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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 6,009,082 (770.9/1 միլիոն), մահացած են 355309 (47/1 միլիոն), բուժուած են 2,650,581 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1172, մահացածներ` 26, բուժուած` 705

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 8676, մահացածներ` 120, բուժուած` 3297
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 108,175 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 4,483

Հայաստանի մէջ, 29 մայիսին, ժամը 
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած է 
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեան 
ընդհանուր 8676 դէպք, որոնցմէ 3297 
ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջա-
պահութեան նախարարութեան 
Հիւանդութիւններու վերահսկման 
եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում 
կը ստանայ 5214 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 56 
042 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 460 նոր դէպք եւ 10 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն այսօր արձանագրուած է 7 մահուան 
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 120):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդները եղած են 72 (տղամարդ), 42 (կին), 59 (տղամարդ), 66 (տղամարդ), 
65 (կին), 64 (տղամարդ), 56 (կին) տարեկան: Լիբանանի նախարարաց խորհուրդը իր երէկուան նիստին պետական 

պաշտօններու նշանակումներու խնդրայարոյց թղթածրարը յետաձգեց 
յաջորդ Հինգշաբթի օրուայ նիստին: 
Այս բանը կատարուեցաւ թեթեւցնելու համար արդէն իսկ թէժ մթնոլորտը 
երբ նախորդ օր խորհրդարանին նիստը ընդհատուեցաւ ընդհանուր 
ներումի հարցով օրէնքի վաւերացումի աշխատանքի պահուն, որ այնպէս 
ալ չվաւերացուեցաւ:
Տեղեկատուութեան նախարարը նիստի աւարտին լրագրողներուն 
տեղեկացուց, որ յետաձգման պատճառը առաջարկուած անուններու շուրջ 
տարակարծութիւնը չէ այլ անոնց շուրջ ընդհանուր համաձայնութեան գալու 
փորձը:
Նախարարը անուններ չտուաւ:

Լիբանանի օդակայանի բացումը կախում ունի վարակակիրներու թիւի 
յարաճուն անկումին հետ յայտարարեց առողջապահութեան նախարարը:
Օդակայանի եւ առեւտրական մեծ կեդրոններու բացման մասին տակաւին 
քննարկումներ չկան ըսաւ ան:
Ըստ իրեն օդակայան վերաբացելը կը կարօտի միջազգային չափանիշերով 
եւ գործակցութեամբ միջոցառումներու եւ տակաւին շուտ է անոր մասին 
խօսիլ եզրակացուց նախարարը:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
երէկ ճեպազրոյցի ընթացքին 
ըսած է, որ «Քորոնա» համա-
ճարակի հետ կապուած իրա-
վիճակը Հայաստանի մէջ կը 
շարունակէ վատթարանալ:
«1 միլիոն բնակիչին բաժին 
ինկած դէպքերով արդէն իսկ 
անցած ենք Իրանի եւ Ֆրանսայի 
ցուցանիշները, հաւասարած 
ենք Ռուսիոյ ցուցանիշին: Այս 
կշռոյթով շարունակուելու 
պարագային կը հասնենք Իտա-

լիոյ ցուցանիշին: Համաճարակի տարածման այսպիսի արագութիւնը, անկախ 
անկէ, թէ քանի տոկոսը ախտանիշով, քանին` առանց ատոր, ինքնաբերաբար 
կը բերէ ծանր, ծայրայեղ ծանր դէպքերու, նաեւ մահուան դէպքերու աճին»,- 
ճեպազրոյցի ընթացքին ըսած է վարչապետը:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

460 Նոր Վարակակիրներ. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներուն Թիւը Հասաւ 8676-ի

Նախարարաց Խորհուրդը Նշանակումներու 
Թղթածրարը Յետաձգեց

Քորոնա» Համաճարակի Հետ Կապուած Իրավիճակը 
Հայաստանի Մէջ Կը Շարունակէ Վատթարանալ.

 Վարչապետ

Օդակայանի Բացումը Կախում Ունի Վարակումներու 
Թիւերու Յատկանշական Եւ Յարաճուն Անկումին Հետ.

Հասան

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Դաւիթ Պապայեանը Նշանակուած Է Արցախի 
Նախագահի Խորհրդական

Յարգանքի Տուրք՝ Սարդարապատի Ճակատամարտի 
Հերոսներու Յիշատակին

Նիկոլ Փաշինեանի Եւ Արայիկ Յարութիւնեանի Առաջին 
Պաշտօնական Հանդիպումը Երեւանի Մէջ

Հայաստանի Հանրապետութեան 
եւ Արցախի Հանրապետութեան 
բարձրագոյն ղեկավարութիւնը եւ 
հոգեւոր դասը Սարդարապատի 
մէջ յարգանքի տուրք մատուցե-
ցին Հայաստանի Առաջին Հանրա-
պետութիւնը կերտած հերոսներուն 
յիշատակին: Հայաստանի Առաջին 
Հանրապետութեան տօնին եւ 
1918-ի մայիսեան հերոսամարտին 
նուիրուած պաշտօնական արա-
րողութեան մասնակցեցան 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան, 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, 
Արցախի Հանրապետութեան 

Մայիս 28-ին տեղի ունեցած է 
Հայաստանի վարչապետ՝ Նիկոլ 
Փաշինեանի եւ Արցախի նախագահ՝ 
Արայիկ Յարութիւնեանի հանդի-
պումը:
«Սա Ձեր պաշտօնամուտից եւ 
ընտրուելուց յետոյ առաջին պաշտօ-
նական հանդիպումն է Երեւանում: 
Այսօր մենք նշում ենք մեր ժողովրդի 
տարած ամենափառապանծ 
յաղթանակներից մէկը՝ Սարդա-
րապատի հերոսամարտի օրը, 
Հանրապետութեան օրը, որն իր 
մէջ ունի շատ մեծ խորհրդանիշ՝ 
ցոյց է տալիս, թէ առաջնորդներն 
ինչպէս կարող են փոխել երկրի 
եւ ժողովրդի ճակատագիրը: 
Այս օրը շատ մեծ ուղերձ ունի եւ 
խորհրդանշական է, որ մենք 
Հայաստանի Հանրապետութիւնում, 
Երեւանում մեր պաշտօնական 
առաջին հանդիպումը հենց այս օրն 
ենք անցկացնում», - վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան 
եւ հասարակութեան հետ կապե-
րու վարչութեան փոխանցումով՝ 
մասնաւորապէս ըսած է Փաշինեան:
Ան կարծիք յայտնած է, որ իսկապէս 
ընտրութիւններէն յետոյ ստեղծուած 
են բոլոր նախադրեալները, 
որպէսզի Հայաստանի եւ Արցա-
խի կառավարութիւնները, իշխա-
նութիւնները ռազմավարական, 
երկարաժամկէտ ծրագիրներու 
իրագործումի փուլը անցնին: «Եւ, 
ի հարկէ, այստեղ մեր ռազմավա-
րութիւնները եւ ծրագրերը պէտք 
է հնարաւորինս համադրուեն, 
որպէսզի համագործակցութեան  
ազդեցութիւնը  աւելի մեծ լինի», - 
նշած է վարչապետը:
«Հայաստանը եւ Արցախն 
անվտանգային ընդհանուր տարածք 
են, եւ այս առումով մեր անելիքները, 

Արցախի նախագահի նախկին մամու-
լի խօսնակ Դաւիթ Պապայեանը 
նշանակուած է Արցախի նախագահի 
խորհրդական՝ արտաքին հարցերով: 
Այս մասին քիչ առաջ Facebook-ի 
իր էջի ուղիղ եթերի ժամանակ 
յայտարարած է Արցախի նախագահ 
Արայիկ Յարութիւնեանը:
«Դաւիթ Պապայեանը նշանակուած է 
խորհրդական արտաքին պլոքի հետ 
կապուած: Մնացած ուժերուն հետ 
կ’աշխատինք»,-ըսած է ան:
Աւելի վաղ NEWS.am-ը յայտնած 
էր, որ Դաւիթ Պապայեանը մայիս 

նախագահ Արայիկ Յարութիւնեան, 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարե-
գին Բ.ն եւ Հայաստանի Հանրապե-
տութեան Ազգային ժողովի նախա-
գահ Արարատ Միրզոյեան:
Պետական այրերը նախ ծաղ-
կեպսակներ զետեղեցին Սարդա-
րապատի յուշահամալիրի մօտ, 
ապա յարգանքի տուրքի մատուց-
ման արարողութիւնը ուղեկցուեցաւ 
Տէրունական աղօթքով:
«Քորոնա» ժահրի համավարակին 
պատճառով, այս տարի Մայիս 28-ին 
արգիլուած է քաղաքացիներուն 
մուտքը Սարդարապատի յուշա-
համալի։

մարտահրաւէրներն ակնյայտ են եւ 
բացայայտ: Համոզուած եմ, որ մենք 
կը կարողանանք համագործակցուած 
դիմակայել մարտահրաւէրներին, 
կառավարել այդ մարտահրաւէրնե-
րը եւ մեր հայրենիքը դուրս բերել 
ռազմավարական, երկարատեւ եւ 
կայուն զարգացման ուղի»,- շեշտած 
է Նիկոլ Փաշինեան:
Իր հերթին, Արայիկ Յարութիւնեան 
նշած է. - «Պատահական օր չէ, 
պատմական օր է այսօր, պարտա-
ւորեցնող օր է, եւ այո, ինչպէս 
Դուք նշեցիք, կարեւորն է այն 
գիտակցութիւնը, որ առաջնորդնե-
րից շատ բան է կախուած»: Ան իր 
համոզումը յայտնած է, որ ներդաշնակ 
աշխատանքը աւելի   ազդեցիկ  օգուտ 
պիտի տայ հարենիքի, Արցախի եւ 
Հայաստանի զարգացման:
«Ուզում եմ յայտնել պատրաստա-
կամութիւնս՝ այս կարեւոր, վճռական, 
պատմական փուլում ձեզ հետ միասին 
կիսելու մեր երկրի առաջ ստանձնած 
կարեւոր պարտաւորութիւնները», 
- ըսած է Արցախի նախագահը՝ 
շարունակելով. - «Միաձուլման 
խորացումն ինձ համար՝ որպէս 
երկրի ընտրուած նախագահի, լինե-
լու է գլխաւոր թեմաներից մէկը եւ 
պատահական չէ, որ մտածում ենք 
առանձին՝ միաձուլման կոմիտէի 
տեսքով ստորաբաժանում ունենալու 
մասին: Արդէն իմ հրամանագրով 
նախանշուել է, որ այն ստեղծուի»:
«Անվտանգութեան առումով, ինչպէս 
Դուք նշեցիք, ունենք աւելի կարեւոր 
համագործակցութիւն Պաշտպա-
նութեան բանակում, բայց մենք 
ունենք խնդիրներ անվտանգային 
մնացած ուղղութիւններով, որտեղ 
համատեղ աշխատանքը եւս կարեւոր 
է», - նշած է Յարութիւնեանը:

26-ին ազատուած էր Արցախի 
Հանրապետութեան Նախագահի 
աշխատակազմի տեղեկատւու-
թեան գլխաւոր վարչութեան պետի 
պաշտօնէն:

Քորոնա» Համաճարակի Հետ Կապուած Իրավիճակը 
Հայաստանի Մէջ Կը Շարունակէ Վատթարանալ.

 Վարչապետ

Անոր խօսքով` այսպիսի իրավիճա-
կի պատճառը հակահամաճարա-
կային կանոնները համատարած 
չպահպանելն է:
«Վստահ ենք, որ սահմանուած 
կանոններու ճշգրիտ ու որակեալ 
պահպանումը ոչ միայն կը բերէ 

համաճարակի թիւերու նուազման, 
այլեւ կ’օգնէ ընդհանուր առմամբ 
յաղթահարելու համաճարակը: 
Այսինքն, համաճարակի յաղթա-
հարման գործընթացը կախուած է մեր 
կողմէ առաջարկուած կանոններու 
պահպանումէն ու որակէն»,- ըսած 
է կառավարութեան ղեկավարը:
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ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Տեսակէտ
Երիտասարդական Հարթակ

Լրատուութեան Գործընկեր

Արեւմտահայերէնը Դէպի Ո՞ւր

«Օր»եր

Հայոց լեզու, դու մեր անկողոպտելի գանձը եղար, մեր անընկճելի հայրենիքը:
Մեր ժողովուրդը կորցրեց գահ եւ թագ, զօրք եւ իշխանութիւն, աւեր եղան եւ 

աւար մեր բերդերն ու քաղաքները, աւար եղան մեր ինչքն ու գոյքը, 
բայց դու մնացիր միայն կանգուն, մնացիր յաղթական: 

Ցնցոտի հագաւ մեր ժողովուրդը, բայց դու ծիրանով ծածկեցիր նրա հոգին, 
թշնամին ջախջախեց նրա սրունքը, դու թեւեր տուիր նրան` ժողովրդի:

Աւետիք Իսահակեան

Դարերու ընթացքին, երբ հայ 
ժողովուրդը կորսնցուց 
իր պետականութիւնը 

իր հայրենի հողին վրայ, երբ 
ստիպուեցաւ գաղթականի 
ցուպը ձեռքին գաղթել օտար 
երկիրներ, հայոց լեզուն էր 
այն հրաշքը, որ հայուն տուաւ 
իր վահանը պաշտպանուելու 
համար ձուլումէ եւ օտար մշա-
կոյթներու ազդեցութենէն: Միայն 
ան էր մշակոյթի կողքին, որ 
հայուն տուաւ այն թռիչքը եւ 
լեզուամտածողութիւնը, որ հայ 
մարդուն տուաւ առաւելութիւն 
մը: Հայ Առաքելական եկեղեցին, 
պետականութեան բացակայութեան, դարձաւ հայոց լեզուի եւ մշակոյթի 
պահապանը: Այս է պատճառը, որ հայը ուր որ գնաց իր հայրենիքէն հեռու, 
հոն հիմնեց եկեղեցի եւ դպրոց: Այս երկուքը դարձան երկուորեակներ: Ուր որ 
ծաղկեցաւ հայ դպրոցը, հոն նաեւ ծաղկեցաւ հայոց լեզուն եւ հայ մարդը մնաց 
իր արմատներուն մօտ: Այդ լեզուին մէջ փնտռեց կարօտը իր հայրենիքին: Երբ 
հայ մանուկը սորվեցաւ լեզուն, ան հայկական մշակոյթի շարունակութեան 
երաշխաւոր դարձաւ: Հայ եկեղեցականներուն ալ մեծ դեր վերապահուած 
էր սերունդներու հայեցի եւ քրիստոնէական դաստիարակութեան մէջ: 
20-րդ դարու սկիզբը, երբ տեղի ունեցաւ հայոց ցեղասպանութիւնը եւ հայ 
գաղթականներ հասան Միջին Արեւելք, հոն յայտնի դարձաւ եկեղեցիին եւ 
հայրենակցական միութիւններու համերաշխ աշխատանքին արդիւնքը: 
Հայրենակցական միութիւններ հիմնեցին եկեղեցի, դպրոց եւ գաղթական 
հայը շինեց իր բնակարանը եկեղեցիին եւ դպրոցին մօտ: Պուրճ Համուտի մէջ 
Նոր Մարաշ թաղամասը իր Սբ. Քառասնից Մանկանց եկեղեցիով ու Պէյրութի 
մէջ Նոր Հաճըն թաղամասը իր Սբ.Գէորգ եկեղեցիով ամենալաւ օրինակներն 
են: Ուրեմն, հայրենակցական միութիւնը դարձաւ ձեւով մը ընկերային 
ապահովութեան ցանցը: Այն աշակերտը, որ դժուարութիւն ունէր վճարելու 
իր կրթաթոշակը եւ որոշ չափով յառաջադէմ էր, յաճախած վարժարանը 
կը հարցնէին, թէ որ քաղաքէն է ինք եւ կը դիմէին այդ հայրենակցական 
միութեան: Այդ օրերուն, առաջին եւ երկրորդ սերունդի հայրենակցական 
միութիւններու վարչականներ իսկապէս համեստ եւ ժուժկալ մարդիկ 
էին: Եթէ իրենք չէին կրնար, անպայման կը գտնէին ուրիշ անձ մը որ 
օգնէր այդ ուսանողին: Այս էր պատճառը որ դպրոցները բարգաւաճեցան, 
որովհետեւ հաւատացեալ եւ ժուժկալ մարդիկ էին հայրենակցական 
միութիւններու վարչականները ու վարժարաններու տնօրէններն ալ 
իւրայատուկ եւ բարեհամբոյր մարդիկ էին:: Այս օգնութեան ձեւը տեւեց 
մինչեւ 20-րդ դարու վերջաւորութիւնը, որովհետեւ Արեւելքի համայնքները 
այդ երկիրներու անկայուն վիճակին պատճառով յարատեւ արտահոսքի մէջ 
էին: Արեւելքը բաւական պարպուեցաւ իր բարեկեցիկ տարրերէն: Մնացին 
միջին դասակարգի հայեր եւ քիչ թիւով բարեկեցիկ մարդիկ, բան մը որ 
բաւարար չէր օգնելու համար հայ համայնքի կարիքներուն: Հայաստանի 
անկախացումն ալ իր դերը ունեցաւ այս ժխտական հոլովոյթին մէջ: Հ.Բ.Ը.Մ.ի 
նման մեծ միութիւն մը սկսաւ Հայաստանի պիւտճէն աւելցնել եւ նուազեցնել 
Սփիւռքի իր պիւտճէն: 

Ինչպէս Երկրագունդը՝ 
քաղաքները, ճամբա-
ները խճողուած են, 

այդպէս ալ տարիները խճո-
ղուած են յատկանշական 
«Օր»երով,  որոնք կը  յու-
շեն, կը շեշտեն անոնց աւե-
լի իմաստ եւ հանգամանք 
տալու հաւաքաբար եւ 
աշխարհին ծանուցելու, 
ծանօթացնելու եղելութիւն 
մը, կամ նպատակադրում 
մը, յանուն  մարդու բարօրու-
թեան ի հարկէ: Միացեալ Ազգերու խաղաղապահներու Օր, Մայրերու 
Օր, Հայրերու Օր,Ոչ Ծխախոտային Օր, Ընտանիքի Համաշխարհային 
Օր,Հիւանդապահներու Օր եւ այլն  եւ այլն զորն ասեմ որ խոստովանիմ: Ամէն 
ազգ ունի նաեւ իր սեփական ազգային տօնախմբութեան Օրերը, ինչպէս մենք՝  
ՍԲ. Ծնունդ, Վարդանանք, Ապրիլեան Սգայուշ, Մայիսեան Եռատօն, Մայիս 
28 Առաջին Հանրապետութիւն, (Սարտարապատի Յաղթանակ) Նոյեմբեր  
29 Խորհրդային Հանրապետութիւն,  Սեպտեմբեր  21-րդ Հանրապետութիւն 
որու մէջ կը շնչենք:
«2020 թուականի Ափրիկէի  օրուան կարգախօսն էր «ԼՌԵՑՆԵԼ ԶԷՆՔԵՐՈՒ 
ՁԱՅՆԸ՝ ՔՈՎԻՏ 19 ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԻ ՇՐՋԱԳԻԾԷՆ ՆԵՐՍ» «ԱՓՐԻԿԵԱՆ 
ՄԻՈՒԹԵԱՆ» կազմակերպութեան խաղաղութեան եւ անվտանգութեան 
բաժանմունքին կողմէ «ԼՌԵՑՆԵԼ  ԶԱՆԳԵՐԸ» ...Նպատակը՝ Ափրիկեցիներու 
մէջ արթնցնել խաղաղութեան եւ զարգացման միջեւ գոյացուած սերտ 
իմաստը: Ափրիկէի Օրը կը նշուի ամէն տարի Մայիս 25ին ոգեկոչելու 
համար Ափրիկէի Միութեան հիմնարկի ծնունդը որ տեղի ունեցաւ Ատիս 
Ապեպայի մէջ՝ 25Մայիս 1963ին: «Ափրիկէի Օր»ը նկատուած է իբրեւ 
ազգային պետական տօն Ափրիկէի տարբեր երկիրներու մէջ: Մշակութային 
եւ գեղարուեստական ձեռակերտներ ցոյց տալու Ափրիկէի գեղեցկութեան 
հմայքը:»
Սակայն բանականութեան ցուցմունքները ցախերու պէս կը փշրուին 
բնազդին հաստաբուն կոճղին վրայ. Հուսկ՝կը մնան ԱՆԶՕՐ եւ այդպէս նոյն 
երէկը ամենօրեայ, նոյն լուսինը պարտուած ու որբ կ՛ընթանան դարերէ ի վեր 
միասին բայց հակադիր. Ուստի դարերն ալ հազարամեակներէ մեզի կու գայ 
նոյն խորքով թէեւ տարբեր զգեստներով: Հինէն, փիլիսոփաներու, կրօններու 
թելադրութիւններն ու ցուցմունքները կը կրկնուին ու կը կրկնուին սակայն 
ո՛չ կը մաշին ոչ ալ կը հիննան ոչ ալ կ՛իրագործուին: Կը կառուցուին ու կը 
քանդուին Աշրամներ, Եկեղեցիներ, Մզկիթներ վերջապէս աղօթատեղիներ 
ու կ՛ընթանայ կեանքը իր օրէնքին հլու յիշեցնելով պտըտուիր պտըտուիր 
կարուսել ես քո երգը վաղուց եմ լսել: Վաղուց, հազարաւոր տարիներէ 
նոյն ցանկութիւններն ու նոյն կրկնութիւնները. Մեզի հասած եւ այնքան 
ընդհանրացած գիրքերէն (տախտակ) Կիլկամիշի հերոսամարտն է (ամէն 
ինչ տեսածի մասին): Դիրքի չարաշահում, նախանձ, սէր, ընկերակցութիւն, 
հակամարտութիւն աստուածային միջամտութիւն եւ այլն ու ամէնէն 
շեշտուածը՝ վախճանական նպատակը, ԱՆՄԱՀՈՒԹԵԱՆ ՏԻՐԱՆԱԼՈՒ 
ՏԵՆՉԸ ու պատասխանը անոր.- «Աստուածները, երբ ստեղծում էին 
մարդուն,- նրան մահ սահմանեցին, կեանքն իրենց ձեռքերում պահեցին»: 
Սակայն տենչացող մարդու համար հարցը հոս չի փակուիր. Ամէն գնով  
անմահութիւն տենչացողներու  համար կայ ՀԱՒԱՏՔԸ, որ կը ներգործէ ու 
կ՛ունենաս յետ մահու ա՛յլ կեանք, գերիրական ու ցանկալի, որու համար 
զինուորագրուողներ պատրաստ են հրաժարելու ներկայ կեանքէն իսկ: Ամէն 
կրօն իրեն յատուկ հաւատով, որ անվիճելի է:  Եւ տարիները կը թաւալին, 
կ՛ըլլան դարեր:
Պտըտուիր, պտըտուիր կարուսել:
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Մարդկութիւնը Միշտ Էլ Գտնում Է Ելքը Դժուարին Իրավիճակներից. 
100 Տարուայ Ընթացքում, Միջին Հաշուով, Հանդիպում Է Համավարակի 3 Դէպք

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ - 53 -

Կորոնավիրուսային համավարակով 
պայմանաւորուած տնտեսութեան 
կառավարման փոփոխութիւնների, 
զարգացման նոր ուղղութիւնների, 
ստեղծուած նոր իրավիճակում 
վերադասաւորելու եւ տնտեսա-
կան զարգացում գրանցելու 
հրամայականների շուրջ 
«ԶԱՐԹՕՆՔ» օրաթերթը զրուցել 
է  տնտեսագէտ, տնտեսական 
գիտութիւնների դոկտոր, փրո-
ֆեսոր, Գագիկ Վարդանեանի 
հետ։ 

- ՀՀ տնտեսութիւնը սկսում է 
նորից աշխատել։ Համավարկից 
յետոյ կամ այս ընթացքում 
արդեօք ժամանակը չէ՞ հասկա-
նալու, որ Հայաստանում կու-
տակուած ներքին ընկերա-
տնտեսական հիմնախնդիրները 
եւ համաշխարհային փոփոխու-
թիւններն առաջացրել են քաղա-
քականութիւնների ճշդումի, 
գուցէ եւ՝ զարգացման այլ ձեւա-
չափի ընտրութեան անհրա-
ժեշտութիւն:    
- Այդ հիմնախնդիրների որոշ մասը 
կուտակուել է անցած տասնա-
մեակների ընթացքում, իսկ որոշներն 
էլ առաջացել են համավարակի 
հետեւանքով, այդպիսով էլ աւելի 
բարդացնելով իրավիճակը: Պէտք 
է նկատի ունենալ այն, որ ինչպէս 
տնտեսական, այնպէս էլ միւս 
ոլորտներում համավարակների 
առաջացրած հետեւանքների 
մեղմման եւ յաղթահարման, 
միջազգային փոփոխութիւննե-
րին յարմարուելու, տնտեսա-

կան անկումները յաղթահարելու 
փորձուած միջոցներն են նոր 
գաղափարները, նոր լուծումներն ու 
նորարարութիւնները, ինչի համար 
կը պահանջուի հասարակութեան 
ջանքերի համախմբում, պետու-
թեան եւ մասնավոր հատուածի 
արդիւնաւէտ գործընկերութիւն: 
Ստեղծուած իրավիճակից տնտե-
սության դուրսբերումը եւ յետագայ 
զարգացումը պայմանաւորուած 
կը լինի մշակոյթում, արժէհա-
մակարգում, անհրաժեշտ փոփո-
խութիւններ կատարելու, այլ 
խօսքով ասած, առաջընթացի 
համընդհանուր արժէքներ ստեղծե-
լու երկրի կարողութեամբ։  Արժէքներ, 
որոնք կը ձեւաւորեն ընկերային ու 
տնտեսական զարգացման համար 
պահանջուող փոփոխութիւններին, 
նորարարութիւններին նպաստող 
ընկերա-հոգեբանական եւ բարո-
յական միջավայրը: 
Դժբախտաբար, համավարակի 
ընթացքում հասարակութեան 
դրսեւորած վարքագիծը մտորումնե-
րի տեղիք է տալիս: Նոյնիսկ համա-
վարակը մեր հասարակութեան վրայ 
սթափեցնող ազդեցութիւն չունեցաւ: 
Ես վատատես չեմ, բայց իրերի դրու-
թիւնն է դա վկայում։ Արտակարգ 
դրութեան ժամանակահատուածում 
մեր անկազմակերպ ու անկարգա-
պահ լինելը, անհանդուրժողականու-
թիւնը, հասարակութեան անհամե-
րաշխութիւնը: Փաստօրէն՝ մեր մշա-
կութային մակարդակն այնպիսին 
է, որ օրէնքները չեն պահպանւում 
առանց պարտադրանքի: Նոյն 
իրավիճակը տնտեսութեան մէջ է. 
թւում էր, թէ տնտեսութեան ազա-
տականացմամբ հնարաւոր կլինի 
ապահովել երկրի տնտեսական 
վերելքը: Այդ պատճառով էլ 
առաջնային է համարուել Ադամ 
Սմիթի շուկայի «անտեսանելի 
ձեռքը» եւ երկրորդական է դիտուել 
պետութեան դերը տնտեսութեան 
մէջ, ինչի արդիւնքները տեսանելի 
են բոլորին. ապաարդյունաբերա-
կանացում, հարյուրհազարավոր 
հեկտարներով չմշակուող հողեր, 
արդէն անպիտան դարձած 
գործարաններ, գործազրկութեան 
բարձր մակարդակի հետ միասին՝ 
աշխատուժի կառուցուածքի բացա-
սական փոխակերպումներ եւ այլն: 
Ինչ վերաբերում է նրան, թէ այս 

պայմաններում ինչ ձեւաչափ է 
պահանջւում երկրի զարգացման 
համար, ապա կարելի է վստահաբար 
ասել՝ պետական աշխոյժ կարգա-
ւորման քաղաքականութեամբ 
շուկայական ձեւաչափ: Որպէսզի 
նման գործի, անհրաժեշտ է 
ձեւաւորել զարգացման պետու-
թիւն: Զարգացման պետութիւնը 
վարչահրամայական կարգաւորման 
որոշ տարրերի ժամանակակից 
գործադրում է, շուկայական ուժերի 
աւելի ազատ դրսեւորումների խթա-
նում: Զարգացման պետութիւնը ոչ 
միայն երաշխաւորում է նորարար 
միջավայրի առկայութիւնը, այլեւ 
գոյացնում է արտադրական-
արհեստագիտական շղթաներ, 
համակարգում է արդիւնաբերա-
կան աճը, ապահովում է գիտու-
թեան եւ ձեռնարկութիւնների միջեւ 
արդիւնաւէտ փոխգործակցութիւնը:
 
- Տնտեսութեան համար ի՞նչ նոր 
հնարաւորութիւն են ստեղծուել 
համավարակի պայմաններում։ 
- Թէպէտ աշխարհատնտեսական 
կապերի որոշ փոփոխութիւններ 
սկիզբ էին առել մինչեւ այդ, 
այնուամենայնիւ, համավարակի 
ազդեցութեամբ խաթարուեցին 
առաքման համաշխարհային շղթա-
ները (արժէքի ստեղծման շղթաները), 
ինչը սկիզբ առնելով Չինաստանից, 
այնուհետեւ տարածուեց ամբողջ 
աշխարհում: Բնականաբար, դրա 
արձագանգը եղաւ այդ շղթանե-
րի աննախադէպ վերադասաւո-
րումների մեկնարկը, ինչը որոշակի 
հնարաւորութիւններ է ներկայացնում 
ոչ միայն առանձին ընկերութիւնների, 
այլեւ երկրների համար: Բայց դրանք 
հնարաւորութիւններ են, որոնցից 
կարող են օգտուել համապա-
տասխան արհեստավարժական եւ 
այլ կարգի կարողութիւններ ունեցող 
ընկերութիւնները: Օրինակ, դժուար 
է պատկերացնել, թէ հայկական ո՞ր 
ընկերութիւնը կարող է դառնալ 
«Apple» -ի մատակարար IPhone-ի 
մասով:

- Աշխարհը, իհարկէ, այլեւս 
առաջուանը չի լինի, եւ նոր 
աշխարհում յաջողելու համար 
պէտք է հասկանալ վաղուայ 
խնդիրներն ու այսօր գտնել 
դրանց լուծումները:
- Այնպէս չէ, որ աշխարհը միշտ 
եղել նոյնը եւ այս համավարակի 
ազդեցութեամբ էապէս փոխուելու 
է: Ըստ որոշ հեղինակաւոր հետա-

զօտողների՝ 100 տարուայ ընթաց-
քում, միջին հաշուով, հանդիպում 
է համավարակի 3 դէպք: Մարդկու-
թիւնը միշտ էլ գտնում է ելքը 
դժուարին իրավիճակներից: Միա-
ժամանակ, տնտեսութեան մէջ 
տեղի ունեցող փոփոխութիւնները 
պարբերաշրջանային են, ինչի 
վերաբերեալ տեսութիւններ են 
մշակուել: Դրանցից ամենաճանա-
չուածը Նիկոլայ Կոնդրատի ալիքներն 
են («բարձրացնող» եւ «ցածրացնող») 
կամ տնտեսական իրադրութեան մեծ 
ալիքները («Կ - ալիք»): 
2008 թ. հրապարակուած «Գիտե-
լիքահենք տնտեսութիւն. հնա-
րավորութիւններ եւ մարտահրա-
ւէրներ» իմ հեղինակած մենագրու-
թեան «Փոփոխութիւնների երկար 
ալիքները» մասում նշել եմ, որ 2035-
2040 թուականներին կ՛աւարտուի 
5-րդ «Կ-ալիքը» եւ, ենթադրաբար, 
2020-2025 թուականներին կը 
սկսուի ցածրացնող ալիքը եւ որ այդ 
փոփոխութիւններին պատրաստ 
լինելը կարեւորւում է ոչ միայն 
կորուստներից խուսափելու, 
այլեւ հնարաւորութիւններից 
օգտուելու տեսանկիւնից: Ընդ 
որում, հիմնուելով Կոնդրատեւի 
տեսութեան վրայ, առաջարկել 
եմ «գիտելիքի կուտակման մեծ 
ալիքի» գաղափարը. այդ ալիքնե-
րը 15-20 տարով նախորդում են «Կ 
- ալիքներին», այսինքն, որպէսզի 
արհեստագիտական նոր նորա-
րարութիւններ լինեն, դրանց 
հիմքում պէտք է լինեն նոր գիտե-
լիքներ, որոնք կուտակւում են այդ 
նորարարութիւններին նախորդող 
ժամանակահատուածում: Ի դէպ, 
1990-ական թթ,-ների սկզբին 
մեկնարկած 5-րդ «Կ - ալիքի» 
ընձեռած հնարաւորութիւններից 
Հայաստանը, ինչպէս որ նախկին 
խորհրդային երկրները լիարժէք 
չօգտուեցին, քանի որ զբաղուած 
էին պետականաշինութեամբ, 
նոր տնտեսակարգին անցմամբ: 
Հայաստանի բեռն աւելի ծանր էր. 
երկրաշարժ, տեղական խնդիրներ, 
տնտեսական շրջափակում: Դրա 
արդիւնքում, 30 տարի անց, մեր 
տնտեսութիւնն ընդամէնը 14 -15 մլրդ 
տոլար է կազմում…
Հետեւաբար, Ձեր նշած  «վաղուայ 
խնդիրները» պէտք է դիտարկել հենց 
այդ հատուածակողմով, մարդկային 
դրամագլուխը (capital) կուտակելու 
տեսանկիւնով: 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
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Մարդկութիւնը Միշտ Էլ Գտնում Է Ելքը Դժուարին Իրավիճակներից. 
100 Տարուայ Ընթացքում, Միջին Հաշուով, Հանդիպում Է Համավարակի 3 Դէպք

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ - 53 -

Այդ խնդիրները լուծողներին կամ 
«վաղուայ սերնդին», որը ներկայում 
անցման շրջանի փուլերում գտնուող 
պատանիներն ու երիտասարներն 
(12-24 տարեկան) են, պէտք է 
նախապատրաստել դրան, նրանց 
օժտել ինքնազարգացման յատկա-
նիշներով, ինչն իրենց հնարավո-
րություն կընձեռի կեանքի պարբե-
րաշրջանի աւելի ուշ փուլերում 

շարունակել սովորել, զարգանալ ու 
ոչ միայն պատրաստ լինել փոփո-
խութիւններին, այլեւ լինել դրանց 
նախաձեռնողներ՝ ապահովելով 
հասարակութեան եւ տնտեսութեան 
դինամիզմը:  

-Ինչպեժէ՞ս է փոխուելու 
Հայաստանի տնտեսութիւնը, 
ըստ Ձեզ։  
-Հայաստանի տնտեսութեան ներկա-
յիս կառուցուածքով հնարաւոր չէ 

աւելացուած մեծ արժէք ստեղծել: 
Մեր արտահանման ծաւալում աւե-
լացուած արժէքի մասնաբաժինը 
ցածր է, քանի որ գերակշռում է 
հանքարդիւնաբերական եւ գյու-
ղատնտեսական արտադրանքը: 
Հետեւաբար, տնտեսութիւնը պէտք 
է փոխուի առաջաւոր արհեստա-
գիտական փոփոխութիւններին 
համընթաց: Միայն այդպէս հնա-
րաւոր կլինի ունենալ մրցունակ, 
բնակչութեան համընդհանուր 

բարեկեցութիւնն ապահովող տնտե-
սութիւն: Բացի դրանից, տնտե-
սութեան կառուցուածքը պէտք է 
լիովի ապահովի երկրի տնտեսական 
եւ ռազմական անվտանգութիւնը: 
Ուղենիշը յետարդիւնաբերական, 
գիտելիքահենք տնտեսութիւնը պէտք 
է լինի:  

-Շնորհակալ եմ հետաքրքիր 
զրոյցի համար։ 

Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան 
102-րդ Ամեակի Նշում

Լիբանանահայ Կեանք

Հայաստանի Հանրապետութեան 
առաջին անկախութեան տօնը, 
ինչպէս ամէն տարի, այս տարի 
եւս հանդիսաւորապէս նշուեցաւ 
Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ՝ 
հովանաւորութեամբ եւ նախա-
գահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Կաթողիկոսին եւ ներկայութեամբ 
Լիբանանի մօտ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան դեսպան Վահագն 
Աթաբեկեանի։
 
Հինգշաբթի, 28 Մայիս 2020-ին, 
աշխարհի չորս ծագերէն հայորդի-
ներ, Կաթողիկոսարանին «Սիլի-
սիա Թի. Վի.»-ի ճամբով, միացան 
Անթիլիասի Մայրավանք եւ առցանց 
կերպով մասնակից դարձան 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
նուիրուած «Գոհաբանական 
Մաղթանք»ին, որ տեղի ունեցաւ 
Մայր Տաճարին կողքին կանգնած 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
Անկախութեան 100-ամեակի 
նուիրուած յուշակոթողին առջեւ։
 
Արարողութիւնը սկիզբ առաւ 
«Նշանաւ ամենայաղթ» շարա-
կանի երգեցողութեամբ։ Արարողու-
թեան ընթացքին արտասանուե-
ցան աղօթքներ եւ մաղթանքներ, 
ընթերցուեցան Աւետարանէն 
եւ առաքելական թուղթերէն 
հատուածներ, ինչպէս նաեւ տեղի 
ունեցաւ Հայաստանի եռագոյն դրօշի 
օրհնութիւն։
 
Աւարտին, Վեհափառ Հայրապե-
տը տուաւ իր հայրապետական 
պատգամը։ Պատգամին մէջ ան 
ընդգծեց հաւաքական յիշողու-
թիւններու նշումին եւ զայն նոր 
սերունդներուն փոխանցելուն 

հրամայականը։ Ան ըսաւ, որ հրաշքի 
համազօր երեւոյթ էր Հայաստանի 
անկախութեան հռչակումը՝ թէկուզ 
պատմական Հայաստանի կտոր 
մը հողի վրայ, որովհետեւ հայ 
ժողովուրդը դարեր շարունակ հալա-
ծանքի ու ստրկութեան ճիրաննե-
րուն մէջ կը տուայտար, եւ նշեց, 
որ հրաշքը կ՚իրականանայ հոն, 
ուր ամուր հաւատք, կամք, ներքին 
միասնականութիւն եւ հայրենիքին 
համար նոյնիսկ արիւն թափելու 
սրբազան նախանձախնդրութիւն 
կայ։ Հայրապետը յայտնեց, որ 
միշտ ալ դառն եղած են աշխարհա-
քաղաքական պայմանները հայ 
ժողովուրդին համար եւ թէեւ 
ազատ ու անկախ Հայաստանի 
կեանքը երկար չտեւեց, սակայն 
անկախութեան ոգին ու տեսլականը 
տակաւին անմեռ է՝ մարմնաւորուած 
եռագոյն դրօշով։ «Սիմոն Վրացեան, 
Լեւոն Շանթ, Նիկոլ Աղբալեան, 
Կարօ Սասունի, հերոսներ, բարձրա-
գոյն աստիճանի հայրենասէրներ, 
որոնք տասնամեակներ շարունակ 
Անթիլիասի Մայրավանքի սրբազան 
հողին վրայ մեզի հետ աղօթեցին, 
տագնապեցան, երազեցին ու 
պայքարեցան՝ ի խնդիր Հայաստանի 
անկախութեան վերահաստատման, 
ամբողջական Հայաստանին ու 
ամբողջական հայութեան»։
 
Հայրապետը երեք կէտերու մէջ 
ամփոփեց Մայիս 28-ի պատգամը։ 
Ան ըսաւ, որ իւրաքանչիւր հայու 
համար առաջնահերթութիւն է 
ներկայ ազատ անկախ Հայաստանի 
հզօրացումը, անկախութեան ամրա-
ցումը, տնտեսութեան ծաղկումը եւ 
միջազգային յարաբերութիւննե-
րուն ծաւալումը։ Անդրադառնալով 

Արցախին, Նորին Սրբութիւնը 
անգամ մը եւս հաստատեց, որ 
Արցախի անկախութեան ամուր 
պահպանումը, հերոս բանակին 
առաւել կազմակերպումը, Արցախի 
հայութեան իր սրբազան հողին ամուր 
կապուածութիւնը, իւրաքանչիւր 
հայու եւ ողջ հայութեան համար 
պէտք է դառնայ ամենօրեայ 
տագնապ։ «Չմոռնանք, որ Արցախի 
հզօրացումն ու անվտանգութեան 
ամրացումը Հայաստանի՛ հզօ-
րացումն է։ Հայաստանին ու Արցա-
խին հզօրացումը մեր ազգային 
պահանջատիրութեան ամուր հիմքն 
է», շեշտեց Հայրապետը։ Երրորդ 
եւ վերջին կէտին մէջ Նորին Սրբու-
թիւնը խօսեցաւ 1918-ի Հայաստանի 
ընկերատնտեսական պայմաննե-
րուն մասին՝ տնտեսական տագնապ, 
համաճարակ, արտաքին ճնշում եւ 

թշնամիներով շրջապատում, եւ 
յայտնեց, որ ներկայ հանգրուանին 
եւս Հայաստան նոյնանման վիճակի 
մէջ կը գտնուի. «Զգո՜յշ, Հայաստա-
նի պահպանումը մեր ժողովուրդին 
համար գերագոյն սրբութիւն 
պէտք է դառնայ։ Այսօր եւս, մեր 
պայմանները դառն են՝ ներքին թէ 
արտաքին. հետեւաբար, հայրենի 
մեր ժողովուրդը պէտք է հեռու 
մնայ բեւեռացումներ յառաջացնող, 
ներքին լարուածութիւն սրող, մեր 
ժողովուրդի ներքին ոյժը ջլատող 
ամէն տեսակ մօտեցումներէ» շեշտեց 
Վեհափառ Հայրապետը։
 
Նորին Սրբութիւնը իր պատգամը 
եզրափակեց յորդորելով համախմբել 
հայութեան  ներուժը եւ յարգել Մայիս 
28-ի կտակը։
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Տեսակէտ
Երիտասարդական Հարթակ

Արեւմտահայերէնը Դէպի Ո՞ւր

Վեհան Մելիտոնեան-Պետիրեանի 
Յիշատակին

Արդիւնքը շատ մը միութեան հովանաւորութիւնը վայելող վարժարաններու 
փակումն էր: Ուրիշ մտածելակերպ մըն ալ քանդեց հայկական վարժարանը: 
Այդ մէկը Արեւմուտքէն փոխ առնուած պաղարիւն գործնականութեան 
(pragmatism) փիլիսոփայութիւնն էր: Այն վարժարանը որ բաց ունէր պէտք 
է փակուէր: Ցաւալի եւ անմարդկային վերաբերմունք մը հայ դպրոցին 
հանդէպ: Մարդիկ գլուխ ցաւցնելու տրամադրութիւն չունէին: Ամերիկեան 
գործնականութեան նողկալի վերաբերմունք մը, որ տակաւին աւերներ 
կը գործէ Սփիւռքի մէջ: Վերջերս Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Կլէնտէյլի վարժարանին 
փակումը ցաւալի որոշում մըն էր: Արդէն յայտնի դարձաւ որ այն ընկերային 
ապահովութեան ցանցը, որ հիմնուած էր մեր պայծառ նախահայրերուն 
կողմէ եւ որու հիմը քրիստոնէական հաւատքն էր եւ այդ ազնիւ մարդոց 
յարգանքը հայ գիր ու դպրութեան հանդէպ արդէն կորսուած էր, իր շատ 
վտանգաւոր հետեւանքներով: Համաշխարհայնացում կոչուած շարժումին 
նպատակն էր Աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ դաստիարակել անդէմ, 
համ ու հոտ չունեցող Աշխարհի քաղաքացի մարդիկ, առանց ազգային 
պատկանելիութեան: Քաղաքացիներ, որոնց համար հայոց լեզուն անհրա-
ժեշտ չէ:  Հոս պէտք է փնտռել այն թափանցիկ ձեռքը, որ տուաւ խրատը 
թոյլ ձեւով վերաբերելու հայկական մշակոյթի կորիզ հանդիսացող հայոց 
լեզուին հետ... Ազգային վարժարանն ալ կորսնցուց իր առաջուան փայլքը, 
որովհետեւ բազմակուսակցական եւ միութենական նեցուկը չէր վայելեր 
այլեւս, շնորհիւ հատուածական եւ միակողմանի քաղաքականութեան մը, 
որ 1960-ականներէն սկսեալ ձեռք դրաւ ազգային վարժարանին վրայ ու հայ 
աշակերտի ծնողքին հետ վարուեցաւ օտարականի մը նման, եթէ անդամ 
չէր կուսակցութեան մը: Նշանակուեցան միջակութիւններ պաշտօններու 
վրայ իրենց կուսակցական պատկանելիութեան պատճառով: Բան մը որ 
տկարացուց ազգային վարժարանը: Ներկայ անմխիթար վիճակը այդ կը 
փաստէ:
Ապագան լաւ բան չի յուշեր: Մեծ բանաստեղծ Աւետիք Իսահակեանի խօսքը, 
թէ լեզուն թեւեր տուաւ հայուն, որքան իրական է: Այո դժբախտաբար ամէն 
օր ականատես կը դառնանք, թէ հայը ինչպէս իր իսկ թեւերը կը կտրէ, 
կտրելով իրեն լեզու սորվեցնող դպրոցին բազկերակը: Թուլութեան եւ 
անկարութեան ահռելի կեցուածք մը կայ Սփիւռքի մէջ: Միացեալ Ազգերու 
Կազմակերպութիւնը կը յայտարարէ, թէ արեւմտահայերէնը վտանգուած 
լեզուներու շարքին կը դասուի այլեւս ու արդիւնքը կ’ըլլայ դժբախտաբար 
աւելի մեծ թիւով հայկական վարժարաններու փակում եւ ամպերու վրայ 
կառուցուած ու կազմուած վարչութիւններ արեւմտահայերէնի անկումը 
զսպելու համար: Գործնական ոչ մէկ քայլ...Միայն ճառեր ու մեծ մեծ խօսքեր:  
Անցեալին, Արեւմուտքի մէջ բնակող մեծահարուստ ազգայիններ իրենց 
օժանդակութիւնը կը ղրկէին Արեւելքի մէջ գտնուող հայ վարժարանին, շատ 
լաւ գիտնալով, թէ Արեւելքն է աղբիւրը հայ դպրութեան ու մշակոյթին: Հոն է 
որ կը դաստիարակուին մեր ժողովուրդի մտաւորականները, ուսուցիչները, 
խմբագիրները եւ բոլոր մշակոյթի դպիրները: Այս կեցուածքը ներկայիս 
փոխուած է կարծես: Օգնութիւնը մեծ մասամբ դադրած է, բացառութեամբ 
որոշ անշահախնդիր, հայրենասէր հոյլի մը: Այս ընթացքով այնպէս կ’երեւի, 
թէ արեւմտահայերէն լեզուի շուրջ օղակը կամաց-կամաց կը սեղմուի: Մեզի 
թռիչք տուող լեզուն արժանի չէ այս թոյլ վերաբերմունքին: Արթննալու ժամը 
հասած է եւ ուշացումը մեզ պիտի տանի այն տեղը, ուր մեր յետնորդները 
մեզ պիտի այպանեն մեր թոյլ եւ անպատասխանատու վերաբերմունքին 
համար: Զարթի՛ր լաօ քանի դեռ ուշ չէ: Գործնական քայլերու ժամանակն է:

1988 թուականին էր որ ճանչցայ 
Վեհանը, երբ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Ալեք 
Մանուկեան երիտասարդական 
կեդրոնին մէջ մշակութային 
ձեռնակներ տեղի կ’ունենային 
առաջնորդութեամբ Վեհանի 
ամուսնոյն՝ պատմաբան Լեւոն 
Վարդանին: Փափաք յայտնեցի 
որ զիս ալ ընդունին մշակութա-
յին յանձնախումբին մէջ որպէս 
անդամ: Շուրջ տասնեակ մը երի-
տասարդ-երիտասարդուհիներ 
արդէն կը գործէին յանձնա-
խումբին մէջ:
1992-ին, Լեւոն Վարդան գերզբա-
ղած ըլլալով, հրաժարեցաւ 
յանձնախումբէն: Նոյնը ըրին 
նաեւ կարգ մը այլ անդամներ՝ 
Լիբանանէն գաղթելու կամ այլ 
պատճառներով: Մնացեալ չորս 
անդամներով կազմեցինք նոր 
յանձնախումբ մը, հետեւեալ կազմով. Վեհան Պետիրեան՝ ատենապետու-
հի, Աստղիկ Մենտիլեան՝ ատենադրպրուհի, խորհրդականներ՝ Լորիս 
Տոնապետեան եւ Զաւէն Ղարիպեան:
Վերոյիշեալ խումբը, մինչեւ Ալեք Մանուկեան կեդրոնին ծախուիլը 2008-ին, 16 
տարի շարունակ առանց յոգնելու կազմակերպեց տարեկան 6-7 մշակութային 
ձեռնարկներ՝ պատմական, գրական հանդիպումներ, մեծարանքի երեկոներ, 
ընկերային հարցերու նուիրուած ասուլիսներ, ապրիլեան ոգեկոչում, 
բանաստեղծական յօրինումի մրցանք եւ այլն:
Պէտք է խոստովանիլ, որ այդ ձեռնարկները բաւական յաջողութիւն 
կ’արձանագրէին, մի քանի պատճառներով: Նախ՝ Ալեք Մանուկեան կեդրոնը, 
հակառակ նախապատերազմեան իր կարճատեւ աշխուժութեան, ունէր 
որոշ վարկ եւ համբաւ, իբրեւ մշակութային որակաւոր հանդիպումներու 
կեդրոնավայր: Երկրորդ, յանձնախումբի անդամները որոշ փորձառութիւն 
ունէին նմանօրինակ ձեռնարկներ կազմակերպելու: Յատկապէս նշանակալից 
էր Վեհանին բացառիկ հմտութիւնը հայոց լեզուի, պատմութեան, մշակոյթի եւ 
գրականութեան մէջ: Իր բացման խօսքերը, իրենց որակով, տարողութեամբ 
առանձինն յիշարժան ելոյթներ կ’ըլլային, մանաւանդ որ, ինք կը տիրապետէր 
ըսելիքը գեղարուեստականօրէն յղելու կարողութեան, մերթ՝ յուզումնալից, 
մերթ՝ կրքոտ, բայց միշտ որակաւոր հայերէնով ու անկեղծութեամբ:
Այսօր չկայ Ալեք Մանուկեան կեդրոնը եւ չկայ Վեհանը, եւ մենք կ’ափսոսանք 
երկու կորուստներուն համար: Այո՛, կ’ափսոսանք, որովհետեւ թէ՛ մէկը, թէ՛ 
միւսը փոխարինողներ չկան:
Սիրելի Վեհան յիշատակդ անթառամ մնայ:

Պոլսոյ Հայկական Եկեղեցւոյ Խաչը Պոկած Անձը 
Ձերբակալուած է

Պոլսոյ Սկիւտար թաղամասին մէջ գտնուող հայկական Սբ. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ վրայ կատարուած յարձակման առթիւ մէկ անձ 
ձերբակալուած է:
Պոլսոյ գլխաւոր հանրապետական դատախազութենէն լրատուամիջոցներուն 
յայտնած են, որ «Աղօթատեղիներուն վնաս պատճառելու» մեղադրանքով 
հետաքննութիւն սկսած է:
Նշենք, որ օրեր առաջ անյայտ անձը վայրագօրէն պոկած ու գետին նետած 
է եկեղեցւոյ մուտքի դարպասներուն վրայ տեղադրուած խաչը: Ատելութեան 
հողի վրայ իրականացուած յարձակման պահը արձանագրած էին եկեղեցւոյ 
անվտանգութեան տեսախցիկները:
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ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

ԱՇՈՏ ԶՕՐԵԱՆ
(1905 – 1971)
«Բնանկար»

30 2020
ՄԱՅԻՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Կենացն ըմպենք հաւատարիմ բոլոր 
կանանց,
Որոնք յաճախ ցաւ են տալիս,
Բայց որքան անց,
Այնքան՝ ցաւով՝ խելքի գալիս,
Տարբերում ենք մամուռ կանաչ,
Էժան եւ թանկ,
Սէր եւ դիւթանք:
Եկէք փութանք,
Որ չսպառնայ նրանց սիրուն ո՛չ մի վտանգ,
Եւ հաւատա՛նք,
Որ մենք կեանքում
Բախտի նման նրանց գտանք...

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

Էվերեստի Անլոյծ Առեղծուածը

Էվերեստը 8848 մեթր բարձրութեամբ 
աշխարհի ամենաբարձր լեռն է, որ կը գտնուի 
Նեփալի եւ Չինաստանի սահմանագծին 

վրայ։ Թէեւ ամբողջ աշխարհին այս հզօրագոյն 
լեռը ծանօթ է Էվերեստ անունով, սակայն ան ունի 
այլ անուններ. թիպետցիներ լեռը անուանած են 
Չոմոլունկմա, որ կը նշանակէ «ձիւներու մայր 
աստուածուհի», իսկ նեփալցիներ լեռը կոչած են 
Սակարմաթհա՝ «Տիեզերքի մայրը»։
Ըստ կարգ մը աղբիւրներու, Էվերեստ բարձրանա-
լու ժամանակ զոհուած է աւելի քան 200 մարդ, 
որոնք այդպէս մնացած են սառոյցներով պատուած 
լերան լանջերուն, որովհետեւ անոնք կարելի 
չէ իջեցնել Էվերեստի կլիմայական դժուարին 
պայմաններուն ներքեւ։ Լերան որոշ ուղիներուն 
վրայ կարելի է տեսնել անշունչ մարմիններ, որոնք 
նաեւ ուղեցոյց կ՚ըլլան լեռ բարձրացողներուն՝ 
գտնելու համար գագաթ տանող ուղին։
Բրիտանացի հետազօտող Ճորճ Մելըրին եղած 
է Էվերեստի մագլցողներու դժբախտներէն մին, 
որ զոհուած է այդտեղ: Ան մահացած է 1924 
թուականին, մինչդեռ մարմինը գտնուած է 1999-
ին: Մելըրիի դիակը յայտնաբերուած է ամերիկեան 
հետազօտութեան արշաւախումբի անդամներուն 
կողմէ՝ 8100 մեթր բարձրութեան վրայ։ Մելըրիի 
մօտ գտնուած են շարք մը իրեր՝ արեւապաշտպան 
ակնոց, թթուածինի սարքի դիմակ, նամակներ, 
որոնցմով կարելի եղած է եզրակացնել, թէ 
ան ինկած է վեցերորդ հաւաքատեղի իջնելու 
ճանապարհին, ուրկէ ան սկսած էր վերելքին դէպի 
գագաթ։ Սակայն իրերու մէջ չեն գտնուած անոր 
կնոջ լուսանկարը եւ Մեծն Բրիտանիոյ դրօշը, 
որոնք ան մտադրած էր թողուլ լերան գագաթը։ 
Այս հանգամանքը ծնունդ տուած է այն վարկածին, 
թէ Մելըրին ըլլայ Էվերեստի գագաթը հասած 
առաջին անձը։
1920-ական թուականներու պայմաններով հնա-
րաւոր չէր Էվերեստի բարձրութեամբ լերան մը 
գագաթը հասնիլը, սակայն Մելըրին չէր համա-
ձայնած այս գաղափարին։ 
Մելըրիի մասնակցութեամբ 1921 թուականին 
դէպի Էվերեստ առաջին բրիտանական արշաւի 
հիմնական նպատակը եղած է ձեւաւորել լերան 
շրջակայքի տեղագրական նկարը եւ որոնել 
հիւսիսէն դէպի գագաթ տանող ուղի մը։ Այդ 
արշաւի ընթացքին գտնուած է գագաթ տանող 
ուղի մը։ Արշաւախումբը կրցած է մօտենալ 
լերան 30 քիլոմեթր հեռաւորութեան, բայց այդ 
հեռաւորութենէն նոյնիսկ լեռը կը ներկայանար 
իր հսկայ կերպարանքով։ Արշաւախումբի միւս 
անդամներու վկայութեամբ՝ Մելըրին սարսափ 
ապրած է՝ առաջին անգամ տեսնելով Էվերեստը։ 
Ժամեր շարունակ ան չէ կրցած աչքերը զատել 
այդ զարհուրելի տեսարանէն՝ սառցապատեր, 
սառած լանջեր, անվերջ թուացող լեռնային 
շարք ու անոնցմէ ամենասարսափելին՝ սուր ու 
անհասանելի երեւցող բուրգաձեւ գագաթ...
1922 թուականին Մելըրին վերադարձած է Հիմա-
լայաներ եւ միացած՝ Էվերեստ ուղեւորուող 
բրիտանական երկրորդ արշաւախումբի 
կազմին։ Արշաւի ընթացքին Մելըրին եւ խումբի 
միւս անդամները յաջողած են աւելի առաջ 
գտնուած ուղիով բարձրանալ մինչեւ 8300 մեթր։ 
Արշաւախումբը հիմնական ճամբար (base camp) 

վերադարձած է տեղի ունեցած ձիւնակոյտի 
պատճառով, որու հետեւանքով մահացած է եօթ 
հոգի։ Արշաւախումբը մեծ կորուստներ ունե-
ցած է, բայց պարզ դարձած է, որ Էվերեստի 
նուաճումը կը պահանջէ շատ աւելի լուրջ նախա-
պատրաստութիւն։ 
Բրիտանական երրորդ արշաւը դէպի Էվերեստ 
տեղի ունեցած է 1924 թուականին։ Մելըրին 
դարձեալ հիմնաւորած է ճամբարներու շարքը, 
սակայն այս անգամ դէմ յանդիման եկած են 
անսպասելի սաստիկ ցուրտով ու ակնկալուածէն 
աւելի հաստ ձիւնաշերտով։ Արշաւի ընթացքին 
կատարուած է գագաթ հասնելու երեք փորձ։ 
Առաջին փորձը ձեռնարկուած է յունիսի 1-ին՝ 
Մելըրիի եւ Ճեֆրի Պրուսի կողմէ, որոնք յաջողած 
են բարձրանալ մինչեւ 7700 մեթր։ Երկրորդը 
տեղի ունեցաւ յաջորդ օր՝ Էտուըր Ֆելիքս 
Նորթընի եւ Հաուըրտ Սամըրուէլի կողմէ, որոնք 
յունիսի 4-ին 8570 մեթր բարձրութեան հասնելով՝ 
արձանագրեցին այդ ժամանակուայ մրցանիշը, որ 
յետագայ շուրջ երեսուն տարիներու ընթացքին 
չգերազանցուեցաւ։ Վերջին փորձը իրականա-
ցուած է Ճորճ Մելըրիի եւ Էնտրու Այրվինի կողմէ։ 
Յունիսի 8-ին գագաթ բարձրանալու ընթացքին 
զանոնք վերջին անգամ տեսած է արշաւի 
մասնակիցներէն երկրաբան Նոէլ Օտելը։ Մի 
քանի ժամ սպասելէ յետոյ Օտել դուրս կու գայ 
վեցերորդ ճամբարէն ու կ՚իջնէ դէպի հինգերորդ 
ճամբար այն միտումով, որ Մելըրին եւ Այրվինը 
վերադարձին տեղ ունենան գիշերելու համար։ 
Սակայն անոնք չվերադարձան։ Այդ օրէն իսկ 
անոնք ոչ ոք տեսած է։ Արշաւի ղեկավար Էտուըրտ 
Նորթընի որոշմամբ՝ Մելըրիի եւ Այրվինի որոնման 
աշխատանքները եղած են ապարդիւն եւ յունիսի 
10-ին արշաւախումբը սկսած է վերադառնալ։ 
Անհետացումէն 75 տարի անց՝ 1999 թուականին, 
ամերիկացի արշաւախումբի մը կողմէ գտնուած 
է Մելըրիի սառած մարմինը՝ 8100 մեթր բարձրու-
թեան վրայ։ Լեռնագնացներ յայտած են, որ Մելըրիի 
հանդերձանքով ու հագուստներով կարելի չէ 
անոնց նոյնիսկ ժամ մը դիմանալը լերան սառնա-
մանիքին եւ սաստիկ քամիին։ 
Մինչ օրս ոչ ոք կրցած է պարզել, թէ ինչ պատահե-
ցաւ անոնց։ Ոչ ոք կրցած է պատասխանել, թէ 
անոնք գագաթ հասա՞ծ են, թէ՞ ոչ։ Սակայն Մելըրիի 
կամքը դարձաւ շարժիչ ուժ՝ մարդկութեան 
ներշնչելով անվարան յոյս, թէ Էվերեստի գագաթը 
հասանելի է ի վերջոյ։

*
Էվերեստի գագաթը առաջին անգամ 1953 թուա-
կանին հասած են նորզելանտացի լեռնագնաց 
Էտմոնտ Հիլըրին եւ իրեն ուղեկցող շերփան՝ 
Տենցինկ Նորկէյը։ Հարկ է նշել, որ Հիլըրին Էվե-
րեստի գագաթը բարձրացած է՝ օգտագործելով 
աւելի առաջ Մելըրիի կողմէ գտնուած ուղին։ 
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բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը
Սիրելի բարեկամ, 
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ  կը թեթեւցնէ 
հայ թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ 
ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու սատարող 
համատեղ մտահոգութիւնն ու հայավայել գործակցութիւնն է: 
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ 
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային 
ժառանգութիւն մը:

Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:

«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Պոլսոյ Հայկական Եկեղեցւոյ Խաչը Պոկած Անձը 
Ձերբակալուած է

Սեւամորթ Քաղաքացիի Դաժան Սպանութենէն Ետք 
ԱՄՆ-Ի Շարք Մը Շրջաններու Մէջ Լարուած Իրավիճակ

Յարձակման մասին բողոք 
ներկայացուած է ոստիկանու-
թիւն, իսկ պոկուած խաչի փոխա-
րէն տեղադրուած է նորը: Ոստի-
կանութեան մէջ տեսախցիկնե-
րու տեսագրութեան օգնութեամբ 
պարզուած է յարձակում կատարած 
անձի ինքնութիւնը, եւ ձերբակալուած: 
Դէպքի առթիւ հետաքննութիւնը կը 
շարունակուի:

ԱՄՆ Մինեսոթա նահանգի Մինեա-
պոլիս քաղաքի մէջ արդէն երրորդ 
գիշերն է լարուած  իրավիճակ կը 
տիրէ՝ Ճորճ Ֆլոյտի սպանութեան 
հետեւանքով բռնկած ցոյցերու 
պատճառով. ցուցարարները իրենց 
բողոքը կ’արտայայտեն դիմելով 
հրկիզումներու, անոնք մասնաւո-
րապէս կը հրկիզեն ոստիկանական 
բաժանմունքը, կը գրէ The Guardian 
պարբերականը:
Անկարգութիւնները սկսած են, երբ 
ոստիկանը դաժանաբար սպանած 
է սեւամորթ իրաւախախտ Ճորճ 
Ֆլոյտը եւ համապատասխան 
տեսանիւթը տարածուած է 
համացանցի մէջ: Յայտնի է, 
որ սպիտակամորթ ոստիկանը, 
մօտ 9 վայրկեան պառկեցնելով 
Ֆլոյտը գետնին, ծունկով սեղմած 
է անոր վիզը եւ ուշադրութիւն չէ 
դարձուցած տղամարդուն բացա-
կանչութիւններուն, երբ ան գոռացած 
է, որ չի կրնար շնչել:
Այս դէպքէն բարկացած՝ հարիւրաւոր 

ցուցարարներ քալած են քաղաքի 
կեդրոնով՝ բացականչելով արդա-
րութեան կոչեր եւ բարձրացնելով 
պաստառներ, որոնց  վրայ գրուած 
է՝ «Ես չեմ կրնար շնչել»:
Օրը մթնելուն պէս իրավիճակը 
աւելի սրուած է, ցուցարարները 
սկսած են հրկիզել շէնքերը: Սակայն 
ցուցարարներու հիմնական թիրա-
խը եղած է 3-րդ ոստիկանական 
բաժանմունքը, ուր ներխուժած են 
երիտասարդները եւ հրկիզած:
Ոստիկանները հետեւած են դէպքերու 
զարգացման, բայց չեն միջամտած: 
Ոստիկանները մարած են հրդեհնե-
րը, բայց չեն մօտեցած ոստիկանա-
կան բաժանմունք: 
Բողոքողները կը պահանջեն 
խստագոյնս պատասխանատւու-
թեան ենթարկել մարդասպան ոստի-
կանը եւ անոր հետ եղած մնացած 
երեք սպաները, որոնք դէպքի վայր 
գտնուելով ոչինչ ձեռնարկած են 
տղամարդուն կեանքը փրկելու 
համար։


