
Քորոնա ժահրի վարակի 
կանխարգիլման եւ յաղթա-
հարման նպատակով ֆինան-
սական աջակցութիւն ցուցա-
բերելու համար բացուած 
հաշուեհամարին կատարուած 
է 43 միլիոն 121 հազար դրամ:
Այս մասին կը տեղեկացնէ պարէ-
տատունը` յղում ընելով ՀՀ Ելեւ-
մուտքի նախարարութեան:
«ՀՀ Ելեւմուտքի նախարարութիւնը կը տեղեկացնէ, որ 17.03.2020-
ին գանձապետարանին մէջ բացուած «Ֆիզիկական անձերու եւ կազ-
մակերպութիւններու նուիրաբերութենէն պետութեան, Քորոնա ժահրի 
(COVID-19) կանխարգիլման եւ յաղթահարման ապահովման համար 
ֆինանսական աջակցութիւն» 900005001947 հաշուին 18.03.20-ին, ժամը 
14:00-ին մուտքերը կազմած են 43 մլն 121 հազար դրամ, ընդհանուր քանակը` 
218 վճարում»,- ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ:

Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ 
Արմէն Սարգսեան իր մէկ ամսուան աշխա-
տավարձը կը փոխանցէ «քորոնա» ժահրի 
կանխարգիլման եւ յաղթահարման աջակցելու 
նպատակով բացուած յատուկ հաշուին։ Այս 
մասին հրապարակուած է ՀՀ նախագահի 
աշխատակազմի Facebook-ի էջին։ 
«Ի աջակցութիւն «քորոնա» ժահրի դէմ 

պայքարին՝ Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան իր մէկ 
ամսուան աշխատավարձը՝ 1. 017.556 դրամ, կը փոխանցէ «քորոնա» 
ժահրի կանխարգիլման եւ յաղթահարման ուղղուած՝ առողջապահութեան 
նախարարութեան միջոցառումներուն աջակցելու նպատակով բացուած 
յատուկ հաշուին»,- նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը «Քորոնա» 
Ժահրի դէմ պայքարելու համար կոչ կ՛ուղղէ համախմբուե-
լու եւ համայն հայութեան ներդրումով՝ աջակցելու առող-
ջապահութեան ոլորտին։

«Քորոնա» ժահրով վարակուած անձ մը եւս մահացաւ եւ 13 վարակակիր 
նոր անձեր գրանցուեցան երէկ Լիբանանի մէջ: Այս մասին յայտարարեց 
Առողջապահութեան նախարարը:
Ըստ նախարարութեան, մահացող անձը 90 տարեկան ծերունի մըն էր, որ 
արդէն ունէր առողջապահական վատ պայմաններ:  
Ըստ կարգ մը աղբիւրներու  մահացողը վարակը ստացած էր իր կրօնաւոր 
որդիէն, որ վերջերս  կը գտնուէր Իտալիոյ մէջ։
Մինչ կրօնաւորին վիճակին մասին տեղեկութիւն չի հաղորդուիր, կը նշուի 
նաեւ, որ մահացող   պարագան սրտի  խնդիրներ ունէր։
«Քորոնա» ժահրով վարակուածներու ընդհանուր թիւը Լիբանանի մէջ 
հասաւ 133-ի: Պաշտօնապէս մինչեւ օրս յայտարարուած է մահուան 4 
պարագաներու մասին:  
Երէկ յետմիջօրէին Պէյրութի Ռաֆիք Հարիրիի անուան հիւանդանոցի 
յայտարարեց, որ կին մը մահացած է իր մօտ, որ հազիւ հասած էր հիւան-
դանոցին յատուկ բաժինը, ուր կը դարմանուին վարակակիրները: Ան հիւան-
դանոց հասած էր շունչի սուր նեղութեան իրավիճակով: Քննութիւններու 
արդիւնքը տակաւին հրապարակուած չէ, որուն համար տակաւին կանուխ է 
հաստատել, որ ան «քորոնա» ժահրի վարակակիր էր: Յաջորդող ժամերուն 
եթէ քննութեան արդիւնքը հաստատէ վարակը, այդ պարագային մահացող-
ներուն թիւի պիտի բարձրանայ 5-ի:
Յիշեցնենք, որ Լիբանանի երէկ թեւակոխեց իր ամբողջական փակումին 
երրորդ օրը: Հանրային եւ սեփական հաստատութիւններ փակ կը մնան, իսկ 
ճամբաները գրեթէ ամայի են: Ներքին ապահովական ուժեր կը շարունակեն 
պարտադրել կառավարութեան որոշումները փակել տալով զայն խախտող 
խանութները:
Ինչ կը վերաբերի Պէյրութի օդա-
կայանին, երէկ միայն մատնե-
րով հաշուող թռիչքներ ճամբայ 
ելան: Միտըլ Իսթ օդանաւային 
ընկերութիւնը դադրեցուց իր 
թռիչքները: Նկարին մէջ օդա-
կայանի կանգառի դրուած օդա-
նաւեր են, որոնց շարժիչները 
փակուած են ցնոր տնօրինում:
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«Քորոնա»ն Կը Շարունակէ Իր Աւերը. 
Վարակուածներուն Թիւը Լիբանանի Մէջ 

Հասաւ 133-ի

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր

Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝  վարակուած են 218331 (28/1 միլիոն) , մահացած են 8937, բուժուած են 84383 անձեր

Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 133, մահացածներ` 4, բուժուած` 4
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 110, մահացածներ` 0, բուժուած` 1
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 20100 նոր վարակուածներ, 959 նոր մահացածներ
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Քորոնա Ժահրի Կանխարգիլման Համար Բացուած 
Հաշուեհամարին Մէկ Օրուան Մէջ Փոխանցուած է 

Աւելի Քան 43 Միլիոն Դրամ Գումար

ՀՀ Նախագահը Իր Մէկ Ամսուան Աշխատավարձը 
Կը Փոխանցէ «Քորոնա» Ժահրի Կանխարգիլման 

Համար Բացուած Հաշուին

Համահայկական Ուժերու Համախմբումով՝ 
Ընդդէմ «Քորոնա» Ժահրի Համաճարակին
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օրուան աւարտը Հայաստանի 
ՄԻԱԿ բժշկական հաստատութեան 
մէջ`«Նորք» ԻԿՀ, որ կը զբաղի Քորո-
նա ժահրով վարակուած հիւանդնե-
րու բուժումով:

 02

Սկիզբը Էջ 01

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Մարի Աթմաճեան 

Մարի Աթմաճեան (19 Մարտ 
1913, Պրաֆա, Սամսունի մարզ 
— 13 Յունիս 1999, Փարիզ), 
սփիւռքահայ բանաստեղծուհի, 
գրական եւ հասարակական 
գործիչ։ Բանաստեղծ Ա. Սեմայի 
քոյրը։
Ծնած է Պաֆրա։ Քոյրն է 
տարաբախտ բանաստեղծ 
ու գրագէտ Ա. Սեմայի։ 1915-
ի Եղեռնին, Աղաճա Գըշլա-
յի մէջ, ուր աքսորուած էին 
ընտանեօք, կ՛ենթարկուին 
անլուր տանջանքներու։ Հայրը 
խենեշօրէն կը սպաննուի։ Գաղ-
թականութիւն ու զրկանք՝ կ՝ըլ-
լան բաժինը իրենց կեանքին։ 
Պոլիս, Սուրիա, Եթովպիա, Յու-
նաստան եւ Ֆրանսա...:
Կ՝ աշակերտի Պոլսոյ Դպրոցա-
սէր Տիկնանց վարժարանին։ 
Գրականութեան իր ուսուցիչը 
եղած է Չօպանեան։ Գրական 
նախափորձերը կը հրատա-
րակուին Ա. Սեմայի «Ջանք» 
եւ «Մշակոյթ» ամսագիրներուն 
մէջ։
1939-ին՝ լոյս կը տեսնէ գրական 
իր աոաջին երկը, թատերակ 
մը։ 1947-ին՝ կը հրատարակէ 
աոաջին քերթողագիրքը՝ «Գող-
գոթայի շուշաններ»: 1951-ին՝ 
երկրորդը՝ «Աստեղաքաղ»: 
1961-ին՝ «Գաղթաշխարհի 
երգեր»: 1967-ին՝ «Ոսկի 
Գեղօն»: 1974-ին՝ «Վերջալոյսէն 
աոաջ»։
Խորքի եւ կառոյցի իր բոլոր 
ընկրկումներուն հակառակ, 
1920-1950ական թուականնե-
րու գրական հանգրուանին մէջ 
յիշատակելի անուններէն մէկն 
է:

Արամ Ա. Կաթողիկոս Եւ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
Երէկ Եւ Այսօր Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն Ունեցան 

«Քորոնա» Ժահրին Ստեղծած Ներկայ Կացութեան Շուրջ
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետը եւ Հայաստանի 
Հանրապետութեան Վսեմաշուք 
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
կապ մը հաստատեցին իրարու 
հետ «քորոնա» ժահրին ստեղծած 
ներկայ կացութեան առնչուած:
Վարչապետ Փաշինեան մօտէն 
հետաքրքրուեցաւ Լիբանանի 
եւ ընդհանրապէս ներկայ պայ-
մաններուն մէջ Կաթողիկոսու-
թեան դիմագրաւած մտահոգու-
թիւններուն գծով: Նորին Սրբու-
թիւնը, իր կարգին, իր մտա-
հոգութիւնը յայտնեց ներկայ 
համաշխարհային համաճարա-
կի հետեւանքներուն ուղղու-
թեամբ՝ աղօթելով, որ Աստուած 
մեր հայրենիքն ու ազգը հեռու 

պահէ ամէն տեսակ փորձանքէ: 
Վեհափառ Հայրապետը նաեւ 

ողջունեց Վարչապետին տարած 
հետեւողական աշխատանքը:

Շար. Էջ 08
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Համահայկական Ուժերու Համախմբումով՝ Ընդդէմ «Քորոնա» 
Ժահրի Համաճարակին

«Եւրոտեսիլ 2020»-ը Չեղարկուած է

Հիւանդներու Վիճակը Բաւարար է, Ընդհանուր Մթնոլորտը` 
Յաղթահարելու եւ Ապաքինուելու Ոգիով Լի

Ստորեւ յայտարարութիւնը.
«Նոր Քորոնա ժահրի COVID-
19 համաճարակի տարածմամբ, 
միջազգային հանրութիւնը կը 
համախմբուի է եւ համապատասխան 
գործողութիւններ կը ձեռնարկէ: Ինչ-
պէս քաջ յայտնի է, ճգնաժամերու 
ընթացքին համայն աշխարհի հայու-
թիւնը միշտ համախմբուած է մէկ 
նպատակի շուրջ` օգնելու իրարու 
եւ իրենց հայրենիքին:
ՀՀ կառավարութիւնը եւ առողջա-
պահութեան նախարարութիւնը 
քաղաքացիներուն պարբերաբար 

թարմացուող տեղեկատուութիւն 
կը տրամադրէ ինչպէս ներկայ 
իրավիճակի, այնպէս ալ վարակի 
տարածման յետագայ աճը կանխելու 
համար անհրաժեշտ քայլերու մասին:
Մեր բուժաշխատողները եւս, 
վտանգելով սեփական կեանքը, 
անձնուիրաբար եւ ջանասիրաբար 
կ՛աշխատին հիւանդներուն օգնելու 
եւ ժահրի յետագայ տարածումը 
կանխելու նպատակով:
Ժահրի ցուցչական աճի հնարա-
ւորութեամբ պայմանաւորուած` 
առողջապահութեան ոլորտին 
անհրաժեշտ է համայն հայու-
թեան աջակցութիւնը: Այդ իսկ 

պատճառով, «Հայաստան» համա-
հայկական հիմնադրամը իր 
ստացած նուիրատուութիւնները 
պիտի համախմբէ եւ այս նախա-
ձեռնութեան ընթացքին հաւա-
քագրուած ամբողջ գումարը 
պիտի ուղղէ առողջապահութեան 
ոլորտին անհրաժեշտ բժշկական 
պարագաներու տրամադրման, 
ինչպէս նաեւ այն ընտանիքներուն, 
որոնք ստեղծուած իրավիճակին 
դիմակայելու կարիք ունին:
Նուիրատուութիւններու համար 
այցելել «Հայաստան» համահայ-
կական հիմնադրամի պաշտօնական 
կայք՝ himnadram.org/en/donate

 «Եւրոտեսիլ 2020» երգի միջազգային 
մրցոյթը տեղի պիտի չունենայ:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` 
այս մասին պաշտօնական հաղոր-
դագրութիւն տարածած է Եւրոպա-
կան հեռարձակողներու միութիւնը: 
Ըստ որուն՝ կը  նշուի, որ կազմա-
կերպիչները նախորդ քանի մը 
շաբաթուան ընթացքին փորձած են 
մրցոյթը իրականացնելու բազմա-
թիւ այլընտրանքային լուծումներ 
գտնել, սակայն COVID-19-ի արագ 

«Նորք» ինֆեկցիոն (վարակաբա-
նական) հիւանդանոցի ֆէյսպու-
քեան էջը կը տեղեկացնէ, որ 
«Քորոնա» ժահրով վարակուած 
հիւանդներուն վիճակը բաւարար 

տարածումը Եւրոպայի եւ այլ 
երկիրներու մէջ կանխած է իրենց 
նախաձեռնութիւնները:
«Եւրոտեսիլ 2020»-ին Հայաստանը 
պիտի ներկայացնէր յունահայ 
երգչուհի Աթենա Մանուկեանը 
«Chains On You» երգով, որուն 
հոլովակը օրերս ներկայացուեցաւ 
երաժշտասէրներուն:
Մրցոյթը տեղի պիտի ունենար 
Հոլանտայի Ռոթերտամ քաղաքին 
մէջ: Մրցոյթի կիսաեզրափակիչ 

է: Բժշկական անձնակազմը նաեւ 
շնորհականութիւն կը յայտնէ քաղա-
քացիներուն իրենց սատարելու ու 
օգնութեան առաջարկներու համար:
«Հերթական ծանր աշխատանքային 

փուլերը պիտի կայանային Մայիս 
12-14-ին, իսկ եզրափակիչը` Մայիս 
16-ին:
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Էս Ի՞նչ «Հալի» Ընկանք

Կեանքի «Նոր Երանգներ»

Չուզեցի հայերէն «վիճակ» բառը 
գործածել «հալ»-ի փոխա-
րէն, պարզապէս Միացեալ 

Նահանգներու եւ ի մասնաւորին՝ Լոս 
Անճելըսի ժողովուրդին մատնուած 
վիճակը նկարագրելու համար, այդ 
պարսկական բառը աւելի յարմար եւ 
ժողովուրդին հոգեկանին իսկական 
իմաստը նկարագրող բառ մը ըլլալուն 
համար, գործածեցի զայն:
Անմահն Չարենցի «ամբոխները խելագարած»-ները այժմ այստեղ են: 
Խուճապ մըն էր որ փրթաւ Միացեալ Նահանգներու մէջ, մասնաւորապէս՝ 
Ուաշինկթըն եւ Գալիֆորնիա նահանգները արգելափակուելէ ետք, ըստ 
նախագահ Թրամփի հրահանգին: Այս երկու նահանգները ամենամեծ տարո-
ղութեամբ «քորոնա» կոչուած ժահրով (virus) վարակուած նահանգներ 
ըլլալուն պատճառով: Երկիր մը ամբողջ մեկուսացուած է աշխարհէն, 
օդային թռիչքները արգիլուած, ծովային ճամբորդութիւնները նոյնպէս, 
ճանապարհային ճամբորդութիւնները խիստ քննութեան ենթարկուած, 
հասարակական ելոյթները, համախմբումները, հաւաքոյթները, բոլոր միջո-
ցառումները չեղեալ նկատուած, առաւել եւս՝ տարեցներուն թելադրուած է 
իրենց բնակարաններէն դուրս չգալ, անախորժ, անհանգիստ կարգավիճակ 
մը ստեղծելով երկրին մէջ:
Կարծէք կամաւոր բանտարկեալներ ըլլայինք:
Ժահրի տարածման լուրի առաջին նշոյլին, մեր զաւակները մեզ ապահոված 
էին արդէն տան կենցաղային անհրաժեշտ ուտելիքներով եւ առողջապահա-
կան պէտքերով: Բայց... անոնք չեն «գիտեր» մեր կերածը: Ուստի, ես ու 
տիկինս յաջորդ առաւօտ ճամբայ ելանք «այս կամ այն» պակաս ուտելիքը 
կամ «պէտք» եղածը գնելու համար...շուկայէն: «Չես գիտեր, ի՞նչ կ՝ըլլայ ի՞նչ 
չըլլար» կամ՝ «ասիկա որքա՞ն պիտի տեւէ» ըսելով:
Ես անձամբ ականատես եղած եմ 1990-ի (Ռատնի Քինկի) դէպքերուն, 
ուր ոչինչէն փոթորիկ ստեղծուեցաւ Լոս Անճելըսի մէջ: Պահեստանոցներ, 
նպարավաճառի խանութներ եւ խռովարարներու ճամբուն վրայ գտնուած 
բոլոր վաճառատուներն ու խանութները համաճարակ կողոպուտի ենթար-
կուեցան: Նոյնիսկ՝ կահ կարասիներու խանութները: Հաւատալի՞ք տեսարան 
էր արդեօք: Կահ կարասին շալկած կիներ ու այրեր, մրջուններու շարանի 
նման իրենց բնակարանները կը կրէին այդ աւարը:
Ուրեմն՝ սիրելի ընթերցող, երեւակայէ այդ տեսարանը առանց կողոպուտի:
Լոս Անճելըսի մէջ ունինք, շատ հաւանաբար այլ քաղաքներու եւ նահանգներու 
մէջ եւս ունին նոյն հսկայական նպարեղէնի եւ այլ պիտոյքներու վաճառատու-
ներ ինչպէս՝  (Costco, Smart & Final, Wallmart) եւ անշուշտ ուտեստեղէններու 
այլ վաճառատուներ կամ՝ «մարքէթներ» եւս, որոնք կը տարուբերին ըստ 
յաճախորդներու մակարդակի քմայքին:
Փորձեցինք երթալ մեզի մօտակայ առաջին մեծ վաճառատունը:
Եթէ այս քաղաքին մէջ, այս վաճառատուները գիշեր ցերեկ կը ջանան 
այս ժողովուրդին փորը կշտացնել իրենց ճաշարաններով եւ նպարեղէնի 

վաճառատուներով, որոնք միշտ բերնէ բերան թխմուած ուտեստեղէն կ՝ամ-
բարեն իրենց դարակներու վրայ,  Աստուած մի արասցէ ուրեմն, որ Լոս 
Անճելըսի մէջ ուտեստեղէնի տագնապ ստեղծուի:
Ներս մտանք մօտ կէս ժամ ետք: Մեր մուտքը տեւեց այսքան երկար, արտաքին 
դռնէն մինչեւ վաճառատան մէջ: Հազիւ հազ կառք մը ճարած՝ ուզեցինք 
ուտեստեղէնի շարքը անցնիլ: Կարծէք սովէն փրկուած մարդիկ ըլլային: 
Զիրար հրմշտկող, իրար ձեռքէ յափշտակող  եւ իրենց կառքերը մինչեւ 
բերանը ուտելիքներով, թուղթէ անձեռնոցներով, զուգարանի պիտոյքներով, 
հականեխիչ եւ մաքրող դեղօրայքի սրուակներով  լեցուն մարդկային ամբոխ 
մը, որ ո՛չ ծայր ունէր եւ ո՛չ ալ վերջ:
Անել վիճակի մատնուած, մեր օրը այնտեղ չվատնելու բերումով, ստիպուած 
հեռացանք այդ վաճառատունէն, մէկ այլը երթալու համար:
Կարծէք Փոխադարձ համաձայնութիւն էր  այդ վաճառատուներուն միչեւ: 
Նոյն տեսարանը կը կրկնուէր այնտեղ եւս: Ճարահատ, որոշեցինք երեկոյեան 
վերադառալ, այն մտովին թէ՝ խճողումը թեթեւցած պէտք էր ըլլար:
Երեկոյեան ուշ ժամին, գացինք այն նոյն վաճառատունը: Նոյն ամբոխը չէր 
այնտեղ: Ըսինք լաւ է, գոնէ հանդարտօրէն կ՝ընենք մեր գնումները: Ներս 
մտանք: Ի զարմանս մեզի, վաճառատան վերեւի նշուած պիտոյքներու 
դարակները պարապ էին: Բաւականին ման գալէն ետք, յուսահատ, միւս 
վաճառատունը ըսինք փորձենք: Նոյն պարագան էր այնտեղ եւ յաջորդը 
նոյնիսկ:
Շուարած՝ հարց տուի վաճառորդի մը թէ՝ ուտելիքի եւ մաքրութեան 
պիտոյքներու ամբարումը հասկնալի է, բայց սա թուղթէ անձեռնոցիկները 
եւ զուգարանի թուղթերուն պարագան ի՞նչ է:  Ծիծաղելով ըսաւ. «ասոնք 
խենթեցած են, իսկ մնացեա՞լը, պիզնես կ՝ընեն»: Ինչպէ՞ս ըսի: «Ան լայն կը 
ծախեն այս ապրանքները կրկին եւ աւելի արժէքով» ըսաւ:
Վա՜յ քեզ վաշխառու ժողովուրդ: Մարդկային դժբախտութեան մէջ հարստա-
հարութեան առիթներ որոնող թշուառականներ, որոնք պղտոր ջուրի մէջ ձուկ 
որսացողներ են:  Բայց... այս կացութիւնը արդե՞օք միայն այս երկրին մէջ է:
Կը յիշեմ Լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմի օրերը: Նոյն պարա-
գան այնտեղ չէ՞ր:
Կամ մէկ այլ երկիր, իսկ ինչու չէ, ո՞ր երկրին մէջ նոյնը պիտի չպատահէր:
Երկիրը չէ մարդկային հոգին կերտողը: Մարդկային ստոր ոգին է որ կը 
ծառանայ մարդուն մէջ երբ գտնուի նեղ ու անձնուկ պարագաներու մէջ:
Գալով մեզ տանջող  «քորոնա» կոչուած «վայրըսի»ն, ժահրին, թոյնին:
Անհաւատալիօրէն չափազանցուած, ընդլայնուած, բացատրական զանազան 
միջոցներու եւ անհատներու դիմած մեր լրատուական ընկերութիւններու մեկ 
մասը, որոնք քաղաքական ասպարէզի ապակայունուցումով իրենց կիրքերը 
աւելի կը բորբոքին, աշխարհի մէջ թոյն ու աւեր թափելու, աշխարհի տէր 
տիրական դառնալու տենչանքով, կը հրահրեն իրենց խօսնակները օրն ի 
բուն բարբանջելու եւ ստախօսութիւններով ժողովուրդ մը ամբողջ ոտքի 
հանելու, իրարանցում ստեղծելու եւ խառնաշփոթ վիճակ ստեղծելու համար: 
Իսկ այդ բոլորը... վասն փառքի ու տիրակալութեան:
Գաւաթ մը ջուրի մէջ փոթորիկ ստեղծուած այս դրութիւնը համեմատուած 
է այլ մասնագէտներու կողմէ, որպէս հարբուխի, ֆլուի կամ էնֆլուէնզայի 
մէկ այլ տեսակը:
Իսկ  ինչո՞ւ մեր «գիտունները» այս «քորոնայի» ժահրէն բժշկման դեղը չեն 
գտած մինչեւ այսօր, քաջ իմանալով որ այս ժահրը գոյութիւն ունէր 1980-
ական թուականներէն ի վեր:
Հայկական առածը կ՝ըսէ: «Ամէն քարի տակ գաղտնիք մը կայ թաքնուած: 
Երբ վերցնես այդ քարը, այն ժամանակ ի յայտ պիտի գայ ան»:

Մարդիկ իրենց կեանքի ողջ տեւողութեան կը հանդիպին զանազան 
դիպուածներու, որոնք թէ՛ կը գորշացնեն եւ թէ կը լուսաւորեն իրենց 
աշխարհը։ Ձեռքս ամենասիրելի գրիչս առած, աչքերս տետրակի 

մասմաքուր էջերուն սեւեռած ու մտասուզուած՝ կ՚որոնեմ ամենայարմար 
բառերը, որպէսզի նկարագրեմ կեանքիս շնորհուած նոր «երանգ»ները։
Եթէ քանի մը տարի առաջ ինծի ուղղէիք հարցում մը, թէ ո՞ր քաղաքը 
առաջնակարգ տեղ կը գրաւէ իմ սրտին մէջ, Փարիզը մտքիս ծայրէն անգամ 
չէր անցներ։ Հակառակ ինծի՝ շատերուն համար երազանք է այցելել «սիրոյ, 
լոյսի ու նորաձեւութեան» այդ քաղաքը։ 
Անցեալ տարի ձեւով մը առիթն ունեցած էի այցելել Փարիզ, իմ սիրելի 
բարեկամին՝ Աննայի հետ, որու հօրաքոյրը՝ տիկին Արուսեակ Սանթիկեանը 
մեզ պիտի հիւրասիրէր գրեթէ մէկ շաբաթ։ Աննայի հետ օրեր առաջուընէ 
արդէն յստակեցուցած էինք, թէ Փարիզի ո՛ր տեսարժան վայրերը կ՚ուզէինք 
այցելել։
Ահաւասիկ, եկած հասած էր մեր ուղեւորութեան օրը։ Անհամբերութեամբ 
կը սպասէի թռիչքի ժամուն։ Սրտիս բարձրաձայն բաբախումը զգալով՝ 

յուզմունքէն աւելի շատ կը դողար ամբողջ մարմինս։ Տիկին Արուսեակի 
հետ միայն հեռախօսազրոյցով ծանօթանալու հնարաւորութիւնը ունեցած 
էինք եւ այդ պահէն իսկ հոգւոյս խորքին զգացած էի իր սրտի ջերմութիւնը, 
սակայն գիտէի, թէ անձամբ ծանօթանալը ուրիշ բան էր։
Երեք ժամուայ թռիչքէ յետոյ, ի վերջոյ հասած էինք «սիրահարներու 
քաղաք»ը։ Մեզ դիմաւորելու համար օդակայանը գրկաբաց կը սպասէր 
տիկին Արուսեակը։ Աննան հապճեպ քայլերով շտապեց գրկելու համար 
իր հօրաքոյրը, նոյնպէս ես ալ ողջագուրուեցայ իրեն հետ։ Տունը մեզի կը 
սպասէր Աննայի քեռայրը՝ պարոն Կարպիս Սանթիկեանը, որուն մասին 
խօսելու ժամանակ Աննան միշտ կը գործածէր «Թոնթոն» փաղաքշականը։ 
Սանթիկեանները Փարիզի հայահոծ թաղերէն մէկուն բնակիչներն էին։ 
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Միջինք. Ինքնամաքրման Ճանապարհի Կէսը

Մշակութային Արձագանգ

Միջինքը կը յիշեցնէ, որ Մեծ պահքը 
հասած է իր կէսին: Միջինքին Մեծ 
պահքը չի ընդհատուիր, պահեցող-
ները կը շարունակեն պահք պահել: 
Այդ օրը կ՝անդրադառնանք, որ մինչ 
Յիսուսի հրաշափառ Յարութիւնը՝ 
Սուրբ Զատիկը, մնացած է քսանչորս 
օր, եւ որ տակաւին խոկումի, 
ինքնաքննութեան, զղջումի ու 
ապաշխարութեան օրեր են: Մինչ 
Յարութեան տօնի ուրախութիւնը, 
պահեցողութեան օրերը հնարա-
ւորութիւն կու տան իւրաքան-
չիւրին անդրադառնալու սեփա-
կան կեանքին, ներելու, խնդիրները 
հարթելու եւ բարեգործութիւն ընելու:
Միջինքին եկեղեցական արարո-
ղութիւնները այնքան ալ հարուստ 
չեն: Միայն այդ օրէն սկսեալ` Խաղա-

ղական ժամերգութեան ընթացքին 
կը սկսին երգուիլ «Ստեղի»՝ ծանր, 
հանդիսաւոր ձայնեղանակով շարա-
կաններու հատուածներ:

Միջինքի ժողովրդական սովորու-
թիւնները
Ժողովրդական աւանդութեան 
համաձայն՝ Միջինքի օրը ընտա-
նիքներու մէջ հայ տանտիկինները 
բաղարջով պահոց գաթա կը 
պատրաստեն, որուն մէջ մետա-
ղադրամ, հլուն, փոքրիկ թղթիկնե-
րու վրայ գրուած սաղմոսներ կամ 
փայտեայ խաչ կը դնեն եւ կը բաժնեն 
տան բոլոր անդամներուն. բաժին 
կը հանուի նաեւ անասուններուն, 
հողին: Որուն բաժին կը հասնի մետա-
ղադրամը, հլունը կամ փայտեայ 
խաչը, անոր յաջողութիւն կը սպասուի 
ողջ տարուան ընթացքին, իսկ եթէ 
դանակը կը դպչի մետաղադրամին, 

կը նշանակէ յաջողութիւնը ամբողջ 
ընտանիքին համար է: Հայաստա-
նի որոշ շրջաններու մէջ, Միջինքի 
նախորդ օրը, եկեղեցիներուն 
մէջ թասի մէջ կը լեցնեն ջուր եւ 
ձէթ, որուն մէջ մինչեւ առաւօտ կը 
վառի խաչաձեւ պատրոյգ: Ատիկա 
կը կոչուի «լիճք»: Առաւօտեան 
զայն հաւասարաչափ կը բաժնեն 
բոլոր ներկաներուն, որոնք ալ այդ 
ջուրը խմորի հետ խառնելով, կը 
պատրաստեն Միջինքի բաղարջը:
Միջինքի կարկանդակը յայտնի է նաեւ 
միջունք (Վաղարշապատ, Թալին), 
միջնաբաղջ (Վայոց Ձորի բնիկներ), 
կլօճ (Վայոց Ձորի գաղթականներ), 
պալից եւ չորուկ (Նոր Նախիջեւան), 
յարեգիլ (Մուշ-Տարօն), միջնակ լոճ 
(Սուրմալու), միջնապլիթ (Արճակ), 
մաջինք (Մեղրի), կուտապ (Երեւան) 
եւ այլ անուններով:
Միջինքին որոշ շրջաններու մէջ 
կը թխէին կուտապ: Կուտապ 
պատրաստելու համար ալիւրը կը 
շաղէին ձէթով, խմորի գունդերը 
գրտնակով կը տափակցնէին եւ 
իւրաքանչիւր գունդի մէջ կը դնէին 
խաշած լուբիա, սիսեռ, բակլայ, 
սոխ կամ այլ բանջարեղէն, ապա 
զայն կը ծալլէին բոլորակաձեւ 
կամ ձուաձեւ եւ կը թխէին թոնիրի 
մէջ: Երբ կուտապը պատրաստ 
էր, հարսերն ու աղջիկները իրենց 
բաժինները կը վերցնէին եւ հարեւան 
ընկերուհիներու հետ կ՝երթային 
կանաչապատ որեւէ յարմար տեղ: 
Այդ օրը հարսներն ու աղջիկները 

ազատ էին, ոչ մէկ տարիքոտ կին 
չէր ընկերանար իրենց: Իրենց 
ընկերուհիներուն կը պատմէին 
իրենց ցաւերը կամ նոր կեանքի լաւ 
ու վատ կողմերը: Ապա շուրջպար 
կը բռնէին, իսկ աւարտին կ՝ուտէին 
իրենց կուտապը:
Միջինքին բաղարջ չէին պատ-
րաստեր այն ընտանիքներուն մէջ, 
ուր եղած էին նոր մահացութեան 
դէպքեր: Մուշի եւ Տարօնի մէջ, 
բարեկամ կանայք յարեգիլ-բաղարջ 
կը պատրաստէին եւ Միջինքի 
երեկոյեան կը մատուցէին սգաւոր 
ազգականներուն:
Նոր Նախիջեւանի մէջ Միջինքին 
կը կտրէին հերթական շաբաթը 
խորհրդանշող փետուրին միայն 
կէսը՝ ցոյց տալու, թէ պահքը արդէն 
կիսուած է: Մուսալեռցիներու մօտ 
անիկա յայտնի էր Աղցուց կիս (Մեծ 
պահքի՝ աղ ու հացի կէս) անունով: 
Միջինքը այստեղ նշանաւոր էր իր 
նուիրական ուտեստով՝ աղցուց կլու-
րով (աղուհացի քիւֆթայով):
Սիսիանի մէջ, Միջինքին, նշանուած 
երիտասարդի տունէն հարսնցուի 
տուն յատուկ նուէր (խոնչայ) կ՝ու-
ղարկէին, որուն տեսականին ձէթով 
պատրաստուած գաթաներ էին, 
կուլայ մը գինի եւ շիշ մը օղի: Օղի 
տանելու սովորոյթը այնքան մեծ 
տարածում ունէր, որ Տէրսիմի մէջ 
Մեծ պահքի առաջին Երկուշաբթին 
կը կոչուէր «Օխտը րախիի օր»:

Surbzoravor.am

Երեւանի «Նորք» վարակաբանական 
հիւանդանոցին մէջ լայն թափով 
կ՝ընթանայ  ընդունարանի շինարա-
րութիւնը։
ՀՀ առողջապահութեան նախարար 

Արսէն Թորոսեան, Facebook-ի իր 
էջին վրայ նշած է, որ 3-4 օրուան մէջ 
հիւանդանոցը պիտի ունենայ 40 նոր 
սենեակ։

«Նորք» Վարակաբանական 
Հիւանդանոցի Կողքը 

Շինարարութիւն Կ’ընթանայ. 
Կ՝աւելնան Նոր Սենեակներ

«Զգոյշ» Առողջապահական 
Պարբերականի Նոր Համարի Թեման 

«Քորոնա» Ժահրն Է

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Պէյրութի մէջ հրապարակուող  
«Զգոյշ» պարբերականի    նոր համա-
րի  թեման   յատկցուած է  «Քորոնա» 
վարակին։
Նշենք, որ  պարբերականը  նախաձեռ-
նութիւնն է ԱՖՀԻԼ հիմնար-կին։
Վեց տարիներէ ի վեր լոյս տեսնող   

պարբերականը առողջապահական 
կարեւոր գիտելիքներ կը փոխանցէ 
իր ընթերցողներուն:
Տեղին է նշել, որ «Զգոյշ»ի՝   օրերս 
լոյս տեսած համարին մէջ ուշագրաւ 
նիւթեր  եւ յօդուածներ կան  «Քորո-
նա» ժահրին  մասին։
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«Քորոնա» Ժահրի Պատուաստանիւթը Ստեղծած Ընկերութեան Հիմնադիր 
Նուպար Աֆէյեանի Նախնիները Թուրքիայէն Են. Թրքական Կայք

Թրքական Բարքեր

Թրքական «Sozcu» թերթի կայքը 
անդրադարձած է նոր տեսակի 
«քորոնա» ժահրի դէմ պատուաս-
տանիւթ ստեղծած ամերիկեան 
«Moderna Inc.» ընկերութեան հիմ-
նադիր Նուպար Աֆէյեանի կեն-
սագրութեան:
Ըստ Ermenihaber.am-ի տեղեկու-
թիւններուն՝ թրքական լրատուա-
միջոցը գովերգութեան երանգով 
շեշտած է, որ հայ Աֆէյեանի ընտա-

նիքի արմատները կ՝երկարին մինչեւ 
Օսմանեան կայսրութիւն:
«Աշխարհը պատուհասած «քորոնա» 
ժահրին դէմ ստեղծուած պատուաս-
տանիւթը սկսած է փորձարկուիլ 
մարդոց վրայ: MRNA-1273 անուա-
նումով պատուաստանիւթը ստեղ-
ծած ամերիկեան «Moderna Inc.» 
ընկերութեան հիմնադիրներէն 
Նուպար Աֆէյեանն ալ Թուրքիայէն 
(Արեւմտաեան Հայաստանէն, 
Եռագոյն-ի խմբ.) սերող ընտանիքի 
թոռնիկ է»,- գրած է կայքը՝ իր 
հրապարակումը վերնագրելով 
«Աշխարհի սպասած «քորոնա» 
ժահրի  պատուաստանիւթի թրքա-
կան մասը»:
Ապա հրապարակման մէջ ներկա-
յացուցած է Աֆէյեանի ընտանիքին 
պատմութիւնը:

«Ազգութեամբ հայ Նուպար Աֆէյեանի 
ընտանիքը Օսմանեան կայսրութեան 
վերջին ժամանակահատուածին 
տեղի ունեցած 1915-ի դէպքերէն ետք 
կը տեղափոխուի Պէյրութ»,- գրած 
է կայքը՝ ակնյայտօրէն խուսափելով 
Հայոց Ցեղասպանութիւն բառակա-
պակցութեան կիրառումէն:
Նշուած է նաեւ, որ Աֆէյեանի հայ-
րը՝ Փաթրիքը, ծնած է Պուլկարիա, 
1929-ին։ Աֆէյեաններու ընտանի-
քը զբաղած է գործարարութեամբ՝ 
Թուրքիայէն Պուլկարիա հաւկիթի 
ներմուծումով։
Աֆէյեանը Ամերիկայի կենսաճար-
տարագիտտական եւ կենսաբա-
նական գիտութիւններու ոլորտի 
առաջնակարգ ձեռներէցներէն է: 
Ըստ թրքական աղբիւրին՝ ան վերջին 
28 տարիներուն հիմնած է աւելի քան 

30 ընկերութիւն: Կ՝ենթադրուի, որ 
անոնց ընդհանուր արժէքը 10 միլիառ 
ԱՄՆ տոլար է։
«ԱՄՆ-ի հանրածանօթ ուսուսնա-
կան հաստատութիւններէն Մասա-
չուսէթսի ճարտարագիտական 
համալսարանի կենսաքիմիական 
ճարտարագիտութեան ամպիո-
նին մէջ, 1987-ին, դոկտորականը 
պաշտպանած Աֆէյեանը ոչ միայն 
ԱՄՆ-ի՝ այլ ամբողջ աշխարհի 
մէջ խորհրդաժողովներ կը կազ-
մակերպէ ձեռներէցութեան, նորա-
րարութեան, շահադիտական 
դրամագլուխի, կենսաքիմիայի, 
ճարտարագիտութեան, դեղագի-
տութեան, բժշկական ճարտարա-
գիտութիւններու եւ վերականգ-
նուող ուժանիւթի թեմաներով»,- 
եզրափակած է յօդուածը։

Ֆրանսայի Հայկական Կազմակերպութիւններու Համակարգող Խորհուրդը 
Դատապարտեց Լիոնի Մէջ Վանդալութեան Գործողութիւնը

Սփիւռքահայ Կեանք

Հայաստանի գիտութեան եւ ճար-
տարագիտութիւններու հիմնադրամը՝ 
FAST-ը յայտարարած է Հայաստանի 
մէջ աննախադէպ դրամաշնորհային 
ծրագիրի մեկնարկին մասին:
ADVANCE ծրագիրին նպատակն է 

Հայաստան բերել առաջատար մաս-
նագէտներու փորձը: Ծրագիրը պիտի 
հանդիսանայ կամուրջ միջազգային 
հեղինակաւոր գիտնականներու եւ 
Հայաստանի հետազօտական խում-
բերու միջեւ, որպէսզի անոնք համա-

Աննախադէպ Դրամաշնորհային Ծրագիր Հայ 
Գիտնականներու Համար

Գիտութեան Հետքերով

Մարտ 13 լոյս 14 Լիոնի Անտոնին Պոն-
սէ հրապարակին վրայ իրականացած 
էին վանդալութեան գործողութիւններ։ 
Պղծուած էր այնտեղ տեղայակուած 
Հայոց Ցեղասպանութեան յուշահա-
մալիրը։
Յուշարձանի որոշ սիւներուն յայտ-
նաբերուած էին անարխիստական 
գրառումներ։ Տեղեկութիւններ կային 
նաեւ, որ սիւներուն յայտնաբերած 
են նաեւ թուքի եւ մէզի հետքեր, իսկ 
սիւներէն մէկուն վրայ գրուած եղած 
է «Թուրքիա»։
Ermenihaber.am-ի տեղեկութիւննե-
րով՝ Ֆրանսայի հայկական կազմակեր-
պութիւններու համակարգող խորհուր-
դը դատապարտած է վանդալութեան 
այդ գործողութիւնը եւ որպէսզի 
կանխուին նմանատիպ արարքները, 
կոչ ըրած է վերահսկողութիւն սահմա-
նելու յուշարձանի տարածքին վրայ։
Խորհուրդը յայտնած է, որ յուշարձանի 
պղծման մէջ պատասխանատու են 
պատկան մարմինները։ 
Nouvelles d’Armռnie-ի փոխանցած 
տեղեկութիւններով՝ յուշահամա-
լիրի սպիտակ սիւներուն վրայ սեւ 
ներկով գրուած եղած են «A», «B», 

եւ «C» տառերը, իսկ «A» տառը 
ներկայացուած է` իբրեւ ծայրայեղ 
ձախերու նշան:
Համացանցի բազմաթիւ օգտատէրեր 
նոյնպէս դատապարտած են յուշա-
համալիրին նկատմամբ իրակա-
նացուած վանդալութիւնը, ոմանք 
ալ նկատած են A.C.A.B յապաւումը 
(«All cops are bastards»), որ յաճախ 
կ՝օգտագործեն անարխիստները եւ 
ձախակողմեան հայեացքներ ունե-
ցողները:
Այլ աղբիւրի մը համաձայն՝ «Դեռ չկան 
կասկածներ իրական մեղաւորների 
մասին, սակայն ասիկա հաստատ 
Եւրոպայի ձախականներու ձեռքին 
գործը չէ»։
Նշուած է, որ ձախակեդրոնական 
ակտիւիստները կ՝ընդունին Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը եւ կը քննադատեն 
Օսմանեան կայսրութիւնը՝ անոնց 
գործողութիւնները որակելով 
ամբողջ ազգի մը անմարդկային 
ակտ։ Ատոր մասին գրուած է քանի 
մը հատոր, ինչպէս մարքսիստական 
հեղինակներու, այնպէս ալ ձախա-
կեդրոն ակտիւիստներու կողմէ։ 
Ձախականները չեն ունեցած խնդիր-

ներ հայերուն հետ, իսկ Թուրքիան 
եւ Ատրպէյճանը ունին խնդիրներ, եւ 
անոնք կրնային նման վանդալութեան 
հեղինակ ըլլալ՝ հանդէս գալով այլ 
շարժումներու անուան տակ։
«Այս պահուն չկան ենթադրութիւններ, 

թէ ովքեր են իրական մեղաւորները, 
այդուհանդերձ ահազանգ եղած է 
Ֆրանսայի ոստիկանութեան, որպէսզի 
անոնք յստակեցնեն՝ ինչ կատարուած 
է, եւ դադրեցնեն վանդալութեան 
գործողութիւնները Ֆրանսայի մէջ»։

տեղ իրականացնեն նորարարական 
հետազօտական ծրագրեր։ Երեք 
հետազօտական խումբի պիտի տրա-
մադրուին դրամաշնորհներ: 
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Ամուսնական Խրախճանքի մը Տարօրինակ Հիւրը . . .
Այս դէպքը պատահած է Օհայօ 
նահանգի Գլիվլընտ քաղաքին 
մէջ, ընթացիկ Մարտ ամսուան 
սկիզբը։ Ռիվա Ուայնսթաք պիտի 
ամուսնանայ, իսկ եղբայրը՝ 
Մինտըլ Ուայնսթաք, պայման 
դրած է որ պսակադրութեան ու 
անոր յաջորդող հարսանեկան 
խրախճանքին ներկայ պիտի 
գտնուի եթէ իր հետ ուղտայծ (լամա) մը բերէ . . .
Ան այս պայմանը դրած է հինգ տարի առաջ, երբ քոյր ու եղբայր կը 
ճամբորդէին Օհայօ նահանգէն քովընտի Ինտիանա նահանգը։ Ռիվա՝ 
խորհելով որ եղբայրը պարզապէս կատակ կ՛ընէ, համաձայն գտնուած է 
բերանացի կերպով կնքուած այդ պայմանագրութեան։
Բայց եկուր տես որ Մինտըլ շատ լուրջ էր իր ըրած խոստումին կապակցու-
թեամբ եւ ահա պսակադրութեան կը ներկայանայ ուղտայծին հետ՝ (տես 
նկարը) որ պաշտօնական հագուստով  եկած էր։ Ուղտայծն ու իր tuxedo-ն 
Մինտըլին համար արժած էր 450 տոլար։
Առաւել, ըստ կնքուած պայմանագրութեան՝ Ռիվան պէտք էր գոնէ մէկ անգամ 
նկարուէր ուղտայծին հետ։ Ուսումնասիրեցէք կցուած նկարը եւ պիտի 
տեսնէք թէ Ռիվան ոչ թէ միայն ապշած է, այլ ծայր աստիճան զայրացած՝ 
եղած կատակերգութեան համար։
Հիմա դիտեցէք առաքուած երկրորդ նկարը եւ պիտի տեսնէք թէ ամուսնական 
խրախճանքի սեղաններէն մին յատկացուած է երկու շինծու ուղտայծերուն 
համար, որոնք հագուած են որպէս հարս ու փեսայ։ Արդեօք այս ուղտայծերը 
իսկական հարս ու փեսայո՞վ պիտի փոխարինուին՝ երբ խրախճանքը սկսի, 
թերեւս։

Ես՝ անկեղծ ըլլալու համար, պէտք 
է ըսեմ որ չեմ հասկնար այդ խեղ-
կատակութեան իմաստն ու նպա-
տակը։ Երիտասարդուհիի մը համար 
պսակադրութիւնն ու հարսանիքը շատ 
լուրջ երեւոյթ մըն է եւ զայն խնդուքի 
առարկայ վերածելը՝ անընդունելի եւ 
արհամարհական արարք մըն է, չէ՞ք 

խորհիր։
Ինչո՞ւ ծաղրանքի առարկայ դարձնել եկեղեցւոյ խորհուրդներէն մին։ 
Հասկնալի է որ քոյր եւ եղբայր կատակներ կ՛ընեն իրարու հետ, սակայն 
ամէն ինչ չափ ու սահման պէտք է ունենայ եւ պէտք չէ անցնի երբեք այդ 
նուրբ գիծը՝ որ ընդունելին եւ անընդունելին իրարմէ կ՛անջատէ եւ վերջ։ 
Հասկցողին՝ շատ բարեւներ!

Պարտադրաբար Պարե՞լ . . .
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Եութահ նահանգի Լէյքվուտ քաղաքէն։ Այդ 
քաղաքի Ռիչ միջնակարգ վարժարանի աշակերտները կը պատրաստուէին 
«Սիրահարներու Օրուան» (Valentine’s Day Dance) պարանցիկ ցերեկոյթին, 
որը տեղի կ՛ունենայ Փետրուար ամսուան 14-ին։
Աշակերտներու համար դասընթացքներէ դուրս որեւէ ձեռնարկ որ կը կոչուի 
(extracurricular activity) մեծ կարեւորութիւն ունի եւ անոնք անձկութեամբ 
կ՛սպասեն այդ առիթներուն, որ զուարճանան եւ ուրախ ժամանակ անցնեն 
միատեղ։
Մեր այս պատմութեան կիզակէտը կը կազմէ 11 տարեկան աղջնակ մը որ 
կը կոչուի Ազլին։ Պարանցիկ ցերեկոյթէն ետք Ազլին տուն կը վերադառնայ 
իրար անցած։ Երբ մայրը բացատրութիւն կը պահանջէ աղջկան հոգեկան 
անկայուն իրավիճակը տեսնելով, ան կը պատասխանէ թէ դպրոցի տնօրէնը 
պարտադրած էր զինք որ պարէ անձի մը հետ, զորս ատելով կ՛ատէր։
Ուրեմն Ազլինը դասարանին մէջ յաճախ նեղացնող դասընկեր մը զինք 
պարելու կը հրաւիրէ եւ երբ ան կը մերժէ, տնօրէնն է որ միջամուխ ըլլալով, 
կը պարտադրէ անոր որ անպայման պարէ անոր հետ . . .
Ո՞ւր լսուած բան է որ դպրոցի մը տնօրէնը իր հեղինակութիւնը պար-
տադրէ արտադպրոցական ձեռնարկի 
մը ընթացքին։ Տնօրէնն ու դպրոցի միւս 
պաշտօնակատարներուն պարտակա-
նութիւնն է հսկել այդ ձեռնարկներուն 
ընթացքին՝ որ կարգապահութիւնը 
պահուի եւ ամէն ինչ հեզասահ ընթանայ։
Սակայն երբեմն անոնք՝ չես գիտէր ի՜նչ, 
ի՜նչ պատճառներէ տարուած, իրենց պար-
տականութեանց սահմանը կ՛անցնին եւ 
անախորժ դէպքերու ստեղծման առիթ 
կ՛ընծայեն։
Հիմա Ազլինին 37 տարեկան մայրն է 
(տես նկարը) որ նեղացած ստեղծուած 
անվայել կացութենէն, հաւանաբար մտա-
ծէ օրինական քայլերու դիմել տնօրէնին 
կամ դպրոցին դէմ՝ վնասուց հատուցման 
համար, չէ՞ք խորհիր! Սա ալ ըսեմ որ 
Ազլին դեռատի ըլլալուն պատճառաւ՝ անոր 
նկարը չի բացայայտուիր, ըստ օրէնքի։

Կեանքի «Նոր Երանգներ»

Բնաւ չէի խորհած, թէ օր մը կարելի պիտի ըլլար արտասահմանի մէջ, առաջին 
իսկ օրէն հպարտ զգալ՝ տեսնելով հայկական անունով խանութ մը, նոյնիսկ 
«Աշտարակ» կոչուած կայան մը… 
Երբ հասանք տուն, ծանօթացայ Թոնթոնին հետ։ Իր սրտակից վերաբերմունքը 
հիացուց զիս. կարծէք աւելի առաջ կը ճանչնայինք զիրար։ 
Ամէն առտու, ձայնասփիւռէն բարձրացող հայկական երգերու ներդաշնա-
կութեամբ՝ հօրաքոյրին հետ կը խմէինք մեր անուշաբոյր սուրճերը, իսկ յետոյ 
միասին կը պատրաստէինք նախաճաշի սեղանը։ Տան միւս անդամները 
արթննալէ վերջ կու գային խոհանոց՝ նախաճաշելու ու զրուցելու համար։ 
Արուս հօրաքոյրն ու Թոնթոնը ճաշասեղանի շուրջ մեզի կը պատմէին իրենց 
երիտասարդական տարիներու յուշերն ու փորձառութիւնները։ Թէեւ երկար 
տարիներու անխոնջ ու տենդագին աշխատանքով «մաշած» էին մարմնապէս, 
սակայն յաջողած էին իրենց հոգւոյ «թարմութիւն»ը պահել եւ իրարու նեցուկ 
կանգնիլ։ Անոնց սրտերուն բարութիւնը կը ցոլար անոնց դէմքերուն վրայ։ 
Նախաճաշելէ յետոյ Աննայի հետ ճամբայ կ՚ելլէինք դէպի քաղաքի կեդրոնը՝ 
պտտելու եւ տեսարժան վայրերու ու թանգարաններու փառաւորութիւնը 
վայելելու համար, իսկ երեկոյեան ժամերուն անմիջապէս կը վերադառնայինք 
տուն։ Արուս հօրաքոյրի եփած տեսակ-տեսակ համեղ ուտեստները կը 
զարդարէին երեկոյեան ճաշասեղանը։ Այնքան մեծ հաճոյք էր անոնց հետ 
զրուցելը, որ գրեթէ ժամերով կը մնայինք ճաշասեղանի շուրջ։ Աչքերս կը 
կեդրոնացնէի անոնց շրթներուն, որպէսզի իրենց քաղցր խօսքերէն բառ մը 
նոյնիսկ չփախցնեմ։ 
Առիթն ունեցած էի ծանօթանալ նաեւ Թոնթոնի հանգուցեալ քրոջ դստեր՝ 
Քարմենի հետ։ Գթասիրտ ու բարոյասէր աղջիկը պատրաստ էր օրուայ որեւէ 
ժամուն օգնութեան ձեռք մեկնել իր սիրելի մօրեղբօր ու քեռկնոջ։ 
Կեանք կոչուած անծայրածիր շղթայի անխորտակելի օղակն է ընտանիքը։ 
Ամպամած, մռայլ ու անգութ գիշերներէն դէպի լուսաբաց ուղեցոյց կ՚ըլլայ 

անոր լոյսը։ 
Ընտանիքի գորովալից ջերմութեան ներքեւ կը դաստիարակուին 
մարդկութեան արժանաւոր զաւակներ, որոնք որպէս այդ վեհագոյն օղակի 
անդամ՝ կը սնուցանեն հոգեւոր-բարոյական արժէքները, կը սորվին ընտրել 
բարին անվերապահօրէն ու ըմբոշխնել կեանքի գեղեցկութիւնները։ 
Երջանկութեան հասնելու գլխաւոր պայմաններէն մին է խաղաղ, սիրազեղ 
ընտանիքի մը մաս կազմելը, ինչ որ անպայման արենակցական կապ 
չի պահանջեր։ Տարածքներ արգելք չեն ըլլար անձերու միջեւ կապերու 
ամրացման։ Ամէն ինչ վերջ մը ունի անշուշտ եւ այս երազն ալ վերջացած 
էր նմանապէս։
Տունդարձի օրը հասած էր։ Մինչեւ վերջին օրը խանդավառ էի, սակայն երբ 
մօտեցանք օդակայան, երանութեան զգացումը իր տեղը թողեց տխրութեան։
Սանթիկեան ընտանիքը դարձաւ իմ ընտանիքը… Պարտք կը համարեմ իմ 
երախտագիտութիւնը յայտնել իրենց սրտաբուխ ու անկեղծ վերաբերմունքին 
եւ իմ կեանքի «նոր երանգներ» շնորհած ըլլալուն համար։ 
Անկարելի է չնշել նաեւ իմ վառ տպաւորութիւնները քաղաքի մասին։ Բոլոր 
քաղաքները ունին հոգի, սիրտ, ուրկէ կը հոսի քաղաքի արիւնը, ի յայտ կու գան 
անոր գաղտնիքները։ Այժմ «Փարիզ» ըսելով մարդիկ կը պատկերացնեն Էյֆէլի 
աշտարակը, սակայն կարելի չէ ըսել, թէ ան Ֆրանսայի մայրաքաղաքի սիրտն 
է։ Այնպիսի քաղաք մըն է Փարիզ, ուր իւրաքանչիւր թաղամաս ունի ուրոյն 
պատմութիւն, ոճ, սովորութիւններ, աւանդութիւններ… Երկար շաբաթներու 
կարիք կայ թափանցելու համար Փարիզի հիասքանչ միջավայրին,  իսկ 
տարիներ՝ հպարտանալու համար, թէ քաղաքը կը ճանչնաս «ձեռքիդ ափին» 
պէս։
Յստակ մշակուած երկաթուղիներ հնարաւորութիւն կ՚ընձեռեն ժամանակ 
խնայելով միանգամայն տեսնել փառաշուք վայրեր։ Եղանակային որեւէ 
պայմաններու, օրուայ որեւէ ժամուն կարելի էր տեսնել Փարիզի բացօթեայ 
սրճարաններուն սուրճ կամ գինի ըմպող քաղաքացիներ կամ զբօսաշրջիկներ։ 
Ինչպէս ամէն քաղաք՝ Փարիզն ալ ունի անշուշտ թերութիւններ, սակայն, 
ըստ իս, իր թովիչ ու եզակի գեղեցկութիւնը կը ծածկէ անոր թերութիւնները 
եւ իր նրբագեղ շունչը պէտք է զգայ իւրաքանչիւր մարդ։
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նը, սակայն խմբի որոշմամբ երգը առանձին 
սկաւառակով չթողարկեցին, սպասելով ամբող-
ջական ալպոմի թողարկմանը։ Նրանք կարծում 
էին, որ երգը հիթ կը դառնայ եւ ալպոմն էլ իր 
հերթին հիթային կը դարձնի։ Ժամանակը ցոյց 
տուեց, որ նրանք չսխալուեցին։ 

Երգի թողարկումից հաշուած օրեր յետոյ երգը 
դարձաւ համաշխարհային հիթ եւ գլխաւորեց 
ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, Աւստրալիայի, Գանատա-
յի եւ բազմաթիւ այլ երկրների հիթ-շքերթները, 
իսկ ակումբների այցելուները կրկին եւ կրկին 
պատուիրում էին այն։ Կարծում եմ հարկ չկայ 
նշելու բոլոր այն կատարողներին, ովքեր վերա-
երգեցին երգը։ Երգը մտել է գոյութիւն ունեցող 
բոլոր մրցունակ հաւաքածուների մէջ՝ «Բոլոր 
ժամանակների 500 հանճարեղ երգեր» ըստ 
Ռոլինկ Սթոն ամսագրի, «100 մեծագոյն պարային 
հիթեր» ըստ VH1-ի, «100 լաւագոյն փոփ երգեր» 
ըստ MTV-ի։ Այս երգ եղաւ ԱՊՊԱ խմբի միակ 
երգը, որը Billboard Hot 100 հիթ շքերթի առաջին 
հորիզոնականը բարձրացաւ։ 
Երգի հետ կապուած բազմաթիւ հետաքրքրա-
կան դէպքեր կան, որոնցից ամենաուշագրաւը 
հետեւեալն է. BBC Radio-ի հաղորդավար Գրիս 
Էվանսը պատմում է, որ երբ այս երգը երեկոյթի 
ժամանակ հնչել է  Ուինտզորեան պալատում, 
Անգլիայի թագուհի Ելիզապէթ Բ.-ը ասել է,-«Երբ 
լսում եմ այս երգը, միշտ պարել եմ ուզում, 
որովհետեւ ես թագուհի եմ եւ ես պարել եմ 
սիրում»։
Թերեւս պէտք է համաձայնենք  թագուհու մտքին. 
երբ հնչում է այս երգը, անկախ տարիքից եւ 
երաժշտական ճաշակից, բոլորի մօտ  
մարմինը տեղից վեր բարձրացնելու եւ 
պարելու ցանկութիւն է առաջանում։ 

 Մի Երգի Պատմութիւն -41-

Տանսինկ Քուին- ԱՊՊԱ (Dancing Queen- ABBA)                                                                                                                             
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Երբ տիսքօ ժանրն ի յայտ եկաւ եւ նուաճեց ողջ 
աշխարհը, այն անմասն չթողեց նաեւ ԱՊՊԱ 
խմբին։ Նրանք որոշեցին իրենց երգցանկում 
ունենալ նոր երգ հենց այս ոճում։ Այսպէս ծնուեց 
«Տանսինկ Քուին» երգը, որը նուաճեց ողջ 
աշխարհի հիթ-շքերթների առաջատար դիրքերը։ 
Այն դարձաւ պարային երաժշտութեան չափա-
նիշ, եւ թէեւ տիսքօ ժանրը վաղուց կորցրել է իր 
արդիականութիւնը, այս երգը արդի է մինչ օրս։
Երգի հեղինակներն են Պյորն Ուլուեուսը, Պեննի 
Անտըրսընը եւ խմբի տնօրէն Սթիկ Անտըրսընը։ 
Ինչպէս երգի ստեղծողներն են պնդում, երգը 
ստեղծման պահին կոչւում էր «Boogaloo»: Երգի 
անուանման վերջնական տարբերակը մտածել 
է Սթիկը։ 
Երգի բնագիրը կամ միտքը ստեղծման յատուկ 
նախապատմութիւն չունի։ Այն պարահրա-
պարակի «թագուհու»  կամ պարող «թագուհու» 
մասին է։ Ահա թէ ինչ են յիշում երգի մասին խմբի 
անդամները. «Ես եւ Ակնեդան տակաւին չէինք 
երգել, բայց արդէն ինձ համար միանշանակ 
պարզ էր, որ այս երգը ԱՊՊԱ-ի լաւագոյն հիթն 
է լինելու»,-պատմում է Ֆրիտան, իսկ Ակնեդան 
յաւելում է. «յաճախ մինչեւ երգի թողարկումը 
դժուար է լինում որոշել երգը կդառնայ սիրուած 
թէ՝ ոչ, սակայն այս դէպքում դեռ չձայնագրած 
արդէն ամեն բան պարզ էր բոլորիս համար»։
Երգի ձայնագրման աշխատանքների վրայ 
ծախսուեց մի քանի ամիս։  Այն պատրաստ էր   
թողարկման դեռեւս 1975 թուականի ամռա-

ՌԻՇԱՐ ԺԵՐԱՆԵԱՆ
(1921 – 2019)
«Վենետիկուհի»

19 2019
ՄԱՐՏ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Հայաստանի Մէջ. «Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներու Թիւը 
Հասաւ 110-ի

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Հայաստանի մէջ «Քորոնա» Ժահրով վարակուած-
ներու թիւը  հասաւ  110-ի:  Այս մասին  տեղե-
կութիւնը   հաղորդaծ է ՀՀ   Առողջապահութեան   
նախարարութեան մամլոյ խօսնակ՝  Ալինա Նիկո-
ղոսեանը։
Նիկողոսեան  նաեւ նկատել տուած է, որ  բոլոր  
վարակակիրներու առողջական վիճակը կը 
գնահատուի բաւարար։

Յիշեցնենք, որ Հայաս-
տանի մէջ «Քորոնա» 
վարակի առաջին 
պարագան յայտնա-
բերուած էր  1  Մար-
տին եւ այդ մասին յայ-
տարարութիւնը  կատա-
րած էր ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը։

Ու մեր օրերուն սեւ ամայութեան մէջ, 
մեր սրտերուն անյագուրդ ծարաւին համար,
Կը ստեղծենք լուսաստինք, 
պայծառալոյս եւ աղուոր երազներ:

ՎԱԶԳԷՆ ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ
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¸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 
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Միջազգային Èáõñ»ñ

Լրատուութեան Գործընկեր

Աշակերտներուն Համար Հանրային 
Հեռուստաընկերութեան Եթերով Հեռավար 

Դասեր Պիտի Կազմակերպուին

Հիւանդներու Վիճակը Բաւարար է, Ընդհանուր 
Մթնոլորտը` Յաղթահարելու եւ Ապաքինուելու 

Ոգիով Լի

Իտլիպի մէջ. Թրքական բանակի 3 զինուորներ 
«Քորոնա»ով վարակուած են

Ամբողջ Եւրոպան «Քորոնա» Ժահրի Զոհ

Սկիզբը Էջ 02

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Հայաստանի Հանրապետութեան 
պետութիւնը, նկատի ունենալով 
երկրին մէջ յայտարարուած արտա-
կարգ դրութիւնը, հեռավար կրթու-
թեան ծրագրի ծիրէն ներս, ստեղծած 
է Հանրային հեռուստաընկերու-
թեան եթերով յատուկ ժամե-
րու աշակերտներուն համար 
դասերու եւ դասախօսութիւննե-
րու իրականացման հնարաւորու-
թիւն: Ucom ընկերութիւնը դասերու 
իրականացման համար եւս պիտի 
տրամադրէ առանձին ալիք: Այս 
մասին, ըստ Armenpress.am-ի, 
այսօրուան ասուլիսին ընթաց-
քին յայտնած է ՀՀ կրթութեան, 
գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմը-
նակրթութեան նախարար Արայիկ 
Յարութիւնեան:
«Հանրային հեռուստաընկերութեան 
հետ միասին համագործակցու-
թեամբ ստեղծած ենք հնարաւորու-
թիւն` դասախօսութիւններու եւ 
դասերու իրականացում: Հեռուս-
տաընկերութեան եթերով ամէն 
առաւօտ 08:30-09:30 պիտի ըլլան 
դասեր, այնուհետեւ անոնք պիտի 
վերսկսին 11:30-12:40: Բացի այդ, 
շատ լաւ առաջարկ ստացած ենք 
մեր գործընկեր Ucom-էն, անոնք 
առանձին ալիք պիտի տրամադրեն 
նման դասերու համար: Եւ ամբողջ 
օրուան ընթացքին մենք պիտի 
ունենանք նման դասընթացներ»,- 
ըսած է Յարութիւնեան:
Նախարարը նշած է, որ հիմա արդէն 

Իտլիպի մէջ գտնուող թրքական  
բանակի զինուորներ «Քորոնա» 
ժահրով վարակուած են։
Այս մասին տեղեկութիւնը  հաղոր-
դած է թրքական «Կրիհաթ»  պար-
բերականը։
Աղբիւրը  նաեւ կը նշէ, որ  անցնող   

Եւրոպայի մէջ առանց «քորոնա» 
ժահրի երկիր չէ մնացած՝ վերջինը 
Չերնոկորիայի մէջ յայտնաբերած են 
հիւանդութեան առաջին դէպքերը, 
մէկանգամէն երկու դէպք, յայտ-
նած է երկրի վարչապետ Տուշքօ 
Մարկովիչը, կը տեղեկացնէ «ՌԻԱ 
Նովոսթի»ն։
Չերնոկորիայի իշխանութիւնները 
ուսումնական հաստատութիւնները 
16 մարտէն 15 օրով փակելու, բոլոր 
զանգուածային միջոցառումները 
արգիլելու, չերնոկորցիներու 
երկրէն դուրս գալու արգելքի եւ 
ժամանողներու ստուգման որո-
շում կայացուցած են։ Բացի այդ 
որոշուած է մինչեւ 2 ապրիլը արգիլել 

կը պատրաստուին ձայնագրու-
թիւններ, կը հաւաքեն ուսուցիչներ, 
որոնք դասախօսութիւններ եւ 
դասեր պիտի կարդան, որոնք պիտի 
մատուցուին աշակերտներուն: 
Պիտի գործէ նաեւ առանձին 
Youtube ալիք, ուր պիտի հաւա-
քուին բոլոր այդ նիւթերը: Եւ այդ 
ալիքի այցելութիւններուն համար 
համացանցը Ucom-ի բաժանորդ-
ներուն համար անվճար պիտի ըլլայ:
Նախարարը նկատած է, որ պէտք 
է այս սահմանափակումները 
դիտարկեն իբրեւ լրացուցիչ հնա-
րաւորութիւն` նոր կրթական ճար-
տարագիտութիւններ զարգաց-
նելու համար: Ան յիշեցուցած է, 
որ հեռավար կրթութեան համա-
կարգի ներդրումը սահմանուած 
էր 2021-ի Դեկտեմբերին, բայց այս 
հնարաւորութիւնը պիտի օգտա-
գործեն համազգային ծրագիրը աւելի 
շուտ իրականացնելու համար:
Յարութիւնեան յիշեցուցած է, որ 
Կրթական ճարտարագիտութիւն-
ներու ազգային կեդրոնի կայքին 
մէջ ստեղծած են heravar.arme-
du.am էջը, ուր նման ծրագրեր 
իրականացնող հարթակներու 
մասին տեղեկատւութիւն հաւա-
քուած է: Եւ նախարարութիւնը նոյն 
կրթական ճարտարագիտութիւնը 
ազգային կեդրոնի միջոցով պիտի 
իրականացնէ ծրագրերու մշակ-
ման գործընթաց եւ վերապատ-
րաստումներու գործընթաց:

ժամերուն թրքական բանակի 3 
զինուորներու մօտ բարձր  ջերմու-
թիւն նշմարուած է, որուն հետեւան-
քով ալ, վերջիններս փոխադրուած 
են բուժման կէտ, ենթարկուած են 
քննութեան եւ անոնց մօտ հաս-
տատուած է  «Քորոնա» վարակի     
գոյութիւն։
Աղբիւրը կը նշէ, որ թրքական բանա-
կի զինուորները  շատ հաւանաբար   
վարակն առած են Իտլիպի մէջ 
գտնուող ահաբեկիչ զինեալներէ, 
որոնցմէ շատերը  օտարերկարցի են։
Յիշեցնենք, որ  Սուրիա  ներխուժած  
թրքական բանակը, Իտլիպէն զատ կը 
գտնուի երկրի  սահմանային  6 այլ  
կարեւոր  շրջաններու մէջ։

զբօսաշրջային նաւերու մուտքը 
Չերնոկորիայի նաւահանգիստներ։
Յիշեցնենք, որ Առողջապահու-
թեան համաշխարհային կազմա-
կերպութիւնը (WHO) 11 մարտին 
COVID-19 «քորոնա» ժահրի բռնկու-
մը համավարակ յայտարարած էր։ 

Հիւանդներուն վիճակը բաւարար, 
ընդհանուր մթնոլորտը` յաղթահա-
րելու եւ ապաքինուելու ոգիով լի: 
Շնորհակալութիւն ողջ բժշկական 
անձնակազմին արհեստավարժ եւ 
սրտացաւ աշխատանքի համար:
Շնորհակալութիւն Ձեզի, յարգելի 
քաղաքացիներ մեզի սատարելու եւ 
օգնութեան առաջարկներու համար: 
Պատրաստ ենք ծառայելու եւ կը 
ծառայենք Ձեզի համար»:


