
Լիբանան քորոնա ժահրի դէմ 
պայքարի երրորդ հանգրուանին 
մէջն է յայտարարեց Առողջա-
պահութեան նախարարը շեշ-
տելով, որ կարելի է անցնիլ 
անցանկալի չորրորդ հանգրուա-
նին: Նշենք, որ ծայրայեղ միջո-
ցառումը անշուշտ պիտի ըլլայ 
քաղաքացիները պարտադիր 
տունը պահելը յատուկ պատ-
ժամիջոցներ սահմանելով օրէն-
քը խախտողներուն:
Նախարարը յայտնեց, որ երէկ պաշտօնապէս գրանցուած են 14 վարա-
կակիրներ ընդհանուր թիւը հասցնելով 177-ի:
Նախարարը, որ կը խօսէր մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին բացայայտեց, որ 
Լիբանանի մէջ գոյութիւն ունին ընդամէնը 1185 արհեստական շնչառութեան 
յատուկ սարքեր, որոնք կրնան բաւարար չըլլալ մանաւանդ, որ անոնցմէ 
շատերը կը գործածուին արդէն հիւանդանոցներուն մէջ սովորական 
հիւանդներուն համար: Ան աւելցուց, որ իրենք յաւելեալ 110 նոր սարքեր կը 
սպասեն, որոնք արդէն պատուիրուած են:
Նախարարը յիշեցուց, որ ո՛չ բոլոր վարակուածները անպայմանօրէն կը հասնին 
այն աստիճանին ուր յատուկ սարքի կարիքը ունենան: Վարակուածներու 5 
տոկոսն է, որ այդ հանգրուանին կրնայ հասնիլ:

Հըզպալլայի առաջնորդ 
Հասան Նասրալլա երէկ 
հաստատեց, որ ոեւէ տեսա-
կի գործարք չէ եղած Հըզ-
պալլայ – Ամալ խումբին եւ 
ԱՄՆ պետութեան միջեւ 
ինչ կը վերաբերի Ամէր 
Ֆախուրիի ազատ արձակ-
ման: 
Յիշեցնենք, որ Ֆախուրին 
որպէս իսրայէլի հետ գործակցած անձ ձերբակալուած էր իր Պէյրութ գալով 
սակայն զինուորական դատարանը զինք ազատ արձակեց, որուն որպէս 
արդիւնք ան կարողացաւ ԱՄՆ դեսպանատան ճամբով երկրէն դուրս գալ: 
Այս առիթով ԱՄՆ նախագահ Թրամփ շնորհակալութիւն յայտնեց Լիբանանի 
պետութեան: Նշենք, որ Ֆախուրի ամերիկեան քաղաքացիութիւն ունէր 
լիբանանեանի զուգահեռ:
Ըստ Հըզպալլային ԱՄՆ հսկայ ճնշումներ բանեցուց լիբանանեան կողմերու 
վրայ ի մասնաւորի լիբանանեան բանակին Ֆախուրիին ազատ արձակումը 
իրագործելու համար:
Կան նաեւ անշուշտ  տարբեր կարծիքի անձեր, որոնք ազատ արձակման 
մէջ ՄԱՆ Հըզպալլա թաքուն համաձայնութիւն մը կ՛ուզեն  տեսնել:

Հայաստանի մէջ արձանագրուած է 
«քորոնա» ժահրով վարակուելու 14 նոր  
դէպք: Այս մասին նշուած է ՀՀ Առող-
ջապահութեան նախարարութեան հիւան-
դութիւններու վերահսկման եւ կանխար-
գիլման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
Հայաստանի մէջ, Մարտ 20-ի՝ ժամը 10:00-ի 
դրութեամբ, «քորոնա» ժահրի հաս-տատուած դէպքերուն ընդհանուր թիւը 
136 է, ապաքինուածներուն թիւը՝ 1:
Մարտ 19-ի վերջին տուեալներով՝ Հայաստանի մէջ հաստատուած դէպքերուն 
թիւը 122 էր։ 

ՀՀ կառավարութիւնը  19 Մարտի նիստին, փոփոխութիւն կատարած 
է  2 դեկտեմբեր, 2010 թուականի N 1698-ն իր որոշման մէջ, որմով կը 
վերացուի շարք մը իրաւական գործերու եւ ՀՀ առողջապահական եւ 
աշխատանքի տեսչական մարմնի գործող կանոնադրութեան միջեւ առկայ 
անհամապատասխանութիւնը, որ յառաջացած էր ՀՀ առողջապահութեան 
նախարարութեան առողջապահական տեսչական մարմինը ՀՀ առող-
ջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի վերակազմաւորելու 
գործընթացին։
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Համախումբ Ճիգերով Կողքին Կանգնինք 
Լիբանանահայութեան 

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական 
Վարչութիւնը եւ իր համատարած ընտանիքը, վերջին 
շրջանին, անձկանօք մտահոգութեամբ հետեւեցաւ լիբա-
նանեան քաղաքական, տնտեսական եւ ապահովական 

վերիվայրումներուն, երբ՝ երկիր թէ ժողովուրդ, կ’անցնէին 
աննախընթաց տագնապներու եւ անսահման ճնշումներու 

բովէն։
Սակայն, վերջինը՝ «Քորոնա» ժահրի համաճարակը, յաւելեալ ու 
խիստ վտանգաւոր իրավիճակ մը ստեղծեց Լիբանանի մէջ, որուն 
հետեւանքները դիմագրաւելու համար, ան անյետաձգելի կարիքն ունի 
կենսական եւ անմիջական նեցուկներու՝ բարոյական, նիւթական եւ 
արհեստագիտական օժանդակութիւններով։
Լիբանանահայութիւնը, որ այդ ասպնջական երկրին մէջ վերազարթօնք 
ապրեցաւ, դառնալով անոր հիմնարար ու շինարար եօթը համայնքնե-
րէն մէկը, ինք եւս դէմ յանդիման կը գտնուի լուրջ մարտահրաւէրի 
առջեւ իր գոյութեան անվտանգութիւնը ապահովելու համար։

Շար. Էջ 02

Շար. Էջ 02

Շար. Էջ 02

Լիբանանի Տարածքին Վարակուածներուն 
Պաշտօնական Թիւը՝ 177

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր

            Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝  վարակուած են 274092 (35.2/1 միլիոն) , մահացած են 11352, բուժուած են 90622 անձեր

Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 177, մահացածներ` 4, բուժուած` 4
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 136 մահացածներ` 0, բուժուած` 1

Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 25903 նոր վարակուածներ, 1324 նոր մահացածներ
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Նասրալլա Կը Հերքէ 

ՀՀ Կառավարութեան Որոշումով Սահմանապահ 
Բժիշկ-Համաճարակաբաններուն Յատուկ 

Դրական Վերաբերմունք

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրի Հաստատուած 
Դէպքերուն Թիւը 136-ի Հասած է

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
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Սկիզբը Էջ 01
Սկիզբը Էջ 01

Շար. Էջ 07

Համախումբ Ճիգերով Կողքին 
Կանգնինք Լիբանանահայութեան 

Îàâ

Մեզի ծանօթ է լիբանանցիներուն վճռակամութիւնը եւ անտեղի-
տալիութիւնը պայքարելու որեւէ վտանգի դէմ ու պաշտպանուելու 
որեւէ աղէտէ, որոնք կրնան սպառնալ իրենց էութեան, հայրենական 
ու ժողովրդային առումներով։
Լիբանանահայութիւնը եւս, իւրաքանչիւր անակնկալ ցնցումէ ետք, 
կրցած է զգաստանալ ու տէր դառնալ իր հայրենակիցներուն, ընկե-
րատնտեսական եւ նոյնիսկ հոգեկան անդորրութիւն պարգեւող 
պայմաններ ստեղծելով։
«Քորոնա» ժահրը, որ այսօր դարձած է աշխարհասփիւռ սպառնալիք, 
կը յուզէ ու կը տագնապեցնէ բոլորը, որովհետեւ անոր տարածումը 
անզուսպ աճ կ’արձանագրէ, հակառակ բազում հակազդեցութիւննե-
րուն եւ արգելակումներուն։
Մեր հայրենիքը՝ Հայաստան, թէեւ կը մնայ մեր լուսարձակին տակ, 
բայց, անիկա պետական խնամատարութեամբ եւ աչալրջութեամբ 
կը հետեւի հայրենաբնակ ժողովուրդին ֆիզիքական առողջութեան ու 
մարմնական անհպելիութեան, որպէսզի ան զերծ ու հեռու մնայ այս 
ժահրին հաւանական թափանցումներէն։
Այս պարագային, մեր մտասեւեռումը կը կեդրոնանայ լիբանանա-
հայութեան վրայ, որպէս համայնք, հաւաքականութիւն ու հասարա-
կութիւն, իր ազգային, եկեղեցական, կուսակցական, կրթական, 
միութենական, մշակութային, երիտասարդական եւ յարակից այլ 
կառոյցներով։
Մենք համոզուած ենք, որ լիբանանահայ գաղութը կը մնայ սփիւռ-
քահայութեան կենսարար բազկերակը, որուն աշխուժացումն ու 
առողջացումը պարտքն են իւրաքանչիւր հայու, հիմնուելով անոր 
դերակատարութեան եւ առաքելութեան վրայ։
Հայրենամերձ լիբանանահայութիւնը, անկասկած, իր բաղկացու-
ցիչ հատուածներով ու խմբաւորումներով, ինչպէս անցեալին, 
այս հանգրուանին եւս, աւելի համախմբուածութեամբ ու միաս-
նականութեամբ, կը մնայ պատնէշի վրայ, ի ծառայութիւն իր 
զանգուածներուն բարեկեցութեան։
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը, ինչպէս միշտ, իր ազգային-
գաղափարական գերագոյն պարտականութիւններէն կը նկատէ նաեւ 
զօրավիգ կանգնիլ լիբանանահայութեան, իր առաջադրական ու 
կառուցողական նպաստներով։
Հաւատացած ենք, որ լիբանանահայութիւնը անփոխարինելի անհրա-
ժեշտութիւն մըն է համայն հայութեան համար, որպէս կամուրջ՝ 
հայրենիք-սփիւռք եւ սփիւռք-սփիւռք յարաբերութեանց ջատագով եւ 
զանոնք իրականացնող ամրակուռ գրաւական։։
Հետեւաբար, մեկնելով այս նախանձախնդրութենէն եւ յանձնառութե-
նէն, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը, հետամուտ իր ազգային 
կոչումին եւ սկզբունքներուն, իր ամբողջական զօրակցութիւնը կը 
յայտնէ լիբանանահայութեան, դուրս գալու իր արդէն իսկ դիմագրաւած 
տնտեսական դժուարութիւններէն ընդհանրապէս եւ ի մասնաւորի այս 
ախտավարակ մարդասպան ժահրէն, եւ կողքին կը մնայ Լիբանանին 
ու լիբանանցիներուն, որպէսզի անոնք իրենց պողպատեայ կամքով ու 
վճռակամութեամբ պարտութեան մատնեն «Քորոնա»ն։
Այս առիթով, մեր կոչը պիտի ըլլայ, համախումբ ճիգերով ու նախա-
ձեռնութիւններով հասնիլ լիբանանահայութեան, իրենց ներկայ իրա-
վիճակը մեր առաջնահերթութիւններուն կիզակէտին վրայ պահելով, 
որպէսզի ան կարողանայ ապահով շրջանցել այս սուր տագնապը։

Ի Դիմաց՝

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Ռաֆֆի Պալեան/Ատենադպիր       Մայք Խարապեան/Ատենապետ

Մարտ 19, 2020

ՀՀ Կառավարութեան Որոշումով Սահմանապահ 
Բժիշկ-Համաճարակաբաններուն Յատուկ 

Դրական Վերաբերմունք

Ազգային Անվտանգութեան Ծառայութիւնը Կը 
Յորդորէ Օգտատէրերը, Որ Հետեւին Իրենց 

Էջերու Անվտանգութեան Կանոններու 
Պահպանման

ԵԱՀԿ ՄԽ Համանախագահները Յայտարարութիւն 
Տարածած են ԼՂ Հակամարտութեան Գօտիին 

Վրայ Մշտադիտարկման Աշխատանքներու 
Դադարեցման Առնչութեամբ
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Ընդունուած որոշումով, ՀՀ Առող-
ջապահական եւ աշխատանքի տես-
չական մարմնի (ԱԱՏՄ) սահմանային 
բժշկասանիտարական հսկիչ կէտե-
րու բժիշկ-համաճարակաբաննե-
րը ներառուած են առանձնապէս 
ծանր, առանձնապէս վնասակար 
արտադրութիւններու, աշխատանք-
ներու, մասնագիտութիւններու եւ 
պաշտօններու ցանկով նախա-
տեսուած աշխատանքներ կատարող 
աշխատողներու ցանկին վրայ։
Այսպիսով, սահմանային հսկիչ կէտե-
րու բժիշկ-համաճարակաբանները 
ՀՀ աշխատանքային օրէնսգրքի 183-
րդ յօդուածով սահմանուած իրենց 
աշխատավարձի ոչ պակաս, քան 

50 տոկոսի չափով վարձատրութեան 
աւելումներու իրաւունք կը ստանան։
Որոշման նախագիծը շրջանառու-
թեան մէջ դրուած է 2019 թուա-
կանի չորրորդ եռամսեակին։ 
Այն մշակուած է Տեսչական մար-
միններու աշխատանքներու համա-
կարգման գրասենեակի եւ ՀՀ առող-
ջապահական եւ աշխատանքի տես-
չական մարմնի կողմէ:

ՀՀ ազգային անվտանգութեան 
ծառայութիւնը, «Քորոնա» ժահրի 
տարածմամբ պայմանաւորուած, 
տարաբնոյթ խնդիրներու լուծման 
ուղղուած կանխարգելիչ միջոցա-
ռումներու իրականացման ծիրէն 
ներս, ամենօրեայ կերպով օրէնսդրու-
թեամբ սահմանուած կարգով միշտ 
կը հսկէ նաեւ տեղեկատուական 
բնագաւառի եւ ընկերային ցանցերու 
մէջ տարածուող լուրերը:
Ըստ «Արմէնբրես»-ի, այս մասին 
յայտարարութիւն տարածած է ՀՀ 
ազգային անվտանգութեան ծառա-
յութիւնը։

ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանա-
խագահները յայտարարութիւն 
տարածած են «քորոնա» ժահրի 
տարածման պատճառով ստեղ-
ծուած իրավիճակին ԼՂ հակա-
մարտութեան գօտիին վրայ ԵԱՀԿ 
մշտադիտարկման առաքելութեան 
ժամանակաւոր դադարեցման 
առնչութեամբ:
Համանախագահները (Իգոր Պոպով 
(Ռուսիա), Ստեֆան Վիսքոնթի 

«Մասնաւորապէս, ՀՀ ԱԱԾ-ի կող-
մէ յայտնաբերուած են ընկերային 
ցանցերու մէջ գրանցուած օգտա-
տէրեր, որոնց էջերու մէջ առկայ 
գրառումները պարունակած են 
ապատեղեկատւութիւն՝ ՀՀ-ի մէջ 
«Քորոնա» ժահրէն մտացածին 
մահացութեան դէպքերու առնչու-
թեամբ: Ուսումնասիրութեամբ 
պարզուած է, որ ցանցահէնները, 
որոշ պարագաներու Ատրպէյճանի 
Հանրապետութենէն, կոտրած են 
առանձին հայ օգտատէրերու էջեր եւ 
տարածած ապատեղեկատւութիւն:
ՀՀ ԱԱԾ-ն (ազգային անվտան-
գութեան ծառայութիւնը) կը յոր-
դորէ ընկերային ցանցերու օգտա-
տէրերը հնարաւորինս հետեւիլ 
իրենց էջերու անվտանգութեան 
կանոններու պահպանման, իսկ 
հանրութեան կոչ կ’ընէ ապա-
ւինելու միայն պաշտօնական 
աղբիւրներու լրահոսին»,- ըսուած է  
յայտարարութեան մէջ:

(Ֆրանսա) եւ Էնտրիւ Շոֆըր (ԱՄՆ)) 
կոչ կ՝ընեն կողմերուն հաւատարիմ 
մնալու հրադադարը պահպանելու 
իրենց յանձնառութեան եւ զերծ 
մնալու սադրիչ գործողութիւններէն, 
որ ներկայ ժամանակներուն կրնայ 
ալ աւելի սրել իրավիճակը տարա-
ծաշրջանին մէջ: Այս մասին, ըստ Tert.
am-ի, գրուած է ԵԱՀԿ պաշտօնական 
կայքին մէջ:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Գրախօսական

Շար. Էջ 05

Հնչակեան Կուսակցութեան Կազմաւորումը
Եւ

Քսան Կախաղաններու Մասին Անդրադարձը
Եւրոպական Մամուլի Ու Դիւանագիտական Թղթակցութեանց Մէջ

Հեղինակ՝ Դոկտ. Աբէլ Քհնյ. Մանուկեան, 296 էջ, Երեւան,
Հեղինակային հրատարակութիւն, 2020

Հեղինակը սոյն հատորին՝ 
Աստուածաբանութեան եւ 
Փիլիսոփայութեան դոկտորի 

իր գիտական աստիճանով (1993) եւ 
հայագիտական նիւթերու իր հմտու-
թեամբ, ծանօթ անձնաւորութիւն մըն 
է  հայ եւ միջազգային  գիտական- 
ակադեմական շրջանակներուն, իր 
հրատարակած հայ եւ օտարալեզու 
(գերմաներէն, անգլերէն եւ ֆրանսե-
րէն) բազմատասնեակ երկերով եւ 
ուսումնասիրութիւններով: Աւելի 
քան երեսնամեայ հոգեւոր ծառայու-
թիւն  ունի Հայց. Եկեղեցւոյ տարբեր 
համայնքներէ ներս՝ Աւստրիա, Հայաս-
տան,  Գանատա եւ Զուիցերիա: Այժմ 
կը դասախօսէ Ֆրիպուրկի համալ-
սարանի Աստուածաբանութեան ֆակուլտետին մէջ ու կը վարէ նաեւ 
Զուիցերիոյ Բարեկարգեալ-Աւետարանական Եկեղեցւոյ գիտաշխատողի 
եւ Զուիցերիոյ Կրօններու Խորհուրդի գլխաւոր քարտուղարի պաշտօնները: 
Իր առաքելավայրը վերջին տասնամեակին ըլլալով Ժընեւ ու յարակից 
շրջանները, լաւապէս ծանօթացած է  տեղւոյն համալսարանական եւ 
հանրային մատենադարաններու ընձեռած արխիւային հարազատ  նիւթերուն 
եւ իր պատմագիտական երկերը հարստացուցած՝ անոնցմէ ստացած 
վաւերաթուղթերու պատճէններով:
Աւելի քան հնգամեակէ մը ի վեր, ան ամբողջանուէր ուսանողն է հայ 
ազատագրական պայքարի անձնազոհ նուիրեալներուն ու մանաւանդ՝ 
հայոց ցեղասպանութեան հետ առընչուած գերմանական աղբիւրներուն ու 
տուեալներուն:
Սոյն հատորի  յառաջաբանին մէջ  հեղինակը նախ կը ներկայացնէ 
Զուիցերիոյ, ու մանաւանդ 19-րդ դարու 80-ական թուականներուն Ժընեւի 
համալսարանական բազմազգ ուսանողներու համար ստեղծուած հաճելի 
մթնոլորտն ու պայմանները, ուր իրարու կը հանդիպին յեղափոխական 
նկարագիրով ու խառնուածքով ռուս թէ կովկասահայ  ուսանող երի-
տասարդներ, որոնք յետագայ տարիներուն պիտի ունենային կարեւոր 
դերակատարութիւն իրենց ազգային եւ ընկերային կեանքին մէջ:Արդարեւ, 
1995-ի աշնան երբ հեղինակը առաջին անգամ ըլլալով կ՝այցելէր Ժընեւ, կը 
գտնուի քաղաքին համալսարանի մերձակայքը գտնուող Landolt սրճարանը, 
որ տակաւին կը վայելէր հարիւրամեակ մը առաջ ունեցած իր համբաւը՝ 
իբրեւ սիրուած ժամադրավայրը  ժամանակի երիտասարդ ուսանողութեան 
յեղափոխական նկրտումներուն  ու երկունքին՝ որոնց շարքին էին հիմնա-
դիր կերտիչներէն շատեր հայ ազատագրական պայքարի կուսակցական 
ղեկավարներու: 
Երկմաս սոյն հատորին առաջինը խորագրուած է «Հնչակեան Կուսակցու-
թեան Կազմաւորումը» (էջ 11-146) նիւթին:
Գիրքերու մտայղացումն ու պատրաստութիւնը, ընդհանրապէս  ծնունդն 
են հեղինակին մտաւորական  կազմաւորման եւ քաղաքացիական խիղճի 
ներքնազգացողութեան գրաւոր արտայայտութեան: Այսպէս է, որ 1995-ին երբ 
հեղինակը կը ժամանէ Ժընեւ, ստանձնելու համար տեղւոյն  հայ համայնքին 
հոգեւոր հովուութեան պաշտօնը, իր հանդիպումներէն առաջինը տեղի 
կ’ունենայ գաղութի հեղինակաւոր դէմքերէն պրն. Կրօնիկ Փափազեանի 
հետ, ժամադրավայր ընտրելով տեղւոյն համալսարանի մօտակայքը գտնուող 
Landolt սրճարանը: Այս վայրին ունեցած պատմական նշանակութիւնն 
ու հմայքը, 1880-ական թուականներու ռուսահպատակ յեղափոխական 
ուսանողութեան,- ինչպէս Մ, Պաքունինի, Ալ. Հերցընի. Կ. Փլեխանովի,  Վլ. Իլիչ 
Լենինի եւ ուրիշներու,- իբրեւ սիրելի անկիւն, առիթ տուած է նաեւ Հնչակեան 
կուսակցութեան կարգ մը հիմնադիր անդամներու գաղափարապաշտ 
զարգացման ու կազմաւորումին: 
Սակայն, որքան ալ ճշգրիտ ըլլային հարիւրամեայ հեռաւորութենէ մը 
աւանդուած տեղեկութիւնները, պատմութեան ուսանողին համար (մեր 
պարագային՝ սոյն հատորի հեղինակին) անհրաժեշտութիւն էր գտնել իր 
ժամանակի  գրաւոր արձանագրութիւնները, վկայութիւններն ու փաս-
տագրական կարելի այն բոլոր նիւթերը եւ կեդրոնանալ անոնց վրայ, 

աղբիւրներ՝ «... որոնք մեծաւ մասամբ պահպանուած են Զուիցերիոյ 
Համադաշնութեան պետական արխիւներուն, Ազգային Գրադարանին, 
Ժընեւի պետական, ինչպէս նաեւ համալսարանի արխիւներուն մէջ. 
փաստօրէն՝ վկայութիւններ, որոնք ուղղակի կը վերաբերին Հնչակեան 
Կուսակցութեան Ժընեւի մէջ կազմաւորումին եւ անոր հիմնադիրներէն 
յատկապէս Աւետիս Նազարբէկեանին, Մարօ Վարդանեան-Նազարբէկեանին, 
Գաբրիէլ Կաֆեանին եւ Ռուբէն Խան-Ազատին», (տե՛ս էջ 14):
Արդարեւ, Զուիցերիան եղած է մօտիկ անցեալէն ցայսօր, պարարտ հող մը՝ 
մարդասիրական, ընկերային, մշակութային ու գիտական մտածողութեան 
բազմապիսի ճիւղերու ուսումնասիրութեանց:
Ուրեմն, սոյն գիրքին հեղինակը օգտուելով իր տրամադրութեան ներքեւ 
գտնուող արխիւային հաւաստի բազմաթիւ աղբիւրներէն, կը ներկայացնէ իր 
նիւթը, մեկնելով «սոսկ գիտա-հետազօտական կամ գիտա-ճանաչողական» 
հիմունքներէ, ու «չի հետապնդեր որեւէ ընթացիկ քաղաքական կամ 
կուսակցական հետաքրքրութիւն», (տես էջ 15):
Այստեղ, կ’արժէ ամփոփ կերպով ընդգծել Հնչակեան Կուսակցութեան 
հիմնադրութեան հետ առընչուած հետեւեալ կէտերը.-
ա.-  1886թ.ի ամրան Փարիզէն Ժընեւ կը ժամանեն Աւետիս Նազարբէկեան
եւ իր նշանածը՝  Օրդ. Մարիամ Վարդանեան, որոնց անունները՝ ըստ Անահիտ 
Տէր Մինասեանի վկայութեան,  կը յիշատակուին  Ժընեւի համալսարանի 
1888-1889 ուսումնական տարեշրջանի ազատ ունկնդիրներու ցանկին 
մէջ, Մարօ Վարդանեան՝ գրականութեան, իսկ Աւետիս Նազարբէկեան՝ 
իրաւագիտութեան ճիւղերու մէջ: Սակայն, նկատի առնելով իրենց ամբող-
ջանուէր աշխատանքն ու ներդրումը «Հնչակ»ի հրատարակութեան 
գործին, «ընդհանրապէս ժամանակ չէր ձգած, որ անոնք կարենային 
իբրեւ պաշտօնական ուսանողներ իրենց ուսումն աւարտել՝ վկայուելով 
համալսարանէն», (հմմտ. էջ 17):
բ.- Ժընեւի մէջ կազմաւորուած «յեղափոխական ընկերութիւն»ը իր վեց 
հիմնադիր անդամներով  հիմնուած է 1886 թուականին, եւ զայն վաւե-
րացուցած՝ 1887-ի առաջին քառորդին (էջ 112-113): Ապա, նոյն թուի 
«Նոյեմբերին կը սկսի հրատարակուիլ «Հնչակ» թերթը, որմէ կը կոչուի 
«Հնչակի խումբ»ը, ապա «Հնչակեան խումբ»ը, իսկ աւելի ուշ՝ «Հնչակեան 
Կուսակցութիւն»ը, սկսած է ծաւալել իր հանրային գործունէութիւնը (էջ 
113) կ’եզրակացնէ հեղինակը:  Սակայն, մեզի ծանօթ  «Սոցիալ Դեմոկրատ 
Հնչակեան Կուսակցութիւն» անուանումը կը պաշտօնականանայ 1909-ին, 
որ իբրեւ կուսակցական-քաղաքական ինքնութիւն մը կը գոյատեւէ մինչեւ 
այսօր (հմմտ. էջ 83): «Հնչակ» անուանումը թերթին՝ ստացուած է Գերցենի 
«Կոլոկոլ»էն (Հնչակ, տե՛ս էջ 119):

***
Երկրորդ մասը սոյն հատորին (էջ 147-280), ամբողջութեամբ նուիրուած 
է «Քսան Կախաղաններու Մասին Անդրադարձը Եւրոպական Մամուլի ու 
Դիւանագիտական թղթակցութեանց Մէջ» նիւթին:
Ազգերու ազատագրական պայքարի ճանապարհին, մեծագոյն զոհողութիւնը 
այն յանձնառութիւնն է, որ իր գաղափարախօսութիւնը  կը հիմնէ «Հայրենիքի 
պաշտամունքին եւ անոր ազատագրութեան»: Արդարեւ, 15  Յունիս 1915-ի 
«Քսան Կախաղանները», որ  հետեւանքն էր անարգ եւ ստոր մատնչութեան  
մը , սակայն իր քաղաքական  մտածողութեամբ, ան  կազմեց Հնչակեան 
Կուսակցութեան կենսագրութեան այն փառաւոր էջը, որ մինչեւ այսօր, 
վստահութիւն ու  հպարտութիւն  կը ներշնչէ  իր հաւատաւոր անդամներուն:
Սոյն բաժնին առաջին մասին մէջ, հեղինակը կ’անդրադառնայ 1894-
1897 թուականներուն գործադրուած Համիտեան ջարդերուն  եւ այդ 
առիթով զուիցերիացի ժողովուրդին ցուցաբերած զօրակցութեան հանդէպ 
հայ ժողովուրդին: Կ’արժէ յիշատակել կազմակերպումը այն հսկայական 
ստորագրահաւաքին, որ 4 Մարտ 1897-ին աւելի քան 430,000 զուիցերիացի 
քաղաքացիներու ստորագրութիւններով լիազօրուած պատուիրակութիւն մը  
ներկայանայ Զուիցերիոյ Համադաշնութեան նախագահ Ատոլֆ Տոյխերին 
ու անոր յանձնէ պատմական խնդրագիր մը: Փաստաթուղթ մը՝ որուն մէջ 
կը նկարագրուէր Օսմանեան Կայսրութեան մէջ հայ ժողովուրդին կրած  
հալածանքներն ու հարիւր հազարաւոր մարդկային զոհերը:
Արդ, Զուիցերիոյ մամուլը եւ յատկապէս ընկերվարական մամուլը  իր 
պարկեշտ ու խիզախ հրապարակումներով  կատարեց հայանպաստ արդար 
ու ճշգրիտ անդրադարձումներ՝ յանուն պատմական ճշմարտութեան:
Քսան Կախաղաններուն նուիրուած այս բաժնին մէջ, հեղինակը սոյն 
հատորին՝  քննարկումի կ’ենթարկէ դէպքին  մանրամասնութիւնները:
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Աշխարհը սարսափի մատնած 
քորոնաժահրը հասաւ Հայաստան 
եւ դիմաւորուեցաւ յատուկ սրամտու-
թեամբ. «Մէկ հոգի նշանուեցաւ, 
ամէնքս տունը մնացինք» խօսքերը 
թեւածեցին ամէնուր, տարածուեցան 
ընկերային ցանցերու վրայ, դարձան 
դժուարին այս օրերուն եւս մէկ 
ժպտալու առիթ: Այո, Էջմիածին 
քաղաքին մէջ, մարտի սկիզբը 
կայացած նշանտուքի մը ժամա-
նակ վարակուած են Հայաստանի 
28 վարակակիրներուն մեծ մասը: 
Քորոնաժահրով պատուած երկրէ 
մը՝ Իտալիայէն վերադարձած էջմի-
ածնեցի կին մը մասնակցած էր 
նշանադրութեան արարողութեան՝ 
առանց գիտնալու որ վարակ կը 
կրէ: Ըստ տեղեկութիւններուն, 
իր որդիին նշանտուքն էր, որուն 
մասնակիցները շատ չէին, բայց բոլոր 
ներկաները կասկածի տակ են իբրեւ 
վարակակիրներ: Կնոջ մօտ վարակին 
յայտնաբերումէն ետք մեկուսացուած 
էին նշանտուքի մասնակիցները: 
Ատկէ ետք վարակը հաստատուած 
էր նաեւ անոր ամուսինին ու 
ազգականին մօտ: Աւելի ուշ պարզ 
դարձաւ, որ նոյն շրջանակէն 
ուրիշ մարդիկ ալ վարակուած են 
եւ այդպէսով, Հայաստանի մէջ 
քորոնայով վարակակիրներուն 
թիւը հասաւ 28-ի: Անոնցմէ մին 
Էջմիածինէն դպրոցահասական 
երեխայ մըն է, որուն դասընկեր-
ներն ու անոնց ընտանիքներու 
անդամները, ուսուցիչները եւ 
երրորդ դասարանի մանուկին 
հետ հաղորդակցութիւն ունեցող 
մարդիկ նաեւ մեկուսացուեցան 
կիրակի օր: 28 վարակուածներէն 
միայն 15-էն աւելին Էջմիածնի 
խնջոյքի մասնակիցներէն են, միւս 
վարակակիները մէկը՝ Ֆրանսա-
յէն եկած է, մէկը՝ Իրանէն, երեքը 
Իրանէն եկած քաղաքացիին հետ 
հաղորդակից եղածներ, իսկ երեք 
վարակակիր ալ եկած է Իտալիայէն, 
միւսներու տուեալները կը ճշդուին, 
բայց ամենայն հաւանականու-
թեամբ, Իտալիայէն եկածներու 
շրջանակէն են:
Հայաստանը կ՚երթայ դէպի մեկու-
սացում: Փողոցները գրեթէ մարդ 
չկայ, նախորդ օրերուն խանութ-
ներէն կրուած են առաջին կարգի 
անհրաժեշտութեամբ իրեր, մար-
դիկ փակուած են տուներու մէջ, 
հիմա իսկապէս ժողովրդական 
սրամտութիւնը տեղին է՝ «Մէկ 
հոգի նշանուեցաւ, ամէնքս տունը 
մնացինք»…
Իսկ եթէ աւելի լուրջ, շաբաթավերջին 
շատերը սարսափի տրամադրութեան 
մէջ էին: Ան որ օրեր առաջ չէր վախ-
նար եւ իրավիճակը լուրջի չէր առներ, 
սարսռալով սկսած է պաշտպանուիլ: 
Դպրոցներուն, թանգարաններուն, 

գրադարաններուն, առեւտուրի 
մեծ կեդրոններուն եւ հանրային 
այլ վայրերուն գոցուիլը ա՛լ աւելի 
սրեց վախը: Երթեւեկութեան 
հանրային միջոցները սկսան 
ախտահանել, մանաւանդ մեթրոն, 
որ ամենաշատ գործածուող հան-
րային փոխադրամիջոցն է: Ախտա-
հանումները չեն դադրիր մանաւանդ 
Էջմիածին քաղաքին մէջ, կիրակի 
երեկոյեան արդէն գոցուեցան Էջմի-
ածին տանող ճանապարհները եւ 
միայն կենսական երեք ճանապարհ 
բաց մնաց:
Հիմա ամէն մարդ հեռուն նայելով 
կ՚երազէ քորոնաժահրին դէմ 
պատուաստանիւթին մասին, որ 
յայտնի չէ, թէ ուրկէ՛ պիտի գայ:
Փետրուար ամսուն յայտարարուե-
ցաւ, թէ Չինաստանի մէջ քորո-
նաժահրին դէմ պատուաստանիւթը 
մշակուած է եւ անմիջապէս նշուեցաւ, 
որ հակառակ պատուաստանիւթը 
քորոնաժահրին դէմ պայքարելու 
համար արդիւնաւէտ է, այնուա-
մենայնիւ անիկա տակաւին կը 
գտնուի նախնական փուլին մէջ 
եւ անհրաժեշտ են որոշակի ստու-
գումներ եւ փորձարկումներ: 
Աշխարհ կարծես կը վստահի 
Չինաստանին: Նոյն Չինաստանի 
բժիշկները, քորոնաժահրը երկրին 
մէջ տարածուելու առաջին օրէն 
գործեցին շատ բաց ու թափան-
ցիկ՝ ամբողջ տեղեկատուութիւնը 
աշխարհին ի ցոյց դնելով, որմէ 
օգտուեցան ուրիշ երկիրներ: 
Նմանապէս, չինացիները քորոնան 
ախտորոշող փորձանակներուն 
գաղտնագիրը բացին, որպէսզի 
ուրիշ երկիրներ նոյնպէս կարենան 
ստեղծել այդ փորձանակներէն եւ 
այսօր աշխարհի մէջ հիմնականօրէն 
այդ ախտորոշիչ փորձանակներուն 
միջոցով է, որ կը հաստատուի կամ 
կը հերքուի անձին քով վարակին 
առկայութիւնը: Չինաստանը, որ 
ամիս մը առաջ սարսափազդու 
շարժանկարներու պատկերը կը 
յիշեցնէր, այսօր համեմատա-
բար ապահով գօտի է, այսինքն՝ 
Չինաստանը ժահրի տարածման 
բարձրագոյն կէտը արդէն անցած է: 
Չինաստանէն Իտալիա մեկնած է ինն 
հոգիէ բաղկացած բժիշկներու խումբ 
մը, որ պիտի օգնէ քորոնաժահրին 
դէմ պայքարելու համար: Անոնք 
իրենց հետ տարած են անհրաժեշտ 
բժշկական եւ պաշտպանական 
նիւթեր, ընդհանուր առմամբ՝ 30 թոն:
Իտալիոյ մօտ Չինաստանի դեսպան 
Լի Ցզիւնխուան բացատրած է, որ 
Իտալիոյ մէջ համաճարակի դէմ 
պայքարի փորձառութեան պակաս 
գոյութիւն ունի:
Ըստ լրատուամիջոցներու, նախա-
պէս Չինաստանէն բժիշկներ մեկնած 
են նաեւ Իրան եւ Իրաք:
Կը նշուի նաեւ, որ Միացեալ Նահանգ-
ներու հինգ դեղագործական ընկե-
րութիւններ նոյնպէս կը ջանան 

քորոնաժահրին դէմ պատուաս-
տանիւթ ստեղծել, իսկ Լոնտոնի 
Կայսերական քոլէճի հետազօ-
տողները յայտարարած են, որ 
պատուաստանիւթին ստեղծումը 
իրենց աշխատանոցներուն մէջ 
արդէն աւարտած են:
Քորոնայի պատուաստանիւթ ստեղ-
ծելու համար կ՚աշխատին նաեւ 
ռուս ժահրաբանները: Բայց հարցը 
միայն ստեղծելուն մէջ չէ, այլ նաեւ 
դեղը փորձարկելուն, ինչ որ շատ 
աւելի ժամանակ կը պահանջէ: 
Փորձարկումի արդիւնքներէն ետք 
միայն կարելի է խօսիլ պատշաճ 
պատուաստանիւթին մասին:
Փետրուար ամսուն Համաշխարհային 
առողջապահութեան կազմակեր-
պութիւնը հաշուարկած էր, որ 
քորոնավարակին դէմ պատուաս-
տանիւթ մշակելու համար անհրա-
ժեշտ կ՚ըլլայ 18 ամիս:
Միացեալ Նահանգներու Դիւրազ-
գացութեան եւ վարակիչ հիւան-
դութիւններու ազգային հիմնարկը 
մտադիր է մինչեւ ընթացիկ տարուան 
ապրիլի վերջը սկսիլ քորոնաժահ-
րին պատուաստանիւթին: Պատ-
րաստուկը մշակած է Moderna 
դեղագործական ընկերու-
թիւնը՝ յիշեալ հիմնարկին հետ 
համագործակցաբար: Պատուաս-
տանիւթի առաջին խմբաքանակը 
ղրկուած է Միացեալ Նահանգնե-
րու Դիւրազգացութեան եւ վարա-
կիչ հիւանդութիւններու ազգային 
հիմնարկ. փորձարկումներուն 
կը մասնակցին մօտաւորապէս 
40 չափահաս կամաւոր, որոնք 
վարակուած չեն քորոնայով: 
Արդիւնքները կ՚ակնկալուին յառա-
ջիկայ յուլիս կամ օգոստոս ամիս-
ներուն: Հիմնարկը յայտարարած է, 
որ եթէ նոյնիսկ փորձարկումները 
յաջող աւարտ ունենան, ապա 
պատրաստուկը մատչելի կ՚ըլլայ 
միայն յաջորդ տարի: Յայտնի է, 
որ վարակին տարածումը տաք 
ամիսներուն կը դանդաղի, բայց 
պատուաստանիւթին կիրարկումն 
է, որ լիովին կը ճնշէ վարակին 
տարածումը:
Ամերիկեան միւս ընկերութիւնը, 
որ յանձն առած է արագ ժամա-
նակամիջոցով ստեղծել քորո-
նավարակի դէմ պատուաստա-

նիւթ, աշխարհի դեղագործական 
հնագոյն ընկերութիւններէն մէկն 
է՝ Johnson & Johnson-ը՝ 1886 
թուականին հիմնուած միջազգային 
բժշկական, դեղագործական հսկան: 
Ընկերութիւնը մեծ հետազօտական 
բաժին մը ունի եւ խոստացած է 
միջոցներ ներդնել ու աշխարհին 
հրամցնել պատուաստանիւթ՝ 
սարսափի մատնող ժահրին դէմ:
Ի դէպ, մէկ ամիս առաջ յայտա-
րարուեցաւ, որ հայ ձեռներէց 
Նուպար Աֆէեանին պատկանող 
ընկերութիւնը ստեղծած է քորո-
նաժահրին պատուաստանիւթը եւ 
ղրկած՝ փորձաքննութեան: Կ՚ըսուի 
նաեւ, որ պատուաստանիւթը ստեղ-
ծուած է 42 օրուան ընթացքին:
Միացեալ Նահանգներու Առող-
ջութեան ազգային հիմնարկի 
գիտնականները սկսած են այդ 
պատուաստանիւթը փորձարկել 
էպոլայով վարակուած հիւանդնե-
րուն: Առաջին կամաւորը, որուն 
վրայ պիտի փորձարկուի Diamond 
Princess նաւին վրայ քորոնայով 
վարակուած առաջին ուղեւորը 
պիտի ըլլայ: Միացեալ Նահանգներու 
նախագահ Տանըլտ Թրամփի կողմէ 
Ամերիկայի մէջ արտակարգ դրու-
թիւն յայտարարելը առաւել եւս սրեց 
աշխարհին մէջ իրավիճակը:
Գանատաբնակ նշանաւոր եւ 
փորձառու բժիշկ, յօդուածագիր, 
բազմաթիւ գիրքերու հեղինակ 
Կարպիս Հարպոյեան մամուլին մէջ 
տպագրուած իր յօդուածներուն 
մէջ, յաճախ գրած է քորոնաժահրին 
մասին: Այս տարուան յունուարին, 
երբ Չինաստանի մէջ քորոնաժահրի 
տարածման մասին յայտարարուած 
էր, բայց շատ տեղեկութիւն չկար, 
բժիշկ Հարպոյեան՝ սփիւռքահայ 
մամուլին մէջ տպագրած էր «Ճանչ-
նանք թագաժահրը» յօդուածը: 
Քորոնաժահրը «թագաժահր» 
անուանելու հեղինակային իրա-
ւունքը կը պատկանի Կարպիս 
Հարպոյեանին, որ այդ անուանումը 
նախապէս ալ օգտագործած է 
իր հայերէն յօդուածներուն մէջ: 
Ան ժահրը հայերէնով կոչած է 
«թագաժահր», իսկ ժահրին յարու-
ցած հիւանդութիւնները՝ «թագա-
ժահրախտ»:

Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
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Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Հնչակեան Կուսակցութեան Կազմաւորումը
Եւ

Քսան Կախաղաններու Մասին Անդրադարձը
Եւրոպական Մամուլի Ու Դիւանագիտական Թղթակցութեանց Մէջ

Հեղինակ՝ Դոկտ. Աբէլ Քհնյ. Մանուկեան, 296 էջ, Երեւան,
Հեղինակային հրատարակութիւն, 2020

Սկիզբը Էջ 03

Նախ՝ Ս.Դ.Հ.Կ.ի Պատգամաւորական 
7-րդ  ժողովը՝ իր օրակարգի հար-
ցերով որ տեղի ունեցաւ Ռումա-
նիոյ Կոստանցա քաղաքին մէջ, 7 
Սեպտեմբեր 1913 թուականին: Ապա՝  
ժողովին վաւերացուած որոշումներն 
ու գործադրութեան եղանակները: 
«Ցաւօք սրտի,- կը գրէ հեղինակը,- 
ամբողջ ծրագիրը եղերական հետե-

ւանքներով կը ձախողի՝ ներքին 
եւ աններելի դաւաճանութեան մը 
հետեւանքով» (էջ 184): Դաւաճանին 
ինքնութիւնը կը բացայայտուի: Ան, 
Եգիպտոսի մասնաճիւղէն պատ-
գամաւորական ժողովին մասնա-
կից Արթիւր Եասեանն էր, բուն 
ինքնութեամբ՝ Արշաւիր Սահակեան 
վատանուն հայ մը:
Թիւով Քսաներկու լուսապսակ Նահա-
տակներու յաւերժաերթը կենդանի 
օրինակ մը կը հանդիսանայ բոլոր 

կուսակցականներու շարքայիններու 
համար: Աննախընթաց երեւոյթ մը, 
որ կը ցնցէ հայ թէ օտարալեզու 
համաշխարհային մամուլը, որոնց 
հանգամանօրէն կ’անդրադառնայ 
Դոկտ. Աբէլ Քհնյ. Մանուկեան իր 
ներկայ հատորին մէջ:
Ահաւասիկ գիրք մը, որուն արժա-
նիքը օտարալեզու մամուլին ու 
դիւանագիտական աղբիւրներու մեծ 
մասին առաջին բացայայտումն է:
Մեր ժողովուրդի ազատագրական 

պայքարին ու պահանջատիրու-
թեան նուիրուած  հայ դասական 
կուսակցութիւններն ու կազմա-
կերպութիւնները անհրաժեշտօրէն 
կարիքն ունին նմանատիպ երկերու 
պատրաստութեան: Սոյն հատորին 
նախատիպը լոյս տեսած էր անգլերէն 
լեզուով:
Առկայ գիրքը՝ նոյնին հայացումն է:
Երախտաշատ ուսումնասիրութիւն 
մը՝ արդարեւ:

Գրախօսական

Ըստ գանատահայ բժիշկին, քորո-
նաժահրին յարուցիչը coronaviri-
dae ժահրն է, որ առաջին անգամ 
յայտնաբերուած է հիւանդի մը մօտ 
1960-ականներուն. հիւանդը ունէր 
հարբուխ եւ քիթի լորձաթաղանթի 
բորբոքում:
Կարպիս Հարպոյեան, նկարագրելով 
ժահրն ու անոր յարուցած խնդիրնե-
րը, հանգիստ կը վերաբերի անոր 
նկատմամբ, նշելով, որ ամէն մարդ 
իր կեանքին ընթացքին նուազա-
գոյնը մէկ անգամ կը վարակուի 
քորոնաժահրով, ուստի կարիք չկայ 
տագնապելու, փոխարէնը պէտք է 
միջոցներ ձեռնարկել դիմակայելու եւ 
առանց խնդիրներու յաղթահարելու:
Ըստ Հարպոյեանի, բնութեան մէջ 
քորոնաժահրը շատ հեշտութեամբ կը 
հարուածէ կովերը, խոզերը, հաւերը, 
ինչպէս նաեւ չղջիկները, օձերը եւ 
շարք մը ընտանի կենդանիներ։ 
«Վարակումը շատ արագ տեղի 
կ՚ունենայ անասուններով, հաւե-
րով եւ օձերով լեցուած շուկա-
ները, ինչպէս նաեւ մորթուած կեն-
դանիներու յատուկ շուկաներն ու 
սպանդանոցները», նշած է Կար-
պիս Հարպոյեան իր յօդուածին 
մէջ, աւելցնելով, որ քորոնաժահ-
րը այն ժահրերուն շարքէն չէ, որ 
մարդուն հեշտութեամբ կ՚անցնի, 
իսկ անցնելու պարագային կ՚ունենայ 
թեթեւ ախտանիշեր, չհաշուելով որոշ 
ծանր դէպքեր, որոնց մասին նշած է:
«Մարդոց առաջնային վարակումը 
տեղի կ՚ունենայ վարակուած կեն-
դանիներուն կամ անոնց արտա-
թորանքին եւ լորձին դպնալով», կը 
գրէ Կարպիս Հարպոյեան: Այնու-
հետեւ ան կը թուէ վարակին մարդէ 
մարդ փոխանցուող ուղիները, ինչ որ 
գիտեն բոլորը եւ որուն մասին շատ 
կը խօսուի այսօր, օդակաթիլային 
ճանապարհն ու վարակուած մար-
դուն հետ սերտ շփումները: Բժիշկը 
կը շեշտէ նաեւ ոչ միայն քորոնաժահ-

րով վարակուած մարդոցմէ, այլեւ 
անոնց իրերէն հեռու մնալուն հան-
գամանքը, քանի որ ժահրը, իր նկա-
րագրութեամբ, կենսունակ կը մնայ 
որոշ մակերեսներու վրայ:
Գանատահայ բժիշկին խորհուրդ-
ները չորս ամիս առաջ նոյնն էին, 
յաճախ լուացուիլ, չհամբուրուիլ 
հիւանդներու հետ, չօգտուիլ ընդհա-
նուր պարագաներէն, ախտահանել 
շրջապատը:
Ըստ Կարպիս Հարպոյեանի, չնայած 
որ ժահրը մարմնին մէջ զարգա-
նալուն առումով, այս կամ այն 
թիւով, օրեր կը նշուին, բայց մինչեւ 
օրս յայտնի չէ մարդուն մարմնին 
մէջ ժահրին «թուխս նստելուն» 
ժամանակաշրջանը:
«Այսինքն, առողջ մարդը, «քորոնա» 
ժահրով վարակուելէն ետք յայտնի 
չէ, թէ ո՞ր օրը ի յայտ կու գան 
ախտանիշերը: Յայտնի չէ նաեւ, 
թէ վարակուած մարդը ո՞ր օրը կը 
վարակէ առողջ մարդուն», կը գրէ 
գանատահայ բժիշկը:
Քորոնաժահրին մասին իր յօդուածով 
Կարպիս Հարպոյեան կը նշէ նաեւ, 
որ քորոնաժահրով մարդը կրնայ 
հիւանդանալ որեւէ եղանակի, տարի-
քը նոյնպէս կապ չունի:
«Ժահրը ընդհանրապէս սովորական 
հարբուխի նշաններով կ՚ընթանայ 
եւ կը տեւէ քանի մը օր: Որեւէ 
բուժում պէտք չէ, բայց հիւանդը 
պէտք է մնայ տունը եւ առատ ջուր 
խմէ», խորհուրդ կու տայ փորձառու 
բժիշկը, աւելցնելով, որ մտահոգիչ 
ախտանշաններու եւ հիւանդագին 
լուրջ վիճակի պարագային պէտք է 
դիմել բժիշկի, իսկ այդ հիւանդագին 
վիճակը ան կը նկարագրէ քանի մը 
ախտանշաններով.
- Շնչուղիներու լուրջ բորբոքումներ՝ 
քթախոռոչաբորբ, քթաբորբ, ըմպա-
նաբորբ, խռչափողաբորբ, շնչա-
փողաբորբ, ցնցղատապ եւ թոքա-
տապ: Երեխաները կ՚ունենան նաեւ 
միջին ականջի բորբոքում եւ լսողու-
թեան թուլացում:

Իր փորձառութեան ընթացքին բժիշ-
կը հանդիպած է քորոնաժահրով 
վարակուածներու, որոնք ունեցած են 
նաեւ քթանցքներէն հոսք, կոկորդի 
ցաւ, ջերմութիւն, գլխացաւ, որոնց կը 
յաջորդէ ձայնի փոփոխութիւն ու մեղմ 
հազ, իսկ երբ մարմինը չի կարողա-
նար յաղթահարել ժահրը, կը յաջորդէ 
ուժգին հազը, բարձր ջերմութիւնը, 
թոքաբորբը: Գանատահայ բժիշկը 
նոյնպէս ուշադրութիւն կը դարձնէ 
տարեցներուն, ցած դիմադրողա-
կանութիւն ունեցող մարդոց եւ AIDS 
ունեցողներուն, այն առումով, որ 
ծանր ախտանիշերը կը նկատուին 
հիմնականօրէն անոնց մօտ: Ծանր 
հիւանդները, բժիշկի ցուցմունքով, 
կը խնամուին հիւանդանոցներու մէջ:
Այնուհետեւ բժիշկը իր յօդուածին 
մէջ կը գրէ 2000 թուականէն ի 
վեր աշխարհի մէջ տարածուած 
քորոնաժահրին տարբեր տեսակ-
ներուն մասին: Այսօր աշխարհը 
սարսափի մատնած ժահրը SARS-
CoV-2 տեսակն է, ան կը յիշեցնէ 
նախորդ տասնամեակի շարք մը 
երկիրներու մէջ տարածուած քորո-
նաժահրերը.
- MERS-Middle East respiratory syn-
drome (Միջին Արեւելքի շնչառական 
համախտանիշ)
- SARS-Severe acute respiratory syn-
drome (Ուժեղ անակնկալ շնչառա-
կան համախտանիշ)
2003 թուականին աշխարհի մէջ 
774 մարդ մահացած է SARS քորո-
նաժահրէն:
2012-ին MERS քորոնաժահրը 
համաճարակի ձեւով տարածուած 
է Միջին Արեւելքի մէջ եւ խլած 
858 մարդու կեանք: Անիկա սկիզբ 
առած էր Սէուտական Արաբիայէն, 
ապա տարածուած՝ Ափրիկէ, Ասիոյ 
տարբեր երկիրներ եւ Եւրոպա:
2014-ին երկու վարակուած մարդ 
յայտնաբերուած է Հիւսիսային Ամե-
րիկա:
2015 թուականին այս ժահրը 
յայտնուած է Քորէական տարա-

ծաշրջան եւ, ինչպէս գիտենք, 2019 
թուականին Չինաստան յայտնա-
բերուած է 300 դէպք:
Քանի որ յօդուածը լոյս տեսած է 
2020 թուականի յունուարին, վեր-
ջին զարգացումներուն մասին 
բժիշկը, բնականաբար, ոչինչ 
գրած է: Մինչեւ քորոնավարակի 
քննութեանց յայտնուիլը, Կարպիս 
Հարպոյեան նշած է, որ քորոնա-
ժահրը կը հաստատուի քթանցքի, 
կոկորդի հեղուկի եւ խորխի տար-
րալուծարանային մշակումով, ինչպէս 
նաեւ՝ արեան քննութեամբ ու թոքերը 
նկարելով:
«Տարածումը մտահոգիչ է, բայց 
ոչ՝ ահաբեկիչ», կը նշէ բժիշկը, 
յորդորելով հետեւիլ Համաշխար-
հային առողջապահութեան կազ-
մակերպութեան ցուցմունքներուն:
Ինչպէս աշխարհի 144-է աւելի 
երկիրներէն շատեր, ուր այսօր 
տարածուած է քորոնաժահրը, 
Հայաստանն ալ պատրաստ չէր 
նման աննախադէպ ու փոխանցիկ 
հիւանդութեան դիմակայման: 
Միջոցները, զորս այսօր Հայաստան 
ձեռնարկած է, սկիզբը դանդաղ 
կերպով, իսկ յետոյ շատ արագ 
մէջտեղ եկան: Հայաստանի գոր-
ծելակերպը անմիջապէս արժա-
նացաւ արտասահմանեան որոշ 
երկիրներու ուշադրութեան։ Մանա-
ւանդ կասկածեալները Ծաղկա-
ձորի լաւագոյն պանդոկներէն 
մէկուն մէջ լաւագոյն պայմաններու 
ներքոյ պահելը, անոնց հետ ամէն 
վայրկեան կապ հաստատելը, իսկ 
արտասահմանէն եկածներուն սահ-
մաններու վրայ ստուգելը այսօր 
արդէն դարձած է պարտադիր 
պայման: 
Այլ է Իտալիայէն եկածներու պարա-
գան. անոնք ամբողջութեամբ կը 
տարուին պանդոկ եւ մաքրանոցի 
շրջան մը անցընելէ ետք միայն 
տուները կը վերադառնան:
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Կեանքը Տարբեր Եւ Անուշ Էր Այն Պարզ Օրերուն

Երգածները սովորաբար օրուայ 
տրամադրութենէն կախում կ’ու-
նենային եւ եթէ պատահէր, որ 

օր մը Կեսարիոյ մէջ անյայտ պարա-
գաներու տակ անհետացած Նուրի կամ 
Նուրա անունով իր մեծ քոյրը յիշէր, 
երգը միշտ մեղմ ձայնով թրքերէն ու 
ցաւոտ կ’ըլլար եւ մանիճն ալ դժուար կը դառնար...:
Այդ վայրկեաններուն, Յովակիմ տետէս քանափէին վրայ նստած տեղէն 
յանկարծ կը միջամտէր եւ սրտնեղած,
- Ճա՛նըմ, ա՛լ կը բաւէ ուրիշ բան երգէ,- կ’ըսէր...:
Ես կը ճանչնայի հօրաքիս երգած բոլոր երգերը:
Ճիշտ է, լեզուին կատարելապէս ծանօթ չէի, բայց երգին եղանակէն շատ 
բան կը հասկնայի, եւ երբ հարցնէի այն օրուայ իր տխրութեան պատճառը, 
ան բռնազբօսիկ կը ժպտէր եւ կարճ
- Երբ երգեմ մանիճը աւելի դիւրին կը դառնայ,- կը պատասխանէր:
Սակայն երգէն եւ հօրաքիս տուած պատասխանէն տարբեր, մանիճը միշտ 
դիւրին չէր դառնար, որովհետեւ կը պատահէր, որ աղօրիքին մէջի կեռ 
ծայրերով անիւները, երբեմն որեւէ կարծր արգելքի հանդիպելով դժուար 
կը դառնային: Այն ատեն հօրաքս մանիճը քանի մը անգամ ետ առաջ կը 
դարձնէր, «հանգոյց»ը այդպիսով կը քակուէր եւ մանր քաշուած սուրճը 
աղօրիքի վարի մասին մէջ կը հաւաքուէր:
Հօրաքս պղինձէ այդ աղօրիքը միշտ փայլուն եւ մաքուր կը պահէր ու չէր 
ձգեր որ մարդ անոր մօտենայ: Ես ծանօթ էի այդ արգելքին, սակայն կ’ուզէի 
բռնել, ձեռքիս մէջ շօշափել եւ զգալ անոր ծանրութիւնը, եւ սուրճի քանի մը 
հատիկներ ալ մէջը նետելով, խաղալ հետը...:
Բայց ինծի արտօնուած չէր փափաքներուս գոհացում տալ ու ես ստիպուած 
էի յարմար առիթներու սպասել...:
Սակայն հակառակ իր դրած արգելքին, ես կը սիրէի հօրաքիս տունը 
այցելութեան երթալ: Ան ամուսինին պէս կեսարացի էր, հետը տասներեք 
տարեկանին ամուսնացած էր եւ երկուքը առանց ոսկիէ, ադամանդէ կամ 
ալ փլաթինէ ամուսնութեան տարեդարձներ տօնելու, երկար տարիներ 
շարունակաբար, ուրախ կեանք ապրած էին միասին:
Սակայն Յովակիմ «տետէ»իս ընտանիքը բազմանդամ չէր:
Ընտանեկան շրջանակն ալ մեծ չէր: Ան Յակոբ եւ Մայրենի անունով եղբայր 
եւ քոյր մը ունէր, որոնք եթէ չեմ սխալիր, այն օրերուն Գահիրէի մօտիկ 
Մաթարիաի կամ Հելիոպոլսոյ լաւ արուարձաններէն մէկուն մէջ կը բնակէին:
Մայրենին ամէն անգամ երբ եղբօրը այցելութեան գար, սովորաբար մեր 
տունէն ալ կ’անցնէր եւ դեռ ներս չմտած, դրան առջեւ թեւէն կախուած 
կարմիր պայուսակին յատակը կը խառնէր եւ մէջէն թուղթի երկու ծայրերը 
ոլորուած, հետը բերած շաքար կը հանէր եւ ինծի կու տար:
Ես իր անունը ճիշտ չէի գիտեր այն ատեն, եւ տարիքէն դատելով, «շաքար 
բերող մեծ մայրիկ»ը դրած էի անունը:
Բերած շաքարները սովորաբար միշտ նոյն տեսակէն կ’ըլլային: Կարմիր 
գոյնով, անոնք կլոր եւ համեղ կ’ըլլային եւ մէջն ալ անուշով լեցուած կ’ըլլար: Ես 
անհամբեր, տարին ամբողջ «շաքար բերող մեծ մայրիկ»ի այցելութիւններուն 
կը սպասէի, որոնք սակայն երկու եղբայրներու միջեւ պատահած ընտանեկան 
խնդիրներու պատճառով, յաճախադէպ չէին ըլլար եւ դժբախտաբար ալ 
շատ կ’ուշանային:...:
Տետէս արհեստով կօշկակար էր: Ջարդէն յետոյ ճիշտ չեմ գիտեր որ տարին եւ 
ինչ միջոցներով, ան Եգիպտոս հասած էր եւ կեդրոնի Աթապա հրապարակին 
մօտ հաստատուելով, իր բնակած թաղին մէջ կօշկակարի պզտիկ խանութ 
մը բացած էր:
Հօրաքս ու տետէս նիւթականով հարուստ չէին, տուներ, կալուածներ ալ 
չունէին, բայց իրարմով երջանիկ կ’ապրէին:
Սակայն կեանքը տարբեր էր այն օրերուն եւ երջանկութիւնն ալ տարբեր 
իմաստ ունէր իրենց համար:
Հեռատեսիլ եւ ելեկտրական փուռեր դեռ չէին հնարուած, բայց իրենք հանգիստ 
կ’ապրէին: Կը յիշեմ, հօրաքս Primus օճախի մը վրայ կ’եփէր իր կերակուրները 
եւ նոյն օճախին վրայ ալ իր համեղ խմորեղէնները կը պատրաստէր: Մենք 
կ’ուտէինք իր պատրաստածները եւ համէն չէինք կշտանար:
Պարզ էր կեանքը այն օրերուն: Դեռ սառնարաններ չէին հնարուած, 
եւ այսօրուայ մեր ունեցած ուրիշ տեսակ դիւրութիւններն ալ չկային: 
Գերշուկաներ կամ Supermercadoներ գոյութիւն չունէին, եւ առօրեայ ճաշի 
նոր գնումներու համար, մայրս ստիպուած ամէն օր շուկայ կ’երթար: Բայց 
մենք կ’ապրէինք, չէինք գանգատեր, եւ գաղափար ալ չունէինք, որ յաջորդ 
տասնեակ մը տարիներուն, գիտութեան բարենպաստ պայմաններու 
պատճառով, հեռատեսիլ, բջիջային, համացանց եւ ուրիշ շատ նորութիւններ 
պիտի հնարուէին:
Սակայն կեանքը այն օրերուն ալ անուշ էր: Այն օրերուն խօսքը մեծերունն 

էր եւ պզտիկի ու մեծի յարաբերութիւններուն մէջ, յարգանք կար մեծերուն 
հանդէպ: Դպրոցներուն մէջ տրուած կրթութիւնն ալ այսօրուանէն տարբեր 
էր եւ աշակերտները կը հնազանդէին ուսուցիչներուն:
Կեանքը իսկապէս տարբեր եւ անուշ էր այն օրերուն:
Բայց ան շուտ փոխուեցաւ: Առաջուայ հանդարտ երգերն ալ շուտով բողոք եւ 
պոռչտուք դարձան: Քաղաքներու մէջ փողոցները կառքերով ու մարդոցմով 
շուտ խճողուեցան:

Իմ օրերուս, շարժանկարի սրահներուն մէջ ցուցադրուած լուրջ ժապաւէննե-
րու մէջ, անսպասելիօրէն անբարոյական «բաց» տեսարաններ չէին երեւար, 
եւ ընտանիք մը կրնար առանց մտահոգութեան, պաստառին վրայի ներ-
կայացուածը հանգիստ դիտել:
Սակայն ատկէ զատ, ընտանեկան կեանքն ալ տարբեր էր: Մեծերը Կրիմ 
եղբայրներու կամ մանուկներու յարմար ուրիշ պատմութիւններ կը պատ-
մէին պզտիկներուն: Ես կը յիշեմ երբ պզտիկութեանս Գահիրէի Կարմիր 
Խաչով Աղեքսանդրիա ճամբորդէի, ընդհանուր պատասխանատու տիկին 
Դերենկուհին, կէսօրէ վերջերը մեզ իր շուրջը կը հաւաքէր եւ անտառներու 
մէջ ապրող թզուկներու մասին կը պատմէր:
Մենք աւազին վրայ դիմացը շուրջբոլոր նստած, հաճոյքով մտիկ կ’ընէինք իր 
պատմածները, եւ երբ վերջացնէր, անբացատրելիօրէն մօտիկ կը զգայինք 
տիկին Դերենկուհիին եւ յետոյ ալ, դեռ ամէն օր նոր պատմութիւններ կը 
սպասէինք իրմէ:
Բայց կեանքը շատ արագ փոփոխութեան ենթարկուեցաւ եւ առաջուանը 
չմնաց:
Պզտիկութեան օրերուս, համակարգիչի եւ համացանցի ի՛նչ ըլլալը չէի 
գիտեր: Անոնք դեռ չէին հնարուած: Բայց ես պէտք չունէի համակարգիչի եւ 
համացանցի: Առանց անոնց ալ երջանիկ էի, որովհետեւ բարեբախտաբար, 
ես այն օրերուն դեռ հօրաքս եւ իր պատմած սքանչելի պատմութիւնները 
ունէի...:
Ան այսօրուայ հեռատեսիլի բոլոր կայաններու ցուցադրած առատ կողո-
պուտի եւ բռնութեան ֆիլմերուն տեղ, միտքին մէջ պահուած գեղեցիկ եւ 
անվերջանալի պատմութիւններ ունէր: Երբ իր տունը երթայի, սովորաբար 
«Փատիշահ»ներու եւ վազող ջուրերով պալատներու մասին կը պատմէր 
ինծի, յետոյ երբ վերջանար, կ’անցնէր ադամանդէ քարերով սալայատակուած 
փողոցի եւ թեւաւոր ձիերու պատմութիւններուն ու անկէ յետոյ ալ եթէ 
ժամանակը յառաջացած ըլլար, կամ ալ քունս գալու մօտ ըլլար, «Հազարան 
պլպուլ»ի սիրած պատմութիւնս ուրիշ անգամներու կէս ձգած տեղէն կը 
սկսէր ...:
Ան լաւ պատմող էր, ես բերանաբաց մտիկ կ’ընէի պատմածները, բայց 
երբեմն կը նեղուէի, որովհետեւ թրքերէնով բոլոր ըսածները չէի հասկնար: Ան 
«Հազարան Պլպուլ»ը պատմած ժամանակ, երեք դեւերու եւ ուրիշ հրէշներու 
մասին կը խօսէր: Ես քովը նստած՝ յաճախ կիսով միայն կը հասկնայի 
ըսածները եւ միւս կէսին մէջ ալ միտքովս այլանդակ կերպարանքով չար 
էակներ կ’երեւակայէի...:
Հաճելի էին հօրաքրոջս պատմութիւնները եւ ես կը սիրէի իր տունը այցելել:
Սակայն յիշատակներուս մէջ, կեանքը դեռ ուրիշ պզտիկ հաճոյքներ ալ ունէր, 
որոնցմէ յատկապէս ամառուայ տաք ամիսներուն, մէկ կամ երկու տարին 
անգամ մը, Գահիրէէն Աղեքսանդրիա երթալ եւ ծովեզերքի աւազներուն վրայ 
խաղալ եւ հանգստանալը աշխարհ կ’արժէր: Հոն հովը կարծես Գահիրէէն 
թեթեւ կը փչէր, ժամերը ծովեզերքին վրայ կը թռէին, օդին մէջ թռչունի մը 
թեւերը թափահարելու չափ արագ կ’անցնէին, եւ կապոյտ երկինքն ալ մեզմէ 
վեր կ’երկննար, կ’երկննար, եւ հեռո՜ւն հորիզոնին վրայ քանակով քաշուած 
շիտակ գիծ կը դառնար :
Մենք ծովեզերքի աւազներուն վրայ, գացող-եկող ալիքներով կը զուար-
ճանայինք, եւ Յուլիս ու Օգոստոս ամիսներու կիզիչ արեւէն մեր ուսերը 
կ’այրէին...: Բայց որո՞ւ հոգն էր...: Չեմ յիշեր ու չեմ ալ գիտեր, որ այն օրերուն 
արեւէն պաշտպանուելու համար յատուկ օծանելիքներ գոյութիւն ունէին թէ 
ոչ, բայց գիտեմ, որ մեզի համար կարեւոր չէր ատիկա: Կարեւորը մեզի համար 
ծովն էր, արեւն էր եւ ծովեզերքի վրայի մեր խաղերն էին: Պզտիկ վայելքներ, 
որոնք տարբեր համ ունէին մեզի պէս Գահիրէէն գացողներուն համար:
Կեանքը թեթեւ էր այն օրերուն: Պարզ , հանդարտ, եւ մեծ ու պզտիկ 
հաճոյքներով լեցուն: Մենք գոհ կ’ապրէինք, բայց չէինք զգար, եւ արդար 
ըլլալու համար, պէտք է ընդունիլ, որ լուր ալ չունէինք ատկէ:
Սակայն ժամանակը շուտ սահեցաւ եւ օր մըն ալ կեանքը, բջիջային, 
համակարգիչ, համացանց եւ ուրիշ շատ գործիքներ մեզի նուէր բերաւ: Մենք 
ուրախացանք, բայց առանց զգալու գաղտնապահ դարձանք եւ իրարու հետ 
հաղորդակցելու համար ալ, սկսանք գաղտնաբառեր գործածել:
Այդպէս չէր կեանքը առաջ: Մարդիկ իրարու հանդէպ աւելի անկեղծ էին 
եւ կը վստահէին իրարու: Երջանկութիւնը օդին մէջ ազատ կը թեւածէր, 
եւ բարեկամութիւններ ու բաց սիրտեր, առանց գաղտնաբառի իրարու կը 
կապէր...:
- Ո՞վ պէտք ունէր գաղտնաբառի կամ «password»ի «նորութիւններուն» այն 
պարզ օրերուն...:

Քամփինաս, Պրազիլ
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գոյնով: Մենք, անկախ մեր գիտակցութենէն, 
ամէն ինչ կը վերագրենք սա մութ ու դաժան 
ճակատագրին: Աս ի՜նչ անհասկնալի ու անըմ-
բըռնելի թուաբանական խնդիր է ճակատագիր 
կոչուածը, որ երբեմն ապրուած ներկան յան-
կարծ երկվայրկեանի մէջ կը յեղաշրջէ անցեալ 
ժամանակի՝ ձգելով որ մերժե՛ս, անիծե՛ս ու 
նզովե՛ս այդ անսպասելի պահը, երբ նոյն այդ 
«ճակատագիր» կոչուած հրէշը մեզմէ կը հեռացնէ 
հարազատներ,սիրելիներ, թանկագիններ, առանց 
նայելու մեր աչքի արցունքին, մեր սրտի ցաւին, մեր 
հոգիի տառապանքին՝ ետեւ ձգած լոկ յիշատակ 
ու երբեմնի ապրումներ միայն:
Այսօր, այս պահին սուգի մէջ են՝ Սիլվադ, 
զաւակներդ, քոյրերդ ու եղբայրներդ, ինչպէս 
նաեւ Մահսերեճեան ողջ գերդաստանը..: Չկա՛յ 
բոլորին սիրելի բոլորանուէր Կարօն... բոլորի 
կողմէ յարգուած Տօքթոր Կարօն... տարիներ 
շարունակ շա՜տ ու շատ կարիքաւորներուն ցաւերը 
մեղմած, շատերու ցաւերուն դեղ ու դարման 
դարձած անկրկնելի մարդկային Կարօն: Բայց 
արդեօ՞ք հնարաւոր է մոռնալ նման ազնիւ ու բարի 
նկարագիրով օժտուած ընկերային բարեմիտ ու 
բարեսէր անձնաւորութիւն մը: Երբե՛ք:
Սիրելի Կարօ, համոզուած եմ ու կը հաւատամ, որ 
դուն բաժնուեցար մեր բոլորէն միայն ֆիզիքապէս..: 
Քու յիշատակդ կենդանի ներկայութիւն է մեր 
բոլորին հոգիներուն մէջ: Դուն ամէն օր կ’ապրիս 
մեր հետ եւ մենք քու անունդ կը պահենք 
մեր շրթունքներուն վրան ո՛չ որպէս բոլորին 
հասած անգտանելի բժիշկ միայն, ո՛չ... մենք քու 
անունդ կը պահենք որպէս նուիրեալ կողակից, 
հոգատար հայր, հարազատ ընկեր, անսակարկ ու 
անշահախնդիր բարեկամ... իսկ ամէնակարեւորը՝ 
որպէս գլխագիր ՄԱՐԴ, որուն յիշատակին առջեւ 
կը խոնարհիմ, ըսելով.
- Հողը թեթեւ գայ վրադ, սիրելի բժիշկ, կարօտդ 
կը հիւծէ բոլորը..:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
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Մահագրական

Աս Ի՜Նչ Անհամ Կատակ Էր, Կարօ...
Բժիշկ Կարօ Մահսերեճեանի Յիշատակին 

Աս ի՜նչ անհամ կատակ էր, Կարօ՛..:
Ինչո՞ւ էր այս անսպասուած աճապարանքդ..:
Ինչո՞ւ էր կեանքէն հրաժարելու սա յան-

կարծակի մերժելի որոշումդ..:
Ինչո՞ւ համար այսքան արագ որբացուցիր քու 
անմիջական շրջապատդ ու սուգի մէջ մատնեցիր 
կողակից, զաւակներ, հարազատներ, բարեկամներ 
ու ընկերներ, ինչո՞ւ..:
...Լսեր էի, որ անհանգիստ ես եւ քառասուն օրեր 
առաջ հանդիպեցայ մօտդ ու առաջին անգամ 
ըլլալով այդ օր քեզ տեսայ տարօրինակօրէն 
հանդարտ վիճակի մէջ ու նստած..: Գիտէի... 
անողոք հիւանդութիւնը քեզմէ խլած էր նախկին 
խանդավառութիւնդ, աշխոյժ եռանդդ, բայց ո՛չ 
քու ունեցած կամքդ, հարազատի ջերմութիւնդ, 
ընկերային տրամադրութիւնդ եւ կատակելու 
բարի եւ փնտռուած զուարթ սովորութիւնդ՝ որուն 
կարօտցեր էի: Այլ խօսքով, ան չէր կրցած ընկճել 
քու հայու հպարտութիւնդ:
Այդ օր, ուրախ ու հաճելի տրամադրութեան մէջ 
խօսեցանք երկա՜ր-երկա՜ր... խնդացինք լիաթոք... 
վերյիշեցինք ու փորփրեցինք մօտիկ անցեալն 
ու պատահարները, պահ մը վերապրեցանք 
անցեալին մեր ունեցած ընկերային մտերմիկ 
պահերը, երբեմնի զուարթ օրերը, դամասկո-
սեան հաճելի հանդիպումները, մեր ընտանեկան 
երբեմնի բարի հսկումները, հիննալ չգիտցող մեր 
անմոռանալի յիշատակները, որոնք մերթ ընդ մերթ 
կը շարունակուէին նոյնիսկ մինչեւ լուսաբացները: 
Սիրելի կարօ, այդ օր՝ դուն, կողակիցդ՝ Սիլվան, 
ուստրդ՝ Սեւակը, ձեր ընտանեկան հարազատ 
բարեկամուհին Անին ու ես, բոլորս ալ լաւ տրա-
մադրութեան մէջ էինք եւ պահիկ մը նոյնիսկ 
մոռցած հիւանդութիւն ու ցաւ, ապրեցանք պահուն 
հաճոյքը, սպասելով նախախնամութեան մէկ 
հրաշքին..: 
Բայց...:
Բայց... ի՜նչ իմանայինք, կամ ինչպէ՜ս իմանայինք, 
որ այդ հանդիպումը մեր կամքէն բոլորովին անկախ 
պիտի ըլլար վերջինը մեր հանդիպումներուն եւ 
պիտի պատահէր՝ անպատահելին, որուն հետ 
չենք հաշտուած ու պիտի չհաշտուինք ալ երբեք: 
Բայց ինչպէ՞ս հաշտուինք սիրելի Կարօ՛... երբ 
դուն կեանքով ու խինդով, ոգեւորութեամբ ու 
խանդավառութեամբ լեցուն ու վառ կենդանու-
թիւն էիր, բոլորը ոգեւորող, բոլորին կեանքի 
քաղցրութեան շիճուկը ներարկող ուրախ բժի՛շկը, 
ընկե՜րը, բարեկա՜մը կամ հարազա՜տը..:
Այո՛, գիտենք, որ կեանքի մէջ ամէն սկիզբ ունի 
իր աւարտը... բայց շատ անիմաստ տհաճ էր 
այս աւարտը Կարօ... տհաճ ու մերժելի էր այս 
վերջակէտը, որ կեանքի դիպաշարը ներկեց սեւ 

«Հաշուի առնելով, որ տարածաշրջանի բժշկական 
միջոցները պէտք է ուղղուած ըլլան բացառապէս 
վարակի տարածման դէմ պայքարին եւ անկէ 
տուժածներու բուժման, կողմերուն կոչ կ՝ընենք 
հնարաւորինս զսպուածութիւն ցուցաբերելու 
լարուածութեան վտանգը նուազեցնելու համար՝ 
օգտագործելով գոյութիւն ունեցող կապի ուղիղ 
միջոցները:
Հակառակ ուղեւորութիւններու խիստ սահ-

մանափակումներուն, համանախագահները 
առանց ընդմիջման պիտի շարունակեն իրենց 
միջնորդական գոր-
ծողութիւնները` 
կապի մէջ ըլլա-
լով ինչպէս իրա-
րու, այնպէս ալ 
կողմերուն հետ»,-
ըսուած է յայտա-
րարութեան մէջ:  

ԵԱՀԿ ՄԽ Համանախագահները Յայտարարութիւն Տարածած են ԼՂ 
Հակամարտութեան Գօտիին Վրայ Մշտադիտարկման Աշխատանքներու 

Դադարեցման Առնչութեամբ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Եւ մենք կը բարձրանանք ու կը 
բարձրանանք… քանզի վստահ ենք, 
որ օր մը պիտի հասնինք ձիւնածածկ 
գագաթներու յաւերժական շլացքի 
սպիտակափայլ մաքրութեան:

ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿ
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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 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Տեղեկացնում ենք, որ 
Լիբանանում քորոնա-
վիրուսի տարածման 
կանխարգելման միջո-

ցառումների շրջանակ-
ներում՝ ՀՀ դեսպանութիւնը ս.թ. 
մարտի 16-ից կ՛անցնի աշխա-
տանքային արտակարգ ռեժիմի՝ 
ժամանակաւորապէս սահմանա-
փակելով քաղաքացիների ընդու-
նելութիւնը եւ շարունակելով 
մատուցել միայն հետեւեալ հիւպա-
տոսական ծառայութիւնները.
- անձնագրերի տրամադրում,
- անձնագրերը ստանալու համար 
դիմումների ընդունում,
- օտարերկրեայ պետութիւններում 
ՀՀ անձնագրի վաւերականութեան 
ժամկէտի երկարաձգում։
ՀՀ քաղաքացիութեան դիմումնե-
րի ընդունումը, փաստաթղթերի 
վաւերացումը եւ հիւպատոսական 
այլ ծառայութիւնների մատուցումը 
ժամանակաւորապէս առկախւում 
է։
Ժամադրութիւններ ունեցող քաղա-
քացիներին կը տրամադրուի 
լրացուցիչ տեղեկութիւն՝ նոր 
ժամադրութեան վերաբերեալ։

Կրկին անգամ յիշեցնում ենք, որ 
Հայաստան մեկնել ցանկացող 
Լիբանանի քաղաքացիները ՀՀ 
մուտքի արտօնագիր կարող են 
ստանալ ՀՀ սահմանային անցա-
կէտերում։
Տեղեկացնում ենք, որ Լիբանա-
նում գտնուող ՀՀ քաղաքացիները 
կարող են կամաւոր եւ անվճար 
հիմունքներով կանգնել հիւպատո-
սական հաշուառման առցանց` 
հետեւեալ յղումով.
https://e-consular.mfa.am/am/
Հրատապ անհրաժեշտութեան 
դէպքում ՀՀ դեսպանութեան հետ 
շուրջօրեայ կապ կարելի է հաս-
տատել ուղարկելով գրութիւն 
armconsulatelebanon@mfa.am 
էլեկտրոնային հասցէին կամ՝
հաղորդագրութիւն whatsapp 
յաւելուածով` + 961 3 157 305 
հեռախօսահամարով։
Աշխատանքային ռեժիմի հետա-
գայ վերանայումների մասին ՀՀ 
դեսպանութիւնը կը տեղեկացնի 
լրացուցիչ։

Լիբանանի մէջ ՀՀ 
Դեսպանութիւն

Ատրպէյճանական IP Հասցէներէ Ընկերային 
Ցանցերով Տարածուած Է Խուճապ Ստեղծող 

Ապատեղեկատւութիւն
Հայաստանի մէջ  «Քորոնա» 
ժահրի տարածման կանխար-
գելման նպատակով յայտարա-
րուած արտակարգ դրութեամբ 
պայմանաւորուած համացանցի 
տարբեր ընկերային կայքերու 
հայկական մասին մէջ, յայտնա-
բերուած են անհատական որոշ 
էջեր, որոնց միջոցով կը տարա-
ծուի ապատեղեկատւութիւն, 
բնակչութեան մէջ խուճապ 
ստեղծելու նպատակով։ «Արմէն-
բրես»-ին տեղեկացուցած են ՀՀ 
ոստիկանութեան հասարակայ-
նութեան հետ կապի եւ լրատւութեան 
վարչութենէն, որ ՀՀ ոստիկանու-
թեան ՔՈ Գլխաւոր Վարչութիւն 
(ԳՎ) Բարձր արհեստագիտութեան  
ոլորտին մէջ կատարուող յանցա-
գործութիւններու դէմ պայքարի 
բաժնի աշխատակիցներու կողմէ 
կատարուած ուսումնասիրութիւն-

ներով եւ ձեռնարկուած միջոցա-
ռումներով պարզուած են, որ այդ-
պիսի տեղեկատւութիւն տարածող 
անհատական էջերու օգտատէրերը 
տեղեակ չեն եղած իրենց էջերով 
կատարուած գրառումներէն։
Պարզուած է, որ գրառումները հայ 
օգտատէրերու անհատական էջերով 
կատարուած են Ատրպէյճանական 
մասի համացանցային  IP հասցէ-
ներէ։
Կատարուածի վերաբերեալ քաղա-
քացիներէն ընդունուած է հաղորդում։ 
Կը նախապատրաստուին նիւթերը։

Հրատապ Հարցում
Պսակաձեւ Ժահրի Հետքերով

Շար. էջ 05-էն

Այս բոլոր ձեռնարկներուն մէջ 
երախտագիտութեան արժանի են 
առողջապահական համակարգի 
աշխատողները, որոնք իրենց ու 
իրենց ընտանիքի անդամներուն 
կեանքերը վտանգի տակ դնելով՝ 
գիշեր-ցերեկ այս գործին լծուած 
են։ Բոլորի ուշադրութիւնը եւ շնոր-
հակալական խօսքերը ուղղուած 
են մանաւանդ Նորք Մարաշ 
տարանցիկ ախտերու կեդրոն, ուր 
կը գտնուին 30 վարակակիրները, 
որոնցմէ մին արդէն առողջացած եւ 
տուն վերադարձած է: Ընկերային 
ցանցերու վրայ պաստառներ կը 
տարածուին՝ «Շնորհակալութիւն 
բոյժ-աշխտողներուն» խորագրով: 
Ամէն մարդ կը գիտակցի, որ այս 
պահուն բժիշկներէն կախեալ է 
շատերուս կեանքը: Նոյն համա-
կարգի աշխատողները անընդհատ 
յորդորներ կը յղեն՝ ինքնուրոյն 
պաշտպանուելու համար ժահրէն, 
երբեք մարդաշատ վայրեր չերթալ, 
չհանդիպիլ դուրսէն եկածներու հետ, 
պահպանել մաքրութեան կանոն-
ները, իսկ վատ զգալու պարա-
գային անմիջապէս դիմել: Սնունդը, 
կենսանիւթերը, ժողովրդական դեղա-
միջոցները այս պարագային ոչ մէկ 
դեր ունին, կը յիշեցնեն բժիշկները. 
առաջին պայմանը ժահրը կրող եւ 
կասկածելի վարակակիրներէն հեռու 
մնալն է:
Ոչ ոք կրնար երեւակայել, որ գեղե-
ցիկ թագի կամ պսակի ձեւ ունեց-
ող ժահրը այսպիսի տգեղ իրավ-
իճակի պիտի մատնէ մարդը: 
Ամբողջ աշխարհի ահազանգի մէջ 
ըլլալը եւ Եւրոպայի մէջ ժահրին 
աննախընթաց կերպով տարածուիլը 
խուճապի կը մատնէ: Հոգեբաններ 
կը խօսին այն մասին, թէ տագնա-
պը, խուճապը եւ բարկութիւնը այս 
պահուն աւելի վտանգաւոր կրնան 
ըլլալ, քան՝ վարակը: Տագնապի եւ 
խուճապի արդիւնքին մարդիկ կը 
կորսնցնեն զգօնութիւնն ու սթափ 
դատողութիւնը, կը կատարեն 
աննպատակ գործողութիւններ, կը 
կորսցնեն ուժ, գումար, կը կատա-
րեն աւելորդ գնումներ եւ այլն: Այս 
պահուն սթափ դատողութիւնն է, որ 
անհրաժեշտ է:
Հայաստանի մէջ իրավիճակը 

աւելի լաւ հսկելու համար արդէն 
կը խօսուի արտակարգ դրութիւն 
յայտարարելու մասին: Ճիշդ է՝ 
ուրիշ երկիրներ աւելի շատ թիւով 
վարակակիրներու պարագային 
յայտարարած են այդ մէկը, բայց 
նկատի ունենալով Հայաստանի 
բնակչութեան քչաթիւ ըլլալը եւ 
բնակիչներու ոչ բարձր ընկերային 
պատասխանատուութիւնը, արտա-
կարգ դրութիւնը կրնայ աւելի արագ 
փրկել իրավիճակը: Ընկերային 
պատասխանատուութեան մասին 
ամէն վայրկեան կը յայտարարուի։ 
Կը կարեւորուի մեծ հաւաքներ, 
ընտանեկան միջոցառումներ եւ 
մարդաշատ ձեռնարկներ չկատարել, 
բայց անդին կը տեսնենք, որ մար-
դիկ չեն ուզեր յետաձգել նախօրօք 
ծրագրուած իրենց միջոցառումները: 
Նոյն Էջմիածնի մէջ, օրինակ, օրեր 
առաջ հարսանիք եղաւ, ինչ որ մեծ 
քննադատութեան ալիք բարձացուց, 
բայց այսօր արդէն Էջմիածնի մէջ 
իրավիճակը վերահսկելի է: Քաղաքին 
մէջ յայտարարուած արտակարգ 
դրութիւնը եւ ստուգումները զգօն 
վիճակի մէջ կը պահեն բնակիչները: 
Նոյն ընկերային ցանցերու վրայ 
քննադատութեան մեծ բաժին ուղ-
ղուած է Էջմիածնի այն կնոջ, որ 
Իտալիայէն գալով եւ տաքութիւն 
ունենալով հանդերձ, կատարած է 
նշանտուքը եւ վարակ տարածած: 
Բայց Էջմիածնի քաղաքապետ Տիա-
նա Գասպարեան դիմած է Հայաս-
տանի մարդու իրաւունքներու 
պաշտպանի գրասենեակ՝ խնդրելով 
իր պաշտպանութեան տակ առնել 
այդ կնոջ իրաւունքները, որու մասին 
այսօր ամենաշատը կը խօսուի 
եւ բացասական որակումներ կը 
տրուին անոր: Շատեր նոյնիսկ կը 
պահանջեն դատական պատաս-
խանատուութեան ենթարկել զայն, 
որ վտանգի գօտիէն գալով եւ տաքու-
թիւն ունենալով հանդերձ՝ մարդա-
շատ հաւաքի ներկայացած է: Արդէն 
պարզ է, որ քորոնան սահմաններ 
չունի եւ Էջմիածինը ընդամէնը 
այս պահուն յայտնի օճախ մըն է, 
բայց ժահրը սահմաններ, տարիք եւ 
ազգութիւն չճանաչող վարակ մըն է, 
ուստի պէտք է սահմանները գծենք 
մենք բոլորս:
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