
Հայաստանի Հանրապետու-
թեան մարդու իրաւունքերու 
նախկին պաշտպան Արման 
Թաթոյեան Facebook-ի իր 
էջին վրայ գրած է.
«Այս պահուն կայ Հայաս-
տանի տարածք ազրպէյճա-
նական զինուած ոչ թէ 3, այլ՝ 
4 ներխուժում`
1. Սիւնիքի մարզի Ներքին 
Հանդ գիւղ – 2022թ. Մարտ:

2. Սիւնիքի մարզի Գորիս համայնք (Սեւ լիճի տարածք` Ակներ ու Վերիշէն 
գիւղերու հարեւանութեամբ) – 2021թ. Մայիս:
3. Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնք (Կութ, Վերին Շորժա եւ շարք 
մը այլ գիւղեր) – 2021թ. Մայիս:
4. Սիւնիքի մարզի Ծաւ գիւղին հարող սահմանային հատուած – 2020թ. 
Հոկտեմբեր:
Բոլորին կը խնդրեմ չանտեսել Ծաւ գիւղի հատուած ՀՀ ներխուժումը եւ 
ատիկա նոյնպէս նկատի ունենալ բոլոր գործողութիւններուն մէջ:
Գորիս-Կապան եւ Կապան-Ճակատէն ճանապարհներուն ազրպէյճանա-
կան զինուած ծառայողներու անօրինական ներկայութիւն (2020թ. 
Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր), ինչպէս նաեւ այդ ճանապարհներու անօրինական 
արգելափակումներ (2021թ. Նոյեմբեր):
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Վերջերս ընկերային համացանցի 
օգտատէրերուն էջերը թնդացին 
այստեղ երեւցող յայտարարու-
թեան նկարին նիւթով:
Լիբանանի Կրթութեան նախա-
րարին վերագրուած սոյն յայտա-
րարութեան նիւթը, ծանուցումն 
է Քաթարի մէջ ուսուցչական 
ասպարէզի վերաբերող՝ 2022-2023 
տարեշրջանին համար, տարբեր 
նիւթեր դասաւանդելու պաշտօնի 
կոչուելու կարելիութեան մասին:
Յայտարարութեան մէջ, Լիբանա-
նի Կրթութեան նախարարը «կը 
քաջալերէ» լիբանանցի ուսուցիչները, առցանց դիմումնագիր 
լեցնելով դիմելու վերոյիշեալ պաշտօններուն: Աւելի եւս դիւրացնելու 
համար գործընթացը, փափաքողներուն տրամադրուած է նաեւ 
կայքէջի հասցէ...:
Անհաւատալի թուացող սիւն նիւթը զարմանքով հրապարակուած 
է նաեւ կրթութեան հետ կապակցուած լուրջ կայքերու վրայ: 
Պնդողներ ալ կան, թէ սոյն յայտարարութիւնը պահ մը տեղադրուած 
էր Լիբանանի Կրթութեան նախարարութեան կայքէջին վրայ ու 
յետ աղմուկի՝ շուտով վերցուած:
Ամենայն վերապահութեամբ կը մօտենանք սոյն լուրին, սակայն 
կը զարմանանք, որ հակառակ յարուցուած մեծ աղմուկին, ան 
երբեք պաշտօնապէս չհերքուեցաւ տակաւին: Կայ աւելի վատը: 
Այցելեցինք յայտարարութեան վրայ նշուած կայքէջը, ուր մեզի 
յայտնի դարձաւ, որ տուեալ պաշտօնները վերապահուած են 
Քաթարի քաղաքացիութիւնը կրողներուն: Այսինքն, յայտա-
րարութիւնը իրաւ ըլլալու պարագային, խնդրոյ առարկայ 
պետական պաշտօնեան նոյնիսկ այս մանրամասնութիւնը չէ 
նկատած իր «ամբողջանուէր բարեգործութեան» չդիմած:
Շատ ապրիր շա՜տ կը տեսնես (իիշ քթիր պթշուֆ քթիր) կ՛ըսէ 
արաբերէն ասացուածքը:
Լուրը ստոյգ ըլլալու պարագային, անհեթեթութեան գագաթնա-
կէտը հանդիսացող սոյն յայտարարութիւնը վերջին հարուածը 
կու տայ լիբանանեան արդէն իսկ տատանուող դպրոցին, որուն 
դիմագրաւած մարդուժի պակասն ու «ուղեղներու արտահոսքին» 
պատճառով երկրին մէջ մնացածին մասնագիտական որակը, 
լուրջ հարցականի տակ կը դնէ, նոյնինքն Լիբանանի 2022-2023 
կրթական տարեշրջանը...:
Ամէն պարագայի շատ բան կարելի չէ յուսալ պետութեան մը 
մէջ, ուր դրամատնային համակարգի մասնագէտ մը կրթու-
թեան նախարար կը նշանակուի, կամ նախարարութիւններու 
ընդհանուր տնօրէններ արձակուրդի մէջ կը գտնուին, մինչ 
նախարարութիւններն  ալ շաբթուայ ընթացքին մի քանի օր 
կ՛աշխատին, եթէ ամենեւին կ՛աշխատին: Հետեւաբար երբ 
կրթութեան նախարարութիւն մը շփոթուի ուսուցիչներուն 
արտերկրին մէջ աշխատանք ապահովող գործակալութեան մը 
հետ՝ պէտք չէ շատ զարմանալ:
Վերջապէս, սրտանց սպասելով, որ սոյն լուրը պաշտօնապէս կը 
հերքուի այսօր, բարի լոյս եւ բարի օր ձեզի:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Տեսանկիւն
«Շատ Ապրիր Շա՜տ Կը Տեսնես»
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Այս Պահուն Ազրպէյճանական Զինուած Ոչ Թէ 3, 
Այլ՝ 4 Ներխուժում Կայ Հայաստանի Տարածք. 
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Իսրայէլեան «Իսրայէլ Հայոմ» նշած 
է, որ Հըզպալլայի կողմէ սպառնացող 
վտանգը մեծ է իսրայէլեան բանակին 
համար ընդհանրապէս եւ օդուժի համար 
յատկապէս:
Բանակը նշած է «աճող մարտահրաւէրը, 
որուն մասին կը վկայէ իսրայէլեան 
անօդաչու թռչող սարքերու թռիչքներու 
սահմանափակումը Լիբանանի օդային 
տարածքին մէջ` Հըզպալլայի հակա-
օդային կրակի հարուածէն վախնալու 
պատճառով, թէկուզ մասնակի»:
Կայքը նաեւ կը նշէ, որ «Հըզպալլան կ’աշխատի խափանել Իսրայէլի 
գործունէութիւնը Լիբանանի երկինքին մէջ եւ զօրացնել պաշտպանութիւնը, 
հարց՝ որուն համար Իսրայէլը պէտք է գործնական լուծում գտնէ, նախքան 
այն արմատաւորուի եւ արտացոլուի տարածաշրջանին մէջ յաւելեալ 
գործողութիւններու վրայ»:
Պաշտօնական հեռարձակող Kan-ն հաղորդած է, որ Իսրայէլի օդային 
անվտանգութեան եւ հետախուզական ծառայութիւնները «բարձր զգօնու-
թեան մէջ են` անցեալ ամսուայ ընթացքին շարք մը իրադարձութիւններէն 
ետք, յատկապէս անօդաչու սարքերու հետ կապուած, որոնք տարածաշրջա-
նին մէջ Իսրայէլի դէմ նոր մարտահրաւէր կը հանդիսանան»:
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Ամերիկեան Բարքեր
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց 
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Նախագահ Պերճ Սեդրակեանը

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Հինգշաբթի, 17 Մարտ 2022-ին, Կաթողիկոսարանի Վեհարանին մէջ 
շուրջ երկու ժամ տեւողութեամբ հանդիպում մը տեղի ունեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին եւ Հայկական Բարեգործական 
Ընդհանուր Միութեան (Հ.Բ.Ը.Մ.) նախագահ Պերճ Սեդրակեանի միջեւ:
Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ լայնօրէն քննարկելու Հայաստանը, 
Արցախը եւ Սփիւռքը յուզող շարք մը հարցեր: Լուսարձակի տակ 
առնուեցան յատկապէս Սփիւռքի հետ աղերս ունեցող մտահոգութիւններ 
ու առաջադրութիւններ՝ Վեհափառ Հայրապետին կողմէ հռչակուած 
«Սփիւռքի Տարի»ին լոյսին տակ:

Պէտք չէ մոռնանք նաեւ, որ 2020թ. 
Նոյեմբերէն սկսեալ ՀՀ գիւղերու 
հարեւանութեամբ ազրպէյճանական 
զինուած ծառայողները ներկայ են 
յաճախ դեռ խորհրդային տարիներէն 
օրինական փաստաթուղթերով ՀՀ 
բնակիչներուն պատկանող, ինչպէս 
նաեւ համայնքային սեփականու-
թեան հողատարածքներու եւ 

տուներու մէջ:
Այս ամէնուն զուգահեռ, ազրպէյ-
ճանական իշխանութիւնները բարձ-
րագոյն մակարդակով կը շարու-
նակեն ատելութեան, թշնամանքի 
քարոզի քաղաքականութիւնը եւ 
իրենց ներկայութեամբ, ու ազրպէյճա-
նական զինուած ծառայողները 
անհնարինութեան վերածած են 
մեր սահմանային բնակիչներու բնա-
կանոն կեանքը»:

Այս Պահուն Ազրպէյճանական Զինուած Ոչ Թէ 3...

«Խնդիրը Մեր Զինուորներու Հոգեբարոյական 
Վիճակն Է». Պապիկեան Սիւնիք Այցելած 

Ուքրանիոյ 4000 Քաղաքացիներ Հասած Են 
Հայաստան 

Կը Հասկնանք Զելենսքիի Հիասթափութիւնը, 
Սակայն... Սթոլթընպըրկ

Մարտ 17-ին ՀՀ պաշտպանութեան 
նախարար Սուրէն Պապիկեան 
աշխատանքային այցով եղած է 
Սիւնիքի մարզ:
Զօրամասերէն մէկուն մէջ սպանե-
րու հետ հանդիպման ընթացքին 
նախարարը անդրադարձած է 
անցեալ օրերուն զօրամիաւորման 
ենթակայ զօրամասերուն մէջ արձա-
նագրուած միջադէպերուն:
Սուրէն Պապիկեան ընդգծած է, որ 
տեղի ունեցածը որոշ ստորաբա-
ժանումներում մէջ կարգապա-
հութեան, ինչպէս նաեւ առանձին 
զինուորներու բարոյահոգեբանական 
ոչ-պատշաճ մակարդակի հետեւանք 
է: Լսելով միջադէպերու վերաբե-
րեալ պատասխանատու սպանե-
րու զեկոյցները` պաշտպանական 
գերատեսչութեան ղեկավարը 
զօրամիաւորման հրամանատարին 
տուած է ցուցումներ եւ յանձնա-
րարականներ, նմանօրինակ դէպքե-
րը բացառելու նպատակով անհրա-
ժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկելու 
վերաբերեալ:

Աշխատանքային այցի ընթացքին 
Սուրէն Պապիկեանը եղած է նաեւ 
Ներքին Հանդ համայնքին յարա-
կից սահամանագօտիին մէջ, ուր 
զօրամիաւորման հրամանատար, 
աօրավար Արտակ Բուտաղեանը 
ներկայացուցած է տուեալ հատուա-
ծին մէջ առկայ իրավիճակը:
Պաշտպանութեան նախարարը 
այցելած է նաեւ հիմնանորոգուող 
զօրամասի շինհրապարակ եւ ծանօ-
թացած է շինարարական աշխա-
տանքներու ընթացքին:
Յիշեցնենք, որ վերջերս ՊՆ–ն 
յայտնած է երկու զոհի մասին:

ՆԱԹՕ-ի գլխաւոր քարտուղար 
Ենս Սթոլթընպըրկ ըսած է, որ կը 
հասկնայ Ուքրանիոյ նախագահ 
Վլատիմիր Զելենսքիի եւ ուքրանացի 
ժողովուրդին հիասթափութիւնը, 
սակայն նշած է, որ դաշինքին համար 
կարեւոր է խուսափիլ իրավիճակի 
մագլցումէն:
Սթոլթընպըրկ հաւաստիացուցած է, 
որ դաշինքը կ'աջակցի Ուքրանիոյ 
եւ միեւնոյն ժամանակ զգուշա-
ցում ըրած է հակամարտութեան 
ընդլայնման դէմ:
«Մենք մեծցուցած ենք մեր ռազմա-
կան եւ ֆինանսական աջակցու-
թիւնը. Գերմանիան առանցքային 
դեր կը խաղայ այդ ջանքերուն մէջ», 
ըսած է ան:

Նաեւ «աննախադէպ պատժա-
միջոցներու» պատճառով Ռու-
սաստանը, անոր խօսքով, պէտք է 
«բարձր գին» վճարէ պատերազմին 
համար:
«Ես կը հասկնամ նախագահ 
Զելենսքիի եւ ուքրանացի ժողո-
վուրդին հիասթափութիւնը, քանի 
որ անոնք դարձած են նախագահ 
Փութինի զաւթիչ զօրքերու հետ 
դաժան, անիմաստ պատերազմի 
զոհերը», յաւելած է Սթոլթընպըրկ:
Միաժամանակ, ըստ անոր, անհրա-
ժեշտ է ապահովել, որ այս հակա-
մարտութիւնը դուրս չգայ վերահսկո-
ղութենէն եւ չանցնի Ուքրանիոյ 
սահմաններէն դուրս:
 

Միջազգային Èáõñ»ñ

Փետրուար 24-ին ռուս-ուքրանա-
կան պատերազմը սկսելէն յետոյ, 
տասնեակ հազարաւոր մարդիկ 
Ռուսաստանէն, Ուքրանիայէն, 
Պելառուսիայէն փախստականի, 
ներգաղթեալի կամ զբօսաշրջիկի 
կարգավիճակով ժամանած են 
Հայաստան: Հայաստանի մէջ Ուքրա-
նիոյ դեսպանատան տուեալներով` 
վերջին երեք շաբթուայ ընթացքին 
ՀՀ սահմանը հատած է Ուքրանիոյ 
մօտաւորապէս 4 հազար քաղաքա-
ցի` հիմնականին մէջ ազգութեամբ 
հայեր: Այդ մասին դեսպանատան 
հրաւիրած ասուլիսին ընթացքին 
լրագրողներուն յայտնեց Հայաստանի 
մէջ Ուքրանիոյ գործերու ժամանա-
կաւոր հաւատարմատար Տենիս 
Աւթոնոմովը:
«Առանձնայատկութիւնը այն է, որ 
անոնք գրեթէ բոլորը ազգութեամբ 

հայեր են, ունին այստեղ ընկերներ, 
հարազատներ, տուն, այդ իսկ 
պատճառով չեն դիմեր օգնութեան 
համար», նշեց ժամանակաւոր հաւա-
տարմատարը:
Ըստ Աւթոնոմովի` ուքրանական 
դեսպանութիւնը որոշ հնարաւորու-
թիւններ ունի մարդիկը «տեղա-
ւորելու», անոնց բնակեցման հարցը 
լուծելու համար, բայց զբաղուա-
ծութեան հարցը լուծելը աւելի 
դժուար է:
Յատկանշական է, որ Հայաստանի 
բազմաթիւ քաղաքացիներ` 
երեւանցիներ, շրջաններու բնա-
կիչներ, ըստ Ուքրանիոյ դիւանա-
գիտական ներկայացուցիչին, կը 
դիմեն դեսպանատուն` պատրաս-
տակամութիւն յայտնելով օգնելու 
ուքրանացի փախստականները 
վերաբնակեցնելու գործին մէջ:
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Այս առթիւ՝ ուրիշ Պարսիկ քաղաքագէտ մը ԷՄԻՐ ՄԱՈՒՍՈՒՐԻՆ յայտարարեց 
որ, Պարսկաստան զինեալ ոյժերու կուտակումը ազերական սահմանին մօտ, 
ազդանշան մըն է եւ զգուշացում մըն է Պաքուին, որ Պրն. Ալիեւ կրակին հետ 
կը խաղայ, եւ կը զգուշացնէ Պաքուն, որ որոշ ISIS ահաբեկիչներ չեն կրնար 
Պարսկաստանի ապահովութեան հետ խաղալ։
Ազերական եւ թրքական այս ոտնձգութիւններուն պատճառաւ Ուրբաթ  
1 Հոկտեմբերին Պարսկական լայնածաւալ զինուորական ռազմափորձեր 
կատարուեցան ազերական սահմաններուն մօտ, եւ թիւ 25, 216 եւ 316 
զօրագունդերուն մասնակցութեամբ՝ ինչպէս նաեւ թիւ 11 պարսկական 
հրետանային զօրքը եւ զինուորական ճարտարագիտական թիւ 433ը կազմի 
ներկայութեան՝ բանակի ուղղաթիռ եւ յարձակողական սաւառնակներով։
Հաւանաբար այս ռազմափորձերը՝ անակնկալի բերին ազերիները եւ թուրքե-
րը, եւ Ալիեւ չէր սպասեր այս զօրութեամբ անդրադարձը Պարսկաստանին;  
Ազերիներու նախագահ Իլհամ Ալիեւ անդրադարձաւ այս անցնող Շաբաթ 
2 Հոկտեմբերին Պարսկական ռազմափորձերուն մասին յայտարարելով 
Սպանական Իվի լուրերու կայքին ըսելով՝ շրջանի բարգաւաճման համար 
չ՛օգներ պատերազմ եւ ես համաձայն եմ Էրտողանին յայտարարութեան 6 
պետութիւններու տեղական շրջանի համագործակցութեան, այն համա-
գործակցութեան որ 3+3 շրջանին մէջ գործակցութեան, այսինքն Թուրքիա 
+ Պարսկաստան + Ռուսիա իսկ միւս կողմէ Ռուսիա + Հայաստան + 
Ատրպէյճան,  անշուշտ ոչ Ռուսիա եւ ոչ ալ Հայաստան եւ ոչ ալ Պարսկաստան 
պատասխանած են, եւ միւս կողմէ Թուրքիա եւ Ազերիները նորոգ կը 
պատրաստուին ռազմական փորձեր կատարել Նախիջեւան-Հայաստան 
սահմաններուն վրայ։
Պարսիկ քաղաքագէտ շարունակելով իր յայտարարութեան շեշտեց որ, 
այսօր նուազագոյնը 1000 հրէական զինուորականներ գոյութիւն ունին 
Ատրպէյճանի մէջ՝ որ գործօն են ազերական բանակին մէջ, ինչպէս նաեւ 
աւելի 5000 մօտ ISIS ահաբեկիչներ՝ որոնք մինչեւ 2500 տոլար կը ստանան 
ամսական՝ եւ եկած են Սուրիայէն։
Պարսկաստանի պաշտպանութեան նախարար Մուհամմէտ Ռիտա Էշթիանին 
յայտարարեց Շաբաթ օրուայ ռազմափորձերուն հետ, որ Պարսկաստանի 
ուրբաթ օրուայ ռազմափորձերը պատասխան մըն են Պարսկաստանի 
թշնամիներուն։
Ինչպէս ըսինք մեր յօդուածին սկիզբը, որ Հրէաստան կ՛ուզէ ներս խուժել 
իսլամական բոլոր երկիրներուն մէջ՝ դեր ունենալ իր զինուորական ներկա-
յութեամբ եւ մանաւանդ Աֆղանիստան եւ Ռուսիա կողմնակից իսլամական 
երկիրները կեդրոնական Ասիոյ մէջ՝ ինչպէս Թուրքիա եւ Մ. Նահանգներ։
Արաբ լրագրողներ՝ հետեւեալ հարցումները կ՛ուղղեն, արդեօ՞ք Թուրքիա 
Մ. Նահանգներու ծրագիրները կը գործադրէ գաղտնապէս՝ քաջալերանք 
գտնելով Մ. Նահանգներէն, ինչպէս Գապուլի օդակայանի գործողութիւնը, 
Կրիմի եւ Ուքրանիոյ հետ համագործակցութիւնը, Հարաւային Կովկասի 
մէջ օգնելով Ազերիներուն, Ռուսիոյ դէմ՝ Միջերկրականի Կասպից ծովի եւ 
Սեւ ծովի հարցերը, հոգ չէ թէ Մ. Նահանգներ բարձրաձայն կը քննադատէ 
Թուրքիան, որովհետեւ հրեաները ամէն տեղ են՝ եւ որեւէ վայրի մէջ՝ իրենց 
համար օգտագործելի է ոեւէ խռովութիւն, կեդրոնական Ասիայէն մինչեւ 
Պալթիկ ծով՝ Պալթիկ ծովէն մինչեւ Սեւ՝ Կասպից՝ Միջերկրական՝ եւ 
Հարաւային Կովկաս, Թուրքիան եւ Հրէաստանը այս ամբողջ վայրերուն մէջ 
են, եւ իրենց շահերը կը հետապնդեն։
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ԶԱՒԷՆ Գ. ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ

Ամերիկեան Բարքեր

                      ՌԱԿ-ի Համադրուած Մամուլ

Ինչո՞ւ Հրէաստան կ՛օգնէ Ատրպէյճանին

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Եթէ հարց տանք՝ ինչո՞ւ Հրէաստան կ՛օգնէ Ատրպէյճանի, շատ պարզ 
է թէ՝ իր քաղաքական՝ տնտեսական եւ ռազմավարական շահերը 
այդ կը պահանջեն, եւ պէտք չէ մոռնանք նաեւ՝ որ, Հրէաստան 

կ՛ուզէ իսլամական երկիրներու հետ ալ սեղմ կապեր ստեղծել՝ բացի ծոցի 
երկիրներուն հետ՝ որոնք գոյութիւն ունին արդէն։
Պէտք չէ մոռնանք նաեւ որ Ատրպէյճան 700 ք.մ. սահման ունի Պարսկաստանի 
հետ, եւ Հրէաստանի համար ամենամեծ իր թշնամին Պարսկաստանն է։
Հրէաստան իր առաջին դեսպանատունը բացաւ 1993 թուին Պաքուի մէջ՝ եւ 
այդ օրէն յարաբերութիւնները սկսան զարգանալ։  Առաջին հանդիպումը որ 
ունեցաւ Նաթանիահուն Հայտար Ալիեւի հետ 1997ին պատահեցաւ, որուն 
յաջորդեց տարբեր այցելութիւններ, եւ 2009ին Սիմոն Փերէզ կ՛այցելէ Իլհամ 
Ալիեւի, ուր համաձայնեցան որ՝ Ատրպէյճան վերագրաւէ Ղարաբաղը եւ այդ 
ուղղութեամբ սկսան գործել։
Ընդհանուր առմամբ՝ ի՞նչ կը հետապնդէ Հրէաստան կայք հաստատելով 
Ատրպէյճանի մէջ։
1. Հրէաստան՝ հիմնական տնտեսական շահեր ունի Ատրպէյճան հետ։  Նախ 
Հրէաստան երկու աղբիւրներէ կը ստանայ իր քարիւղի տարեկան պահանջքը, 
առաջինը Իրաքի Քիւրտիստանի վայրէն եւ երկրորդը Ատրպէյճանէն, երկու 
գիծերն ալ կ՛անցնին Թուրքիայէն հասնելու համար Ճիհանի նաւահանգիստը։  
Հրէաստան 40% իր քարիւղի պէտքը կը ստանայ Ատրպէյճանէն, եւ 
այս հաշուով 2019ին գնած է 434 միլիոն տոլարի քարիւղ, 2020ին 1,3 
միլիար տոլարի։ Որոնց դիմաց պատերազմական զէնքեր փոխանակած է 
Ատրպէյճանին։
2. Հրէաստանի համար՝ Ատրպէյճանը տնտեսական ոսկի աղբիւր է եւ 
մասնաւորապէս պատերազմական զէնքերու համար։  Ատրպէյճան այսօր 
իր 69% պատերազմական զէնքերը կը գնէ Հրէաստանէն, եւ մաս մըն 
ալ Ռուսիայէն, իսկ մնացեալը այլ երկիրներէ։  Մանաւանդ 2016-2020 եւ 
մասնաւորապէս 44 օրուայ պատերազմին առթիւ, երբ գումարը հասած էր 
մինչեւ 7 միլիար տոլարի։
3. Ատրպէյճանը Հրէաստանի համար, ապահով վայր մըն է՝ լրտեսելու 
Պարսկաստանի դէմ։  Հրէաստան շրջապատուած կը զգայ ինքզինք, Սուրիա-
յէն՝ եւ Հըզպուլլահէն հիւսիսէն, իսկ հարաւէն Ղազզայէն, եւ աւելի հեռու Եմէնէն 
եւ Իրաքէն, որովհետեւ այս երկիրներուն իսլամները մեծամասնութիւնները 
Շիիներ են՝ որ կը տարբերին Սուրիոյ Ալէուիներէն, բայց Պարսկաստան 
Սուրիոյ հետ կրօնական եւ քաղաքական շատ լաւ կապեր ունի։
Հոգ չէ թէ՝ Հրէաստան ինքզինքը ապահով կը զգայ Սէուտական Արաբիայէն՝ 
ծոցի երկիրներէն եւ Իրաքի Քիւրտիստանէն։
Բայց Թրքական եւ Հրէական համագործակցութիւնը՝ Ատրպէյճանի 
սահմաններուն վրայ, կը մտահոգէ Պարսկաստանը, երբ Ալիեւ սկսաւ 
գրգռել Ատրպէյճանի սահմանակից Պարսկաստանի՝ ծագումով ազերիները՝ 
յայտարարութիւններով՝ կրօնական կոչերով եւ քարտէսներով, որուն վրայ 
նոյնիսկ ջնջուած է Հայաստանը, այսինքն Հայաստան գոյութիւն չունի։
Ալիեւ՝ Էրտողանին նման Օսմանեան կայսրութիւն հիմնելու երազներու 
ետեւէն սկսաւ վազել, ինքը որ այսքան հարստութիւն՝ քարիւղ եւ բնական 
կազ ունի, ինչո՞ւ չի հիմնէ իր դրամով կայսրութիւն։
Բացի այս քաղաքական քայլերէ, Հրէաստան եւ Ատրպէյճան խորհեցան 
չորսերու խմբակցութիւն մը կազմել՝ այսինքն Հրէաստան՝ Ատրպէյճան՝    
Թուրքիա եւ Վրաստան, հակառակ Ռուսիոյ՝Պարսկաստանի եւ Հայաստանի։  
Բայց բացայայտօրէն Վրաստան չէ յայտարարած՝ զգուշանալով Ռուսիոյ 
հակադարձութենէն։
Պարսիկ քաղաքական մեկնաբան «ԷՍԷՏ ԷԼ  ԻԼԷՀԻ» կը յայտարարէ 
Պարսկաստան կը պաշտպանէ իր ազգային ապահովութիւնը, բոլորիս համար 
ծանօթ է, որ Հրէաստան կ՛ուզէ պատերազմական վիճակ ստեղծել իր շահերուն 
համար, եւ խորհեցան որ՝, Թրքական եւ Հրէական քաջալերանքով, ինչպէս 
նաեւ այն ծագումով ազերիները՝ որոնք Պարսկաստանէն ապաստանած են 
Պաքու՝ եւ կը գործակցին այս դաւադրութեան մէջ ընդդէմ Պարսկաստանի։
ԷՍԷՏ ԷԼ ԻԼԷՀԻՆ իր խօսքին մէջ ըսաւ նաեւ՝ որ Թուրքիոյ եւ Հրէաստանի 
դրդումով եւ մղումով, Ազէրի զինեալ ուժեր՝ Հայաստանի սահմաններէն 
ներս խուժեցին եւ գրաւեցին Պարսկա-Հայկական սահմանային գիծը, եւ 
այս քայլը վտանգաւոր քայլ մը, բան մը որուն մասին խօսեցաւ Էրտողան Մ. 
Ազգերու  ամպիոնէն եւ այսօր՝ այն Պարսիկ-ինքնաշարժները որ կ՛անցնին  
այդ գիծէն՝ պէտք է ազերիներուն տուրք մը վճարեն, բան մը որ անընդունելի 
է Պարսիկներուն համար։
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Ձախէն՝ Տիար Մայք Վայէճեան, Տիկ. Սեւանա Սեմերճեան Տարագճեան, 
Տիար Ժերարտ Թիւֆէնքճեան, Տիար Յակոբ Գասարճեան, Մեթր Պերճ 

Սեդրակեան, Տիկ. Անի Լաչինեան Մակարեան, Տոքթ. Յակոբ Փափազեան:

Ձախէն՝ Տիկ. Սեւանա Սեմերճեան Տարագճեան, Տիար Ժերարտ 
Թիւֆէնքճեան, Տիար Յակոբ Գասարճեան, Մեթր Պերճ Սեդրակեան, 

Տիկ. Անի Լաչինեան Մակարեան

Պարգեւատրում ՀԲԸՄ-ի Նախագահ՝ 
Մեթր Պերճ Սեդրակեանին

Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանին Մէջ

Չորեքշաբթի 16 Մարտ 2022 
թուականը եզակի օր մըն էր Պէյրութի 
Վահան Թէքէեան Միջնակարգ 
Վարժարանին համար, քանզի 
իր ներկայութեամբ մեր վարժա-
րանը պատուեց Հայկական Բարե-
գործական Ընդհանուր Միութեան 
Նախագահ Մեթր Պերճ Սեդրակեան:
Անոր կ’ընկերակցէին ՀԲԸՄ Լիբա-
նանի Շրջանակային Յանձնա-
ժողովի Ատենապետ Տիար Ժերարտ 
Թիւֆէնքճեան , ԹՄՄ Հիմնադիրներու 
Մարմնի  Ատենապետ Տիար Յակոբ 
Գասարճեան, ԹՄՄ Հիմանդիրնե-
րու Մարմնի Ատենադպրուհի 
եւ Պէյրութի Վահան Թէքէեան 
Միջն. Վարժարանի Հոգաբարձու-
թեան Ատենապետուհի՝ Տիկ. Անի 
Լաչինեան Մակարեան, ինչպէս 
նաեւ ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի, 
ՀԲԸՄ Լիբանանի Շրջանակային 
Յանձնաժողովի ու ՌԱԿ Լիբանանի 
Շրջանային Վարչութեան անդամ 
Տիար Մայք Վայէճեան եւ ՌԱԿ 
Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան 
փոխատենապետ, ԹՄՄ Տեղական 
Վարչութեան Ատենապետ եւ Վահան 
Թէքէեան Վարժարանի Հոգա-
բարձութեան Ատենադպիր Տոքթ. 
Յակոբ Փափազեան:
Ներկաները հիւրընկալուեցան 
Վահան Թէքէեան Միջն. վարժարանի 
նորանշանակ Տնօրէնուհի Տիկ. 
Սեւանա Սեմերճեան Տարագճեանին 
կողմէ: Տնօրէնութեան գրասենեակէն 
ներս տեղի ունեցաւ ընդունելու-
թիւն եւ հիւրասիրութիւն ի պատիւ 
հիւրերուն: 
Վահան Թէքէեան Միջն. Վարժարանի 
Հոգաբարձութեան Ատենապետուհի 
Տիկ. Անի Լաչինեան Մակարեան 

Անդրադարձ եղաւ վարժարանի 
պատմութեան, շրջանաւարտնե-
րու եւ աշակերտութեան թիւի 
մասին: Յիշուեցաւ վարժարանի 
շրջանաւարտներէն եւ ՀԲԸՄի 
Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 
Տիար Սէմ Սիմոնեանի անունը, 
որ որպէս Թէքէեանցի միշտ ալ 
ապացուցած է իր ունեցած պատկա-
նելիութեան ոգին, յարաճուն կերպով 
նիւթապէս եւ բարոյապէս նեցուկ 
կանգնելով վարժարանին, ինչպէս 
նաեւ խօսուեցաւ թէ նկատի 
ունենալով Լիբանանի տնտեսական 
ճգնաժամը ԹՄՄի Հիմնադիրներու 
Մարմինը նախաձեռնութիւնը առաւ 
վերջին երկու տարիներուն վարժա-
րանին կրթաթոշակը դարձնել 
անվճար թեթեւցնելու համար 
ծնողներուն տնտեսական բեռը: 
Հուսկ, նախ. Զ. դասարանի աշա-
կերտուհի՝ Կալիա Նորշահեան 

եւ Տնօրէնուհի Տիկ. Սեւանա 
Սեմերճեան Տարագճեան ընդհա-
նուր գիծերու մէջ հիւրերուն 
ծանօթացուցին Վարժարանին 
կրած վնասները Պէյրութի նաւա-
հանգիստի պայթումին հետեւանքով:  
Նշուեցաւ ԹՄՄ-ի Հիմնադիրներու 
Մարմնի Ատենապետ Պրն. Յակոբ 
Գասարճեանի կազմակերպած 
դրամահաւաքը վարժարանի 
վերանորոգման աշխատանքներուն 
համար եւ առ այդ շնորհակալա-
կան խօսքեր ուղեցին ՀԲԸՄ-ի 
ունեցած նիւթական իշխանական 
ներդրումին: Ապա շնորհաւորական 
խօսքեր փոխանցեցին Մեթր Պերճ 
Սեդրակեանին իր երկարամեայ 
նուիրումին եւ մանաւանդ իր 
Նախագահութեան 20 ամեակին 
առիթով իր տարած ազգանուէր 
առաքելութեան համար:

ապրումով ասմունքեց Վահան 
Թէքէեանի «Հաշուեյարդար» 
բանաստեղծութիւնը, որ կը 
պատշաճի ՀԲԸՄի նախագահ 
Մեթր Պերճ Սեդրակեանի կեանքին 
եւ գործունէութեանց, որմէ ետք 
ԹՄՄի Հիմնադիրներու Մարմնի 
Ատենապետ՝ Տիար Յակոբ 
Գասարճեան եւ Վահան Թէքէեան 
Վարժարանի Հոգաբարձութեան 
Ատենապետուհի՝ Տիկ. Անի Լաչի-
նեան Մակարեան յուշատախտա-
կով պատուեցին Մեթր Պերճ 
Սեդրակեանը:
 Յարատեւ վերելք եւ բարգաւա-
ճում կը մաղթենք ՀԲԸՄ-ին, անոր 
նուիրեալ նախագահին եւ Լիբանանի 
Շրջանակային Վարչութեան:

Վահան Թէքէեան Միջ. 
Վարժարանի 

Լրատուական Գրասենեակ

Արեան Բարձր Ճնշումէ Տառապող Մարդիկ 
Պէտք Չէ Ձիթապտուղ Ուտեն

Առողջապահական

Ձիթապտուղը կրնայ բարձրացնել 
զարկերակային ճնշումը, ինչ որ 
կրնայ յատկապէս վտանգաւոր ըլլալ 
արեան բարձր ճնշում (հայփըրթէնշն) 
ունեցող մարդոց համար։
Մայօ «քլինիք»ի մասնագէտները 
յայտնած են, որ բարձր զարկերակա-
յին ճնշումը շատ ընդհանրացած 
խնդիր է, որով կը տառապի բրիտա-
նացիներու մօտաւորապէս մէկ 
երրորդը: Այնուամենայնիւ, շատերը 
կրնան նոյնիսկ չգիտնալ ատոր 
մասին, որովհետեւ «հայփըրթէնշն»ը 
յաճախ կը բնորոշուի ախտանշաննե-
րու բացակայութեամբ:
Ձիթապտուղը կը պարունակէ վիթա-

մին E եւ «հակաօքսիտանթ»ներ, 
որոնք օգտակար են առողջութեան 
համար: Սակայն ատոնք կ՛ընդգրկեն 
նաեւ մեծ քանակութեամբ աղ, որ 
կը նպաստէ օրկանիզմին մէջ ջուրի 
պահպանման եւ կը բարձրացնէ 
արեան ճնշումը։ Խանութէն գնուած 
ձիթապտուղները կը պարունակեն 
մօտաւորապէս 4 կրամ աղ 100 
կրամի մէջ։
Մեծ քանակութեամբ աղ ուտելը 
բնականաբար կը յանգեցնէ անոր, 
որ աւելորդ ջուրը կը պահուի օրկա-
նիզմին մէջ եւ յաւելեալ ճնշում կը 
գործադրէ արիւնատար անօթներու 
վրայ բարձրացնելով արեան ճնշումը:
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ինծի փաթթուեցան, նոր եկող աղջիկներուն համար համբուրեցին երեսներս 
ուրիշին բան չձգեցին: Ես կատակով Վիոլէթին ըսի՝ քեզի համար բան չմնաց 
ամէնքը մամադ-պապադ առին: Ասոնք խնդացին: Նստանք ընթրեցինք: Ես 
այդ օր քիչ մը աւելի խմեցի, չիֆթէթէլլի ձայնապնակը դրի, սկսայ չիֆթէթէլլի 
պարել: Պարեցի մինչեւ ձայնապնակը վերջանայ ու նստայ: Երեքը մէկ 
երկար ծափեցին: Վիոլէթը դարձեալ դրաւ չիֆթէթելլին ինծի պարի հանեց, 
ինք ալ ինծի նայելով սկսաւ պարել, շուտով սորվեցաւ: Ատկէ ետք ամէն օր 
կը պարէինք, մեծերը մեզի նայելով իրենք ալ սկսան մեզի հետ չիֆթէթէլլի 
պարել: 
Այսպէս ամէն գիշեր քէֆ կ’ընէինք: Գիշերը ժամը տասներկուքին սենեակս 
մտանք պառկելու, ժամերով անքուն մնացինք. գործի յաջողութեան 
ուրախութիւնը անսահման էր: Վիոլէթը ինծմէ մէկ վայրկեան անգամ չէր 
ուզեր բաժնուիլ, իրարմէ չէինք կշտանար: Առաւօտ կ’ըլլար՝ գործը ինծի 
հանգիստ չէր տար մինչեւ երեկեոյ: Գիշեր կ’ըլլար՝ Վիոլէթը ինծի հանգիստ 
չէր տար որ քնանամ: Սէրը կայ՝ աչքիդ բան չ’երեւիր...բայց մտածումը ինծի 
հանգիստ չի տար՝ արդեօք ի՞նչ պիտի ըլլայ վերջը, հարազատներս զիս կը 
սպասեն, եղբօրս ու քոյրերուս կարօտը մէկ կողմէն, երթամ-չերթամ՝ 
շուարած, հանգիստս կորսուած, անվերջ մտածումներու մէջ եմ, 
մերթընդմերթ ես ինծի կ’ըսեմ՝ երթամ Պէյրութ ետ գամ, Երկուշաբթի 
աղջիկները գործի պիտի գան, իսկ ես պէտք է փասփորի համար երթամ... 
Այս բոլոր մտածումներու մէջ ինկած՝ հանգիստ չունիմ, ի՛նչ ընելս չեմ 
գիտեր:
Երկուշաբթի աղջիկները եկան, իրենց ընելիքները ցոյց տուի, Վիոլէթին ալ 
պատուիրեցի որ ուշադիր ըլլայ, կամաց-կամաց թող աշխատին մինչեւ իմ 
գալս: Ես գացի Անտոնին քով, գացինք փասփորը առնելու: Հասանք 
ներքին սպասարկութիւն հասակս չափեցին, ականջներս չափեցին, 
մազերուս-աչքերուս-մաշկիս գոյները գրեցին, մարմինիս վրայ որեւէ նշան 
ունիմ՝ գրեցին, չորս նկար ուզեցին՝ տուինք, մէկը փասփորի վրայ դրին, 
իսկ երեքը իրենց մօտ պահեցին, հարցուցին թէ որքան ժամանակ կ’ուզես 
հոս մնալ, ըսի՝ հինգ-վեց ամիս կ’ուզեմ մնալ: Ըսին այդքան երկար 
ժամանակ իրաւունք չունիս մնալու, պէտք է Սեպտեմբերին վերջը երկրէն 
դուրս ելլես, թէ ոչ կը բանտարկուիս:
Քսան ֆրանք ուզեցին, փասփորը տուին, գրպանս դրի, ելանք գացինք 
ճաշարան նստանք, կերանք-խմեցինք: Անտոնին վճարեցի երկուհարիւր 
յիսուն ֆրանք, հարցուցի՝ Պէյրութ ճամփու ծախսը որքան կ’ըլլայ՝ 
«չորսհարիւր ֆրանք շոգենաւով» ըսաւ: Հարցուցի՝ եթէ չերթամ եւ հոս 
մնամ ի՞նչ կ’ըլլայ՝ 
- Քեզի կը բռնեն, հինգ տարի բանտարկութիւն կու տան, քանի որ բանտէն 
ելած ու երկիրդ չես գացած, որովհետեւ քեզի օր տրուած է՝ որքան ուշանաս 
այդքան պատիժդ կ’աւելնայ: 
Հիմա մէջս կրակ ինկաւ՝ ի՞նչ պիտի ընեմ, մեծերէն ըսուած խօսքեր կային՝ 
«կամ եարէն կը հրաժարիս, կա՛մ ալ շար-փորձանքէն»:
Եկայ տուն, մտայ արտէլ, տեսայ աղջիկները կամաց-կամաց կ’աշխատին, 
վարժուեր էին, ըսի՝ 
- Ապրիք, այս գործը շուտով կը սորվիք, հիմա մէկ թէլով կ’աշխատիք, յետոյ՝ 
երկու, ետքը՝ երեք չորսի կ’անցնիք:- Ժամը տասներկու էր, զիրենք տուն 
ղրկեցի, ըսի,- գացէք, շատ մի յոգնիք, վաղը ժամը եօթին կու գաք:- 
Աղջիկները ուրախացան գացին: Վիոլէթը հարցուց՝ փասփորդ առի՞ր:
- Ո՛չ, տասնհինգ օր ետքի մնաց,- ըսի: Եթէ ըսէի՝ այո առի, տուր նայիմ 
պիտի ըսէր: Փասփորը պահեցի:
- Եթէ քեզի բռնեն՝ կը բանտարկեն քանի որ փասփոր չունիս:
- Թող բռնեն՝ եթէ տեսնեն: Ոչ սրճարան կ’երթամ, ոչ ալ քազինօ, տունէն 
դուրս չեմ ելլեր, դուն ինծի կը բաւես, քեզի հետ միասին չիֆթէթէլլի կը 
պարենք:
Տուն ելանք, սեղանը պատրաստ էր, կերանք քէֆերնիս նայեցանք: 
Արտէլին մէջ տասնչորս գործաւոր եղաւ: Երկու խմբակի բաժնեցի ամէն 
մէկուն իր ընելիք գործը սորվեցուցի, երկու ամիսէն վարպետ եղան, իրենց 
գործին համաձայն աշխատավարձք որեշեցի, որքան որ աշխատին՝ 
այդքան դրամ կը ստանան: Գործաւորները ամէնը ուրախ եւ գոհ եղան 
տուածս աշխատավարձքով, աւելի եռանդով սկսան աշխատիլ, ես ալ 
իրենց հետ կ’աշխատէի, իրենցմէ երկու անգամ աւելի գործ կը հանէի: Կը 
տեսնէին՝ իրե՛նք ալ կ’աշխատէին ...տակաւ գործը աւելցուցին, սկսան 
աւելի դրամ շահիլ: Մեր գործը աղմկալի չէր, մենք մեր տունը հանգիստ կը 
պառկէինք:
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Ելայ լուացուեցայ, րոպս հագայ, սեղան նստանք, կերանք-խմեցինք 
ձայնապնակ մը դրին, մատամը զիս պարի հանեց սկսանք պարել, պապան 
աղջիկը առաւ սկսան պարել: Ես տանս պարել լաւ չեմ գիտեր, մատամին 
ոտքին կը կոխեմ, մատամը ինծի կ’ըսէ՝ վնաս չունի, կը վարժուիս, լաւ ալ կը 
պարես: Պապան աղջիկը ինծի տուաւ, իր կինը առաւ, շարունակեցինք 
պարել: Ձայնապնակը փոխեցին դեռ երաժշտութիւնը չվերջացած ես նստայ, 
իրենք ալ դադրեցան պարելէ ծափ տուին ու նստան: Այդ գիշեր նորէն շատ 
ուշ մնացինք: 
Յաջորդ օրը գացի ատանացիներու սրճարանը, նորէն գլխուս հաւաքուեցան, 
սեղան դրին, օղի ապսպրեցին բեր-տար ըսին: Իրենց հարցուցի թէ չիֆթէթէլլի 
ձայնապնակ ունի՞ք ինծի ըսին՝ «ի՞նչ է չիֆթէթէլլի՞ պարել կ’ուզես»:
- Չէ,- ըսի,- մէկ օրուան համար կ’ուզեմ տանիլ, վաղը կը վերադարձնեմ:- 
Ձայնապնակը բերին, նուագեցին, զիս ալ պարի քաշեցին միասնաբար 
պարեցինք: Իմ պարելս հաւնեցան ծափահարեցին: Իրենց ըսի թէ երէկ 
աներս զիս տանսի հանեց ես ալ տանսը լաւ չեմ գիտեր, իմ պարը չիֆթէթէլլին 
է, անոր համար ուզեցի: Ինծի նոր հատ մը ձայնապնակ բերին, ըսին՝ 
- Պենոն, քու քովդ թող մնայ ետ մի բերեր: Իրենց հարցուցի՝ 
- Հոս ծախող կա՞յ:
- Ո՛չ, մենք Ստանպուլէն կը բերենք, մենք շատ ունինք երգեր եւ երաժշտութիւն:
- Շատ շնորհակալ եմ, ուրիշ բան չեմ ուզեր, ինծի կը ներէք, գործ ունիմ՝ 
երթամ:- Մէկը ըսաւ՝ «է ճանըմ այդ գործը գիշերը կրնաս ընել»:- Գիշերուան 
գործը գիշերը կ’ըլլայ, օրուան գործը եթէ չընես՝ գիշերուան գործը չ’ըլլար,- 
ըսի խնդացինք, «ճիշտ է, եթէ մարդ ցերեկը չաշխատի, գիշերուան գործը 
չ’ըլլար», ըսին:
Գացի տուն, արտէլ մտայ, տեսայ ըրածս մոտէլը կ’աշխատին գործաւորները: 
Ըսին՝ «քսան հատ քուրան ապսպրեցին, երեք օրէն կ’ուզեն»: Տուն ելայ 
աներայրս զիս բռնեց, համբուրեց, ըսաւ՝ 
- Տղաս, գործը սկսաւ քալել, յաճախորդ մը քսան քուրան կ’ուզէ, մեզի 
միքանի գործաւոր եւս պէտք է:
- Հոգ մի՛ ըներ, ես կը հասցնեմ, կամաց-կամաց գործս աւելի լաւ կ’ըլլայ, 
վերջը գործաւորներ կը բերեմ, կը սորվեցնեմ,- նորէն ինծի համբուրեց, 
ըսաւ՝
- Աստուած քեզ ինծի ղրկեց, աստեղ քեզի ըլլայ ասկէ վերջ:
Երկու ժամ հանգիստ ըրինք, ժամը երեքուկէս էր գործի հագուստս հագայ 
իջայ արտէլ: Այդ օր հինգ հատ քուրան ըրի, գործաւորները մէկական հատ 
ըրին: Երկու հատ մնաց: Միւս օր առտու կանուխ ելայ այդ երկուքը 
պատրաստեցի աւարտեցի: Ըսի՝ 
- Հումք բեր որ պատրաստի գործ աշխատիմ:
Իջանք արտէլ ինչ որ պէտք էր ցանկ մը ըրի, ուղարկեցին ուր որ պէտք է 
ութը օր ետք ամէն ինչ հասաւ: Դրամը փոստով ուղարկեցինք: Գործ երթալով 
աւելցաւ: Գացի Գէորգ չաւուշին քով, ըսի՝ 
- Ձեզմէ ութը ճահիլ աղջիկներ կ’ուզեմ, երկուքը անմիջապէս աշխատելու 
համար, մնացեալը՝ սկսնակ, ես կը սորվեցնեմ գործը, շատ դիւրին է, սատաֆ 
կոճակէն ծաղիկներ պիտի շինեն, իրենց լաւ վճարում կ’ընեմ, եթէ ուզես՝ 
եկուր երթանք մեր արտէլը տես, մաքուր գործ է,- Գէորգ չաւուշը տարի 
արտէլը ցոյց տուի, աներայրիս հետ ծանօթացուցի, նստանք քիչ մըն ալ 
խմեցինք, Գէորգ չաւուշը ըսաւ՝
- Երկու օրէն քեզի լուր կու տամ, Պենոն: Հիմա մնաք բարով:
Գէորգ չաւուշը կ’երթայ սրճարան ատանացիները կը կանչէ կ’ըսէ՝ «մեր 
տէօրթեոլցի Պենոնը ֆապրիքի տէր եղեր է, ինծմէ ճահիլ աղջիկներ կ’ուզէ 
գործի համար, քուրանի գործ պիտի ընեն, ուլունքով ծաղիկներ, գացի 
տեսայ՝ շատ դիւրին եւ մաքուր գործ է, տասներեք-տասնչորս տարեկան 
աղջիկներ կրնան աշխատիլ»: Յաջորդ օր չորս աղջիկ կ’առնէ-կը բերէ, 
աղջիկները գործը կը տեսնեն, կը հաւնին, իմ մատամս ալ իրենց սորվեցնողը 
պիտի ըլլայ:
- Ե՞րբ գործի պիտի գանք,- հարցուցին:
- Եթէ ուզէք՝ վաղը առտու ժամը եօթին եկէք գործի սկսէք, կ’ուզեմ որ 
գործաւորներս ամէնը հայ ըլլան:
- Շատ լաւ,- ըսին, Գէորգ չաւուշը աղջիկները առաւ գնաց:
Յաջորդ առաւօտ երկու աղջիկներ եկան ինծի ըսին
- Մենք չորս աղջիկներ գանք գործի:- Տասնհինգ-տասնվեց տարեկան կային: 
Ես տեղ պատրաստեցի ծաղիկի տերեւներ շինելու համար, չորս տեսակ 
գործ ընելու, երեկոյեան գործը ձգեցի տուն ելայ: Աներս եւ աներայրս նորէն 
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պատժամիջոցների կիրառումը Արեւմուտքի համար եւս խնդիրներ է 
առաջացնում, քանի որ երկկողմ տնտեսական յարաբերութիւնները 
բաւականին խորն են, եւ պատժամիջոցների կիրառմամբ երկուստեք 
անյարմարութիւններ են ստեղծւում։
«Եւրոպական տարբեր ընկերութիւններ գործընկերային կապեր ունեն 
ռուսական ընկերութիւնների հետ, կամ Եւրոպական Միութեան երկրներից 
շատերը գազ են ներմուծում Ռուսաստանից եւ փաստացի այլընտրանք 
չունեն։ Միանշանակ է, որ պատժամիջոցները տնտեսական խնդիրներ են 
առաջացնելու, իսկ դրանց մասշտաբն ու խորութիւնը կախուած կը լինի 
պատժամիջոցների գործիքակազմից»,- նշում է տնտեսագէտը։
Հայաստանի համար, որը դեռ «ուշքի չի եկել» 2020 թուականին Ադրբեջանի 
սանձազերծած ռազմական գործողութիւնների հետեւանքներից, բոլոր 
ուղղութիւններում բարդ ժամանակահատուած է։ Առաջացած տնտեսա-
կան, քաղաքական եւ անվտանգային հսկայական անորոշութիւնների 
պայմաններում պետութեան խնդիրն է առաջին հերթին յստակութիւն 
մտցնելը, որպէսզի թէ՛ բիզնեսի, թէ՛ քաղաքացիների համար կանխատեսելի 
պայմաններ ձեւաւորուեն։ Կառլէն Խաչատրեանի կարծիքով՝ պէտք է փորձել 
մեր արտահանողների մրցունակութիւնը բարձրացնել, նրանց տրամադրել 
որոշակի աջակցութիւն, ինչպէս նաեւ մտածել պարէնային անվտանգութեան 
խնդիրների լուծման մասին՝ պատրաստ լինելով վատագոյն սցենարին։ Դա 
կարող է լինել պատերազմի երկարաձգման դէպքում, ինչը պարէնային 
ուղիղ սպառնալիք մեր երկրի համար.  քանի որ առանձին սննդամթերքների 
դէպքում մեր երկիրը էապէս կախուած  ռուսական եւ ուկրաինական 
շուկաներից։ «Անհրաժեշտ է հնարաւորինս արագ այլընտրանքներ որոնել, 
որպէսզի յանկարծ պարէնային ապրանքների դեֆիցիտ չունենանք»,- զրոյցի 
աւարտին նշեց Երեւանի պետական համալսարանի Կառավարման եւ 
գործարարութեան ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտութեան թեկնածու Կառլէն 
Խաչատրեանը։
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Ռուսաստանի Դէմ Տնտեսական Պատժամիջոցներն 
ու Հայաստանը ԱՄՆ-ի Պաշտօնական Դիրքորոշում

Զոհեր, աւերածութիւններ, տնտե-
սութեան անկում, դիւանագի-
տական յարաբերութիւննե-

րում խառնաշփոթ եւ այլն. այս եւ այլ 
գործօններ պատերազմների պարտա-
դիր հետեւանքներն են եղել եւ կան բոլոր 
ժամանակներում։ Մենք՝ հայերս, դա 
ամենալաւը գիտենք՝ հաշուի առնելով 
արցախեան երեք պատերազմների (եւ 
ոչ միայն) հետեւանքները մինչ օրս։
Հարկ է նկատել, սակայն, որ մեր երկրում 
կարող են շօշափելի անցանկալի 
հետեւանքներ լինել այլ երկրների միջեւ 
պատերազմի պատճառով, յատկապէս, 
երբ կողմերից մէկը մեր երկրի թիւ մէկ առեւտրատնտեսական գործընկերն 
է՝ Ռուսաստանը։ 
Փետրուարի 24-ից սկսած ռուս-ուկրաինական պատերազմին հետեւում է ողջ 
աշխարհը։ Ռազմական բախումներից բացի՝ քաղաքագէտների, տնտեսա-
գէտների վերլուծութեան առանցքում պատերազմի հետեւանքներն են ոչ 
միայն պատերազմող երկրների, այլեւ նրանց դաշնակից երկրների համար։ 
Երեւանի պետական համալսարանի Կառավարման եւ գործարարութեան 
ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտութեան թեկնածու Կառլէն Խաչատրեանի 
կանխատեսմամբ՝ Ռուսաստանում ընթացող «շոկերը» չեն կարող շրջանցել 
մեր տնտեսութիւնը. երկու երկրների տնտեսութիւնների, դրանցում տեղի 
ունեցող գործընթացների միջեւ բոլոր ժամանակներում էական կապ եղել 
է եւ կայ։ 

«Ռուսաստանը մեր երկրի թիւ 
մէկ առեւտրատնտեսական 
գործընկերն է, որին բաժին է 
ընկնում Հայաստանի արտաքին 
առեւտրաշրջանառութեան մօտ 
մէկ երրորդը։ Ակնյայտ է, որ 
Ռուսաստանի տնտեսութեան 
թուլացումն ուղղակի ազդեցու-
թիւն է ունենալու մեր տնտե-
սութեան վրայ»,- նշում է տնտե-
սագիտութեան թեկնածուն 

ու նկատում՝ խօսքը ոչ միայն արտահանման ծաւալների կրճատման 
մասին է (քանի որ ռուբլու արժեզրկման պայմաններում արտահանուող 
հայկական ապրանքները ռուբլով արտայայտուած թանկանում են, 
հետեւաբար կրճատուելու են նաեւ արտահանման ծաւալները), այլեւ 
ներմուծման ծաւալների կրճատման վտանգ կայ։ Մասնաւորապէս՝ թէ՛ 
լոգիստիկ խնդիրներով, թէ՛ Ռուսաստանի ներքին սպառման ապահովմամբ 
պայմանաւորուած՝ չի բացառւում, որ Ռուսաստանից ներմուծումը կրճատուի, 
ինչը պարէնային լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Թէեւ ներկայացուողը 
վատագոյն սցենարներից է, սակայն իրատեսական է, որ պատերազմի եւ իր 
բնակչութեան ներքին կարիքները հոգալու պատճառներով Ռուսաստանը 
փոքրացնի հացահատիկի եւ պարէնային ապրանքների արտահանման 
ծաւալները։ Արդիւնքում՝ այլ երկրները, այդ թւում՝ Հայաստանը, չեն 
կարողանայ բաւարար սննդամթերք ներմուծել։ 
«Ի վերջոյ, Ռուսաստանի տնտեսութեան խնդիրները կը յանգեցնեն նաեւ 
այնտեղ աշխատող մեր հայրենակիցների եկամուտների կրճատման, ինչի 
հետեւանքով այնտեղից Հայաստան եկող տրանսֆերտների ծաւալը եւս 
կը նուազի»,-նշում է Կառլէն Խաչատրեանն ու նկատում, որ մեր օրերում 
երկրների հակամարտութիւնները ընդգծուած տնտեսական բաղադրիչ էլ 
են պարունակում։ 
Ակնյայտ է, որ Արեւմուտքի տնտեսական սահմանափակումներն ունեն 
Ռուսաստանին ծանր դրութեան մէջ դնելու, այդ եղանակով որոշակի 
գործողութիւններ «պարտադրելու» նպատակ։ Կառլէն Խաչատրեանը 
նկատում է, որ տնտեսական պատժամիջոցների կիրառումը նոր երեւոյթ չէ։ 
Այն լայնամասշտաբ կերպով ժամանակին կիրառուեց, ու մինչ օրս էլ որոշները 
պահպանւում են Իրանի դէմ, տարբեր փուլերում ու տարբեր գործիքներով 
կիրառուել են նաեւ Ռուսաստանի դէմ։ Պէտք է փաստել, որ տնտեսական 

Պարսիկ քաղաքագէտ մեկնաբան՝ ԷՍԷՏ ԷԼ  ԻԼԷՀԻՆ՝ արաբական 
«Մէյէտինի» լրատուական կայքին Չորեքշաբթի 6 Հոկտեմբերին իրենց 
հաղորդումով կը յիշատակէ նաեւ, որ՝ ազերիներու բանակին՝ յարաբերական 
փոքր յաղթանակը, որ արձանագրեց Ղարաբաղի պատերազմին, անոնք 
կարծեցին որ պատմական հարց լուծեցին, եւ այդ ոգիով կրնան սպառնալ 
Պարսկաստանին պարապ՝ սին կոչերով եւ քարտէսներով, եւ Պարսկաստան 
ուզեց նամակ մը ուղղել Ալիեւի այս ռազմափորձերով, որուն վրայ՝ ազերի 
նախագահը զգաց թէ կը սխալի իր քարոզչութեան մէջ, եւ ետ քաշեց իր 
հաղորդումները յայտարարութիւններով Սպանական լրատուական կայքին։
ԷՍԷՏ ԷԼ ԻԼԷՀԻՆ աւելցնելով յայտարարեց, որ հիմնական խնդիրը Ռուսիոյ 
եւ Հայաստանի կառավարութեան միջեւ կը կայանայ՝ Հայաստանի ներկայ 
վարչապետը՝ Նիկոլ Փաշինեան, փորձեց մօտենալ արեւմուտքին՝ հակառակ 
որ պէտք է աւելի մօտենար Ռուսիոյ՝ բայց ան մեկնաբանելով իր արարքը՝ 
ուզեց եւ փորձեց իր կապերը զօրացնել Հրէաստանի հետ եւ դեսպանատուն 
մը բացաւ, որը պատերազմի ընթացքին ետ կանչեց դեսպանը, բայց արդէն ուշ 
էր, եւ այդ պատճառաւ Ռուսիան ուզեց պատժել Փաշինեանը եւ պատերազմի 
շրջանին անտեսեց բոլորովին Հայաստանը եւ այդ պատճառաւ հայերը 
պարտութիւն կրեցին Ղարաբաղի մէջ։
Երեւակայեցէք այս հզօր պետութիւններուն միջեւ, Հայաստանի աղքատ 
պետութիւնը ի՞նչ քաղաքականութիւն պէտք է վարէ՝ որպէսզի իր գոյութիւնը 
պահէ՝ իր ցեղային գոյութիւնը պահէ։  Թուրքիան, Ատրպէյճանը, Հրէաստանը, 
ասոնք այն հզօր պետութիւններն են՝ որոնք կ՛ոչնչացնեն փոքր ազգերը։  
Արդեօ՞ք մեր ցեղային գոյութիւնը պէտք չէ պահե՞նք, այդ պատճառաւ 
փրկութեան լաստը պէտք է փնտռենք եւ յենուինք անոր՝ եւ ի գին բոլոր 
անհաճոյ խոչընդոտներուն, պէտք է հաստատ եւ հաւատարիմ քաղաքական 
բեւեռացում որդեգրել՝ որպէսզի ուրիշ պատերազմները չկորսնցնենք՝ եւ մեր 
ցեղային գոյութիւնը պահենք, եւ այս պէտք է որոշէ հայրենի ժողովուրդը 
կառավարութիւնը միասնաբար սփիւռքին։
Այս յօդուածին բոլոր նիւթերը՝ առնուած են արաբական աշխարհի մամուլէն։

«Նոր Աշխարհ»

Ինչո՞ւ Հրէաստան կ՛օգնէ 
Ատրպէյճանին
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ԱՐՄԷՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ

ԱՄՆ-ի Պաշտօնական Դիրքորոշում
Սլաք ԲԱՆ àՒ ԳԻՐ

ՄԱՐԹԻՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ
(1936)

«Եասաման»

ՄՇԱԿàՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑàÚՑ

Աշխարհիս երեսին, եթէ տեսնել կ՛ուզես, 
ինչ որ սրտիդ ուզածն է՝ պէտք է նայիս 
փակ աչքերով։

«Հին Աստուածներ»

192022
ՄԱՐî

ÎñÏ ԵñÏ Եñù Չñù ÐÝգ Ոõñբ Շբթ 

ԱՄՆ նախագահ Պայտընը առաջինն էր, որ 
Ուքրայինայում պատերազմի կապակցութեամբ՝ 
Ռուսաստանի նախագահ Փութինին համարեց 
ռազմական/ պատերազմական յանցագործ։
Չուշացաւ ռուսական կողմի խիստ բողոքն ու 
պատասխան ստանալու դիմումը։ Եւ Սպիտակ 
Տան խօսնակը հանդէս եկաւ յայտարարու-
թեամբ։ Նա նշեց, որ նախագահ Պայտընի 
ասածը Միացեալ նահանգների պաշտօնա-
կան դիրքորոշումը չէ.  խօսնակն աւելացրեց,- 
Պայտընը՝ ի տես պատերազմից տուժած վայրե-
րի տեսարանների, միայն ասել է իր սրտի 
խօսքը... Այսքան։
Իհարկէ, ԱՄՆ Սենադը միաձայնութեամբ 
քուէարկեց մի բանաձեւ, որտեղ նշուած է այդ 
բառ-եզրոյթը։ Լուրը տեսայ միայն Ռոյթերզ 
լրատուականում, ու դա շատ սեղմ լուր էր։ Ինձ 
հասու լրատուները չեն գրել այդ մասին։ Այսինքն՝ 
Սենադի բանաձեւը լրատուների ուշադրութեան 
կեդրոնում չի եղել. չեն ներկայացրել։
Ես չգիտեմ Սենադի նման բանաձեւը կարո՞ղ է 
իրաւական հետապնդման հիմք դառնալ, թէ՞ 
ԱՄՆ-ի պաշտօնական յայտարարութիւնը պիտի 
կատարի ոչ թէ Օրէնսդիրը, այլ՝ Գործադիր 
իշխանութեան համապատասխան մարմինները. 
օրինակ՝ նախագահը, Արտգործ նախարարու-
թիւնը կամ ուրիշ։ Սա արդէն նեղ մասնագիտա-
կան հարց է, որի մասին կարող են ճշգրիտ խօսք 
ասեն մասնագէտները։
Ու հարց է,- Ինչո՞վ էին պակաս 44օրեայ պատե-
րազմի ահաւոր տեսարանները՝ Ուքրայինա-
կանի տեսարաններից։ Եւ ո՞վ խօսեց այդ մասին։ 
Աշխարհը իմացա՞ւ... ՈՉ։ Բայց Ուքրայինայի 
պարագայում լուրերը նորոգւում են ամեն ժամ, 
ամեն րոպէ, տեսարանների պակաս էլ չկայ։
Հայերը համացանցային հարթակներում իրենց 
բողոքն ու հիասթափութիւնն են յայտնում 
արեւմտեան աշխարհից։ Եւ իրաւունք ունեն։ 
Պայթել է «մարդու իրաւունքների», «եսիմ-ինչ 
արժէքների ու գաղափարների» փուչիկը։ Ու դա 
լաւ է։ Սա մի կարեւոր իրողութիւն է, որպէսզի 
հայը յիշի ու երբեք չմոռանայ հենց այդ 
«արժէքները» կրողների վերաբերմունքը հայերի 
նկատմամբ՝ աւելի քան 100 տարի առաջ։ Պայթեց 
այդ փուչիկը յատկապէս հայ երիտասարդների 
մօտ։ Եւ ոչ-միայն հայերի մօտ։
Հիմա մնում է պայթի մի ուրիշ փուչիկ, ու ես յոյս 
ունեմ դա չի ուշանայ... ՊԻՏԻ ՊԱՅԹԻ 
«խաղաղութեան դարաշրջան» կոչուող 
«գաղափարի» փուչիկը։ Այս մէկն արդէն 
հայութեան գոյութեան, հայրենիք ունենալու, 
հայեցի սերունդներ կրթելու եւ ազգային 
արժէքների ու շահերի հիմքի վրայ՝ զարգանալու 
եւ առաջանալու նախապայմանն է։ Պիտի 
պայթի նիկոլի, ՔՊ-ականների եւ թուրքի 
դրածոյ իշխանութիւնների փչած այս 
փուչիկը եւս։ Ու, կը պայթի։

*     *     *
Քաղաքականութիւնն ու դիւանագիտութիւնը ամեն 
մի ծաղրածուի, տհաս ամբոխավարի գործը չէ։
Ուքրայինայի նախագահ Զելենսկին մի ամպա-
գորգոռ յայտարարութիւն արաւ՝ իր եւ Ռու-
սաստանի նախագահ Փութինի համդիպում 

կազմակերպելու համար։ Այս ուղղութեամբ 
աշխատանք են տանում Թուրքիայի եւ Իսրայէլի 
իշխանութիւնները։
Ճիշտ ու տեղին էր ռուսական կողմի 
պատասխանը. նրանք ընդառաջեցին այդ 
հանդիպմանը, ԲԱՅՑ, միայն այն ժամանակ, երբ 
կազմուած ու պատրաստ կը լինի ստորագրուող 
համաձայնութիւնը։ Ռուսաստանի նախագահի 
խօսնակի խօսքը ճիշտ է։ Նա նշեց,- նախա-
գահները չեն հանդիպում հարցեր 
քննարկելու համար։ Հարցերի քննարկումը եւ 
համաձայնագրի ձեւաւորումը կատարւում է 
համապատասխան մարմինների եւ լիազօրուած 
ներկայացուցիչների կողմից։
Ռուսական կողմի պատասխանը դիւանա-
գիտական էր, իսկ դերասան-կատակերգու 
Զելենսկին, որ չգիտես ինչի բերումով յայտնուել է 
Ուքրայինայի նախագահութեան աթոռին, ասաց 
քաղաքականութիւնից ու դիւանագիտութիւնից 
հեռու խօսք/ առաջարկ։
Զելենսկիի խօսքը ինձ յիշեցրեց Հայաստանի 
Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյեանի՝ 
մի-երկու օր առաջ ասած մի խօսք։
Միրզոյեանը դիմեց Մինսկի խմբի համա-
նախագահող երկրներին՝ միջնորդեն 
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի միջեւ խաղա-
ղութիւն հաստատելու աշխատանքներին։
Պարոն Միրզոյեան ջան, մինչեւ հիմա Մինսկի 
խմբի համանախագահ երկրները պաշտօնա-
կան ոչ-մի բան չեն ասել քո առաջարկի/ կոչի 
վերաբերեալ. բացի Հայաստանում Ֆրանսիայի 
դեսպանը։ Նա ասաց, որ իրենք ամեն ինչ կ՛անեն 
այդ ուղղութեամբ։ Ես կարծում եմ Մինսկի խմբի 
համանախագահների ներկայացուցիչները 
զարմացել են Հայաստանի Արտգործ նախա-
րարի տհասութիւնից ու դիւնագիտութիւնից 
այդքան հեռու իր առաջարկից։ Չէ՞ որ Մինսկի 
խմբի համանախագահներին մանդատ է տրուած 
Արցախի հարցի կարգաւորման համար ենթա-
հող ստեղծել... Ու միայն դա։
Մինսկի խմբի համանախագահները ոչ-մի 
յայտարարութիւն չարեցին նոյնիսկ 44օրեայ 
պատերազմի օրերին եւ այդ կապակցութեամբ։ 
Հիմա մեր Արարատը... Կամ ինքը հեռու է 
դիւանագիտական այս նրբութիւններից, կամ, 
պարզապէս, հայերին յիմարի տեղ է դրել, 
ժամանակ է շահում, որպէսզի թաքուն համա-
ձայնութիւնները վերջնականանան։ Այս մասին 
կարող են ասել նիկոլն ու ՔՊ-ական իշխա-
նութիւնները։
Իհարկէ, տարբեր կը լինէր, եթէ Միրզոյեանը 
առանձին նշէր այդ երեք երկրների անունները.- 
ԱՄՆ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա՝ առանց ասելու 
“Մինսկի խմբի համանախագահներ” բառերը։ 
Դա արդէն ուրիշ է։ Բայց մեր Արարատը...
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ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Անի Չաթալպաշեան-Եագուպեան (Հայաստան)
Տէր եւ Տիկին Մայք եւ Գարին Կիրակոսեան եւ զաւակունք (Քանատա)
Տէր եւ Տիկին Արամ եւ Պէլինտա Եագուպեան եւ զաւակունք (Քանատա)
Տէր եւ Տիկին Մհեր եւ Անիթա Թասլաքճեան եւ դուստր (Լիբանան)
եւ համայն Եագուպեան, Ոսկեան, Փարթամեան, Չաթալպաշեան, 
Կոստանեան, Կիրակոսեան եւ Թասլաքճեան ընտանիքներ կը գուժեն 
իրենց սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ 
հարազատին՝

ԳԱՌՆԻԿ ԵԱԳՈՒՊԵԱՆի
(Ծնեալ՝ Դամասկոս, 1931-ին)

մահը, որ պատահեցաւ Երեքշաբթի, 15 Մարտ 2022-ին, Երեւան, 
Հայաստան:
Հանգուցեալին հոգեհանգստեան արարողութիւնը պիտի կատարուի, 
Կիրակի, 20 Մարտ 2022-ին, երեկոյեան ժամը 18:00-ին, քաղաք 
Էջմիածին, Սուրբ Հռիփսիմէ վանքին մէջ:
Յետ հոգեհանգստեան ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին տեղւոյն 
վրայ:
Թաղման կարգը պիտի կատարուի նոյն վանքին մէջ, Երկուշաբթի, 
21 Մարտ 2022-ին, ժամը 13:00-ին, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը 
պիտի ամփոփուի քաղաք Էջմիածին, Սուրբ Հռիփսիմէ վանքին կից 
Գերեզմանատան Եագուպեան գերդաստանի դամբարանին մէջ:
Փոխան ծաղկեպսակի, նուիրատուութիւններ կը խնդրուի կատա-
րել Հ.Բ.Ը.Մ. Հայաստանին՝ հետեւեալ յղումով https:// bit.ly/
KarnigYacoubianDonation

ՅԻՇԱՏԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՅՆ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ

¸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.(

ՌԻՉԸՐՏ ԵՒ ԹԻՆԱ ԳԱՐՕԼԱՆ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի 
դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2022-ի համար նոր գործեր 
ներկայացնելու շրջանը։
Հիմնադրամը կ՚ընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ գրողներու 
գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ կամ գիրքի 
ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած գործեր, դատակազմին կողմէ 
գնահատուելու եւ ըստ այնմ հրատարակուելու համար։
Գրական, պատմական, բանասիրական, եկեղեցագիտական ու հայ 
մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող հայերէն թէ օտար լեզուներով 
գրուած գործերը պէտք է դատակազմին ներկայացուած ըլլան 
ամէնէն ուշը մինչեւ 30 Յունիս 2022։
Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք 
օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած։ Անոնք պէտք 
է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 
9 պրակէ (144 էջ)։
Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՚արժանանան 
հրատարակութեան։
Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի 
նախագահն է` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ։ Դատակազմի անդամներն են՝ Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան 
(ատենապետ), Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, Տեարք Համբիկ 
Պիլալեան, Յարութիւն Իսկահատեան, Յակոբ Լատոյեան եւ 
Տիկին Իրմա Տէտէեան։

Դիւան` Ռ. եւ Թ. Գարօլան       
Հիմնադրամի Դատակազմի                            

Դատակազմի հասցէն.-
Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org

Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։  

ՀԱՆԴԻՍԱՒàՐ ՀàԳºՀԱՆԳԻՍî 

Նախագահութեամբ`
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍին

Կիրակի, 20 Մարտ 2022-ին, Անթիլիասի 
Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Մայր Տաճարին մէջ տեղի պիտի ունենայ 
հանդիսաւոր հոգեհանգիստ ազգային 
բարերար Գառնիկ Եագուպեանի հոգւոյն 
խաղաղութեան համար:

Յայտնենք, որ նոյն օրը Ս. Էջմիածնի Ս. 
Հռիփսիմէ վանքին մէջ եւս տեղի պիտի 
ունենայ հոգեհանգստեան արարողութիւն, 
իսկ յաջորդ օրը՝ թաղման կարգ:

Վիթամին D2-ը Չ՛օգներ Պայքարելու 
Վարակներու Դէմ

Առողջապահական

Գիտնականները պարզած են, որ 
վիթամին D-ի երկու տեսակները 
տարբեր ազդեցութիւն կ՛ունենան 
օրկանիզմին վրայ։ Այսպէս, վիթա-
մին D2-ի ազդեցութիւնը մարդու 
առողջութեան վրայ կասկածներ 
կ՛առաջացնէ, բայց վիթամին D3-ը 
կրնայ հաւասարակշռել դիմադրո-
ղական համակարգը եւ ամրապնդել 
պաշտպանութիւնը ժահրային 
վարակներէն, ներառեալ՝ քորոնա 
ժահրէն։
Երկու բրիտանական համալսա-
րաններու միատեղ ուսումնա-
սիրութեան ընթացքին, հետա-
զօտողները ուսումնասիրած են 
վիթամին D-ի յաւելումներու ազդե-
ցութիւնը մարդոց արեան մէջ 
«ճին»երու աշխուժութեան վրայ: 
Անոնք D2 եւ D3 վիթամինները 
ընդունած են ամէն օր 3 ամսուան 
ընթացքին։
Հետազօտողները պարզած են, որ 
հակառակ ընդհանրացած կարծիքի՝ 
վիթամին D-ի տարբեր տեսակներ 
տարբեր ձեւով կ՛ազդեն օրկանիզմին 
վրայ։ Վիթամին D3-ը դրական կ՛ազդէ 
մարդու դիմադրողականութեան 
վրայ՝ օգնելով պայքարիլ վարակնե-

րու դէմ։ Բայց վիթամին D2-ը նման 
ազդեցութիւն չունի։
«Մենք ցոյց տուած ենք, որ վիթամին 
D3-ը, կարծես, կը խթանէ «I տիպի 
ինթերֆերոն»ի ազդանշանային 
համակարգը: Անիկա դիմադրո-
ղական համակարգի առանցքա-
յին բաժին մըն է եւ կ՛ապահովէ 
«պաքթիրիա»ներու եւ ժահրերու 
դէմ պաշտպանութիւնը»,- ըսած է 
փրոֆեսոր Քոլին Սմիթ:
Հետազօտութիւնը ցոյց տուած 
է, որ վիթամին D3-ի կամ ատով 
հարուստ սնունդի ընդունումը 
կարեւոր է յատկապէս ձմռան 
ամիսներուն: Մարդու օրկանիզմը 
կրնայ արտադրել վիթամին D3, երբ 
կ՛ենթարկուի արեւու կամ արհեստա-
կան ուլթրամանիշակագոյն լոյսի 
ազդեցութեան, մինչդեռ որոշ բոյսեր 
եւ սունկեր կ՛արտադրեն վիթամին 
D2:
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