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Երէկ Գիշերուընէ Սկսեալ Չորս Օրուայ Համար Երկրի
Ամբողջական Փակում.
«Քորոնա» Ժահրի Ախտորոշման Քննութիւններու
Բազմացում

Լիբանանի մէջ «Քորոնա» ժահրով վարակուածներուն թիւին դարձեալ
բարձրանալուն պատճառով, ինչպէս ծանօթ է կառավարութիւնը որոշեց
փակել երկիրը եւ բազմացնել «Քորոնա» ժահրի ախտորոշման քննութիւնները` ամբողջ երկրին տարածքին:
Այդ պատճառով ալ կառավարութիւնը իր վերջին նիստին որոշած էր չորս
օրով` չորեքշաբթի, 13 մայիս 2020-ի գիշերուընէ մինչեւ երկուշաբթի, 18
մայիս 2020-ի առաւօտը, երկիրը լրիւ փակել, արգիլելու համար յառաջիկայ
օրերուն ընթացքին «Քորոնա» ժահրի արագ տարածումը:
Ներքին գործոց նախարար Մոհամատ Ֆահմիի որոշումով երկուշաբթի
օրուընէ սկսեալ կրակմարի դրութիւնը կիրարկուած էր երեկոյեան ժամը
7:00-էն մինչեւ առաւօտեան ժամը 5:00: Իսկ Ներքին ապահովութեան
ուժերուն ընդհանուր տնօրէնութիւնը յայտնած է, որ ամբողջ Լիբանանի
տարածքին ինքնաշարժներու երթեւեկին հսկողութեան եւ «Քորոնա» ժահրէն
նախազգուշանալու միջոցներուն դիմելու իմաստով աւելի խիստ հսկողութիւն
սկսած է պարտադրել` ընդգծելով, որ այդ համաճարակին դէմ պայքարելու
իմաստով պատասխանատուութիւնը բոլորին է:
Այս ուղղութեամբ Ներքին ապահովութեան ուժերու ընդհանուր տնօրէնութիւնը հրապարակած է հաղորդագրութիւն մը, որուն մէջ նշուած է, թէ միայն
երկուշաբթի օր Լիբանանի մէջ արձանագրուած են ընդհանուր զօրաշարժի
2374 խախտումներ, որոնց հեղինակները տուգանուած են:
Միւս կողմէ, առողջապահութեան նախարարութեան տեղեկութիւններուն
համաձայն, երէկ Լիբանանի մէջ «Քորոնա» ժահրով վարակուածներուն
թիւը հասած է 878-ի` վերջին 24 ժամուան ընթացքին արձանագրելով 8 նոր
վարակուածներ:
Նախարարութիւնը յայտնած է, որ ցարդ «Քորոնա» ժահրով 26 վարակուած
պարագաներ մահացած են, իսկ 236 ուրիշներ` ապաքինած:
Առողջապահութեան նախարարութեան բժշկական անձնակազմերը երկրին
զանազան շրջաններուն մէջ կատարած են մեծ թիւով «Քորոնա» ժահրի
ախտաճանաչման «Փի. Սի. Ար.»-ի քննութիւններ:
Առողջապահութեան նախարար Համատ Հասան երէկ այցելեց Տէյր Քամարի
կառավարական հիւանդանոցը, որ սարքաւորուած է «Քորոնա» ժահրով
վարակուածներ ընդունելու յատուկ բաժանմունքով:
Ապա Հասան պիտի ուղղուեցաւ Ժեզզին եւ տեղւոյն կառավարական
հիւանդանոցին յանձնեց բժշկական սարքաւորումներ:
Նախարար Հասանի այցելութիւններուն ընթացքին զոյգ շրջաններուն մէջ
կատարուեցան «Քորոնա» ժահրի ախտաճանաչման քննութիւններ:

Հայաստանի Մէջ 180 Նոր Գրանցում. «Քորոնա» Ժահրով
Վարակուածներուն Թիւը Հասաւ 3718-ի
Հայաստանի մէջ, 13 մայիսին,
ժամը 11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա» ժահրային
հիւանդութեան ընդհանուր 3718
դէպք, որոնցմէ 1500-ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան
Հիւանդութիւններու վերահսկման
եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում
կը ստանայ 2149 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 34
766 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 180 նոր դէպք եւ 71 առողջացած։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած
է մահուան 48 (աւելցած է եւս 1-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդը եղած է 65 տարեկան տղամարդ։

Մտադիր Ենք Արգիլել Առանց Դիմակի Փողոց
Դուրս Գալը. Վարչապետ
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան երէկ շրջած է Երեւանի կեդրոնի փողոցներով,
զրուցած քաղաքացիներու
հետ, կոչ ըրած պահպանել
ընկերային հեռաւորութիւնը:
Վարչապետը նշած է, որ
կը ծրագրեն երկարացնել
համավարակով պայմանաւորուած արտակարգ
դրութիւնը:
«Քաղաքացիներուն մէկ մասը
կը պահանջէ խստացնել
միջոցները, միւս մասը`
անյապաղ սկսիլ հասարակական փոխադրամիջոցները ու վերցնել բոլոր սահմանափակումները:

Շար. Էջ 06

Շար. Էջ 02

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 4417903 (566.8/1 միլիոն), մահացած են 297382 (38.2/1 միլիոն), բուժուած են 1648397 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 878, մահացածներ` 26, բուժուած` 236
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 3718, մահացածներ` 48, բուժուած` 1500
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 80466 նոր վարակուածներ, 4931 նոր մահացածներ

02

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 14.05.2020

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Մտադիր Ենք Արգիլել Առանց Դիմակի
Փողոց Դուրս Գալը. Վարչապետ
Սկիզբը Էջ 01
Մեզի համար ակնյայտ է, որ այս
փուլին չենք կրնար արտակարգ
դրութիւնը հանել, բայց սահմանափակումներու կարգի նկատմամբ
մեր վերաբերմունքը որոշակիօրէն
պիտի փոխուի:
Մեր ռազմավարութիւնը պիտի
ըլլայ ոչ թէ այն, որ մարդիկ
տուները փակուին, այլ իրենց
առօրեայ կեանքին մէջ պահեն
հակահամաճարակային կանոնները:
Պիտի փորձենք վարչական լծակներ

օգտագործել ատոր համար»,- ըստ
“Եռագոյն”-ի՝ ըսած է Փաշինեան:
Վարչապետը նաեւ նշած է, որ
մտադիր են արգիլել առանց դիմակի
փողոց դուրս գալը:
«15 օր առաջ նման պահանջք
չմտցուցինք, որովհետեւ կրնար
դիմակներու պակասուրդ յառաջանալ: Հայաստանիմէջ արտադրութիւններ կան, ճիշդ է` թանկ են,
բայց յոյս ունինք, որ կ՛աժաննան:
Ճգնաժամ է, ամէն մէկս մենք մեզի
քիչ մը նեղութիւն պիտի տանք»,ըսած է ան:

Արցախի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով
Վարակման 6 Դէպք Արձանագրուած է

Արցախի
Հանրապետութեան
առողջապահութեան նախարարութեան տրամադրած տեղեկատուութեան համաձայն` առնուած
31 փորձանմուշի հետազօտութեան
արդիւնքներէն պարզ դարձած է,
որ անոնցմէ 25-ը բացասական
է, իսկ 6-ը` դրական, այսինքն`
անոնց մօտ նոր «Քորոնա» ժահրը
(COVID-19) հաստատուած է:
Արցախի տեղեկատուական շտապէն կը յայտնեն, որ վերոնշեալ 6
քաղաքացիէն 4-ը մեկուսացման
մէջ գտնուող նոյն ընտանիքի
անդամներ են, որոնց ընտանիքի մէկ
այլ անդամի մօտ «Քորոնա» ժահրը
հաստատուած էր օրեր առաջ (Նոր

Ատրպէյճանը Կրակած է Բերքաբեր
Գիւղին Վրայ. Վնասուած են Տուներ

Բրաջուր): Միւս երկու քաղաքացին
Շահումեանի շրջանին մէջ օրեր
առաջ արձանագրուած դէպքի
շփման շրջանակէն են (Քարվաճառ
քաղաքէն):
Յիշեցնենք, որ դեռ Մայիս 7-էն,
ԱՀ Պարէտի որոշման համաձայն,
Շահումեանի շրջանի տարբեր
համայնքներու մէջ սահմանափակուած էին ազատ տեղաշարժի
իրաւունքը, իսկ Մայիս 12-էն սահմանափակուած է ամբողջ շրջանի
տեղաշարժը:
Առ այսօր Արցախի մէջ արձանագրոած վարակման 20 դէպք, որմէ
8-ը արդէն ապաքինուած են:

ՀՀ ՊՆ մամուլի խօսնակ Շուշան
Ստեփանեան ֆէյսպուքեան իր էջին
միջոցով յայտնած է, որ Մայիս 13-ին`
ժամը 14:00-ին, ատրպէյճանական
մարտական յենակէտերէն խոշոր
տրամաչափի զէնքերէ կրակած են
Տաւուշի մարզի Բերքաբեր գիւղի
ուղղութեամբ, որուն հետեւանքով
վնասուած են բնակելի տուներ:
«Հակառակորդին կրակէտերու
ուղղութեամբ հայ դիրքապահներու ձեռնարկած համապատասխան
գործողութիւններու արդիւնքով
հակառակորդին լռեցուցած են:
Տուժածներ չկան»,- գրած է Ստեփանեան:

Միջազգային Èáõñ»ñ

ԱՄՆ Գլխաւոր Համաճարակաբանը
Ծերակոյտին Մէջ Խօսած է Նուպար
Աֆէյեանի Ընկերութեան Ստեղծած
Պատուաստանիւթին Մասին
Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ Ծերակոյտի առողջապահութեան, կրթութեան,
աշխատանքի եւ կենսաթոշակներու յանձնաժողովին մէջ տեղի ունեցան
լսումներ, որուն հեռավար դրութեամբ մասնակցեցաւ ԱՄՆ-ի գլխաւոր
համաճարակաբան, դոկտոր Էնթընի Ֆաուչին, կը հաղորդէ «Փանորամա»-ն։
Լսումներուն նոյն ձեւով կը մասնակցէին նաեւ այլ պաշտօնատար անձինք`
Հիւանդութիւններու կանխարգիլման կեդրոնի տնօրէն Ռոպերթ Ռեթֆիլտը,
Սնունդի ու դեղօրայքի վերահսկողութեան վարչութեան ղեկավար Սթեֆան
Հանը եւ առողջապահութեան փոխնախարար Պրեթ Ճիուարը:
Շար. Էջ 07

«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՏԱՊԻ
ԹԷԺ ԳԻԾՆ Է (HOTLINE) 03-188911
Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447
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«Օրուայ Հրամայականն Է Դարձեալ Ստեղծել Միջազգային Իրաւունքի
Մասնագէտներով Յագեցած Կառոյց»
Հարցազրոյց Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարան-Հիմնարկի Տնօրէն՝
Յարութիւն Մարութեանի Հետ
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Ա

յս տարի ապրիլի 24-ի ոգեկոչման արարողութիւնները տեղի ունեցան
այլ հարթակում՝ համացանցում։ Պատճառները հասկանալի են։ Սակայն,
դա չխանգարեց, որպէսզի հազարաւոր հայեր իրենց յարգանքի տուրքը
մատուցեն Հայոց ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակի առաջ։ Հայոց
ցեղասպանութեան յիշողութիւնը ոչ միայն գնալով էլ աւելի է ամրապնդւում
ու բիւրեղանում, այլեւ էլ աւելի է իմաստաւորւում սերունդների մէջ՝ այսօր ու
ապագայում յիշելու, պայքարելու, արդար հատուցման մասին գործուն քայլերի
դիմելու առումներով։
«ԶԱՐԹՕՆՔ» օրաթերթը զրուցել է Հայոց ցեղասպանութեան թանգարանՀիմնարկի տնօրէն Յարութիւն Մարութեանի հետ։
- Պարոն Մարութեան, այս տարի Հայոց ցեղասպանութեան յիշատակումը
տեղի ունեցաւ առանձնայատուկ ձեւով՝ ընկերային համացանցի աշխուժութեամբ։ Թանգարան-Հիմնարկը կոչ էր արել օգտատէրերին իրենց
էջերում տեղադրել Հայոց ցեղասպանութեանն առնչուող ընտանեկան
լուսանկարներն ու պատմութիւնները, կիսելով «Ես Յիշում եմ» կամ «Կը
Յիշեմ» կից գրութիւնները։ Կը ներկայացնէք, թէ կոչին ինչքա՞ն մարդ
հետեւեց։ Աշխուժութիւնն ինչպէ՞ս էք գնահատում։ Նախաձեռնութիւնը
նաեւ դժգոհութիւն էր առաջացրել հանրութեան շրջանում՝ այն պատճառաբանութեամբ, որ փորձ է արւում փոխել քաղաքական գիծը՝ ի դէմս
համահայկական հռչակագրում տեղ գտած «Յիշում եմ եւ Պահանջում»
կարգախօսին: Ո՞րն էր Ձեր առաջարկը եւ ինչո՞ւ նման արձագանք եղաւ
հանրութեան կողմից։
- Իրականում առաջարկուել էր «օգտատէրերի լուսանկարները փոխարինել
յատուկ այդ նպատակով ստեղծուած յուշային շրջանակի մեջ առնուած իրենց
հարազատների՝ զոհ կամ վերապրող՝ լուսանկարներով, դրա բացակայութեան
պարագայում՝ անուն-ազգանունով, նաեւ մի փոքր պատմութեամբ նրա/նրանց
մասին։ Եթէ չկան զոհ կամ վերապրող հարազատներ, ապա տեղադրէք
Ցեղասպանութեան զոհ արեւմտահայ մտաւորականների, հասարակականքաղաքական գործիչների, ֆիտայիների, շարքային զինուորների ու զօրավարների լուսանկարները»։ Այսինքն, խօսքը վերաբերում էր կեանքից հեռացած,
մահացած մարդկանց. նման մարդկանց, որպէս կանոն, յիշում են։ Ինչպէս գրուած
է պարզաբանման մէջ՝ «Այսինքն՝ յիշում եմ կոնկրետ մարդու-մարդկանց։ Չեմ
մոռացել նրանց։ Բոլորիս յայտնի 1.5 միլիոնի մի հիւլեն է նրանցից ամեն մէկը,
բայց արժանի է/են, որ յիշուի/յիշուեն անուն առ անուն։
Մենք մտածում էինք, որ օգտատէրերի ու նրանց առաջարկած լուսանկարների,
այլ տուեալների պատմութիւնները հաւաքելով, իմի բերելով, հետագայում կը
դիմէինք նրանց՝ խնդրելով լրացնել համապատասխան հարցաթերթիկները

եւ այդ կերպ մի կարեւոր քայլ կարուէր (Հայոց ցեղասպանութեան զոհերի ու
վերապրողների) շտեմարանի ձեւաւորման գործընթացում»։ Սակայն, քանի որ
հարցը մեկնաբանուեց որպէս քաղաքական գծի փոփոխութեան դրսեւորում,
թանգարան-հիմնարկը «որոշեցինք խուսափել հնարաւոր շահարկումներից,
փարատել մեր հայրենակիցների անհանգստութիւնները եւ փոխել յուշային
շրջանակի գրութիւնը՝ որպէս ձեւակերպում օգտագործելով 2015 թ. ընդունուած
«Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագրում»
առաջ քաշուած «Յիշում եմ եւ պահանջում» կարգախօսը»:
- Նոր նիւթեր, Ցեղասպանութիւնը վերապրածներից պատմութիւններ
հաւաքուե՞ց այդ ընթացքում։
- Ոչ միայն վերապրածների պատմութիւններ, այլեւ Հայոց ցեղասպանութեան
նահատակների պատմութիւններ հաւաքուեցին: Մենք արդեն այդ առթիւ մեր
խորին շնորհակալութիւնն յայտնել ենք մեր հայրենակիցներին թանգարանհիմնարկի կայքէջում՝ մեր կոչին արձագանքելու, իրենց պապերի ու տատերի,
հարազատների՝ Հայոց ցեղասպանութեանը վերաբերող պատմութիւնները
տրամադրելու պատրաստակամութեան համար: Թանգարան-հիմնարկի
համապատասխան բաժնի աշխատակիցներն (ներկայ պահին նրանք շատ քիչ
են) զբաղւում են հենց զոհերի եւ վերապրողների անձնական պատմութիւնների
հաւաքագրմամբ՝ կազմուել են համապատասխան լրամշակուած ձեւաթղթեր՝
լրացնելու համար։ Առհասարակ, մենք շատ ենք կարեւորում իւրաքանչիւրի
պատմութիւնը. դրանք Հայոց ցեղասպանութեան մայքրոպատմութիւններ
են, ամբողջի մասնիկն են եւ պէտք է մեծ պատասխանատւութեամբ մօտենալ
դրանց պահպանմանն ու փոխանցմանը:
-Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկը պահանջատիրութեան
հարցով քաղաքական կարեւոր հարթակներից է: Ինչպէ՞ս էք գնահատում
պահանջատիրութեան հարցում պետութեան կողմից կատարուած քայլերը։
Թանգարան-հիմնարկի գործունութիւնն այս հարցում ինչպիսին է։ Կա՞ն
քայլեր, ծրագրեր, որոնք պէտք է թանգարան-հիմնարկն իրականացնի։
-Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկը պահանջատիրութեան
հարցում առաջնորդւում է «Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագրի» դրոյթներով։ Այստեղ, մասնաւորապէս,
յստակ նշուած է, որ Հայաստանը «2. Վերահաստատում է Հայաստանի
եւ հայ ժողովրդի յանձնառութիւնը՝ շարունակելու միջազգային պայքարը
ցեղասպանութիւնների կանխարգելման, ցեղասպանութեան ենթարկուած
ժողովուրդների իրաւունքների վերականգնման եւ պատմական արդարութեան
հաստատման համար: 5. Դիմում է ՄԱԿ-ի անդամ պետութիւններին, միջազգային
կազմակերպութիւններին, բարի կամքի տէր բոլոր մարդկանց՝ անկախ ազգային
եւ կրօնական պատկանելութիւնից, միաւորել իրենց ջանքերը պատմական
արդարութիւնը վերականգնելու եւ Հայոց ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակը
յարգելու համար: 6. Արտայայտում է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի միասնական
կամքը` Հայոց ցեղասպանութեան փաստի համաշխարհային ճանաչման
հասնելու եւ ցեղասպանութեան հետեւանքների յաղթահարման հարցում,
ինչի համար մշակում է իրաւական պահանջների թղթածրար՝ դիտելով այն
անհատական, համայնքային եւ համազգային իրաւունքների եւ օրինական
շահերի վերականգնման գործընթացի մեկնարկ: 7. Դատապարտում է Թուրքիայի Հանրապետութեան կողմից Հայաստանի Հանրապետութեան ապօրինի
շրջափակումը, միջազգային հարթակներում ցուցաբերուող հակահայկական
կեցուածքը եւ միջպետական յարաբերութիւնների կարգաւորման համար
նախապայմանների առաջադրումը՝ դրանք գնահատելով որպէս Հայոց
ցեղասպանութեան, Մեծ Եղեռնի մինչ օրս անպատիժ մնալու հետեւանք: 8.
Կոչ է անում Թուրքիայի Հանրապետութեանը՝ ճանաչել եւ դատապարտել
Օսմանեան կայսրութեան կողմից իրականացուած Հայոց ցեղասպանութիւնը
եւ մարդկութեան դէմ իրագործուած այդ սոսկալի ոճրի զոհերի յիշատակը
ոգեկոչելու միջոցով առերեսուել սեփական պատմութեան ու յիշողութեան
հետ՝ հրաժարուելով կեղծարարութեան, անհերքելի իրողութեան ժխտման եւ
Շար. Էջ 06
հարաբերականացման քաղաքականութիւնից»:
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Մշակութային Արձագանգ

Երգիծաբուժութիւն
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Պէյրութ տպուած «Բժիշկ» ամսագիրը կրցաւ քառորդ դար գոյատեւել
եւ կարեւոր հետք մը ձգել հայ
բժշկական մամուլի պատմութեան
մէջ: Ըստ ուսումնասիրութիւններու,
Պէյրութի «Բժիշկ»ը ծնունդ առած
է Փարիզի «Հայ Բոյժ» ամսագրի
նմանողութեամբ, 1955 թուականին, իբրեւ բժշկագիտական եւ
առողջապահական մամուլ՝ հայ
ընթերցողին
բժշկագիտական
կարեւորագոյն տեղեկութիւններ
փոխանցելու առաքելութեամբ:
Տարբերութեամբ մը, որ Պէյրութի
«Բժիշկ»ը հրատարակուելէն մօտաւորապէս տասն տարի ետք՝ 1964
թուականին դարձած է Լիբանանահայ բժշկական միութեան պաշտօնական հրատարակութիւնը, իսկ
Փարիզի «Հայ Բոյժ»ը լոյս կը տեսնէր
պոլսահայ, ապա փարիզաբնակ
գրող, մասնագիտութեամբ բժիշկ
Շաւարշ Նարդունիի անձնական
նախաձեռնութեամբ: Այս երկու
ամսագրերը կը նկատուին հայ
մամուլի պատմութեան ամենաերկարակեաց բժշկական պարբերականները: «Հայ Բոյժ»ը որոշ
ընդհատումներով լոյս տեսած
է 1934-1968 թուականներուն,
մինչեւ Նարդունիի մահը, իսկ
Պէյրութի «Բժիշկ»ը՝ 1955-1988
թուականներուն միջեւ:
Հակառակ որ ասոնք եղած են
բժշկական ուղղուածութիւն ունեցող մամուլի ամենաերկարակեաց
անունները, բայց անշուշտ, Պոլիսն
է, որ կը նկատուի հայ բժշկական
մամուլի կարեւորագոյն կեդրոնը, ուր
զանազան բժշկագիտական թերթեր

եւ ամսագրեր լոյս տեսած են եւ ձգած՝
հարուստ ժառանգութիւն:
Պոլսոյ, Տրապիզոնի եւ այլ քաղաքներու մէջ լոյս տեսած բժշկական
թերթերուն յառաջիկայ գրութիւններով կ՚անդրադառնանք:
Այսօր, թերթելով Պէյրութի «Բժիշկ»
ամսագիրը, 6-րդ թիւէն սկսեալ, բոլոր
թիւերուն մէջ կը տեսնենք հայ գրող,
երգիծագիր Նշան Պէշիկթաշլեանի
«Երգիծաբուժութիւն» խորագիրը
կրող շարքը, որ լոյս տեսած է նաեւ
իր մահէն ետք: Այս մէկը զարմանալի երեւոյթ մըն է հայ մամուլի
պատմութեան մէջ, երբ մարդուն
մահէն ետք թերթը տակաւին կը
պահէ անոր հեղինակային սիւնակը:
Նշան Պէշիկթաշլեան մահացած
է 1972 թուականին` Փարիզ,
սակայն յետագայ տարիներուն,
մինչեւ 1975 թուականը նոյնիսկ,
«Բժիշկ» ամսագրին մէջ տակաւին կը հանդիպինք անոր «Երգիծաբուժութիւն» շարքին: Վստահաբար,
ան յաւելեալ գրութիւններ ձգած է
խմբագրութեան: Թէ՛ գրական
ուրիշ սեռերու, թէ՛ հրապարակախօսութեան մէջ նշանակալի հետք
ձգած Նշան Պէշիկթաշլեան, փայլած
է մանաւանդ երգիծագրութեան մէջ
եւ իր այս շարքը՝ «Երգիծաբուժութիւն», ատոր վառ ապացոյցներէն է:
Այսօր ոչ միայն «Բժիշկ» ամսագրին,
այլեւ սփիւռքահայ ուրիշ թերթերու
մէջ ցրուած են անոր երգիծական
գրութիւնները: «Բժիշկ» ամսագրէն
առաջին անգամ կը թուայնացնենք
Նշան Պէշիկթաշլեանի «Երգիծաբուժութիւն» սիւնակէն քանի մը
գրութիւն։

ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ ՈՐՊԷՍ
ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ

Բժիշկին մէկը բերանացի եւ գրաւոր
քանիցս ըսած էր.
-Պէտք չէ կարդալ ճաշելու ատեն:
Ժամանակ կարդալու, ժամանակ
ճաշելու: Կարդալը մտային սնունդ
է, իսկ ուտելը՝ մարմնական սնունդ:
Այդ երկու տարբեր տեսակի սննդառումները միաժամանակ կատարելը
վնասակար է:
Անգամ մը, նոյն այդ բժիշկին
այցելութիւն մը տուած էի ոչ
բժշկական խնդրի մը համար:
Թէեւ ճաշի ժամ չէր, սակայն ինծի
ըսուեցաւ, թէ պարոն բժիշկը կը ճաշէ:
Լսելով ներկայութիւնս զիս կանչեց իր
քով մտերմաբար: Ճաշասեղանին
վրայ ծռած, թերթ մը լափելով կը
կարդար եւ միանգամայն կը ճաշէր:
Գլուխը առաւելապէս թերթին վրայ
էր, ու առանց հացին եւ ուտելիքին
նայելու, երկուքէն ալ պատառներ կը

թխմէր բերանը ու կը կարդար խոր
հետաքրքրութեամբ: Աղաղակեցի.
-Բժիշկ, Ձեզ կը ձերբակալեմ հակասութեան մէջ:
Պատասխանեց.
-Ատ ի՞նչ հակասութիւն է…
-Դուք կը թելադրէք չկարդալ ճաշելու
ատեն, իսկ դուք կը կարդաք եւ կը
ճաշէք:
-Նախ, ճաշելու ատեն չէ որ կը
կարդամ, այլ կարդալու ատեն է
որ կը ճաշեմ: Ատկէ զատ, կէսօրին
չճաշեցի՝ ախորժակ չունենալուս
համար: Այս պարագային, աւելի
լաւ է կարդալով ճաշել, քան բնաւ
չճաշել: Ատկէ զատ ալ, կարդալու
սովորութիւն չունիմ: Ճաշելու ատենս,
սակայն, կրնամ կարդալ: Ու աւելի
լաւ է ճաշել կարդալով, քան բնաւ
չկարդալ:
Բժիշկը ինծի նայեցաւ ինքնագոհ,
յաղթականօրէն:
Ըսի.
-Բժիշկ, շատ շիտակ ըսուած է, թէ
«լեզուն ոսկոր չունի»:
-Նախ, սխալ է կարծել, թէ լեզուն
ոսկոր չունի: Լեզուին ոսկորը թէեւ
անտեսանելի, սակայն սրածայր
է: Լեզուին ոսկորով կը շինուին
դանակներ, դաշոյններ եւ այլ զէնքեր:
Լեզուն տակաւին ոսկորէն աւելի
տոկուն ու տիրական բաներ ունի:
Եթէ նոյնիսկ պահ մը ընդունինք,
թէ «լեզուն ոսկոր չունի», սակայն,
ոսկորը ունի լեզու, ինչպէս ամէն բան
ունի լեզու:
Բժիշկներէն շատերուն գիրն ու
լեզուն լաբիւրինթոս են, եւ լաւագոյն է լաբիւրինթոսին մէջ շատ
չյառաջանալ:
Պէտք է նաեւ գիտնալ որ բժիշկներուն համար ամէն բան ունի լեզու, եւ
ամէն լեզու հիւանդ է, բացի… իրենց
լեզուէն:
***
Բժշկութիւնն ալ, քաղաքականութեան պէս, ունի գոյներ,
ուղղութիւններ, սահմաններ ու
հակամարտութիւններ: Հիւանդի
մը, զանազան դեղեր յանձնարարելէ յետոյ, եւրոպական բժշկութեան
հետեւող տոքթոր մը, ըսած է.
-Պէտք է զօրաւոր սնունդ առնէք:
Նոյն հիւանդին, տարբեր դեղեր
գրելով, ամերիկեան բժշկութեան
հետեւող տոքթոր մը, ըսած է.
-Չափաւոր սնունդ:
Միեւնոյն հիւանդին, բուսական
դեղեր տալէ յետոյ, հին եգիպտական
բժշկութեան հետեւող նոր տոքթոր
մը, յայտարարած է.
-Միայն ձէթ խմեցէք:
Դարձեալ ու միշտ նոյն հիւանդին
չինական ասեղներ ընելէ յետոյ,
չինական բժըշ-կութեան հետեւող
տոքթոր մը, պատգամած է.

-Լոկ բրինձ ուտելու է:
-Իսկ ճաբոնական բժշկութեան
հետեւող տոքթոր մըն ալ վճռած
է.-Բացարձակապէս ծոմ պահեցէք:
Հիւանդը, որ հիւանդութեան սկիզբը
քիչ թէ շատ մարդու մը նմանէր,
տրուած բոլոր խորհուրդներուն
որոշ շրջաններ հետեւելով՝ հիմա
կը նմանի մարդէ զատ ամէն բանի.Ափրիկեան կապիկի, Եգիպտական
կատուի,
միջազգային
գետնառիւծի, արեւելեան աւանակի
եւ աշխարհաքաղաքացի աղուէսի:
Պարզապէս զոհ մը բժշկական
քաղաքականութեան:
Կ՚ուզէ՞ք ուրիշ հակասութիւններ
ալ: Բժիշկներ կան, որոնք իրենց
գրութիւններով կը յանձնարարեն
ժպտիլ, ըսելով, որ մէկ ժպիտը մէկ
կողիկ ճաշակելու չափ օգտակար
է: (Կողիկ ուտողներուն ժպիտը կը
հասկնամ, սակայն ժպտողներուն
կողիկ ուտելը չեմ հասկնար): Ուրիշ
բժիշկներ ալ, իրենց գրութիւններով,
մանաւանդ խօսքը մասնաւորապէս
կիներուն ուղղելով՝ կը յանձնարարեն
չժպտիլ, մորթը չաւրելու՝ խորշոմներ
չունենալու համար։ Կիներուն
երեսը արդէն դժուար կը ժպտի, այդ
պատուէրին վրայ բացարձակապէս չի ժպտիր ու այրերն են, որ
կ՚ունենան կնճիռներ: Ասկէ առաջ,
բժիշկները, իրենց գրութիւններով,
կը յանձնարարէին ջղայնութենէ
տառապող երիտասարդներուն եւ
երիտասարդուհիներուն՝ մէկ բան.Ամուսնութիւն:
Վերջերս, հոգեբան բժիշկ մը
յայտարարեց, որ ընդհակառակը,
ամուսնութիւնը շատ աւելի կը
ջղայնացնէ արդէն ջղային երիտասարդներն ու երիտասարդուհիները:
Իսկ ես բժիշկ չըլլալով՝ կրնամ ապացուցանել, որ հին տեսակէտն ալ
սխալ է, նորն ալ: Ջղայնութիւն
ունեցող
երիտասարդներուն
համար ամուսնութիւնը աղէտ
է, իսկ ջղայնութիւն ունեցող երիտասարդուհիներուն համար ալ
ամուսնութիւնը հրաշալի, կատարեալ ու միակ դարմանն է: Եւ
ճշմարտութիւնն ալ ա՛ս է:
Բայց հակասութիւնները թուելը
վերջ չունի: Ըսենք միայն որ այդ
հակասութիւնները բանաստեղծական չեն, այլ բժշկական, որով կեանքի
հակասութիւններ ըլլալէ աւելի՝ մահու
հակասութիւններ են: Բժշկութիւնը
մահուան մասնագիտութիւնն է,
տեսակ մը մահագիտութիւն: Ամէն
մէկ բժիշկ՝ կենդանի ցանկ մըն է
մահագրական, առանց «տխրունի»ի:
Անոնք գիտեն տրտմութիւններէն
ծաղկեցնել ցնծութիւններ:
Շար. Էջ 05
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Երգիծաբուժութիւն
Սկիզբը Էջ 04

***
Եթէ մարդ կարենայ հետեւիլ
աշխարհի բոլոր թերթերու տուած լուրերուն, պիտի տեղեկանայ, որ օրական առնուազն կան տասն լուրեր՝
որոնք կը պատկանին բժշկական
յառաջդիմութեան: Ուրեմն ամէն օր,
բժշկութիւնը կը քալէ: Հակառակ
ամէն օր քալելուն, դժբախտաբար, չի
կրնար հասնիլ հիւանդութիւններուն,
որոնք կը յառաջդիմեն թռչելով եւ
մարդիկ թռցնելով:
***
Բժիշկներուն ետեւն ու առջեւը
լեցուն են սխալներով, որոնք, բարեբախտաբար, անտեսանելի են: Իրենց
ապագայ սխալները չեն երեւիր,
քանի որ դեռ երկունքի մէջ են:
Իրենց ներկայ սխալները դարձեալ
չեն երեւիր, քանի որ քօղարկուած
են խանձարուրներով: Իսկ իրենց
անցեալ սխալները նոյնպէս չեն
երեւիր, քանի որ խորունկ թողուած
են: Տեսանելի է միայն իրենց
հեղինակութիւնը, խորհուրդներու
ճառագայթներով:
***
Ճանչցայ հարս մը, որ սաստիկ
կ՚ատէր իր կեսուրը: Բայց երբ կեսուրը հիւանդացաւ, հարսը հակառակ
իր բուռն ատելութեան, սկսաւ
բժշկական բոլոր խորհուրդները
կէտ առ կէտ գործադրել վայրկեանը
վայրկեանին: Երբ իր հակասական
վերաբերումին պատճառը հարցուցի՝
պատասխանեց.
-Չկան աւելի մահացու բաներ,
որքան… բժշկական խորհուրդները:
1956, թիւ 9

ՀԱՆԳԻՍՏԻՆ ՏԵՍԱԿԸ ԿԱՅ

Երիտասարդ մը կը ներկայանայ
երիտասարդ բժշկի մը ու կը յայտնէ
իր անհանգստութիւնները:
Բժիշկը յետ քննութեան, կ՚ըսէ.
-Բարեկամս, դուք պէտք է քալէք,
նոյնիսկ արագ քալէք, մինչեւ անգամ
վազէք…
-Բայց, տոքթոր, ես մարզիկ եմ ու կը
մասնակցիմ վազքի մրցումներու:
-Օ՜…
Խնդիրը
փոխուեցաւ,
հասկցուեցաւ: Այդ պարագային,
պէտք է հանգչիք… Հանգիստը շատ
կարեւոր է ձեզի համար: Քանի մը
շաբաթ հանգիստ կը յանձնարարեմ:
-Բայց ամիս մըն է որ կը հանգչիմ
ակամայ:
-Չեղա՛ւ, չեղա՛ւ: Քանի մը շաբաթ
պէտք է հանգչիք կամաւորապէս:
Հանգիստը ունի իր տեսակները…
-Տոքթոր, ես ոտքերով վազող մարզիկ
մըն եմ, դուք ալ բերնով եւ մտքով
վազող մարզիկ մըն էք: Եւ անմրցելի

կ՚երեւիք:
-Շնորհակալ եմ ձեր գովեստին
համար: Ամէն մարդ թէ՛ վազելու, թէ՛
հանգչելու է: Գոնէ մարդուս մէկ մասը
վազելու է:
-Մանաւանդ երբ մարդ հեղուկ մասեր
ունի, ջրոտած մասեր…
1963, 12

ՀԻՒԱՆԴ ԲԺԻՇԿ ՄԸ

Բժիշկ բարեկամ մը տկար ըլլալով՝
մէկ ամսուան համար մեկնած էր
օդափոխութեան ընտանեօք (կինը
եւ երկու զաւակները):
Մեկնած էր տկար, վերադարձած
էր հիւանդ. սակայն, ոտքի վրայ
կը պահէր ինքզինքը, կարենալ
աշխատելու համար:
Գացի հիւանդտեսի:
Երբ իր որպիսութիւնը հարցուցի,
եղերականօրէն պատասխանեց.
-Կործանած եմ թէ՛ ֆիզիքապէս, թէ՛
նիւթապէս, թէ՛ բարոյապէս:
-Խեր ըլլայ, ի՞նչ պատահեցաւ…
-Դուք չէք հասկնար, դուք չէք ուզեր
հասկնալ ասանկ խնդիրները:
-Բայց ըսէք, թերեւս ըմբռնեմ, թերեւս
ալ բարեկամական խորհուրդ մը
կարենամ տալ:
-Ապարդիւն է: Խորհուրդով մորհուրդով լուծուելիք հարց չէ: Եղածը
եղած է, ու եղածը սոսկալի է ու
անդարմանելի:
Այդ միջոցին հիւանդ մը ներս
մտաւ, որով ընդհատուեցաւ մեր
խօսակցութիւնը:
Գացի տեսնել իր տիկինը, որ աւելի
մօտ բարեկամ մըն է մեզի. հարցուցի
իր ամուսինին ողբերգական վիճակին պատճառը:
Տիկինը պոռթկաց.
-Չեմ գիտեր միւսները, բայց մեր
տոքթորը չափազանց նիւթապաշտ է:
Տկար էր սրտէն: Գնաց մասնագէտի
մը, որ յանձնարարեց օդափոխութիւն
ու հանգիստ: Չորսս միասին գացինք
գաւառ: Եւ որովհետեւ սուղի նստաւ
այդ միամսեայ հանգիստը, այս իրողութիւնը աւելի ազդեց իր սրտին
վրայ: Տակաւին ուրիշ բան. գաւառ
մեկնելէ առաջ, ամուսինս իր գործը
յանձնեց երիտասարդ բժիշկի մը,
որ մէկ ամիս փոխանորդէ իրեն:
Վերադարձին տեղեկանալով որ
երիտասարդ բժիշկը իր տասնհինգ
հարուստ հիւանդները հիմնապէս
դարմանած է, մեր տոքթորը ըսաւ.«Չէի կարծեր որ այդ նորելուկ
շոշորթը՝ այդքան ապուշ ու
այդքան վարպետ է: Կործանեց զիս
նիւթապէս դարմանելով իմ հարուստ
յաճախորդներս»: Ու հիմակ, սրտին
վիճակը աւելի գէշ է…
-Բայց իր սիրտը անսիրտ է եղեր:

Կ՚երեւի իր հարուստ յաճախորդները
տանիլ բերելով՝ դրամ կը քաշէր…
-Ճիշդ այդպէս: Ու հիմակ կը
յայտարարէ, թէ փճացած է ֆիզիքապէս, նիւթապէս ու բարոյապէս:
-Ֆիզիքապէսն ու նիւթապէսը բաւական հասկնալի են, բայց սա բարոյապէսը ի՞նչ է…
-Ան է՝ որ իր յաճախորդներուն առջեւ
խայտառակուեցաւ: Իր հարուստ
յաճախորդները հիմա պիտի մտածեն ու ըսեն.- «Աս տոքթորը կամ
անկարող մըն է՝ որ մեզ չկրցաւ
բուժել, եւ կամ դիտմամբ չէր բուժեր,
մեզմէ դրամ քաշելու համար…»,
հիմա հասկցա՞ք…
-Հասկնալը հասկցայ, բայց մէկ բան
անհասկնալի կը մնայ տակաւին…
-Ո՞ր մէկը…
-Բժիշկ մը՝ ամէն մարդէ աւելի լաւ
գիտնալու է իր եւ ուրիշներուն
առողջութեան յարգը: Բժիշկ մը՝

ամէն մարդէ աւելի լաւ գիտնալու է
նիւթին ունայնութիւնը: Բժիշկ մը,
ամէն մարդէ աւելի լաւ գիտնալու է որ
շահը իրականը, առողջապահական
է ու հոգեկան:
-Բայց մեր տոքթորը չի հաւատար
հոգիի: Հոգի ըսուած բան մը չի
ճանչնար:
-Հիմա կը հասկնամ: Պատճառը ան է,
որ իր հոգին իր նիւթապաշտութեան
ճնշումին տակ տափակցած, փոքրացած ու դարձած է անճանաչելի:
Մեկնեցաւ ու մտածեցի իբրեւ բարոյական.- Հարուստ հիւանդները լաւ
կ՚ընեն, որ սպասեն իրենց բժիշկին
օդափոխութեան մեկնելուն, որպէսզի
երիտասարդ, անփորձ ու փոխանորդ
բժիշկի մը կողմէ կարենան դարմանուիլ հիմնապէս:
1959, թիւ 4
«Ժամանակ»/Պոլիս

Նշանաւոր Հայեր

Ամերիկահայ Գնդապետը, Որ Մասնակցած
Է Երկրորդ Աշխարհամարտին

Սերժանթ Մաղաքեանը, 1944-ի յուլիսին, ճափոնցի զինուորի եւ
վերջինիս ընտանիքին հետ
Երկրորդ
աշխարհամարտի
աւարտէն անցած է արդէն 75 տարի,
եւ այդ առիթով Հայաստանի մէջ ԱՄՆ
դեսպանատունն անդրադարձած
է աշխարհը ֆաշիզմէն փրկելու
պայքարին մասնակից ամերիկահայ հերոսներէն մէկուն՝ գնդապետ Վիքթոր Մաղաքեանին: Ան
ԱՄՆ ծովահետեւակային ջոկատին
մէջ իր ծառայութեան ընթացքին
ստացած է երկու տասնեակէ աւելի մետալներ ու պարգեւներ եւ
պատերազմի ընթացքին ամենաշատ պարգեւներու արժանացած
ամերիկացի զինուորականներէն է։

Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներուն Խաղաղովկիանոսեան ճակատին Մաղաքեան մասնակցած է եօթ
խոշոր ճակատամարտերու եւ երեք
անգամ վիրաւորուած:
Մաղաքեան մահացած է 17
օգոստոս 1977-ին 61 տարեկանին։
Անոր աճիւնն ամփոփուած է
Ֆրեզնոյի «Արարատ» հայկական
գերեզմանատան մէջ:
Մաղաքեանի կերպարը կ’արտացոլուէ
«Կանկ Հո» շարժանկարին մէջ: Ան
պատերազմի աւարտէն ետք կնոջ ՝
Վերա Մաղաքեանի հետ Լաս Վեկասի մէջ առեւտրային գործ ունեցած է:
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«Օրուայ Հրամայականն Է Դարձեալ Ստեղծել Միջազգային Իրաւունքի
Մասնագէտներով Յագեցած Կառոյց»
Հարցազրոյց Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարան-Հիմնարկի Տնօրէն՝ Յարութիւն Մարութեանի Հետ
Սկիզբը Էջ 03
Ահա այս ծիրում, ու յատկապէս 6-րդ կէտի առաջին մասով Հայոց
ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկը ձեռնարկում է գիտական
ուսումնասիրութիւններ, թանգարանի հիմնական ու ժամանակաւոր, նաեւ
առցանցային ցուցադրութիւնների միջոցով իրազեկում է լայն հանրութեանը
Հայոց ցեղասպանութեան, դրա նախապատրաստման, իրականացման ու
հետեւանքների մասին, ընդունում է պաշտօնական պատուիրակութիւններ,
բազմահազար այցելուներ, հրատարակում է պարբերականներ, տպագրում է
գրքեր, հաւաքում ու մշակում է նիւթեր եւ այլն։
Ծրագրեր շատ կան, դրանք դրուած են մեր կայքէջում, արտացոլուած են
բազմաթիւ հարցազրոյցներում։ Ձեր հարցի ու, մասնաւորապէս, վերոնշեալ
6-րդ կէտի երկրորդ մասի համատեքստում վերջերս ես բարձրաձայնեցի մէկ այլ
առաջարկ, մատնանշելով, որ օրուայ հրամայականն է դարձել, որ թանգարանհիմնարկին կից ստեղծուի մի կառոյց, որտեղ կ՛աշխատէին հայկական
պահանջների հետազօտման ոլորտ տեղափոխելու որակաւորում ունեցող
միջազգային իրաւունքի մասնագէտներ։ Կառոյց, որը ցանցային աշխատանքի
ձեւաչափ որդեգրելով կկարողանար գործի մէջ ներգրաւել աշխարհի տարբեր
ծագերում գործող հայ եւ օտարերկրացի մասնագէտների։ Հարցն, իհարկէ,
միայն ցանկութիւններով կամ առաջարկութիւններ հնչեցնելով չի որոշւում.
վստահ եմ, որ այս հարցում անհրաժեշտ է հայաստանեան եւ սփիւռքեան
ուժերի համախմբում։
- Դուք մշտապէս համագործակցում էք Սփիւռքի մեր հայրենակիցների հետ։
Այս փուլում թանգարան-հիմնարկի աշխատանքներում ի՞նչ մասնակցութիւն
ունեն Սփիւռքի հայկական գաղթօջախները։
- Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկը իր աշխատանքային
գործունէութեան տարբեր բնագաւառներում որոշակի կապեր է պահպանում
սփիւռքեան կառոյցների եւ առանձին անհատների հետ։ Վերջերս աշխատանքային հանդիպում եղաւ ՀՀ Սփիւռքի գործերի գլխաւոր յանձնակատար պրն
Զարեհ Սինանեանի եւ գրասենեակի ղեկավար տկն Սառա Անջարգոլեանի
հետ, յուսով ենք, որ նշուած կապը որոշակի ոլորտներում աստիճանաբար
կդառնա ավելի համակարգուած։
Սփիւռքի հետ համագործակցութիւնը պլանաւորւում է, տեղ է գտնում մի
քանի ուղղութիւններով։ Դրանցի մէկը կրթական ասպարէզն է։ Այսպէս, այս
տարի կը փորձենք համագործակցութեան պայմանագիր կնքել ԱՄՆ Genocide
Education Project-ի հետ. 2019 թ. մենք հանդիպումներ եւ քննարկումներ
ենք ունեցել նշուած ծրագրի ղեկավար տկն Ռոքսանա Մաքասջեանի հետ,
գուցէ թէ ժամանակ անց կարողանանք կազմակերպել համատեղ ամառային դպրոցներ/դասընթացներ ամերիկացի ուսուցիչների համար։ Մենք
առաջարկել ենք մեր մասնակցութիւնը սփիւռքահայ ուսուցիչների ամենամեայ
այցելութիւնների ժամանակ նախատեսուող դասընթացներին։ Տարիներ
շարունակ Գանատայում գործող Զորեան կենտրոնում վերապատրաստում էին
անցնում թանգարան-հիմնարկի աշխատակիցներ. փորձելու ենք շարունակել այդ
աւանդոյթը։ Բարեկամական կապեր կան Պէյրութի Հայկազեան համալսարանի
հայագիտական ուսումնասիրութիւնների կենտրոնի հետ, աշխատակիցներից
մի քանիսը մասնակցել են նրանց կազմակերպած գիտաժողովներին, փրոֆ.
Անդրանիկ Տագէսեանն էլ զեկուցել է թանգարանում կազմակերպուած
գիտաժողովին։
Անցեալ տարի մենք սկսեցինք մեթոտաբանական սեմինարների շարք. 19 զեկուցում-քննարկումներից վեցը անց են կացրել սփիւռքահայ պատմաբանները։
Ունեցել ենք հանդիպում-քննարկումներ եւ գրքերի շնորհանդէսներ, որոնցից
հինգին նոյնպէս ներգաւուած են եղել մեր սփիւռքահայ գործընկերները։
Պեռլինաբնակ ճարտարագէտ Եդուարդ Ֆըչըճըեանը Գերմանիայի արտաքին
գործերի նախարարութեան արխիւի նիւթերից ժամանակին պատճէնել էր 36
փաթեթ միքրոֆիլմ, որոնք վերաբերում են 1911-1921 թթ. եւ անմիջապէս
առնչւում են Հայկական հարցի եւ Հայոց ցեղասպանութեան պատմութեանը:
Աշխատանքը պրն Ֆըչըճըեանը կատարել է իր անձնական միջոցներով եւ
միքրոֆիլմերի բնօրինակները տրամադրել է ՀՑԹԻ-ին: Դա նշանակալի
համալրում է թանգարան-հիմնարկի ֆոնտերի համար: Պեռլինից միքրոֆիլմերը
տեղափոխելուն օժանդակեց Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Աշոտ

Սմբատեանը:
Թանգարան այցելող սփիւռքահայերը երբեմն կիսւում են իրենց
Հայոց ցեղասպանութեան զոհ
կամ վերապրող իրենց հարազատների լուսանկարներով ու
փաստաթղթերով։
2019 թ. «Հայոց փրկութեան
գործը Մերձաւոր Արեւելքում 1915-1923 թթ.» գիտաժողովի գլխաւոր
բարերարն էր Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը
(գործադիր տնօրէն՝ Զաւէն Խանճեան), այս տարուայ «Կիլիկիան ու
կիլիկիահայութիւնը Հայոց ցեղասպանութեան տարիներին» խորագրով
գիտաժողովի կազմակերպմանն օժանդակելու պատրաստակամութիւն է
յայտնել Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը։ Յունիսին գումարուելիք
«Երեխաները եւ ազգը. երեխաների բռնի տեղափոխումը եւ ցեղասպանութեան
կոնվենցիան. պատմութիւն եւ արդիականութիւն» խորագրով գիտաժողովին
օժանդակելու պատրաստակամութիւն էին յայտնել Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնադրամի հայկական համայնքների բաժանմունքը եւ ՀԲԸՄ-ն (ցաւօք,
երկու գիտաժողովներն էլ յետաձգուեցին համավարակի պատճառով)։ Անցեալ
տարի թանգարան-հիմնարկի գրադարանին արժէքաւոր նուիրատուութիւն՝
շարժական գրադարակներ, արեց սանկտպետերբուրգցի բարերար Հրաչեայ
Պօղոսեանը, չորս համակարգիչներ նուիրեց «Արեւմտահայոց ազգային
համագումար» միջազգային հասարակական կազմակերպութեան ղեկավար
Սուրէն Սէրայտարեանը եւ այլն։
Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի գոյութեան 25 տարիների
ընթացքում սփիւռքահայերը մեծ օժանդակութիւն են ցուցաբերել թանգարանհիմնարկին, այդ թւում նաեւ նիւթական: Հայաստանցի բարերարների նիւթական
օժանդակութեան հնարաւորութիւնները, ի թիւս տարաբնոյթ գործօնների,
ինչ-որ չափով սահմանափակւում են հայաստանեան օրէնսդրութեամբ: ԱՄՆում, օրինակ գործում է մեկենասութեան մասին օրէնք, ինչը սահմանում է, որ
բարերարները զգալի չափով ազատւում են հարկերից: Հայաստանում նման
օրէնք չկայ, ինչն էլ ունենում է համապատասխան հետեւանքներ։
- Շնորհակալ եմ հարցազրոյցի համար։

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Երէկ Գիշերուընէ Սկսեալ Չորս Օրուայ Համար Երկրի
Ամբողջական Փակում...

Սկիզբը Էջ 01

Յիշեցնենք, որ Պէյրութի փաստաբաններու սենտիքան յայտնած էր, որ վերջին
քանի մը օրերուն Զինուորական ատեան մուտք գործած 69 իրաւաբաններ
«Սեն Ժորժ» (յունական) հիւանդանոցին մէջ ենթարկուած են «Փի. Սի. Ար.»-ի
քննութեան` աւելցնելով, որ բոլորին կատարած քննութեան արդիւնքները
ժխտական են:
Միւս կողմէ, Զինուորական ատեանին մէջ «Քորոնա» ժահրով վարակուած
ոստիկաններուն թիւը հասած է 26-ի:
Պէտք է աւելցնել, որ 14 – 24 մայիսին պիտի իրականցուին արտերկրի
լիբանանցիներու Լիբանան փոխադրութիւնը: Կը նախատեսուի, որ այդ
ժամանակաշրջանին աւելի քան 11 հազար արտերկրի լիբանանցիներ
վերադառնան Պէյրութ:
Նշենք, որ այս շրջագիծին մէջ Լեռնալիբանանի նահանգապետ, դատաւոր
Մոհամատ Մաքքաուի վերադատ ատեանին յանձնած է Պէյրութ վերադարձած կարգ մը արտերկրի լիբանանցիներ, որոնք բնակարանային
մեկուսացման չեն ենթարկուած եւ հեռաձայնի սխալ թիւեր յանձնած
են առողջապահութեան նախարարութեան, որպէսզի փախուստ տան
մեկուսացման պարտաւորութենէն:
Ան նշած է, որ դատական իշխանութեան փոխանցուած պարագաները
Շար. Էջ 08
Պաապտայի նահանգէն են:
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ԳՈՅԺ
Ոչ Եւս է Երախտաւոր Ընկ. Յարութիւն Մկրտիչեան
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային
Վարչութիւնը սրտի դառն կսկիծով կը գուժէ հաւատաւոր, երէց
ընկեր՝

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆի,
մահը, որ պատահեցաւ Երեքշաբթի,Մայիս 12-ին, Նիւ Եորքի մէջ։
Այս տխուր առիթով Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի
Շրջանային Վարչութիւնը իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ
հանգուցեալ ընկերոջ հարազատներուն եւ ընտանեկան պարագաներուն,
ի մասնաւորի անոր եղբօրորդի՝ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ,
Արեւելեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան ատենապետ Ընկ. Նորայր
Մկրտիչեանին:
Յաւերժ լոյս ու խաղաղութիւն իր հոգիին:

Յարութիւն Մկրտիչեան
(1937 – 2020)
Հաւատաւոր ընկեր Յարութիւն Մկրտիչեան տասնամեակներ շարունակ ունեցած է կուսակցական,
միութենական եւ հասարակական բեղուն եւ նուիրեալ գործունէութիւն Լիբանանի եւ ԱՄՆ-ի մէջ։
Ան ծնած է Պէյրութ, 1937-ին, Պօղոս եւ Նազելի Մկրտիչեաններու ընտանիքէն ներս, ըլլալով
կրտսերագոյնը՝ ընտանիքի հինգ զաւակներուն մէջ:
Նախակրթական ուսումը Պէյրութի մէջ ստանալէ ետք, յաճախած եւ աւարտած է Կիպրոսի
Մելգոնեան կրթական հաստատութիւնը, 1956-ին: Մասնագիտութեամբ եղած է դեղագործի
օգնական:
Մկրտիչեան ՌԱԿի շարքերուն անդամագրուած է 1958-ին, Պէյրութի մէջ:
Ան միաժամանակ անդամակցած է Հ.Բ.Ը.Միութեան եւ իր գործօն մասնակցութիւնը բերած է
Հ.Ե.Ը.ի Անդրանիկ-Սեւան սկաուտական շարժումին եւ ֆութպոլի խումբին:
1968-ին ընտանեկան բոյն կազմած է Մարիամ Սարգիսեանի հետ եւ բախտաւորուած զոյգ
զաւակներով՝ Կարինէ եւ Կարէն:
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին պատճառով ընտանիոք 1983-ին փոխադրուած է
Ամերիկա եւ բնակութիւն հաստատած Նիւ Եորքի Քուինզ քաղաքը:
Ամերիկայի մէջ ան շարունակած է ծառայել Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, Նիւ Եորք,
Նիւ Ճըրզիի Արմենակ-Յովսէփեան ակումբէն ներս, զբաղեցնելով պատասխանատու պաշտօններ:
Ան նաեւ գործօն անդամ էր տեղւոյն Թէքէեան Մշակութային Միութեան:
Անոր դուստրը՝ Կարինէն, ԱՄՆի մէջ կ’ամուսնանայ Ռիչըրտ Ուորթիի հետ եւ իր ծնողներուն կը
պարգեւէ թոռնուհի մը՝ Ամանտա, այժմ՝ 16 տարեկան:
Ընկեր Մկրտիչեան թուականէս երկու տարի առաջ կորսնցուցած էր իր կողակիցը:
Գաղափարի հաւատաւոր զինուորագրեալ հանգուցեալ ընկերոջ յիշատակը միշտ վառ պիտի մնայ
զինք ճանչնալու եւ իր մտերմութիւնը վայելելու բախտաւորութիւնը ունեցողներուն յիշողութեան
մէջ։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Փափագ
Անուշ հոգի մը ըլլար,
Ես այն հոգւոյն սիրահար,
Ան իմ երկինքըս ըլլար:
Ես այդ հոգին պաշտէի
Ինչպէս երկինքը ծաւի,
Զայն հեռուէ՜ն պաշտէի:
Ան ցոլանա՜ր սրտիս մէջ
Իր լոյսերովը անշէջ,
Ես սուզուէի՜անոր մէջ:
Անուշ հոգի՜ մը միայն,
Ու գրկէի՜ ես անձայն
Զայն հոգիիս մէջ միայն...
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Միջազգային Èáõñ»ñ

ԱՄՆ Գլխաւոր Համաճարակաբանը Ծերակոյտին Մէջ
Խօսած է Նուպար Աֆէյեանի Ընկերութեան Ստեղծած
Պատուաստանիւթին Մասին
Սկիզբը Էջ 02
Պսակաձեւ ժահրին համավարակին նուիրուած
լսումները հեռավար կարգով Թենեսիի իր տունէն առցանց կը նախագահէր ինքնամեկուսացած հանրապետական ծերակուտական Լամար
Ալեքսանդրը:
Դոկտոր Ֆաուչին յիշեցուց, որ անհրաժեշտ է
համարժէք ախտորոշում`պսակաձեւ ժահրին
հետ կապուած հարցերը լուծելու համար: Այս
առնչութեամբ ան յիշեցուց, որ Առողջապահութեան ազգային հիմնարկը, որ կը ներառէ իր
ղեկավարած գերատեսչութիւնը, ընդլայնած է
ախտորոշման ծրագիրները:

Ըստ անոր, պսակաձեւ ժահրի պատուաստանիւթի
մշակման գործին մէջ մեծ աշխատանք կը տարուի
գիտնականներու կողմէն:
Շար. Էջ 08

ՏԻԱՆԱ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
(1974)
«Եռանկար»
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ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Գիտակցելով այն ծանր պայմանները, որ լիբանանահայ
վարժարանը կը դիմակալէ եւ զօրակցելով իրենց հոգեհարազատ
դպրոցին՝ Վահան Թէքէեան Վարժարանին ու մանաւանդ
անոր ուսուցչական անձնուէր կազմին, Գահիրէի Կոկանեան
Մշակութային Ակումբի ատենապետ՝ Ընկ. Գէորգ եւ Տիկ, Թալին
Երզնկացեաններ երկու հարիւր յիսուն ($250) ամ. տոլար կը նուիրեն
վարժարանիս:
Վահան Թէքէեան Վարժարանի Տնօրէնութիւն
եւ Հոգաբարձութեան Կազմ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Շնորհակալութեամբ կը յայտնենք, որ թերթիս բարեկամներ՝ Գահիրէի
Կոկանեան Մշակութային Ակումբի ատենապետ՝ Ընկ. Գէորգ եւ Տիկ.
Թալին Երզնկացեաններ ընդառաջելով Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին.
Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը մեր կոչին, թերթիս կը նուիրեն՝ երկու հարիւր
յիսուն ($250) ամ. տոլար:

Միջազգային Èáõñ»ñ

ԱՄՆ Գլխաւոր Համաճարակաբանը
Ծերակոյտին Մէջ Խօսած է Նուպար
Աֆէյեանի Ընկերութեան Ստեղծած
Պատուաստանիւթին Մասին
Շար. էջ 07-էն
Այս ուղղութեամբ հետազօտութիւնները արագ ընթացքով առաջ
կ’երթան:
Անդրադառնալով երեխաներուն
դպրոցներ վերադարձնելու հարցին`
Ֆաուչին շեշտեց պսակաձեւ ժահրի
քննութեան մատչելիութեան ապահովման անհրաժեշտութիւնը: Երկրի
գլխաւոր
համաճարակաբանը
յայտնած է, որ ժամանակէն շուտ
վերաբացումը կրնայ յանգեցնել
հիւանդութեան կրկնութեան: Ան
ընդգծեց, որ մինչեւ դպրոցներու

վերսկսումը պատուաստանիւթը
դժուար թէ պատրաստ ըլլայ:
Յիշեցնենք, որ Սպիտակ տունը կը
շարունակէ պնդել, որ նահանգները
վերաբացուին երկու շաբթուան
ընթացքին դէպքերու թիւի կայուն
անկումի եւ շատ քննութիւններ
կատարելու պարագային: Այնուամենայնիւ, այս ուղեցոյցները
խորհրդատուական բնոյթի են, եւ
շատ նահանգներ, որոնք անցեալ
շաբաթ սկսան մեղմացնել սահմանափակումները, չեն հետեւիր այդ
չափանիշներուն:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Երէկ Գիշերուընէ Սկսեալ Չորս Օրուայ Համար Երկրի
Ամբողջական Փակում...

Շար. էջ 06-էն

Մաքքաուի հաստատած է, որ նախորդ երկու օրերուն Լեռնալիբանանի
մէջ ընդհանուր զօրաշարժին նկատմամբ ցուցաբերուած յանձնառութեան
համեմատութիւնը վերածուած է 50 առ հարիւրի, մինչդեռ ընդհանուր
զօրաշարժի սկիզբը այդ զօրաշարժին նկատմամբ յանձնառութիւնը 90 առ
հարիւր էր:
«Քորոնա» ժահրի տարածումը կանխարգիլելու շրջագիծին մէջ, կրթութեան,
բարձրագոյն ուսման եւ մշակոյթի խորհրդարանական մնայուն յանձնախումբը
գումարած իր վերջին նիստին ընթացքին պահանջած է յայտարարել 20192020 ուսման տարեշրջանին աւարտը, մինչեւ որ կարելի ըլլայ ապահով
պայմաններու մէջ կրթական աշխատանքը շարունակել:
¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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