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 Երեմիա Մարգարէին վերոգրեալ խօսքերը 
իւրացնելով է որ Վեր. Դանիէլ Սահակեան 
իր երիտասարդ տարիքին ընդառաջեց Տէրոջ 
կոչին, որովհետեւ իր աչքերուն առջեւ իբր 
կենդանի օրինակ ունէր բացառիկ Աստուծոյ 
ծառայ մը – իր իսկ հայրը՝ Վեր. Վահան 
Սահակեանը: 

 Ներկայիս, երբ մեր Միութեան մէջ 
հազուագիւտ են հովուական կոչում ստա-
ցողները, եւ հոգեւոր, մշակութային թէ 
ընկերային պայմանները ամէն կողմէ 
անկայուն կը դարձնեն հովուական պաշտօնը, 
Վեր. Դանիէլ Սահակեանի անձն ու 
վկայութիւնը կը հանդիսանան մեծ ներշնչման 
աղբիւր եւ օրինակ՝ պտղաբեր եւ անսայթաք 
քրիստոնէական կեանք մը ապրելու համար:

 Անշուշտ մենք չենք ուզեր անձ մը 
փառաւորել։ Պատուելին կատարեալ մարդ մը 
չէր, եւ յաճախ կը յիշեցնէր այս իրողութիւնը։ 
Կ’ապրէր իր քրիստոնէական հաւատքը 
ու կը ծառայէր Տէրոջ, մեր բոլորին պէս 
ունենալով սահմանափակումներ, տկարու-
թիւններ եւ անկատարութիւններ: Բայց 
ուղղամիտ, պարկեշտ եւ աննենգ էր: Բարձր ու 
սուրբգրական պատկերացում ունէր Աստուծոյ 
ծառայի մը ինքնութեան մասին: Զայն 
սորվեցուց իր ամբողջ կեանքի ընթացքին, ու 
ջանաց ապրիլ:

 իր հեղինակած գիրքին մէջ, որուն 
խորագիրն է «Եթէ հաւատաս, Աստուծոյ 
փառքը պիտի տեսնես», ան կը բացատրէ թէ 
իրեն համար ի՛նչ կը նշանակէ համայնքի մը 
հովիւը ըլլալ։ Կը գրէ թէ վերջինը Տէրոջմէն 
կանչուած պէտք է ըլլայ, եւ յօժարելու է որ 
Տէրը զինք կրթէ, ձեւաւորէ իր ամբողջ կեանքի 
ընթացքին։ Աստուած կ’օրհնէ այն հովիւը որ 
խոնարհ սրտով կը ծառայէ Իրեն։

 Վեր. Դանիել Սահակեանի կեանքին 
նշանաբանը Պօղոս Առաքեալի յորդորն 
էր. «Ինծի՛ նմանող եղէք, ինչպէս ես ալ՝ 
Քրիստոսի» – Ա. Կորն. 11. 1։ Ես զինք 
ճանչցայ 15 տարեկանիս՝ Լա Ֆոնթանէլի 

ճամբարին մէջ: Սիրով եւ իմաստութեամբ 
ընկերակցեցաւ ինծի՝ հոգեւոր կեանքիս 
բոլոր հանգրուաններուն մէջ։ Մինչեւ իր 
կարճ կեանքին վախճանը, ինծի համար եղաւ 
երէց եղբայր մը, բարեացակամ եւ ուշադիր 
սրտակից մը՝ օրինակելի խոնարհութեամբ 
ու նուիրուածութեամբ։ Սրբութիւնը կը 
հետապնդէր, եւ անընդհատ ծարաւի էր Ս. 
Հոգւոյն խոստացած առատ կեանքին՝ իր 
պտուղներով ու պարգեւներով։

 Իմ սերունդիս պատկանող հովիւներուն 
համար ան հանդիսացաւ միակ կապը մեր 
երէց հովիւներուն,– որոնք իրարու ետեւէ 
հանգստեան կը կոչուէին,– եւ անոնց յաջորդող 
երիտասարդներուն միջեւ:

 Այս տարի՝ իր մահուան 30-ամեակն է։ Տէրը 
տնօրինեց որ մեր Միութեան համաժողովը 
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յատկացուի մեր եկեղեցիներու քննութեան ու 
գնահատանքին։ Օգտագործենք այս գեղեցիկ 
զուգադիպութիւնը, կրկին ու կրկին կարդալով 
Վեր. Դանիել Սահակեանի գիրքին ընտիր 
էջերը՝ լսող հոգիով եւ աղօթքով: Անոնք 
կրնան ուղղութիւն տալ մեր համազգային 
թէ տեղական աշխատանքային խումբերու 
խորհրդածութիւններուն։

 Վեր. Դանիէլը անկաշկանդ սէր կը տածէր 
Քրիստոսի հանդէպ. այդ սիրով եւ ամբողջ 
սրտով կը ծառայէր Աստուծոյ, յատկապէս 
Ֆրանսահայ Աւետ. Եկեղեցիներուն մէջ։ 
Ասոնց վրայ կը գուրգուրար, ու մեզի կը մնայ 
այսօր հետեւիլ իր օրինակին:

 Տարինե՜ր առաջ կանխատեսած էր 
մերօրեայ կարիքները.– հոգեւոր արթ-
նութիւն՝ անձնական թէ համայնքային, 
հայապահպանում, սերունդներու համա-
գործակցութիւն, երիտասարդութեան մաս-

նակցութիւն եկեղեցիներու կեանքին, Քրիս-
տոսի աւետարանի գործնականացում 
ընկերային բարեգործական, մարդասիրական 
ու մշակութային մարզերէն ներս, աւետա-
րանչութիւն հայերու եւ օտարներու մօտ:

 30 տարի ետք, մենք կը մնանք որբերը Տէրոջ 
այս բացառիկ ծառային։ Կ’օրհնենք զԱստուած 
զինք մեզի պարգեւած ըլլալուն համար, 
ու կ’ուզենք շարունակել մեր աղօթքները 
երիցուհի Մարգրիտին ու հարազատներուն 
համար: 

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

YmCAEåAcAq

CAqAÑâIiaAcAq

 âN#ç AÖävíBb DBçV, XvíÖBívçN# fvFVrJçP nBçHvê, Jí fBtäJêv#íç, nVBêv#íç Jí LöçBêv#íç 
DBLvídrJçP DvXvç Brvrê, vç BtZBçfV nNÅ dP FvçbJr áBÖr BçHBçvíRJBr Jí ZBjBj 
FvpBdêvíRJBr:

 ôFrN# âN#ç DvXvçV#r, vçzNÖLV ÖvçáVr ñví dBnòH dBäBçJX nJç öçJçví nBçHdBpVr dJBròVr 
nNÅ, vç XJêvír N JçdVíjrJçvá ví bBrç äBFrBzrJçvá: 

 CB#ê BxòJçP nBçHvê, vçzNÖLV Brvrò dBçvjBrBr äJÖrJX ñví ïçdBçBç XvpÖH, Jí 
dBçvjBrBr fBÖdrBX vç ltnBçVä BçHBçvíRVírr ví ZBjBjvíRVírP ñví dBnòVH dBäBçnBr 
nNÅ N: 

 ñví dBnòH ÖNç N, DBçvpBdBr FJçBFvpr öçNròP nBçHvê BtZBçfVr nNÅ, vçnN HvíçÖ$ 
dçrBp ÖdVLD BÉrJX BrHvírHP BäJXvíRJBrê, DÉrvíRJBrê Jí nvXvçvíRJBrê: 

 Gv#í JÖ BjDVíçP nBçHví DBçvpBdBr fBrlBçVr, Gv#í JÖ FJçBFvpr FçBíBdBrP nBçHví 
nBçHdBprvíRJBr: Gv#í nJç WvpÖr JÖ, nJç ïçdvíRJBr ovpÖP, Jí ZBjBjvíRJBr 
rBíBfBrFVÖäP: 

ÜAKEMq A.
cBRvjVdvÖ AnJrBpr eBpvê

âM#å, ñuë cAmñG ÑMå M



Gv#íò, nBnVdrJç ÖJíBLFJÖä, dvçBòBnBd víçvíBdBr,
mBFBjBRJBp BpäJçvá ví bBnJçvá hVírJjNr,
Gv#íò Nò nVBpr nJç BLFVr áJçÅVr nBpçJçr VçBdBr:

eçBtBLöç V#rx dvçvá, nVrxJí BïJçr BpÖ öäBç
gJL dP zBfN HJÉ dBrFvír$ BíJçBbNr BfBívç,
Ií V!rx JçBd hJç ÖçäNr dví äBp BçVír ntäBáBÉ
Apr ÖJçvírHVr$ Lvç brBò, Jí fBp êJjVr HBçBívç:

AçHNr dnBZò XBrÅòVr äBd hJç fvFVr bv#á N rVçfBb,
uíç pvpÖJçví, JçBLV Jí FBrhJçví DváBrHBd
AÉBFBÖärJç ÖvíLvíJêBr, JçD ïvRvçVdr vçväBê
Ií víç rBpVX áJçÖäVr$ dP ÖBçÖBïVò B#X fVnBd...:

cvçÖrêvíêBb BnNr DBr, nöç BçêvíròrJçr VÖd ÅJçnVr$
Gvíò dP ïBçVò rvç dJBròVr HvjHvÅJXNr XvíÉ ví nvírÅ,
cBçbJÖ HJÉ nVtä ÖJíJÉvír$ VrdBbrJçví tBçBrVr,
Ií vírdPrHVç$ fJbòJçvír BrBzBäVr nBfBtvírx:

mBpçJ!ç ïBçRBn ölBZV, fBçÖ ví RvÉBr BrfBtVí,
eVnB nVrBd, dVÖBòBjê, ZvíêJçví nNÅ êçäBfBç,
mVtä ïBÉò äBXvá AÖävíbvp$ Hvíò dP nBrNò êBpF ví äVí
ÑJí öçJçví áBÖäBdVr rvpr DBçBd RJXr BrÖzBÉ...:

EvíêN BçJíP dBrBrx áJçÅVr LBídV nP HJÉ vjÅ$
gJç BíJçBd FvpvíRJBr d’PXXBp Xv#pÖ ví ZrHvíRVír,
CBpê DvXvçV!r fBnBç Hvíò$ ÖVçä ví Fvçvá Nò BnDvjÅ, 
Ií Brv!ít N nJjçV zNÖ rdBçxBFJj hJç XJLvír:

Gvíò fBpçJrVòr Nò tBçTvír, nNp-nNd FBíBÉ dJrHBrV,
qJçdBpV «Övíä JçBLNr» BxòJçrVH ïBd JçD d’BrêrVò$
Gvíò d’BzçVò Xvd BnNr TBn ntäBçRvír dJBròNr BrêJBXV
mJç ÖBçJçvír, nJç ÅvíçVr Jí nJç XvíÖrVr DBêBÉVd:

ÑBdBpr VrxJ!ç xJr DBZVç hJç fNò FXZvír BXJfJç,
U!rx ÖçDBzVjb tòJjBrò, òBrV! DBçòJç òBçvíòBrH,
uçvrê HNn Hvíò dP nrBò nVtä Brvjvò zBfBdrJç
mJç ävfnBpVr Xv!pÖ ZjlVr, VnBÖävíRJBr frBíBrH:

mVBd DBê HvíÉr PräBrV$ HvíÉr N TBnvír fBpdBdBr,
uíç dP fBÖrVò fJí V fJí, bBçBí$ ZvírdV, nvnJçví,
uí dP fBrNò JçdVíjBb$ öçvíBr fBêV hJç XvínBr
eBp fBíBäòV BrpBäBd FBrhBrBdVr rJäJXví...:

CBçV!, DBçV! fBp nBpçJç, BfB# d’VprBrò hJç BÉÅJí,
ôçfrJêN#ò nJL ÖçäBFVr hJç VÖd hJÉòvá RBÉBnvj,
uç xnBçV dNÖ lBnDvír BÖäj ví fBíBäò nJç áJçJí,
Ií hJLV äBrò$ hJç nBfvíBr$ fBp BtZBçfNr Bï nP fvj...: 

 mvítJj UsYAq

CAqAÑâIiaAcAq

Gu#ëñ, mAmUcqIå ÑIëAKEIÑâ...
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AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

 AçHNr pVÖvír öçJç Brêfç NVr oVÖvíÖV 
FJçJLnBrNr pBçvíRVír BÉrJXNr V áJç: 
U!rx fBnDJçvíRJBnD Jí V!rx pvpÖvá 
XV$ áJçrBävírVr nNÅ V nV fBíBòvíBb 
BtBdJçärJçP dP ÖzBÖNVr ÜBçHBzJäVr 
ZvÖävínVr dBäBçnBr: ÑBdBpr BpH 
pVÖvír JçdBç öçJçví PrRBêòVr$ rvpr 
BtBdJçärJçvír dJBròJçP JrRBçdvíBb NVr 
fBXBbBròV$ äBlBçVr zBtäörJBrJçvír 
dvjnN: oBpärV NVr Brvrò VDçJí qBLváçJêV 
oVÖvíÖV DBçJdBnrJçP: SvjvávíçHP dP 
rBpNç Brvrê áçBp dBÖdBbBnävíRJBnD, 
XBí FVärBXvá vç Brvrò áÖäBfJXV nBçHVd 
xNVr, vçváfJäJí oVÖvíÖV BtBdJçäBb NVr: 

 CBpê BtBdJçärJçP dP nrBpVr fBÖäBä 
VçJrê fBíBäòVr áçBp, fBdBÉBd VçJrê 
BÉÅJí HçvíBb ZvxPrHvärJçvír: AfB# 
pVÖvír öçJçP fBÖBb NVr VçJrê BíBçäVr, 
fvFVrJçvír nNÅ ÖäJjbJXvá BprzVÖV 
ZBrHBáBÉvíRVír$ vç BrFBn nP JíÖ zVäV 
fBÖäBäNç RN áÖäBfBDBç VçJrê pBçvíêJBX 
ÜBçHBzJäP ZvÖäBêvíBb mJÖVBr Nç:

 áAtBdJçärJçP fBnvLvíBb NVr vç 
TvjvávíçHP xNç lBrxêBb Jí xNç fJäJíBb 
Arvç, fBdBÉBd JçJò äBçVrJçví PrRBêòVr 

dBäBçBb DTtdvíRVírrJçvír.– dvpçJçví 
BxòJçP dP äJÖrNVr, ZvíXJçví BdBrÅrJçP 
dP XÖNVr, BrHBnBXvpbrJçP dP òBXNVr: ApÖ 
DvXvçP ïBÖäJç xNV?r vç oVÖvíÖ DBêBÉVd 
LöçvíRJBr äNç nNdr Nç, BtZBçf JdBb$ 
rvçvFJXví nBçHví fVíBrH nBçnVrr ví 
fvFVr: «IÖ JdBp vçzNÖLV dJBrò vírJrBr, 
Jí BÉBíJ#X vírJrBr», PÖBb Nç Ar:

 Ií BfB# pVÖvír öçJçví XçvínVr, dBrvíZ 
BÉBíöävír, ÑvíçD evFVr dví FBç dçBdN 
XJLvírJçví dJçzBçBròvá$ fBrFxJXví 
áJçrBäBr nNÅ fBíBòvíBb BtBdJçärJçvír 
áçBp: cví FBç ïvZJXví LBrvrò: cví FBç 
pVtJêrJXví Bpr BnNrP$ Vrx vç ÜBçHBzJäP 
ÖvçáJêvíêBb Nç ví dBäBçBb: cví FBç fVnP 
HrJXví rvç PrdJçBdêvíRJBr nP$ JdJjJêVVr, 
vçví pBçdVr äBd DrBdvj BnNr vò zVäV 
HBÉrBç BrHBnP pBçvíêJBX îçdxVr fvFJívç 
nBçnVrVr:

 WÖJrò RN nJç fBpçJçP VrxzN#Ö JçFBb 
Jr ÑvíçD evFVVr FBXvíÖäVr HNzòr ví Brvç 
VnBÖäP.

 «ÜJçNr jçdvíBb AjBírVr nJbBhBpr 
frxVírvá VÅBí$ XvpÖV ïBpXvír rnBrvíRJBnD, 

euEIEAWuëÑâ
(ováf. SG. 25-31, Evçbò C. 1-21)
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fçBLVrJê BrdVLJXV BtBdJçärJçP, nVrx 
Brvrò ÖvíçD áJçrBäBr nNÅ dP rÖäNVr»:

 «ArrVíRBdBr Jí BròrrJXV AjBírVr, vç 
dP òrrN AÖävíbvp ZvçfvíçHP, LBpr eöçnNr 
ÖäBrBXvá dP zBänN BfBívç ví JçdçvçH 
FBXvíÖäVr nBÖVr, Lvç òBçvLJêVr DvXvçP»:

 «ôçfrvíRVír PXXBp DBçhvíròrJçví nNÅ 
ÑvíçD evFVVr, vç eöçnNr d#JXXN, vçvá 
BÉBòJBXrJçP BrnBfBdBr DBTBdNr PnzJêVr 
Jí JçdVçP JçdVrò JXXJXví fçBíVçJêVr:»

 u?á N BpÖ ÑvíçD evFVr: qvçvFvj, 
LöçBêrvj Jí AÖävíBbvçHVVr fBíB-
äBêvjrJçP V nV DJçvj MvíRVírr N Ar: 
eBpç AÖävíbvp Jí uçHV AÖävíbvp fJä 
dP dBLnN ÑvíçD IççvçHvíRVírP: Ar dP 
ÖçDBFvçbN dBÉvíêvíBbòP rvçBdBLn 
tNròVr$ HBçhrJXvá LBpr ävír AÖävíbvp: 
c#PräçN Vç zBtäörJBr BnDvZVr nNÅNr$ 
dvxJXvá LBpr fváVí, vç fBíBäBêJBXrJçP 
BÖävíBbBfBlvp lBnDví BÉBÅrvçHN:

 u?á N BpÖ ÑvíçD evFVr: oVÖvíÖ îçdxVr 
JçdVrò fBnDBçhvínNr Jäò jçdvíBb ÑvíçD 
IççvçHvíRJBr JççvçH Brhr N Ar, vçví 
FBXvíÖäP ZvÖäBêvíBb Nç rvpr Vròr 
nJb ÜBçHBzJäNr: Ar dví FBç oVÖvíÖV 
nBçnrBívç DBêBdBpvíRJBnD ÖäJjbvíBb 
zBçBzP XJêrJXví: Ar dví FBç áBZdvä 
fvFVrJçP LVrJXví Jí LBrvrò zBäçBÖäJXví 
pBÉBÅVdBp zBäJçBLnVr: Ií pJä Bprví$ 
JdJjJêVr zVäV XJêvíNç Arvç pBíVäJrBdBr 
rJçdBpvíRJBnD, vç zVäV LFBêvíNç Bpr 
DvXvçNr$ vçvrò VDç BrHBnrJç oVÖvíÖV 
fvFJívç nBçnrVr, V nV zVäV FBpVr 
zBtäJXví Jí ïBÉBDBrJXví ÖäJjbvj ví 
ÖVçvj BçBçVx AÖävíBbP:

 AfB# BpÖzN#Ö, oVÖvíÖV pBçvíRJrNr pVÖvír 
öç Jäò, Arvç BtBdJçärJçP fBíBòvíBb Jr 
áJçrBäBr nNÅ. d'BjöRJr ví dP pVtJr nJb 
ÜBçHBzJäVr fJä VçJrê vírJêBb JÉBnJBp 
ïvçhBÉvíRVírrJçP: c'BrHçBHBÉrBr Bpr 
BrnvÉBrBXV äzBívçvíRJBr$ vç Arvç 
ZöÖòP, FvçbP Jí rJçdBpvíRVírP hFBb NVr 
VçJrê áçBp: mBçnrBzNÖ DBêBdBp N Ar, 
nVrx VçJrò dP pVtJr RN vçòB#r äZçBb, 

ÖFBêBb Jí áBZvá XJêvíBb NVr$ BdBrBäJÖ 
PXXBXvá îçdxVr ZBxJXvíRJBr ví nBfvíBr: 
CBpê fVnB BpH DvXvçP VçJrê ÖVçäJçNr 
áJçêvíBb NVr, áBÖrLV VçBçví fJä PXXBXvá, 
VçBçví fBrHNz äBbBb ÖVçvpr zBälBÉBí 
BrrdBçBFçJXV LöçvíRVír nP JdBb Nç XJêrJX 
VçJrê fvFVrJçP:

 Ií BfB# BnNr äBçV JdJjJêVr dP äörN 
FBXvíÖäP ZvÖäBêvíBb ÑvíçD evFVVr$ vç 
dçBdN XJLvírJçví rnBrvíRJBnD fBrFxBb 
Nç BtBdJçärJçvír áçBp: ApH BrrBZPrRBê 
HNzòNr Jäò Brvrò zVäV dvxvíNVr 
BÉBòJBX, BpÖVròr jçdvíBb$ BçBç-BtZBçf 
lBnDvçHJXví Jí cJrBê CBrP òBçvLJXví: 
yBäçBÖä zVäV PXXBpVr äBÉBzJXví, 
fBXBbvíJXví Jí ZBxvíJXví$ VçJrê âNçvÅ rnBr: 
yVäV HBÉrBpVr BÉBòJBX$ V nV fBíBòJXví 
oVÖvíÖV fBíBäBêvjrJçP, vçzNÖLV Brvrò 
JdJjJêVV BçnBärJçP ZçNVr DJççV fvjV 
nNÅ$ LBpr bBjdJêrJXví Jí zäjBívçJXví 
fBnBç:

 mJ#rò Jrò TBÉBrFvçHrJçP trvçfVr$ 
vç ÑvíçD evFVr DBtZJê oVÖvíÖV BtB-
dJçärJçvír: mJ#rò Jrò vç BpÖöç zVäV 
tBçvírBdJrò BÉBòJBXrJçvír ÖdÖBb FvçbP: 
mJ#rò Jrò vç zBçäVrò fvF äBrVX Brvç, 
vçzNÖLV rvç Jí BÉvpF lVíjJç BçhBdN$ V 
ïBvÖ eBpç AÖävíbvp, uçHVr AÖävíbvp 
Jí ÑvíçD evFVr AÖävíbvp: cP LFB?rò 
bBrçvíRVírP DJÉVr vç HçvíBb N nJç 
ädBç víÖJçvír áçBp: uírV?rò fBíBäòr ví 
LöçvíRVírP LBpr dçJXví:

 IdN#ò BpÖöç nJç nBçnVrrJçr ví 
fvFVrJçP HBçhrJrò áJçrBävír: eçBíVçJ#rò 
ÑvíçD evFVr$ DrBdJXví fvr Jí zBçFJíJXví 
Vç rvçvFvj LöçvíRVírP, XJêrJXví nJL Vç 
trvçfrJçvá, ví HBçhrJXví nJL PräçJBX Jí 
fBíBäBçVn BtBdJçärJç$ dBäBçJXví Uç 
FvçbP fvr víç dP dBrxvíVrò:

sBfN A. ñfrp. AWQuëqIAq
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 Ռուսաստանի մէջ տեղի ունեցան 
ֆութպոլի աշխարհի բաժակի մրցումները՝ 
Յուլիս 2018-ին, եւ ի՛նչ խօսք որ ան 
գրաւեց բոլորիս ուշադրութիւնը։ Կար-
ծես տեղ մը կեանքը կանգ առաւ եւ բոլոր 
կեդրոնացումները ուղղուեցան Ռուսաս-
տան՝ ֆիզիքապէս եթէ հնարաւոր էր, 
բայց անպայմանօրէն հեռատեսիլի ետեւ, 
հետեւելու համար մրցումներուն։ Ու երեւի 
այս աշխարհի ախոյեանութիւնը զգլխեց ու 
անցաւ բաւական չափանիշեր, մէկ կողմէ իր 
մարզական-ֆութպոլային խաղի ոճով, բայց 
նաեւ կազմակերպչական աշխատանքով։

 Այն ինչ որ դարձաւ ժողովուրդին 
եւ տեղեկատուութեան աշխարհի 
ուշադրութեան կիզակէտը՝աւարտական 
մրցումը եւ անոր երեւոյթներն էին. մէկ 
կողմէ՝ աւարտական խաղը, յաղթող եւ 
պարտուող խումբերը եւ անոնց բարձր խաղի 
ոճը, իսկ միւս կողմէ՝ երկու նախագահներու 
ներկայութիւնը,՝Ֆրանսայի Էմմանուէլ 
Մաքրոնին եւ Խրուաթիոյ՝ Գոլինտա 
Կրապէր-Քիթարովիչին։ Բայց յատկա-
նշական դարձաւ վերջինը, որ գրաւեց 
մեծամասնութեան գլխաւոր ուշադրու-
թիւնը։ Ըստ մամուլի եւ տեղեկատուութեան 
ցանցերու ուսումնասիրութիւններուն, 
անոր կեցուածքին իւրայատկութիւնը 
գրաւեց «քսան եւ հինգ առ հարիւրի 

համեմատութեամբ աւելի ուշադրութիւն, 
քան այդ օրուան հերոս՝ մարզիկ-
ախոյեաններուն խաղարկութիւնը»։

 Միջին տարիքի Խրուաթիոյ նախա-
գահուհին տենդագին աշխատանք կը տանի 
իր երկրին մէջ՝ ստեղծելու համար արդար 
ու հաւասար համակարգ մը, եւ պայքարելու 
համար կաշառակերութեան դէմ։ Ներկայ 
ժամանակներու աշխարհի քաղաքական ու 
ընկերա-տնտեսական անհաւասար համա-
կարգերը դարձած են մեծ մտահոգութիւն 
ու փորձաքար պետութիւններու եւ ժողո-
վուրդներու համար։ Այս իրավիճակը, 
ըստ տնտեսական ու ընկերաբանական 
վերլուծումներու, դարձած է համաշխարհային 
«տագնապ», որ դուռ կը բանայ բարոյական 
ամէն տեսակի արժէչափերու անկումին եւ 
որուն մէջ կ՚ իյնայ կաշառակերութիւնը...։ 
Խրուաթիոյ նախագահուհին մէկ կողմէ ունի 
մարտահրաւէրներ, բայց նաեւ իր պաշտօնին 
վերաբերեալ աշխատանքային արժէչափեր, 
որոնք կը սկսին իր անձնական կեանքով։

 Գոլինտա կը ստանայ հազար եւ 
հինգ հարիւր ամերիկեան տոլար որպէս 
աշխատավարձ, եւ ունի միայն քանի 
մը խորհրդական՝ իր նախագահական 
ասպարէզին համար։ Ան իրեն համար 
տրամադրուած նախագահական ապարանքը 

«Երբ ընդունեցիք Աստուծոյ խօսքը՝ 
որ մեզմէ լսեցիք, ընդունեցիք զայն ո՛չ 
թէ իբր մարդոց խօսք, հապա ինչ որ 
ան ճշմարտապէս է՝ որպէս Աստուծոյ 
խօսք, եւ ան կը ներգործէ նաեւ ձեր մէջ՝ 

որ կը հաւատաք» - Ա. Թես. 2. 13։

«Ի՞նչ օգուտ ունի, եղբայրներս, եթէ մէկը 
ըսէ թէ հաւատք ունի՝ սակայն գործեր 
չունենայ. միթէ հաւատքը կրնա՞յ փրկել 

զինք» - Յակ. 2. 14։

KmAoWIWU MÄIå

úuëQyuWO, qAYAEAeO Ië... 
Euåaui eAëAâñO
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տուած է Կառավարութեան, որպէսզի օգտա-
գործուի այլ հասութաբեր ձեռնարկներու՝ 
պետութեան եկամուտ ապահովելու միտումով։ 
Ան կը նախընտրէ ապրիլ պարզ յարկաբաժինի 
մը մէջ։ Աւարտական մրցումին ներկայ 
գտնուելու համար Ռուսաստան եկած էր իր 
իսկ անձնական ծախսով, եւ գնած էր օդանաւի 
տոմս մը՝ ոչ առաջին կարգի...։ Մինչեւ անգամ 
իր երկրին դրօշակ-շապիկը հագած էր, 
քաջալերելու իր ազգային խումբը եւ հետե-
ւելու մրցումին՝ ընդհանրապէս ժողովուրդին 
հետ, զիջելով իրեն համար տրամադրուած 
պատուոյ աթոռը՝ խաղավայրի յատուկ 
պատուոյ նստավայրին մէջ։ Գոլինտա՝կ՚’ուզէ 
ցոյց տալ թէ «ժողովուրդին նախագահն» է, 
ինչպէս որ զինք կ’որակեն։

 Բայց այս բոլորին մէջ կայ Գոլինտայի 
հաւատքը։ Ան Կաթողիկէ Եկեղեցիին 
հաւատաւոր անդամն է ու կը վկայէ իր 
հաւատարմութիւնը քրիստոնէական աստուա-
ծաբանութեան եւ անոր արժէքներուն։ Բարձր 
կը գնահատէ «հաւատքին կարեւորութիւնը 
եւ անհրաժեշտութիւնը», որովհետեւ՝ ինչպէս 
ինք կ’ըսէ՝ «կարեւոր է որ մենք ըլլանք 
լաւատես ու դրական, որպէսզի ապրինք 
երկրին եւ ժողովուրդին բարօրութեան 
համար»։ Եւ Գոլինտա վկայեց ու ապրեցաւ 
այս հաւատքը։ Անկախ այն երեւոյթէն որ 
իր երկիրը պարտութիւն կրեց Ֆրանսայի 
դիմաց, նախագահուհին՝ անձրեւին տակ՝ 
ողջագուրուեցաւ իւրաքանչիւր մարզիկի հետ, 
ըլլան անոնք ֆրանսացի թէ խրուաթիացի, 
ժպիտն ու գոհունակութիւնը միշտ վառ 
պահելով։ Ան կ՚ապրէր այդ օրուան երեւոյթին 
յաղթանակ-պարտութիւնը որպէս մարդկային 
արժէք, սիրելու համար մարդը, անոր կեանքը 
եւ հաղորդականութիւնը։ 

 Գոլինտա իր այս հաղորդականութիւնը 
վերածած է քաղաքական կեանքի ծրագրի, 
յառաջ քաշելով իր տեսլականը՝ «սէր երկրին 
ու եկեղեցիին» կարգախօսով։ Եւ այդ օր՝ թէկուզ 
հեռատեսիլի առջեւ նստած, ես ապրեցայ 
«գործող հաւատքի» մէկ լաւ վկայութիւնը...։

 Իսկ հաւատքը՞...։ Ան կու գայ Աստուծոյ 
խօսքէն՝ որ ընդունեցինք (Հռով. 11. 17, Ա. Թես. 
2. 13)։ Զայն ընդունեցինք, որովհետեւ Աստուած 

է անոր հեղինակը։ Ան Իր մասնիկն է ու գրուած 
է Իր Շունչով։ Այս խօսքը կը պարունակէ 
Աստուծոյ շնորհքը՝ մարդուն փրկութեան 
համար, Իր Որդւոյն՝ Յիսուս Քրիստոսի 
միջոցաւ։ 

Եթէ մարդը ընդունի զԱյն, պարտի «կախեալ 
ըլլալու» գիտակցութիւնը ունենալ, քանի 
որ «հաւատք» բառին յունարէն արմատին 
բացատրութիւնը «վստահութիւն» է։ Աստուծմէ 
«կախեալ»՝ըլլալով եւ Անոր «վստահելով»՝ 
մարդը պիտի կարենայ երջանիկ կեանք մը 
ապրիլ։

 Հաւատքին շնորհած այս ոյժովն է որ 
մարդ պիտի կարենայ օգտակար կենցաղ մը 
վարել իր երկրին ու հաւաքականութեան 
մէջ։ Արդարեւ բաւարար չէ եւ ճիշդ ալ չէ որ 
հաւատքին մասին խօսիլ, կամ զգալ, կամ 
մտածել, ու տակաւին… միայն հաւատալ՝ 
հաւատալու՞ սիրոյն։ Վերջապէս՝«ի՞նչ օգուտ 
ունի… թէ հաւատք ունիս սակայն գործեր 
չկան» – Յակ. 2. 14։ Այս հաւատքի արգասիքը 
գործող իրականութիւն է, որ կը մղէ անհատը 
թէ՛ վկայելու, թէ ալ ապրելու զայն՝ իր բոլոր 
ուժականութեամբ։

 Գոլինտա նախագահուհին այս գործող 
հաւատքի վկայութիւնն է որ դրսեւորեց 
աշխարհի առջեւ որպէս դրական ապրող 
իրականութիւն։ Եւ այս րականութիւնը նոյնիսկ 
«պարտութիւնը» վերածեց «յաղթանակի»։

 Ֆութպոլը, նախագահը եւ…գործող 
հաւատքը։ Խաղին առիթով՝ այս «գործող 
հաւատքին» մէկ լաւ ցուցադրութիւնն էր որ 
ապրեցանք։ Հոն «արժէքի կեանքը» յաղթեց։ 
Ու պիտի շարունակէ յաղթել, եթէ անվարան 
վստահինք «Գործող Հաւատքին»…։ 

Gvdä. eçBpç kMyMkIAq
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 Urxv?í nBçHVd víLBb Jr nBÖrBívç 
dJçzvá zBävíJX nBpçJçP, Brvrê ôç nP 
pBädBêrJXvá, ïvZBrBd «arvjBê âör» 
nP dBäBçJXví, fBpç Jí nBpç nVBÖVr 
nJbBçJXví: eBíBrBDBç ïBïBòBb Jr 
tJtäJX nBpçBdBr ÖVçvpr nJbvíRVírP, vç 
BpròB!r LvfvjvíRVírrJçví zBäçBÖä N 
nVtä: sVäBd N RN BnJrNr tBä nB#pçP 
dçrBp ävírP áJçBbJX äBò ölBZV nP$ 
PräBrVòV DvXvç BrHBnrJçvír fBnBç: Ií 
nBÖrBívçBzNÖ fBp BLFV nNÅ FärvíBb Jr 
tBä nP ÖòBrxJXV nBpçJç, vçvrò pBÅvjBb 
Jr BnJrBHTvíBç zBpnBrrJçvír nNÅ VçJrê 

LBíBdrJçvír ïvZBrêJX dJrHBrV fBíBäò 
nP BÉ AÖävíBb, Jí ÖNç BLFVr fBrHNz: 

 yBälBÉrJçP xJr zBdÖVç víçJnr$ 
mBpçJçví ôç nP vírJrBXví: ApÖ áJçÅVr 
äBçVrJçvír, RJçJíÖ fBíBÖBçBdtÉvíRVír 
zBfJXví fBnBç, Jí nBrBíBrH BÉJíäçBdBr 
DBêBpBpä zBälBÉrJçvá$ eBpçJçví ôç 
nPr BX ÖäJjbvíJêBí: CBpê Vrxv?í Br 
xvírV BÉBÅVrVr pBÅvjvíRVírP: uçváfJäJí 
fBpçJçP pBlBZ BnNr DBrN hJÉòJçrVr dP 
òBtJr äBr nNÅ, Jí nBpçJçP tBä BíJXV 
dBçJívç äJj nP dP DÉrJr LBíBdrJçvír 

«yAâuëM# ñuë eAoåG uë 
mAoåG»

«yBävíN# òví fBpçH ví nBpçH...
vçzNÖLV òJLV BjNd PXXBp» – IïJÖ. 6. 2-3:
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fBnBç: uí JçD Brvrò nJbrBr, BíJXV 
ÖNç ví JçBZäBzBçävíRVír dP äBbJr 
VçJrê nöç fBrHNz, vçváfJäJí fBpçP Vç 
zBçäBdBrvíRVírrJçP xN dBäBçBb...:

 Ñ. EVçòP xV LBäJç «LBrvrò$ LvçÖ 
AÖävíBb nVBêvíê», BpÖVròr Bpçr ví dVrP, 
fBpçJçr ví nBpçJçP: âNçP rBZ LvpFP 
ÖäJjbJê. víÖäV drvÅ fBnBç$ BnJrNr 
dBçJívç BrhP Vç BnvíÖVrr N, LBíBdrJçNr 
BÉBÅ, rnBrBzNÖ$ Bpç nBçHvír fBnBç 
Vç dVrP FJçBHBÖ PXXBXví N: uí JRN 
vçHJbrvíRVírP BnvíÖrvíRJBr FXZBívç 
rzBäBdrJçNr nVr dP fBrHVÖBrBp, 
FJçBFvprP xN: AÖävíBb LvpFP fBÖäBäJê 
Bpç Jí drvÅ víçBZvíRJBr fBnBç, vçzNÖLV 
dBçJrBr LVçBç BnDvjÅBêrJX, LVçBç ÖVçJX 
Jí VçBçví PrdJç PXXBX:

 sBä nP dVrJç VçJrê ävírP dP òBrHJr, 
vçváfJäJí BpÖ ltnBçävíRJBr VçBLJd 
xJr: uçòBr BäJr vç LBíBd xvírVr, VçJrê 
BnvíÖVrP nJbBzNÖ dP pBçFJr: UÖd JçD 
nBpç HBÉrBr, Brvç BçTNòP dBçbJÖ dP 

rÖJnBrBp: ApròBr FçBívíBb d'PXXBr 
VçJrê LBíBdvá, vç BnvíÖVrP dP ÖdÖV 
JçdçvçHBdBr äJj DÉrJX, Jí VròLVrò 
BräJÖvíBb dP LFBp: Uç HVnBê BprzVÖV 
nçêBdVê nP dP êêvíV, vç drvÅ BnDvjÅ ÖNçP 
JçJívíRBzNÖ dP ZXN: Ií fvÖ XvíçÅ áäBrF 
nP dBp: uíÖäV dVrJçP zNäò xN nvÉrBr RN 
nBpç PXXBXN BÉBÅ$ dvjBdVê Jr: qnBrBzNÖ$ 
fBpçJçP LBíBdrJçNr FJçVáJç HBÖJXví Jr 
VçJrê dVrP, Brv#ç pBädBêrJXvá BÉBÅVr 
äJjP VçJrê ÖçäVr nNÅ$ AÖävíbnN Jäò: 

 ApTn òrrJ#rò brvjBê Jí LBíBdrJçví 
pBçBDJçvíRVírrJçP$ Avävíbvp YöÖòVr 
XvpÖVr äBd: qBZ zNäò xN nBÉrBrò RN 
föç Jí nöç áÖäBfvíBb HJçJçP äBçDJç 
Jr: âNçvÅP dBnòr N vç fBpçP PXXBp äBr 
FXvíZP, Jí Br BpH HJçP XVvíXV ÖäBrhrJXví 
N: SBnBrBdBdVê HTDBZävíRVírrJçNr 
nNdP Bpr N, vç tBäJç xJr PrHvírVç BpÖ 
äBçDJçvíRVírP: CBLnBRVí dVrJç d'víLJr 
dBn dP ÖäVzvíVr nBçHvír äJjP FçBíJX, 
Jí tBä nP BnvíÖVrrJç BX VçJrê HJçP 
xJr dBäBçJç. «òvíçÅV dävç» Jr äBr nNÅ, 
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ïvZBrBd Brvç FXvíZP PXXBXví: eJäJíBDBç 
BnNr zBäBÖZBrBävívíRVír drvÅ víÖJçvír 
dP bBrçBrBp, Vrx vç vjDJçFvíRVír N, 
nBÖrBívçBDBç LBíBdrJçvír fBnBç: 
uíÖäV, mBpçJçví ôçvíBr BÉRVí, XBíBFvpr 
rvíNçP Lvç BnvíÖVr nP dçrBp PrJX Vç drvÅ, 
äBr nNÅ «FXvíZ» PXXBXr N, xZvíÖBïJXvá Vç 
zBçäBdBrvíRJrNr: 

 KBíBdrJçP zNäò vírVr vç äBr nNÅ 
FXvíZ nP PXXBp, Jí BpH HJçP dBäBçJXví N 
fB#pçP, vçvír fJjVrBdvíRJBr dP dBçöäVr 
Brvrò: ApÖ xV rtBrBdJç RN Br BäJr-BäJr 
FvÉBXví Jí zvÉRdBXví N, BpX ÖVçvá zNäò 
N DBrJêrN Vç BLHJêvíRVírP Jí víjjvíRVír 
äBp Brvrê, ïvZBrBd nBrvídrJçví 
HBÖäVBçBdvíRJBr BnDvjÅ DJÉP Vç drvÅ 
áçBp hFJXví: mBrBíBrH fBíBäBêJBX 
föç zBçäBdBrvíRVírr N Vç LBíBdrJçP 
AÖävíbvp ÖVçvpr ví áBZVr nNÅ nJbêrJX 
Jí PräBrJdBr zBtäBnvíròVr BÉBÅrvçHJX: 
yöjvÖ AÉBòJBX dP FçN. «eBpçJ#ç, hJç 
vçHVrJçP nV# DBçdBêrNò, fBzB LBrvrò 
nJbBêvíêN#ò âNçvÅ áBçTvíRVírvár ví 
ZçBäváP» – IïJÖ. 6. 4: uíÖäV AÖävíbnN 
VnBÖävíRVír ZrHçJXví Jr$ zNäò JjBb 
fBíBÖBçBdtÉvíRVírP zBfJXví fBnBç. 
v#x xBïBLBrê RvpXBäví FärvíJXví Jr, vx 
BX Bpr BÖäVlBr ZVÖä$ vç LBíBdrJçP 
FçFÉvíVr dBn pvíÖBfBäVr: 

 ÜJçÅVr öçJçvír BdrBçdJXvá$ AÉBòJBXP 
dP FçN. «mBçHVd zVäV PXXBr BrhrBÖNç, 
BçbBRBÖNç, BnDBçäBíBr, fzBçä, fBpfvpVx, 
brvjrJçví BrfrBLBrH, BzJçBZä...» – C. 
âVn. 3. 1-2: ApÖzVÖV TBnBrBdrJçví nNÅ 
d’BzçVrò rJçdBpVÖ, òBrV vç JçVäBÖBçHrJç 
dP nJçTJr BnNr fJjVrBdvíRVír ví 
d’BzÖäBnDVr VçJrê brvjBê HNn: AÖävíbvp 
YöÖòP x’PÖJç LBíBdrJçvír. «gJç brvjBê 
frBLBrHJêN#ò nVrxJí vç xBïBfBÖvíRJBr 
öçVrBdBr äBçVòP RJíBdvZNò»: Ií dBn. 
«cçrB#ò Brvrê BrfrBLBrH PXXBX$ JRN dP 
ZvçfVò RN Brvrò tBä ZVÖä Jr, Jí dBn 
dP ÖZBXVr$ BnNrvíçJò áäBrF äJÖrJXvá»...: 
eBzB nVBpr FçvíBb N. «uçHVrJ#ç, hJç 
brvjrJçvír frBLB#rH JjNò âNçvÅnvá...: 
yBävíN# òví fBpçH ví nBpçH» – IïJÖ. 6. 
1-2: A#pÖ N AÖävíbvp dBnòP. víçVt BnNr 

áBçnvírò$ nJjò N Vç BxòJçvír, Jí d'BíçN nJç 
fBjvçHvíRVírP VçJr fJä: cP HBäBzBçäN 
Brvrò$ vç d’BçfBnBçfJr VçJrê brvjòP: 
EçvíBb N. «Apr BxòP vç Vç fBpçP bBjç 
d'PrN Jí Vç nöçP frBLBrHVXP d'BrBçFN, 
hvçJçvír BFÉBírJçP zVäV ïvçJr...»: 
«ArVbJBX PXXBp Br$ vç Vç föçP dBn nöçP 
fBpfvpvíRVír d'PrN» – C. ôçVr. 27. 16, AÉBd. 
30. 17: AÖävíbvp dBnòr N vç LBíBdrJç 
VçJrê brvjrJçvír frBLBrHVr. DBpê v#x 
RN BdBnBp, rJçòrBzNÖ BzÖäBnDJXvá Jí 
ÖzBÖJXvá Bpr öçvíBr$ JçD zVäV dBçJrBr 
Brvrê XvíbP RöRBïJX, fBzB ÖVçBpöTBç 
dJçzvá:

 yöjvÖ AÉBòJBX âVnvRNvÖV dP FçN. 
«IRN nNdP VçJrrJçvír ví nBrBíBrH Vç 
PräBrVòVr fvF xV äBrVç, BrVdB fBíBäòP 
víçBêBb N, Jí BrfBíBäN nPr BX FNt N» 
– A. âVn. 5. 8: AçHBçJí V?rx öFvíä N 
äBçvíBr nNÅ nN#d öç nJç fBpçP dBn nBpçP 
zBävíJX, JRN nrBêBb TBnBrBdP LBrvrò 
BräJÖ PrJrò: u#á vç d’víLN AÖävíbvp 
fBíBrvíRVírr ví öçfrvíRVírP ÖäBrBX, 
zNäò N tçÅBzBäN Vç bJçBêBb brvjòR 
Jí Brvrê fvF äBrV nVrxJí VçJrê áJçÅVr 
tvírxP: uíÖäV nJrò nJL òrrJ#rò AÖävíbvp 
BÉÅJí VDç fBpçJç, nBpçJç Jí LBíBdrJç, 
ví JRN fBçdBívç N$ ïvZJ#rò nJç DÉrBb 
HVçòP, vçzNÖLV Ar dBçJrBp ïBÉBívçvíVX 
rBZ nJç PräBrJdBr dJBròVr, Jí BzB 
JdJjJêVVr nNÅ: «ApÖöç JRN Arvç hBprP 
zVäV XÖNò, hJç ÖçäJçP nV# ZÖäBêrNò»- 
IDç. 4. 7:

ÜJç. GBrVNX 
ÑAeAcIAq



 Անցեալ տարի, 28 Մայիս 2018-ին 
տօնեցինք Հայաստանի Հանրապետութեան 
հիմնադրութեան հարիւրամեակը: 100 
տարի առաջ, պատմական այդ երջանիկ 
օրը, Հայաստան ընդհանուր յաղթանակի 
զգացումով արտայայտեց իր անկախութեան 
որոշումն ու ազատ, անկախ եւ գերիշխան 
ապրելու կամքը:

 28 Մայիս 1918 թուականը Հայաստանի 
Հանրապետութեան ծննդեան թուականն 
է, հրաշքի համազօր թուական մը՝ համայն 
հայ ժողովուրդին համար: Արդարեւ, 
Մայր Հայրենիքի Բագրատունեաց Թագա-
ւորութենէն 873 տարիներ ետք եւ Կիլիկիոյ 
Ռուբինեանց Հարստութենէն 543 տարիներ 
ետք, աստանդական հայութեան համար՝ 
Հայաստանի անկախութիւնը բացառիկ 
հանգրուան մը հանդիսացաւ հայ ժողովուրդի 
պատմութեան մէջ:

 Դիւրին չեղաւ Հայաստանի անկա-
խութեան ծնունդը: Արեւմտահայաստանի 
հայութեան կէսէն աւելին զոհ գացած 
էր Թուրք Ցեղասպանութեան: Մնացած 
կէսն ալ, որպէս թշուառ եւ անօգնական 
գաղթական, օրհասական օրեր կ՚ապրէր: 
Նոյնչափ օրհասական էր կացութիւնը 
Արեւելահայութեան համար: 1917-ի Հոկ-

տեմբեր ամսուն՝ հայութեան պաշտպան 
Ռուսիոյ մէջ սկսաւ Համայնավար 
Յեղափոխութիւնը: Ռուս Համայնավարներ՝ 
Թուրքերուն հետ հաշտութիւն կնքելով 
ստորագրեցին Պրեսթ-Լիթովսքի Դաշնագիրը, 
որուն չորրորդ յօդուածին համաձայն 
Ռուսիա Թուրքիոյ վերադարձուց ամբողջ 
Թրքահայաստանը: Սոյն տխրահռչակ 
դաշնագիրը մեծապէս սատարեց պարտուած 
եւ կազմալուծուած Օսմանեան բանակի 
վերականգնումին: Թուրքերը օգտուելով 
առիթէն յարձակեցան Հայաստանի 
վրայ: Կենաց եւ մահու այդ ճգնաժամին 
հայութիւնը բոլորովին առանձին ձգուած 
էր իր ճակատագրին: Հայերը առանձին 
կռուեցան Թուրքերու դէմ Սարտարապատի, 
Ղարաքիլիսէի եւ Բաշ Ապարանի 
ճակատներուն վրայ: Թշնամին պարտուած 
նահանջեց եւ Հայոց Ազգային Խորհուրդը 
հռչակեց Հայաստանի անկախութիւնը 28 
Մայիս 1918-ին: 

 Երկու տարուան մէջ Սարտարապատը, 
Ղարաքիլիսէն եւ Բաշ Ապարանը կերտող 
հայ ժողովուրդի հայրենասէր ու շինարար 
ոգին մեծ եւ հրաշքի համահաւասար 
յաջողութիւններ արձանագրեց: Հայաստանի 
անկախութեան կերտման առաջին հրաշքէն 
ետք կ'իրականանար երկրորդ հրաշքը 
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– Հայաստանի հողերու եւ պետական 
կառոյցի ընդարձակումն ու զարգացումը: 
28 Մայիս 1918-ին՝ Հայաստանի հողային 
տարածութիւնն էր 12000 քառակուսի 
քիլոմեթր: Մէկ տարի ետք, 28 Մայիս 1919-
ին, Հայաստան տիրացաւ 70000 քառակուսի 
քիլոմեթր տարածութեան: Իսկ համաձայն 
10 Օգոստոս 1920-ին ստորագրուած Սեւրի 
Միջազգային Դաշնագրին, Հայաստանը 
պիտի դառնար 160000 քառակուսի 
քիլոմեթր տարածութեամբ երկիր մը: Այս 
շրջանին Հայաստանի մէջ հիմնուեցան 
դպրոցներ, պետական համալսարան, մաս-
նագիտական դպրոցներ, երաժշտական, 
արուեստագիտական, երկրաբանական 
եւ զինուորական վարժարաններ: Հիմը 
դրուեցաւ նաեւ պետական թանգարանին: 
Ստեղծուեցաւ 12000-ի շուրջ հայկական 
բանակ մը՝ ղեկավարութեամբ փորձառու եւ 
ուսեալ զինուորականներու:

 Մանուկ Հանրապետութեան կեանքը 
դժբախտաբար կարճ եղաւ: Թրքական 
բանակի սպայ մը՝ Մուսթաֆա Քեմալ անունով, 
կազմակերպեց թուրք ազգային շարժում մը 
եւ շուտով վերակազմեց թրքական բանակը: 
Քեմալ դաշնակցեցաւ համայնավար Ռուսիոյ 
հետ: Ապա, Թուրքիա եւ Ռուսիա ճնշում 
բանեցուցին Հայաստանի վրայ եւ հողային 
զիջումներ պահանջեցին: 29 Նոյեմբեր 
1920-ին Հայաստանի Կառավարութիւնը 
ենթարկուեցաւ Համայնավարներու իշխա-
նութեան:

 1920-էն մինչեւ 1991, մեր այսպէս կոչուած 
«Երկրորդ Հանրապետութիւնը», հակառակ 
տիրող բռնապետական վարչակարգին, 
առնուազն պահեց ու մեզի փոխանցեց 28800 
քառակուսի քիլոմեթր տարածութեամբ 
ներկայ Հայաստանը, ուր գիտութիւնն ու 
մշակոյթը կրցան արձանագրել միջազգային 
չափանիշով նուաճումներ: 

 Մօտաւորապէս 70 տարի սովետական 
լուծի ներքեւ գտնուող Հայաստանը իր 
վերանկախութիւնը հռչակեց 21 Սեպտեմբեր 
1991-ին: Ներկայ Հայաստանը հայ ժողո-
վուրդին կու տայ ազգային ինքնութեան 
հպարտութիւն եւ կ'ամրապնդէ աշխարհացրիւ 

հայորդիներու հայրենասիրութեան եւ ազ-
գայնականութեան զգացումը: Սակայն 
վերանկախացած հայրենիքը ներկայիս կը 
դիմակալէ բազմաթիւ եւ բազմերես արտաքին 
ու ներքին մարտահրաւէրներ: Ասոնցմէ 
ոմանք կու գան հայրենի պետութեան կամքէն 
անկախ արտաքին ազդակներէ: Սակայն կան 
նաեւ այլ մարտահրաւէրներ, որոնք կախում 
ունին Հայաստանի ներկայ պետական 
ղեկավարութենէն, ինչպէս արտագաղթի 
հարցը, ապրուստի բարելաւումը, արդար եւ 
անկաշառ վարչակարգ մը ունենալը: 

 Մայիս 28 խորհրդանիշն է մեր ազգային 
երազներուն, իղձերուն եւ յոյսերուն: Ան 
խորհրդանիշն է Հայու ազատատենչ ոգիին: 
Այդ ոգիով է որ բոլոր գիտակից հայեր 
հպարտութեամբ կ'ողջունեն Հայաստանի 
Հանրապետութեան հարիւրամեայ տարե-
դարձը եւ կը միանան, մաղթելով որ մեր 
վերանկախ պետութիւնը վերանորոգ 
հաւատքով եւ նորանոր յանձնառութիւններով 
ընդառաջէ համահայկական կարիքներուն: 
Նաեւ կը մաղթեն որ հակառակ համայն 
մարդկութեան յառաջախաղացքին դէմ 
ցցուող մարտահրաւէրներուն, մեր հայրենի 
Կառավարութիւնը մնայ ժողովուրդին հետ եւ 
ժողովուրդին համար:

 Բոլոր ազգասէր հայորդինեդու աղօթքն 
է նաեւ, որ հայրենաբնակ եւ աշխարհացրիւ 
հայութիւնը միացեալ տեսլականով ու կամքով 
շարունակէ աշխատիլ՝ յանուն հայութեան 
արդար Դատի յաղթանակին եւ Հայաստանի 
ու Արցախի զոյգ հանրապետութիւններու 
յարաճուն հզօրացման եւ բարգաւաճման:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr 
QuëQUcIAq



EåAYôÑAcAq

CAqCIå iC. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2019 QUë 71 ■ 15

 CvXvçÖ FVäJrò RN V#rx zBäBfJêBí 
24 AzçVX 1915-Vr$ c. yvXÖvp nNÅ: ÑBdBpr 
òVxJç äJjJBd Jr hJçDBdBXvívjrJçvír 
BzçvínrJçvír, JçD vÖäVdBrBävír dBr-
xvíJêBr, äBçBFçvíJêBr, DBräBçdvíJêBr, 
rvprVÖd dBçF nP DBZäBívçrJç BLBä 
BçhBdvíJêBr: Uç rvçBFvpr áJçB-
fçBäBçBdvíRJBr nNÅ$ vç 2018-V 
áBZlBrVr XvpÖ äJÖBí, îçvû. Gvdä. 
IçvíBrH e. ñBÖvírV BpÖ áJçÅVrrJçNr 
nNdvír ádBpvíRVírP dP fçBnêrN$ «ApBtV 
CBräP» ZvçBFçvá, nVBTBnBrBd XBpr 
äJjJdvíRVír äBXvá fJjVrBdVr$ âvòR. 
AíJäVÖ qBFFBtJBrV BrhVr ví FçBdBr 
áBÖäBdVr nBÖVr:

 îvZBr qJçBbBdBrV, PrRJçêvjVr dP 
DBêBäçvíVr 1894-Nr nVrxJí 1923 äJívj 
fBpvê tBçvírBdBdBr ÅBçHJçvír Jí 
êJjBÖzBrvíRJBr bçBFçVr nvíR bBXòJçP, 
JíçvzBdBr JçdVçrJçvír fJäBzrHBb 
ÖävçVr rzBäBdrJçr ví mJbr CçVäBrVvp 
ZBjêBb HTrHBd HJçP$ Vç dBpÖJçBdBr 
tBfJçP zBtäzBrJXví fBnBç: AçHNr 
Brvç dBçdBÉvír òBjBòBFNärJçNr nVr 
BÉBrê ZzrJXví ZvÖäváBrBb N. «ArFXVBr 
DBçJdBn xvírV, fBzB nVBpr tBfJç»...:

 âvòR. AíJäVÖ qBFFBtJBrV pBçB-
DJçBDBç dBçl ádBpBFçvíRVírP nNd tvírxvá 
dP dBçHBêvíV: AÉBÅVr FXvíZP dP pBpärN 
RN vçv#rò hJçDBdBXvíJêBr Jí VrxzN#Ö 
äBçvíJêBr vÖäVdBrBävír: oBÅvçHP dP 
rdBçBFçN VçJrê lBnDvçHvíRVírP HNzV 
DBrä (rBí, JçdBRvíjV, dBÉò): IççvçHP 
dP zBänN DBräV dJBròP, víç JçDJnr 
LvíBçlvíRVírrJç äJjV d’vírJrBpVr: 
qvprVÖd rJçòVr dBLnBdJçzvíRVír nP 
pjBêvíBb Nç$ ZBjBj nRrvXvçä nP 

BzBfváJXví fBnBç, vnBrê zBtäörrJç 
áÖäBfJXvá: âBFrBzV öçJç BX BzçJêBr 
DBräBçdJBXrJçP, JçD VçBçví JäJíN BrhJç 
HBävíJXví (Jí BzB$ ÖzBrrvíJXví) fBnBç 
dP jçdvíNVr cJÖBçVB, yvXVÖ, YBçDJçH 
dBn âVFçBrBdJçä: UÖd áJçÅVr FXvíZVr 
nNÅ fJjVrBdP dP zBänN Vç BLBävínV 
zBçBFBrJçP: uíçBZ Nç, vçváfJäJí 
FVäNç RN «BnNr nV áBpçdJBr LVrò HNzV 
dBZBjBr dP äBrNç» JRN DBrä nrBç. 
DBpê nVBTBnBrBd äZvíç$ vç «fvr zVäV 
hFNç B#prxBï DBçJdBnrJç.... äBÉBzBròV 
PrdJçrJç»: 

«AoAsU CAqâO»
âuñQ. AëIâUÑ qAEEAsIAq

Ië mAeAyAåâ AñÑuåIAWqIåO 
eçBäBçBdVx$ IçvíBrH e. ñBÖvírV



16 ■ CAqCIå iC. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2019 QUë 71

âIiIcAEåuëQUëq

 1 Մայիս 2019-ին, անարժանս՝ Տէրոջ 
ողորմութեամբ պաշտօնապէս նշանակուեցաւ 
որպէս Վառնայի եւ Ռուսէի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներու հոգեւոր հովիւ: Անկէ մօտ 
ամիս մը առաջ, Ապրիլ 4-6, Պուլկարիոյ 
Վելիկօ Տրնովօ քաղաքին մէջ տեղի ունեցաւ 
Պուլկարիոյ Մեթոտական Աւետ. Եկեղեցիին 
տարեկան համագումարը, որուն մաս կը 
կազմեն նաեւ Վառնայի եւ Ռուսէի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիները: 

 Պուլկարիոյ Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
Միութեան Ատենապէտ՝ Վեր. Պետրոս 

Ալթունեանի միջնորդութեամբ ու Պուլկարիոյ 
Մեթոտական Աւետ. Եկեղեցիի Գերատեսուչ՝ 
Վեր. Դանիէլ Թոպալսկիի առաջարկով, 
Հովիւներուն ծառայութեան յանձնախումբը 
միաձայնութեամբ իր հաւանութիւնը 
յայտնած էր իմ թեկնածութեանս: Համա-
գումարի ընթացքին, բոլոր հովիւներու 
մասնակցութեամբ՝ գոց նիստի ատեն 
քուէարկութեան դրուած էր այդ առաջարկը եւ 
միաձայնութեամբ ընդունոած:

 Ապրիլ 6-ի առաւօտը, Մեթոտական Աւետ. 
Եկեղեցիին Արեւելեան Եւրոպայի թեմի 

uëåAYAWU Wuëå
yuëWcAåUuo GAsâMq

 ILçBdBêrJXvá$ âvòR. AíJäVÖ qBF-
FBtJBr 1925-Vr dP FçN. «u#x, V Lvíç 
äJjP xJr dçrBç PXXBX BpÖòBr LvfJç nJb 
FBjBïBçV nP fBnBç: qBfBäBdrJçvír 
fvFVrJçP dP ÖBíBÉrVr BLFVr DvXvç 
LBíBdrJçvír áçBp: Arvrê rJçtrxvínP, 
vFJívçvíRVírP BnNr fBpví ÖçäV nNÅ zVäV 
BzçV, JRN nVrxJí VÖd nNd fBäVd fBp 
nrBp BpÖ BzJçBZä BtZBçfVÖ áçBp»:

 eJjVrBdVr FçòvpdVr nNÅ pVtvíBb 
BrhJçvír, áBpçJçvír Jí HNzòJçvír BrbBröR 
UA. HBçví PrRJçêvjVr fBnBç$ fçBäB-
çBdVxP áJê BrFBn BíJXV PrHBçhBd NÅJçví 
nNÅ BnïvïBb N 93 bBröRBFçvíRVírrJç: 
eBävçP BnDvjÅBêvíBb N âvòR. AíJäVÖ 
qBFFBtJBrV dJBròVr, näBívçBdBr 
TBÉBrFvíRJBr Jí fçBzBçBdBFçvíRJBr 
rvíVçvíBb pBíJXJBX 85 NÅJçvá, vçvrê 
PrHfBrvíç RVíP dP fBÖrV 400-V:

 Uç BLFVr dçBb éJjBÖzBrvíRJBr RBòvír 
bBXòJçvír nBÖVr äJjJdvíRJBr dBçöä 
VíçBòBrxVíç fBpvçHVV dP pBrhrBçBçJrò 
îçvû. Gvdä. IçvíBrH e. ñBÖvírVV 
BÉBrhVr fBävçrJçvá fçBäBçBdBb Övpr 
19-çH BtZBäBÖVçvíRVírP: ÑäBrBXví 
fBnBç$ HVnJX fJjVrBdVr.– Yervant H. 
Kassouny, c/o U.A.E.C.N.E., P. O. Box 11-0377, 
Riad El Solh, Beirut 1107-2040, Lebanon - 
yhkassouny@hotmail.com:

AçV QôîuëKYAqIAq
(WVvr)

EåAYôÑAcAq
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առաջնորդը, Պատրիկ Եպս. Շթրայֆ, զիս 
ներկայացուց Համագումարին եւ աղօթքով 
մաղթեց օրհնեալ ծառայութիւն՝ եկեղեցիին 
մէջ, մասնաւորապէս հայութեան շրջանում:

 Սիրելի՛ եղբայրներ,
 Փառք կու տամ Աստուծոյ, որ նորէն 
իր շնորհքին լոյսը ծագեցուց անարժանիս 
վրայ եւ տուաւ ինծի կարելիութիւնը՝ իր 
դաշտին մէջ ծառայելու որպէս հովիւ: Կ'ուզեմ 
մասնաւոր շնորհակալութիւնս յայտնիլ Վեր. 
Պ. Ալթունեանին, որուն առաջնորդութեամբ՝ 
վերջին վեց տարիներուն շարունակեցի իմ 
ծառայութիւնս, որպէս օգնական հովիւ եւ 
քարոզիչ:

 Ուրախ եմ, որ հայութեան մէջ ծառայելէն 
զատ, ինծի հնարաւորութիւն տրուած է 
ծառայելու եւ քարոզելու նաեւ պուլկար 
եղբայրներուն եւ քոյրերուն, որպէս օգնական 
Վեր. Թոպալսկիին, որ նաեւ Վառնայի 
պուլկար եկեղեցիին հովիւն է:

 Քրիստոսով սիրելի՛ եղբայրներ,
 Աղաչանքս է ձեզի, որ ձեր աղօթքներուն 
մէջ մասնաւորաբար յիշէք նաեւ մեզ, որպէսզի 
Տէրոջ շնորհքին զօրութիւնը առատօրէն գործէ 
մեր ծառայութեան մէջ, եւ նորանոր հոգիներ 
շահինք Իր եկեղեցիին համար:

 Մեր ծառայութեան մէջ՝ մշտապէս 
մեզի համար առաջնորդող պիտի ըլլայ 
բարեյիշատակ Վեր. Կարօ Ալթունեանին 
կտակը մեզի. «Մենք դեռ շատ գործ ունինք 
ընելու հոս...»:

 Քրիստոսի սիրով եւ խոնարհութեամբ՝ 

qJçÖNÖ 
cMâUcIAq



 Աստուածաշնչական այս համարներուն 
կոչով ու զանոնք մարտահրաւէր ընդունելով, 
35 տարիներ առաջ Գանատայի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներու մի խումբ զաւակներ լծուեցին 
աշխատանքի՝ ի կատար ածելու Տիրոջից 
եկած՝ մերձաւորին ու կարիքաւորին հո-
գատար լինելու յանձնարարութիւնը, եւ 
կատարելու իրենց ծառայութիւնը որպէս հայ 
հաւատացեալ:

 Վերջին 35 տարիներուն, թէ՛ Հայաստանի 
եւ թէ Միջին Արեւելքի մեր գրեթէ բոլոր 
գաղթօճախները ականատես եղան բազ-

մաթիւ աղէտներու, քաղաքացիական փոթո-
րիկներու, ներքին պատերազմներու եւ 
յեղափոխութիւններու:

 Այս բոլորի արդիւնքում տասնեակ 
հազարաւոր հայորդիներ կորցրին 
իրենց խաղաղ կեանքն ու մատնուեցան 
բազմաթիւ դժուարութիւններու: Հայ Աւ-
ետարանչական Ընկերակցութիւնը եղաւ այն 
կազմակերպութիւններից մէկը, որը իր ուսերին 
առաւ ծանր կացութեան մէջ յայտնուած 
հայորդիներուն օգնելու եւ սատարելու 
աստուածահաճոյ պարտականութիւնը:

35-AmIAcU eAqEAqAcAoUq 
kAscIåuoQ

EAqAâAoU eAo AëIâAåAqwAcAq 
OqcIåAcéuëQIAq

«Ո՛վ որ ունի այս աշխարհին բարիքները եւ կը տեսնէ որ իր եղբայրը կարօտութեան 
մէջ է, ու կը փակէ իր սիրտը անոր առջեւ, Աստուծոյ սէրը ինչպէ՞ս կրնայ 

բնակիլ անոր մէջ: Որդեակնե՛րս, խօսքով եւ լեզուով չսիրենք, հապա գործով եւ 
ճշմարտութեամբ» – Ա. Յովհ. 3. 17-18։
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 Այս կազմակերպութեան կատարած 
աշխատանքին շնորհիւ սրբուեցին բազմաթիւ 
լացող աչքեր, սնուեցին անօթի մնացածներ, 
տանիք ունեցան տասնեակ անտունիներ ու 
ժպիտներ ծաղկեցին բազմաթիւ որբերու եւ 
մանուկներու դէմքերուն:

 Մայիսի 5-ին, համայնքի հոգեւոր, 
քաղաքական եւ աշխարհիկ ներկայա-
ցուցիչներու եւ հիւրերու ներկայութեամբ՝ 
տօնուեց Գանատայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան 35-ամեակը:

 Ներկաներին իր օրհնաբեր աղօթքով 
ողջունեց Պատ. Արա Պալըգճեան: Օնթար-
իոյի խորհրդարանի երեսփոխան Պրն 
Արիս Պապիկեան բարձր գնահատելով 
Ընկերակցութեան մարդասիրական աշ-
խատանքները, նախագահին յանձնեց 
պաշտօնական շնորհակալագիր մը:

 Տպաւորիչ եւ խորհրդանշական էր 
կարկանդակի արարողութիւնը, երբ վար-
չութեան ամենաերիտասարդ անդամ 
Էտուարտ Արապեանի եւ 99-ամեայ Եղիա 
Սիւմպիւլեանի միջոցով վառռւեցան 
35-ամեակի մոմերը:

 Ամփոփ խօսքով հանդէս եկաւ Ընկե-
րակցութեան նախագահ Պրն. Միհրան 
Ճիզմէճեան։ Հակիրճ տեղեկութիւն փոխան-
ցելով կատարուող աշխատանքներու մասին, 
շնորհակալութիւն յայտնեց 35 տարիներու 
ընթացքին հայ եւ օտար բազմաթիւ 
կարիքաւորներու օժանդակած բազմաթիւ 
նուիրատուներուն՝ իրենց զոհողութեան 
համար:

 Պրն. Ճիզմէճեան նշեց որ այս ձեռնարկի 
ընթացքին կատարուած նուիրահաւաքը 
ամբողջութեամբ պիտի յատկացուի ընկերային 
եւ կրթական ծրագիրներու՝ Հայաստանի 
սահմանամերձ գիւղերուն մէջ:

 Տօնակատարութեան ընթացքին երա-
ժըշտական բարձրորակ կատարումներով 
հանդէս եկան մեցցո սոփրանօ Սոնա 
Յովսէփեան եւ ջութակահար Յովհաննէս 
Մուպայետ:

 Շնորհաւորական խօսքով հանդէս եկաւ 
Թորոնթոյի մէջ Հայաստանի Հանրապե-
տութեան Հիւպատոս եւ օրուան գլխաւոր 
հովանաւոր Պրն. Վահան Լափոյեան։

 Տոքթ. Անի Հասըրճեանի եւ Օննիկ 
Նազարեանի միջոցաւ պատրաստուած 
տեսաներիզի ցուցադրութիւնը՝ ներկանե-
րուն փոխանցեց Ընկերակցութեան 
աշխատանքներու եւ նպատակներու մասին 
ամփոփ բայց համապարփակ, պատկերաւոր 
ու յուզիչ տեղեկութիւններ:

 Տպաւորիչ եւ հետաքրքրական էր 
Ընկերակցութեան փաստաբան Պրն. Պապ 
Ատուրեանի խօսքը:

 Օրուան բանախօսն էր Ամերիկայի 
Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 
Նախագահ՝ Տոքթ. Նազարէթ Տարագճեան: 
Ան կեդրոնացաւ Հայաստանի մէջ 
կատարուած եւ կատարուող Ամերիկայի եւ 
Գանատայի Ընկերակցութիւններու փոխա-
դարձ գործակցութեան վրայ: Ան իր խօսքի 
աւարտին, բարձր գնահատելով Գանատայի 
ընկերակցութեան Նախագահ՝ Պրն. Միհրան 
Ճիզմէճեանի երկար տարիներու անխոնջ ու 
եռանդուն ծառայութիւնը, զինք յուշանուէրով 
մը պարգեւատրեց։

 Օրուան բանախօսին՝ Գանատայի Ընկե-
րակցութեան կողմէ պատշաճ յուշանուէրի 
մը յանձնումէն ետք, ճաշկերոյթը իր վերջին 
հանգրուանին հասաւ որու ընթացքին Պրն. 
Ժան Աբրահամեանի ղեկավարութեամբ տեղի 
ունեցաւ աճուրդի արարողութիւնը: 

 Երեկոն աւարտուեց Վեր. Եսայի 
Սարմազեանի աղօթքով: 

AçB âMå oAåuëQUëqIAq



eAåéAKåuoé 

eAåéAKåuoé ACåAeAm 
QAskIAqU eIâ

Հ. Ինչպէ՞ս Աստուած կանչեց Ձեզ, որ Իրեն . Ինչպէ՞ս Աստուած կանչեց Ձեզ, որ Իրեն 
ծառայէք։ծառայէք։

Պ.Պ. Երբ 14 տարեկան էի, մաս կազմեցի իմ 
պատկանած եկեղեցու երգչախումբին։ 
Երբ կ’երգէի, կը փառաբանէի Աստծուն, 
տարբեր տեսակի երջանկութիւն կը զգայի 
սրտիս մէջ։ Երբ տարիների ընթացքում այս 
երջանկութիւնը կը բազմապատկուէր. զգացի 
որ Տէրը ինձ երգելու շնորհք է տուել:

 1988-ին խումբ կազմեցինք եւ սկսեցինք 
աւետարանչութիւն անել: Շատ դժուար, նեղ 
տարիներ էին, բայց Աստուած դռներ կը բացէր։ 
Բացօթեայ աւետարանչութիւն արեցինք եւ 
բարի լուրը տարածեցինք:

 Այս խումբով մեր ամենամեծ աւետա-
րանչութիւնը եղաւ Գիւմրիի մէջ՝ 1990-
ին: Հազարաւոր մարդիկ կը գային եւ 
հազարաւորներ կ’ապաշխարէին։ Աւետա-
րանը կը քարոզէինք, ինչպէս նաեւ 
աւետարաններ կը նուիրէինք, եւ այսպիսով 
մի քանի տարուան մեջ տասնեակ հազարներ 
ապաշխարեցին:

Հ. Ինչպէ՞ս armgospelradio-ն սկսեցիք։Հ. Ինչպէ՞ս armgospelradio-ն սկսեցիք։

Պ.Պ. 1994-ին ռատիոյի մասնագէտներ էին եկել 
Անգլիայից: Սահմանափակ դասընթացքներ 
էին անցկացնում. ընդամէնը տաս հոգի 
կարող էր մասնակցել, որոնցից մէկը ես 
էի, եւ գերազանց աւարտեցի դասընթացքը: 
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Տարիներ ետք՝ 2010-ին Աստուած խօսեց 
ինձ հետ եւ ասաց որ պէտք է ռատիօ 
սկսեմ: Այցելեցի FM ռատիոյի տնօրէնին 
որպէսզի տեղեկութիւններ ունենամ՝ ռատիօ 
ալիք բացելու համար: Պարզուեց որ շատ 
ծախսերի հետ է կապուած, ինչպէս նաեւ այդ 
թուականներին Աւետարանական համայնքը 
իրաւունք չունէր նման ռատիօ ունենալու. 
բայց կը մտածէի թէ ինչպէ՛ս կարող եմ Աստծոյ 
կամքը կատարել: Մի օր համացանցում 
հանդիպեցի OnlineRadio կայքին. այդ պահին 
Աստծոյ շնորհքով լուսաբանուեցի եւ իմացայ 
որ հնարաւորութիւն կայ նման ռատիօ 
ստեղծելու։ Աստուած հիասքանչ ձեւով 
ուղարկեց մի մարդու որպէսզի ինձ օգնի այս 
ռատիօն ստեղծելու: Աստծոյ շնորհքով այժմ 
աշխարհի տարբեր ծայրերից մարդիկ կարող 
են միանալ armgospelradio.com կայքին եւ լսել 
Աստծոյ խօսքը:

Հ. Ի՞նչ է Ձեր կարծիքը այսօրուան Հ. Ի՞նչ է Ձեր կարծիքը այսօրուան 
քրիստոնէական աշխարհին մասին։քրիստոնէական աշխարհին մասին։

Պ.Պ. Այսօր քրիստոնէական աշխարհը տարբեր 
մասերի է բաժանուած: Խումբեր կան, որ 
վտանգաւոր վիճակի մէջ են, կը հալածուեն եւ 
կը նահատակուեն Քրիստոսի համար: Ուրիշ 
խումբեր էլ կան, որ նիւթապէս դժուարութեան 
մէջ են եւ օրուան հացի խնդիր ունեն, իսկ ուրիշ 
խումբեր էլ ապահովուած են ամէն ինչով։ 
Այս խումբերի գոյութիւնը բնական է, ինչպէս 
Նոր Կտակարանում էլ կը տեսնենք տարբեր 
եկեղեցիների վիճակները։ Եկեղեցին կարիք 
ունի ամբողջութեամբ ձեւաւորուելու, ու երբ 
ձեւաւորուի, կը սկսենք իրար մասին մտածել, 
զգայուն լինել եւ հոգալ իրար կարիքները, 
որպէսզի փառաւորուի Յիսուս, որ եկեղեցու 
գլուխն է:

Հ. Ի՞նչ էք կարծում, եկեղեցին պէ՞տք Հ. Ի՞նչ էք կարծում, եկեղեցին պէ՞տք 
է իր մասնակցութիւնը ունենայ է իր մասնակցութիւնը ունենայ 
քաղաքականութեան մէջ։քաղաքականութեան մէջ։

Պ.Պ. Ես կարծում եմ որ վերջին դէպքերում մեր 
ազգի մեջ արթնացաւ արդարութեան ծարաւը, 
ինչպէս որ Յիսուսը ասում է. «Երանի՜ նրանց, 
որ ծարաւ են արդարութեան»։ Եկեղեցին պէտք 
է միշտ պատրաստ լինի քարոզելու Քրիստոսի 
արդարութեան մասին: Մենք կանչուած ենք 

քարոզելու Քրիստոսը եւ Աստծոյ արքայու-
թեան խորհուրդը՝ քաղաքականութեան, 
ինչպէս նաեւ մնացած ոլորտներում:
 
Հ. Ի՞նչն է ամենակարեւոր պատգամը Ձեզի Հ. Ի՞նչն է ամենակարեւոր պատգամը Ձեզի 
համար։համար։

Պ.Պ. Քրիստոսի խաչն է ամենակարեւոր 
պատգամը, նրանով փրկուած լինելու շնորհքը 
եւ Յիսուսը, որ Քրիստոսն է: Եթէ պատգամը 
մեզ չհասցնի Յիսուսին, որն է Քրիստոսը, 
այդ պատգամը կիսատ է: Եթէ ճանաչենք 
ճշմարտութիւնը, այն մեզ կ’ազատի:

Հ. Որո՞նք են Ձեր ապագայի ծրագրերը։Հ. Որո՞նք են Ձեր ապագայի ծրագրերը։

Պ.Պ. Ներկայում աշխատում եմ նոր 
ձայնասկաւառակի ուղղութեամբ, որը պէտք 
է լինի տարբեր ոճերի մէջ: Ինչպէս նաեւ ունեմ 
տարբեր հրաւէրներ արտերկրից, որպէսզի փո-
խանցեմ Աստծոյ բարի լուրը: Կը շարունակեմ 
նաեւ ծառայել armgospelradio-ում:

eBçêBLçvpêP áBçJê$ 
oBdvD yBçvpç cukUcIAq
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 IçD mZVRBçVxP FBp...: AçHJöò zNäòP dP LFB?rò BÖävíBbBpVr mZVRBçVxVr rJçdBpvíRJBr 
nJç dvjòVr, nNdví nP$ vç rvpr BäJr JçdVròVr nNÅ nJç DBçJZöÖr N eöçP òvá: c’BzçVrò 
fJtävíRJBnD, DBpê vçòB!r BÉBrhVr: cP DBíBdBrBrBrò nJç víçvpr vpTJçvá Jí dP nvÉrBrò 
Vrx vç FçvíBb N AÖävíBbBtvírxVr nNÅ. «AÉBrê VrbV DB#r nP xNò dçrBç PrJX»: ÑvíçD 
evFVr N vç nJL d’BÉBÅrvçHN v#x nVBpr ltnBçävíRJBr, BpX nJL fBjvçHBdêvíRJBr nNÅ dP 
HrN eöçP fJä: uíÖäV HBHçV#rò vçDV rnBr BzçJXN, JçdrBívç eöçnNr BrdBZ, nJç ZvçfBbVr 
fBnJnBä, nJrò nJç tvíçÅP HBÉrBXvá, ïvZBrBd Uç nNÅ FärvíJXví: w#BçTJç BpÖzVÖV dJBrò 
nP BzçVX:

 mZVRBçVxP JdBí, nJç nöä N: cP DBjhBp BÉBÅrvçHJX nJç ÖVçäP HNzV AÖävíbvp ÖNçP, 
nJL ÖJçäöçNr pBçBDJçvíRJBr nNÅ HrJX Uç fJä, uçHVVr öçVrBdVr rnBr: Urò ví eBpçP nNd 
Jr:

 mVBbVrP$ BnNr BÉBòJXvíRJrN BÉBÅ, fBdBÉBd tvíçÅV VçBçBrêvínVr$ TBnBrBd dP FärNç 
eöçP rJçdBpvíRJBr nNÅ BÉBrhrBrBXví: eöçP Jí uçHVVr fJä fBjvçHBdêvíRJBr nNÅ xJrò 
dçrBç PXXBX$ BpròBr BäJr vç zNäò JjBb TBnBrBdP xJrò äçBnBHçJç VçJrê näVd PrJXví 
Jí VçJrê ïBÉòvá ÖòBrxBrBXví: eBLvíBFVíä Jr Bpr òçVÖävrJBrJçP$ vçvrò xJr JrRBçdvíVç 
BÉöçJBp dJBròVr lrtvínrJçvír: qBJí ÖBdBíBRVí Jr Bpr fBíBäBêJBXrJçP, vçvrò BÉBÅrBfJçR 
dBçJívçvíRVír d’PrbBpJr AÖävíbvp fJä fBjvçHBdêvíRJBr$ VçJrê TBnBrBdBêvpêVr nNÅ:
 Qvj AÖävíBb nJç ÖVçäVr nNÅ ïBïBòP HrN mZVRBçVxVr dvjnN BÉBÅrvçHvíJXví, Jí Rvj 
nJç dJBròJçP HçvtnvíVr JçdrBpVr pBçBDJçvíRJBr BLHJêvíRJBnD:

ksmAåâuëQIAq
euEUq

«IçD V#ròP$ ktnBçävíRJBr 

evFVr FBp, BnNr 

ltnBçävíRJBr zVäV 

BÉBÅrvçHN hJL»

ováf. 16. 13: 



 eBpê. AíJäBçBrBdBr IdJjJêívp brrHJBr 173-çH BnJBdV tvíçÅ nävçvínrJçÖ dP 
dJHçvrBrBr ADçBnV (pJäBFBpVr$ ADçBfBnV) dBÉvíêBb LvfV ÖJjBrrJçvír áçBp Jí BrdN JdBb 
zBäFBnVr tvíçÅ:

ADçBn AÖävíbnN zBävíNç dP ÖäBrBp vç Vrò Jí Vç PräBrVòP YBÉBrNr JXXJr ví HNzV 
ñBrBr JçRBr: 75 äBçJdBr Nç JçD BpÖ zBävíNçP ÖäBêBí: ApH äBçVòP vírJêvj nBçH nP B#X 
dP näBbN fBrFÖäJBr dvxvíJXví, fBÖäBävíJXví Jí Vç dJBròV BtvírP BzBfvá nVÅBáBpçV nP 
nNÅ BrêPrJXví nBÖVr, v#x RN äJjBïvZvíJXví: îvZBrBd AÖävíbnN fJtä dJBrò nP ZrHçJXví, 
ADçBn d’BrÖBp Brvç hBprVr, dP Rvjví Vç fBrFVÖä JçdVçP ví dP fBÖrV ñBrBr: 

ApH JçdVçP HBäBçd xNç. Brvç DrBdVx ñBrBrBêVrJçP vírNVr VçJrê dçörBdBr pBävíd 
ntBdvpRP: Arvrê dçöròP fVnrBdBröçNr dJHçvrBêBb Nç ÅçBvÉvFnBr fBnvLvínrJçví áçBp, 
Vrx vç zBçBFBr Nç nVÅVrBçJíJXJBr frBHBçJBr tBä nP dçörrJçví: Arvrê zBtäBnvíròVr 
BÉBçdBr$ CBfBj Jí AÖäBçváR xBÖävíBbrJçr NVr: CBçhç äJjJçví áçBp FärvíBb ÖJjBrrJçví 
áçBp LvfJç dP nBävíêBrNVr, vçzNÖLV BtrBr Jí FBçrBr xBÖävíBbrJçP víjBçdJr zNäò JjBb 
BrhçJírJçP:

eVnB ADçBn VròLVrò dP FärN Brvrê nNÅ: Arvç tçÅBzBäP öäBç Nç RN# BtZBçfBFçBdBröçNr, 
Jí RN dçörBdBr ví DBçvpBdBr fBnvLvínrJçvá: ÑBdBpr AÖävíbvp ZöÖòP dP pVtN fJäBòçòçBdBr 
nBrçBnBÖrvíRVír nP. ADçBn ñBrBrví JçdVçP fBÖrJXvá$ rBZ Jí BÉBÅ âNçvÅ fBnBç ÖJjBr 
nP dP tVrN (arrH. 12. 7): yBf nP JçJdBdBpJ#rò. BÉäví nP ñBrBrBêVrJçP d’BçRrrBr ví 
dP FärJr rvç LvfBÖJjBr nP, DBpê nNd äBçDJçvíRJBnD. Br rvíVçvíBb Nç JçdVròV ví JçdçV 
BçBçVx nVBd AÖävíbvpr: ADçBnV fBíBäòP víçV#t Nç: Arvç ÖJjBrP ZrHçBròV fBnBç xNç 
dBÉvíêvíBb, fBzB pvpÖV Jí víZäV rtBr nPr Nç$ RN Vç ÖJçvírHrJçv#á zVäV öçfrvíVr JçdçV 
DvXvç TvjvávíçHrJçP: ôäBç JçdçV nNÅ Jí dçörBdBr ví DBçvpBdBr ÖzBÉrBXVòrJçví HVnBê, 
ADçBnV ÖJjBrP dP HBÉrBp fvFJívç ÖzBÉBLVrvíRVír Jí BÖävíBbzBtävíRJBr pJrBçBr:

AÖävíBb fBíBäBçVn dP nrBp ADçBnV ävíBb Vç ZvÖävínVr, vçváfJäJí Br rvçvFvíJêBí 
fBLBçBívç äBçVrJç Jäò, JçD âNç oVÖvíÖ ñçVÖävÖ BtZBçf FBXvá «LvfV ÖJjBr» nP tVrJê$ 
HBçhJBX öäBç JçdçV nP nNÅ, eÉvánBpJêVrJçvír dvjnN vlçBFvçbrJçP zBäTJXví pBädBêvíBb 
DXvíçV nP áçBp, «vçzNÖLV v#á vç fBíBäBp Brvç$ xdvçÖvíV, fBzB pBíVäJrBdBr dJBrò 
vírJrBp» (ováf. 3. 16): ApTn ñçVÖävÖ N nJç «LvfV ÖJjBrP ví fvFJívç ÖzBÉBLVrvíRVírP»:

uçzNÖ eBpê. AíJä. IdJjJêV Jí Brvç fBíBäBçVn LBíBdrJçP, PXXBXvá ñçVÖävÖV nBçnVrVr 
nNd BrDBTBrJXV nBÖrVdP, nJç dJBròV FvpvíRJBr VnBÖäP FäBb Jrò nJç âNçvÅ BrhVr Jí Brvç 
trvçfBb ïçdvíRJBr ïvçhBÉvíRJBr nNÅ: c’BzçVrò rJçdBr pBíVäJrBdBrvíRJBr BçTNòrJçvá, 
ví nJç fvFJívç víjjvíRVírP dP FärJrò «LvfV ÖJjBrrJçví» nöä: 173 äBçvíBr nJç DJjvír 
zBänvíRJBr PrRBêòVr, ÖdÖBb nJç zBzJrBdBr fvjJçNr ví fBÖrJXvá mVÅVr AçJíJXò Jí 
BnNrvíçJò, nJL dBrxvj Jí BÉBÅrvçHvj AÖävíbvp áçBp vírJêBb nJç fBíBäòP, pvpÖr ví 
fBnvLvínP nJL njBb Jr «LvfV ÖJjBrrJç» dBÉvíêJXví Jí BÖävíBbzBtävíRJBr ZvçBrP áBÉ 
zBfJXví BnNr nNd òBpXBïvZV, äJjBfBrvíRJBr, BòÖvçV dBn áJçBfBÖäBänBr BäJr: 

ApÖöç, eBp AíJäBçBrBdBr VçBdBrvíRJBr nNÅ, JdJjJêVrJç, eBp AíJäBçBrxBdBr 
OrdJçBdêvíRVírrJç, eBpdBLJBr eBnBXÖBçBr, dçRBdBr fBÖäBävíRVírrJç dP 
tBçvírBdJr nrBX «LvfV ÖJjBrrJç» ví nJLV trvçfJX fvFJívç víjjvíRVír, 
vçzNÖLV BíJäBçBrVr XvpÖvá ÖJçvírHrJç dJçäJrò Jí Brvrê ïvZBrêJrò Övpr 
«ÖJjBrrJçP»á Brrdvír zBfJXví nBçäBfçBíNçP:

ÜJç. ÜBxN MñmMñkIAq

ôâAå IåcåU mMÄ KueU ÑIiAqqIå
(arrH. 12. 1-9)
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