
Լիբանանի Առողջապահութեան նախարար Համատ Հասան յայտարարեց, 
որ քորոնա ժահրի համավարակը Լիբանանի մէջ հակակշիռի տակ է եւ 
թէ այս ուղղութեամբ ժողով մը պիտի գումարուի Կիրակի օր վերջին չորս 
օրերու ամբողջական փակումի արդիւնքին գնահատանքը տալու համար:
Մենք կրցանք համավարակը հակակշռել շնորհիւ քաղաքացիներուն զգօ-
նութեան, ըսաւ ան Պեքաաի մէջ իր ունեցած աշխատանքային այցին 
ընթացքին:
Նշենք, որ երէկ ամբողջական փակման երկրորդ օրն էր, որուն ընթացքին 
շարունակուեցան քննութիւններ կատարելու աշխատանքը:
Նշենք, որ երէկ 5 նոր վարակակիրներ արձանագրուեցան Լիբանանի 
տարածքին վարակումներու ընդհանուր թիւը հասցնելով 891-ի:  

ՀՀ փոխվարչապետ, պարէտ Տիգրան Աւի-
նեան Մայիս 14-ին տեղի ունեցած Ազգա-
յին Ժողովի արտահերթ նիստի ժամանակ 
յայտնեց, որ Մայիս 18-էն սկսեալ հանրային 
փոխադրամիջոցները պիտի սկսին բանիլ:
«Պիտի վերաբացուին առեւտուրի իրա-
կանացման վայրերը, հանրային սնունդի 
տեղերը պիտի կարենան ծառայութիւն 
մատուցել նաեւ փակ տարածքներու մէջ:
Պիտի գործեն մարզասրահները, բացօթեայ պատմամշակութային վայրերը, 
պիտի վերաբացուին նաեւ նախակրթարանները»,- ըսաւ Աւինեան:
Ան աւելցուց, որ այժմ կը ճշդուին յառաջիկայ երկու շաբաթուան մարտա-
վարական քայլերը:
Հանրային փոխադրամիջոցներու հետ կապուած՝ ըստ Պարետի որոշումին, 
կան որոշ կանոններ.
Պիտի արգիլուի հանրակառքերուն մէջ կանգնած ուղեւորներու փոխադրումը, 
բացի 9 մեթրէն աւելի երկարութիւն ունեցող հանրակառքերը, որոնց մէջ 
կանգնած ուղեւորներուն միջեւ պիտի պահպանուի առնուազն 1 մեթր 
հեռաւորութիւն: 

Հայաստանի մէջ, 15 մայիսին, ժամը 
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած 
է «Քորոնա» ժահրային հիւանդու-
թեան ընդհանուր 4044 դէպք, 
որոնցմէ 1666-ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջա-
պահութեան նախարարութեան 
Հիւանդութիւններու վերահսկման 
եւ կանխարգելման ազգային կեդրո-
նի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում 
կը ստանայ 2304 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 37 
476 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 184 նոր դէպք եւ 94 առողջացած։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած 
է մահուան 52 (աւելցած է եւս 3-ով) դէպք:

ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 4609315 (591.3/1 միլիոն), մահացած են 307493 (39.4/1 միլիոն), բուժուած են 1742455 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 891, մահացածներ` 26, բուժուած` 246

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 4044, մահացածներ` 52, բուժուած` 1666
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 87326 նոր վարակուածներ, 4411 նոր մահացածներ

«Քորոնա» Ժահրի Համավարակը Հակակշռի Տակ. 
Առողջապահութեան Նախարար

184 Նոր Գրանցում. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը Հայաստանի Մէջ 

Հասաւ 4044-ի

Մայիս 18-էն Հանրային Փոխադրամիջոցնները 
Պիտի Սկսին Աշխատելու

Եօթ Թռիչքներ Դէպի Լիբանան Վերադարձնելու 
Արտերկրի Մէջ Մնացած Քաղաքացիներ
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Մինչ ընդհանուր փակումը կը շարու-
նակուի եօթ թռիչքներ արտերկրի լիբա-
նանցիներ Լիբանան վերադարցուցին 
ապահովական խիստ միջոցառումներու 
ներքոյ նամանաւանդ, որ այն երկիրներէն, 
որոնք անոնք ընթացք առին ոչ բոլո-
րին մէջ գոյութիւն ունին պէտք եղած 
քննութիւններու համակարգը:
Երէկուայ թռիչքները նոյնանման ծրագրին 
երրորդ փուլը հանդիսացան:
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Հենրի Հաուըրտ Հոլմզ

Հրմըն Ուեպսթըր Մատճեթ (անգլերէն՝ 
Henry Webster Mudgett, 16 Մայիս 
1861 - 7 Մայիս 1896), ճանչցուած 
իբրեւ Դկտ. Հենրի Հաուըրտ Հոլմզ 
(անգլերէն՝ Henry Howard Holmes) եւ 
մասնաւորապէս Հ. Հ. Հոլմզ (անգլե-
րէն՝ H. H. Holmes), առաջին Ամերի-
կացի բազմա-մարդասպաններէն 
եղած է: Շիքակոյի մէջ, 1893-ի 
Համաշխարհային Քոլոմպիական 
Ցուցահանդէսին, Հոլմզը բացաւ 
պանդոկ մը որ ինքը ձեւաւորած էր 
յատկապէս մարդասպանութեան 
նպատակներով, որ նաեւ վայրն էր 
իր բազմաթիւ մարդասպանական 
գործողութիւններուն: Հակառակ որ ան խոստովանած է սպաննելու 
27 անձ, որոնցմէ 9ը արդէն յստակ էին, իսկական իր սպանած մարդոց 
թիւը կրնայ հասնիլ մինչեւ 200: Բազմա-մարդասպան ըլլալէ զատ, 
ան նաեւ էր անձ մը որ տարբեր խարդախ ձեւերով կ’ամուսնանար 
ուրիշներու հետ իր արդէն ամուսնացած վիճակին մէջ:
Հոլմզը ծնած է իբրեւ Հրմըն Ուեպսթըր Մատճեդ Կիլմանթըն, Նիւ 
Համշայրի մէջ 16 Մայիս, 1861-ին, Լեվի Նորթըն Մատճեդի եւ 
Թեօտէյթ Փէյճ Փրայսի, երկուքը ըլլալով առաջին Անգլիացիները 
որոնք հաստատուած էին շրջանին մէջ։ Հրմընը իր ծնողքին երրորդ 
զաւակն էր. ունէր մեծ քոյր մը՝ Էլլըն եւ մեծ եղբայր մը՝ Արթուր, նաեւ 
փոքր եղբայր մը՝ Հենրի: Հոլմզի հայրը ագարակապան մըն էր։ Իր 
ծնողքը ծայրայեղ մեթոտաբաններ էին: 2007-ին թողարկուած; Most 
Evilի Հոլմզի կենսագրութեան մէջ նշուած էր, թէ իր հայրը խիստ 
ու վտանգաւոր ալքոհոլական մըն էր: Հոլմզի նիշերը շատ փայլուն 
էին դպրոցին մէջ, ինչ որ պատճառ դարձաւ իր դասընկերներուն 
նախանձին, որոնք ալ զինք տարբեր տեսակի նեղութիւններու մատնե-
ցին: Փորձով մը Հոլզմը վախցնելու, դասընկերները ստիպեցին զինք 
որ դպրոցի հիւանդապահին քով մտնէ, եւ հոն կախուած կմախքին 
ձեռքերը դրին Հոլմզի երեսին: Հոլմզը սարսափելու տեղ հաճոյք կը 
ստանայ իր եւ մահի հետ այդ կապով, ու այդ օրուընէ ետք, ան տարբեր 
ձեւերով սէր կ’արտայայտէր մահուան հետ կապ ունեցող նիւթերու 
հանդէպ եւ նաեւ իր ազատ ժամանակը կ’անցնէր անասուններու 
մարմինը պատրելով բանալ եւ դիտելով:

Շար. Էջ 08

Սկիզբը Էջ 01

«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՏԱՊԻ
ԹԷԺ ԳԻԾՆ Է (HOTLINE) 03-188911

Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447

Լրատուութեան Գործընկեր

Հանրակառքերը պիտի ախտա-
հանուին օրական նուազագոյնը 2 
անգամ, որմէ մէկը` պարտադիր 
նախաուղերթի ժամանակ: 
Հանրակառք նստելու համար 
պարտադիր է կրել անհատական 
պաշտպանութեան միջոցներ` դիմակ 
եւ ձեռնոց: 
Հանրակառք մտնելէն ետք ուղեւոր-

ները պարտադիր պիտի ախտա-
հանեն ձեռքերը ալքոհոլային հիմքով 
ախտահանիչ միջոցներով:
Ուղեւորները անհրաժեշտ է ունենան 
մանրադրամ ուղեւորավարձի չափով` 
հնարաւորին չափ բացառելով մանր 
վերադարձնելու անհրաժեշտու-
թիւնը:
Թաքսիի մէջ վարորդին կողքին 
ուղեւոր կարելի չէ նստի:

Մայիս 18-էն Հանրային Փոխադրամիջոցնները 
Պիտի Սկսին Աշխատելու

Ռազմարդիւնաբերութիւնը Պէտք Է Մեր Տնտեսութեան 
Քարշակող Ուժերէն Մէկը Ըլլայ. Վարչապետ Փաշինեան

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
գլխաւորութեամբ, 14 Մայիսին 
տեղի ունեցաւ խորհրդակցութիւն 
մը, որուն ընթացքին քննարկուեցան 
ռազմական կարիքներու համար 
պետական պատուէրի ձեւաւորման 
վերաբերող հարցեր: Այս մասին 
ԵՌԱԳՈՅՆ-ին կը յայտնեն ՀՀ կառա-
վարութեան տեղեկատուական գրա-
սենեակէն։
Խորհրդակցութեան մասնակցե-
ցան Անվտանգութեան խորհուրդի 
քարտուղարը, վարչապետի 
աշխատակազմի ղեկավարը, 
ուժային կառոյցներու ու բարձր 
արհեստագիտական արդիւնա-
բերութեան նախարարութեան 
ղեկավարները:
«Մեր կառավարութեան ծրա-
գրին մէջ արձանագրուած է, 
եւ ատիկա մեր քաղաքական 
կարեւոր տեսլականներէն է, որ 
Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ 
ռազմարդիւնաբերական համալիրը 

պէտք է ըլլայ մեր տնտեսութեան 
քարշակող ուժերէն մէկը, աւելի 
ճիշդ՝ առաջատար ոոլորտներէն 
մէկը: Այդ պատճառով նաեւ մենք 
կառավարութեան կառուցուած-
քին մէջ իրականացուցած ենք 
որոշակի փոփոխութիւններ՝ 
ռազմարդիւնաբերական համա-
լիրը տեղափոխելով Բարձր 
արհեստագիտական արդիւնա-
բերութեան նախարարութեան 
համակարգ:
«Եւ շատ կարեւոր է արձանագրել, 
այս ընթացքին ես անձամբ համո-
զուած եմ, որ այս խնդրի լուծման 
համար մտաւոր եւ գիտական, 
մասնագիտական ներուժ Հայաստա-
նի Հանրապետութեան մէջ կայ: Եւ 
հիմա այդ ներուժի իրացման համար 
երկու կարեւոր բաղկացուցիչ մենք 
պէտք է կարենանք պատշաճ 
մակարդակով ապահովել:
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ԳՆԴ. ԱԼԵՔՍԱՆ ՄՈՒՇԵՂԵԱՆ

«Մայիսեան Եռատօն»

Մայիսեան Եռատօնը իր խորհրդանշա-
կան իմաստով վեր է ժամանակագրու-
թենէ եւ աշխարհագրական տարա-
ծութենէ: Ան խորհրդանշականօրէն կը 
տօնուի պատմական իր տարեդարձին 
օրը, սակայն մեր ժողովուրդին ենթա-
գիտակցութեան մէջ ան կը յիշուի 
ամեն օր: 
Մայիսեան եռատօնի բաղկացուցիչ 
յաղթանակները Հայ ժողովուրդի 
զաւակներուն ամենօրեայ պարծան-
քին առարկան են եւ ազգային  ինքնո-
րոշման, ինքնաճանաչութեան եւ 
ինքնագնահատման հետ սերտօրէն 
առնչուած իրագործութիւններ: Անոնք Հայ ժողովուրդին գոյերթին 
հետ անմիջականօրէն կապակցուած յաղթանակներ են, առանց 
որոնց դժուար է մեր ներկան պատկերացնել:
Այս առիթով հպարտութեամբ կը հրատարակենք ՀՀ Լիբանանի 
մէջ դեսպանութեան զինուորական կցորդ՝ գնդապետ Ալեքսան 
Մուշեղեանի այս առիթով գրած խորիմաստ յօդուածը: Յարգելի 
գնդապետին պաշտօնն ու անձը հպարտութեան յաւելեալ առիթներ 
են, որ լիբանանահայութիւնը ընդհանրապէս եւ ի մասնաւորի 
«Զարթօնք»ի ընթերցողներն ու մենք մեծապէս կը գնահատենք:

«Խմբ.»

Մայիսի 9-ը Հայաստանի Հանրապետութեան եւ ողջ հայ ժողովրդի 
համար փառահեղ յաղթանակների կերտման խորհրդանշական 
եռատօն է. Հայրենիքում հանդիսաւոր կերպով նշւում է Յաղթանակի 

օրը Երկրորդ աշխարհամարտում,  Շուշիի ազատագրման տօնն ու Արցախի 
Հանրապետութեան Պաշտպանութեան բանակի կազմաւորման օրը։
1915թ.-ից Մեծ Եղեռնի ողբերգութիւնը վերապրելուց յետոյ հայ ժողովուրդն 
իր տոկունութեան, աշխատասիրութեան եւ աննկուն կամքի շնորհիւ ոչ միայն 
կարողացաւ ոտքի կանգնել ու վերակառուցել իր երկիրն, այլ նաեւ աւելի 
քան 600 հազար մարտիկներով փառահեղ մասնակցութիւն ունենացաւ 
1941-45թթ. Երկրորդ աշխարհամարտին` յանուն Հայրենիքի ու համայն 
մարդկութեան ֆաշիզմից փրկութեան։
Պատմութեան ընթացքում Հայրենիքի անկախութեան համար օտար 
նուաճողների դէմ պատերազմներում հայ ժողովրդի արեան մէջ ներծծուած 
է Աւարայրի ճակատամարտի գաղափարական կոչը` «մահ իմացեալ 
անմահութիւն է», որի ոգով աշխարհամարտին զինուորագրուած հայորդի-
ների կէսից աւելին` մօտ 325 հազարն, իրենց կեանքը հերոսաբար զոհաբերել 
է աշխարհի ապագայ սերունդների խաղաղ գոյատեւման համար։
Պատերազմի ընթացքում  հայ ժողովուրդը կազմաւորել է 6 զօրաբաժին, որից 
«Թամանեան»  89-րդ զօրաբաժինը պատերազմի ընթացքում անցնել է 3700 
քլմ., Հիւսիսային Կովկասից մինչ Պեռլին, եւ դարձել Պեռլինի ճակատամարտին 
մասնակից միակ ազգային զօրաբաժինը, որի զինուորները «Ռայխստագի» 
մօտ պարել են հայկական «Քոչարի»: Զօրաբաժնին հրամանատարն է եղել 
ծագումով Վանից գեներալ Նուէր Սաֆարեանը։
106 հայ զինծառայող արժանացել է Խորհրդային Միութեան հերոսի կոչման, 
իսկ լեգենդար օդաչու Նելսոն Ստեփանեանը եւ ծագումով Արցախից 
ու Սարդարապատի հերոսամարտին մասնակից մարշալ Յովհաննէս  
Բաղրամեանն այդ կոչմանն արժանացել են կրկնակի անգամ։ Պատերազմի 
ընթացքում հայազգի զգալի թուով բարձրաստիճան սպաներ զբաղեցրել են 
հրամանատարական պատասխանատու պաշտօններ. զօրավար Յովհաննէս 
Բաղրամեանը` ռազմաճակատի, 3-ը` բանակի, 6-ը` կորպուսի, 28-ը` 
զօրաբաժնի, 100-ը` ջոկատի ու գնդի հրամանատարների պաշտօններ։
Հայ ժողովուրդը Երկրորդ աշխարհամարտին տուել է 64 գեներալ, մէկական 
ավիացիայի մարշալ եւ ծովակալ: Պատերազմից յետոյ գեներալի կոչում է 
ստացել մարտական գործողութիւնների մասնակից եւս 94 հայ սպայ:

Աշխարհամարտի յաղթական գործընթացում անգնահատելի եւ անմոռանալի 
են նաեւ հայկական սփիւռքի ներդրումն ու սփիւռքահայ հերոսական 
մարտիկների պայքարը ֆաշիզմի դէմ: Այդ առումով առաւել արժանայիշատակ 
են սփիւռքահայութեան եւ հայկական եկեղեցու միասնական ջանքերով 
1944թ.-ին կազմաւորուած «Սասունցի Դաւիթ» թանկային շարասիւնը, ինչպէս 
նաեւ ֆրանսիական դիմադրութեան շարժմանը մասնակից եւ Ֆրանսիայի 
ազգային հերոս Միսակ Մանուշեանի ղեկավարած խմբի գործունէութիւնը:
Աշխարհամարտում յաղթանակած հայորդիների ժառանգներն Արցախեան 
պատերազմում շարունակեցին իրենց հայրերի ու պապերի Հայրենիքի 
պաշտպանութեան հերոսական եւ նուիրական աւանդոյթները։ 
1992թ. մայիսի 8-9-ը «Հարսանիք լեռներում» ռազմական  գործողութեամբ 
ազատագրուեց Շուշին, ինչը բեկում մտցրեց ռազմաճակատում, նպաստեց  
եւ ապահովեց հակառակորդից նոր շրջանների ազատագրմանը, ինչպէս նաեւ 
ամրագրեց հայ ժողովրդի նորագոյն պատմութեան մէջ ամենափառահեղ 
յաղթանակը։
Օգտուելով առիթից՝ Մայիսյան եռատօնի կապակցութեամբ սրտանց 
շնորհաւորում եմ հայ ժողովրդին, հայ եկեղեցուն, Հայկական բանակի 
զինծառայողներին եւ ազատամարտիկներին, ինչպէս նաեւ լիբանանահայ 
համայնքին, որի որդիներն աշխոյժ կերպով մասնակցել ու իրենց հերոսական 
ներդրումն են ունեցել հայկական յաղթանակների եւ Հայրենիքի անկախու-
թեան կերտմանը։ Բոլորին մաղթում եմ քաջառողջութիւն, խաղաղութիւն 
եւ նորանոր յաղթանակներ։
Աշխարհամարտում եւ Արցախեան պատերազմում յաղթանակներն ապացու-
ցեցին եւ վերահաստատեցին, որ մեր Հայրենիքի եւ հայ ժողովրդի անվտանգ 
գոյատեւման գրաւականը հայ ժողովրդի եռամիասնութեան՝ հայ եկեղեցու 
օրհնութեամբ Հայաստանի, Արցախի եւ  Սփիւռքի համախմբուածութեան 
մէջ է։
Փառք ու պատիւ մեր անմահ հերոսներին, հայ ժողովրդին, Հայրենիքի 
սահմանը պահպանող հայ զինուորին ու Հայոց բանակին։
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չէ՞, հետեւեն այդ ամենին։ Դա հո 
անտէրուդուս ապրանք չէ, այգում 
գցած չէ, որ ով հասնի ոտքով խփի 
գնա։ Իհարկէ, դա իրենց մեղքն է»,- 
ասաց Զարգարեանը։ 
Ազգային գրադարանը տարիներ 
շարունակ քրտնաջան աշխատանքի 
շնորհիւ թուայնացրել ու պահել է 
տարբեր տարիների հայկական 
մամուլի էջերը՝ 4 մլն 600 հազար էջ, 
20 հազար թուայնացուած գիրք, 5 մլն 
մատենագիտական գրառում։ «Շատ 
լուրջ հանգոյց էր դա։ Հիմա տեսնենք՝ 
ինչ վիճակում է։ Յամառօրէն լռում են 
ու գաղտնի են պահում»,- ցաւով նշեց 
Տիգրան Զարգարեանը։ Նա ասաց, 
որ Ազգային գրադարանի այսօրուայ 
ղեկավարութիւնը անտեսում է 
տարիների վաստակ ունեցողներին, 
կամ իրենց խօսքով ասած՝ հներին։  
«Ընդհանրապէս բանի տեղ չեն 
դնում։ Թէ չէք դնում, գնացէք ձեզ 
համար աշխատէք։ Ոչ դիմում են, ոչ 
հարցնում են։ Աստուած ձեր հետ։ 
Դուք շատ խելօք էք, իմաստուն էք, 
գնացէք աշխատէք։ Դա է ցաւալին։ 
Ես էլ; չեմ խօսում, որ չասեն՝ տեսէք, 
հին տնօրէնը առիթից օգտւում 
է»,- շեշտեց Ազգային գրադարանի 
նախկին տնօրէնը եւ յոյս յայտնեց, 
որ իրենց տարիների աշխատանքը 
չի ոչնչացուել։ 

 04

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ - 50 -

Ցեղասպանութիւն 100 + 5

Ազգային Գրադարանում Կատարուածն Ո՞ւմ Մեղաւորութիւնն Է 
եւ Ինչու Պատշաճ Հսկողութիւն Չի Իրականացուել

Օսմանեան Կայսրութեան Մէջ Հայ Ժողովուրդի Դէմ Յանցագործութիւնները 
Պէտք Չէ Մոռցուին. ԵՄ

Մի քանի օր է, ինչ Հայաստանի 
Ազգային գրադարանի էլեկտրոնային 
շտեմարանները անհասանելի են 
ընթերցողներին։ Այդ առնչութեամբ 
ընթերցողների շրջանում 
մտահոգութիւն էր բարձրացուել։  
Պարզուել է, որ շէնքում հրդեհ է 
բռնկուել, որոշ էլեկտրական 
սարքեր յայտնաբերել են ծխեցուած 
վիճակում։ Համացանցում լուրեր են 
շրջանառւում, որ ողջ    գրադարանի 
թուայնացուած ամբողջ  արխիվը 
ոչնչացել է հրդեհի հետեւանքով։ 
Այս խիստ մտահոգիչ թեմայի 
վերաբերեալ «Զարթօնք» զրուցեց 
Ազգային գրադարանի տնօրէնի 
պաշտօնակատար Հրաչեայ 
Սարիբեկեանի հետ, որ որոշ 
լուսաբանութիւններ ըրաւ 
եւ նախկին տնօրէն Տիգրան 
Զարգարեանի հետ, ով բաւական 
մտահոգ էր այս խնդրով։ 
 

Մեզ հետ զրոյցում տնօրէնի 
պաշտօնակատարը նախ 
պատճառների մասին նշեց, որ 
Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարութեան (ԱԻՆ) 
աշխատակիցները տեղում 
աշխատում են, աւելի ուշ պարզ 
կը լինի։ «Դէպքը արձանագրել են, 

քննութիւն է ընթանում»,- ասաց 
Սարիբեկեանը, ապա աւելացրեց՝ 
եզրակացութիւնից յետոյ նոր պարզ 
կը լինի՝ կատարուածում մարդկային 
գործօն եղել է, թէ ամբողջը 
թեքնիքական պատճառներով է տեղի 
ունեցել։ 
Հրաչեայ Սարիբեկեանը 
նշեց, որ առանձին կրիչներով 
թուային ամբողջ տուեալներու 
շտեմարանը պահպանուել է։ 
Ազգային գրադարանի տնօրէնի 
պաշտօնակատարի տեղեկացմամբ՝ 
դէպքը արձանագրուել է մայիսի 
10-ին, երբ անհասանելի են դարձել 
կայքի շտեմարանները։ Տեղում 
ոստիկանութեան կողմից կազմուել 
է արձանագրութիւն։ 
«Հնարաւոր է, որ սերվերներում 
էլ պահպանուած լինի, որովհետեւ 
արտաքին զննումից դատելով 
սերվերներն էլ անյուսալի վիճակում 
չեն։ Որոշ սարքեր կան, որ վնասուել են, 
բայց բարեբախտաբար սերվերային 
սարքեր չեն։ Սերվերային սարքերը, 
արտաքինից դատելով, ծխեցուած 
վիճակում են։ Կրկնում եմ՝ առանձին 
կրիչներով տուեալներու շտեմարանը 
պահպանուած է։ Մենք մտածում 
ենք աւելի անվտանգ սերվերներում 
այդ ամեն ինչը պահպանելու 
մասին։ Այդ ուղղութեամբ քայլեր 
ենք ձեռնարկում։ Դեռ չենք կարող 
ասել, թէ պիտանելիութիւնն ինչքան 
է, դա պարզ կը լինի յետագայում»,- 
մանրամասնեց մեր զրուցակիցը։ 
Ի դէպ նշենք, որ մեզ հետ 
զրոյցից յետոյ Հրաչեայ 
Սարիբեկեանը մամուլի ասուլիս 
էր հրաւիրել ու պարզաբանումներ 
ներկայացրել կատարուածի 

մասին։ «Արտակարգ դրութեան 
պայմաններում սերվերները մեր 
պատասխանատուների կողմից 
կառավարուել են հեռավար կերպով։ 
Մենք ունէինք համապատասխան 
սարքաւորումներ, որոնք  
ապահովագրում էին սերվերները 
հոսանքի տատանումից։ 
Կորուստների չափի մասին որեւէ 
պաշտօնական տեղեկատուութիւն 
չենք կարող տրամադրել։ Դա 
կլինի համապատասխան 
փորձաքննութիւնից յետոյ»,- 
յայտարարել է Սարիբեկեանը։ 
Հայաստանի ազգային 
գրադարանի նախկին տնօրէն 
Տիգրան Զարգարեանը մեզ հետ 
զրոյցում մտահոգութիւն յայտնեց, 
որ մինչեւ լրատուամիջոցներում 
յօդուածներ չհրապարակուեցին, 
գրադարանում առաջացած խնդրի 
մասին ղեկավարութիւնը չխօսեց։ 
«Հիմա էլ ասում են՝ դռները փակ է, 
իրաւունք չկայ մտնելու ու իրական 
պատկերը տեսնելու։ Ես ամեն 
դէպքում մեծ յոյս ունեմ, որ իրենք 
արխիւներ անելուց են եղել։ Դա 
էլ յետագան ցոյց կը տայ։ Իրենք 
ստիպուած երեկոյեան ինչ-որ բան 
գրեցին, որ մի անհանգստացէք, 
արխիւները պահպանուած է։ Դա 
արուեց աղմուկը նուազեցնելու 
նպատակով»,- ասաց Տիգրան 
Զարգարեանը։ 
 
Գրադարանի նախկին տնօրէնի 
խօսքով՝ տեղի ունեցածը 
ղեկավարների աշխատանքի 
թերացման հետեւանքն է։ «Թէ բա 
այդ հրդեհը հո երկնքից չընկաւ։ 
Իրենք ինչո՞վ են զբաղուել։ Իհարկէ, 
իրենց մեղքն է, բա ու՞մ մեղքն է։ 
Այնտեղ հրդեհ է եղել, վառուել է։ 
Թող ԱԻՆ-ը մտնի ստուգի, բայց 
իրենք պէտք է տիրութիւն անեն 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Եւրոմիութիւնը հետեւողականօ-
րէն իր աջակցութիւնը կը յայտնէ 
ցեղասպանութիւնը կանխելու 
ձեռնարկներուն եւ կ՛ոգեկոչէ այն 
ժողովուրդներու զոհերու յիշա-
տակը, որոնք այս ճակատագրին 
արժանացած են: Այս մասին Մայիս 
14-ին յայտարարած է Հայաստանի 
մէջ Եւրոմիութեան պատուիրակու-

թեան ղեկավար Անտրէա Վիքթորին:
«Անցեալը պէտք չէ մոռացուի, 
քանի որ արժանապատիւ ապագայ 
հնարաւոր է միայն անցեալի «մութ 
կողմերը» ընդունելու պարագային:
Ամէն տարի Ապրիլին մենք կը 
միանանք ձեռնարկներուն` ի յիշա-
տակ հայերու դէմ իրականա-
ցուած ոճրագործութեան զոհերուն: 

Անհրաժեշտ է բացառել այն դէպքե-
րը, որոնք տեղի ունեցած են Օսմա-
նեան կայսրութեան մէջ աւելի քան 
մէկ դար առաջ: Հայ ժողովուրդի դէմ 
կատարուած յանցագործութիւննե-
րը պէտք չէ մոռցուին»,- «Նիուզ»-ի 
փոխանցմամբ՝ ըսած է ան:
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Պատմամշակութային Արձագանգ

«Քորոնա» Ժահրի Հետքերով

Լճաշէն Հնաւայրի Բերդկունք Ամրոցի Տարածքը Արգելոցի Պիտի Վերածուի

Հնդկաստանէն Կարեւոր Օժանդակութիւն

Հրանդ Տինքը Սպաննած Օկիւն Սամասթը 9 Ամիսէն Կրնայ Ազատ Արձակուիլ

ՀՀ ԿԳՄՄ Նախարարութեան 
Պահպանութեան Ծառայութիւն 
ՊՈԱԿ նախաձեռնութեամբ կ՝իրա-
կանացուին աշխատանքններ՝ 
Գեղարքունիքի մարզի Լճաշէն հնա-
ւայրի Բերդկունք ամրոցի տարածքը 
արգելոցի վերածելու, ինչպէս նաեւ 
ամրոցի ամրակայման եւ նորոգման 
հնարաւորութեան գնահատման 
ուղղութեամբ։
ՊՈԱԿ-ի մասնագէտներուն կողմէ 
քննարկումններ կ՝ընթանան յու-
շարձանը ներառող տարածքին 
բարեկարգման աշխատանքներ 
ծաւալելու ընթացակարգին եւ 
հեռանկարներուն մասին։
«Հարկ կը համարենք մեր քաղա-
քացիներուն յիշեցնել, որ յու-
շարձաններ ներառող տարածքնե-
րուն մէջ շինարարական, գիւղատնտե-

նի կառավարութեան կողմէ տրա-
մադրուած դեղամիջոցներու 
խմբաքանակը հասաւ Հայաստան։
Մինչ այդ, Հայաստանի Արտաքին 
գործոց նախարարութենէն ներս 
նոյն կապակցութեամբ տեղի 
ունեցաւ հանդիպում մը, որու 
ընթացքին խորհրդանշական 
յանձնման-ընդունման կարգ մըն 
ալ իրականացուեցաւ։ Այսպէս, 
Հայաստանի Արտաքին գործոց փոխ-
նախարար Աւետ Ադոնց ընդունեց 
Երեւանի մօտ Հնդկաստանի 
դեսպան Քիշան Տան Տէուալը։ 
Պաշտօնական աղբիւրներու 
հաղորդումներով, զրուցակիցնե-
րը գոհունակութիւն յայտնեցին 
երկկողմանի բարեկամական 
յարաբերութիւններու բարձր 
մակարդակին կապակցութեամբ։ 
Այս ամբողջին մէջ առանձնապէս 
կարեւորուեցաւ համաճարակի 
շրջանին ծաւալուած սերտ համա-
գործակցութիւնը։ Անդրադարձ 

սական եւ այլ կարգի աշխա-
տանքներու համար հողի յատկա-
ցումները, կառուցապատման, 
ճարտարա-փոխադրամիջոցային 
հաղորդակցութեան ուղիներու 
նախագտծերը սահմանուած 
կարգով պէտք է համաձայնեցուին 
լիազօրուած մարմնին հետ:
Յուշարձաններուն կամ անոնց 
պահպանական գօտիներուն վնաս 
պատճառած իրաւաբանական եւ 
ֆիզիքական անձեր պարտաւոր են 
վերականգնելու անոնց նախկին 
վիճակը, իսկ վերականգնելու 
անհնարինութեան պարագային՝ 
հատուցել պատճառած վնասները` 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
օրէնսդրութեամբ սահմանուած 
կարգով»,- նշուած է ՊՈԱԿ-ի 
Facebook-ի էջին վրայ: 

կատարուեցաւ նաեւ այն քայլերուն, 
որոնք կ՚առնուին՝ երկու երկիրներու 
քաղաքացիներու իրենց հայրենի-
քը վերադարձը կազմակերպելու 
նպատակով։
Դեսպան Տէուալ փոխանցեց 
Հնդկաստանի կառավարութեան 
կողմէ Հայաստանին տրամադրուած 
եւ համաճարակի առկայ պայ-
մաններուն ներքեւ ներկայիս 
աշխարհի վրայ մեծ պահանջարկ 
ունեցող հիտրոքսիքոլորիքի դեղա-
միջոցի խմբաքանակը՝ նախա-
տեսուած շուրջ 5 հազար վարա-
կեալներու բուժման համար։
Զրոյցի տեւողութեան շօշափուեցան 
զանազան ոլորտներէ ներս համա-
գործակցութեան հեռանկարնե-րը։ 
Կողմերը անդրադարձան նաեւ 
տարածքաշրջանային խնդիրնե-
րու՝ ընդգծելով իրարու տեսա-
կէտէ կարեւոր հարցերու մէջ 
ներկայ փոխադարձ ըմբռնումն ու 
աջակցութիւնը։

մէջ, Հնդկաստանի կառավարութիւնը 
վերջին շրջանին հետեւողական 
ձեւով օժանդակութիւն կը կատա-
րէ Հայաստանին։ «Արմէնփրէս»ի 
հաղորդումներով, երէկ, Հնդկաստա-

Քորոնաժահրի համաճարակի դէմ 
պայքարի մթնոլորտին մէջ Հայաստան 
կը շարունակէ իր միջազգային 
գործընկերներու զօրակցութեան 
առարկայ դառնալ։ Այս ամբողջին 

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Պոլսոյ մէջ 2007-ի Յունուար 19-ին 
«Ակօս» թերթի հիմնադիր եւ նախկին 
խմբագիր Հրանդ Տինքը սպաննած 
Օկիւն Սամասթը 9 ամիսէն կրնայ 
ազատութեան մէջ յայտնուիլ, այս 
մասին  կը յայտնէ Ermenihaber-ը:
Սամասթ Տինքի սպանութեան 
եւ ապօրինի զէնք կրելու ու 
օգտագործելու համար դատա-

պարտուած էր 22 տարի 10 ամսուան 
ազատազրկման: Սակայն, յանցա-
գործութեան կատարման պահուն 
եղած է անչափահաս, որուն պատճա-
ռով սահմանուած է 15 տարի 2 ամիս 
ազատազրկում:
Սամասթ բանտարկուած է արդէն 
13 տարի ու 5 ամիս: Սակայն 
պայմանական վաղաժամկէտ 

ազատման իրաւունքով կը 
նախատեսուի, որ զայն ազատ 
կ’արձակեն 9 ամիսէն:
Հրանդ Տինք սպաննուած է 2007-
ի Յունուար 19-ին` Պոլսոյ Շիշլի 
թաղամասին մէջ գտնուող «Ակօս» 
թերթի խմբագրատան առջեւ` 
16-ամեայ թուրք ազգայնական Օկիւն 
Սամասթի կրակոցէն:



Þ³µ³Ã / 16.05.2020  06

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Կը Հասնի՞նք Դարավերջ Կամ Ինչպէ՞ս Պիտի Հասնինք 
Դարավերջ Եւ Անկէ Անդին

Ոչ յոռետեսութիւն, ոչ լաւատեսութիւն, ոչ միամտութիւն: Նախ մտածելու 
առաքինութիւն, հռոմէացիներու virtusը, հոգեկան քաջութիւն: Հայելիին 
մէջ նայելու պէս:

Մեկուսացումը եթէ հոգեընկճում չծնի, կը ծնի իմաստութեան յածումներ:
Դրամի միջազգային կայսրութեան եւ արհեստագիտական բազմազանութեան 
ցանցին մէջ բռնուած, իմաստնանալու անցքերը կը խցուին: Պարտադրուած 
մեկուսացումը, ինչպէս այսօր, շատերու մօտ կը յառաջացնէ դատումներ եւ 
հարցադրումներ ընելու, վաղուան մասին մտածելու փորձութիւններ: Այս 
բարիքն է պսակաձեւ ժահրին, կորոնավիրուսին:
Մարդը միշտ ընթացած է հարցումներով, անոնց պատասխանները եղած 
են յառաջդիմութեան, դժուարութիւններու յաղթահարման, պարզ կամ 
բարդ խնդիրներու լուծման շարժիչ: Հարցականներ. մոլորակին վրայ 
մեր ներկայութիւնը խնդիր է, մարդկութիւնը տեւաբար հարցապնդած է 
բնութիւնը եւ շրջապատը, լուծումներ եւ պատասխաններ ծնունդ տուած 
են նոր հարցումներու: Այս եղած է գիտութեան ուղին: Նաեւ՝ լայն առումով 
բարոյականի ուղին, այսինքն մարդոց յարաբերութիւններու, զորս կը կոչենք 
ընկերային կեանք, կազմակերպութիւն, ընտանիքէն մինչեւ պետութիւններ, 
կրօններ:
Խորագրի հարցումը կը վերաբերի մարդուն ընդհանրապէս, մարդոց: Աշխարհը 
ահուդողի մատնած պսակաձեւ ժահրը անհատը եւ ղեկավարութիւնները 
պիտի մղէ՞ մտածելու, նաեւ երբ ան յաղթահարուած ըլլայ: Հասարակ տեղիք 
դարձած է կրկնել, որ համավարակէն առաջուան եւ վերջի ժամանակները 
տարբեր պիտի ըլլա՞ն: Քաղաքական գործիչներ եւ մտաւորականներ այս 
հարցումը կը կրկնեն: Պիտի հասկնա՞նք, որ քաղաքակրթութիւնը եւ անոր 
հունով եկած կարեւոր եւ մանաւանդ անկարեւոր նուաճումները խախտած 
են բնութեան կարգը:
Ամենէն պարզ թուացող եւ տեսանելի հարցը մոլորակի յարաճուն բնակչու-
թեան յարաճուն սնունդի պահանջի մատակարարումն է: Մոլորակը ըլլալով 
այն ինչ որ է, ի վիճակի պիտի ըլլա՞յ կերակրելու տասը միլիառ մարդ, թերեւս 
տասներկու, տասնըհինգ: Անոր հնարաւորութիւնները անսահման չեն:
Մթնոլորտի ջերմութեան աճի հետեւանքով, հետզհետէ աւելի սուր կերպով 
պիտի կանգնինք ջրային ըմպելի պաշարներու խնդրին դիմաց: Արդէն 
աշխարհի բնակչութեան քառորդը կը տառապի ջուրի պակասէ: Նոյն 
սպառնական խնդիրը կը դրուի նաեւ ուժանիւթի պարագային: Նաւթային 
հարստութիւնները դատապարտուած են սպառելու: Մթնոլորտի յարաճուն 
ապականումը սպառնալիք է: Եթէ ներկայ կշռոյթով շարունակենք արտադրել-
սպառել-ապականել, բնութիւնը եւ մոլորակը անկարող պիտի ըլլան իրենք 
զիրենք մաքրելու: Մեծ գիտնական ըլլալու կարիք չկայ երեւակայելու համար 
հետեւանքները ընդհանրապէս կեանքի համար, ոչ միայն մարդոց:
Դիմակայելու համար նոր ժամանակները, ազգեր, ժողովուրդներ եւ 
ընդհանրապէս մարդկութիւնը, տոկալու եւ տեւելու համար ստիպուած 
պիտի ըլլան, այսօր արդէն ստիպուած են, վերատեսութեան ենթարկելու 
արտադրութեան, սպառման եւ բաշխումի խնդիրները, այսինքն իրաւ 
համակեցութեան նոր արժէքներ պէտք է միջամտեն: Պարզապէս, մարդիկ, 
մեծեր եւ պզտիկներ, պիտի գիտակցին, որ ժամանակները պիտի դիմա-
ւորենք միասնաբար, բոլորով եւ բոլորին համար: Հաւանօրէն բնութեան 
պաշտպանութիւնը քաղաքականութեան գլխաւոր օրակարգը պիտի ըլլայ, 
քանի որ նոյն այդ բնութեամբ կը պայմանաւորի կեանքը, ապրողներու, 
հետեւաբար՝ մարդուն գոյութիւնը:
Տնտեսականի գերիշխանութիւնը եւ անոր պարտադրած կառավարումը չեն 
կրնար նոյն ձեւով շարունակուիլ: Ուրկէ՝ հարցումը.
Մարդկութիւնը ինչպէ՞ս պիտի հասնի դարավերջ:
Այդ ընդհանրապէս մարդկութեան ընթացքին մէջ, ինչպէ՞ս՝ Հայաստան եւ 
Հայութիւն պիտի հասնին դարավերջ:
Հայաստանը երկիր է, աշխարհագրութիւն, ան հայութեամբ կամ առանց 
հայութեան պիտի հասնի դարավերջ: Աւելի պարզ ձեւով, հարցը հետեւեալն է.
ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՀԱՅՈՒԹԻՒՆը ինչպէ՞ս պիտի հասնի դարավերջ:
Այս համայն հայութեան խնդիրն է, եթէ, ներսը եւ դուրսը, մեր ամբոխահաճոյ 
եւ շքեղութիւն խօսքերը իրաւ բովանդակութիւն ունին:
Համայն հայութեան ըմբռնում չզարգացաւ ցարդ, հայաստանակեդրոն 
ըմբռնումի զուգահեռ, զարգացան եւ կը այդպէս ալ կը շարունակուին 
սփիւռքակեդրոններու ըմբռնումներ, թրքական, միջին-արեւելեան, 
ֆրանսական-եւրոպական, ամերիկեան: Իւրաքանչիւրը այս կեդրոններէն 

զարգացուցած է քաղաքական, գաղափարանական տեսութիւն մը, որ, ըստ 
իր ըմբռնումներուն, հետեւաբար հետեւած քաղաքականութեան, պիտի 
առաջնորդէ  հայոց հարցի լուծման, զոր պէտք չէ շփոթել ԺԹ դարուն սկսած 
եւ շարունակուող Հայկական Հարցին հետ:
Այսինքն, ցարդ չունեցանք համապարփակ տեսիլք մը հայութեան լինելութեան 
մասին, (devenir): Ունեցանք ամենէն անհեթեթ եւ անիմաստ սահմանում 
մը, համաշխարհային ազգը, ամբոխավարական արտայայտութիւն մը, 
արդարացնելու համար մեր բազմաբնոյթ լքումները. լեզուի կորուստ, 
հայրենիքի կորուստ, ինքնանպատակ դարձող սփիւռք(ներ): Վերջինի 
ամենադիպուկ եւ բոլորին հաճելի բանաձեւումը տուաւ սիրուած երգիչ մը. 
100 տոկոսով հայ 100 տոկոսով ֆրանսացի… եթէ երկիր եւ քաղաք փոխենք, 
կրնանք ըսել 100 տոկոսով հայ 100 տոկոսով եգիպտացի, 100 տոկոսով հայ 
100 տոկոսով թուրք, 100 տոկոսով հայ 100 տոկոսով քամչաթքացի…
Չափազանցութիւն թող չհամարուի, բայց կը շարունակենք խառն եւ 
հետզհետէ աւելի խառնուող եւ սպառնալիքներու ենթակայ աշխարհին մէջ 
նաւարկել առանց կողմնացոյցի:
Օրին, վերանկախացած Հայաստանի մէջ ծնունդ առին մինչեւ եօթանա-
սուն կուսակցութիւններ: Անհեթեթութիւն՝ որ բոլորովին չէ անհետացած: 
Նոյնը՝ տարտղնուող սփիւռք(ներ)ի պարագային, որ ցարդ չկրցաւ ստեղծել 
միացնող, ինքնութիւն պահելու հետամտող եւ իրաւունքի պաշտպանութեան 
համապարփակ ռազմավարութիւն: Յաճախ կ’ըսենք, զանազան առիթներով, 
ճահճացում, բայց չենք խօսիր խորքային պատճառներու մասին, քանի 
որ հիմնահարցերուն կը մօտենանք անհատապաշտական-փերեզակային 
կամ ժամանակավրէպ հետաքրքրութիւններով, անմիջականը չկարենալով 
զատորոշել հեռանկարայինէ:
Անմիջական մտմտուքները, շահախնդրութիւնները եւ քէները յաղթահարող 
ղեկավարութիւնը, եւ ընդհանրապէս ժողովուրդը, կրնան գալիք սերունդնե-
րուն համար ապագայ կերտել: Ինչպէս ըսած է Ժան Ժորէս, «Պատմութիւնը 
մարդոց կ’ուսուցանէ մեծ գործերու դժուարութիւնը եւ իրականացումներու 
դանդաղութիւնը, բայց կ’արդարացնէ անյաղթ յոյսը»:
Ձախողութիւններու դիմաց կանգնողները, ինքնարդարացման ճապկումնե-
րով, անելի կ’առաջնորդեն իրենք զիրենք եւ իրենց հետեւորդները: Եւ 
կեանքի եւ քաղաքական հրապարակի վրայ կը սկսի ինքնախաբէութեան 
լեզուագարութեան թարանթելլան: Նոյն Ժան Ժոռէսն է որ կ’ըսէ. «Երբ մարդիկ 
չեն կրնար իրողութիւնները փոխել, կը փոխեն բառերը»:
Հայութիւն-Հայաստանը ինչպէ՞ս պիտի հասնի դարավերջ: «Լաւ ապրելու 
իրաւունք»է, «Սալէմի վհուկները» բեմադրելէ, ժողովուրդի մէկ կէսը միւսին 
դէմ կռիւի հանելէ, եւ դեռ նոյն այդ ժողովուրդը կոտորակներու վերածելէ 
անդին նայող տեսիլք պէտք է ունենալ եւ այդ տեսիլքով՝ առաջնորդութիւն:
Ո՞վ, որոնք եւ ինչպէ՞ս պիտի գտնեն մոգական աշխարհայեացքը եւ զայն 
փոխանցեն համայն ազգին, որպէսզի հասնինք դարավերջ եւ անկէ անդին:
Հիմնական պատասխանատուութիւնը միայն ներկան տնտեսել չէ:
Իսկ այսօր մենք ունի՞նք անմիջական ներկայէն անդին նայող ճշմարիտ 
տեսիլք:
Հարցում էր:
Եւ ինչպէս ըսած է մեծ իմաստասէր Կարլ Եասփերզ, «Իմաստասիրութեան 
մէջ հարցումները աւելի էական են քան պատասխանները, եւ իւրաքանչիւր 
պատասխան կը դառնայ նոր հարցում»: Այդպէս է նաեւ ամէն մակարդակի 
ղեկավարումներու պարագային:
Ինչո՞ւ մեր ժողովուրդին հետ պիտի չխօսինք անսեթեւեթ հարցումներու 
շուրջ, գտնելու համար անոնց անսեթեւեթ պատասխանները:
Որպէսզի օր մը մեր մասին չխօսուի որպէս անցեալ:
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ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

ԱՐՄԻՆԷ ՄԵԼԻՔԵԱՆ
(1975)
«Յուշ»

16 2020
ՄԱՅԻՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Հեռո՜ւ, մօտիկ ընկերներին,- աշխարհներին,- 
արեւներին,-
Հրանման հոգիներին:
Բոլո՜ր նրանց, ում որ հոգին վառւում է վառ,-
Բոլո՜ր նրանց հոգիներին արեւավառ,-
Կեանքի՜, մահի՜ այս ամեհի աղջամուղջում՝
Ողջակիզուող հոգիներին- ողջո՜յն, ողջո՜յն:

ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

«Էնն՝ Կանաչ Կտուրներէն»

Քորոնաժահրի համաճարակով պայմա-
նաւորուած այս օրերուն աշխարհի 
բնակչութեան մեծ մասը ենթարկուած է 

մեկուսացման ու զուգահեռաբար փակուած՝ իրենց 
բնակարաններուն մէջ։ Ոմանք սկսած են հեռակայ 
դրութեամբ իրենց աշխատանքը շարունակել, իսկ 
ոմանք գտած են տարբեր ձեւեր՝ իրենց ժամա-
նակը արժեւորելու նպատակով։ Մեր կեանքի 
անբաժան մասը դարձած առցանց հարթակները 
ներկայիս ամենաազդեցիկ միջոցները դարձած են 
մեկուսացման հոգեբանութիւնը մեղմելու համար։ 
Մեկուսացման ապահոված ազատ ժամա-
նակը առիթ ընծայած է մարդոց, իրենց կիսատ 
թողած գործերը լրացնելու, նոյնիսկ ամենաշատ 
փափաքած շարժանկարները, հեռուստաշարերը 
դիտելու…
Մեր տունէն ներս ալ վերջերս «աւանդոյթ» դարձած 
է, մանաւանդ շաբաթավերջերուն, առցանց հար-
թակներու վրայէն դիտել շարժանկարներ կամ 
հեռուստաշարեր։
Անցեալ շաբաթ համացանցի վրայ տեսայ 
հեռուստաշար մը, որ նկարահանուած էր 
«Էննը՝ կանաչ կտուրներէն» հատորի հիման 
վրայ։ Ամիսներ առաջ զարմիկս յանձնարարած 
էր զայն դիտել, բայց ժամանակ չէի ունեցած։ 
Առիթէն օգտուելով, աչքերս պաստառին սեւեռած, 
ուշադրութիւնս կեդրոնացուցած՝ սկսայ դիտել 
զայն։
Հեռուստաշարը կը պատմէ որբ աղջկայ մը մասին, 
որ իր հոգւոյ ջերմութեամբ կը տաքցնէ «սառած» 
գիւղ մը։ Մարիլլա եւ Մեթիու Քաթպըրտները 
միայնակ, միջին տարիքի քոյր ու եղբայր են, 
որոնք կ՚ապրին Էվոնլի գիւղի Արքայազն Էտուըրտ 
կղզիի «Կանաչ կտուրներ» ագարակին մէջ։ 
Քաթպըրտները կ՚որոշեն որբանոցէն որդեգրել 
տղայ մը, որպէսզի անոնց օգնէ, սակայն 
թիւրիմացութեան պատճառով անոնց կ՚ուղարկեն 
ոչ թէ տղայ, այլ՝ 11 տարեկան երազկոտ աղջնակ 
մը՝ Էնն Շէօրլին։ Քաթպըրտներ նախ կ՚ուզեն 
որբանոցին վերադարձնել Էննը, սակայն աւելի 
վերջ կ՚որոշեն պահել զայն։
Աղջիկը խելացի եւ առոյգ է ու կը փափաքի 
իր շուրջինները ուրախացնել։ Իր անսահման 
երեւակայութիւնը կ՚ոգեշնչէ գիւղին բնակիչնե-
րը, որոնց օգնութեան ձեռք կ՚երկարէ։ Ան շատ 
մարդամօտ է,  բարի ու ազնիւ։ Ունի սորվելու 

անյագ եռանդ։ Շատ կը սիրէ գիրքերը։ Յաճախ 
թուղթին կը «թափէ» իր երեւակայական աշխահը։ 
Կը մտածէ մարդկութեան համար մտահոգիչ 
խնդիրներու մասին։ Կը ջանայ լուծումներ գտնել 
մասնաւորապէս արտայայտուելու ազատութեան 
եւ կանանց իրաւունքներու մասին հարցերու։
Մարիլլան լրջօրէն կը զբաղի աղջկան դաստիա-
րակութեամբ, իսկ Մեթիուն ճնշում կը բանեցնէ 
անոր վրայ։ Էնն կը մեծնայ, բայց կը պահէ իր 
մանկական հոգին։ Էննի եւ Քաթպըրտներու 
շնորհիւ կը վկայենք, թէ ընտանիք մը ունենալու 
համար պայման չէ արենական կապը։ 
Սիրոյ մասին յօրինուած են բազմաթիւ երգեր, 
հեղինակուած են գիրքեր, նկարահանուած են 
անհամար շարժանկարներ կամ հեռուստաշար-
եր… Ըստ իս, «Էնն՝ կանաչ կտուրներէն»ը տարբեր 
տպաւորութիւն մը կը թողու դիտողներուն վրայ՝ 
կարծէք ազնուացնելով անոնց հոգիները։ Սիրով 
հիսուած իւրաքանչիւր դրուագ կը վերացնէ 
չարութեան ու յոռետեսութեան զգացումները եւ 
առաջին իսկ վայրկեանէն մինչեւ վերջին պահը 
ժպիտը չի պակսիր դիտողներու դէմքէն։ 

Գիրքի Մասին
«Էննը կանաչ կտուրներէն» (Anne of Green 
Gables) կամ «Էնն՝ Կանաչ կտուրներ ագարակէն» 
գանատացի գրող Լիւսի Մոտ Մոնթկոմըրիի 1908 
թուականին հեղինակած վէպն է, որ գրուած է 
բոլոր տարիքի ընթերցողներու համար։ Աւելի 
քան 50 միլիոն օրինակ վաճառուած է գիրքէն, որ 
թարգմանուած է առնուազն երեսունվեց լեզունե-
րու։ Գիրքը կը դասաւանդուի բազում երկիրներու 
զանազան կրթական հաստատութիւններէն ներս։
Սոյն հատորը 20-րդ դարու կէսերէն սկսալ 
համարուած է մանկական վէպ։ Հեղինակը 
ոգեշնչուած է փոքրիկ աղջնակի մը նօթագրու-
թիւններէն։ Գիրքը կը պատմէ տասնմէկ տարեկան 
որբուհի՝ Էնն Շէօրլիի կեանքին մասին։ Վէպի 
իրադարձութիւնները տեղի կ՚ունենան 19-րդ 
դարու վերջաւորութեան։
Հետաքրքրական է, որ Մոնթկոմըրին օգտա-
գործած է Էվըլին Նեսպիթի լուսանկարը, զոր 
կտրած էր «Նիւ Եորք Սիթի» ամսագրէն եւ 
փակցուցած՝ իր ննջասենեակի պատին, որպէս 
Էնն Շէօրլիի դէմքի օրինակ։



Þ³µ³Ã / 16.05.2020

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

 08

Սկիզբը Էջ 02

¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
Սիրելի բարեկամ, 
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ  կը թեթեւցնէ 
հայ թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ 
ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու սատարող 
համատեղ մտահոգութիւնն ու հայավայել գործակցութիւնն է: 
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ 
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային 
ժառանգութիւն մը:

Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:

«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն 

Առաջինը կամ թուարկման հերթա-
կանութիւնը հաւանաբար պատեհ չէ 
այստեղ, որովհետեւ, ըստ էութեան, 
զուգահեռ պէտք է տեղի ունենան 
այդ երկուքը. խօսքը արտադրական 
հզօրութիւններու եւ արտահանման 
ենթակառուցուածքներու ձեւա-
ւորման մասին է:
«Ի հարկէ, ասիկա երկարաժամկէտ եւ 
ռազմավարական քննարկման խնդիր 
է: Այս փուլին մեզի համար կարեւոր է, 
որ կարենանք մեր ներքին ռազմական 

կարիքներու պետական պատուէ-
րի ձեւաւորման եւ տեղադրման 
ընթացքին ճիշդ եւ արդիւնա-
ւէտ որոշումներու գալ, որպէսզի 
միեւնոյն ժամանակ լուծենք երկու 
խնդիր. նախ՝ առաջինը խթանենք 
ռազմարդիւնաբերական համալի-
րը, ռազմական արդիւնաբերութեան 
զարգացումը Հայաստանի մէջ եւ միւս 
կողմէն՝ պատշաճ կերպով կարենանք 
ապահովել անվտանգութեան մեր 
ընթացիկ խնդիրները», յայտնեց 
Փաշինեան։

Ռազմարդիւնաբերութիւնը Պէտք Է Մեր Տնտեսութեան 
Քարշակող Ուժերէն Մէկը Ըլլայ. Վարչապետ Փաշինեան

Զոհրապ Մնացականեան Եւ Սերգէյ Լաւրով 
Անդրադարձան Լեռնային Ղարաբաղի 

Հարցի Գործընթացին

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Ռուսական կողմին նախաձեռնու-
թեամբ՝ Հայաստանի արտաքին 
գործոց նախարար Զոհրապ Մնա-
ցականեան, 14 Մայիսին, հեռա-
ձայնային զրոյց մը ունեցաւ Ռուսիոյ 
արտաքին գործոց նախարար Սերգէյ 
Լաւրովի հետ։
Հայաստանի արտաքին գործոց 
նախարարութեան լրատւութեան 
եւ հանրային դիւանագիտութեան 
վարչութենէն  յայտնեցին, որ 
Հայաստանի եւ Ռուսիոյ արտաքին 
գործոց նախարարները քննարկե-
ցին երկկողմանի օրակարգին, 
ինչպէս նաեւ տարածաշրջանա-
յին կառոյցներու՝ ԱՊՀ, ԵԱՏՄ 
եւ ՀԱՊԿ շրջանակներուն մէջ 
փոխգործակցութեան վերաբերող 
հարցեր:
Զոհրապ Մնացականեան եւ Սերգէյ 
Լաւրով անդրադարձան Լեռնա-
յին Ղարաբաղի հարցի լուծման 

գործընթացին: «Քորոնա» ժահրով 
պայմանաւորուած հարցերու 
հասցէագրման պարունակին մէջ, 
արտաքին գործոց նախարար 
Զոհրապ Մնացականեան կարեւոր 
նկատեց հակամարտութեան բոլոր 
կողմերուն անվերապահ յանձնա-
ռութիւնը 21 Ապրիլին Մինսկի 
խումբի համանախագահներուն 
մասնակցութեամբ եւ միջնորդու-
թեամբ ընդունուած հինգկողմանի 
յայտարարութեան դրոյթներուն:


