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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՔՈՒԷՅԹԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԱՐԺԱՆԱՎԱՅԵԼ ԿԵՐՊՈՎ
ՆՇԵՑ ՓԵՏՐՈԱՒՐԵԱՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹԵԱՆ
96-ՐԴ ԱՄԵԱԿԸ
Հովանաւորութեամբ` Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ` Գերպ․ Տ․ Մասիս Ծ․
Վրդ․ Զօպուեանի, կազմակերպութեամբ` Հ.Յ.Դ. «Քրիստափոր» Երիտասարդական եւ
«Հ․Դժոխք» Պատանեկան Միութիւններու Վարիչ Կազմին, Ներկայութեամբ` Հ.Հ .
Գլխաւոր Հիւպատոս Տիար Լեւոն Պետրոսեանի, շրջանի Պատկան Մարմնի, Ազգային
Մարմիներու եւ Միութիւններու ներկայացուցիչներուն, Ուրբաթ, 17 Փետրուար 2017ի
երեկոյեան ժամը 7:00ին, Ազգային Վարժարանի շրջափակէն ներս Քուէյթահայութիւնը
ժողովրդային հանդիսութեամբ, արժանավայել կերպով նշեց Փետրուարեան հերոսներու
յիշատակը:

Հանդիսութեան
բացումը
կատարուեցաւ
Քուէյթի
եւ
Հայաստանի
Հանրապետութիւններու օրհներգներով, որոնցմէ ետք, խումբ մը պատանիներ կենդանի
պատկերի մը ընդմէջէն մարմնաւորեցին ժողովուրդի զանազան խաւերը, որոնք
բռնցքուելով ձեւակերպեցին ժողովրդային արդար պոռթկումը «Հայրենիքի Փրկութեան
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Կոմիտէ»ի գլխաւորութեամբ: Իսկոյն պատկերը իր ամբողջական իմաստը ստացաւ, երբ
պարման-պարմանուհիները բոլորուելով բեմին խորքը զարդարող Հ.Յ.Դ. Հիմնադիր
Երրորդութեան հսկայ պաստառին առջեւ, Կամիր դրօշին ու ծրագիր-կանոնագիրին
շուրջ, կատարեցին իրենց ուխտը, ծառայելու ազգին ու հայրենիքին եւ «Մշակ
Բանուոր»ով բաց յայտարարեցին երեկոն:
Բացման խօսքը ներկայացուց Ընկհ․ Սէրլի
Թովմասեան,
որ
հակիրճ
տողերու
մէջ
ներկայացուց
Փետրուարեան
հերոսներու
սխրագործութիւններն ու կտակած աւանդը: Ապա
«Ով որ Քաջ է Ինչ Կը սպասէ», «Մենք Պէտք է
Կռուենք» եւ «Ձայն Տո՛ւր Ով Ֆետայ» երգերը
խանդավառ կերպով հնչեցին
«Հ․ Դժոխք»
Պատանեկան Միութեան Երգչախումբին կողմէ,
Ղեկավարութեամբ` Տիկին Ժաննա Սերոբեանի,
Երգեհոնի նուագակցութեամբ`Տիկին Հայկուհի
Բազեանի :
Յայտագրի յաջորդ բաժնով Ընկհ․ Շաղիկ Մովսէսեան
մեկնաբանեց «Պիտի Գնանք» երգը, Նուագակցութեամբ`
Ընկհ․ Մարիէլա Թէմամեանի:
Ապա ցուցադրուեցաւ Փետրուարեան Ապստամբութեան
ժամանակագրութիւնը ներկայացնող տեսերիզ մը:
Սիամանթօ-ի «Բանտերու Խորերէն» ազգայնաշունչ
բանաստեղծութիւնը Ընկ․ Կարօ Նարեկ Կարապետեանի,
Ընկհ․ Սէրլի Թովմասեանի եւ Ընկհ․ Կասիա Աբիկեանի
ոգեւորիչ կատարողութեամբ յաւելեալ փայլք տուաւ
հանդիսութեան:
Օրուան Բանախօս Ընկ․ Ճորճ Արապաթլեան, հանգամանալից կերպով ներկայացուց
օրուան խորհուրդն ու պատգամը ըսելով․- «Փետրուարեան ապստամբութիւնը օրն է
ամէն տեսակ անարդարութեան, անիրաւութեան, բռնակալութեան եւ բարբարոսութեան
դէմ մղուող պայքարին: Պայքար, որ կը բխի մեր ազատատենչ ոգիէն: Նոյն այն ոգիէն, որ
առաջնորդեց Դաւիթ Բէկին, Մխիթար Սպարապետին, Գարեգին Նժդեհին,
Անդրանիկին, Արամ Մանուկեանին ու Դրոյին»: Ապա, դրուատելով ՀՅԴ
Երիտասարդական միութիւններու ծաւալած յոյժ գնահատելի աշխատանքը ըսաւ․«Հ.Յ.Դ. Երիտասարդական շարքերէն ներս հայ երիտասարդը կու գայ թրծուելու
մարդկային վսեմագոյն յատկանիշներով: Հո՛ն է, որ կը դրսեւորուին անոր բարոյական
նկարագիրի ցայտուն կէտերը: Հո՛ն է, որ կը փոխանցուին` ազգասիրութիւն,
հայրենասիրութիւն,
պատասխանատուութեան
գիտակցութիւն,
անձնուրաց
ծառայութիւն եւ ընկերասիրութիւն: Վերջապէս հո՛ն է, որ կը ստեղծուի ու կը
բիւրեղանայ առաքինի Դաշնակցական Հայու տեսակը»:
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Ապա, Հ.Յ.Դ. Ք.Ք.Ե.Մ. եւ Հ.Դ.Պ.Մ. Միութիւններու Վարիչ Կազմի ներկայացուցիչ Ընկ․
Յարութ Պետիրեան, պատասխանատու մարմնի խօսքը փոխանցեց ներկաներուն: Ան
երախտագիտութիւն յայտնեց ծնողներուն, որոնց անվերապահ աջակցութեամբ այսօր
կանգուն կը մնան պատանեկան եւ երիտասարդական միութիւնները, ի գին ամէն
դժուարութեան: Վկայ 96 ամեակի առթիւ տասներեք պարման պարմանուհիներու
խոստման արարողութիւնը, որոնք աւարտելով պատանեկան շրջանը, հաստատ
քալերով կ՛անցնին երիտասարդականի շարքերը
եւ կը հաստատեն ,թէ ,Պիտի գան նորերը, աւելի
ուժեղները եւ պայքարը պիտի շարունակուիե
Յայտագրի վերջին բաժնով կատարուեցաւ
խոստման արարողութիւնը, կնքահայրութեամբ`
Ընկ․ Վահան Մարտիրոսեանի, որու աւարտին
ան իր սրտի խօսքը փոխանցեց
ըսելով․«Խոստման արարողութեան պահերը յուսադրող
եւ գօտեպնդող են, որովհետեւ նոր անդամներու
մուտքը երիտասարդական շարքերէն ներս` նոր
աւիւն կը բերէ մեր հաւաքական աշխատանքներուն: Այս երդումով ձեր առջեւ պիտի
բացուի աշխատանքի նոր ու ընդարձակ դաշտ, որու ուղին միշտ ալ հարթ ու հեզասահ
չէ՛, այլ երբեմն փոթորկոտ ու փշոտ: Մեր մաղթանքն է որ երբեք չընկրկիք, այլ ձեզի
վստահուած այս սրբազան առաքելութիւնը կատարէք ամենայն բծախնդրութեամբ ու
դառնաք օրինակելի դաշնակցականներ»:
Հուսկ, հանդիսութեան եզրափակիչ խօսքը արտասանեց Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ
Գերպ․ Տ․ Մասիս Ծ․ Վրդ․ Զօպուեան ,որ բարձր գնահատեց սփիւռքի ուծացող
պայմաններուն
մէջ
երիտասադական-պատանեկան
միութիւններու
անխոնջ
աշխատանքը, որ կու գայ կամրջելու անցեալն ու ներկան եւ երաշխաւորելու մեր
յուսադրիչ ապագան:
Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ «Արիւնոտ Դրօշ»ով:

«ԳՈՀԱՐ»Ի ՇՈՒՆՉԸ ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳ.ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ
ՆԵՐՍ
«Գիրք նուիրելու» եւ «Մայրենիի Օր»ուան
տօներուն շրջագիծէն ներս, Երկուշաբթի,
20 Փետրուար 2017ին, Քուէյթի Ազգ.
Վարժարանի
աշակերտութեան
նուիրուեցան «ԳՈՀԱՐ» Համոյթի կողմէ,
որպէս նուէր տրամադրուած, բարձրորակ
երգարաններ եւ խտասալիկներ:
Այս նպատակով Քուէյթի Ազգ. Վարժարան
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ժամանեց Տիկին Ռուզան Սերոբեանը, որ Վարժարանիս Տնօրէն Տոքթ. Ներսէս
Սարգիսեանի ընկերակցութեամբ նախ շրջեցաւ Մանկապարտէզի դասարանները եւ
մանուկներուն նուիրեց «ԳՈՀԱՐ»ի գեղատիպ երգարանները: Ապա Գ.-էն Թ. կարգի
աշակերտները իրենց ուսուցչական կազմին հետ համախմբուեցան Վարժարանիս
շրջափակէն ներս, ուր գեղարուեստական կոկիկ յայտագրի մը ընդմէջէն` Վալերի Տէր
Պետրոսեան բարի գալուստի խօսք արտասանեց եւ մեծարեց «ԳՈՀԱՐ»ի երկարամեայ
ծառայութիւնը Հայ մշակոյթի անդաստանէն ներս, որմէ ետք 5-րդ կարգէն խումբ մը
աշակերտներ ներկայացուցին «Կռունկ Հայաստան» եւ «Ով Մեծասքանչ» երգերը,
ինչպէս նաեւ 6-րդ կարգէն խումբ մը աշակերտներ տպաւորիչ առոգանութեամբ
մեկնաբանեցին «Խօսք Իմ Որդուն» բանաստեղծութիւնը: Այս առիթով Վարժարանիս
Տնօրէնը իր սրտի խօսքը ներկայացուց ըսելով.- « «ԳՈՀԱՐ» համոյթը սովորական
երգչախումբ մը ըլլալէն վեր` եզակի երեւոյթ մըն է, որ կեանք ու կորով կը ներշնչէ
համայն հայութեան: «ԳՈՀԱՐ»ը ոչ թէ միայն հայ մշակոյթը պահպանողն ու
տարածողը եղաւ, այլ արդի արհեստավարժ դարուն մէջ ան մեզի վայել երեւոյթ մը
եղաւ: Ան հայկականութեամբ, ջերմութեամբ եւ հպարտութեամբ համակեց մեր մտքերն
ու հոգիները: Ապա շնորհակալութիւն յայտնեց Պրն. Յարութ Խաչատուրեանին, այս
իւրայատուկ նուէրներուն համար»:
Եւ վերջապէս Տիկին Ռուզան բարձրակարգ աշակերտներուն հետ մտերմիկ հանդիպում
մը ունեցաւ Վարժարանիս լսարանէն ներս, ուր Մայա Տէր Պետրոսեանի բարի
գալստեան խօսքէն ետք, Տիկին Ռուզան հակիրճ կերպով ներկայացուց «ԳՈՀԱՐ»ի
ծննդոցն ու առաքելութիւնը ըսելով.- « «ԳՈՀԱՐ»ը 18 տարիէ ի վեր կը գործէ որպէս
ակունք հայ մշակոյթի անդաստանէն ներս, Լիբանանահայ Գոհար Խաչատուրեանի
ամբողջական մեկենասութեամբ եւ անխոնջ հոգատարութեամբ: Այսօր մենք ձեզ պիտի
ուրախացնենք այս գոհարներով, որոնք պիտի ջերմացնեն եւ հարստացնեն ձեր
երաժշտական ակունքները, «ԳՈՀԱՐ»ի զուլալ երգերով, աւելի կառչած մնալու, Հա՛յ
գիրին, Հա՛յ երգին եւ երաժշտութեան:
Աւարտին,

Տիկին

Ռուզան

անձամբ

իւրաքանչիւրին

տրամադրեց

համոյթի

ձայնասկաւառակները:
Արդ, Քուէյթի Ազգ. Վարժարանի Տնօրէնութիւնը, Հոգաբարձութիւնն ու մեծ ընտանիքը
իր երախտագիտութիւնը կը յայտնէ «ԳՈՀԱՐ» Համոյթին եւ նորանոր վերելք կը մաղթէ
անոր ազգանուէր ծառայութեան:

ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
Ուրբաթ 17 Փետրուարին Քուէյթի հայ համայնքը տօնեց Ս. Վարդանանց տօնը, որ նաեւ
եկեղեցւոյ անուանակոչութեան տօնն էր։ Հինգշաբթի երեկոյեան տեղի ունեցաւ
նախատօնակի արարողութիւն ապա աղի օրհնութիւն եւ զենում՝ նախագահութեամբ
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հիւրաբար գաղութս գտնուող Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան երիտասարդ
միաբաններէն՝ Հոգշ. Տ. Նշան Վրդ. Լախոյեանին: Ապա եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ
եկեղեցասէր ուխտաւոր տիկիններ լծուեցան ուխտի մատաղի պատրաստութեան
աշխատանքներուն:
Յաջորդ օր Ս. Պատարագը մատուցանեց Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի
Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան։ Պատարագին ներկայ գտնուեցան
ազգային կառոյցներու ներկայացուցիչները եւ մեծ թիւով հաւատացեալներ։ Իր
պատգամին մէջ Հայր Սուրբը ըսաւ, որ Վարդանանց եւ Ղեւոնդեանց սովորական տօներ
չեն՝ այլ հայոց պատմութեան մէջ կարեւոր թուականներ, որոնք հայ ժողովուրդին
համար ունին խորունկ նշանակութիւն եւ իմաստ: Հայր Սուրբը աւելցուց, որ Ավարայրի
ճակատամարտը հայու գոյութեան պաշտպանութեան մարտն էր, երբ հաւաքաբար
որպէս մէկ ազգ մերժեցինք պարտադիր հաւատափոխութիւնը, որովհետեւ հայուն
համար քրիստոնէական հաւատքին դէմ ոեւէ փորձ հայուն մէջ հայը սպաննելու փորձ
մըն էր: Ան շեշտեց, որ Վարդանանց սերունդը մեզի փոխանցեց տեսիլք, ոգի, յոյս ու
հաւատք. այդ սերունդը եղաւ տիպար քաջութեան, խիզախութեան եւ հերոսութեան:

Հայր Սուրբը իր պատգամը եզրափակեց ներկայ հաւատացեալնրուն յիշեցնելով, որ այս
տարի Մեծ Տանն Կիլիկիոյ գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին կողմէ
հռչակուեցաւ Վերանորոգման Տարի: Այս առիթ Առաջնորդ Հայր Սուրբը
հաւատացեալները
հրաւիրեց
իրենց
մէջ
հոգեւոր
կեանքը,
ինքնութեան
պաշտպանութիւնը եւ ազգային գիտակցութիւնը վերանորոգելու ի խնդիր ազգային մեր
տենչերուն ու ձգտումներուն իրականացման:
Պատարագի
աւարտին
Առաջնորդարանի
շրջափակին
մէջ
կատարուեցաւ
մատաղօրհնէք։
Մատաղի
պատրաստութեան
աշխատանքները
տարուեցան
եկեղեցասէր ուխտաւոր տիկիններու կողմէ: Աւարտին եկեղեցւոյս դպրաց դասին կողմէ
երգուեցան Վարդանանց յատուկ ոգեշունչ երգերը:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Սերժ Սարգսեան – Վլատիմիր Փութին Հանդիպումի
Նախապատրաստական Աշխատանքներ
Հայաստանի եւ Ռուսիոյ նախագահներ Սերժ Սարգսեանի եւ Վլատիմիր Փութինի հերթական
հանդիպումը նախապատրաստական փուլի մէջ է: Մոսկուայի մէջ այս յայտարարութիւնը
կատարեց Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան` իր ռուս
պաշտօնակից Սերկէյ Լաւրովի հետ բանակցութիւններու աւարտին: Այս մասին կը հաղորդէ
«Մետիամաքս»:
«Այս պահուն բանակացութիւններ կ՛ընթանան Հայաստանի
պաշտօնական այց կատարելու վերաբերեալ», ըսած է ան:

նախագահի`

Ռուսիա

Լաւրով. «ԵԱՀԿ-ի Մինսքի Խմբակի
Ձեւաչափին Այլընտրանքը Չկայ»
Ռուսիոյ եւ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարները նաեւ կարծիքներ փոխանակեցին
Հարաւային Կովկասի իրավիճակին, ներառեալ` Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին
վերաբերեալ:
Հանդիպումի աւարտին Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով Հայաստանի
արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեանին հետ տուած միացեալ մամլոյ ասուլիսին
ընթացքին յայտարարեց. «Եթէ մենք իսկապէս յանձնառու ենք փոխադարձ ընդունելի լուծում
փնտռելու անհրաժեշտութեան վերաբերեալ սկզբունքային համաձայնութիւններուն, ուրեմն
համոզուած եմ, որ Մինսքի խմբակի համանախագահներու աշխատանքի ներկայ ձեւաչափը
այլընտրանք չունի»:
Ըստ Լաւրովի, համանախագահներու եռեակի առաջատար դերի օգտին բազմաթիւ անգամ
հանդէս եկած են թէ՛ Հայաստանի ու Ազրպէյճանի նախագահները, թէ՛ ալ ԵԱՀԿ-ի բոլոր
անդամները: «Համանախագահները անգործութեան մատնուած չեն: Ես չեմ կրնար այդպէս
որակել այն, ինչ որ ներկայիս այդ եռեակի ծիրին մէջ տեղի կ՛ունենայ: Համանախագահները
իրենց եռակողմանի փաստաթուղթերու հիման վրայ, որոնք պարբերաբար տարածուած են
իբրեւ ԵԱՀԿ-ի պաշտօնական փաստաթուղթեր, արտայայտուած են բանակցային հոլովոյթի
արագացման եւ աշխուժացման օգտին: Վերջին անգամ նման փաստաթուղթը ընդունուած է
բառացիօրէն վերջերս` անվտանգութեան հարցերով Միւնիխի խորհրդաժողովի ծիրին մէջ: Այդ
փաստաթուղթերը բաց են եւ առանց երկիմաստութեան կը խօսին այդ ձեւաչափով եւ այդ
սկզբունքներուն համահունչ աշխատելու անհրաժեշտութեան մասին, որոնց շուրջ
համանախագահներու աջակցութեամբ կողմերը համաձայնութիւն գոյացուցած են», ըսաւ
Լաւրով:
«Ռուսիան հանդէս կու գայ այդ հակամարտութեան փոխադարձ ընդունելի լուծման փնտռտուքը
շարունակելու օգտին` այն փաստաթուղթերու հիման վրայ, որոնք վերջին տարիներուն
ստորագրուած են Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներու եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
երեք համանախագահ երկիրներու ղեկավարներուն մասնակցութեամբ», ըսած է Լաւրով:
«Ընդհանուր առմամբ, ես վստահ եմ, որ բանակցութիւնները պիտի նպաստեն մեր
բարեկամական դաշնակցային յարաբերութիւններու հետագայ զարգացման», աւելցուց ան:

Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ, ÂÇõ 373, àõñµ³Ã, 24 öºîðàô²ð, 2017

6

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ

Աւարտին Հասաւ ՀՅԴ Երիտասարդական Եւ
Ուսանողական Միութիւններու Շրջանային
Խորհրդաժողովը
15-17 փետրուար 2017 թուականին ՀՅԴ «Յոնան Դաւթեան» ուսանողական միութեան հրաւէրով
եւ ՀՅԴ Բիւրոյի Երիտասարդական գրասենեակին հետ համագործակցութեամբ Իրանի

մայրաքաղաք Թեհրանի մէջ տեղի ունեցաւ ՀՅԴ Երիտասարդական եւ ուսանողական
միութիւններու ներկայացուցիչներու տարածաշրջանային խորհրդաժողովը` «Հայ երիտասարդը
եւ ապագայի տեսլականը Հայաստանի եւ Միջին Արեւելքի մէջ» խորագիրով:
Խորհրդաժողովի մասնակիցները ողջունեցին ՀՅԴ Բիւրոյի Երիտասարդական գրասենեակի
պատասխանատու Սարգիս Մկրտչեան եւ թեհրանահայ գաղութի պատասխանատուներէն
Հենրիկ Խպոյեան:
Եռօրեայ նիստին ընթացքին ՀՅԴ Երիտասարդական եւ ուսանողական միութիւններու
ներկայացուցիչները (Հայաստան, Արցախ, Հարաւային Իրան, Լիբանան, Սուրիա, Քուէյթ)
զեկուցեցին իրենց կատարած աշխատանքներուն մասին: Օրակարգային քննարկման առարկայ
դարձան
սփիւռքահայ
գաղութներուն
մէջ
հայապահպանութեան
խնդիրներուն,
համահայկական մտածողութեան հասնելու ուղիներուն վերաբերող հարցեր, ինչպէս նաեւ
Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, արտաքին հիմնախնդիրներուն առնչուող
խնդիրներ, նաեւ լուսարձակի տակ առնուեցաւ Հայաստանի զարգացման մէջ սփիւռքահայ
երիտասարդներուն դերը:
Խորհրդաժողովին մասնակցողները ունկնդրեցին դասախօսութիւններ Միջին Արեւելքի
քաղաքական իրավիճակին եւ հայկական գաղութներուն, Թուրքիոյ, Հայ դատի, Հայաստանի
ներքին ու արտաքին մարտահրաւէրներուն, Հայաստանի զարգացման մէջ Հայաստանի հայ
երիտասարդին եւ սփիւռքահայ երիտասարդին դերին մասին:
Երիտասարդները նաեւ կարելիութիւն ունեցան այցելելու Թեհրանի եւ նոր Ջուղայի հայկական
հաստատութիւններ, ինչպէս նաեւ պատմամշակութային վայրեր:
Խորհրդաժողովին
աւարտին
բոլոր
շրջաններու
ներկայացուցիչները
պատրաստակամութիւնը յայտնեցին` ամբողջական կորովով ծառայելու հայ
հայրենիքին շահերուն, ինչպէս նաեւ Հայ դատի պահանջատիրական պայքարին:
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«Արցախը Եւ Ազատագրուած Տարածքները Մեզի Համար
Զարգացման Կարելիութիւն Են, Ոչ Թէ Բեռ» Կ՛ըսէ Արմէն
Ռուստամեան
ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմէն
Ռուստամեան, «Թերթ»-ին հետ զրոյցի մը ընթացքին
անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին
վերաբերեալ ՀՅԴ-ի դիրքորոշումին, նշեց, որ իրենք
երկրի զարգացումը չեն փորձեր կապել Արցախի հետ:
«Յայտնի թեզ կայ, որ քանի դեռ Արցախի հարցը չէ
լուծուած, լաւ չես ապրիր, բնականաբար մենք անոր
հակառակ
կողմէն
կը
նայինք:
Արցախը
եւ
ազատագրուած
տարածքները
մեզի
համար
զարգացման կարելիութիւն են, ոչ թէ բեռներ են, որոնցմէ պէտք է ազատիլ: Այդ պատճառով մեր
կարգախօսն է, որ Հայաստանը պէտք է զարգանայ առանց ազգային շահերէն զիջելու», ըսաւ ան:
Արմէն Ռուստամեան նշեց, որ Արցախի բանակցային գործընթացին վերաբերեալ յստակ ըսած
են, որ պէտք է պաշտպանել այն, ինչ որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր
սահմանադրութեամբ փաստած է:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման
հարցով ՀՅԴ-ի մօտեցումները որեւէ ձեւով կը տարբերի՞ն այսօրուան իշխանութեան
դիրքորոշումներէն, Արմէն Ռուստամեան պատասխանեց. «Ղարաբաղի ժողովուրդին մօտեցումը
մեզի համար ուղղորդող մօտեցում է: Քանի տակաւին Ղարաբաղի անկախութիւնը չէ
ճանչցուած, Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականութիւնը չէ վերականգնած, որեւէ զիջման
մասին խօսիլ անիմաստ է, վերջ: Փոխզիջումը այդտեղէն կը սկսի. կարգավիճակ տարածքներու
դիմաց հասկացողութիւնը, որ շրջած են, պէտք է վերականգնի, եւ ըստ էութեան այսօրուան
իշխանութիւնները ատիկա կը փորձեն վերականգնել:
Այսինքն` սկիզբը կարգավիճակ, յետոյ տարածքներու մասին խօսակցութիւն: Մինչեւ հիմա
եղած է հակառակը, որ մեզի համար անընդունելի է»:
Ան նշեց, որ չեն խօսիր որեւէ զիջման մասին, քանի դեռ Ազրպէյճան Ղարաբաղի անկախութիւնը
չէ ճանչցած: Արմէն Ռուստամեան նկատել տուաւ, որ Ազրպէյճանը պատրաստ չէ որեւէ ձեւով
հարցը խաղաղ բանակցութիւններու միջոցով լուծելու:
«Ան կը հասկնայ, որ բան չունի բանակցային սեղանին ներկայացնելու, միակ փաստարկը ուժով
հարցը լուծելն է, այս է իր մօտեցումը: Ազրպէյճանին ձեռնտու չէ զինադադարի դրութեան
պահպանումը, այդ պատճառով բոլոր այն մեքանիզմները, որոնք կոչուած են այդ փաստելու, ան
կը հրաժարի անոնցմէ: Այսինքն` ցոյց չի տար, որ պատրաստ է խաղաղ բանակցութիւններու
միջոցով հարցը լուծելու», ըսաւ ան եւ նշեց, որ Ազրպէյճան չի կատարեր նաեւ Մինսքի խմբակի
պահանջները:
Ըստ անոր, Մինսքի խմբակի արձագանգը համարժէք չէ Ազրպէյճանի գործողութիւններուն: Ան
նաեւ կարծիք յայտնեց, որ պէտք է աւելի հասցէաւորուած` յստակ ըսուի, որ Ազրպէյճան չի
կատարեր իր պարտաւորութիւնները:
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Միջազգային Դիտորդներ. «Փոքր Բացթողումները Չեն
Ազդեր Հանրաքուէի Արդիւնքներուն Վրայ»
Այս օրերուն դիտորդական առաքելութեամբ Արցախ կը գտնուէին նաեւ ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ
դատի յանձնախումբին կողմէ հրաւիրուած պատուիրակութիւնը` յանձնախումբի նախագահ
Գասպար Կարապետեանի գլխաւորութեամբ:
Եւրոպայի վեց տարբեր երկիրներէ 8 հոգիէ բաղկացած պատուիրակութիւնը այցելած է 11
ընտրական շրջաններու 48 ընտրատեղամասեր:
Անոնք եզրակացուցին, որ հանրաքուէն տեղի ունեցած է արդար եւ օրինական ձեւով:
«Ընտրական հարցերով պատասխանատուները կրցան կազմակերպել օրինական հանրաքուէ`
արհեստավարժ եւ թափանցիկ ձեւով: Արցախը յարգած եւ պահպանած է բոլոր
նախադրեալները, որոնք կը պահանջուին միջազգային կազմակերպութիւններուն կողմէ»,
եզրակացուցած են դիտորդները:
Հակառակ այս գնահատականին` միջազգային դիտորդները ականատես եղան փոքր
բացթողումներու, որոնք, սակայն, ըստ իրենց, չեն ազդած հանրաքուէի արդիւնքներուն վրայ:
«Երեք ընտրատեղամասերու մէջ ներկայ էին անձեր, որոնք այդ իրաւունքը չունէին, երկու տեղ
ձախողած է քուէաթերթիկներու ճիշդ հաշուարկը: Մէկուն մէջ` հասարակական
կազմակերպութեան ներկայացուցիչը, չունենալով այդ իրաւասութիւնը, ընտրողներուն կը
բացատրէր, թէ ի՛նչ ձեւով պէտք է քուէարկել», նշած է Գասպար Կարապետեան:
Միջազգային դիտորդներու ուշադրութիւնը գրաւած է նաեւ ընտրողներու մասնակցութեան
բարձր` 86,4 առ հարիւր համեմատութիւնը:
ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբին հրաւէրով Արցախ կը գտնուէին նաեւ պելճիքացի 2
երեսփոխաններ:
Յիշեցնենք, որ ասիկա ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբին կողմէ դիտորդական
առաքելութիւն իրականացնելու նպատակով Արցախ բերուած 2-րդ պատուիրակութիւնն է:

Արցախի Սահմանադրական Փոփոխութիւններուն
Արցախցիներու Գերակշիռ Մասը Կողմ Քուէարկած Է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան հանրաքուէի կեդրոնական յանձնախումբը կը
հաղորդէ, թէ հանրապետութեան ընտրական օրէնսգիրքի 71-րդ յօդուածի 2-րդ մասին
համապատասխան` հրապարակուած են 21 փետրուարի ժամը 3:00-ի դրութեամբ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետութեան հանրաքուէի տարածքային յանձնախումբերուն կողմէ
աղիւսակաւորուած քուէարկութեան արդիւնքներու արձանագրութիւններուն տուեալները ըստ
ընտրատարածքներու եւ հանրաքուէի տեղամասերու:
Նշենք, որ ըստ այդմ, մասնակիցներուն 87,6 առ հարիւրը կողմ քուէարկած է, դէմ` 9,7 առ
հարիւրը:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Ռաքքայի Գործողութեան Վերաբերեալ Ամերիկեան
Դիրքորոշման Մէջ Փոփոխութիւն Կայ» Կ’ըսէ Ըշըք
Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարար Ֆիքրի Ըշըք յայտնեց, որ Ռաքքայի ազատագրութեան
գործողութեան վերաբերեալ ամերիկեան վարչակազմի դիրքորոշման մէջ նշմարելի
փոփոխութիւն գոյութիւն ունի: «Ներկայ վարչակազմը ուշադրութեամբ մտիկ կ’ընէ Թուրքիոյ
տեսակէտները, եւ միայն գործողութեան ուշացման գինին վերաբերեալ մտահոգութիւն ունի»,
ըսաւ ան` աւելցնելով, որ, Թուրքիոյ կարծիքով, գործողութեան ուշացումը որեւէ գին չունի,
ընդհակառակը անոր ճիշդ պահուն եւ յարմար մասնակիցներով գործադրութիւնը
տարածաշրջանի կայունութեան եւ Միջազգային դաշինքին համար մեծ յաջողութիւն պիտի
ըլլայ: Ըշըք ըսաւ, որ Անգարա սկիզբէն Ուաշինկթընի ըսած է, որ անյարմար դերակատարներու
հետ գործակցիլը տարածաշրջանին մէջ դրական արդիւնքներու պիտի չառաջնորդէ:
«Մընպեժ քաղաքը Ռաքքային այլընտրանքը չէ եւ ոչ ալ Ռաքքան Մընպեժի, սակայն Քրտական
աշխատաւորական կուսակցութեան զինեալներու անկէ հեռացումը մեզի համար անխուսափելի
հարց մըն է», շեշտեց ան` նշելով, որ Ուաշինկթըն նախապէս Անգարայի խոստացած էր
Ժողովրդավարական միութիւն կուսակցութեան եւ Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատներու
բոլոր զինեալները հեռացնել Մընպեժէն: «Ներկայիս միասնաբար ատոր գործադրութեան
ուղղութեամբ կ’աշխատինք», աւելցուց ան:
Թուրքիոյ նախագահի բանբեր Իպրահիմ Քալըն իր կարգին յայտնեց. «Սուրիական Պապ
քաղաքի վերահսկողութիւնը ահաբեկչական ՏԱՀԵՇ խմբաւորումէն խլելը կարեւոր է
ծայրայեղական խմբաւորումը Ռաքքայի մէջ իր կեդրոնատեղիէն վտարելու համար»:
«Ճիշդ չէ այն խօսքը, թէ զինեալներուն դէմ պայքարին մէջ քրտական Ժողովուրդի
պաշտպանութեան ջոկատներու այլընտրանք գոյութիւն չունի», նշեց ան:

Սուրիոյ Ժողովրդավարական Ուժերը Ռաքքայի
Արեւելքը Յառաջացած Են Դէպի Եփրատ Գետ
Թրքական «Էվրենսել» օրաթերթը կը հաղորդէ, որ Սուրիոյ ժողովրդավարական ուժեր
խմբաւորումը, որ բաղկացած են քրտական եւ արաբական ուժերէ, յայտարարած է, որ
հիւսիսային Սուրիոյ մէջ յառաջացած է մինչեւ Եփրատ գետ:
Կը նշուի, որ քրտական ղեկավարութեամբ խմբաւորումը Ռաքքայի արեւելքը լուրջ յառաջընթաց
արձանագրած է եւ տեղաւորուած Եփրատի ափերուն, ինչ որ անոր թոյլ կու տայ
անհրաժեշտութեան պարագային շրջափակել տարածքի զգալի մասը:
Օրեր առաջ թրքական մամուլին մէջ տարածուած էին լուրեր այն մասին, թէ Միացեալ
Նահանգներու զինեալ ուժերու սպայակոյտերու ղեկավարներու միացեալ կոմիտէի ղեկավար
Ճոզըֆ Տանֆըրտի եւ Թուրքիոյ զինեալ ուժերու սպայակոյտի պետ Հուլուսի Աքարի միջեւ`
վերջերս Ինճիրլիք ռազմակայանին մէջ տեղի ունեցած հանդիպումին ընթացքին յստակ
համաձայնութիւն չէ գոյացած Ռաքքայի մէջ կատարուելիք զինուորական գործողութեան
միացեալ ծրագիրին շուրջ:
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Քալամոնի Դէմ Իսրայէլեան Օդուժի Յարձակո՞ւմ
Ապահովական
աղբիւրներ
«Մայատին»
պատկերասփիւռի կայանին հաղորդեցին, որ
իսրայէլեան պատերազմական օդանաւեր Պեքաայի
հիւսիսային
շրջանին
մէջ
Լիբանան-Սուրիա
սահմանին վերեւ թռիչքներ կատարած են եւ երկու
հրթիռներ արձակած Սուրիոյ արեւելեան Քալամոնի
Քաթիֆա
շրջանը,
առանց
նիւթական
կամ
մարդկային վնասներ պատճառելու: Աղբիւրները
ընդգծեցին,
որ
իսրայէլեան
յարձակումը
լիբանանեան հողերուն չէ եղած:
«Սփութնիք» լրատու գործակալութիւնը` մէջբերելով սուրիական զինուորական աղբիւրներ,
նախապէս հաղորդած էր, որ իսրայէլեան օդուժը ռմբակոծած է Լիբանան-Սուրիա սահմանին
վրայ գտնուող Ժրուտ Նահլէ շրջանը: Ըստ լրատու գործակալութեան, իսրայէլեան օդուժը
առաւօտեան ժամը երեքին ցած բարձրութեան վրայ իրերայաջորդ թռիչքներ կատարած են
Պաալպեքի եւ անոր արուարձաններուն վերեւ: «Նաշրա» կայքը իր կարգին հաղորդած էր, որ
Պեքաայի Նահլա շրջանին մէջ երէկ արշալոյսին իսրայէլեան ռմբակոծումի ուժգին ձայն լսուած
է, եւ աղբիւրներ հաւանական նկատած են, որ իսրայէլեան օդուժը թիրախ դարձուցած ըլլայ
զինուորական բեռնատարեր:
Իսրայէլեան «Ետիոթ Ահրոնոթ» օրաթերթը հաղորդեց, որ իսրայէլեան օդուժը երէկ գիշեր
յարձակում գործած է Դամասկոսի գիւղական շրջանին դէմ: Մարդկային իրաւանց սուրիական
դիտարանը` վկայակոչելով աղբիւրներ, հաղորդեց, որ իսրայէլեան օդուժը վեց հրթիռներ
արձակած է Դամասկոսի հիւսիսարեւելեան շրջանին մէջ գտնուող Քաթիֆա լերան շրջանը:
Հըզպալլայի պատերազմական տեղեկատուութիւնը, սակայն, հերքեց լուրը` յայտնելով. «Ճիշդ
չեն այն լուրերը, թէ իսրայէլեան յարձակումներ գործուած են Լիբանանի արեւելեան
լեռնաշղթայի Ժրուտ Նահլէ շրջանին եւ լեռնաշղթային ու սուրիական Քալամոնի մէջ
դիմադրութեան դիրքերու դէմ»:
Իսրայէլեան օդուժը 30 նոյեմբեր 2016-ին Դամասկոսի գիւղական Սապուրա շրջանին դէմ
արձակած էր երկու հրթիռներ, սակայն մարդկային ու նիւթական վնասներ չէին
արձանագրուած:

Թուրքիա Կը Պատասխանէ Իրանի Յայտարարութեան.
Թուրքիոյ Դեսպանը Կանչուած Է Իրանի Արտաքին
Գործոց Նախարարութիւն
Թրքական «Տեմոքրաթհապեր»-ը կը հաղորդէ, որ Իրանի վերաբերեալ Թուրքիոյ
իշխանութիւններու վերջին յայտարարութիւններուն հարցով Թեհրանի մէջ Թուրքիոյ դեսպանը
կանչուած է Իրանի արտաքին գործոց նախարարութիւն:
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Թեհրան դեսպան Ռըզա Հաքան Թեքինին փոխանցած է խիստ դիտողութիւն` Պահրէյնի մէջ
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի եւ Միւնիխի մէջ արտաքին գործոց նախարարի
Մեւլութ Չաւուշօղլուի կատարած յայտարարութիւններուն առնչութեամբ:
Էրտողան Պահրէյն կատարած իր այցելութեան ընթացքին քննադատած էր Իրանը` ըսելով, որ
այդ երկիրը Իրաքի եւ Սուրիոյ մէջ «պարսկական ազգայնական» քաղաքականութիւն կը վարէ:
Նոյնպիսի յայտարարութիւն մը կատարած էր նաեւ Չաւուշօղլու:
Միւս կողմէ, թրքական «Տիքեն» լրատուամիջոցը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ արտաքին գործոց
նախարարութեան բանբեր Հիւսէյն Միւֆթիւօղլու պատասխանած է իրանցի իր պաշտօնակից
Պահրամ Քասեմիի յայտարարութեան, որուն մէջ վերջինս նշած էր. «Թուրքիոյ նկատմամբ
համբերութիւն պիտի ցուցաբերենք, սակայն մեր համբերութիւնը սահման ունի: Կ՛ակնկալենք,
որ թուրք պաշտօնատարները աւելի իմաստուն կերպով խօսին Իրանի մասին»:
Միւֆթիւօղլու Իրանը կոչած է շրջանին մէջ լարուածութեան եւ անկայունութեան
պատասխանատու` անընդունելի նկատելով ուրիշներու հասցէին մեղադրանքներ հնչեցնելը:
Ան յորդորած է Իրանը «զինք քննադատող երկիրները մեղադրելու փոխարեն կառուցողական
քայլերու ձեռնարկելու եւ վերատեսութեան ենթարկելու իր շրջանային քաղաքականութիւնը»:

Իլհամ Ալիեւ Իր Կինը Նշանակած Է Ազրպէյճանի Առաջին
Փոխնախագահ
Ազրպէյճանական
ԱՓԱ
լրատու
գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Ազրպէյճանի
նախագահ Իլհամ Ալիեւ ստորագրած է
հրամանագիր իր կինը` Մեհրիպան Ալիեւան
նշանակելով երկրի առաջին փոխնախագահ:
Մեհրիպան
Ալիեւան
Ազրպէյճանի
խորհրդարանի անդամ է: Իլհամ Ալիեւ արդէն
հրաւիրած է անվտանգութեան խորհուրդի նիստ,
որուն ընթացքին ներկայացուցած է իր կնոջ նոր
պաշտօնը:
Միւս կողմէ, ազրպէյճանական «Քոնթաքթ.ազ» կը հաղորդէ, որ Ազրպէյճանի ընդդիմադիր
Ազրպէյճանի ազգային ճակատ կուսակցութեան երիտասարդ գործիչ մը երեսուն օրով
ձերբակալուած է:
Դատարանը զինք մեղաւոր ճանչցած
«ոստիկանութեան չենթարկուելու» մէջ:

է

վարչական

իրաւախախտում

կատարելու`

Ազրպէյճանի Ազգային ճակատ կուսակցութեան փոխնախագահ Կոզեալ Պայրամլը նշած է, որ
գործիչին ձերբակալման իսկական պատճառը անոր ընդդիմադիր գործունէութիւնն է: «Այս
ամէնը կուսակցութեան դէմ բռնաճնշումներու շարունակութիւնն է», ըսած է ան` ուշադրութիւն
հրաւիրելով այն փաստին վրայ, որ կուսակցութեան գործիչները պարբերաբար կը
ձերբակալուին: Բացի ատկէ, կուսակցութեան 10 գործիչներ քրէօրէն պատժելի
մեղադրանքներով կը պահուին բանտը:
Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ, ÂÇõ 373, àõñµ³Ã, 24 öºîðàô²ð, 2017
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ԲԺՇԿԱԿԱՆ

Ուղեղացնցում Concussion
Բնական պայմաններու մէջ ուղեղը գանկին մէջ կը մնայ անշարժ: Ան կը շարժի արտաքին
հարուածի մը պատճառով. այլ խօսքով, ան կը ցնցուի եւ տեղի կ՛ունենայ ուղեղային անբնական
գործունէութիւն: Ուղեղի այս շարժումը կամ ցնցումը կը կոչուի «ուղեղացնցում» (concussion):
Ուղեղացնցումը տեղի կ՛ունենայ, երբ գլուխը անակնկալօրէն կը ցնցուի արտաքին հարուածի
մը պատճառով եւ կամ անակնկալ, ակամայ եւ անգիտակից թեթեւ կամ ուժգին շարժումով մը:
Գլուխը հարուածի կ՛ենթարկուի ուրիշ անձի մը կողմէ, եւ կամ ենթական ինքը
անուշադրութեամբ իր գլուխը կը հարուածէ, օրինակ` գլուխը կը զարնէ պատի մը եւ կամ
ապակեայ փեղկի մը: Իսկ գլխու անակնկալ շարժում-ցնցումը տեղի կ՛ունենայ ընդհանրապէս
ինքաշարժ վարելու ընթացքին եւ այդ` արկածի մը պատճառով: Նմանօրինակ գլխու ցնցում
կրնայ պատահիլ լողալու եւ լողաւազանի կամ ծովու մէջ սուզուելու ընթացքին, ինչպէս նաեւ`
իյնալով եւ մարզական զանազան խաղերու ընթացքին, յատկապէս` ոտնագնդակախաղի եւ
կռփամարտի ընթացքին:
Ուղեղացնցումին պատճառով ուղեղը կը շարժի առջեւ, ետեւ եւ կամ կողմնակի` ըստ գլխուն
տրուած հարուածին եւ կամ գլխու շարժումի ուղղութեան: Կը պատահին ուղեղային
արիւնահոսութիւն, արիւնակոյտ, ուղեղային ուռուածութիւն եւ ուղեղային վնաս:
Ուղեղացնցումի տեսակներ
Ուղեղացնցումը կը պատահի որեւէ մէկ տարիքի եւ երկու սեռերուն մօտ:
Ուղեղացնցումը ընդհանրապէս մահացու չէ, սակայն կ՛առաջացնէ զանազան տեսակի
ախտանշաններ, որոնք կրնան ըլլալ մեղմ կամ զօրաւոր, սուր-անմիջական կամ ուշ` օրեր,
շաբաթներ կամ ամիսներ ետք եւ կարճատեւ կամ երկարատեւ: Այս ախտանշանները կախեալ
են ուղեղացնցումի պատճառի ուժգնութենէն, ուղեղին վնասուելու աստիճանէն եւ ենթակային
իրավիճակէն:
Սուր-զօրաւոր ախտանշանները առողջական լուրջ վիճակի մը արտայայտութիւններն են,
որոնք կը կարօտին բժշկական շտապ միջամտութեան եւ դարմանումի:
Ուղեղացնցումի ախտանշաններէն են հետեւեալները` անգիտակցութիւն-գիտակցութեան
կորուստ, յիշողութեան խանգարում, մոռացկոտութիւն, գլխապտոյտ, գլխացաւ, մարմնական
անհաւասարակշռութիւն, նողկանք, փսխունք, երկտեսութիւն, ձայնի եւ լոյսի դիւրազգացութիւն
եւ գրգիռներու դանդաղ հակազդեցութիւն,:
Ուղեղացնցում ունեցող երեխան կամ մանուկը կու լայ եւ կը ճչայ, երբ գլուխը կը շարժէ, լաւ չի
քնանար եւ կամ շատ երկար կը քնանայ, շարունակ կը փսխէ: Արթուն մանուկը անտարբեր
կ՛ըլլայ իր խաղալիքներուն հանդէպ, կ՛ըլլայ ջղագրգիռ, կ՛ունենայ մոռացկոտութեան նշաններ
եւ պատասխանելու դժուարութիւն կամ դանդաղանք: Քալող երեխան կրնայ ունենալ քալելու
դժուարութիւն եւ քալած միջոցին շարունակ կ՛իյնայ իր մարմնի անհաւասարակշռութեան
պատճառով:

www.tert.am
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Ուղեղացնցում ունեցողը շուտով դիմելու է բժիշկի, մը եւ կամ անոր հետ գտնուող անձը զայն
ուղղելու է բժիշկի մը:
Ուղեղացնցում ունեցող անհատը շտապ օգնութեան կը կարօտի, երբ ան` անգիտակից է, քիթի
եւ կամ ականջի արիւնահոսութիւն ունի, աչքի բիբերը տարբեր մեծութիւն ունին, անբնական
աչքերու շարժումներ ունի, շուարած եւ շփոթած վիճակի մէջ է, կրկնովի կը փսխէ, չի կրնար
քալել եւ կամ դժուար կը քալէ ու մկանային յստակ տկարութիւն ունի:
Ուղեղացնցումի ախտաճանաչումին համար նկատի կ՛առնուին ենթակային առողջական
իրավիճակը եւ անոր ունեցած ախտանշանները: Անշուշտ կը կատարուի բժշկական եւ
մասնաւորապէս նեարդային մանրակրկիտ քննութիւն: Անգիտակից հիւանդը կ՛ենթարկուի
ուղեղային մագնիսարձագանգային (MRI) եւ համակարգչային շերտագրական (CT scan)
նկարումի, ինչպէս նաեւ` ուղեղագրութեան (EEG) եւ տեսողութեան ու լսողութեան
քննութիւններու:
Ուղեղացնցումի դարմանումը կախեալ է ենթակային ունեցած ախտանշաններէն եւ ուղեղային
վնասուածքէն:
Արթուն եւ գիտակից հիւանդները պէտք է ըլլան բժշկական հսկողութեան տակ` տան կամ
հիւանդանոցի մէջ: Առաջին 24 ժամերու ընթացքին կը թելադրուի կատարեալ ֆիզիքական եւ
մտային հանգիստ 2-3 օր: Ենթական պէտք է քնանայ, սակայն ամէն 2-3 ժամը մէյ մը իր մօտ
գտնուող անձը պէտք է արթնցնէ զայն, որպէսզի վստահ ըլլանք, որ ենթական մահաքունի չէ
գացած, հարցումներու կը պատասխանէ ճշգրտօրէն, շուարած վիճակ չունի եւ անբնական
որեւէ մէկ ախտանշան չունի: Ֆիզիքական եւ մտային հանգստը խիստ կարեւոր է, որպէսզի
ուղեղը ինքզինք գտնէ եւ ապաքինումը ըլլայ աւելի շուտ: Մարզանքը, ալքոլը եւ ինքնաշարժ
վարելը արգիլուած են այս հանգիստի օրերուն: Գլխացաւի համար կը տրուին ցաւազերծող
դեղեր:
Ուղեղային արիւնահոսութեան եւ ուռուածութեան, (edema) ինչպէս նաեւ
կոտրուածքի պարագային շտապ գործողութիւն մը պարտաւորիչ կը դառնայ:
Ուղեղացնցում
չ՛ունենար:

ունեցողներուն

մեծամասնութիւնը

վիրաբուժական

գանկային

գործողութեան

պէտք

Յետապաքինման շրջանին որոշ թիւով հիւանդներ շաբաթներով եւ կամ ամիսներով կ՛ունենան
զգացական հարցեր եւ դժուարութիւներ, մտային եւ ֆիզիքական որոշ տկարութիւններ եւ
թերութիւններ:
Ուղեղացնցումի պարագաներուն մէկ մասը կարելի է կանխարգիլել, օրինակ` հեծիկ քշողները
գործածելու են յատուկ գլխարկներ, որոնք կը պաշտպանեն գլուխը հարուածներէ եւ
ցնցումներէ. Մարզական խաղերու ընթացքին յարգուելու են խաղի օրէնքները եւ գործածուելու
են պաշտպանողական յատուկ սարքեր` տարբեր խաղերու համար: Ինքնաշարժ վարելու
ժամանակ աթոռագօտին միշտ գործածուելու է:
Ուղեղացնցումի ենթարկուած անձը կրնայ ունենալ բարդութիւններ, ինչպէս` մնայուն գլխացաւ
եւ լուսնոտութիւն:

Բժիշկ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ
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ԱԿՆԱՐԿ

Պատերազմներու Փոխանցած Դասերը (Վարդանանց
Տօնին Առիթով)
Վարդանանց
պատերազմի
հիմնական
դասը,
անկախ
գաղափարախօսական
բարոյական
ուսանելիութենէն, ռազմագիտական առումով կռուելաձեւի փոփոխութեան անհրաժեշտութիւնն էր:
Ճակատային պատերազմէն դէպի փարթիզանական կռուելաձեւի անցումը, Վարդանանց պատերազմի
փոխանցած ուղերձն էր: Եւ, ըստ էութեան, զուտ ռազմագիտական առումով վահանեանց
փարթիզանական կռուելաձեւն էր, որ պարտադրեց Նուարսակի դաշնագիրը եւ հզօր Պարսկաստանին
թելադրեց հաշուի նստիլ Հայաստանի հետ:
Եւ ինչպէս Վարդանանցը, այնպէս նաեւ իւրաքանչիւր պատերազմ կը փոխանցէ իր դասերը: Հաւանաբար
նաեւ ո՛չ միայն արտաքին, այլ նաեւ ներքին առումով: Հայկական կողմը պիտի գիտակցէր, որ ՎարդանՎասակի կամ հերոս-դաւաճանի պիտակաւորումները ժողովրդային մակարդակի վրայ դիւրին ընկալում
եւ տարածում գտնող, սակայն քաղաքականօրէն առաւել չբերող մօտեցումներ էին:
Թշնամիին հետ վարուելու պատերազմական ոճէն զատ այլ ուղի մատնացոյց ընողին նկատմամբ
հայրենասիրութեան չափագրումներ կատարելը իբրեւ նախնական մօտեցում կ՛ընկալուի այսօր.
միաժամանակ, սակայն, օրուան պայմանները նկատի առնելով, երբ հնչած է այլեւս մահ ու կենաց կռուի
ահազանգը, գերակայ է համախմբուիլը, ազգ-բանակի վերածուիլը եւ հաւաքական ծառացումը: Այդ
ահազանգէն ետք, այլեւս դասալքումը արտօնելի չ՛ըլլար: Մինչեւ ահազանգը սակայն քննարկումները,
տարատեսակ տեսութիւններ յառաջ մղելը կը նկատուին օրինաչափ, հասկնալի:
Յամենայնդէպս, Վասակի ներկայացուցած տեսակէտները չէին, որ Վարդանանց պատերազմի փաստէն
ետք ընդունելի կը դառնային: Բռնացողին դէմ կռիւ կար մղելիք, որովհետեւ դիւանագիտութիւնը
սպառած էր ինքզինք, եւ պատերազմը` իբրեւ փրկութեան միակ երաշխիքը, կը մնար անշրջանցելի միջոց:
Կռուի եղանակի փոփոխութեան անհրաժեշտութեան մասին էր խօսքը: Կռուելաձեւի մարտավարական
հիմնական փոփոխութիւն, որ թշնամին դէպի խորերը կը քաշէր` հարուած-նահանջ գործողութիւններու
շարքի մը փայլուն կատարողականութիւնը արձանագրելով: Արդիւնքը` Նուարսակի դաշնագիրը:
Այո.՛ իւրաքանչիւր պատերազմ կը փոխանցէ իր դասերը: Ապրիլեան պատերազմը, անկախ գերյագեցած
ռազմարհեստագիտութենէն ու հեռակառավարելիութենէն, եւ անոնց իբրեւ արդիւնք մարդկային գործօնի
դերակատարութեան նուազումին իբրեւ հետեւանք թշնամիին ձեռք ձգած առաւելութիւններէն,
փոխանցեց հիմնական դաս մը:
Թալիշը, անզէն բնակչութեան դէմ կիրարկուած հրթիռարձակումը, հայ ծերունիներու մարմնական
անդամահատումները, հայ գերեվարուած, նոյնիսկ զոհուած զինուորներուն գլխատումները
վերահամոզեցին, որ հայկական կողմը գործ ունի ահաբեկչական պետական միաւորումի մը զինեալ
հրոսակախումբերու, ռազմական յանցագործներու հետ, որոնց հետ վարուիլը ունի մէկ միջոց: Անվերջ
սանձահարում եւ պատժիչ ու ցաւոտ պատասխաններ, որոնք անդադար պիտի կիրարկուին թշնամիին
դէմ: Միայն նոր տարածքներու կորուստի գնով եւ մեր պարագային նոր տարածքներու ազատագրման
փաստին դիմաց է, որ Պաքուն համաձայն կ՛ըլլայ զինադադարի եւ այդ զինադադարի հիման վրայ
կնքուելիք խաղաղութեան մեծ համաձայնութեան, առաջադրուած` 94-95-ի զինադադարային
եռակողմանի պայմանաւորուածութիւններուն:
Այս պայմաններուն մէջ ալ փոխզիջման մասին խօսիլը, բարձրաձայնելը մեր կողմէն Վասակի
բնութագիրներով կրնայ յատկանշուիլ, երբ այլեւս պարզ է, որ գործ ունինք ահաբեկչական պետական
միաւորի զինեալ հրոսակախումբերու հետ: Վարդանանցը ուղերձ փոխանցեց Վահանեանց: Ապրիլի
ուղերձներուն հետ հայկական զինեալ ուժերը հաշուի նստած են եւ անպայման կը պարտադրեն
խաղաղութիւնը:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին
Նուիրուած Յուշատախտակ`
Լոս Անճելըսի Քաղաքապետարանին Մէջ
13
փետրուարին
Լոս
Անճելըսի
քաղաքապետական խորհուրդի անդամ Փոլ
Գրիգորեան
կատարեց
բացումը
Լոս
Անճելըս քաղաքապետարանի տարածքին
մէջ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին
առիթով ցանուած նռնենիին բացատրականը
կատարող յուշատախտակին:
Ապրիլ 2015-ին Լոս Անճելըսի քաղաքապետ
Էրիք Կարսեթի եւ Գրիգորեան Լոս
Անճելըսի քաղաքապետարանի տարածքին
մէջ տնկած էին նուռի առաջին ծառը` սկիզբ
դնելով քաղաքի 15 ընտրատարածքներու այգիներուն մէջ 100 նուռի ծառ տնկելու Գրիգորեանի
ծրագիրին:
Վերոնշեալ ցուցատախտակին վրայ գրուած է. «Լոս Անճելըսի քաղաքապետարանը կը
յիշատակէ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակը. 1915-2015: Այս ծառը տնկած են
քաղաքապետ Էրիք Կարսեթի եւ քաղաքապետական խորհուրդի անդամ Փոլ Գրիգորեան, 100ամեակի ոգեկոչման առիթով»: Փոլ Գրիգորեան իր ելոյթին մէջ ըսաւ, որ նուռը հայկական
մշակոյթի ամենանշանակալի խորհրդանիշներէն մէկն է: Անիկա յոյսի, վերածնունդի եւ
փրկութեան նշանն է Հայոց ցեղասպանութենէն ետք:

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ
Շահան Արք. Սարգիսեանի Այցելութիւնը Փարիզ
* 12 փետրուարին Բերիոյ թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեան մատուցեց Ս. պատարագ
Փարիզի մէջ, որմէ ետք եկեղեցւոյ «Նուրհան Ֆրենկեան» սրահին մէջ հանդիպում ունեցաւ
գաղութի հայութեան հետ:
Յաջորդ շաբթուան ընթացքին Շահան արք. Սարգիսեան
այցելեց Լիոնի եւ Մարսէյի ծուխերը եւ հանդիպում ունեցաւ
ժողովուրդին հետ եւ բացատրութիւններ տուաւ Հալէպի մէջ
հայ եկեղեցւոյ եւ հայկական համայնքի կացութեան մասին:
* 15 փետրուարին, կազմակերպութեամբ ֆրանսահայ
Կապոյտ խաչի Վալանսի մասնաճիւղին եւ ՀՅԴ-ին, Վալանսի
Ցուցահանդէսներու համալիրի ընդունելութեանց սրահին մէջ
Բերիոյ թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեան եւ Թեմի
Երեսփոխանական ժողովի անդամ Կարօ Իւզպաշեան հանդիպում մը ունեցան տեղւոյն
հայութեան հետ: Հանդիպումին բարի գալուստի խօսքը արտասանեց Սիւզան Փեհլիվանեան,
որմէ ետք ցուցադրուեցաւ Հալէպի հայ համայնքի իրավիճակին եւ ռմբակոծուած հայկական
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թաղամասերու կացութիւնը ներկայացնող տեսերիզ մը: Կարօ Իւզպաշեան եւ սրբազան հայրը
նկարագրեցին Սուրիոյ պատերազմի ահռելի պատկերը եւ հալէպահայութեան դժուար
կացութիւնը` նկատել տալով, որ համայնքին մօտաւորապէս երկու երրորդը ստիպուեցաւ
արտագաղթելու: Սրբազանը նկատել տուաւ, որ արտագաղթողները ստիպուեցան այդ քայլին
դիմելու իրենց կեանքի ապահովութեան նկատառումով եւ տնտեսական ու ընկերային դժնդակ
պայմաններու բերումով:
Իւզպաշեան եւ սրբազան հայրը անդրադարձան նաեւ Հալէպի եւ ընդանրապէս Սուրիոյ
հայութեան ցուցաբերուած օժանդակութեան համահայկական բնոյթին մասին` կոչ ուղղելով
ըլլալ մէկ եւ միաբան, որուն մէջ կը կայանայ սփիւռքին ուժը` սուրիահայութեան, թէ այլ
համայնքի օգնելու համար: Սրբազանը նաեւ շեշտը դրաւ դարերէ ի վեր մահմետականներու
հետ հայերու համերաշխ գոյակցութեան փաստին վրայ: Աւարտին, անոնք պատասխանեցին
ներկաներու հարցումներուն: Այնուհետեւ, լսարանը ընդառաջեց Վալանսի Կապոյտ խաչի`
Հալէպի հայութեան ի նպաստ հանգանակութեան կոչին:
* 19 փետրուարին սրբազանը պատարագեց Ալմելոյի հայկական եկեղեցւոյ մէջ (Հոլանտա) եւ
եկեղեցւոյ կից սրահին մէջ դարձեալ հանդիպում ունեցաւ ժողովուրդին հետ:

Ս. Սարգիսի Տօնը
Ս. Սարգիսի տօնին առիթով նշուեցաւ Փասատինայի Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ
անուանակոչութիւնը: Արդարեւ 10 փետրուարին տեղի ունեցաւ մատաղի պատրաստութիւնը,
իսկ 11 փետրուարին` երեկոյեան ժամերգութիւն եւ նաւակատիք:
12 փետրուարին թեմի առաջնորդ Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ
մատուցեց Ս. պատարագ: Առաջնորդ սրբազանը իր քարոզին մէջ անդրադարձաւ Ս. Սարգիսի,
անոր որդւոյն` Մարտիրոսի եւ 14 զինակիցներուն, որոնք նախընտրեցին նահատակուիլ,
որպէսզի մնան քրիստոնեայ: Սրբազանը հրաւիրեց ներկաները Ս. Սարգիս Զօրավարի
բարեխօսութեան դիմելու ու անոր հաւատքով առաջնորդուելու: Ան յորդորեց ներկաները`
վերանորոգուելու հաւատքով, հոգիով ու սիրտով, յատկապէս յիշեցնելով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Արամ Ա. կաթողիկոսին հայրապետական պատգամը« որ 2017 տարին հռչակած է
«Վերանորոգման տարի»: Սրբազան հայրը շեշտեց նաեւ Ս. Սարգիս Զօրավարի հաւատքի ու
ծառայութեան տիպար օրինակին հետեւելու կարեւորութիւնը, որպէսզի մեր կեանքը սուրբին
օրինակով ի սպաս դնենք Աստուծոյ փառքին, եկեղեցւոյ պայծառութեան ու ազգի շինութեան:
Պատարագի աւարտին կատարուեցաւ մատաղօրհնէք: Այնուհետեւ եկեղեցւոյ «Անտոն
Անտոնեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ սիրոյ սեղան: Առաջնորդ սրբազանին կողքին ներկայ
էին Ազգային վարչութեան ներկայացուցիչը` Թերեզ Քեմանճեանը եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւը,
գլխաւոր բարերարը եւ իր ընտանիքը, հովանաւորներ, նուիրատուներ, հոգաբարձութեան
անդամներ, երեսփոխաններ եւ այլ հրաւիրեալներ:
Առաջնորդ սրբազան հօր սեղանի օրհնութենէն ետք, բարի գալուստի խօսքը արտասանեց
եկեղեցւոյ հովիւ Պօղոս քհնյ. Պալթայեան: Ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ եկեղեցւոյ գլխաւոր
բարերար Սարգիս Կիտցինեան, որ անհուն ուրախութեամբ շնորհաւորեց օրուան
տօնախմբութիւնը:
Այնուհետեւ,
գործադրուեցաւ
գեղարուեստական
յայտագիր`
կատարողութեամբ եկեղեցւոյ դպրապետ Երուանդ Քէշիշեանի եւ եկեղեցւոյ գլխաւոր բարերարի
թոռներուն: Աւարտին շնորհաւորական եւ գնահատական խօսքերով ելոյթ ունեցաւ սրբազան
հայրը:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Վարդանանցը Մեր Մշակոյթին Մէջ
Գրիգոր Խանճեանի «Վարդանանք»-ը
Գրիգոր Խանճեանի «Վարդանանք»-ը հայ
կերպարուեստի պատմութեան մէջ մեր
ժողովուրդի
հերոսական
ժամանակաշրջաններէն մէկը պատկերող առաջին
մեծաչափ գործն է: Նկարը կը կրէ Եղիշէ
պատմիչին`
Վարդանանց
պատերազմի
մասին ըսուած իմաստուն խօսքի խորհուրդը`
«Մահ ոչ իմացեալ` մահ է, մահ իմացեալ`
անմահութիւն է»:
Նկարին
կեդրոնը
զօրավար
Վարդան
Մամիկոնեանն է` ճերմակ նժոյգի վրայ,
ձեռքին` սուր, շրջապատուած` զինեալ մարտիկներու բազմութեամբ:
Եթէ ուշադիր նայինք նկարին, կը տեսնենք, որ մարտիկներու շարքին Խանճեանը
պատկերած է նաեւ բազմաթիւ յայտնի հայեր` Վարուժան, Կոմիտաս, Սարոյեան,
Չարենց, Սեւակ, ֆետայիներ…
Քիչերու ծանօթ է, որ «Վարդանանք-»ը կտաւի չէ վերածուած:
Հետագային` 1983-ին, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգէն Ա.-ի պատուէրով, Գ.
Խանճեան ստեղծած է համանուն գորգանկարը: Այս մենակերտ ստեղծագործութեան
բնօրինակին որոշ կտորները չեն պահպանուած, եւ շատեր կը կարծէին, թէ անոր
ամբողջական պատկերը այլեւս
չեն տեսներ: Բայց Երեւանի
Գաֆեսճեան
արուեստի
կեդրոնին մէջ ներկայիս կը
գործէ Խանճեանի անունը կրող
սրահ մը, ուր «Վարդանանք»-ի
կողքին ներկայացուած են նաեւ
նկարիչին «Հայոց այբուբեն»-ը
եւ «Վերածնուած Հայաստան»
ստեղծագործութիւնները:
Եռապատկեր-որմնանկարը
մնայուն ձեւով կ՛արժանանայ հայաստանցիներու, սփիւռքահայերու եւ օտար հիւրերու
այցելութեան եւ հիացումին:

www.aztarar.com
www.aztagdaily.com
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