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î»ë³ÝÏÇõÝ

«Զարթօնք»ի
թիՅուլիս
14-էն 20-ը նախորդ
ինկած ժամանակահատուածին
արցախա-ատրպէյճանական
հակամարտ զօրքերու
ւերու ելեկտրոնային օրիշփման գօտիին վրայ հակառակորդը հրադադարի
նակները ռեժիմը
կարդալու
համար է շուրջ 95 անգամ,
պահպանման
խախտած
որու դուք
ընթացքին,
տարբեր
տրամաչափի հրաձգային
կրնաք օգտուիլ այստեղ
զինատեսակներէ, հայ դիրքապահներու ուղղութեամբ
դրուած QR ծածկագրէն:
արձակած է աւելի քան 900 կրակոց: Այս մասին կը
ՀաճելիԱՀ
ընթերցում:
տեղեկացնէ
ՊՆ մամլոյ ծառայութիւն:

î³ñ»Ï³Ý
î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª
´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000
225,000 È.à.
È.à.

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը
Տեղի Ունեցաւ ՆախարարականԱուն
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
եւ
Պետական
Այլ
Կը Պատասխանատուներ
Որսորդը,
Շունը
եւ
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ
Ներկայ Գտնուեցան Մար Շարպելի Տօնին Առիթով
Եղնիկը
Մասին Յայտարարութեան
Համար

Մատուցուած Պատարագին

Կը պատմուի՝ սիրելի ընթերցող, թէ ատենին որսորդ մը կար: Ան օր մը եղնիկի մը
ետեւէն կը կրակէ, սակայն փամփուշտը կը
վրիպի:
Ան անմիջապէս իր շունը կ՛արձակէ՝ հրաԼիբանանիոր Հանրապետութեան
վարչապետ
հանգելով,
երթայ եղնիկին գլուխը
իրեն
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
բերէ:
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդհասնիլ
նիստը՝
Շունը արագընթաց
կը փորձէ
նորակազմ
քաղաքասուրացող կառավարութեան
եղնիկին ետեւէն: վարելիք
Եղնիկը մինչ
կը
կանութեան
մասին
յայտարարութիւնը
ամբողսուրայ՝ ետեւ դառնալով կը հարցնէ հեւ ի
հեւ
ջացնելու համար:
վազող շունին, թէ ի՞նչ կ՛ուզէ իրմէ: Շունը կը
Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթապատասխանէ, որ մի քանի քայլ եւս ու ահա
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
իր վիզէն բռնելով զինք պիտի տանի նետէ իր
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
տիրոջ ոտքերուն
կատարած
ըլլալով
Դաշնութեան՝
2018-իտակ՝
Յուլիսին
գաղթականներու
անոր հրամանը:
տունդարձը
իրականացնելու նպատակով յառաԵղնիկը
քմծիծաղով կը վերստին
պատասխանէ.
ջադրած նախաձեռնութիւնը
կեանքի
«Խե՜ղճհնարաւորութիւնը՝
շուն, դուն պարապայս
տեղը
կը յոգնիս
ու
կոչելու
մէկը
ընդրգկելով
կը հեւաս, դուն զիս
չես կրնար բռնել,
որովկառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարարութեան
մէջ: լաւ չես ճանչնար զիս»: Շունը՝
հետեւ դուն
Նորակազմ կառավարութեան
վարելիք քաղաշարունակելով
անհաւասար հետապնդել
եղքականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
նիկը՝ բարկացած կը հաջէ. «մի հոխորտար
ընդգծէ
մըմը
խնդիրներ՝
զինաեղնիկ:շարք
Քանի
քայլ եւս Հըզպալլայի
ու ես քու վիզդ
նոցը,
Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ
յարաբեկ՝ոլորեմ»:
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
Եղնիկը բարձրաձայն խնդալով կը գոչէ,
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն
«տեսա՞ր, որ իրապէս չես ճանչնար զիս: Ես
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
լեռն ի վեր կը սուրամ իմ համար՝ մինչ դուն
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոկը վազեսփրկելու
տիրոջդ համար
համար...»:
Ու թռչկոտելով
խումները՝
երկրի
տնտեսական
կը
շարունակէ
աւելի
եւս
սուրալ՝
անտեսանելի
վատթար վիճակը:
դառնալով շան համար...:
Բարի լոյս սիրելի ընթերցող:
Բարի շաբաՇարունակուեցաւ
Նախարարական
թասկիզբ:
Պաշտօններու
Փոխանցումը
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը

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:
Նախագահ Միշել Աուն ներկայ գտնուեցաւ Մարոնի համայնքի Պշարա Ռայի պատրիարքի նախագահած Կիրակի օրուան պատարագին՝ նուիրուած
Մար Շարպելի տօնին։
Աուն եւ շարք մը երեսփոխաններ ու պետական
նախարարներ
պաշտօնապէս
իրենց
այրեր, որոնց մէջ
նաեւ բանակիստանձնեցին
հրամանատար
զօնոր
պաշտօնները:
րավար Ժոզէֆ Աուն, Աննայայի Մար Մարուն վանքին
պալատինՄար
մէջ Շարպելի
նախագահական
մէջ,Պաապտայի
ներկայ գտնուեցան
տօնին
հարցերովպատարագին։
նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
նուիրուած
իր Իրնոր
պաշտօնըքարոզին
իր իսկ
Փիեռ
արտասանած
մէջ, նախորդէն՝
Ռայի պատրիարքը`
Ռաֆուլէն:
Այս
մասին
հաղորդեց
նախագահական
դիմելով Աունին՝ ըսաւ, «Կ՝աղօթենք Մար Շարպելին,
տեղեկատուական
գրասենեակը:
որ
բարեխօսէ մեր ազգին
համար... որպէսզի Դուք

կարենաք երկիրը ղեկավարել իմաստուն կերպով եւ
Ռաֆուլ յաջողութիւն
մաղթեց
Ժրեյսաթիին՝
իր
հաստատօրէն
զայն դուրս
հանել
քաղաքական,
նոր
առաքելութեան
մէջ,
մինչ
նոր
նախարարը
տնտեսական եւ հասարակական ճգնաժամէն՝ Լիբաբարձր գնահատեց
Ռաֆուլի
տարածկայունութիւնը»։
աշխատանքը
նանցիին
վերադարձնելու
անհրաժեշտ
պաշտօնավարութեան
ամբողջ
շրջանին: շարք մը
Նշենք, որ Լիբանանը
կը դիմագրաւէ
մարտահրաւէրներ, ինչպէս անգործութիւն, անբաւանախարար
Մուհամմատ
րարԱշխատանքի
տնտեսական նախկին
աճ, ելեւմտական
ճգնաժամ:
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Ապու
Սլեյմանը, անտարակոյս
յաջողութիւն
պիտի
Համաշխարհային
Դրամատան
Տարաարձանագրէ
այս
նոր
պաշտօնին
վրայ՝
շնորհիւ
ծաշրջանի Տնօրէն. Լիբանանի 2019-ի Պիւտտարիներու
իր փորձառութեան,
եւ պիտի
ճէն՝
«Լաւ Առաջին
Քայլ Մը»
ապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
Համաշխարհային
դրամատան
բարձրագոյն
անխտիր բոլոր
լիբանանցիներուն
օգտին,պիւտճէի
ինչպէս
պաշտօնեան
Լիբանանի
2019-ի պետական
կը
հաղորդէ
ազգային
լրատուական
գործակալուհաստատումը կը համարէ «լաւ առաջին քայլ մը»։ Այդ
թիւնը: ան գրած է Twitter-ի իր էջին:
մասին
Համաշխարհային դրամատան տարածաշրջաՏնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
Մաննային
տնօրէն Սարոժ
Գումար Ժհան
նաեւ բարձր
սուր
Պթեյշ
ընդգծեց,
որ
իր
նպատակը
պիտի
գնահատեց «ազգային բանավէճը», զոր ունեցանըլլայ
կաստեղծել արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: Միաժառավարութիւնն
ու խորհրդարանը՝
պիւտճէն
վաւեմանակ ան
կոչ ուղղեցորուն
բոլորնպատակն
քաղաքական
րացնելու
ընթացքին,
էր գործիչկտրուկ
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
դժուանուազեցնել
պակասուրդը։
Ըստ անոր՝առկայ
ողջունելի
է
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
տարածաշրջանին մէջ իւրայատուկ քննարկում իրակայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
կանացնելը:

Նշենք, որ Խորհրդարանը 2019-ի պետական
պիւտճէն
հաստատեց Ուրբաթ
երեկոյեան՝ 83 թեր,
17
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
դէմ եւ մէկ ձեռնպահ քուէներով:
Ճափոնի
Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
Լիբանանի համար միջազգային աջակցութեան
Գործակցութեան
Հեռանկարները
խումբը
նոյնպէս ողջունեց
պիւտճէի հաստատումը`
նշելով,
որ անիկա կը
գոհացնէ այն զոհաբերութիւնները,
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային ժոորոնք
լիբանանեան
ժողովուրդը
կը կատարէ
երկիրը
ղովի նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
տնտեսական
աճի
ճիշդ
ուղիի
վրայ
դնելու
համար:
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արՊիւտճէնեւ կը
ներառէ
շարք մը
խոցելի
կէտեր,
տակարգ
լիազօր
դեսպան
Ճուն
Եամատան:
որոնք
ուղղուած
են երկրի
պակասուրդը ՀՀ
կրճատելուն,
Ինչպէս
կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
Ազգային
որ
նախորդ
տարի համախառն
ներքին արդիւնքի
ժողովի
լրատուութեան
եւ հանրութեան
հետ կա(ՀՆԱ)
տոկոսն էր:կը
Կէտերը
կ՝ընդգրկեն
պերու11.1
վարչութենէն
տեղեկացնեն,
թէնախարաԱրարատ
րութիւններու
եւ
պետական
մարմիններու
պիւտճէներու
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական
յարակրճատումները,
ինչպէս նաեւ ի
պետական
ծառաբերութիւններու հաստատումէն
վեր Հայաստանի
յողներու
թոշակներու
ու նպաստներու
եւ Ճափոնի
միջեւ կապերը
կայունկրճատումները,
եւ արագ կը
որոնց
մէջ
են
թոշակառուներունը
եւ
վեթերաններունը:
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
Կառավարութիւնը
նախապէս
պակասուրդը
նուախօսքով`
2010 թուականին
Թոքիոյի
եւ 2015 թուազեցուցած
էր ՀՆԱ-ի
7.59
տոկոսի, մինչ խորհրդարանի
կանին Երեւանի
մէջ
դեսպանութիւններու
բացումը
ելեւմուտքի
եւ պիւտճէի էկոմիտէին
անորամրանուանոր լիցք հաղորդած
երկկողմ կողմէ
կապերու
զեցումը
6,59
տոկոսի:
Այնուամենայնիւ,
կ՝ակնկալուէր,
պընդումին:
որ այս թիւերը փոխուին Ուրբաթ օրուան խորհրդարանական
նիստին՝
պատգամաւորներու
կողմէ հասԱզգային
ժողովի
նախագահը անդրադարձած
տատուած
փոփոխութիւններուն
պատճառով: զարէ խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
պիւտճէի խորհրդարանական
մնակը Ելեւմուտքի
ձեւաւորուիեւ պատգամաւորական
բարեկամայուն
նախագահ,
Իպրականյանձնախումբի
խումբ. նորընտիր
Ազգայիներեսփոխան
ժողովի բազմաթիւ
հիմ
Քանաան նիստէնհետաքրքրուած
ետք յայտնեց, որ պակասուրդը
պատգամաւորներ
են Ճափոնի
պիտի
չգերազանցէ 7 տոկոսը։
հետ բարեկամութեամբ:
Նշենք,
որ Լիբանանիղեկավարը
պակասուրդը
կրճատելը
ՀՀ խորհրդարանի
իր երախտանախորդ
տարի
Փարիզի
մէջ կառավարութեան
կայացած CEDRE
գիտութիւնը
յայտնած
է Ճափոնի
խորհրդաժողովի
ժամանակ Լիբանանի
զարգացումի աջակցութեան
ծիրէն ներսկատարած
տարբեր
հիմնական
խոստումներէն
մէկն
էր։
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուՆշենք
նաեւ, որ Լիբանանը
կը համարուիհամար:
աշխարթեան
եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
հի երրորդ ամենաբարձր պարտք-ՀՆԱ յարաբերակ¾ç 03
ցութիւնը ունեցող երկիրը՝ մօտ 150 տոկոս:
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«Անթիլիասի Մամլոյ Համահայկական Համագումարը Պէտք է Վերածուի Մնայուն Գործընթացքի»
Շեշտեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
Այս առաւօտ, Ուրուկուէյի հայկական ռատիօժամին հետ ունեցած իր հարցազրոյցին Վեհափառ
Հայրապետը անդրադառնալով վերջերս Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ տեղի ունեցած Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումարին, կոչ ուղղեց
մամլոյ մշակներուն համագումարը վերածել մնայուն գործընթացքի: Ան ըսաւ, որ որեւէ համագումար (ինչպէս որեւէ յեղափոխութիւն), իր լիարատ
իմաստը կը ստանայ ու նպատակը կ'իրագործէ երբ
վերածուի գործընթացքի: Այլ խօսքով, յստակ
ծրագիրներ մշակելու եւ նպատակներ իրագործելու
հաւաքական աշխատանքին: Այս կոչը ուղղեցինք
մենք համագումարի մասնակիցներուն: Նոյնը կը
կրկնենք այսօր: Նորին Սրբութիւնը նաեւ վեր առաւ
համագումարին համահայկական բնոյթ ունենալու
նշանակութիւնը: «Մեր մտածումներուն, գործերուն,
ծրագիրներուն մղիչ ուժը ու նպատակը պէտք է
դառնայ համահայկականը՝ մեր կեանքի բոլոր
մարզերէն ներս: Սա լոզունք չէ, այլ մարտահրաւէր՝
ուղղուած բոլոր պատասխանատուներուն ու կառոյցներուն: Այսպէս, անջատ-անջատ պիտի
ծրագրենք ու գործենք եւ այս մօտեցումը պիտի
ջլատէ մեր ազգին ներուժը»:
Նորին Սրբութիւնը անգամ մը եւս յիշեցուց, թէ
հայ մամուլը առաքելութիւն է եւ ան կոչուած է
վճռական դերակատարութեան մեր կեանքին մէջ:

«Այս նախանձախնդրութենէ ու սպասումէ մեկնած
մենք կազմակերպեցին հայ մամուլի համահայկական համագումարը: Ճիշդ է, մօտեցումներու
տարբերութիւնը Հայաստանի եւ Սփիւռքի միջեւ
ակներեւ էր, սակայն տարբերութիւնը անհրաժեշտ
է ներդաշնակել ի խնդիր համահայկական արժէք-

ներու ու ձգտումներուն»: Շարունակելով իր խօսքը
Վեհափառ Հայրապետը յիշեցուց, որ համաշխարհայնացած ներկայ աշխարհին մէջ, ուր համացանցը
դարձած է տիրական ներկայութիւն, բոլոր բնագաւառներէն ներս, համահայկական լրատուութեան
համացանցի մը ստեղծումը աւելի քան հրամայական է:
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ՀՀ Բանակի Զօրանոցներէն Մէկուն
Մէջ Դիակ Յայտնաբերուած Է

Հայաստանի Հանրապետութեան Զինուած Ուժերու զօրամասերէն մէկուն մէջ յայտնաբերուած
է է 2000 թոականի ծնունդ Համիկ Վարդանեանի
դիակը։
Այս մասին իր ֆէյսպուքի էջին գրած է ՀՀ ՊՆ
խօսնակ Արծրուն Յովհաննիսեանը:
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Հըզպալլայի Զինեալներ Սպաննուած Են Իրաքի Մէջ
Իրանի Յեղափոխութեան պահակներու պատկանող զօրանոց մը ենթարկուած են յարձակման։
Այս մասին տեղեկութիւնը հաղորդեց «Ալ Արապիա» կայանը, նշելով նաեւ, որ զօրակայանը կը
կարեւորուի անով, որ անոր մէջ տեղակայուած
պալիսթեան արդիական հրթիռներու խարիսխներ։
Աղբիւրը նաեւ հաղորդեց, որ գրոհին հետեւանքով զոհուած են Հըզպալլայի զինեալներ, որոնք
ապահովական
առաքելութիւն կ՚իրականացնեն
Իրաքի մէջ։ Կը նշուի նաեւ, որ զօրակայնը կը գործէ Իրաքի «Ալ Հաշտ ալ Շաապի» շիիթ միլիցին
կողմէ:
Մինչ Հըզպալլայի աղբիւրներ մինչեւ այս պահը լռութիւն կը պահեն եղածին շուրջ, անդին «Ալ
Արապիա» հաստատած է լուրը նշելով նաեւ, որ
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Ուիլեամ Տեֆո

Ուիլեամ Տեֆո. ամերիկեան թատրոնի եւ շարժանկարի դերասան։
Տեֆօ ծնած է 22 Յուլիս 1955-ին Էբլթոն քաղաքին մէջ։ Դերասանական կրթութիւն ստացած է
Միլոիկի համալսարանին մէջ, իսկ ապա մեկնած
է շրջագայութեան «Թատրոն X» աւանգարդ թատրոնին հետ։ Չորս տարի Ամերիկայի եւ Եւրոպայի
մէջ ճաբորդութիւններէն ետք կը դառնայ «Կատարման խումբ» թատերական խումբի անդամ։

զօրանոցին մէջ հրթիռարձակումներուն հետեւանքով մեծ հրդեհներ ծագած են։
Ըստ աղբիւրին, ցարդ ոչ մէկ կողմ ստանձնած
է եղած գրոհին պատասխանատւութիւնը։

¾ç 07
Առաջին դերը խաղցած է 1980-ին՝ Մայքլ
Չիմոնոյի «Դրախտի դարպասները» ֆիլմին մէջ։
սակայն նրա մասնակցութեամբ կադրերը
կտրուել են։ Ամբողջ աշխարհի մէջ Տեֆոյին
յայտնիութիւն բերաւ Օլիվըր Սթոունի «Դասակ»
ֆիլմը։ Զինուորական դրաման ճանչցուեցաւ
տարուան լաւագոյն ֆիլմը, իսկ Տեֆոն ստացաւ
իր առաջին «Օսքար»-ը։ 1988-ին Տեֆոն խաղցաւ
իր կարեւորագոյն դերերէն մէկը՝ Յիսուսի դերը
Մարթին Սգորսեզէի «Քրիստոսի վերջին գայթակղութիւնը» ֆիլմին մէջ։
2001-ին, դերասանը երկրորդ անգամ արժանացած է «Օսքար»-ի։ Այս անգամ Մաքս Շրեքի
«Վամփիրի ստուերը» ֆիլմին մէջ կատարած դերին համար։ Տեսնելով Տեֆոյի խաղը զինք հրաւիրած են խաղալու «Սարդ֊Մարդը» ֆիլմին մէջ,
ուր ան խաղցած է Կանաչ Կոպլինի դերը։ Այդ
դերը դարձած է դերասանի «այցեքարտ»-երէն
մէկը։
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Խօսիլ Ազգային Լեզուի Էականութեան Եւ Անոր Այլեւս Անթաքոյց Աղէտի Մասին
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Ֆրանսացի ուսուցիչ եւ գրող Ժան-Փոլ Պրիկելի
ահազանգ կը հնչեցնէ ֆրանսերէնի նահանջի եւ
ձեւազեղծման ի տես: Իր յօդուածին խորագիրն է.
«Պաշտօնական լեզուն ֆրանսերէնն է, ոչ կլուպիպուլկան»*: Եթէ ֆրանսացին կ’ահազանգէ, ի՞նչ
պէտք է մտածէ եւ ընէ հայը, Հայաստան եւ
սփիւռք(ներ), երբ օտար բառերով խճողել հայերէնը
կամ օտար լեզուով խօսիլ եւ գրել յառաջդիմութիւն
կը համարուին, այսինքն՝ դասակարգ կը փոխենք,
կ’ըլլանք բանգէտ եւ ազնուական, կը ծալենք եւ կը
նստինք վրան մեր ինքնութիւն-հարազատութեան:
Հայաստանի սահմանադրութեան օրէնքով,
երկրի պաշտօնական լեզուն հայերէնն է: Ամէն
առիթով Սահմանդրութիւն յիշեցնող ղեկավարները
կը կարդա՞ն ԼԵԶՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՅՕԴՈՒԱԾԸ: Ֆրանսացի ուսուցիչի օրինակին հետեւելով, կրնանք ըսել, մեր կարգին, որ
Հայաստանի պաշտօնական հայերէն լեզուն կլուպի-պուլկա չէ, այդ պէտք է ըսեն անոնք որոնք
որոշող են, վերահսկողութեան իրաւունք ունին:
Սփիւռք(ներ)ի մէջ, այլազան լեզուներով բարձրագոչ
ըսուածը հայու ինքնութեան մասին, կ’ըլլայ հայերէնով, հակասութեան մէջ կ’իյնանք երբ ինքնութեան քարոզ կը կարդանք եւ կը պոռանք հայերէնի
անտեսումով, օտարաբարբառ կեղծիք բուրող
ճառով: Հայկական Սփիւռքի լեզուն ալ հայերէնն է,
պէտք է ըլլայ, ինչ որ յաճախ կը մոռնանք յանուն
պատշաճեցումներու, յաջորդական տեղատուութիւններով, եւ մարդորսական նկատումներով
(prosélytisme): Սփիւռքը սահմանադրութիւն չունի,
ոչ ոք վերահսկողութեան իրաւունք ունի: Ով ինչ
ուզէ կ’ընէ: Չափանիշը պատշաճեցում կը կոչուի:
Յաճախ կը յիշեմ հայ մամիկի մը խօսքը: Ան
կ’ըսէր, որ «ամէն անգամ որ ուղտը ծունկը գետին
կը դնէ, հոն քարվանսարայ չի շինուիր»: Սփիւռքի
ղեկավարութիւնները, փոխանակ ժողովուրդ ղեկավարելու, ղեկավարուեցան այդ գործնապաշտ եւ
անմիջականի բաւարարման հետամուտ հաւաքականութիւններէն, անոնց հետեւեցան: Այդ ըրին
մարդորսական պատճառներով, եւ հայերէնի տեղատուութիւնը անխուսափելի համարելու (չ)իմաստութեան քաղաքականութիւն որդեգրեցին, եւ
իւրաքանչիւրին հետ, ինչպէս մամիկին ծունկը գետին դնող ուղտի պարագային, լեզուական քարվանսարայներ շինեցին: Անգլերէն, սպաներէն,
ֆրանսերէն, թրքերէն, արաբերէն, եւ անհամար
քարվանսարայներ, որոնք հայուն ՏՈՒՆ չեն,
ինչպէս կ’ըսէ բանաստեղծը, որ «Հայ լեզուն տունն
է հայուն, աշխարհի չորս ծագերուն»: Ո՞վ ժամանակ
ունի բանաստեղծ լսելու, մանաւանդ՝ հայ բանաստեղծ:
Եւ այդպէս, չենք անդրադառնար, որ քարվանսարայի լեզուները մեր անհետացման ճանապարհին գտնուող կայաններ են:
Ֆրանսացի ուսուցիչը յստակ խօսք կ’ըսէ. «Երբ
կրթութեան մակարդակին կը լքենք լեզուն, այդ կը
նշանակէ, որ ազգը կը լքուի քաղաքական մակարդակի վրայ: Մենք կը ճանչցուինք մեր լեզուով: Կը
յիշեցնեմ, որ որեւէ երկիր կը սահմանուի իր խօսած
լեզուով»**: Բնական հետեւութեամբ, որեւէ ժողովուրդ կը սահմանուի իր խօսած լեզուով: Լքուած
լեզուով ի՞նչ քաղաքականութիւն եւ ո՞ւր հասնելու
համար, ո՞ւր տանելու ազգին տատանող նաւը:
Բայց մեծ բաւարարութիւն եւ ինքնահիացում
կ’ապրինք մեր սորված (եւ ձեւով մըն ալ պարտադրուած) նոր լեզուով: Հոգեբանութիւն՝ որուն

անուն պէտք է տալ:
Մօտաւոր անցեալին, հայկական սփիւռք(ներ)ի
հասարակաց լեզուն հայերէնն էր: Այժմ ան փոխարինուած է ամերիկերէնով, Հայաստանէն եկողգացող պաշտօնական անձերն ալ չեն վարանիր
անգլերէնով հաղորդակցիլ: Իսկ Հայաստանի
հայերէնը ողողուած է օտար բառերով, Ազգային
Ժողովէն մինչեւ լրատուամիջոցներ, ծանուցումներ,
մանաւանդ՝ վաճառատուները, սպասարկութիւնները, ցուցանակները: Տուրիստները ասդին-անդին
տանող առաջնորդները կը խօսին էսփերանթօ:
Անոնք կրնան, ըստ հիւրերու, խօսիլ պարսկերէն,
արաբերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն կամ այլ լեզու
մը, բայց երբ հայերէն պէտք է խօսին, իրենց
խօսքին մէջ կը խուժեն օտար բառերը:
Նոյնիսկ «թաւշեայ յեղափոխութիւնը» հայերէնը
բաւարար չափով արտայայտիչ եւ գօտեպնդող
չգտաւ, չըսաւ սրտանց, խանդավառ, հաւատքով:
Հայերէնը կարծէք բաւարար չէր յեղափոխութեան
թռիչք տալու, եւ ըսուեցաւ՝ դուխով: Չբաւեց, հիմա
գլխարկներու վրայ ալ թառած է դուխովը, մեր
գլուխներուն վրայ բազմեցնելով անհարազատը:
Պիտի չզարմանամ, եթէ վաղը մի ոմն լեզուաբան,
լեզուն կը հարստանայի ուղիին հետեւելով, յայտարարէ, որ դուխը մաս կը կազմէ հայերէնի բառապաշարին, ինչպէս պեդրուշքան, մաղատանոսը,
նաանան, մեքենայ նորոգողներու դիակնոստիկան
,ատամնաբուժարաններու ստամոլագիան, բնակարաններու էլիտարը, վաճառատուներուտենդենձան,
վաճառատունը՝ մարկետ եւ սիթի: Իսկ արդէն
առօրեայ գործածութեան մէջսիթիզըն են աբոնեմենտի պէս բառեր:
Իսկ սփիւռք(ներ)ի նահանջականութիւնը կը
յիշեցնէ ֆրանսացի գրող Անթուան Սէնթ’Էկզուփերիի թելադրութիւնը անոնց՝ որոնց օդանաւը
խորտակուած կ’ըլլայ ձիւնապատ տարածութիւններու վրայ, որ պէտք է ոտքի ելլել եւ ընել առաջին
քայլը, երկրորդ առաջին քայլը եւ այդպէս շարունակել, սա տարբերութեամբ, որ սփիւռք(ներ)ը
կ’ընէ պատշաճեցման առաջին ետքայլը, երկրորդ
առաջին ետքայլը, եւ այդպէս շարունակ, հեռանալով
մեկնակէտէն, այսինքն՝ հարազատէն եւ ինքնութենէն, եւ հայերէնն ալ ֆրանսացի ուսուցիչի ըսած
կլուպի-պուլկան կ’ըլլայ:
Հայերէնը, ան ըլլայ արեւելահայերէն թէ արեւմըտահայերէն, ոչ Երեւանի եւ ոչ ալ Պուրճ Համուտի
բարբառ է: Հայերէնը հարուստ բառապաշարով
յղկուած լեզու է: Ազգային-քաղաքական պատասխանատուութիւն է այդ լեզուին պաշտպանութիւնը
եւ անեղծ պահպանումը: Ամէն գոյնի եւ մակարդակի
ղեկավարութիւնները պէտք է ըմբռնեն, ինչպէս
կ’ըսէ ֆրանսացի ուսուցիչը, «Մենք կը ճանչցուինք

մեր լեզուով: Կը յիշեցնեմ, որ որեւէ երկիր կը
սահմանուի իր խօսած լեզուով»:
Այս տարրական ազգային-քաղաքական իմաստութիւնը գունաթափուած է յաջորդական պատշաճեցումներով, վասն բիզնեսի եւ մարդորսութեան:
Եթէ ղեկավարութիւնները օր մը անդրադառնան,
որ անցած ենք անվերադարձի գիծը, point of no
return, ուշ կ’ըլլայ, եւ մեր ժողովուրդէն կը մնան
ծագումով հայեր, որոնք բազմացուցած կ’ըլլան
ուրիշ երկիրներու բնակիչները: Իսկ Հայաստա՞նը…
Այսօր լեզուի քաղաքականութիւն ունի՞նք, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ), թէ հաշտուած ենք, որ
պատշաճեցման-յառաջդիմութիւն-բիզնեսի հեղեղը
պիտի թաղէ մեր ինքնութեան կնիքն ու ժառանգութիւնը:
Հայոց պատմութիւնը երախտագիտութեամբ
պիտի յիշէ բոլոր անոնք որոնք լեզուի հարազատութեան վերականգնումը պիտի համարեն ազգային վերականգնումի առաջնահերթութիւն եւ
անսեթեւեթ կերպով գործեն անոր իրականացման
համար:
Լեզուի վերականգնումի յեղափոխութիւնն ալ
պէտք է ընել սրտով, որպէսզի մեր երկիրը ունենայ
իր ճիշդ սահմանումը, անեղծ ինքնութիւնը, եւ
սփիւռք(ներ)ը կուլ չերթայ գինովութիւն պատճառող
օտարումներու (aliénation):
Երբ կռնակ կը դարձնենք վտանգին եւ նահանջը
ինքնագոհութեամբ բնական կը համարենք, այդ
կ’ըլլայ խուճապ եւ պարտութիւն, անհետացում:
Վաղը միշտ ուշ է… ըսած էր Ֆետէրիքօ Մայոր,
ԻՒՆԵՍՔՕ-ի տնօրէն մը…
Ընդունիլ, որ հայերէնը կրնայ բաւարարուիլ
gloubi-boulga-յով, կը նշանակէ որ ազգըհարա-քիրի
կ’ընէ:
Ինչպէ՞ս եւ ո՞ւր դուխով պիտի դատուին ազգը
հարա-քիրի ընելու մղողները:
Եթէ ֆրանսացին, որուն լեզուն եւ ինքնութիւնը
չեն վտանգուած, կ’ընդվզի, ի՞նչ պէտք է ըսէ եւ ընէ
հայը, մանաւանդ ի՞նչ պէտք է ընեն Հայաստանի եւ
սփիւռք(ներ)ի բազմերանգէսթէպլիշմընթները, երբ
հայերէնի մէջ կը թխմուին օտար բառեր եւ
շարահիւսական ձեւեր, կամ արդիական ըլլալու
համար ան կը փոխարինուի օտար լեզուով մը:
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Արցախը Նախորդ Շաբաթ
ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից
4 Յունիսէն խումբ մը քաղաքացիներ ստորագրահաւաք սկսած են` Արցախի Սահմանադրութեան
մի քանի դրոյթներ փոխելու նախաձեռնութեամբ:
Եթէ կարճ, ապա այդ ստորագրահաւաքին նպատակն է իրաւական հիմք ստեղծել, որ ՀՀ քաղաքացիները իրաւունք ստանան Արցախի մէջ
առաջադրուելու նախագահի կամ պատգամաւորի
թեկնածու: Նախաձեռնող խումբը նախ հարցը կը
շրջանցէր, յայտարարելով, թէ այս փոփոխութիւնը
անմիջականօրէն կապ չունի Արցախի Պաշտպանութեան բանակի նախկին հրամանատար Սամուէլ
Բաբայեանի հետ, սակայն յետագայ օրերուն արդէն
աւելի անթաքոյց կ’ընդգծուէր այդ հարցը: Մանաւանդ, որ վերջինիս գրասենեակները Արցախի
ամենատարբեր բնակավայրերու մէջ աշխուժօրէն
ներգրաւուած էին ստորագրահաւաքի գործընթացին: Նոյնիսկ, պարբերաբար միջադէպեր կ՝արձանագրուէին վերջինիս ներկայացուցիչներուն մասնակցութեամբ: Արցախեան քաղաքական ուժերը,
գրեթէ առանց բացառութեամբ, տարբեր ժամանակահատուածներու հանդէս եկած են զգուշութիւն եւ
խոհեմութիւն ցուցաբերելու կոչերով՝ իրավիճակը
Արցախի մէջ չապակայունացնելու յորդորներով:
Հայաստանի Հանրապետութենէն պաշտօնական
արձագանգ երկար ժամանակ չկար, հակառակ
անոր, որ շատ փորձագէտներ ի սկզբանէ կը յայտարարէին, որ Արցախի մէջ մեկնարկած ստորագրահաւաքը, ըստ էութեան, առնուազն խնդիրներ պիտի յառաջացնէ նաեւ ՀՀ-ի մէջ:

Խնդրայարոյց Ստորագրահաւաք Կամ` Արցախը
Անկայունութեան Նախաշեմին

ւագիտութեան դէմ որեւէ արշաւ սկսիլ եւ կրաւորական ընտրական իրաւունք վերապահելու պարագային՝ այդ թեկնածուն հնարաւորութիւն պիտի
չունենայ անոր օգտին քուէարկելու: Իրաւական
տեսանկիւնէն այս մօտեցումը անթոյլատրելի է:
Քաղաքական առումով մենք ամէն վայրկեան
կ’ընդգծենք ԱՀ միջազգային իրաւասու պետութեան
կարեւորութիւնը: ԱՀ-ի ձայնը պէտք է լսելի ըլլայ,
ան պէտք է գործուն մասնակցութիւն ունենայ իր
ճակատագրի կանխորոշման, եւ այս տեսանկիւնէն
մենք պէտք է ընդգծենք եւ աւելի կարեւոր դարձնենք
ԱՀ քաղաքացիութեան առկայութիւնը»,- նշած է
Վարդանեան:

իրականացուիլ միայն որոշակի չափանիշներու
պահպանման պարագային»,- ըսած է ՀՀ ԱԺ
պետական-իրաւական հարցերու մշտական յանձնաժողովի նախագահ Վլատիմիր Վարդանեան:

4 Յունիսին սկսած ստորագրահաւաքը պէտք է
աւարտի 18 Յուլիսին: Անկէ ետք, հաւաքած ստորագրութիւնները, նախաձեռնող խումբը պէտք է
ուղարկէ Ազգային ժողով: Ազգային Ժողովը առաջարկներու սահմանադրականութիւնը ստուգելու
հարցով պէտք է դիմէ Գերագոյն դատարանին:
14 Յուլիսին, Ստեփանակերտի մէջ կայացած է
ՀՀ եւ Արցախի ԱԺ պետական-իրաւական հարցերու մշտական յանձնաժողովներու համատեղ նիստը, որուն ընթացքին քննարկուած է Արցախի նոր
Ընտրական օրէնսգրքի նախագիծը: Համատեղ
նիստին յաջորդած ճեպազրոյցի ընթացքին ալ՝
Արցախի մէջ ծաւալող ստորագրահաւաքին անդրադարձած է ՀՀ ԱԺ պետական-իրաւական հարցերու մշտական յանձնաժողովի նախագահ
Վլատիմիր Վարդանեան: Անոր խօսքով, ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող Սամուէլ Բաբայեանի՝ Արցախի մէջ նախաձեռնած ստորագրահաւաքը,
իրաւական տեսանկիւնէն կը ներկայացնէ սահմանադրական խնդրայարոյց դրոյթ: «Եթէ ՀՀ քաղաքացին Արցախի մէջ ստանայ ընտրուելու իրաւունք՝
վերջինս պիտի ստանայ նաեւ ընտրելու իրաւունք:
Հետեւաբար, ՀՀ բոլոր քաղաքացիները արցախեան ընտրութիւններուն քուէարկելու իրաւունք
պիտի ունեան: Դժուար թէ հանդուրժելի ըլլայ այս
իրավիճակը, երբ ՀՀ քաղաքացիները, որոնք թիւով
կը գերազանցեն ԱՀ բնակչութիւնը, որոշեն, թէ ինչ
իշխանութիւն պէտք է ըլլայ ԱՀ-ի մէջ: Նախատեսել
եւ բաւարարուիլ միայն կրաւորական ընտրական
իրաւունքով, ինչպէս կ’առաջարկուի նախաձեռնող
խումբին կողմէ, կը նշանակէ ընդհանրապէս իրա-

Առաջարկը վտանգաւոր է նաեւ քաղաքական
տեսանկիւնէն եւ չի տեղաւորուիր ՀՀ ներկայ իշխանութիւններու արտաքին քաղաքականութեան ձեւաչափին մէջ: «Այս իրավիճակը կրնայ լուրջ
խնդիրներ ստեղծել բանակցային գործընթացին
համար, որովհետեւ եւս մէկ անգամ ոչ պատեհ
առիթ կու տայ մեր հակառակորդներուն ներկայացնելու իրավիճակը այնպէս, որ գործ ունինք ո՛չ
թէ ինքնորոշուած տարածքի, այլ ՀՀ-ին սերտաճած
միաւորման հետ: Բարոյական տեսանկիւնէն ԱՀ
քաղաքացիութիւնը արժէք է, եւ Արցախը պէտք է
շենցնեն ԱՀ քաղաքացիութիւն ունեցող, ԱՀ-ի մէջ
բնակող եւ իրենց գործունեութիւնը ծաւալող անձեր: Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած թաւշեայ յեղափոխութիւնը առիթ տուած է շարք մը անձերու՝
դիտարկելու իրավիճակներ, թէ իբր հնարաւոր է
որոշակի շրջանակներ աշխուժացնելով ազդել
սահմանադրական գործընթացներուն վրայ: Յստակ
կ'ըսեմ, որ պէտք չէ Արցախի մէջ նման փորձ ընել,
որովհետեւ ՀՀ-ի մէջ մինչեւ յեղափոխութիւնը
իրավիճակը բոլորովին այլ էր, եւ պէտք չէ մոռնանք,
որ հանրահաւաքներ, ցոյցեր եւ երթեր կրնան

Եթէ Գերագոյն դատարանը գնահատէ, որ այդ
առաջարկները չեն համապատասխաներ Արցախի
Սահմանադրութեան, գործընթացը այդտեղ ալ
պիտի կասեցուի: Եթէ պատասխանը դրական
ըլլայ, ԱԺ-ն քվէարկութեան պիտի դնէ հարցը եւ
պատգամաւորներու ընդհանուր թիւին երկու-երրորդի դրական քուէի պարագային՝ որոշում պիտի
ընդունուի այս թեմայով հանրաքուէ իրականացնելու
մասին:
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Համահայկական Խաղերու Մասնակիցներու եւ Հիւրերու Մնալու Տեղի Հարցը
Լուծուած է. Խօսքը Մի Քանի Հազար Հիւրի Մասին է
Արցախի մէջ կը շարունակուին նախապատրաստական աշխատանքները` Համահայկական 7-րդ
ամառնային խաղերուն ընդառաջ: Արցախի Հանրապետութեան Նախագահ Բակօ Սահակեան Յուլիս 16-ին այցելած է Ստեփանակերտի մօտակայքը
գտնուող «Կարկառ» զբօսաշրջային հանգստեան
համալիր: Ինչպէս յայտնեցին Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութենէն, երկրի ղեկավարը տեղւոյն վրայ ծանօթացած է Արցախի մէջ
կայանալիք Համահայկական 7-րդ ամառնային
խաղերու ծիրէն ներս այնտեղ իրականացուող նախապատրաստական աշխատանքներուն: Նախագահը յանձնարարականներ տուած է շահագրգիռ
մարմիններու ղեկավարներուն կացարանի մէջ
տարուող աշխատանքներու պատշաճ իրականացման ուղղութեամբ՝ կարեւորելով յարմարաւէտ եւ
ժամանակակից զբօսաշրջային ցանցի առկայութիւնը մեր հանրապետութեան մէջ: Նախագահին
կ’ուղեկցէին պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեանը, Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէի նախագահ Իշխան Զաքարեանը, պաշտօնատար այլ անձինք:

ներ կը գտնուին: Պիտի օգտագործենք նաեւ հանրակացարանային շէնքեր, բանակավայրեր, կունենանք հիւրընկալ տուներ եւ այլն: Խաղերուն
մասնակից շուրջ
5000 անձինք ապահովուած
պիտի ըլլան օթեւանով»,- աւելցուցած է Իշխան
Զաքարեան: Ան անդրադարձած է նաեւ սպասարկման ոլորտին` նշելով, որ պէտք է այդ ուղղութեամբ
աշխատանքներ կատարել: «Խաղերու հիմնական
մասը տեղի պիտի ունենայ Ստեփանակերտի մէջ,
իսկ մէկ մասն ալ Մարտունիի եւ Մարտակերտի
մէջ: Համահայկական 7-րդ ամառնային խաղերը

բաղկացած են 17 մարզաձեւերէ, որմնցմէ միայն
վեցը տեղի պիտի ունենայ Արցախի մէջ»,-նշած է
Իշխան Զաքարեան: Յատկապէս ֆութպոլային
խաղերու զգալի մասը տեղի պիտի ունենայ հանրապետութեան շրջաններու մէջ: Մարտունի քաղաքի մէջ նոր մարզադաշտ կառուցուած է, իսկ
Ասկերան եւ Մարտակերտ քաղաքներու մէջ
ունեցած մարզադաշտերը վերանորոգուած, յարմարեցուած են միջազգայի պահանջներուն:
Ստեփանակերտ

Միջազգային Èáõñ»ñ
Փաստը, որ Համահայկական խաղերու բացումն
ու առաջին մի քանի օրը Արցախի մէջ պիտի
իրականացուի` Արցախի զբօսաշրջային ենթակառուցուածքներուն համար ե’ւ հնարաւորութիւն է, ե’ւ
մարտահրաւէր: Խնդիրը այն է, որ այդ օրերուն
հիւրերու աննախադէպ մեծ թիւ կը սպասուի:
Արցախի մէջ կայանալիք Համահայկական 7-րդ
ամառնային խաղերու իրականացման նպատակով
Արցախի հիւրանոցները ամբողջութեամբ զբաղեցուած են: Համահայկական 7-րդ ամառնային
խաղերու մասնակիցներն ու հիւրերը ապահովւած կ’ըլլան մնալու տեղերով: Այս մասին ճեպազըրոյցի ընթացքին ըսաւ Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէի նախագահ
Իշխան Զաքարեանը՝ նշելով, որ հանրապետութեան
մէջ զբաղեցուած է նաեւ նախապէս ծրագրուած
1000 հիւրատուները: Անոր խօսքով՝ այժմ աշխատանքներ կ’իրականացուին 2000-2500 անձերու
տեղաւորման հարցի լուծման
ուղղութեամբ:
«Հիւրերու տեղաւորման հարցի լուծման համար
հանրակրթական մի քանի դպրոցներու տարածքներ, ուր կան լուացարաններ, լոգնալու յարմարութիւններ՝ եւս պիտի օգտագործուին: Հիւրերու
մէկ մասը պիտի տեղաւորուի նաեւ Արցախի շարք
մը համայնքներու մէջ: Այժմ դժուարութիւններ
կան խաղերու ստեղծագործական խումբի եւ բացման արարողութեան մասնակիցներու, ինչպէս նաեւ
կամաւորներու տեղաւորման առումով: Վստահ
եմ, որ այդ հարցի լուծման համար եւս տարբերակ-

Մոսկուայի Մէջ Ցոյցեր

Մոսկուայի մէջ բազմահազար հանրահաւաք
տեղի ունեցած է՝ յաջակցութիւն չգրանցուած թեկնածուներու, որոնք կը ցանկան մասնակցիլ
Մոսկուայի քաղաքային տումայի ընտրութիւններուն:
Ինչպէս կը փոխանցէ РБК-ն, հանրահաւաքին
մասնակցած են ընտրութիւններուն մասնակցելու
թոյլտւութիւն չստացած թեկնածուները, եւ անոնց
աջակիցները:
Կազմակերպութիւններէն մէկուն տուեալներով՝
հաւաքի մասնակիցներու թիւը կազմած է 22 400
մարդ:
Հանրահաւաքի կազմակերպիչը Ռուսաստանի
Լիպերթարիան կուսակցութիւնն է, որու նպատակն

է աջակցիլ թեկնածուներուն, որոնց մերժած են
գրանցել: Այդ մասնակիցներէն շատերը մասնակցած են հաւաքին եւ ելոյթով հանդէս եկած մասնակիցներու առաջ:
Անցեալ շաբաթ յայտնի դարձած էր, որ անկախ
թեկնածուներու մեծամասնութիւնը մերժում ստացած է ընտրութիւններուն մասնակցելու գրանցման
ժամանակ: Մոսկուայի քաղաքային ընտրական
յանձնաժողովի ղեկավարի խօսքով՝ պատճառը
հաւաքուած ստորագրութիւններուն մէջ յայտնաբերուած կեղծիքն է՝ գոյութիւն չունեցող եւ մահացած
մարդոց ստորագրութիւնները:
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Լեզուագիտական

Արեւմտահայերէնի Սխալ Ընտրութիւնները (5)

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Մարօ՞, Մարո՞յ, թէ՞ մարո

1. Սկսելու համար ըսենք, որ հայերէնը օ տառով
վերջացող բառ չունի. այս իրողութիւնը կը
հաստատուի թերթատելով «Նոր հայկազեան»-ն ու
«Արմատական»-ը, որոնցմէ դուրս չիք հայերէն
որեւէ բառ, գոնէ՝ արմատ: Եւ չի կրնար ունենալ,
քանի որ օ տառը ծնունդն պատմական աւ-ի մը, որ
իրմէ ետք ունեցած է բաղաձայն մը, առանց որուն
օ-ն չէր կրնար յառաջանալ:
Արդարեւ, հայերէնի մէջ գրաբարեան աւ
երկբարբարը օ տուած է միայն հոն, ուր այդ աւ-ին
կը յաջորդէր բաղաձայն մը. այլ պարագաներու՝
բոլոր աւ-երը մնացած են անփոփոխ. օրինակ՝
աւ+բաղաձայն > o
աւ+ձայնաւոր > աւ
աւր
- օր
աւուր
- աւուր
աւրէնք
- օրէնք
աւատ
- աւատ
գաւտի
- գօտի
գաւաթ
- գաւաթ
խաւս (իլ) - խօս (իլ) հաւատ - հաւատ
կարաւտ - կարօտ
դաւ
- դաւ
հաւտ
- հօտ
հաւան
- հաւան
մաւտ
- մօտ
նաւակ
- նաւակ
(1)
նարաւտ - նարօտ... շառաւիղ - շառաւիղ...
2. Այս օրինակները ցոյց կու տան, որ բառավերջի
դիրքի վրայ չէր կրնար օ յառաջանալ, աւելի ճիշդը՝
անբաղաձայնայաջորդ օ-ն հայերէնի մէջ չի կրնար
գոյութիւն ունենալ: Եւ արդէն չունի. պէտք չէ
խաբուիլ զերօ եւ քիլօ բառերէն, որոնց երկուքն ալ
նոր փոխառութիւններ են եւ երկուքն ալ տգիտութեան հետեւանք են:
Սակայն անդին ունինք մէկ կողմէ հայերէն փաղաքշական յատուկ անունները՝ Կարօ, Մարօ,
Սագօ, Ասօ, Մկօ, Աբօ եւ այլն ( ասոնք 19-րդ դարուն սկսան երեւիլ), միւս կողմէ՝ օ-ով վերջացող
օտար յատուկ անունները՝ Պորտօ, Միլանօ, Վաթերլօ, Օսլօ, Պոլերօ, Ժանօ, Հիւկօ եւ այլն...որոնք
բոլորն ալ հակականոնական են: Անցողակի ըսեմ,
որ յատկապէս կարգ մը մխիթարեաններ առաջարկած են Պորտոյ...Մարոյ ձեւերը՝ հաւատարիմ
մնալով,– իբրեւ թէ,– գրաբարի ոգիին, ըստ որուն՝
ո-ով ալ բառ չի վերջանար հայերէնի մէջ. կարծես
այո, քո, ուսո՛, մատո՛, յարո՛, փլո՛, կեցո՛ եւ նմանները
հայերէն չեն: Մխիթարեաններու անշքացումով՝
իրենց այս առաջարկն ալ լայնօրէն անպաշտպան
մնաց, եւ տիրապետող դարձաւ Մարօ, Պորտօ՝

օ-ով աւարտող ձեւը: Օրին Գազանճեան կանոնակարգեց նաեւ ասոնց թեք հոլովաձեւերը. ըստ այսմ՝
Մարօ, սակայն Մարոյի, Մարոյէ, Մարոյով, եւ ոչ՝
Մարօյի-Մարօի, Մարօյէ-Մարօէ, Մարօյով-Մարօով:
3. Եթէ այս սահմաններուն մէջ բաւական միօրինակութեան հասած ենք, շեղումներն ալ անպակաս չեն. «Մեհեան»-ի մէջ ազատօրէն գրուած են
Մարօի եւ Մարօյի մերժելի ձեւերը, եւ ասոնք կը
շարունակեն գրուիլ մինչեւ հիմա ալ թէ՛ դպրոցականներու, թէ՛ խմբագիրներու, թէ՛ գրագէտներու
կողմէ:
Սակայն բազմաձեւութեան եւ շեղումներու իսկական աղբիւրը կը մնայ ասոնց յօդառութիւնը, որ
կը կատարուի երկու ձեւով՝ Մարօ-Մարօն եւ ՄարօՄարոն, այնպէս ալ՝ Աւօ-Աւօն եւ Աւօ-Աւոն եւ այլն,
այլ խօսքով՝ մեր գրողներուն մէկ մասը բառավերջի
օ-ն անփոփոխ կը պահէ յօդառութեան առթիւ՝
Մարօն եւ Աւօն, իսկ միւս մասը, մեծ մասը, զայն
կը վերածէ ո-ի՝ Մարոն եւ Աւոն: Ինչո՞ւ այս վերջին
ձեւը՝ Մարոն եւ Աւոն, ոչ ոք բան մը գիտէ, ոչ ոք
բացատրութիւն մը ունի,− չունի, որովհետեւ չկայ,−
սակայն ոչ ոք կը յօժարի նման անհեթեթութենէ մը
հրաժարիլ:
4. Ո՞ւր է լուծումը այս բոլորին:
Շատ պարզ է. լուծումը կը կայանայ հոն, ուր
բոլոր սխալագրութիւնները այլեւս անկարելի կը
դառնան. այս պարագային՝ բառավերջի օ-ին ո-ի
վերածումը. այսինքն՝ Մարո, Աւո, Սագո, Պորտո,
Միլանո, Հիւկո եւ այլն: Նման սկզբնաձեւ մը նախ
եւ առաջ հայեցի է եւ վերջ կու տայ անբաղաձայնայաջորդ օ-ի հակականոնական երեւոյթին:
Միւս կողմէ՝ յօդառութեան եւ թեք հոլովներու
պարագային, այլեւս սխալելու բացարձակապէս
տեղիք չի մնար, քանի որ ո-ն անփոփոխ կը մնայ
բոլոր պարագաներուն՝ Աւո-Աւոն-Աւոյին-ԱւոյէնԱւոյով:
Ծանօթ.ա)– Բառավերջի օ-ն եւ ամէն-ը՝ է-ով, կը
կազմեն մեր արդի ուղղագրութեան աքիլլէսի
կրունկը, այսինքն՝ ամենախոցելի կէտը՝ իրենց
պարտադրած հնչիւնափոխութիւններով, որոնք
աղբիւր են անյաղթահարելի անմիօրինակութեանց:
Որդեգրելով բառավերջի ո-ն (օրինակ՝ Մարո,
Պորտո...) եւ ամեն՝ ե-ով, մենք ընդմիշտ ձերբազատած կ’ըլլայնք խատաբղէտ ուղղագրութիւն
ունենալէ:

Ծանօթ.բ)– Ուրախութեամբ պիտի յայտնեմ, որ
մեր մեծագոյն արեւմտահայերէնագէտը՝ Յակոբ
Չոլաքեանը, իր քերականութեան վերջին գիրքին
մէջ (ԳՄԳՄ-ի հրատարակութիւն), որդեգրած է այս
երկու առաջարկները: Կը մնայ, որ մեր պատկան
իշխանութիւնները ճիշդ աշխատիլ սորվին այլեւս եւ
պաշտօնականացնեն այս երկուքը:
5. Բառավերջի էօ: Եթէ նոյնիսկ յաջողինք
յատուկ անուններու վերջի օ-ն փոխարինել ո-ով,
ինչպէս առաջարկեցինք, ապա մենք պիտի շարունակենք բառավերջի օ ունենալ ամէն անգամ որ կը
տառադարձենք օտար բառ մը կամ անուն մը, որ
կ’աւարտի ֆրանսական eu քմային հնչիւնով. օրինակ՝ Ռիւ Պլէօ (թաղամաս մը Փարիզի մէջ՝ Rue
Bleue): Նման պարագաներու, երբ կը հոլովենք
այսպիսիները, պէտք չէ օ-ն վերածել ո-ի ու գրել
Պլէոյի-Պլէոյէ-Պլէոյով, որովհետեւ ասոնք կը
կարդացուին Պլէ-օյի, Պլէ-օյէ, Պլէ-օյով, ինչ որ
աղաւաղուած արտասանութիւն է: Պլէօ անունին
մէջ է-ն այլեւս է չէ, օ-ն իր կարգին օ չէ, այլ այս
երկուքը միանալով տուած են նոր տառ մը, որուն օ
բաղադրիչը այլեւս ենթակայ չէ օ>ո հնչիւնափոխութեան: Ուրեմն պիտի գրենք՝ Պլէօ-ՊլէօյիՊլէօյէ-Պլէօյով. այս նոյն ձեւով նաեւ բոլոր օտար
բառերու վերջավանկի էօ-ին համապատասխանող
տառադարձութիւնները:
Ծանօթ.– Բառավերջի ո-ի որդեգրումը մեզի
պիտի բերէ հետեւեալ մեծ առաւելութիւնը եւս.
արեւմտահայերս կը գրենք վիտէօ, Փոմփէօ,
Ռոմէօ եւ ուրիշ անուններ, որոնց «էօ» բաղադրիչը
պարտաւոր ենք կարդալու eu. արդ, այդ բառերը
լաիտներէն տառերով գրուած videu,
Pompeu,
Romeu չեն, այլ՝ vidé-o, Pompé-o, Romé-o, եւ որպէսզի ճիշդ գրենք նման բառերը, պարտինք
զանոնք ուղղագրել վիտէո, Փոմփէո, եւ Ռոմէո, եւ
ոչ թէ խայտառակենք զանոնք՝ օ-ով գրելով:

1- Այս կանոնէն խուսափած են չորս հասարակ անուններ՝ աղաւնի, հաւկիթ, նաւթ, քաւթառ: Իսկ յատուկ անուններէն միայն Պօղոս-ն է, որ ենթարկուած է անոր: Ուրիշ որեւէ
յատուկ անուն չէ ունեցած աւ>օ հնչիւնափոխութիւնը. օրինակ՝ Աւրելիոս, Աւգեան, Աւստրիա, Աւստրալիա, Կովկաս, Մաւրիտանիա, Փաւստոս, Զաւրիեւ եւ այլն:
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Ալեքսիս Օհանեան Երեւանի Մէջ Պիտի Վարէ Տեղեկատուական Արհեստագիտութիւններու
Համաշխարհային Համագումարը
Reddit կայքի եւ Initialized Capital ընկերութեան
հիմնադիր Ալեքսիս Օհանեան պիտի վարէ Երեւանի
մէջ տեղի ունենալիք Տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու համաշխարհային համագումարը
(The World Congress on Information Technology
(WCIT)): Այս մասին Ֆէյսպուքով տեղեկացուցած է
WCIT 2019-ը:
Աղբիւրին համաձայն` Ալեքսիս Օհանեան պիտի
օգնէ ճանապարհ հարթելու նոր startup-երու հա-

մար եւ պիտի կիսուի թարմ գաղափարներով,
խորհուրդներով եւ սեփական մտայղացումներով:
Յիշեցնենք, որ այս տարուան Հոկտեմբերին
Հայաստանի մէջ տեղի պիտի ունենայ WCIT 2019
Տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու համաշխարհային համաժողովը: Համաշխարհային
մակարդակով այս ժողովին, որ կը կազմակերպէ
Տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու եւ

սպասարկումներու համաշխարհային դաշինքը (WITSA)
Հայաստանի կառավարութեան աջակցութեամբ,
պիտի մասնակցին տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու ոլորտէն փորձագէտներ, պաշտօնական անձիք եւ առաջատար ՏԱ ընկերութիւններու
բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ: Կազմակերպչական աշխատանքները կ՛իրականացնէ Առաջաւոր արհեստագիտութիւններու ընկերութիւններու
միութիւնը:
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Լոյսը

Համերգ

Blues diva JJ Thames & Artak Nersisyan's Birthday
Night

•26/07/2019 18:00
•Ազատութեան հրապարակ
•Մուտքը ազատ է Հայաստանի Ֆութպոլի Ֆետերասիոնի աջակցութեամբ Եւրոպայի մինչեւ 19 տարեկաններու
2019թ. եզրափակիչի նախօրէին տեղի պիտի
ունենայ NOAH MUSIC FEST-ը:

Ցուցահանդէս
Ջուրի վրայ

•24/07/2019 21:00
•Kami ակումբ
•Աբովեան 18 - Հեռ.՝ 091 50 90 20
•10.000 - 12.000 Դրամ
24 Յուլիսին պլիւզի ներկայացուցիչ՝ JJThames-ը։
Երեկոյի ընթացքին նաեւ պիտի նշուի Mr.
Harmonica, տաղանդաւոր երաժիշտ Արտակ
Ներսիսեանի ծնունդը։ Գործիքային back-ը պիտի
ապահովէ Kami Band-ը՝ Յակոբ Օրդակեան, Նարեկ Գէորգեան, Յովհաննէս Նալպանտեան,
Արթուր Մնացականեան։
Noah Fest

•26/07/2019 18:00
•Nova Arts Gallery & Wine
•Թումանեան 11, հեռ. 011 55 69 30
•Մուտքը ազատ է
•Nova Arts Gallery & Wine սրճարան-պատկերասրահը կը ներկայացնէ՝ Կարրի Արզումանեանի
նկարներու անհատական ցուցահանդէսը:
Բացումը տեղի պիտի ունենայ 26 Յուլիս 2019ին, ժամը 18։00 – 20:00
Ցուցահանդէսը բաց պիտի ըլլայ մինչեւ Օգոստոս 7-ը ներառեալ

Կ'երթամ աղբի՜ւրը լոյսին…
Ուղին երկա՛ր է. սալարկուած է ուղին
Կայծքարերով, ցանկուած ՝ մուրտի
փուշերով.
Ուղին շեղ է ճառագայթի մ ' հանգունակ։
Անկէ կ'ելլեմ ՝ յենլով դողդոջ ծունկերուս,
Եւ ծունկերէս, զոր գամեցին եղբայրներս,
Արիւնըս տաք կը բըխի ։
Հեւքն է ՝ կուրծքիս, թարթիչներուս վրայ ՝
փոշին։
Սիրտըս սափորն է դատարկ,
Ու ես կ'երթամ դէպ ի աղբի՜ւրը լոյսին…
Լոյսն աղուոր է, բարձրութեան մէջ ՝
հոսանուտ,
Խոնարհումին մէջ ՝ արդար ։
Դանիէլ Վարուժան
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Կալանքի Տակ Առնուած Է Բրիտանական Նաւթատար մը

Պարսից Ծոցին մէջ բաւական մտահոգիչ եւ
արագ զարգացումներ կը գրանցուին։ Շաբաթավերջին Իրանի Յեղափոխութեան պահակները
կալանքի տակ առած են Բրիտանական
Stena
Impero նաւթատարը։
Կալանումի դէպքը տեղի ունեցած է տարբեր
առումներով ռազմական մեծ նշանակութիւն ունեցող իրանեան «հորմուզ» նեղանցքի ջուրերուն մէջ։

Կը նշուի, որ 30,000 թոն նաւթ փոխադրող
նաւը կը կրէ բրիտանական դրօշ եւ եւ կը պատկանի շուէտական ընկերութեան մը։
Նաւթատարի ընկերութիւնը դէպքին մասին
խօսելով յայտարարած է, թէ իրենց համար անհնար
եղած է կապ հաստատել կալանքի տակ առնուած
նաւուն հետ, որուն անձնակազմի անդամներուն
թիւը 23 է։

ՓԱՐԱՒՈՆ ՄԻՐԶՈՅԵԱՆ
(1949)
«Ne Me Quitte Pas»
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

Հայկազեան Համալսարանը

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Ազգային Առաջնորդարանի Ընկերային ծառայութեան
բաժանմունքը կը յայ-տարարէ, որ իր գործունէութիւնը
վերսկսած է իր նոր կեդրոնին՝ նախկին Ս․ Քառասնից
Մանկանց վարժարանին մէջ, 3-րդ յարկ։

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

The Adana Massacres

Բաժանմունքը իր բազմաթիւ ծառայութիւններուն

Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը էՓետրուար
3-ին եռօրեայ
առաքելական
կողքին,
հաստատած
կարիքաւոր
ընտանիքներու
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
հագուստեղէնի
սենեակ,
ուր հովուապետը,
ընկերային ծառայողին
կողմէ
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին
որ կ'այցելէ Արաբական
հաստատուած
ընդունագիրով
եւ
թերակղզի,
կը հաղորդէ համապատասխան
«Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու
Տապի մեկնելէ գումարով
մէկ ժամ առաջ,
Վատիկանի
մէջ ստանալ
կիրակնօրեայ
խորհրդանշական
հայորդիներ
կրնան
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
հագուստ, կօշիկ եւ այլ պիտանի իրեր։
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր էջին վրայ
գրած է. «Կը մեկնիմ
Արաբական Միացեալ
Հագուստեղէնի
սպասարկութիւնը
կը Էմիրութիւններ։
գործէ ամէն Այդ
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
երկուշաբթի, չորեքշաբթի, եւ ուրբաթ օրերը, առաւօտեան
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
ժամը 9:30-էն կ.ե. ժամը 12:30: Գրասենեակի հեռաձայնի թիւն
համար»։
Այցը
պիտի տեւէ
մինչեւ
Փետրուար
5՝ Ապու
Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
է 01-261117,
իսկ
ե-նամակի
հասցէն՝
social@armprelacylb.org:
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական հանդիԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
պումին։

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է
Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկ

Since 1966

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ
Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկը ուրախութեամբ
կը յայտարարէ թէ իր կազմակերպած 2019-ի
վիճակահանութեան ձեռնարկի շահող թիւն է՝
Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
4851
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
որ կը
ստանայ 2 անձի
երթ ու դարձի
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ օդանաւային
նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
տոմս,
Պէյրութ-Երեւան-Պէյրութ
«Credit
Libanais»
յայտնած
է ուքրանական
«Փրիամոյ» հետուստաալիքի
թղթակիցը։
«Ընդամէնը
գրանցուած
է 28 թեկնածու։
22 թեկնածու
մերժում
ստացած է:
դրամատան
կապուած
HERMES
Tourism
& Travel
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
ճամբորդական գրասենեակէն:
է թղթակիցը։
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
Այսվերջին
առթիւօրն
հաստատութիւնս
շնորհակալութիւն կը
յանձնելու
էր։
Ուքրանիոյ
մէջ իր
նախագահական
ընտրութիւնները
տեղի պիտի ունենան
յայտնէ
ծառայութեան
վեհ առաքելութիւնը
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
քաջալերող հաստատութիւններուն եւ անհատներուն
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
իրենց մասնակցութեամբ
եւ նուիրատուութեամբ:
թեկնածուներուն
միջեւ վարկանիշի յառաջատարը
Վլատիմիր Զելենսքին է,
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ
Եուլիա Թիմոշէնքօն
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

«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 խմբագրատուն:
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