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Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Վարչապետի Նշանակումի Համար
Երեսփոխանական Խորհրդակցութիւնները
Երկո՞ւշաբթի

Նախագահական գրասենեակէն երէկ տեղեկացուեցաւ, թէ երեսփոխանական
պարտադիր խորհրդակցութիւնները տեղի պիտի ունենան յառաջիկայ
Երկուշաբթի եւ այս առնչութեամբ հրապարակուեցաւ նաեւ իւրաքանչիւր
երեսփոխանական պլոքի ժամադրութեան մանրամասնութիւնները:
Այս պահուս դրութեամբ վարչապետ նշանակուելու ամենահաւանական
թեկնածուն է Սամիր Էլ Խաթիպը, որուն թեկնածութեան չառարկեց
վարչապետ Սաատ Հարիրին:
Նոյն խնդրին շուրջ նախկին վարչապետներու խմբակցութիւնը հակասահմանադրական նկատեց նախագահ Աունի տարած բանակցութիւնները
կողմերու հետ, որ կանխեց պարտադիր խորհրդակցութիւնները: Ըստ նախկին վարչապետներուն, այս վերաբերմունքը համահունչ չէ սահմանադրական
օրինակարգին հետ:
Հազիւ յստակ դարձաւ, որ խորհրդակցութիւններու օրը ճշդուած է եւ
թէ միտում կայ քաղաքական գործիչներ պարունակող կառավարութիւն
մը կազմել հետ խորհրդակցութեանց եւ վարչապետի նշանակումին,
ցուցարարները դարձեալ դիմեցին մայրուղիներու փակման:
Շար. Էջ 08
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ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ
ԵՐԱԽՏԱՊԱՐՏ ԵՆՔ ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ
ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ
Սիրելի՛ հայորդիներ որ ի Լիբանան,
Լիբանանի հայոց թեմի Ազգային իշխանութեան անունով եւ անձնապէս,
մեր որդիական երախտագիտութիւնը կը յայտնենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. սրբազնագոյն վեհափառ հայրապետին, որ երկուշաբթի, 2
դեկտեմբեր 2019-ին, Անթիլիասի մայրավանքին մէջ տեղի ունեցած
մտաւորականներու հաւաքի ընթացքին, քննարկման օրակարգ դարձուց
Լիբանանը դիմագրաւող ներկայ ընկերա-տնտեսական տագնապն ու
յատկապէս անոր հետեւանքները Լիբանանի հայութեան կեանքէն ներս:
Հաւաքի աւարտին, նորին սրբութիւնը շեշտեց լիբանանահայութեան
առանցքային դերը, լիբանանահայ գաղութը զօրեղ ու աշխոյժ
պահելու հրամայականը եւ լիբանանահայութեան օժանդակութեան
ձեռք երկարելու անհրաժեշտութիւնը: Վեհափառ հայրապետը
լիբանանահայութեան զօրակցելու առաջին օրինակը տուաւ, երբ
յայտնեց, թէ Կաթողիկոսարանը Լիբանանի Ազգային առաջնորդարանի
տրամադրութեան տակ կը դնէ հարիւր միլիոն լիբանանեան ոսկի` որպէս
անմիջական օժանդակութիւն՝ յատկացուելու համար մեր կարիքաւոր
ընտանիքներուն: Նաեւ` «Արարատ,» «Ազդակ» եւ «Զարթօնք»
օրաթերթերուն կը յատկացնէ տասական միլիոն լիբանանեան ոսկի:
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան տրամադրած անմիջական
օժանդակութիւնը, Ազգային առաջնորդարանի Ընկերային բաժանմունքին
ճամբով, պիտի տրամադրուի մեր կարիքաւոր զաւակներուն։
Մեր հերթին, արձագանգելով Վեհափառ հայրապետի հայրական
գուրգուրալից կոչին, այս հանգրուանին կը դիմենք բոլոր
լիբանանահայերուն, որ հայ քրիստոնէական պարտաւորութիւն նկատեն
Ազգային առաջնորդարանին ճամբով անմիջապէս օգնութեան ձեռք
երկարել իրենց կարիքաւոր եղբայրներուն ու քոյրերուն:
Յիշենք եւ իրարու յիշեցնենք Պօղոս առաքեալի յորդորը.- «Իւրաքանչիւրը
թող տայ` նայած իր սրտի յօժարութեան եւ ո՛չ թէ չկամութեամբ կամ
պարտաւորուած զգալով. որովհետեւ Աստուած զուարթառատ կերպով
նուիրողը կը սիրէ» (Բ.Կր 9.7)։
Կը հաւատանք, որ լիբանանահայութիւնը հայ քրիստոնէական հաւատքով
զինուած եւ ազգային առատաձեռն բարեմասնութեամբ տոգորուած
միասնակամ կեցուածքով քաջաբար պիտի դիմագրաւէ լիբանանեան
տագնապի այս հանգրուանը եւ լծուի շինիչ հայրենակերտումի։
					
Օրհնութեամբ`
Նարեկ արքեպիսկոպոս
				
Առաջնորդ Լիբանանի հայոց
3 դեկտեմբեր 2019
Պէյրութ – Լիբանան
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Արցախի Խորհրդարանի Ամենամեծ
Խմբակցութիւնը Միացաւ ՀՀ
Վարչապետի «Մարտահրաւէր»-ին
«Ազատ Հայրենիք» կուսակցութեան «Հայրենիք» խորհրդարանական
խմբակցութեան բոլոր պատգամաւորները որոշած են մասնակցիլ
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին ամսական 10.000 ՀՀ դրամ
իրենց աշխատավարձէն տրամադրելու համահայկական շարժումին:
Այս մասին՝ «Արցախփրես»-ի՝ ըսած է Ազգային ժողովի պատգամաւոր
Արպատ Աւանեսեան` նշելով, որ այս որոշումը առնուած է խմբակցութեան
այսօր տեղի ունեցած նիստին:
Շար. Էջ 02
Շար. Էջ 02
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Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական Ճեմարանը Իւրօրինակ Կամուրջ Է
Հայաստանի Եւ Հնդկաստանի Միջեւ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոս
3 Դեկտեմբերին Գարեգին Բ.
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի
մէջ ընդունեց Հայաստանի մէջ
Հնդկաստանի դեսպան Քիշան
Տան Տեւալին:
Ողջունելով դեսպանը՝ Գարեգին Բ. անդրադարձաւ երկու
ժողովուրդներու բարեկամական պատմական յարաբերութիւններուն՝ ընդգծելով, որ այս
մէկուն լաւագոյն վկայութիւնը Հնդկաստանի մէջ առկայ
հայկական եկեղեցիներն են
եւ, թէեւ փոքրաթիւ, սակայն
աշխոյժ հայ համայնքը: Ամենայն
հայոց կաթողիկոսը մեծապէս
կարեւորեց նաեւ Կալկաթայի
Հայոց մարդասիրական ճեմարանի գործունէութիւնը եւ
առաքելութիւնը՝ նշելով, որ
անիկա իւրօրինակ կամուրջ է
երկու երկիրներուն միջեւ յարաբերութիւններու սերտացման
առումով։ Ան նաեւ գնահատեց

բոլոր այն ջանքերը, զորս երկու
երկիրները գործադրած են տարբեր ոլորտներու մէջ համագործակցութեան ընդլայնման նպատակով:
Դեսպանը իր խօսքին մէջ անդրադարձ կատարեց Հնդկաստանի եւ
Հայաստանի միջեւ ձեւաւորուած
պատմական առնչութիւններուն,
Հնդկաստանի մէջ հայերու պատմական ներկայութեան եւ անոնց
ձգած ազդեցութեան, յատկապէս՝
Հնդկաստանի կրթական ոլորտին
վրայ, որ կը շարունակուի մինչ այսօր:
Ան խօսեցաւ նաեւ հայ-հնդկական
քաղաքական յարաբերութիւններուն
եւ յառաջիկայ ծրագիրներուն մասին։
Զրոյցին ընթացքին վեհափառը
հետաքրքրուեցաւ Հայաստանի
մէջ հնդկական համայնքին կեանքով, մասնաւորաբար Հայաստանի
բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւններուն մէջ ուսանող
հնդիկ երիտասարդներով: Անդրադարձ կատարուեցաւ դեսպանատան կողմէ Հայաստանի

մէջ իրականացուող տարբեր ծրագիրներու, ինչպէս նաեւ Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածինի եւ Կալկաթայի
Սուրբ Նազարէթ եկեղեցւոյ վարչութեան
նախաձեռնութեամբ
ու աջակցութեամբ, Կալկաթայի
մէջ իրականացուող հայրենիքի

պաշտպանութեան համար ռազմական գործողութիւններուն
ընթացքին հաշմանդամ դարձած
զինուորականները կեղծ անդամներով օժտելու եւ բուժելու ծրագիրին։
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Արցախի Խորհրդարանի Ամենամեծ Խմբակցութիւնը Միացաւ ՀՀ Վարչապետի
«Մարտահրաւէր»-ին
Սկիզբը Էջ 01
«Անուրանալի է «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամի
դերը Արցախի կեանքին մէջ: Մենք
ամէն տարի մեր համեստ մասնակցութիւնը կ՛ունենանք դրամահաւաքին, բայց վերջին տարիներուն տպաւորութիւն կայ, որ
հետաքրքրութիւնը կը նուազի: Սա
անընդունելի է, քանի որ հայրենիքը
մեր բոլորիս աջակցութեան կարիքը
դեռ կը զգայ ու միշտ պիտի զգայ,
կարեւոր չէ` երբ, ինչպէս: Այս
առումով մեզ եւս ոգեւորած է ՀՀ
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի
առաջարկը, որ իւրաքանչիւր հայ
ամսական դրութեամբ իր բաժին
մասնակցութիւնը ունենայ: Մեր

խմբակցութեան բոլոր 16 պատգամաւորները եւս որոշած են միանալ այդ համազգային շարժումին:
Ի դէպ, քանի որ մէկ ամիս ետք
պիտի աւարտին Խորհրդարանի
լիազօրութիւնները, աւագ գործընկերոջ իրաւունքով խնդրած եմ
բոլորին չսահմանափակուիլ նշուած
ժամկէտով»,- նշած է Աւանեսեան:
Պատգամաւորը նաեւ կոչով դիմած
համայն հայութեան` նշելով, որ եթէ
այս շարժումին սկզբունքներէն է
մարտահրաւէր ուղարկել եւս քանի
մը ընկերներու, «Հայրենիք» խմբակցութեան անունէն մարտահրաւէրը
կ՛ուղարկուի բոլորին:
«Որպէսզի յետոյ ոչ մէկ հայ իր
չմասնակցելու հանգամանքը պայմանաւորէ, որ իրեն մարտահրաւէր

ուղարկող չէ եղած,- ժպտալով ըսած
է պատգամաւորը եւ շարունակած,այն նաեւ լաւ հնարաւորութիւն է,
որպէսզի ազգային տուրքը, որպէս

գաղափար, կեանքի կոչուի: Մենք այդ
մասին երկար տարիներ կը խօսինք,
բայց այդպէս ալ չենք ըներ»,- նշած
է ան:

Մոսկուան Եւ Պաքուն Ղարաբաղի Տագնապի Լուծման Մէջ Փոխզիջման
Կարելիութիւն Կը Տեսնեն». Լաւրով
Ռուսիան եւ Ատրպէյճանը կը կարծեն,
թէ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի
լուծման հարցին մէջ փոխզիջում
գտնելու կարելիութիւն կայ։ Ըստ
TASS-ի՝ այս մասին, Դեկտեմբեր
3-ին, Պաքուի մէջ, Ատրպէյճանի
արտաքին գործոց նախարար Էլմար
Մամետեարովի հետ միացեալ մամլոյ
ասուլիսի ընթացքին, յայտարարած է
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախա-

րար Սերգէյ Լաւրով։
«Մենք ունինք ըմբռնում, որ գոյութիւն ունին փոխզիջման հասնելու
կարելիութիւններ։ Գործը դիւրին
չէ։ Այդ հակամարտութիւնը ԱՊՀ
տարածքին մէջ ամէնէն երկարատեւներէն մէկն է»,- նշած է ան՝
աւելցնելով, որ այդ երկու օրերու
հանդիպումները կարելիութիւն
պիտի տան աւելի լաւ հասկնալու,

թէ ինչպէս ջանալ յառաջ շարժիլ։
«Յոյսով եմ, որ արդիւնքներ պիտի
ըլլան»,- հաստատած է Լաւրով։
Նշենք, որ Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ Դեկտեմբեր
2-ին Լաւրովի հետ հանդիպումին
ընթացքին յայտարարեց, թէ ատրպէյճանական կողմէ Լեռնային
Ղարաբաղի տագնապի լուծման մէջ
յառաջընթաց չի տեսներ, սակայն

կ՛ակնկալէ, որ Ռուսիան պիտի շարունակէ աշխուժօրէն մասնակցիլ այս
գործընթացին։
Լաւրով նաեւ յայտնած է, թէ ինք
կը զօրակցի «Լեռնային Ղարաբաղի համայնքներու միջեւ հաղորդակցութեան»։ Այս մասին ան ըսած
է՝ մեկնաբանելով Հայաստանի եւ
Ատրպէյճանի միջեւ լրագրողներու
փոխայցելութիւնները։ Շար. Էջ 08
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ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

Յովհաննէս Թապագեան
1923, Պէյրութ – 2004, Լոս Անճելըս

ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ

Մ

անկավարժ ու մտաւորական Յովհաննէս Թապագեան ծնած է Պէյրութ,
28 Հոկտեմբեր 1923-ին։
Կիլիկիոյ պարպումին հետեւանքով Մարաշէն գաղթած ծնողքը կու
գայ հաստատուելու Պէյրութի արուարձան՝ Նոր Մարաշի շրջանը։
Ընտանիքի որպէս երէց մանչ զաւակը իրեն կը վիճակուի նախ յաճախել Նոր Մարաշի նախակրթարանը, ապա հասակակից պատանիներու
հետ կ՚ընդունուի Անթիլիասի Դպրեվանքը, երջանկայիշատակ Սահակ
Կաթողիկոսի օրերուն։ Դպրեվանքէն ներս ան յատուկ սէր կը ցուցաբերէ
հայոց պատմութեան ու գրականութեան հանդէպ։
1939-ին տակաւին ուսանող ան մաս կը կազմէ Պէյրութի մէջ խմորուող
մշակութային եռուզեռին, ու անդամ կը դառնայ Բարեգործականի Նոր
Մարաշի մասնաճիւղին։
Դպրեվանքը աւարտելէ ետք որպէս ուսուցիչ կ՚ընդունուի հայերէն լեզու
դասաւանդելու իր յաճախած Նոր Մարաշի Սուրբ Քառասնից Մանկանց
եկեղեցւոյ վարժարանէն ներս։ Իսկ աւելի ուշ կը հրաւիրուի Պէյրութի Նոր
Ատանա շրջանի Աբգարեան նախակրթարանէն ներս դասաւանդելու։
Յովհաննէս Թապագեան արդէն այս շրջանին խանդավառութեամբ մաս
կը կազմէր երիտասարդ մտաւորականներու խումբի մը, որոնք կ՚որոշեն
Պէյրութի մէջ 1946-ին նշել տարելիցը .«Բանաստեղծներու իշխան» Վահան
Թէքէեանի, որ յաջողութեամբ պիտի պսակուէր։
Թապագեան կը հրաւիրուի «Զարթօնք»ի խմբագրատուն, հանդիպելու
ատենոյ ՌԱԿ-ի ղեկավարութեան հետ. Փրոֆ. Բարունակ Թովմասեան,
Գերսամ Ահարոնեան, Յակոբ Դաւիթեան, Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան,
Հայկաշէն Ուզունեան եւ Միհրան Տէր Ստեփանեան, որոնք կ՚որոշեն հիմնել
Թէքէեան Մշակութային Միութիւնը Պէյրութի մէջ։
Կազմակերպչական որոշ պաշտօններ կը վստահուի Թապագեանի, մինչ Մեթր
Սեդրակեան կը պատրաստէ պետութեան մօտ արձանագրելու Միութեան
ծրագիր-կանոնագիրը, որուն վաւերացումը կը տրուի 1947-ին։
Այս շրջանին Թապագեանին վստահուած էր նաեւ ազգահաւաքի Լիբանանի
ծրագրին Պէյրութի արուարձան Անդրնահարի պատասխանատուութիւնը,
որ ան հեռատեսութեամբ ու բծախնդրութեամբ կը կատարէ։
ԹՄՄ-ի կազմութենէն ետք, Թապագեան կ՚անդամագրուի նորակազմ
Միութեան Պէյրութի մասնաճիւղին։ 1951-ին կը միանայ տեղական վարչութեան ու յաջորդ տարին կը դառնայ ատենադպիրը Պէյրութի մասնաճիւղին։
Պէտք է ըսել, որ Թապագեանի ներդրումը պիտի սատարէր մասնաճիւղի
աշխուժացման, որուն իր մասնակցութիւնը կը բերէ 20 տարի (1951-1971)։
1952-ին կը միանայ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան շարքերուն,
կնքահայրութեամբ Ալեքսանդր Սարուխանի, ու առաջին օրէն իսկ իր
խանդավառ մասնակցութիւնը կը բերէ տեղական ակումբներէն ներս։
Կրթական իր ասպարէզը Թապագեան կը շարունակէ շրջան մը դասաւանդելով հայոց պատմութիւն ՀԲԸ Միութեան Յովակիմեան-Մանուկեան մանչերու
երկրորդական վարժարանէն ներս։ Համալսարանական ուսման համար ան կը
յաճախէ Պէյրութի Ֆրանսական Սէն Ժոզէֆ համալսարանը ու ապա յատուկ
կրթաթոշակ ստանալով կը մեկնի Սեւր (Ֆրանսա) մանկավարժութեան
յատուկ դասընթացքներու հետեւելու։
Վերադառնալէ երք Լիբանան, կը միանայ ՀԲԸ Միութեան նորաբաց
Երուանդ Տեմիրճեան նախակրթարանի ուսուցչական կազմին, ու կը դառնայ
վարժարանին փոխ տնօրէնը, պաշտօն մը որ ան պիտի վարէր մինչեւ 1974
թուականը։
1962-ին Թապագեան կեանքի ընկեր կ՚ընտրէ կրթական ասպարէզ մտած
նուիրեալ հայուհի մը՝ Սոնա Պալըքճեանը, որ ֆրանսերէն լեզուի դասատու էր
ՀԲԸ Միութեան Դարուհի Յակոբեան աղջկանց երկրորդական վարժարանէն
ներս։ Թապագեանները կը բախտաւորուին մանչ զաւակով մը, անուանելով
զայն Վարանդ։
Կրթական ասպարէզի մէջ իրենց նուիրեալ ծառայութեան կողքին, Թապագեան ամոլը միութենական իրենց մասնակցութեամբ անվերապահօրէն կը
սատարէին Պէյրութի մէջ ծաւալող Թէքէեան Մշակութային Միութեան
աշխոյժ գործունէութեան։
Երախտաւոր Թապագեան, հասարակական կեանքի փորձառութեամբ
այս շրջանին Պէյրութի մէջ իր գործուն մասնակցութիւնը կը բերէ ՌԱԿ
«Զարթօնք» ակումբի վարչութեան կազմէն ներս, հետագային դառնալով
նաեւ ակումբին ատենապետը։ Պէտք է ըսել, որ ՌԱԿ «Զարթօնք» ակումբը
իր կազմութեան առաջին օրէն իսկ, արեւմտեան Պէյրութի մէջ կարեւոր

դեր ունեցած է ազգային քաղաքական
իրադարձութիւններուն մէջ։
Յովհաննէս Թապագեան որպէս փնտռուած դաստիարակ լիբանանահայ
կրթական կեանքէն ներս, յաճախակի
դարձուցած էր մանկավարժական
դասընթացքներու հետեւիլ, ծանօթանալով օտար երկիրներու կրթական
համակարգին։
1974-ին Լիբանանի Բարեգործականի ծանօթ Կարմիրեան ընտանիքին
բարերարութեամբ, Անթիլիասի մէջ
կը կառուցուի Պօղոս Գ. Կարմիրեան
վարժարանը, նորագոյնը հանդիսանալով Բարեգործականի Լիբանանի
կրթական օճախներուն։
Բարերար ընտանիքի, ինչպէս նաեւ
Բարեգործականի Լիբանանի Կրթական յանձնախումբի վստահութեան
արժանացած երախտաւորը կը դառնայ
Կարմիրեան վարժարանի անդրանիկ
տնօրէնը։ Նորաբաց կրթական օճախը կարճ ժամանակի մէջ կը դառնայ
յաջող հաստատութիւն մը Անթիլիասի շրջանէն ներս։
Նոյն տարին (1974) Պէյրութի Թէքէեան Մշակութային Միութեան տեղական
մասնաճիւղի ատենապետի պաշտօնը կը ստանձնէ Թապագեան։ 1971-ին
Թէքէեանի նորակերտ կեդրոնէն ներս իր գլխաւորութեամբ մասնաճիւղը կը
ծաւալէ մշակութային աշխոյժ եռուզեռ մը։
1975-ի գարնան Լիբանանի քաղաքացիական բախումները երբեք չեն
յուսահատեցներ Թապագեանը, ան կը լծուի ամբողջական նուիրումով
համայնքային ծառայութեան։ Նոյն տարուան Յուլիսին ՌԱԿ Լիբանանի եւ
Սուրիոյ Շրջանային պատգամաւորական ժողովը զինք անդամ կ՚ընտրէ
Շրջանային վարչութեան, որուն կ՚ատենապետէր իր երբեմնի գործընկերը՝
Վարուժան Խաչատուրեանը։ Թապագեան պաշտօն կը ստանձնէ Պէյրութի
համայնքային ու միջ-կուսակցական մարմիններէ ներս մասնակցելով
երկխօսութեան, յարաբերական անդորրութիւն հաստատելու հայկական
թաղամասերէ ներս։ Նոյնիսկ 70-ական թուականներու լիբանանեան քաղաքացիական ամենաթէժ օրերուն, ան մնաց պատնէշի վրայ առանց ընկրկելու,
շարունակելով նորաբաց վարժարանի կրթական պատասխանատուութիւնը
դիմակալելու ամէն դժուարութիւն։
Թապագեանի ազգային-հասարակական գործունէութիւնը իր յատկանշական
կարեւորութիւնը ստացաւ, երբ ԹՄՄ-ի Հիմնադիր մարմնի կազմը կորսնցուց
իր անդամներէն երեքը ու 1985-ին ան միացաւ Հիմնադիրներու մարմնի
կազմին։
Յովհաննէս Թապագեան, Վարուժան Խաչատուրեան, Կարօ Պապահքկեան
եւ Կարօ Յարութիւնեան որպէս Հիմնադիրներու մարմնի նոր անդամներ
կը ստանձնեն միութեան հիմնադրամի հանգանակութեան ծրագրի իրականացումը։ Երախտաւոր Թապագեանի կը վստահուի շրջիլ Միացեալ
Նահանգներ եւ Քանատա, ուր գոյութիւն ունեցող ԹՄՄ-ի մասնաճիւղերը կը
ծաւալէին աշխոյժ գործունէութիւն, մանաւանդ Մոնթրէալի եւ Ալթատինայի
նորակառոյց կեդրոններէն ներս։
Երախտաւորը իր պարտականութեանց գիտակից նուիրեալ միութենական,
առաջնորդ ու հաւատաւոր գործիչ, միշտ գիտակից էր իրեն վստահուած
պաշտօնին։
Լիբանանի նօսրացող գաղութէն ներս, Թապագեան ՀԲԸ Միութեան Լիբանանի միւս վարժարաններուն տնօրէններուն հետ միասին Բարեգործականի
վարժարաններու անխափան երթը ապահովող կրթական պատասխանատուն եղաւ։ Իսկ որպէս ՌԱԿ-ի Լիբանանի շրջանակի ղեկավար, շրջանակը
ներկայացուց ՌԱԿ-ի ԺԷ. Ընդհանուր պատգամաւորական ժողովին, որ
գումարուեցաւ Մոնթրէալի մէջ- 1988 Յունիսին։ Ան իր փորձառութեամբ
մեծ դեր ունեցաւ նորընտիր Կեդրոնական վարչութեան կազմութեան մէջ,
երիտասարդ առաջնորդներ ներառելով ՌԱԿ-ի բարձրագոյն գործադիր
կազմէն ներս։
1992-ին ազգային-հասարակական 40-ամեայ գործունէութեան համար,
սարքուած յատուկ միջոցառման ընթացքին ՌԱԿ-ի Կեդրոնական վարչութեան
կողմէ ան ստացաւ «Վաստակաւորի վկայականը», ինչպէս նաեւ ոսկի
մատանի՝ վրան փորագրուած ՌԱԿ-ի զինանշանը։
Շար. Էջ 06
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Մշակութային Արձագանգ

Պերճ Պռոշեանի Տուն-թանգարանին Մէջ Պիտի Պատրաստուին Ամանորեայ
Ասիլիկ-Վասիլիկներ
Հին ժամանակներուն մարդիկ
տարբեր գուշակութիւններ կ՝ընէին, եւ Ամանորին բլիթներու
միջոցով կրնային գիտնալ՝
տարին յաջող պիտի ըլլայ, թէ՝
ոչ։ Եթէ եփելու ընթացքին բլիթները ուռէին, ուրեմն տարին

յաջող պիտի ըլլար։ Բլիթները
կը թխէին նաեւ հարսի տեսքով,
եւ եթէ բլիթի փորը ուռէր՝ այդ
տարի նորահարսը երեխայ պիտի
ունենար...
Այս մասին կը յայտնեն Աշտարակ
քաղաքի Պերճ Պռոշեանի տուն-

թանգարանէն։
Դեկտեմբեր 14-ին թանգարանին մէջ
մանրամասն պիտի ներկայացուին
տարեմուտի ավանդոյթները եւ միասին պիտի պատրաստուին ամանորեայ ասիլիկ-վասիլիկները։

Հայաստանը Առաջին Անգամ Մասնակցած է Լոնտոնի Մէջ Կայացած
«Օտարերկրեայ Ուղղակի Ներդրումներ» Ցուցահանդէսին

Հայաստանի պատուիրակութիւնը
առաջին անգամ մասնակցած է
Նոյեմբեր 27-28-ին, Լոնտոնի մէջ տեղի

ունեցած «Օտարերկրեայ ուղղակի
ներդրումներ» ցուցահանդէսին:
ըստ «Արմենփրես»-ի՝ աս մասին

յայտնած են ՀՀ Տնտեսութեան
նախարարութեան մամլոյ վարչութենէն:
Ցուցահանդէսը մէկ յարկի տակ
համախմբած է գործ ընդլայնելու
համար նոր հնարաւորութիւններ
փնտռող ընկերութիւններ, մատակարարներ, փորձագէտներ, խորհրդատուներ, ներդրումային քաղաքականութեան ոլորտի մասնագէտներ, ազատ տնտեսական գօտիներու կազմակերպիչներ, ներդրողներու աջակցող կառոյցներու
ներկայացուցիչներ:
Երկօրեայ ցուցահնդէսի յաճախորդներուն ներկայացուած են
Հայաստանի ներդրումային հնարաւորութիւններն ու գործարար

միջավայրի առաւելութիւնները,
մասնաւորապէս` «eRegulations
Armenia» նոր հարթակը, ուր քայլ առ
քայլ նկարագրուած են ներդրողներու համար առաւել կարեւոր 18
ընթացակարգերը: «eRegulations
Armenia» -ն կը ծառայէ որպէս ուղեցոյց Հայաստանի մէջ գործ սկսելու
եւ ընդլայնելու մտադրութիւն ունեցող
գործարարներու համար:
«eRegulations Armenia» ելեկտրոնային հարթակը ստեղծուած է
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմէ` Աւստրիոյ զարգացման գործակալութեան ֆինանսաւորմամբ եւ ՀՀ
տնտեսութեան նախարարութեան
հետ միասին:

Արցախի Պետական Պատմաերկրագիտական Թանգարանը 80 Տարեկան է
Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանին նախաձեռնութեամբ եւ Արցախի մշակոյթի,
երիտասարդութեան հարցերու եւ
զբօսաշրջութեան նախարարութեան
աջակցութեամբ, Ստեփանակերտի
պատկերասրահին մէջ տեղի ունեցաւ «Արցախի պատմութիւնը
եւ մշակոյթը: Աշխարհի թանգարանները» խորագիրով միջշրջանային մրցում, որուն մասնակցեցաւ
Ստեփանակերտի, Հադրութի, Մարտունիի, Մարտակերտի, Շուշիի
եւ Ասկերանի շրջանի Նորագիւղ
համայնքներու 6 խումբ: Խաղը
բաղկացած էր երեք փուլերէ.
իւրաքանչիւր փուլին հնչած է 12
հարցում, ընդհանուր առմամբ՝ 36:
Այս մասին կը հաղորդէ Artsakhpress.
am-ը։
Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի աւագ

գիտաշխատող Գոհար Աբրահամեան ըսած է, որ թանգարանի հիմնադրութեան 80-ամեակին նուիրուած նախաձեռնութիւններէն մէկը
կը հանդիսանայ այս մրցումը։
«Խաղը կ՝ամբողջացնէ երկու կարեւոր նպատակ: Առաջին՝ հանրութեան
լայն շրջանակներու ուշադրութիւնը հրաւիրել Արցախի պատմութեան լուսաբանման: Վստահ
ենք, որ Արցախի պատմութեան,
մշակոյթի ուսումնասիրութիւնը
եւ հայրենաճանաչութիւնը կը
հանդիսանան մեր ինքնութեան
պահպանման
կարեւորագոյն
երաշխիքը՝ նպաստելով երիտասարդներուն մէջ ազգային արժէքներու, գաղափարներու պահպանութեան եւ ամրապնդման, գիտելիքի
խորացման ու իմացականութեան
բարձրացման: Եւ երկրորդ՝ կարեւորել թանգարանային գործունէ-

ութեան էութիւնը, բարձրացնել
հետաքրքրութիւնը թանգարաններու
նկատմամբ եւ խրախուսել հանրութեան մէջ թանգարան այցելելու
մշակոյթի ձեւաւորումը»,- յայտնած
է Գ. Աբրահամեան:
Ան նշած է, որ թանգարանի ստեղծ-

ման 80 տարիներուն ընթացքին
ունեցած են շարք մը ձեռքբերումներ,
մեծ թիւով օտար եւ տեղացի այցելուներ: 2018-ի համեմատ՝ 2019-ին
թանգարանի այցելուներուն թիւը
աւելցած է 7000-ով:

Ցեղասպանութիւն 100 + 4

Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Յայտարարած Տիարպեքիրի
Փաստաբաններու Պալատը Կը Դատապարտէ Դատախազութեան
Ճնշումները
Տիարպեքիրի փաստաբաններու
պալատը դատապարտած է Հայոց
Ցեղասպանութեան մասին յայտարարութեան համար պալատի նախկին ղեկավարութեան դէմ հետաքն-

նութիւն սկսելու դատախազութեան
նախաձեռնութիւնը:
«Ակօս»-ի տեղեկութիւններով՝ պալատի ներկայ ղեկավարութեան կողմէ
եղած «Չենք վախնար, պիտի չի լռենք»

խորագիրով յայտարարութեան մէջ
մասնաւորապէս նշուած է. «Պալատի
նախկին ղեկավարութեան կողմէ
եղած յայտարարութիւնները պէտք է
ընդունիլ նաեւ իբրեւ ներկայ ղեկա-

վարութեան յայտարարութիւն: Եթէ
ատիկա յանցանք է, ուրեմն մենք ալ
յանցակից ենք»:
Շար. Էջ 05

05

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 5.12.2019

Ցեղասպանութիւն 100 + 4

Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Յայտարարած Տիարպեքիրի
Փաստաբաններու Պալատը Կը Դատապարտէ Դատախազութեան
Ճնշումները
Սկիզբը Էջ 04

Յայտարարութեան մէջ յիշեցուած է, որ 2014 Ապրիլ 24-էն
սկսեալ, նախագահ Էրտողանը
«Ցաւակցական ուղերձ» կը յղէ, որ
իրաւական առումով որեւէ խնդիր չի
յարուցեր, սակայն իրենց պարագային ճիշդ հակառակն է:
«Այդ ժամանակուան վարչապետի
յայտարարութիւնները կը տեղա-

ւորուին խօսքի ազատութեան
սահմաններուն
մէջ,
այնինչ՝
Տիարպեքիրի փաստաբաններու
պալատի յայտարարութիւնը յանցանք կ՝ընդգրկէ: Այդպիսի դատական համակարգը չի կրնար արդարադատութիւն
իրականացնել:
Դատական համակարգը պէտք է
հրաժարի երկակի ցուցանիշներու
կիրառումէն»,- նշուած է յայտարարութեան մէջ:
Նշենք, որ նախօրէին Թուրքիոյ
արդարադատութեան նախարարութիւնը արտօնած էր Տիարպեքիրի
փաստաբանական պալատի նախկին նախագահի եւ գործադիր
խորհուրդի անդամներուն դէմ
հետաքննութիւն սկսիլ 2018-ին,
Ապրիլ 24-ի առիթով, պալատի
հրապարակած յայտարարութեան
համար:

Կազմակերպութեան
նախկին
նախագահ Ահմեթ Օզմենին եւ
ղեկավար խորհուրդի 10 անդամի
մեղադրանք առաջադրուած է քրէական օրէնսգրքի 301-րդ յօդուածի
յատկանիշներով՝ մասնաւորապէս
«ժողովուրդը հրապարակայնօրէն ատելութեան եւ թշնամութեան
հրահրելու, Թուրքիոյ ազգային մեծ
ժողովը նսեմացնելու» կէտով:
Պալատի՝ 2018 Ապրիլ 24-ին ըրած
«Կը կիսենք հայ ժողովուրդի չապաքինուող մեծ ցաւը» յայտարարութեան մէջ կը նշուէր.
«Ժամանակին պատասխանատուները, նախ հայ մտաւորականներն
ու առաջնորդները ոչնչացնելով,
իսկ յետոյ «Աքսորի մասին օրէնք»-ի
անուան տակ զինուորական
ստորաբաժանումներու
եւ
Հետախուզական կառոյցի՝ Tes-

kilatı Mahsusa (Յատուկ կազմակերպութիւն) միջոցով մէկ
միլիոնէն աւել քաղաքացի դէպի
Սուրիոյ սահմաններ մահուան
տանելով, վարած են դաժան քաղաքականութիւն:
Տառապանքը այնքան մեծ եղած
է, որ ՄԱԿ-ի Ցեղասպանութեան
մասին համաձայնագրին մէջ «ցեղասպանութիւն» եզրոյթը ստեղծած
են հայ ժողովուրդի նկատմամբ
կատարուածէն ոգեշնչուած: Պոլսոյ,
Տիարպեքիրի, Վանի եւ Անատոլիայի
շարք մը քաղաքներու մէջ, ուր հայեր
ապրած են, կոտորածի, աքսորի եւ
տեղահանութեան յառաջացուցած
աւերածութիւնը եւ խոր ցաւը թարմ
կը մնայ: Յարգանքով կ՝ոգեկոչենք
ցեղասպանութեան
ընթացքին
զոհուած քաղաքացիական անձերն
եւ անմեղ բոլոր հայերը»:

Հայրենի Տնտեսութիւն

Ադամանդի Վերամշակման Գործարան՝ Աբովեանի Մէջ
Աբովեան քաղաքի մէջ, Դեկտեմբեր 2-ին, տեղի ունեցած է «Էյ Դի
Էլ Դայմոնդս» ադամանդի վերամշակման նոր գործարանի բացման
արարողութիւնը։ Գործարանի պաշտօնական բացման արարողութեան
մասնակցած է վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան։ Գործարանին մէջ
կ՝աշխատի 120 ադամանդագործ։
Հիմնադիրները կը խոստանան, թէ
այդ թիւը պիտի հասնի մինչեւ 700ի։ Այս մասին կը հաղորդէ Armradio.
am-ը։
Ծրագիրի իրականացման համար
կատարուած է 3.5 միլիոն ԱՄՆ
տոլարի ներդրում։ Բաղիրեան
եղբայրները համահիմնադիր են։
Արտակ Բաղիրեան ըսած է, թէ
կը նախատեսուի, որ 2020-ին
արտահանման ծաւալները հասցուին

մինչեւ 100 միլիոն ԱՄՆ տոլարի։
«Մենք կը հաւատանք, որ Հայաստանը միայն պիտի ըլլայ յաւելեալ
արժէք ստեղծելու երկիր։ Տուէք
հայուն հնարաւորութիւն, եւ ան գրեթէ անհնարինը կրնայ իրագործել»,ընդգծած է Բաղիրեան։
ՀՀ տնտեսութեան նախարար Տիգրան Խաչատրեան, իր հերթին,
վստահեցուցած է, որ այս ոլորտին
մէջ Հայաստանը շուկայի խնդիր
չունի։
Հայաստանը եւ Հնդկաստանը ունեն
եղբայրական յարաբերութիւններ
եւ մշակութային պատմութիւն՝ շեշտելով այս մասին ընկերութեան
հնդիկ համահիմնադիր Տոնան
Անսալին նկատած է, որ Հայաստանը նախապէս ունեցած է ադամանդագործութեան հրաշալի աւան-

դոյթներ եւ ինքը համոզուած է, որ
այդ ամէնը կրկին կը վերածնուին ու
նոր այս հրաշալի գործարանը պիտի
ըլլայ ատոր սատարողը.
«Այսօր մենք կը տեսնենք, որ ադամանգագործութեան այդ ճիները
կրկին կ՝արթննան եւ վստահ
ենք, որ Հայաստանի զարգացող
տնտեսութիւնը մեծապէս պիտի

օժանդակէ նաեւ այդ ճիւղի զարգացման»,- ըսած է նախարարը։
Ան նկատած է, որ գործարանը
համադրած է ժամանակակից ճարտարագիտական հնարաւորութիւն-ները, հիմնադիրները ունին
Հայաստանէն դուրս գործունէութեան փորձ։

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն

Կապանը Ընտրուած է Հայաստանի 2020-ի Երիտասարդական Մայրաքաղաք
Սիւնիքի մարզի Կապան քաղաքը
ընտրուած է Հայաստանի Հանրապետութեան 2020 թուականի երիտասարդական մայրաքաղաք:
Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմենփրես»-ը, ՀՀ կրթութեան, գիտութեան,
մշակոյթի եւ մարմնամարզութեան
նախարարութիւնը 2020-ին Կապանի
մէջ պիտի իրականացնէ տեղական
եւ միջազգային երիտասարդական
ծրագիրներ, որոնց մէջ ներգրաւուած պիտի ըլլան համայնքի եւ
մարզու երիտասարդներն ու երիտասարդական կազմակերպութիւնները:
2020 թուականի երիտասարդական

մայրաքաղաքի կոչումին համար
յայտ ներկայացուցած էին Արմաւիր,
Կապան, Հրազդան, Գաւառ եւ Գորիս
քաղաքները: Յաղթողը որոշուած
է կարճ հաղորդագրութեան (sms)
քուէարկութեան եւ յայտերու փորձագիտական գնահատման միջոցով: ՀՀ կրթութեան, գիտութեան,
մշակոյթի եւ մարմնամարզութեան նախարարի տեղակալ Գէորգ
Լոռեցեանի խօսքով` կարճ քուէարկութեամբ ամենաշատ ձայները
ստացած էր Հրազդան քաղաքը,
երկրորդ տեղը՝ Կապանն էր:
«Քուէարկութեան արդիւնքները
համադրելով փորձագէտներու կողմէ

տրուած գնահատականներուն հետ
որոշուեցաւ 2020-ի Հայաստանի
երիտասարդական մայրաքաղաք
ճանչնալ Կապանը: Ասիկա կը նշանակէ, որ Կապանը պիտի ըլլայ
երիտասարդական ձեռնարկներու
կեիդրոն, այնտեղ տեղի պիտի ունենան երիտասարդական բազմաթիւ
ծրագիրներ»,- ըսած է Լոռեցեան:
Տարուան երիտասարդական մայրաքաղաք մրցոյթի նպատակ
ունի նպաստել հանրապետութեան համայնքներու համաչափ զարգացման, խթանել երիտասարդական նախաձեռնողականութեան, երիտասարդական

քաղաքականութեան
ոլորտին
մէջ համայնքներու միջեւ բարեխիղճ եւ գործընկերային յարաբերութիւնները` ինչպէս տեղական եւ հանրապետական, այնպէս ալ միջազգային մակարդակի
վրայ, խրախուսել համայնքային
իշխանութիւնները`
տեղական
մակարդակի
վրայ
մշակելու
արդիւնաւէտ երիտասարդական
քաղաքականութիւն, աջակցելու
մարզերու մէջ երիտասարդական
կազմակերպութիւններու եւ ենթակառոյցներու զարգացման:
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Լիբանահայ Համարկումին Առանձնայատկութիւնները
Դոկտ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ
Շար. նախորդ թիւէն
Լիբանանի իւրաքանչիւր քաղաքացի ունի Լիբանանի պատկանելիութենէն
անդին անցնող ենթախմբային պատկանելիութիւն, որով պայմանաւորուած է
իր լիբանանցիութիւնը: Ուստի եւ, որեւէ ենթախումբի անդամ մը իրաւականօրէն չի կրնար ընդգրկուիլ Լիբանանի ոչ-ենթախմբային հաւաքականութեան
մը մէջ, որովհետեւ այդպիսին գոյութիւն չունի:
Այլ խօսքով, Լիբանանի իւրաքանչիւր քաղաքացի անդամ է սեփական
համակարգերով օժտուած ենթախումբի մը: Ինչ խօսք, այս պարագան կը
դժուարացնէ համարկումի գործընթացին խորացումը:
Արդարեւ, Լիբանան համայնքապետական երկիր է: Այս համայնքներուն
մէկտեղում/պայմանական եւ պայմանաւորուած գործակցութիւնը կ’օրինականացնէ եւ կ’իրաւականացնէ Լիբանան պետութիւնը8:
Նոյն տրամաբանութեան իբրեւ շարունակութիւն, սահմանադրականօրէն
իւրաքանչիւր ենթախումբի յատկացուած են որոշ պաշտօններ եւ դիրքեր
համայնքապետական այս երկրին մէջ, որոնք անխոցելի եւ անբռնաբարելի
են: Այսինքն, համայնք-ենթախումբ մը չի կրնար ոտնձգութիւն կատարել ու
տիրանալ այլ համայնք-ենթախումբի մը վերապահուած քոթային:
Հետեւաբար, պետաիրաւական համակարգը անուղղակիօրէն կը սանձէ
այս ենթախումբերուն խորացեալ համարկումը, որ կրնար ձուլման տանիլ
ենթախումբը:
1920 Սեպտեմբերին երբ կը հռչակուէր Մեծն Լիբանան պետութիւնը5
իւրաքանչիւր ենթախումբ իր իրաւունքի բաժինը վերցնելէ ետք կը լծուէր նորակազմ երկրին մէջ ինքզինք վերաձեւելու եւ կազմակերպելու
գործընթացին: Նոյն կացութեան մէջ գտնուեցաւ նաեւ Լիբանանի հայութիւնը,
որ արտաքին նուազագոյն միջամտութիւններու ենթարկուելով (նկատի
ունինք Լիբանանի պետութիւն եւ միւս համայնքներ-ենթախումբեր) լծուեցաւ
ներհամարկումի գործընթացին, ձեւաւորեց ու կազմակերպեց ինքզինք,
ենթախմբային համակարգերը բարեփոխեց ու նորովի պատշաճեցուց
զանոնք իր նոր միջավայրին, արտաքին նուազագոյն միջամտութիւններով:
Կարելի է Լիբանանի հայութեան ներհայկական համարկումին գործընթացի վճռական հանգրուանի աւարտ նկատել 1940ականներու աւարտ1950ականներու սկիզբը, երբ այս հաւաքականութիւնը վերածուեցաւ
հայօճախի (յառաջացնելով-զօրացնելով իր համակարգերը):
Ներհայկական այս համարկումին աւարտով ալ կը սկսի տեղայնական
համարկումին շօշափելի հանգրուանը, երբ սկսած էր յառաջանալ ենթախումpին տեղածին սերունդը, գաղթական հայերը քիչ թէ շատ վարժուեր
էին երկրին պայմաններուն, իւրացուցեր էին տեղական լեզուի որոշ
բառաշերտ, անցեր էին շուկայական յարաբերութիւններուն մէջ մակերեսային
առնչումէ աւելի խորքային յարաբերութիւններու, կարեւոր դերակատարութիւն ունէին երկրի տնտեսական անիւին շրջադարձին մէջ, համարկուեր
էին երկրին քաղաքական կեանքին որոշ դրսեւորումներուն, սակայն կը
պահպանէին մշակութային կղզիացումը, հակառակ 1946-48ի ներգաղթի
իրենց փորձառութեան դասերուն, որով տեսակարար կշիռ սկսեր էր
ներկայացնել հայրենիքը սիրելու, անոր կապուելու բայց երկրորդ հայրենիքի
մէջ բնակելու մտածումը:
Լիբանահայ տեղայնական համարկումին յաջորդ հանգրուանը կը հանդիսանայ 1950-75 շրջանը, երբ հայրենական ներգաղթին պատճառով
Լիբանանի ծայրամասային հայկական օղակները մեծապէս կը տկարանան,
կը դադրին ինքնաբաւ ըլլալէ ու կ’որդեգրեն այլասերումի կամ հայկական
կեդրոնական ենթախումբին աշխարհագրականօրէն միանալու ուղին: Միւս
կողմէն, հայօճախը ներքնապէս թափ կու տայ իր ազգային-մշակութային
աշխուժութեան-վերելքին, միաժամանակ ընդգրկուելով Լիբանանի քաղաքական-տնտեսական-ընկերային ամէնօրեայ կենսագործունէութեան: Քառորդ դարու այս հանգրուանը կ’առնչէ լիբանահայ ենթախումբը տեղայնական
ենթախումբերուն՝ բոլոր համակարգերու եւ ոլորտներու առումով:
Կը թուի թէ այս հանգրուանին երկարատեւ շարունակութիւնը կրնար
կարելիութիւնն ունենալ մերում մը յառաջացնելու լիբանահայ ենթախումբին
եւ գէթ քրիստոնէական միւս ենթախումբերուն միջեւ:
1975ի քաղաքացիական պատերազմը, սակայն համարկումի այս ընթացքը
կասեցուց եւ ետքայլի տարաւ:
Արդարեւ, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը, որուն ամբողջ
տեւողութեան կարմիր ժապաւէնի պէս նկատելի էր միջկրօնական
գունաւորումը, պատճառ դարձաւ որ ենթախումբերու համերաշխ
գոյակեցութիւնը խաթարուի: Դեռ աւելին, ոչ միայն իսլամ-քրիստոնեայ
հակադրութիւն մը առճակատումի տարուեցաւ, այլեւ նոյնիսկ ներ-քրիս8 Այս մասին աւելի մանրամասն տե՛ս՝ Անդրանիկ Տագէսեան, Լիբանանի
Հայօճախը. Գիրք Ա., Համարկումին Խաչուղիները (1920-2005), Հրատ. ՀՀ
Սփիւռքի Նախարարութեան եւ Հայկազեան Համալսարանի Հայկակ նՍփիւռքի
Ուսումնասիրութեան ԿԵդրոն, Պէյրութ, Հայկազեան Համալսարանի Հրատ., 2015,
էջ 14-16):

տոնէական եւ ներիսլամական ներքին հակադրութիւններու եւ առճակատումներու դուռ բացաւ: Ներքին այս հակադրութիւնները իրարու դէմ
լարեցին բոլոր ենթախումբերը. Ենթախումբերուն հակադրութիւնները
տարբեր սրութիւններու բարձրացաւ, ինչ որ պատճառ դարձաւ իւրաքանչիւր
ենթախումբի անդամի օտարացումին՝ եւ մերժումին այլ ենթախումբին կողմէ:
Ահա այս պայմաններուն մէջ էր որ երբ ենթախումբի մը ծայրամասային
օղակին խոցելիութիւնը վտանգալից դարձաւ, այդ օղակը ինքնամփոփուեցաւ
եւ պատսպարուեցաւ իր մայր ենթախումբին հովանիին տակ: Այլ խօսքով,
1975-90 տարիները այլամերժումի, ուրիշը/միւսը չընդունիլը շեշտաւորող
տարիներ եղան, որով տարբեր ենթախումբերու փոխառնչումի գործընթացը
լրջօրէն տուժեց: Տուժեց եւ ետքայլ կատարեց նաեւ համարկումը:
Փաստօրէն, երբ ակնկալելի էր որ բնօրրածին սերունդներուն անցումով,
տեղայնածին սերունդներու տեսակարար կշիռ գոյացնելով թափ առնէր
համարկումի գործընթացը, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը եկաւ
նահանջ պարտադրելու նաեւ լիբանահայ տեղայնական համարկումին:
1990 էն ետք, քաղաքացիական պատերազմին դադրեցումէն եւ միջենթախմբային պատնէշներու տակաւ վերացումով լիբանանեան համարկումին
գործընթացը վերսկսաւ աւելի դանդաղ, աւելի վերապահ եւ զգուշաւոր:
Այս հանգրուանին, Լիբանանի հայօճախին համարկումի գործընթացը աւելի
թափով ներգրաւուեցաւ ներլիբանանեան համապարփակ, ընդհանրական համարկումի գործընթացին մէջ: Այդուհանդերձ,յատկանշական է որ
լիբանանեան իւրաքանչիւր ենթախումբ համալիբանանեան համարկումին
իրեն յատուկ կշռոյթը ունի:
Համարկումի այս գործընթացը շեշտակիօրէն կ’ազդուի համաշխարհայնացումի գործընթացին ազդակներէն: Այս ազդեցութիւնը երբեմն
կը դրսեւորուի արհեստական, միտումնաւոր հակազդեցութիւններով,
հակադարձութիւններով, երկրագունդի այս կամ այն վայրին մէջ կատարուած
մեծ ու ցնցիչ իրադարձութիւններէն, Միջին Արեւելքի մէջ արաբ-իսրայէլեան,
պաղեստինեան-իսրայէլեան տագնապին վերիվայրումներէն, քրիստոնեայ
Արեւմուտքիեւ Արեւելքի ու իսլամական աշխարհին մէջ հակաիսլամական թէ
հակաքրիստոնէական այլեւայլ դրսեւորումներէ: Միաժամանակ, լիբանահայ
տեղայնական համարկումը կ’ազդուի նաեւ անդրսահմանային իւրայատուկ
գործօններէ, որոնք ունին հայկական երեւոյթներ եւ կ’առնչուին Սփիւռքին,
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ հայկական տարածականութեան
զարգացումներուն:
Այդուհանդերձ,համարկումին եւ յառաջացեալ համարկումին նպաստող
վճռական գործօններ են միջավայրը, շուկան, ենթախումբին նորօրեայ
ինքնաբաւութեան անկարելիութիւնները եւ նոյնինքն համաշխարհայնացումին երեւոյթները:
Արդարեւ, համաշխարհայնացումի ներկայ պայմաններուն մատուցումով
յառաջացած ‘տեսանելի-բայց-ոչ-անպայման հասանելի’ առատութեան
տեսական առկայութիւնը անբաւարար կը դարձնէ որեւէ ենթախումբի
վերոյիշեալ համակարգերու բաւարարութիւնը, որով պարտադիր կը դառնայ
առնչումը ուրիշ ենթախումբերու եւ անոնց միջոցով հասանելիութիւնը՝
ենթախումբին պակսող համաշխարհային համակարգերուն:
ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅԵՐՆ ԱՅՍՕՐ
Էթնոսոցիոլոգիական Հետազօտութիւններ
Երեւան – Պէյրութ 2019

ՌԱԿ-ի Երախտաւորները
Յովհաննէս Թապագեան

1923, Պէյրութ – 2004, Լոս Անճելըս

Սկիզբը Էջ 03
Նոյն տարին ան հրատարակեց իր միակ աշխատասիրութիւնը, ուր ներառուած
էր իր կրթական ու հասարակական տասնամեակներու յուշերը։ Հայրենիքի
մէջ ձեռամբ ՆՍՕՏՏ Վազգէն Ա. Կաթողիկոսի, ստացաւ «Ս. Սահակ - Ս.
Մեսրոպ» շքանշանը ու փառաւոր կոնդակը։
1992-ի աւարտէն առաջ երբ Թապագեան եկած էր Միացեալ Նահանգներ,
ուր իր որդին Վարանդը հաստատուած էր, առողջական պատճառներով
չկարողացաւ վերադառնալ Լիբանան՝ շարունակելու կրթական նուիրեալ
ասպարէզը։
Ան Քալիֆորնիոյ մէջ շրջապատուած էր միութենական ու գաղափարի
հարազատներով։ Թապագեան հեռու չմնաց ազգային կեանքէն ու միշտ
սատարեց տարիներու իր պատկանած Մարաշի Հայրենակցական Միութեան
ծրագիրներուն։
Հայաստանի կրթական եւ մշակութային նախարարութեան կողմէ պատուոյ
շքանշանի արժանացաւ ան, իսկ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Կաթողիկոս, Քալիֆորնիա
այցելութեան ընթացքին երախտաւորին շնորհեց մշակութային շքանշան։
Թապագեան զինք ճանչցողներուն, կրթական թէ հասարակական ասպարէզի
գործակիցներուն համար եղաւ ակնածանք պարտադրող նուիրեալ մը, որ 81
տարեկանին Փասատինայի մէջ իր աչքերը յաւիտեան փակեց 18 Դեկտեմբեր
2004-ին։
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Թուրքիոյ Դատարանը Մերժած է Պատրիարքական
Ընտրութեան Վերաբերեալ Սիմոն Չէքեմի
Ներկայացուցած Հայցը
Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարարութիւնը
Սեպտեմբեր 24-ին Պոլսի հայոց պատրիարքարան
ուղարկած էր պատրիարքի ընտրութեան նոր
կանոնադրութիւնը, որով կը սահմանափակուէր արտասահմանաբնակ եպիսկոպոսներու
մասնակցութիւնը ընտրութիւններուն: 85-րդ
պատրիարքի ընտրութիւնը կազմակերպող

Նախաձեռնարկ մարմինը որոշած էր չբողոքարկել յիշեալ կանոնադրութիւնը:
Սակայն նշեալ կանոնադրութիւնը դժգոհութիւն
յառաջացած է պոլսահայ համայնքին մէջ, իսկ
Նախաձեռնարկ մարմինի կազմէն քանի մը հոգի
հրաժարական տուած են:
Շար. Էջ 08

Համացանցի Վրայ

Աննա Յակոբեան Մեհրիպան Ալիեւան
Հրաւիրած է Արցախ

Այն գիշեր ինձ խոստացար
Այն գիշեր ինձ խոստացար
Ծաղիկները աշխարհի,
Այն գիշեր դու ցանկացար,
Որ մեր սէրը չմարի:
Գիշերը այն պայծառ էր,
Ո՞ւր թողեցիր հեռացար,
Այն գիշերը անծայր էր,
Ո՞ր տանջեցիր ու անցար:
Դու գնում ես, ա՜խ գնա,
Չեմ կանչելու էլ քեզ ետ,
Դու գնում ես դէ՛ գնա,
Էլ ինչո՜ւ ես նայում ետ:
Դու գնում ես բայց ինչո՞ւ,
Ես տանջւում եմ քեզ համար,
Դու գնում ես, բայց ինչո՞ւ
Ետ ես նայում անդադար:
Թէ դու էլ ինձ չսիրես,
Ու հանդիպես ուրիշի,
Թէ դու մի օր ինձ յիշես,
Որ քո սէրն եմ առաջին:
Յիշիր գիշերը պայծառ,
Ծաղիկները աշխարհի,
Յիշիր գիշերը անցած,
Որ նոր սէրդ չմարի:
Խօսք եւ երաժշտութիւն՝
Յասմիկ Մանասերեան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

05
Հայաստանի վարչապետի տիկին Աննա
Յակոբեան Ատրպէյճանի նախագահի
տիկին Մեհրիպան Ալիեւան հրաւիրած է
այցելելու Արցախ:
Աննա Յակոբեան այսօր Ֆէյսպուքի իր
էջին մէջ գրած է.
«Քանի օր առաջ Ատրպէյճանի առաջին տիկին
Մեհրիպան Ալիեւան «Թելեկրամ»-ի իր էջին
վրայ գրած էր, որ իրենց բոլորի երազանքն է
մուղամ լսել Արցախի մէջ: Ես Մեհրիպան Ալիեւան կը հրաւիրեմ Արցախ եւ ան կ՛ըլլայ մեր
հիւրը: Մեր ժողովուրդը, արցախցիները գիտեն`
ինչպէս ընդունիլ հիւրը, ինչպէս յարգել հիւրը
եւ ընդունուած մեր հիւընկալութեան կանոններէն է նաեւ հիւրը պատուել իր նախընտրած
երաժշտութեամբ: Մենք կրնանք ապահովել
մուղամը, մենք կրնանք իրականացնել անոր
երազանքը եւ Ղարաբաղի մէջ ան կը լսէ իր
սիրելի մուղամը:
«Ասիկա հրաւէր է, եւ եթէ ան ընդունի այդ
հրաւէրը` պատրաստ եմ ես ալ հիւրընկալուիլ
Պաքուի մէջ: Եւ կը կարծեմ, որ ասիկա կրնայ
ՄԱԿ-ի 1325 բանաձեւի շատ իրատեսական
եւ շատ բարձր նպատակի իրականացման
ձեւ ըլլալ ամբողջ աշխարհի մէջ: Բայց եթէ
Մեհրիպան Ալիեւան նկատի ունի, որ իրենց
երազանքը այն է, որ գան Արցախ մուղամ լսեն
եւ ատիկա ընեն պատերազմի միջոցով` ես կը

վստահեցնեմ, որ այդ պարագային երազանքն
անկատար կը մնայ: Ոչ միայն անկատար
կը մնայ, այլ եթէ անոնք նոր պատերազմ
սկսին, հաւանաբար նորանոր բնակավայրեր
կը յայտնուին, ուր անոնց համար մուղամ
լսելը կը դառնայ անկատար երազանք: Եթէ
Մեհրիպան Ալիեւան իր եւ իր ժողովուրդի
անունէն կ՛ըսէ, որ կ՛երազէ Արցախի մէջ
մուղամ լսել, ապա այդ երազանքին հասնելու միայն մէկ ճանապարհ գոյութիւն ունի`
ատիկա խաղաղութիւնն է, Արցախի հետ
բարիդրացիական յարաբերութիւններն են եւ
որպէս հիւր փոխադարձ այցերն են:
«Աշխարհի տարբեր ժողովուրդներ կրցած են
յաղթահարել աւելի երկար տարիներ տեւած
պատերազմները, կրցած են յաղթահարել
թշնամանքը, եւ այսօր չունին սահմաններ,
միեւնոյն տնտեսական միութեան մէջ կ՛ապրին,
ամենալաւ բարեկամներն են. եթէ ատիկա
յաջողած է այլ եւրոպական ժողովուրդներու
հետ ինչո՞ւ պէտք չէ մեր հետ չյաջողի:
Պարզապէս ատրպէյճանական կողմը պէտք է
ցուցաբերէ քաղաքական կամք եւ վերջապէս
իր վրայէն թօթափէ պատերազմի մոլուցքը`
հասկնալով, որ ատով ոչ մէկ բանի կրնայ
հասնիլ: Կ՛ուզեմ նորէն կրկնել, որ հրաւէրը
միանգամայն լուրջ է»:

2019
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՅՎԱԶՈՎՍՔԻ
(1817 – 1900)
«Փոթորիկ Նիցցայի ափերուն»
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Մոսկուան Եւ Պաքուն Ղարաբաղի
Տագնապի Լուծման Մէջ
Փոխզիջման Կարելիութիւն Կը
Տեսնեն». Լաւրով

Թուրքիոյ Դատարանը Մերժած է
Պատրիարքական Ընտրութեան
Վերաբերեալ Սիմոն Չէքեմի
Ներկայացուցած Հայցը
Սկիզբը Էջ 07

Սկիզբը Էջ 02
«Ռուսիան այդ նախաձեռնութեան
հեղինակներէն մէկն էր։ Ես կը կարծեմ, թէ ասիկա շատ կարեւոր է։ Ես
կողմ եմ այսպիսի հաղորդակցութիւններու շարունակութեան»,- հաստատած է Ռուսիոյ արտաքին գործոց
նախարարը։
Ան նշած է, թէ որեւէ որոշում պէտք է
տրուի Ատրպէյճանի, Հայաստանի եւ
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչութեան
մասնակցութեամբ։
Ատրպէյճանի արտաքին գործոց
նախարար Էլմար Մամետեարով, իր
կարգին, յայտնած է, թէ կը սպասուի,
որ Դեկտեմբեր 4-ին Հայաստանն
ու Ատրպէյճանը Պրաթիսլաւայի
մէջ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի
լուծման վերաբերեալ առարկայական բանակցութիւններու մեկնարկը
տան։
Մամետեարովի համաձայն՝ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը մտադիր է անվտանգութեան
հարց բարձրացնել։ «Ի՞նչ է անվտանգութիւնը Հայաստանի պատկերացմամբ, եւ ի՞նչ է անիկա՝
մեր պատկերացմամբ։ Կայ այն
գիտակցութիւնը, որ զօրքերը պէտք
է վերադառնան զօրանոցներ։
Այո՛, անվտանգութիւնը կարեւոր
է, սակայն նաեւ՝ Ատրպէյճանի
համար»,- շեշտած է Մամետեարով։
Ատրպէյճանի արտաքին գործոց

նախարարը ըսած է, որ անվտանգութիւնը կարեւոր է նաեւ
«Ղարաբաղի ատրպէյճանական
բնակչութեան համար», եւ որ անվտանգութեան հարցով վաղը ինք
եւ իր հայ պաշտօնակիցը առարկայական բանակցութիւններու
պիտի սկսին։
Լաւրով Պաքուի մէջ նաեւ անդրադարձած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան՝ ՀԱՊԿ
երկիրներուն ուղղուած խօսքերուն,
որոնց մէջ ան կոչ ուղղած էր զէնք
չվաճառելու Ատրպէյճանին։ Այս
մասին կը գրեն ատրպէյճանական
լրատուամիջոցները։
«Ես միայն կրնամ ընդգծել, որ
ռազմաթեքնիքական համագործակցութիւնը մեր եւ Ատրպէյճանի
միջեւ ռազմավարական գործընկերութեան կարեւորագոյն ոլորտներէն
մէկն է»,- դիտել տուած է Ռուսիոյ
արտաքին գործոց նախարարը՝
մեկնաբանելով Փաշինեանի խօսքերը։
Ըստ Լաւրովի՝ Ռուսիան ու Ատրպէյճանը «կը զարգացնեն իրենց
համագործակցութիւնը միջազգային արժեչափերուն համապատասխան, համաձայն Ատրպէյճանի
եւ Ռուսիոյ օրէնսդրութեան եւ
ամբողջովին հաշուի առնելով այն
հաւասարակշռութիւնը, որ կարեւոր
է պահպանելու տարածաշրջանին
մէջ կայունութիւնը»։
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Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
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Պոլսոյ Պէյօղլու թաղամասի Երեք
խորան հայկական եկեղեցիին
առընթեր թաղային խորհուրդի
անդամ Սիմոն Չէքեմը Թուրքիոյ
ՆԳՆ եւ Պոլսոյ նահանգապետարանի դէմ դատական հայց ներկայացուցած է` նշելով, որ պատրիարքի
ընտրութիւնները կազմակերպող
Նախաձեռնարկ մարմինը չէ կատարած իր ստանձնած պարտաւորութիւնները:
Ըստ «Էրմէնիհապեր»-ի՝ դատարանը մերժած է Սիմոն Չէքեմի հայցը`
նշելով, որ Նախաձեռնարկ մարմինը
չէ ձեւաւորուած Թուրքիոյ ներքին
գործերու նախարարութեան կողմէ
եւ բողոքը պէտք է ներկայացնել
Նախաձեռնարկ մարմինի դէմ, այլ
ոչ թէ նախարարութեան:
Սիմոն Չէքեմի կողմէ ներկայացուած դատական հայցին մէջ նշուած է, որ Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարարութեան հրապարակած կանոնադրութեամբ կը
սահմանափակուի
արտասահմանաբնակ
եպիսկոպոսներու

մասնակցութիւնը Պոլսի հայոց
պատրիարքի ընտրութիւններուն:
«Մինչ այդ նման սահմանափակում չէ եղած եւ թեկնածութիւն
առաջադրելու հնարաւորութիւն
կ՛ընձեռուէր այն եպիսկոպոսներուն, որոնք հոգեւոր ծառայութիւն
կ՛իրականացնէին արտասահմանի
մէջ եւ որոնց հայրերը ծնունդով
Թուրքիայէն էին: Ատով կանխած
են արտասահմանաբնակ թեկնածուններու առաջադրումը»,-նշած է
ան:
Ըստ դատական հայցի` Նախաձեռնարկ մարմինը, չնայած վերոնշեալ սահմանափակման, որոշում
ընդունած է շարունակել պատրիարքական ընտրութիւններու
գործընթացը եւ չէ կատարած իր
պարտաւորութիւնները:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Վարչապետի Նշանակումի Համար
Երեսփոխանական Խորհրդակցութիւնները
Երկո՞ւշաբթի
Սկիզբը Էջ 01
Ռինկի կամուրջն ու այլ շրջաններու դէպի Պէյրութ առաջնորդող
մայրուղիներու վրայ փութացին
ըլլալ ցուցարարները, որոնք փորձեցին փակել ճամբաները, որուն
հակադարձեցին ներքին ապահովութեան ուժերը:
Տասը օրուան մէջ երկրորդ դէպքը
հանդիսանալով Պէյրութի մէջ երիտասարդ մը անձնասպան եղաւ:
Պատճառը տնտեսական վիճակն է:
Շուրջ յիսուն օրէ ի վեր երկրին մէջ
ծաւալած դէպքերը կը շարունակեն
իրենց ծանր հետեւանքներն ունենալ
երկրի աշխատաւոր խաւին վրայ։
Երէկ Տանի Ապու Հայտար անունով
երիտասարդ մը անձնասպան եղաւ։
Այս մասին յայտարարող աղբիւրները
կը նշեցին, որ 41 տարեկան Ապու
Հայտար անձնասպանութեան դիմած
է՝ գործէ արձակուելուն պատճառով:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

Դէպքը տեղի ունեցաւ Նապաա
ժողովրդային թաղամասին մէջ,
ըստ անձնասպանութիւն գործած
եւ երեք զաւակներու հայր Տանիի
եղբօր ան այս քայլին դիմած է իր
վրայ եղած պարտքերը չկարողանալ
վճարելու հետեւանքով։ Նշենք, որ
շուրջ տասը օր առաջ Նաժի Ֆլիթի
անունով երիտասարդ մը նոյնպէս
այդ քայլին դիմած էր եւ վերջ տուած
իր կեանքին։
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