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Կազմակերպութեամբ ՀՀ կրթութեան եւ գիտութեան
նախարարութեան
սփիւռքի
կապերու
բաժնի
վարչութեան.
5 Օգոստոսին Աղուերանի մէջ
մեկնարկեց Համահայկական Հայագիտական 9-րդ
Ողիմպիականը, որուն մասնակցեցան՝ Հայաստանէն,

Արցախէն,
Ջաւախքէն,
Քուէյթէն,
Իրանէն
Ռուսաստանէն աւելի քան 80 աշակերտներ։

եւ

Քուէյթի ազգային վարժարանը իր մասնակցութիւնը
բերաւ հինգ աշակերտներով՝ Քարէն Թաշճեան, Շահան
Այնթապեան, Յարութ Նագգաշեան, Քրիստ Մորա եւ
Պետրոս Աստուրեան, որոնք մասնակցեցան Հայոց
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պատմութեան, շարադրութեան եւ մշակոյթի մրցոյթներուն:
Մասնակցողները ունկնդրեցին դասախօսութիններ եւ ունեցան երգի ու պարի ուսուցում ու
մրցոյթներ:
Յիշենք թէ, Շաբաթ 10 Օգոստոս 2019-ին, Համահայկական Հայագիտական 9-րդ Ողոմպիականի
փակման հանդիսութեան ընթացքին Քուէյթի Ազգային վարժարանի աշակերտներէն՝ Շահան
Այնթապեան իր փայլուն մասնակցութեան համար, ստացաւ խրախուսական յատուկ
«Շնորհակալագիր» եւ «Անդրանիկ Քոչարի Լուսանկարչական Արուեստը» հատորը։

երեքշաբթի,
13
Օգոստոսին,
համահայկական
7-րդ խաղերուն
մասնակցողները
այցելեցին
Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր եւ իրենց յարգանքի տուրքը մատուցեցին Հայոց ցեղասպանութեան 1,5
միլիոն սուրբ նահատակներուն յիշատակին:

Յիշեցնենք, որ աւելի քան 5300 մարզիկներ` աշխարհի 35 երկիրներէ եւ 145 քաղաքներէ, կը մասնակցին
այս խաղերուն:
Սոյն խաղերուն նաեւ մասնակցեցան Քուէյթի հայկական համայնքէն 45 մարզիկներ:
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Վերջերս «Երկիր Մեդիա» պատկերասփիւռի կայանին տուած հարցազրոյցին ընթացքին ՀՅԴ
Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեան անդրադարձաւ նաեւ Արցախի մէջ տեղի
ունենալիք նախագահական եւ Ազգային ժողովի ընտրութիւններուն:

Ան ըսաւ, թէ Դաշնակցութեան նախընտրութիւնն է Արցախի մէջ ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ
մը, որ կարելի ըլլայ համախմբուիլ բոլորին յարգանքը վայելող թեկնածուի մը շուրջ:
«Բնականաբար, իւրաքանչիւր թեկնածու կը կարծէ, որ ինք պէտք է ըլլայ այդ համախոհական
թեկնածուն, այդ իսկ պատճառով պիտի ստեղծուի որոշակի անպատեհութիւն: Մենք ճիգ պիտի
թափենք, որպէսզի տեսնենք, որ Արցախ այս ամէն ինչէն դուրս կու գայ աւելի հզօրացած:
Արցախը պէտք է ունենայ այնպիսի նախագահ եւ Ազգային ժողով, որոնք կը վայելեն բոլորին
յարգանքը, եւ այդ ուղղութեամբ մենք պիտի աշխատինք եւ նոյնիսկ պայքարինք», շեշտեց ան:
ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչը ըսաւ, թէ Դաշնակցութեան հիմնական փափաքը այն է, որ այդ
ընտրութիւնները ստեղծեն այնպիսի մթնոլորտ, որ ամէն ինչ կայանայ խաղաղ, առողջ
մրցակցային պայմաններու մէջ, իսկ ինչ կը վերաբերի Ազգային ժողովի ընտրութիւններուն,
ըստ անոր, բնականաբար, բոլոր քաղաքական հոսանքները պէտք է ձգտին ունենալ աթոռներ,
որպէսզի ապահովեն իրենց մասնակցութիւնը Արցախի քաղաքական կեանքին:
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«Բայց մեր հիմնական առաջնահերթութիւններէն է նաեւ այն, որ Արցախը զերծ մնայ որեւէ
ցնցումէ, որեւէ պարտադրուած թեկնածուէ, եւ մենք պատրաստ ենք սատարելու այսպէս
կոչուած համախոհական թեկնածուին: Բայց եթէ այդպիսի թեկնածու չըլլայ, բնականաբար,
մենք հանդէս պիտի գանք մեր թեկնածուով, կա՛մ Դաշնակցութեան թեկնածուով, կա՛մ այնպիսի
թեկնածուի շուրջ համախմբուելով, որ քանի մը ուժեր զայն ընդունին իբրեւ առողջ ազգային
դէմք, այն ակնկալիքով, որ ան Արցախի բոլոր իրաւունքները պիտի պաշտպանէ բոլոր
ճակատներուն վրայ», եզրափակեց Յակոբ Տէր Խաչատուրեան:

Արցախի արտաքին գործոց նախարար Մասիս Մայիլեան չի բացառեր իր աշխուժ
մասնակցութիւնը ընտրութիւններուն: Ան այդ մասին գրառում կատարած է դիմատետրի իր
էջին վրայ:
«Ըստ կարելւոյն կը հետեւիմ ներարցախեան քաղաքական զարգացումներուն եւ յառաջիկայ
տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ու համապետական ընտրութիւններուն հետ
կապուած իրավիճակին: Կը գտնեմ, որ բացառիկ կարելիութիւն ստեղծուած է օրինակելի
ընտրութիւններու կազմակերպման համար, եւ պատրաստ եմ ամէն ինչով նպաստելու այդ
ընտրութիւններուն շուրջ դիւանագիտական աւելի բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծման», գրած է
ան:
Մայիլեան աւելցուցած է, որ չի կրնար անտեսել համապետական ընտրութիւններուն իր
մասնակցութեան ձեւաչափին մասին բազմաթիւ հարցերն ու հարցումները Արցախի
Հանրապետութենէն, Հայաստանէն ու սփիւռքէն:
«Անգամ մը եւս հաւաստելով մեր երկրի անվտանգ, ապահով, քաղաքակիրթ ու
ժողովրդավարական լաւագոյն ապագայի հանդէպ իմ խիստ շահագրգռուած ըլլալս եւ այդ
ապագայի կերտման գործին մէջ աւելի մեծ պատասխանատուութիւն ստանձնելու իմ
սկզբունքային պատրաստակամութիւնս` կ՛ուզեմ տեղեկացնել, որ կը մտածեմ այդ
ուղղութեամբ, պարբերաբար կը հետեւիմ հասարակական կարծիքի դրսեւորումներուն, մարդոց
իղձերուն ու տրամադրութիւններուն եւ պիտի ձգտիմ առաւելագոյնս օգտակար ըլլալ այդ
իղձերու իրականացման: Ուստի եւ ըստ էութեան չեմ բացառեր իմ աշխուժ մասնակցութիւնս
ընտրութիւններուն», նշուած է գրառումին մէջ:

Արդարադատութեան նախարարը «Սահմանադրական դատարանին մասին» օրէնքին մէջ
կ՛առաջարկէ փոփոխութիւններ, ըստ որուն, Սահմանադրական դատարանի դատաւորները եթէ
մինչեւ 31 հոկտեմբեր 2019 հրաժարական ներկայացնեն, պիտի պահպանեն հրաժարականի
պահուն իրենց ունեցած աշխատավարձը եւ այլ ընկերային երաշխիքներ, իսկ
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պաշտօնավարման տարիքը լրանալէ ետք պիտի օգտուին դատաւորի համար օրէնքով
սահմանուած կենսաթոշակէն:
Անդրադառնալով
այս
օրէնսդրական
նախաձեռնութեան`
ՀՅԴ
Հայաստանի
Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան
Սաղաթէլեան հաստատեց, որ քաղաքական
իշխանութիւնը ամէն ձեւի կը դիմէ դատական
համակարգը սեփականաշնորհելու համար:
«Սկզբնական շրջանին փորձելով հասնիլ
Սահմանադրական
դատարանի
սեփականաշնորհման եւ չկարենալով` հիմա
արդէն
կը
դիմեն
այլ
տարբերակի:
Իշխանութիւնը օրէնքի տեսքով ակնյայտ
փտածութեան
առաջարկ
կը
կատարէ
դատաւորներուն, որ անթոյլատրելի, միեւնոյն
ժամանակ` ստորնացուցիչ առաջարկ է:
Սահմանադրական դատարանի այն անդամները, որոնք կ՛ընդունին այդ առաջարկը, յստակօրէն
փտածութեան փոխհամաձայնութեան մէջ են», նշեց Ի. Սաղաթէլեան: Ան դիտել տուաւ, որ այս
քայլը իշխանութիւններու գործողութիւններուն տրամաբանական շարունակութիւնն է, եւ
այսպիսով քաղաքական իշխանութիւնները անգամ մը եւս կ՛ապացուցեն, որ իրենք պատրաստ
են որեւէ քայլի, նոյնիսկ անբարոյական առաջարկներու` դատական համակարգը
վերջնականապէս սեփականաշնորհելու, զայն նուաճելու համար:
«Ասիկա իրենց անհրաժեշտ է, քանի որ դատական համակարգին լիակատար տիրապետելը
իշխանութիւններուն անհրաժեշտ է իրենց անձնական եւ քաղաքական շահերը սպասարկելու
համար: Այս գործողութիւնները, խորքին մէջ, կ՛ոչնչացնեն դատական համակարգը, ինչ որ
անընդունելի է եւ դատապարտելի», եզրափակեց ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի
ներկայացուցիչը:

Միացեալ Նահանգներու առեւտուրի նախարարութիւնը աշխարհի աւելի քան տասը երկիրներէ
շարք մը ընկերութիւններ ներառած է իր սեւ ցուցակին վրայ: Պատժամիջոցներու ցանկին վրայ
ներառուած են հայկական երկու ընկերութիւններ` «Մարքել» փակ բաժնետիրական
ընկերութիւնը եւ Երեւանի կապի միջոցներու գիտահետազօտական հիմնարկը (ԵրԿՄՀԻ):
«ԵրԿՄՀԻ-ը ապրանքներ ստացած է Միացեալ Նահանգներու Արդիւնաբերութեան եւ
անվտանգութեան գրասենեակի «Առեւտրական վերահսկողութեան ցուցակէն» եւ վերարտածած
առանց անհրաժեշտ արտօնագիրներու: Անձը, որ կը հանդիսանայ ԵրԿՄՀԻ-ի գործադիր
տնօրէնն ու «Մարքել» փակ բաժնետիրական ընկերութեան նախագահը, առեւտուրով կը զբաղի
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իրանեան կազմակերպութեան հետ, որ ամերիկեան
պատժամիջոցներու տակ կը գտնուի», կ՛ըսուի Միացեալ
Նահանգներու
դաշնակցային
արձանագրութեան
մատեանի
կայքին
վրայ
հրապարակուած
փաստաթուղթին մէջ:
Միացեալ Նահանգներու առեւտուրի նախարարութեան
պատժամիջոցային ցանկին վրայ յայտնուած են նաեւ
Ռուսիոյ Քալուկայի գիտահետազօտական ռատիօթեքնիքական հիմնարկը եւ յաւելեալ 14 ընկերութիւններ Վրաստանէն, Պելճիքայէն,
Չինաստանէն, Հոնկ Քոնկէն, Մալեզիայէն, Հոլանտայէն եւ Արաբական Միացեալ
Էմիրութիւններէն:
Ամերիկեան իշխանութիւններուն կարծիքով` այդ ընկերութիւններու գործունէութիւնը կը
հակասէ Միացեալ Նահանգներու ազգային անվտանգութեան եւ արտաքին քաղաքականութեան
շահերուն:
Սահմանափակումները ուժի մէջ մտան Չորեքշաբթի օրուընէ ի վեր:

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ բանբեր Արծրուն Յովհաննիսեան
դիմատետրի իր էջին վրայ գրած է, որ 12 Օգոստոս 2019-էն Ազրպէյճանի տարածքին մէջ կը
գտնուի հայ քաղաքացի մը. անոր ինքնութիւնը եւ այլ մանրամասնութիւններ գիտնալու համար
համապատասխան մարմինները աշխատանք կը կատարեն:
Աւելի ուշ յայտնի դարձաւ, որ այդ քաղաքացին զինուոր Արայիկ Ղազարեանն է: Միւս կողմէ,
զինուոր Արայիկ Ղազարեանի իրաւունքներու երաշխաւորման հարցով Հայաստանի մարդու
իրաւունքներու պաշտպանը հեռաձայնային հաղորդակցութիւն ունեցած է Կարմիր խաչի
միջազգային կոմիտէի հայաստանեան պատուիրակութեան ղեկավար Քլեր Մէյթրոյի հետ:
Հայաստանի մարդու իրաւունքներու պաշտպանի աշխատակազմի հանրային կապերու
բաժինէն յայտնեցին, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտէն տակաւին չէ տեսակցած Արայիկ
Ղազարեանին հետ, սակայն ուշադրութեամբ կը հետեւի այս հարցին:
Մարդու իրաւունքներու պաշտպանի աշխատակազմը կապի մէջ է նաեւ Արայիկ Ղազարեանի
ընտանիքի անդամներուն հետ:
Զինուորի իրաւունքներուն երաշխաւորման, նաեւ` առողջական վիճակին կապուած հարցերով
մարդու իրաւունքներու պաշտպան Արման Թաթոյեան պիտի դիմէ միջազգային
համապատասխան կառոյցներուն:
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Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտէի երեւանեան գրասենեակէն եւս «Արմէնփրես»-ին
յայտնեցին, որ կոմիտէն ներգրաւուած է գաղտնի երկկողմանի երկխօսութեան մէջ`
համապատասխան իշխանութիւններու ներկայացուցիչներուն հետ:

Նոյն ծիրին մէջ, զինուոր Արայիկ Ղազարեանի` «Ազրպէյճանի մէջ յայտնուելուն
հանգամանքները պարզելու համար հետաքննութիւն կ՛իրականացուի», այս մասին, ըստ
«Արմէնփրես»-ի, Դիլիջանի մէջ լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթացքին ըսած է Հայաստանի
Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեանը:
«Այս փուլին տակաւին հետաքննութիւն կ՛իրականացուի կատարուածին վերաբերեալ: Անձամբ
ես կը կարծեմ, որ մեր զինուորը աշխարհագրականօրէն մոլորուած է», ըսած է Տօնոյեան:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ ինչպէ՞ս կը մեկնաբանէ ազրպէյճանական
լրատուամիջոցներու այն տեղեկութիւնները, որ զինուորի` Ազրպէյճանի մէջ յայտնուելուն
պատճառը անոր նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքն է, նախարարը ըսած է, որ ատիկա
ազրպէյճանական հերթական ապատեղեկատուութիւնն է: «Չեմ կարծեր, որ ատիկա պէտք է
տարածել: Ես ներքին համոզում ունիմ, որ ան ուղղակի մոլորուած է», նշած է Տօնոյեան:
Անդրադառնալով զինուորի վերադարձի խնդիրին` նախարարը յայտնած է, որ դիմած են
միջազգային համապատասխան կառոյցներուն` մասնաւորապէս Կարմիր խաչի միջազգային
կոմիտէին:
Խօսելով զօրամասին մէջ զինուորական ծառայողի հոգեբանական վիճակին մասին`
նախարարը ըսած է, թէ որոշ աշխատանք իրականացնելէ ետք պիտի կարենան յստակ
պատասխան տալ: «Բոլորիս համար ցաւալի դէպք է, սակայն, կը կարծեմ, որ ամէն ինչ
բնականոն պիտի ընթանայ», ըսած է նախարարը:
Տօնոյեան կոչ ուղղած է Ազրպէյճանի զինուած ուժերուն, որպէսզի նման ապատեղեկատուական
աշխատանքը դադրեցնեն:
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Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի յայտարարեց, որ Պարսից եւ Օմանի ծոցերուն մէջ դաշինք
ստեղծելու Միացեալ Նահանգներու մտադրութեան վերաբերեալ յայտարարութիւնները
կարծեցեալ բնոյթ կը կրեն եւ հազիւ թէ իրագործուին: Այս մասին կը հաղորդէ «ՌԻԱ Նովոսթի»-ն:
«Կասկած չկայ, որ եթէ նոյնիսկ դաշինքի ստեղծման վերաբերեալ յայտարարութիւններուն մէկ
մասը իրականացուի, ատիկա պիտի չնպաստէ շրջանի անվտանգութեան», ըսած է Ռուհանի`
իրանեան կառավարութեան նիստի ընթացքին:
Ան նաեւ նշած է, որ այդ յայտարարութիւնները ձեւական են եւ ոչ թէ գործնական: Իրանի
նախագահին համաձայն, Արաբական ծոցի երկիրները իրենք կրնան ապահովել շրջանի
անվտանգութիւնը եւ օտար ուժերու ներկայութեան կարիքը չունին:
Ռուհանի յայտնած է, որ Միացեալ Նահանգները, ինչպէս նաեւ միւս ուժերը, կ՛ուզեն պառակտել
շրջանը եւ ֆինանսապէս «ամայացնել» շրջանի երկիրները:
«Մայատին» արբանեակային պատկերասփիւռի կայանը իր կարգին կը հաղորդէ, որ Ռուհանի
յայտնած է, որ «իսրայէլացիները ո՛ւր որ ալ երթան կը քայքայեն անվտանգութիւնը, եւ եթէ
կարող ըլլային անվտանգութիւն ապահովել, իրենց անվտանգութիւնը կ՛ապահովէին»` նշելով,
որ շրջանին մէջ ջարդերուն ու ահաբեկումներուն ետին կը կանգնին սիոնականները, իսկ անոնց
հիմնական հետեւանքները ահաբեկչութիւնն ու պատերազմն են:

Սուրիական բանակը կը շարունակէ իր յառաջխաղացքը դէպի հարաւային Իտլիպի մէջ զինեալ
խմբաւորումներու մեծագոյն կեդրոնը եղող Խան Շէյխուն քաղաք: Այս մասին կը հաղորդէ
«Մայատին» արբանեակային պատկերասփիւռի կայանը:
Սուրիական բանակը այժմ կը գտնուի Խան Շէյխունէն 4 քիլոմեթր հեռաւորութեան վրայ`
ազատագրելէ ետք ռազմավարական դիրք ունեցող Թալաասն ու անոր մերձակայ դաշտերը եւ
հասնելով մինչեւ Խան Շէյխուն քաղաքի մուտքի արեւմտեան կողմը գտնուող Հաժեզ Սալամ:
«Մայատին» կը հաղորդէ, որ զինեալներու պաշտպանական գիծերը մեծ անկում կրած են եւ
անոնց ուժերը Համայի հիւսիսային գիւղական շրջանէն կը նահանջեն դէպի Իտլիպի գիւղական
շրջան` սուրիական բանակին կողմէ ամբողջական պաշարման տակ չառնուելու համար:
քաղաքին մօտ բախում ունեցած են Աֆրինի ազատագրութեան բանակին հետ:
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Համայն

քրիստոնէութիւնը

Վերափոխման տօնը

Ս.

Աստուածածնի

մեծ շուքով կը տօնախմբէ

Օգոստոս 15-ին: Իսկ հայ եկեղեցին` Օգոստոս 15-ի
մօտաւոր կիրակին, այսինքն` 12-18 Օգոստոսի
միջեւ: Տօն մը, որ Հայ եկեղեցւոյ հայրերը հինգ
տաղաւար տօներէն մէկը համարած են, եւ կը
տօնուի ինը օրեր շարունակ, եւ որուն ընթացքին
շարականներու
կ’ոգեկոչուի

երգեցողութեան
Ս.

Աստուածածնի

ընդմէջէն
երկինք

փոխադրուիլը: Աստուածածնայ տօնը թէ՛ համայն
քրիստոնէութեան եւ թէ՛ նաեւ հայ ժողովուրդին
համար կարեւորագոյն տօներէն մէկն է, որ տարբեր
խորհուրդներ կը պարփակէ իր մէջ:
Նախ, անշուշտ, Աստուծոյ կողմէ Մարիամի ընտրութիւնն է Աստուածորդին երկրաւոր աշխարհ
բերելու: Աստուած ու մարդ համատեղման ֆիզիքապէս եւ հոգեպէս երկու էութիւնները իրմով
միացնող սուրբի ընտրութիւնն է այս տօնը: Արդարեւ, Աստուծոյ մարդացումի գործընթացին մէջ
Աստուծոյ կողմէ ընտրուած արարածն է, որ կին հասկացողութեան կու տայ բոլորովին նոր,
բոլորովին հոգեւոր եւ աստուածային իմաստ: Ուրեմն ընտրեալն է Մարիամ բոլոր կիներուն մէջ:
Ինչպէս հայ ժողովուրդը ընտրեալ ժողովուրդն է Աստուծոյ կողմէ, երբ Աստուած մարդկութեան
շարունակականութեան համար տնօրինեց, որ Նոյ նահապետը իր տապանով բարձրանայ մեր
սուրբ լեռը, ուրկէ պիտի վերածնէր մարդկութիւնը: Եւ եթէ Աստուածածնի միջոցով
կատարուեցան Աստուածորդիին ծնունդը եւ մարդկութեան վերածնունդը, ապա մեր հայրենիքի
սուրբ լերան ճամբով վերածնաւ մարդկութիւնը ջրհեղեղէն ետք: Աստուածաշունչէն քաղուած
այս գեղեցիկ պատկերը այս ձեւով կը կապուի Մարիամ Աստուածածնի հետ:
Աստուածածնայ տօնը այնուհետեւ մայրութեան սրբութեան հասկացողութիւնն է, ընտանիքի
սիւնին բարոյական կերպարը, Աստուծոյ խորհուրդին, յորդորին, հրամանին առանց
տատամսելու ընդառաջ երթալը, Աստուծոյ կամքը ընդունելու հաւատքի դրսեւորման
գեղեցկագոյն օրինակը: Միաժամանակ քաջութիւնը, սակայն, նախ` նշանուած կարգավիճակի
մէջ անապական յղիանալով բոլորին կասկածներուն դէմ դնելու, հաւատքի վահանով ամէն
տեսակ դժուարութիւն ստանձնելու եւ միայն Աստուծոյ յենելով դժուար առաքելութիւնը
վերցնելու:
Աստուածածնայ
մեկնաբանական

մասին

համաշխարհային

գրականութիւն

մը

մակարդակի

գոյութիւն
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աշխատասիրութիւններով, գրականագիտական նոր հատորներով: Մեր Տիրոջ Քրիստոսի
երկնայինէն երկրացումի միջոցն է Աստուածամայրը, որ իրաւամբ Աստուծոյ կողմէ ընտրուած
ամենամեծ առաքելութեան շնորհումի մարմնացումն է: Սրբութիւն մը, որուն միջոցով Աստուած
պիտի մարդանար, երկրաւոր պիտի դառնար մարդը դէպի յաւիտենականութիւն առաջնորդելու
համար:
Մեծ է խորհուրդը Աստուածածնի կերպարով Աստուծոյ կողմէ մարդկութեան փոխանցուած
իրողութեան: Աստուածածնի կերպարին,
սրբակենցաղութիւնը, համեստութիւնն ու
հնազանդութեան
չարչարանքը,

ամենամեծ

յուսալը,

օրինակը,

հաւատքը,

ինչպէս ըսինք, կը կապուի սրբութիւնը,
պարզութիւնը, հոգատարութիւնը, Աստուծոյ
ապա

գլխաւոր

նաեւ`

բարեխօսի

մայրութիւնը,
հանգամանքը,

համբերութիւնը,
աստուածային

երեւումներն ու տակաւին երկար շարքը բազում առաքինութեանց: Մէկ խօսքով քրիստոնէական
արժեհամակարգի բոլոր բաղադրիչները, որոնք Տիրամայրը իր անձնական օրինակով
փոխանցեց համայն մարդկութեան: Պէտք է անպայման նկատել, որ մարդ անհատը ինչպէս
օգնութեան կարիքի զգացողութեան առաջին դիմումը կը կատարէ բնազդօրէն իր մօր, հոգեւոր
իմաստով եւս կը կատարէ Աստուածածնին` իբրեւ համայն մարդկութեան մայրը` բարեխօսելու
Տիրոջ իր որդիին` փրկելու համար մարդը ամէն փորձութենէ, փորձանքէ, հիւանդութենէ եւ
չարիքէ:
Անհատէ մը եղած ակնկալութեան իրականացման համար մարդիկ կը մտածեն դիմել անոր մօր`
բարեխօսելու համար իր զաւկին խնդիրի կարգաւորման համար: Մարդ արարածը աղօթքի
պահուն Աստուծմէ, Քրիստոսէն իր աղաչանքին կատարումին համար ամէն սուրբէ առաջ կը
դիմէ գլխաւոր բարեխօսին` Յիսուս Քրիստոսի մօր` Սուրբ Մարիամ Աստուածածնին:
Հայաստանեայց եկեղեցին տարուան մէջ քանի մը եկեղեցական տօն նուիրած է Քրիստոսի մօր:
Պատահական չէ, որ հայ մօր կերպարի ուրուագծման պահուն հայ արուեստագէտը,
գեղանկարիչը, ստեղծագործողը անպայման ի մտի ունեցած է Աստուածածնայ կերպարը, ուրկէ
եկած է նաեւ ընտանեկան սրբութեան յենասիւն նկատուող հայ մօր անուան հետ կապուած
ամենանուիրական մօտեցումներու գոյացումը: Պատահական չէ նաեւ, որ մեր խորաններու
առաջին սրբապատկերը նուիրուած է Աստուածածնին եւ Աստուածորդիին` իբրեւ միակ
ճանապարհը դէպի Աստուած, դէպի յաւիտենականութիւն երթալու:
Որքան

համբերատարութիւն`

այնքան

նաեւ

նկարագրի

տոկունութիւն

կը

փոխանցէ

Աստուածածնի կերպարը հոգեւոր դիմադրողականութիւնը զօրացնելու` ամէն տեսակի
դժուարութիւն յաղթահարելու համար: Իսկ մարդու դիմումը Աստուածածնին ոչ թէ միայն որեւէ
խնդրի լուծման համար պէտք է ըլլայ, այլ` մնայուն: Մնայուն չարիքէ, փորձութենէ փրկելու
համար: Մարդուն յարաբերութիւնը ինչպէս մնայուն է իր մօր հետ, այնպէս նաեւ մնայուն պէտք
է ըլլայ մարդկութեան մօր` Աստուածածնին հետ: Աստուածածնի հետ մնայուն կապը
մայրակորոյս չի դարձներ մարդ անհատը, որ հարազատ մայր կորսնցնելու պահուն եւ անկէ
ետք աւելիով կը փարի Աստուածածնին` իր բոլոր տեսակի անձկութիւնները փարատելու, բայց
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նաեւ` բոլոր տեսակի հոգեկան գոհունակութիւնները բաժնեկցելու իր ճամբով զԱստուած
փառաւորելու:
Հայաստանեայց

եկեղեցւոյ

աւանդութեան

համաձայն,

Աստուածածնի

գլխաւոր

տօնը

Օգոստոսին է. եղանակային առումով նաեւ կը զուգադիպի խաղողի հունձքի ամենաառատ
ժամանակին: Խաղողը, որ կեանքի, արգասաբերութեան խորհրդանիշ է, որմէ նաեւ կը
պատրաստուի գինին, որ պատարագի ատեն կը հրամցուի իբրեւ Քրիստոսի արեան մաս, այդ
բոլորը կը խորհրդաւորուին Աստուածածնայ գլխաւոր տօնին:
Ամենամեծ խորհուրդը այժմէական նշանակութիւն ունեցող Աստուածածնի օրինակով լրիւ
ապաւինիլն է Աստուծոյ: Ունենալ սրբակենցաղ կեանք, հետեւիլ պատուիրաններուն ու անկէ
ետք եւ անոր զուգահեռ` ամբողջովին վստահիլ Աստուծոյ: Անորոշութիւնը դէպի ապագան,
վախն ու անձկութիւններ կը փարատին, եթէ մարդ անհատը կարենայ ամբողջովին իր ամէն մէկ
քայլն ու իրեն գալիք ամէն խնդիրի լուծում վստահիլ Աստուծոյ: Այնպէս` ինչպէս Քրիստոսի
մարդեղացման գործընթացի առաջին օրէն Աստուածածինը ամբողջովին վստահեցաւ Աստուծոյ:
Քրիստոնէութեան եւ քրիստոնէական հաւատքի մեկնարկն է այս սկզբունքը: Աստուածածինը
լսեց հրեշտակին փոխանցումը եւ յանձնուեցաւ Աստուծոյ կամքին. «Տէ՛ր, եղիցին կամք քո», ըսաւ
Տիրամայրը: Եւ պիտի ըլլար Աստուծոյ որոշածը:
Աստուծոյ ամբողջովին յանձնուելէ առաջ, սակայն, մարդ անհատը պէտք է կարենայ
ապաշխարութեամբ դուրս գալ մարդկային իր մեղքերու ոլորապտոյտէն, սեփական օրինակով
կատարէ Աստուծոյ կամքը եւ Աստուածածնայ օրինակով ապաւինի եւ ընդունի Աստուծոյ
որոշումները իր ամբողջ կեանքին ընթացքին:
Աստուածածնայ հետ կարեւորագոյն խորհուրդ է, ինչպէս Քրիստոսի երկրացումի կամ
մարդեղացումի առաջին պահը, այնպէս նաեւ Քրիստոսի հօր միացման պահը` խաչին վրայ, երբ
Քրիստոս կը յանձնարարէ Աստուածածնին Յովհաննէսը ընդունիլ իբրեւ իր որդին եւ
Յովհաննէսին` Աստուածածինը ընդունիլ իբրեւ իր մայրը: Այս կը նշանակէ, որ Աստուածածինը
մայրն է համայն մարդկութեան եւ մարդկութիւնը որդին է Աստուածածնին:
Այս խորհուրդի վերծանումը ունի յաւերժական նշանակութիւն: Քրիստոս Աստուածածինով
աշխարհ եկաւ եւ Աստուածածինով ալ մեկնեցաւ երկինք: Աստուածածինը երկնքին եւ երկրին
միջեւ հոգեւոր կամուրջն է եւ իբրեւ այդ` նաե՛ւ մայրը բոլոր մարդերուն, Աստուծոյ
արարչագործած մարդկութեան: Գլխաւոր բարեխօսը անպայման պիտի միջնորդէ հաւատքով եւ
ամբողջական ապաւինումով կատարուած մեր աղօթքներուն երկրէն երկինք հասնելուն: Ահա՛
մեծագոյն խորհուրդը գլխաւոր Տիրամօր:
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Կազմակերպութեամբ Մոնթէվիտէոյի Համազգայինի «Լեւոն Շանթ» մասնաճիւղի վարչութեան,
վերջերս նշուեցաւ Կոմիտասի ծննդեան 150-ամեակը:
Արդարեւ, «Հայկական երեկոյ» անուան տակ բեմադրութիւնը բաղկացած էր երկու բաժիններէ:
Առաջին բաժինով պալէի մեծ վարպետ եւ Պուէնոս Այրեսի աշխարհահռչակ «Քոլոն» թատրոնի
մէջ երկար տարիներ հանդէս եկած իբրեւ գլխաւոր պարող, իսկ այժմ գեղարուեստական
ղեկավար Վահրամ Համբարձումեան մարմնաւորեց Մեծն Կոմիտաս վարդապետի կեանքի
չարաբաստիկ` ապրիլ 24-ի վերջին գիշերը, ընկերակցութեամբ «Լռութեան մեղեդին» «Քոլոն»
թատրոնի պալէի մենակատարներէն Մակտալենա քորթեսի:
Երկրորդ բաժինով ելոյթ ունեցաւ Համազգայինի «Շիրազ» պարախումբը, պարուսոյց` Վահրամ
Համբարձումեան, իսկ փոքրիկ պարողները մարզելու եւ մեծ բեմ բարձրացնելու
պարտականութիւնը ստանձնած էր պարուսոյց Քաթիա Զաքարեան:
Կազմակերպութեամբ Ռումանահայոց միութեան եւ թեմին, «Հայկական փողոց» եռօրեայ
փառատօնի շրջագիծին մէջ 3
Օգոստոսին Պուքրէշի առաջնորդանիստ
Սրբոց
Հրեշտակապետաց մայր եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Կոմիտասի ծննդեան 150-ամեակին
նուիրուած համերգ:
Ձեռնարկը սկսաւ Ռումանիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Տաթեւ եպս. Յակոբեանի օրհնութեամբ,
որմէ ետք խօսք առաւ ռումանահայ նշանաւոր գրող, հրապարակախօս, թարգմանիչ,
խմբագիր, զանազան գիրքերու եւ յօդուածներու հեղինակ Սերժու Սէլեան, որ ժամանած էր
Աւստրալիայէն փառատօնին մասնակցելու համար: Ապա հանդէս եկաւ սոփրանօ Արմինէ
Խաչատուրեան` նուագակցութեամբ Քարմեն Ասատուրեանի: Համերգի ընթացքին հնչեցին
Կոմիտասի նշանաւոր եւ հանրայայտ հոգեւոր ու ազգային ստեղծագործութիւնները:
Համերգի աւարտին եկեղեցւոյ բակին մէջ տեղի ունեցաւ Կոմիտասի նուիրուած երկու գիրքերու
ռումաներէն թարգմանութիւններու շնորհահանդէսը: Ռիտա Սուլահեան-Գույումճեանի
«Խելագարութեան ակունքներու մէջ. Կոմիտաս. հայ կուռքի դիմանկարը» եւ Վարդան
Վարդանեանի «Յաւերժ ճամբորդ» աշխատութիւնները ռումաներէնի թարգմանած էր Սերժու
Սէլեան, հրատարակութեան պատրաստած էին Սիրուն Թերզեան եւ Միհայ Գազազեան:

3 Օգոստոսին Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Մասիս եպս. Զօպուեան, ընկերակցութեամբ
Ազգային կրօնական եւ վարչութեան ժողովներու ներկայացուցիչներուն, այցելեց Նոր Գիւղի Ս.
Գէորգ հրկիզուած եկեղեցին:

Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 502, àõñµ³Ã, 16 ú¶àêîàê, 2019

12

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ

Սրբազան հայրը լաւատեղեակ եղաւ եկեղեցւոյ պատմականին, ներքին կառոյցին եւ ընդհանուր
իրավիճակին մասին` բացայայտ կերպով տեսնելով պատերազմին հետքերը մատնացոյց ընող
վնասները:
Սրբազանը խրախուսիչ խօսքերով թելադրեց լաւատեսութեամբ կառչած մնալ մեր նուիրական
սրբութիւններուն, որոնք կը մարմնաւորուին Հայ առաքելական եկեղեցիով, աւելցնելով, որ
հալէպահայ գաղութի պատմութեան մէջ անջնջելի դրոշմ ձգած է Ս.Գէորգ եկեղեցին, որուն
հովանիին ներքեւ գործած են բազմաթիւ հոգեւոր մշակներ եւ դպիրներ:
Ս. Գէորգ Զօրավարի օրինակին հետեւելու օրհնաբեր առիթ հանդիսացաւ հոգեպարար
այցելութիւնը: Եկեղեցւոյ ներկայացուցիչները յուսադրուած էին եկեղեցին վերաբանալու
հրամայականով:

Հովանաւորութեամբ Արեւելեան թեմի առաջնորդ Անուշաւան արք. Դանիէլեանի,
նախաձեռնութեամբ ՀՄԸՄ-ի Շրջանային վարչութեան, 4-7 Յուլիսին Նիւ Եորքի մէջ տեղի
ունեցան ՀՄԸՄ-ի Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու 29-րդ Նաւասարդեան խաղերը:
Բացման հանդիսութիւնը ընթացք առաւ մէկ վայրկեան յոտնկայս լռութեամբ յարգելով Ս.
Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հովիւ Մուշեղ Ա. քհնյ. Տէր Գալուստեանի յիշատակը, որ տարիներ
շարունակ զօրավիգ կանգնած է ՀՄԸՄ-ին, նաեւ միութեան ծառայութեան շքանշանակիր
Ուաշինկթընի մասնաճիւղէն` Համօ Սարտարպէկեանցի:
Շրջանային վարչութիւնը յայտարարեց, որ Նաւասարդեան խաղերու երէց տղոց վոլիպոլի
բաժակը պիտի կրէ Համօ Սարտարպէկեանցի անունը` յաջորդող հինգ տարիներուն:
Օրուան հանդիսավար Նազարէթ Ապաճեանի բարի գալուստի խօսքէն ետք ելոյթ ունեցան` Նիւ
Եորքի մասնաճիւղի ատենապետ Էտի Թորոսեան, Շրջանային վարչութեան ատենապետ Արամ
Գայսերեան, Կեդրոնական վարչութեան անդամ Հրաչ Մեսրոպեան եւ սրբազան հայրը:
29-րդ Նաւասարդեան խաղերուն առթիւ հրատարակուեցաւ յուշամատեան-գրքոյկ մը:
5 Յուլիսին տեղի ունեցաւ պարահանդէս, իսկ 6 Յուլիսին տեղի ունեցաւ յաղթանակի ճաշկերոյթպարահանդէսը, որուն բարի գալուստի խօսքը արտասանեց Նիւ Եորքի մասնաճիւղի
վարչութեան ատենապետ Էտի Թորոսեանը: Այնուհետեւ խօսք առին` ՄԱԿ-ի մէջ Հայաստանի
դեսպան Մհեր Մարգարեանը, Շրջանային վարչութեան ատենապետ Արամ Գայսերեանը, ՀՅԴ
Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան շրջանի Կեդրոնական կոմիտէի անդամ Խաժակ
Մկրտիչեանը, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ Հրաչ Մեսրոպեանը եւ
առաջնորդական փոխանորդ հայր Սահակ Եմիշեանը: Ապա տեղի ունեցաւ բաժակներու եւ
յուշատախտակներու բաշխում:
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Հայկական լեռնաշխարհի բոյսերը ունին շատ հին ծագում: Անցեալին անոնցմէ շատերը
բուժական նպատակներով կ՛օգտագործուէին տեսակաւոր հիւանդութիւններ բուժելով եւ վէրքեր
դարմանելու համար: Մինչեւ իսկ անոնցմէ ոմանք
կ՛օգտագործուէին ծերութիւնը կանխարգիլելու համար:
Հաւաստի
աղբիւրներու
համաձայն,
Հայաստանի
տարածքին կ՛աճին աւելի քան 300 ուտելի բոյսեր,
որոնցմէ սակայն քիչեր կ՛օգտագործուին առօրեայ
սնունդի մէջ կամ բուժական նպատակներով:
Այս տարի, առաջին անգամ ըլլալով, տեղի պիտի ունենայ
«Ուտելի բոյսերը հայկական խոհանոցում» փառատօն`
Լոռիի մարզի Դսեղ գիւղին մէջ: Փառատօնը կազմակերպողները համոզուած են, որ այս
փառատօնը պիտի դառնայ շարունակական` այցելուներուն ծանօթացնելու Լոռիի մարզի
բուսատեսակները, ինչպէս նաեւ` զարկ տալու շրջանի զբօսաշրջութեան:

Աւելուկ
Կենսանիւթերով եւ հանքայիններով հարուստ
աւելուկի աւելի քան 12 տեսակ կայ Հայաստանի
մէջ:
Բարբառներու մէջ աւելուկը կոչուած է` վիլուկ
(Տաւուշ), աւելուկ (Լոռի), մջուկ (Ղարաբաղ):
Աւելուկի մէկ տեսակը, որ թթու համ ունի, կը
կոչուի թրթնջուկ. խաշած թրթնջուկի տերեւները
կը դարմանեն բորբոքած լինտերը, արմատներէն
կարմիր ներկ կը ստացուի, իսկ տերեւներով կարելի է մաքրել պղնձեայ իրերը, հիւթով` մելանի
բիծերը:
Աւելուկը ժողովրդական բժշկութեան մէջ ամէնէն շատ օգտագործուած դեղաբոյսերէն է:
Բուժական նպատակներով կ՛օգտագործուին անոր արմատները, տերեւներն ու սերմերը:
Կերակուրներու պատրաստութեան մէջ կ՛օգտագործուին աւելուկի թարմ կամ չոր տերեւները`
պատրաստելու համար համեղ եւ սննդարար կերակրատեսակներ, ապուրներ եւ աղցաններ:
Հայերուս մօտ Մեծ պահքի շրջանին աւելուկով պատրաստուած ուտեստները սեղանէն
անպակաս են եւ գրեթէ պարտադիր…
Նշենք, որ անցեալ յունիս 29-ին Վարդենիկ գիւղին մէջ (Գեղարքունքի մարզ), կայացաւ «Աւելուկի
փառատօն»: Ներկաները մասնակցեցան աշխարհի ամենաերկար աւելուկի շարանի հիւսքի
գործընթացին: Աշխարհի ամենաերկար աւելուկի հիւսքը գրանցուեցաւ «Դիւցազնագիրք»
մրցանիշներու գիրքին մէջ:
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Աշնանամուտ է… Իմ լեռնաշխարհն է շողում ոսկեւոր,
Մասիսի վրայ լոյսի ծուէն է ձիւնը նորապատ…
Քայլում եմ, քայլում… Չգիտեմ սակայն, թէ ի՞նչ խօսքերով
Եւ ինչպէ՞ս լինեմ ես շնորհապարտ
Նրանց, որ հողն այս, փոքրիկ այս հողը` նման նշխարի,
Փրկել դարերից, փրկել դաւերից ագահ աշխարհի,
Փրկել են, բերել ու ինձ շնորհել…
Միայնութեան մէջ յաճախ եմ խորհել,
Ես ի՞նչ կ՛անէի, եթէ չլինէր հողն այս մի պատառ,
Թէ ճամբիս վրայ չխշշար բարդին այս բարձրակատար,
Թէ չշնչէի բուրմունքն այս հողի, ուրցի, փշատի,
Թէ աշնան քամին թոնրի հոտն առած, դէմս չվազէր,
Թէ չշրջէի ճանապարհներին հին Արտաշատի,
Եւ աւերակն այս քարէ լռութեամբ
Ինձ նախնիներիս պատգամը չասէր:
Ես ի՞նչ կ՛անէի, եթէ չլինէր հողն այս մի պատառ,
Ինչո՞վ կը լցուէր անհունը հոգուս,
Երակների մէջ իմ արիւնատար
Ինչպէ՞ս կը խայտար եւ ինչպէ՞ս դէպի սիրտս կը հոսէր
Այն զգացումը,
Որ հողէ մարդուն դարձնում է աստուած
Եւ կոչւում է սէր…
Ինչպէս աւիշը ծառաբունն ի վեր,
Նա մայր հողից է բարձրանում իմ մէջ երակ առ երակ,
Մի բուռ սրտիս մէջ դառնում է անծուխ, անբոց մի կրակ,
Այրում է, տանջում,
Եւ այնպէս քաղցր է այդ տանջութիւնը…
Եւ տանջութիւնն այդ գուցէ հէնց ինքը` երջանկութիւնն է…

Չորեքշաբթի օր ( 15 Օգոստոս 1922) Վահագն Դաւթեանի ծննդեան օրն էր:

www.kantsasar.com
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