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Լիբանանի մէջ Համացանցի Ծառայութիւնը 
Կը Շարունակէ Վտանգուած Մնալ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

äԱՐԳºՒԱՏՐՈՒՄ

Ֆրանսայի նախկին նախա-
գահ՝ Նիքոլայ Սարքոզիի հետ 
հետաքննութիւնը տակաւին կը 
շարունակուի նոյնիսկ անոր դատա-
պարտումէն ետք:
Ամերիկայի նախկին նախագահ՝ 
Տանըլտ Թրամփի եւ որդւոյն հետ 

հետաքննութիւն սկսած է: Անոնք մէկ ժամ հարցաքննուած են 
հարկերէ խուսափելու մեղադրանքով:
Իսրայէլի նախկին վարչապետ Էհուտ Օլմերդը փտածութեան 
վերաբերող իր պատիժը բանտարկութեամբ կրած է։ 
Վերոյիշեալները հրատապ նորութիւններ չեն սակայն։ Այսօրուայ 
այս սիւնակով տրուած «Հրատապ լուր»-ին մէկը այն է, որ 
Լիբանանի մէջ 400 միլիար տոլարի շոգիացումէն երկու տարի 
ետք (գումար մը, որ հաւասար է մի քանի երկիրների ազգային 
արդիւնքի գումարին հաւաքաբար) տակաւին ոչ մէկ կալանաւոր 
կայ այս խնդրով...։  
«Հրատապ լուր»-ը  այն է, որ այնպէս ալ կարելի չեղաւ Լիբանանի 
մէջ ամբաստանեալ նախարարներ դատելը: 
Կեցցէ՛ արդարութիւնը եւ ալալիբանանեան ժողովրդավարութիւնը:
«Հրատապ լուր»ը այն է, որ աւելի քան տարի մը ետք Պէյրութի 
պայթումին պատճառները եւ անոր պատասխանատուները այնպէս 
ալ չբացայայտուեցան:
Կեցցէ՛ արդարադատութիւնը անարդարներու երկրի մը մէջ:
«Հրատապ լուր»ը այն է, որ Լիբանանի տնտեսական ճգնաժամը 
երկիրը կրնայ առաջնորդել ընկերային մեծ պայթումի մը, 
որուն որպէս հետեւանք վերջապէս կրնանք ունենալ երկիր եւ 
արդարութիւն՝ որ պիտի ծնի անարդարութեան տապալումէն 
ետք միայն:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Տեսանկիւն
«Հրատապ Լուրեր»

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
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Արցախի Հանրապետութեան Նախագահը 
Կը Պարգեւատրէ Ընկ. Սեւակ Յակոբեանին

ԱՀ Նախագահի հրամանագրով 
Լիբանանի «Զարթօնք» հայկա-
կան օրաթերթի գլխաւոր խմբա-
գիր, մտաւորական, քաղաքական-
հասարակական գործիչ Սեւակ 
Յակոբեան պարգեւատրուած է 
«Երախտագիտութեան» մետալով: 
Այս մասին պաշտօնապէս կը 
յայտարարէ «Արցախփրէս»:
Պարգեւատրումին մասին Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահի 
հրամանագիրը յատկապէս կը նշէ.
«Ղեկավարուելով Արցախի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 
93-րդ յօդուածի 21-րդ կէտով եւ հիմք ընդունելով «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան պետական պարգեւների մասին» օրէնքը՝ որոշում
եմ.
2020 թուականի Սեպտեմբեր 27-ին հակառակորդի սանձազերծած
լայնածաւալ ռազմական գործողութիւնների ընթացքում Արցախի
Հանրապետութեանը ցուցաբերած աջակցութեան համար
«Զարթօնք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեանը
(Լիբանան) պարգեւատրել «Երախտագիտութիւն» մետալով»:

Պարգեւը Ընկ. Յակոբեանին յանձնած է ԱՀ նախագահի Սփիւռքի 
հարցերով խորհրդական Ազատուհի Սիմոնեանը, որ «Արցախփրէս»-
ին հետեւեալը նշած է.
«Այսօր պաշտօնապէս Սեւակ Յակոբեանին յանձնելով մետալը՝ 
նշեցի, որ Արցախը չի մոռանում ու հենց այս մետալով նոյնպէս 
իր երախտագիտութիւնն է յայտնում սփիւռքահայ գործիչներուն, 
որոնք թէ քարոզչական աշխատանքով եւ թէ անձնական օրինակով 
մշտապէս սատար ու նեցուկ են կանգնում արցախցիներին ու Արցախի 
Հանրապետութեանը»:

Լիբանանի լրատուամիջոցներու եւ 
հաղորդակցութեան յանձնաժողովի 
նախագահ, երեսփոխան Հըսէյն 
Հաժ Հասան յանձնաժողովի 
նիստէն յետոյ յայտարարած է, 
որ Լիբանանի մէջ համացանցը 
«վտանգուած է» այն բանէն յետոյ, 
երբ Կեդրոնական դրամատունը 
դադրեցուցած է տոլար փոխանցել 
արտասահման՝ օգտագործելու 
համար։

Հաժ Հասան մատնանշեց, որ «մենք համացանցը կը գնենք տարեկան 
մօտ 6 միլիոն տոլարով, եւ այսօր կը պահանջուի վճարել 400,000 տոլար, 
եւ Կեդրոնական դրամատունը որոշած է այն վճարել հարթակին գինով: 
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Մեկնարկեց Արցախի եւ Լիբանանի Հայկական Դպրոցներու Միջեւ 
Համագործակցութիւնը  

Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ Նախատօնակ՝ Ս. Յակոբի Տօնին Առիթով
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Ամերիկեան Բարքեր

«Արցախի եւ Սփիւռքի հայկական դպրոցների միջեւ համագործակցու-
թիւնը այսուհետեւ կրելու է համակարգային բնոյթ, ձեւաւորուելիք կապերը 
ամրապնդուելու են, շփումները մեզ էլ աւելի են մօտեցնելու միմիանց». 
Այս մասին նշեց ԱՀ նախագահի Սփիւռքի հարցերով խորհրդական 
Ազատուհի Սիմոնեան:
Վերջերս Արցախի Հանրապետութեան Կրթութեան, Գիտութեան, Մշա-
կոյթի եւ Սփորթի նախարարութեան, յանձին՝  նախարար Լուսինէ 
Ղարախանեանի հետ համատեղ մշակուէր է Քոյր դպրոցներ հայեցակարգը: 
«Քոյր դպրոց գաղափարը միշտ ուղեկցել է մեզ, բայց այն երբեք չի կրել 
համակարգային բնոյթ, այս ծրագիրը այժմ ԱՀ ԿԳՄՍ նախարարու-
թեան իրաւասութեան տակ գործող ծրագիր է, որը գրանցում է իր 
յաջողութիւնները». յաւելեց տիկին Սիմոնեան:
Սոյն ծիրէն ներս արդարեւ, 15 Դեկտեմբեր 2021-ին ԱՀ ԿԳՄՍ նախարար 
Լուսինէ Ղարախանեանի եւ ԱՀ նախագահի Սփիւռքի հարցերով 
խորհրդական Ազատուհի Սիմոնեանի նախաձեռնութեամբ տեղի ունեցաւ 
հեռավար հանդիպում-քննարկում Լիբանանի շարք մը հայկական 
վարժարաններու տնօրինութեան հետ: 
Նշեալ հանդիպման իրենց  մասնակցութիւնը բերին Պէյրութի Հայ 
Աւետարանական Գոլէճը, Հայ Աւետարանական Կեդրոնական Բարձրագոյն 
Վարժարանը, Հայ Կաթողիկէ Ս. Խաչ-Հարպոյեան Վարժարանը, ՀԲԸՄ-ի 
Վարժարաններն ու Վահան Թէքէեան Վարժարանը:
Քննարկման օրակարգային թեման էր՝ Քոյր դպրոցներու ծրագիրը, անոր  
հայեցակարգի քննարկումը եւ կիրարկման ճանապարհային քարտէզը: 
Քննարկման մասնակից դպրոցներու տնօրէններն ու պատասխանատուները 
ուրախութեամբ հաստատեցին իրենց դպրոցներու ընդգրկուածութիւնը 
այս ծրագրին մէջ նշելով, որ այս քայլը պիտի լրացնէ տարիներու բացը՝ 
Արցախը աւելի եւս լաւ ճանչցնելու լիբանանահայ աշակերտութեան 
եւ երկու երկիրներու աշակերտութեան  մէջ մտերմիկ յարաբերութիւն 
հաստատելու առումով: 

Տեղին է այստեղ նշել, որ քոյր դպրոցներու ծրագիրով Պէյրութի Վահան 
Թէքէեան Վարժարանի հոգաբարձութիւնն ու տնօրէնութիւնը 
շաբաթներ առաջ ինք նախաձեռնած էր տիկին Ազատուհի Սիմոնեանին 
միջոցաւ դիմել ԱՀ ԿԳՄՍ նախարար Լուսինէ Ղարախանեանին եւ այս 
նպատակով յատուկ հանդիպում մը կայացած էր դարձեալ հեռակայ 
կապով, մասնակցութեամբ Վահան Թէքէեան Վարժարանի Հոգա-
բարձութեան Կազմի ատենապետուհի՝ Տիկ. Անի Լաչինեան-
Մակարեանին, դպրոցի տնօրէնուհի Տիկ. Սեւանա Սեմերճեան-
Տարագճեանին, դպրոցի հայագիտական նիւթերու պատասխա-
նատուներ՝ Տիկ. Ռիթա Թամուկեանին եւ Պրն. Աւետիս Տիպանին: 
Հանդիպման մասնակացած էր նաեւ ԶԱՐԹՕՆՔ-ի գլխաւոր խմբագիր 
Սեւակ Յակոբեան: Հանդիպման ընթացքին երկուստէք քննարկուած է 
համագործակցային ծրագիրներ եւ առնուած է գործակցութեան 
նախաքայլեր:

Օրհնութեամբ եւ տնօրինու-
թեամբ Սուրբ Աթոռոյս Գահա-
կալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհա-
փառ Հայրապետին, Կաթողի-
կոսարանիս «Կիլիկիա» թանգա-
րանին մէջ ի պահ դրուած Ս. 
Յակոբ Մծբնայ Հայրապետին 
մասունքը դուրս բերուեցաւ 
եւ զետեղուեցաւ Անթիլիասի 
Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսա-
ւորիչ Մայր Տաճարին մէջ։
Արդարեւ, Ուրբաթ, 17 Դեկտեմբեր 

2021-ին, Երեկոյեան Ժամերգութեան աւարտին, կատարուեցաւ նախա-
տօնակը սրբոցն Յակոբ Մծբնայ Հայրապետին, Մարուգէ ճգնաւորին 
եւ Մելիտոս եպիսկոպոսին, մասնակցութեամբ վանաբնական եպիսկո-
պոսներու եւ միաբան հայրերու։ Նախատօնակի սկզբնաւորութեան, 
լուսարարապետ սրբազան հայրը, Ս. Խորանէն վար բերելով Ս. Յակոբի 
մասունքը՝ զետեղեց Մայր Տաճարի ատեանին մէջտեղ, ուր միաբան 
հայրեր Ս. Աւետարանն ու Ս. Խաչը համբուրելէ ետք, նաեւ ստացան 
սուրբին օրհնութիւնը՝ խնդրելով անոր բարեխօսութիւնը Աստուծոյ 
Միածին Որդիին մօտ, որպէսզի անոնք եւս իրենց ծառայութեան մէջ Ս. 
Յակոբի նման ըլլան հաստատակամ, իսկ հաւատքի առաքելութեան մէջ՝ 
ամրակուռ։ Յայտնենք, որ սուրբին մասունքը Մայր Տաճարին մէջ պիտի 
մնայ մինչեւ Կիրակի, 19 Դեկտեմբեր 2021-ի երեկոյեան ժամը 05։00։
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Վերջապէս հասաւ Դեկտեմբեր ամիսը։ Պարզապէս տարի մը եւս 
շրջեցաւ մեր կեանքէն։ Կը թեւակոխենք նոր, յոյսերով լեցուն 
տարի մը։ Եկուր տես որ անցնող տասնամեակներու փորձութիւնը 

ապացուցեց թէ որքան ալ յոյսերով լեցուն ըլլանք, անիմաստ է այդ 
յուսադրութիւնը, որովհետեւ ժամանակի ընթացճը շատ աւելի դանդաղ է, 
քան մեր կեանքի տեւողութիւնը։ Կարծես մեծ աճապարանք մը ունեցած 
ըլլանք, այս աշխարհի վրայ մեր կարճատեւ գոյութենէն կ՚ակնկալենք 
շատ մեծ բարեփոխումներ։ Մինչդեռ ըսինք արդէն, աշխարհի ընթացքը 
երբեք աճապարուած չէ։
Յետադարձ ակնակով մը կրնանք տեսնել թէ որքան մեծ ոստում մը 
եղած է անցնող դարերէն այս կողմ եւ որքան արագ տեղի ունեցած 
փոփոխութիւններուն համակերպած ենք մեծ դիւրութեամբ, կարծես 
թէ անոնք, այդ դրութիւնները ընդմիշտ գոյութիւն ունէին։ Օրինակի 
համար այսօր տասը տարեկանին հասած սերունդ մը կը դժուարանայ 
պատկերացնել թէ իր նախորդող սերունդը նոյն տարիքներուն չէր 
կրնար պատկերացնել իսկ բջիջային հեռախօս կոչուած գործիքը։ 
Մինչդեռ այսօր կարծես այդ գործիքի բացակայութեան դէպքին կեանքը 
կանգ պիտի առնէ։ Իրականութեան մէջ աճապարանքի տեղի տուողը 
գիտութեան հսկայ ոստումներն են։ Իւրաքանչիւր գիւտ իր հետ բերաւ 
նոր մտածելակերպ եւ գետին պատրաստեց յաջորդ մեծ գիւտին։ Ուրեմն 
այսօր որքան ալ անիմաստ թուի բոլորս սովորած ենք սովորական 
գնացքին հետզհետէ ոստումներու վերածուելու իրողութիւնը։
Բայց կ՚արժէ մտածել ինչպէ՞ս կրնայ ըլլալ որ այս ոստումներու 
պայմաններուն մէջ անգամ կը դժուարանանք ուղիղ կողմնորոշուելու։ Կը 
դժուարանանք պատահածները ճշգրիտ ընկալելու եւ կրկին փորձուելէ 
խուսափելու մէջ։ Չէ որ կրկին փորձութիւնը յիմարութիւն էր, ինչպէ՞ս 
կ՚ըլլայ թէ կրկին ու կրկին քալենք նոյն սխալներով եւ մատնուինք նոյն 
անելին։
Ո՞ւր եւ ինչպէ՞ս կը սխալինք եւ չեն յաջողիր մեզ շրջապատող 
սխալումներէն դուրս գալու։ Թերեւս ալ ճիշդ հոս է, որ մեզմէ կը 
պահանջուի գերմարդկային համբերութիւն մը։ Այս հանգրուանին է որ 
պիտի անդրադառնանք մեծ փոփոխութիւններուն համար անհրաժեշտ 
եղած ժամանակահատուածին։ Բայց միւս կողմէ արագօրէն կ՚անցնի կը 
սլանայ մեզի համար սահմանուած կեանքի տեւողութիւնը։ Այնպէս թէ 
այսպէս ահա կը շրջի տարի մը եւս եւ մարդ արարածը իր գոյութիւնը 
կը պահէ յոյս սնուցելով։
Ուրեմն օդին կամ ջուրին նման կարիքը ունինք յոյսին։ Չենք կրնար 
ուս թօթուելով ենթարկուիլ յոռետեսութեան ճիրաններուն։ Ի զուր չէ որ 
Եգիպտոսի մայրաքաղաք Գահիրէի նշանաւոր Հան Էլ Հալիլլի շուկայի 
խանութպաններուն, երբ հարց կու տան գործերու մասին անոնք 
ընդմիշտ կը կրկնեն նոյն յանկերգը՝ «Վաղը աւելի լաւ պիտի ըլլայ»։ 
Ուրեմն ինչու չէ՞, այդ վաղը կարելի է վերածել տարուայ ցուցակին եւ 
միամիտօրէն մխիթարուիլ յոսալով թէ գալ տարին աւելի լաւ պիտի ըլլայ։ 
Այդ պահուն կը մոռնանք անցնող տարուայ ընթացքին մեր կորսնցուցած 
սիրելիները։ Հետեւաբար չենք մտաբերեր նաեւ թէ արդեօք այս տարի 
ովքեր այդ դաժան ճամբորդութեան մէջ մեզ կիսատ պիտի թողուն ու 
մենք պիտի շարունակենք մեր երթը առանց իրենց։ Եւ անշուշտ աւելի 
կարեւոր հարցումը՝ «Վստա՞հ ենք թէ պիտի շարունակենք»։
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Ամերիկեան Բարքեր
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Կաղանդ Պապան Ու՞ր Գնաց . . .
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Քալիֆորնիոյ Լոնկ Պիչ քաղաքէն, որ 
նշանաւոր է իր ծովային կենդանիներու աւազանով (aquarium):
Հիմա պիտի ըսէք թէ Կաղանդ Պապան ի՞նչ կապ ունի ծովային 
կենդանիներու աւազանին հետ։ Քիչ մը համբերեցէք որ բացատրեմ ու 
յստակացնեմ՝ որպէսզի փարատի ձեր շփոթութիւնը։
Ուրեմն, ամերիկայի տարածքին՝ հազիւ Գոհաբանութեան (Thanksgiving) 
օրը անցնի, մեծ շուկաներու (mall) կեդրոնական հրապարակներուն 
մէջ կը զետեղուի Կաղանդ Պապային գահը, ուր կը բազմի ան։ Ինչո՞ւ, 
որպէսզի ծնողներ իրենց զաւակները բերեն եւ Կաղանդ Պապային գիրկը 
նստեցնելով նկարել տան զանոնք։ Սա անշուշտ դրամ շահելու կերպ մըն 
է, որ տեղի կ՛ունենայ ամէն տարի։
Վերջին երկու տարիներուն սակայն՝ այս աւանդութիւնը կասեցաւ, 
Պսակաձեւ Ժահրին նորանոր տարբերակներուն պատճառաւ (Delta, 
Omicron) պարտադրուած զգուշութեան միջոցներուն հետ քայլ պահելու 
համար։ Բայց ամերիկացի գործատէրը ստեղծագործ է եւ կը հաւատայ 
որ եթէ Աստուած “Մէկ դուռը գոցէ՝ միւս դուռը կը բանայ։” Եւ այսպէս 
մուտք կը գործէ Կաղանդ Պապային գահին տեղադրումը . . .

Հաւանաբար կռահեցիք եղելու-
թիւնը, որ Կաղանդ Պապան 
տեղափոխուեցաւ Լոնկ Պիչի 
ծովային կենդանիներու (տես 
նկարը) աւազանը։ Հիմա 
երեխաներ իրենց ծնողներով 
կ՛այցելեն այդ աւազանը եւ 
ապակեայ պատուհանին 
առջեւ կը նկարուին Կաղանդ 
Պապային հետ ու վերջ։

Ես կը խորհիմ որ “Նպատակը կ՛արդարացնէ միջոցը” եւ երեխային 
համար ինչ բոյթ է որ Կաղանդ Պապան շուկային մէջ չէ, այլ՝ ծովային 
կենդանիներու աւազանին մէջ։ Կարեւորը Կաղանդ Պապային հետ 
նկարուիլն է՝ որպէս յիշատակ անմոռացութեան, չէ՞ք խորհիր!
Սա ալ ըսեմ որ ամերիկայի եւ Եւրոպական երկիրներուն մէջ Կաղանդ 
Պապան՝ իր նուէրները շալկած, կու գայ Դեկտեմբեր 24-ի կէս գիշերին։ 
Իսկ Միջին Արեւելեան երկիրներուն մէջ՝ Դեկտեմբեր 31-ի կէս գիշերին։ 
Հիմա որն է ճիշդը՝ դուք որոշեցէք։
Շփացածութեամբ եւ Մասամբ Նորին . . .
Այս պատմութիւնն ալ մեզի կու գայ հեռաւոր Հարաւային Քորէայի 
մայրաքաղաք Սէուլէն։
Գիտենք որ Հիւսիսային եւ Հարաւային Քորէաները շատ տարբեր են 
իրարմէ։ Առաջինը կը գտնուի համայնավարական տիրապետութեան 
տակ, ուր երրորդ սերունդի պատկանող Քիմ Ճանկ Ուն երկաթէ բազուկով 
կ՛իշխէ երկրին։
Իսկ Հարաւային Քորէան կը կառավարուի ռամկավարական պետութեան 
մը կողմէ, ուր մարդկային իրաւունքները կը յարգուին եւ ուր խօսքի եւ 
մամուլի ազատութիւնը յար եւ նման է արեւմտեան երկիրներու մէջ 
տիրող համակարգին։
Սակայն սանձարձակ ազատութիւնն ալ վտանգաւոր է։ Փաստ՝ բողոքի 
մեծածաւալ ցոյցերը որ ողողած է բովանդակ Եւրոպան ու Ամերիկան, 
ուր մարդիկ դէմ են համաճարակին դէմ պատուաստուելու, որովհետեւ 
իրենց ազատութիւնը կը կաշկանդուի . . .
Վերադառնալով Հարաւային Քորէայի 
բնակչութեան, անոնց ազատութիւնն ալ 
սահմանը անցած է։ Ապացոյց՝ դիտեցէք 
կցուած նկարը եւ պիտի տեսնէք թէ 
պարմանուհիներ իրենց մազերուն 
գանգրացնող պիտոյքներով (curlers) 
փողոց իջած են ու ազատ-համարձակ 
կը թափառին հանրութեան  մէջ։
Մեր հասկացողութեամբ՝ նմանօրինակ 
երեւոյթներ յատուկ էին կամ մազայարդարներու մօտ եւ կամ ալ տուներու 
մէջ, հեռու մարդկային աչքէն ու անախորժ քննադատութիւններէ։ 
Բայց ժամանակները փոխուած են եւ մարդիկ իրենց սահմանադրութեամբ 
ընծայուած ազատութիւնը չարաչար կ՛օգտագործեն ու անբնական 
երեւոյթներուն առիթ կու տան, չէ՞ք խորհիր!

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Միջազգային Բարքեր Վազք Դանդաղ Ընթացող 
Ժամանակի Դէմ

Հարթակին գինը այսօր 19000 լիբ. ոսկի է, իսկ շուկային գինը՝ 28 հազար, 
այսինքն՝ կայ 9 հազար ոսկիի տարբերութիւն 400 կամ 500 հազար տոլարի 
վրայ, ուրեմն ո՞վ պիտի փակէ տարբերութիւնը»։
Ան իր խօսքը Կեդրոնական դրամատան ուղղելով ըսած է. «Պէտք չկայ առջեւ 
փախչելու, դուք վճարեցէք հաշիւը, որպէսզի համացանցը ձեռք բերենք, 
այլապէս այդ դուրսէն պիտի կասեցուի: Ընկերութիւնները երկար չեն սպասեր, 
եւ այդ կը սպառնայ համացանցի ամբողջական գոյութեան Լիբանանի մէջ, 
այս հարցին մէջ կատակ չկայ: Հետեւաբար, այս գումարը պէտք է ամենաշուտ 
միջոցին վճարուի»։

Լիբանանի մէջ Համացանցի Ծառայութիւնը...
Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Մշակութային Արձագանգ

ուր կրնայ «ժամանակի այս երեք 
բաժանմունքներուն իւրաքանչիւրը 
գնահատէ»։ 
Գիրքին հայերէն բաժինը ան կը նուիրէ 
«եկեղեցական ու ազգային կեանքի 
հետ աղերս ունեցող նիւթերու», 
ջանալով կերտել այս հաւա-
սարակշռութիւնն ու գիտակցու-
թիւնը։ Եթէ ան կը նկարագրէ 
Արցախեան 44-օրեայ պատերազմը 
եւ անոր ստեղծած «հայոց աշխարհի 
քաղաքական տագնապին ու 
ապագայի չափազանց անստոյգ եւ 
անկայուն» իրականութիւնը, բայց 
ան կը տեսնէ հայուն ելքի ճամբան- 
«Յարութեան տօնը պատգամ մը 
ունի մեզի որոշապէս», կ՚ըսէ ան։ Թէ 
«Քրիստոս յաւէտ յաղթական Տէր է, 
փոյթ չէ թէ չարը աշխատի խաբանել 
բարին, փոյթ չէ թէ ճշմարտութիւնը, 
արդարութիւնը եւ սէրը խաչուին 
ու թաղուին, անոնք անպայման 
յարութիւն պիտի առնեն»։ 
Վեր. Թութիկեան եթէ կը խօսի 
ներկայի իրավիճակներէն բայց նաեւ 
կ՚երթայ դէպի անցեալ։ Հաւատարիմ 
է ան իր ըսածին, թէ պէտք է 
անցեալը գնահատել։ «Մայիս 28ի 
խորհուրդ»ին մէջ Վեր. Թութիկեան կը 
յստակացնէ. «Հայաստանի Առաջին 
հանրապետութիւնը իրականացումն 
էր երազի մը երազելու իրաւունքէն 
զրկուած ժողովուրդի մը համար, որ 
մահուան մութ ձորի մէջէն կ՚անցնէր»։ 
Ու տակաւին ան հպարտ հայն է, որուն 
«սիրտը անխառն ուրախութեամբ 
լեցուեցաւ երբ 1991 թուականին 
վերանկախ հայրենիքը որդեգրեց 
Առաջին Հանրապետութեան եռա-
գոյն Դրօշը, պետական զինանշանը»։ 
Վեր. Թութիկեան նաեւ կը նայի 
ապագային։ Հայուն ապագան 
կ՚ուզէ տեսնել հպարտութեամբ եւ 
իր «եռագոյնով եւ զինանշանով, 
որոնք խորհրդանիշն են մեր ազգա-
յին յոյսերուն, երազներուն, իտէալնե-
րուն եւ տեսիլքին»։ 

Գրախօսական
Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան 
Լոյս Կ’ընծայէ իր 46րդ Հատորը

Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ
Ընդհանուր Քարտուղար
Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Ընկերութիւն

Վերջերս լոյս տեսաւ Հայ Աւետա-
րանական Եկեղեցւոյ երկարամեայ 
վեթերան հովիւ՝ Վեր. Դոկտ. Վահան 
Թութիկեանի 46րդ երկլեզուեան 
գիրքը «Ever Onward/Օն Յառաջ 
վերտառութեամբ:
Հայ Աւետարանական եկեղեցիի 
պաշտամունքներուն մէջ կարեւոր 
տեղ կը գրաւէ ժողովուրդին 
մասնակցութիւնը՝ մասնաւորա-
բար երգեցողութեան մէջ, որպէս 
Աստուծոյ փառաբանութեան մէկ 
կարեւոր բաժինը։ Այս հոգեւոր 
երգերը կը սկսիս սորվիլ երբ կը 
յաճախես Կիրակնօրեայ Դպրոց, 
Պատանեաց, Ջանից, եւ եկեղեցի։ Այս 
երգերէն է «Օն փրկչին զինուորներ, 
օն յառաջ դէպի մարտ», որ եթէ մէկ 
կողմէ կը ստեղծէ զինուորական բայց 
նաեւ խանդավառ մթնոլորտ։ 
Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան կը 
պատկանի հայ Աւետարանական 
եկեղեցիի ձեռնադրեալ հովիւներու 
խումբին, որ «զինուորագրուած» են 
«Փրկչին զինուոր» գումարտակին։ 
Ան՝ երկար տարիներու վրայ երկա-
րած եւ առանց դոյզն իսկ յոգնութեան 
եւ յուսահատութեան նշաններ տալու, 
կը տգնի նոյն Փրկչին համար զինուոր 
եղած ըլլալու տեսլականին։ 
Արդի՞ւնքը։ Բազմաբեղուն եկեղե-
ցական, հովուական, կրթական, 
գրական եւ ազգային ծառայութիւն։ 
Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան 
այսօր կը հրատարակէ իր 46-րդ 
հատորը՝ «Օն Յառաջ» խորագրով։ 
Ան գիրքին նախաբանին մէջ այսպէս 
կը գրէ. «Կեանքը պայքար մըն է 
ծնունդէն մինչեւ մահ։ Առաջին իսկ 
օրէն երբ մարդ կը ծնի, ան պէտք է 
մեծնայ եւ զարգանայ։ Ապա թէ ոչ 
եթէ ետդարձ ընէ պիտի մահանայ 
յաւիտենականօրէն»։ 
Եթէ գիրքը երկլեզու է՝ անգլերէն 
երեսուն եւ հայերէն՝ տասներեք 
յօդուածներով, բոլորը կը խթանեն 
մեզ ապրելու «այս կեանքը այնպէս 
մը որ կրնաս ստեղծագործական 
ձեւով առընչուիլ կեանքի բոլոր 
մարտահրաւէրներու նկատմամբ»։ 
Եւ «ստեղծագործականը» Վեր. 
Թութիկեանի համար «մարտի» 
կեանք ապրիլն է՝ առանց յուսա-
հատելու եւ միշտ «Օն Յառաջ»։ 
Ի՞նչ է այս «մարտը», որուն համար 
Վեր. Թութիկեան իր կեանքով եւ 
յորդորով միշտ ալ կը դրուատէ անոր 

համար եւ կը բարձրաձայնէ. «Օն 
Յառաջ»։ Մարտը՝ հոմանիշային 
եւ բացատրական բառին հասկա-
ցողութեան մէջէն պէտք է 
ներկայացնել, որպէս պատերազմ։ 
Պատերազմը այս պարագային 
քանդելու համար չէ այլ շինելու։ Եւ 
շինելը կեանք է, որ Վեր. Թութիկեան 
կը յստակացնէ այսպէս. «Ուր ամէն 
օր կը հնձես մօտիկ յարաբերութիւն 
մը Քրիստոսի հետ եւ որուն միջոցաւ 
նաեւ յատուկ իրագործում մը կ՚ընես 
ուրիշին»։ 
Անգլերէն յօդուածները կ՚ընդգրկեն 
քրիստոնէական, աստուածաբա-
նական եւ աստուածաշնչական 
պատգամներ, որոնք խորքային 
են եւ իրապաշտ մօտեցումով կը 
լիցքաւորէն մարդուն «յաջող 
օրուան» մը կեանքը կերտելու 
իրականութիւնը։ Վեր. Թութիկեան կը 
հաւատայ Աստուածաշունչին, «որուն 
սերտողութիւնը պիտի արմատացնէ 
մեր յարաբերութիւնը Յիսուս 
Քրիստոսի հետ»։ Աստուածաշունչին 
մէջէն Վեր. Թութիկեան կը քակէ այս 
նոյն «յաջող օրուան» մը ապրելու 
կեանքի գիտելիքները։ «Քրիստոսի 
համար տեղ շինել» յօդուածին մէջ 
Վեր. Թութիկեան կը կը գրէ. «Մարդը 
պէտք է վերակազմակերպէ իր 
կեանքը»։ Այս վերակազմակերպելուն 
մէջ կայ Քրիստոսի յարութեան 
«ճշմարտութիւնը»։ Ճշմարտութիւնը 
այն է, թէ յարութիւնը «խրախճանք» 
է, ուր մարդ «իւրաքանչիւր 
պատեհութեան մը մէջէն կրնայ 
յաղթանակ ապահովել իր կեանքին 
համար»։ Այս յաղթանակը կուգայ 
երբ «մարդը կրնայ անդրադառնալ 
թէ մեղաւոր է եւ թէ պէտք ունի 
ներումի, որ կրնայ ստանալ երբ կը 
խոստովանի իր վիճակը եւ ներում 
խնդրէ»։ 
Այս ներումէն ետք կը շինուի նոր 
մարդը իր նոր կեանքով։ Հոս 
դիպուկ է Վեր. Թութիկեանի 
ակնարկը. «Մարդուն ազատու-
թիւնը անձնական ցանկութեան մը 
արդիւնքը չէ այլ կը ստանայ երբ 
կրնայ ձերբազատուի իր կեանքի 
ծանրաբեռնուածութիւններէն»։ 
Այստեղ Վեր. Թութիկեան կը 
յաջողի գծել մարդուն կեանքին 
համար «ճամբու քարտէս» մը. 
«Աստուած չի խոստանար առագ 
յաղթանակ մը մարդուն կեանքին 

համար։ Ան կը խոստանայ թէ մարդ 
երբ Իր ազատութիւնը ընդունի, 
պիտի փրկուի մեղքի եւ մահուան 
ճիրաններէն»։ Այս ճամբու քարտէսը 
կրնայ իրականանալ եւ աւելիով 
ծաղկիլ, երբ մարդ առանց յոգնելու 
երթայ «Օն Յառաջ»։
Վեր. Թութիկեանի աստուածա-
բանական յօդուածներուն մէջ 
ուշագրաւ է իր պարզ լեզուն եւ 
յստակ բացատրութիւնները։ Իր 
տեսակէտները խճողուած չեն, 
այլ ունին հատ-հատ եւ թուային 
բաժանմունքներ, ուր ընթերցողը 
կը հետեւի իր մտքին եւ նիւթին 
զարգացումին եւ կ՚ընկալէ յօդուա-
ծին պատգամը իր անձնական 
կեանքին համար։ Վեր. Թութիկեան 
քրիստոնեայ անհատը կը դնէ 
աշխարհին մէջ եւ ցոյց կուտայ, թէ 
ան ինչպէս պէտք է ապրի իր կեանքը՝ 
մեկնելով աստուածաշնչական 
հիմքերուն մէջէն։ Ան կը գիտակցի. 
«Քրիստոնեային լաւագոյն վկա-
յութիւնը իր Աստուածաբանական 
տեսութիւններու մէջ չէ եւ ոչ ալ 
իր խօսքին։ Այլ իր անձնական 
յարաբերութիւնը եւ ապրող կեանքը 
Քրիստոսի հետ»։ 
Վեր. Թութիկեան իր յօդուածներուն 
մէջէն կը կերտէ այս անձական 
յարաբերութեան փորձառութիւնը 
մարդուն եւ Քրիստոսի միջեւ։ Այս 
փորձառութիւնը նաեւ «մեզ կը 
յիշեցնէ, թէ քրիստոնէութիւնը մեզմէ 
կը խնդրէ, թէ կեանքի մէջ պէտք է 
առնել արկածախնդրական քայլեր, 
որպէսզի կարելի ըլլայ յաջողցնել եւ 
իրագործել բացարձակ Արժէքը»։ Եւ 
բացարձակ Արժէքնը Քրիստոս է։ Իսկ 
արկածախնդրութիւնը Խաչն է. «Եթէ 
մէկ կողմէ Քրիստոսի խաչը, բայց 
իւրաքանչիւր Քրիստոսի հետեւորդ 
հրաւիրուած է այս նոյն խաչը կրել 
ինք իր անձին համար»։ 
Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան 
մինչեւ այսօր կը շարունակէ կրել այս 
խաչը։ Բայց ան նոյնպէս կը քաջալերէ, 
կը խրատէ եւ կը յորդորէ մեզ բոլորս, 
որպէսզի առանց յուսահատելու 
մենք ալ կրենք Քրիստոսի խաչը։ 
Որովհետեւ այս խաչն է, որ կը շնորհէ 
յաջող օրուան մը կեանքը։ 
Վեր. Թութիկեան հայ մարդն է ու 
ազգային ինքնութեամբ տոգորուած 
կղերականը։ Բայց ինչպէս չըլլար, երբ 
ան ծնած է Քէսապ՝ հայութեան մէկ 
ամուր եւ տոկուն միջնաբերդին մէջ։ 
Ան Քէսապի մէջ ստացած է հոգեւոր 
եւ ազգային դրոշմ եւ դիմագիծ, որ 
մինչեւ օրս կ՚երթայ «Օն Յառաջ»։ 
Ան Քրիստոսի եւ հայ ժողովուրդին 
զինուորագրեալն է, որուն համար 
«անցեալը, ներկան ու ապագան 
անզանցառելի իրողութիւններ են»։ 
Ան ջատագովն է, որ մարդը իր 
մէջ ամբարէ «հաւասարակշռուա-
ծութիւն եւ գիտակցութիւն», 
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Գրախօսական
Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան 
Լոյս Կ’ընծայէ իր 46րդ Հատորը

Յոյս, երազ, իտէալ եւ տեսիլք։ «Օն 
Յառաջ դէպի մարտ»՝ իրագործելու 
համար վաղուան օրուան լաւագոյն 
տեսլականը։
Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան 
Հայաստանեայց Աւետարանական 
եկեղեցւոյ հովիւ է։ Ան կը գիտակցի 
իր պատկանած եկեղեցիին եւ անոր 
Աւանդին։ Ան մէկ կողմէ կ՚ակնարկէ 
եկեղեցիին անցեալի պատմութեան. 
«Աւետարանի սկզբունքներու վրայ 
խարսխուած եկեղեցի մըն էր», 
բայց նոյնպէս կը խօսի եկեղեցիին 
գործունէութիւններուն մասին մինչեւ 
այսօր ուր «իր վաստակով եւ իր 
հոգեւոր, մշակութային, մարդա-
սիրական, կրթական եւ ընկերային 
ներդրումով մեծապէս սատարած է 
հայ ազգային վերելքին»։ 
Վեր. Թութիկեան կը նայի վաղուան 
օրուան եւ կ՚ուզէ տեսնել հայ 
Աւետարանական եկեղեցին Յուլիս 

1, 2022-ին իր 176րդ ամեակին 
առթիւ։ Ան կ՚ըսէ. «Որպէս աւետա-
րանականներ մոռնալու չենք, 
որ մենք հին ժառանգութեան մը 
նոր ժառանգորդներն ենք։ Հարց 
տալու ենք մենք մեզի, թէ ինչպէս 
կը վարուինք այդ թանկագին 
ժառանգութեան հետ։ Ինչ տեսակ 
ժառանգորդներ ենք»։ 
Հին ժառանգութեան մը նոր ժառան-
գորդները։ Այս հաւասարապէս 
իրական է, եթէ մարդուն բայց նաեւ 
հայ մարդուն համար եւ առանց 
խտրութեան։ Մարդը ներառեալ 
հայը կը ժառանգէ իր պատմութենէն 
ազգային Արժէքները եւ կանչուած է 
զանոնք պահելու եւ կերտելու։ 
Վեր. Թութիկեանի «Օն Յառաջ» 
գիրքը մէկ լաւագոյն վկայութիւնն է 
պահելու, կերտելու ու զարգացնե-
լու համար այս ժառանգութիւնը։ 
Մարդուն եւ  իւրաքանչիւր հայ 
մարդուն ժառանգութիւնը։ Այս 

ժառանգութիւնը կը կերտենք երբ 
կը մնանք հաւատարիմ «փրկչին 
զինուոր» ըլլալու գրաւականին։ 
Փրկչին հայ զինուորը, որ կ՚երթայ 
«Յառաջ» դէպի մարտի մը, որ կը 
շինէ եւ կը պահէ ժառանգութիւնը։
Ժառանգութիւնը շինելու եւ պահելու 
համար պէտք է միաբանութիւն։ Այս 
գիրքին վերջին յօդուածը «Իրարու 
հետ համերաշխ ապրելու արուեստը» 
պիտի յանդգնիմ ըսելու, թէ միացնող 
օղակն է գիրքին յօդուածներուն 
ամբողջական բովանդակութեան՝ 
անգլերէն թէ հայերէն բաժիննե-
րուն։  Յօդուածը ունի եզրափակիչ 
պատգամ մը, ուր կ՚ամփոփուի Վեր. 
Թութիկեանի աստուածաբանա-
կան, քրիստոնէական եւ ազգային 
գաղափարախօսութիւններու հիմքը։ 
«Մարդոցմէ ակնկալուածը միա-
ձայնութիւն եւ միօրինակութիւն 
չէ, այլ միաբանութիւն Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի միջոցաւ՝ ի հեճուկս 
մարդոց զանազանութեանց ու 
տարբերութիւններուն»։ Միա-
բանութիւնը կը յաջողի երբ 
ընդունինք եւ յարգենք  Ուրիշին 
տարբերութիւնները։ Միաբանու-
թեամբ է, որ հաւաքական կեանքը 

յառաջխաղացք կ՚արձանագրէ։ 
Հեղինակը կը հաւատէ ու կը 
յորդորէ այս միաբանութիւնը, որպէս 
մարդկային կեանքի յաջողութեան 
գրաւական։ 
Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան 
յոգնիլ չի գիտցող եւ յոգնիլ չի ճանչցող 
փրկչին զինուորն է։ Զինուորը որ 
գնաց, կ՚երթայ եւ հաւատացած եմ, 
թէ պիտի շարունակէ երթալ դէպի 
մարտ՝ «Օն Յառաջ»։ 
Ուժ, կորով եւ արեւշատութիւն 
մեր սիրելի պատուելիին։ Անոր 
կեանքը, առաջնորդութիւնը եւ 
ուսուցմունքը եթէ ինծի անձնապէս 
բայց նաեւ շատերու համար եղաւ 
օրհնութիւն։ Թող որ այս տողերը 
նաեւ ըլլան երախտագիտական եւ 
շնորհակալական խօսք Վեր. Դոկտ. 
Վահան Թութիկեանի նուիրական 
կեանքին եւ գործունէութեան։
Կեանք մը եւ գործունէութիւն մը, որ 
ունին մէկ տեսլական։ 
«Օն Յառաջ դէպի մարտ»։ 
Քրիստոսի, Անոր եկեղեցիին եւ 
հայ ժողովուրդին համար՝ արժէքի 
կեանքի ժառանգութիւնը պահելու 
եւ շինելու հրամայականով։

Դիմադրողականութիւնը Զօրացնելը 
Կարեւոր՝ Ցուրտ Եղանակին

Առողջ ապրելաձեւը տարուան 
ցուրտ եղանակին կրնայ նպաստել 
դիմադրողականութեան: Բայց ճիշդ 
ի՞նչ պէտք է ընել ատոր համար: Այս 
մասին իրենց կարծիքը յայտնած են 
ամերիկացի սննդաբանները։
«Հաւասարակշռուած սննդականոնը՝ 
չափաւորութեան եւ այլազանու-
թեան շեշտադրումով, յաջողու-
թեան բանալին է: Սննդականոնին 
մէջ պտուղներու, բանջարեղէնի, 
ամբողջահատիկներու, օգտակար 
ճարպերու, խոտաբոյսերու եւ 
համեմներու ներառումը օրկա-
նիզմը կ՛ապահովէ սննդանիւթերով, 
որոնք անհրաժեշտ են բորբոքային 
զարգացման ընթացքին դէմ պայքա-
րելու համար»,- ըսած է սննդաբան 
Քրիսթեն Քարլին:
Անոր խօսքով, կը յանձնարարուի 
սննդականոնին մէջ աւելի պտուղ-
ներ եւ բանջարեղէն աւելցնել, իսկ 
ուտելիքներ պատրաստելու ժամա-
նակ աւելի կանաչեղէն, բնական 
համեմներ եւ հիւթեր (օրինակ՝ 
լեմոն) օգտագործել: Այս ուտելիքները 
կ՛ընդլայնեն «ֆայթօքիմիական» այն 
նիւթերու խտութիւնը, որոնք կ՛օգնեն 
պայքարելու բորբոքումներու դէմ եւ 
միեւնոյն ժամանակ կը բարելաւեն 
ուտելիքին համը՝ առանց մեծ քանա-
կութեամբ աղ աւելցնելու։
Բժիշկ-սննդաբան Քիթ-Թոմաս 

Թոքաբորբոքում Կրնա՞յ Զարգանալ 
«Օմիքրոն»ով Վարակուելու Պարագային
Օմիքրոնի տարբերակով վարակումի 
պարագային թոքաբորբոքումը կրնայ 
աւելի արագ զարգանալ, քան միւս 
տարբերակներու պարագային: Նման 
կարծիք  յայտնած է վարակաբան 
Ալեքսանտր Սեմիոնով:
Անոր խօսքով՝ նոր տարբերակով 
վարակուելու պարագային, մարդու 
մօտ քանի մը օրերու ընթացքին 
կրնայ թոքաբորբոքում զարգանալ։ 
Համավարակի նախորդ հանգրուան-
ներուն մէջ, երբ քորոնա ժահրի այլ 
տարբերակներով վարակում տեղի 
կ՛ունենար, վարակուելէն ետք մինչեւ 
թոքաբորբոքումի սկիզբը կը տեւէր 
10-11 օր։ Հիմա անիկա նուազած է՝ 
մօտաւորապէս 3-5 օր։
Ըստ մասնագէտին՝ ժահրի նոր 
տարբերակի` թոքերու «էփիթել»ի 
հետ փոխազդելու կարողութիւնը 

կատարելագործուած է: Այդ 
կ՛արտօնէ ժահրին «աւելի արագ 
իջնելու թոքեր»՝ հրահրելով անոնց 
բորբոքումը։
Թոքաբորբոքումը կրնայ ունենալ 
հետեւեալ ախտանիշները.
• խորխով հազ, արեան հետքերով,
• տաքութիւն, սարսուռ,
• կրծքավանդակի ցաւ, որ կը 
սաստկանայ խորունկ շնչելու, հազի 
ժամանակ,
• յոգնածութիւն, թուլութեան զգացում,
• հեւոց, շնչահեղձութիւն:
Բնականէն ցած մարմնի ջերմաստի-
ճանը նոյնպէս կրնայ թոքաբորբոքու-
մի հաւանական նշան ըլլալ, երբեմն` 
սիրտ խառնուքը: Տարեց մարդոց մօտ 
թոքաբորբոքումը կրնայ դրսեւորուիլ 
ապակողմնորոշմամբ:

 afhil.com

Այոոպ կը յանձնարարէ կանոնաւոր 
ձեւով կանաչ թէյ խմել, որովհետեւ 
հարուստ է «հակաօքսիտանթ»ներով 
եւ «քաթեխին»ներով, որոնք կը ճնշեն 
մարմնի բջիջներ ներթափանցելու 
«կրիփ»ի եւ սուր շնչառական ժահրե-
րու ունակութիւնը:
Մասնագէտը կը յանձնարարէ նաեւ 
փոքր մութ գոյնի տուրմ (բաղադրու-
թեան մէջ պէտք է առնուազն 70% 
քաքաոյի հատիկներ ըլլան) ուտել, որ 
հակաբորբոքային ազդեցութիւն ունի 
«ֆլավանոլ»ներու պարունակութեան 
շնորհիւ, որոնք դրական ձեւով կ՛ազդեն 
արիւնատար անօթներու պատերու 
առաձգականութեան վրայ եւ կը 
նպաստեն արեան շրջանառութեան 
բնականացման։
Ըստ սննդաբան Էմի Կորինին, 
յունական ընկոյզը նաեւ կ՛օգնէ 
բարձրացնելու դիմադրողակա-
նութիւնը: Ընկուզեղէնը հարուստ 
է ճարպերով, վիթամիններով եւ 
հանքանիւթերով եւ կը պաշտպանէ 
նեարդային համակարգը գերլարուա-
ծութենէն ու կը բարելաւէ արեան 
շրջանառութիւնը։
Մասնագէտին խօսքով, դիմադրո-
ղականութիւնը բարձրացնող ուտե-
լիքներու ցանկին մէջ կարելի է աւելցնել 
նաեւ սուրճը, որովհետեւ անիկա 
հարուստ է «հակաօքսիտանթ»ներով։ 
Սակայն մասնագէտը չի յանձնարա-

րեր չափէն աւելի օգտագործել սուրճը։
Սննդաբան Անժելա Հոուլին իր 
կարգին նշած է, որ քրքումին վառ գոյն 
եւ համ տուող քրքումինը նոյնպէս 
յայտնի է օրկանիզմին վրայ իր 
հակաբորբոքային ազդեցութեամբ։ 
Մասնագէտը կը յանձնարարէ ուտե-
լիքներ պատրաստելու համար 
իսկական հնդկական քրքում ձեռք 
ձգել եւ փնտռել այնպիսին, որուն մէջ 
կարելի եղած չափով քիչ լրացուցիչ 

բաղադրիչներ ըլլան:
Eat This, Not That! թերթի փորձա-
գիտական խորհուրդի անդամ Լորէն 
Մանակեր իր կարգին յանձնարարած 
է օգտակար ուտելիքներու ցանկին 
մէջ նարինջի բնական հիւթ աւելցնել։ 
Անոր խօսքով՝ նախաճաշին մէկ 
գաւաթ թարմ նարինջի հիւթը 
կ՛օգնէ պայքարելու օրկանիզմին 
մէջ բորբոքային զարգացման 
գործընթացներու դէմ։
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Երեսուն Տարի Վերջ Յոյսերու Վերանկախացումէն եւ Տարի Մը 
Վերջ Յոյսեր Փլուզած Պարտութենէն

Երբեմն պարտուիլ: Տիրապետուիլ երբեք:
Ալֆրէտ տը Վինեի, ֆրանսացի բանաստեղծ, ԺԹ. դար

           

Թագաժահրի պարտադիր 
ներկայութեան հետ 
հաշտուեցանք: Ժամանա-

կին հետ քայլ պահելով, թութա-
կաբար կրկնեցինք «Քովիտ», 
«կորանավիրուս»: Այլեւս լրա-
տուամիջոցներու ամէն օր 
հաղորդած մահերու թիւերը 
դարձած են բնական: Չենք 
ցնցուիր: Կը լսենք, այդքա՛ն: Գտնուինք Հայաստան, թէ՝ այլ երկինքներու տակ:
2020 թուականի հայ-ատրպէյճանական պատերազմն ալ, իր զոհերով եւ 
այլ կորուստներով, կը դիտենք որպէս ի միջի այլոց իրադարձութիւն մը, 
կարծէք հազարաւոր մահերը, հաշմանդամները, Արցախի 75%ի կորուստը, 
Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքներէն ներս անարգել կրկնուող 
թուրք-ազերի ոտնձգութիւնները եւ զինուորներու հատիկ հատիկ մահերը 
(սպանութիւնները) ճանապարհային վթարներու արժէքով կը յիշուին, եւ 
կեանքը կը շարունակուի:
Պատերազմ կորսնցուցինք, պարտուեցանք: Նախայարձակին գործած 
չարիքը եւ անոր հետեւանքով մեր կորուստները կարծէք արձանագրած ենք 
նպարավաճառի շահ-վնասի տոմարին մէջ: Դեռ կորուստներ պիտի ունենանք 
«գրաւոր թէ բանաւոր պայմանաւորուածութիւններու» հետեւանքով, 
այսինքն՝ պիտի ընդունինք յաղթականի տիքթաթներու գործադրութեամբ՝ 
տիրապետուիլ:
Ո՛չ միայն տիրապետուիլ:
Հայաստանի «Իրաւունք» թերթի 14/12/2021 համարի կայքի էջին վրայ 
գտնուող Գէորգ Գէորգեանի յօդուածի խորագիրն էր. «Ազդակ Անկարայից, 
Դուք, հայերդ, 1915 թուականի թրքական սուրի վրայ մնացած միսի 
մնացորդներ էք, ձեզ վերջնականապէս պէտք է ոչնչացնել: Ռեճէպ Էրտողան»:
Թշնամիին միտումը յստակ է: Պղտորութիւն են մեր թափահարումները, 
միամտութիւնները, սիրողականի քաղաքական խաղերը: Պարզ չէ՞, որ 
թշնամին կը հետապնդէ մեր պարտութենէն եւ տիրապետութենէն անդին 
նայող նպատակ: Առանց աչքի կապանքներու կարդալ Էրտողանի խօսքը, 
որ մեր պարտութեան վերջակէտը ըլլալու կոչուած է: Մեր վերջակէտը:
Ինչ որ ալ ըլլան այսօրուն եւ վաղուան իրաւ-կեղծ խոստումները եւ մեր 
դիմագրաւած դառն իրականութիւնները, անոնք հանգրուանային են:
Մանրիկ փառասիրութիւնները մոռնալով, կրկին եւ կրկին պէտք է կարդալ 
ֆրանսացի բանաստեղծին խիտ խօսքը: Ան մտածելու եւ հասկնալու պէտք 
է մղէ հայ քաղաքական գործիչները, բոլոր հայերը, անոնք ուր ալ գտնուին, 
որ պարտութենէն ետք տիրապետուիլ վերջնական փլուզում է:
Այսօ՛ր, մեր 3+10 միլիոնը Ալֆրէտ տը Վինեի բանաստեղծին խօսքին 
անսալով ոտքի պիտի կանգնի, կը կանգնի՞, եւ ըսէ. «Երբեմն պարտուիլ: 
Տիրապետուիլ երբեք»: Կամ ընդունիլ Էրտողանի սուրին վճիռը: 3+10 միլիոնը 
դատարկուա՞ծ է իր ինքնութեան հպարտութենէն, հռոմէացիներու վիրթուսէն, 
խեղդուա՞ծ է համաշխարհայնացման եւ սպառողական քաղաքակրթութեան 
երջանկութեան տիղմին մէջ:
Ճիշդ է, որ իրականութիւնը ցոյց տուաւ, որ առանձին ենք, իրաւ դաշնակից 
չունինք:
Պատմութենէն չսորվեցանք, որ ոչ ոք մեզի համար մէկ փամփուշտ 
պիտի արձակէ: Այս պատճառով ալ յուսախաբութիւնները գումարեցինք, 
անգամ մը նայեցանք ետ կամ առաջ, ուրիշ անգամ ձախ կամ աջ: Եւ 
տեւաբար գտնուեցանք ժամանակակից գրող Փաոլօ  Քոէլհոյի նկարագրած 
կացութեան մէջ. «Աւելի քան անօթութիւնը, ծարաւը, գործազրկութիւնը, սիրոյ 
տառապանքը, պարտութեան յուսահատութիւնը, բոլորէն յոռեգոյնը, զգալ է՝ 
որ ոչ ոք, աշխարհի մէջ բացարձակապէս ոչ ոք, մեզմով կը հետաքրքրուի»:
Բայց ինչո՞ւ կ’ուզենք որ մեզմով հետաքրքրուին, երբ մենք կը հետաքրքրուինք 
միայն մեր եսերով, փառասիրութիւններով, ընչաքաղցութեամբ, միշտ 
եզակի, անոնցմէ վեր բարձրանալով չենք լսած եւ չենք լսեր մեր ճակատագրի 
մեկնաբան բանաստեղծին խօսքը, պատգամը. «Ո՛վ հայ ժողովուրդ, քո միակ 
փրկութիւնը քո հաւաքական ուժի մէջ է»: Թէեւ, բարձրախօսներու առջեւ 
կրկնած ենք եւ կը կրկնենք այդ պատգամը՝ ուրիշներու համար, իսկ մենք 

կը շարունակենք մեր աթոռամարտերը եւ աքլորակռիւները: Մի՛շտ՝ ներսը 
եւ դուրսը:
Եւ չենք փորձած, յաջողելու համար չենք փորձած, 3+10 միլիոնը ՄԷԿի վերա-
ծել, թաղայինէ եւ համայնքայինէ բարձրանալ ԱԶԳի, չենք ունեցած վեհութիւն՝ 
իրաւ արժէքներու գնահատումով ազգի առաջնորդութիւն ստեղծելու, 
տրուած ենք զիրար խծբծելու խաղին, եւ որքան պզտիկ եղած ենք, այնքան 
աւելի սիրած ենք այդ խծբծանքի խաղը, հուսկ հասնելու համար անհաշտելի 
մերժումներու: Հետեւանքը այն եղած է, որ նաւապետը ծով նետած ենք եւ 
մի ոմն նաւազ կանգնեցուցած ղեկին առջեւ: Միշտ՝ ներսը եւ դուրսը:
Այսօր թրքական նուագով թարանթելլա պիտի պարենք:
Ո՞ր հրաշքով, Ս. Հոգիի ո՞ր միջամտութեամբ, Թուրքիան հարիւր 
ութսուն աստիճանի դիմաշրջում կ’ունենայ այսօր եւ Հայաստանի հետ 
բարիդրացիական յարաբերութիւններու աւետաբեր աղաւնի կը դառնայ: 
Թուրքիան միշտ ժխտած է հայկական ցեղասպանութեան իրականութիւնը: 
Թուրքիոյ հետ յարաբերութիւններ մշակելէ առաջ, տարրական ողջմտութիւնը 
պիտի թելադրէր, որ մենք մեզի հարց տայինք, թէ ի՞նչ կը թաքցնէ այս 
դիմաշրջումը: Եւ ինչո՞ւ առանց նուազագոյն ապահովութեան, առանց 
անթացուպի, կը մտնենք խաղի մը մէջ, որուն օրէնքները մենք չենք մշակած, 
որոնց ալֆան եւ օմեկան մեզի ծանօթ չեն: Անոնք թրքական ուղղակի կամ 
անուղղակի տիքթաթներ են: Թեր կամ դէմ ըլլալէ առաջ, պէտք է գիտնանք 
թէ ո՞ւր կ’երթանք, աւելի ճիշդ՝ ո՞ւր կ’ուզեն տանիլ մեր պարտուած-ընկճուած 
ղեկավարութիւնը, եւ անոր խարխափումներուն յանձնուած հետեւող 
ժողովուրդը:
Թուրք-ազերի միացեալ ճակատը այնքա՜ն տկարացուցած է Հայաստանը, որ 
հիմա դիւանագիտական յարաբերութիւններ ստեղծելով, ճանապարհները 
բանալով, տնտեսական բարելաւման յոյս ներշնչելով, ժողովուրդին պիտի 
մոռցնել տայ կորուստներու դառնութիւնը, զայն առաջնորդելով մեր 
դարու յատուկ լաւ ապրելու իրաւունքի եւ յոյսի ճամբաներով, որպէսզի 
Արեւելահայաստան կոչուած հողակտորն ալ մտնէ համաթրքական  
առեւտրատնտեսական խաղին մէջ, ուր Հայաստանը ժամանակ մը մանր 
դերակատար պիտի ըլլայ, ամբողջովին կուլ երթալէ առաջ:
Հայաստան քանի մը անգամ խօսուեցաւ եւ գրուեցաւ վիլայէթ ըլլալու վտանգի 
մասին: Ինչպէ՞ս կ’իրականանայ այդ ընթացքը: Թուրք-ազերի աքցանին 
մէջ բռնուած, տնտեսական եւ հաղորդակցական յարաբերութիւննե-
րու զարգացումը, փոքր քայլերով ներխուժման հնարաւորութիւն պիտի 
ստեղծէ, թուրքեր եւ ազերիներ պիտի գան Հայաստան, համրանքի ճնշումը, 
գումարուած անմիջականօրէն տեսանելի եւ «ցանկալի» տնտեսական ճնշման 
վրայ, նոր կացութիւն պիտի ստեղծէ: Հետեւանքնե՞րը՝ ինչ կը վերաբերի 
ազգի, հայրենիքի, պետութեան: Կամաւոր կոյրերը չեն տեսներ պարզուող 
իրականութիւնները:
Ճիշդ է: Պարտուելով յաղթել միամիտներուն խօսող բաժակաճառ է:
Մեր ժողովուրդը, ներսը եւ դուրսը, վերականգնում իրականացնելու 
յանդգնութեամբ եւ յանձնառութեամբ, պէտք է ըսէ, որ իշխանութիւնները, 
ղեկավարութիւնները, էսթէպլիշմընթները պարտուեցան, բայց ո՛չ ժողովուրդը 
ինք: Այս կ’ըլլայ ճահճացումէ դուրս գալու միտող յեղափոխութեամբ:
Պարտութիւնը վերջնական կ’ըլլայ, եթէ զանգուածները մնան ընդարմացման 
վիճակի մէջ:
Զանգուածներու վերականգնումի յեղափոխութեան առաջնորդող խօսքը 
պիտի ըսէ հոգեհարազատ մտաւորականութիւնը, որ թութակաբան չէ, որ 
չէ բանտուած հին կամ նոր էսթէպլիշմընթներու ցանցին մէջ:
Այսօր պահն է խփելու մեխի գլխուն, փոխանակ մեխի գլխուն ինչպէ՞ս, ե՞րբ, 
խփելու վերլուծումներ ընելով զանգուած քնացնելու:
Մեր ժողովուրդը իր ճակատագրին տիրութիւն ընելով, պիտի ըսէ՞ որ ինք 
չէ պարտուած եւ նուիրուի ճշմարիտ ՄԷԿՈՒԹԻՒՆ եւ ՄԻԱՍՆՈՒԹԻՒՆ 
ստեղծելու:
Ողջախոհութիւնը կ’ըսէ, որ ՄԷԿՈՒԹԻՒՆ եւ ՄԻԱՍՆՈՒԹԻՒՆ ստեղծելու 
եւ վերականգնում իրականացնելու անկարող եւ անատակ եղած են 
էսթէպլիշմընթները, ուրիշներ այդ պիտի չընեն մեր փոխարէն:
Ո՛չ թէ ափարաչիքները, դիւանակալները, կրկին եւ կրկին պէտք է ըսել, որ 
պէտք է լսել հոգեհարազատ մտաւորականութիւնը, որ ազգի գոյատեւման 
երաշխաւորն է, պատգամողը: Իսկ արժանաւորները լսել եւ անոնց հետեւիլ՝ 
յեղափոխութեան, վերականգնումի եւ պարտութիւնը մերժելու հերոսութեան 
սկիզբն է:
Որպէս հիմնական սկզբունք պէտք է յայտարարել, որ իշխանութիւնները 
պարտուած են, ո՛չ ժողովուրդը, եւ մտնել գոյապայքարի ասպարէզ:
Ի հարկին՝ ընել tabula rasa, բանիւ եւ գործով, որպէսզի տոկանք եւ մեծնանք:
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ՅՈՎՀԱՆՆԷս ԱՅՒԱԶՈՎՍՔԻ
(1817-1900)
«Փոթորիկ»

ՄՇԱԿՈՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑՈÚՑ

Երեկ տխուր, այսօր ուրախ,
Ալիքի պէս ծափ եմ տալիս,
Երեկ՝ դէպի անյայտութիւն,
Այսօր դէպի ափ եմ գալիս:
 
Լուռ ժպտում եմ փոքր ու մեծին
Կամ ծիծաղում խենթի նման,
Ինձ բաշխում եմ աւազներին
Անապատի գետի նման:
 
Ինձ բաշխում եմ անմնացորդ,
Իմ ժպիտներն ո՞ւր են տանում,-
Ծիծաղիս մէջ ամեն անցորդ
Յոգնած հոգին է լուանում:
 
Վաղը երբ որ մշուշ լինի,
Եւ արցունքներ ծնուեն ցաւից,
Գուցէ մէկը փոքրիկ մի կայծ
Ետ բերի ինձ իմ ծիծաղից:

ՌԱԶՄԻԿ ԴԱՒՈՅԱՆ

182021
ԴºԿՏºՄԲºՐ
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«Հաշուի առնելով, որ՝
1. «Իմ քայլը» դաշինքը 2018 թուականի 
Սեպտեմբերին կայացած ընտրութիւնների 
արդիւնքում ձեւաւորել է քաղաքային իշխանու-
թիւն՝ դրանից բխող միասնական քաղաքական 
եւ գործառնական պատասխանատուութեամբ;
2. Հայկ Մարութեանը քաղաքապետ է ընտրուել 
2018 թուականի Սեպտեմբերին կայացած ընտրու-
թիւններին «Իմ քայլը» դաշինքի օգտին քուէարկած 
քաղաքացիների մէկ յեղափոխական մանտաթի 
արդիւնքում;
3. Հայկ Մարութեանը, որը վերոնշեալ 
ընտրութիւններին մասնակցել էր որպէս ՔՊ 
կուսակցութեան թեկնածու եւ «Իմ քայլը» 
դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին համար, 
2020 թուականի Դեկտեմբերին, իր դիմումի 
համաձայն, լքել է ՔՊ կուսակցութիւնը եւ «Իմ 
քայլը» դաշինքը եւ դրանից յետոյ ծաւալուած ու 
Հայաստանի ժողովրդավարութեան համար որոշիչ 
քաղաքական իրադարձութիւնների ժամանակ 
իր գործողութիւններով վերահաստատել է իր՝ 
ՔՊ կուսակցութեան եւ «Իմ քայլը» դաշինքի հետ 
որեւէ քաղաքական պատասխանատուութիւն 
չկիսելու որոշումը;
4. Հայկ Մարութեանը բաւարար արդիւնաւէ-
տութեամբ չի իրականացրել եւ չի իրականացնում 
«Իմ քայլը» դաշինքի՝ Երեւանի քաղաքացիների 
առաջ ստանձնած եւ նախընտրական ծրագրով 

ամրագրուած պարտաւորութիւնները;
5. Հայկ Մարութեանը բաւարար չափով չի իրա-
կանացրել եւ չի իրականացնում Երեւանի քաղա-
քապետարանից համակարգային կոռուպցիայի 
վերացման կարեւորագոյն առաքելութիւնը;
6. Դաշինքը երեւանցիների առաջ ստանձնած իր 
պարտաւորութիւնները եւ մանտաթը չի կարող 
իրագործել մի իրավիճակում, երբ քաղաքա-
պետը խզել է կապը աւագանու քաղաքական 
մեծամասնութեան՝ «Իմ քայլը» դաշինքի հետ:
«Իմ քայլը» խմբակցութիւնը նախաձեռնել է 
քաղաքապետ Հայկ Մարութեանին անվստա-
հութիւն յայտնելու գործընթաց: Երեւանի քաղա-
քապետի պաշտօնում Դաշինքն առաջադրում 
է գործող առաջին փոխքաղաքապետ Հրաչեայ 
Սարգսեանի թեկնածութիւնը:
Հայկ Մարութեանին շնորհակալութիւն ենք 
յայտնում համատեղ աշխատանքի համար եւ յաջո-
ղութիւն ենք մաղթում նրան իր նոր քաղաքական 
հանգրուանում»։
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Մարութեան-Փաշինեան Քաղաքական Ապահարզան

Հայ-թրքական Յարաբերութիւններու Կարգաւորման Գործընթացին 
Մէջ Ազրպէյճանը Անուղղակիօրէն Միշտ Պիտի Ըլլայ. Չաւուշօղլու
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Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ 
Չաւուշօղլուն որոշ մանրամասնութիւններ բացա-
յայտած է հայ-թրքական յարաբերութիւններու 
կարգաւորման գործընթացին վերաբերեալ: Այս 
մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ վկա-
յակոչելով Sabah-ը։
Չաւուշօղլուն մասնաւորապէս ըսած է. 
«Հայաստանի հետ փոխադարձաբար յատուկ 
ներկայացուցիչ նշանակելէ ետք՝ անոնք ուղիղ 

կապ կ՝ունենան, կը համաձայնեցնեն, թէ ուր 
եւ ինչպէս պիտի հանդիպին: Ճիշդ չէ նախօրօք 
ըսել, թէ ինչ պիտի խօսին ներկայացուցիչները, 
սակայն առաջնահերթութիւնները կարելի է որո-
շակիացնել: Այնուհետեւ աշխատանք պիտի 
տարուի ճանապարհային քարտէզի վրայ»:
Թուրք նախարարը յայտնած է, որ Ազրպէյճանը 
միշտ անուղղակի կերպով պիտի ըլլայ այդ 
գործընթացին մէջ:
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անոր տակ պատրաստուած 
Մսուրին մէջ զետեղելու համար 
խորհրդանիշը Մարդացած 
Աստուծոյն: Արարողութեան առի-
թով Սուրբ Ծննդեան ուղերձներ 
արտասանեցին ուսուցիչներ, 
հնչեցին հոգեւոր երգեր` խմբավա-
րութեամբ պարոն Մանուէլ 
Քէշիշեանի:

Մեսրոպեանի մէջ կայացած 
հոգեւոր բնոյթի բոլոր ձեռնարկնե-
րը ղեկավարեց վարժարանի 
հոգեւոր տեսուչ Արժ. Տէր Ռաֆֆի 
քահանայ Յովհաննէսեան, 
գործակցութեամբ Հայր Խաչիկ 
Գույումճեանի եւ օգնական 
վարդապետներուն, կրօնի դասա-
տու տիկին Սալբի Քէշիշեանի, 
բաժիններու պատասխանա-
տուներուն եւ ուսուցիչներու: 
Ձեռնարկներու կազմակերպման  
իր աշխոյժ մասնակցութիւնը 
բերաւ Ծնողական յանձնախումբը, 
որ կազմակերպեց տօնական 
պազարը: Ի վերջոյ, տօնական 
միջավայր եւ մթնոլորտ ստեղծե-
լուն ուղղուած Մեսրոպեանի 
տնօրէնութեան ջանքերն ու 
տրամադրած միջոցները կատա-
րելապէս արդարացուցին իրենք 
զիրենք` վարժարանի ընտանիքի 
մեծ թէ փոքր բոլոր անդամներուն 
հաղորդելով Սուրբ Ծննդեան 
խորհուրդը ներկայացնող ուրա-
խութեան, յոյսի, սիրոյ եւ հաւատքի 
լիարժէք ապրումներ:
 Տեղեկատուական գրասենեակ

Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան 
Բարձրագոյն Վարժարանի

Սուրբ տօներուն ընդառաջ եւ 
նախքան կանխահաս արձա-
կուրդներուն սկսիլը, 13-16 
Դեկտեմբերին, Հայ կաթողիկէ 
Մեսրոպեան բարձրագոյն 
վարժարանի մեծ ընտանիքը` 
աշակերտներով, ուսուցիչներով 
եւ ծնողներով, մասնակիցը 
դարձաւ երկար շարք մը ձեռնարկ-
ներու, որոնք յագեցած էին 
ուրախութեան, յոյսի, սիրոյ եւ 
հաւատքի ապրումներով զորս 
Մեծ Աւետիսը կը պարգեւէ բոլոր 
քրիստոնեաներուն:

Մանկամսուրի եւ մանկապարտէ-
զի մեր փոքրիկներուն համար 
այդ օրերը եղան ժամանակը 
Սուրբ Ծննդեան թեմաներով 
աշխատանքներ կատարելու, երգեր 
սորվելու, գիտելիքներ ձեռք բերելու 
եւ անշուշտ Կաղանդ պապայի 
այցով եւ բերած նուէրներով 
ուրախանալու: Այս տարի եւս 
օրինակելի բծախնդրութեամբ 
պատրաստուած էր մանկա-
պարտէզի “Կենդանի Մսուրը”, 
որուն ներկայ եղան մեծաթիւ 
ծնողներ` իրենց քաջալերանքով 

ամրապնդելու համար հաւատքը 
մեր փոքրիկներուն մէջ:

Սուրբ Ծննդեան պատարագները, 
որոնք կայացան առանձնաբար 
նախակրթարանի եւ երկրորդա-
կանի աշակերտներուն համար, 
յատկանշուեցաւ աշակերտներու 
աշխոյժ մասնակցութեամբ: Սուրբ 
Փրկիչ եկեղեցւոյ Ժողովրդա-
պետութեան հոգեւորա-
կանները ստեղծեցին աղօթքի 
միասնականութեան մթնոլորտ, 
աշակերտներ եւ ուսուցիչներ 
արտասանեցին յաւուր պատշա-
ճի դիտաւորութիւններ, կատա-
րուեցան գոհաբանական 
աղօթքներ: Նոյն օրերուն տեղի 
ունեցած էին աշակերտներու 
խոստովանանքն ու մկրտութեան 
վերահաստատման խոստումի 
արարողութիւնը, որ արդէն 
դարձած է աւանդական՝ Մեսրո-
պեան վարժարանին մէջ:
Խոստումի արարողութեան 
մասնակցեցան 8-րդ դասարանի 
աշակերտները: Արարողութիւնը  
կատարեց Մեսրոպեանի հոգեւոր 
տեսուչ Արժ. Տէր Ռաֆֆի քահանայ 
Յովհաննէսեան: Ան այս առիթով 
դիտել տուաւ, որ արարողութեան 
բուն իմաստը կը կայանայ անոր 
մէջ, որ աշակերտները իրենց 
ազատ կամքով կը վաւերացնեն 
քրիստոնեայի իրենց մկրտութիւնը 
եւ գիտակից քայլով կ՛ամրապնդեն 
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իրենց սէրը՝ Յիսուս Քրիստոսին 
հետ: Տէր Ռաֆֆի իր խօսքին 
մէջ շեշտեց անհրաժեշտութիւնը 
ընտանեկան սրբութեան եւ 
անկեղծ յարաբերութիւններուն 
պահպանման, որոնք էական 
նշանակութիւն ունին հայ 
քրիստոնեայի կեանքին մէջ, 
ուր տիրական պէտք է մնան 
փոխադարձ հանդուրժողութիւնը 
եւ ներողամտութիւնը, յատկապէս 
ներկայ դժուարին պայմաններուն 
մէջ: Աշակերտները, իրենց հերթին 
կատարեցին անհատական եւ 
հաւաքական աղօթքներ՝ օրուան 
խորհուրդին համաձայն, հուսկ, 
ստորագրութեամբ վաւերացնե-
լով իրենց խոստումը՝ ճշմարիտ 
քրիստոնեաներ դառնալու վերա-
բերեալ:

Դարձեալ տարիներու աւանդու-
թեան համաձայն, Մեսրոպեանի 
մէջ  կատարուեցաւ Յիսուս 
Մանուկի Մսուր փոխադրու-
թեան արարողութիւնը. Տէր 
Ռաֆֆիի առաջնորդութեամբ եւ 
ընկերակցութեամբ Սուրբ Փրկիչ 
եկեղեցւոյ ժողովրդապետու-
թեան հոգեւորական հայրերուն, 
թափօրը ուղղուեցաւ դէպի 
Մեսրոպեանի շրջափակի 
կեդրոնը գտնուող տօնածառը, 

Լիբանանահայ Դպրոց

Սուրբ Տօներուն Ընդառաջ՝
Յոյսի, Ուրախութեան եւ Աղօթքի Օրեր 

Մեսրոպեանի Մէջ


