ÎÁ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÇ 1937-¿Ý Ç í»ñ

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ
Արխիւի ծածկագիր

ÊÙµ³·ñ³ï³Ý Ñ³ëó¿ª
ä¿ÛñáõÃ. Ü³Ññ Æåñ³ÑÇÙ ÷.,
Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝ, 2-ñ¹ Û³ñÏ, ÄÁÙÙ¿Û½Ç

ZARTONK DAILY NEWSPAPER

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 12.03.2020
zartonkadl@gmail.com

زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية
83ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 133 (22«126)
+961 1 444225 +961 81 306 447

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Տիապ Պսակաձեւ Ժահրի Դէմ Պայքարի Կարգ
Մը Միջոցառումներու Մասին Յայտարարեց.
Վարակի Նոր Զոհ Լիբանանի Մէջ

Իտալիայէն, Հարաւային Քորէայէն, Իրանէն եւ Չինաստանէն եկող օդանաւային թռիչքները պիտի չարտօնուին յայտարարեց Լիբանանի Վարչապետ
Հասսան Տիապ: Ան աւելցուց, որ նշուած երկիրներուն հետ ցամաքային թէ
ծովային ճանապարհներն ալ պիտի փակուին: Տիապի յայտարարութիւնը
եկաւ որպէս կառավարութեան կողմէ փորձ պայքարելու համար պսակաձեւ
ժահրին սանձարձակ տարածումին դէմ, որ կը պատահի Լիբանանին մէջ:
Վարչապետը նաեւ ըսաւ, որ Ֆրանսայէն, Եգիպտոսէն, Իրանէն, Մեծն
Բրիտանիայէն Սպանիայէն եւ Գերմանիայէն եկող թռիչքներն ալ պիտի
արգիլուին մօտ օրէն, չորս օրուայ առիթ տալով այդ երկիրներուն մէջ գտնուող
լիբանանցիներուն վերադառնալ Լիբանան եթէ կը ցանկան:
Նշենք, որ երէկ ճաշարաններու եւ սրճարաններու սենտիքան իր անդամ
հաստատութիւնները որոշեց փակել ցնոր տնօրինում:
Մինչ այդ երէկ, պսակաձեւ ժահրով վարակուած երկրորդ հիւանդը մահացաւ:
Զոհը 55 տարեկան էր եւ կը կոչուէր՝ Մարուն Քարամ։ Այս բանին զուգահեռ
8 նոր վարակակիրներ եւս գրանցուեցան երէկ Լիբանանի մէջ պսակաձեւ
ժահրի վարակ կրողներուն թիւը անցնելով 60ը:
Վատահամբաւ վարակին դէմ պայքարելու ընդհանուր մթնոլորտին մէջ
երկրի պատկան մարմիններ նպատակայարմար տեսան առժամապէս փակել
Պէյրութի կեդրոնական թանգարանն ու մայրաքաղաքին մէջ գտնուող բոլոր
հանրային պարտէզները։
Այս մասին յայտարարութիւն ըրաւ Լիբանանի մշակոյթի նախարար Ապպաս
Մուրթատան, նշելով, որ իրենց որոշումը կարեւոր քայլ է, պսակաձեւ ժահրին
տարածումը արգիլելու համար։
Յիշեցնենք, որ Լիբանանի զբօսաշրջութեան գլխաւոր կեդրոնատեղի
համարուող Քազինօ տիւ Լիպանը նախորդ գիշերուան ժամերէն սկսեալ
փակեց իր դռները։
Այս մասին տեղեկութիւնը հաղորեց «Քազինօ տիւ Լիպան»ի տնօրէն՝ Ռոլան
Ալ Խուրին, որ նաեւ հաստատեց, որ այս որոշումը գործադրութեան դրած է
երկրի նախագահէն հեռախօսազանգ ստանալէ ետք։
Ան նաեւ նշեց, որ Քազինօ տիւ Լիպանը կը համարուի երկրի զբօսաշրջութեան
գլխաւոր կէտը եւ օրական կտրուածքով այնտեղ կը յաճախեն շուրջ 4000
անձեր։
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P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ՍՐՏԱԳԻՆ ԿՈՉ
Եթէ Ոչ Քեզի Համար, Քու Սիրելիներուդ Համար.
Մնայ Տանդ Մէջ
Պսակաձեւ Նոր Ժահրը
(Coronavirus; COVID19) շատ վտանգաւոր,
անծանօթ եւ վարակիչ
հիւանդութիւն մըն է, որ
մեզի ծանօթ մարդկային
պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով կը
յայտնուի ու կը հարուածէ
մարդկութիւնը:
Մինչեւ այս պահը, աշխարհի վրայ պաշտօնական գրանցումով՝
վարակուած են 124,968, մահացած են 4585,
բուժուած են 67,050 անձեր
անոր սանձարձակ աճը արդէն իսկ նախատեսուած է:
Լիբանանի մէջ ան անխնայ տարածումի հանգրուանին մէջն է:
Վարակուողներուն թիւերը ամէն օր կ՛աճին, մինչ երկու օրուայ ընթացքին
արձանագրուած են մահուան երկու պարագաներ:
Ամէն մակարդակի վրայ ձախող պետութեան մը մէջ, եւ ի չգոյէ պետական
մակարդակի պատասխանատու եւ լուրջ տնօրինման, իւրաքանչիւրս
պատասխանատու ենք, որովհետեւ իւրաքանչիւրս հաւանական
վարակողներն կրնանք ըլլալ մեր շրջապատին:
Հիմնուելով վերոյիշեալին վրայ, սրտագին կոչ կ՛ուղղենք մեր սիրելի
ընթերցողներուն, որպէսզի դուք նախաձեռնութիւնը առնէք սոյն ժահրի
տարածման դէմ միջոցառումներ ձեռնարկելու. ձեր տունէն չհեռանալով
ու ձեր տեղափոխութիւնը ինչպէս նաեւ այլ մարդոց հետ շփումը կարելի
եղածին չափ սահմանափակելով:
Վերջապէս, եթէ ոչ քեզի համար, քու սիրելիներուդ համար հոգ տար
առողջութեանդ եւ պսակաձեւ ժահրով վարակուած ըլլալու առաջին
իսկ ախտանշանին, անձդ անմիջապէս անջատէ շրջապատէդ եւ դիմէ
արհեստավարժ օգնութեան:
«Զարթօնք»

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Հայաստանի Մէջ Պսակաձեւ Ժահրի Երեք Նոր
Դէպք Արձանագրուած է
Հայաստանի մէջ պսակաձեւ ժահրի երեք նոր դէպք արձանագրուած է: Այս
մասին տեղեկացուցած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը` Facebook-ի իր
էջին կատարած գրութեամբ։
«Այսօր, ցաւօք, «Քորոնա» ժահրի երեք նոր դէպք ունինք:
Երկու հոգին ՀՀ քաղաքացի են (45 եւ 27 տարեկան), մէկը` Իտալիոյ (51
տարեկան), որ կ՝աշխատի Հայաստանի մէջ: Երեքն ալ ժամանած են
Իտալիայէն:
Հիմա մեկուսացնելու համար կը պարզաբանուի անոնց շփման շրջանակը,
որ ըստ նախնական տուեալներու մեծ չէ:
Իտալիոյ քաղաքացին եւ ՀՀ քաղաքացիներէն մէկը գանգատներ չունին: ՀՀ
քաղաքացիներէն մէկը թոքաբորբ ունի:
Հիւանդները հազիւ ժամանած՝ հաշուառուած եղած են:
Կանխատեսելով քննադատութիւնները, թէ ինչու Իտալիայէն թռիչքները
դադրեցնելու որոշում չկայացուցինք, ըսեմ, որ նման հնարաւորութիւնը
քանի մը անգամ քննարկած ենք եւ եկած ակնյայտ եզրակացութեան, որ
հաւանական վարակակիրները կրնան Հայաստան գալ Իտալիոյ հարեւան
երկիրներէ` Ֆրանսա, Աւստրիա, քանի որ ԵՄ-ի մէջ սահմանափակուներ
չեն կիրառուած:
Շար. Էջ 02
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Հայաստանի Մէջ Պսակաձեւ Ժահրի Երեք Նոր Դէպք
Արձանագրուած է
Սկիզբը Էջ 01
Այսինքն` նոյն տրամաբանութեամբ
պիտի փակէինք եւրոպական միւս
ուղղութիւնները նոյնպէս, մանաւանդ
որ «Քորոնա» ժահրը կը տարածուի
նաեւ եւրոպական այլ երկիրներու

մէջ:
Հիմա օդանաւային ընկերութիւնները
իրենք որոշած են դադրեցնել թռիչքները Իտալիայէն:
Նշեմ, որ «Golden Palace»-ի ժողովուրդը եւ առաջին ախտորոշուած
հիւանդը լաւ են, գանգատ չունին:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Վարուժան Գոճեան

Սիրելի հայրենակիցներ, կը խնդրեմ
պահպանել հանգստութիւն եւ
պահպանել «Քորոնա» ժահրի
կանխարգիլման միջոցներու վերաբերեալ առողջապահութեան նախարարութեան խորհուրդները»,- գրած
է վարչապետը:

Նախորդ Հինգ Տարիներուն Հայաստան 415 Տոկոսով
Աւելի Զէնք Ներածած Է
Սթոքհոլմի Միջազգային խաղաղութեան հետազօտութիւններու
հիմնարկին (SIPRI) կողմէ Մարտ
9-ին հրատարակուած եւ զէնքի
համաշխարհային առեւտուրին
վերաբերող տարեկան զեկոյցին մէջ
կը շեշտուի, որ վերջին հինգ տարիներուն (2015-2019), Հայաստան 415
տոկոսով աւելացուցած է զէնքերու եւ զինամթերքի ներածումները,
նախորդ հնգամեակին (2010–2014)
հետ համեմատած: Այս մասին կը
հաղորդէ “Ազատութիւն” ձայնասփիւռի կայանը։
Հեղինակաւոր այս կառոյցին տուեալներուն համաձայն՝ Հայաստանի ռազմական ներածումներուն առիւծի
բաժինը՝ 94 տոկոսը, Ռուսիայէն
կատարուած է:
Նոյն ուսումնասիրութեան համաձայն՝ նախորդ հինգ տարիներուն,
Ատրպէյճան շուրջ 40 տոկոսով
նուազեցուցած է իր ռազմական
ներածումները՝ նախորդ հնգամեակին
հետ
համեմատած:
Սակայն, այդ կրճատումով իսկ,

2015-19ին Ատրպէյճան զէնքեր
գնելու ծաւալներով գերազանցած
է Հայաստանը, առաւել քան երեք
անգամով։ Ատրպէյճան իր զինատեսակներուն 60 տոկոսը ներածած է Իսրայէլէն, իսկ 31 տոկոսը՝
Ռուսիայէն:
Յիշեցնելով 2016ի Քառօրեայ պատերազմը՝ զեկոյցը կը նշէ, որ հիմա
երկու երկրներն ալ կ՛ընդարձակեն
իրենց ռազմական կարողութիւնները՝ ձեռք բերելով նաեւ հրթիռներ,
որոնք կրնան հարուածել շատ աւելի
մեծ հեռաւորութեամբ թիրախներ
հակառակորդին տարածքէն ներս:
Թուրքիա, որ 90ականներուն զէնքի
ներածման ծաւալով երրորդն էր
աշխարհի տարածքին, վերջին
հնգամեակին մօտաւորապէս երկու
անգամով կրճատած է գնումները
եւ այժմ կը գրաւէ 15րդ դիրքը:
Ըստ փորձագէտներուն՝ ներածումներուն նուազումը կապ ունի
յատկապէս Միացեալ Նահանգներու եւ Գերմանիոյ հետ Անգարայի յարաբերութիւններուն վատ-

թարացումն է, նկատի ունենալով, որ
այդ երկիրները Թուրքիոյ զէնքերու
գլխաւոր մատակարարներն են:
Նոյն ուսումնասիրութեան համաձայն՝ Միացեալ Նահանգները կը
շարունակէ մնալ աշխարհի առաջատար զէնք վաճառողը։
Ռուսական զէնքերու վաճառքը
միջազգային շուկային մէջ 2014-19ին
կրճատուած է մօտաւորապէս 20
տոկոսով, որովհետեւ Հնդկաստան,
որ ժամանակին ռուսական զէնքի
մեծագոյն ներածողներէն էր, վերջին տարիներուն կրճատած է իր
գնումները:

Արցախի Հակամարտութեան Հարցով Իրավիճակը
Բարդ Է. Լուքաշեւիչ

Պատասխանելով հայ-ատրպէյճանական հակամարտութեան
կարգաւորման իրավիճակին եւ
տագնապին կարգաւորման գործընթացին մէջ մօտիկ ապագային
որեւէ յստակ քայլերու վերաբերող
հարցումին՝ ԵԱՀԿ-ի մօտ Ռուսիոյ
մնայուն ներկայացուցիչ Ալեքսանտր
Լուքաշեւիչ Մարտ
10-ին յայտարարեց, որ իրավիճակը բարդ է՝ աւելցնելով. «Ինչ կը
վերաբերի Ատրպէյճանի եւ Հայաստանի արտաքին գործոց նախա-

րարներուն հանդիպումէն ետք
ակնկալութիւններուն, առայժմ կը
դժուարանամ կարծիք յայտնելէ:
Հարցը բարդ է, բազմաբնոյթ եւ
անով կը զբաղին տարածաշրջան
այցելող Մինսկի խմբակի համանախագահներու եռեակը եւ այդ
մասին կը տեղեկացնեն գործող
նախագահութեան: Կ՛ակնկալենք,
որ մօտիկ ապագային համանախագահները Վիեննա ժամանեն՝
Մինսկի խմբակին մասնակցողներուն տեղեկութիւններ փոխանցելու

համար: Իրավիճակը դիւրին չէ:
Բայց առնուազն մեծ նահանջներ
չեն արձանագրուիր եւ զինուած
գործողութիւնները կանխուած
են: Իմ կարծիքով, հակամարտող
կողմերուն միջեւ բանավէճը որոշ
չափով կորսնցուցած է իր սրութիւնը,
ինչ որ կրնայ նպաստել կողմերուն,
որ սկսին պայմաններ ստեղծել
քաղաքական կարգաւորման շուրջ
լուրջ քննարկումներու»։ Այս մասին
կը հաղորդէ Armenia.Az.

Վարուժան Հայկ Գոճեան
(անգլերէն՝ Varujan Kojian, 12
Մարտ 1935, Պէյրութ - 4 Մարտ
1993, Սանթա Պարպարա), հայ
ջութակահար եւ խմբավար։
Դաշնակահար Ժագ Գոճեանի եւ ջութակահար Միհրան
Գոճեանին եղբայրը։
Վարուժան Գոճեան ծնած է
1935 թուականին, Պէյրութի
մէջ։ Աւարտած է Փարիզի
երաժշտանոցը, ապա՝ Ֆիլատելֆիոյ երաժշտական դպրոցը։
1956 թուականին Լոս Անճելըսի
Ֆիլհարմոնիքի մէջ եղած է
խմբավար։ 1968 թուականին
Լոս Անճելըսի մէջ հիմնադրած
է Հայ սիմֆոնիք երաժշտութեան ընկերութիւնը, որուն
երաժշտական ղեկավարը եղած
է։ Որպէս ջութակահար՝ հանդէս
եկած է Միացեալ նահանգներու, Եւրոպա-ի , Միջին Արեւելքի
մէջ։ Ղեկավարած է Չիքակոյի, Նիւ Եորքի, Ֆիլատելֆիոյ
սիմֆոնիք նուագախումբերը։
1973-1980 թուականներուն
եղած է Սթոքհոլմի սիմֆոնիք նուագախումբի գլխաւոր
ղեկավարը, նոյն ժամանակ՝
Սիէթլի սիմֆոնիք նուագախումբի ղեկավար, 1981-1984
թուականներուն՝ Եութայի
սիմֆոնիք նուագախումբի
ղեկավար, 1985 թուականէն՝
Սանթա Պարպարայի սիմֆոնիք նուագախումբի անդամ,
ետքը՝ ղեկավար:
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Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի
ԶԱՒԷՆ ՎՐԴ. ՆԱՃԱՐԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

Մ

եր տօնացոյցին համաձայն՝ տարուան մէջ ՍՈՒՐԲԵՐՈՒ յիշատակին
յատկացուած են շուրջ 130 օրեր, որոնց մէջ կը յիշատակուին 415
անուններ։ (Սակայն այստեղ նշենք ու ըսենք թէ, մեր ՍՈՒՐԲԵՐԸ լոկ
տօնացոյցին մէջ անցածները չեն. Եկեղեցին ալ ունի հազարաւոր -թերեւս
բիւրաւոր- ուրիշ սուրբեր, որոնց անունները Աստուած միայն գիտէ)
***
«ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆ, ՈՒՍՈՒՑԻՉ,
ՆԿԱՐԻՉ, ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԻՉ, ԴԱՍԱԽՕՍ ԵՒ
ԵՐԱԺԻՇՏ»
Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի, աւազանի անունով՝ Խութլուշահ, ծնած է
շուրջ 1344 թուականին։ Հօր անունն
է՝ Սարգիս, որ Արճէշէն գաղթած
է ու Փարպեցի աղջկան մը հետ
ամուսնանալով հաստատուած է
Վայոց Ձոր։
Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացին պատանեկան տարիքին մուտք գործած
է Որոտնեցիի դպրոցը եւ այդտեղ մնացած է 28 տարի։ 1371
թուականին Երուսաղէմի Սրբոց
Յակոբեանց տաճարին մէջ քահանայական օծում ստացած է իր ուսուցիչին
ձեռքով։
Սուրբը միայն երկու տարի մնացած է Ապրակունեաց վանքը, երբ արդէն
նիւթական միջոցներու նուազման պատճառաւ հետզհետէ նուազած է
աշակերտներուն թիւը. այնպէս որ, 1390-ին կը պատրաստուի փոխադրուիլ
Տաթեւ, ուր ձեռնտուութիւն պիտի գտնէ իր ուսուցչին եղբօրմէն՝ Սմբատ
Օրբելեան իշխանէն, եւ իր քեռորդի՝ Առաքել Արք.էն։ Ան նաեւ բազմաթիւ
աշակերտներ ժողոված է Տաթեւի մէջ ու նաեւ Դպրեվանքը հասցուցած է
բարձր դիրքի։
Ան հաւատարմութեամբ ու բծախնդրութեամբ հետեւած է իր մեծ ուսուցիչին ուղղութեան պայքարելով ունիթորական եւ աղթարմայական աւերիչ
հոսանքներու դէմ, եւ բուռն կերպով աշխատած է պահել ու պահպանել
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ ուղղափառ դաւանանքը։
Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացին Տաթեւի վանքին մէջ մնացած է 1390-էն մինչեւ 1409
թուական։ Այդ միջոցին է, որ կատարած է Պօղոսի տասնեւչորս թուղթերուն
մեկնութիւնը եւ Գրիգոր Աստուածաբանի՝ այսինքն Նազիանզացիի ճառերուն
հաւաքումը եւ անոնց ուսումնասիրութիւնը, սքանչացում պատճառած է
բոլոր աշակետներուն, որոնք օրէ օր կ’աւելնային։
1409 թուականին իր խումբով փոխադրուած է Արճէշի Մեծոփ վանքը, որուն
առաջնորդը Յովհաննէս Մեծոփեցի պատուով ընդունած է զինքը ու ամէն
տեսակ դիւրութիւն շնորհած է իրեն, որպէսզի հոն եւս արդիւնաւորէ իր
դպրոցական գործը։
Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացին մեկնիչ է, բեմբասաց է, փիլիսոփայ է, վերլուծող
է, բանասէր է։ Աւանդած նիւթերն են. Հին եւ Նոր Կտակարաններու
մեկնութիւնը, եկեղեցական Սուրբ Հայրերու գրութիւնները, յոյն մեծ
իմաստասէրներու գործերն ու անոնց բացատրութիւնը, քարոզախօսութիւն կամ բեմասացութիւն, երաժշտութիւն, գրչագրութիւն եւ այլն։ Իր միակ
նպատակը եղած է Սուրբ Հայրերուն գրութիւններուն միջոցաւ ուսուցանել
Քրիստոնէական ճշմարիտ հաւատքն ու ուղղափառ դաւանութիւնը։ Այդ
ժամանակաշրջանին ներքին հարցեր տեղի ունեցած են, որոնցմէ ամէնէն
կարեւորն է Աղթամարի աթոռի խնդիրը, այնպիսի շփոթ հանգամանքներու
յանգեցան, որ Տաթեւացին հազիւ տարի մը մնալէ ետք Մեծոփի մէջ,
վերադարձաւ Այրարատեան գաւառը, ժամանակ մը մնաց՝ Սաղմոսավանք,
ուր դարձեալ իր շուրջ հաւաքեց խումբ մը աշակերտներ։ Տեսնելով իր խոնջած
ու հիւանդագին վիճակը տարին զինք կրկին ի Տաթեւ, ուր իր յառաջացած
ու զարգացած աշակերտներուն ծայրագոյն վարդապետութեան գաւազանը
տալէ ութը օրեր ետք կնքեց իր մահկանացուն 1410-ին Դեկտեմբեր 25-ին։
Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացին Հայ Եկեղեցւոյ ամէնէն արժանաւոր վարդապետներէն է, եռամեծ մակդիրով արժանապէս տիտղոսուած։ Իբրեւ
եկեղեցական մատենագիր Տաթեւացին ամէնէն արդիւնաւորներէն հանդիսացաւ մեր մէջ, ձգելով հսկայ գրաւոր աշխատութիւններ, որոնք անսպառ
շտեմարան մըն են կրօնական գիտելիքներուն։ Ան ազգին համար եղաւ
երկրորդ Լուսաւորիչը, ան նաեւ եղաւ Աստուծոյ հաճոյացած մաքուր անձ

մը եւ Սուրբ մը։
Ինքն ալ իր ուսուցիչին նման, տքնեցաւ ու տառապեցաւ Հայ Առաքելական
Եկեղեցւոյ պայծառութեան համար եւ եկեղեցին պատուեց զինքը դասաւորելով զինք տօնելի սուրբերուն շարքին։ Իր նշանաւոր գիրքերն են.- Գիրք
Հարցմանցն ու Քարոզագիրքը, որ բաղկացած է երկու մեծ հատորներէ՝
Ձմրան եւ Ամրան անուններով։
Այստեղ յիշենք Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացիին մտածումներէն մի քանի հատը։
ԱՌԱՋԻՆ.- Աղօթքը քանի՞ տեսակ կամ ձեւ ունի։
Կ’ըսենք թէ վեց։
Նախ՝ միտքով աղօթել, ինչպէս՝ (միտքով սաղմոս պիտի ըսեմ), (Սղ 146.2)։
Երկրորդ՝ խօսքով, ինչպէս՝ (մտիկ ըրէ բերնիս խօսքերուն), (Սղ 86.5)։
Երրորդ՝ լեզուով, ինչպէս՝ (Իմ լեզուովս Աստուծոյ դիմեցի կամ խնդրեցի),
(Սղ 141.1)։
Չորորդ՝ երկրպագութեամբ, ինչպէս՝ (եկէք երկրպագենք Անոր), (Սղ 86.9)։
Հինգերորդ՝ արտասուքով, արցունքով, ինչպէս՝ (Աստուծոյ առջեւ իյնանք
ու լանք)։
Վեցերորդ՝ աղօթքը ապրում եւ ընծայ է, որ եկեղեցւոյ մէջ կ’ընծայուի, ինչպէս՝
(Երուսաղէմի մէջ Քեզի աղօթք ըրին) (Սղ 122.4)։
Եւ այս է պատճառը, որով Աստուած մեզի տուաւ միտք, խօսք, լեզու, մարմնի
անդամներ եւ զգայարանքներ։ Որովհետեւ ամէն ինչ Աստուծոյ է։ Իսկ
արտասուքը ամէն ինչի մէջ միշտ պէտք է ըլլայ, որովհետեւ միւս ամէնէն
աւելի արժէքաւոր է որպէս հաշտութեան ընծայ։
ԵՐԿՐՈՐԴ.- Ի՞նչ են սիրոյ աստիճանները։
Երեք են. Անկատար, կատարեալ եւ գերակատար։ Այսպէս՝
Նախ՝ մարմնի սէրը անկատար է։
Կատարեալ է հոգիին սէրը։
Իսկ Աստուծոյ սէրը՝ գերակատար։
Մենք մեր նկատմամբ անկատար սէր ունինք, ընկերոջ նկատմամբ՝ կատարեալ
եւ կատարելագոյն՝ Աստուծոյ նկատմամբ։
Դարձեալ պատիժի երկիւղի պատճառով ծառայական սէրը անկատար է։
Կատարեալ է վարձկանինը պատուի պատճառով։
Եւ գերակատարը՝ որդիական սէրը բնութեամբ բարի ըլլալու պատճառով։
Ուրիշներ կ’ըսեն թէ սիրոյ աստիճանները չորս են.Նախ՝ երբ ինքզինքս կը սիրեմ անձնապէս։ Այս բարի սէր չէ:
Երկրորդ՝ երբ զԱստուած կը սիրեմ անձիս համար։ Ասիկա վարձկանի սէր է։
Երրորդ՝ երբ զԱստուած կը սիրեմ իր բարի ըլլալուն համար եւ այս սէրը բարի է։
Չորրորդ՝ երբ կը սիրեմ ինքզինքս Աստուծոյ համար եւ ասիկա ալ լաւագոյն
է, որովհետեւ մարդ իր սիրոյն համար չէ որ կը խնդրէ սէրը, այլ` Աստուծոյ
սիրոյն միայն։
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Հայաստան Նախագահող Երկիր՝ ՄԱԿ-ի Կանանց
Կարգավիճակի Յանձնաժողովի
64-րդ Նստաշրջանին
ՄԱԿ-ի Նիւ Եորքի կեդրոնատեղիին
մէջ, Հայաստանի մնայուն ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարեանի
նախագահութեամբ՝ Մարտ
9-ին տեղի ունեցաւ ՄԱԿ-ի Կանանց
կարգավիճակի հարցերու յանձնաժողովին 64-րդ նստաշրջանի
բացման նիստը, որ նուիրուած էր
Կանանց հարցերու 4-րդ համաշխարհային համաժողովի՝ Պէյճինկի
հռչակագիրին եւ Գործողութիւններու հարթակի ընդունման 25-ամեայ
յոբելեանին։
Ժողովը որդեգրեց Քաղաքական հռչակագիր մը, որուն մէջ շեշտը կը
դրուի կանանց եւ աղջիկներու բոլոր իրաւունքներուն եւ հիմնարար
ազատութիւններուն ամբողջական եւ հաւասար յարգման, հասարակական
կեանքի զանազան ոլորտներու մէջ կանանց մասնակցութեան, անոնց
նկատմամբ բռնութեան բոլոր ձեւերուն դէմ պայքարի, արդարադատութեան
մատչելիութեան ապահովման կարեւորութեան եւ շարք մը այլ առանցքային
ոլորտներու մէջ արդիւնաւէտ գործողութիւններու անհրաժեշտութեան
վրայ։ Հռչակագիրին մէջ կը վերահաստատուի կանանց եւ աղջիկներու
յառաջխաղացման կարեւորութիւնը ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակներու իրականացման համար:
Իր ողջոյնի ուղերձին մէջ Մհեր Մարգարեան կարեւոր նկատեց անդամ
պետութիւններուն կողմէ սեռերու միջեւ հաւասարութեան հասնելու, բոլոր
կիներուն եւ աղջիկներուն յառաջխաղացքը ու անոնց իրաւունքներուն լիիրաւ
օգտագործման ընդհանուր նպատակին հասնելու իրենց քաղաքական կամքին
եւ յստակ յանձնառութեան հաստատումը։ Դեսպան Մարգարեան ընդգծեց
հանրային կեանքին մէջ կիներու առանցքային դերը։
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Մշակութային Արձագանգ

Ուաշինկթընի Մէջ Ցուցադրուած է
Տաթեւի Վանական Համալիրի Մանրակերտը
Մարտ 7-ին Ուաշինկթընի Սուրբ
Գիրքի թանգարանին մէջ առաջին
անգամ ըլլալով ցուցադրուած է
Տաթեւի վանական համալիրի
մանրակերտը եւ Տաթեւի թանգարանային հատուածին մէջ գտնուող
15-16-րդ դարերու հայկական խաչքարի կրկնօրինակը:
Ցուցանմուշները թանգարանին
նուիրած են «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնութիւններ»
(IDeA) հիմնադրամը եւ «Աւրորա»
մարդասիրական նախաձեռնութիւնը`
«Տաթեւեր» ճոպանողիի կառուցման
եւ «Տաթեւի վերածնունդ» ծրագրի
մեկնարկին 10-ամեակին ընդառաջ:
«Տաթեւի վերածնունդ» ծրագիրի
ծիրէն ներս կ՛իրականացուի
Հայաստանի 9-րդ դարու հոգեւոր,
մշակութային եւ լուսաւորչական
կեդրոններէն մէկը հանդիսացող
Տաթեւի վանական համալիրի

վերականգնումը: Մշակութային
ժառանգութեան պահպանումը
IDeA հիմնադրամի հիմնական
ուղղութիւններէն մէկն է, որուն
մասին կը վկայեն հիմնադրամի
150-է աւելի ծրագիրՆերը` միտուած
մշակութային ժառանգութեան
պահպանմանն ու վերականգման
Հայաստանի եւ հայկական աշխարհի մէջ:
Նուիրուած գործերը պիտի դառնան Ուաշինկթընի Սուրբ Գիրքի թանգարանին մէջ Տաթեւի
վանական համալիրը ներկայացնող մշտական ցուցանմուշներ:
Անոնք պիտի ցուցադրուին նաեւ
««Աստուածաշունչ». Հայաստանը
եւ Սուրբ Գիրքը» խորագիրով մեծ
ցուցահանդէսին` 2021-ի Սեպտեմբերէն մինչեւ 2022-ի Մարտ
ամիսը: Ցուցահանդէսը նուիրուած
պիտի ըլլայ Հայաստանին` քրիստոնէութիւնը որպէս պետական կրօն
առաջինն ընդունած երկիր:
«Տաթեւի վանական համալիրը
պիտի ունենայ առանձնայատուկ
դեր նշեալ ցուցահանդէսին: Յուսով
ենք` ցուցահանդէսի այցելուները
կ’ոգեշնչուին եւ ցանկութիւն կը
յայտնեն այցելելու տեսարժան
վայրերով հարուստ պատմական

Տաթեւ: Ասիկա պիտի ըլլայ առաջին
մեծածաւալ ցուցահանդէսը Հայաստանի եւ Աստուածաշունչի մասին,
որ առանձնայատուկ կերպով
պիտի շեշտէ ամերիկահայերու
եւ սփիւռքի կապը Սուրբ Գիրքի
հետ: Անիկա պիտի ըլլայ նաեւ առ
այսօր արհեստագիտականօրէն
ամենաառաջադէմ ցուցահանդէսը Հայաստանի մասին եւ պիտի
ներառէ բազմաթիւ արուեստի նորգործութիւններ, որոնք երբեք չեն
ցուցադրուած արտերկրի մէջ»,ըսած է Ուաշինկթընի Սուրբ Գիրքի
թանգարանի ցուցահանդէսներու

գլխաւոր համադրող Ջեֆրի Քլոհան:
Այցելուները պիտի ծանօթանան
հայերէն
Աստուածաշունչին,
հայ եկեղեցւոյ պատմութեան,
ծիսակատարութիւններուն
եւ
պատարագին, հայոց լեզուին եւ
այբուբենին, հայ եկեղեցական
արուեստին եւ մշակութային
ժառանգութեան, Հայոց ցեղասպանութեան, հայերու ազգային
ինքնութեան
վերականգնման
եւ վերածնունդի պատմութեան`
անբաժանելիօրէն
կապուած
Աստուածաշունչի հետ:

Նորարար Մշակոյթի Ծրագիր Սատարելու Արեւմտահայերէնով
Ստեղծագործական Եւ Մշակութային Նախաձեռնութիւններու

Նորարար Մշակոյթի Ծրագիր – Լիբանան
Սատարելու Արեւմտահայերէնով Ստեղծագործական Եւ
Մշակութային Նախաձեռնութիւններու
1. Ներածական
Այս փաստաթուղթին սահմանած
ցուցմունքները կը բխին Գալուստ
Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքի (այսուհետ՝
ԳԿՀ) առաջնահերթութիւններէն, ուր
յատուկ ուշադրութիւն կը դարձուի
երիտասարդներուն, ինչպէս նաեւ
արեւմտահայ ժամանակակից մշակոյթի մը ստեղծումի նախադրեալներուն եւ զարգացումին։
ԳԿՀ Նորարար Մշակոյթի Ծրագիր-ը
կը հանդիսանայ ԳԿՀ-ի Լիբանանին
վերաբերող ռազմավարութեան

հինգ հիմնասիւներէն մէկը։ Հիմնարկութեան որդեգրած ռազմավարութիւնը, որ յատկապէս կը
վերաբերի արեւմտահայերէնին,
կը կեդրոնանայ նաեւ երիտասարդներուն վրայ եւ կը միտի
քաջալերելու արեւմտահայերէնով
ստեղծագործողները. ԳԿՀ Նորարար
Մշակոյթի Ծրագիր-ը ուրեմն այն
գործիքն է որ պիտի ձգտի ստեղծել
պայմանները՝ արեւմտահայերէնով
ստեղծագործելու եւ մշակութային
նորարար փորձառութիւն մը ապրելու։

Այս նպաստին հիմնական նպատակն
է խթանել ստեղծագործ մտքերը՝
մշակելու արեւմտահայերէնով յղացուած եւ կիրարկուած նորաշունչ
նախաձեռնութիւններ։ Ուրեմն,
այս ծրագիրը կը միտի առաջին
հերթին երիտասարդներուն մէջ
արեւմտահայերէնով ստեղծագործելու փափաք մը յառաջացնելու եւ
սովորութիւն մը հիմնելու, ինչպէս
նաեւ որոշ չափով մշակութային
արդիականութիւն մը գոյացնելու,
միեւնոյն ժամանակ ապահովելով
անոր շարունակականութիւնը։
1. Նպատակներ. նիւթեր եւ առաջնահերթութիւններ
Արեւմտահայերէնով նորարար
աշխատանքներու զարկ տալուն
զուգահեռ, ԳԿՀ Նորարար Մշակոյթի Ծրագիր-ին նպատակն է նաեւ
պայմաններ եւ առիթներ ստեղծել
այս աշխատանքները մշակելու,
արտադրելու եւ ցրուելու։
Այս պարունակին մէջ, մշակոյթ
ընդհանուր եզրով կը հասկնանք
արուեստի բոլոր բնագաւառները
եւ մտքի նուաճումներու այլ դրսեւորումները (աւելի մանրամասն տե՛ս
ներքոնշեալ Դիմումի չափանիշեր
բաժինը)։ Հիմնարկութեան մօտեցումը այստեղ կը կեդրոնանայ յատկապէս ստեղծագործական գոր-

ծօնին վրայ, որ կ՚ենթադրէ փորձառութիւն մը՝ նորարար եւ նորաշունչ միջոցներով։
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
Նպատակ ունենալով արեւմտահայերէնի
վերահաստատումը
որպէս ստեղծագործութեան եւ
նորարարութեան լեզու, ԳԿՀ
Նորարար Մշակոյթի Ծրագիր-ին
առաջնահերթութիւններն են՝
– Քաջալերել երիտասարդները
հայերէնով ստեղծագործելու՝ յայտնաբերելու համար իրենց մշակութային կարողականութիւնն ու
կարելիութիւնները։
– Ապահովել երիտասարդներուն
մասնակցութիւնը ներկայ մշակութային կեանքին։
– Առիթը ընծայել նորարարական
մօտեցումներ ունեցողներուն՝ մշակելու միջկրթանք եւ բազմակրթանք
աշխատանքներ, որոնք միտին
արեւմտահայերէնը նոր ձեւերով
գործածելու եւ մշակութային եւ
ստեղծագործ արտադրութեան
կարողականութիւնը բարձրացնելու։
– Գտնել երիտասարդ ուժեր եւ
տաղանդներ, որոնք աշխատին
արեւմտահայերէնը կապել մեր
այժմու իրականութեան, լեզուն
դարձնելով ժամանակակից։
Շար. Էջ 05
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Մշակութային Արձագանգ

Նորարար Մշակոյթի Ծրագիր Սատարելու Արեւմտահայերէնով
Ստեղծագործական Եւ Մշակութային Նախաձեռնութիւններու
Սկիզբը Էջ 04
– Ստեղծել պայմաններ, որպէսզի
արեւմտահայերէնով նախաձեռնըւած մշակութային այս ծրագրերը
զարգանան եւ ծաղկին։
– Մղել ստեղծագործ մտքերը
լեզուն գործածելու որպէս ստեղծագործական միջարկ՝ ընդունուած
յղացքներ աստիճանաբար ընդլայնելու եւ այլ յղացքներու բացուելու։
Վերոնշեալ նպատակները իրագործելի են հետեւեալ հիմնարար
մօտեցումներուն պարունակին մէջ՝
– Վերահաստատել լեզուին եւ անոր
զարգացումին կարեւորութիւնը։
– Վերագնահատել նոր լեզուական
ստեղծագործական նախաձեռնութիւններու որոշիչ դերը՝ մեր
ինքնութեան կերտումին մէջ։
– Վերահաստատել իսկապէս
նորարար ըլլալու եւ դէպի նոր յղացքներ բացուելու անհրաժեշտութիւնը,
կապեր հաստատելով հայկական
մշակոյթին եւ միջազգային արդի
հոսանքներուն միջեւ։
1. Գնահատումի չափանիշեր
ԳԿՀ Նորարար Մշակոյթի Ծրագիր նպաստի դիմումները պիտի
գնահատուին հետեւեալ չափանիշերով՝
– Ստեղծագործ եւ նորարար տարրերու եւ մտքերու առկայութիւն։
– Ժամանակակից արտայայտչամիջոցներու գործածութիւն։
– Նիւթերու առընչելիութիւն (relevance)։
– Մշակութային բազմազանութիւն,
ժամանակակից եւ աշխարհին
բացուած նիւթերու անդրադարձ։
– Նորարարութիւն արեւմտահայերէնի գործածութեան մէջ։
– Աշխատանքի եւ պարունակութեան
որակ։
– Յառաջադէմ մօտեցումներու
որդեգրում։
Յատուկ ուշադրութիւն պիտի
դարձուի ծրագրերու որոնք՝
– Մշակոյթի եւ արուեստի բնագա-

ւառներուն մէջ դիմագրաւեն մարտահրաւէրներ։
– Դիմեն աւելի լայն շրջանակներու,
կամ յատուկ լսարան մը ունենան
որպէս թիրախ։
– Ներգրաւեն կիները եւ երիտասարդները։
– Շարունակեն ունենալ իրենց
դրական ազդեցութիւնը ծրագիրի
աւարտէն ետք։
1. Դիմելու չափանիշեր
Այս նպաստի դիմումնագիրը բաց
է 18-էն 35 տարեկան ստեղծագործ
երիտասարդներու՝ որոնք Լիբանան կը բնակին եւ որոնք փափաքին արեւմտահայերէնով մշակութային նորարար նիւթեր արտադրել։
Դիմումները կրնան ըլլալ անհատական կամ խմբային։
Ծրագրերը կրնան ըլլալ միջկրթանք
կամ բազմակրթանք, ներգրաւելով
հետեւեալները որպէս օրինակ՝
– Արուեստի տարբեր բնագաւառներ,
ժառանգութիւն (որպէս ներշնչումի
աղբիւր), եւ «մարդաբանական»
գիտութիւններ։
– Գաղափարներ, փորձառութիւններ,
եւ տարբեր զգացումներ արտայայտելու ստեղծագործական դրսեւորումներ, որոնք կը ներառեն հետեւեալ ձեւաչափերը, բայց չեն սահմանափակուիր անոնցմով՝
– Երգ, երաժշտութիւն։
– Գրականութիւն, (գիրքեր, լսողական գիրքեր, թերթեր, ամսագրեր,
կայքէջեր, առցանց ներկայութիւն)։
– Թատրոն, կատարողական
արուեստներ։
– Տեսողական արուեստներ։
– Միջկրթանք բնագաւառներ,
որոնք գոյացած են արդի հաղորդակցութեան ձեւերու շնորհիւ։
– Տեսերիզներ, եւ այլ արտայայտչամիջոցներ՝ installations, animations,
blogs, YouTube channels, podcasts,
applications եւ այլն։
– Ձայնասփիւռի յայտագիրներ եւ
այլ հեռարձակումներ (առցանց
ծրագրեր ինչպէս օրինակ՝ Mixcloud,

SoundCloud, iTunes…)։
– Նորարարական եւ ստեղծագործական աշխատանոցներու
ծրագրեր։
1. Ժամանակացոյց
– Այս նպաստի ծրագիրը պիտի
յայտարարուի Փետրուար 2020-ին։
– Առցանց դիմումնագրերը հասանելի
պիտի ըլլան Փետրուար 2020-էն։
– Դիմումներու վերջնաժամկէտն է
Յունիս 2020։
– Նպաստառուները պիտի յայտարարուին Յուլիս 2020-ին։
1. Նպաստներու նախահաշիւ
ԳԿՀ Նորարար Մշակոյթի Ծրագիր-ը
նպատակադրած է տարեկան մինչեւ հինգ ծրագիր հովանաւորել.
ընդունուած ծրագրերու քանակը
կախեալ է նաեւ դիմումներու թիւէն
ու որակէն։ Իւրաքանչիւր ընդունուած
ծրագիրի պիտի յատկացուի տարեկան առաւելագոյնը 5.000 տոլար։
Ի հարկին կարելի է այս նպաստը
մէկ տարիով երկարաձգել. այսուհանդերձ, իւրաքանչիւր դիմող միայն
երկու յաջորդական դիմում կրնայ
ներկայացնել նոյն նպաստին (ըլլայ
ընթացիկ ծրագիրը իր աւարտին
հասցնելու նպատակով կամ նոր
ծրագիրի մը համար)։
Կարեւոր ցուցմունքներ եւ յիշեցումներ.
– Կը քաջալերենք որ բոլոր
հետաքրքրուած երիտասարդները
դիմեն, նոյնիսկ եթէ կը խորհին
որ իրենց հայերէնի մակարդակը
«կատարեալ» չէ։
– Պարտադիր չէ որ դիմողները ըլլան
փորձառու արուեստագէտներ. այս
նպաստին հիմնական նպատակն
է քաջալերել արեւմտահայերէնով
ստեղծագործելը, ուրեմն դիմումը
բաց է բոլոր ստեղծագործ եւ նորարար անձերուն։
– Կը քաջալերենք որ դիմողները
օգտուին առկայ միջազգային յաջող
մշակութային գործունէութիւններէ եւ
փորձեն այդ օրինակները համարկել
մեր սփիւռքեան իրականութեան մէջ,

մասնաւորապէս արեւմտահայերէնը
բերելով առաջնահերթ կարգի։
1. Դիմումի ընթացակարգ
Բոլոր դիմումները պիտի ըլլան
առցանց, Հայկական Բաժանմունքի
առցանց դիմումնագիրի համակարգի
միջոցով, որ բաղկացած է երկու
մասերէ։
Դիմողներէն կը խնդրուի գրանցուիլ
եւ իրենց անունով հաշիւ մը ստեղծել, որմէ ետք կարելի պիտի ըլլայ
առաջին դիմումը ներկայացնել.
հոն կը խնդրուի ծրագիրի հակիրճ
բացատրական մը տալ։ Յաւելեալ
տեղեկութիւններու պարագային,
դիմողներէն պիտի խնդրուի երկրորդ՝ աւելի մանրամասն առցանց
դիմումնագիր մը ներկայացնել։
Այլ մանրամասնութիւններ կարելի
պիտի ըլլայ գտնել այստեղ՝ https://
gulbenkian.pt/armenian-communities/
Յաւելեալ տեղեկութիւններ
– Ծրագրերու որակը ապահովելու
համար, ԳԿՀ-ն ի հարկին պատրաստ
է նպաստառուներուն ուղղորդել։
– Նպաստառու ծրագրերը պիտի
ներկայացուին ԳԿՀ-ի տարբեր ցանցերուն վրայ, որպէսզի ապահովուի
անոնց տեսանելիու-թիւնը։
– Ծրագրերու գնահատումը պիտի
կատարուի ԳԿՀ-ի կողմէ, Լիզպոնի
մէջ, մասնագէտներու խորհրդակցութեամբ։
– Յաւելեալ տեղեկութիւններու եւ
յստակացումներու համար դիմել
Գայիանէ Մածունեանին՝ carmenias@gulbenkian.pt իմակին իբր
վերնագիր նշելով՝ «Creative Culture
Program – Lebanon»։
• – Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Համայնքներու
Բաժանմունքին ներկայ ինչպէս նաեւ
այլ ծրագրերու մասին կարդալու եւ
տեղեկանալու համար այցելել՝ https://
gulbenkian.pt/armenian-communities/
կայքէջը։
ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ
ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Գիւմրին` 17 Ամենագեղեցիկ Վայրերու Ցանկին Վրայ. Forbes
Զբօսաշրջութեան ոլորտի փորձագէտներու կարծիքներու հիման
վրայ Forbes կազմած է ամենագեղեցիկ 17 քաղաքներու ցանկը,
ուր կարելի է այցելել գարնան:
Ի թիւս այլ քաղաքներու, ցանկին
մէջ ընդգրկուած է նաեւ Գիւմրին`
Հայաստանի երկրորդ ամենամեծ
քաղաքը:
«Գերմանիայէն եւ Յունաստանէն
դէպի Գիւմրի խնոյողական օդանաւային ընկերթւթիւններու (budget
airline) նոր չուերթերու մեկնարկով
Հայաստանի երկրորդ քաղաքը,

վերջապէս, ուշադրութեան կեդրոնին կը յայտնուի եւ այլեւս չի
զուգորդուիր միայն 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժին հետ», — կ՛ըսուի
յօդուածին մէջ:
Գիւմրին յայտնի է իր գոյներով ու
մշակութային հաստատութիւններով,
համեղ ուտեստներով, նաեւ ամէնէն
զուաթամիտ գիւմրեցիներով:
Forbes-ի ցանկին մէջ ընդգրկուած
են այնպիսի վայրեր, ինչպիսիք են
Լոնտոնը, Վանգուվըրը, Թիֆլիսը,
Մարոքը եւ Իսլանտիան:
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Հայերէն Հնագոյն Թղթեայ Ձեռագիրը
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Երեւանի մէջ, Մատենադարանի երդիքին տակ այս օրերուն
տեղի կ՚ունենայ յատկանշական
ցուցահանդէս մը։ Այսպէս, կը
ներկայացուի հայերէն հնագոյն
թղթեայ ձեռագիրը, ինչ որ մեծ
հետաքրքրութեան առարկայ կը
դառնայ։ ԺԱՄԱՆԱԿ-ի Երեւանի
աշխատակից Անուշ Թրուանցի
թղթակցութիւնը՝ այս կարեւոր
ցուցահանդէսին վերաբերեալ։
***
Երեւանի Մաշտոցեան մատենադարանին մէջ, մարտ 6-ին, հանդիսաւորութեամբ բացուեցաւ հայերէն հնագոյն թղթեայ ձեռագրին եւ անոր
վերականգնումին նուիրուած ցուցահանդէսը: Մատենադարանի պատմութեան մէջ առաջին անգամ բացումը կատարուեցաւ ցուցահանդէսի
մը, ուր ընդամէնը մէկ ձեռագիր ներկայացուեցաւ: Այդ մէկը բացառիկ
ձեռագիր մըն է, որ իր ուրոյն տեղը ունի հայ ժողովուրդի ձեռագրական
մշակոյթին բազմահազար արժէքաւոր յուշարձաններուն մէջ եւ իր բացառիկ
կարեւորութեամբ եւ նշանակութեամբ կը վկայէ հայ ձեռագրական արուեստին
կարեւոր մէկ դրուագին մասին:
981-ին ստեղծուած եւ Մաշտոցի անուան մատենադարանէն ներս պահուող
այս ձեռագիրը նաեւ աշխարհի հնագոյններէն մէկն է:
Ձեռագրին գրանիւթը թուղթն է, որ այն ժամանակ կոչուած է «աղքատ
քարտէս», նկատի ունենալով, որ աւելի պակաս արժէք ունի, քան մագաղաթը՝
կաշիով պատրաստուած գրանիւթը: Մինչեւ 8-9-րդ դարերը հայերը, իբրեւ
գրանիւթ, գործածած են մագաղաթը, այնուհետեւ՝ թուղթի գիւտէն ետք,
թուղթը աստիճանաբար տիրապետող դարձած է:
Հին Հայաստանի մէջ, անշուշտ, ուրիշ գրանիւթեր ալ կային. ինչպէս՝
վիմագրերուն համար քարը կամ պապիրուսն ու կաւը, բայց անոնք նոյն
տարածումը չունէին, ինչ որ ունեցած է մագաղաթը եւ յետագային՝ թուղթը:
Ինչպէս մագաղաթին վրայ գրուած բազմաթիւ ձեռագիր մատեաններ իրենց
փառաւոր տեղը ունին հայ մշակոյթի գանձարանին մէջ, այնպէս ալ թուղթին
վրայ ստեղծուած արժէքները փայփայելի ու մնայուն են: Աշխարհի մէջ
թուղթի գիւտը ի յայտ գալէն ետք շուտով տարածուած է նաեւ Հայաստանի
մէջ, նախ՝ ձեռագիրի, ապա, տպագրական գիւտէն ետք, թուղթը ծառայած
է տպագրութեան համար: Իբրեւ գրանիւթ թուղթը դուրսէն ներմուծուած է,
ըստ պատմական աղբիւրներու, հիմնականօրէն Թաւրիզէն եւ Դամասկոսէն,
ապա նաեւ եւրոպական երկիրներէն:
Թուղթին վրայ գրուած ամենահին հայկական ձեռագիրը, որ առաջին անգամ
հանրութեան ներկայացուեցաւ, վերականգնումի երկար ճանապարհ մը
անցած է եւ ինչպէս նշեցին զայն վերականգնողները, իրաւամբ երկրորդ
կեանք ստացած է:
Անոր գիրը հայկական գրատեսակներէն բոլորգիրն է: Հետաքրքրական
է, որ այդ ժամանակ, երբ սկսած է բոլորգիրը գործածուիլ, զայն կոչած են
«անհեթեթ գիր», այսինքն Սուրբ Գիրքերու գրատեսակին՝ երկաթագիրին
համեմատ աւելի առօրէական գրատեսակ էր, սակայն յետոյ բոլորգիրը
լայն տարածում գտած եւ մտած է տպագրական արուեստ եւ 16-րդ դարէն
եղած է հայ տպագրութեան հիմնական գրատեսակը: Բոլորգիրը ունի երկու
հիմնական տառատեսակ՝ կիլիկեան եւ արեւելեան, անոնց երկուքին մէջ ալ
առկայ է մեծատառի ու փոքրատառի զանազանութիւնը:
Անդրադառնալով բոլորգիրով գրուած հնագոյն հայկական ձեռագրին,
մասնագէտները ցուցահանդէսի բացումին նշեցին, որ թղթեայ ձեռագիր
այս մատեանը նաեւ մեզի հասած աշխարհիկ բովանդակութեամբ առաջին
ձեռագիր ժողովածոն է, որ իր մէջ հսկայական քանակութեամբ գիտական
նիւթ կ՚ամփոփէ եւ այդ նիւթերուն մեծ մասին կը հանդիպինք միայն այս
մատեանին մէջ, ուր նաեւ կը հանդիպինք հեղինակներու, որոնց անունները
ուրիշ տեղ չկան:
Մէկ կողքի մէջ առնուած այս ձեռագրին միացած են երկու ինքնուրոյն
ժողովածոներ կամ մատենագրական երկեր, որոնց կազմողը Դաւիթ
Քահանան է, իսկ գրիչը՝ անոր որդին՝ Ղուկասը: Հին ժամանակ գրիչները
անպայման յատուկ պատրաստութիւն կ՚անցընէին, անոնք պէտք է լաւ
տիրապետէին գրատեսակներուն եւ մատիտի տեսակներուն, անոնց գրչածայրերուն, մելանին եւ այլ գաղտնիքներու:
Մատենադարանին մէջ ցուցադրուած ձեռագիրը ունի 19.5x28.5 սմ. մեծութիւն, 361 թերթ, որ նորոգուած, լրացուած եւ կազմուած է քանի մը անգամ.
այժմեան կազմը 1585 թուականին նորոգուած եւ կազմուածն է:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ
Անդրադառնալով մատեանի բովանդակութեան, Մատենադարանի աշխատակիցները նշեցին անոր հարուստ բովանդակութիւնը: Առաջին մասին
մէջ առաւելապէս կան գիտական ու պատմական նիւթեր, երկրորդին
մէջ՝ պատմական եւ դաւանաբանական: Ի սկզբանէ մօտաւորապէս 450,
ներկայիս 360 թերթերէ կազմուած այս ձեռագիրը կը ներկայացնէ անթիք
շրջանէն եկող հեղինակներու ստեղծագործութիւններէն դաւանաբանական, աստուածաբանական, տոմարագիտական, տիեզերաբանական,
աշխարհագրական, փիլիսոփայական, նոյնիսկ գեղարուեստական կարեւորագոյն հատուածներ, անջատ երկեր եւ հանելուկներ: Ուշագրաւ է, որ
ձեռագրին մէջ տեղ գտած են հինէն մինչեւ միջնադարեան հեղինակներու
գործեր. ինչպէս՝ Արիստոտել, Փիլոն Ալեքսանդրացի, Կիւրեղ Ալեքսանդրացի,
Աթենաս Ալեքսանդրացի, Եւսեբիոս Կեսարացի, Գրիգոր Նազիանզացի,
Ապողինար Լաոդիկեցի, Գրիգոր Նիւսացի, Եպիփան Կիպրացի, Յովհան
Ոսկեբերան, Գրիգոր Լուսաւորիչ, Մովսէս Խորենացի, Եղիշէ, Յովհաննէս Ա. Մանդակունի, Աթանաս Տարօնացի, Դաւիթ Հարքացի, Պետրոս
Սիւնեցի, Վրթանէս Քերթող, Անանիա Շիրակացի, Յովհաննէս Գ. Օձնեցի,
Ստեփանոս Սիւնեցի եւ ուրիշ հեղինակներու երկերէն հատուածներ: Իր
հնութեամբ ձեռագիրը կը նկատուի աշխարհի չորրորդ թուղթէ մատեանը, իսկ
բովանդակութեան կարեւորութեամբ, իբրեւ գիտական նիւթերու ժողովածոյ,
առաջիններէն նկատուած է:
Մասնագէտները նշեցին, որ անոր մէջ կան հատուածներ Անանիա Շիրակացիի աշխատութիւններէն, որոնք ուրիշ ոչ մէկ տեղ կան. կան հատուածներ
Մովսէս Խորենացիի «Հայոց պատմութիւն»ի չորրորդ գիրքէն, որոնք
նոյնպէս ուրիշ տեղ չկան: Առհասարակ, այս շրջանին նման զանազան
նիւթեր պարունակող ժողովածոյ չէր ստեղծուած, այդ դարաշրջանի ժողովածոները հիմնականը այլ բնոյթ ունէին, բայց ահաւասիկ, Դաւիթ Քահանայ
մատենագիրը, կազմած է այս ինքնատիպ գիրքը եւ իր ու որդիին անունը
պատմութեան մէջ յաւերժացուցած:
Ձեռագրին գրանիւթին եւ իր պարունակած նիւթերուն բացառիկ արժէքը
նկատի ունենալով, Մատենադարանի տնօրէնութիւնը մատեանին հազարամեակին առթիւ՝ 1981 թուականին, որոշած էր հրատարակել ամբողջական նմանահանութեամբ, վերծանութեամբ եւ ուսումնասիրութեամբ: Այդ
աշխատատար գործը յանձնարարուած է հայագէտ եւ ձեռագրագէտ Արտաշէս
Մատթէոսեանին (1922-2004) եւ այդ գործը գիտնականէն տարիներու
աշխատանք պահանջած է:
Ուսումնասիրութեան ընթացքին պարզ դարձած է, թէ Հայաստանի
մէջ պատրաստուած է 1000-ամեայ թուղթը, որ սակայն բաւական
վատ պահպանուած էր, եւ ձեռագրի կարգ մը էջերուն մէջ թուղթը քայքայուած է մելանին ազդեցութենէն: Մատեանը նմանահանութեամբ
հրատարակելու պատճառներէն մէկն ալ այդ հանգամանքն էր: Որոշ
դժուարութիւններու պատճառով կարելի չէ եղած հրատարակութիւնը
կատարել ձեռագրին հազարամեակին տարին եւ անիկա իրագործուած է
Հայաստանի անկախութենէն ետք՝ 1995 եւ 1997 թուականներուն: Մատեանը
հրատարակուած է երկու մեծադիր հատորով՝
«Մատեան գիտութեան եւ հաւատոյ Դաւթի Քահանայի» (նմանահանութիւն՝
ամէն մէկ էջը լուսանկարուած), (յառաջաբանը Արտաշէս Մատթէոսեանի),
հատոր 1, Երեւան 1995, 772 էջ:
«Մատեան գիտութեան եւ հաւատոյ Դաւթի Քահանայի» (ուսումնասիրութիւն,
վերծանութիւն, ծանօթագրութիւնները՝ Արտաշէս Մատթէոսեանի), հատոր
2, Երեւան, 1997, 570 էջ:
Ցուցահանդէսին ելոյթ ունեցողները նշեցին, որ Արտաշէս Մատթէոսեանի
այս ուսումնասիրութիւնը հայագիտութեան մէջ բազմաթիւ յայտնութիւններու
դուռ բացած է, իսկ այսօր Արտաշէս Մատթէոսեանի որդին՝ Մատենադարանի
փոխ-տնօրէն Կարէն Մատթէոսեանը կը շարունակէ իր հօր արժանաւոր
գործը:
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
Հայերէն առաջին թղթեայ ձեռագիրը վերջին երկու տարիներուն գտնուած է
Մատենադարանի վերականգնման բաժնին մէջ, ուր հիմնական առաջնային
աշխատանքներէն զատ (ախտահանում եւ փոշեհանում) կատարուած է
թանաքակերութեան հետեւանքով գիրի հատուածներուն մէջ յառաջացած
անցքերու ամրակայում՝ նախապէս մշակուած միջոցով: Այս ձեռագրին
հիմնական խնդիրը եղած է թանաքակերութիւնը. մասնագէտները այսպէս
կը կոչեն ձեռագրերուն թանաքի ազդեցութեամբ քայքայուած հատուածները:
Մատենադարանի վերականգնման բաժինը շատ կարեւոր եւ միեւնոյն ատեն
հետաքրքրական աշխատանք կը կատարէ՝ թուղթ առ թուղթ կ՚ամրացուին
վնասուած ձեռագիրները, կը վերականգնուին մելանը, թուղթն ու մագաղաթը
կը բուժուին սնկային հիւանդութիւններէն, կ՚ախտահանուին, կը փոշեզրկուին,
կ՚ապահովուին այլ անհրաժեշտ պայմաններ՝ մատեանները առողջ պահելու համար:
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Մագաղաթները, որ այդպէս փայլուն կերպով
ցուցադրուած են, միջատներու, կրծողներու եւ
խոնաւութեան ենթարկուելու վտանգին տակ
են միշտ եւ վերականգնումի բաժինն է, որ սրտի
դողով կը հսկէ ամէն մէկ էջ, կը մշակէ անհրաժեշտ
նիւթերով եւ հանրութեան կը ցուցադրուին կարելի
եղածին չափ լաւ վիճակով:
Հայերէն առաջին թղթեայ ձեռագիր մատեանը
նոյնպէս այդ քայքայիչ ազդեցութիւնները կրած է իր
աւելի քան հազար տարուան կեանքին ընթացքին:
Երբ մատեանին հազարամեակը լրացած էր, այն
ատեն վերականգնումի նոյն հնարաւորութիւնները չկային: Այսօր Մատենադարանը կը գործածէ մատեաններու վերականգնումի ամենաժամանակակից միջոցներն ու նիւթերը: Այս կեդրոնը կը նկատուի տարածքաշրջանի հնագոյն
ձեռագրերու վերականգնման լաւագոյն եւ ամենաարդիական կեդրոնը:
Աւագ վերականգնող, նկարիչ Արթուր Պետրոսեան
երկու տարի էջ առ էջ վերականգնած է այս բացառիկ
արժէքը, նախապէս ուսումնասիրելով զանազան
դարերու ընթացքին մատեանին վրայ աւելցուած
գիրին, մելանին, ներկին բաղադրութիւնները:
Միաժամանակ, հայերէն ուրիշ ձեռագիրներու
մէջ պահպանուած են բազմաթիւ դեղագիրներ,
որոնք ցուցմունքներ կը պարունակեն ներկերու
ու մելաններու պատրաստման եղանակներուն
մասին: Վերականգնող Արթուր Պետրոսեան
մնայուն աշխատանք կատարած է ամէն մէկ
թուղթի եւ տառի վրայ, որպէսզի յետագային ոչ

մէկ տառ կամ մասնիկ կորսուի: Երկու տարուան
քրտնաջան աշխատանքը տուած է իր արդիւնքը.
ուսումնասիրողները կրնան պատշաճ վիճակի մէջ
ուսումնասիրել մատեանը:
Այժմ մատեանը ցուցադրուած է թուղթ առ թուղթ,
բայց ցուցադրութենէն ետք կրկին կ՚ամփոփուի
իր կողքին մէջ, կը կարուի եւ կը ստանայ իր
նախնական տեսքը:
Ձեռագիրը բացառիկ է նաեւ անով, որ թուղթը
պատրաստուած է Հայաստանի մէջ, այս մէկը
փաստ մըն է, որ հայերը թուղթ ունեցած հնագոյն ժողովուրդներէն են՝ չինացիներէն, յոյներէն,
արաբներէն ետք: Վարկածներ կան, թէ մատեանին
թուղթը պատրաստուած է Անի մայրաքաղաքին
մէջ եւ հայկական առաջին թուղթն է: Մատեանը, մասնագէտներու ենթադրութեամբ, գրուած
է Արգինա պատմական աւանին մէջ, ուր այդ
ժամանակ գործած է բարձր հոգեւոր դպրոցվարդապետարան:
19-րդ դարու սկիզբին այս ձեռագիր թուղթէ
մատեանը Բաղէշի վանքերէն մէկէն տարուած է
Կարին, ապա՝ Ախալցխա, իսկ 1869 թուականին
հանգրուանած է Էջմիածնի մէջ. հազարաւոր այլ
ձեռագիր գանձերու հետ Մատենադարան բերուած
է Էջմիածինէն:
Այս ձեռագրէն զատ, կան մինչեւ 10-րդ դարավերջ
թուագրուող հայերէն թղթեայ երկու ձեռագրեր
եւս, որոնք կը պահուին Վենետիկի մէջ: Իսկ
Մատենադարանի ցուցադրութիւնը կը տեւէ մինչեւ ապրիլի 4-ը:

Աշխարհի Մէջ Քորոնա ժահրով Վարակուածներուն
Թիւը Անցած է 120 Հազարը, Մահացած է Աւելի Քան
4500 Մարդ, Բուժուած են 67 Հազարը
Աշխարհի մէջ նոր տեսակի Քորոնա ժահրով
վարակուածներուն թիւը անցած է 120 հազարը, մահացածներունը` 4 հազար հինգ հարիւրը,
ապաքինուած է 67 հազար մարդ:
Եւրոմիութիւնը համաճարակի պատճառած տնտեսական վնասներուն դէմ պայքարի համար 25
միլիառ եուրոյի ներդրումային հիմնադրամ կը
ստեղծէ:
Ամենածանր իրավիճակը ներկայիս Իտալիոյ մէջ է:
Այստեղ վերջին մէկ օրուան ընթացքին 168 մարդ
մահացած է, վարակի զոհերու ընդհանուր թիւը
հասած է 631-ի: Իտալիոյ մէջ աւելի քան 10 հազար
մարդ հիւանդ է, 877-ի վիճակը ծանր է:
Վարակակիրներու թիւի աճ կը նկատուի նաեւ
Սպանիոյ մէջ, ուր անոնց թիւը հասած է 1695-ի,
36 մարդ մահացած է:
Ֆրանսայի մէջ 1784 մարդ վարակուած է, մահացած է 33-ը: Նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն
քաղաքացիներուն յորդորած է իրատես ըլլալ եւ
նախազգուշացուցած է, որ համաճարակը նոր
կը սկսի:

Մեծ Բրիտանիոյ մէջ վարակուած է առողջապահութեան նախարարը: Ընդհանուր առմամբ
երկրին մէջ արձանագրուած է հիւանդութեան 382
դէպք, մահացած է 6 մարդ:
Միացեալ Նահանգներու մէջ վարակի հետ
կապուած` դեմոկրատները չեղարկած են իրենց
հանդիպումները ընտրողներու հետ:
Հայաստանի մէջ, յիշեցնենք, Քորոնա ժահրով
վարակուած նոր երէկ պարագաներ արձանագրուած են ընդհանուր թիւը բարձրացնելով 4-ի։
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Երեւան 2019

Մահերգ Նահատակաց
Անոնց համար որ ինկան
Ըզմեզ ազատ ուզելով՝
Սրտերը մեր քովէ քով
Կ’ըլլան այսօր մէկ խորան։
Անոնց հոգւոյն պաշտամունք
Մեր մեն մի խոհն է հիմա,
Դէպի անոնց կ’ամբառնայ
Մեր յոյսն ու սերն իբրեւ խունկ
Եւ մեր ցաւի սըկիհէն
Անոնց մարմինն ու արիւնն
Իբր անսահման սրբութիւն
Մենք կ’ընդունինք սրբօրէն։
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

«Ժամանակ»/Պոլիս
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Շնորհակալութեամբ ստացանք՝
Զարեհ Արք. Ազնաւուրեանի
ՀՆԳԱՄԱՏԵԱՆԻ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ
գիրքը

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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ՄԱՐՏ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ

Ս. Յարութեան Տօնին
Առիթով

Ընկերային
Երեկոյ
Շաբաթ, 11 Ապրիլ 2020

ԳՐԻԳՈՐ ՇԼԴԵԱՆ
(1900 – 1985)
«Ինքնադիմանկար»
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ԿՈՉ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Լիբանանի կառավարութեան թելադրութեան, ինչպէս նաեւ Քորոնա ժահրին տարածումէն նախազգուշանալուվ, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ «Արին» պարախումբին
վարչութիւնը որոշեց ցնոր տնօրինութիւն առկախել
պարախումբին տարեկան ելոյթը:
ՀԵԸ կը մնայ յանձնառու լիբանանի կառավարութեան
ցուցմունքներուն, առաջնայնութիւն նկատելով քաղաքացիին
առողջապահութիւնը եւ անվտանգութիւնը:
Կանխայայտ շնորհակալութիւն համայնքի բոլոր զաւակներուն
հասկացողութեան:

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ՌԻՉԸՐՏ ԵՒ ԹԻՆԱ ԳԱՐՕԼԱՆ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի
դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2020-ի համար նոր գործեր
ներկայացնելու շրջանը։
Հիմնադրամը կ՚ընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ գրողներու
գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ կամ գիրքի
ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած գործեր, դատակազմին
կողմէ գնա-հատուելու եւ ըստ այնմ հրատարակուելու համար։
Գրական, պատմական, բանասիրական, եկեղեցագիտական
ու հայ մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող հայերէն թէ օտար
լեզուներով գրուած գործերը պէտք է դատակազմին ներկայացուած ըլլան ամէնէն ուշը մինչեւ 30 Յունիս 2020։
Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք
օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած։ Անոնք պէտք
է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը
9 պրակէ (144 էջ)։
Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՚արժանանան
հրատարակութեան։
Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի
նախագահն է` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ։ Դատակազմի անդամներն են՝ Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան(ատենապետ), Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, Տեարք Համբիկ
Պիլալեան, Սարգիս Նաճարեան, Յակոբ Լատոյեան եւ Օր.
Գեղանի Էթիեմէզեան։
Դիւան` Ռ. եւ Թ. Գարօլան
Հիմնադրամի Դատակազմի
Դատակազմի հասցէն.Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org
Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։

«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:

Լրատուութեան Գործընկեր
¸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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