
Նարեկ արքեպիսպոպոս ըսաւ.- 
«Քրիստոսի խաղաղութիւնը ստա-
նալու եւ մեր նմաններուն հետ բաժ-
նեկցելու համար միայն մէ՛կ բան 
պէտք է ընենք.- Հեռանալ աշխար-
հի իշխանէն եւ միանալ երկինքի 
թագաւորին։ Պատրա՞ստ ենք այս 
հոգեփոխիչ վճռական քայլը առնելու։ 
Մեզմէ իւրաքանչիւրը ի՛ր կեանքով 
պիտի պատասխանէ այս հարցու-
մին եւ այն ատեն միայն Քրիստո-
սի հրահանգը պիտի զօրացնէ եւ 
առաջնորդէ մեզ վաղուան աւելի 
լաւ եւ մեր ցանկացած Լիբանանին 
կերտումին համար.- “Մի՛ խռովիք ու 
մի՛ վախնաք”»։
Պէյրութի Հայ կաթողիկէ պատ-
րիարքական թեմի օգնական 
արհիապատիւ հայր Գէորգ եպս. 
Ասատուրեան նշեց, որ Քրիստոս 
մեզի կը յուշէ, որ խաղաղութիւ-
նը ներքին է, որ հաւատացեալի 
հաւատքով կ՛ամրապնդուի, եւ որ 
ժամանակաւոր չէ, այլ՝ մնայուն, եւ 
որուն ճամբով կը յաղթահարուին 
բոլոր տեսակի դժուարութիւնները։ 

Երեքշաբթի, 10 դեկտեմբեր 
2019-ի երեկոյեան ժամը 6.00-ին, 
Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց 
եկեղեցւոյ մէջ, Լիբանանի հայ 
երեք համայնքապետերու գլխաւո-
րութեամբ, հայ առաքելական, 
կաթողիկէ եւ աւետարանական 
հոգեւորականներու ու հաւատա-
ցեալներու մասնակցութեամբ, եւ 
Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանին եւ 
պետական գործիչներու,  հայկական 
կուսակցութիւններու, մշակութա-
յին, բարեսիրական, առողջապա-
հական ու մարզական կառոյցնե-
րու եւ մեծաթիւ հաւատացեալնե-
րու ներկայութեամբ տեղի ունեցաւ 
Լիբանանի խաղաղութեան համար 
աղօթք։
Խորհրդածութեան ընթացքին 
Լիբանանի հայոց առաջնորդ 
գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոս 
յայտնեց, որ Արարիչ եւ արարածներ 
հանդիպման օղակն է Քրիստոսի 
խաղաղութիւնը, աւելին` Քրիստոս 
ինք։ Առաջնորդ սրբազանը աւել-
ցուց, որ այս եզակի առանձնաշնոր-
հումը քրիստոնեաներուն միջոցաւ 
կը հասնի ամբողջ Լիբանանին, 
եւ մեզ աշխարհի մէջ ապրողներ 
դարձնելով հանդերձ աշխարհէն եւ 
աշխարհիկէն վեր կը հանէ որպէս 
խաղաղութեան առաքեալներ` 
աշխարհի տուած խաղաղութենէն 
տարբեր խաղաղութիւն մը վայելելու 
եւ Լիբանանին տանելու։
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Անցնող շաբաթավերջին առիթը ունեցայ ներկայ գտնուելու Թեաթ-
րոնի «Կոմիտաս» թատերական գործին, որուն հեղինակն է Լիլի 
Թոմասեան իսկ բեմադրիչը՝ Սուրէն Խտըշեանը:
Թատերական բացառիկ կտորին, դերասաններուն եւ տեքորին 
մասին գրելը ձգելով արհեստավարժ արուեստաբաններու, որոնք 
եթէ հաճին բան մը գրել, սիրով կը հրատարակենք մեր թերթին 
մէջ, եւ խուսափելով թատրոնին մասին երկար բարակ եւ անհամ  
նկարագրական մը գրելէ, որ շատեր կ՛ընեն, ես այս սիւնակով 
պիտի անդրադառնամ ազգային «լուռ ցաւ»ի մը, որուն մասին 
կ՛ուզէի շատոնց արտայայտուիլ, սակայն չէի գիտեր, որ այս գործին 
հեղինակը արդէն կանխած է ինծի:
Թատերագրին մեկնաբանութեան մէջ աւելի քան յստակ էր 
սիրելի ընթերցող, որ Թուրքը չէր միակ պատճառը Կոմիտասի 
խելագարման: Մենք էինք: Մեր ազգն էր, որ միշտ չէ, որ գիտէ իր 
արժէքները գնահատել: Շատ յաճախ նախանձ է, նենգ եւ բամբա-
սող: Կարծես մարդկային բնաւորութեան այս յոռի գիծերը մեր 
ազգային նկարագրին մաս կազմած են դարերէ ի վեր... եւ կը 
շարունակեն մաս կազմել: 
Այստեղ կը մէջբերեմ թատրերգութեան մէջ արտասանուած 
հետեւեալ խօսքերը, որ Կոմիտասի կղերական ուսուցիչ՝ Դեր-
ձակեանինն էին (դեր. Յարութ Թորոսեան), ի տես Կոմիտասի 
անխօս եւ հիւանդ վիճակին. «Ներողութիւն, թերեւս... պէտք է քեզ 
աւելի լաւ պաշտպանէի ոչ միայն թուրքերէն, որոնք անկասկած 
մեր թշնամիներն են, բայց նաեւ մեր ժողովուրդէն: Մեր նեղմիտ 
երէցներէն, կաղապարուած հին (իբր թէ -ՍՅ)  սկզբունքներով, 
շղթայուած յիմար աւանդութիւններով, որոնք պատրաստ են 
զոհել իրենց ամենափայլունը, որպէսզի պահեն ինչ, որ արժանի 
չէ պահուելու... »: 
Խօսքս հիմա թատրերգութեան ներկայ եղած ընթերցողներուս 
է: Քանի՜ քանի «Կոստանեան»ներ (դեր. Յարութ Մանուկեան) 
կը ճանչնանք մեր շուրջ, որ չես հասկնար ինչո՞ւ այդքան մաղձով 
լեցուն են: Ինչո՞ւ օրն ի բուն «կաթողիկոս»ին (դերսն. Յակոբ 
Գալայճեան, Կարօ Գինոյեան) միտքը կը պղտորեն: Քանի անգամ 
թատրերգութենէն ազդուած, վայրկեան մը ինքզինքս մոռնալով 
տեղէս ելլելով պիտի քիթին բերնին զարնէի այդ «Կոստանեան» 
ըսուածին...: Դուն ալ նոյն զգացումը չունեցա՞ր սիրելի հանդիսա-
տես: Հապա դիմակներով ծածկուած հասարակութի՞ւնը: Պարզապէս 
զզուելի է:
Անցնինք: 

Կը մնայ ի՞նչ: Կը մնայ շնորհակալութիւն յայտնել բեմադրիչին ու 
թատրերգութեան մասնակից բեմին վրայ թէ ետին դեր ստանց-
նած իւրաքանչիւր անհատին: Շնորհակալութիւն յայտնել վերի 
չակերտուած խօսքին եւ ընդհանրապէս թատրոնին հեղինակին: 
Կը մնայ հաստատել, որ ճիշդ չէ թատերասէր ժողովուրդին քիթին 
խնդալ անորակ ներկայացումներով, պատճառաբանելով, որ 
ժողովուրդը թեթեւ բան կ՛ուզէ..: Ժողովուրդը շատ լաւ կ՛ընկալէ 
որակաւորը, եթէ իրեն ներկայացուի: Այս բանին լաւագոյն փաստը՝ 6 
օրերու վրայ ներկայացուած՝ երեք ժամ տեւողութեամբ, «Կոմիտաս» 
թատրերգութեան սրահը բերնէ բերան լեցուն ըլլալն է: Միշտ չէ, 
որ մեր ժողովուրդը անճշդապահ է եթէ կազմակերպողը ինքը՝ 
ճշդապահ է:
Կը մնայ նաեւ հետեւեալ կարեւոր բանը: Լաւ արտադրութիւն 
մը կարիքը ունի ազնիւ հովանաւորողի երբ ան կը ներկայացուի 
հայերէն, այսինքն՝ սահմանափակ թիւով «գնողի»: Այս բանը 
պետական կարողութիւններու կարօտ է, որուն բացը դար-
ձեալ կը գոցէ ԳՈՀԱՐ-ը ի պատիւ անոր ետին կանգնողին:
Վերջապէս, Շնորհակալութիւն ԳՈՀԱՐ-ին:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Տեսանկիւն

Թուրքը Չէ՛ր Միակ Պատճառը 
Կոմիտասի Խելագարման

Լիբանանի Հայ Երեք Համայնքապետերու Գլխաւորութեամբ
Լիբանանի Խաղաղութեան 
Համար Հաւաքական Աղօթք

Հարիրի Կը Պնդէ Արհեստավարժերով 
Կազմուած Կառավարութեան Վրայ
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Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Հրաժարեալ վարչապետ Սաատ 
Հարիրի կը մնայ անդրդուելի 
իր կեցուածքին մէջ եւ պնդէ թէ 
կառավարութիւնը գլխաւորելու իր 
պայմանը անոր անդամներու արհես-
տավարժներէ կազմուած ըլլալն է: 
Այսպէս հաղորդեցին երէկ իրեն 
մօտիկ աղբիւրներ:
Միւս կողմէ երէկուայ օրը դարձեալ  
յատկանշուեցաւ ցոյցերով եւ ճամ-
բաներու փակումով յատկապէս 
Թրիփոլիի եւ Ճիւնիի մէջ, որպէս 
բողոք՝ պահանջելով ազատ արձա-
կել օրուայ ընթացքին ձերբակա-

լուած ցուցարարները: Ի վերջոյ 
անոնք ազատ արձակուեցան Փաս-
տաբաններու սենտիքայի նախա-
գահին եւ խումբ մը փաստաբան-
ներու ջանքերով: Աւելի ուշ գիշե-
րին ցուցարարներ սկսան պաշա-
րել նախարարներու տուներ, վեր-
ջինը՝ ներքին գործոց նախարարի 
տունը ուր անոնք պահանջեցին, 
որ կամայական ձերբակալումներ 
չըլլան խաղաղ ցուցարարներու մինչ 
անոնց վրայ ճնշող ու անոնց վրայ 
յարձակելով իրենց վրանները քան-
դող մարդիկ ազատ կը մնան:
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ռոպըրթ Գոխ

Ռոպըրթ Գոխ (գերմ.՝ 
Heinrich Hermann Robert 
Koch, դեկտեմբերի 11, 1843,  
Գ լ ա ո ւ ս տ ա լ - Զ ե լ ե ր ֆ ե լ տ ,  
Գերմանիա - մայիսի 27, 
1910, Պատեն,  Գերմանական 
կայսրութիւն), գերմանացի 
մանրէաբան, մանրէաբանու-
թեան եւ համաճարակաբա-
նութեան հիմնադիրը։
Գոխը 1866ին աւարտած է 
Կէօթինկենի համալսարանը։ 
1885-1891  եղած է Պեռլինի 
համալսարանի փրոֆէսէօր, 
միաժամանակ՝ Հիկիէնայի 
հիմնարկին, 1891-1904  վարիչ 
հիւանդութիւններու հիմնարկի 
(յետագային կոչուած է Գոխի 
անունով) տնօրէն։ Բացայայ-
տած է վարակիչ հիւանդու-
թիւններու յարուցիչները եւ 
մշակած է անոնց դէմ պայքարի 
միջոցները։ Առաջին անձն 
որ ստացած է սիպիրախ-
տի  մաքուր մանրէախումբը։ 
1882ին յայտնաբերած է 
թոքախտի հարուցիչը։ 1890 
ին ստացած է թոքախտի ման-
րէին պատրաստուկը, եւ օգտա-
գործած է զայն թոքախտի բուժ-
ման նպատակով։ Ներկայիս 
պատրաստուկը կը կիրառուի 
միայն ախտորոշիչ նպատակով։ 
Քոլերա հիւանդութիւնը նաեւ կը 
կոչուէր  «Գոխի ստորակէտ»: 
Մշակած է մանրէաբանա-
կան հետազօտութիւններու, 
վարակազերծման շարք մը 
եղանակներ։ 1905ին թոքախ-
տի ուսումնասիրման համար 
արժանացած է Նոպելեան 
մրցանակի։
Որպէս ռազմադաշտային 
բժիշկ՝ աշխատած է ֆրանս-
բրուսական պատերազմի 
ժամանակ, որ հրահրած էր 
Բրուսիայի գանցլըր Օդդօ ֆոն 
Պիզմարգը:

Լիբանանի Հայ Երեք Համայնքապետերու Գլխաւորութեամբ
Լիբանանի Խաղաղութեան Համար Հաւաքական Աղօթք

Բակօ Սահակեան Շնորհաւորական Ուղերձ Յղած է 
ԼՂՀ Անկախութեան Հանրաքուէի եւ Սահմանադրութեան 

Օրուան Առիթով

ՀՀ Նախագահը Շնորհաւորած է Բակօ Սահակեանը՝ 
Արցախի Սահմանադրութեան Օրուան Առիթով

Գերապայծառ Ասատուրեան յոյս 
յայտնեց, որ Լիբանանի մէջ խաղա-
ղութիւնը կը վերահաստատուի 
երկրի բոլոր բնակիչներուն մէջ՝ 

հաւաքաբար վայելելու բարիքները 
եւ բաժնելու վիշտերը։
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ աւետա-
րանական եկեղեցիներու միութեան 
Կեդրոնական մարմինի ատենապետ 
վերապատուելի Րաֆֆի Մսըրլեան 
նշեց, որ այսօրուան դժուարին 
պայմաններուն դէմ յանդիման, 
Քրիստոսի ծնունդը տօնելու սեմին 
պէտք է զօրանանք եւ յուսադրուինք, 
որովհետեւ Աստուած մեզի հետ է 
մեր տկարութիւններուն, անորոշու-
թեան, անապահովութեան եւ փոթո-
րիկներուն մէջ։ Վերապատուելի 
Մսըրլեան շեշտեց, որ պէտք է ամէն 
բանի համար աղօթենք, Աստուծմէ 
խնդրենք խաղաղութիւն եւ ունենանք 
քրիստոնէական վկայութիւն՝ մեր 
կեանքը ապրելով պարկեշտութե-
ամբ, սիրով, արդարամտութեամբ, 
քաղցրութեամբ եւ բարի համբաւով։
Աղօթքի աւարտին, հոգեւոր հայ-
րերը հանդիպում մը ունեցան 
Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ 
Սամուէլեան-Եռագոյն» սրա-
հին մէջ, ուր քննարկեցին առկայ 

ընկերանտեսական դժուարու-
թիւններու լոյսին տակ միաս-
նականութեան եւ գործակցութեան 
կարելիութիւնները։

էի եւ Սահմանադրութեան օրուան 
առիթով: Թէ՛ 1991-ին եւ թէ՛ 2006-ին 
այս օրը մեր ժողովուրդը կատա-
րեց պատմական ընտրութիւն՝ 
իր ձայնը տալով յանուն ազատ 
ու անկախ Արցախի, յանուն 
ժողովրդավարական, իրաւական 
ու հասարակական պետութիւն 
կառուցելու անսասան որոշման: 
Մեր պետականաշինութեան ճանա-
պարհին կարեւոր քայլ էր երկրի 
հիմնական օրէնքի՝ Սահմանադ-
րութեան ընդունումը, որուն հիմքը 
մարդն է, անոր իրաւունքներու, 
ազատութիւններու եւ շահերու 
պաշտպանութիւնը: Ասոնք համա-
մարդկային արժէքներ են, որոնք 
կարեւոր են քաղաքացիական հասա-
րակութեան ու ժողովրդավարական 
հիմնարկներու կայացման համար:
Եւ արդէն 28 տարի է՝ մենք կ՝ըն-

թանանք այս ճանապարհով՝ օր 
օրի զարգացնելով ու զօրացնելով 
մեր երկիրը, ամրապնդելով պետա-
կանութեան հիմքերն ու ժողովուր-
դի անվտանգութիւնը, բարելաւելով 
մարդոց կենսապայմանները: Ասիկա 
բարդ ու անհարթ ճանապարհ է, որ 
մեր ժողովուրդը կ՝անցնի պատուով 
ու արժանապատւութեամբ՝ անձ-
նուիրաբար յաղթահարելով բոլոր 
դժուարութիւններն ու փորձու-
թիւնները:
Թանկագի՛ն հայրենակիցներ,
Մէկ անգամ եւս կը շնորհաւորեմ 
բոլորս այս նշանակալի տօնին 
առիթով եւ կը մաղթեմ խաղա-
ղութիւն, քաջառողջութիւն, մեծա-
գոյն յաջողութիւններ՝ ի փառս 
Արցախի Հանրապետութեան ու 
մեր ժողովուրդի»,- նշուած է շնոր-
հաւորական ուղերձին մէջ:

Արցախի նախագահ Բակօ Սահա-
կեան, Դեկտեմբեր 10-ին, շնոր-
հաւորական ուղերձ յղած է ԼՂՀ 
պետական անկախութեան մասին 
հանրաքուէի եւ Սահմանադրութեան 
օրուան առիթով:
«Սիրելի՛ արցախցիներ, Հանրա-
պետութեան իշխանութիւններու եւ 
անձամբ իմ անունով ի սրտէ կը 
շնորհաւորեմ պետական կարե-
ւորագոյն տօնի՝ ԼՂՀ պետական 
անկախութեան մասին հանրաքու-

«Մեծարգոյ պարոն նախագահ,
Կը շնորհաւորեմ Արցախի Հան-
րապետութեան մէջ նշուող եռա-
տօնի՝ Արցախի անկախութեան 
հանրաքուէի, Սահմանադրութեան 
եւ Մարդու իրաւունքներու պաշտ-
պանութեան միջազգային օրուան 
առիթով:
Եթէ մայիսեան եռատօնը ռազմական 
յաղթանակներու ընդհանրացումն 

է՝ դեկտեմբերեան եռատօնը այդ 
յաղթանակներու իրաւական ձեւա-
կերպումն է դեռ 1991 Դեկտեմբեր 
10-էն սկսեալ: Անիկա կը վկայէ 
ինքնիշխան Արցախի մէջ անկախ 
պետականութեան կայացման եւ 
ժողովրդավարութեան գործընթաց-
ներու անշրջելիութեան մասին:

Արցախի անկախութեան հան-
րաքուէի, Սահմանադրութեան 
օրուան առիթով՝ Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան շնորհաւորած է 
Արցախի նախագահ Բակօ Սահա-
կեանը: Այս մասին կը յայտնեն 
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի 
հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութենէն:
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Տեսակէտ

Թաէֆականութիւնը Կ՚արտօնէ՞ Յաջողեցնել՝ 
Յեղափոխութիւն

2019-2020 տարիները կը զուգադիպին նշանակալից դարդարձերու, ոչ միայն 
հայ ժողովուրդին, այլեւ՝ լիբանանցի ժողովուրդին համար։ Լիբանանի համար 
2019 թուականը նշանակալից եղաւ նաեւ՝ իր թաէֆական համակարգին 
հետեւանքով, սխալմամբ «Յեղափոխութիւն» կոչուած համաժողովրդային 
պոռթկումով մը, որ չի կրնար վերածուիլ յեղափոխութեան, յաւելեալ 
այն պատճառով, որ Լիբանան նաեւ՝ օտար մէկէ աւելի տէրութիւններէ 
կախեալ գաղութ մըն է…։ Թաէֆական ու գաղութային երկիր մը, որ հեռու 
է՝ պետութիւն ըլլալէ, հայրենիք մը ըլլալէ, եւ՝ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ ունենալէ…։ 
Քանի որ, ասոր բնակիչները «զաւակներ»ն են նախ՝ 18-19 կրօնական եւ 
յարանուանական համայնքներու, որոնց առաջնահերթ պատկանելիութիւնն 
ու հպատակութիւնը թայֆէական է, եւ ոչ թէ՝ պետական ու հայրենական…։ 
Բազմաթիւ եւ բազմազան փաստերէն կը բաւէ յիշենք հետեւեալները.
- Այս երկրի այժմու սահմանները որոշած են օտար տէրութիւններ։
- Այս երկրի կառավարութիւնները կը նշանակուին օտար կառավարութիւն-
ներէ։
- Այս երկրի խորհրդարանի անդամներէն հինգը քուէարկած են՝ երկրի 
անկախութեան դէմ, որոնց շարքին հայ մը (ի նպաստ ֆրանսական 
տիրապետութեան)։
- Այս երկրի բանակին դէմ կռուած են՝ նախ Մարոնիթ, եւ ապա՝ Սիւննիթ 
համայնքներու քաջ «զաւակ»ները։
- Եւ՝ այս երկրի հանրապետական, խորհրդարանական ու կառավարա-
կան նախագահական աթոռները՝ միմիայն երեք գլխաւոր համայնքներու 
անձեռնմխելի մենաշնորհներն են…։
Այսպիսի երկիր մը կրնա՞յ արդեօք՝ ազատ, անկախ, գերիշխան եւ կեդրոնա-
կան իրաւ պետութիւն ունենալ։
Հարկաւ՝ ՈՉ… քանի որ չունի միաւորուած ժողովուրդ։

•••
Այս ամբողջ տարածաշրջանի ժողովուրդները գաղութացուած էին Ա. 
Աշխարհամարտի աւարտէն իվեր, նախապէս ալ՝ գաղութացուած էին 
Օսմանեան Կայսրութեան կողմէ, եւ այսօր ալ՝ թիրախն են Թուրքիոյ Նոր-
Օսմանականութեան ծրագրին։ Ա. Աշխարհամարտն էր, որ որոշեց այս 
ժողովուրդներու ապագան, սահմանագծերն ու անոնց համակարգերը՝ 
սիոնական նախատիպարին համաձայն։ Այսինքն՝ կրօնական հիման վրայ, եւ 
ոչ թէ՝ ազգային կամ ժողովրդային… քանի որ հրեաները միայն կրօն ունէին. 
ոչ ժողովուրդ էին, եւ ոչ ալ ազգ։ Եւ ուրեմն, որպէսզի սիոնական օտար ու 
տարատնկեալ պետութիւնը հաւասարեցնեն տեղաբնիկ ժողովուրդներուն, 
այս վերջինները բաժանեցին կրօնական պետութիւնիկներու մէջ։ (Հրեայ 
հակասիոնական Շլոմօ Սան, Թել-Ավիվի համալսարանի պատմութեան 
դասախօսը, 2008 թուին, Փարիզի մէջ հրատարակեց իր ակադեմական, 
փաստաթուղթերով եւ 650 էջերէ բաղկացած երկասիրութիւնը, փաստելու 
համար Հրէութեան լոկ կրօն մը ըլլալը։ Իր այս մեծկակ հատորին տուաւ 
խիստ խօսուն վերնագիր մը՝ «Ինչպէ՞ս հնարուեցաւ հրեայ ժողովուրդը» 
(“Comment fût Inventé le Peuple Juif?”)։
Այս բաժանումները շրջանի ժողովուրդներուն պարտադրուեցան՝ Սայքս-

Փիքօ Համաձայնութեամբ, անոնց պարտադրելով սահմանադրութիւններ 
եւ նախագահներ՝ պետական կամ զինուորական յեղաշրջումներու միջոցով, 
կամ՝ անոնց խորհրդարաններուն վրայ կարծր ճնշումներով, եւ ի պահանջեալ 
հարկին՝ սպաննելով ընդդիմացողները կամ զանոնք փոխարինելով 
իրենց շահերը պահպանող անձերով, գաղութարար պետութիւններու 
դեսպանատուներուն ձեռամբ։ Եւ երբ Արաբական Արեւելքի այս ժողովուրդները 
փորձեցին իրարու միանալ՝ բաժանումները մերժելով, դեսպանատուներու 
գաղտնի սպասարկութիւնները ներսէն վիժեցուցին Միութեան բոլոր փորձերը։
Այս բոլորի մասին մանրամասն փաստեր արձանագրուած են ամերիկեան King-
Crain պատուիրակութեան Տեղեկագրին մէջ, զոր այդ պատուիրակութիւնը 
1919 թուին ներկայացուց Ազգերու Լիկային։ Այս Տեղեկագրին մէջ յստակօրէն 
յիշուած է շրջանի ժողովուրդներու ջախջախիչ մեծամասնութեան վճռական 
ընդդիմութիւնը Սայքս-Փիքօ Համաձայնութեան բոլոր կարգադրութիւններուն, 
որոնք պարտադրուած են այս ժողովուրդներուն, Ա. Աշխարհամարտի 
յաղթական երկու պետութիւններուն՝ Մեծն Բրիտանիոյ եւ Ֆրանսայի կողմէ։ 
Այդ ժամանակի ԱՄՆ-ի պատասխանատուները՝ նախագահ Ու. Ուիլսոնի 
«14 կէտեր»ուն հիման վրայ (որուն կէտերէն մէկը կը վերաբերի ազգերու 
ազատ ինքնորոշման իրաւունքին), նախ՝ մերժեցին Եւրոպայի հրեաներուն 
Պաղեստինի մէջ վերաբնակելու իրաւունքը, սակայն չուզելով վշտացնել 
իմփերիալիստ Արեւմուտքի իրենց երկու զինակիցները (Անգլիան եւ Ֆրան-
սան) որդեգրեցին King-Crain պատուիրակութեան Տեղեկագրի այն՝ իբր թէ 
միջին լուծումը, թէ՝ Սիոնական Պետութեան Պաղեստինի մէջ տարատնկու-
ելու պարագային, այս դրսեկ պետութիւնը պէտք է Երուսաղէմի Սուրբ Տեղերը 
զիջի իսլամներու վերահսկողութեան, որոնք կարող են պահպանելու այդ 
Սուրբ Տեղերը, որոնք կը պատկանին նաեւ՝ քրիստոնեաներուն (ներառեալ 
յոյներուն եւ հայերուն)…։ Ամերիկեան իմփերիալիզմը փաստեց թէ ինք 
համաձայն չէր Ուիլսոնի «14 կէտեր»ու արդարադատութեան։
Ուրեմն, Սայքս-Փիքօ համաձայնութիւնը՝ Անգլիոյ եւ Ֆրանսայի իմփերիալիստ 
տէրութիւններու միջեւ, այդ օրերուն, Արեւմուտքի մէջ կը վայելէր միջազգային 
գերագոյն հեղինակութիւն եւ տարածաշրջանին կրցաւ պարտադրել իր 
Ծրագրի բոլոր կէտերը, քանի որ Ա. Աշխարհամարտին, ամերիկեան 
իմփերիալիզմը չէր որ կը ղեկավարէր Գերմանիոյ դէմ պատերազմը, այլ՝ 
Դաշնակիցներու երրեակը՝ Անգլիա, Ֆրանսա եւ Ցարական Ռուսաստան։ 
Այս վերջինը կլանուած էր Հոկտեմբերեան յեղափոխութեամբ, միջազգային 
թատերաբեմը թողլով Անգլիոյ եւ Ֆրանսայի…։
Այս Ծրագիրը բզիկ-բզիկ մասնատեց Արաբական Արեւելքի ժողովուրդները՝ 
անոնց պարտադրելով կրօնական-յարանուանական պետութիւնիկներ, 
գծելով նաեւ ատոնց սահմանները։ Այս ալ-Մաշրէք ալ-Արապիէն մնացեալ 
«Սուրիա»յէն չորս մուհաֆազաներ կցելով Լեռնալիբանանին, ստեղծեց 
«Մեծն Լիբանան»ը, զոր վաւերացուց Ազգերու Լիկան՝ 1920 թուին, որուն 
դարադարձն է 2020 թուականը։ Եւ տակաւին, ֆրանսական իմփերիալիզմը, 
որ գաղութացուցած էր թէ՛ Սուրիան եւ թէ՛ Լիբանանը, ծրագրեց՝ արդէն 
անդամահատուած «Սուրիա»ն ալ մասնատել՝ «Տիւրզիական», «Ալաուիա-
կան» եւ «Սիւննիական» պետութիւններու։
Կրօնական-յարանուանական հիման վրայ հաստատուած այս պետու-
թիւնիկները, երբ մէկտեղուեցան Մեծն Լիբանանի մէջ, այս թայֆաներով 
կարելի չէր ստեղծել կեդրոնական իշխանութիւն ունեցող պետութիւն մը, 
որուն բնակիչները՝ բաժանուած տարբեր կրօններու, չէին կրնար ունենալ՝ 
ոչ հասարակաց հայրենիք, ոչ ազգային միութիւն եւ ոչ ալ մշտական 
խաղաղութիւն։ Լիբանանը եւ Սուրիան պատառ-պատառ մասնատելու 
ֆրանսական գաղութարարութեան ծրագրին փաստերէն մէկն ալ այն 
է, որ նոյնիսկ Տարագրեալ Արեւմտահայութիւնը չճանչցաւ որպէս մէկ 
ազգային ամբողջութիւն, այլ զայն բաժնեց երեք յարանուանութիւններու՝ 
Գրիգորեաններու, Կաթոլիկներու եւ Աւետարանականներու…։ Եւ՝ հայ 
տարագիրները ցրուեցին Լիբանանի տարբեր շրջաններուն մէջ, արգելք 
հանդիսանալով անոնց ազգային միասնութեան…։
Լիբանանի բազմահամայնքային համակարգին մէջ՝ միջ-թաէֆական 
պատերազմները կրկնուեցան Կապիտալիզմի հերթական ճգնաժամերու 
շարունականութեամբ՝ երբ թայֆաները բռնազաւթած աշխարհակրօնական 
տիրող բուրժուազիայի դասակարգի մեծ ֆինանսատէրներու եւ օլիգարխ-
ներու շահերու բաշխում ըլլար։ Այս վաշխառու, ընչաքաղց ու վայրենի 
դասակարգը մեծապէս կը չարաշահէր բնակչութեան մօտ թաէֆականութեան 
սերմանած պառակտումի որոմը, եւ համայնքներու միջեւ իրենց հրահրած 
պատերազմներուն զոհերը՝ միշտ կ՚ըլլային աշխատաւոր զանգուածներէն, 
անխտիր բոլոր համայնքներէն, բայց իրենք՝ վերը նստող բոլոր համայնքներու 
օլիգարխները, միասնաբար կը վերաբաշխուէին մենաշնորհները։ 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

ՍåանÇոÛ ԱËոÛեանութÇւն

ԱթլեթÇùû ºւ ՍեւÇÛա Î¿ï ÎոñëնóուóÇն
êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 16¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 
ÍÇñÇÝ Ù¿ç« 13¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³áÕ §ìÇÛ³ñ¿³É¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 
6¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï¦Ç ¹¿Ù£ §ìÇ¿³ñ¿³É¦ Çñ áõÝ»ó³Í 
³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ »õ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÁ 
ãÏñó³õ ûգï³գáñÍ»É áõ ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ£ §è¿³É 
Ø³ïñÇï¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 19¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ ä³ñë»ÉáÝ³ÛÇ 
§¾ë÷³ÝÇáÉ¦ÇÝ ¹¿Ù »õ Û³ÕÃ»ó ì³ñ³ÝÇ »õ ä»Ý½»Ù³ÛÇ ÏáÉ»ñáí£ ÆëÏ 
³é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó 17¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ 
§Ø³Ûáñù³¦ÇÝ« ÎñÇ½Ù³ÝÇ« Ø»ëëÇÇ »ñ»ù »õ ÈáõÇë êáõ³ñ¿½Ç ÏáÉ»ñáí£ Êñáõ-
³Ã äáõïÇÙÇñ Ýß³Ý³Ï»ó ÑÇõñÇÝ ÏáÉ»ñÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ìÇÛ³ñ¿³É - ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 0¬0
¬ è¿³É Ø³ïñÇï - ¾ë÷³ÝÇáÉ 2¬0« ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ - Ø³Ûáñù³ 5¬2
¬ Îñ³Ý³ï³ - î»÷©²É³í¿ë 3¬0« ¬ È»õ³ÝÃ¿ - ì³É»ÝëÇ³ 2¬4
- ¾Ûå³ñ - Ê»Ã³ý¿ 0¬1« - è¿³É ä»ÃÇë - ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û 3¬2
- è¿³É ì³Û³ïáÉÇï - è¿³É êáëÇ»ï³ï 0¬0
- È»Ï³Ý¿ë ¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû 3¬2« - úë³ëáõÝ³ - ê»õÇÛ³ 1¬1
¸³ë©1)ä³ñë»ÉáÝ³ 34 Ï¿ï 41¬18« 2)è¿³É Ø³ïñÇï 34 Ï¿ï 32¬11, 3)ê»õÇÛ³ 
31 Ï¿ï 20¬15« 7)²ÃÉ»ÃÇùû Ø© 26 Ï¿ï 16¬10£

ԱնգլÇոÛ ԱËոÛեանութÇւն

ºունաÛթÁï ՅաÕթեó ԹոթÁնÑ¿ÙÇն ºւ ՍÇթÇÇն

²ÝգÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 15¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 
³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³ÝÝ ¿ñ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ¬ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù 
Ðáó÷Áñ¦ ÙñóáõÙÁ£ 9¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Á Çñ 
¹³ßïÇÝ íñ³Û Ïñó³õ Û³ÕÃ»É 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦ÇÝ£ 
§ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç è»ßýÁñïÁ ûñáõ³Ý ³ëïÕÝ ¿ñ£ ²Ý Ýß³Ý³Ï»ó ËáõÙµÇÝ 
³é³çÇÝ ÏáÉÁ 6¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ ²ÉÉÇ Ñ³õ³ë³ñ»óáõó §ÂáÃÁÝÑ¿Ù¦Ç 
Ñ³Ù³ñ 39¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ ÜáÛÝ è»ßýÁñïÁ Ýß³Ý³Ï»ó Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ ÏáÉÁ 
ïáõգ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý« 49¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ ÈÇíÁñ÷áõÉ ù³Õ³ùÇ ï»ñåÇÇÝ« 
§¾íÁñÃÁÝ¦ å³ñïáõÃÇõÝ Ïñ»ó »õ Ùï³õ íï³Ýգ³õáñ գûïÇ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ - àõ³ÃýÁñï 2¬0
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©- ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 2¬1
¬ â»ÉëÇ - ²ëÃÁÝ ìÇÉÉ³ 2¬1« ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ - ¾íÁñÃÁÝ 5¬2
¬ Þ»ýÇÉï ºáõÝ©¬ ÜÇõù»ëÁÉ ºáõÝ© 0¬2
¬ ²ñë»Ý³É - äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²ÉåÇÁÝ 1¬2
ÆëÏ ²ÝգÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 16¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 
ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ø³Ýã»ëÃÁñ ù³Õ³ùÇ ï»ñåÇª §Ø³Ýã»ëÃÁñ 
êÇÃÇ¦ ¬ §Ù³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ÙñóáõÙÁ£ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §êÇÃÇ¦Ý 
Çñ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 6¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç ¹¿Ù£ 
Â¿»õ ¹³ßïÇ ï¿ñ»ñÝ ¿ÇÝ ïÇñ³å»ïáÕ Ï³½ÙÁ« ë³Ï³ÛÝ §ºáõÝ³ÛÃÁï¦ 
³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí գáñÍáÕ Ï³½ÙÝ ¿ñ »õ 23¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« 
è»ßýÁñï ïáõգ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý »õ 29¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ø³ñëÇ³É« Ö¿ÛÙ½Ç 
÷áË³ÝóáõÙáí Ýß³Ý³Ï»óÇÝ ËáõÙµÇÝ ÏáÉ»ñÁ£ 85¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ úÃ³Ù»ÝïÇ 
Ýß³Ý³Ï»ó §êÇÃÇ¦Ç ÏáÉÁ« Ø³Ññ¿½Ç ÷áË³ÝóáõÙáí£ §ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ï³ñ³õ 
Ï³ñ»õáñ Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁ£ ÆëÏ 18¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §¾íÁñÃÁÝ¦Á Çñ Ýáñ 
Ù³ñ½ÇãÇª üÁñÏÁëÁÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó 4¬ñ¹ 
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §â»ÉëÇ¦ÇÝ£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý 

Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ¾íÁñÃÁÝ - â»ÉëÇ 3¬1«  ¬ ²üê äáñÝÙÁÃ - ÈÇíÁñ÷áõÉ 0¬3
¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ - äÁñÝÉÇ 5¬0« ¬ ÜáñÇã êÇÃÇ - Þ»ýÇÉï ºáõÝ©1¬2
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ - Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 1¬2
¬ ²ëÃÁÝ ìÇÉÉ³ - È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 1¬4
¬ äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²ÉåÇÁÝ- ìáõÉí©àõáÝï© 2¬2 
¬ àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ© ¬ ²ñë»Ý³É 1¬3
¸³ë©1)ÈÇíÁñ÷áõÉ 46 Ï¿ï 40¬14« 2)È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 38 Ï¿ï 39¬10, 3)Ø³Ýã»ëÃÁñ 
êÇÃÇ 32 Ï¿ï 44¬19« 4)â»ÉëÇ 29 Ï¿ï 31¬24« 5)Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©24 Ï¿ï 25¬19£

¶եñÙանÇոÛ ԱËոÛեանութÇւն

ԱéաçաïաñÁ ՅաÕթեó äաÛÁñն ØÇւնÇËÇն
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 
14¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« ³é³ç³ï³ñ §äáñáõëÇ³ Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ï-
å³Ë¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË¦ÇÝ 
¹¿Ù£ Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙÇÝ« Ã¿»õ §ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË¦Á áõÝ¿ñ 
áñáß ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ »õ 49¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ö»ñÇßÇã Ýß³Ý³Ï»ó ³é³çÇÝ 
ÏáÉÁ« ØáõÉÁñÇ ÷áË³ÝóáõÙáí« ë³Ï³ÛÝ ³É×»ñÇ³óÇ ä»Ýë»å³ÛÇÝÇ 60¬ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÐáýÙ³ÝÇ ÷áË³ÝóáõÙáí »õ 90+2¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ïáõ-
գ³Ý³ÛÇÝáí Û³ÕÃ³Ý³Ï å³ñգ»õ»ó §äáñáõëÇ³¦ÇÝ£ 90¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« 
§ä³ÛÁñÝ¦Ç Ê³íÇ Ø³ñÃÇÝ¿½Á ëï³ó³õ Çñ »ñÏñáñ¹ ¹»ÕÇÝ ù³ñïÁ£ ÆëÏ 2¬ñ¹ 
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §È³Û÷óÇÏ¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»ó 8¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ 
§ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦ÇÝ« áñáõ Ï³½Ù¿Ý ê³ñգÇë ²¹³Ù»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ³ÙµáÕç 
ÙñóáõÙÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- ²ÛÝÃñ³ËÃ üñ³Ýù©- Ð»ñÃ³ ä»ñÉÇÝ 2-2
- èä È³Û÷óÇÏ - ÐáýÁÝÑ³ÛÙ 3-1
- äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï - üáñÃáõÝ³ îáõëÁÉ©5-0
- äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë - ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 2-1
- ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ - Þ³Éù¿04 2-1
¸³ë©1)äáñ©Ø¿ûÝßÁÝ©31 Ï¿ï 30¬16« 2)È³Û÷óÇÏ 30 Ï¿ï 39¬16, 3)äáñáõëÇ³ 
î©26 Ï¿ï 33¬19« 7)ä³ÛÁñÝ Ø© 24 Ï¿ï 35¬20« 8)ÐáýÁÝÑ³ÛÙ 21 Ï¿ï 19¬23£

ÆïալÇոÛ ´աÅակ

Սաëուոլû ÐñաÅեßï îուաւ
Þ³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ í»ñçÇÝ 
32 ËáõÙµ»ñáõ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ö³ñÙ³ - üñá½ÇÝáÝ¿ (´©¸³ë©) 2¬1« 
¬ ø³ÉÇ³ñÇ - ê³Ù÷ïáñÇ³ 2¬1« ¬ ê³ëáõáÉû ¬ ö»ñáõ×Ç³ (´©) 1¬2
¬ àõïÇÝ»½¿ ¬ äáÉáÝÇ³ 4¬0« ¬ êö²È ¬ È»ãã¿ 5¬1

ÆïալÇոÛ ԱËոÛեանութÇւն

Æնթ¿ñ ØÇլան ¬ èոÙա 0¬0
Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 15¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 
ÍÇñÇÝ Ù¿ç« ³é³ç³ï³ñ §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó 5¬ñ¹ 
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §èáÙ³¦Ý£ Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙÇÝ« Ã¿»õ §ÆÝÃ¿ñ¦ 
áõÝ¿ñ áñáß ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ« ë³Ï³ÛÝ ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ ³é³Ýó ÏáÉ»ñáõ£ 
ØËÇÃ³ñ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ÙÇÝã»õ ÙñóáõÙÇ 89¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÁ« §èáÙ³¦Ç 
Ï³½Ù¿Ý£ ²ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý - èáÙ³ 0¬0« ¬ ²Ã³É³ÝÃ³ - Ð»É³ë ì»ñáÝ³ 3¬2
¬ àõïÇÝ»½¿ - Ü³÷áÉÇ 1¬1« ¬ È³óÇû èáÙ³ ¬ ºáõí»ÝÃÇõë 3¬1
¬ È»ãã¿ - Ö»Ýáí³ 2¬2« ¬ ê³ëáõáÉû - ø³ÉÇ³ñÇ 2¬2
¬ ê³Ù÷ïáñÇ³ - ö³ñÙ³ 0¬1« ¬ äáÉáÝÇ³ - ØÇÉ³Ý 2¬3
¬ ÂáñÇÝû ¬ üÇáñ»ÝÃÇÝ³ 2¬1
¸³ë©1)ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 38 Ï¿ï 31¬13« 2)ºáõí»ÝÃÇõë 36 Ï¿ï 26¬15, 3)È³óÇû 
33 Ï¿ï 36¬15« 4)èáÙ³ 29 Ï¿ï 26¬15£

üñանëաÛÇ ԱËոÛեանութÇւն

Øոն÷ելÇ¿ äաñïուեóաւ Աéաçաïաñ¿ն
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í üñ³Ýë³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 
17¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç« 6¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ« ØÇß¿É î¿ñ 
¼³ù³ñ»³ÝÇ Ù³ñ½³Í §ØáÝ÷»ÉÇ¿¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ ³é³ç³ï³ñ 
§ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý¦Ç ¹¿Ù£ Â¿»õ ³é³ç³ï³ñÇ ö³ñ»ï¿ëÁ ëË³ÉÙ³Ùµ 
Ýß³Ý³Ï»ó Çñ ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç 41¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ë³Ï³ÛÝ Ü»ÛÙ³ñ« Øå³÷÷¿ 
»õ Æù³ñïÇ ³ÝÏ³ë»ÉÇ ¿ÇÝ »õ Û³ÕÃ³Ý³Ï µ»ñÇÝ ³é³ç³ï³ñÇÝ£ Ü»ÛÙ³ñ 
»õ Øå³÷÷¿ Ï³ï³ñ»óÇÝ Ù¿Ï³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙ£ ÆëÏ ëáõñ å³Ûù³ñ Ï³ñ 
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2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §úÉÇÙ÷Çù Ø³ñë¿Û¦Ç »õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §äáñïû¦Ç 
ÙÇç»õ£ Â¿»õ §äáñïû¦Ç ²ïÉÇÝ Ýß³Ý³Ï»ó ÙñóáõÙÇÝ ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« ë³Ï³ÛÝ 
§Ø³ñë¿Û¦Ç ²Ù³íÇÝ« ê³ÝëáÝÁ »õ è³ïáÝÛÇãÁ å³ï³ëË³Ý»óÇÝ »ñ»ù 
ÏáÉ»ñáí£ ö³Û¿ »õ èáÝÅÇ¿ Ï³ï³ñ»óÇÝ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÁ£ 
¸³ë©1)ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 39 Ï¿ï 35¬9« 2)úÉÇÙ÷Çù Ø³ñë¿Û 34 Ï¿ï 25¬19, 3)
ÈÇÉ 28 Ï¿ï 21¬15« 10)ØáÝ÷»ÉÇ¿ 24 Ï¿ï 21¬17£

ÎÇåñոëÇ ´աÅակ

ÐաÙբաñÓուÙեանÇ ÊուÙբÁ ՅաÕթեó
ÎÇåñáëÇ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ í»ñçÇÝ 32¬Ç Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ« 11¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ 
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³ÝÇ Ù³ë Ï³½Ù³Í ö³ñ³ÉÇÙÝÇÇ §¾ÝáëÇë¦Á Çñ 
¹³ßï¿Ý ¹áõñë Û³ÕÃ»ó »ñÏñáñ¹ ¹³ë³Ï³ñգÇ §úÃ»ÉÉáë È³ñÝ³ù³¦ÇÝ »õ 
³Ýó³õ Û³çáñ¹ Ñ³Ýգñáõ³Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ úÃ»ÉÉáë È³ñÝ³ù³ (´©) - ¾ÝáëÇë ö³ñ³ÉÇÙÝÇ 2¬3

ÎÇåñոëÇ ԱËոÛեանութÇւն

ÐաÙբաñÓուÙեանÇ ¾նոëÇëÁ Ðաւաëաñեóաւ
ÎÇåñáëÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 12¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 
ÍÇñÇÝ Ù¿ç« ÚáíÑ³ÝÝ¿ë Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³ÝÇ Ù³ë Ï³½Ù³Í 11¬ñ¹ ¹ÇñùÁ 
գñ³õáÕ ö³ñ³ÉÇÙÝÇÇ §¾ÝáëÇë¦Á Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ 8¬ñ¹ 
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §¾ÃÝÇùáë ²ËÝ³¦Ç Ñ»ï 2¬2 Ñ³ßÇõáí£ Ð³Û Ù³ñ½ÇÏÁ áñå¿ë 
Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý å³ßïå³Ý« Ù³ëÝ³Ï»ó»ó³õ ³ÙµáÕç ÙñóáõÙÇÝ£ ÆëÏ ¶¿áñգ 
Ô³½³ñ»³ÝÇ Ù³ë Ï³½Ù³Í ÈÇÙ³ëáÉÇ §²¾È¦Á Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë ½Çç»ó³õ 
³é³ç³ï³ñ ü³Ù³ÏáõëÃ³ÛÇ §²ÝáñÃá½Çë¦ÇÝ 0¬2 Ñ³ßÇõáí£ Ô³½³ñ»³Ý 
µ³ó³Ï³Û»ó³õ ËáõÙµÇ Ï³½Ù¿Ý£  §²¾È¦ 18 Ï¿ïáí å³Ñ»ó 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ« ÇëÏ 
§¾ÝáëÇë¦ 7 Ï¿ïáí ÙÝ³ó 11¬ñ¹ ¹ÇñùÇÝ íñ³Û£ ²é³ç³ï³ñÝ ¿ §²ÝáñÃá½Çë¦Á 
27 Ï¿ïáí£

Ա÷ñÇկ¿Ç âեÙ÷ÇÁն½ ÈÇկ

Ալ ԹաñաÅÅÇ ºւ Øա½եÙå¿ îաñÇն ºñկñոñ¹ 
ՅաÕթանակÁ
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ²÷ñÇÏ¿Ç â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙ-
Ý»ñÁ£ ºñÏñáñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç« ºգÇåïáëÇ ³ËáÛ»³Ý 
§²É ²ÑÉÇ¦Ý ï³ñ³õ Çñ ³é³çÇÝ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ£ ÆëÏ ÂáõÝáõ½Ç §²É Â³ñ³ÅÅÇ¦Ý« 
§ÜÁÅÙ¿Ã ²É ê³Ñ¿É¦Á »õ ¸»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý øáÝÏáÛÇ §Ø³½»Ùå¿¦Ý ï³ñÇÝ 
Çñ»Ýó »ñÏñáñ¹ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ© 
²©ËÙµ³Ï© ¬ ²É ¼³Ù³É¿ù - 1e î¿ ²ÏáëÃû 2¬0
¬ ¼¾êøú ºáõÝ©- Âö Ø³½»Ùå¿ 1¬2
¸³ë©1)Ø³½»Ùå¿ 6 Ï¿ï« 2)²É ¼³Ù³É¿ù 3 Ï¿ï, 3)¼¾êøú 1 Ï¿ï
´©ËÙµ³Ï© ¬ ²É ²ÑÉÇ ¬ ²É ÐÇÉ³É úÙïáõñÙ³Ý 2¬1
¬ öÉ³ÃÇÝáõÙ - ÜÁÅÙ¿Ã ²É ê³Ñ¿É 0¬3
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Շար.  յաջորդ  թիւով

Տեսակէտ

Թաէֆականութիւնը Կ՚արտօնէ՞ Յաջողեցնել՝ 
Յեղափոխութիւն

Եւ այսպէս՝ երբ չկայ միաւորուած ժողովուրդ, չկայ ե՛ւ ընկերային բարե-
նորոգում կամ յեղափոխութիւն՝ այս թայֆէա-բուրժուական դասակարգի 
բռնատիրութեան ու շահագործումին դէմ…։ Այս դասակարգին հրահրած 
պատերազմները քաղաքացիական չեն, այլ՝ միջ-թաէֆական, քանի 
որ բնակիչները «զաւակներ»ն են իրենց պատկանած ու հպատակած 
համայնքներուն, եւ ոչ թէ՝ քաղաքացիները միաւորուած հայրենիքի մէջ 
միաւորուած ժողովուրդ ու կեդրոնական իշխանութիւն ունեցող պետութեան 
մը…։
Այսպիսի երկրի մը մէջ անկարելի է հաստատել օրէնքի պետութիւն կամ 
դեմոկրատական կարգ ու սարք։ Տիրող թայֆէա-բուրժուական դասակարգը 
յօրինած է առասպելներ, որոնք կը մրցին սիոնական տարատնկեալ 
պետութեան յօրինած առասպելներուն հետ։ Օրինակ՝ Լիբանան ունի 
(եղեր) համայնքներուն միջեւ «համախոհական դեմոկրատիա»… մինչդեռ 
համայնքները դասակարգուած են որպէս մեծամասնական, գլխաւոր եւ 
փոքրամասնական, երկրորդական համայնքներու։ Այսպիսի խտրականու-
թեան եւ անհաւասարութեան պայմաններուն մէջ տեղ մնացած չէ դեմոկ-
րատիայի։ Երբ մեծ ձուկը կուլ կու տայ փոքրը, կապիտալիզմի սկզբունքին 
հիման վրայ, կուլ տուողին եւ կուլ գացողին միջեւ տեղ չունի դեմոկրատիան, 
որ կը պահանջէ քաղաքացիներու միջեւ իրաւահաւասարութիւն։ (Եւ այսպիսի 
բաժան-բաժանումի եւ աւատատիրական տրոհումներու ենթարկուած 
Լիբանանի բնակչութիւնը՝ 1975 թուի միջ-թաէֆական պատերազմի նախօ-
րէին եւ ընթացքին, խօսք եղաւ՝ նոյնիսկ ափ մը Լիբանանը, քանթոններու 
մասնատելու, կամ՝ քանթոններու համադաշնակցութեան մը վերածելու 
մասին)։
Տակաւին, Լիբանան ցարդ չէ ազատագրուած գաղթատիրութենէ։ Բ. 
Աշխարհամարտի աւարտով ստեղծուած երկբեւեռ աշխարհակարգին 
մէջ, երկու բեւեռներու միջեւ սկսած ցուրտ պատերազմի ԱՄՆ-ի բեւե-
ռին գաղութը դարձաւ Լիբանան, ֆրանսական մանտաթին փոխարէն։ 
Այս գաղութը կոչուեցաւ Լիբանանի Ա. Հանրապետութիւն, երբ արդէն 
ձեւականօրէն կամ անուանապէս եղած էր «անկախ»։ 1975-ին բռնկած միջ-
թաէֆական (սխալմամբ քաղաքացիական կոչուած) պատերազմի աւարտին, 
Սէուտական Արաբիոյ Թաէֆ քաղաքին մէջ կնքուած Համաձայնութեամբ, 
Լիբանան դարձաւ Սէուտական գաղութ եւ կոչուեցաւ Բ. Հանրապետու-
թիւն՝ հանրապետութեան Մարոնիթ նախագահին իրաւասութիւնները 
կրճատելով եւ այդ իրաւասութիւնները աւելցնելով՝ Սիւննիթ վարչապետին 
իրաւասութիւններուն վրայ…։
Հիմա՝ 17 Հոկտեմբերին սկսած համաժողովրդային պոռթկումը (տակաւին՝ 
ոչ յեղափոխութիւնը) կրնա՞յ արդեօք յանգիլ Գ. Հանրապետութեան, ազա-
տագրուած՝ գաղութային վիճակէն, թայֆէա-բուրժուական համակարգէն 
եւ դառնայ ճշմարտապէս դեմոկրատական, կեդրոնական իշխանութիւն 
ունեցող հզօր, կարող եւ յաջողակ պետութեան…։ Այս պոռթկումը կրնա՞յ 
վերածուիլ յեղափոխութեան։
Այս հարցադրումը սխալ է։ Ճիշդը կամ շիտակը հետեւեալն է. Որո՞նք են 
այս նախապայմանները, որոնք կրնան յաջողիլ այս պոռթկումը վերածել 
յեղափոխութեան։ Որովհետեւ՝ առանց շատ լուրջ նախապայմաններուն 
անդրադառնալու, պատասխանել այդ սխալ հարցադրումին՝ համազօր 
է սուրճի գաւաթի բախտագուշակութեան («ֆինճանի նայելու»)։ Քանի 
որ պոռթկումը յեղակարծօրէն հապշտապ ծաւալեցաւ՝ մայրաքաղաքէն 
մինչեւ Բ. մայրաքաղաք եւ Գ. մայրաքաղաք, եւ աւելի անդին՝ մինչեւ Աքքար 
եւ Նապաթիէ… ու ծովեզերքէն մինչեւ Պեքաա ու Պաալպէք, Լիբանանի 
պատմութեան մէջ աննախընթաց տարողութեամբ եւ այլազանութեամբ 
(այսինքն՝ գոյնզգոյնութեամբ կամ էլուան-չեշիդութեամբ), ոչ միայն 
քաղաքական ու դասակարգային առումով, այլեւ՝ հպատակութեանց… ու 
զարգացման մակարդակի… չբացառելով՝ վարձկան խառնամբոխը։ Իրապէս 
աշխատաւորներ ու աղքատներ, բայց անոնց շուրջ՝ սելֆի(selfie) նկարուող 
զուարճասէրներ, պարանաձգութեամբ մրցակցող ապակողմնորոշող 
եւ մոլորեցնող հտպիտներ, ֆոլքլորային մթնոլորտ ստեղծող վարձկան 
դատարկապորտներ, սինիէ (signé) հագուստ-կապուստով միջին դասակարգի 
օրիորդներ, տիկիններ ու փողկապաւոր եւ դիմակաւոր պարոններ… եւ՝ 
«գունաւոր յեղաշրջում»ներու խառնամբոխավարներ։ Կարճ խօսքով՝ 
հակա-յեղափոխական տարրերու գերակշռութեամբ, որոնք պիտի կրկնեն 
2011 թուին Սուրիոյ մէջ կատարուածը, աշխատաւոր դասակարգի եւ 
ապակրօն դեմոկրատական տարրերու խաղաղ ու արդար պոռթկումը 
շեղելով իր ցանկացած ուղղութենէն, որ չի գոհանար իշխող դասակարգի 

դէմքերու փոփոխութեամբ, այլ կը ցանկայ փոխել թայֆէա-բուրժուական 
համակարգը հիմնովին։ Մինչդեռ հակա-յեղափոխական բազմագոյն 
տարրերու այս գերակշիռ մասնակցութեան անդրագոյն նպատակն է՝ ամէն 
գնով պահպանել հին համակարգը, ներկայ իշխանութենէն հեռացնելու 
համար հանրապետութեան նախագահն ու անոր դաշնակից Հըզպալլան, 
ի շահ՝ Իսրայէլի, ամերիկեան իմփերիալիզմի եւ Սուէտական Արաբիոյ 
գլխաւորած Արաբական Յետադիմութեան։
Այս հակա-յեղափոխական վարձկան զինեալներն էին, որոնք խաղաղ 
ցոյցերուն շարքերը մտնելով, զէնք գործածեցին եւ նենգափոխեցին 
բանուորա-դեմոկրատական սկզբնական ցոյցերուն բնոյթը Սուրիոյ մէջ։ 
Իսկ Լիբանանի մէջ՝ հակա-յեղափոխական եւ արիւնարբու միլիառատէր 
«յառաջդիմական-սոցիալիստ» աւատատէրը՝ իրեն ենթակայ բանակային 
սպայի մը հրահանգեց սպաննել տիւրզի եւ իր կուսակցութեան անդամ 
տարաբախտ Աալա Ապու Ֆախրը… (կը գրէ «Ալ-Ախպար» օրաթերթը), 
որպէսզի խաղաղ պոռթկումը վերածուի «քաղաքացիական» պատերազմի, 
եւ ասոր համար ցուցարարներուն պարտադրեց տարաբախտը հռչակել 
«Յեղափոխութեան նահատակը»։
Որպէսզի կարելի ըլլայ աշխատաւորա-դեմոկրատական տարրերու ունեցած 
ցանկութիւնը իրականացնել, անհրաժեշտ է՝ Յեղափոխութիւն, որուն 
պահանջած նախապայմանները ներկայի՛ս կը բացակային այս աննախընթաց 
պոռթկումին մէջ։ Միակ դրական երեւոյթը՝ բոլորին պարզած լիբանանեան 
դրօշն է, որ հասարակաց հայրենիք, միաւորուած ժողովուրդ եւ մէկ՝ 
կեդրոնական պետութեան խորհրդանիշն է։
Որո՞նք են այդ նախապայմանները։
1 - Շարժումը պէտք է ունենայ առաջնորդող գլուխ, կեդրոնական եւ մէկ 
ղեկավարութիւն, ոչ անպայման անհատ, այլ՝ ղեկավար մարմին։
2 - Շարժումը պէտք է իր պահանջները յստակօրէն բանաձեւէ միասնա-
կան Ծրագիրի մը մէջ, ոչ թէ ընդհանուր սկզբունքներով, այլ՝ շօշափելի 
առաջադրանքներով։ (Փաշինեանի «թաւշեայ» յեղաշրջումը յեղափոխութիւն 
չէր՝ նաեւ այն պատճառով, որ չհրապարակեց իր յստակ ծրագիրն ու շօշափելի 
առաջադրանքները…)։
3 - Իր շարքերէն պէտք է հեռացնէ հակա-յեղափոխական ամէն գոյնի 
տարրերը, լրտեսները, գործակալներն ու խառնամբոխային արկա-
ծախնդիրները, եւ՝ պատեհապաշտներն ու վարձկան, խռովարար եւ 
ահաբեկիչ անիշխանականները, եւ մասնաւորաբար՝ Ոչ-Կառավարական 
կազմակերպութիւնները (NGO, OGN), որոնք ֆինանսաւորուած եւ մարզուած 
են ամերիկեան իմփերիալիզմին կողմէ, եւ… տեղւոյն վրայ կը ղեկավարուին 
Պէյրութի ԱՄՆ-ի դեսպանատան զինուորական կցորդներուն կողմէ՝ 
դեսպանատունէն դուրս հաստատած իր «գործողութեանց սենեակ»էն…։
4 - Պէտք է ունենայ երկարաշունչ համբերատարութիւն, չդիմէ շտապողական 
քայլերու (արկածախնդրական, պատեհապաշտական կամ անիշխանական), 
եւ ի հարկին՝ իր Շարժումը երկարաձգէ յաջորդական ալիքներու, որպէսզի 
միաժամանակ՝ լսարաններով, հաւաքներով ու զրոյցներով եւ թռուցիկներով 
բարձրացնէ Շարժումին մասնակիցներու գիտակցութեան մակարդակը, 
խորացնէ անոնց համոզումները, զօրացնէ անոնց հաւատքը՝ իրենց 
հետապնդած առաջադրանքին պատմական անհրաժեշտութեան, եւ ուրեմն 
նաեւ՝ յաղթանակին անխուսափելիութեան հանդէպ։
5 - Պէտք է ջանադիր ըլլայ զօրաշարժի ենթարկելու՝ հին համակարգէն անխ-
տիր բոլոր դժգոհ եւ նոր առաջադրանքներով բոլոր իրապէս շահագրգռուած 
կարգապահ տարրերը՝ ամենալայն ճակատի մը մէջ։
6 - Եւ այս լայն ճակատին մէջ կիրառելու՝ դեմոկրատական կեդրոնացումի 
եւ հաւաքական ղեկավարութեան սկզբունքները, միաժամանակ յարգելով 
քննադատութեան իրաւունքն ու ինքնաքննադատութեան պարտաւորու-
թիւնը, վարէն՝ վեր, եւ վերէն՝ վար…։
7 - Եւ այս բոլոր նախապայմանները ստեղծելու համար, անհրաժեշտ է 
նաեւ՝ որ Շարժումին յեղափոխականացումը վստահուի այնպիսի ղեկավար 
մարմնի մը, որ իրապէս կը ներկայացնէ յառաջապահ ջոկատը, որ միա՛յն 
յեղափոխական կուսակցութիւն մը կրնայ ըլլալ, որովհետեւ յեղափոխութիւնը 
պետական յեղաշրջում չէ, զոր կարելի է դաւադիր խմբակի մը կողմէ…։

• • •
Յեղափոխութիւնը եթէ իրականանայ, եւ առաջին հերթին վերացուի 
բազմահամայնքային համակարգը, եւ հաստատուի ապակրօն համակարգ, 
այս յեղափոխութիւնը կը վնասէ՞, թէ՞՝ կը նպաստէ լիբանանահայութեան 
ազգային շահերուն, որոնց գերագոյնն է հայապահպանումը՝ Հայ Հողային 
Դատի հետապնդումին նպատակով։



âáñ»ùß³µÃÇ / 11.12.2019

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

 07

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

ԱՆԱՀԻՏ ԱՍԱՏՐՃԵԱՆ
(ապրած է 20րդ դարու առաջին կիսուն)
«Ընտանիք»ը

112019

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Համացանցի Վրայ

Դեկտեմբեր 10-ը Արցախի Անկախութեան Հանրաքուէի 
եւ Սահմանադրութեան Օրն Էր

Արցախի մէջ Դեկտեմբեր 10-ը կը նշուի իբրեւ 
պետական անկախութեան հանրաքուէի եւ 
ԼՂՀ Սահմանադրութեան oր:
1991 թուականի այս օրը արցախահայու-
թիւնը արտայայտեց իր կամքը, «Այո՛» ըսելով 
ԼՂՀ անկախութեան հանրաքուէին: 2006-ի 
նոյն օրը՝ կրկին համաժողովրդական հան-
րաքուէի իբրեւ արդիւնք՝ ընդունուեցաւ ԼՂՀ 
Սահմանադրութիւնը:
1991 Նոյեմբեր 26-ին Ատրպէյճանի Գերա-
գոյն խորհուրդը, կոպիտ խախտելով գործող 
օրէնսդրութիւնը, Լեռնային Ղարաբաղի Ինք-
նավար Մարզի լուծարման մասին օրէնք 
ընդունեց` վերացնելով ազգատարածքային 
միաւորի գոյութիւնը: Արցախահայութիւնը 
որոշեց իրականացնել համաժողովրդական 
հանրաքուէ:
1991 Դեկտեմբեր 10-ի հանրաքուէն, որուն 
մասնակցեցաւ գրանցուած ընտրողներու 
թիւին 82,2%-ը, ընթացաւ հայկական բնա-
կավայրերու անդադար ռմբակոծման ներ-
քոյ: Քուէաթերթիկին մէջ, որ տպագրուած 
էր երեք լեզուներով՝ հայերէն, ռուսերէն եւ 
ատրպէյճաներէն, ձեւակերպուած էր հետեւեալ 
հարցը. «Դուք համաձա՞յն էք, որ Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը հռչակուի 
անկախ պետութիւն, եւ ինքնուրոյն որոշէ 
համագործակցութեան ձեւաչափերը այլ 
պետութիւններու եւ կազմակերպութիւն-
ներու հետ»։ 99,89%-ը «կողմ» քուէարկեց 
Ատրպէյճանէն անկախութիւն ստանալուն:
Հանրաքուէին արդիւնքներն ու անոր ժողովր-
դավարական բնոյթը եւ թափանցիկութիւ-
նը հաստատուած են անկախ միջազգային 
դիտորդներու կողմէ:
Միջազգային դիտորդները իրենց վերջնական 

գնահատման մէջ նշած են, որ «հանրաքուէն 
իրականացուած է զինուած յարձակման 
պայմաններու մէջ, որ արտայայտուած է 
Ստեփանակերտի եւ այլ բնակավայրերու 
հրետանային ռմբակոծութեան պայմաննե-
րու մէջ: Քուէարկութեան օրը հրետանային 
ռմբակոծութենէն զոհուած է՝ 10, վիրաւորուած՝ 
11 հայ: Կանայք եւ երեխաները գիշերները 
կ՝անցնեն նկուղներու մէջ, մանկապարտէզ-
ներն ու դպրոցները փակ են: Դեկտեմբեր 
11 լոյս 12-ին հրետանային արկ նետուած է 
Ստեփանակերտի դպրոցներէն մէկուն վրայ: 
Չկայ խմելու ջուր, հաց, դեղորայք»:
Դեկտեմբերի հանրաքուէէն 15 տարի անց՝ 
2006 Դեկտեմբեր 10-ին, համաժողովրդական 
հանրաքուէի իբրեւ արդիւնք, ընդունուեցաւ 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 
Սահմանադրութիւնը: ԼՂՀ Սահմանադրու-
թեան ընդունման կողմ քուէարկեց 77,279 
քաղաքացի կամ քուէարկութեան մասնակից-
ներուն 98,58%-ը:
Սահմանադրութեան օրը տօնական եւ ոչ 
աշխատանքային է:
Շնորհաւո՛ր տօնդ, Արցախ:

Armradio.am

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

ՊԱՂ ԱՂԲԻՒՐԻ ՄՕՏ
Պաղ աղբիւրի մօտը կանգնած մի աղջիկ,
Ձեռքին սափոր լցրած, ջուրն էր անուշիկ,
Աչք ու ունքը ղալամով քաշած, գեղեցիկ.
Մայրիկ, զարնուեցայ, սիրում եմ նորան,
Մի փոքր ակնարկով արաւ ինձ նշան։
Պաղ աղբիւրի մօտը, պարտիզում նստած,
Ունէին լաւ գինի, գառի խորոված.
Երգում էին, պարում էին, բոլորած.
Մայրիկ, զարնուեցայ, սիրում եմ նորան,
Մի փոքր ակնարկով արաւ ինձ նշան։
Ման էր գալիս ընկերներով միասին.
Կարծես հրեշտակ էր, չէր նա հողածին.
Մազերը ոսկեգոյն, ճակատը լուսին.
Մայրիկ, զարնուեցայ, սիրում եմ նորան,
Մի փոքր ակնարկով արաւ ինձ նշան։
Ցերեկը անդադար նորան եմ յիշում,
Գիշերն էլ երազիս մէջըն եմ տեսնում.
Տոչորուած ման կուգամ խեղճ, մոլոր, 
տրտում.
Մայրիկ, զարնուեցայ, սիրում եմ նորան,
Մի փոքր ակնարկով արաւ ինձ նշան։
Ա՜խ, երանի այն աւուր, շատ երանի,
Տեսութեանը կրկին լինեմ արժանի.
Առանց նրան ես չեմ մնար կենդանի.
Մայրիկ, զարնուեցայ, սիրում եմ նորան,
Մի փոքր ակնարկով արաւ ինձ նշան:

ԱՇՈՒՂ ՋԻՒԱՆԻ
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Այսու կ’ուզենք մեր ժողովուրդի զաւակներուն 
ուշադրութեան յանձնել, թէ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 
Ա. Կաթողիկոս, իր որդեգրած աւանդութեան 
համաձայն, յառաջիկայ տարին՝ 2020-ը հռչակեց 
յատուկ խնամքի կարօտ հայորդիներու տարի:
Հաշմանդամներու նուիրուած Վեհափառ 
Հայրապետին պատգամը պիտի կարդացուի 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, 
Կիրակի, 12 Յունուարին, յընթացս Սուրբ եւ 
անմահ պատարագին. եւ ապա՝ մեր թեմերու 
բոլոր եկեղեցիներուն մէջ:
Յայտնենք, որ Վեհափառ Հայրապետը 2003-
էն ի վեր իւրաքանչիւր տարի մեր ժողովուրդի 
կեանքին հետ անմիջական աղերս ունեցող 
արժէք մը կամ երեւոյթ մը լուսարձակի տակ 
բերած է: Նորին Սրբութեան պատգամի լոյ-
սին տակ այդ թեմաները ամբողջ տարուան 
ընթացքին քննարկումի նիւթ դարձած են մեր 
եկեղեցիներուն եւ ազգային կառոյցներու ու 
միութիւններու կազմակերպած ձեռնարկնե-

րով: Առ ի յիշեցում, անցնող 16 տարիներու 
հռչակումները.-
«2003-ը՝ Աստուածաշունչի Տարի»
«2004-ը՝ Հայ Ընտանիքի Տարի»
«2005-ը՝ Ազգային Պահանջատիրութեան 
Տարի»
«2006-ը՝ Հայ Դպրոցի Տարի»
«2007-ը՝ Հայ Լեզուի Տարի»
«2008-ը՝ Քրիստոնէական Դաստիարակութեան 
Տարի»
«2009-ը՝ Երիտասարդութեան Տարի»
«2010-ը՝ Հայ Կնոջ Տարի»
«2011-ը՝ Հայ Մանուկի Տարի»
«2012-ը՝ Հայ Գիրքի Տարի»
«2013-ը՝ Հայ Մօր Տարի»
«2014-ը՝ Տարեցներու Տարի»
«2015-ը՝ 100-ամեակ Հայոց Ցեղասպանութեան 
(Կոնդակ)»
«2016-ը՝ Ծառայութեան Տարի»
«2017-ը՝ Վերանորոգման Տարի»
«2018-ը՝ 100-ամեակ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան»
«2019-ը՝ Հայ Մամուլի Տարի»
«2020-ը՝ Յատուկ Խնամքի Կարօտ (Հաշ-
մանդամներու) Հայորդիներու Տարի»
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Հաստատութիւն մը Արեւմտեան Պէյրութի մէջ կարիք 
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ՀՀ Նախագահը Շնորհաւորած է 
Բակօ Սահակեանը՝ 

Արցախի Սահմանադրութեան 
Օրուան Առիթով

ՄԱԿ-ի Մէջ Հնչեց Կոմիտասի 
Երաժշտութիւնն ու Բարձրացուեցաւ 

Հայոց Ցեղասպանութեան Հարցը

Արցախի անկախութեան հռչակումը 
համազգային երազանքի մէկ մասն 
էր, Արցախի Սահմանադրութեան 
ընդունումը՝ այդ երազանքի իրաւա-
կան ամրագրումը: Այսօր մեր հաւա-
քական կամքը ունի իրացման այլ 
ճակատ՝ ազատ ու անկախ Հայ-
րենիքի՝ Հայաստանի ու Արցախի 

հզօրացում եւ բարգաւաճում: Այդ 
ճանապարհը պիտի շարունակենք 
անցնիլ միասին, ձեռք ձեռքի տուած, 
քանի որ ատիկա յաջողութեան եւ 
յաղթանակի ուղին է։
Կը մաղթեմ Ձեզի եւ բոլոր արցախ-
ցիներուն խաղաղութիւն եւ ամենայն 
բարիք»,- նշուած է ՀՀ նախագահի 
ուղերձին մէջ:

Կոմիտասի երաժշտութեամբ սկսած 
է Նիւ Եորքի, ՄԱԿ-ի գրասենեակին 
մէջ Հայաստանի առաքելութեան 
կողմէ նախաձեռնուած ցեղասպա-
նութիւններու կանխարգիլման եւ 
կրթութեան նուիրուած համաժողո-
վը: Այս մասին կը գրէ «Ամերիկայի 
Ձայն»-ը:
ՄԱԿ-ի մէջ Հայաստանի ներկայա-
ցուցիչ Մհեր Մարգարեան ընդգծած 
է. «Հայ ազգը Ցեղասպանութեան 
սարսափներու մէջէն անցած է 20-րդ 
դարու սկիզբը, ուստի, Հայաստա-
նը ունի յատուկ պարտաւորութիւն 
միաւորելու ցեղասպանութեան յան-
ցանքի կանխման ջանքերը»:
Ցեղասպանութեան իրականաց-
ման կը նախորդեն իրադարձու-
թիւններ, որոնք ընթացքին ճնշ-
ման կ՝ենթարկուին երկրի խոցելի 
խումբերու իրաւունքներն ու հիմ-
նարար ազատութիւնները, նշած է 
Մարգարեան:
Համաժողովը վարող Պատասխա-
նատւութեան եւ պաշտպանութեան 
համաշխարհային կեդրոնի տնօրէն 

Սայմոն Ատամս անդրադարձած 
է Հայոց Ցեղասպանութեան օրի-
նակին, յիշեցնելով, որ չորս ամիս 
անց կը լրանայ 105-րդ տարելիցը, 
երբ «1915-ի Ապրիլ 24-ին Օսմա-
նեան Կայսրութեան մէջ սկսան 
հայերու թիրախաւորուած սպա-
նութիւնները».
Գիտնականներու, հոգեբաննե-
րու խօսքով, ցեղասպանութեան 
ժխտումը ոչ միայն անարգանք է 
ցեղասպանութեան զոհերու նկատ-
մամբ, այլեւ ճանապարհ կը բանայ 
յաջորդ ցեղասպանութեան համար:
Համաժողովին ներկայ ՄԱԿ-ի մէջ 
Թուրքիոյ առաքելութեան աշխա-
տակիցը՝ այս ամէնը լսելով՝ ձայնի 
իրաւունք խնդրած է՝ յայտարարելով, 
որ Առաջին աշխարհամարտի վեր-
ջին տարիները Օսմանեան Կայս-
րութեան համար բարդ շրջան էին, 
որուն ընթացքին տառապած են 
կայսրութեան բոլոր քաղաքացիները.
Միջազգային իրաւունքը չի ճանչնար 
1915-ի իրադարձութիւնները իբրեւ 
ցեղասպանութիւն, եզրափակած է 
Թուրքիոյ ներկայացուցիչը:
Ի պատասխան Ցեղասպանութիւնը 
ուսումնասիրող գիտնականներու 
միջազգային ընկերակցութեան 
ղեկավար Հենրի Թերյէլ նշած է, 
որ այսօր, հաշուի առնելով բոլոր 
հետազօտութիւնները Հայոց Ցեղա-
սպանութեան հերքման նոյնիսկ 
քննարկումնը անիմաստ է.


