
Համաշխարհային դրամա-
տան 2020-ի Համաշխարհային 
տնտեսական հեռանկարնե-
րու (GEP) Յունուար ամսուան 
զեկոյցին համաձայն՝ Հայաս-
տանի մէջ տնտեսական աճի 
կանխատեսումները կայուն 
բնոյթ կը կրեն:
Ըստ Համաշխարհային տնտե-
սական հեռանկարներու 2020-ի 
զեկոյցին՝ թէեւ տնտեսական 
աճի կշռոյթը Հարաւային Կով-
կասի մէջ նուազման միտում 
ունի, Հայաստանի աճի կան-
խատեսումները կայուն բնոյթ 
կը կրեն՝ ի տարբերութիւն դրացի երկիրներուն:
Մասնաւորաբար, 2020-ի համար կը նախատեսուի 5.1 տոկոս, 2021 եւ 2022-
ին՝ 5.2 տոկոսի աճ։
Ըստ զեկոյցին՝ Հայաստանի մէջ մասնաւոր սպառումը, արդիւնաբերական 
հզօր գործունէութիւնը եւ օգտակար հանածոներու արդիւնահանման 
վերականգնումը նպաստեցին Հարաւային Կովկասի մէջ տնտեսական աճի 
արագացման՝ հասցնելով շուրջ 3.7 տոկոսի:
Համաշխարհային տնտեսական զեկոյցին համաձայն՝ 2019-ին, Եւրոպայի 
եւ Կեդրոնական Ասիոյ մէջ տնտեսական աճը վերջին երեք տարիներուն 
ամէնէն ցած ցուցանիշը արձանագրած է՝ 2 տոկոս: Պատճառը 2018-ին 
ֆինանսական շուկային մէջ լուրջ ցնցումներու ազդեցութեան պատճառով 
Թուրքիոյ մէջ տնտեսական աշխոյժութեան կտրուկ անկումն էր, ինչպէս նաեւ 
Ռուսիոյ մէջ քարիւղի պահանջարկի եւ արդիւնաբերման ցած մակարդակը:
«Արդիւնաբերութեան ոլորտի աշխոյժութեան անկման եւ ներդրումներու 
հոսքի դանդաղ կշռոյթի պայմաններուն բերումով, տարածաշրջանին մէջ 
արտածման աճը ցած եղած է: Կ՛ակնկալուի, որ 2020-ին տարածաշրջանին 
մէջ տնտեսական աճը կը հասնի մինչեւ 2.6 տոկոսի՝ պայմանաւորուած 
հիմնական ապրանքատեսակներու գիներու կայունացունով, եւրոպական 
գօտիի տնտեսական աճով, ինչպէս նաեւ Թուրքիոյ մէջ (մինչեւ 3 տոկոս) 
եւ Ռուսիոյ մէջ (մինչեւ 1.6 տոկոս) տնտեսական աճի վերականգնումով: 
Կ՛ակնկալուի, որ Ռուսիոյ մէջ ազգային նախագիծերը, որոնց կարգին 
ներդրումները ենթակառուցուածքներու եւ մարդկային դրամագլուխին մէջ, 
խթան կը հաղորդեն այդ աճին», նշուած է զեկոյցին մէջ:

Կը նախատեսուի, որ շաբաթավերջը հարուստ ըլլայ ժողովրդային շարժու-
մի վերակենդանացումով մինչ կոչեր կը կարածուին մեծ թիւով ցոյցեր 
կազմակերպելու երկրին ամբողջ տարածքին:
Մինչ այդ երկիրը տակաւին կը գտնուի ծանր իրավիճակի մէջ: Շուկայի 
վրայ երէկ տոլարին շուկայի սակը թեւակոխեց 2500 լիբ. ոսկիի սահ-
մանները:Դրամատուներուն մէջ եւ մուտքի օրն ի բուն վէճերը կը շարունա-
կուին ժամերով կարգ սպասող յաճախորդներու եւ պաշտօնեաներուն 
միջեւ: Տնտեսութիւնը ամէն օր նահանջի մէջ է: Գիները մշտականօրէն կը 
բարձրանան: Ժողովուրդն ալ հասած է յուսահատութեան եզրին:
Միւս կողմէ, իշխանութիւնը տակաւին կարծէք կ՛ապրի այլ մոլորակի վրայ երբ 
ամէն նշանները ցոյց կու տան, որ ոչ մէկ աճապարանք կայ կառավարութիւն 
մը կազմելու եւ իշխանութեան գլխին գտնուող կողմերու բանակցութիւնները 
վերադարձած են իրենց սկզբնական կէտին վերաքննելով կառավարութեան 
կազմին ձեւն ու մասնակցութիւնը:
Նշանակեալ վարչապետին կը մնայ կամ իր կամքը պարտադրել, կամ զիջիլ 
իր գործընկերներուն պահանջներուն դիմաց եւ կամ պարզապէս հրաժարիլ 
իրեն վստահուած պարտականութենէն:

ZARTONK DAILY NEWSPAPER زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

Þ³µ³Ã / 11.01.2020 83ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 84 (22«77)

zartonkadl@gmail.com www.zartonkdaily.com+961 1 444225   +961 81 306 447 P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ÊÙµ³·ñ³ï³Ý Ñ³ëó¿ª 
ä¿ÛñáõÃ. Ü³Ññ Æåñ³ÑÇÙ ÷.,
Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝ, 2-ñ¹ Û³ñÏ, ÄÁÙÙ¿Û½Ç

ºñ»õ³Ý. Ø³ÙáõÉÇ Þ»Ýù, ÐÇÙÝ³Ï³Ý 
Ø³ëÝ³ß¿Ýù, 2-ñ¹ Û³ñÏ, 213³, 
²ñß³ÏáõÝ»³ó 2

ÎÁ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÇ 1937-¿Ý Ç í»ñ

1500 È.à. / 8 ¾ç

Արխիւի ծածկագիր

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

Շար. Էջ 08 Շար. Էջ 02

Շար. Էջ 02

Բողոքի Նոր Ցոյցեր Նախատեսուած Են 
Շաբաթավերջին Համար

Լիբանանեան Èáõñ»ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Հայաստանի Տնտեսական Աճի 
Կանխատեսումները Կայուն Բնոյթ Կը Կրեն

Ատրպէյճանցիներու Կողմէ Կեղծ Լուրերու 
Տարածման Եւս Մէկ Տարբերակ. 

Տիգրան Աբրահամեան
Արցախի Հանրապետութեան նախագահի՝ անվտանգութեան հարցերով 
խորհրդական Տիգրան Աբրահամեան կ՝ահազանգէ, ատրպէյճանցիները 
կեղծ էջերով ներքին թշնամութիւն յառաջացնող գրութիւններ կը տարա-
ծեն։ Ան հրապարակած է քանի մը profine եւ խնդրած համապատասխան 
կառոյցներուն կանխելու անոնց գործունէութիւնը։ Այս մասին կը հաղորդէ 
Panorama.am-ը։
«Քանի կեղծ profile-ներու եւ տարատեսակ տիանաներու թեման ներկայ է, 
եւս մէկ թարմ օրինակ ներկայացնեմ, որ համապատասխան հիմնարկներու 
գործառնութեան շրջանակներու մէջ է եւ խնդրանքս է, որպէսզի այս թեմային 
ուղղութեամբ եւս աշխատին։
Արդէն քանի մը ամիս է որ հայաստանեան խումբերու մէջ, ջարդուած pro-
file-ներու միջոցով, կեղծ լուրեր կը տարածուին։ 

Միջազգային Èáõñ»ñ

«ՆԱԹՕ»Ն Մտադիր Է Իր Ներկայութիւնը 
Ամրացնել Սեւ Ծովուն Մէջ 

ՆԱԹՕ-ն Սեւ ծովը կը համարէ իրեն համար ռազմավարական առումով 
կարեւոր տարածաշրջան եւ մտադիր է ամրացնել իր ներկայութիւնը տարա-
ծաշրջանին մէջ: Այս մասին յայտարարած է ՆԱԹՕ-ի գլխաւոր քարտուղար 
Եէնս Սթոլթենպըրկը: Այս մասին կը հաղորդէ «Արեւելք»ը, վկայակոչելով՝  
ԹԱՍՍ-ը: 
«Սեւ ծովը ՆԱԹՕ-ի համար ռազմավարական նշանակութիւն ունի: Դաշինքը 
մտադիր է շարունակել այդ տարածաշրջանին մէջ իր ներկայութեան 
ամրացումը: ՆԱԹՕ-ի 3 երկիրներ Սեւ ծովու ափամերձ պետութիւններ են՝ 
Թուրքիան, Պուլկարիան եւ Ռումինիան, եւս երկու երկիր՝ Վրաստանն ու 
Ուքրանիան, ՆԱԹՕ-ի արժէքաւոր գործընկերներ են»,- ըսած է ան: 
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Ղարաբաղի Հակամարտութեան Համար Կարեւոր Տարի. 
ԵԱՀԿ Նախագահ 
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Սկիզբը Էջ 01

Շար. Էջ 08

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Կը Մասնակցի 
Յորդանանի Մէջ Կայացած Երիտասարդական Ֆորումին

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Կազմակերպութեամբ Ապտալլա 
Բ. Թագաւորի Միջ-կրօնական եւ 
Միջ-մշակութային Երկխօսութեան 
Միջազգային Կեդրոնին (KAICIID) 
եւ «Ալ Հայաթ» Քաղաքացիա-
կան Հասարակութեան Զարգաց-
ման կազմակերպութեան, 20-22 
Դեկտեմբեր 2019-ին, Յորդա-
նանի մայրաքաղաք Ամմանի 
մէջ ընթացք առաւ «Միջ-եկեղե-
ցական եւ Միջ-մշակութային Երկ-
խօսութեան Համար Արաբական 
Երիտասարդական Ֆորում»ը, 
որուն յանուն Մեծի Տանն Կիլի-
կիոյ Կաթողիկոսութեան իր մաս-
նակցութիւնը բերաւ Հրակ Տէտէ-
եանը։ 
Եռօրեայ այս համագումարին 
մասնակցած էին արաբական 
աշխարհի մէջ գործող զանա-
զան մշակութային եւ կրօնական 

կազմակերպութիւններէ 90 երի-
տասարդ ներկայացուցիչներ, 
որոնք տարբեր նիստերու ընդմէ-
ջէն արծարծեցին երիտասար-
դութիւնը յուզող հարցեր, ինչ-
պէս նաեւ երկխօսութեան եւ 
համագոյակցութեան անհրաժեշ-
տութիւնը Արաբական երկիրներ-
ուն մէջ։ 

Համաժողովի աւարտին, մաս-
նակիցները կազմեցին երկ-
խօսութեան յանձնախումբ մը, 
որ պիտի աշխատի տարբեր 
շրջանակներէ երիտասարդ-
ներ համախմբել՝ ամրապնդելու 
համար հանդուրժողականու-
թիւնը տարբեր մշակոյթներու եւ 
կրօններու հանդէպ։  

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Հեգթըր Պեռլիոզ

Հեգթըր Լուի Պեռլիոզ (ֆր.՝ 
Hector Berlioz, դեկտեմբերի 
11, 1803, Լա Գոդ Սեն Անտ-
րէ - մարտի 8, 1869, Փարիզ, 
Ֆրանսա), ֆրանսացի երգա-
հան, բեմադրիչ, երաժշտագէտ, 
երաժշտական քննադատ։
 Ծնած  է Ֆրանսայի հարաւ-
արեւմտեան Գոդ Սենդ-Անտ-
րէ (Իզեր) բնակավայրին 
մէջ, բժիշկի ընտանիքի մէջ։ 
Հայրը՝ Լուի Պեռլիոզը զբա-
ղած է զաւակին  ընդհանուր 
կրթութեամբ, նաեւ երաժշտու-
թեան տարրական դասերով։ 
Տասներկու տարեկանին 
ապագայ երաժշտագէտը կը 
կատարէ երաժշտութեան 
քայլերու առաջին փորձերը՝ 
սորվելով նուագել ֆլեյդա, 
ապա կիթառ: Յետագային ան 
կը սկսի ուսումնասիրել հօր 
գրադարնին մէջ պահուող 
երաժշտութեան տեսութեան 
եւ հարմոնիայի մասին գիտա-
կան ժառանգութիւնները։ 
1821ին կը մեկնի Փարիզ, հօր 
քաջալերանքով բժշկութիւն 
ուսանելու։ Առաջին անգամ 
այցելելով օփերային թատրոն 
կը լսէ Կլիւկի «Իփիկենիան 
Դավրիսում» օփերան։ Յաջորդ 
օրուընէ ան երաժշտանոցի 
գրադարանի մշտական 
այցելուներէն էր։ Ծնողները 
չէին սիրէր իր երաժշտու-
թեան նուիրուելու փաս-
տը։ Երիտասարդ Պեռլիոզը 
մտադրութիւն կ՛ունենայ իր 
ստեղծագործական յաջողու-
թուններով ապացոյցներ տալ 
ծնողներին։ Սկիզբը կ՛ուսանի 
բժշկութիւն, սակայն շուտով 
կ՛որոշէ նուիրուիլ երաժշտու-
թեան։ 1825ին տեղի կ՛ունե-
նայ Պեռլիոզի գրած երաժշ-
տութեան առաջին հանրային 
կատարումը: 1826-1830  կ՛ուսա-
նի Փարիզի Երաժշտանոցին 
մէջ շուտով դառնալով աշխար-
հահռչակ:

Ատրպէյճանցիներու Կողմէ Կեղծ Լուրերու Տարածման Եւս Մէկ 
Տարբերակ. Տիգրան Աբրահամեան

Տարբեր ջարդուած օգտատէրեր, 
որոնք կը կառավարուին ատր-
պէյճանցիներու կողմէ Հայաս-
տանի եւ Արցախի ներքաղա-
քական իրավիճակի, անոր սրաց-
ման, հասարակական յարաբե-
րութիւններու խաթարման, հայաս-
տանցի-ղարաբաղցի կեղծ օրակար-
գի շուրջ, ներքին թշնամութեան 

յառաջացման կամ խորացման ուղ-
ղուած գրառումներ կը տարածեն։
Ինչեւէ, արդէն քանի մը ամիս է՝ 
տարբեր խումբերու մէջ, ընկերոջս 
անունով (ու ոչ միայն անոր) կեղծ 
լուրեր կը տարածուին։ Բոլոր 
տեղերու գրառումը նոյնն է՝ կոչ 
փողոց ելլելու եւ Նիկոլ Փաշինեանի 
դէմ հանրահաւաքներ ընելու։

Ամէն անգամ կը գրենք admin-
ներուն, կը փորձենք խումբերու 
մէջ կանխել ատրպէյճանցիներու 
կեղծ լուրերու տարածում, սակայն 
խումբերու admin-ներու ճնշող մեծա-
մասնութիւնը չեն արձագանգեր։
Գրառման տակ մեկնաբանութիւններ 
գրելն ալ առանձնապէս արդիւնա-
ւէտ չէ։ Ասիկա համալիր լուծում 
պահանջող խնդիր է։ Երեկուան 
օրինակը այս խումբին մէջ է։
Այս օգտատիրոջ profile-ն ալ ջար-
դուած է՝ անձամբ գրած եմ, պատաս-
խանած է ատրպէյճանցի։
Խնդրանքս է տեղեկատուական անվ-
տանգութեան թեմաներով զբաղող 
կառոյցներուն՝ զբաղելու նմանօրի-
նակ անվտանգային խնդիրներով, 
նման դէպքերը կանխելու վաղ փուլի 
մէջ, ինչպէս նաեւ՝ տեղեկատուական 
անվտանգութեան սկզբունքներու, 
անոնց վտանգներուն վերաբերե-
ալ հանրային իրազեկման արշաւ-
ներ իրականացնելու»,- գրած է 
Աբրահամեանը Facebook-ի իր էջին 
վրայ։

Ղարաբաղեան հակամարտու-
թեան կարգաւորումն այս տարի 
կարեւոր տեղ պիտի զբաղեցնէ 
նախագահութեան օրակարգին 
մէջ: Այս մասին ըստ «Արեւելք»ին 
յայտարարած է ԵԱՀԿ գործող 
նախագահ, Ալպանիոյ ԱԳ Նախա-
րար Էտի Ռաման։ Անոր խօսքով՝ 

ԵԱՀԿ-ը բազմիցս ապացուցած է, 
որ կրնայ գործունէութիւն ծաւալել 
հակամարտային եւ յետհակամար-
տային իրավիճակներու մէջ։ 
«Քանի որ ճգնաժամն Ուքրանիոյ 
մէջ եւ անոր շուրջ կը մնայ Եւրո-
պայի անվտանգութեան ամենա-
օրհասական սպառնալիքը, չափա-

զանց կարեւոր է Յատուկ հսկո-
ղական առաքելութեան (ՀՀԱ) 
ուրոյն ներդրումը լարուածութեան 
թուլացման եւ խաղաղութեան, 
կայունութեան եւ անվտանգութեան 
ամրապնդման գործին»,- նշած է 
Ռաման։ 
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1966, Պէյրութի Խալիլ Պատաուի թաղ, Ս. Վարդան փողոց, մեր տունին 
պատշգամին ճիշդ տակը: Երեկոյեան ժամերուն էր եւ մարդիկ տուն կը 
վերադառնային գործէն, իսկ ես կը պատրաստուէի գործիս երթալ քաղաքամէջի 
ակումբներէն (club) մէկուն մէջ նուագելու: Տրամադրութիւնս այդ երեկոյ 
բացառաբար լաւ էր, որովհետեւ քանի մը օր առաջ Հայրենիքի մէջ բարձրագոյն 
ուսումս շարունակելու դիմումս ներկայացուցեր էի եւ պատասխան կը սպասէի 
հայրենիքէն կամ Խորհրդային դեսպանատունէն: Չէ՞ որ ի վերջոյ պիտի 
իրականանար իմ եւ բոլոր հարազատներուս սրբազան փափաքը՝ գերդաստանի 
առաջին թոռնիկը պիտի ուսանէր հայրենիքի մէջ՝ շրջապատուած ներգաղթած 
հարազատներով:
Հազիւ մուտքի դուռէն դուրս եկած էի, երբ ինծի մօտեցան հօրեղբօրս 
կուսակիցներէն մարդիկ, որոնք զիս գիտէին ծնած օրէս:
- Վայրկեան մը Պրն. Մինաս,- ըսաւ անոնցմէ ամէնէն կարճահասակը, որ 
յայտնի էր որպէս շրջանի Համայնավար կուսակցութեան մտաւորականներէն 
եւ գործիչներէն մէկը.- Հայաստա՞ն դիմած ես ուսանելու, հա՞, այս քու վերջին 
կեցուածքներէդ ետք տակաւին յոյս ունիս Հայաստա՞ն երթալու: Ծոծրակդ կը 
տեսնես Հայաստանի երեսը չես տեսներ…
Ձնհալի ջուր թափեցաւ գլուխէս վար, ապա քրտինք մը պատեց ամբողջ 
մարմինս, նոյնիսկ ինծի թուաց թէ գետին պիտի փռուէի:
- Բայց ի՞նչ կայ, ի՞նչ ըրեր եմ ընկեր Եփրեմ,- հազիւ կրցայ ըսել եւ գլուխս վար առի:
- Ի՞նչ մը կայ, դուն միացեր ես Լիբանանի Համայնավար կուսակցութենէն 
վտարուածներուն՝ Աղպաշեանին եւ այդ Տէրտէրեանին կողմը, դուն եւ քեզի 
պէս ուրիշ երիտասարդներ ալ գացեր միացեր էք այդ դաւաճաններուն եւ ինկեր 
էք ամերիկեան իմպէրիալիզմին գիրկը:
Վիճիլը աւելորդ էր: Ճակատագիրս որոշուեր էր, որովհետեւ այս «հաւատարիմ 
ընկերները»  ԽՍՀՄ դեսպանութեան մօտ յաւուր պատշաճի ներկայացուցեր զիս 
եւ մի քանի ուրիշ երիտասարդներ, որպէս անբաղձալի եւ վտանգաւոր  տարրեր:
Այդ երեկոյ ես որոշեցի վրէժ լուծել իրենցմէ ալ կուսակցութենէն ալ ի՛մ 
հասկցած ձեւով: Յաջորդող ամիսներուն Լիբանանի տնտեսական կացութեան 
վատթարացման պատճառով չկրցայ կայուն աշխատանք մը գտնել եւ որոշեցի 
երկրէն հեռանալ՝ ինչ ուղղութեամբ որ պատահի եւ որ մէկը որ նախ պատահի:
Այդ առիթը չուշացաւ եւ դժգոյն յոյս մը ծագեցաւ Փարիզէն, ուր ժամանակաւորա-
պէս ձեւարարութեան դասընթացքներու մեկնած էր Դաշնակցական ընկերներէս 
մէկը՝  Յովհաննէսը: Նամակ գրեցի, անյոյս վիճակս բացատրեցի եւ թէ այս 
կացութենէն դուրս գալու միակ միջոցը մնացեր էր բախտս ու ճակատագիրս 
այլուր գտնելը:
Եւ այսպէս ձմրան կէսին ցուրտ օր մը նաւ բարձրացայ եւ մեկնեցայ Մարսէյ, 
անկէ ալ Փարիզ՝ Լիոնի Կայարանը (Gare de Lion):
Փարիզի մէջ իմ վրաս մանանայ չթափուեցաւ եւ ոչ ալ փարիզուհիները վարդ 
ու մեխակներով դիմաւորեցին, այլ՝ մանր փաթիլներով ձիւն մը, որ կը ծակծկէր 
դէմքս:
Այնուհետեւ մինչեւ երանելի օր մը կեանքս տանջանք մըն էր, նաեւ ինք-
նահաստատման յամառ պայքար մը:
Մարտ-Ապրիլ ամիսներուն էր, երբ լուր տարածուեցաւ մեր հանրակացարանին 
մէջ թէ հայրենի մեծանուն բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկեան Փարիզ 
կը գտնուի եւ կը փափաքի հայ երիտասադութեան եւ ուսանողութեան հետ 
հանդիպում ունենալ մեր Հայ Ուսանողաց «Մարի Նուպար» Ոստանին մէջ: 
Քանի մը ընկերներով յանձնախումբ մը կազմեցինք իր այցելութիւնն ու 
հանդիպումը լաւագոյնս կազմակերպելու համար: Իմ պարտականութիւնս պիտի 
ըլլար ամբողջ օրը իր հետ զբաղիլ, Ուսանողական քաղաքը (Cite Universitair) 
պտըտցնել եւ երեկոյեան մեր Ոստանին գրադարանին մէջ բանախօսութիւն-
հանդիպում մը կազմակերպել: Այդ տարի բանաստեղծուհիին 50 ամեակը կը 
նշուէր հայրենիքի թէ սփիւռքի մէջ:
Ժամը տասի ատեն դեսպանութեան հայ կցորդ Մարատ Խարազեանը հասցուց 
Ոստան եւ ներողութիւն խնդրելով վերադարձաւ գործին՝ վստահեցնելով որ 
երեկոյեան անպայման ներկայ պիտի գտնուի:
Այդ օրը ամբողջ ցերեկը ընկերոջ մը հետ պտըտցուցինք Ուսքաղաքին 
զանազան երկիրներուն կառուցած կացարանները՝ մէկը միւսէն ինքնատիպ 
եւ ճարտարապետական ազգային ու արդիական լուծումներով: Հասանք 
Փորթուկալի ուսանողական տունը, որուն վրայ փակցուած էր Գալուստ 
Կիւլպէնկեանի հարթաքանդակը՝ որպէս հիմնադիր բարերարը շէնքին: Շքեղ եւ 
ամէնէն յարմարաւէտ ոստանն էր ան ամբողջ ուսքաղաքին մէջ: Այդ պահուն ես 
դառն խոհեր ունեցայ եւ զանոնք կիսեցի Կապուտիկեանին հետ: Բարկացած 
ըլլալս չէի կրնար թաքցնել եւ բանաստեղծուհիին հարցական նայուածքէն 
քաջալերուած առանց բառերը ծամծմելու ըսի.
- Տիկ. Կապուտիկեան, ինչո՞ւ չզայրանամ, երբ մեր հայկական ճարտա-
րապետութեամբ Ոստանին համար պէտք եղաւ օգնութիւն խնդրել ուսքաղա-
քի կառավարչութենէն, որպէսզի կարգ մը անհրաժեշտ նորոգութիւններ 
կատարուէին մեր Ոստանին վրայ,  ղեկավարութիւնը մերժեց, բայց բաւական 
«ազնիւ» գտնուեցաւ եւ բարիք մը ընելու տրամադրութեամբ մեզի ըսին որ 

խօսինք ՀԲԸՄ-ի Փարիզի Շրջանային վարչութեան հետ, որ եթէ հինգ սենեակ 
տրամադրեն Ուսքաղաքի տնօրինութեան, կը խոստանան կարգադրութիւն 
մը ընել…
Ի հարկէ Վարչութիւնը չհամաձայնեցաւ եւ այդպէս ալ մնաց երկար ատեն: Խօսքս 
աւարտելէ ետք ամպ մը անցաւ Կապուտիկեանի դէմքէն եւ հազիւ լսելի ձայնով 
ըսաւ. «Օտարները միշտ այսպէս են յայտնում իրենց երախտագիտութիւնը 
մեր ազգին...»:
Երեկոյեան ժամը եօթնին սկսան ժամանել ուսանողները եւ քաղաքէն կարգ 
մը հետաքրքիրներ: Ժամանեց նաեւ Պրն. Մ. Խարազեանը...մեթրոյով: Կոկիկ 
հանդէս մը եղաւ, ներկայացուեցաւ բանաստեղծուհին եւ իր բերած խոր 
ազդեցութիւնը սփիւռքի աշակերտութեան հայեցի դաստիարակութեան վրայ: 
Արտասանուեցան իր բանաստեղծութիւններէն եւ արձակ գրութիւններէն: Կը 
յիշեմ որ ելոյթ ունեցողներուն մէջ էր նաեւ հայոց լեզուի անաղարտութեան քաջ 
զինուոր Օրդ. Հիլտա Գալֆայեանը, Վարդերես Գարակէօզեանը, Գրիշա Տէր 
Գրիգորեանը, Ազատ Մամլեանը, ես եւ ուրիշ մի քանի անձեր, որոնց անունները 
ծածկուեցան տասնամեակներու մոռացութեան գիրկին մէջ:
Հանդիպման աւարտին իր վերջին խօսքին մէջ թէ՛ Կապուտիկեան եւ Մ. 
Խարազեան անդրադարձան հայրենիքի մէջ բարձրագոյն ուսման հնա-
րաւորութիւններուն մասին եւ կոչ ըրին մտածել նաեւ այդ ուղղութեամբ՝ 
յիշեցնելով թէ իրենց ուսումը աւարտելէն ետք կրնան իրենց դոկտորականները 
հայրենի բուհերու մէջ շարունակել առանց որեւէ կրթաթոշակ վճարելու, այլ 
կրթաթոշակ ստանալու…
Երբ ներկաները կամաց կամաց իրենց սենեակները քաշուեցան եւ քաղաքի այլ 
թաղամասերէն եկած քանի հայերն ալ մեկնեցան, Պրն. Մ. Խարազեան խնդրեց 
որ թաքսի մը պատուիրենք: Խնդրեցի որ մի քանի վայրկեան սպասեն մինչեւ 
կարգադրութիւն մը կատարենք, բայց ո՞վ պիտի վճարէր թաքսիին վարձքը…: 
Այդ պահուն յիշեցի թէ մեր ընկերներէն պոլսահայ Կարօ Էնֆիեճիօղլուն չորս 
անիւներու վրայ ընթացող Ռընօ մը ունի, որ կը հասցնէ մեզի ու կը վերադարձնէ: 
Խնդրանքս չմերժուեցաւ:
Եւ այսպէս Կարօն, ես եւ մեր հիւրերը տեղաւորուեցանք այդ պզտլիկ ինքնշար-
ժին մէջ: Ճամբուն ընթացքին զրոյց մը սկսաւ մեր միջեւ որ ճակատագրական 
պիտի ըլլար յետագային ինծի եւ Կարոյին համար:
Բանաստեղծուհի Ս. Կապուտիկեան զարմանք յայտնեց ըսելով թէ հայա-
գիտութեան եւ բանասիրութեան համար ինչո՞ւ Երեւան չեմ գացած եւ թէ Կարօն 
ալ կրնար իր բժշկագիտութիւնը Երեւանի մէջ ստանալ, փոխանակ այս պաղ 
քաղաքին մէջ չարչարուելու:
Կարօն ըսաւ թէ պէտք է խորհրդակցի ծնողներուն հետ, որոնք ծրագրած 
են Պոլիսէն Փարիզ փոխադրուիլ: Իսկ ես քիչ մը քաշուելով ու ծամծմելով 
բառերս ըսի թէ Պէյրութ եղած ատենս դիմած էի եւ մերժուած որպէս 
անցանկալի երիտասարդ: Հոս էր որ թէ՛ Սիլվան եւ թէ՛ Մարատը զարմացած, 
իսկ Կապուտիկեանը զայրացած աւելցուց. «Երիտասարդ, ի՞նչ ես արել, չլինի՞ 
թէ դաշնակների նման հակասովետական պրոպագանդ ես արել»: Ամէն 
ինչ պատմեցի, շեշտելով որ իմ եւ այլ ընկերներուս մասին զրպարտանքներ 
հասցուցած են դեսպանատուն եւ Կապի Կոմիտէ, մինչդեռ ես եւ իմ երէց 
ընկերները հարիւր առ հարիւր Խ. Հայաստանի ջատագովները եղած ենք, 
եղած ենք դեմոկրատ եւ չենք հանդուրժած ստալինեան շրջանէն մնացած 
ղեկավարման ձեւը, ընդհակառակը՝ մենք ենք իսկական հայրենասէրները եւ 
ոչ թէ ծափ տուողները…:
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Լրատուութեան Գործընկեր

Մշակութային Արձագանգ

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

«Անյայտ Փարաջանովը» Ֆիլմին Երաժշտութիւնը Գրելը Յանձն Առած է 
Տիգրան Մանսուրեան

Հայաստանի Մէջ՝ «Փարոս»-ի Բարեսիրական Գործունէութեան 
Մասնակցելու Առիթ

Աշխատանքներ կը տարուին Սերգէյ 
Փարաջանովի «Նռան գոյնը» ֆիլ-
մի հիմնական կարգաւորումէն դուրս 
մնացած պատկերներով եւ շար-
ժանկարին վերաբերող այլ նիւթե-
րով ֆիլմ նկարահանելու ուղղու-
թեամբ՝ «Անյայտ Փարաջանովը», 
որուն երաժշտութիւնը կրկին յանձն 
առած է գրել երաժշտահան Տիգրան 
Մանսուրեան։ Այս մասին Panorama.
am-ին տեղեկացուցած են Հայաս-
տանի  Ազգային Շարժանկարի կեդրո-
նէն։
2018 թուականի Օգոստոսին հայ 
շարժանկարի ժառանգութեան 
օգտագործման իրաւունքները՝ 
ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան 
որոշումով, անցած են Հայաստանի 
ազգային շարժանկարի կեդրոնին։ 
Եւ այդ պահէն ալ սկսած է ֆիլմերու 
վերականգնման եւ թուայնացման 
կարեւոր գործընթացը։

Լեհական FIXAFILM ընկերութեան 
կողմէն առաջինը վերականգնուած 
եւ թուայնացուած է Սերգէյ Փարաջա-
նովի «Յակոբ Յովնաթանեան» (1967 
թ․, 10 վայրկեան) վաւերագրական 
շարժանկարը։ Գրեթէ միաժամանակ, 
FIXAFILM ընկերութեան հետ սկսած 
է «Նռան գոյնը» ֆիլմի հիմնական 
կարգաւորումէն դուրս մնացած 
բաժիններու վերականգնման եւ 
թուայնացման աշխատանքները։ 103 
տուփ ոչնչացումէ փրկուած (հրահանգ 
եղած էր այրել մնացած ժապաւէնները) 
ժապաւէնէն սկիզբը վերականգնուած 
է հատուածներու 1/3-ը։
Յիշեցնենք, որ Սերգէյ Փարաջանո-
վի «Նռան գոյնը» նշանաւոր ֆիլմը 
թողարկուած է 1968 թ. եւ նուիրուած 
է Սայաթ Նովային։ Գրաքննութեան 
ճնշման տակ Փարաջանովը ստի-
պուած էր լրիւ վերակարգաւորել եւ 
փոխել ֆիլմին անունը։ Տարբերակը, 

որ հրապարակած է պաստառին, 
Սերգէյ Իւտկեւիչի կատարած եւս այլ 
վերակարգաւորման մը արդիւնքն է։
Ֆիլմը նկարահանուած է Լոռի մարզի 
Սանահինի եւ Հաղպատի նշանաւոր 

վանքերուն մէջ, ինչպէս նաեւ Արդուի 
գիւղի մօտակայքը Սրբանէսի (Սուրբ 
Յովհաննէսի կամ Յովհան Օձնեցիի) 
վանքին մէջ (8-17-րդ դդ)։

Հայաստանի մէջ մարդասիրական 
գործունէութիւն մշակող «Փարոս» 
կազմակերպութիւնը կը տեղեկաց-
նէ, թէ 23 Յունիս-24 Յուլիս 2020-
ի միջեւ, Միացեալ Նահանգներու 
տարածքէն երիտասարդներու 
անգամ մը եւս առիթ պիտի 
ընծայէ գործնականապէս իրենց 
ներդրումը բերելու Հայաստանի 
մարդասիրական ծրագիրներու 
իրականացման գործին, կազմա-
կերպութեան զանազան ծրագիր-
ներու ընդմէջէն:
2019-ի արշաւին մասնակցած 
հայորդիները իրենց ներդրումները 
բերին շարք մը ծրագիրներու 
մէջ, ներառեալ՝ Թալին գիւղի 
երաժշտանոցներուն, Զօրական 

գիւղի դպրոցին, Գիւմրիի «Դէպի 
առաջ» երեխաներու կեդրոնին 
եւ Նոր Հաճընի թանգարանին 
մէջ նորոգութիւններուն եւ Երե-
ւանի երեխաներու տան ու Նոր 
Խարբերդի յատուկ կարիքներ ունե-
ցող երեխաներու տան յատուկ 
պտոյտներու կազմակերպման։
Այս տարի եւս, ամառնային այս 
առաքելութեան քանի մը առիթով 
մասնակցած Տասթըն Հոչմութ դար-
ձեալ նախաձեռնած էր ուտեստեղէ-
նի հաւաքի, որուն շնորհիւ կարելի 
եղաւ 50 կարիքաւոր ընտանիք-
ներու կենսական ուտեստեղէն եւ 
այլ պիտոյքներ տրամադրել:
2013-էն ի վեր գործող այս ծրագի-
րին մասնակցողները նաեւ առիթը 

կ՛ունենան այցելելու Հայաստանի եւ 
Արցախի պատմական, կրօնական, 
մշակութային եւ տեսարժան վայրեր:
Դիմումնագիրներ ներկայացնելու 
ժամկէտը 1 Ապրիլն է:
Մասնակցութեան մանրամասնու-
թիւններուն համար դիմել «Փարոս» 

կազմակերպութեան գործադիր 
վարիչ Փիթըր Ապաճեանին՝ (310) 
400-9061 թիւով։
Դիմումնագիրներուն եւ կազմակեր-
պութեան մասին յաւելեալ տեղե-
կութիւններու համար այցելել www.
parosfoundation.org կայքը:
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Լեզուագիտական

Արեւմտահայերէնի Առձեռն Ուղեցոյց (2)
Մաս Ա.

*Մի՛ ըսէք ու գրէք   ***Այլ ըսէ՛ք ու գրեցէ՛ք

1. Աշխարհաբար

*Ակնոցներս դրի (յոգնակի՝ սխալ) ***ակնոցս դրի (ճիշդը՝ եզակի)
*Աղիտաբեր, աղիտալի   ***աղէտաբեր, աղէտալի
*Ամարանոց, ձմերանոց   ***ամառանոց, ձմեռանոց
*Ամենալաւագոյն   ***ամենալաւ, լաւագոյն
*Ամենավատթարագոյն   ***վատթարագոյն, ամենէն վատթար
*Ամպագորգոռ, վարվռուն  ***ամպագոռգոռ, վառվռուն
*Ամսեկան, օրեկան   ***ամսական, օրական
*Այլոք, այլօք    ***այլովք
*Այսինչին փոխանցմամբ(ումով)՝             ***Ըստ այսինչին՝  
*Այցեգիր    ***այցագիր
*Աներհայր, աներմայր   ***աներ, զոքանչ
*Անհեդեդ    ***անհեթեթ
*Անձիք     ***անձինք, անձեր
*Անյայտ կորսուած (կորսուիլ)  ***անհետ կորսուած (կորսուիլ)
*Անպատրաստից   ***յանպատրաստից
*Ապարանջա    ***ապարանջան
*Առանց զէնքերու, սահմաններու  ***առանց զէնքի, սահմանի (միշտ եզակի)
*Առընչութիւն,    ***առնչութիւն,
 ոչընչութիւն     ոչնչութիւն
*Ատենուընէ, օրուընէ, մահուընէ  ***ատենէ(ն), օրէ(ն), մահէ(ն)
*Ատօք     ***ատոք
Նկատել նաեւ՝ բարւոք, նորոգ.  այլեւ՝ արդեօք, առօք-փառօք, իրօք, օրօք     
*Արարատեան Դաշտ, Սեւ Ծով,             ***Արարատեան դաշտ,  Սեւ ծով,    
                                      Սեւանայ Լիճ                                                  Սեւանայ լիճ
*Արժանին մատուցել   ***արժանին հատուցել
*Բազմիցս անգամ   ***բազմաթիւ անգամներ, բազմիցս
*Բաղխել, բղխիլ, զեղխ                           ***բախել, բխիլ, զեխ
*Բաղդ, բաղդաւոր   ***բախտ, բախտաւոր
*Բարձրունք    ***բարձունք
*Բացօդեայ    ***բացօթեայ
*Բզքտել    ***բզկտել
*Բութամատ, բունաւեր   ***բթամատ, բնաւեր
*Գերեզմաննոց     ***գերեզմանոց
*Գինեձօններ, զօրասիւններ,   ***գինեձօներ, զօրասիւներ, փառատօներ  
 փառատօններ         (ձօն-ձօներ,  սիւն-սիւներ,   տօն-տօներ)
*Գմբէթ     ***գմբեթ
*Գործօն անդամ   ***գործուն անդամ 
*Երաժշտական գործիք   ***նուագարան  (instrument de musique)
*Երբեմններ, անգամներ              ***երբեմն, յաճախ
*Երբէք, ուստէք, ուրէք   ***երբեք, ուստեք, ուրեք
*(կ)Երեւի որ, կ’ըսեն որ, կը թուի որ, ***կ’երեւի թէ, կ’ըսեն թէ, կը թուի թէ,
     կը կարծեմ որ, կ’ենթադրեմ որ...       կը կարծեմ թէ, կ’ենթադրեմ թէ...
*Երկու գիրքեր կարդացի               ***երկու գիրք կարդացի, 

երկու գիրքերը կարդացի
*Երրեակ    ***եռեակ
*Եւայլն, եւն    ***եւ այլն

Սիրելի՛ բարեկամ,
Մօտաւորապէս տարի մը առաջ տարածած էի Ուղեցոյցիս առաջին  
օրինակը, այս մէկը, որ կոչած եմ (2)-րդ, ըստ էութեան անփոփոխ 
նոյնն է, որուն վրայ աննշան յաւելումներ կատարուած են, աւելի ճիշդը՝ 
աւելցուած են:  Ամէն ուղեցոյց  ժամանակին հետ  որոշ թարմացումի 
կը կարօտի: Ուրեմն կը մնայ, որ ջնջես առաջին առաքումս  եւ ներկայս  
ունենաս միայն աչքի առաջ, ապրիս անոր մտերմութեան մէջ, փորձես 
իւրացնել այնտեղ եղած առաջարկները, որոնք շատ երկար քնննութեան 
ու մտորումներու արդիւնք են եւ կը միտին միաօրինակութիւն մտցնել 
սփիւռքահայ ուղղագրութեան մէջ՝ սպասելով, որ ան տարածուի օր մը 
ամբողջ հայերէնի վրայ:
Ոչինչ կ’արգիլէ,- ընդհակառակը,   խրախուսելի է,- որ տարածես զայն 
շրջապատիդ եւս: Կարելի է նաեւ մաս առ մաս հրատարակել զայն:
Շնորհաւոր Նոր տարի եւ Սուրբ ծնունդ:

Հեղինակը

*Զբօսաշրջիկութիւն(ային, ական) ***զբօսաշրջութիւն(ային, ական) 
*Զերթ     ***զերդ (զի+արդ) 
*Ընթեռնլի    ***ընթեռնելի  
*Թատրերգութիւն   ***թատերգութիւն
*Թքնել, թքի-թքայ   ***թքել, թքեցի 
*Թփռտալ    ***թպրտալ 
*Ի զուր սպասում,   ***զուր սպասում,
 զուր սպասել     ի զուր  սպասել
*Ի մասին    ***մասին 
*Ինչո՞ւ համար    ***ինչո՞ւ, բայց՝ ինչի՞ համար
*Լռելեան    ***լռելեայն
*Խաղալիկ    ***խաղալիք
*Խենդ     ***խենթ
*Խնճոյք     ***խնջոյք
*Խոնջէնք    ***խոնջենք, խոնջանք
*Խորազննին, մանրազննին,  ***խորազնին, մանրազնին,
խորաքննին, մանրաքննին  խորաքնին, մանրաքնին
*Ծալլել, փետտել, փտտիլ  ***ծալել, փետել, փտիլ
*Ծածք, ծածքել    ***ծածկ, ծածկել
*Կամքէ առկախ (պատճառներով) ***կամքէ անկախ (պատճառներով)
*Կառուցանել, կառոյց   ***կառուցել, կառուցեց 
*Կեանքի սղութիւն (cherté de vie) ***ապրուստի սղութիւն
*Կեսուրմայր, կեսուրհայր  ***կեսուր, կեսրայր
*Կը թուի որ, կը կարծեմ որ,              ***կը թուի թէ, կը կարծեմ թէ,  
 կ’երեւի որ, կ’ենթադրեմ որ...  կ’երեւի թէ, կ’ենթադրեմ թէ...
*Կիպրոսի դեսպանը Շուէտի մօտ ***Կիպրոսի դեսպանը Շուէտի մէջ
*Համարեա՛, համարեայ   ***համարեա
*Հայկական ցեղասպանութիւն  ***Հայոց   կամ հայերու ցեղասպանութիւն
*Հաջս, հաչս, յաջս   ***յաչս
*100-րդ ամեակ, 100-րդ յոբելեան ***100-ամեակ, 100-րդ տարեդարձ
*Հենց, հենք    ***հէնց, հէնք
*Հէք     ***հէգ
*Հէքիաթ, հէքեաթ   ***հեքիաթ
*Հռոմէական Կայսրութիւն  ***Հռոմէական կայսրութիւն
Առաջին Աշխարհամարտ  Առաջին աշխարհամարտ 
*Մեծ հայր, մեծ մայր (անջատ)  ***մեծհայր, մեծմայր (միացած)
*Միմիանց    ***միմեանց
*Միջնեմատ    ***միջնամատ
*Մրմուր, մրմուռ    ***մռմուռ
*Մրթմրթալ, մրթմռթալ   ***մռթմռթալ (մռութին տակէն

 խօսիլ)
*Մօտս դրամ չունիմ   ***քովս դրամ չունիմ, դրամ չունիմ
 Արամին մօտ քնացայ   Արամին տունը քնացայ
*Յանկերգ    ***յանգերգ
*Յանձինս Մարկոսին   ***յանձին Մարկոսին (եզակի)
 Յանձին Մարկոսին ու Թորոսին              յանձինս  Մարկոսին ու Թորոսին  
(յոգնակի)
*Յետայսու    ***այսուհետեւ, այդուհետեւ, այնուհետեւ
*Յետագայ    ***հետագայ
*Յստակեցնել     ***յստակացնել
*Նաշխուն    ***նախշուն (արմատը նախշ է)
*Նօթ, նօտար, նօտր   ***նոթ, նոտար, նոտր
*Շատ անգամներ   ***շատ անգամ, բազմիցս
*Շարունակուիլ (սիրել, սիրուիլ  ***շարունակել (սիրել, սիրուիլ, 
   սիրցնել)    սիրցնել)
*Շնորհակալ (ըլլալ) մէկուն,  ***շնորհակալ (ըլլալ) մէկէն,
 շնորհակալութիւն քեզմէ               շնորհակալութիւն (յայտնել)  քեզի
*Շրթունք-շրթունքներ   ***շուրթ-շուրթեր (կամ շրթունք՝ յոգնակի)
*Ոյժ, բոյժ, աշխոյժ...անոյշ, նմոյշ... ***ուժ, բուժ, աշխուժ, անուշ, նմուշ,  
*Ոչ միայն…այլ, ոչ թէ միայն...այլ, ***ոչ միայն...այլեւ,
     ոչ թէ...այլեւ       ոչ թէ...այլ
*Որեւէ անցորդներ,  այցելուներ... ***որեւէ անցորդ, այցելու (միշտ եզակի)
*Որոշ անձեր    ***կարգ մը անձեր
*Որմով                           ***որով
*Պահուան    ***պահու (ն), պահի (ն)
*Պէտք եմ երթալ   ***Պէտք է երթամ
*Պտըտիլ    ***պտտիլ
*Սուղ գին (վճարել)   ***բարձր գին, թանկ (վճարել)
*Սուղ կեանք (vie chère)   ***սուղ ապրուստ  



Þ³µ³Ã / 11.01.2020  06

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Շար. Էջ 07

Շար.  յաջորդ  թիւով

Սկիզբը Էջ 03

- Երիտասա՛րդ, ես լաւ գիտեմ այդ բաները, ինձ գրել են այդ մասին: Դու էստեղ 
գործ չունես: Վաղն իսկ կը գաս դեսպանատուն եւ կը ներկայացնես դիմումդ, 
մնացեալը Ընկ. Խարազեանը կը տնօրինի:
Յաջորդ օրը նշուած ժամուն ներկայացայ դեսպանատուն, անունս տուի ռուս 
պահակներուն եւ տեղեկացուցի թէ Պրն. Խարազեան երէկ ինք անձամբ 
հրաւիրած էր դեսպանատուն: Քիչ ետք ներկայացաւ ան խիստ պաշտօնական  
զգեստով եւ սիրալիր կերպով ներս հրաւիրեց զիս:
- Շատ ուրախ եմ որ եկար, վերցրու այս դիմումնագիրը եւ միւս պահանջները 
ամբողջացնելուց յետո ներկայացիր այստեղ եւ այս համարով էլ զանգ տուր 
գալուցդ մի օր առաջ:
Ապա Մ. Խարազեան հետաքրքրուեցաւ ուսումնական կեանքովս եւ վստահեցուց 
թէ երբեք չմտահոգուիմ, ինք պէտք եղածը կը փոխանցէ Երեւան: Մեկնելէս 
առաջ վայրկեան մը սպասցնել տուաւ զիս եւ հեռաձայնով մէկու հետ խօսեցաւ 
եւ ինծի դիմելով ըսաւ. «Մի՛ շտապիր, նախ պէտք է շնորհաւորեմ քեզ...» խօսքը 
դեռ չէր աւարտած, երբ մատուցող մը մեր սեղանին վրայ դրաւ հայկական 
կոնեակ մը, հիւրընկալ դիւանագէտը բաժակները լեցուց, յաջողութիւն մաղթեց, 
կենացս խմեց, ես ալ խմեցի՝ մեծ դժուարութեամբ կուլ տալով հայկական 
կոնեակի առաջին բաժակս:  
Ճամբու դրուելէս քանի մը րոպէ յետոյ զգացի որ հաճելի եւ մինչ այդ ինծի  
անծանօթ թեթեւութիւն կը զգայի եւ կարծես Փարիզի փողոցները կը դառնային 
շուրջս…
Այնուհետեւ անցան օրեր, շաբաթներ ու ամիսներ եւ ես ընտելացայ Փարիզի 
կեանքիս, ուսանողական առօրեայիս, աշխատանքի անցայ հայ պատուական 
հնագրավաճառի մը մօտ, միացայ ուսանողական յառաջդիմական շարժումնե-
րուն եւ մաս կազմեցի 1968-ի Մայիսին Փարիզի Սէն Միշէլ հրապարակի եւ 
փողոցի մէջ ընդհարումներուն ոստիկանութեան հետ, զիս ընտրեցին ուսա-
նողական շարժման օտարերկրացի ուսանողներու բաժանմունքի  ղեկավար։ 
Այդ պաշտօնին մնացի մինչեւ այն օրը, երբ ինծի պէս հազարաւորներու 
համար յստակ դարձաւ որ սկսուած առողջ շարժումը առեւանգուեր է մեզմէ 
… միջազգային սիոնիզմի կողմէ:
Ամբողջովին առօրեայէս դուրս ելած էր վիզա սպասելու եւ Երեւան մեկնելու 
երազը: Ամրան արձակուրդին ոչ միայն շարունակեցի աշխատիլ հնագրավաճառ 
Սարգիսի մօտ, այլեւ հետեւիլ ամառնային խտացեալ դասընթացքներու, իսկ 
շաբաթավերջերուն օտար ուսանող ընկերներով յաճախ կը մեկնէինք գաւառները 
եւ կը մասնակցէինք խաղողի քաղման աշխատանքներուն Պորտոյի շրջանին մէջ: 
Սեպտեմբերի վերջերուն էր, երբ համալսարանէն վերադարձայ խիստ յոգնած ու 

պարտասած: Ոստանի իտալացի պահակը զիս տեսնելուն պէս ուրախ դէմքով 
ձայն տուաւ ինծի թէ հեռախօսազանգ մը եկած է Խորհրդային դեսպանատունէն 
եւ հեռաձայնի թիւ մը տրուած է որպէսզի անմիջապէս կապ հաստատեմ իրենց 
հետ:
Սկիզբը շփոթութեան մէջ ինկայ: Ես ի՛նչ կապ ունէի դեսպանութեան հետ, ան 
ալ՝ Խորհրդային…
Յաջորդ օրը հեռաձայնեցի եւ հազիւ կրցայ հասկցնել թէ ինչո՞ւ կը հեռաձայնեմ: 
Վայրկեան մը ետք միւս կողմէն յստակ հայերէնով ինծի ծանօթ ձայն մը 
ուրախ տրամադրութեամբ մը կը յայտնէր. «Ընկեր Գոճայեան, շնորհաւորում 
եմ, հայրենիքում սովորելու արտօնագիրդ հասել է, անմիջապէս գնա՛ բժշկից 
վկայագիր բեր որ առողջ ես եւ պատրաստուիր Փարիզ-Մոսկուա տոմս 
ապահովելու: Երբոր վերջացնես էս նոյն համարով զանգ տուր վիզադ յանձնեմ: 
Շուտ՛ առա՛, դասերը վաղուց սկսուել են...»:
Վայրկեանի մէջ աչքիս առջեւ եկան Սիլվա Կապուտիկեանն ու մեր խօսակ-
ցութիւնը Ոստանէն պանդոկ վերադարձի ճամբուն վրայ: Ուրեմն Սիլվան 
եւ Մարատը ջրելով բոլոր արգելքները «անունս մաքրեր են»: Ինկայ լուրջ 
մտահոգութիւններու մէջ: Երթա՞լ թէ՞ չերթալ: Ինչո՞ւ կէս ձգել իմ կտրած ճամբաս 
ու հայրենիքի մէջ ոչինչէն սկսիլ, կ’արժէ՞ր… 
Առաջին լուրջ խորհուրդը եկաւ Սարգիսէն՝ իմ «պոս»էս:
- Մէկ վայրկեան իսկ մի՛ սպասեր: Ես քեզի կ’օգնեմ: Օ՛ն գնա՛ նկարուիր, քննուիր 
եւ տոմսակդ ապահովէ…

***

Նոյեմբերեան Երկուշաբթի օր մը ոտք դրի հայկական հողի վրայ, ճիշդ այն օրը, 
որուն նախօրեակին ամբողջ հայութիւնը նշեր էր Երեւանի 2750 ամեակը: Միս 
մինակ հասայ Երեւան եւ հարցուփորձելով գտայ Պէյրութի դասընկերներս:
Հայրենիքի մէջ գտայ բոլոր հարազատներս ու լիբանանահայ դասընկերներս, 
որոնց օգնութեամբ ներկայացայ բարերարուհիիս՝ մեծագոյն բանաստեղծուհի 
Սիլվա Կապուտիկեանին: 
Այսօր ուղիղ յիսուներկու տարի անցած է այդ երջանիկ թուականէն: Այնուհետեւ 
շատ առիթներով հանդիպեցայ մեծ գրողին եւ ամէն անգամ ալ յիշեցուցի իր 
ճակատագրական դերը կեանքիս վրայ: Այսօր ինչ որ եմ որպէս երկարամեայ 
ուսուցիչ, դասախօս, հասարակական գործիչ, հրապարակագիր, ընտանիքի 
տէր մարդ՝ կը պարտիմ հարիւրամեայ իմ Բարերարուհիիս, որուն շնորհիւ ես 
ծոծրակս ալ տեսայ եւ բան մըն ալ աւելին:

Լոս Անճելըս

Սիլվա Կապուտիկեանի 100 Ամեակին Առթիւ

Հայ Մամուլին Հետ. Դեր Եւ Որակի Պաշտպանութիւն

Գրեցէ՛ք հակիրճ եւ պիտի կարդացուիք, 
գրեցէ՛ք յստակ եւ պիտի հասկցուիք, 

գրեցէ՛ք պատկերաւոր եւ պիտի յիշուիք:
            Ժոզէֆ Փուլիձէր

Երբ մամուլը, իր բոլոր արտայայտութիւններով, ինքզինք կը շփոթէ 
ծանուցումի եւ քարոզչութեան հետ, կ’անբարոյանայ, ընթերցողը, լսողը եւ 
դիտողը կը համարէ միջոց, առարկայ, որուն հետ կրնայ ըստ կամս վարուիլ, 
կը դաւաճանէ իր առաքելութեան եւ կը կորսնցնէ իր որակը:
Մամուլին առաջնահերթ պարտականութիւնն է առարկայականօրէն լուր 

տալ, տեղեկացնել, որ պէտք է ըլլայ լուր, այդքա՛ն, եւ չհպատակի նախա-
սիրութիւններու: Կրնանք սիրել կամ չսիրել նախագահը, վարչապետը, 
երաժիշտը, մարզիկը, բայց անոնց մասին տրուած լուրը, Փարիզ թէ Շանկհայ, 
Ուաշինկթըն թէ Գահիրէ, Պաքու թէ Երեւան, նախ պէտք է ըլլայ չոր լուր: 
Ապա միայն հրապարակագիրը, մեկնաբանը, թեր կամ դէմ կուսակցականը, 
արուեստի իրազեկը, կրնան յայտնել իրենց կարծիքը, գնահատել կամ 
քննադատել: Քննադատել կամ գովերգել առանց զեղծարարութեան: Առանց 
այս կամ այն անհատի կամ կազմակերպութեան մեքենական խօսափողը 
ըլլալու, որ լրագրողին կամ հրապարակագրին ստրկացումն է, ստորնացումը:
Հիրոշիմայի եւ Նակազաքիի վրայ հիւլէական ռումբ նետուած է, այսինչ օրը, 
այնինչ ժամուն, այսքան մահ կայ եւ այսքան վիրաւոր: Այս լուր է: Ապա միայն 
հրապարակագիրը, բարեկամ կամ թշնամի, քաղաքական եւ զինուորական 
հարցերու մեկնաբան, կը յայտնեն իրենց թեր կամ դէմ կարծիքները: Ճիշդ է, 
որ լուրի ընտրութիւնը, անոր տրուած տեղը եւ ծաւալը արդէն որոշ չափով 
անխուսափելի կողմնակալութիւն կ’ենթադրեն, բայց առնուազն լուրի 
խօսքին եւ տողին մէջ կարծիք եւ մեկնաբանութիւն պէտք չէ մտնեն: Այս 
առաքինութիւնն է անկախ մամուլին եւ իր ազատութեան նախանձախնդիր 
լրագրողին:
Այսինքն մամուլը, միշտ իր բոլոր ձեւերով, ճշմարտութեան եւ լուսաբանու-
թեան միջոց է, ոչ զանազան շահախնդրութիւններու ծառայ: Թերթը գնողը 
կամ հեռատեսիլի եւ ձայնասփիւռի ունկնդիրը լրատուամիջոցի գերին չեն:
Այս՝ ընդհանրապէս:
Ճիշդ է, որ բոլոր երկիրներու մէջ ալ կան առաւել կամ նուազ չափով 
ստրկացուած թերթեր, ձայնասփիւռներ, հեռատեսիլ: Կան նաեւ թերթեր եւ 
լրագրողներ, որոնք քաջաբար հանրութեան առջեւ կը փռեն լաւ կամ վատ 
ճշմարտութիւնը, եւ չեն բանտարկուիր տիրոջ ձայնը կրկնելու թատրոնի 
խաղին մէջ, որ բացորոշ արհամարհանք է քաղաքացիին եւ մարդուն 
նկատմամբ, քանի որ ինքզինքին կու տայ անոր տեղ մտածելու իրաւունք:
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ԳՐԻԳՈՐ ԱՂԱՍԵԱՆ
(1926 – 2009)
«Վենետիկ երեկոյ»
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ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Հայ Մամուլին Հետ. Դեր Եւ Որակի Պաշտպանութիւն

Հայաստան եւ սփիւռքի հայաշխարհին մէջ ալ 
կան այս փորձութիւնները, հետեւանք՝ մեր ներազ-
գային հոսանքներուն, պատմական եւ ներկայի 
իրադարձութիւններուն, տարակարծութիւններուն 
եւ հակամարտութիւններուն: Հայ կեանքի մէջ, 
Հայաստան եւ Սփիւռք, շատ դժուար է լիակա-
տար առարկայականութիւն ունենալ, գերանցել 
ընդունուած եւ քարացած կարծիքները, բայց 
լրագրողէն եւ հրապարակագիրէն, որոնք քիչ 
մը աւելին են ընթերցողէն,- կամ պէտք է ըլլան,- 
կոչման եւ ասպարէզի պարկեշտութիւնը աւելի 
իսկական լուսաբանութիւն կը թելադրեն:
Տեւաբար կրկնել որ այս կողմը իրաւունք ունի, 
ճիշդ է, միւս կողմը սխալած է եւ անճիշդ, կը 
խախտէ վստահութիւնը, քաղաքացին ու ընթեր-
ցողը կը տարուին մտածելու, որ ըսուածները 
կողմնակալութիւն են: Այս յոռեգոյն դատումն 
է լրատուամիջոցի մը բարոյականին դէմ: Այս 
կարգի խախտումները յաճախադէպ են, երբ 
լրագրողը եւ հրապարակագիրը սիրողական 
են (amateur) եւ չունին բարոյականութիւն եւ 
մտաւորականի մակարդակ, պատրաստութիւն, 
մանաւանդ՝ առաքինութիւն (միշտ մտածել այս 
բառի հռոմէական իմաստով, հոգեկան ուժ, 
virtus): Այսինքն, ինչպէս բժիշկը, լրագրողը եւ 
հրապարակագիրը պէտք է հպատակին ասպա-
րէզի պարտաբանութեան (déontologie) եւ տուրք 
չտան, իրենց հոգին ծախելով:
Մեր իրականութեան մէջ, Հայաստան եւ 
սփիւռքներ, թերթը չբացած, ձայնասփիւռը կամ 
հեռատեսիլը չմիացուցած, գրեթէ գիտենք, թէ 
ի՞նչ եղանակով պիտի տրուին լուրերը, ո՞ր հու-
նով պիտի ընթանան վերլուծումները: Կարծէք 
ընթերցողը կամ հեռատեսիլին առջեւ նստած 
քաղաքացին, իրենց ունեցած համոզումներուն 
հաստատումը կը սպասեն: Իսկ լրագրողը այդ 
հաստատման կը ծառայէ:
Պարզ խօսքով, մամուլի աշխատաւորը 
գիտակցական բաւարար պարկեշտութիւն 
պէտք է ունենայ ընդունուած, պարտադրուած եւ 
ակնկալուած կարծիքներու խօսափողը չըլլալու: 
Ոչ միայն ինք ազատ պէտք է ըլլայ, այլ նաեւ 
անկաշկանդ եւ անկաշառ նեցուկը՝ տեղեկու-
թիւններու ազատ  շրջագայման, որպէսզի 
տարբերութիւնները արտայայտուին եւ անոնց 
ընդմէջէն ճշարտութիւնը իր ճամբան գտնէ, 
քաղաքացիական գիտակցութիւնը զարգանայ:
Եւ կը հասնինք մամուլի բազմակարծութեան 
եւ ազատութեան հարցին: Ասկէ առաջ յաճախ 
խօսած եմ օտար թերթերու մասին, երբ նոյն 

թերթի էջերուն վրայ կը գտնենք իրարու հակադ-
րուող քաղաքական գործիչներու եւ մտաւորա-
կաններու ստորագրութիւնները: Այս մտաւորա-
կան պարկեշտութիւնը համընդհանուր չէ: Հայ 
մամուլի պարագային ան անհրաժեշտութիւն է, 
որպէսզի հանրութիւնը իրապէս լուսաբանուի 
եւ ներազգային-ներհամայնքային կեանքի մէջ 
իսկական երկխօութիւն հաստատուի:
Լրագրողը եւ հրապարակագիրը մարդ են, 
իրենց թերիներով եւ շնորհներով, ունին իրենց 
կարծիքները եւ բոլորովին զանց չեն կրնար ընել 
իրենց տպաւորութիւնները եւ համոզումները: 
Անոնք բիւրեղացած իտէալական անձեր չեն: 
Բայց այդ չի նշանակեր որ կարելի չէ երկ-
խօսութիւն հաստատել, օգտակար ըլլալու համար 
զանգուածին: Այս մասին երբ կը մտածենք, 
պէտք է զգուշանալ շփոթներէ: Ազատ մամուլ 
եւ չեզոք մամուլ նոյն բաները չեն: Առաջինը 
խօսքի ազատութեան բեմ է, որ կը հետապնդէ 
ճշմարտութեան յայտնաբերումը: Երկրորդը, եթէ 
կայ նման մամուլ, ծանուցումի բեմ է, մարդ 
չվշտացնելու համար նկարներու հանդէս, ման-
կապարտէզի եւ ճաշկերոյթներու:
Ազատ մամուլը այն է, որուն միջոցաւ լրագրող, 
հրապարակագիր, քաղաքական եւ հանրային 
գործիչ կրնան ազատաօրէն արտայայտուիլ 
առանց վերեւներու ճիշդը եւ սխալը, օգտակարը 
եւ վնասակարը որոշող ճնշումներուն:
2019ին, Արամ Ա կաթողիկոսի նախաձեռնու-
թեամբ, Անթիլիասի մայրավանքին մէջ գումա-
րուեցաւ Մամուլի Համահայկական Խորհր-
դաժողով: Կ’ակնկալէի, որ աւարտին կը յառա-
ջանայ Մամուլի Համահայկական Խորհուրդ մը, 
ոչ թէ հսկելու եւ ուղղութիւն տալու համար, այլ 
օգնելու, որպէսզի հայ մամուլը, Հայաստան եւ 
սփիւռք(ներ) ունենայ ազգային որակ, դառնայ 
քաղաքական եւ մշակութային եւ երկխօսութեան 
բեմ, եւ մեր կացութեան մէջ գտնուող ժողովուրդի 
մը համար՝ հայերէնի մաքրութեան, տարածման 
եւ պաշտպանութեան գործիք:
Հաւանօրէն ժամանակը չէ եկած եւ մենք հասու-
նութիւնը չունինք նման Մամուլի Համահայկական 
Խորհուրդ ստեղծելու: Արգիլուած չէ երբեմն այս 
մասին խօսիլ:
Սպասելով լաւը եւ դրականը, պարտք պէտք 
է համարենք հետեւիլ արդի լրագրութեան 
հիմնադիր ամերիկացի մեծ լրագրող Ժոզէֆ 
Փուլիձէրի հետեւեալ միտքին. «Շնական, վարձ-
կան եւ ամբոխավարական մամուլը, ժամանակի 
ընթացքին պիտի արտադրէ իրմէ ստոր ժողովուրդ 
մը»:

Լեզուագիտական

Արեւմտահայերէնի Առձեռն Ուղեցոյց (2)
Մաս Ա.

*Սուրբ Սահակ եւ Սուրբ Մեսրոպ   ***սուրբ Սահակ եւ սուրբ Մեսրոպ
*Սպաննել-սպաննեցի     ***սպանել-սպանեցի
*Սրբուհի Ագնէս      ***սրբուհի Ագնէս
 Սրբուհի Ագնէս Վարժարան     Սրբուհի Ագնէս վարժարան
*Վոհմակ      ***ոհմակ
*Օրեկան, ամսեկան     ***օրական, ամսական, բայց՝ տարեկան
*Օրհնէնք      ***օրհնենք, օրհնանք
*Տեղեակ ոճիրէն      ***տեղեակ ոճիրին, տեղեկանալ ոճիրին, 
        ոստիկաններէն տեղեկանալ ոճիրին
*Փափաք (իլ)      ***փափագ (իլ)
*Փոխանցել                                 ***աւանդել, զեկուցել, ըսել, իմացնել,    ծանուցել,
        հաղորդել, մատնանշել, յայտարարել, յայտնել, 
        յանձնել, յղել, ներկայացնել, նուիրել, շնորհել, 
         ուղղել, պատգամել, պարգեւել, պարզել, վստահիլ 
        քարոզել...
*Քնքոյշ       ***քնքուշ
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Արեւն իջաւ սարի գըլխուն,
Դար ու դաշտում լոյս չըկայ.
Հաւք ու թըռչուն մըտան խոր քուն, -
Ա˜խ, ինձ համար քուն չըկայ:
Լուսնեակն ընկաւ երթիկից ներս,
Կըշեռքն ելաւ երկընքում,
Զով հովերն էլ մըթընշողես
Աստղերի հետ են զըրցում:
Սիրո՛ւն աստղե˜ր,  անուշ հովե˜ր,
Յարըս ո՞ւր է` էս գիշեր.
Պարզ երկընքի նըխշուն աչե՛ր,
Յարիս տեսա՞ք էս գիշեր:
Լուսը բացուաւ, դուռը բացուաւ,
Ամպ ու զամպ է, - թոն կու գայ.
Ալ ձին եկաւ, անտէր եկաւ,
Ա˜խ, յարս ո՞ւր է, տուն չի գայ…

ԱՒԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ազգային բարերարներ 
աղա Գրիգոր եւ աղա Կարապետ Մելգոնեաններու 

յիշատակին
12 Յունուար 2020, Ռըմէյլի Ս. Յարութիւն Եկեղեցի

ՄԿՀ Լիբանանի Սանուց Միութիւն

ՄԱՀԱԶԴ

Ազգային իշխանութիւնը կը գուժէ Դատաստանական 
խորհուրդի աշխատանքներուն մէջ երկար տարիներու 

վաստակ ունեցող ատենապետ
ՏՈՔԹ. ԺՈԶԷՖ ԿԻՏԱՆԵԱՆԻ
մահը, որ պատահեցաւ երեքշաբթի,

7 յունուար 2020-ին:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
2020 ՏԱՐԻՆ ԿԸ ՀՌՉԱԿԷ 

«ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ 
ՏԱՐԻ»

Վեհափառ Հայրապետը 2020 թուականը հռչակած է 
«ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ»: 
Առ այդ, Կիրակի, 12 Յունուարին, յընթացս Ս. եւ Անմահ 
Պատարագին, Նորին Սրբութեան հռչակագիրը պիտի 
ընթերցուի Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւո-
րիչ Մայր Տաճարին մէջ։ Նոյն հռչակագիրը նաեւ պիտի 
ընթերցուի թեմերու եկեղեցիներէն ներս։ 
Կոչ կ’ուղղենք մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակներուն 
ներկայ գտնուելու Պատարագին՝ լսելու համար Վեհափառ 
Հայրապետին պատգամը եւ անկէ եկող մտածումներուն 
ու թելադրութիւններուն հետեւելով՝ յատուկ հոգածութիւն 
ցուցաբերելու խնամքի կարօտ հայորդիներուն։ 

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Անոր խօսքով՝ Ալպանիոյ նախա-
գահութիւնն իր ներդրումը պիտի 
ունենայ ԵԱՀԿ սկզբունքներու եւ 
պարտաւորութիւններու յարգման 
եւ Մինսքեան համաձայնագրերու 
լրիւ կատարման գործին՝ աջակցե-
լով խաղաղարար առաքելութիւն 
իրականացնող Եռակողմ խումբի 
ջանքերուն եւ Նորմանտական ձեւա-
չափի գործընթացին։ 
Ինչպէս նշած է Ռաման, «Մինսքի 
խումբի համանախագահներու ջան-

Ղարաբաղի Հակամարտութեան Համար 
Կարեւոր Տարի. ԵԱՀԿ Նախագահ 
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քերը ղարաբաղեան հակամար-
տութեան վերաբերեալ, Ժընեւեան 
միջազգային բանավէճերը եւ անոնց 
հետ կապուած մեխանիզմները, 
Մերձտնեսթրեան գործընթացը նոյն-
պէս կարեւոր տեղ պիտի զբաղց-
նեն նախագահութեան օրակարգին 
մէջ»։ Էտի Ռաման նշած է, որ 
Ալպանիոյ նախագահութեան 2020 
թուականի գլխաւոր կարգախօսն 
է՝ «Միասին կատարելով մեր պար-
տաւորութիւնները»։

Միջազգային Èáõñ»ñ

«ՆԱԹՕ»Ն Մտադիր Է Իր Ներկայութիւնը 
Ամրացնել Սեւ Ծովուն Մէջ 

Այդ կապակցութեամբ Սթոլթենպըր-
կը յիշեցուցած է, որ ՆԱԹՕ-ն անցեալ 
տարի նպաստած է Ուքրանիոյ մէջ 

ծովային ռազմական ակադեմիայի 
բացման, ինչպէս նաեւ խոստացած է 
զօրավարժութիւններ իրականացնել 
գործընկեր պետութիւններու հետ:
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