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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը հեռաձայն մը ստացած է Արցա-
խի Հանրապետութեան Վսեմաշուք նախագահ Տիար Բակօ Սահակեանէն։
Պարոն նախագահն ու Վեհափառ Հայրապետը խորհրդակցած են Լիբանանէն 
ներս ստեղծուած տնտեսական տագնապին շուրջ։ Նախագահ Սահակեան 
իր զօրակցութիւնը յայտնած է, ինչպէս նաեւ պատրաստակամութիւնը, 
օգտակար ըլլալու Լիբանանի հայութեան։

Ասիական զարգացման դրամատունը յայտարարեց, որ հաստատած է 
Հայաստանի համար երկրի գործընկերութեան նոր 5-ամեայ ռազմա-
վարութիւնը, որ կը միտի տնտեսական բազմազանութեան յաւելման եւ բոլոր 
հայաստանցիներուն համար տնտեսական աճէն օգտուելու ապահովման:
Ըստ Civilnet.am-ի՝ հաղորդագրութեան մէջ կը շեշտուի, որ դրամատունը 
պիտի արագացնէ Հիւսիս-հարաւ ճամբու ծրագիրի իրականացումը՝ 
ճանապարհային ցանցի ներդրումներու կայունութիւնը ապահովելու եւ 
ընթացիկ փոխադրութեան ծրագիրներ իրականացնելու ծիրին մէջ։

Նախագահ Բակօ Սահակեան 
Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն 

Ունեցաւ Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հետ

Ասիական Զարգացման Դրամատունը 
Պիտի Արագացնէ Հիւսիս-Հարաւ Ճամբու 

Ծրագիրի Իրականացումը
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Ժողովրդային Ընդվզումի 42րդ Օրը 
Յեղափոխականները Թիրախաւորեցին 

Դրամատնային Հաստատութիւնները

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Երէկ բողոքարարները թիրախաւորեցին Լիբանանի հիմնական պանքերը:
Մեծ թիւով մարդիկ հաւաքուեցան Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատան 
դիմաց Համրայի շրջանին մէջ ինչպէս նաեւ Դրամատուներու  Համամիութեան 
տան առջեւ, որ կը գտնուի Ժըմմէյզիի շրջանին մէջ բողոքելու համար դրա-
մային այն քաղաքականութիւններուն դէմ, որ երկիրը հասցուցին տնտե-
սական այս անելին:
Կեդրոնական դրամատան առջեւ բողոք կատարողները կը կրէին դիմակներ 
,կեդրոնական դրամատան կառավարիչին դիմանկարով: 
Այս բոլորը, երբ Պէյրութի ոչ պաշտօնական դրամական շուկայի վրայ մէկ 
ամերիկեան տոլարի սակը բարձրացաւ 2150 լիբ. ոսկիի:’
Միւս կողմէ տնտեսական հաստատութիւնները, որոնք գործադուլ յայ-
տարարած էին, վերջին պահուն հրաժարեցան զայն գործադրելէ:
Խորհրդանշական քայլով մը, 1975ի քաղաքացիական պատերազմը խորհր-
դանշող Այն էլ Ռըմմէնի եւ Շիահ շրջաններուն տարբեր համայնքներու 
պատկանող բնակիչները ցոյց մը կատարեցին եւ իրար հանդէպ ունեցած յար-
գանքն ու համակեցութեան դիրքորոշումը արտայայտեցին, ի պատասխան 
քաղաքացիական խնդիրներու մղող կարգ մը շարժումներու անքաղաքակիրթ 
արարքներուն, որոնք կատարուեցան վերջին օրերուն:
Խորհրդարանէն ներս յանձնախումբերու հանդիպումներ եւ ժողովներ 
տեղի ունեցան: Այս մասին գոհունակութեամբ արտայայտուեցան շարք մը 
քաղաքական գործիչներ պետական հաստատութիւններու աշխատանքը 
քաջալերելով:
Այսօրուայ համար նկատի առնուած երեսփոխանական խորհրդակցութիւն-
ներու թուականն ալ անորոշ ժամանակով դարձեալ յետաձգուեցաւ աւելի եւս 
մութի մէջ պահելով լիբանանի քաղաքական ապագան մինչ բոլոր շրջաննե-
րուն մէջ բողոքի ցոյցերը զանազան տարբերակներով շարունակուեցան:
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Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ Բացումը Կատարուեցաւ Հոգե-
Ընկերային Կազմաւորման  Յատուկ Ծրագիրին

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութիւնը կը շարունակէ 
մշտական վերանորոգման ու 
վերակազմաւորման ընթացքի մէջ 
ըլլալ, որպէսզի կարենայ եկեղե-
ցին պատերէն անդին ժողովուր-
դին տանիլ՝ ինչպէս յաճախ կը 
շեշտէ Վեհափառ Հայրապետը։ 
Եւ քանի որ շարունակական 
ուսումնառութիւնը եւ մասնա-
գիտական զարգացումը նախա-
պայման է որեւէ մարզի մը 
արդիւնաւէտութեան, Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-
թեան Դպրեվանքը, համագոր-
ծակցաբար Հայկազեան Համալ-
սարանի Շարունակական Ուսում-
նառութեան Կեդրոնին (Center 
for Continuing Education) եւ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին 
օրհնութեամբ ու տնօրինութեամբ, 
վանաբնակ միաբանութեան համար 
նախաձեռնեց «Հոգե-Ընկերային 
Կազմաւորման Եւ Հմտութիւններու 
Մշակման» դասընթացքին։ Դաս-
ընթացքին բացումը տեղի ունեցաւ 
Երկուշաբթի, 25 Նոյեմբեր 2019-ի 
երեկոյեան՝ ներկայութեամբ Վեհա-
փառ Հայրապետին։ 
Բացման խօսքը արտասանեց Դպրե-
վանքի տեսուչ Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. 
Թինքճեան եւ ամփոփ կէտերու մէջ 
ներկայացուց ծրագիրը։ 
Վերապատուելի Դոկտ. Փօլ Հայ-
տոսթեան, Հայկազեան Համալ-
սարանի նախագահ, իր խօսքին 
մէջ անդրադարձաւ շարունակա-
կան ուսմանառութեան անհրա-

ժեշտութեան՝ բոլոր ժամանակնե-
րուն եւ ասպարէզներուն մէջ, ու 
շեշտեց նոր հմտութիւններ ձեռք 
բերելու այս առիթին ամբողջական 
օգտագործման կարեւորութիւնը։ 
Նորին Սրբութիւնը գնահատելով 
ծրագիրին նախաձեռնութիւնը՝ միա-
բան հայրերուն յիշեցուց ուսումը 
ընկերութեան զարգացման համար 
ի գործ դնելու անհրաժեշտութիւնը 
ու ընդգծեց, որ անիմաստ կը դառ-
նայ ուսումը, եթէ ինքնակերտումէ 
անդին երթալով ազգին, եկեղեցւոյ 
ու հասարակութեան չծառայեցնենք։ 
Հայրապետը նշեց նաեւ, որ ուսումը 
այլոց հետ երկխօսութեան մէջ մտնել 
է, իսկ տուեալ դասընթացքը կու 
գայ կարեւոր ներդրում ունենա-
լու միաբանութեան կրթութեան 
եւ հոգեմտաւոր կազմաւորման։ 
«Ուսումը կը նպաստէ ճիշդ կեր-

պով մտածելուն ու հարցերու 
տրամաբանական եւ առողջ կեր-
պով մօտենալուն։ Ինչպէս որ 
կեանքը ընթացք մըն է, նոյնպէս 
ալ ուսումը ընթացք է, եւ մենք 
չենք կրնար քայլ չպահել ներկայ 
արագընթաց ու արմատական 
փոփոխութիւններու մէջ գտնու-
ող համաշխարհայնացած ներկայ 
դարուն հետ», ըսաւ Հայրապետը ։ 
Յայտնենք, որ այս ծրագիրը 
կ՚ընդգրկէ տասը հիմնական 
նիւթեր՝ ութ ամիսներու վրայ 
երկարած, իսկ աւարտին, իւրա-
քանչիւր ուսանող պիտի ներ-
կայացնէ տեղեկատուական-
խորհրդածական բնոյթի աշխա-
տանք մը ու ստանայ համապա-
տասխան վկայագիր՝ Հայկազեան 
Համալսարանին կողմէ։ 

Ասիական Զարգացման Դրամատունը Պիտի Արագացնէ Հիւսիս-Հարաւ Ճամբու 
Ծրագիրի Իրականացումը
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Հայաստանի համար 2019–2023 
թուականներու երկրի գործըն-
կերութեան նոր ռազմավարու-
թեան ծիրին մէջ դրամատունը 
յատուկ կարեւորութիւն պիտի 
ընծայէ հանրային ծառայութիւն-
ներու բարելաւման եւ աւելի մեծ 
տարածաշրջանային համագոր-
ծակցութեան, համարկման խրա-
խուսման:
Դրամատան հայաստանեան ներ-
կայացուցչութեան տնօրէն՝ Փաուլօ 
Սփանթիկաթին դիտել տուած է, որ 
այսօր, երբ հայերը իրենց հայեաց-
քը կ՛ուղղեն դէպի աւելի պայծառ 
ապագայ, «մեր գործընկերութիւնը 
պիտի աջակցի կառավարութեան՝ 
առաւել դիմակայուն տնտեսութեան 
կայացման վերաբերող ջանքերուն: 

Տնտեսութիւնը բազմաճիւղ դարձ-
նելու եւ մարդկային դրամագլուխին 
վերաբերող ներդրումներ կատարե-
լու միջոցով մեր ռազմավարութիւ-
նը պիտի օգնէ, որպէսզի բոլոր 
քաղաքացիները քաղեն շարունա-
կական աճի պտուղները»:
Կեդրոնական եւ Արեւմտեան Ասիոյ 
հարցերու Ասիական զարգացման 
դրամատան գլխաւոր տնտեսա-
գէտ Ռաճեշ Վասուտեւան ըսաւ, որ 
իրենք ներդրում պիտի կատարեն 
նաեւ երկրի ֆինանսական ոլորտին 
մէջ՝ աշխատատեղերու հիմնական 
աղբիւր եւ կառավարութեան համար 
գերակայ առաջնահերթութիւն 
հանդիսացող փոքր եւ միջին 
գործարարութեան աճին օժան-
դակելու նպատակով։ Ներդրում 
պիտի կատարուի նաեւ դպրոց-
ներուն մէջ՝ կրթութեան հասանե-
լիութեան ընդլայնման եւ ուսուց-

ման աւելի լաւ արդիւնքներու 
ապահովման գործընթացին մէջ՝ 
հայաստանցիներու երկարաժամ-
կէտ գործունէութիւն ապահովելու 
նպատակով։
Տարածաշրջանային համագոր-
ծակցութիւնը եւ համարկումը 
խթանելու նպատակով Ասիական 
զարգացման դրամատունը պիտի 
տրամադրէ ֆինանսական միջոց-
ներ եւ գիտելիքներ՝ աջակցելու 
տնտեսական միջանցքներու զար-
գացման եւ սահմանային ենթա-
կառուցուածքներու բարելաւման: 
Պիտի ստեղծուի Արեւմտեան Կով-
կասի նոր տնտեսական միջանցք, 
որուն նպատակն է օգնել Հայաս-
տանին լաւագոյնս օգտուելու իր 
ռազմավարական դիրքէն՝ որպէս 
նախընտրելի կապակցող օղակ 
Եւրասիական տնտեսական միու-
թեան եւ Եւրոպական Միութեան 

միջեւ:
Յատուկ կրթակարգեր եւ առող-
ջապահական ծառայութիւններ 
նախատեսուած են նաեւ կիներու 
եւ աղջիկներու համար, որպէսզի 
անոնք անհրաժեշտ ուսում ստանան 
եւ աշխատանք գտնեն։
Ուրուագծուած է նաեւ կայուն 
աջակցութիւն կառավարութեան 
ներդրումներուն՝ արհեստագի-
տութեան մէջ: Հաշուի առնելով 
Սփիւռքի մէջ 8 միլիոն հայ 
ունենալու հանգամանքը, կառա-
վարութիւնը բարգաւաճող ներքին 
արհեստագիտութեան զարգացու-
մը կը նկատէ կապ հաստատելու 
միջոց արտասահմանի իր քաղա-
քացիներուն հետ եւ իբրեւ գրաւիչ 
ճիւղ՝ տուն վերադառնալու ու 
աշխատելու:
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Քսանմէկերորդ դարու առաջին 
քառորդին արդէն անկարելի 
է ներկայացնել Լիբանանը 

առանց հաշուիչ առնելու անոր հիմ-
նաւորուած եւ հիմնարար հայկական 
համայնքը:   
Լիբանան, որպէս միաժամանակ 
լեռնային  ու ծովեզերեայ երկիր, 
ճանչցուած է իբրեւ ուրոյն բնօր-
րան աւելի քան եօթը հազար 
տարիներէ  ի վեր. Իր Քանաանական 
նախապատմական օրերէն մինչեւ 
ներկայի պատմամշակութային ու 
բնական գանձերովը՝ ան իր մէջ 
կ’ամփոփէ անսահման հմայք:  Լիբա-
նան- կամ ձիւնի նման ճերմակ-
անունն իսկ իր փիւնիկեան լեզու-
ական արմատներովը իր շուրջի 
ընդհանրապէս դաշտային, չոր կամ 
անապատային տարածաշրջանին 
մէջ զինք կը դարձնէ իւրայատուկ:
Համաշխարհային քաղաքակրթու-
թեան եւ նամանաւանդ կրօնի պատմութեան մէջ Լիբանանը կը սեպուի 
աստուածաշնչական կամ պիպլիական երկիր այն առումով որ Աստուածա-
շունչ մատեանի մէջ արձանագրուած դրուագներէն եւ վայրերէն կարեւոր 
թիւ մը կը գտնուին ներկայ Լիբանանի տարածքին վրայ: Անոնց մէջ են 
Լիբանանի հարաւային շրջանի Սիդոն, Տիւրոս եւ Սարեփթա քաղաքները, 
հմայիչ մայրիի ծառերն ու Լիբանանի ձիւնածածկ լեռները, անոր պտղատու 
դաշտերն ու զուլալ ջուրերը,  ինչպէս նաեւ Լիբանանի գինին, եւ նշանաւոր 
Հերմոն Լեռան կարեւոր մէկ մասը:
Լիբանանի բնակչութիւնը բնութագրուած է իբրեւ բազմամշակութային, 
բազմալեզու եւ բազմակրօն: Այսպէս, Լիբանանի պատմութիւնը միա-
տարրութենէ է հեռու եղած է ի սկզբանէ:  
Լիբանանի աշխարհագրական դիրքը, այլ խօսքով իր Միջերկրական Ծովու 
արեւելեան աւազանի կեդրոնը գտնուիլը, ապահոված է երկրին ու մշակոյթին 
շարունակականութիւն, կենսունակութիւն եւ առեւտրական ու ռազմական 
գրաւիչ երթեւեկութիւն:  Անոր կլիման յատկանշուած է չորս եղանակներու 
զանազանութեամբ, եւ- նկատի առած երկրի համեմատական փոքր տարածքը 
–նոյն ժամանակին մէջ երկու տարբեր կլիմաներ վայելելու հնարաւորութիւնը:
Լիբանանի ինքնութեան ու պատմութեան կորիզը եղած է յատկապէս 
Լեռնալիբանանը որը շրջապատող արեւելեան, հիւսիսային ու հարաւային 
տարածքները տարբեր ժամանակներու մէջ միացած են անոր կամ՝ անջա-
տուած անկէ: Ուստի, այսօր ու ան մայրաքաղաքն ու երկրի կարգ մը այլ 
կեդրոնները ընդհանրապէս գտնուած են դրացի երկիրներու կամ նուաճող 
օտար ուժերու ազդեցութեան տակ, մինչ Լեռնալիբանանը միշտ մնացած է 
այն կորիզը, որ երաշխաւորած է երկրին ինքնութիւնը:  
Լիբանանը յատուկ դարձնող գործօններ էն եղած է անոր նպաստաւոր եւ 
հիւրասէր երթուղի ըլլալու հանգամանքը: Արդարեւ, ան դէպի միջինարեւելեան 
ներքնաշխարհ, ինչպէս նաեւ իրար եւ ելքն ու արեւմուտքը կամրջելու 
աշխարհագրական ու մշակութային դեր ստանձնած է:  Այս մէկը Լիբանանը 
կատարած է յատկապէս առեւտրական մարզին մէջ՝ պատմութեան հնագոյն 
օրերէն ի վեր:
Լիբանանը եղած է հալածուած կրօնական փոքրամասնութիւններու 
թէ հալածուած ժողովուրդներու ապաստան-երկիր: Այդպիսի փոքրա-
մասնութիւններու՝ Լիբանան ապաստանելու օրինակներ կարելի է գտնել 
քրիստոնէական առաջին դարերէն սկսեալ: Սակայն, Սուրիոյ մէջ ծնունդ 
առած մարոնիթ շարժման, ապա եւ մարոնիթ վանականներու եւ համայնքին 
հաստատումը Լիբանան՝ կը սեպուի Լիբանանի վերջին 1500 տարիներու 
ինքնութեան հիմնական մէկ ակունքը: 
Լիբանանի իւրայատուկին քնութեան կերտման նպաստող ազդակներէն 
եղած է անոր սպասարկման ու կենսական ծառայութիւններու երկիր ըլլալու 
հանգամանքը երկար դարեր շարունակ:  Հնագոյն օրերէն ի վեր, անոր 
նաւահանգիստները, ինչպէս՝ Պիպլոսը, Թրիփոլին, Սիդոնը եւ Տիւրոսը, 
անոր ուսման կեդրոնները (ինչպիսին էր Պէյրութի Իրաւաբանական Դպրոցը 
Ք.ե. 3րդ դարուն), իսկ յետագային Լիբանանի դրամատնային ու բժշկական 
հաստատութիւնները, անոր հանգստավայրերը եւ ուրիշ այլատեսակ 
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Հայկազեան Համալսարանի Նախագահ

Լիբանանը՝ Իւրայատուկ Իր Տարածաշրջանին Մէջ
(Լիբանանահայութեան Ակնարկային  Նկարագրական)

հանգամանքներ ծառայած են Լիբանանի մօտակայ երկիրներուն: 
Լիբանանը ծանօթ եղած է որպէս գիրի, գրականութեան, թուղթի եւ 
տպագրութեան երկիր:  Այս առումով, ամէն էն ծանօթ օրինակը Պիպլոս, կամ    
այսօրուան Ճիպէյլ քաղաքն է, ուրկէ կը ծագի պիպլիա բառին գործածութիւնը 
եւ  papyrusի արտադրութիւնը, ուր եւ կատարուած է փիւնիկեան գիրերու  
գիւտը:
Լիբանանի ժողովուրդի, ուրեմն լիբանանցի անհատի, յատկանիշերուն մէջ 
հին ժամանակներ էն յիշուած են անոր ուժեղ, կարող, ճկուն, բանակցող, 
ճամփորդող ու գիտակ ըլլալը, նաեւ՝ լեզուական կարողութիւնները: Կարգ 
մը գիտական սերտողութիւններ գտած են թէ Միջերկրական Ծովու շուրջ 
ապրող քաղաքներու ժողովուրդներու 6 առ հարիւրը կը սեռի փիւնի-
կեան ազգէն: Հետեւաբար, Լիբանանի նման փոքր երկիր մը կը գտնէ իր 
ծինային շարունակականութիւնը միջինարեւելեան լայն աշխարհագրական 
տարածքներու վրայ: Կարելի է այս բոլորին վրայ նկատի առնել նաեւ այն որ 
Լիբանանի ազդ ու սփիւռքը թիւով կը հաշուէ երկրին մօտաւորապէս հինգ 
միլիոն բնակչութեան կրկին է նաւելին՝ հիւսիսամերիկեան, հարաւամերի-
կեան, ափրիկեան, եւրոպական, ասիական եւ աւստրալիական ցամաքամա-
սերուն վրայ: Լիբանանեան յատկութիւններն ու մշակութային հարստութիւնը 
անոնց մովկը տարածուին աշխարհով մէկ, միաժամանակ նպաստելով երկրի 
հետ կապերու ամրապնդման: 

ԱՐԴԻ ԼԻԲԱՆԱՆԸ
Վերոյիշեալ բազմաթիւ նկատումներուն պատճառով, Լիբանանի վերջին 
հարիւրամեակներու ինքնութիւնը կազմուած է արտաքին-մերձաւոր թէ 
հեռաւոր-ազդեցութիւններով ու կապուածութիւններով, ինչպէս նաեւ ներքին-
ընտանեկան, մարզային, կրօնական, քաղաքական, տնտեսական –բնորոշիչ 
ազդակներով: Այս բոլորէն բխած են ու կը բխին ազգային պատկանելիութեան 
ու միութեան, ինչպէս նաեւ ինքնութենական հարցեր:  Այս հարցերուն աւազա-
նին մէջ, երկիրը շարունակած է որոնել հաւասարակշռութիւն, անկախութիւն 
եւ խաղաղութիւն:  Լիբանանը մնացած է որպէս դաշտ, մէկ կողմէն՝ մնայուն 
շարժման, կենսունակութեան եւ զարգացման, եւ միւս կողմէն՝ կեդրոն 
այլազան պայքարներու եւ նոյնիսկ պատերազմներու եւ քաղաքացիական 
լարուածութեան: Քրիստոնէական եւ իսլամական կրօնական համայնքներու 
եւ խմբակցութիւններու գոյակցութեան պատմութիւնը ունեցած է հարուստ 
ու օրինակելի շրջաններ եւ համերաշխութեան դրսեւորումները տարածուած 
են լիբանանեան հաստատութիւններու, պետականութեան եւ ընկերային 
կեանքին վրայ:  Լիբանանեան համակարգին մէջ ապահովուած են կրօնական 
համայնքներու իրաւունքներն ու իրաւասութիւնները, դերերը, դիրքերն 
ու համաչափութիւնները՝ բարձր յստակութեամբ ճշտուած:  Այս բոլորը 
յաճախ կը բանան էջը նաեւ լարուածութեան եւ քաղաքական թէ կրօնական 
արմատական մտածողութեան՝ Լիբանանի կարգ մը զանգուածներու մօտ:
Այսպէս՝ լիբանանեան ինքնութեան հարցը կը մնայ  մնայուն քննարկման 
եւ բանակցութեան առարկայ, իր առաւելութիւններովն ու անբարենպաստ 
պայմաններովը:

ՀԱՅԸ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ
Լիբանանեան գունաւոր ու դարաւոր խճանկարը եւս ճոխացաւ վերջին 
հարիւր տարիներուն ընթացքին հայկական նրբերանգով:
Ցեղասպանութեան պատճառած տեղահանութեան ու գաղթի հետեւան-
քով, մեծաթիւ հայ ընտանիքներ հաստատուեցան Լիբանանի զանազան 
ծովեզերեայ շրջաններուն՝ նամանաւանդ մայրաքաղաք Պէյրութի մէջ եւ 
շատ շուտով հանդիսացան որակական մեծ կշիռ ու շարունակեցին այդպէս 
ըլլալ մինչեւ օրս՝թէ եւ տարբեր տարողութիւններով:
Այդուամենայնիւ,  հայկական ներկայութիւնը Լիբանանի մէջ բացարձակ 
նորութիւն չէր, նկատի առնելով այն որ Տիգրան Մեծի իշխանութեան թեւերը 
հասած էին Լիբանան եւ Սուրիա՝ առաջին դարուն ընթացքին նախքան 
Քրիստոս: Մինչ Քրիստոսէ ետք կանուխ դարեր էն սկսեալ Երուսաղէմի 
քրիստոնէական ուխտագնացութեան ճանապարհներ էն մէկը եղած էր 
լիբանանեան հողը:
18րդ դարէն սկսեալ հայ կաթողիկէներու եկեղեցականներ կայութիւնը 
յատկապէս Զմմառի վանքով, Օսմանեան Կայսրութեան երկար դարերու 
ընթացքին կարգ մը հայ ընտանիքներու գաղթը դէպի Լիբանան, 1861 
ին հաստատուած Լեռնալիբանանի կառավարչութեան՝ օսմանեան դրու-
թեամբ կառավարիչ-մութասարրէֆ նշանակուած հայ կաթողիկէ Տաուտ 
փաշայի դերակատարութիւնը, քսաներորդ դարու սկիզբին Մանուկ 
Աւետիսեան (Պշարա Էֆենտի) նշանաւոր ճարտարապետի Պէյրութ քաղաքի 
փլանաւորում-յատակագծումը փայլուն  օրինակներ են հայկական որակական 
արհեստավարժ ներդրումին:
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Սփիւռքահայ Կեանք

«Ակունք» Ազգագրական Խումբը 45 Տարեկան է

2019 Յունուար-Հոկտեմբեր Ամիսներուն Արցախ Այցելած է 40097 
Զբօսաշրջիկ

Ատրպէյճանի Բանակին Մէջ Խոշտանգումներու Միջոցով Լրտեսներ Կը 
Փնտռէին. BBC

ամբողջական՝ Արեւմտեան եւ 
Արեւելեան Հայաստանի տարբեր 
ազգագրական գօտիներու երգեր, 
պարեր եւ երաժշտական նմուշներ՝ 
աշխատանքային, հարսանեկան, 
քնարական, հայրենասիրական ու 
հոգեւոր երգեր։
1981-ին՝ Ստեփան Պօղոսեանի 
շնորհիւ՝ «Ակունք»-ը պաշտօնա-
պէս կ՝արձանագրուի իբրեւ Ազգային 
ռատիոյի եւ հեռուստատեսութեան 
պետական խումբ։
«Ակունք» ազգագրական խումբը 
իր մեծ ներդրումը ունեցած է նաեւ 
հայկական մշակոյթի տարածման 
գործին մէջ ո՛չ միայն Հայաստանի, 
այլեւ արտերկրի մէջ՝ Էսթոնիա, 
Գերմանիա, Ալմա-Աթա, Քիեւ, 
Մոսկուա, Ռոստով, ԱՄՆ եւ 
Գանատա, Վրաստան, Իտալիա, 
Սիցիլիա, Թուրքմենիստան, Հնդ-
կաստան, Պելճիքա, Գերմանիա, 
Սուրիա, Եգիպտոս եւ այլուր:
Այսօր ալ խումբը հաւատարիմ է իր 
առաքելութեան։
««Ակունք» ազգագրական խումբը 
45 տարի պատշաճ կերպով՝ 
անաղարտ կը ներկայացնէ հայ 
աւանդական երգերն ու պարերը՝ 
իբրեւ սկզբունք ունենալով հայ 

ընտրելու հիմնական պատճառները` 
գեղատեսիլ բնութիւնը (31.1%), 
պատմամշակութային արժէքները 

ազգային երաժշտական ու ծիսա-
կան, մշակութային արժէքաւոր 
սովորոյթներու եւ  աւանդոյթներու 
պահպանումը»,- կ՝ըսէ Արսէն Գրի-
գորեան եւ աւելցնէ, թէ ջանք չեն 
խնայած յոբելինական երեկոն 
յիշարժան դարձնելու համար, 
որուն ընթացքին պիտի ցուցադրուի 
խումբի 45-ամեայ պատմութիւնը, 
ինչպէս նաեւ պիտի մասնակցին 
Հայաստանի աւանդական երգի-
պարի բազմաթիւ խումբեր, անուանի 
մշակութային գործիչներ։
«Յոբելինական համերգը եւս մէկ 
առիթ է մասնակիցը դառնալու 
անոնց կատարած անձնուէր աշխա-
տանքին եւ մեր յարգանքի տուր-
քը մատուցելու Հայրիկ Մուրա-
տեանին եւ անոր դուստր՝ Մարօ 
Մուրատեանին, ինչպէս նաեւ մեր 
միւս երախտաւորներուն՝ Սարգիս 
Պաղտասարեան, Յարութիւն Փանո-
սեան, Սարգիս Ալաւերդեան, Արթուր 
Շահնազարեան, որոնց նուիրա-
կան աշխատանքին շնորհիւ այսօր 
ալ կը շարունակուի մեր ազգային 
աւանդական մշակութի յաղթական 
երթը դէպի յաւէրժութիւն»,- կ՝ըսէ 
Արսէն Գրիգորեան։

(29.6%), մասնագիտական այցերը 
(9.1%), այլ (22.7 %):

ստեղծած է Մարօ Մուրատեանը, եւ 
այնպիսի ժամանակներու մէջ, երբ 
խորհրդային տարիներուն արգի-
լուած էր ազգային մշակոյթի որեւէ 
դրսեւորում։
«Ակունք» խումբը եւ աւանդական, 
ազգագրական մշակոյթի պահպան-
ման ու տարածման շարժումը, որուն 
հիմքը հայ երգի հայրիկ Հայրիկ 
Մուրատեանն է, ազգային զարթօնքի 
պտուղներէն մէկն էր, որմէ սնուեցան 
եւ այսօր ալ կը շարունակեն սնուիլ 
բազմաթիւ սերունդներ։
Այս տարիներուն ընթացքին՝ 
«Ակունք» ազգագրական խում-
բը ծառայած է հայ աւանդական 
մշակոյթին, ներկայացուցած 

2019 Յունուար-Հոկտեմբեր ամիս-
ներուն «Տիգրանակերտ» պետա-
կան պատմամշակութային արգելոցը 
ունեցած է 14559 այցելու, որ կը զիջի 
2018-ի ցուցանիշին (16690) 13%-ով:
Յունուար-Հոկտեմբեր երկարող 
ժամանակահատուածին 1056 զբօ-
սաշրջիկ դիմած է Ստեփանակերտի 
եւ Շուշիի զբօսաշրջային տեղե-
կատուական կեդրոններ (համա-
պատասխանաբար 783 եւ 273):
Ազգային վիճակագրական ծառա-
յութեան կողմէ իրականացուած 
հետազօտութեան իբրեւ արդիւնք 
պարզուած է, որ այցելած զբօսա-
շրջիկներու` Արցախը ընտրելու 
տեղեկատուական աղբիւրները 
եղած են հարազատները (41.2%), 
նախկին այցելութիւնները (24.9 %), 
համացանցը (11.4%), իսկ Արցախը 

«Պահպանենք մեր ազգային մշա-
կոյթը». ահա այս սկզբունքով եւ 
գաղափարով ստեղծման օրէն կ՝ա-
րարէ «Ակունք» ազգագրական 
խումբը։
«Ակունք» ազգագրական խումբը 
այսօր արդէն կը տօնէ իր ստեղծման 
45-ամեակը եւ Դեկտեմբեր 8-ին, 
Արամ Խաչատրեան համերգաս-
րահին մէջ, տեղի պիտի ունենայ 
«ԱԿՈՒՆՔ 45-ամեակ» յոբելինական 
համերգը, որ կ՝իրականացնէ Արսէն 
Գրիգորեան, որուն նոյնպէս բախտ 
վիճակուած է ակունքցի ըլլալու։ Այս 
մասին կը հաղորդէ http://ankakh.
com/-ը։
«Ակունք» ազգագրական խումբը 

Թարմ ցուցանիշներ ԱՀ զբօսաշր-
ջութեան ոլորտէն.
2019 Յունուար-Հոկտեմբեր երկարող 
ժամանակահատուածին ԱՀ այցելած 
է 40097 օտարերկրեայ զբօսաշր-
ջիկ, որուն 19568-ը` ԱՊՀ երկիրնե-
րէն, 20529-ը` այլ երկիրներէ (ԱՄՆ, 
Իտալիա, Ֆրանսա)` գերազանցելով 
նախորդ տարուան նոյն ցուցանիշը 
(27089) 13008-ով կամ 48%-ով:
Հիւրանոցային տնտեսութեան 
կառոյցներու (ՀՏԿ) թիւը աճած է 
28-ով` կազմելով 91 կառոյց՝ 1940 
մահճակալ-տեղով։ Վերջին տասը 
տարիներուն ընթացքին ՀՏԿ-ներու 
թիւը աճած է 5,3 անգամ՝ 17-էն 
հասնելով 91-ի:
ԱՀ-ի մէջ կը գործէ տասը զբօսա-
շրջային գրասենեակ եւ մէկ զբօ-
սաշրջային գործակալ:

Մշակութային Արձագանգ

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Բրիտանական BBC թերթը ատր-
պէյճանական բանակին մէջ խոշ-
տանգումներու վերաբերեալ ծաւա-
լուն յօդուած հրապարակած է:
Ըստ «Արմենփրես»-ի, յօդուածին 

հեղինակ Մահերամ Զեյնալով հար-
ցազրոյց ըրած է խոշտանգուած 
զինծառայողներու եւ անոնց հարա-
զատներու հետ։
«Խոշտանգումներու հետեւանքով 

զոհուած 9 զինծառայող, տասնեակ 
տուժածներ, 25 դատապարտեալներ, 
որոնք մեղադրուած են պետական 
դաւաճանութեան մէջ. այսպիսին է 
2017-ի պատկերը ատրպէյճանական 

բանակին մէջ»,- գրած է յօդուա-
ծագիրը:
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Ատրպէյճանի Բանակին Մէջ Խոշտանգումներու Միջոցով Լրտեսներ Կը 
Փնտռէին. BBC

«Շատ Հետաքրքրուած Էին Հայաստանի Տնտեսութեամբ»՝ 
Ատրպէյճանցի Լրագրողներուն Հայաստան Կատարած Այցելութեան Մասին

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

2017-ի Մայիսին Ատրպէյճանի 
գլխաւոր դատախազութիւնը, 
Պետական անվտանգութեան 
ծառայութիւնը, Պաշտպանութե-
ան նախարարութիւնը եւ Ներքին 
գործոց նախարարութիւնը համա-
տեղ յայտարարութեամբ նշած 
են, որ յօգուտ հայկական յատուկ 
ծառայութիւններու` լրտեսութիւն 
իրականացնելու մեղադրանքով ձեր-
բակալուած են զինծառայողներ: Այս 
էր ամբողջ տեղեկութիւնը գործի 
վերաբերեալ, որ աւելի յայտնի էր 
«Թերթերեան գործ»:
Զանգուածային խոշտանգումներու 
մասին հանրութեան յայտնի դարձաւ 
միայն 2019-ին, երբ աստիճանաբար 
սկսան բացայայտուելու վերոյիշեալ 
գործի մանրամասնութիւնները:
Զէյնալով խօսած է խոշտանգումնե-
րէ զոհուած ենթասպայ Ռուսլան 
Օճակուերտիեւի կնոջ` Ռաւանայի 

հետ:
Կնոջ կարծիքով` եթէ իր ամուսինը 
ընդունէր լրտեսութեան մեղադրան-
քը, ողջ կը մնար:
Ռաւանան կը յիշէ, որ 2017-ի Յու-
նիս 15-ին իր ամուսինը գացած 
է զօրամաս եւ անկէ ետք արդէն 
զանգերուն չէ պատասխանած:
Աւելի ուշ, զինուորականները Ռաւա-
նային ըսած են, որ իր ամուսնը 
տարած են, բայց ուր եւ ինչու` չեն 
յայտնած:
«Իսկ առաւօտեան արդէն յայտնե-
ցին, որ ամուսինս մահացած է»,- կը 
յիշէ Ռաւանան:
Ըստ պաշտօնական եզրակացու-
թեան` ենթասպային մահուան պատ-
ճառը եղած է մարզումի ժամանակ 
սրտի կանգնիլը:
Ռաւանան այդ փորձաքննութիւնը 
կասկածելի համարած է, յետագա-
յին կրկին փորձաքննութիւն կը 
նշանակուի եւ յայտնի կը դառ-

նայ, որ ամուսինը մահացած է 
կրծքավանդակի վնասուածքէն:
Ռաւանան տասնեակ զինծառա-
յողներու զոհերու հարազատնե-
րէն մէկն է, որ դատի տուած էր 
Ատրպէյճանի ռազմական դատա-
խազութեան: Դատարանին մէջ 
միւս զինուորներու ելոյթներէն ան 
գիտցած էր, թէ ինչպէս ամուսինը 
խոշտանգած են:
«Անոնք ամուսինիս բերանը շապիկ 
խցած են, խեղդած, պահանջած են 
խոստովանիլ, որ ինքը լրտես է, ըսած 
են. «Դուն ընտրութիւն ունիս. կամ 
մեռնիլ, կամ խոստովանիլ», – կը 
յիշէ կինը:
Ռաւանան դատարանին մէջ 
իմացած է, որ իր ամուսինը կեղծ 
մատնութեան զոհ է, ցուցմունքի, 
որ մէկ այլ զինծառայող տուած է 
իր նկատմամբ խոշտանգումներու 
հետեւանքով:
Ատրպէյճանի մէջ իրաւապաշտ-

պանները քաղբանտարկեալներու 
ցուցակներ  կը ստեղծեն 1990-ական-
ներու կէսերէն, այսինքն` այն ատե-
նուընէ, երբ Հէյդար Ալիեւը` ներկայիս 
նախագահ Իլհամ Ալիեւի հայրը, 
դարձած էր երկրի նախագահ:
Իրաւապաշտպան Օքթայ Կիւլա-
լիեւը նշած է, որ «Թերթերեան գոր-
ծով» բանտարկուածները նոյնպէս, 
հաւանաբար, այս տարուան վերջ 
կ’ընդգրկուին այդ ցուցակին մէջ:

Հայաստանի եւ Արցախի լրա-
տուամիջոցներու ներկայացուցիչ-
ները 17-21 Նոյեմբերին այցելեցին 
Ատրպէյճան, իսկ ատրպէյճանա-
կան լրատուամիջոցներու ներ-
կայացուցիչները՝ Հայաստան եւ 
Արցախ: Ատրպէյճանէն Հայաստան 
եկած են «Թրենտ» լրատուական 
գործակալութեան գլխաւոր խմբա-
գիր Էլչին Վալիեւը, 1news.az-ի 
լրագրող Էլշան Ռուստամովը եւ 
Vestnik Kafkaza in Azerbaijan-ի 
թղթակից Օրհան Եոլչուեւը:
«Ազատութիւն»-ը կը փոխանցէ, 
թէ Էլշան Ռուստամով քանի մը լու-
սանկար տեղադրած է Facebook-ի 
իր էջին վրայ։ Շուշիի մէջ ան նկա-
րած է վերանորոգուած մզկիթը, 
Քելբաջարին մէջ լուսանկարուած 
է մառախլապատ լեռներուն դիմաց: 
Երկու լուսանկարներուն վերը ան 
գրած է՝ «Մեր հայրենիքը»: Երեւանի 
մէջ ալ լուսանկարուած է «Կապոյտ 
մզկիթ»ի բակին մէջ:
Լուսանկարները տեղադրուած 
են նաեւ 1news-ի կայքին մէջ, 
ուր ան կ՛աշխատի: Այցելութեան 
մասին կարճ, ընդհանուր տեղե-
կատուութենէն բացի, նաեւ գրու-
ած է, թէ «երկար տարիներէ ի վեր 
առաջին անգամ լրատուամիջոցնե-

րու ներկայացուցիչները կրցան 
իրենց աչքերով տեսնել մեր հայրենի 
հողերը, գեղեցիկ բնութիւնը, սարերը, 
անտառներն ու գետերը»:
Միւս ատրպէյճանցի լրագրողները 
ցարդ ոչինչ հրապարակած են իրենց 
այցելութեան մասին։
Այցելութեան մեկնարկի նախօրեա-
կին պայմանաւորուածութիւն ձեռք 
բերուած էր, որ պաշտօնատարներու 
հետ հանդիպումներ պիտի չկայա-
նան: Երկու կողերու պարագային 
ալ հանդիպումները եղած են միայն 
քաղաքացիական հասարակութեան 
ներկայացուցիչներու եւ լրագրող-
ներու հետ: Երբ ատրպէյճան-
ցիները եկած են Երեւան, երկրորդ 
օրը հանդիպում-քննարկում ունե-
ցած են հայաստանցի խումբ մը 
լրագրողներու հետ, իսկ օրուան 
աւարտին անոնք միասնաբար 
ընթրած են։
Այդ հանդիպումներուն մասնակցած է 
նաեւ «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի 
կայանի լրագրող Կարլեն Ասլանեանը:
«Մօտ մէկ տասնեակ լրագրողներ 
Հայաստանէն կը մասնակցէին 
այդ հանդիպման ատրպէյճանցի 
երեք լրագրողներու հետ: Նախ 
տեղի ունեցաւ դահլիճային փոք-
րիկ քննարկում, յետոյ արդէն 
միասին ընթրեցինք, եւ որքան 
ալ փորձ եղած էր անկաշկանդ 
մթնոլորտ ստեղծելու, ըսելու 
անոնց, որ պիտի չի լուսաբանենք, 
ձեր հետ հարցազրոյցներ պիտի 
չընենք, այս հանդիպումը պիտի 
չի տեսանկարահանուի, այնու-

ամենայնիւ, որոշակի զսպուածու-
թիւն, կաշկանդուածութիւն իրենց 
կողմէ կը նկատուէր եւ նաեւ կ՝երեւէր, 
որ իրենք աւելի շատ եկած են մեր 
խօսքը լսելու, քան իրենք որեւէ 
հարցի պատասխանելու:
«Յատկապէս Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտութեան թեմայով իրենք 
գրեթէ դիրքորոշում չէին յայտներ, 
կը խուսափէին այս թեմային շատ 
անդրադառնալէ: Փոխարէնը շատ 
հետաքրքրուած էին, օրինակ, 
Հայաստանի տնտեսութեամբ, պար-
բերաբար ակնարկներ կ՝ընէին, որ 
արդեօք մենք մտահոգուած չե՞նք, 
որ նոր երկաթուղի, ճանապարհ-
ներ, կազատարներ կը կառուցուին 
տարածաշրջանին մէջ անընդհատ՝ 
շրջանցելով Հայաստանը, եւ արդե-
օք կը գիտակցի՞նք մենք, որ ատոր 
պատճառը պատերազմն է:
«Մենք ալ, մեր հերթին, օրինակ՝ 
ես, մասնաւորապէս, իրենցմէ կը 
հետաքրքրուէի Ատրպէյճանի մէջ 
ժողովրդավարութեան վիճակին 
մասին, օրինակ, ուղիղ կը հարցնէի՝ 
ընդդիմութիւնը հեռուստացոյցով կը 
ցուցադրե՞ն, կամ կը հետաքրքրուէի՝ 
իրենք ինչպէ՞ս կը մեկնաբանեն այն 
փաստը, որ ընդդիմադիրներուն 
թոյլ չի տրուիր Պաքուի կեդրոնը 
հանրահաւաքներ իրականացնելու 
եւ անոնք իբրեւ կանոն 7-8 քիլոմեթր 
հեռաւորութեան վրայ կ՝արտօնուին 
միայն: Դարձեալ պիտի ըսեմ, որ 
իրենց դիրքորոշումը Ատրպէյճա-
նի իշխանութեան դիրքորոշումէն 
շատ չէր տարբերեր: Օրինակ՝ 

կ՝ըսէին, որ Պաքուի կեդրոնը շատ 
ծանրաբեռնուած է, եւ այնտեղ 
իսկապէս հնարաւոր չէ հանրա-
հաւաքներ իրականացնել»,- պատ-
մեց Կարլեն Ասլանեան:
Արցախի արտաքին գործոց նախա-
րարութիւնը այս այցելութեան մաս-
ին յայտարարութիւն հրապարակեց 
եւ այցելութեան վայրերը թուելու 
կողքին նշեց, որ կողմերուն հետ 
համադրուած այս նախաձեռնութիւ-
նը անհրաժեշտ է դիտարկել որպէս 
փորձ՝ վստահութեան ամրապնդման 
միջոցառումներու իրականացման՝ 
խաղաղ գործընթացի յառաջմղման 
համար բարենպաստ պայմաններ 
ստեղծելու նպատակով:
«Արցախեան կողմը վերջին 20 
տարիներուն ընթացքին բազ-
միցս հանդէս եկած է վստահու-
թեան ամրապնդման քայլերու 
իրականացման ուղղուած առաջար-
կներով, ինչպէս՝ լրագրողներու 
փոխայցերու վերաբերեալ»,- գրուած 
է պաշտօնական Ստեփանակերտի 
հաղորդագրութեան մէջ:
Եւրոպայի անվտանգութեան եւ 
համագործակցութեան կազմակեր-
պութեան մէջ Միացեալ Նահանգ-
ներու առաքելութիւնը ողջունեց 
հայ եւ ատրպէյճանցի լրագրողնե-
րուն փոխադարձ այցելութիւնները: 
ԵԱՀԿ-ի մէջ ամերիկեան առա-
քելութիւնը Twitter-ի իր էջին վրայ 
գրեց. «Նման քայլեր բնակչութիւնը 
կը նախապատրաստեն խաղաղու-
թեան եւ կը նպաստեն լարուածու-
թեան թուլացմանը»:
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Լիբանանը՝ Իւրայատուկ Իր Տարածաշրջանին Մէջ
(Լիբանանահայութեան Ակնարկային  Նկարագրական)

«Երկաթէ Կրունկ»

Յետ Եղեռնեան մեծաթիւ հայերու հոսքը դէպի հարուստ ու դարաւոր 
մշակութային ու առեւտրական լիբանանեան նոր հայրենիք, անպայման 
պիտի յատկանշուէր երկկողմանի պատուաստումի բնական եւ երկարամեայ 
գործընթացով:  Եւ այս երեւոյթը արդէն իր ծաղկած վիճակին հասած էր 
1950-60 ականներու կազմակերպուած լիբանանահայութեամբ մը, որ 
պիտի տանէր հայկական եւ սփիւռքեան առաջնորդողի դեր՝ մշակութային 
(արուեստի կեդրոններ, ազդու արուեստագէտներ, թատրոններ, միութիւններ, 
փառատօներ, հայրենակցական միութիւններ), լեզուական (բառարաններ, 
գիրքեր, դասագիրքեր, հայագիտական կեդրոններ, հրատարակչատուներ, 
տպարաններ) եկեղեցական (Հայ Առաքելական, Կաթողիկէ, Աւետարանական 
համաշխարհային կեդրոններ), կրթական (դպրոցական ցանցեր, համալսա-
րան, դպրեվանքեր եւ աստուածաբանական ճեմարան), քաղաքական (հայ-
կական աւանդական կուսակցութիւններ, պետական ու կառավարական 
ներկայացուցչութիւն), տնտեսական (շուկաներ, գործարաններ, արհես-
տավարժութիւն, ճարտարարուեստ), լրատուական (օրաթերթեր, 
պարբերականներ, ապա՝ ռատիօժամեր), եւ ընկերային (թաղամասեր, 
ընտանեկան մթնոլորտ, ծերանոցներ, անկարներու տուներ, բժշկական 
կեդրոններ) հարուստ բնագաւառներուն մէջ: Լիբանանահայութիւնը, 
ուրեմն, կը սատարէր Լիբանանի յաւելեալ գրաւչութեան ու բազմակողմանի 
զարգացումին, մինչ լիբանանեան ընդհանուր յատկութիւնները յաւելեալ մղիչ 
ուժ կը դառնային լիբանանահայութեան ճկունութեան, համարձակութեան, 
եւ ամրապնդման: Վերոյիշեալները տեղական ու միջազգային լուրջ կշիռ 
ու հմայքով նշանաւորեցին լիբանանահայութիւնը. Իրավիճակ մը ուր 
համալիբանանահայ ներգործակցութեան եւ արդար մրցակցութեան դաշտ մը 
կը զարգանար եւ հայկական ամբողջութիւնը կը զարգացնէր, միաժամանակ 
ծառայելով հայու բարի վկայութեան եւ լիբանանեան հայրենիքի կայուն 
զարգացման:
Հաւանաբար այս բոլորին մէջ թոյլ կը մնար լիբանանեան ինքնութեան 
բնորոշիչներու հարցը, բան մը որ կը նկատուէր լիբանանահայուն համար 
գրաւիչ ազդակ՝ իր հայկականութեան երկարատեւ պահպանման համար: 
Ո՞վ է լիբանանցին հարցումին պատասխանը այնքան բարդ ու բազմաշերտ 
էր (ու տակաւին է), որ լիբանանահայը կը զգար թէ ինք բաւարարաչափ 
հաւասար էր ուրիշ քաղաքացիներու հետ եւ կը միանար անոնց ազգային 
ինքնութեան ճշտումի անաւարտելի պայքարին: Այսինքն, լիբանանահայը 
ներլիբանանեան հաւասարակշռութիւններ ստեղծելու բարդ հարցին մէջ 
կ’ունենար դրական դեր, կը զգար ապահով՝ բազմաշերտ ու բազմալեզու 
իրականութեան մը մէջ:
Դժբախտաբար թոյլ կը մնար նաեւ միջին արեւելեան ընդհանուր անկայուն 
ու պայթուցիկ իրավիճակը, ինչ որ ունեցաւ տարբեր ժամանակներու մէջ իր             
աղէտալի ազդեցութիւնը բոլորին վրայ, մինչ լիբանանեան բեմահարթակին 
վրայ արտաքին ու ներքին պայքարները կը գտնէին բաց տարածք:
Լիբանանահայութիւնը անպայմանօրէն պիտի ազդուէր այդ իրավիճակներէն 
եւ վճարէր սուղ գին:  Այսպիսի օրինակներ են 1958ի եւ 1975ի քաղաքացիա-
կան պատերազմները, որոնց մէջ լայն տարածաշրջանային ու համաշխարհա-
յին ազդակներն ու միջամտութիւնները յստակ են:
Տակաւին, հայկական հարազատ զգացում մը կար ու կայ Լիբանանի մէջ:  
Հալածուած ժողովուրդներու հոգեբանութեան հարցերն ու սփոփանքը, 
լեզուն պահպանելու հնարաւորութիւնը, լայն աշխարհին հետ առնչուելու 
եւ հաղորդակցելու անխափան ճամփան, որպէս ինքնուրոյն համայնք 

ճանչցուելու եւ ապրելու առիթը, ազատ 
շուկայի մէջ գործելու իրականութիւնը, 
կիլիկեան հողերու աշխարհագրա-
կան մերձաւորութիւնը, առաջին ու 
երկրորդ հայրենիքի գաղափարնե-
րու համերաշխութեան ստեղծման 
հնարաւորութիւնը, քաղաքական 
անկախ մտածողութեան առիթները, 
պատերազմներու եւ արդի օրերու 
տեղահանութիւններու ընթացքին 
միջինարեւելեան այլ երկիրներու 
հայ համայնքներու աջակից զանգու-
ած ըլլալը, ու տակաւին շատ աւելին 
լիբանանահայ հաստատութիւններով 
ու կեանքով:
Յստակ է որ ներկայ օրերու Լիբանանն ու լիբանանահայութիւնը կորսնցուցած 
են անցեալի փառքերէն ու դիւրութիւններ էն շատերը, այսինքն՝ մեծ թիւերը, 
տնտեսական կայունութիւնը, հաստատութենական կազմակերպուածու-
թիւնը,  սփիւռքը առաջնորդողի դերը, մշակութային ինքնութեան մեքենայի 
ամրութիւնը եւն.:  Այդ չի նշանակեր, սակայն, որ այն դերը որ կը վերագրուէր 
լիբանանահայութեան փոխարինուած է այլ գաղութներով: Լիբանանի 
ընձեռած հնարաւորութիւններն ու յատկութիւնները կարելի էր մասամբ 
փոխադրել բայց ոչ զանոնք փոխարինել: Համաշխարհայնացումի սլացքը 
ունեցաւ նաեւ իր ազդեցութիւնը բոլորին վրայ՝ Լիբանանի մէջ եւ այլուր, ինչ 
որ առաջնորդեց համահայկական հաղորդակցութեան նոր առաւելութեանց, 
մտածողութեանց արդիականացման եւ բնական պատշաճեցումներու, 
միաժամանակ խախտելով հայկական ինքնութեան եւ պատմական աւան-
դոյթներու դարաւոր հիմքերը: 
Լիբանանահայութեան հմայքը տակաւին առկայ է: Աւելի քան երբեք 
կը գտնենք ընդհանուր լիբանանեան թղթածրարներում էջ հայկական 
ներգրաւուածութիւն, հայկականութեան զգացումի զարգացման լայն 
առիթներ, կիլիկեան աւանդի, Հայաստանի Հանրապետութեան եւ երկրորդ 
հայրենիքներու իրականութիւններու միջեւ համադրութեան գործիքներ: 
Վերջին տարիները ցոյց կու տան նաեւ լիբանանահայութեան եւ ընդհանրա-
պէս լիբանանցիներու անմիջական ու զարգացող կապերու սահուն ընթացքը 
Հայաստանի Հանրապետութեան, անոր ժողովուրդին եւ շուկաներուն հետ, 
որպէս պտուղ՝ լիբանանահայութեան դրական ու աշխուժ փորձին:
21 րդ դարու լիբանանահայութիւնը կը դիմագրաւէ ինքնութեան, լեզուի, 
թիւերու, տնտեսութեան, հաւաքական մթնոլորտի, կազմակերպուածութեան 
եւ ռազմավարութեան զանազան հարցեր: Նոյնը կը դիմագրաւեն նաեւ 
մեծաթիւ սփիւռքեան գաղութներ, իրականութեան մէջ՝ ընդհանրապէս 
աշխարհի բոլոր ժողովուրդներն ու պատմական եւ էթնիք ազգային ինք-
նութիւնները:    
Կը մնայ որ լիբանանահայութիւնը գտնէ կերպը նորոգելու ինք զինք ու իր 
հաստատութիւնները, ճշտելով նոր հաւասարակշռոյթներ ու նորոգուած ու 
նորոգող զարգացման առիթներ որոնք հարազատ են անցեալին եւ բաց են 
ապագային:

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅԵՐՆ ԱՅՍՕՐ
Էթնոսոցիոլոգիական Հետազօտութիւններ

Երեւան – Պէյրութ 2019

«Երկաթէ կրունկ»ը ամերիկացի նշանաւոր ու աշխարհահռչակ գրող Ճեք 
Լանտընի հակաիւթոփիական վէպն է։ Առաջին անգամ 1908 թուականին 
լոյս տեսաւ գիրքը, որ կը նկատուի արդիական հակաիւթոփիական վէպերու 
ամենահինը։ Ի հարկէ, Ճեք Լանտընի իւրաքանչիւր ստեղծագործութիւնը 
ունի ուրոյն նշանակութիւն, սակայն վերոյիշեալ վէպը կ՚առանձնանայ իր 
յատկանշական անդրադարձներով։ 
Ճեք Լանտըն ընկերվարականութեան եւ բանուորականութեան վառ 
կողմնակիցներէն մին էր եւ իր մեծագոյն շարք մը գործերը նուիրուած 
է այս մտայնութիւններուն։ Լանտըն ունեցած է ծանր մանկութիւն։ Վաղ 
տարիքին դժբախտութիւնը ունեցած է թողելու իր կրթական կեանքը եւ 
քայլ նետած է աշխատանքային ասպարէզ։ Իր կեանքի փորձառութիւնները 

ձեռնտու եղած են իր հեղինակած գործերու ստեղծման փուլին։ Առաւե՛լ. իր 
ստեղծագործութիւններուն մէջ ներկայացուած են զանազան բնագաւառներու 
իրողութիւններ:
1897 թուականին Ալասքայի մէջ ոսկի յայտնաբերուեցաւ ու երկիրը չքա-
ւորներու համար դարձաւ հարստութեան աղբիւր։ Ոսկեխուզութեան 
համար Ալասքա մեկնեցաւ նաեւ Ճեք Լանտըն, որ այդ ժամանակ դեռ 
նոր սկսած էր գրելու։ Լանտըն չյաջողեցաւ այդտեղ, սակայն իր յետագայ 
ստեղծագործութիւններուն համար հաւաքեց նիւթեր, որոնց միջոցաւ աշխարհ 
տեղեակ դարձաւ հիւսիսի բնութեան դաժան օրէնքներուն։ Հեղինակի ուրոյն 
ոճի ազդեցութիւնները կարելի է տեսնել 20-րդ դարու մի քանի յայտնի 
գրողներու գործերուն մէջ՝ մանաւանդ Ճորճ Օրուէլի ամենայայտնի վէպին՝ 
«1984»ի մէջ։ Լանտընի առաջին գործերու մայր գաղափարն է մարդկային 
արժէքներն ու կեանքի նկատմամբ սէրը պահպանելու ձգտումը։
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ԵՐԱՆԻ ԹԷ

Երանի թէ իմ սիրունը,
Հեռուներից տուն գար,
Երանի թէ իմ գարունը,
Կռունկի հետ բուն գար.
Ինչո՞ւ թռաւ նա հեռացաւ
Ինչո՞ւ սէրս մոռացաւ
Արցունքներս խոր ծով արիր
Սիրտս վառեցիր։
Երանի թէ իմ աչքի լոյս,
Քեզնից բարի լուր առնեմ,
Միթէ հանգաւ աստղը իմ կեանքիս
Միթէ սէրս պիտ մարեմ,
Ինչո՞ւ թողիր ինձ հեռացար,
Ինչո՞ւ սէրս մոռացար
Արցունքներս ծով արեցիր
Սէրս մարեցիր։

ԱՇՈՏ ԳՐԱՇԻ

Սկիզբը Էջ 06

«Երկաթէ Կրունկ»

 Ժամանակի թաւալումով ականատես եղած 
անգութ գործողութիւնները եւ մարդոց հարստա-
նալու կամ աւելի հարուստ դառնալու նպատա-
կով գործած արարքները նկատի ունենալով՝ իր 
վերջին գործերուն մէջ խոշորացոյցի տակ կը դնէ 
մանաւանդ ագահութիւնն ու անտարբերութիւնը։
Գիրքի գլխաւոր հերոսը՝ Էրնեսթ խիզախ, ինք-
նավստահ ու համեստ երիտասարդ մըն է, որ 
ընկերվարականութեան ու բանուորականութեան 
կողմնակից է։ Իր կեանքը ամբողջութեամբ կը 
փոխուի, երբ կը ծանօթանայ Էվիսի հետ։ Էվիս 
հարուստ ու ուսեալ ընտանիքի մը զաւակն է։ 
Էրնեսթ կը փափաքի համոզել Էվիսը, որպէսզի 
իր մտայնութեան համաձայնի։ Էրնեսթ կը քնն-
ադատէ ժամանակակից հասարակութեան 
համակարգը, սակաւապետական, բռնատիրական 
ու դրամատիրական վարչակարգերու աշխա-
տանքային շահագործումը, սակայն չի կրնար 
յաջողիլ համոզել Էվիսը։ Էրնեսթ վերջինս կը 
խրախուսէ, որպէսզի կատարէ հետազօտութիւն 
մը բանուորներու աշխատանքային պայմաններուն 
եւ դիմագրաւած դժուարութիւններուն մասին։ 
Հետազօտութեան արդիւնքները այնքան զար-
մանալի ու սարսափելի կ՚ըլլան, որ ընդունելի 
կը դառնայ Էրնեսթի տեսակէտները։ Էրնեսթ իր 
մտայնութիւնը եւ գաղափարները տարածելու 
համար կը գումարէ ժողովներ, սակայն գրեթէ 
բոլորն ալ կը կասեցուին բանակին կողմէ։ Ան 
երբ ժողով կը գումարէ երկրի վերնախաւերուն 
հետ, փաստերով կ՚ապացուցանէ իշխանու-
թեան ճնշման տակ ժողովուրդի առկայ վիճակի 
համայնապատկերը։ Այս մասին ան կը ստանայ 
պատասխան մը. «Այս բոլորը ճիշդ են, սակայն այժմ 
իշխանութիւնը մեր ձեռքն է։ Մեր հարստութեան 
եւ կամ ուժին երկարող ձեռքեր անխնայօրէն կը 
կտրուին։ Թնդանօթներու ձայներուն ներքեւ կը 
լսեք մեր պատասխանը»։ 
Էրնեսթ սակաւապետական իշխանութիւնները 
կ՚անուանէ «երկաթէ կրունկ»։ Յուսահատուած 
ու ճարահատեալ գործաւորներ կ՚ապստամբին 
իշխանութեան եւ իրենց գործատէրերուն դէմ, 
սակայն ատիկա կը խափանուի բանակին 
կողմէ. բանակը պետութեան գործիքը դար-
ձած է իշխանութեան տիրապետութեան 
օրօք։ Իշխանութեան ճանապարհին արգելք 
հանդիսացող անհատներ կը ձերբակալուին ու կը 
դատապարտուին ամենադաժան պատիժներով։ 
Զանգուածային լրատուութեան միջոցները կը 
գրաքննուին պետութեան շահերուն համաձայն 
եւ եկեղեցիներու հոգեւոր հովիւները կը քարոզեն 
ընկերվարականութեան դէմ։ 

Էրնեսթ իր արտասանած ազնիւ ճառերով ու 
յորդորներով կը յաջողի Ամերիկայի շարք 
մը նահանգներու մէջ ընդունելի դարձնել իր 
գաղափարները։ Շիքակոյի մէջ բանուորներ դար-
ձեալ կը փորձեն ապստամբիլ՝ գլխաւորութեամբ 
Էրնեսթի։ Այս դէպքը աւարտին կը հասնի բանակի 
յաղթանակով. գործաւորներ կը ճնշուին «երկաթէ 
կրունկ»ի տակ։ 
Բանուորներու դասակարգին մասին յօրինուած 
են բազմաթիւ գիրքեր Պալզաքի, Հիւկոյի, 
Ֆլաոպերի, Թոլսթոյի եւ նման հեղինակներու 
կողմէ, սակայն սակաւապետութիւնը՝ որպէս 
քաղաքաֆինանսական զանգուած առաջին 
անգամ գրի առնուած է «Երկաթէ կրունկ»ի 
մէջ։ Վէպի մէջ պատկերուած կերպարներն 
ու դէպքերը իրական դէպքերու հետ ունին 
զուգահեռներ։ Գիրքի մէջ կանխատեսուած 
որոշ պատահարներ ուշադրութեան առարկայ 
դարձան վերլուծաբաններու կողմէ։ Գիրքի 
հետաքրքրութեան արժանի երեսակներէն մին է 
հետեւեալը. կազմողական վիրաբուժութիւնը (plas-
tic surgery) առաջին անգամ պարզաբանուած է այս 
գիրքին մէջ, որ այդ ժամանակուայ փորձագիտա-
կան ու բժշկական միջոցներով կարելի չէր նման 
գործողութիւն մը կատարել։ Իր երեւակայութեան 
արդիւնքները տարիներով ուղեցոյց եղած են 
յաջորդ սերունդներու քաջալերման ու զարգացման 
համար։ 

«Ժամանակ»/Պոլիս

Ասիական զարգացման դրամատունը Հայաստանի 
կառավարութեան հետ աշխատելու սկսած է 
2005-էն եւ կատարած է 1.46 միլիառ տոլարի 
վարկեր: 30 Յունիս 2019-ի դրութեամբ դրամատան 
ներդրումը կազմած է հանրային եւ մասնաւոր 

Ասիական Զարգացման 
Դրամատունը Պիտի 

Արագացնէ Հիւսիս-Հարաւ 
Ճամբու Ծրագիրի 
Իրականացումը

Սկիզբը Էջ 01

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՔԱՀԼի Հայ Տարեցներու 
Տան Տիկնանց Օժանդակ 

Յանձնախումբի Տօնավաճարը 
յետաձգուած է անորոշ 

թուականով

հատուածներու համար նախատեսուած 13 վար-
կեր, որոնց ընդհանուր գումարը կը կազմէ 809.8 
միլիոն տոլար:
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Գրիգոր Կէօքճեան եւ դուստրերը Արփի, Դալար, Կարին
Տիար Աւետիս Բալուլեան
Տիկին Սիրարփի Տեմիրճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ Կարապետ Տեմիրճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ Ալեք Աբելեան եւ զաւակունք
Օրդ. Վարդուհի Կէօքճեան 
Տէր եւ Տիկ Կարօ Աբրահամեան
Տիար Գրիգոր Աբրահամեան
եւ համայն Բալուլեան, Սաճոյեան, Տեմիրճեան, Աթթարեան, 
Պատելեան, Պայթարեան, Չննոզեան եւ Վահրամեան ընտա-
նիքներ կը գուժեն իրենց կնոջ, մօր, քրոջ, մօրաքրոջ եւ 
հարազատին՝

ԱՆԻ ԿԷՕՔՃԵԱՆի
(Ծնեալ Բալուլեան 1959-ին)

մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 24 Նոյեմբեր 2019-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի 
Հինգշաբթի 28 Նոյեմբեր 2019-ին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Ս. 
Նշան Մայր եկեղեցւոյ մէջ, որմէ ետք հանգուցեալին մարմինը 
պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատու-
նը:
-Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ
-Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին նախքան եւ յետ թաղման 
արարողութեան եկեղեցւոյ Կարպիս եւ Արեգ Նազարեան 
սրահին մէջ, ինչպէս նաեւ Ուրբաթ 29 Նոյեմբեր 2019ի, 
առաւօտեան ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

Ողբ. Անդրանիկ Տաղլեանի մահուան առիթով, եղբայրը՝ 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ Տաղլեան, կը կատարեն հետեւեալ 
նուիրատուութիւնները.

«Զարթօնք»-ին 100 տոլար
«Նոր Օր»-ին 100 տոլար

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ


