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Մինչ Տնտեսական Տագնապը Կը Սրի
Կառավարութեան Կազմութեան Համար
Որոշ Զիջումներու Մասին Կը
Յայտարարուի

ՍԴՀԿի եւ ՌԱԿի Ներկայացուցիչներու
Հանդիպում

Տնտեսական սուր տագնապին լոյսին տակ եւ մինչ վարչապետ Հարիրի
հաստատ կը մնայ «թէքնոքրաթ» կառավարութիւն մը կազմելու իր ծրագրին
վրայ, ԱԳ նախարար Ժըպրան Պասիլ իր գլխաւորած կուսակցութեան
դաշինքին ժողովէն ետք յայտարարեց, որ իր կուսակցութիւնը պատրաստ է
զիջելու իր տեղը կառավարութեան մէջ եթէ այս զիջումը կառավարութեան
յաջողութեան պիտի նպաստէ:
Այս յայտարարութիւնը, որոշ լաւատեսութիւն կը ներշնչէ անշուշտ մինչ
միջազգային ընտանիքը խորապէս մտահոգ է Լիբանանի իրավիճակով։
Այս ուղղութեամբ, ըստ կարգ մը աղբիւրներու, փորձագէտներ կարծիք
յայտնած են, որ եթէ իրավիճակը այս հունով ընթանայ, ապա լարուածութիւնը
աւելիով կրնայ աճիլ, բան մը, որուն հետեւանքով ալ երկիրը կրնայ մօտենալ
համընդհանուր փլուզման:
Իր կողմէ Ընկերվար-Յառաջդիմական կուսակցութեան ղեկավար երեսփոխան Ուալիտ Ժոմպլաթ յայտարարեց, որ կառավարութեան կազմութեան շուրջ տարուող խօսակցութիւններն ու աշխատանքը ըստ իրեն
հակասահմանադրական է:
Այս բոլորին առընթեր երէկ հազիւ, որ վարչապետութեան թեկնածու Սամիր
Ալ Խաթիպի անունը դարձեալ շրջանառութեան դրուեցաւ նշուելով, թէ
հաւանականութիւնը մեծ է, որ ան գլխաւորէ խառն կառավարութիւն մը,
քաղաքական կողմերու եւ արհեստավարժներու մասնակցութեամբ, փողոցը
դարձեալ լեցուեցաւ ցուցարարներով, որոնք բացարձակապէս կը մերժէին
նման կառավարութեան մը կազմութիւնը, որ չի համապատասխանէր իրենց
շարժումի պահանջներուն: Արդարեւ ուշ երեկոյեան Ռինկի կամուրջը դարձեալ փակուեցաւ ժողովուրդին կողմէ հակառակ ներքին ապահովական
ուժերու մեծ ջանքերուն ճամբան բաց պահելու համար:

ՍԴՀԿ Լիբանանի Շրջանի Վարիչ Մարմնի ատենապետ Սեպուհ Գալփաքեան
եւ Ռամկավար Ազատական կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային
Վարչութեան ատենապետ ընկ. Սեւակ Յակոբեան հանդիպում մը ունեցան
ՍԴՀԿի կեդրոնական գրասենեակին մէջ։
Հանդիպումը առիթ մը եղաւ քննարկելու վերջին ժամանակաշրջանին
Լիբանանի մէջ կատարուող մտահոգիչ անցուդարձները: Խօսակիցները
մտահոգութիւն յայտնեցին Լիբանանի ներկայ քաղաքական եւ տնտեսական իրավիճակին նկատմամբ: Կողմերը ընդգծեցին կառավարութեան մը
շուտափոյթ կազմութեան կարեւորութիւնը, որ համահունչ պէտք է ըլլայ
ժողովրդային արդարացի պահանջին հետ, որն է ունենալ արհեստավարժներէ կազմուած նախարարաց խորհուրդ մը, որ ի վիճակի ըլլայ երկիրը դուրս
բերել տնտեսական ներկայ այս անել ճգնաժամէն:
ՍԴՀԿի եւ ՌԱԿի ներկայացուցիչները միասնաբար արծարծեցին նաեւ
Լիբանանահայութեան մտահոգութիւններն ու յոյզերը: Ժողովականները
հայ ժողովուրդի բաղկացուցիչ տարրերուն միասնականութիւնը աւելի
քան անհրաժեշտ սեպեցին եւ առ այդ, նման հանդիպումներ անհրաժեշտ
նկատեցին, միասնաբար եւ համակարգուած կերպով ծրագիրներ մշակելու
եւ գործադրութեան դնելու համար:

Մնացականեան եւ Մամետեարով Պիտի
Հանդիպին Այսօր
Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի
արտաքին գործոց նախարարներ Զոհրապ Մնացականեան եւ Էլմար Մամետեարով
պիտի հանդիպին Դեկտեմբեր
4-ին, Պրատիսլաւայի մէջ:
Հայաստանի արտաքին գործոց
նախարարութենէն կը յայտնեն,
որ հանդիպումը տեղի պիտի
ունենայ ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդաժողովի ծիրէն
ներս` ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի
համանախագահներու միջնորդութեամբ եւ մասնակցութեամբ:
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց
Լիբանանի Մօտ Հայաստանի Դեսպանը
Երեքշաբթի, 3 Դեկտեմբեր 2019ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց
Լիբանանի մօտ Հայաստանի
Հանրապետութեան դեսպան
Վահագն Աթաբէկեանի այցելութիւնը:
Հանդիպումը առիթ մը եղաւ
անդրադառնալու Հայաստանի ու
Լիբանանի ներքին կացութիւններուն առնչուած շարք մը հարցերու:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Թոմաս Գարլայլ
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«Հարցի Լուծումը Առանց Արցախի Մասնակցութեան
Անհնար Է». Մնացականեան
ԵԱՀԿ 26-րդ նախարարական
խորհրդաժողովի ծիրին մէջ, 4
Դեկտեմբերին Պրաթիսլաւայի մէջ
տեղի պիտի ունենայ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար
Զօհրապ Մնացականեանի եւ
Ատրպէյճանի արտաքին գործոց
նախարար Էլմար Մամետեարովի
հանդիպումը:
Այս հանդիպումին մասին, ըստ
Armenpress.am-ի, լրագրողներուն
հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին
Մնացականեան յայտնեց, որ հայկական կողմը ունի մէկ միասնական
փաթեթ, որուն մէջ կան թէ՛ բուն
կարգաւորման, եւ թէ ալ միջավայրին առնչուող հարցեր:
«Մենք ունինք մէկ միասնական
փաթեթ, որուն մէջ շատ կան
կարեւոր հարցեր՝ բուն կարգաւորման առնչուող, եւ կան շատ
կարեւոր հարցեր, որոնք կը
վերաբերին միջավայրին, որուն
մէջ տեղի կ՝ունենայ խաղաղ կարգաւորման գործընթացը: Բոլորը
շատ կարեւոր նշանակութիւն
ունին իրենց ամբողջութեան,
իրենց համապարփակութեան մէջ:
Բուն կարգաւորման հարցով մեր
գերակայութիւնները կ՝առնչուին
Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգութեան եւ կարգավիճակին: Եւ,
բնականաբար, մենք պիտի շարունակենք փորձարկել, մշակել այն
մօտեցումները, համադրումները,
ուր մեզի անհրաժեշտ պիտի
ըլլայ տեսնել, որ մեր գերակայ
կարեւորագոյն հարցերը կը ստանան իրենց համապատասխան
արտայայտութիւնը»,- յայտնեց Մնացականեան:
Նախարարը հաւասարապէս կարեւոր նկատեց միջավայրին առնչուող հարցերը: «Ունեցանք որոշ
համեստ արդիւնք անցեալ ամսուայ ընթացքում եւ այդ ուղղութեամբ

աշխատել շարունակելն, ի հարկէ,
մեզ համար կարեւոր ու հետաքրքրական է: Հաւասարաչափ կարեւորութիւն եմ տալիս, ընդգծում եմ
այն նշանակութիւնը, որը տալիս
ենք բոլոր այն միջոցառումներին,
որոնք ուղղուած են էսկալացիայի
վտանգներու նուազեցման»,- դիտել
տուաւ ան:
Մնացականեան հաստատեց, որ
այդ միջոցառումները իրատեսական դարձնելը, զինադադարի
դրութիւնն ու բոլոր անհրաժեշտ
քայլերը ամրապնդելը, յարձակման վտանգներու նուազեցումը
հայկական կողմին համար եւս կը
հանդիսանան չափազանց կարեւոր
հարցեր:
«Մենք հաւատարիմ ենք խաղաղ
կարգաւորման: Մենք այս մէկ ու
կէս տարուան ընթացքին ի ցոյց
դրինք մեր կարողութիւններն ու
լրջութիւնը՝ խաղաղ գործընթացի
մէջ ներգրաւուելու եւ արդիւնաւէտ
աշխատելու: Կայանալիք հանդիպման ուղղութեամբ մենք աշխատած
ենք: Մենք կ՝երթանք մեր աշխատանքը կատարելու եւ մենք ունինք
մեր գերակայութիւնները, եւ պիտի

աշխատինք անոնց շուրջ»,- յայտնեց
նախարարը:
Ան նաեւ խօսեցաւ ընդհանրապէս
Ղարաբաղի տագնապին մասին՝
դիտել տալով, որ ինք մնայուն
կերպով կապի մէջ է Արցախի իր
պաշտօնակիցին՝ Մասիս Մայիլեանին հետ: «Իբրեւ արդիւնք
բանակցային գործընթացին մէջ
մենք պիտի ըլլանք նաեւ Արցախի
հետ, որ գործնական առումով ոչ
ազդու է, եւ Արցախի ներգրաւումը
ուղղակի գործնական նշանակութիւն ունի այս գործընթացին համար:
Մենք շատ յստակ խօսած ենք, թէ
ինչ նշանակութիւն ունի Արցախի
անմիջական ներգրաւումը բանակցային գործընթացին մէջ»,- ըսաւ ան:
Անդրադառնալով այն դիտարկման,
թէ Ռուսիոյ արտաքին գործոց
նախարար Սերգէյ Լաւրով եւս
յայտարարած է, որ Արցախի հարցի
կարգաւորումը պէտք է ընդունելի ըլլայ երեք ժողովուրդներուն
համար՝ Մնացականեան ըսաւ.
«Այն, որ Արցախի հարցին լուծումը
առանց Արցախի մասնակցութեան,
առանց Արցախի ձայնի անհնար
է, իրողութիւն է, որ ընդունուած

Թոմաս Գարլայլ (անգլ.՝ Thomas
Carlyle, դեկտեմբերի 4, 1795,
Էկլեֆեխան - փետրվարի 5,
1881, Լոնտոն, Մեծ Բրիտանիայի եւ Իռլանտայի միացեալ
թագաւորութիւն])՝ բրիտանացի գրող, հրապարակախօս,
պատմաբան եւ փիլիսոփայ,
«Ֆրանսական յեղափոխութեան պատմութիւն» բազմահատորանոց գիրքի հեղինակ
(1837), «Հերոսներ, հերոսներու մեծարում եւ հերոսականը պատմութեան մէջ» (1841),
«Ֆրիտրիխ Երկրորդի կեանքի պատմութիւնը» (19581965)։ Կը դաւանէր ռոմանթիք
«Հերոսներու պաշտամունքը»՝
բացառիկ դէմքերու ինչպիսին է
Նափոլէոն Պոնափարտը, որոնք
իրենց գործերով կը կատարեն
աստուածային ճակատագիրներ եւ առաջ կը շարժեն մարդկութիւնը, բարձրանալով սահմանափակուած բնակչութեամբ ամբոխի վրայ։ Յայտնի
է նաեւ որպէս Վիքթորեան
դարաշրջանի առաւել փայլուն
ոճաբաններէն մէկը։

է եւ արտայայտուած տարբեր
առիթներով»:
Լրագրող մը հարցուց, որ Հայաստանի ներկայի իշխանութեան համար
արդեօք առկա՞յ են փոփոխութիւններ՝
հայ-թրքական յարաբերութիւններուն վերաբերեալ: Մնացականեան
յայտնեց, որ Հայաստան հաւատարիմ
է իր դիրքորոշման ու պատրաստ
է առանց նախապայմաններու
յարաբերութիւններ հաստատել
Թուրքիոյ հետ, սակայն թրքական
կողմէ նկատելի է այլ ուղղութեամբ
որդեգրուած քաղաքականութիւն:
Շար. Էջ 07
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Լիբանահայ Համարկումին Առանձնայատկութիւնները
Դոկտ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ
ՄՈՒՏՔ
Զեկոյցս կը վերաբերի Լիբանանի հայօճախին համարկումի առանձնայատկութիւններուն: Լիբանահայութիւնը ծնունդը չէ Հայոց
Ցեղասպանութեան: Լիբանանի մէջ հայկական շօշափելի հետքերը կ’երթան առնուազն
մինչեւ 18րդ դարու սկիզբները՝ Հայ Կաթողիկէ
Եկեղեցիին հաստատումը Լեռնալիբանանի
մէջ1: Այդուհանդերձ հայոց զանգուածային
ներկայութիւնը Լիբանանի մէջ կը սկսի 20րդ
դարասկիզբին եւ կ’առնչուի Հայոց Ցեղասպանութեան, երբ մազապուրծ խլեակներ 1920ականներու սկիզբը կայք
հաստատեցին Լիբանան:
Զեկոյցս պիտի անդրադառնայ վերջին հարիւրամեակի Լիբանանի հայօճախին համարկումի առանձնայատկութիւններուն: Պիտի ջանամ սահմանել
համարկումի տեղայնացուած ըմբռնումը, տալ տեսական երեսակներ, ապա
եւ նիւթը տեղաւորել տեսական այդ սահմանումներուն մէջ ու պարզել
համապատասխան իրավիճակը:
ՀԱՄԱՐԿՈՒՄԻՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
Հակառակ անոր որ համարկումին գլխաւոր դերակատարը մարդն է,
այդուհանդերձ համարկումը հաւաքական երեւոյթ է:Չենք կրնար խօսիլ
անհատի համարկումին մասին. համարկումի ծիրին մէջ անհատը կը
գործէ իբրեւ ենթախումբի ինքնութիւնը կրող: Այլ խօսքով համարկումին
համար նախապայման է կենսագործող ենթախումբի մը գոյութիւնը եւ
անիմաստ է խօսիլ անհատ ընտանիքի համարկումին մասին: Համարկումին
միւս դերակատարը հանդիպակաց անհատ/ներն են, որոնց հաւաքական
պատկերը կը մարմնաւորուի միւս ենթախումբ/երով եւ կը դրսեւորուի անոնց
յառաջացուցած միջավայրով:
Համարկումը ենթախումբի մը գիտակցեալ, զգօն, նաեւ - պարագաներու
բերմամբ ինքնըստինքեան, ինքնեկ – առնչումն է՝ իր ազգային-քաղաքականլեզուական-մշակութային-ընկերային-տնտեսական-կրօնական-կենցաղայինհոգեւորհամակարգերու ծիրէն դուրս գտնուող ուրիշ հաւաքականութիւններու համապատասխան համակարգերու եւ այդ համակարգերը կրողներու:
Այս առնչումով ենթախումբը ընտրովի, շարունակուող ընթացքով, տակաւ
կը շփուի, կ’ընտելանայ, կ’ընդգրկէ, կը ներկրէ, կ’որդեգրէ, կ’իւրացնէ2
այլ հաւաքականութիւններու վերոյիշեալ համակարգերուն կարգ մը երեսակները, գերակշռութիւն վերապահելով իր սեփական համակարգ/երուն:
Համարկումի ընթացքին ենթախումբերուն վերոյիշեալ համակարգերու
բաղադրիչները կրնան գտնուիլ փոխշփումի, փոխառնչումի, փոխընդգրկումի
եւ փոխազդեցութեան տարբեր հանգրուաններու, բնոյթներու, կշռոյթներու
վրայ: Համարկումը միատարր, միաբնոյթ, միօրինակ, միուղի, միաշերտ
չէ. ենթախումբի իւրաքանչիւր անդամ տարբեր տարողութեամբ կրնայ
առնչուիլ եւ հակադարձել վերոյիշեալ համակարգերուն: Անհատական այս
առնչումներու կացութիւն-իրավիճակներուն համապատկերը կը հանդիսանայ
ենթախումբի համարկումին ամէնէն արտաքին շրջագիծը: Իսկ անհատական
այս առնչումներու ընդհանրական (հասարակ) յայտարարը կը հանդիսանայ
ենթախումբին համարկումի ամէնէն ներքին եւ կեդրոնական շրջագիծը,:
Համարկումը առողջ կ’ըլլայ երբ փոխադարձ է ան՝ ենթախումբին եւ միւս
հաւաքականութիւն/ներու վերոյիշեալ համակարգերուն միջեւ: Ընդհանրապէս եւ գրեթէ միշտ՝ ենթախումբին եւ միւս հաւաքականութեան/ներու
վերոյիշեալ համակարգերը հաւասար չեն ըլլար՝ ըստ բովանդակութեան եւ
զօրութեան:
Այս համակարգերու զօրութիւնը կախեալ է առարկայական եւ ենթակայական,
տեղայնական թէ արտաքին պատճառներէ, գործօններէ, պարագայական
ազդակներէ(այս մասին՝ աւելի ետք):
Կարելի է ենթադրել, որ համարկումին գործընթացը սկիզբ կ’առնէ շուկայական միջավայրին մէջ եւ կը թափանցէ ենթախումբին համակարգի այն ոլորտը
որ տկար, խոցելի կամ չգոյ օղակ է ենթախումբին սեփական համակարգերուն
մէջ, որով առիթ կը յառաջանայ տուեալ ‘օտար’ ոլորտին կամ, աւելի մանր
(‘բացակայ’) միաւորին թափանցումին ապա եւ որդեգրումին՝ ենթախումբին
կողմէ: Հուսկ, այս միաւորը կը վերածուի ‘փունջ’ի եւ տակաւ կը ծաւալի3:
1 Նկատի ունինք Զմմառու Հայ Կաթողիկէ վանքը: Այս մասին աւելի մանրամասն
տե՛ս՝ Մեսրոպ Վրդ. Թերզեան, Զմմառու Հայ Վանքը. 1749-1949, Պէյրութ, Հայ
Կաթողիկէ Տպարան, 1949:
2 Այլ խօսքով, ուրիշ ենթախումբի համակարգին առնչուիլը երկար գործընթաց է,
ուր էական ելակէտ կը հանդիսանայ ընդառաջումի գործընթացը:
3 Համարկումը աւելի զօրաւոր է այն ոլորտին մէջ, ուր կողմերէն մէկը չունի անոր
դրսեւորումը (պորտապար, հեռատեսիլային յայտագիր, երբեմն ալ մրցակցութիւնը

Համարկումը քարացած վիճակ չէ.
ան չընդհատող, երբեմն տարբեր,
հակադիր ուղղութիւններով ընթացող, չդադրող գործընթաց է:
Համարկումին յառաջացեալ կամ
խորացեալ հանգրուանը (երբ ներկրուող տարրերը կը դառնան գերակշիռ ի հեճուկս ենթախումբի վերոյիշեալ համակարգերու սեփական
տարրերուն) կու տայ նախանշանները ենթախումբի տարբեր շերտերու ձուլման ընթացքին: Համարկումին մակերեսային եւ սկզբնական
հանգրուանը կ’արտացոլացնէ սեփական պատեանի մէջ կծկուած հաւաքականութիւն մը4: Համարկումի
գործընթացը կրնայ վերաճիլ այլասերումի, ձուլումի եւ մերումի: Կրնայ
յարաբերական տեղքայլ ապրիլ,
կամ կրնայ հակառակ ուղղութեամբ
ընթանալ:
Այլասերումը յառաջացեալ համարկումն է, երբ ենթախումբին վերոյիշեալ
համակարգերուն ոչ-բոլորը տարբաղադրուած կամ փոխարինուած են
այլեւայլ հաւաքականութիւններու համապատասխան համակարգերով:
Ձուլումը խորացեալ համարկումն է, երբ ենթախումբը կը տարբաղադրուի
այլեւայլ հաւաքականութիւններու մէջ իր վերոյիշեալ բոլոր համակարգերով:
Մերումը խորացեալ հաւասարազօր տարբաղադրում-միախառնումն է
թէ՛ ենթախումբին եւ թէ՛ հանդիպակաց խումբին/երուն, որուն արդիւնքով յառաջացած է նոր բաղադրիչներով, վերափոխեալ համակարգերով
հաւաքականութիւն մը, որ միայն մասնակիօրէն կը յիշեցնէ իւրաքանչիւր
ենթախումբի սկզբնական վիճակներու համակարգերը:
ՀԱՄԱՐԿՈՒՄԻՆ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՕՆՆԵՐ
Ենթախումբերու առնչումին արդիւնքը կախեալ է բազմատարր եւ բազմաբնոյթ գործօններէ: Թուենք միքանին.ա) Ժամանակային գործօն.- եթէ առնչումին տեւողութիւնը կարճատեւ է
(երկարատեւ, յարաբերաբար մնայուն բնոյթ չի կրեր), ապա դժուար թէ
համարկումը սկզբնական հանգրուանէ անդին անցնի:
բ) Ծիրի գործօն.- Եթէ ենթախումբերը իրար կ’առնչուին վերոյիշեալ
համակարգերէն միայն մէկնումէկի շրջանագիծին մէջ, ապա դժուար թէ
համարկումը սկզբնական հանգրուանէ անդին անցնի:
գ) Ուժային գործօններ.- առնչուող ենթախումբերէն մէկուն գերիշխող,
կամ պետականակիր ենթախումբ ըլլալը, թուային մեծամասնութեամբ
գերակշռումը, մշակութային տիրակալութիւնը..., միւս կողմէն՝ հանդիպակաց
ենթախումբին յարաբերաբար նորեկ, եկուոր, տկար, փոքրամասնութիւն
ըլլալը...:
դ) Հասարակաց յայտարարներ.- առնչուող խումբերու նոյնակրօնութիւնը
(սրբավայրերու, յարանուանական), նոյնալեզուութիւնը, ֆիզիքական նմանութիւններ-տարբերութիւնները (մորթի գոյն, դիմագիծ, աչքեր, հասակ
եւն.), տօներու, սովորոյթներու նոյնութիւն-նմանութիւն-տարբերութիւններ:
ե) Ինքնութենական կառչածութիւն.- Ենթախումբերու կառչածութեան
խորութիւնը, տարողութիւնը, աստիճանը՝ իրենց վերոյիշեալ համակարգերուն: Անոնց խորացեալ իմացումը, քաջատեղեակութիւնը վերոյիշեալ
սեփական համակարգերուն:
զ) Պատմական անցեալ.- Ենթախումբերուն հասարակաց անցեալի յարաբերութիւններուն թշնամական-բարեկամական բնոյթը:
է) Համակարգերու այժմէականութիւնը.- Ենթախումբերու վերոյիշեալ
համակարգերը որքանով ժամանակակից են, կը համընկնին-կը բաւարարեն
ժամանակակից պահանջքները՝ ենթախումբին: Ասկէ կը յառաջանայ կարիքը
պահպանելու, բարեփոխելու կամ հրաժարելու սեփական համակարգերէն:
ը) Եթէ ենթախումբերէն մին սփիւռք է, ապա՝ անոր կապուածութիւնը մայր
հայրենիքին, վերջինիս հետ կապերու խորութիւնը, բնոյթը, տեսականին:Այս
առումով կարեւոր գործօն է տուեալ սփիւռքին (նոյնինքն ենթախումբին)
պատմական հայրենիքին տեղը, քաղաքական-տնտեսական-մշակութային
կարգավիճակը՝ համաշխարհային համակարգին մէջ, անոր սոֆթ փաուըրին
(փափուկ ուժ) հասողութիւնը, ազդեցութիւնը:
Շար. Էջ 06
կը սրի գրաւիչի ու աւելի գրաւիչին միջեւ):
4 Տե՛ս նաեւ՝ Անդրանիկ Տագէսեան, Լիբանանի Հայօճախը. Գիրք Ա.,
Համարկումին Խաչուղիները (1920-2005), Հայկազեան Համալսարանի Հայկական
Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոն, Հայկազեան Համալսարանի Հրատ.,
Պէյրութ, Տպ. Անտոնեան, 2015, էջ 9-10:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

ÈÇíÁñ÷áõÉ Ð³õ³ë³ñ»ó³õ Ü³÷áÉÇÇ Ð»ï

ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ Ùñó³ß³ñùÁ Ùûï»ó³õ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
³õ³ñïÇÝ£ ÐÇÝգ»ñáñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç« ³é³çÇÝ
ËÙµ³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ գ³գ³ÃÇ ÙñóáõÙÁ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
§è¿³É Ø³ïñÇï¦Ç »õ ³é³ç³ï³ñ §ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý¦Ç ÙÇç»õ£ ØÇÝã»õ
ÙñóáõÙÇ 81¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÁ« §è¿³É Ø³ïñÇï¦ ÏÁ Û³ÕÃ¿ñ ø³ñÇÙ ä»Ý½»Ù³ÛÇ
17¬ñ¹ »õ 79¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõ ÏáÉ»ñáí« Ø³ñë»ÉáÛÇ Ù¿Ï ÷áË³ÝóáõÙáí£
øÇÉÇ³Ý Øå³÷÷¿ Ýß³Ý³Ï»ó ÑÇõñ»ñáõÝ ÏáÉÁ 81¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÇëÏ
ö³åÉû ê³ñ³åÇ³ 83¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï»ó Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ£
ÐÇÝգ»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ գ³գ³ÃÇ ÙñóáõÙÁ
³é³ç³ï³ñ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç »õ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Ü³÷áÉÇ¦Ç ÙÇç»õ£
ØÇÝã»õ ÙñóáõÙÇ 65¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÁ« §Ü³÷áÉÇ¦ ÏÁ Û³ÕÃ¿ñ Ø»ñÃ»ÝëÇ 21¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï³Í ÏáÉáí« îÇ Èáñ»Ý½áÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ Èáíñ¿Ý
Ýß³Ý³Ï»ó §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ 65¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ«
ØÇÉÝÁñÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ è¿³É Ø³ïñÇï - ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 2¬2
¬ Î³É³Ã³ë³ñ³Û - øÉ¿ûå äñÇõÅ 1¬1
¸³ë©1)ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 13 Ï¿ï 12¬2« 2)è¿³É Ø³ïñÇï 8 Ï¿ï 11¬7« 3)
øÉ¿ûå äñÇõÅ 3 Ï¿ï 3¬9« 4)Î³É³Ã³ë³ñ³Û 2 Ï¿ï 1¬9
´©ËÙµ³Ï© ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ - úÉÇÙ÷Ç³ùáë öÇñ¿ 4¬2
¬ òñí»Ý³ ¼í»½ï³ - ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 0¬6
¸³ë©1)ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 15 Ï¿ï 21¬4« 2)ÂáÃÁÝÑ¿Ù 10 Ï¿ï 17¬11« 3)òñí»Ý³
¼í»½ï³ 3 Ï¿ï 3¬19« 4)úÉÇÙ÷Ç³ùáë 1 Ï¿ï 7¬14
¶©ËÙµ³Ï© ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ - Þ³ËïÇáñ îáÝ»óù 1¬1
¬ ²Ã³É³ÝÃ³ - îÇÝ³Ùû ¼³Ïñ¿å 2¬0
¸³ë©1)Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 11 Ï¿ï 12¬3« 2)Þ³ËïÇáñ 6 Ï¿ï 8¬10« 3)îÇÝ³Ùû
5 Ï¿ï 9¬9« 4)²Ã³É³ÝÃ³ 4 Ï¿ï 5¬12
¸©ËÙµ³Ï© ¬ ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ - ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ 0¬2
¬ ºáõí»ÝÃÇõë - ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 1¬0
¸³ë©1)ºáõí»ÝÃÇõë 13 Ï¿ï 10¬4« 2)²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 7 Ï¿ï 6¬5« 3)ä³Û¿ñ
È»í»ñùáõ½ÁÝ 6 Ï¿ï 5¬7« 4)ÈáùáÙáÃÇõ 3 Ï¿ï 4¬9£
º©ËÙµ³Ï© ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ - Ü³÷áÉÇ 1¬1« ¬ Ä»Ýù - ê³ÉóåáõñÏ 1¬4
¸³ë©1)ÈÇíÁñ÷áõÉ 10 Ï¿ï 11¬8« 2)Ü³÷áÉÇ 9 Ï¿ï 7¬4« 3)ê³ÉóåáõñÏ 7 Ï¿ï
16¬11« 4)Ä»Ýù 1 Ï¿ï 5¬16
¼©ËÙµ³Ï© ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ - äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 3¬1
¬ êÉ³íÇ³ öñ³Ï - ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 1¬3
¸³ë©1)ä³ñë»ÉáÝ³ 11 Ï¿ï 7¬3« 2)ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 7 Ï¿ï 9¬7« 3)äáñáõëÇ³ 7
Ï¿ï 6¬7« 4)êÉ³íÇ³ 2 Ï¿ï 3¬8
¾©ËÙµ³Ï© ¬ ¼»ÝÇÃ ê©ö»Ã»ñåáõñÏ - úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ 2¬0
¬ èä È³Û÷óÇÏ - ä»ÝýÇù³ 2¬2
¸³ë©1)È³Û÷óÇÏ 10 Ï¿ï 8¬6« 2)¼»ÝÇÃ 7 Ï¿ï 7¬6« 3)úÉÇÙ÷Çù È©7 Ï¿ï 7¬6«
4)ä»ÝýÇù³ 4 Ï¿ï 7¬11
À©ËÙµ³Ï© ¬ ì³É»ÝëÇ³ - â»ÉëÇ 2¬2
¬ ÈÇÉ - ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù 0¬2
¸³ë©1)²Û³ùë 10 Ï¿ï 12¬5« 2)â»ÉëÇ 8 Ï¿ï 9¬8« 3)ì³É»ÝëÇ³ 8 Ï¿ï 8¬7« 4)
ÈÇÉ 1 Ï¿ï 3¬12£
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)è©È»í³ÝïáíëùÇ¬ä³ÛÁñÝ Ø© 10 ÏáÉ« 2)¾©Ð³³É³Ýï¬ê³ÉóåáõñÏ 7 ÏáÉ« 3)Ð©ø¿ÛÝ¬ÂáÃÁÝÑ¿Ù 6 ÏáÉ£

Æõñáµ³ ÈÇÏ

²ñë»Ý³É ºõ ºáõÝ³ÛÃÁï ä³ñïáõ»ó³Ý

Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ËÙµ³ÏÝ»ñáõ ½ïáõÙÇ 5¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ« §èáÙ³¦ Çñ ¹³ßï¿Ý

¹áõñë Û³ÕÃ»ó ÆëÃ³ÝåáõÉÇ §ä³ß³ùß»ÑÇñ¦ÇÝ« ì»ñ»ÃáõÇ ïáõգ³Ý³ÛÇÝáí áõ
øÉáÛíÁñÃÇ »õ Ì»ùáÛÇ ÏáÉ»ñáí£ ö»É»ÏñÇÝÇ Ï³ï³ñ»ó »ñÏáõ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÁ£
ØËÇÃ³ñ»³Ý ¹³ßï Ùï³õ 72¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ÷áË³ñÇÝ»Éáí Ì»ùûÝ£
§²ñë»Ý³É¦ ¬ §²ÛÝÃñ³ËÃ¦ ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ §²ñë»Ý³É¦Ç ³é³çÇÝ
å³ñïáõÃ»³Ùµ£ ÆëÏ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ å³ñïáõ»ó³õ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
գñ³õáÕ §²ëÃ³Ý³¦Ç ¹³ßïÇÝ íñ³Û£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï©¬ ê»õÇÛ³ ¬ ø³ñ³å³Õ 2¬0
¬ ¾ý91 îÇõïÁÉ³ÝÅ ¬ ²öú¾È ÜÇÏáëÇ³ 0¬2
¸³ë©1)ê»õÇÛ³ 15 Ï¿ï« 2)²öú¾È 7 Ï¿ï« 3)ø³ñ³å³Õ 4 Ï¿ï
´©ËÙµ³Ï©¬ Ø³ÉÙ¿û ¬ îÇÝ³Ùû øÇ»õ 4¬3
¬ ÈáõÏ³Ýû ¬ ø¿ûå»ÝÑ³íÁÝ 0¬1
¸³ë©1)ø¿ûå»ÝÑ³íÁÝ 9 Ï¿ï« 2)Ø³ÉÙ¿û 8 Ï¿ï« 3)îÇÝ³Ùû ø© 6 Ï¿ï
¶©ËÙµ³Ï©¬ øñ³ëÝ³ï³ñ ¬ ä³½ÁÉ 1¬0
¬ Âñ³å½áÝë÷áñ ¬ Ê»Ã³ý¿ 0¬1
¸³ë©1)ä³½ÁÉ 10 Ï¿ï« 2)Ê»Ã³ý¿ 9 Ï¿ï« 3)øñ³ëÝ³ï³ñ 9 Ï¿ï
¸©ËÙµ³Ï©¬ ê÷áñÃÇÝÏ È©¬ öÇ ¾ë ìÇ ²ÛÝïÑáíÁÝ 4¬0
¬ èá½ÁÝåáñÏ ¬ È²êø ÈÇÝó 1¬2
¸³ë©1)ê÷áñÃÇÝÏ 12 Ï¿ï« 2)È²êø 10 Ï¿ï« 3)öÇ ¾ë ìÇ 7 Ï¿ï
º©ËÙµ³Ï©¬ È³óÇû èáÙ³ ¬ øÉáõÅ 1¬0
¬ ê»ÉÃÇù ¬ è¿Ý 3¬1
¸³ë©1)ê»ÉÃÇù 13 Ï¿ï« 2)øÉáõÅ 9 Ï¿ï« 3)È³óÇû 6 Ï¿ï
¼©ËÙµ³Ï© ¬ ìÇÃáñÇ³ ÎÇÙ³ñ© ¬ êÃ³Ýï³ñ ÈÇ¿Å 1¬1
¬ ²ñë»Ý³É ¬ ²ÛÝÃñ³ËÃ üñ³Ýù© 1¬2
¸³ë©1)²ñë»Ý³É 10 Ï¿ï« 2)²ÛÝÃñ³ËÃ 9 Ï¿ï« 3)êÃ³Ýï³ñ 7 Ï¿ï
¾©ËÙµ³Ï©¬ º³ÝÏ äáÛ½ ¬ öáñÃû 1¬2
¬ ü»Û»Ýáõñï èáÃÁñ©¬ è¿ÛÝ×Áñ½ 2¬2
¸³ë©1)è¿ÛÝ×Áñ½ 8 Ï¿ï« 2)öáñÃû 7 Ï¿ï« 3)º³ÝÏ äáÛ½ 7 Ï¿ï
À©ËÙµ³Ï©¬ ´ÎØ² ØáëÏáõ³ ¬ ÈáõïáÏáñ¿ó è³½© 1¬1
¬ ü»ñ»Ýóí³ñáß ¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ 2¬2
¸³ë©1)¾ë÷³ÝÇáÉ 11 Ï¿ï« 2)ÈáõïáÏáñ¿ó 7 Ï¿ï« 3)ü»ñ»Ýóí³ñáß 6 Ï¿ï
Â©ËÙµ³Ï©¬ ê»ÝÃ ¾ÃÇ¿Ý ¬ Î»ÝÃ 0¬0
¬ ²É»ùë³ÝïñÇ³ ¬ ìáÉýëåáõñÏ 0¬1
¸³ë©1)Î»ÝÃ 9 Ï¿ï« 2)ìáÉýëåáõñÏ 8 Ï¿ï« 3)ê»ÝÃ ¾ÃÇ¿Ý 4 Ï¿ï
Ä©ËÙµ³Ï©¬ ÆëÃ©ä³ß³ùß»ÑÇñ ¬ èáÙ³ 0¬3
¬ ìáÉýëåÁñÏÁñ ¬ äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë 0¬1
¸³ë©1)äáñáõëÇ³ 8 Ï¿ï« 2)èáÙ³ 8 Ï¿ï« 3)ä³ß³ùß»ÑÇñ 7 Ï¿ï
Ä²©ËÙµ³Ï©¬ ä»ßÇÏÃ³ß ¬ êÉáí³Ý äñ³ÃÇëÉ³í³ 2¬1
¬ ê÷áñÃÇÝÏ äñ³Ï³ ¬ ìáõÉíÁñ©àõáÝï© 3¬3
¸³ë©1)ê÷áñÃÇÝÏ ä© 11 Ï¿ï« 2)ìáõíÁñÑ© 10 Ï¿ï« 3)êÉáí³Ý 4 Ï¿ï
Ä´©ËÙµ³Ï©¬ ²ëÃ³Ý³ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 2¬1
¬ ²¼ ²ÉùÙ³³ñ ¬ ö³ñÃÇ½³Ý ä»ÉÏ© 2¬2
¸³ë©1)Ø³Ýã»ëÃÁñ º©10 Ï¿ï« 2)²¼ 9 Ï¿ï« 3)ö³ñÃÇ½³Ý 5 Ï¿ï

ºõñáå³ÛÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ìÇ×³Ï³ÓգáõÃÇõÝ

üñ³Ýë³« ¶»ñÙ³ÝÇ³ ºõ öáñÃáõÏ³É ÜáÛÝ
ÊÙµ³ÏÇÝ Ø¿ç

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ºõñáå³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
íÇ×³Ï³ÓգáõÃÇõÝÁ£ ²õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ýգñáõ³Ý Ñ³ë³Í 20 Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ
µ³ÅÝáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É Ó»õáí©
²©ËÙµ³Ï© Æï³ÉÇ³« ¼áõÇó»ñÇ³« ÂáõñùÇ³« Î³É¿ë
´©ËÙµ³Ï© ä»É×Çù³« ¸³ÝÇ³« üÇÝÉ³Ýï³« èáõëÇ³
¶©ËÙµ³Ï© ²õëïñÇ³« ÐáÉ³Ýï³« àõùñ³ÝÇ³
¸©ËÙµ³Ï© Êñáõ³ÃÇ³« â»ËÇ³« ²ÝգÉÇ³
º©ËÙµ³Ï© È»Ñ³ëï³Ý« êå³ÝÇ³« Þáõ¿ï
¼©ËÙµ³Ï© üñ³Ýë³« ¶»ñÙ³ÝÇ³« öáñÃáõÏ³É
Æõñ³ù³ÝãÇõñ ËÙµ³Ï¿Ý ³é³çÇÝ »ñÏáõ ¹Çñù»ñÁ գñ³õ³Í ËáõÙµ»ñÁ »õ
³Ù»Ý³É³õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õ³Í ãáñë ËáõÙµ»ñÁ åÇïÇ Ñ³ëÝÇÝ í»ñçÇÝ 16¬Ç
Ñ³Ýգñáõ³Ý£

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ÃÉ»ÃÇùû ¼Çç»ó³õ ä³ñë»ÉáÝ³ÛÇÝ

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 15¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ
Ù¿ç« 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó
³é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý »õ Ñ³Ï³é³Ï ÑÇõñ»ñáõ ïÇñå»ïáõÃ»³Ý« ÙÇ³ÛÝ
86¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ïñó³õ Ø»ëëÇÝ Ýß³Ý³Ï»É §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç ÏáÉÁ« ÈáõÇë
êáõ³ñ¿½Ç ÷áË³ÝóáõÙÁ ûգï³գáñÍ»Éáí£ ÆëÏ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ ï³ñ³õ
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Çñ 9¬ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ« »ñµ Û³ÕÃ»ó ê»ñÅÇû è³ÙáëÇ 52¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ »õ
ø³ñí³Ë³ÉÇ 69¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï³Í ÏáÉ»ñáí£ øñáõë Ï³ï³ñ»ó Ù¿Ï
÷áË³ÝóáõÙ£ Èáõù³ë ö»ñ¿½ Ýß³Ý³Ï»ó §î»÷áñÃÇíû¦Ç ÏáÉÁ ïáõգ³Ý³ÛÇÝ
Ñ³ñáõ³Í¿Ý 65¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ î»÷©²É³í¿ë - è¿³É Ø³ïñÇï 1¬2
¬ è¿³É êáëÇ»ï³ï - ¾Ûå³ñ 4¬1
¬ Ø³Ûáñù³ - è¿³É ä»ÃÇë 1¬2« ¬ ì³É»ÝëÇ³ - ìÇÛ³ñ¿³É 2¬1
¬ ê»õÇÛ³ - È»Ï³Ý¿ë 1¬0« ¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û - Îñ³Ý³ï³ 2¬0
¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ - úë³ëáõÝ³ 2¬4« ¬ Ê»Ã³ý¿ - È»õ³ÝÃ¿ 4¬0
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï - ä³ñë»ÉáÝ³ 0¬1
¸³ë©1)ä³ñë»ÉáÝ³ 31 Ï¿ï 36¬16« 2)è¿³É Ø³ïñÇï 31 Ï¿ï 30¬11« 3)ê»õÇÛ³
30 Ï¿ï 19¬14« 6)²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 25 Ï¿ï 16¬10£

²ÝգÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

â»ÉëÇ ¼Çç»ó³õ

²ÝգÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 14¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §â»ÉëÇ¦ ¬ §àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ÙñóáõÙÁ£
4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §â»ÉëÇ¦Ý Çñ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝª §êÃ»ÙýÁñï äñÇ×¦Ç
íñ³Û Ùñó»ó³õ 17¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç ¹¿Ù£ Â¿»õ
¹³ßïÇ ï¿ñ»ñÝ ¿ÇÝ ïÇñ³å»ïáÕ Ï³½ÙÁ« ë³Ï³ÛÝ 48¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ«
øñ»ëáõ¿É Ýß³Ý³Ï»ó §àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç ÏáÉÁ« ö³åÉû üáñÝ³É½Ç
÷áË³ÝóáõÙáí£ §â»ÉëÇ¦ Ïñ»ó Çñ 4¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ£ ÆëÏ ³é³ç³ï³ñ
§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ ì³Ý î³ÛùÇ 18¬ñ¹ »õ
24¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³գñ³Í ÏáÉ»ñáí »õ 11 Ï¿ïÇ µ³ñÓñ³óáõó
ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ç Ñ»ï£ 8¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §²ñë»Ý³É¦Á
Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Ùñó»ó³õ 18¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ÜáñÇã êÇÃÇ¦Ç ¹¿Ù
»õ Ñ³Ï³é³Ï áõÝ»ó³Í áñáß ³é³õ»ÉáõÃ»³Ý« Ïñó³õ Ñ³õ³ë³ñÇÉ ÙÇ³ÛÝ
úå³Ù»Û³ÝÏÇ ÏáÉáí »õ ïáõգ³Ý³ÛÇÝáí£ öáõùùÇ »õ ø»ÝÃáõ¿É Ýß³Ý³Ï»óÇÝ
§ÜáñÇã¦Ç ÏáÉ»ñÁ£ ÆëÏ 9¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Á Çñ
¹³ßïÇÝ íñ³Û Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ 15¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §²ëÃÁÝ ìÇÉÉ³¦Ç Ñ»ï£
ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù£ ÐÇÃÁÝ ëË³ÉÙ³Ùµ »õ ÈÇÝïÁÉûý
Ýß³Ý³Ï»óÇÝ §ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç ÏáÉ»ñÁ£ ÎñÇÉÇß »õ ØÇÝÏ½ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ §ìÇÉÉ³¦Ç
ÏáÉ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÜÇõù»ëÁÉ ºáõÝ©- Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 2¬2
¬ â»ÉëÇ - àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ©0¬1
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ - äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²ÉåÇÁÝ 2¬1
¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ - ²üê äáñÝÙÁÃ 3¬2
¬ ÜáñÇã êÇÃÇ - ²ñë»Ý³É 2¬2« ¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ - ¾íÁñÃÁÝ 2¬1
¬ ìáõÉíÁñ©àõáÝïÁñÁñ½ - Þ»ýÇÉï ºáõÝ© 1¬1
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© - ²ëÃÁÝ ìÇÉÉ³ 2¬2
¸³ë©1)ÈÇíÁñ÷áõÉ 40 Ï¿ï 32¬12« 2)È»ÛëÃÁñ 32 Ï¿ï 33¬9« 3)Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ
29 Ï¿ï 39¬16« 9)Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©18 Ï¿ï 21¬17£

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇËÇ 3¬ñ¹ ä³ñïáõÃÇõÝÁ

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
13¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
ÙñóáõÙÇÝ« 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û
Ùñó»ó³õ 9¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ¦ÇÝ ¹¿Ù£ Â¿»õ §ä³ÛÁñÝ
ØÇõÝÇË¦Ý ¿ñ ïÇñ³å»ïáÕ Ï³½ÙÁ« ë³Ï³ÛÝ §ä³Û¿ñ¦Ý ¿ñ« áñ Ýß³Ý³Ï»ó
×³Ù³Ûù³óÇ È¿áÝ ä¿ÛÉÇÇ ÙÇçáóáí 10¬ñ¹ »õ 35¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ« ìáÉ³ÝïÇ
÷áË³ÝóáõÙáí£ ØáõÉÁñ 34¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï»ó §ä³ÛÁñÝ¦Ç ÏáÉÁ«
Îáñ»óù³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ §ä³ÛÁñÝ¦Á Ïñ»ó Çñ 3¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ£ ÆëÏ
ê³ñգÇë ²¹³Ù»³ÝÇ Ù³ë Ï³½Ù³Í 8¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦Á Çñ
¹³ßïÇÝ íñ³Û Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ 16¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §üáñÃáõÝ³ îáõëÁÉïáñý¦Ç
Ñ»ï£ ²¹³Ù»³Ý ËáõÙµÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ Ù¿çÝ ¿ñ »õ ÷áË³ñÇÝáõ»ó³õ
74¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Þ³Éù¿04 - àõÝÇáÝ ä»ñÉÇÝ 2¬1
¬ ÐáýÁÝÑ³ÛÙ - üáñÃáõÝ³ îáõëÁÉïáñý 1¬1
¬ Ð»ñÃ³ ä»ñÉÇÝ - äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 1¬2
¬ ö³ïÁñåáñÝ - èä È³Û÷óÇÏ 2¬3
¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË - ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ 1¬2
¬ äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë - üñ³ÛåáõñÏ 4¬2
¬ ìáÉýëåáõñÏ - ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ 2¬3
¸³ë©1)äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë 28 Ï¿ï 28¬15« 2)È³Û÷óÇÏ 27 Ï¿ï 36¬15« 3)
Þ³Éù¿04 25 Ï¿ï 24¬16« 4)ä³ÛÁñÝ 24 Ï¿ï 34¬18« 8)ÐáýÁÝÑ³ÛÙ 21 Ï¿ï 18¬20£

Æï³ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý ¸³ñÓ³õ ²é³ç³ï³ñ

Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 14¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç« ³é³ç³ï³ñ §ºáõí»ÝÃÇõë¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 14¬ñ¹
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ê³ëáõáÉû¦Ç ¹¿Ù£ Â¿»õ ¹³ßïÇÝ ï¿ñ»ñÁ áõÝ¿ÇÝ áñáß
³é³õ»ÉáõÃÇõÝ« ë³Ï³ÛÝ Ïñó³Ý ÙÇ³ÛÝ Ñ³õ³ë³ñÇÉ äáÝáõããÇÇ »õ èáÝ³ÉïáÛÇ
ÏáÉ»ñáí£ ²éÇÃ¿Ý ûգïáõ»ó³õ §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦Á« áñ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³Ý»Éáí
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û 19¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ ü»ññ³ñ³ÛÇ §êö²È¦ÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ«
գñ³õ»ó ³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ£ §ÆÝÃ¿ñ¦Ç ÏáÉ»ñÁ Ýß³Ý³Ï»ó È³áõÃ³ñû
Ø³ñÃÇÝ¿½Á« äñá½áíÇãÇ »õ ø³Ýïñ»õ³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñáí£ ÆëÏ 5¬ñ¹
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §èáÙ³¦Ý Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Ùñó»ó³õ 9¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
§Ð»É³ë ì»ñáÝ³¦Ç ¹¿Ù »õ Û³ÕÃ»ó øÉáÛíÁñÃÇ 17¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇ« ö»ñáÃÃÇÇ
45¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇ ïáõգ³Ý³ÛÇÝáí »õ ØËÇÃ³ñ»³ÝÇ 90+2¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇ
ÏáÉ»ñáí£ ö»ÉÉ»ÏñÇÝÇ »õ ö»ñáÃÃÇ Ï³ï³ñ»óÇÝ Ù¿Ï³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙ£ ²Ûë
Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ äñ»ßÇ³ - ²Ã³É³ÝÃ³ 0¬3
¬ Ö»Ýáí³ - ÂáñÇÝû 0¬1« ¬ üÇáñ»ÝÃÇÝ³ - È»ãã¿ 0¬1
¬ ºáõí»ÝÃÇõë - ê³ëáõáÉû 2¬2« ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý - êö²È ü»ññ©2¬1
¬ Ü³÷áÉÇ - äáÉáÝÇ³ 1¬2« ¬ Ð»É³ë ì»ñáÝ³ - èáÙ³ 1¬3
¬ È³óÇû èáÙ³ ¬ àõïÇÝ»½¿ 3¬0
¸³ë©1)ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 37 Ï¿ï 31¬13« 2)ºáõí»ÝÃÇõë 36 Ï¿ï 25¬12« 3)È³óÇû
30 Ï¿ï 33¬14« 4)èáÙ³ 28 Ï¿ï 26¬15£

Ø»ëëÇ Þ³Ñ»ó³õ Æñ 6¬ñ¹ àëÏ¿ ¶Ý¹³ÏÁ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ »õ êå³ÝÇáÛ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç Û³ñÓ³ÏáÕ ÈÇáÝ¿É Ø»ëëÇ ß³Ñ»ó³õ 2019 ï³ñáõ³Ý
§àëÏ¿ ¶Ý¹³Ï¦Ç ïÇïÕáëÁ« áñå¿ë
³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³É³õ ýáõÃåáÉÇëï£
²Ûë Ù¿ÏÁ Ù³ñ½ÇÏÇÝ í»ó»ñáñ¹ ïÇïÕáëÝ ¿ñ£
ÎÇÝ»ñáõ ïÇïÕáëÁ ß³Ñ»ó³õ ²ØÜ¬Ç
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ »õ §êÇ»ÃÁÉ è¿ÛÝ¦
ËáõÙµÇ Û³ñÓ³ÏáÕ Ø»ÏÁÝ è³÷ÇÝû« áñ Çñ »ñÏñÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ Ñ»ï
ß³Ñ³Í ¿ñ ³ßË³ñÑÇ µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÁ£
²Ù»Ý³É³õ µ»ñ¹³å³Ñ ÁÝïñáõ»ó³õ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç µ»ñ¹³å³Ñ åñ³½ÇÉóÇ
²ÉÇëÁÝ£

àõÝ³Û ¾ÙñÇ Ð»é³ó³õ ²ñë»Ý³É¿Ý

²ÝգÉÇáÛ §²ñë»Ý³É¦ ³ÏáõÙµÇ ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ å³ßïûÝ³½ñÏ»ó ËáõÙµÇ
ëå³Ý³óÇ Ù³ñ½Çã àõÝ³Û ¾ÙñÇÝ£ ÊáõÙµÁ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ ÑÇÝգ
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³գñ³Í ¿ñ »ñ»ù Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ »õ »ñÏáõ å³ñïáõÃÇõÝ£
Æõñáµ³ ÈÇÏÇÝ Ù¿ç ËáõÙµÇÝ å³ñïáõÃÇõÝÁ ³½¹³Ýß³ÝÝ ¿ñ ÷á÷áËáõÃ»³Ý£
ÊáõÙµÇ ³éÅ³Ù»³Û Ù³ñ½Çã Ýß³Ý³Ïáõ»ó³õ ÷áËÙ³ñ½Çã ßáõ¿ï³óÇ üñ»ïñÇù
ÈÇáõÝåÁñÏÁ£

Ö³ïñ³Ï
ÈáÝïáÝÇ Îñ³Ýï â¿ë Âáõñ

²ñáÝ»³Ý Ð³õ³ë³ñ»ó³õ

ØÇ³ó»³É Â³գ³õáñáõÃ»³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÈáÝïáÝÇ Ù¿ç ëÏë³Ý ³Ûë
ï³ñáõ³Ý §Îñ³Ýï â¿ë Âáõñ¦Ç í»ñçÇÝ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²é³çÇÝ
Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ« È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý Ùñó»ó³õ ãÇÝ³óÇ îÇÝ ÈÇÅ¿ÝÇ ¹¿Ù »õ ÙñóáõÙÁ
³õ³ñï»ó³õ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ 28¬ñ¹ ù³ÛÉÇÝ£

Ö³ïñ³Ï
ºõñáå³ÛÇ ²ñ³գ Ö³ïñ³ÏÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÈÇÉÇÃ ØÏñïã»³Ýª 9¬ñ¹

ØáÝ³ùáÛÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ×³ïñ³ÏÇ ºõñáå³ÛÇ ³ñ³գ »õ Ï³ÛÍ³ÏÝ³ÛÇÝ
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Լիբանահայ Համարկումին Առանձնայատկութիւնները
Սկիզբը Էջ 03
թ) Տուեալ երկրին պետական-քաղաքական համակարգը. այլամերժակա՞ն, թէ՞
ընդգրկողական, ժողովրդավարակա՞ն, թէ՞ բռնատիրականէ ան: Պետութիւնքաղաքացի յարաբերութեան քաղաքական փիլիսոփայութիւնը հիմնուած է
անհատի՞, թէ՞ համայնքի ըմբռնումի գաղափարախօսութեան վրայ:
ժ)Երկրին հասարակութեան բաղադրատարրերու ինքնութենական բնոյթը
(էթնիք, կրօնական, լեզուական):Կարեւոր է նաեւ այդ բաղադրատարրերուն
քանակը՝ բազմաթի՞ւ, աւելի քան երկու, թէ՞ ընդամէնը երկու ենթախումբերէ
գոյացած է երկրին հասարակութիւնը:
ժա) Երկրին բնակչութեան քաղաքական մշակոյթը, ժողովրդավարական
որակը, փոխհանդուրժողութիւնը, ‘ուրիշին’ հանդէպ մօտեցումը:
ժբ) Համարկումը շփման արդիւնք է: Հետեւաբար, շփման դրդապատճառները
նոյնպէս կարեւոր գործօններ են: Այս դրդապատճառներուն կապուած է
ենթախումբին ինքնաբաւութեան աստիճանը: Այլ խօսքով, զօրաւոր գործօն է
ենթախումբին վերոյիշեալ համակարգերուն առողջ կենսագործունէութիւնը
ներենթախմբային միջոցներով: Եթէ ենթախումբը ինքնաբաւ է՝ շփումի
դրդապատճառները նուազ են կամ հիմնարար չեն, հետեւաբար համարկումը
նուազ է:
ժգ) Պէտք է անդրադառնալ նաեւ հանդիպակաց ենթախումբին/ներուն
յատկանիշերուն. ինքնաբա՞ւ է ան/անոնք եւս, այլապէս տարբեր ընթացք
կրնայ առնել համարկումին կշռոյթը:
ժդ) Առնչուող ենթախումբերուն ընկալողութիւնը համաշխարհային գործընթացներուն:
ժե) Կարեւոր է ընդգծել նաեւ առնչուող ենթախումբերուն նոյն վայրին
մէջ գտնուելու պատճառները. բռնագաղթուա՞ծ, բռնակցուա՞ծ, ակամա՞յ,
ստիպողակա՞ն պարագաներու բերմամբ ներկայութիւն մըն է ենթախումբերէն մին (կամ երկուքը, կամ բոլորը): Ի՛նչ պատճառներով կամ ի՞նչ
իրադարձութիւններու հետեւանքով ենթախումբերը կը գտնուին իրարու
առնչուելու կացութեան մէջ:
ժզ) Ենթախումբերուն գործող/աշխուժ/ներգործօն սերունդներուն բնոյթը
տուեալ երկրին մէջ. առաջի՞ն՝ անցեալով ապրո՞ղ, թէ անցեալէն գէթ մասամբ
կտրուած յետնորդ (երկրորդ, երրորդ, չորրորդ) սերունդ են անոնք:
ժէ) Ենթախումբերուն քաղաքական օրակարգերը: Ի՞նչ համեմատութիւններով
տեղայնական եւ անդրսահմանային են անոնց կենսագործունէութեան
նպատակները:
ժթ) Ենթախումբերու տնտեսական կարողականութիւնը, որուն շնորհիւ
վերոյիշեալ համակարգերը (կամ անոնցմէ ոմանք) կրնան բնականէն աւելի
աճիլ ու դրսեւորուիլ:
ի) Ենթախումբերու երկրին մէջ խտացեալ-միատեղ կամ ցրուած-տարտղնուած գոյութիւն-կեցութիւնը: Ենթախումբերը իրարմէ կղզիացա՞ծ
բնակավայրերունին, թէ՞ կան աշխատանքային, կեցութեան, կենցաղային
հասարակաց վայրեր:
իա) Ենթախումբի բնակած վայրի բնական հարստութիւններուն, աշխարհագրական դիրքի կարեւորութիւնը:
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅՕՃԱԽԻՆ ՀԱՄԱՐԿՈՒՄԻ ԸՆԹԱՑՔԸ
Լիբանահայ համարկումը երկճակատ եղած է.ա) Ներհայկական, բ) Տեղայնական:
ա) Ներհայկական համարկում.Նկատի պէտք է առնել, որ 1920ականներու սկիզբը Լիբանան հաստատուած
գաղթականութիւնը միատարր չէր. ճիշտ է, հաւանաբար անոնց շուրջ 60
տոկոսը կու գար Կիլիկիայէն5, սակայն նոյնիսկ կիլիկիահայերը միատարր
չէին. գաղթականները իրենց ծննդավայրին մէջ վերածուած էին ինքնակայ, յարաբերաբար ներփակ ենթախումբերու, հաւաքական ինքնութիւնը,
վերոյիշեալ համակարգերը նոյն որակով եւ ըմբռնողութեամբ եւ իմացութեամբ
առկայ չէին այդ գաղթականներուն մէջ: Անոնք դրսեցի, ուրիշ, օտար
կը նկատէին իրենց բնակավայրէն դուրս գտնուող հայերը: Տարբեր էր
նաեւ իրենց գործածած լեզուն. անոնք բարբառներ կամ թրքերէն կը
5 Ըստ Արա Սանճեանի, 1920ականներուն Լիբանան հասած հայերուն
«շուրջ 25 հզ-ը Կիլիկիայից էին, շուրջ 8 հզ-ը՝ Անատոլիայի, իսկ մօտ 5 հզ-ը՝
Արեւմտեան Հայաստանի տարբեր շրջաններից» (Արա Սանճեան, «Լիբանան»՝
Սփիւռք Հանրագիտարան, գլխ. խմբ.՝ Յովհաննէս Աւագեան, Երեւան, Հայկ.
Հանրագիտարան Հրատ., 2003, էջ 291: Լիբանահայ ենթախումբի մէկ օղակին
աւելի խորունկ դիտարկումը տուաւ հետեւեալ պատկերը.- Կիլիկիայէն
ժամանածներ՝ 52,2%5,Արեւմտեան Հայաստանէն ու Կեդրոնական Փոքր Ասիայէն
ժամանածներ՝ 14.3%, Արեւմտեան Փոքր Ասիայէն ժամանածներ՝ 4,3%, իսկ
արտասահմանէն՝ 29% (Անդրանիկ Տագէսեան, «Ժողովրդական Քաղուածքներ
Նոր Հաճնոյ Սուրբ Գէորգ Եկեղեցւոյ Պսակի, Մկրտութեան ու Մահուան
Տոմարներէն (1930-2009)»՝ Հաճնոյ Հերոսամարտի 90Ամեակի Գիտաժողովի
Նիւթեր Եւ Վաւերագրեր Ու Լուսանկարներ, կազմ. եւ խմբ.՝ Անդրանիկ
Տագէսեան, Հրատ.՝ Հաճնոյ Հայրենակցական Միութեան, Պէյրութ, Հայկազեան
Հրատ., 2013, էջ 118):

գործածէին: Տարբերութիւններ կային իրենց սովորոյթներուն մէջ եւս: Կար
նաեւ գերակայութեան զգացումը ծննդավայրին հանդէպ. հայրենակիցը
գերակայ եւ նախապատիւ կը դասուէր այլ շրջանի մէջ ծնած հայէն:
Ցցուն էր նաեւ յարանուանական տարբերութիւնը, անոր ընկալումն ու
կիրառումը՝ կաթողիկէ, աւետարանական եւ առաքելական համայնքներու
անդամներուն կողմէ: Ուշագրաւ էր բացակայութիւնը հաւաքական հայու
վերոյիշեալ համակարգերուն: Ընդհանրական, հասարակ յայտարարը
միասնական ճակատագիրն ու պայմաններն էին, Ցեղասպանութեան եւ
երկրորդ գաղթականութեան հետեւանքով բոլորին համար յառաջացած նոյն
իրավիճակ կացութիւնը:
Հետեւաբար, նախ պէտք է անդրադառնալ այս խառնիճաղանջ, խայտաբղետ
զանգուածին ինքնահամարկումին մասին: Պէտք է ըսել, թէ գաղթական
այս զանգուածին ինքնահամարկումի գործընթացը երկարեցաւ մինչեւ
1950ականները: Այս համարկումին թափին եւ խորութեան մէջ կարեւոր
գործօններ եղան լիբանահայ դպրոցական ցանցերը, եկեղեցիները, կուսակցութիւնները, միութիւնները, այն շփումներն ու առնչումները, որոնք
յառաջացան այս մարմիններուն գործունէութեամբ բայց մանաւանդ բնակավայրային միջավայրը՝ քեմփերը, ապա եւ հայաբնակ թաղամասերը,
մամուլը, հանրային ձեռնարկները եւն.:
Մատնանշելի է նաեւ որ ներհայկական այս համարկումի գործընթացը կը
շարունակուի մինչեւ այսօր. արդարեւ, 1920ականներու գաղթականներուն
հոսքէն կարճ ժամանակ ետք, լիբանահայութիւնը ընդունեց ներհոսքը
զանազան հայկական ուրիշ ենթախումբերու, որոնցմէ երեքը յարաբերաբար
մեծաթիւ էին: Արդարեւ, 1939ին Ալեքսանտրէթի Սանճաքին Թուրքիոյ
յանձնումով Լիբանան հոսեցաւ շուրջ 12000 հայութիւն՝ Մուսա Լեռէն,
Ալեքսանտրէթ քաղաքէն եւ անմիջական շրջակայքէն: Ժամանակ մը ետք,
1948ին՝ Պաղեստինի տագնապին յառաջացումով, կարեւոր թիւով գաղթական
պաղեստինահայեր հաստատուեցան Պէյրութ եւ շրջակայքը: Վերջին մեծաթիւ
ներհոսքը պատահեցաւ 1967ի արաբ-իսրայէլեան պատերազմէն ետք, երբ
գաղթականներու նոր ալիք մը եկաւ Լիբանան: Այնուհետեւ եւս, շրջանի
արաբական երկիրներէն (մանաւանդ Սուրիայէն, իսկ վերջերս Իրաքէն) թէ
Թուրքիայէն ներհոսքը դէպի Լիբանան երբեք չդադրեցաւ: Դէպի Լիբանան
չորրորդ մեծաթիւ ալիքը արդիւնքն էր Սուրիոյ մէջ ծայր առած պատերազմին,
որուն հետեւանքով աւելի քան 10,000 սուրիահայեր ներհոսեցան Լիբանան:
Հասկնալի է անշուշտ, որ ներհայկական այս համարկումին ընթացքը
արդիւնաւորուեցաւ Լիբանան հաստատուած հայկական տարբեր ենթախումբերու միաձուլումով եւ ընդհանրական լիբանահայու յառաջացումով6:
Թերեւս բացառութիւն կարելի է նկատել Մուսա Լեռ-Այնճարի հայութեան
պարագան, որ համարկուեցաւ քան թէ լիարժէք ձուլուեցաւ լիբանահայութեան
մէջ:
Բ) Տեղայնական Համարկում
Տեղայնական համարկումը սկիզբ առաւ 1920ականներու սկիզբին Կիլիկիոյ
պարպումին հետեւանքով հայութեան՝ Լիբանանի ամբողջ ծովեզերքին հիւսիսէն հարաւ – բնակեցուելուն: Թրիփոլիէն մինչեւ Սուր հաստատուած
հայկական այս ենթախումբերը, ըստ վերոնշեալ տեսական գործօններուն՝
տարբեր տարողութեամբ, կշռոյթով ու խորութեամբ մտան համարկումի
գործընթաց:
Այս գործընթացը եւս կը շարունակուի մինչեւ այսօր: Եւ եթէ այնուհետեւ
պատահած հայկական ներհոսքերու հետեւանքով տեղայնական համարկումին գործընթացը միօրինակ չընթացաւ, յամենայնդէպս 1946-48ի ներգաղթին
պատճառով ծայրամասային ենթախումբերու համարկումին թափը զօրացաւ, մանաւանդ իբրեւ հետեւանք այդ ենթախումբերու ինքնաբաւութեան
տկարացումին, որ պատճառ դարձաւ որ ենթախումբը ստիպուի աւելի
յաճախակի եւ անմիջականօրէն, այլաբնոյթ առնչումներ ունենալու հանդիպակաց ենթախումբերու հետ:
Տեղայնական համարկումին հակադրուող կարեւոր գործօն պէտք է նկատել
լիբանանեան հասարակութեան ոչ-միաձոյլ ըլլալու պարագան: Արդարեւ,
ան միատարր չէ, այլ կը բաղկանայ բազմաթիւ ենթախումբերէ, որոնք
Լիբանանի մէջ ունին պետաիրաւական ճանաչում: Այլ խօսքով, Լիբանանի
մէջ կենսագործող իւրաքանչիւր քաղաքացիական ենթախումբ օրինականացած է իր էթնիք/համայնքային/կրօնական/լեզուական/յարանուանական/
ինքնութենական կամ այլ առանձնայատկութիւններով7:
Շար. յաջորդ թիւով
ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅԵՐՆ ԱՅՍՕՐ
Էթնոսոցիոլոգիական Հետազօտութիւններ
Երեւան – Պէյրութ 2019
6 Լիբանահայ ներհայկական համարկումին գործընթացը համապարփակ էր եւ
կ’ընդգրկէր լիբանահայ բոլոր յարանուանութիւններու բոլոր օղակները:
7 Լիբանանի մէջ պետական օրէնքով ճանչցուած-իրաւականացած են 18
ենթախումբեր, որոնք կը կոչուին համայնքներ: Այս համակարգը ձեւաւորուած է
օսմանեան «միլլէթ համակարգ»ի ժառանգին հիմամբ:
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

«Հարցի Լուծումը Առանց Արցախի
Մասնակցութեան Անհնար Է». Մնացականեան
Սկիզբը Էջ 03
«Մենք ըսած ենք, որ պատրաստ ենք յարաբերութիւններու՝ առանց նախապայմաններու,
սակայն ատոր համար 2 կողմ կը պահանջուի, իսկ
երկրորդ կողմին քաղաքականութիւնը կ՝աշխատի ամբողջովին այլ ուղղութեամբ: Թուրքիոյ
սպառնալիք ըլլալը կ՝արտայայտուի իր վարած
քաղաքականութեամբ, իր գործողութիւններով եւ
հռետորաբանութեամբ»,- նշեց Մնացականեան:
Նախարարը նկատել տուաւ. «Մեր աչքին առջեւ
տեղի ունեցողը, Հայաստանի՝ շարունակուող
շրջափակումը, Թուրքիոյ կողմէ յարաբերութիւն-

ներ հաստատելու ցանկութեան կամ որեւէ քայլի
բացակայութիւնը, Ատրպէյճանին ռազմականքաղաքական անվերապահ աջակցութիւնը՝
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան
ծիրին մէջ, կ՝արտայայտեն Հայաստանի
համար անվտանգային սպառնալիք: Թուրքիոյ
կողմէ սպառնալիքը կը բխի իրականացուող
քաղաքականութենէն, գործողութիւններէն
եւ հռետորաբանութենէն»: Մնացականեան
անգամ մը եւս վերահաստատեց՝ Հայաստան իր
դիրքորոշումը արտայայտած է եւ հաւատարիմ
կը մնայ անոր:

Ամպեց, կորաւ լուսնկան,
Արտեր, մտէք քուն,
Արտով կ՛անցնի իմ ճամփան՝
Կ՛երթամ եարիս տուն։
Սէրս գաղտնի թող մնայ,
Սէրս՝ եարիս պէս,
Ճամփէն պիտի չիմանայ,
Թէ ուր կ՛երթամ ես...
Մենակ եարս կ՛իմանայ,
Թէ ուր կ՛երթամ ես,
Մէկ էլ ծովակն իմ Վանայ՝
Մ»րս աչքի պէս:
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶ

Հայաստանի Հետ Սահմանները Բանալու
Պայմանները Չեն Գոյացած. Չաւուշօղլու
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար
Մեւլուտ Չաւուշօղլու խորհրդարանին մէջ իր
նախարարութեան ամավարկի քննարկման նիստին գրաւոր կերպով պատասխանեց Ժողովուրդներու Ժողովրդավարական կուսակցութեան հայ
պատգամաւոր Կարօ Փայլանի հարցումներուն:
«Ակօս»-ի տեղեկութիւններով՝ Փայլան նախա-

րարին հարցուցած էր, թէ Թուրքիա ի՛նչ դիրք
կը բռնէ Հայաստանի վարչապետ Փաշինեանի՝ «Պատրաստ ենք առանց նախապայմանի
բանակցութիւններ վարելու» յայտարարութեան
նկատմամբ:
Շար. Էջ 08

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

Համացանցի Վրայ

ԱԱԾ-ն Կոչ Կ՝ընէ Զերծ Մնալ Հասարակական
Ցանցերու Մէջ Անծանօթներու Հետ Ռազմական
Թեմաներով Շփումներէն

04

2019
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Հայ օգտատէրերը համացանցով անծանօթներու հետ ռազմական բնոյթի թեմաներով
շփումներէն զերծ պահելու նպատակով՝ ՀՀ
ազգային անվտանգութեան ծառայութիւնը
պաշտօնական կայքով եւ Facebook-ով հրապարակած է հասարակական կոչ պարունակող լուսանկար: Այս մասին կը յայտնեն ՀՀ
ԱԱԾ մամուլի կեդրոնէն:
«Կոչ կ՝ընենք ՀՀ բոլոր քաղաքացիներուն

զերծ մնալու հասարակական ցանցերու մէջ
անծանօթներու հետ ռազմական բնոյթի
թեմաներով շփումներէն, միաժամանակ կը
տեղեկացնենք, որ նմանատիպ խնդիրներու
առնչուելու պարագային, յետադարձ կապ
հաստատել migri@sns.am ելեկտրոնային հասցէի միջոցով»,- ըսուած է ՀՀ ԱԱԾ հաղորդագրութեան մէջ:

ՓԱՐԱՒՈՆ ՄԻՐԶՈՅԵԱՆ
(1949)
«Լուսնկայ Գիշեր»
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Հայաստանի Հետ Սահմանները
Բանալու Պայմանները Չեն
Գոյացած. Չաւուշօղլու

Սկիզբը Էջ 07
Նախարարը իբրեւ պատասխան
նշեց, թէ Հայաստանի հետ սահմանները փակելու որոշումը Հայաստանի կողմէ, 1993-ին, «Ատրպէյճանի
հողերը գրաւելուն» հետեւանքն
է: «Աւելի քան 26 տարիներէ կը
շարունակուի Հայաստանի յարձակողական ռազմավարութիւնը:
Հետեւաբար սոյն որոշումը վերացնելու համար ձեռնտու պայմաններ չեն գոյացած: ԹուրքիաՀայաստան յարաբերութիւններու
բնականոնացման համար պայման է Լեռնային Ղարաբաղի
խնդիրին լուծման ուղղեալ յստակ
քայլերու դիմելը: Իրականութեան
մէջ վարչապետ Փաշինեան իշխանութեան գալէն ի վեր Ղարաբաղի
հիմնախնդիրի խաղաղ լուծման

կապերու պատասխանատու Նազելի Էլբակեանը յայտնած է, թէ ականազերծման աշխատանքներուն
ընթացքին յայտնաբերուած է 2 հատ
120 մմ արկ, 2 հատ ՏՄ-62պ3, 1
հատ ՊՄՆ-2, 4 հատ ՕԶՄ-72, 2 հատ
ինքնաշէն պայթուցիկ սարք:
Նոյն ժամանակահատուածին հայ

բժիշկները հետազօտած եւ բուժօգնութիւն տրամադրած են 1147
մարդու:
Փետրուարէն մինչ այս պահը
հայ մասնագէտները բուժած են
մօտաւորապէս 6800 հիւանդ, սակրաւորները ականազերծած են 123
հազար քառակուսի մեթր տարածք։

համար յուսադրիչ ելոյթներ ունեցած
է: Սակայն ժամանակի ընթացքին
ինք եւս տարուելով երկրի բազէներուն
եւ Սփիւռքի գործիչներուն, փոխած
կ՛երեւի իր ռազմավարութիւնը: Այս
մասին փաստի մը բնոյթը ունի 5
Օգոստոսին անոր արտասանած՝
«Ղարաբաղը Հայաստան է եւ
վերջ» խօսքը: Բացի այդ, ՄԱԿ-ի
74-րդ համագումարին ըսած էր,
թէ «Թուրքիա Հայաստանի համար
լուրջ սպառնալիք մըն է»: Ի դէմ
այս բոլորին, եթէ հայկական կողմը
Ղարաբաղի հակամարտութեան
լուծման ուղղութեամբ համաշխարհային հասարակութեան ակնկալութիւններուն եւ միջազգային
իրաւաբանութեան շրջագիծին մէջ
յստակ եւ մտերիմ քայլերու դիմէ,
Թուրքիա անպատասխան չի մնար»,գրած է նախարարը:

Սուրիոյ Մէջ Հայ Մասնագէտներու
Խումբի Երրորդ Հերթափոխի
Ականազերծողները 2417 քմ Տարածք
Մաքրած Են
Սուրիոյ մէջ մարդասիրական
առաքելութիւն իրականացնող հայ
մասնագէտներու խումբի երրորդ
հերթափոխի ականազերծողները,
Նոյեմբեր 1-30, 2417 քառակուսի

մեթր տարածք մաքրած են:
Armenpress.am-ի տեղեկութիւններով Մարդասիրական ականազերծման եւ փորձագիտական կեդրոնի հասարակայնութեան հետ

Լրատուութեան Գործընկեր
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