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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Լիբանանի Մէջ Ահազանգային Վիճակ.
Քորոնա Ժահրի Տարածման Նոր Ալի՞ք

Երկրորդ օրն ըլլալով Լիբանանի տարածքին գրանցուած քորոնա ժահրով
վարակուածներու թիւը աննախադէպ բարձր ցուցանիշ արձանագրեց: Երկէ
գրանցուեցան 62 պարագաներ, որոնցմէ 59 տեղական իսկ 3 արտերկրէն
եկողներու մէջ:
Այս անակնկալ աճը, որ վարակուողներուն թիւը հասցուց 1086-ի, երեք
գիւղերու մղեց փակման միջոցառումներ կիրառել հաւասարակշռելու համար
վարակի տարածումի ալիքը:
Շուֆի Մազպուտ գիւղը, Պեքաայի Մաժտէլ Անճառ եւ Պար Էլիաս գիւղերը
նոյնպէս փակեցին իրենց մուտքերը:

Միջազգային Èáõñ»ñ
Մենք Երկիրը Պիտի Չփակենք «Քորոնա» Ժահրի
Երկրորդ Ալիքի Մը Պարագային Հաստատեց Թրամփ
ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփ յայտարարած է, որ Միացեալ Նահանգները
պիտի չփակէ երկիրը, «Քորոնա» ժահրի երկրորդ ալիքի մը պարագային: Այս
մասին ան խօսած է Միչիկըն գտնուող Ֆորտ ընկերութեան մէջ կատարած
շրջայցի ժամանակ, երբ անոր հարցուցած են, թէ արդեօք կ’անհանգստանայ
COVID-19- ի երկրորդ ալիքով:
Շար. Էջ 02

Մամլոյ Արձակուրդ
ՖԻԹՐԻ Տօնին եւ Լիբանանի Հարաւի Ազատագրման Օրուան
առիթով, «Զարթօնք» պիտի ունենայ եռօրեայ արձակուրդ:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս պիտի տեսնէ Չորեքշաբթի 27 Մայիս 2020ին:

322 Նոր Վարակակիրներ Գրանցուեցան. «Քորոնա»
Ժահրով Վարակուածներուն Թիւը Հասաւ 5928-ի
Հայաստանի մէջ, 22 մայիսին, ժամը
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան
ընդհանուր 5928 դէպք, որոնցմէ 2874ը` 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 2952 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 47
654 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 322 նոր դէպք եւ 293 առողջացած։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած
է մահուան 74 (աւելցած է եւս 4-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 52, 81, 61 եւ 82 տարեկան տղամարդիկ, եւ ունեցած
են ուղեկցող քրոնիկական հիւանդութիւններ։

«Արցախի Հանրապետութիւնը Կայացած
Ժողովրդավարական Պետութիւն Է». Հայաստանի
Նախագահին Յայտարարութիւնը
Հայաստանի նախագահ Արմէն
Սարգսեան հանդէս եկաւ
հետեւեալ յայտարարութեամբ՝
Արցախի Հանրապետութեան
մէջ պետականաշինութեան
հերթական փուլի մեկնարկին
առիթով.
«Այսօր Արցախի Հանրապետութիւնում սկսւում է պետականաշինութեան հերթական
փուլը, իր պարտականութիւններն է ստանձնում Արցախի նորընտիր նախագահ
Արայիկ Յարութիւնեանը,
այսօր նաեւ իր առաջին
նիստն է գումարել Արցախի
Հանրապետութեան 7րդ գումարման նորընտիր Ազգային ժողովը:

Շար. Էջ 02

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

Էջ 02
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 5282660 (677.7/1 Շար.
միլիոն),
մահացած են 338757 (43.5/1 միլիոն), բուժուած են 2139224 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,086, մահացածներ` 26, բուժուած` 663
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 5928, մահացածներ` 74, բուժուած` 2874
Շար. Էջ 02
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 92164 նոր վարակուածներ, 4584 նոր մահացածներ
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«Արցախի Հանրապետութիւնը Կայացած Ժողովրդավարական Պետութիւն Է».
Հայաստանի Նախագահին Յայտարարութիւնը
Սկիզբը Էջ 01
«Արցախի Հանրապետութեան
նորընտիր նախագահին եւ նորընտիր պատգամաւորներին եւս մէկ
անգամ շնորհաւորելուց առաջ նախ
ցանկանում եմ շնորհաւորանքներս
յղել Արցախի քաղաքացիներին`
ժողովրդավարութեան հերթական
յաղթանակի համար, յաղթանակ,
որը ինքնիշխան պետականութեան
ամրապնդմանն ուղղուած եւս մէկ
քայլ է:
«Այլեւս անշրջելի իրողութիւն է,
որ Արցախի Հանրապետութիւնը
կայացած ժողովրդավարական
պետութիւն է: Փաստացի գտնուելով
չաւարտուած պատերազմի մէջ` նա
վերստին ապացուցում է, որ ունակ
է եօթերորդ անգամ կազմակերպել
խորհրդարանական եւ վեցերորդ
անգամ` նախագահական ընտրութիւններ: Դրանով իսկ ամէն անգամ
աւելի ու աւելի են ամրապնդւում
պետական եւ ժողովրդավարական
ինստիտուտներն Արցախում:
«Արցախի քաղաքացիների հետ
միասին դրանց կայացման մէջ

մեծ ներդրում ունի այսօր իր
նախագահական լիազօրութիւններն
աւարտող Արցախի Հանրապետութեան երրորդ նախագահ
Բակօ Սահակեանը: Առանձնակի
շնորհակալութիւն եմ ուզում յայտնել
նրան: 2007 թուականից ստանձնելով
Արցախի նախագահի պաշտօնը`
նա պետական պատասխանատու
գործչին յարիր եւ արցախցուն
բնորոշ կամային յատկութիւններով
արժանապատուօրէն առաջնորդեց Արցախի Հանրապետութիւնը:
Յոյսով եմ, որ պարոն Սահակեանը
կը շարունակի մասնակցութիւնն
Արցախի հզօրացման գործին` իր
փորձն ու գիտելիքները փոխանցելով
երիտասարդ սերնդին:
«Շնորհակալութիւն եմ յայտնում
նաեւ արցախեան բոլոր պետական ինստիտուտների ներկայացուցիչներին` իրենց աշխատանքի
ու ներդրած ջանքի համար:
Շնորհաւորանքներս եմ յղում
Արցախի նորընտիր նախագահ
Արայիկ Յարութիւնեանին: Վստահ
եմ, որ նախագահ Յարութիւնեանն
ամէն ինչ կ՛անի` յանուն Արցախի

անվտանգութեան եւ տնտեսական հզօրացման: Համոզուած եմ,
որ նրա կողմից ձեւաւորուելիք
նոր կառավարութիւնը կը լինի
համերաշխութեան կառավարութիւն, որի քաղաքականութիւնը
հնարաւորութիւն կը տայ համատեղ ջանքերով եւ միասնականօրէն ամրապնդել Արցախի Հանրապետութիւնը: Արցախը միշտ
ունի բոլորի ու իւրաքանչիւրիս
սատարման կարիքը: Արցախի
շէնացման ճանապարհին մենք
միասին ենք լինելու: Շնորհաւորում
եմ այն քաղաքական միաւորներին,
որոնք կազմեցին Արցախի Հանրապետութեան 7րդ գումարման Ազգային ժողովը` «Ազատ հայրենիքՔՄԴ» դաշինք, Միասնական
հայրենիք կուսակցութիւն, Արդարութիւն կուսակցութիւն, ՀՅԴ եւ
Արցախի Ժողովրդավարական
կուսակցութիւնէ խմբակցութիւններով: Յոյսով եմ` շարունակելով
արցախեան քաղաքական կեանքի
եւ օրէնսդիր իշխանութեան
լաւագոյն մշակոյթը, նրանք կը
զարգացնեն այն` յանուն Արցախի

զարգացման համագործակցելով
նաեւ արտախորհրդարանական
ուժերի հետ:
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ, 28 տարի
առաջ գրեթէ այս օրերին արցախեան պատերազմում տեղի ունեցաւ
Շուշիի ազատագրումից յետոյ եւս
մէկ բեկումնային իրադարձութիւն:
1992թ. Մայիսի 18ին հայկական
ուժերը հուժկու հարուածով ազատագրեցին Բերձորը: Բացուեց
Արցախը Հայաստանին կապող
կեանքի ճանապարհը, եւ ճեղքուեց
Արցախի շրջափակման օղակը:
Այսօր, Արցախում շարունակուող
պետական
շինարարութեան
գործընթացի հերթական փուլը
նաեւ յարգանքի տուրք է ինչպէս
այդ ռազմական գործողութեան,
այնպէս էլ արցախեան ողջ ազատամարտի ընթացքում իրենց
կեանքը նուիրաբերած հերոսների
յիշատակին: Այս օրը եւս մէկ առհաւատչեայ է, որ Արցախի Հանրապետութեան ընթացքն անբեկանելի է: Աստուած պահապան
Հայաստանին, Արցախին եւ ողջ
հայութեանը»:

Նախագահի Երդումով Արայիկ Յարութիւնեան Ստանձնեց Արցախի Չորրորդ Նախագահի Պաշտօնը
Արայիկ Յարութիւնեան Մայիս
21-ին, երդման հանդիսաւոր արա-

րողութեամբ ստանձնեց Արցախի
Հանրապետութեան նախագահի

Միջազգային Èáõñ»ñ
Մենք Երկիրը Պիտի Չփակենք «Քորոնա» Ժահրի
Երկրորդ Ալիքի Մը Պարագային Հաստատեց Թրամփ
«Մարդիկ կ’ըսեն, որ այդ մէկը շատ
հաւանական է, բայց մենք պիտի
կարողանանք մարել հրդեհները:
Մենք պիտի չփակենք երկիրը», ըսած է Թրամփ լրագրողներուն:
Թրամփ նաեւ վստահութիւն յայտնած
է ապագային վարակի բռնկումը

զսպելու երկիր կարողութեան մասին՝
ըսելով, որ ըլլայ այն այրող ալիք, թէ
այլ, «Մենք պիտի աշխատինք զայն
մարել, բայց պիտի չփակենք մեր
երկիրը»:
Շար. Էջ 08

պաշտօնը՝ Շուշիի Մշակոյթի եւ
երիտասարդութեան
կեդրոնի
դահլիճին մէջ գումարուած Ազգային
ժողովի յատուկ նիստին` Սահմանադրութեամբ ճշդուած կարգով:
Նախագահի երդման համար
դահլիճի բեմին վրայ տեղադրուած
էին Արցախի Հանրապետութեան
պետական դրօշը, Սահմանադրութիւնը եւ 17-րդ դարու Աւետարանը:
Պաշտօնի ստանձնման եւ երդման
արարողութեան ներկայ գտնուեցան
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան, Հայաստանի Ազգային
ժողովի նախագահ Արարատ
Միրզոյեան, Արցախի երրորդ
նախագահ Բակօ Սահակեան,
երկրորդ նախագահ Արկադի

Ղուկասեան,
Արցախի
թեմի
առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեան: Ազգային
ժողովի յատուկ նիստին մասնակցեցան Արցախի Ազգային ժողովի
պատգամաւորներ,
Արցախի
անվտանգութեան խորհուրդի եւ
կառավարութեան անդամները,
Գերագոյն դատարանի նախագահը
ու Վերաքննիչ եւ Առաջին ատեանի դատարանի նախագահները,
Պաշտպանութեան
բանակի
բարձրագոյն սպայակազմը, Կեդրոնական ընտրական յանձնախումբի
անդամները, Հայաստանի եւ Արցախի կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներ եւ ուրիշներ:

03

Þ³µ³Ã / 23.05.2020

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 52 –

Կորոնավիրուսից Ամենաշատ Տուժած Ոլորտը Զբօսաշրջութիւնն Է.
Պէտք Է Փրկել Ոլորտը
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Կ

որոնավիրուսային համավարակն ամբողջ աշխարհում
կաթուածահար է արել զբօսաշրջութեան ոլորտը։ Կարելի է
ասել, ցանկացած երկրում տնտեսութեան հարկադիր կանգի
հետեւանքով, սահմանների փակման հետեւանքով տուժել է հենց
զբօսաշրջութեան ոլորտը։ Հետեւաբար, կառավարութիւնների կողմից
հնարաւոր բոլոր քայլերը պէտք է կատարուեն ոլորտը փրկելու
ուղղութեամբ։ Հայաստանում վերջին տարիներին ոլորտը կարծես
բաւական դրական զարգանում էր։ Հայաստանը դառնում էր գրաւիչ
երկիր արտասահմանցի զբօսաշրջիկների համար։ ՀՀ-ում Արտակարգ
դրութեան պայմաններում, երբ փակ են երկրի արտաքին ու ներքին
սահմանները, զբօսաշրջութիւն անդառնալի հարուածներ է ստանում։
«Զարթօնք» օրաթերթը զրուցել է «Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի»
նախագահ Մեխակ Ապրեսեանի հետ։
- Պարոն Ապրեսեան, կը ներկայացնէ՞ք, թէ ինչ խնդիրների
առաջ է կանգնել զբօսաշրջութեան ոլորտը կորոնավիրուսային
համավարակի պայմաններում։
- Ակնյայտ է, որ կորոնավիրուսից առաւելապէս տուժել է զբօսաշրջութեան
ոլորտը։ Ըստ էութեան, ոլորտը կանգնած է։ Ոլորտի տնտեսվարողները զրկուել են եկամտի աղբիւրներից։ Ունեն հարկային ու վարկային
պարտաւորութիւններ, որոնք անգամ այս ընթացքում կատարել են։
Տնտեսվարողներն ունեն պիզնեսը, աշխատատեղերը պահելու խնդիր,
հրամայական։
- Կառավարութեան կողմից մշակուած ու հաստատուած աջակցութեան ծրագրերն ինչքանո՞վ են օգտակար ոլորտին։
- Այդ միջոցառումների հասցէականութեան ապահովման հետ կապուած
մեր ֆեդերացիան առաջարկներ ներկայացրել էր Կառավարութեանը։
Երկու առաջարկն ընդունուել է, բայց կան էլի հարցեր, որոնք պէտք է
քննարկուեն։ Ես յոյս ունեմ, որ մենք գիտակցում ենք, որ առաջին հերթին
զբօսաշրջութիւնն է վնասը կրել ու ոլորտային առանձնայատկութիւններ
կան, որոնց պէտք է առանձնայատուկ մօտեցում ցուցաբերել:
Օրինակ, առողջարաններ իրենց դասակարգչով չեն ընդունւում
որպէս աջակցութեան միջոցառումների շահառու։ Մինչդեռ, դրանք
զբօսաշրջային ծառայութիւններ մատուցում են։ Առողջարանում
մատուցւում են յատուկ կարգի հիւրանոցային ծառայութիւններ։ Կան
շատ մշակութային կենտրոններ, որոնք մատուցում են զբօսաշրջային
ծառայութիւններ, զբօսաշրջիկներին ներկայացնում են հայկական
մշակոյթը, միջոցառումներ են կազմակերպում, բայց դասակարգչով չեն
մտնում այդ ծրագրերի մէջ։ Բացի դրանից ունենք խնդիրներ արտօնեալ վարկերի տրամադրման հետ կապուած։ Դա Կառավարութեան
աջակցման 3-րդ ծրագիրն է։ Այդ արտօնեալ վարկերը տրամադրւում
են աշխատավարձեր, հոսանքի, ջուրի, կազի սպառումի գումարներ
վճարելու, այլ ծախսեր կատարելու նպատակով։ Այստեղ խնդիրը

հետեւեալն է։ Ոլորտի առանձնայատկութիւններից ելնելով, չպէտք է
տարեկան շրջանառութիւնը չափանիշ սահմանել։ Կառավարութեան
աջակցութեան ծրագրի շահառու կարող է դառնալ տարուայ ընթացքում
24-500 մլն դրամ շրջանառութիւն ունեցող տնտեսվարողները։ Բայց
մինչեւ 24 մլն եւ 500 մլն-ից աւել շրջանառութիւն ունեցող շատ
ընկերութիւններ կան, որոնք կարեւոր ու ողնաշարային նշանակութիւն
ունեն։ Այդ ընկերութիւններն էլ ուզում են պահպանել աշխատատեղերը։
Նրանք դուրս են մնում աջակցութեան այս ծրագրերից։ Դրա համար
մեր առաջարկն է զբօսաշրջային ոլորտի համար չկիրառել տարեկան
շրջանառութիւնը որպէս չափանիշ։ Բացի դրանից, ոլորտում շատերը զբօսաշրջային օպերատորներ են։ Ներդրումներ են կատարել։
Նոր զբօսաշրջային փաթեթներ են ձեւաւորել ու համաշխարհային
շուկայում Հայաստանի զբօսաշրջային արդիւնքը ներկայացրել, խթանել
դրա զարգացումը։ Նրանցից շատերը այդ ներդրումները կատարել
են վարկային միջոցներ ներգրաւելով։ Այսօր չունեն եկամուտներ
ու ի վիճակի չեն կատարել վարկային պարտաւորութիւնը։ Շատ
զբօսաշրջային փոխադրամիջոցներու ընկերութիւններ կան, որոնք
վարկային միջոցներ են ներգրաւել, ներդրում են կատարել, թարմացրել
են փոխադրամիջոցները՝ բարձրակարգ հանրակառքեր են ձեռք
բերել։ Նրանք էլ այսօր չունեն եկամուտներ, բայց ունեն վարկային
պարտաւորութիւններ, որոնք չեն կարողանում կատարել։ Հիւրանոցային
ոլորտի շատ տնտեսվարողներ, զբօսաշրջային հիւրատներ վարկային
միջոցներով իրենց ենթակառուցուածքները թարմացրել են, բարելաւել
են ծառայութիւնների որակը։ Այսօր չունեն եկամուտ, չեն կարողանում
կատարել վարկային պարտաւորութիւնները։ Իսկ վարկ վերցնելիս
բանկն իրենց հաճոյքով է տուել գումարը, քանի որ այդ ընկերութիւնները
եղել են վարկունակ, իսկ զբօսաշրջային ոլորտը եղել է ծաղկուն ոլորտ։
Ոչ բանկը, ոչ տնտեսվարողը չէր պատկերացնում, որ կարող է նման
իրավիճակ ստեղծուել։ Կառավարութիւնը պէտք է Կենտրոնական բանկի
հետ միասին յորդորի պանքերին, որ ողջամիտ ժամկէտով իրական
վարկային արձակուրդներ տալ։
- Դուք խօսեցիք ոլորտում աշխատատեղերի պահպանման հրամայականի մասին։ Ինչպէ՞ս է լուծուելու այս խնդիրը։
- Այս միջոցառումները կը լինեն համալիր ու միմեանց փոխլրացնող,
եթէ զբօսաշրջութեան ոլորտի բոլոր տնտեսվարողների, ովքեր այս
իրավիճակից յետոյ կը պահպանեն աշխատատեղերը, աշխատողների
1/3-ի չափով փոխհատուցում լինի։ Այսինքն՝ մնացածը տնտեսվարողը
վարկային միջոցներ ներգրաւելով կը կարողանայ վճարել։ Սա կը
լինի իրար փոխլրացնող ու արդիւնաւէտ միջոց աշխատատեղերի
պահպանման համար։ Հաշուարկներ եթէ անենք, կը տեսնենք, որ
այսպէս պետութեանն աւելի ձեռնտու է, քան աշխատատեղերի կրճատումը։ Եթէ պահպանենք աշխատատեղերը, դրանից եկամտային հարկ
կը վճարուի, նպաստներ վճարելու կարիք չի լինի։ Ու ամենակարեւորը՝
մենք կը փրկենք ոլորտը փլուզումից։
- Ինչքա՞ն ժամանակ է հարկավոր լինելու ոլորտը քիչ թէ շատ
վերականգնելու համար։
- Որոշ երկրներ, կարծես թէ, սկսել են քայլեր անել զբօսաշրջութեան
համար, սահմանները բացելու ուղղութեամբ։ Հաշուարկելով մեր բոլոր
հնարաւորութիւնները, պահպանելով անվտանգութեան բոլոր կանոնները, եթէ մենք նոյնպէս գնանք այդ քայլին, հնարաւոր կը լինի ոլորտը
վերականգնել։ Սակայն, մէկ այլ խնդիր կայ՝ ուղեւորափոխադրումների վերականգնման։ Հայաստանի համար հիմնականում օդային
ճանապարհը պէտք է վերականգնել։ Այսքանը եթէ անենք, ամռանը կամ
աշնան սկիզբ կամաց-կամաց կը սկսի միջազգային զբօսաշրջութիւնը
վերականգնուել։ Իսկ մինչ այդ կարծում եմ, անհրաժեշտ է քայլեր
ձեռնարկել ներքին զբօսաշրջութեան վերականգնման ուղղութեամբ։ Ոչ
թէ միջազգային զբօսաշրջութիւնը փոխարինենք ներքինով, այլ ներքինը
պէտք է լինի առաջին քայլերը եւ նպաստի միջազգային զբօսաշրջութեան
վերականգնմանը։
- Շնորհակալ եմ հարցազրոյցի համար:
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Համբարձման Տօնի Պատրաստութիւններ
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Յիսուս Քրիստոսի երկրային
կեանքի վերջին օրերուն ի յիշատակ
սահմանուած Համբարձում քրիստոնէական տօնը ժողովրդական խոր
արմատներ ունի: Ըստ քրիստոնէական եկեղեցւոյ ուսմունքին՝
Քրիստոսը խաչելութենէն երեք
օր վերջ յարութիւն կ՚առնէ եւ իր
աշակերտներուն
քառասուն
օր այցելելէ ետք, կը համբառնայ
երկինք: Այս տօնը իր ծագումով
կ՚առընչուի նախաքրիստոնէական
տօնացոյցին՝ եւ այդ ժամանակ
արտայայտած է մեռնող եւ յառնող
Աստուծոյ, բնութեան զարթօնքի,
վերածնութեան գաղափարները։
Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին
տօնը կը նշէ Զատիկէն քառասուն
օր ետք՝ հինգշաբթի եւ տօնը,
բնականաբար, շարժական է:
Հայերը Համբարձումը միշտ վերածած են ժողովրդական տօնակատարութեան: Սիրելի տօն եղած
է միշտ: Հայկական զանազան
բնակավայրերու մէջ իւրովի նշած
են, բայց ընդհանուր արարողութիւնը՝ ծաղկահաւաքը, եղած է
բոլոր շրջաններուն մէջ: Սովորաբար
կը մասնակցին երիտասարդներ
ու
երիտասարդուհիներ
եւ
Համբարձման առթիւ կը հաւաքեն
եօթ գոյն ծաղիկ, կաւէ ջրամանի
մը՝ կուժի մը մէջ կը լեցնեն եօթ
աղբիւրէ հաւաքուած ջուր, իրենց
նշանները կը նետեն կուժին մէջ եւ
Համբարձման գիշերը «աստղունք»
կը դնեն, այսինքն զանոնք կը յանձնեն աստղերու խորհուրդին, ապա
նշաններուն համապատասխան,
կը կատարուին գուշակութիւններ։
Մեր ժողովուրդը այս տօնին, տան
մրոտած երդիքին, յաճախ աստղեր
նկարած է, ի նշան «աստղունք»ի
գիշերուան:
Տօնակատարութիւնները քանի մը օր
կը տեւեն, իսկ Համբարձման յաջորդող կիրակի օրը երիտասարդներն
ու երիտասարդուհիները կը կազմակերպեն
տօնախմբութիւններ՝
Համբարձման խորհուրդին ձօնուած
երգեր կ՚երգեն, կը պարեն: Պարերուն
մէջ կը գերակշռեն ժողովրդական
վերվերիները որպէս հասակի աճին
հետ կապուած հմայական պարեր:
Խաղերը, մրցոյթները, ծիծաղն ու
խինդը անպակաս են այս տօնէն:
Ծաղկախաղերով,
բնութեան
գոյներով, առուի եւ ջուրի ձայնով
ճոխացող այս հրաշալի տօնով կը
սահմանափակուին գարնանային
տօները եւ բնութիւնը կը թեւակոխէ

ամառնային հասուն շրջան:
Հին հայկական աւանդութիւններուն
մէջ Համբարձման տօնին սկսած
են պատրաստուիլ Համբարձման
հինգշաբթիէն օրեր առաջ:
Այս հնամեայ տօնին հիմնական
մասնակիցներուն՝ երիտասարդ
աղջիկներուն ու կիներուն, ընկերակցած են երիտասարդ տղաք:
Ամէն մէկը իր դերը ունեցած է
տօնական ծիսակարգին ընթացքին
եւ պատասխանատու կերպով
կատարած է զայն: Այսօր, երբ միտում
կայ վերադառնալու հին հայկական
տօնական համակարգին եւ երբ
զանազան վայրերու մէջ կը բեմադրեն
հայկական Համբարձման տօնը,
անպայման մասնակիցներուն դեր
կը բաշխեն: Տօնի պատրաստման
մէջ մեծ դեր ունին մանաւանդ
հարսնցուները։ Անոնք գոյնզգոյն
զգեստներ կը հագուին եւ սարեր
կ՚երթան՝ ծաղկահաւաքի: Հիմնական
ծաղիկները, որ այդ օրը կը փնջեն՝
անթառամն ու երիցուկն է:
Համբարձման տօնական օրերը
կը սկսին երեքշաբթիէն: Այս օրը
երիտասարդուհիները
նախապատրաստական աշխատանքներու
համար կը հաւաքուին եւ անոնց
կը միանան փորձառու հարսերը:
Երեքշաբթի կը պատրաստեն
Վիճակի տիկնիկը՝ Արուս անունով,
որ Վիճակի՝ բախտագուշակութեան
խորհրդանիշն է եւ զայն կը դնեն
ջուրի սափորին վրայ: Տիկնիկէն զատ,
պէտք է ընտրուի նաեւ Ճանկիւլումի
հարսը, որ սովորաբար ներկաներէն
ամենափոքր աղջիկը կ՚ըլլայ:
Վիճակի՝ Գուշակութեան Արուսը
հայոց ծիսական գեղեցիկ տիկնիկներէն մէկն է: Աղջիկները կը
վերցնեն ճիպոտ մը, վերի մասը կը
կապեն փայտիկ մը, որ խաչանման
տեսք կ՚ունենայ, որուն վրայ կը
հագցնեն կանացի զգեստներ, գլուխին
վրայ կը նկարեն քիթ, բերան, աչքեր,
յօնքեր։ Տիկնիկը կ՚ունենայ ճակտնոց,
ոսկեշար մանեակ, կուրծքի շռայլ
զարդեր: Վիճակի Արուսը կը կապեն
ջուրի սափորի բերնին: Այն կոչած
են նաեւ Ծաղկամայր (Ծաղկամեր).
ահա ինչու Համբարձումի տօնը
որոշ շրջաններու մէջ կը կոչուի
Ծաղկամօր տօն: Ժողովրդական
այլ անուանումներ եւս ունի տօնը՝
Ճանկիւլում, Վիճակ:
Չորեքշաբթի օրը կը հաւաքեն եօթ
գոյն ծաղիկ եւ եօթ աղբիւրէ ջուր:
Ծաղիկներն ու ջուրը լռելեայն կը
հաւաքեն եւ եօթ աղբիւրէ՝ եօթ
քար կը բերեն: Բոլորը ամփոփելով
սափորին մէջ եւ դնելով աստղերուն
տակ՝ կը սպասեն վիճակին: Մինչ

այդ, ամբողջ գիշեր եկեղեցիի կողքը
կեցած կը հսկեն կուժերը, որպէսզի
չարաճճի տղաք չգան ու չտանին
ատոնք։ Համբարձումը այս օրերուն
նշելու ժամանակ, աղջիկներ երբեմն
կուժի մէջ իրենց մատանիները,
զարդերը կը նետեն:
Ահաւասիկ Համբարձման գիշերը
երգուող երգ մը.
Երկնքի աստղերը թող ցոլան, անուշիկ ցոլան,
Աղօթրան բացուի, լուսը բացուի,
ճակտիս գիրը տան…
Հինգշաբթի օր բարի լոյսին հետ
երեխաները կը սկսին «Ճան Կիւլում»
երգելով տունէ տուն շրջիլ, գովել
տան փոքրիկը, որպէս ընտանիքը
շարունակող, ծաղկեփունջեր նուիրել:
Գովենք, գովենք, որու գովենք, ճան
ծաղիկ, ճան, ճան:
Մեր տղային կը գովենք, ճան վիճակ,
ճան, ճան:
Տղան նստէ թագաւոր, ճան ծաղիկ,
ճան, ճան:
Գեղով ըսենք բախտաւոր, ճան
վիճակ, ճան, ճան:
Տանտէրերը որպէս երախտագիտութիւն, կը նուիրաբերեն կաթ,
հաւկիթ, գումար…
Կարմիր կովէ կաթ կ՚ուզենք,
Սեւ հաւէ հաւկիթ կ՚ուզենք…
Նուէրները առնելէ առաջ այս երգը

կ՚երգեն:
Եւ առաւօտը բոլոր ընտանիքներուն
մէջ, տուներէն իբրեւ նուէր
հաւաքուած կաթով կաթնապուր
կ՚եփեն:
ԿԱԹՆԱՊՈՒՐԻ ՕՐ
Կարգ վայրերու մէջ կաթնապուրը
կ՚եփէին խումբով, թաղերով կամ
դրացիներով եւ քանի մը շերեփ կը
ցօղէին արտերուն վրայ՝ հունձքի
առատութիւն ապահովելու համար,
ինչպէս նաեւ որպէսզի արտը զերծ
մնայ կարկուտէն եւ վնասակար
մորեխներէն, իսկ մնացած կաթնապուրը եօթ տեղ մատաղի պէս կը
բաժնէին: Բազմաթիւ ընտանիքներու
մէջ Զատիկէն մինչեւ Համբարձում
կաթնապուր չէին եփեր, կը սպասէին,
որ Համբարձումը գայ եւ Համբարձման
առաջին անգամ եփուող այդ
կաթնապուրը
մասնայատուկ
արարողութեամբ
կ՚ուտուէր:
Յատկանշական է, որ այս տօնին,
ինչպէս նախաքրիստոնէական շրջանէն եկած ուրիշ տօներու առթիւ,
անասուն չէին զոհաբերեր եւ չէին
մորթեր՝ բնութեան բեղունութեան
շրջանը անխաթար պահելու մտահոգութեամբ։
Շար. Էջ 05
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Համբարձման Տօնի Պատրաստութիւններ
Սկիզբը Էջ 04
Շատ գեղեցիկ նկարագրութիւններ
պահպանուած են հին գրաւոր
աղբիւրներուն մէջ, թէ Համբարձման
հինգշաբթին ինչպէս մարդիկն ու
անասունները ծաղիկներով կը
զարդարէին, տունէ տուն շրջելով
ծաղկեփունջեր կը նուիրէին,
վիճակահանութիւն
կ՚ընէին,
Արուս տիկնիկով զարդարուած
փարչին մէջէն նշաններ կը հանէին,
կ՚երգէին: Իսկ լաւագոյն գրական
նկարագրութիւնը, անշուշտ, Յովհաննէս Թումանեանի «Անուշ»ին
մէջ է:
Իսկ կիրակի օրն արդէն Հայ Առաքելական Եկեղեցին կը տօնէ
Երկրորդ Ծաղկազարդը, որ նոյնպէս
ժողովրդական արարողութիւններու բաժին ունի: Այս տարի Հայ
Առաքելական Եկեղեցին Երկրորդ
Ծաղկազարդը կը նշէ մայիսի 24-ին:
Տօնին կոչումը յառաջացած է Ս.
Յարութեան նախորդող Ծաղկազարդի տօնին անունէն: Վերջինս,
ինչպէս բոլորին ծանօթ է՝ կը
խորհրդանշէ Քրիստոսի յաղթական
մուտքը Երուսաղէմ, երբ մարդիկ
փառաբանութեամբ ու ցնծութեամբ
Տէրը կը դիմաւորէին եւ արմաւենիի
ճիւղեր կը փռէին Անոր առջեւ:
Մինչ Երկրորդ Ծաղկազարդը
համբարձած Քրիստոսի՝ Վերին
Երուսաղէմ մտնելու յիշատակն է,
երբ Զայն ցնծութեամբ կը դիմաւորեն
հրեշտակները:
Համբարձման ժամանակ, երբ Տէրը
կ՚անցնի հրեշտակներուն մէջէն,
անոնք զարմացած կը հարցնեն,
թէ ո՞վ է այս հզօր թագաւորը, իսկ
Քրիստոսին ուղեկցող հրեշտակները կը բացատրեն ամէն ինչ:
Հրեշտակներուն այս երկխօսութիւնը
Սաղմոսաց գիրքին մէջ կը կարդանք.
«Ո՞վ է այս փառքի արքան,կարողութեամբ հզօր Տէրն է ան,
պատերազմի զօրեղ Տէրը: Վեր
քաշեցէք, իշխաններ, դուռերը ձեր,
թող բացուին յաւիտենական դուռերը,
եւ փառքի արքան թող ներս մտնէ»:
Այս մասին յիշատակութիւն կայ
նաեւ Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիի
մեկնութիւններուն մէջ՝ Ս. Լուսաւորիչին հետ կապուած: Աւանդութեան համաձայն, հրեշտակ մը
ամէն օր կ՚այցելէր վիրապին մէջ
բանտարկուած Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչին: Օր մը, սակայն, չի գար:
Ս. Գրիգորը, հարցնելով պատճառը, կը գիտնայ, որ Համբարձման
ժամանակ Յիսուս Քրիստոս անցած
է հրեշտակներուն ինը կարգերուն
մէջէն. ամէն տարի հրեշտակները

երկնքի մէջ կը տօնախմբեն Տիրոջ
Համբարձումը: Լուսաւորիչին այցելող
հրեշտակը չորրորդ կարգէն էր եւ
Համբարձման չորրորդ օրը այդ
հրեշտակներուն տօնախմբութեան
կարգն էր:
Երկրորդ Ծաղկազարդին օրը նոյնութեամբ կը կրկնուին Ծաղկազարդին
ընթերցուած շարականները, որ
Յիսուսի՝ Երուսաղէմ մուտքը արտայայտող բերկրալից եւ ցնծագին բնոյթ
ունին:
ԱԹՈՌԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՏՕՆ

Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին
Քրիստոսի Համբարձման տօնին օրը
կը յիշատակէ նաեւ 1441 թուականին
Հայոց Կաթողիկոսական Աթոռը
Սիսէն տեղափոխելու եւ Սուրբ
Էջմիածնի մէջ վերահաստատելու
պատմական դէպքը։ Այս մէկը
արդէն պատմական իրողութիւն
մըն է, որ ամէն տարի կը նշուի
Համբարձման օրը, որ նաեւ ծանօթ
է «Հայրապետական աթոռի հայրենադարձութիւն» բնորոշումով:
Հայրապետական Աթոռին շուրջ
հազարամեայ տարագրութենէն
ետք վերստին իր աստուածընտիր
սուրբ վայրին մէջ հաստատուելուն
իրողութիւնը Հայաստանեայց Եկեղեցին յայտարարած է տօն։ Ամէն
տարի՝ Համբարձման տօնի Ս.
Պատարագէն ետք, եկեղեցիներէն
ներս կը կատարուի Հայրապետական
մաղթանքի արարողութիւն եւ աղօթք
կը բարձրացուի առ Աստուած, որ
անսասան պահէ Իր իսկ հիմնած
Մայր Աթոռը:
ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ԵՐԳԵՐ
Հէ՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան
Հէ՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,
Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան:
Լուսնի լուսնակը ես եմ,
Հէ՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,
Ծովի ձըկնակը ես եմ,
Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան.
Գիշերով փախչող աղջիկ,
Հէ՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,
Հետիդ ընկերը ես եմ,
Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան:
Հէ՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,
Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան:

Արտի միջակը խոտ է,
Հէ՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,
Ծաղիկը խընկահոտ է,|
Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան.
Էրթանք ծաղիկ քաղելու,
Հէ՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,
Քանի Համբարձում մօտ է,
Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան:
Հէ՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,
Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան:
***
Սարի գլխին ամպը ցոլաց,
Համբարձման անուշ գիշեր է,
Վարդի թփին ցօղը մնաց,
Իմ եարի նխշուն թշերը:
Համբարձման անուշ գիշեր է,
Իմ եարի նըխշուն թշերը,
Իմ եարի նըխշուն թշերը,
Համբարձման անուշ գիշեր է:
Երգդ երգէ հոտաղ տղայ,
Համբարձման անուշ գիշեր է,
Պար եմ բռնէ, հետս խաղայ:
Իմ եարի նխշուն թշերը:
Մեր սարերի սիրուն ծաղիկ,
Համբարձման անուշ գիշեր է,
Սիրտս մտար հատիկ-հատիկ:
Իմ եարի նխշուն թշերը:
Վանքի ձորը ծաղիկ շատ կայ,
Համբարձման անուշ գիշեր է,
Հորոտ, մորոտ, նարգիզ, լալա:
Իմ եարի նխշուն թշերը:
***
Մանի ասեմ ու շարեմ,
Ճան ծաղիկ, ճան, ճան,
Լցնեմ տոպրակն ու կարեմ,
Ճան, վիճակ, ճան, ճան:
Առնեմ գիւղէգիւղ ընկնեմ,
Ճան, ծաղիկ ճան, ճան,
Սրտիս սիրածին ճարեմ,
Ճան, վիճակ ճան, ճան:
Իմ եարն է շատ խորոտիկ,
Ճան, ծաղիկ ճան, ճան,
Մէջքինը՝ ոսկէ գօտիկ,
Ճան, վիճակ ճան, ճան:
Աստուած սիրէք, ախպըրտիք,
Ճան, ծաղիկ ճան, ճան,
Տարէք ինձ եարիս մօտիկ,
Ճան, վիճակ ճան, ճան:

Նշի ծառին նուշ կըլնի,
Ճան, ծաղիկ ճան, ճան,
Վարդի հոտն անուշ կըլնի,
Ճան, վիճակ ճան, ճան:
Երանի էն աղջըկան,
Ճան, ծաղիկ ճան, ճան,
Սիրած եարին թուշ կըլնի,
Ճան, վիճակ ճան, ճան:
Ծաղիկ ասեմ ու շարեմ,
Ճան ծաղիկ ճան, ճան,
Լցնեմ տոպրակն ու կարեմ,
Ճան, վիճակ ճան, ճան:
Ծաղիկ ունեմ նարընջի,
Ճան, ծաղիկ, ճան, ճան,
Տըղա, վեր արի փընջի,
Ճան, վիճակ, ճան, ճան:
Ես աղջիկ եմ, ալ կ՚ուզեմ,
Ճան, ծաղիկ, ճան, ճան,
Ոսկին ծալէծալ կ՚ուզեմ,
Ճան, վիճակ, ճան, ճան:
Ծաղիկ ունեմ՝ ալա յա,
Ճան, ծաղիկ, ճան, ճան,
Ալա չի, ալվալա յա,
Ճան, վիճակ, ճան, ճան:
Արեւը կամար-կամար,
Ճան, ծաղիկ, ճան, ճան,
Կապել ես ոսկէ քամար,
Ճան, վիճակ, ճան, ճան:
Սարէն կըգայ ձիաւոր,
Ճան, ծաղիկ, ճան, ճան,
Մեր տունը չարդախաւոր,
Ճան, վիճակ, ճան, ճան:
Հըրէս եկաւ իմ աղպար,
Ճան, ծաղիկ, ճան, ճան,
Երեք օրուայ թագաւոր,
Ճան, վիճակ, ճան, ճան:
***
Վիճակ, վիճակ
Վիճակի չիչաք
Վարդ մանուշակ
Ոսկի կոճակ։
***
-Աղջի անունդ Շուշան,
Արի երթանք Սուրբ Նշան.
Թէ որ ինծիկ խօսք կըտաս,
Ոսկէ մատնիք քեզ նշան։
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Հայ Կեանքը, Ներսը Եւ Դուրսը. Գաղափարներ, Կարծիքներ Եւ
Պատմութեան Յիշեցում
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Ե

րբեմն կանգ պէտք է առնել, դիտել ու դատել ժողովուրդները եւ
անհատները՝ անոնց աղաղակած գաղափարները լսելով: Անոնք
այնքա՜ն կը սիրեն ազատութիւնը, անոր մասին ճառել, որուն համար
պայքարներ կը մղեն, յեղափոխութիւն կ’ընեն, կը զոհուին եւ զոհեր կը խլեն,
բայց միշտ ալ յուսախաբութիւններու առջեւ կը գտնեն իրենք զիրենք եւ կը
վերսկսին ազատութիւն(ներ) նուաճելու արշաւը:
Ազատութիւն(ներ), պետութիւն, օրէնք, կուսակցութիւններ, տեսութիւններ,
վարդապետութիւններ, ժողովրդավարութիւն, կը շնչեն եւ կը բախին
ղեկավարումի ցանցին մէջ, ուր կը ծնին եւ կը կորսուին ընտրանիներ,
յեղափոխականներ, ինքնակալներ: Բարեկարգումի, յեղափոխութիւններու,
աւելի լաւը նուաճելու արշաւները կը յանգին նոր իշխանութեան մը
հաստատման, կամ իշխանական դիրքի գրաւման, սպասելով յաջորդ արշաւը:
Մոգական չհինցող գաղափարներ եւ բառեր կան, որոնց գիւտը կը կարծէ
ընել իւրաքանչիւր սերունդ. ազատութիւն, հաւասարութիւն, արդարութիւն…:
Ազատութեան մասին կը խօսին ճնշողները եւ ճնշուածները:
Կը խաբենք եւ կը խաբուինք, թաքնուելով ընկերային կազմակերպութեան
պահանջած-թելադրած ենթադրեալ հրամայականներուն ետին: Յեղափոխութիւնները ծնունդ կու տան ղեկավարումի ցանցերու, ընտրանիի, իր
անունը թաքցնող էսթէպլիշմընթի, վերնախաւի, դասակարգի:
Ընկերային կազմակերպութիւնը հնարած է սկզբունքներ, որոնք կը
խմբուին ընդհանուր առումով տնտեսութիւն գլխուն տակ, որ տիրելու
հզօրութիւն է, որուն տրամաբանութիւնը հաշուապահութիւն է, որ ինքզինք
կը պարտադրէ ինչ ալ ըլլան տեսական-տեսաբանական կարգախօսները,
որոնք կ’արդարացնեն պայքարները:
Մի՛շտ՝ յանուն սկզբունքներու:
Ազատութիւնը կը վերածենք մեծամասնութեան կամքի, ընտրանքի, այն
ենթադրութեամբ՝ որ մեծամասնութեան կը պատկանի ճշմարտութեան
մենաշնորհը:
Հաւաքական կեանքը, փոքրագոյն ընկերային բջիջէն սկսեալ, որ ընտանիքն
է, մինչեւ ցեղախումբը, գիւղը, քաղաքը, երկիրը, բանակը, դպրոցը, պետութիւնը, աշխատավայրը, թատրոնի սրահը, մարզադաշտը, հոն՝ ուր մարդիկ
միասին կ’ըլլան, կ’ընդունին օրէնքներ, որոնք կ’ենթադրեն ազատութեան
սահմանափակում՝ ընդհանուրի շահի եւ ցանկութեան պաշտպանութեան
ամպհովանիին տակ:
Իսկ օրէնքը երկու դէմք ունի. սահմանափակել ազատութիւն(ներ)ը եւ
պաշտպանել զանոնք:
Ընկերութիւնները եւ պատմութիւնը հիւսուած են այս զոյգի ճօճանակի
շարժումին մէջ, որուն ետ-առաջ տատանումներու ընթացքին, անհրաժեշտ
համարուած, հանդուրժուած եւ անհանդուրժելի չարիքներ գործուած են:
Դատապարտուած եւ վերսկսած:
Պատմութեան օղակը չէ փակուած, հակառակ ընդունուած եւ փառաբանուած
արժէքներու եւ օրէնքներու, պահ մը մեզ յուզած եւ յուզող իզմերու եւ իսդերու,
որոնց ետին միշտ կը մնան փառասիրութիւններ, շահախնդրութիւններ, եսեր,
մեր նախնականութիւնը: Կացութիւն՝ որուն համար Պլէզ Փասքալ ըսած էր.
«Մարդ ոչ հրեշտակ է ոչ անասուն, եւ դժբախտութիւնը այն է, որ երբ ան
ուզէ հրեշտակ ըլլալ, կ’ըլլայ անասուն» (L’homme n’est ni ange ni bête, et le
malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête, Blaise Pascal, 1623-1662):
Հակառակ ըսուածի եւ տպաւորիչ յայտարարութիւններու, մարդը բնութեան
մաս կը կազմէ, եւ ցարդ չէ յաջողած բնութեան օրէնք կեանքի պայքարէն
անջատուիլ, իր մէջ միշտ կայ առաւել կամ նուազ չափով արթուն-քնացող
գազանը: Այսինքն՝Հոպզի «մարդը մարդուն գայլն է» իրատեսական-յոռետեսութիւնը մեր գոյութենական խնդիրն է, հակառակ բարոյականացման մեծ
գաղափարներու եւ պատմութեան ընթացքին յայտնուող օրինակելի մարդոց:
Այս կացութիւնը իր օղակին մէջ առած է կազմակերպական-ղեկավարական
ընթացք քաղաքականութիւնը, ներառնելով տնտեսութիւնը, համատեղ՝
պատմութիւն, զոր կ’արձանագրենք, կ’ուսուցանենք, կը վկայակոչենք նոյն եւ
տարբեր ընտրանքներ արդարացնելու համար, որոնք ճիշդ կը թուին մէկուն
եւ անճիշդ՝ միւսին: Ճիշդ՝ այսօր, վաղը՝ քննադատելի, անճիշդ: Որքան ալ
ըլլան գեղեցիկ մեզ յուզող գաղափարները, տնտեսութիւն-հաշուապահութեան
կը պատկանի վերջին խօսքը, որ իր ընձեռած միջոցներով, տնտեսութիւնհաշուապահութեան ճամբով, հակակշռողին, անհատին, հաւաքականութեան, ընդլայնելով՝ պետութեան տիրելու ուժն է, որ կը հակակշռէ տնտեսութիւնը, նոյն հունով հակակշռելով-առաջնորդելով մարդն ու մարդկութիւնը:

Խորհրդային յեղափոխութիւնը չիրականացուց արդար բաշխումի իր
խոստումները, ծնունդ տուաւ նոր անունով դրամատիրութեան, ըսին,
լսեցինք, պետական դրամատիրութիւն, capitalisme d’Etat: Եթէ դասական դրամատիրութիւնը անհատներու շահագործում եւ իրաւազրկում է,
պետական դրամատիրութիւնը զանգուածային շահագործում եւ զանգուածի
իրաւազրկում դարձաւ: Զոյգ պարագաներուն ալ, համակարգին (système)
մէջ իր փափուկ անկողինը չգտնողը միշտ կը ճզմուի: Կ’ըլլան եւ պիտի ըլլան
շահագործողներ եւ շահագործուողներ, տիրողներ եւ տիրապետուողներ,
դասակարգ եւ էսթէպլիշմընթ:
Մտածումներու այս շրջանակին մէջ, միշտ ներկայ են ազատութիւն եւ
ազատութիւններ եզրերը, անոնք վերաբերին անհատին, հաւաքականութեան,
երկրին եւ Պետութեան: Պայքարներէ ետք, կու գայ ճշմարտութեան ժամը,
երբ մեծ գաղափարներու կրողները յաճախ կ’որդեգրեն տրամագծօրէն
հակառակ ընթացք, ազատութիւնը կը դառնայ իշխանութիւն, որուն ծիներուն
մաս կը կազմէ դիրքի չարաշահումը եւ անփոխարինելութեան առասպելը,
եւ մինչեւ յաջորդ փոփոխութիւնը ամբոխները կը կոչուին ծափահարելու
դերին, կը մասնակցին ամբոխահաճութեան թատրոնին, տիրոջ եւ ստրուկի
դասական դերերով:
Այս տողերը կը գրէի, երբ հեռատեսիլը սփռեց վաւերական ժապաւէն մը
Ռումանիոյ բռնատէր Նիքոլայ Չաուչեսքուի մասին (1918-1989), որ մեկնելով
ազգային եւ հակախորհրդային դիրքերէ, դարձաւ բիրտ փառասէր ինքնակալ
մը (dictateur), ստրկացուց ժողովուրդը, ծափահարուող անփոխարինելի
ղեկավարի փառքին ծառայեցուց ե՛ւ ժողովուրդը ե՛ւ երկրին հարստութիւնը: Ազատութեան եւ ղեկավարումի խորհրդածութիւններու ծիրէն ներս,
զարմանալի կրնայ թուիլ Չաուչեսքուին յիշել: Բարեբախտաբար, բոլոր
հիւանդագին մեծամիտները, յայտնի եւ թաքուն մեծամիտ-մտագարները
(paranoïaques), Չաուչեսքու չեն դառնար, բայց իրենց նեղ շրջանակներուն
մէջ նոյնատեսակ փորձութիւններ կ’ունենան:
Մեր իրականութիւնն ալ, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ), զերծ չէ այս ախտավարակ հոգեբանութենէն, մանրիկ կամ մեծ համեմատութիւններով: Կը բաւէ դիտել
եւ հետեւիլ հրապարակի անփոխարինելիներուն, նախախնամականներուն,
ինքնահիացման մեծանուններուն, դիրքերու վրայ յաւերժացողներուն:
Պէտք է կարդալ Չաուչեսքուի կենսագրականը, կամ գտնել անոր մասին
ֆրանսական հեռատեսիլի հաղորդումը: Այս կ’ըլլայ իսկական ծառայութեան
եւ համեստութեան վերաորակաւորման առիթ:
Միամիտ պէտք չէ ըլլալ, բոլոր մակարդակներու իշխանութիւնը, թաղապետութենէ մինչեւ գահեր, միշտ ունեցած է եւ ունի փորձութիւն-փորձանք
մարդոց նկատմամբ,- անոնք ըլլան միութեան մը, կուսակցութեան մը, երկրի
մը քաղաքացիներ,- զանոնք օգտագործելու ըստ վերամբարձ գաղափարներու,
տեսակէտներու, այսինքն՝ առաջնորդը անհատը եւ ընկերութիւնը կը համարէ
առարկայ, միջոց, կերպարանք տալու համար գաղափարին: Միտումը այն է,
որ անհատներու եւ հաւաքականութիւններու կեանքը պէտք է կազմակերպել
ըստ պատկերացման մը: Այդ նպատակով, անհատ մը կամ խումբ մը կ’ուզէ
տիրանալ կամ կը տիրանայ իշխանութեան, իրականացնելու համար այն՝
որ ի՛ր արդարն է, ի՛ր ճշմարիտը:
Շար. Էջ 07
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Հայ Կեանքը, Ներսը Եւ Դուրսը. Գաղափարներ,
Կարծիքներ Եւ Պատմութեան Յիշեցում
Սկիզբը Էջ 06
Բայց ի՞նչ կ’ըսէ պատմութիւնը. նոր իշխանութիւնը,
իր կարգին, կը սահմանափակէ ազատութիւնը,
ըստ իշխելու տրամաբանութեան, կ’առաջնորդէ
հաւաքականութիւնը, կը ծնի անբաւարարութեան
նոր գիտակցութիւնը, այսինքն՝ փոփոխութեան
պահանջը: Իւրաքանչիւր ղեկավար, գիտակցաբար
կամ անգիտակցաբար, ձեւով մը ստեղծագործող
է, ինչպէս նկարիչը, քադակագործը, յօրինողը,
առարկան մարդն է, ընկերութիւնը, բայց այդ
ստեղծագործական ճիգի ընթացքին կը մոռցուի
մարդը: Ենթադրեալ լաւի ստեղծան համար
ղեկավարի ինքնաշնորհուած ազատութիւնը
կ’անտեսէ միւսին ազատութիւնը:
Բոլոր մակարդակներու կազմակերպական
փորձը եւ քաղաքական միտքը յաջողելու համար
կ’ընտրէ պարտադրելու ուղին, ինչ որ կը նշանակէ հակադրուիլ ազատութիւն-ազատութիւններ
յարափոփոխ եւ բարդ իրականութեան: Քաղաքականութիւնը ազատութիւն-ազատութիւններ
սահմանափակելու արշաւին մէջ, իր արդարացումը կը գտնէ իրաւ կամ ենթադրուած մեծամասնութեան կամքին մէջ (ժողովրդավարութիւն), կամ՝
ինքնակալութեան-մենատիրութեան մէջ (dictature):
Այս ահեղ խաղին մէջ, մարդիկ միշտ ալ երազած են
բարոյական արժէքներու մասին: Արձանագրուած
են գեղեցիկ խօսքեր եւ տարազներ: Էմմանուէլ
Քանթ ըսած է. «Գործէ՛ այնպէս, որ որ արարքիդ

կանոնը կարելի ըլլայ, քու կամքովդ, դարձնել
տիեզերական օրէնք, գործէ՛այնպէս՝ որ դուն
քեզ եւ միւսը նկատի ունենաս որպէս նպատակ
եւ երբեք որպէս միջոց, գործէ՛ այնպէս՝ որ դուն
ըլլաս միաժամանակ օրէնսդիր եւ ենթակայ
կամքերու հանրապետութեան մէջ», այսինքն
վերջ տալ տիրողի եւ տիրապետուողի դրութեան,
հաստատել հաւասարութիւն: Իսկ մարդկութիւնը
օր մը կը հասնի՞ անցեալ դարու ֆրանսացի
իմաստասէր Ռընէ լը Սէնի խոր իմաստութեան,
որուն բանաձեւումով ստեղծուին ընկերային եւ
միջազգային յարաբերութիւնները: Ան ըսած է.
«Միւսին իրաւունքը իմ պարտականութիւնս է»:
Պատմութեան ընթացքին այնքա՜ն հարուածուած
մեր ժողովուրդը, ինչո՞ւ այս բարոյականութեամբ
եւ իմաստութեամբ պիտի չապրի, պիտի չմշակէ
իր ներազգային յարաբերութիւնները, ստեղծելով
տոկալու եւ տեւելու հզօրութիւն: Այսօր եւ վաղը:
Այս հարցերուն մասին պէտք է մտածել ընկերայինհասարակական կեանքի եւ կազմակերպութեան
բոլոր մակարդակներուն, ներսը եւ դուրսը:
Ինչպէ՞ս կենսագործել վերականգնումի հզօր
բարոյականութիւնը: Կառչելով պարզ գործնական
իմաստութիւններու. ճիշդ մարդը դնել յարմար
գործին, սխալը ընդունիլ եւ սրբագրել:
Ճշմարտութիւն եւ իրաւունք կը վերականգնին
լուսաւոր քննադատութեան եւ անսեթեւեթ
սրբագրութեան պատուանդանին վրայ: Որպէսզի
նուազ խարխափենք եւ փուչիկներով չխաղանք:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
«Լաւ ճակատ» ջարդող պատերի դէմ եմ,
Ականջդ կանչի, Դու ո՞ւր ես Պարո՜յր,
Ճակատս ինչպէ՞ս էլ ես արդէն ջարդեմ,
Պատերն այս, մէ՛կ է, կը մնան ամուր ...
ՅԱՍՄԻԿ ՍԵՐՄԱՐԻՉԱ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ ԱԳՆ-ն Արձագանգած է Չեխիոյ
Ծերակոյտի Կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան
Ճանաչման

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը
անդրադարձած է Մայիս 20-ին Չեխիոյ
Հանրապետութեան Ծերակոյտին կողմէ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը դատապարտող բանաձեւի
ընդունման: Այս մասին կը հաղորդէ “tert.am”-ը՝
վկայակոչելով «Անատոլու» գործակալութիւնը։
«Երէկ Չեխիոյ խորհրդարանի Ծերակոյտին մէջ
ընդունուած որոշումը ցոյց կու տայ, որ 2017-ին
պետութիւններու յարաբերութիւններուն վնաս
հասցուցած խեղաթիւրուած մտածելակերպը կը

շարունակէ գործել Չեխիոյ Հանրապետութեան
մէջ»,-ըսուած է յայտարարութեան մէջ:
Արտաքին գործո նախարարութեան կողմէ նշած
են նաեւ, որ «որոշումը ընդունուած է «Քորոնա»
համաճարակի դէմ պայքարի ժամանակ, երբ
շատ քիչ թիւով ծերակուտականներ ներկայ եղած
են քուէարկութեան, ինչ որ եւս մէկ անգամ ցոյց
կու տայ այդ երկրին մէջ նենգ մտածելակերպի
առկայութիւնը»:

ԺԱՆՍԵՄ
(1920 – 2013)
«Տեսարան Իտալիայէն»
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ՄԱՀԱԶԴ
Ազատուհի Գայսէրլեան
Տէր եւ տիկին Ժաք Գայսէրլեան եւ զաւակունք (Ֆրանսա)
Տէր եւ տիկին թաղապետ Ռոպէր Գայսէրլեան եւ զաւակունք
Մաքրուհի Ասլանեան
Տէր եւ տիկին Յակոբ Ասլանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Պօղոս Ասլանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ժան Էնէզեան (Ֆրանսա)
Գերշ. Տ. Գրիգոր եպս. Չիֆթճեան (առաջնորդ Ատրպատականի թեմի)
Գայսէրլեան եւ Ասլանեան ընտանիքներ
Պաղտատլեան եւ Չիֆթճեան ընտանիքներ
Խըտըրլարեան եւ Թօփալեան ընտանիքներ
Ժապպուր ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ, հօրաքրոջ
եւ հարազատին`

ԵՐԱՆՈՒՀԻ ԳԱՅՍԷՐԼԵԱՆԻ

(Ծնեալ` ԱՍԼԱՆԵԱՆ)
մահը, որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 19 մայիս 2020-ին, առաւօտեան
ժամը 10:00-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ չորեքշաբթի, 20
մայիսին` կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-ին, Էշրեֆիէի Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ
մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Ֆըրն Շըպպէքի
Ազգային գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
ԾԱՆՕԹ.- Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կատարել «Քորոնա»-ի ճգնաժամային շտապի ֆոնտին:
***
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ հանգուցեալ Տիկ. Գայսէրլեանին հարազատներուն եւ ընտանեկան պարագաներուն, ի մասնաւորի իր դստեր՝
վաստակաշատ կրթական մշակ՝ Պէյրութի Վահան Թէքէեան
Վարժարանի երախտաւոր նախկին տնօրէնուհի Օրդ. Ազատուհի
Գայսէրլեանին, ինչպէս նաեւ իր որդւոյն՝ թաղապետ Տիար Ռոպէր
Գայսէրլեանին եւ իր ընտանիքի անդամներուն:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ընկ. Գրիգոր Քիւրէճեանի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի
կատարուի Կիրակի 24 Մայիս 2020ին, Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, Անթիլիաս, յաւարտ
Ս. Պատարագի:

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի Հոգաբարձութիւնը, Տնօրէնութիւնը եւ ողջ ուսուցչակազմը իրենց խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնեն Վարժարանիս նախկին վաստակաշատ տնօրէնուհի Օրդ. Ազատուհի Գայսէրլեանին, անոր մօր՝ Տիկ. Երանուհի
Գայսէրլեանին մահուան տխուր առիթով։
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի։

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Միջազգային Èáõñ»ñ
Մենք Երկիրը Պիտի Չփակենք «Քորոնա» Ժահրի
Երկրորդ Ալիքի Մը Պարագային Հաստատեց Թրամփ
նաւորուած
սահմանափակումները, եւ աստիճանաբար կը
վերսկսին իրենց տնտեսական
գործունէութիւնը, որպէսզի ամերիկացիները կարողանան վերադառնալ բնականոն կեանքի:

Սկիզբը Էջ 02
ԱՄՆ բոլոր յիսուն նահանգները
յայտարարած են, որ սկսած են
թեթեւցնել «Քորոնա» ժահրի
տարածումը զսպելով պայմա-

ՄԱՀԱԶԴ
«Ի՜նչ մնաց, կեանքէն ինծի ի՞նչ մնաց.
Ինչ որ տուի ուրիշին, տարօրինա՜կ, ա՜յն միայն.
Ինչ որ գնաց ուրիշին` վերադարձաւ անուշցած ու զօրացած`
Հոգիիս մէջ մնալու յաւիտեան»
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ
Տիկին Ազատուհի Նանիկեան Սերոբեան (Կիպրոս)
Տէր եւ տիկին Սեւակ եւ Թալին Սերոբեան եւ զաւակունք (Կիպրոս)
Տէր եւ տիկին Պարգեւ եւ Ռուզան Տէմիրճեան եւ զաւակունք (Քուէյթ)
Տէր եւ տիկին Սարօ եւ Գարոլ Սերոբեան եւ զաւակունք (Կիպրոս)
Սերոբեան եւ Նանիկեան ընտանիքներ
Պուլտուգեան եւ Տէմիրճեան ընտանիքներ
Ենովքեան եւ Պախթիարեան ընտանիքներ
Կարապետեան եւ Սէրայլեան ընտանիքներ
Կարոյեան ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր,
եղբօր եւ հարազատին`

ՌԱՖԱՅԷԼ ՅԱԿՈԲ ՍԵՐՈԲԵԱՆԻ

(Ծնեալ` 1933-ին)
մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 17 մայիս 2020-ին, գիշերուան ժամը
11:11-ին, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութիւնը կատարուեցաւ ուրբաթ, 22 մայիսին, առաւօտեան ժամը 11:00-ին, Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ
մէջ, ապա հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ եւ ամփոփուեցաւ
Նիկոսիոյ Ազգային գերեզմանատան մէջ:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւն կատարել
Գալայճեան հանգստեան տան, Նիկոսիա, Կիպրոս:
Նկատի ունենալով Պսակաձեւ ժահրի համաճարակին ստեղծած
դժուարութիւնները, հանգուցեալին ընտանիքը ցաւակցութիւն
պիտի ընդունի հեռակայ կարգով` ել-նամակի, հեռաձայնի եւ
ընկերային ցանցերու միջոցով` seropianfamily@gmail.com
***
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը
յայտնէ հանգուցեալ Պրն. Սերոբեանին հարազատներուն եւ ընտանեկան
պարագաներուն, ի մասնաւորի իր այրիին՝ տիկին Ազատուհիին եւ
զաւակներուն՝ Ռուզանին, Սեւակին եւ Սարոյին եւ իրենց ընտանիքներու
անդամներուն:

¸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:
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