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Արձանագրութիւնները կը վերսկսին Սեպտեմբեր 6-ին Երկուշաբթիէն Ուրբաթ կ.ա. Ժամը 9:00 – 12:00

Արտադասարանային Բազմազան Ծրագիրներով 
Ժամանակակից Կրթութիւն Ջամբող Ուսումնարան

Յատկանշական Սակայն Ո՛չ Այնքան 
Անսպասելի Դէպք.

Քաղաքացին Գրաւած Է Դրամատուն Մը

Աւստրալիոյ Ազատական Կուսակցութիւնը 
Ճանչցած է Արցախի Հանրապետութեան 

Անկախութիւնը. Դաւիթ Բաբայեան

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Երբեք Մի Կորսնցնէք Հաւատքն ու 
Ինքնատիրապետումը. Արցախի Փրկութիւնը, 

Պիտի Կարենանք Իրականացնել. 
Դաւիթ Բաբայեան

2020-էն Ի Վեր 303 Անձ Հայաստանէն Դեռ 
Անյայտ Կորած Կը Համարուի. Կարմիր Խաչ

Նախորդ օր, առաւօտեան ժամերուն, քաղաքացի 
մը  ներխուժած է Համրա թաղամասին մէջ գտնուող 
«Ֆէտէրալ» դրամատուն:
Քաղաքացին, որ զինեալ էր, կը կոչուի՝ Պասէմ Ալ Շէյխ 
Հիւսէյն։ Ան դրամատան մուտքի դուռը փակելով պատանդ 
վերցուցած է ներսը գտնուող պաշտօնեաներ եւ այդ պահուն 
դրամատունէն ներս գործարք ընող այլ քաղաքացիներ:
Դէպքը յատկանշական է Լիբանանի տնտեսական տագնա-
պի կիզակէտին այն իմաստով, որ նշեալ քաղաքացին երբ 
բազմիցս պահանջած ու մերժուած դրամատան մէջ որպէս 
աւանդ ունեցած իր գումարը, ան դիմած է այս ծայրայեղ քայլին ստանալու 
իր գումարը:
Հիւսէյնի եղբայրը խօսելով լրատուական կայաններուն նշած է, որ իրենք 
ծանր դրութեան մատնուած են, եւ եղբայրը ստիպուած եղած է այս քայլին 
դիմելու կարողանալ բուժելու համար իրենց հայրը, որ ներկայ պահուն 
կը գտնուի հիւանդանոցի մէջ եւ բժշկական մարմիններ կը մերժեն անոր 
բուժումը ապահովել գումարի չգոյութեան պատճառով։
Ցաւալի իրավիճակ մըն է, որ կ՛ապրի Լիբանանը: Դէպքին վայրը գտնուող 
շատ մը քաղաքացիներ մերժելով հանդերձ բռնարարքին գաղափարը, 
զօրակցութիւն յայտնած են նշեալ երիտասարդին, ըմբռնելով իր արարքին 
դրդապատճառները, որ ընդհանուր երեւոյթ է:
Դէպքը իր լռումին հասած է բաւական ուշ, երբ ընթացք տրուած է երիտա-
սարդին, իր դրամէն որոշ գումար մը ստանալու: Ան գումարը փոխանցելով 
իր եղբօր, ինքզինք յանձնած է պատկան մարմիններուն:

Աշխարհը թեւակոխած է մերկ աշխարհաքաղաքականութեան դարաշրջան, 
ուր, դժբախտաբար, չափանիշները, սկզբունքները, բարոյականութիւնը 
մղուած են շատ վերջ։ Այս մասին Facebook-ի իր էջին վրայ գրած է Դաւիթ 
Բաբայեան։
«Ուստի, երբ կը խօսինք մեր ժողովուրդի իղձերուն, անոր երազանքներուն 
եւ ցանկութիւններուն մասին, միանգամայն ակնյայտ է, որ միջազգային 
իրաւունքի, մարդու իրաւունքներու եւ ազատութիւններու վրայ հիմնուած 
ցանկութիւնները, պահանջները, կարծիքները, դժբախտաբար, լաւագոյն 
պարագային ի գիտութիւն կ՝ընդունուին։
Այժմ մենք կանգնած ենք գոյաբանական բնոյթի սպառնալիքներու առջեւ, իսկ 
ատոր համար անհրաժեշտ է սառնասրտութիւն, մասնագիտական մօտեցում, 
հայրենասիրութիւն, աշխատանքի ճիշդ կազմակերպում, համբերութիւն եւ 
անսպառ աշխատունակութիւն։ Շատ կարեւոր է հնարաւորինս հեռու մնալ 
ամբողավարներէն, սադրիչներէն, սուտ հայրենասէրներէն, որոնք «ընկերային 
ցանցերու վրայ եւ լեզուակռիւներու ընթացքին կը կրծեն թշնամիներուն 
կոկորդը»։
Այս բոլորը, ներկայ պայմաններուն մէջ, կը հանդիսանան ժողովուրդի ու 
պետութեան փրկութեան երաշխիքը։
Սիրելի հայրենակիցներ, երբեք մի կորսնցնէք հաւատքն ու ինքնատիրա-
պետումը, երբեք։ Երբեք մի վստահիք ամբոխավարներուն, լաչառներուն եւ 
պատահական մարդոց: Լաչառնն ու բղաւողները երբեք իսկական հայրենա-
սէր չեն ըլլար, հասկցէք վերջապէս։ Ահա դժուարութիւնները յաղթահարելու 
առանցքային բաղադրիչները, որոնց շնորհիւ հնարաւոր կը դառնայ փրկել 
երկիրը նոյնիսկ պատմութեան ամենադժուար ժամանակաշրջաններուն։
Յառաջիկայ երկու-երեք տարիները շատ կարեւոր շրջան պիտի ըլլան: 
Իսկ եթէ ճիշդ մտածենք, հասկնանք, որ մեր ուժը խելքի, ազնւութեան ու 
պարկեշտութեան մէջ է, ուստի նուազագոյն ծրագիրը՝ Արցախի փրկութիւնը, 
պիտի կարենանք իրականացնել»։

Հակամարտութեան 2020-ի սրացման հետեւանքով՝ 303 անձ Հայաստանէն 
դեռ անյայտ կորած կը համարուի։ Նման տեղեկութիւն տարածած է Կարմիր 
խաչի միջազգային կոմիտէն (ԿԽՄԿ)` ամփոփելով ընթացիկ տարուան 
առաջին կիսամեակին ըրած աշխատանքը։

Օգոստոս 11-ին, Աւստրալիոյ Ազատական կուսակցութիւնը Նոր Հարաւային 
Ուելսի մէջ կայացած համաժողովին ընթացքին ճանչցած է Արցախի 
Հանրապետութեան անկախու-թիւնը եւ Թուրքիոյ կողմէ իրականացուած՝ 
հայերու, ասորիներու եւ յոյներու ցեղասպա-նութիւնները՝ դիմելով 
Աւստրալիոյ դաշնային կառավարութեան՝ նոյնպէս ճանչնալու Արցախի 
Հանրապետութեան անկախութիւնը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջին վրայ 
գրած է Արցախի ԱԳ նախարար Դաւիթ Բաբայեան:
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«Ձեր Աշխարհին Մէջ Ես Չկրցայ Ապրիլ, Իսկ Իմ Աշխարհիս Մէջ՝ Միայնակ Եմ»
Լէոնիտ Ենկիպարեան Ծննդեան 85-Ամեակ 

Ամերիկեան Բարքեր
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Էօժէն Տելաքրուա

Էօժէն Տելաքրուա (26 Ապրիլ 1798, 
Սէն Մորիս, Առաջին ֆրանսիական 
հանրապետութիւն - 13 Օգոստոս 
1863, Փարիզ, Ֆրանսական 
երկրորդ կայսրութիւն), 19-րդ դարու 
ֆրանսացի աշխարհահռչակ վիպա-
պաշտ նկարիչ եւ որմանկարիչ. կը 
սեպուի վիպապաշտութեան գլխաւոր 
ներկայացուցիչը։ 
Նկարած է կտաւի վրայ եւ հանրային 
յուշարձաններու պատերն ու 
ձեղունները կը զարդարէ։ Ձգած է 
նաեւ փորագրութեան ու վիմագրու-
թեան գործեր եւ հանդէսներու 
գրութիւններ։ Կարեւոր ներդրում 
ունեցած է տպաւորապաշտութեան 
զարգացման։ Աշխատանքները 
ներշնչուած են պատմական եղե-
լութիւններէ, մասնաւորաբար 
ֆրանսական եւ յունական յեղափո-
խութիւններէն, գրական երկերէ եւ 
Մարոք այցելութենէն։ 
1824 Փարիզի Սալոնի ցուցադրու-
թեան ընթացքին անոր տաղանդը կը 
նկատուի։ Յաջորդող տարիներուն 
ընթացքին արտադրած նկարները 
ներշնչուած են պատմական 
կամ գրական մանրավէպերէ եւ 
ժամանակակից եղելութիւններէ, 
օրինակ. «Ազատութիւնը ժողո-
վուրդը կ՛առաջնորդէ» 1830 եւ կամ 
Ալ-Մաղրիպ Al-Maghrib, Maghreb 
ճամբորդութենէն՝ «Ալճերիոյ կիներ, 

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

իրենց բնակարանին մէջ» Femmes 
d’Alger dans leur appartement 1833 
(այս նկարը նոյն տարին իսկ, Լուվրը 
թանգարանին սեփականութիւնը կը 
դառնայ)։ 
1850 թուականէն ետք, Տելաքրուան 
լուսանկարչութեամբ կը հետաքր-
քրուի։ «Արեւագրական Ընկե-
րութեան» հիմնադիրներէն 
է։ Կ՛աշխատի ապակիի վրայ 
տպագրութեամբ արուեստով՝ 
Cliché-verre։ 1854 Էօժէն Տիւռօ 
լուսանկարիչին կը պատուիրէ 
մերկ բնորդներու լուսանկարներու 
շարք մը։ Կ՛ուսումնասիրէ մարդա-
կազմութիւնը։ 
Այս փորձառութիւնը, զայն կը 
թոյլատրէ իրականացնել շարք 
մը գծագրութիւններ եւ լու-
սանկարչութեան արուեստը 
կ՛օգտագործէ իր նկարներուն 
մէջ։ Անոնք կը ցուցադրուին 1855 
Համաշխարհային Ցուցահանդէսին, 
ուր կը յաղթէ։ Զայն կը ներկայացնեն 
իբրեւ անձը, որ գիտէ դասականէն 
անդին անցնիլ եւ վերանորոգել 
նկարչութիւնը։
Նոյեմբեր 14, 1855 Համաշխարհա-յին 
Ցուցահանդէսէն կը պար-գեւատրուի 
ոսկեայ մետալով։
 

ԹՄՄ-ի Լուրեր

Թէքէեան Մշակութային Միութեան Հերթական 
Մրցանակի Դիմումներու Ժամկէտը Բացուած Է

Սիրելի ստեղծագործողներ, բաց մի ձգէք հայ մեծանուն բանաստեղծի 
անունը կրող մրցանակն ունենալու հնարաւորութիւնը։ 7 մրցանակ՝ 7 
անուանակարգի համար
• գրականութիւն,
• հայագիտութիւն,
• կերպարուեստ,
• թատերական արուեստ,
• լրագրութիւն,
• քանդակ,
• գեղարուեստական լուսանկարչութիւն
Մրցոյթին մասնակցիլ փափաքողները 2021 թուականին իրենց հեղի-
նակած աշխատանքները կրնան ներկայացնել 27 յուլիսէն մինչեւ 10 
սեպտեմբեր, Հայաստանի Թէքէեան մշակութային միութեան գրա-
սենեակ ամէն օր` բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերէն` ժամը 11:00-16:00-
ն (հասցէ` Երեւան, Խանճեան 50, 2-րդ յարկ, հեռ. ` 010 552 632, 010 
520 783):

Կարմիր խաչի միջազգային 
կոմիտէն չեզոք, անկողմնակալ ու 
անկախ կազմակերպութիւն է, որ 
մարդասիրական պաշտպանութիւն 
եւ աջակցութիւն կը տրամադրէ 
զինուած հակամարտութենէն եւ 
բռնութեան այլ իրավիճակներէ 
տուժած անձերու:
2022-ին կը լրանայ ԿԽՄԿ-ի՝ տարա-
ծաշրջանին մէջ ներկայութեան 
30-ամեակը: 1992-էն ի վեր ԿԽՄԿ-ն 
մարդասիրական գործունէութիւն 
կը ծաւալէ տարածաշրջանին մէջ՝ 
Ղարաբաղեան հակամարտութեան 
առնչութեամբ: Երեւանի եւ Պաքուի 
մէջ իր պատուիրակութիւններուն 
եւ Լեռնային Ղարաբաղի մէջ իր 
առաքելութեան միջոցով՝ ԿԽՄԿ 
կ՝աջակցի հակամարտութենէն 
տուժած անձերուն, կը բարձրացնէ 
միջազգային մարդասիրական 
իրաւունքի (ՄՄԻ) վերաբերեալ 
իրազեկման մակարդակը եւ առաջ 
կը տանի անոր կիրարկումը՝ գոր-
ծելով իբրեւ չեզոք միջնորդ հակա-
մարտութեան կողմերուն միջեւ:
Երեւանի մէջ մեր պատուիրակու-
թեան եւ Իջեւանի ու Գորիսի մէջ 
ենթապատուիրակութիւններուն 

միջոցով շարունակական աջակցու-
թիւն կը ցուցաբերենք Ղարաբա-
ղեան հակամարտութեան 2020-ի 
աշնան սրացման հետեւանքով 
տուժած անձերուն: Կը շարունա-
կենք իրագործել սահմանամերձ 
համայնքներու դիմակայութեան 
ամրապնդման ծրագրերը, ինչպէս 
նաեւ սերտօրէն համագործակցիլ 
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերու-
թեան (ՀԿԽԸ) հետ՝ հակամար-
տութեան սրացումէն տուժած քաղա-
քացիական բնակչութեան աջակցու-
թեան իրենց ծրագրերուն ծիրէն ներս:
Կը շարունակենք նաեւ զանգեր եւ 
այցեր ստանալ հակամարտութեան 
հետեւանքով անյայտ կորած անձե-
րու ընտանիքներէն, որուն իբրեւ 
արդիւնք հարիւրաւոր որոնման 
յայտեր արձանագրած ենք անյայտ 
կորած քաղաքացիական անձերու 
եւ զինուորականներու վերաբերեալ:
Բացի այդ, աճիւններու նոյնա-
կանացման գործընթացին ժամա-
նակ տրամադրած ենք արհեստա-
գիտական եւ նիւթական, նաեւ՝ 
դատաբժշկական փորձագիտական 
աջակցութիւն, որպէսզի աճիւնները 
հնարաւորինս շուտ փոխանցուին 
ընտանիքներուն:

2020-էն Ի Վեր 303 Անձ Հայաստանէն Դեռ Անյայտ 
Կորած Կը Համարուի. Կարմիր Խաչ

Լաչինի Միջանցքին Շուրջ Ստեղծուած Իրավիճակը 
Պէտք է Լուծուի Եռակողմ Յայտարարութեան 6-րդ 

Կէտի Հիման վրայ. ՌԴ ԱԳՆ
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Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին 
կապող Լաչինի միջանցքին շուրջ 
ստեղծուած իրավիճակը պէտք է 
լուծուի Ռուսիոյ, Հայաստանի եւ 
Ազրպէյճանի ղեկավարներու՝ 2020 
Նոյեմբեր 9-ի եռակողմ յայտարա-
րութեան 6-րդ կէտի հիման վրայ: 
Այս մասին ճեպազրոյցի ժամա-
նակ յայտարարած է Ռուսիոյ 
Դաշնութեան արտաքին գործերու 
նախարարութեան տեղեկատւու-
թեան եւ տպագրութեան բաժան-
մունքի փոխտնօրէն Իվան Նեչաեւը։
Նեչաեւը յիշեցուցած է, որ Օգոստոս 
4-ին ՌԴ ԱԳՆ-ն տարածած է յայտա-
րարութիւն՝ կապուած Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտութեան 
գօտիին վրայ իրավիճակի սրման 
հետ՝ երկու կողմերուն կոչ ընելով 
զսպուածութիւն ցուցաբերելու եւ 
պահպանելու հրադադարը։
«Կը վերահաստատենք բոլոր 
հարցերը լուծելու անհրաժեշտու-
թիւնը՝ համաձայն Ռուսիոյ, Հայաս-
տանի եւ Ազրպէյճանի ղեկավարնե-

րու 2020 Նոյեմբեր 9-ի, 2021 
Յունուար 11-ի եւ Նոյեմբեր 26-ի 
յայտարարութիւններուն: Ատիկա կը 
վերաբերի նաեւ Լաչինի միջանցքին, 
որուն շուրջ ստեղծուած իրավիճակը 
պէտք է լուծուի 2020 Նոյեմբեր 9-ի 
եռակողմ յայտարարութեան 6-րդ 
կէտի հիման վրայ, որ կը սահմանէ, 
որ կողմերուն համաձայնութեամբ 
յառաջիկայ երեք տարիներուն 
պիտի որոշուի Լաչինի միջանցքի 
երկայնքով երթեւեկութեան նոր 
երթուղիի կառուցման ծրագիր՝ ապա-
հովելով Լեռնային Ղարաբաղի եւ 
Հայաստանի միջեւ կապը, ռուսական 
խաղաղապահ զօրախումբի յետագայ 
վերաբաշխմամբ այս երթուղին 
պաշտպանելու համար»,- ըսած է 
Նեչաեւը:
Անոր խօսքով՝ բոլոր վերոնշեալ 
հարցերը, նաեւ՝ Լաչինի միջանցքի 
հարցը, խորհրդակցութիւններու 
առարկայ են՝ ազրպէյճանական 
ու հայկական կողմերը գոհացնող 
լուծումներ գտնելու նպատակով:

Միջազգային Èáõñ»ñ



Շաբաթ 13.08.2022

Շար. Էջ 07

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Օտար Բարքեր

Ռազմագիտական Նոր Հնարք մը . . .
Յոյն փիլիսոփայ Պղատոն՝ Քրիստոսէ առաջ 380 թուականին, իր "Հանրա-
պետութիւն" գիրքին մէջ հետեւեալը գրած է։ Necessity is the Mother of 
Invention, որ թարգմանի "Անհրաժեշտութիւնը՝ Գիւտարարութեան Մայրն է։"
Այսինքն՝ եթէ բանի մը պէտքը զգաս, կրնաս յայտնութիւն մը կատարել 
եւ այդպիսով գոհացում տալ քու կարիքիդ։ Խօսքս կ՛երթայ Ֆրանսական 
պետութեան հնարած մէկ գիւտին, որ շատ գործնական դուրս եկած է 
պայքարելու՝ արուեստական սաւառնակներու (drone) դէմ։
Գիտենք որ արուեստական այդ սաւառնակները՝ որոնք կը տնօրինուին 
անհատներու կողմէ, մեծ տաղտուկ կը յառաջացնեն՝ խանգարելով հանրային 
օդանաւերու թռիչքը, յատկապէս անոնց վերելքն ու վայրէջքը։
Իսկ վերջերս այդ սաւառնակները սկսան գործածուիլ պետութեանց կողմէ՝ 
պատերազմական գործողութիւններու ընթացքին։ Ուրեմն պէտք էր առաջքը 
առնել այդ քանդիչ պիտոյքներուն, որոնք պատճառ դարձած էին մարդկային 
անհամար եւ անմեղ զոհերու . . . 
Հետեւաբար, Ֆրանսայի հարաւը 
գտնուող Mont-de-Marsan ռազմա-
կան օդանաւային խարիսխի գիտնա-
կանները 2016-էն ի վեր սկսած են 
օգտագործել մարզուած արծիւներ, 
վար առնելու այդ սաւառնակները՝ 
առաջ որ անոնք հասնին իրենց նպա-
տակէտին! Այդ արծիւները (տես 
նկարը) կը կշռեն 11 pound եւ կը թռչին 
50 մղոն արագութեամբ։
Իսկ այդ մարզուած արծիւները անուանած են d'Artagnan, Athos, Porthos եւ 
Aramis, հետեւելով Ֆրանսացի հռչակաւոր հեղինակ Ալեքսանդր Տիւմայի 
"Երեք Հրացանակիրները" վէպի հերոսներուն։

յայտնապէս ի վնաս ամերիկացի ժողովուրդին: Երբ հանրապետականները 
մեծամասնութիւն կը կազմեն, անոնք կը խափանեն դեմոկրատներու կողմէ 
ներկայացուած որևէ ծրագիր: Պարագան նոյնն է դեմոկրատներուն: 
Այս բևեռածումը շատ աւելի ակնյայտ դարձաւ Օպամայի ութնամեայ 
պաշտօնավարութեան շրջանին եւ տակաւին կը շարունակուի շատ աւելի 
ծայրայեղ կերպով:
Միակ կէտը, որուն շուրջ երկու աւանդական կուսակցութիւնները միաքայլ 
կ՛ըթանան՝ արտաքին քաղաքականութիւնն է: 
Երկու կողմերն ալ կը փորձեն գերազանցել զիրար, Իսրայէլի պաշտպանու-
թեան ախոյան հանդիսանալով: Գործելաձեւի նմանութիւնը նոյնն է 
Չինաստանին ընդդէմ: Երկու կուսակցութիւնները հաւասարապէս վճռա-
կան են զսպելու Փեքինի տարածուող ազդեցութեան գօտիները: Իսկ ինչ 
կը վերաբերի Ռուսիոյ և անոր նախագահ Վլատիմիր Փութինին, երկու 
ճակատներն ալ կարծէք երդում առած են տապալելու ռուս նախագահը և 
կործանելու Ռուսիոյ տնտեսութիւնը, զայն դարձնելով երրորդ աշխարհի 
երկիր մը: 
Արդարև երկու կուսակցութիւններուն կողմէ ծայրայեղ այս արտաքին 
քաղաքականութեան վարքագիծը, որուն ճարտարապետութիւնը ստանձ-
նուած է Սպիտակ տան կողմէ, աւելի վնաս կը պատճառէ Ամերիկայի 
հեղինակութեան և շահերուն: Յատկապէս, ուքրանական պատերազմի 
հարցով Ուաշինկթընը իր մեկուսացումը ծածկելու համար՝ ինքզինք 
շրջապատուած է եւրոպական երկիրներով: Հարաւային Ամերիկան, Ափրիկէ, 
Միջին Արևելք և Ասիա – այս ցամաքամասներէն ու տարածաշրջանէն 
ոչ մէկ երկիր բարձրաղաղակ դիրքորոշում չէ արտայայտած ի նպաստ 
Ամերիկայի անոր առաջնորդութեամբ Քիեւին հայթայթուող անսահման և 
գերարդիական զինուորական սարքաւորումներուն: Նաև այս երկիրներէն 
որևէ մէկը փաստօրէն չքննադատեց Ռուսիոյ յարձակումը Ուքրանիոյ վրայ 
այլ ջատագովը հանդիսացան և կը շարունակեն հանդիսանալ տագնապին 
քաղաքական լուծում մը գտնելու փորձերուն: Լարախաղաց Թուրքիան 
նոյնիսկ, ՆԱԹՕ-ի անդամ ըլլալով հանդերձ ցայդ մերժած է Ռուսիոյ դէմ 
իրականացուող տնտեսական-քաղաքական պատժամիջոցներուն մաս 
կազմել:      
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Նամակ Ամերիկայէն – 25 - 

Ամերիկեան Բարքեր

Ամերիկան Ո՞ւր Կ՛երթայ

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Ամերիկայի նախագահական 
ընտրութիւնները տեղի պիտի 
ունենան 2024-ի Նոյեմբեր 

ամսուն: Այսուհանդերձ քաղաքա-
կան մեկնաբաններ և քաղաքական 
գործիչներ արդեն իսկ սկսած են 
իրենց կարծիքները արտայայտել ու 
թելադրութիւնները կատարել այս 
նիւթին շուրջ: 
Նիւ Եորք Թայմզի Յուլիս 14-ի 
թիւին մէջ, սիւնակագիր Տէյվիտ 
Պրուքս լուրջ վերլուծականով կ՛արտայայտուի երկու տարի ետք տեղի 
ունենալիք 6-րդ նախագահական ընտրութիւններուն: Ան կը մատնանշէ, թէ 
ամերիկացի ժողովուրդին միայն 13 առ հարիւրը կը հաւատայ, թէ երկիրը 
ճիշդ ուղղութեամբ կ՛ընթանայ: Ան կ՛աւելցնէ, թէ երկրին բնակչութեան սոսկ 
33 առ հարիւրը համամիտ է նախագահ Պայտընի գործունէութիւններուն: 
Աւելին, Ամերիկայի Ներկայացուցիչներու Տան շատ մը անդամները՝ 
մեծամասնութեամբ դեմոկրատ, սկսած են պնդել, թէ իր յառաջացեալ 
տարիքին բերումով, նախագահ Պայտընը պէտք է հրաժարի վերընտրութեան 
արշաւին մասնակցելէ: Նման անձինք կը յիշեցնեն, թէ նախագահը 81 
տարեկան հասակին ֆիզիքական կորովն ու մտային ճկունութիւնը պիտի 
չունենայ բուռն ընտրապայքարի մասնակցելու: 
Միացեալ Նահանգներու ներկայացուցիչները Տան երկու ազդեցիկ 
դեմոկրատ անդամներ՝ Ճերի Նետլըր և Քարոլին Մալոնի (որ ծանօթ է իր 
հայանպաստ դիրքորոշումներով) երկուքն ալ Նիւ Եորք քաղաքի զանազան 
ընտրաշրջանները ներկայացնող, խուսափողական պատասխաններ տուին 
վերջերս, երբ լրագրողներ հարց տուին, թէ պիտի պաշտպանե՞ն Պայտընի 
վերընտրութեան թեկնածութիւնը: Տիկին Մալոնին շեշտեց, թէ իր կարծիքով 
նախագահը իր թեկնածութիւնը պիտի չառաջարկէ: Նաև Քոնկրէսի այլ 
անդամներ չեն քաջալերեր Պայտընի վերընտրութեան համար առաջադրուե-
լիք թեկնածութիւնը: Դեմոկրատ յայտնի գործիչներ և անձնաւորութիւններ կը 
ձայնակցէին՝ պնդելով, թէ նախագահը իրագործած ըլլալով դեմոկրատական 
կուսակցութեան օրակարգի շատ մը կարևոր ծրագիրները յօգուտ ամերիկացի 
ժողովուրդին, պէտք է փառքով և պատուով հեռանայ Սպիտակ տունէն: 
Շատերը մտահոգ են այն իրողութեամբ, թէ ան եթէ վերընտրութեան իր 
թեկնածութիւնը դնէ, հանրապետականներուն հաւանական թեկնածուն՝ 
Տոնալտ Թրամփ, կրնայ զինք պարտութեան մատնել: 
Դեմոկրատ կուսակցութեան աւագանին լուրջ փնտռտուքի լծուած է 
երիտասարդ, տեսիլք ունեցող և քարիզմատիք /Քենետիի պատկերով/ 
քաղաքական դէմք մը գտնելու: Դժբախտաբար, սակայն քաղաքական 
հորիզոնին վրայ նման անձ մը յայտնաբերուած չէ տակաւին: Քաղաքական 
դէտեր այս ամլութեան պատճառը կը նկատեն Քլինթընները, որոնք իրենց 
քաղաքական անյագ փառասիրութեան պատճառով արմատախիլ ըրին 
որևէ մրցակցութիւն: 
Տեյվիտ Պրաքս կը գրէ, թէ ամերիկացի հասարակութիւնը սկսած է 
ստուար թիւով, տարուէ տարի, անտարբերութիւն ցոյց տալ երկու գլխաւոր 
կուսակցութիւններուն նկատմամբ: Ան, հիմնուած վիճակագրական նորագոյն 
տուեալներու վրայ կը մատնանշէ, որ ամերիկացի քուէարկողներուն 62 
առ հարիւրը ուժգին կերպով կը հաւատան երրորդ կուսակցութեան մը 
անհրաժեշտութեան մասին: Ժողովուրդը զզուած է ներկայ իրավիճակէն 
կը գրէ ան աւելցնելով, թէ ամերիկացիք համոզուած են, թէ ներկայ վարչա-
մեքենան չի բանիր: Երիտասարդ քուէարկողներուն գրեթէ կէսը, կը 
հաւաստիացնէ ան, թէ կը զգան, որ իրենց քուէները ոչ մէկ տարբերութիւն 
կ՛ընեն կառավարութեան գործելակերպին վրայ:
Իրերու այս դրութեան մէջ, հետեւաբար ինչպէ՞ս այպանել այն երկիրները, 
որոնց ղեկավարները միահեծան կը կառավարեն: Ինչո՞ւ պատրուակել, թէ 
այդ երկիրներուն մէջ ժողովրդավարութիւն գոյութեան չունի, որովհետև 
այդ երկիրներուն առաջնորդները՝ Ռուսիոյ Փութինը, Եգիպտոսի Սիսին և 
ուրիշները, հնազանդ չեն Ուաշինկթընի ցուցմունքներուն: 
Արդեն տասնամեակներէ ի վեր Ուաշինկթընի մէջ դեմոկրատներու և 
հանրապետականներու միջև համագործակցութիւնը կասեցուած է, 
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ՏԻԳՐԱՆ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆ
 ՀՀ վաստակաւոր ժուռնալիստ, գրող հրապարակախօս

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս Հասաւ Մինի Ֆութպոլի Լիբանանի 
Ախոյեանութեան Քառորդ Աւարտականին

Մարզական

ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի մինի 
ֆութպոլի կազմը հասաւ Լիբանանի 
ֆութպոլի Ա. դասակարգի ախոյեա-
նութեան քառորդ աւարտական 
փուլը: 
Առաջին փուլի մրցումներուն, 
չորս խմբակներու բաժնուած 
ախոյեանութեան մասնակից 16 
խումբերը (իւրաքանչիւրը՝ չորս 
խումբ) երթուդարձի դրութեամբ 
մրցեցան իրարու դէմ: ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիաս արձանագրեց 
հինգ յաղթանակ եւ կրեց մէկ պար-
տութիւն, ապահովելով քառորդ 
աւարտականի իր ուղեգիրը: Սակայն, 
կոլերու տարբերութեամբ գրաւեց 
իր խմբակին երկրորդ դիրքը: Չորս 

խմբակներէն գլխաւոր երկու դիրքե-
րը գրաւող կազմերը անցան քառորդ 
աւարտական: 
Քառորդ աւարտականին ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիասի մրցակիցը 
պիտի ըլլայ Ֆրենտզը: Երթի մրցումը 
տեղի պիտի ունենայ 8 Սեպտեմբե-
րին, ՀԵԸ Անդրանիկի սեփական 
մարզադաշտին մէջ: Կ’արժէ նշել, որ 
մրցումը ուղիղ հաղորդումով պիտի 
սփռուի հեռատեսիլի LBC-ի կայանէն:
 Խումբին գլխաւոր մարզիչն է Գօգօ 
Ալոզեանը, վարչական պատասխա-
նատուն՝ Ալեքս Առաքելեանը, ֆետե-
րասիոնին մէջ ներկայացուցիչը՝ 
Թոնի Ճունթոյեանը: 
Յաջողութիւն կը մաղթենք ՀԵԸ 

Անդրանիկի մարզչական կազմին, 
վարչական պատասխանատունե-

րուն եւ բոլոր մարզիկներուն: 

Համաշխարհային մրցոյթի գլխա-
ւոր մրցանակակիր, միջազգա-
յին մի շարք մրցոյթների առա-
ջին կարգի դափնեկիր, ոսկէ 
մետալակիր, «Տաղարան» հնա-
գոյն երաժշտութեան համոյթի 
մենակատար քանոնահարուհի 
Մարիաննա Գէորգեանին:
... Հանդիպեցինք պատահաբար: 
Աշխարհի մեծ բեմերում հրաշալի 
յաղթանակ էր գրանցել` հարիւր 
տասնհինգ երկրների մօտ չորս 
հազար մասնակիցներից առաջ 
անցնելով եւ գլխաւոր մրցանակը 
Հայաստան բերելով: Քորոնայի 
սարսափով ապրող երկրում դժուար, 
եթէ ոչ անհնար էր տաղանդաւոր 
ու փխրուն քանոնահարուհուն ըստ 
էութեան ներկայացնել` թէկուզ 
առաջին հերթին հէնց դա էր պէտք 
մարդկանց: Ցաւալիօրէն յաճախ 
մենք կորցնում ենք յատկապէս այդ 
պատճառով` չկարողանալով, գուցէ 
նաեւ չկամենալով բարձրաձայնել 
գլխաւորի մասին, ուրախանալ 
եւ ուրախացնել: Մինչդեռ լաւ 
երաժշտութիւնը` առաւել եւս աւելի 
քան հրաշալի ներկայացմամբ, հէնց 
այն կախարդական ու անտեսանելի 
բանալին է, որ բացում է հոգու եւ 
սրտի դռները, ուղեկցում յատկապէս 
լուսաւոր ու բարի այն մոլորակը, 
ուր մերժուելով մերժուած են 
տգիտութիւնն ու ընչաքաղցութիւնը, 
որտեղից մեզ այցի են գալիս թւում 
է` վաղուց մոռացուած ազդակները 

գեղեցիկի մասին, որ չհասկանալով, 
թէ այլեւս չընկալելով` թողել ենք մի 
տեղ` կէս ճանապարհին: Իսկ քանոնի 
նուրբ լարերի խորքում սիրտն ու 
հոգին ալեկոծող ի՜նչ գանձեր կան, 
որ մատների տակ արթնանում, ինչ-
որ պահից քեզ առնում են իրենց 
քաղցր օղակի մէջ ու պարուրում ողջ 
էութիւնդ:
Հէնց իմացար սոված էի, լի սեղանի 
համա եկայ, 
Քիզիդ խօսիլ էի ուզում` մոդըտ դամի 
համա եկայ,
Ասի, քիզիդ լուսացընիմ, ուրախ ժամի 
համա եկայ,

Մոռացիլ իմ...լաւ միտս չէ, թէ ինչ 
բանի համա եկայ:
Մտքում ծնուած մեղեդին անցել 
սրտով ու փոխանցուել է նուրբ 
լարերին: Եւ արդէն երեք հարիւր 
տարի ու մի բան էլ աւելի, մեծ 
սիրահար «Սայեաթ Նովայի» 
բառն ու մեղեդին նոյն ապրումի 
ու աստուածապարգեւ զգացմունքի 
թարգմանն է: Եւ ամէն անգամ, երբ 
մատների հպումից լարը շիկնում ու 
թրթռում է, յանկարծ պարզւում է, որ 
նա պարզապէս խօսում է կարկամած 
սրտի փոխարէն` փոխանցելով 
նուիրական այն բառը, որ այնպէս 
դժուար է արտաբերել, իսկ թէ 
բարձրաձայնեցիր` այլեւս ապրելու 
է ու ապրեցնի: ... Եւրոպական 
բեմում Կոմիտասի ունեցածը մի 
ծիրանափող էր սոսկ: Բիբլիական 
Արարատի պատկերը սրտում, ծոցից` 
ասես սրտից հանելով եւրոպացի 
հանդիսատեսին ոչինչ չասող 
գործիքը, նա շոյում էր թուացեալ 
անշունչ փայտի ողորկ իրանն, իսկ 
շուրթերը շշնջում էին այն բառերը, որ 
մեղեդու նուագակցութեամբ դարձել 
էին երգ. 
Կռունկ, ուստի՞ կու գաս, ծառայ եմ 
ձայնիդ...
Հայ պանդուխտի ու գեղջուկի խոհ 
ու ձգտումների թարգման երգերի 
խոնարհ նուիրեալը կը մտածէ՞ր 
արդեօք, որ հայոց ոստան Երեւանում 
տարիներ անց կը յառնի իր անուամբ 
մշակութային առինքնող մի կեդրոն, 
որտեղ զուլալ ու մաքրամաքուր կը 
հնչեն աստուածային մեղեդիներ: Եւ 
ունկնդրին դրանց փոխանցողը կը 
լինի երիտասարդ մի արուեստագէտ, 
ում նուրբ մատների տակ քանոն 
նուագարանի լարերն ուղղակի 
հրաշքներ են գործում: ... Դահլիճը 

քար լռութեան մէջ դեռ մեղեդու 
վերջին հնչիւնների հետ էր, դեռ 
սիրոյ անաւարտ մի պատմութիւն 
մեղեդուց պոկուել եւ հանդիսատեսի 
գլխավերեւում պտըտւում ու տեղը 
դեռ չէր գտնում: Լարերի միջոցով 
փոխանցուած այրող կարօտը 
ծաղկել եւ հեռու մի տեղ էր ասես 
շտապում: Ու՞ր: «Կախարդուած 
ծաղիկների» կանչով հասնելու 
կապոյտ տերեփուկին իջած ու ամուր 
փարուած զատիկի՞ն, դաշտերում 
սփռուած Մարիամածաղկի բոյլերի՞ն, 
որ իրենց սրտում քնքշօրէն կրում 
են այն միակ ու ամենակարեւոր 
տողը: Իսկ լեռներում ծնուած քամի-
ներից ու ծաղիկների իրիկնային 
սօսափից պիտի ծնուէր յատուկ 
Մարիաննա Գէորգեանի համար 
գրուած Տաղ Աստուածածնան» 
ու քանոնահարուհու մատների 
քնքուշ հպումի ներքոյ աղօթքի պէս 
բարձրանար դարերի պատմութիւնն 
ուսած եկեղեցու դեղին քարաքոսով 
պատուած պատերն ի վեր.
Ինչպէս լուսակաթ, արեգական շող,
Կաթում է քո մէջ խնկաբոյր զմուռս,
Մեզ համար շինուած չքնա՜ղ 
քաւարան,
Գեղեցկապաճոյճ եթերանման զար-
դակամարով, 
Ուր քառանկիւնի սեղանն է կանգնած,
Պսակազարդուած չորս հիւսակներով
Եւ հրաշքներով զարմանասքանչ:
... Յետոյ մէկէն պոռթկացին ծափերն 
ու բեմի առաջամասը մի քանի 
րոպէում ամբողջովին պատուեց 
ճերմակ ու կարմիր վարդերով: 
Հանդիսատեսի երախտագիտու-
թեան ու խոնարհումի անափ գնա-
հատանքի մէջ կախւել ու արթնացել 
էր անդարձ անցած օրերից մի 
պատառիկ: 
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Փոլիոմիելիթի Առաջին Պարագան 
ԱՄՆ-ու Մէջ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգնե-
րու մէջ արձանագրուած է փոլիո-
միելիթի 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 
զգօնութեան վիճակի մատնած է 
Նիւ Եորքի Ռոքլենտ շրջանի հան-
րային առողջապահութեան աշխա-
տակիցները:
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՝ փոլի-
ոմելիթի 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 
պատուաստը տակաւին կ՛օգտա-
գործուի 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 թուլութիւն 
եւ «աթրոֆիա» (ապաճում), յոգնա-
ծութիւն եւ յօդացաւ կը ներառեն։ Այս 
հիւանդութիւնը վարակիչ չէ։

Կապիկի Ծաղիկի Բռնկումը՝ 
Արտակարգ Իրավիճակ

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 տար-
ածուիլ շատ երկիրներու մէջ եւ կը 
պահանջէ համակարգուած «կլոպըլ» 
արձագանգ: Առողջապահութեան 
Համաշխարհային Կազմակերպու-
թիւնը նախապէս արտակարգ 
իրավիճակ յայտարարած է COVID-
19 համավարակը, 2014 թուականին 
Էպոլայի բռնկումը, իսկ 2016-
ին Զիքա ժահրը։ Անցեալ ամիս 
ԱՀԿ-ի փորձագիտական կոմիտէն 
յայտարարած է, որ կապիկի ծաղի-
կի համաշխարհային բռնկումը 
տակաւին միջազգային արտակարգ 
իրավիճակ չէ, բայց կոմիտէն այս 
շաբաթ հանդիպած է՝ իրավիճակը 
վերագնահատելու համար:

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 
Հիւանդութիւններու վերահսկման եւ 
կանխարգիլման կեդրոնի տուեալ-
ներուն համաձայն՝ մօտաւորապէս 
մայիսէն 74 երկիրներու մէջ արձա-
նագրուած 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:

Գիտնականները Կը Յայտնաբերեն 
Կապիկի Ծաղիկի Նոր Ախտանշաններ
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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 դանդաղեցնե-
լու 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 յայտնաբե-
րած 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։
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Իսկ մեղեդուց պոկուած եւ կապոյտ 
տերեփուկի թերթիկին զգուշօրէն 
հպուած զատիկը հեռուից եկած 
նամակաբեր էր ու կարեւոր ինչ-
որ բան էր ասես պատմում: 
Հաւանաբար այն աղջկայ մասին, որ 
յայտնուեց, ցոլաց ու թէկուզ անցաւ, 
բայց ապրում է երբեք չմոռացուող 
ամենակարեւոր երգում: 
ՆՇԵՆՈՒ ԲՈՅՐՈՎ ԼՈՅՍ ԱՂՋԻԿ
Արցունքներդ մաքրիր, աղջիկ, նշե-
նին արթնացել է, տե՜ս, 

Աչքերդ փոխ է առել ու ծաղկել` 
նայելով քեզ:
Ճերմակ ու վարդագոյն հագել, նարօտ 
է կապել դաշտերին, 
Նեկտարը մեղուին է տուել, թեր-
թիկները` քամու թեւերին: 
Մեղուն նեկտարը կը տանի, թեր-
թիկները կ՚ապրեն գրքերում, 
Մի տեղ կարօտներ կ՚այրուեն, յու-
շերը կ՚ապրեն մի սրտում: 
Զոըր ես դու այդպէս մորմոքում, 
նշենու բոյրով լոյս աղջիկ, 
Գարուն է, սէրն է ծաղկում, 
արցունքներդ մաքրիր,նուշ աղջիկ:



Շ³µ³Ã 13.08.2022

չափերն են 112,3 x 75,7 սմ մակերեսով, պազալթանման զանգուած մը, որ 
կը կշռէ մօտաւորապէս 760 քկ: 
Այս կոթողը (տեսնել ստորեւ), ինչպէս նկատելի 
է,շատ վիրաւոր է. անկէ անջատուած են 
բազմաթիւ կտորներ՝ իրենց ետին ձգելով 
ընդամէնը 14 տող մեհենագիր, 32 տող 
ռամկագիր (ամենաամբողջականը տողերու 
երկարութեան տեսակէտէ) եւ 54 տող յունագիր 
ոչ-ամբողջական հատուածներ:
Հակառակ այս բոլորին՝ ան կը հանդիսանար 
թանկագին գործիք մը, որուն ճիշդ օգտա-
գործումէն կախեալ էր ակնկալուած յաջո-
ղութիւնը: Որուն լծուեցան շատեր, եւ որոնց 
մէջ յատուկ յիշատակութեան արժանի դարձաւ 
Champollion-ը:
Անոր յունական շերտի թարգմանութիւնը տեղի 
ունեցաւ 1803-ին, իսկ եգիպտական շերտի գոհացուցիչ թարգմանութիւնը 
պիտի սպասէր 20 տարի եւս, եւ զայն կատարողը պիտի ըլլար նոյն ինքն 
Շամպոլիոնը՝ 1822-ին (ստորեւ նկարը):

Մինչ այդ Եգիպտոսի տարածքին գտնուեցան 
վերոնշեալ հրամանագրի նմանակին կտորտանք-
ները, ինչպէս նաեւ գտնուեցան այլ երկլեզուեան 
բնագրեր, որոնց բոլորին գիտական համբերատար 
օգտագործումով ծնունդ առաւ եգիպտագիտութիւնը:

* * * 
Շամպոլիոն, գերօժտուած մանուկ մըն էր, որ ծնած 
էր 1790-ին, Figeac, Lot` հարաւային Ֆրանսա: 
Եղբօրը քաջալերանքով եւ օժանդակութեամբ ան 
նուիրուեցաւ լեզուներու ուսումնասիրութեան: Անչա-
փահաս պատանի՝ արդէն կը խօսէր ու կը գրէր 

լատիներէն, հին յունարէն, եբրայերէն, արաբերէն եւ... ղպտերէն. այս վերջինը 
սորված էր ՝ դիւրացնելու համար վերծանումը հին եգիպտերէնի, որ իր բոլոր 
ճիգերուն կիզակէտն էր եւ որուն մէկ բարբառն էր ղպտերէնը: 

Անոր գիտելիքները կատարելագործելու համար՝ եղբայրը զինք կը տանի 
Փարիզ, ուր երկու տարի Collège de France-ի մէջ կը հետեւի լաւագոյն 
լեզուաբաններու դասերուն:
Եւ այնուհետեւ ան կը նուիրուի իր մեծ երազին՝ մեհենագրերու վերծա-
նումին:                    

Մեհենագրերու վերծանումը պիտի սկսէր 19-րդ դարու առաջին 
քառորդին:
Այդ սխրանքին ետին կանգնած էր Jean-François Champollion-ը, որ 

իր կարգին կը կանգնէր Ռոզեթեան կոչուած քարին վրայ, իսկ սա իր ետին 
ունէր... Napoléon Bonaparte-ը:
Այսպէս, ամէն բան սկսաւ... Նապոլէոնով:

* * *
Որ 19 մայիս 1798-ին Ֆրանսայի Թուլոն նաւահանգիստէն ճամբայ կ’ելլէր 
հսկայական նաւախումբով մը, որ կը փոխադրէր 40.000 ցամաքային 
զինուոր,− ճիշդ Աղեքսանդր մեծի ունեցածին չափ,− եւ 10.000 նաւազներ: 
Այս աննախընթաց արշաւին կը միանային նորանոր նաւեր ֆրանսական այլ 
նաւահանգիստներէ՝ կազմելու համար 400 միաւորէ աւելի հաշուող ահռելի 
նաւատորմիղ մը, որուն առաքելութիւնը պիտի ըլլար գրաւել Եգիպտոսը՝ 
փակելու համար Հնդկաստանի ճամբան անգլիացիներուն առջեւ:
Այդ բանակին կ’ընկերանային շուրջ 300 պատմաբաններ, ճարտարապետներ, 
նկարիչներ, բժիշկներ, լեզուաբաններ, ինչպէս նաեւ գիտութեան ու արուեստի 
այլ ներկայացուցիչներ:
Մայիսի 19-ին անոնք կը գրաւեն Մալտա կղզին եւ այնտեղ կը հաստատեն նոր 
վարչակազմ մը, իսկ յուլիսի 1-ին ոտք կը դնեն Աղեքսանդրիոյ նաւահանգիստը: 
Այդ կեցութիւնը պիտի տեւէր մինչեւ 1801: 

Հազիւ ոտք դրած եգիպտական հողի վրայ՝ ֆրանսացիներու առաջին գործը 
եղաւ Աղեքսանդրիոյ ափին կառուցել արդիական նաւահանգիստ մը, եւ առ 
այս բանուորները սկսան քար կրել դէպի ծովափը: Ձեռք բերուած քարերէն 
մէկը ունէր արտասովոր կառոյց մը. անոր մէկ կողմը բոլորովին ողորկ էր եւ 
կը կրէր անծանօթ արձանագրութիւններ, ուր յստակօրէն կը զանազանուէին 
երեք տարբեր ոճեր: Դժուար չեղաւ հաստատել, որ ստորին շերտը հին յունա-
րէն էր, իսկ այնտեղ ներկայ լեզուաբանները միւս երկու շերտերուն մէջ իսկոյն 
ճանչցան եգիպտական գիրերու երկու տարբերակներ՝ բուն մեհենագրերը 
(hyéroglyphes) եւ աւելի ուշ ժողովրդականացած բոլորգիր տարբերակը, որ 
օրին յոյները կոչած էին demotika, այինքն՝ ժողովրդագիր կամ ռամկագիր 
(demos = ժողովուրդ, ռամիկ):
Արշաւախումբը եւ առաջինը Նապոլէոն ինք խոր յուզումով կ’անդրադառնա-
յին, թէ դէմ-յանդիման կը գտնուէին պատմական աննախադէպ գտածոյի մը: 
Քարին գտնուած վայրը կը կոչուէր Rachid, եւ քարն ալ ֆրանսական բերնի 
մէջ աղաւաղուելով կոչուեցաւ Rosetta կամ Pierre Rosetta, այսինքն՝ 
Ռոզեթեան քար:
Նկարիչները իսկոյն գործի անցան եւ թուղթի վրայ ընդօրինակեցին ու 
բազմագրեցին քարին արձանագրութիւն(ներ)ը: Եւ... բարեբախտաբար:
Քանի քիչ անց վրայ հասաւ անգլիացի ծովակալ Նելսոնը, մեծ վնաս հասցուց 
ֆրանսական նաւատորմիղին, իւրացուց ֆրանսացիներու ձեռքբերումները, 
որոնց կարգին... Ռոզեթեան քարը, որ այնուհետեւ սեփականութիւնը դարձաւ 
Բրիտանական թանգարանին, Լոնտոն, ուր եւ կը մնայ ան մինչեւ այսօր:
Այս արշաւանքին մնացեալ հանգամանքները չեն մտներ մեր սերտողութեան 
մէջ. փափաքողները կրնան դիմել համացանցին, ուր ան պատմուած է 
մանրամասնօրէն:

* * *
Արձանագրութեան բովանդակութիւնը մասնաւոր հետաքրքրութիւն չի 
ներկայացներ. ան հրամանագիր մըն է, որ հրապարակուած է 196-ին (Քա.) 
օրուան յոյն փարաւոնին՝ Պտղոմէոս (Ptolémé-Ptolmis) Ե.-ի կողմէ: Քարին 
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Եգիպտականք (2)

Բուրգերուն դիմաց

   Նապոլէոն Եգիպտոսի մէջ. առաջին բախումները

«Օրերս Արցախի Հանրապետութեան նկատմամբ Ազրպէյճանի յարձա-
կողական քաղաքականութիւնը դատապարտող յայտարարութեամբ հանդէս 
եկած է նաեւ Աւստրալիոյ Նոր Հարաւային Ուելս նահանգի խորհրդարանի 
հայ-աւստրալիական բարեկամութեան խումբը։
Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Աւստրալիոյ Ազատական կուսակցութեան 
եւ Նոր Հարաւային Ուելս նահանգի խորհրդարանի հայ-աւստրալիական 
բարեկամութեան խումբին նման նախաձեռնութիւններու համար։ Ասիկա 
քաղաքական եւ բարոյական կարեւոր աջակցութիւն է Արցախի ժողովուրդին 
եւ մարդասիրութեան ու բարեկամութեան օրինակելի դրսեւորում։
Շնորհակալութիւն կը յայտնենք նաեւ աւստրալահայ համայնքին՝ Արցա-
խին մշտապէս աջակցելու համար։ Աւստրալահայ համայնքը մեր Սփիւռքի 
ամենակազմակերպուած օճախներէն մէկն է, որ մշտապէս ներգրաւուած 
է համահայկական հարցերու լուծման եւ մեր ազգային շահերու պաշտպա-
նութեան գործին»,- գրած է ան:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Աւստրալիոյ Ազատական Կուսակցութիւնը...
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ԲԱՆ àՒ ԳԻՐ

ՌԱՖԱՅԷԼ ՊԱՊԱՅԵԱՆ
(1927 – 1998)

«Երգ»

ՄՇԱԿàՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑàÚՑ

112022
ՕԳàՍîàՍ

Ինչ Որ Լաւ Է

Ինչ որ լաւ է՝ վառւում է ու վառում,
Ինչ որ լաւ է՝ միշտ վառ կմնա.
Այս արև, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառուի՛ր ու գնա՛։
Մոխրացի՛ր արևի հրում,
Արևից թող ոչինչ չմնա,–
Այս արև, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառուի՛ր ու գնա՛։

ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

ÎñÏ ԵñÏ Եñù Չñù ÐÝգ Ոõñբ Շբթ 

Հետաքրքրական է գիտնալ որ արծիւներուն 
մագիլները՝ սաւառնակի շեղբերէն (blades) 
պաշտպանելու համար, գործածած են ձեռնոցներ՝ 
որոնք պատրաստուած են կաշիէ եւ արուեստա-
կան մանրաթելէ։
Ես հարց պիտի տայի, թէ ինքզինքնին որպէս 
Հայերուն "պաշտպան"ը ներկայացնող Ֆրանսա-
ցիները ինչո՞ւ այդ արծիւները չղրկեցին Արցախ` 44 
օրուան պատերազմի ընթացքին, որպէսզի աւելի 
նուազ մարդկային զոհ տայինք. . . Դժբախտաբար 
մենք բարեկամ չենք ունեցած երբեք եւ ոչ ալ պիտի 
ունենանք ու վերջ!

Վազքի Նոր Մրցանիշ մը . . .
Մարաթոնի վազքը 26 մղոն է։ Հետաքրքրական 
է գիտնալ որ ամէն տարի բազմաթիւ Մարաթոնի 
վազքեր տեղի կ՛ունենան ամերիկայի տարածքին, 
սակայն անոնցմէ ամենանշանաւորը Պոսթոնի 
մարաթոնն է՝ որ տեղի կ՛ունենայ Ապրիլ ամսուան 
երրորդ Երկուշաբթի օրը։
Եթէ չէք յիշեր, թարմացնեմ ձեր յիշողութիւնը։ 
2013-ի Պոսթոնի Մարաթոնի վազքի ընթացքին 
էր որ մի քանի ռումբեր պայթեցան, որուն որպէս 
հետեւանք զոհ գացին երեք անձեր եւ 280 այլ 
անձեր ալ վիրաւորուեցան։ Պոսթոնի Մարաթոնի 
վազքը սկսած է 1897 տարուան Ապրիլին։
Այս հակիրճ ներածականէն ետք, հիմա անցնինք 
մեր բուն նիւթին։ Մարաթոնի վազքի այս նոր 
մրցանիշը հաստատուած է այս տարուան Ապրի-

լին, Այտահօ նահանգի Իկըլ քաղաքին մէջ՝ յանձինս 
Չէտ Քէմփըլի։
Չէտ՝ իր չորս տարեկան հինգորեակները կառքի 
մէջ դրած (տես նկարը) կը մասնակցի Մարաթոնի 
կէս վազքին, այսինքն՝ 13 մղոն։ Բայց ինչո՞ւ կը 
շահի մրցանակ, որովհետեւ իր երկու ժամ եւ 
19 վայրկեանը կը հանդիսանայ մրցանիշ՝ որը 
կ՛արձանագրուի Guiness World of Records-ի մէջ։
Հոս տեղին է յիշել որ Չէտ եւ իր կողակիցը Էյմի՝ 
հինգորեակներէն առաջ արդեն ունէին երկու այլ 
զաւակներ։ Իսկ Չէտ իր յաղթանակին մասնակից 
կը դարձնէ իր կողակիցը, որը հասկնալիօրէն 
դժուարին ծննդաբերութիւն մը ունեցած է եւ միշտ 
նեցուկ կանգնած է իրեն՝ իր այս նախաձեռնու-
թեան մէջ։ 
Երբ Չէտի հարցուցած են թէ ան նորէն պիտի 
մասնակցի՞ Մարաթոնի վազքին, ան պատասխա-
նած է թէ ոչ։ Սակայն կողակիցը կ՛ըսէ թէ Չէտ 
կրնայ իր միտքը փոխել եւ մասնակցիլ նորէն։
Բայց Չէտի համար ամենակարեւորը այն է թէ 
իր զաւակները շատ գոհ մնացած են եւ վազքի 
ընթացքին միշտ իրենց ձեռքերը թափահարած 
են ամբոխին, կարծես հռչակաւոր մարդիկ ըլլային 
անոնք! 

 

Օտար Բարքեր
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Առաջին անգամ ո՞վ ու ե՞րբ ըսաւ կը դժուարա-
նամ յիշելու։ Հաւանաբար քաղաքական 
գործիչ մըն էր, թերեւս ալ նախագահ 

Էրտողան, որ մեծ ինքնավստահութեամբ կը յայ-
տարարէր «Թուրքիա Պանանի Հանրապետութիւն 
չէ»։
Երկրորդ մը լսելու կարիքը չկար, այդքանը 
բաւարար էր որ գուշակէինք թէ Թուրքիա դիւրաւ 
վերածուած է Պանանի Հանրապետութեան։
20 տարուայ փորձառութիւնով գիտենք, Արդա-
րութիւն եւ Զարգացում Կուսակցութեան 
վերնախաւէն հնչած իւրաքանչիւր պատգամ 
իսկոյն եւ աւելի յաճախակիօրէն նաեւ աւելի 
բարձրաձայն կը կրկնուի աւելի ստոր պաշտօն 
զբաղեցնող կուսակցականներու բերնէն։ Այդպէս 
եղած էր թէ Ահմետ Տաւութօղլուի եւ թէ Պինալի 
Եըլտըրըմի վարչապետութեան շրջանին։ Անոնք 
կ՚իւրացնէին Էրտողանի արձակած կարգախօսը 
եւ կը կրկնէին ամենուրէք։
Արդարեւ շատ յաճախակի լսեցինք «Թուրքիա 
Պանանի Հանրապետութիւն չէ» կամ «Թուրքիա 
ցեղախումբի (քապիլէ) պետութիւն չէ» խօսքերը։
Ժամանակի ընթացքին այս առարկութեան 
իւրաքանչիւր կրկնութիւնը ալ աւելի կը հաստա-
տէ թէ Թուրքիա արագօրէն կը ձերբազատուի 
քաղաքակիրթ պետութեան մը յատուկ բոլոր 
յատկանիշներէն եւ կը վերածուի ամենա-
նախնական վարչակարգի մը։ Այդ մակար-
դակի վարչակարգը կը զբաղի միայն ու միայն 
թալանի ու աւարի, բաշխման գործով։ Երկրի 
թալանուած հարստութեան առիւծի բաժինը կը 

պահէ իրեն եւ իր մերձաւորներուն ու մնացածը 
կը բաժանէ նախապատուութիւնը տալով իր 
կողմնակիցներուն։
Այս հաստատումները կ՚ընենք նկատի ունենալով 
դատական համակարգի ամբողջական վերա-
ցումը։ Անոր կողքին պետութիւն հասկացողու-
թիւնը արդարացնող բոլոր յատկանիշները 
արագօրէն սպառած են Թուրքիոյ մէջ։ Չենք կրցած 
արժանի կերպով անդրադառնալ նարքոպիզնըսի 
ոլորտին մէջ «պարոն» կոչումին արժանացած 
դատախազի լուրին։ Նշենք որ այդ դատախազի 
բեռնափոխադրութիւնն ալ յանձնուած էր Ապա-
հովութեան Ծառայութեան նարքոթիկի բաժնի 
ոստիկաններուն։
Երբ այսքան սովորական դարձած է բժիշկ-
ներու, բուժքոյրերու եւ կանանց հանդէպ 
մարդասպանութեան եւ յարձակման դէպքերը, 
մենք ոստիկանները կը տեսնենք միայն իրենց 
իրաւունքները պաշտպանելու համար երթ կամ 
բողոքի ցոյց կազմակերպած բանուորները, թոշա-
կառուները կամ գիւղացիները զսպելու, անոնց 
արգելք դառնալու ապօրէն պարտականութեան 
մէջ։
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Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք անակնկալ 
մահը ընկ.հի Սոնիա Ազնաւուրեանին:
Ընկ.հի Սոնիան իր անկեղծ, կենսուրախ եւ 
անմիջական նկարագրով սիրուած էր բոլորէն 
անխտիր:
Այս տխուր առիթով ԶԱՐԹՕՆՔ-ի ընտանիքը 
իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ 
ընկ.հի Ազնաւուրեանին զաւակներուն՝ մեր 
մեծ ընտանիքին հոգեհարազատ անդամնե-
րուն՝ Մակիին, Անիին, Գարոլինին եւ Արային:
Թող, որ Աստուած հանգուցեալին հոգին 
լոյսերու մէջ պահէ:
Յիշատակը մնայ անթառամ:

«Զ.»  

¸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:
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Եթէ բողոքելը օրինական է, ուրեմն այդ բողոքը արգիլելը բնականաբար 
պիտի համարուի անօրինական։ Սակայն ներկայ իրողութեան մէջ, ինչպէս 
կ՚ըսէր լուսահոգի մայրս. «Իրաւունքը զօրաւորին է»։
Ոստիականական համազգեստը օրէնք ճշդելու, ցանկացածը գործադրելու 
եւ ցանկացածը մերժելու որոշիչն է։ Այդ համազգեստի տակ գործադրուած 
իւրաքանչիւն արարք ինքնաբերաբար օրինականութիւն կը ստանայ։
Շփոթողները կամ վարանողները նոյն ինքն ոստիականութեան կողմէ 
կ՚ազդարարուի «Պետութիւնը ես եմ» ըսելով։ Եւ բոլոր այն պետութիւնները, 
ուր օրէնքն ու օրինականութիւնը կը սահմանուի համազգեստով, պիտի 
կոչուին Պանանի Հանրապետութիւն։

«Ակօս»

«Պանանի Հանրապետութիւն Չենք» 
Ըսա՞ծ Էիք


