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Լիբանանի Քաղաքական Բեմին Վրայ 
Նոր Տագնա՞պ

Աւետիք Չալապեան Ազատ Արձակուեցաւ

Թրքական Թերթը «Զանգեզուրի Միջանցք»-ը 
Անուանած է «Թուրանի Ճանապարհ»

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Լիµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Մինչ Հայաստանի մէջ կը վխտան 
ամէն տեսակի ու պատկանելիու-
թեամբ անյստակ կամ կասկածելի 
այսպէս կոչուած բնակիչներ եւ զբօ-
սաշրջիկներ, նոյնիսկ մշտական 
կեցութեան արտօնագիր ունեցող 
անձիք, ի մեծ զարմանս ինծի, բոլո-
րին նման տեղեկացայ Հայաստա-
նի Հանրապետութեան Ազգային 
Անվտանգութեան Ծառայութեան (ԱԱԾ) հրապարակած է 
հաղորդագրութիւն մը: Նշեալ հրապարակումով, տուեալ մարմինը 
կ՝առաջարկէ ՀՀ քաղաքացիութիւն չունեցող սփիւռքահայերուն 
քաղաքացիութիւն ձեռք բերելու կարգի գործընթացը խստացնել, 
շարք մը տրամաբանական թուացող սակայն նաեւ տարօրինակ 
հիմնաւորումներով:
Սկսելու համար նախ ըսեմ, որ «Քաղաքացիութեան մասին» 
օրէնքի փոփոխութեան առաջարկ ակնկալելի է օրէնսդիրի մը 
կողմէ, որ պէտք է անցնի խորհրդարանային  ու սահմանադրական 
գործընթացէ: Ոեւէ երկրի ԱԱԾ-ին բնական պարտականութիւնն է 
ստուգել քաղաքացիութեան համար հայց ներկայացուցած անձին 
պատկանելիութիւնը, կենսագրականն ու անձնական տուեալներու 
ենթահողը, եւ իր կողմէ ներկայացուած տեղեկանքի մը հիման 
վրայ տուեալ անձին ըստ օրինի կը շնորհուի քաղաքացիութիւն 
կամ պարզապէս կը մերժուի: Այս ընելու համար, Հայաստանի 
քաղաքացիութիւն ստանալու գործընթացը արդէն իսկ ունի իրեն 
համար սահմանուած ժամանակամիջոցը, որուն ընթացքին այս 
դարուս կարելի է ամէն հետաքննութիւն հասցնել ընել պարզելու 
տուեալ անձին ինքնութիւնն ու ենթահողը: Յոռեգոյն պարագային 
կարելի է նաեւ տուեալ ժամանակամիջոցը երկարել փոխանակ 
թղթաբանական ու պիւրոքրաթական, երբեմն ալ արհեստական 
խոչընդոտներ ստեղծելու:
Ամէն պարագայի, Հայաստանի ԱԱԾ-ն իր վերոյիշեալ առաջարկը 
փորձած է հիմնաւորել հետեւեալ պատճառաբանութեամբ. 
«... «Քաղաքացիութեան մասին» գործող օրէնքին նպատակը,  
հայրենադարձութիւնը խթանելն է, սակայն ծառայութեան կողմէ 
վերջին տարիներու կատարուած ուսումնասիրութիւններուն իբրեւ 
արդիւնք պարզուած է, որ հայ հանդիսանալու հանգամանքով 
պայմանաւորուած ՀՀ քաղաքացիութիւն հայցող անձերու ստուար 
զանգուած մը, յատկապէս Մերձաւոր Արեւելքի երկիրներու՝ 
Սուրիոյ, Լիբանանի, Յորդանանի քաղաքացիները, երբեւէ չեն 
եղած Հայաստան կամ ժամանած են հազուադէպ` 4-5 տարին 
մէկ անգամ. «Իսկ որոշ պարագաներու ժամանած են միայն 
ՀՀ քաղաքացիութիւն հայցելու նպատակով եւ, իբրեւ կանոն, 
չեն իրականացներ հայանպաստ գործունէութիւն։ Բացի 
այդ, եղած են նաեւ դէպքեր, երբ քաղաքացիութիւն ստանալէ 
ետք՝ ՀՀ քաղաքացիի անձնագրերը օգտագործած են միայն 
այլ պետութիւններ ճամբորդելու հնարաւորութիւն ունենալու 
համար»։ 

Տեսանկիւն

Սփիւռքահայերու Համար 
ՀՀ Քաղաքացիութիւն Ստանալու Կարգը 

Խստացնելու ԱԱԾ-ին Առաջարկը Եւ Գորշ Գայլը 
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Հայֆայի մէջ Մարոնիներու Պատրիարքի ընդհանուր ներկայացուցիչ Մուսա 
Հաժ եպիսկոպոսին հետ տեղի ունեցածը նոր տագնապի մը դուռ բացած է 
Լիբանանի մէջ։
Խնդիրն այն է, որ մարոնի կրօնական գործիչը Հայֆայէն իր վերադարձին աւելի 
քան 5 ժամ հարցաքննուած է ու ապա ազատ արձակուած։ Հարցաքննութեան 
ընթացքին Լիբանանի ընդհանուր ապահովութեան ուժեր առգրաւած են 
սրբազանի անցագիրը, ինչպէս նաեւ անոր մօտ գտնուող շուրջ 500 հազար 
ամն տոլարն ու տասնեակ պայուսակներու մէջ դէպի Լիբանան տարուող մեծ 
քանակութեամբ դեղորայքը։
Դէպքէն  անմիջապէս ետք մասնաւորապէս քրիստոնէական շրջանակներ, 
գլխաւորութեամբ մարոնի եկեղեցւոյ պետ Քարտինալ Մար Պշարա Պութրոս 
Ալ Ռաիին անընդունելի համարած են եղածը եւ պատկան մարմիններէն 
պահանջած արագօրէն Հաժին վերադարձնել անցագիրը, խոշորաչափ 
գումարը եւ դեղերը, բայց եւ այնպէս պատկան մարմիններ մերժած են իրենց 
ներկայացուած պահանջը։

Աւետիք Չալապեանն ազատ արձակուած է Քրէակտրողական հիմնրկէն։ Երէկ 
ժամը 21:00-ին, լրացած է անոր կալանքի տակ պահելու ժամկէտը, իսկ նոր 
դատական ակտ, որով կերկարացուէր խափանման միջոցի կիրառումը, չկայ։
«Միասին գտնւում ենք մի պայքարի մէջ, մեր հայրենիքի, իտէալների, 
իղձերի համար։ Շնորհակալութիւն ընտանիքիս, փաստաբանական թիմին, 
լրատուական համայնքին։ Այս ամէնը փոքր դրուագ է մեծ պայքարի 
համայնապատկերի մէջ, սա մի փոքր զոհողութիւն էր իմ հայրենիքի 
զոհասեղանին»,- լրագրողներու հետ զրոյցի ժամանակ ըսած է Չալապեանը։
Յիշեցնենք, որ 2022 թուականի 9 մայիսին լրատուական կայքերէն մէկուն 
կողմէ ձայնագրութիւն հրապարակուած էր՝ «1000 դրամ իւրաքանչիւր 
ուսանողի համար, Ագրարային համալսարանի դասախօսը դրդում է 
ուսխորհրդի նախագահին գումարի դիմաց կազմակերպել, որպէսզի 
ուսանողները մասնակցեն ընդդիմութեան հաւաքներին՝ իւրաքանչիւր 
ուսանողի դիմաց առաջարկելով 1000 դրամ» վերտառութեամբ:

Թրքական իշխանամերձ «Sabah» թերթի կայքը հրապարակած է «Թուրանի 
ճանապարհը կու գայ. Թիւրքական պետութիւնները իրարու պիտի միացնէ» 
վերտառութեամբ յօդուած մը, ուր անդրադարձած է «Զանգեզուրի միջանցք»-
ին՝ զայն անուանելով «Թուրանի ճանապարհ»: Այս մասին կը հաղորդէ 
Ermenihaber.am-ը։
Ըստ թրքական լրատուամիջոցին՝ Ղարաբաղի յաղթանակով Թուրքիոյ եւ 
Ասիոյ միջեւ բացուած է նոր միջանցք, որ իրարու պիտի կապէ 1.1 երրիլիոն 
տոլարի ՀՆԱ ունեցող թիւրքախօս երկիրները:
Ընդգծուած է, որ Թուրքիա-Ազրպէյճան առեւտրաշրջանառութիւնը կը 
կազմէ մօտ 4.5 միլիառ տոլար, եւ նպատակ կայ զայն հասցնելու մինչև 15 
միլիառ տոլարի: 
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Ամերիկեան Բարքեր
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Էտուարտ Ութուճեան

Էտուարտ Ութուճեան (ֆրանսե-
րէն՝ Édouard Utudjian, 12 Նոյեմբեր 
1905, Կ. Պոլիս - 28 Յուլիս 1975, 
Շարթրը, Ֆրանսա), ֆրանսահայ 
քաղաքաշինարար, ճարտարապետ:
Քաղաքացիական ճարտարագէտի 
կրթութիւն ստացած է ամերիկեան 
Ռոպերթ գոլէճին մէջ: 1934 
թուականին աւարտած է Փարիզի 
համալսարանի քաղաքաշինական 
ճարտարապետութեան հիմնարկը, 
1934-1936 թուականներուն ուսա-
նած է յուշարձաններու վերա-
կանգման դասընթացքներուն:
Ութուճեանի նախաձեռնութեամբ, 
1933 թուականին Փարիզի մէջ 
կազմակերպուած է ստորգետնեայ 
քաղաքաշինութեան ընկերութիւն, 
որ 1937 թուականին վերածուած 
է միջազգայինի, ընդգրկելով 
շուրջ 90 երկիր: Ընկերութեան 
1937, 1948 եւ 1959 թուականին 
համագումարներուն, Ութուճեան 
ընտրուած է քարտուղար: 1936 
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Աւելին, ԱԱԾ-ն կ՛առաջարկէ սփիւռքահայի մը քաղաքացիութիւն 
տալու համար պարտադիր պահանջ սահմանել Հայաստանի 
մէջ վերջին երկու տարուան ընթացքին առնուազն 60 օր օրինա-
կան հիմքով բնակելու կամ գտնուելու հանգամանքը: ԱԱԾ-ն 
յանգած է այն եզրակացութեան, որ հայերու համար սահմա-
նուած խրախուսող չափանիշները փաստացի ոչ ամբողջապէս 
կ՝ապահովեն օրէնքով ներդրուած նպատակներու իրականացումը: 
«Ակնյայտ է, որ օտարերկրեայ պետութիւններու պարագային, 
յատկապէս առանձին պարագաներու ներքաղաքական սուր 
լարուածութեան եւ ռազմական գործողութիւններու գօտիներու մէջ, 
ՀՀ ազգային անվտանգութեան ծառայութեան կողմէ սահմանափակ 
միջոցներով, կարճ ժամկէտներու մէջ ՀՀ քաղաքացիութիւն հայցող 
անձի ներկայացուցած կենսագրական տուեալներու, ներառեալ` 
հայ ըլլալու փաստի արժանահաւատութեան անհրաժեշտ խոր եւ 
բազմակողմանի ստուգում իրականացնելը յաճախ անիրատեսա-
կան կը դառնայ»,- նշուած է հիմնաւորման մէջ։
Երեւութապէս տրամաբանական հնչող վերոյիշեալ հիմնաւո-
րումներու փորձը սակայն կը մնայ դերի, դաւադրութեան տեսու-
թիւն կամ մարդոց միտումները դատելու անարդար փորձ երբ 
տուեալ պատճառաբանութիւնները ընդհանրացուած են եւ չունին 
զայն արդարացնող այսպէս կոչուած ուսումնասիրութիւններուն 
թափանցիկ հրապարակումը: Մինչ անդին կան գուցէ դարձեալ դերի 
ուսումնասիրութեան մը տուեալներով մեծ թիւով սփիւռքահայեր, 
որոնց համար տրուած քաղաքացիութիւնը չափազանց զգացա-
կան է, մինչ շատ մը հայորդիներ հիմնուելով անոր վրայ եկած, 
հաստատուած են Հայաստան, տուներ հաստատած, գործեր 
բացած ու շատ յաճախ տեղւոյն գործի բարոյականի մշակոյթին 
մէջ դրական փոփոխութիւն մտցուցած եւ երկրին մէջ աշխատանքի 
նոր առիթներ ստեղծած են:
Շարունակելու համար, նաեւ պէտք է շեշտել, որ հայորդիի մը 
Հայաստանի պետութեան կողմէ քաղաքացիութիւն տալը շնորհք մը 
պէտք չէ համարուի: Աւելին, սահմանադրութենէ եւ օրէնքէ անդին, 
իւրաքանչիւր հայորդիի համար Հայաստանի քաղաքացիութիւն 
կրելը իր արեան իրաւունքն է եւ պէտք չէ քաղաքական պազարի, 
քմայքի կամ պահի մը տակ ծագած ենթադրութիւններու  կամ 
հաշիւի զոհը ըլլայ:
Կը մնայ այստեղ բարձրաձայն խորհրդածել հետեւեալները.
Ա. Հայաստանի իշխանութեան եւ անոր ենթակայ պատկան 
մարմիններուն կողմէ կա՞յ նոյնքան փութկոտութիւն իր իսկ 
քաղաքացին իր երկրին մէջ պահելու, մինչ դժգոհ է, որ նոր 
քաղաքացիութիւն ստացողներ ենթադրաբար անձագիրը ստա-
նալէ ետք լքած են երկիրը:
Բ. Ներկայ իշխանութեան այն խոշոր յայտարարութիւնը, թէ 2050 
թուականի Հայաստանի բնակչութիւնը պիտի հասցնեն 5 միլիոնի, 
նման խոչընդոտում ներո՞վ է, որ պիտի իրականան, թէ նկատի 
ունին ոչ հայերով բնակեցում...:
Գ. Քաղաքացիութիւն ստացած եւ յետոյ երկիրը իբր թէ ձգածներու 
(առանց թիւի ու հրապարակումի) վիճակագրութեան մասին խօսող 
ԱԱԾ-ն ինչո՞ւ չի ծրագրեր կամ չի հրապարակեր նմանօրինակ 
վիճակագրութիւն մը այս անգամ ալ հաստատելու համար, որ 
տուեալ սփիւռքահայերէն քանինե՜ր մնացած են Հայաստան, 
ստեղծագործած հայրենի հողին վրայ, ընտանիքներ կազմած, 
զաւակները զինուորական ծառայութեան յանձնած ու շատեր 
ալ հայրենիքի զոհասեղանին վրայ մատաղ ըրած են իրենց 
հոգեհատորները:
Դ. Ըստ կարգ մը տուեալներու ու ականատեսներու վկայութեան, 
հայրենիքի մայրաքաղաքին ու շատ մը մարզերուն մէջ բնակող 
թշնամի երկիրներու քաղաքացիներն ու անոնց շարժումներն ու 
գործունէութիւնները վերահսկուա՞ծ են
Ե. Վերջերս մեր հայրենիքին լայնքին ու երկայնքին, ներառեալ 
սրբատեղիներ, բացայայտօրէն եւ ֆէյսպուքի կենդանի հրա-
պարակումներով շրջած, ու ամենասուրբ Ծիծառնակաբերդը 
գորշ գայլի ոռնոցով պղծած, բացայայտ դէմքով, իր անունն ու 
մականունը հրապարակած թուրք զբօսաշրջիկին մասին նոյն 

Տեսանկիւն

Սփիւռքահայերու Համար...

Սկիզբը Էջ 01
Նշուած է, որ միջանցքի բացումով 
վերջ պիտի դրուին Վրաստանի եւ 
Իրանի տարածքով տարանցման 
վրայ կիրառուող սահմանափակում-
ներուն:
Ըստ կայքի պնդումին՝ կը նախա-
տեսուի, որ այդ ուղին պիտի բացուի 
այս տարի, իսկ անոր շահագործումէն 
ետք՝ Հարաւային Կովկասի մէջ հնա-
րաւոր պիտի ըլլայ հիմք դնել տնտե-
սական համագործակցութեան:
Կրկին ընդգծուած է, որ «Զանգեզուրի 
միջանցք»-ը չինական «Մէկ գօտի, 

մէկ ճանապարհ» նախագիծի 
տեսանկիւնէն մեծ կարեւորութիւն 
ունի: Ըստ այդմ՝ երբ «միջանցք»-ը 
յանձնուի շահագործման, Ազրպէյ-
ճանի դիրքը, որ կը գտնուի 
Թուրքիոյ եւ Չինաստանի միջեւ, 
«Մէկ գօտի, մէկ ճանապարհ» 
նախագիծի տեսանկիւնէն պիտի 
ամրապնդուի, իսկ Զանգեզուրը 
կարեւոր այլընտրանքային ուղի 
կրնայ դառնալ «Մէկ գօտի, մէկ 
ճանապարհ» նախագիծին համար, 
որուն նշանակութիւնը ռուս-ուքրա-
նական պատերազմէն ետք մեծցած է:
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պատասխանատու տնօրէնն ու 
խմբագիրը եղած է մինչեւ կեանքին 
վերջը:
Ութունճեան նախագծերով՝ 
Փարիզի եւ Ֆրանսայի այլ քաղաք-
ներու մէջ, կառուցուած են շուրջ 
250 կառոյցներ: Ութուճեան հեղի-
նակակից է Փարիզի, Պորտոյի, 
Վերսայլի, Ռուանի կոյուղիի ջու-
րերու մաքրման կայաններուն, 
Պաղտատ եւ Պասրա քաղաքներուն 
յատակագծման նախագիծերու: 
Դասաւանդած է Փարիզի տարբեր 
բարձրագոյն դպրոցներու մէջ, 
զբաղած է գիտահետազօտական 
գործունէութեամբ: Հեղինակ է 
բազմաթիւ գիտական յօդուած-
ներու եւ «Հայաստանի 9—17-րդ 
դարերու յուշարձանները» (1967, 
ֆրանսերէն) գիրքին:
Անոր մասնակցութեամբ ու նախա-
գիծերով վերականգնուած են որոշ 
յուշարձաններու, որոնց շարքին՝ 
Երուսաղէմի մայրավանքի Սուրբ 
Յակոբ եկեղեցին: Ութուճեան 
Փարիզի ստորգետնեայ տնտե-
սութեան նախագիծին համար, 
համաշխարհային ցուցահանդէսին 
(Փարիզ 1937) արժանացած է «Մեծ 
պարգեւ» (Grand prix) մրցանակին։ 
Պարգեւատրուած է Ֆրանսայի 
«Պատուոյ լեգէոն»-ի շքանշանով: 
1957, 1958, 1959, 1961 եւ1964 թուա-
կաններուն Հայաստան այցելած է:

ԱԱԾ-ն կամ այլ պատկան մարմիններ քայլի մը ձեռնարկա՞ծ են, որուն 
գուցէ տեղեակ չենք: Ծիծեռնակաբերդն ու մեր սրբատեղիները պղծել 
փորձող թուրքերու մուտքը արգիլող կամ սահմանափակող օրէնքի 
առաջարկներ ունի՞ն:
Զ. Ամէն պարագային, առաջարկուածին մէջ խտրականութեան 
նշոյլներ չկա՞ն:
Վերջապէս, ո՜վ պատկան մարմիններ Հայաստանի, Աստուծոյ եւ մեր 
հայրենիքին սիրոյն իմ ալ առաջարկս է դադրեցնէք Հայրենիքին եւ 
Սփիւռքին մէջ կամայ, թէ ակամայ աւելի եւս սեպ խռող նմանօրինակ 
վերաբերմունքը ի սէր մեր հայրենիքին ու ժողովուրդին գոյատեւումին 
իր դիմագրաւած պատմական այս ամենադժուար հանգրուանին: 
Յետոյ ուշ պիտի ըլլայ:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
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Չորս տարի առաջ` երբ Հայաստան գացինք, կինս եւ ես, Նիկոլ Փաշինեան նոր 
ստանձնած էր վարչապետի պաշտօնը եւ քալելով կ՛երթար հրապարակի վրայ 
գտնուող իր պաշտօնատեղին։ Մարդիկ յոյսով լեցուած էին եւ անձկութեամբ 
կը սպասէին փայլուն ապագայի մը մօտալուտ ժամանման . . .
Այս տարի առիթը ընծայուեցաւ ինծի դարձեալ Հայաստան երթալու՝ մանչ 
զաւակիս հետ այս անգամ, եւ ականատես դարձայ նոյն մարդոց յուսահատ 
վիճակին, իրենց ապագային նկատմամբ։
Հակառակ անոր՝ տեսայ որ մարդիկ կ՛աշխա-
տէին, արձակուրդի կ՛երթային եւ ուրախ-
զուարթ կը շարունակէին իրենց առօրեան։ 
մէկ խօսքով՝ քաղաքական իրավիճակը 
չէր հետաքրքրէր զիրենք այլեւս եւ անոնք 
ընդունած կ՛երեւէին ըլլալ իրենց վիճակուած 
ճակատագիրը եւ հաշտուած՝ ներկայացուած 
իրականութեան հետ։ Առ այդ բայց՝ բոլորին 
տրամադրութիւնները բարձր էին ու կեանքը 
կը շարունակէր իր բնականոն ընթացքը։
Երբ վարորդներու հետ կը զրուցէինք տիրած 
քաղաքական իրավիճակին մասին, գրեթէ 
անոնց պատասխանը նոյն էր։ Այսինքն՝ իշխա-
նափոխութիւնը բան մը չփոխեց։ Մէկ խօսքով՝ 
Յակոբը գնաց եւ Թորոսը եկաւ։ Յետոյ ի՞նչ . . .
Երբ վարորդի մը հարցուցինք թէ ի՞նչ է 
կարծիքը Հալէպէն կամ Պէյրութէն եկող հայրենակիցներուն՝ որոնք ճաշա-
րաններ կը բանային։ Պատասխանեց թէ իրենք երախտապարտ են անոնց 
որովհետեւ անոնք ստեղծեցին մրցակցութիւն մը, որը տեղւոյն ճաշերու եւ 
սպասարկութեան մակարդակը բարձրացուց։

Երբ ուրիշ վարորդի մը հարցուցինք թէ ի՞նչ 
է կարծիքը Երեւան հաստատուող Ռուսերու 
մասին։ Ան պատասխանեց թէ անոնք Ռուսիոյ 
լաւագոյն խաւը կը ներկայացնեն եւ կ՛զբաղին 
գիտական թէ առեւտրական մարզերուն մէջ ու 
շատ գոհ են իրենցմէ։
Բայց մէկ բան շատ յստակ թուեցաւ մեզի որ 
զբօսաշրջիկները զգալի կերպով շատցած էին 
եւ անոնք կու գային աշխարհի չորս ծագերէն։ 
Իսկ հետաքրքրականը այն էր որ մեծ թիւով 
ոչ հայեր ալ կային այդ զբօսաշրջիկներու 
շարքերուն մէջ, որոնք կը գնահատէին հայրենի 
բնութեան տեսարժան վայրերը եւ մանաւանդ 
իրենց համար մատչելի եւ համադամ հայկական 
ճաշերը։

հայինն էր, որ վերջ դրաւ աշխարհակարգի ձեւաւորման անցումային 
երկար տասնամեակներուն, այսինքն՝ 1914-1944 շրջանին, ուրկէ ետք 
յառաջացաւ երկբեւեռ աշխարհակարգը երկրագունդին:
Արդ, արդեօ՞ք Ա. աշխարհամարտով թափ չէր առներ նոր աշխարհակարգի 
անցումային հանգրուանը (1914-18): Այդ տարիներուն մենք կորսնցուցինք 
Արեւմտահայաստանը եւ այնքան ուժ գտանք մեր մէջ ու կրցանք 
օգտագործել առիթը որ հռչակեցինք Հայաստանի Հանրապետութիւնը: 
Արդեօ՞ք յաջորդ հանգրուանը (1918-23) պէտք չէ նկատել անցումային 
երկրորդ հանգրուան, երբ քաղաքական քաշքշուքի նիւթ դարձան Կիլի-
կիան, Արեւմտահայաստանը, Նախիջեւանը, Ղարաբաղ-Արցախը...:
Հասկնալի է, անշուշտ որ ուրիշ շատ ազգերու եւ տարածքներու 
ճակատագիրը եւս քաշքշուքի նիւթ դարձաւ: Մենք այստեղ, մերի՛նը 
լուսարձակի տակ կ›առնենք:
Ամփոփելով, կարելի է հետեւցնել, թէ գէթ վերջին հարիւրամեակին, 
աշխարհակարգի ցնցումներուն հետեւանքով մենք հողային խնդիրներ 
կ›ունենանք եւ եթէ արթուն ենք, պատրաստ, ու գիտենք օգտուիլ 
պայմաններէն ապա մեր պապենական հողերուն մէկ մասը կը տարա-
զենք հայկական գերիշխանութեամբ:
Առակս զի՞նչ ցուցանէ՞:
Անցնի՛նք գործի:
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Քաղաքական Առակագրութիւն – 2

Ամերիկեան Բարքեր
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Արցախ եւ Աշխարհակարգ1

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

ՄՈՒՏՔ
Զարթօնքի 9 Յունիս 2022ի թիւին մէջ 
գրութեամբ մը խոստացայ քաղաքա-
կան առակագրութեամբ արտայայտել 
դիտարկումներս, որոնք ամէն օր կը 
ցցուին աչքիս:

ՆԻՒԹԻՍ ՄԻՋՈՒԿԸ
Պիտի ուզէի գրել մեզի հրամցուող 
կամ բարձրաձայնուող «խաղաղու-
թեան դարաշրջան»ին մասին: Պիտի 
ուզէի լուսարձակով առակագրել Թուր-
քիոյ Հանրապետութեան նախկին 
արտաքին գործոց նախարար Տաւուտ 
Չաւուշօղլուի «դրացիներուն հետ զերօ խնդիր» քաղաքականութեան, 
նաեւ՝ Թուրքիոյ անցեալ օր Իրաքի Տհոք շրջանը ռմբակոծելուն, իսկ 
Սուրիոյ հանդէպ ապահովութեան գօտի ստեղծելուն մասին: Այս եւ 
Թուրքիոյ այլ շահատակութիւններուն (աւելի ճիշտը՝ քաղաքական գործու-
նէութեան) տալով առակի տարազ, պիտի ուզէի այս զանոնք հրամցնել 
սիրելի, մտացի՛ ընթերցողներուս:
Բայց կը կարծեմ որ աւելի կարեւոր գրելիք ունիմ՝ ըստ նորագոյն 
դիտարկումներուս: Պիտի անդրադառնամ Արցախի տագնապին, պիտի 
միասին երթանք պատմական մօտիկ անցեալ, ապա հասնիլ Ա. եւ Բ. 
համաշխարհային պատերազմներուն, եւ այս բոլորը դիտել համաշխարհա-
յին քաղաքական համապատկերին վրայ, եւ առնչել մեր անելիքին:

ԱՐՑԱԽԸ ԵՐԷԿ, ԱՌՋԻ ՕՐ, ԱՅՍՕՐ ԵՒ ՎԱՂԸ
Միասին վերյիշենք 1988ի օրերը, երբ ծայր առած էր Սովետ Միութեան 
տարանջատումը, տապալիլ սկսած էր Վարշաւիոյ Ուխտը եւ ձեւաւորուիլ 
սկսած էր նոր աշխարհակարգը: Այդ տակնուվրայութեան օրերուն, այդ 
քաղաքական մեծ ու փոքր դոհուբոհին մէջ մենք քանի որ աւելի արթուն 
եւ պատրաստ էինք՝ կրցանք իրագործել Արցախի մեր երազանքը եւ 
հռչակել Արցախի Հանրապետութիւնը: Այլ խօսքով, Արցախի կարգավիճակը 
մենք փոխեցինք երբ աշխարհի կարգը կը փոխուէր երկբեւեռութենէ ուրիշ 
բանի:
Ի յայտ եկաւ որ աշխարհակարգի այդ փոփոխութիւնը վերջնական չէր, այլ՝ 
1980ականներու աւարտէն երկրագունդը եւ անոր քաղաքական կենցաղը 
‹պարզապէս’ անցումային հանգրուան մը կը մտնէին: Նոր աշխարհա-
կարգի մը, կամ հինը քանդելու վճռական քայլը առնուած էր այդ օրերուն: 
Եւ այդ օրերուն մենք կրցանք իրագործել Արցախի երազը:
Իսկ այսօր, արդեօ՞ք ձեւաւորուած է նոր աշխարհակարգը: 
Դժուար թէ գտնուին երկու բանական մարդիկ որոնք պնդեն թէ նոր 
աշխարհակարգը ձեւաւորուած է: Բայց շատ են այն բանական մարդիկը, 
որոնք կը հաւաստեն թէ կը շարունակենք գտնուիլ աշխարհակարգի 
անցումային շրջանին մէջ: Այլ խօսքով, աշխարհի նոր համակարգի 
ձեւաւորման գործընթացը ընթացքի մէջ է այսօր եւս: 
Հետեւաբար, կարելի է անցնող 30 տարիներու համաշխարհային քաղա-
քական ընթացքը բնութագրել իբրեւ աշխարհակարգի վերափոխման 
անցումային շրջան մը: Այդ շրջանին (1988-2022) մենք ականատես եղանք 
տաք ու պաղ տարիներու՝ Արեւելեան Եւրոպայի շարք մը երկիրներու 
(մանաւանդ Եուկոսլաւիոյ) պատերազմներուն, ապա նաեւ Արաբական 
Գարնան, որ աշուն բերաւ արաբ երկնակամարին: (Այստեղ կը թուեմ 
միայն երկուքը մեզի անմիջականօրէն մօտիկ տարածքներուն մէջ 
պատահածներէն):
Պատկերը աւելի ամբողջական դիտելու համար, պէտք է ուղղուիլ Ա. 
համաշխարհայինի սկիզբ եւ յաջորդող տարիները, գէթ 1914-1923 շրջանը, 
այսինքն մինչեւ Լոզանի Դաշնագիր, որով հանդարտեցաւ – գէթ ժամա-
նակաւորապէս - համաշխարհային իրավիճակը: Սակայն Բ. համաշխար-
1 Լոյս տեսած Զարթօնքի 9 Յունիս 2022ի թիւին մէջ:

Հեռուէն՝ Փոքր Մասիսը

Քասքատի ստորոտը

Տպաւորութիւններ՝ Հայաստանէն
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Մշակութային Արձագանգ

Զալցպուրկի Համալսարանը Արցախի Մշակութային-հոգեւոր Ժառանգութեան 
Ուսումնասիրութեան Համար Դրամաշնորհներ Սահմանած է

Աւստրիոյ Զալցպուրկի համալսա-
րանի քրիստոնէական արեւելքի 
ուսումնասիրութիւններու կեդրոնի 
հայագիտութեան բաժինը՝ բաժնի 
վարիչ, հայագէտ Ժասմին Տում-
Թրակուդի նախաձեռնութեամբ՝ 
կրթաթոշակներ սահմանած է 
Արցախի հոգեւոր-մշակութային 
ժառանգութիւնը ուսումնասիրող 
հետազօտողներու համար: Այս 
մասին կը յայտնէ ՀՀ Կրթու-
թեան, Գիտու-թեան Մշակոյթի եւ 
Մարմնակրթութեան նախարարու-
թիւնը։
2022-ի գարնան սկսող կրթաթո-
շակային նոր ծրագիրին նպատակն 
է խրախուսել երիտասարդ հետա-
զօտողները՝ ուսումնասիրելու 
Արցախի մշակոյթի եւ արուեստի 
պատմութեան վերաբերող թեմա-
ները՝ առանձնայատուկ շեշտադրե-
լով նիւթական եւ ոչ նիւթական 
մշակութային ժառանգութեան 
վերաբերող հարցերը։ Կրթաթոշակի 
առաւելագոյն գումարը 3000 եւրօ է: 
Դրամաշնորհի ծիրէն ներս հնարա-
ւոր է կազմակերպել նաեւ կարճա-

ժամկէտ կացութիւն Զալցպուրկի 
մէջ։
«Արցախի մշակութային հոգեւոր 
ժառանգութեան վրայ կեդրոնա-
ցած հայագիտական հետազօտու-
թիւններու դրամաշնորհներ»-ու 
դիմումներու ընդունման ժամկէտը 
սկսած է Յուլիս 1-ին, իսկ վերջնա-
ժամկէտը 2022-ի Հոկտեմբեր 1-ն է։
Հետազօտութիւններու շրջանակը 
կ՝ընդգրկէ հետեւեալ թեմաները.
• Հայագիտութեան ցանկացած 
բնագաւառ (լեզու, պատմութիւն, 
մշակոյթ, արուեստ, աստուածա-
բանութիւն, ազգագրութիւն, հնա-
գիտութիւն եւ այլն)՝ կեդրոնա-
նալով Արցախի մշակութային-
հոգեւոր ժառանգութեան վրայ եւ 
շեշտադրելով միջառարկայական 
մեթոտներն ու մօտեցումները: 
Յատկապէս ողջունելի են հայա-
գիտութեան հետեւեալ ուղղու-
թիւնները՝ ընդհանուր, պատմա-
կան եւ համեմատական լեզուաբա-
նութիւն, տարածքային լեզուաբա-
նութիւն, բարբառագիտութիւն, 
ազգագրութիւն, արուեստ եւ 

ճարտարապետութիւն, ձեռագիր 
ուսումնասիրութիւններ, հնագիտու-
թիւն, միջնադարեան պատմութիւն, 
վաղ ժամանակակից պատմութիւն, 
աստուածաբանութիւն, կրօնագի-
տութիւն եւ ոլորտին սերտօրէն 
կապուած այլ առարկաներ:
• Նախագիծերը պէտք է հիմնուած 
ըլլան հիմնարար հետազօտու-
թեան, արխիւային կամ դաշտային 
աշխատանքի, ինչպէս նաեւ արդի 
գիտական մօտեցումներու եւ 
տեսութիւններու վրայ:
• Նախագիծերը պէտք է ունենան 
յստակ արդիւնք՝ գիտական հրա-
պարակման տեսքով:
• Դիմումի լեզուն պէտք է ըլլայ 
անգլերէն: Ծրագրի արդիւնք(ներ)
ը նոյնպէս պէտք է գրուած ըլլան 
անգլերէն կամ ցանկացած 
արեւմտեան լեզուով: Նախագիծը 
ինքնին կրնայ ըլլալ հայերէն կամ 
այլ լեզուով (օրինակ՝ ռուսերէն, 
գերմաներէն, իտալերէն եւ այլն)։
Կրթաթոշակային ծրագիրին կրնան 
դիմել վերոյիշեալ առարկաներուն 
մինչեւ 35 տարեկան եւ արդէն իսկ 

գիտական ուսումնասիրութեան 
փորձ ունեցող շրջանաւարտները, 
մագիստրոսներն ու ասպիրանտ-
ները:
Անհրաժեշտ փաստաթուղթերու հետ 
պէտք է ներկայացնել նաեւ ծախսե-
րու բաշխման, ժամանակացոյցի, 
աշխատանքային ծրագիրի, ինչպէս 
նաեւ հետազօտութեան հայեցա-
կարգի վերաբերեալ տեղեկու-
թիւններ:
Պայմաններու եւ պահանջներու 
մասին յաւելեալ տեղեկութիւններու 
համար այցելել Հայագիտական 
ուսումնասիրութիւններու կեդրոնի 
գլխաւոր էջ:

«Զապէլ Եսայեան. Կեանքն ու Երկերը»՝ Սօսի Անթիքաճեանի Ծաւալուն Մենագրութիւնը
Գոհունակութեամբ վերահասու 
կ՚ըլլանք, թէ «Ինքլափ» հրատա-
րակչութիւնը բոլորովին վերջերս 
լոյս ընծայած է մեր արժէքաւոր 
մտաւորականներէն Սօսի Անթի-
քաճեանի գիրքը, որ կը կոչուի «Զապէլ 
Եսայեան. կեանքն ու երկերը»։
Պոլսոյ «Ժամանակ» օրաթերթի 
տեղեկութիւններով՝ յայտնի գրա-
կանագէտ Սօսի Անթիքաճեան ծաւա-
լուն մենագրութիւն մը պատրաստած 
է Զապէլ Եսայեանի մասին՝ որպէս 
արտասովոր կնոջ մը դիւցազնային 
ոդիսականը։ Հրատարակչութեան 
հիմնադրութեան 95-ամեակի յոբել-
ենական շրջանի արտադրանքին մաս 
կազմած է Սօսի Անթիքաճեանի այս 
նոր գիրքը, որու համար բծախնդիր 
հետազօտական աշխատանք մը 
տարուած է հեղինակին կողմէ։
Այս գիրքը Զապէլ Եսայեանի մասին 
պատրաստուած առաջին ծաւալուն 
մենագրութիւնը կը համարուի։ 
Անթիքաճեան մատնանշած է, որ 
արեւմտահայ գրականութեան 
տիտաններէն Զապէլ Եսայեան 
կեանքի ողջ տեւողութեան ձգտած 
է հասարակութեան մը, ուր դասա-
կարգային խտրականութիւնները 
պիտի բացառուէին։ Թէ՛ գիտական 
տուեալներով եւ թէ շատ յաջող 
ոճով մը Սօսի Անթիքաճեան 
գիրքին մէջ ներկայացուցած է, թէ 
մեծանուն գրողը միշտ հետամուտ 

եղած է մեծ իտէալներու եւ իր 
գրիչը միշտ օգտագործած է որպէս 
զէնք՝ անարդարութիւններու 
դէմ։ Մեր գրականութեան այս 
բացառիկ կերպարը դաւանած է 
հաւասարութեան եւ անհատական 
ազատութիւնները կենսագործելու 
առաջադրութեամբ շատ անգամ 
անտեսած է սեփական անվտանգու-
թիւնը։
Սօսի Անթիքաճեանի այս ուսումնա-
սիրութեան հիման վրայ ընթերցողը 
հնարաւորութիւն կ՚ունենայ խորա-
թափանց պատկերացնելու Զապէլ 
Եսայեանի երկերուն մէջ մատու-
ցուած կանանց հոգեբանական 
կացութիւնը՝ մանաւանդ անհա-
տական ազատութիւններու եւ 
աւանդական սպասումներու միջեւ 
յառաջացած հակասութիւնները։ 
Արդարեւ, Զապէլ Եսայեան համո-
զուած է, թէ իգական ու արական 
սեռերուն միջեւ հաւասարութիւնը 
երբեք կարելի պիտի չըլլայ՝ որքան 
ատեն, որ հասարակութեան բոլոր 
խաւերուն միջեւ հաւասարութիւն 
չհաստատուի։
Սօսի Անթիքաճեանի գիրքին մէջ 
Զապէլ Եսայեանը կը ներկայա-
ցուի այն գաղափարներով, որոնք 
անդրանցած են իր դարը, իր 
ապրած ու արտադրած ժամա-
նակաշրջանը։ Զապէլ Եսայեան 
այդ գաղափարներով եղած է 

արտասովոր կին մը, որ իսկապէս 
յեղափոխութիւն մը ստեղծած է։ 
Անթիքաճեանի մանրակրկիտ 
աշխատանքին շնորհիւ Զապէլ 
Եսայեանի կեանքը կը վերածուի 
դիւնազներգութեան մը։ Արդարեւ, 
ան յաջողած է ընթերցողին այնքան 
դիպուկ ձեւով ներկայացնել Զապէլ 
Եսայեանի կերպարը՝ պայքարի մէջ 
անցած արժանապատիւ ու հպարտ 
կեանքի մը բոլոր երեսակներով։
Սօսի Անթիքաճեանի այս գիրքը 
վստահաբար հետաքրքիր ընթեր-
ցողներու ուշադրութեան առարկայ 
դառնայ։
Հարկ է նշել, որ երկարամեայ 
ակադեմական գործունէութենէն 
վերջ, Սօսի Անթիքաճեան վերջին 
տարիներուն կ՚առանձնանայ նաեւ 
իր բեղուն արտադրութեամբ։ Քանի 
մը տարի առաջ «Իլեթիշիմ» հրա-
տարակչատունէն լոյս տեսած էին 
Սօսի Անթիքաճեանի ընտանեկան 
յուշերը, որոնք այնքան վարպետօրէն 
ու խորքայնութեամբ ներկայացուած 
էին, որ ամբողջ ժամանակաշրջանի 
մը վրայ լոյս սփռած «վաւերագրա-
կան յիշողութեան» մը վերածուած 
էին։ Այդ յաջող փորձէն վերջ, 
այժմ, Սօսի Անթիքաճեան արդէն 
երկրորդ գիրքով մը կը ներկայանայ 
ընթերցասէր հասարակութեան, 
որ իսկապէս յաւակնոտ գործ մըն 
է, սակայն, ան արդարացուցած է 

այս նախաձեռնութիւնը՝ գրակա-
նագէտի իր ծով պաշարով, նաեւ 
արմատներուն նկատմամբ զգայնու-
թիւններու դրսեւորումը առաջին 
հերթին հայ մշակոյթի անծայրածիր 
ովկիանոսին մէջ փնտռելու բարձր 
ընդունակութեամբ։
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Փոլիոմիելիթի Առաջին Պարագան 
ԱՄՆ-ու Մէջ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգ-
ներու մէջ արձանագրուած է 
փոլիոմիելիթի առաջին պարագան 
գրեթէ տասնամեակէ մը ի վեր: 
Հիւանդութիւնը պատահած է 
չպատուաստուած չափահաս երի-
տասարդի մը, որ երկիրը չէր ձգած 
վերջերս, գրած է USA Today-ը։
Դէպքը, որ ուղեկցուած է կաթուածի 
ախտանիշներով, բարձր զգօնու-
թեան վիճակի մատնած է Նիւ Եորքի 
Ռոքլենտ շրջանի հանրային առողջա-
պահութեան աշխատակիցները:
Ի՞նչ պէտք է գիտնալ փոլիոմիելիթի 
մասին.
Փոլիոմիելիթը Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներէն վերացուած էր 1979 
թուականին։ Այդ ժամանակէն ի վեր, 
երկրին մէջ փոլիոմիելիթի ոչ մէկ 
պարագայ արձանագրուած է։
Փոլիոմիելիթին բուժումը չկայ. 
պատուաստը միակ պաշտպա-
նութիւնն է:
Մասնագէտներու կարծիքով՝ փոլիո-
մելիթի դէմ պաշտպանութիւնը երկար 
տարիներ կը տեւէ։ Պատուաստի 
երեք չափաբաժինները 99էն 100 առ 
հարիւր արդիւնաւէտ կը նկատուին:
Աշխարհի մէջ կան երկու տեսակի 
փոլիոմիելիթի պատուաստ. Միացեալ 
Նահանգներու մէջ 2000 թուականէն 
ի վեր պատուաստը կրնայ կատա-
րուիլ միայն «անաքթիվացուած 
փոլիոժահրային» պատուաստի 
ներարկումով, եւ այդ պատուաստէն 
փոլիոմիելիթով վարակման վտանգ 

չկայ:
Բերանի փոլիոժահրի դէմ պատուաս-
տը տակաւին կ՛օգտագործուի շատ 
մը այլ երկիրներու մէջ: Անիկա 
տկար կենդանի ժահր կ՛ընդգրկէ, 
որ փոքրիկներուն կը տրուի բերանի 
խոռոչին մէջ կաթիլներու միջոցով։ 
Հազուագիւտ պարագաներուն, տկար 
ժահրը կրնայ վարակ փոխանցել:
Փոլիոմիելիթը կը յառաջանայ 
փոլիոմիելիթէն: Փոլիոժահրը կրնայ 
վարակել մարդոց՝ առանց որեւէ 
ախտանիշ յառաջացնելու։
Ամէնէն լուրջ ախտանիշը կաթուածն 
է, որ կը յառաջանայ իւրաքանչիւր 
200 վարակուած մարդոց մօտ մէկի 
պարագային: Անիկա հիմնականին 
մէջ կ՛ազդէ 5 տարեկանէն վար 
փոքրիկներու վրայ եւ կրնայ նոյնիսկ 
մահուան յանգեցնել:
Փոլիոժահրը խիստ վարակիչ է: 
Անիկա կը ներթափանցէ օրկանիզմ 
բերանի միջոցով. կ՛ապրի կոկորդին 
եւ աղիքներուն մէջ եւ յաճախ կը 
տարածուի սնունդի եւ ջուրի մէջ 
վարակուած մարդու կղանքի մանր 
մասնիկներու հետ շփման միջոցով:
Փոլիոմիելիթով վարակուած որոշ 
մարդոց մօտ տասնամեակներ 
անց կրնայ յետփոլիոմիելիթի 
համախտանիշ զարգանալ: Ատոր 
ախտանիշները մկանային թուլու-
թիւն եւ «աթրոֆիա» (ապաճում), 
յոգնածութիւն եւ յօդացաւ կը 
ներառեն։ Այս հիւանդութիւնը 
վարակիչ չէ։

«Լասսա» Տենդով Վարակումը 
Կանգնեցնելու Բանալին. Գիտնականներ

«Լասսա» տենդը կամ բարձր 
տաքութիւնը ժահրային հիւանդու-
թիւն է, որ յաճախ կը պատահի 
Արեւմտեան Ափրիկէի մէջ։ Ծանր 
պարագաներուն, ատկէ մահա-
ցութիւնը կը հասնի 15 առ հարիւրի, 
յղի կիներու մօտ՝ 90 առ հարիւրի, 
ողջ մնացած մարդոց քառորդին մօտ 
անիկա կը յառաջացնէ խլութիւն, իսկ 
պատուաստներ կամ հակաժահրա-
յին դեղեր «Լասսա» վիրուսի դէմ 
պարզապէս գոյութիւն չունին։
Նոր հետազօտութեան մէջ, որ 
հրապարակուած է Proceedings of 
the National Academy of Sciences 
ամսագրին մէջ, «Լա Ճոլա իմիւնա-
բանութեան» հիմնարկի եւ Scripps 
Research հետազօտական կեդրոնի 
գիտնականները ցոյց տուած են, 
թէ ինչպէս «քրիթիք»ականօրէն 
կարեւոր է «Լասսա» տենդի սպիտա-
կուցը, որ կը կոչուի «փոլիմերազա», 
կը կառավարէ վարակը՝ օգտագոր-
ծելով բջիջային սպիտակուցը մարդու 
օրկանիզմին մէջ։

Տէր հանդիսացող բջիջի 42 
սպիտակուցներէն, որ կը փոխգոր-
ծակցին «Լասսա փոլիմերազա»ի 
հետ, գիտնականները կեդրոնացած 
են մէկ թիրախի վրայ, որ յարմար 
է բուժման համար՝ GSPT1։ 
Հետազօտողները պարզած են, որ 
GSPT1-ը կապուած է «Լասսա» 
ժահրի «փոլիմերազա»ի հետ եւ 
կրնայ նպաստել «Լասսա» ժահրով 
վարակուելուն։
Հետազօտութեան ընթացքին, 
գիտնականները յայտնաբերած են 
դեղի թեկնածու՝ CC-90009 անունով, 
որ, ինչպէս ցոյց տրուած է, կը քայքայէ 
GSPT1 սպիտակուցը եւ ներկայիս 
«քլինիք»ական փորձարկումներ կը 
կատարուի որպէս քաղցկեղի դէմ 
«թերափի»։
Հետազօտողները նշած են, որ 
հաւանական է, որ այդ դեղը կրնայ 
օգտագործուիլ նաեւ որպէս երկա-
կի «թերափի» այն հիւանդներուն 
համար, որոնք վարակուած են 
«Էպոլա» տենդով։

Կապիկի Ծաղիկի Բռնկումը՝ Արտակարգ 
Իրավիճակ

Գիտնականները Կը Յայտնաբերեն 
Կապիկի Ծաղիկի Նոր Ախտանշաններ

Առողջապահութեան Համաշխար-
հային Կազմակերպութիւնը կապիկի 
ծաղիկի բռնկումը «կլոպըլ» արտա-
կարգ իրավիճակ յայտարարած է, 
հաղորդած է AP-ը։
Այդ կը նշանակէ, որ կապիկի 
ծաղիկի բռնկումը «արտակարգ 
իրադարձութիւն» է, որ կրնայ 
տարածուիլ շատ երկիրներու մէջ 
եւ կը պահանջէ համակարգուած 
«կլոպըլ» արձագանգ: Առողջապա-
հութեան Համաշխարհային Կազմա-
կերպութիւնը նախապէս արտա-
կարգ իրավիճակ յայտարարած 
է COVID-19 համավարակը, 2014 
թուականին Էպոլայի բռնկումը, 
իսկ 2016-ին Զիքա ժահրը։ Անցեալ 
ամիս ԱՀԿ-ի փորձագիտական կոմի-
տէն յայտարարած է, որ կապիկի 
ծաղիկի համաշխարհային բռնկումը 
տակաւին միջազգային արտակարգ 
իրավիճակ չէ, բայց կոմիտէն այս 

The New England Journal of Medicine 
ամսագրին մէջ հրապարակուած են 
շարք մը դէպքեր, որ դարձած են 
13 երկիրներու հետազօտողներու 
միջազգային համագործակցութեան 
արդիւնքը։ Հետազօտութիւնը ցոյց 
տուած է կապիկի ծաղիկի վարակի 
նոր «քլինիք»ական ախտանշաններ, 
որ կը դիւրացնէ ախտորոշումը 
ապագային եւ կ՛օգնէ դանդաղեցնելու 
վարակի տարածումը։
Ներկայիս ժահրի տարածումը 
խիստ ձեւով կ՛անդրադառնայ ոչ 
աւանդական կողմնորոշում ունեցող 
տղամարդոց վրայ. վարակուածներու 
98 առ հարիւրը կը պատկանի այդ 
խումբին։ Հետազօտողները ընդգծած 
են, որ ժահրը կրնայ փոխանցուիլ 
որեւէ սերտ ֆիզիքական շփումի 
ժամանակ՝ մեծ կաթիլներու, ինչպէս 
նաեւ՝ հագուստի եւ այլ մակերեսնե-
րու միջոցով։
Վարակուած մարդոցմէ շատեր 
ունեցած են ախտանշաններ, 
որ չեն ընդունուիր կապիկի 
ծաղիկի ժամանակակից բժշկա-
կան սահմանումներում։ Այդ 
ախտանշանները կը ներառեն 
սեռական օրկաններու եզակի 
ախտահարումները եւ բերանի 
խոռոչի կամ յետանցքի խոցը։ 
«Քլինիք»ական ախտանշանները 
նման են այն վարակներու 
ախտանշաններուն, որ կը 
փոխանցուին սեռական ճամբով եւ 
կրնան դիւրութեամբ յանգեցնել սխալ 
ախտորոշման։
Հետազօտողները նաեւ յայտնա-

բերած են, որ իւրաքանչիւր 10-րդ 
մարդ սեռական օրկաններու մաշկի 
ախտահարում ունեցած է, իսկ 15 առ 
հարիւրի մօտ եղած են ցաւեր «էյնըլ» 
ճեղքին մէջ եւ/կամ ճիշդ աղիքին 
մէջ։ Այս տարբեր դրսեւորումները 
կ՛ընդգծեն, որ կապիկի ծաղիկի 
վարակը կարելի է դիւրութեամբ 
շփոթել սովորական վարակներու 
հետ, որ կը փոխանցուին սեռային 
ճամբով, ինչպէս՝ «սիֆիլիս»ը կամ 
«հըրփըս»ը։
Գիտնականները կապիկի ծաղիկի 
ժահր յայտնաբերած են նաեւ 
սերմնահեղուկի նմուշներու մեծ 
մասին մէջ, որ վերցուած են այն 
մարդոցմէ, որոնք հիւանդացած 
են ծաղիկով։ Բայց այդ մէկը կրնայ 
պատահական ըլլալ, որովհետեւ 
յայտնի չէ, թէ արդե՞օք անիկա 
բաւական բարձր մակարդակով 
առկայ է, որպէսզի նպաստէ սեռա-
կան ճամբով փոխանցման, նշած 
են հետազօտութեան հեղինակները։

Afhil.com

շաբաթ հանդիպած է՝ իրավիճակը 
վերագնահատելու համար:
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 
Հիւանդութիւններու վերահսկման եւ 
կանխարգիլման կեդրոնի տուեալ-
ներուն համաձայն՝ մօտաւորապէս 
մայիսէն 74 երկիրներու մէջ 
արձանագրուած է կապիկի ծաղիկի 
աւելի քան 16 000 պարագայ: 
Մինչեւ օրս մահացութեան դէպքեր 
արձանագրուած են միայն Ափրիկէի 
մէջ, ուր ժահրի աւելի վարակիչ 
տարբերակը կը տարածուի հիմնա-
կանին մէջ Նայճիրիայի եւ Քոնկոյի 
մէջ:
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վիճաբանութեան եւ կռիւի առիթ չտրուի . . . Շատ տրամաբանական էր 
պատասխանը, չէ՞ք խորհիր!
Նոյն օրը, Գօշավանք այցելելէ ետք՝ մենք գացինք Պարզ լիճ։ Հոն՝ շատ հաճելի 
տեսարան մը պարզուեցաւ մեր աչքերուն առջեւ։ Զբօսաշրջիկներէն զատ 
կային Հայաստանցի հայեր որոնք եկած էին իրենց ընտանիքներով, վայելելու 
մեր հայրենի բնութեան ընծայած գեղեցիկ վայրերը։ Խրախուսիչ էր տեսնել 
երեխաները՝ որոնք կը վազվռտէին եւ իրենց ուրախ-զուարթ պոռչտուքներով, 
կը խլացնէին մեր ականջները։ Օրը Շաբաթ էր եւ մեր ժողովուրդը գիտէ 
շաբաթավերջը անցնել իրենց բնակարաններէն դուրս, բնութեան գեղատեսիլ 
վայրերուն մէջ՝ ուտելով, խմելով եւ իրենց զաւակները ուրախացնելով։
Պէտք է ըսել որ վերջին չորս տարուան մէջ, ճաշարանները կրկնապատկուած 
են եւ բոլորն ալ լեցուն են ոչ թէ միայն զբօսաշրջիկներով, այլ՝ տեղացի 
ժողովուրդով ալ, որը ուրախալի երեւոյթ մըն է։
Մենք ականատես դարձանք 
նաեւ երեւոյթի մը որ շատ գովելի 
է եւ օգտակար։ Արտասահմանէն 
հայեր իրենց զաւակներուն պսա-
կադրութիւններն ու մկրտու-
թիւնները կը կատարեն հայրենի 
երդիքին տակ։ Սա օգտակար 
է այն համոզումով որ շատ 
մը ազգականներ կը փութան 
Հայաստան, ներկայ գտնուելու 
իրենց մօտիկ բարեկամներու այդ 
արարողութիւններուն։ Որքան 
զբօսաշրջիկ երթայ Հայաստան, 
այդքան օտար դրամանիշ կը 
մտնէ մեր հայրենիքը, որմէ կ՛օգտուին պանդոկները, ճաշարանները եւ 
ինքնաշարժներու վարորդները, չէ՞ք խորհիր!
Ես պիտի ուզէի որ մեր հայրենակիցները իրենց արձակուրդներուն համար 
ընտրեն Հայաստանը, որուն միայն անպատեհութիւնը հեռաւորութիւնն է՝ 
սակայն մէկ օրուան հանգիստէն ետք, այդ ալ կը մոռցուի եւ այդ ճամբորդու-
թիւնը իրենց կ՛ընծայէ հաճելի եւ օգտակար փորձառութիւն մը։ Բարի 
ճանապարհ եւ բարի վալելում ձեր բոլորին։

Գիտէք անշուշտ որ պսակաձեւ ժահրի համաճարակին պատճառաւ, գրեթէ 
երկու տարիէ է վեր զբօսաշրջիկներուն թիւը զգալի կերպով նուազած էր։ 
Բայց այս տարի, մարդիկ կարծես բանտերէն փախած ըլլալու զգացումին 
գիտակցութեամբ՝ անտեսելով ամէն նախազգուշութիւն, ճամփորդական 
ցուպը ձեռքերնին առնելով՝ որոշած էին արձակուրդով ճամբորդելու ամէն տեղ։
Եւ ահա արձակուրդի այդ հաճելի վայրերէն 
մին հանդիսացած էր Հայաստանը` հայերու եւ 
ոչ հայերու համար անխտիր։ Երբ Ծաղկաձոր 
կ՛երթայինք, ճամբորդատար ինքնաշարժին մէջ 
կային 35 զբօսաշրջիկներ՝ որոնցմէ ակներեւ 
էին Ռուսերը, Հալէպէն եկած արաբ ընտանիք 
մը եւ Պելճիքայէն եկած երկու բարեկամներ։ 
Իսկ երբ ճոպանուղիով բարձրացանք մօտակայ 
բլուրը՝ հոն մենք հանդիպեցանք Տուպայէն 
եկած արաբներու եւ Հնդկաստանէն եկած 
զբօսաշրջիկներու։
Վերադարձի ճամբուն վրայ, Սեւանի ափին՝ 
ճաշարանի մը մէջ երբ հաւաքուած էինք ճաշի 
ճոխ սեղանին շուրջ, կարծես մէկ ընտանիքի մը 
անդամները ըլլայինք բոլորս։ Ռուս, Հայ, Արաբ 
կամ Պելճիքացի գոյութիւն չունէր հոն, այլ՝ 
զբօսաշրջիկներու խումբ մը, որոնք կը վայելէին հայրենի տեսարժան վայրի մը 
մը մէջ՝ մեզի հրամցուած համադամ աղանդերները, ճաշերն ու պտուղներէն 
նշանաւոր անուշահամ ծիրանն ու գեղատեսիլ կեռասը, ի միջի այլոց։
Ուրիշ օր մը՝ երբ Դիլիճան ու շրջակայ վայրերը կ՛երթայինք, Հաղարծինի 
եկեղեցիին մէջ մենք հանդիպեցանք պսակուող ամոլի մը։ Երբ զիրենք պսակող 
Հայր Սամուէլին հարցուցի թէ ուրկէ՞ էին անոնք, պատասխանեց թէ փեսան 
Նոյեմբերեանէն էր, իսկ հարսը՝ Վանաձորէն։ Զարմացած երբ հարց տուի թէ 
ինչու՞ հոս, պատասխանեց թէ անոնք ընտրած էին չէզոք վայր մը` որպէսզի 
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Սեւանի ափին
Արարատ քոնեակի գործարանին մէջ

Տպաւորութիւններ՝ Հայաստանէն

Որպէս Ազգ Ո՞ւր Կ՝երթանք, Աւելի Ճիշդ՝ Ո՞ւր Կը Տանին, 
Ո՞ւր Կ՝ուզենք Հասնիլ, Եւ՝ Ինչո՞ւ 

Որպէս Ազգ Ո՞ւր Կ՝երթանք...

Բոլոր միջոցներով տէր եղէ՛ք այն հիմնական
ինքնիշխանութեան, որ իւրաքանչիւր ազգ

ունի իր ինքնուրոյն մշակոյթի բերումով:
Պաշտպանեցէ՛ք ինչպէս ձեր աչքին բիբը՝

մարդկային մեծ ընտանիքի ապագայի համար:
Յովհաննէս-Պօղոս Բ, Հռոմի քահանայապետ

  
Հայերը, Հանրապետութիւն եւ սփիւռք(ներ), թաքնուածները եւ անոնք որոնք 
իրատեսական պահու մը կը յիշեն, որ «ծագումով հայ» են, եւ հետզհետէ 
նօսրացող յանձնառուները, զբօսաշրջային, զգացահայրենասիրական, 
բարեսիրական եւ պարտուողական կրաւորականութենէ դուրս գալով, հարց 
պէտք է տան իրենք իրենց, Հանրապետութեան եւ բազմակտոր սփիւռք(ներ)
ի ամէն բնոյթի ղեկավարութիւններուն. Ո՞ՒՐ Կ’ԵՐԹԱՆՔ, Ո՞ՒՐ ԿԸ ՏԱՆԻՆ, 
Ո՞ՒՐ Կ’ՈՒԶԵՆՔ ՀԱՍՆԻԼ ԵՒ՝ ԻՆՉՈ՞Ւ:
Հայ ազգը, մի՛շտ՝ ներսը եւ դուրսը, ինքնուրոյնութեան պահպանման եւ 
ինքնիշխանութեան հարց ունի: Երկու յղացքները անքակտելի են: Տարրական 
ազգային-քաղաքական գիտակցութիւն եւ իրատեսութիւն կ’ըսեն, որ անոնք 
անհետացման վտանգի ենթակայ են: Այսինքն, մշակոյթ-պատմութիւն եւ 
հայրենիքի ինքնիշխանութիւն ազգապահպան են, առանց անոնց կը մնան 
գաղթականններ, այս կամ այն ծագումը ունեցող արմատները կորսնցուցած 
թափառականներ, ազգերու զանազանութեան երանգապնակին մէջ անինքնու-
թիւն եւ մոռցուելու դատապարտուած արհամարուող փարիաներ:
ԺԹ. դարու ֆրանսացի գրող մեծ մտաւորական Էրնեստ Ռընանի մտածողու-
թեան եւ ուսուցման առանցքին գտնուած են ԱԶԳը եւ ազգային ըմբռնումը: 
Ըսած է, որ «Ազգի մը էութիւնը այն է, որ բոլոր անհատները ունենան շատ 
մը հասարակաց բաներ, եւ ամէնքը մոռցած ըլլան շատ մը բաներ»: Այսօր, 
երբ «ներսի եւ դուրսի հայ իրականութիւնը» կը դիտեմ, կ’ուզեմ հասկնալ, 

կողմնորոշուիլ, հետեւութեամբ Էրնեստ Ռընանի, ես ինծի հարց կու տամ, թէ 
հայ ազգի անհատները շատ մը ի՞նչ հասարակաց բաներ ունին եւ ի՞նչ շատ 
մը բաներ մոռցած պէտք է ըլլան:
Պէտք է միշտ խօսիլ միացնող հասարակացի մասին: Ան հայրենիքն է, քուրան՝ 
ուր ժողովուրդ մը ինքզինք իրականացուցած է, ինքզինք կերտած՝ որպէս 
ինքնուրոյնութիւն՝ մշակոյթ եւ ըմբռնում: Ինքնադրժումով, այլասերումով, 
անցեալը անգիտանալով, կարելի՞ է ազգ մնալ, ինքնութիւն պահել՝ հայրե-
նալքումով եւ հայրենիքի օտարումով, ըլլալ ազգ՝ առանց հայրենիքի: Հայաստա-
նի Ազգային Ժողովի նախագահ Ալէն Սիմոնեանի յայտարարութիւնը, ըստ որուն 
«Հայաստան տարածքային պահանջներ չունի իր հարեւանների հանդէպ», 
պատմութեան ուրացում է եւ իրաւունքէ կամայական հրաժարում: Ճշդում 
մըն ալ. հարեւաններու հանդէպ պահանջներ չեն ունենար, կամ, աւելի ճիշդ՝ 
կ’ունենան, հարեւաններէ:
Իսկ նոյն այդ հարեւանները միթէ՞ պարտք պէտք չէ համարեն, տարրական 
արդարութեան հետեւելով, վերադարձնելու բռնութեամբ գրաւուածը եւ 
յափշտակուածը: Անոնք նոյն հաշտուողական ոգիով, հետեւելով ճշմարտու-
թեան եւ արդարութեան, կ’ընե՞ն, ըրա՞ծ են երբեւիցէ, նման յայտարարու-
թիւններ: Առանց ստրկանալու մէկ ձեռքով ծափ զարնել կարելի՞ է:
Ալէն Սիմոնեանի սահմանած «տարածքները», որոնց համար կ’ըսէ թէ 
պահանջներ չունի, անհատական հողամասեր չեն, զորս կարելի ըլլայ լքել, 
վաճառել, անոնք հայոց հասարակաց հայրենիք են, սեփականութիւնը չեն 
իշխանութեան մը կամ իշխանաւորի մը: Ազգի եւ հայրենիքի առաջնորդութեան 
կոչուած ղեկավարը ո՛չ իրաւական եւ ո՛չ ալ բարոյական իրաւունք ունի նման 
անձնատուական յայտարարութիւն ընելու, ինք ծառայութեան կոչուած է, 
որ կը նշանակէ երաշխաւորը ըլլալ ազգի գոյութեան եւ ժառանգութեան: 
Ալէն Սիմոնեան աւելի լաւ պիտի ընէր, ազգի միութիւն ստեղծելու համար, 
եթէ խօսէր Էրնեստ Ռընանի շատ մը բաներ մոոնալու մասին, ինչպէս մեր 
շատ մը տարբերութիւնները, ժառանգուած-կուտակուած անհատական 
քէները եւ վրէժխնդրութիւնները՝ «սովետ»-էն եւ վերջին երեսուն տարիներու 
շահախնդրութիւններէն եւ եսերէն:
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Եւ անձրեւները
Բարալիկ,
Վճիտ,
Զնգուն մատներով,
Լեռնաշխարհն ի վար թափթփում էին
Մով մանուշակներ,
Որ փշուր- փշուր երկինքներ էին
Թափթփում էին թերթեր սպիտակ,
Ծիրանի թերթեր,
Որ լեռնաշխարհի քամիների հետ
Ձեռք-ձեռքի տուած,
Հրդեհում էին ճերմակ մրրիկներ
Եւ ծիրանագոյն փոթորիկների
Ծուէններ էին ծածանում օդում:

Վ. ԴԱՒԹԵԱՆ

ÎñÏ ԵñÏ Եñù Չñù ÐÝգ Ոõñբ Շբթ 

Որպէս Ազգ Ո՞ւր Կ՝երթանք...

Նոյն լքման քաղաքականութեան,- դոկտրինի,- ուղիղ 
գիծին վրայ, Հանրապետութեան իշխանութիւնները 
որոշած են Արցախէն մնացած հողակտորին վրայ 
բանակ չունենալ, այն տրամաբանութեամբ, որ 
ռուսական բանակ հոն է եւ կը պաշտպանէ: Այս 
ոչ այլ ինչ է քան հայրենիքի բեկորին հանդէպ 
պատասխանատուութենէ հրաժարում:
Քաղաքական, առեւտրական եւ մշակութային 
կազմակերպութիւնները, անոնց կեդրոնական 
մարմինները, երբեմն կ’անջատուին անմիջա-
կանութիւններէ, եւ կը փորձեն նախատեսել,- pro-
jection ընել,- տասը, քսան կամ յիսուն տարիներ ետք 
գալիքը պատկերացնել. բնակչութեան համրանք, 
տնտեսական զարգացում, նախանիւթերու աճ 
եւ սպառում, գիտական նուաճումներ: Այս ճիգը 
մարգարէութիւն ընել չէ, այլ առարկայական 
տուեալներու վրայ հիմնուած կանխատեսութիւն, որ 
իր կոչման արժանի ՂԵԿԸ ՎԱՐՈՂի իմաստութիւնը 
եւ պարտականութիւնը պիտի ըլլայ:
Հանրապետութիւն եւ սփիւռք(ներ), միասին կամ 
առանձին, իւրաքանչիւրը իր ներքին «ղեկա-
վարական» բաժանումներով, կ’ուսումնասիրե՞ն, 
ուսումնասիրա՞ծ են քառորդ կամ կէս դար 
ետք ազգի եւ հայրենիքի, հանրապետութեան 
եւ հայրենաբնակչութեան պատկերը, ինչպէ՞ս 
կարելի է գնահատել սփիւռք(ներ)ի հայկական 
համրանքը: Այս ընել միտքի մարզանք չէ, կը 
պահանջէ առարկայական տուեալներ, անոնց վրայ 
հիմնուած նախատեսութիւններ եւ ծրագիրներ: 
«Ղեկավարում»-ը յանպատրաստից խօսուած ճառ 
չէ, ոչ ալ պատահականօրէն աստ եւ անդ արտա-
յայտուած ինքնագոհութեան կարծիքներու գումար:
 Իրապէս ի՞նչ գիտենք յիշուող եւ կրկնուող «Հայ 
Ժողովուրդ»-ի ներկայի պատկերի մասին: Ինչ որ կը 
կարծենք գիտնալ առաւել կամ նուազ ենթակայա-
կան գնահատումներու սահմանին մէջ կը մնայ, 
այս պատճառով նոյն հարցերու մասին տարբեր 
կարծիքներ կ’արտայայտենք, անխուսափելիօրէն՝ 
ենթակայական: Եւ առարկայական հիմնաւո-
րումներու բացակայութեան, բոլոր կարծիքները 
նոյնարժէք են, հաւասարապէս ճիշդ եւ հաւա-
սարապէս սխալ: Այսինքն՝ անհեթեթ:
Պարզ հարցում մը. կ’ըսենք Սփիւռք: Ո՞վ կրնայ 
ըսել թէ Սփիւռք-հայութիւնը հինգ, տասը, քսան, 
թէ երեսուն միլիոն է, գուցէ՝ յիսուն: Նոյն հարցումը 
կրնանք ուղղել Հայաստանի հայ բնակչութեան 
մասին, նաեւ Հայաստանէն դուրս ապրող 
Հայաստանի քաղաքացիներուն մասին: Դեռ 
կարելի է խօսիլ Թուրքիոյ մէջ ապրող այսպէս 
կոչուած թաքնուած հայերու, եւ քայլ մըն ալ առաջ 
երթալով՝ պարտադրաբար ձուլուածներու մասին: 
Սփիւռքը վիրաւոր է նաեւ անով, որ ազգային 
ինքնութենէ վերջնականապէս հեռացած-հեռա-
ցողներու մասին թիւերով գնահատումներ չկան: 
Այս վերջիններու հարցը տեղ մը օրակարգ է՞, 
եղա՞ծ է, Հանրապետութիւն եւ Սփիւռք: Իրական 
տուեալներու վրայ չհիմնուած յուզական ճառերը 
ղեկավարում չեն, ճամբացոյց չեն:
Հռոմի լեհ քահանայապետը երբ կը խօսի եւ կ’ըսէ, 
որ «Բոլոր միջոցներով տէր եղէ՛ք այն հիմնական 
ինքնիշխանութեան, որ իւրաքանչիւր ազգ ունի իր 
ինքնուրոյն մշակոյթի բերումով, պաշտպանեցէ՛ք 
ինչպէս ձեր աչքին բիբը՝ մարդկային մեծ ընտանիքի 
ապագայի համար», գիտէ իր ժողովուրդի եւ իր 
հայրենիք՝ Լեհաստանի՝ պատմութիւնը, որուն 
ինքնիշխանութեան դէմ գործած էին իր դրացի 
կայսրութիւնները: Մեր ժողովուրդին համար 

անմիջական քաղաքական եւ գոյութենական 
օրակարգ պէտք է ըլլայ մշակոյթ-ինքնիշխանութիւն 
հիմնահարցը: Ղեկավարութիւնները, ներսը եւ 
դուրսը, ի՞նչ կ’ընեն այս ուղղութեամբ, ինչպիսի 
տուեալներու վրայ հիմնուելով, ի՞նչ ծրագրով, ի՞նչ 
միջոցներով, ի՞նչ հոգեբանութեամբ եւ հաւատքով:
Էրնեստ Ռընանի ուրիշ մէկ միտքը քաղաքա-
կան իմաստութեան կը վերաբերի: Կ’ըսէ. 
«Յառաջդիմութեան իրաւ մարդիկ անոնք են, 
որոնք որպէս մեկնակէտ ունին անցեալի հանդէպ 
խոր յարգանքը»: Իսկ ի՞նչ է այդ անցեալը որուն 
հանդէպ խոր յարգանք պէտք է որ ունենան մարդիկ, 
ղեկավարներ, յառաջադէմներ, անոնց հունով՝ նաեւ 
ընդհանրապէս մարդիկ, մեր պարագային՝ ազգի 
անդամները: Այդ անցեալը ինքնութիւն-մշակոյթ 
եւ հայրենիք է, ուր ազգի մէկութիւն ստեղծուած 
է սերունդներու համատեղ աշխատանքով: Ժողո-
վուրդի մը հայրենիքը սոսկ տարածք չէ, այս պէ՛տք 
է կրկնել, ինքնութիւն-հայրենիք է:
Ինչպէ՞ս պէտք է որակել հայրենիքէ հրաժարումը, 
անոր յանձնումի դրացիի կամ թշնամիի:
Ձեռք լուալ Արցախի դեռ չյանձնուած հողակտորէն, 
բռնագրաւուած Արեւմտահայաստանը եւ Արցախը 
համարել սոսկ տարածքներ եւ զանոնք գրաւած 
հարեւաններէն տարածքային պահանջներ 
չունենալ պատմաքաղաքական ծանրակշիռ 
պատասխանատու արտայայտութիւն է, անցեալի 
եւ իրաւունքի ուրացում, յարգանքի պակաս 
նախահայրերու հանդէպ, այսինքն՝ հաշտութիւն 
անինքնութիւն ապրելու նուաստութեան հետ:
Եզրակացնելու համար կը վերադառնամ Էրնեստ 
Ռընանի, որ ըսած է նաեւ, որ «Հայրենիք մը կը 
բաղկանայ մեռեալներէ, որոնք զայն հիմնած են 
ինչպէս նաեւ ապրողներէ, որ զայն կը շարունակեն»:
Ո՞ր եւ ինչպիսի հայրենիք պիտի շարունակենք եւ 
կտակենք յաջորդ սերունդներուն: Կամ, ինչպիսի՞ 
ազգ մը ըլլալու պիտի դատապարտենք գալիք 
սերունդները:
Լեհ քահանայապետին պատգամը կը լսե՞նք, որ 
ինքնիշխանութիւն պէտք է պահպանել «աչքի 
բիբի պէս», իսկ ինքնիշխանութիւնը կ’ենթադրէ 
նախնիներու եւ «աչքի բիբի պէս» կերտած 
հայրենիքը շարունակողներու հաւատարմութիւնը: 
Խորագրի հարցումները, Ո՞ՒՐ Կ’ԵՐԹԱՆՔ, ԱՒԵԼԻ 
ՃԻՇԴ՝ Ո՞ՒՐ ԿԸ ՏԱՆԻՆ, Ո՞ՒՐ Կ’ՈՒԶԵՆՔ ՀԱՍՆԻԼ, 
եւ՝ ԻՆՉՈ՞Ւ, կը մնան կախուած օդին մէջ:
Պէտք է արժանապատուութեան զգացումով 
մտածել այն մասին, թէ ի՞նչ պիտի ըլլայ ապագայ 
պատմաբանին վճիռը հայրենալքման եւ ազգային-
քաղաքական հարա-քիրիական հրաժարումնե-
րու, խուճապներու եւ հպարտութեան կորուստի 
հետեւանքներու մասին:
Հաշուետուութիւն պահանջող գիտակից պիտի 
մնա՞յ, պիտի ունենա՞նք, որպէսզի ներսը եւ դուրսը 
յայտնուի վերականգնումի յոյսը:
Ուրիշներէ պահանջ ունենալու համար մենք 
մեզմէ իրաւ պահանջներ ունենալու կամք պէտք 
է ունենանք:
Կանգնիլ Ախուրեանի ափին, դիտել Անին, եւ մտա-
ծել պահանջներու մասին:
Միտքով երթալ մինչեւ Վան, դիտել Աղթամարի 
գմբէթը, ողնայար շտկելով, խօսիլ իրաւունքի 
եւ պահանջի, յիշողութեան, հայրենիքի եւ 
ինքնիշխանութեան, պահանջ եւ իրաւունք 
հետապնդող շարունակութիւն ըլլալու կամ՝ 
փարիայի անինքնութեան մասին:
Խօսիլ, գրել, կողմնորոշուիլ եւ ի հարկին թերեւս 
պայքարիլ՝ որպէս արժանաւոր մարդ եւ ազգ մնալու 
համար՝ համամարդկային ներդաշնակութեան մէջ:



Հինգշաբթի 28.07.2022  08

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

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

Մարզական

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ԴՈԿՏ. ՆՈՒՊԱՐ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

ԱՄԵՆԱՄԵԱՅ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆ

Մտաւորական, լրագրող, հասարակական գործիչ 
եւ ՌԱԿ բազմաթիւ թերթերու շուրջ կէսդարեայ 
խմբագիր Դոկտոր Նուպար Պէրպէրեանի 2022 
թուականի մրցանակաբաշխութեան դիմելու 
մեկնարկը տրուած է:
Նուպար Պէրպէրեանի մրցանակը կը տրուի 
հայկական ծագում ունեցող ուսանողներուն, 
որոնք կը մասնագիտանան միջազգային իրա-
ւունքի կամ քաղաքագիտութեան մէջ: 
Մրցանակաբաշխութիւնը սահմանուած է մտաւորականի կտակին 
համաձայն, իսկ Պէրպէրեան կեանքէն հեռացած է 2016 թուականի 
Նոյեմբեր 23ին, 94 տարեկան հասակին:
Մրցանակաբաշխութեան մասնակցելու պայմաններն են՝ 
1) կրնան մասնակցիլ ուսումնական հաստատութիւններու՝ 
հայկական ծագում ունեցող ուսանողները, որոնք գլխաւորապէս 
մասնագիտացած են կամ միջազգային իրաւունքի, կամ քաղա-
քագիտութեան մէջ:
2) դիմորդը պէտք է ամբողջական դրոյքով ներգրաւուած ըլլայ 
աշխարհի հաւատարմագրուած քոլէճներու կամ համալսարաննե-
րու պաքալորէայի կամ ասպիրանթուրայի ծրագիրներով:
3) դիմորդը պէտք է ներկայացնէ ամբողջական տեղեկատուու-
թիւնը, որ սահմանուած է դիմումի ձեւով:
4) դիմորդը պէտք է ներկայացնէ քոլէճի գրագրի պատճէնը:
5) դիմորդը պէտք է ներկայացնէ դիմանկար:
6) դիմումնագիրը հնարաւոր է ստանալ Tcadirector@aol.com 
ելեկտրոնային փոստին գրուած նամակի միջոցով:
7) դիմորդները պէտք է դիմումները ներկայացնեն ելեկտրոնային 
տարբերակով՝ ուղարկելով Tcadirector@aol.com հասցէով: 
8) յայտերու ընդունման վերջնաժամկէտը 2022 Սեպտեմբեր 15-ն է:
9) հիմնադրամի կառավարիչները 2022 թ. Հոկտեմբերին կը 
քուէարկեն որակաւորուած յաղթողներու օգտին՝ հաշուի առնելով 
իւրաքանչիւր դիմումատուին ներկայացուցած դիմումը:
10) յաղթողը կամ յաղթողները կը ստանան իրենց մրցանակները 
2022 Նոյեմբերին:
11)յաղթողները իրաւասու չեն կրկին դիմել մրցանակի համար:

Ուոթըրթառւն, ԱՄՆ
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ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութ Կը Մնայ 
Լիբանանի Փինկ Փոնկի Հսկան

12-24 Յուլիս 2022-ին, Մոն լա Սալի 
մէջ կայացան Լիբանանի փինկ 
փոնկի Ա. դասակարգի եօթը տարբեր 
խաղաձեւերու ախոյեանութեան 
մրցումները: 

Լիբանանի փինկ փոնկի ֆետե-
րասիոնին կազմակերպութեամբ 
տեղի ունեցող մրցումները փայլուն 
յաղթանակներ ապահովեցին ՀԵԸ 
Անդրանիկ Պէյրութի կազմին: 

Արդարեւ, ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութ 
հասաւ բոլոր՝ եօթ մարզաձեւե-
րուն աւարտականին, եւ տիրա-
ցաւ աղջկանց՝ խմբային, աղջկանց՝ 
անհատական, տղոց՝ զոյգերու, 
աղջկանց՝ զոյգերու եւ խառն զոյգե-
րու ախոյեանութեան տիտղոսնե-
րուն: Ընդհանուր՝ հինգ տիտղոս: 
Տղոց՝ խմբային եւ տղոց անհատա-

կան մրցումներուն գրաւեց երկրորդ 
դիրքը: 
Ախոյեանութեան մասնակցեցան 12 
խումբեր:
Կ'արժէ նշել, որ ՀԵԸ Անդրանիկ 
Պէյրութ գրաւեց աղջկանց ախո-
յեանութեան գլխաւոր երեք դիրքերը:

Ախոյեանութեան մրցումներուն 
ընթացքին, ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրու-
թի Մարիանա Սահակեան, Լեթիսիա 
եւ Տալի Ազար քոյրեր աղջկանց 
եռեակը մնաց անգերազանցելի:
ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութի այս գնա-
հատելի արդիւնքները մեծապէս 
կը պարտի գլխաւոր մարզիչ Մելիք 
Թաուիլին, մարզչական կազմի 
ընդհանուր պատասխանատու եւ 
փինկ փոնկի ֆետերասիոնի անդամ 
Սահակ Պիտինեանին եւ բոլոր 
մարզիկներուն: 
Կրկին անգամ կը շնորհաւորենք 
ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութ փինկ 
փոնկի կազմը, անոր պատասխա-
նատուները, մաղթելով նորանոր 
յաջողութիւններ: 


