
Ռուսաստանի Փոխ վարչապետ Թաթիանա Կոլիքովա յայտարարած է, որ 
«Քորոնա» ժահրին դէմ տարուած պայքարի շրջածիրէն ներս Ռուսաստան 
հրապարակ պիտի հանէ երկու տեսակի պատուաստ եւ այն պիտի իրա-
կանացուի առաջիկայ սեպտեմբերին։ Սոյն պատուաստները կը մշակուին 
«Վիքթոր» կեդրոնի եւ «Կամալի» ուսումնարանի կողմէ: Այս մասին կը 
հաղորդէ «Սփութնիք»  ծառայութեան  արաբական  բաժինը։
Կոլիքովա այս մասին խօսելով մասնաւորապէս ըսած է. «Ռուսաստանի 
մէջ երեք առաջատար հաստատութիւններ կը գործեն «Քորոնա»ի  համար 
պատուաստ արտադրելու նպատակով։ Անոնցմէ է Դաշնային հաստատութիւնը 
եւ «Կամալի» ուսումնարանը, որ կ’աշխատի Ռուսաստանի պաշտպանութեան 
նախարարութեան 48-րդ ուսումնարանի հետ  համագործակցաբար»:
Ռուս գործիչը նաեւ նշած է, որ «պատուաստի փորձարկումները տեղի 
կ’ունենան «Կամալի» եւ Ռուսաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան 
48-րդ ուսումնարաններուն  մէջ առաջիկայ յունիս եւ օգոստոս ամիսներուն 
ընթացքին, նշելով որ ստացուած արդիւնքներուն հիմքով պատուաստի 
արտադրութիւնը պիտի սկսի առաջիկայ սեպտեմբերին»:

ՀՀ ազգային ժողովը փակ գաղտնի 
քուէարկութեամբ «Բարգաւաճ 
Հայաստան» խմբակցութեան 
ղեկավար Գագիկ Ծառուկեա-
նը զրկեց պատգամաւորական 
աձեռնմխելիութենէ: Այս մասին 
տեղեկացանք Armenpress.am-էն։
Ծառուկեանի նկատմամբ քրէա-
կան հետապնդում յարուցելու 
համաձայնութիւն տալու վերա-
բերեալ՝ քուէարկութեան կողմ 
քուէարկած է 87 պատգամաւոր, 
դէմ ձայն չէ եղած:
«Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութեան ղեկավար, պատգամաւոր Գագիկ 
Կոլիայի Ծառուկեանի նկատմամբ քրէական հետապնդում յարուցելուն 
համաձայնութիւն տալու վերաբերեալ միջնորդութիւնը ԱԺ Յունիս 15-ի 
նիստին ներկայացուց Հայաստանի Հանրապետութեան Գլխաւոր դատախազ 
Արթուր Դաւթեան:
«Բարգաւաճ Հայաստան», «Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութիւնները 
յայտնած էին, որ պիտի չի մասնակցին քուէարկութեան:
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 8,228,417 (1,055.6/1 միլիոն), մահացած են 444,457 (57/1 միլիոն), բուժուած են 4,289,098 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1,473, մահացածներ` 32, բուժուած` 889

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 17,489, մահացածներ` 293, բուժուած` 6,571
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 119,750 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 5,861

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

425 Նոր Վարակակիր. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներու Թիւը Հասաւ 17489-ի

ԱԺ-ն Գագիկ Ծառուկեանը Զրկեց 
Պատգամաւորական Անձեռնմխելիութենէ

Ըստ Նասրալլայի Ամերիկեան 
Պատժամիջոցները Կը Միտին Լիբանանն ու 

Սուրիան Սովամահ Ընել Հայաստանի մէջ,  16 յունիսին, ժամը 11:00-
ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 17 
489 դէպք, որոնցմէ 6571 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 10 529 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 85 
556 քննութիւն: Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 425 նոր դէպք եւ  295 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 8 նոր 
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 293):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդները եղած են  82, 63, 88 տարեկան տղամարդիկ եւ 81, 65, 72, 70, 
86  տարեկան կանայք։ 

Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան 
Նասրալլա հեռասփռուած ելոյթի 
մը ընթացքին երէկ ըսաւ, որ ամե-
րիկեան նոր պատժամիջոցները 
կը միտին սովամահ ընել լիբա-
նանցիները: Ան շեշտեց, որ իր 
կազմակերպութիւնը պիտի չընկրկի 
ամերիկեան վերջին արարքներուն 
դիմաց:
«Կայսեր Քաղաքացիական Պաշտպա-
նութեան Օրէնք անուամբ պատժա-
միջոցները կը միտին Լիբանանն ալ սովամահ ընել ինչպէս, որ Սուրի-ան» 
շեշտեց ան:
Նասրալլայի յայտարարութիւնը եկաւ վերոյիշեալ պատժամիջոցներու կիրա-
ռումէն օր մը առաջ: 
«Անոնք (ամերիկացիները -խմբ.) կը փորձեն մեզի մղել այնպիսի իրավիճակի 
ուր մենք մեր զէնքերը պէտք է զիջինք հացի դիմաց: Մենք այս առեւտուրը 
պիտի չընդունինք» եզրափակեց Նասրալլան:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Սեպտեմբերին  «Քորոնա» Ժահրի Երկու 
Պատուա՞ստ 



âáñ»ùß³µÃÇ / 17.06.2020

կացանք Armenpress.am-էն, ըստ 
որուն միջնորդութիւնը փակ եւ 
գաղտնի քուէարկութեան իբրեւ 
արդիւնք ընդունուեցաւ 87 «կողմ» 
ձայնով:
Յիշեցնենք, որ աւելի  առաջ Ազգա-
յին ժողովը փակ քուէարկութեամբ 
պատգամաւոր Գագիկ Ծառուկեանը 

համար պարտադիր պիտի ըլլայ անձը 
հաստատող փաստաթուղթի կրումը: 
Դիմակ չկրելու համար վարչական 
իրաւախախտումը ձեւակերպելու 
ընթացքին խնդիր կ՝առաջանայ, 
քանի որ քաղաքացիները չեն ունենար 
անձը հաստատող փաստաթուղթ: 
Ասկէ կը տուժէ գործընթացին 
արդիւնաւէտութիւնը: Անձնագիր 
չունենալն ու դիմակ չկրելը պիտի 

 02

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Արշակ Ալպօյաճեան

Արշակ Ալպօյաճեան (17 Յունիս 
1879, Իսթանպուլ — 24 Յունիս 
1962), բանասէր, գրագէտ հրա-
պարակագիր եւ պատմաբան:
Նախնական կրթութիւնը ստացած 
է Պէրպէրեան վարժարանի մէջ, 
որմէ շրջանաւարտ ըլլալէ ետք 
1895 թուականին անցած է 
Կենդրոնական, 1899-ին կը թողու 
դպրոցը եւ մինչեւ 1908 թուական 
առեւտրական ասպարէզի մէջ 
կ’ըլլայ, աշխատակցելով միեւնոյն 
ատեն լրագիրներու: 1908 Յու-
նուարին վարչական պաշտօնեայ 
«Բուզանդիոն»ի միջեւ 1918-ը:
Ալպօյաճեանի հանրային կեանքը 
սկսած է 1908-ին, Գում-գաբուի 
Յառաջդիմասէր Ընկերութեան 
հիմնադիրներէն մին ելլալով: 
Նոյն թուականին Ատենապետն 
եղած է Գում-գաբուի Մայր եկե-
ղեցւոյ թաղական խորհուրդին։ 
Անդամակցած է կարճ ատեն մը 
Զորից Թաղերու Աղքատախնա-
մին:
1909-ին Ռամկավար կուսակցու-
թեան անդրանիկ անդամներէն 
մէկը եւ յետոյ բազմիցս անոր Կ. 
Պոլսոյ եւ Գահիրէի վարչուդեան 
անդամ: Հրաժարած է կուսակցա-
կան կեանքէ 1930-ին:
1910-ին երեսփոխան ընտրուած 
է Մաքր-գիւզէն եւ ապա 
Պէօյիւքտէրէէն: Մասնակցած է 
Յանձնաժողովներու: 1922-ին Ա’ 
Ատենապետ ազգային ժողովին: 
1926-ին անդամ եւ ատենադպիր 
Գահիրէի Քաղաքական ժողո-
վին, մինչեւ դիւանապետութեան 
կոչուիլը:
Ալպօյաճեան 1936-1937-ին Գահի-
րէի մէջ խմբագրած է «Ազատ 
Միտք» 8 էջնոց շաբաթաթերթը որ 
մէկ տարուան կեանք ունեցած է:
Ալպօյաճեանի գլուխ-գործոցն է 
«Պատմութիւն հայ Կեսարիոյ» 
ընդարձակ, 2000 էջերէ աւելի 
բաղկացած գործը, զոր լոյս 
ընծայեց 1937-ին:

ԱԺ-ն Գագիկ Ծառուկեանը Զրկեց Պատգամաւորական 
Անձեռնմխելիութենէ

ՀՀ Ազգային Ժողովը Հաւանութիւն Տուաւ Գագիկ Ծառուկեանը 
Ազատազրկելու Միջնորդութեան

Անձը Հաստատող Փաստաթուղթ Չունենալու Պարագային՝ 
ՀՀ Քաղաքացիները Պիտի Տուգանուին 10 Հազար Դրամով
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ՀՀ Ազգային ժողովը հաւանութիւն 
տուաւ «Բարգաւաճ Հայաստան» 
կուսակցութեան ղեկավար, 
պատգամաւոր Գագիկ Ծառուկեանը 
ազատազրկելուն համաձայնութիւն 
տալու մասին ՀՀ Գլխաւոր դատա-
խազի ներկայացուցած միջնորդու-
թեան: Այս մասին դարձեալ տեղե-

Հայաստանի Հանրապետութեան 
բոլոր քաղաքացիները, Յունիս 17-էն 
սկսեալ, անձը հաստատող փաստա-
թուղթ իրենց մօտ չունենալու պարա-
գային պիտի տուգանուին 10 հազար 
դրամով: Այս մասին, ըստ Armenpress.
am-ի, այսօրուան ճեպազրոյցին 
ընթացքին յայտնած է ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան:
«Վաղունէ ՀՀ բոլոր քաղաքացիներուն 

Նշենք, որ ՀՀ ազգային անվտանգու-
թեան ծառայութեան կողմէ իրակա-
նացուած մեծածաւալ քննչական եւ այլ 
դատավարական գործողութիւններու, 
ինչպէս նաեւ համալիր գործնա-
կան-հետախուզական արդիւնաւէտ 
քայլերու իբրեւ արդիւնք՝ հնարաւոր 
եղած է բացայայտել «Բարգաւաճ 
Հայաստան» կուսակցութեան խումբ 
մը անդամներու կողմէ, նախնական 
համաձայնութեամբ, 2017 Ապրիլ 2-ին 
կայացած ՀՀ ԱԺ ընտրութիւններու 
ընթացքին ընտրողներու թեկնա-
ծուներէն, ինչպէս նաեւ «Բարգաւաճ 
Հայաստան» կուսակցութեան օգտին 
կողմ քուէարկելու համար անձամբ 
կամ միջնորդի միջոցով ընտրողնե-
րուն կաշառք տալու բազմաթիւ 
դէպքեր, ուր ներգրաւուած եղած են 
ինչպէս կուսակցութեան ղեկավար 
կազմը, այնպէս ալ՝ կուսակցութեան 
անդամները:
Նշենք նաեւ, որ Յունիս 16-ին ԱԱԾ-ն 
այլ հաղորդագրութեամբ մը նշած է, 
որ ԱԱԾ քննչական բաժանմունքին 
մէջ նախապատրաստուած նիւթե-
րով ձեռք բերուած փաստական 
տուեալներով տեղեկութիւններ 
կան, որ պետական պաշտօնատար 
անձինք, կազմակերպուած հանցա-
ւոր մեքենականութեամբ, 2017 
Մայիս 14-ի Երեւանի աւագանիի 
ընտրութիւններուն՝ ընտրութիւննե-
րու նշանակման օրէն առաջ եւ յետոյ 
ինկած ժամանակահատուածին, 

համոզելու, նիւթապէս շահագրգռելու 
կամ այլ ապօրինի եղանակով, մայրա-
քաղաքէն դուրս հաշուառուած ու 
այլ համայնքներու մէջ ժամանակա-
ւոր կամ մշտական բնակութեան 
վայր, ինչպէս նաեւ ընտրելու 
իրաւունք ունեցող շուրջ 100-120 
հազար ՀՀ քաղաքացիներ դրդած 
են իրենց հաշուառման իրական 
վայրերէն կարճ ժամանակով, 
ձեւականօրէն տեղափոխուելու եւ ՀՀ 
օրէնսդրութեամբ ու իրաւական այլ 
ակտերով սահմանուած պահանջնե-
րու խախտումով, ակնյայտ կեղծ 
տեղեկութիւններ ընդգրկող փաստա-
թուղթեր օգտագործելու միջոցով, 
հաշուառուած փաստացի անոնց 
համար ժամանակաւոր կամ մշտա-
կան բնակութեան վայր չհանդիսա-
ցող՝ Երեւան քաղաքի վարչական 
շրջաններու տարբեր հասցէներու 
մէջ, տարբեր պայմաններով հնա-
րաւորութիւն ստացած են նշուած 
անձերը ներառելու տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններու 
ընտրողներու ցուցակներուն մէջ եւ 
այդ կերպով Երեւանի աւագանիի 
ընտրութիւններուն ապահովելու 
անհրաժեշտ քանակի «կողմ» ձայներ, 
իսկ ընտրութիւնները աւարտելէ 
անմիջապէս ետք նշուած անձերը 
կրկին տեղափոխելու եւ հաշուառելու 
Երեւան քաղաքէն դուրս գտնուող՝ 
իրենց հաշուառման իրական վայրե-
րուն մէջ։ Վերոգրեալէն բացի, 
նիւթերու նախապատրաստմամբ 
փաստական տուեալներ ձեռք 

բերուած են այն մասին, որ 2004 
Ապրիլ 30-ին հիմնադրուած «Բարգա-
ւաճ Հայաստան» կուսակցու-
թեան անդամները, մասնակցելով 
տարբեր տարիներու ընթացքին 
Հայաստանի հանրապետութեան 
մէջ իրականացած ազգային 
ժողովի, տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններու ընտրու-
թիւններուն, իրենց կուսակցու-
թեան, թեկնածուներու, հանրա-
քուէի քարոզչական նախաձեռնու-
թիւններէն ոեւէ մէկուն օգտին կողմ 
քուէարկելու նպատակով ընտրողնե-
րուն անձամբ կամ տարբեր միջնորդ-
ներու միջոցով տրամադրած են 
կաշառք` դրամ, գոյք կամ որեւէ 
այլ առաւելութիւն, տարբեր ապօ-
րինի գործողութիւններով տարբեր 
ընտրութիւններուն կամ հանրա-
քուէներուն ստացած են իրենց 
համար ցանկալի արդիւնքներ։ Դէպ-
քին առիթով ՀՀ ԱԱԾ քննչական 
բաժանմունքին մէջ, 2020 Յունիս 
15-ին ՀՀ քրէական օրէնսգրքի 308-
րդ յօդուածի 2-րդ մասի, ՀՀ քրէական 
օրէնսգրքի 149-րդ յօդուածի 2-րդ 
մասի 2-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ կէտերու, 
ՀՀ քրէական օրէնսգրքի 154.2-րդ 
յօդուածի 2-րդ մասի յատկանիշներով 
յարուցուած է քրէական գործ, կը 
ձեռնարկուին լայնածաւալ քննչա-
կան ու դատավարական այլ գործո-
ղութիւններ եւ անմիջական-հետա-
խուզական քայլեր։

զրկած էր պատգամաւորական 
անձեռնմխելիութենէ: Որոշումն 
ընդունուած էր 87 «կողմ» ձայնով, 
քուէարկութեան չէին մասնակցած 
«Բարգաւաճ Հայաստան» եւ «Լու-
սաւոր Հայաստան» խմբակցու-
թիւնները:

ըլլան առանձին իրաւախախտումներ: 
Անձը հաստատող փաստաթուղթ 
չունենալու համար քաղաքացինե-
րը պիտի տուգանուին 10 հազար 
դրամով»,- ըսած է Փաշինեանը:
Վարչապետը նշած է, որ հանրա-
պետութեան մէջ «քորոնա» ժահրի 
հետ կապուած իրավիճակը կը 
շարունակէ մնալ լարուած:
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Արցախի Բոլոր Անցակէտերուն Վրայ «Քորոնա» 
Ժահրի Քննութիւն Կը Կատարուի

Արցախի Հանրապետութեան բոլոր հսկիչ 
անցակէտերուն վրայ Յունիս
15-ին արդէն գործելու սկսան «Քորոնա» 
ժահրի արագ քննութեան տարրալուծա-
րաններ: Այս մասին հաղորդեց Արցախի 
տեղեկատուական շտապը:
Հանրապետութիւն մուտք գործող անձերը, 
եթէ Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրի քննութիւն չեն կատարած եւ անոր 
արդիւնքը չունին իրենց հետ, կ՛ենթարկուին արագ քննութեան՝ 7000 դրամով։
Ցարդ Արցախի մէջ հաստատուած են «Քորոնա» ժահրով վարակուածներու 
78 պարագաներ, որոնց 54ը ապաքինած են:

Հակառակ այն բացայայտ 
իրողութեան թէ Ամերիկայի 
նախագահ Տանըլտ Թրամփ 

առաջին օրէն իսկ նսեմացուց Քորո-
նա ժահրի սպառնացող մահասփիւռ 
վտանգը իր ժողովուրդին, աւելի քան 
հարիւր հազար ամերիկացիք ցարդ 
կորսնցուցած են իրենց կեանքը: 
Մարդկային այս ողբերգութեան 
զուգահեռ, ԱՄՆ-ի տնտեսութիւնը 
ստացաւ աննախընթաց հարուած: 
Հետեւաբար, զոյգ ճակատներու 
վրայ նախագահ Թրամփի հեղի-
նակութիւնն ու վարկը սկսան 
նահանջել: Մինչեւ ընթացիկ 
տարուան Մարտի սկիզբը, 
Թրամփի վերընտրութեան 
հաւանականութիւնը բարձր կը 
գնահատուէր: Որեւէ հանրապե-
տական կուսակցութեան պատկա-
նող քաղաքական գործիչ  չէր 
համարձակեր մրցակցութեան 
մարտահրաւէր կարդալ Թրամփին: 
Նախկին Նիւ Եորքցի կալուա-
ծատէրը անխոցելի կը նկատուէր 
արդարեւ:     
Սակայն Քորոնա ժահրին պատճա-
ռած պատուհասը չէր բաւեր կարծէք, վերջին տասնեակ մը օրերուն Ամերիկա-
յի քաղաքներուն մէջ բեմադրուող քաղաքացիական խլրտումները առաւել 
կասկածի տակ դրին Թրամփին զօրաւոր եւ սկզբունքի տէր առաջնորդի մը 
յատկանիշները: Սեւ քաղաքացի Ճորճ Ֆլորտի ողբերգական մահը ճերմակ 
ոստիկանի մը ձեռքով Միննիսոթա  նահանգի Մինէափոլիս քաղաքին մէջ, 
անգամ մը եւս լուսարձակի տակ դրաւ սեւերու դէմ շարունակաբար կիրակուող 
տնտեսային, ընկերային եւ Արդարադատական խտրականութիւնները: 
Ամերիկայի բոլոր նահանգներուն մէջ լայնածաւալ բողոքի ցոյցեր ծայր տուին, 
միլիոնաւորներու մասնակցութեամբ՝ դատապարտելով ոչ միայն մահը, այլ 
պահանջելով վերջ տալ նման արարքներու:
Ցեղային խտրականութիւնը սակայն դժբախտաբար անբաժան մէկ մասն 
է Ամերիկայի մշակոյթին: Զանգուածային զայրոյթի այս ցուցադրութիւնը 
արմատական ոչ մէկ բարեփոխումներ կրնայ ներմուծել ամերիկեան 
կեանքի կենսական բնագաւառներէն ներս: Հաւանական է որոշ կարգ 
մը օրէնքներ որդեգրուին տեղական իշխանութիւններու կողմէ, բողոքի 
այս ալիքը կրնայ կարգ մը սեւ քաղաքական գործիչներու ասպարէզը 
յաջողեցնել, օրինակ քաղաքի մը քաղաքապետը կամ դատական ատեանի 
մը մէջ բարձր աթոռ մը ապահովել: Բոլոր զարգացումները,  չըսելու համար 
յառաջդիմութիւնները, գեղագիտական գօտիէն դուրս չեն ելլեր: Քանի մը օրեր 
առաջ երբ քաղաքացիական պոռթկումի ալիքը իր գագաթնակէտին էր հասած,  
յայտնի պասքէթպոլիստ Մայքըլ Ճորտըն, յախուռն յօդուած մը ստորագրած 
էր, սաստիկ կերպով քննադատելով Ամերիկայի սեւ բնակչութեան դէմ 
կիրակուող խտրականութիւնն ու անարդարութիւնը: Իսկ քանի մը օր ետք, 
ան իր քսակը լայն բացած՝ հարիւր միլիոն տոլարի յատկացում մը կատարեց 
բոլոր այն կազմակերպութիւններուն, որոնք կը պայքարին ընկերային եւ 
տնտեսական անհաւասարութեան դէմ:
Մարտ ամսուան ընթացքին Քորոնա ժահրին ճանկեղը երբ սկսան աւեր 
սփռել Ամերիկայի տարածքին վրայ, նախագահ Թրամփ սկսաւ գիտակցիլ 
սպառնացող վտանգին՝ իր վերընտրութեան հաւանականութեան վրայ:
Ինքզինք յորջորջած որպէս կարգ եւ կանոնի, կարգապահութեան եւ 
ապահովութեան նախագահ, Թրամփ՝ իր հակառակորդներուն գնահատումով 
կ’անտեսէ սահմանադրական սեղմումներ եւ կը կառավարէ երկիրը իր 
նախասիրած եղանակով: Սակայն իր քաղաքական հակառակորդները չեն 
միայն զինք խծբծողները: Նոյնիսկ չափաւորական համարուող հանրա-
պետականներ սկսած են աստիճանաբար Թրամփի դէմ դիրքորոշուիլ:

Անցեալ շաբաթ, երբ բազմածաւալ բազմութիւն մը ցոյցեր կը կատարէր 
Սպիտակ Տան դիմացը գտնուող Lաֆայէթ Փարքին մէջ, նախագահը ուզեց 
մերձակայ եկեղեցին երթալ: Անմիջապէս ջոկատներ զինուած վահաններով, 
գաւազաններով եւ արցունքաբեր ռումբերով, ազգային պահակագունդին 
մասնակցութեամբ՝ խժդուժ բռնութեամբ հեռացուցին ցուցարարները 
այդ փարքէն, մինչ շատցած  թռչող տորոններ եւ ինքնաթիռ մը (helicopter) 
սարսափի մատնեցին ցուցարարները: Ամերիկայի Սահմանադրութեան դէմ 
բացայայտ խախտում մըն է ամերիկեան զինեալ ուժերուն գործածութիւնը 
ամերիկեան երկրամասին վրայ: Այս ոտնձգութիւնը խորապէս վրդովումի ալիք 
մը յառաջացուց չափաւորականներու մօտ, որոնց համար Սահմանադրու-
թիւնը սրբութիւններու սրբոցն է:
2016-ի նախագահական ընտրապայքարի շրջանին, երեւելի Հանրապետա-
կան քաղաքական դէմքեր, թիկունք չկանգնեցան Թրամփի թեկնածութեան: 
նախկին նախագահ Ճորճ Պուշ, Ֆլորիտայի նահանգապետ եւ Ճորճին 
կրտսեր եղբայրը՝ Ճէք Պուշ, ի միջի այլոց, հաւանական չնկատեցին Թրամփին 
յաղթանակը եւ երկրորդ՝ պահպանողական օրակարգ չկար: Սակայն 2020ի 
նախագահական պայքարը բոլորովին տարբեր տարազ մը կը զգենու: 
Ընդդիմանալ պաշտօնի վրայ գտնուող միեւնոյն կուսակցութեան պատկանող 
նախագահին՝ կը նշանակէ ձախողութեան մատնել պահպանողական 
օրակարգը, որուն կարեւոր բաղկացուցիչ տարրերը կը կազմեն նախագա-
հին կողմէ նշանակումը աջակողմեան դատախազներու, քաջալերել մեծ 
ընկերութիւնները շահերուն նպաստող օրէնսդրութիւնները, դէմ կենալ 
կլիմայական պաշտպանութեան եւ հարուստներուն տուրքերը կրճատել: 
Առաւել ըլլալով ընդդիմանալ ներկայ նախագահին՝ կը նշանակէ դառնալ 
թիրախը անոր թունալից մոլուցքին:
Հակառակ այս իրողութեանց ստուարաթիւ ակնյայտ հանրապետական 
անձնաւորութիւններ արդէն հրապարակաւ սկսած են խարանել եւ  բուռն 
քննադատել նախագահ Թրամփը:
Նախկին պետական քարտուղար եւ բարձրաստիճան զինուորական Քոլին 
Բաուլ հեռուստատեսիլի վրայ ունեցած հարցազրոյցի մը ընթացքին, 
կշտամբեց Թրամփը յայտարարելով թէ ան դատարկ է բարոյական արժէքնե-
րէ, նսեմացուցած է Ամերիկայի վարկն ու հեղինակութիւնը միջազգային 
թատերաբեմին վրայ եւ սխալ անձն է Ամերիկան չորս տարիներ եւս 
ղեկավարելու: Ան առանց տատամսելու աւելցուց թէ ինք պիտի քուէարկէ 
Թրամփի մրցակից Դեմոկրատ Ճօ Պայտընին, որուն հետ սերտ գործակցած 
է աւելի քան երեք տասնեակ տարիներ: Թրամփի դահլիճին առաջին 
պաշտպանութեան նախարար Ճիմ Մաթիս քանի մը օրեր առաջ խարանեց 
նախագահը՝ զայն այպանելով երկիրը «բաժնել եւ տիրելու» յանցանքով:
ՀակաԹրամփ արշաւը՝ Հանրապետականներու շարքերէն ներս, սկսած 
է դառնալ լայնածաւալ: Նախկին նախագահներ Պուշի եւ Ռէկընի երէց 
օգնականները, որոնք 2016-ի ընտրպայքարին միացեալ հաղորդագրութեամբ 
մը դէմ դիրքորոշուած էին Թրամփին թեկնածութեան, ներկայիս աշխատանքի 
լծուած են ձախողցնելու անոր վերընտրութիւնը: Մեծ է նաեւ թիւը հեղինակա-
ւոր հանրապետական առաջնորդներու որոնք դժուարութիւն ունին իրենց 
սկզբունքներն ու քաղաքական շահերը, հաշիւները իրարու հաշտեցնելու:

Նիւ Եորք

Տուէք ինծի տոլար մը, այլապէս 
Թրամփին պիտի քուէարկեմ։
Ծանօթ. Այս մուրացկանին միլիո-
նատէր ըլլալու հաւանականութիւնը 
մեծ է
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Հայաստանի Ախոյեանութիւն
Արարատ-Արմենիա, Շիրակ Եւ Ալաշկերտ 
Յաղթեցին

Շաբթուան ընթացքին տեղի 
ունեցան Հայաստանի ֆութպոլի 
ախոյեանութեան 22-րդ հանգրուա-
նի մրցումները: Այս հանգրուանի 
ամենահետաքրքրական մրցումին, 
առաջատար «Արարատ-Արմենիա» 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 6-րդ 
դիրքը գրաւող «Արարատ»ի դէմ: 
Երեւանի Ֆութպոլի Ակադեմիայի 
մարզադաշտին վրայ տեղի ունե-
ցած մրցումի 11-րդ վայրկեանին, 
«Արարատ»ի ուքրանացի կիսա-

պաշտպան Տետեչքօ նշանակեց մրցումի առաջին կոլը: 22-րդ վայրկեանին, 
առաջատարի ուքրանացի պաշտպան Վաքուլենքօ հաւասարեցուց հաշիւը: 
44-րդ վայրկեանին, առաջատարի ֆրանսացի կիսապաշտպան Կուֆրան 
հաշիւը դարձուց 2-1: 51-րդ վայրկեանին, կանաչ հրուանդանցի յարձակող 
Մեյլսըն տուգանային հարուածով հաշիւը դարձուց 3-1: «Արարատ» պայքարող 
կազմ էր եւ 55-րդ վայրկեանին, կուատելուփցի պաշտպան Թոմաս Ֆիպէլ 
նշանակեց խումբին երկրորդ կոլը: Սակայն 90-րդ վայրկեանին Մեյլսըն դարձեալ 
տուգանային հարուածով հաշիւը դարձուց 4-2: Մրցումը այդպէս ալ աւարեցաւ: 
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Շիրակ Կիւմրի – Նոա 2-0
- Արարատ-Արմենիա – Արարատ 4-2
- Լոռի Վանաձոր – Ալաշկերտ 0-2
23-րդ հանգրուանի առաջին մրցումին, 4-րդ դիրքը գրաւող «Նոա»ն, որ վերջերս 
շատ լաւ արդիւնքներ կ’արձանագրէ, իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար 
«Արարատ-Արմենիա»ի դէմ: Երկու խումբերը մրցումին սկիզբը աշխուժացան 
եւ 7-րդ վայրկեանին, «Նոա»ի ռուս պաշտպան Միխայիլ Քավալենքօ բացաւ 
մրցումին հաշիւը: Իսկ մրցումի 18-րդ վայրկեանին, «Արարատ-Արմենիա»ի 
ուքրանացի պաշտպան Սերկիյ Վաքուլենքօ հաւասարեցուց հաշիւը: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- Նոա – Արարատ-Արմենիա  1-1
Դասաւորում.1)Արարատ-Արմենիա 44 կէտ 40-19, 2)Ալաշկերտ 37 կէտ 38-24, 
3)Շիրակ 36 կէտ 31-20, 4)Նոա 35 կէտ 28-23:
Ռմբարկուներ.1)Մ.Քոնէ-Շիրակ 17 կոլ, 2)Ժ.Տեզիրէ-Լոռի 10 կոլ, 3)Կ.Մարմենթինի 
-Ալաշկերտ 9 կոլ:
Իսկ 7-10րդ դիրքերու ախոյեանութեան մրցումին, 9-րդ դիրքը գրաւող 
«Գանձասար-Կապան» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 8-րդ դիրքը գրաւող «Փիւնիկ»ի 
դէմ եւ յաղթեց պուրքինա ֆասոցի կիսապաշտպան Ապտուլ Քարիմ Զոքոյի 56-րդ 
վայրկեանին նշանակած կոլով: Ստորեւ տեսնել մրցումներուն արդիւնքները.
- Գանձասար Կապան – Փիւնիկ 1-0
- Փիւնիկ – Ուրարտու 1-2
Դասաւորում.7)Ուրարտու 20 մ 29 կէտ 25-25, 8)Փիւնիկ 20 մ 23 կէտ 36-39, 9)
Գանձասար 20 մ 21 կէտ 21-26, 10)Երեւան 18 մ 0 կէտ 11-62:

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն
Առաջատարները Յաղթեցին
Երկար դադարէ ետք Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով, վերսկսան 
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումները: 28-րդ հանգրուանի առաջին 
մրցումը Սեւիյա քաղաքի տերպին էր 3-րդ դիրքը գրաւող «Սեւիյա»ի եւ 12-րդ 
դիրքը գրաւող «Ռէալ Պեթիս»ի միջեւ: Հաւասարակշռուած մրցումին, «Սեւիյա»ն 
ունէր դիպուկ եւ անկիւնային հարուածներու առաւելութիւն: 56-րդ վայրկեանին, 
արժանթինցի կիսապաշտպան Օքամփոս տուգանային հարուածով նշանակեց 
«Սեւիյա»ի առաջին կոլը:  Իսկ 62-րդ վայրկեանին, պրազիլցի կիսապաշտպան 
Ֆերնանտօ նշանակեց մրցումին երկրորդ կոլը, Օքամփոսի փոխանցումէն 
օգուելով: «Սեւիյա» տարաւ կարեւոր յաղթանակ մը եւ ամրապնդեց իր 
երրորդ դիրքը: Իսկ առաջատար «Պարսելոնա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 
18-րդ դիրքը գրաւող «Մայորքա»ի դէմ: Հիւր կազմը տիրապետեց եւ Վիտալ՝ 

2-րդ, Պրայթվայթ՝ 37-րդ, 
Ճորտի Ալպա՝ 79-րդ եւ Մեսսի՝ 
90+3-րդ վայրկեաններուն 
նշանակեցին կոլերը: Ալպա, 
Մեսսի՝2 եւ Լուիս Սուարէզ 
կատարեցին փոխանցումները: 
Լուիս Սուարէզ դաշտ մատաւ 
57-րդ վայրկեանին: Ստորեւ 
տեսնել ցարդ արձանագրուած 
արդիւնքները.
- Սեւիյա – Ռէալ Պեթիս 2-0, - 
Կրանատա – Խեթաֆէ 2-1
- Մայորքա – Պարսելոնա 0-4
- Աթլեթիք Պիլպաօ – Աթլեթիքօ 
Մատրիտ 1-1
- Ռէալ Մատրիտ – Էյպար  3-1
- Ռէալ Սոսիետատ – Օսասունա 1-1
Դասաւորում.1)Պարսելոնա 61 կէտ 67-31, 2)Ռէալ Մատրիտ 59 կէտ 52-20, 3)
Սեւիյա 50 կէտ 41-29, 4)Ռէալ Սոսիետատ 47 կէտ 46-34:
Ռմբարկուներ.1)Լ.Մեսսի-Պարսելոնա 20 կոլ, 2)Ք.Պենզեմա-Ռէալ Մատրիտ 14 
կոլ, 3)Ռ.Մարթի-Լեւանթէ 11 կոլ:
29-րդ հանգրուանի առաջին մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
- Լեւանթէ – Սեւիյա 1-1, - Ռէալ Պեթիս – Կրանատա 2-2

Գերմանիոյ Բաժակ
Պայըրն Միւնիխ Եւ Պայէր Հասան Աւարտա-
կան
Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Գերմանիոյ ֆութպոլի բաժակի մրցաշարքի 
մրցումները: Տեղի ունեցած կիսաւարտական հանգրուանի առաջին մրցումին, 
Շրջանային լիկային մաս կազմող «Սաարպրուքըն»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 
5-րդ դիրքը գրաւող «Պայէր Լեվերքուզըն»ի դէմ: «Պայէր» մրցումի սկիզբէն 
սկսաւ տիրապետել եւ ֆրանսացի Տիապի՝ 11-րդ, արժանթինցի Ալարիօ՝ 
19-րդ եւ Պելարապի՝ 58-րդ վայրկեաններուն նշանակեցին խումբին կոլերը: 
Տեմիրպայ կատարեց երկու փոխանցում: «Պայէր» յաղթանակ տարաւ եւ հասաւ 
աւարտական հանգրուան, ուր պիտի մրցի «Պայըրն Միւնիխ»ի դէմ: Ստորեւ 
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Սաարպրուքըն – Պայէր Լեվերքուզըն 0-3
- Պայըրն Միւնիխ – Այնթրախթ Ֆրանք. 2-1

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն
Առաջատարները Յաղթական
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
31-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական 
մրցումին, առաջատար «Պայըրն Միւնիխ» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ 
դիրքը գրաւող «Պորուսիա Մէօնշընկլատպախ»ի դէմ: «Պայըրն»ի կոլերը 
նշանակեցին հոլանտացի յարձակող Զիրքզի 26-րդ վայրկեանին եւ Կորեցքա 
86-րդ վայրկեանին: Ֆրանսացի Փավար կատարեց մէկ փոխանցում եւ 
սխալմամբ նշանակեց իր դարպասին մէջ 37-րդ վայրկեանին:: Ստորեւ տեսնել 
այս հանգրուանին արձանագրուած արդիւնքները.
- Հոֆընհայմ  – ՌՊ Լայփցիկ 0-2
- Վոլֆսպուրկ – Ֆրայպուրկ 2-2
- Ֆորթունա Տուսըլտորֆ – Պորուսիա Տորթմունտ 0-1
- Պայըրն Միւնիխ – Պոր.Մէօնշընկլապախ 2-1
- Շալքէ04 – Պայէր Լեվերքուզըն  1-1
Դասաւորում.1)Պայըրն Մ. 73 կէտ 92-31, 2)Պորուսիա Տ. 66 կէտ 82-35, 3)
Լայփցիկ 62 կէտ 77-32, 4)Պայէր Լեվերքուզըն 57 կէտ 57-41, 7)Հոֆընհայմ 
43 կէտ 42-52:
Ռմբարկուներ.1)Ռ.Լեվանտովսքի-Պայըրն 30 կոլ, 2)Թ.Վերնըր-Լայփցիկ 25 կոլ, 
3)Ճ.Սանչօ-Պորուսիա Տ. 17 կոլ:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Իտալիոյ Բաժակ
Եուվենթիւս Եւ Նափոլի Հասան Աւարտական
Երկար դադարէ ետք վերսկսան 
Իտալիոյ ֆութպոլի մրցումները 
բաժակի մրցաշարքի կիսա-
ւարտական հանգրուանի դարձի 
մրցումներով: Ստորեւ տետնել 
արձանագրուած արդիւնքներըը.
- Եուվենթիւս  – Միլան  0-0, երթ.1-1
- Նափոլի – Ինթէր Միլան 1-1, 
երթ.1-0
Առաջատար «Եուվենթիւս» իր դաշին վրայ մրցեցաւ 7-րդ դիրքը գրաւող 
«Միլան»ի դէմ եւ մրցումը աւարտեցաւ առանց կոլերու հաւասարութեամբ: 
16-րդ վայրկեանին, «Միլան»ի խրուաթ յարձակող Ռեպիչ կարմիր քար ստացաւ 
եւ Քրիսթիանօ Ռոնալտօ չի կրցաւ նշանակել տուգանային հարուածէն: Օտար 
դաշտի վրայ կոլ նշանակելու հաշիւով եւ երկու մրցումներու արդիւնքով, 
«Եուվենթիւս» անցաւ աւարտական: Դարձի երկրորդ մրցումին, 6-րդ դիրքը 
գրաւող «Նափոլի»ն իր դաշտին վրայ ընդունեց 3-րդ դիրքը գրաւող «Ինթէր 
Միլան»ը: Երթի մրցումին «Նափոլի» մէկ կոլով յաղթած էր: Այս մրցումի 2-րդ 
վայրկեանին, դանիացի, «Թոթընհէմ»ի նախկին կիսապաշտպան Քրիսթիան 
Էրիքսըն յառաջ տարաւ «Ինթէր»ը, սակայն 41-րդ վայրկեանին, պելճիքացի 
Մերթենս նշանակեց հաւասարութեան կոլը, Ինսինիէի փոխանցումով: Մրցումը 
աւարտեցաւ հաւասարութեամբ եւ «Նափոլի» ապահովեց աւարտականի տոմսը:

Փորթուկալի Ախոյեանութիւն
Պենֆիքա Հաւասարեցաւ Եւ Նահանջեց
Շաբթուան ընթացքին շարուանկուեցան Փորթուկալի ֆութպոլի ախոյեանու-
թեան 26-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի երկրորդ օրուան 
մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Փորթիմոնենսէ – Պենֆիքա 2-2
- Փորթօ – Մարիթիմօ 1-0
- Սփորթինկ Լիզպոն – Փաշոս Տէ Ֆերերա 1-0
- Սփորթինկ Պրակա – Պոավիսթա 0-1
Առաջատար «Պենֆիքա»ն կրցաւ միայն հաւասարիլ նախավերջին դիրքը գրաւող 
«Փորթիմոնենսէ»ի դաշտին վրայ եւ «Փորթօ»ի յաղթանակէն ետք նահանջեց 
2-րդ դիրք:
Դասաւորում.1)Փորթօ 63 կէտ 52-18, 2)Պենֆիքա 61 կէտ 54-16, 3)Սփորթինկ 
Պրակա 46 կէտ 43-30, 4)Սորթինկ Լիզպոն 46 կէտ 40-28:

Դանոյ Ախոյեանութիւն
Պապայեանի Փոխանցումը
Շաբաթավերջին շարունակուեցան Դանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
մրցումները: Այս հանգրուանին սկսան 7-14րդ դիրքերը գրաւած խումբերու 
մրցումները: Առաջին մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը. 
- Հոպրօ - Հորսենս 1-1
12-րդ դիրքը գրաւող Հայաստանի հաւաքականի կիսապաշտպան Էտկար 
Պապայեանի մաս կազմած «Հոպրօ»ն իր դաշտին վրայ հաւասարեցաւ 
8-րդ դիրքը գրաւող «Հորսենս»ի հետ: Հիւրերը նշանակեցին առաջին կոլը 
13-րդ վայրկեանին, իսկ 19-րդ վայրկեանին, թունուզցի յարձակող Լուաթի 
հաւասարեցուց հաշիւը, Էտկար Պապայեանի փոխանցումէն օգտուելով: Իր 
կատարած վերջին երեք մրցումներուն, Պապայեան նշանակած է երկու կոլ եւ 
կատարած է մէկ փոխանցում: «Հոպրօ» 24 կէտով կը մնայ 3-րդ դիրքին վրայ, 
երեք կէտ հեռու 4-րդ՝ վտանգաաւոր դիրքը գրաւող «Էսպիըրկ»էն:

Պուլկարիոյ Ախոյեանութիւն
Յովսէփեանի Արտան Հաւասարեցաւ 
Առաջատարին Հետ
Պուլկարիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 25-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին 
մէջ, հայաստանի հաւաքականի կիսապաշպան Ռումիան Յովսէփեանի մաս 

կազմած 8-րդ դիրքը գրաւող Քարճալիի «Արտա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 
առաջատար Ռազկրատի «Լուտոկորէց»ին դէմ: Թէեւ առաջատարը ունէր 
տարածքային առաւելութիւն, սակայն «Արտա» դիմացաւ եւ մրցումը աւարտեցաւ 
հաւասարութեամբ: Ռումիան Յովսէփեան մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին: 
Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- Արտա Քարճալի – Լուտոկորէց Ռազկրատ  1-1
Իսկ 26-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէջ, Քարճալիի «Արտա»ն իր դաշտին 
վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող Սոֆիայի «Լեւսքի»ին դէմ եւ կրեց իր 9-րդ 
պարտութիւնը:  Խումբը 31 կէտով մնաց 8-րդ դիրքին վրայ եւ պիտի մրցի 7-14-
րդ դիրքերը գրաւող խումբերու մրցաշարքին: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքը. 
- Արտա Քարճալի – Լեւսքի Սոֆիա 1-3

Ճատրակ
Քլաչ Չէսի Առցանց Մրցաշարք
Քարլսըն՝ Տիտղոսակիր
Քլաչ Չէս ճատրակի միջազգա-
յին առցանց մրցաշարքի քառորդ 
աւարտական հանգրուանի վերջին 
վեց մրցումներուն արձանագրուեցան 
հետեւեալ արդիւնքները.
Քարուանա – Տոմինկէզ 0-1, 1-0, 0-1, 
1-0, 0,5-0,5, 0,5-0,5
Ֆապիանօ Քարուանա 10,5 կէտ – 
Փերէզ Տոմինկէզ 7,5 կէտ
Արոնեան – Կրիշչուք  0,5-0,5, 0-1, 1-0, 0,5-0,5, 0-1, 1-0
Լեւոն Արոնեան 10 կէտ – Ալեքսանտր Կրիշչուք 8 կէտ
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ, ամերիկացի Ֆապիանօ Քարուանա  եւ Լեւոն 
Արոնեան անցան կիսաւարտական հանգրուան:
Կիսաւարտական հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
Քարլսըն – Արոնեան 1-0, 1-0, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 1-0, 0,5-0,5, 1-0, 1-0, 0,5-0,5, 
0,5-0,5, 0,5-0,5, 0,5-0,5
Մակնուս Քարլսըն 12 կէտ – Լեւոն Արոնեան 6 կէտ
Քարուանա – Սօ  0-1, 0-1, 0,5-0,5, 0,5-0,5, 0-1, 0,5-0,5, 1-0, 1-0, 0-1, 1-0, 1-0, 
0,5-0,5
Ուեսլի Սօ 8,5 կէտ – Ֆապիանօ Քարուանա 9,5 կէտ
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ, նորվեկիացի Աշխարհի ախոյեան Մակնուս 
Քարլսըն եւ ամերիկացի Ֆապիանօ Քարուանա յառաջ անցան դէպի աւարտա-
կան հանգրուան:
Աւարտական հանգրուանի 12 մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ 
արդիւնքները.
Քարլսըն – Քարուանա 0,5-0,5, 0,5-0,5, 1-0, 0-1, 1-0, 0-1, 1-0, 0,5-0,5, 1-0, 0-1, 
0-1, 1-0
Մակնուս Քարլսըն 9,5 կէտ – Ֆապիանօ Քարուանա 8,5 կէտ
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ եւ մէկ կէտ տարբերութեամբ, Աշխարհի 
ախո-յեան նորվեկիացի Մակնուս Քարլսըն շահեցաւ տիտղոսը, յաղթելէ ետք 
ամերիկացի մեծ վարպետ Ֆապիանօ Քարուանային:

Ֆութսալ
Հայաստանի Բաժակ
Լէօ Հասաւ Կիսաւարտական
Հայաստանի ֆութսալի բաժակի մրցաշարքի քառորդ աւարտական հանգրուա-
նին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-ՀՊՏՀ – Դուին 8-3,  - Ճոքեր – Ֆալքոնզ 7-4
-Արարատ-Արմենիա – Լէօ 4-8
-Էքօ Վիլ – Չարբախ 7-5
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ, Հայաստանի ախոյեան «Լէօ»ն անցաւ 
կիսաւարտական հանգրուան:
Կիսաւարտական հանգրուանին պիտի մրցին հետեւեալ խումբերը.
-Լէօ – ՀՊՏՀ եւ Էքօ Վիլ - Ճոքեր
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Հայաստանի Կեանքի Հայելի Մամուլը Շուարումի Կը Մատնէ Հայ Ընթերցողը

Երկրի մեծագոյն կարիքն է՝ սէրը եւ վստահութիւնը:
Անթուան տէ Սէնթ’Էկզիւփերի

Ֆրանսացի գրող (1900-1944)

Հայաստանի բնակչութեան ո՞ր 
տոկոսը այսօր թերթ կը կարդայ, 
նոյնիսկ առցանց, չեմ կարծեր որ այդ 

ընթերցողները մեծաթիւ ըլլան: Կը խորհիմ, 
որ զանգուածը կը գոհանայ հեռատեսիլային 
լուրերով, իսկ շատեր կը հետեւին նաեւ 
ռուսական լրատուամիջոցներուն: Հետեւա-
բար, ինչ որ կրնամ ըսել, սփիւռքահայու 
կարծիք է, կազմուած արտասահմանեան 
մամուլի լուրերով, Հայաստանի հեռատեսիլէն լսուած հաղորդումներով, 
եւ փոքրամասնութեան մը կողմէ հայաստանեան թերթերու առցանց 
ընթերցումներով:
Կրկնութեան գնով պէտք է ըսել, որ սփիւռքահայ ընթերցողը, Հայաստանի 
հեռատեսիլին, քաղաքական մարդոց գրութիւններուն եւ խօսքին հետեւողը, 
կը զարմանայ եւ կ’ընդվզի տառադարձուած օտար հազարաւոր բառեր 
լսելով եւ ընթերցելով: Հազարաւոր գնահատումը չարամտութիւն եւ անտեղի 
քննադատութիւն չէ: (Հետաքրքրուողին կրնամ ղրկել ցարդ իմ կողմէ քաղուած 
օտար տառադարձուած բառերը, դասաւորուած այբբենական կարգով): 
Այս կէտը կրնայ հետաքրքրել բոլոր անոնք որոնք բծախնդիր են հայերէնի 
պաշտպանութեան:
Թէեւ այդ բառերու գործածութիւնը կ’արդարացուի լեզուական (չ)իմաստու-
թեամբ մը, ըստ որուն՝ լեզուն կը յառաջդիմէ: Բայց ո՞ւր հասնելու համար:
Այս խնդիրը, ի հարկէ, իւրաքանչիւր գիտակից հայուն կը վերաբերի, Հայաստա-
նի եւ սփիւռք(ներ)ի, բայց առաջին հերթին ան պատասխանատուութիւնն 
է պետութեան, նախագահին, վարչապետին, կառավարութեան, Ազգային 
Ժողովին, մտաւորականութեան, գրողներուն, լեզուաբաններուն, մամուլին, 
նաեւ Սահմանադրութեան գործադրութեան պահակներուն, քանի որ 
Հայաստանի պետական լեզուն հայերէնն է, ոչ մուրացածոյ բառերով 
խճողուած լեզուն: Ինչո՞ւ Սահմանադրական Դատարանը չի միջամտեր 
հայերէնի նկատմամբ գործադրուող հեղեղային խախտումներուն դէմ, որոնք, 
մեղմ խօսքով, արհամարհանք են Սահմանադրութեան նկատմամբ:
Լեզուական աւերին նկատմամբ անհասկնալի անտեսում, եւ օրէնքի 
տեսանկիւնէ՝ անպատասախանատուութիւն, Հայկական Հանրապետութեան 
ինքնապաշտպանական բոլոր օղակներուն:
Հայաստանի թերթերը եւ լրատուամիջոցները անդադրում լեզուակռուի, 
անսպառ ու անվերջանալի դատական խնդիրներու հանդէս են, պետական 
բարձրագոյն ոլորտէն մինչեւ կրկնուող ոճրագործութիւնները, աւազա-
կութիւնները, զրպարտութիւնները, մաքսանենգութիւնները՝ զէնքի, ծխա-
խոտի, գողութիւններ՝ նոյնիսկ չքաւորներու համար սահմանուած մթերքնե-
րու: Նոյնութեամբ կ’արտագրեմ մաս մը այն տեղեկութիւններէն, զորս կը 
կարդամ թերթերուն մէջ.
. կոռուպցիոն չարաշահումներ…
. բացահայտվել են մեկ այլ` Արարատի մարզի Զորակի համայնքապետարանի 
աշխատակիցների կողմից առերևույթ կատարված կոռուպցիոն հանցա-
գործություններ…
. Այսօր՝ հունիսի 7-ին, հրազենի գործադրմամբ սպանություն է տեղի ունեցել 
Երևանում…
. Արթուր Վանեցյանը դատի է տվել Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա խոսնակ 
Մանե Գեւորգյանին…
. Հովհաննես Գալաջյանից ներողություն և 3 մլն դրամ են պահանջում. նոր 
մանրամասներ…
. Այսպես, Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան հաղորդման 
մեջ նշված է, որ դատախազության տեղեկություններով՝ 2019 թվականի 
ընթացքում ներկայացվել է կալանավորումը որպես խափանման միջոց 
կիրառելու վերաբերյալ 1984 միջնորդություն, որից 1802-ը բավարարվել 
է, այսինքն՝ ներկայացված միջնորդությունների 90.8%-ը։ Դատախազու-
թան հաղորդման մեջ նշված է, որ 2019թ. ՀՀ ընդհանուր իրավասության 
առաջին ատյանի դատարաններ է ներկայացվել մեղադրյալի նկատմամբ 
կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին 1092 միջնորդու-
թյուն, որոնցից բավարարվել է 968-ը կամ 88.6%-ը
. Դատարան կը դիմուի վարչապետի դէմ…

. Վարչապետի կինը եւ եղբայրը դատարան կը դիմեն…

. Մայրաքաղաքում տեղի ունեցած սպանությունը բացահայտվեց…

. Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի` 
հունիսի 4-ից 5-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր 
ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 51 դեպք, 
որից 5-ը՝ նախկինում կատարված…
. Հայաստանում խոսքի ազատության տակ քողարկվող, ընդհուպ՝ ատելու-
թյուն պարունակող վիրավորանքն ու զրպարտությունը, թեև շարունակում 
են հաճախ անպատժելի մնալ, սակայն վերջին դատական որոշումն այս 
ոլորտի կարգավորման հույսեր է արթնացնում…
. «Դուխով» կոռուպցիա. ԲՀԿ-ական պատգամավորը մեղադրել է իշխա-
նությանը կոռուպցիայի մեջ…
. Երեւանում ոստիկանները բերման են ենթարկել քաղաքացուն, որը փորձել 
է պաշտպանել տուգանվող մեկ այլ քաղաքացու…
. «Փաստինֆո» ահազանգած ականատես քաղաքացին պատմել է, որ 
բերման ենթարկված տղամարդը նկատել էր, որ ոստիկաններն անհիմն 
տուգանում են մեկ այլ քաղաքացու ու հետաքրքրվել, թե ինչու են նման 
գործողությունների դիմում, արդյունքում բերման  է ենթարկվել հենց 
միջամտած քաղաքացին: Դեպքն արձանագրվել է հունիսի 6-ին` Մալաթիա-
Սեբաստիա վարչական շրջանում… Ընդ որում` բերման ենթարկվողը եղել 
է դիմակով, իսկ ոստիկանները` ոչ:
Եւ ի հարկէ նոր իշխանութեան առաջին օրէն բազմապատկուող, տեղ 
չհասնող դատեր նախկին նախագահներու, բանակի հրամանատարներու, 
պետական պաշտօնատարներու, եւ բազմաթիւ ուրիշներու դէմ:
Թերթը գրած էր ատելութիւն… Ո՞ւր առաջնորդելու համար փոքրիկ երկրի 
փոքրիկ ժողովուրդը:
Մամուլը կը յորդի նախկիններու ամբաստանութեամբ՝ նորերու կողմէ, 
նախկինները տեւաբար կը գրեն եւ կը խօսին նորերու խախտումներուն եւ 
անկարողութեան մասին:
Քաղաքացին կ’ըսէ, որ դատարանը կ’օգտագործուի քինախնդրութիւններու 
բաւարարութիւն տալու համար:
Այն տպաւորութիւնը կ’ունենանք, որ խրամներու ետին կանգնած թշնամի 
երկու  բանակներ օրնիբուն կրակեն մէկը միւսին դէմ:
Ընթերցողը իրաւամբ կրնայ մտածել, որ եթէ այսքա՜ն բազմաթիւ դատեր 
եւ ամբաստանութիւններ կան, դատարանները ինչպէ՞ս պիտի հասնին, 
եւ եթէ այսքա՜ն մեծ թիւով մարդիկ զբաղած են ամբաստանութեամբ, 
դատով, դատարանով, եզրակացութիւնը կ’ըլլայ այն, որ համատարած 
անվստահութեան մթնոլորտ տիրէ երկրին մէջ, նաեւ՝ սարսափ, որ վաղը, 
այլազան հաշիւներով, քրէական գործ կարելի կ’ըլլայ ստեղծել շարքային 
քաղաքացիին դէմ:
Յիշուածները բացառիկ պարագաներ չեն, այսքան չեն միայն:
Երկու տարիէ ի վեր ամենօրեայ օրակարգ են դատարանները, դատաւորները, 
հին եւ նոր օրինախախտումները, ըսէ՛ք՝ կոռուպցիա, երբ գրողներ եւ 
խօսողներ տեսանկիւն կը փոխեն:
Իսկ աւելի պարզ հարցումը. եթէ այսքան մեծ թիւով քաղաքական 
գործիչներ, պաշտօնեաներ եւ անոնց հունով՝ լրագրողներ, կը զբաղին 
դատ-դատաստանով, ո՞վ կ’աշխատի երկրի մը մէջ, որ պատերազմական 
կացութիւն կը դիամագրաւէ, ուր մահեր խլող համաճարակ կայ, ուր հետզհե-
տէ աճող թշուառութիւն կայ:
Շարքային քաղաքացին, եթէ դեռ կրնայ մտածել գերանցելով իր անմիջական 
խնդիրները, սփիւռքի հայը՝ որմէ կ’ակնկալուի, որ հայրենիք վերադառնայ, 
պարզապէս կը շուարին, առաջինը կ’արտագաղթէ, երկրորդը չի վերադառնար:
Ազգային-քաղաքական լուծման սպասող անյետաձգելի պատասխա-
նատուութեան առջեւ կանգնած են Հայաստանը եւ սփիւռք(ներ)ը…
Օր մը, յաղթող եւ պարտուող, կրնանք մենք մեզ գտնել Արտաշէս թագաւորի 
որդի Արտաւազդի տեղը, եւ անոր պէս ըսել. «Ես աւերակաց ո՞նց թագաւորեմ»…
Յաճախ կը յիշեմ ամերիկեան ժապաւէն մը, որուն անունն էր. օդաչու մը 
կա՞յ օդանաւին մէջ:
Երբ ամէն կարգի հեղինակութիւն կը չքանայ, կը խախտի ժողովուրդի 
վստահութիւնը եւ անոր հետ՝ ամէն կարգի բարոյական:
Եւ կ’ուրախացնենք մեր դարանակալ թշնամիները եւ կ’ըլլանք անոնց 
մեղսակից, կ’ըլլանք անոնց առարկայական դաշնակիցները:
Թերեւս դեռ կը մնայ տուրիստական գոհունակութիւնը. հասցէն ըլլայ Էյֆէլեան 
Աշտարակ թէ կապուտակ Սեւան…
Մեր վաղը այսօրուընէ լաւ կ’ըլլար, եթէ մտածէինք եւ գործէինք ազնուական 
գրող Սէնթ’Էկզիւփերիին պէս, որ ըսած է.
«Ղեկավար է ան, որ կը ստանձնէ ամբողջ պատասխանատուութիւնը: Ան 
կ’ըսէ. «Ես պարտուեցայ»: Ան չ’ըսեր. «Իմ զինուորներս պարտուեցան»*:



âáñ»ùß³µÃÇ / 17.06.2020

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

 07

եւ   վաճառվեց։ Սակայն երգի աստեղային ժամը 
դեռ առջեւում էր։ 
Մէկ տասնամեակ անց երգը գրաւեց Ճորճ 
Վայսի ուշադրութիւնը։ Մինչ այդ նա արդէն 
յայտնի էր իր «Can’t Help Falling in Love» 
(Elvis Presley) եւ  «What a Wonderful World» 
(Louis  Armstrong ) երգերով։  Նա երգը դարձրեց 
իսկական հիթ։ Նախ եւ առաջ ձեւափոխեց եւ 
կարգաւորեց երաժշտական կառուցուածքը, 
այնուհետ աղքատիկ՝ 8 բառից բաղկացած 
բնագրին աւելացրեց 2-րդ եւ 3-րդ տները, ինչպէս 
նաեւ հանեց ջուգլիների ձայներ յիշեցնող վայրի 
աղաղակումները, թողնելով միայն  «Wimmoweh» 
արտայայտութիւնը։ Երգը վերանուանուեց 
«Առիւծը քնած է այս գիշեր» («The Lion Sleeps 
Tonight»)։ Քանի որ Վայսը երգը մշակելիս 
նկատի էր առել բազմաձայն երգեցողութիւն, 
երգի կատարողներ ընտրեց The Tokens խումբը։ 
Չնայած նրան, որ թէ Վայսը եւ  թէ խումբը  չէին 
կարծում որ այն հիթ կը դառնայ, այնուամենայնիւ  
1961 թուականին թողարկուելով, երգը  դարձաւ 
ամերիկեան ազգային հիթ-շքերթի առաջատար։ 
1990-ականներին երգը մի նոր ալիքով նորից 
վերակենդանացաւ, երբ այն որպէս երաժշտա-
կան թեմայ գործածուեց «Առիւծ արքայ» 
(«The Lion King») ֆիլմում  եւ  «Էյս Վենթուրա 
.կենդանիների հետախոյզ» («Ace Ventura: Pet 
Detective») ֆիլմում։ 
2000 թուականին հարաւաֆրիկեան լրագրող 
Ռայան Մելանը  «Rolling Stone» ամսագրում 
հրատարակեց մի յօդուած, ուր կոչ էր անում 
վերականգնել Սոլոմոն  Լինտայի հանդէպ հեղի-
նակային իրաւունքի արդարութիւնը։ Երբ 1962 
թուականին երգը ամերիկեան արտադրողնե-
րին  հսկայական  գումարներ էր բերում, երգի 
հեղինակը մահացաւ ծայրայեղ չքաւորութեան 
մէջ։ Նրա ընտանիքն այնքան աղքատ էր ապրում, 
որ անգամ նրա գերեզմանին տապանաքար 
չդրուեց։ 2006 թուականին, այնուամենայնիւ, 
փաստաբանները կարողացան վերականգնել 
Լինտայի հեղինակային իրաւունքները եւ 
հասոյթի մի մաս յատկացուեց նրա դստերը, 
որը նոյնպէս ծայրայեղ աղքատութեան մէջ էր 
ապրում։ 
Մինչ այսօր ձայնագրուել է երգի մօտաւորապէս 
160 տարբերակ եւ հաւատալի չէ, որ երգը գրել 
է աֆրիկեան երուանդավանում հովուութիւն 
անող, երաժշտական կրթութիւն չստացած մի 
պատանեակ։ 

«Ջունգլիներում, թաւ ջունգլիներում
Քնած է առիւծն այս գիշեր...»

 Մի Երգի Պատմութիւն -49-

Տը Լայըն Սլիիփս Թունայթ – Տը Թոքընս 
(The Lion Sleeps Tonight-The Tokens ) 

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

1961 թուականին ամերիկեան երաժշտական 
շուկան ցնցեց մի երգ, որը ծնունդ  էր առել 1939 
թուականին հեռաւոր Հարաւային Աֆրիկայում 
եւ մինչ Տը Թոքընս խմբի կատարմամբ հիթ 
դառնալը, մի քանի անգամ ձեւափոխութիւնների 
էր ենթարկուել։ 
Երգի հեղինակն էր Հարաւ 
Աֆրիկեան Հանրապետու-
թիւնում ապրող, ազգու-
թեամբ զուլուս մի երիտա-
սարդ, ում անունն էր 
Սոլոմ Լինտա։ Ինչպէս իր 
եղբայրակից զուլուսները, 
նա եւս, ողջ մանկութիւնն ու 
պատանեկութիւնը անց էր 
կացրել  հովուութիւն անելով, 
եւ առիւծների մասին քաջա-
տեղեակ էր իր իսկ սեփական փորձից։ Բացի 
հովուութիւն անելուց, պատանեակը յաճախ էր 
տեղական հարսանեկան արարողութիւնների 
ժամանակ երգում  եւ առիթը բաց չէր թողնում 
ծանօթանալու  եւ կապ հաստատելու բոլոր նրանց 
հետ, ով որեւէ կապ ունէր երգարուեստի հետ։ 
Այսպէս նա 1939 թուականին Evening Birds խմբի 
հետ յայտնուեց ձայնագրման արհեստանոցում եւ 
ձայնագրեց «Mbube» (զուլուսերէն՝ առիւծ) երգը։ 
Երգը կատարւում էր a capella՝ առանց 
երաժշտական նուագակցութեան, միայն 
ռիթմիկ «Uyimbube, uyimbube»-ի (զուլուսերենից 
թարգմանաբար ՝ «դո՛ւ առիւծ») ուղեցութեամբ։ 
Երգը ծայրից մինչեւ վերջ իր մէջ պարունակում 
էր ընդամէնը 7-8 բառ, չհաշուած  մէջ ընդ մէջ 
կրկնուող «Ույիմպուպեն»։ 
Երգը ՀԱՀ-ում բաւականին մեծ յաջողութիւն 
ունեցաւ, սակայն Սոլոմոնը վաճառքներից 
հասոյթ չուներ, թէպէտ հարկ է մէջբերել, որ 
նրա մտքով անգամ չէր անցել, որ կարող է 
հեղինակային իրաւունք պաշտպանել։ Մի քանի 
դրամով վաճառել էր երգը՝ ձայնագրուած լինելու  
գաղափարից ոգեշնչուած։
Որոշ ժամանակ անց, այս երգի սկաւառակը 
յայտնուեց Միացեալ Նահանգներում։ Երգը 
պատահաբար յատնուեց նաեւ ամերիկացի՝  
ժողովրդական երգերի երգիչ Փիթ Սիկերի 
տեսադաշտում։ Նայ յայտնի էր նրանով, որ 
մեծ սէր էր տածում ժողովրդական երգերի՝  
յատկապէս քիչ յայտնի եւ փոքր ցեղախմբերի 
ժողովրդական գործունէութեան հանդէպ։  Քանի 
որ նայ զուլուսերէն ոչ մէկ բառ էր հասկանում, 
երգի վերնագիրը՝ «Մպուպէ-առիւծ», նա վերծա-
նեց իւրովի եւ ենթադրեց, որ երգը նուիրուած 
է  զուլուսների թագաւոր Շակային, որը փրկեց 
իր ժողովրդին «Սպիտակ նուաճողներից»։ 
Իսկ այ «mbube» բառը նա, չգիտես թէ  ինչու, 
լսել էր «Wimmoweh» եւ երգը ձայնագրելուց 
եւ թողարկելուց յետոյ այն հենց այդպէս էր 
անուանեց։ 1959 թուականին Նահանգներում 
երգը բաւական մեծ հաջողութեամբ  թողարկուեց  

ԳՐԻԳՈՐ ԽԱՆՃԵԱՆ
(1926 – 2000)

«Մէկ բաժակ սուրճ»
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Փառք հայ տառերուն, որոնք անիմանալի 
խնամիութեամբ մոգական գրիչներու տակ 
հաւաքուած՝ Եղիշէին լեզուն ոսկի ըրին, 
Բագրատունիինը՝ ադամանդ, եւ Ալիշանինն 
ու Հայրիկինը՝ մեղր քաղցրահոս: Հայ լեզուն 
այդ տառերու սանդխտամատերուն վրայ 
ոտն առ ոտն բարձրացաւ ամէն դարու 
ճակատին վրայ՝ հոն փորագրելու համար 
անմահութիւնը մեր ժողովուրդին:

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 



âáñ»ùß³µÃÇ / 17.06.2020

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

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

 08

Սկիզբը Էջ 01

¸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:

 
Լիբանան կը գտնուի տնտեսական և ֆինանսական խոր տագնապի մը 
մէջ ընդառաջ և այդ կացութիւնը իր խոր ժխտական ազդեցութիւնը ունի 
տեղւոյն հայ համայնքին վրայ: Ոչ իսկ քաղաքացիական պատերազմի 
տարիներուն (1975 – 1990) համայնքային հաստատութիւնները գտնուած 
են իրենց դռները փակելու ստիպումի սպառնալիքին դէմ յանդիման: 
Պսակաձև ժահրի համավարակի պայմաններուն մէջ, համայնքը շատ 
արագ կազմակերպեցուեցաւ հայկական թաղամասերու բժշկական, 
պարէնային և այլ ամէն ձևի օժանդակութիւն հասցնելու համար: 
Համայնքի քաղաքական և կրօնական ղեկավարութիւնը դիմած է 
Սփիւռքին՝ խնդրելով օժանդակութիւն դիմակայելու համար օրհասական 
այս կացութիւնը:
Անցեալ 10 և 11 Յունիսին, համայնքը թիրախ եղաւ նոր և շատ 
լուրջ սպառնալիքի մը: Հայազգի հաղորդավար լրագրող Նշան Տէր 
Յարութիւնեան, ալ-Ժատիտ հեռուստատեսային կայանի իր ծրագրին 
ընթացքին, Թուիթըրի ճամբով ստացաւ հայհոյանքներ, որոնց շարքին 
իրեն «գաղթական» համարումը: Հաղորդավարը Լրագրողը ուղղակիօրէն 
պատասխանեց այդ յարձակումներուն և ամբաստանութեան մատը յղեց 
դէպի Թուրքիա և նախագահ Էրտողան: Լրագրողի ելոյթին յաջորդեց 
հայատեացութեան արտայայտութիւններու ամբողջ տարափ մը, որոնց մեծ 
մասը ոչ-լիբանանեան աղբիւրներէ կու գային: Այդ արտայայտութիւնները 
կ’արդարացնէին ցեղասպանութիւնը ըսելով որ «հայերը արժանի էին 
ջարդուելու»: Տեղի ունեցաւ թրքական դրօշակներով ցոյց նոյն հայատեաց 
արտայայտութիւններով, որոնց հեղինակները իրենք իրենց կը համարին 
օսմանցիներու ժառանգորդներ և Էրտողանի հետևորդներ: Լիբանանի 
մէջ Արաբ Մերտինցիներու միութեան նախագահ Մունիր Հասան ի 
մասնաւորի օսմանցիներուն անուանեց իր «նախահայրերը» և ըսաւ 
որ «լաւ գործ ըրին հայերուն ջարդելով»: Ան հայերուն կոչեց «յիմարներ, 
դաւաճաններ, վատեր և անյարգալիցներ»:
Բարեբախտաբար լիբանանեան քաղաքական բոլոր շրջանակները 
իրենց զօրակցութիւնը յայտնեցին հայ համայնքին: Լիբանանի 
մէջ գործող Հայ քաղաքական երեք կուսակցութիւնները միացեալ 
հաղորդագրութիւն մը հրապարակեցին դատապարտելով այս երեւոյթը 
եւ ինքնազսպումի կոչ ըրին հայ համայնքի զաւակներուն: Երեսփոխան 
Յակոբ Բագրատունի կոչ ուղղեց զուսպ մնալու և գրգռութեանց տեղի 
չտալու: Երեսփոխանը դատական հարց բացած է Մունիր Հասանի դիմաց: 
Նոյնը ըրին Լիբանանահայ համայնքի բաղկացուցիչ հայ քաղաքական 
կազմակերպութիւններու ղեկավարները: Նամակներ յղուած են Պէյրութի 
մէջ դեսպանութիւններու զգուշացնելով հայատեացութեան այս նորագոյն 
արտայայտութեան դէմ:
Արժանթինի Հայ Համայնքի Հաստատութիւնները այսու կու գան 
համայնքին ամբողջական զօրակցութիւնը յայտնելու Լիբանանի մեր 
քոյրերուն և եղբայրներուն: Հայատեացութեան այս արտայայտութիւնները 
ինքնաբուխ չեն այլ ներշնչուած և կազմակերպուած Անգարայի կողմէ: 
Համահունչ են Թուրքիոյ ժխտողականութեան և նէօ օսմանական նոր 
քաղաքականութեան Միջին Արևելքի մէջ: Սուրիոյ հիւսիսն ու Լիպիա 
իր զինուորական միջամտութենէն յետոյ, Էրտողանի վարչակարգը իր 
գործակալները և իր երաշխաւորած ու ֆինանսաւորած ծայրայեղական 
խմբակցութիւնները աշխուժացուցած է Լիբանանի մէջ ևս: Երկրի այս 
տագնապալի կացութենէն օգտուելով, Թուրքիա կը ջանայ հարուածել 
միջ-համայնքային համակեցութիւնը և թիրախաւորել հայութիւնը այնպէս 
ինչպէս թիրախաւորեց քիւրտերուն Սուրիոյ մէջ:
Որպէս արժանթինցի քաղաքացիներ, ուշադրութեանը կը յանձնենք 
մեր կառավարութեան թրքական հայատեացութեան այս նոր 
արտայայտութեան մասին ընդդէմ Լիբանահայութեան և միջազգա-
յին բեմին վրայ արժանթինեան դիւանագիտութենէն կ’ակնկալենք 
ցեղապաշտական այս քաղաքականութեան դէմ յստակ յանձնառութիւն:

Արժանթինի Հանրապետութեան Հայկական Հաստատութիւններ
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Լրատուութեան Գործընկեր
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Հայկական Զօրախումբը Մեկնած է Մոսկուա` 
Զօրահանդէսին Մասնակցելու Համար

Հայաստանի Զինուած ուժերու 
75 հոգինոց զօրախումբը մեկնած 
է Մոսկուա` մասնակցելու Հայրե-
նական մեծ պատերազմի յաղթա-
նակի 75-ամեակին նուիրուած զօրա-
հանդէսին:
Մոսկուայի մէջ զինծառայողները 
այժմ կը մասնակցին համատեղ 
նախապատրաստական մարզումնե-

րու կը հաղորդեն պաշտպանութեան 
նախարարութենէն:
Զօրահանդէսը Կարմիր հրապա-
րակին վրայ տեղի պիտի ունենայ 
Յունիս 24-ին` Մայիս 9-ին փոխարէն: 
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան հաստատած է, որ ներկայ 
պիտի գտնուի զօրահանդէսին:

Ան նաեւ նշած է, որ ««Վիքթոր» 
պետական կեդրոնի գիտաշխա-
տողները, միաժամանակ նմանա-

պէս պիտի արտադրեն պատուաստ: 
Փորձարկումները պիտի սկսին յու-
նիսին եւ տեւեն մինչեւ սեպտեմբերի 
վերջը, ապա պիտի մեկնարկեն 
արտադրութիւնը»:  
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Սեպտեմբերին  «Քորոնա» Ժահրի Երկու 
Պատուա՞ստ 

Զօրակցութիւն Լիբանահայութեան Ընդդէմ 
Թրքական Հայատեացութեան Վերջին 

Արտայայտութիւններուն


