
Երբ Լիբանանի մէջ բողոք-
ներու ցոյցերը ընթացք 
առին, հազարաւոր մարդիկ 
անոր մէջ յոյս մը տեսան եւ 
ուխտեցին մնալ երկրին մէջ 
ձգտելով անոր մէջ կայանա-
լիք բարեփոխումներուն: 
Բարելաւել իրենց հարազատ 
երկիրը, որ տարիներ շարու-
նակ իր լաւագոյն երիտա-
սարդութիւնը կորսնցուցած 
է արտագաղթով:
Տնտեսական տագնապը այս-
օր աւելի խեղդիչ է սակայն 
համեմատած Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ամենաթէժ տագ-
նապներուն հետ:
Ուսանողներ եւ երիտասարդներ դժուարութիւն ունին համակերպելու ծանր 
իրավիճակին հետ: Ահաւասիկ նամանաւանդ այս դասակարգն է, որ գաղթի 
մասին կը մտածէ ու անվերադարձ կը լքէ իր երկիրը:
Այս տագնապէն դուրս գալու յստակ ճանապարհի կամ տեսիլքի մը բացա-
կայութիւնը արդէն իսկ սկսած է աւերներ գործել: այսօր:
«Ահաւասիկ կը մեկնիմ եւ Ալ Այստեղ Չեմ Վերադառնար». Ըսաւ Եուսէֆ 
Նասսար, 29 տարեկան շարժանակարի մասնագէտ մը, որ դէպի մէկ ուղ-
ղութեամբ տոմս կտրած էր յաջորդ ամիս մեկնելու Գանատա:
Իրեն հասակակից մը կը պոռթկայ ըսելով, որ «Ո՛չ մէկ բան ճիշդ կ՛ընթանայ 
այս երկրին մէջ, որ մտածեմ մնալու մասին»:
Յիշեցնենք, որ Լիբանան կը դիմագրաւէ իր նորագոյն պատմութեան ամէ-
նասուր տնտեսական տագնապը:
Մեծ թիւով ընկերութիւններ փակուած են, ամսավճարներ նուազեցուած, 
մինչ անգործութեան տոկոսը բարձր ցուցանիշ կ՛արձանագրէ:
Սղաճը կրկնապատկուած է տարուան վերջին ամիսներուն իսկ Լիբանանեան 
թղթոսկին տոլարի դիմաց կորսնցուցած է իր արժէքին մէկ երրորդը շուկայի 
վրայ:

Ֆրանսայի նախագահ էմանուէլ Մաքրոն մասնակցած է ֆրանսայի հայկական 
կազմակերպութիւններու համակարգող խորհուրդի ամենամեայ ընթրիքին, 
որուն ներկայ եղած է նաեւ Ֆրանսայի նախկին նախագահ Նիքոլա 
Սարքոզին, Փարիզի քաղաքապետ Անն Իտալկոն, կառավարութեան 
անդամներ, խորհրդարանականներ, Ֆրանսայի պետական եւ տեղական 
իշխանութիւններու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ եւ հոգեւոր հայրեր: 
Որպէս պատուաւոր հիւր` ընթրիքին մասնակցած է նաեւ թուրք յայտնի 
պատմաբան Թաներ Աքչամ։

Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար Զօհրապ Մնացականեան եւ 
Ատրպէյճանի Արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետեարով հանդիպում 
մը ունեցած են Ժընեւի մէջ։ Ինչպէս կը հաղորդէ «Ժամանակ»ը, այս 
հանդիպումը 2020 թուականի առաջին քննարկումն է հայ եւ ազէրի կողմերուն 
միջեւ։ Հանդիպումը տեղի ունեցաւ միջնորդութեամբ ու մասնակցութեամբ 
ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահներու՝ Իկոր Փոփովի 
(Ռուսաստան), Սթեֆան Վիզքոնթիի (Ֆրանսա), Էնտրու Շեֆըրի (Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներ), ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ-ի շրջանային նախագահի յատուկ 
ներկայացուցիչ Անճէյ Կասպրչիկի։ Թէ՛ Մնացականեան եւ թէ Մամետեարով 
երէկուան հանդիպումէն առաջ առանձին տեսակցութիւններ ալ ունեցան 
միջնորդներուն հետ։
Պաշտօնական աղբիւրներու հաղորդումներով, Լեռնային Ղարաբաղի 
հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորման ուղղեալ բանակցութիւններու ծիրէն 
ներս, Զօհրապ Մնացականեան եւ Էլմար Մամետեարով այսօր եւս կը 
շարունակեն իրենց քննարկումները Ժընեւի մէջ։ Հայաստանի Արտաքին 
գործոց նախարարութեան բանբեր Աննա Նաղդալեան ընկերային ցանցերու 
միջոցաւ տեղեկացուց, որ ըստ ընդունուած կարգին՝ հանդիպման աւարտին 
արդիւնքներուն շուրջ պիտի հրապարակուի մամլոյ հաղորդագրութիւն մը։ 
Աննա Նաղդալեան տեղեկացուց, որ Ժընեւի մէջ անդրադարձ կը կատարուի 
կարգաւորման գործընթացի վերաբերեալ հարցերու լայն շրջանակի մը։
Ներկայ բանակցութիւնները կը զուգադիպին տարածքաշրջանի առանցքային 
գործօններէն՝ Իրանի շուրջ ստեղծուած տագնապալի կացութեան 
պայմաններուն ներքեւ։ Բաց աստի, յառաջիկային Ատրպէյճանի մէջ 
նախատեսուած են արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններ։ 
Այս բոլորը կրնան ուղղակի կամ անուղղակիօրէն ազդեցութիւն գործել 
հակամարտ կողմերու դիրքորոշման վրայ։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան նախարարներու ներկայ 
հանդիպումէն անմիջապէս առաջ յայտնած էր, որ հաւանական է Ատրպէյճա-
նի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ իր հանդիպումը՝ մօտալուտ Միւնիխի 
Անվտանգութեան համաժողովի օրերուն։
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«Ալ Այստեղ Չեմ Վերադառնար». 
Լիբանանի Տնտեսական Տագնապը Կ՛աճեցնէ 

«Ուղեղներու Արտահոսքը»
Մինչ Անորոշութիւնը Կը Շարունակուի Շատեր 

Կ՛ուզեն Դուրս Գալ Երկրէն

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ժընեւի Մէջ Զօհրապ Մնացականեան Էլմար 
Մամետեարով Հանդիպում

Մենք Մեծ Պատմութիւնները Կեղծիքի Վրայ 
Չենք Կառուցեր. Էմանուէլ Մաքրոն

Մաարէթ Նաամանը Անցաւ Սուրիոյ Բանակի 
Տիրապետութեան Տակ 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Սուրիոյ բանակի ջոկատներ կարողացան իրենց տիրապետութեան տակ 
առնել երկար ժամանակէ ի վեր ահաբեկիչ զինեալներու տիրապետութեան 
տակ գտնուող Մaարաթ Նաաման քաղաքը։ Այս քաղաքը կը համարուի Իտլիպ 
նահանգի երկրորդ մեծագոյն քաղաքը Իտլիպ շրջկեդրոնէն ետք։ 
2011ին սկիզբ առած դէպքերէն ասդին, ու յատկապէս ծայրայեղական 
խմբաւորումներու երեւումէն ետք Մաարաթ Նաամանը դարձաւ ահա-
բեկիչներու բոյն եւ այսպէս հերթաբար այդ քաղաքին վրայ տիրապետութիւն 
հաստատեցին՝ Սուրիոյ Ազատ Բանակի, Իսլամական պետութեան, ինչպէս 
նաեւ Ալ Նուսրա ճակատի ահաբեկչական միաւորումներ։ Վերջին ամիսներուն 
Մաարաթ նաամանի ազատագրումը կը համարուէր սուրիական բանակի 
կարեւորագոյն ձեռքբերումներէն մին, եթէ հաշուի առնենք այդ քաղաքի 
ներկայացուցած ռազմական եւ դիրքային կարեւորութիւնը։ 
Նշենք, որ ըստ «Արեւելք»ին, սուրիական բանակը կարողացած է մինչեւ 
Մաարաթ նահման հասնիլը ազատագրել տասնեակ գիւղեր եւ շրջաններ։
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ատրպետ Ատրպետեան

Ատրպետեան Ատրպետ 
(Սարգիս Մուպահեաճեան 
31 Յունուար 1860, Կարս, 
Կարսի մարզ (Թուրքիա) — 
27 Մայիս 1937, Լենինական), 
արձակագիր, վիպասան, հասա-
րակական գործիչ, ԽՍՀՄ գրող-
ներու միութեան անդամ 1934 
թուականէն։
Ծնած է Կարս։ Սկզբնական 
կրթութիւնը ստացաւ Բաղէշցի 
Գրիգոր պատուելիի մօտ, 
1869-1871 թուականներուն 
կը յաճախէ ծխական ուսում-
նարանը, իսկ 1871-1872՝ 
կաթոլիկաց դպրոց։ 1873-ին կը 
մեկնի Ալեքսանդրոպոլ՝ ուսու-
մը շարունակելու նպատակով, 
եւ այնտեղէն ալ կ’անցնի Կ. 
Պոլիս, ուր կը մտնէ Վիեննայի 
Մխիթարեանց ուսումնարանը, 
Հայր Արսէն Այտընեանի օրով։
1881-ին կը վերադառնայ Կարս 
եւ տեղւոյն հայոց երկսեռ ծըխա-
կան ուսումնարաններէն ներս, 
մինչեւ 1888 թուական, կը դառ-
նայ ընդհանուր պատմութեան 
ու աշխարհագրութեան ուսու-
ցիչ։ Միեւնոյն ժամանակ 
կ՛ընտրուի՝ քաղաքային 
պատգամաւոր։ 1889-ին 
ուսուցչական ասպարէզը 
թողնելով՝ կը տեղափոխուի 
Պաքու եւ կը սկսի ծառայել 
նաւթագործարաններու մէջ։ 
1893-ին կ’անցնի Թաւրիզ 
դատարանական գործեր 
վարելու եւ 1895-ին կրկին կը 
վերադառնայ Կովկաս։ 1898-
ին հարաւային Ռուսաստան 
կ՛երթայ՝ մասնաւոր գործերով, 
սակայն քիչ ժամանակ յետոյ 
կ’անցնի Պարսկաստան 
(Թաւրիզ քաղաք) եւ 1899–ի 
Մայիսէն կը զբաղի դատա-
րանական գործերով։ Ատըր-
պետի առաջին գրական աշխա-
տութիւնն է «Խեւ Կարապետ» 
վէպը (Թիֆլիս, 1899), որ լոյս 
կը տեսնէ 1889 թուականին 
«Մուրճ»-ի մէջ՝ առանձին գիր-
քով։ կ’աշխատակցի «Մշակ»-
ին, «Աղբիւրը»-ին, «Տարազ»-ին 
եւ «Գաղափար»-ին։
Մահացած է Լենինական 
(Կիւմրի) 1937ին։

Հայ Եկեղեցին Կը Մասնակցի Ծոցի Երկիրներու 
Եկեղեցիներու Խորհուրդի Տարեկան Ժողովին
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28 եւ 29 Յունուար 2020ին‚ 
Քուէյթի մէջ տեղի ունեցաւ Ծոցի 
Երկիրներու Եկեղեցիներու Խոր-
հուրդի տարեկան ժողովը‚ ուր 
յանուն Հայ եկեղեցւոյ իրենց մաս-
նակցութիւնը բերին Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
միաբաններէն՝ Գերշ. Տ. Մես-
րոպ Եպս. Սարգիսեան‚ Առաջ-
նորդ՝ Արաբական Միացեալ Էմի-
րութիւններու եւ Քաթարի‚ եւ Հոգշ. 
Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան 
Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ 
Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց 
Թեմի։
Երկու օրերու վրայ երկարող սոյն 
ժողովը առիթ ստեղծեց քննար-
կելու քրիստոնեայ համայնքներու 
դիմագրաւած դժուարութիւններն 
ու մարտահրաւէրները։ Նկատի 
ունենալով որ սոյն ժողովը առաջին 
անգամ ըլլալով կը գումարուի Քուէյ-
թի մէջ‚ մասնակից առաջնորդները 

ժողովականներուն հակիրճ զեկոյց 
ներկայացուցին Քուէյթի մէջ քրիս-
տոնեաներու ներկայութեան‚ ուր 
յատուկ անդրադարձ կատարուեցաւ 
Քուէյթի Հայ Եկեղեցւոյ եւ համայնքին 
մասին‚ որ շրջանի ամէնահին քրիս-

տոնեայ համայնքներէն մէկն է։
Յայտնենք‚ որ ժողովի աւար-
տին Գերշ. Տ. Մեսրոպ եպս. 
Սարգիսեան‚ ընտրուեցաւ Ծոցի 
երկիրներու եկեղեցիներու խոր-
հուրդի Ատենապետ: 

Մենք Մեծ Պատմութիւնները Կեղծիքի Վրայ Չենք Կառուցեր.
 Էմանուէլ Մաքրոն

Արմէն Սարգսեան Յարգանքի Այցելութիւն Տուաւ 
Վազգէն Սարգսեանի Ընտանիքի Անդամներուն

Ֆրանսայի նախագահը իր ելոյ-
թին մէջ անդրադարձած է Հայոց 
Ցեղասպանութեան միջազգային 
ճանաչման գործընթացին` ընդգծե-
լով, որ Ֆրանսան արդէն 19 տարիէ 
լծուած է այդ գործին: Մաքրոն ուրա-
խութեամբ նկատել տուած է, որ 
արդէն մէկ տարիէ կատարուած է 
Ապրիլ 24-ը Ֆրանսայի մէջ Հայոց 
ցեղասպանութեան յիշատակի ազգա-
յին օր դարձնելու իր խոստումը:
«Պայքարը, որ հայերը կը մղեն 
Ցեղասպանութեան ճանաչման 
համար, պայքար է նաեւ լռու-
թեան, մոռացութեան դէմ: Իսկ 
ճշմարտութեան հարցով գոյութիւն 
ունի եղբայրութիւն հայ եւ ֆրանսացի 
ժողովուրդներուն միջեւ»,- ըսած է ան։
«Մենք մեծ պատմութիւնները 
կեղծիքի, վերաքննութեան կամ 
ժխտողականութեան քաղաքա-
կանութեան վրայ չենք կառուցեր, 
— նշած է ան`  դատապարտելով 
ռազմավարութիւնը, որ ուղղուած է 
Մերձաւոր Արեւելքի մէջ նոր ծաւա-
լապաշտութեան, յանցագործու-
թիւններու ժխտման եւ ձգտումին 

կրկին ձեռք բերելու անցեալի ունեցած 
ուժը, անցեալ, որը հիմնականօրէն 
մտացածին է»:
Ընթրիքի ընթացքին Ֆրանսայի 
նախագահը ողջունած է թուրք 
պատմաբան Թաներ Աքչամը Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը ժխտումը 
դատապարտելու համար:
«Դուք դատապարտեցիք ժխտումը», 
– ընթրիքի ժամանակ ըսած է Մաք-
րոն «Սպանութեան հրամաններ» 
գիրքի հեղինակին:
Ֆրանսայի նախագահին կարծի-

քով, Աքչամի գիրքը «ակնյայ-
տօրէն կազմակերպուած  եւ կան-
խամտածուած յանցաւորութեան 
գիտական հաստատումն է»:
«Դուք բացայայտեցիք այն, ինչը՝ 
ցեղասպանութեան ժխտումը, ոմանք 
կը ցանկանային մոռացութեան մատ-
նել», – ըսած է Մաքրոն: «Ատիկա 
հիմնաքարն է թուրք քաղաքական 
առաջնորդներու հետ քաղաքական 
բանավէճերու ժամանակ», – աւել-
ցուցած է ան:

Բանակի օրուան առթիւ, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան նախա-
գահ Արմէն Սարգսեան առաւ յատ-
կանշական քայլ մը։ Այսպէս, ան 

յարգանքի այցելութիւն մը տուաւ՝ 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
ազգային հերոս, պաշտպանու-
թեան առաջին նախարար, Արցախի 

հերոս, նահատակեալ վարչապետ 
Վազգէն Սարգսեանի ընտանիքի 
անդամներուն։ 
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ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի ԱշխատակիցԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

ՏիրականըՆոր Ժահր, 
Նոր Մտահոգութիւն…

Լրատուութեան Գործընկեր

Երբեմն բառով մը բացած 
կ՛ըլլաս դուռը դղեակին 
ուրկէ հին խայտաբղէտ յու-

շեր կ՛ուրուագծուին ու կ՛ապրիս 
նորոգուած շունչով կամ, նայած 
հարկին՝ ի՛նչն էր որ միտքի ծալքե-
րէն  լոյսի եկան ինչ որ եկան: Կրկնու-
թիւնը ցանկալի  չէ բայց երբեմն կը 
պատահի կամ անհրաժեշտութեան, 
կամ մոռացութեան կամ ալ ա՛յլ 
պարագայի: Առիթով մը դասա-
խօսութենէ մը ետք, մտերիմ զրոյ-
ցի ընթացքին դասախօսին ըսի 
թէ այնինչ միտքը երեք անգամ 
կրկնեցիր. Ըսաւ «Ժողովուրդին 
համար անհրաժեշտ է, քանի որ ընդհանրապէս կը լսեն. սակայն մտիկ 
ընելը ուրիշ բան է»: Ապրիլն ալ բոլորովին ուրիշ իր բազմաթիւ պէտքերով, 
փափաքներով եւ այլ մանրամասնութիւններով:
«Ինչպէս երգչին քնքուշ քնար, ղեկավարին անկոր սուսեր» այնպէս ալ 
անօթիին հաց է պէտք: Իսկ մարդ արարածը, գոհունակութեան մէկտեղ 
ունի նաեւ դժգոհութիւն: Ի սկզբանէ աչքերը ուղղած է հեռու հեռաւոր 
հորիզոններուն՝ կատարելութեան, որուն Աստուած անունը կու տայ:  
Սակայն ոտքերը կը մնան հողին, որ նայած տեսակին, պայմաններուն, կրնայ 
ամրանալ, կրնայ ճահճանալ ու պատճառ դառնալ նպատակի անկման: Այս 
բաները կը պատահին քանի որ մարդկային ընկերութիւնը տակաւին մէկ 
հասարակարգի տակ ընդգրկուած չէ ու չի կրնար ըլլալ, ամէն անձ ըլլալով 
ուրոյն անհատականութիւն: Այս՝ ինչ կը վերաբերի խորքին, բնութեան , 
եւ ոչ թէ դաստիարակութեան ինչ որ կարելի է ունենալ մէկ յայտարարի 
տակ  համեմատաբար: Օրինակ ունենալով ճամբաներու օրէնքները 
ինքնաշարժներու եւ հետիոտններու, թէեւ անոնք եւս երբեմն կը խաթարուին 
հակառակ խիստ օրէնքներու: Մարդ կը ծնի, անկէ ետք ալ կը դաստիարակուի: 
Խնդալ, խօսիլ , քալել եւ այլն կը սորվի տարիներու ընթացքին մինչեւ ըլլայ 
ընկերութեան լիիրաւ անդամը, տարիքի բերմամբ ոմանց կողմէ գովասանքի, 
այլոց կողմէ գուցէ եւ արգահատելի: Երկուքն ալ արդիւնքն են դիտանկիւնի, 
բաղդատականի, ինչ որ այնքան տարածուած եւ սովորական երեւոյթ է 
դարձած դժբախտաբար եւ նոյնիսկ՝ հաճելի կարգ մը սիգաճեմներու կողմէ 
որոնք կը սիրեն վերէն նայիլ անձերու, հարցերու, դէպքերու եւ վերլուծումներ 
տալով, վստահաբար ինքնագոհացումի փետուրներով պաճուճուին: «Ինչ 
տուիր կեանք դուն ինծի, եւ ես քեզի ինչ տուի» Վ.Վահեան: «Ես ուզեցի 
երգել գովքը Աստուծոյ,/Սիրտս լցուեց բայց չգիտեմ, թէ ինչու գորշ օրերու 
տաղտկութիւնը երգեցի» Ե.Չարենց: Ուզելը պայմաններէն մին է սակայն 
ապրիլն է տիրական: Երբ «հաց պանիր»ի պէտք ունիս, կը մոռնաս երկինքն 
ալ երկիրն ալ, կապոյտն ալ մօտիկն ալ (մեր պատմութիւնը վկայ: Բաւ է միայն 
Զ. Եսայեան կարդալ): Աւելցնենք նաեւ Թէքէեանը .-«Ոտանաւորն ի՞նչ ընել. 
Ոտանաւորը կ՛ուտուի՞»: Ցաւալի: 
Հանդիսութեան մը դադարին դուրս ելանք օդ առնելու: Բարեկամիս 
ըսի«հոյակապ երգեցին»: «Հոյակա՞պ» ըսաւ ձեռքով ալ կամար մը գծելով  
օդին մէջ: Աւելցուց՝«Հոյ խոյ»: Ըսի, «Ես իմ հայերէնովս կը խօսիմ կոր: 
Գիտէր թէ ինծի համար ալ ճշգրտութիւնը կարեւոր էր բայց նաեւ՝«Եթէ 
մէկը թերութիւններդ ցոյց տայ խորհէ թէ կորած գանձ մը գտած ես»:( 
Տհամմաբատա):
Ոչ ոք ինքնաստեղծ չէ: Կայ ծինը եւ կան պարագաները: Ինչե՜ր կ՛ուզէի ըլլալ 
...ԲԱՅՑ
Դղեակին դուռը բացինք սակայն ակնկալուածը գտա՞նք արդեօք: Չկայ հսկայ 
սրահ այլ՝ սենեակներ  շուկայի վերածուած, երբեմն լուսաւոր, երբեմն աղօտ 
եւ գուցէ եւ մութ: «Մեր ամէնօրուայ հացը...»: Ա՛յս եղաւ այսօրուան «հաց»ս:
«Եւ ողորմեա՛ քո արարածոց եւ ինձ՝  բազմամեղիս»: 

25 յունուարին, Չինաստանի մէջ չինական Նոր տարին սկսաւ, սակայն 
տօնական ձեռնարկներուն մեծ մասը չեղեալ յայտարարուեցան երկրին մէջ 
առկայ արտակարգ իրավիճակին՝ քորոնա ժահրի տարածման վտանգին 
պատճառով: Միւս կողմէ, Նոր տարին չինացիներուն ամենասիրած տօներէն 
է եւ շատեր չդիմացան հանրային վայրեր ելլելու եւ տօնելու գայթակղութեան: 
Չինացիները կը հաւատան, որ ուրախութեամբ պէտք է դիմաւորեն տարուան 
սկիզբը, որպէսզի տարին լաւ ու յաջող ընթանայ: Հինէն եկած աւանդոյթներ 
կան. ժողովրդական շքերթներ, հրավառութիւններ, չար ոգիները փախցնելու 
եւ բարի ոգիները ողջունելու խնկավառութիւններ, որոնք սովորաբար 
անխախտ են: Չինական Նոր տարին կամ Գարնան տօնը Չինաստանի 
ամենաերկարատեւ տօնն է, որ տասնհինգ օր երկարող ձեռնարկներով 
կ՚աւարտի:
Չինացիները մէկ կողմէ կը «փաղաքշեն» տարուան խորհրդանիշ առնէտը 
(մուկը), միւս կողմէ մեծ պայքարի սկսած են քորոնա ժահրին դէմ: Երկրին 
մէջ շաբաթ օրուընէ սկսեալ տասնհինգ օր պիտի շարունակուի Լուսնային 
նոր տարուան դիմաւորումը, տասնհինգ օրերէն ամէն մէկը աւանդաբար 
ունի մէկ օրակարգ, որոնցմէ է նաեւ այցելութիւնները՝ հարազատներուն, 
բարեկամներուն: Ինչպէս յայտնի է, Չինաստանի մէջ այս օրերուն խիստ 
սահմանափակուած են մանաւանդ իրարու այցելութիւնները, բացառաբար 
խիստ անհրաժեշտ դէպքերուն: Երկրին ղեկավարները կոչերով հանդէս եկած 
են, իրավիճակը դժուար համարած եւ յորդորած են խիստ կերպով հետեւիլ 
բոլոր ցուցմունքերուն:
Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութիւնը բաւարար 
նկատած է Չինաստանի պայքարը քորոնա ժահրին դէմ, եւ մոլորակի 
վրայ արտակարգ դրութիւն չէ յայտարարած. հակառակ անոր որ, անցնող 
օրերուն, շատ խօսուեցաւ այս ժահրին պատճառով արտակարգ դրութիւն 
յայտարարելու անհրաժեշտութեան մասին:
Վերջին տուեալներով՝ չինական Ուհան քաղաքին մէջ, յայտնաբերման պահէն 
ի վեր, նոր քորոնա ժահրը տասնեակ մարդու մահուան պատճառ դարձած 
է եւ ախտահարումներն ու մահերը տակաւին կը շարունակուին: Ժահրը 
հասած է նաեւ Եւրոպա եւ նոյնիսկ Միացեալ Նահանգներ: Միջազգային 
օդակայաններէն կատարուած տեսագրութիւններուն մէջ կարելի է տեսնել 
դիմակներ դրած հազարաւոր ճամբորդներ ու աշխատակիցներ, որոնք 
միշտ չէ, որ յօժարակամ կ՚անցնին քաղաքներուն միջեւ կապ հանդիսացող 
օդակայաններէն, բայց երբեմն ստիպուած կ՚ըլլան: Իսկ օդակայանները 
նկատուած են ժահրի փոխանցման վայրերէն, նկատի ունենալով որ զանազան 
երկիրներէ միլիոնաւոր մարդիկ, օր ու գիշեր, կ՚անցնին այդ տարածութենէն 
եւ կը շնչեն օդակայաններու ապականած օդը: Կանխարգելման գլխաւոր 
ձեռնարկները օդակայաններուն մէջ են, ուր յատուկ սարքերու եւ 
ջերմաչափերու միջոցաւ կը յայտնաբերուին եւ կը մեկուսացուին կասկածելի 
տաքութիւն ունեցող մարդիկ: Վախ կը ներշնչէ մանաւանդ քորոնա ժահրին 
յարուցած թոքաբորբը, որով տառապողներուն թիւը աշխարհի մէջ վեց 
հազարի հասած է, նոյնքան՝ վարակուածներուն թիւը:
Հիւանդութեան դէպքերուն մեծ մասն ու մահերուն հիմնական թիւը, անշուշտ, 
Չինաստանի մէջ է, սակայն վախ կը ներշնչեն նաեւ դրացի երկիրները եւ 
մանաւանդ այն երկիրները, ուր Չինաստանէն ուղեւորներու հոսք կայ: 



àõñµ³Ã / 31.01.2020  04

Հայ Մարզուհին Ջախջախած է Հայ 
Զինծառայողը Կացինահարած 

Ռամիլ Սաֆարովի Քոյրը

Պոլսոյ Մէջ Հայ եւ Թուրք 
Լուսանկարիչներու Աշխատանքներու 

Ցուցահանդէս Բացուած է

Սերգէյ Խաչատրեան Ճանչցուած է Աշխարհի Լաւագոյն Երիտասարդ Երաժիշտ

Հենրիխ Մխիթարեան` Հայաստանի 
2019-ի Lաւագոյն ֆութպոլիստ

Հայրենի Նուաճումներ

Մշակութային Արձագանգ

Վրաստանի մայրաքաղաք Թիֆլիսի 
մէջ տեղի ունեցած է խառն մենա-
մարտերու միջազգային մրցաշա-
րը, ուր Հայաստանը  ներկայացնող 
Արմֆայթինկ մասնագիտական 
դաշնութեան մարզուհի Կարինէ 
Կարապետեանը մենամարտած եւ 

Հայաստանի ֆութպոլի ֆետե-
րասիոնը ամփոփած է «Տարուան 
լաւագոյն ֆութպոլիստ» անուանա-
կարգին մէջ 2019-ի քուէարկու-
թեան արդիւնքները. Հայաստա-
նի 2019թ. լաւագոյն ֆուտբոլիստ 
ճանչցուած է Հայաստանի ազգային 
հաւաքականի աւագ եւ իտալական 
«Ռոմա»-ի կիսապաշտպան Հենրիխ 
Մխիթարեան, որ այս կոչումին կ՛ար-
ժանանայ 9-րդ անգամ ըլլալով: 
Մխիթարեան հաւաքած է 109 

ջախջախած է ատրպէյճանցի Ռենա 
Սաֆարովը, որ հայ սպայ Գուրգէն 
Մարգարեանը կացինահարած 
Ռամիլ Սաֆարովի քոյրն է։
Armlur-ի տեղեկութիւններով՝ մար-
զուհին իր յաղթանակը նուիրած է 
Գուրգէն Մարգարեանի յիշատակին։

միաւոր:
Ըստ ՀՖՖ կայքին` 104 միաւորով 
երկրորդը Հայաստանի ազգային 
հաւաքականի եւ գերմանական 
«Հոֆենհայմ»-ի յարձակող Սարգիս 
Ադամեանն է:
61 միաւորով երրորդ տեղը կը 
զնաղեցնէ Հայաստանի ազգային 
հաւաքականի եւ ղազախական 
«Աստանա» ակումբի յարձակող 
Տիգրան Բարսեղեանը:

Պոլսոյ մէջ Հայաստանէն եւ Թուր-
քիայէն 10-ական լուսանկարիչնե-
րու աշխատանքներէն կազմուած 
ցուցահանդէս մը բացուած է: Պոլսոյ 
«UNIQ Gallery» ցուցասրահին մէջ 
«BridgingStories II» (Կամուրջներ 
կառուցող պատմութիւններ) խորա-
գիրով իրականացուող ցուցա-
հանդէսի բացումը կատարուած 
է, Յունուար 29-ին, եւ պիտի տեւէ 
մինչեւ Փերտուար 7:
«Ակօս»-ի թերթի տեղեկութիւննե-
րով՝ լուսանկարները կը շեշտադ-
րեն խաղաղութիւնը եւ յոյսը երկու 

Համաշխարհային ճանաչում 
ձեռք բերած հայ ջութակահար 
Սերգէյ Խաչատրեան ստացած է 
զուիցերիական Credit Swiss դրա-
մատան ամենամեայ մրցանակը` 
ճանչցուելով «Աշխարհի լաւագոյն 
երիտասարդ երաժիշտ»: Այս մասին 
կը հաղորդէ Armenpress.am-ը՝ 
վկայակոչելով  novostink.ru կայքը։
Ջութակահարը պարգեւատրելու 
արարողութիւնը տեղի ունեցած 
է Վիեննայի մէջ, Յունուար 18-ին: 
Ժիւրիի կազմը գլխաւորած է Լիւցեռ-
նի փառատօնի գեղարուեստական 
ղեկավար Միխայիլ Կաֆլիկերը:
Միաժամանակ Սերգէյ Խաչատրեան 
արժանացած է նաեւ մրցանակի` 

ժողովուրդներուն միջեւ:
«BridgingStories II»-ի հայաստանեան 
ցուցադրութիւնը տեղի ունեցած էր 
2019 Օգոստոսին, Դիլիջանի մէջ:
Կը նշուի, որ այս նախագիծի 1-ին 
մասը (BridgingStories) տեղի ունե-
ցած է 2016-2017-ին Հայաստանի 
մէջ ԱՄՆ-ի դեսպանատան աջակ-
ցութեամբ: Նախորդ ցուցահան-
դէսը համակարգած են Հայաս-
տանը եւ Թուրքիան ներկայացնող 
լուսանկարիչներ Անուշ Բաբաջա-
նեանի ու Սապիհա Չիմենի կողմէ:

զուիցերիական  75 հազար ֆրանկ 
գումարի չափով, որ երաժշտական 
բնագաւառի մէջ «ամենասուղ» 
մրցանակներէն մէկն է: Մրցանակը 
նաեւ կ՝ենթադրէ, որ ջութակահարը 
պիտի մասնակցի Վիեննայի ֆիլ-
հարմոնիկ նուագախումբին հետ 
համերգի: Անիկա Կուսդաւօ Տուտա-
մելիայի ղեկավարութեամբ պիտի 
կայանայ Սեպտեմբեր 13-ին: Google+ 
համակարգին մէջ զուիցերիական 
դրամատան վերջին հրապարակա-
յին գրուածքը կը վերաբերի հայ 
երիտասարդ երաժիշտին. զայն 
շնորհաւորած են յաջողութեան ու 
կոչման արժանանալու համար:
Սերգէյ Խաչատրեանի վերջին 

համերգը Երեւանի մէջ կայացած 
է 2013 Սեպտեմբեր 15-ին, 
երբ ան «Արամ Խաչատրեան» 
համերգասրահին մէջ հանդէս 
եկաւ Հայաստանի պետական երի-
տասարդական նուագախումբին 
հետ: Սերգէյ Խաչատրեան կը նուա-
գէ 1740-ին Ճ.Կուարներիի ստեղծած 
«Իզա»-ի ջութակով, որ անոր սիրով 
տրամադրած է ճափոնական Nippon 
երաժշտական հիմնադրամը: Համեր-
գի նախօրէին հրաւիրուած ասուլի-
սին՝ Խաչատրեան խոստովանած էր, 
որ սեփական ժողովուրդին համար 
նուագելը իւրայատուկ զգացողութիւն 
է, որ այլ բեմերու վրայ հնարաւոր չէ 
ապրիլ։
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Ազնուափայլ Մրմունջներ

Հայկական Տաղասացութիւն - Ե. -

Հայկական տաղասացութեան 
նուիրուած քառամասն յօդուա-
ծաշարս անցեալ շաբաթ յայ-
տարարած էի աւարտած: Սակայն, 
անկատար պիտի մնար ան, եթէ 
մեր ականջէն բացակայէր հայ-
կական տաղասացութեան կարե-
ւոր մէկ ձայնը, շնորհալի երա-
ժիշտ-բանաստեղծ հայուհիներու 
ստեղծած մեղեդիները: Այսօր, 
յարգելի ընթերցող, իրենց ձայնով՝ 
միջնադարեան մագաղաթներէն 
հայկական ժամանակակից մամուլի 
էջերը կ’ուզեմ փոխադրել չորս 
հայուհիներու մրմունջը, պատմա-
կան անհրաժեշտ բացատրութիւն-
ներով եւ կենսագրական հակիրճ 
տուեալներով:

§

Խոսրովիդուխտ Գողթնացիի 
պատմութիւնը, 8րդ դար

Քսանհինգ տարի առաջ, 706 
թուականին հարաւայինները 
յարձակեցան հօրս տիրութիւններու 
վրայ: Ասպատակութիւն էր արիւնալի: 
Նահատակուեցաւ հայրս, Գողթն 
գաւառի Խոսրով Մեծ իշխանը: 
Իսկ մանուկ եղբայրս՝ Վահանը 
գերեկալուեցաւ: Զայն տարեր են 
Ասորիք, պարտադրեր են կրօնափոխ 
ըլլալ: Վերանուաներ են Վահապ: 
Եղբայրս իր հոգիով եւ սրտով 
երբեք չդաւաճանեց իր նախնիներու 
հաւատքին, մնաց բարեպաշտ՝ հայ-
րենի հող վերադառնալու եւ իր իրա-
ւունքին վերատիրանալու ուխտը իր 
մէջ լուռ պահելով: Իսկ այժմ, ի՜նչ 
երջանկութիւն ինծի համար, կը դիտեմ 
անոր քնացող դէմքը քաղցր: Եղբա՛յր 
իմ, ինչպէ՞ս դիմացար աննկարագ-
րելի վարկաբեկումներու, ինչպէ՞ս 
վերականգնեցիր քու ազատութիւնդ 
ու վերադարձար տուն, իսկոյն 
ծնրադրելով Սուրբ Խաչի առջեւ, 

վերադարձար նաեւ քրիստոնէական 
հաւատքին:

§

Դարձեալ եկան, ժանտ ու ժպիրհ 
հարաւայինները եկան ու Վահանին 
տարին: «Դուն եկեղեցի մտար, 
հնարամիտ ու խորամանկ քայլ, 
որպէսզի հարկադրուած ըլլանք 
կոտորել քեզ, ու խայտառակուինք 
աշխարհի առջեւ, որպէս մար-
դասպաններ, ասիկա էր քու յետին 
նպատակդ», ըսին ու ձերբակալեցին:
Դիմադրութիւն ցոյց չտուաւ եղբայրս, 
երբ կրկին գերեվարեցին զինք... 
Ճակատը լուսաւոր էր ու վեհ: 
Ապա խումբ մը քաջարի ասպետ-
ներ ապահովութեանս համար 
զիս հեռացուցին հայրենիքէն 
շատ հեռու, Անի-Կամախ: Իսկ 
Վահա՞նը... Պահանջեր են, որ հրա-
ժարի քրիստոնէութենէ: Մերժեր 
է: Ծանրագոյն չար-չարանքներու 
ենթարկեր են եղբօրս եւ սպաներ են: 
Վահա’ն, երանելի եղբայր իմ, ահա 
շարականս, որ յօրինեցի քու ողբերուդ 
ձայնը հեռուէն լսելով: Այդ հնչիւններդ 
աւելի հրաշալի էին ինծի համար, քան 
հրեշտակներու երգը.

«Զարմանալի է ինձ,
Քան զերգս երաժշտականաց,
Ձայնս ողբոց քոց հնչմունք,

Ո՜վ երանելի տէր Վահան, ընտրեալ 
յաստուծոյ...»:

Վահան, ես պիտի չգրեմ ողբագին 
երգեր, այլ՝ ուրախարար եւ հոգեւոր 
մեղեդիներ եւ ներբողականներ: 
Քու նահատակութիւնդ այդպէս կը 
թելադրէ հոգւոյս մասունքներուն.

«Առաւել յորդորէ այս զհոգւոյս 
մասունըս,

Յօրինել քեզ երգս ո՛չ զղջականըս,
Այլ հոգեւորըս, եւ ուրախարարըս,
Յորդորականըս, և ներբողեանըս,
Ո՜վ երանելի տէր Վահան, ծառայ 

Քրիստոսի...»:

Արիաբար դուն պատրաստուեցար 
պատերազմիլ հարաւայիններու դէմ 
եւ նահատակուիլ ու դասուիլ անմարմ-
նականներու հետ.

«Որպէս քաջ նահատակ,
Պատրաստեալ ի պատերազմ,
Կատարեցեր զընթացըս քոյ,

Արիաբար՝ յազգացն հարաւայնոյ,

Դասաւորեալ ընդ անմարմնականսն.
Ո՜վ երանելի տէր Վահան, 
Գողթնեացն իշխեցող»:

§

Սահակդուխտ Սիւնեցիի 
պատմութիւնը, 8րդ դար

Մեր ծննդավայր Դուինէն տար-
բեր աշխարհ է Գառնին: Անոր 
ուղղահայեաց ժայռապատերը եւ 
ատրաշէկ կիրճը կը հոգեշնչեն զիս 
ու կը մղեն շարականներ, մեղեդի-
ներ յօրինել: Ես զանոնք կը ձօնեմ 
Մարիամ Աստուածածնին: Եղբայրս, 
Ստեփանոս Սիւնեցին, որ ինծի նման 
երաժիշտ է եւ բազմաթիւ շարականնե-
րու հեղինակ, կը քաջալերէ, որ այդ 
արուեստը ուսուցանեմ տաղանդաւոր 
աշակերտներուն: Սիրով կը կատարեմ 
այդ ծառայութիւնը, քարանձաւիս մէջ, 
վարագոյրի ետեւէն, քանզի մանուկ 
հասակէս ընդունած եմ կուսութեան 
ուխտը եւ որոշած եմ ցմահ ճգնիլ 
այս խորհրդաւոր կիրճին մէջ: Իսկ 
այժմ, քաղցրեղանակ մեղեդի մը 
երկնատուր՝ զիս կը մղէ Ծննդեան 
կցուրդ մը յօրինելու ու կրկին փառա-
բանելու Աստուածամօր: Ծայրակ-
ապ կառուցուածք ունենայ ան՝ 
տուներու սկզբնատառերը կազմեն 
անունս, ահա այսպէս. «Ս-րբուհի 
Մարիամ, Ա-նդաստան հոգեւոր, 
Հ-աստատութիւն երկնի, Ա-ստանօր 
երկինք, Կ-ենացն փայտիւն, Դ-ո՛ւռն 
երկնից, Ո-ւրա՛խ լեր, Ւ-իւթական, 
եղական, Խ-որհուրդ կենաց, Տ-ո՛ւք 
զփառս»:

§

Ալիծ Տարսոնացիի պատմութիւնը, 
14րդ դար

«Սքանչելի գեղագրուհի», «գրագիր 
յոյժ հմուտ»: Այդպէս կը կոչեն զիս 
պալատին մէջ...: Իրաւունք ունիք, 
հազուադէպ է, որ 1288 թուականին 
ծնած միջնադարեան աղջնակ մը 
ուսեալ ըլլայ: Սակայն, ես ունիմ 
արքունի ուսուցիչներ: Սիրելի հայրս, 
Լեւոն երրորդը, միշտ կը փափաքէր, 
որ ես բազմաթիւ արուեստներու 
տիրանամ, ընդ որում գեղագրութեան: 
Այժմ, այդ «սքանչելի» գրիչովս կը 
յօրինեմ վեց տող հրաւէր մը՝ 

փեսացուներուն: Իսկ ի՞նչ պէտք է, 
որ ունենայ թեկնածուն, որպէսզի 
արժանանայ իմ տեսոյն...: Գեղեցիկ 
ձեռագիր, ինչպէս՝ իմ հրաւէրս. «Ով 
ոք որ սմա նմանեցնէ, նա է իմ տեսոյն 
արժանի»:
Ահա եկաւ երկու թեկնածու: Չհաւ-
նեցայ. «Ծայրն Ձա-ին, ծակն Ծա-ին՝ 
չի նմանիր գիրն Ալիծին»: Դարձեալ 
յայտարարեցի ուզողներուն. «Ով որ 
գրէ զծայրն Ձա-ին, զծակն Ծա-ին՝ 
նա կու լինայ փեսայ Ալծին»: Ահա 
եկաւ մէկ այլը: Ի՜նչ շնորհալի ձեւով կը 
բռնէ փետրագրիչը: Հաւնեցայ. «Ծայրն 
Ձա-ին, ծակն Ծա-ին՝ կու նմանի գիրն 
Ալիծին»:

§
 

Անանուն տաղասացի 
պատմութիւնը, 15րդ դար

«Անունս այնքան չէ կարեւոր, 
ոչ ալ ծննդեան թուականս եւ 
կեանքի պարագաներս: Այդ բոլորը 
իմաստազուրկ դարձան, երբ սիրելիս 
զիս լքեց ու որոշեց ըլլալ... աբեղայ: Որո-
շեր է վալայ հագնիլ ու վարդապետի 
բակլայ ուտել: Զարմանքը զիս պատեց: 
Ան չէ՞ր, որ իմ մեղրս կը խմէր, իմ 
լուսին երեսիս կը զմայլէր ու վարդի 
վրայ թառած սոխակի նման գիշեր 
ու ցերեկ կը դայլայլէր: Պատմեմ ձեզի 
պատմութիւնս, քոյրե’ր ու եղբայրնե’ր, 
կարդացէք, ինծի իրաւունք տուէք ու 
վշտակից եղէք.

Եկին ու խաբար բերին,
թէ «Քո եարն եղեր հաբեղայ»:
Փուշ արմատցքն զիս պատեց,

թէ նա ո՞նց եղաւ հաբեղայ:
Բերնիկն էր շաքար սովոր,

աճապ ո՞նց կերաւ նա բակլայ,
Անձիկն էր շապկի սովոր,

աճապ ո՞նց հագաւ նա վալայ:»

Ահա հայկական տաղսացութեան 
իգական ձայնը: Յոյժ սակաւ էին 
այդ փափկասուն բանաստեղծ-
երաժշտուհիներու կենսագրական 
տուեալները: Ցաւօք սրտի, մեր 
պատմիչները այսքանն են մեզի 
աւանդած: Բայց աւելի կարեւոր չէ՞ր 
անոնց պատմութիւնն ու երգը լսել, 
անոնց քաղցր ձայնով հարստանալ:
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Նոր Ժահր, Նոր Մտահոգութիւն…

Քիչ չէ նաեւ օտարներու թիւը Չինաստանի մէջ, ուստի վարակի տարածման 
ծայրը բռնելը առայժմ անկարելի է: Միւս կողմէն, կան տեսակէտներ, թէ 
չի բացառուիր, որ քորոնա ժահրը քաղաքական շահերու կը ծառայեցուի 
եւ Չինաստանի պէս տնտեսութիւն ունեցող երկրի մը վնաս հասցնելու 
նպատակներ կան:
Ժահրի օճախ նկատուած Ուհանի մէջ, անշուշտ, քարանթինա՝ քառասնօրեայ 
մաքրանոց յայտարարուած է, իսկ մայրաքաղաք Փեքինի մէջ գոցուած են 
կարեւոր մշակութային կեդրոնները: Շաբաթ օրուընէ գոցուեցաւ նաեւ 
Քուքուն թանգարանը՝ արգիլուած քաղաք տարածքին մէջ: Այդ մէկը երկրի 
գլխաւոր այցելութեան վայրերէն է, որ շատ զբօսաշրջիկներ կը գրաւէ: 
Երկրին տասներկու քաղաքները յայտարարած են նաեւ երթեւեկութեան 
ժամանակաւոր դադարին մասին:
Սոսկում տածող այս ժահրը, սակայն նոր չէ. սուր անակնկալ շնչառական 
համախտանիշներ, որոնք կ՚ուղեկցին նեարդային եւ աղիք-ստամոքսային 
խանգարումներով, զանազան ժամանակներ ի յայտ եկած են եւ կը յարուցա-
նեն ժահրին որոշ մէկ տեսակին վարակումով:
Սփիւռքահայ բժիշկ-յօդուածագիր Կարպիս Հարպոյեան յօրինած է քորոնայի 
հայերէն անունը՝ թագաժահր. նկատի ունենալով, որ ժահրին մանրէները 
ունին թագի կերպարանք եւ անոր corona անուանումը եղած է այդ 
իմաստով: Հիւանդութիւնն ալ ան կոչած է թագաժահրի հիւանդութիւն կամ 
թագաժահրախտ:
Քորոնա ժահրին առաջին յիշատակումները կը վերաբերին անցեալ դարուն, 
առաջին անգամ յայտնաբերած են 1965 թուականին սուր քթաբորբով 
հիւանդի մը մօտ: Այս տարուան տուեալներով՝ քորոնա ժահրերը 39 տեսակ 
ընդգրկող ժահրերու ընտանիք մըն է, որ կ՚ախտահարէ մարդը, կատուները, 
թռչունները, շուները, մեծ եղջերաւորները, խոզերը, նապաստակները, 
իսկ Չինաստանէն տարածուածին մասին ըսուեցաւ, որ ծովամթերքէն ու 
օձամթերքէն փոխանցուած է մարդոց եւ նոր տեսակը արդէն մարդէ մարդ 
կը փոխանցուի:
Հակառակ որ ժահրին մասին յիշատակումները հին են, բայց ժահրին 
ուսումնասիրութիւնները նոր սկսած են եւ քորոնան տակաւին հետա-
զօտութեան փուլի մէջ է: Հոնկ Քոնկի համալսարանի գիտնական Քվոկ 
Եուն Էն նշած է, որ քորոնայի նոր տեսակը կրնայ ընթանալ նաեւ առանց 
ախտանիշներու եւ ուշ փուլերու մէջ միայն ի յայտ գան ախտանիշները: 
Չին գիտնականին կարծիքով՝ եթէ ախտանշաններու բացակայութեամբ 
հաստատուի վարակին հաւանականութիւնը, համաճարակին դէմ պայքարիլը 
աւելի բարդ կ՚ըլլայ եւ կախեալ կ՚ըլլայ այն բանէն, թէ արդեօք կարելի կ՚ըլլա՞յ 
արդիւնաւէտօրէն մեկուսացնել հիւանդներն ու անոնց հետ շփում ունեցող 
մարդիկը:
Այս ժահրին արագ տարածումին 
լուրերը մտահոգութեան մղած են 
բազմաթիւ երկիրներ: Հայաստանը 
նոյնպէս մտահոգուածներու կար-
գին է: Վերջին շրջանին բազմաթիւ 
հայաստանցիներու համար Չինաս-
տանը դարձած է երկիր մը, ուր 
աշխատելու կ՚երթան: Այս տարուան 
սկիզբէն ի վեր վերացաւ Հայաս-
տանէն Չինաստան անցագիրը եւ 
ելումուտը շատ աւելի դիւրացաւ: 
Մեծ է մանաւանդ Հայաստանէն 
Չինաստան գացող անգլերէն լեզուի 
մասնագէտներուն, ուսուցիչներուն 
պահանջարկը: Սովորաբար անոնք 
երիտասարդներ են, որոնք լաւ կամ 
շատ լաւ կը տիրապետեն անգլերէ-
նին եւ պահանջուած են չինական 
զանազան կրթական կեդրոններէն 
ներս:
Չինաստանի մէջ բազմաթիւ են 
պետական, մասնաւոր դպրոցները, 
մանկական խնամքի կեդրոննե-
րը, քոլէճները, աշխատանոցները, 
դպրոցական ծրագիրներէն դուրս 
կրթական վայրերը, ուստի այդ կեդ-
րոններուն մէջ աշխատող մասնա-
գէտներու պահանջք միշտ ալ կայ: 
Պահանջարկ ունին նոյնիսկ տարրական անգլերէնի տիրապետողները, 
որոնք կը գործուղուին չինական հեռաւոր բնակավայրեր եւ ապրուստի որոշ 
դիւրութիւններ ստանալով կ՚աշխատին:

Քորոնա ժահրի յարուցած վախին պատճառով, այս օրերուն կը տեսնենք, 
որ Չինաստանէն հայաստանցիները արագ-արագ կը վերադառնան: Իսկ ով 
որ տակաւին հոն է, ընկերային ցանցերու մէջ գրառումներ կը կատարէ, թէ 
«բանտարկուած» է տունին մէջ եւ նոյնիսկ ուտելիքը յատուկ զինուորներու 
միջոցով տուներ կ՚առաքուի: Տուներ կ՚առաքուին նաեւ պաշտպանութեան 
շնչադիմակները: Յայտարարուած է նաեւ, որ նոր բացայայտուած ժահրը 
Փեքինի դեղարաններուն մէջ դիմակներու տագնապ ստեղծած է: Այս ու 
այլեւայլ անյարմարութիւններէն խուսափելու համար շատերու հետ նաեւ 
հայաստանցիները կը լքեն երկիրը:
Չինաստանէն Հայաստան վերադարձողները անմիջապէս առողջապահական 
համակարգի մասնագէտներու հսկողութեան տակ կ՚առնուին եւ որոշ 
փորձաքննութիւններէ ետք միայն կը վերադառնան բնականոն կեանքի: 
Կանխելու համար դէպքերու ներածումը Հայաստան, Հայաստանի առող-
ջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը կարգ մը քայլերու 
ձեռնարկած է։ Տեսչական մարմինի սահմանային բժշկա-առողջապահա-
կան հսկիչ կէտերը մշտական հսկողութիւն կը կատարեն Հայաստան 
ժամանողներուն՝ ոչ միայն Չինաստանէն, այլ նաեւ օդային եւ ցամաքային 
սահմանը հատող բոլոր անձերուն հան-դէպ անխտիր կ՚իրականացուին 
գործիքային ջերմաչափում եւ արտաքին զննում։
Այս կառոյցը նաեւ Հայաստանի Առողջապահութեան նախարարութեան 
հետ ձեռնարկած է իրազեկման կարգ մը միջոցառումներ։ Սահմանային 
վայրերուն մէջ զետեղուած են տեղեկատուական պաստառներ, որոնց 
միջոցով կը տեղեկացուի նախ ժահրին մասին, ապա՝ ատով չվարակուելու 
քայլերուն եւ զայն Հայաստան փոխադրելը կանխելու մասին: Մասնաւորապէս 
միջազգային ուղեւորութիւններ ծրագրելու ընթացքին կը յորդորեն՝ նկատի 
առնել տուեալ երկրի համաճարակային իրավիճակը, հարբուխի նման 
երեւոյթներու առկայութեան պարագային դիմել բժիշկի, մանաւանդ չզբաղիլ 
ինքնաբուժմամբ եւ ժողովրդական բժշկութեան գործադրմամբ:
Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութենէն քորոնա ժահրին մուտ-
քը Հայաստանի Հանրապետութիւն կանխելու նպատակով Հայաստանի 
սննդամթերքի անվտանգութեան տեսչական մարմնի ղեկավարին հրամանով՝ 
26 յունուար 2020 թուականէն ի վեր արգիլուած է Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետութենէն, ինչպէս նաեւ չինական ծագում ունեցող հումքով ուրիշ 
երկիրներու մէջ արտադրուած կենդանական մթերքի եւ հումքի ներմուծումը 
Հայաստանի տարածք:
Չինական մեկուսացած Ուհան քաղաքին մէջ կայ երեք հայ, որոնց հետ 
անմիջական կապի մէջ է Չինաստանի մօտ Հայաստանի դեսպանութիւնը:
Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութիւնը ոչ միայն 
այս տարի, այլ ընդհանրապէս կը յորդորէ պատուաստուիլ կրիփի դէմ՝ 
այդ հիւանդութենէն եւ շնչառական հիւանդութիւններէ զերծ մնալու կամ 
վարակուելու պարագային թեթեւ տանելու համար:
Մանաւանդ կարեւոր կը նկատէ յղի կիներու պատուաստումը՝ անկախ թէ 
յղութեան ո՞ր ամսուան մէջ են անոնք:
Ցուցմունքներ եւ յորդորներ կան նաեւ կրիփի դէմ պատուաստել վեց 
ամսականէն մինչեւ հինգ տարեկան երեխաները, տարեցները, մնայուն եւ 
յամրընթաց հիւանդութիւններ ունեցող մարդիկն ու առողջապահութեան 
համակարգի աշխատակիցները: Վերջիններս մանաւանդ միշտ հիւանդներու 
հետ հաղորդակցութեան մէջ են եւ կրնան վարակուիլ ախտանիշ չունեցող, 
բայց ժահրը կրող հիւանդներէ: Ինչ կը վերաբերի պատուաստումէն յետոյ 
յառաջացած անյարմարութեան զգացումին ու մարմնի ջերմաստիճանի 
բարձրանալուն, ապա մասնագէտները այդ մէկը բնական կը նկատեն եւ 
կը յիշեցնեն, որ մէկ-երկու օրէն կ՚անցնի: Հարբուխի, կրիփի, շնչառական 
վարակներու, քիթէն հոսելու եւ այլ եղանակային տենդերու պարագային 
ամենակարեւոր կանխարգելիչ քայլերէն են.
- Լուալ ձեռքերը յաճախակիօրէն: Ձեռքերը լուալը ոչ միայն այս ժահրէն, 
բազմաթիւ այլ հիւանդութիւններէ եւ վարակներէ ալ կը պաշտպանէ մարդը: 
Շատ կարեւոր է ձեռքերը լուալու պարագային հոսող մաքուր ջուրը եւ օճառը:
- Ձեռքերը անհրաժեշտ է լուալ մէկ վայրկեանէն ոչ պակաս ժամանակամիջո-
ցին եւ այդ մէկը կրկնել պարբերաբար:
- Լուալ վարակուած անհատին հագուստները, սաւանը, անձեռոցը, կերակուրի 
սպասները, խնամքի իրերը՝ օճառով, հականեխիչներով եւ տաք ջուրով։
- Պարբերաբար օդափոխել սենեակը, աշխատասենեակը. գոց տարածքներու 
մէջ ըլլալու պարագային յաճախ դուրս ելլել եւ մաքուր օդ շնչել՝ տաք հագած 
եւ եղանակին յարմար:
- Առողջապահական եւ մարմնի դիմադրողականութիւնը լաւացնող սնունդ 
ընդունիլ. շատ հեղուկ խմել, պայմանով, որ անոնց մէջ բացակային մշակուած 
շաքարն ու գունանիւթերը: Ոգելից ըմպելիք երբեք չգործածել. այն թիւր 
կարծիքը, թէ այս ըմպելիները կը սպաննեն յարուցիչը, սխալ է. հակառակը՝ 
ալքոհոլն ու սուրճը մարմինէն կը հեռացնեն հեղուկը:
- Չընդունիլ հակամանրէական դեղամիջոցներ, քանի որ, ըստ բժիշկներուն, 
անոնք կրնան բարդութիւններ յառաջացնել:
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Շար. էջ 06-էն

Համացանցի Վրայ

Լուսանկարներ Անցեալէն

Մեր Պարտքը Թող Ըլլայ Կարպիս Զաքարեանի 
Անունով Մարզական Դահլիճ Բանալը. 

Կարօ Փայլան
Կարօ Փայլան ցաւակցութիւն յայտնած է 
Թուրքիոյ առաջին արհեստավարժ բռընց-
քամարտիկ Կարպիս Զաքարեանի մահուան 
հետ կապուած:
Կարօ Փայլան Twitter–ի իր էջին վրայ գրած 
է. «Կորսնցուցինք «երկաթէ բռունցք» մակա-
նունով Կարպիս Զաքարեանը:  Կարպիս 
ախպարիկը մեր երկրի համար բազմաթիւ 
միջազգային մրցանակներու արժանացած է: 
Իր հայ ըլլալուն պատճառով նաեւ ենթարկուած 
է խտրականութեան: Մեր պարտքը թող ըլլայ 
իր անունով մարզական դահլիճ կառուցելը”:
Նշենք, որ Պոլսոյ մէջ 90 տարեկանին մահացած 
է հայ բռնցքամարտիկ Կարպիս Զաքարեանը:

Ասում են կարճ է կեանքը,
շուտ կը մարի սրտի զարկը,
բայց արեւի տակ ծիրանի,
երիտասարդ ու ծերունի,
ահա կանգնած շարան շարան,
կը ձանձրանան:
Ասում են քաղցր է կեանքը,
և անսահման երկրի փառքը,
բայց գրկի մէջ բուրաստանի,
ծաղիկների դէմ գեղանի,
մարդիկ ահա շարան շարան,
կը ձանձրանան:
Ասում են խորն է կեանքը,
լոյս է համայն երկրի հանքը,
բայց կանչի դէմ ծիածանի,
կամ աստղերի խորհրդալի,
մարդիկ ահա շարան շարան,
կը ձանձրանան:
Ասում են նոր է կեանքը,
միշտ կը հնչի սիրոյ զանգը,
բայց աներազ առանց տաղի,
սեղանի շուրջ աղ ու հացի,
մարդիկ ահա շարան շարան,
կը ձանձրանան:

Մուշեղ Իշխան

ԳՐԻԳՈՐ ԽԱՆՃԵԱՆ
(1926 – 2000)
«Բալաթինեան բլուրներու մօտ»

31 2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Նոր Ժահր, 
Նոր Մտահոգութիւն…

- Շատ տկար զգալու պարագային անկողինին մէջ 
մնալ. աղմուկէն եւ ծանրաբեռնուած առօրեայէն 
խուսափիլ, ստիպողաբար չուտել:
- Հազալու եւ փռնգտալու միջոցին փակել քիթը եւ 
բերանը. վարակուած եղած ժամանակ խուսափիլ 
հանրային վայրերու մէջ գտնուելէ, իսկ եթէ այդ 
մէկը անհրաժեշտ է, լաւապէս պաշտպանուիլ, 
չհազալ, մարդոց չմօտենալ:
- Վարակուած անձէն հեռու մնալ եւ չգործա-
ծել անոր կերակուրի սպասները, իրեղէնները, 
հագուստը եւ անձեռոցը:
- Ձեռքերով չդպնալ աչքերուն, քիթին, բերնին. քանի 

որ աչքերը, քիթն ու բերանը վարակի յարուցիչ-
ները մարմին թափանցելու ամենա«յուսալի» 
ճանապարհն են։
- Գործածել թուղթէ թաշկինակ եւ անմիջապէս 
նետել. երբեք չգործածել կտորէ թաշկինակ կամ 
լաթ, որոնց վրայ յարուցիչը կրնայ կուտակուիլ:
- Հիւանդին ապաքինումէն 10-15 օր ետք միայն 
սկսիլ յարաբերութիւն ունենալ անոր հետ:
- Համաճարակ ունեցող երկիր չայցելել։
- Համաճարակ ունեցող երկիրէն շատ զգու-
շութեամբ դուրս ելլել։
- Եւ ամենակարեւորը՝ չվախնալ եւ գործել քաջօրէն:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Սոյն նկարը Հայ Ազգային 
Վարժարանի (Ս. Նշանի, ապա 
Ազգային Սուրէն Խանամիրեան 
վերանուանուած) 1932ի շրջանա-
ւարտներու եւ ուսուցչակազմին 
նկարն է, առնուած 28 Յունիս 
1932ին:
Ուսուցիչները (աջէն ձախ).- 
Օրդ. Կիւլենիա Աշճեան, Պրն. 
Երուանդ Պետրոսեան, Սարգիս 
Մատենճեան, Օրդ. Ալիս Սինա-
նեան, Ստեփան Եսայեան, 
տնօրէն Վարդան Գէորգեան, 
Միքայէլ Վայէճեան, Օրդ. Տալիտա 
Սանճեան, Գասպար Գասապեան:
Շրջանաւարտ աշակերտները 
(աջէն ձախ).- Յովհաննէս 
Չուքասըզեան, ՞՞ Պայթարեան, Արաքսի 
Փաթաթեան, Ներսէս Հինտոյեան, Վրէժուհի 
Ղազարեան, Անդրանիկ Ղուպիկեան, Կարապետ 
Փաքլայեան, Յարութիւն Սիմոնեան, Կարպիս 
Սարեան, Պօղոս Սիսլեան, Կարպիս Արապեան:
Արժէքաւոր այս նկարը Հայկազեան Համալ-
սարանի Հայկական Սփիւռքի Ուսումնա-

սիրութեան Կեդրոնին նուիրեց Չուքասը-
զեան, որուն կը յայտնենք մեր խորին շնոր-
հակալութիւնը:
Հայկազեան Համալսարանի Հայկական 
Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոնը շուրջ 
տասնամեակէ մը իվեր լծուած է Միջին Արեւելքի 
հայօճախներու պատմութեան եւ մշակութային 
արժէքներու պահպանութեան:
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Սկիզբը Էջ 02

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

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ 
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու 
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր 
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդա-
մալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը: 
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին 
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման 
իմաստով,  ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է 
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ 
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր 
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր 
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են, 
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն 
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի 
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին  
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն 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 գործակցութիւնն է, 
որ վայել է մեր ազգին:  
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը 
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր 
բնակած  աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք 
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման 
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:  
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար 
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:

ԿՈՉ

Հայ Աւետարանական Գոլէճը կարիքը ունի մանկա-
պարտէզի մնայուն ուսուցչուհիի: Ենթական պէտք է ըլլայ 
լիբանանահպատակ, համապատասխան վկայականի 
տէր եւ նախընտրաբար՝ փորձառու: Դիմորդներ իրենց 
CV-ները կրնան ղրկել secretary@aecbeirut.edu.lb հաս-
ցէին:

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻԻ ԿԱՐԻՔ
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Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակցութիւն

Այս տարեշրջանին եւս նոր և նախկին սաներու համար 
արձանագրութիւնները կ’ըսկսին Փետրուար 1-էն մինչեւ 
Փետրուար 13, առաւօտեան ժամը 10-էն մինչեւ կէսօրէ 
ետք ժամը 2, ամէն Երեքշաբթի, Հինգշաբթի և Շաբաթ 
օրերը:

Կարեւոր:
1-Դիմողները պարտին իրենց հետ ունենալ հայկական 
դպրոց մը արձանագրուած ըլլալու փաստաթուղթ մը:
2-Վերոյիշեալ թուականէն ետք դիմումնագիրները պիտի 
մերժուին:

Վարչութիւն
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Արմէն Սարգսեան Յարգանքի Այցելութիւն Տուաւ 
Վազգէն Սարգսեանի Ընտանիքի Անդամներուն

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Արարատի մարզէն ներս նախագահ 
Արմէն Սարգսեան ծաղիկներ թողուց 
Վազգէն Սարգսեանի յիշատակը 
յաւերժացնող յուշարձանին առջեւ։ 
Ան ծաղիկներ խոնարհեց նաեւ 
Վազգէն Սարգսեանի մօր՝ Կրեթա 
Սարգսեանի շիրմին։
Այնուհետեւ, ընտանեկան ջերմ 
միջավայրի մը մէջ Արմէն Սարգսեան 
անմիջական զրոյցներ ունեցաւ 
Վազգէն Սարգսեանի հօր՝ Զաւէն 
Սարգսեանի եւ եղբայրներուն՝ 
Արմէն եւ Արամ Սարգսեաններուն 
հետ։ Նախագահը Բանակի օրուան 

առթիւ շնորհաւորեց Սարգսեան 
ընտանիքի անդամները։ Յիշա-
տակներ պատմուեցան Վազգէն 
Սարգսեանի մասին ու վերյիշուեցան 
անոր կեանքին ու գործունէութեան 
վերաբերեալ բազմաթիւ դրուագներ։


