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

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 6,663,748 (854.9/1 միլիոն), մահացած են 391,041 (50.2/1 միլիոն), բուժուած են 3,219,074 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 1,306, մահացածներ` 28, բուժուած` 731

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 11,221, մահացածներ` 176, բուժուած` 3,468
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 101,052 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 4,254
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Գրանցուած է 697 Նոր Վարակակիրներ. 
«Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներու 

Ընդհանուր Թիւը հասաւ 11221-ի

Մեր Հիւանդներու Վիճակը Ծանր Է. Թորոսեան

Հայաստանի մէջ, 4 Յունիսին, ժամը 11:00-
ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա» 
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 
11221 դէպք, որոնցմէ 3468 ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահու-
թեան նախարարութեան Հիւանդութիւննե-
րու վերահսկման եւ կանխարգելման 
ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում 
կը ստանայ 7509 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 63 
459 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 697 նոր դէպք եւ 14 առողջացած։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 6 նոր 
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 176):

Մինչ օրս արձանագրուած ամե-
նամեծ թիւը ունեցած ենք «Քորո-
նա» ժահրով դէպքերու՝ 697 նոր 
դէպք. հետեւաբար, ընդհանուր 
թիւը հատած է 11 հազարի շեմը՝ 
հասնելով 11 221-ի: Այս մասին 
այսօր՝ 4 յունիսի կառավարութեան 
նիստի ժամանակ յայտարարած է 
առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեանը:
«Ծանր եւ ծայրայեղ ծանր վիճակի մէջ գտնուող քաղաքացիներու թիւը 
մօտաւորապէս նոյնը կը մնայ: Ծանր վիճակի մէջ է 391 մարդ, իսկ ծայրայեղ 
ծանր՝ 59 հոգի, թոքերու օդափոխութեան սարքերուն միացուած 15 հոգի:
Նաեւ կայ վտանգաւոր միտում մը, որ նորէն ունենանք դէպքեր տարբեր 
արտադրական անձնակազմերու: Փորձը ցոյց կու տայ, որ անկէ ետք 
հնարաւոր է նորէն բռնկում ըլլայ: Փաստացի հիմա հնարաւոր է նման սենար 
ունենանք, ատոր համար շատ կարեւոր է կանոններու խիստ պահպանումը»,-
ըսած է նախարարը:
Ան աւելցուցած է, որ լարուած կը մնան հիւանդանոց փետափոխման 
ամէնօրեայ վիճակը. «Որպէս օրինակ բերեմ, որ այս արձանագրուած 
դէպքերու 15-20 տոկոսը կարիք ունի հիւանդանոց տեղափոխուելու: Մենք 
ամէնօրեայ ռեժիմով գրեթէ ձեռքով կը տեղաւորենք հիւանդները եղած 
մահճակալային  ֆոնտի վրայ: 

Վարչապետ Հասսան Տիապ երէկ զգուշացուց ցուցարարները, որ երկիրը 
դէպի քաոս չառաջնորդեն: Ան յայտնեց, որ եթէ ճամբաները փակելու եւ 
ապահովական ուժերու հետ փախումներուն եւ վաճառատուներ քանդելու 
միտում ըլլայ ապա շատ անկայուն վիճակ մը կը ստեղծուի, որ ոչ մէկ կողմի 
համար ձեռնտու է:
Տիապի այս զգուշացումը եկաւ նախարարաց խորհուրդի երէկուայ նիստէն 
ետք, որուն ընթացքին կառավարութիւնը առողջապահական արտակարգ 
իրավիճակը երկարաձգեց մինչեւ յառաջիկայ Յուլիսի 5-ը:
Նշենք, որ երէկ արձանագրուեցան 50 նոր վարակակիրներ: Արձանագրուեցաւ 
նաեւ մահուան մէկ դէպք:

Forbes ամսագիրը Վրաստանը ներառած է եօթ երկիրներու շարքին, որոնք 
կրնան հիմնական զբօսաշրջային ուղղութիւններ դառնալ «Քորոնա» 
ժահրային համավարակէն ետք, կը յայտնէ Georgia-News-ը:
Rising Stars in Travel վերնագրով յօդուածին մէջ Վրաստանը կը յիշատակուի 
Եթովպիոյ, Իրանի, Միանմարի, Ֆիլիփիններու, Սլովենիայի եւ Թունիսի հետ 
միասին:
Ըստ հեղինակի՝ մինչ համաշխարհային զբօսաշրջային արդիւնաբերու-
թիւնը աննախադէպ անկում կ’ապրի, շատ երկիրներ կը պատրաստուին 
արտասահմանեան այցելուներու ներհոսքին, եւ անոնցմէ որոշներուն համար 
ճգնաժամը կրնայ իր մասին յայտարարելու հիանալի առիթ դառնալ:

Տիապ Կը Զգուշացնէ Ցուցարարները Երկիրը 
Քաոսի Չառաջնորդելու 

Վրաստանը Ամենաանվտանգ Երկիրներու 
Շարքին. Forbes

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Կաթողիկոս Ընդունեց Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներու Դեսպանը

Հայ Գիտնականներու Ստեղծած Ախտահանող Նիւթը՝ 
«Քորոնա» Ժահրի Դէմ Պայքարելու Արդիւնաւէտ Միջոց
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Այս առաւօտ Անթիլիասի Մայրա-
վանքին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Վեհափառ Հայրապետին այցելեց 
Լիբանանի մօտ Ամերիկայի Միա-
ցեալ Նահանգներու նորանշա-
նակ դեսպա Տորոթի Շին՝ ընկե-
րակցութեամբ դեսպանատան 
զանազան բաժանմունքներու 
երկու պատասխանատուներուն:
Աւելի քան ժամ մը տեւած 
հանդիպման ընթացքին 
արծարծուեցան ընդհանրապէս 
Միջին Արեւելքի ու յատկապէս 
Լիբանանի այժմու կացութեան 
առնչուած հարցեր. այսպէս՝ 
համաճարակի ստեղծած 
կացութեան հետեւանքները ու 
զանոնք դիմագրաւելու աշխա-
տանքները, տնտեսական տագնա-
պը եւ կառավարութեան բարե-
կարգութեան ծրագիրը: Դեսպանը 
յայտնեց իր երկրին զօրակցու-
թիւնը Լիբանանի ժողովուրդին եւ 
կառավարութեան նախաձեռնած 
ծրագիրներուն:

Վեհափառ Հայրապետը, իր կարգին, 
շեշտեց ժողովուրդին կարիքներուն 
ընդառաջելու եւ երկիրը տնտեսա-
կան տագնապէն դուրս բերելու 
հրամայական անհրաժեշտութիւնը։ 
Նկատի ունենալով, որ դեսպանը 
իր դիւանագիտական առաքելու-
թեան նոր սկսած է Լիբանանի մէջ, 
Նորին Սրբութիւնը անհրաժեշտ 
տեղեկութիւնները փոխանցեց 
անոր Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան առաքելութեան եւ 
ընդհանրապէս Սփիւռքի մասին։
Այս առիթով, որպէս յուշանուէր 
Հայրապետը դեսպանին յանձնեց 

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Մարք Յովսէփեան

Մարք Դանիէլ Յովսէփեան 
(5 Յունիս 1937, Մակատան, 
[ՌԽՖՍՀ), խորհրդային հայ 
բեմադրիչ, ֆիլմի նկարիչ, 
ՌԴ արուեստի վաստակաւոր 
գործիչ (1996)։
Մարք Յովսէփեան, ծնած է 1937 
թուականին Մագադանի մէջ։ 
1963 թուականին աւարտած 
է ՎԳԻԿ-ի օբերաթորական 
բաժինը՝ Բորիս Վոլչեկի 
արուեստանոցը, իսկ 1967 
թուականին՝ Սենարիստներու 
եւ բեմադրիչներու բարձրա-
գոյն դասընթացները։ 1967 
թուականէն Մ. Գորկի անուան 
շարժանկարի սթիւտիոյի 
բեմադրիչը եղած է:
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Ամերիկեան Բարքեր

հայ եկեղեցւոյ ու Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
առաքելութիւնը պարզող յուշա-
մատեանը, ինչպէս նաեւ հայ 
եկեղեցւոյ մասին իր հեղինակած 
գիրքը։

ՊԵԿ Նախագահ 
Դաւիթ Անանեանը 

Հրաժարական Տուաւ

Պետական եկամուտներու կոմի-
տէի նախագահ Դաւիթ Անանեանը 
աշխատանքէն ազատման դիմում 
ներկայացուցած է, այս մասին ան 
գրած է ֆէյսպուքեան իր էջին:
«Սիրելի հայրենակիցներ,
Յարգելի գործընկերներ,
Մամուլի մէջ շրջանառուող լուրե-
րը փարատելու նպատակով, կը 
ցանկամ տեղեկացնել, որ այսօր ՀՀ 
Վարչապետին ներկայացուցած եմ 
աշխատանքէն ազատման դիմում։
Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ բոլո-
րին արդիւնաւէտ եւ արգասաբեր 
համագործացկութեան, ինչպէս նաեւ 
ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին՝ 
աւելի քան երկու տարի այս 
պատասխանատու պաշտօնը ինծի 
վստահելու համար»,- ըսուած է 
գրառման մէջ։
Դաւիթ Անանեանը Պետական եկա-
մուտներու կոմիտէի նախագահ նշա-
նակուած էր 2018 թուականի 17 
մայիսին:

ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդեանի 
անուան քիմիական բնագիտու-
թեան ուսումնարանին մէջ հիմնա-
րար գիտելիքներու հիման վրայ 
ստեղծուած է նոր սերունդի նիւթ` 
«Բիօքսիլ 2», որ կրնայ յաջողու-
թեամբ օգտագործուիլ COVID-19-ի 
դէմ պայքարելու տարածքներու, 
մակերեւոյթներու, իրերու ախտա-
հանման համար:
Այս մասին կը տեղեկանանք ՀՀ գիտու-
թիւններու ազգային ակադեմիային 
փոխանցած տեղեկութիւններով, 
ըստ որուն, «Բիօքսիլ 2»-ը արդիւնա-
ւէտ, քլոր չպարունակող, աշխոյժ 
թթուածինի հիման վրայ ստեղծուած 
ախտահանող-լուացող նիւթ է:
Անիկա անցած է փորձարկումներ 
ՀՀ առողջապահութեան նախարա-
րութեան «Ախտահանման կեդրոն» 
ՓԲԸ-ի եւ «Թուպերքուլոզի դէմ 
պայքարի ազգային կեդրոն» 

ՊՈԱԿ-ի, ինչպէս նաեւ տարբեր 
տեսակի սնունդ արտադրող 
ձեռնարկութիւններու մէջ: Բոլոր 
փորձարկումներուն իբրեւ արդիւնք 
հաստատուած է «Բիօքսիլ 2»-ի 
բարձր արդիւնաւէտութիւնը, ՀՀ 
«Ստանդարտներու ազգային 
ուսումնարան»-ին մէջ հաստատուած 
են արհեստագիտական պայմաննե-
րը:
«Բիօքսիլ 2»-ի արտադրութիւնը 
կը կազմակերպուի Քիմիական 
բնագիտութեան ուսումնարանի 
տարածքին մէջ հիմնուած 
արտադրամասին կողմէ, որուն հզօ-
րութիւնը օրական 2 թոն է:
Ներկայիս «Բիօքսիլ 2»-ի արտադրու-
թեան հիմնական պատուիրատուն 
ՀՀ ԳԱԱ նախագահութիւնն է, որ ձեռք 
բերած է այս ախտահանիչ նիւթը 
ՀՀ ԳԱԱ համակարգի կառոյցներու 
ախտահանման համար:
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ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Մատենագէտ, տեղեկատուական գիտութիւնների մասնագէտ

Առաջին Գրադարանները Եւ 
Քաղաքակրթութեան  Կենդրոնները
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Ամերիկեան Բարքեր

Հին Արեւելքի Գրադարաններ
(Շումեր, Ասորեստան-Բաբելոն, Խեթական 

Պետութիւն, Եգիպտոս)
Ամուսնական Եզակի Երեւոյթ մը . . .
Ամուսնութեան աւանդա-
կան հասկացողութիւնը այն 
է թէ այդ տեղի կ՛ունենայ այր 
մարդու մը եւ կնկայ մը միջեւ։ 
Սակայն 21-երորդ դարը մեծ 
յեղաշրջում մը յառաջացուց 
այդ ըմբռնումին նկատմամբ՝ 
երբ շարք մը երկիրներ 
թոյլատրեցին միասեռական 
ամուսնութիւնը։
Միասեռականութիւնը գոյութիւն ունեցած է դարերէ ի վեր՝ նոյնիսկ Քրիստոսէ 
առաջ, հին Յունաստանի եւ Հռոմէական կայսրութեան մէջ։ Սակայն ներկայիս՝ 
միասեռականներու ամուսնութիւնը պետականօրէն արտօնուեցաւ 2001 
թուականին, Հոլանտական կառավարութեան կողմէ։
Ցարդ 30 երկիրներ օրինական դարձուցած են միասեռականներու միջեւ 
կնքուած ամուսնութիւնները։ Բայց մեր նիւթը այսօր պիտի չկեդրոնանայ 
միասեռական ամուսնութեան վրայ որովհետեւ կամայ թէ ակամայ ընդունած 
ենք այդ երեւոյթը։ Ուրեմն ինչի՞ մասին է ամուսնական մեր եզակի երեւոյթը։ 
Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ։
Գալիֆորնիաբնակ Սքաթ Փերի եւ իր ընկերուհին (girlfriend) 2015 թուականին 
որդեգրած են երկու տարեկան կատու մը Օլիվիա անունով։ Սքաթ կ՛ըսէ որ 
Օլիվիան շատ ամչկոտ կատու մըն էր, սակայն տարի մը ետք՝ երբ Սքաթ եւ իր 
ընկերուհին կը բաժնուին իրարմէ, Օլիվիան իր ամչկոտութիւնը մէկդի դրաւ 
եւ հիմա երբեք չի բաժնուիր ինձմէ։
Սքաթ դիտել կու տայ թէ այս վերջին երկու ամիսներու տնային կալանքը՝ 
Քորոնա ժահրի համաճարակին պատճառաւ, առիթ մը եղաւ որ ես եւ Օլիվիան 
աւելի մօտիկութիւն ցուցաբերենք իրարու հանդէպ եւ այդ մտերմութիւնը (տես 
նկարը) մէջս սէր մը արթնցուց  իր նկատմամբ . . . 
Եւ ահա նորափթիթ այդ հազուագիւտ սէրը զիս մղեց որ ամուսնութիւն 
առաջարկեմ Օլիվիային! Սա գնահատանքի եւ երախտագիտութեան մէկ 
զգացումն է որ սկսայ տածել կատուին նկատմամբ։ 
Աւելին, Սքաթ իր պսակադրութեան պիտի հրաւիրէ բոլոր կենդանի սիրողները 
եւ անոնց նուիրատուութիւններէն գոյացած հասոյթը որոշած է նուիրել՝ Լոս 
Անճելըսի կենդանիներու պատսպարանին։
Ոչ՝ այս մէկը մարսելի չէ այլեւս, ինչ կ՛ուզէք ըսէք ու վերջ։

Տարիքը Պարզապէս Թիւ մըն է . . . 
Ահաւասիկ ամուսնական ուրիշ երեւոյթ 
մը որ սակայն այնքան խոտոր չէ, որքան 
մեր առաջին դէպքը։ Այս մէկը տեղի 
ունեցած է Ֆիլատէլֆիոյ մէջ, 2018 
թուականին։
Վերոյիշեալ թուականին՝ 27 տարեկան 
Ռէյչըլ Չընօլթ ամուսնութեան առաջարկ 
ներկայացուցած է իր 72 տարեկան 
նախկին գործատէր Ճան Փէնզէրային 
եւ վերջինին համաձայնութեամբ, անոնք 
անմիջապէս նշանուած են։
Ուրեմն երեք տարի միասին ապրելէ 
ետք, մեր նշանուած զոյգը (տես նկարը) 
կ՛որոշէ ամուսնանալ եւ ընտանիք 

կազմել։ Ռէյչըլին նշանածը՝ թէ իր հօրմէն եւ թէ ալ իր մօրմէն շատ աւելի տարի-
քոտ է, սակայն այդ մէկը չխանգարէր իրենց ամուսնանալու վճռականութիւնը։
Աւելին՝ երբ Ռէյչըլին հարց տուած են թէ հօրմէն աւելի տարիքոտ մէկու մը 
հետ ամուսնանալը երբեք չմտահոգէ՞ր զինք, ան պատասխանած է թէ տարիքը 
պարզապէս թիւ մըն է . . .
Հալէպի մէջ՝ երբ տակաւին պատանի էի, ընդունուած սովորութիւն դարձած էր 
որ հարսը պէտք է առ նուազն տաս տարեկան փոքր ըլլայ փեսայէն։ Հաւանաբար 
այս միեւնոյն սովորութիւնը առկայ էր նաեւ Միջին Արեւելեան այլ երկիրներու 
մէջ ալ։

Գրադարանը Եւ «Նախագիտական Գիտութիւնը»

Գրադարանների գոյութեան 
վերաբերեալ առաջին տեղե-
կութիւնները վերաբերում են 
Միջագետքի ժողովուրդնե-
րի մշակոյթի ծաղկման 
ժ ա մ ա ն ա կ ա շ ր ջ ա ն ի ն ` 
մասնաւորապէս Շումե-
րական պետութեանը: Մեզ 
հասած հնագոյն թեքսթերը 
թուագրւում են մ.թ.ա. 3000-
2900 թուականներին եւ 
իրենցից ներկայացնում են 
մնեմոնիկ եւ պատկերային 
գրեր, այլ կերպ ասած՝ ժայռա-
պատկերներ:
Քաղաքակրթութեան օրրան 
հանդիսացող հնագոյն քաղաք-պետութիւների եւ այդ պետութիւններում 
ձեւաւորուած առաջին գրադարանների ծագման մասին տեղեկութիւնները 
եւ դրանց մասին պատկերացումները մեզ են հասել տարբեր գիտական 
արշաւախմբերի հնագիտական պեղումների շնորհիւ:
Մ.թ.ա. 3-րդ հազարամեակի սկզբին Տիգրիս եւ Եփրատ գետերի ափերին, 
հին քաղաքակրթութեան կենդրոններից էր Միջագետքը: Մեզանից տասնեակ 
հազարաւոր տարիներ առաջ աշխարհագրական եւ կլիմայական լաւագոյն 
պայմաններն այս տարածքում նպաստաւոր պայմաններ են ստեղծել 
մարդու կեանքի եւ զարգացման համար: Մի քանի տասնեակ փոքր 
քաղաք-պետութիւններ են կառուցւում բլուրների վրայ եւ շրջապատւում 
պատերով: Հին Լակոսը, Ուրը, Նիպուրը եւ ուրիշներ դառնում են շումե-
րական քաղաքակրթութեան հիմնական կենդրոնները: Բայց նրանցից 
ամենաերիտասարդը եւ առաւել յայտնին ՝ Բաբելոնը, այնքան արագ 
է զարգանում, որ մ.թ.ա. առաջին հազարամեակում Յոյները սկսել են 
Միջագետքը կոչել նրա անունով Բաբիլոնիա:
Մ.թ.ա. 3-րդ հազարամեակի կէսին շումերները յայտնագործում են սեպա-
գիր գրութեան եղանակը, որը, համապատասխանաբար ձեւափոխելով, 
հետագայում օգտագործուել է Աքքադում, Ասորեստանում, Փիւնիկիայում, 
Ուրարտուում եւ այլ պետութիւններում: Առաջին սեպագիր դասագրքերը 
կազմուել են մ.թ.ա. 18-րդ դարում, որոնք աւելի քան հազար տարի 
պատճէնահանուել են գրեթէ անփոփոխ, եւ գտնուել են Ասորական Նինուէ 
մայրաքաղաքի պեղումների ժամանակ՝ Աշուրբանիպալի գրադարանում:
Սակայն, միայն 600 տարի անց` մօտ մ.թ.ա. 2400-ական թուականներին, գիրը 
առանձին պատկերներ յիշեցնող ձեւերից ձեռք է բերում դասակարգուած 
եւ համակարգուած տեսք եւ ստեղծւում են գրի ձեւերն ու կրիչները: Մ.թ.ա. 
2500-ական թուականներին Շումերը վերածւում է հզօր կենտրոնացուած 
բռնապետական միապետութեան: Այս պահից ի վեր մեզ են հասել 
գրականութեան բազմաթիւ յուշարձաններ: Ամենահարուստ արխիւները 
յայտնաբերուած են Լակաշի, Լարսի, Ուրի, Ումի, Շուրուպպակի, Նիպպուրի 
աւերակներում:
Առաջանում է հաղորդակցման մէկ այլ ձեւ՝ կանոնակարգուած գրաւոր խօսքը, 
որը հնարաւոր է դարձնում բանաւոր խօսքի փոխանցումը տարածութեան 
եւ ժամանակի մէջ՝ նիւթական կրիչի վրայ ֆիքսուած պատկերի միջոցով:
Մեզ հասած հնագոյն գրաւոր թեքսթերը՝ կաւէ սալիկների վրայ արուած 
սեպագիր արձանագրութիւնները, շումերենով են,  թուագրւում են մ.թ.ա. 
2900-2500 թթ. եւ յայտնաբերել են Միջագետքի տարածքում: 

Շումերական բարձրաքանդակ Լակաշից
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Հանդիսապետութեամբ
Կատարուեց Բժիշկների Օրհնութեան Կարգ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Խօսքը
Բժիշկների Օրհնութեան Արարողութեան Առիթով

«Քորոնա» Ժահրի Հետքերով

Յունիսի 3-ին Սուրբ Գայիանէ 
վանքում, հանդիսապետութեամբ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի, կատարուեց 
բժիշկների եւ բուժաշխատողների 
օրհնութեան կարգ։ 
Այս առիթով դուրս էր բերուել Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում պահուող 
Սուրբ Ղուկաս աւետարանչի 
մասունքակիր Աջը։ Սուրբ առաքեալը 
համարւում է բժիշկների հովանա-
ւորն ու բարեխօսը։

Սիրելի հաւատաւոր հայորդիներ,
Աղօթական ոգով Սուրբ Ղուկաս 
Աւետարանչի մասունքով օրհնու-
թեան արարողութիւն կատարե-
ցինք՝ հայցելով Տիրոջ զօրակցու-
թիւնը համաւարակի տագնա-
պալի փորձութեանը դիմագրա-
ւող աշխարհին եւ մեր ժողովրդի 
զաւակներին։ Առանձնաբար 
Բարձրեալի օգնութիւնը եւ պահա-
պանութիւնը խնդրեցինք դժուարին 
այս օրերին ծանրագոյն պատասխա-
նատուութեան ներքոյ աշխատող 
բժիշկներին ու բուժաշխատողներին։ 
Մեր սրտի փափագն է մասնաւոր այս 
արարողութեամբ Հայրապետական 
Մեր սէրն ու օրհնութիւնը եւ բարձր 
գնահատանքը վերստին բերելու 
առողջապահութեան ոլորտի բոլոր 
աշխատակիցներիդ՝ ի դէմս այստեղ 
ներկայ մեր սիրելի բժիշկների, եւ 
աղօթելու ձեր առողջութեան, 
անվտանգութեան եւ անձնուէր 
ծառայութեան արդիւնաւորման 
համար։ 
Սիրելիներ, աստուածաշնորհ է 

Վեհափառ Հայրապետի գլխաւո-
րութեամբ Մայր Աթոռի միա-
բանները Սուրբ Ղուկաս Աւետա-
րանչի բարեխօսութեան հայցով 
իրենց աղօթքը բարձրացրեցին 
առ Աստուած համաւարակի 
դժուարին պայմաններում իրենց 
աստուածահաճոյ ծառայութիւնը 
բերող բժիշկների ու բուժաշխա-
տողների պահպանութեան, 
անվտանգութեան եւ անձնուէր 
գործունէութեան արդիւնաւորման 
համար։

մարդու կեանքն ու առողջութիւնը։ 
Դուք էք նաեւ պահապաններն ու 
հոգատարողները այդ մեծագոյն 
պարգեւի եւ ներկայ բարդ հանգա-
մանքներում ամենայն ջանադրու-
թեամբ պայքարում էք համա-
վարակից տուժածների կեանքի 
պահպանման, առողջութեան 
վերականգնման եւ ապաքինման 
համար։ Հիւանդի նկատմամբ բժշկի 
պատասխանատուութեան ու հոգա-
տարութեան կարեւորութիւնը 
շեշտում է մեր մեծ բժշկապետ 
Մխիթար Հերացին Հայոց Գրիգոր 
Տղայ Կաթողիկոսի յորդորով գրուած 
«Ջերմանց մխիթարութիւն» յայտնի 
աշխատութեան մէջ։ Մարդուն 
տրուած բազում շնորհներ, ինչպի-
սիք են հոգատարութիւնը, նուի-
րումը, սէրն ու կարեկցանքը, 
դրսեւորւում են ձեր շնորհակալ 
գործունէութեամբ, որին ականատես 
ենք յատկապէս համավարակի այս 
խռովայոյզ օրերին։ Մեծ նուիրումով 
հոգ տանելով հիւանդներին՝ դուք 
արտայայտում էք ձեր սէրը Աստծոյ եւ 
Աստծոյ կողմից արարուած մարդու 
հանդէպ։ Արդարեւ, ամէն մի տկար 
մարդու խնամքի մէջ դրսեւորւում 
է խոնարհումն ու սէրը առ Տէրը, 
ինչպէս Քրիստոս է ասում. «Հիւանդ 
էի եւ Ինձ տեսնելու եկաք … քանի 
որ Իմ այս փոքր եղբայրներից մէկին 
արեցիք այդ՝ Ին՛ձ համար արեցիք» 
(Մատթ. 25.36-40)։ 

Արարողութեանը ներկայ էին 
մի շարք բժշկական հաստատու-
թիւնների ղեկավարներ, բժշկական 
կենտրոնների COVID-19 դարմա-
նատների պատասխանատուներ եւ 
բժիշկներ։

Օրհնութեան կարգի աւարտին 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր 
խօսքն ուղղեց համայն մեր ժողովրդին 
եւ ի մասնաւորի բժիշկներին ու 
առողջապահութեան ոլորտի բոլոր 
աշխատակիցներին։

Յիրաւի, մեծ պատուի, յարգանքի 
ու խոնարհումի է արժանի ձեր 
ծառայութիւնը, որ գնահատուած է 
եղել բոլոր ժամանակներում։ Դրա 
վառ վկայութիւնը մենք տեսնում 
ենք նաեւ Նոր Կտակարանում, 
որտեղ մեծարւում է Սուրբ Ղուկասը 
որպէս յայտնի բժիշկ (Կող. 4.14), 
ով Իր Աւետարանում յայտնում է 
Տիրոջ պատուէրը՝ խնամատարելու 
հոգին ու մարմինը (Ղուկ. 12.23)։ 
Ղուկաս Աւետարանիչը քրիստո-
նեայ աշխարհում հովանաւորն 
ու բարեխօսն է բժիշկների ու 
բուժաշխատողների եւ մշտապէս 
Աստծոյ առջեւ բարեխօս է ձեզ 

համար, աջակից երախտարժան 
առողջապահական գործունէութիւն 
իրականացնողներիդ։ Այսօր էլ 
Աստուած զօրակից է ձեզ, որ 
համավարակի այս օրերին նեղու-
թիւնների դիմագրաւումով ձեր 
գիտելիքները, փորձառութիւնն ու 
կարողութիւնները ամբողջանուէր 
ծառայեցնում էք մարդկանց բուժ-
ման, վարակուածների ապաքինման 
համար։ Ի սրտէ աղօթքով մաղթում 
ենք ձեզ քաջեռանդութիւն, ուժ 
ու կորով աստուածահաճոյ եւ 
աստուածօրհնեալ ձեր վսեմ ծառա-
յութեան մէջ:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Խօսքը
Բժիշկների Օրհնութեան Արարողութեան Առիթով

«Քորոնա» Ժահրի Հետքերով

Մենք վերստին Մեր օրհնութիւնն ու 
շուտափոյթ կազդուրման մաղթանքն 
ենք բերում վարակից տուժած Մեր 
սիրելի զաւակներին, մեկուսացման 
մէջ ապաքինուող մեր քոյրերին ու 
եղբայրներին։ Աննկուն մնացէք 
ոգով ու հաւատով, առ Աստուած 
ապաւինութեամբ դիմագրաւելով 
դժուարին փորձութիւնը, որպէսզի 

ապաքինուած շարունակէք ստեղծա-
րար ձեր կեանքը՝ ի սէր հարազատնե-
րի ու մերձաւորների եւ մեր հայրե-
նիքի։ Խորապէս անհանգստացած 
ենք, որ տագնապալի այս օրերին 
համաւարակը ահագնանում է եւ 
նոր ծաւալ ստանում՝ թանկագին 
կեանքեր խլելով։ Ամէնքս մեր 
պատասխանատուութեամբ եւ 
առողջապահական կանոններին 

լրջութեամբ հետեւելով ի վիճակի 
ենք կանխելու վարակի յետագայ 
տարածումը եւ դուրս գալու այս 
մտահոգիչ իրավիճակից։ Մեր 
յորդորն է ամէնքիդ, որ ամենայն 
խստութեամբ պահպանէք բոլոր հրա-
հանգները՝ առողջ մնալու, վարակի 
տարածման պատճառ չդառնալու 
եւ այս փորձութիւնը միասնաբար 
յաղթահարելու համար։
Ի սրտէ հայցում ենք, որ Ամենակալ 
Տէրը պահի ու պահպանի համայն 
աշխարհը, հայրենի մեր երկիրը 
խաղաղութեան ու բարօրութեան 
մէջ։ Այժմ միասնաբար աղօթենք 
առ Բարձրեալն Աստուած եւ 
Սուրբ Ղուկաս Աւետարանչի 
բարեխօսութեամբ խնդրենք 
Տիրոջ աջակցութիւնն ու օգնակա-
նութիւնը մեր բժիշկներին ու բու-
ժաշխատողներին եւ Իր ամե-
նախնամ հովանին մեր ժողովրդին՝ 
ի Հայաստան, Արցախ եւ ի Սփիւռս.

Քրիստոս Աստուած մեր, 
ամենախնամ Բժիշկ հոգիների եւ 

մարմինների,
Սուրբ Ղուկաս Աւետարանչի 

աղօթքներով եւ բարեխօսութեամբ
օրհնիր, պահիր ու պահպանիր մեր 

ժողովրդին եւ համայն աշխարհին,
աշխարհականներին եւ 

հոգեւորականներին,
մեծերին եւ փոքրերին, արանց եւ 

կանանց,
եւ Քեզ ապաւինող Քո բոլոր 

զաւակներին։
Պահիր եւ պահպանիր անձնուէր 

ծառայութիւն մատուցող
մեր բժիշկներին եւ 

բուժաշխատողներին,
ովքեր իրենց կեանքը հանապազ 

վտանգի ենթարկելով
փրկում են մերձաւորի կեանքը։

Օրհնիր եւ բժշկութիւն պարգեւիր 
վարակից ապաքինուող անձանց

եւ արիութիւն շնորհիր բոլոր 
մեկուսացուածներին։

Քո սուրբ եւ պատուական խաչի 
հովանու ներքոյ,

փրկի՛ր եւ ազատի՛ր երեւելի եւ 
աներեւոյթ բոլոր թշնամիներից։

Եւ մեզ արժանի դարձրու
գոհութեամբ ու 

երախտագիտութեամբ
փառաւորելու Քեզ Հօր եւ Սուրբ 

Հոգու հետ,
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 

յաւիտենից. ամէն։

Հրապարակուեցան Ցեղասպանութեան Նուիրուած Ֆիլմը Եւ Անոր Երաժշտութիւնը

Մշակութային Արձագանգ

Ամերիկահայ յօրինող եւ երաժշտու-
թեան արտադրութեան «Եսեան» 
հիմնարկի հիմնադիր Տեն Եսեանի 
կողմէ յօրինուած եւ Ցեղասպա-
նութեան նուիրուած համանուագին 

ոդիսականը պատմուող «An Armenian 
Trilogy» («Հայկական Եռերգութիւն 
Մը») ֆիլմը եւ անոր երաժշտութիւնը 
արդէն իսկ համացանցի շարք մը 
կայքերու վրայ հրապարակ հանուած 
են։
Գլխաւորաբար պատկերասփիւռի 
յայտագիրներու եւ ծանուցումներու 
համար երաժշտութիւն յօրինող 
Եսեան այս քայլին դիմած էր՝ Հայոց 
Ցեղասպանութեան 100ամեակին 
առիթով ստեղծագործութիւն մը 
յօրինելու իր եկեղեցւոյ տէր հօր 

խնդրանքին ընդառաջելով։ Ան նախ 
յօրինած էր երեք մասով եւ միայն 
դաշնակով ու ջութակով նուագուող 
գործ մը, զոր աւելի ուշ վերածեց 
91 գործիքներով ներկայացուող 
ստեղծագործութեան մը, որուն 
անդրանիկ ներկայացումը տեղի 
ունեցաւ 2017ին, Երեւանի մէջ, 
Հայաստանի Ֆիլհարմոնիք նուա-
գախումբին կատարողութեամբ։
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար 
այցելել https://armeniantrilogy.com/ 
կայքը։Տեն Եսեան

5 Քիլօ 600 Կրամ Կշիռքով Լոյս Աշխարհ Եկած Դաւիթը 
Ընտանիքի 6-րդ Երեխան Է

Հայրենի Տուեալներ

«Էրեբունի» հիւանդանոցէն ներս 
5 քիլօ 600 կրամ կշիռքով երեխայ 
ծնած է: Այս մասին կը յայտնեն 
հիւանդանոցի ֆէյսպուքեան էջէն:
««Էրեբունի» ԲԿ-ի մէջ մայիսին 
445 երեխայ ծնած է: 5 քիլօ 600 
կրամ կշիռքով Դաւիթը անոնցմէ 

մէկն է։ Հակառակ երեխայի մեծ 
չափերուն’ յղիութեան ընթացքին 
մայրիկը խնդիրներ չէ ունեցած։ 
Դաւիթը ընտանիքի 6-րդ երեխան 
է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, մայի-
սին հանրապետութեան ամենաշատ 
ծնունդները ինչպէս միշտ «Էրե-

բունի» ԲԿ-ի մէջ գրանցուած են: 
Ծննդատունը ծնունդներու թիւով 
կը շարունակէ մնալ հանրապետու-
թեան առաջատարը։ Գարնան 
վերջին ամսուն ծնած է 215 աղջիկ, 
230 տղայ։ Անոնց մէջ 10 երկուորեակ 
կայ»։
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Նրանց շարքում է այսպէս կոչուած «Արքայական ցուցակը»՝ Շումերի 
կառավարիչների ցուցակը, որում յիշատակուած է Կիլկամէշի անունը, ում 
անվան շուրջ հետագայում էպոսներ եւ մի շարք հերոսական երգեր են 
հիւսուել, որոնք պահպանուել են մինչ մեր օրերը: Մի հետաքրքիր փաստ 
նշենք, որ գիտական շրջանակներում ցնցող տպաւորութիւն է թողնում 
այն հանգամանքը, որ «Գիլգամեշ» 
էպոսում համաշխարհային ջրհեղեղի 
պատմութիւնը գրեթէ համընկնում 
էր Աստուածաշնչում ներկայացուող 
տարբերակին: Լակաշում յայտնա-
բերուել են աւելի քան 20.000 կաւէ 
սալիկների, Նիպպուրում, որը երկրի 
կրօնական կենդրոնն էր, հնագէտները 
յայտնաբերել են մի քանի հազարի 
հասնող կաւէ սալիկներ: Այս սեպա-
գիր արձանագրութիւնների մեծ մասը 
պահպանուել է յատուկ նախատեսուած 
62 տարբեր շինութիւններում: Գտնուած 
սալիկների բովանդակութեան վերծա-
նումը հնարաւորութիւն է տալիս 
ենթադրել, որ դեռեւս այն ժամանակ 
գոյութիւն է ունեցել գրականութեան 
դասակարգման յստակ տարրեր:
Շումերական քաղաքներում կային 
դպիրների դպրոցներ՝ դրանց մեծ մասը հիմնականում տաճարներում, որոնք 
կոչւում էին «սալիկների տուն»: Աշակերտ տղաները կամ «սալիկների տան 
որդիները» տիրապետում էին շումերական եւ աքքադական լեզուներին, 
գրելու բարդ համակարգին, թեքսթերի պատճէնահանման արուեստին, 
սովորում էին աստուածաբանութիւն, մաթեմատիկա, աշխարհագրութիւն եւ 
բժշկութիւն: Ուրուկի եւ Շուրուպպակի պեղումների ժամանակ հնագէտները 
յայտնաբերել են սալիկներ ուսանելու համար նախատեսուած բառերով, 
որոնք էլ համարւում են առաջին դասագրքերը, դպրոցական թեքսթերը եւ 
դպրոցական կեանքի մասին ուսուցողական նիւթերը՝ «Դպրոցականի օր», 
«Դպիրը եւ նրա անկարգ որդին»:
Այս ժամանակի առաւել խոշոր եւ նշանակալից գրադարանները՝ այսպէս 
ասած պալատական գրադարանները՝ պետութեան կառավարիչների գրա-
դարաններն են:
Հնագոյն շրջանի մեզ հասած հարուստ հաւաքածու ունեցող հնագոյն 
գրադարաններից է Խեթական պետութեան թագաւոր Խաթուելիս 
Երրորդի պալատական գրադարանը (մ.թ.ա.1283-1260 թթ.): Գրադարանը 
տեղակայուած է եղել Խեթական պետութեան մայրաքաղաք Խաթուսասում՝ 
արքայական պալատում: Պեղումների ժամանակ յայտնաբերուել են մօտ 
11,000 կաւէ սալիկներ, որոնցում պետական եւ պաշտօնական փաստաթղթեր՝ 
արքայական հրամաններ եւ կոչեր, նաեւ տարեգրութիւններ, տնտեսական, 
առեւտրային, կրօնական եւ գիւղատնտեսական կեանքը կարգաւորող 
ըստ բովանդակութեան դասակարգուած սալիկներ: Ի տարբերութիւն 
շումերական սալիկների, խեթական «գրքերում» նշւում է հեղինակի անունը, 
նրա հասցէն եւ տիտղոսը, նաեւ գրագրի անունը: Անգամ հիմքեր կան 
ենթադրելու, որ գոյութիւն են ունեցել հեղինակների անուամբ կազմուած 
գրացուցակներ: Խեթական պետութիւնը պահպանել է իր գոյութիւնը Մ.թ.ա. 
II հազարամեակում ՝ 7 դարերի ընթացքում:
Հին Արեւելքի մէկ այլ առաւել խոշոր գրադարան է Ասորեստանի մայրաքա-
ղաք Նինուէում գտնուող ասորական թագաւոր Աշուրպանիբալի հիմնած 
արքայական գրադարանը, որը մեզ հասած բաբելոնեան գրականութեան 
հարուստ հաւաքածուներից է: Գրադարանի ֆոնտը բաղկացած է եղել 7-10,000 
կաւէ սալիկներից: Աշուրպանիբալի գրադարանը համընդհանուր բնոյթ է 
ունեցել փաստաթղթերի բովանդակութեան առումով, այնտեղ հաւաքուել 

են արքայական հրամանները, յղումները, այլ երկրների անուանումների ու 
կառավարիչների ցուցակները, հնագոյն քարտեզագրումներ, բնակավայրերի, 
գետերի եւ եւ լեռների ցուցակագրուած անուանումները, մաթեմատիկայի, 
աստղագիտութեան, բժշկութեան վերաբերեալ նիւթեր, բառարաններ 
եւ ուղղագրական, լեզուաբանական նիւթեր: Կրօնական-ծիսակարգային 
թեքսթերով սալիկները պահպանուել են առանձնացուած շինութիւններում: 
Հենց այս գրադարանում է պահպանուել յայտնի շումերական առաջնորդ 
Կիլկամէշի մասին առասպելի առաւել լիարժէք թեքսթի բնօրինակը, 
որն աքքադերէնով է: Առասպելը միաժամանակ համարում են նաեւ 
արեւելասեմիթական եւ բաբելոնա-ասորական: Կան տեղեկութիւններ 
գրադարանների ֆոնտերի եւ կառուցուածքի բացայայտման մասին: Յատուկ 
սալիկների վրայ նշուել են ստեղծագործութեան անուանումը, սենեակը եւ 
դարակի համարը, որում այն գտնուել է: Իւրաքանչիւր գրքի վրայ զետեղուած 
է եղել է կնիքանման գրութիւն՝ «Աշուրպանիբալի արքունիք, արքաների 
արքայ, Աշուր երկրի արքայ, ում աստուածները տուել են սուր աչք եւ միտք…. 
եւ այլն», գիրքը վնասել կամ գրադարանից դուրս տանել չի թոյլատրուել, 
օգտուելու իրաւունք ունեցել են բացառիկ նեղ շրջանի մարդիկ:
Եգիպտոսում գրադարաններն անուանում էին «Գրքի տներ» կամ «Գրքի 
աստուածային տուն» եւ «Կեանքի տուն»: «Կեանքի տուն» հասկացութիւնը իր 
նշանակութեամբ ենթադրում էր գիտական հաստատութիւն, որտեղ ամենայն 
հաւանականութեամբ զբաղւում էին բժշկութեամբ, ապա այստեղ ստացած 
գիտելիքները գրի էին առնում ամբողջական շարադրութեամբ եւ պահպանում 
այդ ամենը: Գրադարանի կառավարչի դերը պետական կարեւորագոյն 
պաշտօն էր եւ վստահւում էր միայն արքունական բարձրաստիճան դիրք 
ունեցող անձանց, փոխանցւում էր ժառանգաբար: Այն կարող էր զբաղեցնել 
միայն պալատական ծագում ունեցող «բարձրագոյն գիտելիքի» տիրապետող 
անձը: Գրադարանում պահուող փաստաթղթերից օգտուել կարող էին միայն 
կառավարիչներն ու քրմերը: Մ.թ.ա. 14-րդ դարից սկսած պետութիւնն ու 
եկեղեցին միաւորւում են եւ ծագում է թէօկրատիկ՝ աստուածաբանական 
կառավարման եղանակը, որտեղ քաղաքական կառավարման կարեւորագոյն 
դերը ստանձնում է գլխաւոր քուրմը: Այս շրջանում զարգացում են ապրում 
տաճարների գրադարանները: Տաճարային գրադարաններից առաւել յայտնի 
է եղել Ռամեսսեում տաճարի գրադարանը՝ հիմնուած մ.թ.ա. 1300 թ. Ռամսես 
երկրորդ փարաւոնի կողմից, որի մուտքի մօտ «Դեղատուն հոգու համար» 
փորագրութիւնն էր արուած: Եգիպտոսում նամակագրութեան համար 
սկսում են գործածել պապիրուսը, որը պահպանւում է խողովականման 
պատեաններում՝ փաթեթանման վիճակում: Սակայն պապիրուսի վրայ 
արուած փաստաթղթեր շատ 
չեն պահպանուել, քանի 
որ պապիրուսը այնքան էլ 
դիմացկուն չէր կաւի համե-
մատ, եւ հետեւաբար յարմար 
չէր երկարատեւ օգտագործման: 
Շատ քիչ պահպանուած տեղե-
կութիւններ կան եգիպտական 
գրադարանների վերաբերեալ, 
այդ բացառիկներից է Էտֆու 
քաղաքի գրադարանը, որի 
ճակատային մասում պահպա-
նուել է գրացուցակի փորագրու-
թիւնը:
Ընդհանուր առմամբ հին Արեւելքում գրադարանը եւ նրա ստեղծման եւ 
զարգացման առաջին փուլը կարելի է դիտարկել որպէս հաստատութիւն, 
որն իրականացրել է գրադարանի երկու հիմնարար եւ առաջնային գործա-
ռոյթներից միայն մէկը: Գրադարանի հիմնարար գործառոյթներն երկուսն 
են՝ ֆոնտագոյացում եւ սպասարկում: Ստացւում է, որ աշխարհի առաջին 
գրադարաններում առաւել առաջնային եւ հիմնական է եղել ֆոնտագոյացման՝ 
փաստաթղթերի հաւաքման եւ պահպանման ֆունկցիան: Գրադարանում 
ակնյայտ են դասակարգման եւ գրացուցակաւորման համակարգուած 
որոշակի տարրերը: Սակայն, միաժամանակ պիտի նկատել, որ այս շրջանի 
գրադարանները դեռեւս սպասարկում չէին իրականացնում, եւ աւելի 
շատ արխիւային բնոյթ էին կրում՝ այսինքն հաւաքում եւ պահպանում էին 
փաստաթղթերը, որոնք յաճախ մէկ օրինակով էին պահւում: Յետագա-
յում գրադարաններում դեռեւս նոր պիտի ստեղծուէին գրագրութեան եւ 
փաստաթղթերի կրկնօրինակման կենտրոններ:
Պէտք է նշել, որ այս շրջանի գրադարանը չէր կարող ծառայել գիտութեանը եւ 
նրա զարգացմանը, քանի որ գիտութիւնը որպէս այդպիսին դեռ ձեւաւորուած 
եւ համակարգուած չէր, այլ ծառայում էր «նախագիտութեանը» որի հիմքի 
վրայ էլ յետագայում սկսեց ձեւաւորուել գիտութիւնը:

Առաջին Գրադարանները Եւ 
Քաղաքակրթութեան  Կենդրոնները

Հին Արեւելքի Գրադարաններ
(Շումեր, Ասորեստան-Բաբելոն, Խեթական 

Պետութիւն, Եգիպտոս)

Սկիզբը Էջ 03

«Կիլէամէշ» էպոսից հատուած 
ներկայացնող սալիկ

Ռամսեսի տաճար
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ԱՒԵՏԻՍ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
(1979)

«Տիկնիկ»

05 2020
ՅՈՒՆԻՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Անանուն

Վայրի՜ ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է,
Ըսէ, մասուր ու կանաչէ
Ցանկապատին շուքին նստած
Վայրի՜ ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է:

Ըսպիտակ, կաթ ու մազդաքէ
Բուրող ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է,
Ըսէ, քի՜չ մը գէթ չե՜ս դալար,
Հովիկն անուշ երբոր փըչէ..:

Հըպա՜րտ ծաղիկ, անունն ի՞նչ է
Պարիկին, որ անցաւ քովէդ,
Հեզուկ ու սեւ սաթի վետվետ
Ցայտք մը ձըգած իր քամակէն:

Գիտե՜ս, ծաղի՜կ, անունն ի՞նչ է
Դողին՝ զոր քեզ տուաւ հովիկ,
Ու ձայնին՝ որ զիս կը կանչէ..:

ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Ես կը կարծեմ որ վերոյիշեալ սովորութիւնը 
տրամաբանական էր, քանի պէտք է տղայ մարդը 
նախ դպրոցը աւարտէ, ապա գործի տէր ըլլայ եւ 
կարենայ իր ընտանիքին ապրուստը ապահովել՝ 
որպէսզի ամուսնանայ։ Մինչդեռ աղջիկները այդ 
մտահոգութիւնը չուէին հոն։

Թերեւս այդ սովորութիւնը կու գար մեզի այդ 
երկիրներու տեղացի արաբ ժողովուրդէն, որոնց 
մօտ շատ բնական էր որ տղամարդիկ իրենցմէ 
մինչեւ քսան տարեկան փոքր աղջիկներու հետ 
ամուսնանային . . .
Հիմա ես իմ կողմէ սրտանց կը շնորհաւորեմ մեր 
երջանիկ զոյգը եւ կը մաղթեմ իրենց յաջողութիւն՝ 
իրենց ամուսնական կեանքին մէջ եւ վերջ։ 

Ամերիկեան Բարքեր

«Հրանդ Տինք» Հիմնադրամին 2-րդ Սպառնալից Նամակը 
Ուղարկած Են, Կասկածելի Մը Եւս Ձերբակալուած Է

Առաջին Գրադարանները Եւ Քաղաքակրթութեան  Կենդրոնները

Հին Արեւելքի Գրադարաններ
(Շումեր, Ասորեստան-Բաբելոն, Խեթական Պետութիւն, 

Եգիպտոս)

Այսպիսով, խօսելով հնագոյն գրադարանների 
մասին, կարելի է նշել, որ առաջին գրադարաննե-
րը իրենց բովանդակային առումով հիմնակա-
նում պարունակել են կրօնական-ծիսակարգա-
յին, պետական եւ տնտեսական տարատեսակ 
փաստաթղթերի հաւաքածուներ, որոնք տեղե-
կութիւններ են պարունակել տուեալ ժամա-
նակաշրջանի կեանքի տարատեսակ ոլորտների 
վերաբերեալ՝ քրմապետական, պալատական 
կառավարիչների, ծառայողների , նրանց դերերի 
եւ պարտականութիւների, տարածքների եւ գոյքի, 
ունեցուածքի հաշուառման, մարդահամարի վերա-
բերեալ:
Այսինքն, ըստ էութեան , գրադարանները ներառել 
են այնպիսի փաստաթղթերի հաւաքածուներ, 
որոնք միաժամանակ կարելի է համարել թէ՛ 
գրադարաններ, եւ թէ՛ արխիւներ:
Այսպիսի հաստատութեան առաջացումն ու 
գոյութիւնը պայմանաւորուած էր մարդու մտա-
հորիզոնի զարգացման հետ, նաեւ նրանով, որ 
շումերական մշակոյթը հասել էր զարգացման 
այնպիսի մի աստիճանի, որտեղ մարդը սկսում 
է ինքնաճանաչման անհրաժեշտութիւն զգալ, 
փորձել վերլուծել ինքն իրեն եւ իր կապը երկրի 
եւ իրեն շրջապատող աշխարհի հետ: Մարդու 
ձգտումները անհրաժեշտութիւն են առաջացնում 

գրի ստեղծման եւ գրաւոր տեսքով ասելիքի 
փոխանցման համար պատկերագրութեան եւ 
հիերոգլիֆների միջոցով: Մարդը սկսում է հոգ 
տանել այդ գրաւոր տեղեկութիւնը ստեղծելու եւ 
այն պարունակող կրիչի պահպանման համար:
Կատարուած իրադարձութիւնների մասին վկայող 
եւ տեղեկացնող գրաւոր յուշարձանների ստեղծման 
անհրաժեշտութիւն է առաջանում: Դա դեռեւս 
չի կարելի անուանել «յիշողութիւն ժամանա-
կի մասին»  կամ «ժամանակային յիշողութիւն» 
եւ առաւել եւս ոչ էլ վերաբերմունք՝ աշխարհի 
նկատմամբ պատմական դիտանկիւնից: Այդ ամե-
նը դեռեւս պիտի առաջ գայ յունահռոմէական 
դարաշրջանում՝ մ.թ.ա. 5-րդ դարում՝ երբ անտի 
աշխարհում ի յայտ է գալիս պատմութիւնը որպէս 
առանձին գիտութիւն:

Օգտագործուած գրականութեան ցանկ

1. Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек. / Б. 
Ф. Володин. — СПб.: Профессия, 2002. — 352 с, 32 
с. цв. вкл, ил. — (Серия: Библиотека).

2. Талалакина О.И. История библиотечного дела за 
рубежом . — Москва: Книга, 1982. — 272 с. ил.

3. Крамер С.Н. История начинается в Шумере / Под 
ред. и с предисл. В.В. Струве; Пер. Ф.Л. Мендельсона. 
М.: Наука, 1965.
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Թուրքիոյ մէջ գործող 
«Հրանդ Տինք» 
հիմնադրամը տեղե-
կացուցած է, որ վերջին 
շրջանին երկրորդ 
սպառնալից նամակը ստացած է: Ուղարկուած 
ե-նամակին մէջ գրուած է. «Մենք, հաւանական 
է, գիշեր մը գանք»:
Թրքական «Կազեթէ Տարընճա» օրաթերթը կը 
գրէ, որ երկրորդ նամակին մէջ եւս Հրանդ Տինքի 
կնոջ` Ռաքելին, եւ հիմնադրամի փաստաբանին 
մահուամբ սպառնացած են:
Տակաւին քանի մը օր առաջ նմանատիպ մէկ այլ 

նամակէն ետք ձերբակալուած է անձ մը:
Հիմնադրամի փաստաբաններէն Ֆեթհիէ Չեթին 
յայտարարած է, որ նմանատիպ նամակները 
հաւանաբար ուղղակի սպառնալի չըլլան, որովհե-
տեւ անոնք շատ նման են այն նամակներուն, որոնք 
կ՛ուղարկուէին Հրանդ Տինքի սպանութենէն առաջ:
Երկրորդ նամակէն ետք դարձեալ հետաքննութիւն 
սկսած է: Այս նամակը ուղարկուած է 31 մայիսին: 
Հետաքննութեան ծիրին մէջ ձերբակալուած է 
Բ.-ը, որ նախապէս բազմիցս դատապարտուած 
անձ եղած է:
Անոր մեղադրանք առաջադրուած է անանուն 
նամակով հիմնադրամին սպառնալու յանցանքով:
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Վրաստանը Ամենաանվտանգ Երկիրներու 
Շարքին. Forbes
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¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

Լրատուութեան Գործընկեր

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

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

«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն 

Մեր Հիւանդներու Վիճակը Ծանր Է.
Թորոսեան

Մէկ Ամսուան Մէջ 2 Անգամ Եկեղեցւոյ Դէմ 
Յարձակում Կ՝իրականացուի.

Բագրատ Էսդուգեան
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Սկիզբը Էջ 01

Սկիզբը Էջ 01

Շատ կարեւոր է, որ թիւերու էական 
անկում արձանագրենք, որպէսզի 
կարողանանք այդ գործընթացը 
շարունակել այնպէս, ինչպէս միշտ 

ըրած ենք, այսինքն որ մէկը չթողենք 
առանց բուժօգնութեան: Հակառակ 
պարագային շատ դժուար պիտի 
ըլլայ այդ ամէնը ապահովել: Մեր 
գործողութիւնները պէտք է ասկէ 
բխին»,-ըսած է ան:

Թուրքիոյ մէջ լոյս տեսնող «Ակօս» 
հայկական շաբաթաթերթի հայերէն 
բաժինի խմբագիր, հայ համայնքի 
շրջանակներուն մէջ ծանօթ 
հասարակական գործիչ Բագրատ 
Էսդուգեան անդրադարձած է 
վերջերս Պոլսոյ մէջ ատելութեան 
հողի վրայ իրականացուող 
յարձակումներուն։ Այս մասին կը 
տեղեկանանք Ermenihaber.am-էն։
Մասնաւորապէս, հայկական եկե-
ղեցիներու նկատմամբ իրակա-
նացուող վանտալիստական բնոյթ 
կրող յարձակումներուն, ինչպէս 
նաեւ «Հրանդ Տինք» հիմնադրա-
մին ուղղուած սպառնալիքներուն 
անդրադառնալով՝ Բագրատ Էսդու-
գեան ընդգծած է, որ երկրին մէջ 
առկայ ընդհանուր մթնոլորտը հող 
կը նախապատրաստէ նմանատիպ 
յարձակումներու եւ սպառնալիքնե-
րու համար։
Ատելութեան հողի վրայ իրակա-
նացուող յարձակումներն ու 
սպառնալիքները՝ Էսդուգեանի 
դիտարկումով՝ իշխանութիւննե-
րուն կողմէ թշնամանք սերմանող 
արտայայտութիւններու եւ խօսքերու 
ուղղակի հետեւանքն են։
«Մէկ ամսուան մէջ 2 անգամ 
եկեղեցւոյ դէմ յարձակում կ՝իրա-
կանացուի։ Անկէ ետք «Հրանդ 
Տինք» հիմնադրամի հասցէին 

սպառնալիքներ կը հնչեն։ Ասոնք 
շատ մտահոգիչ երեւոյթներ են, 
բայց զարմանալի չեն, որովհետեւ 
երկրին մէջ առկայ մթնոլորտը այս 
ամէնուն համար նպաստաւոր հող 
կը ստեղծէ»,- նշած է Էսդուգեան։
Ան ուշադրութիւն հրաւիրած է 
նաեւ այն յանգամաքին վրայ, որ 
արդէն տարիներէ ի վեր շարու-
նակուող Տինքի սպանութեան 
դատավարութեան ընթացքին 
«սպաննէ՛» հրաման տուողները 
այդպէս ալ չբացայայտուեցան, չդա-
տապարտուեցան եւ հետեւաբար 
որեւէ բան չէ փոխուած։
Էսդուգեան շեշտած է, որ անդադար 
հնչող սպառնալիքներէն հաւանա-
բար երկուքը, երեքը լուրջ վտանգ չեն 
ընդգրկեր, բայց չորրորդը անպայման 
պիտի ծառայէ իր նպատակին։
Թուրքիոյ ընդդիմադիր քրտամէտ 
«Ժողովուրդներու դեմոկրատա-
կան կուսակցութեան» (ԺԴԿ-HDP) 
Տիարպեքիրէն ընտրուած հայ 
պատգամաւոր Կարօ Փայլանն ալ նշած 
էր, որ այս ամէնը կը դիտարկէ իբրեւ 
հասարակութեան ինքնադրսեւորում։ 
Նմանատիպ յանցագործութիւններ 
իրականացնողները իրականու-
թեան մէջ խամաճիկներ են եւ ըստ 
Փայլանի՝ ատելութեան այս քարոզը 
կը տարուի նոյնինքն թրքական 
իշխանութիւններուն կողմէ։
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«Վրաստանը արդէն կովկասեան 
տարածաշրջանի ամենաիտէալա-
կան ուղղութիւններէն մէկը դառնա-
լու ճանապարհին է: Սկսեցէք ձեր 
ճանապարհորդութիւնը երկրի 
մայրաքաղաքէն: Թիֆլիսը հմայիչ 
քաղաք է, որ լեցուն է Մտկվարի 
գետի երկայնքով տեղակայուած հին 
եկեղեցիներով եւ ճաշարաններով»,- 
նշուած է յօդուածին մէջ:
Յօդուածի հեղինակը նաեւ 

խորհուրդ կու տայ այցելել երկրի 
արեւմուտքը գտնուող փոքրիկ 
գեղեցիկ քաղաքներ, վայելել 
վրացական գեղեցիկ բնութիւնը, 
ինչպէս նաեւ համտեսել վրացա-
կան գինին, քանի որ Վրաստանը 
երկրի ամենահին գինեգործական 
տարածաշրջաններէն մէկն է:
Նշենք, որ 1 Յուլիսէն Վրաստանը 
պիտի բանայ իր սահմանները զբօ-
սաշրջութեան համար, բայց ոչ 
բոլորին համար:
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