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ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեան` պատասխանելով 

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի կողմէ Դաշնակցութեան հասցէին եղած 

արտայայտութիւններուն, ըսաւ. 

«Ցաւօք, ստիպուած ենք արձանագրելու, որ քանի՛ 

երորդ անգամն ըլլալով, ի պատասխան քաղաքական 

խօսքի եւ հարցադրումներու, Նիկոլ Փաշինեանի 

կողմէ կը հնչեն փողոցային բառապաշարով 

գնահատականներ եւ արտայայտութիւններ: 

«Այո՛, Դաշնակցութեան մօտեցումներուն եւ 

սկզբունքներուն մէջ բան չէ փոխուած: 

«Մենք պիտի շարունակենք պայքարիլ թէ՛ քաղաքական, թէ՛ իրական «Քորոնա» ժահրը 

տարածողներուն դէմ: 

«Ինչ կը վերաբերի քաղաքական աղբանոցին մէջ յայտնուելուն, ապա ակնյայտ է, որ այս հարցին 

մէջ խորապէս մտահոգուելու պատճառ ունի  օրուան իշխանութիւնը»: 

Միւս կողմէ, ընդդիմադիր դաշտին մէջ տեղի ունեցող գործընթացներուն եւ ընդդիմութեան 

հաւանական համախմբման մասին «Երկիր»-ին հետ ունեցած կարճ զրոյցի մը ընթացքին Իշխան 

Սաղաթէլեան յայտնեց, որ երկրին մէջ կացութիւնը իսկապէս տագնապալի է: «Իշխանութիւնը 

ձախողած է բոլոր ուղղութիւններով: Անիկա կը շարունակէ չընկալել ստեղծուած ճգնաժամը` իր 

ամբողջ խորութեամբ եւ սրութեամբ: Անընդունելի եւ դատապարտելի է նաեւ հնչող 

քաղաքական հարցադրումներուն վերաբերեալ իշխանութեան ցուցաբերած վարքագիծը: 

Քաղաքական հակադարձութիւնները կ՛արժանանան հիւանդագին արձագանգի, որոնք 

կ՛արտայայտուին քրէական գործեր յարուցելու սպառնալիքով եւ հետապնդման ձեւերով 

քաղաքական ընդդիմութիւնը լռեցնելու փորձերով», ըսաւ ան: 
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Ըստ անոր` այս իրավիճակին մէջ համախմբումը այլընտրանք չունի: «Սակայն իրական 

համախմբումը կրնայ տեղի ունենալ միայն յստակ օրակարգի շուրջ: Մեր համոզումով, այդպիսի 

օրակարգ պէտք է միտուած ըլլայ ճգնաժամը յաղթահարելուն եւ երկիրը զարգացման ազգային- 

պետական ուղեգիծ տեղափոխելուն: Այսպիսի օրակարգի առջեւ մղումը կը պահանջէ ձեւաւորել 

լայն համախոհութեամբ նախաձեռնող խումբի, որուն հիմնական ընելիքը պէտք է ըլլայ 

օրակարգի շուրջ ժողովրդական լայն աջակցութիւն ապահովելը: Վերջապէս` իշխանութեան 

ձեւաւորման եւ զայն փոխելու միակ իրաւատէրը ժողովուրդն է», շեշտեց Սաղաթէլեան: 

Անգարայի 15-րդ վարչական դատարանը չեղեալ յայտարարած 

է «Մարյակոբ» (Ս. Յակոբ) հայկական եկեղեցւոյ հիմնադրամը 

գրաւեալ ճանչնալու վերաբերող Թուրքիոյ հիմնադրամներու 

գլխաւոր վարչութեան որոշումը: Այս մասին կը հաղորդէ 

թրքական «Թ24» կայքը: 

Որոշումէն ետք հիմնադրամը իրաւունք պիտի ունենայ 

մասնակցելու դատավարութիւններուն` պահանջելով 

վերադարձնել գրաւուած հարիւրէ աւելի գոյքը: Սակայն միաժամանակ գլխաւոր վարչութիւնն 

ալ իրաւունք ունի բողոքարկելու վարչական դատարանի որոշումը: 

Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ հիմնադրամը հիմնուած է Օսմանեան կայսրութեան ժամանակ եւ 

ղեկավարած է Թուրքիոյ մէջ Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքութեան գոյքը: 1973-ին Թուրքիոյ 

հիմնադրամներու գլխաւոր վարչութիւնը եկեղեցւոյ հիմնադրամը գրաւեալ ճանչցած էր եւ 

դադրեցուցած անոր գործունէութիւնը: Հիմնադրամի գոյքին մեծ մասը վաճառուած էր երրորդ 

անձերու, իսկ գումարը` իւրացուած: 

Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքութիւնը գոյքի վերադարձի պահանջով դիմած էր 

սահմանադրական դատարանին, որ հայցը չէր բաւարարած եւ գործը կրկին քննելու համար 

ուղարկած էր Անգարայի 15-րդ դատարան: 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը դիմած է Ծերակոյտին` Օտարերկրեայ 

գործողութիւններու հարցերու յանձնախումբի Յատկացումներու ենթայանձնախումբին` կոչ 

ուղղելով ընդլայնելու Միացեալ Նահանգներու կողմէ Հայաստանին եւ Արցախին տրամադրուող 

օգնութեան չափը: Այս մասին կը հաղորդէ «Ասպարէզ»¬ը` մանրամասնելով, թէ տուեալ 

ազդեցիկ ենթայանձնախումբը կը կազմէ 2021 թուականի ելեւմտական տարուան օտարերկրեայ 

օժանդակութեան վերաբերեալ օրինագիծի իր տարբերակը: 
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Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի կառավարական 

հարցերու տնօրէն Թերեզա Երիմեան, դիմելով 

ենթայանձնախումբին, ընդգծած է այն կարեւոր 

դերակատարութիւնը, որ Միացեալ Նահանգները կրնան 

ունենալ Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրի համաճարակի 

հետեւանքներու վերացման հարցին մէջ: 

«Մենք ենթայանձնախումբի անդամներէն կը խնդրենք 

վարչակազմը խրախուսել Հայաստանին տրամադրուելիք օգնութեան թղթածրարին մէջ 

առնուազն քսանհինգ միլիոն տոլար ներառել եւ այդպիսով օգնել կառավարութեան` 

յաղթահարելու «Քորոնա» ժահրի ճգնաժամի յառաջացուցած երկարաժամկէտ տնտեսական 

հետեւանքները», նշած է Երիմեան` յիշեցնելով Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրի տարածման 

ահագնացող կշռոյթին մասին: 

Երիմեան իր խօսքին մէջ ընդգծած է նաեւ Միացեալ Նահանգներու կողմէ Արցախի մէջ «Հէյլօ 

Թրասթ» կազմակերպութեան ականազերծման աշխատանքներու ֆինանսաւորման 

կարեւորութիւնը: 

«Միացեալ Նահանգներու` Արցախին օգնութեան ծրագիրը շատ փոքր ծախս է, սակայն ատիկա 

Միացեալ Նահանգներու կողմէ հսկայական ներդրում է խաղաղութեան հարցին մէջ», ընդգծած է 

Երիմեան: 

Բացի ատկէ, Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը Միացեալ Նահանգներէն Հայաստանի 

համար 90 միլիոն տոլար օգնութիւն խնդրեց` զուգահեռաբար մտահոգութիւն յայտնելով 

Ազրպէյճանին զինուորական օգնութիւն յատկացնելու առնչութեամբ: Խօսքը` Պաքուին հարիւր 

միլիոն տոլարնոց օգնութեան թղթածրարի մասին է: 

Ըստ Երիմեանի, Ուաշինկթըն կա՛մ պէտք է դադրեցնէ Պաքուին զինուորական օգնութեան 

տրամադրումը, կամ ալ պէտք է հաւասարեցնէ Հայաստան եւ Ազրպէյճան ուղարկուող 

իւրաքանչիւր տոլար: 
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Վերջերս, սուրիական լիրան թաւալգլոր անկում 

սկսաւ արձանագրել։ 

Այսօր, սուրիական լիրային սակը ամ. տոլարին  

դիմաց հասաւ 2300 ս.ո.-ի։ 

RT լրատուակայանին համաձայն, մինչ պետական 

սակը 700 ս.ո. է մէկ ամ. տոլարին դիմաց, սեւ 

շուկային մէջ սակը, պատմութեան մէջ առաջին 

անգամ ըլլալով, կ՚անցնի 2300-ի սահմանը։ 

Տնտեսագէտներ կը յայտնեն, որ սուրիական լիրային անկումն ու անոր հետեւանքով 

արձանագրուող սղաճը տնտեսական ծանր կացութեան կրնան մատնել ժողովուրդը։ 

Աւելցնենք , որ Սուրիոյ կեդրոնական դրամատունը անցեալ շաբաթ հանդէս եկած էր 

հաղորդագրութեամբ մը, ուր յայտնած էր, որ խստագոյն պատիժներ պիտի սահմանէ բոլոր այն 

անձերուն, հաստատութիւններուն, թէ ընկերութիւններուն նկատմամբ, որոնք կը շահագործեն 

սուրիական լիրան, աւելցնելով որ դրամատունը ամէն ջանք ի գործ պիտի դնէ վերականգնելու 

լիրայի փոխանակման արժէքը։ 

Թուրքիոյ պետական խորհուրդը օրակարգի վրայ դրած 

է 1934 թուականին նախարարներու խորհուրդի` Ս. 

Սոֆիա տաճարը մզկիթէն թանգարանի վերածելու 

որոշումը ջնջելու հարցը: Գերագոյն դատարանը 

որոշումը պիտի տայ 2 Յուլիսին նախատեսուող նիստի 

ընթացքին: Այս մասին կը հաղորդէ «Հապերթիւրք» 

կայքը: 

Ս. Սոֆիա տաճարը, որ  1453 թուականին 

Բիւզանդական կայսրութեան անկումէն եւ 

Կոստանդնուպոլսոյ գրաւումէն ետք մզկիթի վերածուած էր, 1931 թուականին աշխարհիկ 

հայեացքներ ունեցող Մուսթաֆա Քեմալի կողմէ փակուած էր, իսկ 1934 թուականին 

վերաբացուած էր իբրեւ թանգարան: 

Վերջին տարիներուն տաճարին` իբրեւ մզկիթ վերաբացուելու քննարկումները հետզհետէ 

աւելցած են, իսկ Թուրքիոյ պետական խորհուրդը ոչ մէկ անգամ մերժած է այդ պահանջը: 
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Երկուքին  պարագային ալ գործ ունինք 

ապաշնորհ ղեկավարութեան հետ 

(նախագահ եւ վարչապետ): Տարբերութիւնը 

այն է, որ Ամերիկայի համար այս ներկայ 

տագնապը, ինչքան ալ ծանր ըլլայ, 

նախագահը ինչքան ալ ապաշնորհ ըլլայ, 

երկիրը գոյութենական վտանգ չի 

դիմագրաւեր: Անիկա ունի պետական 

ամուր ու կայացած կառոյցներ: 

Հայաստանի պարագային տարբեր է, 

որովհետեւ ան թէ՛ կը դիմագրաւէ 

գոյութենական խնդիր (արտաքին թշնամիներ), եւ թէ անոր պետական կառոյցները օրէ օր կը 

ջլատուին: Այսպէս, վարչապետի պաշտօնը վարող Ն. Փաշինեան առաջին իսկ օրէն 

յայտարարեց, թէ ինք «իզմերու» չի հաւատար: Այսինքն ոչ մէկ գաղափարախօսութեան կը յարի. 

չունի գաղափարախօսութիւն (թէեւ կը ղեկավարէ… «կուսակցութիւն» մը): 3 ամիս վերջ ալ 

հրապարակաւ յայտարարեց, թէ «ինչի Հայաստանում կա՞յ մի դատաւոր որ ինձ կարա ասի` 

չէ…»` այս ձեւով սկսելով պետութեան իրաւական հիմքերը քանդելու գործընթացին… 

Երկու օր առաջ ականատես եղանք մեր երկրի քաղաքացիական օդագնացութեան կառոյցին 

հասցուած ծանր հարուածին` իբրեւ ապաշնորհ ղեկավարումի նորագոյն ապացոյց: 

Վարչապետը կը յայտարարէ, թէ ան, որ խախտում նկատէ, թող իրեն ղրկէ համապատասխան 

լուսանկարները (ինք անձնապէս փոխարինած է պետական կառոյցները…): Երկրի ազգային 

ապահովութեան սպասարկութեան կը հրահանգէ երեւան հանել թաղային խրախճանքի մը 

հանգամանքները (Շէնգաւիթ): Այդ սպասարկութիւնն ալ, լուռ ու մունջ, երկրի ապահովութեան 

սպառնացող վտանգներու չէզոքացումի խնդիրը մէկ կողմ դրած, լծուեցաւ այդ գործին… 

Չեմ ուզեր խօսիլ համաշխարհային տարողութիւն ունեցող համավարակը դիմագրաւելու 

ուղղութեամբ հայրենի իշխանութիւններուն ցուցաբերած փնթիութեան մասին: Աւելորդ է: 

«Սիրոյ եւ համերաշխութեան» քարոզիչ Փաշինեան յաջողեցաւ ներքին լարուածութիւն, 

ատելութիւն եւ երկպառակութիւն սերմանել ու չի դադրիր իր այս վարքագիծէն: 

Նոյնը կը պատահի Ամերիկայի մէջ, ուր նախագահը ոչ մէկ նախադասութիւն արտասանած է 

ցարդ երկրին մէջ համերաշխութեան մթնոլորտ ստեղծելու ուղղութեամբ: Ընդհակառակը` 

կրակին վրայ իւղ թափեց տակաւին քանի մը օր առաջ, շաբաթէ մը աւելի շարունակուող բողոքի 

ցոյցերուն կապակցութեամբ: 
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Երկու օր առաջ, երբ Փաշինեան յայտարարեց, որ ինքն ու իր ընտանիքը «Քորոնա» ժահրով 

վարակուած են, շատեր դժուարութիւն ունեցան… հաւատալու (ստախօս Միհրանի 

պատմութեան հետեւութեամբ…): Այսօր, Լոս Անճելըսի տեղական ձայնասփիւռի կայաններէն 

հարցազրոյցի հրաւիրուած էր քաղաքագէտ մը, որ գիրք մը լոյս ընծայած էր Թրամփի սուտերուն 

մասին ու կը պնդէր, որ իշխանութեան գալէն ասդին, Թրամփ 19 հազար չգիտեմ քանի հարիւր 

սուտ խօսած է եւ մոլորեցնող յայտարարութիւն կատարած է… 

Երկու երկիրներու պարագային ալ, խախտած է հանրութեան ներքին համերաշխութիւնը, 

«ընկերային պայմանագիրը»: Ամերիկան կրնայ «վերապրիլ» այս ծանր փորձութենէն: Մեր 

հայրենիքը` ոչ: Մենք կը դիմագրաւենք թէ՛ արտաքին թշնամին, որ օրէ օր աւելի լկտի կը 

դառնայ, եւ թէ՛ համավարակի վտանգը, որ օրէ օր աւելի կը մոլեգնի: 

Հետեւաբար, ուժերը համախմբելու հրամայականը դրուած է սեղանին: Հայրենի 

իշխանութիւնները պարտաւո՛ր են գիտակցիլ այս հրամայականին: Եթէ իրենք չեն գիտակցիր, 

առնուազն թող բարի ըլլան երթալու իրենց «կարօտցած» տուները: 

Անկախութեան սերունդի տեսլականը իրականութեան վերածելու կարելիութիւնը ստեղծուեցաւ 

Արցախեան շարժումով, Արցախի ազատագրումով եւ պետականութեան ստեղծումով: Եթէ 

Շուշիի ազատագրումը խորհրդանիշը համարենք ազրպէյճանական լուծէն Արցախի 

ազատագրումին, դժուար չէ եզրակացնել, որ ատիկա լուրջ եւ շօշափելի քայլ մըն է Միացեալ 

Հայաստան ստեղծելու ճամբուն վրայ: Փաստօրէն, Արցախի ազատագրումով հողահաւաքի 

գործընթացը ճամբայ ելած պէտք է համարել: 

Արդարեւ, միացեալ, ազատ եւ անկախ Հայաստանի իտէալը ոչ միայն գաղափարական, այլ նաեւ 

շեշտակիօրէն քաղաքակա՛ն արժէք է: Մեր պետութեան համար անիկա ունի ռազմավարական 

նշանակութիւն, եթէ, անշուշտ, Հայաստանի իշխանութիւնները քաջութիւնը ունենան զայն 

որդեգրելու: 

Ո՞րն է, սակայն, այս իտէալին քաղաքական-ռազմավարական արժէքը: 

Առաջին` Սեւրի դաշնագիրով Հայաստանի նորաստեղծ պետութիւնը օրինական ճանաչման 

կ՛արժանանար ազգերու միջազգային ընտանիքին կողմէ, իսկ Ուիլսընի իրաւարար վճիռը իր 

կարգին կը յստակեցնէր Հայաստան-Թուրքիա սահմանագիծը: Իրաւարար վճիռները (բոլոր 

նման վճիռները) միջազգային օրէնսդրութեամբ ունին պարտադիր բնոյթ խնդրոյ առարկայ 

երկու (կամ աւելի) կողմերուն համար: Այն պահէն, երբ տուեալ կողմերը կը համաձայնին դիմել 

իրաւարար վճիռի, սկիզբէն իսկ կ՛ընդունին այդ մէկուն իրաւացիութիւնը եւ պարտաւոր են 

գործադրել զայն: 

Երկրորդ` Արեւմուտքը (օրին` դաշնակիցները) օրինական առումով մասնակից եւ յանձնառու 

եղած է թէ՛ Սեւրի դաշնագիրի տրամադրութիւններուն, եւ թէ Ուիլսընի իրաւարար վճիռին 

նկատմամբ: Այդ յանձնառութիւնը անժամանցելի է օրինականօրէն: Հայկական կողմին, 

Հայաստանի պետութեան համար կը մնայ զայն անժամանցելի համարել նաեւ 

քաղաքականօրէն, եթէ ցուցաբերուի համապատասխան կամքը: Այս կէտը կենսական է, 

որովհետեւ Արեւմուտքը, մասնայատուկ կերպով Եւրոպական միութիւնը եւ Միացեալ 

Նահանգները, հայ ժողովուրդին պարտական են վերոնշեալ յանձնառութեան բերումով: 
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Պաշտօնական Երեւանը իր արտաքին յարաբերութեանց օրակարգի սեղանին անպայմա՛ն պէտք 

է դնէ պարտապանութեան այս հարցը, որովհետեւ ատիկա հենքն իսկ է մեր պետականութեան 

լինելիութեան: Մեր կողմէ այս հարցի օրակարգի վրայ պահուիլը մեզմէ կը վանէ նաեւ այն 

անհարկի ճնշումները, որոնց կ՛ենթարկուի մեր երկիրը ամէն քայլափոխի` Արեւմուտքէն ըլլայ 

ատիկա թէ հիւսիսէն: Հայաստանով ու տարածաշրջանով շահագրգիռ ուժերը ոչ միայն 

«պահանջ» չեն կրնար ունենալ մեզմէ, այլեւ իրենք են, որ պիտի դրուին պարտապանի 

դիրքերուն: Հայաստան կարիքը ունի իր կենսական (ու արդա՛ր) տարածքին, այն տարածքին, 

որով կը բնութագրուի Միացեալ Հայաստանը, որպէսզի կարենայ գոյատեւել ու բարգաւաճիլ: 

Երրորդ` վերանկախացած Հայաստանի պարագային Լեւոն Տէր Պետրոսեանի վարչակարգը 

Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման գաղափարին մէջ կը տեսնէր միայն ու միայն ատոր 

բարոյական բաղադրամասը, եւ նոյն այդ ճանաչումը մաս չէր կազմեր վարչակազմի արտաքին 

քաղաքականութեան: Յաջորդող երկու նախագահներու` Ռոպերթ Քոչարեանի եւ Սերժ 

Սարգսեանի պարագային ճանաչման հարցը ոչ միայն մաս կազմեց երկրի արտաքին 

քաղաքականութեան, այլեւ հարստացաւ «հետեւանքներու վերացում» հասկացութեամբ, որ  

ուրիշ բան չէ, եթէ ոչ հայութեան բազմամակարդակ ու արդար պահանջատիրութեան 

դիւանագիտական բանաձեւումը` իր բոլոր բաղադրամասերով: «Հետեւանքներու վերացում» 

տարազը նաեւ ամրագրուեցաւ Ցեղասպանութեան համազգային հռչակագիրով (յունուար 2015): 

Ն. Փաշինեանի իշխանութեան օրով ցարդ «հետեւանքներու վերացումի» գաղափարը 

հնչեղութիւն չէ ստացած միջազգային հարթակներու վրայ: Ոչ միայն այդ, այլեւ վերջերս նոյնիսկ 

փորձ կատարուեցաւ 2015-ի համահայկական հռչակագիրին մէջ ամրագրուած «Յիշում ենք եւ 

պահանջում» տարազը փոխարինել միայն ու միայն… «Յիշում ենք»-ով: 

Այս վարքագիծը կը յանգեցնէ հայկական դիրքերու տկարացումին: Փաստօրէն, այսօր Ռուսիոյ 

արտաքին գործոց նախարար Լաւրովի յուշումով Արցախի կապակցութեամբ 

բանակցութիւններու սեղանին դրուած է տխրահռչակ «փուլային» տարբերակը, որ էապէս 

անընդունելի է ՀՅ Դաշնակցութեան համար: «Փուլային» տարբերակին սեղան բերուիլը ինքնին 

հետեւանք է մերօրեայ պաշտօնական Երեւանի դիւանագիտական միտքին մօտ Միացեալ 

Հայաստանի գաղափարի բացակայութեան: 

ՀՅ Դաշնակցութեան համար, կը կրկնենք, Արցախի ազատագրումը Միացեալ Հայաստան 

կերտելու ճամբուն վրայ գոյութիւն ունեցող փուլերէն մէկն է: Մենք խնդիր ունինք առաջին 

հերթին տիրութիւն ընելու Սեւրով եւ նախագահ Ուիլսընի վճիռով ամրագրուած մեր 

իրաւունքներուն: Այս ընելով` իր տրամաբանական պարունակին մէջ զետեղած կ՛ըլլանք նաեւ 

ազատագրուած Արցախին տիրութիւն ընելու մեր վարքագիծը, որովհետեւ, ինչպէս ըսինք, 

Արցախի ազատագրումը մենք կը համարենք կենսական քայլ մը, փուլ մը Միացեալ Հայաստան 

ստեղծելու մեր ճիգերուն մէջ: 

Հետեւաբար, դժուար չէ նկատել, որ Միացեալ Հայաստանի իտէալը ոչ միայն գաղափար, այլեւ 

ուժի անսպառ աղբիւր է մեր երկրի լինելիութեան, կենսունակութեան եւ բարգաւաճումին 

համար, եթէ մեր պետութիւնը ցուցաբերէ անհրաժեշտ կամքը: 

Պաշտօնական Երեւանը պարտաւո՛ր է ցուցաբերել այս կամքը` ի խնդիր մեր ազգի ու 

պետութեան ապագային: 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 
 

 8 
 

 

Պատմութեան հնագոյն ժամանակներէն 

մարդկութիւնը տառապած է վարակիչ 

հիւանդութիւններէ եւ համաճարակներէ, որոնք 

մեծաթիւ զոհեր խլած են: 

Այս գրութեամբ անդրադառնանք պատմութեան 

ընթացքին արձանագրուած համաճարակներէն 

գլխաւորներուն: 

Հռոմէական կայսրութեան մէջ դէպի Արեւելք 

կատարուած արշաւանքներուն ընթացքին 

մեծաթիւ զինուորներ վարակուեցան, հաւանաբար` բնական ծաղիկով, եւ վերադարձին, 165-ին 

պատճառ դարձան համաճարակի: Մինչեւ 180-ական տարիները տեւած համաճարակը խլեց 

հինգէն տասը միլիոն զոհ: 

Պատմութեան մէջ արձանագրուած ժանտախտի առաջին մեծ համաճարակը սկսաւ 541-ին, 

Բիւզանդական կայսրութեան մէջ, Յուստինիանոս Ա. կայսեր օրով եւ արձանագրուեցաւ իբրեւ 

Յուստինիանոսի ժանտախտ: 

Ժանտախտը 542-ի գարնան հասաւ Կոստանդնուպոլիս եւ տարածուեցաւ Միջերկրական 

ծովուն շուրջ, այնուհետեւ արեւելք` դէպի Փոքր Ասիա եւ արեւմուտք` Յունաստան ու Իտալիա: 

Կոստանդնուպոլսոյ մէջ 544-ին օրական դրութեամբ հինգէն տասը հազար մարդ կը մահանար: 

Համաճարակը հետագային տարածուեցաւ դէպի Հիւսիսային Ափրիկէ, Արաբիա եւ Կեդրոնական 

Ասիա: Մինչեւ 750-ական տարիները տեւած համաճարակին զոհ գնաց 25-էն մինչեւ 50 միլիոն 

անձ: 

Մարդկութեան պատմութեան մէջ իբրեւ Սեւ մահ արձանագրուած ժանտախտը եղաւ ամէնէն 

մահաբերներէն: 

Համաճարակը սկսաւ Կեդրոնական Ասիայէն եւ Մետաքսի ճանապարհով 1343-ին հասաւ Խրիմ: 

Խրիմէն, նաւերու վրայ գտնուող սեւ առնէտներու եւ ոջիլներու միջոցով տարածուեցաւ Սեւ 

ծովու մերձակայքը եւ Եւրոպայի խորերը: 

Համաճարակին առաջքը առնելու համար վարակուածներուն երակները կը կտրէին կամ 

թրջոցներով զանոնք կը ծածկէին` այդպէսով աւելի եւս տարածելով վարակը եւ վնասելով 

թոքերը: 
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Համաճարակը արագօրէն կը տարածուէր այն վայրերուն մէջ, ուր մարդիկ կը հաւաքուէին 

փրկուելու յոյսով: 

Մինչեւ 1353 տեւած համաճարակին զոհ գնաց 75-էն մինչեւ 200 միլիոն մարդ: 

* * * 

Ֆրանսայի Մարսէյ քաղաքին մէջ Արեւելքէն ժամանած «Կրան սէն Անթուան» առեւտրական 

նաւուն միջոցով 1720-ի Յուլիսին ծայր առաւ ժանտախտի համաճարակ մը: 

Բնակիչները խուճապի մատնուեցան եւ վարակուածները իրենց տուներէն եւ քաղաքէն 

վտարուեցան: Հիւանդները կը մահանային վարակուելէն ետք երկուքէն հինգ օրուան ընթացքին: 

Փողոցները դիակներով լեցուած էին: Զանոնք հաւաքելու համար իշխանութիւնները 698 

թիապարտներ աշխատանքի լծեցին: 

Մահուան սպառնալիքով մարսէյցիներուն արգիլուեցաւ լքել քաղաքը, իսկ Փրովանսի 

բնակիչներուն արգիլուեցաւ մուտք գործել Մարսէյ: 

Սակայն համաճարակը տարածուեցաւ դէպի շրջակայ բնակավայրեր` Էքս-ան-Փրովանս, Առլ եւ 

1721-ին հասաւ Թուլոն: 

Մինչեւ 1722 տեւած համաճարակին զոհ գնաց շուրջ հարիւր հազար անձ: 

Սպանական կրիփ անունով ճանչցուած համաճարակը սկսաւ Ա. Համաշխարհային 

պատերազմի վերջին շրջանին` 1918-ի գարնան: 

Ամերիկայէն Եւրոպա հասնող զինուորներու միջոցով կրիփը տարածուեցաւ: Ֆրանսայի Էթափլ 

շրջանի զինուորական հիւանդանոցային ճամբարը եղաւ համաճարակի տարածման կեդրոնը: 

Համաճարակը արագօրէն տարածուեցաւ եւրոպական բոլոր երկիրներուն մէջ եւ աշխարհի չորս 

ծագերուն: Համաճարակի տարածման կը նպաստէին ռազմական ճամբաները եւ 

գաղթակայանները: 

Պատերազմող երկիրներուն մէջ համաճարակի տարողութեան մասին նուազագոյն 

տեղեկութիւններ կը փոխանցուէին, բայց չէզոքութիւն պահպանող Սպանիոյ մէջ թերթերը 

ազատօրէն կը խօսէին համաճարակի մասին: Այդ պատճառով ստեղծուեցաւ այն թիւր 

պատկերացումը, թէ Սպանիա ամէնէն աւելի տուժած երկիրն է, ուստի հիւանդութիւնը 

անուանուեցաւ Սպանական կրիփ: 

Սպանական կրիփով վարակուեցաւ շուրջ 500 միլիոն մարդ: Համաճարակին զոհ գնաց 50-էն 100 

միլիոն հոգի: Պատմութեան մէջ արձանագրուած են նաեւ բնական ծաղիկի, կարմրուկի, 

մալարիայի, դեղին տենդի, մլակային տենդի, կրիփի եւ բծաւոր տիֆի բազմաթիւ 

համաճարակներ: 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 
 

 10 
 

«Ժամանակը սրընթաց փոփոխման մէջ է։ Թէեւ 

ներկայիս ստեղծուած ծրագիրներու շարքերը 

ժամանակ խնայող են, ինչպէս նաեւ որակ եւ քանակ 

ապահովող, սակայն ճարտարապետին մատիտը 

տակաւին կը մնայ ամէնէն լաւ գործիքը, որ միջավայրը 

ընկալելու ունակութիւնը կ՚արտայայտէ՝ միաւորելով 

իրողութիւնը եւ միտքը, ցոլացնելով լայն 

երեւակայութիւն, հնարամտութիւն եւ խնդիրներ 

բացայայտելու 

եւ լուծումներ 

շնորհելու կարողութիւն։ 

Ճարտարապետին գծագիրը իւրայատուկ ձեւ է՝ 

արտայայտելու այն ինչ որ աչքերը չեն տեսներ եւ 

բառերը արտայայտելու բաւարար չեն: Անիկա 

ուղիղ կապ է մտածումի, ձեռքի շարժու մի եւ 

մարմնի զգացողութեան միջեւ: Անիկա 

թանկագին գանձ է, որ ժամանակը կը քաղէ եւ 

պահը կ՛արձանագրէ ու կ՛արտայայտէ սեփական 

զգացումներ եւ ներշնչումներ, զորս 

ճարտարապետը կը բաժնեկցի շրջապատին հետ: 

Որպէս ճարտարապետ գծագրութեան 

միջոցով, կը փորձեմ հարազատ թարգմանը 

հանդիսանալ խորագոյն յուզումներուս եւ 

բաժնեկցիլ ձեզի հետ»։ 

Ահա այսպէս արտայայտուեցաւ Քուէյթի 

Ազգային վարժարանի շրջանաւարտներէն 

ճարտարապետ՝ Ծիլա Ուզաթմաճեանը, երբ 

հարց տուինք թէ՝ ի՞նչ կը ներշնչեն իրեն գիծն 

ու գոյնը: 

Յաջողութեան լաւագոյն մաղթանքները մեր 

սիրելի Ծիլային: 

www.aztarar.com 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 
 

 11 
 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 
 

 12 
 

 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 
 

 13 
 

ԱՅԼԱԶԱՆ 

Կը խուսափիք նկարուելէ` մտածելով, որ 

ֆոթոժենիք չէք եւ, հետեւաբար, տգեղ պիտի 

երեւիք… 

Ահաւասիկ քանի մը հնար` 

լուսանկարներուն վրայ սիրուն երեւալու 

համար: 

1.- Նախքան լուսանկարուիլը` հայելիի մը 

առջեւ մարզուեցէք: Այո՛, մարմնի տարբեր 

դիրքեր, դէմքի տարբեր 

արտայայտութիւններ, ժպիտ, խնդուք… 

նայեցէք` ո՛ր մէկը կը յարմարի ձեզի, եւ այդ դիրքն ու դէմքի արտայայտութիւնը ընդմիշտ 

որդեգրեցէք: 

2.- Ձեզ նկարողէն պահանջեցէք, որ շատ մօտէն չնկարէ, նաեւ զգուշացէք, որ արեւին 

ճառագայթները ձեր դէմքին չըլլան, որպէսզի փակ աչքերով կամ դէմքի ծամածռութիւններով 

չյայտնուիք նկարին վրայ: 

3.- Ոտքի նկարուելու պարագային, մէկ ոտքի վրայ կանգնեցէք, նկարը աւելի բնական եւ ձեր 

կեցուածքը աւելի սլացիկ կ՛երեւի: 

4.- Աւելի նիհար երեւալու համար երեք-քառորդով կողմնակի կեցէք, գլուխը թեթեւօրէն 

բարձրացուցէք «զոյգ կզակ»-էն խուսափելու համար: Հրաժարեցէք գծաւոր հագուստներէն, 

նախապատուութիւնը տուէք «վէ.» օձիքներուն: Այս բոլորը կ՛օգնեն, որպէսզի աւելի նիհար 

երեւիք: 

5.- Ուրախ երեւալու համար երբեք դէպի վար մի՛ նայիք, այլապէս ձեր դէմքը տխուր, 

մելամաղձոտ արտայայտութիւն կ՛ունենայ: Նայեցէք ձեր դիմաց: 

6.- Թեթեւօրէն շպարուեցէք դէմքի որոշ թերութիւններ ծածկելու համար: 

7.- Ձեր մազերը արձակեցէք: Դէպի ետեւ հաւաքուած մազերով ձեր դէմքը բոլորովին մէջտեղ կը 

մնայ, եւ պզտիկ թերութիւններն իսկ կը շեշտուին: Եթէ ակնոց կը կրէք, հանեցէք զանոնք, 

որպէսզի դէմքին գիծերը մեղմանան: Ընտրեցէք միագոյն հագուստ, նախընտրաբար` բաց, վառ 

գոյնի: Այս բոլորը կ՛օգնեն, որպէսզի նկարին վրայ աւելի երիտասարդ երեւիք: 

8.- Որպէսզի ձեր խնդուքը բնական ըլլայ, հրաժարեցէք նշանաւոր «Չիիիզ»-էն… պարզապէս 

մտաբերեցէք զուարճալի դէպք մը եւ խնդացէք: 
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1–«Քոքա-քոլա»-ի թիթեղ մը 35 կ շաքար կը 

պարունակէ, ինչ որ համազօր է 7 կտոր 

շաքարի, իսկ 2 լիթրնոց շիշը` 212 կ շաքար, 

այսինքն… 42,5 կտոր շաքարի: 

2–Կազաւորուած խմիչքներու ֆոսֆորային 

թթուն կը դանդաղեցնէ մարսողութիւնը եւ կը 

նպաստէ ոսկորներու հետ կապուած 

հիւանդութիւններու յայտնութեան, յատկապէս` 

օսթէօփորոզին: 

3–«Ամերիքըն աքատեմի աֆ ներոլոժի»-ի ուսումնասիրութիւնները եկած են այն 

եզրակացութեան, որ կազաւորուած խմիչքներու չարաշահումը կրնայ ընկճախտ պատճառել: 

4–Առատ քաֆէին պարունակող կազաւորուած խմիչքները կրնան քաղցկեղի որոշ տեսակներ, 

անքնութիւն, արեան ճնշում պատճառել: 

5 –Լուրջ հետազօտութիւններ կը հաստատեն, որ կազաւորուած խմիչքները սոնքութեան 

հիմնական պատճառներէն են: 

6–«Ամերիքըն ասոսիէյշըն ֆոր քենսըր ռիսըրչ»-ի ուսումնասիրութիւններուն համաձայն, 

կազաւորուած խմիչքներու չարաշահումը 87 առ հարիւրով կը բարձրացնէ պանկրէասի 

քաղցկեղի հաւանականութիւնը: 

7–Մայամի եւ Քոլիւմպիայի համալսարաններու գիտնականներուն համաձայն, տայէթ 

կազաւորուած խմիչքները 43 առ հարիւրով ենթակայ են ուղեղի կաթուածի եւ սրտանօթային 

հիւանդութիւններու: 

Եթէ Տունը Տակաւին Քանի Մը Շիշ Կազաւորուած Խմիչք Ունիք,  Զանոնք  

Գործածեցէք` 

ա.- Հագուստներուն վրայէն ժանգի հետքերը մաքրելու համար, 

բ.- Այրած յատակով կաթսաները մաքրելու համար, 

գ.- Մազերուն փակած կպչուն բաներ մաքրելու համար, 

դ.- Արտաքնոցը մաքրելու համար, 

ե.- Մետաղի վրայի (ինքնաշարժ, հեծանիւ եւ այլն…) ժանգի հետքերը մաքրելու համար: 
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Հայ լեզուն տունն է հայուն աշխարհի չորս ծագերուն, 

Ուր կը մտնէ ամէն հայ իբրեւ տանտէր հարազատ, 

կը ստանայ սէր ու սնունդ, սրտի հպարտ ցնծութիւն 

Եւ բորեանէն ու բուքէն հոն կը մնայ միշտ ազատ: 

Քանի՜ դարեր եւ քանի՜ ճարտարապետ հանճարներ 

Աշխատեցան անոր տալ վեհութիւն, գեղ ու պերճանք, 

Քանի գեղջուկ բանուորներ տքնեցան տիւ եւ գիշեր, 

Որոնք թաղուած են հիմա մոռացութեան մութին տակ: 

Մշտանորոգ ու միշտ հին` ան կը տեւէ դարէ դար, 

Իր ճրագները` միշտ լոյս, իր օճախին հուրը` վառ, 

Բարիքներով անսպառ լեցուն ամբարն ու մառան: 

Հոն է միայն, որ կրնայ գտնել ամէն հայ կրկին 

Խաժամուժին մէջ օտար կորսնցուցած իր հոգին, 

Անցեալն անհուն եւ ներկան, նոյնիսկ մթին ապագան… 

       

https://hyw.wikipedia.org/wiki/1913_%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6
https://hyw.wikipedia.org/wiki/1990_%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6
https://hyw.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B7%D5%A1%D5%B6_%D5%93%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%B6%D5%B3%D5%A5%D5%A1%D5%B6_%D5%83%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hyw.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B7%D5%A1%D5%B6_%D5%93%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%B6%D5%B3%D5%A5%D5%A1%D5%B6_%D5%83%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hyw.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%AF_(%D6%85%D6%80%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D6%80%D5%A9,_%D4%BC%D5%AB%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6)&action=edit&redlink=1

