëÝÝ¹³Ù
ընթացքում
êåÇï³Ï ï³Ý Õ»Ï³í³
ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°« ÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ å³ïñ³ëï ¿
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñ
óÁ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ý³Ë³½·áõß³Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոսը
ß³ï »ñÏÇñÝ»ñáõ£ ºÃ¿ ³ÝáÝù û·ÝáõÃ»³Ý μÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ »õ û·Ý»Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

«Մարդկութիւնը պէտք է գիտակցի՝ առաջընթացի ու երջանկութեան երաշխիքը Աստծով ապրուած
կեանքն է, որ դառնում է օրհնութեան, ուժի ու զօրութեան աղբիւր». Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
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ÇëÏ ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÁ μÝáõÃ³·ñ³Í ¿ Çμñ»õ Ë³μ»μ³Ý»ñ£
Üß»Ýù« áñ Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ Ð³ë³Ý èáõÑ³ÝÇ »õë »ñ¿Ï Û³Ûï³ñ³ñ»ó© §Æñ³Ý ï³·Ý³åÁ ßñç³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý Ï³ñÇùÁ ãáõÝÇ¦£
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Դժուար,
Բայց Յաղթահարելի Փորձութիւն Է.
ÐÚ¸ §ÜÆÎàÈ ²Ô´²Èº²Ü¦...
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վրայ
զգում
են
համավարակի
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ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝÝ»ñÁª ½³ÝáÝù ÷³ëï³óÇ Ù»Õ³¹ñ»Éáí Ñ³ÏÁ ËÝ¹ñ»Ý
å³ñ³·³
Ï³Ù ³Ëï³Ñ³×³ñ³ÏÇ μéÝÏÙ³Ý«յաղթահարման
μÅÇßÏÝ»ñáõ »õ Éñ³·վերջնաժամկէտը
ñáÕÝ»ñáõª ³Û¹
•Ù³
Համաճարակի
տեսանելի
չէ։Ý»ñԼիբանանում
Ý»É Çñ»Ýó Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ« ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Ï³Ù
Ù³ëÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Û³ÛïÝ»Éáõ μáÉáñ ÷áñÓ»ñÁ ×Ýß»կիրառվում
են մեկուսացման սահմանափակումներ,
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աւելի
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տնտեսական հիմք եւ հիմնականում կուսակցական կամ համայնքապատկան
լրատուամիջոցներ են։ Հետեւաբար եւ նրանց վրայ է մնում ԶԼՄ-ներին
ապահովելու պարտականութիւնը։ Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
• Կայ սերունդ, որի համար թերթերը կարեւոր են. «Սերունդ, որը տպագիրով
êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ,
շունչ կը ստանայ»։ Լրագրողների հիմնական
հեռավար։
§øáñáÝ³¦ մասը
Å³ÑñÇÝաշխատում
ëï»ÕÍ³Í ³Ûëէï³·
Ý³åÁ
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μáÉáñë ÙÇ³ëÝ³μ³ñ Ñ»-

ï»õÇÝù
å³ßïûÝ³Ï³Ý
óáõóÙáõÝùÝ»ñáõÝ áõ Ý³Հայոց ցեղասպանութեան 105-րդ
տարելիցի
մասին
Ë³½·áõßáõÃ»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù Ù»ñ ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç£

• Համայնքային կազմակերպութիւնները
մտածում են այնպիսի մեթոտներ,
ìëï³Ñ »Ýù, áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á, ÇÝãå¿ë
որոնց միջոցով կարելի է առցանց ÙÇßï,
իրականացնել
աշխատանքները,
որոնք
³Ûë ³Ý·³Ù »õë
μ³ñÓñ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùμ
»õ å³
ï³ëË³
Ý³ïáõáõայլ
Ã»³Ùμ
ÏÁ Ñ»ï»
õÇ ³Ûë
պէտք է արուեն ոչ թէ ուղղակի արուած
լինելու
համար,
ունենան
արդիւնք։
óÇÝ£
• Աշխատանքների նպատակը մեծÑ³ñ
քարոզչական
ու մետիա
²é ³Û¹, ¼³ÑÉ¿Ç, Ä³É³É³ÛÇ »õ è³Û³ùÇ Ù»ñ
ընդգրկում ստանալն է։ Լրատուամիջոցներն,
օրինակի
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ ïñ³
Ù³¹ñáõÃ»³Ý ï³Ï ÏÁ
¹Ý»Ýù ³ÝÙÇç³Ï³Ý
û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»é³համար կրնան, հայ եւ օտար քաղաքական
գործիչներից
Ó³ÛÝ³
Ñ»ï»õ»³É ÃÇõ»
ñÁª 03-071090, 03այդ օր առցանց ստանալ կեցուաածք
ուÛÇÝ
դիրքորոշում
Հայոց
274641£
ցեղասպանութեան եւ պահանջատիրութեան վերաբերեալ։
·ÇñÝ»ñáõ »õ ³ç³ÏóáõÃ»³Ý« »õ« ÏÁ Ï³ñÍ»Ýù« å»ï³Ï³Ý ûÕ³ÏÝ»ñÁ »õë å¿ïù ¿
ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Ý ³Ûë ³Ù¿ÝÁ¦« »½ñ³÷³Ï»ó
ÐÚ¸ §ÜÇÏáÉ ²Õμ³É»³Ý áõë³ÝáÕ³Ï³Ý
ÙÇáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ:

ÐÚ¸ §²ð²Ø¦ ÎàØÆî¾

¼³ÑÉ¿ Անանեան-Սեւակ Յակոբեան
Արամ
Երեւան-Պէյրութ

www.afhil.com

§øàðàÜ²¦-Æ
Ö¶Ü²Ä²Ø²ÚÆÜՇՏԱՊԻ
Þî²äÆ
«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ
ԹԷԺ¶ÆÌÜ
ԳԻԾՆ¾Է (HOTLINE)
(HOTLINE) 03-188911
Â¾Ä
03-188911
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Զատիկի Շաբաթը
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԵԱՆ
«Արեւ», 22 Մարտ 1940
Սոյն գրութիւնը մեծ խմբագրապետը գրած է թուականէս 80
տարիներ առաջ:
Գրութեան պատմական ժամանակաշրջանը կը զուգադիպի
երկրորդ աշխարհամարտի ամենաթէժ օրերուն եւ իր ապրած
շրջանակին մէջ կարգ մը բարքերուն փոփոխութեան:
Խմբագրապետը կ՛ապրի հոգեկան յուզումներու պահեր յիշելով
անցեալի լաւ եւ ուրախ օրերը եւ անմեղ բարքերը:
Նոյնանման օրեր եւ յոյզեր կ՛ապրինք այսօր: այս պատճառով
ալ սոյն գրութիւնը, որ յաւէտ այժմէական է, կը դնենք մեր
ընթերցողներուն տրամադրութեան տակ:
«Խմբ.»
«Առաջնորդող» յօդուած մը թո՛ղ չըլլայ այս յօդուածը: Եւ կամ, ան թո՛ղ
առաջնորդէ ընթերցողը դէպի ետ, դէպի իր ծննդավայրին Զատկուան
շաբաթը, որ անտարակոյս աւելի քաղցր էր քան ներկայինը ու այստեղինը:
Իսկ այն ընթերցողները որոնց ծննդավայրը դուրսն է կամ որոնք շատ պզտիկ
բաժնուած կամ խլուած ըլլալով հայրենիքէն՝ ուրիշ Զատիկ չեն ճանչնար
բայց եթէ հոս մեր ժամերուն մէջ դիմաւորուածը, անոնք ալ թո՛ղ միանան
մեր կարաւանին՝ երեւակայութեամբ մասնակցելու համար իրենց մեծերը
մեծցուցած, զանոնք սնուցած եւ զօրացուցած հոգիի սեղանին, եւ այս առթիւ՝
թերեւս սնունդի փշրանք մը - եթէ մնացած է - ստանալու համար անոնց
ձեռքէն կամ վրայէն:
Տեղը կը տարբերէր բայց հոգին նոյնն էր - գիտեմ, - որ մեր եկեղեցիներուն,
վարժարաններուն ու տուներուն մէջ կ’իջնէր Աւագ Շաբթուան սկիզբը,
Ծաղկազարդէն սկսեալ, Հայաստան Աշխարհին մէկ ծայրէն միւսը, Արարատի
այս եւ այն կողմը, ինչպէս նաեւ ամէն անկիւնը սուլթաններու եւ ցարերու
իշխած երկիրներուն ուր տարածուեր էին հայերը, իրենց հետ տանելով
բունծ մը Արարատի փէշերէն եւ այդ բունծին վրայ տնկուած Ժամուն շուրջը
աճելով ու բազմանալով:
Գիւղ ըլլար թէ քաղաք, քաղաքն ալ Կարին թէ Պոլիս, Զատիկը որ հոն կու
գար՝ կը բերէր իրեն հետ դարերու մէջէն անցած եւ դարերով օծուած ու
ճոխացած Քրիստոսի կեանք մը, մա՛հ մը եւ յարութիւն մը մանաւանդ, որոնք
դարեր շարունակ մեր լեզուով ողբացուելով եւ փառաբանուելով՝ մեր աչքին
թէ՛ հայացուցեր եւ թէ՛ ընտանեցուցեր էին այդ Քրիստոսը, զայն ըրեր էին
մեր մեծ ընտանիքին սրբագոյն նախահայրը կարծէք...:
Ամէն բան կ’օգնէր՝ մեզի տալու այս մեծ սուգի եւ մեծ հրճուանքի յաջորդութեան յուզումը՝ Աւագ Շաբթուան ընթացքին:
Մեծ Պահքի եօթը երկար շաբաթներուն վերջինը՝ ան կը ծանուցանէր Զատկի
առաւօտն ու իր սեղանը: Տղայոց՝ արձակուրդի սկիզբ եւ նոր զգեստի գնում:
Տունին՝ մաքրութիւն, որմէ յետոյ տանտիկինը եւ իր օգնականները պիտի
պատրաստէին Զատկի ուտելիքները՝ կարմիր հաւկիթն ու չէօրէկը, վերջէն
նաեւ կաթնապուրն ու գառնուկի խորովածը:
Ծաղկազարդի բացումէն ետք մինչեւ Աւագ Հինգշաբթի՝ տեսակ մը հեւքոտ
սպասում էր: Հինգշաբթին լեցուն, յագեցնող օր մը կ’ըլլար իր հինգ ժամերգութիւններով՝ որոնց ամէնուն ալ ներկայ գտնուելու համար կ’ըսուէր թէ կային
առտուընէ մինչեւ գիշեր՝ օրը եկեղեցիին մէջ անցընող տարեց կիներ:
Ոտնալուայի եւ Խաւարումի արարողութիւնները սրբազան թատրերգութեան

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Ապրիլ 24-ի, Մայիս 8-ի Եւ 9-ի Ձեռնարկներուն
Քաղաքացիներուն Մասնակցութիւնը Պիտի
Սահմանափակուի
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի, Շուշիի ազատագրութեան եւ Բ. Համաշխարհային պատերազմին տարուած յաղթանակի
օրերուն տեղի ունենալիք նախաձեռնութիւններուն՝ «Քորոնա» ժահրի
տարածումը կանխարգիլելու քայլերու ծիրին մէջ, պիտի սահմանափակուի
քաղաքացիներուն մասնակցութիւնը: Այս մասին «Ֆէյսպուք»ի իր էջի ուղիղ
եթերով յայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
«Այս ձեռնարկներուն քաղաքացիներու մասնակցութիւնը պէտք է սահմանափակուի: Եթէ մենք թոյլ տանք, որ մասնակցութիւնը սովորական
ընթացակարգով ըլլայ, ապա կ’ունենանք “Քորոնա” ժահրի համավարակի
անվերահսկելի բռնկում: Ապրիլ 24-ին, Մայիս 8-ին եւ 9-ին տեղի պիտի
ունենան միայն արարողակարգային ձեռնարկներ, զանգուածային ձեռարկներ
պիտի չըլլան», տեղեկացուց Փաշինեան:

մը երկու միջին արարուածներն ըլլալ կը թուէին (այնքան ճոխ եւ գրաւիչ էին
անոնք իբրեւ պատկեր), իր առաջին արարուածը Դռնբացէքն ու վերջինները՝
Թաղումը, Խթումն ու բուն Զատիկն ըլլալով...:
Եւ իրօք, Աւագ Ուրբաթը որ կը լուսնար Լացի Գիշերուան վրայ, կու գար՝
եկեղեցւոյ խորանը ծածկող իր սեւ վարագոյրով եւ «թաղում»ով, իր թաղման
թափօրով որ ծաղկի եւ խունկի բուրումներով կը լեցնէր մթնոլորտը եկեղեցւոյ
բակին – նախապէս՝ շրջակայ փողոցներուն ալ՝ ուրկէ կը դառնար թափօրը
– կու գար կարծէք տղոց համար մասնաւորապէս:
Ի՞նչ ունի Զատկի Խթումը որ զայն տարբեր կ’ընէ Ծնունդի Խթումէն,
հակառակ որ նոյնն են կարդացուած «գիրք»երը եւ նոյնն է երեկոյեան
պատարագը որուն կէսին, վարագոյրը կը բացուի յանկարծ եւ լոյսերու մէջ
կը շողայ Սեղանը: Սա՛ - հաւանօրէն - որ ան կը զետեղուի Մահուան եւ
Յարութեան մէջտեղը, որ հոն կ’աւետուի արդէն Յարութիւնը, եւ կարմիր
հաւկիթները այդ իրիկուընէ պիտի սկսին զարնուիլ իրարու, իրարու գլուխ
ուտել եւ ուտուիլ ալ...:
Ամբողջ Աւագ Շաբաթը, այսպէս, շաբաթ մըն է՝ որ տղոց կանանց, ծերերու
ինչպէս եւ չափահաս այրերէ շատերուն (գիւղերու մէջ մանաւանդ) հոգին
ու միտքը, աչքը, ականջն ու ռնգունքը կը լեցնէ ամբողջովին, տղոց մէջ
աւանդութեան ջահը կը վառէ արուեստին բացով եւ միւսներուն մէջ՝ կեանքին
դառնութեանը քով քաղցրութիւն, կարծրութեանը քով կակղութիւն կը ծորէ
բաւական՝ որպէսզի իրարու հանդուրժելի եւ Աստուծոյ հաճելի ըլլան քիչ մը,
որքան որ ընդունակ են ըլլալու...:
Եւ չմոռնանք, երբ մեր հին եկեղեցիները կը յիշենք, յիշելու [ենք] նաեւ մեր
քահանայ եւ վարդապետ կամ եպիսկոպոս հայրերը իրենց դէմքերով ու
անուններով, որոնք Աւագ Շաբթուան մէջ ու Զատկի երեք օրերը աւելի կը
մեծնային, իրենց կարեւորութիւնը աւելի կը շեշտուէր՝ կարծէք: Քարոզիչ Հ.
Սուրբը կամ Սրբազանը մանաւանդ, աւելի քաղցրախօս ու աւելի պերճախօս
չէ՞ր դառնար այդ օրերուն՝ ինչպէս հիմա ալ կ’ըլլան կամ պէտք է ըլլան
անոնք, ու՛ր որ ալ գտնուին, եթէ եկեղեցական օծութեան ու ներշնչումը
դոյզն շնորհը ունին:
Ես որ մեր թաղին մէջ Խրիմեանի, Ալէաթճեանի եւ Իզմիրլեանի հովանաւորած, անոնց քարոզած Աւագ Շաբաթներովն ու Զատիկներովն եմ մեծցած,
քիչ կը մնայ որ պակասաւոր համարեմ այն հայերը՝ որ սկիւտարցի չեն...:
Ու կը մաղթեմ, սրտովին կը մաղթեմ Գահիրէի եւ Աղեքսանդրիոյ հայ
պզտիկ մանչերուն եւ աղջիկներուն՝ որպէսզի Հոգին Սուրբի շնորհը իրենց
մէջ լրացնէ՝ ինչ որ պակաս ունին եւ պակաս կու տան մեր այստեղի Աւագ
Շաբաթն ու Զատիկը:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Լիբանան Հաստատեց Մահուան Նոր Պարագայ
Մինչ Վարակուածներուն Թիւը Հասաւ 641ի
Տեղեկատութեան Նախարարուհին գոհունակութիւն յայտնեց իր
պատկանած կառավարութեան
քորոնա ժահրին վերաբերող
կատարած իրագործումներուն
համար, որ վարակուողներու թիւը
տակաւին հակակշիռի տակ կը
յաջողի պահել:
Առողջապահութեան նախարարը
իր կողմէն երէկ յայտարարեց ,որ
Լիբանան ունեցած է նոր կորուստ
մը, քորոնա ժահրէն մահացածներու թիւը բարձրացնելով 21ի մինչ նշեալ
ժահրով վարակուածներու ընդհանուր թիւը հասաւ 641ի երբ 9 նոր
վարակուողներ գրանցուեցան երէկ:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Պելառուսիոյ Ախոյեանութեան

Քատիմեան Նշանակեց Իր Երկրորդ Կոլը
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան
Պելառուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 4-րդ հանգրուանի
մրցումները: Այս հանգրուանի
ամենահետաքրքրական մրցումին, 2-րդ դիրքը գրաւող Ժոտինոյի
«Թորփետօ»ն իր դաշտին վրայ
մրցեցաւ առաջատար Մինսքի
«Էներկեթիք»ին դէմ եւ յաղթեց
ու դարձաւ նոր առաջատար: Այս
մէկը հիւր խումբին առաջին պարտութիւնն էր: Անցեալ տարուան ախոյեան եւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Տինամօ
Պրեսթ» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի «Իսլոշ»ին դէմ
եւ տարաւ իր 2-րդ յաղթանակը ու գրաւեց 3-րդ դիրքը: Իսկ Պորիսովի «ՊԱԹԷ»ն
շարունակեց իր վերադարձը եւ իր դաշտէն դուրս յաղթեց 8-րդ դիրքը գրաւող
«Մինսք»ին ու գրաւեց 7-րդ դիրքը: Հայաստանի հաւաքականի յարձակող
Կարէն Քատիմեանի մաս կազմած 9-րդ դիրքը գրաւող Կրատնոյի «Նիոման»ը
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 16-րդ դիրքը գրաւող Պապրոյսքի «Պելշինա»ին
դէմ եւ խումբերը հաւասարեցան: Քատիմեան հիմնական կազմին մէջն էր եւ
նշանակեց խումբին միակ կոլը 42-րդ վայրկեանին, ազատ հարուածէ: Իսկ
59-րդ վայրկեանին, Քովէլ հաւասարեցուց հաշիւը: Քատիմեան երկու կոլով 5-րդ
դիրքը գրաւեց ռմբարկուներու ցանկին վրայ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Նիոման Կրատնօ - Պելշինա Պապրոյսք 1-1
– Սլուցք – Վիթեպսք 1-1, – Մինսք – ՊԱԹԷ Պորիսով 0-3
– Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ – Էներկեթիք Մինսք 2-0
– Կարատեյա – Տինամօ Մինսք 1-0
– Սմոլեվիչի Աքթիապրսքի – Շախտիոր Սալիկորսք 0-0
– Տինամօ Պրեսթ – Իսլոշ Մինսք 3-1
– Սլավիա Մազիր – Ռուկ Պրեսթ 0-0
Դասաւորում.1)Թորփետօ ՊելԱԶ 9 կէտ 4-2, 2)Էներկեթիք 9 կէտ 6-3, 3)Տինամօ
Պրեսթ 7 կէտ 6-4, 4)Սլուցք 7 կէտ 7-5, 7)ՊԱԹԷ 6 կէտ 6-5, 11)Նիոման 5 կէտ 3-2:
Ռմբարկուներ.1)Ե.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 3 կոլ, 2)Ա.Չուխլէյ-Սլավիա 2 կոլ,
3)Ս.Տրակուն-ՊԱԹԷ 2 կոլ, 5)Կ.Քատիմեան-Նիոման 2 կոլ:
Քատիմեանի կոլը դիտել համացանցի այս հասցէին վրայ.
https://www.youtube.com/watch?v=hHY0DQngHL8
Հայաստանի Հաւաքականը Գրաւեց 102-րդ Դիրքը
ՖԻՖԱ-ի հրապարակած հաւաքականներու դասաւորումին մէջ Հայաստանի
հաւաքականը 1213 կէտով գրաւած է 102-րդ դիրքը: Պելճիքա կը գրաւէ
դասաւորումին առաջին դիրքը 1765 կէտով: Երկրորդը Ֆրանսան է 1733
կէտով, իսկ երրորդը՝ Պրազիլն է 1712 կէտով:

Ռոմա Պիտի Պահէ Մխիթարեանը
Իտալիոյ «Ռոմա» ակումբը մէկ տարի եւս կը փափաքի պահել Հենրիխ
Մխիթարեանը: Ակումբը երկու անգամ փորձած էր Անգլիոյ «Արսենալ»էն գնել
մարզիկին համաձայնագիրը, առաջարկելով 15 միլիոն եւրօ, սակայն մերժուած
էր: «Արսենալ» 20 միլիոն եւրօ ճշդած է որպէս փոխանցման սակ:

Մարզիկներու Փոխանցման Շուկան Վնաս
Կրած է
Ըստ Transfermarkt.com կայքէջին, ֆութպոլիստներու փոխանցման շուկան
վնասած է 9,22 միլիառ եւրօ: Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով
ֆութպոլի ակումբները եկամուտի անկում արձանագրած են: Ներկայիս, շուկային
վրայ ամենասուղ ֆութպոլիստը «Փարի Սէն Ժերմէն»ի ֆրանսացի յարձակող
Քիլիան Մպափփէն է, որու փոխանցման արժէքը 180 միլիոն եւրօ է:

Խորէն Պայրամեան Երկարաձգեց Իր
Համաձայնագիրը
Ռուսիոյ «Ռոսթով» ակումբի հայ կիսապաշտպան Խորէն Պայրամեան
երկարաձգած է իր համաձայնագիրը ակումբին հետ: Համաձայնագիրը
կ’աւարտի 2024 թուականի Յունիսին: Այս տարեշրջանին ան մասնակցած է
11 մրցումի եւ դարձած է 4 կոլի հեղինակ:

Պարսելոնայի Վեց Վարչականներ
Հրաժարած Են
Սպանիոյ «Պարսելոնա» ակումբի տնօրէններու խորհուրդի վեց անդամներ
հրաժարական տուած են: Հրաժարողներն են փոխնախագահներ Էլիլի Ռուսսօն,
Էնրիքէ Տոմպասը, անդամներ Խոսէփ Փոնթին, Սիլվիօ Էլիասը, Մարիա
Թեյշիտորին եւ Ժորտի Քալսամիլան: Հրաժարականին հիմնական պատճառը
ակումբը կառավարելու ձեւին շուրջ անհամաձայնութիւնն է:
Մուլըր Երկարաձգեց Իր Համաձայնագիրը
Գերմանիոյ հաւաքականի եւ «Պայըրն Միւնիխ»ի կիսապաշտպան Թոմաս
Մուլըր երկարաձգած է իր համաձայնագիրը ակումբին հետ: Համաձայնագրի
ժամկէտը մինչեւ Յունիս 2023 է: Ան աշխատավարձի յաւելում ունեցած է:
Մարզիկը խումբի կազմին մէջ այս տարեշրջանին մասնակցած է 25 մրցումի,
արձանագրած է 6 կոլ եւ կատարած է 16 փոխանցում:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Մրցումները Առանց Մարզասէրներու
Ըստ գերմանական «Պիլտ» օրաթերթին, Գերմանիոյ ֆութպոլի ֆետերասիոնը
արդէն ծրագրած է մրցումներու վերսկսման ձեւը: Իւրաքանչիւր մրցումին միայն
126 հոգի ներառեալ ֆութպոլիստները, ներկայ պիտի գտնուի իւրաքանչիւր
խումբէն: 30 լրագրողներ պիտի հետեւին մրցումին: Մրցումները պիտի սկսին
30 Ապրիլին:

Իտալիոյ Մարզիկներու Աշխատավարձի
Նուազում
Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան մամուլի ծառայութիւնը յայտնած է, թէ
Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով, աշխատավարձի նուազում տեղի
պիտի ունենայ 1/3 համեմատութեամբ, եէթ ախոյեանութիւնը չշարունակուի:
Իսկ եթէ վերսկսի, կրճատումը տեղի կփունենայ 1/6 համեմատութեամբ:
Ախոյեանութեան մրցումները դադրած էին 26 հանգրուան ետք, 13 Մարտ
2020-ին: Երկրի ֆութպոլի ֆետերասիոնի նախագահ Կապրիելէ Կրավինա
յայտարարած էր, թէ ախոյեանութիւնը կրնայ շարունակուիլ ամառուան
ընթացքին:

Արթուր Գէորգեան՝ Թիւրքմենիստանի Հայ
Աստղը
Արթուր Գէորգեան կը համարուի
Թիւրքմենիստանի «Ահալ» խումբի եւ
երկրի հաւաքականի աստղերէն մէկը:
Արմատներիվ Արցախէն, 2007 թուականէն
ի վեր ան մաս կը կազմէ Թիւրքմենիստանի հաւաքականին: Մասնակցած է
Թիւրքմենիստանի, Ղազախստանի,
Ինտոնիզիայի եւ Իւզպէքիստանի ախոյեանութիւններուն: 2011-ին, իւզպէքական
Քարշիի «Նասաֆ» խումբի կազմին մէջ
շահած է Ասիոյ Ֆետերասիոնի բաժակը, որ
Ասիոյ ակումբային երկրորդ մրցաշարքն է:
Շահած է ամենալաւ մարզիկի տիտղոսը:
Ան կը յայտարարէ, թէ բնաւ հրաւէր չէ
ստացած մաս կազմելու Հայաստանի
հաւաքականին եւ եթէ ստանար շատ լուրջ ձեւով կը վերաբերէր: Ան մեծ յարգանք
ունի Արամ Ոսկանեանի հանդէպ եւ կը հետեւի անոր մարզած խխումբերու
գործունէութեան: Կը հաւատայ, որ Հայաստանի մէջ բարձր թեքնիք ունեցող
ֆութպոլիստներ կան:
Արթուր Գէորգեանէն առաջ Թիւրքմենիստանի հաւաքականին մաս կազմած են
նաեւ Դաւիթ Սարգիսովը, Ալեքսանտր Պոլեյեանը եւ Արսէն Պաղտասարեանը:

Ճատրակ
Առցանց Կայծակնային Մրցաշարք

Հայկ Մարտիրոսեան Գրաւեց Առաջին Դիրքը
Միջազգային Chess.com ճատրակի կայքէջը կազմակերպած է առցանց
կայծակնային կամ պլից ճատրակի միջազգային մրցաշարք մը:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Մասնակցած են 888 վարպեներ: 9
հանգրուան ետք, շահելով 8,5 կէտ,
առաջին դիրքը գրաւած է Հայաստանի մեծ վարպետ 19 տարեկան Հայկ
Մարտիրոսեան: Զաւէն Անդրիասեան 8
կէտով բաժնած է 2-8րդ դիրքերը, իսկ
լրացուցիչ կէտերով գրաւած է 3-րդ դիրքը:
Սամուէլ Տէր Սահակեան 7 կէտով գրաւած
է 20-րդ դիրքը:

Բռնցքամարտ

Պաչքով Ապաքինած Է
Հայասանի բռնցքամարտի հաւաքականի անդամ, Եւրոպայի ախոյեան եւ
Աշխարհի պրոնզէ մետալակիր Յովհաննէս Պաչքով ապաքինած է Քորոնա
ժահրէն: Լոնտոնի Ողիմպիական վարկանիշային մրցաշարքին մասնակցելէ
ետք հիւանդացած էր, սակայն Կիւմրիի հիւանդանոցին մէջ բուժուելէ ետք
ապաքինած է:

Աթլեթիզմ

Աշխարհի Ախոյեանութիւնը 2022 Թուականին
Աթլեթիզմի միջազգային ֆետերասիոնը որոշած է յետաձգել Աշխարհի
ախոյեանութիւնը, որ տեղի պիտի ունենար 2021 թուականին: Նոր թուական
ճշդուած է 15-էն 24 Յունիս 2022 թուականը: Այս որոշումը առնուեցաւ
Միջազգային Ողիմպիական Կոմիտէի որոշումէն ետք, Խաղերը կազմակերպել
23 Յուլիսէն 8 Օգոստոս 2021 թուականին, Քորոնա ժահրի համաճարակին
պատճառով:

Ֆորմիւլա1

Առաջին Մրցումը 26 Յունիսին
Ինքնաշարժներու Ֆորմիւլա1-ի մրցումներն ալ ազդուեցան Քորոնա ժահրի
համաճարակէն: Մոնաքոյի եւ Աւստրալիոյ Կրան Փրիի մրցումներու ջնջումէն
ետք, Քանատան ալ յայտարարեց, թէ պիտի յետաձգէ իր մրցումը: Ցարդ
յետաձգուեցան Պահրէյնի, Վիեթնամի, Չինաստանի, Հոլանտայի, Սպանիայի
եւ Ատրպէյճանի Կրան Փրիի մրցումները: Այսպիսով, առաջին մրցումը տեղի
պիտի ունենայ Ֆրանսայի մէջ 26-էն 28 Յունիսի միջեւ: Ֆորմիւլա1-ի մրցաշարքի
կազմակերպիչները նաեւ 20 առ հարիւր համեմատութեամբ նուազեցուցած են
կազմակերպիչ մարմնի պաշտօնեաներուն աշխատավարձքը:
Ինքնաշարժներու Ֆորմիւլա1 ախոյեանութեան մրցումներու տնօրէնութիւնը
որոշած է մրցումները կայացնել առանց հանդիսատեսի Քորոնա ժահրի
համաճարակին պատճառով: Ծրագրուած յաջորդ մրցումը Ֆրանսայի Կրան
Փրին է, որ տեղի պիտի ունենայ 26-էն 28 Յունիսի միջեւ:

Ալպերթ Ազարեանի Ուղերձը Հայ Մարզիկներուն
Ողիմպիական Խաղերու եռակի ախոյեան եւ
Հայաստանի մարմնամարզութեան ֆետերասիոնի նախագահ Ալպերթ Ազարեան
քաջալերանքի ուղերձ մը յղած է հայ
մարզիկներուն:
Իր խօսքին մէջ ան կը յայտարարէ,
թէ դժուար ժամանակներ կ’ապրին
միջազգային եւ հայկական սփորը: Լաւը այն է, որ միջազգային եւ հայկական
սփորը անգործութեան չեն մատնուած:
Կը յայտնէ, թէ տեղեակ են, որ շատ մը մարզիկներ իրենց տան մէջ կը կատարեն
մարզումներ, ինչ որ կը նշանակէ, թէ ունինք առաջատար վարպետներ եւ
արժանի հերթափոխ:
Այս վիճակը յուշեր արթնցուցած է իր մէջ: Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմը յաջորդած տարիներուն անմխիթար վիճակ մը կը տիրէր
մարզիկներու մօտ: Երկիրը չունէր մարզադահլիճներ, մարզարաններ, գոյք,
հագուստներ: Իրենք կը մարզուէին եւ կը մրցէին բաց մարզադաշտերու մէջ,
ինչպէս Հանրապետական մարզադաշտ, Սփորթկոմիտէի բակ, «Տինամօ» եւ
«Սպարտակ» ակումբներու յարակից տարածքներուն մէջ:
1956 թուականի Ողիմպիական Խաղերուն, որոնք տեղի ունեցան Աւստրալիոյ
Մելպըրն քաղաքին մէջ, Խորհրդային Միութեան հաւաքականը մեկնեցաւ նաւով:
Նաւը ճամբայ ելաւ Խաղերէն ամիս մը առաջ եւ իրենք մարզուեցան նաւուն
վրայ: Բռնցքամարտիկ Վլատիմիր Ենգիպարեան, արդի հնգամարտիկ Իկոր

Նովիկով եւ ինք իրարու ականջին կը փսփսային, թէ պէտք է ընեն անկարելին,
նոյնիսկ կեանքի գնով յաղթանակի հասնելու համար:
Պարտաւորութիւն վերցուցին մարզուելու ընթացքին, բարելաւել իրենց
վարպետութիւնը, ուղղել սխալները, որպէսզի արժանանաք դառն ճակատագիր
ունեցող, բայց մեծ գործերով յայտնի, տաղանդաւոր ու բանիմաց մեր ժողովուրդի
յարգանքին: Կրցան յաղթել ու բարձրաճակատ վերադարձան տուն:
Նախանձելի վիճակի մէջ չեն այսօրուան հայ մարզիկները: Սակայն չի կասկածիր
անոնց համարձակութեան եւ տոկունութեան: Անոնք իրենց արժանապատիւ
յետնորդներն են, անկախութեան սերունդը եւ ինք համոզուած է, որ նպատակային աշխատանքի շնորհիւ կրնան յաջողութեամբ յաղթահարել յառաջիկայ
վարկանիշային մրցաշարքերու արգելքները, կը մասնակցին Ողիմպիական
Խաղերուն եւ ախոյեանութեան տրամադրութեամբ կը ներկայանան Մայր
Հայաստանին ու մեր աննկուն ժողովուրդին:
Ձե՛զ տեսնենք, հայոց մարզիկներ:

Մարզաձեւ
Աթլեթիզմ (Track and Field Athletics) Բ.Մաս

Աթլեթիզմը կը համարուի Ողիմպիական Խաղերու ամենահին մարզաձեւերէն
մէկը: Վազքի, ցատկի եւ նետումի մրցումներ տեղի ունեցած են հին Եգիպտոսի
մէջ 2250 թուականին Ք.Ա., Իրլանտայի մէջ 1800 թուականին Ք.Ա. եւ վերջապէս
Յունաստանի մէջ 776 թուականին Ք.Ա., որոնք հիմը դրին Ողիմպիական
Խաղերուն:
Աթլեթիզմը կը բաղկանայ փակ եւ բաց մարզադաշտերու մրցումներէ, ճամբու
մրցումներէ, քրոս-քանթրի մրցումներէ եւ լեռնային մրցումներէ:
Մարզադաշտերու մրցումները կը բաղկանան դաշտի (field), վազքուղիի (track)
մրցումներէ ու խառն մրցումներէ: Անցեալ թիւով անդրադարձանք դաշտի
մրցումներուն: Այս թիւով կը ներկայացնենք վազքուղիի մրցումները եւ խառն
մրցումները:
Վազքուղիի մրցումները կը բաժնուին երեք տեսակի: Առաջինը վազքի
մրցումներն են՝ կարճ հեռաւորութեան մրցումներ կամ արագավազք (sprint),
որոնք կ’ընդգրկեն 60 մեթր, 100 մեթր, 200 մեթր եւ 400 մեթր հեռաւորութեամբ
վազքի մրցումները: Միջակ հեռաւորութեան (middle distance) վազքի մրցումներ,
որոնք կ’ընդգրկեն 800 մեթր եւ 1500 մեթր հեռաւորութեամբ վազքի մրցումներ
ու երկար հեռաւորութեան մրցումներ (long distance), որոնք կ’ընդգրկեն 5000
մեթր եւ 10000 մեթր հեռաւորութեան մրցումները:
Երկրորդը արգելարշաւի (hurdles) մրցումներն են: Այս խումբին մէջն են կիներու
100 մեթր, տղոց 110 մեթր, տղոց եւ կիներու 400 մեթր եւ 3000 մեթր (steeplechase) մրցումները:
Երրորդը դրօշարշաւի (relay) մրցումներն են: Այս մրցումներուն խումբեր կը
մրցին իրարու դէմ եւ իւրաքանչիւր խումբէ չորս մարզիկներ կը վազեն կարգով
եւ փոքր գաւազանը կը փոխանցեն իրարու: Կան 4x100 մեթր եւ 4x400 մեթր
դրօշարշաւի մրցումները:
Խառն մրցումները կը համարուին այս մարզաձեւի թագաւորները, որովհետեւ
ամենադժուարներն են:
Կիներու եօթնամարտը (heptathlon) կը բաղկանայ
եօթ մրցումներէ: Նոյն մարզիկը կը մասնակցի բոլոր
մրցումներուն եւ կէտ կը շահի: Մրցումները կը
տեւեն երկու օր եւ ամենաշատ կէտ շահող մարզիկը
կը յաղթէ: Կէտերը կը տրուին ըստ մարզիկի
արձանագրած արդիւնքին եւ ըստ ցուցակի մը, որ
պատրաստուած է միջազգային ֆետերասիոնին կողմէ: Իւրաքանչիւր մրցումի
միջինը 1000 կէտ է: Եօթնամարտը կը բաղկանայ հետեւեալ մրցումներէն՝
առաջին օրը, 100 մեթր արգելարշաւ, բարձր ցատկ, գունդի արձակում, 200
մեթր վազք, երկրորդ օրը, հեռացատկ, նիզակի արձակում եւ 800 մեթր վազք:
Տղոց տասնամարտը (decathlon) կը բաղկանայ տաս մրցումներէ: Մարզիկը կը
մասնակցի տաս մրցումներուն եւ կէտ կը շահի: Մրցումները կը տեւեն երկու
օր եւ ամենաշատ կէտ շահող մարզիկը կը յաղթէ: Կէտերը կը տրուին ըստ
մարզիկի արձանագրած արդիւնքին եւ ըստ ցուցակի մը, որ պատրաստուած է
միջազգային ֆետերասիոնին կողմէ: Իւրաքանչիւր մրցումի միջինը 1000 կէտ է:
Տասնամարտը կը բաղկանայ հետեւեալ մրցումներէն՝ առաջին օրը. 100 մեթր
վազք, հեռացատկ, գունդի արձակում, բարձր ցատկ, 400 մեթր վազք, երկրորդ
օրը.110 մեթր արգելարշաւ, սկաւառակի արձակում, ձողափայտով ոստում,
նիզակի արձակում, 1500 մեթր վազք: Տասնամարտէն առաջ հնգամարտն
(pentathlon) էր Ողիմպիական Խաղերու թագաւորը: Ան կը բաղկանար
հեռացատկէ, սկաւառակի արձակումէ, նիզակի արձակումէ, 100 մեթր վազքէ
եւ ըմբշամարտէ: Յետոյ այդ մրցումը ունեցաւ իր առանձին ֆետերասիոնը, իսկ
մրցումը կոչուեցաւ Արդի հնգամարտ (Modern pentathlon): Ան ընդգրկուած է
Ողիմպիական Խաղերուն մէջ:
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Ս. Յարութեան Տօնը Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ

«Քրիստոս Ըսաւ Ու Միշտ Կ՚Ըսէ՝ Ձեզի Հետ Եմ, Մի՛ Վախնաք»

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

«Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքի
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարի սրբազան խորանէն, մեր Տիրոջ
Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ
Յարութեան առաւօտուն, մեր
ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն
կ՚ըսեմ, մեր եկեղեցւոյ պարզ, բայց
խորիմաստ բառերով. «Քրիսոտս
յարեաւ ի մեռելոց, օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի»։
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս այս
բառերով ողջունեց ու Քրիստոսի
յարութեան աւետիսը փոխանցեց մեր
ժողովուրդի զաւակներուն, Կիրակի,
12 Ապրիլ 2020-ին, յընթացս Ս. եւ
Անմահ Պատարագին։
Նորին Սրբութիւնը աղօթք բարձրացնելով առ յարուցեալ Քրիստոս՝ աղաչեց, որ յարութեան հզօր
հաւատքով զօրացնէ մեր ժողովուրդի զաւակները ներկայ աշխարհի
տագնապալից պայմաններուն մէջ,
որպէսզի Անոր հրաշափառ յարութեամբ զօրացած եւ վերանորոգ

հաւատքով շարունակեն ապրիլ
քրիստոնէական հաւատքը՝ «այն
քաջ գիտակցութեամբ, որ Քրիստոս
Իր յաղթական յարութեամբ եւ Իր
կենդանի ներկայութեամբ մեր
ժողովուրդը պահեց ու պահպանեց
պատմութեան բոլոր տագնապներուն մէջ»։
Խօսելով յարութենէն ետք Գալիլիոյ մէջ Փրկիչին աշակերտներուն
երեւնալուն եւ անոնց առաքելութեան
լծելուն մասին՝ Հայրապետը շեշտեց
Քրիստոսի պատգամը «Ես ձեզի հետ
եմ, մինչեւ աշխարհի վախճանը», եւ
ընդգծեց, որ հայոց պատմութիւնը
պերճախօս կերպով կը վկայէ,
թէ մեր ժողովուրդը յարուցեալ
Քրիստոսի հաւատքով ու լոյսով
հզօրացաւ իր դժուարին օրերուն։
«Ամէն անգամ, որ մահը մօտեցաւ
մեր ժողովուրդին, մեր ժողովուրդը
փարեցաւ կեանք-Քրիստոսին։ Ահա
թէ ինչո՛ւ հրաշքի համազօր է մեր
ժողովուրդի պատմութիւնը», ըսաւ
ան ու շարունակեց՝ յայտնելով,
որ ժողովուրդը նաեւ լսեց Պօղոս
առաքեալին վկայութիւնը, որ կ՚ըսէ
«եթէ Քրիսոտոս մեր կողմն է, ո՛վ
կրնայ մեզի հակառակ ըլլալ», եւ
շեշտեց՝ «Պատմութեան ընթացքին
ո՛չ մէկ ոյժ, ո՛չ մէկ տագնապ մեր
ժողովուրդը ընկճեց, որովհետեւ
մեր ժողովուրդը իր տառապալի
կեանքին մէջ միշտ լսեց Քրիստոսի

խօսքը՝ «ձեզի հետ եմ, մի՛ վախնաք,
քաջալերուեցէ՛ք»։
Ապա, Վեհափառ Հայրապետը նշեց,
որ այսօր պատմութիւնը ինքզինք
կը կրկնէ, սակայն դարձեալ կը
լսենք ձայնը յարուցեալ Քրիստոսի. «Քրիստոս մեզի հետ է, սիրելի
ժողովո՛ւրդ հայոց։ Ինչպէս պատմութեան ընթացքին, այսօր եւս
մենք Քրիստոսի հետ պիտի ըլլանք,
որպէսզի վերանորոգենք մեր
հաւատքը, գօտեպնդենք մեր յոյսը
եւ ներկայ տագնապին դիմաց ըսենք,
որ աշխարհի մէջ ո՛չ մէկ տագնապ,
ո՛չ մէկ ոյժ կրնայ մեզ ընկճել, քանի
որ մենք Քրիստոսի հետ ենք՝ այն
քաջ հաւատքով, որ Քրիստոս մեզի

հետ է»։ Ան յորդորեց չյուսահատիլ, այլ՝ վերանորոգել հաւատքը ու
ամրացնել յոյսը՝ հաւատարմօրէն
քալելով Քրիստոսի ետեւէն։
Պատարագի աւարտին, Աւետարանի ընթերցումէն ետք, Հայրապետը
«Պահպանիչ» աղօթքով օրհնեց
համայն հայութիւնը եւ շնորհաւորեց
մեր ժողովուրդի զաւակները՝ ըսելով.
«Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. օրհնեալ
է յարութիւնն Քրիստոսի»։ Աւարտին,
երգուեցաւ «Կիլիկիա» քայլերգը եւ
«Ի վեհ բարձանց» մաղթերգը։
Նշենք, որ Ս. Պատարագը հեռարձակուեցաւ Կաթողոկոսարանի ընկերային ցանցերու լրատուամիջոցներու ճամբով։

Արհեստագիտութեան Աշխարհ

ԿԳՄՄ Նախարարութիւնը Սփիւռքահայերու Համար Առցանց
Հարթակներ Ստեղծած է
«Քորոնա» ժահրի տարածումը կանխարգիլելու նպատակով՝ տարբեր
երկիրներու մէջ՝ յայտարարուած
արտակարգ դրութեան պայմաններով յառաջացած իրավիճակին՝ մեր
սփիւռքահայ հայրենակիցներու
կրթական գործընթացի շարունակականութիւնը
հնարաւորինս

ապահովելու նպատակով՝ ԿԳՄՄ
նախարարութեան youtube-ի (https://
www.youtube.com/user/armeduchannel) ալիքին վրայ տեղադրուած են
հայագիտական առարկաներու
տեսադասեր՝ «Հայոց լեզու»,
«Հայ գրականութիւն» եւ «Հայոց
պատմութիւն» նիւթերուն` https://bit.

ly/34m1Wtm։ Այս մասին կը յայտնեն
ՀՀ Կրթութեան, գիտութեան,
մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան
(ԿԳՄՄ) նախարարութենէն։
«ԿԳՄՄ նախարարութեան գործարկած հեռավար կրթութեան
միջոցներու համալիր էջին (heravar.armedu.am) նաեւ առկայ են
առցանց աղբիւրներ եւ գործիքներ,
մասնաւորապէս, Tumanyan.Online
առցանց դպրոցը՝ https://armenian-language.org/, որուն միջոցով
մեր սփիւռքահայ հայրենակիցներու
փոքրիկները կրնան սորվիլ հայոց
լեզու, նաեւ՝ օտար լեզուով։
Վերոնշեալ էջին վրայ տեղադրուած է
նաեւ ՀԲԸՄ հայկական վերացական
համալսարանի (ՀՎՀ) գործարկած
առցանց կրթութեան հարթակը,
ուր տեղադրուած է հայկական
մշակութային ժառանգութեան
վերաբերեալ տեղեկատւութիւն՝
լեզու, պատմութիւն, կրօն, ճարտարապետութիւն, խոհանոց, ճատրակ:
Գերաշխոյժ բովանդակութեան հիմքը
ՀՎՀ-ի multimedia ելեկտրոնային
գիրքերն են, առցանց դասընթացնե-

րը եւ վերացական այցելութիւնները, որոնք ներկայացուած են
վեց լեզուներով՝ արեւելահայերէն
եւ արեւմտահայերէն, անգլերէն,
ֆրանսերէն, ռուսերէն, սպաներէն
եւ թրքերէն: Կրթական հարթակը
նաեւ լաւ հնարաւորութիւն է ամենօրեայ գերաշխոյժ հանդիպումներու եւ
առցանց հաղորդակցութեան համար:
Կրթական ինքնուսոյց նիւթերէն
բացի՝ ՀՎՀ-ի կրթահարթակին
միջոցով կը կազմակերպուին նաեւ
վերացական այցելութիւններ դէպի
պատմական եւ մշակութային վայրեր
Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ: ՀՎՀ-ի
գերաշխոյժ առցանց կրթական
հարթակը հասանելի է անվճար www.
avc-agbu.org կայքին մէջ, ինչպէս
նաեւ ՀՎՀ-ի ընկերային ցանցերու
մէջ:
Բազմաթիւ հայագիտական նիւթեր
հասանելի են նաեւ Հայկական կրթական միջավայրի «Պաշարներու
շտեմարան»-ին մէջ»,- նշուած է ՀՀ
ԿԳՄՄ նախարարութեան տարածած
հաղորդագրութեան մէջ։

11

âáñ»ùß³µÃÇ / 15.04.2020

Բնութեան Զատիկ,
Աստուածամայր Անահիտի Տօնը
ՊՕՂՈՍ ԱՐՄԵՆԱԿ ԼԱԳԻՍԵԱՆ

Ա

Քսան դարու Քու վրէժդ թող որ այսօր ես լուծեմ,
ով աստուածուհիդ Անահիտ:
Ահաւասիկ քու բագինիդ կրակներուն մէջ նետեցի իր
խորտակուած
Երկու թեւերը թունաւոր, եւ ցնծա’ դուն, ով ոսկեմայր,
Լուսաւորչի կողերէն, ժանտ ոսկոր մը քեզ կը ծխեմ:
Կը պաղատիմ ես քեզի ով
Զօրութեանց դուն աներկիւղ գեղեցկութիւն:
Դանիէլ Վարուժան

րմին-հայերի հոգիներում չէր
մարել իրենց նախնիների
բնութեան պաշտամունքի
հաւատքի լոյսը: Արմինա-Հայաստան
երկրում նորէն ծաղկած երեք առանձին ‘’Հանրապետութիւն’’-ներ, ազատ
կամքի հողմեր էին թեւածել, ցեղի հին
աստուածների իմաստութեան լոյսն
էր վառւում Արարատ սրբազան լերան
գագաթին, Արայի գահ՝ Արագածի
բարձունքներին նորէն ցեղի ջահն
էր երկրի վրայ լոյս հոսում: Արարման
տենդով էր բռնկել երկիրը, իրենց հին աստուածների իմաստութիւնը, նրանց
ծնունդներն էին դարձեալ տօնախմբում: Արմին-հայ ազգայնականներ,
նախնիների արիական ցեղին հաւատարիմ մնացած մարդիկ ստեղծել էին
‘’Հայ Արիական Միաբանութիւն ու Հայ Ազգայնականների Համախմբում’’
միութիւնը:
Ապրիլի 7, Հայ արիները ու ազգայնական մարդիկ նշում էին ‘’Բնութեան
Զատիկը, ‘’Մեծ Մօր – Աստուածամօր’’ Մայր Անահիտի ծնունդի տօնը՝
Արատտա երկրի թագաւորութեան Մեծամօր ոստանի բլուրի փլած ամրոցի
փլատակների տարածքում: Արեւը դեռ չէր հասել համբուրելու հայոց
վարդ քարերով կարմիր ոստանը, արիական միաբանութեան
ու Հայ
Ազգայնականների մարդկանց ստուար մի խումբ անցնում հայոց փոքրացած
աշխարհի ճամբաներով, գնում իրենց Մեծամօր (Մեծամօր – Մեծ Մօր –
Աստուածամօր), Մայր Անահիտի ծննդեան տօնին, Ապրիլի 7-ի, արեւածագը
դիմաւորելու: Արեւելեան կողմն իրենց աշխարհի լեռների կատարներին
ձիւնոտ լոյս պայթում, Հայոց Մայր Աստուածուհի Անահիտին ձօնուած
տաղեր երգում: Հայ Արիական միաբանութեան ու Հայ ազգայնականների
անդամները միաբերան երգում ‘’Առաւօտ Լուսոյ’’ երգը, արեւի լոյսով ցօղում
իրենց դէմքերը, փառաբանում նրան:
Արիական Միաբանութեան գլխաւոր քուրմ՝ Արմէն Աւետիսեան, արեւածագին
ձօն ուղղում Մայր Անահիտ աստուածուհուն, այսպէս՝
‘’Ով Դու մեծ տիկին Մայր Անահիտ, դուստր Արա աստուծոյ, Մայր բոլոր
զգաստութեանց, ոսկեծին, ոսկեծղի, ոսկեմայր, ոսկեհատ հայոց աշխարհի
դիցուհի, ամենասիրելի ու պաշտելի՝ ‘’փառք ազգից մերոյ եւ կեցուցիչ
մայր ամենայն մարդկանց բնութեան’’, Արա աստուծոյ բարոյական կատարելիութեան դուստր: Մայր Անահիտ, գարուն ես բերել հայոց աշխարհի
լեռներին ու հանդերին, ծաղկած հասկերի բուրմունք, զեփիւռի հետ պար
բռնած ցորեանի ծովեր, այգիների ծառերին երփներանգ ծիածան, ծառերի
ծիծաղ, քրտնած հողին շունչ, դաշտերում ռանչպարների կանչ, երկրին
ծաղիկի ծնունդ’’:
Հազար եօթ հարիւր տարիներ առաջ՝ ուժի հարկադրանքով մարել էին
Արմին-հայերի բնութեան, ուժի, լոյսի, սիրոյ, գեղեցկութեան, արուեստների
սրբազան հաւատքը, այդ ինչպէ˜ս պատահեց, ափսոս . . . : Աւանդում
են, որ իսրայէլցիների երկիր Պաղեստինից արմինները երկիր հասած
հաւատքը, իր իմաստութեամբ ընդհանրութիւններ ունեցել լեռնաշխարհի
բնիկ արմինների հաւատքի հետ, այն շուտ ընկալուել նրանց կողմից:
Արեւելքում, միայն Արմինա-Հայաստան պետութիւնը եւ իրենց երկրի դրացի
վրացիներն էին յարել էին արեւելքում արարուած նոր հաւատքին: Այնու
ամենայնիւ, հարկ է նաեւ իմաստաւորել Տրդատի Երրորդ Արշակունի արքայի
քաղաքական իմաստութիւնը՝ տարբեր մշակոյթի ու հաւատքի դրացի երկու
կայսրութիւններից որեւէ մէկի մշակոյթի
հետ չձուլուելու շարժառիթը : Նայէ′ք
քարտէսին . . . ի˜նչ պատահեց :
Անահիտ դիցուհի, հայոց աշխարհի
բոլոր աստուածներից առաջնայինը,
պատկերուած գրկին երեխայ, Հայ
մայրերի յարդարանք, մինչեւ ուսերը
իջնող գլխաշոր, ինչպէս յետագային

Աստուածամայրն էր պատկերուել: Անահիտը՝ բարի ու բարերար, ԱրմինաՀայաստան երկրի խոհեմութիւնների, պարկեշտութիւնների խնամակալը,
մայրութեան ու պտղաբերութեան մարմնացումը: Հաւատացել էին, որ
նրա շնորհիւ էր հայոց աշխարհը գոյութիւն ունեցել: Հայր Արամազդի
գլխաւորութեամբ՝ Մայր Անահիտը, Նանէ դիցուհին, լոյսի ու արեւի աստուած
Միհրը կազմել էին հայոց դիցարանի երրորդութիւնը: Անահիտի մասին
գրա-ւոր տեղեկութիւններ պահպանուել են Պարսկաստանի Սուրբ Գիրք
Աւեստայում, Աստուածաշունչ մատեանում, յունահռովմէական գրաւոր
աղբիւրներում: Նրա պաշտամունքը այնքան սիրելի եղել, որ հայոց Տրդատ
Գ. Թագաւորը դիմելով իր բանակի զինուորական Գրիգորին՝ ‘’Մահ կը տամ
քեզ, եթէ յանձն չառնես կուռքերին պաշտամունք մատուցել, մանաւանդ
այս Անահիտ Մեծ Տիկնոջը, որը մեր ազգի փառքն ու կենսատուն է, որին
թագաւորներն են պաշտում, նոյնիսկ յունաց թագաւորը’’:
‘’Հայ Արիական Միաբանութեան ու Հայ Ազգայնականների Համախմբման’’
աւանդական զատկական տօն: Զատիկը բնութեան տօնն է, բնութիւնը իր
կենսունակութիւնը եւ իր գունագեղութիւնը զատում, այն լցնում մարդկանց
սրտերին: Տօնի մասնակիցներից մամիկներ ուշ երեկոյեան գաթաներ թխել,
որոնցից մէկում դրել Մայր Անահիտի արծաթէ մատանի: Ում գաթայում
յայտնաբերուէր մատանին, այն որպէս նուէր նրան կը տրուէր եւ նրա օճախում
էլ կը շարունակուէր Անահիտի զատկի տօնակատարութիւնը: Զատկի տօն,
կատարւում էին ազգային գողթան երգեր, շուրջ պարեր, գինեձօներ, ձօներգեր
ծիսական փառաբանումներ՝ վասն եւ ի փառս Մայր Անահիտ դիցուհու, Հայ
Աստուածների եւ Տիեզերքի Արարիչ Արա Աստուծոյ:
Ապրիլի 8, լուսադէմին Հայ
Արիների ու Ազգայնականների
անդամներ գնում էին Մայր
Արաքսի ափեր, Մայր Անահիտ
դիցուհուն ուղղուած ձօնով
սկսում
նրան
նուիրուած
տօնախմբութիւնը: Մայր գետի
մօտ ծէս կատարուել ի աջակցութիւն հայոց բանակի զինուորների,
նրանց մայրերի խօսքը որպէս
զօրաւոր խօսք հասնէր Մայր
Անահիտին, տիեզերքի զօրութեամբ պաշտպան կանգնէր հայոց բանակի
քաջերին: Նրանք Մայր Արաքսի ջրերին ցորեանի հատիկներ խառնել, ի
նշան հողի առատ պտղաբերութեան, տօնակատարութեան հողագործ
մասնակիցներ Արաքսից ջուր տարել, իրենց հողամասերում առաջին հատիկը
Մայր գետի ջրով ցողելու համար:
Մեծամօր, Արմինա աշխարհի Արատտա ոստան, նրանց բլուրների գագաթներին՝ հին-հին ժամանակների ամրոց էր: Նրա երեք պատերից այն կողմը
արհեստներն էին բարգաւաճել, իրենց արտադրանքները փոխանակել,
վաճառել հեռու մօտիկ բնակավայրերից ու երկրներից ժամանած մարդկանց
հետ: Դէպի արեւմուտք երկարող ճանապարհներով հասել Անգլիական
կղզիներ ու Սպանիա, այնտեղից երկաթի ձուլուածքի համար անագի
առեւտուր արել:
Անցեալ դարում, բլուրի գագաթի պեղումներից յայտնաբերուել էր փլատակ ամրոց: Կատարուած պեղումներից գտել էին տարբեր պատմական
դարաշրջաններին պատկանող քսան եօթ հազար տարբեր առարկաներ,
որոնք ցուցադրւում են Մեծամօրի թանգարանում: Գտածոները պատկանել էին
‘’էնեոլիտի’’ դարաշրջանից մինչեւ ուշ միջնադարեան դարաշրջան: Ամենահին
գտածոները պատկանում են մ.թ. ա. 5-4 հազարամեակի ‘’էնեոլիտ’’-ի
դարաշրջանին: Այդ ժամանակ, Արմինա աշխարհում մարդիկ արդէն վարում
էին նստակեաց կեանք, զբաղւում ձկնորսութեամբ, անասնապահութեամբ:
Թանգարանի գտածոներից կան քարից ու ոսկորներից պատրաստուած
աշխատանքային գործիքների եւ խեցամանների բեկորներ: Հրաբխային
ապակու՝ Օբսիտեանից, պատրաստել էին աշխատանքային գործիքներ՝
շերտաւոր դանակ, կնիք՝ վրան պատկերուած կեանքի ծառ:
‘’Վաղ Պրոնզ’’-է դարում (մ.թ.ա. 4-3 հազարամեակ, Մեծամօր ոստանի մարդիկ
շարունակել էին վարել նստակեաց կեանք: Թանգարանում ներկայացուած
են նաեւ մանուածքի գործիքներ, ոսկորից թալիսմաններ ու նետասլաքներ,
գունաւոր կերամիկայ, սեւ ու փայլեցուած սպասք, պաշտամունքի կնիքներ,
որոնք ըստ մասնագէտների կիրառուել էին թխուածք զարդարելու համար,
ահա թէ որտեղից պահպանուել է հայ տիկնանց պատրաստած թխուածքները
զարդարելու սովորութիւնը: Վաղ բրոնզէ դարում մարդիկ բնակել էին կլորաձեւ
շինութիւններում, որոնց կեդրոնում, տարբեր պատկերներով զարդարուած
օճախն էր, այն ոչ միայն ջերմութիւն եւ ուտելիք պատրաստելու համար, այլ
առնչուել կրակի պաշտամունքի հետ:
Բրոնզէ դարի միջին շրջանում (մ.թ.ա. 3-րդ հազարամեակի կէսերին)
կլիմայական աղէտների պատճառով Քուր-Արաքսեան մշակոյթը անկում
էր ապրել:
Շար. Էջ 12
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Բնութեան Զատիկ,
Աստուածամայր Անահիտի Տօնը
Սկիզբը Էջ 11
Մարդիկ լքել էին երբեմնի ծաղկող
տարածքը, սկսել քոչուոր կեանք վարել,
մ.թ.ա. 23-18 դարերի ընթացքում Մեծամօր
աւանում մարդիկ չէին բնակել: Մ.թ.ա. 2-րդ
հազարամեակի երկրորդ կէսին այնտեղ բնակել էին Սեւան-Արցախեան, Վան-Ուրմիական
մշակոյթների կրողներ: Թանգարանում կան
մշակոյթի նմուշներ եւ սեւ կերամիկայ: Այդ նոյն
ժամանակահատուածում էին սկսել մշակել
պղինձ: Թանգարանում, 150 բեկորներից
հաւաքուած հսկայական կուժի մի նմուշ կայ, Արմին նախնիները այնտեղ
ցորեն էին պահել:
Մ.թ.ա. 16-րդ ուշ բրոնզէ դարում, Մեծամօրը հզօր ամրոց էր: Թանգարանում
պահուող նմուշներից էին նաեւ պաշտամունքի առարկաներ՝ կապուած
երկնային մարմիններ, արեւի, լուսնի եւ անզէն աչքով տեսանելի մոլորակների
հետ: Ցուցադրուած որոշ նմուշների վրայ կան առիւծների պատկերներ,
մասնագէտներ աւանդում են, որ այդ ժամանակաշրջանում Արմինայի
տարածքում ապրել էին նաեւ կենդանիների արքաները: Որոշ նմուշներ
նախշուած են Սվաստիկայի՝ արեւի ու անվերջութեան խորհրդանիշով: Այդ
ատեն պատրաստել էին կիսաթանկարժէք քարերի զարդեր: Արմինա երկրում
սակաւ էին եղել անագի հանքերը, որի խառնուրդով էին ձուլել բարձր որակի
պղինձ: Յայտնի չէ որտեղից էին ներկրել անագը, տարածաշրջանում երկու
առեւտրային ուղիներ եղել՝ արեւմուտքում դէպի Բրիտանական կղզիներ ու
Իսպանիա, հնարաւոր էր այդ երկրներից էին ներկրել:
Մեծամօրում պրոնզէ դարի դամբարանատեղիի պեղումներ, յայտնաբերել
էին միջին տարիքի՝ 170 սանթիմեթր հասակով տղամարդու կմախք, որի
հետ յուղարկաւորել էին՝ սնունդ, հանգուցեալի կողմից օգտագործուած
առարկաներ, աշխատանքային գործիքներ, զարդեր:
Ուշ բրոնզէ դարի Մեծամօր, հին աշխարհի ճարտարարուետական քաղաք
էր: Թանգարանի որոշ առարկաներ, նրանցով էին Մեծամօրի վարպետները
մետաղներ մշակել, աշխատանքային գործիքներ, զարդեր, ականջաօղեր
որոնք վկայում են Մեծամօրի կանանց բարձր ճաշակի մասին: Մեծամօրի
արդիւնաբերական գօտիում յայտնաբերուել էին աւելի քսան տասնեակ
ձուլարան վառարաններ:
Երկաթի դարում՝ մինչեւ մ.թ.ա. 13-րդ դար, Մերձաւոր Արեւելքում անագի
պակասի պատճառով դադարել էին պատերազմները ու առեւտուրը: Արմին
նախնիները մշակել էին մի ուրիշ որակի մետաղ՝ երկաթ: Առաւել զարգացել
էր Մեծամօրը, մեծացել բնակչութեան թուաքանակը, 11.9 -րդ դարերում
ձեւաւորուել էին քաղաքի թաղամասերը:
Ութերորդ դարում Մեծամօրը գտնուել էր Արմինա պետութեան տարածքում,
որին ապազգային պատմաբաններ անուանում են անգոյ Ուրարտու ու
նրա Արմին բնակիչներին էլ ուրարտացիներ: Մեծամօրի տարածքում
է Արմինայի աշխարհհակալ հզօր արքայ, Էրէբունի-Երեւան քաղաքի
հիմնադիր՝ Արգիշտի-Արամայիս-ի կառուցած Արգիշտիխինլի-Արմաւիր
քաղաքը, նոյն ինքն ‘’Արամայիս’’ արքայի կառուցած քաղաքը: Մեծամօրի
պեղումներից յայտնաբերուել են Արմինա եւ ոչ թէ ‘’Ուրարտու’’ի’’ մշակոյթը
յիշեցնող աշխատանքային գործիքներ, զարդեր, պղինձի գօտիներ: Մ.թ.ա.
6-4 դարերում յայտնաբերուել են նաեւ արծաթեայ առարկաների նմուշներ:
Մեծամօրը տեղակայուած է մեծ ու փոքր երկու բլուրների վրայի 35
հեքթար տարածքում, նրա երեք քառորդը շրջապատուած է լճակներով ու
ճահիճներով: Այցելել էի Մեծամօրը, թանգարանը փակ էր եղել: Բարձրացել
էի բլուր, մատներով խառնել երկաթի ձուլատեղիի խարամը, սկսել երկու

ձեռքերով խառնել այն՝ առանց վախենալու որ կայրուէին մատներս ու
ձեռքերս, իջել ժայռի մէջ փորուած աստղադիտարան, ձեռքերիս ափերը
կիսամիացրած նախնիներիս նման դիտել երկինք, փնտռել աստղեր,
մոլորակներ, փնտռել Արմիան-հայերի հին աստուածների տաճարներ, Հայկ
Նահապետի համաստեղութիւնում փայլող աստղեր, ոտքի կանգնած գրկել
տիեզերքը, գրկել արեւը, Կիպրիա կղզիի Մակարավանքի Պեկաս մերկ ձին-ն
բազմած ինքնաշարժի ճանապարհում փորձել սուրալ դէպի արեւ, որպէս
ծաղիկ նրանից մի կտոր պոկելու, այն բերելու նուիրելու սիրած աղջակնս,
խոստանալով իրեն հետ միասին կեանքի արեւ գնալ, հայրենազրկուած հայերի
մնացորդացին զաւակներ բաշխել . . . բաշխեցինք շատ: Բլուրից է հէ˜յ կանչել՝
նոր Մեծամօրցիներ, եկել եմ հեռուներից, ‘’Մուսաների’’քաջերի լեռների
լանջերի շէնից վայելելու նախնիներիս հրաշագեղ երկիրը, մասնակցելու
նրա արարման պաթոսին, զաւակներիս հոգիների տաճարներ լեցնել ցեղի
փառաւոր մշակոյթը, աղուոր պատմութիւնը:
Մեծամօրի տարածքում կատարուած պեղումներից մ.թ.ա. առաջին հազարամեակի տաճարային համալիր է յայտնաբերուել, այն սրբավայր է նաեւ
քաղաքի նոր բնակիչների համար էլ, որոնք գալիս են աղօթք մրմնջում,
զոհաբերութիւններ կատարում: Արմին-հայեր աղօթեցին իրենց արարած
հին ու նոր տաճարներում, ինչքան աղօթեցին փրկութիւն չգան ‘’ի չարէ’’,
կարծես նոր է ազգը զարթնել, կռիւ անում թշնամու դէմ, ահաւոր զէնքեր
կուտակել, պատրաստ հարուածելու նրան, որոնք դեռ չեն մոռացել իրենց
‘’հօր հարսանիք’’:
Մեծամօրի ձուլարանի համալիր, այնտեղ երկաթի հումքը մաքրում, ապա
այն ձուլում էին, բոցակէզ կարմիր երկաթն էր հոսում ձուլարանի մօտիկ
առուակից, գնում լցւում կաղապարներ: Ստոյգ չէ ձուլարանի համալիրի
շահագործման ժամանակահատուածը, երեւի այն գործարկուել է Մեծամօրի
բարգաւաճման ատեն:
Մեծամօր, չորս հսկայ ծխնելոյզներ, նազանի աղջկայ նման նրանցից սպիտակ
շոգի բարձրանում, գնում հասնում Հայկ Նահապետի համաստեղութիւն,
հայոց հանճարի իմաստութեան լոյսի աւետումը յայտնելու իրենց Նահապետին: Այդ ծխնելոյզների խորքում Արմին-հայեր նիւթի փոքրագոյն մասնիկն են
ճեղքել, նրա ուժը շարժում սարքեր: Նիւթի մասնիկների մէջ ամբարուած ուժը
վերածում լոյսի, լոյս տալիս դրացիներին, լոյսով աշխատող գութաններով հողը
ակոսում, նրանց լոյսով գործարաններ ու գիտութեան տաճարներ արարման
հեւքով անցնում, ‘’Մեծացած’’ փոքր տղայ ու աղջիկներ նրանց լոյսով նոր
գիտութիւն երկնում: Չէ˜, Արմին ցեղը արարչական է, այն դատապարտուած
չէ ոչնչացման, նրանք դեռ աշխարհը կը փոխեն . . . :
Մեծամօրի աստղադիտարան: Մ.թ.ա. 2800-2600 նախնի Մեծամօրցի քուրմեր
այդտեղից դիտել էին երկնի աստղերին, նրանց շարժումների ընթացքը, դիրքը
երկրի նկատմամբ: Աստղաֆիզիկոս Էլմա Պարսամեանը եզրակացրել, որ
նախնիների իմաստուն մարդիկ Սիրուս աստղի ուղիին հետեւելով հաշուարկել
էին իւրաքանչիւր տարուայ սկիզբը: Այդպէս չէ՞ր, որ նաեւ մինչեւ Պաղեստին
հետեւել էին Սիրուս ասղտի ընթացքին: Այնտեղ էր, որ այդ նոյն տարօն
աշխարհի Մոկք գաւառի երեք մոգեր տեսել հրեայ ժողովուրդի փրկիչին,
որի երկու աշակերտներ՝Թադէոս ու Բարթողոմէոս, նաեւ գնացել այդ
մոգերի Արմինա երկիր, քանդել նրանց բնութեան պաշտամունքի հաւատքը,
երկրի թագաւորի հետ պարտադրել հեռու երկրի հաւատքի պաշտամունքը:
‘’Սպաննել էին քուրմերին, աղուոր քրմուհիներին, քանդել հազարամեայ
մեհեաններ, ոչնչացրել Արմինա երկրի գրաւոր ժառանգութիւնը ու նրանց
իմաստութեան յաւերժական գանձերը: Արմինա-Հայաստանը կորցրել կապը
իր տոհմական հաւատքի համակարգի հետ եւ երբեմնի հզօր արիական
ազգը դարձել շրջապատում երեւան եկած կայսրութիւնների ենթածառան
ու քմահաճռյքի առարկան’’ պիտի գրէր Մելքոն Արմէն Խանճեանը իր
‘’Հայաբանութիւն’’ յօդուածում:

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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Այսօ՞ր Ալ՝ Հողային Դատը Չոհենք Լոկ Ցեղասպանութեան Ճանաչումին
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Հայրենիքի հողը մի կենդանի էակ է, նա ունի իր հոգին. Առանց
հարազատ հողի հետ սերտ կապի, մարդ չի կարող գտնել իրեն՝ իր
հոգին…
ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐԵԱՆ
Վարպետ նաւապետը՝ յայտնի կ՚ըլլայ՝ փոթորիկներու, մրրիկներու մէջ…
ԱՐԻՍՏՈՏԷԼ
Յիմարութիւն է՝ Աստուծմէ խնդրել բան մը, զոր դուն կրնաս ձեռքբերել,
քու սեփական միջոցներով…
ԵՊԻԿԻՒՐ
Կոչ եմ անում, յորդորում՝ բոլորին, հանդէս գան՝ պահանջատիրական
յօդուածներով՝ մէկ կողմ թողնելով Հայերի Ցեղասպանութեան
թեմաները…
ՎԱՀԷ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ

Վ

երջապէս՝ մեր ականջին մեղրահունչ ու մեղրանուշ ձայն մը հնչեց,
Հայ Սփիւռքի «Լոս Արմէնոս»էն… Լրագրողներու Միջազգային
Միութեան անդամ՝ Վահէ Մեսրոպեանէն, որ կը ձայնակցէր՝ մեր
երկար տարիներէ ի վեր հնչեցուցած կոչին։ Մենք կ՚ահազանգէինք թէ՝ մինչեւ
ե՞րբ մեր Հողային Դատի տեսլականը պիտի շարունակենք զոհել Հայոց
Ցեղասպանութեան լոկ բարոյական, պղատոնական, ապաքաղաքական,
իրաւական ոչ մէկ արժէք ունեցող, եւ՝ «իրաւունք ունիք՝ բայց առնելիք
չունիք»ի համազօր ճանաչումներուն։ Եւ առաւել խստութեամբ զայդ
դատապարտեցինք, երբ Մեծ Եղեռնի դարադարձին անգամ՝ չպահանջեցինք
Արեւմտահայաստանի, Արարատի եւ Կիլիկիոյ ազատագրութիւնը, եւ
շարունակեցինք ազգովին՝ Սփիւռք եւ օլիգարխիական Արեւելահայաստան,
շարունակեցինք մուրալ այդ սնամէջ ճանաչումները, անգիտանալով՝
որ Մեծ Եղեռնի երկակ ոճիրներուն մեծագոյնը՝ ոչ թէ Ցեղասպանութիւնն է, այլ մեր Հայրենազրկումը… Տարագրութիւնը։ Եւ տակաւին՝
սրբապղծեցինք Մեծ Եղեռնի դարադարձը, անոր իբր խորհրդանիշ
որդեգրելով սիոնական «անմոռուկ»ը… անգիտանալով՝ որ Սիոնիզմը
մանկաբարձն է Փանթուրքիզմին, եւ՝ Երիտթուրքերը սիոնափանթուրքեր
էին…։
Ուրեմն, մեծ գոհունակութեամբ ու բերկրանքով կարդացինք Լոս Անճելըսէն
Վահէ Մեսրոպեանի գրութիւնը՝ «Յաղթող Պետութեան Իրաւունքով»
խորագրով, լոյս տեսած «Պայքար» շաբաթաթերթի 1 Մարտ 2020 թուականակիր համարին մէջ, որուն եզրափակիչ խօսքերը հետեւեալներն են.
«Ուիլսընի Իրաւարար Վճիռը պէտք է իրականացնի հայ ազգը, համախմբելով իր բոլոր ուժերը՝ Սփիւռքում եւ Հայաստանում։ Մօտենում է դրա կայացման 100-ամեակը։ Հարկաւոր է արժանիօրէն դիմաւորել այդ յիշարժան
իրադարձութիւնը, կազմակերպելով՝ միջոցառումներ, ցոյցեր, քայլարշաւներ…
Ամենակարեւորն այստեղ Հայաստանի Հանրապետութեան դիրքորոշումն է։ Մեր կառավարութիւնը պէտք է դիմի համապատասխան
կառոյցներին՝ ՄԱԿ-ի Միջազգային Դատարան, ՄԱԿ-ի Ապահովութեան
Խորհուրդ… (Մեր համոզումով՝ նոյնքան կարեւոր, այլեւ՝ ստրատեգիականօրէն աւելի կարեւորը՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան պայքարն է, իբր
ԶՈՀը բռնագրաւումին… եւ առաջին հերթին՝ կազմակերպուելով միակ
կեդրոնական կառոյցի մը մէջ)։
«Կոչ եմ անում, յորդորում լրագրողներին, քաղաքագէտներին, իրաւաբաններին, որ թերթերում աւելի յաճախ լուսաբանեն Վուտրօ Ուիլսընի
Իրաւարար Վճիռը, հանդէս գան պահանջատիրական յօդուածներով,
մէկ կողմ թողնելով Հայերի Ցեղասպանութեան թեմաները։ (Մեր
համոզումով՝ յաճախ լուսաբանեն նաեւ՝ Սեւրի Դաշնագիրն ու Կիլիկիոյ
անկախութեան հռչակումին դարադարձերը)։
«Հարկաւոր է պայքարել բոլոր միջոցներով՝ մինչեւ յաղթական աւարտ։
«Հարկաւոր է ՀԱՒԱՏԱԼ, ՊԱՅՔԱՐԵԼ, Յաղթել…»։
Սակայն… այս բերկրալի կոչին առթած գոհունակութիւնը անխառն չեղաւ,
քանի որ մի քանի օրեր առաջ, սառն տուշ մը իջած էր մեր գլխուն, կարդալով
լիբանանահայ երեք աւանդական ու «աւանդապահ» (հինին կառչելու
առումով…) կուսակցութիւններու հաղորդագրութիւնը իրենց հանդիպումին
մասին։
Հաղորդագրութեան վերնագիրը մեծապէս յուսադրիչ էր, քանի որ անոնց
հանդիպումը կը կայանար երեք դարադարձերու տարուան սկիզբը.
Կիլիկիոյ կարճատեւ անկախութեան հռչակումին (4 Օգոստոս 2020),
Սեւրի Դաշնագրի (10 Օգոստոս 2020) եւ Ուիլսընի Իրաւարար Վճիռի
յայտարարութեան (22 Նոյեմբեր 2020)։

Հաղորդագրութեան բովանդակութիւնը կը վերաբերի լիբանանեան բեմին
վրայ վերջին զարգացումներուն ու տագնապներուն, կը հաստատէ 17
Հոկտեմբերի պոռթկումին արդարացիութիւնը, լիբանանահայութեան
անվտանգութիւնն ու միասնականութիւնը անխախտ պահելու որոշումը, Լիբանանը առանցքներէ հեռու պահելու վարքագիծը, Թուրքիոյ
վարած հակալիբանանեան քաղաքականութեան դիմազերծումին
անհրաժեշտութիւնը, եւ կը քննարկէ Հայաստանի եւ Արցախի վերջին
զարգացումները, եւ կը շեշտէ կարիքաւոր լիբանանահայերու աջակցելու
պարտականութիւնը։ Այս ամէնը կը վկայեն երեք կուսակցութիւններու
Լիբանանի եւ լիբանանահայութեան հանդէպ իրենց պատասխանատւութեան
զգացումին գնահատելի գիտակցութեան առկայութեան մասին, ինչ որ
խիստ դրական է։ Սակայն, ինչո՞ւ ոչ մէկ անդրադարձ 2020 պատմական
թուականի երեք դարադարձերուն…։ (Մեր հաստատ համոզումով,
«Լիբանանը առանցքներէ հեռու պահելու» թէզը խոցելի է՝ երկու
ստրատեգիական սխալներով. 1) Ներքին ճակատին վրայ, այս թէզին
գործնական նշանակութիւնն է՝ դէմ ըլլալ Սուրիա-Իրան-Ռուսիա Արեւելքի
ճակատին, եւ՝ ենթակայ մնալ ամերիկեւսիոնա-Սէուտիա-Թուրքիա
Արեւմուտքի ճակատին։ 2) Արտաքին ճակատին վրայ, նոյնպէս կը
նշանակէ՝ դէմ ըլլալ Արեւելքի ճակատին, եւ՝ ենթակայ մնալ Արեւմուտքի
ճակատին։ Հայութեան գերագոյն շահերը Արեւելքի շահերուն հետ կը
համընկնին, եւ ոչ թէ՝ ամերիկեւսիոնա-Սէուտիա-Թուրքիա Արեւմուտքին
հետ։ Լիբանանի ներքին պատերազմին, պատերազմող կողմերուն միջեւ՝ մեր
դրական չէզոքութեան դիրքորոշումը՝ ուրեմն, որ ճիշդ էր եւ հայանպաստ,
սխալ է մեքենականօրէն կրկնել արտաքին ճակատի պատերազմող
Արեւմուտքի եւ Արեւելքի ճակատներուն միջեւ, քանի որ Արեւմուտքի ճակատի
յիշեալ բոլոր ուժերը մեր թշնամիներն են… պատմականօրէն…)։
Հաղորդագրութեան վերջին պարբերութիւնը, երբ կը խօսի «յառաջիկայ
հանդիպում»ի մը յուսադրիչ հաւանականութեան մասին, պահ մը
ուրախացանք, յուսալով որ այդ հանդիպումը կրնայ քննարկել պատմական
դարադարձերու օրակարգը…։ Եւ սակայն, պարզուեցաւ, որ այդ հանդիպումն
ալ ունի հինցա՜ծ ու ժամանցուա՜ծ օրակարգ մը՝ «Եզրակացնել Հայոց
Ցեղասպանութեան 105-ամեակի ոգեկոչումի համահայկական
ձեռնարկներու մանրամասնութիւնները» ՄԻԱՅՆ…։ Ինչ որ մեծ
հիասթափութիւն պատճառեց մեզի։
Մինչդեռ՝ Վահէ Մեսրոպեան կոչ կ՚ընէր հայ մտաւորականութեան, որ
«հանդէս գան պահանջատիրական յօդուածներով, մէկ կողմ թողնելով
Հայերի Ցեղասպանութեան թեմաները», որովհետեւ Հայ Հողային Դատին
համար «հարկաւոր է պայքարիլ բոլոր միջոցներով՝ մինչեւ յաղթական
աւարտ։ Հարկաւոր է ՀԱՒԱՏԱԼ, ՊԱՅՔԱՐԻԼ, Յաղթել»։
Յաղթելը սոսկ մեր կամքէն կախեալ չէ, բայց հաւատալը եւ պայքարիլը
մեր կամքէն կախեալ են։ Մենք՝ իրօք կը հաւատա՞նք Հայ Հողային
Դատի արդարութեան եւ իրագործելիութեան, թէ՝ ՈՉ։ Եւ հետեւաբար,
պատրա՞ստ ենք պայքարելու, թէ՞ ՈՉ։
Ճիշդ կ՚ըսէ Աւետիք Իսահակեան. «Բախտի կռանը՝ կամքն է թէեւ, բայց
դիպուածն է տիրական»։ Սակայն, եթէ համոզումով, գիտակցօրէն կը
հաւատանք Հայ Հողային Դատի պատմական անհրաժեշտութեան,
«դիպուած»ները չեն կրնար փշրել մեր պայքարելու կամքը։ Որովհետեւ՝
համոզուած ու գիտակից մարդը կը պայքարի, եթէ նոյնիսկ վստահ չէ
յաղթանակէն, քանի որ չի կրնար չպայքարիլ, ըսած է համալսարաններ
աւարտած մեծ յեղափոխական Ստեփան Շահումեանը։
Հայ ժողովուրդին ղեկավարութեան յաւակնութիւնը ունեցողներուն կը
յիշեցնենք Արիստոտէլի սա դիտարկումը. «Վարպետ նաւապետը յայտնի
կ՚ըլլայ փոթորիկներու եւ մրրիկներու մէջ…»։ Ուրեմն, անոնք որոնք
պատրաստ չեն դիմադրելու եւ յաղթահարելու Հայ Հողային Դատին
սպառնացող կամ զայն խոչընդոտող փոթորիկն ու մրրիկը, թող չյաւակնին
մեր Սուրբ Դատի Տապանի նաւապետութեան պաշտօնին, եւ՝ հրաժարին,
այդ պաշտօնը բաց թողելով արժանաւորներուն առջեւ։
Երջանկայիշատակ Հայր Անդրանիկ Ծ. Վրդ. Կռանեան, իմաստուն եւ
զինաթափող հետեւեալ հարցումները ուղղեց, Փարիզի Nkko պանդոկին
մէջ, «ԱՍԱԼԱ»ի կազմակերպութեամբ կայանալիք «Ա. Հայկական Համագումար»ին հանդէպ քննադատական, ժխտական դիրք բռնող աւանդական
կուսակցութիւններուն.
«Մեր համագումարին դէմ՝ գուցէ ունենանք հայկական ուժերէն ոմանք։
Բայց ինչ ընել։ Համագումարը անհրաժեշտութիւն մըն է։ Լաւ է գոյութեան
կանչել Համագումարը՝ հակառակորդներով հանդերձ, քան թէ գոյութեան
չկանչել՝ հակառակորդ չունենալու համար…
«Եթէ Համագումարը սխալ գործ մըն է, ցոյց տուէք զայն մեզի։
«Մի՛ հարուածէք զայն, որովհետեւ պիտի հարկադրուի պայքարիլ ձեր
դէմ, ինչպէս մայր մը իր զաւակը պաշտպանելու համար՝ որ Հայութիւնն է։
«Եթէ ձախողեցուցին մեզ, բա՛ն չեն շահիր։
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Այսօ՞ր Ալ՝ Հողային Դատը Չոհենք Լոկ Ցեղասպանութեան Ճանաչումին
Սկիզբը Էջ 13
«Եթէ ձախողեցնենք զանոնք, բա՛ն չենք շահիր։
«Եթէ դուք կրնաք իրագործել Համագումարին ծրագիրը՝ միանանք ձեզի։
«Եթէ դուք չէք կրնար, մի՛ հարուածէք Համագումարը։
«Արդէն ո՜ւշ մնացած ենք»։
Մենք այսօր նոյն հարցումները կ՚ուղղենք աւանդական Սփիւռքի կուսակցութիւններուն, որոնք 30 տարի ձայն բարբառոյ յանապատի թողուցին
Տարագիր Արեւմտահայութեան Համասփիւռքեան Քոնկրէսը (ՏԱՀՔ), զոր
առաջարկած էր յառաջապահ Սփիւռքի մտաւորականութիւնը, որոնք այսօր
նոյն ձեռնպահութիւնն ու լռութիւնը կը պահեն այսօրուան նոր յառաջապահ
Սփիւռքի նախաձեռնութեան նկատմամբ։
Այս նոր նախաձեռնութիւնն է Արեւմտեան Հայաստանի անկախ
ճանչցուած պետութեան իրաւականօրէն շարունակուող պետութեան
հիմա արդէն Բ. Խորհրդարանի կազմն է՝ 77 պատգամաւորներէ բաղկացած, որ ընտրուած է այս պետութեան 28 հազար արձանագրեալ քաղաքացիներու 20 հազարին ձայներով։ Այս գրանցեալ քաղաքացիները կու
գան Սփիւռքի 26 գաղթօճախներէն եւ գրաւեալ Արեւմտահայաստանի
կարգ մը քաղաքներէն, իսկ ընտրեալ պատգամաւորները կը ներկայացնեն
Սփիւռքի եւ Արեւմտահայաստանի 15 քաղաքներու համայնքները։ Այս
պետութեան այժմու նախագահն է Արմենակ Աբրահամեանը, իսկ վարչապետը՝ Գառնիկ Սարգիսեանը, որ նախորդ Ա. Խորհրդարանի վստահութիւն
ստացած նախարարական դահլիճին մէջ կը վարէր արտաքին գործոց
նախարարութիւնը։ Այս պետութիւնը 2007 թուին անդամակցած է ՄԱԿ-ի
Բնիկ Ժողովուրդներու Իրաւանց Փորձագիտական Յանձնաժողովին,
իսկ 2016 թուին՝ վաւերացուց Փարիզի մօտ Սեւրի Դաշնագիրը, զոր
Արեւելահայաստանի Ա. Հանրապետութիւնը ստորագրած էր բայց չէր
վաւերացուցած։
Սեւրի Դաշնագիրը ստորագրող բոլոր պետութիւնները չէին վաւերացուցած
զայն, եւ մնացած էր անկատար։ Սակայն Թուրքիա վաւերացուցած էր
զայդ 25 Օգոստոս 1920 թուին, զայդ պաշտօնապէս ստորագրած ըլլալով
10 Օգոստոս 1920 թուին։ Ուրեմն, 2016 թուին, Արեւմտեան Հայաստանի
շարունակուող պետութեան ալ վաւերացումով, Սեւրը պարտադիր դարձաւ
թէ Հայոց եւ թէ Թուրքիոյ համար։
Շատ կարեւոր է այն իրականութիւնը, որ անկատար (unperfected) մնալով
հանդերձ, Սեւրը ուժի մէջ կը մնայ նաեւ անոր համար, որ Սեւրի կարգ մը
յօդուածները գործադրուեցան Դաշնակից մեծ տէրութիւններէն (Ֆրանսա
եւ Բրիտանիա). Օսմանեան Կայսրութեան տարանջատումով անկէ դուրս
հանուած Միջին Արեւելքի արաբական երկիրները դարձան ֆրանսական
եւ բրիտանական գաղութներ…։ Սեւրի մասնակի գործադրութիւնը ipso facto
ուժի մէջ կը պահէ ամբողջ Սեւրը։ Սեւրը արդէն ուժի մէջ մնացած էր,
քանի որ Լոզանի Դաշնագիրը (1923) ոչ մէկ փոփոխութեան ենթարկեց
Սեւրը, եւ արդէն չէր ալ կրնար փոփոխել, քանի որ Լոզանին հրաւիրուած
չէր Հայաստանը (որ Սեւրը ստորագրող պետութիւններէն մէկն էր)։
Միջազգային Հանրային Իրաւունքը կը պահանջէ որ դաշնագրի մը յաջորդող
դաշնագիրը ոչ մէկ փոփոխութիւն ընէ նախորդ դաշնագրին մէջ, եթէ
նախորդը ստորագրողներէն մէկն ու մէկը բացակայած է յաջորդողէն…։
Ուրեմն, մեծ սխալ մըն է ըսել, թէ՝ «Լոզանը տապանաքար դրաւ Սեւրին
վրայ»։
Թուրքիա նախ մերժած էր ստորագրել Սեւրի նախագիծը եւ անոր փոխարէն
ներկայացուցած էր փոփոխութիւններու ենթարկուած տարբերակ մը, զոր
կտրականօրէն մերժած էր Ֆրանսայի վարչապետը՝ Alexandre Millerand,
եւ՝ պահանջած որ Թուրքիա առանց այլեւայլի ստորագրէ մայր նախագիծը։
(Սեւրի կարգ մը գործադրական յօդուածներուն ձեւաչափին համաձայն,
Եւրոպայէն դուրս գտնուող երկիրները իրենց վաւերացումները պէտք է որ
յանձնեն Ֆրանսայի վարչապետին)։ Օսմանեան պետութեան վարչապետը՝
Ահմէտ Ատէլ Ֆերիտ, Սուլթան Ուահիտետտին Զ.-ը համոզած է, թէ՝
նախընտրելի է միայն կարգ մը տարածքներ կորսնցնել քան թէ ամբողջ
երկիրը։ Եւ՝ Սուլթանը համակերպած է։
Բայց Թուրքիա, որ 1920 Օգոստոս 25-ին վաւերացուցած էր Սեւրը, 1920
Դեկտեմբեր 2-ին, երբ 29 Նոյեմբերին իշխանաթող կառավարութիւնը
յօժարած էր Թուրքիոյ հետ կնքելու Ալեքսանդրապոլի անվաւեր եւ ազգադաւ
դաշնագիրը, Թուրքիա անոր պարտադրեց հրաժարիլ Սեւրի Դաշնագրէն,
ինչ որ տեղ գտաւ այս անվաւեր դաշնագրի Յօդ. 5-րդի թրքերէն բնագրին
մէջ, դուրս մնալով հայերէն օրինակէն, երկու կողմերու համաձայնութեամբ,
թէ՝ վէճի պարագային ի զօրու է միայն թրքերէն բնագիրը։
Ուրեմն, երբ 17 Մարտ 1921-ին, Մոսկուայի ռուս-թուրքական բանակցութիւններուն, ռուսական կողմը ներկայացնող արտագործնախարար Չիչերին
ու Գարախանեան կը պնդէին Ալեքսանդրապոլի անվաւերութեան վրայ,
թուրքերը կը պնդէին անոր վաւերականութեան վրայ, պատճառաբանելով
թէ՝ այդ պահուն, Երեւանի մէջ իշխանութիւնը կը գտնուէր Ալեքսանդրապոլը
ստորագրած իշխանութեան ձեռքին… երբ նախորդ ամսուան 18-ին այդ

իշխանաթող կառավարութիւնը պետական յեղաշրջումով՝ վերագրաւած
էր երկրի իշխանութիւնը։ Այլ խօսքով. Եթէ ստորագրութեան պահուն
անվաւեր էր, հիմա՝ վաւերական է…։ (Սակայն, անվաւեր դաշնագիր
մը, իր ստորագրութեան րոպէին… չի կրնար վաւերական դառնալ
հակաօրինական յեղաշրջումով մը, եւ այդ ալ՝ հակաօրինական յետադարձ ուժով…)։
Գազըմ Գարապեքիր Փաշան, իր “ISTIKLAL HARBIMIZ” 1200 մեծադիր
էջանի գիրքին 989-րդ էջին վրայ գրած է. «17 Մարտ 1921 թ. Մոսկուայի
ռուս-թրքական բանակցութիւններուն, Չիչերին եւ Գարախան՝ սաստիկ
կերպով հայերը կը պաշտպանէին եւ Կիւմրի-ի Դաշնագիրը կ՚ուզէին
անվաւեր հռչակել։ Չիչերին՝ Գարախանի ափին մէջն էր։ Գարախան՝
հայերու պետն էր։ Բանակցութիւններուն ընթացքին, Երեւանի մէջ՝
Դաշնակներուն իշխանութեան գլուխ գալը մեզի կ՚օգնէր՝ դիւրացնելով
բանակցութիւնը։ Ուստի, մենք Կիւմրի-ի Դաշնագիրը հիմք բռնեցինք,
եւ՝ անոր վրայ մի քանի յօդուածներ աւելցուցինք…»։
Բառացիօրէն թրքերէնով.
“Çiçerin ve Karahan şedit surette Ermenileri himaye ediorlardı, ve Gümrü
Muahedai fash ediorlardı, Çiçerin Karahanın elimdeidi. Karahan Ermenilerin
reısı idi. Muzakerat esnasın’da Erıvan’da Taşnakların iktidara gelmesi bize
yardım edip muhadeseti esas duttuk ve ona bir kaç madde ilzve ettik. Şimdi
Karahan büsbütün düşdü. Kendisini sefir olarak bir yere göndermek istiorlardı”.
Սեւրի Դաշնագրի դարադարձին ալ, երբ երեք աւանդական կուսակցութիւնները լուռ կ՚անցնին Սեւրին վրայէն ու կը խօսին միայն
Ցեղասպանութեան 105-րդ տարելիցին մասին, եթէ մենք Թուրքիայէն
պահանջենք Սեւրի գործադրութիւնը, եւ Էրտողան պատասխանէ, որ հայերը
հրաժարած են Սեւրէն, մեր հետ իրենց ստորագրած Ալեքսանդրապոլի
Դաշնագրով, այդ երեքէն մեծագոյնը, որ ստորագրած է զայդ, ի՞նչ կրնայ
պատասխանել Էրտողանին… անոր այս տեղին հաստատումին։ Եթէ չըլլար
Փետրուար 18-ի արկածախնդրութիւնը, եւ Սովետ Հայաստանի Մոսկուա
հասած պատուիրակութիւնը կարելիութիւնը ունեցած ըլլար՝ Չիչերինի եւ
Գարախանեանի կողմէն մասնակցելի՝ ռուս-թրքական բանակցութիւններուն, Թուրքիա պիտի չկարողանար պնդել Ալեքսանդրապոլի Դաշնագրի
վաւերականութեան վրայ՝ չարաշահելով Փետրուար 18-ի պատմական
սխալը։ Եւ այսօր՝ միջազգային լրագրող, բայց ոչ իրաւագէտ, Վահէ
Մեսրոպեան, նոյն գրութեան մէջ սայթաքելով՝ գրած պիտի չըլլար,
որ Մոսկուայի ռուս-թրքական համաձայնագրով թուրքերուն տրուեցան
հայկական տարածքներ… որոնք արդէն ազատագրուած են (եղեր)։ Ամէն
պարագային, Վահէ Մեսրոպեանի այս վրիպումը բնա՛ւ ներելի չենք
գտներ…։
Փետրուար 18-ի պատմական սխալը՝ ուղղակի հետեւանքն էր այդ
կուսակցութեան մենատիրական իշխանամոլութեան։ Մինչդեռ՝ համահայկականութեան մէջ է մեր ժողովուրդին ոչ միայն գերագոյն շահը, այլեւ՝
փրկութիւնը, ինչպէս կը պատգամէր հանճարեղ Եղիշէ Չարենց, եւ ինչպէս
կը դիտարկէր հանճարեղ Արիստոտէլ, գրելով. «Ամբողջութիւն մը աւելի
մեծ է քան՝ մասերուն գումարը»։ Նոյն ազգին մասերը միաւորուելով
միայն կրնան կազմել ամբողջութիւն։
Եպիկիւր իմաստասէր, Ն.Ք. 4-րդ դարուն ըսած է. «Ան որ քիչին մէջ անգամ՝
քիչ մը գոհացում չունենար, ոչ մէկ բանով պիտի գոհանայ…»։
Ուրեմն, գոհանանք Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող
պետութեան ցարդ կերտածով, քիչ մը, սկսելու համար, բայց զօրացնենք
զայն, ապագային համար, բարձրացնելով անոր քաղաքացիներուն թիւը,
որպէսզի կարողանանք ապահովել Հայ Հողային Դատին յաղթանակը։
Եթէ անդրադառնանք մեր ներկայի անզօր, ամուլ եւ անհեռանկար
վիճակին, կը գիտակցինք համահայկականութեան հրամայականին։
«Ինքնաճանաչումը սկիզբն է իմաստութեան», ըսած է նաեւ Արիստոտէլ։
Իմաստնանանք ու դադրինք հայ ըլլալու մեր դերասանութենէն, զոր կը
խաղանք, ինչպէս դիտարկած էր Զարեհ Մելքոնեան…։
Որովհետեւ՝ կ՚ըսէ անմահն Թումանեան. «Դերասանութիւնը գեղեցիկ է
բեմի վրայ, ուր կը խաղանք, գարշելի է կեանքի մէջ, ուր կ՚ապրինք»։
105-րդ տարելիցին ալ Ցեղասպանութեան ճանաչում մուրալը՝ հայ ըլլալու
կամ մնացած ըլլալու դերասանութիւն է… սոսկ։
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ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Շնորհակալութեամբ կը յայտնենք, որ թերթիս հետեւեալ բարեկամները կ՛ընդառաջե՛ն Աջակցէ՛
ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը մեր կոչին.
Ընկ. Տոքթ. Վաղինակ եւ Ընկ.հի Շողիկ Դարբինեաններ (Նիւ Ճըրզի)
Հաւատարիմ ընթերցող մը (Գահիրէ)					
Տիար Արմէն Յովսէփեան (Լոս Անճելըս) 					
Տիար Սեւակ եւ Ընկ.հի Անի Լաչինեան-Մակարեան (Պէյրութ) 		

100 ամ. տոլար
100 ամ. տոլար
50 ամ. տոլար
150,000 լ.ո.

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

«Հիւանդ արդարութեան կենացը խմենք,
ծանր է նրա դրութիւնը, բայց նա չի մեռնի։
Երբ հիւանդ է արդարութիւնը՝ մարդիկ
խեղճանում են, մանրանում, դառնում
երկերեսանի, չար,եսամոլ, ստորաքարշ։
Նրանք քծնում են, լիզում իրենց ոտնակոխող սապոգները, ասում են խօսքեր որոնք
իրենցը չեն, կատարում են գործեր որոնց
հետ համաձայն չեն, բայց կատարում են,
որովհետեւ արդարութիւնը հիւանդ է եւ չի
կարող նրանց կարգի բերել։»

Ընկ. Գրիգոր Քիւրէճեանի մահուան տխուր առիթով Տիար Սեւակ եւ Ընկ.հի Անի ԼաչինեանՄակարեան փոխան ծաղկեպսակի 150,000 լ.ո. կը նուիրեն Վահան Թէքէեան Վարժարանի
ԳՐԻԳՈՐ եւ ՄԱՔՐՈՒՀԻ ՔԻՒՐԷՃԵԱՆ ԿՐԹԱՐԱՆ ՖՈՆՏԻՆ

Գ. ՄԱՀԱՐԻ

ՄԱՀԱԶԴ
«Պատուական է Տէրոջ առջեւ իր սուրբերով
մահը»
Սաղմոս 116:15
Հայ Աւետարանական Հոգեւոր Եղբայրութեան
Եկեղեցւոյ հոգաբարձութիւնն ու ժողովուրդը
կը գուժեն իրենց երբեմնի ատենապետին եւ
հովիւին Տոքթ. Ռոպովթ Չորպաճեանի
մահը որ պատահեցաւ Շաբաթ 11 Ապրիլի 2020ին Միացեալ Նահանգներուն մէջ:
Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին այժմ
ե-նամակով միայն հետեւեալ հասցէին shaghig.
chorbajian@gmail.com
Ներկայիս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

ՄԱՀԱԶԴ
Տիկին Մաքրուհի Քիւրէճեան
Տիկին Մայտա Քիւրէճեան եւ զաւակները Արմէն, Ռաֆֆի եւ Լոռի Քէլէշեաններ (Լոս Անճելըս)
Տէր եւ Տիկին Արսէն եւ Մարինա Սարաֆեան եւ դուստրը Փերլա
Տէր եւ Տիկին Սարօ եւ Հիլտա Յարութիւնեան եւ զաւակները Նայիրի, Նանոր եւ Արամ (Նիւ Ճըրզի)
Տիար Սեդրակ եւ Օրդ. Սոնիա Քիւրէճեաններ
Տիար Յակոբ եւ Օրդ. Ալիս Կակոսեաններ
Տիկին Մարի Սարաֆեան
Եւ համայն Քիւրէճեան, Դագէսեան, Մահսերէճեան, Գույումճեան, Յարութիւնեան, Սարաֆեան,
ընտանիքներ եւ ազգականներ, սրտի դառն կսկիծով կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր,
հօրեղբօր, քեռայրին, խնամիին եւ հարազատին՝

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ԳՐԻԳՈՐ ՍԵԴՐԱԿ ՔԻՒՐԷՃԵԱՆԻ

(Ծնեալ 1933-ին)
մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 9 Ապրիլ, 2020 կէս գիշերին, յուղարկաւորութեան եւ թաղման
արարողութիւնները կատարուեցաւ Շաբաթ, 11 Ապրիլ, 2020-ի կէսօրուան ժամը 1:00-ին, Պուրճ
Համուտի Ազգային Գերեզմանատան մատրան մէջ միայն սեղմ ընտանիքի անդամներուն
ներկայութեան: Հանգուցեալին ընտանիքը ցաւակցութիւնները պիտի ընդունին հետագային:
Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կատարել Վահան Թէքէեան Վարժարանի ԳՐԻԳՈՐ
եւ ՄԱՔՐՈՒՀԻ ՔԻՒՐԷՃԵԱՆ ԿՐԹԱՐԱՆ ՖՈՆՏԻՆ, Հեռաձայն, 71/720598:
Միացեալ նահանգներու համար նուիրատուութիւնները ուղարկել հետեւեալ հասցէին: TEKEYAN
CULTURAL ASSOCIATION- 755 Mt. Auburn Street, Watertown, MA 02472 Memo: KRIKOR and
MAKROUHI KUREDJIAN EDUCATIONAL FUND.
Ցաւակցական եւ Նամակի հասցէ email: kuredjianfamily@gmail.com
Ներկայիս ընդունիլ իբրեւ մահազդ

Լրատուութեան Գործընկեր

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՅՎԱԶՈՎՍՔԻ
(1817 – 1900)
«Մխիթարեան Հայրերը Ս. Ղազարոս
Կղզիին Վրայ. Վենետիկ»
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جريـدة سياسية أرمنـية
تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش.م.م).

رئيــــــــس التحريــــــر :سيفاك اكوبيان
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