
Հայաստանի մէջ երէկ արձա-
նագրուած է «քորոնա» ժահ-
րով վարակուածներու 41 
նոր դէպք: Այս մասին «Ֆէյս-
պուք»-ի իր էջին ուղիղ 
եթերով երէկ յայտնած է ՀՀ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշի-
նեան:
«Այսօր 41 նոր դէպք ունենք 
հաստատուած, այս դէպ-
քերի ծաւալը և աշխար-
հագրութիւնը որոշակի անհանգստութիւններ է առաջացնում: Կոտայքի 
մարզի արտադրական ձեռնարկութիւնում, Երևանի Էրեբունի համայնքում 
գտնուող արտադրական ձեռնարկութիւններից մէկում է յայտնաբերուել 
քորոնավիրուսով վարակման դէպք: Մեր հիւանդների քորոնավիրուսի 
պոզիդիւ ախտորոշուած անձանցից 235 անձանցից 26-ն ունեն թոքաբորբ, 
բայց նրանց վիճակը վերահսկելի է: Վարակուածների մեծ մասը ջերմութիւն 
չունի»,- ըսած է Փաշինեան:

Նախկին Նախարար Մայ 
Շիտիաքի «քորոնա» ժահրով 
վարակակիր ըլլալու քննու-
թիւնը դրական արդիւնքով 
դուրս եկաւ: Այս մասին յայ-
տարարեց Լիբանանի նախկին 
նախարարին գրասենեակը 
երէկ:
Յայտարարութիւնը նշած էր, 
որ վերջին օրերուն Շիտիաքի 
առողջութիւնը խանգարուած 
էր, նշեալ ժահրի վարակակիրը 
ըլլալու նշաններ ցոյց տալով: Ան 
այսպէս զգացած էր Փարիզէն 
իր վերադարձէն ետք եւ ինքզինք մեկուսացուցած:
Շաբաթավերջին ան պէտք զգացած էր քննութիւն կատարելու, որուն 
արդիւնքով ստիպուած եղած է հիւանդանոց փոխադրուիլ անհրաժեշտ 
խնամքը ստանալու համար:
Շիտիաք Լիբանանի երկրորդ քաղաքական գործիչն է, որ «քորոնա» ժահրով 
վարակուած է: 
Շաբաթավերջին յայտարարուած էր, որ նախկին նախարար Մոհամմատ 
Սաֆատի հիւանդանոց փոխադրուած է «քորոնա» ժահրով վարակուած 
ըլլալու ախտաճանաչումով:

Լիբանանի մէջ «քորոնա» ժահրով վարակուածներու պաշտօնական թիւը երէկ 
երեկոյեան բարձրացաւ 267ի: Այս մասին պաշտօնական յայտարարութիւն 
հրապարակուեցաւ:
Այս թիւը արձանագրուեցաւ երբ վերջին օրը 19 նոր վարակակիրներ 
գրանցուեցան: 
Մինչ այդ արտակարգ իրավիճակի միջոցառումները կը շարունակուին աւելի 
եւս խիստ պայմաններ պարտադրելով քաղաքացիներուն փրկելու համար 
իրենց առողջութիւնը:

Լիբանանի հարաւը գործող ԵՈՒՆԻՖԻլի խաղա-
ղապահ ուժերու շարքերուն մէջ զինուոր մը 
վարակակիր յայտարարուեցաւ եւ մեկուսացման 
խիստ միջոցներու ենթարկուեցաւ:
Զինուորը Մարտ 15ին արձակուրդէ մը վերա-
դարձած էր եւ քննութեան ենթարկուելէ ետք 
հաստատուած էր իր վարակակիր ըլլալը:
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Խմբագրական Ազդ
«Քորոնա» ժահրի ստեղծած արտակարգ դրութեան պատճա-
ռով, մենք կը գիտակցինք, որ մեր ընթերցողներէն շատեր 
«Զարթօնք»ի տպագիրին հասանելիութեան դժուարութիւնը 
ունին այս օրերուն: 
Մենք յանձնառու ենք «Զարթօնք»ը սիրայօժար եւ ապահով 
հասցնելու հո՛ն, ուր իր ընթերցողը ունի՝ բոլոր այն տարբե-
րակներով, որ կարելի է եւ նպատակայարմար այս անկան-
խատեսելի օրերուն: 
Հետեւաբար, սոյն ազդով կոչ կ՛ուղղենք մեր այն ընթերցողներուն, 
որոնց ելեկտրոնային հասցէն կամ whatsapp-ի թիւը մեր առ ցանց 
ցրւումի ցանկերուն վրայ չէ տակաւին, թող բարի ըլլան, ըստ 
կամեցողութեան, մեզի հասցնել իրենց whatsapp-ի թիւը կամ 
ելեկտրոնային նամակի հասցէն, զանգելով մեր թէժ գիծին` +961 
81 306 447: Կարելի է նաեւ նոյն թիւին վրայ մեզի whatsapp-ի 
միջոցաւ կամ zartonkadl@gmail.com հասցէին ելեկտրոնային 
նամակ գրելով մեզի փոխանցել ձեր տուեալները: 
Յիշեցնենք, որ «Զարթօնք»ի բովանդակութիւնը կամ անոր pdf 
տարբերակը միշտ կարելի է նաեւ կարդալ www.ragmamoul.net 
կայքին վրայ, կամ «Զարթօնք»ի ընկերային համացանցի էջին 
կամ խումբին վրայ:
Առողջութիւն բոլորին:

«Խմբ.»

Շար. Էջ 02

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  

Նախկին Նախարար Մայ Շիտիաք 
«Քորոնա» Ժահրով Վարակուած 

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր

Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝  վարակուած են 378392 (48.5/1 միլիոն) , մահացած են 16490, բուժուած են 101584 անձեր

Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 267, մահացածներ` 4, բուժուած` 4
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 235 մահացածներ` 0, բուժուած` 2

Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 40903 նոր վարակուածներ, 1849 նոր մահացածներ

zartonkadl@gmail.com
www.zartonkdaily.com
www.ragmamoul.net +961 1 444225   +961 81 306 447 P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

Լիբանանի Մէջ Երէկ «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներու Պաշտօնական Թիւը Հասաւ 267ի

ԵՈՒՆԻՖԻԼի Զինուոր  Մը Վարակակիր 
Արձանագրուեցաւ

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրի 
Վարակակիրներուն Թիւը Հասաւ 235-ի

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
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«Քորոնա»-ի ճգնաժամային շտա-
պի պատուիրակութիւնը այցելեց 
«Թէքէեան» կեդրոն հանդիպում 
մը ունենալու համար  Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութեան Լիբա-
նանի շրջանակի պատասխան-
տուներուն հետ: Շտապի անդամ-
ները զեկուցեցին տագնապի յաղ-
թահարման եւ  այս պայմաններուն 
մէջ լիբանանահայութեան անհրա-

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Տունը Մնացէ՛ք. Եթէ Ո՛չ Ձեզի Համար, 
Ձեր Սիրելիներուն Համար

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ եւ «Զարթօնք»ի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեան, 
«Քորոնա»ի Ճգնաժամային Շտապի աշխատանքներու ծիրէն ներս, 

լիբանանահայութեան ուղղուած հետեւեալ կոչով հանդէս եկաւ.

Տուգանքէն Մինչև Կալանք. Ազգային Ժողովը Ընդունեց Ինքնամեկուսացման Պահանջի Մասին Օրինագիծը

Îàâ

Սիրելիներ,
Մեր սիրելի Լիբանանի քաղա-
քական-տնտեսական ծանր իրա-
վիճակին վրայ եկաւ աւելնալու 
նաեւ «Քորոնա» ժահրի ճգնա-
ժամը:
«Քորոնա»ն՝ այդ մանրադի-
տակային (microscopic) ճղճիմ 
ժահրը virusը այսօր կը սպառնայ 
ամբողջ մարդկութեան, որուն 
դիմաց գերհզօր պետութիւններ 
իսկ անզօր են:
Այս ճգնաժամին, մեր միակ ազդու 
զէնքը մեր գիտակցութիւնն է:  
Ինչպէս նաեւ մեր միակամու-
թիւնը միասնաբար պայքարելու 
իւրաքանչիւրիս, սպառնացող այս 
իւրօրինակ թշնամիին դէմ:
Լիբանանի մէջ և Լիբանանահա-
յութեան անխտիր ծառայելու 
համար ստեղծուած «Քորոնա»ի 
ճգնաժամային շտապը շատ 
կարեւոր նախաձեռնութիւն է, որ 
իր թէժ գիծին միջոցաւ կոչուած է 
ծառայել իւրաքանչիւրիդ՝ միաս-
նաբար և ապահով շրջանցելու 
այս ճգնաժամը:
Իւրաքանչիւր հայորդիի առող-

ջութիւնը բոլորիս պատասխանա-
տուութիւնն է: Մենք հարիւրաւոր 
միլիոններ հաշուող ժողովուրդ մը 
չենք: Իւրաքանչիւր հայու կեանքը 
արժէք մըն է մեր ազգին համար: 
Պէտք է գուրգուրալ անոր վրայ:
Կ’ուզենք հաստատ իմանաք, որ 
պատրաստ ենք հասնելու իւրա-
քանչիւրիդ ինչ բանով որ կրնանք: 
Սակայն կ’ակնկալենք որ դուք ձեզ 
ալ օգնէք լուրջի առնելով կան-
խազգուշութեան միջոցները: 
Լուրջի առէ՛ք ձեր առողջութիւնը: 
Եթէ նոյնիսկ դուք ձեր անձով 
մտահոգ չէք ապա վստահ ենք 
որ անպայմանօրէն մտահոգ էք 
ձեր սիրելիներու առողջութեամբ: 
Բոլորս վարակակիրներ կրնանք ըլլալ 
հետեւաբար նաեւ զայն փոխան-
ցողը մեր շրջապատին, բան մը, 
որ մարդկային լուրջ պատաս-
խանատուութեան առջեւ կը դնէ 
մեզի:
Այս պահուս շատ կարեւոր է 
նախազգուշութիւն է կարելի եղա-
ծին չափ սահմանափակել ձեր 
տեղափոխութիւնները: Հետեւաբար, 
մնացէ՛ք ձեր տուները: Մնացէ՛ք ձեր 

սիրելիներուն մօտ, որոնց չէք ուզեր 
վարակ փոխանցել: Թերեւս այս 
հանգրուանը առիթ մըն է ակամայ 
դադար մը առնելով մեր հեւքոտ 
առօրեայէն, ձեր սիրելիներու հետ 
հաճելի եւ արժէքաւոր ժամանակ 
անցնելու: Իրար հետ ժամանցի 
խաղեր խաղցէ’ք: Համեղ ճաշեր 
պատրաստեցէ՛ք: Տան մաքրութեան 
մէջ իրար օգնեցէ՛ք: Միասին գիրքեր 
կարդացէ՛ք:

Հաւատացէք սիրելիներ, մարդ-
կութիւնը ինչպէս շատ մը 
ճգնաժամեր այս ճգնաժամն 
ալ ի վերջոյ պիտի անցնէ յաղ-
թահարելով անոր:
Ուրեմն առողջ մնացէ՛ք: Առողջ 
մնալու համար, տունը մնացէ՛ք, 
եթէ ո’չ ձեզի համար, 
ձեր սիրելիներուն 
համար:

ժեշտ օժանդակութիւնները կազ-
մակերպելու աշխատանքային ծրա-
գիրին մասին, որ կը դրսեւորուի 
նշեալ շտապի կազմութեամբ: 
Հանդիպման ընթացքին ներկանե-
րը անդրադարձան շտապի աշխա-
տանքներուն կազմակերպման եւ 
լիբանանահայութեան գործնապէս 
օգնելու ծրագիրի ոչ հատուածական 
բնոյթին, որ կ’առաջադրէ հասնիլ 

իւրաքանչիւր հայ անհատի, որ 
անհրաժեշտ օժանդակութեան 
կարիք ունի:
ՌԱԿ-ի պատասխանատուները 
իրենց զօրակցութիւնը յայտնելով 
բարձր գնահատեցին կատարուած 
համալիբանանահայ համադրու-
մի  նախաձեռնութիւնը՝ սերտ 
գործակցութեան ձեռք մեկնելով 
նորակազմ շտապին:

ՀՀ Ազգային ժողովը այսօր ամբող-
ջութեամբ միաձայն ընդունեց 
մեկուսացման կամ ինքնամեկու-
սացման կարգը խախտելու պարա-
գային իրաւական պատասխա-
նատուութեան ենթարկելու վերա-
բերեալ օրէնքներու նախագիծերու 
փաթեթը, կը յաղորդէ «Մեդիա-
մաքս»-ը։
Փաթեթով քրէական պատասխա-
նատւութիւն կը նախատեսուի այն 
պարագային, երբ մեկուսացած, ինք-
նամեկուսացած անձը կը խախտէ 
կանոնները, որոնց արդիւնքով կը 
վարակէ մէկ այլ անձի: Առաւելագոյն 
պատիժը նախատեսուած է տուգանք 
կամ կալանք` 1 ամիս ժամկէտով:

Նոյն արարքի պարագային, որ 
ծանր վնաս պատճառած է մարդու 
առողջութեան, կը նախատեսուի 
տուգանք նուազագոյն աշխատա-
տավարձի 500-700-ապատիկի 
չափով, կալանք` 1-3 ամիս ժամ-
կէտով, կամ ազատազրկում` 2 տարի 
ժամկէտով:
Եթէ մեկուսացած կամ ինքնա-
մեկուսացած անձը խախտէ կանոն-
ները եւ ատոր հետեւանքով անզգու-
շութեամբ մահ պատճառէ մէկ այլ 
անձի, այդ պարագային պատիժը 
կ՛ըլլայ 2-4 տարի ազատազրկում` 
նաեւ որոշ պաշտօններէ կամ որո-
շակի գործունէութեամբ զբաղելու 
իրաւունքէն զրկելով:
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Զրուցեց՝ Քրիսթինա Աղալարեան
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Ազատ Արցախի Համապետական Ընտրութիւններ – Հարցազրոյց 7 – 

Շուտով համապետական ընտրութիւններ են Արցախի մէջ: 
Իր, որպէս անկախ պետութիւն գոյերթին ընթացքին Արցախի 
ժողովուրդն ու անոր պետականութիւնը փաստեց, որ հակառակ 
այն դրութեան, որ ան որպէս պետութիւն տակաւին մաս չի կազմէր 
միջազգային ընտանիքին, սակայն արժանի է իր անկախութեան եւ 
իր մօտ ժողովրդավարական սկզբունքները իսկական արժէքներ 
են: Մինչ ինքզինք այսպէս կոչուած կայացած պետութիւն յորջորջող 
Ազրպէյճանը ամէն առիթով կը փաստէ, որ ինք տակաւին երկա՜ր 
ճանապարհ ունի կտրելիք ժողովրդավարութեան ճամբուն վրայ 
եւ շա՜տ սորվելիք ունի Արցախէն՝ այն հողատարածքէն որուն 
իրաւատէրը կը յաւակնի ըլլալ:
Այս առիթով «Զարթօնք» կազմակերպած է հարցազրոյցներու 
շարք մը Արցախի Հանրապետութեան նախագահութեան բոլոր 
թեկնածուներուն հետ անխտիր: Այս մէկը առիթ մըն է մեր ընթեր-
ցողներուն՝ հակիրճ կերպով սակայն մօտէն ծանօթանալու իւրա-
քանչիւր թեկնածուին: 
Մեր հարցազրոյցներու այս շարքին յաջորդ հիւրն է երիտասարդ 
կին թեկնածու Քրիստին Բալայեանը։ Տիկ. Բալայեանի հետ 
զրուցած է Երեւանի մեր աշխատակիցը: Ստորեւ հարցազրոյցը:

 «Խմբ.»

Շար. Էջ 05

«Սկզբում Անսովոր Էր, որ Կին Թեկնածու Կայ, Բայց Ընթացքում Մարդիկ 
Հասկացան. Պէտք Է Փոխել Կարծրատիպերը». Քրիստին Բալայեան

Քրիստին Բալայեան /Այւազեան/` ծնուել է 1978 թուականի ապրիլի 21-ին, 
Պաքուում:
1984 թուականին ընդունուել է Պաքուի թիւ 9 միջնակարգ դպրոցը: 1988-ին, 
երբ Պաքուի հայերի համար ծանր ժամանակներ են սկսւում, ստիպուած 
են լինում ընտանիքով տեղափոխուել Ռուսաստանի Կրասնոտար քաղաք: 
1989-ի ամռանը վերադարձել են Լեռնային Ղարաբաղ:
1994 թուականին աւարտել է Ստեփանակերտի թիւ 8 միջնակարգ դպրոցը, 
ապա ընդունուել տնտեսագիտական քոլեջը։ 1997-2001 թուականներին 
սովորել եւ իրաւաբանի որակաւորմամբ աւարտել է Ստեփանակերտի 
«Ժամանակակից հումանիտար համալսարան»-ի իրաւագիտութեան եւ 
իրաւունքի բաժինը: Աշխատել է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում՝ 
որպէս ֆինանսական բաժնի առաջատար մասնագէտ: 2006-2013 
թվականներին` Ստեփանակերտի Ստեղծագործական Կենտրոն, որպէս 
կեդրոնի գլխաւոր հաշուապահ: 2013- 2016 թուականներին՝ որպէս կեդրոնի 
փոխտնօրէն: 2016-2019 թթ զբաղեցրել է Արցախի արւեստի զարգացման 
հիմնադրամի գործադիր տնօրէնի պաշտօնը:
2016 թուականից առ այսօր «VIVA- Հայաստանի բժիշկներ եւ կամաւորներ » 
կազմակերպութեան կամաւոր է: 2019 թուականին հիմնադրել է «ՄիլաԳրի» 
հիմնադրամը, որը զբաղւում է Արցախում ներառարականութեան 
զարգացմամբ եւ հանրապետութիւնում առաջին ներառարական 
մանկապարտէզների ստեղծմամբ։ Ամուսնացած է, ունի երկու երեխայ:

- Տիկին Բալայեան, շնորհակալ եմ հարցազրոյցի խնդրանքը չմերժելու 
համար։ Նախ կ՛ուզէի իմանալ ինչպէ՞ս է ընթանում քարոզարշաւը։ 
Մինչ այս պահը որեւէ խախտում արձանագրուե՞լ է։ 

- Խախտումները սկսուել են արդէն սկզբնական շրջանից։ Սկսենք նրանից, 
որ որոշ թեկնածուներ օգտւում են վարչական հնարաւորութիւններէն։ 
Սկսել են իրանց քարոզարշաւներն անցկացնել պետական կառոյցներում 
եւ հաստատութիւններում՝ մինչեւ Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովի 
կողմից ժամկէտի նշանակումը, իսկ նշանակումից յետոյ յայտնի է դառնում, 
որ այդ վայրերում քարոզարշաւներ անցկացնելն արգելւում է։ Աւելի 
արդար կը լինէր, եթէ բոլոր թեկնածուներին հաւասար ֆինանսական 
հնարաւորութիւններ տրուեր։ Մեր պարագայում, օրինակ՝ բոլորը չեն կարող 
իրենց թոյլ տալ վճարովի հեռուստաեթեր ունենալ եւ ստիպուած օգտւում են 
միայն անվճար տրամադրուող երեք րոպէանոց եթերից։ Դա վերաբերում է 
նաեւ պաստառներին, թղթեայ հրատարակութիւններին, գրասենեակների 
քանակին։ 

- ՀՀ-ում յայտարարուած արտակարգ դրութիւնը որեւէ կերպ ազդե՞լ 
է Արցախում ընտրապայքարի վրայ։ Ինչպէ՞ս էք կազմակերպում 
մարդկանց հետ հանդիպումները՝ հաշուի առնելով քորոնա ժահրի 
հետ կապուած ստեղծուած իրավիճակը։ 
- Արցախում արտակարգ դրութիւն չի յայտարարուած, ինչը շատ սխալ եմ 

համարում: Մենք ունենք մեզ պաշտպանող բանակ եւ Աստուած մի արասցէ 
ժահրը ներթափանցի զինծառայողների շրջան: Հետեւանքները կարող 
են անվերահսկելի վնասների բերել: Մենք հասկանում ենք իրավիճակի 
լրջութիւնը եւ բարձր ենք գնահատում մեր հայրենակիցների առողջութիւնը։ 
Այս պատճառով դադարեցրել ենք փակ տարածքներում հանդիպումները 
եւ վերջին օրերին հիմնականում հանդէս եմ գալիս առ ցանց, ինչն իհարկէ 
բացասաբար է ազդում իմ քարոզարշաւի վրայ, քանի որ անմիջապէս շփումի 
ընթացքում ես կարողանում եմ պատասխանել մարդկանց հարցերին, բացի 
այդ, կան մարդիկ, ովքեր այս կամ այն պատճառով չեն կարողանում օգտուել 
համացանցից եւ ստացւում է չեն կարող մասնակցել իմ քարոզարշաւին։ 

- Ընտրուելու դէպքում, Ձեր առաջին եւ հիմնական անելիքը ո՞րն է 
լինելու։ 
- Այսօր մեր երկրում բոլոր ոլորտները բարելաւման կարիք ունեն, այդ 
պատճառով դժուարանում եմ նշել ամենակարեւորը, բայց ես իմ ծրագրում 
ունեմ առաջնահերթութիւններ, որոնց վրայ աւելի մեծ ուշադրութիւն ենք 
դարձնելու։ Դա երկրի անվտանգութիւնն է, կրթութիւնը, գիւղատնտեսութիւնը։
 
- Արցախի պատմութեան նախագահի կին թեկնածու չի եղել։ Ի՞նչ 
առաւելութիւն կամ խոչընդոտներ է ստեղծում այդ հանգամանքը։ 
Արցախցիների մօտ կին նախագահ ունենալու հեռանկարն ինչպէ՞ս 
է ընդունւում։ 
- Սկզբում, իհարկէ, անսովոր էր, որ կին թեկնածու կայ, սակայն 
հանդիպումների եւ շփումների ընթացքում մարդիկ հասկացան, որ պէտք 
է փոխել կարծրատիպերը եւ նրանք պատրաստ են գնալ այդ քայլին։ Նրանք 
ծանօթանալով իմ ծրագրերին, տեսնելով իմ մտահոգուածութիւնը երկրի 
մասին, գալիս են այն մտքին, որ այո, կինը նոյնպէս կարող է նախագահ 
դառնալ։ Առաջին քայլերը միշտ էլ դժուար են, եթէ այս անգամ պատրաստ 
չեն դրան, յաջորդ անգամ աւելի հանգիստ կ՛ընդունեն այդ փաստը։

- Ձեր ընտրուելու հաւանականութիւնը ինչքա՞ն կը գնահատէք։ 
- Իրականում ես հասկանում եմ, որ իմ ընտրուելու հաւանականութիւնը 
այս պահի դրութեամբ բարձր չէ, քանի որ ես քաղաքական անցեալ չունեմ 
եւ մարդիկ գրեթէ չեն ճանաչում ինձ, կամ նոր են ծանօթանում։ Բայց սա 
շատ մեծ հնարաւորութիւն է ինձ համար, հասկանալու իմ կարողութիւնների 
աստիճանը իմ հետագայ անելիքների որոշման համար։ Այս պահին դրա 
մասին չեմ էլ մտածում։ Հիմա իմ շտապի հետ աշխատանքներ ենք տանում 
երկրում այս ողբալի իրավիճակը փոխելու համար, սա է կարեւորը։ 

- Ընտրուելու պարագայում, ՀՀ իշխանութիւնների հետ ինչպէ՞ս 
էք աշխատելու, ինչպէ՞ս էք համագործակցելու։ Քաղաքական առումով 
ներդաշնակութիւն լինելո՞ւ է, թէ ոչ։ 
- Իմ ընտանելու դէպքում, ես շատ կարճ ժամանակ կը մնամ նախագահի 
պաշտօնում։ Մեր նպատակը Հայաստանի հետ միացումն է։ Թէ Արցախը ինչ 
կարգավիճակով կը լինի Հայաստանի կազմում, դա հետագայ քննարկումների 
արդիւնքում կը պարզուի, բայց որ պէտք է մէկ Նախագահ, մէկ վարչապետ 
եւ մէկ ազգային ժողով լինի, որի կազմում արցախից ներկայացուցիչներ կը 
լինեն, դա հաստատ է։ Այս ամենի փաստը մեր անձնագրերներն են, որոնց 
մէջ գրուած է, որ մենք Հայաստանի քաղաքացիներ ենք։
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Արցախի «Սանդերք» Ընկերութիւնը Կառավարութեան Պատուէրով 
Բժշկական Դիմակներ Կը Կարէ

Բովանդակ աշխարհ սարսափի 
մատնած քորոնաժահրի վարա-
կի արագ տարածումը կանխելու 
նպատակով կ՚իրականացուին 
բազմաթիւ կանխարգելիչ հակա-
համաճարակային միջոցառումներ։ 
Մարդկութեան գոյութեան սպառ-
նալիք հանդիսացող ժահրի տարած-
ման առաջքը առնելու եւ զայն լիո-
վին ճնշելու նպատակով բազմաթիւ 
երկիրներու մէջ յայտարարուած է 
արտակարգ դրութիւն։
Ամէնուր տարածուած է ժահրին 
մասին վարկածներ, սխալ կամ ճիշդ 
տեղեկութիւններ…
Համաշխարհային առողջապա-
հութեան կազմակերպութիւնն ու 
բազում երկիրներու ղեկավար-
ները անընդհատ կը յղեն յոր-
դորներ, որպէսզի մարդիկ լուրջի 
առնեն իրավիճակը եւ բծա-
խընդրութեամբ հետեւին ու հնա-
զանդին առողջապահական մար-
միններուն կողմէ ձեռք առնուած 
նախազգուշական միջոցառում-
ներուն։ Առողջապահութեան 
համակարգի աշխատողները 
երկար ժամանակէ ի վեր արդէն 
պատուաստի որոնման եւ վարակի 
վերահսկողութեան առթիւ կ՚աշ-
խատին մեծ յանձնառութեամբ 
եւ իրենց բոլոր ջանքերն ու զոհո-
ղութիւնները արժանի են բոլորի 
գնահատանքին։
Պատմութեան էջերուն արձա-
նագրուած են բազում համաճա-
րակներ, որոնք խլած են հազարա-
ւոր, միլիոնաւոր մարդոց կեան-
քեր, սակայն այժմ համաճարա-

Կտորեղէնի արտադրութեամբ 
զբաղող Ստեփանակերտի «Սան-
դերք» ընկերութիւնը այս օրերուն 
կը զբաղի նաեւ բժշկական դիմակ-
ներու պատրաստմամբ: Ըստ 
«Արցախփրես»-ի՝ ըսած է ընկե-

կի դէմ փորձառութեան պակաս 
առկայ է։ Մարդիկ պատրաստ 
չեն աննախադէպ փոխանցիկ 
հիւանդութեան մը դիմադրելու։ 
Թէեւ ամէն վայրկեան տուեալները 
կը փոխուին, սակայն աւելի քան 
100 երկրի մէջ յայտնաբերուած 
է մօտաւորապէս 250 հազար 
վարակուածներ եւ աւելի քան 11 
հազար մարդ մահացած է անգութ 
հիւանդութեան պատճառով։
Քորոնաժահրի ստեղծած համաշ-
խարհային իրավիճակը ունի 
հետեւանքներ ոչ միայն առող-
ջապահական, այլեւ՝ տնտեսական։ 
Այս տագնապալի օրերուն ժահրի 
վարակումէն աւելի վտանգաւոր 
է խուճապը, որու պատճառով 
մարդիկ կը կորսնցնեն զգօնու-
թիւնն ու առողջ դատողութեան 
ունակութիւնը։ Քորոնաժահրի 
ստեղծած սարսափելի թոհուբոհով՝ 
ամբողջ աշխարհի ահազանգի 
մէջ ըլլալը եւ  երկիրներու կրած 
տնտեսական վնասը մտահոգութիւն 
պատճառելով  խուճապի մատնեց 
բոլոր մարդկութիւնը։
Ընթացիկ դարու առաջնահերթ 
խնդիրներէն մին էր մարդկային 
ընկերութեան այժմու վիճակը։ 
Առցանց կատարուած գործողու-
թիւնները ընտրովի էին, իսկ հիմա՝ 
պարտադիր։ Վարակի տարածումը 
կանխելու նպատակով ստեղծուած 
մեկուսացման գործընթացներ 
աւելի կրնան խորացնել արդէն իսկ 
բաւական հեռացած, յաճախ հեռա-
կայ շփումներով պայմանաւորուած 
մարդկային յարաբերութիւնները եւ 
«անձնակեդրոնութիւն»ը։ 
Զանգուածային լրատուութեան 
միջոցներու մեզի ընձեռած հաղոր-

րութեան փոխտնօրէն Արմէն 
Խաչատրեան:
Անոր խօսքով` ընկերութեան պատ-
րաստած դիմակները բարձրորակ 
են. եթէ դեղարաններու մէջ վաճա-
ռուող բժշկական դիմակները 

դումներէն կը տեղեկանանք, թէ 
մարդիկ իրենց առած աննպատակ 
ու անգիտակից որոշումներու 
արդիւնքին կ՚ունենան անկում՝ 
թէ՛ հոգեկան եւ թէ նիւթական 
առումներով։ Ընկերային ցանցերու 
վրայ սփռուած տեսագրութիւն-
ները կ՚ապացուցանեն մարդոց 
ագահութեան ու եսամոլութեան 
ծնունդ տուած «առուտուրամո-
լութիւն»ը։ Բազում երկիրներու 
կառավարութիւններուն կողմէ 
յայտարարուած արտակարգ դրու-
թեան պայմաններուն ներքեւ սկսաւ 
մարդոց արշաւը՝ դէպի առեւտուրի 
մեծ կեդրոններ, հանրախանութներ, 
դեղարաններ… Վարակէ պաշտպա-
նուելու համար առաջին կարգի 
անհրաժեշտութեամբ իրեր. դիմակ, 
հականեխիչ, թուղթէ թաշկինակ, 
զուգարանի թուղթ, սննդամթերք 
եւ այլն, առաւելագոյնս ամբարելու 
համար կը կատարեն աւելորդ 
գնումներ, կ՚ոտնահարեն ու կ՚ան-
տեսեն շուրջիններու՝ իր երկրի միւս 

բնակիչներու իրաւունքները։ Միայն 
կը խորհին իրենց բնակարանները 
անվերջ ամբարելու մասին։
Նկատի ունենալով այս հարցը, 
բազմաթիւ երկիրներ նախաձեռնած 
են քայլեր՝ պաշարներու արագ 
սպառման հետեւանքով։ Մանաւանդ 
Եւրոպայի մէջ սահմանափակուած են 
հականեխիչ նիւթերու վաճառումը։ 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու, 
Հարաւային Ափրիկէի եւ Սպանիոյ 
մէջ ախտահանիչ նիւթեր գրեթէ 
վերջացած են։ Հարկ է նշել նաեւ, որ 
վերջին օրերուն առաւել թանկացած 
դիմակները եւս արագ կը սպառին։  
Քորոնաժահրի տարածումը սպառ-
նալիք է բոլոր մարդկութեան համար 
անկասկած։ Ի հարկէ, բոլորս ունինք 
ազատօրէն առեւտուր ընելու 
իրաւունք, սակայն այս խնդրին մասին 
պէտք է ամփոփ միտքով խորհիլ՝ 
նաեւ նկատի ունենալով ուրիշներու 
իրաւունքներն ու առողջութիւնը։

«Ժամանակ»/Պոլիս
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մէկ անգամեայ օգտագործման 
համար նախատեսուած են, ապա 
«Սանդերք»-ի արտադրածը համա-
պատասխան ախտահանելու պարա-
գային կարելի է օգտագործել քանի 
մը անգամ:
«Արցախի առողջապահութեան 
նախարարութեան պատուէրով` 
Փետրուարի վերջէն մենք սկսանք 
արտադրել բժշկական դիմակներ: Այս 
օրերուն դիմակներու պատրաստման 
հարցերով մեզի դիմած են տարբեր 
գերատեսչութիւններու, հանրային 
սնունդի կէտերու, ծառայութիւններ 
մատուցող ընկերութիւններու ներ-
կայացուցիչներ եւ ֆիզիկական 
անձիք: Ներկայիս ընկերութեան 
արտադրողականութեան պայ-
մանները կը բաւարարեն համա-
պատասխան  պատուէրներ  ընդու-
նելուն: Արտադրութեան հնարա-
ւորութիւնը թոյլ կու տայ օրա-
կան միջինը արտադրել 5.000 

բժշկական դիմակ, սակայն այժմ 
կը կարենք 2400-3000 դիմակ: 
Արտադրութեան հիմնական հում-
քը կը բերենք Հայաստանէն: Անցած 
շաբաթուան ընթացքին մեզի դիմած 
են հանրապետութեան մէջ գործող 
9 հիմնարկներ, որոնք տարբեր 
քանակի (սկսած 100-էն մինչեւ 10 
հազար) դիմակներ պատուիրած 
են: Ընկերութեան արտադրած 
բժշկական դիմակը արժէ 150 
դրամ»,- մասնաւորապէս ըսած 
է Ա. Խաչատրեանը` նշելով, որ 
իրենք այդ աշխատանքները պիտի 
իրականացնեն այնքան ժամանակ, 
մինչեւ Նոր Քորոնաժահրի հետ 
կապուած խնդիրները վերանան:
Անոր խօսքով` ընկերութեան համար 
բժշկական դիմակներ պատրաստե-
լը ոչ թէ եկամուտ է, այլ, իրավիճա-
կէն մեկնած, հասարակութեան 
առողջութեան ապահովում:
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Ժահրը եւ Մակաբոյծը (virus and the parasite)

Գիւմրիի Թանգարանային Արժէքներուն Ծանօթացէք Առցանց Տարբերակով

Քաննի Շարժանկարի Փառատօնը 
Յետաձգուած

Համաճարակի այս ժամանակնե-
րուն, մարդկային տեսակը քաղա-
քակրթութեան եւ արհեստավար-
ժութեան մեր դարաշրջանին,իր 
խոցելիութիւնը կը դրսեւորէ բոլոր 
մակարդակներու վրայ։Մէկ կողմ 
դնելով դաւադրութեան տեսու-
թիւնները եւ երեւակայածին sce-
nario ները,փաստ է, որ այսպէս 
կոչուած գերզարգացած երկիրները 
անկարող եղան դիմագրաւել տագ-
նապը։ Պարզուեցաւ,որ “զարգացում” 
հասկացողութիւնը միանշանակ եւ 

Քաննի 73-րդ շարժանկարի փառա-
տօնը քորոնաժահրի պատճառով 
յետաձգուած է։ Այսպէս, Քաննի 
73-րդ շարժանկարի փառատօնը, 
որ պէտք է տեղի ունենար մայիսի 
12-23 թուականներուն միջեւ, նոր 
տիպի քորոնաժահրի պատճառով 
պիտի չկայանայ մայիսին, ինչպէս 
նախատեսուած էր։
«Արմէնփրէս»ի հաղորդմամբ՝ այս 
մասին տեղեկացուցած է փառատօ-
նի «Թուիթըր»ի պաշտօնական կայ-
քէջը։

Քորոնաժահրի տարածումը կան-
խարգիլելու անհրաժեշտութենէն 
մեկնած եւ Հաաստանի Հանրա-
պետութեան մէջ ստեղծուած 
արտակարգ իրավիճակին պատ-
ճառով, բայց միեւնոյն ժամանակ 
կարեւոր համարելով մշակութային 
կեանքն ու անոր անբաժանելիու-
թիւնը հասարակութենէն` Գիւմրիի 

միաչափանիշ չէ, արուեստական են 
գնահատականները, survey-ները, 
երբ մեր աչքերուն առջեւ, հազարա-
ւոր մարդիկ կը մեռնին անօգնա-
կան գերզարգացած երկիրներու մէջ, 
ժահրի մը զոհը դառնալով։ Ժահրը 
փաստեց մարդկային յոխորտանք-
ներուն սարդոստայն մը ըլլալու 
ցաւալի իրականութիւնը։
Պիտի անցնի այս տագնապը իր ետին 
թողելով մարդկային կորուստներ, 
տնտեսական ճգնաժամ…
Այս տագնապը հերթական անգամ 

«Առողջապահութեան ոլորտի մէջ 
ճգնաժամի եւ զարգացող իրա-
վիճակի պատճառով՝ Քաննի 73-րդ 
փառատօնը տեղի պիտի չու-
նենայ մայիսի 12-23-ը», ըսուած է 
փառատօնի կազմակերպիչներու 
յայտարարութեան մէջ։
Անոնք տեղեկացուցած են, որ 
յետագայ գործողութիւններու համար 
մի քանի տարբերակ կը քննար-
կեն։ Անոնցմէ ամենակարեւորը 
փառատօնի յետաձգումն է մինչեւ 
յունիսի վերջ՝ յուլիսի սկիզբ։

համայքապետարանը կ՛առաջար-
կէ թանգարանային արժէքներուն 
ծանօթանալ առցանց տարբերակով 
հետեւեալ յղումներով.
«Յովհաննէս Շիրազի յուշատուն-
թանգարան»- www.shiraz.am
«Մարիամ եւ Երանուհի Ասլամազեան 
քոյրերու պատկերասրահ»-http://
www.aslamazyanmuseum.com/
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- Նիկոլ Փաշինեանը յայտարարեց, որ Արցախում ընտրութիւնները 
յետաձգելու որեւէ հիմք չկայ։ Դուք այդպէս կարծո՞ւմ էք։ Թէ՞, 
այնուամենայնիւ, հնարաւոր է ընտրութիւնները յետաձգուեն։ 
- Հաշուի առնելով ստեղծուած իրավիճակը, ես կարծում եմ, որ պէտք է յետաձգել 
ընտրութիւնները։ Սակայն պէտք է նաեւ ժամանակաւոր կառավարութիւն 
ընտրել, բայց ոչ մի դէպքում այդ ժամանակաւոր կառավարութիւնում 
չպէտք է լինի Բակօ Սահակեանը, քանի որ հանրութեան մէջ կարծիք կայ, 
թէ նա աջակցում է որոշ նախագահական թեկնածուների, ինչի պատճառով 
էլ կորցրել է մարդկանց վստահութիւնը։ Կարծում ենք, երկիրը կարող է 
ժամանակաւոր ղեկավարել ներկայիս պետնախարարը։ 
- Եւ վերջում, կը ցանկանայի Ձեր ակնկալիքներն իմանալ Սփիւռքից։ Ի՞նչ դեր 
ունի կամ պէտք է ունենայ Սփիւռքը Արցախի ու արցախցիների կեանքում։ 
- Մենք բարձր ենք գնահատում այն ամենը ինչ մինչեւ այսօր անում է Սփիւռքի 
հայութիւնը Արցախի համար։ Գիտենք այն հիասթափութեան մասին, որ 
դուք ապրել էք, քանի որ ձեր հասցրած օգնութիւնները յաճախ չեն հասել 

իրենց հասցէատէրերին։ Սակայն անելու ենք ամեն հնարաւոր բան, որպէսզի 
վերականգնենք սփիւռքի վստահութիւնն ի Արցախ։ 

- Ինչպէ՞ս էք համագործակցելու Սփիւռքի ներկայացուցիչների հետ, 
ինչպէ՞ս էք նրանց ներգրաւելու Արցախի տնտեսական ու քաղաքական 
կեանքում։ 
- Մեր ծրագրում Սփիւռքի հետ համագործակցելու կէտ կայ՝ հայրենա-
դարձութեան հարցը։ Սփիւռքում մենք ունենք տաղանդաւոր մասնագէտներ, 
որոնք շատ պահանջուած են այստեղ: Նրանք կը հրաւիրուեն, որպէսզի իրենց 
փորձը փոխանցեն տեղացիներին, բացի այդ մենք միասին կը ստեղծենք 
նոր աշխատատեղեր եւ մարդավայել մակարդակով ապրուստի պայմաններ, 
որպէսզի սփիւռքահայութիւնը վերադառնալու տեղ ունենայ: Գան արարեն, 
բարի գործ անեն իրենց պատմական հայրենիքում, վերջիվերջոյ ապրեն 
իրենց պատմական հայրենի հողում։ Սա կը լինի Սփիւռքահայերի հետ 
համագործակցելու եղանակներից առաջինը եւ կարեւորագոյնը։

- Շնորհակալ եմ հարցազրոյցի համար եւ յաջողութիւն Ձեզ: 

«Սկզբում Անսովոր Էր, որ Կին Թեկնածու Կայ, Բայց Ընթացքում Մարդիկ 
Հասկացան. Պէտք Է Փոխել Կարծրատիպերը». Քրիստին Բալայեան

ցոյց տուաւ, թէ ամենէն վտան-
գաւոր ժահրը մեր հիւանդ, եսա-
կեդրոն մտքերն են։ Արդեօ՞ք 
պիտի կրնանք յաղթահարել մեր 
հիւանդագին սխալ մտածումները, 
քաղաքականութիւնները։
Պատմութիւնը փաստած է սակայն, 
որ մարդկութեան յիշողութիւնը կարճ 
է։
Տագնապը ցոյց տուաւ նաև, 
որ ընկերութեան մէջ խաւ մը, 
նոյնիսկ ի տես ողբերգութեանց, 
միշտ պիտի շարունակէ կատարել 

https://web.facebook.com/aslama-
zyanmuseum/
https://www.instagram.com/museu-
maslamazyan/
https://business.google.com/dash-
board/l/17229557319276866329
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_
Review-g815353-d80153…

ԱՃՊԱՐԱՐի իր դերը, փաստելով, 
որ ամենէն վտանգաւոր ժահրերու 
ժամանակներուն նոյնիսկ, ինք կը 
մնայ անգերազանցելի, վերապրող 
մակաբոյծը։
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ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Կեանքի Եւ Մահուան Երգեր

«Հոգեւոր կեանքի վերանորոգումը հրամայակա՛ն է»
ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ

Մատթէոս Զարիֆեանի գրական գործերը սորված եմ, երբ աշակերտ 
էի Պէյրութի Հայ աւետարանական կեդրոնական բարձրագոյն 
վարժարանի մէջ: Կրցած էի տեսնել ու համոզուիլ, թէ ինչպէ՛ս իր այդ 

կարճ կեանքին ընթացքին ան կրցաւ ստեղծագործել եւ ձգել գրական ու 
բանաստեղծական մեծ ժառանգ: Ան շատ կանուխ վարակուած է թոքախտէ 
եւ երկար տարիներ պայքարած այդ հիւանդութեան դէմ` մինչեւ երեսուն 
տարեկան, երբ իր մահկանացուն կնքեց: Ան քնարերգակ բանաստեղծ է, 
որուն բանաստեղծութիւններուն մէջ մէկ կողմէ կայ թախիծ ու տխրութիւն, 
բայց նոյնքան ալ` խոր սէր: Սէրը` կեանքին նկատմամբ, իսկ թախիծը` 
մահուան: Վերջապէս երիտասարդ տարիքին ան պայքարեցաւ կեանքի եւ 
մահուան իրականութիւններուն դէմ եւ իր ժառանգը եղան «երգեր»-ը… 
Երգեր` կեանքի ու մահուան:
Արագ ակնարկ մը նետելով ներկայ օրերու աշխարհին ապրած վիճակին 
եւ «Քորոնա» ժահրին ստեղծած թոհուբոհին, կը նկատենք, թէ կեանքի 
ու մահուան որքա՜ն երգեր կան քիչ մը ամէն տեղ: Չեմ գիտեր աշխարհի 
քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական կեանքի եւ պատմութեան մէջ 
ե՛րբ այսքան համընդհանուր եւ միասնական  ահազանգ կար, ինչպէս որ է 
պարագան այսօր` այս ժահրին եւ անոր սպառնալիքներուն դէմ յանդիման:
Մարտ 13, 2020, Քուէյթ: Ինչպէս ամբողջ աշխարհը, Քուէյթն ալ կը 
պայքարի կասեցնելու համար այս ժահրին սարսափազդու վտանգը: 
Առողջապահութեան նախարարութեան պատասխանատու պաշտօնեան 
հարցուց ինծի.
– Ե՞րբ վերադարձար Քուէյթ եւ ո՞ր երկրէն:
– 29 փետրուարին, Պէյրութէն,- եղաւ արագ պատասխանս:
– Ուրեմն պէտք է յատուկ քննութեան ենթարկուիս, որպէսզի ապահով զգանք, 
թէ չես վարակուած այս ժահրէն,- եղաւ արձագանգը:
Կրցած էի տեսնել, թէ միայն քանի մը երկիրներ նեռարուած էին այն ցանկին 
մէջ, ուրկէ վերադարձողները պէտք էր յատուկ քննութեան ենթարկուէին: 
Եւ այդ ցանկին վրայ` անպայմանօրէն Լիբանանը: Այլեւս չեմ ուզեր մտածել, 
թէ ինչո՛ւ Լիբանանը եւ ոչ ուրիշ երկիրներ, երբ ժահրը քիչ մը ամէն տեղ 
տարածուած է եւ յայտարարուած իբրեւ համաճարակ:
Դէմքս ծածկեցի եւ մտայ շատ մեծ սրահ մը, ուր իրարմէ քիչ մը հեռու կային 
աթոռ-գրասեղաններ` ետեւ ետեւի եւ կանոնաւոր կերպով շարուած: Նստեցայ 
անոնցմէ մէկուն վրայ եւ նայեցայ չորս կողմս: Սրահը ողողուած էր ինծի 
նման քննութեան ենթարկուողներով: Կը լսէի միայն արաբերէն, եւ ի յայտ 
եկաւ, որ Լիբանանի կողքին կային նաեւ Սուրիան եւ Եգիպտոսը, ուրկէ 
վերադարձողները պէտք էր նոյնպէս քննութեան ենթարկուէին:
Նստայ ու սկսայ դիտել չորս կողմս, նաեւ մտածել: Քննութիւն: Եւ նկատի 
ունենալով, որ նստած էի գրասեղանի մը ետին` յար եւ նման համալսարանի 
մեր ուսանողութեան տարիներուն, սկսայ ապրիլ այդ օրերու յուշերը եւ 
զգացումները: Քննութիւն` համալսարանի տարիներուն, որքան մտահոգու-
թիւն եւ անձկութիւն կը յառաջացնէին, նոյնիսկ երբ ճշդուած նիւթերը լաւ 
սորված ըլլայինք: Վերջապէս քննութիւն էր: Եւ համալսարանի տարիներուն 
գրասեղանները կը շարուէին մէկը միւսին ետեւ նոյն հեռաւորութեան վրայ` 
յար եւ նման Քուէյթի այս քննութեան սրահին: Եթէ այդ համալսարանի օրերուն 
պէտք էր կեդրոնանայինք հարցումներուն եւ զանոնք պատասխանելու վրայ, 
բայց կային նաեւ աշակերտական մեր ճարպիկութիւնները: Մէկը միւսին 
փսփսալու տրամադրութիւնները` պատասխանները իմանալու եւ կամ 
հաստատելու ցանկութեամբ: Բայց հոս` Քուէյթի մէջ, մինակ էի, պէտք էր 
պատրաստուէի իմ քննութեանս եւ արդիւնքին, որուն մէջ դեր չունէի այս 
պարագային:
Այդ մտածումներով տարուած, նաեւ սկսայ տեսնել, թէ ինչքան բարակ 
թել մըն է եղեր, որ կը բաժնէ կեանքը մահէն: Եւ կը սկսիս մտածել այն 
խուճապին մասին, որուն այսօր ամբողջ աշխարհը մատնուած է եւ կը փորձէ 
ամէն գնով առաջքը առնել եւ հետամուտ ըլլալ, որ կեանքի եւ մահուան 
միջեւ եղած այդ բարակ թելը չփրթի: Ու սկսայ տեսնել, թէ ինչքան պայքար 
կայ կեանքը-կեանքերը պահելու համար, ինչքան նախազգուշութիւն` 
կանխարգիլելու համար այս ժահրը, որ մահուան սպառնալիք է: Շատ լաւ են 
այն բոլոր միջոցները, որոնք իւրաքանչիւրս կը ստիպեն զգուշաւորութեան 
եւ զգաստութեան: Ուզեցի գնահատել Քուէյթի կառավարութիւնը` իր այս 
նախազգուշացումներուն համար:
Կը փորձուիմ մտածել` չարամտութի՞ւն, թէ՞ ոչ: Բայց ինչո՞ւ այս ժահրը կրցաւ 
այսքան աղմուկ եւ մտահոգութիւն յառաջացնել: Բայց չէ՞ որ աշխարհի 
տարբեր անկիւնները երեւի ամէն օր կայ պատուհաս-պատերազմ, ուր 
նաեւ մարդկային հոգիներ կը խլուին, եւ անմեղներ կը մահանան: Եւ ինչո՞ւ 
այս մէկը` «Քորոնա»-ն, պիտի զգլխէ ու անցնի միւս բոլոր վտանգները: 
Արդեօք միւս պատուհասները նուա՞զ կարեւոր եւ նուա՞զ վտանգաւոր են, 

քան «Քորոնա»-ն: Երկու չափ երկու 
կշի՞ռ, թէ այլ:
Բայց կայ աւելին: Եւ հոն` այդ մեծ 
սրահին մէջ, սկսայ մտածել այդ 
աւելիին մասին: Երեւի մահուան 
սպառնալիքն է, որ կը ստիպէ զիս` 
այդ աւելիին մասին մտածելու: Եթէ 
ակնթարթի մը մէջ ժահր մը մէջտեղ կու 
գայ, արագօրէն կը սփռուի աշխարհով 
մէկ` անդամալուծելով զայն, վախի, 
յուսահատութեան եւ մահուան մթնո-
լորտ տարածելով ամէնուրեք… Ուրեմն ո՞ւր է կեանքը, անոր արժէքն ուժը 
այս բոլորին դիմաց:
Այդ մեծ սրահին մէջ նստած,  կարծէք, կեանքի թելին կենդանութեան 
կողմը կը գտնուէին` ջանալով այնպէս ընել, որ թելը չփրթի: Իսկ եթէ փրթի: 
Ինչպէ՞ս կեանքին պիտի փարինք, եւ ի՞նչ է արժէքը կեանքին, ինչպէ՞ս պէտք 
է իմաստաւորել զայն, երբ ժահր մը կարծէք գողի նման եկած է հնձելու 
աշխարհի կեանքերը:
Կը վերադառնամ հայ գրականութեան դասապահերուս, Մատթէոս Զարի-
ֆեանն է կրկին: Նկատի ունենալով, որ իր երիտասարդ տարիքին ան 
պայքարեցաւ կեանքի ու մահուան դէմ` գրած է.
«Կեանքը… որքան կը սիրեմ զայն հիմա:
Տէր Աստուած, արդեօք շատ ուշ չէ՞»:
Մատթէոս Զարիֆեան միշտ ալ սիրեց կեանքը, նոյնիսկ երբ գիտէր, թէ 
շատ օրեր չէին մնացած իրեն համար աշխարհի մէջ: Եւ արդէն ուշ չէ՞ր: 
Բայց Զարիֆեանի ընտրութիւնը` իր սէրը կեանքին նկատմամբ, մղեց զայն 
արտադրելու: Արտադրելու արժէք:
Եւ այդ օր, այդ սրահին մէջ, քննութեան պահուան սպասելով, դարձեալ 
ուզեցի տեսնել իմ կեանքս: Եւ թէ ի՞նչ ընտրեցի իմ կեանքիս համար եւ 
տակաւին ի՞նչ պիտի ընտրէի:  Տեսայ ու համոզուեցայ, թէ կը սիրեմ ԱՐԺԷՔԸ 
կեանքին եւ այդ Արժէքին հիմքն ու զայն սնուցանողը` Աստուածաշունչը: Եւ 
այդ օր դարձեալ կարդացի Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին հարցազրոյցը, 
որուն մէջ ան հետեւեալ միտքը արտայայտած է. «Աստուածաշունչն է մեր 
հոգեւոր արժէքներու աղբիւրը եւ, որպէս քրիստոնեայ ազգ, մեր արժէքներու 
համակարգային հիմքը»: Եւ տեսայ, թէ ինչպէս Աստուածաշունչը եւ անոր 
պարգեւած ու շնորհած կեանքը տուած է ապրելու եռանդ եւ ուժ մեր հայ 
ժողովուրդին, նոյնիսկ երբ նոյն հայը դէմ յանդիման գտնուեցաւ շատ մը 
«ժահրերու» իր կեանքի տարբեր հոլովոյթներուն մէջ եւ մինչեւ այսօր:
Եւ Մեծ պահքի այս օրերուն տեղին է խորհրդածել Քրիստոսի մահուան եւ 
Անոր յարութեան մասին: Անոր յարութիւնը, ուր Ան յաղթեց մահուան ու նոր 
կեանք շնորհեց մարդկութեան: Եթէ Քրիստոս յաղթեց մեղքին` չարին, չի 
նշանակեր, թէ չարը եւ մեղքը վերացան աշխարհէն: Մեր իւրաքանչիւրին 
կեանքը այսօր ամէնօրեայ պայքար է բարիին ու չարին միջեւ, եւ թէ 
որո՞ւ անձնատուր կ՛ըլլաս այդ պայքարին մէջ:  Քրիստոսի շնորհած նոր 
կեանքը, զոր Ան կերտեց յաղթելով մահուան` իմա՛ հոգեւոր ինքնութիւնը եւ 
գիտակցութիւնը, կը գօտեպնդէ մարդը` պայքարելու համար չարին դէմ եւ 
յաղթելու նոյն այդ չարին: Քրիստոնեան աշխարհին մէջ հոգեւոր արժէքներով, 
գիտակցութեամբ եւ հոգեւոր զինամթերքով է, որ կարելի է ամրօրէն կանգնիլ 
չարին եւ մեղքին դէմ:
Ասկէ մեկնած պէտք է ընկալել այն իրականութիւնը, թէ` թէեւ հոգեւորը 
անբաժան մասն է աշխարհին, բայց եւ այնպէս աշխարհէն չէ, որովհետեւ 
քրիստոնեան ունի իր արժէքները, որոնցմով կ՛ապրի եւ կ՛առաջնորդուի 
աշխարհիկ իր կեանքին մէջ` անհատական թէ հաւաքական մակարդակի 
վրայ: Քրիստոսի խոստումն ալ այս մէկը կը հաստատէ. «Ես եկայ, որ կեանք 
ունենան եւ ալ աւելի կեանք»: (Աւետարան ըստ Յովհաննու 10:10):
Քրիստոս ըսաւ. «Ես եկայ»: Քրիստոս եկաւ աշխարհ` զայն աւելի լաւ վայրի մը 
վերածելու համար, իսկ մենք այսօր այդ աւելի լաւ աշխարհին մէջ կ՛ապրինք 
եւ կը պայքարինք չարին դէմ` արժէքներ ստեղծելով ու պահելով: Այսպէս է, որ 
աւելիով կը յաղթենք ոչ միայն երկրի վրայ, այլ  նաեւ յաւիտենականութեան մէջ:
«Քորոնա»-ի քննութեան ժամը հասաւ: Քննուեցայ եւ դուրս եկայ` մաքուր: 
Խաղաղա՞ծ էի: Երեւի: Բայց տակաւին տունը նստած պէտք է պատսպարուիլ, 
քանի որ ժահրը դուրսն է, պիտի սպասենք կ՛երեւի, մինչեւ այն օրը, երբ 
ժահրը անհետանայ: Կը սպասենք:
Բայց մինչ այդ, կան «կեանքի եւ մահուան երգերը»: Մատթէոս Զարիֆեանի, 
բայց նաեւ բոլոր աշխարհին: Աշխարհը երեւի պիտի տեսնէ, թէ ի՛նչ պիտի 
պահէ, ո՞ր երգը պիտի ուզէ երգել` կեանքի ու անոր արժէքին` թէ՞ մահուն:
Եւ կեանքը երգելու համար արժէ մտածել նոյն կեանքի արժէքին մասին, որուն 
համար վեհափառ հայրապետի խօսքը հիմք կը հանդիսանայ` «Հոգեւոր 
կեանքի վերանորոգումը հրամայակա՛ն է»:
Արդարեւ, հոգեւոր կեանքին հիմքը Աստուածաշունչի շնորհած նոր կեանքն 
է` ինծի, քեզի եւ բոլորին: Այս կեանքի վերանորոգումով է, որ մեր կեանքերը 
կը ստանան ուժ ու արժէք: Եւ այս ուժով եւ արժէքով կրնանք յաղթել չարին` 
մեղքին:
Նաե՛ւ` «Քորոնա» ժահրին:
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Լիբանանեան Համալսարանի մէջ դասաւանդած 
է թատերական արուեստը։
* Թարգմանած է 22 թատերախաղեր։
* Բազմաթիւ կարծիքներ եւ գնահատանքներ 
գոյութիւն ունին՝ հայ թէ օտար մամուլին մէջ՝ իր 
մասին։
* Վ. Խտըշեանի բազմաթիւ բեմադրութիւններէն 
յիշենք՝ “Սալամի Վհուկները”, “Իտալական Յար-
դէ Գլխարկը”, “Կամուրջէն Դիտուած”, “Գինը”, 
“Բոլոր Զաւակներս”, “Երկրորդ Պողոտայի Բան-
տարկեալը”, “Կայսրը”, “Հին Աստուածները”, 
“Հանրային Պարտէզին Մէջ Բոպիկ”, “Երկինքի 
Ճամբով”, “Մեծ Վարպետ Սոլնես”, “Մինչեւ Ուր”, 
“Վենետիկի Վաճառականը”, “Շեփորդ Հնչեցուր”,” 
Գիշեր Մը Դուրսը”, “Մարա Սատ”,” Վերակացուն”,” 
Վենետիկեան Երկուորեակները”, “ Ո՞վ է Վախցողը 
Վէրճինիա Վուլֆէն”, “ Շէրի Նուար”, “Բրիլեցի 
Եփէն”,” Պրիզպանի Գաղթականը”, եւ այլ գործեր։
*Վ. Խտըշեանը նոր որակ բերաւ լիբանանահայ 
թատերական շարժումին։ Ան ուսուցանելու եւ 
բեմադրելու տեսակէտէն բացառիկ կարողութիւն 
ունէր։
* Թատերախաղերուն ընտրութեամբ, խաղար-
կութեամբ ու նոր ուժեր յայտնաբերելու բնազդով, 
Վարուժանը նոր որակի աւիւն մը բերաւ լիբա-
նանահայ թատրոնին։
Յիշենք նաեւ որ Վ. Խտըշեանը յայտնաբերեց 
խումբ մը դերասան-դերասանուհիներ, որոնք 
տարիներով մեր բեմերուն զարդերը եղան։
Յիշատակդ անթառամ մնայ սիրելի վարպետ։

Յարգանքներս,
ՅԱՐՈՒԹ ԳՆԴՈՒՆԻ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

 07

Շար. Էջ 08

ԱՂԱՍԻ ԹԱԼԱԼԵԱՆ
(1963)

«Երաժշտութիւն» շարքէն

24 2019
ՄԱՐՏ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Յիշենք Լիբանանահայ Բեմի Վարպետներէն
Վարուժան Խտըշեանը

(Դերասան, Բեմադրիչ, Թարգմանիչ Եւ Թատերագէտ)
(Մահուան 5-րդ Տարուան Առթիւ)

Տիգրան Աւինեան Արգիլեալ Երկիրներու Նոր 
Ցուցակ Հրապարակեց

* Ծնած է 1937 ին։ 16 տարեկանին սկսած է առաջին 
թատերական քայլերը առնել՝ Ժորժ Սարգիսեանի 
ղեկավարած Համազգայինի Գասպար Իփէկեան 
թատերախումբին մէջ։
* 1960 ին մեկնած է Լոնտոն, ուր հետեւած է 
Լոնտոնի “Վէպըր Տուկլաս Ակատեմի օֆ Տրամաթիք 
Արթ” թատերական դպրոցի դասընթացքներուն։
* 1965 ին վերադարձած է Լիբանան եւ թատերա-
կան բեմադրութիւններու սկսած է Համազգայինի 
“Լեւոն Շանթ” թատերախումբին հետ։
* 1967 ին հիմնած է “Թատրոն 67” թատերախումբը։ 
Ապա հրաւիրուած է Համազգայինի “Գասպար 
Իփէկեան” թատերախումբ որպէս բեմադրիչ։
* 1979 էն 1987 ը տարիներուն, Հայաստանի մէջ 
բեմադրած է 5 թատերախաղեր։
* 1987 ին արժանացած է “ Պետրոս Ադամեան” 
շքանշանին։
* 2000 ին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. 
Կաթողիկոսի ձեռամբ կը պարգեւատրուի “ Ս. 
Մեսրոպ Մաշտոց” շքանշանով։
* Նոյն տարին (2000 ին) կը պարգեւատրուի նաեւ 
Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ՝ 
Համազգայինի շքանշանով։
* 2004 ին կը պարգեւատրուի Լիբանանեան 
Համալսարանի Գեղարուեստի բարձրագոյն հիմ-
նարկի շքանշանով։
* 2008 ին կը ստանայ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան Մշակոյթի նախարարութեան “Ոսկի” 
մետալը։
* Նոյն տարին (2008 թ.) Ամենայն հայոց Կաթողի-
կոս Գարեգին Բ. ի ձեռամբ, կը պարգեւատրուի 
“Ս. Սահակ Ս. Մեսրոպ” շքանշանով։
* Վարուժան Խտըշեանը, աւելի քան 20 տարի 

Միայն մարդիկ չէ որ կը խափանեն 
մեր ճամբան, 
այլեւ յաճախ եւ աւելի շատ մեր անցեալի 
գաղափարները…

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ
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Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրի տարածումը 
կանխելու նպատակով յայտարարուած արտա-
կարգ դրութեան պարէտի որոշմամբ սահմանուած 
է համաճարակաբանական լարուած իրավիճակ 
ունեցող երկիրներու (տարածքներու) ցանկը:
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Տիգրան Աւինեան Արգիլեալ Երկիրներու Նոր 
Ցուցակ Հրապարակեց

Չինաստան Պատրաստ է Հայաստանին 
Անհատոյց Տրամադրել Բժշկական Յատուկ 

Արտահագուստ եւ Թոքերու Սարքեր

Ամերիկեան Կառավարութիւնը Դադրեցուցած 
է Ականազերծման Ֆինանսաւորումը Լեռնային 

Ղարաբաղի Մէջ. EURASIANET

ՀՀ-ի մէջ արտակարգ դրութիւն 
սահմանելու մասին Կառավա-
րութեան որոշմամբ ամրագրուած 
է, որ կ’արգիլուի Հայաստանի Հան-
րապետութեան քաղաքացիութիւն 
չունեցող այն անձանց մուտքը 
ՀՀ տարածք, որոնք ՀՀ տարածք 
մուտք կը գործեն պարէտի 
որոշմամբ սահմանուած համաճա-
րակաբանական լարուած իրավի-ճակ 
ունեցող երկիրներու տարածք-ներու 
ցանկին մէջ ներառուած երկիրներէն 
կամ մուտք գործելու նախորդող 14 
օրուան ընթացքին գտնուած են այդ 
երկիրներու մէջ, բացառութիւն կը 
կազմեն այդ կանոնէն՝ դիւանագի-
տական ներկայացուցչութիւններու, 
հիւպատոսական հիմնարկներու եւ 
միջազգային կազմակերպութիւն-
ներիու  ներկայացուցիչները  եւ 
անոնց ընտանիքներու անդամները:
Որոշումն ուժի մէջ կը մտնէ 2020 թ. 
23 մարտէն՝ ժամը 23:59-էն:
ՑԱՆԿ
1. Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ

2. Աւստրալիոյ Միութիւն
3. Եւրոպական միութեան անդամ 
պետութիւններ (Աւստրիա, Պելճիքա, 
Պուլկարիա, Գերմանիա, Դանիա, 
Էսթոնիա, Իրլանտա, Սպանիա, 
Իտալիա, Լաթվիա, Լեհաստան, 
Լիթվա, Լիւքսըմպըրկ, Քորուաթիա, 
Կիպրոս, Յունաստան, Հունկարիա, 
Մալթա, Հոլանտա, Շուէտ, Չեխիա, 
Փորթուկալ, Ռումինիա, Սլովաքիա, 
Սլովենիա, Ֆինլանտա, Ֆրանսա)
4. Թուրքիոյ Հանրապետութիւն
5. Իսրայէլի Պետութիւն
6. Իրանի Իսլամական Հանրա-
պետութիւն
7. Գանատա
8. Քորէայի Հանրապետութիւն
9. Ճափոն
10. Մեծ Բրիտանիոյ եւ Հիւսիսային 
Իրլանտիոյ Միացեալ Թագաւորու-
թիւն
11. Նորվեկիոյ Թագաւորութիւն
12. Զուիցերիոյ Համադաշնութիւն
13. Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետութիւն
14. Ռուսաստանի Դաշնութիւն
15. Վրաստան

Ամերիկեան ներկայացուցիչները 
կը նշեն, որ նոր ֆինանսաւորումը 
ամենայն հաւանականութեամբ պիտի 
ուղղուի Հայաստանի մէջ լաւ կառա-
վարումն ու թափանցիկութիւնը 
առաջ մղող ծրագիրներու համար, 
իսկ Ատրպէյճանի մէջ` ուժանիւթի 
անվտանգութեան  ծրագիրները 
ֆինանսաւորելու համար, որոնք 
պիտի նուազեցնեն երկրի կախուա-
ծութիւնը քարիւղէն եւ բնական 
կազէն:
«Մենք ականազերծման այս 
ծրագիրը կը համարենք յաջողած, 
սակայն միաժամանակ նաեւ կը 
կարծենք, որ հասած են այն սահ-
մանագծին, որուն կրնային հասնիլ 
Լեռնային Ղարաբաղի մէջ»,- 
Eurasianet-ին փոխանցած է USAID-ի 
ներկայացուցիչը, որ ցանկացած է 
մնալ անանուն: «Եւ մենք անհամ-
բերութեամբ կը սպասենք, թէ երբ 
պիտի կը կարենանք սկսիլ այլ 
աշխատանք տարածաշրջանին մէջ, 
եւ յոյս ունինք, որ անիկա պիտի օգնէ 
լուծելու որոշ տարածաշրջանային 
խնդիրներ: Halo-ի գործունէութիւնը 
շրջանին մէջ կը բաժնուի երկու 
կարգի. գործունէութիւն, որ կը 
վերաբերին խորհրդային ժառան-
գութիւն մնացած ԼՂԻՄ տարած-
քին եւ գործունէութիւն, որ կ՛իրա-
կանացուի Ղարաբաղի շուրջ 
գտնուող տարածքներու մէջ, որոնք 

Մարտ 23-ին ՀՀ ԱԳ նախարարի 
տեղակալ Աւետ Ադոնց հեռա-
խօսային տեսաքննարկում ունե-
ցած է  Հայաստանի մէջ Չինաս-
տանի դեսպան Թիեն Ըրլունի 
հետ։ Կողմերը անդրադարձան 
Հայաստանի եւ Չինաստանի մէջ 
նոր տեսակի քորոնաժահրի հետ 
կապուած իրավիճակին, տեղե-
կատւութիւն փոխանակած են այս 
ուղղութեամբ երկու երկիրներու 
կառավարութիւններու կողմէ ձեռ-
նարկուող քայլերու շուրջ: Այս մասին 
կը հաղորդէ ՀՀ ԱԳՆ կայքը։
Երկուստեք գոհունակութիւն 
արտայայտուած է նոր տեսակի 
քորոնաժահրի դէմ պայքարի 
ուղղութեամբ Հայաստանի եւ 
Չինաստանի միջեւ հաստատուած 
սերտ համագործակցութեան կապա-
կցութեամբ: Նախարարի տեղակալ 
Ադոնցը շնորհակալութիւն յայտնած 
է դեսպան Թիենին Հայաստանի 
մէջ Չինաստանի դեսպանութեան 
օգնութեամբ ՀՀ առողջապահու-
թեան նախարարութեան անհա-
տոյց տրամադրուած 1008 հատ 
նոր տեսակի տիպի քորոնաժահրի 
փրձարկիչի համար, որոնք օրերս 
հասած են Հայաստան:
ԱԳ նախարարի տեղակալը բարձր 
գնահատած այն փաստը, որ չինա-
կան կողմը շարունակաբար կը 
կիսուի քորոնաժահրի դէմ պայքարի 
եւ կանխարգիլման միջոցառում-

հայկական ուժերը կը վերահսկեն 
որպէս արգելակող գօտի:  USAID-ն կը 
ֆինանսաւորէ միայն առաջին մասը, 
իսկ երկրորդ մասը կը ֆինանսաւորուի 
մասնաւոր նուիրատուութիւններով, 
յատկապէս հայ համայնքի խումբ 
մը ներկայացուցիչներու կողմէ 
կատարուած»:
Halo-ի ներկայացուցիչները պար-
բերականի գրաւոր հարցման, 
ուղարկուած Ե-նամակով, չեն 
պատասխանած, սակայն, Eura-
sianet-ի` նոյեմբերեան այցի ժամա-
նակ Ստեփանակերտ, Halo-ի 
շտապ-բնակարան, անոնք մշտա-
պէս յայտարարած են, որ դեռ շատ 
ընելիքներ ունին: Իր քսանամեայ  
գործունէութեան ընթացքին 
Halo-ն ականազերծած է մօտ 2000 
հակահրասայլային ական եւ մօտ 
9000 հակահետեւակային ական, 48 
միլիոն քառակուսի մեթր տարածք 
դարձնելով կրկին անվտանգ բնակ-
չութեան համար, կը գրէ պարբե-
րականը։

ներու իր լաւագոյն փորձով: Ան 
կարեւոր համարած է Չինաստանի 
կողմէ համավարակի դէմ պայքարի 
վերաբերեալ գիտելիքի առցանց 
տեղեկատուական հարթակի 
ստեղծումը (Knowledge Center for 
China’s Experiences in Response to 
COVID-19, https://covid19.alliancebrh.
com), ինչպէս նաեւ Չինաստանի 
Ճըծեանգ նահանգի առաջին 
բժշկական համալսարանական 
հիւանդանոցի կողմէ քորոնավա-
րակի կանխարգիլման եւ բուժման 
մասին ձեռնարկի կազմումը, որու 
վերաբերեալ տեղեկատուութիւնը 
վերջին շրջանին փոխանցուած է 
ՀՀ առողջապահութեան նախա-
րարութեան:
Կողմերը քննարկած են նաեւ 
բժշկական յատուկ արտահագուս-
տի, դիմակներու եւ թոքերու 
արհեստական օդափոխութեան 
սարքերու մատակարարումներու 
հետ կապուած հարցեր: ՀՀ ԱԳ 
նախարարի տեղակալը խնդրած 
է չինական կողմին շարունակել 
այս ուղղութեամբ տրամադրուող 
աջակցութիւնը: Դեսպան Թիեն 
նշած է, որ Չինաստան պատրաստ 
է Հայաստանին յաւելեալ աջակ-
ցութիւն ցուցաբերել` անհատոյց 
տրամադրելով բժշկական յատուկ 
արտահագուստ եւ թոքերու արհես-
տական օդափոխութեան սարքեր 
110 000 տոլարի չափով:


