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Մամլոյ Արձակուրդ 
Ս. Աստուածածնի Վերափոխման տօնին առիթով եւ հիմնուելով 
մամլոյ սենտիքայի որոշումին վրայ, «Զարթօնք» պիտի ունենայ 
միօրեայ արձակուրդ:
Մեր յաջորդ թիւը՝ Շաբաթ, 17 Օգոստոս 2019-ին:

 13 օգոստոսին, հակառակորդի 
կողմէ  արձակուած կրակոցէն  
հրազէնային վիրաւորում ստա-
ցած է Գեղարքունիքի մարզի զին-
ծառայող։ Այս մասին յայտնած է  
ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարա-
րութեան  մամուլի խօսնակ Արծրուն 
Յովհաննիսեանը։
Ըստ Shamshyan.com-ի, ժամը 23։50-
ի շուրջ,  Ճամբարակի բժշկական 
կեդրոն տեղափոխուած է  37-ամեայ Արտակ Օ.-ն։ Աղբիւրը նշած 
է թէ վերջինս, մարտական հերթապահութիւն կ’իրականացնէ, երբ 
հակառակորդի կողմէ արձակուած կրակոցէն  ստացած է «որովայնի վեր-
ջին յարկի միջանցիկ գնդակային վիրաւորում»:
Հայաստանի քննչական կոմիտէի 5-րդ կայազօրային քննչական բաժնի մէջ 
յարուցանուած է քրէական գործ։ Աղբիւրը  տեղեկացուցած է թէ Արտակ 
Օ.-ն պայմանագրային զինծառայող է։

Իրանը Եուրանիոմով հարստացած ֆթորիտի պաշարները հասցուցած է 360-
370 քկ-ի: Այս մասին յայտնած է ԹԱՍՍ  գործակալութիւնը՝ յղում կատարելով 
Իրանի հիւլէական ուժանիւթի կազմակերպութեան ներկայացուցչին:
Աղբիւրը ըսած է, թէ իրենք հարստացման գծով արագընթաց քայլեր 
արձանագրած են:

Իրաքի շրջաններէն Հայաստանին կը 
մօտենայ տաք օդի հերթական ալիքը, 
որ պիտի տեւէ մինչեւ Օգոստոս 16 
ներառեալ: Բոլոր մարզերուն մէջ՝ 
օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար 
պիտի բարձրանայ 5-6 աստիճանով։ 
Այս մասին Facebook-ի իր էջին մէջ գրած 
է ՀՀ ԱԻՆ «Հիդրոմետ» ծառայութեան 
օդերեւութաբանութեան կեդրոնի 
պետ Գագիկ Սուրէնեան:

«Ամենատաք օրը պիտի ըլլայ Օգոստոս 16-ը, երբ Արարատեան դաշտի 
եւ Երեւանի մէջ, ինչպէս նաեւ Սիւնիքի հովտային գօտիին մէջ, օդի 
ջերմաստիճանը ցերեկը 16:00-18:00 ինկած ժամանակահատուածին 
պիտի հասնի +38...+39, առանձին ցածրադիր հատուածներու մէջ՝ նոյնիսկ 
+40 աստիճանի։ Յառաջիկայ 5 օրերուն՝ հովտային եւ նախալեռնային 
շրջաններու մէջ՝ պիտի պահպանուի նաեւ բարձր կարգի հրդեհավտանգ 
իրավիճակը»,- նշած է Գագիկ Սուրէնեան:

Տաւուշի Մէջ Վիրաւորուած Զինուորը 
Երեւան Տեղափոխուած Է

Իրաքի Շրջաններէն Հայաստանին Կը 
Մօտենայ Տաք Օդի Հերթական Ալիք

Իրանի Եուրանիոմի Պաշարը Հատած Է Ընդունելի 
Սահմանները
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Շար. Էջ 02

Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02  
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Նասրալլա Շնորհակալութիւն Կը 
Յայտնէ Իրանին

Լիբանանի Հիւսիսը Դարձեալ Ցոյցեր. Աղբի 
հարցը կը սպառնայ Լիբանանին

2006ի Յուլիսեան Պատերազմի աւարտին զուգադիպող թուականին՝ երէկ 
Նասրալլա հեռագիր մը յղելով Իրանի Արտաքին գործոց նախարարին, 
Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան Նասրալլա շնորհակալութիւն յայտնեց 
Իրանին, իր ցուցաբերած նպաստին համար նշեալ պատերազմի օրերուն: 
Յիշեցնենք, որ 34 օր տեւած պատերազմը իր աւարտին հասաւ Օգոստոս 
14, 2006ին երբ ՄԱԿի միջնորդութեամբ կրակմար հաստատուեցաւ եւ 
իսրայէլեան բանակը նահանջեց Լիբանանէն: Աւելի քան 1000 
լիբանանցիներ զոհուեցան այս պատերազմին եւ երկրին տնտեսութիւնը 
ահաւոր վնասներու ենթարկուեցաւ: 
Իր հեռագրին մէջ Նասրալլա կը խրախուսէ Իրանը դէմ կանգնելու 
ամերիկեան ծրագիրներուն շրջանին մէջ: 

Աղբահանութեան հարցը   լրջօրէն կը  
սպառնայ    Լիբանանին:  Երկրի   
կառավարման կառուցուածքը      
բարդ  ըլլալուն հետեւանքով   այս-
օրուան կառավարութիւնը     յայտ-
նուած է անկարողութեան  առջեւ 
ինչպէս այլ, նաեւ այս հարցին 
պարագային: 
Արդարեւ անցնող երեք տօնական 
օրերուն ընթացքին  լիբանանեան 
մէկէ աւելի շրջաններու մէջ 
քաղաքացիներ փողոց  իջնալով   
կառավարութիւնէն  պահանջեցին 
անմիջապէս լուծել  աղբահանու-
թեան  հարցը։
Աղբահանութեան խնդիրը շեշտա-
կիօրէն տագնապալի դրութեան   
մէջ  է մասնաւորապէս երկրի 
հիւսիսային    շրջաններուն մէջ,     

այդ շրջաններուն համար նախա-
տեսուած  աղբի կայաններէն  
մէկուն  փակումէն ետք։
Նոյն   հարցը շուտով տագնապի 
կրնայ վերածուիլ       Պուրճ Համուտի 
եւ իր  շրջակայքին մէջ,  որուն 
աղբավայրին աղբ ընդունելու 
կարողութիւնը սպառած է:     
Մտահոգիչ նաեւ այն է, որ  եթէ   
վարչապետ Հարիրիի   կառավա-
րութիւնը չկարողանայ  արագօրէն 
լուծել  աղբավայրերու հարցը, ապա   
ամբողջ երկրին  մէջ կրկին անգամ 
երեւան պիտի գայ  աղբահանու-
թեան       տագնապը, որ  իրողապէս 
կը սպառնայ երկրի կենսոլորտին 
ինչպէս նաեւ   բնակիչներուն  
առողջութեան։



ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 15.8.2019

Գերմանիոյ վարչապետ  Անկելա 
Մէրքէլը հաստատած է, որ Գերմանիոյ 
խորհրդարանի (Պունտեսթագ) 
յաջորդ ընտրութիւններէն յետոյ, 
որոնք տեղի պիտի ունենան  
2021-ին, այլեւս  մտադիր չէ 
քաղաքականութեամբ զբաղիլ: Այս 
մասին Մէրքելը յայտարարած է 
երեքշաբթի օր:
«Այո, այլեւս չեմ ցանկանար գործօն  
քաղաքական պաշտօններ վարել: 
Ի հարկէ, ես կը շարունակեմ 
քաղաքական մարդ ըլլալ, սակայն 
գործօն  քաղաքականութեամբ 
զբաղելու  չեմ պատրաստուիր»,- 
ըսած է Մէրքէլը:
Նշենք որ 2018-ի վերջերը 
Մէրքէլը հեռացած է Քրիստոնեայ-
դեմոկրատական միութեան 
նախագահի պաշտօնէն, սակայն 
շարունակած է վարել վարչապետի 

պաշտօնը: Ըստ Մէրքէլի ան 
պատրաստ  է մինչեւ վերջ, այսինքն՝ 
մինչեւ 2021 աշխատիլ որպէս 
Վարչապետ իր չորրորդ ժամկէտով:
Մէրքէլ  ցանկացած է, որ 50 տարիներ 
ետք, պատմութիւնը յիշէ որ ինք 
ջանասիրաբար կատարած է իր 
պարտականութիւնները:
Լուրը՝ ТАСС գործակալութիւն՝ 
յղում կատարելով գերմանական 
աղբիւրին:

 02

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Միքայէլ Մանուկեան 

Միքայէլ Մանուկ Մանուկեան 
(օգոստոսի 15, 1911, Մոկք - 
օգօոստոսի 11, 1976, Երեւան)
մ խորհրդային մեքենագէտ։ 
Ֆիզիքամաթեմատիկական 
գիտութիւններու դոկտոր 
(1965), պրոֆեսոր (1966), ՀԽՍՀ 
գիտութեան վաստակաւոր 
գործիչ (1970)։ ԽՄԿԿ անդամ՝ 
1952 թուականից։
Ծնած է Արեւմտեան Հայաս-
տանի Մոկս աւանին մէջ: 
Մեծ եղեռնի տարիներուն 
կորսնցնելով հարազատներուն՝ 
հօր հետ ապաստան կը գտնէ 
Երեւանի մէջ: 1930ին կ՛աւարտէ 
Երեւանի մանկավարժա-
կան հիմնարկը, այնուհետեւ 
կ՛ընդունուի Երեւանի 
պետական համալսարանի 
ֆիզիկամաթեմատիկական 
հիմնարկը, որ կ՛աւարտէ 
1936ին։ Ուսումը կը շարունակէ 
նախ՝ ԵՊՀ, ապա՝ Մոսկուայի 
Մ. Լոմոնոսովի անուան 
բարձրագոյն հիմնարկին 
մէջ: 1940ին պաշտպանած 
է թեկնածուական ատենա-
խօսութիւն եւ աշխատանքի 
անցած է ԵՊՀ մեքենագի-
տական ամբիոնին մէջ: 1959-
1976 եղած է մեքենագիտական 
ամբիոնի վարիչ, 1961-1965՝  նաեւ 
մեքանիքամաթեմատիկական 
հիմնարկի տնօրէն։ 1965ին 
պաշտպանած է դոկտորական 
ատենախօսութիւն: Նոյն թուա-
կանին անոր շնորհուած է 
փրոֆեսորի կոչում:
Աշխատութիւնները կը վերա-
բերին ծերացող նիւթերու 
սողքի ժառանգականութեան 
տեսութեան։Հեղինակ է 
աւելի քան 40 գիտական 
աշխատանքների:
Մասնակցած է միութենական 
եւ միջազգային  շարք մը 
գիտաժողովներու: 
Պարգեւատրուած է «Աշխա-
տանքային արիութեան 
համար» եւ այլ մետալներով:

Իրանի Եուրանիոմի 
Պաշարը Հատած Է 

Ընդունելի 
Սահմանները

Մէրքէլ Քաղաքական Կեանքէն Պիտի 
Հեռանա՞յ 2021-Ին
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Նշենք որ 300 քկ-ը հարստացած 
եուրանիոմի թոյլատրելի չափի 
սահմանն է Թեհրանի համար, ըստ 
Գործողութիւններու  համատեղ 
համապարփակ ծրագրին: Ներկայիս 
Իրանը հասած է եուրանիոմի 
հարստացման 4,05 տոկոս 
մակարդակին:
Նշենք, որ իրանական միջուկային 
խնդիրը կտրուկ սրուեցաւ 2018-
ի մայիսին, երբ ԱՄՆ-ը որոշեց 
դուրս գալ միջուկային ծրագրէն եւ 
վերականգնել պատժամիջոցներ 
Իրանի նկատմամբ:

Պատմական գեղեցկութիւն եւ 
կարեւորութիւն, հնագոյն մշակոյթ 
ունեցող Հայաստանը մեր օրերու 
համաշխարհային քարտէզին վրայ կը 
զբաղեցնէ  ռազմավարական դիրք։
Այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի, 
կը գրէ բրիտանական յայտնի 
«Kensington, Chelsea & Westminster 
Today» ամսագիրը, որուն 
օգոստոսեան համարը լոյս տեսած է 
հայոց թռչնատառ այբուբենի նկարը 
պատկերող շապիկով։ Ամսագիրը 
ստուարածաւալ յօդուածներ 
նուիրած է Հայաստանին՝ անդրա-
դառնալով մեր երկրի պատմութեան, 
հաւատքին, զբօսաշրջութեան ու 
մշակոյթին։
Յօդուածներուն հեղինակները 
այս տարուան Յունիսին այցելած 
էին Հայաստան՝ մասնակցելու 
առաջին անգամ մեր երկրին մէջ 
կազմակերպուած «Մտքերու 
հայկական գագաթնաժողով»-ին, որ 
կազմակերպուած էր Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահ 

Հայաստանը Ռազմավարական Դիրք Կը Զբաղեցնէ Մեր Օրերու 
Համաշխարհային Քարտէզին Վրայ. KCW Today-ի Անդրադարձը

Արմէն Սարգսեանի բարձր հովանիի 
ներքոյ։
«Ծառայել Հայաստանին, կը նշանակէ 
ծառայել մեր քաղաքակրթութեան». 
1895 թուականին Օսմանեան 
Կայսրութեան մէջ հայերու դէմ 
իրականացուող բռնութիւններուն 
դէմ հանդէս եկած Բրիտանիոյ 
վարչապետ Ուիլիըմ Կլատսթընի 
այս խօսքերով ալ հեղինակները 
սկսած են Հայաստանին նուիրուած 
յօդուածաշարքը՝ նշելով, որ 
մէջբերուած խօսքերը այսօր ալ կը 
շարունակեն մեծ իմաստ ունենալ, 
քանի որ Հայաստանը կը շարունակէ 
իր նշանակալի նպաստը բերել 
տարբեր ոլորտներու մէջ, ինչպէս՝ 
համաշխարհային գիտութիւնը, 
դասական երաժշտութիւնը, 
ճատրակը եւ այլն։ «Հայ ժողովուրդը 
յայտնի է իր տեսակով, որ միշտ 
գրկաբաց կ՝ընդունի այցելուներն 
ու հարեւանները»,- կը նշեն 
հեղինակները։
Անդրադառնալով հայոց 
պատմութեան` KCW Today-ը կը 
նշէ, որ Հայաստանը առաջինն 
էր, որ 301 թուականին ընդունեց 
քրիստոնէութիւնը իբրեւ պետական 
կրօն։ «Ունենալով նման հարուստ 
կրօնական եւ մշակութային 
պատմութիւն՝ պատահական չէ, 
որ ողջ աշխարհի հայերը այսօր ալ 
կը շարունակեն քրիստոնէական 
աւանդոյթներն ու ամուր կը պահեն 
իրենց հաւատը»,- կը նշէ ամսագիրը։
Հեղինակները յատուկ անդրա-
դարձ կատարած են Հայոց 
Ցեղասպանութեան՝ նշելով, որ 
1915-1922 թուականներուն շուրջ 
1,5 միլիոն հայեր Օսմանեան 
Կայսրութեան մէջ կոտորածի 
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ենթարկուեցան իշխանութիւններուն 
կողմէ։ «Այդուհանդերձ՝ քաղաքական 
ճնշումներու պատճառով՝ այս 
սարսափելի ոճրագործութիւնը 
երբեք արդարացի ճանաչում չէ 
գտած միջազգային հանրութեան 
կողմէն։ Թրքական կառավարու-
թիւնը մշտապէս հրաժարած 
է պատասխանատուութիւն 
ստանձնելէ կատարուածին 
համար, Միացեալ Նահանգները 
եւ Միացեալ Թագաւորութիւնը 
եւս դեռ պաշտօնապէս չեն 
ընդունած կատարուածը՝ 
վախնալով դիւանագիտական 
խնդիր ունենալ Թուրքիոյ հետ»,- 
կը նշեն հեղինակները՝ պատմելով 
նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան 
թանգարան-հիմնարկի եւ այն 
կարեւոր դերին մասին, որ կը  
կատարէ կառոյցը ցեղասպանու-
թեան մասին իրազեկման մակարդակի 
բարձրացման ուղղութեամբ։
«Դիմանալով ժամանակի փորձու-
թեան՝ Հայաստանը այսօր կը ծաղկի 
նոր թափ հաւաքող զբօսաշրջու-
թեամբ եւ ծառայութիւններու ոլորտով։ 
Ամէն տարի միլիոնաւոր մարդիկ 
կ՝այցելեն Հայաստան, որ յայտնի 
է իր գեղեցիկ բնապատկերներով 
եւ դաշտերով»,- կը շարունակեն 
հեղինակները՝ պատմելով մեր երկրի 
գեղատեսիլ վայրերուն մասին։ 
Անոնք յատկապէս ուշադրութիւն կը 
հրաւիրեն այն փաստին վրայ, որ 
Հայաստանը յայտնի է իբրեւ ձմեռնային 
մարզաձեւերու սիրահարներու 
վայր։ Հեղինակները կը նշեն, որ մեր 
երկրին մէջ այցելուներուն կը սպասեն 
իւրայատուկ հայկական ուտեստ-
ները, ինչպէս՝ խորովածն ու տոլման։
KCW Today-ի օգոստոսեան 

համարին մէջ յատուկ անդրադարձ 
եղած է Մատենադարանին՝ սկսած 
հայոց ձեռագրերու ստեղծման 
պատմութենէն մինչեւ հնագոյն 
ձեռագրերու ստեղծումն ու մեր 
օրերուն անոնց պահպանումը։ 
Հեղինակները կը նշեն, որ հնագոյն 
ձեռագրերու ուսումնարանը ոչ միայն 
հայկական ձեռագրերու ամենամեծ 
հաւաքածուն ունի, այլեւ այնտեղ 
կը պահպանուին օտարալեզու 
հնագոյն ձեռագրեր եւս, ինչպէս 
նաեւ արժէքաւոր շատ նիւթեր, 
որոնց բնօրինակները, ցաւօք, 
շատոնց ոչնչացուած են, եւ այսօր 
կը պահպանուին միայն անոնց 
հայերէն թարգմանութիւնները։
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ԱՇՈՏ ԱԲՂ. ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Մարիամ, գերագոյն սուրբը, այսօր կու գայ մեզի յիշեցնելու թէ ինք միշտ 
մեր կողքին է եւ միշտ պատրաստ է մեզմէ իւրաքանչիւրին մեղքերուն 
ու յանցանքներուն համար, իր Միածնին բարեխօսելու, որպէսզի մենք 
մաքրուինք ու սրբուինք մեր մեղքերէն եւ պատրաստ ըլլանք միանալու 
իրենց, Երկնքի Արքայութեան մէջ:
Աստուածածինը, որպէս մարմնապէս երկինք փոխադրուած մարդ, այսօր 
կու գայ մեզմէ իւրաքանչիւրին մտքին մէջ դրոշմելու այն իրականութիւնը, 
թէ ինք միայն մարմնացեալ Բանին Աստուծոյ  մայրը չէ, այլ՝ մայրը բոլոր 
Քրիստոսի անունը կրողներուն: Այլ խօսքով, Աստուածամայրը մինչեւ 
օրս, բոլոր Քրիստոնեաներուն որպէս մայր կը գուրգուրայ եւ մայրական 
օրհնութեամբ մեր կեանքի օրերը կը բիւրեղացնէ եւ ի պահանջել հարկին, 
նշաններու եւ հրաշքներու միջոցաւ մեզ զգաստութեան կը հրաւիրէ:
Առ այդ, մենք ալ Սուրբ Եփրեմ Խուրի Ասորիի հետ միաձայն, բարձրացնենք 
մեր աղօթքները Սուրբ եւ Անարատ Կոյսին ըսելով «Ո՛վ անբիծ եւ անարատ 
Կոյս Մարիամ, Սուրբ Աստուածածին, երկինքի եւ երկրի թագուհի եւ 
մեր բարեգութ Տիրուհի:
Դո՛ւն ես նահապետներուն լոյսը, հրեշտակներուն ցնծութիւնը, 
բարձր եւ գերազանց՝ քան բոլոր սուրբերը. քեզմով հաշտուեցանք 
մեր Աստուծոյ հետ:
Դո՛ւն ես մեղաւորներուն բարեխօսը, ալեկոծուածներուն 
նաւահանգիստը, երկինքի եւ երկրի մխիթարութիւնը, գերուածներուն 
ազատարարը, հիւանդներուն ուրախութիւնը, վշտացածներուն 
սփոփանքը, ամէնուն ապաւէնը եւ փրկութիւնը:
Ո՛վ մեծ արքայուհի՝ Աստուածամայր, կ’աղաչենք, ծածկէ՛ մեզ 
գթութեանդ թեւերով, եւ ողորմէ՛ մեզի, որովհետեւ մեզի համար 
գոյութիւն չունի ուրիշ յոյսի ապաւէն՝ բացի քեզմէ, ամենամաքուր 
Կոյս:
Քեզի նուիրուեցանք, եւ ծառայութեան համար քեզի ընծայուեցանք, 
եւ ասկէ ետք քեզի ծառայ ենք մինչեւ յաւիտեան:»

Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ հինգ տաղաւար 
Տօներէն մէկը հանդիսացող Սուրբ Աստուածածնայ վերափոխման 
տօնը, մեծ շուքով ու փառաւոր յիշատակութեամբ կը տօնուի Օգոստոս 

ամսուան տասնհինգերորդ օրուան հանդիպակաց Կիրակին:
Սոյն օրուան յիշատակութեան խորհուրդին կապակցութեամբ, մեր եկեղեցին 
կ’ընդունի երկու հիմնական աւանդութիւններ.-
Առաջին.- Յիսուս Քրիստոսի համբարձումէն ետք, Աստուածամայրը, 
որդիական խնամքը վայելած է Յովհաննէս առաքեալին, շուրջ տասնհինգ 
տարի. ապա մահացած ու Գեթսեմանիի ընտանեկան դամբարանին մէջ 
թաղուած է:
Երկրորդ.- Կը պատմուի թէ, Աստուածամայրը, իր Որդւոյն համբարձումէն 
ետք Եփեսոս գնաց ու հոն ապրեցաւ, միշտ մնալով Յովհաննէս առաքեալի 
որդիական խնամքին տակ: Սակայն այս աւանդութիւնը շատ ալ հաւանական 
չի թուիր, որովհետեւ Յովհաննէս առաքեալ, Տիրամօր մահէն ետք է որ 
մեկնեցաւ Եփեսոս, եւ հոն ապրեցաւ ու քարոզեց երկար տարիներ:
Այս աւանդութիւններէն անդին կ’արժէ յիշել, թէ Աստուածածնայ վերափոխման 
տօնը, իրեն նուիրուած ամէնէն հին տօնն է եւ բոլոր եկեղեցիներուն 
կողմէ կը յիշատակուի Օգոստոս ամսուան տասնհինգերորդ օրը. իսկ Հայ 
առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, Սուրբ Ներսէս Շնորհալի հայրապետին օրով, 
եւ թերեւս աւելի ուշ, սկսած է այս տօնը պանծացնել Օգոստոս տասնհինգի 
մօտակայ Կիրակին, այսինքն՝ Օգոստոս տասներկուքէն տասնութի միջեւ 
հանդիպող Կիրակի օրը1  եւ տօնին յիշատակութիւնը կ’երկարի ինը օրերու 
վրայ:
Սոյն տօնին պատմութիւնը, որ աւանդութեամբ հասած է մեզի, եւ որ բոլոր 
եկեղեցիներուն կողմէ ընդունուած է, հետեւեալն է.-
Սուրբ Կոյս Աստուածածին Մարիամը, իր զաւկին համբարձումէն ետք 
տասնհինգ տարիներ իր կեանքը կը շարունակէ Երուսաղէմի մէջ: Երբ 
իր մահկանացու կեանքը կը կնքէ, բոլոր առաքեալները, ի բաց առեալ 
Բարթողիմէոս առաքեալը, մեծ շուքով կը կատարեն իր յուղարկաւորութեան 
կարգը եւ զինք կը թաղեն Գեթսեմանիի մէջ գտնուող իր ընտանեկան 
գերեզմանին մէջ: Թաղման օրուան յաջորդող երեք օրերու ընթացքին, 
առաքեալները Աստուածամօր գերեզմանին վրայէն կը լսեն հրեշտակներու 
երգակցութիւնը: Շատ ժամանակ չանցած, կը վերադառնայ Բարթողիմէոս 
առաքեալը եւ Տիրամօր մահը իմանալով, կը փափաքի վերջին անգամ 
ըլլալով տեսնել զինք: Առաքեալները, որպէսզի գոհացում տան Բարթողիմէոս 
առաքեալի փափաքին, կը հաւանին Սրբուհի Կոյսին գերեզմանը բանալ. 
սակայն երբ անոնք գերեզմանը կը բանան, այնտեղ չեն գտներ Մարիամ 
Աստուածածնի մարմինը եւ կը գուշակեն, թէ հրեշտակներու երգակցութիւնը 
ուրիշ բան չէր նշանակեր եթէ ոչ Քրիստոսի նախապէս իր մօր տուած 
խոստումին կատարումը, թէ զինք երկինք պիտի փոխադրէր: Եւ անկէ 
հետեւցնելով կ’իմանան, թէ Աստուածամայրը չէր մահացած, այլ՝ ննջած 
էր: Այս իսկ պատճառով բոլոր եկեղեցիները միախորհուրդ կ’ընդունին 
Աստուածածնայ ննջումը եւ ապա մարմնապէս երկինք փոխադրուիլը եւ 
կամ վերափոխումը:
Որպէս Վերափոխեալ մայրը մեր Տիրոջ ու Փրկչին Յիսուս Քրիստոսի, 
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Տօն Վերափոխման Սուրբ Աստուածածնի

Սուտը Եւ Ստախօսութիւնը

1 Սուրբք եւ Տօնք, Թորգոմ Պատրիարք Գուշակեան, Դ. տպագրութիւն, էջ 271:

զայն գտնել ջանք կը պահանջէ եւ այդ պատճառով դժուա՛ր է զայն գտնել եւ 
գործածել։ Եւ մարդիկ փոխանակ ճշմարտութեան՝ սուտը կը նախընտրեն։ 
Բայց մարդ պէտք է գիտնայ որ մի՛շտ հազուագիւտը թանկագին է…։
Արդարեւ, ըստ Սուրբ Օգոստինոս Աւրելիոսի «սուտը կը կայանայ սխալ բան 
մը ըսելու մէջ, խաբելու դիտաւորութեամբ»։ Տէրը սուտին մէջ կը մատնանշէ 
«սատանայական» գործ մը երբ կ՚ըսէ. «Դուք ձեր հօրմէն՝ սատանայէն 
էք, անոր մէջ ճշմարտութիւն չկայ, ան երբ սուտ խօսի, իր խորքէն կը 
խօսի, քանի որ ստախօս է եւ հայր ստախօսութեան» (ՅՈՎՀ. Ը 44)։ Այս 
իմաստով սուտը ճշմարտութեան դէմ ամենէն ուղղակի՛ թշնամանք է։ Ստելը՝ 
ճշմարտութեան դէմ խօսիլ կամ գործել է, մարդս սխալի տանելու՝ սխալ 
ճամբու առաջնորդելու չար նպատակով։ Ճշմարտութեան եւ մերձաւորին 
հետ մարդուն յարաբերութիւնը  վիրաւորելով՝ սուտը մարդուն եւ անոր 
խօսքին Տիրոջ հետ ունեցած հիմնաւոր յարաբերութեան դէմ կը մեղանչէ։ 
Եւ ստախօսութեամբ կը սկսի ամէն չարիք, քանի որ սուտը մա՛յրն է ամէն 
չարիքի։ Սուտին ծանրութիւնը կը կշռուի անոր աղաւաղած ճշմարտութեան 
բնոյթին համեմատ, զայն խօսողին պարագաներուն եւ դիտաւորութիւններուն 
համեմատ, անոր զոհերուն կրած վնասներուն համեմատ։ Եթէ իսկ սուտը, 
ինքեան «ներելի մեղք» մըն է, ան կը դառնայ սակայն մահացո՛ւ, երբ ծանրօրէն 
կը վիրաւորէ արդարութեան, հաւատարմութեան եւ մարդասիրութեան 
առաքինութիւնները եւ պատճառ կ՚ըլլայ ուրիշ մեղքերու։

Շար. Էջ 06

Երբ կա՛յ ճշմարիտը, մարդիկ ինչո՞ւ կը նախընտրեն սուտը եւ երբ կա՛յ 
ճշմարտախօսութիւնը, ինչո՞ւ ստախօսութիւնը այսքան սովորական 
է դարձած։

Անկեղծօրէն խոստովանինք որ երբեմն ո՛րքան դժուար է ճշմարտութիւնը 
դաւանիլ, յայտարարել եւ խոստովանիլ, երբ կը գտնուի բիւրաւոր սուտեր, 
որոնք խօսիլ շատ աւելի դիւրին եւ հրապուրի՛չ է։
Մարդկային տկարութիւններէն մէկը եւ գլխաւորն է դժուարէն փախչիլ, 
խուսափիլ եւ նախընտրել դիւրինը։ «Մտէք նեղ դռնէն, քանի կորուստի 
տանող դուռը լայն է եւ ճամբան՝ ընդարձակ, եւ շատեր կը մտնեն անկէ։ 
Մինչ դէպի կեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարին, եւ քիչեր միայն 
կը գտնեն զայն», կ՚ըսէ Յիսուս (ՄԱՏԹ. Է 13-14)։ Մարդիկ կը նախընտրեն 
ընդհանրապէս սուտը, քանի որ շատ դիւրին է զայն գտնել եւ գործածել, քանի 
որ ան բազմաթիւ ձեւեր եւ տեսակներ ունի, մինչդեռ ճշմարիտը մէ՛կ է եւ 
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Լիբանանահայ Կեանք

Առաջատարը
 Քաղաքամայր Երեւանն Է

Սլացք Եւ Հմայք՝ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի Տարեկան Բանակումը Եւ 
Խարուկահանդէսը

Տարեկան  բանակումը եւ  խարու-
կահանդէսը   սկաուտական   
օրացոյցի ամենափնտռուած 
ժամանակահատուածն է:  Տարի 
մը  հետեւողական  աշխատանքէն 
ետք, սկաուտական  շարժումի 
անդամ-անդամուհիները  իրենց 
ստացած  դաստիարակչական, 
կազմակերպչական գիտելիքները  
կը  հիւրասիրեն ծնողներուն, 
միութենական բարեկամներուն:
Շաբաթ, 10  Օգոստոս 2019-
ի յետմիջօրէին, Շըպենիէ մէջ, 
Համանա, տեղի ունեցաւ  ՀԵԸ 
Անդրանիկ Սեւան սկաուտական 
շարժումի  տարեկան մեծ բանակումը  
եզրափակող  խարուկահանդէսը: 
Բանակումը սկսած  էր  Հինգշաբթի, 
25 Յուլիսին: 
Գեղեցիկ  բնութեան գիրկը, 
սարալանջի  մը յարմարաւէտ 
տարածութեան վրայ ընտրուած 
բանակավայրին հեռուէն,  այցե-
լուները  անմիջապէս կը տեսնէին երեք 
անջատ  հատուածներէ  բաղկացած,  
դէպի երկինք սլացող գեղեցիկ  
կայմը:   Կայմին  վրայ կը ծածանէր  
ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-ի  դրօշը: Կայմին 
փէշերուն տակ պաշտպանուած  
տարածութեան վրայ դասաւորուած 
էին  սկաուտական խումբերուն 
վրանները: 

Ժամը  ուղիղ  6.30-ին, ՀԲԸՄ-
ՀԵԸ-ի Անդրանիկ  փողերախումբին  
գլխաւորութեամբ,  Լիբանանի, 
Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի 
եւ   փողերախումբին դրօշներով  
բանակավայր  սկսան մուտք  
գործել  ՀԵԸ  Անդրանիկ Սեւանի 
սկաուտական շարժումի խումբերը, 
իւրաքանչիւրը,  խմբապետներու 

եւ  փոխխմբապետներու  գլխաւո-
րութեամբ:

Լիբանանի, Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ի, 
ՀԵԸ-ի եւ ՀԵԸ Անդրանիկ 
Սեւանի  քայլերգներուն  յոտնկայս  
ունկնդրութենէն  ետք,  քոյրեր Սերլի 
Քէօշկերեան, Վիքի Սընըքճեան, 
եղբայր Կարօ  Թաշճեան (հայե-
րէն),ապա՝  եղբայր Նարեկ 
Նաճարեան(արաբերէն) լեզուով,  
բարի գալուստ  մաղթեցին  հար-
իւրաւոր  ներկաներուն, որոնց 
մէջ կ’երեւէին  նախարար Արթիւր 
Նազարեանը, նախկին  երեսփոխան 
Յակոբ Գասարճեանը, ՀԲԸՄ-ի 
Լիբանանի  Շրջանակային 
Յանձնաժողովի  ատենադպիր 
Սիլվա Լիպարիտեանը, ՀԵԸ-ի 
Կեդրոնական Վարչութեան 
ատենապետ Վիգէն  Չերչեանը եւ 
անդամներ,  AEL-ի Քոմիսէր Ժեներալ 
քոյր  Փերուզ Թիւթիւնճեանը, 
ՀԵԸ-ի տարբեր  մասնաճիւղերու  
վարչութեանց ատենապետներ,  
վարչականներ, հիւրեր, ծնողներ եւ  
միութենականներ:
Նախքան   հանդիսութիւնը, ՀԵԸ 
Անդրանիկ Սեւանի անունով   
երախտագիտական յուշանուէրներ  
յանձնուեցան  ՀԵԸ Անդրանիկ 
Սեւանի  նուիրեալ, Գործադիր  
Մարմինի նախկին անդամ  
եղբայր  Վահան Ղորղորեանին եւ  
քառավելական փոխմբապետուհի 
Արին Տաքեսեանին:
 ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան մասնաճիւղի  
Գործադիր Մարմինի ատենապետ 
տոքթ. Վարուժան  Մարկոսեան  

բարի գալուստի իր խօսքին մէջ 
շնորհաւորեց  ծնողները, որոնք տարի 
մը ամբողջ իրենց զաւակները  ՀԵԸ 
Անդրանիկ Սեւանի  ղեկավարութեան 
վստահելէ  ետք, եկած էին  վայելելու 
անոնց  իւրացուցած  գիտելիքները:
ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան 
ատենապետ Վիգէն  Չերչեան 
յայտնեց, թէ  երկու կարեւոր  երեւոյթ  
տպաւորած էր զինք,սկաուտները 
բանակավայր  մուտք գործելու եւ  
խումբ առ խումբ իրենց դիրքերը 
գրաւելու  միջոցին. առաջինը՝ ՀԵԸ 
Անդրանիկ սկաուտական  շարժումին 
հաւաքական աշխատանքը, ուր՝ 
թիթեռ, արծուիկ, գայլիկ, սկաուտ, 
արենուշ, քառավել եւ երէց  
հաւաքաբար պատրաստած էին 
բանակավայրը: Երկրորդը՝  զինք 
ոգեւորած էր մեր  երիտասարդութեան 
աշխոյժ  գործունէութիւնը,  արդար 
ակնկալութեամբ  համոզուելու, թէ՝ 
փայլուն  ճանապարհի վրայ  կը 
գտնուէր  Միութեան ապագան:  Այս 
առիթով այն յայտնեց, թէ  Միութիւնը  
միշտ  դերակատարութիւն վերա-
պահած է  երիտասարդութեան, 
որովհետեւ  երիտասարդութիւնը, 
ինչպէս անցեալին, այսօր եւ վաղը 
պիտի  ըլլայ  ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-ի  ներկան 
եւ  ապագան:
Այս առիթով, ՀԵԸ-ի Կեդրոնական 
Վարչութեան ատենապետը  դիտել 
տուաւ, թէ  ՀԲԸՄ-ի  ղեկավարներուն  
մեծամասնութիւնը անցած  է  ՀԵԸ-ի 
շարքերէն: 
Խանդավառ  մթնոլորտին մէջ, Վիգէն 
Չերչեան շնորհակալութիւն յայտնեց  
ծնողներուն, որոնք  սիրայօժար իրենց 
զաւակները  կը վստահին Միութեան, 
այն հաստատ  համոզումով, 
որ  իրենց զաւակները պիտի 
դառնան տիպար քաղաքացիներ, 
լաւ հայեր եւ  միութենականներ: 
Ապա, ան  շնորհակալութիւն  
յայտնեց ՀԵԸ  Անդրանիկ Սեւան 
մասնաճիւղի  Գործադիր  Մարմինի  
ատենապետ  տոքթ. Վարուժան 
Մարկոսեանին, Գործադիրի  
վարչական անդամներուն, ՀԵԸ  
Անդրանիկ Սեւանի սկաուտական 
խմբապետական կազմին, բոլոր 
խմբապետ, խմբապետուհիներուն 
եւ ընդհանուր խմբապետ  եղբայր 
Կարէն  Պասմաճեանին:
Ուրախութիւն  բոլորիս, Վիգէն 
Չերչեան  նշեց, թէ վերջերս՝ 
9-էն  23  Յուլիսին,Հայաստանի 
մէջ  տեղի ունեցած ՀԲԸՄ-ի 
տարեկան  բանակումին,  
Լիբանանէն մեկնած խումբը, 
մեծամասնութեամբ ՀԵԸ Անդրանիկ 
Սեւանի անդամ-անդամուհիներ 
ըլլալով,  միութենավայել  ընթացք-
ով արժանացած է բոլորին  
գնահատանքին: Վիգէն Չերչեան   
շնորհաւորեց  Լիբանանէն  մեկ-
նած պատուիրակութեան 

պատասխանատու եղբայր Ժիրայր 
Թօսունեանը: ՀԵԸ-ի ատենապետը 
իր խօսքը  փակեց  շնորհակալութիւն 
յայտնելով   ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի 
ծնողաց  վարչութեան եւ  բոլոր 
անոնց, որոնք մնայուն  կը  քաջալերեն   
Միութեան   աշխատանքները: 
 Յաջորդաբար  Արթիւր Նազարեան, 
Յակոբ Գասարճեան,Սիլվա 
Լիպարիտեան, Կերի Նազարեան,  
Վիգէն Չերչեան,  Յակոբ  Թէլվիզեան, 
տոթք. Վարուժան Մարկոսեան,  
հրաւիրուեցան վարելու խարոյկը: 
Ապա  գործադրուեցաւ  գեղա-
րուեստական  կոկիկ յայտագիր 
մը՝  պար, «սքեչ», ասմունք:    
Գեղարուեստական յայտագիրը կը 
կրէր «Եօթը Թագաւորութիւններու 
Հեքիաթը» խորագիրը:  Իւրա-
քանչիւր  սկաուտական խումբ 
ներկայացուց թագաւորութիւն մը: 
Իւրաքանչիւր խումբ  կը  շեշտէր 
մարդկային առաքինութեան 
յատկանիշ մը՝  հաւատարմութիւն, 
քաջութիւն, հնազանդութիւն, 
վստահութիւն, հաւատք, յարգանք 
եւ  ծառայասիրութիւն: Այս միջոցին 
եղբայր Հրակ  Օհանեանը եւ քոյր 
Վանա  Ճորճեանի վարեցին  հաճելի 
երկխօսութիւն մը:
Ներկաները մեծ  խանդավա-
ռութեամբ հետեւեցան  բարե-
խղճօրէն  պատրաստուած 
գեղարուեստական յայտագիրին:  
Ցուցադրուեցաւ ՀԵԸ Անդրանիկ 
Սեւանի  անցնող   տարուան   
գործունէութիւնը խտացնող  
տեսաերիզ  մը՝  ձմեռնային 
հաւաքներ, շրջապտոյտներ, 
դաստիարակչական ձեռնարկներ, 
հանդիպումներ, ընդունելութիւններ:  
Շնորհակալ եւ գնահատելի 
աշխատանք: Խանդավառ  մթնո-
լորտին մէջ  բաժնուեցաւ  ՀԵԸ 
Անդրանիկ Սեւանի «Միշտ 
Պատրաստ»  պարբերաթերթի  նոր 
թիւը:
Յիշատակելի   հանդիսութիւնը  վերջ 
գտաւ  «Ցտեսութեան»   խմբերգով:  
Ներկաները  շնորհաւորեցին ՀԵԸ 
Անդրանիկ Սեւան  սկաուտական  
շարժումին պատասխանատու 
անդամ-անդամուհիները  եւ 
բանակավայրէն  բաժնուեցան  
յաջորդ տարի  հանդիպելու  բարե-
մաղթութիւններով: 

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ 
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ 
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Սիրոյ  Շաբաթ  Տավուշի Մէջ

Առաջատարը
 Քաղաքամայր Երեւանն Է

Motorcycle-ներով Աննախադէպ Երթ 
Հայաստանի Մէջ՝ Ընդդէմ 

Սթամպուլեան Պայմանագրութեան 
Վաւերացման

«Հայաստանը հրաշալի է, Տավուշը՝ 
բացառիկ, ով որ Տավուշը չէ տեսած, 
Հայաստանը չէ տեսած»:                                                                                                                                      
«Հաղարծինի շաբաթուայ» բացումը  
այսպէս   կ՛ազդարարեն  վաթսունէ 
աւելի  երիտասարդ կամաւորներ, 
որոնք եօթ օր շարունակ Հաղարծինի 
վանական համալիրը կը պահեն  
«արտակարգ ռեժիմի տակ»:

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ 
Տավուշի թեմի երիտասարդութիւնը 
արդէն չորրորդ տարին է կը 
կազմակերպէ «Հաղարծինի 
շաբաթը» հոգեւոր-մշակութային  
եօթօրեայ փառատօնը: 
Արդարեւ, օգոստոս 12-ին Հաղար-
ծինի վանական համալիրի 
տարածքին մէջ մեկնարկեց արդէն 
աւանդական դարձած փառատօնը:
Տավուշի թեմի առաջնորդ 
գերաշնորհ Տէր Բագրատ 
եպիսկոպոս Գալստանեան կը 
նշէ, որ փառատօնի գլխաւոր 

Համահայկական 7-րդ ամառնային 
խաղերու մետալներու  ոչ 
պաշտօնական հաշուարկով 
առաջատարը կը հանդիսանայ 
Երեւանի խումբը:
Ըստ «Արմենբրես»-ի,  մրցումներու  
5-րդ օրուայ արդիւնքներէն յետոյ 
Երեւանի խումբը  խլած է  91 մետալ` 
41 ոսկի, 25 արծաթ եւ 25 պրոնզ: 
Երկրորդ տեղը գրաւած է Գիւմրիի 

ՎԵԹՕ շարժումը DARK RAVENS 
motorcycle ակումբին հետ համատեղ 

նպատակը  զբօսաշրջութեան 
զարկ տալը, կամ՝ վանական 
համալիրը  ճանաչելի դարձնելը չէ:                                                                                                                           
«Հաղարծինի շաբաթը մեզի 
համար, առաքելութեան  առաջ-
նայնութիւնն է, մեր կեանքը, մեր 
ունեցածը գնահատելը, անոր 
տէր կանգնելու գիտակցութիւնը 
բարձրացնելն է:  Շատ կարեւոր է 
մեր տարածաշրջանին մէջ ապրող 
վառվռուն երիտասարդներուն սիրոյ 
կապի մէջ ամբողջացնելը, պահելը եւ 
իրենց միջոցով այդ պատգամը մեր 
ողջ ժողովուրդին փոխանցելը...»։
Մշակութային շաբաթը նպատակ 

խումբը՝ 21 մետալներով` 8 ոսկի, 
10 արծաթ եւ 3 պրոնզ: Առաջին 
եռեակը կ’եզրափակէ Էջմիածինի 
խումբը` 8 ոսկի, 7 արծաթ եւ 5 
պրոնզ մետալներով:
Նշենք թէ Համահայկական 7-րդ 
ամառնային խաղերուն այս տարի 
կը մասնակին մօտ  5000 մարզիկ 
աշխարհի 35 երկրներու  մօտ  
160 քաղաքէ: Խաղերու քանի 
մը  մարզաձեւեր  տեղի ունեցան 
Ստեփանակերտ եւ Արցախի 
միւս երկու քաղաքներու մէջ, իսկ 
հիմնական պայքարը կ’ընթանայ  
Երեւան: Ամենաշատ թուով 
պատուիրակութիւնը Ռուսաստանի 
Դաշնութիւնն է, որ կը ներառէ 
14 քաղաքէ  368 մարզիկ։ Այս 
տարի կը մասնակցին նաեւ 3 նոր 
երկրներ՝  Արաբական Միացեալ 
Էմիրութիւններ, Իրաք  եւ Չեխիան:

պիտի իրականացնէ motorcy-
cle-ներով երթ Հայաստանի շարք 
մը մարզերու եւ քաղաքներու մէջ։
Երթը պիտի իրականացուի 
հետեւեալ երթուղիով՝
Օգոստոս 17
1. Աբովեան
2. Չարենցաւան
3. Հրազդան
4. Սեւան
5. Դիլիջան
6. Վանաձոր
Օգոստոսի 18
1. Սպիտակ
2. Գիւմրի
3. Արթիկ
4. Թալին
5. Աշտարակ

ԶԱՐԱ ՂԱԶԱՐԵԱՆ 
«Զարթօնքի Աշխատակից

ունի նախ՝ համահաւաք                   
հոգևոր-մշակութային միջավայր 
ստեղծելու Տավուշ աշխարհի 
երիտասարդութեան համար, 
ապա՝ հասարակութեան համար 
առիթ մը եւս    բացայայտելու 
մեր հոգևոր ժառանգութեան՝ այս 
պարագային  Հաղարծին վանքի 
էութիւնը, պատմական հսկայ 
դերակատարութիւնը և  ներկայի 
տեսլականը :
Փառատօնին ընթացքին վանքի 
տարածքին մէջ կը կայանան 
հոգևոր երգի, նկարչութեան, 
քանդակագործութեան, փայտի 
փորագրութեան, գորգագործութեան, 
կապերտագործութիւն, օճառի և 
տեղական գաթայի պատրաստման, 
կաւագործութեան դասեր, որոնք թոյլ 
կու տան աւելի լաւ պատկերացնել, թէ 

ինչպէս  ապրեր են մեր նախնիները 
դարեր առաջ: Շաբաթուայ 
ընթացքը կ՛ուղեկցուի նաեւ 
եկեղեցական արարողութիւններով, 
աւետարանական ընթերցումներով 
և երգեցողութեամբ, որոնք թոյլ 
կու տան հիւրերուն աւելի խորը 
թափանցելու և հասկնալու 
վանքին պատմամշակութային 
ժառանգութիւնը:
Հաղարծինի շաբաթը կ՛աւարտի 
Սուրբ Մարիամ Աստուածածնի 
վերափոխման տօնին՝ օգոստոսի 
18-ին: Կիրակի կը մատուցուի  Սուրբ 
Պատարագ ու Խաղողօրհնէքի 
արարողութիւն: Առանձին օրեր 
նուիրուած կ՛ըլլան մանուկներուն 
եւ Հայոց բանակին։ Օրակարգին 
կարելի է ծանօթանալ Տավուշի թեմի 
ֆէյսպուքի էջին միջոցով:
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«Ազատագրութեան Հռչակումով» (Emancipation Proclamation)։ Իսկ 1869-
ին՝ սեւամորթ այր ամերիկացիներուն շնորհուեցաւ քուէարկութեան 
մասնակցելու իրաւունքը, սահմանադրութեան  15րդ բարեփոխումին 
հիման վրայ։ Բայց բոլոր կիներուն՝ քուէարկելու իրաւունքը շնորհուեցաւ 18 
Օգոստոս 1920-ին, սահմանադրութեան 19րդ բարեփոխումին հիման վրայ։
Հիմա վերադառնանք մեր պատմութեան։ Այս դէպքը դեռ վերջերս պատահած 
է Թեքսաս նահանգի Կէլվըսթըն քաղաքին մէջ։ Սեւամորթ ամերիկացի 
մը՝ Տանըլտ Նիլի անունով, կը ձերբակալուի ոտնձգութեան (trespassing) 
յանցանքով, երկու ճերմակամորթ ոստիկաններու կողմէ եւ կ՛առաջնորդուի 
ոստիկանատուն։ Հոս պէտք է յիշել որ ոտնձգութիւնը քրէական (felony) 
յանցանք մը չէ։
Բայց ի՞նչ է այս դէպքին տգեղ երեւոյթը՝ որ մեզի անցեալը կը յիշեցնէ։ 
Դիտեցէք կցեալ նկարը եւ տեսէք թէ ինչպէս ձիերու վրայ նստած երկու 
ոստիկանները յանցագործը կ՛առաջնորդեն ոստիկանատուն։ Անոր ձեռքերը 
կապուած են եւ չուանով մը քալելով կը հետեւի ոստիկաններուն, կարծես 
շուն մը ըլլար . . .

Սեւամորթ ամերիկացիներու 
խմբաւորումի մը (NAACP) նախագահը 
կ՛ըսէ թէ այս երեւոյթը յարգանքի 
պակաս կը ցուցաբերէ սեւամորթներու 
նկատմամբ։ Իսկ Ոստիկանապետը 
կը պաշտպանէ իր ոստիկանները 
ըսելով թէ անոնց «վիրաւորական» 
արարքը դիտաւորեալ չէր! Ահաւասիկ 
օրինակ  մը եւս «նրբացուցիչ 
դէպք յանցանաց»-ի, որ անշուշտ 
դատապարտելի է, իմ ակնոցով 
դիտուած ու վերջ։

Աներեւակայելի Ամուսնութիւն մը . . .

Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Անգլիոյ Պըրքշայր գաւառի Աքթըն քաղաքէն 
որ ունի մօտաւորապէս 12,000 բնակիչ եւ կը գտնուի Լոնտոնէն 25 մղոն 
հեռաւորութեան վրայ։
Մեր գիտցած աւանդական ամուսնութիւնը տեղի կ՛ունենայ այր եւ կնոջ 
միջեւ, սակայն վերջերս՝ շատ մը երկիրներու քաղաքական մարմինները 
արտօնեցին երկու այրերու եւ երկու կիներու միջեւ տեղի ունեցած 
ամուսնութիւնները, ի ցաւ եւ ցասում մեզի նման աւանդապահ մարդոց։
Դժբախտաբար ժամանակի ընթացքին հաշտուեցանք վերոյիշեալ 
ամուսնութիւններուն, մտածելով որ երկու անձերու միջեւ տեղի ունեցածը 
մեր գիտնալիքը չէ՝ ինչպէս կ՛ըսէ ամերիկեան ասացուածքը թէ, “To each, 
his own.”
Հիմա սակայն ուրիշ եղելութիւն մը կու գայ խախտել մեր ամուսնութեան 
հիմնական ըմբռնումը։ Խօսինք օրինակներով, վերոյիշեալ Աքթըն քաղաքի 
բնակիչներէն Էլիզապէթ Հօտ 49 տարեկան կին մըն է որ ունի 25 տարեկան 
մանչ զաւակ մը եւ 6 տարեկան շուն մը՝ Լոկըն անունով։
Էլիզապէթ առանձնութենէ տառապելով, կ՛ուզէ ամուսնանալ։ Բայց իր 
ամուսնանալու փափաքը չէ յաջողած, յարմար անձը չկարենալ գտնալուն 
համար։ Ան կը վերյիշէ թէ տարիներու ընթացքին, 221 անգամ ժամադրութեան 
(date) գացած է տարբեր մարդոց հետ, սակայն անոր ջանքերը միշտ ալ 
մնացած են ապարդիւն . . .
Գիտէք թէ ժամադրութիւնները ինչպէս կը վերջանան։ Կամ կինը չի հաւնիր 
մարդուն եւ կամ ալ մարդը չի հաւնիր կնկան։ Թէեւ բացառութիւնները 
յարգելի են եւ երբ կողմերը հաւնին զիրար, անոնք կ՛ամուսնանան եւ վերջ։
Գալով Էլիզապէթին, ան մարդոցմէ յոյսը կտրած ըլլալով՝ կ՛որոշէ ամուսնանալ 
իր շունիկին հետ։ Բարեբախտաբար շունը առու է, թէեւ տարիքով իրմէ 
շատ պզտիկ։ 
Վերոյիշեալ եզակի պսակադրութիւնը (տես նկարը) տեղի կ՛ունենայ 
հեռատեսիլի մը կայանին մէջ, հազարաւոր դիտողներու ականատեսութեամբ։ 
Արդեօք կնքահայր եւ կնքամայր ալ կայի՞ն, հիմա դիտեցէք նկարը եւ դուք 
դատեցէք այդ մէկը!

Անցեալը Յիշեցնող Տգեղ Երեւոյթ մը . . .

Աւելի քան 200 տարի անցած է Միացեալ Նահանգներու անկախութենէն։ 
Այդ օրերուն՝ ճերմակամորթ ամերիկացիներ իրաւունք ունէին սեւամորթ 
գերիներ ունենալու եւ զանոնք գործածելու իրենց արտերուն եւ տուներուն 
մէջ։ Սեւամորթ գերիները նոյնիսկ կը ծախուէին արտերուն հետ միատեղ։
Պատմութեան համար յիշենք որ սեւամորթ ամերիկացիները գերութենէ 
ազատագրուեցան 1 Յունուար 1863-ին՝ Նախագահ Աբրահամ Լինքընի 
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Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Սուտը Եւ Ստախօսութիւնը

Սկիզբը Էջ 03

Սուտը, որովհետեւ բռնաբարում մըն է ճշմարտախօսութեան առաքինու-
թեան, ուրիշին վրայ գործուած իսկական «բռնութիւն» մըն է։ Սուտը եւ 
ստախօսութիւնը մարդը կը խոցէ ճանաչումի իր կարողութեան մէջ՝ որ 
նախապայմա՛նն է ամէն դատումի եւ որոշումի։ Ան իր սերմին մէջ կը 
բովանդակէ մտքերուն պառակտումը եւ անոր յարուցած բոլոր չարիքները։ 
Սուտը եւ ստախօսութիւնը աղէտալի է ամբողջ ընկերութեան համար։
Սուտը կը քանդէ վստահութիւնը մարդոց միջեւ եւ կը պատռէ ընկերային 
փոխյարաբերութիւններուն հիւսուածքը։ Վստահութիւնը մարդիկ 
իրարու կապող զօրաւոր կապ մըն է, որուն պակասը ծնունդ կու տայ 
անհամաձայնութիւններու։
Ուստի, արդարութեան եւ ճշմարտութեան դէմ գործուած ամէն յանցանք 
հատուցումի պարտաւորութիւն կը պարտադրէ՝ նոյնիսկ եթէ անոր 
հեղինակը ներուած ըլլայ։ Երբ անկարելի է հրապարակաւ հատուցանել 
վնասը, հարկ է ընել զայն գաղտնօրէն։
Իսկ եթէ կարելի չէ վնաս կրողին ուղղակի՛ հատուցում կատարել, պէտք է 
անոր բարոյական գոհացում տալ, յանուն մարդասիրութեան։
Հատուցումի այս նոյն պարտաւորութիւնը կը հայի նաեւ այն յանցանքներուն, 
որոնք գործուած են ուրիշին վարկին դէմ։ Այս նիւթական եւ երբեմն ալ 
բարոյական հատուցումը հարկ է գնահատուի գործուած վնասին համեմատ։ 
Ան կը պարտաւորէ ի խղճէ։ Արդարեւ, կան սուտեր, որոնք մինչեւ իսկ կը 
քանդեն տուներ, ցիրուցան կ՚ընեն ընտանիքներ, թշնամութեան կը վերածեն 
բարեկամութիւններ, եւ դժբախտաբար մարդիկ կը շարունակեն սուտի վրայ 
հիմնել ընդհանրապէս իրենց փոխյարաբերութիւնները…։

 «Ժամանակ»/Պոլիս

Իր բնութեամբ իսկ սուտը դատապարտելի՛ է։
Սուտը սրբապղծութիւն մըն է խօսքին, որ եղած է ճանչցուած ճշմարտութիւնը 
ուրիշներուն հաղորդելու։
Ճշմարտութեան հակառակ խօսքերով մերձաւորը սխալին առաջնորդելու, 
տանելու դիտումնաւոր առաջադրանքը, կը գոյացնէ թերացում մը 
արդարութեան եւ մարդասիրութեան դէմ։
Յանցաւորութիւնը աւելի ծանր է, երբ խաբելու դիտաւորութիւնը կրնայ 
աղէտալի հետեւանքներ ունենալ անոնց համար, որոնք շեղեցուած են 
ճշմարիտէն։
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

15 2019
ՕԳՈՍՏՈՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ 

ԱՐԹԻՒՐ ՇԱՐԱՖԵԱՆ
(1972)
«Նաթիւրմոր»

Դեռ Հաւատա՜
Դու՝ փորձաքար իմ ժողովուրդ,,
Ինչքան էլ որ խոր մոլորուես,
Երկրպագես կուռքերին սուտ,
Ես մօր նման ներում եմ քեզ:

Դու՝ տաքգլուխ Սասնայ Դաւիթ,
Դու՝ իմաստուն Սասնայ Մհեր,
Թէկուզ եւ ծեր ու ալեհեր,
Բայց մնում ես դու միամիտ:

Հաւատացիր, թէ յիրաւի
Գարին դարձաւ ընկուզաչափ,
Ու դուրս եկար քարանձաւից
Ու խաբուեցիր դու չարաչար:

Այնքան դառն է կեանքդ ու գորշ,
Ու գալիքդ իրականում,
Որ փակում ես աչքդ ու քո
Խաբկանքին ես ապաւինում:

Ու տեսնում ես ամեն ի´նչ վառ,
Թև ես առնում չեղած տեղից,
Նորոգւում ես բնազդաբար
Ու յառնում ես մոխիրներից:

Քո խաբուելն է քեզ պահպանում,
Ու հին խօսքդ՝ «Աստուած կտա».
Դու՝ միտերով ապրող մանուկ,
Դեռ հաւատա՜, դեռ հաւատա՜...

Սիլվա Կապուտիկեան

Գրիգոր Սեդրակեանի Յիշատակին

2018 Յուլիս 22-ինշ մեզմէ ընդմիշտ 
բաժանուեցաւ մեզի շատ սիրելի եւ յարգելի 
հարազատ՝ Գրիգոր Սեդրակեանը՝ ետին 
ձգելով անմոռանալի վառ յուշեր : 
Գրիգոր Սեդրակեանը մեր միտքին մէջ կը 
կանգնի ժպտադէմ, միշտ հեզ եւ բարի, 

լաւատես անշահախնդիր եւ ընտանիքին 
նուիրեալ մարդ: 
Երկար տարիներ աշխատելով պետակ-
ան տուրքերու որպէս գանձիչ, իր կարե-
լիութիւնները սահմանին մէջ օգնեց անխտիր 
բոլորին տալով օգտակար խրատներ եւ 
ցուցմունքներ, յատկապէս, արաբերէն լեզուին 
ոչ շատ տիրապետող գործարարներուն: 
Գրիգոր Սեդրակեանի համար դպրոցը եւ 
եկեղեցին առաջնահերթ կարեւորութիւն կը 
ներկայացներ: 
Մարդկային իր յարաբերութիւններուն մէջ 
անկեղծ էր, կ’ապրէր ու կը գործէր հոգածութիւն 
ու սէր փոխանցելով բոլոր իր շրջապատին: իր 
հանդարտ բնաւորութեան շնորհիւ, արդար 
դատողութեամբ կը մօտենար  ոեւէ հարցի: 
Իր ներկայութիւնը՝ ընտանեկան հաւաք-
ներու, հարսանիքներու եւ տօնական 
խրախճանքներու միշտ ալ եղած է շատ 
հաճելի, եւ իր կողակիցին Փէկիին հետ շատ 
համակրելի զոյգ: Լիբանանի Քաղաքացիական 
պատերազմի վատ օրերուն ինք միշտ լաւատես 
իր որ Լիբանանը փիւնիկի մը նման պիտի 
բարձրանայ մոխիրներու մէջէն, միշտ լաւատես 
էր Լիբանանի ապագայով եւ ոեւէ ժամանակ 
չի մտածեց Լիբանանէն գաղթելու մասին, 
իր աշխատասէր բնաւորութեամբ մինչեւ իր 
վերջին շունչը գործեց առանց դժգոհելու որեւէ 
անհանգստութիւնէ. 
Յիշատակդ անթառամ մնայ Սիրելի Գրիգոր: 

Մահագրական

Պատիւ Արժանաւորին

Ենկիպարեանի Անուան Մնջախաղի Փառատօնը 
«Արմէնփրես»Ը Պարգեւատրեց Ոսկէ Մետալով

«Արմէնփրես» պետական լրատուական 
գործակալութիւնը արժանացաւ Լէոնիդ 
Ենգիբարյանի անուան մնջախաղի միջազգային 
փառատօնի ոսկէ մետալին, որպէս փառատօնի 
գլխաւոր տեղեկատուական գործընկեր։ 
«Արմէնփրես»-ի փոխանցմամբ՝ Օգոստոսի 
14-ին, փառատօնի փակման հանդիսաւոր 
արարողութեան ընթացքին ոսկէ մետալը 
գործակալութեան տնօրէն Արամ Անանեանին 
յանձնեց Երևանի մնջախաղի պետական թատ-
րոնի գեղարուեստական ղեկավար, փառատօնի 
գլխաւոր արտադրիչ Ժիրայր ՏաՏասեանը։

«Չորրորդ տարին անընդմէջ մենք համատեղ 
կ՛իրականացնենք մնջախաղի փառատօնը 
միջազգայնացնելու աշխատանքը, և ես ուրախ եմ, 
որ աշխարհի փառատօնային քարտէզի վրայ իր 
վառ տեղը ունի Լէոնիդ Ենկիպարեանի անուան 
մնջախաղի միջազգային փառատօնը»,- ըսաւ 
Անանեան։
Փառատօնի փակման հանդիսաւոր արարո-
ղութիւնը մեկնարկեց «Ֆորմա» թատերախումբի 
«Վայ-վայ» ներկայացմամբ։ Ան մարդկանց 
կենդանի շփման բացակայութեան մասին է, որու 
հիմնական պատճառը համացանցն է։ 
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ՈՒԽՏԻ ՕՐ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆՔԻ 
ԵՒ

ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ

ՇԱԲԱԹ, 17 ՕԳՈՍՏՈՍ 2019

- Առաւօտեան Ժամերգութիւն՝  առաւօտեան ժամը 7։00-ին։
- Երեկոյեան Ժամերգութիւն՝ երեկոյեան ժամը 5։00-ին։
- Հանդիսաւոր Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ՝ երեկոյեան ժամը 
8։00-ին։

Պիտի պատարագէ՝
Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան

Ս. Պատարագի երգեցողութիւնը պիտի կատարէ 
Կաթողիկոսարանի «Նարեկացի» մանկապատանեկան 
երգչախումբը։

Արարողութեանց պիտի նախագահէ եւ  Հայրապետական իր 
պատգամը փոխանցէ՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

Յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագին տեղի պիտի ունենայ 
խաղողի եւ մատաղի օրհնութիւն։

ԾԱՆՕԹ.- Փոխադրակառքեր տրամադրուած պիտի ըլլան 
ժամը 6:45-ին հետեւեալ վայրերէն՝
• Անթիլիասի Մայրավանք
• Ս. Յարութիւն եկեղեցի (Ճիւնի)
• Ս. Յակոբ եկեղեցի
• Ս. Աստուածածին եկեղեցի
• Ս. Վարդանանց եկեղեցի
• Ս. Գէորգ եկեղեցի
• Ս. Ագնէս վարժարան
• Պուրճ Համուտի Ազգային Ծերանոց
• Տպարան Տօնիկեան
• Ռաուտայի Ակումբ
• Է. Ակնունի Ակումբ, Ֆանար 

...

ԿԻՐԱԿԻ, 18 ՕԳՈՍՏՈՍ 2019

Ս. Աստուածածնայ վերափոխման տօնին առիթով, 
Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 
Տաճարին մէջ պիտի մատուցուի Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ։

Պիտի պատարագէ ու քարոզէ՝
Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան

Յաւարտ Ս. Պատարագին տեղի պիտի ունենայ խաղողի 
օրհնութիւն։

...

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 19 ՕԳՈՍՏՈՍ 2019

ՄԵՌԵԼՈՑ
Սուրբ Աստուածածնի Վանքի համանուն մատրան մէջ 
պիտի մատուցուի Ս. Պատարագ, որուն աւարտին, 
նախագահութեամբ՝ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍին
տեղի պիտի ունենայ հոգեհանգիստ մեր ազգի բոլոր 

ննջեցեալներուն հոգիներուն համար։

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ                                  ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՆԹԻԼԻԱՍ

                                                                                                            

ԽԱՐՈՒԿԱՀԱՆԴԷՍ
ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ

ՀԵԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ  ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆԻ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ 
ՀԵԸ-Ի ՓՈՂԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ԵՒ ՀԵԸ  ԱՆԴՐԱՆԻԿ 
ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ  ՇԱՐԺՈՒՄԻ ԲՈԼՈՐ 

ԽՈՒՄԲԵՐՈՒՆ
ՏԵՂԻ Կ’ՈՒՆԵՆԱՅ  ՇԱԲԱԹ, 17 ՕԳՈՍՏՈՍ, 2019, ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ  

ԺԱՄԸ 6-ԻՆ, ՌԱՍ ԷԼ ՄԵԹՆԻ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻՆ ՄԷՋ
                                                                             

                    
ԾԱՆՕԹ. Ծնողները  բանակավայր կրնան այցելել  կէսօրէ ետք  
ժամը  4-էն սկսեալ:  

ՀՐԱՒԷՐ

Պիլ Կէյթց Աշխարհի Ջերմութեան 
Բարձրացման Մասին 

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Microsoft ընկերութեան համա-
հիմնադիր եւ միլիառատէր Պիլ Կէյթց 
առաջարկած է մոլորակի ջերմացումը 
դադրեցնելու ուշագրաւ տարբերակ 
մը: Ան կ’առաջարկէ միլիոնաւոր 
թոն  փոշի սփռել մթնոլորտի վերի 
շերտերուն: Ըստ ծրագրին, ամէն 
օր փոշիով բեռնաւորուած շուրջ 
800 օդանաւեր պէտք է բարձրանան 
երկրի մակերեսէն աւելի քան 12 
մղոն բարձրութեան վրայ եւ սփռեն 
փոշին վերնոլորտի մէջ: Այս մասին 
յայտնած է Daily Mail-ը:     
Տեսականօրէն, օդին մէջ եղած 
փոշին պէտք է հսկայական 
հովանոցի դերը խաղայ, արեւի 

Լրատուութեան Գործընկեր

ճառագայթներէն  մաս մը դէպի 
տիեզերք անդրադարձնելով: Ծրագրի 
ընդդիմախօսները կը պնդեն, որ 
այսպիսի միջամտութիւն կրնայ 
կլիմայական քաոս յառաջացնել  
երկրագունդի վրայ, փոթորիկներու 
եւ երաշտի պատճառ  դառնալով:


