
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐ
Ան գա րա յի ղե կա վա րու թիւ նը այ սօր

կը հիւ րըն կա լէ ար տա սահ մա նէն շարք
մը բարձ րաս տի ճան այ ցե լու ներ։ Ճա -
բո նի Վար չա պետ Շին զօ Ա պէ շփում -
ներ կ՚ու նե նայ Թուր քիոյ մէջ՝ ըն դու -
նուե լով Հան րա պե տու թեան նա խա -
գահ Րէ ճէպ Թայ յիպ Էր տո ղա նի կող մէ։
Այս պէս, Էր տո ղան եւ Ա պէ կ՚ու նե նան
ա ռանձ նազ րոյց մը, կը գլխաւորեն
պատուիրակութիւններու բանակցու-
թիւնները ու կը սար քեն հա մա տեղ

մամ լոյ ա սու լիս մը։ Էր տո ղան պաշ տօ -
նա կան ընթ րիքի սեղանով մըն ալ կը
պա տուէ հիւր վար չա պե տը։ Կը քըն-
նարկուին երկկողմանի օրակարգին
վերաբերեալ հարցեր։

Բաց աս տի, այ սօր Ան գա րա յի մէջ
շփում ներ կ՚ու նե նայ նաեւ Անգ լիոյ
Պաշտ պա նու թեան նա խա րար Մայ քըլ
Ֆա լոն։ Չան քա յա յի ա պա րան քին մէջ
հիւր նա խա րա րը կ՚ըն դու նուի Վար չա -
պետ Ահ մէտ Տա վու տօղ լուի կող մէ։

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան կեդրոնական վարչութեան անդամներէն Երուանդ Զօրեան կ՚անդրադառնայ Համացանցային համալսարանի գործունէութեան

ՀԱՄԱԽՄԲԵԼ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆԸ
«Այսօր ունինք անկախ Հայաստան մը, որ կը հանդիսանայ սփիւռքի երիտասարդները մօտեցնող կեդրոն մը, ուր կ՚իրականացնենք նոր սերունդին ուղղեալ ծրագրեր»
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Երեւանի մօտ ԱՄՆ-ի դեսպանը մեկնաբանեց Հայաստանի տնտեսութեան ընդհանուր վիճակը

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ՀՆԱՐԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Ռիչըլտ Միլս խօսեցաւ նաեւ Թուրքիոյ հետ սահմանի փակ մնալու հանգամանքի հետեւանքներուն մասին

Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան
ընդ հա նուր միու թեան (ՀԲԸՄ)
հե տե ւո ղա կան ջան քե րով վեր -
ջին տա րի նե րուն յա ռաջ կը
տա րուի Հայ կա կան հա մա -
ցան ցա յին հա մալ սա րա նի
(ՀՀՀ) գոր ծու նէու թիւ նը։ Այս
ծրա գի րը հայ ի րա կա նու թեան
տե սա կէ տէ ու նի էա կան նշա -
նա կու թիւն՝ ինք նու թեան վե -
րա բե րեալ ար դի մար տահ րա -
ւէր նե րու դի մագ րաւ ման տե -
սան կիւ նէն։ ՀԲԸՄ-ի կող մէ
ՀՀՀ -ին ընդ հա նուր վե րահըս -
կո ղու թիւ նը կը կա տա րուի ա -
մե րի կա հայ յայտ նի գոր ծիչ Ե -
րուանդ Զօ րեա նի նուի րեալ
ջան քե րով։ Վեր ջերս, Պու տա -
փեշ տի մէջ կա յա ցած «Եւ րո -
պա յի սփիւռք նե ր »ու «Ժա -
ռան գու թիւն եւ յի շո ղու թիւ ն»
նիւ թով գի տա ժո ղո վին կը
մաս նակ ցէր նաեւ ՀՀՀ -ի հիմ -
նա դիր ՀԲԸՄ-ի կեդ րո նա կան
վար չու թեան ան դամ Ե րուանդ
Զօ րեան, որ հան գա մա նօ րէն
մաս նա կից նե րուն ներ կա յա -
ցուց ՀՀՀ -ի ծրա գիրն ու ա ռա -
քե լու թիւ նը։ Նկա տի ու նե նա -
լով այն հե տաքրք րու թիւ նը,
որ յա ռա ջա ցուց ա նոր ներ կա -
յա ցու մը օ տար եւ հայ մի ջա -
վայ րի մէջ, եւ ա ւե լի մօ տէն
ծա նօ թա նա լու հա մար այս ծը-
րագ րի բո վան դա կու թեան՝
Փա րի զի «Նոր Յա ռաջ» թեր -
թի գլխա ւոր խմբա գիր Ժի -
րայր Չո լա քեան շա հե կան տե -
սակ ցու թիւն մը ու նե ցած է Ե -
րուանդ Զօ րեա նի հետ։ Ստո -
րեւ կը ներ կա յաց նենք այս
հար ցազ րոյ ցը։

-Դուք բա ւա կան կա րե ւոր

պա տաս խա նատո ւու թիւն -
ներ ստանձ նած էք որ պէս
ՀԲԸՄ-ի կեդ րո նա կան վար -
չու թեան ան դամ։ Նաեւ
հիմ նա դիրն էք ՀՀՀ-ին։
Նախ քան ՀՀՀ -ի վե րա բե րող
կա լուա ծին անց նի լը, կա -
րե լի՞ է հա կիրճ գի ծե րու
մէջ ներ կա յաց նել վեր ջին
շրջա նին ՀԲԸՄ-ի ընդ հա -
նուր ու ղե գի ծը եւ գոր ծու -
նէու թեան դաշ տը։

-Հա րիւ րա մեայ Բա րե գոր ծա -
կանի աշ խա տան քի ծի րին մէջ
կ՚իյ նան գլխա ւո րա պէս հայ
մշա կոյ թի զար գա ցու մը եւ նոր
սե րուն դի հա յե ցի դաս տիա -
րա կու թիւ նը։ Այ սօր սա կայն
ժա մա նա կի պա հանջ նե րը փոխ-
ւած են, հե տե ւա բար կա մայ
թէ ա կա մայ մեր միու թիւնն ալ
ինք զինք վե րա նո րո գե լու ըն -
թաց քի մէջ կը գտնուի, որ -
պէս զի կա րե լի ըլ լայ նոր եւ
ար դիա կան մի ջոց նե րով հո գալ
մա նա ւանդ ե րի տա սարդ նե -
րուն կա րիք նե րը։ Ներ կա յիս
երկ րորդ հա րիւ րա մեա կի աշ -
խա տանք նե րը յատ կա պէս
կեդ րո նա ցած են կրթա կան
ծրա գիր նե րու պատ րաս տու -
թեան եւ նոր սե րուն դի հա յե -
ցի դաս տիա րա կու թիւ նը ա -
պա հո վե լու գոր ծըն թա ցին
վրայ՝ թէ՛ Հա յաս տա նի մէջ եւ
թէ ի սփիւռս աշ խար հի։ Երբ
մենք ե րի տա սարդ էինք, ու -
նէինք մար զա կան, մշա կու թա -
յին միու թիւն ներ, միօ րեայ
կամ ա մէ նօ րեայ դպրոց ներ,
ուր դա սա ւան դու թիւն նե րը կը
կա տա րուէին ա ւան դա կան մե -
թոտ նե րով։ Այ սօր ու նինք ան -

կախ Հայ րե նիք մը, որ Սփիւռ -
քի ե րի տա սարդ նե րը ի րա րու
մօ տեց նե լու կեդ րո նը կը հան -
դի սա նայ, ուր կ՚ի րա գոր ծենք
ման կա կան եւ ե րի տա սար դա -
կան ա մառ նա յին ծրա գիր ներ։

-ՀՀՀ -ի ծրա գիրն ալ այս
կամ այն ձե ւով կա պուա՞ծ
է Հա յաս տա նին։

-Այդ պէս է, բայց այս ան -
գամ մեր հա մայնք նե րը առ -
ցանց մի ջո ցով կը կա պենք Հա -
յաս տա նին։

-Չէ՞ք կար ծեր, որ այ սօր
ձեր գոր ծու նէու թեան կա լ -
ւա ծը Հա յաս տան փո խադ -
րե լով սփիւռ քեան կա ռոյց -
նե րը ի րենք զի րենք ձե ւով
մը լքուած կը զգան, նկա տի
ու նե նա լով ար տա սահ մա -
նի հա յու թեան ծով կա րիք -
նե րը։ Չմոռ նանք, որ հոս ալ
հայ կա կան հաս տա տու -
թիւն նե րը վե րա նո րոգ ման
կը կա րօ տին։

-Բա րե գոր ծա կա նի պա րա -
գա յին կրնամ ը սել թէ այ սօր
35 եր կիր նե րու մէջ գոր ծող

միու թիւն ներ ու նինք, ո րոնց մէ
իւ րա քան չիւ րը իր խում բե րով
ու վար չու թիւն նե րով մեծ աշ -
խա տանք կը տա նի թէ՛ տե ղա -
կան եւ թէ միջհա մայն քա յին
մա կար դա կով։

-Բա րե գոր ծա կա նի Ֆրան -
սա յի մաս նա ճիւ ղին օ րի -
նա կը բե րե լով՝ կա րե լի է ը -
սել, թէ մշա կու թա յին գետ -
նի վրայ ձեռ նարկ ներ կ՚ի -
րա գոր ծուին, բայց նոյ նը
չենք կրնար ը սել կրթա կան
մար զի պա րա գա յին։ Բա ցի
շա բա թօ րեայ դա սըն թացք -
նե րէ, ոչ մէկ ներդ րում կայ
ա մէ նօ րեայ դպրո ցի մէջ։

-Ան մի ջա պէս նշեմ, թէ անձ -
նա պէս ին ծի հա մար կրթու -
թիւ նը չի սահ մա նա փա կուիր
միայն դպրո ցով, այլ՝ մշա կու -
թա յին ձեռ նարկ նե րով, թեր -
թով կամ գրա դա րա նով, ո -
րոնք մեր հա յե ցի գի տե լիք նե -
րը զար գաց նե լու գոր ծին կը
ծա ռա յեն։ Մեր կար ծի քով՝
ներ կայ դա րուս հա մա ցան ցը
ի րա պէս նուէր մըն է հան րու -
թեան եւ մա նա ւանդ մե զի հա -
մար որ պէս հայ, որ կ՚ապ րինք
աշ խար հի 150 եր կիր նե րու մէջ
եւ նոյն այդ հա մա ցան ցի մի -
ջո ցաւ է, որ ի րա րու հետ կապ
կը ստեղ ծենք, ի րա րու կը ծա -
նօ թա նանք եւ տե ղե կու թիւն -
ներ կը փո խան ցենք։ Մենք
պէտք է կա րե նանք ա ռա ւե լա -
գոյնս օգ տուիլ ա նոր բա րիք -
նե րէն եւ հայ կա կան ի րա դար -
ձու թիւն նե րը սփռել աշ խար -
հով մէկ մեր հայ րե նա կից նե -
րուն։ Ինչ պէս ե ղաւ Սրբա -
դաս ման ա րա րո ղու թեան պա -

րա գա յին, երբ աշ խար հի հայ -
կա կան թէ օ տար ե կե ղե ցի նե րը
միա ժա մա նակ սփռե ցին այդ
ի րա դար ձու թիւ նը, որ -ի մէջ
այ լոց- ի րա կա նա ցաւ ՀԲԸՄ-ի
հա մա ցան ցա յին մէկ ծրագ րին
մի ջո ցաւ։

-Երբ կ՚ը սենք, թէ Հա յաս -
տա նը կա րե ւոր քա ռու ղի
մըն է մե զի հա մար, ա տի -
կա կը նշա նա կէ, որ հա մա -
ցան ցէն ան դին ֆի զի քա -
կան ներ կա յու թիւնն ալ իր
նշա նա կու թիւ նը ու նի եւ
այս պա րա գան խօ սուն է
նաեւ Սփիւռ քի մէջ մեր գո -
յա տեւ ման ա ռու մով, ըՍ-
փիւռ քի մէջ ալ հա մայնք նե -
րու ան դամ ներ պէտք է ի -
րա րու հան դի պին…։

-Հա մա ձայն եմ ձեզի հետ եւ
կրնամ ը սել, որ հա մա ցան ցը
եւ ֆի զի քա կան շփու մը զի րար
կ՚ամ բող ջաց նեն։ Քիչ ա ռաջ
երբ ակ նար կե ցիք մեր ու ժե րը
միայն դէ պի Հա յաս տան կեդ -
րո նաց նե լու հար ցին, կ՚ու զէի
այդ ա ռըն չու թեամբ յայտ նել,
թէ ա տի կա մեր գոր ծու նէու -
թեան թե րեւս ցայ տուն եւ ե -
րեւ ցող կողմն է, բայց ի րա կա -
նու թեան մէջ այդ պէս չէ, ո -
րով հե տեւ Բա րե գոր ծա կա նը
ա մէ նուր կը փոր ձէ զա նա զան
ձեռ նարկ նե րով ե րի տա սար -
դու թիւ նը ի րա րու մօ տեց նել,
ի րա րու շուրջ հա ւա քել։ Վեր -
ջերս Թո րոն թո յի մէջ հա մա-
խըմ բուե ցան 25-էն 40 տա րե -
կան շուրջ 400 հայ ե րի տա -
սարդ հա մալ սա րա նա ւարտ
մաս նա գէտ ներ, աշ խար հի զա -
նա զան կող մե րէն, ո րոնց հա -

մար կազ մա կեր պած էինք դա -
սա խօ սա կան ե րե կոյթ ներ, այ -
ցե լու թիւն ներ, ե ւայլն։ Ա սի կա
ՀԲԸՄ-ի միջգա ղու թա յին ծը-
րա գիր նե րուն մաս կը կազ մէ։
Նա խա պէս ալ նման ձեռ նարկ -
ներ կազ մա կեր պած ենք Փա -
րի զի, Սան Ֆրան սիս քո յի մէջ։
Ընդ հա նուր առ մամբ ՀԲԸՄ-ը
30 տար բեր քա ղաք նե րու մէջ
հայ ե րի տա սարդ մաս նա գէտ -
նե րու խում բեր ու նի, ո րոնք
նաեւ Հա յաս տա նի մէջ ծրա -
գիր ներ կ՚ի րա գոր ծեն։

-Լաւ է, որ ՀԲԸՄ-ի գոր -
ծու նէու թեան հիմ նա կան
թի րա խը ե րի տա սար դու -
թիւնն է. նկա տի ու նե նա լով
որ ա ւան դա կան ա ռու մով
Սփիւռ քի կա րե ւոր հաս -
տա տու թիւն ներն են՝ ե կե -
ղե ցին, միու թիւն նե րը,
դպրո ցը եւ մա մու լը, ձեր
կար ծի քով ի՞նչ քայ լե րու
պէտք է դի մել, որ պէս զի ե -
րի տա սար դու թիւ նը հա -
մախմ բուի այդ կա ռոյց նե -
րուն շուրջ եւ նոր շուն չով
վե րա նո րո գէ զա նոնք։

-Նախ հարկ է ե րի տա սարդ -
նե րուն ա ռիթ տալ, որպէսզի
ի րենք զի րենք ղե կա վա րեն։ Ե -
րի տա սար դին ո րոշ ան կա խու -
թիւն տա լը շատ կա րե ւոր ազ -
դակ մըն է, ո րով հե տեւ ան
պէտք է կա րե նայ կա ռա վա րել
սոր վիլ իր ձե ւե րով, իր ո ճով,
որ պէս զի հե տա գա յին ալ ի վի -
ճա կի ըլ լայ իր մէ փոք րե րը
դաս տիա րա կել, ա նոնց ուղ -
ղու թիւն տալ։ Իսկ վե րոն շեալ
ե րի տա սարդ մաս նա գէտ նե րու

Փայլուն
օրինակ

Հայ կա կան բա րե գոր -
ծա կան ընդ հա նուր միու -
թիւ նը (ՀԲԸՄ) վեր ջին
տա րի նե րուն հա մա ցան ցի
վրայ ստեղ ծած է հայ կա -
կան հա մալ սա րան մը՝
www.avc-agbu.org։ Երբ
հա յոց ամ բողջ Սփիւռ քը
ձուլ ման լուրջ վտան գի
մը դէմ յան դի ման կը
գտնուի, այս հա մա ցան -
ցա յին հա մալ սա րա նը մեծ
կա րե ւո րու թիւն կը ներ -
կա յաց նէ այդ հո սան քին
դէմ պայ քա րե լու եւ հա -
յոց նոր սե րուն դին հա -
մար իր ար մատ նե րուն,
ազ գա յին ժա ռան գու -
թեան հետ շփման հնա -
րա ւո րու թիւն ներ ըն ձե -
ռե լու տե սան կիւ նէն։ 

Սփիւռ քի մէջ հայ դըպ-
րո ցին գո յու թիւ նը ներ -
կա յիս լուրջ հար ցա կան -
նե րու դէմ յան դի ման կը
գտնուի։ Աշ խար հի բազ -
մա թիւ եր կիր նե րուն մէջ
կը փա կուին հայ կա կան
դպրոց ներ, իսկ շատ մը
տե ղե րու մէջ ալ՝ մնա -
ցեալ նե րուն յա ճա խող
աշ ա կեր տու թեան թի ւը
կը նուա զի։ Այս հան գա -
ման քը, բնա կա նա բար,
կրա ւո րա կան դիր քե րէ
պէտք չէ դի տար կել։ Ան -
կախ պատ ճառ նե րուն
ար դա րա ցած ըլ լա լէն կամ
ոչ, հայ կա կան բազ մա թիւ
հաս տա տու թիւն նե րուն
պա տաս խա նա տուու թիւն
կը վի ճա կի սոյն խնդրին
շրջագ ծով։ Հայ ի րա կա -
նու թեան խո շո րա գոյն
կա ռոյց նե րը, աշ խա րհա -
տա րած կազ մա կեր պու -
թիւն նե րը կը պար տա ւոր-
ւին կա սեց նել ի րենց կող -
մէ հո վա նա ւո րուած կըր-
թօ ճախ նե րու գոր ծու -
նէու թիւ նը։ Թէեւ Սփիւռ -
քի կարգ մը մի ջա վայ րե -
րուն մէջ նոր դպրոց ներ
բա նա լու ուղ ղեալ հո -
սանք մըն ալ կայ, սա -
կայն չան տե սե լով հան -
դերձ՝ պէտք է խոս տո վա -
նիլ, որ ա ռայժմ այդ մէ կը
բա ւա կան հե ռու է հայ
դպրո ցի պա րա գա յին առ -
կայ յո ռե տե սու թիւ նը
յաղ թա հա րե լու ա ռու մով։
Այ սօր նոյ նիսկ ՀԲԸՄ
քննա դա տու թիւն նե րու
կ՚են թար կուի իր կրթա -
կան քա ղա քա կա նու թեան
զա նա զան ե րե սակ նե րուն
բե րու մով, մաս նա ւո րա -
պէս վար ժա րան ներ փա -
կե լու կտրուած քով։ 

Խնդրին լու ծու մը, բնա -
կա նա բար, մե ղա ւոր ներ
փնտռե լու կամ գտնե լու
մէջ չէ։ Բուն խնդի րը ա -
ւան դա կան եւ ար դի մի -
ջոց նե րու հա մա տե ղու մով,
հա մադ րու մով՝ նոր ա պա -
գայ մը կեր տելն է հայ
դպրո ցին հա մար։ Ան -
ցեա լի մէջ հա յոց մօտ
կրթա կան շար ժու մը գա -
գաթ նա յին նուա ճում նե -
րու հա սած է՝ երբ աշ -
խար հի ընդ հա նուր հո -
սանք նե րուն հա մա հունչ
կրթա կան ծրագ րեր որ -
դեգ րուած են հայ կա կան
կրթօ ճախ նե րուն կող մէ։

ԱՀԱՒՈՐ ՊԱՅԹՈՒՄ
ՄԸ  ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ
Հակառակ ԻՇԻՊ-ի արիւնալի ահաբեկչութեան,

պէյրութցիք պիտի պահեն երկրին անդորրը
Ե րե ւա նի մօտ Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա -

հանգ նե րու դես պան Ռի չըրտ Միլս յայ տա -
րա րեց, որ Հա յաս տա նի տնտե սու թիւ նը կ՚ըն -
ձե ռէ ներդ րու մա յին նշա նա կա լի հնա րա ւո -
րու թիւն ներ։ «Ար մէնփ րէս»ի հա ղոր դում նե -
րով, ան ը սաւ, թէ ԱՄՆ-ի եւ Հա յաս տա նի
մի ջեւ ա ռա ջին գե րա կա յու թիւ նը գոր ծա րար
ու ա ռեւտ րա յին յա րա բե րու թիւն նե րու խո -
րա ցումն է։ 

Հայ-ա մե րի կեան ա ռեւտ րաար դիւ նա բե րա -
կան պա լա տին կող մէ կազ մա կեր պուած հա -
ւա քոյ թի մը ըն թաց քին Ռի չըրտ Միլս անդ -
րա դար ձաւ ա ռեւ տու րի եւ տնտե սա կան ա -
ճի խթան ման հար ցե րուն։ Ան հա մո զուած է,
թէ այս ուղ ղու թեամբ դժուար թէ կա րե լի ըլ -
լայ ա ւե լի լաւ գոր ծըն կեր մը գտնել, քան վե -
րո յի շեալ պա լա տը։ «Ես չեմ խօ սիր օ ժան դա -
կու թեան նոր ծրագ րե րու մա սին, այլ նկա տի
ու նիմ ա ռեւ տու րը՝ հա մա տեղ ա ռեւտ րա յին
կա պե րու ամ րապն դու մը, ինչ որ եր կուս տեք
օգ տա կար պի տի ըլ լայ մեր տնտե սու թիւն նե -
րուն հա մար։ Սա նոր ուղ ղու թիւն մը չէ. մեր
եր կիր նե րը միշտ ալ հե տաքրք րուած են ա -
ռեւ տու րի եւ ներդ րու մա յին յա րա բե րու -
թիւն նե րու ընդ լայն մամբ։ Նո րու թիւ նը, սա -
կայն, այն է, որ ԱՄՆ-ի դես պա նու թեան
գնա հատ մամբ՝ Հա յաս տա նի տնտե սու թիւ նը
ան պի սի մա կար դա կի մը հա սած է, որ ա -
ռեւտ րաար դիւ նա բե րա կան յա րա բե րու թիւն -
նե րու ու շարք մը ո լորտ նե րէ ներս ներդը-
րում նե րու մա սով նշա նա կա լի հնա րա ւո րու -
թիւն ներ գո յու թիւն ու նի», ը սաւ Միլս։

Բաղ դատ մամբ 1990-ա կան թուա կան նե րու
սկիզ բին՝ կեան քի ո րա կը փո խուած է նշա նա -
կա լիօ րէն։ Հա յաս տան ու նի կա յուն կա ռա -
վա րու թիւն մը, որ կը ձգտի բա րե լա ւել ծա -
ռա յու թիւն նե րու մա տու ցու մը, աշ խոյժ քա -
ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թիւն, կիրթ աշ -
խա տուժ, ամ բողջ աշ խար հի մէջ պա տուի րա -
տու նե րու տէր տե ղե կա տուու թեան փոր ձա -
գի տու թիւն նե րու կեն սու նակ ո լորտ եւ ծաղ -
կուն ապ րող գիւ ղատն տե սու թիւն։ Դես պա -
նը յի շե ցուց, որ վեր ջին եր կու տաս նա մեակ -
նե րուն ըն թաց քին հայ-ա մե րի կեան յա րա բե -
րու թիւն նե րը ապ րած են շա րու նա կա կան վե -

րելք։ Իր խօս քե րով, երկ կող մա նի գոր ծա րար
կա պե րու ընդ լայն ման հիմ նա կան ուղ ղու -
թիւն նե րէն մին է՝ ա մե րի կեան ուղ ղա կի ներ-
դը րում նե րը ա ւելց նե լու հե ռան կա րը։ «Մենք
հպարտ ենք, որ ԱՄՆ Հա յաս տա նի մէջ խո -
շո րա գոյն ուղ ղա կի ներդ րում ներ ու նե ցող նե -
րէն մին է։ Ա մե րի կեան ներդ րում նե րը շեշ -
տա կի ա ւել ցան «Քոն թուր կլո պալ»ի կող մէ
ո րո տա նի ջրաե լեկտ րա կա յա նի ձեռք բե րու -
մով. 250 մի լիոն ա մե րի կեան տո լար ար ժո -
ղու թեամբ գոր ծարք մը, ո րով Հա յաս տան
մուտք գոր ծեց ԱՄՆ-ի ու ժա նիւ թի ո լոր տի
ա ռա ւել նո րա րա րա կան ըն կե րու թիւն նե րէն
մին՝ իր փոր ձա ռու թեամբ ու կա ռա վար ման
միջ նոց նե րով։ Ա մե րի կեան դես պա նա տու նը
չի կրնար պար տադ րել, որ պէս զի ա մե րի կեան
ձեռ նար կու թիւն նե րը ներդ րում ներ ը նեն Հա -
յաս տա նի մէջ։ Հա յաս տանն է, որ պէտք է
գրա ւիչ ըլ լայ ներդ րող նե րու հա մար», ը սաւ
ան եւ ա ւել ցուց, թէ դես պա նա տու նը մեծ ու -
շադ րու թիւն կը ցու ցա բե րէ այն մի ջոց նե րուն
նկատ մամբ, ո րոնք պի տի օգ նեն ձե ւա ւոր ման
վստա հե լի, ազ նիւ եւ մրցու նակ մի ջա վայր մը
բո լոր ըն կե րու թիւն նե րուն հա մար՝ հայ կա -

կան, ա մե րի կեան կամ ռու սա կան։  Ի լրումն
այս բո լո րին Միլս տե ղե կա ցուց, թէ ներ կայ
ամ սուան տե ւո ղու թեան ԱՄՆ-ի դես պա նա -
տու նը պի տի ձեռ նար կէ Հա յաս տա նի գիւ ղա -
կան բնա կա վայ րե րու տնտե սու թեան զար -
գաց ման ուղ ղեալ նոր ծրագ րի մը։

Իր ե լոյ թին ըն թաց քին դես պա նը խօ սե ցաւ
նաեւ կա շա ռա կե րու թեան հար ցին շուրջ։ Ան
շեշ տեց, որ Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րու
շար քին կա շա ռա կե րու թեան բե ռը կը կրեն
փոքր գոր ծա րա րու թեան սե փա կա նա տէ րե րը։
«Երբ գոր ծա րա րու թեան ո լոր տին մէջ մըր-
ցակ ցու թիւ նը ար դար չէ ու չի հիմ նուիր ա -
ռար կա յա կան ա ռեւտ րա կան չա փա նիշ նե րու
վրայ, երբ կան հզօր շա հեր, ո րոնք ան հա մա -
չափ տնտե սա կան եւ քա ղա քա կան հե տե -
ւանք նե րու տե ղի կու տան, ա պա սա կը սահ -
մա նա փա կէ տնտե սա կան ա ճը։ Այդ պա րա -
գա յին կը տու ժէ ամ բողջ տնտե սու թիւ նը, կը
տու ժէ ամ բողջ եր կի րը», ը սաւ դես պա նը եւ
ա ւել ցուց, թէ ի րենք պի տի շա րու նա կեն օգ -
նել քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թեան՝ ու -
շադ րու թիւ նը դէ պի կա շա ռա կե րու թեան դէմ
պայ քա րի հար ցին վրայ լա րե լու ուղ ղու -
թեամբ։ «Հա մա ձայն եմ Հա յաս տա նի մէջ մե -
նաշ նոր հայ նաց ման վե րա բե րեալ հնչող մտա -
հո գու թեան», ը սաւ Միլս եւ ա ւել ցուց, թէ
մե նաշ նորհ նե րու տէ րե րը հնա րա ւո րու թիւն
ու նին մրցակ ցու թեան վերջ տա լու եւ շու կան
փա կե լու, ինչ որ մտա հո գիչ է։ Ըստ դես պա -
նին, դժբախ տա բար, սա նաեւ պայ մա նա -
ւորուած է այն հան գա ման քով, որ Թուր քիոյ
հետ սահ մա նը փակ է ու փակ սահ մա նը կը
դիւ րաց նէ շու կան փակ պա հե լը։ 

Ա մեր կա ցի դես պա նը շեշ տեց, որ կա շա ռա -
կե րու թիւ նը կը խա թա րէ ժո ղովր դա վա րու -
թիւ նը եւ ի րա ւուն քի գե րա կա յու թիւ նը։ Ըստ
ի րեն, ան կա յու նու թիւն ու անվս տա հու թիւն
կը ծնի հաս տա տու թիւն նե րուն մէջ ու կրնայ
վտան գել երկ րի ազ գա յին անվ տան գու թիւ նը։

Դես պան Միլս խօ սե ցաւ նաեւ Ռու սաս տա -
նի եւ Ի րա նի հետ ԱՄՆ-ի յա րա բե րու թիւն -
նե րուն եւ ա նոնց Հա յաս տա նի վրայ հա ւա -
նա կան ազ դե ցու թեան շուրջ։ Ըստ ի րեն,

lշար. Բ.  էջ

Ռիչըրտ Միլս

Պէյրութի մէջ պայթումի վայրը

Սա գօ Ա րեան կը տե ղե կաց նէ մե զի.-
Ե րէկ յետ մի ջօ րէին եր կու ա հա բեկ չա կան պայ թում -

ներ գրան ցուե ցան Պէյ րու թի մէջ: Անձ նաս պա նա կան
պայ թում նե րու մի ջո ցաւ ե ղած ա հա բեկ չու թեան զոհ
գա ցին 43 քա ղա քա ցի ներ, մինչ վի րա ւո րեալ նե րուն
թի ւը ան ցաւ 230-ը: Զո հե րու կար գին էր նաեւ շրջա -
նին մէջ շեշ տուած ներ կա յու թիւն ու նե ցող «Հիզ պուլ -
լա հ»ի մէկ պա տաս խա նա տուն: Մինչ լի բա նա նեան եւ
մի ջազ գա յին վա ւե րա կան պա տաս խա նա տու ներ կը
դա տա պար տէին ե ղած պայ թում նե րը, «Ի րաք-Շա մի

lշար. Դ.  էջ

ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆԻ ՀԱՄԵՐԳԸ

Ան նա Գէոր գեան կը տե ղե կաց նէ մե զի.-
Հա յաս տա նի սե նե կա յին նուա գա խում բի գե ղա ր-

ւես տա կան ղե կա վար, գլխա ւոր խմբա վար եւ դաշ նա -
կա հար Վա հան Մա րտի րո սեան ե րէկ ե րե կո յեան ե լոյթ

ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՆԻՒԹԵՐԸ

Երուանդ Զօրեան

lշար. Դ.  էջ

lշար. Դ.  էջ

Վահան Մարտիրոսեան ելոյթի ընթացքին

lշար. Դ.  էջ
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J A M A N A K

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՕՐԱԹԵՐԹ
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Ðð²äàôðÆ¯â ¾ ÜºðÎ²Ü
ՄԱՇ ՏՈՑ ՔԱ ՀԱ ՆԱՅ ԳԱԼ ՓԱՔ ՃԵԱՆ

Կեան քը ու նի ե րեք ե րե սակ ներ՝ ան ցեա լը,
ներ կան եւ ա պա գան։ Բայց մարդ կ՚ապ րի
միշտ ներ կան, քա նի որ ան ցեա լը այ լեւս ի -
րը չէ՛, ան ցեա լի վրայ ո րե ւէ ազ դե ցու թիւն
չի կրնար գոր ծել, չի կրնար ապ րիլ զայն,
քա նի որ ան ցած է ան։ Իսկ ա պա գան՝ ան ալ
ի րը չէ՜, քա նի որ ա պա գան ա նո րոշ է՝ ան -
ծա նօթ եւ անս տո՛յգ։ 

Ու րեմն մար դուն կը մնայ միայն ներ կան՝
այն պա հը, երբ կրնայ «պահ» մը միայն ազ -
դե ցու թիւն գոր ծել, իր կամ քը գոր ծա ծել,
փո խել կամ նո րո գել։ Բայց ան ալ միայն
«պահ» մըն է. ներ կան ան ցեալ ըլ լա լու դա -
տա պար տուած է, քա նի որ ա պա գան ան մի -
ջա պէս կու գայ ու կը տի րէ ա նոր։ Այս ալ
կը նշա նա կէ՝ որ մարդ ի րա կան ի մաս տով
կ՚ապ րի միայն պա հը, թե րեւս ակն թարթ մը
լոկ, եւ ի՛նչ որ ը նել կ՚ու զէ կրնայ ը նել
միա՛յն այդ կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցին մէջ։

Այս պատ ճա ռով, ներ կան կա րե ւոր է, քա -
նի որ ան կ՚ո րո շէ յա ջորդ պա հը՝ ա պա գան։ 

Ար դա րեւ ներ կան՝ շլա ցու ցիչ եւ հո գե -
ցունց խոս տում ներ ու նի մար դուն, բայց ան
կը խոս տա նայ միա՛յն՝ ա ռանց տա լու։ Ուս -
տի ներ կան ի՞նչ կա րող է տալ մար դուն,
երբ ինք կա խում ու նի ան ցեա լէն եւ վար-
ժըւած է ամ բող ջո վին վե րի վայ րում նե րով եւ
թե րեւս ախ տե րով, տկա րու թիւն նե րով,
սխա լանք նե րով։

Ներ կայ դա րը, դժբախ տա բար ինք նա կեդ -
րոն եւ ե սա մոլ զգա ցում նե րով տա րուած՝
«անձ նա զոհ նուի րում» ի՛նչ է, չի գի տեր՝ ա -
տե լու թիւն, նա խա տին ք եւ նա խանձ կը
սեր մա նէ ու կը տա րա ծէ ա մէ նու րեք։ 

Եւ շատ ան գամ եղ բայր եղ բօր թշնա մի
կ՚ե րե ւի՝ չա րամ տու թեամբ կը նա յի եղ բօր,
մա նա ւանդ թէ գա ղա փար իսկ չու նի ա ռա -
քի նու թեան ու ազ նուու թեան մո գա կան ու -
ժին մա սին։ Եւ այս պայ ման նե րուն ներ քեւ
ան ի՜նչ կրնայ տալ մար դուն։ Հոն՝ ուր զգա -
ցում չկայ, հոն՝ ուր սրտի խռովք, յոյզ եւ
ապ րում չկայ, ա պա հոն կա րե լի՞ է փնտռել
եր ջան կու թիւն, ու րա խու թիւն։ 

Տե սա բան ներ կը պար ծին՝ թէ գի տու թիւ նը
կ՚եր ջան կաց նէ մար դը, կը կա տա րե լա գոր ծէ։
Եւ ո մանք պատ գամ կ՚ար ձա կեն, ը սե լով.
«Բա նա կա նու թեան ու ժը պի տի կեր տէ ճըշ-
մա րիտ մար դը՝ ինք նաս տեղծ՝ ինք նա տիպ
մար դը՝ ինք նա կաց ու ինք նա բաւ, որ խոս -

տա ցուած եր ջա նիկ մար դը պի տի ըլ լայ…»։ 

Եւ այս կէ տին է, որ չա րա չար կը սխա լին
տե սա բան ներ եւ գա ղա փա րա խօս ներ, քա նի
որ գի տու թիւն եւ փի լի սո փա յու թիւն՝ ինք -
նին բա ւա րար չեն մար դուս կա րիք նե րը կա -
տա րե լա պէս եւ ան թե րի յա գեց նե լու։ Կեան -
քի ընդ հա նուր փոր ձա ռու թիւ նը եւ զա նա -
զան պատ մա կան վկա յու թիւն ներ բա ցա յայտ
կեր պով ցոյց կու տան, թէ կա րե լի է, որ գի -
տու թիւ նը եւ տե սու թիւն նե րը շատ դիւ րաւ
չա րի գոր ծիք դառ նան, շե ղիլ ի րենց նպա -
տա կէն։ Գի տակ ցե լու է մարդ, թէ ինք նին
բա նա կա նու թիւ նը, գի տու թիւ նը բա րիք չի
բե րեր, այլ ու րիշ գոր ծօն նե րու, ազ դակ նե -
րու հետ միա նա լով եւ միա սին շար ժե լով է,
որ մարդս կը հաս նի մտադ րուած ու ծրագ-
րըւած եր ջան կու թեան։ 

Զոր օ րի նակ՝ յա ճախ լու սած է, թէ ա ռող -
ջու թիւ նը ա ռաջ նա կարգ պայ մանն է եր ջան -
կու թեան։ Կը հարց նեմ, սի րե լի ներ, ա ռանց
ներ քին խա ղա ղու թեան, ան դոր րու թեան՝ ա -
ռող ջու թիւ նը ինք նին կրնա՞յ եր ջան կաց նել
մար դը։ Ու րեմն ա ռող ջու թեան հա մըն թաց
ըլ լա լու է ներ քին խա ղա ղու թիւ նը, հո գե պէս
ու մտա պէս հան դար տու թիւ նը, որ պէս զի
մարմ նա կան ա ռող ջու թիւ նը ար ժէք մը ու -
նե նայ, եւ սա տա րէ ու նպաս տէ եր ջան կու -
թեան։ Ար դա րեւ ա ռողջ մարդ մը ե թէ մտա -
պէս ան հան դարտ է, անտ րա մա դիր է, ա պա
ու րեմն կա րե լի՞ է «ա ռողջ» մնայ այդ մէ կը։
Հո գե պէս եւ մտա պէս անտ րա մա դիր մէ կը՝
որ քան ալ մարմ նա պէս ա ռողջ ըլ լայ, ան -
պայ ման «պա կաս» մը, թե րու թիւն մը ու նի
եւ այդ թե րու թիւ նը ար գելք կը հան դի սա -
նայ ա նոր եր ջան կու թեան՝ որ քան ալ ե րե -
ւու թա պէս այդ պէս ե րե ւի կամ կար ծուի։ Եւ
բո լոր այս խորհր դա ծու թիւն նե րը մեզ կը
տա նին սա ի րա կա նու թեան, թէ գի տու թիւ -
նը ինք նին բա ւա րար չէ մար դուս եր ջան կու -
թեան տի րա նա լուն հա մար։ Ար դա րեւ մարդ
կրնայ մեծ գիտ նա կան, ու սում նա կան,
հմուտ ըլ լալ, բայց միան գա մայն բա րիին մէջ
յե տա դէմ չա րա գո՛րծ մը ըլ լալ։ 

«Լոկ ի մա ցա կա նու թիւ նը ա ռանց նկա -
րագ րի բա րո յա կան ու ժի՝ մէտ է, այ սինքն
հա կում եւ յար մա րու թիւն ու նի ծայ րա յեղ
վա տա սե րու մի», կ՚ը սէ Ա րիս տո տել։ Ու րեմն
ու սում, գի տու թիւն, զար գա ցում, այս բո լո -
րը եր ջան կու թեան բա նա լի ներն են, բայց

եր ջան կու թեան փա կան քը բա նա լու հա մար
ան զօր՝ ա ռանց ու րիշ բա նա լի նե րու՝ ա ռա քի -
նու թիւն, ազ նուու թիւն, ան կեղ ծու թիւն, բա -
րեմ տու թիւն, խա ղա ղու թիւն, հա մե րաշ խու -
թիւն, եւ ան պայ ման սէ՛ր։ Ան շուշտ եր բեք
ստո րագ նա հա տել չէ մեր նպա տա կը՝ գի -
տու թեան եւ ուս ման նկատ մամբ, այ լա պէս
դրժած կ՚ըլ լանք, ու րա ցած կ՚ըլ լանք ճշմար -
տու թիւ նը, բայց պէտք է գի տակ ցինք, թէ
ու սու մը եւ գի տու թիւ նը կ՚ամ բող ջա նան եւ
կը լիա նան բա րո յա կան ար ժէք նե րու մաս -
նակ ցու թեամբ։ Ար դա րեւ միտ քը եւ հո գին
զի րար կ՚ամ բող ջաց նեն՝ ստեղ ծե լով հո գեմ -
տա ւոր աշ խարհ մը՝ ուր մարմ նա ւոր-ֆի զի -
քա կան մար դը կը պատ րաս տուի եր ջան կու -
թեան՝ ո րուն կո չուած է…։ 

Թէեւ կրկնու թիւն պի տի ըլ լայ, բայց յա -
ճախ մեր հար ցու ցած մէկ հար ցու մը կ՚ու զեմ
կրկնել, թէ՝ մարդ մը ե թէ ա մե նա գէտ է, գի -
տուն, գիտ նա կան, բայց բա րո յա պէս տկար
նկա րագ րի տէր մէկն է, ի՞նչ է ա նոր իս կա -
կան ար ժէ քը որ պէս «մարդ»։ Ան շուշտ այս
մա սին տար բեր կար ծիք ներ, հա մո զում ներ
կրնան ըլ լալ, բայց կ՚ար ժէ ան գամ մը եւս
լրջօ րէն խոր հիլ, խորհր դա ծել այս մա սին։
Այս հար ցը ըն կե րա յին կեան քը հե տաքրք -
րող հարց մըն է՝ վստա հե լի, ար ժա նա հա -
ւատ, ան կաս կա ծե լի, ան կեղծ ան դամ նե րով՝
պար կեշտ ու ազ նիւ ան հատ նե րով կազ մը-
ւած ըն կե րու թիւն մը միայն մարդս կրնայ
ա ռաջ նոր դել եր ջան կու թեան։ Ուս տի պար -
կեշտ, ազ նիւ ե՛ւ գի տուն մարդն է, որ կըրկ-
նա պա տիկ ար ժէք կը ստա նայ կեան քի մէջ…։

Գի տու թիւ նը պէ՛տք է ա պա գա յի կռուա -
նը ըլ լայ՝ ա ռողջ սե րուն դին, որ այ սօր միայն
մարմ նոյ հրա հանգ նե րով եւ ժա մա նա կա ւոր
զբա ղում նե րով կը փոր ձէ փայ փա յէ իր
«Ես»ը եւ հա ճոյ քով եւ ար տա քին գո հու նա -
կու թեամբ գո հաց նել իր ան նիւ թա կան հո -
գին։ Յե տա գա յին տխուր փոր ձա ռու թիւն -
նե րուն պէտք չէ սպա սէ մարդ՝ հո գե կան
ար ժէք նե րու անհ րա ժեշ տու թիւ նը հասկ նա -
լու հա մար կեան քին մէջ։ 

Գի տու թիւն եւ բա րո յա կա նու թիւն միա -
սին կրնան ա ռաջ նոր դել մար դը՝ եր ջան կու -
թեան, որ վերջ նա կան նպա տա՛կն է ա մէն
բա նա ւոր էա կի…։
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1-Բիէս, 2-Մի ջին Ա րե -
ւել քի մէջ ա ղանդ մը-
հա րա ւի մէջ նա հանգ մը,
3-Ձայ նա նիշ մը- չոր ցած
թրիք, 4-Ա րեւ- ըն տա նի
կեն դա նի մը, 5-Է վէ րէս -
թի գա գա թը մագլ ցող
լեռ նագ նա ցը- մա հակ, 6-
Ե րեք բա ղա ձայն- մա -
նու կին սնուն դը, 7-Չի -
նաս տա նի նախ կին ղե -
կա վար նե րէն- տե սակ մը
բա նաս տեղ ծու թիւն, 8-
Գրի գոր Լու սա ւոր չի
հայ րը- ան ձաւ- մի ջատ
մը, 9-Ա րա բա կան քա -
ղաք մը- մար տիկ, 10-
Ինք նա շար ժի տե սակ մը
ար շաւ- ե գիպ տա կան
չաս տուած, 11-Քան դէ
կամ լու ծէ- ջրի մա ծուն-
ցու ցա կան ա ծա կան մը։

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1-Հա ւատ քին մէջ տկար, 2-Կով կա սեան ժո ղո վուրդ մը- ի գա կան ա նուն մը, 3-
Տա րիք- բա յա կերտ մաս նիկ մը- գա ւա զան, 4-Հա կա ռակ ուղ ղու թեամբ- գահ
բարձ րա նայ, 5-Լա տին ա րա կան ա նուն մը, 6-Ճանկ- պա տե հու թիւն, 7-Տհաս- հկ՝
դէմ քին մա սե րէն, 8-Սիա ման թո յի ա նու նը- Հա րաւ Ա րե ւե լեան-Ա նա տո լուի մէջ
նաւ թա հո րե րո վը ծա նօթ շրջան մը, 9-Կով կա սի մէջ Հա յե րը յու զող հար ցը, 10-
Հինգ զգա յա րանք նե րէն- թրքա կան դրա մա նի շը, 11-Ար ջա ռի խումբ- ա րա կան
ա նուն մը։

ՆԱԽԿԻՆԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ Հորիզոնական 1-Մա ռա նա պետ, 2-Ի շա մե ղու- Ա լի, 3-
Ջութ- հկ՝ կա մար, 4-Ուղ- հո ղա թափ, 5-Կա ծան- Կի- ամ, 6-Կին- Լի լա, 7-Բարակ-
չա րիք, 8-Բնա ծին- ա սա, 9-Ու- նո րե լուկ, 10-Կը- յա ճա խա կի, 11-Թօ- Կօ(կօ)- հկ՝
լէնտ։ Ուղղահայեաց 1-Մի ջուկ- բբուկ, 2-Ա շու ղա կան- ԸԹ, 3-Հկ՝ թառ- ծի րան,
4-Ամ- հա նա ծոյ, 5-Նե րոն- Կի րակ, 6-Աղ- Նե ճօ, 7-Պու րակ- լա, 8-Ա թի լա- ուխտ,
9-Տա մա- ի րա կան, 10-Լա փա լիս- կէ(ս), 11-Տիկ- մա քա ռիլ։
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Կրաս նո տա րի հայ կա կան կեան քը տա -
րուէ տա րի կ՚աշ խու ժա նայ եւ կ՚ո րա կա -
ւո րուի՝ ի հե ճուկս աշ խար հա քա ղա քա -
կան ոչ այն քան բա րեն պաստ մի տում -
նե րու: Մերթ ցաւ կը զգաս, գի տակ ցե -
լով, որ ա տի կա մա սամբ Մայր հայ րե նի -
քէն շա րու նա կուող ար տա գաղ թի հա -
շուին է, մերթ ալ կը մխի թա րուիս, որ
հայ րե նա սի րա կան տրա մադ րու թիւն նե -
րը ան վի ճե լի վե րելք կ՚ապ րին, եւ վե րա -
դարձ նե րու բեր քա ռատ ժա մը եր բե ւէ
կ՚այ ցե լէ Ա ւե տեաց եր կիր:

«Վար դա նեան»  կրթամ շա կու թա յին
կեդ րո նի հիմ նադր մամբ Հա րա ւա յին
Ռու սաս տա նի Հա յոց Թե մը խթա նեց ոչ
միայն հայ կա կան կրթու թեան եւ մշա -
կոյ թի զար գա ցու մը, այ լեւ նոր լից քեր
հա ղոր դեց ե րի տա սար դա կան կազ մա -
կեր պու թեան այ լե ւայլ ծրա գր ե րու:  Ի -
րենց գո յու թեան 12-րդ եւ 9-րդ տա րին
ապ րող «Նա րեկ» եր գի-պա րի խում բը
եւ «Ար մատ» դպրո ցը այս կա մար նե -
րուն տակ միա հիւ սե ցին եր կու հայ կա -
կան պատ մու թիւն, ո րոնք հարս տա ցան
ե րի տա սարդ նե րու հա մար ձակ նա խա -
ձեռ նու թիւն նե րու ե րանգ նե րով ու բոյ -
րե րով:

Հոկ տեմ բեր ամ սուան ողջ ըն թաց քին
«Վար դա նեան» կեդ րո նին մէջ գոր ծող
ե րեք կա ռոյց նե րը կազ մա կեր պե ցին
տար բեր ձեռ նարկ ներ՝ քա ղա քա մայր Ե -
րե ւա նի 2797-ա մեա կին նուի րուած, ո -
րոնք ամ փո փուե ցան մեծ տօ նա կան հա -
մեր գով:

Կեդ րո նի համ բաւը ար դէն տա րա ծ-
ւած է Ռու սաս տա նի Հա յոց Թե մի ողջ
տա րած քին մէջ եւ տար բեր բնա կա վայ -
րե րէ ցան կու թիւն կը յայտ նեն այ ցե լե -
լու եւ ըմ բոշխ նե լու այս տեղ թե ւա ծող

հայ կա կան շունչն ու տրա մադ րու թիւ -
նը: Ման կա վարժ Լու սի նէ Ներ սի սեան,
չնա յած ե րի տա սարդ տա րի քին, հաս ցու -
ցած է հիմ նադ րել եւ զար գաց նել Ե սեն -
տու կի Ս. Հռիփ սի մէ ե կե ղեց ւոյ «Զար -
թօնք» կի րակ նօ րեայ դպրո ցը, իր խումբ
մը սա նե րուն հետ ող ջու նե լու ե կած էր
ձեռ նար կը: Պայ ծառ ու խո րունկ աչ քե -
րով այս պա տա նի ներն ու ե րա խա նե րը
Կրաս նո տա րի հան դի սա տե սին ա նա-
կնըկա լի բե րին ի րենց ա նափ խան դա -
վա ռու թեամբ, նուի րուա ծու թեամբ եւ
շնորհ քով:

Չնաշ խար հիկ Ե րե ւա նին նուի րուած
անկրկ նե լի եր գերն ու բա նաս տեղ ծա կան
խոս տո վա նու թիւն նե րը բազ մա թիւ յու -
զիչ եւ լու սա ւոր պա հեր պար գե ւե ցին
ունկն դիր նե րուն եւ հա մո զե ցին, որ այն
հե ռա ւոր, փոք րիկ գե ղա զարդ եր կի րը՝
իր գու նա գեղ մայ րա քա ղա քով, կը սպա -
սէ բո լո րին, կա րօտ ու նի բո լո րին, կը
ցա ւի ա մէն հե ռա ցո ղի հա մար եւ կը
հրճուի ա մէն վե րա դար ձով:

ԵՐԱԶԻԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ

Հայ ժո ղո վուր դի հան ճա րեղ
ծնունդ նե րու հա մաս տե ղու թեան
մէջ իր ճա ռա գայ թող տեղն ու
ար ժէ քը ու նի բժշկա գի տա կան
մտքի հայ հսկան՝ Մ  խի թար Հե -
րա ցին, ո րուն ծննդեան տա րե -
դար ձը կը նշուի  Նո յեմ բեր 11-ին։

Մե ծա նուն բժշկա պե տը ե ղաւ
հիմ նա դի րը հայ միջ նա դա րեան,
այ լեւ դա սա կան բժշկա գի տու -
թեան, որ ծաղ կու մի իր գա գաթ -
նա կէ տին հա սաւ 12-րդ  դա րուն,
 Կի լի կեան  Հա յաս տա նի մէջ։

Մ  խի թար  Հե րա ցի հայ բժշկու -
թեան հա մար ու նի այն ար ժէքն
ու կա րե ւո րու թիւ նը, ինչ որ Հի -
փոք րա թը ու նի յու նա կան, Գա -
ղիա նո սը՝ հռո մէա կան եւ Իպնի Սի -
նան՝ ա րա բա կան բժշկու թեան մէջ։

Իր ժա մա նա կա կից նե րուն կող -
մէ ար դա րա ցիօ րէն « Մեծն Մ  խի -
թար» ա նո ւա նո ւե ցաւ հա յոց
բժշկա պե տը։  Մաս նա գէտ նե րու
վկա յու թեամբ՝  Հե րա ցի հա ւա -
քեց, ու սում նա սի րեց եւ ընդ -
հան րա ցուց իր ժա մա նա կաշր ջա -
նը կան խած դա րե րու փոր ձա -
ռու թիւ նը. ինչ պէս դա սա կան,
նոյն պէս եւ ժո ղովր դա յին բժըշ-
կու թեան մար զե րէն ներս։ Հե րա -
ցի ստեղ ծեց այն պի սի աշ խա տու -
թիւն ներ, ո րոնք այ սօր եւս կը
պահ պա նեն ի րենց ար ժէ քը։

Ի մաս տուն բժիշ կի համ բա ւը
միշտ հե տե ւե ցաւ « Ջեր մանց
մխի թա րու թիւն» ա նու նով դա -
սա կա նա ցած բժշկա գի տա կան
գլուխ գոր ծոց աշ խա սի րու թեան
հե ղի նա կին։ Մ  խի թար  Հե րա ցիի
կը պատ կա նի բժշկա կան հո գա -
տա րու թեան ի մաս տուն խոր -
հուր դը. «Որ քան կա րե լի է, հի -
ւան դը թող շատ լսէ գու սան նե -
րու եր գը, լա րե րու հնչիւ նը եւ
հա ճե լի մե ղե դի ներ»։

 Հան րա գի տա կան աղ բիւ րի մը
հա մա ձայն՝ «Մ  խի թար  Հե րա ցիի
նա խորդ նե րը, ան յայտ ու ա նա -
նուն հայ բժիշկ նե րը անհ րա -
ժեշտ նա խա պատ րաս տա կան աշ-
 խա տանք կա տա րած էին՝ թարգ -
մա նե լով յոյն, հռո մէա ցի եւ ա -
րաբ բժիշկ նե րու գի տա կան ժա -
ռան գու թիւ նը, ստեղ ծե լով նաեւ
շարք մը սե փա կան գոր ծեր գըլ-
խա ւո րա պէս դե ղա գի տու թեան
եւ բժշկա դար մա նու մի (թե րա -
փիա) վե րա բե րեալ:  Սա կայն այդ
ա մէ նը չէր կրնար բա ւա րա րել
այն պի սի լուրջ ու պա հանջ կոտ
գիտ նա կա նը, ինչ պի սին էր Մեծն
Մ  խի թա րը: Ան իր ամ բողջ կեանքն
ու գի տա կան կա րո ղու թիւն նե րը
նո ւի րեց բժշկու թեան եւ հայ
բժշկա գի տա կան մտքի զար գաց -
ման ու ժո ղովր դա կա նաց ման։

Հե րա ցի ծնած էր ո րոշ աղ բիւր -
նե րու հա մա ձայն 1118-ին, կամ՝
ըստ այ լոց՝ 1120-ին, հա յա շէն
Հեր (այժ մու  Խոյ,  Պարս կաս տան)
քա ղա քին մէջ։  Պա տա նի տա րի -
քին տե ղա փո խո ւած է  Կի լի կեան
 Հա յաս տան, ուր հե տե ւած է
բժշկու թեան եւ ար ժա նա ցած է
բժշկա պե տի պա տո ւոյ կոչ ման։
Բ  նա ւո րու թեամբ անս պառ ե -
ռան դի տէր, փոր ձա րար եւ հե -
տա զօ տող գիտ նա կան մը ըլ լա -
լով՝ ան յա ճախ ճամ բոր դած է
մեր ձա կայ թէ հե ռա ւոր եր կիր -
ներ, ո րո նե լով դե ղա բոյ սեր եւ
վա րե լով շրջուն բժիշ կի կեանք։

Հա րուստ իր փոր ձա ռու թեամբ՝
ան ձեռ նար կած է հե տա զօ տա -
կան աշ խա տան քի ինչ պէս գիտ -
նա կա նի իր փոր ձա սե նեա կէն
ներս, նոյն պէս եւ հի ւանդ նե րու
սնա րին մօտ՝ ար դիւն քը տե սա -
կա նօ րէն ընդ հան րաց նե լով եւ իր
աշ խա տա սի րու թեանց ճամ բով

գրա ւոր ժա ռան գու թեան վե րա -
ծե լով։

Այդ շրջա նին ստեղ ծո ւած են
մար դա կազ մու թեան, կեն սա բա -
նու թեան, ախ տա բա նու թեան եւ
դե ղա գի տու թեան վե րա բե րեալ
իր մե ծահռ չակ աշ խա տու թիւն -
նե րը, ո րոնց մեծ մա սը, դժբախ -
տա բար, հայ ժո ղո վուր դի ող բեր -
գա կան ճա կա տագ րին բե րու մով՝
ան դարձ կոր սո ւած է:  Միայն բե -
կոր ներ մնա ցած են այս կամ այն
ժո ղո վա ծո յին մէջ, հե տա գայ ժա -
մա նակ նե րու բժիշկ նե րու եր կե -
րուն մէջ: Մ  խի թար  Հե րա ցիի
բժշկա կան եւ բնա խու զա կան
լայն հե տաքրք րա սի րու թեանց
մա սին կա րե լի է գա ղա փար մը
կազ մել՝ հիմ նո ւե լով նոյ նիսկ այդ
պահ պա նո ւած փոք րիկ հա տ-
ւած նե րուն վրայ, ո րոնք վեր նագ-
րըւած են « Վասն շի նո ւա ծոյ եւ
յօ րի նո ւա ծոյ ա չացն», « Վասն
փոշ տան կի, որ է ձո ւանքն»,
«Վասն քա րանց», «Ո րո տա ցոյց
եւ շար ժա ցոյց» ե ւայլն:

Հա յոց բժշկա պե տին գի տա կան
եւ բժշկա կան այս պի սի բեղմ նա -
ւոր գոր ծու նէու թեան ար դիւ նքը
ե ղաւ այն, որ 12-րդ  դա րու 60-
ա կան նե րուն  Հե րա ցի ար դէն մեծ
համ բաւ ձեռք բե րած էր բժշկու -
թեան մէջ եւ դար ձած էր  Ներ սէս
Շ  նոր հա լի  Կա թո ղի կո սի մտե րիմ
բա րե կա մը։ Շ  նոր հա լի իր բնա -
փի լի սո փա յա կան բնոյ թի եր կա -
րա շունչ բա նաս տեղ ծու թիւ նը՝
«Երկն քի եւ նրա լու սա տու նե րի
մա սին» վեր նագ րով՝ նո ւի րած է
Մ  խի թար  Հե րա ցիին։

Իր կեան քի վեր ջա լոյ սին, Մ  խի -
թար  Հե րա ցի ձեռ նա մուխ ե ղաւ
իր գլխա ւոր աշ խա տու թեան՝
«Ջեր մանց մխի թա րու թիւն»
գլուխ գոր ծո ցի գրառ ման, ո րուն

հա մար ան եր կար ժա մա նակ
համ բե րա տա րու թեամբ նիւ թեր
հա ւա քած էր՝ ոչ միայն ու սում -
նա սի րե լով հին աշ խար հի եւ ա -
րաբ բժիշկ նե րու աշ խա տու թիւն -
նե րը, այ լեւ շրջե լով  Կի լի կեան
 Հա յաս տա նի ճախ ճոտ վայ րե րը
եւ ու սում նա սի րե լով ա նոնց յա -
տուկ դո ղէ րոց քը (մա լա րիա) ու
այլ վա րա կիչ հի ւան դու թիւն ներ:
Բ  նա կան էր, հե տե ւա բար, որ
 Հե րա ցիի այդ աշ խա տան քը օ րին
իսկ ար ժա նա ցաւ քա ջա լե րան քին
եւ մնաց ու շադ րու թեան ա ռար -
կան բո լոր ա նոնց, ո րոնք մտա -
հոգ էին մեր երկ րի ու ժո ղո վուր -
դի բա րօ րու թեամբ: Այդ ա ռու -
մով ան պայ ման պէտք է յի շա -
տա կել փի լի սո փայ եւ բա նաս -
տեղծ Գ  րի գոր Տ  ղայ Կա թո ղի կո -
սի ա նու նը, որ ա մէն ձե ւով խրա-
 խու սեց եւ օ ժան դա կեց բժշկա -
պե տին եւ ո րուն մա սին Մ  խի -
թար  Հե րա ցին, իր գրքի նա խա -
բա նին մէջ, գրած է հե տե ւեա լը.

«Ես կը կա մե նա յի, որ քան ու -
ժերս նե րեն, այս գիր քը գրել
հա մա ռօտ, միայն ե րեք տե սակ
ջեր մե րու վե րա բե րեալ, նա խա -
գի տու թեամբ եւ ստած մամբ…
Ես կը վա յե լէի հա յոց սրբա զան
կա թո ղի կոս Գ  րի գո րի (Տ  ղայ մա -
կա նու նով) սէրն ու հո վա նա ւո -
րու թիւ նը, ին չը եւ պատ ճառ ե -
ղաւ այս աշ խա տու թիւ նը գրե -
լու… Այս պատ ճա ռով ալ ես
հա մա ձայ նե ցայ գրել այս գիր քը
յա նուն անհ րա ժեշ տու թեան եւ
օգ տա կա րու թեան…  Մենք գրե -
ցինք այս գիր քը եւ ա նո ւա նե -
ցինք զայն « Ջեր մանց մխի թա -
րու թիւն», որ պէս զի ա նի կա մխի -
թա րէ բժիշ կին՝ ուս մամբ, իսկ
հի ւան դին՝ ա ռող ջու թեամբ»:

Մխիթար Հերացի (1118-1173).ՀայկականԲժշկագիտութեանՄեծարժէք ՀիՄնադիրը

lշար. Դ.  էջ

ԵՐԵՒԱՆԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ
ՀԱՄԵՐԳ՝ ԿՐԱՍՆՈՏԱՐԻ ՄԷՋ

Երախաներ ելոյթի ժամանակ

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ՀՆԱՐԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
lշար. Ա.  էջէն

ԱՄՆ-ի եւ Ռու սաս տա նի մի ջեւ գո յու թիւն ու նին սուր տա րա ձայ նու թիւն ներ։ «Հա -
յաս տա նի ան դա մակ ցու թիւ նը Եւ րոա սիոյ տնտե սա կան միու թեան եւ Հա ւա քա կան
անվ տան գու թեան պայ մա նագ րի կազ մա կեր պու թեան, պէտք չէ բա ցա ռեն ու չեն
բա ցա ռեր Հա յաս տա նի ա մուր ու փոխ շա հա ւէտ յա րա բե րու թիւն նե րը ԱՄՆ-ի, Եւ -
րո միու թեան եւ այլ հա ւա նա կան գոր ծըն կեր նե րու, ինչ պէս նաեւ ՆԱ ԹՕ-ի եւ Եւ -
րո խոր հուր դի նման կազ մա կեր պու թիւն նե րուն հետ։ 

Ի րա նի պա րա գա յին անդ րա դառ նա լով՝ ան յի շե ցուց ան ցեալ ամ սուան մէջ ստո -
րագ րուած հա մա տեղ գոր ծո ղու թիւն նե րու հա մա լիր ծրա գի րը, ո րու ի րա կա նա ցու -
մէն վերջ ԱՄՆ եւ մի ջազ գա յին հան րու թիւ նը պար տա ւոր պի տի ըլ լան դադ րեց նե -
լու մի ջու կա յին ծրագ րին բե րու մով հաս տա տուած պատ ժա մի ջոց նե րը։ 

Ռի չըրտ Միլս շեշ տեց, թէ նախ կին Խորհր դա յին Միու թեան եր կիր նե րու շար քին,
մերձ պալ թեան պե տու թիւն նե րէն վերջ Հա յաս տանն է, որ ու նի ա մե նա կեն սու նակ
աշ խոյժ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թիւ նը։ Ըստ ի րեն, քա ղա քա ցիա կան հա սա -
րա կու թեան ան դամ նե րը պէտք է ա ռաջ նոր դող դեր ստանձ նեն՝ փա փա քե լի բա րե -
փո խում նե րը երկ րէն ներս շի նիչ ձե ւով յա ռաջ մղե լու հար ցին մէջ։ Ան քա ղա քա -
ցիա կան հա սա րա կու թեան յանձ նա րա րեց՝ կա տա րե լա գոր ծել կազ մա կերպ չա կան ու
շա հա պաշ տա կան կա րո ղու թիւն նե րը ու գտնել հա մա կիր ներ երկ րի զա նա զան
շրջան նե րէն ներս։ 

Ռի չըրտ Միլս հա մո զուած է նաեւ, թէ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թիւ նը կը գի -
տակ ցի, որ ընդգր կուն բա նա վէ ճի մը անհ րա ժեշ տու թիւ նը գո յու թիւն ու նի՝ սահ -
մա նադ րու թեան փո փո խու թեան նիւ թին շուրջ։
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Ֆէրիգիւղի ՄէրաՄէթճեան Վարժարանին Մէջ
սրԲոցթարգՄանչաց տՕնակատարութիւն

Մէրամէթճեան վարժարանի փոքրիկները ելոյթի ընթացքին

այսՕր՝ազնուութեան Միջազգային Օրն է
Բո լոր ու սում նա սի րու թիւն նե րը ցոյց տո ւած են, որ

ազ նիւ մար դիկ կեան քի մէջ ա ւե լի ա ռողջ են, հան -
գիստ եւ խա ղաղ, քա նի որ ազ նո ւու թիւ նը կը բարձ -
րաց նէ տրա մադ րու թիւ նը եւ ա ւե լի լա ւա տես կը
դարձ նէ խնդրոյ ա ռար կայ ան ձը: Դժբախ տա բար
պա րա գան նոյ նը չէ շրջա պա տին հետ ան հաշտ, կռո -
ւա զան եւ ա նազ նիւ մար դուն հա մար:

Ազ նո ւու թեան մի ջազ գա յին օ րո ւան գա ղա փա րը
ծնունդ ա ռաւ 2000 թո ւա կա նին, Սին կա փու րի մէջ,
եւ շատ չան ցած՝ որ դեգ րե ցին զայն:

«Ազ նո ւու թիւ նը խե լա ցու թեան մէկ յատ կա նիշն է»
գրած է Վոլ թէր, իսկ Ժան Փոլ Սարթր՝ «Ազ նիւ են
միայն խե լա ցի մար դիկ»…։ Կ ՚ար ժէ մտա ծել…

ՀոյաՄողէզներու Օրերուն…
Ð³ñ ó³ ñ³Ý

1- Ին չո՞ւ կը գոր ծա ծէր Ան քի -
լո սա րուս հո յա մո ղէ զը իր գուն դով
օժ տուած պո չը՝

 ա- Ծա ռեր մաքլ ցե լու հա մար, 

բ- Իր թշնա մի նե րուն դէմ կռուե -
լու հա մար, 

գ- Ձուկ որ սա լու հա մար, 

դ- Փո սեր փո րե լու հա մար:

2- Ար դի ո՞ր ցա մա քա մա սին
կամ վայ րին վրայ կը շրջէր փրո թո -
սէ րա թո փը՝ 

ա- Աւստ րա լիա, 

բ- Ան թարք թի քա,

գ- Ա սիա, 

դ- Լու սի նին վրայ:

3- Երբ հո յա մո ղէզ նե րը կ՚իշ -
խէին աշ խար հին, երկն քին մէջ
թռչող թռչուն ներ չկա յին՝ 

ա- Ճիշդ

բ- Ս խալ

4- Մեծ ճեր մակ շա նա ձու կը
շատ ա ւե լի զօ րա ւոր կը խած նէ,
քան՝ թի րա նո սո րուս րէք սը՝

ա- Ճիշդ

բ- Ս խալ

5- Ո՞ր ա նա սու նին նա խա պատ -
մա կան հսկայ զար միկն էր մե կա լո -
տո նը՝ 

ա- Շա նա ձու կին,

բ- Մար դա կա պի կին,

գ- Կո վուն,

դ- Փեն կուէ նին:

6- Ա լա մո սո րու սը ու նէր մօ տա -
ւո րա պէս փի ղի մը չա փը՝

ա- Ճիշդ

բ- Ս խալ

7- Հո յա մո ղէզ ներ կա շիի նմա -
նող կե ղեւ մը ու նե ցող հաւ կիթ ներ
կ՚ա ծէին: Որ քա՞ն է տրա մա չա փը
ցարդ գտնուած հո յա մո ղէ զի ա մե -
նէն մեծ բրա ծոյ հաւ կի թին՝

ա- 15 սմ.,

բ- 40.6 սմ.,

գ- 66 սմ.,

դ- 127 սմ.:

8- Ե թէ կա րե նա յիք նա խա պատ -
մա կան ժա մա նա կաշր ջան ներ ճամ -
բոր դել, ո՞ւր եւ ի՞նչ վի ճա կի մէջ
պի տի տես նէիք փթէ րո տաք թի լը՝ 

ա- Ով կիա նո սին մէջ կը լո ղայ, 

բ- Օ դին մէջ կը թռչի, 

գ- Գետ նին մէջ փո սի մը մէջ, 

դ- Նա խա պատ մա կան մար դիկ
կ՚որ սայ:

9- Ին չո՞ւ գիտ նա կան նե րը կը
մտա ծեն, թէ թրու տո նը շատ խե լա -
ցի էր՝ 

ա- Շար ժա պատ կեր նե րուն մէջ
շատ խե լա ցի կ՚ե րե ւի, 

բ- Քա րե րուն վրայ փո րագ րուած
հետ քեր ձգած է, 

գ- Շատ ա րագ կրնայ վա զել, 

դ- Իր մարմ նին հա մե մատ մեծ
ու ղեղ մը ու նի:

10- Հա ւա նա բար, որ Ար ժան թի -
նո սո րու սը երկ րա գուն դին վրայ
գո յու թիւն ու նե ցած ա մե նէն մեծ ա -
նա սու նը ե ղած է։ Այս հսկան ո՞ւր
կ՚ապ րէր՝ 

ա- Գա նա տա, 

բ- Հա րա ւա յին Ա մե րի կա, 

գ- Չի նաս տան, 

դ- Հիւ սի սա յին բե ւեռ:

10- Բազ մա թիւ հո յա մո ղէզ ներ
փե տուր ներ ու նէին՝ 

ա-ճիշդ, 

բ-ս խալ:

Պատասխաններ

1- բ: 2- գ: 3- Ս խալ: Թռչուն -
նե րը յայտ նուե ցան 150 մի լիոն
տա րի ներ ա ռաջ, հո յա մո ղէզ նե րուն
ան հե տա ցու մէն մօ տա ւո րա պէս 80
մի լիոն տա րի ներ ետք: 4- Ս խալ:
Թի րա նո սո րուս րէք սին խա ծուած -
քը մեծ ճեր մակ շանա ձու կին
խածուած քէն եր կու ան գամ ա ւե լի
զօ րա ւոր էր: 5- ա: 6- Ս խալ: Ալ -
մո սո րու սը մօ տա ւո րա պէս 21 մեթր
եր կայնք ու նէր, այ սինքն՝ մօ տա ւո -
րա պէս 3 ան գամ փի ղին մե ծու թիւ -
նը: 7- գ: 8- բ- 9- դ: 10- բ- 11-
Ճիշդ: Փե տուր նե րով թռչուն նե րը
յա ռա ջա ցած են փե տուր նե րով հո -
յա մո ղէզ նե րէն:

ՄաՄութի Մը կՄախքը գտնուած էդաշտի Մը Մէջ
Մա մու թի գրե թէ լման կմախք մը գտնուած է Լայ -

մա Թաուն շի փի մէջ, Մի շի կըն, Ամերիկայի Միա ցեալ
Նա հանգ ներ: Ան մին չեւ այ սօր գտնուած այս նա խա -
պատ մա կան հսկայ փի ղե րու ա մե նէն ամ բող ջա կան
կմախքն է:

Ի րենց դաշ տին մէջ կա զի խո ղո վակ ներ դնե լու հա -
մար փոս մը փո րե լու ըն թաց քին, եր կու երկ րա գործ -
ներ այս ար տա սո վոր ե րե ւոյ թին հան դի պած են: Ա -
նոնք գտած են ա ւե լի քան 60 սմ. եր կա րու թեամբ,
շատ լաւ պա հուած, մա մու թի ոս կոր մը: Տասն հինգ
հնա գէտ նե րէ կազ մուած խմբակ մը գա ցած է հե տա -
խու զե լու այդ շրջա նը: Մաս նա գէտ նե րը գտած են
գան կը, կոն քը, եր կու փղոսկր նե րը, եր կու ու սոսկըր-
նե րը, բազ մա թիւ ող ներ եւ ա նա սու նին կո ղե րը: Ան
ցարդ գտնուած մա մու թի ա մե նէն ամ բող ջա կան
կմախք նե րէն մէկն է:

***
Մա մութ նե րը նա խա պատ մա կան ա նա սուն ներ են,

ա նոնք փի ղին հե ռա ւոր զար միկ ներն են: Ա նոնք ու -
նէին կոր փղոսկր ներ, ո րոնց եր կա րու թիւ նը կրնար
հաս նիլ 3 մեթ րի, եւ հաստ բուր դի խաւ մը կամ մուշ -
տակ: Բրդոտ մա մու թի տե սա կը ոչ խար նե րու նման
բուրդ ու նէր: Ա նոնց հա սա կը կը հաս նէր մօ տա ւո րա -
պէս 4 մեթ րի եւ չա փա հաս տա րի քին կը կշռէին 6-էն

8 թոն: Անհաւատալի…

Ա նոնք ան հե տա ցած են 12 հա զա րէն 15 հա զար
տա րի ներ ա ռաջ՝ կլի մա յա կան փո փո խու թեան մը
պատ ճա ռով: Ա մե րի կեան դաշ տին մէջ գտնուած մա -
մու թը որ սա ցած էին մար դիկ զայն ու տե լու հա մար
եւ ա պա զայն թա ղած էին գետ նին մէջ, զայն պա հե -
լու հա մար 11 հա զա րէն 15 հա զար տա րի ներ ա ռաջ:
Այն շրջա նը, ուր կմախ քը գտնուած է, հա րուստ է
նա խա պատ մա կան բրա ծո նե րով: Մօ տա ւո րա պէս ե րե -
սուն մա մու թի կմախք ներ ար դէն գտնուած են հոն:

արդիՓիղը
Այժմ ափ րի կեան փի ղը աշ խար հի ցա մա քի վրա յի

ա մե նէն մեծ ա նա սունն է:

- Ան կրնայ ապ րիլ մին չեւ 70 տա րի: 

- Ան կրնայ կշռել 6350 քի լօ: 

- Ա նոր հա սա կը 4 մեթ րի կը հաս նի: 

- Ան օ րա կան կ՚ու տէ մօ տա ւո րա պէս 136 քի լօ ու -
տե լիք: 

- Ա նոր մոր թը 3.8 սմ. հաս տու թիւն ու նի: 

- Ա նոր սիր տը կը կշռէ 21 քի լօ: 

- Անոր ու ղե ղը կը կշռէ 5.4 քի լօ: 

- Ա նոր ա կանջ նե րէն իւ րա քան չիւ րը կը կշռէ 45
քի լօ:

- Անոր իւ րա քան չիւր փղոսկրը կը կշռէ 45 քի լօ: 

- Ա նոր կնճի թը ու նի 100 հազար մկան ներ:

ուինին իսկապէս գոյութիւն ունեցա՞ծ է
Մեր բո լո րին ծա նօթ է Ո ւի նի ար ջու կը: Այս պատ -

մու թիւն նե րու կեր պա րը 1926 թուա կա նէն ի վեր մա -
նուկ նե րուն ե րա զել կու տայ իր ար կա ծախնդ րու թիւն -
նե րով:

Սա կայն գի տէի՞ք, թէ այս ար ջու կը իս կա պէս գո յու -
թիւն ու նե ցած է:

Ո ւի նի ար ջու կին եւ ա նոր ար կա ծախնդ րու թիւն նե -
րուն հե ղի նա կը, Ա լէն Ա լեք սանտր Միլն այս կեր պա -
րին ա նու նը դրած է ներշն չուե լով այն ար ջէն, ո րուն

ինք սո վո րու թիւն ու նէր այ ցե լե լու իր
տղուն հետ Լոն տո նի կեն դա նա բա -
նա կան պար տէ զին մէջ:

Այս ար ջը ծա գու մով Գա նա տա յէն
էր եւ ա նոր ա նունն էր «Ո ւի նի փէկ»:
Այս ա նու նը ա նոր տուած էր ա նա -
սու նը ըն տե լաց նող ա նաս նա բոյ ժը
Հերի Քոլ պըին. այս գա նա տա կան
քա ղա քը ա նոր ծննդա վայրն էր:

260Միլիոն տարիներ առաջ…
… Հո յա մո ղէզ նե րը կ՚իշ խէին երկ րա գուն դին:

Երկ րա գուն դին բո լոր ցա մա քա մա սե րը ի րա րու
միա ցած էին, եւ կը կազ մէին միակ մեծ ցա մա քա մաս
մը, որ ճանչ ցուած է Փան ժէա ա նու նով: Ա նոր ներ սի
շրջան նե րը տաք եւ չոր էին: Այս օ դը շատ կը սի րէին
սո ղուն նե րը, ո րոնք սկսան հա սա կով մեծ նալ:

Ա ռա ջին հո յա մո ղէ զը, որ ա գե վա զէ մը քիչ մը ա -
ւե լի մեծ բու սա կեր ա նա սուն մըն էր, ե րեւ ցաւ 240
մի լիոն տա րի ներ ա ռաջ, ըստ բրա ծո նե րու ու սում նա -
սի րու թեան: Հո յա մո ղէզ նե րը ա ճե ցան, զար գա ցան եւ
բազ մա թիւ տե սակ ներ յա ռա ջա ցան:

Երբ Փան ժէան սկսաւ կտրտուիլ մօ տա ւո րա պէս
220 մի լիոն տա րի ներ ա ռաջ, հո յա մո ղէզ նե րը ցրուե -
ցան երկ րա գուն դի բո լոր ցա մա քա մա սե րուն վրայ:

Ա նոնք երկ րա գուն դին վրայ իշ խե ցին մօ տա ւո րա պէս
150 մի լիոն տա րի ներ:

Ֆէ րի գիւ ղի Մէ րա մէթ ճեան վար ժա րա նին մէջ վեր -
ջերս տե ղի ու նե ցաւ Ս. Թարգ ման չաց տօ նա կա տա րու -
թիւն մը։ Մշա կոյ թի շաբ թուան շար ժա ռի թով կազ մա -
կեր պուած հան դէ սը մեծ ո գե ւո րու թիւն ստեղ ծեց
դպրո ցէն ներս։ Յայ տագ րին շրջագ ծով տղա քը ներ կա -
յա ցու ցին թա տե րակ մը, ո րով բա ցատ րե ցին Թարգ -
ման չաց տօ նին ի մաս տը։ Կա տա րուե ցան ար տա սա նու -

թիւն ներ ու ներ կա յա ցուե ցան զա նա զան պա րեր։ Ման -
կա պար տէ զի փոք րիկ ներն ալ հան դէս ե կան խմբերգ -
նե րով։ 

Պաս տա ռի ցու ցադ րու թեան մը մի ջո ցաւ ներ կա յա -
ցուե ցան՝ Թարգ ման չաց տօ նին ու Մշա կոյ թի շաբ -
թուան առ թիւ տա րուած դա սա րա նա յին աշ խա տանք -
նե րուն ար դիւնք նե րը։

Դրուագ մը հանդէսէն (Լուսանկարները՝ դպրոցէն)
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ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑԻ
lշար. Բ.  էջէն

Հա մո զո ւած ըլ լա լով, որ իր գիր քը պի տա նի պի տի
ըլ լար ոչ միայն մաս նա գէտ նե րու, այ լեւ մեր ժո ղո վուր -
դի լայն խա ւե րուն հա մար, Մ  խի թար  Հե րա ցին իր գիր -
քը գրեց ոչ թէ գրա բա րով, որ այդ ժա մա նա կաշր ջա նի
գի տու թեան լե զուն էր, այլ  Կի լի կեան  Հա յաս տա նի խօ -
սակ ցա կան լե զո ւով, այ սինքն՝ մի ջին հա յե րէ նով: Հե -
րա ցիի այդ հա մար ձակ քայ լը կը վկա յէ մեծ բժշկա պե -
տին գի տա կան տե սա կէտ նե րուն եւ հա յեացք նե րուն
ժո ղովր դա կան բնոյ թին մա սին, որ իր ազ դու դրոշ մը
դրաւ հայ բժշկու թեան եւ բժշկա գի տու թեան հե տա -
գայ զար գա ցու մին վրայ:

Հե րա ցի մեծ աշ խա տանք կա տա րած է նաեւ հա յե րէն
բժշկա կան բա ռեր ու եզ րեր ստեղ ծե լու ուղ ղու թեամբ.
այդ ա ռու մով ան ընտ րեց ճիշդ ու ղին՝ օգ տա գոր ծե լով
բնիկ հայ կա կան բա ռար մատ նե րը։  Հե րա ցիի ստեղ ծած
բազ մա թիւ բա ռեզ րեր պահ պա նո ւած են եւ այ սօր ալ կը
կի րար կո ւին ար դի հայ բժշկա կան գրա կա նու թեան մէջ:

« Ջեր մանց մխի թա րու թիւն» գիր քին հնա գոյն գըր-
չա գի րը (1279 թո ւա կա նէն ե կած) այ սօր կը պա հո ւի
Ե րե ւա նի  Մաշ տո ցի ա նո ւան Ազ գա յին Մա տե նա դա -
րա նին մէջ։ Հա յաս տա նի  Պե տա կան բժշ  կա կան հա -
մալ սա րա նը կը կրէ Մ  խի թար  Հե րա ցիի ա նու նը, նաեւ
Պե տա կան բարձ րա գոյն շ  քան շան կայ հա յոց մեծ
բժշկա պե տին ա նու նով։

1173 թո ւա կա նին վախ ճա նած  Հե րա ցին ի րա ւամբ կը
հան դի սա նայ  Հայ կեան  Հան ճա րին բժշկա գի տա կան
գա գա թը։

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

ՍՈՒՐԲ ՊԱ ՏԱ ՐԱԳ ԵՒ
ՀՈ ԳԵ ՀԱՆԳՍ ՏԵԱՆ ՊԱՇ ՏՕՆ

ԹԱՔՍԻՄԻ
Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ ՄԷՋ

Տիար Ժիլ պէռ Բա րու նա կեանի,

Տիար Նուր հան Բա րու նա կեանի

փափաքին համաձայն, ի րենց յոյժ սի րե ցեալ եւ ան -
մո ռա նա լի կնոջ եւ մօր՝

ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ

Ա ԼԻՍ ԲԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԵԱ ՆԻ
(ԲԱՆ ԿԱԼ ԹԸԻ Ա ՆԱ ՐԱՏ ՅՂՈՒ ԹԻՒՆ ՎՐ Ժ.Ի
ՎԱՍ ՏԱ ԿԱ ՇԱՏ ՆԱԽԿԻՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՉՈՒ ՀԻ)

մահուան քառասնից լրման առթիւ, Կիրակի, 15 Նո-
յեմբեր 2015, Թաքսիմի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ
յաւարտ Ս. Պատարագի հոգեհանգստեան պաշտօն
պիտի կատարուի։

Նոյն օրը, ժամը 14.00-ին, Շիշլիի գերեզմանատան
մէջ, հանգուցեալի դամբարանին վրայ պիտի կա-
տարուի մասնաւոր հոգեհանգստեան պաշտօն։

Զայս ի գիտութիւն կը ծանուցուի մեր յարգարժան
ազգականներուն եւ բարեկամներուն։ 

ԾԱՆՕԹ՝ Եկեղեցիէն դէպի գերեզմանատուն փո-
խադրամիջոց ապահովուած է։

www.berckac.com

Ժ. ԿԻ ՐԱ ԿԻ ԶԿՆԻ ՍՐԲՈՅ ԽԱ ՉԻ ԵՒ
ԲԱ ՐԵ ԿԵՆ ԴԱՆ ՅԻՍ ՆԱ ԿԻ ՊԱ ՀՈՑ

Ե ՆԻ ԳԻՒ ՂԻ ԳԻՒՏ ՏՓՈՅ
Ս. ԱՍ ՏՈ ՒԱ ԾԱ ԾԻՆ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ ՄԷՋ

15 ՆՈ ՅԵՄ ԲԵՐ 2015 ԿԻ ՐԱ ԿԻ

Ա ՐԱ ՐՈ ՂՈՒ ԹԵԱՆՑ ԿԸ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԷ ԵՒ
ԿԸ ՔԱ ՐՈ ԶԷ

ՊԱՏ ՐԻԱՐ ՔԱ ԿԱՆ ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՓՈ ԽԱ ՆՈՐԴ

ԲԱՐՁՐ. Տ. Ա ՐԱՄ
Ս. ԱՐՔ Ա ԹԷ ՇԵԱՆ

ՆԵՐԿԱՅ ԿԸ ԳՏՆՈՒԻ ՆԱԵՒ

ՀՈԳՇ. Տ. ԶԱՏԻԿ
ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՊԱՊԻԿԵԱՆ

Ս. ՊԱ ՏԱ ՐԱ ԳԸ ԿԸ ՄԱ ՏՈՒ ՑԱ ՆԷ
ԱՐԺ. Տ. ՊԵՏ ՐՈՍ ՔՀՆՅ. ՊՈՒԼ ՏՈՒ ՔԵԱՆ

Սկիզբ Ժա մերգ. 09.00

Ս. Պա տա րագ 10.30

ԹԱ ՂԱ ՅԻՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ Ե ՆԻ ԳԻՒ ՂԻ
ԳԻՒՏ ՏՓՈՅ Ս. ԱՍ ՏՈ ՒԱ ԾԱ ԾԻՆ

Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ

ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆԻ ՀԱՄԵՐԳԸ
lշար. Ա.  էջէն

մը ու նե ցաւ Հար պիէի Նոթ րը Տամ Տը Սիո ն ֆ րան սա -
կան լի սէի հա մերգ աս րա հին մէջ: Հա մեր գի ըն թաց քին
ան կա տա րեց Ֆ. Շո փէ նի եւ Ֆ. Շու պեր թի դաշ նա մու -
րա յին ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րը: 

Նո յեմ բե րի 16-22-ին դար ձեալ Նոթ րը Տամ Տը Սիո -
նի հա մերգ աս րա հին մէջ պի տի կա յա նայ դաշ նա կա -
հար նե րու մի ջազ գա յին մրցոյթ մը, ո րուն դա տա կան
կազ մը կը գլխա ւո րէ Վա հան Մար տի րո սեան: Մրցան -
քի ա ւար տա կան հանգ րուա նին մաս նա կից նե րուն պի -
տի միա նայ Սիո նի նուա գա խում բը, ո րուն խմբա վա րը
նոյն պէս Վա հան Մար տի րո սեանն է:

ՓԱՅԼՈՒՆ ՕՐԻՆԱԿ
lշար. Ա.  էջէն

Այ սօր ալ ան խու սա փե լի է հա շուի առ նել այս ի րա կա -
նու թիւ նը։ 

ՀԲԸՄ-ի նա խա ձեռ նու թեամբ ստեղ ծուած հա մա -
ցան ցա յին հա մալ սա րա նը փայ լուն օ րի նակ մըն է այս
ա ռու մով։ Ժա մա նա կա կից մտայ նու թեան եւ մօ տե -
ցում նե րուն հա մա հունչ նա խա ձեռ նու թիւն մըն է այս
մէ կը, ո րու հիմ քին կը գտնուի ան հա տի կամ քը։ Ե թէ
ան ձը ու նի կամք, պատ րաս տա կամ է հե տե ւո ղա կան
ջանք գոր ծադ րե լու, ա պա Հայ կա կան հա մա ցան ցա յին
հա մալ սա րա նին մի ջո ցաւ կրնայ ինք զինք զար գաց նել՝
հա ղորդ դառ նա լով հա յոց լե զուին, պատ մու թեան,
մշա կոյ թին եւ ընդ հան րա պէս ար ժէք նե րուն ու եր թին։
Սա քիչ բան չէ։ Ար դա րեւ, հայ ի րա կա նու թեան մօտ
այ սօր մէկ կող մէ լուրջ ան հանգս տու թիւն կայ հա յոց
լե զուին նկատ մամբ ան տար բե րու թեան ի մաս տով, իսկ
միւս կող մէ կազ մա կեր պուած գրե թէ ո րե ւէ կա նո նա -
ւոր հնա րա ւո րու թիւն գո յու թիւն չու նի այն բա ցա ռու -
թիւն նե րու պա րա գա յին, երբ սա կա ւա թիւ մար դիկ կը
փա փա քին սոր վիլ հա յե րէն։ Հա մա ցան ցա յին այս հա -
մալ սա րա նը նախ եւ ա ռաջ մի ջոց մըն է սոյն հա կա -
սու թիւ նը յաղ թա հա րե լու ճա նա պար հին։ Ան շուշտ, որ
այս կա րե ւոր նա խա ձեռ նու թեան նշա նա կու թիւ նը
այս քա նով սահ մա նա փա կուած չէ։ Բազ մա թիւ լե զու -
նե րով ու սու ցում կը կա տա րուի այն տեղ եւ ան մէկ
հա րուա ծով կրնայ լու ծել քա նի մը հար ցեր՝ սկսե լով
լե զուի ի մա ցու թե նէն մին չեւ միջմ շա կու թա յին յա րա -
բե րու թիւն նե րը։ ՀԲԸՄ-ի նա խա ձեռ նու թիւ նը ու շադ -
րու թիւն կը գրա ւէ նաեւ այն տե սան կիւ նէն, որ կը
փոր ձէ հաս նիլ հա յաշ խար հի ընդ հա նուր նե րու ժին, ա -
ռանց մաս նա կի մօ տե ցում նե րու։ 

Ա ւե լի քան հա րիւր տա րիէ ի վեր, հայ ժո ղո վուր դի
պատ մու թեան ա մե նա բախ տո րոշ հանգ րուան նե րուն
ՀԲԸՄ ա ռած է շատ տե ղին քայ լեր, ո րոնք ար դա րա -
ցած են ժա մա նակ նե րու հո լո վոյ թին մէջ։ Վստա հա բար
այս հա մա ցան ցա յին հա մալ սա րա նի ծրա գիրն ալ ու -
նե նայ նման հե ռան կար մը։ 

Հե տե ւա բար, աշ խար հի ա մէն կող մը հա յե րը պէտք է
օգ տուին այս ե զա կի հնա րա ւո րու թե նէն եւ ի րենց
ցուց մունք նե րով ու նոր պա հանջ նե րու ար տա յայ տու -
թեամբ նպաս տեն այդ հա մալ սա րա նի զար գաց ման։

Ա. Գ.

ԱՀԱՒՈՐ ՊԱՅԹՈՒՄ ՄԸ
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իս լա մա կան պե տու թիւն» (Ի ՇԻՊ) ա հա բեկ չեան խմբա -
ւո րու մը, իր թուի թը րեան է ջին վրայ գրա ռու մով մը
կը ստանձ նէր ոճ րա յին պայ թում նե րուն պա տաս խա -
նա տուու թիւ նը: Լի բա նա նեան «Ալ Ժա տի տ» կա յա նը
ա ւե լի ուշ յայ տա րա րեց, որ պայ թում նե րէն զատ կար
նաեւ եր րորդ անձ նաս պան մը, որ պայ թում նե րուն հե -
տե ւան քով մա հա ցած էր եւ չէր կրցած իր ա կա նուած
գօ տին պայ թեց նել: Տա կա ւին կը խօ սուի չոր րորդ ա -
հա բե կի չի մը մա սին, սա կայն այդ լու րը մին չեւ այս
պա հը ստոյգ չէ: Շիի քա ղա քա ցի նե րով բնա կե ցուած
Պըրժ Ալ Պա րաժ նէ շրջա նին մէջ ե ղած ա հա բեկ չու թիւ -
նը ուղ ղուած էր ոչ միայն երկ րի շիի հա մայն քի զա -
ւակ նե րուն կամ «Հիզ պուլ լա հ »ին դէմ, այլ՝ ամ բողջ
Լի բա նա նին: Եւ իբր այդ եւս այ սօր ե րե ւե լի է, որ տե -
ղի ու նե ցած պայ թու մը ա ւե լիով ամ րա ցուց նոր ծիլ
տուած քա ղա քա կան հա մա ձայ նու թեան մը ընդ հա -
նուր ուղ ղու թիւ նը: Լի բա նան ցի ներ լաւ գի տեն, որ
Սու րիոյ մէջ ուռ ճա ցած Ի ՇԻՊ-ն ու ա նոր քոյր կազ մա -
կեր պու թիւն նե րուն հիմ նա կան թի րա խը Լի բա նանն է
եւ ա նոր կա յու նու թիւնն ու ա պա հո վու թիւ նը: Այս
պատ կե րին դի մաց ե րե ւե լի է նաեւ, որ մի ջազ գա յին ա -
մե նա բարձր շրջա նակ ներ սկսեալ ՄԱԿ-էն, Եւ րո պա -
կան միու թե նէն, անց նե լով Միա ցեալ Նա հանգ ներ,
Ռու սաս տան, Ի րան ու Սէու տա կան Ա րա բիա, բո լո րը
հա մա միտ են, որ Լի բա նան հե ռու պէտք է պա հուի
Սու րիոյ մէջ տա րա ծուած հրդեհ նե րէն: Հա կա ռակ ա -
նոր, որ այս մօ տե ցու մը իր բնա կան պատ ճառ նե րը ու -
նի, սա կայն յստակ է, որ շրջա նին մէջ քա ղա քա կան
հա մա ձայ նու թիւն նե րու խմոր ման այս հանգ րուա նին
Պէյ րութ կը ներ կա յա նայ որ պէս ա հա բեկ չու թեան հա -
մար ա մե նէն թա փան ցիկ եւ հա սա նե լի թի րախ: Երկ րի
կրօ նա կան եւ հա մայն քա յին դրուած քին հե տե ւան քով
Լի բա նան կը շա րու նա կէ մնալ խո ցե լի: Այս բո լո րէն
ան դին սա կայն, երկ րի քա ղա քա կան ու ժե րուն միա կա -
մու թիւ նը, որ նաեւ շեշ տա կիօ րէն ե րե ւե լի դար ձաւ ե -
րէկ, ցոյց տուաւ, որ Լի բա նա նը նոր ա րիւ նա հո սու -
թիւն նե րէ հե ռու պա հե լու քա ղա քա կան կամք մը գո -
յու թիւն ու նի: Ա մէն պա րա գա յին գաղտ նիք ալ չէ, որ
Մի ջին Ա րե ւե լեան ջու րե րը չեն կրնար խա ղա ղիլ այն -
քան ա տեն, երբ Սու րիոյ տագ նա պը լուծ ման հու նին
մէջ չէ կամ առ նուազն այդ տագ նա պին հա մար լու -
ծում ներ ո րո նե լու ընդ հա նուր մթնո լորտ մը չկայ:

ՀԱՄԱԽՄԲԵԼ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆԸ
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շար քին ան շուշտ կան նաեւ լրագ րող ներ, ո րոնք կրնան
օգ տա կար ըլ լալ հայ մա մու լին, բայց նաեւ Հայ Եկե -
ղե ցիին, որ հայ կա կան կա րե ւոր հաս տա տու թիւն մըն
է եւ կազ մա կեր պու թիւն նե րը ա ռանց ե կե ղե ցիի ամ -
բող ջա կան չեն ըլ լար։ Ան մի ջա պէս ը սեմ, թէ նշեալ ե -
րի տա սար դա կան խում բե րը ան կախ են, բայց ա տով
հան դերձ կը հա մա գոր ծակ ցին հայ կա կան սփիւռ քին
մաս կազ մող մար մին նե րուն հետ։ Հե տե ւա բար ՀԲԸՄ-
ը կը պա հէ ա ւան դա կան կա պե րը, բայց կը փոր ձէ ար -
դիա կան մի ջոց նե րով զար գաց նել հայ կեան քը։

-Ի՞նչ կը մտա ծէք լե զուի հար ցին կա պակ ցու -
թեամբ։ Ինչ պէ՞ս կը մեկ նա բա նէք երկ լեզո ւու -
թեան պա րա գան։

-Լե զուի հար ցը ցա ւա լի է, բայց միա ժա մա նակ բնա -
կան։ Սփիւռ քի մէջ կա րե լի չէ մէկ սե րուն դէն միւ սը
զօ րա ւոր պա հել լե զուն, ո րով հե տեւ բնա կա նա բար ան
կրնայ տկա րա նալ, մա նա ւանդ այն շրջան նե րուն մէջ,
ուր լե զուն գոր ծա ծե լու դիւ րու թիւ նը չկայ եւ մենք
պէտք է ձե ւով մը ստեղ ծենք այդ մի ջա վայ րը։ Հա մա -
ցան ցա յին հա մալ սա րա նը ա ռիթ կու տայ, որ մե կու -
սա ցած եւ կղզիա ցած հա մայնք նե րը դուրս ել լեն այդ
մթնո լոր տէն եւ կա րե լիու թիւ նը ու նե նան ու րիշ նե րու
հետ յա րա բե րուե լու։ Միւս կող մէ, լե զուն իր բարձր
մա կար դա կին պա հե լը այդ քան ալ դիւ րին հարց մը չէ։

-Կա րե ւոր նո րու թիւն է ՀՀՀ-ի ստեղ ծու մը, ուր
հա յե րէ նը ուղ ղա կի սոր վո ղին կ՚ա ւան դուի, ան -
հա տա կան կա պով, ա նոր սփիւռ քեան հո ղէն,
ապ րած մի ջա վայ րէն կտրուած։ Յատ կա պէս մա -
նուկ նե րուն պա րա գա յին, երբ դպրոց նե րուն մէջ
կ՚ու զենք հա յե րէ նի դա սա ւան դու մը հաս տա տել,
ընդ հան րա պէս կրթա կան ծրագ րի հար ցը կը ծա -
գի, ո րով հե տեւ ե րա խա նե րուն հա մար հայ կա -
կան կրթու թիւ նը պէտք է զու գա հեռ զար գա նայ
տե ղա կան պե տա կան կրթա կան հա մա կար գին
հետ։ Եւ նկա տի ու նե նա լով, որ տե ղա կան կրթա -
կան հա մա կար գե րը եւ մշա կու թա յին մի ջա վայ -
րը նոյ նը չեն, կրթա կան ծրա գիր նե րը մէկ երկ րէն
միւ սը կը տար բե րին։ Օ րի նա կի հա մար, Ա մե րի -
կա յի մէջ ե րա խան չունի նոյն խորհր դա նիշ նե րը,
նոյն կրթա կան ծրագ րա յին զար գա ցու մը, ինչ որ
ու նի Ֆրան սա ապ րող ե րա խան։ Տե ղա կան մշա -

կոյ թին, մտայ նու թիւն նե րուն եւ սո վո րու թիւն նե -
րուն յղում նե րը նոյ նը չեն եւ հայ ա շա կեր տը ա -
նոնց մէ զերծ մնա ցած է։ Տե ղա կան պայ ման նե րէն
կտրուած, հոս է որ հարց կը ծա գի, թէ ին չո՞ւ
պէտք է հա յե րէն սոր վիլ, հա յե րէն խօ սիլ, ե թէ ըն -
կե րա յին յա րա բե րու թեան մէջ պի տի չկա րե նայ
զայն օգ տա գոր ծել։ Հե տե ւա բար կ՚են թադ րեմ, թէ
ՀՀՀ-ն ալ իր սահ ման նե րը ու նի։

-Ես քիչ մը ու րիշ ան կիւ նէ կը դի տեմ հար ցը։ Հա յե -
ցի կրթու թիւ նը ան կախ է ո րե ւէ երկ րի կրթա կան եւ
մշա կու թա յին հա մա կար գէն։ Մենք ՀՀՀ -ի մի ջո ցաւ
Սփիւռ քի զա նա զան եր կիր նե րու ե րա խա նե րուն միա -
տե սակ հա յե ցի դաս տիա րա կու թիւն կու տանք եւ այս
պա րա գա յին կա րե լի է նոյն դա սա գիր քը ա մէ նուր գոր -
ծա ծել։

-Հոս նաեւ տա րի քի հար ցը կը դրուի։ 6 տա րե -
կան մա նու կին երբ հա յե րէ նի տա ռա ճա նա չու մը
կը սոր վեց նես, ան դիւ րու թեամբ կ՚ըմբռ նէ, ո -
րով հե տեւ միա ժա մա նակ սկսած է նաեւ տե ղա -
կան լե զուին տա ռա ճա նա չու մը։ Իսկ օ րի նակ՝ 12
տա րե կան ա շա կեր տին հա մար սա հուն ըն թեր -
ցու մի շրջան է։ Ան ար դէն լե զուամ շա կու թա յին
հսկայ զար գա ցում ապ րած է, տե ղա կան լե զուն
սոր ված է եւ հե տե ւա բար ե թէ նոր պի տի սկսի
սոր վիլ հայ կա կան այ բու բե նը 12 տա րե կա նին,
այն քան ալ հե տաքրք րա կան չէ ի րեն հա մար։ Հոս
է որ եր կու լե զու նե րու մի ջեւ կա մուրջ ներ հաս -
տա տե լու եւ մշա կոյ թը իւ րաց նե լու լուրջ խնդիր
կը ստեղ ծուի եւ երկլեզ ուու թեան սկզբուն քա յին
հար ցե րը մէջ տեղ կը բե րուին։ Այս տեղ է որ կա -
րե ւոր կը դառ նայ ու սուց չի մը բո վէն անց նե լու
պա հան ջը։ Բայց կայ նաեւ հա յե րէ նէ այլ լե զու նե -
րու թարգ մա նու թեան հար ցը եւ փո խա դար ձա -
բար։ Այ սինքն երբ պզտի կին հա յե րէն նա խա դա -
սու թիւն մը կու տաս եւ կ՚ու զես, որ օ րի նակ՝ նոյ -
նը ֆրան սե րէ նով կամ անգ լե րէ նով ար տա յայ տէ,
այն ա տեն ան կը դժուա րա նայ։ 

-Ըստ իս, ու սուց չէն ա ւե լի կա րե ւոր է հա յե րէնն ալ
իբ րեւ ա ռա ջին լե զու սոր վի լը, ո րով հե տեւ այն ա տեն
հա յե րէն կը մտա ծես, հա յե րէն կը հա շուես եւ հա յե րէ -
նով խնդիր ներ կը լու ծես։ Ան շուշտ այս ձե ւը յար մար
է կա րե լիու թեան սահ ման նե րուն մէջ։ Մենք ՀՀՀ -ի մի -

ջո ցաւ հա յե րէ նը կը սոր վեց նենք հա յե րէ նով եւ ոչ թէ
ու րիշ լե զուով մը։ Այս պա րա գա յին ե րա խան միա՛յն
հա յե րէ նի վրայ կը կեդ րո նա նայ եւ ա տոր հա մար պէտք
է պայ ման ներ ստեղ ծել, որ պէս զի ա շա կեր տը լե զուն
օգ տա գոր ծէ, ո րով հե տեւ տե սա կա նօ րէն սոր վի լը բա -
ւա րար չէ։ Մենք դա սե րէն դուրս ունինք լսա րան ներ,
ուր մաս նա կից նե րը կը խօ սակ ցին ի րա րու հետ։ Ճիշդ
է որ դպրո ցը եւ առ ցանց հա մալ սա րա նը զի րար կ՚ամ -
բող ջաց նեն եւ եր կուքն ալ կա րե ւոր են։ Բայց հոն՝ ուր
դպրոց չկայ կամ ա շա կերտ նե րը հայ կա կան դպրոց չեն
յա ճա խեր, անհ րա ժեշտ է առ ցանց ու սու ցու մը։

-ՀՀՀ -ի զար գաց ման ա ռու մով մեծ նո րու թիւն է
տա րա տիպ (հիպ րիտ) կրթու թիւ նը, որ ար դէն
ձեր մշա կած ծրագ րին մաս կը կազ մէ։ Ո րո՞նք են
ա նոր իւ րա յատ կու թիւն նե րը։

-Տա րա տի պը առ ցանց դա սըն թաց քի եւ ա ւան դա կան
կրթու թեան զու գոր դումն է։ Այս ծրա գրին ա ռա ջին
ան գամ սկսանք Տու պա յիի մէջ։ Տե ղե կաց նեմ, թէ Շար -
ժա յի մեր հայ կա կան ե կե ղե ցին ու նի ուր բա թօ րեայ
դպրոց մը, ուր ա շա կերտ նե րը մին չեւ 6-րդ դա սա րան
հա յե րէն կը սոր վին։ Դպրո ցին տնօ րէ նը մե զի դի մե լով
հար ցուց, թէ ի՞նչ պէտք է ը նել, որ պէս զի 6-րդ դա սա -
րա նը ա ւար տե լէ ետք ա շա կերտ նե րը չցրուին։ Առ այդ
մենք ի րենց հա մար մէկ տարուան դա սեր պատ րաս -
տե ցինք եւ այդ պէ սով ա նոնք նախ կի նին պէս Ուր բաթ
օ րե րը կը հա ւա քուին եւ այս ան գամ առ ցանց մի ջո -
ցով հա յե րէն կը սոր վին։ Այն տե ղի յա ջո ղու թե նէն
խրա խու սուե լով նոյն ծրա գի րը կի րար կե ցինք նաեւ
այլ շրջան նե րու՝ Տիթ րոյ թի, Պուէ նոս Այ րէ սի, Մոն թէ -
վի տէո յի, Լոս Ան ճելը սի մէջ եւ այ լուր։ Եւ ա սի կա կը
վե րա բե րի ո՛չ միայն հա յե րէն լե զուին, այլ նաեւ՝ հայ -
կա կան ե րաժշ տու թեան, հա յոց պատ մու թեան եւ զա -
նա զան այլ նիւ թե րու։ Ընդ հա նուր առ մամբ ներ կա յիս
շուրջ 15 դպրոց ներ հիպ րիտ ծրա գի րը որ դեգ րած են։

-ՀՀՀ-ն ու նի մաս նա գի տա կան, դաս տիա րակ -
չա կան, կրթա կան բա ժին ներ, ուր մեծ է մաս նա -
գէտ նե րու ներդ րու մը։ Բայց մեզ ա ւե լի կը հե տա-
քըրք րէ, թէ ո րո՞նք են դաս տիա րակ չա կան բաժ -
նին հե ղի նակ նե րը եւ ա նոնք ի՞նչ մե թոտ նե րու կամ
դա սա գր քե րու հի ման վրայ ծրա գր եր կը մշա կեն։

-Իւ րա քան չիւր ա ռար կա յի կամ նիւ թի հա մար ու -
նինք մաս նա գէտ մը։ Օ րի նակ՝ ե րաժշ տա կան բաժ նին
պա տաս խա նա տու նե րը Ե րե ւա նի «Կո մի տա ս» ե րաժըշ-
տա նո ցի ե րեք դա սա խօս ներն են, ո րոնք հրա շա լի դա -
սըն թացք մը պատ րաս տած են եր կու ե ռամ սեա յի հա -
մար։ Ան շուշտ մենք կ՚օգ տուինք նաեւ այլ աղ բիւր նե րէ,
ինչ պէս՝ Հա յաս տա նի Պե տա կան հե ռա տե սի լը, ե ւայլն։

-Իսկ ա րեւմ տա հա յե րէ նի ու սուց ման ծրագ րին
հա մար ի՞նչ աղ բիւր նե րէ օգ տուած էք, ո րո՞նք են
հե ղի նակ նե րը։

-Ու նինք խմբա յին հե ղի նակ ներ։ Ը սեմ, թէ մենք որ -
պէս սկզբունք ընտ րած ենք ա րեւմ տեան եր կիր նե րու
մէջ երկ րորդ լե զուի մը ու սուց ման մե թո տը եւ զայն
մի ջազ գա յին մա կար դա կով մշա կե լով պատ րաս տած
ենք թէ՛ ա րե ւե լա հա յե րէ նի եւ թէ ա րեւմ տա հա յե րէ նի
ու սուց ման ծրա գի րը։ ՀՀՀ -ի ա կա դե մա կան բաժ նի ղե -
կա վա րը Հա յաս տա նի մէջ Յաս միկ Խա լա փեանն է, որ
կը հսկէ աշ խա տանք նե րուն։ Ա ւելց նեմ, թէ Հա յաս տան
պատ րաս տուած ծրա գի րը ան շուշտ կը սրբագ րուի, կը
խմբագ րուի եւ կը վե րա նա յուի Սփիւռ քի մեր մաս նա -
գէտ նե րուն կող մէ։

Միւս կող մէ մեր կայ քէ ջը եօ թ լե զու նե րով ներ կա յա -
ցուած է։ Այ սինքն ան կէ կրնան օգ տուիլ թէ՛ հայ եւ
թէ օ տար փա փա քող ներ։ Ը սել է, թէ հոն տեղ գտած
բո լոր նիւ թե րը կամ դա սըն թացք նե րը եօ թ լե զու նե րով
պատ րաս տուած են։

-Ո րո՞նք են ՀՀՀ -ի զար գաց ման հե ռան կար նե րը։
-Նկա տի ու նե նա լով, որ մեր ծրագ րին թի րա խը յատ -

կա պէս ե րի տա սարդ ներն են, բնա կա նա բար միշտ ա ւե -
լի լա ւին ձգտե լով պէտք է օ րուան պայ ման նե րուն եւ
պա հանջ նե րուն հետ քայլ պա հել։ Մենք ար դէն երկ -
րորդ հանգ րուա նին մէջ կը գտնուինք, քա նի որ վեց
տա րի ա ռաջ պատ րաս տուա ծը ար դէն հին ցած է… Օ -
րի նակ՝ լե զուի բա ժնին երբ սկսանք՝ կ՚օգ տա գոր ծէինք

ձայ նը, նկա րը եւ բնա գի րը, իսկ այ սօր ա ւել ցու ցած
ենք նաեւ տե սե րի զը, քա նի որ երկ խօ սու թիւն նե րը այ -
լեւս տե սե րի զով կը կա տա րուին։

Մեր ծրագ րին մէջ նաեւ նիւ թեր ա ւել ցու ցած ենք,
ինչ պէս՝ ճատ րա կը եւ ե լեկտ րո նա յին գիր քե րը։ Այս
վեր ջին նե րուն մի ջո ցով մար դիկ կրնան պատ մու թիւն
սոր վիլ կամ տար բեր մշա կոյթ նե րու ծա նօ թա նալ։

-Ընդ հա նուր առ մամբ ՀՀՀ -ի ու սում նա կան բա -
ժի նը պատ րաս տե լու հա մար քա նի՞ հո գի աշ խա -
տած է։

-Շուրջ 15 մնա յուն պաշ տօ նեայ ու նինք։ Կան նաեւ
պայ մա նագ րով աշ խա տող ներ։ Իսկ եօ թ լե զու նե րով ու -
սու ցիչ ներն ալ մնա յուն աշ խա տա կից ներ են։ Բա ցի
ատ կէ, մօտ 20 հո գի ալ թեք նիկ բա ժին նե րով կը զբա ղին։

-Ար դեօք կա րե լի՞ է ըն կե րա յին ցան ցե րու մի ջո -
ցաւ ձեզի հետ բաժ նել դաս տիա րակ չա կան նիւ թեր։

-Ո՛չ միայն կա րե լի է, այլ ող ջու նե լի է։ Ը սեմ, թէ
մենք դա սե րու կող քին ու նինք նաեւ յա ւե լեալ նիւ թե -
րու բա ժին մը, ո րու ըն թաց քին ու սա նող նե րը տար բեր
գրու թիւն ներ կը կար դան, ե րաժշ տու թիւն մտիկ կ՚ը -
նեն կամ ժա պա ւէն կը դի տեն։ Ա նոնք նաեւ հա ւա քա -
բար կամ ան հա տա բար ծրա գիր ներ կը պատ րաս տեն։
Հե տե ւա բար ձեր ա ռա ջար կը օգ տա կար է ա նոնց հա -
մար։ Չմոռ նամ ը սե լու, որ առ ցանց հա մալ սա րա նին
հե տե ւող ու սա նող նե րը երբ կ՚ա ւար տեն դա սըն թացք -
նե րը, «Masters» վկա յա կան կը ստա նան՝ լե զուի եւ
մշա կոյ թի մար զե րուն մէջ։

-Որ քա՞ն են ՀՀՀ -ի ծրա գիր նե րու տա րե կան
ծախ սե րը։

-Յստակ թիւ մը չեմ կրնար նշել, պար զա պէս ը սեմ,
թէ մեր ա ռա ջին տա րուան հա շուե ցոյ ցը շուրջ 200 հա -
զար տո լար էր, զոր ամ բող ջու թեամբ ՀԲԸՄ-ը վճա րեց
եւ ընդ հան րա պէս մեր միու թիւ նը կը հո գայ ՀՀՀ -ի 95
առ հա րիւր ծախ սե րը։ Ներ կա յիս «Կիւլ պէն կեա ն»
հաս տա տու թիւնն ալ կ՚օ ժան դա կէ մե զի։ Ա ւելց նեմ, թէ
մենք զա նա զան հա մալ սա րան նե րէ ունինք մեծ թի ւով
կա մա ւոր մաս նա գէտ ներ, ո րոնք ա ռանց վար ձատ րու -
թեան ակն կա լի քի ի րենց գի տե լիքն ու ժա մա նա կը սի -
րով կը տրա մադ րեն այս գոր ծին։ Իսկ Հա յաս տա նի մէջ
Սփիւռ քի, Կրթու թեան եւ Մշա կոյ թի նա խա րա րու -
թիւն նե րը եւ վար չա պե տա րա նը կը քա ջա լե րեն մեր
աշ խա տան քը։

Մի ջազ գա յին կրթա կան ար ժէ քի
զու գա հեռ, ՀՀՀ կը ձգտի հա յա գի -
տա կան մար զին մէջ առ ցանց կըր-
թու թեան յա ռա ջա տար բարձ րա -
գոյն ու սում նա կան հաս տա տու -
թիւն դառ նա լու։ Ան կա րե լիու -
թիւն կ՚ըն ձե ռէ աշ խար հաս փիւռ
հա յու թեան՝ ան կախ իր տա րի քի,
բնա կու թեան վայ րի կամ գի տե լիք -
նե րու մա կար դա կէն, հա յա գի տա -
կան հա մա պար փակ կրթու թիւն
ստա նա լու։ ՀՀՀ -ի ծրա գի րը ծնունդ
ա ռած է 2004-ին, ՀԲԸՄ-ի Սի լի -
քոն Վե լիի մաս նա ճիւ ղին կող մէ,
Ե րուանդ Զօ րեա նի նա խա գա հու -
թեամբ։ Իսկ ա ռա ջին ու սում նա -
կան շրջա նին սկսած է 2009-ին։
Հա յոց լե զուի եւ պատ մու թեան
կող քին, ան այ սօր ու նի նաեւ նոր
բա ժին ներ՝ մշա կոյթ եւ ճատ րակ,
ինչ պէս նաեւ դա սա ւան դում եօ թ
լե զու նե րով՝ ա րե ւե լա հա յե րէն, ա -
րեւմ տա հա յե րէն, անգ լե րէն, ֆրան-
 սե րէն, ռու սե րէն, սպա նե րէն եւ
թրքե րէն։ Ա նոր ար ժէք նե րուն մաս
կը կազ մեն՝ ա կա դե մա կան եւ ճար -
տա րա գի տա կան կա տա րե լու թիւն,

առ ցանց մի ջա վայ րի ստեղ ծում,
ստեղ ծա գոր ծա կան միտ քի եւ նո -
րա րա րու թեան ըն ձե ռում, ըն կե րա -
յին կա պե րու խթա նում եւ վեր ջա -
պէս՝ հայ կա կան մշա կոյ թի պահ -
պա նում եւ վե րա կեն դա նա ցում։

ՏԱ ՐԱ ՏԻՊ (HYBRIDE) ԿՐԹՈՒ ԹԻՒՆ

Հե տաքրք րա կան է ՀՀՀ -ի ծրագ -
րին մաս կազ մող տա րա տիպ (հիպ -
րիտ) կրթու թիւ նը, որ ա ւան դա կան
եւ առ ցանց կրթու թեան զու գոր -
դումն է։ Պատ րաս տուած է այն
դպրոց նե րուն հա մար, ո րոնք կը
փա փա քին նո րա նոր եւ գրա ւիչ
կրթա կան ո ճեր նե րա ռել ի րենց ու -
սում նա կան ծրա գիր նե րուն մէջ։
Կրթա կան այս ո ճը այ սօր յա ջո ղու -
թեամբ կը կի րար կուի հայ կա կան
զա նա զան հա մայնք նե րու մէջ՝ Ա -
մե րի կա յէն Վրաս տան, Գա նա տա -
յէն Ռու սաս տան եւ ար դէն 18 մաս -
նա կից դպրոց եւ հա մայնք կ՚ընդ-
գըր կէ։ Յա ւե լեալ տե ղե կու թիւն նե -
րու հա մար դի մել հե տե ւեալ հաս -
ցէին՝ hybrideducation@avc-agbu.org

ՀԵ ՌՈՒՍ ՏԱԴ ՐՈՑ

ՀՀՀ-ն Հայաստանի Սփիւռ քի

նա խա րա րու թեան հետ՝ միաս նա -
բար ու նի նաեւ հե ռուս տադպ րո ցի
ծրա գի րը, որ կը հե ռար ձա կուի
Հա յաս տա նի Հան րա յին հե ռա տե -
սի լի ար բա նեա կա յին կա պով։ Ու -
սա նող նե րը ի րենց ա զատ ժա մե -
րուն կրնան հե տե ւիլ ծրագ րին եւ
հա ղոր դակ ցիլ առ ցանց ու սու ցիչ -
նե րուն եւ աշ խար հի տար բեր եր -
կիր նե րու մէջ ապ րող ի րենց հա -
սա կա կից նե րուն հետ։

ԱՌ ՑԱՆՑ ՍԵ ՄԻ ՆԱՐ ՆԵ ՐՈՒ ՇԱՐՔ

Առ ցանց սե մի նար նե րու (webi-
naire) շար քի մի ջո ցով կա րե լի է
շրջան ցել աշ խար հագ րա կան սահ -
ման ներն ու ժա մա յին գօ տի նե րը եւ
առ ցանց մաս նակ ցիլ տար բեր գի -
տա ժո ղով նե րու, հա մա ժո ղով նե րու,
ո րոնք կը ներ կա յաց նեն նո րա գոյն
հե տա զօ տու թիւն նե րը, խթա նե լով՝
հա յոց պատ մու թեան եւ մշա կոյ թի
քննար կում նե րը։

Վեր ջերս ՀՀՀ-ն իր ծրա գիր նե րը
ար դի մի ջոց նե րով ամ բող ջա ցու -
ցած է (Ծրա գիր ներ Smartphone-ի
եւ iPad-ի հա մար, միւլ թի մե տիա
Podcast-նե րու շարք)։

Հայ կա կան Հա մա ցան ցա յին Հա մալ սա րան


