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Տիապ «Փտածութեան Դէմ Պատերազմ»
Կը Յայտարարէ

397 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներու Թիւը Հասաւ 17064-ի
Հայաստանի մէջ, 15 յունիսին, ժամը 11:00ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա»
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 17
064 դէպք, որոնցմէ 6276 ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան
նախարարութեան Հիւանդութիւններու
վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային
կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում
կը ստանայ 10 409 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 83
600 քննութիւն: Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 397 նոր դէպք եւ 62 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 16 նոր
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 285):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 78, 82, 73, 83, 57, 71, 72, 83 տարեկան տղամարդիկ
եւ 61, 56, 60, 73, 42, 56, 88, 41 տարեկան կանայք։

Վարչապետ Հասսան Տիապ Երկուշաբթի օր «Փտածութեան Դէմ Պատերազմ»
յայտարարեց, երդուելով երբեք չդադրեցնել իր յայտարարած «պատերազմը»
«Փտածութիւնն է, որ երկիրը անկումի առաջնորդեց եւ ան աւելի զօրաւոր
եղած է քան երկիրը ինքը». ըսած է վարչապետը:
«Պատերազմը երկար եւ դժուար է եւ մենք այդ պատճառով պիտի
հալածուինք, որովհետեւ փտած համակարգը պիտի փորձէ միշտ ինքզինք
արդարացնել» եզրակացուց Վարչապետը:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Ռուս Բարձրաստիճան Պատասխանատուներու
Անգարա Տալիք Այցը Յետաձգուեցաւ
Ռուսաստանի արտաքին գործոց եւ պաշտպանութեան նախարարներու այցը
Թուրքիա, որուն մասին մամուլի մէջ բւական աշխոյժ կանխատեսումներ եղած
էին, չէ կայացած: ՌԴ ԱԳՆ-ն յատուկ հաղորդագրութեամբ տեղեկացուցած է,
որ ռուս-թրքական բանակցութիւնները անորոշ ժամանակով յետաձգուած են:
Մեկնաբանները կարծիք յայտնած էին, որ կողմերուն միջեւ քննարկման
առարկայ կրնայ ըլլալ իրավիճակը Լիպիոյ եւ Սուրիոյ մէջ: Տեղեկութիւն
կար, որ ռուս-թրքական բանակցութիւններուն կրնայ միանալ նաեւ Իրանը:
Շար. Էջ 07

Ծառուկեանի Անձեռնմխելիութեան Հարցը
Պիտի Քննարկուի Այսօր
ՀՀ Ազգային ժողովը պիտի
քննարկէ «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութեան ղեկավար, պատգամաւոր Գագիկ
Ծառուկեանը պատգամաւորական անձեռնմխելիութենէն
զրկելու հարցը: «Արմէնփրես»-ի
փոխանցմամբ՝ այս մասին
«Ֆեյսպուք»-ի իր էջին գրած է
խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյեանը:
«Համաձայն «Ազգային ժողովի
կանոնակարգ» սահմանադրական օրէնքի 108-րդ յօդուածի 1-ին մասի՝
տեղեկացնեմ, ՀՀ գլխաւոր դատախազի կողմէ ստացած եմ ՀՀ Ազգային
ժողովի պատգամաւոր Գագիկ Կոլիայի Ծառուկեանի նկատմամբ քրէական
հետապնդում յարուցելուն համաձայնութիւն տալու վերաբերեալ եւ ՀՀ
Ազգային ժողովի պատգամաւոր Գագիկ Կոլիայի Ծառուկեանը ազատութենէն
զրկելուն համաձայնութիւն տալու վերաբերեալ միջնորդագրեր»,- գրած է
Միրզոյեանը:
Հարցերը ընդգրկուած են 16 յունիսին մեկնարկող հերթական նիստերու
օրակարգին։

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը,
պսակաձեւ
նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Շար.
Շար.
Էջ
02
Շար. Էջ
Էջ 02
02
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 8,066,839 (1,034.9/1 միլիոն), մահացած են 437,296 (56.1/1 միլիոն), բուժուած են 4,175,267 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,464, մահացածներ` 32, բուժուած` 875
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 17,064, մահացածներ` 285, բուժուած` 6,276
Շար. Էջ 02
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 82,772 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 2,115
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Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Լիբանանի Մէջ
Հայաստանի Դեսպանը
Լիբանանի մէջ Հայաստանի
Հանրապետութեան դեսպան Պրն.
Վահագն Աթաբէկեան հանդիպում մը ունեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Վեհափառ Հայրապետի
հետ Ս. Աստուածածին Վանքին
մէջ։ Հանդիպման ընթացքին
արծարծուեցան ՀայաստանՍփիւռք
յարաբերութեանց
առնչուած հարցեր։
Նորին Սրբութիւնը նաեւ հեռաձայն մը ստացաւ Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատար
Զարեհ Սինանեանին կողմէ։

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Եկատերինա Կապաշվիլի

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Ծառուկեանի Հարցով Երեքշաբթին Կարեւոր Է. Նայիրա Զոհրապեան
Քաղաքական որոշում կայացուած
է, որ երեքշաբթի գլխաւոր դատախազը մտնէ ԱԺ՝ Գագիկ Ծառուկեանը
պատգամաւորական անձեռնմխելիութենէն զրկելու եւ որպէս մեղադրեալ
ներգրաւելու միջնորդութեամբ։ Այս
մասին Facebook-ի իր էջին գրած է
ԱԺ ԲՀԿ խմբակցութեան պատգամաւոր Նայիրա Զոհրապեանը:
«ՀՀ գլխաւոր դատախազ Արթուր
Դաւթեանը դեռ առիթ ունի չկատարելու քաղաքական պատուէր։

Տնտեսական Աճը 2020-ին Բացասական Պիտի Ըլլայ.
Կեդրոնական Դրամատան Նախագահ
Հայաստանի տնտեսական աճը
2020-ի արդիւնքներով բացասական
պիտի ըլլայ` զգալիօրէն աւելի ցած
նախորդ կանխատեսումներէն: Այդ
մասին յայտարարած է Կեդրոնական
դրամատան նախագահ Մարտին
Գալստեան` Ազգային Ժողովի
ֆինանսավարկային եւ ամավարկի
հարցերու յանձնաժողովի նիստին
անդրադառնալով «Քորոնա» ժահրի
տնտեսական հետեւանքներուն, կը

հաղորդէ «Առաւօտ»-ը:
Ան աւեցուցած է, որ անորոշութեան
պատճառով` պիտի արձանագրուի
նաեւ մասնաւոր սպառման եւ
ներդրումներու կրճատում:
Ըստ Գալստեանի` համավարակէն
աւելի տուժած ոլորտներն են` կացութիւնն ու սնունդը, փոխադրամիջոցները, զբօսաշրջութիւնը, սպասարկման ծառայութիւնները, շինարարութիւնը:

«Իսկ գիւղատնտեսութեան վրայ
ան գրեթէ ազդեցութիւն պիտի
չունենայ»,- նշած է ան:
ԿԴ նախագահը նաեւ յայտնած է, որ
գնաճի տոկոսը, ընդհանուր առմամբ,
ցած է: Գալստեանի խօսքով` որեւէ
զարգացման պարագային կեդրոնական դրամատունը պատրաստ
է ապահովելու գիներու կայունութիւնը Հայաստանի մէջ:

Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքը Սուրբ Սոֆիան Մզկիթի Վերածելու Փաստին
Առիթով Հանդէս Եկած է Յայտարարութեամբ
Պոլսոյ Հայոց պատրիարք, արք.
Մաշալեան, Սուրբ Սոֆիայի հետ
կապուած վերջին զարգացումներուն ծիրէն ներս՝ հանդէս եկած է
յայտարարութեամբ։
Հայ պատրիարքը, իր խօսքին մէջ
կոչ ըրած է՝ Սուրբ Սոֆիան մզկիթի
վերածելու պարագային, հատուած
առանձնաձնել նաեւ քրիստոնեաներուն համար։ Ան շեշտած

է, որ այդպէս թող Սուրբ Սոֆիան
դառնայ դարի եւ մարդկութեան
խաղաղութեան խորհրդանիշը։
«Միթէ՞ այս առաջարկը այդքան
ութոբիսդական է։ Չէ՞ որ մենք նոյն
երկնքի տակ կ՝ընենք մեր աղօթքները։ Սուրբ Սոֆիայի գմբէթն ալ պիտի
կիսենք։ Մեր կրօնները տարբեր են,
սակայն մենք կը հաւատանք նոյն
Շար. Էջ 03
Աստուծոյ։

Եկատերինա Ռեւազ Կապաշվիլի
(16 Յունիս 1851, Գորի, Թիֆլիսի
նահանգ, Ռուսական Կայսրութիւն
— 7 Օգոստոս 1938, Ախալքալաքի (Կասպի շրջան), Վրացական
Խորհրդային Ընկերվարական
Հանրապետութիւն, Խորհրդային Ընկերվարական Հանրապետութիւններու Միութիւն), վրացի
գրող եւ հասարակական գործիչ։
Վրացի առաջին ֆեմինիստներէն ու կանանց իրաւունքներու
համար պայքարողներէն մէկը:
Եկատերինա Կապաշվիլի ծնած
է ազնուականական ընտանիքի
մէջ։ Իշխանական տոհմի ներկայացուցիչ է։
Եկատերինա Կապաշվիլի վրացական քննադատական ռեալիզմի ակնառու ներկայացուցիչներէն է։ Վրացական գրականութեան մէջ առաջիններէն մէկն
է, որ սկսած է ստեղծագործել
փոքր արձակի ժանրի մէջ՝ գրելով
փոքր պատմուածքներ, էսսեներ։
Անոր գրական հայեացքները
ձեւաւորուած են ռուս յեղափոխական ժողովրդապետութիւններու ու 19-րդ դարու
«վաթսունականներու» ազդեցութեամբ։ Անոր ստեղծագործութեան վրայ յատկապէս մեծ ազդեցութիւն ունեցած է Իլեայ Ճաուճաուաձէն:
Մահացած է 1938 թուականին։
Թաղուած է Թիֆլիսի Դիդուբէի
գերեզմանատունը։
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րաբերէնը մեծ բացական էր մեր դպրոցներուն մէջ եւս, ուր միայն
սկզբունքով
գոյութիւն ունէր ան: Այս «սկզբունքով»-ը ըսելու
խաբուսիկ ձեւ մըն է, որ որեւէ իմաստ եւ բովանդակութիւն չունէր:
Դասացուցակին վրայ նշանակուած էր ան՝ ճիշդ է, դասագիրք մըն ալ ունէինք
մեր պայուսակներուն մէջ՝ ա՛յդ ալ ճիշդ է, սակայն այս բոլորին իմաստը
չէինք ըմբռներ: Մեզմէ առաջ այդ իմաստը չէին ըմբռներ իրենք՝ արաբերէնի
ուսուցիչները, որ կրթական նախարարութիւնը կը տրամադրէր: Պետական
պաշտօնեայի սուր հոտառութեամբ անոնք իսկոյն կ’անդրադառնային, որ
կը գտնուէին բոլորովին խոպան դաշտի մը մէջ, ուր գրեթէ ընելիք չէր մնար
իրենց, թող որ շատ ալ դժգոհ ըլլալու տպաւորութիւն չէին ձգեր. ուստի
մեղսակից համաձայնութեամբ մը թոյլ կու տային, որ ուզածնիս ընենք, իրենք
ալ իրենց կարգին զբաղումի ու ժամանցի միջոցներ կը գտնէին. արաբերէնի
ուսուցչուհի մը ունէի, օրինակ, որ դասարանին մէջ կանաչ լուբիա, անանուխ
կամ ազատքեղ կը մաքրէր:
Եւ այսպէս տարիները հեզասահ կ’անցնէին, մեր արաբերէնի ուսուցիչներէն
ոմանք հայերէն ալ կը սորվէին, հայ աղջիկ առնող ալ եղաւ, մինչ մեր
«արաբագիտութիւնը» յաւիտենական տեղքայլի մէջ կը մնար:
Ոչ ոք դժգոհ էր այս կացութենէն:
Եւ ինչո՞ւ դժգոհիլ, ի՞նչ կար որ. գրեթէ բոլորս ալ մէկ-երկու տարիէն ուսումը
պիտի ձգէինք ու մտնէինք շրջակայ արհեստանոցներէն մէկը, ուր մեզմէ
շատեր արդէն բաւական ելեւմուտք ունեցեր ու կօշիկ մաշեցուցեր էին եւ
ուր իշխող լեզուն հայերէնն էր կամ թրքերէնը, աւելի յաճախ այս վերջինը:
Կային ուրիշ, աւելի «հիմնաւոր» պատճառաբանութիւններ եւս՝ ոմանք լսովի,
ուրիշներ տեսովի.
–Ասի մեր երկիրը չէ, ի՞նչ պիտի ընենք իրենց լեզուն...
–Արդէն արաբերէնը կարեւոր լեզու մը չէ...
–Արաբները իրենք ալ արաբերէն չեն սորվիր...
–Մենք Հայաստան պիտի երթանք, հոն արաբերէնը չ’անցնիր...
* * *
Բայց մեր չար բախտէն այդ տարի արաբերէնի նոր ուսուցիչը յայտարարեց,
որ ամէն աշակերտ պարտի գրական արաբերէնով պատմութիւն մը սորվիլ
ու պատմել ընկերներուն՝ ի՛ր ներկայութեան: Այս պահանջը լախտի այնպիսի
հարուած մըն էր, որուն ազդեցութիւնը ամէնէն աւելի զգացողներէն մէկն ալ
ե՛ս էի. ինչպէ՞ս կարելի էր չգիտցած լեզուովդ գոց սորվիլ ամբողջ էջ մը, թերեւս
երկու էջ: Գրաբար սորվիլը աւելի դիւրին էր: Տակաւին կար զաւեշտական
մասը. մե՛նք պիտի ընտրէինք պատմութեան նիւթը:
Երկար տատամսումներէ, մտմտուքներէ ու չկամութենէ ետք վերջապէս
գտայ գրութիւն մը, որ երկու կատուներու պատմութիւնը ըլլալու էր, քանի
խորագիրին վերեւ կը գտնուէին երկու կատուներ: Իսկ այդ խորագիր
ըսուածն էր՝ «Ալ ղարղազան ուալ ղարղազուն». մինչեւ հիմա ալ չեմ կրցած
լուսաբանուիլ, թէ ի՛նչ կը նշանակեն այս երկու բառերը՝ անո՞ւն են, ածակա՞ն
են, մակդի՞ր են, ինչենի՞ են, ինչացո՞ւ են՝ գնա՛-հասկցի՛ր...
Եւ այնուհետեւ ինծի համար սկսաւ սպիտակ գիշերներու, ծով համբերութեան, տանջանքի, յուսահատութեան, անդուլ ու անմիտ կրկնութիւններու
անվերջանալի շարք մը, ուր պէտք է քայլ առ քայլ նուաճէի գողգոթաս,
որ սկիզբը բոլորովին անհասանելի կը թուէր, բայց ահա ժամանակին
հետ կամաց-կամաց յաղթահարուեցաւ: Մինչեւ որ օր մըն ալ նկատեցի,

որ կրնամ անսայթաք արտասանել մօտաւորապէս 35-40 տողանի այդ
անիծեալ հատուածը: Ու սպասեցի՝ հոգէառ հրեշտակի փողին սպասողի
համակերպութեամբ, մինչեւ որ հասաւ կարգս:
–Պատմութիւն սորվա՞ծ ես,– օր մըն ալ հարցուց ուսուցիչս...
–Այո՜,– պատասխանեցի ինքնավստահ ու շէնշող շեշտով մը, եւ առաջ
անցնելով սկսայ...«Ալ ղարղազա՜ն ուալ ղարղազո՜ւն»:
Տպաւորութիւնը...շշմեցուցիչ էր:
Ոչ ոք ականջին կը հաւատար՝ ո՛չ ուսուցիչը, ո՛չ ընկերներս, ո՛չ ալ մանաւանդ
ե՛ս, որ թեւեր առած կը սաւառնէի գրական արաբերէնի վերամբարձ ու
դարձդարձիկ ոլորտներուն մէջ: Ձայնիս կ’ընկերանային ձեռքի շարժումներս՝
ա՛լ չեմ գիտեր ինչ ներդաշնակութեամբ...եւ ինչպէս կ’ըսեն՝ կը գերազանցէի՜
ինքզինքս:
–Աֆե՜յք,– «ապրի՛ս» կրցաւ արտասանել ուսուցիչս՝ դժուար սթափելով
կրած տպաւորութենէն ու աւելցուց,– «աշրա ալա աշրա»,– այսինքն՝ «տասը
տասի վրայ»:
Իսկ երբ կը պատրաստուէի յաղթական տեղս երթալ՝ աւելցուց.
–Յուսամ յաջորդն ալ այսպէս լաւ կը պատրաստես...
Յաջո՞րդ...ճի՛շդ ահա հո՛ս էր որ տառացիօրէն փլայ ես իմ վրաս:
Ուրեմն յաջո՞րդ մըն ալ պիտի ըլլար...
Օ՜, ո՜չ, անկարելի՜ է, այդքան անարդարութիւն չի կրնար պատահիլ:
Եւ չպատահեցաւ: Նոյն պահուն իսկ որոշեր էի, թէ ի՛նչ պիտի ընեմ:
Երկու ամիս սահած էր այն օրէն, երբ ուսուցիչս դա՛րձեալ կանչեց զիս:
Եւ ես ամենայն հանդարտութեամբ ու ինքնավստահութեամբ սկսայ
պատմել...«Ալ ղարղազա՜ն ուալ ղարղազո՜ւն»:
Ընկերներս անտարբեր մտիկ կ’ընէին, իսկ ուսուցիչս, որուն մերթ ընթ մերթ,
աչքիս տակէն կը յառէի գողունի նայուածքս, կը շփէր ճակատը, յօնքերը կը
պռստէր, դիմագծերը կը ճմռթքէր, բան մը յիշելու զուր փորձեր կը կատարէր՝
առանց յաջողելու, բայց եւ այնպէս առանց ձեռնթափ ըլլալու, մինչեւ որ
աւարտեցի հատուածը:
–Այս պատմութիւնը տեղ մը կարդացած եմ,– ըսաւ, բայց չեմ յիշեր՝ ո՛ւր:
Գլուխը օրօրեց, վերջին փորձ մըն ալ ըրաւ յիշելու, ապա աւելցուց «աֆեյք»
մը, որ շատ սրտովը ըլլալ չէր թուեր, յայտնեց նիշս ալ՝ «ութ տասի վրայ»,
նշանակեց յուշատետրին մէջ, նշանակում մը...որ բաւական երկար տեւեց:
Տարեշրջանը կը մօտենար իր աւարտին, կը յուսայի, որ մէյ մըն ալ պատմելու
պարտաւորութիւն պիտի չներկայանայ այլեւս: Բայց հաշիւներս սխալ դուրս
եկան, մինչեւ որ օր մըն ալ վերստին կանչուեցայ ահեղ դատաստանին
հաշիւ տալու:
Մտահոգ էի,– իսկ ուսուցիչին դէմքին վրայ կը նշմարուէր կասկածելի ու
դաւադիր խաղաղութիւն մը,– չէի յաջողեր սկսիլ, կը տնտնայի, կը վարանէի,
բայց պէտք էր սկսիլ ու հանդիսաւորապէս սկսայ, եւ մինչ ան նայուածքը
կ’ուղղէր յուշատետրին, ես գերագոյն ճիգով մը պարզեցի առագաստներս եւ՝
–«Ալ ղարղազա՜ն...»,– սակայն չհասցուցի շարունակել, երբ խօսքս խլելով՝
–«ուալ ղարղազո՜ւն»,– աւարտեց փոխարէնս՝ ճիշդ իմ շեշտովս ու կշռոյթովս:
Եւ խլացուցիչ աղմուկով մը իջաւ վարագոյրը:
*

*

*

Այնուհետեւ երբեմնի 10-ին առջեւի մէկը ջնջուեցաւ տետրակէն:
Սակայն այսքանով չփակուեցաւ հարցը: Զիս տարաւ տնօրէնին, որ Անդրանիկ Ծառուկեանն էր եւ որուն արաբերէնը իմինէն աւելի փայլուն չէր.
ուստի կանչուեցաւ թարգման մը: Եւ ահա ուսուցիչը մանրամասն պատմեց
եղելութիւնը:
Ես նկատեցի այն շատ նուրբ քմծիծաղը, որ գծագրուեցաւ Ծառուկեանի
դէմքին վրայ եւ որուն ծանօթ էի մեր ամէնօրեայ շփումներուն բերումով,
երբ վերահասու դարձաւ պատմութեան աւարտին...
– Շատ լաւ, ես հարկը կը տնօրինեմ,– հանգստացուց եւ արձակեց մեզ:
Եւ այնուհետեւ չեմ յիշեր, թէ որեւէ «տնօրինումի» առարկայ դառնայի:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքը Սուրբ Սոֆիան Մզկիթի
Վերածելու Փաստին Առիթով Հանդէս Եկած է
Յայտարարութեամբ
Սկիզբը Էջ 02
Աշխարհի փրկութիւնը խաչի եւ մահիկի դաշինքն է»,- ըսած է Մաշալեան։
Նշենք, որ Թուրքիոյ նախագահը յայտարարած էր, որ հրահանգած է մշակել
տարբերակներ Սուրբ Սոֆիան մզկիթի վերածելու համար։
Յիշեցնենք, որ Բիւզանդիոյ Կոստանդին կայսրին կողմէ հիմնադրուած եւ
ուղղափառներու ամենայայտնի տաճարի համբաւը կրող Սուրբ Սոֆիան
Կոստանդնուպոլսոյ գրաւումէն ետք՝ 16-րդ դարուն վերածուած էր մզկիթի, իսկ
արդէն Թուրքիոյ հանրապետութեան հիմնադրումէն ետք՝ 1934 թուականին
անիկա վերածուած է թանգարանի։
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Նոր Հրատարակութիւն

«33 Հատընտիր Երկասիրութիւնք»
Դոկտ. Զաւէն Ա. Քհնյ. Արզումանեան
Պըրպենք, 2019

Ամերիկայի Հայոց Արեւմտեան Թեմի
հրատարակչութենէն լոյս տեսաւ
երկլեզու ծաւալուն հատոր մը, 345 էջ,
հեղինակութեամբ Տ. Զաւէն Ա. Քհնյ
Արզումանեանի, ուր ընդգրկուած են
33 այժմէական նիւթեր բովանդակող
ուսումնասիրութիւններ։
Գիրքը կը բացուի Առաջնորդ
Սրբազան Գերաշնորհ Տ. Յովնան
Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի գնահատագիրով, ուր կ՛ըսուի թէ «Ձեր
այս հրատարակութիւնը անտարակոյս սերունդներու հոգին ու միտքը
պիտի լուսաւորէ, որպէսզի իրենց մէջ
ամրագրեն ճշմարտութիւններ, որոնք
պիտի դառնան երաշխիքը առաւել
պայծառ արշալոյսներու»։
Հատորը երեք բաժիններով կը
զատորոշէ կատարուած աշխատանքը - Նուիրապետական, Ծիսական, Պատմագիտական - փոխն ի
փոխ անգլերէն եւ հայերէն լեզու-

ներով եւ լուսանկարներով, ընդամէնը 66 գրութիւններ, ոմանք
կարդացուած իբրեւ բանախօսութիւններ, եւ ուրիշներ որպէս
գրախօսականներ։ Առաջին բաժնին
մէջ նուիրապետական բարձրաստիճան ութ ժամանակակից հոգեւորականներու դրուատիքը կ՛ընծայուի պատմական խորքով, գլխաւորութեամբ Հռոմի ներկայ Քահանայապետ Ֆրանսիսկոս Պապին՝
իր Հայաստան եւ Մայր Աթոռ
այցելութեան առիթով։
Երկրորդ մասին մէջ հայ եկեղեցւոյ
պաշտամունքին յատուկ երեւոյթներն ու անոնց նկատմամբ հայեցակէտեր կը պարզաբանուին,
պատմագիտական եւ աստուածաբանական տուեալներով, յատկապէս պաշտամունքի լեզուի գործա
ծութիւնը եւ Պատարագի անաղարտ
եւ գրաբար մատուցումը։ Մասնաւոր

գրութեամբ մը Հայ Եկեղեցւոյ շարականներուն բովանդակութիւնը եւ
անոնց հեղինակներուն հազարամեայ պատմական ընթացքը ճշդուած
է։
Երրորդ բաժինը պատմագիտական նիւթեր կը շօշափէ ուր
քննուած են յարանուանական
մօտեցումներ եւ Մայր Աթոռի
դիրքը անոնց նկատմամբ։ Հնագոյն
նիւթը Համշէնի գաղթավայրին կը
վերաբերի զոր մեզի կը հաղորդէ
Արաբաց արշաւանքի 8-րդ դարու
ժամանակակից հայ պատմիչ`
Ղեւոնդ Վարդապետ, որու մասին
մերօրեայ գրութիւններ կը վրիպին
գաղթողներու ճշգրիտ թուականն
ու աղբիւրը անգիտանալով։ Նոյն
բանին մէջ արձագանք գտած
են հայոց ցեղասպանութեան
առնչութեամբ արմաշական հայ
հոգեւորականներու մէկ կարեւոր
մասին նահատակութիւնները։
Կարեւոր անդրադարձ մը կայ նաեւ
վերապրող արմաշականներուն
անմնացորդ եւ հերոսական աշխատանքի մասին՝ վերակերտելու յետեղեռնեան Հայ Եկեղեցին սփիւռքի
մէջ։ Հայ Կաթողիկէ պատրիարքու-

թեան, ինչպէս նաեւ Կ. Պոլսոյ
Հայոց Պատրիարքութեան անցեալ
հարիւրամեակին եւ ներկայ օրերու
յատուկ գրութիւններ կը պարզեն
վերջին ժամանակներու անակնկալ
պարագաները։

Կամերային Երաժշտութեան Ազգային Կեդրոնը Պիտի Ներկայացնէ Համերգ`
Նուիրուած Բուժաշխատողի Օրուան
Կամերային երաժշտութեան ազգային կեդրոնը Յունիս 21-ին պիտի
ներկայացնէ առցանց համերգ`
նուիրուած Բուժաշխատողի օրուան:
ԿԵԱԿ բոլոր երաժշտախումբերը`
փոքր կազմերով, իրենց խոնարհումը
պիտի բերեն այս օրերուն բազում
կեանքերու համար պայքար մղող
բուժաշխատողներուն:
Համերգը տեղի պիտի ունենայ
Կոմիտասի անուան կամերային
երաժշտութեան տան պատշգամբը,
ուր պիտի տեղադրուի յատուկ
լուսաւորութիւն: Համերգի ընթացքին
պիտի պահպանուին անվտանգութեան եւ հակահամա-ճարակային
բոլոր կանոնները:
Կեդրոնին տնօրէն Նորայր Նազարեան, որուն նախաձեռնութեամբ
իրականութիւն պիտի դառնայ այս
համերգը, նշած է, որ համերգին
հանդէս պիտի գան Հայաստանի
պետական կամերային նուագա-

խումբը, Հայաստանի պետական
կամերային երգչախումբը, հնագոյն երաժշտութեան «Տաղարան»
համոյթը, «Հովեր» պետական կամերային երգչախումբը եւ Երեւանի
պետական կամերային երգչախումբը:
«Այս քայլով մենք մեր շնորհակալութիւն կը յայտնենք բոլոր բժիշկներուն,
բուժքոյրերուն, շտապօգնութեան
անձնակազմերուն, դեղատուներու
աշխատակիցներուն եւ բոլոր անոնց,
որոնք հոգ կը տանին մեր առաւել
խոցելի բնակչութեան համար:
Շնորհակալութիւն անոնց բոլորին
ամենօրեայ զոհողութիւններու,
նուիրուածութեան ու քաջութեան համար: Շնորհակալութիւն
փրկուած կեանքներու համար»,«Արմռատիօ»-ի փոխանցմամբ՝ ըսած
է ան։
Կամերային երաժշտութեան ազգային
Համերգին պիտի ներկայացուին հայ

եւ արտասահմանեան երգահաններու ստեղծագործութիւններ: Ան
հասանելի պիտի ըլլայ Յունիս
21-ին, ժամը 21:00 Կամերային
երաժշտութեան ազգային կեդրոնի
պաշտօնական ֆէյսպուքեան էջին
վրայ:

Տիգրան Պետրոսեանի Անուան Առցանց Մրցաշարք
Հայաստանի ճատրակի դաշնակցութիւնը յառաջիկայ 17 յունիսին
Երեւանի ժամով 13.00-ին, «lichess.
org» կայքին վրայ կը կազմակերպէ
Տիգրան Պետրոսեանի ծննդեան
նուիրուած առցանց մրցաշարք մը:
Այդ մրցաշարքին կրնան իրենց

մասնակցութիւնը բերել 18 տարեկանէն վար բոլոր ճատրակ խաղացողները, անոնք վարկանշային
կէտեր ունենան կամ ոչ:
Տիտղոսակիրը պիտի պարգեւատրուի «Տիգրան Պետրոսեան»
ոսկէ մետայլով, իսկ երկրորդ եւ

երրորդ դիրքերը գրաւողները,
յաջորդաբար՝ արծաթէ եւ պրոնզէ
մետայլներով:
Տարբեր տեսակի մրցանակներ պիտի
ստանան նաեւ 4-րդ եւ 5-րդ դիրքերը
գրաւած խաղացողները:

Յունիս 21-ին Հայաստանի մէջ կը
նշուի Բուժաշխատողի օրը: Առիթը
պաշտօնական եւ ոչ պաշտօնական
օղակներուն հնարաւորութիւն կու
տայ եւս մէկ անգամ արժեւորել
բուժաշխատողի դերն ու նշանակութիւնը հասարակութեան մէջ:

05

ºñ»ùß³µÃÇ / 16.06.2020

Մշակութային Արձագանգ

«Քարմեն» Օփերայի Ներկայացումը
Երեւանի Օփերայի թատրոնի
արուեստագէտները երաժշտասէրներուն հրամցուցին առցանց
հարթակի վրայ «Քարմեն» ներկայացումը։ Այսպէս, «Ալեքսանդր
Սպենդիարեան» օփերայի եւ պալէի
ազգային ակադեմական թատրոնի
արուեստագէտները համացանցի
վրայ հրապարակեցին տեսանիւթ
մը, որու մէջ հանդիսատեսուն
յանձնարարեցին առցանց հարթակի վրայ դիտել ֆրանսացի աշխարհահռչակ յօրինող Ժորժ Պիզէի
«Քարմեն» օփերայի ներկայացումը:
«Արմէնփրէս»ի հաղորդմամբ՝ ներկայացումը օփերայի թատրոնի
«Ֆէյսպուք»ի պաշտօնական էջին
վրայ հեռարձակուեցաւ յունիսի
12-ին:
Տեսանիւթին մէջ «Քարմեն» օփերայի

բեմադրիչ Նաիրէ Ստեփանեանը,
Քարմենի եւ Խոսէի դերակատարներ՝
Կարինէ Բաբաջանեանն ու Լիպարիտ Աւետիսեանը կը նշեն, որ այս
օրերուն բոլորը կը փորձեն յարմարիլ
կեանքի նոր կանոններուն եւ իրենք
վստահ են, որ հասարակութիւնը
նոյնպէս կարօտցած է թատրոնը,
եւ, քանի որ չեն կրնար բոլորը հրաւիրել թատրոն, առցանց հարթակի շնորհիւ թատրոնը կը բերեն
երաժշտասէրներու տուն:
«Քարմեն» օփերան առաջին
անգամ բեմադրուած է 1875
թուականի մարտի 3-ին Փարիզի
«Օփերա Քոմիք» թատրոնին մէջ:
Օփերան սկզբնական շրջանին սուր
քննադատութեան ենթարկուած է,
սակայն 1875 թուականի հոկտեմբերին բեմադրուած է Վիեննայի

Մշակոյթի Տան Վերանորոգում
Երեւանի «Ալեքսանդր Սպենդիարեան» օփերայի եւ պալէի ազգային ակադեմական թատրոնի
հանգուցեալ պալէի արուեստագէտ
Վահագն Մարգարեանի անունը

կրող մշակութային օճախը, որ կը
գտնուի Ապագայ համայնքին մէջ,
կը վերանորոգուի եւ նոր շունչ կը
ստանայ:
«Արմէնփրէս»ի
հաղորդմամբ՝
մշակոյթի տան վերանորոգումը
կ՚իրականացուի դրամաշնորհի
ծրագրի շրջանակներէն ներս:
Պետութիւն-համայնք-մասնաւոր
եռակողմ ծրագրի ընդհանուր
պիւտճէն կը կազմէ 14 միլիոն 169.37
հազար դրամ, որմէ Հայաստանի
Հանրապետութեան պետական
պիւտճէէն տրամադրուող դրամաշնորհի չափաբաժինը 35 առ
հարիւր է՝ 4 միլիոն 959.28 հազար

մէջ, որմէ վերջ սկսած է «Քարմեն»ի
համաշխարհային հռչակը: Տակաւին 1880 թուականին Փիոթր
Չայքովսքին կանխատեսած է, որ
Պիզէի «Քարմեն»ը միշտ կրնայ ըլլալ
աշխարհի մէջ ամենահռչակաւոր ու
ամենասիրուած օփերան:

«Քարմեն» օփերան Հայաստանի մէջ
առաջին անգամ բեմադրուած է 1924ին Լենինականի (ներկայիս՝ Կիւմրի)
օփերա-օփերեթային թատրոնին մէջ,
իսկ Երեւանի օփերայի եւ պալէի
թատրոնին մէջ՝ 1934-ին։

դրամ, համայնքի մասնակցութիւնը՝
45 առ հարիւր՝ 6 միլիոն 376.22
հազար դրամ եւ մասնաւորի կողմէ
ներդրումը՝ 20 առ հարիւր՝ շուրջ 2
միլիոն 834 հազար դրամ:
1973 թուականին կառուցուած
մշակոյթի տունը գործած է մինչեւ
90-ական թուականները՝ համայնքին
մէջ աշխոյժ պահելով մշակութային
կեանքը: 90-ականներէն յետոյ
շէնքի տանիքը, յատակն ու գոյքը
ամբողջութեամբ վնասուած են: Իսկ
արդէն 2009-2019 թուականներուն
համայնքային պիւտճէի միջոցներով
մշակոյթի տունը մասնակի վերանորոգուած է՝ ապահովուելով
յետագայ քայքայումներու դէմ:
Սոյն ծրագրի շրջանակին մէջ

կը
նախատեսուի
ստեղծել
բարենպաստ շէնքային պայմաններ
արտադպրոցական խումբերու,
գրադարանի գործունէութեան եւ
համայնքին մէջ մշակութային կեանքի
վերակենդանացման համար: «Իմ
քայլը» հիմնադրամի գանձատրումով
ալ այս տարի կը վերականգնուի
եւ կ՚ամրակայուի Ապագայի մշակոյթի տան նախասրահին մէջ
գտնուող ժողովրդական նկարիչ
Սարգիս Մուրատեանի՝ 1974ին հեղինակած «Սասունցիներ»
որմնանկարը (18x3.70 մեթր), որ ունի
հանրապետական նշանակութեան
նորայայտ յուշարձանի կարգավիճակ:

Քորոնա Ժահրի Հետքերով

Ֆրանսացի Բժիշկները Արդէն Հայաստան Հասած Են
Ֆրանսայէն խումբ մը բժիշկներ՝
յատուկ չուերթով՝ ժամանած են
Հայաստան՝ «քորոնա» ժահրի
դէմ պայքարին մէջ աջակցութիւն
ցոյց տալու ՀՀ առողջապահական
համակարգին: Այս մասին կը
տեղեկանանք Սփիւռքի գլխաւոր

յանձնակատարի գրասենեակի
Facebook-ի էջէն։
Անոնք, ըստ նշուած տեղեկութեան,
այսօր առաւօտ շատ կանուխ արդէն
պիտի գտնուէին «քորոնա» ժահրի
դէմ պայքարի առաջնագիծին վրայ:
«Ասիկա օտարերկրացի բժիշկներու

ներգրաւման առաջին նմանատիպ
նախաձեռնութիւնն է, որ իրականութիւն դարձաւ մեր գրասենեակի,
USAID-ի եւ Առողջապահութեան
նախարարութեան սերտ համագործակցութեամբ: Ֆրանսայի մէջ
համավարակը յաղթած բժիշկներուն մեծ մասը առաջին անգամ է
Հայաստանի մէջ, անոնք վստահ
են, որ պիտի ներդնեն իրենց ողջ
փորձն ու գիտելիքները մարդկային
կեանքեր փրկելու պատասխանատու
առաքելութեան մէջ»,- ըսուած է
հաղորդագրութեան մէջ:
Ֆրանսայի մասնագէտ բուժաշխատողները յառաջիկայ օրերուն
գործունէութիւն պիտի ծաւալեն
«Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ»
բժշկական կեդրոնին, Վնասուածքաբանութեան եւ օրթոպեդիայի

գիտական կեդրոնին եւ «Սուրբ
Աստուածամայր» ԲԿ վարակաբանական մասնաճիւղին մէջ: Օրերս
«քորոնա» ժահրի դէմ պայքարին
մէջ Հայաստանին աջակցելու
պատրաստակամութեան մասին
յայտնած են Լիթվիան, Վրաստանը,
Առողջապահութեան
Համաշխարհային կազմակերպութիւնը։
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Տիաթլովի Լեռնանցքի Պատահարը
ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Տ

իաթլով լեռնանցքի պատահարը անցեալ դարու ամենաառեղծուածային
դէպքերէն մին էր։ Կայ տեղի ունեցածի մասին բազմաթիւ վարկածներ,
որոնցմէ ոչ մէկը ապացուցուած է։
1959 թուականին Ուրալ լերան հիւսիսային լեռնանցքի վրայ անյայտ
հանգամանքներով զոհուած է Ուրալի համալսարանի զբօսաշրջային
ակումբէն ինն հոգինոց արշաւախումբ մը, զոր կը գլխաւորէր Իկոր Տիաթլով։
Դէպքը տակաւին կը գրաւէ հետազօտողներու, լրագրողներու, քաղաքական
գործիչներու հետաքրքրութիւնը։
Ներկայիս կան մեծ բացթողումներով վարկածներ, որոնք կը փորձեն
բացայայտել, թէ ինչ պատահած է արշաւախումբի անդամներուն։ Բայց
անշուշտ կան աւելի պարզ եւ տրամաբանական բացատրութիւններ, որոնք
տրուած են փորձառու լեռնագնացներու եւ զբօսաշրջիկներու կողմէ։
Արշաւախումբի միակ ողջ մնացած անդամն էր Եուրի Եուտինը, որ
յօդացաւի պատճառով յունուարի 28-ին վերադարձած էր Սվերտլովսք
(Եքաթերինպուրկ)։ Թէեւ ան առաջինը եղած է, որ ստուգած է զոհուածներու
անձնական իրերը, նաեւ Սլոպոտինի եւ Տիաթլովի մարմինները, սակայն
աւելի վերջ դէպքի հետաքննութեան որեւէ ձեւով չէ մասնակցած։
Նախատեսուած էր, որ յունուարի 27-ին արշաւի մասնակիցները մեկնարկեն
Իվտել քաղաքէն եւ դահուկներով գրեթէ 350 քիլօմեթր յառաջանալով
բարձրանան Օթորթէն եւ Օյկօ-Չակուր լեռներու գագաթները ու ամենաուշը՝
փետրուարի 14-ին հասնին Վիժայ աւանը, ուրկէ նամակ ուղարկեն բարեյաջող
տեղ հասնելու մասին։
Արշաւի առաջին օրերը անցած են առանց որեւէ դէպքի։ Յունուարի
28-ին, արշաւորդները դահուկներով քալած են Լոզվա գետի երկայնքով եւ
գիշերելու համար կանգ առած են գետի ափին մօտ։ Յունուարի 29-ին անոնք
ճամբայ ելած են Լոզվա գետի ափի կանգառէն դէպի Աուսպիա։ Յունուարի
30-ին խումբը կը շարունակէր քալել Աուսպիայի շուրջ։ Յունուարի 31-ին
խումբը մօտեցած է Քոլատ Սեաքլ լերան, որու լանջէն բարձրանալու փորձ
կատարած է, սակայն ուժեղ քամիի պատճառով ստիպուած է վերադառնալ
Աուսպիայի մօտ ու գիշերել այնտեղ։ Փետրուարի 1-ին, լեռնագնացներու
խումբը կրկին բարձրացած է Քոլատ Սեաքլ լանջի բարձունքներէն մէկուն, ուր
կանգ առած է անանուն լեռնանցքի մօտ (յետագային ստացած է Տիաթլովի
լեռնանցք անուանումը)։ Փետրուարի 12-ին խումբը պէտք է ըլլար երթուղիի
վերջնակէտին՝ Վիժայ գիւղը եւ նամակ ուղարկէր համալսարանի մարզական
ակումբին ու փետրուարի 15-ին վերադառնար Սվերտլովսք։
Ուրալի համալսարանի զբօսաշրջիկներու ակումբի ղեկավար Եուրի Պլինով
կը սկսի մը-տահոգուիլ արշակախումբի մասին։ Համալսարանի մարզական
ակումբի ղեկավար Լեւ Սիմիոնի Կորտոն եւ մարմնամարզի ամպիոնի
ղեկավար Ա. Մ. Վիշնեւսքի քանի մը օր եւս սպասեցին խումբի վերադարձին,
քանի որ աւելի առաջ պատահած էին զբօսաշրջային խումբերու ուշացման
դէպքեր զանազան պատճառներով։ Փետրուարի 16-ին եւ 17-ին անոնք կապ
հաստատեցին Վիժայ գիւղի պատասխանատուներուն հետ՝ հասկնալու
համար, թէ արդեօք խումբը կը վերադառնա՞ր արշաւէն։ Պատասխանը
բացասական էր։
Խումբի մասին որեւէ տեղեկութիւն չստանալով՝ փետրուարի 20-ին կը սկսին
որոնողական աշխատանքները։
Փետրուարի 26-ին լեռնանցքի՝ Քոլատ Սեաքլ լերան գագաթէն 300

մեթր հեռաւորութեան վրայ յայտնաբերուեցաւ արշաւախումբի վրանը՝
անդամներու անձնական իրերով եւ փաստաթուղթերով։ Յաջորդ օրը,
վրանէն բաւական հեռու կէտի մը վրայ յայտնաբերուեցան նախ Տորոշենքոյի
եւ Քրիվոնիշենքոյի, ապա՝ Տիաթլովի ու Քոլմոկորովայի մարմինները։ Մարտ
ամիսին յայտնաբերուեցաւ Ռուստեմ Սլոպոտինի մարմինը։ Միւս չորս
արշաւորդներու մարմինները յայտնաբերուեցան՝ վրանէն մօտաւորապէս
2.5 քիլօմեթր հեռաւորութեան վրայ, մայիսին, երբ ձիւնը սկսած էր հալիլ։
Փետրուարի 26-ին սկսաւ հետաքննութիւնը, որու ընթացքին պարզուեցաւ, թէ
1959 թուականի փետրուարի 2-ի գիշերը, արշաւախումբի ինն անդամները
անյայտ պատճառով հեռացած էին վրանէն՝ առանց հագուստ առնելու դուրս
եկած էին լերան լանջէն։ Սակայն ուղղութենէ շեղելով՝ անոնք յայտնուած
են լեռնանցքի այլ հատուածին վրայ։ Տեսնելով, որ սխալած են, խումբի
անդամները փափաքած են վերադառնալ վրանի մօտ՝ տաք հագուստներ
առնելու համար, սակայն ձիւնակոյտի պատճառով չեն կրցած ընել այդ մէկը։
Քանի մը ժամուայ ընթացքին բոլորը մահացած են։
Դատաբժշկական փորձաքննութեան տուեալներով՝ արշաւախումբի վեց
անդամները մահացած էին թերջերմութենէ (տաքարիւն կենդանիներու
եւ մարդու մարմնի ջերմութեան նուազումը, երբ ջերմատուութեան
գործընթացներ կը գերեզանցեն ջերմարտադրութիւնը)։ Սլոպոտինի մօտ
ուղեղային վնասուածք ստուգուած է, իսկ Տուպինինայի եւ Զոլոթարիովի
մարմիններուն վրայ՝ կոտրուածքներ, որոնք կրնային չբացայայտուած «մեծ
ուժի ներգործութեան» հետեւանք ըլլալ։
Հետաքննութիւնը չյաջողեցաւ գտնել զոհուածներու մահուան ճշգրիտ
պատճառը։ Տեղաբնակ մանսի ժողովուրդի որսորդներու կամ գողերու
յարձակման վարկածը մէկ կողմ դրուեցաւ, քանի որ վրանին մէջ գտնուող
արժէքաւոր իրերը նոյնպէս մնացած էին, իսկ մարմիններու վրայ պայքարի
հետքեր չէին յայտնաբերուած։ Հետաքրքրական է, թէ բոլոր արշաւորդներու
հագուստներու վրայ յայտնաբերուեցան շողարձակութիւն։
1959 թուականի մայիսի 28-ին Սվերտլովսք մարզի դատախազութիւնը որոշեց
դադրեցնել հետաքննութիւնը։ Որոշման մէջ որպէս մահուան պատճառ
նշուած էր «տարերային ուժ, զոր մարդիկ չեն կրցած յաղթահարել»։
Քանի մը հագուստներու վրայ յայտնաբերուած շողարձակման հետքերը,
մանսիներու մասին զրոյցները, գործի գաղտնութեան մասին լուրերը՝
խումբի անդամներու վախճանման մասին բազմաթիւ վարկածներու ու
ենթադրութիւններու պատճառ դարձան։ 1990-ական թուականներուն դէպքը
նախ Ռուսաստանի, ապա ամբողջ աշխարհի մէջ ունեցաւ լայն արձագանգ։
Տիաթլովի խումբի մասին նկարահանուած են մի քանի տասնեակ
վաւերագրական ժապաւէններ եւ այլ շարժանկարներ, հրատարակուած
են քանի մը գիրքեր։ Հեղինակներ Պուիանովի եւ Սլոպցովի վարկածներու
համաձայն, արշաւախումբի անդամներու վախճանման պատճառ դարձած
է ձիւնակոյտը, որու հետեւանքով խումբը ստիպուած է շտապ լքել վրանը։
Գրող Ալեքսէյ Ռաքիթինի կարծիքով՝ արշաւորդները սպաննած են ամերիկեան
գործակալները։ Կան նաեւ այլ վարկածներ. զինատեսակի փորձարկում,
արշաւախումբի անդամներու միջեւ ծագած վիճաբանութիւն եւ այլն։
Ինչ որ պատահած է Տիաթլովի լեռնանցքի վրայ, տակաւին ճշգրտօրէն չէ
բացայայտուած, սակայն վստահաբար երկար ժամանակ մնայ ուշագրաւ ու
առեղծուածային պատահար մը։
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Հրանդ Տինքի Հիմնադրամին Սպառնալիքներ
Ուղարկած 2 Անձի Մինչեւ 26 Տարի
Ազատազրկում Կը Սպառնայ
Հրանդ Տինքի կնոջ՝ Ռաքէլ Տինքին եւ Հրանդ Տինքի անուան հիմնադրամի
իրաւաբանին ուղարկուած սպանութեան սպառնալիքով նամակներու գործով
Պոլսոյ հանրապետական գլխաւոր դատախազութիւնը պաշտօնապէս
հետաքննութիւն սկսած էր։
Դատախազութեան կողմէ իրականացուած քննութեան իբրեւ արդիւնք՝
կազուած է 18 էջէ բաղկացած մեղադրական եզրակացութիւն։
Եզրակացութեան մէջ նշուած է 9 հայցուորի անուն, ինչպէս՝ Հրանդ Տինք
հիմնադրամի ղեկավարներու եւ հիմնադրամի փաստաբան Ֆեթհիյէ Չեթինի
անունը։ Այս մասին կը տեղեկանաnk Ermenihaber.am-էն, որ կը վկայակոչէ
dha.com.tr-ը։
Շար. Էջ 07
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Երգիծական

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Քրիստափոր Գոլոմպոսը Ամուսնացած Չէր.
Ինչո՞ւ...

Ե

թէ Քրիստափոր Գոլոմպոսը ամուսնացած
լինէր, թերեւս երբեք չյայտնաբերէր Ամերիկա
աշխարհամասը, քանի որ իր արկածախնդիր
ճամբորդութիւնը ծրագրելու փոխարէն՝ ժամանակ
պիտի վատնէր պատասխանելու իր կնոջ հետեւեալ
հարցերին.
- Որտե՞ղ ես գնում:
- Ո՞ւմ հետ ես գնում:
- Ինչի՞ համար ես գնում:
- Ինչպէ՞ս ես գնում:
- Ինչո՞ւ միայն դու ես գնում:
- Մինչեւ քո վերադառնալը ես ի՞նչ անեմ:

- Կարո՞ղ եմ ես էլ քեզ հետ գալ:
- Ճիշտն ասա, նաւի մէջ ուրիշ կին էլ կա՞յ:
- Ճամբորդների ցանկը տուր տեսնեմ:
- Ե՞րբ ես վերադառնալու:
- Ի՞նչ նուէր ես բերելու ինձ համար:
- Դու դիտմամբ այս ճամբորդութիւնը ծրագրել ես՝
առանց իմ տեղեկութեան:
- Պատասխանի՛ր ինձ:
- Քո նպատակը այս ծրագրից ի՞նչ է:
- Ինչպէ՞ս լուր ստանամ քեզանից:
- Ի՞նչ իմանամ այնտեղ ինչ ղալաթ ես անում:
- Ես չեմ հասկանում՝ այս յայտնաբերումը ինչի՞
համար է:
- Միթէ չկա՞ր քեզանից բացի ուրիշը՝ այս յայտնաբերումը անէր:
- Դու միշտ այսպէս ես վարւում:
- Չեմ հասկանում՝ արդեօք դեռ մնացե՞լ է ուրիշ
բան յայտնաբերելու:
- Ինչո՞ւ չես յայտնաբերում իմ կոտրուած սիրտը:
- Ես ուզում եմ քեզ հետ գալ:
- Մի ամիս սպասիր, որ մամաս ճամբորդութիւնից
վերադառնայ, որ նա էլ մեզ հետ գայ:
- Ախր ես ու մամաս մինչեւ հիմա ոչ մի տեղ չենք
յայտնաբերել:
Պարսկերէնէն թարգմանեց Ռ.Օ.
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Հրանդ Տինքի Հիմնադրամին Սպառնալիքներ Ուղարկած 2 Անձի
Մինչեւ 26 Տարի Ազատազրկում Կը Սպառնայ

Ժպտա՛, հրեշտակս, ժպտա՛,
Երբ ժպտում ես՝ կրծքիս տակ
Վարդեր են բացւում,
Եւ աշխարհն այնքան լա՜յն,
Այնքա՜ն գեղեցիկ,
Հեռուներն այնքան թովիչ,
Այնքան կանչող,
Երանութեան կղզին այնքան մօտ,
Այնքան իրական է թւում...
Ժպտա՛, հրեշտակս, ժպտա՛,
Երբ ժպտում ես՝ հոգիս անմահութեան
Ափերն է գրկում,
Արիւնս՝ գալիք գաղափարների
Թարմութիւնն է ուզում...
Ժպտա՛, հրեշտակս,
Երբ ժպտում ես՝ կրծքիս տակ
Վարդեր են բացւում...
ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Սկիզբը Էջ 06
Ըստ այդ եզրակացութեան՝ Հիւսէին Աթեշին,
որ մինչ այդ Քոնիայի մէջ ձերբակալուելէն ետք
տեղափոխուած էր Պոլիս, այնուհետեւ՝ կալանաւորուած, Տինքի հիմնադրամի Instagram-ի էջին
կատարած էր 3 առանձին սպառնալից մեկնաբանութիւն։ Աթեշի նկատմամբ կը պահանջուի
7.5 – 26 տարի 3 ամիս ազատազրկում։ Ան կը
մեղադրուի «շղթայաբար չստորագրուած նամակի
կամ յատուկ նշաններու միջոցով սպառնալիք
հնչեցնելու» յօդուածի յատկանիշներով։

Միջազգային Èáõñ»ñ
Ռուս Բարձրաստիճան Պատասխանատուներու Անգարա Տալիք
Այցը Յետաձգուեցաւ
Սկիզբը Էջ 01
Բացառուած չէ, որ կամ վերջին պահուն իրանական կողմը հրաժարած է, կամ Թեհրանի
մասնակցութեան դէմ արտայայտուած է
Թուրքիան, որմէ ետք Ռուսաստանը մերժած է
բանագնացները Պոլիս գործուղելու եւ Էրտողանի
հետ, առանց Իրանի, համաձայնութեան գալու
տարբերակը: Կայ նաեւ երրորդ տարբերակ.
Մերձաւոր Արեւելքի, Հիւսիսային Ափրիկէի եւ
Հարաւային Կովկասի հարցի վերաբերեալ Ռուսաստանը, հաւանաբար, կը փորձէ ուղղակի
պայմանաւորուիլ Միացեալ Նահանգներու հետ՝
խաղէն դուրս ձգելով Թուրքիան:

ՎԱԿՐԻՉ ՊԱԽՉԱՆԵԱՆ
(1938 – 2009)
«Մոնա Լիզա»
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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

Միջազգային Èáõñ»ñ
«Այժմ Ֆրանսայի Համար Գլխաւոր Խնդիր Կը
Հանդիսանայ Երկրի Տնտեսական Վերածնունդը».
Մաքրոն

Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ
Մաքրոնը յայտարարած է «Քորոնա»
ժահրի համավարակի նկատմամբ
առաջին յաղթանակի մասին: Անոր
խօսքով՝ այժմ Ֆրանսայի համար
գլխաւոր խնդիր կը հանդիսանայ
երկրի տնտեսական վերածնունդը,
գրած է DW-ն։
Միաժամանակ, Ֆրանսայի նախագահը երկրի քաղաքացիներէն
խնդրած է յիշել, որ երկիրը վարակի
նկատմամբ դեռ լիակատար յաղթանակ չէ տարած։
«Համավարակի դէմ պայքարը չէ
աւարտած, բայց ես ուրախ եմ ժահրի
դէմ առաջին յաղթանակի համար»,ըսած է Ֆրանսայի նախագահը:
Մաքրոնի խօսքով՝ Ֆրանսայի քաղաքացիները արդէն 15 յունիսէն պիտի
կարողանան ազատ ճամբորդել ԵՄ
երկիրներ:

«Երկուշաբթի օրէն ֆրանսացիները
պիտի կարողանան ազատ ճամբորդել Եւրամիութեան երկրներ»,- նշած
է ան՝ աւելցնելով, որ Եւրոպայի
սահմաններէն դուրս այլ երկիրներ
հնարաւոր կ’ըլլայ ճամբորդել 1 յուլիսէն:
Իր ուղերձին մէջ Ֆրանսայի
նախագահը անդրադարձած է
նաեւ ծերանոցներուն մէջ տիրող
իրավիճակին՝ ընդգծելով, որ
«այդ հաստատութիւններուն մէջ
տարեց մարդոց այցելելու համար
անհրաժեշտ է համապատասխան
թոյլտւութիւն ստանալ»։
Մաքրոն նաեւ յիշեցուցած է քաղաքացիներուն հաւասար իրաւունքներու եւ ցեղապաշտութեան դէմ
պայքարելու անհրաժեշտութեան
մասին։

Լրատուութեան Գործընկեր
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