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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
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Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Նախագահ
ԱրմէնՀՀՍարգսեան
Շնորհաւորական
Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Կառավարութիւնը
Այսօր Պիւտճէին Վերաբերեալ
Կը Կայանայ .Մէկ
Օր Կանուխ
Ուղերձ Յղած է Եռատօնին
Առիթով
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Քննարկումներ
Կ՝իրականացնէ Համար
Մասին Յայտարարութեան

Նախագահ Արմէն Սարգսեան շնորհաւորական ուղերձ յղած է Եռատօնին առիթով:
Ինչպէս կը հաղորդէ ՀՀ նախագահի
մալոյ ծառայութիւնը, ուղերձին մէջ կ՛ըսուի.
«Սիրելի հայրենակիցներ,
Ջերմօրէն կը շնորհաւորեմ Յաղթանակի եւ խաղաղութեան տօնին, Շուշիի ազատագրման օրուան առթիւ:
Կը շնորհաւորեմ Հայրենական եւ Արցախեան պատերազմներու բոլոր վեթերանները, երկրապահն ու ազատամարտիկը, զինուորն ու սպան,Հայաստանի
մեր ողջ Հանրապետութեան կառավարուժողովուրդը, Հայաստանիթեան
եւ Արցախի
հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փեբոլոր քաղաքացիները, որոնք
անհրաժեշտ
տըրուար 6-ին:
պահուն միասին կը դառնան հայրենիքի
Այս մասինպաշտպան:
կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
Կը շնորհաւորեմ Սփիւռքի
մեր քոյրերն տեղեկատուութեան
ու եղբայրները, անոնց,
որոնք
աշխատակազմի
եւ հասաԿառավարութիւնը երէկ հաստատած է պետական կառավարման եւ աշխոյժօրէն մասնակցեցան ֆաշիզմի դէմ պայքարին, այնուհետեւ Արցախի
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
նախարարութեան աշխատակիցներու կողմէ անվճար օգտագործուող 5000 պաշտպանութեան:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
բջիջային հեռախօսագիծերու համար պետական միջոցներու կրճատումը: Այս
Խաղաղութիւնն ու յաղթանակը, որպէս արժէքներ, ապրելու եւ զարգանալու
մասին հաղորդած է Հեռահաղորդակցութեան նախարար Մհամմէտ Չուսէյր:
կարեւոր երաշխիք են ժողովուրդներու ու պետութիւններու համար: Շուրջ 75
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
Նշեալ քայլը կառավարութեան համար պիտի ապահովէ տարեկան մինչեւ տարի առաջ Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմին
նաեւ մեր 600 հազար
2 միլիոն տոլար, Twitterի իր էջին վրայ գրած է Չուսէյր։
հայրենակիցներու ջանքերով
ֆաշիզմիԴեսպանը
դէմ տարածՔննարկած
յաղթանակը խաղաղութիւն
Ճափոնի
Են Երկկողմ
«Այս գիծերու օգտագործողներուն տրուած է երկու ամիս՝ մուրհակները բերաւ աշխարհին: Իսկ 27 տարի առաջ պատմական Շուշիի ազատագրումով
Գործակցութեան Հեռանկարները
փոխանցելու իրենց հաշիւներուն, այլապէս գիծերը պիտի փակուին»,- գրած է մենք կրցանք յաղթականօրէն բեկել արցախեան պատերազմի ընթացքը:
Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոան:
Մեր հազարաւոր հայրենակիցներ զոհուած են յաղթանակներ կերտելու եւ
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ նոր պաշտօնները:
ղովի
նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
Ժարրահ ըսած է, որ Կառավարութեան աշխատակիցները, այսօր խաղաղութիւն հաստատելու ճանապարհին:
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝
Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արկէսօրուան նախատեսուած նիստին, պիտի սկսին ճանապարհներ գտնել
Կը խոնարհինք
անոնց անմար յիշատակին առաջ:
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա- հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի
ստանձնեց
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
նուազեցնելու համար իրենց նախարարութիւններու ծախսերը։
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող- իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
¾ç Ազգային
02
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ
Ելեւմտական նախարար Ալի Հասան Խալիլ յայտնած է, թէ Հինգշաբթի
ջացնելու համար:
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
ժողովի
լրատուութեան
եւ
հանրութեան
հետ
կաօրուան հանդիպման մթնոլորտը «դրական» կը գնահատէ։
Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա- տեղեկատուական գրասենեակը:
Երէկ Երեկոյ պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
«Մենք, ամենայն հաւանականութեամբ, այսօր կ'աւարտենք պիւտճէի
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաքննարկումները»,- ըսած է Խալիլ՝ զրուցելով լրատուամիջոցներու հետ:
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց
իր
ՏեղիԺրեյսաթիին՝
Ունեցաւ «Հայ
Իրականութիւնը
ՄեթրիՀրաչեայ
բերութիւններու
հաստատումէն
վեր Հայաստանի
Վարչապետ Սաատ Հարիրիի գլխաւորած Հինգշաբթի օրուան հանդիպումը
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու նոր առաքելութեան մէջ, մինչ
նոր
նախարարը
Սեդրակեանի
Գրիչէն»
Գիրքի
Շնորհանդէսը
եւ
Ճափոնի
միջեւ
կապերը
կայուն
եւ արագ կը
պիւտճէի վերաբերեալ կառավարութեան ութերորդ նիստն էր: Նախարարները,
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա- բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
աւելի քան մէկ շաբաթէ ի վեր, հետեւողական հանդիպումներ կ՝ունենան
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուահաստատելու համար պիւտճէի նախագիծը, նախքան զայն խորհրդարանի
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
հաստատման ուղարկելը:
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարաԱշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրարութեան մէջ:
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
պընդումին:
Կեդրոնական
Դրամատան Աշխատակիցներուն Գործադուլը
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա- Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
Կը
Շարունակէ Դադրած Մնալ
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
Կեդրոնական Դրամատան աշխաընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա- տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
է
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու զարտակիցներուն գործադուլը կը շարունակէ
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
դադրած մնալ, որպէսզի Կառավարուրութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամաթեան անդամները աւելի երկար ժամադաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուկան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
նակ ունենան 2019ի պիւտճէի նախագիծը
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ թիւնը:
պատգամաւորներ
Ճափոնի
քննարկելու: Այս մասին, Հինգշաբթի,
Հինգշաբթի 9 Մայիս 2019
երեկոյեան ժամըհետաքրքրուած
7:30ին, Պէյրութիեն
Թէքէեան
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոհետ
բարեկամութեամբ:
յայտարարած է Կեդրոնական ԴրամաԿեդրոնի,
Մեթր Հրաչեայ
Սեդրակեանին
անունը կրող սրահին մէջ ներխումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի
նախարար
ՄանՀՀ
խորհրդարանի
ղեկավարը իր
երախտատան աշխատակիցներու սենտիքայի
կայութեամբ
պաշտօնական
հիւրերու
եւ
Մեթր
Սեդրակեանի
կողակիցին
վատթար վիճակը:
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
գիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
ղեկավար Ապպաս Աուատա:
ու զինք սիրող
եւ յարգող ընկերներու եւ բարեկամներու, տեղի ունեցաւ
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն
մը: Միաժազարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
Ան ըսած է, որ Ուրբաթ օր նախատեսուած սենտիքայի նիստը կասեցուած
Իրականութիւնը
Շարունակուեցաւ Նախարարական մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր«Հայ
քաղաքական
գործիչ- Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի Գրիչէն» գիրքին
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուէ՝ ժամանակ տալով Կառավարութեան՝ շարունակելու պիւտճէի վերաբերեալ
շնորհանդէսը:
Պաշտօններու Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու
առկայ դժուաթեան եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
քննարկումները:
Ձեռնարկին մանրամասնութիւնները
եւ հոն արտասանուած
խօսքերը
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
պիտի հրապարակենք յառաջիկային «Զարթօնք»ի յատուկ թիւով:¾ç 03
ու բարգաւաճումը:
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն
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Նախագահ Արմէն Սարգսեան Շնորհաւորական Ուղերձ Յղած է
Եռատօնին . Առիթով
Յարգելի հայրենակիցներ,
Մենք պէտք չէ գոհանանք միայն անցեալի ձեռքբերումները արձանագրելով: Պէտք է յաղթանակենք
նաեւ ներկայիս եւ բոլոր ոլորտներու մէջ, այսօ՛ր
ստեղծենք վաղուան նուաճումներու ամուր հիմքերը:
Այսօրուան մարտահրաւէրներուն դիմակայելու
համար պէտք է ունենանք մտքի յաղթանակներ`
գաղափարներ առաջարկենք եւ ատոնք կեանքի
կոչենք բանակին ու քաղաքացիական կեանքին,
սահմանին եւ թիկունքին, աշխատանքին ու տընտեսութեան մէջ, մշակոյթին եւ գիտութեան մէջ:
Արցախեան պատերազմին մէջ եւ անոր փա-

ռապսակ հանդիսացող Շուշիի ազատագրման
ժամանակ յաղթեց Հայաստանի, Արցախի եւ
Սփիւռքի մեր միասնական ուժը, հայու ուժը: Պէտք
է ամէն ջանք գործադրենք, որ մեր միասնականութիւնը միշտ անխախտ ըլլայ, որպէսզի մեր
յաղթանակները շարունակական ըլլան, որպէսզի
անխախտ ըլլայ խաղաղութիւնը Հայաստանի ու
Արցախի մէջ:
Կրկին կը շնորհաւորեմ մայիսեան տօներու
առթիւ, կը մաղթեմ բոլորիս նոր յաղթանակներ,
իսկ մեր երկրին ու ժողովուրդին` խաղաղութիւն եւ
զարգացում:

Թող Մայիսեան Յաղթանակները Զօրավիգ Ըլլան Մեզի՝
Կերտելու Ուժեղ ու Հզօր Հայրենիք. Նիկոլ Փաշինեան

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան շնորհաւորական ուղերձ յղած է Յաղթանակի եւ խաղաղութեան տօնի առիթով: Ինչպէս կը յայտնէ «Արմէնփըրես», վկայակոչելով ՀՀ կառավարութեան
տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ
կապերու վարչութենէն, ուղերձին մէջ ըսուած է.
«Սիրելի’ հայրենակիցներ,
Սրտանց կը շնորհաւորեմ բոլորս Յաղթանակի
եւ խաղաղութեան տօնի առիթով:
Ասիկա տօն մըն է, որ ամէնուրեք կ’ոգեկոչուի
խանդավառութեամբ, սիրով եւ յարգանքով, տօն,
որ կը խորհրդանշէ հայրենական մեծ պատերազմի
աւարտը եւ
մարդկութեան պատմութեան նոր
դարաշրջանի մեկնարկը: Ի՞նչ է Հայրենական մեծ
պատերազմը, եթէ ոչ սխրագործութիւններու, քաջագործութիւններու, անվեհեր հերոսութիւններու

անվերջանալի շղթայ՝ զուգակցուած մարդկային
ուղեղը մթագնեցնող սոսկալի յանցագործութիւններով, մարդկային կեանքի անդառնալի կորուստներով եւ մարդկային կեանքը խեղաթիւրող ողբերգութիւններով:
Հայ ժողովուրդի համար երկրորդ համաշխարհային պատերազմը Մեծ եղեռնէն ընդամէնը երկու
տասնամեակ անց կրկին գոյի, արդարութեան,
չարի ու բարիի միջեւ մղուող պայքար էր: Կրելով
հսկայական կորուստներ՝ մենք տուինք նաեւ քաջ
հերոսներ, անհամար խիզախ զինուորներ ու սպաներ, ովքեր պատերազմի բոլոր ճակատներուն կը
պայքարէին ոչ միայն յանուն սեփական հայրենիքի,
այլեւ յանուն մարդկային քաղաքակրթութեան
պահպանման:
Պատմական զուգադիպութեամբ մենք Մայիս
9-ին կը տօնենք նաեւ մեզի համար կենսական
նշանակութիւն ունեցող մէկ այլ իրադարձութիւն:
Արցախահայութեան օրրանի՝ Շուշիի ազատագրումը մեր պատմութեան ամենահերոսական եւ
փայլուն էջերէն է, որով ի ցոյց կը դրուի հայ
ժողովուրդի ազատ ապրելու, պայքարելու, յաղթելու
անկոտրում կամքն ու ոգին:
Եւս մէկ անգամ կը շնորհաւորեմ մեր սիրելի վեթերանները, ազատամարտիկները, բոլորիս՝ այսքան նշանակալից եւ յաղթական տօնին առիթով:
Կը խոնարհիմ մեր սուրբ նահատակներու եւ
հերոսներու յիշատակին առջեւ:
Թո՛ղ մայիսեան յաղթանակները զօրավիգ ըլլան
մեզի՝ կերտելու ուժեղ ու հզօր, մեր պապերու եւ մեր
երեխաներու երազանքներու հայրենիքը»:
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Ալեքսէյ Հեքիմեան
Ալեքսէյ Հեքիմեան (Մայիս 10, 1927, Պաքու Ապրիլ 24, 1982, Մոսկուա, թաղուած է երեւանի
մէջ), խորհրդային ներքին ծառայութեան Զօրավար-հրամանատար(1972), երգահան։
1941 թ-ին աւարտած է երեւանի Սպենդիարեանի անուան երաժշտական դպրոցի ջութակի

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի
Շնորհաւորական Ուղերձը
Յաղթանակի Եւ Խաղաղութեան
Տօնի, Շուշիի Ազատագրութեան Եւ Արցախի
Պաշտպանութեան Բանակի Հիմնադրման
Օրերի Առիթով
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Հայրապետական
Մեր օրհնութիւնն ու ջերմ շնորհաւորանքներն ենք
բերում մեր ժողովրդին Յաղթանակի ու խաղաղութեան տօնի, Շուշիի ազատագրութեան եւ
Պաշտպանութեան բանակի հիմնադրման օրերի
առիթով:
Մայիսի 9-ի խորհուրդը աշխարհասփիւռ մեր
ժողովրդի համար նուիրական է։ Այսօր մենք տօնում ենք Երկրորդ աշխարհամարտում եւ Արցախին
պարտադրուած պատերազմում մեր հերոս հայրերի
ու նրանց քաջարի որդիների սխրագործութիւնների
յաղթանակը։ Հպարտ եւ երախտագէտ հոգով մեր
խոնարհումն ենք բերում ռազմի դաշտում յանուն
խաղաղութեան հերոսացածների յիշատակին,
նաեւ յաղթանակի համար իրենց ջանքերը ներդրած
նուիրեալներին:
Երկրորդ աշխարհամարտից շուրջ կէս դար
յետոյ մենք կրկին հարկադրուած եղանք պաշտպանելու մեր ժողովրդի ազատ եւ անվտանգ կեանքի
իրաւունքը՝ միայնակ դիմակայելով Արցախում մեր
գոյութեանը սպառնացող հակառակորդին։ Արցախեան ազատամարտը, Շուշիի ազատագրումը յաջորդ սերունդներին փոխանցելու է մեր ազգի
արիութեան, արժանապատուութեան եւ սեփական
ուժերին ապաւինելու պատմութիւնը, յանուն խաղաղութեան հեղուած արեան արժեւորման բարձր
գիտակցութիւնը։
Շուշիի ազատագրման յաղթական օրը հռչակւեց նաեւ տօն Պաշտպանութեան բանակի հիմնադըրման, որը իր հայրենասէր եւ խիզախ զօրահրամանատարներով, սպաներով ու զինուորներով
երաշխաւորն է Արցախ աշխարհում մեր ազգային
իղձերի ու երազների իրականացման։
Ի խորոց սրտի Մեր աղօթքն է, որ Բարձրեալն
Աստուած Իր Ամենազօր Սուրբ Աջի հովանու ներքոյ
խաղաղութեան մէջ անվտանգ պահի Հայաստանն
ու Արցախը, զօրացնի եւ օգնական լինի հայրենեաց
պաշտպաններին, եւ երկնառաք օրհնութեամբ բարգաւաճի հայրենի մեր երկիրը եւ համայն ժողովուրդը
համերաշխ, երջանիկ ու բարօր կեանքով:
Օրհնութեամբ`
ԳԱՐԵԳԻՆ Բ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ
բաժինը, 1943 թուականին՝ երեւանի Վ.Մայակովսկիի անուան միջնակարգ դպրոցը, 1955
թ-ին՝ ԽՍՀՄ ՆԳՆ բարձրագոյն դպրոցը։
Գրած է ժողովրդական-քաղաքային ոճի աւելի
քան 300 երգ։ 1957 թուականին երիտասարդութեան համաշխարհային փառատօնին անոր
երգը արժանացած է ուշադրութեան, իսկ 1961
թուականին՝ շահած է առաջին կարգի մրցանակ։
1982 թուականին «Գարուն է գալիս» երգի համար
անոր շնորհուած է առաջին մրցանակ։ Առաւել
յայտնի են՝ «Բարի արագիլ», «Կռունկ, բարով
դառնաս», «Երգիր ինձ համար», «Ղարաբաղի
եղնիկ», «Իմ Հայաստան», «Ղարաբաղ» երգերը։
Հեքիմեանի անունով կոչուած է Երեւանի թիւ 13
երաժշտական դպրոցը։
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Ընդհանրապէս Հայերէնի Համար Համազգային Խնդիր Ունինք
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Լրատուամիջոցները արձագանգեցին Ազգային
ժողովի «Իմ Քայլը» խմբակցութեան անդամ Նարինէ Թուխիկեանի յայտարարութեան, ըստ որուն
ինք հանդէս պիտի գայ «արեւմտահայերէնի մասին
օրէնսդրական նախաձեռնութեամբ»:
Մեկնելով UNESCO-ի այն յայտարարութենէն, որ
«արեւմտահայերէնը վտանգուած լեզու է», այսինքն
կրնայ կորսուիլ, Նարինէ Թուխիկեան կը հասնի
ինքնատիպ եզրակացութեան մը: Ան կ՛ըսէ. «…ես
կը կարծեմ, որ Հայաստանն է արեւմտահայերէնի
պահպանման եւ տարածման երաշխաւորը, ո՛չ թէ
Սփիւռքը»: Մտահոգութիւնը բաժնելով հանդերձ,
կը խորհինք, որ եզրակացութիւնը, արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան համար, քիչ մը հապճեպ
է: Առանց արեւմտհայերէնի ժառանգորդ, այդ
լեզուով խօսող եւ գրող զանգուածներուն, ի՞նչ բանի
երաշխաւոր եւ տարածող կրնայ ըլլալ Հաաստանը:
Ճիշդ է, երբ ան կ՛ըսէ. «Մենք ունինք պետութիւն,
որ պարտաւոր է իր մշակութային գանձերը
պաշտպանելու, իսկ ամենամեծ եւ ամենաթանկագին
գանձը լեզուն է: Հիմա մենք կ՛օգտագործենք արեւելահայերէնը, կը պահպանենք զայն, բայց արեւմըտահայերէնը, որուն կիրարկողները Հայաստանի մէջ չեն, դուրսը կ՛ապրին…»:
Բնական է որ հայրենի պետութիւնը ինքզինք
պարտաւոր զգայ «ամենաթանկագին գանձ»ի
պաշտպանութեան համար, բայց, կրկնենք, քիչ մը
արագ եզրակացութիւն է ըսել, որ «Հայաստանն է
արեւմտահայերէնի պահպանման եւ տարածման
երաշխաւորը, ո՛չ թէ Սփիւռքը»: Ինչպէ՞ս կարելի է
նման եզրակացութեան յանգիլ: Արեւմտահայերէնը
մինչեւ այսօր Պոլսոյ եւ Սփիւռքի մէջ կը խօսուի եւ
կը գրուի որպէս կենդանի լեզու, հաղորդակցութեան
եւ մշակոյթի լեզու, ընդունելով հանդերձ, որ տեղատուութիւններ կան, բայց կան կրթական հաստատութիւններ, թերթեր, հրատարակութիւններ եւ
այդ լեզուով գրականութիւն: Եթէ Սփիւռքը մինչեւ
այսօր տէր եւ երաշխաւոր մնացած չըլլար արեւմըտահայերէնի, անիկա շատոնց մեռեալ լեզու
կ՛ըլլար: Նոյն Սփիւռքը, ոչ միայն անկարելի թուացող պայմաններու մէջ արդէն դար մըն է որ կը
յաջողի պահել արեւմտահայերէնը, այլ նաեւ այդ
լեզուով ստեղծեց գրականութիւն, ոչ միայն հայրենահանուած առաջին սերունդով, այլ նաեւ «սփիւռքածիններ»ով:
Ի հարկէ պետութիւնն է պատասխանատու լեզւի պաշտպանութեան, լեզուն ըլլալով ազգի ինքնութեան եւ շարունակութեան երաշխաւոր: Եւ
պէտք է ընդհանրացնել, առանց արեւելահայերէնի
եւ արեւմտահայերէնի տարբերակման ըսել այդքան. պետութիւնն է պատասխանատու լեզուի
պաշտպանութեան:
Հարց է, թէ ի՞նչ կը դնենք այդ պաշտպանութեան
գլխուն տակ: Ապա միայն պէտք է խօսիլ արեւմըտահայերէնի պաշտպանութեան մասին:
Կարելի՞ է արեւմտահայերէնը պաշտպանել
առանց պաշտպանելու եւ վերականգնելու արեւելահայերէնը, մանաւանդ երբ անոնք կողք կողքի պիտի ուսուցուին:
Պետութիւնը ինչպէ՞ս պիտի պաշտպանէ արեւմըտահայերէնը, զայն ուսուցանելով որպէս օտա՞ր
լեզու, ինչպէս կ՛ուսուցուին անգլերէնը, ռուսերէնը,
ֆրանսերէնը, չինարէնը, թրքերէնը: Արեւմտահայերէնի ուսուցումը կը հետաքրքրէ՞, կրնա՞յ հետաքըրքրել սերունդը, բացի անոնցմէ որոնք կ՛ուզեն

մասնագիտանալ լեզուագիտութեան եւ գրականութեան մէջ: Ըսուած է. «…արեւմտահայերէնը իբրեւ
կր-թական առարկայ պէտք է դասաւանդուի
հայաստանեան դպրոցներուն մէջ, իւրաքանչիւր
հայ պէտք է արեւմտահայերէնի կրողը ըլլայ…»:
Օրինակելի միտում, ոչ միայն Հայաստանի հայուն
համար, այլ տարտղնուող եւ նահանջող Սփիւռքի:
Ներկայ կամ արդի արեւելահայերէնի կողքին
կարելի՞ է արեւմտահայերէն սորվեցնել: Խօսքը չի
վերաբերիր մասնագիտանալու կոչուած ընտրանիին: Այս հարցումին պէտք է պատասխանել առանց
հայրենասիրական-զգացական կամ բանագիտական ճառի փորձութեան:
Երբ նոյն լեզուն կը գրուի, պիտի գրուի երկու
տարբեր ուղղագրութիւններով, ուսուցիչը ինչպէ՞ս
արեւմտահայերէն ճիշդ գրել պիտի սորվեցնէ
Հայաստանի դպրոցին մէջ: Այս մտահոգութեամբ
ալ ըսի, որ արեւմտահայերէնը որպէս օտա՞ր լեզու
պիտի ուսուցուի: Չենք խորհիր, որ աշակերտը, որ
արդի արեւելահայերէն կը խօսի եւ կը գրէ, ինչպէ՞ս
պիտի լուծէ ուղղագրութեան հարցը. հայերեն եւ
հայերէն, բարություն եւ բարութիւն, հավ եւ հաւ, կը
յերգեյի եւ կ՛երգէի: Նոյն տառերով եւ նոյն բառերը
տարբեր ձեւով գրելով երկու լեզու ինչպէ՞ս պիտի
ուսուցուի աշակերտին:
Հայաստանի դպրոցներուն մէջ արեւմտահայերէն սորվեցնել ենթադրուածէն աւելի դժուար
պիտի ըլլայ, ուղղագրական խոչնդոտին պատճառով: Ընդունելով որ արեւելահայերէն եւ արեւմտահայերէն տարբեր են, բայց այդ տարբերութիւնը
խորացուցած եւ պատնէշի վերածած ուղղագրութեան հարցը միաժամանակ օրակարգ պէտք է
դարձնել, նպատակ ունենալով արեւելահայերէնի
եւ արեւմտահայերէնի իրարմէ խորթացման նուազումը: Ինչ որ յաճախ չենք ըսեր, նաեւ նոր սերունդները մօտեցնելու համար զոյգ աշխարհաբարներու
մեր հարստութեան գանձարան գրաբարին:
Ինչ որ յաճախ չենք յիշեր եւ չենք յիշեցներ մեր
լեզուի բառագանձի խնդիրն է. զտում, հարստացում
եւ արդիականացում: Խնդիր՝ որ սուր կերպով կը
դրուի արեւելահայերէնի եւ արեւմտահայերէնի
համար միաժամանակ:
Արեւմտահայերէնը, այնպէս ինչպէս որ է այսօր,
այնպէս ինչպէս որ կը խօսուի եւ կը գրուի, կանգնած
է կեանքի լեզու ըլլալու դժուարութեան առջեւ:
Անիկա հետզհետէ կը սեղմուի գործածականդիւրին-դիւրացուած լեզուի նուազագոյն տարածք
ունեցող հաղորդակցական միջոցի մը սահմաններուն մէջ: Օրինակ, ծաղիկներուն անունները չեն
տրուիր, բացի քանի մը ծաղիկներէ, կը
բաւականանանք ըսելով ծաղիկ, նոյնն է պարագան
ծառերուն, բոլորին համար կ՛ըսենք ծառ: Նոյնը՝
բոյսերուն համար: Բժշկական եւ հիւանդութիւններու
վերաբերեալ բառերը, Հայաստան եւ սփիւռքներ
իրենց մեծամասնութեամբ, հայերէն չեն այլեւս,
թրքերէն, արաբերէն, ռուսերէն, ֆրանսերէն են,

մինչդեռ անոնց հայերէնները կան: Անոնց գործածութեան բացակայութիւնը պատճառ է, որ հայերէնը դադրի կեանքի լեզու ըլլալէ: Հետեւանքը
կ՛ըլլայ օտարախօսութիւնը:
Հայաստանի մէջ հայերէնը կեանքի լեզու է,
մարդիկ կը խօսին նոյն բառերով, նոյնիսկ երբ
անոնց մէկ մասը վայրագ փոխառութիւն է, որ դարձած է բնական, ընդունուած, իւրացուած, ճնշումներու հետեւանքով, գործնապաշտութեամբ, երէկ,
եւ այսօր ալ, տուրք տալով սուտուփուտ արդիականութեամբ, անցեալի թրքերէնին եւ ռուսերէնին
վրայ գումարելով ամերիկերէնը: Այս կ՛ընենք ընկերութեան բոլոր մակարդակներուն, նախարարէն
մինչեւ հեռատեսիլի խօսնակները, մինչեւ շուկայի
կանաչի վաճառողները:
Արեւելահայերէնի եւ արեւմտահայերէնի պարագային, լեզուի վերականգնումը կ՛ենթադրէ բառագանձի վերականգնումը մեր լեզուի արմատներուն
վրայ եւ այդ հունով բառագանձի նոյնացումը զոյգ
աշխարհաբարներուն համար:
Այս աշխատանքը ազգային քաղաքականութիւն է:
Իսկ արեւմտահայերէնի պաշտպանութիւնը
պէտք է ըլլայ ոչ միայն հետաքրքրութեան համար,
զգացական պատճառներով, կամ այդ լեզուով
ստեղծուած գրականութիւնը չկորսնցնելու, այլ
նաեւ՝ հայրենատիրական-քաղաքական: Արեւմտահայերէնը ըլլալով բռնագրաւուած Արեւմտահայաստանի ոգեկանութիւնը, անոր պաշտպանութիւնը
էապէս քաղաքական ընտրանք է, քանի որ լեզուն
յիշեցումն է այն հայրենիքին՝ ուր ստեղծուած եւ
զարգացած էր, անով ստեղծուած էր մշակոյթ եւ
միացուած էր ժողովուրդը:
Հայաստանի մէջ արեւմտահայերէնի պաշտպանութիւնը եւ ուսուցումը կրնայ յաջողիլ միայն երբ
մշակուի եւ գործադրութեան դրուի ընդհանրապէս
հայերէնի պաշտպանութեան եւ զարգացման
ծրագիր մը, որ ընդգրկէ խօսակցական եւ գրական
լեզուի մէջ հայերէնի հարազատ բառագանձի վերադարձը, հեռանալով օտարամուտ անհարթութիւններէ եւ խորթութիւններէ, զոյգ աշխարհաբարներու պարագային:
Այսինքն պէտք է ունենալ լեզուական որակի
անսեթեւեթ քաղաքականութիւն: Եւ միշտ պէտք է
կրկնել. Հայաստան եւ սփիւռք(ներ):
Ազգային ժողովի անդամ Կարինէ Թուխիկեան
իր արեւմտահայերէնի մասին օրէնսդրական նախաձեռնութեան մշակման համար, ինչո՞ւ ցարդ
արեւմտահայերէնը պահած սփիւռքեան կառոյցներու, հաստատութիւններու եւ դէմքերու հետ պիտի
չխորհրդակցի, յաւելեալ ճշգրտութիւն, հեռանկար
եւ կշիռ տալու համար անոր, եւ քայլ մըն ալ անդին
երթալով, խօսելու համար Սփիւռքի մէջ արեւմտահայերէնի աղճատման եւ տեղատուութեան մասին,
որպէսզի կարելի ըլլայ պայքարիլ եւ պաշտպանուիլ:
Կանխելու համար լաւ գաղափարի մը սոսկ
հրավառութիւն դառնալու վտանգը:
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Լիբանանահայ Կեանք
Հայ Աշակերտ Հովանաւորելու Ծրագրի Նուիրատուներու Գնահատանքի Հաւաք
այսօր անգամ մը եւս եկած ենք վերանորոգելու մեր
հաւաքական նախանձախնդրութիւնը եւ գործակցութիւնը հայ դպրոցին հանդէպ։

Նախագահութեամբ Լիբանանի հայոց առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպոսի, Երեքշաբթի 7
Մայիս 2019-ին երեկոյեան ժամը 6։00-ին Ազգային
առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն»
սրահին մէջ տեղի ունեցաւ «Հայ աշակերտ հովանաւորելու ծրագիր»-ի չորս եւ չորսէ աեւլի աշակերտ
հովանաւորած նուիրատուներու յուշանուէրներու
բաշխման հաւաք։

«Հայ աշակերտ հովանաւորելու ծրագիր»-ի
պատասխանատու Տիկին Սարին Շէմէմեան իր
բացման խօսքին մէջ նկատել տուաւ, որ սոյն ծրագիրի մեկնակէտն է զօրակցիլ նիւթական դժուարութիւն ունեցող աշակերտներուն։ «Գնահատանքի
նախաձեռնութիւնները բարերարներուն դերը արժեւորելէ անդին, միջոց են ստեղծելու քաջալերական
մթնոլորտ այլ անհատներու մօտ, որպէսզի ուրիշներ
եւս միեւնոյն թափով օգտակար դառնան նշեալ
ծրագիրին» հաստատեց Տիկին Ս. Շէմէմեան աւելցընելով, որ Յունիս ամսուան աւարտին բոլոր բարերարները պիտի ստանան իրենց հովանաւորութիւնը վայելող աշակերտներուն շնորհակալական
գծագրութիւնները եւ նամակները։
Սրբազան հայրը իր սրտի խօսքին մէջ յայտնեց,
որ հայ դպրոցը մեր հաւաքական մտահոգութեան,
տագնապին, յաջողութեան եւ տեսլականին առարկան է աւելցնելով, որ բոլորս ալ ուղղակի կամ
անուղղակիօրէն առընչուած ենք հայ դպրոցին

հետ։ «Հայ դպրոցը հայ ընտանիքին, հայ եկեղեցւոյ
եւ մեր հայկական բոլոր կառոյցներու կողքին ունի

իր անփոխարինելի տեղը եւ դերը եւ դուք ու ձեր
նման բազմաթիւ հայորդիներ Լիբանանէն ներս թէ
դուրս այս բոլորին խոր գիտակցութիւնը եւ պատասխանատուութիւնը զգացիք եւ պատրաստակամօրէն լիաբուռն կերպով ընդառաջեցիք մեր
կոչին օժանդակելու եւ զօրակցելու հայ դպրոցին»
հաստատեց Նարեկ արքեպիսկոպոս աւելցնելով,
որ ասկէ մեկնելով, որպէս Ազգային իշխանութիւն

իր բոլոր մարմիններով անգամ մը եւս մեր յանձնառութիւնը վերանորոգեցինք միասնաբար հայ
դպրոցը մեր պատկերացուցած եւ մեր ակնկալած
բարձրութեան վրայ տեսնելու հրամայականին եւ

Շարունակելով իր խօսքը սրբազանը իր բարձր
գնահատանքը յայտնեց բոլորին շեշտելով, որ ինչ
որ կը կատարենք՝ մեր բոլորին մասնակցութեամբ
կը կատարուի եւ այդ է գրաւականը մեր յաջողութեան։ Ան նկատել տուաւ, որ երբ կը մասնակցինք
հայապահպանման սրբազան առաքելութեան,
խորապէս կը զգանք, թէ երբ բան մը կուտանք մեր
անձէն, մեր կարելիութիւններէն, մեր էութենէն՝ այդ
տրուածը կը դրուի մեր հաւաքական գանձանակին
մէջ, այս պարագային հայ կրթութեան, հայ մարդու
պատրաստութեան, հայ դպրոցի գանձանակին մէջ
եւ այդ ձեւով մեր տուածը կը բազմապատկուի եւ կը
ծառայէ իր նպատակին։

Եզրափակելով իր խօսքը առաջնորդը կրկին
անգամ շնորհակալական խօսք ուղղեց բոլորին
հայ դպրոցը իր պայծառութեան մէջ, հայ աշակերտը
իր յաջողութեան մէջ եւ մեր բոլորին հաւաքական
ճիգերը, մեր հաւաքական գիտակցութեան մէջ
տեսնելու իրենց պատրաստակամութեան համար։

Այնուհետեւ սրբազանը յուշանուէրներ յանձնեց
ծրագիրի մասնակիցներուն։ Աւարտին տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն։
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Հայրենի Կենսոլորտ
Հայաստանի Կառավարութիւնը Մտադիր
է Անցնելու Ծառայողական Ելեկտրական
Ինքնաշարժներու Օգտագործման

Հայաստանը Համաշխարհային բնապահպանական հիմնադրամ ուղակած է ծրագիր մը, ըստ
որուն կը նախատեսուի, որ կառավարութիւնը
բնապահպանական դրամաշնորհային գումարներու շնորհիւ անցում կատարել ելեկտրական շարժիչով ինքնաշարժներու օգտագործման: Ըստ
Armenpress.am-ի՝ այս մասին ԱԺ ամպիոնէն յայտնած է ՀՀ բնապահպանութեան նախարար Էրիկ
Գրիգորեան՝ պատասխանելով Արտիոմ Ծառուկեանի հարցին, թէ նախարարութիւնը իր հաշուե-

կըշիռին մէջ քանի մեքենայ ունի եւ արդեօք կը
ծրագրաւորէ՞ անցում կատարել ելեկտրական
շարժիչով ինքնաշարժներու օգտագործման՝ բնապահպանական նպատակով:
«Մենք միացած ենք Global electric mobility
գործընթացին, որ կ՝իրականացուի ՄԱԿ-ի բնապահպանական ծրագիրին ներքոյ: Ունինք համապատասխան դրամաշնորհային գումարներ՝ մօտ
700 հազար տոլարի կարգին: Ներկայացուցած ենք
ծրագիր, որ պիտի ըլլայ աշխարհի մէջ առաջինը, եւ
ծրագիրով կ՝առաջարկենք, որ ամբողջ կառավարութիւնը անցնի ելեկտրական ինքնաշարժներու:
Ծրագիրին նախնական փաստաթուղթը ուղարկըւած է Համաշխարհային բնապահպանական հիմնադրամ, որ այդ ծրագիրը պիտի ֆինանսաւորէ»,ըսած է նախարարը:
Ան նշած է, որ եթէ ընթացակարգերը պահպանւին, այս տարուան վերջը բոլոր նախարարները
պիտի նստին ելեկտրական մեքենաներ: Եւ ատիկա
պիտի իրականացուի բնապահպանական դրամաշընորհային ծրագիրի ծիրէն ներս: Գրիգորեան
նկատած է, որ ելեկտրական մեքենաներու
զարգացումը կ՝ընթանայ շատ արագ քայլերով:

Սփիւռքահայ Կեանք
Բուրալի Մէջ Մեծ Տօնակատարութեամբ Նշուած
է Սբ. Գէորգի Ժողովրդական Տօնը

Ախալցխայի Բուրալ կոչուող վայրին մէջ, Մայիս
6-ին, կազմակերպուած էր մեծ տօնախմբութիւն
նուիրուած Սբ. Գէորգ զօրավարի ժողովրդական
տօնին։ Տօնախմբութիւնը մեկնարկած է Սբ.Գէորգի
պատուին կանգնեցուած մատուռին մէջ տեղի ունեցած Պատարագէն ետք։ Տօնախմբութեան կազմակերպողը Ախալցխայի հոգեւոր տեսուչ Հայր
Յակոբ աբեղայ Սահակեանն էր։
Տօնախմբութեան ներկայ եղած է նաեւ ՍամցխէՋաւախքի եւ Ծալկայի ընդհանուր առաջնորդական
փոխանորդ Մաղաքիա վարդապետ Ամիրեանը,
Ախալցխայի եւ յարակից գիւղերու հոգեւոր հովիւ
Տէր Թորգոմ քահանայ Վարդանեանը, Նինոծմին-

դայի հոգեւոր հովիւ Տէր Արմաշ քահանայ Պողոսեանը եւ Պաթումիի հոգեւոր հովիւ Տէր Արարատ
Գումբալեանը խումբ մը ուխտաւորներու հետ միասին։ Ժողովրդական տօնախմբութեան մասնակցած
են մարդիկ Սամցխէ-Ջաւախքի տարբեր շրջաններէ։
Տօնախմբութեան ընթացքին Ախալցխայի կըրթամշկութային կեդրոններու երգի ու պարի
խումբերը հանդէս եկած են գեղեցիկ կատարումներով։ Համերգային ծրագիրը շարունակած են
գիւղերու երգի ու պարի խմբակները։ Տօնախըմբութեան մասնակցած է նաեւ Ասպինձայի շրջանի
Դամալա գիւղի պարախումբը։
Համերգային մասէն բացի՝ ներկաներուն համար կազմակերպուած է մատաղ եւ հիւրասիրութիւն։
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Ազգ-Բանակ
ՀՀ Զինուած Ուժերու 1-ին
Զօրամիաւորման Մէջ Տեղի
Ունեցած է Հրասայլային
Հրաձգութիւն

ՀՀ զինուած ուժերու 1-ին զօրամիաւորման զօրամասերէն մէկուն մէջ դաշտային զօրավարժութիւններու ընթացքին տեղի ունեցած է հրասայլային
ծրագրուած հրաձգութիւն:
Այս մասին կը յայտնէ ՀՀ ՊՆ կայքը:
Կը նշուի, որ վարժութիւնները կատարուած են
զինծառայողներու գործնական հմտութիւնները եւ
մասնագիտական պատրաստուածութիւնը զարգացընելու նպատակով:
Յիշեցնենք, որ Ապրիլ վերջը նոյնպէս 1-ին զօրամիաւորումին մէջ տեղի ունեցած էին նաեւ հրետանային զօրավարժութիւն` մարտական հրաձգութեամբ:

Հայրենի
Տուեալներ
Ստեփանակերտի
Երթուղիներուն Մէջ
Տեսախցիկներ Կը
Տեղադրուին

Մայիս 6-էն Ստեփանակերտի շարք մը հասարակական երթուղիներու մէջ տեղադրուած են
տեսախցիկներ:
Այս մասին՝ ըստ «Արցախփրես»-ի՝ ըսած է
«Ստեփանակերտ Սերվիս» ընկերութեան տնօրէն
Լեւոն Չալեան եւ աւելցուցած, որ իրենց ընկերութեան 28 հանրակառքերէն տեսախցիկները տեղադրուած են 12-ի մէջ:
«Յառաջիկային տեսախցիկներ պիտի տեղադըրուին բոլոր երթուղիներու մէջ: Նպատակը ուղեւորահոսքը, երթուղայիններու նստարաններու
վնասումը եւ այլ երեւոյթները վերահսկելն է»,- նշած
է Չալեան:
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Քիչ Մը Լեզուաբանութիւն
ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ
Վերջին ամիսներուն գրեթէ բոլոր հայկական
թերթերը անդրադաձան
Փարիզի ցոյցերուն,
որոնց մարտիկները (activistes) ֆրանսերէն բնորոշւած են «Gilets jaunes» բառակապակցութեամբ, որ
տառացի կը նշանակէ «Դեղին բաճկոններ»[1]:
Իսկ այդ ցոյցերը կատարողները «դեղին բաճկոն»
չեն, այլ «դեղին բաճկոն» կրողներ կամ ունեցողներ
են:
Ֆրանսացիին համար շատ սովորական է բառային նման կառոյց մը, օրօվհետեւ ֆրանսացին
պարտաւոր է այդ բառերով բնորոշելու փողոց
իջնողները,– այսինքն՝ gilet բառով բնորոշել ցուցարարին ոչ թէ բաճկոնը, այլ նոյն ինքն ցուցարարը,–
քանի որ ֆրանսերէնը ի վիճակի չէ gilet գոյականին
վրայ աւելցնելու այնպիսի ածանց մը, որ բառս
նշանակէ «բաճկոն կրող, բաճկոն ունեցող, բաճկոն հագած» անձ, մինչդեռ հայերէնը որքա՜ն
հեշտութեամբ կրնայ ըսել բաճկոնաւոր, շապկաւոր
եւ տակաւին՝ գլխարկաւոր, ձեռնոցաւոր, սուսերաւոր, զրահաւոր եւ բազում ուրիշ բառեր, որոնք կը
բնորոշեն տուեալ առարկան կրողը. ուրեմն՝ ֆրանսերէնին պակսողը աւոր (ունեցող, կրող, օժտուած)
ածանցն է:
Մտածա՞ծ էիք հայերէնի՝ ձեր մայրենիի, այս
հարստութեան մասին, որ անոր ունեցածներուն
միայն մէկ չնչին մասն է տակաւին: Այսուհանդերձ,
եւ հակառակ հայերէնի այս մեծ առաւելութեան,
ամէն բան հեզասահ չընթացաւ «Gilets jaunes»-ի
հայերէնի թարգմանութեան մէջ:
Ինչպէ՞ս կ’ըլլայ,– պիտի մտածէք:
Ահա՛ւասիկ:
Մեր թերթերը զայն թարգմանեցին «Դեղին
բաճկոնաւորներ»՝ առանց անդրադառնալու, թէ
բաճկոնաւորները չեն, որ դեղին են, այլ անոնց կրած
շապիկները: Եւ այս սայթաքումը այնքան սովորական է, որ անոր ծուղակը ինկան գրեթէ բոլորը:
Կրցի՞ հասկցնել այս նրբութիւնը, այլապէս
վերընթերցեցէ՛ք պարբերութիւնը այնքան անգամ,
որ անհրաժեշտ է՝ հասկնալու համար, ա՛պա միայն
շարունակեցէք ձեր ընթերցումը, որպէսզի իմաստ
ու շահեկանութիւն ունենայ ան:
*
*
*
Ինչպէ՞ս կազմել հայերէն բառը, որպէսզի ան
նշանակէ «(դեղին բաճկոն) կրող» եւ ոչ թէ «դեղին
(բաճկոն կրող)» այլ խօսքով՝ յստակ ըլլայ, թէ այդ
ցուցարարներուն բաճկո՛նն է որ դեղին է եւ ո՛չ թէ
ցուցարարները իրե՛նք դեղին են:
Նման բառ մը կազմելէ առաջ՝ նախ թուենք
այնպիսիները, որոնք արդէ՛ն գոյութիւն ունին մեր
բառամթերքին մէջ. օրինակ՝
կարմիր շրթունք ունեցող ... կարմր+ա+շուրթ
դեղին կտուց ունեցող
... դեղն+ա+կտուց
սեւ զգեստ կրող
... սեւ+ա+զգեստ
Որոնց յոգնակին կ’ըլլայ՝ կարմրաշուրթներ,
դեղնակտուցներ, սեւազգեստներ:
Հետեւաբար՝
դեղին բաճկոն ունեցող ... դեղնաբաճկոն(ներ)
դեղին շապիկ ունեցող ... դեղնաշապիկ(ներ)
Ասոնք՝ դեղնաբաճկոն եւ դեղնաշապիկ, կատարելապէս հայերէն են եւ ամբողջովին հաշտ են
հայերէնի բառակազմական օրէնքներուն հետ:
Բայց ահա...
Բայց ահա ոչ մէկ խմբագիր կամ յօդուածագիր
մտածած է ասոնց մասին ու տեղ չէ տուած անոր:
Ինչո՞ւ: Այսուհանդերձ անոնց մէջ կան շատ ձեռն-

հաս բառակերտիչներ, որոնց հնարած բառերուն
վրայ յաճախ կը հիանանք:
Ուրեմն՝ ինչո՞ւ այս երկուքին մասին մտածող
չեղաւ:
*
*
*
Իմ յօդուածներս կարդացողները պէտք է յիշեն,
որ ես յաճախ ակնարկած եմ լեզուի գեղագիտութեան. այսինքն՝ մեր լեզուն հակամէտ է
գեղեցիկին ու ճիշդին միջեւ նախընտրութիւնը
տալու գեղեցիկին, նոյնիսկ եթէ գեղեցիկը սխալ է:
Այսպէս ալ յառաջացած են սխալ կառոյցով, սակայն
գեղեցիկ, բառեր. օրինակ՝ սեղմիրան բառը սխալ
կառոյց ունի, ճիշդը իրանասեղմ է, սակայն
նուիրականացած է սեղմիրան-ը, որ այնքա՜ն
գեղեցիկ ու բարեհունչ է, որ շուքի մէջ կը ձգէ
իրանասեղմ-ը, գեղեցիկ սիրուհիի մը պէս, որ կը
մոռցնէ օրինաւոր կինդ...
Այս տուեալի լոյսին տակ ալ՝ դեղնաբաճկոններ
ճիշդ բառը չընտրուեցաւ կամ չհնարուեցաւ իսկ,
փոխարէնը ընդհանրացաւ «դեղին բաճկոնաւորներ» սխալ ձեւը: Ինչպէ՞ս ընել ուրեմն:
*
*
*
Հայերէնը ունի վերի ճիշդ իմաստը արտայայտելու ուրիշ միջոց մըն ալ, որ ահաւասիկ՝ դեղինբաճկոնաւորներ, որ շատ լաւ կը լուծէ մեր հարցը:
Ինչպէս կը նկատէք, մենք գրեթէ չհեռացանք
արդէն շրջանառութեան մէջ գտնուող եւ մերժելի
բառաձեւէն՝ «դեղին բաճկոնաւորներ»-էն, միայն թէ
դեղին անջատ ածականը միացուցինք մնացեալին:
Եւ ա՛յս է ճիշդ ձեւը, որուն մէջ կատարելապէս հաշտ
են բառին ձեւը եւ իմաստը:
Այս գրութեամբ՝ բառս կը մտածուի ու կ’ըմբռնուի
իբրեւ (դեղին բաճկոն)+աւորներ, այսինքն՝ (դեղին
բաճկոն) ունեցողներ, եւ ոչ թէ դեղին (բաճկոն
ունեցողներ): Բառախաղ չկայ այստեղ, պէտք է քիչ
մը կեդրոնացումով կարդալ:
Ուրեմն՝
–Ճիշդ ՝
դեղինբաճկոնաւոր[2]
–Սխալ ՝
դեղին բաճկոնաւոր
*
*
*
Նոյն սխալը օրին գործած է Համաստեղը եւս,
որ իր ծանօթ վէպը կոչած է «Սպիտակ ձիաւորը»:
Արդարեւ, մտածե՛նք՝ ի՞նչ կը նշանակէ այս բառակապակցութիւնը. ան կը նշանակէ «ձիաւոր մը, որ
սպիտակ է»:
Բայց ձիաւո՞րն է սպիտակ, թէ՞ անոր ձին:
Պարզ է, որ ձի՛ն է:
Ուրե՞մն...ի՞նչ պէտ է ըլլար այդ վէպին անունը:

Մենք «սպիտակ ձիաւոր» մըն ալ ունեցած ենք
4-րդ դարուն. անունը Մուշեղ Մամիկոնեան էր:
Պարսիկներու Շապուհ արքան այնքան կը հիանար
այս սպարապետին վրայ, որ իր գինիի բաժակին
վրայ փորագրել տուած էր անոր պատկերը՝
սպիտակ ձիու վրայ նստած,– եւ ամէն անգամ, որ
գինի պիտի խմէր, կը բարձրացնէր բաժակը ու
նախ կ’ըսէր.
– Ճերմակաձին գինէ արբցէ[3]...
Ու ապա կը խմէր:
Ահա՛ այն հրաշք բառը՝ «ճերմակաձի», որ մեր
պատմիչը եւ Շապուհ արքան գտած են, իսկ Համաստեղ...չէ գտած:
Ճերմակ ածականը փոխարինենք սպիտակ-ով,
եւ պիտի ունենանք՝ սպիտակաձին:
Ուրեմն ճերմակ կամ սպիտակ ձի ունեցողը կը
կոչուի ճերմակաձի կամ սպիտակացի:
Այս վերջինը օրին գործածուած է Աստուածաշունչի թարգմանութեան Մակաբայեցւոց գիրքին
մէջ. «Այր մի սպիտակաձի յոսկիազէն վառեալ» ( Բ.
Մակ. ԺԱ-8): Ուրեմն՝ Համաստեղ պարտէր իր վէպը
կոչել, ոչ աւելի, ո՛չ պակաս՝ «Սպիտակաձին»...
մինչդեռ ինք կոչած է «Սպիտակ ձիաւորը»:
Քիչ մը յամեցէք այս երկուքին՝ ճիշդին ու սխալին
վրայ:
Եւ զօր տուէք ձեր թանկագին բանականութեան:
Ի՞նչ կը կարծէք:
Եթէ վաղը դուք ըլլաք հեղինակը վէպի մը, որու
հերոսի ձին սպիտակ է, ո՞ր անունը կու տաք անոր՝
Սպիտակ ձիաւո՞րը, թէ՞ Սպիտակացին:
Կամ եթէ յօդուած մը պիտի գրէք Փարիզի
ցուցարարներուն մասին, ինչպէ՞ս կը կոչէք զանոնք՝
Դեղին բաճկոնաւորնե՞րը, թէ՞ Դեղնաբաճկոնները
կամ Դեղինբաճկոնաւորները...
Եւ մտիկ տուէք ձեր խղճին ու ճաշակին:
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Պարգեւատրումներ՝ Մայիսեան Եռատօնին Առիթով
Յաղթանակի տօնին, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակին
եւ Շուշիի ազատագրման 27-րդ տարեդարձին
առթիւ, Արցախի Հանրապետութեան նախագահի
նստավայրին մէջ, Մայիս 8 -ին տեղի ունեցաւ
պարգեւատրման հանդիսաւոր արարողութիւն:
Հայրենիքի պաշտպանութեան գործին իրենց
ունեցած նշանակալի աւանդին, Արցախի Հանրապետութեան պետական սահմանը պաշտպանելնուն
եւ հայրենիքի պաշտպանութեան համար մղուած
մարտերուն ցուցաբերած արիութեան ու խիզախութեան, Արցախի Հանրապետութեան մատուցած
ծառայութիւններուն եւ մասնագիտական արդիւ-

նաւէտ ու նուիրուած գործունէութեան համար,
պաշտպանութեան բանակի խումբ մը զինուորներ,
ազատամարտիկներ եւ ոստիկանութեան վեթերաններ արժանացան պետական բարձր պարգեւներու:
Նախագահ Սահակեան ելոյթ ունենալով՝
ընդգծեց, որ Մայիս 9ի տօնը մեր բազմադարեայ
պատմութեան կարեւորագոյն էջերէն է, որ գրուած
է համայն հայութեան միասնական ջանքերով եւ
դարձած հայ ժողովուրդի հերոսութեան ու
միասնութեան, տոկունութեան եւ անսասան կամքի
խորհրդանիշը:
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Նիկոլ Փաշինեան Արցախի Մէջ Մասնակցած է Եռատօնին Նուիրուած Միջոցառումներուն

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Մայիս 9-ին այցելած է Արցախի Հանրապետութիւն, ուր մասնակցած է եռատօնին` հայրենական մեծ պատերազմին
յաղթանակի, լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի կազմաւորման
եւ Շուշիի ազատագրման օրուան նուիրուած միջոցառումներուն:
«Արմէնփրես», վկայակոչելով ՀՀ կառավարութեան տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան

հետ կապերու վարչութիւնը, կը յայտնէ, որ Հայաստանի եւ Արցախի բարձրաստիճան պաշտօնեաները
առաւօտեան Ստեփանակերտի Վերածնունդի հրապարակէն քաղաքացիներուն հետ միասին երթով
շարժած են դէպի Ստեփանակերտի յուշահամալիր,
ուր ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ դրած են
Հայրենական մեծ պատերազմին եւ Շուշիի ազատագրման ժամանակ զոհուած ազատամարտիկներու յիշատակը յաւէրժացնող յուշարձանին:
Ապա, ՀՀ վարչապետը այցելած է յուշահամալիրի
հարեւանութեամբ գտնուող Արցախեան գոյամարտին զոհուած ազատամարտիկներու եղբայրական
գերեզմանատուն, ծաղիկներ դրած անոնց շիրիմներուն` յարգանքի տուրք մատուցելով ազատամարտիկներու յիշատակին:
Երկու հայկական հանրապետութիւններու բարձրաստիճան պաշտօնեաները ծաղիկներ դրած են
Շուշիի Հրասայլ-յուշարձանին, սպարապետ Վազգէն Սարգսեանի յուշարձանին՝ յարգելով անոր
յիշատակը:
Շուշիի մէջ կազմակերպուած տօնական ընդու-

նելութեան ժամանակ վարչապետ Փաշինեան
զրուցած է ներկաներուն հետ եւ շնորհաւորած՝
տօնական օրուան առիթով:

Նիկոլ Փաշինեան եւ Բակօ Սահակեան Արցախի
թեմի առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանի ուղեկցութեամբ այցելած են Ստեփանակերտի նորակառոյց Սուրբ Աստուածամօր Յովանու
եկեղեցի, կատարած մոմավառութիւն:

Տօնական Այս Օրը Լի է Ինչպէս Անհուն Ցնծութեամբ, Այնպէս Ալ Խոր Ցաւով Ու Կսկիծով. Բակօ
Մայիս 9-ին մենք անսահման հպարտութեան ու
Սահակեանի Ուղերձը
Նախագահ Բակօ Սահակեան Մայիս 9-ին
շնորհաւորական ուղերձ յղած է Յաղթանակի
տօնին, Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 27-րդ
տարեդարձին առթիւ:
Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութեան հաղոդմամբ` ուղերձին մէջ կ՛ըսուի.
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Հայրենական մեծ պատերազմի եւ Արցախեան
ազատամարտի թանկագի՛ն վեթերաններ,
Պաշտպանութեան
բանակի
յարգարժա՛ն
զօրավարներ, սպաներ, զինուորներ,
Արցախի Հանրապետութեան իշխանութիւններու
եւ անձամբ իմ անունէն ի սրտէ կը շնորհաւորեմ
ձեզ Յաղթանակի տօնին, Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 27-րդ տարեդարձին առթիւ, պանծալի
Եռատօն, որ կը միաւորէ մեր ժողովուրդի բոլոր
սերունդները, կը միաւորէ համայն հայութեանը
աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ:

երախտագիտութեան զգացումով կը տօնենք Մեծ
Հայրենականին մեր պապերու եւ հայրերու տարած
փառաւոր յաղթանակը: Պատմութեան մէջ վառ են
անոնց անօրինակ սխրանքն ու խիզախութիւնը,
անձնազոհ նուիրուածութիւնը հայրենիքին ու
հարազատ ժողովուրդին, որոնք անոնցմէ ժառանգած է մեր սերունդը եւ սերտածած` որպէս հայրենասիրութեան լաւագոյն դաս:
Աչքի առջեւ ունենալով անոնց հերոսական
օրինակը` մենք, առանց վարանելու, 1992-ին Մայր
Հայաստանի եւ սփիւռքի մեր քոյրերու ու
եղբայրներու հետ միասին զէնք վերցուցինք եւ մէկ
մարդու պէս կանգնեցանք հայրենիքի պաշտպանութեան դիրքերուն վրայ, մեզի պարտադրուած
պատերազմի պայմաններուն մէջ ստեղծեցինք
պաշտպանութեան բանակ, ազատագրեցինք հայոց բերդաքաղաք Շուշին: Ատիկա հայ ժողովուրդի
միասնական ուժի, ազատատենչ ոգիի եւ
անկոտրում կամքի յաղթանակն էր:
Այդ յաղթանակները այսօր ամուր կը պահեն
մեր քաջ որդիները` պատուով շարունակելով իրենց
հերոս նախնիներու սուրբ գործը:

Թանկագի՛ն բարեկամներ,
Մայիսեան այս տօնական օրը լի է ինչպէս
անհուն ցնծութեամբ ու բերկրանքով, այնպէս ալ
խոր ցաւով ու կսկիծով: Մենք կը յիշենք եւ կը
փառաբանենք հայրենիքի անկախութեան ու
ազատութեան համար իրենց կեանքը զոհաբերած
մեր
բոլոր
նահատակները:
Թող
անոնք
անմահանան հայրենիքին մէջ ծնող ամէն մէկ
մանկան, ամէն մէկ շէնցող բնակավայրի, ամէն մէկ
օճախի մէջ վառող կրակին հետ:
Մէկ անգամ եւս կը շնորհաւորեմ մեր ողջ
ժողովուրդը այս հերոսական տօնի առթիւ եւ կը
մաղթեմ խաղաղութիւն, բարեկեցութիւն ու նոր
յաղթանակներ»:
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ԳԱՅԵԱՆԷ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ

(1942 – 2009)
«Սպիտակ բակ թռչող գիշերուայ մէջ»
Գայեանէ Լեւոնի Խաչատրեան (նաեւ Խաչատուրեան, Մայիս 9, 1942,
Թիֆլիս, Վրաստան - Մայիս, 2009, Թիֆլիս, Վրաստան), հայ նկարչուհի։
Գայեանէ Լեւոնի Խաչատրեան ծնած է 1942 թուականի Մայիս 9-ին Թիֆլիս։
1949-1955 թուականներուն յաճախած է Թիֆլիսի թիւ 14 միջնակարգ
օրիորդաց դպրոց։
1955-1959 թուականներուն ուսումը շարունակած է յաճախելով թիւ 101
միջնակարգ դպրոց եւ զուգահեռաբար ընդունուած է Թիֆլիսի Յա.
Նիկոլաձէի անուան գեղարուեստի ուսումնարանին կից գեղարուեստի
դպրոց։
1959-1960 թուականներուն յաճախած է աշխատաւոր երիտասարդութեան
հանրապետական հեռակայ միջնակարգ դպրոց (Թիֆլիս)։
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Մոսկուայի
Կարմիր
Հրապարակին
Մէջ
Հռոմի Պապը
Առաջին
Անգամ Կ'այցելէ
Իրականացուեցաւ
Յաղթանակի Շքերթը
Արաբական Թերակղզի

¾ç 01

Հայրենական մեծ պատերազմին յաղթանակի 74-ամեակի առիթով Մոսկուայի
կամիր հրապարակին մէջ իրականացուեցաւ հանդիսաւոր շքերթ: Մեկնարկը
տրուեցաւ
«Ուշադրութիւն,
խօսի եւ առաքելական
կը ցուցադրէ
Հռոմի աւանդական
Ֆրանչիսկոսխօսքերով՝
պապը Փետրուար
3-ինկըեռօրեայ
Մոսկուան:
Լսեցէք
եւ
դիտեցէք
Կարմիր
հրապարակը:
Ի
նշանաւորումն
1941-1945
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան
կ'ըլլայ
թուականներու
Հայրենական
մեծ
պատերազմի
յաղթանակի
74-ամեակի՝
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
Յաղթանակի
շքերթ»։
թերակղզի, կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ինչպէս
հաղորդէ
«Արմէնփրես»,
աւանդոյթի
«Սրբազան
պատերազմ»
Ապու Տապի մեկնելէ
մէկ ժամ
առաջ, համաձայն
Վատիկանի
մէջ կիրակնօրեայ
երգի
հնչիւններու
ներքոյ
պատուոյ
պահակի
գումարտակի
դրօշակակիր
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ,խումբը
բայց
Կարմիր
հրապարակ
բերաւ
Ռուսաստանի
դրօշն
ու
յաղթանակի
կարմիր
դրօշակը,
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
զոր
մարտիկները
ծածանած
Ռէյխստագի
վրայ: Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
իր էջին
վրայ գրած
է. «Կը են
մեկնիմ
Արաբական
Կեդրոնական
մասի
մէջ
նստած
են
Ռուսաստանի
նախագահ
Վլատիմիր Փուերկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին
գրենք երկխօսութեան
թինը,
վեթերաններ
եւ
միջոցառման
հիւրեր։
ՇքերթԸ
ընդունԱԾ
է
ՌԴ պաշտպաէջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք
ինծի
նութեան
նախարար,
բանակի
զօրավար
Սերգէյ
Շոյգուն,
շքերթի
հրամանատարն
համար»։
էր Այցը
Ցամաքային
զօրքերու
հրամանատար,
բանակի
զօրավար Շեյխ
Օլէկ
պիտի տեւէ
մինչեւ գլխաւոր
Փետրուար
5՝ Ապու Տապիի
թագաժառանգ,
Սալիւկովը։
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
Այս տարի
Յաղթանակի
շքերթին մասնակցած
է աւելի
քանի 13 հանդիհազար
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
զինծառայող,
ներկայացուած է աւելի քան 130 միաւոր արդիական սպառազինութիւն
պումին։
եւ ռազմական սարք։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

Աուատա նման յայտարարութեամբ հանդէս եկած է, երբ Կեդրոնական
Դրամատան աշխատակիցները Երեքշաբթի յայտարարած են, որ գործադուլը
կը դադրեցնեն մինչեւ Ուրբաթ՝ բողոքի վերաբերեալ իրենց յաջորդ քայլերը
Հայկազեան Համալսարանը
որոշելու համար: Հաշուի առնելով, որ հանդիպումը յետաձգուած է, գործադուլը
նոյնպէս կը շարունակէ
դադրած
մնալ:
Սիրով կը
հրաւիրէ
ձեզ ներկայ գտնուելու
Նշենք, որ Կեդրոնական Դրամատան աշխատակիցները մտահոգ են, որ
մեպուս եւ նպաստները
խորհրդարանի
ԿառավարութիւնըՕսմանեան
կրնայ կրճատել
իրենց աշխատավարձերը
2019ի պիւտճէով,
որ Պապիկեանի
տակաւին կը գտնուի
քննարկման
փուլի մէջ:
Յակոբ
Ատանայի
Կոտորածին
Գործադուլը խզած նուիրուած
էր Կեդրոնական
դրամատան
եւ առեւտրային
տեղեկագրին
դրամատուներու որոշ գործողութիւններ, որոնք, ըստ էութեան, որոշ
անգլերէն թարգմանութեան՝
դրամատուներու մէջ պատճառած
էին կանխիկի բացակայութիւն:
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The Adana
Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ

Տէր եւ Տիկին Պօղոս եւ Մարօ Գարաօղլանեան
Խօսք կ'առնեն`
Տէր եւ Տիկին Գրիգոր եւ Ալիս Գարաօղլանեան եւ զաւակները՝
Ռոպեր եւ Հրակ
Վեր.եւԴոկտ.
ՓօլԹուղլաճեան
Հայտօսթեան
Տէր եւ Տիկին Գրիգոր
Անահիտ
եւ զաւակները՝
Սերժ
եւ Սեւակ (Գանատա)
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին
թարգմանութեան,
Տէրյառաջաբանի,
եւ Տիկին Վարուժան
եւ
Յասմիկ
Գարաօղլանեան
եւ զաւակը՝
Նարեկ
յաւելուածի, ծանօթագրութեան
հեղինակ)
Տէր եւ Տիկին Յարութ եւ Արին Գարաօղլանեան եւ զաւակունք
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Օրդ. Լորիս Թուղլաճեան
Գարաօղլանեան, Թուղլաճեան, Աճէմեան, Սալիբեան, Կէպէնլեան,
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Խաչատուրեան, Արզումանեան ընտանիքներ եւ համայն ազգականՀայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
ներ կը գուժեն իրենց քրոջ, հօրաքրոջ, մօրաքրոջ եւ հարազատին՝

ՍԻՐԱՐՓԻ ԳԱՐԱՕՂԼԱՆԵԱՆԻ

(Ծնեալ՝ 1937-ին)
մահը որ պատահեցաւ Երեքշաբթի, 7 Մայիս 2019-ին, յետ երկարատեւ
հիւանդութեան։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ Հինգշաբթի,
9 Մայիս 2019-ին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց
Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադըրուեցաւ Պուրճ Համուտի Հայ Կաթողիկէ գերեզմանատունը։
Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին եկեղեցւոյ սրահինն մէջ, 10 Մայիսին, առաւօտեան ժամը 11-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00-ը։

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայկազեան Համալսարան
Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
է թղթակիցը։
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
յանձնելու վերջին օրն էր։
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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