
«Իրանեան յարձակումը 
Իրաքի մէջ գտնուող ամերի-
կեան զինուորական խարիս-
խին վրայ, որ վրէժխնդրա-
կան հակադարձութիւնն էր 
Գասէմ Սուլէյմանիի սպա-
նութեան, որպէս հետեւանք, 
ընդամէնը առաջին քայլ է 
այն երկար ճանապարհին, 
որ կը նպատակադրէ ամե-
րիկեան ուժերը դուրս բերել 
տարածաշրջանէն». Յայ-
տարարեց Հըզպալլայի 
ղեկավար Հասան Նասրալլան:
«Պատահածը ապտակի մը համազօր բան էր ԱՄՆի դէմքին» իր երէկուայ 
խօսքին մէջ, որ ան արտասանեց Սուլէյմանիի եւ Ալ Մուհանտիսի սպանու-
թեան մէկ շաբաթ անցնելուն առիթով:
Նասրալլայի խօսքը եկաւ այն պահուն երբ Լիբանան տակաւին կը շարունակէ 
մխրճուած մնալ տնտեսական եւ քաղաքական լուրջ ճգնաժամի մէջ, որուն 
համար մահացու կրնայ ըլլալ ապահովական խնդիր մը եթէ յանկարծ 
Հըզպալլան որոշէ ինքն ալ ընդգրկուիլ հակաամերիկեան շրջանային պայքարի 
մը մէջ:
Շաբաթավերջին ժողովրդային ցոյցերը կենսունակ վիճակ ստացան կլիմայի 
շնորհած պատեհ առիթէն ինչպէս նաեւ աւելի եւս հանգուցուող քաղաքա-
կան եւ տնտեսական իրավիճակին ի տես:
Մեծ թիւով ցուցարարներ հաւաքներ կազմակերպեցին մանաւանդ դէպի 
Պէյրութ տանող ճամբաներուն վրայ: Կարգ մը կէտերու շուրջ ճամբաները 
փակուեցան:
Շաբաթավերջին դարձեալ, աննախադէպ վիճակով մը Լիբանան զրկուեցաւ 
ՄԱԿ-ի մէջ քուէարկելու իր իրաւունքէն: Լիբանանի պատմութեան մէջ առաջին 
անգամ ըլլալով երկիրը կը զրկուի ՄԱԿ-ի մէջ կատարուելիք քուէարկութեան 
իրաւունքէն։ Այս մասին լուրը նախ հաղորդեց VDL կայանը նշելով, որ եղածը 
աննախընթաց կը համարուի, այն իմաստով, որ Լիբանան այդ կարեւոր 
համարուած իրաւասութիւններէն պիտի զրկուի` իր վրայ եղած նիւթական 
պարտաւորութիւնները չկատարելու հետեւանքով։ 
Այսպէս Լիբանան, որ կը համարուի ՄԱԿ-ի հիմնադիր երկիրներէն մին, պիտի 
դասուի Կեդրոնական Ափրիկէի, Լէսոթոյի եւ Եմէնի շարքին դառնալով ՄԱԿ-ի 
մէջ քուէարկելու իրաւունքէն զրկուած երկիր մը։ 
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Շար. Էջ 02

Կայ ասացուածք մը, որ կ՛ըսէ. «եթէ ձուկը դատենք իր  ծառ մագլցե-
լու կարողութեամբ, ան ամբողջ կեանք մը կ՛ապրի կարծելով, որ 
անկար է»: 
Այսօրուայ մարդկային հասարակութիւնը ու անոր ստեղծած՝ 
այսպէս կոչուած  կրթական համակարգը ձուկերուն ոչ միայն կը 
ստիպէ ծառ մագլցիլ, այլ նաեւ ետ իջնել այդ ծառէն եւ մասնակցիլ 
10 քիլոմեթրանոց մրցավազքի։ 
Արդեօ՞ք կարգ մը դպրոցներ իրենք են, որ բարդոյթներ կամ անկա-
րողութիւններ կը ստեղծեն իրենց վստահուած փոքրիկներուն մէջ 
ուրոյնութիւնը մեռցնելով: Քանի1 քանի փոքրիկներ առիթը չեն 
ունեցած բացայայտելու իրենց սեփական տաղանդը, մտածելով, որ 
իրենք անկարող էակներ են եւ մարդկային ընկերութեան համար 
անպէտք անդամներ:
Իւրաքանչիւր մարդկային էակ ունի իր ըմբռնելու եւ սորվելու յատուկ 
եղանակն ու կարողութիւնը: Հետեւաբար հաւաքականութեան պար-
տականութիւնն է իր ապագայ սերունդին հետ առողջ միջոցներով 
վարուիլ լաւագոյնս դուրս բերելու համար անոնցմէ:
Եթէ բժիշկը նոյնանման դեղեր նշանակեր իր բոլոր հիւանդներուն, 
հետեւանքները ողբերգական կ՛ըլլային։ Շատ մարդիկ կը շարու-
նակէին մնալ հիւանդ, ոմանք կը բուժուէին, ուրիշներ նոյնիսկ կը 
մահանային:
Կայ աւելի վատը երբ այսպէս կոչուած մարդկային ընկերութիւնը կը 
մերժէ ընդունիլ անձ մը, որ տարբեր է մեծամասնութենէն: Մարդ-
կային հաւաքականութեան դժբախտ մէկ անդամը կը դառնայ ան 
մշտական ծաղրանքի արժանանալով եւ անտեղի ձեւով դատուելով 
իր տկարութիւններուն վրայ յոխորտացող մարդանման էակներէ:
Երէկ գիշեր պատահաբար առիթը ունեցայ դիտելու հայկական 
շատ հին ֆիլմ մը, որուն հանդիսատեսը եղած են սերունդներ 
որոնցմէ շատեր յուզուած ալ են ի տես հոն տեղի ունեցող ցաւալի 
երեւոյթներուն: Ֆիլմը շատերուս ծանօթ դասականն է՝ «Կտոր մը 
Երկինք»: Ֆիլմին հերոսը՝ Թորիկին միակ մեղքը այն էր, որ տար-
բեր էր իր նման փոքրիկներէն եւ փոխանակ հասարակութեան 
գուրգուրանքին առարկան դառնալու ան շարունակաբար ծաղ-
րուած է: Թորիկը յաղթահարելով իր յատուկ խնամքի կարօտ 
հոգեվիճակը լաւ արհեստաւոր մը դարձաւ: Եկուր տես, որ տգէտ եւ 
անհանդուրժող հաւաքականութիւնը իր «փալանճի»իի արհեստին 
մէջ գտաւ ծաղրանքի նոր առարկայ մը հալածելու անվնաս ու բարի 
երիտասարդը...: Մարդ դատելու այլ երեսակներով ֆիլմին մէջի 
նոյնիսկ հոգեւորականը անհանդուրժող էր յանուն «համայնքին» 
որ ան կը կարծէր, որ «զօրաւոր» է...:
Ինծի համար կը շարունակէ զարմանալի մնալ այն փաստը, որ 
մեր ժողովուրդին զաւակներէն շատեր հակառակ նմանօրինակ 
դաստիարակչական ֆիլմերով հասակ առած ըլլալուն եւ ըլլալով 
հպարտ շառաւիղները «առաջին քրիստոնեայ ազգ-պետութեան» 
կը մնան տգէտ եւ անհանդուրժող իրեն չնմանողին հանդէպ եւ 
միշտ ուրիշը դատող՝ մինչ իրենց դատող պէտք է...: Մշակոյթով իբր 
թէ քրիստոնեայ շատ մարդիկ Աւետարանային սովորական դրու-
ագներ սեպած են Աստուծոյ որդոյն Յիսուս Քրիստոսի իր նմանը 
հանդուրժելու եւ մարդ չդատելու զանազան կեցուածքները: Անոնք 
չկարենալով ըմբռնել քրիստոնէութեան դաստիարակութեան հիմ-
քը հանդիսացող հանդուրժողականութիւնը կը շարունակեն իրենց 
անբարտաւան կեանքը:
Այս բոլորին դիմաց կան նաեւ մարդանման հրեշտակներ, ինչպԷս 
նաեւ մարդասիրական հաստատութիւններ եւ դպրոցներ, առանց 
որոնց գոյութեան հաւաքականութիւնը շատոնց պարպուած պիտի 
ըլլար իր մարդկային արժէքներէն: Ողջոյն անոնց մարդասէր ոգիին:
Այս միտքերով էի երբ ստացայ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս 
Արամ Ա. Վեհափառին «ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ 
ՏԱՐԻ» ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ:
Շնորհակալութիւն Վեհափառ Տէր:        ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Տեսանկիւն
Տգիտութեան Գագաթնակէտը՝ 

Դատել Մեզմէ Տարբերը Ամերիկեան Խարիսխի Վրայ 
Իրանի Կատարած Յարձակումը 

Հակադարձութեան Առաջին Քայլն էր.    
         Նասրալլա 

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Պոլսոյ Մէջ Գահակալութիւն
Թուրքիոյ հայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրութեան գործընթացը այս 
շաբաթավերջին պաշտօնապէս հասաւ իր աւարտին։ «Ժամանակ»ի 
հաղորդմամբ, Երանաշնորհ պատրիարք Տ. Մեսրոպ Արք. Մութաֆեանի 
վախճանումէն վերջ կատարուած տեղապահի ընտրութիւնով սկիզբ առած 
էր նոր պատրիարքի ընտրութեան գործընթացը, որու վերաբերեալ ընթացա-
կարգի եզրափակիչ փուլը նախատեսուած էր անցնող շաբաթավերջին։ 
Պոլսոյ Պատրիարքական Աթոռի նոր գահակալը՝ Ամեն. Տ. Սահակ Ընտրեալ-
պատրիարք Սրբազան Հայրը Շաբաթ օր հանդիսաւորապէս կատարեց իր 
երդումը, ստացաւ իր ասան ու գահ բարձրացաւ։ Յաջորդ օրը՝ Կիրակի, 
գահակալութեան արարողութենէն օր մը վերջ նորընտիր պատրիարքը 
մատուցեց իր անդրանիկ Ս. Պատարագը։ 
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 
Ողջունեց Ամեն. Տ. Սահակ Բ. Պատրիարքի 

Գահակալութիւնը

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Շաբաթ, 11 Յունուար 2020-
ին, Պոլսոյ մայր եկեղեցւոյ մէջ 
տեղի ունեցաւ գահակալութեան 
արարողութիւնը Կոստանդնու-
պոլսոյ Նուիրապետական Աթոռի 
նորընտիր գահակալ Ամենա-
պատիւ Տ. Սահակ Բ. Պատրի-
արքին: Յանուն Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
արարողութեան մասնակցեցան 
Գերաշնորհ Տ. Գեղամ Արք. 
Խաչերեան, Առաջնորդ Յունաս-
տանի թեմին, եւ Գերաշնորհ 
Տ. Մեսրոպ Եպս. Սարգիսեան, 
Առաջնորդ Արաբական Միացեալ 
Էմիրութեանց եւ Քաթարի թեմին:  
Յընթացս արարողութեան, կար-
դացուեցան Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի եւ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսի ողջոյնի 
գիրերը.-

Իր պատգամին մէջ Վեհափառ 
Հայրապետը ըսաւ. «Արդարեւ, 
սա պահը, ընդհանրապէս մեր 
եկեղեցւոյ ու յատկապէս Թուր-

քիոյ հայութեան համար հոգեկան 
անհուն ուրախութեամբ լեցուն պահ 
մըն է: Այսօր Կոստանդնուպոլսոյ 
Հայոց Պատրիարքութեան պատ-
մական Աթոռի կեանքին ու առա-
քելութեան մէջ նոր էջ մը կը 
բացուի: Վստահ ենք, որ նորընտիր 
Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբա-
զանը մօտէն ճանչնալով իր հոգեւոր 
խնամքին յանձնուած հօտը՝ իր 
կարիքներով եւ սպասումներով, 
ինչպէս նաեւ իր շրջապատը՝ իր 
իւրայատկութիւններով եւ զգայ-
նութիւններով, խոհեմութեամբ ու 
նուիրումով պիտի կատարէ իր հոգե-
ւոր ծառայութիւնը»:  
Ապա Նորին Սրբութիւնը յիշեցուց, 
թէ «Մեր ժողովուրդին զաւակները 
կ’ապրին զանազան միջավայրերու 
մէջ եւ կը դիմագրաւեն թէ’ մեր 
ազգին ու եկեղեցւոյ առնչուած եւ 
թէ տուեալ միջավայրին յատուկ 
մարտահրաւէրներ ու խնդիրներ:  
Արդ, մեկնելով մեր եկեղեցւոյ ու 

ազգին ընդհանրական շահերէն եւ 
մեր ներքին միասնականութիւնը 
ամրապնդելու յանձնառութենէն, 
ինչպէս նաեւ նկատի ունենալով 
տեղական պայմանները, մեր 
եկեղեցին կոչուած է ծառայելու 
իր հոգեւոր հոգածութեան կարի-
քը ունեցող  ժողովուրդին՝ դառ-
նալով սերմնացանը Քրիստոսի 
աշխարհ բերած յաւիտենական 
ճշմարտութիւններուն ու արժէք-
ներուն»: 
Իր պատգամի աւարտին, եղբայ-
րական սէրն ու ողջոյնը փոխան-
ցելով նորընտիր Պատրիարքին, 
Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ. 
«ինչպէս գիտէք, պատմական 
կապեր գոյութիւն ունին Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութե-
ան ու Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց 
Պատրիարքութեան միջեւ: Այսօր, 
մեր ժողովուրդին ու եկեղեցւոյ 
սպասումն է, որ Նուիրապետական 
չորս Աթոռներուն միջեւ, նո՛յն եւ 
մէկ եկեղեցւոյ պատկանելիու-
թեան անխախտ սկզբունքէն 
մղուած, ներքին գործակցութիւնը 
աւելի սերտանայ ու ծաւալի: 
Ահա այս յոյսով կ’ողջունենք Ձեր 
ընտրութիւնը եւ կը սպասենք 
որ անցեալէն ժառանգուած մեր 
Նուիրապետական Աթոռներուն 
եղբայրական կապերը վերանորոգ 
թափով շարունակուին՝ ի խնդիր 
հայ եկեղեցւոյ առաքելութեան 
առաւել կենսագործման»: 

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Հին Նոր Տարին

Հին Նոր Տարին, կամ Ուղ-
ղափառ Նոր Տարին, որ աւան-
դական տօնն է ուղղափառ 
եկեղեցիներուն մօտ, ըստ 
Յուլիական տոմարին, նոր 
տարուան սկիզբն է: 20-րդ 
եւ 21-րդ դարերուն, հին Նոր 
Տարին կը զուգադիպէր Յու-
լիական տոմարի Յունուար 
14-ին: Հին եւ նոր տոմարնե-
րու տարբերութիւնը 13 օր էր, 
Յունուար 13-ը կը համապա-
տասխանէր Դեկտեմբեր 31-ին:
Նոր՝ Գրիգորեան տոմարը 
հաստատուած է 1582 թուա-
կանի Հոկտեմբերին: Հռոմի 
Գրիգոր XIII պապը նկատած 
էր, որ Յուլիական, այսինքն՝ 
հին տոմարը, մինչեւ 16-րդ 
դարը ստեղծած է 10 օրուան 
տարբերութիւն մը: Այդ տար-
բերութիւնը յայտնի դար-
ձած է գարնանային գիշերա-
հաւասարին՝ Մարտ 21-ին, 
որովհետեւ Նիկիոյ 325 թուա-
կանի ժողովի որոշմամբ գիշե-
րահաւասարի օր համարուած է 
ոչ թէ Մարտի 21-ը, այլ՝ Մարտի 
11-ը: Գրիգոր XIII պապը 1582 
թուականի Հոկտեմբեր 4-ին՝ 
Հինգշաբթի օրուան յաջոր-
դող Ուրբաթ օրը յայտարա-
րած է Հոկտեմբեր 15-ը, բաց 
թողելով կուտակուած 10 օրե-
րը, որ յառաջացած էր 325-էն 
1582 թուականներու ընթաց-
քին: 16-20րդ դարու ընթաց-
քին Յուլիական՝ հին, եւ Գրի-
գորեան՝ նոր տոմարներուն 
միջեւ տարբերութիւնը 13 օր 
կը կազմէ:
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ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՂՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Սկիզբը Էջ 01

Շար. Էջ 04

Տեսակէտ

Մարդկային բնութիւնը ստեղ-
ծագործ է ե՛ւ յարափոփոխ ե՛ւ 
ձեւափոխուող՝ հնարամտու-

թեան չափով. Անոնցմէ ամէնէն 
շեշտուած ու առատազեխուածը 
այս օրերու մէջ, մաղթանքներն են 
որոնք գունագեղ  թիթեռնիկներու 
պէս կը թռչկոտին եւ սակայն նոյն-
պէս կարճատեւ եւ շուտով կը խամ-
րին սակայն այդ վայրկեանին իսկ 
ազդեցութիւն կ՛ունենան մարդու 
սիրտին մէջ, ինչպէս սիրուած 
երաժշտութիւն մը որ կը գոհացնէ 
մինչ կը թեւածէ ու կը հասնի իր 
մայրամուտին: Լսած ըլլալու հաճոյքի 
ու գոհունակութեամբ լի առիթներ 
չեն պակսիր տարեդարձներու, վկա-
յեալներու, նոր պաշտօններ ստանձ-
նողներու, անուանակոչումներու առի-
թներով. Սակայն գլխաւոր եւ համ-
ընդհանուր առիթը, Կաղանդն է, Նոր 
Տարին, որուն կ՛ընկերանայ նաեւ՝ Քրիստոսի Ծնունդը: Մաղթանքները այդ 
շրջանին կը յորդին ինչպէս Նեղոսը, Եփրատն ու Տիգրիսը. Բան մը որ գետերու 
յատուկ է. Իսկ վերջերս ալ Ցունամի ըսուածը որ ծովեզերեայ շրջաններու  
բնակչութեան արհաւիրքն է. Բնութիւնը եւս ունի իր բարկութիւնն ու 
փափկութիւնը, իր օրինաչափութիւնները՝ ինչպէս է եւ մարդ արարածը: 
Մաղթանքներ ուղարկողներն իսկ շատ հաւանաբար չեն հաւատար անոնց 
իրականացումին, քանի  որ պարտաւորեցնող կողմ ունի նաեւ, որ կը 
ծանրանայ ընդունողին ուսերուն:
Ինչքա՜ն ընդունուած ու կրկնուող երեւոյթներ, վարուելակերպեր, խօսե-
լակերպեր, բառապաշարներ կան որոնք սկսած են ու կը շարունակուին 
ժպտալով, արդէն աւանդութիւն դարձած են ու կը շարունակուին. Ասոյթ 
մը կայ.- «Մեղր չունիս, մեղր լեզու՞ ալ չունիս». Բայց այս վերջինը այնքան 
առատ է ու ձրի. Ձրի՝ ու փոխադարձաբար կը բաշխուի: Ամէնէն աւելի 
հոգեշոյող ու շրջագայող բառը՝ ՍԷՐն է.այնքան հաճելի լսողութեան, ինչպէս 
տեսողութեան՝ պարուհի մը, հոգեմտայինին՝ բանաստեղծութիւնը, եւ սակայն 
օրը իրիկուն չեղած իրիկնային մութէն ալ առաջ կ՛անհետի, թողելով ապրած 
ըլլալու խաբուսիկ երջանկութիւնը, որ ամէն պարագայի հոգիի թեթեւութեան 
պահ տածելէ չի դադրիր:
Ճշմարտութիւնը խիստ ու չոր բռնակալ մըն է. Կեանքի դաժան  իրականու-
թեան պէս ինչպէս ցուրտը, ինչպէս փոթորիկը ու նոյնքան դաժան՝ արեւու 
կրակը անապատի անտանիք երկինքին տակ.  Ուստի, հակակշռելու է մին 
քաղցր շողերով արեւի, բաժակին երեսէն ժպտացող կարմիր գինիով, մերթ 
պատսպարելով մաղթանքներով անկարելի՝ բայց կարելի թուացող, եւ  յոյսովը 
գալիքին, որ, ո՜վ գիտէ ինչ զգեստով պիտի ներկայանայ. Սպիտա՞կ, սե՞ւ, 
կանա՞չ թէ՝ կարմիր կապոյտ ծիրանագոյն:
«Երանի նրան, ում հայրենական...» (Ընթերցողի բաժին):

Ներկայի Հայ Սփիւռքին փոքրամասնութիւնը՝ ՏԱՐԱԲՆԱԿ Արեւելահա-
յերն են (յետ-անկախութեան) եւ Արեւմտահայերը (նախաեղեռնեան), 
իսկ մեծամասնութիւնը՝ ՏԱՐԱԳՐԵԱԼ Արեւմտահայերը (յետ-եղեռ-

նեան)։ Մենք ունինք  երեք սփիւռքներ՝ նախաեղեռնեան, յետ-եղեռնեան եւ 
յետ-անկախութեան։
Տարագիր Արեւմտահայութեան մեծամասնութիւնը մոռցած է (կամ՝ մոռա-
ցութեան տուած) իր ՏԱՐԱԳՐԵԱԼի վիճակը եւ կը գործէ ՏԱՐԱԲՆԱԿի 
գիտակցութեամբ…։ Իսկ փոքրամասնութիւնն է, որ կը գիտակցի իր 
ՏԱՐԱԳՐԵԱԼի վիճակին, եւ՝ հետեւաբար չէ մոռցած Արեւմտահայաստանի 
եւ Կիլիկիոյ ազատագրութեան դատը։ Այս փոքրամասնութիւնը՝ Հայ Սփիւռքի 
«Յառաջապահ ջոկատ»ն է, Աւանգարդը (Avant-Garde)։
Ներկայ գրութիւնը հասցէագրուած է՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան այն 
մեծամասնութեան, որ այսօր կը գործէ ՏԱՐԱԲՆԱԿի գիտակցութեամբ, 
յուսալով՝ որ այս գրութիւնը կարդալով, անոնք կ՚անդրադառնան իրենց 
ՏԱՐԱԳՐԵԱԼի իրական վիճակին… որպէսզի սկսին գործել ՏԱՐԱԳՐԵԱԼի 
գիտակցութեամբ, եւ զգան իրենցմէ սպասուած դերակատարութեան 
անհրաժեշտութիւնն ու պարտականութիւնը… Արեւմտահայաստանի 
եւ Կիլիկիոյ ազատագրութեան սրբազան գործին մէջ։ Այսինքն, որպէսզի 
միանան Տարագիր Արեւմտահայութեան այն փոքրամասնութեան, որ արդէն 
2004 թուականէն ի վեր կը գործէ Տարագրեալի գիտակցութեամբ, հասնելու 
համար Արեւմտահայաստանի եւ Կիլիկիոյ ազատագրութեան վսեմագոյն 
նպատակին։ Այսինքն՝ միանան կամ հետեւին Աւանգարդին։

• • •
Արեւելահայաստանի եւ Կիլիկիոյ ազատագրումը պահանջելու իրաւատէր 
կողմը, համաձայն Միջազգային Հանրային Իրաւունքին՝ Արեւմտահայութիւնն 
է, որուն մեծամասնութիւնը ՏԱՐԱԳԻՐ է, հայրենազուրկ, աշխարհացրիւ 
ու բազմահպատակ բեկորներէ կը բաղկանայ, որոնք զուրկ են՝ զիրենք 
իրաւականօրէն ներկայացնողի կարգավիճակ ունեցող կեդրոնական, 
ներկայացուցչական (այսինքն՝ ընտրեալ) եւ միակ լիազօր կառոյցէ մը, որ 
ունենայ իրաւական անձնաւորութիւն (personne juridique), որուն շնորհիւ 
միայն, այդ կառոյցը ընդունելի եւ լսելի կրնայ ըլլալ միջազգային ատեաններու 
առջեւ։
Ուրեմն, այդպիսի կառոյցին ստեղծումը նախապայման մըն է՝ առաջին 
կարեւորագոյն քայլը առնելու համար։
Այդ կառոյցի ստեղծումին համար երեք տասնամեակներու երկայնքին 
(1985-2015) քարոզչական ու լուսաբանական լայնածաւալ աշխատանքին 
տարին հոյլ մը մտաւորականներ, իրաւագիտական առաջնորդութեամբը՝ 
Մեթր Ռուբէն Պօղոսեանի եւ Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի, տասնեակ 
հատորներով ու յօդուածներով, դասախօսութիւններով ու բազմաձայն 
լսարաններով, սպասելով՝ բոլոր հոսանքներու համախոհութեան, որպէսզի՝ 
համահայկականօրէն ձեռնարկուի Տարագիր Արեւմտահայութեան Համաս-
փիւռքեան Քոնկրէսին (ՏԱՀՔ), որ պահանջուած կառոյցն է՝ կեդրոնական, 
ներկայացուցչական (ընտրովի) եւ միակ լիազօր։ Ասոնք նոյնիսկ նախաձեռնող 
մարմինի հանգամանք չտուին իրենցմէ կազմուած խումբի մը, որպէսզի՝ 
իրենց «ՁԱԽ» դիմագիծին պատճառով, «ԱՋ»երը պոյքոթի չենթարկեն 
ՏԱՀՔ-ի Ծրագիրը։ Այսպէս, մեր անմիաբան հոսանքները պոյքոթեցին ՏԱՀՔ-ի 
Ծրագիրը։ Այս «Ձախ»երը նոյնիսկ գրեցին մամուլին մէջ, որ եթէ հոսանքներէն 
մին, որ ունի ամենալայն համասփիւռքեան կազմակերպութիւնը, ինքը ձեռք 
առնէ այս Ծրագրի իրականացման առաջնորդութիւնը, իրենք պատրաստ են 
գործակցելու այդ հոսանքին հետ, ըլլալով՝ Ծրագրի պարզ հետեւորդներ…։ 
Բայց, անօգուտ։ Կ՚երեւի թէ համահայկական ոգին կը պահանջէ մտային 
չափահասութիւն, որմէ զուրկ է աւանդական Հայ Սփիւռքը…։
Սակայն, ուրիշ՝ աւելի գործնապաշտ խումբ մը, եւ՝ հայ իրականութեան 
նկատմամբ աւելի իրատես, որոշեց սկսիլ մասնաւորէն՝ հասնելու համար 
ընդհանուրին. 2004 թուականին Արցախի մէջ կազմեց՝ Արեւմտեան 
Հայաստանի Հայութեան Ազգային Խորհուրդը, որ 2007 թուին անդա-
մակցեցաւ ՄԱԿ-ի Բնիկ Ժողովուրդներու Իրաւանց Փորձագիտական 
Յանձնաժողովին, գործօն մասնակցութիւն բերելով այդ Յանձնաժողովի բոլոր 
նստաշրջաններուն, եւ մինչեւ 2018 թուի Դեկտեմբեր ամիսը յաջորդաբար 
ստեղծեց՝ Արեւմտեան Հայաստանի անկախ ճանչցուած պետութեան 
իրաւական շարունակութիւնը հանդիսացող պետութեան կառոյցներու 
սաղմերը, 28,000 արձանագրեալ քաղաքացիներով, որոնց շարքերուն մաս 
կը կազմէ տողերուս հեղինակը, կառավարութեամբ եւ խորհրդարանով, 
որուն Բ. շրջանի կազմը ներկայ խորհրդարանն է, որ ընտրուեցաւ 2018 
թուի Դեկտեմբերին (հինգ տարիներու համար), մինչեւ՝ 31 Դեկտեմբեր 2023։ 
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Պոլսոյ Մէջ Գահակալութիւն

Այս բոլոր պատմական հանդիսութիւնները տեղի 
ունեցան Գումգաբուի Ս. Աստուածածին Աթո-
ռանիստ Մայր եկեղեցւոյ մէջ։
Թուրքիոյ հայոց 85-րդ պատրիարքի գահա-
կալութեան արարողութեան մասնակցեցան 
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ նուի-
րապետական աթոռներէն բարձրաստիճան 
պատուիրակութիւններ։ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնէն, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-
սութենէն եւ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիար-
քութենէն ժամանած էին ներկայացուցիչներ:  
Վատիկանէն Սրբազան Պապին ներկայացուցիչը 
եւ Ուղղափառաց Տ.Տ. Պարթոլոմէոս Ա. Տիեզերեկան Պատրիարքն ալ մաս-
նակցած են արարողութեան։ 
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Տարագրութեան Մէջ՝
Հայկական Ինքնատիպ Խորհրդարան Մը

Տեսակէտ

Ասիկա իրականացնող տարագրեալ Արեւմտահայերու ջոկատը՝ ուրեմն, նոր 
Սփիւռքն է (Տարագիր Արեւմտահայութեան բեկորներու «Յառաջապահ 
ջոկատ»ը…)։
Այս խորհրդարանը, Տարագրութեան մէջ, այն միակ մարմինն է, որ ընտրուած 
է 20,000 արձանագրուած եւ քաղաքացիութեան ինքնաթուղթ ունեցող 
Տարագիր եւ Հայրենաբնակ (Արեւմտահայաստանի բնակիչ)  Արեւմտահա-
յերու ձայնով…։
28,000 քաղաքացիներուն 20,000-ը կրցած է մասնակցիլ Բ. ընտրութեան 
(այսինքն՝ քուէարկելու իրաւունք ունեցող քաղաքացիներուն 71%-ը)։
Այս քաղաքացիները այժմ կը բնակին 27 երկիրներու մէջ՝ Արեւմտահայաս-
տան, Արեւելահայաստան, Թուրքիա, Սուրիա, Լիբանան, ԱՄՆ, Ֆրանսա, 
Ռուսաստան, Գերմանիա, Զուիցերիա, Գանատա, Հոլանտա, Անգլիա, 
Պելճիքա, Յունաստան, Կիպրոս, Շուէտ, Վրաստան (Ջաւախք), Աւստրիա, 
Աւստրալիա, Սպանիա, Լեհաստան, Արժանթին, Պուլկարիա, Իտալիա, 
Իրաք եւ Քաթար։
Խորհրդարանի պատգամաւորներուն թիւ 77-ն է, որոնց 73-ը հայեր, 3-ը 
յոյներ եւ 1-ը ասորի-քաղդեցի։ Անոնք ընտրուած են 16 տարբեր երկիրներէ՝ 
Արեւմտեան Հայաստան, Արեւելեան Հայաստան, Ռուսաստան, Զուիցերիա, 
Ֆրանսա, Գերմանիա, Հոլանտա, Լիբանան, Սուրիա, Վրաստան (Ջաւախք), 
Շուէտ, Արժանթին, Գանատա, ԱՄՆ, Յունաստան եւ Կիպրոս։
Հայ պատգամաւորները ծագումով կը պատկանին հայկական 13 շրջաններու՝ 
Կարս, Պիթլիս, Վան, Տիգրանակերտ, Համշէն, Տրապիզոն, Կարին, Իգդիր, 
Մուշ, Սեբաստիա, Սասուն, Ջաւախք եւ Կիլիկիա։
Պատգամաւորներու ամէնէն երիտասարդը 18 տարեկան է, իսկ ամէնէն 
տարեցը՝ 82։ Երեք յոյն պատգամաւորներն են՝ Շածիլէֆթէրիու Իոաննիս, 
Ստամպոլիդու Կիրա եւ Ծածամպա Վասիլիկի։ Իսկ ասորի-քաղդէացին՝ 
Պասսամ Թահհան։ Պատգամաւորներու 13-ը կանայք են, 60-ը այրեր։
Այս խորհրդարանը կը ներկայացնէ՝ միայն 20,000 Արեւմտահայեր, ոչ 
միայն Սփիւռքէն, այլեւ՝ Արեւմտահայաստանէն։ Եւ ուրեմն, ներկայիս ան 
կը հանդիսանայ Արեւմտահայութեան այն միակ ընտրեալ ներկայացուցչա-
կան կառոյցը, որուն պարտի միանալ ամէն գիտակից եւ յանձնառու 
արեւմտահայ՝ Տարագրեալ թէ Հայրենաբնակ, որպէսզի՝ յառաջիկայ 
ընտրութիւններուն, մասնակցին աւելի մեծ թիւով Արեւմտահայեր, որոնք 
ստացած են քաղաքացիութեան ինքնաթուղթ, զօրացնելու համար այս 
կառոյցի ներկայացուցչական հանգամանքը, զայն դարձնելու համար 
նաեւ՝ կեդրոնական ու միակ լիազօր կառոյց։ Այսպիսով, լրացնելու համար 
Միջազգային Հանրային Իրաւունքին պահանջած նախապայմանները, 
որպէսզի՝ այս խորհրդարանը ստանայ իրաւական անձնաւորութեան 
կարգավիճակ՝ ներկայացնելու Արեւմտահայութիւնը, եւ անոր անունով 
պահանջելու միջազգային ճանաչում, եւ՝ Արեւմտահայաստանի ու Կիլիկիոյ 
ազատագրում՝ թրքական բռնագրաւումէն։
Տատամսելու եւ դանդաղելու ժամանակ չունինք, եւ իրաւունք ալ չունինք՝ 
երբ ներկայ անցումային ժամանակներու միջազգային զարգացումները՝ 
որեւէ ժամանակէ աւելի, նպաստաւոր են մեր հողային դատին համար, 
եւ կը զուգադիպին՝ Սեւրի դաշնագրի եւ Ուիլսոնեան Իրաւարար Վճիռի 
դարադարձերուն…։
Միջազգային գետնի վրայ առաջին նպաստաւոր զարգացումը այն է, որ 
Արեւմուտքի եւ Արեւելքի միջեւ Գ. Աշխարհամարտ մը անհաւանական է, 
քանի որ Արեւելքի մեծերը, որոնք յառաջխաղացքի մէջ են, դէմ են ատոր, 
իսկ Արեւմուտքի մեծերը, որոնք նահանջի մէջ են, անկարող են ատոր։ Եւ 
արդէն՝ ազդանշաններ ալ կան, որ Փութին-Թրամփ գաղտնի համաձայնութիւն 
մը կնքուած է՝ Գ. Աշխարհամարտը բացառելու նպատակին շուրջ։ Իսկ Մեծ 
Եղեռնը կարելի դարձնող մեծագոյն առիթը Ա. Աշխարհամարտն էր, որուն 
ժամանակ Օսմանեան Կայսրութիւնը Գայզերական Գերմանիոյ դաշնակիցն 
էր, իսկ Գերմանիա կը հովանաւորէր Փանթուրքիզմի Ծրագիրը, քանի որ 
ինք եւս դարձեր էր նորագոյն իմփերիալիստական տէրութիւնը, որ դէպի 
Արեւելք ծաւալելու ախորժակներ ունէր…։
Ասոր իբր հետեւանք, երկրորդ նպաստաւոր իրականութիւնը այն է, 
որ Միջին Արեւելքի կայունութիւնը խանգարող երկու տարատնկեալ 
պետութիւնները՝ Փանթուրքական_Նոր-Օսմանական Թուրքիան եւ Սիո-
նական Իսրայէլը… որոնք ցարդ եղած են ամերիկեան իմփերիալիզմի 
օֆֆշոր ռազմախարիսխները, դադրած են այսօր ներկայացնելէ երէկի իրենց 
սպառնալիքը։ Անոնք մեծ մասամբ չէզոքացուած են Փութինի վարած զօրեղ 
եւ ինքնավստահ դիրքերէ մեկնած՝ խաղաղասիրական համբերատար ու 

զգաստութեան հրաւիրող նոր, արտասովոր քաղաքականութեան շնորհիւ։ 
Եւ արդէն Գ. Աշխարհամարտի բացառումով, Սիոնիզմն ու Փանթուրքիզմը կը 
կորսնցնեն իրենց նախկին ծաւալողապաշտ դերակատարութիւնը։ Այսինքն՝ 
գրեթէ կը կորսնցնեն իրենց «գոյութեան իրաւունքը», քանի որ Թուրքիան 
եւ Իսրայէլը անկարող են վարելու ծաւալապաշտական քաղաքականութիւն, 
առանց իմփերիալիստ Արեւմուտքի նեցուկին ու հովանաւորութեան։
Երրորդ նպաստաւոր զարգացումը. Սովետ Միութեան ինքնալուծարու-
մին հետեւանքով ստեղծուած միաբեւեռ աշխարհակարգի,– ամերիկեան 
իմփերիալիզմի միահեծան ոստիկանապետութեամբ, որ Փանթուրքիզ-
մի եւ Սիոնիզմի ծրագրերուն հովանաւորն էր…–, վախճանն է, եւ նոր 
բազմաբեւեռ հաւասարակշռեալ աշխարհակարգի ծնունդն է, որուն 
կորիզը՝ BRICS-ի (Պրազիլ, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան եւ 
Հարաւային Ափրիկէ) հակաիմփերիալիստական համագործակցութեան 
երեք-ցամաքամասային ճակատն է, որուն շոգեշարժը (լոքոմոթիվը) Հենրի 
Քիսինճըրի իսկ վկայութեամբ՝ Փութինեան Ռուսաստանն է, եւ որուն երկու 
մեծագոյնները Ռուսաստանն ու Ժողովրդային Չինաստանն են, որոնք դէմ են 
Փանթուրքիզմին, իրենց ալ ազգային գոյութենական շահերուն պատճառով, 
որոնք կը համընկնին մեր շահերուն հետ։
Միջազգային գետնի վրայ, այս երեք հայանպաստ զարգացումները ոսկի 
առիթ մըն են մեր հողային դատին համար. աննախընթաց առիթ մը.
Եթէ՝ մենք գիտնանք եւ կարենանք ճիշդ գործել, օգտուելու համար մեզի 
տրուած այս բացառիկ առիթէն…։ Տատամսումն ու դանդաղումը, ձեռն-
պահութիւնն ու դուրսին ապաւինումը աններելի ոճիրներ են այսօր… մեր 
հողային դատին դէմ։
Ոչ մէկ չքմեղանք եւ ոչ մէկ ինքնարդարացում մնացած է մեզի այսօր, այս 
տարիներուն, եթէ՝ չգիտնանք ու չկարողանանք օգտուիլ այս (հաւանաբար 
անկրկնելի) ոսկի առիթէն։
Պատմութեան առջեւ՝ բոլորս պատասխանատու ենք՝ քանի որ ապաւինելու 
կարօտ անչափահասները չենք այսօր..., եթէ՝ չցուցաբերենք ճշմարիտ 
համահայկականութեան ոգին։
Եթէ՝ շարունակենք քնանալ մեր անցեալի իրագործումներուն վրայ։
Եթէ՝ կրկնենք Մեծ Եղեռնի դարադարձի մեր ձեռնպահութիւնը։
Եթէ՝ Սեւրի դաշնագրի եւ Ուիլսոնեան Իրաւարար Վճիռի դարադարձերն 
անգամ վատնենք՝ մեր անտարբերութեամբ եւ անմիաբանութեամբ (իբր 
հետեւանք մեր մտային յետամնացութեան եւ անչափահասութեան), ինչ որ 
կրնայ ըլլալ… մեր վերջին անձնասպանութիւնը։՚
Եթէ՝ մենք ուրանանք կամ անգիտանանք մեր ապրելու իրաւունքը… եւ 
ուրիշները նկատենք պատասխանատու։
Իրաւունք մը չի կրնար ապրիլ ու յաղթանակել՝ եթէ անոր իրաւատէրը տէր 
չկանգնի իր իրաւունքին։ Ուրիշի մը սպասող իրաւատէրը՝ արժանի չէ այդ 
իրաւունքին։ Արժանի չէ ապրելու եւ յաղթանակելու, քանի որ գիտակցութիւնը 
չունի իր հայրենազրկեալի վիճակին, եւ՝ կամքը չունի ազատագրուելու այդ 
վիճակէն…։
Եպիկիւրոս (Ն.Ք. 341-270) ըսած է. «Յիմարութիւն է մարդուն համար, 
Աստուծմէ խնդրել բան մը, զոր ինք կրնայ իր ուժերով ձեռք բերել»։
Իսկ Արիստոտէլ ըսած է. «Ինքնաճանաչումը՝ իմաստութեան սկիզբն է»։
Ուրեմն, թող բոլոր իմաստուն Արեւմտահայերը ինքնաճանաչումով գիտակցին 
իրենց հայրենազրկեալի եւ տարագրեալի վիճակին, եւ՝ դադրին Աստուծոյ 
կամ ուրիշին ապաւինելու յիմարութիւնը գործելէ եւ իրենք մասնակից ըլլան՝ 
իրենց իսկ ազատագրութեան պայքարին, իրենց հայրենազրկեալի վիճակէն։
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90 Տարեկան Տարեցոյցը

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Թէոդիկի «Ամէնուն տարեցոյցը» խորագրով հայկական կեանքի 
եւ մշակոյթի բացառիկ համայնագիտարանները մեր մշակոյթի 
գանձերէն են, բացառիկ երեւոյթ՝ հայ մամուլի պատմութեան մէջ: Այս 

տարեցոյցերը, զորս Թէոդիկ 1907 թուականէն Պոլսոյ մէջ սկսած է տպել, բացի 
պատմաբանասիրական արժէք ունենալէ, նաեւ լայն ժողովրդականութիւն 
վայելած են: Հանգամանքներու բերումով տեղի ունեցած են տպագրութեան 
ընդհատումներ, եղած են միացեալ թիւեր, անոնցմէ մաս մըն ալ տպուած է 
Պոլիսէն դուրս՝ Փարիզ եւ Վենետիկ:
Տասնինն լայնածաւալ հատորներէն վերջինը, 1929 թուականի տարեգիրքը, 
արդէն 90 տարեկան է: Անիկա տպուեցաւ Թէոդիկի մահէն տարի մը 
ետք եւ անոր նուիրուեցաւ: Այսօր՝ իննսուն տարի ետք, նոյնքան մեծ 
հետաքրքրութեամբ կ՚ընթերցուի թէ՛ այդ թիւը, թէ՛ ալ «Ամէնուն տարեցոյց»ի 
բոլոր թիւերը, որոնց մէջ տպագրուած նիւթերուն հիմնական մասը արդիական 
են:
Հայ պարբերական մամուլին համար Թէոդիկի մահը մեծ կորուստ էր. այդ 
մասին կը գրուի նաեւ իր յիշատակին հրատարակուած տարեցոյցին մէջ, 
ուր նաեւ տեղ կը գտնեն Թէոդիկի գրութիւնները, զորս ան հերթաբար կը 
պատրաստէր, բայց հրատարակուած չտեսաւ: Ի դէպ, 1929 թուականի 
տարեցոյցին գլխաւոր աշխատակիցը Նշան Պէշիկթաշլեանն էր, իսկ 
գեղանկարիչը՝ Մելքոն Քեպապճեանը:
Տարեցոյցերը, սովորաբար, տարին կ՚ամփոփէին եւ գրական, գեղա-
րուեստական, հրապարակախօսական եւ այլ նիւթերու կողքին մեծ տեղ 
կը տրուէր տոմարին, օրացոյցերուն, աստղագիտական նիւթերուն, ինչպէս 
նաեւ Կաղանդին եւ այլ տօներու:
Ահաւասիկ, տօնական այս օրերուն 1929 թուականի «Ամէնուն տարեցոյց»էն 
տօնական նիւթեր եւ զուարճախօսութիւններ կը ներկայացնենք.
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԶԱՐՄԱՆԱԼԻՔ
1. Հոկտեմբեր ամիսը կը սկսի միշտ շաբթուան այն միեւնոյն օրով, որով 
սկսած էր յունուար ամիսը:
2. Յուլիսը կը սկսի միշտ շաբթուան այն միեւնոյն օրով, որով սկսած էր ապրիլը:
3. Դեկտեմբերը կը սկսի միշտ շաբթուան այն միեւնոյն օրով, որով սկսած 
էր սեպտեմբերը:
4. Փետրուարը, մարտն ու նոյեմբերը կը սկսին միշտ շաբթուան միեւնոյն օրով:
5. 12 ամիսներէն մայիսը, յունիսն ու օգոստոսն են միայն, որ կը սկսին 
տարբեր օրերով:
6. Տարին կը վերջանայ միշտ այն միեւնոյն օրով, որով սկսած էր:
7. Վերի օրէնքներուն չեն հպատակիր միայն ամիսները Նահանջ տարիի մը, 
ինչպէս էր հերու:
8. Դար մը երբեք չի կրնար սկսիլ չորեքշաբթի, ուրբաթ կամ կիրակի օրով մը:
9. Միեւնոյն օրացոյցը կրնայ գործածուիլ 28 տարին անգամ մը:

ԿԱՂԱՆԴ, ԵՓՈՑ...
Կաղանդ (ռմկ. Կաղընտ), հոմանիշը՝ Կաղանդիկոն, Նորամուտ տարի, 
Տարեգլուխ, Տարեմուտ եւ Ամանոր: Վերջնոյս կազմութիւնն է ամ (տարի) 
եւ նոր (պարսկ.՝ նէվ), Ամանորաբերն ալ յարաբարդ բառ մըն է՝ ամանորով 
եւ բերով (պարսկ.՝ պար կամ պէր՝ պտուղ, խայրիք) ու կը նշանակէ «նոր 
տարիի բերք», չէ՛ թէ «նոր տարի բերող»:
Գալով Կաղանդին, հայ լեզուն որդեգրած է այս օտար բառը՝ ոչ շատ հին 
ժամանակներու մէջ: Խոյեցիք եւ իգդիրցիք ունին «Խլվլիկ» բառը, որ կը 
նշանակէ «Կաղանդի իրիկուն»: Պոլսահայ ռամիկն ալ «Օխտը ռախիի 
օր» կ՚անուանէ Կաղանդը, «շնորհաւոր»ի պտտողներու հրամցուելիք 
օղիի գաւաթիկներուն թիւը շատցնելով, որպէսզի բարեմաղթութիւններ 
շատ յեղյեղուին տան մէջ: Դարձեալ ան «Ամանլուայ» կը կոչէ դեկտեմբերի 
30-ը, զի այդ օրը սահմանուած է լուալ-հորդելու խոհանոցի աղտոտ 
սպասներ՝ վաղորդայնի կերակուրներու պատրաստութեան յատկացուելու 
համար: Իսկ ԵՓՈՒՆԻ օրը կամ ԵՓՈՑԸ՝ դեկտեմբերի 31-ն է. եփուելով 
Կաղանդի պայմանադրական անուշապուրը, դոնդողը, քրքմապուրն ու 
պահքի կերակուրները, որոնցմով ու չոր պտուղներով զարդարուած սեղանն 
է Խոնջա (խնջոյք, պարսկ.՝ խանին նուազականը՝ խանջէ). մեր գրոց 
լեզուն որդեգրած է արդէն «խան»ը՝ մեծ ափսէ, եւ ինչ ինչ գաւառներու 
մէջ «խանիկ» բառով կ՚իմացուի ծխամորճի մոխրաման: Այդ խոնջային 
պերճանքն է շուշմայոտ բոկեղը (սիմիթ) որուն գաւառականն է «կաթայ», 
օղակի, թռչնիկի եւ սկուտեղի ձեւերով շինուած: Թռչնաձեւութենէն՝ կարելի 
է նշմարել աղերս մը արեւելեան քրիստոնէից հնամի մէկ պաշտամունքին 
հետ. Իսկ Պոլսոյ փռապաններու «Գուշլա՛ր գումրուլար, եէնի պուղտայ 
քէպապը» բացագանչութիւնը ներբողն է երկրպագելի ցորեանին, տարւոյն 
նո՛ր հունձքին՝ Ամանորի սեմէն տարփողուած: Մեր մամիկները սովոր են 
պատէն կախ տալու սկուտեղի ձեւով բոկեղը՝ մինչեւ Տէրընտաս, նոյն օրը 
միայն կոտրել-ուտելով, որպէսզի զերծ մնան… ակռայի ցաւէ:
ՁՄՐԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ
Ձմրան՝ ամէն տեղ անձրեւ, ամրան՝ հո՛ն, ուր Տէրը կամենայ:
Ր գիրն ունեցող ամիսներուն՝ ոտքդ եւ մարմինդ տաք պահէ, չունեցողներուն՝ 
ուզածիդ պէս վարուէ:
Ձիւնը՝ լեռան գագաթին, ցուրտն ալ անոր վարի դին:
Յունուարին երբ անձրեւ գայ, գիւղացին հարուստ կը դառնայ:
Աստուած հեռու պահէ բաց օդով յունուարէ:
Մառանին լեցուիլը կամ պարպուիլը յունուարէն ու փետրուարէն կախեալ է:
ԳԱՐՆԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ
Այգեպա՛ն. պարպէ՛ գինին, երբ անձրեւէ մարտին:
Հովոտ մարտ, անձրեւոտ ապրիլ, խորոտ մայիս:
Ապրիլին քուրջ մի՛ պակսեցներ վրայէդ:
Ապրիլը սուգի ամիս է մաքիին ու մեղուին համար:
Եթէ մայիսը անձրեւոտ է, հարս տուր մշակին:
ԱՄՐԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ
Ծիածան՝ ամրան իրիկնամուտին կ՚ըլլայ, հով-անձրեւ գիշերուայ մութին:
Ս. Յովհաննէս Մկրտչին երբ անձրեւ գայ, գինին քիչ կ՚ըլլայ, ցորեն՝ բնաւ:
Աքլորը երբ խմէ շատ ջուր յուլիսին, երկինքէն պիտի հեղեղներ հոսին:
Մեղր է ու քաղցո՜ւ՝ անձրեւն օգոստոս ամսու:
ԱՇՆԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ
Հոկտեմբեր ամսուն ով որ չ՚աղբեր հող, բան չսպասէ թող:
Հոկտեմբեր ամսու վերջին՝ խաղողն հնծանի միջին:

ՍՐԱՄՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՒ ԶՈՒԱՐՃԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ
ՓՈՔՐԻԿ ՏԱՐԵՑԸ
Շատ փափկակեր մը օր օրին մէկը ճաշի գացած էր լորտի մը տունը: Վերջինս, 
ճաշն աւարտելու մօտ՝ բերել տուաւ գինիի յոյժ փոքրիկ սրուակ մը, որուն 
արժէքն եւ տարիքը գովելէ չէր դադրեր: «Ինչպէ՞ս կը գտնէք զայն», հարցուց: 
«Շիտակն ըսելու համար, իր տարիքին նայելով՝ շատ փոքր կը գտնեմ զայն», 
պատասխանեց միւսը, բերնին համէն չկշտանալով:
ՀԱՑ, ԾԱՂԻԿ, ՄԵՌԵԼ
Անգլիացին՝ չինացիին. «Դուք շատ տարօրինակ մարդիկ էք. ձեր մեռելներուն 
գերեզմանին վրայ ճաշ կը դնէք. ինչպէ՛ս կ՚ուզէք որ զայն ուտէ անհոգի 
մարմինը»: Չինացին. «Դուք նոյնքա՛ն շատ տարօրինակ մարդիկ էք. ձեր 
մեռելներուն գերեզմանին վրայ ծաղիկ կը դնէք. ինչպէ՛ս կ՚ուզէք որ զայն 
հոտոտէ անհոգի մարմինը»:
ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ ԱՒԵԼԻ
Բարեկամը՝ խման ընկերոջը.
«Կ՚ըսեն, թէ խմելը մարդուս կեանքը կը կարճեցնէ»: Խմանը. «Ճիշդ է, բայց 
երկու անգամ աւելի կը տեսնէ իր ապրած ժամանակամիջոցին»:
ԿԱՆԽԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆ
Պառաւ մը, որ ինքնաշարժ մը վարձելով նստելու վրայ է, կ՚ըսէ շարժավարին. 
«Արդեօք մեքենան լաւ վիճակի մէ՞ջ է եւ հաստատո՞ւն՝ կառքն ալ»:
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Լրատուութեան Գործընկեր

«Յատուկ Խնամքի Կարօտ Հայորդիներու Տարի» Հռչակագիրը Կ՚ընթերցուի 
Կաթողիկոսութեանս Բոլոր Եկեղեցիներուն Մէջ

Պատրաստեց` 
ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ

Լիբանանահայ Կեանք

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկո-
սի հաստատած աւանդութիւննե-
րուն մաս կը կազմէ իւրաքանչիւր 
տարի հայ ժողովուրդի կեանքին 
հետ անմիջական աղերս ունեցող 
արժէքի կամ իրադարձութեան մը 
անդրադառնալն ու տուեալ տարին 
այդ թեմային նուիրելը։ Այդ իմաս-
տով, Վեհափառ Հայրապետը 2020 
տարին հռչակեց «Յատուկ Խնամքի 
Կարօտ Հայորդիներու Տարի», իսկ 
Հայրապետին պատգամը Անթիլիասի 
Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւո-
րիչ Մայր Տաճարին մէջ ընթերցեց 
Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան, 
Կիրակի, 12 Յունուար 2020-ին, յըն-
թացս Ս. եւ Անմահ Պատարագին։ 
Սրբատառ կոնդակը ընթերցուեցաւ 
նաեւ Կաթողիկոսութեանս թեմերու 
եկեղեցիներուն մէջ։ 
Կոնդակին մէջ Նորին Սրբութիւնը 

հիմնականօրէն կ՚անդրադառնայ 
յատուկ խնամքի կարօտ եզրի 
սահմանումին՝ ընդգծելով, որ 
ոմանք ի ծնէ կամ հետագային՝ 
արկածի հետեւանքով, կրնան ունե-
նալ ֆիզիքական, մտային կամ 
հոգեկան որոշ տարբերութիւններ, 
որոնք մասնաւոր հոգածութեան 
կը կարօտին։ Հայրապետը կը նշէ, 
որ ինչպէս որեւէ ժողովուրդի, մեր 
ժողովուրդի կեանքին ալ մաս կը 
կազմեն յատուկ խնամքի կարօ-
տեալներ, որոնց թիւը հետզհետէ 
աճ կ՚արձանագրէ՝ ընկերատնտեսա-
կան, առողջապահական եւ այլ 
ազդակներու հետեւանքով, ու կ՚ա-
ւելցնէ, որ անոնք ընկերութեան 
անբաժանելի մասնիկն են. «Յատուկ 
խնամքի կարօտ անձեր հարկ է, որ 
հաւասար իրաւունքներ ու պար-
տաւորութիւններ ունենան ընկե-
րութեան կեանքի բոլոր մարզերէն 
ներս ու բոլոր մակարդակներու 
վրայ։ Անոնց քաղաքացիական 
իրաւունքներու դոյզն անտեսումն 

իսկ կը նկատուի խտրականութիւն 
ու անարդարութիւն, եւ նո՛յնիսկ, 
կարգ մը երկիրներէ ներս՝ քրէական 
յանցանքի համազօր վերաբերում», 
կը յայտնէ Նորին Սրբութիւնը։
Շնորհիւ գիտութեան յառաջացման 
եւ մարդկային իրաւունքներուն ու 
հաւասարակութեան սկզբունքին, 
յատուկ խնամքի կարօտ մարդոց 
հանդէպ մօտեցումներն ու մտա-
ծելակերպերը փոխուած են. այնու-
ամենայնիւ, Աստուածաշունչին մէջ 
արդէն իսկ նշուած են զանազան 
դրուագներ յատուկ խնամքի կարօտ 
մարդոց մասին, որոնք Քրիստոսի 
եւ առաքեալներուն նախանձախնդ-
րութեան եւ ուշադրութեան արժա-
նացած են, իսկ եկեղեցին կը շարու-
նակէ համահունչ ըլլալ Աստու-
ածաշունչի մօտեցումին, կ՚ըսէ 
Հայրապետը պատգամին մէջ։ 

Հռչակագիրին մէջ Հայրապետը կը 
խօսի նաեւ հայ կեանքին մէջ յատուկ 
խնամքի կարօտ հայորդիներուն 
ներկայութեան մասին ու կը 
թելադրէ հրաժարիլ խտրութիւն 
կամ անտեսում ցուցաբերելէ անոնց 
հանդէպ, ինչպէս նաեւ կը յորդորէ 
միջոցներ եւ առիթներ ստեղծել 
անոնց համար, որպէսզի անոնք եւս 
մեր ընկերութեան մէջ ներառուին՝ 
նոյնիսկ մեր կազմակերպութիւննե-
րուն, կառոյցներուն եւ զանազան 
յանձնախումբերու մէջ ի հարկին 
պատասխանատուութիւն վերցնե-
լով. «Զանազան երկիրներու մէջ 
անոնք կոչուած են բարձրագոյն 
պաշտօններու։ Էականը հոգե-
իմացական արժանիքն է ու կարո-
ղութիւնը եւ ազգին ծառայելու 
յանձնառութիւնը», կը նշէ Վեհա-
փառ Հայրապետը, աւելցնելով, 
որ հարկ է մէկ կողմէն բուժուելու 
կարելիութիւն ունեցողներուն 
համար մասնագիտական եւ նիւ-
թական միջոցներ ստեղծել, իսկ 

միւս կողմէն որեւէ աշխատանք 
կատարել չկարողացողներուն 
համար նիւթական եկամուտ 
ապահովել. «Վերջապէս, մեր 
ազգին արժանապատուութեան 
դէմ է մնալ անտարբեր՝ ի տես 
երեխայի մը, որ դժուարութիւն 
ունի լսելու, խօսելու, սորվելու կամ 
քալելու եւ կամ նմանօրինակ այլ 
դժուարութիւններու ենթակայ է։ 
Մեր ազգին արժանապատուութեան 
դէմ է փողոցներուն մէջ լքուած 
ֆիզիքական թերութիւններ ունեցող 
անտէր ու անօգնական անձերը, Աւե-
տարանի առակին նման, տեսնել ու 
անտարբեր գտնուիլ։ Պէտք է ամէն 
գնով օգտակար ըլլալ նման վիճակ-
ներու մէջ տառապող մեր ազգի 
բոլոր զաւակներուն։ Սա նուիրական 
պարտաւորութիւնն է իւրաքանչիւր 
հայու ու ողջ հայութեան»։
Եզրափակելով, Վեհափառ Հայ-

րապետը կը խօսի եկեղեցւոյ, 
Հայաստանի պետութեան ու մեր 
կազմակերպութիւններուն դերակա-
տարութեան մասին եւ կոչ կ՚ուղղէ՝ 
ժողովուրդին, որ իր աղօթքներուն 
ու մտածումներուն մէջ յիշէ յատուկ 
խնամքի կարօտ հայորդիներուն ու 
խորացնէ անոնց նկատմամբ սէրն 
ու գուրգուրանքը, հոգեւոր, պետա-
կան, ազգային եւ բարեսիրական 
կազմակերպութիւններուն, որ 
առաւելագոյն չափով օգտակար 
հանդիսանայ անոնց մասնա-
գիտական, ընկերային կամ 
տնտեսական մակարդակներու 
վրայ, թեմերու առաջնորդներուն, 
որ գործնապէս օգտակար դառնան 
անոնց, եւ վերջապէս՝ ունեւոր 
ազգայիններուն, որ նիւթական 
կարելիութենէն բաժին մը յատ-
կացնեն յատուկ հիմնադրամներ 
հաստատելով անոնց համար։
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Շար.  յաջորդ  թիւով

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
Թեմակալ Առաջնորդներուն,
հոգեւոր դասուն,
Ազգային Իշխանութեանց եւ
մեր ժողովուրդի զաւակներուն

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն հայ-
րապետական օրհնութեամբ, քրիստոնէական ջերմ սիրով եւ ազգային վառ 
ապրումներով կ’ողջունենք Ազգ. Ընդհանուր Ժողովը, Ազգ. Կեդրոնական 
Վարչութեան Կրօնական ու Քաղաքական ժողովները, Թեմակալ Առաջնորդ-
ները, հոգեւոր դասը, Ազգ. իշխանութիւնները եւ մեր ժողովուրդի սիրելի 
զաւակները։ 
Խոր գոհունակութեամբ կ՚ուզենք հաստատել, որ իւրաքանչիւր տարի մեր 
ժողովուրդի կեանքին հետ անմիջական աղերս ունեցող արժէք մը կամ 
երեւոյթ մը լուսարձակի տակ բերելու Մեր հաստատած աւանդութիւնը 
կը շարունակէ լայն արձագանգ գտնել մեր կեանքէն ներս։ Ինչպէս գիտէք, 
2019 տարին հռչակած էինք «Հայ Մամուլի Տարի»։ Արդարեւ, ո՛չ միայն 
համասփիւռքեան մակարդակի վրայ, այլ նաեւ համահայկական մաշտապով 
հայ մամուլը դարձաւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն ու յատկապէս մեր մամլոյ 
օրկաններուն, հոգեւոր դասուն, լրագրողներուն, մտաւորականներուն, ինչպէս 
նաեւ ազգային, մշակութային ու կրթական կառոյցներու քննարկումներուն 
ու մտահոգութիւններուն կիզակէտը։ Այս ծիրէն ներս յատուկ կարեւորութիւն 
ստացաւ Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս մեր Ս. Աթոռին նախաձեռնութեամբ 
կազմակերպուած համահայկական համագումարը։ 

* * *

Սիրելի՛ ժողովուրդ հայոց, 
Երբ կը մտածէինք 2020 տարուան համար, մեր 
հաւաքական մտածումի ու քննարկումի կարեւոր 
ու այժմէական նիւթ մը լուսարձակի տակ բերե-
լու մասին, Մեր մտածման սլաքը ուղղուեցաւ 
դէպի մեր ժողովուրդի կեանքին մաս կազմող 
ու յատուկ խնամքի կարօտ հայորդիները։ 
Մեզի հասած տեղեկութիւններուն համաձայն, 
յատուկ կարիքներ ունեցող մեր զաւակներուն 
թիւը սկսած է զգալի աճ արձանագրել՝ մեր 
կեանքը դիմագրաւող տնտեսական, ընկերա-
յին, առողջապահական եւ այլ պատճառներու ու 
ազդակներու հետեւանքով։ Հետեւաբար, հրամա-
յական կը նկատենք 2020 տարին հռչակել՝ 

ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ
ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ

Արդարեւ, յատուկ խնամքի կարօտ անձեր կը նկատուին 
ծնունդով թերի, ֆիզիքական, մտային կամ հոգեկան թերութիւն, 
անկարողութիւն կամ սահմանափակ կարողութիւն ունեցող անձեր՝ ի ծնէ 
կամ հետագային արկածներու հետեւանքով հաշմանդամ դարձած։ Բժշկական 
տուեալներուն համաձայն, ներկայ ժամանակներուն գոյութիւն ունին աւելի 
քան 20 տեսակի անկարողութեան կամ թերաճութեան վիճակներ, երեւելի 
եւ ոչ-երեւելի, ծայրայեղ եւ ոչ-ծայրայեղ։ Անոնց թէ՛ բնոյթը տարբեր է, թէ 
դրդապատճառը եւ թէ բուժման կերպերը։ Ոմանք բուժելի են, իսկ ուրիշներ 
անբուժելի։ Մօտիկ անցեալին, նման դժուարութիւն ունեցող անձերը կը 
բնորոշուէին որպէս թերաճ կամ հաշմանդամ։ Այսօր, սակայն, անցեալի 
սահմանումները ու անուանումները լայն չափով դադրած են եւ անոնց 
փոխարէն աւելի մեղմ ու յարգալից բնորոշումներ սկսած են գործածուիլ։ 
Օրինակ, մտային կամ ֆիզիքական անկարողութիւն ունեցող (disabled) 
բացատրութեան փոխարէն այսօր ընդհանրապէս կը գործածուի “այլապէս 
կարող” (differently abled) բնորոշումը։ 
Փոխուած է նաեւ ընկերութեան մտածելակերպը ու մօտեցումը յատուկ 
խնամքի կարօտ անձերու նկատմամբ։ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութե-
նէն սկսեալ կրօններ, պետութիւններ ու կազմակերպութիւններ յատուկ 
մասնագիտական կեդրոններ հիմնած են, հիմնադրամներ հաստատած 
ու զանազան ծրագիրներ մշակած, ինչպէս նաեւ յատուկ միջոցներու 
դիմած են գործնապէս դիւրացընելու համար անոնց կենցաղակերպը։ 
Այսպէս, անոնց մօտենալու ու անոնց հետ զրուցելու յարգալից ձեւեր ու 
արտայայտութիւններ որդեգրուած են. փողոցներու, շէնքերու ու հանրային 
կեդրոններու մէջ յատուկ կարգադրութիւններ եղած են. օդակայաններէն 
սկսեալ մինչեւ այլ փոխադրամիջոցներ, յարմարաւէտ միջոցառումներու 

դիմած են. հանրային հաւաքներու 
մէջ առաջնահերթութիւն սկսած է 
տրուիլ. տեղական թէ միջազգային 
յանձնախումբերու, ձեռնարկներու, 
ծրագիրներու ու աշխատանքներու 
մէջ սկսած են ներառուիլ։ Եւ այսպէս 
կարելի է երկար թուել շարքը այս 
ուղղութեամբ առնուած գործնական 
քայլերուն։ 
Անհրաժեշտ է նաեւ աւելցնել, որ 
ներկայ ընկերութիւնը կարեւորու-
թեամբ կը շեշտէ հաւասարու-
թեան սկզբունքը։ Այլ խօսքով՝ 
յատուկ խնամքի կարօտ անձեր 
հարկ է որ հաւասար իրաւունք-
ներ ու պարտաւորութիւններ 
ունենան ընկերութեան կեանքի 
բոլոր մարզերէն ներս ու բոլոր 
մակարդակներու վրայ։ Անոնց 
քաղաքացիական իրաւունքներու 
դոյզն անտեսումն իսկ կը նկատուի խտրականութիւն ու անարդարութիւն, 
եւ նո՛յնիսկ, կարգ մը երկիրներէ ներս՝ քրէական յանցանքի համազօր 
վերաբերում։ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան կողմէ 1992 թուին 

Դեկտեմբեր 3-ը հռչակուած է «Հաշմանդամներու օր»։ Միաժամանակ, 
յատուկ հռչակագիր մը որդեգրուած է (Convention on the 

rights of persons with disabilities) անոնց իրաւունքները 
պաշտպանելու եւ հոգածու վերաբերում ցուցաբերե-

լու անհրաժեշտութիւնը շեշտող։ Միացեալ Ազգերու 
Կազմակերպութիւնը նաեւ 1983-93 տասնամեակը 

հռչակած էր «Հաշմանդամներու 10-ամեակ» (UN 
Decade of disabled persons)։ Արդարեւ, բազմազան 
են ու այլազան միջազգային համայնքին կողմէ 
առնուած իրաւական ու գործնական քայլերը։
Բնականաբար, ֆիզիքական կամ հոգեիմացական 
թերութիւններ ունեցող անձերու ներկայութիւնը 
ընկերութեան կեանքէն ներս նոր երեւոյթ չէ։ Հին 
Կտակարանին մէջ կը հանդիպինք ֆիզիքական 

թերութիւն ունեցող նոյնիսկ կարեւոր դէմքերու։ 
Այսպէս, Մովսէս մարգարէն կը կակազէր, Սամ-

սոն կոյր էր։ Յարաբերաբար նոր ժամանակ-
ներուն, կարելի է յիշել Միացեալ Նահանգներու 

նախագահներէն՝ Ֆրանքլին Ռուզվելթը, որուն երկու 
ոտքերը անշարժութեան մատնուած էին, հանրածա-

նօթ գրող Ակաթա Քրիսթին, որ յիշելու տկարութիւն ունէր, 
աշխարհահռչակ երաժիշտ Պեթհովէնը, որ խուլ էր, հռչակաւոր 

գեղանկարիչ Վան Կոկը, որ մտային խանգարում ունէր, հանրածանօթ քիմի-
ագէտ Ալպերթ Այնշթայնը, որ հոգեկան խանգարումներէ կը տառապէր։ Այս 
եւ նման ֆիզիքական, մտային կամ հոգեկան դժուարութիւններով աշխարհ 
եկած կամ յետոյ անկար դարձած, բազմաթիւ անձեր մեծ ղեկավարներ 
դարձած են եւ զանազան մարզերէ ներս եզակի իրագործումներ կատարած։ 
Այսօր եւս նման անձեր կը գործեն բոլոր ազգերու կեանքէն ներս։ 
Ներկայ ժամանակներուն, յատկապէս ահաբեկչութեան, պատերազմներու ու 
զանազան արկածներու հետեւանքով յատուկ խնամքի կարօտ մարդոց թիւը 
սկսած է բազմանալ։ Վիճակագրական վերջին տուեալներուն համաձայն, 
անոնց թիւը շուրջ 600 միլիոն է։ Եթէ անցեալին, ինչ-ինչ պատճառներով 
ընկերութենէ հեռու կը պահուէին կամ ենթակաները իրե՛նք իրենց ունե-
ցած ֆիզիքական թերութիւնները թաքուն կը պահէին, այսօր, փաստօրէն 
նման պատեր քանդուած են ու մտայնութիւններ փոխուած։ Ներկայ 
ընկերութիւնը զանոնք իր անբաժան մասը կը նկատէ՝ համահաւասար 
պարտաւորութիւններով ու իրաւունքներով։

Ի՞ՆՉ Կ’ԸՍԷ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ԱՅՍ ՄԱՍԻՆ
Բնականաբար, որպէս քրիստոնեաներ, մեր կեանքին առնչուած երեւոյթներու 
ու մտահոգութիւններու գծով ճիշդ ուղղութիւն ստանալու համար հարկ 
է դառնանք աստուածային յայտնութեան աղբիւրը ու քրիստոնէական 
հաւատքին հիմքը եւ ուղեցոյցը նկատուող Աստուածաշունչին։ 
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կ՚առաջնորդեն դէպի նահանջ։ Հայ լեզուի առողջ պահպանման 
ու պաշտպանութեան մեր հաւաքական ճիգին առաջին ճակատի 
վրայ կը գտնուի հայ մամուլը։ Ահա թէ ինչու անհրաժեշտ է, որ 
հայ մամուլը նախ խստապահանջ ըլլայ ինքնիր նկատմամբ, 
զգոյշ ըլլալով իր էջերուն վրայ յաճախ երեւցող լեզուական 
թերիներէ։ 

8) Ցեղասպանութեան, Արցախի եւ ընդհանրապէս ազգային 
պահանջատիրութեան գծով հետզհետէ ծաւալող ապատեղա-
կատուութեան դէմ պայքարելու պատասխանատուութիւնը ունի 
հայ մամուլը։ Հետեւաբար, անհրաժեշտ է որ հայ մամուլը 
ՀայաստանԱրցախՍփիւռք զօրակցութեամբ եւ եռամիասնական 
ծրագրուած աշխատանքներով հակազդէ թէ՛ օտար պետական 
եւ թէ տեղեկատուական օրկաններու ու ցանցերու կողմէ հայ-
կական հարցերու եւ թեմաներու շուրջ կիրարկուող հսկայական 
ապատեղակատուական արշաւներուն՝ միաժամանակ պարզելով 
պատմական իրողութիւնները եւ պաշտպանելով մեր 
իրաւունքներն ու կեցուածքները։

9) Մամուլին ստանձնած նշեալ պարտաւորութիւնները, 
ինչպէս նաեւ մեր սպասումները իրմէ, զայն կը մղեն հայ կեանքէն 
ներս ստանձնելու, որոշ իմաստով, առաջնորդողի դեր։ Արդարեւ, 
հայ մամուլը լոկ եղածը կամ տեսնուածը փոխանցողի 
կրաւորական դերին մէջ պէտք չէ ըլլայ. սոսկ մեր 
կեանքի հայելին պէտք չէ դառնայ. այլ՝ մեր 
կեանքի թերիները տեսնելու իմաստութիւնն 
ու արթնութիւնը, եւ զանոնք սրբագրելու 
քաջութիւնն ու պարտաւորութիւնը 
պէտք է ունենայ։ Եւ աւելի՛ն, սպասելի 
է որ հայ մամուլը, նոր սերունդները 
մեր արժէքներով դաստիարակելով, 
մեր լեզուին, աւանդութիւններուն ու 
իտէալներուն պաշտպանը ու ջա-
տագովը դառնալով, յուշարարի, 
քննադատողի, սրբագրողի եւ 
ուղղութիւն տուողի անաչառ դերին 
մէջ ըլլայ՝ հեռու միաբեւեռ մօտեցում-
ներէ ու մակերեսային դատումներէ։ 

10) Հայ մամուլին առաքելութեան 
անբաժան մասը կը կազմէ գաղութի, 
ազգին ու հայրենիքին ամբողջականու-
թեան պահպանումը ու միութեան ամրա-
պընդումը։ Երբեմն սակայն, մամուլը, տպագիր 
թէ համացանցային, կը գործէ իր կոչումին հա-
կադիր ուղղութեամբ, տեղ տալով՝ անհանդուրժողութիւն 
սերմանող, լարուածութիւն յառաջացնող, հին վէրքեր գրգռող ու 
բեւեռացումներ ստեղծող նիւթերու ու մօտեցումներու։ Հայ 
մամուլը պարտաւոր է հեռու մնալ նման վատառողջ մթնոլորտի 
ստեղծումէ։ Այսօր խիստ անհրաժեշտութիւնը կը զգացուի, որ 
ՀայաստանԱրցախՍփիւռք եռամիասնութեան ձեւաչափով հայ 
մամուլը դառնայ լուրջ, իրատես ու համապարփակ քննարկում-

ներու հարթակ՝ արծարծելով համահայկական օրակարգեր եւ 
ճշդելով անոնց լուսաբանման եւ վերլուծման հիմնական 
ուղղութիւնները։

11) Հայ մամուլը հեռու պէտք է մնայ մանաւանդ, այսպէս 
կոչուած «դեղին մամուլ»էն։ Մեր բարոյական ու ազգային 
արժէքներուն հետ խոտոր համեմատող լրագրական այս յոռի 
երեւոյթը, դժբախտաբար, սկսած է տեղ գտնել մասնաւորաբար 
ընկերային ցանցերու վրայ գտնուող լրատուամիջոցներու մէջ։ 
Արդարեւ, ընկերային ցանցերու անհակակշիռ ազատութիւնը, 
կայքէջային մամուլը վերածած է անպատասխանատու արտա-
յայտութիւններու եւ ապատեղեկատուութեան տեղ տուող, 
ինչպէս նաեւ դէպքեր չարափոխող ու դէմքեր վարկաբեկող կամ 
վճարումով վարկ ու գնահատանք գնող, բարոյական սկըզ-
բունքներէ զուրկ մամուլի։ Մամուլի ազատութիւնը, որ ներկայ 
ընկերութիւնները կառավարող հիմնական սկզբունքներէն մէկն 
է, հարկ է ճիշդ ըմբռնել ու կիրառել։ Սանձարձակ ազատութիւնը 
անպատասխանատուութեան վերածուելով, կը դառնայ աղբիւր 
չարիքի։ Անհրաժեշտ է որ հայ մամուլը գործէ ազատ մթնոլորտի 
մէջ՝ հեռու ամէն տեսակ ներքին թէ արտաքին կաշկանդումներէ։ 
Սակայն, պատասխանատու ու հաշուետու ազատութիւնը պէտք 

է ուղեգիծը դառնայ հայ մամուլին։ 
12) Ինչպէս առաքելութեան կոչուած եկեղեցին 

ժողովուրդին տանողը եւ անոր արժէքները ու 
նպատակը կենսագործողը հոգեւորականն 

է, նոյնպէս ալ մամուլը առաքելութեան 
վերածողը մամուլի մշակն է՝ խմբագիր, 

լրագրող, թղթակից կամ աշխատակից։ 
Առանց իր մշակին նուիրեալ աշխա-
տանքին, մամուլը կը կորսնցնէ իր 
ինքնութիւնը ու կոչումը, իր որակն 
ու նպատակը։ Մամուլի սպասար-
կուներուն նկատմամբ երբեմն 
կիրարկուող ապօրէն միջոցառում-
ները՝ հալածանք, արգելք, բան-
տարկութիւն ու նոյնիսկ սպանութիւն, 

խստօրէն դատապարտելի են։ Մա-
մուլի մշակը կոչուած է ազատ միջա-

վայրի մէջ եւ բարձրագոյն աստիճան 
պատասխանատուութեամբ կատարելու 

իր առաքելութիւնը՝ ըլլալով հաւատարիմ, 
արդար, առողջ, թափանցիկ, իրատես, շինիչ 

իր աշխատանքին մէջ։ Անցեալին ունեցած ենք, 
այսօր եւս ունինք, հայ մամուլի առաքելութեան նուիրուած 

նման մշակներ։
13) Ներկայ օրերուն հայ մամուլը կը գտնուի լուրջ մտահո-

գութիւններու ու մարտահրաւէրներու դիմաց։ Տպագիր մամուլին 
նկատմամբ հետզհետէ աճող անտարբերութիւնը, որ միջազ-
գային երեւոյթ մըն է, նա՛եւ հայ տպագիր մամուլը մատնած է 
լուրջ դժուարութիւններու։ Արդարեւ, տպագիր մամուլին էջերուն 

Յաւելուած
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Յատուկ Խնամքի Կարօտ Հայորդիներու Տարի
2020



ºñÏáõß³µÃÇ / 13.01.2020

¾ç 04âáñ»ùß³µÃÇ / 16.1.2019 

րականներ հրատարակուած են։ Եկեղեցւոյ, դպրոցի ու մշակոյթի 
կողքին հայը յատուկ կարեւորութիւն է տուած մամուլին եւ՝ զա-
նազան չափի, ձեւի ու բովանդակութեան թերթեր հրատարակած։ 
Մեր տուած ամփոփ տեղեկութիւնները պերճախօս կերպով կը 
վկայեն, թէ հայ մամուլը առանցքային դեր ունեցած է գաղութ-
ներու կազմակերպման ու կազմաւորման, հաւաքական յիշողու-
թեան պահպանման ու ազգային ինքնութեան ամրապնդման 
մէջ։ 

բ) Հայ մամուլը դարձած է հարազատ հայելին ընդհանրապէս 
մեր ժողովուրդի համազգային եւ յատկապէս գաղութային 
կեանքին՝ իր էջերուն մէջ լայն տեղ տալով համարեա բոլոր 
բնագաւառներուն կապուած տեղեկութիւններու, նկարագրա-
կաններու, դէպքերու ու դէմքերու։ Ան նաեւ դարձած է գաղութէ 
գաղութ տեղեկութիւններու ու լուրերու փոխանցման եւ գաղութ-
ներու միջեւ փոխյարաբերութիւն ստեղծող կենդանի, եւ յաճախ 
միա՛կ կամուրջը։ 

գ) Հայ մամուլը դարձած է մեր հոգեմտաւոր արժէքներու, 
ազգային խնդիրներու, կրօնաբարոյական նիւթերու, հայ հա-
մայնքը յուզող մտահոգութիւններու, անցեալին ու ներկային 
առնչուած կարեւոր դէպքերու ու երեւոյթներու արծարծման ու 
քննարկման եւ նո՛յնիսկ բանավէճերու հրապարակային 
բեմ։ 

դ) Հայ մամուլի ճամբով հայ մարդը իրազեկ 
դարձած է արտաքին աշխարհի անցուդար-
ձերուն, հակառակ այն իրողութեան, որ 
յատկապէս Օսմանեան ու Ցարական 
կայսրութեանց սահմաններէն ներս եւ 
Միջին Արեւելեան կարգ մը երկիրնե-
րու մէջ, հայ մամուլը եւս, տեղական 
մամուլին նման, ենթակայ եղած է 
խիստ գրաքննութեան։ 

ե) Իր հրատարակած թերթօննե-
րուն միջոցաւ հայ մամուլը ընթեր-
ցողներուն ներկայացուցած է հայ 
գրողներուն, եւ նոյնիսկ օտար հան-
րածանօթ գրողներու երկերը։ Ան 
նաեւ առիթ ընծայած է հայ գրողներուն, 
իրենց գրական առաջին ստեղծագոր-
ծութիւնները լոյս ընծայելու մամուլի էջե-
րուն վրայ, այս ձեւով դառնալով դպրոց՝ 
գրական դաշտ մուտք գործած նոր սերունդ-
ներուն։ 

զ) Հայկական հողէն ու միջավայրէն պոկուած հայու 
բեկորներուն համար հայ մամուլը դարձած է հայակերտումի 
դարբնոց՝ հայ լեզուի պահպանումով, մեր հոգեւոր, մշակութային, 
բարոյական ու ազգային աւանդութիւններուն ու արժէքներուն 
տարածումով ու պաշտպանութեամբ, ինչպէս նաեւ ազգին 
գերագոյն իտէալներուն ու երազներուն սերունդէ սերունդ 
փոխանցումով։ 

է) Վերջապէս, իր ունեցած բազմակողմանի դերին կողքին 
անհրաժեշտ է ընդգծել, թէ հայ մամուլը իր պարունակած լայն 
տեղեկութիւններով ու հայթայթած ճիշդ տուեալներով, կը մնայ 
վստահելի սկզբնաղբիւր՝ տուեալ գաղութի, ժամանակաշրջանի, 
կազմակերպութեան, դէպքի կամ դէմքի մը կապուած պրպտում-
ներու կամ աշխատասիրութիւններու համար։ 

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻՆ ԴԻՄԱԳՐԱՒԱԾ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐԸ

Ինչպէս այլ ընկերութիւններու պարագային, նոյնպէս եւ հայ 
կեանքէն ներս մամուլին դերը աւելի ծաւալած է ու դարձած 
առանցքային թէ՛ Հայաստանի եւ թէ Սփիւռքի մէջ։ Ինչպէս միշտ, 
այսօր աւելիո՛վ, բազմերես է ու բազմանպատակ հայ մամուլին 
դերը. ահա թէ ինչու զայն բնորոշեցինք որպէս առաքելութիւն։ 
Ա՛յս հայեցակէտով կ՚ուզենք մօտենալ հայ մամուլին եւ կը 
սպասենք, որ նո՛յն այս ինքնահասկացողութեամբ հայ մամուլը 
մօտենայ ինքնիրեն, ինչպէս նաեւ՝ մեր ժողովուրդը հայ մամուլին։ 
Հետեւաբար, անհրաժեշտ է, որ հայ մամուլը ներկայ ժամանակ-
ներու ու հրամայականներու լոյսին տակ, ինքնաքննութեան ու 
ինքնարժեւորման գործընթաց մը ճշդէ՝ համապարփակ 

մօտեցումով եւ իրապաշտ ու քննական ոգիով, որպէսզի 
կարենայ առաւել պատասխանատուութեամբ ու 

յանձնառութեամբ շարունակել իր առաքելու-
թիւնը։ Ա՛յս սպասումով ու հեռանկարով, 

կ՚ուզենք կարգ մը երեւոյթներ, մտահո-
գութիւններ ու մարտահրաւէրներ մատ-

նանշել .- 
1) Հայ մամուլին կոչումը առաջին 

հերթին տեղեակ պահել է մեր ժողո-
վուրդը ներգաղութային, ներազգա-
յին ու միջազգային գլխաւոր լուրերուն 
ու անցուդարձերուն։ Բնականաբար, 
իր այս պատասխանատուութեան 
մէջ մամուլը պէտք է ըլլայ իրապաշտ 
ու անաչառ, իր էջերուն վրայ 

հարազատ կերպով ներկայացնելով 
լուրերը եւ տեղ տալով նախընտրաբար 

այն լուրերուն, որոնք կենսական են ու 
այժմէական եւ ուղղակիօրէն կամ անուղ-

ղակիօրէն առնչութիւն ունին մեր ժողովուր-
դին հետ։ Հայ մամուլը կանոնաւոր ու գնահա-

տելի կերպով կը շարունակէ իր լրատուական 
դերը՝ յարաբերաբար տուեալ օրաթերթի կամ շաբաթա-

թերթի ծաւալին ու առաջնահերթութեան։ 
2) Համաշխարհայնացած ներկայ աշխարհը իր տեղեկատուա-

կան լայնածիր ցանցերուն ու լրատուամիջոցներու ճամբով վերած-
ւած է, ինչպէս յաճախ կը շեշտուի, փոքր գիւղի մը, ուր ամէն 
մարդ, եւ կայծակնային արագութեամբ, ամէ՛ն բանէ տեղեակ կը 
դառնայ։ Անհրաժեշտ է որ հայ մամուլը նո՛յն արագութեամբ քայլ 

Յաւելուած
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Աստուածաշունչին մաս կազմող բոլոր գիրքերը՝ Ծննդոցէն սկսեալ մինչեւ 
Յայտնութիւն, լեցուն են այնպիսի արտայայտութիւններով ու բնորոշումներով, 
դէպքերով ու դէմքերով, որոնք զանազան կերպերով ու շեշտաւորումնե-
րով կը վկայեն ոչ միայն ընկերութեան կեանքէն ներս ֆիզիքական կամ 
մտային թերութիւններէ տառապող անձերու ներկայութեան մասին, այլ 
նաեւ անոնց նկատմամբ թէ՛ մարգարէներուն՝ Հին Կտակարանին մէջ, եւ 
թէ Աստուծոյ Որդւոյն ու ապա Առաքեալներուն՝ Նոր Կտակարանին մէջ, 
ցուցաբերած հոգածու մօտեցման մասին։ Արդարեւ, հպանցիկ ակնարկ 
մը Աստուածաշունչի էջերուն վրայ նետուած, յստակօրէն կը պարզէ այս 
ուղղութեամբ քրիստոնէական կրօնի ուսուցումը։ Հետեւաբար, հարկ չենք 
նկատեր մանրամասն անդրադառնալու այս մասին։ Սակայն, կ’ուզենք 
կարեւորութեամբ ընդգծել հետեւեալ կէտերը.- 
ա) Աստուածաշունչը ֆիզիքական թերութիւնը աստուածային պատիժ 
չի նկատեր, այլ երկրաւոր կեանքին առնչուած երեւոյթ մը։ Նման կացու-
թեան ենթարկուած անձերուն Աստուած, որպէս Երկնաւոր Հայր, 
յատուկ գուրգուրանքով կը մօտենայ։ բ) Աստուածաշունչը կը շեշտէ, 
որ մարդը անկատար է, իր մէջ կը կրէ ադամական մեղքը. Աստուծոյ 
Որդին մարդացաւ, որպէսզի մարդը ազատագրէ մեղքին ու չարին 
տիրապետութենէն։ գ) Մարդու ունեցած թերութիւնները կը 
նկատուին առիթ ու մարտահրաւէր՝ մարդուն հաւատքն 
ու յոյսը Աստուծոյ նկատմամբ աւելի զօրացնելու։ դ) 
Քրիստոսի փրկագործական առաքելութեան մաս 
կը կազմէր նաեւ մարդու ունեցած ֆիզիքական 
թէ այլ թերութիւններուն բժշկութիւնը։ Արդարեւ, 
բազմաթիւ են այն դրուագները, ուր հաւատքի 
մղումով Քրիստոսին մօտեցող անդամալոյծներ, 
կոյրեր, հաշմանդամներ, կաղեր, խուլեր եւ 
համրեր բժշկութիւն ստացան։
Նոյն մօտեցումը ունեցան Քրիստոսի առա-
քեալները։ Յատկանշական է Քրիստոսը հալա-
ծած ու իր տեսողութիւնը կորսնցուցած Պօղոս 
Առաքեալին վկայութիւնը այս մասին։ Նոյն մօտե-
ցումը ունեցաւ եկեղեցին դարերու ընթացքին։ 
Քրիստոնէական հաւատքը մեկնաբանելու եւ 
ուսուցանելու կոչուած աստուածաբանութիւնը եւ 
բարոյագիտութիւնը կը շեշտեն, թէ ֆիզիքական, հոգե-
կան ու մտային տարածքները մարդուն մէ՛կ ամբողջութիւն 
կը կազմեն։ Այս շրջագծին մէջ հարկ է մեկնաբանել Պօղոս 
Առաքեալի կողմէ նկարագրուած «փառաւորեալ մարմին»ի (Ա.Կր 
15.35-58) գաղափարը։ Հետեւաբար, ֆիզիքական իմացական թէ հոգեկան 
թերութիւններ ունեցող անձերուն օգնելը, քրիստոնէական հաւատքին էական 
ուսուցումներէն մէկն է։ Այս գիտակցութեամբ դարեր շարունակ գրած ու 
պատգամած են եկեղեցւոյ հայրերը։ Հայրաբանական գրականութիւնը լեցուն 
է բազմաթիւ նման տուեալներով։ 
Այսօր եւս, քրիստոնէական աշխարհը ընդհանրապէս ու եկեղեցին մաս-
նաւորաբար, հետեւելով աստուածաշնչական ուսուցումներուն եւ եկեղեց-
ւոյ հայրապետներու վկայութիւններուն ու յորդորներուն, խնամքի կարօտ 
անձերուն յատուկ ուշադրութիւն կը դարձնէ եւ զանազան ծրագիրներ 
կը մշակէ։ Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդին, ինչպէս նաեւ 
շրջանային միջ-եկեղեցական խորհուրդներու ու կազմակերպութիւններու 
աշխատանքներուն ու նախաձեռնութիւններուն մէջ կարեւոր տեղ տրուած 

է անոնց, ինչպէս նաեւ կանոնագրութիւններուն մէջ յօդուածներ ներառուած 
են, որպէսզի անոնք գործնապէս մասնակից դառնան միջ-եկեղեցական 
շարժումին։ 

ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՅ 
ԿԵԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍ
Ինչպէս որեւէ ազգի կամ ընկերութեան պարագային, բնականաբար հայ 
կեանքէն ներս եւս եղած են ու կան յատուկ խնամքի կարօտ անձեր։
Մեզի փոխանցուած տեղեկութիւններուն համաձայն, Հայաստանի մէջ 
հաշմանդամ նկատուող անձերուն ընդհանուր թիւը կը հասնի շուրջ 189,400-ի, 
բաժնուած զանազան խմբաւորումներու՝ ըստ իրենց ֆիզիքական, մտային 
կամ հոգեկան տկարութիւններուն եւ տարիքին։ 2010-ին Հայաստանի պետու-
թիւնը վաւերացուցած է Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան կողմէ 
հաստատուած հաշմանդամներու իրաւունքները պաշտպանող հռչակագիրը։ 
Անոնց իրաւունքներու պաշտպանութեամբ կը զբաղին աշխատանքի եւ 
ընկերային հարցերու նախարարութիւնը, տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները, Ազգային Ժողովէն ներս՝ յատուկ յանձնախումբ մը, ինչպէս 
նաեւ մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան լծուած հասարակական 
շարք մը կազմակերպութիւններ։ 

Լիբանանահայ համայնքէն ներս ցեղասպանութենէն անմիջապէս 
յետոյ ունեցած ենք համրերու, կոյրերու, խուլերու եւ տարբեր 

տեսակի հաշման-դամութիւն ունեցող անձերու յատուկ 
կեդրոններ, որոնք հաստատուած են Զուիցերիացի 

Հայասէրներու Միութեան կողմէ։ Յիշեալ կեդրոնները 
շուրջ երեք տասնամեակներ առաջ դադրած են 
գործելէ, որովհետեւ մէկ կողմէ՝ նման անձերու 
թիւը նուազած է, միւս կողմէ՝ մասնագիտական 
կեդրոններ պահելու կարելիութիւնները դարձած 
են շատ դժուար։ Այդուհանդերձ, 33 տարիներէ ի 
վեր Պուրճ Համուտի մէջ կը գործէ Զուարթնոց 
Կեդրոնը՝ հայ համայնքի ընկերային ծառայողներու 
միութեան հովանաւորութեան ներքեւ։ Կեդրոնէն 
ներս ներկայիս զանազան դժուարութիւններ 

ունեցող շուրջ 35 փոքրիկներ ու պատանիներ 
կը հետեւին մասնաւոր դասընթացքներու ու 

վարժութիւններու։ 
Սփիւռքի այլ գաղութներուն մէջ, Մեր ունեցած 

տեղեկութիւններուն համաձայն, նման կեդրոններ 
չունինք։ Սակայն, ինչպէս ըսինք, հայ կեանքէն ներս ամէն 

տեղ, բոլոր տարիքի ու տեսակի յատուկ խնամքի կարօտ 
հայորդիներ ունինք։ Արդ, կ՚ուզենք հետեւեալ յիշեցումները ու թելադ-

րութիւնները կատարել.-
ա) Մեր պատգամին սկիզբը յիշեցինք, թէ մասնաւոր հոգածութեան ու խնամքի 
կարօտ անձերուն պէտք չէ մօտենալ խտրական ոգիով կամ անտեսելով 
զանոնք, այլ՝ որպէս համահաւասար իրաւունքներ եւ պարտաւորութիւններ 
ունեցող անձեր։ Անոնք պէտք է զգան, ինչպէս նաեւ մենք պէտք է գիտակցինք, 
որ այդ դժուար պայմանները պատճառ չեն կրնար ըլլալ, որ իրենք անտեսուին 
եւ հեռու մնան մեր հաւաքական կեանքէն։ 
բ) Նման պարագաներուն համար առանձին կեդրոններ հաստատելը եւ 
ընկերութենէն հեռու պահելը այսօր հիմնովին շրջուած է բոլոր ընկե-
րութիւններու մօտ։ Անոնք կ՚ապրին իրենց ընտանիքներուն հետ՝ անհ-
րաժեշտութեան պարագային բժշկական խնամք ստանալով։ Մենք եւս նոյն 
մօտեցումը պէտք է ունենանք։ Շար. Էջ 09
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կ՚առաջնորդեն դէպի նահանջ։ Հայ լեզուի առողջ պահպանման 
ու պաշտպանութեան մեր հաւաքական ճիգին առաջին ճակատի 
վրայ կը գտնուի հայ մամուլը։ Ահա թէ ինչու անհրաժեշտ է, որ 
հայ մամուլը նախ խստապահանջ ըլլայ ինքնիր նկատմամբ, 
զգոյշ ըլլալով իր էջերուն վրայ յաճախ երեւցող լեզուական 
թերիներէ։ 

8) Ցեղասպանութեան, Արցախի եւ ընդհանրապէս ազգային 
պահանջատիրութեան գծով հետզհետէ ծաւալող ապատեղա-
կատուութեան դէմ պայքարելու պատասխանատուութիւնը ունի 
հայ մամուլը։ Հետեւաբար, անհրաժեշտ է որ հայ մամուլը 
ՀայաստանԱրցախՍփիւռք զօրակցութեամբ եւ եռամիասնական 
ծրագրուած աշխատանքներով հակազդէ թէ՛ օտար պետական 
եւ թէ տեղեկատուական օրկաններու ու ցանցերու կողմէ հայ-
կական հարցերու եւ թեմաներու շուրջ կիրարկուող հսկայական 
ապատեղակատուական արշաւներուն՝ միաժամանակ պարզելով 
պատմական իրողութիւնները եւ պաշտպանելով մեր 
իրաւունքներն ու կեցուածքները։

9) Մամուլին ստանձնած նշեալ պարտաւորութիւնները, 
ինչպէս նաեւ մեր սպասումները իրմէ, զայն կը մղեն հայ կեանքէն 
ներս ստանձնելու, որոշ իմաստով, առաջնորդողի դեր։ Արդարեւ, 
հայ մամուլը լոկ եղածը կամ տեսնուածը փոխանցողի 
կրաւորական դերին մէջ պէտք չէ ըլլայ. սոսկ մեր 
կեանքի հայելին պէտք չէ դառնայ. այլ՝ մեր 
կեանքի թերիները տեսնելու իմաստութիւնն 
ու արթնութիւնը, եւ զանոնք սրբագրելու 
քաջութիւնն ու պարտաւորութիւնը 
պէտք է ունենայ։ Եւ աւելի՛ն, սպասելի 
է որ հայ մամուլը, նոր սերունդները 
մեր արժէքներով դաստիարակելով, 
մեր լեզուին, աւանդութիւններուն ու 
իտէալներուն պաշտպանը ու ջա-
տագովը դառնալով, յուշարարի, 
քննադատողի, սրբագրողի եւ 
ուղղութիւն տուողի անաչառ դերին 
մէջ ըլլայ՝ հեռու միաբեւեռ մօտեցում-
ներէ ու մակերեսային դատումներէ։ 

10) Հայ մամուլին առաքելութեան 
անբաժան մասը կը կազմէ գաղութի, 
ազգին ու հայրենիքին ամբողջականու-
թեան պահպանումը ու միութեան ամրա-
պընդումը։ Երբեմն սակայն, մամուլը, տպագիր 
թէ համացանցային, կը գործէ իր կոչումին հա-
կադիր ուղղութեամբ, տեղ տալով՝ անհանդուրժողութիւն 
սերմանող, լարուածութիւն յառաջացնող, հին վէրքեր գրգռող ու 
բեւեռացումներ ստեղծող նիւթերու ու մօտեցումներու։ Հայ 
մամուլը պարտաւոր է հեռու մնալ նման վատառողջ մթնոլորտի 
ստեղծումէ։ Այսօր խիստ անհրաժեշտութիւնը կը զգացուի, որ 
ՀայաստանԱրցախՍփիւռք եռամիասնութեան ձեւաչափով հայ 
մամուլը դառնայ լուրջ, իրատես ու համապարփակ քննարկում-

ներու հարթակ՝ արծարծելով համահայկական օրակարգեր եւ 
ճշդելով անոնց լուսաբանման եւ վերլուծման հիմնական 
ուղղութիւնները։

11) Հայ մամուլը հեռու պէտք է մնայ մանաւանդ, այսպէս 
կոչուած «դեղին մամուլ»էն։ Մեր բարոյական ու ազգային 
արժէքներուն հետ խոտոր համեմատող լրագրական այս յոռի 
երեւոյթը, դժբախտաբար, սկսած է տեղ գտնել մասնաւորաբար 
ընկերային ցանցերու վրայ գտնուող լրատուամիջոցներու մէջ։ 
Արդարեւ, ընկերային ցանցերու անհակակշիռ ազատութիւնը, 
կայքէջային մամուլը վերածած է անպատասխանատու արտա-
յայտութիւններու եւ ապատեղեկատուութեան տեղ տուող, 
ինչպէս նաեւ դէպքեր չարափոխող ու դէմքեր վարկաբեկող կամ 
վճարումով վարկ ու գնահատանք գնող, բարոյական սկըզ-
բունքներէ զուրկ մամուլի։ Մամուլի ազատութիւնը, որ ներկայ 
ընկերութիւնները կառավարող հիմնական սկզբունքներէն մէկն 
է, հարկ է ճիշդ ըմբռնել ու կիրառել։ Սանձարձակ ազատութիւնը 
անպատասխանատուութեան վերածուելով, կը դառնայ աղբիւր 
չարիքի։ Անհրաժեշտ է որ հայ մամուլը գործէ ազատ մթնոլորտի 
մէջ՝ հեռու ամէն տեսակ ներքին թէ արտաքին կաշկանդումներէ։ 
Սակայն, պատասխանատու ու հաշուետու ազատութիւնը պէտք 

է ուղեգիծը դառնայ հայ մամուլին։ 
12) Ինչպէս առաքելութեան կոչուած եկեղեցին 

ժողովուրդին տանողը եւ անոր արժէքները ու 
նպատակը կենսագործողը հոգեւորականն 

է, նոյնպէս ալ մամուլը առաքելութեան 
վերածողը մամուլի մշակն է՝ խմբագիր, 

լրագրող, թղթակից կամ աշխատակից։ 
Առանց իր մշակին նուիրեալ աշխա-
տանքին, մամուլը կը կորսնցնէ իր 
ինքնութիւնը ու կոչումը, իր որակն 
ու նպատակը։ Մամուլի սպասար-
կուներուն նկատմամբ երբեմն 
կիրարկուող ապօրէն միջոցառում-
ները՝ հալածանք, արգելք, բան-
տարկութիւն ու նոյնիսկ սպանութիւն, 

խստօրէն դատապարտելի են։ Մա-
մուլի մշակը կոչուած է ազատ միջա-

վայրի մէջ եւ բարձրագոյն աստիճան 
պատասխանատուութեամբ կատարելու 

իր առաքելութիւնը՝ ըլլալով հաւատարիմ, 
արդար, առողջ, թափանցիկ, իրատես, շինիչ 

իր աշխատանքին մէջ։ Անցեալին ունեցած ենք, 
այսօր եւս ունինք, հայ մամուլի առաքելութեան նուիրուած 

նման մշակներ։
13) Ներկայ օրերուն հայ մամուլը կը գտնուի լուրջ մտահո-

գութիւններու ու մարտահրաւէրներու դիմաց։ Տպագիր մամուլին 
նկատմամբ հետզհետէ աճող անտարբերութիւնը, որ միջազ-
գային երեւոյթ մըն է, նա՛եւ հայ տպագիր մամուլը մատնած է 
լուրջ դժուարութիւններու։ Արդարեւ, տպագիր մամուլին էջերուն 

Յաւելուած

Յատուկ Խնամքի Կարօտ Հայորդիներու Տարի
2020
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գ) Հետեւողական աշխատանք պէտք է տանինք ու անհրաժեշտ միջոցներ 
ստեղծենք, որ անոնք մեր հաւաքական կեանքէն ներս մնայուն ու գործօն 
ներկայութիւն դառնան։ 
Հարկ է որ մեր վերաբերումով վստահութիւն ներշնչենք անոնց, թէ իրենք 
մեր կեանքի լուսանցքին չեն պատկանիր, այլ՝ մայր էջին, եւ ամբողջական 
կերպով մասնակից են մեր համայնական կեանքին։ 
դ) Ինչպէս մատնանշեցինք, ներկայ ընկերութիւնը հաշմանդամութիւն ունեցող 
անձերուն կեանքը ու աշխատանքը դիւրացնող զանազան գործնական 
միջոցներու դիմած է։ Նոյն մօտեցումը պէտք է ունենանք նաեւ մենք մեր 
կեանքի զանազան բնագաւառներէն ներս ու յատկապէս մեր հանրային 
ու հաւաքական կեանքին առնչուած կեդրոններուն ու կառոյցներուն գծով՝ 
առաւելագոյն չափով դիւրացնելով անոնց առօրեան։ 
ե) Այսօր գիտութիւնը փաստօրէն լայն դիւրութիւններ կ’ընծայէ նման դժուար 
վիճակներու մէջ գտնուող անձերուն։ Հետեւաբար, մեր գերագոյն ճիգը պէտք 
է ի գործ դնենք մասնագիտական խնամքի կամ բուժման կարելիութիւններ 
ստեղծելու այն պարագաներուն համար, որոնք կը կարօտին մնայուն կամ 
ժամանակաւոր խնամքի։ 
զ) Մեր կազմակերպութիւններէն, կառոյցներէն ու յանձնախումբերէն 
ներս հարկ է որ ներառենք զանոնք, յարգանք ու վստահու-
թիւն ցուցաբերելով անոնց նկատմամբ եւ ի հարկին 
պատասխանատուութիւն յանձնելով։ Զանազան 
երկիրներու մէջ անոնք կոչուած են բարձրագոյն 
պաշտօններու։ Էականը հոգեիմացական արժա-
նիքն է ու կարողութիւնը եւ ազգին ծառայելու 
յանձնառութիւնը։ 
է) Ի ծնէ թերի եւ բուժուելու կարելիութիւն ունեցող, 
յատկապէս մանուկներուն ու պատանիներուն 
նկատմամբ, մասնագիտական ու նիւթական 
կարելիութիւններ հարկ է որ ստեղծենք՝ անոնց 
ամբողջական բուժման համար։ 
ը) Այն անձերը, որոնք կը գտնուին այնպիսի 
վիճակներու մէջ, որ չեն կրնար որեւէ աշխատանք 
կատարել եւ, հետեւաբար՝ եկամուտ ապահովել, 
մեր ազգը, իր եկեղեցիով, պետականութեամբ ու 
կազմակերպութիւններով պարտաւորութիւն պէտք է 
ունենայ նիւթապէս օգտակար դառնալու անոնց։
թ) Վերջապէս, մեր ազգին արժանապատուութեան դէմ 
է մնալ անտարբեր՝ ի տես երեխայի մը, որ դժուարութիւն 
ունի լսելու, խօսելու, սորվելու կամ քալելու եւ կամ նմանօրինակ այլ 
դժուարութիւններու ենթակայ է։ Մեր ազգին արժանապատուութեան դէմ 
է փողոցներուն մէջ լքուած ֆիզիքական թերութիւններ ունեցող անտէր ու 
անօգնական անձերը, Աւետարանի առակին նման, տեսնել ու անտարբեր 
գտնուիլ։ Պէտք է ամէն գնով օգտակար ըլլալ նման վիճակներու մէջ տառապող 
մեր ազգի բոլոր զաւակներուն։ Սա նուիրական պարտաւորութիւնն է 
իւրաքանչիւր հայու ու ողջ հայութեան։ 
Արդ, ի՞նչ է դերը մեր եկեղեցւոյ։ Ֆիզիքական, ընկերային, հոգեկան 
դժուարութենէ տառապող անձերու նկատմամբ Քրիստոսի մօտեցումը 
պէտք է մեր եկեղեցւոյ համար դառնայ իր ծառայութեան ուղեցոյցը։ 
4-րդ դարու մեր հայրապետներէն Ներսէս Մեծը մեր եկեղեցւոյ կեանքին 
մէջ կը մնայ խորհրդանիշ՝ կարիքաւորներու նկատմամբ իր ունեցած 
նախանձախնդրութեամբ ու հոգածութեամբ։ Այսօր եւս, մեր եկեղեցին, 
իր մշակներուն ճամբով եւ ընկերային ու մարդասիրական ծրագիրներու 
մշակումով, կոչուած է մտնել մեր ընտանիքներէն եւ համայնքներէն ներս եւ 
իր շրջապատին ու պայմաններուն համապատասխան կերպով օգտակար 
հանդիսանալ խնամքի կարօտ հայորդիներուն։ 
Ի՞նչ է դերը Հայաստանի պետութեան։ Նման հայորդիներուն իրաւունքները 
պաշտպանելը էական է, անկասկած։ Սակայն, հարկ է որ պետութիւնը նախ 
մասնագիտական բոլոր միջոցներով օգտակար դառնայ անոնց եւ ընկերային 
թէ նիւթական անհրաժեշտ կարելիութիւններ ընծայէ, միաժամանակ զանոնք 
ներառելով պետական կառոյցներէն ներս՝ բնականաբար միշտ մեկնելով 
մասնագիտական ու փորձառական առաւելութիւններու հիման վրայ։
Ի՞նչ է դերը մեր կազմակերպութիւններուն։ Մեր կեանքէն ներս գործող 
կառոյցները ինքնաբաւ չեն. անոնց կարելիութիւնները սահմանափակ են։ 
Սակայն, Մեր սպասումն է, որ անոնք իրենց առաւելագոյն ճիգը ի գործ դնեն 
օգտակար հանդիսանալու նման կացութեան մատնուած մեր զաւակներուն։
Վերջապէս, ի՞նչ է դերը հայ կեանքէն ներս գործող մարդասիրական, 

ընկերային ու առողջապահական աշխատանքներու լծուած, աւելի ճիշդ է 
ըսել՝ ծառայութեան նուիրուած կառոյցներուն։ Անոնք յատուկ խնամքի կարօտ 
անձերուն բարձրագոյն աստիճանի նուիրուածութեամբ կը ծառայեն։ Պատի՛ւ 
իրենց։ Զուարթնոց Կեդրոնը կենդանի վկայութիւն մըն է այս ուղղութեամբ։ 
Վստահ ենք, որ վերանորոգ հաւատքով ու նուիրումով պիտի շարունակեն 
իրենց ծառայութիւնը։ 
Ներկայ տարին Յատուկ Խնամքի Կարօտ Հայորդիներու Տարի հռչակելով, 
հայրապետական սիրով ու օրհնութեամբ կոչ կ’ուղղենք.-
1) Մեր ժողովուրդին, մեր աղօթքներուն, մտածումներուն ու աշխատանքնե-
րուն մէջ, յիշելու ու մի՛շտ յիշելու նման դժուար կացութեան մէջ գործող մեր 
ազգին բոլոր զաւակները՝ ի Հայաստան, յԱրցախ եւ ի սփիւռս աշխարհի 
ու առաւել խորացնելու անոնց նկատմամբ մեր սէրն ու գուրգուրանքը, 
հոգածութիւնն ու նախանձախնդրութիւնը՝ գործնապէս ցոյց տալով, թէ 
անոնք մեր ազգի կեանքին անբաժան ու անբաժանելի մասը կը կազմեն։ 
2) Մեր հոգեւոր, պետական, ազգային, բարեսիրական կազմակերպու-
թիւններուն, թէ՝ հաւաքական պատասխանատուութիւն մը ունինք այս 
հայորդիներուն նկատմամբ եւ հետեւաբար, իւրաքանչիւր կառոյց կոչուած է 
առաւելագոյն չափով օգտակար հանդիսանալ՝ մասնագիտական, ընկերային 
կամ տնտեսական իմաստով։ 

3) Մեր թեմերու Առաջնորդ Սրբազաններուն ու Ազգ. Իշխանութեանց, 
Մեր պատգամէն եկող թելադրութիւններու լոյսին տակ իրենց 

կարելին կատարելու, որպէսզի գործնապէս օգտակար 
հանդիսանան յատուկ հոգածութեան կարօտ մեր 

զաւակներուն։
4) Մեր ունեւոր ազգայիններուն, որ իրենց ունեցած 

նիւթական կարելիութենէն բաժին մը յատկացնեն 
դժուարութեան մատնուած մեր ազգի այս զաւակ-
ներուն՝ յատուկ հիմնադրամներ հաստատե-
լով կամ պետական, եկեղեցական ու ազգային 
կառոյցներուն ճամբով նիւթապէս օգտակար 
հանդիսանալով։ 
Սիրելի՛ ժողովուրդ հայոց, 
Յիշենք Քրիստոսի պատմած առակը Բարի Սամա-

րացիին մասին (Ղկ 10.25-37)։ Անտարբեր չմնանք 
ֆիզիքական անկարողութեան դատապարտուած 

մեր ազգակիցներուն նկատմամբ, այլ դառնանք 
Բարի Սամարացի։ Վստահ եղէք, որ մեր ազգը աւելի՛ 

կը հզօրանայ, մեր եկեղեցին աւելի՛ կը պայծառանայ, մեր 
հայրենիքը աւելի՛ կը ծաղկի՝ երբ մեր ազգի կեանքէն ներս 

աւելնայ թիւը Բարի Սամարացիներուն։ Երանի՜ այն ազգա-
յիններուն, որոնց անունը մեր եկեղեցւոյ ու ազգին պատմութեան մէջ 

կ’արձանագրուի որպէս Բարի Սամարացի։ 
Հայրապետական Մեր պատգամը կ’ուզենք փակել հայ եկեղեցւոյ պարզ բայց 
խորիմաստ աղօթքով.- 
«Ո՜վ Տէր, մեր Աստուածը, քու ժողովուրդէդ փարատէ՛ ցաւերը եւ բժշկէ՛ 
հիւանդութիւնները. կատարեալ առողջութիւն շնորհէ բոլորին՝ քու ամե-
նայաղթ Խաչիդ նշանովը, որով մարդոց տկարութիւնները քու վրադ առիր 
եւ դատապարտեցիր կեանքի ու փրկութեան թշնամին։ Դո՛ւն ես մեր 
կեանքն ու փրկութիւնը, բարերա՜ր եւ բազումողորմ Աստուած. միայն դո՛ւն 
կրնաս մեր մեղքերը ներել եւ ցաւերն ու հիւանդութիւնները վանել մեզմէ, 
որովհետեւ քեզի ծանօթ են մեր կարիքները։ Ո՜վ բարիքներու Պարգեւիչ, 
իւրաքանչիւրին կարիքներուն համաձայն՝ քու առատ ողորմութի՛ւնդ 
պարգեւէ արարածներուդ, որոնք միշտ կը փառաւորեն ու կ’օրհնաբանեն 
քեզ ամենասո՜ւրբ Երրորդութիւն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. 
Ամէն»։ 
Հայրական ջերմ սիրով, 

          Աղօթարար՝

      ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
      ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

1 Յունուար, 2020
Անթիլիաս, Լիբանան
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կ՚առաջնորդեն դէպի նահանջ։ Հայ լեզուի առողջ պահպանման 
ու պաշտպանութեան մեր հաւաքական ճիգին առաջին ճակատի 
վրայ կը գտնուի հայ մամուլը։ Ահա թէ ինչու անհրաժեշտ է, որ 
հայ մամուլը նախ խստապահանջ ըլլայ ինքնիր նկատմամբ, 
զգոյշ ըլլալով իր էջերուն վրայ յաճախ երեւցող լեզուական 
թերիներէ։ 

8) Ցեղասպանութեան, Արցախի եւ ընդհանրապէս ազգային 
պահանջատիրութեան գծով հետզհետէ ծաւալող ապատեղա-
կատուութեան դէմ պայքարելու պատասխանատուութիւնը ունի 
հայ մամուլը։ Հետեւաբար, անհրաժեշտ է որ հայ մամուլը 
ՀայաստանԱրցախՍփիւռք զօրակցութեամբ եւ եռամիասնական 
ծրագրուած աշխատանքներով հակազդէ թէ՛ օտար պետական 
եւ թէ տեղեկատուական օրկաններու ու ցանցերու կողմէ հայ-
կական հարցերու եւ թեմաներու շուրջ կիրարկուող հսկայական 
ապատեղակատուական արշաւներուն՝ միաժամանակ պարզելով 
պատմական իրողութիւնները եւ պաշտպանելով մեր 
իրաւունքներն ու կեցուածքները։

9) Մամուլին ստանձնած նշեալ պարտաւորութիւնները, 
ինչպէս նաեւ մեր սպասումները իրմէ, զայն կը մղեն հայ կեանքէն 
ներս ստանձնելու, որոշ իմաստով, առաջնորդողի դեր։ Արդարեւ, 
հայ մամուլը լոկ եղածը կամ տեսնուածը փոխանցողի 
կրաւորական դերին մէջ պէտք չէ ըլլայ. սոսկ մեր 
կեանքի հայելին պէտք չէ դառնայ. այլ՝ մեր 
կեանքի թերիները տեսնելու իմաստութիւնն 
ու արթնութիւնը, եւ զանոնք սրբագրելու 
քաջութիւնն ու պարտաւորութիւնը 
պէտք է ունենայ։ Եւ աւելի՛ն, սպասելի 
է որ հայ մամուլը, նոր սերունդները 
մեր արժէքներով դաստիարակելով, 
մեր լեզուին, աւանդութիւններուն ու 
իտէալներուն պաշտպանը ու ջա-
տագովը դառնալով, յուշարարի, 
քննադատողի, սրբագրողի եւ 
ուղղութիւն տուողի անաչառ դերին 
մէջ ըլլայ՝ հեռու միաբեւեռ մօտեցում-
ներէ ու մակերեսային դատումներէ։ 

10) Հայ մամուլին առաքելութեան 
անբաժան մասը կը կազմէ գաղութի, 
ազգին ու հայրենիքին ամբողջականու-
թեան պահպանումը ու միութեան ամրա-
պընդումը։ Երբեմն սակայն, մամուլը, տպագիր 
թէ համացանցային, կը գործէ իր կոչումին հա-
կադիր ուղղութեամբ, տեղ տալով՝ անհանդուրժողութիւն 
սերմանող, լարուածութիւն յառաջացնող, հին վէրքեր գրգռող ու 
բեւեռացումներ ստեղծող նիւթերու ու մօտեցումներու։ Հայ 
մամուլը պարտաւոր է հեռու մնալ նման վատառողջ մթնոլորտի 
ստեղծումէ։ Այսօր խիստ անհրաժեշտութիւնը կը զգացուի, որ 
ՀայաստանԱրցախՍփիւռք եռամիասնութեան ձեւաչափով հայ 
մամուլը դառնայ լուրջ, իրատես ու համապարփակ քննարկում-

ներու հարթակ՝ արծարծելով համահայկական օրակարգեր եւ 
ճշդելով անոնց լուսաբանման եւ վերլուծման հիմնական 
ուղղութիւնները։

11) Հայ մամուլը հեռու պէտք է մնայ մանաւանդ, այսպէս 
կոչուած «դեղին մամուլ»էն։ Մեր բարոյական ու ազգային 
արժէքներուն հետ խոտոր համեմատող լրագրական այս յոռի 
երեւոյթը, դժբախտաբար, սկսած է տեղ գտնել մասնաւորաբար 
ընկերային ցանցերու վրայ գտնուող լրատուամիջոցներու մէջ։ 
Արդարեւ, ընկերային ցանցերու անհակակշիռ ազատութիւնը, 
կայքէջային մամուլը վերածած է անպատասխանատու արտա-
յայտութիւններու եւ ապատեղեկատուութեան տեղ տուող, 
ինչպէս նաեւ դէպքեր չարափոխող ու դէմքեր վարկաբեկող կամ 
վճարումով վարկ ու գնահատանք գնող, բարոյական սկըզ-
բունքներէ զուրկ մամուլի։ Մամուլի ազատութիւնը, որ ներկայ 
ընկերութիւնները կառավարող հիմնական սկզբունքներէն մէկն 
է, հարկ է ճիշդ ըմբռնել ու կիրառել։ Սանձարձակ ազատութիւնը 
անպատասխանատուութեան վերածուելով, կը դառնայ աղբիւր 
չարիքի։ Անհրաժեշտ է որ հայ մամուլը գործէ ազատ մթնոլորտի 
մէջ՝ հեռու ամէն տեսակ ներքին թէ արտաքին կաշկանդումներէ։ 
Սակայն, պատասխանատու ու հաշուետու ազատութիւնը պէտք 

է ուղեգիծը դառնայ հայ մամուլին։ 
12) Ինչպէս առաքելութեան կոչուած եկեղեցին 

ժողովուրդին տանողը եւ անոր արժէքները ու 
նպատակը կենսագործողը հոգեւորականն 

է, նոյնպէս ալ մամուլը առաքելութեան 
վերածողը մամուլի մշակն է՝ խմբագիր, 

լրագրող, թղթակից կամ աշխատակից։ 
Առանց իր մշակին նուիրեալ աշխա-
տանքին, մամուլը կը կորսնցնէ իր 
ինքնութիւնը ու կոչումը, իր որակն 
ու նպատակը։ Մամուլի սպասար-
կուներուն նկատմամբ երբեմն 
կիրարկուող ապօրէն միջոցառում-
ները՝ հալածանք, արգելք, բան-
տարկութիւն ու նոյնիսկ սպանութիւն, 

խստօրէն դատապարտելի են։ Մա-
մուլի մշակը կոչուած է ազատ միջա-

վայրի մէջ եւ բարձրագոյն աստիճան 
պատասխանատուութեամբ կատարելու 

իր առաքելութիւնը՝ ըլլալով հաւատարիմ, 
արդար, առողջ, թափանցիկ, իրատես, շինիչ 

իր աշխատանքին մէջ։ Անցեալին ունեցած ենք, 
այսօր եւս ունինք, հայ մամուլի առաքելութեան նուիրուած 

նման մշակներ։
13) Ներկայ օրերուն հայ մամուլը կը գտնուի լուրջ մտահո-

գութիւններու ու մարտահրաւէրներու դիմաց։ Տպագիր մամուլին 
նկատմամբ հետզհետէ աճող անտարբերութիւնը, որ միջազ-
գային երեւոյթ մըն է, նա՛եւ հայ տպագիր մամուլը մատնած է 
լուրջ դժուարութիւններու։ Արդարեւ, տպագիր մամուլին էջերուն 

Յաւելուած

Յատուկ Խնամքի Կարօտ Հայորդիներու Տարի
2020

ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ
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Ծրագիր Ազատական 
Կուսակցութեան, Կ. 
Պոլիս, 1921, 8 էջ:
 

Ծրագիր Ռամկավար Ազա-
տական Կուսակցու-
թեան, Կ. Պոլիս, 1922, 
10 էջ:

Կանոնագիր Ռամկավար Ազա-
տական Կուսակցութեան Ամե-
րիկայի Շրջանակին, 
Պոսթոն, Մէս., Տպ. «Ազգ-
Պահակ», 1922. 19 էջ:

 

 

Զարթօնք Բացառիկ. Նուիրուած 
«ԶԱՐԹՕՆՔ» Օրաթերթի Ութսու-
նամեակին, խմբ. Սեւակ 
Յակոբեան, Պէյրութ, 2018, 
144 էջ

Էօրտէքեան Յովիկ, ՌԱԿ-ի Մամու-
լի Խմբագիրները, Երեւան, Տպ. 
Տիգրան Մեծ հրատարակ-
չատուն, 2005,131 էջ:

Հայ գիրքը կը կազմէ հայ 
մշակոյթի անբաժան մէկ 
մասը: Ռամկավար Ազատա-

կան Կուսակցութեան շարքերուն 
պատկանող եւ համակիր՝ անցեալի 
եւ ներկայի բազմաթիւ մտաւո-
րականներ հրատարակած են 
գիրքեր, ուսումնասիրութիւններ 
եւ խոհեր ՌԱԿի մասին՝ իբրեւ 
կուսակցութիւն եւ որպէս հայ մշա-
կոյթի դրսեւորում: 
Անոնց ամբողջութիւնը կը կազ-
մէ ՌԱԿի գրադարանը, որուն 
ֆիզիքական կամ գոնէ ելեկտ-
րոնային մէկտեղումը կարեւոր 
բան է մեր կուսակցութեան պատ-
մութեան համար:
Այս բանին գիտակից, Ռամկա-
վար Ազատական Կուսակցութե-
ան հիմնադրութեան 100ամեակի 
սեմին «ՌԱԿ Մատենաշար»ը 
ձեռնարկեց ՌԱԿ Ելեկտրոնային 
Գրադարանի մը գոյառումին, որ 
օգտուելով ժամանակակից արհես-
տագիտութեան բարիքներէն, կը 
նպատակադրէ ՌԱԿի գրադարանի 
առ ցանց տարբերակ մը ստեղծել՝ 
հասանելի բոլոր ընթերցողներուն 
անխտիր, աշխարհի որ ծայրն ալ 
գտնուին անոնք:
Սոյն գրադարանին ցանկը հիմ-
նուած է մատենագիտական այն 
օգտաշատ աշխատանքին վրայ, 
որ նախաձեռնած էր մեր երի-
տասարդ գործընկերը՝ Պետրոս 
Թորոսեանը, որուն տրամադրած 
ցանկը ատենին հրապարակած 
էինք մեր թերթերուն մէջ:  Ան իր 
աշխատասիրութեան նախաբա-
նին մէջ նշած էր. «Սոյն համա-
ռօտ մատենագիտութեամբ կը 
ներկայացնենք Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութեան եւ 
զայն բաղկացնող կազմակերպու-
թիւններու ու անձնաւորութիւն-
ներու վերաբերեալ ինչպէս նաեւ 
Հայկական Դատին նուիրուած 
Կուսակցութեան հրատարա-
կութիւններու ցանկը: Ամբող-

ջական մատենագիտութիւն մը ներ-
կայացնելու յաւակնութիւնը չունինք 
անշուշտ: Հետեւաբար հաւանական 
է, որ կարգ մը գիրքեր վրիպած ըլլան 
մեր ուշադրութենէն»: 
Մեր գործընկերոջ ազնուօրէն նշած 
վրիպումները կարելի եղածին չափ 
փորձելով ամբողջացնել, մենք որո-
շեցինք այդ մատենագիտութենէն 
օգտուելով ու քայլ մըն ալ անդին 
երթալով ստեղծել նշեալ գրադա-
րանը: Գրադարանի գիրքերուն 
ելեկտրոնային տարբերակները 
պատրաստեցինք «ՌԱԿ Մատե-
նաշար»ի միջոցներով: Կարգ մը 
շատ հին հրատարակութիւններուն 
պարագային օգտուեցանք Հայաս-
տանի Ազգային Գրադարանի հետ 
մեր գործակցութենէն:
Ցարդ մեր գրադարանին մէջ զետե-
ղուած են ՌԱԿի վերաբերող աւելի 
քան 10 գիրքերու ելեկտրոնային 
տարբերակները, որոնց մասին կը 
նշենք հետեւեալ  տողերուն մէջ.
 
Գասարճեան Յակոբ, Նուիրում 
ՌԱԿի Ճամբով. Յիսնամեայ գոր-
ծունէութեան արձանագրութիւն, 
հաւաքեց եւ խմբ. Յովիկ 
Էօրտեքեան, Երեւան 2019, 
Տպ. Տիգրան Մեծ, 332 էջ:

 11

ՌԱԿի Լուրեր

ՌԱԿ Ելեկտրոնային Գրադարան

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

«Թէպէտ մենք փոքր ածու ենք 
եւ շատ սահմանափակ թիւով, 

ու զօրութեամբ թոյլ, 
եւ շատ անգամ օտար 

թագաւորութեան տակ 
նուաճուած, 

բայց եւ այնպէս մեր 
աշխարհին մէջ ալ 

քաջութեան շատ գործեր 
կան գործուած, գրելու եւ 

յիշատակելու արժանի...»:
Մովսէս Խորենացի

Շար. Էջ 15
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«Այդ մասին տիկինը կրնայ հանգիստ ըլլալ. տակաւին երէկ կանոնական 
քննութեան ենթարկուեցաւ այս կառքը»:
«Ձեզի պիտի յանձնարարէի դանդաղ քշել, սպասել քառուղիներուն առջեւ, 
որպէսզի ոստիկանը յառաջանալու նշաններ տայ. խուսափիլ նոր ջրուած 
փողոցներէն եւ չերթալ…»:
«Եւ արկածի պարագային՝ տիկինը կ՚ուզէ կանխաւ ինձ ըսել, թէ ո՞ր… 
հիւանդանոցը կը փափաքի փոխադրուիլ»:
ԴԱՏԱՒՈՐԸ
«Ինչո՞ւ համար պարապ շիշ մը կոտրեր ես խեղճ մարդուն գլխուն վրայ»: 
Ամբաստանեալը՝ համբաւեալ խման. «Հապա կ՚ուզէիք որ լեցուն շի՞շ մը 
զարնէի անոր գլխուն»:
ՃԱՇԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ
Սպասեակ օրիորդը բերանացի կը ներկայացնէ ճաշացուցակը. «Խաշած 
լեզու, տապկած սիրտ, խորոված փայծաղ, շերտ-շերտ ուղեղ…»:
Բժիշկ յաճախորդը. «Ներողութիւն, աղջիկս, ես հոս զքեզ քննելու չեկայ, այլ՝ 
ճաշելու»:
ԶՐԿՈՒՄ
Մսավաճառը՝ շնիկով անցորդի մը. «Հո՛ս նայեցէք, բարեկամ, ձեր շունը 
հորթու կողիկ մը գողցաւ հիմա խանութէս»: Անցորդը. «Աղէկ որ յիշեցուցիք, 
իբր պատիժ այսօր պիտի զրկեմ զինք ուտելիքէ…»:
ԳԻՐՔ ԾՆՆԴՈՑ
Պարոն մը կը ներկայանայ ամերիկեան թերթի մը խմբագրութեան, պահան-
ջումի մը համար: Կ՚առաջնորդուի տնօրէնութեան սենեակը. «Պարո՛ն տնօրէն, 
ձեր պատուարժան լրագիրէն կ՚իմանամ, որ մեռե՛ր եմ»:
Տնօրէնը. «Եթէ իմ թերթս է գրեր ատանկ բան մը… իրողութիւնը ճիշդ է»:
«Բայց կը հաւաստե՛մ ձեզ թէ սխալ է։ Ահաւասի՛կ եմ, ողջ-առողջ: Հետեւաբար 
կը սպասեմ, որ ձեր թերթը ետ առնէ իր գրածը»:
«Անկարելի՛ է, պարոն, սովորութիւն չունինք մեր թերթին մէջ երեւցած որեւէ 
տող սրբագրելու:
Եւ սակայն…
Խնդիրը կարգադրելու եւ մեր բարի կամեցողութիւնը ցոյց տալու համար. 
վաղուան թիւով կ՚անցընեմ զձեզ…ծնունդներու ցանկին մէջ»:
ՈՐՔԱՆ ԴՐԱՄ ԿԱՅ…
Սկովտիացի հողագործ մը ակռան քաշել տալու կ՚երթայ ատամնաբոյժին: 
Վերջինս. «Հիմա քնանալու դեղ մը պիտի տամ, երբ մէկ վայրկեանէն 
արթննաք՝ ձեր ակռան քաշուած պիտի տեսնէք»: Քիչ մը խորհելէ ետք՝ 
հողագործը դրամապանակը հանելու կ՚ըլլայ: Ատամնաբոյժը. «Քաշեմ, վե՛րջը 
վճարեցէք»: «Ես ատիկա չէր, որ կը մտածէի, կ՚ուզէի գիտնալ, թէ որքա՛ն 
դրամ կայ քսակիս մէջ…»:
ԱՆԴԻՄԱԿ ԾՊՏՈՒՄ
Կինը. «Տիկնանց պարահանդէսին համար ինչպէ՞ս ծպտուելու եմ, որ մէ՛կ 
հատիկ ըլլամ ու չճանչցուիմ»: Ամուսինը. «Հանէ՛ ոսկի ատամնաշարքդ եւ 
կեղծամդ, կարմիր մի՛ քսեր շրթունքիդ, սեւ՝ կոպերուդ, փոշի՝ այտերուդ, 
գրաւ կը դնեմ, որ ոչ ոք պիտի ճանչնայ զքեզ»:
ԵՐՋԱՆԿԱԲԵՐ
Ձեռքի վրայ ծաղիկ ծախող մը. «Ահա՛ ձեզի խնդածաղիկ, ազնիւ պարոնս: 
Գնեցէ՛ք փնջիկ մը, երջանկաբեր է»: Խեղճ մարդ. «Եթէ ճիշդ է ըսածդ, լա՛ւ 
կ՚ընես՝ սակառիդ մէջ բոլոր ունեցածդ քեզի պահելով…»:

90 Տարեկան Տարեցոյցը

Հալէպը Դարձեալ 
Հրթիռակոծումներու Թիրախ 

Դարձաւ 

Սկիզբը Էջ 07 ՅԵՏԻՆ ՃԱՆՃԸ
Յաճախորդը. «Հո՛ս եկուր, նայէ սա բերած գարեջուրիդ: Կը տեսնե՞ս մէջի 
ճանճը»: Սպասեակը. «Ներողութի՛ւն, պարոն, կը կարծէի որ բոլորն ալ 
ժողվեր հաներ եմ մէջէն…»:
ԱՌՈՂՋ ՈՒ ԹԱՐՄ
Կանանց հոգեբանութիւնը վերլուծող բանախօսը. «Կնոջ միտքն աւելի առողջ 
եւ աւելի թարմ է»: Ունկնդիր մը, ընդմիջելով. «Անշո՛ւշտ, քանի որ շուտ շուտ 
կը փոխէ զայն»:
ԹԱՐՄ ՁՈՒԿ
Ճաշարանին մէջ՝ յաճախորդը. «Պիտի ուզէի շաբաթ մը աւելի առաջ 
եկած ըլլալ հոս»: Ճաշարանատէրը. «Մեծ պատիւ կ՚ընէք պարո՛ն, մեր 
հաստատութեան: Ըսել կ՚ուզէի որ նախամեծար կը սեպէի այսօր կերած 
ձուկս այն ատե՛ն կերած ըլլալ. աւելի թարմ պիտի ըլլար…»:
ԿԱ՛Մ… ԿԱՄ…
Ամայի փողոց: Անցորդ մը անցորդի մը: «Ներողութի՛ւն. Գիտէ՞ք, թէ հոս ո՞ւր 
է պահականոցը»: «Պահականոց չկայ հոս»:
«Ոստիկա՛ն մը գոնէ»:
«Ան ալ չկայ»:
«Ուրեմն կա՛մ քսակնիդ կա՛մ կեանքերնիդ…»:
ՄԻՒՍ ՀԱՍՑԷՆ
Ֆրանսուա մօտեցաւ իր մտերմին. «Շուարած վիճակ մը ունիմ հիմա: Կրնամ 
ամուսնանալ հարուստ կնոջ մը հետ, զոր բնաւ չեմ սիրեր։ Կրնամ ամուսնանալ 
աղքատ կնոջ մը հետ, զոր շատ կը սիրեմ: Ի՞նչ խորհուրդ կու տաս, որ ընեմ»:
«Ես քեզի խորհուրդ կու տամ, որ ամուսնանաս քու շատ սիրած կնոջդ հետ»:
«Իրաւունք ունիս, ես ալ հիմա աղքատին կայանք տուի»:
«Այն ատեն ինծի՛ տայիր… միւսի հասցէն»:
ԿՈՅՐԻ ԱՊՐԱՆՔ
Վաճառական մը, կասկածելով թէ միգուցէ իր նոր գնած տակառ մը գինին 
խարդախուած ըլլայ, անկէ մաս մը իբր նմոյշ կը տանի քիմիագէտի մը՝ 
տարրալուծելու համար: Քննութենէն վերջ՝ պատասխան կը տրուի. «Այս 
գինին խարդախ է եւ զայն խմողը կրնայ կուրնալ»: Նմոյշ գինիին շիշը թեւին 
տակ՝ վաճառականը կը մենախոհէ ճամբան. «Մեղք գործած պիտի ըլլամ, 
եթէ ասոր անոր ծախեմ ապրանքս: Աղէ՛կ միտքս ինկաւ. կոյր յաճախորդ մը 
ունիմ, երթամ անոր ծախեմ ու խղճահարութիւն չունենամ»:
ՄՐՑԱՆԱԿ
Գաւառացի մը Փարիզէն անցնելուն՝ կ՚երթայ գտնել իր հայրենակիցներէն 
մին, ուզելով այն 20 ֆրանգը զոր փոխ էր տուեր անոր՝ շատ տարիներ առաջ: 
Հայրենակիցն ի պատասխան՝ ծառան կանչելով. «Ժոզէ՛ֆ, սա դարակին 
մէջը նայէի՛ր մէյ մը. գիրք մը ըլլալու է հոն»: Ծառան կը հնազանդի ու իր 
տիրոջ կ՚երկարէ փոշիով ծածկուած եւ ցեցակեր հատոր մը: Պարտատէրը 
քաղաքավարութեամբ կը ներկայացնէ զայն իր պարտապահանջին, որ իր 
աչքերը խոշոր բացած՝ կը նայի, բան մը չհասկնալով. «Առէ՛ք, բարեկամ, 
յիշողութեան մրցանակ մըն է ան՝ զոր պզտիկութեանս ստացած եմ, դուք 
ինձմէ աւելի արժանի էք այդ մրցանակին»:
ՍԷԼՑ
Երկու ընկեր կ՚երթան բազմիլ ծովեզերքի զբօ-սարանը: Սպասեակը կը 
մօտենայ. «Ի՞նչ կ՚առնէք»:
«Սէլցի ջուր»:
«Բայց ատիկա չի՛ խմուիր առանձին»:
«Այո՛, բայց մենք երկու հոգի ենք, առանձին չենք…»:

«Ժամանակ»/Պոլիս
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Հալէպ քաղաքի արեւմտեան 
շրջաններն շաբաթավերջին 
թիրախ դարձած են ահաբեկչա-
կան խմբաւորումներու հրթիռար-
ձակումներուն։ Այս մասին կը 
հաղորդէ «Արեւելք»ը:  Տասնեակ 
հրթիռներ ինկած են Հալէպի 
խաղաղ բնակչութեան Շիխան, Ալ 
Նիլ, Սապիլ, Թըշրին, Շահպաա, 
Ժտայտէ եւ այլ թաղամասերուն վրայ։ 

Հալէպցի լրագրող Քինանա Ալլուշ, որ 
դէպքերուն մասին կարճ տեսանիւթ 
մը հրապարակած է, նշած է, որ 
այսօրուան գրոհներուն հետեւան-
քով զոհուած է հալէպցի ուսանող 
երիտասարդ մը, իսկ «Սանա» գոր-
ծակալութեան հաղորդմամբ գրան-
ցուած են 3 զոհեր, մինչ 3 ուրիշներ 
ծանրօրէն վիրաւորուած են։ 

Շրջանային Լուրերուն շար. Էջ 14
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Արեւմտահայերէնի Առձեռն Ուղեցոյց 
Մաս Բ.

Լեզուագիտական

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

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

2. Գրաբար բառեր, ոճեր եւ ասոյթներ
Աշխարհաբարը զանազան կապերով կը շարունակէ առնչուիլ գրաբարին, 
յատկապէս բառերով,  բառակապակցութիւններով, ասոյթներով ու դար-
ձուածքներով, որոնց ճիշդ ու չափաւոր կիրարկութիւնը վայելչօրէն կը 
համեմէ մեր արդի լեզուն եւ որոնք, սակայն, յաճախ սխալ կը կիրարկուին: 
Յանձնարարելի է չկիրարկել ասոնք, եթէ ենթական բոլորովին ինքնավստահ 
չէ իր գիտելիքին: Կը բերենք այդպիսիներէն փոքրիկ փունջ մը. ուրեմն միշտ 
սխալ ու մերժելի է ձախի՝ մէկ աստղանիշ կրողը, եւ ճիշդը՝ աջին, երեք 
աստղանիշ կրողն է:  
         *ականէ-անուանէ   ***յականէ-յանուանէ
         *ամենայն դէպս   ***յամենայն դէպս
         *աւուր  պատշաճի  ***յաւուր պատշաճի
           Կը նշանակէ օրուան պատշաճ(ող), օրուան յարմար(ող)՝ խօսք, հագու-
կապ, ընթացք, շարժում, վերաբերում եւ այլն: 
         *ակ ընդ ական   ***ակն ընդ ական
         *անձեռնամխելի   ***անձեռնմխելի
         *ատամ ընդ ատաման  ***ատամն ընդ ատաման     
         *ափ ափոյ, յափ ափոյ  ***ափ յափոյ 
         *եղբայրք    ***եղբարք
         *ետ կոչել    ***յետս կոչել
Կը նշանակէ ետ կանչել, փոխաբերաբար՝ արտասանուած բառ մը կամ  
խօսք մը, տրուած որոշում մը, եղած կարգադրութիւն մը  չեղեալ համարել, 
հրաժարիլ կատարուած ընտրութենէ մը կամ համաձայնութենէ մը եւ այլն:       
         *ըստ արժանւուն, արժանաւոյն ***ըստ արժանւոյն
         *ըստ ինձ    ***ըստ իս,  ըստ ինծի
         *թող զկանայս եւ զմանկտիք(ս) ***թող զկանայս եւ զմանկտի
Մանուկ գոյականը գրաբարի մէջ ունէր երկու յոգնակի՝ մանկունք եւ 
մանկտի. ուրեմն այս վերջինին հայցականը պիտի տայ զմանկտի: Իսկ 
կանայք՝ հայցականը կու տայ զկանայս:
         *ի բերանէ քումմէ   ***ի բերանոյ քումմէ
         *ի զարմանք1 (յարգանք)  ***ի զարմանս (յարգանս)
         *ի զուր  տեղ, զուր տեղ  ***ի զուր 
         *ի ժամուն եւ տարաժամուն2          ***ի ժամու եւ տարաժամու
         *ի  ծագիլ արեգական...  ***ի ծագել արեգական...   
         *ի հետեւանք   ***ի հետեւանս                                   
         *ի մասնաւորէ   ***ի մասնաւորի
         *ի մէջ  այլոց   ***ի  միջի այլոց
         *ի շնորհիւ   ***շնորհիւ
         *ի ուրախութիւն   ***յուրախութիւն
         *ի պահանջեալ հարկին  ***ի պահանջել հարկին
         *ի պէտքս եւ յումպէտքս3  *** ի պէտս եւ յումպէտս
         *ի սփիւռք եւ ի հայրենիք  ***ի սփիւռս եւ ի հայրենիս
         *ի ցոյց մարդոց   ***ի  ցոյց մարդկան
         *ի օգուտ    ***յօգուտ
         *խորհուրդ մարդկանց...  ***խորհուրդ մարդկան...
Գրաբարը կ’ըսէր մարդիկ-մարդկան, մինչ արեւմտահայերէնը կ’ըսէ 
մարդիկ-մարդոց, թոյլատրելի է ըսել նաեւ մարդկանց՝ արեւելահայե-
րէնի հետեւողութեամբ: Սակայն մեր բառակապակցութիւնը մէկ մասն է 
գրաբարեան ասոյթի մը՝  «Խորհուրդ մարդկան, կամք Աստուծոյ»,– որ 
կը նշանակէ. «Մարդիկ կը մտածեն, կը խորհին (կը ցանկան, կը ծրագրեն 
եւ այլն) սակայն  Աստուծոյ կամքն է, որ կը կատարուի»,–  եւ պատշաճ է, 
ուրեմն, որ յարգենք գրաբարեան հոլովաձեւը:   
         *hիւրսն եկ...   ***յիւրսն եկն4 ...        

1 Ի+հայցական կառոյցները, օրինակ՝ ի գիտութիւն, ունին իրենց 
սաստկական տարբերակները եւս, օրինակ՝ առ ի գիտութիւն, առ ի 
տեղեկութիւն, առ ի զգուշութիւն,  առ ի նախատեսութիւն եւ այլն, 
որոնք շատ կիրարկուած են աշխարհաբարի մէջ:
2 Կը նշանակէ յարմար եւ անյարմար ժամանակ(ի մէջ):
3 Կը նշանակէ պիտանի կամ օգտակար ու անպէտ կամ անօգուտ  ճամբով, 
եղանակով:
4 «Յիւրսն եկն եւ իւրքն զնա ոչ ընկալան» (Յովհ. Ա/11). «Իւրայիններուն 

         *ձայն բարբառոյ անապատի  ***ձայն բարբառոյ յանապատի 
                      
         *յորմէ յետէ, յորմեհետէ                  ***յորմէ hետ
         *ոտնկայս, ոտնկաց, հոտնկաց      ***յոտնկայս
         *սպաս դնել   ***ի սպաս դնել    
         *սրբութեան սրբոց  ***սրբութիւն սրբոց

3. Կցական բարդութիւններ   
Բաւական  տարածում ունին  կարգ մը յարադրական  ձեւեր՝ բաղադրեալ 
յատուկ անուններ,  յարադրաւոր բայեր, կայուն բառակապակցութիւններ և 
այլն, որոնք բառակազմական նոր միջավայրի մէջ  կը վերածուին  կցական 
կամ համադրական բարդութեան եւ որոնց ուղղագրութիւնը  շատ յաճախ 
թերի է մեր մէջ: Մէկ  ատղանիշով կը տրուի անջատ ձեւը, ապա երեք 
աստղանիշով՝ նոյնին   համադիրը:Կը պահենք մեծատառի ու փոքրատառի 
ուղղագրական հարազատութիւնը:
         *  ամեն  ամիս   ***ամենամսեայ
         *  ամեն ժամ   ***ամենժամեայ
         *  ամեն ամ (տարի)  ***ամենամեայ
         *  ամեն օր   ***ամենօրեայ                 
         *  ապրիլ  24   ***ապրիլքսանչորսեան
         *  առաջ քաշել   ***առաջքաշում
         *  Արեւելեան Եւրոպա  ***արեւելաեւրոպական
         *  ափ հանել   ***ափհանում
         *  բարի դրացի(ներ)  ***բարիդրացիութիւն, բարիդրա- 
     ցիական
         *  բաց թողել   ***բացթողում 
         *  դուրս բերել   ***դուրսբերում
         *  դուրս գրել   ***դուրսգրում
         *  ետ դառնալ (դարձնել)  ***ետդարձ
         *  իրար անցնիլ   ***իրարանցում
         *  ինծի պէս   ***ինծիպէսը, -պէսին, -պէսէն, -պէսով
                                                                 ինծիպէսները, -ներուն, -ներէն,  
     -ներով, մեզիպէսը...մեզիպէսները...
Այս նոյն ձեւով  ալ կը կցուին միւս դէմքերն ու թիւերը՝ քեզի պէս-
քեզիպէսները, քեզիպէսին, քեզիպէսէն, քեզիպէսով. իրեն պէս, անոր 
պէս, մեզի պէս, ձեզի պէս, իրենց պէս, անոնց պէս...:
         *  լոյս ընծայել   ***լոյսընծայում
         *  Կարմիր բանակ   ***կարմիրբանակային
         *  Հարաւային Ամերիկա  ***հարաւամերիկեան    
         *  հարաւ-արեւելք   ***հարաւարեւելեան
         *  հարաւ-արեւմուտք  ***հարաւարեւմտեան
         *  հիւսիս-արեւելք   ***հիւսիսարեւելեան
         *  հիւսիս-արեւմուտք  ***հիւսիսարեւմտեան
         *  Հարաւային Ափրիկէ  ***հարաւափրիկեան 
         *  հարիւր հազար   ***հարիւրհազարաւոր 
         *  հարիւր հազարերորդ  ***հարիւրհազարերորդ, 100.000-րդ 
         *  հարիւր հազարական  ***հարիւրհազարական, 100.000- 
     ական
         *  հարիւր քսան հինգ  ***հարիւր քսանհինգերորդ, 
         * հինգ հազար (ական)  ***հինգհազարերորդ (ական) 
         * հինգ վանկ   ***հինգվանկանի, 5-վանկանի    
         * հինգ հարիւր տարի  ***հինգհարիւրամեայ, 500-ամեայ 
         *  Հիւսիսային Ամերիկա  ***հիւսիսամերիկեան
         *  հիւսիս-արեւելեան  ***հիւսիսարեւելեան
         *  հիւսիս-արեւմտեան  ***հիւսիսարեւմտեան           
         *  ձեռք բերել   ***ձեռքբերում
         *  ձեռք ձգել   ***ձեռքձգում
         *  ձեռք սեղմել   ***ձեռքսեղմում
         *  մայիս մէկ   ***մայիսմէկեան
         *  մայր ցամաք   ***մայրցամաքային
         *  մանր բուրժուա   ***մանրբուրժուական 
         *  մէկ դար   ***մէկդարեայ (կամ՝ եան,    
     տասնադարեան)
         *  մէկուկէս  դար   ***մէկուկէսդարեայ

եկաւ, եւ իւրայինները  չընդունեցին  զինք» կամ «Հարազատներուն եկաւ, եւ 
հարազատները չընդունեցին զինք»:

Շար. Էջ 14
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Լեզուագիտական

 *  Մերձաւոր Արեւելք  ***մերձարեւելեան
 *  Միջին Ասիա   ***միջինասիական, միջինասիացի
 *  Միջին Արեւելք  ***միջինարեւելեան, միքջինարեւելքցի
 *  միջին հայերէն  ***միջինհայերէնեան
 *  Մուսա լեռ   ***մուսալեռցի
 *  Նիւ Եորք   ***նիւեորքեան, նիւեորքաբնակ,  
     նիւեորքահայ
 *  Նոր գիւղ   ***նորգիւղեցի (ոչ՝ նորգիւղացի)
 *  նոր սերունդ   ***նորսերնդական
 *  չորս գլուխ ունեցող  ***չորսգլխանի
 *  Սայաթ Նովա   ***սայաթնովայագէտ, (-գիտութիւն) 
 *  Սեւ ծով   ***սեւծովեան  
 *  Սուրբ գիրք   ***սուրբգրային
 *  Սուրբ ծնունդ   ***սուրբծննդեան
 *  Վայոց  ձոր   ***վայոցձորեցի
 *  Փոքր Ասիա    ***փոքրասիական, փոքրասիացի
Ծանօթ.-- Երբ բարդ  բառին բաղադրիչները միութեան գծիկով կապուած են, ածան-
ցումի առթիւ գծիկը դուրս կը մնայ. օրինակ՝ հարաւ-արեւելք > հարաւարեւելեան,  
հիւսիս-արեւմուտք > հիւսիսարեւմտեան եւ այլն:

4. Արեւելաբանութիւններ 
Այսպէս կը կոչենք լեզուական այն տարրերը, որոնք յառաջացած են 
արեւելահայերէնի մէջ  եւ խորթ են արեւելահայուն  եւս, բայց կա՛ն զանոնք 
կիրարկողներ, միւս կողմէ կոյր ընդօրինակումներ կամ հետեւութիւններ 
են օտար լեզուներէ, յատկապէս՝ ռուսերէնէ: Արեւելահայերէնի հետ մեր 
շփումներու աճը պատճառ կը դառնայ, որ այսպիսիները ազատօրէն մուտք 
գործեն նաեւ արեւմտահայ լեզուական բարքերու մէջ:
Ստորեւ կը բերենք անոնց մէկ քանին:
* արգելափակել ... կը նշանակէ խուցի մը մէջ դնել ու փակել դուռը, 
բանտարկել.  կ’արգելափակենք գողերը, մարդասպանները, վայրի 
գազանները, որոնք նիւթական ու մարմնական սպառնալիք կը ներկայացնեն 
մարդկութեան: Սակայն սովորական արգելքներու համար կը գործածենք՝ 
արգելակել, խափանել, կասեցնել, խոչընդոտել, սառեցնել, երբ կը 
վերաբերի մարդկային մերժելի արարքի մը. օրինակ՝ ցոյցի մը, հաւաքի մը, 
ելոյթի մը, դասախօսութեան մը, քարոզչութեան մը, հրատարակութեան մը 
եւ այլնի:

Սկիզբը Էջ 13 * այն մասին ...անհանդուրժելի աւելորդաբանութիւն մըն է, երբ կը մտնէ 
գլխաւոր նախադասութեան եւ ստորադաս նախադասութեան միջեւ ու 
կ’ապականէ մեր խօսքը. օրինակ՝ «Հիմա պիտի պատմեմ այն մասին, թէ 
ինչպէ՛ս պատահեցաւ արկածը»: Ջնջե՛նք զայն, եւ ոչինչ պիտի կորսնցնէ 
մեր խօսքը, ընդհակառակը աւելի պիտի աշխուժանայ ու գեղեցկանայ ան:
Պէտք չէ ըսել նաեւ այն նպատակով եւ այն պատճառով, այլ պէտք է ըսել 
որպէսզի, որովհետեւ. օրինակ՝
---Անոնք մեզի դիմեցին այն նպատակով, որ կաշառեն մեր շարքերը:
Անոնք մեզի դիմեցին, որպէսզի կաշառեն մեր շարքերը:
---Հիմա ձայնը չի լսուիր այն պատճառով, որ իրեն  հաւատացող չմնաց:
Հիմա ձայնը չի լսուիր, որովհետեւ իրեն հաւատացող չմնաց: 
* արդիւնքով, իբրեւ արդիւնք, իբրեւ հետեւանք ...արեւելահայերէնի 
արդիւնքում ըսուածն է, որ ռուսերէնէ  առնուած է. պէտք է ըսել՝ շնորհիւ, 
հետեւանքով, պատճառով կամ բերումով:
* կապակցութեամբ ... կեղծ, յերիւրածոյ, տափակ ու բռնազբօսիկ  
յետադրութիւն մըն է, որ ամէն քայլի սկսած ենք կիրարկել. «Այդ հարցի 
կապակցութեամբ ըսելիք չունիմ»: Պէտք է ըսել՝ առթիւ, մասին, առն-
չութեամբ. «Այդ հարցի առնչութեամբ ըսելիք չունիմ»:
- «Ողբը գրուած էր Աղուանից իշխանի մահուան կապակցութեամբ»:
«Ողբը գրուած էր Աղուանից իշխանի մահուան առթիւ»:
* կողմէ...
Մի՛ ըսէք. «Յաճախորդին կողմէ պահանջուած գումարը»:
Այլ  ըսէք. «Յաճախորդին պահանջած գումարը»:
 * վերաբերեալ
         
* տալ եւ փոխանցել
- Կու տանք, ինչ որ ունինք, օրինակ՝ գիրք մը, դրամ, խելք եւ այլն:
- Կը փոխանցենք, ինչ որ ստացած ենք ուրիշներէ. օրինակ՝ լեզուն, 
հայրենիքը, իշխանութիւնը, ժառանգ մը, ֆութպոլի գնդակը եւ նման բաներ:
Ուրեմն՝ սխալ է ըսել. «Վեհափառը իր պատգամը փոխանցեց հաւա-
տացեալներուն»,– քանի որ վեհափառը այդ պատգամը ուրիշէն ստացած չէր, 
այլ ի՛նք յղացած ու  շարադրած էր զայն. պատգամը կը յղենք, կու տանք:
Սխալ է նաեւ  ըսել. «Հաւատացեալները իրենց շնորհաւորութիւնը 
փոխանցեցին վեհափառին»,– այլեւ Թորոսին, Մարկոսին կամ ուրիշին. 
շնորհաւորութիւնը կը յայտնենք, կը ներկայացնենք:
* ցանկացած ... փոխանակ ըսելու որեւէ (ցանկացած  օր = որեւէ օր):
Իսկական վարակ մըն է այս, որ հասած է  գրեթէ ամէն տեղ:

ՌԱԿ 
Ելեկտրոնային 

Գրադարան
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Ուքրանական Օդանաւը Սխալմամբ 
Խոցուած Է 

Օմանի Սուլթան դարձաւ Հայսամ 
Պըն Թարէք Պըն Թայմուր Ալ Սաիտը 

Թեհրանէն Քիէւ թռիչք կատարող օդանաւը վար առնուած է սխալմամբ։ Այս 
մասին տեղեկութիւնը հաղորդեց Reuters գործակալութիւնը յղում կատարելով 
իրանեան պաշտօնական աղբիւրներու։ 
Նոյն աղբիւրը նոյնպէս հաղորդեց, որ դէպքը պատահած է այն պատճառով, որ 
օդանաւը շատ մօտէն սաւառնած է Թեհրանի մէջ եղող «Ալ Քուտս» ջոկատի 
մատոյցներէն։ Յիշեցնենք, որ դէպի Քիէեւ թռիչք Boeing 747 իրականցնող 
օդանաւին վրայ կային 176 ուղեւորներ, որոնք բոլորն ալ զոհուեցան դէպքին 
հետեւանքով։

Օմանի մէջ կարեւոր զարգա-
ցումներ պատահեցան։ Երկրին 
նոր սուլթան նշանակուած է 
Հայսամ Պըն Թարէք Պըն 
Թայմուրը։ Այս մասին լուրը 
կը հաղորդէ Sky News Arabic 
կայանը։ Աղբիւրը նաեւ կը նշէ, 
որ նշանակումը տեղի ունե-
ցած է Սուլթան Քապուս Պըն 
Սա-յիտի մահուընէն ընդամէնը 
ժամեր անց։ Նորանշանակ Սուլ-
թանը մինչ այդ եղած է Օմանի 
մշակոյթի ու ժառանգութեան նախարար, ան նաեւ պատասխանատու 
պաշտօններ ունեցած է երկրի արտաքին գործոց նախարարութեան 
համակարգին մէջ։ 
Նշենք, որ հանգուցեալ Սուլթանը, կարողացած էր անխափան կերպով երկիրը 
կառավարել 50 տարուան ժամանակաշրջանի մը համար։ Միջազգային 
հարթակներու վրայ բարի համբաւ շահած Սուլթան Քապուսը խաղաղութեան 
համար գործելու համար գնահատական մետալներ եւ պատուագրեր ստացած 
էր 33 երկիրներէ։ Անոր իշխանութեան օրօք երկիրը ապրած էր բարգաւաճ-
ման եւ խաղաղութեան շրջան մը։ Յիշեցնենք, որ Սուլթանը 2015 թուականէն 
ի վեր կը տառապէր անբուժելի հիւանդութեամբ։ 
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ՌԱԿի Խօսքը Մամուլի Ընդմէջէն (1988-1991) 
կազմեց Եղիա Գայայեան Հրտ ՌԱԿ 
Կեդրոնական Վարչութեան Նիկոսիա 
2003, 228 էջ:

Տամատեան Միհրան, Ռամկավարութիւն, 
աշխատասիրեց Մ. Տամատեան հետեւող-
ութեամբ Հանրի Միշէլի, Մօրիս Պուրկէնի եւ 
Բրէվօ-Բարատօլի, Հրտ. Ռամկավարական 
Մատենաշար թիւ 2, Աղեքսանդրիա, 
Տպ. Խնայողական, 1910, 158 էջ:

Նշեալ գիրքերը կարդալու համար կարելի է 
այցելել`
www.ragmamoul.net/ adlp-elibrary/
Ինչպէս նաեւ այցելել մեր գրադարանին ֆէյս-
պուքեան էջը՝
www.facebook.com/ADLPelibrary/
Վերի ցանկին իւրաքանչիւր գիրքին կողքին 
զետեղեցինք անոր QR ծածկագիրը առիթը 
տալու մեր տպագիր թերթին ընթերցողներէն 
փափաքողներուն, զայն որպէս հարթակ օգտա-
գործել՝ ուղղուելու համացանց:
Մենք յանձնառու ենք պարբերաբար հարստաց-
նել մեր գրադարանը հոն աւելցնելով մեր 
նպատակադրած գիրքերէն նոր օրինակներու 
ելեկտրոնային տարբերակները, յուսալով որ 
մեր ելեկտրոնային գրադարանը կ՛ամբողջանայ 
տարուայ մը ընթացքին: Մեր բոլոր յաւելում-
ներուն մասին պարբերաբար հանրութիւնը 
տեղեակ պիտի պահենք:
Մենք ալ մեր կարգին կը խոստովանինք, որ 
մեր ցանկը, ո՛չ մէկ ատեն ամբողջական կրնայ 
ըլլալ: Այս պատճառով կ՛ապաւինինք մեր 
ընկերներուն եւ բարեկամներուն, որոնցմէ կը 
խնդրենք մեր տրամադրութեան տակ դնել 
իրենց հասողութեան մէջ գտնուող՝ ՌԱԿի 
վերաբերող ոեւէ գիրքի տպագիրը կամ անոր 
ելեկտրոնային տարբերակը, որպէսզի միաս-
նաբար հասնինք մեր առաքելութեան ամբող-
ջական իրագործումին: ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

«ՌԱԿ Մատենաշար»ի Տնօրէն

Ղազարեան Վաչէ, Արմենական Կուսակ-
ցութիւնը (Ակնարկներ), Հրտ. ՌԱԿ Լիբանա-
նի Քարոզչական Յանձնախումբ, 
Պէյրութ, Տպ. Զարթօնք, 1985, 65 էջ:

Ոսկեան Մարտիրոս, Եգիպտա-
հայ Տարեցոյցը 1919, Տպգ. Արամ 
Ստեփանեան, Աղեքսանդրիա:

Պօղոսեան Յակոբ, Ռամկավա-
րութեան Ոգին կամ Անհատակա-
նութեան Զարգացումը, Պոսթըն, 
Տպ. Ազգ, 1920, 49 էջ:
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ՌԱԿի Լուրեր

ՌԱԿ 
Ելեկտրոնային 

Գրադարան

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Սկիզբը Էջ 11

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ԱՇՈՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ
(1929 – 1997)
«Ալմիրա»

13 2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ

Պիտի փարուիմ չըքնաղ լանջիդ
Գարնան վարդով ցընծուն,
Եւ մայրական անհուն շընչիդ
Ցորեն արտով ծըփուն։

Կանչում ես ինձ լուսաբարբառ
Քո սիրագեղ կոչով,
Դէմքդ եմ տեսնում նոր ու պայծառ
Քո հընագեղ ոճով։

Վառ ու հըզօր քո ապագան
Կայծակում է իմ դէմ,
Դու, յաւերժող իմ Հայաստան,
Անուն քաղցըր ու վըսեմ։

ԱՒԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ
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