
Թալեպան շարժումի  խօսնակ 
Զապիհալլահ Մուճահէտ  յայտա-
րարած է, որ Աֆղանիստանի 
հողը պիտի չօգտագործուի 
որեւէ մէկուն դէմ, եւ որ 
շարժումը հաշիւներ պիտի 
չմաքրէ որեւէ կողմի հետ: Այս 
մասին կը հաղորդէ «Արեւելք»:
Մուճահէտ նաեւ ըսած է, թէ 
օտարերկրեայ պետութիւններու 
հաշւոյն աշխատած աֆղանիստանցիներուն՝ թարգմանիչներ    կամ տարբեր 
մակարդակի գործիչներ   թիրախ   պիտի  չդարձուին։ 
Ինչ կը վերաբերի օտար երկիրներու դեսպանատուներուն, Մուճահէտ ըսած 
է թէ «անոնք ապահով են եւ դիւանագիտական ներկայացուցիչները թող 
չմտահոգուին»: 
Թալեպանի խօսնակը նաեւ  նշած է, որ երկիրը անվտանգ է, եւ օրըստօրէ 
աւելի անվտանգ պիտի դառնայ, եւ իրենք չեն ուզեր, որ որեւէ մէկը լքէ 
Աֆղանիստանը։
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Պէնզինը Կը Շարունակէ Զոհեր Խլել ...

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Միջազգային Èáõñ»ñ
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Թշնամիի Կրակով Արցախի Մէջ Հրդեհներ...

Ռուս Դեսպանը Այցելեց Սիւնիք

Թշնամիին արձակած կրակոցնե-
րու հետեւանքով հրդեհուած է 
Արցախի Հանրապետութեան 
հարաւ-արեւմտեան սահմանին 
կից շուրջ 3 հեքթար մակերեսով 
հատուածի խոտածածկը: Այս 
մասին կը հաղորդէ Արցախի 
Պաշտպանութեան բանակը։
«Բռնկուած հրդեհի մարման 
նպատակով դէպքի վայր է մեկնել 
հրշէջ ավտոմեքենայ, սակայն ատրպեճանական զինուժը կրակ է բացել հրշէջ 
մեքենայի ուղղութեամբ՝ խոչընդոտելով կրակի մարման աշխատանքներին:
Հակառակորդի կողմից արձակուած կրակոցներից հայկական կողմը 
կորուստներ չի ունեցել:
Միջադէպի առնչութեամբ համապատասխան տեղեկատուութիւն 
է տրամադրուել ռուսական խաղաղապահ զօրակազմի հրամա-
նատարութեանը»,– ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ։
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Լիբանանի  մէջ   առկայ   տնտեսա-
կան   տագնապը, որ   կը դրսեւորուի  
տարբեր հարթակներու վրայ  
երկրին մէջ ստեղծած է  չափազանց 
լարուած   իրադրութիւն մը։ 
 Այս մասին  կը հաղորդէ «Արեւելք» 
շեշտելով, որ մասնաւորապէս  
վերջին  մէկ շաբթուան ընթացքին     
վառելանիւթի կայարաններուն  
շուրջ ընթացք առնող լեզուակռիւնե-

րը   յաճախ կը վերածուին բախումներուն եւ  ծեծի։
Օրերս  օրինակ մէկէ աւելի  վառելանիւթի կայաններու  շուրջ  նման  դէպքեր 
գրանցուեցան  ու  դէպքերու աւարտին ալ   գրանցուեցան  վիրաւորներ։ 
Աքքար նահանգի «Թիլէյլ» շրջանի մէջ պատահած մեծ պայթումին 
հետեւանքով զոհուածներուն թիւը երէկ բարձրացաւ՝ 31-ի։
Պայթումին հետեւանքով ծանրօրէն վիրաւորուած, լիբանանեան բանակի 
22 -ամեայ զինուոր Նաժի Ապտալլան, որ կը գտնուէր բժիշկներու խնամքին 
տակ մահացաւ։ 
Զոհին ծնողները, որ երէկ խօսեցան «Էլ. Պի. Սի. Այ.» կայանին նշեցին, որ 
իրենց զաւակը երկար ժամանակով կորսուած համարուած է ու ապա ծանր 
վիճակով մը տարուած է հիւանդանոց։ Անոնք նաեւ նշեցին, որ բանակային 
զինուորը լսելէ ետք, որ վառելանիւթ կը տրամադրուի «Թէլյէլ» աւանին մէջ 
(զոհը եղած է «Թիլէյլ» աւանի հարեւան համարուող «Խըրպէթ շար» գիւղէն) 
գացած է եւ իր հայրենակիցներուն նման փորձած է պէնզին ստանալ։ 
Ապահովական  մարմիններ, եւ մասնաւորապէս  երկրի բանակը, որ կը 
փորձէ ամէն գնով վերահսկողութեան տակ պահել երկրի   վիճակը  յաճախ 
անզօր կը դառնայ առկայ  լարուածութիւններուն  դիմաց։ 
 

Թալեպան Կը Խօսի, Փորձառութեան, 
Հասունութեան Եւ Եղափոխութեան Մասին...

Հայաստանի մէջ ՌԴ դեսպան Սերկէյ Քոփիրքինի արձակուրդային 
այցելութիւններու հերթական տեղը Արարատի մարզն էր, ուր դիւանագէտը 
ընտանիքի հետ եղած է Փոքր Վեդի գիւղի հնագիտական պեղումներու վայրը, 
յայտնած են ՀՀ-ի մէջ ՌԴ դեսպանատան ֆէյսպուքի էջէն։
Ուղեւորութեան ընթացքին յատկանշական քայլով մը Քոփիրքինը այցելած 
է նաեւ հայկական սահմանի առանձին հատուածներ, այդ շարքին Երասխի 
բնակավայրը, ուր հանդիպած է Հայաստանի մէջ Ռուսաստանի ԱԴԾ 
սահմանապահ վարչութեան Արարատի սահմանապահ ջոկատի հայ եւ 
ռուս սահմանապահներու հետ։
Այցելութեան ժամանակ դեսպանը ընտանիքի հետ ծաղիկներ խոնարհած է 
սահմանապահ Ա.Պ.Կորիակովի կիսանդրիի մօտ։ Կորիակովը զոհուած էր 
1948 թուականին Թուրքիոյ տարածքէն ներխուժած ներթափանցող ուժերու 
հետ կռիւի ընթացքին՝ ծառայողական պարտքը կատարելու ժամանակ։
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Լիբանանի ներկայ տագնապալի 
պայմաններուն մէջ չենք կրնար 
մեր աղաչական հայեացքը երկինք 
չյառել՝ խնդրելու եւ աղերսելու 
Աստուածամօր բարեխօսութիւնը։ 
Հաւատացեալ ուխտաւորը իր 
հայեացքը հաւատքով ուղղելով 
Աստուածամօր փրկարար դերին 
պիտի կարենայ դիմագրաւել 
ամէն տեսակի մարտահրաւէր. 
իսկ հաւատքը մշտական 
վերանորոգման ընթացքի մէջ 
ըլլալով, եկեղեցին կը ստանձնէ 
այդ պատասխանատուութիւնը 
եւ հոգեւոր սնունդ կը մատա-
կարարէ իր հոգեպարար արարո-
ղութիւններուն եւ հոգեթով քարո-
զախօսութիւններուն ընդմէջէն։

Արդարեւ, նախագահութեամբ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետին, Ս. Աստուածածնայ 
վերափոխման տօնն ու Պիքֆայայի 
Ս. Աստուածածին Վանքի ուխտի 
օրը նշուեցան Շաբաթ, 14 
Օգոստոս 2021-ի երեկոյեան՝ Ս. 
Աստուածածին Վանքին մէջ։ Ս. 
եւ Անմահ Պատարագը մատու-
ցեց Գերշ. Տ. Մուշեղ Արք. 
Մարտիրոսեան, իսկ Պատա-
րագի «Կոմիտասեան» արական 
երգեցողութիւնը կատարեցին 
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Ամերիկեան Բարքեր

Աստուածամօր Վերափոխման Տօնը Եւ Ս. Աստուածածին Վանքի Ուխտի 
Օրը Նշուեցան Համանուն Վանքի Համալիրէն Ներս

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

«Շնորհալի» երգչախումբի անդամ-
ները՝ խմբավարութեամբ Հոգշ. Տ. 
Զաւէն Վրդ. Նաճարեանի։
Ս. Պատարագի աւարտին, Նորին 
Սրբութիւնը, շրջապատուած եպիս-
կոպոսներով ու միաբան հայրե-
րով, բարձրացաւ Ս. Խորան, ուր 
կատարեց խաղողօրհնէքի աւանդա-
կան արարողութիւնը, որմէ ետք 
փոխանցեց իր Հայրապետական 
պատգամը։

Առաջին հերթին, ներկայ տագնապ-
ներուն մէջ ժողովուրդին հոգեկան 
ապրումներուն թարգմանը ըլլալով՝ 
Հսյրապետը իր աղօթքը բարձրացուց 
առ Աստուած՝ փառք ու գոհութիւն 
տալով Անոր. «Փառք Քեզ, Աստուած, 
փառք Քեզ. յաղագս ամենայնի, 
Տէր, փառք Քեզ»։ Մեր եկեղեցւոյ 
ծեսէն առնուած այս փունջ մը 
պարզ, բայց խորիմաստ բառերը 
հարազատ կերպով կ՚արտայայտեն 
քրիստոնէական հաւատքին էութիւնն 
ու հրամայականը։ Նորին Սրբութիւնը 
ըսաւ, որ մարդուն կեանքը պարգեւ 
է Արարիչին կողմէ, եւ, հետեւաբար, 
պէտք է մարդը այս գիտակցութեամբ 
եւ պատասխանատուութեամբ ապրի 

ու գործէ։
Անդրադառնալով մարդուն 
մեղանչումին՝ Հայրապետը դիտել 
տուաւ, որ Աստուած մարդուն 
օժտեց երկնային շնորհներով 
եւ տուաւ իշխանութիւն, 
սակայն մարդը անտեսելով իր 
շնորհքին Աստուածատուր ըլլա-
լը, իշխանութիւնը վերածեց 
բացարձակ հեղինակութեան, 
անտեսեց համարատուութիւնը ու 
վերածուեցաւ չարիքի աղբիւրի։ Ան 

ընդգծեց, որ այն ինչ որ կը կատարուի 
ու կը տեսնենք այսօր՝ մարդուն 
մեղքի եւ Աստուծոյ կողմէ մարդուն 
տրուած պատասխանատուու-
թեան անպատասխանատու վերա-
բերմունքին հետեւանքն է, եւ, 
ուստի, Հայրապետը հարց տուաւ, 
թէ արդեօք մարդը կ՚անդրադառնա՞յ, 
որ Աստուած ոչ միայն կեանք եւ 
օրհնութիւններ շնորհած է մարդուն, 
այլեւ Իր գործակիցը դարձուցած 
է անոր. տուած է ազատութիւն՝ ոչ 
միայն կառավարելու ինքզինք, այլ 
նաեւ՝ ամբողջ տիեզերքը։ Վեհափառ 
Հայրապետը նշեց, որ մարդ արարած 
կառավարումը պէտք է կատարէ 
բարձրագոյն գիտակցութեամբ, քանի 
որ ինքնակեդրոն եւ ինքնանպատակ 
կենցաղին մէջ կը բացակայի 
Աստուած. իսկ հոն, ուր բացակայ 
է Աստուած, անհատական թէ, 
հաւաքական կեանքին մէջ, կը տիրէ 
մեղք, չարիք, ապականութիւն եւ 
անիշխանութիւն։
Վերջապէս, Հայրապետը յայտնեց, 

որ հարկ է ընդմիշտ փառք 
եւ գոհութիւն տալ Աստուծոյ, 
մանաւանդ երբ շրջապատուած 
ենք տագնապներով, որովհետեւ 
միայն Աստուած է ճանա-
պարհը, փրկութիւնն ու յաւիտե-
նականութիւնը։

Նշենք, որ նկատի առնելով 
Լիբանանէն ներս ստեղծուած 
ընկերային ու տնտեսական ծանր 
պայմանները, այս տարի մատաղ 
(հերիսա) չպատրաստուեցաւ, 
այլ միայն խաղողի օրհնու-
թեան կարգ կատարուեցաւ, 
իսկ ուխտաւորները, փոխան 
մատաղցու ոչխարի, իրենց 
ուխտի ընծաները ընծայեցին 
բարեսիրական ու մարդասիրա-
կան հաստատութիւններու։
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Ամերիկեան Բարքեր

Արդար Սպասում Մը...
«Տուն բաժանեալ յանձն իւր աւերի»։ 

(Մատթ. 12։25) 

Ամերիկեան Բարքեր

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Եկեղեցին մեր տունն է։ Եկեղեցւոյ 
առաքելութիւնը ամբողջական 
է, երբ հոգեւոր դասը լիովին 

կը կատարէ իրեն վստահուած 
հոգեւոր աւանդը, որը դարերու 
նուիրականութիւն ունի։ Վերջին 
աւելի քան վեց տասնամեակներուն 
մեր տունը երկփեղկուեցաւ, եւ 
որուն որպէս հետեւանք տկարացաւ 
Հայց. Եկեղեցին, մանաւանդ անզօր 
դառնալով դիմակայել միասնակամ 
ոյժերով մեր հայրենիքի ու ազգին 
դէմ ծառացած դժուարութիւններն 
ու փորձութիւնները։ 
Վերջերս հրապարակուած «Հայ եկեղեցին ու քաղաքականութիւնը» 
վերնագրուած գիրը ի շարս բազում այլ հարցերու ի մասնաւորի շեշտը կը 
դնէ Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ նուիրապետական աթոռներու միջեւ 
գոյացած բաժանումին, որը կարելի է բնորոշել ու սահմանել 20-րդ դարու 
երկրորդ կէսին կերպարանաւորուած մեծագոյն աղետը մեր ազգի կեանքին 
մէջ։ Յօդուածին հեղինակը ճիշդ կը բնորոշէ անոր հետեւանքները, եւ այդ 
հիման վրայ ալ կ’ուզենք հաստատապէս ամրագրել մեր մտածումը, որ այլեւս 
արդարացուցիչ ոչ մէկ բացատրութիւն ընդունելի է։ Գէթ մեր հայրենիքի 
այս ծանրագոյն օրերուն, չըսելու համար օրհասական պահին մոռցուած 
է ե՛ւ հայրենի պետականութեան գոյութեան հրամայականը, ե՛ւ եկեղեցին 
արմատապէս իր միութեան մէջ հաստատելու տեսլականը։ Եթէ կան սեւ մութ 
ուժեր, որոնք կը ջլատեն մեզ, ապա հարկ է արթննալ եւ եկեղեցւոյ ներքին 
միութիւնն ապահովելով զօրացնել մեր նախնեաց հաւատքով ամրագրուած 
քրիստոսաւանդ եկեղեցին։ Իսկ եթէ քաջատեղեակ ենք պատմութեան 
բոլոր ծալքերուն, որոնք արդէն դարձած են ժամանակավրէպ, ապա ինչպէս 

Քրիստոս խարազանելով Տաճարէն դուրս մղեց լումայափոխները, ապա 
հաւատքի քաջութեամբ պարտ ենք մեր մէջ կոխկռտել «ես»-ը եւ այնպէս 
ընել, որ այս աշխարհէն բաժնուինք մեր ժողովուրդի մեծ երազը՝ եկեղեցւոյ 
միութիւնը իրականացած տեսնելով։ 
Նորահաս մեր երիտասարդներուն ոչ մէկ տրամաբանական բացատրութիւն 
չունինք այլեւս։ Չկան խորհրդային տարիներ եւ ժամանակն է, որ 
նուիրապետական մեր բոլոր աթոռներու միջեւ հաստատուի բաղձալի 
միութիւն ու երբայրսիրութիւն։ Եւ ինչպէս անցեալին, այսօր եւս ժամանակն 
է, որ վերանան թեմական կառոյցներու բաժանումը, եւ թեմակալի պաշտօնին 
մէջ կամ թեմէն ներս ծառայութեան կոչուին բոլոր նուիրապետութիւններէն 
ամենայարմարագոյն թեկնածուները, ապահովելու համար եկեղեցւոյ 
զօրութիւնը։ 
Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ նուիրապետական աթոռներու միջեւ առկայ 
բաժանումը որոշապէս կը տկարացնէ բոլորիս մէջ հզօր եկեղեցւոյ տեսիլքը՝ 
իր առաքելութեամբ արդարացուած։ Բաժանումը միայն արհեստական է 
եւ անյապաղ պէտք է ձեռնարկուին միջոցները՝ վերադառնալու հին օրերու 
պատկերին, երբ գահակալներու եղբայրական սիրոյ ոգին կը պարտաւորեցնէր 
բոլորին մնալու միաբանեալ։ 
Այսօր, բարեբախտութիւն է, որ մեր ժողովուրդը յանձնառութիւն է վերցուցած 
ապահովելու ներքին միաբանութիւնը եկեղեցւոյ զաւակաց միջեւ, որը պէտք 
է բարոյական ճնշում գործէ բոլորիս վրայ՝ արագացնելու դէպի միութիւն 
տանող գործընթացը։ Հազար անգամ պիտի կրկնենք, որ եկեղեցին պէտք է 
զերծ մնայ եւ հեռու պահենք քաղաքական ներազդեցութիւնները, որպէսզի 
արմատապէս բարեկանգենք ու զօրացնենք եկեղեցին։ Այլապէս, երբէք 
չզարմանանք ականատես դառնալով այն իրավիճակին, որ այսօր ե՛ւ ի 
Հայաստան ե՛ւ յարտասահման մեր ազգը կը հօշոտուի կրօնական զանազան 
հոսանքներու կողմէ։ 
Իրավիճակը սրբագրելու մէկ հիմնական մօտեցում կայ, զոր պէտք է դարձնենք 
տեսանելի ու շօշափելի, եւ այն ալ քրիստոնէական սիրով խոնարհելու 
մէկզմիւսին առջեւ եւ միասին վերցնելու մեր ուսերուն հայ եկեղեցւոյ 
առաքելութեան տեսիլքն ու խաչը։ 
Իսկ եթէ թերանանք այս քայլին մէջ, ապա մեր ներքին ամրութիւնը կը փլի 
ու նոյն եկեղեցւոյ զաւակներ կ’օտարանան իրարմէ։ 
Հայ եկեղեցւոյ առաքելութեան դաշտը կը սպասէ իր հոգեւոր դասին նորովի 
եռանդով, հաւատքի արդար զգացողութեամբ։ Գէթ այս մօտեցումով 
փորձութիւններն ու ժամանակի դժուարութիւնները կը նուազեցնենք՝ դէպի 
իր հօտը վերադարձնելու համար կորուսեալ մէկ ոչխարը։ 
Մեր խօսքի աւարտին կ’ուզենք անգամ մը եւս յիշեցուցանել մեր Տիրոջ 
պատգամը. «Տուն բաժանեալ յանձն իւր աւերի»։ (Մատթ. 12։25) 

Գողերը Չե՞ն Պատժուիր . . . 
Այս պատմութիւնը մեզի կու 
գայ հիւսիսային Գալիֆորնիոյ 
ծովեզերեայ՝ Սան Ֆրանսիսքօ 
քաղաքէն։ Առաջ որ մեր նիւթին 
անցնիլս, կ՛ուզեմ ամփոփ 
ներածական մը ներկայացնել 
Walgreen անունը կրող (տես 
նկարը) անհրաժեշտ պիտոյքներ 
վաճառող՝ ներառեալ դեղորայք, 
խանութներու ցանցին մասին։

Ամերիկայի տարածքին այդ ցանցը ունի 9,021 խանութներ, իսկ Գալիֆորնիոյ 
մէջ՝ 586 խանութներ։ Վերջին հինգ տարիներուն ընթացքին՝ Սան Ֆրանսիսքոյի 
շրջանին մէջ միայն, այդ խանութներէն 17 հատը փակուած է, տասը հատը 
վերջին երկու տարիներուն ընթացքին։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ թէ ի՞նչ 
է պատճառը այդ անսովոր երեւոյթին։
Ուրեմն ըստ ամերիկեան դատական համակարգին՝ (judicial system), երկու 
տեսակի յանցանքներ գոյութիւն ունին։ Պարզ յանցանք (misdemeanor) եւ 
քրէական յանցանք (felony), որը ոճիրի համազօր է։ 
Քրէական յանցանքով ամբաստանուած եւ դատապարտուած անձը կրնայ 
ենթարկուիլ 10,000 տոլար տուգանքի եւ ցմահ բանտարկութեան։ Իսկ եթէ 
ոճիրը ծանր է, կրնայ վճիռը ըլլալ մինչեւ իսկ մահ։ Բայց անձ մը որ պարզ 

յանցանքով ամբաստանուած եւ դատապարտուած է, նիւթական տուգանքը 
կ՛ըլլայ 1,000 տոլար եւ բանտարկութիւնը՝ մէկ տարի։
Այսքանը հասկնալի է եւ ընդունելի, սակայն՝ Սան Ֆրանսիսքոյի բնակչութիւնը 
4 Նոյեմբեր, 2014-ին, քուէարկութեամբ վերոյիշեալ օրէնքը փոփոխութեան 
ենթարկեց։ Այդ նոր օրէնքը ի զօրու դարձաւ 47-րդ առաջարկութեամբ 
(Proposition 47), ըստ որուն՝ 950 տոլարէն պակաս եղած գողութիւն մը 
պատժելի է միայն 6 ամսուան բանտարկութեամբ . . .
Իսկ ի՞նչ է օրէնքի այս փոփոխութեան հետեւանքները։ Համբերեցէք եւ 
պիտի տեսնէք ու զարմանաք թէ գողերն են միայն օգտուողները այդ նոր 
օրէնքի տրամադրութենէն։ Արդարեւ Walgreen-ի տնօրէնութիւնը թելադրած 
է իր պաշտօնեաներուն որ չհալածեն գողերը, քանի պատահած է որ երբ 
պաշտօնեայ մը փորձած է դիմադրել՝ գողը իր ատրճանակով սպաննած է զինք։
Նոյնիսկ խանութներու այդ ցանցը որոշած է ոստիկանութեան տեղեակ 
չպահել, քանի 950 տօլարէն պակաս գողութիւն կատարողները պիտի 
չհետապնդուին ոստիկանութեան կողմէ։ Աւա՜ղ փառացս անցաւորին!
Իսկական Մարզական Ոգին . . .
Յաճախ լսած ենք թէ մարզական խաղերու եւ մրցումներու ընթացքին՝ 
յաղթելը կամ պարտուիլը կարեւոր չէ՝ այլ մասնակցիլը։ Մարզական ոգին 
այդ կը պահանջէ, չէ՞։
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Ճաբոնի մայրաքաղաք Թոքիոյէն՝ ուր այս 
տարուան 23 Յուլիսէն մինչեւ 8 Օգոստոս, տեղի ունեցան Ողիմպիական 
32րդ խաղերը։ 
Այդ մրցաշարքը ծրագրուած էր տեղի ունենալ անցեալ տարի, սակայն 
Պսակաձեւ Ժահրի համաճարակին պատճառաւ յետաձգուեցաւ այս 
տարուան եւ դարձեալ նոյն այդ ժահրին պատճառաւ՝ տեղի ունեցաւ առանց 
հանդիսատեսներու ներկայութեան։ Բան մը՝ որ առաջին անգամ ըլլալով կը 
պատահի Ողիմպիական խաղերու պատմութեան մէջ։
Գալով մարզական ոգի ցուցաբերող դէպքին, անոր հերոսներն են 800 մեթրի 
երկու վազողներ՝ ամերիկացի Այզէյա Ճէուէթ եւ Պաթսուանեացի Նիճէլ Ամոս։ 
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Գիտնականները ուսումնասիրած 
են 1990-էն 1997 թուականներուն 
ծնած մօտաւորապէս 300.000 
շուէտացիներու տուեալները: Բոլոր 
կամաւորներուն հետեւած են 
ծնունդէն մինչեւ 23 տարեկան:
Ուշադրութեան պակասի եւ 
«հայփըր աքթիվութեան» խանգա-
րում ունեցող փոքրիկներու մօտ 
նիւթերու չարաշահումի 23 առ 
հարիւր եւ սորվելու դժուարութիւն 
ունենալու 12 առ հարիւր 
հաւանականութիւն կար: Առանց 
նման ախտորոշում չունեցող 
փոքրիկները գրեթէ երկու անգամ 
աւելի քիչ կ՛ենթարկուէին թմրա-
նիւթերու կամ ալքոլի (14 առ 
հարիւր) ազդեցութեան, ինչպէս 
նաեւ 17 առ հարիւրով աւելի յաճախ 
կը տառապէին «տիփրէշըն»-է:
Գիտնականներու կարծիքով՝ 
գիտական աշխատանքի 
արդիւնքները ճիշդ չեն բոլոր 
երկիրներու համար, որովհետեւ 
տարբեր երկիրներու մէջ տարբեր 
կրթական համակարգեր կը գործեն:

աւելի բարձր՝ մօտաւորապէս 2: 
SARS եւ MERS ժահրերը՝ համա-
պատասխանաբար 3 եւ 0.5:
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 
Հիւանդութիւններու վերահսկումի 
եւ կանխարգիլումի կեդրոններուն 
համաձայն՝ քորոնա ժահրի 
«տելթա» տարբերակին համար 
R0-ը 5-էն 9.5 է, որ բաղդատելի է 
ջրծաղիկին հետ (R0 = 9-10):
Աւելին, քորոնա ժահրէն մահա-
ցութիւնը շատ աւելի բարձր է, քան 
«կրիփ»-էն, բայց բաղդատելի է 
«տիֆթերիա»-էն մահացութեան 
հետ, յայտնած է ժահրերու 
մասնագէտ Սերգէյ Նեթիոսով:
«Ջրծաղիկէն մահացութեան 
մակարդակը կազմած է 30 առ 
հարիւր, քորոնա ժահրէն մահա-
ցութիւնը՝ 3 առ հարիւր: Եթէ 
բաղդատենք գոյութիւն ունեցող 
հիւանդութիւններու հետ, ապա 
մեծերու մօտ «տիֆթերիա»-էն 
մահացութիւնը 3-էն 10 առ հարիւր 
է»,- նշած է գիտնականը:
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Կանուխ Դպրոց Յաճախելը 
Վնասակար՝ Փոքրիկներու Համար

Որքանո՞վ Վարակիչ Է Քորոնա 
Ժահրի Տելթա Տարբերակը

Այն փոքրիկները, որոնք շատ 
կանուխ կ՛ընդունուին առաջին 
դասարան, աւելի հաւանական է, 
որ սորվելու դժուարութիւններ 
ունենան: Աւելին, պատանեկու-
թեան ընթացքին, անոնք աւելի 
հաւանական է, որ ունենան թմրա-
մոլութեան կամ ալքոլի վերաբերեալ 
հարցեր: Այս մասին նախազգու-
շացուցած են Լոնտոնի Քինկ քոլէճի 
հոգեբուժութեան, հոգեբանութեան 
եւ նեարդաբանութեան հիմնարկի 
եւ Քարոլինսքայի հիմնարկի եւ 
Օրեպրոյի համալսարանի գիտնա-
կանները:
Ինչպէս նշած է The Daily Mail-ը, 
գիտնականները նկատած են, որ 
ամռան եղանակին ծնած մանուկնե-
րը, որոնք դասարանին մէջ ամէնէն 
փոքրն են, յաճախ կը տառապին 
ուշադրութեան պակասի, «հայփըր 
աքթիվութեան» խանգարումով: 
Անոնք աւելի հաւանական է, որ 
դժուարութիւն ունենան սորվելու: 
Այդ բոլորին պատճառը՝ առաջին 
դասարանի աշակերտներու՝ 
ուսման պատրաստ չըլլալն է: 
Օրինակ, փոքրիկը կրնայ չընդու-
նուիլ իր դասընկերներուն կողմէ, 
որովհետեւ ան գրեթէ մէկ տարի ետ 
կը մնայ իր դասընկերներէն: 
Գիտնականներու համաձայն՝ 
կանուխ զարգացումը երբեմն կը 
վնասէ փոքրիկին:
«Մանկութեան կանուխ փուլերուն, 
մէկ տարին զգալի տարբերութիւն է 
հասունութեան, վարքի եւ ճանա-
չողական կարողութիւններու 
առումով»,- բացատրած է համա-
հեղինակ Ճոնա Քունցին:

Քորոնա ժահրի «տելթա» տարբե-
րակը COVID-19-ի պատճառ կը 
դառնայ՝ աւելի ցած ժահրային 
ծանրաբեռնուածութեան պարա-
գային, քան Ուհանի տարբերակը: 
Նման կարծիք յայտնած է Լապինոյի 
«Մօր եւ մանկան» քլինիքային 
հիւանդանոցի մանկաբոյժ Անտոն 
Ռավտին:
Մասնագէտը նշած է, որ «տելթա» 
շտամը վարակիչ է ջրծաղիկին 
նման: Անիկա, մինչեւ օրս, վարակիչ 
ժահրային վարակներէն մէկը կը 
նկատուի:
Նոր շտամի աւելի վարակիչ ըլլալը 
կը բացատրէ COVID-19-ով 
հիւանդներու թիւի աճը՝ ծանր 
ձեւով: Աւելին, փոքրիկները շատ 
աւելի յաճախ սկսած են վարակուիլ 
նոր շտամով, քան ժահրի 
սկզբնական շտամով:
Գիտնականները վարակին վարա-
կիչ ըլլալը կը գնահատեն «R0 
փարամիթըր»-ով՝ վերարտադրու-
թեան հիմնական «ինտեքս»-ով: 
Անիկա ցոյց կու տայ, թէ քանի՞ 
մարդ կը վարակէ մէկ հիւանդը ոչ 
վարակիչ համախմբումի մէջ: 
Այդպէս, եղանակային «կրիփ»-ի 
R0-ը միջինը կը կազմէ 1.6, իսկ 
1980 թուականին արմատախիլ 
եղած ջրծաղիկի պարագային՝ 3.5 
-էն 6: Կարմրուկի պարագային՝ «R0 
ինտեքս»-ը 15 է:
SARS-CoV-2 քորոնա ժահրի 
վարակիչ ըլլալը համավարակի 
սկիզբը, երբ շրջանառութեան մէջ 
էին Ուհանի տարբերակները, կը 
գնահատէին «կրիփ»-էն քիչ մը 

Մշակութային Արձագանգ

Պոլսոյ Մէջ Արա Գիւլերի 93-ամեակին Նուիրուած Ցուցահանդէս Բացուած է
Աշխարհահռչակ պոլսահայ 
լուսանկարիչ Արա Գիւլերի ծննդեան 
93-ամեակին առիթով Պոլսոյ «Կալա-
թա» աշտարակին մէջ բացուած է 
լուսանկարններու ցուցահանդէս։ Այս 
մասին կը տեղեկանանք Ermenihaber.
am-էն։
Արա Գիւլերի մեկնաբանութիւններով 
75 պոլիսեան լուսանկար ընդգրկող 
հաւաքածուին ցուցադրութիւնը 
բացուած է Օգոստոս 16-ին՝ լուսանկա-
րիչին ծննդեան օրը։
Ցուցահանդէսը բաց պիտի ըլլայ մինչեւ 
Հոկտեմբերի վերջ։
Արա Գիւլեր ծնած է 1928 Օգոստոս 
16-ին Պոլսոյ Պէյօղլու թաղամասին 
մէջ։  Աշխարհահռչակ պոլսա-հայ 
լուսանկարիչ-լրագրողը յայտնի է  

«Ստամբուլի աչք», «Ստամբուլի 
լուսանկարիչ», «100-ամեակի 
լաւագոյն լուսանկարիչ», «անգե-
րազանցելի ֆոթո-պատմաբան» 
կեղծանուններով։
Գիւլեր իր գործունէութեան 
ընթացքին լուսանկարած է այնպի-
սի հեղինակաւոր անձեր, ինչպէս՝ 
Ուինսթըն Չըրչըլ, Մարիա Գալաս, 
Ճոն Պերկըր, Պերդրան Ռասսէլ, 
Սալւատոր Տալի, Փապլօ Փիքասօ, 
Ինտիրա Կանտի եւ այլն։ Պոլսոյ 
մէջ գտնուող անոր հայրական 
տունը վերածուած է տուն-
թանգարանի, իսկ առաջին յարկին 
վրայ գտնուող «Արա» սրճարանը 
նշանաւոր արուեստագէտներու 
հաւաքատեղի է։

Արա Գիւլեր մահացած է 2018 
Հոկտեմբեր 17-ին եւ թաղուած 

Շիշլի թաղամասին մէջ գտնուող 
հայկական գերեզմանատան մէջ։
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Մենք սիրով եւ հաճոյքով կը սպա-
սենք Ղուրբանի կողմէ յաճախակի 
կազմակերպուող նման գեղեցիկ 
եւ անակնկալ միջոցառումներու: 
Ի դէպ նշեմ, որ Նոյեմբերի 26-27-
ին, դարձեալ Ղուրբանի նախաձեռ-
նութեամբ, Palm Springs քաղաքի 
մէջ տեղի կ՛ունենայ հայ նկարիչնե-
րու բացառիկ աշխատանքներու 
մեծ ցուցահանդէսը: Հայկական 
ֆեստիվալ _ հայկական մթնոլորտ: 
Կը մասնակցին հայազգի ճանաչուած 
արուեստագէտներ, պիտի ըլլան 
հայկական երգ-երաժշտութիւն, 
հայկական ուտելիք __ խորոված, 
խմորեղէն, պաղպաղակ, զովացուցիչ 
եւայլն:
Նոյն միջոցառումը տեղի կ՛ունենայ 
նաեւ Ֆրեզնօ քաղաքի մէջ, 2022 
թուականի Փետրուար 19-20-ին, 
բացօթեայ տարածքներում:
Յաջողութիւն Ղուրբանի բոլոր 
նախաձեռնութիւններուն:
 

յատուկ այս միջոցառումին մասնակ-
ցելու համար:

Սիրայօժար իրենց մասնակցութիւնն 
էին բերած նաեւ համայնքի 
ճանաչուած արուեստագէտները: 
Իսկ ազգին հպարտութիւնը իր 
տաղանդաւոր զաւակներուն մէջ է.
1.__ Հայաստան պարարուեստի 
կեդրոնի սաները, գեղարուես-
տական ղեկավարներ՝ Արման եւ 
Նաիրա Վարդանեաններ
2.__ Ռուբէն Յարութիւնեան
3.__ Ռազմիկ Մանսուրեան
4.__ Գէորգ Չաքմանեան
5.__ Մարգարիտա Խլղաթեան
6.__ Յովհաննէս Շահբազեան
7.__ Յովհաննէս Բաբախանեան
8.__ Գէորգ Յարութիւնեան
9.__ Գրիշա Դաւթեան, բոլորն ալ 
հրաշալի երգեցին:
Ֆրունզի մասին, իրենց խօսքով եւ 
յուշերով հանդես եկան՝
1.__ Ակադեմիկոս, բժիշկ-հոգեբան՝ 
Գագիկ Կարապետեանը
2.__ Գրող-արձակագիր՝ Մարգարիտ 
Դերանցը
3.__ Ազգային տարազի վարպե-
տուհի՝ Քնարիկ Ներսիսեանը
4.__ Դերասան՝ Յովհաննէս Բաբա-
խանեանը
5.__ Ղուրբանը
Կար ասմունք եւ գեղեցիկ յուշեր 
Ֆրունզի մասին:
Սրահը զարդարուած էր քանդա-
կագործ՝ Գասպար Ղարիբեանի 
պատրաստած Ֆրունզի կիսանդրով:
«Աթինաս-քէյք-ստուտիոյի» կողմէ, 
Ֆրունզի նկարներով եւ անուան 
տառերով պատրաստուած մեծ 
տորթը, որպէս նուէր Ֆրունզի 
միջոցառման, համտեսեց լեփ-լեցուն 
սրահի իւրաքանչիւր մասնակից: Տիկ. 
Էլմիրան շատ գեղեցիկ վարեց երեկոն 
եւ մենք գերագոյն հաճոյք ստացանք:
Իսկ Ղուրբանը շատ հետաքրքիր 
պատմութիւններ պատմեց Ֆրունզի 
յուշերէն, կապուած իր հետ եւ ծիծաղի 
բազում պահեր պարգեւեց բոլորիս:
Յետմահու մեծարանքի արժանացաւ 
երեկոյի գլխաւոր հովանաւոր՝ Սուրէն 
Սողոմոնեանը:

Յուլիս 15, 2021-ին «Արպատ» 
գեղատեսիլ ռեստորանի գլխաւոր 
սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Մհեր 
Մկրտչեանի 90-ամեակին նուիրուած 
երեկոյ: Ես վաղուց չեմ յիշեր նման 
մեծարանքի երեկոյ, որ տեղի ունեցած 
ըլլայ մեր համայնքին մէջ:

Ես շնորհակալութիւն կը յայտնեմ 
Ռուբէն Ղուրբան եւ Էլմիրա 
Գասպարեաններուն, բարձր 
մակարդակով նման երեկոյ 
կազմակերպելնուն համար: Նախ 
հպարտ եմ, որ ներկայ էին Լոս 
Անճելըսի մեր համայնքին մէջ  
ապրող նման հմուտ մտաւորական 
մարդիկ՝ լրագրողներ, համայնքի 
տարբեր միութիւններ ներկայացնող 
անձիք, իրաւաբաններ, բժիշկներ, 
գրողներ, գործարարներ, հանրայայտ 
նկարիչներու մեծ խումբ մը. մարդիկ, 
որոնք կը գնահատեն մեր ազգային 
արժէքները եւ արժէք ունեցող 
մարդիկը:
Երեկոյին կը մասնակցէին նաեւ 
Մհեր Մկրտչեանի մեծ քրոջ՝ Կլարայի 
որդին՝ Յակոբ Սիմոնեանը: իր 
տիկնոջ՝ Նարինէի հետ միասին, 
որոնք ժամանած էին Արժանթինէն, 
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Էլմիրա Գասպարեան

Ռուբէն Գասպարեան

Անմահ Ֆրունզիկը եւ Ռուբէն 
Գասպարեան (Ղուրբան)

Արուեստագէտ՝ Ընկ. Վիգէն 
Լեփեճեանի Նուէրը՝ Նուրհան 

Պատրիարքին

Անմոռանալի Գեղեցիկ Երեկոյ Նուիրուած՝
Մեծն Մհեր Մկրտչեանի 90-ամեակին

Երուսաղէմի Հայոց Միաբանու-
թիւնը, 25 Յուլիս 2021-ին, նշած 
է Հայաստանեայց Առաքելական 
Եկեղեցւոյ նուիրապետական Աթոռ՝ 
Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքի 
եկեղեցական ծառայութեան 50-րդ 
տարեդարձը։
Տ. Նուրհան Պատրիարքի քահա-
նայական ձեռնադրութեան 50-րդ 
տարեդարձին առթիւ, եւ յաւարտ 
Սուրբ Պատարագի, Միաբա-
նութեան անդամ հայրերը, ինչպէս 
նաեւ Սաղիմահայ համայնքի  անձնա-
ւորութիւններ միասնաբար մուտք 
գործած են Պատրիարքական 
գլխաւոր դահլիճ, ուր հնչած են յաւուր 
պատշաճի խօսքեր։
Այս առթիւ կազմակերպուած 
ընդունելութեան Ընկ. Վիգէն  
Լեփեճեան Պատրիարք հօր 
անակնկալ նուէր մը պատրաստած 
էր, յախճապակեայ ափսէ մը, ուր 

պատկերուած է Պատրիարքի 50 
տարիներու ընթացքին ունեցած 
ներդրումի եւ աւանդի պատմութեան 
ժամանակացոյցը:
Այս իւրայատուկ նուէրը արժա-
նացած էր Պատրիարք հօր եւ 
սաղիմահայութեան հիացմունքին 
եւ բարձր գնահատանքին:
Նշենք, որ արուեստագէտ Ընկ. Վիգէն 
Լեփեճեան կը համարուի Երուսա-
ղէմի մէջ հայկական յախճապակիի 
արուեստի շարունակականութեան եւ 
բարձր որակի պահպանութեան մէջ 
մեծ ներդրում ունեցող հայորդիներէն:

Պատուոյ գիրերու արժանացան չորս 
Սարգիսները՝
1.__ Սարգիս Թոփալեանը
2.__ Սարգիս Նիկողոսեանը
3.__ Սարգիս Թադեւոսեանը
4.__ Սարգիս Բաստեղեանը:
Ողջ երեկոյի ընթացքին, սրահը 
աշխոյժ պահեց ժող-գործիքներու 
նուագախումբը՝ իր գեղեցիկ 
կատարումներով:
Իսկ նախասրահը կը զարդարէին 
Հայ-ամերիկեան արուեստի միու-
թեան նկարիչներու հրաշալի 
աշխատանքները: Նախ վայելեցինք 
այդ գործերը, ապա սկսաւ երեկոն:
Նման ձեռնարկ մը վայել էր, 
որ կազմակերպուէր քաղաքիս 
մշակութային բոլոր միութեանց 
ճիգերով, յարգել մեր յաւերժալոյս 
դերասանին անմեռ յիշատակը, եւ 
ոչ թէ մէկ միութեան մը կողմէ ըլլար 
ատիկա:
Ես դարձեալ շնորհակալութիւն կը 
յայտնեմ կազմակերպիչներուն, մեզի 
գերագոյն հաճոյք պարգեւելնուն 
համար: Մհեր Մկրտչեանին 
նուիրուած այս մեծարանքի 
երեկոն, յետ մահու մեր հերթական 
երախտիքն է հայազգի արժանաւոր 
մարդոց:
Այս գեղեցիկ եւ ինքնատիպ երեկոն 
փաստեց, որ հայ ազգը յարատեւ է, 
իսկ իր տաղանդաւոր զաւակները 
արժանի են նման մեծարանքի:
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Ընթացք Առած Են Եւ Կը Շարունակուին Մշակութական-
Կրօնական Պատերազմները 

Չեմ գիտեր թէ ինչպէս պիտի ըլլայ երրորդ
համաշխարհային պատերազմը, բայց գիտեմ,

որ շատ մարդ մնացած պիտի չըլլայ
տեսնելու համար չորրորդը:

Ալպէր Այնշթայն,  (1870-1955), գիտնական
            

Պատմութիւնը եւ քաղաքականութիւնը պէտք չէ դիտել հեռադիտակի 
հակառակ կողմէն, որ կը փոքրացնէ պատկերները:
Հայաստանը տաշեղ մըն է սկսած եւ ծաւալելու կոչուած Մեծ 

Պատերազմի մը մէջ: Մարդկութիւնը ո՞ւր կրնայ հասնիլ այս ընթացքով, 
ի՞նչ վաղորդայններ կը նախատեսուին կեանքին եւ մոլորակին համար:
Միամիտ պէտք չէ ըլլալ, աւերներ եւ աւերակներ թուքով փակցնելու 
քաղաքական ճապկումներու յանձնուիլ: Պատմութիւնը մտած է 
նախատեսուած նոր հանգրուան: Կրկնուած, հոլովուած, բայց միշտ հեռու 
կամ տեսութիւն համարուող մշակութական-կրօնական պատերազմը 
սկսած է:
Աշխարհի ժողովրդագրական (démographique) պատկերը արմատապէս 
փոխուած է, իր հետ բերելով ըմբռնումներու տարբերութիւններ,- 
ընկերաբարոյական, կրօնական, քաղաքակրթական, մշակութային, 
գիտական եւ ճարտարագիտական միջոցներու տարածումով եւ 
օգտագործումով,- ստեղծելով անհաւասարակշռութիւններ նոր (չ)
հաւասարակշռութիւններու յանգելու ճամբուն վրայ: Յատկանշական են 
համաշխարհայնացման տարազին ետին գտնուող իրականութիւնները: 
Միամտութեամբ ընդունած ենք եւ կ’ընդունինք, որ համաշխարհայնացման 
հասարակ յայտարարը է եւ պիտի ըլլայ արեւմտեան, մինչ ժողովրդագրա-
կան պատկերը կ’ըսէ, որ արեւմտեան ներկայութիւնը աշխարհի մէջ այսօր 
միայն 14% է:
Այս հաստատեցին առաւօտեան լուրերը, պատկերներով. Աֆղանիստանի 
մէջ «Թալիպան» կրօնական մոլեռանդութեամբ եւ անհանդուրժողութեամբ 
յատկանշուող շարժումը յաղթեց, «Արեւմտեան» ուժերու զինուորական 
նեցուկով հաստատուած եւ պահուող իշխանութեան վերջ տրուեցաւ: 
Աշխարհի զինուորական հզօրագոյն երկիր Միացեալ Նահանգները եւ իր 
դաշնակիցները, նոյնպէս հզօր, Ֆրանսա, Գերմանիա, Իտալիա եւ ուրիշներ, 
առանց պատերազմելու պարտուեցան:
Իրականութիւնները դիւանագիտական ճապկումներուն ետին թաքցնել 
մարդկութեան եւ ճշմարտութեան դէմ չարիք է: Հարկ է ըսել 
ճշմարտութիւնները եւ անոնց լոյսին տակ, բարի կամքի տէր մարդոցմով 
(երկիրներ, քաղաքական գործիչներ, կրօնականներ) մարդկութեան եւ 
ընդհանրապէս կեանքին սպառնացող վտանգներուն առաջքը առնելու 
մասին խօսիլ, այդքանով չբաւարարուիլ, կանխել, եթէ հարկ ըլլայ՝ ուժին 
հակադրելով ուժ:
Գաղտնիք չէ. տարբեր երկինքներու տակ մարդիկ կը ջարդուին որովհետեւ 
քրիստոնեայ են. Նիժերիա եւ Փաքիստան, Ինտոնեզիա եւ Եգիպտոս, 
Իրաք եւ Ֆիլիպին: Եւրոպայի սրտին վրայ, քրիստոնեայ եկեղեցականններ 
կը սպաննուին: Ի՞նչ հետեւցնել. Սամուէլ Հանդինկդընի նախատեսութի՞ւնը՝ 
«Քաղաքակրթութիւններու բախումը», թէ՞ ֆրանսայի նախկին մշակոյթի 
նախարար եւ գրող Անտրէ Մալռոյի տարազը, ըստ որուն՝ «ԻԱ դարը պիտի 
ըլլայ կրօնական կամ պիտի չըլլայ»:
Մարդկութիւնը պէտք է հասկնա՞յ, որ հին դարերու պատերազմներու 
ժամանակը անցած է, ասպատակութիւններ՝ որոնք կը սկսէին առաւօտուն 
եւ կ’աւարտէին երեկոյեան: Կուտակուած աւերածին ուժերը սպառնալիք 
չեն միայն այս կամ շրջանին, մոլորակի այս կամ այն մասին, այլ՝ մոլորակին, 
մարդկութեան եւ ընդհանրապէս՝ կեանքին: Այսինքն՝ այդ կուտակուած 
ուժերը լուսնային տարածքի կրնան վերածել մոլորակը: Սպառնալիքը 
սեղանին վրայ դրուած կոճակն է. կը բաւէ սեղմել: Այդ կոճակները այսօր 
բազմաթիւ են…
Արեւելք-Արեւմուտք հակադրութիւն մը, աւելի ճիշդ հակամարտութիւն մը: 
Արեւելքը իր ինքնութիւնը սահմանելով իսլամութեամբ, կը ձգտի տիրել 
աշխարհին, Արեւմուտքի քրիստոնէութեամբ բնորոշուող քաղա-
քակրթութեան  քանի մը դարերու մոլորակային տարածումը, հզօրացումը 
եւ տիրակալութիւնը փոխարինելու համար, որ չ’ուզեր անհանգիստ ըլլալ եւ 
պաշտպանուիլ, խրած ըլլալով սպառողական եւ զբօսի տենդի մէջ:
Արեւելքի եւ Արեւմուտքի աշխարհընկալումներուն, իմաստասիրական եւ 
բարոյական արժեհամարգերուն միջեւ գոյացած է խրամատ: 

Իշխանատենչներ, համա-
մարդկային արժէքներէ 
հեռանալով, կը գտնուին 
փոխադարձ մերժումի 
անհաշտելի դիրքերու վրայ: 
Հարցը սոսկ կրօնական չէ: 
Արեւելքը, իսլամութիւնը 
դարձնելով գործիք, 
յարձակման թիրախ կը 
դարձնէ ընդհանուր բնորո-
շումով արեւմտեան քաղաքակրթութիւնը (ժողովրդավարութիւնը, 
դրամատիրութիւնը, գաղութարարութիւնը, հաւասարութիւնը, նաեւ՝ այր 
եւ կին հաւասարութիւնը, խիղճի ազատութիւնը, մարդկային 
իրաւունքները): Այս յարձակման անմիջականօրէն տեսանելիներն են 
քրիստոնեաներու ջարդերը, եկեղեցիներու քանդումները, եկեղե-
ցականներու սպանութիւնները: Արեւելք-Արեւմուտք հակամարտութիւնը, 
ոչ-հեռաւոր անցեալին, խորհրդային-հայմայնավարութիւն ընդդէմ 
ազատական-դրամատիրութեան պայքարի բնոյթ ունէր: Այս պարագային 
ալ խորհրդային ընդհանրապէս կրօնքի դէմ պայքարը չէր յաջողած եւ 
խորհրդային կարգերու փլուզումէն ետք կրօնները վերայայտնուած էին: 
Այս անգամ այդ վերայայտնութիւնը առաւելաբար ունեցաւ իսլամական 
բնոյթ:
Չեմ գիտեր թէ տարրական մարդկային գիտակցութիւն ունեցող ոեւէ 
պատասխանատու կամ երկիր կը նետուի՞, թէ՞ ոչ, պատերազմ 
շղթայազերծելու արկածախնդրութեան մէջ: Եթէ այդ պատահի, ան պիտի 
ըլլայ ահաւոր համեմատութիւններով, առաջին եւ երկրորդ աշխարհա-
մարտերը պիտի դիտուին որպէս սահմանային կռիւներ: Երրորդ աշխարհին 
մէջ, իսլամական կրօնի քաղաքականացման հետեւանքով, մարդկային 
հսկայական զանգուածներ պիտի ներառնուին նորատեսակ 
համաշխարհայինի մէջ, անոնց վրայ կրնան գումարուիլ «արեւմտեան» 
կոչուող երկիրներու իսլամական մեծ ու պզտիկ նկատառելի համրանք 
ունեցող զանգուածները, որոնք կրնան շահագործուիլ աշխարհագրա-
կանօրէն հեռու գտնուող քաղաքական ուժերու եւ ղեկավարներու կողմէ: 
Այս տեսակէտէն անտես պէտք չէ թողուլ Թուրքիոյ նախագահ Էրտողանի 
այդ ուղղութեամբ ունեցած նախաձեռնութիւնները, յաւակնութիւնները եւ 
յայտարարութիւնները, որոնք գաղտնիք չեն:
Յառաջիկայ տարիներու դէպքերու ընթացքը ցոյց պիտի տայ, թէ ինչպիսի 
բնոյթ պիտի ստանայ հակամարտութիւնը: Քաղաքակիրթ եւ մոլորակի 
կեանքին սպառնացող վտանգին գիտակցող մարդու ըմբռնումով կը 
նախատեսուի՞ն գալիքը եւ ուրուագծուող պատերազմի մը հետեւանքները:
Արիստոտէլ ըսած է, որ «սովորութիւնը երկրորդ բնութիւն է»: Երբ 
մարդկութիւնը պատշաճ ձեւով չի հակազդեր կրօնական հալածանքներուն 
եւ անիրաւութիւններուն, անոնք կը դառնան սովորութիւն, ծնունդ տալով 
անպատժելիութեան իրաւունքի. փաստ՝ հայկական ցեղասպանութիւնը: 
Ժողովրդավարական եւ մարդկային իրաւանց համար պայքարը, զանոնք 
չյարգողներու դէմ պատժամիջոցներու սահմանումը, լաւ բաներ են, բայց 
բոլոր պարագաներուն, կրօնքի քաղաքականացումը եւ կրօնական 
մոլեռանդութիւնը պարարտ հող են ե՛ւ ժողովրդավարական ե՛ւ մարդկային 
իրաւանց ոտնակոխման, անոնք ճամբայ կը հարթեն սպանութիւններու եւ 
ջարդերու: Միամտութիւն է խորհիլ, որ ճերմակ ձեռնոցներով եւ տպաւորիչ 
ժողովներու մէջ պիտի կանխուին սպառնալիքները եւ անոնց 
հետեւանքները: Մտածել Եգիպտոսի Ղպտիներու մասին, որոնք 
քրիստոնեայ էին, եւ ուրիշներէ առաջ հոն ունէին իրենց վանքերը եւ 
եկեղեցիները: Այսօ՛ր ո՞վ կը պաշտպանէ զանոնք:
Նոյն հունով, անվարան պէտք է խօսիլ,- այս օրերուն յաճախ կը խօսուի,- 
Արեւելքի քրիստոնեաներուն մասին: Կը խօսուի: Բայց ոչինչ կատարուած 
է եւ կը կատարուի անոնց պաշտպանութեան համար: Երբեմն նոյնիսկ կը 
խորհիմ, որ անտեղի շատախօսութիւնները կը շեշտեն անոնց 
դժուարութիւնները, Պոլիսէն Անտիոք, Աղեքսանդրիա, Երուսաղէմ, անոնք 
ժառանգորդներն են առաջին օրերու հնագոյն քրիստոնեայ ժողո-
վուրդներուն: Ներկայ պայմաններու մէջ սովորութիւն է խօսիլ, որպէս 
գերագոյն օժանդակութիւն, անոնց ապաստան տալու մասին, մինչդեռ 
պէտք էր պաշտպանել եւ պէտք է պաշտպանել զանոնք իրենց հողին վրայ, 
ուր ունին իրենց արմատները, հաւատքի կեդրոնները, արմատները, եւ 
չբաւարարուիլ անոնց ապահովելով կուշտ արմատախիլ գաղթականի 
անգոյն եւ անհոգի վիճակ:
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
(1937 – 2003)
«Երկու քոյր»

ՄՇԱԿàՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑàÚՑ

Իմ հա՛յ ժողովուրդ, դու փոքր ես եղել,
Աղբի՜ւր ես եղել և ո՛չ թէ հեղեղ:
 
Դու փոքր ես եղել, եղել ես մի բուռ,
Բայց մեծ է եղել ափդ լիաբուռ:
 
Դու փոքր ես եղել այն մուրճի՛ նման,
Որ ձև է տուել ժայռերին յամառ:

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

Ընթացք Առած Են Եւ Կը Շարունակուին 
Մշակութական-Կրօնական Պատերազմները 

192021
ՕԳàՍîàՍ

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 

Վազքի գրեթէ աւարտին՝ անոնք ակամայ իրար 
զարնուելով ինկած են (տես նկարը)։ Սակայն 
անմիջապէս իրար օգնելով ոտքի կանգնած են 
(տես նկարը) եւ շարունակած վազքը . . .

Այզէյա եւ Նիճէլ թէեւ կորսնցուցած են առաջնորդու-
թիւնը՝ սակայն աւարտած են վազքը, առաջին 
հանդիսացողէն 54 երկվայրկեան ետք։ Սա է 
իսկական մարզական ոգին որ ցուցաբերուած 
է երկու երկիրներ ներկայացնող մարզիկներու 
կողմէ՝ որոնք հաւանաբար զիրար չէին ճանչնար 
Թոքիոյ չմեկնած։

Անդրադառնալով այդ դէպքին՝ Այզէյա սապէս 
արտայայտուած է, «Չնայած թէ որքան բարկացած 
ես, դուն ի վերջոյ պէտք է հերոս ըլլաս։ Որովհետեւ 
հերոսները այդպէս կ՛ընեն։ Անոնք կը ցուցաբերեն 
իրենց մարդկութիւնը՝ ինչ պայմաններու մէջ ալ 
գտնուին, եւ այսպէսով կը յատնաբերեն թէ իրենք 
լաւ մարդիկ են։»
Իսկ Այզէյայի քոյրը՝ Վիքթորիա, աւելցուցած է թէ, 
«Իր այս ընթացքով, եղբայրս կրցաւ հաստատել 
թէ ան նախ մարդ է եւ յետոյ մարզիկ։ Բան մը՝ որ 
բոլորին սրտին կը խօսի։»
Առ ի գիտութիւն՝ նշեմ ու Հայաստանի Հանրապե-
տութեան մարզիկները շահած են չորս մետալներ, 
երկու արծաթ եւ երկու պրոնզ։ Ապրիք հայեր։ 

Ամերիկեան Բարքեր

Երկխօսութիւն, փոխադարձ յարգանք, հանդուրժո-
ղութիւն, լաւ բաներ են: Բայց ծափ զարնելու 
համար երկու ձեռք պէտք է: Այսինքն յիշուած բոլոր 
լաւ բաները եթէ երկուստեք չեն, կը յանգին մէկուն 
յաղթանակին եւ միւսին՝ ստրկացման:
Համախոհութիւն, համակեցութիւն, մարդկային 
իրաւունք, արդարութիւն եւ ազատութիւն պէտք չէ 
պայմանաւորել կրօնական ազդակով, միտելով 
գերագահութեան: Կրօնքը հաւատքի հարց է, ոչ 
իշխանութեան: Այս ըմբռնումով պէտք է ստեղծել 
երկիրներու եւ աշխարհի մէջ քաղաքացիական 
իրաւունքի վրայ հիմնուած աշխարհիկ քաղա-
քական-կազմակերպական համակարգ: Միթէ՞ 
հաւատացեալը աւելի կը մօտենայ իր Աստուծոյն 
միւսին մերժելով իր ձեւով հաւատալու իրաւունքը:
Այս համամարդկային վտանգ հանդիսացող հարցե-
րուն այսօ՛ր լուծում եթէ չգտնուի, պետութիւններու 
տիրած ուժերու այնքա՜ն հզօր, աւերող եւ 
բազմազան են, որ յանկարծ մոլորակը աւաղող 
չգտնելու վիճակին մէջ կրնայ յայտնուիլ, այսինքն՝ 
սգացող ալ չի մնար: Եթէ մոլորակը դառնայ 
լուսնային անապատ…
Քաղաքական մեծ վտանգներուն դիմաց պէտք է 
կանգնին մեծ ղեկավարներ եւ գիտակից 
զանգուածներ:
Այսօրուան քաղաքական կարճատեսութիւնները 
վաղուան մեծ աղէտներու պատճառ են:
Ոչ ոք իրաւունք ունի ըսելու, թէ չէր գիտեր, չէր 
նախատեսած:
Այսօր, հեռատեսիլի կրկնուող պատկերները, որոնք 
կը տեղեկացնէին Աֆղանիստանի մէջ Թալիպան 
շարժման յաղթանակի լուրերը, միաժամանակ կը 
նշէին աշխարհի հզօրագոյն պետութեան, Միա-
ցեալ Նահանգներու շփոթանքը եւ իրարանցումը: 
Ի՞նչ կրնան յուսալ հայերը, յոյները, ղպտիները, 
ասորիները, Միջագետքի եւ Ֆիլիպինի քրիստո-
նեաները, կիպրացիները, անոնց կողքին՝ ալեւի-
ները, եզիտիները, բոլոր երկիրներու հաւատքի 
հալածուածները:

Մոլորակի կացութիւնը այսօր այնպէս է, որ 
մօտաւոր անցեալի, եւ մասամբ ալ ներկայի, 
Արեւելք-Արեւմուտք հասկացողութեան գխուն 
տակ ուժերու դասաւորումը կը պահանջէ նոր 
գնահատում: Կացութիւնը այն է, որ անցեալի 
Արեւելք ըմբռնումը այլեւս Ռուսիան չէ: 
Ընդհակառակն, բազմաթիւ պատճառներով եւ 
բնական կարգով, ան կը համարկուի դասական 
Արեւմուտքի մէջ, նաեւ իրեն սպառնացող 
վտանգները դիմակայելու համար: Արեւելք գլխուն 
տակ կը խմբուին նշուած այն ուժերը, որոնք 
գործիք կը դարձնեն կրօն, ժողովուրդները կը 
տանին կրօնական մոլեռանդութեան, այլամերժու-
թեան, հակաժողովրդավարութեան, մարդկային 
իրաւանց, ազատութիւններու եւ խիղճի ազա-
տութեան մերժումի:
Ինչպէս կ’ըսէի այս էջերուն սկիզբը, միջազգային 
այս տագնապալի իրադրութեան մէջ Հայաստան 
տաշեղ մըն է, շատ փոքր է, ուժ չէ: Ազգային-
քաղաքական խորքային գիտակցութեամբ, ան 
պարտաւոր է իր միասնութեան եւ քաղաքական 
հեռանկարային իրաւ ըմբռնումին մէջ գտնելու 
իմաստութեան ուժը, խաղալիք եւ զոհ չըլլալու 
համար:
Ինչ որ կը պատրաստուի թաղային մրցակցութիւն 
չէ, մամուլին՝ լուր, մետիաներուն՝ պատկեր եւ 
աղմուկ մատակարարող  ընթացիկ ահաբեկչու-
թիւններու կրկնութիւն չէ:
Պատասխանատուութիւնները ըստ այնմ պէտք է 
ստանձնեն, առաջնորդուին եւ առաջնորդեն 
անանձնական յանձնառութեամբ:
Ինչպէ՞ս վերջ տալ գազանացման քաղաքա-
կանութեան եւ չէզոքացնել պատերազմի հրձիք 
չարիքի առաջնորդները, որպէսզի Այնշթայնի 
վերեւ նշուած մարգարութիւնը չիրականանայ, եւ 
մարդկութիւնը չհասնի նախամարդու քարերով 
կռուելու նոր հանգրուանը: Կամ պարզապէս 
պատերազմ մղող եւ դիտող պիտի չմնայ:
Պատասխանատու է մոլորակի իւրաքանչիւր 
բնակիչ: Ես, դուն, ան:
Միթէ՞ պէտք է կրկնել՝ որ վաղը միշտ ուշ է:
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Ընկ. Կարօ Նիկոլեանին մահուան տխուր առիթով Ընկ. Յակոբ եւ 
Տիկ. Անի Գասարճեաններ փոխան ծաղկեպսակի ՌԱԿ «Պայքար» 
Ակումբին կը նուիրեն 300,000 լ.ո.:

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Թրքական Բարքեր

Սկիզբը Էջ 01

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Լենա Պոյաճեան Նիկոլեան 
Օրդ. Մարկրիթ Նիկոլեան 
Օրդ. Իզապէլ Նիկոլեան 
Տիար Գրիգոր Նիկոլեան 
Տիար Մկրտիչ Նիկոլեան 
Էմանուէլ Պոյաճեան եւ ընտանիք 
Տէր եւ տիկին Փօլ եւ Ալին Ղրյոս եւ 
զաւակունք 
Տէր եւ տիկին Վազգէն եւ Սեդա 
Յովսէփեան եւ զաւակունք 
եւ համայն Նիկոլեան, Պոյաճեան եւ 
Բարիքեան ընտանիքներ եւ ազգականներ 
կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, եղբօր 
եւ հարազատին՝ 

ԿԱՐԱՊԵՏ ՅԱԿՈԲ ՆԻԿՈԼԵԱՆ-ի
մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 15 Օգոստոս 2021-ին: 
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ Երեքշաբթի, 17 
Օգոստոս 2021-ին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Անթիլիասի «Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ» մայր տաճարին մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը 
փոխադրուեցաւ Պուրճ Համուտի ազգային գերեզմանատունը: 

* Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ: 
*Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին հեռաձայնի միջոցաւ; 03-997039: 

***
Ընկ. Կարօ Նիկոլեանին մահուան տխուր առիթով ԶԱՐԹՕՆՔ իր 
խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ հանգուցեալ ընկերոջ 
կողակիցին, դուստրերուն եւ բոլոր հարազատներուն:

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½բáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
բ³½Ù³Ï³ñÍáõթ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³բ³ñ՚ 
թ»ñթÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í գñáõթÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙբ³գñáõթ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³գ³ÛÇÝ, Ï'³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³գÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝթ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³Ùïáõթ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

Մուճահէտ աւելցուցած է, որ 
իսլամական «շարիաթ»ի օրէնքներով 
կանայք կ’ունենան իրենց իրա-
ւունքները, եւ արտօնութիւն աշխա-
տելու։
«Մեր երկիրը իսլամական երկիր է, 
ըլլայ 20 տարի առաջ կամ հիմա։ Բայց 
երբ խօսքը կը վերաբերի փորձին, 
հասունութեան եւ տեսլականին, 
անշուշտ, հսկայական տարբերութիւն 

կայ այժմ եւ 20 տարի առաջուայ մեր 
հայեացքներուն միջեւ։ Ուրիշ են նաեւ 
այն գործողութիւնները, զորս մենք 
կը պատրաստուինք ձեռնարկել։ Այս 
եղափոխութեան գործընթաց է», – 
ըսած է Մուճահէտ։
Ապա խօսնակը կոչ ուղղած 
է միջազգային հանրութեան 
օժանդակելու երկիրը նիւթապէս, 
որպէսզի վերջ դրուի թմրանիւթերու 
ապօրինի վաճառականութեան: 
 

Միջազգային Èáõñ»ñ

Թալեպան Կը Խօսի, Փորձառութեան, 
Հասունութեան Եւ Եղափոխութեան Մասին...

Թուրքիոյ Մէջ Հայկական Հնամենի 
Գերեզմանատունը Թալանած Են 

Թուրքիոյ մայրաքաղաք Անգա-
րայի Սինճան շրջանին մէջ 
գտնուող հայկական հնամենի 
գերեզմանատան մէջ սարսափելի 
տեսարան է. կատարուած թալանէն 
ետք հողի մակերեսին յայտնուած 
են մարդոց գանգոսկրեր, ատամներ 
եւ այլ ոսկրակտորներ։ Այս մասին, 
ըստ Ermenihaber.am-ի, կը հաղորդէ 
haber365.com.tr-ը

Աւելի քան 600 տարուան հնութիւն 
ունեցող հայկական գերեզմանա-
տունը փաստօրէն յայտնուած 
է գանձագողերու թիրախին։ 
Գերեզմանագողութեան մասին 
առաջինը յայտնած է պատմաբան 
Էրտինչ Աքկիւլը։ Ան լուսանկարած 
է վայրը եւ տեղեկացուցած 
քաղաքապետարանին: Այժմ կը 
կատարուի հետաքննութիւն՝ դէպքին 
հանգամանքները պարզելու համար։ 
Համապատասխան քննութեան ծիրէն 
ներս գերեզմանոցի ոսկորներէն 
վերցուած են նմուշներ։ Գերեզմա-

նոցի տարածքը ժամանակաւորա-
պէս փակուած է։
Ըստ պատմաբան Աքկիւլի՝ յիշեալ 
շրջանը 2-րդ կարգի պետական 
պահպանութեան տարածք է։ Ան 
ցաւ ու ափսոսանք յայտնած է, որ 
գանձագողերու կողմէն կ՝ոչնչացուին 
պատմութեան հետքերը։

«Ինծի կ՝անհանգստացնէ այս 
իրավիճակը: Այսպէս պէտք 
չէ աւերուեր: Խօսքը մարդու 
շիրիմի մասին է՝ անկախ անկէ, 
թէ ով է ան: Ասիկա շատ լուրջ 
բացօդեայ թանգարան է: Իշխա-
նութիւններէն կը խնդրենք, որ 
այս վայրը անյապաղ առնուի 
լրջագոյն պաշտպանութեան 
տակ»:


