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Շար. Էջ 02

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  

ՄԱԿ Կը Զգուշացնէ Ցուցարարներուն Դէմ 
«Չափազանցուած Ուժ» Գործածելէ

Հոլանտան Հայաստանի Մէջ Դեսպանատուն 
Հիմնելու Նպատակ Ունի

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñԼիբանանեան Èáõñ»ñ

«Հայաստանը կը գտնուի Ռուսաստանի, Թուրքիոյ եւ Իրանի միջեւ, 
հետեւաբար ռազմավարական կարեւորութիւն ունի: 2018 թուականի 
ապրիլին, այսպէս կոչուած, թաւշեայ յեղափոխութենէն ետք նոր 
կառավարութիւնը կ’արդիականացնէ երկիրը եւ կը պայքարի փտածութեան 
դէմ: Հոլանտան կրնայ աջակցիլ այս գործընթացին: Այս պահուն Հայաստանը 
տարածաշրջանին մէջ միակ երկիրն է, ուր Հոլանտան դեսպանատուն չունի: 
Ներկայացուցիչներու պալատը կ’ուզէ դեսպանատուն բանալ նաեւ Երեւանի 
մէջ»,- ըսուած է հիմնաւորման մէջ

Լիբանանի մէջ ՄԱԿի ներկայացուցիչը երէկ կոչ ըրաւ քննութիւն բանալու 
ցուցարարներուն դէմ պետութեան կողմէ «չափազանցուած ուժ» չգործածելու: 
Այս կոչը եկաւ ի տես խաղաղ ցոյցերը շաբաթավերջին վայրագ շարունակու-
թիւն ունենալուն առիթով:
ՄԱԿի յատուկ համակարգողը Ժան Քիւպիս կոչ ըրաւ յայտնաբերելու 
վայրագութեան պատասխանատուները: Այս ուղղութեամբ քննութիւններ 
կատարելը անհրաժեշտ է ըսաւ ան:
Միւս կողմէ երէկուայ համար նշանակուած երեսփոխանական խորհր-
դակցութիւնները դարձեալ յետաձգուեցան, այս անգամ յառաջիկայ Հինգ-
շաբթի օրուան:
Յետաձգումի պահանջքը եկաւ վարչապետ Սաատ Հարիրիէն երբ ան 
չյաջողեցաւ քրիստոնէական թիւ մը ապահովել իր անունը առաջադրող:
Երկրին մէկ կարեւոր բաղադրիչին բացակայութիւնը իր համար ընդունելի 
չէ ըսաւ ան:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ազգային առաջնորդարանի բարերար Տիար Երջօ Սամուէլեան 125 միլիոն 
լիբանանեան ոսկի նուիրեց Ազգային առաջնորդարանին, յատկացուելու 
համար «Լիբանանահայ կարիքաւորներու զօրակցութիւն»-ին, «Հայ 
աշակերտ հովանաւորելու ծրագիր»-ին եւ  «Զուարթնոց» յատուկ 
դաստիարակութեան կեդրոնին, արձագանգելով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 
Ա. վեհափառ հայրապետի «հայրական կոչ կ’ուղղենք լիբանանահայ 
ունեւորներուն, որ մարդկային ու ազգային պարտականութիւն նկա-
տեն ներկայ դժուար կացութեան մէջ օգտակար հանդիսանալ մեր 
կառոյցներուն, մեր դպրոցներուն ու կարիքաւոր ընտանիքներուն» 
հրաւէրին եւ ընդառաջելով Լիբանանի հայոց առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. 
Նարեկ արքեպիսկոպոսի «կը դիմենք բոլոր լիբանանահայերուն, որ հայ 
քրիստոնէական պարտաւորութիւն նկատեն Ազգային առաջնորդարա-
նին ճամբով անմիջապէս օգնութեան ձեռք երկարել իրենց կարիքաւոր 
եղբայրներուն ու քոյրերուն» դիմումին:
Շնորհակալութիւն կը յայտնենք ազնիւ բարերարին եւ կը մաղթենք, որ 
այլ հայորդիներ եւս հետեւին անոր բարի օրինակին։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ 
 

Ազգային Առաջնորդարանի
«Լիբանանահայ Կարիքաւորներու Զօրակցութիւն»

Հաղորդագրութիւն Թիւ 2
Երջօ Սամուէլեանի Նուիրատուութիւնը
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պանութեան բանաձեւին, թէեւ 
անոր պաշտօնական ստորագրու-
թիւնը չի պահանջուիր»,- յայտ-
նած է գործակալութիւնը։ AFP-ը 
մէջբերած է քոնկրէսական Ատամ 
Շիֆին, որ յայտարարած է, թէ 
Քոնկրէսը միաձայն համամիտ է, 
որ Ցեղասպանութեան մասին 
ճշմարտութիւնն ըսուի։ 

զայրոյթի արտայայտութիւնը Թուր-
քիոյ հանդէպ»,- գրած է The New 
York Times-ը։ 
Ինչպէս կը նշէ AFP-ը, մինչ Հայոց 
ցեղասպանութեան բանաձեւի 
ընդունումը Սենատը հաւանութեան 
արժանացուցած էր Թուրքիոյ դէմ 
պատժամիջոցները։ 
«Օրէնսդիրները մարտահրաւէր 
նետեցին Թրամբին, որպէսզի 
ան հաւանութիւն տայ Ցեղաս-

 02

Շար. Էջ 08

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ժոզէֆ Լատա 

Ժոզէֆ Լատա (չեխ.՝ Josef Lada, 
դեկտեմբերի 17, 1887 Հրուսի-
ցե, Պոհեմիայի թագաւորու-
թիւն, Աւստրո-Հունգարիա - 
դեկտեմբերի 14, 1957, Պրահա, 
Չեխոսլովակիա), չեխ նկարիչ 
և գրող, Չեխոսլովակիայի հան-
րապետութեան ժողովրդական 
նկարիչ (1947)։
Նկարազարդումներու, ծաղրան-
կարներու, ինչպէս նաև բնան-
կարներու («Չեխական բնան-
կարով եռապատկեր», 1935, 
Ազգային պատկերասրահ, 
Պրահա) հեղինակ է։ Անոր 
պատուին կոչուած է (17625) 
Ժոզեֆլատա աստերոյտը։
Մանուկ հասակէն Ժոզէֆին 
հարուածած է հայրական 
դանակը, որմէ ետք ան ամբողջ 
կեանքի ընթացքին մնացէր է 
մէկ աչքով կոյր։ Այս արատը 
և պատկերին խորութիւնը 
ընկալելու անկարողութիւնը 
բնորոշել են անոր գրաֆի-
կական ոճը։ 1905էն սկսեալ 
սորուած է  է Պրահայի Գեղա-
րու-եստաարդիւնաբերական 
դպրոցին մէջ։
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Մենք Ընտրած Ենք Այստեղ Ապրիլը, եւ Ատիկա Մեզի 
Սփիւռքի եւ Հայաստանի Հայերէն Տարբեր կը Դարձնէ. 

Մաշալեան

Ռուսաստան - ԱՄՆ յարաբերութիւններ տագնապի մէջ են. 
Փեսքով 

Միջազգային Մամուլի Արձագանգը Սենատի Հայանպաստ Որոշումին

Պոլսոյ հայոց պատրիարք Սահակ 
եպիսկոպոս Մաշալեան հարցազրոյց 
տուած է թրքական «Sabah» թեր-
թին՝ խօսելով նաեւ ԱՄՆ-ի Ծերակոյ-
տին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան 
բանաձեւի ընդունման մասին։
Ըստ Ermenihaber.am-ի՝ Մաշալեանը 
բանաձեւի ընդունման մասին նշած է. 
«Կան բաներ, որոնք պէտք չէ կարե-
ւոր համարել։ Խորհրդարաններուն 
մէջ անընդհատ բանաձեւեր կ՝ընդու-
նուին։ Անոնք այնպիսի բաներ չեն, 
որ մեզի հետաքրքրեն եւ ուղղա-
կիօրէն մեր միջամտութիւնը պահան-
ջեն։ Իբրեւ Թուրքիոյ հայեր` մեզի 
ցաւ կը պատճառէ, որ 100 տարի 
առաջ այս հողերուն վրայ տեղի 
ունեցած ցաւալի դէպքերը այլ 

երկիրներու խորհրդարաններուն 
մէջ կ՝օգտագործուին իբրեւ ռազ-
մավարական, տնտեսական, քաղա-
քական ճնշման միջոց։
Մենք կ՝ուզենք, որ այս հողերուն 
վրայ տեղի ունեցած խնդիրին մասին 
այս հողերուն վրայ ապրող մարդիկ 
խօսին։ Յատկապէս կ՝ուզենք, որ 
Թուրքիոյ եւ Հայաստանի յարա-
բերութիւնները կարգաւորուին, 
կողմերը կարենան երկխօսիլ։ 
Քանի որ կողմերը իրարու հետ չեն 
կրնար խօսիլ, խօսելու իրաւունքը 
կը վերապահուի երրորդ, չորրորդ 
կողմերուն, ովկիանոսի միւս կողմը 
գտնուողներուն։
Երանի Հայաստան-Թուրքիա 
արձանագրութիւնները հնարաւոր 

ըլլար կեանքի կոչել, Վիեննայի 
հանդիպումները իրականացնել, 
պատմաբաններու համատեղ յանձ-
նաժողովը հիմնել։ Այս ամէնը բաներ 
են, որ մենք պէտք է կարգաւորենք։ 
Քանի որ այս ամէնը կը յետաձգուին, 
հետեւաբար հարցը կ՝օգտագոր-
ծուի իբրեւ լծակ Թուրքիան ճնշելու 
համար։
Այս նպատակով ասպարէզ բերու-
ած «հայկական թեզը» այնպիսի 
զգացողութիւն կ՝առաջացնէ, որ 
մենք պարզապէս կ՝օգտագործուինք։ 
Ասիկա բարոյական չեմ համարեր։ 
Հարցը քաղաքական կողմ ունի։  Անի-
կա մեկնաբանելու հարցը քաղա-
քական գործիչներուն գործն է։ Ես 
քաղաքական գործիչ չեմ։
Իբրեւ հայ համայնք՝ մենք ընդե-
լուզուած ենք Թուրքիոյ հասա-
րակութեան մէջ։ Մենք 100 տարի 
առաջ տեղի ունեցածը յիշելով մոռ-
ցանք, մոռնալով կը յիշենք։ Ասիկա 
Պոլսոյ հայ համայնքին ընտրութիւնն 
է։ Մենք ընտրած ենք այստեղ ապրիլը։ 
Եւ այդ հանգամանքը մեզի Սփիւռքի 
եւ Հայաստանի հայերէն տարբեր 
կը դարձնէ։ Քաղաքական հարցերը, 
որոնք կը ծաւալին Թուրքիոյ հայ 
համայնքէն դուրս, կամայ թէ ակամայ 
մեր վրայ ալ ազդեցութիւն կը ձգեն։ 
Նման հարցերու հրահրումը Թուրքի-
ոյ մէջ, կ՝աւելցնէ ատելութեան խօս-
քը»
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ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի միջեւ յարա-
բերութիւնները խոր ճգնաժամի 
փուլի մէջ կը գտնուին, այդ իսկ 
պատճառով ՌԴ ԱԳ նախարար 
Սերկէյ Լաւրովի այցը Ուաշինկթըն 
դժուար թէ փոխէր իրավիճակն ու 
այն «դրական դաշտ տեղափոխէր»: 
Այս մասին կը հաղորդէ «Արեւելք»ը:
Life.ru-ի փոխանցմամբ՝ լրագրող-
ներու հետ զրոյցի ժամանակ նման 

ԱՄՆ Սենատը ընդունած է Հայոց 
ցեղասպանութեան ճանաչման 
բանաձեւը՝ հակառաակ այն խան-
գարելու Թուրքիոյ նախագհ Էրտո-
ղանի բոլոր ջանքերուն։ Այս մասին 
«Արեւելք»ին հաղորդմամբ կը գրեն 
համաշխարհային ԶԼՄ-ները։ 
Համարեայ բոլոր թերթերու ու 
գործակալութիւններու հրապարա-
կումներուն մէջ ընդգծուած է, որ 
Սենատի կողմէ բանաձեւի ճիշդ 

կարծիք յայտնած է ՌԴ նախագա-
հի խօսնակ Տմիթրի Փեսքովը: 
«Մենք կը գտնուինք երկկողմ յարա-
բերութիւններու այնպիսի խոր 
ճգնաժամի մէջ, որ նոյնիսկ նման 
կարեւոր այցը, ինչպիսին Լաւրովի 
պէս ծանրակշիռ նախարարինն է, չի 
կրնար բեկանել միտումն ու ամէն ինչ 
տեղափոխել դրական դաշտ», - ըսած 
է Փեսքովը: ՌԴ նախագահի մամլոյ 

հիմա ընդունումը կապուած է 
Թուրքիոյ վարքագիծի հետ։ «Հինգ-
շաբթի օր Սենատը միաձայն քուէ-
արկեց այն բանի օգտին, որ Հայոց 
ցեղասպանութիւնը ճանչցուի 
որպէս ամերիկեան արտաքին 
քաղաքականութեան հարց։ Փաս-
տաթուղթը ընդունուած է Թրամ-
բի վարչակազմի առարկութիւննե-
րու նորքոյ եւ դարձաւ երկու կու-
սակցութիւններու օրէնսդիրներու 

քարտուղարը եզրափակած է` նշելով, 
որ պէտք չէ յոյս դնել երկիրներու 
միջեւ յարաբերութիւններու ջերմաց-
ման վրայ:
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Կաթողիկէ համայնքը հիմնադրեց Զմմառու վանքը, իր գոյութիւնը պահպանող 
հայկական ամէնահին հոգեմտաւոր կեդրոնը Լիբանանի մէջ:
1832էն 1840, Լիբանանի տնտեսական բարւօք վիճակը քաջալեր հան-
դիսացաւ, որ բազմաթիւ այլ հայ առեւտրականներ, մեծ մասամբ կաթողիկէ, 
հաստատուին Լիբանան (Ռաֆայէլ Փ., 1975):
Օսմանեան Կայսրութեան մաս հանդիսացող Լիբանան, միեւնոյն կայսրու-
թեան կողմէ դրուեցաւ քրիստոնեայ մութասարրիֆի (կառավարիչ) 
կառավարման տակ:
Մինչեւ Ա. Համաշխարհային պատերազմի բռնկումը, հայ կաթողիկէները 
կարեւոր դեր ունեցած են Լիբանանի տնտեսական եւ քաղաքական 
կեանքին մէջ: Այս շրջանին ութ մութասարրիֆներէն երկուքը (առաջինը 
եւ վերջինը)՝ Տաուտ Փաշա (1861 – 1868) եւ Օհաննէս Փաշա Գույումճեան 
(1912 – 1915) հայ կաթողիկէներ էին (Պօղոսեան Ե., 1949, Իսլամական 
Հանրագիտարան եւ Վարժապետեան Ս., 1951): Տաուտ Փաշայի վարչակազմը 
կը ներառէր բազմաթիւ հայեր: Ան քաջալերեց բազմաթիւ ազգակիցներ, 
որ կայք հաստատեն Լիբանանի մէջ: Շուտով Լիբանանի մէջ հայերու 
թիւը հասաւ տաս հազարի: Խառն ամուսնութիւններ հաստատուեցան 
եկուոր հայերու եւ տեղաբնիկ քրիստոնեաներուն միջեւ: Հակառակ, որ 
համայնքը հիմնադրեց եկեղեցիներ, ակումբներ, եւ ընկերութիւններ, անիկա 
երբեք չհաստատեց հայկական վարժարան մը: Հետեւաբար, հայ փոք-
րիկները կը յաճախէին ֆրանսական կամ մարոնիթ դպրոցներ, իսկ շատեր 
շրջանաւարտ եղան Պէյրութի Յիսուսեաններու Սէն Ժոզէֆ համալսարանէն: 
Փաստօրէն, Լիբանանի հայ համայնքին մէջ ֆրանսերէնը կամ արաբերէնը 
կ’օգտագործուէր որպէս՝ առաջին լեզու:
1894 – 1896ի համիտեան մեծ ջարդերէն եւ հալածանքներէն խուսափելու 
համար, մեծաթիւ հայեր ապաստանեցան Լիբանան: 
Ի տարբերութիւն արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող համայնքին, որ կայք 
հաստատած էր նախքան 19րդ դարու վերջը, նորեկները ցուցաբերեցին 
ազգային գիտակցութեան աւելի ուժգին զգացողութիւն, որուն ապացոյց 
հանդիսացան անոնց հիմնադրած զանազան կրթական, ընկերային եւ 
քաղաքական կազմակերպութիւնները: Այս գործողութիւնները արդիւնք էին 
նաեւ հայկական ազգայնականութեան զարթօնքին, որու քարոզիչներէն էին 
հայկական ազատագրական նորաստեղծ շարժումները: 
Նախապէս Լիբանանի մէջ կայք հաստատածները օգնեցին նորեկներուն, որ 
աշխատանք եւ բնակարան ձեռք ձգեն: Անոնք նաեւ հաստատեցին որբա-
նոցներ եւ կատարեցին դրամահաւաք՝ մանուկներու անվճար կրթութիւնը 
ապահովելու համար:
20րդ դարու առաջին տասնամեակին, տեղի ունեցաւ հայ ուսանողներու թիւի 
արագ աճ Պէյրութի երկու կարեւորագոյն համալսարաններուն՝ Ամերիկեան 
Համալսարանին (AUB) եւ Սէն Ժոզէֆ Համալսարանին (USJ) մէջ: 1904ին, 
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը արդէն հաստատած էր տեղական իր 
մասնաճիւղը Պէյրութի մէջ, կազմուած գլխաւորաբար ուսանողներէ: 1908ին 
Օսմանեան Սահմանադրութեան հռչակումէն ետք, ՀՅԴ իր վերահսկողու-
թեան տակ առաւ Ուսանողական ընկերակցութիւնը (որ յետագային կոչուե-
ցաւ Զաւարեան Ուսանողական Միութիւն), իսկ Ամերիկեան Համալսարանի  
Հայ Ուսանողական Միութիւնը ստացաւ պաշտօնական ճանաչում: Այս 
միութեան նպատակն էր պահպանել եւ տարածել հայկական ազգային 
գիտակցութիւնը հայ լեզուի եւ գրականութեան ուսուցման ճանապարհով:
Ա. Համաշխարհային պատերազմի բռնկումով եւ Լիբանանի մէջ 
մութասարրիֆներու վարչակարգին փոխարէն ուղղակի օսմանեան 
կառավարում հաստատուելէն ետք, 1915ի Հոկտեմբերին բազմաթիւ 
հայեր տեղահանուեցան դէպի Դամասկոս եւ ճամբու վրայ ջարդուեցան 
զանգուածաբար: Քանի մը տարիներու ընթացքին, Ա. Համաշխարհային 
պատերազմի աւարտին եւ ֆրանսական բանակին կողմէ Կիլիկիոյ պար-
պումին միջեւ, հայերը ոչ միայն անհամեմատ մեծ թիւով վերադարձան 
Լիբանան, այլ հետզհետէ աճեցան չափով եւ կարեւորութեամբ: Այս աճը 
շարունակուեցաւ, արագացաւ եւ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի 
նախօրեակին, 1975ի Ապրիլին, հասաւ իր գագաթնակէտին՝ կազմելով աւելի 
քան 200,000նոց համայնք մը:
Միջ-պատերազմեան տարիներուն՝ Ա. եւ Բ. Համաշխարհային պատերազմ-
ներու աւարտներուն միջեւ, թէ՛ ֆրանսական հոգատարութեան շրջանին 
եւ թէ՛ Լիբանանի անկախութենէն ետք, լիբանանահայ համայնքը, որ 
գլխաւորաբար կեդրոնացած էր Պէյրութի, Լեռնալիբանանի, Սայտայի եւ 
Սուրի նման ծովեզերեայ քաղաքներու, առաւել՝ Պեքաաի դաշտավայր Այնճար 
բնակավայրին մէջ, ենթակայ դարձաւ արմատական փոփոխութիւններու եւ 
ցոյց տուաւ ինքնակազմակերպման իւրայատուկ կարողութիւն:
Մարոնի երեւելիներու պնդումներուն տակ, եւ համաձայն Լոզանի դաշնագրի 
պայմաններուն, ֆրանսական հոգատար իշխանութիւնները լիբանանեան 
քաղաքացիութիւն շնորհեցին Լիբանան հաստատուած բոլոր հայերուն, 
որոնք ցանկութիւն յայտնեցին քաղաքացիութիւն ունենալու (Մեծն Լիբանանի 
Պաշտօնաթերթ, 1924): 
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Լիբանանահայ Մշակոյթի Իւրայատկութիւնները

Մուտք
Մենք բոլորս կը պատկանինք այս կամ այն մշակոյթին: Մշակոյթը, ինչպէս 
ըսինք, մարդկային իմացութեան, համոզումներու, հաւաքականութեամբ 
սահմանուած կարգերու համակեցութիւնն է, միաժամանակ նաեւ՝ նիւթական 
արտադրութիւններ եւ կառոյցներ, որոնք մենք կը փոխանցենք սերունդէ 
սերունդ:  Մշակոյթը այն հիմնական գործօնն է, որ կ’օգնէ մարդոց հաղորդակ-
ցիլ եւ կը կարգաւորէ անոնց միջեւ հաղորդակցութեանց զանազան ոլորտ-
ները:
Մշակոյթը կը վերլուծէ կեանքը կազմող շատ մը բնագաւառները, որոնք 
կ’առնչուին նոյն այդ հաւաքականութեան տեսադաշտերուն, մտահորիզոն-
ներուն եւ ըմբռնումներուն, եւ որ նաեւ կը ստեղծէ արժէք եւ սովորութիւն՝ 
նոյնինքն այդ հաւաքականութեան։Այս իմաստով, վերոյիշեալ տեսադաշտե-
րը, ըմբռնումները կը դառնան տուեալ հաւաքականութեան կեանքի ուղին, 
կը վերածուին ամբողջական մշակոյթի բնորոշումին, ուր կ’ամփոփուի 
գաղափար, կեցուածք, լեզու, վարուելակերպ, կազմակերպական կառոյց, 
արուեստ եւայլն)։ Օտարը կրնայ ազգի մը ներկայացուցիչը ճանչնալ անոր 
մշակոյթին շնորհիւ:
Մշակոյթը ազգի մը գոյութեան եւ զարգացման անհրաժեշտ նախապայմանն 
է: Անով է որ ազգ մը հաղորդակից կ’ըլլայ եւ կը միանայ մարդկութեան:
Հայ ժողովուրդին համար մշակոյթը եղած է ու կը մնայ իր գոյատեւումը 
իմաստաւորող հզօրագոյն ազդակ: Հայ մշակութային ժառանգութիւնը 
կը վկայէ, որ ոեւէ մէկուն հետ համեմատուելու հզօրութիւնը մեր մէջ 
կայ: Ազգային մշակոյթը կ’երաշխաւորէ եւ կ’ամրապնդէ ժողովուրդի մը 
գոյութեան հիմերը: Մշակոյթը, Հայ ժողովուրդի պատմութեան մաս կազմող 
Դիցաբանութիւնը, հայերէն լեզուն, կիրառած արուեստը (իր զանազան 
երեսակներով), կրթութեան համակարգը, խոհանոցը, տօները... կը կազմեն 
մեր ժողովուրդին թէ՛ շօշափելի եւ թէ՛ անշօշափելի  մշակոյթը:
Հայոց պարագային անվարան կրնանք հաստատել, թէ հայ մշակոյթը հայ 
ազգին համար ինքնապաշտպանութեան ամէնէն ամուր եւ ամէնավստահելի 
խարիսխներէն մէկը եղած է: Ինչպէս անցեալին, ներկայիս ալ հայ մշակոյթը 
մեր ազգային գոյատեւման հիմնակռուանը կը հանդիսանայ: Այսպէս ապրեր 
ենք դարեր ու գոյատեւեր: Իր մշակոյթովը կ’ապրի Հայ Սփիւռքը ու կը 
գոյատեւէ:

Հայերու Հաստատուիլը Լիբանան. Պատմական Ակնարկ Մը
Հայերու ներկայութիւնը Լիբանանի մէջ արդիւնք է դարերու վրայ երկարող 
արտագաղթի ալիքներու: Այս ալիքները իրենց գագաթնակէտին հասան 
Ա. Համաշխարհային պատերազմին ընթացքին եւ անոր աւարտէն ետք, 
1915էն 1923 երկարող տարիներուն, երբ թրքական հալածանքներէն եւ 
Ցեղասպանութենէն վերապրողներ, տեղահանուած՝ Արեւմտեան Հայաստա-
նէն եւ Փոքր Ասիոյ ու Կիլիկիոյ բնակավայրերէն եկան հաստատուելու 
Լիբանան: Այսպէս գոյացաւ Ի. դարու Սփիւռքի ամէնակարեւոր կեդրոններէն 
մէկը:
Մինչ այդ, արեւելեան Միջերկրականի ափ խաչակիրներու ներխուժման 
ընթացքին եւ անոնցմէ ետք ու Կիլիկիոյ Հայկական Թագաւորութեան անկու-
մէն ետք (1375) մեծաթիւ հայեր արտագաղթեցին Լիբանան: Մինչեւ 19րդ 
դարու վերջերը, Լեռնալիբանան հաստատուած հայերու մեծամասնութիւնը 
կաթողիկէ համայնքին կը պատկանէր:
Այս վերջինները ապաստան գտան Լիբանանի մարոնիներուն մօտ եւ ստացան 
դրամ ու հող: 18րդ դարու կիսուն, երկվեցեակ մը կամ աւելի հայ կաթողիկէ 
գիւղեր կային Լեռնալիբանանի կեդրոնական շրջաններուն մէջ: 1749ին, Հայ 
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Մշակութային Արձագանգ

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն

ՀՀ-ի Յայտը Անցած է UNESCO-ի Մարդկութեան Ոչ Նիւթական 
Մշակութային Ժառանգութեան Ներկայացուցչական Ցանկին Մէջ

«Պատգամ». Յոբելեանական Հանդիսաւոր Երեկոյ` Նուիրուած Սօս 
Սարգսեանի Ծննդեան 90- ամեակին

Wizz Air-ը Ապրիլէն Չուերթներ Պիտի 
Իրականացնէ Դէպի Վիեննա եւ 

Վիլնիւս

Քոլումպիոյ մէջ Դեկտեմբեր 9-14 
ընթացող UNESCO-ի Ոչ նիւթա-
կան մշակութային ժառանգութեան 
պահպանման հարցերով միջկա-
ռավարական կոմիտէի 14-րդ 
նստաշրջանին որոշում կայացուե-
ցաւ Հայաստանի ներկայացուցած 
«Հայկական տառարուեստը եւ 
անոր մշակութային դրսեւորում-
ները» յայտը ընդգրկելու UNESCO-ի 
Մարդկութեան ոչ նիւթական մշա-
կութային ժառանգութեան ներ-
կայացուցչական ցանկին մէջ: Այս 
մասին կը յայտնեն ՀՀ ԿԳՄՍ նախա-
րարութենէն:
Մինչ այդ, յայտը փորձագիտա-
կան քննութիւն անցած էր եւ 
UNESCO-ի Գնահատման մարմ-նի 
փորձագէտներուն կողմէ արժանա-
ցած էր դրական գնահատականի։
Միջկառավարական կոմիտէն 
UNESCO-ի 2003-ի «Ոչ նիւթական 
մշակութային ժառանգութեան 
պաշտպանութեան մասին» համա-
ձայնագրի գլխաւոր մարմիններէն է: 
Անիկա ստեղծուած է համաձայնագ-
րի 5-րդ յօդուածին համաձայն, 
կազմուած է 24 անդամ պետու-
թիւններէ: Կոմիտէի կարեւոր գոր-
ծառոյթներէն է համաձայնագ-
րով սահմանուած ցանկերուն մէջ 
գրանցուելու նպատակով անդամ 
պետութիւններու կողմէ ներկայա-
ցուած յայտերուն առնչութեամբ 

վերջնական որոշում կայացնելը: 
Հայաստանը Կոմիտէի անդամ 
ընտրուած է 2016-2020 թթ. ժամա-
նակահատուածին համար:
Նստաշրջանին կը մասնակցին 
աշխարհի 137 երկրի 752 ներկա-
յացուցիչներ, ներառեալ` համա-
ձայնագրին միացած անդամ 
երկիրներու, UNESCO-ի հովանիի 
ներքոյ գործող հասարակական 
կազմակերպութիւններու ներկայա-
ցուցիչներ, դիտորդներ, ինչպէս 
նաեւ տարբեր երկիրներու լրատու-
ամիջոցներ: Նստաշրջանին մաս-
նակցելու նպատակով Քոլում-
պիա մեկնած են UNESCO-ի մէջ 
ՀՀ մշտական ներկայացուցիչ 
Ք. Տէր-Ստեփանեանը եւ ՀՀ 
կրթութեան, գիտութեան, մշակոյ-
թի եւ մարմնակրթութեան նախա-
րարութեան մշակութային ժառան-
գութեան եւ ժողովրդական արհեստ-
ներու վարչութեան գլխաւոր մաս-
նագէտ Ն. Կիլիչեանը։
Նստաշրջանի օրակարգի կարե-
ւորագոյն հարցերէն են տարբեր 
երկիրներու կողմէ գրանցման 
ներկայացուած յայտերու քննար-
կումները: Ներկայացուած է 54 
յայտ, որուն 6-ը՝ անյապաղ պաշտ-
պանութեան կարիք ունեցող ոչ 
նիւթական մշակութային ժառան-
գութեան, 42-ը` մարդկութեան ոչ 
նիւթական մշակութային ժառան-

գութեան ներկայացուցչական 
ցանկերուն մէջ ընդգրկելու, 3-ը` 
ժառանգութեան պաշտպանութեան 
լաւ փորձի գրանցամատեանի առա-
ջարկներ եւ 3 յայտ` ոչ նիւթական 
մշակութային ժառանգութեան 
հիմնադրամի կողմէն անդամ 
պետութիւններուն տրամադրուող 
միջազգային աջակցութիւն ստա-
նալու նպատակով:
Հայաստանի Հանրապետութիւ-
նը UNESCO-ի 2003-ի «Ոչ նիւթա-
կան մշակութային ժառանգութեան 
պաշտպանութեան մասին» համա-
ձայնագիրը վաւերացուցած է 
2006-ին եւ մինչ օրս UNESCO-ի 

մարդկութեան ոչ նիւթական 
մշակութային ժառանգութեան 
ներկայացուցչական ցանկին 
մէջ գրանցած է «Տուտուկն ու 
իր երաժշտութիւնը» (2008-ին), 
«Հայկական խաչքարի արուեստ. 
խաչքարի խորհուրդն ու խաչքարա-
գործութիւնը» (2010-ին), «Սաս-
նայ ծռեր կամ Սասունցի Դաւիթ 
էպոսի կատարողական դրսեւո-
րումները» (2012-ին), «Լաւաշ. 
աւանդական հացի պատրաստու-
մը, նշանակութիւնը եւ մշակութային 
դրսեւորումները Հայաստանի մէջ» 
(2014-ին) եւ «Քոչարի. աւանդական 
խմբապար» (2017-ին) տարրերը:

ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշա-
կոյթի եւ մարմնակթութեան նախա-
րարութեան եւ Երեւանի քաղա-
քապետարանի աջակցութեամբ 
«Սօս Սարգսեան» մշակութային 
հիմնադրամի նախաձեռնութեամբ 
պիտի կազմակերպուի «Պատգամ» 
յոբելեանական հանդիսաւոր երե-
կոյ` նուիրուած Սօս Սարգսեանի 
ծննդեան 90-ամեակին:
Ըստ «Արմենփրես»-ի՝  ՀՀ ԿԳՄՍ 
նախարարութենէն կը յայտնեն, որ 
երեկոյի ընթացքին հանդիսատեսին 
պիտի մատուցուին Սօս Սարգսեա-
նի պատգամները, հատուածներ հայ 
ազգին համար թեւաւոր դարձած 
անոր բարոյախրատական պատ-
գամներնէն:
Պիտի ցուցադրուին տեսաշարեր 
հանրութեան անյայտ անոր բազ-

մաթիւ ներկայացումներէն, ֆիլմե-
րէն, հեռատեսիլի ներկայացում-
ներէն: Որոշ նիւթեր հանրութեան 
դատին պիտի ներկայացուին առա-
ջին անգամ:
Ելոյթ պիտի ունենան Գ. Սունդու-
կեանի անուան ազգային ակադե-
միական եւ Սօս Սարգսեանի անու-
ան Համազգային թատրոններու 
դերասանները, Երեւանի թատրոնի 
եւ կինոյի պետական հիմնարկի 
ուսանողները, Հայաստանի պետա-
կան կամերային երգչախումբը 
(գեղարուեստական ղեկավար 
եւ գլխաւոր խմբավար` Ռոպերթ 
Մլքէյեան), Հայաստանի պետա-
կան կամերային նուագախումբը 
(գեղարուեստական ղեկավար եւ 
գլխաւոր խմբավար` Վահան Մար-
տիրոսեան), Հայաստանի պարա-
րուեստի «Բարեկամութիւն» պետա-
կան համոյթը եւ անհատ կատա-
րողներ:
Սօս Սարգսեան` որպէս գրող. 
անոր «Կանչ» եւ «Ընդհատում» 
վիպակներէն պիտի ընթերցուին 
հատուածներ եւ պիտի ներկայա-
ցուին դրուագներ` տարբեր թատ-
րոններու դերասաններու մաս-

Հունգարական Wizz Air օդանա-
ւի ընկերութիւնը 2020-ի Ապրիլէն 
սկսեալ Երեւանէն աժան չուերթներ 
պիտի իրականացնէ դէպի Վիեննա 
եւ Վիլնիւս:
«Չուերթները շաբաթական երկու 
անգամ պիտի ըլլան: Գիները կը սկսին 
€24,99-էն: Առցանց ամրագրումներ 
արդէն կրնաք կատարել: Այս երկու 
ուղղութիւնները մօտաւորապէս 
63 000 նստատեղ պիտի աւելաց-
նեն օդակայանի թողունակութեան 
մէջ»,- այսօր Երեւանի մէջ ըսած է 
ընկերութեան համագործակցութեան 
ղեկավար Անտրաս Ռատօն:
Wizz Air-ը թռիչքները կ՛իրականացնէ 

Airbus A320, A321 օդանաւերով:
«Չուերթներն կ՛իրականացնենք 
կէտէ կէտ, համակցող չուերթներ 
չենք առաջարկեր»,- մանրամասնած 
է Ռատօ:
Wizz Air-ի ներկայացուցիչը ընդգծած 
է, որ տոմսերը կը վաճառեն միայն 
օնլայն տարբերակով.
«Առցանց ամրագրումներ կարե-
լի է ընել կամ օգտուիլ մեր բջջա-
յին յաւելուածներէն, իսկ վճարու-
մը կատարել միայն այն ծառա-
յութիւններու դիմաց, որոնցմէ կը 
ցանկաք օգտուիլ: Եթէ ուղեբեռի կամ 
սնունդի կարիք չունիք, ապա անոնց 
դիմաց չէք վճարեր», ըսած է ան:

նակցութեամբ:
Յոբելեանական հանդիսաւոր երե-
կոն տեղի պիտի ունենայ Դեկ-

տեմբեր 16-ին` ժամը 19:00-ին, Գ. 
Սունդուկեանի անուան ազգային 
ակադեմիական թատրոնին մէջ:
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ցով ցեղասպանութեան յանցա-
գործութեան կանխարգիլման 
հիմնահարցերը ուսումնասիրելու, 
ցեղասպանութեան մասին կրթու-
թեան վերաբերող մարտահրաւէր-
ները բարձրաձայնելու եւ այդ մար-
տահրաւէրներուն դիմակայման 
քայլերն ու արդիւնաւէտ մեթոտ-
ները քննարկելու:
«Հայաստանը միջազգային ասպա-
րէզում հանդէս է գալիս որպէս 
ցեղասպանութեան յանցագործու-
թեան դէմ պայքարի առաջամար-
տիկ եւ հետեւողականօրէն աշխատել 
եւ աշխատում է ՄԱԿ-ի շրջանակ-
ներում եւ իր բազմաթիւ գործըն-
կերների հետ` Ցեղասպանութեան 
յանցագործութիւնը կանխարգելե-
լու եւ պատժելու մասին ուխտի, 
ատելութեան հողի վրայ յանցա-
գործութիւններին առնչուող շարու-
նակական վտանգների եւ մարտահ-

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 9-ին, ՄԱԿ-ի 
կեդրոնին մէջ, ցեղասպանութեան 
զոհերու ոգեկոչման եւ ոճիրի կան-
խարգիլման օրը նշուեցաւ։ Այս մասին 
կը հաղորդէ Hairenikweekly.com.-ը։
Մինչեւ Երկրորդ Աշխարհամարտի 
աւարտը, միջազգային հանրու-
թիւնը անհրաժեշտ կարեւորութե-
ամբ իր օրակարգի առաջնահերթ 
նիւթերէն մէկը դարձուցած չէր 
ցեղասպանութեան ոճիրը։
Ցեղասպանութեան իբրեւ մարդ-
կութեան դէմ ծանրագոյն ոճիրի 
սահմանումն ու դատապարտումը 
առաջին անգամ կատարուեցաւ, երբ 
այդ օրերուն նոր կազմուած Միացեալ 
Ազգերու Կազմակերպութիւնը իր 
Ընդհանուր Ժողովի օրակարգին 
վրայ ընդգրկեց ցեղասպանութեան 
դատապարտման հարցը եւ որդեգ-
րեց իր թիւ 96/1 որոշումը։ Այդ 
որոշումը հանդիսացաւ, Միջազգա-
յին Իրաւունքի պատմութեան մէջ, 
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հիմնաքարը Ցեղասպանութիւնը 
իբրեւ մեծագոյն յանցագործու-
թիւն ճանչնալու, դատապարտելու, 
կանխարգիլելու եւ պատժելու 
առաջադրանքով մշակուած եւ 
որդեգրուած հետագայ բոլոր 
միջազգային փաստաթուղթերուն՝ 
յատկապէս 9 Դեկտեմբեր 1948-
ին նոյն ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Ժողո-
վին կողմէ հաստատուած Ցեղաս-
պանութեան Ուխտագրին։
ՄԱԿ-ի թիւ 95/1 որոշումին նախագի-
ծը պատրաստուած եւ առաջադրուած 
էր հրեայ ծագումով լեհ միջազգա-
յին իրաւագէտ Ռաֆայէլ Լեմքինի 
(1900-1959) կողմէ, որ կը նկատուի 
ցեղասպանութեան իրաւագիտա-
կան յղացքի հեղինակ հայրը։
Այս ձեռնարկին մասնակցեցան 
ԱՄՆ արեւելեան  թեմի բարեջան 
առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Անուշաւան 
արք. Դանիէլեան եւ առաջնորդա-
կան փոխանորդ՝ Գերպ. Տ. Սահակ 
Ծ. վրդ. Եմիշեան։
Հայաստանի Հանրապետութեան 
արտաքին գործոց նախարար 
Զոհրապ Մնացականեան խօսք 
առաւ այս ձեռնարկին շեշտելով, 
որ նման հաւաքներ կարեւոր են 
կրթութեան եւ գիտութեան միջո-

րաւէրների վերաբերեալ իրազե-
կուածութեան բարձրացման, ինչպէս 
նաեւ կանխարգելման իրաւական 
եւ կառուցային կարողութիւնների 
ձեւաւորման ուղղութեամբ: Ցեղաս-
պանութեան կանխարգելման օրա-
կարգի վերաբերեալ Հայաստանի 
կողմից նախաձեռնուած բազմա-
թիւ բանաձեւերն իրենց ներդրումն 
են ունեցել այդ օրակարգի շուրջ 
միջազգային ջանքերի համադր-
ման առումով։ Մենք բոլորս ունենք 
կարեւոր մի պարտաւորութիւն` դա 
յիշելու պարտաւորութիւնն է: Եւ, 
հետեւաբար, էական է, թէ ինչպէ՛ս 
է այդ յիշելու պարտաւորութիւնն 
արտացոլւում պատմութեանը 
վերաբերուող տարբեր նիւթերում` 
դասագրքերում, յօդուածներում, 
գիտական աշխատութիւններում: 
Ցեղասպանութիւնների զոհերի` Մեծ 
եղեռնի, Ողջակիզման, ինչպէս նաեւ 
Քամպոտիայում, Ռուանտայում, 
Տարֆուրում յիշատակի օրերը պէտք 
է լինեն սգոյ օրեր ոչ միայն զոհերի 
սերունդների, այլեւ յանցագործների 
սերունդների համար, քանզի այս 
օրերը պէտք է մարդկութեանը 
տանեն դէպի ճանաչում եւ հաշտե-
ցում»,- յայտնեց Մնացականեան:

Ուրբաթ 13 Դեկտեմբեր 2019-ին, հան-
դիսաւոր Սուրբ եւ Անմահ պատա-
րագով նշուեցաւ Ապու Տապիի Սրբոց 
Նահատակաց եկեղեցւոյ բացման 
եւ օծման 5-րդ տարեդարձը։ Սուրբ 
եւ Անմահ պատարագը մատուցեց 
եւ օրուան պատգամը փոխանցեց, 
Արաբական Միացեալ Էմիրութեանց 
եւ Քաթարի թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. 
Տ. Մեսրոպ Եպս. Սարգիսեան, իր 
կողքին ունենալով թեմի զոյգ հոգե-
ւոր հովիւները, որոնք պատարագի 
ընթացքին սպասարկեցին սուրբ 
սեղանին։
Օրուան պատգամին մէջ Սրբա-
զան Հայրը նախ փառք եւ գոհու-
թիւն յայտնեց Աստուծոյ, որ զինք 
արժանացուց իր սուրբ սեղանին 
սպասարկութեան, ապա իր գոհու-
նակութիւնն ու շնորհակալութիւնը 
յայտնեց երեսփոխանական ժողովին, 
իր Առաջնորդ ընտրութեան համար։ 
Յայտնենք թէ յետ Առաջնորդական 

ընտրութեան, այս քարոզը սրբա-
զան հօր առաջին Առաջնորդական 
պատգամն էր։
Օրուան պատգամը քաղելով 
պատարագի սկիզբը երգուած 
շարականի հետեւեալ բառերէն. 
«Թագաւոր երկնաւոր զեկեղեցի 
քո անշարժ պահեա», սրբա-
զան հայրը մատնանշեց եկե-
ղեցւոյ ունեցած կարեւոր դերա-
կատարութեան, յայտնելով որ 
եկեղեցին անշարժ կը մնայ իր 
աստուածատուր առաքելութեան 
շարունակականութեամբ եւ հաւա-
տացեալներուն մասնակցութեամբ։ 
Եկեղեցին հայ ժողովուրդին համար 
միայն աղօթավայր մը չեղաւ՝ այլ 
ընթացք մը, որ պատմութեան 
դիմաց առաջնորդական իր դերա-
կատարութիւնը ունեցաւ հայ 
ժողովուրդին դիմաց պարզուած 
բոլոր դժուարութիւններուն առջեւ, 
միշտ առաջնահերթութիւն ունե-
նալով առաքելահիմն եկեղեցւոյ 
հաւատքը պահպանելու եւ ազգա-
յին ինքնութեան դիմագիծը արմա-
տացնելու։
Այս գիտակցութեամբ անցնող հինգ 
տարիներու ընթացքին գործեց 
Սրբոց Նահատակաց եկեղեցին եւ 
համալիրը գաղութի կեանքէն ներս, 
դառնալով Ժողովուրդին Տունը 
բառին ամբողջական իմաստով։ 

Երկար տարիներու սեփական 
եկեղեցի ունենալու երազը պսա-
կուեցաւ հինգ տարիներու ընթաց-
քին արձանագրուած յաջողու-
թիւններով եւ վերելքներով։ Եկե-
ղեցին առանց թերանալու իր 
սրբազան առաքելութեան մէջ, 
դարձաւ իւրաքանչիւր հայ ընտա-
նիքի հաւատքի պահպանման ու 
բարգաւաճման աղբիւր։ Նոյն այս 
գիտակցութեամբ մենք պիտի շարու-
նակենք մեր ծառայութիւնը մատու-
ցանել գաղութի կեանքէն ներս, 
հասնելով իւրաքանչիւր ընտանիքի 
հոգեւոր ծարաւի յագեցման ու անոնց 
կարիքներուն գոհացման համար։
Քարոզի աւարտին, Սրբազան Հայրը 
առաջին հերթին իր որդիական 
երախտագիտութիւնը յայտնեց 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Վեհափառ 
Հայրապետին, որուն հայրական 
օրհնութեամբ, հինգ տարիներ 
առաջ օծումը կատարուեցաւ 
Սրբոց Նահատակաց եկեղեց-
ւոյ։ Սրբազանը իր գնահատանքը 
յայտնեց, Հ.Հ. Դեսպանին եւ գլխա-
ւոր հիւպատոսին, իրենց մաս-
նակցութեան եւ գործակցութե-
ան համար եւ որոնք ներկայ էին 
տօնակատարութեան։ Ապա յատուկ 
կերպով շնորհակալութիւն յայտնեց 
անցնող տարիներու ընթացքին 
Ազգային Իշխանութեան ճամբով 

ծառայած բոլոր անդամներուն, 
բարերաներուն եւ նուիրատունե-
րուն, որոնք նեցուկ կանգնեցան եկե-
ղեցւոյ եւ համալիրի աշխատանք-
ներուն։
Աւարտին Սրբազան Հայրը իր եղբայ-
րական ջերմ շնորհակալութիւնը 
յայտնեց, Ապու Տապիի գաղութի 
հոգեւոր հովիւին՝ Հոգշ. Տ. Վաչէ 
Վրդ. Պալըքճեանին, որ անցնող 
մէկ ու կէս տարուան ընթացքին 
անթիլիասական միաբանութեան 
ոգիով ծառայեց գաղութին եւ առ 
ի գնահատանք իր աշխատանքնե-
րուն, Վեհափառ Հայրապետի բարձր 
տնօրինութեամբ եւ արտօնութեամբ, 
Սրբազանը Հայրը Հայր Սուրբին 
փոխանցեց Վեհափառ Հայրապետին 
Սրբատառ Կոնդակը, լանջախաչ 
կրելու իրաւունքը եւ յանուն Ազգա-
յին Իշխանութեան եւ Ապու Տապիի 
Ազգային Վարչութեան Հայր Սուրբին 
փոխանցեց լանջախաչը։
Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի աւար-
տին Ազգային Արա Խանոյեան 
Միօրեայ վարժարանի մուտքին, 
եկեղեցւոյ հինգերորդ տարեդարձի 
անուանակոչութեան առիթով տեղի 
ունեցաւ աւանդական մատաղի 
օրհնութիւնը։

Դիւան Ազգային 
Առաջնորդարան
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Շար.  յաջորդ  թիւով

Շար.  յաջորդ  թիւով

Լիբանանահայ Մշակոյթի Իւրայատկութիւնները

Մեծի տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց 
Պատրիարքութեան եւ Հայ Աւետարանական համայնքի ղեկավար մարմնին 
Լիբանանի մէջ հաստատուիլը այս երկիրը վերածեցին Միջին Արեւելքի, 
ինչպէս նաեւ բովանդակ սփիւռքահայութեան հոգեւոր կեդրոնին: 
Այնուհետեւ հայկական վարժարաններ բացուեցան մէկը միւսին ետեւէն: 
Հիմնադրուեցան մեծաթիւ եկեղեցիներ, համայնքային եւ կուսակցա-
կան ակումբներ, մարզական, կրթական, բարեսիրական եւ երիտասար-
դական կազմակերպութիւններ: Հայկական կուսակցութիւնները՝ գաղա-
փարախօսութեամբ ընկերվարական եւ գործնականօրէն ազգայնական 
Դաշնակցութիւնը, ընկերվար-ժողովրդավար հնչակեանները եւ ժողովրդա-
վար ազատական ռամկավարները սկսան գործել կանոնաւորապէս, մրցակցե-
լով համայնքային ընտրութիւններու մէջ եւ քարոզելով իրենց կեցուածքները 
իրենց նորաստեղծ օրաթերթերու էջերէն: Այս կուսակցութիւնները մասնակ-
ցութիւն սկսան բերել նաեւ Լիբանանի խորհրդարանական ընտրութիւն-
ներուն: Լիբանանի կառավարման համայնքային դրութիւնը հայկական 
համայնքին շնորհեց երեսփոխաններ ունենալու իրաւունքը: 1929ին, 
առաջին հայ կաթողիկէն մուտք գործեց Լիբանանի Ներկայացուցչական 
Խորհուրդ (ապագայ խորհրդարան), որպէս «փոքրամասնութիւններու» 
ներկայացուցիչ: Հայ Առաքելական համայնքը շուտով ստացաւ երեսփոխան 
ունենալու իրաւունքը, 1934ին: Սկիզբը, հայ առաքելականները ստացան 
խորհրդարանին մէջ մէկ աթոռ (Ազդակ 4/01/1934), ապա 1937ին, երկու 
աթոռ ունենալու իրաւունք: Անկախութենէն ետք, հայերու երեսփոխանական 
աթոռներու թիւը աւելցաւ եւ 1960ի ընտրական օրէնքին համաձայն, կազմեց 
հինգ աթոռ, չորսը՝ հայ առաքելական եւ մէկը՝ հայ կաթողիկէ համայնքին 
համար: Միւս կողմէ, հայ եւ արաբ աւետարանականները համաձայնեցան 
չորս տարին անգամ մը յաջորդաբար զբաղեցնել Լիբանանի աւետարանա-
կան համայնքին համար վերապահուած մէկ աթոռ:
Տնտեսական գետնի վրայ, հայերը կատարեցին նոյնքան յաջող իրագործում-
ներ: 1940ականներու կիսուն, արդէն իսկ հայերու մեծ համեմատութիւն մը 
դուրս եկած էր գաղթակայաններէն, ուր անոնք սկզբնապէս հաստատուած 
էին, եւ իրենց տուները կառուցած էր Պէյրութի թէ մօտակայ շրջաններուն 
մէջ: Շատ ուրիշներ տեղափոխուեցան լիբանանեան այլ քաղաքներ, ուր 
հաստատեցին իրենց անձնական գործերը կամ աշխատանքի անցան 
զանազան աշխատանոցներու մէջ:
Բազմաթիւ էին պատճառները, որոնց հետեւանքով հայկական համայնքը այս 
շրջանին քանակապէս աճեցաւ եւ հեզասահօրէն համարկուեցաւ լիբանանե-
ան քաղաքական, տնտեսական եւ ընկերային ու մշակութային կեանքին: 
Ճիշտ է, որ հայերը կը վայելէին մարոնի ղեկավարներու զօրակցութիւնը 
եւ պետական իշխանութիւններուն բարեկամական մօտեցումը, սակայն 
ասոնք չէին հիմնական պատճառները, որոնց հետեւանքով աւելի ու 
աւելի մեծ թիւով հայեր եկան հաստատուելու Լիբանան: Դէպի Լիբանան 
հայերու հոսքին քաջալեր հանդիսացան նոյնինքն լիբանանահայերը, որոնց 
շնորհիւ իրենց լաւապէս կազմակերպուած բարեսիրական, մշակութային, 
ընկերային եւ քաղաքական կազմակերպութիւնները ցուցաբերեցին կամե-
ցողութիւն, կարողութիւն՝ իրենց մէջ ընդունելու նորեկները: Այսպէս, հայ-
կական իւրաքանչիւր յարանուանութիւն ստանձնեց յարանուականօրէն 
իրեն պատկանող անհատին հոգատարութիւնը: Նոյնպէս, քաղաքական 
կուսակցութիւնները օգտակար հանդիսացան, որ իրենց անդամները, համա-
կիրները եւ անոնց ընտանիքի անդամները ապահովուին աշխատանքով:
Հայկական դպրոցները, որոնց թիւը 1960ականներուն հասաւ 60ի, իրենց 
դռները լայն բացած էին հայ փոքրիկներուն առջեւ՝ գրեթէ անվճար կարգով: 
Փոխարէն, շարք մը բարեսիրական եւ կնոջական կազմակերպութիւններ կը 
կազմակերպէին կանոնաւոր դրամահաւաքներ՝ հաւասարակշռելու համար 
դպրոցներու տարեկան պիւտճէական բացը: Մինչ այդ, աշխարհական եւ 
կրօնական համայնքային իշխանութիւնները հիմնադրեցին բժշկական 
ծառայութեան կեդրոններ՝ կարիքաւորներու համար եւ տարեցներու խնա-
մատար հաստատութիւններ: Այսպիսով, եւ ի տարբերութիւն եւ հակադ-
րութիւն արաբական այլ երկիրներու մէջ հայկական համայնքներու թիւի 
նուազումին, Լիբանանի հայ համայնքը մեծցաւ թիւով եւ կարեւորութեամբ, 
դառնալով սփիւռքահայութեան կարեւորագոյն կեդրոններէն մէկը: 1975ի 
քաղաքացիական պատերազմի նախօրեակին, Լիբանանի մէջ ապրող 
հայերուն թիւը, եւ ներառեալ ոչ-քաղաքացի 60 հազար հայերը, կը հաշուէր 
240,000ի եւ 280,000ի միջեւ (Ժարրահ Մ., 13/11/1973):
Այդ ընթացքին, լիբանանահայերը կ’ապրէին մշակութային ծաղկուն եւ եռուն 
կեանքով՝ զանազան ձեռնարկներով առլեցուն:
Լայն տարողութեամբ գործունէութիւն կը ծաւալէին զանազան մարզական, 
մշակութային եւ բարեսիրական կազմակերպութիւններ, ներառեալ հայկական 
բարեգործական մեծագոյն ընկերակցութիւնը՝ ՀԲԸՄը, որ մեծապէս նպաս-
տեց Լիբանանի մէջ հայկական համայնքային կեանքի կազմակերպման: 
Ճինիշեան եւ Գարակէօզեան հիմնարկներն ալ իրենց կարգին, անզուգական 

դեր ունեցած են բարեսիրական գործունէութեանց մէջ: 
Կը հրատարկուէին աւելի քան 21 անուն հայկական օրաթերթեր եւ 
այլ պարբերականներ, մինչ հայկական համասփիւռքեան գրեթէ բոլոր 
կազմակերպութիւնները իրենց շրջանային կեդրոնատեղին հաստատած 
էին Պէյրութի մէջ: Աւելին, համայնքին մէջ կը գործէին դպրոցներ, ուր 
կը յաճախէին 17 հազարէն 21 հազար աշակերտներ (շփոթ հայկական 
զանազան աղբիւրներու միջեւ), ընդհանուրը Լիբանանի մէջ այդ օրերուն 
արձանագրուած 43,451 հայ աշակերտներէն (Թէյրուզ Ժ., 1982, Ճերմակեան 
Լ., 1988): Մնացածները կը յաճախէին լիբանանեան զանազան վարժարան-
ներ, գլխաւորաբար՝ քրիստոնէական, ի ցոյց հանելով պարզորոշ նշաննե-
րը համարկումի զարգացած գործընթացի մը՝ յատկապէս նոր սերունդի 
շարքերուն մէջ: 

Լիբանանի Քաղաքացիական Պատերազմը եւ անոր հետեւանքները
Լիբանանի քանդիչ քաղաքացիական պատերազմը (1975-1990), իր հետ 
բերաւ ցեղային, կրօնական, ազգայնական եւ շրջանակային ցնցումներ, 
որոնք բրտութեամբ մասնատեցին Լիբանանի բազմատարր ընկերութիւնը՝ 
զայն վերածելով խստօրէն սահմանազատուած եւ տարանջատ համայնքային 
աշխարհագրական տարածքներու, եւ պատճառ դարձան հարիւր հազարաւոր 
լիբանանցիներու արտագաղթին: Քաղաքացիական պատերազմին ընթաց-
քին, մինչեւ մէկ միլիոն լիբանանցի ստիպուած եղած էր տեղահանուիլ՝ Լիբա-
նանի ներքին սահմաններուն մէջ: Կարգ մը աղբիւրներու համաձայն, 1975էն 
1990 շրջանին, երկրի բնակիչներուն մինչեւ մէկ երրորդը տեղափոխուած 
էր նոր բնակարան, եւ աւելի քան մէկ միլիոն ուրիշներ արտագաղթած էին 
Եւրոպա, Ամերիկաներ, Աւստրալիա եւ շատ ուրիշ վայրեր: Քրիստոնեայ 
արտագաղթողներու համեմատութիւնը կը կազմէր վեց՝ իսլամ եւ տիւրզի 
արտագաղթողներուն մէկին դիմաց՝ միացած: Դրամ կամ կրթութիւն ունեցո-
ղը, այդ հնարաւորութեան շնորհիւ, ձգեց երկիրը, որ այդ միջոցին աղբիւր 
էր միայն քանդումի, ճնշումի եւ աղքատութեան: Մնացին անոնք, որոնք 
հնարաւորութիւն չունէին երթալու , որպէս «պատանդներ՝ աղքատանոցի 
մը մէջ», ինչպէս կը բնութագրէ Թէոտոր Հանֆ (Հանֆ, 1993):
Բնականաբար, 15 տարուայ քաոսը պատճառ դարձաւ նաեւ լիբանանահայե-
րու նկատառելի տեղափոխման եւ արտագաղթին: Հազարաւոր լիբանանա-
հայեր ձգեցին երկիրը, ոմանք՝ վերջնականապէս, ուրիշներ՝ այն յոյսով, որ 
հեռացումը ժամանակաւոր աքսոր մը պիտի ըլլայ միայն:
Պէյրութի մէջ ապրող հայերու մեծամասնութիւնը լքեց մեծամասնութե-
ամբ իսլամաբնակ «Արեւմտեան Պէյրութ»ը՝ հաստատուելու համար մեծա-
մասնութեամբ քրիստոնէաբնակ«Արեւելեան Պէյրութ»ի շրջաններուն մէջ: 
Լիբանանահայերը, ներկայացուած իրենց քաղաքական կուսակցութիւննե-
րով, յայտարարեցին քաղաքացիական պատերազմին մէջ որպէս համայնք 
իրենց չէզոքութեան եւ կռուին չմասնակցելու իրենց որոշումին մասին: 
Այդուհանդերձ, անհատ լիբանանահայեր, իրենց բնակութեան վայրին 
համեմատ, միացան լիբանանեան տարբեր կուսակցութիւններու եւ զինեալ 
խումբերու, կռուելու համար ի խնդիր - իրենց համոզումով - հասարակաց 
բարիքին համար: Քաղաքացիական պատերազմը, որ տեւեց 15 տարի, հնձեց 
հազարաւոր անմեղ քաղաքացիներու կեանքը եւ անդամալուծեց երկիրը 
մշակութային, ընկերային, քաղաքական եւ տնտեսական մակարդակներուն 
վրայ:
Քաղաքացիական պատերազմի աւարտէն ետք, եւ յատկապէս 1991ի 
Թաէֆի համաձայնագրին (նոր սահմանադրութեան) շնորհիւ, Լիբանան 
կրցաւ որոշ զարգացում իրականացնել իր ընկերային եւ քաղաքական հաս-
տատութիւնները վերականգնելու ուղղութեամբ: Թաէֆի համաձայնագրով 
հայ առաքելական համայնքը ստացաւ յաւելեալ աթոռ մը խորհրդարանին մէջ, 
Պէքաաի ընտրական շրջանէն: Լիբանանեան պետական հաստատութիւն-
ները վերսկսան գործել եւ յարաբերական ապահովութիւն մը հաստատուեցաւ:
Հակառակ քաղաքական համեմատական կայունութեան եւ վերակառուցման 
ու զարգացման ծրագիրներու իրագործումին, հայ համայնքը դժուարութիւն 
ունեցաւ վերաշխուժացնելու իր ընկերային եւ մշակութային կեանքը՝ անցեալի 
բարգաւաճ մակարդակին համապատասխան: 
Համայնքի քանակական նուազումը ժխտականօրէն ազդեց անոր վիճա-
կին վրայ, բոլոր առումներով: Հայկական դպրոցներու թիւը 60էն նախ 
նուազեցաւ 30ի ապա տարուէ տարի աւելի եւս նուազելով հասնելով 
այսօր 17ի: Թերթերուն թիւը նոյնպէս կոտորակուեցաւ: Համայնքա-
յին որակական վիճակը ժխտականօրէն ազդուեցաւ նաեւ նիւթական 
կարողութիւն ունեցողներու, ուսեալներու եւ յատկապէս՝ երիտասարդ 
ընտրանիի արտագաղթին պատճառով: Յստակ չենք գիտեր, թէ քանի 
հազար լիբանանահայեր արտագաղթեցին: Լիբանանի մէջ մարդահամար 
կատարելու անկարելիութիւնը քաղաքական պատճառներով, նոյնիսկ 
խաղաղ պայմաններու մէջ, մեզի թոյլ կու տայ միայն ենթադրութիւններ 
կատարել լիբանանահայ համայնքի թուական ներկայ իրավիճակին մասին: 
Ամէնալաւատես աղբիւրներու համաձայն, լիբանանահայութիւնը ներկայիս 
կը հաշուէ 50էն 60 հազար մարդ: 
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Շար.  յաջորդ  թիւով

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Ճիշդ Կը Մտածենք, 
Սակայն Ճիշդ Կը Գրե՞նք

Լեզուագիտական

Ա՜խ, Ի՜նչ Լաւ Են Սարի Վրայ

Ա՜խ, ի՜նչ լաւ են սարի վրայ
Անցնում օրերն անու՜շ անու՜շ,
Անրջային, թեթեւասահ,
Ամպ ու հովերն անուշ անուշ:

Ահա բացուեց թարմ առաւօտ,
Վարդ է թափում սարուն-քարին,
Շաղ են շողում ծաղիկ ու խոտ,
Շնչում բուրմունք եդեմային:

Ա՜խ, ի՜նչ հեշտ են սարի վրայ
Սահում օրերն անուշ անուշ,
Շուին փչեց հովիւն ահա
Աղջիկն ու սէրն անուշ անուշ:

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ

Մենք ընդհանրապէս ճիշդ կը մտածենք, 
սակայն միշտ չէ որ ճիշդ կը բանաձեւենք մեր 
միտքերը. ասկէ ալ կը յառաջանան գրաւոր 

խօսքի հերթական անհարթութիւնները:
Ստորեւ օրինակներ:
1. Էրտողան վիրաւորական արտայայտութիւն մը 
ունեցած է Մաքրոնի հասցէին, եւ ահա  Ֆրանսա 
կ’որոշէ հաշիւ պահանջել. առ այս ան Էլիզէեան 
պալատ կը կանչէ  տեղւոյն թուրք դեսպանը: Մեր 
թերթերէն մէկը հետեւեալ նախադասութեամբ 
տարազած է այդ հրաւէրին նպատակը.
«Էլիզէ բացատրութիւն տալու  պիտի կանչէ  թուրք 
դեսպանը»:
Հրապարակագրական բարքերու մէջ այնքան սովո-
րական է նման նախադասութիւն մը, որ ո՛չ գրողը, 
ո՛չ ալ ընթերցողը  որեւէ կասկած կ’ունենայ, թէ 
գործուած է սխալ մը:
Այս պահուն ձեզմէ շատեր իրենց կարգին պիտի 
հարց տան, թէ ի՛նչ սխալ կայ այստեղ:
Արդ, պարզ նախադասութեան մը դիմաւոր բայը 
եւ դերբայը կ’ունենան նո՛յն ենթական: Կանոն մըն 
է այս, որուն դժուար թէ արեւմտահայ  դպրոցը  
անդրադառնայ, ա՛լ ո՛ւր մնաց   աշակերտը: Ապագայ 
գրողը կեանքի մէջ պիտի սորվի զայն, եթէ...սորվի:
Ուրեմն բերուած օրինակին  կը կանչէ դիմաւոր բայը 
եւ տալ դերբայը քերականօրէն ունին նո՛յն ենթական, 
որ է Էլիզէ-ն (իմա՝ արտաքին նախարարութիւնը):  
Բայց ա՞յս է իրողութիւնը,– ո՛չ,  անշուշտ:
Կանչողը Էլիզէն է, սակայն բացատրութիւն տուողը 
պիտի ըլլայ թուրք դեսպա՛նը:
Ուրեմն տարբեր կառոյցի, տարբեր տարազումի  կը 
կարօտի այս միտքը:
Կ’առաջարկենք երկու լուծումներ.
ա) Տալ բային փոխարէն կիրարկել ուրիշ բայ 
մը, որուն ենթական Էլիզէն ըլլալով հանդերձ՝ 
հաշուետւութիւնը կատարողը ըլլայ թուրք դեսպա՛-
նը: Ահաւասիկ.
«Էլիզէ բացատրութիւն պահանջելու համար պիտի 
կանչէ թուրք դեսպանը»: 
Այս կառոյցով՝ կանչողն ու պահանջողը նոյն Էլիզէն 
է:
Իսկ բացատրութիւն տուողը ենթադրուած է ըլլալ 
թուրք դեսպանը:
բ) Յաջորդ լուծումը քիչ մը ծանծաղ է,– սակայն 
լիովին ընդունելի,– քանի անհրաժեշտ պիտի ըլլայ 
կիրարկել բարդ նախադասութիւն  մը, որ ահա-
ւասիկ.
«Էլիզէ պիտի կանչէ թուրք դեսպանը, որպէսզի 
բացատրութիւն տայ ան»: 
Կանչողը Էլիզէն է, տուողը՝ թուրք դեսպանը:
Այս պարագային պայման է աւելցնել ան դերանունը, 
որպէսզի կանչողին ու տուողին նոյն ենթական 
վերագրելու քերականական հաւանականութենէն 
խուսափինք:
Այլ օրինակ մը՝ «Ինքնաշարժը անդադար ցնցու-
ելով՝ վերջապէս հասանք այգի»:
Ցնցուողը ինքնաշարժն է, հասնողը մեն՛ք ենք: 
Չեղա՛ւ:
Լուծումներ՝
ա) Ինքնաշարժը անդադար ցնցուելով՝ մեզ վեր-
ջապէս հասցուց այգի:
Ուր՝ ցնցուողը եւ հասցնողը նոյն ինքնաշա՛րժն է:
բ) Անդադար ցնցուելով հանդերձ՝ վերջապէս 

հասանք այգի:
Ուր՝ ցնցուողը եւ հասնողը մե՛նք ենք:
գ) Հակառակ ինքնաշարժի ցնցումներուն՝ վերջապէս 
հասանք այգի:
Ուր ունինք միայն մէ՛կ բայ, որուն ենթական մե՛նք 
ենք:
2. «Հաղորդագրութիւնը կը նշէ, թէ մինչեւ 21 
դեկտեմբեր թռիչքներ  պիտի չկատարուին բոլոր 
ուղղութիւններով»:
Այս պարագային եւս գրողը ենթադրելի է որ 
ճիշդ մտածած ըլլայ, սակայն անոր կը պակսի 
քերականական զգօնութիւնը, իսկ երբեմն ալ...
գիտութիւնը: Այսպէս գրողը իր դպրոցական 
օրերուն քանի՞ հրահանգ լուծած է ամէն, բոլոր 
բառերու  դրական ու ժխտական կիրարկութիւնները 
ամրապնդելու համար: Ո՞ր ուսուցիչը, ո՞ր դասագիրքը 
զբաղած է նման «մանրուքներով»  որ...
Արդ, ճիշդ ի՞նչ ուզած է ըսել գրողը. ան ուզած է ըսել, 
որ թռիչքները բոլորովին կանգ պիտի առնեն մինչեւ 
21 դեկտեմբեր:
Իսկ ի՞նչ ըսած է կամ թէ ինչպէ՞ս կը մեկնաբանէ 
միջին հայը այս նախադասութիւնը. այսպէս  գրու-
ած նախադասութիւն մը կը նշանակէ՝ մինչեւ 21 
դեկտեմբեր թռիչքներուն մի՛այն մէկ մասը  տեղի 
պիտի ունենայ, այսինքն՝ ո՛չ բոլորը («բոլորը տեղի 
պիտի չունենան»):
Հանգուցային գիտելիքը այստեղ այն է, որ երբ 
բոլոր-ը կը ժխտենք, այդ ժխտումը զարմանալիօրէն 
կ’ընդգրկէ ո՛չ թէ ամբողջութիւն մը, այլ մէկ մասը. 
ահա օրինակներ՝
***կեռասին բոլորը չկերայ...ուրեմն մէկ մասը կերայ:
***բոլոր աշակերտները եկած չէին...ուրեմն մէկ 
մասը եկած էր միայն:
***բոլորը չվճարեցին...ուրեմն մէկ մասը միայն 
վճարեց, ուրիշներ՝ ո՛չ:
Ահա այս նոյն յարաբերութիւնը կը տիրէ բերուած 
հաղորդագրութեան մէջ, ուր «բոլոր թռիչքները 
տեղի պիտի չունենան» (ուրեմն մէկ մասը տեղի 
պիտի ունենայ):
Իսկ ինչպէ՞ս կարելի էր ճիշդ բանաձեւել   վերի 
հաղորդագրութիւնը. ահաւասիկ.
«Հաղորդագրութիւնը կը նշէ, թէ մինչեւ 21 դեկ-
տեմբեր ոչ մէկ թռիչք տեղի պիտի ունենայ»:
Ուրեմն՝
***բոլոր-ին փոխարէն դրինք ոչ մէկ:
***պիտի չկատարուին-ին  փոխարէն՝  տեղի պիտի 
ունենայ դրական բայը: 
Այս պարագային այլեւս անիմաստ կը դառնայ 
պահել ուղղութիւններով-ը, քանի երբ թռիչք չկայ, 
ուղղութեան հարց ալ չի կրնար ծագիլ:
Նոյն երկբայութիւնը կը գտնենք հետեւեալին մէջ. 
«Միութիւնները, առաջնորդարանները՝ բոլորն ալ 
ճիգ չեն խնայեր օժանդակելու հայ կարիքաւորնե-
րուն»:
Այս երկբայութիւնը կը վերնայ սա՛պէս. «Միու-
թիւնները, առաջնորդարանները ոչ մէկ ճիգ կը 
խնայեն օժանդակելու  հայ կարիքաւորներուն»:
Կարելի է բոլորովին դրական  նախադասութիւն 
կազմել. «Միութիւնները, առաջնորդարանները՝ 
բոլորն ալ կը ճգնին օժանդակելու հայ կարի-
քաւորներուն»:
Ծանօթ.– Նման սխալներու կամ անհարթութեանց 
անդրադառնալու համար՝ գրողը պէտք է ուշի-
ուշով վերընթերցէ իր շարադրանքը, բան մը, որուն 
դժբախտաբար ժամանակ չունի ան երբեմն: Կամ 
ալ՝ լաւագոյնն է, որ ուրիշ աչք մը կարդայ զայն:
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ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ՍԱՐԿԱՒԱԳՆԵՐՆ ՈՒ
Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՍԱՐԿԱՒԱԳԻՆ ՏՕՆԸ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը այս 
տարի եւս հանդիսաւոր կերպով պիտի նշէ Ս. Ստեփանոս 
Նախավկայ Սարկաւագին տօնը, Կիրակի 22 Դեկտեմբեր 
2019-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին 
մէջ նախագահութեամբ՝ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Կաթողիկոսին

Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի մատուցէ եւ յաւուր 
պատշաճի քարոզէ՝ 

Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան

Պատարագի աւարտին գեղարուեստական յայտագիր պիտի 
ներկայացուի Դպրեվանքի Սարկաւագներուն կողմէ Կաթո-
ղիկոսարանի Վեհարանէն ներս: Սիրով կը հրաւիրենք ժողո-
վուրդի բոլոր զաւակները տօնակից դառնալու Դպրեվանքի 
Սարկաւագաց դասուն։
Դպրեվանքը կը շնորհաւորէ Հայ Եկեղեցւոյ սպասաւորութեան 
նուիրուած բոլոր Սարկաւագներուն տօնը:

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
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ՄԱՏԹԷՈՍ ԱՐԹԻՆԵԱՆԻ քառասունքին առիթով Արթի-
նեան ընտանիք շնորհակալութիւն կը յայտնէ հանգու-
ցեալին յիշատակը յարգողներուն եւ հետեւեալ նուի-
րատուութիւնները կ՛ընէ.

“Զարթօնք” օրաթերթին   50,000 լ.ո.
“Արարատ” օրաթերթին    50,000 լ.ո.

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ

Ուրֆայի Հայրենակցական Միութիւն
ԿՐԹԱՆՊԱՍՏ

2019-2020 Տարեշրջանի

Սիրելի Հայրենակիցներ, 2019-2020 տարեշրջանի կրթանպաստի 
արձանագրութիւնը տեղի կ’ունենայ Դեկտեմբեր ամսուան 
ընթացքին ամէն Երեքշաբթի օրերը կէսօրէ ետք ժամը 6:00-էն 
8:00, միութեան տան մէջ, Պուրճ Համուտ Տորայի շրջան:
Ծանօթ՝ կը խնդրենք մեր Հայրենակիցներէն, որ յարգեն ճշդուած 
թուականը:

Ուրֆայի Հայրենակցական Միութեան Վարչութիւն

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Միջազգային Մամուլի Արձագանգը 
Սենատի Հայանպաստ Որոշումին

Միջազգային Èáõñ»ñ

«Եկած է ժամանակը, որ նախագահը 
միա-նայ»,- յայտարարած է ան։ 
Bloomberg-ի մէջ յօդուածի հեղինակ 
Տենիէլ Ֆլեթլին նոյնպէս կը կարծէ, որ 
բանաձեւն ընդունուած է Թուրքիոյ 
հետ լարուած յարաբերութիւննե-
րու ծիրէն ներս։ Փաստաթուղթը, 
անոր խօսքերով, ընդունուած է՝ 
հակաառակ Պետական բաժան-
մունքի կողմէ դիմակայութեան եւ 
այն մտավախութիւններուն, որ այն 
աւելի կը բարդացնէ Թուրքիոյ հետ 
յարաբերութիւնները։ 
Բրիտանական The Guardian-ը 
նոյնպէս կը գրէ, որ Թուրքիան 
երկար ժամանակ կ’օգտագործէր 
ՆԱԹՕ-ի մէջ դաշնակից ըլլալու 
լծակը եւ կը սպառնար երկկողմ 
յարաբերութիւններու համար 
հետեւանքներով։ «Հինգշաբթի օրը 
Թրամբն անկարող էր Սենատի մէջ 
իր կողմնակիցներէն ոեւէ մէկուն 
համոզել հանդէս գալ անոր դէմ»,- 
ըսուած է յօդուածին մէջ։ 
The Washington Post-ը նոյնպէս կը 
կարծէ, որ Թուրքիոյ գործողութիւն-
ները մեծ հիասթափութիւն առա-
ջացուցած են Քոնկրէսի մէջ՝ նոր 
խթան հաղորդելով Հայոց ցեղաս-
պանութեան ճանաչման հարցի 

վերակենդանացման ջանքերուն։ 
«Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչ-
ման բանաձեւը աշխոյժ լոպ-
պիի թեմայ էր տասնամեակներ 
շարունակ, այն պարագային երբ 
Թուրքիան օրէնսդիրները, ազգային 
անվտանգութեան խորհրդական-
ները կը համոզէր այդ փաստաթուղ-
թի դէմ հանդէս գալ»,- գրած է թերթը։ 
Սակայն, հակառակ ընդունուած 
փաստաթուղթի հանդէպ լկտի 
քաղաքական մօտեցման, շատ 
լրատուամիջոցներ չեն կրցած 
շրջանցել նաեւ զգացմունքային 
բաղադրիչը։ Յատկապէս նշուած է 
ոչ միայն հայկական լոպպիի, այլեւ 
ծերակուտական Ռոպըրթ Մենե-
նտեսի ջանքերը, որուն համար այս 
յաղթանակը յատկապէս կարեւոր 
էր։ «Մենենտեսը չկրցաւ թաքցնել 
զգացմունքները՝ ըսելով. «Ես երախ-
տապարտ եմ, որ այս բանաձեւն 
ընդունուեցաւ այն ժամանակ, երբ 
դեռ կան ցեղասպանութենէն ետք 
վերապրածներ, եւ անոնք կրնան 
տեսնել, որ Սենատը կը ճանչնայ, թէ 
ինչի մէջէ անցած են իրենք»,- գրած 
է CNN-ը։ «Նիւ Ճըրսիէն դեմոկրա-
տը յուզուեցաւ, երբ կը պատմէր 
Ցեղասպանութեան սարսափներու 
մասին»,- նշած է USA Today-ը։


