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Կարգ մը Կողմերու Նոր Պահանջները
Կասեցուց Կառավարութեան Կազմութիւնը

Պատարագ, Մեծ Քայլերթ, Համերգ.
Երիտասարդներու Բարեխօս Ս. Սարգիսի Տօնը
Պիտի Նշուի Փետրուար 8-ին

Աւելի եւս ներկայացուցչական կառավարութիւն մը կազմելու կարգ մը կողմերու պահանջը նորանշանակ վարչապետ՝ Հասսան Տիապի մինչեւ օրս
տարած ջանքերը չէզոքացուց: Այս մասին հաղորդեցին կարգ մը աղբիւրներ:
Սուրիական Ընկերային-ազգային կուսակցութիւնը նախարարութիւն մը
պահանջեց հակառակ անոր, որ ան խորհրդարանին մէջ ունի երկու երեսփոխան միայն:
Մարատա կուսակցութիւնն ու Յոյն կաթողիկէ համայնքը երկուքն ալ
իւրաքանչիւրին համար երկու նախարարութիւններ պահանջեցին:
Ըստ տարածուած լուրերուն նորանշանակ վարչապետը մէկական նախարարութիւն նկատի առած էր վերոյիշեալ կողմերուն:
Այս բոլորին վրայ եկաւ աւելնալու Տիւրզի ղեկավար Թալալ Արսլանի,
լիբանանեան քաղաքական բեմը աւելի եւս բարդացնող պահանջը: Մինչ անոր
տրուած էր մէկ նախարարութիւն, ան ո՛չ միայն պահանջեց երկրորդը, այլ
նաեւ պայման դրաւ, որ Ճարտարարուեստի նախարարութիւնը իր խումբին
բաժինը ըլլայ:
Տիւրզի միւս կարեւոր ղեկավարը՝ Ուալիտ Ժոմպլաթ նախապէս յայտարարած
էր, որ իր խումբը չուզէր կառավարութեան կազմին մէջ ըլլալ:
Վերոյիշեալը զաւեշտական տպաւորութիւն կը ձգէ, որովհետեւ աւելի եւս կը
յստակացնէ այն հսկայ վիհը, որ գոյութիւն ունի բողոքի ելած ժողովուրդին եւ
իշխանութեան տրամաբանութեան միջեւ: Մինչ ժողովուրդը աւելի քան 90
օր է փողոցներն է բողոքելու ճիշդ այն տրամաբանութեան ու գործելաձեւին
դէմ, որ իշխանութիւնը կը տածէ, իշխանութիւնը տակաւին կը շարունակէ
չհասկնալ:

Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսի տնօրինութեամբ Ս. Սարգիս
զօրավարի տօնը հռչակուած է Երիտասարդներու օրհնութեան օր, որ
այս տարի պիտի նշուի Փետրուար 8-ին: Ս. Սարգիս զօրավարը
ամենասիրուած սուրբերէն է։ Ս.
Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետը
անոր մասունքները կը բերէ Կարբի
(Աշտարակի շրջան)` եւ այնտեղ
կը կառուցէ սուրբին անունը կրող
եկեղեցի:
Ս. Սարգիս Զօրավարի տօնը Հայաստանի մէջ ընդունուած է նշել ոչ միայն
եկեղեցական ծէսով, աղօթքով, այլեւ ժողովրդական սովորոյթներով, որ
դարձած է աւանդութիւն: Ս. Սարգիս զօրավարը երիտասարդներու արագահաս բարեխօսն է: Անոր միջնորդութեամբ հրաշքներ տեղի կ՛ունենան:
Այդ օրը երիտասարդները կը դիմեն սուրբին, որ իրենց աղօթքները հասցնէ
առ Աստուած:
Տօնին նախորդող գիշերը երիտասարդները աղի բլիթ կ՛ուտեն, որուն հետ կը
կապեն իրենց փեսացուի կամ հարսնացուի երազայայտնութիւնը: Այդ օրուայ
սովորութիւններէն է փոխինձով մատուցարանը դնել տան տանիքին կամ
պատշգամբին եւ սպասել Ս. Սարգիս զօրավարի ձիու պայտի հետքին: Ըստ
աւանդոյթի` Ս. Սարգիսը պէտք է հրեշտակներու ուղեկցութեամբ անցնի, եւ
որուն մատուցարանի մէջ դրուած ալիւրի կամ փոխինձի մէջ ձգէ մաքրութիւն,
անաղարտութիւն խորհրդանշող իր սպիտակ ձիու պայտի հետքը, այդ տարի
կ’իրականանայ տուեալ հաւատացեալի երազանքը:
Երիտասարդները տօնին առթիւ իրարու բացիկներ եւ քաղցրաւենիք կը
նուիրեն: Այս օրը Ս. Սարգիս Զօրավարի անունը կրող եկեղեցիներուն մէջ կը
մատուցուի Սուրբ Պատարագ, որմէ ետք կը կատարուի երիտասարդներու
օրհնութեան կարգ:
Արարատեան Հայրապետական թեմէն փոխանցած են, որ այդ օրը նախատեսուած են շարք մը ձեռնարկներ: Սուրբ Սարգսի մասունքակիր աջը,
ինչպէս նաեւ Մատենադարանէն` 17-րդ դարու այստեղ ընդօրինակուած
Աւետարանը պիտ բերուի Սուրբ Սարգիս Առաջնորդանիստ եկեղեցի: Բոլոր
հաւատացեալները կրնան առաւօտէն մինչ երեկոյ եկեղեցի երթալ, խոնարհիլ
աջին առջեւ եւ ստանալ սուրբին բարեխօսութիւնը: Եկեղեցիներու մէջ
պիտի մատուցուի Ս. Պատարագ եւ պիտի կատարուի երիտասարդներու
օրհնութեան կարգ:
Նոյն օրուան կարեւոր ձեռնարկներէն է մեծ քայլերթը, որ նախատեսուած է
Ս. Սարգիս եկեղեցիէն դէպի Սիրահարներու պուրակ: Պիտի մասնակցեն
բազմաթիւ հաւատացեալներ, երիտասարդներ, զինուորականներ: Օրուան
աւարտին Սիրահարներու պուրակին մէջ տեղի պիտի ունենայ տօնական
համերգ:

Պոլսոյ Պատրիարքարանը Տ. Սահակ Բ.
Պատրիարքի Աղմկահարոյց Հարցազրոյցին
Վերաբերեալ Պարզաբանում Ներկայացուցած է
2020 Յունուար 2-ին, թրքական «Aksam» թերթը հրապարակած էր Պոլսոյ նորընտիր Սահակ Բ. պատրիարքի հետ ըրած հարցազրոյցը, ուր
արտայայտուած մտքերը հասարակական ցանցերու եւ լրատուամիջոցներու
մէջ դարձած էին բուռն քննարկման առիթ եւ նորընտիր պատիարքը յայտնուած էր քննադատութիւններու թիրախին մէջ։
Շար. Էջ 02

02

Þ³µ³Ã / 18.01.2020

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Կը Մասնակցի Երուսաղէմի Մէջ
Աստուածայայտնութեան Տօնակատարութեան
Ընդառաջելով Երուսաղէմի Հայոց
Պատրիարք Ամենապատիւ Տէր
Նուրհան Արք. Մանուկեանի
հրաւէրին, յանուն Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին
եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Գերշ. Տ. Վարուժան
Արք. Հերկելեան եւ Գերշ. Տ.
Գեղամ Արք. Խաչերեան մեկնեցան Երուսաղէմ՝ իրենց մասնակցութիւնը բերելու Աստուածայայտնութեան տօնին առնչուած

արարողութիւններուն:
Յայտնենք, որ հակառակ շրջանէն
ներս ստեղծուած քաղաքական ու
ապահովական դժուարութիւններուն, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Երուսաղէմի Հայոց
Պատրիարքութեան գործակցութիւնը կը շարունակուի եւ Նորին Սրբութիւնը միշտ կը շեշտէ Երուսաղէմի
Հայոց Պատրիարքութեան գործնապէս զօրավիգ կանգնելու հրամայականը:
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Պոլսոյ Պատրիարքարանը Տ. Սահակ Բ. Պատրիարքի Աղմկահարոյց Հարցազրոյցին
Վերաբերեալ Պարզաբանում Ներկայացուցած է

Սկիզբը Էջ 01
Առ այդ, ըստ Ermenihaber.am-ի,
Պոլսոյ պատրարքութեան դիւանը
հանդէս եկած է յայտարարութեամբ՝ լուսաբանելու հարցազրոյցին

ընթացքին Տ. Սահակ Բ. պատրիարքի հնչեցուցած մտքերը։ Պարզաբանման մէջ մասնաւորապէս կը
նշուի, որ հարցազրոյցը տեւած է
մօտ քառասուն վայրկեան եւ բազմաթիւ մանրամասնութիւններ ու

Երեւանը Յայտնուած է Աշխարհի
Ամենասուղ Քաղաքներու Ցուցակին Վրայ
Երեւանը, Numbeo-ի կեանքի ցուցանիշի արժէքի վարկանիշային
ցանկին վրայ, յայտնուած է 380րդ տեղը: Պաքուն 390-րդ տեղը,
Թիֆլիսը՝ 404-րդ: Այսինքն, Երեւանը
աւելի սուղ է մեր տարածաշրջանի
միւս երկու քաղաքներէն։ Այս մասին
կը հաղորդէ Armradio-ն։
Վարկանիշային ցանկին վրայ տեղ
գտած է 440 քաղաք: Աշխարհի
ամենասուղ քաղաքներու հնգեակին
մէջ են զուիցերիական քաղաքները՝
Զիւրիխը, Պազելը եւ Լոզանը, Ժընեւն
ու Պեռնը: իսկ տասնեակին մէջ են
Սդաւանկերը, Օսլոն, Դրոնհայմը
(Նորվեկիա), Ռեյգեաւիկը (Իսլանտա)
եւ Պերկենը (Նորվեկիա):
Գնահատման համար հաշուի կ՝առ-

նուին ապրելու ծախսերը, տան
վարձակալութիւնը, ճաշարաններու
գիները. անոնք որոշակի ժամանակահատուածի ընթացիկ ցուցանիշներու նկարագրութիւնն են, եւ
կը հրապարակուին պարբերաբար:
Numbeo-ն տուեալներու մեծ շտեմարան է՝ աշխարհի քաղաքներու եւ
երկիրներու մասին:

բացատրութիւններ տեղ չեն գտած
հրապարակման մէջ։ Խմբագիրը
իր հայեցողութեամբ ընտրած է
հարցազրոյցին ոճը։ Հարցերու եւ
պատասխաններու ամբողջական
հերթականութիւնը չպահպանելու
իբրեւ արդիւնք՝ առաջ եկած են որոշ
թիւրըմբռնումներ եւ շատ անգամ
բարձրաձայնուած գաղափարներն ու
մտքերը իմաստազրկուած են։
Օրինակ՝ հայկական Սփիւռքի եւ
թրքահայութեան յարաբերութիւններուն մասին հարցումին ի
պատասխան նորընտիր պատրարքը ըսած է. «Թուրքիոյ հայերը, ի
տարբերութիւն Սփիւռքի եւ Հայաստանի հայերու, կը կազմեն երրորդ
հատուած մը։ Վարչական եւ տնտեսական տեսակէտէ հայկական
Սփիւռքը մեզի հետ կապ չունի. Մենք
ինքնաբաւ ենք»։
1915-ի Հայոց Ցեղասպանութեան
ծիրէն ներս հարցերուն տրուած
պատասխաններուն առնչութեամբ

պատրիարքութեան դիւանի պարզաբանման մէջ կ՝արտայայտուի
այն միտքը, որ ասիկա գերզգայուն
հարց է, որուն պատասխանը պէտք
է հաւասարակշռուած եւ ներդաշնակ
ըլլայ եւ մարդիկ ոչ թէ պէտք է
ակնկալեն լսել իրենց ուզածը, այլ ա՛յն՝
ինչ կրնան ըսել այդ պայմաններուն
մէջ Պոլսոյ պատրիարքները։
Սահակ Բ. պատրիարք շեշտած
է նաեւ այն հանգամանքը, որ
100 տարի առաջ տեղի ունեցած
մեծ ողբերգութիւններէն ետք այս
հողերէն հեռացած մարդիկ իրենց
ինքնութիւնը պահպանելու համար
կառուցած են ցեղասպանութեան
գիտակցութիւնը, իսկ Թուրքիոյ մէջ
մնացած հայերը շարունակած են
ապրիլ թուրքերու հետ եւ ձեռք բերած
են միասին ապրելու փորձառութիւն։
Այս առումով Սահակ Բ. պատրիարքի
գնահատմամբ թրքահայերը իւրայատուկ հայեր են աշխարհի մէջ։
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Հալէպի Սըքքարի Թաղամասը
Հրթիռներու Թիրախ
Հինգշաբթի, 16 Յունուար 2020-ի
առաւօտուն, Հալէպի արեւմտեան
շրջանին մէջ կայք հաստատած
զինեալ ահաբեկչական խմբաւորումներ 3 հրթիռ արձակեցին Հալէպի Սըքքարի թաղամասին ուղղութեամբ։ Այս մասին կը հաղորդէ
«Գանձասար»-ը։
Հրթիռակոծումը տեղի ունեցաւ շրջանի ամէնէն խճողուած ժամերուն։
Շրջանի հիւանդանոցի բժիշկները
տեղեկացուցին, թէ հիւանդանոց
տեղափոխուած են 6 զոհերու
դիակներ ու աւելի քան 20 վիրաւորներ։ Քանդուած են բնակարաններ, խանութներ եւ արձանագրուած

են նիւթական վնասներ։
Զոհերուն մէջ եղած են նաեւ կիներ
ու մանուկներ։

03

Þ³µ³Ã / 18.01.2020

Գոհունակ Սիրտ Ունենալու Անհրաժեշտութիւնը
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Կ

՚ապրինք ժամանակաշրջանի մը մէջ, ուր մարդուն հիմնական
հետաքրքրութիւնն ու զբաղմունքը դարձած են մնայուն վազքն ու նոր
նուաճումներն ու ձեռքբերումները: Այսօր, կարծէք աւելի քան երբեք,
մարդը ինքն իր հետ մրցումի մէջ է, ինքզինքին յաղթելու, ինքզինքը նուաճելու:
Եւ այս երեւոյթը գրեթէ բոլոր ոլորտներուն մէջ:
Այս բոլորին մէջ սակայն ամենէն հետաքրքրական ու միաժամանակ մտահոգեցուցիչ երեւոյթը այն է, որ մարդ հակառակ իր բոլոր ձեռքբերումներուն ու
ունեցած նուաճումներուն, մոռցած է շնորհակալութիւն յայտնելու արուեստը,
իր սիրտը այնքա՜ն քարացուցած է, որ գոհունակութիւնը կարծէք ընդմիշտ
վտարած է իր սիրտէն՝ անոր առջեւ իր սիրտին դռները փակելով:
Շնորհակալութիւն յայտնել կամ գոհունակ սիրտ ունենալ երբ կ՚ըսենք, մեզմէ
շատեր այս արտայատութիւնները իւրովի կը հասկնան ու կ՚ըմբռնեն: Այսպէս,
օրինակի համար, շնորհակալութիւն յայտնել ըսելով ոմանք կը հասկնան
շնորհակալութիւն յայտնել Աստուծոյ, Որու օրհնութեամբ տուեալ մարդը
կամ մարդիկը հասած են ցանկացած ձեռքբերումի մը կամ յաջողութեան մը:
Ուրիշներ, շնորհակալութիւն յայտնել ըսելով կը հասկնան շնորհակալութիւն
յայտնել այն բոլոր մարդոց, որոնք այսպէս կամ այնպէս նպաստ մը ունեցած
են իրենց յաջողութեան հասնելուն, այդ նպաստը կրնայ ըլլալ բարոյական կամ
նիւթական եւ կամ հոգեւոր նպաստ. այս պարագան ընդհանրապէս կը վերաբերի
հաստատութեան մը կամ կառոյցի մը ձեռք բերած յաջողութեան: Ուրիշներ
շնորհակալութիւն յայտնել ըսելով կը հասկնան շնորհակալութիւն յայտնել՝ նեղ
առումով, ընտանիքի անդամներուն՝ հայր, մայր, ամուսին, կին, եղբայր, քոյր,
զաւակներ, եւ այլն: Մէկ խօսքով շնորհակալութիւն յայտնելու անդաստանը
ընդարձակ է, ու եթէ մարդ տիրապետած է այդ արուեստին, արդարեւ միշտ կը
գտնէ առիթն ու դրդապատճառը շնորհակալութիւն յայտնելու:
Ինչ կը վերաբերի գոհունակ սիրտ ունենալուն. ինչպէս շնորհակալութիւն
յայտնելու պարագան, գոհունակ սիրտ ունենալը եւս տարբեր մարդիկ տարբեր
ձեւով կը հասկնան ու կ՚ըմբռնեն: Այսպէս, ոմանք գոհունակ սիրտ ունենալով կը
հասկնան համակերպիլ եւ ընդունիլ իրենց տուեալ վիճակը բոլոր առումներով,
այսինքն՝ տուն-տեղ, առողջութիւն կամ հիւանդութիւն, աշխատանք կամ
անգործութիւն [այստեղ ուշադիր պէտք է ըլլալ ու ճիշդ հասկնալ. անգործութիւն,
ո՛չ թէ կեանքի կերպի վերածուած, այլ՝ անգործութիւն ինչ-ինչ պատճառներով,
որու դիմաց մարդը փոխանակ տրտնջալու՝ գոհունակ սիրտոց կը դիմագրաւէ
եղելութիւնը ու ամէն կերպով կ՚աշխատի, որպէսզի վերստին սկսի իր
աշխատանքին], յաջողութիւն կամ ձախողութիւն, եւ այլն: Ուրիշներ, գոհունակ
սիրտ ունենալով կը հասկնան ամէն պարագաներու մէջ միշտ անտարբերուիւն
ցուցաբերել, ինչ որ սխալ է: Ուրիշներ, դրամ ծախսելն ու ժամանակ մեռցնելը
կը թարգմանեն որպէս գոհունակութիւն, այսինքն՝ ներքնապէս իրենք զիրենք
հանգիստ կը կարծեն կամ իրենք ներքին հանգստութիւնը կը կապեն դրամ
մսխելուն եւ ժամանակավաճառութեան հետ…: Ուրիշներ, գոհունակ սիրտ
ունենալով կը հասկնան Տիրոջ կամքին հնազանդութիւն, որ կը թարգմանուի
Տէրունական աղօթքի հետեւեալ արտայայտութեամբ. «Քու կամքդ թող ըլլայ».
այսպիսիները հասկցած ըլլալով կեանքի ճշմարիտ իմաստն ու նպատակը իրենց
սիրտին գոհունակութիւնը կը կապեն Աստուծոյ կամքին կատարումովը, ինչ որ
լաւագոյն եւ ճշմարտագոյն կերպն է գոհունակ սիրտ ունենալուվ:
Այս բոլորով հանդերձ մարդը միշտ դժգոհ է։ Տեսակ մը անհանգստութեան ու
անբաւարարութեան մէջ է: Իր ունեցածով գոհանալ չի գիտեր, իր ունեցածին
համար շնորհակալութիւն յայտնել չի՛ գիտեր:
Այսպէսով, մենք՝ մարդիկս յաճախ՝
Կը դժգոհինք մեր տկար տեսողութենէն կամ ակնոցներու անյարմարութենէն,

սակայն երբեք չե՛նք մտածեր կոյրերու մասին, որոնք ընդհանրապէս զուրկ
են տեսողութենէն ինչ-ինչ պատճառներով: Եթէ պահ մը մտածենք կոյրերուն
մասին, որոնք զրկուած են տեսնել այն բոլոր բաները, զորս մենք կը տեսնենք,
այլեւս պիտի դադրինք դժգոհելէ մեր ակնոցներու անյարմարութենէն ու տկար
տեսողութենէն:
Կը դժգոհինք մեր տկար լսողութենէն կամ մեր ականջին մեծ ու փոքր ըլլալու
հանգամանքէն, բայց երբեւէ չե՛նք մտածեր խուլերուն մասին, որոնք լսելուն
ինչ ըլլալն անգամ չեն գիտեր, որովհետեւ երբեք իրենց ականջները ձայն
չեն լսած: Դարձեալ, եթէ պահ մը մտածենք խուլերուն մասին, այլեւս ո՛չ մեր
ականջներուն մեծութիւնը կամ փոքրութիւնը, երկարութիւնն ու կարճութիւնը
մեզ կ՚անհանգստացնեն, ընդհակառակը կը բաւարարուինք մեր ունեցածով ու
շնորհակալութիւն կը յայտնենք Աստուծոյ՝ մեզի պարգեւած բոլոր բարիքներուն
համար:
Կը դժգոհինք մեր շրթներէն-բերաններէն, մտածե՛նք համրերու մասին, եւ
այդ ատեն կը դադրինք գանգատելէ մեր արտաքին տեսքէն կամ ծուռումուռ
շրթունքներէն, որովհետեւ աւելի լաւ է ծուռումուռ շրթներ ունենալ, քան զրկուած
ըլլալ խօսելու ունակութենէն:
Կը դժգոհինք մեր ձեռքերէն, թէ կը ցաւին, շատ ծանրաբեռնուած ենք, եւ այլն,
բայց կը մոռնանք մտածելու այն մարդոց մասին, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով
զրկուած են իրենց ձեռքերէն: Շնորհակալ պէտք է ըլլալ ունեցածին համար եւ
ունեցածով բաւարարուիլ իմանալ, որպէսզի ինչպէս Աւետարանը կ՚ըսէ. մեր
ունեցած փոքր բաժինն ալ մեզմէ չառնուի:
Կը դժգոհինք մեր ոտքերէն, թէ ուռած են երկար քայլելէ, պէտք է անպայման
ինքնաշարժ մը ձեռք ձգեմ, սակայն չե՛նք մտածեր կաղերուն մասին, որոնք
ինքնուրոյն քայլելու կարողութիւնն իսկ չունին…:
Պա՛հ մը միայն, եթէ այս բոլորին մասին մտածենք, կը նկատենք, որ դժգոհելու
ու անշնորհակալ ըլլալու ո՛չ մէկ պատճառ ունինք: Այս ուղղութեամբ կ՚արժէ
կարդալ Սուրբ Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետին սա տողերը. «[Աստուծոյ]
գոհութիւն յայտնելով բարերարութիւններուն համար, դուն քու պարտքդ
կը կատարես, իսկ վշտալի, աղէտալի իրավիճակներուն մէջ [Աստուծոյ]
գոհութիւն յայտնելովդ, ատով զԻնք քեզի պարտական կը դարձնես»:
Արդարեւ, դժգոհելու փոխարէն այնպէս ընենք, որ Տէրը մեզի պարտական
մնայ: Իսկ երջանկայիշատակ Գարեգին Ա. Ամենայն Հայոց Հայրապետը այսպէս
կ՚ըսէ գոհութիւն յայտնելու մասին. «Գոհաբանութիւն կատարելը, գոհութիւն
ընծայելն առ Աստուած մարդու ամենէն ազնուական զգացումներէն մէկն է։
“Գոհանամք զքէն Տէր”ը մարդու սիրտէն դէպի երկինք վերթեւող ամենէն
բնական ու հարազատ ապրումն է»:
Շնորհակալ եւ գոհունակ սիրտ ունենալը արդարեւ ամէն բան Աստուծոյ
յանձնելուն մէջ է ու վստահելուն՝ Անոր կամքին: Կարդանք հետեւեալ պատումը
եւ աշխատինք սորվեցնել մենք մեզի գոհունակ եւ շնորհակալ սիրտ ունենալու:
Երիտասարդ մը, ամէն առաւօտեան գործի գացած ժամանակ կը բարեւէր իրենց
կողքի ծեր դրացիին, որ նստած կ՚ըլլար իր տան դիմաց, ու անոր որպիսութիւնը
կը հարցնէր, եւ միշտ գրեթէ նոյն պատասխանը կը ստանար.
-Փառք Աստուծոյ, զաւակս, լաւ եմ եւ շնորհակալ եմ հարցնելուդ:
Երիտասարդը, որ արդէն մի քանի տարի էր, որ իր ծեր դրացիէն նոյն
պատասխանը կը լսէր, օր մը կ՚որոշէ հետաքրքրուիլ իրմէ ու հասկնալ, թէ ինչո՞ւ
միշտ շնորհակալ սիրտով փառք կու տայ Աստուծոյ եւ իրեն շնորհակալութիւն
կը յայտնէ: Այսպէսով, յաջորդ առաւօտ նոյն պատասխանը ստանալէ ետք, կը
դիմէ ծեր դրացիին.
-Հայրիկ, քանի տարի է արդէն, որ ամէն օր քեզմէ նոյն պատասխանը կը
ստանամ, կ՚ուզեմ գիտնալ պատճառը:
Ծերուկը ժպտալով, կը պատասխանէ.
-Զաւակս, երբ երիտասարդ էի եւ նոր աշխատանքի անցած էի, ամէն ինչէն
կը դժգոհէի, աշխատանքէս, աշխատակիցներէս, գործատէրէն, ընկերներէս,
մէկ խօսքով, ամէն բանէ կը գանգատէի, կը գանգատէի ու կը գանգատէի,
բայց միաժամանակ կը զգայի, որ դարձեալ գոհ չեմ, դարձեալ խաղաղ չեմ,
դարձեալ երջանիկ չեմ: Օր մը սակայն, աղքատ ու կաղ ծերուկի մը դէմքին
նկատած ժպիտը փոխեց ամէն ինչ: Այդ ժպիտը տեսնելէ ետք, սկսայ մտածել ու
այպանել ինքզինքս, ըսելով, թէ տակաւին երիտասարդ եմ, աշխատանք ունիմ,
ոտքեր ունիմ, կեանքը տակաւին առջեւս է, մէկ խօսքով ամէն ինչ ունիմ, բայց
միշտ դժգոհ եմ, մինչ տեսած ծերուկս, որ աղքատ ու կաղ էր, կը ժպտար ու
այդ ժպիտին մէջ այնքա՜ն խաղաղութիւն ու երջանկութիւն կար, որ կ՚ազդէր
չորս կողմը գտնուողներուն վրայ: Այդ օրէն սկսած, որոշեցի, որ այլեւս ո՛չ մէկ
բանէ պիտի դժգոհիմ ու պիտի փոխեմ իմ վարք ու բարքս, շնորհակալ պիտի
ըլլամ ունեցածիս համար եւ փորձեմ կարելի եղածին չափ բարութիւն տարածել
շուրջիններուս: Եւ, փա՜ռք կու տամ Աստուծոյ, որ զիս ճիշդ ճանապարհին բերաւ
ու հասկցայ, թէ այդ աղքատ ու կաղ ծերուկը, որուն այդ օր հանդիպեցայ, ուրիշ
մէկը չէր, եթէ ոչ Աստուծմէ ղրկուած առաքեալ մը, որ պատճառ դարձաւ իմ
կեանքս դէպի լաւը փոխելու:
Խորհուրդս քեզի այն է զաւակս, որ դուն եւս միշտ շնորհակալ եւ գոհ ըլլաս
ունեցածիդ համար, մնացածը Աստուած ժամանակին Ի՛նք կու տայ քեզի,
ինչպէս որ ինծի տուաւ:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Ա. մաս

ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ
Հայ ընթերցողի հորիզոնի վրայ
երեւելի են հայկական գրականութեան փայլուն շրջաններ, ինչպէս՝
Ոսկեդարը, Զարթօնքի շրջանը
եւ Գեղապաշտ շրջանը: Անոնք
կ’արժանանան գրասէրի ուշադրութեան ու անոնց լաւագոյն օրինակները կը վերահրատարակուին
նորատիպ գիրքերու շապիկի տակ:
Դժբախտաբար, յարգելի ընթերցող, յաճախ անտես եւ անտիպ կը
մնայ հայկական միջնադարեան
տաղասացութիւնը, աշխարհիկ
բնոյթ ունեցող հեղինակային ստեղծագործութիւններու 600 տարուայ
հարստութիւն մը: Այսօր կը փափաքիմ ձեզի հետ բաժնեկցիլ ու ճաշակել
այդ գանձարանէն պատառիկներ:
Նախ կ’ուզեմ յետադարձ ակնարկ
մը կատարել ու տեսնել, թէ հայ
տաղասացը, աշխարհիկ թէ հոգեւորական, իր մատենադարանին մէջ
ի՞նչ գանձեր ունէր, իր նախորդները
ի՞նչ ժառանգած էին անոր ու եթէ
ան ուզէր տաղ, գանձ, առակ,
ողբ, ներբող, վարք կամ խրատ
հեղինակել՝ իր ձեռքին տակ ի՞նչ
պաշար ունէր: Կարճ պատասխան.
գրական հարուստ անցեալ մը: Մանրամասնօրէն՝ հետեւեալները...
Հայկական Լեռնաշխարհի կամ Կիլիկիոյ մէջ գործող հայ բանաստեղծին
ծանօթ էր Դաւթակ Քերթողը եւ անոր
ներբող-ողբը՝ «Ողբ ի մահն Ջեւանշերի մեծի իշխանին»: Ան գրուած
էր Աղուանից աշխարհի իշխանի
մահուան կապակցութեամբ ու կը
համարուի հայկական աշխարհիկ
քերթողութեան հնագոյն օրինակը:
Հետաքրքրական է գիտնալ նաեւ, թէ
«այբբենական» բանաստեղծութիւն
է ան, որու առաջին ութը տուները
կը սկսին այսպէս. Աստուածածին,
Բեկումն, Գլորեցաւ, Դարձաւ, Երկին,
Զանգիւտ, Էր նստեալ, Ընդ ամենայն…, ու այսպէս մինչեւ «Քէ»:
Հայ տաղասացին ծանօթ էր նաեւ
ծայրակապ բանաստեղծութիւնը,
այսինքն այն ստեղծագործութիւնը,
որու տուներու սկզբնատառերը եթէ
վերէն վար հաւաքէք՝ կը յայտնաբերէք հեղինակի անունը կամ այլ բառ
մը: Ծայրակապ բանաստեղծութեան
գեղեցկագոյն նմոյշներէն մէկը մեզի
տուեր է Սահակդուխտ երաժշտուհին: 8-րդ դարու մենակեաց երգահան էր ան, որ կ՚ապրէր Գառնիի
ձորի քարանձաւներէն մէկուն մէջ ու
կը դասաւանդէր վարագոյրի ետեւէն:
Անոր հեղինակած «Սրբուհի Մարիամ» երգը ունի Ս, Ա, Հ, Ա, Կ, Դ, Ո, Ւ,
Խ եւ Տ տառերով սկսող ինը տուն:
Մեր բանաստեղծին ծանօթ էր նաեւ
դիմառնութիւնը: Գրական արտա-

յայտութեան ձեւ մըն է ասիկա,
ուր անշունչ առարկան (ինչպէս՝
քաղաք մը) կը ներկայանայ, կը
խօսի, կ’ողբայ կամ կ’ուրախանայ
որպէս մարդ: Մեր գրականութեան
ամենայայտնի դիմառնութիւններէն
մէկն է Ներսէս Շնորհալիի «Ողբ
Եդեսիոյ» ստեղծագործութիւնը: Այդ
երկարաշունչ քերթուածի մէջ Եդեսիա քաղաքը կը ներկայանայ որպէս
վշտահար որդեկորոյս մայր. «...Ես
մայր էի բազմորդի, / Անթիւ ծնայ
դուստր եւ որդի / Զորս մայրաբար
դիեցուցի, / Գեղեցկատիպ յօրինեցի,
/ Վայելչապէս զարդարեցի»:
Բանաստեղծութիւններու վերջին
բաղադրիչներն են յանգը, բաղաձայնոյթը եւ առձայնոյթը: Առաջինի
համար ամենայայտնի օրինակն է
Գրիգոր Պահլաւունի Մագիստրոսի «Հազարտողեան առ Մանուչէ»
ստեղծագործութիւնը: Անոր 1016
տողերը յօրինուած են միեւնոյն
յանգով («-ին»), ինչպէս՝ «...
պատկերին», «...հրեշտակային»,
«...չարին»: Իսկ բաղաձայններու
եւ ձայնաւորներու կրկնութեամբ
գրաւոր միտքը շեշտաւորելու ընտիր
գիւտն ու արուեստը կը պատկանի
Գրիգոր Նարեկացիին: Ականջ տանք
«ծ» եւ «շ» ձայներուն. «Ծաւալէր
ծաղիկ ծովային», «Շուշանն շողէր
հովտին, շողշողէր դէմ արեգականն»:
Ահա այս պատուանդանի վրայ
կառուցուեցաւ նոր գրականութիւն
մը, որ լի էր երկրային կեանքը եւ
անոր շնորհները լիովին ապրելու
տրամադրութեամբ: Անոր լայնօրէն
նպաստեցին արեւելեան Հայաստանի մէջ Զաքարեաններու իշխանութիւնը, իսկ Կիլիկիոյ մէջ՝ Ռուբինեան եւ Հեթումեան թագաւորութիւններու գոյութիւնը: Այդ շրջանը
«Հայկական գրական վերածնունդ»
մըն էր, որ ունէր աշխարհիկ ուղղութիւն, մարդասիրութեան եւ
հայրենասիրութեան ընդհանուր
գաղափարներու ներքոյ փառաբանեց սէրը, ծաղիկը, գարունը եւ գեղեցկուհին, խորապէս
թափանցեցաւ նաեւ իմաստասիրական հարցերու, ինչպէս՝
«կեանք-մահ», «հոգի-մարմին»: Իսկ,
երբ երկիրը օտարներու ասպատակութեան եւ իշխանութեան ենթակայ կ՚ըլլար, հայ տաղասացը կ՚երգէր ազգի վիշտը եւ կը ստեղծէր
պանդխտութեան
սրտաճմլիկ
տաղեր: Ժամանակի գրական լեզուն
միջին հայերէնն էր, կամ՝ ռամկօրէնը,
պարզ, անմիջական, բոլորին համար
հասկնալի: Այդ շրջանի երեւելի
բանաստեղծներէն Ֆրիկը ըսեր է.
«Ֆրիկը հանցեղ պարզ է խօսել,
որ ամենայն մարդ իմանայ»: Իսկ
հիմա, յարգելի ընթերցող, վայելենք
հեղինակներու փունջ մը՝ ժամա-

նակագրական կարգով:
Նախ յիշենք ինքնատիպ բանաստեղծ
Գրիգոր Տղայ Դ. կաթողիկոսը (11331193): Ան դասական սերունդի եւ
նորերու մէջ կամուրջ մը եղաւ:
Որպէս կաթողիկոս յաջորդեց
Ներսէս Շնորհալիին: (Շնորհալիի
աւագ եղբօր Վասիլին տղան էր):
Բացի դաւանաբանական եւ միջեկեղեցական բազմաթիւ գործերէ,
Գրիգոր Տղան ազգը դաստիարակելու համար գրի առաւ նաեւ խրատական բանաստեղծութիւններ:
Կարդանք նմոյշ մը. «Մի՛ շարժել
զքո լեզուդ, որ քեզ օգուտ չէ, / Եւ
մի՛ խօսիր բանս որ քեզ կօրուստ է:
/ Լեզու, լցեալ հրով, նա սուր սրեալ
է, / Անիրաւ գորոյ պարծանք եւ
զարդարանք է»: Յաջորդ քառեակի
մէջ հեղինակը կ՚ապրի մարդկային
տենչերու եւ իրականութեան ստեղծած հակասութեան խոր տառապանքը. «Կայ եւ հուր սիրոյ, բայց
սառուցեալ է, / Եւ հողմն քաղցրաձիգ՝
խորշակահար է: / Ջերմ եմ առ
Աստուած, այլ ցուրտն մերձ է, / Կամիմ
բուսացանել, բայց տօթն չար է»:
Յովհաննէս Պլուզ Երզնկացին
(մօտ. 1220-93) խոհա-խրատական
քառեակներու ռահվիրան է: Ծնած
եւ ապրած է Եկեղեաց գաւառի
Երզնկա քաղաքի մէջ: Հոգեւոր
գրականութեան առընթեր, ան
մշակեց նաեւ տիեզերագիտական,
քերականական եւ իմաստասիրական աշխատութիւններ, Երզնկայի
հայ արհեստաւորներու «Եղբայրութիւն» կազմակերպութեան կանոնագրութիւնը: Յ. Երզնկացին կ՚ուզեմ
յիշել իր հայրեններով (քառեակներ՝
որոնք իւրաքանչիւր տողի վրայ
ունին տասնհինգ վանկ): Անոնց մէջ
կը տեսնենք կեանքի եւ մահուան
իմաստասիրութիւնը՝ աշխարհիկ
գեղեցկութիւններու ենթապատկերի
վրայ... «Աշխարհս է ի ծով նման,
ով որ գայ՝ անթաց չմնայ, / Յայս
ծովս ես ի նաւ մտայ, գնաց նաւս
եւ ես չիմացայ, / Յեզեր մօտեցել
եմ ես, վախեմ թէ քարի դիպենայ,
/ Քակտի իմ աղուոր շինուածս, ու
տախտակս մէկմէկանայ»: Բանաստեղծին ակնարկած «աղուոր
շինուած»ը մեր աշխարհիկ կեանքի
ձեռքբերումներն են, գործ, տուն եւ
այդ տան կողքին փոքրիկ պարտէզ
մը, զոր կը մշակենք, եւ որու պտուղը
կ՚ուզենք վայելել: Սակայն մահն է,
որ կու գայ եւ այդ պարտէզը արմատախիլ կ՚ընէ: Իսկ «տախտակս
մէկմէկանայ» արտայայտութիւնը,
սարսափելի բան, մեզի կը յիշեցնէ
կեանքի անխուսափելի վախճանը,
այն իրականութիւնը, թէ աշխարհը
եւ անոր փայլը անցաւոր են: Մէկ այլ
քառեակի մէջ Յ. Երզնկացին մեզ
կը զգուշացնէ որ մարդը չնմանի

օձին, այսինքն չունենայ երկճիւղ
լեզու. «Լեզուն է գործիք բանի /
եւ արդարոյն զերդ խալաս ոսկի, /
զՄարդոյն է մէկ փերթ արել եւ օձին
է երկու ճըղի, / Էնց մարդն որ երկու
խօսի` զմէկն քաղցր ու մէկն լեղի, /
Եղբայր է օձին եղել ու զնորա անէծքն
ընդունի»:
Ֆրիկը (13րդ դար) հասարակական
նիւթերու առաջին բանաստեղծն
է: Ապրած է մոնղոլական ասպատակութիւններու եւ տիրապետութեան օրերուն: Ֆրիկը հայրենասէր է, ժողովրդասէր, արդարամիտ: Երկրի քաղաքական
անկայունութեան եւ ընկերային
քայքայման խնդիրներով այրող,
դառնացած անհատ է ան: Ֆրիկը
կ’ենթարկուի հարստահարութեան եւ
գերեվարութեան: Ընդվզելով՝ հասարակութեան անունով եւ անոնց լեզուով կը պոռթկայ, հանդէս կու գայ
Աստուծոյ առջեւ ու արդարութիւն
կը պահանջէ: Ահա այսպէս են Ֆրիկի
խօսքերը. «Աստուած արդար եւ
յիրաւի... / Հանդէս ունիմ բան մի
վիճի, / Թէ դու լսել քո ծառայի... /
Որքա՞ն տանջեն զմեզ յաշխարհի,
/ Եւ կեղեքեն զկեանս մեր յայտնի,
/ Եւ դու ներես յամենայնի / Անտես
առնես զմեզ ի վշտի / Գիտես,
մարմին ենք մսեղի, / Գէմ արձան
չեմք ինչ երկաթի»: «Գանգատ»
բանաստեղծութիւնը կ՚օգտագործէ հակադրութեան հնարքը ու կը
նկարագրէ երկրի բեւեռացուած
վիճակը. «Մէկին հազար ձի եւ ջորի,
մէկին ոչ ուլ մի, ոչ մաքի.../ Մէկին
հազար դեկան ոսկի, / մէկին ոչ
փող մի պղնձի»: Այդպէս էր եղած
ընկերութեան վիճակը, որովհետեւ՝
«...Որ թաթարն եղաւ թագաւոր, / Ու
գողերն եդիր (դրաւ) մեծաւոր»:
Շար. Էջ 05
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Մշակութային Արձագանգ

Հայկական Տաղասացութիւն
1100-1722

Ա. մաս

Սկիզբը Էջ 04
Բայց, յարգելի ընթերցող, պիտի
անցնին տասնամեակներ, գարունը
դարձեալ պիտի գայ, հայկական
տաղասացութիւնը իր պայծառ գոյներով եւ պատկերներով դարձեալ

պիտի ծաղկի Հայկական լեռնաշխարհի մէջ ու այս անգամ պիտի
յայտնուին վարդի եւ սոխակի այլաբան երգիչը՝ Կոստանդին Երզնկացին, երազի եւ իրականութեան
հակադրութեան մէջ տառապող

Խաչատուր Կեչառեցին, Յովհաննէս
Թլկուրանցին, որ սէրը պիտի երգէ
անկաշկանդ պոռթկումերով, այրի
նկարիչ Մկրտիչ Նաղաշը, որ պիտի
դառնայ պանդուխտի ձայնը, բաժանման եւ կարօտի երգիչ տարագիր

կաթողիկոս մը՝ Գրիգորիս Աղթամարցին եւ ուրիշներ: Այն ժամանակ
սէրը պիտի յաղթահարէ չարին եւ
մահուան:
Այդ բոլորը կը կարդանք յաջորդ
յօդուածի մէջ:

Սփիւռք-Հայրենիք Կամուրջ

Սփիւռքի Հայ Մասնագէտները Կրնան Մասնակցիլ Հայաստանի
Կառավարման. Նոր Ծրագիր
ԱՆՆԱ ԳԶԻՐԵԱՆ
ՀՀ սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակը 2020ին պիտի իրականացնէ փորձնական ծրագիր, որ կը նախատեսէ
Հայաստանի Հանրապետութեան
պետական կառավարման տարբեր ոլորտներու բարելաւման նպատակով ներգրաւել սփիւռքահայ
արհեստավարժ մասնագէտներ: Ըստ
«Արմէնփրես»-ի՝ ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի
գրասենեակի Եւրոպայի հայ
համայնքներու վարչութեան պետ
Կարէն Աւանեսեան նշեց, որ
ծրագրի նպատակն է սփիւռքի
մրցունակ մասնագէտներու փորձն
ու գիտելիքները ներդնել Հայաստանի զարգացման գործին, խթանել Հայաստան-սփիւռք գործակցութիւնը, նպաստել «ուղեղներու
վերադարձ”ին:
«Նախապէս մենք դիմած ենք պետական մարմիններուն: Իւրաքանչիւրին
մէջ տարբեր մասնագէտներու
կարիք կայ` տնտեսագէտ, իրաւաբան, տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու մասնագէտ,
ընկերաբան եւ այլն: Երբ մենք ծրագրի մեկնարկին յայտարարութիւնը
տանք, այնտեղ պիտի ըլլայ առ ցանց

արձանագրուելու ձեւ, ուր դիմողները
պիտի ընտրեն այն աշխատավայրը,
որ կը ցանկան»,-ըսաւ Կարէն Աւանեսեան:
Ծրագրի ծիրէն ներս սփիւռքահայ
մասնագէտները հիմնականօրէն
պիտի հրաւիրուին եւ աշխատին
Հայաստանի պետական մարմիններու մէջ` ոլորտային հետազօտութիւններու, ուսումնասիրութիւններու կատարման, համապատասխան առաջնային ծրագիրներու, ռազմավարութիւններու
մշակման եւ իրականացման ուղղութեամբ: Ծրագրին կրնան դիմել
սփիւռքահայ այն մասնագէտները,
որոնք ունին մագիստրոսի կամ աւելի
բարձր աստիճան:
Ծրագիրը պիտի մեկնարկէ 2020ի Յուլիս 1-էն եւ պիտի տեւէ 12
ամիս: Ծրագրի իրականացման
ծախսերը մասնակիցներու համար
պիտի ապահովէ ՀՀ սփիւռքի
գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակը, մասնաւորապէս`
օդանաւի տոմս (դէպի Հայաստան եւ
հակառակ ուղղութեամբ), կացարան:
«Այդ մասնագէտները պիտի վճարուին, բայց ատիկա աշխատավարձ
պիտի չըլլայ, այլ` առօրեայ ծախսերու
համար: Որոնք կը ցանկան իրենց
մասնագիտական ներդրումը ունենալ
Հայաստանի զարգացման գործին,
ապա սա լաւ հնարաւորութիւն է

անոնց համար»,-ըսած է ան: Այս
տարուան ծրագիրը փորձնական է
եւ առայժմ նախատեսուած է առաւելագոյն 20 հոգիի համար:
Մասնագէտներուն ընտրելու ընթացակարգը պիտի իրականացուի
երկու փուլով: Առաջին փուլով
պիտի ամփոփուին բոլոր դիմումները եւ յաջորդ փուլ պիտի
անցնին միայն այն դիմումները,
որոնք կը համապատասխանեն
ծրագրի պահանջներուն: Երկրորդ
փուլով պիտի ընտրուին ծրագրի
մասնակիցները եւ անոնց վերջնական ընտրութիւնը պիտի կատարուի
հարցազրոյցի միջոցով:
«Մասնակիցներէն արդէն որպէս

աշխատող պիտի ընտրեն այն
պետական մարմինները, որոնք
ներկայացուցած են թափուր տեղեր:
Այդ մասը աւելի շատ կը ձգենք
գերատեսչութեան վրայ: Կը կարծեմ`
լաւ հնարաւորութիւն է ոչ միայն
մասնագիտական ներդրում ունենալու հայրենիքի մէջ, այլեւ մէկ տարի
ապրիլ, ծանօթանալ պայմաններուն, հասկնալ` կը ցանկան այստեղ
շարունակել իրենց գործունէութիւնը,
թէ ոչ»,-աւելցուցած է Կարէն Աւանեսեան:
Ծրագրի վերաբերեալ յայտարարութիւնը Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարը պիտի տարածէ
յառաջիկային:

Բարելաւելով Հայաստանի Մէջ Առողջապահութիւնը.
Կրնա՞յ Սփիւռքի Աշխատանքը Աւելի Արդիւնաւէտ Ըլլալ
Նիւ Ճըրսիի Hackensack համալսարանի բժշկական կեդրոնին
մէջ, Փետրուար 1-ին, տեղի պիտի
ունենայ «Բարելաւելով Հայաստանի մէջ առողջապահութիւնը. կրնա՞յ
Ազնիւ Նախաձեռնութիւն
Սփիւռքի աշխատանքը աւելի
արդիւնաւէտ ըլլալ» խորագիրով
համաժողով, որ կը կազմակերպուի
Առողջապահութեան ոլորտի ամերիկահայ մասնագէտներու կազմակերպութեան հովանաւորութեամբ:
Հաւաքին ներկայ պիտի գտնուի
եւ զեկուցումով հանդէս գայ

գրասենեակի ղեկավար Սառա
Անճարկոլեան: Հինգ նիստերու
ընթացքին պիտի քննարկուին
ոլորտի առաջնահերթութիւնները,
այդ ուղղութեամբ Հայաստանի եւ
Սփիւռքի համագործակցութեան
զարգացումը, Հայաստանի մէջ
առողջապահութեան որակական
յատկանիշները, ոլորտային կրթութեան մարտահրաւէրներն ու հնարաւորութիւնները, ձեռնարկուելիք
քայլերը:
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SOS. Save Our Souls. Ազատեցէ՛ք Մեր Հոգիները
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

SOS… Վտանգուած հայերէնի համար:
Գրական երկ մը կը թարգմանէի: Հեղինակը չէր գոհացած ըսելով ծառ, բոյս,
ծաղիկ, պտուղ: Անոնցմէ իւրաքանչիւրը իր անունը ունէր: Յաճախ
չլսուած անուններ: Դիմեցի բառարանին: Գտայ բառեր, զորս չենք լսած,
չենք լսեր, անոնց թրքերէնը, արաբերէնը, ֆրանսերէնը, անգլերէնը կը
գործածենք այնքա՜ն բնականութեամբ, չենք անդրադառնար անգամ, որ
անոնք հայերէն չեն:
Այսպէս խեղճացած է հայերէնը, դարձած հասարակ եւ տարրական հաղորդամիջոց, կորսնցուցած՝ իր բազմերանգ արտայայտչական կարողութիւնը:
Կրկին կը յիշեմ Շաւարշ Միսաքեանի դիպուկ խօսքը. հաց պանիրի հայերէն:
Եթէ փորձուիք հայերէն բառերը գործածել ձեր խօսքին ճշգրտութիւն
տալու համար, գործնապաշտներ կ’ըսեն. պարզ խօսեցէ՛ք որ հասկնանք:
Պարզութիւնը արեւելքի մէջ թրքերէն, արաբերէն եւ պարսկերէն բառերով է,
արեւմտեան երկիրներու մէջ՝ ֆրանսերէն, անգլերէն, Հայաստան եւ ներքին
սփիւռք՝ ռուսերէն: Հիմա, Հայաստանի մէջ, միջազգային համարուած բառերը
կը տառադարձուին:
Լսեցէ՛ք Հայաստանի հեռատեսիլը, քաղաքական գործիչները, վերլուծաբանները, լրագրողները, կարդացէ՛ք թերթերը, կամ հետեւեցէ՛ք համացանցային շատախօսութիւններուն (twitter, facebook): Օտար բառը
կարծէք յառաջդիմութեան եւ բանգիտութեան վկայական է: Կարդա՛լ մեծ
կատակերգակ Մոլիէրի «Իմաստուն Կանայք»ը (Les femmes savantes): Այսօր
պէտք է ըսել «(Չ)Իմաստունք»:
Զբօսաշրջիկներու համար պրակներ կը պատրաստուին այս կամ այն երկրի
մէջ տեղական լեզուով հաղորդակցելու համար (հաց, պանիր, ջուր…): Կ’ըսուի,
որ շուրջ վեց հարիւր բառով կարելի է բնական կերպով հաղորդակցիլ այս կամ
այն երկրի բնակիչներուն հետ, նոյնիսկ հասկնալ լրատուամիջոցները: Հայաստանի քաղաքական գործիչներու, վերլուծաբաններու եւ մամուլի «հայերէն»էն
առանձնացուցի շուրջ վեց հարիւր բառ, որ դեռ կրնայ աւելնալ: Միթէ՞
քաղաքականութիւնը եւ լրատուութիւնը նոր լեզուի պէտք ունին: Մեսրոպի,
Եզնիկ Կողբացիի, Նարեկացիի, Մխիթար Գօշի, Անանիա Շիրակացիի,
Հերացիի, Մալխասեանի, Աճառեանի, Վիքթոր Համբարձումեանի, Տէրեանի,
Վարուժանի, Չարենցի հայերէնը այնքա՜ն նախնական է, որ իմաստութեան
դուռ կը համարուին օտար բառերը:
Ազգային իրա՛ւ գիտակցութեամբ տոգորուած մտաւորականութիւնը ինչո՞ւ
լուռ կը մնայ: Ինչո՞ւ ազգ փրկելու եւ ղեկավարելու յաւակնութիւն ունեցող
ղեկավարութիւնները, ներսը եւ դուրսը, Պիղատոսի պէս կը դիտեն հայերէնի
այլասերման աղէտը, որ պիտի յանգի… անհետացման:
Ճիշդ է, հայրենի պետութիւնը ունի Լեզուի Տեսչութիւն:
Որպէսզի ան չըլլայ ձեւական գոյութիւն, ինչո՞ւ անոր լիազօրութիւն, իրաւասութիւն եւ միջոցներ չտալ լեզուի եւ հայու ինքնութեան պաշտպանութեան
համար, որպէսզի լռեցնէ հայերէնը խեղող քաղաքական գործիչը, հեռատեսիլը,
մամուլը, վերացնէ խայտառակ ցուցանակները:
Հայաստան կը ստեղծուի՞ նոր, ժամանակակից եւ արդիական էսփէրանթօ:
Եւ յետոյ ի՞նչ:
Սփիւռք(ներ)ի պարագան նոյնքան մտահոգիչ է: Բարձրացող եւ չլսուող ձայներ կան, բայց լսողներ չկան: Եւ հայերէնը կը փոխարինուի օտար լեզուներով:
Ամէնքս ալ անպատասխանատու էսթէպլիշմընթային-նոմանքլաթուրային հանդիսատեսներ կամ անդամներ ենք, պրիճի ակումբին մէջ կամ
նաւապտոյտներու զբօսաշրջիկներ:
Յաճախ կը յիշեմ ցեղասպանութենէ ճողոպրած մամիկի մը թրքերէն խօսքը:
Ան կ’ըսէր. «Ամէն անգամ որ ուղտը ծունկը գետին կը դնէ, հոն քարվանասարայ չի շինուիր»: Հիմա այդ է որ կ’ընենք: Աստ եւ անդ, մեր գետին դրած
ծունկերուն համար լեզուական եւ մամուլի քարվանասարայներ կը շինենք:
Շատեր պէտք է յիշեն ամերիկեան ժապաւէնը (1982). «Վերջապէս օդաչու
մը կա՞յ օդանաւին մէջ»:
Յ.Գ. Մտահոգուելու պատրաստակամութիւն եւ խիղճ ունեցող հայուն համար,
այս էջին կը կցեմ վերջին շաբաթներուն գրուածներէ եւ խօսուածներէ
առանձնացուած հայատառ օտար բառերու ցանկ մը:
«ՆՈՐԱՀԱՅԵՐԷՆ» ԲԱՌԵՐ
Հավես, հիսթերիա, դեստրուկտիվ, կոմպրոմատ, սյուժեներ, շառ (ոչ կարմիր
իմաստով), օպերատիվ, դեպարտամենտում, ֆիլտրված, կոլապս, էքսկլյուզիվ,
պրոդուկտիվ, ինտրիգ, փաբեր, քոմենթ, ինստանցիա, կատեգորիա, դինամիկա,
ֆորմատ, պոպուլյարությամբ, պիտի քլինքի, գլամուրային է, ռեաբիլիտացիա,
ստացիոնար, ֆիքսել, ֆուտուրիստական պերֆերմանս, իշխանազավթում,

տրյուկ, գլոբալ, ագրոարդիւնաբերական, ագրարային, պլան, էթիկա,
իմիտացիա, էլեմենտ, ապրիորի, շիզոֆրենիկներ, տյունինգ, կոնսուլտացիա,
վենդետա, վերբալ ագրեսիա, էսկալացիայի, պետական ակտիվների,
օրիգինալում, տենդենցը, տրավման, դիսոնանս, վոյաժ, ռեֆլեքսորեն,
լեգիտիմ, կորպորատիվ, պիկ, էքսցեսներ, դեբիլություն, ավտոմատ, հա՛մ էլ,
կոնֆերանս, կլան, սուբյեկտների, տրանսպորտային, էքստրասենս, ինֆոգրաֆիկա, ինդուստրիա, բիգ, մոտիվացիա, թրաֆինքինկ, ֆոն, ամբիցիա,
գենետիկօրէն, բրոնխ, միմանս, ազգային պարկ, նախաարբիտրաժային,
կոսմետիկ, ցինիկ, կոմյունիկեում, բրիգադ, օպերատիվ, տեմպ, սեկմենտ,
դեբետ, ավտորիզացիա, լիցենզավորման, դեմագոգիա, անատոմիա,
ռեսուրսներ, իմպուլսիվ, տուրբուլենտություն, սոլիդ, մոդեռնիզացիա,
էպոպեա, իռացիոնալ, ինֆանտիլություն, ամենաէքսպանսիոնիստական,
էքսպանսիայի, աբսուրդ, ռեպրեսիա, ակտիվ, թամբալ, դիագնոզ, տոտալ,
կապիտալ, պրակտիկա, պարամետր, սկանդալ, ինֆորմացիա, ռեժիմ,
ասոցիացվում է, կոնֆլիկտներ, ասամբլիա, ինտեգրացիոն, մեդիադաշտ,
պրիմիտիֆիզմ, պացիենտին, սիւպսիտավորել, թրենդ, վիրտուալ, ռեբուս,
սուբյեկտ, օբյեկտներ, ֆիքսել, կոմպրոմիսներ, էշելոններ, կոնցեպտուալ,
դիվիդենտ, ռէակցիա, ինտելեկտուալներ, ապարատ, պատրիոտ սեքյուրիթի,
պառազիտներ, վալերյանկա, մանդատավոր, դիսկոմֆորտ, ֆրոնտ, նյուանս,
դիսկուրս, դիալեկդիկա, պարադոքս, ռացիոնալ, ֆունկցիա, թալան, ֆոն,
հոմոֆոբիա, ակցիա, ինդուլգենցիա, պասիվութիւն, հիպնոզ, ինտերեըր,
դիզայն, թայֆայականութիւն, կարիերա, բարիկադ, կոլեկտիվ, պրոբացիա,
կոմունիկացիա, էստաֆետ, ինստիտուցիոնալ, շանս, տակտիկական,
ստրատեգիական, կոնստրուկտիվ, ագրեսիվ, ֆորսաժի ռեժիմ, դետալ,
գերլեգիտիմ, էլաստիկություն, ռեպրեսիվ, մանեւրել, մանդատ, պլան,
սցենար, տնտեսական մոդել, թարգեք, պրեմիեր մինիստրը, բադրիջան,
մուրաբա, ջեմ, պրոբլեմ, դեֆիցիտ, ռեկորդ , լեգենդ, սխեմա, ռեալ, կոմանդա,
լապշա, ռազբորկա, ռաունդ, ռեպլիկ, մուննաթ, արենա, կոնֆիգուրացիա,
թեզիս ու հակաթեզիս, տերմին, ավտոնոմ, էվոլուցիա, ֆորմալ, սենսուալ,
տրանսենդենտ, ուտոպիա, մակրո, միկրո, էսթետիկա, բուրժուական,
կոմունիկացիա, հոսպիտալացվել, հոսպիտալ, արտիստ, կոմպոզիտոր,
դեպարտամենտ, նորմալ, մոբիլազացնել, մանթրաշ, գրաֆիկ, կոնֆերանս,
օպտիմիզացիա, մաքսիմում, բալանսավորված, կոլեգիա, կոռուպիցիոներ,
բոյկոտել, տրակտ, էներգիա, տուրիստական օբյեկտ, հաբեր, կազուս,
ռադիոնուկլիդներ, ռիսկ, դիետոլոգ, լիցենզիա, տոնուս, լակտացիա,
դոզա, պոլիկլինիկա, օտոլարինգոլոգիա, ֆիտոգեն, թեստավորման,
նորմատիվ, լաբորատոր, սեքսուալ, անալիզ, սինթէզ, դեկադենտական,
ասկետիզմ, էլեմանտարիզմ, էկզիստենցիա, էքսպերիմենտ, ինտոսպեկցիա,
մեթաֆիզիկա, պոզիթիֆ, միստիզիսմ, միֆ, բադալոկ, ապամոնթաժեցնել,
մաղատանոս, նաանա, պետրուշքա, պամիտոր, խիրուրկ, ստամոլոքիական,
կատեգորիա, շալվար, էպիլացիա, սուջուխ, փաստուրմա, կոալիցիա,
բանկ, աբոնեմենդ, էլիտ, էլիտար, բլղուր, ռեստաւրացիա, դոնոր, շաու,
պոտենցեալ, սդանտարտ, մալուխ, բուլետեն, կոնսպեկտավորում, կաբինետ,
սինքրոնացված, ռեսուրսներ, ֆերմեր, ագրարագյուղացիական, կադրային,
ռեպորտաժ, կարիկատուրա, պլանավորված, սոցիալդեմոգրաֆիական,
էյֆորիկ, օպտիմալ, օպտիմալացում, բազա, ռազմաբազա, դիամետր,
սանիտարական, օպերատոր, իներցիա, տրեյլեր, սուբվենցիոն, ֆեդերացիա,
ֆայերներ, կոնյուկտուրա, տրանսպորտ, ասոցացվել, սենսացիոն, սկանդալ,
շոփինգ, շոկ, սենսացիա, բոմբ ինֆո, կոնտակտ, էնտուզիազմ, պրոցեդուրա,
ադապտացվել, դետալացված, շանտաժ, կոնկրետ, ինտեգրվում, օրգանիզմ,
դրամատիզմ, ինտուիցիա, ֆունդամենտալ, էֆեկտիվություն, բիսեդկա,
մոնիտորինգ , նեգատիվ , էֆեկտ, տեմպ, ավտորիտար, փոշմանել, պրոցես,
ֆիասկո, ֆարս, կոմերցիոն, ժարգոնային, ֆաքթ, պաթոս, գլոբալացում,
ռիթմ, պրիզմա, պրոհայկական, օպտիմիզմ, հումանիտար, պրոյեկտ, պրոցես,
պանսիոնատ, կոլեգիա, ֆոնդ, իմպուլս, էմոցիոնալ, դինամիկա, միգրացիոն,
պարտիտուր, զաւթել, բրինտ, թոփ, ֆոտո, դիվերցիվիքացիա, ծխելը թարգել,
քթի նորաձեվության մին-յուսներն ու պլյուսները, պլաստիկ վիրահատություն,
պրոֆեսիոնալ, ցենզուրա, բրենդային դեղեր, թերակտիվութիւն, մտքեր
գեներացվել, մտածել կոմֆորտի մասին, նոր իմիջով, փաբերում կրթված,
օտար գրանտներով սնված եւ մշտապես պետությունը վարկաբեկող
մարդկանց մի թիմ, պերմանենտ, անարխիա, Ստամբուլյան կոնվենցիա,
վենդետա, այսպիսի տեմպերով, բողոքի ակցիա… շարքային պացիենտին,
սիւպսիտավորել, թրենդ, վիրտուալ, ռեբուս, սուբյեկտ, օբյեկտներ, ֆիքսել, կոմպրոմիսներ, էշելոններ, կոնցեպտուալ, դիվիդենտ, ռէակցիա,
ինտելեկտուալներ, ապարատ, պատրիոտ սեքյուրիթի, պառազիտներ,
վալերյանկա, մանդատավոր, դիսկոմֆորտ, ֆրոնտ, նյուանս, դիսկուր,
իմիջ, սատիրիկները, լեքսիկոն, դիվիտենտներ, մեսիջ, վերբովկա, դաբրո,
սպեկուլացիա, վախտվա, ֆիզկուլտ, պրիմիտիվ, բարիկադ, ֆանատ, տոտալ,
մոնոլիտությամբ, ինկվիզիցիա, դեբետ, կուրորտային երկիր, վեկտոր,
հակաուտոպիայի ժանր, ֆանտաստիկ, տրանսպորտային, ջեբը, ռեպրեսիվ,
բալանս, իներցիա, բաստիոն, սոցիում, իլյուզիա,...
Շար. Էջ 07
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SOS. Save Our Souls.
Ազատեցէ՛ք Մեր Հոգիները
Սկիզբը Էջ 06
սայթ, բենդ, պրոֆիլ, պաթոլոգիգ, քոմենթ,
փնթի, դեպրեսիա, ֆիկտիվ, կրեդիտային,
պորֆիցիտային, կորպորացիա, կորպորացիա,
կապիտալացում, ասոցիացիա, օբյեկտ, ռեգիոն,
իմպիչմենտ, ստանդարտներ, ֆանատիկ,
անտինոմիա, ինտրեսպեկցիա, պերցեպցիա,
սենսուալիզմ, կոորդինացիա, սպեկուլյատիվ,
սուբստրատ, վոլյունտարիզմ, պոզիտիվիզմ,

էմպիրիկ, ֆունկցիա, տրիադա, անտրոպոլոգիա,
օրգանական, ինտրիգ, գեոպոլիտիկները, կորպուս,
լոյալ, կոմբայն գյուղտեխնիկա, ցածր ռանգի,
մոտիվ, տրիվիալ, իմպուլսիվ, մոտիվացիա,
ապոլոգետ, լեվիաֆան, ապաթիա, կրեատիվ,
ռեւանշ, կը կոնսոլիդացնի, տակտիկական,
նեպոտիզմ, կոմունիկացիա, կոնցեպտուալ,
տանդեմ, կլան, սուվերենութիւն, բազմավեկտոր,
հիբրիդային պատերազմ, վակխանալիա, դեբիլիզմ,
դեգեներատիզմ…
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Յայտնաբերուած Է ԱԱԾ Նախկին Տնօրէն
Կեորկի Կուտոյեանի Դին

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
ՀԱՄԱՍՏԵՂ ԵՒ ՏԷՐ ԶՕՐԻ ԺՊՏՈՒՆ
ԳԱՆԿԸ
1929 Օգոստոս ամսուն, Համաստեղ Տէր-Զօր
կը մեկնի Եփրատի անապատային ափը,
հայկական ցեղասպանութենէն աւազին
վրայ ոսկորները տեսնելու համար։ Այստեղէն
ան կ’անցնի Եփրատի հիւսիսային ափը, ուր
հայ նահատակներու աճիւններ կային։
Ու Համաստեղ՝ այսպէս կը գրէ.
Կէսօրուան շողն էր։ Տեսայ արաբի մը բանջարանոցին մէջ ձողի մը ծայրը ցցուած գանկ
մը խոշոր. ուրիշ շատ մը գանկեր եւս ցցած
էին՝ բանջարանոցը աւերիչ թռչուններէն
պաշտպանելու համար։ Սակայն այն մէկին
վրայ ակռաներու ժպիտ մը կար իմաստուն,
հեգնանք մը, նուրբ ու բարի. իմաստուն
հեգնանք մը՝ երկնքի ու երկրի դէմ։
Ամբողջ օր մը թաքնուեցայ այն տեղը, ու
վերջապէս առիթը գտայ գողնալու ան գանկը
խոշոր։ Պայուսակիս մէջ դրած՝ պտտցուցի Պաղտատ, Հալէպ, Եգիպտոս, Թիւնիւզ,
Մարսէյլ ու Փարիզ։
Այդ գանկ է, իմ բարի Անտոնիոս, հիւղակիս
պատէն կախուած, ու ես ամէն օր կը նայիմ՝
սերտելու համար գաղտնիքը անոր նուրբ ու
իմաստուն հեգնանքին։

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
Հայրենի լրատուամիջոցները կը հաղորդեն,
որ Երեւան քաղաքի Պարոյր Սեւակի փողոցի
բնակարաններէն մէկուն մէջ յայտնաբերուած է
ԱԱԾ նախկին տնօրէն Կեորկի Կուտոյեանի դին՝
հրազէնային վիրաւորումով:
ՀՀ Քննչական կոմիտէի հասարակայնութեան հետ
կապի եւ լրատւութեան վարչութեան պետ Նայիրա Յարութիւնեանը տեղեկացնելով այս մասին,
նշած է՝ «ՀՀ ՔԿ նախագահ Հայկ Գրիգորեանի
յանձնարարութեամբ այս պահին դէպքի վայր

մեկնած են ՀՀ ՔԿ նախագահի տեղակալ, ՀՀ ՔԿ
Յատկապէս կարեւոր գործերով (ՅԿԳ) քննութեան
վարչութեան պետ Արթուր Մելիքեանը, Յատկապէս կարեւոր գործերով (ՅԿԳ) քննութեան գլխաւոր վարչութեան պետի տեղակալ Վ.Մեսրոպեանը:
Դէպքի վայրէն ներս կ’աշխատին ՀՀ ՔԿ ՔանաքեռԶէյթուն վարչական շրջաններու քննչական բաժնի
քննիչները՝ քննչական բաժնի պետ Հ. Գէորգեանի
գլխաւորութեամբ»:
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2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ՄԱՐԱՇԻ ԱՂԷՏԻն ՅԻՇԱՏԱԿՈՒՄ
Սիրելի հայրենակից,
Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական միութիւնը պիտի յիշատակէ
Մարաշի Աղէտին 100 ամեակը:
Նոր Մարաշի հայ երեք յարանուանութեանց եկեղեցիներուն մէջ
տեղի պիտի ունենան Ս.Պատարագ,Պաշտամունք եւ հոգեհանգստեան պաշտօններ,Կիրակի 26 Յունուար 2020-ին,Մարաշցի հին եւ
նոր ննջեցեալ հայրենակիցներուն համար:
Կը հրաւիրենք Ձեզ բոլորդ, ներկայ գտնուելու վերոյիշեալ եկեղեցական
արարողութիւններուն, յարգելու համար խնկելի յիշատակը մեր ննջեցեալներուն:
Ս.Քառասնից Մանկանց եկեղեցի
Ս.Փրկիչ եկեղեցի
Հայ Աւետարանական եկեղեցի

			
Յաւարտ Ս.Պատարագի
			
ժամը 10:00
				
ժամը 10:00

Յաւարտ եկեղեցական արարողութեանց,բոլոր հայրենակիցները հրաւիրուած
են միութեան Գերմանիկ սրահը,հոգեսուրճ առնելու եւ յարգելու մեր նահատակներուն յիշատակը:
Լիբանանի Մարաշի Հայրենակցական
Միութեան Վարչութիւն

ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՄԱԼՊԱՇԵԱՆ
(1956)
«Նուագախումբ»
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ԿՈՉ
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ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ
«2020 – ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ
ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ»
Կիրակի, 19 յունուար 2020, սուրբ պատարագի ընթացքին,
Լիբանանի Հայոց թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ պիտի
ընթերցուի Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոսի «2020 –
ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ»
հայրապետական պատգամը։
Կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը ականջալուր
դառնալու վեհափառ հայրապետի մտածումներուն եւ
անդրադառնալու յատուկ խնամքի կարօտ հայորդիներուն հանդէպ բոլորիս ցուցաբերելիք ուշադրութեան եւ
հոգածութեան։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
«Հաշուեյարդար. ի՜նչ մնաց. կեանքէն ինծի ի՞նչ մնաց.
Ինչ որ տուի ուրիշին. տարօրինա՜կ, ա՛յն մնաց»
Որպէս հաւատարիմ հետեւողը Խրիմեան Հայրիկին եւ
Վահան Թէքէեանին ազգային գաղափարախօսութեան
եւ անսալով «Զարթօնք»ի սրտագին կոչին, երկու միլիոն
(2,000,000) լ.ո. կը նուիրեմ մեր սիրելի թերթին, որպէսզի
անոր հրատարակութիւնը մնայ անխափան իսկ անոր
առաքելութիւնը՝ անսասան:
ԺԻՐԱՅՐ ԱՆԱԼԵԱՆ

Լրատուութեան Գործընկեր

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդամալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը:
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման
իմաստով, ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են,
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն 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 գործակցութիւնն է,
որ վայել է մեր ազգին:
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր
բնակած աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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