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Երկիրը Ի Վիճակի Չէ Տանելու Կառավարութեան 
Կազմաւորման Յետաձգումը. Պըրրի

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Փոխե՛նք Ներկան, Կերտելու՝ Ապագան
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Լիբանանի գործա-

դիր մարմինը հինգշաբթի, 29 նոյեմբեր 2018ին կը կազմակերպէ իր 
տարեկան դրամահաւաք- ռատիոթոնը, որ այս տարի կ’ընթանայ 
«փոխե՛նք ներկան՝ կերտելու ապագան» կարգախօսով։ 

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը վերջին ամիսներուն անցաւ 
դժուար հանգրուանէ, ու հիմա պատրաստ է նորովի ներկայանալ համահայկական 
ընտանիքին: Անցնող ամիսներուն հիմնադրամի համաշխարհային կառոյցի հաշ-
ւարկները, հաշուապահական միջազգային ընկերութիւններու կողմէ ենթարկուե-
ցան մանրակրկիտ քննութիւններու՝ ստուգելու որեւէ հաւանական չարաշահում։ 
Սակայն մասնագիտական եւ քննչական տարբեր խմբակներու ստուգումներու 
շնորհիւ փաստուեցաւ, որ Հիմնադրամը զերծ է նման չարաշահումներէ, եւ անոր 
հաշիւները ամբողջական եւ բացարձակ թափանցիկութեամբ ներկայացուած են 
հանրութեան։ Այս իրողութիւնը հաստատեցին նաեւ Հայաստանի վարչապետի 
պաշտօնակատարն ու նախագահը, որոնք անցնող շաբաթներուն իրենց զանազան 
ելոյթներու ընթացքին, կոչ ուղղեցին փակելու անվստահութեան էջը՝ նոր շունչ 
հաղորդելով համահայկական հիմնադրամին, որպէսզի անիկա անխափան 
շարունակէ իր առաքելութիւնը։

Այսպէս, այս տարուան համահայկական դրամահաւաքը կ’ընթանայ անցեալ 
տարի որդեգրուած «Բերքառատ Արցախ» ծրագրով, որուն ընդմէջէն կը շարունակ-
ւին արթեզեան ջրհորներու հորատման եւ ոռոգման նոր ցանցի կառուցման աշխա-
տանքները, ինչպէս նաեւ արեւային ուժանիւթով բանող համակարգի տեղադրման 
աշխատանքները: Բացի Արցախի մէջ իրակացուելիք ծրագիրներէն, այս տարուան 
թելեթոն-դրամահաւաքի հասոյթէն բաժին մը պիտի յատկացուի Հայաստանի հա-
մայնքային ենթակառոյցներու նորոգութեան, ինչ որ պիտի նպաստէ  նոր աշխա-
տատեղերու ստեղծման։

 «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Լիբանանի գործադիր մարմինը, 
այս տարի իր մասնակցութիւնը բերելով հանդերձ «Բերքառատ Արցախ» ծրագիրին, 
յարմար նկատեց իր նպաստը ունենալ, հիմնադրամի ընթացիկ գլխաւոր ծրագիր-
ներէն մէկուն՝ Գիւմրիի մէջ անօթեւան ընտանիքներու բնակարաններու ապահովմ-
ան ծրագիրին՝ տրուած ըլլալով, որ 2018-ը կը զուգադիպի Սպիտակի երկրաշարժի 
30-ամեակին եւ մարմինի այս տարուան դրամահաւաք- ռատիոթոնը կը կազմա-
կերպուի այդ յիշատակի նշումէն շաբաթ մը առաջ՝ հինգշաբթի, 29 նոյեմբեր 2018-
ին առաւօտեան ժամը 10։00-էն սկսեալ, արդարեւ մարմինը որոշած է Գիւմրիի մէջ 
4 ընտանիքներ օժտել նոր բնակարաններով։

Հետեւաբար, ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս բոլորս միասնաբար ազգային 
պարտականութեան բարձր գիտակցութեամբ, անվերապահ զօրակցութեամբ եւ 
ամբողջական վստահութեամբ մասնակցի՛նք այս տարուան դրամահաւաք- 
ռատիո-թոնին, եւ  թէկուզ մեր փոքր նուիրատուութիւններով աջակցինք Գիւմրիի 
անօթեւան ընտանիքներու բնակարաններու ապահովման ծրագրին, որպէսզի 
անոնք վերջապէ՛ս լքեն իրենց խոնաւ ու կիսախարխուլ տնակը, եւ ունենան 
քարաշէն ապահով բնակարան։ 

Վստահ ենք, որ մեր բոլորին աջակցութեամբ կրնանք նոր կեանք պարգեւել 
անոնց եւ ձեռք ձեռքի տալով  պիտի ՓՈԽԵ՛ՆՔ ՆԵՐԿԱՆ՝ ԿԵՐՏԵԼՈՒ ԱՊԱԳԱՆ....
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Երկուշաբթի խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի դիտել տուաւ, որ 
երկիրը այլեւս ի վիճակի չէ տանելու նոր կառավարութեան կազմաւորման 
յետաձգումը: Նշենք, որ կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին մէջ 
առկայ փակուղին արդէն իսկ թեւակոխած է եօթներորդ ամիսը:

«Հաստատապէս նկատել կու տամ, որ կառավարութեան կազմաւորումը 
յետաձգելու որեւէ փորձ տանելի չէ այլեւս»,- մասնաւորաբար շեշտեց 
խորհրդարանի նախագահը Այն Ալ Թինէի իր նստավայրին մէջ:

Հարիրիի Եւ Սիւննի Անկախ Երեսփոխաններու Բանակ-
ցութիւնները Որեւէ Արդիւնքի Պիտի Չյանգին. Մուսթաքպալ 
Շարժումի Երեսփոխան

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիի եւ Հըզպալլայի 
զօրակցութիւնը վայելող սիւննի անկախ երեսփոխաններուն միջեւ հաւանական 
հանդիպումը որեւէ արդիւնքի պիտի չյանգի: Այս մասին Երկուշաբթի յայտնեց 
Մուսթաքպալ շարժումի օրէնսդիրը:

«Հարիրիի եւ սիւննի անկախ երեսփոխաններու հաւանական հանդիպումը 
որեւէ բան պիտի չփոխէ կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին մէջ 
առկայ փակուղիի խնդրով,- «Լիբանանի Ձայնը» ռատիօկայանին տուած 
հարցազրոյցի ժամանակ ըսաւ երեսփոխան Ասսեմ Արաժի:- Վարչապետի 
պաշտօնակատարը միմիայն իր դիրքորոշումը պիտի վերահաստատէ այդ 
հանդիպումին»: 

Ահաբեկչութեան Դէմ Պայքարի Համար Միասնականութիւնը 
Առաջնահերթութիւն Է. Մաշնուք

Լիբանան պիտի չկարենայ յաջողապէս դիմակայել ահաբեկչութիւնը, եթէ 
երկրի քաղաքական կողմերուն միջեւ պայմանաւորուածութիւն ձեռք չբերուի: 
Այս մասին Երկուշաբթի դիտել տուաւ ներքին գործոց նախարարի 
պաշտօնակատար Նուհատ Մաշնուք «Ահաբեկչութիւնը տարածաշրջանին մէջ 
եւ անոր ազդեցութիւնը Ափրիկէի մայրցամաքին վրայ» թեմայով տեղի ունեցած 
խորհրդաժողովի ժամանակ:
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Անտրէաս Արծրունի 

Անտրէաս Արծրունի (27 Նոյեմբեր 1847, Մոսկուա - 
22 Սեպտեմբեր 1898, Գերմանիա), հայ երկրաբան։ 
Փեթերսպուրկի գիտութիւններու ակադեմիայի թղթա-
կից անդամ (1895 թուականէն)։

Եղբայրն է Գրիգոր Արծրունիի։ Մանուկ հասակին 
(հօր հետ) կը տեղափոխուի Թիֆլիս, ուր առաջին 
անգամ կը սորվի հայերէն։ 1864ին կ'աւարտէ ուսում-
նարանը։ Ապա կը յաճախէ Փեթերսպուրկի, Դորպատի 
ու Հայտելպուրկի համալսարանները (վերջինս կ'աւար-
տէ 1871 թուականին)՝ քիմիագէտի բարձրագոյն կոչու-
մով։

1871-1875 թուականներուն կ'ապրի Թիֆլիս, ուր կը 

զբաղի Կովկասի երկրաբանութեան հետազօտութեամբ 
Լոռիի եւ Գանձակի գաւառներուն մէջ, ինչպէս նաեւ 
մանկավարժութեամբ։ 1875ին կը վերադառնայ Գեր-
մանիա եւ Սթրասպուրկի համալսարանի օգնական կը 
նշանակուի, 1877-1883 թուականներուն՝ Պեռլինի 
համալսարանի դասախօս, իսկ 1884-1898 թուական-
ներուն Ախենի  ճարտարապետութեան գիտնական, 
հանքաբանութեան ամպիոնի վարիչ եւ նախագահ 
(ընդմիջումներով)։

Մեծանուն հայ գիտնականը հեղինակ է երկու 
հիմնական աշխատասիրութիւններու, որոնք բազմա-
թիւ հրատարակութեանց արժանացած են եւ իրենց 
բնագաւառին մէջ կը նկատուին դասական գործեր։ 
Առաջինը 1883ին լոյս տեսած՝ «Բիւրեղներու քիմիական 
բաղադրութեան եւ անոնց քիմիական ու ֆիզիքական 
յատկութիւններու կապը» անունով աշխատասիրութիւնն 
է։ Երկրորդը՝ «Բիւրեղներու ֆիզիքական քիմիան», որ 
լոյս տեսած է 1893ին։

Աշխատակցած է «Մշակ»ին եւ բազմաթիւ եւրոպա-
կան գիտական ընկերութիւններու։
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Առաջնորդ Նարեկ Արքեպիսկոպոս Այցելեց Թրիփոլի
Կիրակի, 25 Նոյեմբեր 2018ին Թրիփոլիի Ս. 

Հոգեգալուստ եկեղեցի այցելեց եւ ս. պատարագը 
նախագահեց Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ 
Գերշ. տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս։ 

Օրուան պատարագիչն էր Ս. Հոգեգալուստ 
եկեղեցւոյ նորօծ հովիւ Արժ. տ. Սամուէլ քհն. Աճեմ-
եան։ Քարոզէն առաջ, առաջնորդ սրբազանը ներ-
կայացուց ծուխի նորօծ քահանայ հայրը, եւ յորդորեց, 
որ հովիւ եւ հօտ ամբողջական գործակցութեամբ 
նոր փուլ թեւակոխեն եւ յաջողութիւններ արձա-
նագրեն։ 

Ապա Ս. Հոգեգալուստ եկեղեցւոյ հովիւը իր որ-
դիական երախտագիտութիւնը յայտնեց սրբազան 
հօր եւ շնորհակալութեան խօսք ուղղեց հաւատաց-
եալներուն՝ խոստանալով իր կարելին ի գործ դնել՝ 

շրջանի հոգեւոր կեանքի աշխուժացման եւ հօտի 
գործունէութեան զարգացման համար։

Ս. պատարագի աւարտին, եկեղեցւոյ դահլիճին 
մէջ, ի պատիւ քահանայ հօր եւ երէցկնոջ, տեղի 
ունեցաւ ընդունելութիւն, որուն ընթացքին խօսք 
առաւ թաղակա-նութեան ատենապետ տիար Խա-
չիկ Ահարոնեան։ Գեղարուեստական յայտագիրով 
ելոյթ ունեցան Ազգային Նուպարեան-Խրիմեան 
վարժարանին աշակերտները։ Իր օրհնութեան 
խօսքը արտասանեց սրբազան հայրը։

Ապա Նարեկ արքեպիսկոպոս, ընկերակցու-
թեամբ պետական երեսփոխան տիար Յակոբ 
Բագրատունիի, քահանայ հօր եւ շրջանի մարմին-
ներու ներկայացուցիչներուն, այցելեց Լիբանանի 
աշխատանքի նախարար Մուհամատ Քապարային 
եւ նախկին նախարար երեսփոխան Սամիր Ժսը-
րին։ Հանդիպումին քննարկուեցան երկկողմանի 
յարաբերութիւնները զարգացնելու կարելիութիւն-
ները եւ շրջանի մտահոգութիւնները։ 
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Ուրբաթ, 23 Նոյեմբեր 2018ին Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան դպրեվանքին մէջ 
հանդիպում մը տեղի ունեցաւ լեռնագնաց Արա 
Խաչատուրեանին հետ՝ նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. կաթողիկոսին եւ ներկայութեամբ միաբան 
հայրերու, դպրեվանքի տիկնաց խորհուրդին, 
դպրեվանեցիներու եւ դպրեվանքի բարեկամներու։

Դպրեվանքի տեսուչ Հոգշ. տ. Պօղոս վրդ. 
Թինքճեան իր բացման խօսքին մէջ յայտնեց, որ 
հայ ժողովուրդի իւրայատկութիւններէն մէկն է 
անհատական նուաճումներ հայութեան նուիրել։ 
Այս իմաստով ան հակիրճ տողերու մէջ ներկայացուց 
լեռնագնացին կենսագրականը։ Լիբանան ծնած եւ 
պատերազմի պատճառով Ֆրանսա գաղթած Խա-
չատուրեան 40 տարեկանին կը նետուի մարզական 
աշխարհ եւ կը բարձրանայ «Մոն պլան» եւ Արարատ 
լեռները։ Հայոց ցեղասպանութեան 100ամեակին 
առիթով ան կը նուաճէ աշխարհի բարձրագոյն 
գագաթը՝ Էվերեսթը։

Արա Խաչատուրեան խօսեցաւ իր լեռնագնա-
ցութեան արկածախնդրութիւններուն մասին՝ շեշ-
տը դնելով դժուարութիւնները հաւատքով ու 
կամքով դիմագրաւելու հրամայականին վրայ։ Ան 
երկու կարճ տեսանիւթեր ցուցադրեց 2016 թուա-
կանին Էվերեսթ բարձրանալուն եւ 2018 թուականին 
Մարսէյէն Հայաստան վազելուն մասին։ Խաչատուր-
եան իր խօսքին մէջ շեշտեց, որ լեռնագնացութեան 
ամէնէն խորհրդալից պահը հանդիսացած է երբ 
ինք, որպէս հայ, եռագոյնը բարձրացուցած է աշխար-
հի ամէնէն բարձր գագաթին՝ Էվերեսթի վրայ, եւ 
որպէս քրիստոնեայ՝ Աստուածաշունչը։ Ապա, ան 
պատասխանեց ներկաներու հարցումներուն։ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետը Կը Պարգեւատրէ 
Լեռնագնաց Արա Խաչատուրեանը
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Մայրենի Լեզու
Քիչ Մը Լեզուաբանութիւն

Պէտք է նկատած ըլլաք, որ մենք ընդհանրապէս 
կ’ըսենք զանց առնել, իսկ երբեմն ալ կ’ըսենք կամ 
կը հանդիպինք  զանց ընել ըսողներու, ինչպէս ես 
վերջերս հանդիպեցայ  յօդուածի մը մէջ, եւ ճիշդ 
այս հանդիպումս էր, որ մղեց զիս քիչ մը զրուցելու 
բարեկամներուս հետ:

*     *     *
Մեր հեռաւոր նախնիները, ըսենք՝ Արտաշէս 

Աշխարհակալը, Տիգրան Մեծը, Սահակ Պարթեւն 
ու Մեսրոպ Մաշտոցը ըսած են զանց առնել, եւ այս-
պէս ալ կը վկայէ «Նոր հայկազեան»-ը, որ գրաբարի  
բառարանն է եւ հայոց լեզուի հիմնաքարը:

Ուրեմն պէ՞տք է մտածել, թէ մենք այսօր զանց 
առնել ըսելով հաւատարիմ մնացած կ’ըլլանք մեր 
հեռաւոր նախնիներուն...Ո՛չ,– եւ ճիշդ այստե՛ղ է  
պահուած  շան գլուխը. ֆրանսացին պիտի ըսէր՝ 
c’est là le hic, իսկ անգլիացին պիտի ըսէր՝ there is 
the rub 1:

Ինչո՞ւ...
Որովհետեւ գրաբարի մէջ առնել կը նշանակէր 

ընել, դարձնել, շինել, ստեղծել (to do, to act, faire, 
oevrer): Օրինակ՝ երբ ծանօթ առածը կ’ըսէ «Գինի 
ուրախ առնէ զմարդ»,– սա կը նշանակէ՝ «Գինին 
ուրախ կ’ընէ մարդս» (կ’ընէ՝ կը դարձնէ): Եւ ոչ թէ՝ 
«Գինին ուրախ կ’առնէ մարդս»,– որ ոչ մէկ իմաստ 
ունի:

Ուրեմն մեր նախնիները ըսել կ’ուզէին,– մեր 
աշխարհաբարեան մտածողութեամբ,–  զանց ընել,  
եւ ոչ թէ զանց առնել: Այլ խօսքով՝ մենք սխալ կի-
րարկած ենք առնել բայը, սխալ մեկնաբանութիւն 
տուած ենք անոր, գրաբարէն աշխահաբար անցու-
մը ճիշդ ու հեզասահ չենք կատարած:

Անցեալէն ժառանգած ենք «զանց առնել» եւ, 
իբրեւ տափակաթաթ աշխարհաբարեաններ, «զանց 
առնել» ձեւով ալ շարունակած ենք կիրարկել՝ 
առանց անդրադառնալու, թէ մեր շուրջը լեզուական 
իսկական յեղափոխութիւն մը կատարուած է 
գրաբարի՝ աշխարհաբար  դառնալովը: 

Բայց որո՞ւ հոգը:
Այս նոյն սխալը գործած ենք ամառն-ամրան, 

ձմեռն-ձմրան, դուռն-դրան, լեառն-լերին, մատուռն-
մատրան  հոլովումի առթիւ, որ նոյնութեամբ փոխադ-
րած ենք արդի աշխարհաբարի մէջ, քիչ մըն ալ 
աւելիով, քանի գրաբարը լերան չունէր, բայց մեր 
հոսհոսները ա՛յս եւս  նոյն ոգիով ուղղագրած ենք, 
եւ այս սխալները խարանի մը պէս մնացած են մեր 
քերականութեան ճակատին, հակառակ լաւագոյն 
մասնագէտներու՝ Այտընեանի, Բագրատունիի, Զոհ-
րապեանի, Աբեղեանի, Աճառեանի  զգուշացումնե-
րուն,  որ աշխարհաբարը կը հոլովէ ամառ, ձմեռ, 
լեռ, դուռ, մատուռ բառերը՝ առանց «ն»-ի, որոնք պէտք 
է  տան ամռան, ձմռան, դռան, լեռան, մատռան2 :  
Սակայն ո՞ր արեւմտահայը մտիկ կ’ընէ անոնց: 
Մի՞թէ անոնք իրմէ աւելի գիտեն,  որպէսզի ելլեն ու 
դաս տան: Քաւ լիցի: Աշխարհի վրայ մեզմէ աւելի 
լաւ գիտցող կա՞յ, կրնա՞յ ըլլալ:

Բայց վերադառնանք մեր փարախը՝ մեր 
ոչխարներուն:

*     *     *
Լեզուներու մէջ կայ թաքուն, անգիր օրէնք մը, 

որ յարատեւ կը գործէ եւ  հետեւեալն է ան. երբ 
սխալ մը յամա՛ռօրէն ու մանաւանդ հա՛նրօրէն կը 
կրկնուի, ահա այդ սխալը կ’ընկալուի իբրեւ ճիշդ, 
իբրեւ «նուիրական սխալ»,  իսկ երբեմնի ճիշդը՝ 
իբրեւ սխալ: Շարունակելէ առաջ՝ նորէն շատ մատ-
չելի  օրինակ մը տամ՝ առանց Ձեր թանկագին 
գլուխները ցաւցնելու «անիմաստ» բաներով:

Մեր նոյն նախնիները կ’ըսէին՝ մեծացուցանել  
(մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր...):

Այս հիգ վանկանի բայը դարեու ընթացքին 
մաշելով-մաշելով դարձած է, մեր մէջ՝   մեծցնել, 
արեւելահայերէնի մէջ՝ մեծացնել, այինքն՝ երկու 
վանկ եւ բազմաթիւ հնչիւններ կորսուած են: Բայց 
ահա մեզի համար այլեւս ճիշդը այս վերջին՝ աղա-
ւաղեալ ձեւն է, որուն տեսքէն Մեսրոպ պիտի սար-
սափէր, եթէ յանկարծ օր մը Օշականի գերեզմանէն 
դուրս գար եւ յօժարէր մտիկ ընել  արդի հայու 
բերնին մէջ հազարաւոր այսպիսի «աղաւաղումներ», 
որոնց գումարը աշխարհաբար կը կոչուի: 

Թերեւս ալ կ’ընէ կոր...ո՞վ գիտէ, եւ որքա՜՜՜ն կը 
տառապի  կոր  խեղճը...

Ողջերս օր մ’օրանց մտածա՞ծ ենք մեռեալներու 
ցաւին մասին:

Ահա յիշեալ օրէնքի հիմամբ ալ նուիրականացած 
են զանց առնել, զանցառութիւն  բառերը, հոն՝ ուր 
պէտք է ունենայինք զանց ընել, զանցարութիւն, 
քանի որ  առնել (այսինքն՝ ընել) բային արմատը  
ար է. այս արմատին իրաւացիութեան կը հանդիպինք 
անոր անցեալ կատարեալի  խոնարհումի ատեն. 
արդարեւ առնել կու տար՝ արարի-արարեր-արար 3

Կը նկատէ՞ք, ռ-ի հետքն իսկ չկայ, իսկ բայի մը 
իսկական պատկերը, արմատական կառոյցն ու 
ուղղագրութիւնը անցեալ կատարեալի մէջ երեւան 
կ’ելլեն:

Քանի մինչեւ այստեղ կարդացիք ու տոկացիք, 
օրինակ մըն ալ տամ՝ հաստատելու համար  այս 
վերջին  իրողութիւնը. բոլորս կ’ըսենք կը զարնեմ-
կը զարնէի եւ այլն: Մտածա՞ծ էք երբեք կամ երբեմն, 
թէ ի՞նչ է այս բային արմատը:  Կ’երգեմ-ին արմատը 
երգ է, աղէկ, կը զարնեմ-ին արմատը ի՞նչ է,– 
զա՞րն...:

Ահա նման պարագաներու  անոր կատարեալն 
է, որ կը լուսաբանէ մեզ, իսկ կատարեալը զարկի-
զարկիր-զարկաւ է...տեսա՞ք ինչպէս երեւան ելաւ 
զարնել- զարնեմ  բային իսկական արմատը՝ զարկ-ը: 
Կ’ըսենք՝ կ’ըլլամ-կ’ըլլաս-եղայ,– ուրեմն արմատը 
եղ է, եւ բային բուն պատմական ձեւը իրապէս ալ 
եղանիլ է:

Գանք գրաբարեան առնել,  աշխարհաբարեան 
ընել բային:

Ասոնք նո՛յն բայն են: Երկրորդը առաջինին 
ձագուկն է, որ քիչ մը հեռացած է մօրմէն կամ այն-
պէս կը ձեւացնէ: Բայց  ADN-ին քննութիւնը ամէն 
բան երեւան կը հանէ:

Առնել տուած է նախ այնել, սա իր կարգին 
տուած է  էնել, անել,  հուսկ ապա ընել:

Վերջընթերը կը կիրարկուի արեւելեան, իսկ 
վերջինը՝ արեւմտեան աշխարհաբարի մէջ:

Կայ սակայն աւելի կարեւորը՝ կատարեալի մէջ 
ընել կու տայ՝ ըրի-ըրիր-ըրաւ՝ր-ով, եւ ոչ թէ ըռի-
ըռիր-ըռաւ՝ռ-ով, այլ խօսքով՝ կը պահէ իր ծագում-
նաբանական  «ր» հնչիւնը: Ճիփ ու ճիշդ առնել-ն ալ 
կը պահէր  այդ ր-ն՝ արարի-արարեր-արար:

Իսկ ո՞րն է այս բոլորին մայրը կամ մեծմայրը՝ 
հա՛ւը. ծանօ՞թ էք այս բառին:

*     *     *
Շատ հեռաւոր անցեալին, գիրերու գիւտէն 

թերեւս հազարաւոր տարիներ առաջ, երբ տակաւին 
հայերէնը նոր-նոր կ’անջատուէր հնդեւրոպական 
մայր լեզուէն եւ ինքնուրոյն  տուն-տեղ կ’ըլլար,  
ունեցած ենք արանել  արտասանութեամբ բայ մը, 
որուն շեշտը կ’իյնար բառին սկիզբը՝ ա՛րանել: 
Լեզուներու մէջ կը գործէ մնայուն օրէնք մը. այն 
ձայնաւորը, որ չի շեշտուիր, վտանգուած է եւ կրնայ 
կորսուիլ: Մեր բային երկրորդ ձայնաւորը շեշտէ 
զուրկ մնալուն՝ կորսուած է, եւ այդպէս  է  որ ան 
դարձած է ա՛րնել: Եւ որովհետեւ «ն»-էն առաջ 
հայուն բերանը ռ կ’արտասանէ, ուստի ա՛րնել 
դարձած է ա՛ռնել: 

Սակայն, երբ ռ եւ ն կը հեռանան իրարմէ,  առա-
ջինը կը վերադառնայ իր  բնիկ արտասանութեան, 
եւ   առնել կու տայ արարի, արարք, մեծարել:Այս 
տուեալներու  հիմամբ՝ մենք պէտք է ունենայինք 
զանցարել, զանցարու,   զանցարում,  զանցարութիւն 
եւ այլն:  Սակայն մեր ռամիկին լեզուական հանճարը 
այդքան խոր չէ կրցած թափանցել, ոչ ալ անոր 
մտաւորականութեան (որ թերեւս պարզապէս 
ենթարկուած է կացութեան).... այլ մտածած է՝ քանի 
ունէինք եւ ունինք (՞՞՞) զանց առնել, ուրեմն նաեւ 
աներկբայօրէ՜՜՜ն պիտի ունենանք զանցառու-զան-
ցառութիւն,  զանցառում եւ նմանները՝ բոլո՛րը ռ-ով, 
որոնք այսպէս ալ նուիրականացած են:

Հարցում՝ 
Պէտք կա՞յ ասոնք հիմա փոխելու:
Ո՛չ, պէտք չկայ, սակայն լաւ է, որ երբեմն-երբեմն  

մտածենք այս բաներուն մասին, մտիկ ընել սոր-
վինք,  այլ նաեւ սորվինք  փնտռել ճիշդը ու չկառչինք 
սխալներուն,  մա՛նաւանդ նոր սխալներ չաւելցնենք 
եղածներուն վրայ:

Այս սրբազան աւանդը արժանի է նման վե-
րաբերումի:

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

1-  Համլետի մենախօսութեան մէջ կը հանդիպինք այս  դարձուածքին՝  «To sleep, perchance to dream: ay, there’s the rub»,– որ Յովհ. խան Մասեհեան թարգմանած է՝ «Ա՜յ, 
ցաւն  այդտեղ է», իսկ ուրիշ մը՝ «Ա՜յ, խայթը հէնց ա՛յդ է»:

2-  Արեւելահայերը այս ճիշդ ձեւով ալ կ’ուղղագրեն յիշեալ հինգ բառերը: Կը մնայ, որ արեւմտահայ խմբագիրը, մտաւորականը, քերականագէտը զիջի՜ն  իրենց բարձունքներէն 
քիչ մը իջնել ու բան մը սորվիլ...արեւելահայէն: Անո՞նք մնացին մեզի ուղղագրութիւն սորվեցնող:

3-  Ախարհաբարի առնել (to take, to got, prendre, saisir) բային դիմաց գրաբարը կ’ըսէր առնուլ, եւ կը խոնարհէր՝ առի-առեր-առ:
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 11 - 
«Տպագիր Մամուլը Մեռած Չէ». Սեւակ Յակոբեան
 «Լրատուադաշտի Դերը Փոխուող Աշխարհի Մէջ». Երեւանի մէջ Տեղի Ունեցաւ Լրատուական Միջազգային Համաժողով

Նոյեմբեր 23ին «Արմէնփրես» պետական լրատ-
ւական գործակալութեան եւ ԱՊՀ երկիրներու 
լրատուական հիմնարկի հայաստանեան գրասեն-
եակի գործակցութեամբ Երեւանի Օփերա Սուիթ 
հիւրանոցին մէջ տեղի ունեցաւ «Լրատուադաշտի 
դերը փոխուող աշխարհի մէջ» միջազգային 
լրատուական համաժողովը: Համաժողովի հիւրերու 
շարքին էին Հայաստանի, Սփիւռքի եւ միջազգային 
տպագիր ու ելեկտրոնային մամուլի ներկայացու-
ցիչներ, լրագրողական հասարակական կազմա-
կերպութեան անդամներ, ԵՊՀ լրագութեան բա-
ժանմունքի դասախօսներ եւ ուսանողներ:  

Համաժողովի նպատակն է քննարկել եւ 
վերլուծել լրատուադաշտի դերը արագ փոխուող ու 
զարգացող աշխարհի մէջ: Համաժողովին ներկայ 
տպագիր մամուլի ներկայացուցիչները բարձրաձայ-
նեցին նոր լրատուամիջոցներու սրընթաց զար-
գացման կիզակէտին տպագիր լրատուամիջոցի 
առջեւ ծառացած խնդիրներուն եւ տագնապներուն 
մասին, խօսեցան լրատուադաշտի փոխակերպման, 
ապագայի ձեւերու ստեղծման անհրաժեշտութեան, 
թուային դարաշրջանի իրողութիւններուն, լրատ-
ւադաշտ-հանրութիւն կապի ու տպագիր մամուլի 
ապագային մասին: 

Համաժողովի Բացում
Համաժողովին բացման խօսքով հանդէս եկան 

«Արմէնփրես»  լրատուական գործակալութեան 
տնօրէն Արամ Անանեանը, ԱՊՀ երկիրներու 
լրատուական հիմնարկի հայաստանեան մասնա-
ճիւղի տնօրէն Ալեքսանդր Մարգարովը եւ ՀՀ վար-
չապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանի 
աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սարգիս 
Խանդանեանը: 

«Արմէնփրես» պետական լրատուական գործա-
կալութեան տնօրէն Արամ Անանեանը իր խօսքին 
մէջ, շնորհակալութիւն յայտնելով ներկաներուն 
մասնակցութեան համար, նշեց, որ «Լրատուա-
դաշտի դերը փոփոխուող աշխարհի մէջ» թեմայով 
քննարկումը բաժնած են երեք մասի, որուն վերջին 
հատուածին մէջ կը նախատեսեն կլոր սեղան՝ 
նուիրուած տպագիր լրատուամիջոցի ապագային: 
«Այս տարուան քննարկումի առանցքը կը կազմէ 
լրատուամիջոցներու եւ տեղեկատուական հար-
թակներու փոխակերպումը՝ ապագայի լոյսին տակ։ 
Ժամանակակից լրագրութեան առջեւ բազմաթիւ 
մարտահրաւէրներ ծառացած են, միեւնոյն ժամա-
նակ, այսօր լրատուական գործունէութեան ու գոր-
ծակցութեան համար հսկայական հնարաւորու-
թիւններ կան։ Որպէսզի մենք ըլլանք ժամանակի 
զարգացումներուն համապատասխան, այլեւ մեր 
մրցակցային հետքը ունենանք մրցակցային աշխար-
հի մէջ, նման քննարկումները ուղղակի անհրաժեշ-

տութիւն են: Այսօր, երբ մենք կը խօսինք լրատ-
ւադաշտի մասին, լրագրութեան ապագայի մասին, 
մենք կը խօսինք ոչ միայն մասնագիտական եզրե-
րով, այլեւ դատապարտուած ենք դիտարկելու թէ՛ 
արհեստագիտական յառաջընթացը, թէ՛արհես-
տական բանականութեան ձեւաւորումը, թէ՛ այդ 
ամէնուն ազդեցութիւնը մեր գործունէութեան վրայ: 
Մի քանի միտումներ, որոնք մեր մօտ ակնյայտ են, 
այն է, որ մեր ընթերցողները հակուած չեն լսելու 
մեր մեկնաբանութիւնները տեղի ունեցող զարգա-
ցումներուն վերաբերեալ, այլ յաճախ կը փափաքին 
այստեղ ու հիմա ռեժիմով ստանալ տեղեկու-
թիւններ»,- ըսաւ Արամ Անանեանը, ապա աւելցուց, 
որ ատիկա որոշակիօրէն կ'ազդէ լրագրութիւն 
մասնագիտութեան վրայ:

ԱՊՀ երկիրներու լրատուական հիմնարկի 
հայաստանեան մասնաճիւղի տնօրէն Ալեքսանդր 
Մարգարովի խօսքով՝ նոր լրատուադաշտը աւելի 
փոխազդեցիկ է, աւելի շատ հնարաւորութիւն կու 
տայ մարդոց ներգրաւուած ըլլալու:  Ըստ իրեն՝ նոր 
լրատուադաշտի խնդիրներէն մէկը ազդել է ժո-
ղովրդավարացման վրայ, այսինքն՝ ժողովրդա-
վարացում իրականացնել նաեւ լրատուադաշտի 
միջոցով, ազդել գործընթացներուն վրայ: Հասա-
րակութիւնն ու լրատուադաշտը արագ փոփոխուող 
աշխարհի մէջ ունին փոխազդեցութիւն իրարու վրայ:  

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի 
տեղակալ Սարգիս Խանդանեանն ալ խօսեցաւ 
լրատուադաշտի կարեւորութեան, տարածուող 
լուրերը մի քանի աղբիւրներով ստուգելու անհրա-
ժեշտութեան, կեղծ նորութիւններու նպատակային 
տարածման խնդրին մասին: Իր խօսքով՝ պէտք չէ 
սպասել, որ տեսանելի կամ անտեսանելի ձեռք մը 
կարգաւորէ լրատուադաշտը, պէտք է ձերբազատ-
ւիլ անցեալի աւանդոյթներէն: Խանդանեանի կար-
ծիքով՝ լրատուադաշտը պէտք է շարունակէ 
հաւատարիմ մնալ հանրային վերահսկողութեան 
կարեւորագոյն դերակատար ըլլալու գործին: 

Առաջին Նիստ
Համաժողովի առաջին՝ «Լրատուադաշտի փո-

խակերպումը. ապագայի ձեւերու քննարկում» 
անուանումով նիստը վարեց Արամ Անանեան:  

Ելոյթ ունեցաւ TACC գործակալութեան ԱՊՀ եւ 
Պալթեան երկիրներու բաժնի ղեկավար Պորիս 

Գրուշին: Ելոյթ ունեցաւ նաեւ ՀՀ լրագրողներու 
միութեան նախագահ Սաթիկ Սեյրանեանը իր 
խօսքին մէջ ցաւալի փաստ արձանագրեց՝ այսօր 
կեղծ լուրերու տարածումը դարձած է խնդիր 
Հայաստանի մէջ ալ: «Թաւշեայ յեղափոխութեան 
օրերուն «ֆեյք» բառը դարձաւ ամենայաճախակի 
գործածուողը: «Ֆեյք» լուրերը ոչ միայն կը մոլո-
րեցնեն մարդիկ, այլեւ լուրջ վնասներ կը հասցնեն 
մասնագիտացուած, իրենց լսարանին նկատմամբ 
պատասխանատու լրատուամիջոցներուն»,- կա-
րեւորեց Սաթիկ Սեյրանեանը, այնուամենայնիւ 
շեշտելով, որ նոյնիսկ հիմա նոր լրատուամիջոցներու, 
թուային արհեստագիտութիւններու զարգացման 
դարաշրջանին տպագիր մամուլը, վստահելի լսա-
րան ունեցող մամուլը կը շարունակէ ըլլալ ժողո-
վուրդի ձայնը: 

Զեկուցաբեր ՀՀ Հանրային ռատիոյի փոխտնօրէն 
Լիլիթ Թումանեանի կարծիքով՝ լրատուութեան 
փոխանցման աւանդական միջոցները պէտք չէ 
ստորադասուին: Իր կարծիքով՝ այսօր նոր լրատ-
ւադաշտի գործիքները, կայքերը կրնան վաղը չըլ-
լալ, իսկ աւանդական լրատուադաշտը՝ ռատիօն, 
թերթերը կը շարունակեն տեղեկութեան փոխանց-
ման իրենց գործառոյթը իրականացնել: Լիլիթ 
Թումանեանը, սակայն, նշեց, թէ իրենք լաւապէս 
կը գիտակցին, որ պէտք է փոխակերպուիլ, պէտք է 
արդիականանալ: «Մենք կը հասկնանք, որ անընդ-
հատ կը փոխուինք: Ընկերային ցանցերն ու 
թուային արհեստագիտութիւնները, անկախ ամէն 
ինչէ, պիտի զարգանան եւ մենք ուզենք թէ չուզենք 
պիտի տեղաւորուինք անոնց մէջ»,- շեշտեց ան: 
Յաջորդաբար ելոյթներ ունեցան «Արմինֆօ» լրատ-
ւական գործակալութեան տնօրէն Էմանուէլ Մկրտչեան 
եւ Հայ-Ռուսական համալսարանի լրագրութեան 
ամպիոնի վարիչ՝ Մարինա Ալեքեան:

Երկրորդ Նիստ
«Լրատուադաշտ եւ հանրութիւն. թուային դա-

րաշրջանի իրողութիւնները» անուանումով երկ-
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 11 - 
«Տպագիր Մամուլը Մեռած Չէ». Սեւակ Յակոբեան
 «Լրատուադաշտի Դերը Փոխուող Աշխարհի Մէջ». Երեւանի մէջ Տեղի Ունեցաւ Լրատուական Միջազգային Համաժողով
¾ç 04

րորդ նիստի ընթացքին, որ վարեց Ալեքսանտր 
Մարգարով բանախօսները խօսեցան լրատուա-
դաշտի անվտանգութեան, անոր կրթական ու 
դաստիարակչական գործառոյթներուն, քարոզչա-
կան նոր հնարաւորութիւններուն մասին: Բանա-
խօսներէն՝ լրատուական ոլորտի փորձագէտ Սամուէլ 
Մարտիրոսեանի կարծիքով՝ նոր լրատուադաշտերը 
յառաջացուցած են լուրջ խնդիրներ՝ կապուած 
լրագրութեան հետ: «Երբ նոր ստեղծուած էին նոր 
լրատուադաշտերը, մեծ խանդավառութիւն յառա-
ջացած էր, որովհետեւ հասկնալի դարձած էր, որ 
խօսքի ազատութիւնը կը ստանայ ահռելի հնարա-
ւորութիւն մը, որոնք անցեալին չէին եղած: Սակայն 
երբ անցաւ  քանի մը տարի, պարզուեցաւ, որ 
քարոզչութիւնն ու ձեռնածութիւնները ստացած այն 
հնարաւորութիւնները, զորս երբեք չունէին: Մար-
դոց մէկ մասը կը համարէ, որ նոր լրատուադաշտերը 
ժողովրդավարացման ուղին են, իսկ միւս մասը կը 
կարծէ, որ ասոնք ուղին են համապարփակ վերա-
հըսկողութեան»,- ըսաւ Մարտիրոսեանը՝ յաւելելով, 
որ Հայաստանի մէջ այս պահուն խնդիրը այն է, որ 
լրագրողները մտած են քաղաքական դաշտ՝ մէկ 
մասը բացայայտ, միւս մասը լծուած է քարոզչութեան 
գործին: Սամուէլ Մարտիրոսեանը կարեւորեց դաս-
տիարակութիւնն ու կրթութիւնը դեռ նախադպրո-
ցական եւ դպրոցական տարիքէն: «Ինթեկրացիա 
եւ զարգացում» ՀԿ նախագահ Արամ Սաֆարեանն 
ալ կը կարծէ, որ պէտք է միջազգային առաջատար 
լրատուամիջոցներու զինանոցէն փոխ առնել դրա-
կանը, կարեւորը: Ըստ իրեն՝ քաղաքական առճա-
կատումներու ժամանակ լրատուութիւնը պէտք է 
գործուն վիճակի մէջ դնել: 106.5 FM լրատուական 
ռատիոյի ծրագիրներու տնօրէն Գարեգին Խումար-
եանն ալ այն տեսակէտին է, որ լսարանը վճարովի 
լրատուական բովանդակութիւնը աւելի լաւ կ'ըն-
դունի: Հիմա լսարանը կը վճարէ զիրենք լսելու, 
դիտելու համար, այսինքն՝ իրենք պահանջուած են, 
մարդիկ չեն զլանար գրանցուիլ ու վճարել, այսպէս 
ըսած, ապրանքը ստանալու համար: Այս բաժնով 
ելոյթներ ունեցան նաեւ պատմաբան եւ փորձագէտ 
Միքայէլ Յալանուզեան, Հայկական PR միութեան 
նախագահ Աստղիկ Աւետիսեան, Կովկասի 
Հիմնարկի գիտաշխատող Հրանդ Մելիքեան եւ 
փորձագէտ՝ Վարդանոյշ Մինասեան:

Երրորդ Նիստ – Կլոր Սեղան
Աւելի բուռն ու հետաքրքրական էր կլոր սեղան 

քննարկումը՝ նուիրուած տպագիր մամուլի ապա-
գային: Քննարկումը վարող, Լիբանանի «Զարթօնք» 
օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեան 
իր խօսքին մէջ շեշտեց, որ տպագիր մամուլը մեռած 
չէ: Ան իր նախաբանով հորիզոններ բացաւ 
թերթերու զարգացման, գոյատեւման գործին մէջ: 

«Ժողովուրդ» օրաթերթի պատասխանատու 
խմբագիր Արման Գալոյեանը իր խօսքին մէջ նշեց, 
որ պէտք է յարմարիլ նոր իրողութիւններուն: Ան 
նոյնպէս համակարծիք է, որ տպագիր մամուլի 
մահուան մասին կարծիքները չափազանցուած են, 
քանի որ անոնք մշտապէս եղած են, բայց մամուլը 
կը շարունակէ մնալ իր դիրքին վրայ: Արման 
Գալոյեանի խօսքով՝ ելեկտրոնային մամուլին մէջ 
կարելի է որեւէ սխալ տեղեկութիւն փոխել, ուղղել, 
բայց տպագիր թերթին մէջ այդ մէկը կարելի չէ, 
հետեւաբար, կը մեծնայ պատասխանատուութիւնը 
ընթերցողին նկատմամբ: 

Գալոյեանի խօսքը շարունակելով՝ երկու տար-
ւան կեանք ունեցող «Փաստ» օրաթերթի գլխաւոր 
խմբագիր Արտակ Ճաղարեանը օրինակ բերաւ, որ 
ելեկտրոնային լրատուամիջոցները առաւօտեան 
իրենց նորութիւնները կը սկսին մամուլի տեսութիւ-
նով՝ կայքերուն մէջ տեղադրելով թերթերու մէջ 
տեղ գտած բացառիկ նորութիւններն ու վերլուծա-
կանները: Հետեւաբար խօսիլ տպագիր մամուլի 
դիրքերու թուլացման մասին անտեղի է: «Տպագիր 
մամուլը ունի որոշ առաւելութիւններ: Առաջին 
առաւելութիւնը պատասխանատու ըլլալն է: Սա կը 
կաղայ, սակայն, ելեկտրոնային լրատուամիջոց-
ներուն մօտ: Տպագիր մամուլը շատ պատասխա-
նատու է, մեծ ուշադրութիւն կը դարձնէ բովանդա-
կութեան»,- նման տեսակէտ յայտնեց «Հայաստանի 
Հանրապետութիւն» օրաթերթի պատասխանատու 
խմբագիր Արմէն Յովակիմեանը:

«Ռեսբուպլիքա Արմէնիա» թերթի գլխաւոր 
խմբագիր Էլենա Քիւրտեանի կարծիքով՝ ելեկտրո-
նային լրատուամիջոցները երկար կեանք չունին՝ 
թէկուզ այն պատճառով, որ իւրաքանչիւր լոյս 
տեսած նիւթ փոփոխման ենթակայ է, իսկ թուղթի 
վրայ եղած նիւթերը կը մնան արխիւներու մէջ, եւ 
դարեր ետք պատմաբանները թերթերէն կը 
ստանան ներկայիս պատկերը:

Լիբանանէն տեսակապով քննարկումին կը 
մասնակցէր նաեւ «Ազդակ» օրաթերթի գլխաւոր 
խմբագիր Շահան Գանտահարեանը, որուն խօս-
քով՝ 21րդ դարուն տեղեկացուած ընթերցողը պէտք 
է փոխազդեցիկ կապի մէջ ըլլայ լրատուամիջոցի 
հետ: 

«Եթէ ելեկտրոնային նիւթին համաձայն կամ դէմ 
ըլլալու պարագային ընթերցողը կրնայ իր կարծիքը 
յայտնել, ապա տպագիր մամուլը շատ աւելի 
փոխազդեցիկ ըլլալու խնդիր ունի: Այս պարագային 
պէտք չէ սահմանափակուիլ միայն թերթ 
տպագրելով, այլ պէտք է յաճախակի քննարկումներ 
կազմակերպել»,- շեշտեց Շահան Գանտահարեանը:

Ան կը կարծէ, թէ մարդոց մօտ հոգեբանութիւն 
կայ, որ տպագրուածը շատ աւելի մնայուն ու լուրջ 
է, այդ իսկ պատճառով կը նախընտրեն տպագիր 
թերթերը: Շահան Գանտահարեանը որպէս 
տպագիր մամուլի զարգացման ուղի մատնանշեց 
մանկապատանեկան տարիքէն տպագիր մամուլի 
աշխատանքներուն մէջ մարդոց ներգրաւումը: 

Պոլսոյ՝ երկար տարիներու պատմութիւն ունե-

ցող «Ժամանակ» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր 
Արա Գոչունեան վստահ է, որ սփիւռքահայ թերթե-
րը կարեւոր դերակատարում ունին հայապահպա-
նութեան գործին մէջ, քանի որ, բացի հանրութեան 
հետ շփում ունենալէ, անոնց ուսերուն դրուած է 
ինքնութեան պահպանման խնդիրը: 

Գոչունեանի կարծիքով՝ պէտք է լրագրողներու 
նոր սերունդ պատրաստել, պէտք է օգտագործել 
Հայաստանի մէջ առկայ ներուժը եւ գործակցիլ 
հայրենիքի մէջ գործող լրագրողներու հետ, ինչ որ 
հիմա կ'ընեն իրենք: Ըստ թերթի խմբագիրին՝ 
պէտք է պատրաստել լրագրողներու այնպիսի 
սերունդ, որ կը կարողանայ, օրինակ, Երեւանի մէջ 
նստած պատկերացում կազմել Պէյրութի կամ Լոս 
Անճելըսի կենցաղին մասին, Փարիզի մէջ նստած 
կարողանան Պոլսոյ կեանքը պատկերացնել եւ 
այլն: «Մենք պէտք է կարողանանք մարդկային 
ներուժը օգտագործել, որուն կարիքը այսօր Սփիւռ-
քի հայկական տպագիր մամուլը ունի»,- յաւելեց 
ան: Արա Գոչունեանին համամիտ է նաեւ «Զար-
թօնք»ի խմբագիր Սեւակ Յակոբեանը, որ նշեց, թէ 
իրենք հայրենիքի մէջ կը գործակցին ու կ'օգտագոր-
ծեն մարդկային ներուժը: «Մենք երէկ հնարաւո-
րութիւն ունեցանք հանդիպում ունենալ Երեւանի 
պետական համալսարանի լրագրութեան բաժան-
մունքի ուսանողներուն հետ ու տեսանք, որ խնդիր 
կայ ոչ միայն մարդուժի, այլեւ լեզուի հետ կապուած: 
Պէտք է ստեղծել արեւմտահայերէնի բաժանմունք 
եւ բարձրացնել այդ մարդուժի որակը»,- ըսաւ 
Սեւակ Յակոբեանը: 

Տպագիր թերթերու խմբագիրները միակարծիք 
են՝ թերթի վախճանը բաւականին հեռու է, այժմ 
անցումային փուլ է, ինչը պէտք է յաղթահարել ու 
գտնել լուծումներ, սակայն խօսիլ թերթերու վախ-
ճանին մասին, ըստ Սեւակ Յակոբեանի, առասպել է: 

Համաժողովի փակման խօսքին մէջ «Զարթօնք»  
օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեանը 
յոյս յայտնեց, որ այս համաժողովէն ետք ներկա-
յացուած առաջարկներն ու տպագիր մամուլը, այս-
պէս ըսած, փրկելու ուղղուած քայլերը ի կատար 
կ'ածուին գործակցութեան ու համախմբման միջո-
ցով: «Մենք պէտք է միասին աշխատինք: Անցած 
են այն տարիները, որ մենք պէտք է անպայման 
զիրար խծբծէինք: Առեւտրական մրցակցութեան 
մէջ մտնենք: Մենք պէտք է հարթակ գտնենք, ուր 
կարելի է փոխադարձ շահաւէտութեամբ աշխա-
տինք: Ես չեմ հաւատար, որ տպագիրը մեռած է, 
այդ մէկը առասպել է»: 

Հետաքրքրական ու արդիւնաւէտ համաժողովը 
աւարտեցաւ նոր ծրագիրներու իրականացման 

պատրաստակամութեամբ ու յա-
ռաջիկային նախատեսուող գաղա-
փարներու իրագործման, անոնց 
միս ու արիւն տալու պայմանաւոր-
ւածութեան ձեռքբերմամբ ու Հայաստան-
Սփիւռք գործակցութեան մակարդակի 
բարձրացմամբ: 
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´³Ûó ·ÇïÝ³Éáí Çñ ß³ï çÕ³ÛÇÝ »õ µ³ñ-
Ï³óÏáï µÝ³õáñáõÃÇõÝÁ, ÏÁ Ùï³¹ñ»Ù Çñ 
·ÉËÇÝ Ë³Õ ÙÁ Ë³Õ³É... ½ÇÝù µ³ñÏ³óÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ...£ îûÝ³Ï³Ý ûñ ÙÁ, »ñµ µ³õ³Ï³Ý Ù»Í 
µ³½ÙáõÃ»³Ùµ É»óáõ³Í ¿ñ åáõñ³ÏÁ, áõñ Ù»Ýù 
»õë ÏÁ ½µûëÝ¿ÇÝù, äñ. È»õáÝÁ ïÕáó Ù¿ç¿Ý ½Çë 
ÏÁ ÷Ýïé¿ª ³ë¹ÇÝ-³Ý¹ÇÝ Ñ³ñóÝ»Éáí Ã¿ §áõ°ñ ¿ 
èáå»ñÃÁ¦£ ÎÁ Ï³Ýã»Ý ½Çë: ÎÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³Ù 
Çñ»Ý, áñ ÷³Õ³ùß³Ï³Ý Ï»ñåáí Ï'Áë¿. §ïÕ³ë, 
áõ±ñ »ë, ÑÇÙ³ ³éÇÃÝ ¿, »ÉÇ°ñ ³ÙµÇáÝÇÝ íñ³Û 
»õ 'êáõñµ ú×³ËÁ' ³ñï³ë³Ý¿...¦: ì³Ññ³Ù 
¼³ù³ñ»³ÝÁ, ÇÙ ³ÝÙ¿Ý³Ùï»ñÇÙ ÁÝÏ»ñë, ÇÝ-
ÍÇ ³ãù Ï'ÁÝ¿ ÇÙ Ë³ÕÇë Ù³ëÇÝ, »õ »ë Ï³Ù³ó-
Ï³Ù³ó ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Ù ³ÙµÇáÝ áõ ë»Õ³ÝÇÝ 
íñ³Ý Ï³Ý·Ý³Í ÏÁ ëÏëÇÙ ³ñï³ë³Ý»É 'êáõñµ 
ú×³ËÁ'ª ëÏÇ½µÁ ß³°ï Û³çáÕ, µ³Ûó Ñ»ï½Ñ»ï¿ 
Ó³ÛÝë ó³ÍóÝ»Éáí, ß»ßï»ñÁ µáÉáñáíÇÝ ÷áË»-
Éáí - ¹ÇïáõÙÝ³õáñ Ï»ñåáí - ÏÁ Ë³Ûï³é³Ï»Ù 
³Û¹ ·»Õ»óÇÏ ù»ñÃáõ³ÍÁ: Î³ñÍ»ë 'º³ É¿ÛÉÇ' 
Ï'»ñ·»Ù... Ç ³åß³Ýù »õ ó³ëáõ¯Ù Ù»ñ µ³Ý³ë-
ï»ÕÍÇÝ, áñ ³ÛÉ»õë ³ÝÏ³ñáÕ ïáÏ³Éáõ ³Û¹ 
·³½³ÝáõÃ»³Ý, ³é³ç Ý»ïáõ»Éáí áõ ë»Õ³Ý¿Ý 
í³°ñ ù³ß»Éáí ½Çëª §...µÇ°×, ß³ÝÉ³Ïáï, Ù»éóáõ-
óÇ°ñ ³Û¹ Ññ³ß³ÉÇ¯ ù»ñÃáõ³ÍÁ... ³°é ù»½Ç É³-
Ïáï¦, Áë»Éáí ÍáÍñ³ÏÇë ÏÁ ëï³Ý³Ù ÷³é³õáñ 
Í³Ýñ ³åï³Ï ÙÁ, Ç í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝ ÇÙ ¹³õÇë 
»õ Ç Ññ×áõ³Ýù ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë, áñáÝù ù³¯Ñ-
ù³¯Ñ ÏÁ ËÝ¹³Ý, ÏÁ Í³÷³Ñ³ñ»Ý, ÏÁ ëáõÉ»Ý: 
´³Ûóª Û»ï³·³ÛÇÝ ÏÁ Ñ³ßïáõÇÝù, »õ »ë ÏÁ 
í»ñëÏëÇÙ ³é³çáõ³Ý å¿ë Ç°ñ ëÇñ³Í ß»ßï»ñáí 
[³ñï³ë³Ý»É »õ] Çñ Ñå³ñïáõÃ»³Ý ·áÑ³óáÙ 
ï³É£

Ø»ñ Ï»³ÝùÁ, Ñ»ï½Ñ»ï¿, ÏÁ Ï»ñå³ñ³Ý³-
õáñáõÇ, ÏÁ Ó»õ³õáñáõÇ »õ É³°õ Ï»ñåáí ÏÁ 
Ï»ñïáõÇ ýÇ½Çù³Ï³Ý, µ³ñáÛ³Ï³Ý »õ ³½·³-
ÛÇÝ íë»Ù Ñá·»Ï³Ý å³ïáõ³Ý¹³ÝÇÝ íñ³Û 
³Ùñ³ó³Í£ Ø»Ýùª »ñ¿Ïáõ³Ý, ãáñë Í³·»ñáõÝ 
ó³ÝáõóÇ°ñ, µáÉáñ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³½ÝáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ 
ÏáñëÝóáõó³Í, ³å³½·³ÛÝ³ó³Í Ã³÷Ã÷áõù-
Ý»ñë Ñ³ÛáõÃ»³Ý, ³Ýµ³ñáÛ Û»Éáõ½³ÏÝ»ñ... ³ÛÝ-
å¿ë ÙÝ³Éáí Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ù¿Û Ù¿Ï å³ïáõÑ³ë-
Ý»ñ åÇïÇ ¹³éÝ³ÛÇÝù ³Ù¿Ý [³éáõÙáí]: [´³Ûó], 
å³ïëå³ñáõ³Íª áñµ³ÝáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç, ËÝ³Ù-
ùÇÝ ï³Ï Ù»ñ Ù»¯Í ËÝ³Ù³Ï³ÉÝ»ñáõÝ »õ ³ÝáÝó 
½áÑáõáÕ å³ßïûÝ»³Ý»ñáõÝ (áñáÝù ÇëÏ³å¿ë 
Ñ³Ûñ³Ï³Ý Ù³ùáõ°ñ Ñá·Çáí ïá·áñáõ³Íª ß³ï 
³Ý·³Ù Ù»ñ ³Ýáå³Û ÁÝÃ³óùÝ»ñáõÝ Éé»É»³ÛÝ 
³ãù áõ ³Ï³Ýç ·áó»Éáí ³Ù¿Ý ½áÑáÕáõÃÇõÝ Û³ÝÓÝ 
³éÇ°Ý..., Û³×³Ë ³Ù¿Ý ï»ë³Ï ³Ý³ñ·³ÝùÝ»ñáõ 
»ÝÃ³ñÏáõ»ó³Ý Ù»°ñ ÏáÕÙ³Ý¿...) Ù»½ í»ñ³-
Ï»ñï»óÇÝ [Çµñ»õ] ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ù³ùáõ°ñ, 
³½·³ÛÇÝ ½·³óáõÙÝ»ñáí ïá·áñáõ³Í ³å³·³Û 
ë»ñáõÝ¹£

ÐÇÙ³°... ³ÝáÝó µ³ñÇ »õ ³é³ùÇÝÇ ÛÇß³ï³-
ÏÇÝ ³é³ç, ï³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ ÏÁ ËáÝ³ñÑÇÝù, 
µ³ñÇ¯ »õ Ù³ùáõ°ñ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñÁ ÏÁ í»ñ³Ïáã»Ýù 
³Û¹ Ù»¯Í Ùß³ÏÝ»ñáõÝ, áñáÝù ³°ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï 
Ù»ñ Ë³Ã³ñáõ³Í ë»ñáõÝ¹Á ¹¿åÇ ³½·³ÛÇÝ 
Ù»¯Í ·³Õ³÷³ñÇ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÁ ³é³çÝáñ¹»óÇÝ: 
Ú³ñ·³Ýùª ³ÝáÝó ËÝÏ»ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ, ÙÇ°ßï 
ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý ³ñÅ³ÝÇ äñ. ïÝûñ¿Ý ²ñï³-
ß¿ë î¿ñ ì³ñå»ï»³ÝÇÝ, äñ. ¶ñÇ·áñ Â»Ý»ù¿×-
»³ÝÇÝ, ³å³ª ïÝûñ¿Ý äñ. Ú³Ïáµ æáõÉÑ³Ï-
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ »³ÝÇÝ, äñ. ¶ñÇ·áñ î¿ñ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇÝ, äñ. 
Êáëñáí î¿ñ Ü»ñë¿ë»³ÝÇÝ (ãÙßÏ³Í³·óÇ), äñ. 
È»õáÝ ¾ë³×³Ý»³ÝÇÝ, äñ. Ø³Ýáõ¿ÉÇÝ, ïÝûñ¿Ý 
äñ. ²µáõÉ»³ÝÇÝ (ê³Ý³ë³ñ»³Ý ì³ñÅ³ñ³-
Ý¿Ý), äñ. ì³Ñ³Ý ¶áõÛáõÙ×»³ÝÇÝ, äñ. ¼³ñ»Ñ 
´Çñ¿Ý»³ÝÇÝ, äñ. ¶ñÇ·áñ ¶áÛÇÝ»³ÝÇÝ (ê³Ý³-
ë³ñ»³Ý¿Ý »ñ³Åßï³·¿ï), äñ. ê³ñ·Çë ÞÇß-
Ù³Ý»³ÝÇÝ, äñ. Êáñ¿Ý ¶³µÇÏ»³ÝÇÝ, ÷³Õ³Ý-
·ÇÝª Ù»ñ µáÉá¯ñ Ñ³Û Ùß³ÏÝ»ñáõÝ, ÝáÛÝå¿ëª 
Â¿á¹ÇÏÇÝ, ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ²ëå»ïÇÝ, äñ. ²ñß³Ï 
²É³åûÛ³×»³ÝÇÝ, ²ñë¿Ý»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ, 
äñ. Üß³Ý ä¿ßÇÏÃ³ßÉ»³ÝÇÝ, Ù»ñ ëÏ³áõï³Ï³Ý 
Ù³ñ½ÇãÝ»ñáõÝ, áñáÝó Ó»éù»ñáõÝ ï³Ï, Ù»Ýùª 
³Ýáå³Ý»ñë, Ï»ñïáõ»Éáí Ù³°ñ¹ ¹³ñÓ³Ýù£

Ø»Ýù Ù»°ñ ³Ýï³ßáõÃ»³Ùµ »õ ³ÝÏñÃáõ-
Ã»³Ùµ »Õ³Ýù ³Ýá¯Ýó... Ñá·ÇÝ»ñÁ ×ÙÉáÕ Ù³-
ÙáõÉÝ»ñ... ÇëÏ ²ÝáÝù »Õ³Ý Ù»½ ÛÕÏá¯Õ, Ï»ñïá°Õ 
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñ...£

ÊÇëï ¿ÇÝ Ù»°ñ å³ñáÝÝ»ñÁ Ã¿å¿ï, Ù»ñ 
¹åñáó³Ï³Ý åÇïáÛùÝ»ñÁª ß³ï áõ ß³ï ùÇã. 
ï³ëÝ»õí»ó ³ß³Ï»ñïÇÝ Ù¿°Ï Ñ³Û»ñ¿Ý ¹³ë³-
·Çñù, áõÃÁ ³ß³Ï»ñïÇÝ Ù¿Ï ³Ý·É»ñ¿Ý ·Ç°ñù, 
ÇëÏ Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃ»³Ý, Ãáõ³µ³ÝáõÃ»³Ý, 
·ÇïáõÃ»³Ý, ³ßË³ñÑ³·ñáõÃ»³Ý, ÏñûÝÇÝ 
Ñ³Ù³ñ ·Çñù»ñ ãáõÝ¿ÇÝù£ ¸³ë³õ³Ý¹áõÃ»³Ý 
ÙÇçáóÇÝ, ï»ïñ³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÝáÃ³·ñ»Éáí ÏÁ 
ëáñí¿ÇÝù áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ ÁÝÃ»ñóáõÙÝ áõ 
µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, »õ Û³çáñ¹ ¹³ëÇÝ ÝáÛÝáõ-
Ã»³Ùµ ÏÁ å³ïÙ¿ÇÝù: ...Ø³ïÇïÁ ÙÇÝã»õ áñ 2 
ë³ÝÃÇÙÇ ãÑ³ëÝÇª Ï³ñ»ÉÇ ã¿ñ ÝáñÁ ëï³Ý³É... 
Ï³ñ× Ù³ïÇïÇÝ íñ³Ý ÃáõÕÃ åÉÉ»Éáí »ñÏÝóáõ-
ó³Íª ³Û¹å¿ë ÏÁ ·ñ¿ÇÝù£

Ø»ñ Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÁ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ 
áñáß [Ï³ÝáÝ³õáñáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝ¿ÇÝ]. ÇñÇÏáõÝ-
Ý»ñÁª áëå³åáõñ, ³é³õûï»³Ýª Ã¿Û »õ ÓÇÃ³-
åըïáõÕ (6-9 Ñ³ï, ù³éáñ¹ Ñ³óáí), Ï¿ëûñáõ³Ý 
Ñ³Ù³ñª Ù³ù³ñáÝ, ãáñ ÉáõµÇ³, ãáñ ëÇë»é, 
÷ñ³ó³, µñÇÝÓ¿ É³÷³, å»½»ÉÇ³ (³Û¹ ³ÝÇÍ-
»³É Ï»ñ³ÏáõñÁ, ï³ëÝ»³Ï ï³ñÇÝ»ñ¿ Çí»ñ 
ß³ñáõÝ³Ï ÝáÕÏ³Ýù ÏÁ å³ï×³é¿ ÇÝÍÇ, ù³ÝÇ 
áñ Ï¿ë »÷³Í, ³é³Ýó ³ÕÇ, ³é³Ýó ÙÇëÇ, ³é³Ýó 
ÉáÉÇÏÇ ë³Éë³ÛÇ, ... ½³ÛÝ ãáõï»Éáõ¹ å³ñ³·³ÛÇÝ 
ë»Õ³ÝÇ¹ íñ³Û ÏÁ ÙÝ³ñª ×³Ý×Ç, ÷áßÇÇ, »ñµ»ÙÝ 
Ñáï³Í [íÇ×³Ïáí], ÙÇÝã»õ áñ áõï»ë, áñÙ¿ »ïù 
ÙÇ³ÛÝ áõñÇß Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñ áõï»Éáõ Çñ³õáõÝù 
Ï'áõÝ»Ý³ÛÇñ ...): ê³° ³É Áë»Ù áñ Ù»Ýù Ñ³½³ñ 
ãáñëÑ³ñÇõñÛÇëáõÝ ïÕ³Ý»ñ ¿ÇÝù, áñáÝó Ï»ñ³-
ÏáõñÁ Ù¿Ï ÑëÏ³Û åÕÝÓ¿ Ï³Ãë³ÛÇÝ Ù¿ç Ï'»÷¿ñ. 
»ñ»õ³Ï³Û»ó¿ù...£

Ø»ñ ³Ù¿Ý³ëÇñ»ÉÇ Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÁ ÷³Ã³-
Ã¿ëÝ áõ ãáñ ÉáõµÇ³Ý ¿ÇÝ ½áñë Ã³·³õáñ³Ï³Ý 
Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñ Ï'³Ýáõ³Ý¿ÇÝù...: äïáõÕ ·áÛáõ-
ÃÇõÝ ãáõÝ¿ñ, áã ³É ³Ýáõß»Õ¿Ý: ØÇ³ÛÝª ÌÝáõÝ¹ÇÝ 
»õ ¼³ïÏÇÝ£ ´³Ûó ·áÑ ¿ÇÝù »õ ß³ï ³éáÕç£ 
ØÇ³°ÛÝ ÙïùÇë Ù¿ç ïå³õáñáõ³Í ³Ûë ³ÝÇÍ»³É 
å»½»ÉÇ³Ý, áñ á°ã ÙÇë, á°ã ³Õ, á°ã ÇõÕ, á°ã ÉáÉÇÏÇ 
éáõå [áõÝ¿ñ], Ï¿ë Ë³ß-Ï¿°ë ÑáõÙ, »ñµ ¹ÇÙ³óÝÇë 
»ÉÉ¿ñª µáÉáñë ³É ³ÝËïÇñ »ñ»ëÝÇë ÏÁ ÃÃáõ»-
óըÝ¿ÇÝù: àÙ³Ýù Ï'áõï¿ÇÝ... áÙ³Ýù ³ÝÏ¿ 
³½³ï»Éáõ ÙÇçáó ÏÁ ÷Ýïé¿ÇÝ, áÙ³Ýù ³É 
åÝ³ÏÇÝ Ù¿ç Éù»Éáí ×³ß¿Ý Ï'»ÉÉ¿ÇÝ: ´³Ûó ³Û¹ 
³ÝÇÍ»³ÉÁ Ýá°ÛÝ ï»ÕÁ, Ýá°ÛÝ åÝ³ÏÇÝ Ù¿ç 
³Ýå³ïÏ³é »ñ»ë¹ ÏÁ Ý³ÛÇ... áñ ×³ß³Ï»ë 
½ÇÝù, Ã¿å¿ï ×³Ý×»ñÝ ³É, Çñ»Ýó ¹»ñ»ñÁ Ï³-
ï³ñ³Í ÁÉÉ³Ý£ ØÇÝã ÁÝÏ»ñÝ»ñ¹ Ýáñ »õ ï³ù 

³åáõñÁ ÏÁ ×³ß³Ï»Ý ³ËáñÅ³Ïáí... ¹áõÝª ëïÇå-
õ³Í, ù³Ý»Éáí ÏáõÉ Ïáõ ï³ë ³Û¹ ³ÝÇÍ»³É 
å³ï³éÝ»ñÁ, áñáÝù ÏáÏáñ¹Ç¹ Ù¿ç Ï'ÁÙµáëï³-
Ý³Ý í³°ñ ÇçÝ»Éáõ... µ³Ûó ÏáõÉ Ïáõ ï³ë í³Ë-
Ý³Éáí Ã¿ Ñ³Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛÇÝ ¹³ñÓ»³É 
¹¿Ù Û³Ý¹ÇÙ³Ý ·ïÝáõÇë ³ÛÉ»õë ÃÃáõ³Í ³Û¹ 
Ï»ñ³ÏáõñÇÝ Ñ»ï, »õ Ï³°Ùù¹ áõ ³ËáñÅ³Ï¹ 
×½Ù»Éá°í... ÏáõÉ Ïáõ ï³ë ³Û¹ Ãá°ÛÝÁ, µ³Ûó ½³ÛÝ 
Ï'³ï»ë Ï»³ÝùÇ¹ ï»õáÕáõÃ»³ÝÁ ÁÝÃ³óùÇÝ, 
»õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ÛÇß»Éáõ¹ª Ù³½»ñ¹ ÏÁ 
ïÝÏáõÇÝ...£

Ö³ß¿Ý »ïù ½µûë³Ýù, ³å³ª ¹³ñÓ»³É 
¹³ë³ñ³Ý ÙÇÝã»õ Å³ÙÁ ãáñë, áñÙ¿ Û³ïáÛ Ù»ñ 
ÁÝ¹Ñ[³Ýáõñ] hëÏÇãÁª äñ. î¿ñ Ü»ñë¿ë»³ÝÁ, áñ 
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ÐÇõëÇõë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ ·³ÕïÝÇ 
áëïÇÏ³Ý ³É ÁÉÉ³Éáí, ã³÷³½³Ýó ×³ñåÇ°Ï, 
áõßÇÙ »õ Çñ å³ßïûÝÇÝ É³°õ ·Çï³ÏÇó [³ÝÓ ¿ñ], 
Ù»½Ç Ã¿° Ù³ñ½³Ýù »õ Ã¿° ³Éª Ù»ñ Ùïù»ñÁ 
³õ»ÉÇ ëñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ñÏí³ÛñÏ»³Ý³Ï³Ý 
Ùï³÷á÷áËÙ³Ý ¹³ë»ñ Ïáõ ï³ñ. [ûñÇÝ³Ï], 
»ñµ ËáõÙµ»ñÁ ½³ï-½³ï ß³ñáõ³Í Ï'ÁÉÉ³ÛÇÝª 
ÇÝù ëáõÉÇã ÙÁ ÏÁ ëáõÉ¿ñ, áñÁ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ ¿ñ 
Çñ ·ûïÇ¿Ý: ºñÏí³ÛñÏ»³ÝÇ Ù¿ç ³Ù¿Ýùë 
½³ï-½³ï, ï³ñûñÇÝ³Ïª Ùïù¿ ã³Ýó³Í Ó»õ»ñ 
ÏÁ ëï³Ý³Ýù. áÙ³Ýùª Çµñ ÏéáõÇ µéÝáõ³Í, Ù¿Ï 
áõñÇßÁª û·ÝáõÃÇõÝ ÏÁ Ñ³Ûó¿ Çñ µéÝ³Í ¹Çñùáí, 
»ññáñ¹Áª Ù¿°Ï áïùÇ íñ³Û Ï»ó³Í ³ù³Õ³ÕÇ 
¹Çñù Ï'³éÝ¿ ÏáõÏáõÉÇÏáõ »ñ·»Éáõ, ãáññáñ¹Áª 
Ù»é»ÉÇ ¹Çñù Ï'³éÝ¿, áõñÇß ÙÁ µ³Ý³ëï»ÕÍ³-
Ï³Ý... Ùáõë³¯Ý Ï'û·ï³·áñÍ¿, Ù¿ÏÁª ëáõñÁ 
ù³ß³Í, ÇëÏ ÙÇõëÁª ½¿ÝùÁ áõÕÕ³Í ÃßÝ³ÙÇÇÝ...: 
Ø»Ýù ³Ù¿Ýùë ³É Ýá°ÛÝ ñáå¿ÇÝ Çñ³ñÙ¿ ï³ñµ»ñ 
³ÛÉ³½³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù, 
½áñë ¹ÇïáÕÇÝ ½³ñÙ³Ýù »õ Ñ³×áÛù ÏÁ å³ï-
×³é¿: Ø»ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏÇãÁ Ù¿Ï Ý³Ûáõ³Íùáí, 
µáÉáñÇë Ó»õ»ñÝ ³É ÏÁ ½ÝÝ¿ »õ Çñ ¹ÇïáÕáõÃÇõÝÁ 
Ï'ÁÝ¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñÇëª Ù»ñ Ï³ï³ñ»³É Ï³Ù 
³ÝÏ³ï³ñ »õ Ï³Ù Ï»ÕÍ Ó»õ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ... Ç 
½³ñÙ³Ýë Ù»ñ µáÉáñÇÝ, Ã¿ ÇÝãù³Ý ³ñï³Ï³ñ· 
áõßÇÙáõÃÇõÝ å¿ïù ¿ áõÝ»Ý³Û Ù¿ÏÁ áñ 450 
ïÕáõÝ ¹Çñù»ñÁ, Ù¿°Ï ñáå¿Ç Ù¿ç ½ÝÝ»Éáí ÙÇïùÁ 
å³Ñ¿ »õ Áëï ³ÛÝÙ ÏÁ ùÝÝ³¹³ï¿£

Ø³ñ½³Ýù¿Ý »ïù Ù»½ Ï'³é³çÝáñ¹»Ý Íáí, 
áñå¿ë½Ç ³Ù¿Ýùë ³É É³°õ ÉáÕ³Éáõ í³ñÅáõÇÝù. 
Çñ»Ýùª áõëáõóã³Ï³Ý Ï³½ÙÁ, Ù»½Ç Ñ»ï Íáí 
Ï'ÇçÝ¿ êáõñµ öñÏÇãÇÝ Ùûï³Ï³Û Ô³½ÉÁ â¿ûßÙ¿ 
Áëáõ³Í Íáí³÷Á, áõñ ¹¿åÇ Íáí Ý»ïáõ³Í 
÷³Ûï»³Û Ý³õ³Ñ³Ý·Çëï ÙÁ Ù»½Ç ÑÇ³Ý³ÉÇ 
ÃÇñ³Ë ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û£ Ø»Ýù Ù»Í³·á¯ÛÝ Ñ³-
×áÛùáí ÏÁ Ý»ïáõÇÝù Íáí, í³Û»É»Éáõ µÝáõÃ»³Ý 
Ù»½Ç å³ñ·»õ³Í É³õ³·áÛÝ »õ û·ï³Ï³ñ 
Ñ³×áÛùÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ, áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ï»ë³Ï 
ï»ë³Ï Ó»õ»ñáõ »õ ÷áñÓ»ñáõ ÙñóáõÙÝ»ñ ÏÁ 
Ï³ï³ñ»Ýù... Û³ÕÃáÕÝ»ñáõÝ ·ÉáõËÁ ¹³÷Ý»-
åըë³Ïáí ÏÁ ½³ñ¹³ñ»Ý, Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ 
É»óÝ»Éáí ß³ÑáÕÝ»ñáõÝ ëñï»ñÁ »õ Ýá°ÛÝ ³ï»Ý, 
ûñÇÝ³Ï ¹³éÝ³Éáí, Ý³Ë³ÝÓÁ ùñùñ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ Û»ï³ÙÝ³óÝ»ñáõÝ...£

Ìáí¿Ý í»ñ³¹³ñÓÇÝ ÏÁ ÙïÝ»Ýù ×³ß³ëñ³Ñ 
»õ ÇñÇÏáõ³Ý ³åáõñÁ (»ñµ»ÙÝ áëå, »ñµ»ÙÝª 
áëå »õ ëÇë»é, »ñµ»ÙÝª áëå »õ µñÇÝÓ »õ »ñµ»ÙÝ 
³É µáÉáñÇÝ Ë³éÝáõñ¹Á) ³ËáñÅ³Ïáí ÏÁ É³-
÷»Ýù ¹·³É»Éáí åÝ³ÏÇÝ ÉåñÍáõÝÝ ³Ý·³Ù£ 
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 11 - 

«Տպագիր Մամուլը, Թէկուզ Քիչ Տպաքանակով, Բայց Պէտք Է Շարունակուի». Յակոբեան
ԵՊՀ Լրագրութեան Բաժանմունքի Ուսանողները Հանդիպեցան Միջազգային Ու Սփիւռքահայ Մամուլի Ներկայացուցիչներուն Հետ

Նոյեմբեր 21-24 «Արմէնփրես» պետական լրատ-
ւական գործակալութեան եւ ԱՊՀ երկիրներու լրատ-
ւական հիմնարկի հայաստանեան գրասենեակի 
գործակցութեամբ Երեւանի մէջ կայացաւ «Լրատ-
ւադաշտի դերը փոխուող աշխարհի մէջ» միջազ-
գային լրատուական համաժողովը: Համաժողովի 
ծիրին մէջ Նոյեմբեր 22ին «Արմէնփրես» լրատուա-
կան գործակալութեան տնօրէն Արամ Անանեանը, 
Լիբանանի «Զարթօնք» օրաթերթի գլխաւոր խմբա-
գիր Սեւակ Յակոբեանը եւ Ռուսիոյ «ТАСС» գործա-
կալութեան ԱՊՀ եւ պալթեան երկիրներու բաժնի 
ղեկավար Պորիս Կրուշինը հանդիպում ունեցած 
են Երեւանի Պետական Համալսարանի լրագրու-
թեան բաժանմունքի ուսանողներուն հետ: 

Հանդիպումին նպատակն էր ապագայ լրագրող-
ներուն ներկայացնել լրատուադաշտի զարգացման 
միտումները, արտասահմանեան եւ Սփիւռքի 
հայկական մամուլի գոյատեւման հիմքերը, լրագ-
րութիւն մասնագիտութեան կարեւորութիւնը եւ 
լրագրողի առաքելութիւնը: 

Ուսանողներուն հետ հետաքրքրական զրոյցի 
ժամանակ «Զարթօնք» օրաթերթի գլխաւոր խմբա-
գիր Սեւակ Յակոբեանը նախ ուսանողներուն 
հակիրճ ներկայացուց օրաթերթի ստեղծման ու 
զարգացման պատմութիւնը, առաքելութիւնը, խօսե-
ցաւ հայապահպանման ու հայազարգացման գոր-
ծին մէջ ունեցած աւանդին մասին: Սեւակ Յակոբ-
եանի խօսքով՝ տպագիր մամուլը, թէկուզ քիչ 
տպաքանակով, բայց պէտք է շարունակուի, քանի 
որ անիկա սոսկ լրատուական միջոց մը ըլլալէ 
անդին՝ սփիւռքի մէջ հայ մշակոյթի ու արեւմտա-
հայերէնի պահպանման գործիքներէն մէկն է: 
Օրաթերթի գլխաւոր խմբագիրը նշեց, որ իրենց 
վերջին տարիներուն օրաթերթի գործունէութեան 
մէկ մասը տեղափոխած են Հայաստան, որովհետեւ 
հայրենադարձութիւնը չ'ենթադրեր անպայման 
ֆիզիքական պարտադիր վերադարձ: «Մեր թերթի 
պարագային կրնամ ըսել, որ հայրենադարձուեցաւ, 
քանի որ գործի մէկ մասը մենք այստեղ կ'ընենք, 
գրասենեակ ունինք, աշխատակիցներ ունինք, 
մեզի ելեկտրոնային փոստով կ'ուղարկեն այստեղ 
տեղի ունեցող միջոցառումները, լուրերը: Առօրեայ 
սրբագրութեան եւ ձեւաւորումի աշխատանքը եւս 
այստեղ տեղափոխած ենք: Թերթի ելեկտրոնային 
տարբերակի տարածումը, կայքէջի թարմացումը, 
նիւթերու տեղադրումը կը կատարենք այստեղի 
աշխատակիցներուն միջոցով: Մենք յաջողեցանք 
Հայաստանի մէջ ապրողներուն հետ գործակցիլ, 
իրենց եկամուտ ապահովել, իսկ մեր կողմէ այդ 
մէկը խնայողական է: Այստեղի աշխատավարձերը 
մեր քաղաքի աշխատավարձերուն հետ համեմա-
տած աւելի դիւրին է վճարել: Թերթը ունի որոշակի 
պիւտճէ, որով մենք պէտք է զայն լոյս ընծայենք ու 

կեանքի սղութեան պատճառով ան այլեւս Պէյրութի 
մէջ բաւարար չէ: Մենք այսպէս սկսած ենք նաեւ 
խնայողութիւն ընել»,- մանրամասնեց «Զարթօնք»ի 
գլխաւոր խմբագիրը: 

Սեւակ Յակոբեանը շեշտեց, որ Հայաստանէն 
ալ կը սորվին որոշ բաներ, մասնաւորապէս այժմ 
թերթին մէջ հարցազրոյցները, յօդուածները կարե-
լի է ոչ միայն կարդալ, այլեւ դիտել անոնց տեսա-
նիւթը: Իսկ ի՞նչպէս. Օրինակ QR ծածկագիրի մի-
ջոցով, որ կը տեղադրուի իւրաքանչիւր տեսանիւթով 
յօդուածի ստորին մասը: «Մենք մտածեցինք նաեւ, 
որ տպագիր կարդացողին կարելի է նոյն ատեն 
կապել նաեւ տեսանիւթի հետ: Անոր համար ես 
կ'առաջարկեմ, որ դուք ալ ձեր գիտելիքները, ձեր 
փորձառութիւնը, նորարարութիւնը գործի դնէք ու 
աւելի լայն ընթերցող ունենաք»,- դիմելով ԵՊՀ 
ուսանողներուն ըսաւ Սեւակ Յակոբեանը: 

Ըստ Յակոբեանի՝ ճիշդ է, որ արհեստագիտական 
զարգացումները սկսած են խանգարել տպագիրը, 
սակայն ամէն վատ բանի մէջ լաւ բան կայ: «Մեր 
թերթին տպագիրը կը բաժնուի Լիբանանի մէջ, 
«Զարթօնք»ի պատմութեան մէջ ամենալաւ օրը 
մենք ունեցած ենք մինչեւ 5000 տպաքանակ: Լի-
բանանը Հայաստան չէ, այնտեղ ամբողջ բնակչու-
թիւնը հայ չէ, կայ հայ համայնք, որ 250 հազար 
եղած է ատենին, այսօր, լաւագոյն պարագային 50-
60 հազար է, որոնց պէտք է թերթ հասցնել:  Այսօր 
մեր տպագիր թերթին տպաքանակը 1000 է: Ինչո՞ւ 
կ'ուզեմ խօսիլ հասանելիութեան մասին: Այսօր մեր 
տպագիր թերթը չէ միայն որ կ'ընթերցուի, այլ նաեւ 
ելեկտրոնայինը: Մենք այսօր ունինք աւելի քան 
25000 անուն հաշուող ելեկտրոնային հասցէացանկ, 
որուն կ'ուղարկենք լոյս տեսած թերթի PDF տարբե-
րակը: Հետեւաբար, մենք Լիբանանանի սահման-
ներէն դուրս եկած  ենք: Պէտք չէ մոռնալ նաեւ, որ 
թերթին յօդուածները նաեւ կը տեղադրուին մեր 

կայքէջին վրայ: Այսպիսով ան հասանելի կը դառ-
նայ հսկայական թիւով ընթերցողներու». ներկա-
յացուց Սեւակ Յակոբեանը: 

Ռուսիոյ «ТАСС» գործակալութեան ԱՊՀ եւ 
պալթեան երկիրներու բաժնի ղեկավար Պորիս 
Կրուշինն ալ իր խօսքին մէջ ներկայացուց գործա-
կալութեան աշխատելաոճը, գործակցութիւնները, 
քանի որ գործակալութիւնը մեծ տարածում ունի ոչ 
միայն ՌԴի, այլեւ Հայաստանի մէջ: Ան շնորհա-
կալութիւն յայտնեց նման հնարաւորութեան հա-
մար: «Մենք յառաջիկայ տարի պիտի տօնենք մեր 
115ամեակը: Մենք կը համարուինք ռուսական 
ամենահին լրատուական գործակալութիւններէն 
մէկը: «ТАСС»ը, ԵՈՒՆԵՍՔՕի տուեալներով, կը 
համարուի աշխարհահռչակ չորս գործակալութիւն-
ներէն մէկը, որովհետեւ մենք ունինք թղթակիցներու 
մեծ թիւ ամբողջ աշխարհի մէջ: Մենք այս պահուն 
ունինք 68 նեկայացուցիչ աշխարհ տարբեր երկիր-
ներու մէջ: Մենք 5000 բաժանորդ ունինք, որոնց 
շարքին հազարաւոր լրատուամիջոցներ աշխարհի 
տարբեր երկիրներէ, ինչը շատ կարեւոր է»,- ընդ-
գըծեց գործակալութեան ԱՊՀ եւ պալթեան երկիր-
ներու բաժնի ղեկավարը: 

ԵՊՀի մէջ ուսանող ապագայ լրագրողները 
զիրենք հետաքրքրող հարցերը ուղղեցին բազում 
տարիներու փորձ ունեցող խմբագիրներուն, լսեցին 

հետաքրքրական տեղե-
կութիւններ թերթերու, 
միջազգային ու սփիւռ-
քահայ մամուլի մասին: 
Ընդանուր առմամբ, 
հանդիպումը անցաւ բա-
ւական կառուցողական 
ու արդիւնաւէտ մթնո-
լորտի մէջ: 
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ԱՊԱՔԻՆՄԱՆ  ՄԱՂԹԱՆՔ
ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը եւ  ՀԵԸ-ի «Արին» 
պարախումբի վարչութիւնը  շուտափոյթ  եւ անմիջական 
ապաքինում կը  մաղթեն  պարախումբի վարչութեան  ատենա-
պետուհի տիկին Անի Պոտրումեանին:  

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

¶ð²ôàô²Ì úð
Վահան Թէքէեան

Միջնակարգ Վարժարան
15 Դեկտեմբեր 2018 

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Շրջանային Èáõñ»ñ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Ստորագրած Է ՀՀ 
Պետական Պիւտճէի Մասին Օրէնքը

Իրանի Մէջ Երկրաշարժէն Տուժածներու Թիւը Հասած Է 550ի

Ձիւնամրրիկի Պատճառով Հարիւրաւոր Չուերթներ 
Չեղարկուած Են ԱՄՆի Հիւսիս-Արեւմտեան Մասը

Նիկոլ Փաշինեան Նոյեմբեր 26էն Մինչեւ Դեկտեմբեր 5ը 
Ներառեալ Պիտի Գտնուի Արձակուրդի Մէջ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը Կը 
Պարգեւատրէ Լեռնագնաց Արա Խաչատուրեանը
¾ç 02

Աւարտին, Նորին Սրբութիւնը գնահատեց Խաչատուրեանի կորովն ու 
յաջողութիւնները եւ մատնանշեց երկու կարեւոր կէտեր՝ կամքի ու հաւատքի 
զօրութիւնը եւ աշխարհին ամէնէն բարձր գագաթին վրայ Աստուածաշունչի 
զետեղումը։ Աստուածաշունչը լերան գագաթը Խաչատուրեանի զետեղելուն 
մասին Նորին Սրբութիւնը ըսաւ. «Զիս յուզեց Աստուածաշունչը Էվերեսթի 
գագաթին վրայ զետեղելը, եռագոյնի կողքին։ Սա ունի իր խորունկ պատ-
գամը...»։ Ապա Հայրապետը Արա Խաչատուրեանը պարգեւատրեց Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Ս. Մեսրոպ Մաշտոց»ի շքանշանով։

Հայաստանի Հանրապետութեան նա-
խագահ Արմէն Սարգսեան երէկ ստո-
րագրած է «Հայաստանի Հանրապետու-
թեան 2019 թուականի պետական պիւտճէի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան 
օրէնքը: Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի հասարա-
կայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ 
Փաշինեան Նոյեմբեր 26էն մինչեւ Դեկտեմբեր 5ը ներառեալ պիտի գտնուի 
արձակուրդի մէջ:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի 
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան արձակուրդ առնելու 
մտադրութեան մասին յայտնած էր Նոյեմբեր 25ին Ֆէյսպուքի իր էջին վրայ 
կատարած գրառումի միջոցով: «Վաղուանից արձակուրդ եմ վերցնում՝ 
քարոզարշաւին լիարժէք մասնակցելու համար»,- գրած էր Փաշինեան:

Իրանի արեւմուտքի Քերմանշահի նահանգին մէջ երկրաշարժէն տուժած-
ներու թիւը հասած է 550ի: Այդ մասին, ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, 
յայտնած է «Press TV» տեղական հեռուստաալիքը:

Ցնցումները զգացուած են Քերմանշահի եւ Իլամի նահանգներուն, ինչպէս 
նաեւ Պաղտատի եւ Ազրպէյճանի մէջ: Աւելի կանուխ հաղորդուած էր 361 տու-
ժածներու մասին Քերմանշահի նահանգի երեք քաղաքներու՝ Կիլիանկարպի, 
Քասրի եւ Սարպոլ Զահապի մէջ: «Rudaw» իրաքեան հեռուստաալիքը յայտնած 
է Իրաքեան Քիւրտիստանի մէջ մէկ զոհի մասին, իսկ 43 հոգի տուժած են:

Եւրոպական միջերկրածովեան երկրաշարժագիտական կեդրոնի տուեալ-
ներով՝ 6.3 աստիճանի երկրաշարժը տեղի ունեցած է Նոյեմբեր 25ին իրանա-
իրաքեան սահմանին մօտ: Ցնցումները գրանցուած են տեղական ժամանակով 
ժամը 16:37ին: Արտակեդրոնը կը գտնուէր Պաղտատէն 150 քմ հիւսիս-արեւելք 
ինկած շրջանը, Սարպոլ Զահապ քաղաքէն 37 քմ հեռաւորութեան վրայ, 
հաղորդած է «ՌԻԱ Նովոսթի»ն:

ԱՄՆի Հիւսիս-արեւմուտքի կեդրոնական մասին մէջ մոլեգնող ձիւնամրրիկի 
պատճառով հարիւրաւոր չուերթներ չեղարկուած են, փակուած են մի քանի 
մայրուղիներ, կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը:

Թռիչքներու հսկողութեան «FlightAware» կայքի տուեալներով՝ տեղական 
ժամանակով ժամը 18:00ի դրութեամբ չեղարկուած են ԱՄՆ ուղեւորուող կամ 
երկրէն մեկնող աւելի քանի 1200 չուերթներ: Լրատուամիջոցներու 
տուեալներով՝ ուժգին քամիներ ու ձիւնատեղումներ են Նեպրասքայի նահանգի 
մեծ մասի եւ Քանզասի, Այովայի եւ Միսուրիի նահանգներու մէկ մասին մէջ: 
Նեպրասքայի նահանգի արեւելեան մասին մէջ փակուած է Լինքոլն եւ Օմահա 
քաղաքներուն միջեւ ձգուող մայրուղիի մէկ հատուածը:

Օդերեւութաբանները 15էն մինչեւ 25 սմ ձիւն կը սպասեն ԱՄՆի Հիւսիս-
արեւմտեան կողմը, առանձին նահանգներու մէջ կրնայ տեղալ մինչեւ 30 սմ 
ձիւն: Նոյեմբեր 26ին ձիւնամրրիկը կը տեղաշարժուի դէպի երկրի հիւսիս-
արեւելեան մասը: Կ'ակնկալուի, որ ձիւնաբուքը կը մոլեգնի Ինտիանայի 
հիւսիսային մասը եւ Միչիկընի հարաւը, հաղորդած է «Ինթերֆաքս»ը:

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Յարգելի հայրենակիցներ, 
Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքա-

ցիութիւն ստանալու հարցերով պարզաբանում-
ներ տալու կամ դիմումներ ընդունելու իրաւա-
սութիւն ունի միայն Լիբանանում Հայաստանի 
Հանրապետութեան դեսպանութիւնը։ 

Խնդրում ենք չվստահել եւ առաւել եւս 
ծառայութիւնների համար չդիմել Հայաստանի դեսպանութեան հետ 
պաշտօնական առնչութիւն չունեցող որեւէ անձի: 

Անհրաժեշտ տեղեկատուութեան համար հարկաւոր է դիմել միայն 
Լիբանանում Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւն։

Միեւնոյն ժամանակ, ՀՀ քաղաքացիութիւն շնորհելուն աջակցելու, 
հարցը դրական լուծելու կամ իբրեւ միջնորդ հանդէս գալու նպատակով 
տարբեր անձանց կողմից յաւելեալ գումարներ պահանջելու դէպքերի 
վերաբերեալ, խնդրում ենք տեղեկացնել Լիբանանում ՀՀ դեսպանութիւն:  

ԼԻԲԱՆԱՆՈՒՄ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ


