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Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան ամբողջ ընտանիքին
անունով,
ի հայրենիք եւ ի սփիւռս աշխարհի, մեր
անվերապահ զօրակցութիւնը կը յայտնենք Լիբանանի
եղբայրական
ժողովուրդին
եւ
լիբանանահայութեան,
Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ տեղի ունեցած ահաւոր
պայթումին պատճառով արձանագրուած մարդկային,
բարոյական եւ նիւթական անգնահատելի կորուստին եւ
վնասներուն համար:
Մեր խորազգաց ցաւակցութիւնը կը յայտնենք անմեղ
զոհերու ընտանիքներուն, շուտափոյթ ապաքինում կը
մաղթենք վիրաւորներուն, կամք ու կորով` լիբանանահայ
մեր քոյրերուն եւ եղբայրներուն, դժուարին այս պայմանները
յաղթահարելու համար:
Անգամ մը եւս կը հաստատենք, որ Լիբանանի մեր գաղութը եղած է, է՛ ու կը մնայ հայ
ժողովուրդի կարեւոր մէկ օղակը, որ մի՛շտ ու անվերապահօրէն իր առաւելագոյնը
նուիրաբերած է մեր ժողովուրդի հաւաքական բագինին, եւ մղձաւանջային պայմաններու
բերումով այսօր ի՛նք կը գտնուի աննախընթաց լրջագոյն մարտահրաւէրներու դիմաց: Վերջին
մէկ տարուան ընթացքին երկրին մէջ տիրող քաղաքական անկայունութիւնը, ընկերայինտնտեսական-ելեւմտական ճգնաժամը, թագավարակը եւ այս բոլորին զուգահեռ սարսափելի
պայթումը իրաւամբ դարձած են անտանելի այլեւս ու անհասկնալի` մարդկային
բանականութեան համար:
ՀՅԴ Բիւրոն, ահասարսուռ պայթումի առաջին իսկ վայրկեանէն մնայուն կապի մէջ է Լիբանանի
Կեդրոնական կոմիտէին հետ եւ մօտէն կը հետեւի դէպքերու զարգացումին: Հարուածը եւ
ստացուած մարդկային, բարոյական ու նիւթական վնասը աննախադէպ են:
Վստահ ենք, որ Հայաստանի եւ Արցախի մեր պետութիւնները գործնապէս օժանդակութիւն
պիտի ցուցաբերեն լիբանանահայ համայնքին:
Կոչ կ՛ուղղենք հայրենի եւ աշխարհասփիւռ մեր
լիբանանահայութեան կողքին, ճգնաժամի այս պահուն:

ժողովուրդին`

ամուր

կանգնելու

Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան բոլոր մարմինները, ինչպէս նաեւ մեր ուղեկից
միութիւնները` ՀՕՄ, Համազգային, ՀՄԸՄ, իրենց ամբողջ ներուժը արդէն իսկ զօրաշարժի
ենթարկած են, ի խնդիր Լիբանանի հայութեան օժանդակութեան:
Սիրելի՛ հայրենակիցներ, պահը լուրջ է: Խիստ անհրաժեշտ է, որ ազգովին, համահայկական
ներուժով դիմագրաւենք այս արհաւիրքը եւ անգամ մը եւս ապացուցենք մէկ ու միասնական
ազգ ըլլալու մեր հաւատամքը:

ՀՅԴ ԲԻՒՐՕ
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Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան Չորեքշաբթի օր հեռաձայնային
հաղորդակցութիւն ունեցած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին հետ:
Նախագահը հետաքրքրուած է Պէյրութի մէջ տեղի ունեցած հուժկու պայթումին
մանրամասնութիւններով` իր խորին մտահոգութիւնը յայտնելով ստեղծուած իրավիճակին
վերաբերեալ: Նախագահ Սարգսեան անհանգստութիւն յայտնած է պայթումէն տուժած հայահոծ
Պուրճ Համուտ թաղամասի իրադրութեան, մայրավանքի կրած վնասներուն եւ լիբանանահայ
վիճակով:
Հանրապետութեան նախագահը ցաւակցութիւն յայտնած է վեհափառ հայրապետին`
պայթումին պատճառած մարդկային զոհերուն համար, որոնց կարգին կան հայեր: Ան նաեւ
շուտափոյթ ապաքինում մաղթած է պայթումէն վիրաւորուած մեր հայրենակիցներուն:
Իր զօրակցութիւնը յայտնելով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսին եւ, ի դէմս անոր,
լիբանանահայ գաղութին` նախագահ Սարգսեան նաեւ աջակցելու պատրաստակամութիւն
յայտնած է:
Նախագահը վստահութիւն յայտնած է, որ բազում փորձութիւններով անցած եւ զանոնք
յաղթահարած լիբանանահայերը, Լիբանանի բարեկամ ժողովուրդին հետ միասին պիտի
կարենան յաղթահարել նաեւ այս ծանր փորձութիւնը:

Արցախի
Հանրապետութեան
նախագահ
Արայիկ
Յարութիւնեան
հեռաձայնային
հաղորդակցութիւն ունեցած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին հետ:
Այս մասին Արայիկ Յարութիւնեան գրած է Դիմատետրի իր էջին վրայ:
«Հետաքրքրուած եմ ստեղծուած իրավիճակով, տեղւոյն հայկական համայնքին ունեցած
կորուստներով: Վեհափառէն խնդրած եմ նաեւ մեր խորին ցաւակցութիւնները յայտնել
ողբերգութեան պատճառով զոհուած մեր հայրենակիցներու հարազատներուն, Լիբանանի
բարեկամ ժողովուրդին` բոլոր վիրաւորներուն շուտափոյթ ապաքինում մաղթելով:
Անգամ մը եւս զօրակցելով լիբանանահայ մեր քոյրերուն եւ եղբայրներուն` այս օրհասական
պահուն բոլոր կարելի միջոցներով աջակցելու պատրաստակամութիւն յայտնած եմ: Արցախը
Լիբանանի հետ է», գրած է նախագահ Յարութիւնեան:
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Հայաստանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
Նիկոլ
Փաշինեան հեռաձայնային հաղորդակցութիւն ունեցած է
Լիբանանի նախագահ Միշել Աունին հետ: Այս մասին
վարչապետը գրած է Դիմատետրի իր էջին վրայ:
«Քիչ առաջ հեռաձայնային հաղորդակցութիւն
Լիբանանի նախագահ Միշել Աունի հետ:

ունեցայ

«Զօրակցութիւն եւ ցաւակցութիւն յայտնելով Չորեքշաբթի
օրուան պայթումին եւ զոհերուն համար` Հայաստանի
Հանրապետութեան օգնութիւնը առաջարկեցի Լիբանանի
եղբայրական ժողովուրդին:
«Լիբանանի կառավարութիւնը այժմ կարիքները կը գնահատէ եւ գնահատման հիմամբ
Հայաստանի կառավարութիւնը ըստ անհրաժեշտութեան որոշումներ պիտի կայացնէ», գրած է
վարչապետը:
Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան հետ
կապերու վարչութենէն կը յայտնեն, որ հեռաձայնային հաղորդակցութեան ընթացքին
Լիբանանի նախագահ Միշել Աուն շնորհակալութիւն յայտնած է սփոփանքի խօսքերուն համար
եւ երախտագիտութիւն յայտնած Լիբանանի կարիքներուն հիման վրայ Հայաստանի
կառավարութեան կողմէ աջակցութիւն ցուցաբերելու պատրաստակամութեան համար: Ան
տեղեկացուցած է, որ երկրին իշխանութիւնները կը գործադրեն ամէն ջանք` ստեղծուած
խնդիրները ըստ կարելւոյն շուտ յաղթահարելու համար:

Չորեքշաբթի օր Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հեռաձայնային
կապ հաստատելով Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին հետ իր մտահոգութիւնն ու
զօրակցութիւնը յայտնեց Լիբանանի հայ համայնքին:
Վեհափառ հայրապետը վարչապետին ներկայացուց անհրաժեշտ տեղեկութիւններ Պէյրութի
պայթումին եւ յատկապէս պայթումին պատճառով Պուրճ Համուտի հայահոծ թաղամասերուն
կրած վնասներուն մասին:
Ապա, վարչապետը իր զօրակցութիւնը յայտնեց Լիբանանի հայութեան, ինչպէս նաեւ
առաջարկեց, որ այս գծով մնայուն կապի մէջ ըլլայ վեհափառ հայրապետին հետ:
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Աշոտ Մելքոնեան. «Ասիկա Ազգային
Անվտանգութեան Խնդիր Է»
Պատմութեան չափորոշիչները մշակած խումբի ղեկավար Լիլիթ Մկրտչեանը թուրք
հեղինակներու հետ գրած աշխատութեան մէջ հայկական դասագիրքերու հեղինակները
մեղադրած է այն բանի համար, որ հայ կիները անտեսուած են եւ անոնք հայրիշխանական
հասարակութիւն
կը
ներկայացնեն`
ըստ
«Երկիր»-ին
յայտարարեց
Հայաստանի
Հանրապետութեան Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի Պատմութեան հիմնարկի տնօրէն
Աշոտ Մելքոնեանը «Հանրակրթական դպրոցի պատմութեան ծրագիրներու նախագիծերու,
անոնց ետին կանգնած ուժերու գործունէութեան եւ յարակից հարցերու մասին» նիւթով մամլոյ
ասուլիսի ընթացքին:
«Որպէսզի ցոյց տան, թէ որքա՛ն նսեմացուցած ենք հայ կնոջ դերը պատմութեան մէջ, մեզ կը
քննադատեն, թէ ինչո՞ւ չենք յանդիմանած Արտաշէսին, որ անամօթաբար գնաց, պարանը նետեց
եւ գետի միւս ափէն Սաթենիկը առեւանգեց, մէջքն ալ ցաւցուց. հապա կնոջ հանդէպ այդպիսի
վերաբերմունք կարելի է՞: Կը պատկերացնէ՞ք, անհեթեթը ո՛ւր հասած է` մարդիկ նստած,
մտածած են, թէ կարելի է օրինակ բերել, որ հայ մարդը անտեսած է հայ կինը», նշեց Աշոտ
Մելքոնեան:
Ան ընդգծեց, որ բոլորը գիտեն, թէ հայ մարդուն համար հայ կինը, որ մայր է առաջին հերթին,
քոյր է, սրբութիւն է, եւ մենք` հայերս, որպէս ընտանեկան ընկալման առումով բարձր
աստիճանի վրայ կանգնած, ինչպէս միշտ մեծարած ենք հայ կինը. «Եւ ուրեմն եղաւ, որ մենք
անտեսա՞ծ ենք հայ կինը… խայտառակութիւն է: Դուք անգամ մը կարդացէք Անգլիոյ, Ֆրանսայի,
Միացեալ Նահանգներու կամ Ռուսիոյ պատմութիւնը, տեսէք` գիշեր-ցերեկ կինե՞րը ստեղծած
են պատմութիւնը»: Աշոտ Մելքոնեան նշեց, որ բոլոր հաւանական թագուհիներու անունները
մեր դասագիրքերուն մէջ կան` Էրատոյէն սկսեալ, մինչեւ Փառանձեմ, Այծեմնիկ եւ միւսները:
Հետաքրքրականը այն է, որ նոյնիսկ մեր պատմաբանները առանձին աշխատութիւններով
անդրադարձած են. Արտակ Մովսիսեանը հայոց թագուհիներու մասին աշխատութիւն ունի եւ
Էդիկ Մինասեանը երկու գիրք գրած է` ազգային ազատագրական շարժման մէջ հայ կիներու
դերակատարութեան մասին:
«Մինչդեռ տողատակի կը քննադատուինք մենք` բոլորս, այն մարդիկը, որ հայոց պատմութիւն
դասաւանդած են այդ խումբի անդամներուն», ըսաւ Աշոտ Մելքոնեան: Մեր հիմնարկը
քննարկած է, եւ աշխատակիցներու մեծագոյն մասը գտած է, որ ասիկա ազգային
անվտանգութեան խնդիր է եւ զուտ գիտակրթական խնդիր ըլլալէ արդէն տեղափոխուած է այդ
դաշտը, ուստի մենք յայտարարութեամբ մը հանդէս եկած ենք ԱԱԾ-ի ուշադրութիւնը
հրաւիրելով հարցին վրայ. ըստ «Երկիր»-ին` յայտարարեց Աշոտ Մելքոնեանը ասուլիսի
ընթացքին:
Յայտարարութեան մէջ պատմաբանները նաեւ նշած են, որ եթէ չափորոշիչները մշակող
յանձնախումբը կ՛անտեսէ նախորդ դասագիրքերը` զանոնք որակելով խորհրդային
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ժամանակներու շունչով գրուածներ, ապա թող բարի ըլլան հաշուի առնել Հայոց պատմութեան
ակադեմական հատորները, որոնք անաչառ պատմութիւնը կը ներկայացնեն Հայաստանի եւ
սփիւռքի լաւագոյն պատմաբաններու մատուցումով:
Յայտնենք, որ «Երկիր»-ի հրապարակումէն ետք, որով կը բացայայտուի, որ «պատմութիւն» եւ
«հասարակագիտութիւն» նիւթերու չափորոշիչները մշակող յանձնախումբի անդամները
արտասահմանեան դրամաշնորհային ծրագիրներ իրականացուցած են` Թուրքիոյ հանդէպ
թշնամիի կերպարը վերացնելու ուղղութեամբ եւ երկու աշխատութիւն հրապարակած այս
նիւթով, լայն հանրութիւնը անվստահութեան կը յայտնէ հանրակրթութեան չափորոշիչները այդ
ոգիով շարադրելու գործընթացին: Մասնագէտները կ՛արձանագրեն չափորոշիչներու
հակահայկական յստակ դրսեւորումներ: Հայաստանի Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի
Պատմութեան հիմնարկը այս հարցին վրայ կը հրաւիրէ Ազգային անվտանգութեան
ծառայութեան ուշադրութիւնը:
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Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ յայտարարած է, որ հանդիպում ունեցած է
ամերիկացի հրամանատարներու հետ, եւ վերջիններս Լիբանանի մայրաքաղաքին մէջ տեղի
ունեցած պայթումը կը նկատեն յարձակում: Այս մասին կը հաղորդէ «ՌԻԱ Նովոսթի» լրատու
գործակալութիւնը:
«Այո, պայթումի բնոյթէն մեկնելով` ատիկա յարձակումի նման է: Ես հանդիպած եմ մեր քանի մը
հրաշալի զօրավարներուն հետ, եւ անոնք, կարծես թէ, ես եւս այդպէս կը մտածենք: Ատիկա
նման չէր արտադրական պայթումի մը, կարծես թէ ատիկա, ըստ զօրավարներուն, յարձակում
եղած է, ռումբ մը», յայտարարած է Թրամփ:
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ նախքան այդ
յայտարարած է, որ Միացեալ Նահանգներ կը սպասեն Լիբանանի կառավարութեան կողմէ
պայթումին վերաբերեալ տեղի ունենալիք հետաքննութեան արդիւնքներուն` միաժամանակ
շեշտելով, որ աղէտէն վերականգնելու համար պատրաստ են օգնութիւն ցուցաբերելու
Լիբանանին:

Ուաշինկթըն մտադիր է խստացնել Սուրիոյ դէմ պատժամիջոցները` այդ երկրին մէջ իշխանութիւնը
փոխելու համար, սակայն բազմաթիւ փորձագէտներ կը կասկածին այդ մօտեցումին արդիւնաւէտութեան
վրայ: Այս մասին նշուած է «Նիւ Եորք Թայմզ»-ի մէջ հրապարակուած յօդուածի մը մէջ:
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփի վարչակազմի պաշտօնատարները վճռական
տրամադրուած են նոր սահմանափակումներ մտցնելուն նկատմամբ` հիմնուելով ամերիկեան «Սըիզըր»
պատժամիջոցներու օրէնքին վրայ, որ ընդգրկուած է 2020 թուականի ամերիկեան զինուորական պիւտճէի
մէջ եւ Ուաշինկթընի վարչակազմին իրաւունք կու տայ սահմանափակիչ քայլեր կիրարկել Դամասկոսին
ուղղակի եւ անուղղակի օգնութիւն ցուցաբերող կազմակերպութիւններուն եւ անհատներուն, ինչպէս
նաեւ երկրին մէջ գործող տարբեր զինեալ խմբաւորումներուն դէմ: Յօդուածին մէջ կը մէջբերուին
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարի Միջին Արեւելքի հարցերով օգնականի տեղակալ
Ճոել Ռայըռնի խօսքերը: Ան նշած է, որ պատժամիջոցները «պիտի չաւարտին», մինչեւ որ «սուրիական
վարչակարգն ու անոր դաշնակիցները համաձայնին» երկրին մէջ կառավարութիւնը փոխելու:
Ամերիկեան ազդեցիկ օրաթերթը կը նշէ, թէ բազմաթիւ փորձագէտներ կը կասկածին, որ այդպիսի
մօտեցումը Միացեալ Նահանգներուն պիտի արտօնէ դիւանագիտական ոլորտին մէջ հասնիլ ցանկալի
նպատակներուն:
«Պատժամիջոցները առանձին չեն կրնար լուծել խնդիրը», ըսած է Միացեալ Նահանգներու
Գանձապետարանի արտաքին հաշիւներու վերահսկման գրասենեակի նախկին տնօրէն Ճոն Սմիթ:
«Դժուար է հասկնալ, թէ ամերիկեան կառավարութիւնը Սուրիոյ մէջ ի՛նչ կ՛ընէ, բացի սուրիական
վարչակարգի խումբ մը պաշտօնատարները ներառելէ այն ցուցակին մէջ, որ անոնց չի հետաքրքրեր»,
ըսած է ան:
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ՀՅԴ
Լիբանանի
Կեդրոնական
կոմիտէի
ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի
Պէյրութի
նաւահանգիստին
մէջ
պատահած
պայթումին մասին կարճ զրոյց մը ունեցաւ «Օ. Թի.
Վի.» պատկերասփիւռի կայանի հայկական լուրերու
բաժինէն:
«Բնականաբար պիտի ըսենք` անցած ըլլայ բոլորին:
Բնականաբար
պիտի
ըսենք,
որ
Լիբանանի
պատերազմը ցմրուր ճաշակած մեր ժողովուրդը այսօր
նաեւ ականատես եղաւ դժոխային այս վիճակին: Աղէտ
մըն էր, որ պատահեցաւ, եւ այսօր ո՛չ միայն Պէյրութը
աղէտի գօտի է, այլ նաեւ Պէյրութի արուարձան նկատուող Պուրճ Համուտը, մինչեւ Անթիլիաս աղէտի
գօտի են: Այն ինչ որ պատահեցաւ ահաւոր է, բառերով կարելի չէ բացատրել, մեր ժողովուրդը արդէն զգաց
այդ բոլորը», նշեց երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի` աւելցնելով, որ այսօր ցաւով պիտի ըսէ, որ
քանդումի ենթարկուած են գրեթէ բոլոր հայկական եկեղեցիները, ազգային կառոյցները, կուսակցական,
ընկերային, մշակութային, մարզական եւ բարեսիրական միութիւններու կեդրոնները:
«Ունինք 250 վիրաւոր այս պահուն` Խալիլ Պետեւի, Հաճըն, Մար Մըխայէլ, Ժըմմէյզէ, Էշրեֆիէ, Հայաշէն,
Պուրճ Համուտ եւ այլ տեղեր: Եւ դժբախտաբար ունինք 11 նահատակ մինչեւ այս պահը: Մեր փափաքն ու
աղօթքն է առ Աստուած, որ այս տառապանքը այստեղ կանգնի: Չորեքշաբթի օր գիշեր վեհափառ հօր հետ
Պուրճ Համուտի մէջ մեր շրջապտոյտին ընթացքին ականատես եղանք իրական դժոխքի: Այսօր
տասնեակներով ընտանիքներ ունինք առանց բնակարանի: Ունինք հազարէ աւելի քանդուած
բնակարաններ: Ունինք ահռելի վիճակ, որ եկաւ աւելնալու ընկերային-տնտեսական եւ «Քորոնա»-ի
տագնապներուն վրայ: Տակաւին աշխատանքը նոր սկսանք, որովհետեւ ամէն տան մէջ ահաւոր ցաւ կայ:
Մեր ընկերներուն եւ երիտասարդներուն սեփական ընտանիքները հարուած ստացած են, բայց մենք հոս
ենք, եւ այս ժողովուրդը առանձին պիտի չմնայ», ընդգծեց երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի:
Երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի շեշտեց, որ Լիբանանի հայութեան հասած հարուածը, Լիբանանին
հասած հարուածին կողքին, ահաւոր հարուած է համայն հայութեան համար: «Իմ միակ ակնկալութիւնս է,
որ փոխանակ իմաստակ կարծիքներ տալու, որ` կը բաւէ Լիբանանի մէջ մնաք, որ` ձգեցէք ելէք, այսօր
միակ անհրաժեշտութիւն նկատուի Լիբանանի հայութեան կողքին կանգնիլը` հոգիով, բարոյական
աջակցութեամբ, նիւթապէս: Այսօր հրամայականը այն է, որ համայն հայութիւնը, ուր որ ալ է,
Ստեփանակերտ, Երեւան, Սիտնի, Լոս Անճելըս, Նիւ Եորք, Լատին Ամերիկա, Մոսկուա, Եւրոպա,
արաբական երկիրներ, Սուրիա, անոնք լաւ պէտք է հասկնան մեր վիճակը այսօր: Ժամանակն է, որ այդ
սիրտը բաբախէ, միայն Լիբանանի հայութեան համար: Ասիկա ո՛չ մուրացկանութիւն է, ո՛չ ալ պարզապէս
ցաւի արտայայտութիւն եւ պահի տրամաբանութեան տակ եղած արտայայտութիւն: Ասիկա հրամայական
պահանջ է: Լիբանանի հայութիւնը պիտի մնայ, պիտի ապրի այստեղ` Հայաստանի եւ Արցախի համար:
Լիբանանի հայութիւնը պիտի ապրի համայն հայութեան համար: Համայն հայութիւնը պարտաւոր է
ապրեցնել Լիբանանի հայութիւնը: Ժամանակը չէ աւելորդ ըսի-ըսաւներու, բամբասանքներու,
չարախօսութիւններու, գեղեցիկ կարծիքներու` մենք ըսինք` դուք չէիք գիտեր: Այսօր ատենն է, որ մեր
թեւերը սոթթած մէկ բռունցքով պաշտպանենք Լիբանանի հայութիւնը: Այո՛, Լիբանանի հայութիւնը պիտի
մնայ այստեղ: Լիբանանի հայութիւնը կարիքը ունի վերականգնումի», եզրափակեց երեսփոխան
Բագրատունի:
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Ես Մուկին Գլուխն եմ
Համայն աշխարհի տագնապին մէջ, ոմանք շուարած են ո՛չ այնքան դժուար
կացութիւններ դիմագրաւելու մտահոգութեամբ, որքան տագնապալից կացութեան
մը մէջ առաջնորդողի դերը ստանձնելու գաղտնի ջանասիրութեամբ: Ինքնին
գովելի այս նախաձեռնութիւնը սակայն, խոցելի բազմաթիւ կողմեր ունի: Անոնցմէ
առաջինը անձնասիրութիւնն է, որուն հետեւանքները բազմազան են, մինչեւ
դժբախտ աւարտ՝ մահուամբ:
Համաշխարհային

մտահոգութիւններ

են՝

ընդհանուր

տնտեսութեան

վրայ

արտակարգ հեղինակութիւն, մոլորակի բնական հարստութիւններուն վրայ անսահման մենատիրութիւն
եւ քանի մը նման ընդհանրական տիրութիւններ: Ասոնք ձեռք բերելով, աշխարհի կառավարման սանձը
ձեռքի մէջ ունենալու աննկարագրելի գոհունակութիւն կը զգան գերպետութիւններ: Անոնք այնուհետեւ
անտառի օրէնքով կը շարժին եւ առիւծին վայել անկանխատեսելի արարքներով իրենց իշխանութիւնը կը
տարածեն նաեւ շրջակայ անտառներուն վրայ: Առիւծի ծանր թաթին անպարագիծ շարժման զոհ կ՛երթան
անոնք, որոնք այդ վայրկեանին անոր մօտ կանգնած կ՛ըլլան կամ առնուազն անոր տեսադաշտին մէջ կը
գտնուին այդ պահուն:
Պատրուակներ, կեղծ պատճառաբանութիւններ եւ շինծու արգելքներ չեն պակսիր առիւծին որջին մէջ,
զոհերուն դիմաց դրսեւորելու համար իր իսկական ծրագիրը՝ զանոնք յափշտակելու քօղարկուած
որոշումը: Կենդանական աշխարհի լուսանկարիչներ եւ շարժապատկեր պատրաստողներ ամիսներով կը
համբերեն

տարուան

չորս

եղանակներու

ջերմաստիճանային

դժուարութիւններուն

տոկալով,

անասուններուն բնազդային իւրայատկութիւնները արձանագրելու, ապա մարդկութեան ցուցադրելու
համար: Այդ պատկերներուն կամ շարժապատկերներուն մէջ ամէնէն հետաքրքրական բաժինը՝ որսը
«անփորձանք» ձեռք բերելու մասն է, երբ զօրաւորը տկարը կը զգետնէ: Սակայն մինչեւ այս վճռական
պահը, նախայարձակ դարանակալ կենդանին հաշուարկներ կը կատարէ, իր եւ որսին միջեւ
հեռաւորութիւնը կը չափէ, իր «անտեսանելիութիւն»ը կ՛ապահովէ մացառներուն համահաւասար
մարմնական բարձրութիւն գծելով, երբեմն նոյնիսկ շնչառութիւնը կը դադարեցնէ ուշադրութիւն չգրաւելու
զգուշաւորութեամբ եւ յարմար վայրկեանին մեծ թափ հաւաքելով կը նետուի յառաջ, իսկ թռչելու
կարողութիւն ունեցող որսերուն պարագային՝ կը ցատկէ որքան որ հնարաւորութիւն ունի, որպէսզի
կարենայ առջեւի թաթերուն ճանկերով բռնել դէպի վեր խոյացող թեւաւորը:
Առիւծին այս բացառիկ հեղինակութիւնը անհամեմատելի ըլլալով, անտառի բոլոր կենդանիները իրենց
գլուխը կը ծռեն, հպատակելով անոր կամքին, իսկ ան իր տիրապետութիւնը կը հաստատէ բոլորին վրայ, ի
ժամու եւ ի տարաժամու որս գտնելով՝ իբրեւ տիրակալը անտառին:
Այս մենատիրութիւնը պատճառ կը հանդիսանայ, որ առիւծը ունենայ իր մանկլաւիկները՝ աղուէս, բորենի
եւ այլք, որոնք ո՛չ միայն անոր շուրջը կը դառնան, այլեւ պոչին կը կախուին, երբեմն անոր պոչի
շարժումէն հրահանգներ կը ստանան ու անյապաղ կը գործադրեն: Անոնցմէ ոմանք նոյնիսկ համամիտ
կ՛ըլլան այն գաղափարին, որ անտառին մէջ սեփական գլուխը ողջ պահելու համար, կ՛արժէ նոյնիսկ
առիւծին «պոչ»ը ըլլալ, իբրեւ կամակատար գործելու անոր քով, մինչեւ այն օրը, երբ առիւծը հեռանայ այս
աշխարհէն, չորս թաթերը երկինք պարզած:
Գազաններն ալ արժանապատուութիւն ունին անշուշտ: Հազուադէպ կարելի է հանդիպիլ առիւծի մը, որ
իր ամբողջ ուժը տրամադրէ դաշտամուկ մը բռնելու եւ անով իր սոված որովայնը յագեցնելու ծրագիրին:
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Ընդհակառակը, երբ ան նման ծրագիր մը որոճայ, անով կշտանալու համար թիրախ կը դարձնէ աւելի
մեծը, որուն ետեւէն վա֊զելու յոգնութիւնը ի վերջոյ պիտի գնահատուի հանդիսատես այլ անասուններու
կողմէ:
Ահա այս պատճառով մուկերը որոշ չափով իրենց ազատութիւնը կը վայելեն, հողին տակ դղեակներ
շինելով ելեւմուտք կ՛ընեն, վտանգի մը պահուն շուտով կը սողոսկին իրենց անտեսանելի ծակերին մէջ,
ներքին անդորրութիւնը վայելելով: Օձերն են երբեմն, որ իսկական վտանգ կը հանդիսանան
դաշտամուկերուն, որոնց բացած ծակերը իրենց գետնաքարշ ճամբաներուն դիմաց կը յայտնուին յաճախ,
որոնց մէջ սողալով, այնտեղ կը գտնեն ապահով անկիւնի մը մէջ պատսպարուած մուկերուն վարդագոյն
ձագերը:
Որոշումներ տալլու գործին մէջ, մուկը սեփական գերիշխանութիւն ունի: Իր բացած ծակին դրան առջեւ
քաջաբար կը կանգնի անիկա յաճախ, ետ կը մղէ թշնամին, առանձնապէս որոշում կու տայ՝ ո՞ւր թաքցնել
իր ձագերը եւ իր ստեղծած տարածքին վրայ ամբողջական տիրապետութիւն կը հաստատէ:
Նոյնը չէ՛ կացութիւնը առիւծին պոչէն կախուած գազանիկներուն: Անոնք բո֊լորն ալ ստիպուած են
առիւծին հրահանգները կատարել, առանց նոյնիսկ դոյզն փոփոխութեան ենթարկելու զանոնք: Այլապէս
առիւծին համար շատ հեշտ է պոչի մէկ շարժումով անոր վրայ կախուածները բերնին մօտեցնելը:
Բաւական երկար եւ ծայրը բրդագունդ մը ունեցող անոր պոչը շատ արագ կրնայ հասնիլ դունչին, իսկ
անոր վրայ կախուածները, շուտով կրնան իյնալ առիւծին կլափը, անոր աղօրիքներուն միջեւ մանրուելով:
Անտառին մուկերը շատ անգամ հանդիսատես կ՛ըլլան նման տեսարաններու, փառք տալով որ իրենք այդ
պոչին վրայ չեն, հակառակ իրենց փոքրածաւալ մարմինին, եւ ո՛չ ալ պարտաւորութիւն ունեցած են
կախուելու անկէ: Դեռ աւելին, առիւծը յանկարծ նեղութիւն կը զգայ իր պոչին վրայ եղած ծանրութենէն եւ
զօրաւոր շարժելով զայն, անկէ կախուածները աջ ու ձախ կը տարտղնէ: Անոնցմէ ոմանց գլուխը քարին
գալով տեղն ու տեղը կը սատկին, ուրիշներ անոր մռնչիւնը լսելով կը փախչին ու անյետադարձ կը
թաքնուին անտառին խորերը, մինչ մուկը ինքնավստահութեամբ կը մտնէ իր բոյնը, ապահովութիւն
ստեղծելով իրեն համար:
Ծերունի փորձառու բարեկամս կ՛ըսէր. -Կը նախընտրեմ մուկին գլուխը ըլլալ, քան թէ առիւծին պոչը:
Իրաւունք ունէր ան, որովհետեւ իր ամբողջ կեանքին ընթացքին երբեք ուրիշին տրատու չէր եղած, ո՛չ ալ
կախուած էր ասորանոր պոչէն՝ իր գոյութիւնը պահելու համար: Ան իր եղունգներով թէ՛ գլուխը քերած էր,
թէ՛ իր տան համար հողը փորած եւ թէ նոյն եղունգներով ինքնապաշտպանութեան դիմած՝ թշնամական
յարձակումներու պարագային: Այդ իսկ պատճառով, ան յաճախ կ՛աւելցնէր՝ ըսելով. -Մատներուդ ծայրը
եղած եղունգներուդ աւելի՛ վստահիր, քան թէ քեզմէ աւելի զօրաւոր բարեկամիդ կամ ընկերոջդ ձեռքը
եղած սուրին, բիրին ու նիզակին:
Վերոյիշեալ երկարապատում եւ ոլորապտոյտ օրինակով ցոյց տրուածը այն է, որ իր սեփական ուժերուն
վստահելով՝ մարդ աւելի՛ արդար եւ բաւարարուած կեանք մը կ՛ապրի եւ ուրիշներուն ստրուկը չի՛
դառնար:
Ես անձնապէս պիտի ուզէի մուկին գլուխը ըլլալ, քան թէ առիւծին պոչը: Քու տեսակէտդ ինծի ծանօթ չէ՛:
Սակայն փորձառաբար պիտի յայտնաբերես, որ նախընտրելի է մուկին գլուխը ըլլալ՝ ինքնորոշման
իրաւունքով, քան թէ առիւծին պոչը ըլլալ՝ որոշում տալու իրաւունքէն զրկուած: Առիւծին ուղեղէն տրուող
հրահանգով շարժող պոչը աւելի նուազ պատիւ ունի, քան անկախաբար մտածող մուկին գլուխը, որ
թէպէտ փոքր է, բայց՝ նախընտրելի:

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ
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Ծնողներուն փափաքն է, որ իրենց զաւակները լաւ սորվին դպրոցը, խուսափին
անյաջողութիւններէ եւ հիանալի ապագայ ունենան: Եւ հակառակ որ յաջողակ երեխայ
դաստիարակելու յատուկ բաղադրատոմս չկայ, բայց եւ այնպէս, հոգեբանական
հետազօտութիւնները լուսարձակի տակ կ՛առնեն ծնողներուն դերը, որմէ կախեալ է շատ բան:
Ըստ ամերիկեան հետազօտութիւններու, ահա թէ ի՛նչ ընդհանրութիւններ ունին յաջողակ

երեխաներու ծնողները`
– Անոնք երեխաներուն կը ստիպեն կատարել տնային կարգ մը գործեր` սենեակը կոկել, աղբը
թափել, բոյսերը ջրել… Տան մէջ պարտականութիւններ ստանձնող երեխան հնարաւորութիւն
կ՛ունենայ ինքնուրոյն դասաւորելու իր սեփական կեանքը եւ հասկնալու, որ
հաւաքականութեան մէջ գործը գլուխ պիտի հանուի իւրաքանչիւրին ներդրումով:
***
– Անոնք խստապահանջ են երեխային նկատմամբ: Բազմամեայ հետազօտութիւններ
կատարելով` գիտնականները յայտնաբերած են, որ երեխաներուն նկատմամբ դրսեւորուած
ծնողներուն խստապահանջութիւնը մեծ ազդեցութիւն ունի անոնց ապագայ յաջողութիւններուն
վրայ:
***
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Ծնողները իրարու հետ առողջ յարաբերութիւններ ունին: Հետազօտութիւններուն համաձայն,
անհամերաշխ ծնողներու զաւակները աւելի վատ կը զարգանան, քան` հանգիստ ծնողներ
ունեցողները: Միւս կողմէ` նաեւ հաստատուած է, որ ծնողներու ամուսնալուծութեան ծանր
հետեւանքները երեխաները շատ երկար տարիներ կը կրեն իրենց վրայ:
***
– Անոնք բարձրագոյն կրթութիւն ստացած են: Հետազօտութիւնները ցոյց տուած են, որ
բարձրագոյն կրթութիւն ստացած ծնողներուն զաւակները աւելի կը ձգտին լաւ ուսում
ստանալու. հակառակի պարագային, երեխաներուն մեծ մասը կը հետեւի իր անուս ծնողներու
օրինակին:
***
– Անոնք իրենց զաւակներուն շատ կանուխէն թուաբանութիւն սորվեցուցած են: Երեխաներուն
փոքր տարիքէն թուաբանական հմտութիւններ ջամբելը հետագային կը վերածուի հսկայ
առաւելութեան: Երեխան կանուխէն թող ճանչնայ թիւերը, գործնական հաշիւներ կատարէ եւ
խաղայ անոնց հետ:
***
– Անոնք կ՛աշխատին: Աշխատող մայրերը իրենց երեխաներուն վրայ աւելի դրական
ազդեցութիւն կ՛ունենան: Թիւերու լեզուով, աշխատող մայրերու զաւակները 23 առ հարիւրով
աւելի յաջողակ են, քան` իրենց այն ընկերները, որոնք չաշխատող մայրեր ունին:
***
– Անոնք հարուստ են եւ ազդեցիկ: Դժբախտաբար, սակայն, երախաներու հետագայ
յաջողութիւններուն վրայ կրնան ազդել նաեւ ծնողներու հարստութիւնը եւ ընկերային դիրքը:
***
– Անոնք հեղինակութիւն ունին: Հետազօտողներ առանձնացուցած են երեխայի
դաստիարակութեան 3 տիպ` թոյլատու ծնողներ, որոնք կը ձգտին բռնակալ չըլլալ եւ երեխան
ընդունիլ այնպէս ինչպէս որ է: Բռնակալ ծնողները որոնք կը փորձեն երեխան ձեւաւորել իրենց
չափորոշիչներու համաձայն, եւ հեղինակաւոր ծնողներ, որոնք կը փորձեն միջին եզր մը գտնել:
Կատարեալը վերջինն է. երրորդ տիպի ծնողք ունեցող երեխան կը մեծնայ` որպէս իրմէ մեծերը
յարգող եւ ինքզինք ճնշուած չզգացող անհատ:
***
Տակաւին շարքը երկար է, բաւարարուինք հիմնականներով:
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Եթէ մեռնե՜լ…
Թո՛ղ որ մեռնեմ
հուր-կայծակից`
Միանգամի՛ց,
մի վայրկեանո՛ւմ,
յանկարծակի՛,
Այնքա՜ ն արդար,
խղճիս ձայնին մի՛շտ ունկընդիր,
Որ` համաձայն բիբլիական հին
լեգենդին`
Հանգիստ անցնեմ եւ ասեղի նեղլիկ
ծակից…
Եթէ մեռնե՜լ…
Թող սպաննուե՛մ,
թող կործանուե՛մ
Այնպէս ապրած եւ բան արած,
Որ նորածին մանուկների տեսքով
նորից
վերածնուեմ`
Իմ անունո՛վ կնքեն նրանց…
Եթէ գամուել`
փարոսի՜ պէս,
Արնաքամուել`
հերոսի՜ պէս,
Ու քրքրուել`
դրօշի՜ պէս…
Եթէ մեռնե՜լ…
Բայց առայժմ ապրե՛լ է պէտք:
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