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Իսրայէլեան Ռազմական Ինքնաթիռներ Նկատուած Են 
Պէյրութի Օդային Տարածքին

Վրաստանի Մէջ Խոզակրիբէն Մահացած Մարդոց Թիւը Հասած Է 15-ի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Եղանակային Կրիբի Դէմ Պատուաստուած 
Է 6 Ամսականէն 5 Տարեկան Երեխաներու 
Աւելի Քան 2 Տոկոսը

Քոչարեանի Պաշտպանական Խումբը 
Միջնորդութիւն Ներկայացուցած Է 
Քրէական Հետապնդումը Դադրեցնելու 
Համար

Հայրենի Èáõñ»ñ

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية
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Իսրայէլի ռազմական ինքնաթիռներ երէկ 
ներխուժեցին Պէյրութի եւ այլ շրջաններու օդային 
տարածքը՝ արտաքին գործոց նախարարի պաշ-
տօնակատար Ժպրան Պասիլի՝ հարաւային Լիբա-
նանի մէջ իսրայէլեան պատ կառուցելու ուղղու-
թեամբ շարունակուող գործողութիւններուն 
վերաբերեալ ՄԱԿ-ին բողոք ներկայացնելու 
հրահանգէն ետք: 

Նշենք, թէ ԵՈՒՆԻՖԻԼ-ի մամլոյ խօսնակ Անտ-
րէա Թենենթի ըսաւ, որ իսրայէլեան գործողութիւն-
ները տեղի կ'ունենան «Կապոյտ գիծ»-ի հարաւը:

«ԵՈՒՆԻՖԻԼ բոլոր կողմերուն հետ կապի մէջ 
է՝ երաշխաւորելու սահմանային անվտանգութիւնը, 
կանխելու հաւանական խախտումներն ու լարուա-
ծութիւնը, ինչպէս նաեւ յարմարագոյն լուծումը 
գտնելու այս հարցին»,- ըսաւ ան: 

Խորհրդարանի Նախագահի Գրասեն-
եակը Կը Մերժէ Հաւանութիւն Տալ 
Լիպիոյ՝ Արաբական Գագաթնաժողովի 
Մասնակցութեան

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիի 
գրասենեակը մերժեց հաւանութիւն տալ Լիպիոյ 
Հանրապետութեան՝ Յունուար 19-20 նախատես-

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

ւած ընկերատնտեսական զարգացման գագաթ-
նաժողովի մասնակցութեան: 

Նշենք, որ Պըրրի միակ պաշտօնատարը չէ որ 
վերապահում դրսեւորած է այս առումով: Շիի 
բարձրագոյն խորհուրդը երէկ արտակարգ նիստ 
գումարեց՝ Լիպիոյ մասնակցութիւնը քննարկելու 
համար:

Ուրբաթ հրապարակուած յայտարարութեան 
մէջ ընկերատնտեսական զարգացման արաբա-
կան գագաթնաժողովի տեղեկատուական գրա-
սենեակը նշեց, որ թէ՛ բարձրագոյն կոմիտէի ղե-
կավարը, որուն յանձնարարուած է գագաթնաժողովի 
կազմակերպական աշխատանքը, եւ թէ՛ գործադիր 
կոմիտէի ղեկավարը խորհրդարանի նախագահ 
Նապիհ Պըրրիին եւ վարչապետի պաշտօնա-
կատար Սաատ Հարիրիին ներկայացուցած էին 
գագաթնաժողովի նախապատրաստական աշխա-
տանքներն ու հրաւիրուած երկիրներու ցանկը:

Հանրապետութեան մէջ 2019 թուականի Յուն-
ւար 10-ի դրութեամբ եղանակային կրիբի դէմ 
պատուաստուած է 6 ամսականէն 5 տարեկան 
երեխաներու 2.3%-ը, յղիներու՝ 1.6%-ը, 65 տարե-
կանէն բարձր տարիքի անձանց՝ 1.1%-ը,  ժամանա-
կագրական հիւանդներու՝ 6.9%-ը, փակ կազմա-
կերպութիւններու մէջ գտնուող անձանց եւ 
սպասարկող անձնակազմի՝ 60.6%-ը: 

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը ՝ ՀՀ 
առողջապահութեան նախարարութեան վարակա-
մերժումի ազգային ծրագիրի ղեկավար Գայիանէ 
Սահակեանի հաւաստմամբ՝ բոլոր բուժական 
հիմնարկութիւնները ապահովուած են եղանակա-
յին կրիբի դէմ պատուաստանիւթով: «Սուր շնչա-
ռական, յատկապէս եղանակային կրիբի վիրուս-
ներուն համար թիրախ են յղիները, 6 ամսականէն 
5 տարեկան երեխաները, առողջական խնդիրներ 
ունեցող, 65 տարեկանէն բարձր, փակ կազմա-
կերպութիւններու (ծերանոցներ, մանկատուներ, 
բանակ, բուժաշխատողներ եւ այլն ) անձինք: Կը 
յորդորեմ այս խումբի ներկայացուցիչներուն դիմել 
բուժական կազմակերպութիւններ՝ պատուաստում-
ներու համար: Անցանկալի բարդութիւններ կրնան 
յառաջանալ նոյն այս խումբերուն մէջ»,- Ֆէյսպուքի 
իր էջին վրայ գրած է ան:

Հանրապետութեան մէջ կը շրջանառէ կրիբի Ա 
տեսակի H1N1 ենթատեսակը:

Վրաստանի մէջ «խոզակրիբ»-էն (H1N1 վիրուս) 
վերջին մէկ ամսուան ընթացքին մահացած է 15 
հոգի: Այդ մասին Յունուար 11-ին լրագրողներուն 
յայտնած է Հիւանդութիւններու վերահսկողութեան 

կեդրոնի ղեկավար Ամիրան Կամքրելիձէն, կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը:

«Հետազօտութիւններու վերջին տուեալներուն 
համաձայն՝ Վրաստանի մէջ H1N1 վիրուսով վա-
րակուելու հետեւանքով մահացած է 15 հոգի»,- 
յայտարարած է Կամքրելիձէն: Իր խօսքով՝ մահա-
ցածներու թիւին մէջ 22-էն մինչեւ 45 տարեկան 
քաղաքացիներ են: Անոնցմէ երկուքը մահացած է 
նախօրեակին՝ 24 տարեկան երիտասարդ մը 
մահացած է Քութայիսի մէջ, 63-ամեայ տղամարդ 
մը՝ Պաթումի, հաղորդած է «ՌԻԱ Նովոսթի»-ն:

ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի 
պաշտպանական խումբը միջնորդութիւն ներկա-
յացուցած է Յատուկ քննչական ծառայութիւն՝ 
քրէական հետապնդումը դադրեցնելու համար:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, այս մա-
սին կը հաղորդէ Ռոպերթ Քոչարեանի պաշտպա-
նական խումբը:
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Անթիլիասի Մէջ Խորհրդակցական Նիստեր՝ Հայ Մամուլի 
Տարի Հռչակման Առիթով

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին՝ 
ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ հռչակելու առիթով՝ Անթիլ-
իասի մէջ տեղի ունեցան խորհրդակցական հան-
դիպումներ՝ յառաջիկայ Ապրիլին զանգուածային 
լրատուամիջոցներու մէջ գործող գլխաւոր խմբա-
գիրներու եւ մամուլի հեղինակաւոր գործիչներու 
համահայկական համաժողով կազմակերպելու 
համար։

Խորհրդակցութեան  մասնակցեցան Հայաս-
տանի լրագրողներու միութեան նախագահ Սաթիկ 
Սէյրանեան, «Նոյեան Տապան» լրատու գործակա-
լութեան տնօրէն եւ լրագրողներու համահայկական 
ընկերակցութեան նախագահ Տիգրան Յարութիւն-
եան, «Ազդակ»-ի տնօրէն Շահան Գանտահարեան, 
«Զարթօնք»-ի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբ-
եան, «Արարատ»-ի խմբագիր Աւետիս Փօշողլեան, 
կաթողիկոսութեան դիւանապետ Խաչիկ Տէտէ-
եան, կաթողիկոսութեան հայագիտական-կրթա-

կան գրասենեակի պատասխանատու Ժիրայր 
Դանիէլեան, տեղեկատուական բաժանմունքի 
տեսուչ հայր Պետրոս վրդ. Մանուէլեան։

Խորհրդակցութեան առաջին նիստին Արամ Ա. 
վեհափառ հայրապետը, կարեւորելով հայ մամու-
լին դերը, անդրադարձաւ այն գլխաւոր գործառոյթ-
ներուն, որոնք հայ մամուլը իբրեւ առաքելութիւն 
պէտք է վերիմաստաւորէ՝ ներկայ ժամանակի 
պայմաններուն լոյսին տակ։

Յաջորդող նիստերուն, մամուլի գործիչները 
քննարկեցին համաժողովի ընդհանուր խորագի-
րին, նիստերուն եւ զեկուցումներուն համար ձեւա-
կերպուելիք թեմաներուն եւ մասնակցութեան ձեւա-
չափի վերաբերող հարցեր եւ կատարեցին 
առաջարկներ՝ իբրեւ ուղենիշ նկատի ունենալով 
վեհափառ հայրապետի հրապարակած պատգա-
մը՝ 2019-ը հայ մամուլի տարի հռչակելու առնչու-
թեամբ։

ÊÙµ³·ñ³ï³Ýë Ù¿ç

Հայրենի 
Հիւրերու Հետ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին՝ 
ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ հռչակելու առիթով՝ Ան-
թիլիասի մէջ տեղի ունեցող խորհրդակցական 
հանդիպումներուն մասնակցելու համար հիւրա-
բար Պէյրութ գտնուող՝ Հայաստանի լրագրող-
ներու միութեան նախագահ Սաթիկ Սէյրանեան 
եւ «Նոյեան Տապան» լրատու գործակալութեան 
տնօրէն եւ լրագրողներու համահայկական ըն-
կերակցութեան նախագահ Տիգրան Յարութիւն-
եան երէկ յետմիջօրէին այցելեցին «Զարթօնք»ի 
խմբագրատուն:

Այցելութիւնը առիթ մըն էր միասնաբար 
քննարկելու Հայ մամուլին աւելի եւս զարգացման 
դիմաց ծառացող կարգ մը խնդիրներ ինչպէս 
նաեւ հայկական սփիւռքներու եւ ի մասնաւորի 
Լիբանանահայ համայնքի յետ առնչուող հար-
ցեր:

Հանդիպումը առիթ մըն էր նաեւ զրուցելու 
իւրաքանչիւր կողմի փորձառութեան մասին 
ինչպէս նաեւ փորձի եւ նորարարական գաղա-
փարներու  փոխանակումի:

«Խմբ.»
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Զապէլ

Զապէլ (Մարիամ, ամուսնոյն ազգանունով՝ 
Քնորոզովա, 1858, Պիթլիս - 12 Յունուար 1926, 
Թիֆլիս), հայ դերասանուհի։

Աւարտած է Նոր Նախիջեւանի հանրակրթա-
կան հաստատութիւնը։ Բեմ բարձրացած 1879-ին՝ 

Սոֆիայի դերով (Քարամզինի «Սոֆիա»):
1881-1923-ին աշխատած է Թիֆլիսի մէջ: 

Անդրկովկասի քաղաքներուն մէջ տարբեր 
խումբերու հետ ելոյթ ունեցած է։ Եղած է Պետրոս 
Ադամեանի, Սիրանոյշի, Յովհաննէս Աբելեանի 
մշտական խաղընկերը։

1880-ական թուականներուն Պ. Ադամեանի հետ 
Տեզտեմոնայի (Շէյքսփիրի «Օթելլօ») եւ Ռոզալ-
իայի (Ճիաքոմեթիի «Ոճրագործի ընտանիքը») 
դերերով հանդէս եկած է Ռուսիոյ շարք մը 
քաղաքներուն մէջ։

1908-1909-ին «Աբելեան-Արմէնեան» խումբին 
հետ եղած է Թուրքիա, 1912-ին՝ Մոսկուա։

Քոչարեանի Պաշտպանական Խումբը Միջնորդութիւն Ներկայացուցած 
Է Քրէական Հետապնդումը Դադրեցնելու Համար

Հայաստանի Մէջ Հնդկաստանի 
Մօտ 2000 Քաղաքացի Կեցութեան 
Կարգավիճակ Ստացած Է

«Ի տարբերութիւն Յատուկ քննչական ծառա-
յութեան գործելաոճին, որ է՝ ներկայացնել միա-
կողմանի եւ խիստ սահմանափակ տեղեկութիւն, 
որ հնարաւորութիւն չի տար անկողմնակալ դի-
տորդի մօտ ընդհանուր պատկեր ձեւաւորել Ռո-

պերթ Քոչարեանին առնչուող գործին վերաբերեալ, 
պաշտպանական խումբը այսուհետեւ հանրութեան 
պարբերաբար կ'իրազեկէ ինչպէս արդէն ներկա-
յացուած, այնպէս ալ ներկայացուելիք միջնորդու-
թիւններու եւ բողոքներու բովանդակութեան, 
անոնց ընթացքին եւ պատասխաններուն մասին 
այնքանով, որքանով անոնք չեն պարունակեր 
նախաքննական գաղտնիք»,- ըսուած է հաղոր-
դագրութեան մէջ:

Յունուար 9-ին Ռոպերթ Քոչարեանի պաշտ-
պաններուն կողմէ ՅՔԾ քննիչին ներկայացուած է 
միջնորդութիւն՝ քրէական հետապնդումը դադրեց-
նելու համար՝ հաշուի առնելով, որ չի կրնար կի-
րարկուիլ ՀՀ քրէական օրէնսգիրքի 300.1-րդ 
յօդուածը:

Հայաստան ապրող 2966 հնդիկներէն աւելի 
քան 1000-ը կեցութեան կարգավիճակ ստացած է 
ուսումի հիմքով, իսկ մօտ 800-ը՝ աշխատանքի:

«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին 
լրագրողներուն հետ զրոյցի ժամանակ ըսաւ ՀՀ 
տարածքային կառավարման եւ զարգացման 
նախարարութեան գաղթի ծառայութեան պետ 
Արմէն Ղազարեանը:
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Տեսակէտ
Հայ Տպագիր Մամուլին Տագնապը

ՎԱՐՈՒԺ  ԹԷՆՊԷԼԵԱՆ

Տպագիր հայ մամուլը կ’ապրի տագնապ մը, եւ 
այդ տագնապին մէկ կարեւոր պատճառը թերեւս 
նոյնինքն արդիականութեան եւ անցեալէն ժառան-
գըւած իտէալականութեան բախումն է, յաճախ 
մէկը միւսին զոհելու մօտեցումին կամ անդիմագիծ 
ներդաշնակումի փորձերուն հետեւանքով։

Նախ պէտք է նշել, որ տպագիր մամուլի տագ-
նապը համաշխարհային տագնապ է յատկապէս 
համացանցի զարգացումէն ետք մամուլի թուայնա-
ցումին եւ բոլորին մատչելի դարձած լրատու 
կայքէջերուն (որակաւոր, անորակ եւ երբեմն զուտ 
բամբասանքային տարբերակներով) անհամեմատ 
տարածումին պատճառով:

Ինչպէս աշխարհի բոլոր ժողովուրդները, մեր 
ժողովուրդն ալ կը գտնուի արդիականութեան եւ 
թուայնացումի մթնոլորտի մէջ՝ բջիջային հեռա-
ձայն, նկարահանման անձնականացում, video-նե-
րու եւ նկարներու անսանձ շրջագայութիւն, Facebook, 
Twitter, Instagram եւ հազարումէկ միջոցներ՝ 
մատչելի բոլորին:

Այս պայմաններուն մէջ, տպագիր հայ մամուլին 
պահպանողական, զգոյշ, անցելապաշտ, տակա-
ւին ոչ արհեստավարժ կամ կէս արհեստավարժ 
իրավիճակը որոշ հեռաւորութիւն մը ստեղծած է 
իր եւ հայ ընթերցողին միջեւ։ Անցեալի ժխտումին 
մասին չէ խօսքը, այլ առանց ներկային շաղախելու 
եւ պատուաստելու՝ աւանդական միջոցներով աւան-
դական ոճին կառչած մնալու ուղղութեան մերժումն է։

Տակաւին չենք խօսիր ազատ խօսքի եւ ազատ 
քննարկումի բացակայութեան կամ կաշկանդում-
ներուն մասին:

Բնական է, երբ մամուլին եւ ընթերցողին միջեւ 
բաց մը ստեղծուած է, ընթերցողը չի սնանիր մա-
մուլին մէջ տեղ գտած գրութիւններով, եւ, նոյնքան 
կարեւորութեամբ, մամուլը չի սնանիր ժողովուրդին 
հակազդեցութեամբ, որովհետեւ ժողովուրդին հա-
կազդեցութիւնը կարեւոր ազդակ է հրապարակագ-
րութեան յառաջդիմութեան համար։

Նշուածին կողքին կա՛յ նաեւ ոճի եւ լեզուի 
«անհասկացողութիւն» մը գրութիւններուն եւ ըն-
թերցողին միջեւ։

Մամուլը, առաջին հերթին, խօսքի բեմ է, դպրոց 
մը՝ հայ ժողովուրդի պարագային։ Խօսք, որ պիտի 
արտայայտէ ժողովուրդին տենչերը, պիտի խօսի 
անոր սրտին ու մտքին, անոր պիտի փոխանցէ 
հայօրէն մտածելու եւ հայօրէն ապրելու աւիշ, անոր 
պիտի ծանօթացնէ ազգային եւ միջազգային 
կեանքի մանրամասնութիւնները, պիտի ընդգծէ 
տարբերութիւնները եւ մանաւա՛նդ հայահաւաքման 
պայքարին պիտի առաջնորդէ իր ընթերցողները։ 
Անշուշտ այս բոլորին առընթեր, իբրեւ մարդ եւ 
իբրեւ հայ՝ ինքնագիտակցութեան եւ ինքնավերլու-
ծումի առաջնորդող խօսքերն ալ մեծ կարեւորու-
թեամբ կը ներկայանան։

Այսօր տպագիր հայ մամուլը որքանո՞վ կը յաջո-
ղի այդ յանձնառու խօսքը հասցնել ժողովուրդին 
եւ որքանո՞վ տեղեակ է անոր հակազդեցութենէն։

Որակի մասին խօսելով՝ կը նկատենք, որ մեր 
նոր մտաւորականութիւնը, յանձնառու խօսքի 
մասին խօսելով հանդերձ, չի մտածեր, որ այդ 
խօսքը արդեօք հասա՞ւ ընթերցողին, արդեօք ի՞նչ 
հակազդեցութիւն ապրեցաւ ան, ի՞նչ բան փոխուե-
ցաւ անոր մէջ, ի՞նչ բան պէտք է աւելցնել՝ ստեղծ-
ւած առողջ մթնոլորտ մը աւելի պայծառացնելու 
համար։ Այսօր մտաւորական հասկացութիւնը 

շատ բան կորսնցուցած է իր իմաստէն։ Մտաւորակ-
անը ինքզինք վերածած է ժողովուրդէն խզուած 
մտածող անձի մը, որ իր մտային կարողութիւններով 
կը տեսնէ ու կը վերլուծէ հարցերը, բայց զանոնք 
ժողովուրդին կը փոխանցէ այնպիսի՛ ձեւով մը, որ 
յաճախ կը ստիպուինք մտածելու, որ կա՛մ միայն 
ինքն իրեն համար կը գրէ կամ ալ սակաւաթիւ 
անձերու համար. երեւոյթ մը, որ ժխտումն իսկ է 
յանձնառու խօսքին։ Այս երեւոյթը ընդհանրապէս 
կը դրսեւորուի կիրարկուած ոճի եւ լեզուի անհաս-
կընալիութեան ընդմէջէն։ Յանձնառու մամուլին 
խօսքը պէտք է հասկցուի զանգուածին կողմէ։ Այս 
հաստատումէն մեկնելով՝ յանձնառու խօսքի փո-
խանցման ժամանակ նկատի պէտք է առնենք 
ընթերցող զանգուածին մտաւորական պաշարը եւ 
լեզուական յատկութիւնները։ Ի՞նչ արժէք ունին 
ամէնէն որակաւոր եւ լուրջ յօդուածներն անգամ, 
երբ անոնք չեն հասկցուիր ժողովուրդին կողմէ։ 
Անշուշտ ըսել չենք ուզեր, որ հարցերուն պէտք է 
մօտենալ փողոցի լեզուով եւ չափանիշներով 
(հակառակ անոր որ յաճախ այս ձեւն ալ օգտակար 
է), այլ յանձնառու խօսքը պէտք է փոխանցել պարզ 
լեզուով եւ յստակ ոճով։ Պարզութիւնն ու յստա-
կութիւնը անորակութիւն չեն ենթադրեր, այլ 
հասկնալիութիւն։ Վերջ ի վերջոյ, նոյն միտքը, նոյն 
գաղափարը կարելի է յայտնել երկու ձեւով՝ կա՛մ 
պարզ ու յստակ, կա՛մ ճոռոմաբանութեամբ, դարձ-
դարձիկ ու անյստակ ոճով։ Դժբախտաբար, խո-
րաթափանց քննարկումներն ու վերլուծումները 
յաճախ կը շփոթուին ուռուցիկութեան եւ պարզ 
բառերու փոխարէն՝ բառարանային հոմանիշներու 
գործածութեան հետ։

Այս պայմաններուն մէջ զարմանալի պէտք չէ 
թուի եւ դատապարտելի պէտք չէ նկատուի մեր 
ժողովուրդին կողմէ յաճախ կրկնուող «հայերէն 
գրեցէք, որ հասկնանք» պահանջը։ Այս տեսակէտը 
անշուշտ չ'արդարացներ հայ մամուլին մէջ դրսեւոր-
ւող միւս ծայրայեղութիւնը, որ անբծախնդիր ու 
թափթփած ոճով եւ լեզուով կը ներկայացնէ իր 
խօսքը, յաճախ ա՜յնքան անխնամ, որ կրկին 
անհասկնալի կը դառնայ, անորոշութեան կը մատ-
նէ մեր ընթերցողները եւ որակին հետ կը զոհէ 
նաեւ խօսքին իմաստը։

Իսկ արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի 
խառնուրդ լեզուով արտայայտող գրելաձեւը 
աւերներ կը գործէ…Երեւակայել, որ մէկը կը գրէ 
անգլերէնի եւ արաբերէնի խառնուրդ լեզուով: 
Բաղդատութիւնը թերեւս ծայրայեղական է, բայց 

արեւմտահայերէնն ու արեւելահայերէնը նոյն ժո-
ղովուրդի տարբեր լեզուներն են՝ շարահիւսական 
ու իմաստային տարբեր համակարգով:

Անհրաժեշտ է մատնանշել նաեւ մեր հաւա-
քական աղքատութենէն ծնունդ առած հիմնական 
երեւոյթ մը՝ արեւմտահայերէնին տիրապետած եւ 
հրապարակագրութեան զանազան սեռերու մէջ 
մասնագիտացած խմբագիրներու սակաւութիւնը։ 
Հաւաքական աղքատութեան այս ակնարկումը, 
սակայն, ոչ մէկ ձեւով արդարանալի կը դարձնէ 
ստեղծուած իրավիճակին պահպանումը, որ կը 
շարունակուի։ Վերջ ի վերջոյ, հայ կեանքին մէջ 
նաեւ կան ազդու ներկայութիւն ունեցող յանձնառու 
կազմակերպութիւններ, որոնք հայ ժողովուրդի 
գերագոյն շահերուն հետապնդման առաջադրան-
քով՝ յանձնառու խօսքի վարպետներու պատրաս-
տութիւնը իրենց առաջնահերթ մտահոգութիւն-
ներէն մէկը պէտք է նկատեն։ Ժամանակի 
հոլովոյթը եւ արդիականութեան հրամայականը 
մեզ պէտք է բերած ըլլան ա՛յն եզրակացութեան, 
որ սիրողական աշխատանքով (կամ անոնց 
զոհողութեամբ միայն) կարելի չէ հաւաքական 
կառոյցները պահպանել եւ ազդու նուաճումներ 
իրագործել։ Եւ այս կառոյցներուն շարքին հիմնա-
կան տեղ կը գրաւէ հայ տպագիր մամուլը։

Իր ծայրայեղական նկարագրով մեր ժողովուր-
դը, երբ կ'որոշէ նորութիւն մը որդեգրել, ամէն 
գնով կը փարի անոր։ Մեր ժողովուրդին կարեւոր 
համեմատութիւնը կը ստորագնահատէ հայ թեր-
թը, որովհետեւ իր գնահատումով հայ տպագիր 
թերթը հնութիւն կը բուրէ, «ծերերու» թերթ դար-
ձած է միայն կ’ըսէ, եւ զայն կը փոխարինէ թուայ-
նացուած մամուլով կամ օտարալեզու թերթով։

Հայ տպագիր մամուլի պարզած վիճակին 
մասին եղած այս մատնանշումներով համապար-
փակ վերլուծում մը կատարած ըլլալու եւ բոլոր 
թերութիւնները, դժուարութիւնները եւ լուծման 
առաջադրանքները սպառած ըլլալու յաւակնու-
թիւնը չունինք, այլ իբրեւ փորձ՝ մատը ճիշդ վէրքին 
վրայ դնելու առաջարկ մը կ'ընենք հայ տպագիր 
մամուլի տագնապով մտահոգ շրջանակներուն։
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Պատուոյ Դոկտորայի Տուչութիւն  Տոքթ. Եղիկ Ճէրէճեանին 
Հայկազեան Համալսարանի Մէջ

Պատիւ Արժանաւորին

Հինգշաբթի, 10 Յունուար 2019-ի երեկոյեան, 
Հայկազեան համալսարանի սրահէն ներս տեղի 
ունեցաւ պատուաւոր դոկտորայի կոչումի տուչու-
թիւն: 

Կոչումի արժանացողը լիբանանահայ քաղա-
քական եւ ազգային գործիչ, պատմաբան, 17 տա-
րի Լիբանանի խորհրդարանի անդամ եղած տոքթ. 
Եղիկ Ճէրէճեանն էր, որ կ’արժանանար Հայաս-
տանի Գիտութեան ազգային ակադեմիայի կողմէ 
պատմական գիտութիւններու պատուոյ դոկտո-
րայի կոչումին:

Լիբանանահայ տարբեր հոսանքներու պատ-
կանող գրասէր եւ պատմասէր հասարակութեան 
մը ներկայութեան, ուր ներկայ էր Լիբանանի մէջ 
Հայաստանի նորանշանակ դեսպան Վահագն 
Աթաբեկեան, ձեռնարկին բացումը կատարեց Հայ-
կազեան համալսարանի Սփիւռքի ուսումնասիրու-
թեան կեդրոնի պատասխանատու դոկտ. Անդրա-
նիկ Տագէսեան, որ հակիրճ բացատրեց օրուան 
հաւաքին նպատակը (Խօսքը կը հրատարակենք 
ամբողջութեամբ):

«Հայկազեան հայագիտական հանդէս»-ի խըմ-
բագրական կազմի անդամ եւ Հայ աւետարանական 
գոլէճի տնօրէն դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան ներկա-
յացուց «Տոքթ. Եղիկ Ճէրէճեանի պատմագիտական 
հետազօտութիւններու արժեւորումը»` շեշտելով 
անոր գիտականութիւնը, ժամանակի ընթացքին 
նոյն նիւթը զարգացնելու ձգտումը եւ գործակցու-
թեան ոգին (Խօսքը կը հրատարակենք ամբող-
ջութեամբ):

Հայկազեան համալսարանի ուսանողներէն 
Լոռի Պիլալեան (ֆլիւթ) եւ Վահան Սաղտըճեան 
(դաշնամուր) արհեստավարժ մակարդակով կա-
տարեցին «Երեւան-Էրեբունի»-ն:

Հայաստանի Գիտութեան ազգային ակադեմ-
իայի պատմութեան ինստիտուտի տնօրէն, ակա-
դեմիկոս Աշոտ Մելքոնեան կարդաց տոքթ. Եղիկ 
Ճէրէճեանին տրուած կոչումին որոշումը: Ան բարձր 
գնահատեց հայ ազգային-ազատագրական պայ-
քարը համիտեան բռնատիրութեան դէմ եւ այդ 
պայքարին մէջ ծնունդ առած կուսակցութիւններուն 
խաղացած դժուարին, բայց պատուաբեր դերը: 
Փրոֆ. Մելքոնեան դիտել տուաւ, որ պէտք է 
արդար արժեւորումը կատարել ազատագրական 
պայքարի ինքնազոհ նուիրեալներուն` գործ մը, որ 

շրջանէ մը ի վեր կը կատարէ տոքթ. Ե. Ճէրէճեան:
Իր շնորհակալական խօսքին մէջ տոքթ. Ե. 

Ճէրէճեան հակիրճ բացատրեց, որ ատամնաբու-
ժական եւ երեսփոխանական ասպարէզներէն 
ետք, ինչպէ՞ս եւ ինչո՞ւ անցում կատարած է դէպի 
պատմագրութիւն: Ան իր պարտաւորութիւնը յայտ-
նեց այսուհետեւ բարձր պահել զինք պարգեւատրող 
հաստատութեան՝ ՀՀ ԳԱԱ եւ պատմութեան ինս-
տիտուտին վարկը:

Հայկազեան համալսարանի նախագահ, վերա-
պատուելի Փոլ Հայտոսթեան իր եզրափակիչ խօս-
քին մէջ նշեց, որ Հայկազեանը միշտ ալ պատրաստ 
է նման ուսումնական եւ գիտական ձեռնարկներու 
հանդիսաբեմը ծառայելու: Իսկ տոքթ. Ե. Ճէրէճ-
եանին Հայկազեանը ծանօթ է շատոնց, երբ ան 
սկսած է աշխատակցիլ «Հայկազեան հայագիտա-
կան հանդէս»-ին եւ յաճախել համալսարանին 
գրադարանը:

Ներկաներուն միջեւ մտերմիկ խօսակցութիւն-
ները շարունակուեցան ընդունելութեան սեղանին 
շուրջ:

Մարդկային մարմինը՝ իբրեւ առողջ, լիարժէք եւ 
ինքնավերարտադրութեան համար անհրաժեշտ սնուն-
դով գոյատեւող համակարգ, կարիքը ունի իր բոլոր բա-
ղադրիչներուն համաչափ գործունէութեան: Համակար-
գը առողջ կը բանի եւ անոր գոյատեւումը երաշխաւորուած 
կ'ըլլայ այնքան ատեն որ անոր բաղադրիչներուն բոլորը 
իրենց համապատասխան գործը կը կատարեն:

Համակարգուած հաւաքականութեան կենսագործու-
նէութիւնն ալ նման նախապայմաններ կ'առաջադրէ: 
Սակայն, առարկայական եւ այլեւայլ պատճառներ յա-
ճախ կը խոչընդոտեն վերարտադրում-աճումին սատա-
րող բաղադրիչներուն բնականոն յառաջացումը կամ 
գործունէութիւնը: Այդ պարագային համակարգը իր 
ներքին ուժականութեամբ (երբեմն ալ միջավայրի բա-
րերար ազդեցութեամբ) կը յառաջացնէ թերի բաժինը 
հաւասարակշռող բաղադրիչի տարբերակ:

Լիբանանի հայօճախին մէջ, ասպարէզով պատմա-
բանները չեն ունեցած հայօճախին տեսակարար կշիռի 
բարելաւման համար անհրաժեշտ թիւը: Հայօճախը 
սակայն այդ բացթողումը հաւասարակշռած է այլ մաս-
նագիտութիւններու տէր խումբ մը մտաւորականներով, 
որոնք յատուկ հակում ցուցաբերած են պատմագրութեան:

Այդպիսի փոքրաթիւ դէմքերէն է Լիբանանի հայօ-
ճախին բերք ու արդիւնք Տոքթ. Եղիկ Ճէրէճեանը: Ան 
աւելի քան երեսնամեակէ մը իվեր իր մասնագիտական 
ասպարէզէն անհամեմատ աւելի հակած մնաց հայ 
ժողովուրդի վերջին 125 տարիներու քաղաքական պատ-
մութեան վրայ, այժմէականացնելով շուքի տակ մնա-
ցած, նորովի վերլուծելի հարցեր, բովանդակութիւն դնե-
լով տասնամեակներու ընթացքին լոկ անուններով 
իրենց էութիւնը պահպանող անցեալի փառաւոր անձ-
նաւորութիւններու, իրադարձութիւններու: Ան նոր լու-
սարձակի տակ առնելով զանոնք, այդ լոյսով քիչ մը 
աւելի լուսաւորեց ու ջերմացուց հայ պատմութեան կարգ 
մը դրուագներ, զանոնք մերօրէացնելով եւ առնչելով 
այսօրուան շարք մը իրադարձութիւններուն, պատմա-
կան խորքի սրատեսութիւն մատուցեց ընթերցողին 
վերլուծական խորաթափանցութեան:  Տոքթ. Ճէրէճեա-
նին այս գործունէութիւնը նպաստեց Լիբանանի հայօ-
ճախի խորքային գօտեպնդումին:

Ուրախալի է, որ տոքթորին պատմագիտական յանձ-
նառու ճիգը արժանացած է համապատասխան ուշադ-
րութեան՝ գիտական միտքի գերագոյն հեղինակութիւն 
Հայաստանի Ազգային Ակադեմիային կողմէ: Վերջինս, 
առի ճանաչում իր նուիրումի վաստակին, յարմար դատած է 
տոքթորը գնահատել պատուոյ դոկտորայի կոչումով: 

Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի աշխարհա-
տարած ընտանիքը ուրախութեամբ կ'արձագանգէ իր 
աւելի քան տասնհինգամեայ անդամին նման մեծ պա-
տիւի արժանանալը: Պատուոյ դոկտորայի տուչութեան 
այդ հանդիսութեան մասնակիցներուդ,

Լիբանանի մօտ Հայաստանի արտակարգ եւ լիազօր 
դեսպան Պրն. Աթաբեկեան, Վեր. Հայտօսթեան, մեծար-
եալի գործակիցներ, պետական երեսփոխաններ, նախ-
կին նախարարներ ու երեսփոխաններ, հիւրեր, բարեկամներ, 

 Բարի գալուստ կը մաղթեմ եւ յաջորդաբար բեմ կը 
հրաւիրեմ յայտագրին մասնակիցները:

Տոքթ. Եղիկ Ճէրէճեանին ՀՀ Գիտութիւններու 
Ազգային Ակադեմիայի Պատմական 
Գիտութիւններու Պատուոյ Դոկտորայի 
Տուչութեան Հանդիսութեան Բացման Խօսք

Դոկտ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ
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Դոկտ. ԱՐՄԷՆ ԻՒՐՆԷՇԼԵԱՆ

Եղիկ Ճէրէճեան
Արտասանուած Հայկազեան համալսարանի մէջ, 10 Յունուար 2018
ՀՀ ԳԱԱ-ի պատուոյ դոկտոր տիտղոսի շնորհման առթիւ

Տարիներ առաջ, երբ տոքթ. Ճէրէճեան սկսած էր 
աշխատակցիլ «Հայկազեան հայագիտական հան-
դէս»-ին, յարգելի անձնաւորութիւն մը նկատողութիւն 
ղրկեց խմբագրութեան` բողոքելով, թէ ինչո՞ւ հայա-
գիտական հրատարակութիւն մը տեղ կու տայ ոչ-
մասնագէտի մը յօդուածներուն։ Անշուշտ, խմբագ-
րական կազմը նկատի չառաւ այդ բողոքը. ո՛չ այն 
պատճառով, որ դիտողութիւններու կարեւորութիւն 
չենք տար, այլ պարզապէս, որովհետեւ նման բողոք 
մը անհիմն էր, գէթ մեր տեսանկիւնէն։

Յամենայնդէպս, մտածելիք նիւթ է մասնագէտի 
հարցը եւ անոր սահմանումի ծիրը։ Եթէ վկայականն 
է չափանիշը, ապա ճիշդ է բողոքը։ Սակայն մեր 
խմբագրական կազմի անդամները եւ հայագիտական 
հրատարակութիւններու հետ առնչուած մարդիկ 
կրնան թուարկել տասնեակ վկայականակիրներու 
անուններ, որոնց յօդուածները փարսախներով հեռու 
կ՚ըլլան գիտական յօդուածի մը նուազագոյն չափա-
նիշերէն, եւ, ընդհակառակն, յաճախ ոչ-մասնագէտ-
ներ հանդէս կու գան շատ լաւ ուսումնասիրութիւններով 
եւ հրապարակումներով։ Հետեւաբար, մեզի համար 
չա-փանիշը ոչ թէ անձն է եւ անոր կոչումն ու մասնա-
գիտութիւնը, այլ աշխատանքը եւ անոր արժանիք-
ները։ Այս մեկնակէտին ալ հետեւած ըլլալու է Հայաս-
տանի ազգային կաճառը, ի մասնաւորի պատմութեան 
հիմնարկը, որ յարմար սեպած է տոքթ. Ճէրէճեանին 
շնորհելու պատուոյ դոկտորայի կոչում։

Այս խօսքը այսօրուայ մեծարեալին ուսումնասի-
րութիւններուն վերլուծումը չէ, ոչ ալ անոնց ման-
րակրկիտ քննարկումը, ոչ ալ ես այդպիսի աշխա-
տանքի մը ատակ անձն եմ։ Պատմաբաններու գործն 
է ատիկա։ Պարզապէս, ընդհանուր գիծերու մէջ պի-
տի փորձեմ անուղղակիօրէն պատասխանել վերոյիշ-
եալ բողոքարկուին եւ անոր պէս մտածողներուն` 
ընդգծելով կարգ մը արժանիքներ, զորս նկատած եմ 
տոքթ. Ճէրէճեանին աշխատանքներուն մէջ, յատկա-
պէս «Հայկազեան հայագիտական հանդէս»-ի հետ 
գործակցութեան ընթացքին։

Առաջին. Մտաւորական բարեխղճութիւն
Այս վերնագիրին տակ կ՚ընդգրկեմ առարկայա-

կանութիւն եւ կեցուածք յատկանիշերը։ Գաղտնիք չէ 
տոքթ. Ճէրէճեանին կուսակցական պատկանելիու-
թիւնը, հետեւաբար նաեւ անոր պատմագիտական 
հետաքրքրութիւններուն հիմնական ծիրը։ Ըլլա՛յ «Յա-
ւերժի ճամբու կերտիչներէն» հատորը, որ կը պա-
րունակէ 29 հնչակեան նուազ յայտնի կամ անյայտ 
գործիչներու կենսագրութիւնները, ըլլա՛ն իր զանա-
զան յօդուածներն ու հրապարակագրութիւնը կամ 
«Հրասիրտներ» շարքով ցարդ հրատարակուած 

երեք հատորները, Հնչակեան կուսակցութեան եւ 
կուսակցականներու գործունէութիւններուն վրայ իր 
սեւեռումն ու անոնց արժեւորումը, չեն մեկնիր կու-
սակցամոլութենէ եւ կուսակցական փառաբանութենէ։ 
«Բազում գործք արութեան գտանին գործեալ եւ ի 
մերում աշխարհի...»,- գրած է Խորենացի դարեր 
առաջ։ Ճէրէճեան ուզած է արդարօրէն արժեւորել 
հայ ազգային-ազատագրական պայքարին մէջ 
Հնչակեան կուսակցութեան ալ հարուստ վաստակն 
ու ներդրումը։ Եւ ինչ ալ ըլլայ ընթերցողին կուսակ-
ցական պատկանելիութիւնը կամ ազատագրական 
շարժումի հանդէպ մօտեցումը՝ հեղինակը կը յաջողի 
ընթերցողին մէջ համակրան եւ մանաւանդ անպայ-
մանական յարգանք յառաջացնել նշեալ գործու-
նէութիւններուն եւ անհատներուն հանդէպ։ Ինք, 
գիտակցօրէն, առատօրէն կ՚օգտագործէ ոչ-հնչակ-
եան աղբիւներ (երբ որ կարելի է)` շարադրելու համար 
իր նիւթը եւ հիմնաւորելու իր դատումները։ Եւ, բնա-
կանաբար, առարկայականութիւնը կամ գիտակա-
նութիւնը չեն խոչընդոտեր, որ Ճէրէճեան կատարէ 
դէպքերու եւ դէմքերու սեփական արժեւորում եւ 
ունենայ յստակ կարծիք ու կեցուածք։ Հետաքրքրական 
ընդելուզում մը գիտական ուսումնասիրողի եւ յանձ-
նառու մտաւորականի։

Անշուշտ, ՍԴՀԿ պատմութիւնն ու գործիչները կի-
զակէտ ունենալը չի նշանակեր այլ նիւթերու անտե-
սում։ 20 տարի առաջ գրուած «Փանթուրանիզմը» 
հատորը, որ գրուած է արեւմտեան, արաբական, 
սփիւռքահայ եւ հայրենի պատմագիտական եւ 
քաղաքական գրականութեան հարուստ հէնքի վրայ, 
այսօր ալ կը պահէ իր որոշ դրոյթներուն այժմէա-
կանութիւնը, երբ Ճէրէճեան, համաթուրանական 
գաղափարախօսութիւնը դիտելով իր զարգացման 
հոլովոյթին մէջ, կը մատնանշէ այդ վտանգին ձեւա-
փոխումը՝ իսկական թրքական կայսրութենէ դէպի 
մշակութային եւ մանաւանդ տնտեսական գործակ-
ցութիւն, որ տակաւին լուրջ վտանգ կրնայ ներկա-
յացնել Հայաստանի եւ հայութեան շահերուն։ Կամ 
«Հայկազեան հայագիտական հանդէս»-ի իր կարգ 
մը յօդուածները, որոնք բաւական լոյս կը սփռեն 
1908-էն առաջ եւ ետք տեղի ունեցած հայկական եւ 
թրքական քաղաքական կուսակցութիւններու յարա-
բերութիւններուն վրայ, անոնց գործունէութիւններու 
ծիրէն ներս։

Երկրորդ. Հետեւողականութիւն
Գիտական աշխատանքը դադար չունի։ Մանա-

ւանդ հասարակագիտական նիւթերու պարագային, 
որոնք անընդհատ արխիւային նոր նիւթերով կը 
հարստանան կամ երբ ուսումնասիրական նոր մե-
թոտներ կը մշակուին, նախկին հրապարակումները 
ատենը մէկ վերանայումի եւ վերարժեւորումի կը 
կարօտին։ Ճէրէճեան այս առումով նոյնպէս ըսելիք 
ունի։ Բերեմ երկու օրինակ։ 1999-ին ան կը հրատա-
րակէ իր «Պանդուխտը» մենագրութիւնը նուիրուած 
ազատագրական եւ կամաւորական շարժումի փայ-
լուն անուններէն Միքայէլ Սերեանին։ Այդ գիրքը կը 
բաղկանայ 75 էջէ եւ իբր սկզբնաղբիւր ունի 7 մամուլի 
օրկան, 25 պատմագիտական աշխատանք եւ 9 
արխիւային նիւթ։ Ինը տարի ետք՝ 2018-ին, Երեւանի 
մէջ լոյս կը տեսնէ Պանդուխտին նուիրուած Ճէրէճ-
եանի երկրորդ՝ նոյնանուն գիրքը, որ այս անգամ կը 
բաղկանայ 238 էջէ եւ իբրեւ սկզբնաղբիւր ունի 28 
մամուլի օրկան, 79 պատմագիտական գիրք եւ 23 ու 
աւելի արխիւային հարուստ նիւթ։ Երկրորդ օրինակը 
կը վերաբերի նոյնպէս հնչակեան գործիչ Սեբաս-
տացի Վահագնի մասին եղած աշխատանքին։ «Յա-

ւերժի ճամբուն կերտիչներէն» հատորին մէջ Վահագ-
նին նուիրուած է 16 էջ` հիմնուած 9 պարբերականներու, 
9 գիրքերու եւ 6 արխիւային նիւթի վրայ։ 2017-ին 
կրկին Երեւանի մէջ լոյս կը տեսնէ «Ս. Վահագն (Գրի-
գոր Նալպանտեան)» հատորը, որ իբրեւ սկզբնաղբիւր 
ունի 38 անուն գիրք, 32 անուն մամլոյ օրկան եւ 18 
արխիւային նիւթ։ Կը կարծեմ, որ բերուած օրինակ-
ները ինքնին բաւարար են ցոյց տալու, որ Եղիկ Ճէ-
րէճեան չի բաւականանար մէկ անգամ հրատարակ-
ւածով կամ նոյնը ինչպէս որ է վերահրատարակելով, 
այլ նոր նիւթերու պրպտումով կը հարստացնէ նախ-
կին հաստատումները, կը հիմնաւորէ նախորդ 
դրոյթները կամ կը վերանայի զանոնք: 

Երրորդ. Գործակցութեան ոգի
Մի քանի անգամ առիթ եղած է, որ յաճախ 

հանդիպինք եւ աշխատիմ իրեն հետ «Հայկազեան 
հայագիտական հանդէս»-ին մէջ լոյս տեսած իր 
յօդուածներուն առթիւ։ Անգամ մը լուրջ անհանգստու-
թեան մը բերումով ան կը գտնուէր Ամերիկեան 
համալսարանի հիւանդանոցին մէջ։ Ատիկա արգելք 
չեղաւ, որ հիւանդասենեակին մէջ քննարկէինք ոչ թէ 
իր առողջութեան հետ կապուած հարցեր, այլ... յա-
ռաջիկայ յօդուածին կարգ մը փոփոխութիւնները։ 
Ճէրէճեան այն քիչ յօդուածագիրներէն է, որ աչալըրջ-
օրէն կը գործակցի խմբագիրին հետ, ի պահանջել 
հարկին կ՚ընէ անհրաժեշտ փոփոխութիւնները եւ կու 
տայ յաւելեալ լուսաբանութիւն։ Բոլոր ներկաները, 
որոնք գիտական հրատարակութիւններու առնչուած 
են, կրնան վկայել, որ ամէնէն հմուտ գիտաշխատողն 
իսկ պէտք ունի խմբագրական միջամտութեան, այն 
երկրորդ աչքին, որ աւելի առարկայականօրէն կը 
կարդայ յօդուածը եւ կը կատարէ անհրաժեշտ թելադ-
րութիւնները։ 

Չորրորդ. Բծախնդրութիւն
Այս արժանիքը կը բխի նախորդներէն։ Գիտական 

հրատարակութիւններու ամէնէն դժուար, բայց նաեւ 
ամէնէն կարեւոր գործօններէն է բծախնդիր աշխա-
տանքը՝ աղբիւրներու մանրակրկիտ պրպտումը եւ 
կրկնակի ստուգումը։ Դժբախտաբար, միշտ չէ որ կը 
յաջողինք այս մարզին մէջ։ Ժամանակի սղութիւնը, 
աղբիւրներու պակասը, նիւթին մասնագէտ խմբա-
գիրի չգոյութիւնը եւ այլ առարկայական պատճառներ 
երբեմն խոցելի կը դարձնեն այս կամ այն աշխա-
տասիրութիւնը։ Ճէրէճեանի հրատարակութիւններուն 
աչք մը նետողն իսկ պիտի վկայէ մանրակրկիտ 
աշխատանքի գոյութիւնը։ Քիչ առաջ նշած թիւերս՝ 
գործածուած աղբիւներու, խօսուն վկաներ են։ Ինք 
յաճախ չի բաւարարուիր նիւթի մը շուրջ մէկ յղում 
կատարելով. երբեմն կ՚օգտագործէ իրարամերժ 
աղբիւրներ` տալով նոյն նիւթին շուրջ տարբեր կար-
ծիքներ, ի հարկին, սակայն, հիմնաւոր փաստարկ-
ներով ներկայացնելով իր եզրակացութիւնը։

Եզրակացութիւն
Արագ ակնարկ մը նետելով Եղիկ Ճէրէճեանի 

հրատարակութիւններուն վրան, ինչպէս նաեւ գնա-
հատումը կատարելով անոնց արժէքին` կը հասնինք 
այն եզրակացութեան, որ անոնց արգասիքը արժանի 
է գնահատանքի եւ քաջալերութեան։ Իրեն կը ցան-
կանք ստեղծագործական բեղուն աշխատանք` մաղ-
թելով, որ այս գիտական կոչումը կը դառնայ աւելի 
պարտաւորեցնող շարունակելու իր շնորհակալ 
աշխատանքը, նաեւ վերսկսելով աշխատակցիլ «Հայ-
կազեան հայագիտական հանդէս»-ին:

Վարձքդ կատա՛ր, տոքթոր, դոկտոր:
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«Փորձենք Խաղաղութիւնը Ընտրել»

Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Տարին` 1918: Ա. Աշխարհամարտի մեծ զինա-
դադարը, որուն հարիւրերորդ տարեդարձն է այս 
տարի` 2018: Այս իմաստով, անցնող տարուան 
ընթացքին տեղի ունեցան շատ մը յիշատակու-
թիւններ` սկսելով Ֆրանսայէն ու տակաւին շատ 
մը երկիրներու մէջ: Այս առումով ուշադրութիւնս 
գրաւեց անգլիական «ԱՅ» թերթին մէջ հրատա-
րակուած բաւական ընդարձակ յօդուած մը, որ կը 
կրէր «փորձենք խաղաղութիւնը ընտրել» վերնա-
գիրը: Յօդուածը մէկ կողմէ կ՛անդրադառնար այդ 
առիթով կատարուած բոլոր յիշատակումներուն, 
իսկ միւս կողմէ հարիւր տարիներ առաջ պատահած 
այդ պատերազմի սարսափազդու եղելութիւններուն 
ու պատահարներուն: Ի՛նչ խօսք, որ պատերազմը 
մնայուն կերպով եւ ամբողջ պատմութեան ընթաց-
քին եղած է կործանարար ու սփռած է կոտորած, 
մահ ու աւեր:

Ռութ, որ հանգստեան կոչուած անգլիացի  
ուսուցչուհի մըն է, մասնակցելով յիշատակումներուն 
կ՛ըսէ. «Շատ կարեւոր է այս յիշատակումները 
կատարելը, քանի մեծ թիւով երիտասարդներու 
կեանքեր կործանուած են»: Ու շարունակելով իր 
յուզումնախառն պոռթկումը, ան կ՛արտայայտուի 
ըսելով. «Երբ կը նայիս բոլոր գերեզմանաքարե-
րուն... ինչքա՜ն յուզիչ է: Այս որքա՞ն երիտասարդ 
մահացած է»:

Անկլիքան եկեղեցւոյ Ուեսթմինիսթըրի հոգեւոր 
առաջնորդ Ճոն Հոլ արքեպիսկոպոսը հանդիսու-
թեան ընթացքին բարձրացուցած իր աղօթքին 
մէջ, երբ կը յիշատակէ այդ պատերազմի ահաւոր 
երեւոյթները, նաեւ կը  ցանկայ, որ կարելի ըլլայ 
ատելութիւնը փոխել բարեկամութեան ու համա-
գործակցութեան, «որովհետեւ այս է յոյսը աշխար-
հին», կ՛ըսէ ան:

Բայց բարեկամութիւնը եւ համագործակցու-
թիւնը կրնան իրականանալ միայն այն ատեն, երբ 
կայ «ուրիշը ընդունելու» տրամադրութիւնը: «Ուրի-
շը ընդունելու»-ն մէջ կ՛իյնան նաեւ «ուրիշը հասկ-

նալու» եւ «ուրիշ»-ին ապրելու եւ գոյատեւելու նոյն-
քան իրաւունք ունենալու իրականութիւն ընդունելու 
հանգամանքները: Այս իմաստով Ֆրանսայի նա-
խագահ էմանուէլ Մաքրոնի խօսքը չուշացաւ. ան 
յիշատակումի հանդիսութեան ընթացքին ըսաւ. 
«Ազգամոլութիւնը ազգասիրութեան ճիշդ հակա-
ռակն է: Ազգամոլութիւնը կը դաւաճանէ ազգա-
սիրութեան եւ հայրենասիրութեան»: 

Նախագահ Մաքրոնի խօսքը ճշգրիտ ակնար-
կութիւն մըն էր: Ազգամոլութիւնը կը միտի «ես»-ի 
հասկացողութեան եւ կ՛ապրի այդ նոյն «ես»-ի 
պատեաններուն մէջ: Իսկ ազգասիրութիւնը` 
«ես»-ը սիրելով հանդերձ կը քաջալերէ, որ նոյն 
այդ «ես»-ը բաժնեկցի իր պատեաններէն դուրս 
նաեւ դիմացինին` իմա «ուրիշին» հետ: Եւ ուրիշին 
հետ կեանքի բաժնեկցութեամբ է, որ կարելի է 
ստեղծել խաղաղութիւնը: Այս իմաստով նախագահ 
Մաքրոն յարմար նկատեց ըսելու հետեւեալ խօսքը. 
«Ուխտենք, որ խաղաղութիւնը նախապատուութիւն 
դառնայ մեր բոլոր աշխատանքներուն մէջ»: 

Ուրիշը հասկնալու, զայն ընդունելու եւ միասին 
խաղաղութիւն կերտելու գաղափարին շուրջ Գեր-
մանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքել ըսաւ. «Մենք 
բոլորս միասին պէտք է որ աշխատինք, որովհետեւ 
մեր բոլոր մարտահրաւէրները այսօր կարելի չէ 
մէկ պետութեան միջոցաւ լուծել»:

Իննսուն տարեկան իր այսօրուան յառաջացած 
տարիքին մէջ, քանատացի Ճորճը տակաւին կը 
սգայ իր շատ երիտասարդ մօրեղբօրը Ճորճին, 
որուն անունը կը կրէ, նահատակութիւնը` Ա. Աշ-
խարհամարտի ընթացքին: Ան երիտասարդ հա-
սակին արձակազէնի մը փամփուշտով զգետնուած 
է զինադադարէն միայն երկու վայրկեան առաջ: 

Ճորճը կը պատմէ, թէ իր մօրեղբայրը երբեք չէ 
ուզած զինուորագրուիլ, եւ երբեք ալ չէ սիրած 
պատերազմը. տակաւին չենք խօսիր մարդ սպան-
նելու մասին: Սական իբրեւ քաղաքացիական 
պարտականութեան եւ ազգային հաւատարմու-
թեան արտայայտութիւն ան զինուորագրուած է։ 
Եւ այս նոյն հաւատարմութիւնն ու պարտակա-
նութիւնը խլած են անոր կեանքը:

Յիշատակումի այս ձեռնարկէն չուշացաւ Հա-
յաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի ելոյթը. 
«Մենք պատմութիւնը չենք կրնար փոխել բայց 
պատմութիւնը կրնայ փոխել մեզ, որպէսզի մեր 
ապագան աւելի լաւ դառնայ»:

Ճի՛շդ է, որ «պատմութիւնը չենք կրնար փոխել». 
շատ են երիտասարդ «Ճորճ»-երը, որոնք մահա-
ցան պատերազմի ժամանակ, եւ երեւի զինադա-
դարի վերջին երկու վայրկեաններէն առաջ: Շատ 
ճի՛շդ է, որ այս բոլոր անցած պատմութիւնները 
չենք կրնար փոխել: Այս նոյն պատմութեան մէջ 
կ՛իյնայ նաեւ հայուն պատմութիւնը, որ նոյնպէս 
չենք կրնար փոխել:

Երբ կը հետեւէի Ա. Աշխարհամարտի զինադա-
դարի 100-ամեակին նուիրուած բոլոր ելոյթներուն, 
հանդիպեցայ նաեւ Կարօ Արմէնեանի մէկ գրու-
թեան, որուն մէջ հեղինակը կ՛ըսէր. «Պէտք է իրա-
պէս զարմանալ այն իրողութեան վրայ, որ հայու-
թեան յիշողութենէն գրեթէ ջնջուած է զինադադարի 
այս մեծ եղելութիւնը»: Նոյնքան ուշագրաւ էր նաեւ 
անգլիացի լրագրող Ռապըրթ Ֆիսքի կատարած 
«Հաշուեյարդարը»` հարիւր ամեակի յիշատակում-
ներուն: «Բոլոր այս յիշատակութիւններուն մէջ ու 
յիշատակի ձեռնարկներուն ընթացքին, չկրցայ 
տեսնել մէկ նկատողութիւն` մարդկութեան դէմ 
գործուած մեծագոյն ոճիրին` Ա. Աշխարհամարտի 
ընթացքին գործուած Հայոց ցեղասպանութեան 

մասին: Ցեղասպանութիւն մը, որ գործուեցաւ 
1915-ին` Գերմանիոյ դաշնակից Օսմանեան Թուրք-
իոյ կողմէ, եւ որուն զոհ գացին մէկուկէս միլիոն 
հայեր», ըսաւ Ֆիսք: 

Այս ակնարկութիւններուն ընդմէջէն սկսայ ես 
ալ մէկ-մէկ վերանայիլ հայուն, յատկապէս իմ 
ընտանիքիս պատմութիւնը` նոյնինքն այդ տարի-
ներուն, երբ զինադադարէն առաջ հայ ժողովուրդը 
ենթարկուեցաւ ահաւոր Ցեղասպանութեան: Այդ 
պատմութիւններուն շարքին կար իմ ընտանիքիս 
պատմութիւնը, որ կը վերաբերի Ա. Աշխարհամար-
տի ընթացքին մեծ հօրս` տոքթ. Աւետիս Ճէպէճ-
եանին, որ պատերազմին մասնակցած էր Օսման-
եան բանակին մէջ իբրեւ բժիշկ-գնդապետ: Ան իր 
յուշագրութիւններուն ընդմէջէն կը նկարագրէ պա-
տերազմի ահաւորութիւնը: (Ի դէպ անոր յուշագ-
րութիւնները թրքերէն լեզուով լոյս տեսան Պոլսոյ 
մէջ, 2015-ին): Յուշագրութիւններէն մէկուն մէջ 
արձանագրուած է. «Ամէն կողմ լեցուն էր մարդկա-
յին գանկերով, թեւերու եւ սրունքներու ոսկորնե-
րով: Փամփուշտի կտորներ, վրանի մնացորդաց-
ներ, կօշիկի կտորներ` ամէն կողմ»: Սակայն ան 
իր բժիշկի ուխտին հաւատարիմ մնացած է: «Այս 
գիշեր անքուն մնացի մինչեւ առաւօտ այդքան որ 
շատ է գործը», կը գրէ ան: Ան հաւատարիմ մնա-
ցած է նաեւ զինուորականի իր ուխտին, նոյնիսկ 
երբ տեսած է հայուն տարագրութիւնն ու մահը: 
«Տասներկու հազար գաղթականներ անցան Մա-
րաշի քովէն, անգութ ու անհամար տեսարաններ 
ու նկարագրութիւններ: Ու տակաւին ամէն տեղ 
հայու ոսկորներ», շարունակած է գրել ան: Աւետիս 
Ճէպէճեան իր զինուորագրութեան ժամանակ 
լսած է նաեւ իր հարազատ ընտանիքին անդամնե-
րուն մահը: «Նոյեմի քրոջս Սեպխա լեռը` սուրիա-
կան անապատ քշուած ըլլալը, եւ անոր Գէորգ ու 
Կարապետ տղոց մահացած ըլլալը տեղեկանալով` 
շատ տխրեցայ», գրած է ան:

Աւետիս Ճէպէճեան այն հայն էր, որ գիտակից 
էր իր պաշտօնին` նոյնիսկ երբ կը ցաւէր: Եւ ան 
հաւատարիմ մնաց իր ծառայած ու զինուորագրուած 
բանակին: Այս այն բանակն էր, որ անոր ծառա-
յութեան ընթացքին կը տարագրէր իր ժողովուրդը 
եւ իր ընտանիքը:

Աւետիս Ճէպէճեան այն հայն էր, որ երբեք 
դասալիք չեղաւ եւ ոչ ալ դաւաճանեց «վաթանին», 
ինչպէս որ հայը այդ յանցանքով ալ մեղադրուեցաւ 
այդ տարիներուն: Դարձեալ Աւետիս Ճէպէճեանի 
յուշերէն է այն պատմութիւնը, թէ պատերազմի 
ժամանակ երբ ռմբակոծուած ուտեստեղէնի նաւը 
սկսած է հրկիզուիլ` ոչ մէկ թուրք զինուոր համար-
ձակած է զայն մարել: «Գտնուած բարձրութենէս 
վեր կանգնելով` զինուորներուն բացագանչեցի. 
Օ՜ն, ասլաններս, վաթանին ծառայելու օրը այս է. 
օ՜ն, հրդեհը մարելու, օ՜ն: Ընկճուած զինուորները 
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«Փորձենք 
Խաղաղութիւնը Ընտրել»

սիրտ առնելով վար խոյացան այդ ցից զառիթափէն` 
եւ սկսան կրակը մարել», գրած է Աւետիս Ճէպէճ-
եան:  

Այս հայուն պատմութիւնն է: Ու տակաւին իմ ու 
ընտանիքիս պատմութիւնը, որ «չենք կրնար 
փոխել»: Բայց կը յիշենք այս պատմութիւնը, 
որովհետեւ վարչապետին հետ համաձայն ենք որ 
«պատմութիւնը կրնայ փոխել մեզ, որ մեր ապա-
գան աւելի լաւ դառնայ»: Այս ալ մեր «պահանջա-
տիրութիւնն» է` «Մեր ապագան աւելի լաւ դառնայ»:

Իսկ «մեր ապագա՞ն»: Ճիշդ է, որ համայն մարդ-
կութեան կը վերաբերի խօսքը, սակայն հայուն 
համար ալ, որովհետեւ հայը հաւատացած է, որ 
«մեր ապագան» պէտք է կերտել խաղաղութեան 
ընտրանքին վրայ:

Ա. Աշխարհամարտի պատմութեան դասը առ-
կայ է ամբողջ մարդկութեան համար, ներառեալ 
հայուն: Այս առումով, վարչապետը ըսաւ. «Որեւէ 
պետութիւն չի կրնար իր յաջողութիւնը կառուցել 
ուրիշներուն թշուառութեան վրայ, ո՛չ ոք կրնայ 
ազատութիւն ձեռք բերել ուրիշներու ստրկութեան 
հաշուոյն»: 

Դարձեալ կ՛անդրադառնանք Ռապըրթ Ֆիս-
քին, այս անգամ կեդրոնանալով անոր վերլուծու-
մին, որ կը վերաբերի բոլոր այս յիշատակումներուն: 
«Կը զարմանամ այն խոր լռութեան, որ կը ցու-
ցաբերուի Ա. Աշխարհամարտի այն զոհերուն 
նկատմամբ, որոնց աչքերը այնքան կապոյտ չէին` 
ինչքան մերը, որոնց մորթը այնքան ճերմակ չէր 
որքան մերը, եւ այն իրականութեան, որ անոնց 
ցաւերը տակաւին կը շարունակուին Ա. Աշխար-
համարտէն ցայսօր», կը գրէ Ֆիսք:

Այս ցաւին մէջ է նաեւ իմ` հայուն եւ հայ ժողո-
վուրդին ցաւը, որ տակաւին կը շարունակուի` Ա. 
Աշխարհամարտէն մինչեւ օրս:

Սակայն կայ այսօրը, որուն ընդմէջէն կ՛արտա-
ցոլայ նաեւ վաղուան տեսլականը:

Երբեմն կը վերանայիմ Աւետիս Ճէպէճեանի` 
մեծ հօրս կեանքը, անոր ուխտը եւ հաւատարմու-
թիւնը, ու կը տեսնեմ մեր ընտանիքի ցեղասպան-
ւած քսանեւհինգ նահատակներու կեանքերը: 
Տակաւին չենք խօսիլ մէկուկէս միլիոն հայու թա-
փած արեան մասին...

Հայը միշտ ալ պահեց իր ուխտը եւ հաւա-
տարմութիւնը, եւ իր կեանքին գնով ծառայեց այդ 
ուխտին` խաղաղութեան ու  հաւատարիմ մնաց 
այդ ընտրանքին: Հայը ազգասէր է, եւ իր արդար 
պահանջատիրութիւնը չի դներ այլ ժողովուրդներու 
հաշուոյն: Ընդհակառակն` հայուն պահանջատի-
րութիւնը կը միտի հասնիլ արդար համակարգի 
մը, որ բոլորին ձեռնտու է, ներառեալ` հայուն:

«Փորձենք խաղաղութիւն ընտրել»:
Այս է հայուն ուխտը եւ հաւատարմութիւնը: 

Խաղաղութեան ընտրանքը` արդար համակարգի 
մը ընդմէջէն:  

¾ç 02

Հայրենի Èáõñ»ñ

Շրջանային Èáõñ»ñ

Հայաստանի Մէջ Հնդկաստանի Մօտ 2000 Քաղաքացի Կեցութեան 
Կարգավիճակ Ստացած Է

Թուրքիոյ Մէջ Ազատ Խօսքի Իրաւունքը Կը Շարունակէ Ճնշուիլ. Ձերբակալուած Է 
Խորհրդարանի Նախագահի Որդիներու Մասին Լուր Հրապարակած Լրագրողը

Կարօ Փայլանը Անձեռնմխելիութենէ Զրկելու Վերաբերեալ Միջնորդութիւն 
Ներկայացուցած Է Նաեւ Դատախազութիւնը  

«2018 թուականի 9 ամսուան տուեալներով՝ ՀՀ 
մուտք գործած է 21061 հնդիկ, իսկ ելքը կազմած է 
18095: Հետեւաբար մնացած է 2966 հոգի, եւ 
անոնցմէ մօտ 2000-ը Հայաստանի մէջ կացութեան 
վիճակ ստացած է: Մօտ 200 հոգիի վերաբերեալ 
կարելի չէ պնդել, որ անոնք անկանոն գաղթա-
կաններ են, քանի որ կրնան վաւեր անցագիրեր 
ունենալ, որով կը հիմնաւորուի իրենց կեցութիւնը 
Հայաստանի տարածքին»,- նշեց Ղազարեանը:

Իր խօսքով՝ աճ կը նկատուի, որովհետեւ 2016 
թուականին կեցութեան կարգավիճակ ստացած է 

Թուրքիոյ իշխանութիւնը կը շարունակէ ձերբա-
կալութիւններու եւ հետապնդումներու միջոցով 
ճնշել իշխանութիւնն ու պաշտօնեաներու մերձա-
ւորները քննադատող լրագրողները:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 
կը յայտնէ թրքական cumhuriyet.com.tr-ն:

Թուրքիոյ նախկին վարչապետ եւ ներկայիս 
խորհրդարանի նախագահ Պինալի Եըլտըրըմի 
որդիներուն մասին գայթակղիչ նիւթ հրապարա-
կելուն համար ձերբակալուած է թրքական ընդդի-
մադիր «Cumhuriyet» թերթի նախկին թղթակից 
Փելին Ունքերը:

Թուրքիոյ նախագահականէն ետք քրտամէտ 
«Ժողովուրդներու դեմոկրատական» HDP կուսակ-
ցութենէն խորհրդարանի հայազգի պատգամաւոր 
Կարօ Փայլանը անձեռնմխելիութենէ զրկելու միջ-
նորդութիւն ներկայացուցած է նաեւ Տիարպեքիր 
քաղաքի դատախազութիւնը:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 
կը յայտնէ թրքական demokrathaber.org-ը:

Փելին Ունքերի նիւթը տեղեկութիւն կը պարու-
նակէր Պինալի Եըլտըրըմի եւ անոր որդիներուն՝ 
«հարկային դրախտ»-ի (տարածք, ուր ոչ տեղական 
ընկերութիւնները հարկ չեն վճարեր պետութեան)  
գայթակղութեան մէջ ներգրաւուած ըլլալու վերա-
բերեալ:

Իսթամպուլի դատարանը Ունքերը «պետական 
ծառայողը վիրաւորելու» յատկանիշներով դատա-
պարտած է 1 տարի 1 ամիս ազատազրկումի եւ 
տուգանած 1500 տոլարի չափով:

Թերթի նախկին թղթակիցը չ'ընդունիր իր 
մեղքը եւ կը պատրաստուի բողոքարկելու դատա-
րանի անարդար վճիռը:

Դատախազութիւնը միջնորդութիւնը ներկայա-
ցուցած է Փայլանի դէմ Թուրքիոյ օրէնսգիրքի 301 
յօդուածով (յօդուածը թուրք ժողովուրդի եւ Թուրք-
իա պետութեան, պետական մարմիններու հաս-
ցէին վիրաւորանք հնչեցնելու համար պատիժ կը 
նախատեսէ) սկսած հետաքննութեան ծիրէն ներս:

Փայլանի նկատմամբ հետաքննութիւնը սկսած 
է իր կատարած յայտարարութենէն ետք, ուր պատ-

գամաւորը ըսած էր. «Տիարպեքիրի ամէն մէկ 
անկիւնը կարելի է զրահասարք ու ջրցան մեքե-
նաներ տեսնել, ինչը կը յիշեցնէ Հիթլերի ու Մուսո-
լինիի ժամանակաշրջանը»:

Իշխանութիւնը պատգամաւորի յայտարարու-
թիւնը դիտարկած է որպէս վիրաւորանք պետու-
թեան հասցէին:

Հնդկաստանի Հանրապետութեան 1086 քաղա-
քացի, 2017 թուականին՝ 935 քաղաքացի:  
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Թուրքիոյ Արտաքին Գործոց Փոխնախարար 
Պատուիրակութիւնը Կը Մեկնի Ուաշինկթըն 
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Միջազգային Èáõñ»ñ

Հարաւային Օսիան Կը Փակէ Վրաստանի Հետ Սահմանը 
Կրիբի H1N1 Վիրուսի Պատճառով Խմբագրական Ազդ

Բազմավաստակ կրթական մշակ, նուիրեալ ման-
կավարժ, ուսուցչուհի եւ տնօրէնուհի, լիբանանահայ կրթական ասպարէզի 
երկարամեայ անձնդիր անհատականութիւն հանդիսացող հանգուցեալ օրդ. 
ԱՆԺԷԼ ՃԱՆՃԱՆԵԱՆի վաստակին անդրադարձող յատուկ յաւելուած մը կը 
փափաքի հրատարակել «Զարթօնք»՝ գրաւոր յիշատակ մը ձգելու այս օրինակելի 
անձնաւորութան մասին: 

Հետեւաբար, կը հրաւիրենք բոլոր անոնք որոնք իբրեւ բարեկամ, լծակից, 
աշակերտ, ուսուցիչ կամ պաշտօնակից գործեցին իրեն հետ, որ յուշով, վերլուծական 
տողերով, մանրապատումներով թէ նկարագրական տողերով իրենց սրտի գրաւոր 
խօսքը ըսեն նոր սերունդի առողջ դաստիարակութեան նախանձախնդիր այս 
հայուհիին մասին: 

Նկարներով (եթէ կան) հարստացուած նիւթերը մեզի պէտք է հասնին մինչեւ 15 
Յունուար 2019: Նիւթերը կարելի է ղրկել zartonkadl@gmail.com:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Աղա Կարապետ եւ Աղա Գրիգոր Մելգոնեան բարերար եղբայր-
ներուն, Մ.Կ. հաստատութեան բոլոր երախտաւորներուն եւ 
հանգուցեալ շրջանաւարտներուն հոգիներուն, յատկապէս նորոգ 
հանգուցեալ դոկտոր Ագապի Նասիպեան-Էքմէքճեանի հոգւոյն 
համար հոգեհանգստեան արարողութիւն պիտի կատարուի 
Կիրակի, 13 Յունուար 2019-ին Ռմէյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ 
մէջ, յաւարտ ս. պատարագի:
Հրաւիրուած են բոլոր մելգոնեանցիները եւ ՄԿՀ բարեկամները՝ 
իրենց յարգանքի տուրքը մատուցելու լուսահոգի բարերարներուն 
եւ Մելգոնեանի բոլոր երախտաւորներու յիշատակին:

ՄԿՀ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

“ՄԵԹՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ
ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ”

Կազմեց ու խմբագրեց՝
ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ

Պէյրութ - 2018

***
Մեկենասութիւն՝

ՄԵԹՐ ՊԵՐՃ ԵՒ ՎԵՐԱ 
ՍԵԴՐԱԿԵԱՆԻ

Հրատարակութիւն՝
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ

Թուրքիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Սետաթ Օնալի գլխաւորած 
պատուիրակութիւնը Փետրուար 5-ին կը մեկնի Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներ: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, այս մասին կը յայտնէ 
թրքական «NTV» հեռուստաընկերութիւնը:

Ուաշինկթընի մէջ կայանալիք հանդիպումին օրակարգի վրայ պիտի ըլլայ 
իրադրութիւնը Սուրիոյ մէջ, մասնաւորապէս այդ երկրէն ամերիկեան 
զօրքերու դուրսբերումէն ետք:

Հանդիպումներուն ամերիկեան պատուիրակութիւնը պիտի ղեկավարէ 
ԱՄՆ պետական քարտուղարի՝ քաղաքական հարցերով տեղակալ Տեյվիտ 
Հեյլը:

Հարաւային Օսիայի եւ Վրաստանի սահմանը Յունուար 11-ի երեկոյեան 
փակուած է, մինչեւ որ յատուկ կարգադրութիւն կատարուի այս առումով, 
ինչը կապուած է կրիբի H1N1 վիրուսը Հանրապետութիւն թափանցելու 
սպառնալիքին հետ: Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 
յայտնած է Հարաւային Օսիայի պետական անվտանգութեան կոմիտէի 
(ՊԱԿ) մամուլի ծառայութիւնը:

Ըստ գերատեսչութեան տուեալներուն՝ Յունուար 10-ին Հարաւային 
Օսիայի անվտանգութեան խորհուրդը «արտակարգ նիստ գումարած է 
Վրաստանի մէջ H1N1 տեսակի կրիբի (խոզակրիբ) վիրուսի տարածման 
կապակցութեամբ, որուն զոհ դարձած է արդէն 13 հոգի»:

«Հանրապետութեան տարածքին վիրուսի հաւանական տարածումը 
կասեցնելու նպատակով որոշում ընդունուած է Յունուար 11-ին երեկոյեան 
ժամերէն մինչեւ յատուկ կարգադրութիւն ժամանակաւորապէս դադրեցնել 
Հարաւային Օսիայի մէջ Վրաստանի հետ պետական սահմանը հատելու 
վայրերու աշխատանքը»,- ընդգծած են գերատեսչութենէն: Յունուար 10-ին 
Վրաստանի առողջապահութեան նախարարութեան հիւանդութիւններու 
վերահսկողութեան ազգային կեդրոնի տնօրէն Ամիրան Կամքրելիձէն 
հաստատած է, որ վիրուսի զոհ դարձած է 13 հոգի, հաղորդած է «ԹԱՍՍ»-ը:

Պաշտօնական Հռոմը կը դիտարկէ հնարաւորութիւնը՝ տարբեր 
երկիրներու մէջ վերականգնելու գործունէութիւնը այն դիւանագիտական 
ծառայութիւններուն, որ աւելի կանուխ փակուած են: Մասնաւորապէս, խօսքը 
Սուրիոյ մասին է: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ 
Նովոսթի»-ն, այս մասին յայտարարած է Իտալիոյ արտաքին գործոց 
նախարար Էնցօ Մոյավերօ Միլանեզին:

«Իտալիա կը մտածէ վերաբանալ դեսպանատուները հոն, ուր անոնք 
ֆիզիքապէս փակուած են՝ այս մէկը կատարելով ամենալայն մաշտաբով: Ինչ 
կը վերաբերի ուղղակի սուրիական դէպքին, ապա ատիկա ամբողջութեամբ 
կախուած է այդ երկրին մէջ իրավիճակի զարգացումէն»,- յայտարարած է 
նախարարը: Ան ընդգծած է, որ Իտալիոյ համար առաջնահերթութիւն է 
դեսպանատուներ ունենալ ամբողջ աշխարհի մէջ:

Անդրադառնալով Սուրիոյ մէջ տիրող իրավիճակին՝ Իտալիոյ արտաքին 
գործոց նախարարը նշած է, որ այդ երկրին մէջ իրադրութիւնը հեռու է կայուն 
ըլլալէ, իսկ դիւանագիտական ներկայացուցչութեան լիարժէք աշխատանքի 
վերականգնումին համար անհրաժեշտ է աւելի լուրջ կարգաւորում:

2012 թուականին Սուրիոյ մէջ տեղի ունեցող զարգացումներուն հետեւան-
քով այդ երկրին մէջ Իտալիոյ դեսպանը կանչուած էր ետ, իսկ աւելի ուշ ետ 
կանչուած էին իտալացի միւս դիւանագէտներն ալ:

Իտալիա Կը Դիտարկէ Սուրիոյ Մէջ Դեսպանութիւնը 
Վերաբանալու Հնարաւորութիւնը


