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Անխիղճ 
կանխամիջոցներու 

մասին

«Պէտք է ապ  րիս որ տես  նես» կ՚ըսէ 
ասա  ցուած  քը։ Ապ  րե   ցանք ու 

տե  սանք քո  րոնա ժահ  րի վա  րակը։ Մեր 
սե  րունդը հա  զիւ պատ  մութեան էջե  րէն 
գի  տեր հա  մաճա  րակ  նե   րը։ Կար  դա   ցած 
ենք միջ  նա   դարեան շրջա  նին՝ յատ  կա  -
պէս ԺԷ դա  րուն Վե  նետի  կի, Լոն  տո  -
նի նման եւ  րո   պական քա  ղաք  նե   րուն 
մատ  նո   ւած զան  գո   ւածա  յին մա  հերու 
մա  սին։ Քա  ղաք  ներ՝ որոնք չու  նէին 
ընդգետ  նեայ հա  մակարգ, կո  յու  ղին 
կը հո  սէր ճամ  բու եզ  րէն։

Պոլ  սոյ մէջ ալ ապ  րած ենք նման 
փոր  ձանքը։ 1970 թիւն էր, երբ քա  ղաքի 
արո  ւար  ձաննե  րէն Սաղ  մալճը  լարի մէջ 
պատ  մա   կան ջրա  տար ցան  ցին կա  պեցին 
կո  յու  ղին եւ յայտնո  ւեցաւ քո  լերա  յի 
հա  մաճա  րակ։ Օրո  ւայ իշ  խա   նու  թիւնը 
բո  վան  դակ երկրին հա  մաշ  խարհա  յին 
քա  րան  դի   նայի առ  նո   ւիլը կան  խե   լու 
հա  մար հնա  րեց «vibrio cholerae eltor» 
եզ  րը եւ պա  տահա  ծը կնքեց «փա  րակո -
լերա» նո  րաս  տեղծ անու  նով։ Պաշ  տօ  -
նական տո  ւեալ  նե   րով գրան  ցո   ւած եղաւ 
վա  րակ  ման 1163 եւ մա  հուան 50 դէպք։ 
Այդ աղէ  տը կան  խա   միջոց  նե   րու շնոր  հիւ 
բա  րեբախ  տա   բար սահ  մա   նուած մնաց 
միայն յայտնո  ւած թա  ղով։ Բա  ւակա -
նին շուտ յաղ  թա   հարո  ւած փոր  ձանքին 
յի  շողու  թիւնն ալ սրբե  լու հա  մար թա -
ղին անունն ալ փո  խեցին «Պայ  րամփա -
շա» ըլ  լա   լով։

Իսկ այս ան  գամ մեզ սպառ  նա   ցողը 
Հա  մաշ  խարհա  յին Առող  ջա   պահու  թեան 
Կազ  մա   կեր  պութեան (WHO) կող  մէ 
«Փան  տե   մի» դա  սուած, այ  սինքն հինգ 
ցա  մաքա  մասե  րու տա  րածո  ւած վա  րակ 
մըն է։ Եւ այ  սօր երկրի ժո  ղովուրդի 
տգի  տու  թեան մա  կար  դա   կը շատ աւե -
լի բարձր է քան 50 տա  րի առաջ։ Քո -
րոնա ժահ  րէն աւե  լի վտան  գա   ւոր է այդ 
տգի  տու  թիւնը։ Հա  սարա  կու  թեան մէջ 
ալ աւե  լի տա  րածո  ւած է «Մեզ բան մը 
չըլ  լար» յի  մար ինքնավստա  հու  թիւնը։ 
Անոր վրայ կը բար  դո   ւի «Աստծոյ տան 
մէջ ժահր չըլ  լար» հա  ւատ  քը։ Եւ վեր -
ջա   պէս, «Եթէ պի  տի մեռ  նիմ, լաւ է որ 
մզկի  թի մէջ մեռ  նիմ» հա  մոզու  մը։

Միւս կող  մէ հա  մաճա  րակը իր ազ  դե  -
ցու  թիւնը ու  նե   ցաւ տնտե  սական գետ  նի 
վրայ։ Ժո  ղովուրդը քիչ մըն ալ լու  րե  -
րու տա  րափէն ազ  դո   ւելով խու  ճա   պահար 
դար  ձած է։ Հի  մա մաս  նա   գէտ  ներ խոր -
հուրդ կու տան ժահ  րէն խու  սա   փելու 
կող  քին խնա  յել նաեւ հո  գեկան հա -
ւասա  րակշռու  թիւնը։ Այդ առու  մով ալ 
կը յանձնա  րարեն աւե  լի նո  ւազ հե  տեւիլ 
լու  րե   րուն եւ զբա  ղիլ այլ նիւ  թե   րով։ 
«Այլ նիւ  թեր» ընդհան  րա   ցու  մը բա -
ւական ծա  ւալուն է։ Ոմանք կը խօ  սին 
տան մէջ հե  ռուստա  ցոյ  ցէն ֆիլմ դի -
տելու, ու  րիշներ գիրք կար  դա   լու մա -
սին։ Ան  դին կայ աւե  լի ար  դիւնա  ւէտ 
խրատ  ներ փո  խան  ցողներ ալ։ Ուկրա  նիոյ 
նա  խագահ Զե  լենսկի իր ժո  ղովուրդին 
յոր  դո   րեց փո  խանակ պա  րապ նստե  լու, 
երկրի բնակ  չութիւ  նը աճեց  նել։

Տան մէջ մե  կու  սա   նալու եր  րորդ օրն 
է, ու ար  թէն զգա  ցած եմ «տնա  յին կա -
լանք» կո  չուած պատ  ժա   միջո  ցին ծան -
րութիւ  նը։

«Ակօս»ի խմբագ  րա   տու  նը բակ է։ 
Մեր անձնա  կազ  մը տու  նէն կը պատ -
րաստէ թեր  թի գրու  թիւննե  րը։ Բայց 
շաբ  թո   ւան եռու  զե   ռը նիւթ առ  նող հե -
ղինա  կային հա  ղոր  դումը նկա  րահա  նելու 
հա  մար պար  տա   դիր պի  տի եր  թամ «Ար  թը 
ԹՎ»ի հե  ռուստա  կայա  նը։ Թէեւ հոն ալ 
առա  ջար  կե   ցին հա  ղոր  դումը սկայ  փով 
ընե  լու մա  սին, բայց մեր  ժե   ցի։ Նման 
առա  ջարկ եկաւ «Ակօ  սի ժա  մը» հա -
ղոր  դումնե  րը ձայ  նագրած «Աչըք Ռա -
տիօ»ի վար  չութե  նէն։ Անոնք ալ խոր -
հուրդ կու տան տան մէջ ձայ  նագրել 
եւ ու  ղարկել։ Այդ ալ անըն  դունե  լի է։ 
Բայց ակա  մայ յօ  ժարե  ցայ ինքնա  շար -
ժի դրու  թե   նէն օգ  տո   ւելու առա  ջար  կին։ 
«Գո  նէ հան  րա   յին փո  խադ  րա   միջոց  նե  -
րէն հե  ռու մնա  ցէք» խոր  հուրդին դէմ 
առար  կե   լու տրա  մաբա  նական պա  տաս -
խան մը չեմ գտած։

Ցա  ւալին այն է թէ կը զգամ այս 
խնա  յելու փոր  ձե   րուն ետին թաք  նո   ւած 
բուն գոր  ծօ   նը։ Տա  րիքի բե  րու  մով յա -
տուկ ու  շադրու  թեան կ՚ար  ժա   նանամ։ 
Չէ որ քո  րոնա ժահ  րի բուն թի  րախ -
նե   րու՝ այ  սինքն տա  րեց  նե   րու ցան  կին 
մէջ կը հա  մարո  ւիմ, ահա այդ է աւե  լի 
ան  տա   նելի թո  ւացո  ղը։

Անխղճու  թիւն պար  զա   պէս, չեն 
հարցներ թէ քա  նի տա  րեկան կը զգաս, 
այլ իրենք կը վճռեն տա  րիքդ, չա  փանիշ 
ու  նե   նալով ծննդեան թիւը։  

Քորոնա ժահրի համաճարակը պատճառ դարձաւ, որ բազմաթիւ ընկերութիւններ, յատկապէս 
գրասենեակային բնոյթ ունեցողները իրենց աշխատանքը փոխադրեն տուներէ ներս, կարելի 

եղած նուազագոյնի հասցնելու համար հասարակութեան հետ շփուելու պայմանները։ Արդարեւ 
«Ակօս» այս շաբաթ ընդհանրապէս պատրաստուեցաւ խմբագրատունէն դուրս, տուներու մէջ։

Նոյն երեւոյթը ի զօրու է հայ մամուլի համար, քանի որ ԱՄՆ-ի կարեւորագոյն թերթերէն 
«Ասպարէզ» կրճատեց իր հրատարակութեան պարբերականութիւնը՝ լոյս տեսնելով շաբաթը 
միայն երկու թիւ։ Նման կանխամիջոցի կը դիմէ նաեւ Պոլսոյ «Մարմարա» թերթը դադրեցնելով 
իր տպագիր հրատարակութիւնը։ Թերթը 18 Մարտի թիւով ընթերցողներուն կը հաղորդէ, թէ 
միջոցի մը համար ան պիտի հրատարակուի միայն համացանցի վրայ։

Միւս կողմէ որոշ հեռուստակայաններ ալ սկսած են յատկապէս հեղինակային բնոյթով 
հաղորդումները փոխանցել տնային պայմաններու, օգտուելով «Սքայփ»ի դրութենէն։

Անշուշտ հոս ալ կայ ինքն իր հերթին ծիծաղաշարժ երեւոյթներ, քանի ամէն օր որոշ 
պաշտօնականութեան մը մէջ հեռուստադիտողին ներկայացող դէմքեր, հիմա նոյն էգրանին կը 
ներկայանան բոլորովին հանգիստ տնային տարազներով։   

Մամուլը իր բաժինը կը ստանայ ճգնաժամէն

Պիտի սովորենք այս 
նոր ժահրը յաղթահարելու 

եղանակները

Նորակազմ Կեդրոնական 
Սեղանի Անդրանիկ Հաւաքոյթը

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ 

pakrates@yahoo.com

Քորոնա ժահրի կոր  ծա   նիչ ծա  ւալու  մը կը 

շա  րու  նա   կուի հինգ ցա  մաքա  մասե  րու 

վրայ։ Հետզհե  տէ թափ կը ստա  նայ պա -

տուաս  տումի հա  մար աշ  խա   տու  թիւննե  րը։ 

Նոյ  նիսկ յա  ռաջի  կայ շա  բաթ  նե   րուն բժշկա -

գիտա  կան ճշգրտու  թեամբ հաս  տա   տուի 

պա  տուաս  տի որե  ւէ բա  ղադ  րութիւն, անոր 

ըն  դարձակ գոր  ծադրու  թեան  հա  մար կը 

նա  խատե  սուի մօտ 18 ամիս  նե   րու հե  ռան -

կար մը։ Վա  րակը հա  մարեա հսկո  ղու  թեան 

տակ առ  նո   ւած է իր ծա  գած վայ  րի՝ Չի -

նաս  տա   նի Վու  հան քա  ղաքի շրջա  կայ  քը։ 

Հոն զգա  լիօրէն նո  ւազած են նոր վա  րակի 

դէպ  քե   րը։ Այս պա  հուն աղէ  տը աւե  լի ծանր 

կը սպառ  նայ հին աշ  խարհի Իտա  լիա եւ 

Իս  պա   նիա եր  կիրնե  րը։ Ինչպէս նշած են 

բժիշկնե  րը վա  րակը կ՚աճի երկրա  չափա -

կան բազ  մա   պատ  կութեամբ։ Այս առու  մով 

Իրա  նէ ետք ու  շադրու  թեան ար  ժա   նի եր -

կիր մըն է Թուրքիան։

Թուրքիոյ մէջ Առող  ջա   պահու  թեան 

Նա  խարար Ֆահ  րետտին Քո  ճա առա -

ջին ան  գամ 11 Մար  տին յայ  տա   րարեց 

քո  րոնա  յով վա  րակո  ւած առա  ջին ան  ձի 

մա  սին։ 17 Մար  տի կէս  գի   շերո  ւայ դրու -

թեամբ Թուրքիոյ մէջ վա  րակո  ւած  նե   րու 

թի  ւը հա  սած էր 98-ի եւ այդ նոյն օր ար -

ձա   նագ  րո   ւած էր մա  հուան առա  ջին դէպ -

քը։ Մա  հացո  ղը 89 տա  րեկան այր մըն 

էր եւ վա  րակը ստա  ցած էր Չի  նաս  տա  -

նի հետ շփում ու  նե   ցող իր աշ  խա   տողէն։

Քո  րոնա ժահ  րը Թուրքիոյ հա  սարա  կու -

թեան մօտ ալ գո  յացու  ցած է նախ մտա -

հոգու  թեան եւ հետզհե  տէ խու  ճա   պի մթնո -

լորտ։ Բո  լորին կող  մէ նկա  տելի է երկրի 

մեծ քա  ղաք  նե   րուն եւ անոնց մար  դա   շատ 

հրա  պարակ  նե   րուն մատ  նուած դա  տար -

կութիւ  նը։ Իս  թանպու  լի Քա  ղաքա  պետա -

րանը հա  ղոր  դեց, որ մեթ  րո   փոլի  դենի եւ 

հան  րա   շար  ժի դրու  թեամբ ճամ  բորդող  նե  -

րու թի  ւը նո  ւազած է 48 տո  կոսով։ Բազ -

մա   թիւ գոր  ծա   տեղի  ներ իրենց անձնա -

կազ  մին յոր  դո   րած են միայն տնա  կան 

աշ  խա   տու  թիւն։

Թաք  սի   մի հրա  պարա  կի վրայ համ -

պուրկեր եւ նման պատ  րաստի սնունդ 

վա  ճարող կղպակ  նե   րէ մէ  կուն սե  փակա -

նատէ  րը կը յայտնէ թէ 15 հո  գիէ բաղ  կա  -

ցող անձնա  կազ  մէն չոր  սը ար  դէն ղրկած 

են տա  րեկան ար  ձա   կուրդի։ «Եր  կու կամ 

երեք ամիս հա  զիւ կրնանք դի  մադ  րել այս 

կա  ցու  թեան։ Ապա ստի  պուած պի  տի ըլ -

լանք աշ  խա   տող  նե   րու թի  ւը նո  ւազեց  նե  -

լու» կ՚ըսէր խա  նութպա  նը։ Յայտնի է, որ 

հա  մաճա  ռակի տե  ղի տո  ւած ճգնա  ժամը 

տա  կաւին լուրջ հե  տեւանքներ պի  տի ու -

նե   նայ երկրի ար  դէն իսկ ան  կա   յուն տնտե -

սու  թեան վրայ։

Միւս կող  մէ աւե  լի մեծ մտա  հոգու -

թեան պատ  ճառ մըն է ժո  ղովուրդի կա -

րեւոր մէկ հա  տուա  ծի տգի  տու  թիւնը, այս 

զար  գա   ցումնե  րու հան  դէպ։ Շուրջ 30 հա -

զար ուխ  տա   ւոր  ներ այ  ցե   լած էին իս -

լամնե  րու սրբա  վայր Մեք  քէ քա  ղաքը եւ 

Թուրքիոյ մէջ վա  րակի յայտնա  բերու  մէն 

ան  մի   ջապէս ետք սկսած էր անոնց վե -

րադար  ձը։ Ժա  մանող առա  ջին խումբե -

րը առանց որե  ւէ մի  ջամ  տութեան են -

թարկուելու դիւ  րաւ մտան եր  կիր։ Այդ 

մի  ջոցին յա  ռաջա  ցող քննա  դատու  թիւննե -

րէն ետք կա  ռավա  րու  թիւնը որո  շեց կան -

խա   միջոց  նե   րու դի  մել եւ յա  ջորդ խմբակ -

նե   րը ուղղո  ւեցան դէ  պի քա  րան  դի   նայի 

մե  կու  սացման վայ  րեր։ Սա  կայն իշ  խա  -

նու  թիւննե  րու այս որո  շու  մը մեծ դժգո  հու -

թիւն յա  ռաջա  ցուց ուխտա  ւոր  նե   րու մօտ։ 

անոնք փոր  ձե   ցին փա  խուստ տալ իրենց 

տե  ղադ  րո   ւած հան  րա   կացա  րան  նե   րէն։ Ոս -

տի   կան  նե   րը դժո  ւարաւ կրցան ար  գելք ըլ -

լալ այդ փա  խուստի փոր  ձե   րուն։

Մինչ այդ որոշ ու  շա   ցու  մով ալ ըլ  լայ 

կա  ռավա  րու  թիւնը որո  շեց ուրբա  թօրեայ 

պաշ  տա   մունքնե  րէն հե  ռու պա  հել հա -

ւատա  ցեալ  նե   րը խոր  հուրդ տա  լով թէ կա -

րելի է տան մէջ եւս աղօթք կա  տարել։

Սա  կայն այս ալ հան  դի   պեցաւ բուռն 

հա  կազ  դե   ցու  թեան, քա  նի որ անոնք կը 

պնդէին թէ ապա  հով են մզկի  թի մէջ եւ 

Աս  տուծոյ տան մէջ ժահ  րը չի կրնար 

վնա  սել իրենց։

Կան  խա   միջոց  նե   րու վեր  ջի   նը յայ  տա  -

րարո  ւեցաւ 18 Մար  տի յետ  մի   ջօրէին Հան -

րա   պետու  թեան Նա  խագահ Էր  տո   ղանի 

կող  մէ։ Ան յայտնեց թէ սոյն կէս  գի   շերո  ւայ 

դրու  թեամբ փա  կուած են երկրի դէ  պի Եւ -

րո   պա բա  ցուող սահ  մա   նադռնե  րը։ Այսպէս 

Թուրքիա կը մե  կու  սա   նայ Եւ  րո   պայի դէմ 

իր ցա  մաքա  յին սահ  մաննե  րով։

Ըստ երե  ւոյ  թի քո  րոնա ժահ  րը յա -

ռաջի  կայ քա  նի մը ամիս  նե   րուն պի  տի 

շա  րու  նա   կէ Թուրքիոյ ըն  կե   րաքա  ղաքա -

կան օրա  կար  գի գլխա  ւոր նիւ  թը մնալ, 

քա  նի որ ինչպէս աշ  խարհի զա  նազան 

եր  կիրներ, Թուրքիա եւս ան  պատրաս  տից 

գտնո  ւեցաւ այս աղետի դիմաց։

Ամեն. Տ. Սահակ Բ Պատ  րիարք Սրբա -

զան Հօր նա  խագա  հու  թեամբ, Պատկ. 

Կրօ  նական Ժո  ղովոյ ան  դամնե  րու եւ հա -

մայնքա  յին ու թա  ղային մար  միննե  րու 

ատե  նապե  տերու մաս  նակցու  թեամբ 18 

Փետ  րո   ւար 2020-ին կա  յացած խորհրդակ -

ցա   կան հան  դի   պու  մին կազ  մո   ւած Կեդ  րո  -

նական Սե  ղանը Ամեն. Ս. Պատ  րիարք 

Հօր հրա  ւէրով 12 Մարտ 2020, Հինգշաբ -

թի, ժա  մը 17.00-ին ու  նե   ցաւ իր անդրա -

նիկ հան  դի   պու  մը, նա  խագա  հու  թեամբ 

Նո  րին Ամե  նապա  տուու  թեան։

Նո  րին Ամե  նապա  տուու  թեան ար  տա  -

սանած Տէ  րու  նա   կան Աղօթ  քով սկսած հան -

դի   պու  մին, նախ քան օրա  կար  գը առա -

ջար  կով խորհրդակ  ցութիւն տե  ղի ու  նե   ցաւ 

առող  ջա   պահա  կան այժմէական հար  ցին՝ 

Քո  րոնա վի  րու  սի հետ առըն  չո   ւած լու -

րե   րու շուրջ։ Յայտնի դար  ձաւ թէ այս 

ծա  նօթ առող  ջա   պահա  կան հար  ցի կա -

պակ  ցութեամբ պաշ  տօ   նական մար  միններ 

ար  դէն իսկ պէտք եղած մի  ջոցա  ռումներ 

ձեռք առած են եւ որո  շուե  ցաւ պե  տական 

պաշ  տօ   նական զե  կոյցնե  րու եւ կամ հրա -

հանգնե  րու ուղղու  թեամբ ըն  թա   նալ ու 

այս ուղղու  թեամբ մեր վար  ժա   րան  նե   րէն 

ու աղօ  թատե  ղինե  րէն ներս հար  կա   ւոր 

մի  ջոցա  ռումնե  րու դի  մել։

Այս կա  րեւոր հար  ցին մա  սին կա -

տարուած խորհրդակ  ցութե  նէն յե  տոյ 

միաձայ  նութեամբ որո  շուե  ցաւ նո  րակազմ 

սե  ղանը անո  ւանել «Հայ Հիմ  նարկնե -

րու Միու  թեան Վար  չա   կան Խոր  հուրդ»։ 

Այս անու  նը որ  դեգրո  ւեցաւ նկա  տի ու -

նե   նալով մեր հա  մայնքա  յին ու թա  ղային 

հիմ  նարկնե  րու մէկ  տե   ղու  մը որո  շուած էր 

կո  չել «Հայ Հիմ  նարկնե  րու Միու  թիւն», 

որ վե  րանո  ւանումն էր «Հիմ  նարկնե  րու 

Մի  ջեւ Եր  կը խօ  սու  թեան Հար  թակ», այ -

սինքն «Վա  տիփ» անո  ւան։

Ձեռ  նարկո  ւեցաւ դի  ւանի կազ  մութեան, 

որուն կ՚ան  դա   մակ  ցին Պետ  րոս Շի  րինօղ -

լու՝ Ատե  նապետ, Տիգ  րան Կիւլմէզ  կիլ 

եւ Իս  քէնտէր Շա  հին  կէօզ՝ Փոխ Ատե -

նապե  տներ, Յա  րու  թիւն Շան  լը՝ Ատե -

նադ  պիր, Սար  վէն Սէրթշիմ  շէք, Գրի  գոր 

Աւագ Քա  հանայ Տա  մատեան։ Խոս  րով 

Քէօլէ  դաւի  թօղ  լու ստանձնեց աշ  խա   տան -

քա   յին խումբի հա  մակարգչի պաշ  տօ   նը։

Յետ խորհրդակ  ցութեան որո  շուե  ցաւ 

կա  նոնագ  րութեանց մշակ  ման աշ  խա  -

տանքնե  րը տա  նիլ ներխմբա  յին խորհրդակ -

ցութեամբ եւ նկա  տի ու  նե   նալով ի ձե -

ռին գտնո  ւած կա  նոն  նե   րը, ի պա  հան  ջել 

հար  կին դի  մելով իրա  ւաբան  նե   րու։ Բնա -

կանա  բար տա  րուած աշ  խա   տանքնե  րէն 

յե  տոյ պատ  րաստե  լի կա  նոնագ  րի շուրջ 

տե  սակ  ցութիւններ պի  տի ըլ  լան պաշ  տօ  -

նական պատ  կան իշ  խա   նու  թեանց հետ։

Նկա  տելով որ հա  մայնքա  յին կեան -

քէն ներս հա  մայնքա  յին եւ թա  ղային 

հիմ  նարկնե  րու մի  ջեւ տնտե  սական զօ -

րակ  ցութիւն մը ապա  հովե  լու լուրջ պա -

հանջքը կար Ամեն. Ս. Պատ  րիարք Հօր 

առա  ջար  կով եւ միաձայ  նութեամբ կազ -

մո   ւեցաւ Տնտե  սական Զօ  րակ  ցութեան 

Յանձնա  խումբը, որուն կ՚ան  դա   մակ  ցին 

Պետ  րոս Շի  րինօղ  լու, Տիգ  րան Կիւլմէզ  կիլ, 

Իս  քէնտէր Շա  հին  կէօզ, Թո  րոս Ալ  ճան, 

Սի  մոն Չէ  քէմ, Սար  վէն Սէրթշիմ  շէք, Վա -

րու  ժ ան Մա  ղաքեան, Յա  րու  թիւն Շան -

լը, Սէվ Հիմ  նարկէն՝ Արետ Եր  կա   նեան 

եւ Հայկ Աս  լա   նեան։ Յանձնա  խումբը կը 

գլխա  ւորէ Նո  րին Ամե  նապա  տուու  թիւնը։

Ամեն. Ս. Պատ  րիարք Հայ  րը շնոր  հա  -

կալու  թիւն յայտնեց  ներ  կա   ներու մաս -

նակցու  թեան հա  մար եւ ար  ձակման աղօթ -

քով վեր  ջա   ցաւ հան  դի   պու  մը։

Պատրիարքէ զուրկ տասնամեայ շրջանի ընթացքին կուտակուած, անլուծելի մնացած բոլոր խնդիրները այժմ կը փորձուի լուծել նոյն 
դերակատարներով։ Դերակատարներ՝ որոնք գլխաւոր պատասխանատուն պէտք է համարուէին առկայ ճգնաժամին։ Անոնք իբրեւ թէ 

ընտրուած վարչայիններ, երկար տարիներ իրենց անհատական ու անձնական կիրքերով անելի մատնեցին այս համայնքի խնդիրները, հիմա կը 
ներկայանան որպէս հարց լուծող անուններ։ Ստորեւ կը ներկայացնենք նախորդ հինգշաբթի Պատրիարքարանի մէջ կայացած ժողովի մասին 

ուղարկուած յայտարարութիւնը։



ԻՇԽԱՆ ԷՐՏԻՆՉ

ishanerdinc@gmail.com         

 Ինչպէս զանազան երկիր  ներ, Թուրքիոյ 

մէջ ալ օրէ օր կ՚աւել  նայ քո  րոնա ժահ -

րէն վա  րակո  ւած  նե   րու թի  ւը։ Մար  դիկ 

ինչպէ՞ս պէտք է յաղ  թա   հարեն գո -

յացած վախն ու սար  սա   փը։

Կար  ծե   ցեալ չէ, այլ իրա  կան սպառ -

նա   լիք մը կայ մեր դի  մաց։ Բնա  կանա -

բար մար  դիկ վա  խի մէջ են։ Սար  սա   փի 

զգա  ցու  մը կ՚ազ  դէ ու  ղե   ղի աշ  խա   տան  քին։ 

Մար  մի   նը կը սկսի հա  կասթրէ  սային հոր -

մոններ ար  տադրել։ Այդ հոր  մոններն ալ 

կ՚ազ  դեն մեր մարմնի դի  մադ  րութեան։ 

Այդ պատ  ճա   ռաւ շատ կա  րեւոր է պահ -

պա   նել հո  գեկան խա  ղաղու  թիւնը։ Միայն 

լուրջ եւ վստա  հելի լրա  տուու  թիւննե -

րուն պէտք է հե  տեւիլ։ Եթէ հա  մացան -

ցի վրայ շրջող բո  լոր լրա  տուու  թիւննե -

րը լուրջի առ  նենք, սար  սա   փը կ՚աճի։ 

Առող  ջա   պահա  կան Նա  խարա  րու  թեան, 

Բժիշկնե  րու Կա  ճառի, Առող  ջա   պահու -

թեան Հա  մաշ  խարհա  յին Կազ  մա   կեր -

պութեան տո  ւեալ  նե   րը պէտք է լուրջի 

առ  նել եւ ըստ այնմ վա  րուիլ։

Ու  ղե   ղը ապա  տեղե  կատո  ւու  թիւնը որոշ 

չա  փերով կրնայ յաղ  թա   հարել։ Բայց մի  ջոց 

մը վեր  ջը ան ալ կը տա  րուի այս յար -

ձա   կումնե  րէն եւ սթրե  սի տե  ղի կու տայ։

Մարմնի եւ հո  գեկան առող  ջութեան 

հա  մար կա  րեւոր է կա  նոնա  ւոր քու  նը եւ 

սնունդը։ Ոմանք սթրե  սէն խու  սա   փելու 

հա  մար կրնան դի  մել ալ  քո   լի։ Բայց պէտք 

չէ մոռ  նալ, որ այս վեր  ջինիս ալ չա -

փազանց սպա  ռու  մը յոգ  նութեան պատ -

ճառ կ՚ըլ  լայ եւ կրկին ժխտա  կան կ՚ազ -

դէ մարմնի դի  մադ  րութեան։

 Ինչպէ՞ս խու  սա   փիլ սար  սա   փէն։

Այս մեր ձեռ  քը եղած բան մը չէ։ Բո -

լորս մտա  հոգ ենք։ Ոմանք ան  տարբեր 

մնալ կը փոր  ձեն։ Այդ ալ վտան  քա   ւոր է։ 

Մտա  հոգու  թիւնը եւ սար  սա   փը մարդկա  յին 

զգա  ցումներ են։ Եթէ վտանգ մը առ  կայ 

է ու  ղե   ղը ինքնա  բերա  բար պաշտպա  նուիլ 

կը հրա  հան  գէ։ Կ՚արա  գանայ սրտի բա -

բախու  մը, կը դժո  ւարա  նայ շնչա  ռու  թիւնը 

եւ թմրա  ծու  թիւն կրնանք զգալ մարմնի 

վրայ։ Մար  դիկ այս հա  մայ  նա   պատ  կե   րին 

մէջ սար  սա   փի կը մատ  նո   ւին եւ այս ալ 

ձիւ  նեգնդա  կի մը նման կը մեծցնէ խնդի -

րը։ Պէտք է մտա  հոգու  թիւննե  րը բնա -

կանաց  նել։ Անոր եղա  նակն ալ կան  խա  -

միջոց  նե   րը դա  սաւո  րելն է։

 Ինչպէ՞ս պա  հենք ան  դորրը։

Բնա  կան է, որ մեր հա  րազատ  նե   րուն, 

զա  ւակ  նե   րուն կամ ծնող  նե   րուն հա  մար 

մտա  հոգո  ւինք։ Մտա  հոգու  թիւնը բնա -

կան երե  ւոյթ մըն է եւ մար  դուս կ՚ազ -

դա   րարէ կան  խա   միջոց  ներ։ Ներ  կայ պայ -

մաննե  րը ան  շուշտ, որ պի  տի աւելցնեն 

այդ մտա  հոգու  թիւննե  րը։ Հասկնա  լի է, 

որ մար  դիկ պի  տի մտա  հոգո  ւին ժահ  րէն 

վա  րակո  ւելէ։ Բայց երբ այդ պա  հը սար -

սա   փի վե  րածո  ւի հոն ար  դէն հո  գեբու  ժա  -

կան խնդիր մը ծա  գած է։

 Սոց  ցանցե  րը մար  դիկ դէ  պի փա  նի՞ք 

կը յա  ռաջաց  նեն։

Քիչ առաջ նշած էի վստա  հելի աղ -

բիւրնե  րը։ Պէտք չէ ար  տօ   նենք, որ ան  հիմն 

լրա  տուու  թիւննե  րը մեր միտ  քը պղտո  րեն։ 

Ապա  տեղե  կատո  ւու  թիւնը ընդհան  րա   պէս 

խնդրի հսկո  ղու  թե   նէ դուրս մնա  ցած ըլ  լա   լու 

տպա  ւորու  թիւնը կը գո  յաց  նէ։ Մարդ երբ 

որ խնդրի մը անհսկե  լի դար  ձած ըլ  լա   լուն 

հա  մոզո  ւի, ինքնա  բերա  բար սար  սա   փի կը 

մատ  նո   ւի։ Մար  դիկ ան  չափ ու անի  մաստ 

առեւ  տուրի մղող, դէ  պի հի  ւան  դա   նոց  ներ 

խու  ժե   լուն պատ  ճառ դար  ձողն ալ ահա 

այս ապա  տեղե  կատո  ւու  թիւնն է։ Մար  դիկ 

այդ ապա  տեղե  կատո  ւու  թեան հե  տեւան -

քով տու  ներնին սննդե  ղէնի շտե  մարա  նի 

կը վե  րածեն։ Այդ խու  ճա   պը կա  սեց  նե   լու 

եղա  նակն ալ պե  տու  թեան եւ պե  տական 

հաս  տա   տու  թիւննե  րուն կա  նոնա  ւոր լրա -

հոսքն է։ Այդ լրա  հոս  քը կ՚ապա  հովէ նաեւ 

վստա  հու  թեան զգա  ցու  մը։ Վստա  հու  թեան 

բա  ցակա  յու  թեան պա  րագա  յին մար  դիկ 

խու  ճա   պի աւե  լի դիւ  րաւ կը մատ  նո   ւին։

 Ըն  տա   նիք  ներ ժահ  րի դէմ ինչպէ՞ս 

պէտք է դաս  տիարա  կեն իրենց զա -

ւակ  նե   րը։

Տղա  քը մին  չեւ տա  սը տա  րեկան կը 

դժո  ւարա  նան ան  նիւթա  կան բա  ները ըն -

կա   լելու։ Անոնց ու  զա   ծը տե  սանե  լի, շօ -

շափե  լի բա  ներն են։ Հե  տեւա  բար տղաք 

պէտք է ակա  նատե  սը ըլ  լան տան մէջ 

ձեռ  նարկո  ւած կան  խա   միջոց  նե   րուն։ Գի -

տենք որ հի  ւան  դութիւ  նը այնքան ալ չաս -

տէր երա  խանե  րու վրայ։ Ու  րեմն իրենք 

այս ուղղու  թեամբ իրա  զէք դարձնե  լը 

անոնց մտա  վախու  թիւններն ալ պի  տի 

նո  ւազեց  նէ։ Պէտք է ար  գելք ըլ  լալ ան -

չա   փահաս  նե   րուն ամէն տե  սակ տե  ղեկու -

թեան հաս  նե   լուն։

 Հա  պա այս բո  լորը ինչպէ՞ս պի  տի ազ -

դեն մարդկանց յա  րաբե  րու  թիւննե  րուն։

Մար  դիկ ժահ  րի հե  տեւան  քով իրար -

մէ պի  տի հե  ռանան։ Ասի  կա ան  մարդկա -

յին է։ Մար  դը ըն  կե   րային էակ մըն է եւ 

ու  րիշնե  րու հետ ըլ  լա   լով աւե  լի վստա -

հու  թիւն կ՚ապ  րի։ Ըն  կե   րու  թիւնը սթրե  սը 

նո ւազեց  նող յատ  կութիւն ու  նի։ Իտա -

լիոյ մէջ մարդկանց պատշգամբ ել  լա  -

լով միաս  նա   բար եր  գե   լը այս իրո  ղու  թեան 

ապա  ցոյցն է։ Թէեւ շատ գան  գատ ու -

նինք սոց  ցանցե  րէն, բայց այս պա  հուն 

անոնք եւս դրա  կան յատ  կութիւններ կը 

ներ  կա   յաց  նեն։ Ամ  բողջա  կան մե  կու  սա  -

ցու  մը լուրջ վտանգ մըն է։ Հե  տեւա  բար 

գո  նէ հե  ռախօ  սակա  պով պէտք ու  նինք 

հա  ղոր  դակցու  թիւնը վառ պա  հելու։

 Այս վեր  ջին վա  րակի եւ նա  խորդնե  րու 

մի  ջեւ հո  գեբու  ժա   կան առու  մով տար -

բե   րու  թիւններ կը տես  նէ՞ք։

ԶԻԱՀ (AIDS) պա  րագա  յին որոշ 

խմբակ  ներ ռիս  քա   յին էին։ Հի  ւան  դութիւ -

նը կը փո  խան  ցո   ւէր սե  ռային ճամ  բով եւ 

մար  դիկ կրնա  յին այդ տե  սակ արարքնե  րէ 

հե  ռու մնալ։ Քո  րոնա ժահ  րի պա  րագա  յին 

երե  ւոյ  թը բո  լորո  վին տար  բեր է։ Մար  դիկ 

տե  ղեակ չեն թէ որ եղա  նակով կրնան 

վա  րակո  ւիլ։ Թռչնակ  րի   պի օրե  րուն մար -

դիկ թռչնազ  գի սնունդնե  րէ հե  ռու մնա -

լով որոշ ապա  հովու  թիւն մը, անվտան -

գութիւն մը ձեռք բե  րած կ՚ըլ  լա   յին։ Բայց 

քո  րոնա ժահ  րի պա  րագա  յին այս բո  լորը 

ի զօ  րու չեն։ Հե  տեւա  բար մար  դիկ աւե  լի 

մեծ սար  սա   փի մատ  նո   ւեցան։

 Այս պայ  մաննե  րու տակ դե  ղերը օգուտ 

մը կրնա՞ն ու  նե   նալ։

Առօ  րեայ կեան  քը խան  գա   րելու աս  տի  -

ճան ծանր տանողնե  րը կրնան բժշկա  կան 

օգ  նութեան դի  մել։ Բժիշ  կի ցուցմունքնե -

րով կա  րելի է հա  կատեբ  րե   սան դե  ղատոմ -

սե   րէ օգ  տո   ւիլ։ Այդ տե  սակի դե  ղերու 

յատ  կութիւ  նը մարմնի դի  մադ  րութիւ  նը 

տեբ  րեսյո  նի դէմ ու  ժե   ղաց  նելն է։ Բայց 

անոնք ան  պայման պէտք է բժիշ  կի մը 

հսկո  ղու  թեան տակ օգ  տա   գոր  ծել։ Պէտք 

չէ մոռ  նալ թէ բո  լոր քի  միական դե  ղերը 

ան  պայման քովնտի ազ  դե   ցու  թիւն կ՚ու  նե  -

նան։ Այս ազ  դե   ցու  թիւնը նշմա  րելի կ՚ըլ -

լայ միայն բժիշ  կի հսկո  ղու  թեան պայ -

մաննե  րուն մէջ։

Վեր  ջա   պէս կրնանք ըսել թէ պի  տի 

ընենք մեր ձեռ  քէն եկա  ծը եւ այս մտա -

հոգիչ երե  ւոյթն ալ իր աւարտը պիտի 

ունենայ։
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Երկար ժամանակ եղաւ որ 

չեմ կրցած ձեզի հետ զրուցել։ 

Ամենօրեայ վազվզուքներ, սա 

նա ըսելով ընդհատած եղայ 

գրութիւններս։ Բայց հիմա գիտէք 

քորոնավիրուս կայ եւ տունն 

ենք։ Ձանձրացուցիչ է, բայց ի՞նչ 

ընես։ Հազուադէպ ալ ըլլայ տան 

առեւտուրի համար դուրս կ՚ելլեմ։ 

Քանի դուրս ելլեմ կը հանդիպիմ 

նաեւ բարեկամներուն։ Մեր 

տարեկիցներուն համար խնդիրը ալ 

աւելի դժուար է։ Հեռուստացոյցի 

որ կայանն ալ բանամ նոյն 

պատմութիւնը։ «65 տարեկանը 

անցածները ռիսքային են, թող 

տունէն չ՚ելլեն»։ Իրաւ են, ես 

ալ ելած ունիմ արդէն։ Աղջիկս, 

փեսաս, թոռներս միաբերան 

«Աման տետէ չ՚ելլաս» ըսելով կը 

զգուշացնեն։ Հետզհետէ ինքզինքս 

անդի աշխարհի ճամբորդ ըլլալով 

կը տեսնեմ։ Ըսածիս պէս, որու որ 

հանդիպիմ նոյն նիւթը։ Ամէն մարդ 

ձեռքը հեռախօս մը, լսածնին իրարու 

կը փոխանցեն։ Ոմանց համաձայն 

Ամերիկային խաղն է։ Ոմանք դեղ 

արտադրող ընկերութիւններուն 

կը բեռցնեն մեղքը։ «Չինացիները 

դիտումնաւոր ըրին», «Մեզի բան 

մը չ՚ըլլար, անտեղացի մը ըլլար» 

ըսողներ ալ կան։ Ասանկ օրերուն 

փսփսուքի մամուլը այնպէս մը 

կ՚աշխատի, որ խելքդ կը կենայ։ 

Ըսուածներէ շատերուն անշուշտ, 

որ չեմ հաւատար։ Ո՞վ կը նստի 

ասանկ բան մը կը ծրագրէ։ Չէք 

տեսներ Իտալիոյ, Իսպանիոյ, Իրանի 

մէջ ամէն օր տասնեակներով մարդ 

կը մեռնի։ Ամերիկան որ ըսես 

ինքզինք մեկուսացուց։ Մանաւանդ 

տեսութիւն մը կայ որ…։ Իբրեւ 

թէ Եւրոպայի պետութիւնները 

տարեց բնակչութենէն ազատուելու 

համար այս գործը սարքեր են։ 

Ինծի այս բանը ըսողը յանկարծ 

անդրադարձաւ խօսքին իմաստին 

եւ շատ ամչցաւ։ Ի՞նչ ընես մեր 

ժողովուրդը սովորութիւն ունի 

տեսածովը չի գոհանար, անպայման 

ետեւը ուրիշ հաշիւ մը կը փնտռէ։

Ժահր է վերջապէս կը ծաւալի։ Չես 

կրնար արգելք ըլլալ։ Կանխելու 

համար նախ կը փորձես ինչ ըլլալը 

հասկնալու, բայց դուն մինչեւ որ 

հասկնաս ան արդէն տարածուած է։

Ըստ ինձ մարդկանց տեղէ մը ուրիշ 

տեղ երթալը այնքան շատցաւ, որ 

ժահրին ալ ոչ թէ տարածուելուն, 

այլ չի տարածուելուն զարմանալ 

պէտք է։ Ո՞վ գիտէ արդի կենցաղը 

թերեւս լաւ բան մըն է (թէեւ ես 

բնաւ այդ կարծիքին չեմ), բայց 

ամէն վայրկեան երթի մէջ ըլլալու 

հետեւանք մըն ալ պիտի ըլլար 

անկասկած։

Ոմանք ուխտագնացութենէն կը 

դառնան, ոմանք Գերմանիայէն 

կը դառնան, ոմանք Եւրոպայէն 

կու գան։ Ամէն մէկը մէկ տեղ։ 

Կամ տեղէ մը կու գան, կամ 

տեղ մը պիտի երթան։ Մեր վերի 

յարկի հարեւանի թոռը Իտալիա 

է, կ՚ուսանի։ Հիմա մտմտուքի 

մէջ են խեղճերը։ Հայերս արդէն 

աշխարհի չորս կողմը ցրուած ենք։ 

Ֆրանսա ազգականներ ունինք, 

որոնք տուն փակուեցան։ Այսօր լաւ 

են, բայց վաղը ի՞նչ պիտի ըլլայ, 

ոչ ոք գիտէ։ Առողջապահական 

ապահովագրութիւնը ոմանք արդէն 

չունին, իսկ ունեցողներուն ալ ինչ՞ի 

պիտի բաւէ յայտնի չէ։

Քաղաքը շէնքերու մէջ թխմուելն ալ 

ազդեցութիւն ունի անշուշտ։ Սանկ 

հարիւր տարի առաջուան նման 

գիւղերնիս եթէ ըլլայինք այսպէս 

կ՚ըլլա՞ր։ Թերեւս ալ չէր ըլլար։ Ինձմէ 

քանի մը տարի աւելի մեծ զարացի 

ուրիշ հարեւանի մը հետ կը զրուցէի. 

«Ստիպուած եկանք թխմուեցանք 

այստեղ Նուպար ճան։ Հիմա ալ 

տեղ մը չենք կրնար շարժիլ» կ՚ըսէ։ 

Երկիրը կարօտցած է։ Իրաւունք ունի, 

բայց ի՞նչ կրնաս ընել։

Եկեղեցիներէ ներս Պատարագներն 

ալ դադրեցան։ Անոնք ալ իրաւունք 

ունին։ Ինչպէս համարձակիս։ 

Յուղարկաւորութիւններ, 

հոգեհանգիստներ, թաղումները 

անգամ միայն ամենամօտ 

ընտանեկան պարագաներով պիտի 

կայանան եղեր։ Աս ալ արդար է։ 

Թերեւս ուշ անգամ մնացին։ Չես 

գիտեր որ ո՞վ ի՞նչ ունի։ Իմ թոռնիկը 

օրինակի համար, առեւտուրի 

կեդրոնի մը մէջ կ՚աշխատի։ Սիրտը 

նեղ է խեղճին։ Չեն փակած 

առեւտուրի կեդրոնները։ Ամէն գիշեր 

տուն կու գայ կը մտնէ ձեռքերը կը 

լուայ, քոլոյնի ջուրով կը շփէ, յետոյ 

քովս կու գայ։ Բայց առեւտուրի 

կեդրոնին մտնող- ելլողին հաշիւը 

բռնող կա՞յ։ անզգալաբար մէկէ մը 

կը վարակուի, ինծի կը փոխանցէ 

ես ալ եկեղեցի կ՚երթամ ուրիշին կը 

փոխանցեմ, առ գլխուդ փորձանք։

Ամենագէշն ալ հեռուստացոյցն է։ 

Ուրտե՞ղ բանի մը չծառայող մարդ 

կայ կը բերեն դիմացդ կը նստեցնեն։ 

Մտքովս կ՚ըսեմ թէ այ մարդ դուք 

պատասխանատուութիւն ունիք, այս 

մարդիկը ինչպէ՞ս կը բերէք էգրան 

կը հանէք։ Չի հետեւիմ, չ՚դիտեմ 

կ՚ըեմ, բայց ան ալ չ՚ըլլար։ Մէկ մէկ 

ճարահատ կը բանամ։ Աստուած 

իմ այդ ի՞նչ գլխեր։ Չէ այսինչ 

ապուրը խմեցէք, չէ աղի ջուրով 

բերաննիդ ցօղուեցէք։ Հասկցայ 

ասիկա մինակ ձեր մտքերուն եկած 

է չէ՞։ Այսքան մարդ ամէն օր որ կը 

մեռնին այդքան խելք չ՚ունէին ըսելէ 

որ։ Թոռս ալ կը քանքատի այդ 

անիմաստ մեկնաբանութիւններէն։ 

«Տետէ» կ՚ըսէ. «Գիտցած 

վստահածներէդ դուրս ամէն բան 

կասկածով լսէ, եթէ չեղաւ մեզի 

հարցուր»։ Այդպէս ալ կ՚ընեմ արդէն։

Միւս կողմէ գործերը ո՞ւր պիտի 

հասնին այդ ալ ուրիշ խնդիր։ 

Փեսան մտահոգ կը խորհի։ Ես ալ 

իմ կարգիս բաներ մը կ՚առնէի, 

կը ծախէի հիմա այդ ալ չկայ 

բնականաբար։ Կարծես պատերազմ 

ծագած ըլլայ։

Դժուար օրեր կը սպասեն մեզ։ Ի՞նչ 

ընենք այս ալ պիտի անցնի իրարու 

զօրակցելով։ Բարեբախտաբար 

առողջութիւնս տեղն է։ Այդ ամէն 

բանէն կարեւոր է։ Բայց դուք նորէն 

շարունակեցէք տունը մնալ։ Մինչեւ 

որ չի ստիպուիք փողոց մ՚ելլէք։ 

Մանաւանդ բազմութիւններէն հեռու 

մնացէք։ Քիչ մը համբերութիւն, այս 

ալ կ՚անցնի։           

ՔՈՒՐԹՈՒԼՈՒՇԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԸ

Վստահութեան հաւատքը 
բուժիչ է

Քորոնա ժահրը համաշխարհային ճգնաժամի մը պատճառ դարձած պայմաններուն տակ սպառնալիք մըն է նաեւ անհատներու հոգեբանութեան 

վրայ։ Այս մասին ուզեցինք հոգեբոյժ տոց տոք. Նուրհան Ֆըսթըքչըի խորհուրդները լսել։

   ԻՇԽԱՆ ԷՐՏԻՆՉ

Նուրհան Ֆըսթըքչը
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Ինչոր մէկը արդէն թարգմա   նել էր Կար -

ծում էի սի  րավէպ ու  նեմ Վա  նաձոր 

քա  ղաքի հետ, բայց ո՛չ, ես եւ նա՝ դա 

մայր ու որ  դի ենք։ Լքո  ւած որ  դի։ Նոյ  նը 

զգա  ցի, երբ Արեւմտեան Հա  յաս  տանն 

այ  ցե   լեցի։ Նման զգաց  մունք եմ ապ  րում 

նաեւ, երբ տես  նում եմ ներ  կա   յիս Հա -

յաս  տա   նի քա  ղաք  ներն ու գիւ  ղե   րը։ Յատ -

կա   պէս ազա  տագ  րո   ւած Ար  ցա   խի։ Ին -

չո՞ւ։ Որով  հե   տեւ լքո  ւած են, տղա  մար  դիկ 

դրսում են՝ ար  տագնայ աշ  խա   տանքնե -

րի են մեկ  նել։ Քիչ թէ շատ աշ  խուժու -

թիւն է նկատ  ւում ամա  ռուայ ամիս  նե  -

րին, իսկ յե  տոյ նոյն ան  կենդա  նու  թիւնն 

է տի  րում։ Բայց ես այդ պատ  ճա   ռով 

աւե  լի ուժգին եմ սի  րում իմ որ  դի   ներին, 

որով  հե   տեւ լքո  ւածն աւե  լի մեծ սի  րոյ կա -

րիք ու  նի։ Երբ եր  թուղա  յինը մօ  տենում է 

Վա  նաձո  րին եւ պա  տու  հա   նից տես  նում 

եմ առա  ջին տնե  րը, չեմ կա  րող զսպել 

սրտիս թրթի  ռը։ Նա  յում եմ լերկ լան -

ջե   րին, որոնք մէկ ամ  սից կը ծած  կո   ւեն 

կա  նաչով, բայց ես նրանց այս տես  քով 

էլ եմ սի  րում։ Սի  րում եմ այս ան  տուն 

տնե  րը, դա  տարկ, թա  լանո  ւած գոր  ծա  -

րան  նե   րի կմախքնե  րը։ Աւ  տօտնակ  նե   րի 

բաց դար  բասնե  րի մօտ հա  ւաքո  ւած թո -

շակա  ռու  նե   րին,որոնք կեդ  րո   նացած են 

նար  դու սե  ղանի շուրջ… Նա  յում եմ շէն -

քե   րի դէմ  քե   րին, որոնց պա  տու  հաննե  րը 

խօ  սում են ինձ հետ։ Մի պա  տու  հա   նի 

կող  քին, շէն  քի քա  րէ պա  տին յան  կարծ 

տես  նում եմ իւ  ղա   ներ  կով արո  ւած հան -

ճա   րեղ մի պատ  կեր։ Ո՞վ է դա արել։ 

Պատ  կե   րի մէջ միեւ  նոյն ատեն եւ ցե -

րեկ է եւ գի  շեր, որով  հե   տեւ նկա  րի մէջ 

ցե  րեկ է, բայց պատ  կե   րուած պա  տու -

հաննե  րի մէջ լոյս է վա  ռած… Շու  տով 

ըն  կե   րու  հուս տա  նը վա  ռարա  նը փայ  տից 

տա  քանում է եւ մենք սկսում ենք մեր 

անշտապ զրոյցնե  րը...

Եր  կա   թու  ղա   յինում եւ հա  զում էին, 

եւ փռշտում, բայց ո՛չ մի խու  ճապ չէր 

առա  ջանում։ Ես նկա  տեցի, որ փոքր քա -

ղաք  նե   րում (Հա  յաս  տա   նում լի  նի թէ Եւ -

րո   պայում եւ այ  լուր) խու  ճա   պը չի ներ -

գործում քա  ղաք եւ թա  գաժահ  րը ոչ մի 

փո  փոխու  թիւններ չի մտցնում առօ  րեայում, 

հա  կառակ որ լու  րե   րը ամէն վայրկեան 

հա  ղոր  դում են թա  գաժահ  րի տա  րած  ման 

վի  ճակագ  րութիւ  նը։ Հե  տաքրքրա  կանն այն 

է, որ մտիկ անե  լով լու  րե   րը, մարդկա -

յին ու  ղե   ղը ընդվզում է եւ հաս  կա   նում, 

որ ոչ թէ թա  գաժահ  րի հա  մավա  րակ է 

տե  ղի ու  նե   նում, այլ տե  ղեկա  տուա  կան 

հա  մավա  րակ, եւ այդ հի  ւան  դութիւ  նից 

ազա  տուե  լու հա  մար պէտք է միայն մի 

մի  ջոց. որն է՝ հե  ռատե  սիլի, լու  րե   րի, 

հա  մացան  ցի ան  ջա   տում։ Ինչ-որ մէ  կին 

դա երե  ւի պէտք է, որ  պէսզի հա  մացան -

ցի մի  ջոցով հա  ւաքո  ւած զան  գո   ւածա  յին 

գի  տակ  ցութեանը հաս  ցո   ւի հա  րուած։ Մի 

հա  րուա  ծով ողջ մարդկու  թեանը վա -

րակել հո  գեկան նեւ  րո   զով, ջղախ  տով։ 

Կայ այդպի  սի հի  ւան  դութիւն, այն կոչ  ւում 

է տե  ղեկա  տուա  կան ջղախտ, եւ դրա -

նից ապա  քինո  ւելու հա  մար ձեռ  քե   րը լո -

ւանա  լով, սխտոր ու  տե   լով կամ բե  րանի 

խո  ռոչը խո  նաւ պա  հելով չես փրկո  ւի, 

ինչպէս թա  գավա  րակի ատեն։

Եր  կու օր յե  տոյ վե  րադար  ձայ Երեւան 

ու իս  կոյն հա  մացան  ցը ինձ զգու  շացրեց, 

որ  պէսզի ամէն 15 վայրկեան ջուր խմեմ, 

եթէ չխմեմ, ապա քո  րոնա  յի ժահ  րը կը 

ներ  թա   փան  ցի շնչու  ղի   ներս ու թո  քերս եւ 

վերջս կու գայ։ Ես հաս  կա   ցայ, որ այ -

սուհետ պի  տի ապ  րեմ յա  նուն նրա, որ 

ամէն 15 վայրկեան ջուր խմեմ։ Տխուր 

եւ ձանձրա  լի հե  ռան  կար։   

Մինչ աշ  խարհով մէկ փակ  ւում են 

ամէն տե  սակի կրթա  կան, մշա  կու  թա   յին 

հիմ  նարկներ, փա  կում են երկրի սահ -

մաննե  րը, Չի  նաս  տա   նում փակ  ւում է այն 

հի  ւան  դա   նոցը, որը կա  ռու  ցո   ւել էր Ու -

խա   նում 10 օրո  ւայ մէջ՝ թա  գաժահ  րի 

հետ պայ  քա   րելու հա  մար։ Չի  նաս  տա  -

նում 80,000 դէպք էր գրան  ցո   ւել, որից 

ապա  քինո  ւեցին աւե  լի քան 58,6 հա  զար 

մարդ։ Իսկ նրանք, ով  քեր ու  նէին շնչա -

ռու  թեան կամ սրտա  յին խնդիր  ներ, շա -

քարախտ կամ քաղցկեղ, թա  գաժահ  րը 

արա  գաց  րեց նրանց վեր  ջը։

Աւե  լի քան 70 երկրնե  րում ար  ձա  -

նագ  րո   ւել է թա  գաժահ  րը, 2 ամ  սո   ւայ 

մէջ վա  րակո  ւեցին 93 հա  զար մարդ, 

որից 53 հա  զարը ապա  քինո  ւեցին, իսկ 

3000 մարդ մա  հացան։ Սա  կայն ամէն 

տա  րի 5 մի  լիոն մարդ հի  ւան  դա   նում են 

կրի  պով, որից 650,000 մարդ մա  հանում 

են, 2018-ին 10 մի  լիոն մարդ մա  հացաւ 

քաղցկե  ղից, բայց ին  չո՞ւ ենք մենք խօ -

սում միայն թա  գաժահ  րի մա  սին։ Միայն 

այն պատ  ճա   ռով, որ պա  տուաս  տա   նիւթ 

դե  ռեւս չկա՞յ։ Ո՛չ, ո՛չ, սա պար  զա   պէս 

տե  ղեկա  տուա  կան աղէտ է, որը ըն -

դունակ է հո  գեպէս կազ  մա   լու  ծել, քայ  քա  -

յել մարդկանց հո  գեկան առող  ջութիւ  նը։  

 Այ  սօր մենք տե  ղեկա  տուա  կան հա -

մավա  րակի պա  տանդներն ենք եւ մեզ 

առա  ջար  կում են ինքնա  մեկու  սա   ցում։ Հա -

սարա  կական վայ  րե   րը, ռես  տո   րան  ները, 

վա  ճառա  կան կէ  տերը փակ  ւում են...Հարց 

է ծա  գում՝ ինչպէ՞ս պի  տի մար  դիկ գո -

յատե  ւեն առանց աշ  խա   տան  քի եւ աշ  խա  -

տավար  ձի։ Ո՞վ է մե  կու  սա   ցուած մար  դուն 

կե  րակ  րե   լու։ Միակ փրկու  թիւնն է ան  ջա  -

տել կամ քննա  դատա  բար վե  րաբե  րուել 

տե  ղեկա  տուու  թեանը, որը տի  րանում է 

մարդկա  յին մտա  ծողու  թեանը, եւ միաց -

նել սե  փական ու  ղե   ղը, վստա  հելով նրա 

մտա  ծելու ու  նա   կու  թեանը։
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Փոքր եւ մեծ քաղաքների, 
ինչպէս նաեւ կրկին թագաժահրի մասին

Փիր Սուլթան Ապ  տալ Քուլթիւր 

Տեր  նե   ղի (ՓՍԱՔՏ) Աթա  շեհիր 

Շու  պէ   սի թա  րաֆըն  տան տիւ  զենլե  նեն 

էյ  լեմտէ, 12-15 Մարտ 1995 թա  րիհին -

տէ Կա  զի մա  հալ  լէ   սին  տէ վէ Իւմրա -

նիյէ  տէ պու  լունան 1 Մա  յըս Մա  հալ  լէ  -

սին  տէ կեր  չեքլեշ  թի   րիլեն քաթ  լիամ  տա 

եաշա  մընը եիթի  րեն  լեր անըլ  տը։

Ան  մա   յա ՀՏՓ միլ  լեթվգքիլ  լե   րի Ալի 

Քե  նանօղ  լու վէ Զէյ  նեփ Էօզեն, ՀՏՓ 

Աթա  շեհիր իլ  չէ էշ  պաշքա  նը Նա  հիտէ 

Եըլ  տը   րըմ՞ Հալքլա  րըն Տե  մոք  րա   թիք 

Քոնկրէ  սի (ՀՏՔ) Իս  թանպուլ իլ էշ -

սէօզ  ճիւսիւ Եոլ  տաշ Այ  տըն, Էզի  լեն -

լե   րին Սոս  յա   լիսթ Փար  թի   սի (ԷՍՓ) 

Իս  թանպուլ իլ էշ  պաշքան  լա   րը Էզ  կի 

Պահ  չէ   ճի վէ Հիւ  սէ   յին Իլ  տան, Տեւ -

րիմճի Ալե  ւի Տեր  նեքլե  րի կե  նել պաշ  քա  -

նը Պիւ  լենք Ֆե  լեքօղ  լու, քաթ  լիամ  տայ 

եաշա  մընը եի  թիրեն  լե   րին աիլէ  լերի վէ 

չոք սա  յըտա քի  շի քա  թըլ  տը։

Ճե  մէվի էօնիւնտէ պի  րարա  յա կե  լեն 

քիթ  լէ, «12-15 Մարտ 1995 Կա  զի վէ 

1 Մա  յըս մա  հալ  լէ   սի քաթ  լիամը  նը ու -

նութմա  տըք, ու  նութմա  յաճա  ղըզ», «Կա -

զի վէ 1 Մա  յըս մա  հալ  լէ   լերի էօլիւմ -

սիւզտիւր» եազը  լը փան  քարթլար 

աչա  րաք, քաթ  լիամըն եաշան  տը   ղը 30 

Աղուսթոս Իլ  քէօղ  րե   թիմ Օքու  լունուն 

էօնիւ  նէ եիւ  րիւտիւ։

Պո  ւարա  տա կու  րուպ ատը  նա պա -

սըն աչըք  լա   մասը  նը օքու  յան ՓՍԱՔՏ 

Աթա  շեհիր շու  պէ   սի էշ  պաշքա  նը Կիւլսեւ 

Քա  յա, Կա  զի քաթ  լիամը  նը փրո  թես  թօ 

էթ  մեք իւ  զե   րէ 15 Մարտ թա  րիհին  տէ 

պու օքու  լուն էօնիւնէ կե  լեն պին  լերճէ 

քի  շինին իւ  զե   րինէ աթեշ աչըլ  տը   ղընը 

հա  թըր  լա   թարաք. «Պիզ  զաթ փո  լիս  լեր 

թա  րաֆըն  տան աչը  լան աթեշ սոն  րա  -

սըն  տա 5 քի  շի եաշա  մընը եիթի  րիր -

քեն, օն  լարճա քի  շի տէ եարա  լան -

տը» տե  տի։

«Մարտ քաթ  լիամ  լար այը»

Քա  յա,Մարտ այը  նըն քաթ  լիամ  լա  -

րըն եաշան  տը   ղը այ օլա  րաք անըլ  տը  -

ղընը պե  լիր  թե   րեք, 16 Մարտ 1988- 

քիմ  յա   սալ սի  լահ  լարլա քիւրթլե  րին 

Հա  լիփ  չէ   տէ քաթլետիլ  տի   ղինի հա -

թըր  լաթթը։

Կա  զի վէ 1 Մարտ քաթ  լիամ  լա  -

րընըն իւ  զե   րին  տեն 25 եըլ կեչ  մէ   սինէ 

ռաղ  մեն Թիւրքի  յէտէ պիր շէ  յին տե -

ղիշ  մե   տիղի  նի վուրկու  լա   յան Քա  յա, 

իւլքէ  տէ եաշա  նան սո  րունլա  րը սը -

րալա  յարաք։ պու  լունտուքլա  րը հեր 

ալան  տայ պա  րըշ վէ տե  մոք  րա   սի էօր -

կիւթլեն  մէ   սի եափա  ճաք  լա   րընը տի  լէ 

կե  թիր  տի։

Քա  յա «Օ զա  ման քաթ  լիամըն ասըլ 

սո  րումլու  լա   րը պու  լունա  ճաք  թըր։ Շիմ  տի 

տա  հայ կիւչլիւ պիր շե  քիլ  տէ միւ  ճա   տելէ 

էթ  մէ զա  մանը» տի  յէ քո  նուշթու։

Ան  մա, քաթ  լիամ  տա եաշա  մընը եիթի -

րեն  լե   րին անը  սընա քա  րան  ֆիլ պը  րաքըլ -

մա   սընըն ար  տընտան սո  նա էր  տի։

Կազի վէ 1 Մայըս 
մահալլսինտէ քաթլէտիլենլեր 

անըլտը

ԷՐՄԷՆԻ ՀԱՐՖԼԷՐԻՅԼԷ
ԹԻՒՐՔՉԷ 1 ՀԱՊԷՐ

ԴԱՇՏԱՊՏՈՅՏ ՔԸՐՔՓԸՆԱՐԻ

Եուսոֆ նախքան Ճէսընը լուսանկարելու, փորձեց սպիտակ 

յախճապակի պնակէն օգտուելով լոյսի ուղղութիւնը փոխել ու 

դէմքին ստուերի մէջ մնացած հատուածը լուսաւորել։ Բայց երբ 

Ճէսըն յանկարծ նկատեց թէ զինք պիտի նկարէր, իսկոյն պնակը 

դրաւ գլխին, միջնադարեան սրբանկարներու հրեշտակներուն 

նման։

Քըրքփընարի փահլեւանները կը նկարէինք։ Ընդմիջման պահ 

մըն էր։ Ինչ լաւ օրեր էին։ Ամէն ինչ նորութիւն էր ինծի համար։ 

Ամէն բանով հետաքրքիր էի։ Նոր բարեկամութիւններ, նոր 

վայրեր...։ Համարեա տասը տարի անցած է։ Դեր սիրահար եմ 

այս երկրին, զոր հայրենիք համարած եմ։ Բայց այդ տարիներուն 

պարզապէս կախարդուած էի լուսանկարելու արժանի այսքան 

շատ վայրեր յայտնաբերելով։ Նոր ծանօթացած լուսանկարիչ 

բարեկամներս իրենց միջեւ կարծես հաղորդակցութեան ցանցով 

մը կը կապուէին իրարու։ Տեղացի լուսանկարիչները օտար 

պաշտօնակիցներու հանդիպելէ ուրախ կ՚երեւէին։ Ինծի համար 

ալ հաճելի էր թուրքիացի լուսանկարիչներու յաջող գործերուն 

հետ ծանօթանալը։ Գործը հաճելի երեսակ մը եւս ունէր։ Տեղացի 

կամ օտար, լուսանկարիչի մը հետ ծանօթանալով, ծանօթացած 

կ՛ըլլաս անոր ծանօթ բոլոր լուսանկարիչներուն հետ։ Այս առիթին 

տիրանալու համար պայման է ընկերական ըլլալ։ Այսինքն երբ 

մէկը ձեզ տեղ մը հրաւիրէ, պէտք է ընդառաջել։ Երբեմն կը 

պատահէր ձեւով մը Իսթանպուլ եկած 5 կամ 6 լուսանկարիչի եւ 

անոնց թիւով ալ տեղացի պաշտօնակիցներու հետ սեղանակից 

ըլլալու երեւոյթներ։  Իրենք կը հաղորդակցէին դիմատետրի 

միջոցաւ։ Այդ տարիներուն ես տակաւին հաշիւ չէի բացած 

դիմատետրի վրայ։ Աւելին՝ կը բնակէի Պէյլիքտիւզիւի նման 

քաղաքի ծայրամաս համարուած թաղերէն մէկը։

Հազիւ իրենցմէ մէկուն զանգահարելով է որ տեղեակ կ՚ըլլայի 

նման հանդիպումներէ։ Տեղացի լուսանկարիչ բարեկամներու 

միջոցաւ կը լսէի գնչուներու աւանդական խրախճանքներու, 

դաշտապտոյտներու եւ նման միջոցառումներու մասին։ 

Քըրքփընարի իւղոտ ըմբշամարտերէն ալ տեղացի լուսանկարիչի 

մը՝ Եուսուֆ Տարըերլիի հրաւէրով գացած էի։ Անոնք շատ բարի 

մարդիկ են եւ իրենց նկարած նիւթերը չեն նախանձիր իրարմէ։ 

Կը կարծեմ թէ սա է իրական առատաձեռնութիւնը։

ԵԹԷ ՈՍՊՆԵԱԿԸ ԼԵԶՈՒ ՈՒՆԵՆԱՐ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ
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Հ Ա Յ Ե Ր Է Ն  Բ ԱԺՆ Ի  Պ Ա Տ Ա ՍԽԱՆԱ Տ Ո Ւ ՝  Բ ա գ ր ա տ  Է ս դ ո ւ գ ե ա ն  Հ Ա Ս Ց Է ՝  Փ ափա  Ռ ո ն գ ա լ լ ի 
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Պաղճըլար-Իսթանպուլ ։ Հեռաձայն՝ 0212 629 08 08 ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ՝ Թուրքիա՝ 
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Աշ խար հա   կան,Եկե   ղեցա   կան,Հա  -

մայնքա   յին,Փաս   տա       թուղթեր

Պատ   կա       ռելի Կրօ   նական Ժո   ղովը իր 

16 Մարտ 2020 թո   ւակիր Է. ար   տա       կարգ 

նիս   տին նկա   տի ու   նե       ցաւ «Քո   րոնա» ժահ  -

րի վա   րակ   ման կա   պակ   ցութեամբ ար   ձա      -

նագ   րո       ւած զար   գա       ցումնե   րը, աշ   խարհաց   րիւ 

ու Թուրքիոյ տե   ղական մի   ջոցա   ռումնե   րը։

Այս ուղղու   թեամբ ար   դէն կա   տարուած 

են ու կը կա   տարո   ւին լուրջ թե   լադ  -

րութիւններ՝ վա   րակ   ման տա   րածու   մը 

սան   ձա       հարե   լու առա   ջադ   րութեամբ հա  -

ւաքա   կան ձեռ   նարկնե   րը դադ   րեցնե   լու 

ուղղու   թեամբ։

Ն.Ա.Տ. Սա   հակ Պատ   րիարք Հօր նա  -

խագա   հու   թեամբ գու   մա       րուած Կրօ   նական 

Ժո   ղովը իր որո   շումներն ու թե   լադ   րա       կան 

ազ   դա       րարու   թիւննե   րը կ՚ուղղէ Հո   գեւո   րակա  -

նաց Դա   սուն, Հա   մայնքա   յին ու Թա   ղային 

Մար   միննե   րուն եւ մե   րազն հա   ւատա   ցեալ 

ժո   ղովուրդին՝ ըստ հե   տեւեալի.

Ցնոր տնօ   րինու   թիւն դադ   րած են 

անխտիր բո   լոր հա   ւաքա   կան պաշ   տա      -

մունքնե   րը՝ Ժա   մեր   գութիւն, Ս. Պա   տարագ, 

Արե   ւագալ ու Հսկում։

Կի   րակ   նօ       րեայ Պաշ   տա       մունքնե   րը եւ 

Ս. Պա   տարա   գի մա   տու   ցումը կը կա  -

տարո   ւի դռնփակ՝ Եկե   ղեցեաց Հո   գեւոր 

պաշ   տօնեանե   րուն ու իրենց ան   մի       ջական 

օժան   դա       կող   նե       րուն մաս   նակցու   թեամբ։

Արե   ւագա   լի եւ Հսկման արա   րողու  -

թիւննե   րը եւս կը կա   տարո   ւին դռնփակ՝ 

Եկե   ղեցեաց Հո   գեւոր պաշ   տօ       նեանե   րուն 

ու իրենց ան   մի       ջական օժան  -

դա       կող   նե       րուն մաս   նակցու   թեամբ։

Իս   թանպու   լի մեր եկե   ղեցի  -

ներուն դռներն ու գա   ւիթ   նե       րը 

բաց կը մնան հա   ւատա   ցելոց 

առ   ջեւ մո   մավա   ռու   թեան ու ան  -

հա       տական աղօթքնե   րու հա   մար, 

այն պա   հերուն միայն երբ պաշ  -

տա       մունք տե   ղի չ՚ու   նե       նար։

Յու   ղարկա   ւորու   թեան արա  -

րողու   թեան կը մաս   նակցին 

միայն ննջե   ցեալի ան   մի       ջական 

մեր   ձա       ւոր պա   րագա   ները։ Իսկ 

կը դադ   րին յետ թաղ   ման Տան 

Կար   գի եւ Հո   գեսուրճի, նաեւ Կի  -

րակամ   տից արա   րողու   թիւնները 

կա   տարել Եկե   ղեցեաց սրահ  -

նե       րուն մէջ։ Փո   խարէն՝ կը թե  -

լադ   րո       ւի աւան   դա       կան առտնին 

աղօթ   քը՝ հան   գուցեալի տան մէջ, 

մաս   նակցու   թեամբ կրկին մեր  -

ձա       ւոր պա   րագա   ներուն։ Կա  -

րեւորու   թեամբ կը թե   լադ   րո       ւի 

նաեւ խու   սա       փիլ ցա   ւակ   ցա       կան 

այ   ցե       լու   թիւննե   րէ եւ այդ կա   տարել այլ 

մի   ջոց   նե       րով։

Ս. Պա   տարա   գի մա   տուցմամբ Եկե  -

ղեց   ւոյ մէջ կա   տարե   լի Հո   գեհանգստեան 

արա   րողու   թիւննե   րը եւս տե   ղի կ՚ու   նե      -

նան դռնփակ եւ կը թե   լադ   րո       ւի մեր   ձա      -

ւոր պա   րագա   ներուն գե   րեզ   մա       նատան 

այ   գուցը կա   տարել՝ եկե   ղեց   ւոյ մէջ ներ  -

կայ գտնուելու փո   խարէն։ Իսկ գե   րեզ  -

մա       նատան մէջ կա   տարե   լի այ   գուցնե   րը 

պէտք է սահ   մա       նափա   կուին մեր   ձա       ւոր 

պա   րագա   ներով։

Եկե   ղեցի   ներու սրահ   նե       րուն մէջ տե   ղի 

ու   նե       ցող որե   ւէ հա   ւաք ու սի   րոյ սե   ղան 

կամ այլ մէկ   տե       ղումներ եւս կը դադ   րին։

Պատ   րիար   քա       րանը փակ է ըն   թա       ցիկ 

այ   ցե       լու   նե       րու։

Պատ   րիար   քա       րանի Թան   գա       րանը եւս 

փակ է հան   րութեան։

Առ այդ, մեր սի   րելի ժո   ղովուրդի 

զա   ւակ   նե       րուն կը թե   լադ   րենք ամե   նայն 

բծախնդրու   թեամբ հե   տեւիլ եւ գոր   ծադրել 

պե   տու   թեան թե   լադ   րած պար   տա       ւորու  -

թիւննե   րը։ Կը թե   լադ   րենք այս տագ   նա      -

պալի շրջա   նին չձեռ   նո       ւիլ եւ հե   ռու մնալ 

գիր   կընդխառ   նո       ւելով զի   րար ող   ջունե   լու 

սո   վորու   թե       նէն։ Նաեւ կը թե   լադ   րենք եկե  -

ղեց   ւոյ շրջա   փակե   րէն ներս եւ  ար   տա      -

քոյ եկե   ղեց   ւոյ հե   ռու մնալ աջ համ   բոյրով 

յար   գանք ցու   ցա       բերե   լու աւան  -

դութե   նէն։

Մեր եկե   ղեցի   ներուն քա  -

րոզիչ եւ հո   գեւոր հո   վիւ   նե       րուն, 

հա   մայնքա   յին ու թա   ղային 

մար   միննե   րուն կը թե   լադ  -

րենք մեր աղօթ   քի տու   նե      -

րէն ներս հոգ տա   նիլ պէտք 

եղած մաք   րութեան եւ հա  -

կանե   խիչ մի   ջոց   նե       րով։

Քրիս   տո       սի Ս. Յա  -

րութեան տա   ղաւա   րի պատ  -

րաստութեան այս ապաշ   խա      -

րու   թեան շրջա   նին կ՚աղօ   թենք 

որ Աս   տո       ւած աշ   խարհի ու 

տա   ռապեալ շրջա   նակ   նե       րուն 

պար   գե       ւէ խա   ղաղու   թիւն։ Ամե  -

նայաղթ Սուրբ Խա   չի Նշա   նին 

զօ   րու   թեամբ յաղ   թա       հարուին 

նե   ղու   թիւններն ու ցա  ւերը։ 

Աս   տո       ւած առող   ջութիւն պար  -

գե       ւէ բո   լոր անոնց, որոնք 

կա   րիքն ու   նին առող   ջա       նալու 

եւ ազա   տելու այս ժահ   րի 

յա   ռաջա   ցու   ցած հի   ւան   դա       գին վի   ճակէն։ 

Աս   տո       ւած կա   րողու   թիւն պար   գե       ւէ բո   լոր 

անոնց որոնք առող   ջա       պահա   կան ոլոր  -

տէն ներս հա   ւատար   մա       բար կը ծա   ռայեն 

հի ւանդնե   րու ցա   ւերը ամո   քելու վսեմ առա  -

քելու   թեամբ։

Աս   տուծոյ շնորհնե   րը, սէ   րը եւ ողոր  -

մութիւ   նը մեր բո   լորին վրա   յէն ան   պա      -

կաս ըլ   լայ։ Ամէն։

Կանխազգուշական միջոցներ 
«քորոնա» ժահրի առթիւ

Այսօր, յարգելի ըն թեր ցող, ար  հա   մար -

հենք Առող  ջա   պահու  թեան Հա  մաշ -

խարհա  յին Կազ  մա   կեր  պութեան (ինչպէս 

նաեւ՝ Յով  հաննէս Թու  մա   նեանի անուան 

Տիկ  նի   կային Թատ  րո   նի) հրա  հան  գը ու 

զրու  ցենք երկրա  գունդի վրայ ժա  մանա -

կաւո  րապէս ար  գի   լուած բա  ռի մը մա -

սին... համ  բոյր, ան  շուշտ, թէ ձեռ  քե   րը 

-եւ շրթունքնե  րը- լաւ մը լո  ւալէ յե  տոյ։ 

(Եւ, ո՞վ կրնար երե  ւակա  յել, թէ այս 

քաղցր բա  ռը, որուն պա  րու  նա   կու  թեան 

քա  ռասուն տո  կոսը «համ» է եւ վաթ  սուն 

տո  կոսը՝ «բոյր», օր մը կրնար ախ  տա  -

բեր դառ  նալ)։ Բայց մենք, եկէ՛ք այ  սօր 

աս  պե   տանանք, ջեր  մօ   րէն ող  ջա   գու  րենք 

անոր համ  բուրե  լի պատ  մութիւ  նը, ընդ 

որում վա  յելենք գրա  կան եւ քնա  րական 

կրքոտ պա  հեր։ Ար  դա   րեւ, այս յօ  դուա -

ծով մենք կը կազ  մենք համ  բոյրնե  րու 

հան  դի   սարան մը։

Մեր գրա  կանու  թեան մէ  կու  կէս հա -

զարա  մեայ պատ  մութեան մէջ «համ  բոյր» 

գո  յակա  նի ամե  նէն ջեր  մե   ռանդ գոր  ծա   ծու -

թիւնը կա  տարեր են Գե  ղապաշտ շրջա  նի 

բա  նաս  տեղծնե  րը։ Անոնց ստեղ  ծած քեր -

թո   ւած  նե   րուն ան  շուշտ, թէ պի  տի անդրա -

դառ  նանք, սա  կայն, նախ ակ  նարկ մը 

նե  տենք հայ  կա   կան Միջ  նա   դարուն ու 

ճա  շակենք ժա  մանա  կաշրջա  նի բոյ  րը։

Գրա  կան համ  բոյրի առա  ջին հպու  մը 

եղեր է Աս  տո   ւածա  շունչի մէջ, Քրիս  տո  -

սի դէմ  քի վրայ, ու ինչպէս ծա  նօթ 

է բո  լորիդ, այդ մէ  կը վա  տահամ -

բաւ է եղած, դա  ւաճան։ Սուրբ 

Գիր  քի հա  մար մեր մա  տենա  գիր -

նե   րը թարգմա  ներ են ու  թը «համ -

բոյր», մէ  կը «թշնամ  ւոյ», միւսնե -

րը՝ «սրբու  թեան»։ Այ  նուհե  տեւ, մեր 

հո  գեւոր գրա  կանու  թիւնը նո  րանոր 

համ  բոյրներ յօ  րիներ է, ի մի բե -

րելով ար  մատ բա  ռեր, ինչպէս՝ բա -

րեհամ  բոյր, հե  զահամ  բոյր, դառ  նա  -

համ  բոյր եւ ան  համբու  րե   լի։ Դժո  ւար 

սի  րելի ան  ձե   րը կամ երե  ւոյթնե  րը 

կո  չեր ենք «դժո  ւարա  համ  բոյր», իսկ 

եկե  ղեցա  կան արա  րողու  թիւննե  րէ 

ետք ու  նե   ցեր ենք «աջ  համբոյր»։ 

«Համ  բոյր»նե  րու ամե  նէն հա  զուա -

գիւ  տը կը պար  տինք Սի  մէոն Կա -

թողի  կոսին, որ կոն  դա   կի մը մէջ 

գրեր է. «Քրիս  տո   նէական սուրբ եւ 

միահամ  բոյր խա  ղաղու  թիւն»։

11-րդ դա  րուն «համ  բոյր» բա  ռը 

դեռ աշ  խարհիկ չէր դար  ձած։ Ահա 

Գրի  գոր Նա  րեկա  ցիի համ  բոյրնե -

րու փունջը, ուր կայ հո  գեւոր շունչ. 

«Համ  բոյր փրկա  կան», «Շրթանց 

կա  փուցմամբ զեր  կիր համ  բուրեմ», 

«Համ  բուրե  ցի դառ  նութիւն», «Բան 

համ  բուրե  լի», «Ան  համբոյր ծա -

նակիչ», «Ի գիրկս հայ  րե   նի նստեալ 

ի համ  բոյր սրբու  թեան»։

1000-էն մին  չեւ 1500, զար  մա   նալի 

բան, «համ  բոյր»ը կար  կա   մած ըլ  լալ կը 

թո  ւի։ Այդ դա  րերուն հայ տա  ղասաց  նե  -

րը նա  խընտրեր են «պագ» բա  ռը։ «Համ -

բոյր» բա  ռը սի  րային եր  կի մէջ գոր  ծա   ծող 

ըն  տիր բա  նաս  տեղծնե  րէն մէկն է Ղա -

զար Սե  բաս  տա   ցին. «Ինձ՝ քո ծա  ռայիդ, 

քիչ մի մօ  տեցիր, / Առ  նում համ  բուրեմ, 

դու ի լուր կա  ցիր»։ Մէկ այլ բա  նաս -

տեղծ, որուն անու  նը ցա  ւօք սրտի ան  ծա  -

նօթ է, բա  ռը գոր  ծա   ծեց խա  չեալ Քրիս -

տո   սին նո ւիրած ող  բի մէջ։ Տրտմա  շունչ 

այդ եր  կը կը պատ  կե   րէ Աս  տո   ւածա  մայ -

րը, որ իր որդւոյն ձեռ  քե   րը կը բաղ  ձար 

համ  բուրել. «Ո՜հ թէ լի  նէր ինձ ի քեզ մօ -

տիլ, / Չար  չա   րագործ ձեռսդ համ  բուրել»։

Ի՞նչ է «համ  բոյր» բա  ռի ծա  գու  մը։ 

Պա  տաս  խաննե  րը բազ  մա   թիւ են եւ ան -

հաստատ, թէ «համ» (մի, ամ  բողջ) եւ 

«բիւր» բա  ռերու հա  մադ  րութիւնն է, այ -

սինքն թէ ան  հատներ այսպէս կը հա -

ղոր  դո   ւին, իրա  րու կը միանան, «համ» 

եւ «բոյր» բա  ռերու հա  մադ  րութիւնն է, 

որով  հե   տեւ հին դա  րերուն համ  բոյրի ժա -

մանակ իրար  մէ հոտ կը քա  շէին, եկած 

է պարսկե  րէն «բու  սի   տան» բա  յէն, որ կը 

նշա  նակէ համ  բուրել եւ այլն։ 

Կը տես  նէ՞ք, ստու  գա   բանի լե -

զուն կը պա  պան  ձի, երբ փոր -

ձէ խօ  սիլ յու  զումնա  յին նիւ  թի 

մա  սին։ Ես կ՚առա  ջար  կեմ բա -

նաս  տեղծ պա  տանիի մը կար -

ծի   քը առ  նել, թէ ուրկէ՞ կը գան 

համ  բոյրնե  րը. «Համ  բոյրներ կու 

գան հո  վէ՜ն ու ծո  վէն, / Համ  բոյր 

լոյ  սէն որ չորս դիս կը ծաղ -

կի»։ Մի  սաք Մե  ծարենցն էր 

ան, որ նաեւ ըսաւ. «Շրթունքս 

են ծա  րաւ միակ համ  բոյրին»։ 

Իսկ այժմ տո  ղան  ցեն անոր ժա -

մանա  կակից  նե   րը։ Նախ յի  շենք 

Ար  տա   շէս Յա  րու  թիւնեանը, որ 

«Եր  կունք» ժո  ղովա  ծուի մէջ բա -

ցատ  րեց, թէ ո՛ւր կ՚եր  թա   յին բո -

լոր համ  բոյրնե  րը. «Համ  բոյրնե -

րը թեւ կ՚առ  նեն, համ  բոյրնե  րը 

կը թռչին... / Եւ կ՛եր  թան ո՞ւր.- 

/ Աղո  ւոր  նե   րու հաս  ցէին»։ Ահա, 

աշ  խարհա  կանա  ցած «համ  բոյր»ը 

ու քնա  րեր  գակ գրիչ  նե   րու հոյլ մը 

զայն կը դրոշ  մէ մայ  րե   նիի ճակ -

տին վրայ. «Աստղերն են ժպտում 

լու  սե   ղէն նա  զով, / Խա  ղաղ դաշ -

տե   րը մութն է համ  բուրում», «Խա -

ղաղ գի  շերով դու կը գաս ինձ 

մօտ, / Քնքուշ ձեռ  ներդ ես կը 

համ  բուրեմ», Վա  հան Տէ  րեան, 

«Հո  րիզո  նին հե  ռածուփ ծալ  քե  -

րուն մէջ ծի  րանի, Վայ  րի Լու -

սի   նը Ծո  վուն ոս  կի համ  բոյր կը 

կա  թէ», Տի  րան Չրա  քեան, «Ին  չո՞ւ հո  վիկ, 

ան  գու՜թ հո  վիկ, / Ցուրտ համ  բոյրներ կու 

տայ ձե  զի. / Մոռ  ցաւ՞ ար  դեօք իւր սէր 

գողտրիկ / Եւ իւր գգո  ւանք փայ  փա   յելի», 

Մկրտիչ Պէ  շիկ  թաշլեան, «Ու ես՝ հող -

մա   վար՝ / Համ  բոյրիդ եկայ», «Այնպէս 

առատ համ  բոյր կար / Դա  լուկ լոյ  սին 

շրթնե  րուն», Մատ  թէոս Զա  րիֆեան, «Մօ -

տեցի՜ր, քնքոյշ ծա  ղի՜կը կեան  քիս. / Համ -

բոյրի մը մէջ մոռ  նամ ամէն ինչ», «Կու 

գան կոյ  սերն իմ անուրջիս, հե  րար  ձակ... 

/ Իրենց հո  գին՝ համ  բոյր հա  մակ ու շու -

շան», Մի  սաք Մե  ծարենց, «Եթէ դրաւ 

ծո  ցիդ մէջ / Վարդ շուրթե  րէն համ  բոյր 

մի, / Զայն տուր պա  հեմ մին  չեւ վերջ, 

/ Մին  չեւ յա  տա՜կը շիր  մի», «Գիրգ այ -

տե   րէդ սի  րոյ ծա  ղիկք / Համ  բոյր մ՛ինձ 

տուր, ան  գո՛ւթ աղ  ջիկ», «Իր խոր աչ -

քէն մեղ  րա   ծոր / Համ  բոյր մ՛առի կուշտ 

ու տաք... / Շրթանցս վրայ կը թրթռայ 

/ Տա  կաւին այն վառ համ  բոյր», Դա  նիէլ 

Վա  րու  ժան, «Համ  բոյր մ՛առի նե  րան», / 

Համ  բո՜յր մ՛ան  հուն գո  րովի», «Մեր համ -

բոյրներն պա  հեցին / Տե  րեւ  նե   րը խար -

շափմամբ», «Հրեշ  տակ մ՛էր նէ, հրեշ -

տակ ան  թեւ։ / Ցուրտ համ  բոյր մը առի 

ճակ  տէն», Պետ  րոս Դու  րեան, «Այս գի -

շեր երա  զիս մէջ, ձեռքս առի զքեզ, ո՛վ 

քաղցրա  խօս Սրինգ, / Շրթունքներս զքեզ 

ճանչցան՝ ինչպէս համ  բոյր մը հին օրե -

րու», Սիաման  թօ։ Եղան օրեր, մեր համ -

բոյրնե  րը դառ  նա   ցան, ինչպէս Մկրտիչ 

Պէ  շիկ  թաշլեանի «Մահ քա  ջոր  դոյն» քեր -

թո   ւածի մէջ. «Վեր  ջին համ  բոյր տամ 

քեզ, մա՛յրիկ։ / Հա  տու  ցա   նես զայն սի -

րուհւոյս»։ Պետ  րոս Դու  րեանը վշտաց 

հայ  րե   նիքի ող  բա   լի վի  ճակը տես  նե   լով. 

«Համ  բոյրին հետ շիթ մ՛զգա  ցի ար  տա  -

սուաց, / Աչերս տե  սան ար  ցունքնե  րու լոկ 

եր  կինք... Լռե  ցին քնար, համ  բոյր, գեղ  գեղ 

եւ մրմունջ»։ Իսկ մէկ այլ օր, երբ Դա -

նիէլ Վա  րու  ժա   նի աչ  քե   րը հան  դի   պեցան 

սի  րելիի մը դիակին, շրթունքն անոր յօ -

րինե  ցին հե  տեւեալ տո  ղերը. «Համ  բուրե -

ցի։ Մտեր  մութեամբ սի  րայեղց... / Ո՜վ 

համ  բոյր, դու ար  ցունք մ՛էիր շրթունքի. / 

Քեզ յղա  ցայ խո  ցուած սրտի արիւ  նով»։ 

Ապա եկաւ Զա  պէլ Եսա  յեանը, փրկո  ւած 

մէկ ող  բերգու  թե   նէ եւ երկրոր  դի մը նա -

խօրեակին ու ան  գի   տակ անոր, վէ  պի մը 

մէջ նկա  րագ  րեց տաս  նեակ մը պատ  կե  -

րալից համ  բոյրներ, ինչպէս՝ ցուրտ, եր -

կար, խե  լայեղ, սրտա  գին, տեն  դա   գին, 

գե  րագոյն, վեր  ջին, հաշ  տութեան, հրա -

ժեշ  տի, տա  րօրի  նակ, ըն  կե   րական, եղ -

բայրա  կան, խու  սա   փուկ, ինչպէս նաեւ՝ 

գթու  թեամբ մը լի եւ խռով  քով լի։ Վեր -

ջա   պէս եկաւ Պա  րոյր Սե  ւակը ու «համ -

բոյր» բա  ռին վե  րադար  ձուց նա  խորդ դա -

րու քնա  րակա  նու  թիւնը. «Ոլո  րուն-կպչուն 

ձայ  նը մեր համ  բոյրի / Թող հա  մեր  գո   ւի 

այս վի  րաւոր լռու  թեան մէջ»։ Իսկ մենք, 

մաղ  թենք, որ անար  գել համ  բոյրներ ըլ -

լան երկրա  գունդի վրայ, ու ձեր ապա -

գայ համ  բոյրնե  րը ըլ  լան «Աւե  լի ջերմ 

եւ կրկնա  կի եռան  դով», ինչպէս Թու -

մա   նեանի տիկ  նի   կային թատ  րո   նի տնօ -

րինու  թիւնը հրա  պարա  կեր է այս շա  բաթ։ 

Մին  չեւ այն ժա  մանակ մենք հրա  ժեշ  տի 

համ  բոյր տանք այս սի  րելի բա  ռին՝ սի -

րային երգ մը ձօ  նելով անոր.

Թոյլ տուր մօ  տենամ, ջուր խմեմ մա -

քուր,

Քո ալ շուրթե  րից առ  նեմ վառ համ  բոյր,

Ծաղ  կիր ինձ հա  մար, եր  գիր ինձ հա -

մար։
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