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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Հոգեւոր
Առաջնորդները
Ազգային
Միասնութեան
Նիստը՝
Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Կոչ
Կ՝ընեն

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Նախագահ
Արմէն Սարգսեան
Կը Կայանայ
Մէկ Օր Կանուխ
Մեկնած
է Արձակուրդի

Մասին Յայտարարութեան Համար

Լիբանանի հոգեւոր առաջնորդները Երեքշաբթի
կոչ ըրին երկրի քաղաքական առաջնորդներուն՝
ապահովելու ազգային միասնութիւնն ու կայունութիւնը
Կառավարութեան շարունակուող անել կացութեան
ներքոյ:
«Ազգային եւ հոգեւոր տարբեր հարցեր» քննարկող,
Իսլամ-Քրիստոնեայ գագաթնաժողովի բացման
Լիբանանի
վարչապետ
ժամանակ
խօսք Հանրապետութեան
առին Տիւրզի համայնքի
հոգեւոր
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
պետ շէյխ Նայիմ Հասան, Մարոնի համայնքի ունեցաւ
Պշարա
նախարարական
2-րդ
նիստը՝
Ռայի
պատրիարքը, յանձնաժողովի
Հանրապետութեան
միւֆթի
շէյխ
նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղաքաԱպտել Լաթիֆ Տըրիան եւ կրօնական այլ հաստականութեան ներկայացուցիչներ։
մասին յայտարարութիւնը ամբողտութիւններու
ջացնելու
համար:
Գագաթնաժողովի եզրափակիչ յայտարարութեան
տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթամէջ Ըստ
նշուեցաւ,
որ երկրի
«հոգեւոր ընտանիքներուն»
վերջին
կազմուած «վաղուան
սոյն յանձնաժողովին
անդամ
միջեւ
միասնութիւնը
Լիբանանի» հիմքն
է:
10 Իրնախարարները
պիտի
քննարկեն
Ռուսիոյ
խօսքին մէջ, Տըրիան կոչ ուղղեց Լիբանանի
Դաշնութեան՝դէմքերուն
2018-ի Յուլիսին
գաղթականներու
քաղաքական
կառչելու «երեք
անհրաժեշտ
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառահիմքերէ», որպէսզի երկիրը զերծ մնայ անախորջադրած նախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի
ժութիւններէ.
Ազգային միասնութիւն,
համակեցութիւն
կոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս
մէկը
ընդրգկելով
եւ հաւատարմութիւն Սահմանադրութեան։
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարա«Մենք, հոգեւոր առաջնորդներս,
խաղաթուղթ
պիրութեան
մէջ:
տի ըլլանք Սահմանադրութեան դէմ գացող իւրաքանկառավարութեան
քաղաչիւրՆորակազմ
փորձի առջեւ»,աւելցուց Սիւննիվարելիք
առաջնորդը։
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
Յիշեցնենք, որ Կառավարութիւնը մօտ մէկ ամիս
է
ընդգծէ
շարք
մը
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինաառկախած է իր գործունէութիւնը՝ կապուած Ալէյի
նոցը, Սուրիոյ
Հանրապետութեան
յարաբեմիջադէպին
ընթացքին
զոհուածներուհետ
հետաքննուրութիւններու
կարգաւորումը՝
թիւնը
իրականացնելուն
հետ։ Հըզպալլայի եւ անոր
դաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի քան
1 միլիոն
Լիբանանեան ժողովրդավարական
կուսակցուսուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ
թեան ղեկավար Թալալ Արսլան կը պնդէ, որՍԻՏԸՐ
հարցը
խորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած
բարեփոպէտք
է փոխանցուի Դատական
խորհուրդին։
խումները՝
փրկելու
երկրիընթացքին՝
տնտեսական
Երեքշաբթի
օրուանհամար
հանդիպման
Հավատթար
վիճակը:
սան արձագանգեց Տըրիանի մօտեցման, ըստ որուն
Նախագահը պէտք է պահպանէ երկրի կայունութիւնը։
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
«Մենք
կը դիմենք նախագահ
Միշել Աունին, որ ի
Պաշտօններու
Փոխանցումը
մի բերէ լիբանանցիները եւ արգիլէ որեւէ քայլ, որ
Նախարարական
պաշտօններուհիմքին»,փոխանցումի
պիտի
վնասէ երկրի համակեցութեան
ըսաւ
գործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝
երէկ
խումբ մը
ան։

Քաղաքական անել վիճակին մասին խօսելով
մէկտեղ, ժողովին մասնակիցները նաեւ անդրադարձան երկրի դիմագրաւած տնտեսական լուրջ մարտահրաւէրին, որուն վերաբերեալ եզրափակիչ յայտարարութեան մէջ նշուած էր.
«Կայ շատ լուրջ պահանջ, որ կառավարութիւնը
վերադառնայ աշխատանքի, որպէսզի վերակենդանանախարարներ
պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
նայ
տնտեսութիւնը»։
նորՌայի
պաշտօնները:
պատրիարքը նաեւ պնդեց կարեւորութիւնը
Պաապտայի
պալատին
մէջհամերաշխութեան,
նախագահական
Լիբանանի
կրօնական
խումբերու
հարցերով
նախարար
Սալիմ
Ժրեյսաթի
նշելով,
թէ «անոնք
պէտք
է միանան
մէկ ստանձնեց
նաւու մէջ,
իր
նոր
պաշտօնը
իր
իսկ
նախորդէն՝
Փիեռ
փոթորկոտ ծովու սրտին մէջ»։
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
տեղեկատուական
գրասենեակը:
Ժրէյսաթի. Աուն
Պիտի Ստորագրէ

Պիւտճէն, Չի Բողոքարկեր

Ռաֆուլ յաջողութիւն
Ժրեյսաթիին՝
իր
Նախագահ
Միշել Աունմաղթեց
պիտի ստորագրէ
2019-ի
նոր
առաքելութեան
մէջ,
մինչ
նոր
նախարարը
պետական պիւտճէն եւ որեւէ բողոք պիտի չներկաբարձր
գնահատեց
Ռաֆուլի
տարած
աշխատանքը
յացնէ
անոր
դէմ։ Այս մասին
յայտնեց
նախագահութեան
պաշտօնավարութեան
ամբողջ Սելիմ
շրջանին:
հարցերով
պետական նախարար
Ժրէյսաթի։

Աուն առ այժմ ձեռնպահ մնացած էր պիւտճէի
Աշխատանքի նախկին
նախարար յայտնած
Մուհամմատ
ստորագրութենէն։
Նախագահականէն
էին,
Քապպարա
ըսաւ,
որ
իր
իրաւայաջորդը՝
թէ «պիւտճէի 80-րդ յօդուածին վերաբերեալ Քամիլ
թիւրիԱպու Սլեյմանը,
պիտի
մացութիւն
մը կայ,անտարակոյս
որ յստակեցումյաջողութիւն
կը պահանջէ»։
արձանագրէ
այս
նոր
պաշտօնին
վրայ՝
շնորհիւ
Ժրէյսաթի՝ իբրեւ նախագահի յատուկ պատուիրակ՝
տարիներու իրնախագահ
փորձառութեան,
եւ պիտի
խորհրդարանի
Նեպիհ Պըրրիի
հետ
ապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
հանդիպելէ ետք յայտնեց, թէ պիւտճէի ստորագանխտիր ուշացումը
բոլոր լիբանանցիներուն
օգտին,
ինչպէս
րութեան
արդիւնք է անոր
մանրազննին
կը
հաղորդէ
ազգային
լրատուական
գործակալուուսումնասիրութեան եւ 80-րդ յօդուածին վերաբերեալ
թիւնը: ճանապարհները քննարկելուն։
լուծման
Նախագահը, սակայն, ստորագրելով մէկտեղ
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
Մանպիւտճէն, խորհրդարանէն
պիտի պահանջէ
անհրասուր
Պթեյշ
ընդգծեց,
որ
իր
նպատակը
պիտի
ըլլայ
ժեշտ յստակեցում։ Ժրէյսաթիի խօսքով՝ նախագահը
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը:
Միաժա«հաղորդագրութիւն պիտի ուղարկէ խորհրդարանին՝
մանակ ան կոչ ուղղեց
բոլոր քաղաքական
գործիչբացատրութիւն
պահանջելով
Սահմանադրութեան
ներուն
գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ դժուաթիւ
95 յօդուածին
մասին»,
ըստ որուն խորհրդարանէն
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
կը պահանջուի ստեղծել ազգային յանձնաժողովը
մը,
կայունութիւնն
ու
բարգաւաճումը:
որ պիտի վերացնէ համայնքային դրութիւնը։

ՀՀ
նախագահ
Արմէն Սարգսեանկառավարումեկնած է
Հայաստանի
Հանրապետութեան
արձակուրդ,
որուն
մէկ
մասը
պիտի
անցընէ
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ
Փեարտերկրի
մէջ:
Այս
մասին
«Արմէնփրես»-ին
տըրուար 6-ին:
տեղեկացուցին
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Այս մասին կը
տեղեկացնեն
ՀՀ վարչապետի
նախագահի
աշխատակազմի
հասարակայնութեան
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասահետ
կապերու վարչութենէն։
րակայնութեան
հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:

Մահացած է ՀՀ Ժողովրդական
Արտիստ
ԵրուանդՈւՂազանչեան
ԱԺ Նախագահն
Հայաստանի Մէջ
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
Գործակցութեան Հեռանկարները
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
Յուլիս 30-ին մահացած է Հայաստանի Հանխօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուարապետութեան ժողովրդական արտիստ, բեմադկանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
րիչ, փրոֆէսըր Երուանդ Ղազանչեան: Այս մասին
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրակը հաղորդէ Armenpress.am-ը՝ վկայակոչելով Ղապընդումին:
զանչեանի որդի ՀՀ արուեստի վաստակաւոր
գործիչ Յակոբ Ղազանչեանի գրառումը Facebook-ի
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
իր էջին վրայ։
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարԵրուանդ Ղազանչեան ծնած է 1937 Յունիս 2-ին,
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
Երեւան։ Աւարտած է Երեւանի գեղարուեստաթակը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամատերական ուսումնարանի դերասանական բաժանկան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
մունքը` Վարդան Աճեմեանի լսարանը։ Աշխատած
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
է Երեւանի պատանի հանդիսատեսի, Սունդուկեանի
հետ բարեկամութեամբ:
ազգային ակադեմիական, Ղափլանեանի անուան
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտապետական դրամատիկական թատրոնին մէջ։ Յայտնի
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
դերասանուհի Գալեա Նովենցի ամուսինն էր։
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
Երուանդ Ղազանչեան կը ղեկավարէր Երեւանի
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուՅակոբ Պարոնեանի անուան կատակերգական
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
թատրոնը։
¾ç 03
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Քրիստոնեայ-Իսլամ Հոգեւոր Պետերու Համաժողով Պէրութի Մէջ
Այս առաւօտ՝ Երեքշաբթի, 30 Յուլիս 2019-ին,
Պէյրութի տիւրզի համայնքի կեդրոնատեղիին մէջ,
ներկայութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
տեղի ունեցաւ քրիստոնեայ եւ իսլամ հոգեւոր
պետերու համաժողով մը: Սոյն համաժողովին,
Նորին Սրբութեան կողքին ներկայ էր նաեւ Լիբանանի Հայոց թեմի առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Նարեկ
Արք. Ալեէմեզեան:

Համաժողովին բացումը կատարելով տիւրզի
համայնքի հոգեւոր պետ շէյխ Աքլ Տրուզ, ան
կարեւոր նկատեց ներկայ համաժողովը, երբ Միջին
Արեւելքը կը դիմագրաւէ լուրջ մարտահրաւէրներ եւ
հետեւաբար Լիբանանի ներքին միասնականութիւնը հրամայական է, ըսաւ ան իր խօսքին մէջ:
Յաջորդաբար խօսք առին սիւնի համայնքի,
մարոնիթ եկեղեցւոյ, յոյն ուղղափառ եկեղեցւոյ եւ
շիի համայնքի հոգեւոր պետերը եւ բոլորն ալ
ընդգծեցին՝ ներքին տարակարծութիւններէ հեռու
մնալու, երկրին տնտեսական կացութիւնը բարւոքելու եւ շրջանը դիմագրաւող տագնապներէն զգուշանալու անհրաժեշտութիւնը:
Խօսք առնելով Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ.
«Ներկայ համաժողովը իր զանազանութեամբ լիբանանեան հարազատ պատկերը կը ներկայացնէ,
սակայն այդ զանազանութիւնը կամրջողը մեր
միասնականութիւնն է: Մենք տարբեր համայնքներու կը պատկանինք, սակայն նոյն լեզուն կը
խօսինք՝ Լիբանանին լեզուն, այլ խօսքով երկխօսութեան, գործակցութեան եւ համակեցութեան
լեզուն: Այս է Լիբանանը, համակեցութեան երկիր.
այս է Լիբանանի իւրայատկութիւնը: Մենք մէկ

ընտանիք ենք. նոյն ընտանիքին մէջ հարցեր,
նեղութիւններ եւ զգայութիւններ կը ծագին, սակայն
անհրաժեշտ է փոխադարձ հասկացողութեամբ
լուծել մեր հարցերը, առանց արտաքին միջամըտութեամբ: Միջին Արեւելքը նոր տագնապներու
սեմին կը գտնուի. հարկ է ըլլալ զգոյշ. որեւէ

ժամանակէ աւելի մեր ներքին միասնականութիւնը
հրամայական է: Լիբանանի պատմութեան դժուար
պահերուն ժողովուրդը հոգեւոր պետերուն կը նայի:
Մենք ո՛չ միայն ըսելիք ունինք, այլ նաեւ պէտք է
ընելիք ունենանք: Չենք կրնար անտարբեր մնալ
ժողովուրդին դիմագրաւած ընկերատնտեսական
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Լուի Տը Ֆիւնէս

(31 Յուլիս, 1914, Ֆրանսա)-(27 Յունուար, 1983,
Ֆրանսա)
Ֆրանսացի դերասան։
Խաղացած է մօտ 150 ֆիլմերու մէջ, առաւել
յիշարժան են անոր կատակերգական դերերը։
Երիտասարդ ժամանակ Լուին կը զբաղէր
նկարչութեամբ եւ դաշնամուր կը նուագէր։ Դարձաւ
ճազ ոճի երգեր նուագող դաշնակահար։
Երկրորդ
համաշխարհային
պատերազմին
Փարիզի պաշարման ժամանակ Լուի Տը Ֆիւնէս
երաժշտական դպրոցի մէջ դաշնամուր կը դասաւանդէր, ան սիրահարուեցաւ քարտուղարուհի Ժաննային։ Ժաննան սիրահարուեցաւ «փոքրիկ մար-

դժուարութիւններուն դիմաց: Քաղաքական պատասխանատուներուն պէտք է յիշեցնել եւ երբեմն
զգաստութեան հրաւիրել, որպէսզի անոնք ծառայեն
ժողովուրդին՝ անոնց շահերը նկատելով իրենց
ծառայութեան նպատակը»:
Հոգեւոր պետերուն խօսքերէն ետք, ներկայացուեցաւ քրիստոնեայ-իսլամ երկխօսութեան
յանձնախումբին կողմէ պատրաստուած յայտարարութիւն մը, մասնակցութեամբ յանձնախումբի
անդամ Դոկտ. Ժան Սալմանեանի։ Յայտարարութիւնը մանր փոփոխութիւններու ենթարկելէն
ետք՝ որդեգրուեցաւ համաժողովին կողմէ:

Ապա, ժողովականները ճաշի հիւրը եղան տիւրզի համայնքի հոգեւոր պետին:
դուն, որ ճազ կը խաղար իբրեւ աստուած»։ Անոնք
1943 թուականին ամուսնացան եւ միասին եղան 40
տարի՝ մինչեւ Լուի տը Ֆիւնէսի մահը (1983)։
Պատերազմի աւարտէն ետք Տը Ֆիւնէս 1945
թուականին նկարահանուեցաւ «Պարպիզոնեան
գայթակղութիւն» ֆիլմի մէջ։ Բայց փառքի հասնելու
համար ան դեռ շատ երկար ճանապարհ ունէր։
1958 թուականին Լուի Տը Ֆիւնէս «Բռնուած չէ,
գող չէ» ֆիլմի մէջ մարմնաւորեց գլխաւոր հերոսը՝
որսագող Պլերոյը։ Այս ֆիլմը անոր մեծ ճանաչում
բերաւ։ Այս ֆիլմէն ետք զինք կ’անուանէին «Տոնալտ
Տաք»։ 60-ականներուն Լուի Տը Ֆիւնէսը մեծ ժողովրդականութիւն կը վայելէր։ Ան տարեկան կը
նկարահանուէր երեք-չորս ֆիլմերու մէջ։
Անոր «Մեծ զբօսանք» եւ «Բերանբացը», գրկաբաց ընդունուեցաւ աշխարհի աւելի քան տասը միլիոն հանդիսատեսներու կողմէն։ Նոյն ձեւով
սիրուեցաւ ոստիկաններու մասին պատմող անոր
դիպաշարը։
1970-ականներուն Լուի Տը Ֆիւնէս կը մնար
որպէս Ֆրանսայի ամենասիրելի ու ամենայայտնի
դերասաններէն մէկը։ 1973 թուականին Մարտ 15-ին
պարգեւատրուեցաւ Ֆրանասայի ամենաբարձր
պարգեւով՝ պատուաւոր Լէկէոնի շքանշանով։
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Մեծարժէք Ուսումնասիրութիւն Մը Լիբանանի Խորհրդարանին
Մէջ Հայ Երեսփոխաններու Գործունէութեան Մասին
ԴՈԿՏ. ԱԲԷԼ ՔՀՆՅ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
Հայկազեան համալսարանի հրատարակչութիւնը, Պէյրութի մէջ, Ապրիլ 2017ին հրատարակեց
հանրածանօթ հասարակական գործիչ, իրաւագիտութեան դոկտոր Ռուբէն Աւշարեանի չափազանց արդիական, հանրագիտարանային նշանակութիւն ունեցող երկհատոր աշխատութիւնը, որ կը
կրէ «On the Record. Armenian Deputies in the
Lebanese Parliaments»* խորագիրը: Գիրքը հեղինակին երկարամեայ արգասաբեր աշխատանքի
արդիւնքն է՝ աւելի քան 1330 էջ ծաւալով:
Գիրքին յառաջաբանը գրած է Հայկազեան համալսարանի նախագահ վեր. դոկտ. Փօլ Հայտոսթեան, որ արժեւորած է Ռուբէն Աւշարեանի կատարած մեղուաջան ահագին աշխատանքը: Ան
վստահութիւն յայտնած է, որ առկայ հատորները
կարեւոր դեր պիտի ունենան լիբանանեան
քաղաքական գրականութեան մէջ:
Գիրքին առաջին հատորը կը վերաբերի 19221972, իսկ երկրորդը՝ 1972-2017 թուականներուն
միջեւ երկարող ժամանակահատուածներուն: Իւրաքանչիւր հատորի առաջին մասը կը կազմէ հեղինակի հետազօտութեան արդիւնքը, իսկ այնուհետեւ
ներկայացուած են յաւելուածները: Աղբիւրագիտական հարուստ նիւթերու եւ ուսումնասիրութիւններու
համակողմանի քննարկումով՝ մանրամասն կերպով եւ պատշաճ գիտական որակով ընթերցողին
կը ներկայացուի Լիբանանի տարբեր խորհրդարաններու կազմութեան մէջ հայ երեսփոխաններու
ծաւալած յիրաւի՛ ուշադրութեան արժանի եւ մինչեւ
այժմ նման լուրջ մօտեցումով մը քննութեան
չարժանացած գործունէութիւնը: Այստեղ անփոխարինելի տեղեկութիւններ կան 1929–2017 թուականներու ընթացքին Լիբանանի խորհրդարանին անդամակցած եւ տակաւին անդամ եղող 31 հայ
երեսփոխաններու մասին, եւ միաժամանակ արժեւորւած է անոնց ծաւալած պատկառելի գործունէութիւնը:
Արձանագրենք, որ հեղինակը միանգամայն
համոզիչ կերպով ցոյց կու տայ Լիբանանի քաղաքական կառուցուածքին եւ յատկապէս խորհրդարանի
կազմակերպման հայեցակարգին առանձնայատկութիւնները եւ հայկական համայնքներու՝ սահմանադրութեամբ ամրագրուած իրաւունքները:
Արժեւորելով զանոնք՝ ան թուարկած է լիբանանեան
ներկայացուցչական խորհուրդի, այնուհետեւ առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ յաջորդ խորհրդարաններու
կառուցուածքի իւրայատկութիւնները՝ ընդգծելով,
որ անոնց արմատները կու գան 1861 թուականի
ինքնավար Լեռնալիբանանի մութասարրիֆութեան
ժամանակներէն (Լեռնալիբանանի վերջին մութասարրիֆը (կառավարիչ, 1913-1915) եղած է
հայազգի Յովհաննէս փաշա Գույումճեան):
Ծանօթանալով աշխատութեան՝ ընթերցողը
համապարփակ պատկերացում մը կը կազմէ
Լիբանանի քաղաքական եւ տնտեսական ներքին
զարգացումներուն, ինչպէս նաեւ անոնց բովանդակային կառոյցին մէջ հայ համայնքի հիմնախընդիրներուն մասին: Հարկ է ընդգծել, որ սոյնը
կը հանդիսանայ Ռուբէն Աւշարեանի մեծղի հատորներուն հիմնական արժանիքներէն մին: Այստեղ լիովին բացայայտուած եւ յաւուր պատշաճի
արժեւորուած են լիբանանահայութեան եւ Լիբանանի խորհրդարանի հայ ներկայացուցիչներու
յառաջադէմ հայեացքները, որոնք հանդէս կու
գային երկրին մէջ ճիշդ համարկուելու, կողմնո-

րոշուելու եւ բարգաւաճելու դիրքերէն:
Ռուբէն Աւշարեանի գիրքին ուսումնասիրութենէն
կը տեսնենք, որ հայ երեսփոխաններու ուշադրութեան կեդրոնը եղած են Լիբանանի ներքին եւ
արտաքին քաղաքականութեան եւ տնտեսութեան
հետ առնչուող խնդիրներ, եւ հայ համայնքին
վերաբերող բազմաթիւ հարցեր: Մասնաւորապէս
1929-1939 թուականներուն, խորհրդարանական
քննարկումներու ընթացքին հայազգի Վահրամ
Լէյլեկեան եւ Խոսրով Թիւթիւնճեան հանդէս եկած
են բովանդակալից ու բազմակողմանի առաջարկներով: Այլ հարցերու շարքին, անոնք լիբանանահայ
դպրոցներուն մէջ արաբերէնի ուսուցման համար
յատկացուող նիւթական օժանդակութիւններու ծաւալը աւելցնելու, ինչպէս նաեւ զանոնք տնօրինելու
վերահսկողութիւնը առաւել արդիւնաւէտ դարձնելու
միտումով հարցեր բարձրացուցած են, յաճախակի
հանդէս եկած են հայութեան շրջանակներուն մէջ
արաբերէն դասաւանդող ուսուցիչներու քանակին
մասին՝ արաբերէնի երեկոյեան դասընթացքներուն
թիւը աւելցնելու դիմումներով: Առաջարկած են հայ
համայնքին համար ներկայացուցչական տեղ յատկացնել Պէյրութի քաղաքապետական խորհուրդին,
ինչպէս նաեւ Լիբանանի կառավարութեան կազմին
մէջ (պահանջ մը, որ աւելի ուշ իրականացաւ),
նկատի ունենալով երկրին մէջ ապրող հայերուն
թիւը: Կամ՝ 1950ականներուն, Տիգրան Թոսպաթի,
Ժոզէֆ Շատերի, ապա Խաչիկ Պապիկեանի գործունէութեան եւ անոնց ելոյթներուն մէջ կարեւոր
տեղ գրաւած են երկրի առողջապահութեան, գիւղատնտեսութեան, շինարարութեան, առեւտուրի,
ելեկտրուժի որակին ու գինին, մամուլի եւ ոստիկանութեան վերաբերող հարցերը: Անոնք ճշգրիտ
եւ օգտակար առաջարկներ ներկայացուցած են
խորհրդարանին՝ երկրին մէջ գոյութիւն ունեցող
աղքատութիւնը յաղթահարելու ուղղութեամբ:
Հեղինակը համոզիչ փաստերով ցոյց կու տայ,
որ հայ երեսփոխանները Լիբանանի խորհրդարանին մէջ մասնակցած են սահմանադրութեան,
պիւտճէի ընդունման եւ փոփոխութիւններու քննարկումներուն, ինչպէս նաեւ նման առիթներով անոնք
հանդէս եկած են կառուցողական առաջարկներով:
Ակնյայտ են քննարկուող հարցերուն նկատմամբ
անոնց յառաջադէմ մօտեցումները: Անոնք սրտցաւ
վերաբերում ունեցած են երկրի քաղաքական եւ
տնտեսական հարցերուն հանդէպ եւ իրենց ելոյթները ամենեւին չեն սահմանափակուած լոկ լիբանանահայութեան վերաբերող հարցերու շրջանակով: Աւելին՝ համարած են, որ Լիբանանի հարցը
նաեւ լիբանանցի հայուն հարցն է եւ, իբրեւ լիիրաւ
քաղաքացիներ, անհրաժեշտ է հարցերուն արդիւնաւէտ լուծումներ գտնելու փորձեր կատարել: Լիբանանի շահը անոնք իրաւացիօրէն համարած էին
նաեւ իրենցը, զայն նոյնացնելով հայ համայնքի
շահերուն հետ:
***
Ռուբէն Աւշարեանի ուսումնասիրութիւնը գերազանցապէս կ՛ապահովէ աշխատութեան գիտական
որակը, որուն գործնական օգտակարութիւնը եւ
դիտարժանութիւնը առաւել ակնյայտ կը դարձնեն
հատորներուն յաւելուածները, վաւերագրական
բացառիկ լուսանկարները, անուանացանկերն ու
մատենագիտական հարուստ ցանկը: Առանձնապէս
ուշադրութեան արժանի են, ինչպէս վերը պահ մը
նշուեցաւ, հատորներուն ընդարձակ յաւելուածները,

որոնց մէջ ներկայացուած են վիճակագրական
տուեալներ եւ փաստաթուղթեր հայ երեսփոխաններու մասին: Անոնց շարքին չափազանց արժէքաւոր են Լիբանանի խորհրդարանի նիստերուն ընթացքին հայ երեսփոխաններու ելոյթներուն
բնագիրները, որոնք հատորներու յաւելուածներուն
մէջ ներկայացուած են բնօրինակին լեզուով՝ հիմնականօրէն արաբերէնով, ինչպէս հեղինակը կը
շեշտէ, ընթերցողին հնարաւորութիւն ընձեռելու՝
առաւել առարկայական կերպով ծանօթանալու հայ
երեսփոխաններու գործունէութեան: Ընդգծենք, որ
սոյնը այլ ուսումնասիրողներու համար կրնայ
վստահելի աղբիւր հանդիսանալ: Ելոյթներուն ընթերցումէն ակնյայտ կը դառնայ հայ երեսփոխաններու լայն մտահորիզոնը, կրթական բարձր մակարդակը, օտար լեզուներով խօսքը անկաշկանդ,
գեղեցիկ շարադրելու բարձր արուեստը:
Խնդրոյ առարկայ աշխատութեան կարեւորութիւնը, անշուշտ, չի սահմանափակուիր միայն
վերջինիս՝ Լիբանանի հայութեան պատմութեան
վերաբերող առաջնակարգ աղբիւր մը ըլլալու
փաստով: Հատորներուն մանրամասն ծանօթանալէ
ետք իսկոյն կը համոզուինք, որ անոնք առաջին
հերթին որոշապէս Լիբանանի խորհրդարանի
պատմութեան տարեգրութիւնն են: Ուստի միանշանակ ողջունելի է, որ անիկա հրատարակուած է
անգլերէնով. առաւելութիւն մը, բնականաբար,
հաւանական ընթերցողներու շատ աւելի մեծ լսարան մը ապահովելու հեռանկարով: Սոյն հանգամանքը գիրքին շահեկան կողմերէն մէկը ըլլալով
հանդերձ, համոզուած պիտի ըլլանք նաեւ ըսելու,
որ աշխատանքը կրնար մեծապէս շահիլ, եթէ ունենար հայերէն ընդարձակ ամփոփում մը, նկատի
ունենալով այն իրողութիւնը, որ գիրքը առաջին
հերթին ուղղուած է հայ հանրութեան: Այս տեսակէտէն մեկնելով՝ չափազանց կարեւոր կը գտնենք
հատորներուն արաբերէն յաւելուածները յետագային հայերէնի թարգմանելը, որովհետեւ անոնք
անառարկելիօրէն կը հանդիսանան լիբանանահայութեան պատմութեան ուսումնասիրութեան առաջնակարգ աղբիւրներէն, մասնաւորաբար Հայաստանի, Արցախի, նաեւ Սփիւռքի այլ գաղթօճախներու
մէջ հայ գիտահետազօտողներու շրջանակներուն:
***
Ամփոփենք. համակողմանի օգտագործելով
Լիբանանի խորհրդարանի նիստերու արձանագրութիւններուն նիւթերը, պաշտօնական մամուլը եւ
բազմաթիւ այլ աղբիւրներ եւ ուսումնասիրութիւններ,
Ռուբէն Աւշարեան ընթերցողի դատողութեան եւ
անաչառ գնահատականին յանձնած է ընդհանրապէս Լիբանանի խորհրդարանին եւ մասնաւորապէս
անոր հայ երեսփոխաններու գործունէութեան նուիրւած ծանրակշիռ, հանրագիտարանային բնոյթ
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ÈÇµ³Ý³ÝÇ ¶»ñµ³Å³Ï

²É ²ÑÁï ¸áõñë ØÝ³ó

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ëÏë³Ý ¶»ñµ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùáí«
áñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ÏÁ ÙñóÇÝ ³Ýó»³É ï³ñ»ßñç³ÝÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ
í»ó ¹Çñù»ñÁ ·ñ³õáÕ ËáõÙµ»ñÁ£ ì»ó ËáõÙµ»ñÁ µ³ÅÝáõ³Í »Ý »ñÏáõ
ËÙµ³ÏÝ»ñáõ »õ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ ³é³çÇÝ »ñÏáõ
¹Çñù»ñÁ ·ñ³õáÕ ËáõÙµ»ñÁ£ ²Ûë Ùñó³ß³ñùÇ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ ¿ñ ³ËáÛ»³Ý §²É
²ÑÁï¦ÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñ³Í ÃáÛÉ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ£ ²ñÓ³Ý³·ñ»É¿ »ïù Ù¿Ï
Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ »õ Ù¿Ï å³ñïáõÃÇõÝ ³Ý ÏÁ ·ñ³õ¿ »ññáñ¹ ¹ÇñùÁ£ §²É
²Ýë³ñ¦ ³ñÓ³Ý³·ñ»É¿ »ïù »ñÏáõ Û³ÕÃ³Ý³Ï« ³å³Ñáí»ó Çñ ïáÙëÁ£
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï©
¬ ²É ²ÑÁï ¬ Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É 0¬3
¬ ²É ²ÑÁï - ²É Þ³å³å Ô³½ÇÛ¿ 2¬2
- Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É - ²É Þ³å³å Ô³½ÇÛ¿ 1-0« ÏáÉ©º©øáÉÇå³ÉÇ 14
¸³ë©1)Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É 6 Ï¿ï 4¬0« 2)²É Þ³å³å 1 Ï¿ï 2¬3« 3)²É ²ÑÁï
1 Ï¿ï 2¬5£
´©ËÙµ³Ï©
¬ ²É ²Ýë³ñ ¬ ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û 1¬0
¬ ²É ²Ýë³ñ - ²É ÜÁÅÙ¿ 3¬1
ÏáÉ»ñ©Ð©Ø³³Ãáõù« Ð©ÞÁÑÇÃû« Ð©²ÉÉ³áõ³ÃÇ
- ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û - ²É ÜÁÅÙ¿ Û»ï³Ó·áõ³Í

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

öÇ ¾ë ìÇ ¸Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ Ú³ÕÃ»ó

ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ½ïáõÙÇ »ñÏñáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ
ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³ÝÝ ¿ñ §öÇ ¾ë ²ÛÝïÑáíÁÝ¦ ¬
§ä³½ÁÉ¦ ÙñóáõÙÁ£ ÐáÉ³Ýï³ÛÇ §öÇ ¾ë ìÇ¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ¹Åáõ³ñ
Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ« ë³Ï³ÛÝ §ä³½ÁÉ¦ ßÝáñÑÇõ Çñ Ýß³Ý³Ï³Í »ñÏáõ ÏáÉ»ñáõÝ
³é³õ»ÉáõÃÇõÝ áõÝÇ ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ìÇùÃáñÇ³ öÉ½ÁÝ (â»Ë©) ¬ úÉÇÙ÷Ç³ùáë öÇñ¿ (ÚáõÝ©) 0¬0
¬ ê³åáõñÃ³Éû (ìñ©) ¬ îÇÝ³Ùû ¼³Ïñ¿å (Êñ©) 0¬2
¬ îÁ ÜÇõ ê¿ÛÝó (Î³É©) ¬ ø¿ûå»ÝÑ³íÁÝ (¸³Ý©) 0¬2
¬ öÇ ¾ë ìÇ ²ÛÝïÑáíÁÝ (ÐáÉ©) ¬ ä³½ÁÉ (¼áõÇó©) 3¬2
ÏáÉ»ñ©äñáõÙ³ 14« È³ÙÁñ½ 89« Ø³ÉÁÝ 90+2 ¬ ²Û»ÃÇ 45+1« ²Éï»ñ»Ã¿ 79
¬ êáõÃÇ»ëù³ (ØáÝÃ©) ¬ ²öú¾È ÜÇÏáëÇ³ (ÎÇå©) 0¬1
ÏáÉ©î¿ ìÇÝã»ÝÃÇ ïáõ·©42
- ä²Â¾ äáñÇëáí (ä»É³é©) ¬ èá½ÁÝåáñÏ (Üáñ©) 2-1
- øÉáõÅ (èáõÙ©) ¬ Ø³ù³åÇ Â² (Æëñ©) 1-0
- ü»ñ»Ýóí³ñáß (ÐáõÝ©) ¬ ì³É»ÃÃ³ (Ø³É©) 3-1
- Ø³ñÇåáñ (êÉáí»Ý©) ¬ ¾Û ²Û ø¿Û êáÉÝ³ (Þáõ¿ï) 2-1
- î³Ýïáù (ÆñÉ©) ¬ ø³ñ³å³Õ (²ïñ©) 1-1
- ê»ÉÃÇù (êÏáí©) ¬ Ü¿ûÙÙ¿ ø³ÉÇáõ (¾ëÃ©) 5-0
- òñí»Ý³ ¼í»½ï³ (ê»ñå©) ¬ ¾ÛÑ Ö¿Û ø¿Û Ð»ÉëÇÝùÇ (üÇÝ©) 2-0
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Æõñáµ³ ÈÇÏ

²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ ºõ öÇõÝÇÏ Ú³ÕÃ»óÇÝ

Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ½ïáõÙÇ »ñÏñáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ëÏë³Ý
â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ å³ñïáõ³Í ËáõÙµ»ñáõ ÙñóáõÙÝ»ñáí£
¶¿áñ· Ô³½³ñ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ §²¾È¦Ç Ï³½Ù¿Ý 62¬ñ¹ í³ÛñÏ»³Ý¿Ý
ëÏë»³É£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ (Ð³Û©) ¬ ÈÇÝùÁÉÝ è¿ï ÆÙ÷ë (ÖÇå©) 2¬0
ÏáÉ»ñ©ø³åÇ³Éùû 31« ²ÉýáÝë 45+2« 49¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §ÈÇÝùÁÉÝ¦Ç
ö»ñ¿½Á Ï³ñÙÇñ ù³ñï ëï³ó³õ
¬ ¾ÛÑ äÇ Âáñ½Ñ³íÁÝ (ü³ñû) ¬ ÈÇÝýÇÉï (ÐÇõë©ÆñÉ©) 2¬2
¬ Þù»ÝïÇÛ³ (ÐÇõë©Ø³Ï©) ¬ ¾ý91 îÇõïÁÉ³ÝÅ (ÈÇõùë©) 1¬2
¬ ê³ÝÃ³ øáÉáÙ³ (²Ýï©) ¬ ²ëÃ³Ý³ (Ô³½©) 0¬0
¬ Âñ¿ ö»ÝÝ¿ (ê³Ý Ø³ñÇÝû) ¬ êáõïÇõí³ (ÈÇÃ©) 0¬5
¬ êÉáí³Ý äñ³ÃÇëÉ³í³ (êÉáí©) ¬ ü»ñáÝÇù»ÉÇ (øáë©) 2¬1
¬ öÇõÝÇÏ (Ð³Û©) ¬ º³åÉáÝ¿ó (â»Ë©) 2¬1
ÏáÉ»ñ©²©ØÇñ³Ý»³Ý 6« 30 ¬ Ø©îáÉ½³É 53
¬ ì»ÝÃë÷ÇÉ½ (È³Ã©) ¬ Î½Çñ³ ºáõÝ³ÛÃÁï (Ø³É©) 4¬0
¬ ø³å³É³ (²ïñ©) ¬ îÇÝ³Ùû ÂåÇÉÇëÇ (ìñ©) 0¬2
¬ ö³ñÃÇ½³ÝÇ ÂÇñ³Ý³ (²Éå©) ¬ Þ»ñÇý ÂÇñ³ë©(ØáÉï©) 0¬1
¬ ²¾ø È³ñÝ³ù³ (ÎÇå©) ¬ È»íëùÇ êáýÇ³ (äáõÉ©) 3¬0
¬ àõÃñ»ËÃ (ÐáÉ©) ¬ ¼ñÇÝÛëùÇ (äáëÝ©) 1¬1
¬ âÇËáõñ³ (ìñ©) ¬ ¾åÁñïÇÝ (êÏáíï©) 1¬1
¬ ÐáÝí¿ï (ÐáõÝ©) ¬ àõÝÇí»ñëÇÃ©øñ³Ûáí³ (èáõÙ©) 0¬0
¬ Ð³áõÏ»ëáõÝï (Üáñ©) ¬ ÞÃáõñÙ Îñ³ó (²õëï©) 2¬0
¬ È»ËÇ³ Îï³Ýëù (È»Ñ©) ¬ äñ¿ûÝïåÇ (¸³Ý©) 2¬1
¬ ØáÉï¿ (Üáñ©) ¬ âáõù³ñÇßùÇ ä»ÉÏñ³ï (ê»ñå©) 0¬0
¬ ²ñë»Ý³É ÂáõÉ³ (èáõë©) ¬ Ü»ýÃãÇ (²ïñ©) 0¬1
¬ ºÝÇ Ø³É³ÃÇ³ë÷áñ (Âáõñ©) ¬ úÉÇÙ÷ÇÛ³ (êÉáí»Ý©) 2¬2
¬ ØÉ³ï³ äáÉ»ëÉ³õ (â»Ë©) ¬ úñï³å³ëÇ (Ô³½©) 1¬1
¬ üÉáñ³ (¾ëÃ©) ¬ ²ÛÝÃñ©üñ³ÝùýáñÃ (¶»ñ©) 1¬2
¬ ²É³ßÏ»ñï (Ð³Û©) ¬ ¾ý êÇ ¾ë äÇ (èáõÙ©) 0¬3
¬ Þ³ËïÇáñ ê³ÉÇÏáñëù (ä»É³é©) ¬ ¾ëåÇÁñÏ (¸³Ý©) 2¬0
¬ ´ÎØ² êáýÇ³ (äáõÉ©) ¬ úëÇÛ¿ù (Êñ©) 1¬0
¬ Ð³÷û¿É äÞ (Æëñ©) ¬ Î³Ûñ³Ã ²ÉÙ³ÃÇ (Ô³½©) 2¬0
¬ ÈáùáÙáÃÇõ öÉáíïÇí (äáõÉ©) ¬ ê÷³ñÃ³ù ÂÁñÝ©(êÉáí©) 2¬0
¬ øáÝ³ÿ½ øÇ (Î³É©) ¬ ö³ñÃÇ½³Ý ä»ÉÏñ³ï (ê»ñå©) 0¬1
¬ öÇ³ëÃ ÎÉÇíÇó¿ (È»Ñ©) ¬ èÇÏ³ (È³Ã©) 3¬2
¬ Üáñù¿û÷ÇÝÏ (Þáõ¿ï) ¬ ÈÇ»÷³Û³ (È³Ã©) 2¬0
¬ ü»Ñ»ñí³ñ (ÐáõÝ©) ¬ ì³ïáõ½ (ÈÇËÃ©) 1¬0
¬ ÈÇõó»ñÝ (¼áõÇó©) ¬ ø¿Û ²Û øÉ³ùëíÇù (ý³ñû) 1¬0
¬ Î»ÝÃ (ä»É©) ¬ ìÇÃáñáõÉ øáÝëÃ³Ýó³ (èáõÙ©) 6¬3
¬ îÇ ¾Û êÇ (êÉáí©) ¬ ²ÃñáÙÇÃáë (ÚáõÝ©) 1¬2
¬ ²ñÇë ê³ÉáÝÇù (ÚáõÝ©) ¬ ²¾È ÈÇÙ³ëáÉ (ÎÇå©) 0¬0
¬ Ö¿ûÝ¿ë îÿ¾ß (ÈÇõùë©) ¬ ìÇÃáñÇ³ ÎÇÙ³ñ³Û¿ß (öáñ©) 0¬1
¬ ¾Û ¼¿ï ²ÉùÙ³³ñ (ÐáÉ©) ¬ Ð³³ù¿Ý (Þáõ¿ï) 0¬0
¬ îáÙÅ³É (êÉáí»Ý©) ¬ Ø³ÉÙ¿û (Þáõ¿ï) 2¬2
¬ è¿ÛÝ×Áñ½ (êÏáí©) ¬ öñáÏñ¿ë ÜÇïÁñùáñÝ (ÈÇõùë©) 2¬0
¬ äáõïáõßÝáëÃ (ØáÝÃ©) ¬ ¼³ñÇ³ ÈáõÏ³Ýëù (àõùñ©) 1¬3
¬ êÃñ³ëåáõñÏ (üñ©) ¬ Ø³ù³åÇ Ð (Æëñ©) 3¬1
¬ ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝï©(²Ý·©) ¬ øñáõ½»ÛïÁñ½ (ÐÇõë©ÆñÉ©) 2¬0
¬ ì³ÉÇõñ è»Ûù©(ÆëÉ©) ¬ ÈáõïáÏáñ¿ó è³½Ïñ³ï (äáõÉ©) 1¬1
¬ ÂáñÇÝû (Æï©) ¬ î»åñ»ó¿Ý (ÐáõÝ©) 3¬0
¬ È»ÏÇ³ ì³ñß³í³ (È»Ñ©) ¬ øáõöê (üÇÝ©) 1¬0
¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ (êå³Ý©) ¬ êÃÇ³ñÝ³Ý (ÆëÉ©) 4¬0
¬ Þ»Ùñáù èáíÁñ½ (ÆñÉ©) ¬ ²÷áÉáÝ ÈÇÙ³ëáÉ (ÎÇå©) 2¬1

Ö³ïñ³Ï

¸³ÝÇ³ÛÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ Øñó³ß³ñù

¶³µñÇ¿É ê³ñ·ë»³Ý ¶ñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

¸³ÝÇáÛ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñùÇÝ 10 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³Ù ¶³µñÇ¿É ê³ñ·»³Ý ß³Ñ»ó³õ 8 Ï¿ï »õ ·ñ³õ»ó 3¬ñ¹
¹ÇñùÁ£ ²ØÜ¬Á Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ Ñ³Û³½·Ç ê³Ùáõ¿É ê»õ»³Ý ·ñ³õ»ó 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£
Øñó³ß³ñùÇÝ ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ 25 »ñÏñÇ 368 í³ñå»ïÝ»ñ« áñáÝóÙ¿ 25¬Á Ù»Í
í³ñå»ïÝ»ñ£
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ºõñáå³ÛÇ àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³Ýª 2¬ñ¹

ÐáõÝ·³ñÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù äáõï³÷»ßÃÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ×³ïñ³ÏÇ
ºõñáå³ÛÇ áõëÝáÕ³Ï³Ý ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ 9 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù
ºñ»õ³ÝÇ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ËáõÙµÁ µ³ÕÏ³ó³Í îÇ·ñ³Ý
Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý¿ »õ îÇ·ñ³Ý ä»ïñáë»³Ý¿« ·ñ³õ³Í ¿ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ îÇïÕáëÁ
ß³Ñ³Í ¿ èáõëÇáÛ àõñ³ÉÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ýù³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ËáõÙµÁ£
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ÈáÕ

²ßË³ñÑÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

âÇÝ³ëï³Ý ¶ñ³õ»ó ²é³çÇÝ ¸ÇñùÁ

ä³ëù»ÃåáÉ

ØÇÝã»õ 18 î³ñ»Ï³Ý ºõñáå³ÛÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³Ý ä³ñïáõÃ»³Ùµ êÏë³õ

²Ýïáññ³ÛÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ å³ëù»ÃåáÉÇ ºõñáå³ÛÇ ÙÇÝã»õ 18
ï³ñ»Ï³Ý ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ¶©¹³ë³Ï³ñ·Ç Çñ ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ Ø³ÉÃ³ 81¬82
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©²É»ùë¿Û âÇÅ»ÝáÏ 28 Ï¿ï 20 éÇå 5 ÷áË
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ²Éå³ÝÇ³ 57¬77
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©²É»ùë¿Û âÇÅ»ÝáÏ 11 Ï¿ï 11 éÇå 4 ÷áË

²ÃÉ»ÃÇ½Ù

²ØÜ¬Ç ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ßË³ñÑÇ Üáñ Øñó³ÝÇß

²ÃÉ»ÃÇ½ÙÇ ²ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý áñå¿ë Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ«
²ØÜ¬Ç ³ÃÉ»ÃÇ½ÙÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« ÏÇÝ»ñáõ 400 Ù»Ãñ
³ñ·»É³ñß³õÇ ÙñóáõÙÇÝ« î³ÉÇÉ³ ØáÑ³ÙÙ³ï ³ñÓ³Ý³·ñ»ó 52©20
»ñÏí³ÛñÏ»³Ý ³ñ¹ÇõÝù »õ Ñ³ëï³ï»ó ²ßË³ñÑÇ Ýáñ Ùñó³ÝÇß£ Ü³ËÏÇÝ
Ùñó³ÝÇßÁª 52©34 »ñÏí³ÛñÏ»³Ý« ÏÁ å³ïÏ³Ý¿ñ éáõë ºáõÉÇ³ ö»ãáÝùÇÝ³ÛÇÝ«
Ñ³ëï³ïáõ³Í 2003 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ£

Â»ÝÇë

Ð³ÙåáõñÏÇ Øñó³ß³ñù

ìñ³óÇ ä³½ÇÉ³ßíÇÉÇ ä³Ñ»ó îÇïÕáëÁ

¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ð³ÙåáõñÏ ù³Õ³ùÇ ï³ñ»Ï³Ý Ã»ÝÇëÇ Ùñó³ß³ñùÇ
ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
Ü©ä³½ÇÉ³ßíÇÉÇ (4) - ²©¼í»ñ»õ (2) 6¬4« 4¬6« 7¬6 Ãå 7¬5
²©èáõåÉ»õ ¬ ö©ø³ñ»ÝÇû äáõëÃ³ 4¬6« 7¬5« 6¬1
²õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
Ü©ä³½ÇÉ³ßíÇÉÇ (4) ¬ ²©èáõåÉ»õ 7¬5« 4¬6« 6¬3
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« 4¬ñ¹ ¹³ëáõ³Í íñ³óÇ ÜÇùáÉá½ ä³½ÇÉ³ßíÇÉÇ
å³Ñ»ó Çñ ïÇïÕáëÁ Û³ÕÃ»É¿ »ïù éáõë ²Ýïñ¿Û èáõåÉ»õÇÝ£

üáñÙÇõÉ³ 1

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ØñóáõÙ

ì»ñëÃ³÷ÁÝÇ 2¬ñ¹ Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ üáñÙÇõÉ³ 1¬Ç ³Ûë ï³ñáõ³Ý 11¬ñ¹
ÙñóáõÙÁª ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Îñ³Ý öñÇÝ §ÐáùÁÝÑ³ÛÙ¦ Ùñó³Ññ³å³ñ³ÏÇÝ íñ³Û£
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ÙñóáõÙÇÝ ³ñ¹ÇõÝùÁ« í³ñáñ¹Ý»ñáõ »õ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
¹³ë³õáñáõÙÁ©
1-Ø³ùë ì»ñëÃ³÷ÁÝ¬ÐáÉ³Ýï³« è¿ï äáõÉ ÐáÝï³« 1£44£31.275 Å³Ù
2-ê»å³ëÃÇ³Ý ì»ÃÁÉ¬¶»ñÙ³ÝÇ³« ü»ññ³ñÇ« 7©333 »ñÏí©áõß
3¬î³ÝÇÇÉ øíÇ³Ã¬èáõëÇ³« êùáõï»ñÇ³ ÐáÝï³« 8«305 »ñÏí©áõß
ì³ñáñ¹Ý»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙÁ 11 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù©
1¬ÈáõÇë Ð»ÙÇÉÃÁÝ¬´ñÇï³ÝÇ³« Ø»ñë»ï¿ë« 225 Ï¿ï
2-ì³ÉÃ»ñÇ äáÃ³ë¬üÇÝÉ³Ýï³« Ø»ñë»ï¿ë« 184 Ï¿ï
3¬Ø³ùë ì»ñëÃ³÷ÁÝ¬ÐáÉ³Ýï³« è¿ï äáõÉ« 162 Ï¿ï
ÀÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙ©
1¬Ø»ñë»ï¿ë 409 Ï¿ï« 2¬ü»ññ³ñÇ 261 Ï¿ï« 3¬è¿ï äáõÉ ÐáÝï³ 217 Ï¿ï£

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ Îáõ³ÝÅÇáõ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý ÉáÕÇ
²ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ì»ñçÇÝ ûñ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
æñ³ó³ïÏ
20 Ù»Ãñ µ³ñÓñ çñ³ó³ïÏ ÏÇÝ»ñ©1¬èÇ³ÝÝ³Ý ÆýÉ¿Ýï¬²õëïñ³ÉÇ³
298©05 Ï¿ï
27 Ù»Ãñ µ³ñÓñ çñ³ó³ïÏ ïÕ³ù©1¬Î¿ñÇ Ð³ÝÃ¬´ñÇï© 442©20 Ï¿ï
ÈáÕ³ñß³õ
100 Ù»Ãñ ÏéÝ³Ï ïÕ³ù© 1¬ÄÇ³Ûáõ Þáõ¬âÇÝ© 52©43 »ñÏí©
200 Ù»Ãñ ³½³ï ïÕ³ù© 1¬º³ÝÏ êáõÝ¬âÇÝ© 1£44©93 íÛñÏ©
100 Ù»Ãñ ÏéÝ³Ï ÏÇÝ»ñ© 1¬ø³ÛÉÇ Ø³ë¬¶³Ý© 58©60 »ñÏí©
100 Ù»Ãñ ÏáõñÍù ÏÇÝ»ñ© 1¬ÈÇÉÇ øÇÝÏ¬²ØÜ 1£04©93 íÛñÏ©
1500 Ù»Ãñ ³½³ï ÏÇÝ»ñ© 1¬êÇÙáÝ³ øáõ³ïñ»ÉÉ³¬Æï³É© 15£40©89 íÛñÏ©
4x100 Ù»Ãñ 4 ÉáÕ Ë³éÝ© 1¬²õëïñ³ÉÇ³ 3£39©08 íÛñÏ©
800 Ù»Ãñ ³½³ï ïÕ³ù© 1¬Îñ»ÏáñÇû ö³ÉÃñÇÝÇ»ñÇ¬Æï© 7£39©27 íÛñÏ©ºÙ
200 Ù»Ãñ ÃÇÃ»é©ïÕ³ù© 1¬øñÇëÃáý ØÇÉ³ù¬ÐáõÝ© 1£50©73 íÛñÏ©²Ù
50 Ù»Ãñ ÏáõñÍù ïÕ³ù© 1¬²ï³Ù öÇÃÇ¬´ñÇï© 26©06 »ñÏí©
200 Ù»Ãñ ³½³ï ÏÇÝ»ñ© 1¬ü»ï»ñÇù³ ö»É»ÏñÇÝÇ¬Æï© 1£54©22 íÛñÏ©
4x200 Ù»Ãñ ³½³ï ïÕ³ù© 1¬²õëïñ³ÉÇ³ 7£00©85 íÛñÏ©
200 Ù»Ãñ ÏéÝ³Ï ïÕ³ù© 1¬ºíÏ»ÝÇ èÇÉáí¬èáõë© 1£53©40 íÛñÏ©
200 Ù»Ãñ ÏáõñÍù ïÕ³ù© 1¬²ÝÃáÝ âáõ÷ùáí¬èáõë© 2£06©12 íÛñÏ©²Ù
200 Ù»Ãñ ÏáõñÍù ÏÇÝ»ñ© 1¬ºáõÉÇ³ ¾ýÇÙáí³¬èáõë© 2£20©17 íÛñÏ©
100 Ù»Ãñ ³½³ï ÏÇÝ»ñ© 1¬êÇÙáÝ Ø³Ýáõ¿É¬²ØÜ 52©04 »ñÏí©
4x200 Ù»Ãñ ³½³ï ÏÇÝ»ñ© 1¬²õëïñ³ÉÇ³ 7£41©50 íÛñÏ©²Ù
200 Ù»Ãñ 4 ÉáÕ ïÕ³ù© 1¬î³Û³ ê»Ãû¬Ö³µáÝ 1£56©14 íÛñÏ©
100 Ù»Ãñ ³½³ï ïÕ³ù© 1¬¶³É¿å îñ»ëÁÉ¬²ØÜ 46©96 »ñÏí©
50 Ù»Ãñ ÏéÝ³Ï ÏÇÝ»ñ© 1¬úÉÇíÇ³ êÙáÉÇÏ³¬²ØÜ 27©33 »ñÏí©
200 Ù»Ãñ ÃÇÃ»é© ÏÇÝ»ñ© 1¬äáÏÉ³ñù³ ø³÷³ë¬ÐáõÝ© 2£06©78 íÛñÏ©
4x100 Ù»Ãñ ³½³ï ïÕ³ù© 1¬²ØÜ 3£19©40 íÛñÏ©²Ù
100 Ù»Ãñ ÃÇÃ»é©ïÕ³ù© 1¬¶³É¿å îñ»ëÁÉ¬²ØÜ 49©66 »ñÏí©
50 Ù»Ãñ ³½³ï ïÕ³ù© 1¬¶³É¿å îñ»ëÁÉ¬²ØÜ 21©04 »ñÏí©
200 Ù»Ãñ ÏéÝ³Ï ÏÇÝ»ñ© 1¬è»ÏÁÝ êÙÇÃ¬²ØÜ 2£03©69 íÛñÏ©
50 Ù»Ãñ ÃÇÃ»é©ÏÇÝ»ñ© 1¬ê³é³ êÇ¿ûëÃñ¿ûÙ¬Þáõ¿ï 25©02 »ñÏí©
800 Ù»Ãñ ³½³ï ÏÇÝ»ñ© 1¬ø¿ÛÃÇ È»ïÁùÇ¬²ØÜ 8£13©56 íÛñÏ©
400 Ù»Ãñ 4 ÉáÕ ïÕ³ù© 1¬î³Û³ ê»Ãû¬Ö³µáÝ 4£08©95 íÛñÏ©
4x100 Ù»Ãñ 4 ÉáÕ ÏÇÝ»ñ© 1¬²ØÜ 3£50©40 íÛñÏ©²Ù
4x100 Ù»Ãñ 4 ÉáÕ ïÕ³ù© 1¬´ñÇï³ÝÇ³ 3£28©10 íÛñÏ©ºÙ
1500 Ù»Ãñ ³½³ï ïÕ³ù© 1¬üÉáñÇ³Ý ì»Éåñáù¬¶»ñ© 14£36©54 íÛñÏ©
50 Ù»Ãñ ÏéÝ³Ï ïÕ³ù© 1¬¼³Ý¿ ì³ïÁÉ¬Ð³ñ©²÷ñ© 24©43 »ñÏí©
50 Ù»Ãñ ÏáõñÍù ÏÇÝ»ñ© 1¬ÈÇÉÇ øÇÝÏ¬²ØÜ 29©84 »ñÏí©
400 Ù»Ãñ 4 ÉáÕ ÏÇÝ»ñ© 1¬ø³ÃÇÝù³ Ðáëßáõ¬ÐáõÝ© 4£30©39 íÛñÏ©
50 Ù»Ãñ ³½³ï ÏÇÝ»ñ© 1¬êÇÙáÝ Ø³Ýáõ¿É¬²ØÜ 24©05 »ñÏí©
²Ù© ²ßË³ñÑÇ Ýáñ Ùñó³ÝÇß
ºÙ© ºõñáå³ÛÇ Ýáñ Ùñó³ÝÇß
æñ³·Ý¹³Ï
îÕáó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙ© Êñáõ³ÃÇ³ ¬ ÐáõÝ·³ñÇ³ 10¬7
îÕáó ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙ© Æï³ÉÇ³ ¬ êå³ÝÇ³ 10¬5
ÎÇÝ»ñáõ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙ© ²õëïñ³ÉÇ³ ¬ ÐáõÝ·³ñÇ³ 10¬9
ÎÇÝ»ñáõ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙ© ²ØÜ ¬ êå³ÝÇ³ 11¬6
Ø»ï³ÉÝ»ñáõ í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë³õáñáõÙ©
1¬âÇÝ³ëï³Ý		
16 á
11 ³ 3 å		
30 Ù»ï³É
2¬²ØÜ			15
11
10		36
3¬èáõëÇ³			12
11
7		30

âáñ»ùß³µÃÇ / 31.7.2019

Լեզուագիտական

¾ç 06

Առնչութի՞ւն, Թէ՞ Առընչութիւն

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ
Ասի բաղադրեալ բառ մըն է, որուն բաղադրիչներն են՝ առ-ինչ-ութիւն:
Առնչութիւն դառնալով՝ ինչ բաղադրիչին ի
ձայնաւորը կը սղի ու փոխարէնը կը լսուի
ըձայնաւորը, որ ոմանք չեն գրեր ( առնչութիւն),
իսկ ուրիշներ կը գրեն (առընչութիւն)՝ մէկ միաւորով
աւելցնելով բառամէջի ը-ի գործածութիւնը, որուն
այնքան հակառակ է մեր լեզուն եւ էր...Մեսրոպ
Մաշտոց ի՛նքը:
Այս պարագային եւս երկւութեան սերմը կը
գտնենք, դժբախտաբար, «Նոր հայկազեան»-ի
մէջ, ուր բառս հաւասարապէս կիրարկուած է երկու
ձեւերով. բայց իրապէս պէ՞տք է այս եզակի գործը
այպանել նման երկւութիւններու համար: Պէտք չէ
մոռնալ, որ «Նոր հայկազեան»-ը ուղղագրական
ձեռնարկ մը չէ, այլ ան յղացուած է իբրեւ հարազատ
պատկերը, հայելին, անդրադարձը մեր անցեալի
մատենագրական ժառանգին, ուր նման երկւութիւններ անխուսափելիօրէն յառաջացած են, ինչպէս պէտք է ըլլայ պարագան աշխարհի բոլոր հին
մատենագրութեանց. անոր հեղինակները պարզապէս ջանացած են հարազատօրէն ցոլացնել այդ
երկւութիւնները կամ բազմաձեւութիւնները: Կաճառ
մը, լեզուաբանական հիմնարկ մը կամ եզրաբանական կոմիտէ մը պէտք է ընէր այդ զտումի
աշխատանքները. ահա ա՛յս է որ պակսած է
արեւմտահայերուս, մինչ արեւելահայերը ունեցած
են այդ բախտը, որուն շնորհիւ ալ արեւելահայերէնի
բառապաշարը գրեթէ զերծ է ակնբախ
ու
գայթակղեցուցիչ բազմաձեւութիւններէ:
«Նոր հայկազեան»-ը ունի առինչ, որ հաւասարապէս տուած է առընչից եւ առինչից. ապա ունի
առինչունակ, բայց նաեւ առնչունակ, այլեւ ունի
առնչութիւն (Ա. հատոր, էջ 305բ). յատկանշական
է, որ այս վերջին բառը առանձին բառայօդուածի չէ
վերածուած: Աշխարհաբարը աւելցուցած է առնչել,
առնչուիլ, առնչակից, առնչակցիլ, առնչաբար,

առնչական, առնչում:
«Առձեռն»-ը ունի միայն առնչակից, Գաբամաճեան՝ առնչակից եւ առնչութիւն, եւ այնուհետեւ
բոլոր բառարանագիրները՝ Գայայեան, հայր Ճիզմեճեան, Տէր Խաչատուրեան այս եւ արմատակից
բառերը գրած են առանց ը-ի: Բայց ահա Բենիամին
Թաշեան 1963-ին կը պաշտպանէ առընչութիւն
ձեւը՝ ծանօթ հիմնաւորումով: Որմէ ետք զայն ը-ով
կը գրէ հայր Կռանեան եւս՝ առընչուիլ եւ առընչութիւն: Արեւելահայերը ը-ով ոչ մէկ միաւոր ունին:
Եթէ ը-ով գրութեան բառարանային համեմատութիւնը շատ համեստ է, ապա արեւմտահայ իրականութեան մէջ այդ համեմատութիւնը բաւական
բարձր է. գոնէ 50 տոկոս, եթէ ոչ աւելի: Անշուշտ
պէտք չէ կարծել, թէ հայր Կռանեանին կը պարտինք
այս բարձր համեմատութիւնը: Այս ալ արեւմտահայու հոգեբանութեան մէկ շատ հարազատ ցոլացումն է. ան կը սիրէ շեղիլ սովորական ճամբայէն ու
անցնիլ նեղ կածաններէ. այս պատկերն ալ կը
գտնենք մեր սերտած բառին առթիւ:
Բառս եւ անոր բաղադրեալները ը-ով գրողներուն հիմնաւորումը ա՛յն է, որ միավանկ արմատներու բառասկիզբի ի-ն բարդումի եւ ածանցումի
առթիւ կը հնչիւնափոխուի ը-ի. օրինակ՝ ինչ-ընչեղ,
ընչաքաղց, ընչազուրկ , ինձ-ընձենի, իղձ-ըղձալի,
ունդ-ընդեղէն եւ այլն. ուրեմն՝ առինչ-առընչութիւն:
Թէեւ այս վերջին բերուած օրինակները կը տարբերին անով, որ ասոնց մէջ հնչիւնափոխուող ի-ն
կը գտնուի բառին սկիզբը, իսկ այդ դիրքի վրայ ը-ի
զեղչումը կ’աղաւաղէ բառերը. անընթեռնելի են՝
նչեղ, նձենի, ղձալի եւ այլն. այս պատճառով ալ
այս դիրքին վրայ ը տառի առկայութիւնը անհրաժեշտութիւն է: Մինչդեռ առնչութիւն բառին մէջ ը-ի
բացակայութիւնը որեւէ աղաւաղում չի յառաջացներ:
Ահա այս հիմամբ ալ վաղ գրաբարեան օրերէն
նման ը մը աւելորդ տեսնողներ եղած են, որոնց
վրայ աւելցած են աշխարհաբարի մէջ այդ ը-ն
անտեսողները: Հարցը ինքզինք այսպէս ալ լուծած
ըլլալ կը թուէր՝ նկատի առած այն լայն կիրար-

կութիւնը, որ, սկսած գրաբարի օրերէն, թօթափած
է ը միջանկեալ տառը: Սակայն, ինչպէս ըսի, բաւական մեծ է թիւը անոնց, որոնք կառչած են այդ ը-ին:
Ի նպաստ անոր զեղչումին՝ բերենք հետեւեալ
հիմնաւորումը եւս.
Բառակազմական տեսակէտէ՝ առ-ինչ եւ ոչ-ինչ
երկու կաթիլ ջուրի պէս կը նմանին իրարու. ըստ
այսմ ալ եթէ կարելի է կամ պէտք է գրել առընչութիւն, ապա պէտք է կարելի ըլլայ նաեւ գրել
ոչընչութիւն: Արդ, մենք չենք պատկերացներ
արեւմտահայ մը,
որ ոչնչութիւն, ոչնչական,
ոչնչային, ոչնչաբան, ոչնչանալ[1] բառերէն մէկը
կամ միւսը փորձուէր գրել ը-ով. ինչո՞ւ,− չենք գիտեր
ինչո՛ւ, սակայն այս այսպէ՛ս է: Նոյնքան բարացուցական է յղել բառը, որ ստուգաբանօրէն՝ ի
ուղել է, ուր նմանապէս զեղչուած է ու ձայնաւորը՝
առանց ը-ի վերածուելու: Միւս կողմէ՝ մենք չենք
կրնար երկու չափ, երկու կշիռ ալ գործածել նոյն
երեւոյթներուն հանդէպ, նոյնիսկ եթէ նման բաներ
կամայաբար, իսկ երբեմն ալ տգիտաբար տեղի
ունեցած են մեր լեզուի անտէրութեան դարերուն:
Հիմա որ որոշած ենք այլեւս վերջ տալ բազմաձեւութիւններու եւ աւելի կուռ ու տրամաբանական
ուղղագրութիւն մը կտակել մեր յետնորդներուն,
ապա մեզի կը մնայ, որ միահամուռ որդեգրենք
բերուած բառայօդուածին ը-է զուրկ տարբերակը
ու գրենք՝ առնչութիւն, առնչուիլ, առնչակից եւ այլն:

[1]Նոր հայկազեանը ոչինչ բառայօդուածին կից դրած է ոչընչի, քիչ անդին ունի ոչնչէ. իսկ բոլոր բաղադրեալ բառայօդուածները առանց ը-ի են, ինչպէս՝ ոչնչանամ, ոչնչութին,
ոչնչաքեան եւ այլն:

Մեծարժէք Ուսումնասիրութիւն Մը Լիբանանի
Խորհրդարանին Մէջ Հայ Երեսփոխաններու
Գործունէութեան Մասին
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ունեցող իր արժէքաւոր եւ յոյժ շահեկան աշխատասիրութիւնը: Միանգամայն համոզուած ենք, որ
հմուտ հեղինակին նշեալ հատորները լիբանանահայ
գաղութին պատմութիւնը ուսումնասիրողներու
համար երկար տարիներ շարունակ պիտի հանդիսանան իբրեւ համընդգրկուն, վստահելի եւ
անսպառ աղբիւր մը:
Եթէ երբեք օր մը Լիբանան դադրի սփիւռքահայ
գաղթօճախ մը ըլլալէ, եւ եթէ ցանկալի օր մը
իրականանայ հայութեան համազգային իղձը՝ մէկտեղուելու մէկ երկինքի տակ՝ հայոց մէկ, ընդհանրական հայրենիքին մէջ, հայկական մէկ պետութեան եւ միասնական մէկ դրօշի հովանիին ներքոյ,
այդ ժամանակ Ռուբէն Աւշարեանի գործը պերճախօս եւ գերազանց վկայութիւն մը պիտի ըլլայ
գեղածիծաղ Լիբանանի ասպնջական հողերուն

վրայ ապրած, գործած եւ երկրի քաղաքական
կեանքին վրայ իր խոր եւ անջնջելի կնիքը դրոշմած
հայութեան մասին:
Լիբանանահայութեան եւ ընդհանրապէս Լիբանանի խորհրդարանին՝ նման արժէքաւոր ուսումնասիրութիւն մը պարգեւած հեղինակին՝ դոկտ.
Ռուբէն Աւշարեանի վարձքը կատար: Իրեն սրտանց
կը մաղթենք յաջողութիւն եւ նորանոր ստեղծագործութիւններ իրականացնելու անսպառ եռանդ:
* Roupen Avsharian, «On the Record. Armenian
Deputies in the Lebanese Parliaments, Volume I, 19221972, & Volume II, 1972-2017», 654+680 pages,
2017. Ռուբէն Աւշարեան, «Արձանագրութիւններուն
Մէջ. Հայ Երեսփոխանները Լիբանանի Խորհրդարանին Մէջ», հատոր 1, 1922-1972, հատոր. 2, 19722017», Պէյրութ, Հայկազեան համալսարանի հրատարակչատուն, 2017, 654+680 էջ:
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Չյիշէի Քեզ

Նիւ Եորք, Նիւ Եորք – Ֆրենք Սինադրա (New York , New
York – Frank Sinatra)

Հեռանայի, հեռանայի,
Մոռանալով մոռանայի,
Չյիշէի քեզ:
Ծովն ընկնէի խելքիս ձեռից,
Ակունքներից և ափերից
Փախած գետի պէս:
Եւ ջրերում դառն ու անհուն
Կորցնէի տոհմ ու անուն,
Ու կորչէի ես...
Թէկուզ բախտից գոհանայի,
Բայց ինձ ծովից գողանայի,
Նորից տայի քեզ:

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
«Նիւ Եորք, Նիւ Եորք» երգը բազմակի անգամ
վերաերգուած երգ է։ Անիկա չհինցող երգերու
շարքին կը պատանի եւ երկար ժամանակէ ի վեր
դարձած է Նիւ Եորք քաղաքի ոչ պաշտօնական
քայլերգը։ Երգը յայտնի է Ֆրենք Սինադրայի
կատարմամբ, բայց զայն առաջին անգամ հանրութեան դատին ներկայացուց Լայզա Մինելին:
Երգը գրուեցաւ Մարթին Սքորսեզէի «Նիւ Եորք,
Նիւ Եորք » ֆիլմի համար: Ջոն Քետերին եւ Ֆրետ
Էպպին՝ երգի հեղինակներուն պատուիրեցին գրել
երգ ֆիլմի համար :

Հեղինակները կը պատմեն, որ երգը գրուած է
բարկացած ժամանակ, երբ ցասումը հասած է իր
գագաթնակէտին»: Հարցը այն է, որ ֆիլմի բեմադրիչ Սքորսեզէն հեղինակներուն կը պատուիրէ գրել
5 երգ, ինչպէս նաեւ Ֆիլմի գլխաւոր թեման: Երբ
հեղինակները երգերը կ’աւարտեն, զանոնք ցոյց
տալու համար կու գան բեմադրիչի եւ գլխաւոր
դերակատարներու հետ հանդիպման։ Դերասաններ Լայզա Մինելին եւ Ռոպերթ Տենիրոն չեն

հաւանիր երգը՝ զայն անուանելով «չոր»: Տենիրոն
նոյնիսկ հեղինակներուն կը խնդրէ վերանայիլ
երգը եւ դարձեալ գրել զայն: Անոր կարծիքով երգը
պէտք է ըլլայ աւելի «հզօր»: Հեղինակները կը
վիրաւորուին ինքնահաւան դերասանի մեծամիտ

Համօ Սահեան

դիտողութենէն: Զիրենք կը վրդովեցնէ այն փաստը,
որ երիտասարդ դերասանները իրենց գրել կը
սորվեցնեն: Անոնք բարկութեամբ լեցուած կը
փոխեն երգը գրեթէ ամբողջապէս: Աւելի ուշ Էպպ
կը խոստովանի, որ Տենիրոն իրաւացի էր, եւ եթէ
ան չստիպեր երգի մէջ փոփոխութիւններ ընել,
արդիւնքը այդքան յաջող չէր ըլլար:
Երգը կատարեց Լայզան: Ֆիլմը յաջողութիւններ
չունեցաւ, բայց Լայզան կը շարունակէր զայն երգել
իր համերգներու ժամանակ:
Երգը իր յայտնիութիւնն ու երկրորդ շունչը
ստացաւ երբ զայն վերաերգեց Ֆրենք Սինադրան,
ով յայտնի էր որպէս 60-ականներու երգերու
վերաերգող եւ վերակենդանացնող երգիչ: Սինադրան, սակայն, երգի մէջ փոխեց մի քանի տող:
Էպպ կը խոստովանի, որ թէեւ փոխուած բառերուն
հեղինակն ինքը չէ, բայց ան շնորհակալ է Ֆրենքին,
որ ինք երգը դարձուց այդքան հանրաճանաչ:
Երգի մասին մի
քանի հետաքրքրական
փաս-տեր կան.
«Նիւ Եորք Եանքիզ»
պէյսպոլային
ակումբի երզրափակիչ
խաղերուն ժամանակ
միշտ կը հնչէր «Նիւ
Եորք, Նիւ Եորք» երգը:
Եթէ ակումբը կը յաղթէր՝ կը հնչէր Սինադրայի կատարմաբ, եթէ պարտըւէր՝ Լայզա Մինելիի կատարմամբ: Այս հանգամանքը վերջ ի վերջոյ յանգեցուց անոր, որ Մինելիի
համակիրները սկսան վրդովիլ եւ բազմաթիւ
բողոքներու եւ դժգոհութիւններու արդիւնքով այս
աւանդոյթը դադարեցաւ:
1990 թուականին, Սինադրան իր 75 ամեակի
առիթով կազմակերպուած համերգի ժամանակ
այս երգ կատարեց Լայզայի հետ միասին, անակընկալ ընելով համակիրներուն:
Ամէն տարի Նոր Տարիին, ժամը 00:00-ին «Նիւ
Եորք, Նիւ Եորք »-ը կը հնչէ Թայմ-Սքուերի մէջ:
Անիկա ոչ պաշտօնապէս դարձած է Նիւ Եորքի
Նոր Տարուայ քայլերգը, ազդարարելով նոր տարւայ սկիզբը:
Երգը կը հնչէ նաեւ համաշխարհային յայտնիութիւն ստացած, մեծերու եւ փոքրերու սիրելի
«Մատակասքար»
մանկական
շարժապատկերի մէջ:
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Միջազգային
Èáõñ»ñ

Լիբանանի
Մէջ
ՀՀ Դեսպանը
Այցելեց
ԵՈՒՆԻՖԻԼ
Հռոմի
Պապը
Առաջին
Անգամ
Կ'այցելէ
Կեդրոնակայան
Արաբական Թերակղզի

Հայկազեան Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝
Յուլիս 30-ին
Լիբանանի
մէջ ՀՀՓետրուար
դեսպան Վահագն
այցելեց
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
3-ին Աթաբէկեան
եռօրեայ առաքելական
ԵՈՒՆԻՖԻԼ մեկնած
կեդրոնակայան:
ուղեւորութեան
է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին
հովուապետը,
կ'այցելէ Արաբական
Այցի ընթացքին
ՀՀ դեսպանը
հանդիպում
ունեցաւորԵՈՒՆԻՖԻԼ
ղեկավար
թերակղզի,
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
զօրավար-հրամանատար
Ստեֆանօ Տէլ Գոլի
հետ:
Ապու
Տապի մեկնելէ
մէկ ժամ
առաջ, Վատիկանի
մէջ կիրակնօրեայ
Զրուցակիցները
քննարկեցին
կազմակերպութեան
հետ համագործակցութեան
աւանդական
քարոզի
ժամանակ
ան
ԱՄԷ
իր
այցը
համարած
է «կարճ, բայց
եզրերն ու հեռանկարային ծրագրերը:
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Ֆրանչիսկոս
պապը Թուիթըրի
ԵՈՒՆԻՖԻԼ
հրամանատարը
բարձրՀռոմի
գնահատեց
ՀՀ խաղաղապահ
զօրաիր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
խումբի իրականացուցած ծառայութիւնը առաքելութեան կազմէն ներս:
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
համար»։
Շրջանային Èáõñ»ñ
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Մուհամմատ պինՍուրիացիներ
Զայետ Ալ Նահիանի
հրաւէրով։ Այցին
Հռոմի
Հազարաւոր
Փախուստի
Դիմած
ենպապը
Դէպիկը
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիԹրքական
Սահման
պումին։
ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարի խօսնակ Ֆարհան Հաքը յայտնած է, որ Սուրիոյ
Իտլիպ
քաղաքին ԿԸՅ-ն
մէջ ընթացող
բախումներուն հետեւանքով
հազարաւոր սուրՈւքրանիոյ
Նախագահի
28 Թեկնածու
իացիներ նախորդ շաբաթուայ վերջը փախած են դէպի Թուրքիոյ սահման:
Գրանցած
Է
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես», կը յայտնէ թրքական «Եէնի չաղ»
լրատուամիջոցը:
Խօսնակը յայտնած է, որ իրենք մտահոգ են Սուրիոյ հիւսիս-արեւմուտքը ընթացող բախումներու հետեւանքով թիրախի մէջ յայտնուած երեք միլիոն սուրիացիներու
անվտանգութեան համար:
Ան նաեւ նշած է, որ վերջին 4 ամսուայ բախումներու հետեւանքով սպաննուած է
հինգ հարիւր մարդ, վնասուած է եօթ դպրոց եւ մէկ հիւանդանոց:

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`

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

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Լոնտոնի Մէջ Սկսած է Տուպայի Կառավարչի եւ
Փախուստի Դիմած Անոր Կնոջ Դատական Գործը

Տուպայի կառավարիչ շէյխ Մոհամմետ պըն Ռաշիտ Ալ-Մաքթումի եւ
փախուստի
անոր կնոջ՝ Հայի
պին Ալ-Հուսէյնի
ապահարզանի
գործով
Արդէն 74դիմած
հոգի փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
է Ուքրանիոյ
կեդրոնական
ընտրական լսումները
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
դատական
սկսած են:
Ինչպէս
կը փոխանցէ
«Արմէնփրես»,
այդ
համար,կըորմէ
28-ն գրանցուած
իսկ միւս
թեկնածութիւնը՝
ինչպէս կը
մասին
հաղորդէ
Telegraph-ը:է,Աւելի
վաղ 28-ի
կը հաղորդուէր՝
շէյխը ոչ,
բողոքարկած
հաղորդէ
վկայակոչելով
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
է,
որպէսզի«Արմէնփրես»-ը՝
հասնի ապահարզանի
եւ երկու «ՌԻԱ
երեխաները
իր մօտ պահելու
յայտնած
է
ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
իրաւունքին:
«Ընդամէնը կ’ընթանան
գրանցուած էԼոնտոնի
28 թեկնածու։
22 թեկնածու
մերժումբարձրագոյն
ստացած է:
Լսումները
ընտանեկան
գործերով
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
դատարանին մէջ: Թերթը կը տեղեկացնէ, որ թագուհին անձամբ պիտի
է թղթակիցը։
ժամանէ լսումներուն:
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
Ինչպէս կը փոխանցէ «Ռոյթըր» գործակալութիւնը, թագուհին եւս կը ձգտի
յանձնելու վերջին օրն էր։
հասնիլ
երեխաները
իր մօտ պահելու
իրաւունքին:
անգլիական
Ուքրանիոյ
մէջ նախագահական
ընտրութիւնները
տեղիԱն
պիտի
ունենան
դատարաններէն
մէկուն
յայտարարութիւն
տուած
է՝
պահանջելով
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
ամուսնութիւնը
բռնի եւ տրամադրել
անվտանգութիւն՝
հնարաւոր
«Ռեյթինկ» ճանչնալ
ընկերաբանական
խումբի հարցախոյզին
տուեալներով՝
սպառնալիքներէն
եւ
ոտնձգութիւններէն
պաշտպանուելու
համար:
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
Բրիտանական
«Sun» այն
պարբերականը
հաղորդած էր,ենորեւ շէյխի
կինը
որուն
կ'աջակցի 19.0%-ը
մարդոց, որ կողմնորոշուած
մտադիր
են
քուէարկել։
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
Եուլիահետ,
Թիմոշէնքօն
փախած
է Երկրորդ
Տուպայէնտեղը
11-ամեայ
աղջկան եւ 7-ամեայ
տղուն
իր հետ
է (18.2%), երրորդը՝
նախագահ
Փետրօ
վերցնելով
31 միլիոնգործող
սթեռլինկ,
որ կը կազմէ
39Փորոշէնքօն
մլն տոլար: (15.1%)։
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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