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Ցեղասպանութիւն մը  կը 
յատկանշուի հետեւեալ 
գործընթացով. ծրագրա-
ւորում, գործադրութիւն 
եւ ապա հերքում՝ ձերբա-
զատուելու համար այդ 
զազրելի արարքին  
հետեւանքներէն: «Բնա-
կանաբար» այսպէս կը 
վարուին ցեղասպանու-
թիւն գործած բռնապե-

տերը, իշխանաւորները, վարչակարգերը կամ խմբաւորումները:  
Մինչ ցեղասպանութեան ենթարկուած հաւաքականութիւն մը 
կամ ազգ մը ամէն բան կ՛ընէ նախ ապացուցանելու ցեղասպանու-
թեան փաստը, որպէսզի կարողանայ մեղադրանք ներկայացնե-
լով հատուցում պարտադրել ցեղասպանին: Հետեւաբար հետ 
ցեղասպանութեան մը պայքարը երկու կողմերուն միջեւ կը 
տարուի հերքումին ու անոր դէմ տարուող աշխատանքներուն 
միջոցաւ: 
Այս հակիրճ սահմանումը կարեւոր էր անցնելու այսօրուայ 
հիմնական թեմային. 
Նախորդող Ուրբաթ՝ 14 Յունուար 2022-ին ծայր առին այսպէս 
կոչուած  Հայ-թրքական բանակցութիւններ: Բանակցութիւննե-
րու նախօրէին ՀՀ Արտաքին գործոց նախարարութեան մամուլի 
քարտուղար Վահան Յունանեանը հետեւեալ յայտարարութիւնը 
ըրաւ. «Հայաստանը կ’ակնկալէ, որ Թուրքիոյ հետ երկխօսութեան 
գործընթացի արդիւնքով դիւանագիտական յարաբերութիւններ 
կը հաստատուին Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ, ինչպէս նաեւ 
կը բացուի երկու երկիրներու միջեւ սահմանը»: Մինչեւ հոս, ո՛չ 
անպայմանօրէն համամիտ ըլլալով հանդերձ քննարկելի սոյն 
գաղափարին հետ,  կարելի է հասկնալ նպատակը:   Սակայն 
այն ինչ, որ լիովին անհասկնալի է մեզի համար հայ նոյն 
պաշտօնակատարին յայտարարութեան շարունակութեան 
մէջ ընդգծուած հետեւեալ միտքն է. «...Հայկական կողմի 
տպաւորութեամբ Թուրքիոյ կառավարութիւնը նոյնպէս կը կիսէ 
առանց նախապայմանի երկխօսութիւն սկսելու մօտեցումը»։ 
Այսինքն՝ հայկական կողմը, ո՛չ միայն ամէն գնով համաձայն 
է այլապէս ալ համահայկական մակարդակով խնդրայարոյց 
գաղափար հանդիսացող բանակցութիւններու նստիլ, այլ նաեւ 
կերպով մը գոհ եւ ուրախ է, որ թրքական կողմը «բարեհաճած» 
է ընդունիլ «առանց նախապայմաններու» բանակցութիւններու 
նստիլ: Անհաւատալի չէ՞ այս կրաւորականութիւնը: Ինչպէ՞ս 
կարելի է թարգմանել այս երեւոյթը: Հայաստանի իշխանու-
թիւններուն հերթական ապիկարութի՞ւնն է սա, թէ թրքական 
հերքումը ջատագովող կամ անոր ջաղացին ջուր հասցնող 
վերաբերմունք:
Յետ-ցեղասպանութեան թուրքին եաթաղանէն մազապուրծ 
աշխարհասփիւռ հայութիւնը ի հեճուկս թուրքիոյ, ամէն բան ըրաւ 
աշխարհին ապացուցանելու Հայոց Ցեղասպանութեան փաստը: 

Խմբագրական
Հերթական Ապիկարութի՞ւն, Թէ 
Ցեղասպանութեան Հերքումին  
Հանդուրժողական Մօտեցում
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Արամ Ա. Վեհափառը Ընդունեց 
Ռամկավար Ազատական 

Կուսակցութեան Լիբանանի  
Շրջանային Նորընտիր Վարչութեան 

Պատուիրակութիւնը 

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Շաբաթ, 15 Յունուար 2022-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրա-
պետը ընդունեց Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի 
Շրջանային նորընտիր Վարչութիւնը: Պատուիրակութիւնը գլխաւորեց 
վարչութեան վերընտրեալ ատենապետ ընկ. Սեւակ Յակոբեանը: 
Պատուիրակութեան մաս կազմեցին ընկ.հիներ Ճէքի Տէրվիշեան 
(ատենադապիր), Կարին Աւետիքեան եւ ընկ.ներ Սեդրակ Քիւրէճեան 
(գանձապահ), Արա Թերզեան (հաշուապահ) եւ Վահէ Արթինեան:
Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ անդրադարձ կատարելու Լիբանանի 
ընդհանուր կացութեան, Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութեան եւ Վեհա-
փառ Հայրապետին կողմէ հռչակուած «Սփիւռքի Տարի»ի աշխատանքնե-
րուն ու ծրագիրներուն։
Այս առիթով, Նորին Սրբութիւնը դարձեալ յիշեցուց, որ Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութիւնը, յատկապէս սփիւռքահայ կեանքին մէջ, 
կարեւոր դերակատարութիւն ունեցած է եւ ունի եւ շեշտեց անոր ներքին 
միութեան ամրապնդման անհրաժեշտութիւնը։
Հանդիպումը առիթ մըն էր նաեւ Վեհափառ Տիրոջ տեղեակ պահելու 
ՌԱԿ-ի մէջ տեղի ունեցող միասնականութեան եւ վերամիաւորման 
շունչով տեղի ունեցող նորութիւններու մանրամասնութիւններուն, որ 
դրսեւորուեցաւ ՌԱԿ-ի Միասնականութեան Նախաձեռնող Ղեկավարնե-
րու Համախմբումին «ՌԱԿ-ին Միասնականութեան Պահը Հնչած Է Արդէն» 
կոչով: Ընկ. Յակոբեան շեշտեց, որ այս կոչը անաչառ եւ բարիին միտող 
կոչ մըն է, որուն չընդառաջելը լուսանցքի վրայ պիտի պահէ խնդրոյ 
առարկայ մարդիկը:

Ձախէն՝ Ընկերներ Արա Թերզեան, Վահէ Արթինեան, Սեւակ Յակոբեան, 
Վեհափառ Հայրապետը, Սեդրակ Քիւրէճեան,  Ընկերուհիներ՝ Ճէքի 

Տէրվիշեան եւ Կարին Աւետիքեան:
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Ամերիկեան Բարքեր

Խմբագրական
Հերթական Ապիկարութի՞ւն, Թէ 
Ցեղասպանութեան Հերքումին  
Հանդուրժողական Մօտեցում

Իր բնակած կամ Հայ ժողովուրդին բարեկամ տասնեակ երկիրնե-
րէ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը արդարօրէն կորզեց: 
Թուրքին ձեռքով սպաննուած 1.5 միլիոն Հայ անմեղ զոհերուն 
յիշատակը յաւերժացնող Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրը 
կառուցեց: Այս բոլորը, որպէսզի Հայաստանի իշխանութիւնները 
այսօր ո՛չ միայն ցեղասպանութիւն գործադրած կողմին 
հերքումը վերացնելու տարրական նախապայմանը չունենան 
նստելու համար բանակցութեան սեղան, այլ՝ գոհ ըլլան որ 
ցեղասպանութիւնը գործադրած թշնամին «ազնուաբար» կը 
համաձայնի առանց նախապայմաններու բանակցիլ...: 
Հակառակ մեր ցասումին, յամենայնդէպս ի՞նչ կարելի է սպասել 
պարտութեան մը ամբողջական պատասխանատուութիւնը 
կրող, սակայն տակաւին իշխանութեան վրայ մնալ յամառող  
կողմէ մը: Ի՞նչ կարելի է ըսել այն մարդոց, որոնք ականջալուր են 
Թուրքական Aydinlik–ի փոխանցմամբ՝ Թուրքիոյ խորհրդարանի 
նախկին փոխնախագահ, Թալէաթ Փաշա միութեան նախագահ` 
Հասան Քորքմազջանի յայտարարութեանը, թէ Հայաստանը 
պէտք է անմիջապէս կատարէ հետեւեալները.
1. Իրականացնէ 2020—ի Նոյեմբերի 9–ին ձեռք բերուած եռակողմ 
պայմանաւորուածութիւնները։
2. Պէտք է յարգէ Թուրքիոյ տարածքային ամբողջականութիւնը 
եւ յայտնէ անոր  մասին։
3. Հայաստանը պէտք է հրաժարի «ցեղասպանութեան 
պնդումներէն»։
4. Պէտք է վերջ դնէ Թուրքիոյ դէմ թշնամանքին եւ  քանդէ 
Շիրակի մարզին մէջ տեղադրուած Սողոմոն Թեհլիրեանի 
արձանը:
Ի՞նչ պէտք է յուսալ վերոյիշեալ պայմաններով Հայ ժողովուրդին 
հողային պահանջատիրութիւնը չէզոքացնել փորձող եւ Հայոց 
Ցեղասպանութեան հերքումը յաւերժացնելու միտումով թշնա-
միին հետ առանց տարրական պայմաններու բանակցելու գացող 
կողմէն, որ ըստ երեւոյթին ապիկարութեամբ, թէ դիտաւորեալ 
պատրաստակամ  է ամէն բան տալ, յայտնի չէ, թէ  ի՛նչ ստանալու 
համար:

Արամ Ա. Վեհափառը Ընդունեց...

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան 
Պատուիրակութիւնը Այցելեց Վահան 

Թէքէեան Վարժարան

Աղօթքի Շաբաթ՝ Քրիստոնէութեան 
Միութեան Համար
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Սկիզբը Էջ 01

 Իսկ ինչ կը վերաբերի կուսակցութեան ներլիբանանեան երկուութեան 
դրութեան, ընկ. Յակոբեան պարզեց, որ «նշանակովի» վարչութիւն 
հասկացողութիւնը անհարիր է ՌԱԿ-ի գաղափարախօսութեան ու 
դաւանանքին հետ եւ հետեւաբար՝ ապօրինի,  մինչ ՌԱԿ-ի ընտանիքի 
Լիբանանի օրինական կառոյցները՝ Թէքէեան Կեդրոնը, Վահան Թէքէեան 
Վարժարանը, ՌԱԿ-ի ակումբներն  ու կուսակցութեան ԶԱՐԹՕՆՔ 
պաշտօնաթերթը կը գործեն սոյն հանդիպման ներկայ եղող ՌԱԿ 
Լիբանանի Շրջանային նորընտիր Վարչութեան հետ համահունչ եւ անոր 
հովանիին ներքոյ:
Ընկ. Յակոբեան Արամ Ա. Վեհափառին ուշադրութեանը յանձնեց, 
որ Պէյրութի Թէքէեան Կեդրոնը հակառակ այն փաստին, որ իր 
աշխահարգարական դիրքին պատճառով ամենաշատ վնասը կրեց 
Պէյրութի նաւահանգիստի պայթումին, մինչեւ օրս օգնութիւն չստացաւ 
այս խնդրով կազմուած՝ Լիբանանի Հայոց Ազգային Առաջնորդարանին 
հովանիին տակ գործող «Վերականգնումի Մարմինին» կողմէ:
Վեհափառ Հայրապետը իր ուրախութիւնը յայտնեց ՌԱԿ-ի Համադրուած 
Մամուլի Խորհուրդին կազմութեան համար եւ մաղթեց, որ ան խթան կը 
հանդիսանայ ՌԱԿ-ի բոլոր կառոյցներուն վերամիաւորման:

«Զ.»

Նախաձեռնութեամբ Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդին 
(Ե.Հ.Խ.), ամէն տարի Յունուար ամսուան երրորդ շաբաթը կը յատկացուի 
աղօթքի՝ քրիստոնէութեան միութեան համար։ Այս ծիրին մէջ երբեմն 
եկեղեցիներ առանձնաբար եւ երբեմն միասնաբար կրօնական հաւաքներ 
կը կազմակերպեն եւ աղօթքներու, շարականներու, աւետարանա-
կան ընթերցումներու եւ քարոզխօսութիւններու միջոցաւ կը շեշտեն 
եկեղեցիներու միութիւնը ամրապնդելու անհրաժեշտութիւնը։
Արդարեւ, Կիրակի, 16 Յունուար 2022-ի երեկոյեան ժամը 6։00-ին, 
Լիբանանի մէջ եկեղեցիներու միութեան աղօթքի շաբթուան բացումը 
կատարուեցաւ Պէյրութի հայ կաթողիկէ Ս. Եղիա-Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
մայր եկեղեցիին մէջ։ Բացման արարողութեան ներկայ էին հոգեւոր 
պետեր, համայնքներու առաջնորդներ, հոգեւորականներ, ինչպէս նաեւ 
հաւատացեալներ։ Յիշեալ արարողութեան յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան մասնակցեցաւ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ 
Գերշ. Տ. Շահէ Արք. Փանոսեան։
Յայտնենք, որ 2019 թուականին Լիբանանէն ներս աղօթքի շաբթուան 
փակման արարողութիւնը տեղի ունեցած էր Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, ներկայութեամբ հոգեւոր պետե-
րու եւ եկեղեցական առաջնորդներու: Այս առիթով իր Հայրապետական 
պատգամը ուղղած էր Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը:

ՌԱԿ-ի Լուրեր

Ռամկավար Ազատական Կուսակցու-
թեան Լիբանանի Շրջանային Վարչու-
թիւնը ներկայացնող պատուիրակու-
թիւն մը գլխաւորութեամբ վարչութեան 
ատենապետ ընկ. սեւակ Յակոբեանին, 
Ամանորի եւ Սրբ. Ծննդեան տօնի 
շնորհաւորանքի համար Ուրբաթ 14 
Յունուար 2022-ին այցելեց Վահան 
Թէքէեան Վարժարան: ՌԱԿ-ի պատուի-
րակութեան մաս կազմեցին ընկերներ 
Սեդրակ Քիւրէճեան եւ Արա Թերզեան:
Վահան Թէքէեան Վարժարանի նորանշանակ տնօրէնուհի Տիկ. Սեւանա 
Սեմերճեան-Տարագճեանի ազնիւ հիւրնկալութեամբ ՌԱԿ Լիբանանի 
Շրջանային Վարչութեան անդամները հպարտութեամբ լսեցին այնտեղ 
տարուող աշխատանքներուն մասին եւ ի սրտէ շնորհաւորեցին տնօրէնու-
հիին անխոնջ աշխատանքը ինչպէս նաեւ ուսուցչական կազմին ու աշխատա-
կազմին անձնուէր նուիրումը Լիբանանի դիմագրաւած այս դժուար օրերուն:
Հանդիպումը առիթ մըն էր նաեւ Տնօրէնուհիին փոխանցելու ՌԱԿ Լիբանանի 
Շրջանային Վարչութեան բարեկամ՝ նախկին լիբանանահայ, ամերիկաբնակ 
ղեկավար ընկեր Վարդան Նազիրեանի 30 միլիոն լիբանանեան ոսկիի համեստ 
նուէրը մեր վարժարանին ուսուցչակազմին ու աշխատողներուն:
ՌԱԿ-ի պատուիրակութիւնը Տիկին Սեւանայ Սեմերճեան-Տարագճեանին 
յաջողութիւն մաղթելով մեկնեցաւ իր հոգեհարազատ վարժարանէն:
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Ոչ, մի՛ շուարիք։ Մ՚ափսոսաք եթէ հարց տամ թէ ո՞ւր են այդ երբեմնի ուրախ 
տօները։ Այնքան յաճախակի կրկնուած այս նախադասութիւնը թրքերէնի մէջ 
վերածուած է կաղապարի մը՝ ուր շատերծ հեգնանքի շեշտ մըն ալ աւելցնելով 
կ՚ափսոսան «Ներետէ օ էսքի պայրամլար» ըսելով։
Իրականութեան մէջ ափսոսանքը ոչ թէ պայրամներուն, այլ անցեալի մէջ 
մնացած մանկութեան կը վերաբերի։
Պարզ է որ տօնական օրի նշանակութիւնը բոլորովին տարբեր է ամէն 
տեսակ պատասխանատուութենէ զերծ մանկան եւ աշխարհի բեռը 
ուսերուն առած չափահասի համար։ Այդ երանութեան մաղթանքը ճիշդ ալ 
անպատասխանատուութեան կ՚ակնարկէ։ Մանուկը ոչ տնտեսական ճգնա-
ժամ կը ճանչնայ, ոչ ընկերային բեւեռացում, ոչ քաղաքական լարուածութիւն, 
նոյնիսկ շատ անգամ ոչ ալ առողջական հոգեր։
Ծանօթ մը ունէինք Խենթ Մովսէս անունով եւ անունէն ալ յայտնի, խենդ 
ըլլալուն պատճառաւ չ՚ունէր վերեւ նշուած հոգերը։ Եթէ զինք օրինակ պիտի 
բերենք շատ ալ տեղին է «Խեւին ամէն օր տօն է» ասացուածքը։
Մի գուցէ բոլոր այս բեռերէն գոնէ ժամանակաւոր կերպով ձերբազատուելու 
համար կարելի է թէեւ սուտ խենթ ձեւացնել։ Այս ալ իր անդրադարձը ունի 
մեր ասացուածքներու պաշարին մէջ։ «Սուտ խենթ եղեր է վանքին հաւերը 
կ՚ուտէ» կ՚ըսեն այսպիսիններուն։
Վերջապէս մենք բախտաւորներ ենք՝ քանի որ նման ճարահատութեան 
հոգեբանութիւնը առանձին չենք տանիր։ Ըստ երեւոյթի բովանդակ երկիրը 
խենթանոցի մը դարձած է։
Փողոցը պատահմամբ կողքովս անցան քաղաքապետարանի երեք 
պաշտօնեաներ, որոնք իրենց համազգեստներով կը շրջէին կանոնի 
զանցառութիւնները հսկելու։ Երկուքը բոլորովին առանց դիմակի էին, իսկ 
երրորդը դիմակով պաշտպանել կը ջանար իր ծնօտը։
Ո՞րն է սխալ, ո՞րն է ճիշդ։ Ամէն ինչ իրար խառնուած կ՚ընթանայ։ Կը լսենք 
համավարակի զոհ գացած բժիշկի մասին։ Կը հետաքրքրուինք ու հարց կու 
տանք. «Չէ՞ր պատուաստուած»։ Զարմանքով կը լսենք «Ո՛չ» պատասխանը։ 
Ակամայ կը մտաբերենք թրքերէն մի այլ ասացուածքի՝ որ կ՚ըսէ. «Քենտի 
տիւշեն աղլամազ»։ Այսինքն ինքնիրեն ինկողը չի լար։ Բայց մենք կուլանք 
իր համար, ան սիրելի դէմք էր, բարի ու խելօք։
Հոգեւորականներու պատուաստումի դէմ կեցուածքը հետզհետէ սովորական 
դարձած էր՝ բայց հիմա նման երեւոյթի կը հանդիպին գիտութեան մարդկանց 
մօտ ալ:
Զարմանալին այն է թէ այսօր պետութիւններու կամ համաշխարհայնացած 
կարգ մը ընկերութիւններու դաւադրական ծրագիրներուն մասին, երբ կը 
խօսէինք՝ այդ նոյն ընկերներ որոշ քմծիծաղով կը լսէին մեզ։ Յայտնի է որ մեր 
այդ հաստատումները բաւականին ուշ եւ հակառակ ազդեցութիւն գործած են 
իրենց մօտ։ Պատուաստումը մերժելու համար առաջադրուած վարկածները 
նոյնիսկ կը գերազանցեն մեր երեւակայութեան սահմանները։ Ոմանք կը 
պնդեն թէ համավարակը աշխարհի բնակչութեան աճը սանձելու համար 
հնարուեցաւ ու արհեստական կերպով տարածուեցաւ ամբողջ աշխարհին։
Սուրբ Ծննդեան զուգադիպող յօդուածի բովանդակութիւնը բոլորովին 
տարբեր կրնար ըլլար, եթէ շրջօրեայ վարակուածներու թիւը հասած չըլլար 
55 հազարի։ Հետեւաբար Ծննդեան Տօնը շնորհաւորելու կողքին մաղթենք 
անվնաս դուրս գալ այս ահռելի աղէտէն։ «Ակօս»
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ 

Ամերիկեան Բարքեր

Յուշեր՝ Անցեալէն Բերաբախտաբար 
Խենթանոցն Ենք

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Հալէպ Գոլեճ (Aleppo College)
Հալէպի ամերիկեան երկրորդական այս վարժարանը ունէր նաեւ բարձրագոյն 
երկու դասարաններ՝ Freshman եւ Sophomore, որուն համար կը կոչուէր 
Junior College. Այս դպրոցը աւարտելէ ետք, ես ընդունուեցայ Պէյրութի 
Հայկազեան Գոլեճի Junior դասարանը եւ երկու տարիէն աւարտեցի, 
Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսով։ Պէտք է նշեմ որ Գոլեճը ունէր երկու 
բաժին՝ աղջկանց եւ մանչերու, որոնք թէեւ կը գտնուէին նոյն հողատարածքին 
վրայ, սակայն փշաթելով բաժնուած էին իրարմէ . . .
Վերադառնալով Հալէպ Գոլեճին, հոն կը յաճախէին մեծ թիւով հայեր եւ 
բաւական հայեր ալ մաս կը կազմէին ուսուցչական անձնակազմին։ Անոնցմէ 
կարելի է յիշել Անգլերէն լեզուի ուսուցիչ Մեսրոպ Տարագճեանը, ուսողութեան 
ուսուցիչ Ասատուր Պետեանը, Հայերէն լեզուի ուսուցիչ Վերապատուելի 
Յովհաննէս Գարճեանը, կրօնի ուսուցիչներ Վերապատուելի Ժան Խանճեանն 
ու Վերապատուելի Փիթըր Տողրամճին, որ յետագային ստանձնեց Գոլեճի 
տնօրէնի պաշտօնը։ Նոյնիսկ գոլեճի պաշտօնական բժիշկն ալ հայ էր, յանձինս 
Տօքթ. Վահրամ Պապիկեանը։
Հալէպ Գոլեճի իմ ուսանողական շրջանէս պիտի յիշեմ մի քանի դէպքեր, 
որոնք նկարագիրս կերտելու մէջ՝ մեծ դեր ունեցան։
Դէպք՝ Առաջին
Այս դէպքը պատահեցաւ 1957-58 տարեշրջանի 
սկիզբը։ Ես եօթներորդ դասարանի աշակերտ էի եւ 
այդ դասարանի հայ աշակերտներուն արտօնութիւն 
տրուեցաւ որ հայերէն լեզուի դասընթացքի հետեւին։ 
Մեր ուսուցիչն էր Վերապատուելի Յովհաննէս 
Գարճեանը, որ յետագային դարձաւ Միջին Արեւելքի 
Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան 
Նախագահը։
Ուրեմն երբ Պատուելի Գարճեանը (տես նկարը) 
մտաւ մեր դասարանը՝ ան ձեռքերը մեզի ցոյց տալով 
ըսաւ, «Տեսէք, մատներս ծուռ են եւ լեզուս ալ թոթով։ 
Հիմա ուզածնիդ չափ խնդացէք, որպէսզի ուրիշ անգամ չխնդաք երբեք։»
Քար լռութիւն տիրեց դասարանէն ներս եւ Պատուելին սկսաւ իր դասընթացքը։ 
Ի՞նչ սորվեցայ, գոնէ ես։ Այդ՝ թէ մարդ պէտք է ընդունի իր տկարութիւնները, 
որպէսզի ուրիշներ ալ ընդունին զինք՝ ինչպէս որ է . . . Այդ միջադէպէն ետք, 
իմ կարճութիւնս երբեք հարց չեղաւ ինծի համար։
Պատմութեանս երկրորդ հանգրուանը կը պատահի 1960-61 տարեշրջանին, 
երբ ես 10-րդ դասարանի աշակերտ էի։ Այդ դասարանի մեր բաժնի 
պատասխանատու ուսուցիչն էր (Homeroom Teacher)  Ասատուր Պետեանը, 
ինչպէս նաեւ ան մեր ուսողութեան դասատուն էր։ Ան յետագային (1964-75) 
եղաւ Տնօրէնը՝ Կիպրոսի Մելքոնեան Կրթական Հաստատութեան։
Մեր դասարանը՝ ինչպէս նաեւ միւս բոլոր դասարանները, կը բաղկանային 
հայ, իսլամ եւ արաբ քրիստոնեայ աշակերտներէ։ Գոլեճը ունէր ուսանողական 
խորհուրդ մը, որ կը բաղկանար իւրաքանչիւր դասարանը ներկայացնող 
աշակերտէ մը։ Դասարանի աշակերտները կ՛ընտրէին իրենց ներկայացուցիչը, 
պատասխանատու ուսուցիչին հսկողութեան ներքեւ։
Այս հակիրճ ներածականէն ետք՝ մեր դասարանի պատմութենէն պիտի յիշեմ 
երկու դէպք, որ մեծապէս զարմացուցած է զիս որպէս այդ ժամանակաշրջանի 
պարզամիտ մէկ աշակերտը։ Յաջորդականութիւնը պահելու համար` այս 
դէպքերը պիտի ըլլան երկրորդը եւ երրորդը։
Դէպք՝ Երկրորդ
Ուսումնական խորհուրդի ներկայացուցիչի ընտրութիւնը տեղի կ՛ունենար 
ռամկավարական սկզբունքներու հիման վրայ։ Այսպէս՝ նախ կը կազմուէր 
թեկնածուներու ցանկ մը եւ ապա տեղի կ՛ունենար ընտրութիւնը եւ 
առաւելագոյն ձայն ստացողը կ՛ընտրուէր։
Յաճախ կը պատահէր որ իսլամ աշակերտները կը նշանակէին իրենց 
թեկնածուն եւ արաբ քրիստոնեայ աշակերտները կը նշանակէին իրենց 
թեկնածուն։ Այս տուեալներով եթէ ընտրութիւնը կատարուէր, արաբ 
քրիստոնեան պիտի ընտրուէր որովհետեւ հայերը անոր պիտի տային իրենց 
ձայները։
Սակայն արաբ քրիստոնեայ թեկնածուն ձախողցնելու նպատակաւ, իսլամները 
կ՛առաջարկէին նաեւ հայու մը թեկնածութիւնը՝ որը դժբախտաբար կ՛ընդունէր 
եւ ընտրութիւնը կը շահէին որովհետեւ հայ եւ արաբ աշակերտներու ձայները 
բաժնուելով, իսլամ աշակերտը կ՛ստանար մեծամասնութեան ձայնը . . . 

Իսլամ աշակերտները կը հետեւէին «Բաժնեսցէ, զի 
Տիրեսցէ» քաղաքական գործելակերպին եւ ամէն 
տարի նոյնը կը պատահէր ու մենք երբեք չէինք կրնար 
սորվիլ՝ մեր սխալներէն!
Դէպք՝ Երրորդ
Այս մէկը կը վերաբերի մեր ուսուցիչ Ասատուր 
Պետեանին (տես նկարը)։ Այդ տարի, Համբարձման 
տօնի նախօրեակին, հայ աշակերտներէն խումբ մը 
գացինք իր մօտ եւ խնդրեցինք որ յաջորդ օրը դպրոց 
չերթայինք։ Ան սապէս պատասխանեց,
• Եղածը ի՞նչ է որ, հրեայ մը երկինք բարձրացեր է։ 
Կ՛արժէ՞ անոր համար դպրոց չգալ . . .
Բոլորս ափ ի բերան մնացինք եւ գլուխնիս կախած՝ 
լուռ ու մունջ հեռացանք! 
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Հայաստան

Հայաստանի «Թէքէեան» Մշակութային Միութեան «Վահան Թէքէեան» 
Մրցանակակիրներ Լրագրողներ Տիանա Մարկոսեան Եւ Յակոբ Ասատրեան

Շար. Էջ 05

ԹՄՄ-ի Լուրեր

Հայաստանի Թէքէեան Մշակու-
թային Միութեան «Վահան 
Թէքէեան» ամենամեայ մրցանա-
կաբաշխութեանը մրցանակներ 
յանձնուեցին նաեւ «Լրագրութիւն» 
անուանակարգում։
Յաղթող ճանաչուեցին երկու 
մասնակից՝ Տիանա Մարկոսեանը՝ 
«Յաջողութեան բանաձեւ» հաղորդա-
շարի եւ Յակոբ Ասատրեանը՝ «Օրեր» 
ամսագրի համար։ 

Տիանա Մարկոսեանը «Յաջողու-
թեան բանաձեւ»-ի խմբագիրն 
ու արտադրողն է։ Այն եթեր է 
հեռարձակւում 2016 թուականից՝ 
սկզբում Արմնիւզ, իսկ 2019-ից մինչ 
օրս՝ ԱՏՎ հեռուստաընկերութեամբ։ 
Ի դէպ, հայկական հեռուստաեթե-
րում այն առաջին հաղորդումն էր, որ 
համավարակով պայմանաւորուած՝ 
անցաւ առցանց հեռարձակման՝ 
հայկական TV-ների համար 
դառնալով յաջողուած օրինակ։ 

Տիանա Մարկոսեանը նոր անուն 
չէ լրագրութեան մասնագիտական 
դաշտում. նրան ճանաչում եւ բարձր 
են գնահատում նաեւ հասարակա-
կան, քաղաքական շրջանակներն 
ու հեռուստադիտողները։ Լրագրու-
թեամբ զբաղուել է ուսումնառու-
թեան առաջին տարուանից՝ 1993 
թուականից։ Թերթ, ռատիօ, ապա 
հեռուսատատեսութիւն, որն էլ 
դարձաւ Տիանա Մարկոսեանի 
տարերքը. «Հեռուստատեսութիւն 
մտել եմ Հայաստանի անկախացման 
առաջին տարիներին, երբ նոր-նոր 
էր ձեւաւորւում անկախ լրագրու-
թիւնը, երբ կար մէկ պետական 
հեռուստաընկերութիւն եւ մի 
ձեռքի մատների վրայ հաշուելի 
մասնաւոր կամ անկախ մի քանի 
հեռուստաընկերութիւն։ Ահա հենց 
դրանցից մէկում՝ Ա1+-ում, սկսեց 
ձեւաւորուել հեռուստաաշխարհի 
իմ ընկալումը։ Աւելի քան 15 
տարի Ա1+-ում՝ լրագրողից մինչեւ 
հաղորդման հեղինակ, մեկնաբան, 
խմբագիր»,- մեզ հետ զրոյցում 
նշում է մրցանակակիր Տիանա 
Մարկոսեանը, որը 2015-ից նաեւ 
Հանրային հեռուստաընկերու-
թեան «Եռանկիւնի» հաղորդաշարի 
գլխաւոր խմբագիրն էր։
Տիանա Մարկոսեանը վստահ 
է՝ հեռուստատեսութիւնը մի 
աշխարհ է, որտեղ մտնողն այլեւս 
երբեք դուրս չի գալիս, եթէ անգամ 
դադարում է աշխատել այս կամ 
այն հեռուստաընկերութիւնում։ 
1997 թուականից նա այդ մեծ ու 
համերաշխ հեռուստաընտանիքի 
անդամ է։ Նա ուրախութեամբ է 
նկատում՝ այսօր այդ ընտանիքի 
անդամ են նաեւ «Յաջողութեան 

բանաձեւ»-ի ոչ միայն փրոֆեսիոնալ 
թիմի անդամները, այլեւ իր ուսա-
նողները, որոնք առաջին քայլերն 
են անում հեռուստատեսութիւնում. 
սա որոշակիօրէն խորհրդանշում է 
եթերում առողջ սերնդափոխութիւնը, 
երբ նոյն հաղորդման շրջանակնե-
րում աշխատում են դասախօսն ու 
ուսանողը։
«Յաջողութեան բանաձեւ» հաղորդա-
շարի խմբագիր-արտադրողի 
խօսքով՝ հաղորդման անուան մէջ է 
ամփոփուած հիմնական նպատակը. 
յաջողութեան կարելի է հասնել 
հիմնականում այն ժամանակ, երբ 
կատարում ես մասնագիտական 
ճիշդ ընտրութիւն եւ աշխատանքի 
շտապում ոչ թէ պարտադրուած, 
այլ րոպէ առաջ գործի անցնելու 
ձգտումով։ 
«Այսօր երիտասարդները հիմնա-
կանում մասնագիտական  ընտրու-
թիւն կատարում են չգիտակցուած՝ 
ականջալուր ընկերների կամ 
հարազատների խորհուրդներին կամ 
տուրք տալով ծնողների ճնշումներին։ 
Արդիւնքում սովորում են դժուար, 
չեն սիրում մասնագիտութիւնը, 
ու եթէ անգամ աշխատում են 
մասնագիտութեամբ, ապա շատ 
դէպքերում՝ ստիպուած, ինչը երբեք 
չի տալիս այն արդիւնքը, որ կարելի էր 
ակնկալել գործը սիրող մասնագէտի 
աշխատանքից։ Մեր հաղորդման 
նպատակն է հնարաւորինս 
մատչելի եւ գունեղ ներկայացնել 
այն մասնագիտութիւնները, որ 
մեզանում՝ մանկավարժական 
համալսարանում դասաւանդւում 
են»,- նշում է Տիանա Մարկոսեանն 
ու իր երախտագիտութիւնը յայտնում 
բուհի ղեկավարութեանը՝ յանձին 
Փրոֆեսոր Ռուբէն Միրզախանեանի, 
որը վստահեց ու հաւատաց «Յաջո-

ղութեան բանաձեւ»-ի յաջողու-
թեանը։ 
Նա առանձնակի կարեւորեց նաեւ 
հաղորդման գաղափարի հեղինակի՝ 
ռեժիսոր Արտեօմ Աղասարեանի 
դերակատարումը, առանց որի 
հաղորդումը կեանքի չէր կոչուի։
Յատկանշական է, որ նախագիծը 
հեռուստուստատեսութեան պատմու-
թեան մէջ հազուադէպ հանդիպող 
երեւոյթ է. 13 եթերաշրջան՝ առանց 
մէկ օր բացթողման եւ որեւէ խոտանի։ 
Բացի այդ՝ կրթադաստիարակչա-
կան հաղորդումների պակասն 
այսօր շատ է զգացւում եթերում. 
«Հեռուստաընկերութիւնները շեշտը 
դնում են հիմնականում առեւտրա-
կան բովանդակութեան վրայ, եւ մեր 
հաղորդումը հաճելի բացառութիւն է։ 
«Յաջողութեան բանաձեւ»-ն օգնում 
է ճանաչել մասնագիտութիւնները եւ 
բուհ ընդունուելուց առաջ կատարել 
գիտակցուած ընտրութիւն»։   
Տիանա Մարկոսեանը բազմիցս 
արժանացել է մասնագիտական 
մրցանակների, պատուոգրերի ու 
շնորհակալագրերի, որոնք նրան 
առաջընթացի, նորը ստեղծելու թեւեր 
են տուել։ Ի հեճուկս դրա՝ նա երբեք 
չի ընդունել լրագրութեան ոլորտում 
մասնագիտական կոչումները։ Նրա 
կարծիքով, օրինակ, վաստակաւոր 
լրագրող կոչումը պէտք է տայ ոչ 
թէ օրուայ իշխանութիւնը, այլ 
հասարակութիւնը՝ ընդունելով, 
ճանաչելով եւ սիրելով լրագրողին, 
վստահելով նրա գրչին։
«Ես մշտապէս վայելել եմ հեռուստա-
դիտողի համակրանքը, առանց 
աւելորդ համեստութեան՝ նաեւ 
հասարակական, քաղաքական 
շրջանակների յարգանքը։ 
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ԹՄՄ-ի Լուրեր

Առողջապահական

Սակայն իմ ամենամեծ ձեռքբե-
րումը համարում եմ ուսանողնե-
րիս, շրջանաւարտներիս յաջողու-
թիւնները, նրանց ստացած մրցա-
նակները։ Այ դա իսկապէս իմ 
ձեռքբերումն է»,- նշում է Տիանա 
Մարկոսեանը։
Նա խոստովանեց՝ «Վահան 
Թէքէեան» մրցանակը յատուկ 
նշանակութիւն ունի իր համար. 
մրցանակաբաշխութեանը ծանօթ 
է դեռ 90-ականներից, երբ լուսա-
բանում էր այնպիսի երեւելի մրցա-
նակակիրների, ինչպիսիք էին Սիլվա 
Կապուտիկեանը, Կոնստանտին 
Օրբելեանը, Տիգրան Մանսուրեանն 
ու մշակոյթի, գիտութեան եւ 
արուեստի այլ նշանաւոր գործիչներ։
«Չափազանց պարտաւորեցնող 
է ինչպէս մրցանակը, այնպէս 
էլ այս հիանալի ընտանիքին 
անդամակցութիւնը, ինչի պատիւն 
ունեմ՝ որպէս «Թէքէեան» մրցա-
նակակիր»,- նշեց Տիանա 
Մարկոսեանը։ 
«Լրագրութիւն» անուանակարգում 
միւս մրցանակակիրը «Օրեր» 
եւրոպական ամսագրի գլխաւոր 
խմբագիր Յակոբ Ասատրեանն է։ 
Վերջինս նախ ուսանել է ԵՊՀ 
բանասիրական, ապա Մոսկուայի 
Լոմոնոսովի անուան համալսարանի 
ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում։
1991 թուականից աշխատանքի 
է անցել նոր հիմնադրուող «Ազգ» 
օրաթերթում, 1998-ից՝ իբրեւ 
քաղաքական թեմաներով գրող աւագ 
լրագրող՝ միաժամանակ թղթակցելով 
արտասահմանեան «AIM» (ԱՄՆ), 
«Nouvelles d'Arménie» (Ֆրանսիա) 
ամսագրերին, «Ազատութիւն» 
ռատիոկայանի ռուսական ծառա-
յութեանը։
1997 թուականի վերջին Յակոբ 
Ասատրեանը տեղափոխւում է 
Չեխիա, քանի որ կինը՝ լրագրող 
Աննա Կարապետեանը, աշխատում 
էր Պրահայի «Ազատութիւն» ռատիո-
կայանի հայկական ծառայութիւնում։ 
«1999 թուականին կնոջս հետ 
հիմնեցինք «Օրեր» եւրոպական 
անկախ ամսագիրը։ Այդ 
ժամանակ եւրոպական սփիւռքում 
արեւելահայերէնով որեւէ լուրջ 
պարբերական չէր հրատարակւում։ 
Չկար արբանեակային հեռուստա-
տեսութիւն, համացանցն էլ 
զարգացած չէր։ Մեր նպատակն 
էր վերջին տասնամեակներում 
Հայաստանից Եւրոպա գաղթած 
մեր հայրենակիցներին ապահովել 
ոչ միայն Հայաստանի մասին տեղե-
կատուութեամբ, այլեւ սփիւռքահայ 

գաղթօջախների մասին լուրերով ու 
յօդուածներով»,- մեզ հետ զրոյցում 
նշում է Յակոբ Ասատրեանը, որը մինչ 
օրս ամսագրի գլխաւոր խմբագիրն է։
Ամսագրի հրատարակման ողջ 
ընթացքում՝ երկու տասնամեակից 
աւելի, Յակոբ Ասատրեանը 
մասնակցում է եւրոպական 
գրեթէ բոլոր կարեւոր հայկական 
կառոյցների աշխատանքներին, 
լուսաբանում դրանց գործու-
նէութիւնը՝ այն տարածելով 
եւրոպական համայնքներում։
Ի դէպ, լրատուութեան տարածումն 
ամէնօրեայ ռեժիմով իրականացւում 
է նաեւ www.orer.eu կայքի միջոցով։ 
Յակոբ Ասատրեանի կարծիքով, 
լրատուութեան տարածումը 
նպաստում է եւրոպահայութեան 
տարբեր համայնքների միջեւ 
կապերի հաստատմանը։ 
««Վահան Թէքէեան» մրցանա-
կաբաշխութեանը ներկայացուել 
էին «Օրեր»-ի 2019-2020 թուա-
կանների համարները։ Դրանց 
էջերում հետազօտական շարքերով 
անդրադարձել ենք եւրոպահայ 
համայնքների պատմութեանը, 
ներկային ու ապագային։ Արդէն 
տպագրել եմ 24 երկրի մասին 
ծաւալուն յօդուածներ, իսկ վերջին 
երկու տարում՝ յատկապէս 
Պալքանեան երկրների հայ 
համայնքների, նաեւ Պուլկարիայի եւ 
Շուէցարիայի հայութեան մասին»,- 
նշում է Յակոբ Ասատրեանը։ 
Ի դէպ, այդ շարքում կան երկրներ, 
որոնց հայութեան, նրանց պատմու-
թեան եւ ներկայի մասին առաջինն 
անդրադարձել է Յակոբ Ասատրեանը։ 
Այդ երկրների թուին են պատկանում 
Սլովենիան, Խորվաթիան, Չեռնո-
գորիան, Հիւսիսային Մակեդոնիան, 
Լիւքսեմբուրգն ու Մալթան։
Յակոբ Ասատրեանն առաջին 
մասնագիտական մրցանակն ստացել 
է 1995 թուականին, երբ աշխատում էր 
«Ազգ» օրաթերթում եւ արժանացաւ 
Հայաստանի «Թէքէեան» Մշակու-
թային Միութեան՝ «Վարդգէս 
եւ Ռիթա Պալեան» մամուլի 
մրցանակին։ Արժանացել է նաեւ 
ԱԻՄ՝ «Տարուայ հրապարակախօս» 
մրցանակի, ապա երկու անգամ՝ 
Հայաստանի ժուռնալիստների 

միութեան, Համաշխարհային 
հայկական կոնգրեսի եւ Սփիւռքի 
նախարարութեան համատեղ 
մրցոյթի մրցանակներին։ 2018-ին 
«Օրեր»-ն արժանացաւ հայկական 
PR ասոցիացիայի «Լաւագոյն 
սփիւռքահայ մամուլ» մրցանակին։ 
Բազմաթիւ մեդալների ու պարգեւնե-
րի կողքին Յակոբ Ասատրեանը մեծ 
պատիւ է համարում Հայաստանի 
«Թէքէեան» Մշակութային Միու-
թեան «Վահան Թէքէեան» 
մրցանակը, որին ժամանակին 
արժանացել են հայ մշակոյթի եւ 
գիտութեան երեւելի դէմքերը։ 
«Հաճելի է, որ մասնագիտական 
ոլորտում ինձ տրուած երկու կարեւոր 
մրցանակներ կրում են Վահան 
Թէքէեանի անունը»,- յաւելեց Յակոբ 
Ասատրեանը։ 
Լրագրողն այսօր էլ մասնագիտական 
բուռն գործունէութեան ընթացքի մէջ 
է. զբաղուած է ամսագրի համանուն 
կայքի՝ www.orer.eu–ի ձեւաւորման 
հարցերով՝ ձգտելով այն դարձնել 
եւրոպահայութեան շփման իրական 
հարթակ։ Տարին մէկ կամ երկու 
անգամ ամսագրի յատուկ համարներ 
են պատրաստում՝ նուիրուած 
տարբեր թեմաների։ Վերջին նման 
համարը նուիրուած էր 44-օրեայ 
պատերազմին եւ այդ թեմային 
նուիրուած հայ գրականութեանը, 
որ տպագրուել է մէկ տարուայ 

ընթացքում։ Բացի այդ՝ ամսագրի 
գլխաւոր խմբագիրը շարունակում է 
աշխատել եւրոպահայ համայնքների 
շարքի ուղղութեամբ եւ առաջիկայում 
նախատեսում է եւս տասը երկրի 
մասին գրել։
«Մենք պէտք է հայութեան մէջ 
արթնացնենք հայկականը գնահա-
տելու եւ պահպանելու պարտքի 
զգացումը, այլապէս մէկ տասնա-
մեակ անց շատ ուշ կը լինի»,-
նշում է Յակոբ Ասատրեանն ու  
վստահեցնում՝ իր աշխատանքի 
շրջանակներում կ’անի հնարաւոր 
ամէն բան։ 
Նշենք, որ Հայաստանի եւ ԱՄՆ եւ 
Կանադայի «Թէքէեան» մշակութա-
յին միութիւնների համատեղ 
նախաձեռնութեամբ արդէն 27-րդ 
անգամ անցկացուող «Վահան 
Թէքէեան» մրցանակաբաշխութիւնն 
իրականացւում է «Շաքէ Ղազա-
րեան» Հիմնադրամի ֆինանսական 
աջակցութեամբ։ Այս տարիներին 
մրցանակների եւ դրամական 
պարգեւների են արժանացել 
հարիւրից աւելի արուեստագէտներ, 
գիտնականներ։

Հայաստանի «Թէքէեան» 
Մշակութային Միութեան 

լրատուական կենտրոն
ՔՐԻՍՏԻՆԷ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ

Օրական միայն 7 կրամ (կէս ճաշի 
դգալ) ձիթապտուղի ձէթը կը 
նուազեցնէ սրտանօթային, «նիւրո-
տիճեներաթիվ» եւ շնչառական 
հիւանդութիւնները, ինչպէս նաեւ 
քաղցկեղէն մահացութեան վտանգը։ 
Այս եզրակացութեան յանգած են 
ամերիկացի գիտնականները։
Հետազօտութիւնը ցոյց տուած է, 
որ բուսական իւղերով չյագեցած 
մարկարինը եւ կարագը, օրինակ, 
ձիթապտուղով փոխարինելը զգա-
լիօրէն կը բարելաւէ առողջութեան 
ցուցանիշները։ Գիտնականները 
յայտնած են, որ օրական 10 կրամ 
այլ ճարպեր, ինչպէս մարկարինը, 
կարագը, «մայոնեզ»ը եւ կաթի իւղը 
ձիթապտուղի իւղով փոխարինելը 
կապուած է մահուան վտանգի 8-34 
առ հարիւրով կրճատման հետ, գրած 
է Medportal.ru-ն:
«Բժիշկները պէտք է հիւանդներուն 

յանձնարարեն որոշ իւղեր, ինչպէս՝ 
մարկարինը եւ կարագը, փոխա-
րինել ձիթապտուղի ձէթով՝ 
առողջութիւնը բարելաւելու 
համար: Մեր հետազօտութիւնը 
կ՛օգնէ աւելի ճշգրիտ առաջարկներ 
ներկայացնելու, որոնք հիւանդները 
կրնան աւելի դիւրութեամբ հասկնալ 
եւ, յոյսով ենք, որ կը ներառեն 
իրենց սննդականոնին մէջ», -ըսած 
է հետազօտութեան ղեկավար, 
փիլիսոփայութեան տոքթոր Մարթա 
Կուաշ-Ֆերեթ:
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բնական էր, որ սրբագրուէր Ստալինի կամայական որոշումը: Արցախ 
խորհրդային քարտէսէն դուրս եկաւ նոյն այդ Խորհրդային Միութեան 
Սահմանդրութեան կանոններով, հանրաքուէով, 1991-ին:
Ինքնադրժումով, Ազատ Աշխարհը, փոխանակ գնահատելու Ստալինի եւ 
խորհրդային քննադատուած կամայականութեան սրբագրութեան զօրա-
վիգ կանգնելու, շարունակեց Արեւելք-Արեւմուտք իմաստէ պարպուած 
խաղը, մերժեց ԱՐՑԱԽԻ ԻՆՔՆՈՐՈՇՈՒՄը, եւ զայն խեղդեց անվերջա-
նալի բանակցութիւններու մէջ: Արեւմուտքը մէկ հատիկ բարոյական, 
պատմական եւ օրինական պատճառ տուաւ Արցախի ինքնորոշման 
իրաւունքը չճանչնալու համար: Երկու պատճառներ կային այդ մերժումին 
համար. Թուրքիոյ ներկայութիւնը արեւմտեան զինակցութեան մէջ եւ 
Պաքուի նաւթը: Ոչ մէկ օրինական, պատմական եւ բարոյական 
հիմնաւորում ունէր Ազատ կոչուած աշխարհի եւ այսպէս կոչուած Մեծերու 
անսկզբունք վերաբերումը:
Ազատ Աշխարհը եւ Մեծերը դաւաճանեցին իրենց հիմնական եւ հիմնա-
րար սկզբունքներուն, եւ այդ մեղանչումը մենք չբարձրաձայնեցինք: Եթէ 
այդ ընէինք աւելի՞ն պիտի կորսնցնէինք, քան ինչ որ կորսնցուցինք:
Ինչպէ՞ս կրնանք դիմադրել անտարբերութեան եւ շահախնդրութիւններու, 
երբ ներազգային կեանքին մէջ կը պայքարինք իրարու դէմ: Նման 
պայմաններու մէջ դուրսի հետ, թշնամիի հետ կռուի մէջ պարտութիւնը 
անխուսափելի է: Դժբախտաբար, Հայաստանի օրուան իշխանութիւնները, 
պատերազմը առաջնորդելու եւ ղեկավարելու համար անհրաժեշտութիւն 
չհամարեցին տարակարծութիւնները փակագիծի մէջ դնել, եւ մոռնալով 
հրէի եւ հեթանոսի տարբերութիւնները, կոչ չըրին այն բոլոր ուժերուն 
որոնք պատերազմի եւ քաղաքականութեան փորձ ունէին:
Երբ սահմաններու վրայ կռիւ կար, երկրին ներսը քաղաքական պայքար-
ները կը շարունակուէին: Ամբաստանութիւններ եւ դատեր :
«Յաղթելու ենք»ի դատարկաբանութիւնը,, ինչպէս կ’ըսեն՝ «բլէֆ»ը, փչոցը, 
թշնամիին դէմ զէնք չէր, իսկ զանգուածին համար եղաւ թմրեցուցիչ: 
Արդիւնքը եղաւ այն, որ համաժողովրդական զօրաշարժ տեղի չունեցաւ: 
Սահմանափակ թիւով հաւատաւորներ ոտքի կանգնեցան, ճակատ գացին, 
զոհեր եղան: Բայց պատերազմը դպրոցի բակի խաղ չէ, սիրողական գործ 
չէ, կ’ենթադրէ կազմակերպութիւն, միջոցներ եւ ղեկավարում: Այսինքն՝ 
պատրաստութիւն: Ո՞վ այսօր անկեղծութեամբ եւ գիտակցութեամբ կրնայ 
ըսել, որ պատերազմի պատրաստուած էինք, երբ գաղտնիք չէր, որ 
պատերազմը անխուսափելի է: Եւ դեռ չէ աւարտած: Այս ալ պէտք է 
գիտնալ գալիքի համար:
Հիմա վերականգնումն է մեծ խնդիրը: Այդ կարելի չէ իրականացնել 
լրատուամիջոցները զուարճացնող մեծամասնութիւն-փոքրամասնութիւն 
խաղով: Ան կը պահանջէ գերլարում եւ ազգի բոլոր կարողականութիւննե-
րու (պոտենցիալ, potentiel) օգտագործում: Ընդունելով հանդերձ, որ 
ուժերը անհաւասար էին եւ դաշնակից չունեցող Հայաստանը, իր 
համրանքով եւ նիւթական միջոցներով չէր կրնար Ազրպէյճան-Թուրքիա 
համրանքին, սպառազինման եւ նիւթական միջոցներուն դէմ դնել, պէտք է 
աւելցնել, որ կարելի չէր թշնամիին դէմ դնել ազգային բազմապատիկ 
երկփեղկուած ուժերով, ուր կէսէն մէկ աւելիի տիրապետութիւնը 
կ’անտեսէր միւս կէսը:
Գումարենք հին եւ նոր չարաշահումները, այդ մասին ամբաստանու-
թիւնները, զրպարտութիւնները եւ դատերը, որոնք ոչ մէկ ձեւով կրնային 
նպաստել ներքին ճակատի միացման՝ ընդդէմ նախայարձակումներու: 
Հետեւա՞նքը. բարոյալքում: Ներքին քաղաքական դաշտի պառակտուա-
ծութիւնները բնական է որ պիտի անդրադառնային ռազմական ճակատին, 
հակառակ հոգեպարար խօսքերու, որոնք պատերազմ առաջնորդելու 
համար փուչիկ են: Այդ դրութեան մէջ օրէնքները կը գործածուին իշխա-
նապահպանութեան եւ ոչ ազգային համախոհութեամբ միշտ ցանկալի 
բայց չիրականացող ՄԷԿՈՒԹԵԱՆ, ՄԻԱՑԵԱԼ ՃԱԿԱՏԻ ստեղծման:
Պարտութեան եւ անոր յառաջացուցած նիւթական եւ հոգեբարոյական 
ընկճուածութիւնը պատճառ է, որ պետութիւն եւ զանգուած յանցաւոր 
փնտռելու մոլուցքով զիրար ամբաստանեն, անկարելի դարձնելով ուժերու 
մէկտեղումը, որ վերականգնումի նախապայմանն է: Ողջախոհութիւնը կը 
պահանջէ ներազգային կեանքի խաղաղեցում, մարդկային եւ նիւթական 
ուժի, կարողականութիւններու, նաեւ՝ սփիւռքի, ճիշդ եւ իմաստուն 
օգտագործում՝ վստահութեան վերականգնումով, ընդունելով, որ տաբեր 
մտածել չի նշանակեր թշնամի ըլլալ: Այս պէտք է ըմբռնել Հայաստան եւ 
կոտորակուած սփիւռքներ:

Վերակագնման Մասին Խորհիլ Մեր Կորուստներու 
Հաշուեկշիռը Ընելով եւ Նայիլ Հեռուն 

Իմացականութեան արդարութիւնը իմաստութիւնն է: Իմաստունը 
ան չէ որ շատ բան գիտէ, այլ ան՝ որ կը տեսնէ անոնց ճիշդ 

տարողութիւնը:
Պղատոն

Հայրենիքի տարածքներու 
կորուստ, հազարաւոր մահեր, 
պարտութիւն, վնասներ, կը 

պահանջեն արժեւորումներ եւ 
պատասխանատուութիւններու 
ճշդում եւ անոնց գերանցումը:
Երազուած «բարեկամներ», 
անհատ, պետութիւն թէ միջազգա-
յին կազմակերպութիւն, կամ երկնա-
յին հրաշք, պիտի չվերականգնեն 
Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդի 
իրաւունքները: Այդ մենք պիտի ընենք, իշխանութիւն եւ ընդդիմութիւն, 
սփիւռք(ներ), քննադատողներ, բարեսէրներ, հայրենասէրներ:
Կրեցինք ծանր պարտութիւն, որուն հետեւանքները ո՛չ ճառով, ո՛չ զգա-
ցական կողմնակցութեամբ կամ քննադատութեամբ կրնանք վերացնել: 
Հինգ կամ վեց հազար երիտասարդ զինուորներու մահը փոխանակ մեզ 
իրարմէ բաժնելու, մեզ միացնէր: Գիտնալ պատասխանատուութիւնները 
ճշդել, զանոնք ստանձնել եւ ընթանալ դէպի վերականգնում:
Մեր մօտի եւ հեռուի շրջապատը է  ինչ որ է: Այս իրատեսութիւն է: Այդ 
ընելու համար ո՛չ մարգարէ ըլլալու կարիք կայ, ո՛չ ալ սաւանանման 
վկայականներու: Աշխարհագրական այն բեմին վրայ ուր կը գտնուինք, 
միշտ եղած են մրցակցութիւններ եւ բախումներ: Հոն մնալու համար պէտք 
է որ ապաւինինք, ապաւինէինք, մեր ուժին, որուն առաջին պայմանը 
միացումն է, որ կ’ենթադրէ քաղաքական-բարոյական բարձր առա-
քինութիւն, հոգեկան ուժ: Ինչպէ՞ս այդ ունեալ քանի մը տասնեակ 
կուսակցութիւններով եւ նոյնքան առաջնորդ ըլլալու յաւակնութիւններով:
Պիտի չխօսիմ պարսկական, թրքական եւ ռուսական մրցակցութիւննե-
րուն եւ անոնց բանակներուն մասին: Այդ ընելու համար կան գիրքեր, ոչ 
միայն հայերէն: Մեր ժողովուրդին համար ի՜նչ ողբերգութիւններու 
պատճառ եղած են այդ մցակցութիւնները: Նոյնիսկ հեռաւոր Եւրոպայի 
մրցակցութիւններուն եւ պատերազմներուն բեմ եղած են Հայաստանը, 
ընդհանրապէս Կովկասը,  որոնց հետեւանքով բռնագրաւուած է հայրենիք 
Արեւմտահայաստանը, պատճառ դառնելով ցեղասպանութեան եւ 
մէկուկէս միլիոն հայերու բնաջնջման: Աղէտ՝ մեր ժողովուրդին համար, 
ամօթի խարան՝ ցեղասպանին եւ հանդուրժած-հանդուրժող քաղաքակիրթ 
համարուած աշխարհին: Այս դժբախտութիւնները գիտնալ եւ անոնց 
մասին խօսիլ  չեն բացատրեր եւ արդարացներ վտանգին դէմ կանգնելէ 
խուսափումները, ազգային-քաղաքական գիտակցուած եւ յանձնառու 
կամքի բացակայութիւնը:
Ինչո՞ւ չենք յաջողիր ներկայացնել եւ պաշտպանել պատմական եւ 
քաղաքական ճշմարտութիւնները միջազգային յարաբերութիւններու 
ընթացքին եւ համաշխարհային մամուլին: Մինչեւ այսօր կը տիրէ այն 
կարծիքը, որ Արցախը,- Նակորնօ Ղարաբաղը,- ատրպէյճանական է եւ 
հայերը բռանգրաւող են: Ըմբռնումները կանգ առած են խորհրդային 
քարտէսներու վրայ: Լրագրողներ եւ պատմաբաններ կը խօսին Օսմա-
նեան կայսրութեան փլուզումէն ծնած Թուրքիոյ մասին, անգիտանալով 
ժողովուրդներու իրաւունք եւ պատմութիւն: Մեծերը չեն խօսիր արդա-
րութեան վերահաստատման մասին: Իսկ վատսերած հայեր վարդա-
պետականօրէն կը յայտարարեն, որ պատմութեան էջերը կարելի չէ 
վերստին գրել: Եւ հայ քաղաքական միտքը կը մտնէ փակուղի:
Խօսինք անմիջական եւ պարզ բաներու մասին:
44-օրեայ պատերազմի ընթացքին, անկէ վերջ եւ մինչեւ այսօր, չյաջողե-
ցանք քաղաքական եւ լրատուական աշխարհը լուսաբանել եւ անոր 
պարտադրել պատմական եւ ազգային իրաւունքի վրայ հիմնուած 
ճշմարտութեան եզրաբանութիւն, որ չկայ Նակորնօ-Ղարաբաղ, այլ կայ 
հայերով բնակուած երկհազարամեայ Արցախ: Նակոռնօ Ղարաբաղը 
Ստալինի կամայական որոշման հետեւանք է, ան այդ տարածքը դրաւ 
Ազրպէյյճանի գերիշխանութեան տակ: Խորհրային Միութեան փլուզումով, 
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Հանրածանօթ լրագրող Իսմայիլ Սայմազ «Հալք 
Թվ»ի համացանցի էջին վրայ հրատարակած է 
գրութիւն մը, ուր կը պատմէ Անիի պատմական 
մզկնթին պաշտամունքի բացուելու խնդիրը։ Այս 
մասին կը տեղեկացնէ «Ակօս»ը:
«Հայոց թագաւորութեան մայրաքաղաքը 
պատմութեան մէջ ենթարկուեցաւ Բիւ-
զանդիոնի, վրաց իշխաններու, սելճուկեան 
թուրքերու, մոնկոլներու, եւ զաքարեաններու 
արշաւանքներուն։ Անին բոլոր այդ շրջաններէն 
հետքեր կը պարունակէ։ Մայր եկեղեցիներ, 
հեթանոսական տաճարներ, բաղնիքներ, 
իջեւաններ եւ երկու մզկիթ։ Այդ մզկիթներէն 
մէկը կը կոչուի Ապու Մուհամմերան, որուն 
միայն աշտարակէն բեկորներ մնացած են մեր 
օրերուն։ Երկրորդը Ապու Մանուչէր մզկիթն է, որ 
կառուցուած է Անի քաղաքի Սելչուքներու կողմէ 
արշաւումէն ետք 1072 թուին Ապու Մանուչէր 
Պեկի կողմէ։ Ան կը համարուի արեւմտեան 
Հայաստանի մէջ առաջին թրքական մզկիթ։ 
Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ սահմանագիծ 
համարուող Արփաչայ գետի եզրին խոր ձորի մը 
վրայ կառուցուած է եւ որքան ալ անհաւատալի 
թուի կը պատրաստուի պաշտամունքի 
վերաբացուելու։ Մշակոյթի նախարարու-
թեան, գիտութեան, ճարտարագիտութեան եւ 
թեխնոլոկիայի նախարարութեան եւ Սերհատ 
զարգացման աժանսի միջեւ ստորագրուած 
արձանագրութեան միջոցաւ պատմական 
մզկիթը փոխանցուեցաւ Կարս քաղաքի Կրօնից 
Տեսչութեան, այսինքն միւֆթիւութեան։ Առաջին 
անգամ նախորդ տարուայ 3 Օգոստոսին ազան 
հնչեց։ Այժմ կը սպասուի։ Կրօնից Տեսչութեան 
սոյն արձանագրութիւնը վաւերացնելը եւ իմամ 
մը նշանակելը»։
Իսմայիլ Սայմազ ապա իր յօդուածին կը շարու-
նակէ Կարսի կուսակալ Թունճէր Թիւրքէր Էօք-
սիւզի այս մասին տուած բացատրութիւններով. 
«Անին այցելողները յայտնած էին մզկիթի մը 
կարիքը։ Այսպէս թէ զբօսաշրջիկներու, թէ 
տարածքի բնակիչներու եւ թէ պաշտօնէութեան 
պաշտամունքի կարիքները ապահովուած պիտի 
ըլլան։ Իսկ բուն նպատակն է Անաթոլիայի առա-
ջին թրքական մզկիթը դարձեալ կենդանացնել»։
Իսմայիլ Սայմազ մեկնաբանելով կուսակալի 
այս բացատրութիւնը իրաւացի չի գտներ Անիի 
աւարկները այցելող զբօսաշրջիկին մզկիթի մը 
կարիք զգալու վարկածը։ Ան դիտել կու տայ որ 

Անիի աւերակներու կից Օճաքլը գիւղը արդէն 
մզկիթ մը ունի։ Պաշտօնէութիւնը այդ գիւղի 
բնակիչներէն է եւ եթէ պէտք ունին կրնան 
այս գիւղի մզկիթէն օգտուին։ «Նշեմ որ Ապու 
Մանուչէր մզկիթը զուրկ է նամազի աղօթ ընելէ 
առաջ անհրաժեշտ եղած ապտեսթի՝ այսինքն 
ձեռքերը եւ ոտքերը լուալու դրութենէ»։
Սայմազ այս մասին կարծիքներ ստացած է 
նաեւ մասնագէտէ մը։ Այդ մասնագէտը 2012-
էն մինչեւ 2019 թուականներ հնագիտական 
պեղումները ղեկավարած է եւ նպաստած է Անիի 
աւերակներուն ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի համաշխարհային 
մշակոյթի ժառանգին ներառման։ Փամուքքալէ 
Համալսարանի դասական հնագիտութեան բաժ-
նէն փրօֆ. Ֆահրիյէ Պայրամ զարմանք յայտնած 
է, երբ լսած է թէ մզկիթին ապակի պատուհաններ 
եւ երկաթէ դուռ շինուած, աշտարակին բարձրա-
խօս զետեղուած եւ յատակին ալ փայտէ սալիկ 
եւ գորգեր տեղաւորուած են։
«Անկարելի է։ Իմ պաշտօնավարութեան շրջանին 
շատ դիմադրած եմ այդ պատմական կառոյցի 
պաշտամունքի վերաբացուելուն դէմ։ Այդ կառոյ-
ցը մեծ թիւով այցելուներ չի կրնար ընդունիլ։ 
Հիմքը պարապութիւններ ունի։ Առաստաղն 
ալ յարմար չէ։ Գիտէք՝ ներկայ իշխանութիւնը 
մզկիթներ բանալու մեծ ցանկութիւն ունի։ Իմ 
աշխատած ժամանակ ալ այս ցանկութիւնները 
կը յայտնուէին եւ ես անպատեհութիւնները 
բացատրող տեղեկագրութիւններ գրած եմ։ 
Այդ ժամանակ յետաձգեցին։ Ես վտանգաւոր 
կը գտնեմ նախքան հիմքի ամրացումը նման 
նախաձենութեան դիմելը» կ՚ըսէ փրօֆ. Ֆահրիյէ 
Պայրամ։

ԲԱՆ àՒ ԳԻՐ

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱԽՈԽԵԱՆ
(1869 -1937)

«Ռուսական ձմեռ»

ՄՇԱԿàՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑàÚՑ

Հայո՜ց աշխարհ, հայո՛ց երկիր, հայո՛ց հող,
Լայն աշխարհում քո գրկի մէ՜ջ ապրեմ թող։ 
Դու ժայռակուռ մի ամրոց ես հնաւանդ, 
Աշտարակներդ՝ Արագած ու Արարատ։

182022
ÚàՒՆàՒԱՐ

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 

Վերակագնման Մասին Խորհիլ ...
Եթէ դադրէինք ըսելէ, որ ես կամ դուն իրաւունք 
ունիք, այլ խօսէինք եւ գործէինք իրա՛ւ հայրենա-
սիրութեան եւ հայրենատիրութեան պահանջած 
ՄԷԿՈՒԹԵԱՆ յանձնառութեամբ, ըսէինք՝ ՀԱՅՐԵ-
ՆԻՔՍ ԻՐԱՒՈՒՆՔ ՈՒՆԻ, կը վերականգնէինք:
Այս ընելու համար պէտք է առաջնորդուիլ 
ֆրանսացի իմաստասէրի խօսքով, որ «ուրիշի 
իրաւունքը իմ պարտականութիւնս է», կը 
դադրէինք ընտրական մանրուքներու մէջ 
ինքնահաստատում փնտռելէ:
Զրոյցի մը ընթացքին, իշխանութեան վրայ 
յամեցողի մը ըսի, որ «եթէ ոսկի հաւկիթ պիտի 

ածէիք, հինգ, տասը, քսան տարիները բաւ պիտի 
ըլլային»: Այս պէտք է ըմբռնեն բոլոր անփո-
խարինելիները եւ նուաճեն հոգեբարոյական այն 
մեծութիւնը, որ ըսել կու տայ. «Դուն ալ իրաւունք 
ունիս», այս ըսել ՄԵԾ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ՄԵԾ 
ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆՆ Է:
Պղատոն ըսած է. «Իմացականութեան արդա-
րութիւնը իմաստութիւնն է: Իմաստունը ան չէ որ 
շատ բան գիտէ, այլ ան՝ որ կը տեսնէ անոնց ճիշդ 
տարողութիւնը»:
Եւ գիտէ ԵՍէն անդին նայիլ:
Առանց իմաստութեան քաղաքականութիւնը 
աթոռախաղ է: Ի հարկէ՝ մի՛շտ ներսը եւ դուրսը:
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½բáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
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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:

Հաւաքական 
Դիմադրողականութիւնը Անզօր՝ 

Օմիքրոն Տարբերակին Դէմ
Հաւաքական դիմադրողականու-
թիւնը (օրկանիզմի անընկալու-
թիւնը վարակիչ հիւանդութիւննե-
րու նկատմամբ) կրնայ անկարող 
ըլլալ քորոնա ժահրի «օմիքրոն» 
տարբերակին դէմ։ Այսպիսի 
կարծիք յայտնած է գիտաշխատող, 
«մոլեքիւլըր» կենսաբան, վիրու-
սաբան Մաքսիմ Սքուլաչով:
Նոր տարբերակի դէմ հաւաքական 
դիմադրողականութեան անկարո-
ղութեան մասին կը վկայէ այն 
երկիրներու փորձառութիւնը, ուր 
«օմիքրոն»ը արդէն իսկ աճ արձա-
նագրած է, գրած է URA.RU-ն:
Մասնագէտին խօսքով, հաւաքական 
դիմադրողականութեան խնդիրը 

մարդոց՝ վարակուելէն պաշտպա-
նելն է եւ ժահրին տարածումը 
կանգնեցնելը։ Բայց «օմիքրոն» 
տարբերակը շատ աւելի մեծ 
հաւանականութեամբ կը խախտէ 
դիմադրողականութեան պաշտպա-
նութիւնը, քան քորոնա ժահրին միւս 
տեսակները։

Եօթը Կրամ Ձիթապտուղի Ձէթը Կը 
Նուազեցնէ Մահուան Վտանգը

Գառնիի Տաճարը Ներառուած է 
Հռոմէական Կայսրութեան Օրով 

Կառուցուած Աշխարհի Լաւագոյն 
Յուշարձաններու Ցանկին Մէջ

Առողջապահական Մշակութային Արձագանգ

Հետազօտութեան ընթացքին, 
գիտնականները վերլուծած են աւելի 
քան 92 000 մարդու բժշկական 
տուեալները վերջին 28 տարուան 
ընթացքին։ Անոնք բոլորն ալ 
հետազօտուած են 1990 թուականին 
եւ սկզբնական փուլին սրտանօթային 
հիւանդութիւններ եւ քաղցկեղ չեն 
ունեցած: 4 տարին անգամ մը 
կամաւորներուն կը հարցնէին, թէ 
որքա՞ն յաճախ անոնք կ՛օգտագործեն 
ճարպեր եւ իւղեր, ինչպէս նաեւ՝ 
ի՞նչ ապրանքանիշեր կամ ի՞նչ 
տեսակի իւղեր անոնք օգտագործած 
են ճաշ պատրաստելու համար եւ 
աւելցուցած սեղանին նախորդ 
տարի:
Ձիթապտուղի ձէթի սիրահարնե-
րուն նպաստած էին նաեւ այլ 
գործօններ։ Անոնցմէ շատերը 
ֆիզիքապէս աւելի «աքթիվ» 
էին, ունէին հարաւեւրոպական 
կամ միջերկրականեան ծագում, 
աւելի քիչ կը ծխէին եւ շատ աւելի 

թարմ պտուղներ եւ բանջարեղէն 
կ՛ուտէին, քան անոնք, որոնք քիչ 
ձիթապտուղի ձէթ օգտագործած էին: 
Այս բոլորը անկասկած, կը նպաստեն 
մահացութեան վտանգի նուազման՝ 
այս խումբին մէջ։
Հետազօտութեան 92 000 մասնա-
կիցներէն աւելի քան 36 000-ը 
մահացած են 28 տարուան 
ընթացքին: Երբ հետազօտողները 
բաղդատած են զանոնք (որոնք 
օրական աւելի քան 7 կրամ 
ձիթապտուղի ձէթ կ՛օգտագործէին), 
փորձի մնացած մասնակիցներուն 
հետ, պարզուած է, որ անոնց 
մահացութեան մակարդակները 
զգալիօրէն կը տարբերին: Այդպէս, 
սրտանօթային հիւանդութիւններէն 
մահացութեան վտանգը ցած էր 
19 առ հարիւրով, քաղցկեղէն 17 
առ հարիւրով, «նիւրոտիճեներա-
թիվ» հիւանդութիւններէն՝ 29 
առ հարիւրով, իսկ շնչառական 
հիւանդութիւններէն՝ 18 առ 
հարիւրով։

Հանրածանօթ պելճիքական Le Vif 
Weekend առցանց պարբերականը 
հրապարակած է Հին հռոմէական 
ժամանակաշրջանի (Ք.Ա. 754/753 – 
Ք.Ե. 476) ժառանգութեան վերաբե-
րող լաւագոյն ճարտարապետական 
յուշարձաններուն ցանկը: 51 
ամենագեղեցիկ յուշարձաններուն 
մէջ է նաեւ Գառնիի հայկական 
հեթանոսական տաճարը, որ կը 
գտնուի Հայաստանի Կոտայքի 
մարզին մէջ՝ Ազատ գետի հովիտին։
Ըստ Armenpress.am-ի տեղեկու-
թիւններուն՝ Գառնին յայտնուած է 
ցուցակի 37-րդ հորիզոնականին։
Գառնիի հեթանոսական տաճարը 
կառուցուած է Ք.Ե. 1-ին դարուն` 
Հայոց Տրդատ Ա թագաւորին 
կողմէ։ Անիկա միակ յուշարձանն 
է, որ պահպանուած է Հայաստանի 
տարածքին վրայ եւ կը թուագրուի 
հեթանոսութեան ու հելլենիզմի 
դարաշրջանով։

Պարբերականին մէջ հրապա-
րակուած ցուցակը գլխաւորած է 
Հռոմի Կոլիզէյը` աշխարհի ամենա-
մեծ ամֆիթատրոնը եւ աշխարհի 
եօթը ժամանակակից հրաշալիքնե-
րէն մէկը:
Երկրորդ տեղը՝ հին հռոմէական 
երկնքի, լոյսի եւ ամպրոպի աստուած 
Եուբիթերին նուիրուած տաճարը, որ 
սկսած էր կառուցուիլ հռոմէական 
կայսր Անտոնինոս Բիոսի օրով եւ 
աւարտած՝ Ներոն կայսրի օրով (Ք.Ա. 
37-68)՝ կը գտնուի հնագոյն Պաալպէք 
քաղաքին մէջ (ժամանակակից 
Լիբանան):
Երրորդ տեղը յայտնուած է 
հռոմէական պանթէոնը կամ 
«Բոլոր աստուածներու տաճարը», 
որ նուիրուած է հին հռոմէական 
աստուածներուն եւ կառուցուած 
է 1-ին դարուն՝ հռոմէական կայսր 
Հատրիանոսի հրամանով։

Ան նաեւ կը զգուշացնէ թէ 
կառոյցը ձորի եզրին գտնուելով 
լուրջ վտանգներու ենթակայ է։ 
Մտահոգութիւն կը յայտնէ նաեւ 
ելեկտրական ցանցի համար։ 
Արդէն պատմական աւերակներու 
նման տարածքին մէջ մզկիթի մը 
գոյութիւնը աննախադէպ է։ Անշուշտ 
որ կարեւոր է անոր Հայաստա-

նի տարածքին առաջին մզկիթը 
ըլլալու հանգամանքը ութանկիւն 
աշտարակը Կեդրոնական Ասիոյ 
աւանդութիւնն է։ Մեծ է Անիի 
պատմական նշանակութիւնը։ 
Մետաքսի ճամբուն կարեւոր խաչ-
մերկուներէն մէկն է։ Իր շրջանի 
մեծ քաղաքն է Անին։ Բոլոր այս 
յատկութիւններու հետքերը կը 
պահէ։ Այդ առումով ալ շատ կը 
ցաւիմ այս որոշումին համար։


