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Արխիւի ծածկագիր

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Մեր Փոք րիկ Նո րան կախ Հայ րե նի քը

Ժաաժաա Կոչ Կ՛ընէ Կառավարութեան 
Նիստ Գումարելու Մէկ Կողմ Դնելով 

Ալէյի Պատահարը 

Շիիա Համայնքի Բարձրագոյն 
Խորհուրդը Օգոստոս 12ն 

Յայտարարեց, Որպէս Ատհա Տօնի 
Առաջին Օրը 

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

Տեսանկիւն

Ցաւալի Կորուստ Մը
Շաբաթավերջին մեր պաշտօնակից՝ Լոս Անճելըսի «Ազպա-
րէզ»ին մէջ, թէ խնդրոյ առարկայ գործընկերոջ ֆէյսպուքի 
էջին վրայ ցաւով կարդացի նշեալ թերթին վաստակաւոր եւ 
երկարամեայ խմբագիր Աբօ Պողիկեանը, իր վարած պաշտօնէն 
կամայ թէ ակամայ եւ վերջնական հեռացումը:
«Ոգու սով»ի այս օրերուն մեզի համար ցաւ է նման կորուստ մը 
հայ մամուլի աշխարհին մէջ, ուր փոխարինողներու հոյլ մը 
ունենալու պերճանքն ալ ալ չունինք, յարգելով հանդերձ 
միեւնոյն ասպարէզին մէջ գործող մեր բոլոր գործընկերները: 
Մենք կը վկայենք, որ Պողիկեանի պաշտօնավարութեան 
ընթացքին «Ասպարէզ»ը զարգացման եւ վերելքի յատուկ 
ժամանակաշրջան մը ունեցաւ: Հատուածական պատ-
կանելիութիւն ունեցող թերթ մը ողջունելի նախաձեռնութեամբ 
մը վերածուեցաւ ամերիկահայ համայնքը, Սփիւռքն ու 
Հայրենիքը յուզող կարեւորագոյն հարցերուն շուրջ տարբեր 
կարծիքներու արտայայտման կարեւոր բեմի մը: 
Հանդուրժողական գովելի մօտեցումով մը հոն տեղ գտան 
համայնքային բոլոր լուրերը: «Ասպարէզ»ի էջերուն մէջ 
ստորագրեցին գաղափարական տարբեր պատկանե-
լիութիւններ ունեցող հայ մտաւորականներ եւ գրողներ զայն 
դարձնելով «ամէնուն» թերթը:
Մեր նպատակը այսօր Պողիկեանի հեռանալուն դրդա-
պատճառները քննարկել չէ բնաւ: Ոչ ալ քոյր կազմակերպու-
թեան մը ներքին խոհանոցին միջամուխ ըլլալն է: Այս հարցով 
մենք, որպէս կազմակերպութիւն, վերջինն ենք, որ կրնանք 
խօսիլ անշուշտ: Մեր մտահոգութիւնը վեր է նման 
մանրամասնութիւններէն: Մեր մտահոգութիւնը Հայ մամուլի 
եւ ոչ միայն Հայ մամուլի գոյութիւնն է ու անոնց զինուորագրուած 
առաքեալներուն պահպանումն ու արդար գնահատումը: 
Այսօրուայ մեր նիւթը մեր լսած անձին մասին է անշուշտ: Չկա՞ն 
հեռացման պարագաներ ազգային բոլոր հաստատութիւններէ 
ներս, որոնց մասին չլսելով՝ չենք անդրադարձած ատենին: 
Երեւոյթը լուրջ է եւ արժանի մտորումի: 
Այո՛ ճիշդ է, որ կ՛ըսուի թէ անփոխարինելի մարդ չկայ: Մենք ալ 
անշուշտ յաւակնութիւնը չունինք Պողիկեան մը անփոխարինե-
լի հռչակելու, սակայն եկէք պահ մը անկեղծանանք եւ յիշենք, 
որ անփոխարինելի չհամարուած պատասխանատուներու 
հեռա-ցումով մեր ազգային հաստատութիւններէն, ըլլան անոնք 
թերթ, դպրոց, թէ այլ, ի՜նչ մնաց այսօր...: 
Աբօ Պողիկեանի անձին անձնական խորունկ ծանօթութիւնը 
չունիմ: Մեր ծանօթութիւնը կը սահմանափակուի կարգ մը 
համաժողովներու համատեղ գտնուելու սահմաններուն ինչպէս 
նաեւ իր հրապարակագրութեան որոշ թիւի մը ծանօթութեան 
մէջ: Այս ոչ խորունկ ծանօթութիւնը սակայն բաւարար է 
հաւատալու, որ ան այս հեռացումով, լուսանցքի վրայ պիտի 
չմնայ: Հիմնուելով ասոր վրայ,  ինքզինքիս կ՛արտօնեմ իրեն 
մաղթել կեանքի եւ լրագրական ասպարէզի նոր հանգրուան մը 
Հայրենիքի մէջ, ուր ան կ՛ըսէ, թէ պիտի հաստատուի: Իր 
հրապարակագրութիւններուն տակաւին երկար ժամանակ 
պէտքը ունի Հայ ընթերցողը նաեւ Հայրենիքի մէջ, ուր գիտեմ, 
որ իրեն համար քննարկումի արժանի նիւթերու լայն դաշտ կայ 
եւ իր գրիչին արտադրութիւնը ընթերցողներու փաղանգ մը, որ 
կրնայ մեծապէս օգտուիլ իր փորձառութենէն ու մտքերէն, 
կառուցելու համար մեզի վայել հայրենիք մը, որ իշխա-
նափոխութենէ աւելի կարիքը ունի մտքի եւ մտայնութեան 
յեղափոխութեան մը ինչպէս նաեւ հանդուրժողականութեան 
ոգիի: 

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Նախարարաց Խորհուրդը պէտք է 
պահ մը շրջանցէ Ալէի արիւնալի 
պատահարը եւ նիստ գումարէ 
քննարկելու երկիրը հիւծող լուրջ 
օրակարգեր ըսաւ Լիբանանեան 
Ուժեր կուսակցութեան նախագահ 
Սամիր Ժաաժաա:
Ըստ Ազգային Լրատուական 
Գործակալութեան, Ժաաժաա 
աւելցուց, որ Լիբանանի կառա-
վարութիւնը կարիքը ունի ամէն օր 
ժողովներ գումարելու լուծելու 
համար երկրին խնդիրները ու 
փրկելու զայն: 
Իր խօսքին մէջ Ժաաժաա ամբաս-

Շիիա համայնքի Բարձրագոյն 
խորհուրդը յառաջիկայ Երկուշա-
բթի 12 Օգոստոսը յայտարարեց, 
որպէս իսլամական Ատհա Տօնին 
առաջին օրը: Նշենք, որ աւելի 
կանուխ Տար էլ Ֆաթուան Կիրակի, 
11 Օգոստոսը նկատի առած էր, 
որպէս տօնին առաջին օրը:
Այս առիթով շուրջ 20000 
ուխտաւորներ կը նախատեսուի, որ 

տանեց բոլոր անոնք, որոնք Ալէյի 
հարցը Դատաստանական Խոր-
հուրդ փոխադրել ցանկացողները, 
ըսելով, որ հարցին այս ընթացքը 
առնելը կը միտի աւելի եւս 
անդամալուծել երկիրը:  
Ըստ Ժաաժաաի երկիրը լուրջ եւ 
անմիջական հարցեր ունի ինչպէս 
աղբերու պարագան եւ ՍԵՏՐի 
խորհրդաժողովի պայմանները, որ 
կը վերաբերի երկրին տնտե-
սութեան:  Ան նաեւ լուրջ համարեց 
պետական նշանակումներու 
օրակարգը որ տակաւին  կը 
քաշքշուի: 

Պէյրութի օդակայանէն մեկնին 
դէպի Սէուտական Արաբիա: 
Հիմնուելով այս լուրին վրայ մեր 
ընթերցողներէն անոնք, որոնք այդ 
օրերուն ճամբորդութիւններ ունին, 
լաւ կ՛ըլլայ, որ նկատի ունենան այս 
պարագան օդակայանին մէջ 
անբաղձալի խճողումներէ խու-
սափելու համար: 
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Նիլ Արմսթրոնկ

Նիլ Ալտէն Արմսթրոնկ 
(անգլերէն՝ Neil Armstrong, 5 
Օգոստոս 1930, Ուապակո-
նետա, Օհայո — 25 Օգոստոս 
2012, Ցինցինատի, Օհայո):
 Ամերիկացի աստղանաւորդ, 
նախկին աստղագէտ, փոր-
ձարկիչ օդաչու, օդանաւի 
ճարտարագէտ եւ համալսա-
րանի ուսուցչապետ։ 20 Յուլիս 
1969-ին, Արմսթրոնկ դարձաւ 
Լուսինին վրայ էջք կատարած 
առաջին մարդ արարածը։
Ան կը մահանայ 82 տարե-
կանին, սիրտի վիրաբուժական 
գործողութեան յաջորդած 
բարդութիւններու պատճա-
ռով:

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Միաբանութեան 
Մաս Կազմող Չորս Աբեղաներ Կը Պաշտպանեն Իրենց 

Վարդապետական Աւարտաճառերը

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Ցաւակցական Ուղերձ Յղած է Վահագն 
Տատրեանի Մահուան Առիթով

Շաբաթ, 3 Օգոստոս 2019-ի 
երեկոյեան, Դպրեվանքի հան-
դիսասրահին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոսին ներկա-
յութեան, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան միաբանու-
թեան մաս կազմող երիտասարդ 
չորս աբեղաները՝ Հոգշ. Տ. Պսակ 
Աբղ. Թէփիրճեան, Հոգշ. Տ. 
Յովակիմ Աբղ. Բանճարճեան, 
Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեան 
եւ Հոգշ. Տ. Արտաւազդ Աբղ. 
Շարոյեան, պաշտպանեցին 
իրենց վարդապետական աստի-
ճանի աւարտաճառերը:
Պսակ Վարդապետին աւար-
տաճառի նիւթն էր «Դամասկոսի 
Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական 
Փոխանորդ Գերշ. Տ. Եփրեմ 
Եպս. Տոհմունիի Նամակա-
գրութիւնները Սահակ Բ., 
Բաբգէն Ա., Պետրոս Ա., Գարեգին 
Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսներու, Եղիշէ Արք. 
Կարոյեանի եւ Խադ Արք. 
Աջապահեանի հետ», Յովակիմ 
Վարդապետին՝ «Կիպրոսի Հայոց 
Կաթողիկոսական Փոխանորդ 
Երուանդ Վրդ. Աբէլեանի Նամա-
կագրութիւնը Զարեհ Ա. 
Կաթողիկոսին Հետ», Զաւէն 
Վարդապետին՝ «Խորէն Ա. 
Կաթողիկոսի Նամակները 
Երուանդ Ծ. Վրդ. Աբէլեանի 
Հետ» եւ Արտաւազդ Վարդա-
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պետին՝ «Խորէն Ա. Կաթողիկոսի 
նամակագրութիւնը Արսէն Ծ. Վրդ. 
Աւետիքեանին եւ Ներսէս Ծ. Վրդ. 
Բախտիկեանին Հետ»:
Վեհափառ Հայրապետը գնահատեց 
իրենց աշխատանքը եւ թելադրեց 
յատուկ կարեւորութիւն ընծայել 
մտաւորական աշխատանքին, 
որպէս անբաժան մասը հայ 
հոգեւորականի կոչումին: Ապա, 
Նորին Սրբութիւնը վանաբնակ 
միաբաններու նոր պաշտօններ 
յանձնեց՝ յիշեցնելով, որ միա-
բանութիւնը մէկ ամբողջութիւն է՝ 
Մայրավանքին մէջ ապրող թէ 
թեմերու մէջ ծառայող եւ իրենց 
ծառայութիւնը մէկ ուղղութիւն ու 
նպատակ ունի՝ մեր եկեղեցին ու 
ժողովուրդը: Վեհափառ Հայրա-
պետը յայտնեց, որ կարգ մը 

միաբաններ շուտով պիտի 
մեկնին թեմական ծառայութեան 
եւ միւս կողմէ՝ թեմական 
ծառայութեան մէջ գտնուողներ 
պիտի վերադառնան Մայրա-
վանք:
Ապա, Նորին Սրբութիւնը լանջա-
խաչ կրելու արտօնութիւն 
շնորհեց Հոգշ. Տ. Վահրիճ Վրդ. 
Ղարախանեանին, Հոգշ. Տ. Վաչէ 
Վրդ. Պալըքճեանին եւ Հոգշ. Տ. 
Վիգէն Վրդ. Տալգլճեանին:
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Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան 
ցաւակցական ուղերձ յղած է 
հանրածանօթ գիտնական, ՀՀ ԳԱԱ 
պատուաւոր դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ 
արտասահմանեան անդամ, Զօրեան 
հաստատութեան՝ Ցեղասպանու-
թեան ուսումնասիրման գծով 
տնօրէն Վահագն Տատրեանի 
մահուան առիթով։
Ուղերձին մէջ ըսուած է.

«Խոր վիշտով տեղեկացայ հան-
րածանօթ գիտնական, Հայոց 
Ցեղասպանութեան նշանաւոր 
հե-տազօտող, ՀՀ ԳԱԱ պատուաւոր 
դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանեան 
անդամ, Զօրեան հաստատութեան՝ 
Ցեղասպանութեան ուսումնասիրման 
գծով տնօրէն Վահագն Տատրեանի 
մահուան մասին:
Վահագն Տատրեան ծնած է Հայոց 
Ցեղասպանութենէն տասը տարի անց, 
Պոլիս: Եւ, թերեւս, պատահական 
չէր, որ ան իր կեանքին մեծ մասը 
նուիրեց ցեղասպանութիւններու եւ 
յատկապէս Հայոց Ցեղասպանութեան 
ուսումնասիրութեան՝ իր հեղինակած 
արժէքաւոր մենագրութիւններով 
ու աշխատութիւններով մեծ 
ներդրում ունենալով Հայոց Ցեղա-
սպանութեան միջազգայնացման եւ 
ցեղասպանութեան ժխտողականու-
թեան դէմ պայքարի գործին: Վահագն 

Տատրեան գիտնական էր այդ բառին 
ամենալայն իմաստով. ան Պեռլինի 
համալսարանին մէջ ուսումնասիրած 
էր մաթեմաթիքա, Վիեննայի հա-
մալսարանին մէջ՝ պատմութիւն, 
այնուհետեւ` միջազգային յարաբե-
րութիւններ Զիւրիխի հա-
մալսարանին մէջ, իսկ արդէն 
Շիքակոյի համալսարանին մէջ՝ 
ընկերաբանութիւն: Մայրենի 
հայերէնէն բացի հրաշալի 
տիրապետելով ժամանակակից 
թրքերէնին եւ օսմաներէնին, 
ինչպէս նաեւ գերմաներէնին, 
անգլերէնին եւ ֆրանսերէնին՝ 
Տատրեան տարբեր երկիրներու 
արխիւներու ուսումնասիրմամբ 
գիտական շրջանառութեան մէջ 
դրաւ նոր փաստաթուղթեր Հայոց 
Ցեղասպանութեան վերաբերեալ:
Ի թիւս այլ պարգեւներու՝ 2009-
ին Հայոց Ցեղասպանութեան 

ուսումնասիրութեան ոլորտին մէջ 
ունեցած ծանրակշիռ վաստակին 
համար՝ ան արժանացած է 
Հանրապետութեան նախագահի 
մրցանակին:
Դոկտոր Տատրեանին ճանչցած 
եմ ոչ միայն իբրեւ փայլուն 
գիտնական, այլեւ իբրեւ միջազգային 
յարաբերութիւններու ոլորտի հրաշալի 
մասնագէտ եւ մարդ, որուն հետ 
շփուիլը պատուաբեր էր եւ ուսանելի: 
Այդ յիշողութիւնները եւ անոր 
յիշատակը միշտ վառ պիտի մնան զինք 
ճանչցողներուն եւ անոր վաստակը 
գնահատողներուն մէջ:
Անկեղծ ցաւակցութիւններս կը յղեմ 
Տատրեաններու ընտանիքին, անոնց 
հարազատներուն ու մերձաւորներուն 
եւ կը կիսեմ անոնց վիշտը»:

Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 06
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Չեռնոպիլ. Ճշմարտութիւնը՝ Պաստառին

Հինգ մասերէ բաղկացած «Չեռնոպիլ» շարժանկարը կը շարունակէ ցնցել 
հեռատեսիլն ու համացանցը: Ընդամէնը վերջերս համաշխարհային 

առաջնախաղ ունեցող այս դիպաշարը իր դիտումներուն քանակով 
գերազանցած է «Գահերու խաղը», ամերիկեան հատուածային 
շարժանկարի դիտումներուն ցուցանիշները:
«Չեռնոպիլ»ը, պատմական ըլլալով հանդերձ, աւելի շատ հետեւող ունեցած 
է, քան՝ երեւակայական ժանրի «Գահերու խաղը», որ 2011 թուականէն 
մինչեւ այսօր կը նկարահանուի եւ կլանուած կը պահէ դիտողը:
«Չեռնոպիլ» հեռուստաշարը ստեղծուած է ամերիկացի բեմագիր Կրէկ 
Մազինի եւ բեմադրիչ Եոհան Ռենկի կողմէ, ամերիկեան հեռատեսիլային 
ալիք HBO-ի եւ բրիտանական հեռատեսիլային շարքեր պատրաստող 
Sky-ի համագործակցութեամբ: Նկարահանուած են դերասաններ, որոնք 
մարմնաւորած են չեռնոպիլեան աղէտին ընթացքին դեր ունեցող մարդիկը: 
Առաջնախաղը կայացած է մայիսին՝ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 
եւ Բրիտանիոյ մէջ, իսկ յունիս ամսուն հեռարձակուած է վերջին մասը, 
սակայն ցնցումն ու տառապանքը, որ ունեցած են այս ժապաւէնը 
դիտողները, տակաւին կը շարունակուին…
Բեմագիրը այս նիւթին անդրադարձած է հինգ տարի չեռնոպիլեան աղէտը 
ուսումնասիրելէ ետք: Այս աղէտը, որ պատահած է 26 ապրիլ 1986 թուա-
կանի գիշերը, կը նկատուի պատմութեան ամենամեծ եւ ամենասարսափե-
լի հիւլէական աղէտը, որուն ֆիզիքական եւ հոգեբանական հետեւանքները 
կը շարունակուին մինչեւ այսօր:
Չեռնոպիլ անունը Ուքրանիոյ եւ դրացի երկիրներուն մէջ կը յիշեցնէ անվերջ 
մղձաւանջ մը՝ Խորհրդային Միութեան չարագոյն եւ վատթարագոյն շրջանը, 
երբ փորձագիտութիւններու ծնունդ աղէտը խորտակեց մարդկային 
ճակատագրեր, պատճառեց տնտեսական ահռելի վնասներ: 26 ապրիլ 1986 
թուականի գիշերը պայթեցաւ Ուքրանիոյ մէջ գտնուող Չեռնոպիլ շրջանի 
հսկայական հիւլէակայանի ելեկտրական հոսանք արտադրող չորրորդ 
հնոցը: Հոն, 1970 թուականին, Խորհրդային Միութեան կառավարութեան 
որոշումով, սկսած էր կառուցուիլ Եւրոպայի ամենամեծ հիւլէակայանը: 
Կառավարութիւնը ծրագրած էր հիւլէական ելեկտրականութիւն արտադրող 
ութ հնոց կառուցել, բայց երբ աղէտը պատահեցաւ, միայն չորրորդ հնոցին 
կառուցումը աւարտած էր:
Հեռատեսիլային այս շարքը կը փորձէ քակել այն հանելուկը, որ գոյութիւն 
ունի աղէտի պատճառներուն շուրջ: Միչեւ այսօր Չեռնոպիլի կայանին 
պայթելուն շուրջ բազում տարակարծութիւններ կան: Հիմնական 
պատճառները, անշուշտ, կառուցումի սխալներն էին, բայց կար նաեւ 
մարդկային գործօնը՝ խորհրդային պաշտօնեաներու անփութութիւնն ու 
անիմաստ յամառութիւնը, որոնք ճակատագրական եղան: Բայց ինչ որ 
եղած է, այլեւս անդառնալի է. պայթիւնէն յետոյ երկաթի հազարաւոր մանր 
խորանարդներ ցիրուցան եղած են զանազան ուղղութիւններով, պայթիւն-
ին կարմիր լոյսը մութին մէջ այնպիսի փայլուն եւ հետաքրքրական պատկեր 
մը յառաջացուցած է, որ մօտակայ Փրիփիաթ քաղաքին բնակիչները դուրս 
եկած են այդ անսովոր տեսարանը դիտելու՝ առանց անդրադառնալու, որ 
կ՚ենթարկուին անողոք շողարձակումի: Ըստ տուեալներուն, չեռնոպիլեան 
աղէտին շողարձակումը աւելի ուժգին եղած է, քան՝ ճաբոնական Հիրոշիմայի 
վնասը: Պայթիւնին հետեւանքով մթնոլորտ նետուած է 110 թոն ուրանիում 
եւ 900 թոն շողարձակող ուրուաքար՝ գրիտ: Ցարդ, այդ ու ուրիշ վնասակար 
նիւթեր չեն հանգած եւ տեւաբար կը վնասեն հողը, ջուրը, բնութիւնը, 
կենդանիները, ուտելիքը եւ հոն աշխատող մարդիկը, որոնք կեանքի գնով 
ամէն ինչ կ՚ընեն, որպէսզի աղէտին հետեւանքները նուազին: Անոնք ձեւով 
մը հերոսներ են, ինչպէս հերոսներ էին 1986 թուականին Չեռնոպիլ մեկնած 
հազարաւոր մարդիկ, առանց գիտնալու, թէ ո՛ւր կ՚երթան:
Չեռնոպիլը, որ Ուքրանիոյ հնագոյն բնակավայրերէն էր եւ հազարէ աւելի 
տարիներու պատմութիւն ունէր, դարձած է աղէտի անյոյս գօտի մը: 
Մինչ աղէտը, քաղաքին մէջ կը բնակէր 12 հազար 500 մարդ, իսկ այսօր՝ 
մօտաւորապէս 500 հոգի տակաւին կը բնակի իրենց տուներուն մէջ: 
Տարբեր է պատկերը, սակայն, մօտակայ Փրիփիաթ քաղաքին մէջ, ուր 
մեռելային լռութիւն մը կը տիրէ: Աղէտը չեռնոպիլեան կը կոչուի, բայց 
հիմնովին աւերուած է Փրիփիաթ քաղաքը, որ կը գտնուի Չեռնոպիլէն 3 
քիլոմեթր հեռաւորութեան վրայ:
Փրիփիաթ աւանը այդ վայրին մէջ հիմնադրուած է 1970 թուականին եւ 
կառուցուած է Չեռնոպիլի հիւլէակայանի աշխատողներուն եւ անոնց 
ընտանիքներուն համար. եղած է Խորհրդային Միութեան հիւլէական 
իններորդ քաղաքը: Առհասարակ, հիւլէական ճարտարարուեստը մեծ 
տեղ ունէր Խորհրդային Միութեան մէջ, կը կառուցուէին քաղաքներ, 
որոնք կը բնակեցուէին հիւլէական կայաններուն մէջ աշխատողներուն 
ընտանիքներով, եւ շատեր, զանազան վայրերէ, կը փոխադրուէին այս 
նորակառոյց բնակավայրերը՝ տուն եւ աշխատանք ունենալու համար. 

ԱՆՈՒՇ ԹՐՎԱՆՑ 
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այդպէս կառուցուած է նաեւ Հայաստանի Մեծամօր աւանը, ուր կը գտնուի 
Հայաստանի աթոմակայանը:
1979 թուականին, երբ Փրիփիաթ գիւղաւանի բնակչութիւնը հասած է 49 
հազարի, ստացած է քաղաքի կարգավիճակ: Կայանի վթարէն մէկ օր վերջ՝ 
27 ապրիլին, Փրիփիաթի բնակչութիւնը ամբողջութեամբ տարհանուած 
է՝ տարածքին վրայ ստեղծուած վտանգաւոր շողարձակումին եւ 
մթնոլորտ նետուած քայքայիչ նիւթերուն պատճառով: Փրիփիաթը այսօր 
անմարդաբնակ է եւ մինչ օրս հոն առկայ է շողարձակումի վտանգը, 
հակառակ անոր, որ զբօսաշրջիկներ, ուսումնասիրողներ կ՚այցելեն եւ 
իրենց աչքով կ՚ուզեն տեսնել կործանումին վայրը:
Ուքրանիան Չեռնոպիլը 2011 թուականին պաշտօնապէս բաց տարածք 
յայտարարած է զբօսաշրջիկներու համար, որոնց կ՚ուղեկցին յատուկ 
մարդիկ եւ այդ վայրերուն մէջ տեղադրուած են գործիքներ, որոնք ցոյց կու 
տան ամէն մէկ վայրին վրայ շողարձակումին չափը:
Փրիփիաթի բնակիչները տարհանելէ ետք անոնց համար Չեռնոպիլի 
հիւլէակայանէն 50 քիլոմեթր դէպի հիւսիս-արեւելք՝ Տինեփեր գետի ձախ 
ափին կառուցուած է Սլաւուտիչ քաղաքը։
Չեռնոպիլի հիւլէակայանի պայթիւնէն ետք, առաջին երեք ամիսներուն, 
31 հոգի մահացած է, իսկ ճառագայթման հետեւանքները, որոնք 
բացայայտուած են տասնհինգ տարիներու ընթացքին, դարձած են 
60-80 մարդու մահուան պատճառ: 134 մարդ զանազան աստիճանի 
ճառագայթային հիւանդութիւններ ստացած է: Չեռնոպիլեան աղէտի 
հետեւանքներուն վերացման համար կառավարութիւնը բաւական մեծ 
թիւով մարդիկ, Խորհրդային Միութեան ողջ տարածքէն, ղրկած է հոն 
եւ աւելի քան 600 հազար մարդ, ոգեւորուած անգիտութեամբ լծուած է 
աշխատանքի: Շատեր գործուղուած են հոն՝ առանց տեղեակ ըլլալու, 
թէ ո՛ւր կ՚երթան, բայց քանի որ կառավարական որոշում էր, չէին կրնար 
հրաժարիլ: Ըստ տուեալներուն, մաքրութեան եւ աղէտի հետեւանքներուն 
վերացման այս արշաւը աւելի մահացու եղած է, քան ինքը՝ պայթումը: 
Աշխատանքներուն մէջ ներգրաւուած են մանաւանդ զինուորներ, որոնք 
արիութեան շքանշաններով, հերոսի կոչումներով տուն դարձած են՝ 
«վաստակած» նաեւ քաղցկեղ, անբուժելի բորբոքումներ, նեարդային 
եւ ուրիշ խանգարումներ: Անոնք իրենց երկիրներուն մէջ նկատուած 
են աղէտէն տուժածներ եւ օժանդակութիւն ստացած են պետութենէն, 
բայց ոչինչ կրնայ փոխարինել մարդուն վերջնականապէս կորսուած 
առողջութիւնը:
Ուքրանիոյ, Ռուսաստանի, Սպիտակ Ռուսիոյ տարածքին այսօր ալ կը 
բնակին շուրջ երեք միլիոն մարդիկ, որոնք կը նկատուին Չեռնոպիլէն 
տուժածներ, իսկ ուրիշ երկիրներէ օգնելու գացած տղամարդիկ 
ճառագայթումը նուազեցնող յատուկ բուժօգնութիւն կը ստանան իրենց 
երկիրներուն մէջ: Փաստ է, որ մարդիկ հոն գացած են առանց տեղեակ 
ըլլալու հետեւանքներուն: Բան մը, որ այդ տարիներուն բնական էր:
Այս անգիտակից վիճակը ստեղծուած էր Խորհրդային Միութեան յոյժ 
գաղտնի քօղին տակ, չէր խօսուեր աղէտին եւ վտանգաւոր շողարձակումին 
մասին, աղէտին մասին ալ ընդհանրապէս երկրի բնակչութիւնը ուշ 
տեղեկացած է:
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Չորս Երիտասարդ 
Միաբաններ Կը Ստանան Վարդապետական Մասնաւոր 

Իշխանութեան Չորս Աստիճաններ

Կիրակի, 4 Օգոստոս 2019-ին, 
յընթացս Անթիլիասի Մայրավանքին 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 
Տաճարին մէջ մատուցուած Ս. Եւ 
Անմահ Պատարագին, Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան երի-
տասարդ միաբաններէն Հոգշ. Տ. 
Պսակ Աբղ. Թէփիրճեան, Հոգշ. Տ. 
Յովակիմ Աբղ. Բանճարճեան, 
Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեան եւ 
Հոգշ. Տ. Արտաւազդ Աբղ. Շարոյեան 
ստացան Վարդապետական մաս-
նաւոր իշխանութեան չորս 
աստիճաններ՝ ձեռամբ Գերշ. Տ. 
Վարուժան Արք. Հերկելեանի եւ 
խարտաւիլակուեամբ Հոգշ. Տ. 
Զարեհ Վրդ. Սարգիսեանի։ 
Վարդապետական աստիճանի 
տուուչութեան հանդիսապետեց 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս։
Պատարագի ընթացքին ձեռնադրիչ 
Սրբազանը, խարտաւիլակ հայր 
սուրբը եւ չորս ընծայեալները, 
շարականի երգեցողութեամբ, 
առաջնորդուեցան Մայր Տաճարին 
ատեանը, ուր սրբազան հայրը 
կատարեց ընծայեալ աբեղաներուն 
հաւատքի քննութիւնը. աբեղաները 

նզովեցին բոլոր աղանդաւոր 
հերձուածողները ու անոնց ուսու-
ցումները եւ հաստատեցին իրենց 
հաւատարմութիւնը ուղղափառ 
դաւանանքին ու անոր ջատագով 
բոլոր հայրապետներու ուսու-
ցումներուն։ Ապա, ձեռնադրիչ 
սրբազանը անոնց շնորհեց Ս. 
Գրիգոր Տաթեւացիին կողմէ 
սահմանուած Վարդապետութեան 
մասնաւոր իշխանութեան չորս 
աստիճանները եւ յանձնեց 
Վարդապետական գաւազանը:
Արարողութենէն ետք, սրբազան 
հայրը տուաւ իր պատգամը։ Ան իր 
քարոզի մէջ, խօսքը ուղղելով 
նորակոչ վարդապետներուն, 
զանոնք յորդորեց ձեռնադրութեան 
արարողութեան ընթացքին ընթեր-
ցուած աղօթքներուն եւ աւետա-
րանական հատուածներուն ընդ-
մէջէն կատարուած խրատներն ու 
թելադրանքները գործի վերածել եւ 
շեշտեց Աստուծոյ եւ Ս. Հոգիին 
շնորհներով լեցուած ըլլալուն 
անհրաժեշտութիւնը։ Մէջբերելով 
Խրիմեան Հայրիկին խօսքը, ուր 
կ՚ըսէ, թէ թէեւ մեր եկեղեցւոյ 

հայրերն ու վարդապետները ֆիզի-
քապէս մեր մէջ չեն գտնուիր, բայց 
անոնք մեր կեանքին մաս կը 
կազմեն իրենց գրականութեամբ եւ 
աղօթքներով, Սրբազանը քաջա-
լերեց նորակոչները կարդալ հայ 
եկեղեցւոյ հարուստ գրականու-
թիւնը, որպէսզի կարենան հարս-
տացնել իրենց միտքն ու հոգին եւ 

առողջ կենցաղով ծառայել մեր 
ժողովուրդի զաւակներուն։ Ան նաեւ 
յայտնեց երիտասարդ վարդա-
պետներուն, որ չվարանին հաւա-
տացեալ ժողովուրդին ծառայելուն 
ընթացքին սխալները ուղղելէ, 
սակայն պայմանաւ որ այդ մէկը 

խոնարհութիւն քարոզելը՝ հե՛զ ու 
խոնա՛րհ եղէք, նախքան բարիք 
գործել քարոզելը՝ բարեգործութիւն 
ըրէ՛ք։ Ջանացէ՛ք այս գաւազանը, 
որ ձեզի շնորհուեցաւ, միշտ խօսուն, 
կանգուն ու պատուով պահել՝ ի 
փառս Աստուծոյ, մեր եկեղեցւոյ եւ 
Ս. Աթոռին պայծառութեան»։ Վեր-
ջապէս, Սրբազանը շնորհակա-
լութիւն յայտնեց Նորին Սրբութեան 
իրեն ընծայած այս պատիւին 
համար եւ շնորհաւորեց Միա-
բանութիւնը, ծնողներն ու 
հաւատացեալ ժողովուրդը
Ս. Պատարագէն ետք, չորս վարդա-

պետներն ու խարտաւիլակ հայր 
սուրբը, ձեռնադրիչ Սրբազանին
առաջնորդութեամբ, բարձրացան 
Նորին Սրբութեան մօտ, ուր 
ընծայեալները ստացան անոր 
Հայրապետական օրհնութիւնն ու 
բարեմաղթութիւնները։

կատարեն խոնարհութեամբ, 
քաղցր լեզուով եւ բժշկութեան 
նպատահով։ Վերջապէս, ան խրա-
խուսեց զանոնք բարձրանալու 
քարոզախօսութեամբ եւ ըսաւ. 
«Նախքան արդարութիւն քարոզելը՝ 
արդա՛ր եղէք, նախքան հեզ ու 
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Հայրենի Զբօսաշրջութիւն Գիտութեան Հետքերով

Ազգային Կորուստներ

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Գիւմրիի Մէջ Նոր Ծննդատուն
 Պիտի Կառուցուի

«Զուարթնոց»-ի Մէջ Տեղադրուած են 
Չուերթի Ինքնուրոյն Գրանցման Սարքեր

Ի՞Նչ Է Քաղցկեղի Զարգացման
 Հիմնական Պատճառը

Մահացած Է Նշանաւոր Ցեղասպանագէտ 
Վահագն Տատրեանը

1950-էն սկսեալ նոր աճ. Աշխարհի վրայ մարդ 
արարածի կեանքը միտում ունի երկարելու

Գիւմրիի մէջ  նոր ծննդատուն պիտի  
կառուցուի: Այս մասին իր 
ֆէյսպուքեան էջին մէջ գրած է 
Առողջապահութեան նախարար՝ 
Արսէն Թորոսեանը:
«Առաջին անգամ, երբ Ժընեւի մէջ 
հանդիպեցայ Վարդան Սիրմա-
քեսին, առաջարկեցի  առողջա-
պահական ծրագիր մը՝ Գիւմրի 
քաղաքի առնչութեամբ:
Այսօր արդէն կը ստորագրենք 
փոխըմբռնման յուշագիր՝ ըստ որու, 
տիար Վարդան Սիրմաքեսի 
ստեղծած հիմնադրամի միջոցաւ, 
2019ին պիտի սկսին «Նազարէթ եւ 
Սօնա Սիրմաքես Հանլեան» 
ծննդատան հիմնման կառուցման 
աշխատանքները:

Հայաստանի «Զուարթնոց» օդա-
կայանի մէջ արդէն հասանելի են 
չուերթի ինքնուրոյն գրանցման 
սարքեր:

ԱՄՆի Պայլըր բժշկական Քոլէճի 
գիտնականները նշած են քաղցկեղի 
զարգացման հիմնական պատ-
ճառը: Ըստ կատարուած հետազօ-
տութիւններուն, բացայայտուած է 
որ բջիջի բաժանման ու աճի 
կասեցման պատասխանատու՝ 
TP53 ծինի պաշտօնի խանգարումը, 
հիմնական պատճառն է:
EurekAlert!ը յղում կատարելով Cell 
Reportsի հրապարակած հետա-
զօտութեան, կը հաղորդէ, որ 
գիտնականները ուսումնասիրած 
են հիւսուածքներու 10225 նմոյշներ, 
որոնք կը վերաբերէին քաղցկեղային 
ուռուցքներու 32 տեսակներու: 
Ապա համեմատած են DNA-ներու 
80 հազար  տարբեր տեսակներու 
հետ, որոնց մասին տեղեկութիւնը 
ամփոփուած է 30 տարուայ հետա-
զօտութիւններու շնորհիւ :
Պարզուած է, որ ծինային 

93 տարեկանին մահացած է 
ամերիկահայ յայտնի գիտնական, 
իրաւագէտ,  ցեղասպանութեան 
պատմաբան, ընկերաբան, մաթե-
մաթիկոս Վահագն Տատրեանը :
Ան ծնած է Պոլիս,  Տատրեան իր 
բարձրագոյն ուսումը ստացած է 
նախ Գերմանիոյ մէջ, ուր դարձած է 
ճարտարագէտ: Այնուհետեւ, 
բոլորովին փոխելով իր մասնա-
գիտութիւնը՝ Վիեննայի մէջ ուսա-
նած է պատմաբանութիւն, ապա 
Զիւրիխի մէջ՝ միջազգային իրաւա-
բանութիւն: Իսկ իր դոկտորականը՝ 
ան պաշտպանած է Շիքակոյի մէջ: 
Երկար տարիներ դասախօսած է 
աշխարհի չորս անկիւններու 
համալսարաններու եւ միջազգային 
ատեաններու մէջ, չորս լեզուներով՝ 
ֆրանսերէն, գերմաներէն, անգլեր-
էն եւ թրքերէն: Հեղինակ է 
հարիւրաւոր վաւերագրական 
աշխատութիւններու: Տատրեան 
սկսած է հետաքրքրուիլ Հայոց 
Ցեղասպանութեամբ, կարդալէ ետք 

1950-էն աշխարհի մէջ կեանքի 
տեւողութիւնը աւելցած է 22 
տարիով: Այս մասին կը գրէ Lancet 
ամսագիրը Global Burden of Disease 
յատուկ թողարկման մէջ:
Global Burden of Disease-ը ցուցա-
նիշներու խումբ է, որոնք կը 
բնութագրեն հիմնական հիւանդու-
թիւններէն մահացութեան եւ 
հաշմանդամութեան, վնասուածք-
ներու եւ անոնց վտանգի գործօն-
ներու ցուցանիշները: Global Burden 
of Disease-ը 50 երկիրներու աւելի 
քան 500 հետազօտողներու համա-
գործակցութեան արդիւնքն է:
Ըստ վերջին տուեալներուն, 1950-ի 
համեմատ մանկական մահա-
ցութեան մակարդակը աշխարհի 
մէջ կրճատուած է եօթ անգամ. եթէ 

Այս մասին կը տեղեկացնէ «Զուարթ-
նոց» օդակայանի «Ֆէյսպուք»-եան 
էջը:
«Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ 
«Զուարթնոց» միջազգային օդա-
կայանի մեկնողներու  սրահին մէջ 
տեղադրուած սարքերու միջոցով 
հնարաւորութիւն ստեղծուեցաւ 
չուերթի համար ինքնուրոյն 
գրանցուիլ:
Նշենք, որ սարքերէն առայժմ կրնան 
օգտուիլ միայն «Էյրոֆլոթ» ընկե-
րութեան այն ուղեւորները, որոնք 
կը ճամբորդեն ձեռքի ուղեբեռով»,- 
նշուած է յայտարարութեան մէջ:

կերտուածքներուն մէջ յառաջացած 
փոփոխութիւնները յաճախ նկա-
տուած են ապրելու փոքր 
հաւանականութիւն ունեցող 
հիւանդներուն մօտ:
Բացի TP53-էն յայտնաբերուած է 
եւս 4 ծին, որոնք կ’ազդեն հիւանդի 
ապրելու հաւանականութեան վրայ:
Նշուած է, որ հետազօտութեան 
ծիրէն ներս վերլուծութեան ենթար-
կուած քաղցկեղի դէպքերու 91 
տոկոսին մէջ TP53 ծինի երկու 
պատճէններուն մէջ թերութիւններ 
յայտնաբերուած են:
Տուեալ թերութիւններու առաջա-
ցման պատճառը եղած է առաջին 
թերի պատճէնի կրկնապատկումը:
Գիտնականները կը յուսան, որ այս 
արդիւնքներով կրնան օգտակար 
դառնալ քաղցկեղային հիւանդու-
թիւններու բուժման ծիրէն ներս, 
նոր ձեւեր մշակելու գործին:

Վերֆէլի՝ «Մուսա լերան 40 օրերը» 
եւ Պալաքեան Սրբազանի գիրքը, եւ 
անոնցմէ տեղեկանալէ ետք 
թրքական վայրագութիւններու 
մասին, կ՚ըսէ, թէ իր ասպարէզին 
մէջ՝ իրեն համար ամենակարեւոր 
մղիչ ուժը հանդիսացած է հայ 
նահատակներուն յիշատակը անշէջ 
պահելու հրամայականը:
Վահագն Տատրեանը ՀՀ ԳԱԱ 
պատուաւոր դոկտոր է, ՀՀ ԳԱԱ 
արտասահմանեան անդամ: Անոր 
մահուան լուրը հաղորդած են 
ամերիկահայ  կազմակերպութիւն-
ները:  

1950-ին կեանքի առաջին հինգ 
տարիներու ընթացքին կը 
մահանար ամէն 5-րդ երեխան, 
ապա այսօր այդ ցուցանիշը հասած 
է 3.9%-ի:
Նոյն ժամանակահատուածի 
համար տղամարդոց կեանքի միջին 
տեւողութիւնը 48-էն բարձրացած է 
մինչեւ 70,5-ի, իսկ կանանցը` 53-էն 
մինչև 76 տարեկանի:
Միեւնոյն ժամանակ աշխարհի 
գրեթէ բոլոր երկիրներուն մէջ 
աւելցած է աւելորդ քաշ ունեցող 
մարդոց թիւը, որու պատճառով մէկ 
տարուան ընթացքին 2-րդ տիպի 
շաքարախտէն աւելի քան մէկ 
միլիոն մահ գրանցուած է, իսկ 
երիկամային անբաւարարութեան 
հետեւանքով՝ 500 հազար մահ:

Նոր ծննդատունը պիտի նպաստէ 
Շիրակի մարզի առողջապահու-
թեան ոլորտի զարգացման եւ պիտի 
լուծէ տարիներէ ի վեր ծագած այդ 
ոլորտի խնդիրները»,- գրած է 
Նախարարը:
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Խորհրդային Միութեան ղեկավարութիւնը պայթիւնի առաջին օրերուն 
չյայտարարեց երկրին մէջ եղած աղէտին մասին, առաջին անգամ շուէտացի 
մասնագէտներ տեղեկագիրներ հրապարակեցին եղածին մասին, երբ 
Շուէտի հիւլէական կայաններէն մէկուն մէջ շողարձակումը չափող 
ազդանշանային համակարգը սկսաւ տագնապի ազդանշաններ հաղորդել: 
Իսկ երբ հովը տարօրինակ ամպեր ցրուեց Եւրոպայի սկանտինաւեան 
հատուածին վրայ, արտասահմանեան կարեւոր թերթեր, առաջին էջերուն 
վրայ, գրեցին Խորհրդային Միութեան մէջ պատահած աննախադէպ 
աղէտին մասին, որ համաշխարհային նշանակութիւն ունեցաւ: Երեք 
շաբաթ յետոյ՝ 15 մայիսին, Խորհրդային Միութեան առաջին քարտուղար 
Միխայիլ Կորպաչով վերջապէս յայտարարեց, թէ ի՛նչ պատահած է 
երկրին մէջ: Անշուշտ, ո՛չ այդ ժամանակ, ո՛չ ալ յետագայ տարիներուն 
իշխանութիւնները ամբողջութեամբ խօսած են աղէտին մասին, իսկ 
քանի մը տարի ետք արդէն փլուզուած է Խորհրդային Միութիւնը, եւ 
Չեռնոպիլի աղէտին մասին տեղեկատուութիւնը մնացած է կարգերու 
փլուզման մշուշին տակ: 1988 թուականին անձնասպանութիւն գործած է 
համակարգման աշխատանքներու ղեկավար, խորհրդային ակադեմիկոս 
Լեկասով՝ նամակ մը յղելով իշխանութիւններուն եւ նոյնիսկ անոր այդ 
քայլին դրդապատճառներն ու նամակի բովանդակութիւնը ամէն կերպով 
ծածկուած ու խեղաթիւրուած են:
Ուքրանիոյ Ազգային անվտանգութեան կոմիտէի գաղտնազերծած 
փաստաթուղթերը յետագային վկայած են, որ պայթիւնի ուժգնութիւնը 
համարժէք է 30 թոն պայթուցիկ նիւթի՝ թրոթիլի ուժին: Այդ 
փաստաթուղթերուն համաձայն, 1986 թուականի փետրուարին, Ազգային 
անվտանգութեան կոմիտէի աշխատակիցները կառավարութեան 
զեկուցած են, որ չորրորդ հնոցին մէջ պայթիւնի վտանգ կայ, քանի որ անիկա 
կը շահագործուի անթոյլատրելի ձեւով, կոպիտ կերպով կը խախտուին 
անվտանգութեան կանոնները: Այս բոլոր զեկոյցները, սակայն, փակուած են 
չհրկիզուող պահարաններու մէջ: Խորհրդային իշխանութիւնները լռած են 
այդ զեկոյցներէն ետք եւ վստահ եղած են, որ խորհրդային սարքերը աննկուն 
են՝ այդպիսի համբաւ կար աշխարհին մէջ, որ պէտք չէր խաթարել…
Եւ ահաւասիկ՝ աղէտէն երեսուներեք տարի ետք ամերիկա-բրիտանական 
այս հեռուստաշարը մեծ ջանքեր կը գործադրէ բոլոր մութ անցքերուն վրայ 
լոյս սփռելու:
Չեռնոպիլի աղէտէն յետոյ Խորհրդային Միութեան մէջ սառեցուած են տասն 
նոր հիւլէակայաններու կառուցման ու նախագծման աշխատանքները: 
Պատմաբաններն ու քաղաքագէտները վերլուծած են, որ Չեռնոպիլի 
աղէտը նաեւ ձեւով մը արագացուցած է Խորհրդային Միութեան փլուզման՝ 
արդէն թափ առած, գործընթացը: Բոլորը քաջ գիտէին, որ կատարուածը 
քաղաքական ու տնտեսական համակարգերու անկատարութեան, 
«ժամկէտանցութեան» պարզ ցուցանիշ մըն է:
Այս շարժանկարին բեմագիրը ըսած է. «Մենք խաբելու հնարաւորութիւն 
իսկ չունէինք: Մարդիկ, որոնք ապրած են այս աղէտը, տակաւին ողջ են: Մեր 
պարտքն էր պատմել ճշմարտութիւնը: Աղէտին հետեւանքով այս մարդիկը 
կորսնցուցած են իրենց հարազատները, հիւանդացած են, կրճատուած 
է նաեւ անոնց կեանքին տեւողութիւնը»: Հեռատեսիլային շարժանկարը 
լաւագոյն ձեւով կը բացայայտէ մարդոց ճակատագրերը, որոնք հերոսներ 
դարձան աղէտին հետեւանքով, կորսնցուցին իրենց կեանքերը, հեռացան 
իրենց բնակավայրերէն: Լիովին դատարկուած է երկու գիւղաւան եւ շուրջ 
իննսունմէկ գիւղեր, որոշ գիւղեր ամբողջովին թաղած են հողին տակ, 
քանի որ հնարաւոր չէ եղած մաքրել մահացու նիւթերուն հետքերը: Մինչեւ 
հիմա շողարձակումը հաւասար կերպով չի տարածուիր, եղանակային 
պայմանները եւ նիւթերու փոխակերպումները տարօրինակ դրսեւորումներ 
կ՚ունենան: Երբեմն թունաւոր նիւթերը կ՚իջնեն անձրեւին հետ, երբեմն 
դուրս կու գան հողին տակէն… Կան շրջաններ, ուր անասնապահներ չեն 
կրնար վաճառել իրենց պահած կովերուն եւ ոչխարներուն միսը, բնութեան 
մէջ կը բազմազան անբնական սրադունչ եղնիկներ, խոշոր բոյսեր, 
անգոյն թռչուններ, կարճ ոտքերով բադեր եւ շատ մեծ պտուղներ, որոնք 
խեղումներու արդիւնք են: Երբեմն ալ ի յայտ կու գան նոր բուսատեսակներ:
Ուքրանիոյ հիւանդանոցներուն մէջ այսօր ալ բուժում կը ստանան 
երիտասարդներ, որոնք շողարձակումի ենթարկուածներուն զաւակներն 
են եւ քաղցկեղէ կամ ուրիշ հիւանդութիւններէ կը տառապին: Աղէտին 
հետեւանքները մինչ այսօր վերացնող կառոյցները յայտարարած են, 
թէ հնարաւոր չէ մէկ կոճակով կեցնել կայանին աշխատանքը, այդ մէկը 
աստիճանաբար պիտի կատարուի, իսկ երբ վերջնականապէս դադրի 
գործելէ, մեծ աշխատանք անհրաժեշտ է հիւլէական թափօնը կառավարելու, 
տեղ մը պահելու: Մթերանոցներ, պատեր եւ այլ կառոյցներ շինուած են՝ 
հիւլէական թափօնը ամբարելու նպատակով, ջրային կայաններ կը գործեն՝ 
հիւլէական ուժանիւթ արտադրող հնոցները զով պահելու համար, սակայն 
բաւական աշխատանք կայ տակաւին կատարուելիք:
Շարժանկարը հրաշալի կերպով ցոյց կու տայ, թէ ինչպէ՛ս կը շարունակուի 

աղէտը եւ ինչպէ՛ս տակաւին շողարձակումի կ՚ենթարկուին հոն 
աշխատողները, որոնք, ճիշդ է որ բարձր աշխատավարձ կը ստանան, բայց 
առողջական խնդիրներէ կը տառապին եւ որոշ ժամանակ ետք կ՚արձակուին 
աշխատանքէ: Գծուած է աղէտեալ եւ վտանգաւոր գօտի մը, որ բնակութեան 
պիտանի չէ, սակայն որոշ գիւղացիներ, պետութեան արտօնութեամբ եւ 
հսկողութեան տակ ըլլալու պայմանով, վերադարձած են իրենց տուները՝ 
տէր կանգնելու տուներուն եւ հողերուն: Անոնք հոն կը բնակին բազում 
հիւանդութիւններով եւ ապագայի հանդէպ անյոյս օրեր գլորելով, 
ինչպէս նաեւ մխիթարուելով, որ այսօր, աշխարհի մէջ, մեծ տաքացումի, 
հորմոններով հարստացուած սնունդին եւ տեւական նեարդային ճնշումի 
պայմաններուն տակ, ամէն մարդ ձեւով մը շողարձակումի տակ է: Բայց այս 
մարդիկը ուղղակի շողարձակումի վնասները կը կրեն, ինչպէս նաեւ վտան-
գի տակ են բոլոր արտասահմանեան մասնագէտները, որոնք կ՚աշխատին 
այս վայրին մէջ եւ կ՚ուսումնասիրեն շրջակայ միջավայրին վրայ արձակուող 
հիւլէներուն կործանարար ուժը: Գիտնականներ հողի, կենդանիներու եւ 
բոյսերու վրայ փորձեր կատարած են՝ հասկնալու համար, թէ ի՛նչ վնասներ 
հասցուցած է աղէտը բոյսերուն եւ կենդանիներուն: Յստակ է, որ հոս կը 
գտնուի աշխարհի ամենաարտառոց բնութիւնը:
Արդեօք այս վայրին մէջ կարելի՞ է նորէն կեանքի սկսիլ: Շարժանկարը 
այս հարցումին պատասխանը չի տար, բայց կու տայ շատ հարցումներու 
պատասխաններ, զորս խորհրդային վարչակարգը վարպետօրէն 
թաքցուցած էր իր բնակիչներէն: Այս շարժանկարը աղէտէն յետոյ 
կատարուած երկրորդ պայթիւնն է, որ բացած է շատերուն աչքերը՝ 
ցոյց տալով, թէ ինչպէս մարդը կործանեց բնութիւնը եւ ձեւափոխուած 
բնութիւնն այսօր ինչպէ՛ս կը կործանէ մարդը: Շարժանկարը նաեւ 
բնապահպանական մեծ աղէտին տագնապի ազդանշան մըն է, որ այսօր 
կը հասուննայ աշխարհի մէջ: 
 

 «Ժամանակ»/Պոլիս

Հայրենի Լուրերուն շար.  

Մէկ Շաբթուան Ընթացքին Հակառակորդը 
Հրադադարի Ռեժիմը Խախտած Է Աւելի Քան 

90 Անգամ. Արցախի ՊՆ

Եղանակը Դարձեալ Պիտի Զովանայ 
Հայաստանի Մէջ

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Յուլիս 28-էն Օգոստոս 3-ը ինկած 
ժամանակահատուածին արցախա-
ազրպէյճանական հակամարտ 
զօրքերու շփման գօտիին վրայ 
հակառակորդը հրադադարի պահ-
պանման ռեժիմը խախտած 
է աւելի քան 90 անգամ, որու 
ընթացքում, տարբեր տրամաչափի 
հրաձգային զինատեսակներէ, հայ 

ՀՀ ԱԻՆ Օդերեւութաբանական 
ծառայութեան օդերեւութաբանու-
թեան կեդրոնի պետ՝ Գագիկ Սու-
րէնեանը յայտնած է, որ յառաջիկայ 
օրերուն օդի ջերմաստիճանը պիտի 
նուազի 8-10 աստիճան:
Որոշ շրջաններու մէջ, յատկապէս 
յետմիջօրէին, կը սպասուի 
ամպրոպային բնոյթի կարճատեւ 
անձրեւներ:

դիրքապահներու ուղղութեամբ 
արձակած է շուրջ 600 կրակոց:
ՊԲ առաջապահ զօրամասերը 
ձեռնպահ մնացած են 
հակառակորդի սադրիչ գործողու-
թիւններուն պատասխանելէ 
եւ շարունակած վստահօրէն 
իրականացնել իրենց առջեւ դրուած 
մարտական խնդիրը:
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

5 2019
ՕԳՈՍՏՈՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ 

ԱՐՍԷՆ ՇԱՊԱՅԵԱՆ
(1864 – 1949)
«Լուացարարուհիները 
գետափին»

Մարդու հասակը տարիներու գումար 
չէ միայն, այլ հայեացք՝ աշխարհին, 
մարդկանց, պատրաստակամութիւն՝ 
ամէն ինչ մերժելու կամ ամէն ինչ 
ընդունելու:

Վարդգէս Պետրոսեան

Երեւանը Այս Շաբաթ

Թատրոն

Շէնքում իրավիճակ ա փոխուե

• 06/08/2019 19:00
• Նարեկ Դուրեանի «Պոհեմ» թատրոն
• Հասցէ՝ Մ. Պաղրամեան 3 – Հեռ.՝  
+374 96 506 656
• 2000 - 4000 Դրամ

Համերգ

Կարէն Գրիգորեան թրիօ

• 09/08/2019 20:00

• Գաֆէսճեան արուեստի կեդրոն 
(ԳԱԿ)
• Գասգատ Համալիր - +374-10-54-19-
32 / +374-10-56-72-62
• 2000 - Դրամ
«Երաժշտութեան գասգատ» շարքը 
կը ներկայացնէ.
Կարէն Գրիգորեան թրիօ ծանօթ 
ճազային եղանակներ, ինչպէս նաեւ 
հեղինակային ստեղծագործութիւններ

Պար

Հայաստանի պարի պետական 
անսամպլ

 

• 11/08/2019 19:00   
• Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
• Օփերա, Մաշտոց 46 - (+374 10) 545 
742
• 1500 - 5000 Դրամ

Համացանցի Վրայ

«Եթէ Ընկերային Ցանցերուն Մնար,
 Զիս Շատոնց Թաղած Էին». Եասէր Ազմի

Սուրիացի անուանի  դերասան Եասէր Ալ Ազմի   
կարճ տեսագրութիւն մը  հրապարակած է 
համացանցի վրայ, ուր  կը հերքէ իր մահուան  
մասին շրջան  ընող     խօսակցութիւնները։
Ազմի   այս առումով ալ  բառացիօրէն  ըսած 
է, թէ «Եթէ կեանքս  ընկերային  ցանցերի  
ձեռքն  ըլլար, ապա ես վաղու  մահացած ու 
թաղուած էի...»
Յայտնի դերասանը  նաեւ  յայտնած է, որ  
ինք  ողջ առողջ է ու    պաստառներէն հեռու 

մնալը   անպայման    պէտք  չէ  նշանակէ, որ ինք  
մահացած է։
Յիշեցնենք, որ Դամասկոս ծնած  դերասանը,  որ  
77  տարեկան է  առաւելաբար   յայտնի դարձաւ  
«Մարայա»  անունը   կրող տեսաշարով։
Ան      սիրուած է յատկապէս    երգիծական   դե-
րերով    ու   նաեւ  հանդէս կու գայ,   ընկերային    
վատ  երեւոյթները  քննադատողի      երգիծական 
դերերով:
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Մոսկուայի Մէջ Բողոքի 
Ցոյցերը Կը Շարունակուին

Մոսկուայի Փուշքինի անուան 
հրապարակին վրայ, առանց 
իշխանութիւններուն նախապէս 
տեղեկացնելու, բողոքի ցոյց կազմա-
կերպուած է, որու մասնակիցներուն 
ոստիկանութիւնը  սկսած է հերթով 
ձերբակալել:
 Հանրահաւաքը իրականացուած 
է «Վերադարձնենք մեզ ընտրու-
թիւններու իրաւունքը» պահանջքի 
ներքոյ:

«ՕՎՏ-Ինֆօ» իրաւապաշտպան 
կայքը յայտնած է 311 ձերբա-
կալուածներու մասին։ Անոր 
տեղեկութիւններով՝ իրաւապահ 
մարմինները զանգուածային 
ձերբակալութիւններու ընթացքին 
ձերբակալած են նաեւ 
անչափահասներ։
Նշենք, որ ՌԴ մայրաքաղաքին 
մէջ 14 Յուլիսէն ի վեր Մոսկուայի 
քաղաքային տումայի ազատ ընտրու-
թիւններու պահանջով բողոքի 
ցոյցեր սկսած են: Մասնակիցները, 
մասնաւորապէս, կը պահանջեն 
Մոսկուայի քաղաքային տումայի 
ընտրութիւններու անկախ 
թեկնածուներու գրանցում:
Յիշեցնենք, որ 27 Յուլիսին տեղի 
ունեցած  հերթական բողոքի ցոյցի 
ժամանակ աւելի քան 200 մարդ 
ձերբակալուած էր:

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Ոչ Եւս Է Փրոֆ. Խաչատուր Փիլիկեան
Սրտի անհուն կսկիծով կը գուժենք մահը բազմատաղանդ 
արուեստագէտ, նկարիչ, երգիչ եւ երաժիշտ՝ նամանաւանդ հայ 
երաժշտութեան հմուտ մասնագէտ, ուսուցիչ եւ մանկավարժ՝ 
Փրոֆեսէօր Խաչատուր Փիլիկեանի մահը:

Ան անվերադարձ հեռացաւ մեզմէ, փակելով իր աչքերը 28 Յուլիս 
2019-ին կէսօրէ ետք ժամը 15:40ին՝ Լոնտոն, խոր սուգի մատնելով  
իր ընտանիքը, հարազատները եւ բարեկամները։
Թող իր բարի յիշատակը անթառամ  մնայ մեր բոլորին սիրտերուն ու 
միտքերուն մէջ։

Արաքսի եւ Վազգէն Փիլիկեաններ

ԳՈՅԺ


