
Լիբանանեան Բանակն ու Ներքին ապահովութեան ուժերը զգաստ վիճա-
կի մէջ դրուած են առ ի պատրաստութիւն յաջորդ շաբաթ կայանալիք 
խորհրդարանական նիստի կայացման ապահովումին: 
Այս իրավիճակը հաստատուած է, որպէս նախազգուշական քայլ ի լուր 
հակակառավարական այն յայտարարութիւններուն, որ ցուցարարները 
արձակած են խոստանալով փակել կեդրոնական Պէյրութի ճամբաները 
արգիլելու համար նշեալ նիստը:
Միւս կողմէ, Ալ Մուսթաքպալ երեսփոխանական պլոքի մօտիկ աղբիւր մը 
երէկ յայտնեց, որ իր ներկայացուցած պլոքը, վստահութեան քուէ պիտի չտայ 
Հասսան Տիապի գլխաւորած կառավարութեան: 
Մինչ լիբանանեան ներքին իրավիճակը կը շարունակէ խառն մնալ, Լիբանանի 
հարցով Միջազգային դատարանը կը շարունակէ իր աշխատանքները:
Այս ծիրէն ներս երէկ, դատարանը ամբաստանեալ Սամիր Այյաշի համար 
պաշտպան փաստաբան մը նշանակեց Պէյրութի Փաստաբանական Սեն-
տիքայէն:

Լիբանան այս շաբաթավերջին կը դիմաւորէ «Քարիմ» կոչուող փոթորիկը, 
որ սկսաւ ազդու դառնալ երէկ յետմիջօրէէն սկսեալ:
Կը սպասուի, որ փոթորիկը իր հետ ծանր անձրեւներ բերէ Լիբանանի ամբողջ 
տարածքին: Ձիւնը շաբաթավերջին պիտի ծածկէ համեմատաբար ծովուն 
մակերեսէն ոչ այնքան բարձր շրջաններ: Արցախի Հանրապետութեան առողջապահութեան նախարարութեան 

բուժհաստատութիւններուն մէջ 2019-ի ընթացքին ծնած է 1994 երեխայ, 
որոնցմէ 1015-ը տղայ, 979-ը՝ աղջիկ: Այս մասին կը յայտնեն Արցախի 
Հանրապետութեան առողջապահութեան նախարարութենէն:
Ստեփանակերտի Մօր եւ մանկան առողջութեան պահպանման կեդրոնին մէջ 
ծնած է 1698 երեխայ: Շրջաններէն՝ առաւելագոյն ծնունդները արձանագրուած 
է Մարտակերտի մէջ՝ 159 երեխայ, այնուհետեւ՝ Մարտունիի՝ 88, Հադրութի՝ 
36, Շահումեանի՝ 9 եւ Քաշաթաղի՝ 4:
Պէտք է նշել, որ Արցախէն ՀՀ բուժհաստատութիւններու մէջ ծնած է 81 
երեխայ:
ԱՀ-ի մէջ ընդհանուր ծնելիութիւնը տարուան ընթացքին կազմած է 2073 
երեխայ, որոնց 1058-ը՝ տղայ, 1015-ը՝ աղջիկ: Ընդհանուր ծնունդներէն 
31-ը զոյգ են:
ԱՀ առողջապահութեան նախարարութիւնը հետեւողական աշխատանք-
ներ կ՝իրականացնէ պետական ու բարեգործական միջոցներով բուժհաս-
տատութիւններու շէնքային պայմաններու բարելաւման եւ սարքերու 
արդիականացման ուղղութեամբ:

ՀՀ Սիւնիքի մարզի N զօրամասի պահպանութեան տեղամասի տարածքին 
մէջ, Փետրուար 7-ին, ժամը 16:50-ի սահմաններուն, ձիւնի հսկայական 
զանգուածի տակ մնացած է չորս պայմանագրային զինծառայող:
ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութեան տեղեկատւութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութեան տեղեկութիւններով՝ ձեռ-
նարկուած որոնողական-փրկարարական աշխատանքներուն իբրեւ արդիւնք 
յայտնաբերուած են ձիւնահիւսի տակ մնացած պայմանագրային զին-
ծառայողներ, շարքային Կարապետ Սեդրակի Նազարեանի (1991-ի ծնունդ), 
կրտսեր քսանապետ Տիգրան Արմէնի Արզումանեանի (1994-ի ծնունդ) եւ 
կրտսեր քսանապետ Նուէր Տիգրանի Շահպազեանի (1995-ի ծնունդ) դիերը:
Պայմանագրային զինծառայող, շարքային Համլէթ Գրենիկի Միրզոյեանը 
(1998-ի ծնունդ) հնարաւոր եղած է դուրս հանել ձիւնահիւսին տակէն: 
Յայտնաբերուած զինծառայողը ստացած է մարմնական թեթեւ վնասուածք-
ներ, առողջական վիճակը կը գնահատուի բաւարար:
Դէպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով կը կատարուի քննութիւն:
ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութիւնը խորին ցաւակցութիւն կը յայտ-
նէ շարքային Կարապետ Նազարեանի, կրտսեր քսանապետ Տիգրան 
Արզումանեանի եւ կրտսեր քսանապետ Նուէր Շահպազեանի ընտանիքներու 
անդամներուն, հարազատներուն եւ ծառայակիցներուն:
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Ապահովական Ուժեր Լարուած Վիճակի Մէջ 
Ապահովելու Համար Խորհրդարանի 

Նախատեսուած Ժողովը

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ձիւնի Հսկայական Զանգուածի Տակ Մնալու 
Պատճառով Երեք Զինծառայող Զոհուած է

Արցախի Մէջ 2019-ին 1994 Երեխայ Ծնած է

«Քարիմ» Փոթորիկը Կը Հարուածէ Լիբանանը
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Բարսեղ Տինանեան 

Բարսեղ Տինանեան Մովսէսի (1887, 
Ռոտոսթօ, Թուրքիա- 8 Փետրուար 
1965, Կ. Պոլիս), հայ բժիշկ, հասա-
րակական գործիչ, ուսուցիչ։
Ծնած է 1887 թուականին Թուրքիոյ 
եւրոպական մասի՝ Ռոտոսթօ քաղա-
քը, բժիշկ Մովսէս Տինանեանի 
ընտանիքէն ներս։ 1906 թուակա-
նին աւարտած է Կ. Պոլիս՝ ասիական 
կողմի, Սկիւտար թաղամասի Պէր-
պէրեան վարժարանը։ 1911 թուա-
կանի Փետրուար 15-ին աւարտած 
է Փարիզի համալսարանի բժշկա-
կան բաժինը։ Եղած է ներքին 
հիւանդութիւններու մասնագէտ։ 
1911 թուականին վերադարձած է Կ. 
Պոլիս եւ որպէս բժիշկ աշխատած։
1912 թուականին՝ Պալքանեան 
պատերազմի ընթացքին, Ատրիա-
նապոլիս քաղաքին մէջ, Օսմա-
նեան բանակի բժիշկ ծառայած 
է՝ հարիւրապետի աստիճանով։ 
1913-1914 թուականներուն մնայուն 
օգնական բժիշկ աշխատած է Կ. 
Պոլսի Ս. Փրկիչ ազգային հիւան-
դանոցի արտաքին բաժինէն ներս։ 
1914 թուականին՝ Առաջին համաշ-
խարհային պատերազմի ժամա-
նակ ծառայած է Կ. Պոլսի Պուլ-
կարական հիւանդանոցին մէջ։ 
Պարգեւատրուած է պուլկարա-
կան արքունիքի «Կարմիր խաչ» 
շքանշանով։ 1915 թուականի 
Ապրիլին բանտարկուած է Կ. Պոլսոյ 
կեդրոնական բանտին մէջ, ապա 
աքսորուած Չանղըրը։ Անունը 
փորագրուած է Չանղըրըի բան-
տին մէջ հաւաքուած համրիչին՝ 
99 հատիկներէն 41-րդին վրայ։ 
Վերապրած է։
Եղած է 1919 թուականի Ապրիլ 
11 (24)-ին՝ Մեծ Եղեռնին նուի-
րուած առաջին սգահանդէսին 
կազմակերպիչ յանձնախումբի 
անդամներէն։ Եղած է հանրային 
գործիչ, երկար տարիներ՝ «Կար-
միր խաչի» Կ. Պոլսոյ մասնաճիւղի 
ատենապետն ու Գարակէօզեան 
տան (որբանոց) մնայուն բժիշկը։ 
Զբաղած է նաեւ ուսուցչութեամբ։ Կ. 
Պոլսոյ Եսայեան վարժարանէն ներս 
դասաւանդած է առողջապահու-
թիւն եւ կենսաբանութիւն առար-
կաները։ Իր նախաձեռնութեամբ 
նոյն վարժարանին մէջ՝ հիւան-
դապահներու, դասընթաց կազ-
մակերպած եւ դասաւանդած է։ 
Տարեգիրքերու եւ օրաթերթերու 
էջերուն մէջ տպագրուած բժշկա-
գիտական եւ հրապարակախօ-
սական յօդուածներու հեղինակ 
է։ Եղած է լաւ ջութակահար եւ 
բարձր գնահատանքի արժանացած՝ 
արուեստասէր շրջանակներէն ներս։
Մահացած է 1965 թուականի Փետր-
ւար 8-ին, Կ. Պոլիս|Կ. Պոլսոյ մէջ՝ 
78 տարեկան հասակին։ Զաւակնե-
րէն՝ Ժիրայր Տինանեան, բնակած է 
Փարիզ եւ եղած՝ ներքին ու սրտային 
հիւանդութիւններու բժիշկ։

«Արտակարգ Իրավիճակի Մէջ Յայտնուած 
Լիբանանահայութիւնը, Ինչպէս Ամբողջ 

Սփիւռքահայութիւնը Կարիքը Ունի Հայաստանի 
Պետութեան Գործնական Նեցուկին». Սեւակ Յակոբեան

Ե՞րբ Կը Նախատեսուի Սահմանադրական Հանրաքուէն 

Երեւան-Լառնաքա Թռիչքներ Շուտով Պիտի Իրականացուին

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Հայրենիք իր աշխատանքային 
այցելութեան ծիրէն ներս Ռամկա-
վար Ազատական Կուսակցութեան 
Լիբանանի Շրջանային վարչու-
թեան ատենապետ եւ «Զարթօնք» 
օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր՝ ընկ. 
Սեւակ Յակոբեան երէկ հանդի-
պում մը ունեցաւ ՀՀ Սփիւռքի գոր-
ծերով գլխաւոր յանձնակատար 
Պրն. Զարեհ Սինանեանին հետ:
Պրն. Սինանեանի ազնիւ ընդու-
նելութեան ընթացքին ընկ. Յակո-
բեան ՀՀ  Սփիւռքի գործերով գլխա-
ւոր յանձնակատարին ներկայա-
ցուց  Լիբանանի ներկայ իրավիճա-
կը եւ խնդիրներու մէջ յայտնուած 
լիբանանահայ համայնքին յոյզե-
րը իր ներկայացուցած կազմա-
կերպութեան տեսանկիւնէն 
դիտած:
Ընկ. Յակոբեան ցաւով յիշեցուց 
հայրենադարձութեան թեմայով 
Հայաստանի պետութեան յստակ 
ռազմավարութեան մը անբաւա-
րարութեան պարագան, որուն 
իբրեւ արդիւնք Հայաստանի 
Գ.Հանրապետութիւնը իր գոյեր-
թին ընթացքին չկրցաւ օգտուիլ 
հետզհետէ հայաթափուող Մեր-
ձաւոր Արեւելքի հայ համայնքնե-
րու ներուժէն՝ Եգիպտոսէն մինչեւ 
Իրան, Իրաք, Սուրիա եւ ահաւա-
սիկ այսօր Լիբանան:
Այս հարցով ընկ. Յակոբեան մաղ-
թեց, որ ՀՀ ներկայ պետութիւնը 
աւելի եւս լրջութեամբ կը մօտենայ 
հայրենադարձութեան կենսական 
հարցին զայն ընդգրկելով պետա-
կանաշինութեան իր տեսիլքին 
մէջ եւ ըստ այնմ ռազմավարու-
թիւն մշակէ՝ հեռու ամէն տեսակի 
հայրենաշունչ սակայն զգացա-

կան յայտարարութիւններէ: Ան 
լիբանանահայութեան դէպի 
Հայաստան հոսքը կարգաւորելու 
ի խնդիր կարգ մը առաջարկներ 
ներկայացուց Պրն. Սինանեանին 
յիշեցնելով, որ լիբանանահայու-
թիւնը սոսկ սփիւռքահայ համայնք 
մը չէ, այլ Լիբանանի մէջ Հայաստա-
նի Հանրապետութիւնը ունի մեծ 
թիւով քաղաքացիներ, որոնց ամէն 
մակարդակի անվտանգութիւնը 
հայրենի պետութեան կարեւոր 
պարտականութիւններէն է: Ընկ. 
Յակոբեան շեշտեց, որ արտակարգ 
իրավիճակի մէջ յայտնուած Լիբա-
նանահայութիւնը, ինչպէս ամբողջ 
սփիւռքահայութիւնը կարիքը ունի 
Հայաստանի պետութեան գործ-
նական նեցուկին: Այս առիթով 
ան շնորհակալութիւն յայտնեց 
«Հայաստան» համահայկական 
հիմնադրամի ճամբով եղած օգնու-
թեան համար յայտնելով, որ լիբանա-
նահայութիւնը նաեւ պէտք ունի իր 
հայրենիքին պետական-բարոյական 

հովանաւորութեան:
Պրն. Սինանեան մօտէն հետաքըր-
քրուեցաւ լիբանանահայութեան 
այսօրուայ ապահովական եւ 
տնտեսական իրավիճակով: Ան 
նաեւ հետաքրքրուեցաւ ՌԱԿի 
իրավիճակով ու անոր գործունէ-
ութեամբ: 
Ընկ. Սեւակ Յակոբեան փափաք 
յայտնեց, որ Պրն. Սինանեան շու-
տով այցելէ Լիբանան, համայն-
քին մօտէն եւ տեղւոյն վրայ 
ծանօթանալու համար: Այս առու-
մով Պրն. Սինանեան ուրախու-
թեամբ աւետեց, որ դէպի շրջան 
իր այցելութիւնը արդէն իսկ 
նախատեսուած է յառաջիկայ 
ամիսներուն համար: 

Տեղեկատուական Գրասենեակ
Ռամկավար Ազատական 

Կուսակցութեան
Լիբանանի Շրջանային 

Վարչութեան

Սահմանադրական բարեփոխում-
ներու հանրաքուէն պիտի կայացուի 
յառաջիկայ Մարտի վերջը կամ մինչեւ 
5 Ապրիլը: Այս մասին լրագրողներուն 
ըսած է «Իմ քայլը» երեսփոխանա-
կան խմբակցութեան ղեկավար Լիլիթ 

«Զուարթնոց» օդակայանի ֆէյս-
պուքեան էջին նշուած է, որ Wizz Air 
օդանաւային ընկերութիւնը թռիչքներ 
պիտի իրականացնէ նաեւ Երեւան-
Լառնաքա-Երեւան ուղղութեամբ: 
«Wizz Air հունգարական պիւտ-
ճէթային ընկերութեան նոր՝ Երե-

Մակունցը: 
Ան ըստ «Արեւելք»ին նշած է, որ 
օրը վերջնական պիտի հաստատուի, 
երբ նախագահ Արմէն Սարգսեանը 
ստորագրէ փաստաթուղթը: 
Ներկայ թղթակիցի մէկ հարցին՝ կա՞յ 

ւան- Լառնաքա (Կիպրոս)-Երեւան 
երթուղիով թռիչքները պիտի մեկ-
նարկեն 1 Յունիս 2020-էն, որոնք 
պիտի իրականացուին շաբթական 
երկու թռիչք յաճախականութեամբ: 
Յիշեցնենք նաեւ, որ 2020 թուակա-
նի Ապրիլէն ընկերութիւնը պիտի 

արդեօք վստահութիւն, որ նախա-
գահը կը ստորագրէ փաստաթուղթը, 
Մակունցը պատասխանած է. «Այո՛, 
կայ այդ վստահութիւնը»:
 Լիլիթ Մակունցը պատասխանած է 
նաեւ լրագրողներու այլ հարցերուն: 

մեկնարկէ Երեւան- Վիլնիւս-Երե-
ւան եւ Երեւան-Վիեննա-Երեւան 
երթուղիներով թռիչքները, որոնք եւս 
պիտի իրականացուին շաբթական 
երկու թռիչք յաճախականութեամբ»,-
նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:
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ստրատելատի (զօրավար) աստիճան:
Իր տէրութեան տակ գտնուող շրջանները հեթանոսական սովորութիւններէ  
կը մաքրէր եւ ճշմարիտ Աստուծոյ հաւատք ընծայելու կը հրաւիրէր: Այս 
ընթացքը կը ցնցէր դժոխքի սիւները: Քրիստոսի քաջ զօրավարը անվարան 
կերպով կը դիմադրէր չարին նետերուն: Մեծն Կոստանդիանոս եւ սուրբ 
Սարգիս զօրավար իբրեւ պարիսպ կը պաշտպանէին Քրիստոնէական 
հաւատքը: Սակայն, Կոստանդիանոս կայսեր մահանալէն ետք, Յուլիանոս 
կը գահակալէր: Ան չարին գործիքը կը դառնար: Դարձեալ հալածանք, 
դարձեալ մահաբոյր մթնոլորտ...: Զօրավարը կը մտատանջուէր, թէ ինչ էր 
Տիրոջ կամքը: Յանկարծ Տէրը տեսիլքի մը մէջ կը յայտնէր, որ ինք պէտք 
է մեկնի իր ծննդավայրէն, ինչպէս մեկնեցաւ Աբրահամ, եւ երթայ հո՛ն, ուր 
Քրիստոնէական փառքի պսակին պիտի արժանանայ:
Յուլիանոս պատերազմի կը պատրաստուէր պարսից թագաւորութեան դէմ, 
այս մէկը նշան կ’ըլլար սուրբ Սարգիսին, որ մեկնէր պարսկաստան եւ այդտեղ 
դիմադրէր Յուլիանոսի զօրքին: Անոր կ’ընկերակցէր իր որդին, «որ յետոյ իր 
գործով ստացաւ մարտիրոս անունը»1 : Սուրբը նախ կը ժամանէր Հայաստան: 
Տիրան թագաւոր, որ որդին էր Խոսրով թագաւորի, մեծ պատիւներով 
կ’ընդունէր զայն: Սակայն, Յուլիանոսի յարձակումներէն մտահոգ՝ կը 
թելադրէր, որ խոյս տար սուրբը Հայաստանէն: Սուրբը Հայաստանէն կը 
մեկնէր Պարսկաստան: Իր համբաւը լսած պարսից արքան զօրագունդ մը 
կը տրամադրէր սուրբ Սարգիսին: Ան Բուռն դիմադրութիւն կը ցուցաբերէր 
Յուլիանոսի դէմ եւ մեծ յաղթանակ կ’արձանագրէր: Այս բոլորէն անկախ 
նախանձախնդրութեամբ կը պահէր իր Քրիստոնէական սկզբունքները: 
Իրեն տրամադրուած զօրագունդին մէջ չէր արտօներ հեթանոսական 
պաշտամունքը: Այս պատճառով արքունիքին մէջ բանբասանքի եւ բան-
սարկութեան կ’ենթարկուէր: Պարսից Շապուհ արքան իր շուրջիններէն 
ազդուելով՝ կը վճռէր դաւաճանաբար չէզոքացնել սուրբը:
Անոնք, սուրբ Սարգիսը եւ իր որդին Մարտիրոսը կը հրաւիրէին պալատ: 
Մարտիրոսը ճամբու ընթացքին թշնամի բանակին կողմէ կը ձերբակալուէր: 
Սուրբը իմանալով այս մէկը խիստ պահեցողութիւն եւ աղօթք կը կատարէր: 
Քանի մը օր ետք Տիրոջ բարկութեան ենթարկուած թշնամի բանակը կու 
գար Մարտիրոսը յանձնելու իր հօր: Շապուհ թագաւորը այս մէկը լսելով՝ 
կ’ուրախանայ եւ աւագանիին կ’ըսէ. «Այս մարդուն ըսածները շատ ճիշդ 
կը գտնեմ»: Սակայն դարձեալ կը պղտորէին թագաւորին միտքը: Շապուհ 
չէր ուզեր, որ Սարգիս քրիստոնեայ մնայ, այլ՝ հեթանոսութիւնը ընդունի եւ 
ծառայէ կուռքերուն:
Աստուածներու տօնը մօտեցած էր: Շապուհ դիտաւորութեամբ սուրբ 
Սարգիսը կը հրաւիրէր պալատ: Սուրբը կացութենէն իրազեկ՝ կը հասկնար 
արքային չարամտութիւնը: Ան իր վերջին ողջոյնը տալով կը հեռանար 
իր զօրագունդէն: Սուրբին եւ իր Մարտիրոս զաւակին կը հրամայուէր 
երկրպագութիւն, սակայն ի զուր...: Կը հրամայուէր ընծայաբերում, դարձեալ ի 
զուր...: Կը հրամայուէր աղօթք, անշուշտ ի զուր...: Անոնք Տիրոջմէ զատ տէր, 
Սուրբ Երրորդութենէ զատ Աստուած չէին ճանչնար: Իրենց հաւատքով կը 
փշրէին կուռքերը եւ կը հալածէին չարին պաշտօնեաները: Այս մէկը տեսնելով՝ 
քուրմերը կը յարձակէին սուրբերուն վրայ: Մարտիրոս կը նահատակուէր, 
իսկ սուրբ Սարգիսը կը գոյատեւէր: Սուրբ Սարգիս առաւել կը նուիրուէր 
աղօթքի: Յուսահատումը արգիլուած էր:
Բանտին մէջ աղօթքի պահուն յանկարծ կը յայտնուէր Տէր Յիսուս Քրիստոս եւ 
կ’աւետէր սուրբին նահատակութեան ժամանակը: Բազում չարչարանքներէ 
ետք, դահիճին կը յանձնէր իր պսակաւոր գլուխը: Ան իր մահկանացուն 
կը կնքէ 363 թուականին եւ կը թաղուի իր Մարտիրոս զաւակին քով, 14 
զինակիցներուն հետ, որոնք սուրբին քարոզութեամբ քրիստոնեայ դարձած 
էին:

ՍՈՒՐԲԻՆ ԿԵԱՆՔԷՆ ԲԽՈՂ ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ
Ահաւասիկ աղօթանուէր եւ հաւատարիմ վկայի մը կեանքը, որ իր կեանքի 
պատգամին այժմէականութիւնը չէ կորսնցուցած: Ան հաւատացած է, թէ.-
1) Նախնիներուն թողած հաւատքի ժառանգութեան ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ մնալով՝ 
քրիստոնեայ հաւատացեալը կ’արժեւորէ իր կեանքը: Հաւատարմութիւնը 
էական տեղ գրաւած է եւ կը գրաւէ եկեղեցւոյ կեանքին մէջ: Հաւատարմու-
թեամբ կը դրսեւորուի մեր հաւատքը: Սկզբունքներու, դաւանանքի, արժէք-
ներու եւ աւանդութեան հաւատարիմ քրիստոնեայ անհատը՝ սիրով եւ 
սրտանց ծառայող անձ մը կը դառնայ մարդկային ընկերութեան մէջ: Ան 
անվարան կերպով կը դիմադրէ կեանքի փոթորիկները, որովհետեւ անցեալի 
փորձառութեամբ հաւատարմօրէն սպառազինուած՝ վստահութեամբ կը 
համբերէ գալիք փառքի պսակին: Առանց հաւատարմութեան քրիստոնեայ 
կոչումը կը մնայ անունի սահմանին մէջ:
2) Քրիստոսի վկան դառնալով կարելի է յաղթական դուրս գալ ա՛յս անցաւոր 
եւ մարտահրաւէրներով լեցուն կեանքէն:

1  Սուրբերու Կեանքը (Վարք Սրբոց), Պէյրութ, 1975, էջ 305:

Ընտրեալ Ծառայ Եւ Հաւատարիմ Այր Քրիստոսի
Զօրավար Սուրբ Սարգիս
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ՍԱՐԳԻՍ ԱԲՂ. ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ

Շար. Էջ 07

«Սաղաւա՛րտ յուսոյ անմահ Բանին՝
 եդեալ ի գլուխ մերոյ իշխանին, սուսե՛ր աջոյ,

 վահա՛ն հաւատոյ քրիստոսասէր զօրաց եւ զօրապետաց,
 ատենահաս սո՛ւրբդ Սարգիս,

 ամուր պարի՛սպ ընտիր հեծելոց, բարեխօ՛ս լեր առ Քրիստոս»
(ՇԱՐԱԿԱՆ)

Չորրորդ դարը խռովութեան ու 
խաղաղութեան, հալածանք-
ներու եւ յաղթանակներու, 

այսպէս կոչուած՝ հակադրական 
դէպքերու դար մը իբրեւ, արձա-
նագրուած է Քրիստոնէական պատ-
մութեան մէջ:
Ուղղափառ հաւատքի պահապան 
հայրերու գաղափարներով, վկա-
ներու եւ նահատակներու կեանքի 
թարգմանուած խնկաբոյր հաւատքով 
լեցուն չորրորդ դարը ունեցաւ նաեւ 
քաջարի զօրավարներ: Անոնցմէ մէկն 
էր սուրբ Սարգիս զօրավարը:
Եկեղեցւոյ կեանքին մէջ քաջարի 
կեցուածքով, աննկուն հաւատքով, 
անսպառ յոյսով եւ օրինակելի կեան-
քով իր անունը անմահացուցած է 
սուրբ Սարգիս զօրավարը: Հաւատքի վկայութեան երթին իրէն ընկերացած 
են՝ իր Մարտիրոս որդին եւ 14 զինաւորները:
Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ, ինչպէս նաեւ Ասորի եւ Յոյն եկեղեցիներու 
վարքագրական հատորներուն մէջ ծաւալուն տեղ գրաւած սուրբը՝ չորրորդ 
դարէն մինչեւ 21-րդ դար հաւատարմութեան, ծառայութեան եւ ճշմարիտ 
վկայութեան տիպար օրինակը հանդիսացած է:
Անցեալի ատելութեան, հալածանքի եւ վախի օրերէն լոյսի, զարգացման 
եւ ազատութեան մեր օրերը երկարող, ծիածան անուն սուրբ Սարգիսը իր 
ազդեցութիւնը դրոշմած է թէ՛ հայ եւ թէ՛ օտար քրիստոնեայ հաւատացեալնե-
րուն հոգիին վրայ:
Ինչպիսի՞ կեանք մը ապրեցաւ սուրբ Սարգիս եւ ի՞նչ պատգամ թողուց 
քրիստոնեայ հաւատացեալներու կեանքին մէջ:
Զինուորագրեալ եկեղեցւոյ զօրավարներու շարքին յիշատակուած սուրբ 
Սարգիս զօրավարին անունը Հայերէնով կը նշանակէ ծիածան: Յոյսի 
սաղաւարտով եւ հաւատքի վահանով սպառազինուած Քրիստոսի քաջ 
վկան իր անուան նշանակութիւնը արժանաւորապէս դրսեւորած է իր 
կեանքի ընթացքին: Ծիածանը Աստուածաշնչական բացատրութեամբ, կը 
խորհրդանշէ խաղաղութիւն: Ծննդոց գիրքին մէջ կը կարդանք. Նոյ նահապե-
տի շրջանին անօրէնութիւնն ու ամբարիշտ կենցաղը հասարակ երեւոյթ 
մը դարձած էր շրջանի ժողովուրդին մօտ: Աստուած այս կենցաղակերպին 
վերջ տալու համար ջրհեղեղով կը պատժէ ժողովուրդը: Ապա, իբրեւ 
խաղաղութեան նշան կ’ընտրէ ծիածանը: Ահաւասիկ սուրբ Սարգիսի 
կեանքին մեկնակէտը՝ խաղաղութիւն: Ան իր անունին արժանավայել 
կեանք մը ապրելով՝ խաղաղութեան պատերազմը մղեց, ընդդէմ «երեւելի 
եւ աներեւոյթ թշնամւոյն»:

ԿԵԱՆՔԸ
Սուրբ Սարգիս ապրած է Մեծն Կոստանդիանոս կայսեր եւ Տրդատ 
թագաւորի ժամանակաշրջանին, Կապադովկիոյ Կեսարիա քաղաքին մէջ: 
Հռոմէական կայսրութեան տարածուն կրօնքը դարձած էր Քրիստոնէութիւնը: 
Մասնաւորաբար Կապադովկիոյ շրջանը քրիստոնէական հաւատքով ծաղկած 
ու լուսամիտ աստուածաբաններ, Սուրբ Գրոց մեկնիչներ եւ բարեպաշտ 
վկաներ ընծայած է պատմութեան: Այս շրջանակին ուռճացած է սուրբ 
Սարգիսը:
Ան զօրական էր, սակայն ոչ սովորական իմաստով զօրական մը, այլ՝ 
իմաստուն զինուոր, որովհետեւ Սուրբ Հոգիով լեցուած՝ Աստուծոյ երկիւղով 
կ’ապրէր, Տիրոջ խօսքը իր կենցաղով կ’արտացոլացնէր, բոլորին հիացումին 
արժանացած՝ Աւետարանը կը քարոզէր իր վարքով:
Գիտէր, թէ իր յաջողութիւնը իր արժանիքներուն արդիւնքը չէր, այլ՝ Տիրոջ 
հանդէպ իր ցուցաբերած հնազանդութեան: Վարքագիրը կ’ըսէ. «Ան 
զօրացած էր Սուրբ Հոգիով եւ սիրելի էր Աստուծոյ...: Ինչ գործի որ 
ձեռնարկէր, Աստուած անոր յաջողութիւն կը պարգեւէր»: Սուրբին 
ասպարէզի մէջ կատարած սխրագործութիւնները բլրանման կը հասնէր 
մինչեւ գագաթ՝ Կոստանդիանոս կայսեր: Շատ չուշացած կը ստանար 



Þ³µ³Ã / 08.02.2020

ներուն բացատրեց անոնց ոճա-
կան եւ բովանդակային առանձ-
նայատկութիւնները:“Չենք կրնար 
վերակենդանացնել մեր նահա-
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Դպրոցական Իր Աշխոյժ Յարկին Տակ
Մեսրոպեանի Մէջ Կայացաւ Աշակերտներու Համալսարանական 

Արեւելումին Նպաստող  Հանդիպում՝ 15 Համալսարաններու 
Ներկայացուցիչներու Հետ

Մեսրոպեանի Աշակերտներուն Ներկայացուեցաւ Հայկական Ասեղնագործութիւնը

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարանէն Ներս Կը 
Կազմակերպուին Գրաբարի եւ Արեւմտահայերէնի Դասընթացներ

Լիբանանահայ Դպրոց

Կարեւոր Նախաձեռնութիւն 

Կազմակերպութեամբ Հայ կաթո-
ղիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն 
վարժարանի Գործի եւ Արեւելումի 
Գրասենեակին, Փետրուար 7-ին 
լիբանանեան 15 համալսարաններու 
ներկայացուցիչներ հանդիպումներ 
ունեցան վարժարանի բարձր կարգի 
աշակերտներուն հետ եւ անոնց 
ներկայացուցին համալսարաննե-
րուն մէջ դասաւանդուող մասնա-
գիտութիւններն ու կրթութեան 
պայմանները: Ներկայ էր նաեւ 
Լիբանանեան բանակի սպայից 
վարժարանի արեւելումի գրասենե-

6 Փետրուարը հայ մշակոյթի մէկ շատ 
հետաքրքրական ժառանգութեան 
ծանօթանալու օր մը եղաւ Հայ կաթո-
ղիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վար-

ակին պատասխանատուն:
Աշակերտներուն տրամադրուեցան  

հաստատութիւններուն վերաբերող 
գրքոյկներ: Աւելին, համալսարան-
ներու ներկայացուցիչները առան-
ձին զրոյցներով պատասխանեցին 
աշակերտներու հարցումներուն 
եւ յաւելեալ բացատրութիւններ 
տուին զանոնք հետաքրքրող 
հարցերուն մասին: Աշակերտներ 
ստացան խորհրդատուութիւն 
նաեւ այն մասին, թէ որ մասնա-

ժարանի աւարտական դասարանի 
աշակերտներուն համար:
Վարժարանը հիւրընկալեց ԼՕԽ-ի 
Շրջանային Վարչութեան Ձեռա-
րուեստի կեդրոնի ներկայացուցիչ 
տիկին Մակի Պետիկեանը, որ աշա-
կերտներուն պատմեց հայկական 
ասեղնագործութեան մասին, ներ-
կայացնելով անոր զարգացման 
հոլովոյթը՝ դարերու ընթացքին: 
Տիկին Պետիկեան իր հետ բերած 
էր ասեղնագործ աշխատանքներու 
նմուշներ, որոնցմով աշակերտ-

գիտութիւնները կը յարմարին իրենց 
նախասիրութիւններուն կամ ունա-
կութիւններուն:
Մեսրոպեանի մէջ արժանի կարե-
ւորութիւն կը տրուի աշակերտ-
ներու արեւելումին. անոնք պէտք 
է իրազեկուին Լիբանանի մէջ գոր-

ծող տարբեր համալսարաններու 
կրթական ծառայութիւններուն, 
որպէսզի կարենան լաւագոյն 
ընտրութիւն կատարել թէ համալ-
սարանի եւ թէ մասնագիտութեան 
առումներով: 

տակները, բայց կրնանք պահպա-
նել եւ ապահովել գոյատեւումը այն 
թանկագին ժառանգութեան, զոր 
անոնք ձգած են իրենց ետին”, ըսաւ 
ան :
Աշակերտները բազմաթիւ հարցում-
ներ ուղղեցին հիւր դասախօսին, 
որ յաւելեալ բացատրութիւններով 
գոհացուց անոնց հետաքրքրութիւնը 
ներկայացուած նիւթին մասին:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան 

Բարձրագոյն Վարժարանի
 

պատմութիւն եւ սփիւռքահայ 
գրականութիւն առարկաներու 
անվճար հիմունքներով եռամսեայ 
դասընթացները: Այս մասին կը 
հաղորդէ Artsakhpress.am-ը՝ 
վկայակոչելով կեդրոնի տնօրէն, 
բանասիրական գիտութիւններու 
թեկնածու, դոցենտ Ամալիա Գրի-
գորեանի տեղեկութիւնները:
Գրիգորեանի խօսքով՝ դասըն-

թացներուն կրնան մասնակցիլ 
դպրոցներու բարձր դասարաններու 
գերազանց կամ լաւ սորվող աշա-
կերտներ, համալսարաններու ուսա-
նողներ, ուսումնական հաստա-
տութիւններու մէջ աշխատող 
ուսուցիչներ` որակաւորման բարձ-
րացման նպատակով:
«Ուսումնառութեան եւ դասա-
ւանդման մեթոտները կը համա-
պատասխանեն ժամանակա-
կից պահանջներուն: Դասախօ-
սութիւններով հադես պիտի գան 
Արցախի եւ արտերկրի լաւագոյն 
մասնագէտներ, գիտութեան, 
արուեստի եւ մշակոյթի փորձառու 
գործիչներ, նշանաւոր դէմքեր: 
Եռամսեայ դասընթացներու շրջա-
նաւարտները Ստեփանակերտի 

«Գրիգոր Նարեկացի» պետհաւա-
տարմագրուած համալսարանին 
կողմէ պիտի ստանան համապա-
տասխան վկայական: Ի դէպ, նման 
դասընթացներ կը կազմակեր-
պուին միայն մեր համալսարանին 
մէջ»,- նշած է Ա. Գրիգորեան եւ 
աւելցուցած, որ դասընթացները կը 
կազմակերպուին երրորդ տարին 
անընդմէջ:
Ան նաեւ տեղեկացուցած է, որ 
փափաքողները կրնան մինչեւ 
Փետրուարի վերջը դիմում ներ-
կայացնել Ստեփանակերտի «Գրի-
գոր Նարեկացի» համալսարանի 
ղեկավարութեան անունով: Ման-
րամասն տեղեկութիւններու համար 
հեռաձայնել (047) 94-18-59, (047)94-
14-29, (097) 30-89-86 թիւերուն:

Ստեփանակերտի «Գրիգոր 
Նարեկացի» պետհաւատարմագ-
րուած համալսարանին մէջ գոր-
ծող «Արեւմտահայերէնի, հայագի-
տութէան գիտահետազօտական 
Լուտովիկա եւ Յակոբ Այնթապլեան 
կեդրոն»-էն ներս, Մարտի 2-էն պիտի 
սկսին գրաբար եւ արեւմտահայե-
րէն (առցանց), արեւմտահայ գրա-
կանութիւն, հայկական հարցի 
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի 
Աշխատակից

«Հայրենադարձի Աչքերով». Տեղի Ունեցաւ Սարիկ Սեւադայի Անդրանիկ 
Գրքի Շնորհանդէսը

Թումանեանի Թանգարանին Մէջ 
Բանաստեղծի 151-ամեակը Պիտի Նշուի

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ - 43 -

Մշակութային Արձագանգ

Երեւանում  փետրուարի 2-ին 
տեղի ունեցաւ լրագրող Սարիկ 
Սեւադայի «Հայրենադարձի Աչքե-
րով» գրքի շնորհանդէսը: 30 հար-
ցազրոյց, 30 վերադարձի պատ-
մութիւն է ներկայացրել հեղինակը: 
Նպատակը մէկն էՙ խրախուսել 
հայրենադարձութիւնը: Մասնաւոր 
օրինակներով միւսներին եւս 
հայրենադարձութեան կոչ անել: 
Դահլիճը լեփ-լեցուն էր: Խօսել 
ցանկացողների թիւըՙ մեծ: Նման 
ձեւաչափի մէջ սա առաջին աշխա-
տութիւնն է: Գիրքը նուիրուած է 
ոչ այնքան Հայաստանում արդէն 
բնակուող հայրենադարձներին, 
որքան հայրենիքից հեռու այդ 
ցանկութիւնը թաքուն փայփա-
յողներին: 
Հեղինակի խօսքովՙ 30 հայրենադար-
ձի մասին յաջողուած պատմութիւն-
ները բաւարար են, որպէսզի հիմք 
հանդիսանան հայրենադարձների 
թուի շատացմանը: Սեւադան նախա-
տեսում է 2020 թուականին եւս 
շարունակել յօդուածների շարքը եւ 
մօտ 50 հայրենադարձի պատմութիւն 
ներկայացնել: Պատմութիւնները 
ոգեւորող են: Նման յօդուածաշարի 
գիրքի ձեւով թողարկման նախադէպ 
դեռեւս չէր եղել: Ներկաները ոգե-
ւորուած էին: Դահլիճում էին նաեւ 
գրքի հերոսներըՙ հայրենադարձնե-
րը: Նրանք հայրենիքում բաւական 
լուրջ գործունութիւն են ծաւալումՙ 
տարբեր ոլորտներում: Յաջողակ 
գործարարներ են, հասարակական 
գործիչներ, տեղեկատուական արհես-
տագիտութեան մասնագէտներ, 
մարզիչներ եւ այլն: Սեւադայի գրքի 
ազդեցութիւնը կարող է  հայրենա-
դարձութիւնը նոր զարթօնք ապա-
հովել:
Դահլիճում ներկայ սփիւռքահայերը 
եւ հայրենադարձները եւս կար-
ծիքներ յայտնեցին գիրքի առանձ-
նակի կարեւորութեան մասին: 

Ներկայացնելով սեփական փորձա-
ռութիւնները, հայրենիքում տար-
բեր տարիներին հաստատուած հայ-
րենադարձները հող են ստեղծում 
նորերի համար: 
Լիբանանի «Զարթօնք» օրաթերթի 
գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակո-
բեանի խօսքովՙ այս գիրքը հոյա-
կապ նախաձեռնութիւն է, որի 
կարիքը Սփիւռքն ու Հայաստանը 
միաժամանակ ունին: 
«Անձնական փորձառութիւնները 
ուրիշներին պատմելը կարող է խթան 
հանդիսանալ, որպէսզի քաջալե-
րուեն ու ինչ-որ մտահոգութիւններ, 
բարդոյթներ, եթէ կան, մի կողմ 
դնեն»,- նշեց Սեւակ Յակոբեանը: 
Ըստ նրաՙ շատ լաւ կը լինի, եթէ 
գիրքը արեւմտահայերէն եւս 
հրատարակուի, որպէսզի սփիւռ-
քահայ կարդացողին եւս հասկանալի 
լինի: 
Օրաթերթի գլխաւոր խմբագիրն իր 
ելոյթում ցաւով նշեց, որ հայրենիքը 
հայրենադարձութիւնը քաջալերելու 
հարցում այլեւս ռազմավարութիւն 
չունի, իսկ եղածները անհատական 
նախաձեռնութիւններ են: 
«Վերջին 50 տարում Միջին 
Արեւելքն անընդհատ դատարկւում 
է: Իսկ արտագաղթող դասակարգը 
լաւագոյներն են: Թէ՛ տարիքային, 
թէ՛ ուսումնական, թէ՛ ֆինանսա-
կան առումով: Վերջերս Եգիպ-
տոսը, Իրանը, Իրաքը, Սիրիան 
դատարկուեցին, հիմա էլ Լիբանանը: 
Չորս ամիս է Լիբանանը տակնուվրայ 
է: Հայաստանի կողմից ես ոչ մի լուրջ 
նախաձեռնութիւն չեմ տեսել: Որեւէ 
մէկը չի հարցրելՙ ի՞նչ է պատահել, 
ի՞նչ է կատարւում: «Հայաստան» 
համահայկական հիմնադրամի 
կողմից գումար փոխանցուեց, 
որուն համար շնորհակալ ենք, 
սակայն մենք նաեւ կարօտ ենք 
մեր պետութեան բարոյական 
հովանաւորութեան: Ասածս այն 
է, որ յստակ ռազմավարութիւն է 
հարկաւոր: Վստահ եմՙ այս գիրքը 
շատ լաւն է, բայց մեզ տեսլական ու 
ռազմավարութիւն է հարկաւոր»,- 
իր խօսքում ընդգծեց Սեւակ 

Յակոբեանը: 
Ներկաներն իրենց ելոյթներում 
միաձայն հաստատեցին այն հան-
գամանքը, որ այս գիրքը մեծ 
կարեւորութիւն ունի Սփիւռքի 
մեր հայրենակիցների համար: 
Հարցազրոյցների հերոսներից 
մի քանիսն իրենց խօսքում շնոր-
հակալութիւն յայտնեցին հեղինա-
կին, յիշեցին հարցազրոյցի անց-
կացման հետաքրքիր դրուագներ եւ 
կոչ արեցին բոլոր սփիւռքահայերին 
վերադառնալ հայրենիք: 
Լսելով ներկաների ջերմ ու դրական 
կարծիքները, Սեւադան իր ելոյթը 
սկսեց նախ շնորհակալութիւն յայտ-
նելով Սահակեան-Բաղրամեան 
հիմնադրամինՙ ի դէմս Պրուքլինի 
հայ համայնքի ղեկավար Տիգրան 
Սահակեանի, գրքի տպագրութիւնը 
հովանաւորելու համար: 
«Շատ հաճելի է, երբ հայրենա-
դարձութեան թեմայով ֆինանսա-
ւորումը ստանում ես Սփիւռքից: 
Գիրքս ստեղծելու գաղափարն 
առաջացաւ այն ժամանակ, երբ 
որպէս լրագրող աշխատում էի ՀՀ 
Սփիւռքի նախարարութիւնում: 
Ընթացքում հասկացայ, որ կարելի 

է մէկտեղել բոլոր հարցազրոյցները: 
Ընթացքում հասկացայ, որ շատ 
յաջողուած պատմութիւններ են 
եւ թիրախաւորումը լինելու էր 
Սփյուռքում, որպէսզի Սփիւռքի 
երիտասարդները վճռական լինեն 
հայրենադարձման գործում: Յաջորդ 
շնորհակալութիւնս ուզում եմ յայտ-
նել գրքի խմբագիր Կարինէ Աւա-
գեանին, ում ուղղորդող յորդորների 
շնորհիւ է այս գիրքը ծնուել: Ուզում 
եմ շնորհակալութիւն յայտնել 
բոլոր հայրենադարձներին, ովքեր 
միս ու արիւն տուեցին իմ այս 
նախաձեռնութեանը: Եթէ չլինէիք 
դուք, չէր լինի իմ այս նախագիծը: 
Շնորհակալութիւն եմ ուզում յայտ-
նել Էտիթ Փրինդ հրատարակչու-
թեանը»,- շնորհակալական խօսքով 
ներկաներին դիմեց գրքի հեղինակը: 
Միջոցառման աւարտին Սարիկ 
Սեւադան գրքի 30 հայրենա-
դարձներին, որոնք ներկայ էին 
արարողութեանը, յատուկ մակագ-
րութեամբ գիրքը նուիրեց, ապա 
բոլոր ցանկացողներին սիրով յանձ-
նեց 30 հայրենադարձի մասին 
պատմող չափազանց կարեւոր 
աշխատութիւնը: 

Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 
151-ամեակին առիթով բանաստեղ-
ծի թանգարանին մէջ պիտի իրա-
կանանան շարք մը ձեռնարկներ: 
Փետրուար 19-ին՝ բանաստեղծի 
ծննդեան օրը՝ ձեռնարկները պիտի 
սկսին առաւօտեան 10:30-ին, 
հիւրասիրութեամբ եւ կենացներու 
մրցոյթով: Տեղի պիտի ունենայ 
գիրքերու տօնավաճառ: «Ռոտոնդա» 
ներառական թատերախումբը հան-
դէս պիտի գայ ներկայացումով, պիտի 
կայանայ «Ընտանեկան փոստարկղ» 
կրթական ծրագիրի շնորհանդէս:
Կէսօրին նախատեսուած է «Սիրու-
նի՜կ, սիրունի՜կ» եւ «Ձեր ծանօթները» 
մանկական բանաստեղծութիւններու 

գունազարդ գիրքին շնորհանդէսը: 
«Կիկոսի մահը» եւ «Սուտլիկ որս-
կանը» ստեղծագործութիւններուն 
հիման վրայ ներկայացումով հանդէս 
պիտի գան Երեւանի էստրադային եւ 
ճազային պետական քոլէճի սաները:
Տօնական օրը պիտի ամփոփուի 
«Տիեզերք» խումբին մենահամերգով:
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ստեղծուած է Պաքուի հայկական Էրմենիքենդ (Հայկաւան) թաղամասը։
Ն. Պաեւի նախագիծով կառուցուած նախկին Մայլիովի թատրոնի, ներկայիս՝ 
Ատրպէյճանի օփերայի եւ պալէի պետական ակադեմիական թատրոնի շէնքը
Հայ ճարտարապետները իրենց ներուժով ոչ միայն ստեղծած են հետա-
քըրքրական ճարտարապետական լուծումներով շինութիւններ, այլեւ իրենց 
ձեռք բերած փորձը ներդրած են Ատրպէյճանի ԽՍՀ ճարտարապետներու 
տարբեր սերունդներ կրթելու գործին մէջ։ Այսպէս, Վ. Սարգսեանը ոչ 
միայն ներգրաւուած էր քարիւղագործներու աւաններուն մէջ բնակելի 
շինութիւններու նախագծման եւ կառուցման աշխատանքներուն մէջ, այլեւ 
կը կրթէր ատրպէյճանական ճարտարապետութեան նոր սերունդները՝ 
դասաւանդելով Պաքուի ճարտարագիտական համալսարանէն ներս։
Ճիշդ է, ժամանակի հայ ճարտարապետները մեծ մասամբ կրած են 
Ռուսիոյ մէջ տարածուած եւ զարգացած ճարտարաշինարարական ոճերու 
ազդեցութիւնը, այդուհանդերձ ստեղծած են նաեւ հայկական պատմա-
կան ճարտարապետական աւանդոյթներով նախագծուած շինութիւններ, 
մշակութային կոթողներ եւ այլն։ 1900թ. Գաբրիէլ Տէր-Միքէլեանը Պաքուի մէջ 
իր առաջին աշխատանքը՝ Իւզպաշեաններու երկյարկանի բնակելի տունը, 
ամբողջովին նախագծած է հայկական ոճով։
Ասոնք ընդամէնը օրինակներ են, որոնք ցոյց կու տան հայերու ներդրումը 
Պաքուի ճարտարապետական դէմքի ձեւաւորման գործին մէջ։ Պաքուի 
հայկական ճարտարապետական նմոյշներու շարքին մէջ կարեւոր տեղ 
ունին եկեղեցիները:
Հիմնական աղբիւրներ
Է. Տիգրանեան, «Հայ ճարտարապետների շինարարական գործունէութիւնը 
Անդրկովկասում 19-րդ դ. վերջ – 20-րդ դ. սկիզբ» http://lraber.asj-oa.
am/4846/1/1987-9(30).pdf
Ա. Տէր-մինասեան, «Հայ Ճարտարապետների Դերը Բաքու Քաղաքի 
Ճարտարապետական Կերպարի Ստեղծման Գործում» http://armheritage.
sci.am/rus-75.pdf
Ս. Կարապետեան, «Ադրբեջանը քաղաքակրթութիւնից դուրս»
http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnazerbaijan.html
Գ. Ստեփանեան, «Համառօտ ակնարկ Բաքու քաղաքի հայկական եկե-
ղեցիների պատմութեան», Հայոց պատմութեան հարցեր, Հ. 8։ Գիտ. յօդվ. ժող.
http://serials.flib.sci.am/openreader/hay_patm_harc_8/book/index.htm-
l#page/166/mode/2up
Գ. Ստեփանեան, Համառօտ Ակնարկ Բաքուի Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Եկեղեցու Պատմութեան http://lraber.asj-oa.am/588/1/2009-3__45_.pdf
h t t p s : / / w w w . b a k u p a g e s . c o m / e n c - s h o w . p h p ? c m m _
id=276&id=146913&c=1899&lang=ru 

Հայերու Ներդրումը Պաքուի Մշակութային Կեանքէն Ներս
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Աբշերոնեան թերակղզիին մէջ հայերը բնակութիւն հաստատած են դեռ 
վաղ միջնադարուն։ Միջնադարուն Պաքուն Աբշերոնի հարաւային 
մասը տեղակայուած բերդաւան էր, որ աստիճանաբար զարգանա-

լով վերածուած է գիւղաքաղաքի, ապա՝ քաղաքի։ 19-րդ դ. երկրորդ 
կիսուն Պաքուն դարձած էր արդիւնաբերական եւ առեւտրական կեդրոն։ 
1859 թ. քաղաքը հռչակուեցաւ նորաստեղծ Պաքուի նահանգի կեդրոն, 
որմէ ետք այստեղ սկսան իրականացուիլ մեծածաւալ կառուցապատման 
աշխատանքներ:
19-րդ դ. վերջին եւ 20-րդ դ. սկիզբը՝ Պաքուի մէջ մեծ քայլերով կը զարգանար 
քարիւղային արդիւնաբերութիւնը, ծովային առեւտուրը, կը բացուէին 
տարատեսակ ձեռնարկութիւններ։ Տնտեսական զարգացման զուգահեռ 
քաղաքին մէջ սկսած էր աշխուժանալ նաեւ մշակութային կեանքը, որուն 
մէջ մեծ դեր ունեցած է նաեւ Պաքուի հայկական համայնքը։

19-րդ դ. վերջի եւ 20-րդ դ. սկիզբի հայ ճարտարապետներու ներդրումը 
Պաքուի քաղաքաշինութեան գործին մէջ
Պաքուի հայկական համայնքը ոչ միայն մեծ ներդրում ունէր քաղաքի 
տնտեսութեան, այլեւ մշակութային կեանքին եւ քաղաքաշինութեան 
ոլորտին մէջ։ 1885-1915 թթ. ընթացքին Փեթերզպուրկի քաղաքացիա-
կան ճարտարապետներու կայսերական ուսումնարանին մէջ կրթութիւն 
ստացած 115 հայ երիտասարդ կը լրացնէ Անդրկովկասի մէջ ստեղծուած 
ճարտարապետական անձնակազմի բացը՝ ներգրաւուելով քաղաքաշինու-
թեան տարբեր ոլորտներու մէջ։ Տնտեսական մեծ հեռանկարներ ունեցող 
Պաքուի մէջ հաստատուելով՝ վերոնշեալ ուսումնարանի շրջանաւարտ 
հայերը կը ներգրաւուին բազմաթիւ նախագիծերու մէջ։ Պաքուի մէջ 
գործունէութիւն ծաւալած հայ երիտասարդ ճարտարապետներէն առաւել 
յայտնի են Նիկոլայ (Նիկողայոս) Պաեւը, Վարդան Սարգսեանը, Յովհաննէս 
Տէր-Յովհաննիսեանցը։
Հայ ճարտարապետներու նախագիծերով կը կառուցուին մեծ թիւով 
բնակելի եւ հասարակական նշանակութեան շինութիւններ։ Վերոնշեալ 
երիտասարդներէն Ն. Պաեւը 1911-1918 թթ. եղած է Պաքուի գլխաւոր 
ճարտարապետ։ Իր ճարտարապետական իւրայատուկ ոճով ուշադրութիւն 

գրաւած է յատկապէս Ն. Պաեւի 
նախագիծով կառուցուած Մայիլովի 
թատրոնի շէնքը, ուր ներկայիս կը 
գործէ Ատրպէյճանի օփերայի եւ 
պալէի պետական ակադեմիական 
թատրոնը։ Ճարտարագիտական 
հետաքրքրական կառոյց է նաեւ 
անոր նախագծած Սապունչիի 
երկաթգծային կայարանի շէնքը։ 
Ն. Պաեւի նախագիծով նաեւ 

Անզուգական Ուսուցչուհին

«Արմէնփրես»  ներկայացուցած է Լուսինէ Պօղոսեանի ծաւալուն 
ուսումնասիրութիւնը՝ «Հայերու ներդրումը Պաքուի մշակութա-
յին կեանքէն ներս» վերնագրով, որ ԵՌԱԳՈՅՆ-ը՝ շնորհակալ 
աշխատասիրութեամբ մը արեւմտահայերէնի վերածած է: Պիտի 
ներկայացնենք քանի մը բաժինով:

«Խմբ.»

Ծանօթացէ՛ք, տիկին Մանուշակն է։
Անոր իւրաքանչիւր առաւօտը կը սկսի հայելիի դիմաց։ Աչքերը բանալէ 
վերջ կը զբաղի ինքնախնամքով։ Նախ կը յվարդարէ մազերը, այնուհետեւ 
կը դիմայարդարէ դէմքը։ Քթի տակ երգ մը շշնջալով կոպերուն կը հաղորդէ 
փայլք կամ պարզապէս թարմութիւն մը։ Առանց վարանելու, հատիկ-հատիկ 
կը ներկէ թարթիչները։ Յատուկ մատիտով մը շուրթերը ընդգծելէ վերջ ալ 
կը տարածէ շրթներկը։ Մեծաւ մասամբ նախապատուութիւնը կու տայ 
կարմիր գոյնին, սակայն կը զգուշանայ զայն ամէնուր գործածելէ. միմիայն 
երեկոյեան հաւաքոյթներու ընթացքին։ Հուսկ, կը փչէ մանուշակի բոյրով 
օծանելիքը, սա իր հոտն է, որ պատանեկութենէ ի վեր չէ փոխած, այնուհետեւ 
ձեռքերը կը փափկեցնէ քսուկով մը, կը հագուի իր վերարկուն, կաշիէ 
ձեռնոցները, զորս տարիներ առաջ նուէր ստացած էր Փարիզէն. գլուխին կը 
դնէ ֆրանսական նրբաոճ գըլխարկներէն մին ու կը շտապէ համալսարանի 
մէջ դասախօսութիւն կարդալու։
Ճերմակամորթ, միջահասակ, մինչեւ ուսերը երկարող, սակայն ուսերուն 
չդպնող յարդարած վարսերով, կապոյտ աչքերով ու փոքրիկ կլոր քիթով 
սա տիկինը իր գեղեցիկ կազմուածքով ու խնամուածութեամբ կը զմայլեցնէ 
շուրջիները։ Ուսանող-ուսանողուհիները պարզապէս կը պաշտեն իրենց 
սիրելի դասախօսին մօտ։
Կէս դար մը հատած տիկին Մանուշակը երկու զաւակներու մայր է։ Ան կը 
դասաւանդէ գրականութիւն Պետական համալսարանինթերէն թափին 
մարգարիտներ։ Անոր հարուստ բառապաշարին ունկնդրելը պարզապէս 
գերհաճոյք մըն է։
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Յոգնել եմ

Յոգնել եմ արդէն հանդարտ հոսելուց,
Իմ մտքերի հետ մթնում խօսելուց,
Սեթեւեթ խօսքից, սեթեւեթ սիրուց
Յոգնել եմ արդէն:
Յոգնել եմ թաքուն ալեկոծուելուց,
Առ ու ծախի մէջ այսքան փորձուելուց,
Կշտամբանքներով ռմբակոծուելուց
Յոգնել եմ արդէն:
Յոգնել եմ արդէն զուր թափառելուց,
Սուտ կուռքերի դէմ մոմեր վառելուց,
Ամեն պարողի ծափահարելուց
Յոգնել եմ արդէն:
Յոգնել եմ ամեն հովից թեքուելուց,
Հոգուս մէջ հոգուս ցաւը հեգնելուց,
Ինքս իմ ստուերից ահաբեկուելուց
Յոգնել եմ արդէն:
Յոգնել եմ յոգնած մարդկանց օգնելուց,
Կրկնուած երգերն անվերջ կրկնելուց,
Յոգնել եմ նաեւ այսքան յոգնելուց,
Յոգնել եմ յոգնել:

ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

ՍԱՐԳԻՍ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ
(1927 – 2007)
«Վանքի բակը, Ասիզի, Իտալիա»

08 2019
ՓԵՏՐՈՒԱՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 
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Ընտրեալ Ծառայ Եւ Հաւատարիմ Այր Քրիստոսի
Զօրավար Սուրբ Սարգիս

Անզուգական Ուսուցչուհին

Վկայ ըլլալ չի նշանակէր միայն բերանացի կերպով 
ճշմարտութիւնը վկայել, այլ՝ կեանքի օրինակով 
թարգմանել զայն: Վկայ ըլլալ կը նշանակէ հաւատ-
քի կեանքի մէջ մնայուն կերպով ներկայ ըլլալ, 
Քրիստոնեայ հաւատքը կերպարել նիւթեղէն 
աշխարհին մէջ:
Հին Կտակարանի երկու տախտակները, որոնց 
վրայ արձանագրուած էին Տիրոջ պատուիրան-
ները՝ թանձրացեալ վկայութիւնն էին Տիրոջ ուխ-
տին, իսկ քրիստոնեայ անհատը, որ կոչուած է 
Սուրբ Հոգիին տաճարը դառնալու, կենդանի 
վկայութիւնը պէտք է դառնայ Աստուծոյ նոր 
ուխտին:
Նախնիներուն օրինակը յստակ է: Անոնք իրենց 
արեան գնով պաշտպանեցին հաւատքը եւ դար-
ձան ճշմարիտ վկաները Քրիստոսի: Ճի՛շդ է: 

Իւրաքանչիւր ժամանակահատուած իր պահանջ-
քը ունի, սակայն մնայուն պահանջքը հաւատքի 
հզօրութիւնն է, որովհետեւ հաւատքի ոյժով կարելի 
է իրագործումներ կատարել, այդ գիտակցութեամբ 
կարելի է օրուան նշանները մեկնաբանել, այլ 
խօսքով՝ պահանջքը գոհացնել, Աստուածահաճոյ 
կերպով: Եւ այս բոլորին խթանը աղօթանուէր 
կեանքն է:
Այս բոլորէն ետք մեզի վիճակուած է Սուրբ Սար-
գիսի օրինակով ապրիլ մեր կեանքը՝ հաւա-
տարմութեամբ, վկայութեամբ, մնայուն հաղոր-
դակցութեան մէջ մնալով արարիչին հետ. ըսելով՝ 
արդարութեան արեգակ եւ ճշմարիտ արարիչ, 
դրոշմէ մեր սրտին մէջ քու կամքդ եւ զօրացուր 
Սուրբ Հոգիիդ միջոցաւ: Արժանացուր կեանքի 
ասպարէզէն յաղթական դուրս գալ եւ փառաւորել 
քու Սուրբ անունդ. Ամէն:

Արցախի Մէջ 2019-ին 1994 Երեխայ Ծնած է

2019-ին բարեգործական հիմունքներով վերա-
նորոգուած ու բժշկական ժամանակակից 
սարքերով համալրուած է Հադրութի շրջանային 
բուժմիաւորման ծննդաբերական բաժանմունքը։ 
Պետական միջոցներով վերանորոգուած է 
Մօր եւ մանկան առողջութեան պահպանման 
կեդրոնի մանկաբարձական բաժանմունքի 

ծննդաբերական բաժինը, յետծննդաբերական 
հիւանդասենեակները, նորածնային բաժանմուն-
քը եւ համալրուած համապատասխան գոյքով։ 
2019 Դեկտեմբերին շահագործման յանձնուած 
է Քաշաթաղի շրջանային բուժմիաւորման 
նորակառոյց շէնքը, ուր կը գործէ բժշկական 
ժամանակակից սարքերով յագեցած ծննդա-
բերական բաժանմունք:

Նրբանկատ դասախօսը ճիշդ չի համարեր 
գրականութիւնը կոչել առարկայ։ Առաջին օրուընէ 
կը փորձէ իր ուսանողներուն մէջ քանդել արդէն 
իսկ ձեւաւորուած թիւր կարծիքը եւ սերմանել 
սէր՝ դէպի յոյժ կարեւոր, զգացումային առարկան։ 
«Գրականութիւնը առարկայ մը չէ։ Անհնարին 
է սորվեցնել գրականութիւն։ Զգոյշ, աննկատ 
ուսուցիչը պիտի օգնէ աշակերտին, որպէսզի 
ան զգայ բուն գրականութիւնը, ո՛չ թէ սերտէ 
գրողի մը կենսագրութիւնը. ո՛չ թէ շարադրութիւնը 
արտագրէ զանազան դասագիրքերէ, այլ կրնայ իր 
սեփական աչքերով յայտնաբերել գրողը, հասկնալ 
անոր գիրքը։ Գրականութիւնը բոլորին է պէտք, ոչ 
միայն անոնց, որոնք պիտի դառնան բանասէր», 
կը պարզաբանէ տիկին Մանուշակ։
Վաստակաշատ ուսուցչուհին տարիներու հոլո-
վոյթին բնաւ չէ կորսնցուցած իր թարմութիւնն 
ու երիտասարդութեան հմայքը։ Կը սիրէ կրել 
բարձրակրունկներ եւ հագուիլ ճաշակաւոր ու 
նրբաոճ։ Քանզի առաջին մասնագիտութեամբ 
դերձակ է, շատ անգամ ինք կը գծէ ու կը 
կարէ իր զգեստները։ Բարձրաճաշակ տիկինը 
նորաձեւութեան գլխակորոյս հետեւորդ մը չէ, 
պարզապէս կը սիրէ ինքնատիպ տեսք ունենալ։ 
Իր խնամուած տեսքով ան շատ անգամ օրինակ կը 
ծառայէ իր ուսանողուհիներուն։ «Կինը մշտապէս 
պէտք է ունենայ խնամուած տեսք, նոյնիսկ քնած 
ժամանակ», ժամանակ առ ժամանակ սա խօսքերը 
կը շշնջայ իր ուսանողուհիներուն ականջին։
Դասաժամերու ընթացքին ան ուսանողներուն 
գրականութենէ զատ կը սորվեցնէ նաեւ քաղա-
քավարութիւն, վարուելակերպի կանոններ, հան-
դուրժողականութիւն եւ այլն։ Կը փորձէ փորփրել 
հոգիներ, երիտասարդները լաւ ճանչնալու եւ 
ուղղորդելու համար զանոնք։ Իւրաքանչիւր ուսա-
նողի կը ցուցաբերէ առանձնայատուկ մօտեցում 
մը։

Կրթած ու ճամբած է հազարաւոր երիտասարդներ, 
որոնցմէ ոչ մէկ մինչեւ այսօր մոռցած է զինք, որու 
վառ ապացոյցը ուսուցչուհիի յիշարժան տարե-
դարձներն են։
Ամէն տարի տիկին Մանուշակի տարեդարձը կը 
նշուի մեծ ցնծութեամբ։ Հեռաձայնը զանգերու 
տեղատարափէն կը շիկանայ։ Անոր առանձնա-
տան երկու յարկերը կը վերածուին ծաղկաստա-
նի։ Ամէնուր, նոյնիսկ լոգասենեակը կը պատուի 
ծաղիկներով։
Այս տարի տիկին Մանուշակը որոշեց իր 55-ամեա-
կը նշել ընտանիքին հետ։ Գեղեցիկ սեղան մը պատ-
րաստեց։ Երեկոյեան ընտանիքի պարագաները 
բոլորուեցան սեղանի շուրջ։ Առաջինը բաժակ 
բարձրացուց ամուսինը ու բաժակաճառով մը 
շնորհաւորեց իր թանկագին տիկնոջ տարեդարձը, 
այնուհետեւ զաւակները։ Ժամ մը անց հնչեց դրան 
զանգը. թղթատարն էր, որ կը կենար դրան շեմին՝ 
նուէրի խոշոր տուփով մը։
Թղթատարը ճանապարհելէ վերջ տիկին Մանու-
շակ առանց աճապարանքի բացաւ տուփը եւ ինչ 
տեսնէ. իր դիմանկարն էր՝ եզրաւոր գլխարկով։ 
Պզտիկ, կարմիր ծրարի մը մէջ ալ երկտողմ մը 
կար. «Կը շնորհաւորեմ իմ անկրկնելի դասա-
խօսը տարեդարձի կապակցութեամբ։ Քսան-
հինգ տարիներու ընթացքին օտարութեան մէջ 
յաճախ ականջներուս կը հասնի ձեր քաղցր 
ձայնով արտաբերած հայերէն խօսքն ու խրատ-
ները։ Հետեւելով ձեր օրինակին՝ ես դարձայ գրա-
կանութեան ուսուցիչ։ Երկար խորհեցայ, ի՛նչ 
նուիրել ձեզի ու որոշեցի իմ ձեռքերով գծել ձեր 
դիմանկարը՝ մտքիս մէջ ունենալով ձեր խնամուած 
արտաքինը։ Յուսամ, պիտի հաւնիք։
Յարգանքներով ձեր առաջին ուսանողներէն՝ 
Սեւակ»։
Տիկին Մանուշակը անմիջապէս մտաբերեց Սեւա-
կը, որ համալսարանը աւարտելէ վերջ գաղթած 
էր Ֆրանսա։ Աչքերը ուրախութենէն տամկացան։
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Տիկին Քնար Մխիթարեան եւ դստերք՝ Անի եւ Հուրի (Սպանիա)
Տէր եւ տիկին Վահէ եւ Կրեթթա Մխիթարեան եւ ընտանիք 
(Միացեալ Նահանգներ)
Տէր եւ տիկին Գրիգոր եւ Ռոզա Մխիթարեան եւ ընտանիք 
(Պրազիլ)
Տէր եւ տիկին Անդրանիկ եւ Սեզա Տէմիրճեան եւ ընտանիք
Մխիթարեան եւ Մուղալեան ընտանիքներ
Չամսարեան եւ Կիւլվաննէսեան ընտանիքներ
Տագէսեան եւ Աւագեան ընտանիքներ
Վաննէսեան եւ Հապէշեան ընտանիքներ
Պետրոսեան ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, եղբօր, 
հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին՝

ՏՈՔԹ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍՏԵՓԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԻ
(Ծնեալ՝ Պուրճ Համուտ, 1943-ին)

մահը, որ պատահեցաւ հինգշաբթի, 6 փետրուար 2020-ին, 
Սպանիոյ մէջ։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Սպա-
նիոյ մէջ։
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։
ԾԱՆՕԹ.- Հանգուցեալին հոգւոյն հոգեհանգստեան պաշտօն 
պիտի կատարուի կիրակի, 9 փետրուար 2020-ին, Նոր Մարա-
շի Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. 
պատարագի։

****
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակ-
ցութիւնները կը յայտնէ հանգուցեալին ընտանեկան 
պարագաներուն եւ հարազատներուն, ի մասնաւորի Դոկտ. 
Անդրանիկ եւ Տիկ. Ալինա Տագէսեաններուն:

¸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:

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 անդա-
մալուծուած 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:

ԿՈՉԳՐԱՒՈՒԱԾ  ՕՐ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ «ԱՐԻՆ» 
ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ ԵԼՈՅԹՆԵՐ

  13,14,15  ՄԱՐՏ 2020
ԷՄԻԼ ԼԱՀՈՒՏԻ ԱՆՈՒԱՆ  

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐՈՒ ՊԱԼԱՏԻՆ ՄԷՋ
 ԿԸ ԽՆԴՐՈՒԻ  ՉԽԱՉԱՁԵՒԵԼ


