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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:
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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Տեղի Ունեցաւ(Պրէօվէի)
Նախարարական
Երկրորդ
Միջնակարգի
ՊետականՅանձնաժողովի
Քննութիւնները Ընթացքի
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Մէջ
Են, Մինչ
Տոմս Չունեցող Աշակերտները
Կը Բողոքեն
Մասին
Յայտարարութեան
Համար

ՀՀ Կառավարութեան
«Գիւմրին
Մեր ՏուննՀերթական
է, Պէտք Նիստը
Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ
էԿըՎերակառուցենք
Մեր
Տունը». Նախագահ Սարգսեան
Աշխատանքային Այցով Գիւմրի Էր

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:

Չորեքշաբթի առաւօտեան միջնակարգ դպրոցներու հազարաւոր աշակերտներ սկսան դիմել
Պրէօվէի պաշտօնական քննութիւնները, մինչ որոշ
Լիբանանի կըՀանրապետութեան
վարչապետ
աշակերտներ
բողոքէին՝ քննութեան
համար
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
պահանջուած տոմսերը չստանալու համար:ունեցաւ
նախարարական
յանձնաժողովի բազմութիւն
2-րդ նիստը՝
Ծնողներու եւ աշակերտներու
մը
նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղաքափորձեց մուտք գործել Կրթութեան նախարարուկանութեան
մասին յայտարարութիւնը
ամբողթեան
շէնք` դժգոհութիւն
յայտնելու կրթութեան
ջացնելու
համար:
նախարար Աքրամ Շեհայէպի այն որոշման համար,
տեղական
շաբաթաըստԸստ
որուն
որոշ լրատուամիջոցներու՝
դպրոցներու աշակերտներուն
վերջին կազմուած
յանձնաժողովին
անդամ
քննութեան
տոմսեր սոյն
չէին յանձնուած
։
10 Նախարարութեան
նախարարները պիտի
քննարկեն
Ռուսիոյ
շէնքին դիմաց աշակերտԴաշնութեան՝
2018-ի Յուլիսին
գաղթականներու
ներու
բողոքի պահուն,
նախարար
Շեհայէպ հանտունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառադիպեցաւ նախագահի հետ, որմէ ետք յայտնեց,
թէ
ջադրած
նախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի
աշակերտները տոմս չեն ստացած, որովհետեւ
կոչելու դպրոցները
հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը չեն
ընդրգկելով
իրենց
արտօնագրուած
եւ չեն
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարակրցած նախարարութեան ներկայացնել
իրենց
րութեան մէջ:
թեկնածուներուն
ցանկը:
Նորակազմ կառավարութեան
վարելիք քաղաՆախարարութեան
աղբիւրը բացատրեց,
որ
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
ամէն տարի արտօնագրուած դպրոցները պէտք
է
ընդգծէ շարք նշեալ
մը խնդիրներ՝
ներկայացնեն
ցուցակը՝ Հըզպալլայի
մասնակցելու զինապաշնոցը, Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ
տօնական
քննութիւններուն:
Սակայն,
այսյարաբետարի,
րութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
եւ
դպրոցները վերջնաժամկէտը չեն յարգած։ անոր
դաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի քան
միլիոն
MTV-ի հեռատեսիլի
հետ զրոյցի
մը 1պահուն
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ
ՍԻՏԸՐ
նախարարը նշեց, որ աշակերտներուն քննութեան
խորհրդաժողովին
կողմէ որոշումը
պահանջուած
բարեփոտոմսեր
չտրամադրելու
քաղաքական
խումները՝
փրկելու համար երկրի տնտեսական
բնոյթ
չի կրեր:
վատթար
վիճակը:
«Ես ներողութիւն կը խնդրեմ աշակերտներէն...
ես խօսած եմ նախագահ Միշէլ Աունի հետ՝ այդ
Շարունակուեցաւ
աշակերտներուն
առիթ տալուՆախարարական
քննութեան երկրորդ
Պաշտօններու
Փոխանցումը
փուլին մասնակցելու»,- ըսաւ նախարար Շեհայէպ:
Նախարարական
փոխանցումի
Նշենք,
որ երկրորդպաշտօններու
փուլը տեղի պիտի
ունենայ
գործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝
երէկ
խումբ մը
ուշ ամրան եւ անիկա սովորաբար նախատեսուած

է այն աշակերտներուն համար, որոնք չեն յաջողիր
առաջին փուլին:
Աշակերտներու ձախողութեամբ մտահոգ ծնողնախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
ներուն
ի պատասխան՝
նախարարը
յայտնեց,
թէ
նոր
պաշտօնները:
անհրաժեշտ պարագային անոնց առիթ պիտի
Պաապտայի
պալատին
մէջ նախագահական
տրուի
նոյնիսկ երրորդ
փուլ անցնելու։
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
իր Կառավարութեան
նոր պաշտօնը իր Աշխատանքը
իսկ նախորդէն՝
Փիեռ
Յաջորդ
Ռաֆուլէն:
Այս
մասին
հաղորդեց
նախագահական
Շաբաթ Հունի Մէջ Կը Մտնէ
տեղեկատուական գրասենեակը:
Կառավարութեան աշխատանքը հունի մէջ կը
Ռաֆուլ
յաջողութիւն
մաղթեց
Ժրեյսաթիին՝
իր
մտնէ
յաջորդ
շաբաթ։ Այս
մասին
Չորեքշաբթի
նոր
առաքելութեան
մէջ,
մինչ
նոր
նախարարը
յայտնեց վարչապետ Սաատ Հարիրի՝ Պաապտայի
բարձր գնահատեց
Ռաֆուլի տարած
պալատին
մէջ նախագահ
Միշէլ աշխատանքը
Աունի հետ
պաշտօնավարութեան
ամբողջ
շրջանին:
հանդիպումէ մը ետք։
Հարիրի ըսաւ, որ ինքն ու նախագահը համաԱշխատանքի
նախարարաշխատանքը
Մուհամմատ
ձայնած
են, որ նախկին
կառավարութեան
Քապպարա
ըսաւ,
որ
իր
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
պէտք է վերսկսի եւ արագացուի՝ արդիւնքի
Ապու Սլեյմանը,
հասնելու
համար:անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
արձանագրէ
այս նոր
պաշտօնին
վրայ՝ շնորհիւ
Նախարարները
վերջին
անգամ հանդիպած
են
տարիներու
իր
փորձառութեան,
եւ պետապիտի
Մայիս 27-ին` հաստատելու համար 2019-ի
ապացուցէ,
որնախագիծը,
այս նախարարութիւնը
կ'աշխատի
կան
պիւտճէի
որ այժմ կը քննարկուի
անխտիր բոլոր ելեւմուտքի
լիբանանցիներուն
օգտին,
ինչպէս
խորհրդարանի
եւ պիւտճէի
կոմիտէին
կը
հաղորդէ
ազգային
լրատուական
գործակալուկողմէ:
թիւնը:
Կառավարութեան աշխատանքը դադրեցուած
էր՝ Ֆիթրի տօնին եւ Հարիրիի արձակուրդին պատՏնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Մանճառով:
սուր
Պթեյշ ընդգծեց,
իրայս
նպատակը
պիտիտեղի
ըլլայ
Նախագահ
Աունի որ
հետ
հանդիպումը
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը:
Միաժաունեցաւ, որովհետեւ լարուածութիւն եղած էր ՀամանակԱլան
կոչ ուղղեց շարժման
բոլոր քաղաքական
գործիչրիրիի
Մուսթաքպալ
եւ Աունի Ազգային
ներուն հոսանքի,
գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ դժուաԱզատ
ինչպէս
նաեւ Ալ Մուսթաքպալ
եւ
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
Յառաջադիմական-ընկերվար կուսակցութեան
միկայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
ջեւ:

նախագահ Արմէն
ըսած է,Մէջ
որ
ԱԺՀՀՆախագահն
Ու Սարգսեան
Հայաստանի
«Պէտք է կեանքը վերադարձնել Գիւմրի` պահՃափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
պանելով քաղաքի մշակութային ժառանգութիւնը...
Գործակցութեան
Գիւմրին
մեր տունն է,Հեռանկարները
եկէք վերակառուցենք մեր
տունը,
կենդանութիւն
տանք: Սա Ազգային
իւրօրինակ
Հայաստանի
Հանրապետութեան
ժոքաղաք
է, գեղեցիկ
պատմութիւն
ու լաւ
մարդիկ
ղովի նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
ունեցող:
Գիւմրինէ մոռցուած
գանձ
է»:Ճափոնի ար5-ին ընդունած
Հայաստանի
մէջ
Գիւմրիեւ այցի
ընթացքին
Սարգսեան
տակարգ
լիազօր
դեսպան Արմէն
Ճուն Եամատան:
Իտալիոյ
ընկերութիւններու
եւ
Ինչպէս կըկառուցապատող
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
գործարարներու
խումբինեւհետ
քննարկածհետ
է Գիւմժողովի լրատուութեան
հանրութեան
կարիի
պատմամշակութային
արժէք ներկայացնող
պերու
վարչութենէն կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
հին
շինութիւններու
Միրզոյեան
նշած է, որվերականգնման
դիւանագիտականհարցով
յարահամագործակցութեան
հնարաւորութիւնները:
բերութիւններու հաստատումէն
ի վեր Հայաստանի
երկրորդ
ամենախոշոր
շինարարաեւ Իտալիայի
Ճափոնի միջեւ
կապերը
կայուն եւ
արագ կը
կան
ընկերութեան`
Rizzani
de
Eccher-ի
ներկազարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
յացուցիչ
ՌոմանինԹոքիոյի
ընդգծածեւէ,2015
որ, որպէս
խօսքով` Անտրէա
2010 թուականին
թուակառուցապատող
ընկերութիւն,
իրենք հետաքրքրուկանին Երեւանի մէջ
դեսպանութիւններու
բացումը
թիւն
ունինհաղորդած
մասնակցելու
քաղաքի կապերու
վերականգնման
նոր լիցք
է երկկողմ
ամրագործին
եւ
իրենց
դերը
ունենալ
Գիւմրիի
կեանքին
պընդումին:
մէջ:
«Մենք
կըժողովի
հասկնանք,
որ սա անդրադարձած
շատ կարեւոր
Ազգային
նախագահը
հարց
է երկրի համար: Պատրաստ
ենք միւս իտաէ խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարլական
ընկերութիւններու
հետ
մտածել
լիակատար
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
աջակցութեան,
այս գեղեցիկ
քաղակը ձեւաւորուի ծրագիրներու,
պատգամաւորական
բարեկամաքը
զարգացնելու
մասին:
Յուսովժողովի
ենք ատիկա
ընել
կան
խումբ. նորընտիր
Ազգային
բազմաթիւ
շուտ`
մեր իմացութեան,
ճաշարաներու,
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են գիտելիքի
Ճափոնի
ու
ոճի ու ձեւաւորման միջոցով»,հետիտալական
բարեկամութեամբ:
աւելցուցած
է Ռոմանի: ղեկավարը իր երախտաՀՀ խորհրդարանի
Կը նախատեսուի,
իտալացիկառավարութեան
գործարարներու
գիտութիւնը
յայտնածոր
է Ճափոնի
առաջին
այցելութեան
պիտի ծիրէն
յաջորդէ
արդէն
աշզարգացումի
աջակցութեան
ներս
տարբեր
խատանքային
խումբի
այցը`
գնահատելու
համար,
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակութէ
ինչ աշխատանքներ
հնարաւոր
է իրականացնել:
թեան
եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
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Հայ Ընտանիքին Սրբութիւնը Պէտք Է Պահել Անեղծ՝ Հոգեւոր, Բարոյական Ու Ազգային
Արժէքներու Ճամբով» Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ. Ա.
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքին
կազմակերպած «Կանանց Լսարան»-ը եզրափակեց
2018-2019 տարեշրջանի իր սերտողութիւնները
Անթիլիասի Մայրավանքի Վեհարանի դահլիճին
մէջ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Կաթողիկոսին Հայրապետական պատգամով։ Աւանդութեան համաձայն,
տարեշրջանի եզրափակիչ պատգամը կը փոխանցէ
Նորին Սրբութիւնը, իսկ աւարտին, ներկաները
առիթ կ՚ունենան Հայրապետին ուղղելու իրենց
հարցումներն ու առաջարկները։
Բարի գալուստի խօսքը արտասանեց Բաժանմունքին վարիչ Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեան։
Ան հակիրճ կերպով ներկայացուց այս տարեշրջանի
աշխատանքները եւ դիտել տուաւ, որ Վեհափառ
Հայրապետը մօտէն կը հետեւի լսարանին՝ անոր
աշխատանքներուն, ծրագիրներուն ու գործընթացքին։
Ապա, Հայրապետը իր խօսքը սկսաւ անդրադառնալով եկեղեցի-ժողովուրդ յարաբերութեան
ու դիտել տուաւ, որ երկուքին միջեւ հեռաւորութիւն
պէտք չէ գոյութիւն ունենայ։ Մեկնելով Յիսուսի
օրինակէն՝ ան նշեց, որ Քրիստոս երեք տարի
ժողովուրդին մէջ ապրելով մօտէն հետեւեցաւ անոր
առօրեային եւ այդ իսկ պատճառով Աւետարանին
մէջ կը տեսնենք մեր կեանքին հետ աղերս ունեցող
առակներ ու դէպքեր։ Նորին Սրբութիւնը ապա
ընդգծեց, որ թէկուզ մենք կը ծնինք քրիստոնեայ

րապետը յիշեցուց, որ եկեղեցին քարեղէն կառոյցը
չէ, այլ ժողովուրդը ինքն է ու հարկ է Քրիստոսի մեր
հաւատարմութիւնը վերանորոգենք ու վերահաստատենք, որպէսզի կարողանանք մօտենալ Աստուծոյ, որ իր Միածին Որդին աշխարհ ղրկեց՝
մարդը փրկելու ադամական մեղքէն։
Նորին Սրբութիւնը իր պատգամին առիւծի
բաժինը նուիրեց հայ ընտանիքին, որ քրիստոնէական հասկացողութեամբ փոքր եկեղեցի է,
հետեւաբար, սրբութիւն է ան եւ այս մօտեցումը
պէտք է ունենանք հայ ընտանիքներուն նկատմամբ,
ըսաւ ան։ Հայրապետը նաեւ անդրադարձաւ ազգային դաստիարակութեան համար հայ մօր առանցքային դերակատարութեան ու յայտնեց, որ ընտանեկան կրթութիւնը հիմքն է ազգային կրթութեան
եւ որքան տոկուն ըլլայ ընտանիքը, նոյնքան տոկուն
կ՚ըլլայ ազգը։ Բաղդատելով հայ ընտանիքներու
անցեալի պայմանները ներկայ պայմաններուն
հետ, Հայրապետը յորդորեց հայ ընտանիքները, ի
մասնաւորի հայ մայրերը, հաստատ մնալու իրենց
հայեցի կրթութեան եւ հայկական ու քրիստոնէական

արժէքներու փոխանցման մէջ, ու նկատել տուաւ,
որ թէկուզ փոքրիկները իրենց տարիքի բերումով
կրնան եկեղեցւոյ մէջ անհանդարտ մնալ, սակայն
ժամանակի ընթացքին ու համբերութեամբ անոնց
կրնանք սորվեցնել եկեղեցւոյ նիստուկացի օրէնքները, հետեւեբար պէտք չէ զրկել մեր մանուկները
եկեղեցիէն, այլ պէտք է հետեւիլ Քրիստոսի օրինակին, որ կ՚ըսէ՝ «ձգեցէք մանուկները ինծի գան»։
Վեհափառ Հայրապետը իր խօսքը եզրափակեց
գնահատելով բաժանմունքի վարիչ հայր սուրբը,
ինչպէս նաեւ անոր օգնական հայր սուրբը եւ
լսարանի մասնակիցները։
Հանդիպումը իր աւարտին հասաւ աջահամբոյրով եւ յիշատակի խմբանկարով։
Նշենք, որ կանանց լսարանը տեղի կ՚ունենայ
ամէն երեքշաբթի առաւօտեան ժամը 10-ին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր
Տաճարին մէջ։ Լսարանին զուգահեռ տեղի
կ՚ունենան նաեւ հիւրասիրութիւններ եւ ազգային ու
եկեղեցական աւանդութիւններու տօնախմբութիւններ։

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Սուրբ Էջմիածնի Կրօնասէր
Տիկնանց Համախմբումի
60 ամեակի հացկերոյթ

ընտանիքի մէջ, սակայն մկրտութեամբ քրիստոնեայ
կը դառնանք, իսկ միայն Յիսուսի ճամբէն քալելով,
մաս կազմելով Անոր ու հաղորդուելով Անկէ, կը
վերածուինք իսկական քրիսոտոնեաներու։ Հայ-
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Թոմաս Եունկ
(13 Յունիս, 1773 Անգլիա)-( 10 Մայիս, 1829
Անգլիա)
Անգլիացի ականաւոր բազմաբնոյթ գիտնական, բնագէտ (լոյսի ալիքային տեսութեան ստեղծողներէն, մեքենական ուժանիւթի եզրոյթներու
ներմուծողը), բժիշկ, աստղագէտ, բանասէր եւ
արեւելագէտ (ներմուծած է հնդեւրոպական
լեզուներ հասկացողութիւնը): Տիրապետած է 13

լեզուներու։ Եղած է լոնտոնի թագաւորական
ընկերութեան արտասահմանեան նամակագրութեան գիտական քարտուղարը (1804-1829), 18011803 թուականներուն՝ Լոնտոնի թագաւորական
համալսարանի փրոֆեսըր։
Ֆրանսական գիտութիւններու կաճառի (1827)
եւ շուէտական գիտութիւններու թագաւորական
կաճառի (1828) անդամ։
Զբաղած է եգիպտագիտութեամբ եւ հնագոյն
եգիպտական հիրոկլիֆներու վերծանութեամբ։
Անգլախօս աշխարհի մէջ Եունկը կը համարուի
եգիպտական գիրի վերծանողը։
Կենսաբան Է. Ռոպինսընը անոր որակած է
«վերջին մարդը, որ գիտէր ամէն ինչ»՝ լայն մտահորիզոն ունենալու եւ գիտութեան մէջ մեծ աւանդ
ունենալու համար։
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Հայկական Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Աշխարհի Լաւագոյն Ջութակահարները . . .

The Armenian Mirror-Spectator Անգլիատառ Շաբաթաթերթէն քաղեցի վերոյիշեալ տեղեկութիւնը,
որ կ՛ուզեմ փոխանցել մեր ընթերցողներուն։ Փոխանցելէ առաջ սակայն, ուզեցի ուսամնասիրել այդ
տեղեկութեան աղբիւրը եւ աւելի մանրամասնօրէն
ներկայացնել քուէարկութեան արդիւնքը։
Ուրեմն Ռէնքըր (Ranker) թուային լրատուութեան
միջոցներու (digital media) ընկերութիւն մըն է որ
հիմնուած է Լոս Անճելըսի մէջ, 2009 թուականին։
Անոր հիմնադիրն ու վարիչ տնօրէնն է Գլարք
Պէնսըն, որուն հսկողութեան տակ կը գործեն 65
պաշտօնեաներ։

Իսկ ի՞նչ է այդ ընկերութեան գործունէութեան
դաշտը։ Անոնք հարցի մը շուրջ կը հաւաքեն անհատական քուէներ եւ զանոնք ի մի բերելով՝ կը
ներկայացնեն հանրութեան, որպէս շահեկան ուսումնասիրութիւն։ Այդ ուսումնասիրութեանց առարկայ կը դառնան ուտելիքները, խմիչքները եւ
արուեստագէտները՝ ի միջի այլոց։
Վերջերս, այդ ուսումնասիրութիւններէն մէկուն
առարկայ դարձած է մեր ժամանակուան՝ աշխարհի
լաւագոյն ջութակահարները։ Հետաքրքրական է եւ
մեզի համար հպարտութիւն՝ որ աշխարհի լաւագոյն
30 ջութակահարներէն երեքը, հայեր են . . .
Իսկ ովքե՞ր են այդ երեք հայ ջութակահարները,
որոնք մեզի պատիւ կը բերեն։ Անոնց անունները
թուելէն առաջ, կ՛ուզեմ գիտնաք որ այդ ցանկը կը
ներառէ հետեւեալ տիտանները։ Իսրայելացի
Իցհաք Փըրլմանը, Հարաւային Քորիայէն Սարա
Չանկը եւ Ամերիկացի Ճաշուայ Պէլն ու Հիլըրի
Հանը՝։

2000 թոաւականին, շահած է Սիպելիոսի անուան
մրցանակը՝ Հելսինքիի մէջ, իսկ 2005 թուակաինին՝
շահած է Էլիզապէթ Թագուհիի անուան մրցանակը,
Պրուքսէլի մէջ։
Սանուէլ Երվինեանը ծնած է Երեւան։ Ան իր
երաժշտական ուսումը ստացած է նախ Սպենդիարեանի անուան երաժշտական դպրոցին մէջ, ապա
Չայքովսքիի անուան երաժշտանոցը եւ վերջապէս
Կոմիտասի անուան Պետական Համալսարանին
մէջ։ Ան աշխարհի տարածքին ելոյթ կ՛ունենայ Յոյն

Աշխարհահռչակ այդ երեք հայ ջութակահարներն
են Սերգէյ Խաչատրյանը, Սամուէլ Երվինեանը եւ
Արա Մալիքեանը։
Սեգէյ Խաչատրյանը ծնած է Երեւան, բայց 1993
թուականէն ի վեր կ՛ապրի Գերմանիա։ Ան իր
առաջին ելոյթը ունեցած է 9 տարեկան հասակին։

անուանի երգիչ Եաննիին հետ։
Արա Մալիքեանը ծնած է Պէյրութ եւ այժմ
կ՛ապրի Սպանիա։ Ան իր երաժշտական ուսումը
ստացած է նախ Գերմանիոյ Հէնովըր քաղաքը եւ
ապա Լոնտոն։ Արան իր ելոյթներով հանդէս եկած
է աւելի քան 40 երկիրներու մէջ։

Սեղմիրան
ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Սեղմիրան (corset)

Ինչո՞ւ սխալ կամ արտասովոր է սեղմիրան
բառին կազմութիւնը:
Սկսիմ այս բառի ծննդոցէն, ապա կ’անդրադառնամ եղած նկատողութեանց:
Այս բառը առաջին անգամ կը տեսնենք Եղիա
Տեմիրճիպաշեանի եւ Մեսրոպ Նուպարեանի
ֆրանսահայ բառարաններուն մէջ, որոնց առաջին
հրատարակութիւնները տեղի ունեցան իրարմէ մէկ
տարի տարբերութեամբ՝ 1888-ին եւ 1889-ին:
Առաջինը վերահրատարակուեցաւ 1891-ին եւ 1896ին, երկրորդը՝ 1892-ին: Անշուշտ զանց կ’ընեմ
աւելի ուշ տեղի ունեցած հրատարակութիւնները:
Նմանապէս 1892-ին զայն կը գտնենք Գաբամաճեանի հայերէնէ-հայերէն բառարանին մէջ (սեղմիրան-corset):
Արդ, մեր տրամադրութեան տակ ունինք ասոնց
վերջին հրատարակութիւնները միայն, որոնց
երկուքին մէջ ալ կը գտնենք սեղմիրան բառը:
Նախորդ հրատարակութիւնները չունինք, այս
պատճառով ալ չենք կրնար վստահ ըսել, թէ անոնք
ալ կը բովանդակէի՞ն զայն, եթէ այո, ապա այս

երկուքէն ո՞ր մէկը նախապատւութիւն կը վայելէր,
մանաւանդ որ երկուքն ալ անուանի են իրենց
կազմած նոր բառերով:
Հակառակ վերը տիրող շփոթին՝ հակում ունիմ
ենթադրելու, թէ բառս յղացողը Տեմիրճիպաշեանն
էր: Եթէ ձեզմէ մէկը կարենայ աւելի ստոյգ տեղեկութիւն հայթաթյթել, անշուշտ երախտապարտ
կ’ըլլամ, եւ հետագային աւելի ինքնավստահ կը
գրեմ այս մասին:
Նոյն տարիներիուն լոյս տեսած երկու այլ
ֆրանսահայ բառարաններ՝ Սամուէլ վ. Գանթարեանինը (1886) եւ Նորայր վ. Բիւզանդացիինը
(1894) չունին այս բառը:
Դարավերջին հրատարակուած Գուիտոն Լուսինեանինը (1900) ունի զայն:
Մատենագիտակաան այս խորապատկերին
վրայ ալ կը քննենք բառիս կազմութիւնը:
* * *
ՃԻշդ ի՞նչն էր, որ նկատողութեան առարկայ կը
դարձնէր սեղմիրան-ը:
Հայերէնի բազմահազար բարդ բառերը կազմըւած են կայուն կաղապարով մը, որ էապէս հայեցի
է եւ կը պահանջէ, որ բարդ բառին բուն իմաստը
կրող արմատը կամ բաղադրիչը գտնուի բառիս

վերջը՝ աջին, իսկ բառիս սկիզբը գտնուող արմատը
կամ բաղադրիչը ըլլայ միւսին լրացումը, միւսին մէկ
բացատրութիւնը միայն:
Օրինակ՝ ջրաշուն-ը ցոյց կու տայ անասուն մը,
որ նմանցուած է շունի, եթէ կ’ուզէք՝ շուն մըն է ան,
որ կ’ապրի ջուրին մէջ: Այսպէս մտածուած յդ գէ
աանզաը: Եւ ինչպէս կը տեսնէք, շուն-ը բառիս
վերջին արմատն է եւ կը կրէ բառիս բուն իմաստը,
մինչ ջուր-ը պարզապէս կը բացատրէ այդ շունին
բնական միջավայրը, ապրած տեղը:
Առնենք երկրորդ բառ մըն ալ՝ ռազմադաշտ, որ
դաշտ մըն է, որուն վրայ ռազմ՝ պատերազմ տեղի
ունեցած է. այստեղ ալ բառիս բուն իմաստը ամփոփւած է երկրորդ՝ աջակողմեան արմատին մէջ:
Այս նոյն տրամաբանութեամբ կազմուած են մեր
բազմատասնեակ հազար բարդ բառերը:
Այս առասպելական քանակութեան դիմաց կը
գտնենք քանի մը,– միայն քանի մը,– բարդ բառեր,
որոնք հակառակ շարքը կամ կաղապարը ունին եւ
ուրեմն կը հակառակին բառակազմութեան հայեցի
ըմբռնումին ու թելադրանքին:
Այդ բառերէն մէկը սեղմիրան-ն է:
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Զարթօնք Հայրենիքի Մէջ -31 Երեւանի Մէջ Վերջապէս Բացուեցաւ Լուսինէ Զաքարեանի Տուն-Թանգարանը
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
Յունիս 1-ին Երեւանի կեդրոնին մէջ՝ Եզնիկ
Կողբացի 42 հասցէին բացուեցաւ հայ հոգեւոր
երգի անզուգական կատարող Լուսինէ Զաքարեանի
տուն-թանգարանը։ Տարիներու բարդ ու դժուարին
աշխատանքի արդիւնքով բնակարանը, ուր իրենց
կեանքի տարիները ապրած են Լուսինէ Զաքարեանն ու Խորէն Պալեանը, հնարաւոր եղաւ վերածել
տուն-թանգարանի։ Անիկա հնարաւոր եղաւ իրագործել շնորհիւ Խորէն Պալեանի եղբօրորդի
Ռաֆֆի Պալեանի եւ Լուսինէ Զաքարեանի արուեստի նուիրեալներուն ու համակիրներուն։

Բացման արարողութեան ներկայ էին արուեստագէտներ, երաժշտագէտներ, սփիւռքահայ գործիչներ, Լուսինէի եւ Խորէն Պալեանի հարազատները, ընկերները եւ այլք։
Ներկաներուն ողջոյնի խօսքով դիմեց Ռաֆֆի
Պալեանը, որ ներկայացուց, թէ ինչ դժուար ճանապարհ անցած են այս արդիւնքին հասնելու համար։
«Մենք սրտի մեծ ուրախութեամբ եւ գոհունակութեամբ կ’ուզենք աւետել Լուսինէ Զաքայեան տունթանգարանի բացումը։ Երկարատեւ այս ծրագրի
իրականացոմը կարելի կը դառնայ հետեւողական
աշխատանքի շնորհիւ։ Այս թանգարանի ծրագիրը
մտայղացումն է հօրեղբօրս Խորէն Պալեանին՝
Լուսինէ Զաքարեանի յիշատակն ու գործը անմահացնելու նպատակով։ Մենք անխուսափելիօրէն
ժառանգեցինք այդ երազը, ուխտադրելով լիովին
իրագործել այդ նպատակը»,- նշեց Ռաֆֆի Պալեան, ապա շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց,
որոնք մասնակցութիւն ունեցած են այս գործին
մէջ։

Բացման արարողութեան ներկայ Տէր Նաթան
արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեան բոլորին փոխանցեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի օրհնութիւնը եւ
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի հայրական սէրն ու ջերմութիւնը Լուսինէ Զաքարեանի եւ
Խորէն Պալեանի յիշատակին։

«Մեր պատմութեան ընթացքին սերունդներու
համար կ’ըլլան անուններ, որոնք երբեմն զարմանք
կը յառաջացնեն, երբ մէկը այդ անունը չի գիտեր։
Այդպիսին էր Լուսինէն։ Սերունդներ, որ պարզապէս
անկախ տարիքէն, անկախ ընկերային վիճակէն,
ըլլայ անիկա նախարար, ըլլայ գիտնական, թէ
պարզ հաւատացեալ մարդ մը Լուսինէի անունը ոչ
միայն գիտէր, այլեւ՝ զայն արտասանելու ժամանակ
որոշակի յարգանքի ու սիրոյ նշան կը ցուցաբերէր։
Անձնապէս ուրախութիւն ունեցած եմ ծանօթ ըլլալու
թէ՛ Լուսինէին, թէ՛ Խորէն Պալեանին»,- ըսաւ Տէր
Նաթան արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեան։

Լուսինէ Զաքարեանի տուն-թանգարանը ստեղծելու ժամանակ, նպատակ ունեցած են զայն դարձընելու հայ հոգեւոր երգի եւ երաժշտութեան
հաւաքատեղի, նոր սերունդի, արուեստագներու համար հոգեւոր երգի կեդրոն՝ նոր սերունդին ներարկելով Լուսինէի եւ Խորէն Պալեանի արուեստը։
Տուն-թանգարանը գեղեցիկ վերանորոգուած է,
պատերուն կախուած են Լուսինէի եւ իր ամուսինի
լուսանկարները, անձնական իրերերը, որոնք
հաւաքուած են առաձնայատուկ ակնածանքով,
հակառակ անոր որ երգչուհիի ձգած նիւթական
ժառանգութիւնը քիչ է։ Առանձին սենեակի մէջ
յատուկ փաթեթաւորումով տեղադրուած է Լուսինէի
սիրելի կապոյտ զգեստը։ Ի դէպ՝ Լուսինէն կապոյտ
գոյնը շատ կը սիրէր։
Ռաֆֆի Պալեանը «Զարթօնք»-ի հետ զրոյցին
անդրադարձաւ այն դժուարութիւններուն, որոնք

եղած են տուն-թանգարանը ստեղծելու ճանապարհին եւ խօսեցաւ այն նպատակներու մասին, յանուն
որոնց պիտի գործէ Լուսինէ Զաքարեան տունթանգարանը։ «Մեր առջեւ հսկայական խոչընդոտներ կային իրաւական, բարեկամական, սեփականութեան եւ այլն։ Կրցանք յաղթահարել բոլոր

դժուարութիւնները։ Ասիկա իր տեսակին մէջ
իւրայատուկ թանգարան է։ Յոյս ունինք, որ անիկա
պէտք է ըլլայ ոչ միայն տուն-թանգարան, այլեւ՝
հոգեւոր երաժշտութեան կեդրոն։ Կարծեմ այսպիսի
կեդրոններ չունինք։ Մանաւանդ այս տարիներուն
ասիկա խիստ կենսական մշակութային անհրաժեշտութիւն է, յատկապէս մեր երիտասարդ սերունդին,
որ շատ հեռացաւ հայկական հոգեւոր երաժշտութենէն։ Մենք պիտի փորձենք զիրենք ետ բերել
դէպի հայկական հոգեւոր մշակոյթ։ Սա է մեր մշակոյթը, մեր հարստութիւնը։ Ես յոյսով եմ, որ
թանգարանը պիտի ծաղկի ու զարգանայ։ Բնականաբար, հսկայական օգնութեան կարիք ունինք
յատկապէս պատկան մարմիններէն։ Էջմիածինը
իր ներդրումը ըրած է, ինչու չէ նաեւ ժողովուրդը
պէտք է գայ եւ իր ներդրումը ունենայ եւ կարենայ
գնահատել այս արուեստի արժէքն ու ներդրումը»,ընդգծեց Ռաֆֆի Պալեան։
Տուն-թանգարանը սկբնական
շրջանին պիտի գործէ շաբաթական երկու օր։ Մուտքավճարը
պիտի ըլլայ խորհրդանշական
գումար մը։
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Մշակութային Արձագանգ
«Ոսկէ Ծիրան»-ը Պիտի Սկսկի Յուլիս 7-ին

Ամրան ընթացքին հայաստանեան մշակութային
կեանքը պիտի աշխուժանայ սպասուած եւ նշանաւոր իրադարձութեամբ. Յուլիս 7-ին պիտի սկսի
16-րդ «Ոսկէ ծիրան»-ը: PanArmenian.net-ի տեղեկութիւններով՝ Հայաստանի մէջ սիրուած ու նաեւ
երկրի սահմաններէն դուրս լայն ճանաչում գտած
այս բացառիկ փառատօնին սկիզբը այսօր ազդարարած են «Ոսկէ ծիրան» միջազգային փառատօնը, ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ
մարմնակրթութեան նախարարութիւնն ու փառատօնի գլխաւոր գործընկեր VIVA-Cell MTS-ը:
Համատեղ մամուլի ասուլիսին ընթացքին՝ կազմակերպիչները լրագրողներուն ներկայացուցած են
փառատօնի՝ այս տարուան պաշտօնական պաստառը, ինչպէս նաեւ անդրադարձած են սպասուող
ձեռնարկներուն:
«Այս տարի փառատօնը կրած է որոշակի
փոփոխութիւններ, քանի որ փոխուած է փառատօնի
ղեկավար կազմը: Փառատօնի կազմը համալրած
են երիտասարդներ, որոնք մեծ պատասխանատւութեամբ կը պատրաստուին 16-րդ «Ոսկէ ծիրան»ին եւ կ՝ընեն ամէն ինչ՝ զայն իսկապէս տօն դարձընելու համար: Փոփոխութիւններ եղած են նաեւ
գերատեսչութիւններու ծիրէն ներս. տեղի ունեցած

է նախարարութիւններու միաւորում, եւ այսուհետեւ
մենք պիտի համագործակցինք ՀՀ կրթութեան,
գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան
նախարարութեան հետ: Չէ փոխուած մեր գլխաւոր
գործընկերը՝ VIVA-Cell MTS-ը: Ընկերութիւնը արւեստի՝ մասնաւորապէս՝ շարժանկարի եւ «Ոսկէ
ծիրան»-ի նուիրեալներէն է, որուն համար մենք
շատ ուրախ ենք եւ շատ շնորհակալ մեր փառատօնի
լաւագոյն բարեկամին»,- իր խօսքին մէջ ընդգծած է
Երեւանի «Ոսկէ ծիրան» միջազգային փառատօնի
հիմնադիր նախագահ Յարութիւն Խաչատրեան:
«VIVA-Cell MTS-ը մեծ կարեւորութիւն կու տայ
մշակութային կեանքին, մասնաւորապէս՝ ազգային
շարժանկարի ոլորտին, Հայաստանի մէջ անոր
աշխուժացման ու զարգացման: Տարիներ շարունակ «Ոսկէ ծիրան» փառատօնի ծիրէն ներս մեր
ընկերութիւնը կանգնած է շարժանկարի գործիչներու կողքին: Շարժանկարի արուեստի զարգացման կարեւոր խթան ըլլալուն հետ մէկտեղ, փառատօնը հսկայական աշխատանք կը տանի աշխարհի
քարտէզին վրայ Հայաստանը իբրեւ հարուստ
մշակոյթ ունեցող երկիր ճանաչելի դարձնելու
գործին»,- նշած է VIVA-Cell MTS-ի գլխաւոր տնօրէն
Ռալֆ Եիրիկեան:
Միջազգային փառատօնը աշխարհի տարբեր
երկիրներէ ստացած է մասնակցութեան աւելի քան
740 յայտ, ինչպէս նաեւ ընտրուած են շարք մը
շարժանկարներ աշխարհի հեղինակաւոր փառատօններէն՝ Կաննէն, Պեռլինէն, Ռոթերտամէն:
Փառատօնը պիտի ունենայ միջազգային երկարատեւ (խաղարկային եւ վաւերագրական), ինչպէս
նաեւ կարճատեւ ֆիլմերու տարածաշրջանային
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Օրուան Լուսանկարը
Նախագահ Արմէն Սարգսեան`
Գիւմրիի Հին Վարսավիրանոցին Մէջ

Նախագահ Արմէն Սարգսեան այցելած է
Գիւմրիի ամենահին ու գունագեղ վարսավիրանոցը:
Ան լուսանկարներ հրապարակած է Instagram-ի իր
պաշտօնական էջին մէջ:
«Գիւմրիի ամենագունագեղ վայրերէն մէկուն`
կենցաղային սպասարկման թիւ 1 վարսավիրանոցին
մէջ»,- լուսանկարին կից գրած է նախագահը:
մրցոյթներ, իսկ արտամրցութային ծրագիրը պիտի
ներառէ «Տարածաշրջանային համայնապատկեր»
մրցոյթը: Մնացած ծրագրերը ոչ մրցութային են.
անոնք են՝ «Երեւանեան փրեմիերաներ», «Յետահայեաց ցուցադրութիւններ», «Յարգանքի տուրք»:
«Ոսկէ ծիրան»-ը այս տարի ունի նաեւ նոր
տարբերանշան, որ կ՝արտայայտէ փառատօնի նոր
կազմին ինքնատիպ մօտեցումը 16-րդ տարին
իրականացուող իրադարձութեան: Անիկա մինիմալիստական է, կը ներկայացնէ հայերէն «Ծ» տառը:
Այդ տառին միջոցով՝ նշանակին (logo) հեղինակը
փորձած է ստանալ փառատօնի խորհրդանիշ համարուող ծիրանը:

ՀՀ Նախագահի Մասնակցութեամբ Մատենադարանին Մէջ Բացուած է «Երեք Հայերէն Ձեռագիր
Թոսքանայէն» Խորագիրով Ցուցահանդէսը
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի
անուան հին ձեռագրերու գիտահետազօտական
ուսումնարան հիմնադրամէն ներս մասնակցած է
«Երեք հայերէն ձեռագիր Թոսքանայէն» խորագիրով
ցուցահանդէսի բացման արարողութեան։
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութեան փոխանցած տեղեկութիւններով՝ Իտալիոյ Ֆլորենսիա քաղաքի Մետիչինըրի Լաւրենթեան գրադարանին մէջ պահպանուող
14 հայերէն ձեռագրերէն երեքը՝ 13-րդ դարու Կիլիկեան
Հայաստանի Քահանաօրհնէքի գիրքը, 14-րդ դարու
Սաղմոսարանն ու Պատարագամատոյցը մինչեւ
տարեվերջ պիտի ներկայացուին Մատենադարանի
այցելուներուն։ Աշխոյժ բազմահաղորդ համակարգով
հնարաւոր է դիտել նաեւ ձեռագրերու թուային էջերը։
Բացման արարողութեան ներկայ եղած են նաեւ
Իտալիոյ Ազգային հետազօտական խորհուրդի նախագահ Մասիմօ Ինկուշիոն, Իտալիոյ մէջ IBM ընկերութեան նորարարութիւններու եւ արհեստագիտութիւններու հարցերով տնօրէն Ֆապրիցիօ Ռենզին,
Հայաստանի մէջ Իտալիոյ արտակարգ եւ լիազօր
դեսպան Վինչենցօ տէլ Մոնաքոն:
Բանալով ցուցահանդէսը՝ Մատենադարանի տնօրէն Վահան Տէր-Ղեւոնդեան զայն համարած է բացառիկ, քանի որ առաջին անգամ Մատենադարանը
կը հիւրընկալէ բարեկամ երկրի մէջ պահուող հայկական ձեռագրական գանձերը:
Իտալիոյ Ազգային հետազօտական խորհուրդի

նախագահ Մասիմօ Ինկուշիոն ընդգծած է, այս ցուցադրութիւնը Հայաստանի եւ Իտալիոյ նախագահներ
Արմէն Սարգսեանի եւ Սերճիօ Մադարելայի փոխայցելութիւններու եւ երկկողմ մշակութային կապերը
զարգացնելու յանձնառութեան արդիւնքն է: «Մենք
այստեղ եկած ենք Դիլիջանէն՝ «Մտքերու գագաթնաժողով»-էն, ուր կը խօսուէր արհեստական բանականութեան ուժին մասին,- ըսած է ան: -Բայց այս
փոքրիկ ցուցադրութիւնը, կը կարծեմ, ցոյց կու տայ,
թէ որքան խորունկ կարելի է ըլլալ բնական բանականութիւնը: Այս ցուցադրութիւնը կը վկայէ, որ դարերու ընթացքին ձեւաւորուած յարաբերութիւնները չեն
խամրիր: Մենք այս ձեռագրերը ունինք այն հոգեւորականներուն շնորհիւ, որոնք Մետաքսի ճանապարհով հասած են Իտալիա: Իմ ուղերձը այն է, որ Իտալիան,
իտալական մշակոյթը եւ իտալական արհեստագիտութիւնները պատրաստ են ծառայելու երկու երկիրներուն միջեւ կապերու զարգացման»։
Նախագահ Արմէն Սարգսեան, իր հերթին, նշած է,
որ հայկական երեք ձեռագրերը, որոնք դարեր շարունակ պահպանուած են Հայաստանէն դուրս, հիմա
վերադարձած են տուն։ «Բայց անոնց տունը ոչ միայն
Հայաստանն է ու մեր Մատենադարանը, այլեւ Իտալիան է՝ Մետիչիներու հրաշալի գրադարանը: Այս հնագոյն ձեռագրերը կը վկայեն Հայաստանի ու Իտալիոյ
միջեւ դարեր շարունակ ձեւաւորուած բարեկամական
յարաբերութիւններուն մասին»,- ընդգծած է ան:
Նախագահ Սարգսեան բարձր գնահատած է
Իտալիոյ նախագահ Սերճիօ Մադարելայի մեծ հետա-

քըրքրութիւնը հայկական մշակոյթին նկատմամբ՝
խնդրելով իր յարգանքի հաւաստիքը եւ յետագայ
համագործակցութեան խորացման ու համատեղ
աշխատանքի պատրաստակամութիւնը փոխանցել
անոր։
Շնորհակալութիւն յայտնելով Հայաստանի մէջ
Իտալիոյ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Վինչենցօ
տէլ Մոնագոյին՝ ցուցահանդէսի կազմակերպման ջանքերուն համար՝ նախագահ Սարգսեան յոյս յայտնած
է, որ յաջորդ նմանատիպ ձեռնարկները պիտի
չ՝ուշանան. «Հպարտ եմ այսօր այստեղ գտնուելու եւ
այս ցուցադրութիւնը բանալու համար։ Յոյսով եմ, որ
յաջորդը պիտի ըլլայ շուտով՝ կապ չունի՝ այստեղ, թէ
Հռոմի մէջ։ Քանի որ մենք կապուած ենք ոչ միայն
պատմականօրէն, այլեւ արհեստագիտականօրէն»։
Արուեստն ու մշակոյթը հասարակութեան աւելի
լայն շերտերուն հասանելի դարձնելու հարցով՝ նախագահը կարեւոր համարած է գիտութեան ու արհեստագիտութիւններու դերը՝ նշելով, որ հայ-իտալական
համագործակցութեան եւս մէկ հեռանկարային ուղղութիւն կը դառնայ գիտութեան, արհեստագիտութիւններու, մշակոյթի եւ արուեստի բնագաւառը։
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* * *
Այս բառը կազմուած է սեղմ(ել) բայարմատէն եւ
իրան գոյականէն:
Ըստ իմաստի ան սեղմող (ա՛յս է իր բուն
իմաստը) է, ուրեմն սեղմ բայարմատը պէտք է
դրուէր բառիս վերջը, եւ ունենայինք՝ իրանասեղմ,
որ կը նշանակէ (իրանը) սեղմող:Այս իրողութեան
դիւրաւ կ’անդրա-դառնաք, եթէ առնենք այլ բարդ
բառեր, որոնց արմատին մէկը բայական ծագում
ունի.
օրինակ՝
եղբայրասէր
(սէր-սիրող),
պատմագէտ (գէտ- գիտ-ցող), նամակագիր (գիրգրող) եւ այսպէս շարու-նակ:
Հայերէնին համար բարդ բառի բաղադրիչներուն
այս կարգը անշրջելի է. հայեցի մտածողութիւնը չի
թոյլատրեր որ խախտենք այս կարգը, իսկ եթէ
խախտենք, տուեալ բառը կը փոխէ իր իմաստը.
օրինակ՝ գրամեքենայ եւ մեքենագիր ունին նոյն
արմատները, նոյն բաղադրիչները կամ կը ձեւացնեն
այդպէս: Բայց ահա այս երկուքը ունին բոլորովին
տարբեր իմաստներ.
***գրամեքենայ-ն
հայեցի մտածողութեամբ՝
մեքենայ մըն է (որ կը ծառայէ...գրելու)
***մեքենագիր-ը հայեցի մտածողութեամբ գիր
մըն է, գրութիւն մըն է (որ մեքենայով ստացուած է,
ի հակադրութիւն ձեռքի կամ ձեռագիր-ի):
Բաղդատեցէ՛ք նաեւ՝ բանասիրել եւ սիրաբանիլ,
շնագաաայլ
եւ գայլաշուն,– ասոնք բոլորովին
տարբեր հսկացութիւններ են:
Այսպէս, ուրեմն, արմատներուն կարգը կ’որոշէ
տուեալ բարդ բառին իմաստը:
Եւ ինչպէս ըսի, այս դիրքը, այս կարգը անխախտ
է հայուն համար, որ այս պարագային ստիպուած
չէ լեզուաբաան ըլլալու, որպէսզի ճիշդ կազմէ իր
բառերը: Մեր հեռաւոր՝ նախագրային դարերու
նախնիները գրաճանաչ իսկ չէին, երբ կազմեցին
հազարաւոր բարդ բառեր՝ հետեւելով իրենց ներքին
ձայնին, հայեցի մտածողութեան թելադրանքին՝
նոյնիսկ առանց անդրադառնալու, թէ ի՛նչ կարգով
կը կազմեն այդ բառերը: Այլ խօսքով՝ այդ կարգը,
իմացական ազդակ մը ըլլալէ առաջ՝ է՛ զգացական
ազդակ մը՝ հայուն յատուկ:
Պարագան նոյնը չէ մեզի ծանօթ այլ լեզուներու:
* * *
Ես չեմ ծանրանար անգլերէնի, ֆրանսերէնի,
իտալերէնի, թէկուզ լատիներէնի բարդ բառերուն
վրայ, որոնց բոլորին մայրը դասական յունարէնն
է: Ուրեմն մէկ-երկու օրինակ կ’առնեմ յունարէնէն
միայն:
***Սկսինք hippopotamus-էն, որ կը գտնէք վերը
յիշուած (ու չյիշուած) լեզուներուն մէջ:
Այս բառին առաջին արմատն է hippo (ձի), իսկ
երկրորդը՝potamus (գետ):
Ուրեմն յոյնը կը մտածէր այդ անասունը իբրեւ
ձիագետ:
Արեւմտեան բոլոր լեզուները առած են այս նոյնը
իր այս արմատական կարգով, միայն հայը շրջած է
այդ արմատներուն կարգը եւ ձիագետ-ը դարձուցած
է գետաձի: Այսպէս է, քանի որ յունարէնի կարգը
հայուն համար իմաստ չէր կրնար ունենալ:
Ուրեմն գետաձի-ն ձի մըն է (ձիու նմանցուած
անասուն մը), որ կ’ապրի գետին մէջ:

Քանի որ ան ձի մըն է, ուրեմն ձի արմատը
պէտք է գտնուի բառին աջ ծայրը:
***Յաջորդը ու վերջինը պիտի ըլլայ psychologos
բառը:
Այս բառը մենք թարգմանած ենք հոգեբան,
արդարեւ՝ psycho-հոգի, logos-բան:
Բան-ը դասական հայերէնի մէջ կը նշանակէ
խօսք, նաեւ՝ խօսող, մտածող,խորհրդածող: Հոգեբանը այն մասնագէտն է, որ կը խօսի, կը խորհրդածէ հոգիին մասին, կը կարդայ զայն: Այլ խօսքով՝
ան խօսող մըն է: Նոյն իմաստը ունի յունարէնը:
Այս պարագային, ինչպէս կը նկատէք, յունարէնի
բառային կաղապարը եւ մերը նոյնն են, կը համընկնին: Սա՛ տարբերութեամբ, որ հայերէնը հաստատ
կը մնայ իր հայեցի սկզբունքին վրայ, տարբերողը,
յեղյեղուկը...յունարէնն է, եւ յունարէնին հետ նաեւ
բոլոր այն լեզուները, որոնք որդեգրած են յունականը: Այս բոլորը կը հաստատեն հայերէնի բառակազմական սկզբունքներուն էապէս ազգային,
հայեգի ու կայուն նկարագիրը:
Սակայն հայն ալ մարդ է, եւ այն տեսակէն, որ
տկար է...գեղեցիկին հանդէպ: Եւ այդ տկարութեան
բերումով հազարաւորներու կողքին աչք փակած է
քանի մը բացառութիւններու, որոնցմէ մէկն ալ սեղմիրան-ն է, որ շատ նազենի ու վայելուչ է իր
բարեհնչութեամբ, այլեւ ներքին եւ արտաքին թելադրութեամբ: Ունի անբեկանելի ներդաշնակութիւն
մը ձեւի եւ իմաստի, գրութեան եւ արտասանութեան,
եւ այդ ներդաշնակութեան ալ կը պարտի ան իր
համատարած որդեգրումը. արդարեւ, ներկայիս
ան հաւասարապէս մաս կը կազմէ արեւելահայ թէ
արեւմտահայ բառարաններուն եւ անշուշտ կենդանի խօսքին:
Բազմաթիւ բառեր հնարուած են պատմականօրէն՝ թարգմանելու համար corset հասկացութիւնը,
սակայն չեն տոկացած անոնք. թուենք անոնցմէ՝
---պախճաւանդ
---լանջանոց
---լանջապահ

1. Երբ 5-րդ դարուն ֆրանսացի կիները աղուէսի եւ արջի մուշտակ կը կրէին եւ անտառներուն մէջ վայրի պտուղով
կը կերակրուէին, հայ թագուհիները եւ իշխանուհիները պալատական բեհեզներու մէջ կը պսպղային եւ իրենց
իրանին պախճաւանդ կը կրէին: Պախճաւանդ-ը միշտ ալ ներկայ եղած է մեր բարքերուն ու բառարաններուն մէջ.
Գրիգոր Զոհրապ գործածած է այս բառը:

---լանջապան
---չփակ
---ներքին բաճկոնակ կանանց
---լանջապինդ
---սեղմակ
Ծանօթ.– Այս ցանկէն միայն պախճաւանդ[1]-ը
գոյութիւն ունեցած է Ե. դարուն, մնացեալները հնարւած են 19-րդ դարուն:
Ինչպէս ըսի, այս արտասովոր կառոյցը ունեցող
բառերուն թիւը 10-ի չի հասնիր:
Յաջորդիւ պիտի անդրադառնամ մէկ-երկու
ուրիշներու եւս:

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

«Հայ Իրականութիւնը՝ Մեթր Հրաչեայ
Սեդրակեանի Գրիչէն» Հատորը

Գիրքը կազմեց եւ ծանօթագրեց Պետրոս
Թորոսեան:
Էջադրում, ձեւաւորում, լուսանկարներու մշակում, յատուկ անուններու ցանկագրում եւ
հրատարակում՝ Շիրակ Հրատարակչատան,
Պէյրութ, 2019, 728 էջ:
Ստանալու համար դիմել «Զարթօնք»ի խըմբագրատուն:
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Արցախի Անվտանգութեան Խորհուրդի
Քարտուղարը Հեռացուեցաւ Իր Պաշտօնէն

Յունիս 11-ին, նախագահ Բակօ Սահակեանի
ստորագրած հրամանագիրով՝ Վիտալի Բալասանեան ազատուեցաւ Արցախի Հանրապետութեան
Անվտանգութեան խորհուրդի քարտուղարի պաշտօնէն:
Արցախի նախագահի մամլոյ խօսնակ Դաւիթ
Բաբայեան «Թերթ»-ին յայտնեց, որ Բալասանեանի
պաշտօնանկութեան պատճառը նախագահական
ընտրութիւններուն մասնակցելու անոր մտադրութիւնն է, որուն համար ան պիտի ձեռնարկէ քարոզարշաւի:
«Որքանով ես տեղեակ եմ՝ պատճառը այն է, որ
Վիտալի Բալասանեանը մասնակցելու է նախագահական ընտրութիւններին: Նա յայտարարել է,
որ թեկնածու է, քարոզարշաւ է իրականացնելու»,
յայտնեց Բաբայեան՝ աւելցնելով, որ ճիշդ չէ անոր
պաշտօնանկութիւնը կապել Հայաստանի իշխանութեանց ճնշումներուն հետ:
Նշենք, որ «168 ժամ»-ը գրած էր հետեւեալը.
«Մեր տեղեկութիւններով՝ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան Արցախի իշխանութիւններուն, մասնաւորապէս՝ նախագահ Բակօ Սահակեանի առջեւ
դրած է Արցախի Անվտանգութեան խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանեանէն ազատուելու հարցը:
Մեր աղբիւրներուն հաւաստմամբ՝ նախօրէին Բակօ
Սահակեան իր մօտ հրաւիրած է Վիտալի Բալասանեանը եւ առաջարկած է ազատման դիմում
գրել: Անիկա ներկայացուած է՝ որպէս ՀՀ իշխանութիւններու կողմէ ներկայացուած պահանջ»:

Հրայր Հովիւեանին Անմեռ Յիշատակին

Մինչ մարդկային արժէքները շատ մը տեղեր
անդունդն ի վար կը գահավիժեն, Լիբանանի NDU
համալսարանի ուսանողները անգամ մը եւս եկան
փաստելու, որ իրավիճակը անյոյս չէ:
Իրենց համալսարանական վկայականը ստանալու նախօրէին եւ այնտեղ, ուր տեղի պիտի
ունենայ վկայականաց բաշխման աւանդական
արարողութիւնը, նկարին մէջ երեւցող հսկայական
պաստառը տեղադրած են առ ի երախտագիտութիւն
եւ ի յիշատակ իրենց դասախօսին՝ մեր սիրելի

ընկ. Հրայր Հովիւեանին:
Հաւատարմութիւնն ու երախտագիտութիւնը մարդկային վեհ արժանիքներ են, որոնց պահպանումը
մանաւանդ երիտասարդ սերունդին մօտ չափազանց գնահատելի է եւ աւելի քան յուսադրիչ երեւոյթ: Այս մէկը նաեւ ապացոյցն է իրենց դաստիարակող մեծերուն ազնիւ առաքելութեան յաջողութեան:
Խունկ, մոմ, փառք եւ պատիւ Հովիւեան դաստիարակին յիշատակին:
«Խմբ.»

Առաջին եռամսեակին Հայաստան Այցելած Զբօսաշրջիկներուն Թիւը Աւելցած է 5.2 Տոկոսով

2019 թուականի Յունուար-Մարտին Հայաստան
ժամանած է 364 հազար 489 զբօսաշրջիկ, որ 2018-ի
նոյն ժամանակահատուածի համեմատ աճած է 5.2%ով: Այս տուեալները հրապարակած է ՀՀ վիճակագրական կոմիտէն:
Նշենք, որ 2018-ի առաջին եռամսեակին Հայաստան այցելած է 346 հազար 458 զբօսաշրջիկ:
Վիճակագրութեան համաձայն` 2019-ի Յունուար-

Մարտին զբօսաշրջութեան նպատակով Հայասանէն
մեկնած է 317 հազար 891 մարդ` 2018-ի նոյն ժամանակահատուածի համեմատ աճելով 5.7%-ով:
Իսկ ներքին զբօսաշրջութիւնը 2019-ի ՅունուարՄարտինին՝ անցեալ տարուան առաջին եռամսեակին
համեմատ՝ աճած է 41.8%-ով:
Վիճակագրութեան համաձայն` ընթացիկ տարւան առաջին երեք ամիսներուն հանրապետութեան

տարածքին գործող հիւրանոցներուն, հանգստեան
տուներուն, առողջարաններուն եւ հիւրանոցային
տնտեսութեան այլ կառոյցներուն մէջ հաշուառուած է
158 հազար 672 ՀՀ ներքին զբօսաշրջիկ:
Ներքին զբօսաշրջութեան 33.9%-ը եղած է
հանգստին եւ ժամանցին համար է, 19.2%-ը կրած է
գործնական բնոյթ, իսկ 39.3%-ը՝ բուժման նպատակով:
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(1940)
«Նաթիւրմոր»

Ռաֆֆի Ատալեան ծնած է 12 Յունիս, 1940ին Երեւան:
Ջութակահար եւ նկարիչ
1966 թուականին աւարտած է Երեւանի Կոմիտասի
անուան պետական երաժշտանոցը։
Գեղանկարչութիւն եւ նկարչութիւն սորված է եղբօրմէն՝
նկարիչ Ռուբէն Ադալեանէն, եւ ազատ ունկնդրի
կարգավիճակով յաճախած է Երեւանի գեղարուեստաթատերական հիմնարկը։
Աշխատած է Հայաստանի պետական սիմֆոնիք
նուագախումբի մէջ։
1992 թուականէն ի վեր կ’ապրի եւ կը ստեղծագործէ ԱՄՆ-ի մէջ։
Անհատական ցուցահանդեսներ ունեցած է՝
Երեւան (1991, 2000, 2010)
Լոս Անճելըս (1997)
Անոր գործերէն կը պահուին Հայաստանի ազգային պատկերասրահին եւ Ժամանակակից արուեստի
թանգարանին մէջ։
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ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ
Կ'այցելէ
ԵՒ
Արաբական Թերակղզի

ՕԾՈՒՄ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ

Հայկազեան Համալսարանը

Հանդիսապետութեամբ

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին
15-16 Յունիս 2019-ին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ
Աբեղայական ձեռնադրութիւն եւ օծում պիտի կատարուի
Պատարագիչ եւ Ձեռնադրիչ՝

Գերշ. Տ. Անուշաւան Արք. Դանիէլեան
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
պապը Ա.Մ.Ն.
Փետրուար
3-ին
եռօրեայ առաքելական
(Առաջնորդ
Արեւելեան
Թեմի)
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Աբեղայութեան կարգ պիտի ստանան՝
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
Ճորճ Սրկ. Աբրահամեան
թերակղզի, կը հաղորդէ- «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
- Մուշեղ Սրկ. Գարակէօզեան
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
- Շահէ
Սրկ. Եագուպեան
կարեւոր ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
- Ճորճ Սրկ. Պրիխանեան
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
ՇԱԲԱԹ
համար»։
Այցը պիտի
տեւէ արարողութիւն
մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու
Տապիի ժամը
թագաժառանգ,
Շեյխ
Կոչման
երեկոյեան
5:00
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն»
միջազգային միջկրօնական հանդիԿԻՐԱԿԻ
պումին։
Սուրբ Պատարագ
առաւօտեան ժամը 9.30

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան

Ձեռնադրութիւն
առաւօտեան
ժամը 10.00
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն Նախագահի
28 Թեկնածու
Քարոզ
առաւօտեան ժամը 11.00
Գրանցած Է

ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ

Շրջանային Èáõñ»ñ

Իսրայէլ Հրթիռներ Արձակեց Սուրիական Հարաւային
Թալ Ալ Հարա Շրջանին Ուղղութեամբ

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
մէջ12նախագահական
տեղի
պիտի
ունենան
Չորեքշաբթի,
Յունիս 2019-ին, ընտրութիւնները
առաւօտեան ժամը
2։00-ին,
սուրիական
Մարտ
31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսած
է
Դեկտեմբեր
31-ին։
հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերը դէմ դրին սուրիական
«Ռեյթինկ»Թալ
ընկերաբանական
խումբի
հարցախոյզին
տուեալներով՝
հարաւային
ալ Հարա շրջանին
ուղղութեամբ
Իսրայէլի
արձակած
թեկնածուներուն
միջեւ
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին
է,
հրթիռներուն, վար առնելով անոնց մեծամասնութիւնը։ Այս մասին, ըստ
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը
այն
մարդոց,
որ
կողմնորոշուած
են
եւ
մտադիր
են
«Գանձասար»-ի, կը հաղորդէ ՍԱՆԱ լրատուական գործակալութիւնը։
քուէարկել։
Երկրորդ
տեղըվնասները
«Պաթքիվշչինա»-յի
Եուլիա Թիմոշէնքօն
Աղբիւրին
համաձայն,
նիւթականառաջնորդ
են եւ մարդկային
զոհեր չկան։
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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