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MANKAPATANYKAN
HORIZON ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ «ՀՈՐԻԶՈՆ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԻ 

            
      Փետրուար 2022

ՆՈՅՆ ԿԱՄՔԸ՝ ԴԱՐԷ ԴԱՐ

 Ոչ մէկ ուժ կրնայ մեզ ետ կեցնել մեր հաւատքէն, - Այս յայտարարութեան մէջ կը խտանայ Վարդանանցի ամբողջ իմաստը։
       Դաւանանք մը, որ կը տեւէ դարերէ ի վեր, արհամարհելով բոլոր փոթորիկները։ Մնալով տոկուն եւ անխախտ՝ շլացուցիչ 
լոյսերու թէ խաւարակուռ փոսերու առջեւ։
       Ահա թէ ո՛ւր է այս հալածական ժողովուրդին յարատեւութեան գաղտնիքը։
       Հիմնականը՝ հաւատքին ձեւը չէ, այլ իմաստը։ Ոչ թէ տառը, այլ բովանդակութիւնը։
       Դարեր առաջ ալ, երբ կրօնն եւեկեղեցին էին որ ձեւ ու մարմին կուտային անոր, պայքարը կը ձգտէր նպատակի, - ապահովել 
մեր ինքնուրոյն գոյութիւնը։ Ճակատիլ՝ յայտնի թէ գաղտնի դաւերու, բարբարոսական բռնութեանց եւ հալածանքներու դէմ։
       Մեր իմաստուն ժողովուրդին պատմութիւնը հարեւանցի կարդացած են անոնք որ միայն կրօնական, քրիստոնէական պայքար 
կը տեսնեն Վարդանանց պատերազմին մէջ։
       Յամի շնորհաց 451ին ալ, ինչպէս անկէ վերջ եւ մինչեւ այսօր, օտարին քաղաքական լուծն էր որ կ’ըմբոստացներ Վարդաններն 
ու Ղեւոնդները։
       Այդ օրերուն ժողովուրդները այնքան հասուն չէին, որպէսզի կարենային մշակուած բանաձեւերու վերածել իրենց ազգային-
քաղաքական պահանջները։
       Վարիչ դասակարգը ինքն ալ հարկադրուած էր մատչելի լեզու մը գործածել։
       Ժողովուրդ մը, որ Հայկ ու Բելի աւանդութիւնները լսած էր, անշուշտ բնազդաբար կը զգար անկախութեան, ազգային 
գոյութեան պահանջը։
 Այս գիտակցութեամբ էր որ մեռան հազար-երեսունեւվեց վկաները։ Ինչպէս ուրիշ հարիւր հազարաւորներ՝ դարերու 
ընթացքին։ Մինչեւ մեր օրերը, ուր Աւարայրի ժառանգորդները իրենց եղունգներով կը ճանկռտէին Հայաստանի լեռներն ու ձորերը, 
Սարդարապատի անապատն ու Բաշ-Ապարանը։
       Զարհուրելի ելեւէջներ՝ շրջանէ շրջան եւ դէպքէ դէպք, բայց միշտ միեւնոյն գիծը, - կանգուն մնալ, տեւել, ազատ բոյն մը 
ապահովելով արեւուն տակ։
       Երբեմն թուլցած են հաւատքն ու կամքը։ Կամ կարճամիտ, կամկար առաջնորդներ կէս ճամբան մնացած են։ Եւ կամ անոպայ 
դաւադիրներ ուզած են այս ու այն մսուրը առաջնորդել անճար բազմութիւնները, լուծի տակ պահելով զանոնք։
       Երբեմն ալ, թշնամիներու ճնշումը, հայաջինջ մոլեգնութիւնը այնքան զարհուրելի եղած են որ կարծեր են թէ ամէն բան 
վերջացած է։
       Դարերը իրենք հերքած են այս ենթադրութիւնները։ Եւ իբրեւ թէ թմրած, մահամերձ առիւծը նոր հրաշքներ գործած է, բաշերն 
արձակ՝ աշխարհի չորս հովերուն։
       Երբ ժողովուրդ մը Վարդանանք կը տօնէ 1500տարի անընդհատ, նոյն հաւատարմութեամբ կը նշանակէ թէ տէրն է իր 
ճակատագրին, բոլոր պարագաներուն մէջ։
       Նոյն կամքը՝ դարերու ընթացքին։
      

Շաւարշ Միսաքեան   
 24 Փետրուար 1949
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ  ԽՈՐՀՐԴԱՆՇՈՂ  ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

 Նուռը։  Մարդու կողմէն մշակուած ամենահին միրգերէն, Հայաստանի խորհրդանիշներէն մէկն է։Հայկական աւանդութեան 
մէջ նուռը կեանքի, ծաղկման, առատութեան և ամուսնութեան խորհուրդն ունի:
  Յաւերժութեան նշան։ Հայ մշակոյթի ամենանշանակալի նշանն է։ Եկեղեցական հնագոյն զարդանախշերէն, կը համարուի 
նաեւ արեւի նշան։
 Այբուբեն։ Ըստ աւանդութեան՝ Հայոց այբուբենի 36 տառերը որպէս Աստուծոյ պարգեւ տրուած են Մեսրոպ Մաշտոցին։ 
 Զինանշան։ Զինանշանին պատկերուած առիւծն ու արծիւը հազարաւոր տարիներ եղած են հայկական արքայատոհմերու 
խորհրդանիշները: Իսկ կեդրոնը Արարատն է, և նաեւ հինգ խորհրդանշաններ՝ սուր, կոտրուած շղթայ, Հասկերու խուրձ, ժապաւէն 
եւ փետուրներ։ Ասոնք կը ներկայացնեն արիութիւնը, հայ ժողովուրդի պայքարը յանուն ազատութեան եւ անկախութեան, հայ 
ժողովրդի ստեղծագործ տաղանդը եւ խաղաղասէր ոգին։

ԶԱՆԱԶԱՅՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ՋՈՒՐԻ ՄԱՍԻՆ

- Ամենամաքուր ջուրը կը գտնուի Ֆինլանդիայի մէջ:
- Տաք ջուրով աւելի արագ կրնանք սար ունենալ:
- Կովը 1 լ. կաթ տալու համար պէտք է խմէ 5 լ. ջուր:
- Գիտնականները հասեր են այն եզրակացութեան, որ ձայնը ջուրին մէջ աւելի արագ կը տարածուի, քան օդին մէջ:
- Մարդը առանց ջուրի կրնայ ապրիլ միայն 2-3 օր:
- Ձեր ոսկորներուն 31%-ը կազմուած է ջուրվ։
- Մարդու օրկանիզմի 60-70 %-ը կը կազմէ ջուրը:
- Մեր մոլորակի 80 % ծածկուած է ջուրով, սակայն այդ ջուրին 1% միայն կրնանք օգտագործել խմելու համար:

Բուն Բարեկենդանը Մեծ Պահքի առաջի կիրակին է
 
 Մեծ Պահքը «Սուգի» շրջան մըն է,որ կերկարի 48 օր շարունակ . ինքզինքին տրուած կամաւոր պատիժ մը, որուն գլխաւոր 
նպատակն է նախապատրաստել հաւատացեալը Աւագ Շաբթուան, ուրախութեամբ տօնելու համար Ս. Յարութեան տօնը։
 Քրիստոնէութեան մէջ, պահքի գաղափարը առաջին անգամ կը տեսնենք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի մօտ, երբ իր 
մկրտութենէն ետք անապատ քաշուեցաւ եւ 40 օրեր ծոմ պահեց։
 Հայաստանեայց Առաքելական Ս. եկեղեցին պահքը հաստատած է երկու նպատակներով՝
 
 1. Հոգեւոր զօրութեան.
 Պահեցողութիւնը մարդ արարածի հոգիին եւ հոգեկան առողջութեան կ'ազդէ։ Եթէ ինքնազրկումը չխախտենք եւ դիմանանք 
ըստ պատշաճի պահելով պահքը՝ մեր կամքին զօրացման համար մարզանք ըրած եւ օգուտ բերած կ’ըլլանք։ Ուժեղ կամքի տէր 
անձն է ան որ կրնայ պահել պահքը, հեռու պահել իր հոգիէն չար մտածումները եւ կիրքերը։
     
 2. Մարմնական առողջութեան:
 Արդարեւ պահք պահելով, հոգ տարած կ’ըլլանք մեր մարմնի եւ հոգիի առողջութեան հաւասարապէս։ Մեր մարմինը 
առողջ կ’ըլլայ, հաւատքը՝ ամուր, խիղճը՝ հանգիստ, կամքը՝ պինդ։ Մեր ուշադրութիւնը կը դարձնենք մարդկային, հոգեւոր եւ 
աստուածային ճշմարտութիւններու եւ արժէքներու վրայ։
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Թիւը պատրաստեց՝
Յուշիկ Բաբուճեան

Ո՞վ կ'ուզէ ըլլալ բազմագէտ

Սուրբ Սարգիս

  
  
  
  
  

     Ս. Սարգիս զօրավարի յիշատակութեան 
տօնը կը նշուի Սուրբ Զատիկէն 63 օր առաջ։ Այս 
զօրավարը կը համարուի երիտասարդ զոյգերու եւ 
սիրահարներու բարեխօսը։ 
 Ըստ աւանդութեան, Սուրբ Սարգիսի 
տօնին նախորդող գիշերը աղջիկներ աղի բլիթ 
կ'ուտեն եւ կ'ակնկալեն իրենց երազին մէջ տեսնել 
իրենց ապագայ փեսացուն։ Նաեւ ոմանք տան 
տանիքը կամ պատշգամը խարկած ալիւր կը դնեն 
եւ կը սպասեն, որ Սուրբ Սարգիս անցնի, ձիուն 
պայտերուն հետքը ձգէ ալիւրին մէջ եւ օրհնէ այդ 
տունը։ Իսկ մուսալեռցիները այս տօնին առթիւ կը 
պատրաստեն «գումպու» կոչուող յատուկ եւ շատ 
համեղ գաթան։ 

Տեառնընդառաջ  
   Ազգագրական սովորութիւններով 
հարուստ Տեառնընդառաջը կը նշուի 
Փետրուար 14ին։ Ան կը խորհրդանշէ Յիսուս 
Քրիստոսի ծննդեան քառասուներորդ օրը։ 
 Նախատօնակին՝ սովորութիւն է 
Հայաստանի բոլոր շրջաններուն մէջ խարոյկ 
վառելը եկեղեցւոյ բակին մէջ։ Քահանան 
ժամերգութիւնը կատարելէ ետք, թափօրով 
դուրս կու գայ եկեղեցիէն, վառուած մոմերով 
կրակ կու տայ դէզին, ապա շապիկ հագած 
երիտասարդները կը հետեւին քահանային։ 
Կրակին շուրջը կը դառնան, ապա վրայէն 
կը ցատկեն։ Վերջապէս, այդ կրակէն իրենց մոմերը վառելով կը վերադառնան տուն՝ 
լուսաւորելու իրենց օճախները եւ անկէ հեռու պահելու չար ոգիները։ 
 Հին ժամանակ, ոմանք  փայտի կտոր մը կ'առնէին դէզէն, տուն տանելով ապահով 
տեղ մը կը պահէին, որպէսզի հաւերը առատ հաւկիթ ածեն եւ կամ կը նետէին խաշին 
մէջ, առատ հաց ունենալու մտադրութեամբ։ Ուրիշներ ալ խարոյկի կրակէն վառած 
մոմերը տուն տանելով կը պահէին մինչեւ յաջորդ տարի։ 
 Սովորութիւն էր նաեւ այդ մոմերուն պատրոյգին մուրը երիտասարդ 
աղջիկներուն աչքերուն քսել, աչքացաւէ հեռու մնալու մտադրութեամբ։ Որոշ 
շրջաններու մէջ հիւանդները խարոյկին մօտ կը պահէին, հաւատալով թէ շուտափոյթ 
կ'ապաքինին։ Վերջապէս, Տեառնընդառաջի տօնախմբութեան գլխաւոր կէտերէն մէկն 
է հրավառութիւնը, որ կը խորհրդանշէ լոյսի սփռումը եւ չարի խափանումը։

Սրբոց Ղեւոնդեանց տօն
 
 Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ ուշագրաւ եւ իւրայատուկ նշանակութիւն ունեցող տօն մըն է Սրբոց Ղեւոնդեանց 
տօնը, որ ամէն տարի կը նշուի Վարդանանց տօնը կանխող Երեքշաբթին։ Հաւաքական այս անունը՝ Ղեւոնդեանք, 
խորհրդանիշ է բազմաթիւ արժանաւորներու, որոնք իրենց կեանքը զոհած են յանուն քրիստոնէութեան եւ ազգութեան։ 
Անոնք անձնուրաց կրօնաւորներ են, որոնք ո՛չ միայն եղած են հակաբռնութեանց քարոզիչներ, այլեւ հաւատքի առաջապահ 
մարտիկներ։ Ղեւոնդ Երէց եղած է համեստ քահանայ մը  Վանանդի Իջեւան գիւղին մէջ։ Աշակերտած ըլլալով Ս. Մեսրոպի եւ 
Ս. Սահակ Հայրապետին, ան մաս կազմած է թարգմանչաց փաղանգին։ Կը նկատուի Ոսկեդարու լուսաւոր եւ ճառագայթող 
դէմքերէն մէկը։ 

1- Որ թուականին տեղի ունեցած է վարդանանց պատերազմը
 415 թ
 1451 թ
 1036 թ
 451 թ

2- Յիսուսի ծնունդէն   քանի օր ետք կը յիշուի 
Տեառնընդառաջը
 15 օր ետք
 30 օր ետք
 40 օր ետք
 
3- Մեծ Պահք կը նշանակէ.-
  Սուգի շրջան
  Բարի շրջան
  Բարի մարդ

4- Փետրուարեան Ապստամբութեան ժամանակ 
ժողովրդական շարժման անունն էր՝ 
 Վասն Հայրենեաց Փրկութեան Շարժում
 Հայրենիքի Ազատագրութեան Շարժում
 Հայրենիքի Փրկութեան Կոմիտէ

5- Ո՞վ էր Ղեւոնդ Երէց
 Քահանայ
 Մարզպետ
 Զինուոր

6- Ե՞րբ սկիզբ առաւ Փետրուարեան Ապստամբութիւնը
 1930 Մայիս 1
 1926 Յունիս 21
 1921 Փետրուար 18

7- Հայաստանեայց Առաքելական Ս. եկեղեցին պահքը 
հաստատած է ։
 Հոգեւոր զօրութեան:
 Մարմնական առողջութեան:
 Ա եւ Բ

8- Ձեր ոսկորներուն քանի %-ը կազմուած է ջուրվ։
 3%-ը
 30%-ը
 31%-ը


