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Պըրրի եւ Հարիրի Նոր Կառավարութեան Մը
Կազմութեան Կարեւորութիւնը
«Շտապ» Կ՛որակեն

Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքի Գահակալութեան
Արարողութիւնը Տեղի Պիտի Ունենայ
Յունուար 11–ին

Մինչ Լիբանանի տարածքին անհանգիստ վիճակը կը շարունակուի մանաւանդ Պէյրութի կեդրոնական շրջաններուն մէջ ուր մասնաւորապէս
գիշերուան ժամերուն տեղի կ՚ունենան բախումներ եւ ուր տասնեակ խռովարարներ կը փորձեն խառնակ վիճակ ստեղծել խաղաղ ցուցարարներու
շրջաններուն մէջ, յատկանշական հանդիպում մը տեղի ունեցաւ, հրաժարեալ
վարչապետ Սաատ Հարիրիի եւ Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրիի
միջեւ, որոնք երկուքն ալ բաժնեցին նոյն միտքը, որ պէտք է արագացնել
կառավարութիւն մը կազմելու գործընթացը: Անոնք կառավարութեան
կազմութեան կարեւորութիւնը որակեցին «շտապ»:
Պըրրի եւ Հարիրի միասնաբար կոչ ուղղեցին ապահովական ուժերուն,
որպէսզի իրենց պարտականութիւնները կատարեն աւելի եւս պաշտպանելու
հանրային եւ սեփական կառոյցները:
Պըրրիի եւ Հարիրիի այս հանդիպումը յառաջիկայ Հինգշաբթի օրուայ
երեսփոխանական խորհրդակցութեանց կայացումի կարելիութիւնը աւելի
եւս բարձրացուց:

Նորընտիր Պոլսոյ Հայոց պատրիարք, եպիսկոպոս Սահակ Մաշալեան
Յունուար 12–ին պիտի մատուցանէ իր առաջին պատարագը որպէս պատրիարք:
Ինչպէս կը տեղեկացնեն Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարանէն, Յունուար 11–
ին, Աթոռանիստ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ տեղի պիտի ունենայ
պատրիարքի գահակալման արարողութիւնը:

34 Տարուան Պատմութիւն Ունեցող
«Պուրճ Համուտի Սպանդ»ի Երեք
Հեղինակներէն Երկուքը Ձերբակալուած Են

34 Տարիներ առաջ Լիբանանի հայահոծ Պուրճ Համուտ շրջանին մէջ տեղի
ունեցած սպանդի երեք հեղինակներէն երկուքը ձերբակալուած են։ Այս մասին
կը հաղորդէ «Արեւելք»ը, որ իր տեղեկութիւնը քաղած է «Ալ Արապիա»
կայքէն, որ իր կարգին յղում կատարած է սպանական «Իլ մունտո» կայքին։
Աղբիւրը նաեւ կը հաղորդէ, որ ոճիրի հեղինակ համարուող Նահապետեան
եղբայրները երկար ժամանակէ ի վեր բնակութիւն հաստատած էին Աւստրիոյ
մէջ եւ կը համարուէին յարգուած քաղաքացիներ։ Անոնք կարողացած են
այդ երկրին մէջ կայք հաստատել ոճիրէն անմիջապէս ետք ձերբակալուելէ
եւ ապա Ռումիյէի բանտ տարուելէ ու հոնկէ ալ խոյս տալէ ետք։
Շար. Էջ 02
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Բարեսիրական Աշխատանքները Համակարգելու Նպատակով

Նարեկ Արքեպիսկոպոս Հանդիպեցաւ Խումբ Մը
Կամաւոր Երիտասարդ-Երիտասարդուհիներու Հետ

Լիբանանի ընկերա-տնտեսական
պայմաններուն հետեւանքով, բազմաթիւ հայ կարիքաւոր ընտանիքներու դժուարութիւնները բարդացան եւ պայմանները առաւել
եւս վատթարացան։ Ակներեւ էր,
որ ընկերային ցանցերուն վրայ
բազմաթիւ հայ երիտասարդներ
սկսան նախաձեռնել բարեգործական աշխատանքներ՝ նպաստելու կարիքաւորներուն եւ հասնելու անոնց կարիքներուն։
Այս առիթով, երկուշաբթի, 17
դեկտեմբեր 2019-ին, երեկոյեան
ժամը 8։30-ին, Լիբանանի հայոց
թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ.
Նարեկ արքեպիսկոպոս Ազգային առաջնորդարանին մէջ
ընդունեց խումբ մը կամաւոր
երիտասարդներ, որոնք ընտանիքներու կ՛այցելեն եւ իրենց ունեցած միջոցներով օժանդակութիւններ կ՛ապահովեն։ Հանդիպումին
նաեւ ներկայ էին թեմի քարոզիչ
հոգեշնորհ Տ.Անանիա ծ. վրդ.
Գուճանեան եւ Առաջնորդարանի
դիւանապետ պրն. Րաֆֆի Տէմիրճեան։
Սրբազան հայրը առաջին հերթին մեծապէս գնահատեց
երիտասարդ կամաւորներուն
մօտեցումները՝ ծառայութիւն
կատարելու ընկերութեան մէջ
գտնուող կարիքաւորներուն,
դժուարին օրերուն զօրակցելով
հայ ընտանիքներուն։ Նարեկ
արքեպիսկոպոս շեշտեց, որ
լիբանանահայ
կառոյցները
իրենց կարելիութիւններու սահմաններուն մէջ իրենց մասնակցութիւնը կը բերեն հայ
ընտանիքներուն դիմագրաւած
դժուարութիւնները յաղթահարելուն, սակայն կարիքները

օրըստօրէ կը բազմանան, մինչ
գոյութիւն ունեցող կարելիութիւնները սահմանափակ են։
Այս շրջագիծին մէջ, առաջնորդ
սրբազանը յայտնեց, որ հարկ է
հաւաքական մօտեցումով իւրաքանչիւրը իր կարողականութիւններու սահմաններուն մէջ ճիգ
թափէ, որպէսզի աշխատանքները
առաւել եւս արդիւնաւորուին, եւ այս
շրջագիծին մէջ երիտասարդներուն
դերը ե՛ւ ոգեւորիչ է ե՛ւ օգտակար։
Նարեկ արքեպիսկոպոս ըսաւ, որ
նշեալ հանդիպումին ներկայ եւ
հետագային աշխատանքներուն մասնակից դառնալու փափաք յայտնող
բոլոր երիտասարդներուն դիմաց
Առաջնորդարանը իր դռները բացած
է եւ իր բոլոր կարելիութիւնները
անոնց տրամադրութեան տակ կը
դնէ։
Իր կարգին Ազգային առաջնորդարանի դիւանապետ պրն. Րաֆֆի Տէմիրճեան հաստատեց, որ
բարեգործութիւնը ցուցադրութեամբ ու ենթականերուն արժանապատուութիւնը վիրաւելով չըլլար,
եւ ընդունելի չէ, որ կարիքաւոր-

ներու վատ պայմանները օգտագործուին՝ ազգային կառոյցներուն
աշխատանքները նուաստացնելու համար։ Պրն. Տէմիրճեան
յոյս յայտնեց, որ երիտասարդներուն գործնական մասնակցութիւնը աւելի կ՛ընդարձակէ
ծառայութիւններու շրջագիծը՝
առաւել եւս հոգալու ընտանիքներու ապրուստի, կրթաթոշակի, տան վարձքի, դեղորայքի եւ հիւանդանոցային սպասարկութիւններու կարիքները։
Ապա ներկայ երիտասարդները
քննարկեցին Պուրճ Համուտի
մէջ կարգ մը կարիքաւորներու
բնակարաններու կացութիւնը,
կահոյքի եւ նորոգութեան կարելիութիւնները, ինչպէս նաեւ ճշդեցին աշխատանքները հետապնդելու համապատասխան
կարգը։ Մասնակիցները շեշտեցին, որ իրենք ունին մէկ եւ միակ
նպատակ, որն է ծառայել հայ
ընտանիքիներուն։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
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Էրտողան Կը Սպառնայ Փակել Ինճիրլիքի Խարիսխը
Թուրքիա կրնայ փակել Ինճիրլիքի
ամերիկեան խարիսխը, յայտարարեց
Թուրքիոյ նախագահ Ռեչեփ Թայիփ
Էրտողան՝ հակադարձելով Հայոց
Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու եւ
Անգարայի դէմ պատժամիջոցներ
սահմանելու Ծերակոյտի որոշումին։
Այս մասին կը հաղորդէ պոլսահայ
«Մարմարա»-ն։
Էրտողան կրկնեց այն տեսակէտները, որոնք միշտ կը պնդուին
Թուրքիոյ կողմէ Հայկական Հարցին
վերաբերեալ։ Նախագահ Էրտողան
անգամ մը եւս կրկնեց, որ Թուրքիա

իր պաշտօնական արխիւները
բացած է, թող միւս երկիրներն ալ
բանան, եւ գիտնականները թող
ուսումնասիրեն փաստաթուղթերը։
Էրտողան նաեւ վստահեցուց, որ
Թրամփի հետ ունեցած իր սերտ
կապերը չեն կրնար խանգարուիլ այսպիսի միջամտութիւններով։
«Բայց կարեւորը այն է, որ պէտք է
միջոցներ ձեռք առնուին, որպէսզի
մեր յարաբերութիւնները աւելի
ծանր վնասներ չկրեն։ Երբեմն, երբ
զանազան քաղաքագէտներու հետ
կը խօսիմ Հայկական Հարցին մասին,

կը տեսնեմ որ անոնք այս մասին բան
մը չեն գիտեր։ Մենք այս պահուն
մեր բանակի արխիւներուն մէջ մէկ
միլիոն փաստաթուղթեր ունինք եւ
զանոնք կը բանանք։ Թող գան պատմաբանները եւ իրաւագէտները ու
քննարկեն», ըսաւ ան։
Էրտողան նաեւ յիշեցուց ամերիկացիներուն կողմէ բնիկ ամերիկացիներուն դէմ եղած սպանդները՝
նշելով. «Կրնա՞նք այս մասին չխօսիլ»։ Ասիկա Ամերիկայի ճակտի
արատն է»։

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Գուրգէն Շահնազարի
Կեն
(Շահնազարով)
Գուրգէն Շահնազարի Կեն (Շահնազարով) (1906, դեկտեմբեր
18 (31), Մոսկուա - 1980, մարտ
18, Երեւան), խորհրդային
շրջանի հայ դերասան։ ՀԽՍՀ
ժողովրդական արտիստ (1954)։
Բեմական գործունէութեան
սկսած է 1927ին, Պաքուի մէջ ։
Խաղցած է նաեւ Սվերտլովսգի,
Գրասնոտարի, Թիֆլիսի եւ այլ
քաղաքներու ռուսական թատրոններուն մէջ։ 1937էն սկսեալ աշխատած է Երեւանի Կ.
Սդանիսլավսգոյի անուան ռուսական թատրոնին մէջ։
Նկարահանուած է նաեւ ֆիլմերու մէջ։

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
34 Տարուան Պատմութիւն
Ունեցող «Պուրճ Համուտի
Սպանդ»ի Երեք
Հեղինակներէն Երկուքը
Ձերբակալուած Են
Սկիզբը Էջ 01
Կը նշուի նաեւ, որ Լիբանանի արդի
պատմութեան մէջ ամէնամեծ թալանի հեղինակները կարողացած են
Աւստրիա ապրիլ շնորհիւ ինքնութեան փաստաթուղթերու կեղծման։
Լուրը ներկայացնող աղբիւրը որ
չի յայտներ ձերբակալուած երկու
եղբայրներուն Ռաֆֆի Եւ Փանոս
Նահապետեաններու գտնուած
վայրը, կը նշէ նաեւ, որ սպանդի
գլխաւոր հեղինակ համարուող Հրաչ
Նահապետեանի հասցէն կը շարունակէ մնալ անյայտ։
Նշենք, որ 1985 թուականի մարտ
28-ին տեղի ունեցած սպանդին
զոհ գացած էին հինգ անձեր,
որոնց գլխաւորն էր լիբանանահայ
յայտնի ոսկերիչ եւ գործարար
Հրանդ Քիւրքճեան (այդ օրերուն 60
տարեկան), որ նաեւ, լիբանանեան
ոսկերչական շրջանակներուն մէջ
ծանօթ էր «Լուլու Հրանդ» անունով։
Դէպքին ընթացքին զոհուած էին
Հրանդ Քիւրքճեանի չորս պաշտօնեաները՝ Հանի Զամմարը (28
տարեկան), Մարիա Հաննա Մըխայէլը (32 տարեկան), Խաթուն Թէքէեանը (27 տարեկան) եւ Աւետիս
Պօյաճեանը (60 տարեկան):

Լուսանկարը՝ «Ալ Արապիյա»էն։
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Լիբանանահայ Մշակոյթի Իւրայատկութիւնները
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
Շար. նախորդ թիւէն

Լիբանանահայ Մշակոյթի Առանձնայատկութիւններ

Ա. Լիբանանեան եւ Լիբանանահայ Մշակոյթ
Լիբանանեան մշակոյթը բազմաբնոյթ է թէ՛ աշխարհագրական իմաստով
(լեռնային-ծովային) եւ թէ՛ Լիբանանէն անցած կամ հոն հաստատուած
հաւաքականութիւններու մշակոյթներուն առումով:
Լիբանանահայ մշակոյթը մաս կը կազմէ լիբանանեան մշակոյթին: Ազդած
է անոր վրայ՝ ու ազդուած անկէ:
Լիբանանը ըլլալով արաբական այն միակ երկիրը, որ յարաբերաբար աւելի
ազատութիւններու վրայ հիմնուած վարչակարգ ունի, է նաեւ այն երկիրը,
որուն համայնքային բաղադրութիւնն ու իրաւունքները ինչպէս նաեւ
մշակոյթի ու հաւատալիքի ազատութիւնը երկրին սահմանադրութեամբ
ամրագրուած են:
Հետեւաբար Լիբանանահայ համայնքը իր լիբանան հաստատուելու առաջին
իսկ օրէն առիթը ունեցած է իր ուրոյն մշակոյթն ու սովորութիւնները
պահպանելու մշակութային եւ կրթական որոշ ինքնավարութեամբ մը:
Բ. Լիբանանահայ Եկեղեցին, թերթն ու դպրոցը
Լիբանանահայ մշակոյթի կարեւորագոյն ազդակներէն են եկեղեցին, թերթն
ու դպրոցը, որոնց միջոցաւ կը կատարուի հայ մշակոյթի ուսուցումն ու
փոխանցումը, լիբանանահայութեան կազմաւորման առաջին իսկ օրէն
հաստատուած էին ու լծուած աշխատանքի:
Եկեղեցին.Լիբանանահայ եկեղեցիները՝երեք յարանուանութիւններու,
աշխարհագրականօրէն լիբանանահայութեան բնակութեան վայրերուն
համեմատ տրամաբանականօրէն բաժնուած են Լիբանանի մէջ: Հոն,
ուր կարելի եղած չէ եկեղեցի կառուցել, շինուած է մատուռ՝ գոհացնելու
հաւատացեալներու հոգեւոր պէտքը:
Եկեղեցին իր ծիսակատարութեամբ եւ հայկական տօներու օրացոյցով եւ
տօնակատարութիւններով մեծապէս սատարած է լիբանանահայութեան
մշակոյթի կրօնական երեսը պահպանելու: Եկեղեցին ալ իր կարգին անշուշտ
ազդուած է լիբանանեան մշակոյթէն ինչպէս Ծաղկազարդի թափորը, որ
ատենին հայկականօրէն տեղի կ’ունենար եկեղեցիին մէջ միայն, սակայն
ազդուելով լիբանանեան քրիստոնեայ այլ համայնքներու սովորութիւններէն՝
եկեղեցիէն դուրս եկած է ժամանակի ընթացքին եւ կը կատարուի եկեղեցիին
շուրջ: Եկեղեցւոյ անուանակոչումներու հետ կապուած նաեւ հերոսամարտերու
մատաղօրհնէքը եւ Այնճարի Ս. Խաչի տօնը, խաղողօրհնէքը, ազգագրական,
նաեւ եկեղեցական կարեւոր տօնակատարութիւններուն մաս կը կազմեն:
Սկիզբէն եւեթ պահպանուած են այս սովորութիւնները, թէեւ՝ տարուէ տարի,
ժողովրդագրական տուեալներով բնականաբար նուազ մասնակիցներով:
Հինգ տաղաւարներու տօնակատարութիւնները բնականաբար պահպանուած են եկեղեցւոյ մէջ, որոնց ներկայ կ’ըլլան մեծ թիւով լիբանանահայեր:
Օրինակ, Մեռելոցը, նուազագոյնը՝ Ս. Ծնունդի եւ Ս. Զատկուան յաջորդող
օրերուն տակաւին յարգուած ընկերային-եկեղեցական սովորութիւն մըն է,
որ կը գործադրուի անխափան: Պահպանուած չէ կարգ մը կրօնագիրքերու
հիւանդներու գլուխին կամ ընդհանրապէս ֆիզիքական ապահովութեան
համար ենթակային գլխուն կարդացուող՝ ինչպէս Կիպրիանոսի կամ Նարեկի
սովորութիւնը: Լաւագոյն պարագային, անոնք փոխարինուած են այս գիրքերը
կամ աւետարանը պահելու անկողնին գլխուն մասին տակ:
Թերթը. Լիբանանահայ թերթերը կարեւոր դեր խաղցած են ինչպէս համայնքը
հայկականութեամբ ներշնչելու եւ հայ իրականութեան իրազեկ դարձնելու,
նաեւ՝ հայոց լեզուի պահպանման մէջ: Կիլիկիոյ գիւղերէն եւ քաղաքներէն
մազապուրծ Լիբանան ապաստանած դպրոցական կամ որբանոցային
տարիքային խումբէն աւելի մեծ տարիք ունեցող սերունդին, որոնք թրքախօս
էին, հայերէն լեզուի իմացութիւնը մեծ մասամբ թերթերուն միջոցաւ
իրականացած է: Անոնցմէ կուսակցապատկան կամ միութենապատկան
թերթերը կը շարունակեն գոյատեւել այսօր հակառակ ընթերցողի պակասին
եւ արհեստագիտութեան՝ տպագիրին հասցուցած վնասներուն, որ նաեւ
անշուշտ լոկ հայկական երեւոյթ չէ:
Դպրոցը. Լիբանանահայ համայնքu այն միակ սփիւռքն է, որուն կրթական
համակարգը ամբողջական եղած է մանկապարտէզէն մինչեւ համալսարան,
ըլլան անոնք անհատական, եկեղեցապատկան թէ միութենապատկան: Միեւնոյն համակարգին մէջ լիբանանի մէջ գործած են հայկական որբանոցներ:
Լիբանանի մէջ գործած են եւ կը գործեն նաեւ լիբանանահայ մասնագիտացած
դպրոցներ ինչպէս ուսումնական յատուկ դժուարութիւններ ունեցողներուն եւ
թերաճներուն նաեւ երաժշտութեան, գծագրութեան պարարուեստի, եւայլն:
Սկզբնական տարիներուն, լիբանանահայ դպրոցը եղած է եկեղեցապատկան

նախակրթարան: Շուտով միութիւնները եկած են համալրելու դպրոցական
համակարգը իրենց երկրորդական վարժարաններով կարգ մը անհատական
նախաձեռնութիւններու կողքին: Կրթական համակարգը համալրուած
է Հայկազեան Համալսարանով, որ միակ հայկական համալսարանը կը
հանդիսանայ ոչ միայն Լիբանանի մէջ այլեւ ամբողջ Սփիւռքի: Լիբանանի
կրթական համակարգը արտօնած է հայոց լեզուին, պատմութեան եւ
մշակոյթին ազատ ուսուցումը հայկական վարժարաններէն ներս, ուրկէ
հասած են հայութեամբ թրծուած սերունդներ, որոնցմէ ոմանք արտագաղթելով նոր աւիշ փոխանցած են արեւմտեան աշխարհի այն սփիւռքներուն, ուր
վերահաստատուած են: Դպրոցական ատենամարզանքները (շաբթուայ
յատուկ օրի մը դպրոցական ժամերուն աւարտին տնօրէնութեան կազմակերպութեամբ կազմակերպուած արտադասարանային հաւաքական
ձեռնարկ) իրենց դերը ունեցած են հայ մշակոյթի տարրերուն փոխանցման
ընթացակարգին մէջ: Նոյնին ծառայած են դպրոցական ամավերջի հանդէսներն ու պատի թէ տպագիր պարբերաթերթերը:
Գ. Մետիա ընդհանրապէս
Մետիան ընդհանրապէս իր կարեւոր դերը խաղցած է լիբանանահայ մշակոյթի
ձեւաւորումին ու պահպանման մէջ: Շատ կանուխ նոյնիսկ 1940ական
թուականներէն Լիբանանի պետական ռատիօն ունեցած է հայկական
ռատիօժամ: Մերձաւորութեան հանգամանքով Կիպրոսի ռատիոյի հայկական
ռատիօժամը նաեւ խոշոր նպաստ բերած է այս ուղղութեամբ: Տօնական
օրերուն ինչպէս Ս. Ծնունդ եւ Ս. Զատիկ Երուսաղէմի միաբանութեան
սփռած հաղորդումները սատարած են հայկական կրօնական մթնոլորտ
ստեղծելու լիբանանահայ տուներուն մէջ: Լիբանանահայութիւնը ունեցած
է եւ ունի ռատիօներ: Հեռուստաընկերութիւն ունենալու փորձերը եղած են
փոքրաթիւ եւ կարճատեւ:
Դ. Լիբանանահայ միութիւններ
Իւրաքանչիւր Հայկական աւանդական կուսակցութեան հովանիին տակ՝
ՍԴՀԿ, ՀՅԴ, ՌԱԿ հիմնադրուած են եւ սկսած են գործել մշակութային
միութիւններ ինչպէս Նոր Սերունդը, Համազգայինը եւ Թէքէեան Մշակութային Միութիւնը, որոնք իրենց կարգին ունեցած են իրենց դպրոցները,
թատերախումբերը, երգչախումբերը, պարախումբերը, եւայլն: Վերը նշուած երաժշտութեան կամ արուեստի առանձնայատուկ դպրոցները նաեւ
վայելած են միութիւններու հովանաւորութիւնը երաժշտական դպրոցներու
անհատական նախաձեռնութիւններու կողքին:
Մշակոյթի բնագաւառէն ներս անհատական նախաձեռնութիւնները
համեմատաբար նուազ երկարակեաց եղած են: Ասոր պատճառը կրնայ
հաւաքականութիւն ընդդէմ անհատ մշակութային արժէքը ըլլալ ուր
հաւաքական գործը աւելի արժեւորուած է քան անհատականը: Միութենական
մշակութային ճիգին մեծ զարկ տուած են Հայաստանէն հիւրաբար ելոյթ
ունեցող խումբերը՝ 1950ականներու վերջէն սկսեալ: Անոնք ոչ միայն հայ
մշակոյթով տոգորած են համայնքը այլ նաեւ քաջալերիչ հանգամանք
հանդիսացած են կարգ մը լիբանանահայ երիտասարդներու այս ծիրէն
ներս Հայաստանի մէջ ուսանելուն եւ որպէս արհեստավարժներ ապագային
վերադառնալով ծառայելու իրենց միութիւններուն: Աւելի ուշ այս երեւոյթը
դադրած է դժբախտաբար եւ միութիւններ ստիպուած եղած են հայրենի
արհեստավարժներ հրաւիրել իրենց պարախումբերը, երգչախումբերը
կամ թատերախումբը մարզելու համար, սակայն նկատի ունենալով հիւր
խմբավարին կամ բեմադրիչին ժամանակաւոր կեցութիւնը արուեստի այս
բնագաւառները եղանակային աշխատանք ցոյց տուած են յաճախակի
ընդմիջումներով: Մշակութային միութիւններու իւրայատուկ յաղթանակներէն
եղած է իրենց խումերուն (պարախումբ, երգչախումբ թէ թատերախումբ)
համասփիւռքեան հիւրախաղերու մեկնումը, որով խանդավառուած են նոյն
Շար. Էջ 06
կարելիութիւնները չունեցող սփիւռքի այլ հայ համայնքներ:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

ÆÝÃ¿ñ« ²Û³ùë« ¼»ÝÇÃ ºõ Þ³ËïÇáñ ¸áõñë
ØÝ³óÇÝ

¬ ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù - ì³É»ÝëÇ³ 0¬1
¸³ë©1)ì³É»ÝëÇ³ 11 Ï¿ï 9¬7« 2)â»ÉëÇ 11 Ï¿ï 11¬9« 3)²Û³ùë 10 Ï¿ï 12¬6«
4)ÈÇÉ 1 Ï¿ï 4¬14£
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)è©È»í³ÝïáíëùÇ¬ä³ÛÁñÝ 10 ÏáÉ« 2)¾©Ð³³É³Ýï¬ê³ÉóåáõñÏ
8 ÏáÉ« 3)Ð©ø¿ÛÝ¬ÂáÃÁÝÑ¿Ù 6 ÏáÉ£

Æõñáµ³ ÈÇÏ

äáñáõëÇ³ ¸áõñë ØÝ³ó

ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ËÙµ³ÏÝ»ñáõ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ³õ³ñï»ó³Ý£
²é³çÇÝ »ñÏáõ ¹Çñù»ñÁ գñ³õáÕ ËáõÙµ»ñÁ ³Ýó³Ý í»ñçÇÝ 16¬Ç Ñ³Ýգñáõ³Ý£
ÆëÏ »ññáñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ ËáõÙµÁ åÇïÇ ÙñóÇ Æõñáµ³ ÈÇÏÇÝ Ù¿ç£ 6¬ñ¹
ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ
³é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç ¹¿Ù »õ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙ¿ ÙÁ »ïù
½Çç»ó³õ 1¬2 Ñ³ßÇõáí£ 23¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ö»ñ¿½ Ýß³Ý³Ï»ó §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç
ÏáÉÁ£ Èáõù³ùáõ Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ 44¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ³ë³Ï³ÛÝ 86¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ²Ýëáõ ü³ÃÇ Ýß³Ý³Ï»ó ÑÇõñ»ñáõÝ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ ÏáÉÁ« ÈáõÇë
êáõ³ñ¿½Ç ÷áË³ÝóáõÙáí£ 7¬ñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §¼»ÝÇÃ¦Á
Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë ½Çç»ó³õ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ä»ÝýÇù³¦ÇÝ áõ Ññ³Å»ßï
ïáõ³õ Ùñó³ß³ñùÇÝ£ §úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿¦ Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ ³é³ç³ï³ñ
§È³Û÷óÇÏ¦Ç Ñ»ï »õ ³Ýáñ Ñ»ï ³Ýó³õ Û³çáñ¹ Ñ³Ýգñáõ³Ý£ 8¬ñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ
Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ³Ù»Ý³Ù»Í ³Ý³ÏÝÏ³ÉÁ« »ñµ ³é³ç³ï³ñ §²Û³ùë¦Á Çñ
¹³ßïÇÝ íñ³Û ½Çç»ó³õ »ñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ì³É»ÝëÇ³¦ÇÝ áõ գñ³õ»ó
»ññáñ¹ ¹ÇñùÁ£ Â¿»õ §²Û³ùë¦ ïÇñ³å»ï»ó ÙñóáõÙÇÝ« ë³Ï³ÛÝ ãÏñó³õ ÏáÉ
Ýß³Ý³Ï»É£ 24¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« èáïñÇÏû Ýß³Ý³Ï»ó ÙñóáõÙÇÝ ÙÇ³Ï ÏáÉÁ«
ü»ññ³Ý Âáññ¿ëÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ §â»ÉëÇ¦ »õ §ì³É»ÝëÇ³¦ ³Ýó³Ý Û³çáñ¹
Ñ³Ýգñáõ³Ý£ ºññáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §²Ã³É³ÝÃ³¦Ý
Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Û³ÕÃ»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Þ³ËïÇáñ îáÝ»óù¦ÇÝ áõ
³å³Ñáí»ó Çñ ïáÙëÁ£ §²Ã³É³ÝÃ³¦Ç ÏáÉ»ñÁ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ ø³ëÃ³ÝÇ¿«
ö³ß³ÉÇã »õ Îáë»Ýë£ 77¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« §Þ³ËïÇáñ¦Ç åñ³½ÇÉóÇ îáïûÝ
Ï³ñÙÇñ ù³ñï ëï³ó³Í ¿ñ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý - Î³É³Ã³ë³ñ³Û 5¬0
¬ øÉ¿ûå äñÇõÅ - è¿³É Ø³ïñÇï 1¬3
¸³ë©1)ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 16 Ï¿ï 17¬2« 2)è¿³É Ø³ïñÇï 11 Ï¿ï 14¬8« 3)
øÉ¿ûå äñÇõÅ 3 Ï¿ï 4¬12« 4)Î³É³Ã³ë³ñ³Û 2 Ï¿ï 1¬14
´©ËÙµ³Ï© ¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË - ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 3¬1
¬ úÉÇÙ÷Ç³ùáë öÇñ¿ - òñí»Ý³ ¼í»½ï³ 1¬0
¸³ë©1)ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 18 Ï¿ï 24¬5« 2)ÂáÃÁÝÑ¿Ù 10 Ï¿ï 18¬14« 3)
úÉÇÙ÷Ç³ùáë 4 Ï¿ï 8¬14« 4)òñí»Ý³ ¼í»½ï³ 3 Ï¿ï 3¬20
¶©ËÙµ³Ï© ¬ Þ³ËïÇáñ îáÝ»óù - ²Ã³É³ÝÃ³ 0¬3
¬ îÇÝ³Ùû ¼³Ïñ¿å - Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 1¬4
¸³ë©1)Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 14 Ï¿ï 16¬4« 2)²Ã³É³ÝÃ³ 7 Ï¿ï 8¬12« 3)Þ³ËïÇáñ
6 Ï¿ï 8¬13« 4)îÇÝ³Ùû ¼³Ïñ¿å 5 Ï¿ï 3¬10
¸©ËÙµ³Ï© ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï - ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ 2¬0
¬ ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ - ºáõí»ÝÃÇõë 0¬2
¸³ë©1)ºáõí»ÝÃÇõë 16 Ï¿ï 12¬4« 2)²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 10 Ï¿ï 8¬5« 3)ä³Û¿ñ
È»í»ñùáõ½ÁÝ 6 Ï¿ï 5¬9« 4)ÈáùáÙáÃÇõ 3 Ï¿ï 4¬11
º©ËÙµ³Ï© ¬ Ü³÷áÉÇ - Ä»Ýù 4¬0
¬ ê³ÉóåáõñÏ - ÈÇíÁñ÷áõÉ 0¬2
¸³ë©1)ÈÇíÁñ÷áõÉ 13 Ï¿ï 13¬8« 2)Ü³÷áÉÇ 12 Ï¿ï 11¬4« 3)ê³ÉóåáõñÏ 7 Ï¿ï
16¬13« 4)Ä»Ýù 1 Ï¿ï 5¬20
¼©ËÙµ³Ï© ¬ äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï - êÉ³íÇ³ öñ³Ï 2¬1
¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý - ä³ñë»ÉáÝ³ 1¬2
¸³ë©1)ä³ñë»ÉáÝ³ 14 Ï¿ï 9¬4« 2)äáñáõëÇ³ 10 Ï¿ï 8¬8« 3)ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 7
Ï¿ï 10¬9« 4)êÉ³íÇ³ 2 Ï¿ï 4¬10
¾©ËÙµ³Ï© ¬ ä»ÝýÇù³ - ¼»ÝÇÃ ê©ö»Ã»ñ©3¬0
¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ - èä È³Û÷óÇÏ 2¬2
¸³ë©1)È³Û÷óÇÏ 11 Ï¿ï 10¬8« 2)úÉÇÙ÷Çù È©8 Ï¿ï 9¬8« 3)ä»ÝýÇù³ 7 Ï¿ï
10¬11« 4)¼»ÝÇÃ 7 Ï¿ï 7¬9
À©ËÙµ³Ï© ¬ â»ÉëÇ - ÈÇÉ 2¬1

ºõñáå³ÛÇ Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ËÙµ³ÏÝ»ñáõ
½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ³õ³ñï»ó³Ý£ î»ÕÇ
áõÝ»ó³Ý ½ïáõÙÇ 6¬ñ¹ »õ í»ñçÇÝ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ §èáÙ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ
íñ³Û Ùñó»ó³õ ²õëïñÇáÛ §ìáÉýëåÁñÏÁñ¦ÇÝ
¹¿Ù£ ØËÇÃ³ñ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ³ÙµáÕç
ÙñóáõÙÇÝ §èáÙ³¦Ç Ï³½Ù¿Ý£ ö»ñáÃÃÇ
ïáõգ³Ý³ÛÇÝáí »õ Ì»ùû Ýß³Ý³Ï»óÇÝ
§èáÙ³¦Ç ÏáÉ»ñÁ£ ö»ñáÃÃÇ Ï³ï³ñ»ó Ù¿Ï ÷áË³ÝóáõÙ£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ£ ²Ûë ÙñóáõÙÝ»ñáõ ³Ù»Ý³Ù»Í ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ ¿ñ
¶»ñÙ³ÝÇáÛ ³é³ç³ï³ñ §äáñáõëÇ³ Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë¦Ç å³ñïáõÃÇõÝÁ
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û »õ ¹áõñë ÙÝ³ÉÁ£ Æõñ³ù³ÝãÇõñ ËÙµ³ÏÇ ³é³çÇÝ »ñÏáõ
¹Çñù»ñÁ գñ³õ³Í ËáõÙµ»ñÁ ³Ýó³Ý í»ñçÇÝ 32 ËáõÙµ»ñáõ Ñ³Ý³գñáõ³Ý£
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ ²öú¾È ÜÇÏáëÇ³ ¬ ê»õÇÛ³ 1¬0
¬ ø³ñ³å³Õ ¬ ¾ý91 îÇõïÁÉ³ÝÅ 1¬1
¸³ë©1)ê»õÇÛ³ 15 Ï¿ï« 2)²öú¾È 10 Ï¿ï« 3)ø³ñ³å³Õ 5 Ï¿ï
´©ËÙµ³Ï© ¬ îÇÝ³Ùû øÇ»õ ¬ ÈáõÏ³Ýû 1¬1
¬ ø¿ûå»ÝÑ³íÁÝ ¬ Ø³ÉÙ¿û 0¬1
¸³ë©1)Ø³ÉÙ¿û 11 Ï¿ï« 2)ø¿ûå»ÝÑ³íÁÝ 9 Ï¿ï« 3)îÇÝ³Ùû ø© 7 Ï¿ï
¶©ËÙµ³Ï© ¬ ä³½ÁÉ ¬ Âñ³å½áÝë÷áñ 2¬0
¬ Ê»Ã³ý¿ ¬ øñ³ëÝ³ï³ñ 3¬0
¸³ë©1)ä³½ÁÉ 13 Ï¿ï« 2)Ê»Ã³ý¿ 12 Ï¿ï« 3)øñ³ëÝ³ï³ñ 9 Ï¿ï
¸©ËÙµ³Ï© ¬ öÇ ¾ë ìÇ ²ÛÝïÑáíÁÝ ¬ èá½ÁÝåáñÏ 1¬1
¬ È²êø ÈÇÝó ¬ ê÷áñÃÇÝÏ È© 3¬0
¸³ë©1)È²êø 13 Ï¿ï« 2)ê÷áñÃÇÝÏ È©12 Ï¿ï« 3)öÇ ¾ë ìÇ 8 Ï¿ï
º©ËÙµ³Ï© ¬ è¿Ý ¬ È³óÇû èáÙ³ 2¬0
¬ øÉáõÅ ¬ ê»ÉÃÇù 2¬0
¸³ë©1)ê»ÉÃÇù 13 Ï¿ï« 2)øÉáõÅ 12 Ï¿ï« 3)È³óÇû 6 Ï¿ï
¼©ËÙµ³Ï© ¬ ²ÛÝÃñ³ËÃ üñ³Ýù©¬ ìÇÃáñÇ³ ÎÇÙ³ñ©2¬3
¬ êÃ³Ýï³ñ ÈÇ¿Å ¬ ²ñë»Ý³É 2¬2
¸³ë©1)²ñë»Ý³É 11 Ï¿ï« 2)²ÛÝÃñ³ËÃ 9 Ï¿ï« 3)êÃ³Ýï³ñ 8 Ï¿ï
¾©ËÙµ³Ï© ¬ öáñÃû ¬ ü»Û»Ýáõñï èáÃÁñ©3¬2
¬ è¿ÛÝ×Áñ½ ¬ º³ÝÏ äáÛ½ 1¬1
¸³ë©1)öáñÃû 10 Ï¿ï« 2)è¿ÛÝ×Áñ½ 9 Ï¿ï« 3)º³ÝÏ äáÛ½ 8 Ï¿ï
À©ËÙµ³Ï© ¬ ÈáõïáÏáñ¿ó è³½©¬ ü»ñ»Ýóí³ñáß 1¬1
¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ ¬ ´ÎØ² ØáëÏáõ³ 0¬1
¸³ë©1)¾ë÷³ÝÇáÉ 11 Ï¿ï« 2)ÈáõïáÏáñ¿ó 8 Ï¿ï« 3)ü»ñ»Ýó©7 Ï¿ï
Â©ËÙµ³Ï© ¬ ìáÉýëåáõñÏ ¬ ê»ÝÃ ¾ÃÇ¿Ý 1¬0
¬ Î»ÝÃ ¬ ²É»ùë³ÝïñÇ³ 2¬1
¸³ë©1)Î»ÝÃ 12 Ï¿ï« 2)ìáÉýëåáõñÏ 11 Ï¿ï« 3)ê»ÝÃ ¾ÃÇ¿Ý 4 Ï¿ï
Ä©ËÙµ³Ï© ¬ èáÙ³ ¬ ìáÉýëåÁñÏÁñ 2¬2
¬ äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë ¬ ÆëÃ©ä³ß³ùß»ÑÇñ 1¬2
¸³ë©1)ä³ß³ùß»ÑÇñ 10 Ï¿ï« 2)èáÙ³ 9 Ï¿ï« 3)äáñáõëÇ³ 8 Ï¿ï
Ä²©ËÙµ³Ï© ¬ ìáõÉíÁñ©àõáÝï©¬ ä»ßÇÏÃ³ß 4¬0
¬ êÉáí³Ý äñ³ÃÇëÉ³í³ ¬ ê÷áñÃÇÝÏ äñ³Ï³ 2¬4
¸³ë©1)ê÷áñÃÇÝÏ ä©14 Ï¿ï« 2)àõáÝïÁñ©13 Ï¿ï« 3)êÉáí³Ý 4 Ï¿ï
Ä´©ËÙµ³Ï© ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©¬ ²¼ ²ÉùÙ³³ñ 4¬0
¬ ö³ñÃÇ½³Ý ä»ÉÏñ³ï ¬ ²ëÃ³Ý³ 4¬1
¸³ë©1)Ø³Ýã»ëÃÁñ º©13 Ï¿ï« 2)²¼ 9 Ï¿ï« 3)ö³ñÃÇ½³Ý 8 Ï¿ï
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)²©Øáñ»Éáë¬è¿ÛÝ×Áñ½ 6 ÏáÉ« 2)äñáõÝû ü»ñÝ³Ýï¿ß¬ê÷áñÃÇÝÏ
ÈÇ½åáÝ 5 ÏáÉ« 3)ØáõÝÇñ¬ê»õÇÛ³ 5 ÏáÉ£

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ 1/8¬ñ¹ ²õ³ñï³Ï³ÝÇ
ìÇ×³Ï³ÓգáõÃÇõÝ

¬ äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï ¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ
¬ ²Ã³É³ÝÃ³ ¬ ì³É»ÝëÇ³«
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ
¬ â»ÉëÇ ¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË«
¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ ¬ ºáõí»ÝÃÇõë
¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù ¬ È³Û÷óÇÏ«
¬ Ü³÷áÉÇ ¬ ä³ñë»ÉáÝ³
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Æõñáµ³ ÈÇÏÇ 1/16¬ñ¹ ²õ³ñï³Ï³ÝÇ
ìÇ×³Ï³ÓգáõÃÇõÝ
¬ ìáõÉí½ ¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ« 		
¬ Ê»Ã³ý¿ ¬ ²Û³ùë«		
¬ ø¿ûå»ÝÑ³íÁÝ ¬ ê»ÉÃÇù«
¬ øÉáõÅ ¬ ê»õÇÛ³«		
¬ ²¼ ¬ È²êø ÈÇÝó«		
¬ ÈáõïáÏáñ¿ó ¬ ÆÝÃ¿ñ Ø©
¬ Þ³ËïÇáñ ¬ ä»ÝýÇù³«
¬ èáÙ³ ¬ Î»ÝÃ«			

¬ ê÷áñÃÇÝÏ ÈÇ½åáÝ ¬ ä³ß³ùß»ÑÇñ
¬ ä³Û¿ñ È»í»ñ© ¬ öáñÃû
¬ ²öú¾È ¬ ä³½ÁÉ
¬ úÉÇÙ÷Ç³ùáë ¬ ²ñë»Ý³É
¬ øÉ¿ûå äñÇõÅ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©
¬ ²ÛÝÃñ³ËÃ üñ³Ýù© ¬ ê³ÉóåáõñÏ
¬ ìáÉýëåáõñÏ ¬ Ø³ÉÙ¿û
¬ è¿ÛÝ×Áñ½ ¬ ê÷áñÃÇÝÏ äñ³Ï³

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ñë»ÉáÝ³ ºõ è¿³É Ø³ïñÇï Î¿ï
ÎáñëÝóáõóÇÝ

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 17¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç« 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §è¿³É êáëÇ»ï³ï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û
Ùñó»ó³õ ³é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç ¹¿Ù£ ¸³ßïÇ ï¿ñ»ñÁ áõÝ¿ÇÝ áñáß
³é³õ»ÉáõÃÇõÝ »õ 12¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« úÛ³ñ½³å³É ïáõգ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Íáí
Ýß³Ý³Ï»ó §è¿³É¦Ç ³é³çÇÝ ÏáÉÁ£ 38¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÎñÇ½Ù³Ý Ýß³Ý³Ï»ó
Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ« êáõ³ñ¿½Ç ÷áË³ÝóáõÙáí£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇ
49¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÈáõÇë êáõ³ñ¿½ Ýß³Ý³Ï»ó §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç »ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ«
Ø»ëëÇÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ÆëÏ ÙñóáõÙÇ 62¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Æ½³ù Ýß³Ý³Ï»ó
§è¿³É¦Ç Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ£ ÆëÏ 8¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³áÕ §ì³É»ÝëÇ³¦Ý Çñ
¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §è¿³É Ø³ïñÇï¦Ç ¹¿Ù£ ØñóáõÙÁ
Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ¿ñ£ ø³ñÉáë êáÉ¿ñ Ýß³Ý³Ï»ó §ì³É»ÝëÇ³¦Ç ÏáÉÁ 78¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ì³ëÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ä»Ý½»Ù³ Ýß³Ý³Ï»ó Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý
ÏáÉÁ 90+5¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£

²ÝգÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ ºõ ºáõÝ³ÛÃÁï Î¿ï ÎáñëÝóáõóÇÝ

²ÝգÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 17¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ
Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ¦ ¬ §ÜáñÇã êÇÃÇ¦ ÙñóáõÙÁ£ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
գñ³õáÕ §È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý Çñ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 19¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
գñ³õáÕ §ÜáñÇã êÇÃÇ¦Ç ¹¿Ù£ Â¿»õ ¹³ßïÇ ï¿ñ»ñÝ ¿ÇÝ ïÇñ³å»ïáÕ Ï³½ÙÁ«
ë³Ï³ÛÝ §ÜáñÇã êÇÃÇ¦Ý ³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí գáñÍáÕ Ï³½ÙÝ ¿ñ »õ 26¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ýÇÝÉ³Ýï³óÇ öáõùùÇ µ³ó³õ ÙñóáõÙÇÝ Ñ³ßÇõÁ« äáõ»ÝïÇ³ÛÇ
÷áË³ÝóáõÙáí£ 38¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Û³ñÓ³ÏáõÙ ÙÁ ½ëå»Éáõ ÁÝÃ³óùÇÝ øñáõÉ
ëË³ÉÙ³Ùµ Ýß³Ý³Ï»ó ÑÇõñ»ñáõ ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç£ ÆëÏ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
§â»ÉëÇ¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ïñ»ó Çñ 6¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ« »ñµ ½Çç»ó³õ 15¬ñ¹
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §äáñÝÙÁÃ¦ÇÝ, ÎáëÉÇÝÏÇ 84¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï³Í ÏáÉáí£
²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ¬ §¾íÁñÃÁÝ¦
ÙñóáõÙÁ£ 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Á Çñ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ
íñ³Û Ùñó»ó³õ 14¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §¾íÁñÃÁÝ¦Ç ¹¿Ù£ §ºáõÝ³ÛÃÁï¦ áõÝ¿ñ
áñáß ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ« ë³Ï³ÛÝ §¾íÁñÃÁÝ¦ Ïñó³õ Ýß³Ý³Ï»É ³é³çÇÝ ÏáÉÁ«
½áñ §ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç å³ßïå³Ý ÈÇÝïÁÉ¿ûý Ýß³Ý³Ï»ó ëË³ÉÙ³Ùµ Çñ
¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç£ 77¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÎñÇÝíáõï Ýß³Ý³Ï»ó Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý
ÏáÉÁ« Ö¿ÛÙ½Ç ÷áË³ÝóáõÙáí£

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²é³ç³ï³ñÁ ä³ñïáõ»ó³õ ºõ Ü³Ñ³Ýç»ó

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ
ëÏë³Ý
¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 15¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ
ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ
³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
ÙñóáõÙÇÝ« 8¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
§ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û
Ùñó»ó³õ 12¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
§²áõÏëåáõñÏ¦ÇÝ ¹¿Ù£ Â¿»õ ¹³ßïÇ ï¿ñ»ñÝ ¿ÇÝ ïÇñ³å»ïáÕ
Ï³½ÙÁ« ë³Ï³ÛÝ ½Çç»ó³Ý §²áõÏëåáõñÏ¦ÇÝ£ ê³ñգÇë ²¹³Ù»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ³ÙµáÕç ÙñóáõÙÇÝ §ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦Ç Ï³½Ù¿Ý£ ÆëÏ §ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË¦
Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ øáõÃÇÝÇáÛÇ »ñ»ù« È»í³ÝïáíëùÇÇ »ñÏáõ »õ ØáõÉÁñÇ Ù¿Ï
ÏáÉáí£ ÆëÏ 9¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ìáÉýëåáõñÏ¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ
³é³ç³ï³ñ §äáñáõëÇ³ Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë¦Ç ¹¿Ù£ Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í

ÙñóáõÙÇÝ« §ìáÉýëåáõñÏ¦ Ýß³Ý³Ï»ó ÞÉ³ÏÁñÇ ÙÇçáóáí 13¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
»õ ²ñÝáÉïÇ ÙÇçáóáí 90 1¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ §äáñáõëÇ³¦ Ýß³Ý³Ï»ó 15¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ¾ÙåáÉáÛÇ ÙÇçáóáí£ §äáñáõëÇ³¦ ½Çç»ó³õ »õ Ý³Ñ³Ýç»ó 2¬ñ¹
¹Çñù£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ¹³ë³õáñáõÙÁ©
¸³ë©1)È³Û÷óÇÏ 33 Ï¿ï 42¬16« 2)äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë 31 Ï¿ï 31¬18, 3)
äáñ©îáñÃÙáõÝï 29 Ï¿ï 37¬19« 5)ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 27 Ï¿ï 41¬21« 9)ÐáýÁÝÑ³ÛÙ
21 Ï¿ï 21¬27£

Æï³ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ØËÇÃ³ñ»³Ý ÎáÉ Üß³Ý³Ï»ó

Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 16¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« 5¬ñ¹
¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §èáÙ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 20¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ
ü»ññ³ñ³ÛÇ §êö²È¦ÇÝ ¹¿Ù »õ ï³ñ³õ Çñ ÇÝÝ»ñáñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ« ÂáÙáíÇãÇ
ëË³ÉÙ³Ùµ Ýß³Ý³Ïáõ³Í« ö»ñáÃÃÇÇ ïáõգ³Ý³ÛÇÝáí »õ ØËÇÃ³ñ»³ÝÇ
ÏáÉáí£ üÉáñ»Ý½Ç Ï³ï³ñ»ó ØËÇÃ³ñ»³ÝÇ ÏáÉÇÝ ÷áË³ÝóáõÙÁ£ ö»Ã³ÝÇ³
ïáõգ³Ý³ÛÇÝáí Ýß³Ý³Ï»ó §êö²È¦Ç ÏáÉÁ£ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §ø³ÉÇ³ñÇ¦Ý
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §È³óÇû èáÙ³¦Ç ¹¿Ù£
§È³óÇû¦ ïÇñ³å»ï»ó »õ Û³ÕÃ»ó ÈáõÇë ²Éå»ñÃáÛÇ »õ ø³Ûë»ïáÛÇ í»ñçÇÝ
í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ Ýß³Ý³Ï³Í ÏáÉ»ñí áõ ³Ùñ³åÝ¹»ó Çñ ¹ÇñùÁ£ êïáñ»õ
ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ü³÷áÉÇ - ö³ñÙ³ 1¬2« ¬ äáÉáÝÇ³ ¬ ²Ã³É³ÝÃ³ 2¬1
¬ Ö»Ýáí³ - ê³Ù÷ïáñÇ³ 0¬1« ¬ ºáõí»ÝÃÇõë - àõïÇÝ»½¿ 3¬1
¬ èáÙ³ - êö²È ü»ññ³ñ³ 3¬1« ¬ üÇáñ»ÝÃÇÝ³ - ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 1¬1
¸³ë©1)ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 39 Ï¿ï 32¬14« 2)ºáõí»ÝÃÇõë 39 Ï¿ï 29¬16, 3)È³óÇû
36 Ï¿ï 38¬16« 4)èáÙ³ 32 Ï¿ï 29¬16£

Ö³ïñ³Ï
Îñ³Ýï â¿ë Âáõñ

²ñáÝ»³Ýª ºññáñ¹

ÈáÝïáÝÇ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý ³Ûë ï³ñáõ³Ý ×³ïñ³ÏÇ §Îñ³Ýï â¿ë Âáõñ¦Ç
Ù»Í í³ñå»ïÝ»ñáõ ÙÇç³½գ³ÛÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ì»ñçÇÝ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ
³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
îÇÝÏ ÈÇñ¿Ý ¬ Ø³ùëÇÙ ì³ßÇ¿¬È³Ïñ³õ ³ñ³գ ×³ïñ³Ïª 1¬0« 0©5¬0©5« åÉÇóª
0©5¬3©5« îÇÝÏ ÈÇñ¿Ý Û³ÕÃ»ó 16¬12 Ñ³ßÇõáí
Ø³ÏÝáõë ø³ñÉëÁÝ ¬ È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý ³ñ³գ ×³ïñ³Ïª 1¬0« 0¬1« åÉÇóª 0©5¬3©5«
Ø³ÏÝáõë ø³ñÉëÁÝ Û³ÕÃ»ó 17¬11 Ñ³ßÇõáí£ ÈÇñ¿Ý գñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ«
ì³ßÇ¿¬È³Ïñ³õª »ñÏñáñ¹« ø³ñÉëÁÝª »ññáñ¹« ²ñáÝ»³Ýª ãáññáñ¹£ î³ñáõ³Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹³ë³õáñÙ³Ý Ù¿ç È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý գñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£
2019 ï³ñáõ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë³õáñáõÙ©
1)Ø³ÏÝáõë ø³ñÉëÁÝ¬Üáñ© 67©5 Ï¿ï« 2)îÇÝÏ ÈÇñ¿Ý¬âÇÝ© 43©8 Ï¿ï« 3)È»õáÝ
²ñáÝ»³Ý¬Ð³Û© 37©5 Ï¿ï« 4)Ø³ùëÇÙ ì³ßÇ¿¬È³Ïñ³õ¬üñ© 36©8 Ï¿ï« 5)ê»ñÏ¿Û
ø³ñÇ³ùÇÝ¬èáõë© 36©5 Ï¿ï« 6)ìÇßáõ³Ý³Ã³Ý ²Ý³Ýï¬ÐÝ¹© 36 Ï¿ï« 7)
àõ»ëÉÇ êû¬²ØÜ 33©5 Ï¿ï« 8)º³Ý Ü»÷áÙÝÇ³ßãÇ¬èáõë© 29©5 Ï¿ï« 9)ÐÇù³ñáõ
Ü³ù³Ùáõñ³¬²ØÜ 27©5 Ï¿ï« 10)ü³åÇ³Ýû ø³ñáõ³Ý³¬²ØÜ 26©5 Ï¿ï«
11)²ÝÇß ÎÇñÇ¬ÐáÉ© 26©5 Ï¿ï« 12)Þ³ÑñÇ³ñ Ø³Ù»ïÇ³ñáí¬²ïñ© 16 Ï¿ï£

ÀÙµß³Ù³ñï

Ð³Û ºõ ²ñ³µ ÀÙµÇßÝ»ñáõ Ð³Ù³գáñÍ³ÏóáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ÁÙµß³Ù³ñïÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ »õ ²ñ³µ³Ï³Ý ÁÙµß³Ù³ñïÇ
ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ Ñ³Ù³գáñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³գÇñ ëïáñ³գñ»óÇÝ£ Àëï
³Ûë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³գñÇÝ« Ø³ëÝ³գ¿ïÝ»ñáõ ÷áË³Ý³ÏáõÙ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û
»ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÝ ÙÇç»õ »õ ³ñ³µ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ áõëáõÙÝ³Ù³ñ½³Ï³Ý Ñ³õ³ù
åÇïÇ Ï³Û³óÝ»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç£ ²ñ³µ³Ï³Ý ÁÝµß³Ù³ñïÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇ
Ý³Ë³գ³Ñ ù³Ã³ñóÇ ¼³Ù¿É ê³Û³ý ²É Þ³Ññ³ÝÇ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿
Ð³Û³ëï³Ý áõÝÇ µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
Ù³ñ½³Ï³Ý Ï»¹ñáÝ£
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Կօշկակարը

Ձ

եռքերը գրպանը դրած, մատները բանալ-գոցելով կը քալէր ձեան
կարծրացած շերտին վրայէն։ Զառիվարը կ՚՚իջնէր մայթով, որ
վտանգաւոր էր այդ եղանակին։
Արտաշնչածը կը սպիտակէր անմիջապէս, ծուխի պէս վեր կը բարձրանար։
Ամիս մը առաջ մահացած ծերունի հայրը կը յիշէր, որ յամառօրէն շարունակած
էր ծխել մինչեւ վերջ։
Փոքր սահումներով, անոնց հետ արթնցող մեծ վախի կարճ ակնթարթներով,
եւ ընկերակցող մեղմ հայհոյանքներով ձեւով մը հասաւ մինչեւ վար, «մինչեւ
ոտքը սա վատ փողոցին», ինչպէս կ՚ըսէր հայրը ծերունի։ Շունչ մը քաշեց,
ուղղեց տաբատն ու բաճկոնը, ամրացուց ձեռնոցները, եւ շարունակեց դէպի
ձախ դարձող ճանապարհով։
Քիչ անց, վերջապէս հասաւ խանութ։
Աջ ձեռքը հանեց գրպանէն, մատները տարաւ ատամներուն, բռնեց քաշեց
ձեռնոցը, կախուած պահեց բերանէն։ Ազատեալ ձեռքը տարաւ կրծքին, քիչ
մը իջեցուց բաճկոնի ճեղքը, այնքան մը միայն, որ բաւարար անցք բացուեր
մատներուն համար մտնել սուզուիլ ու հասնիլ գրպանին, քաշել մէջէն պղինձէ
հին բանալին։ Քիթէն բերնէն դուրս եկող ամպիկին մէջէն հետեւեցաւ ձեռքին,
բանալիին, մինչեւ դրան բերանը. յարմար դիրքին հասցնելով՝ ուշադիր
սահեցուց ներս, երեք անգամ դարձուց ժամացոյցի ուղղութեամբ։ Ոտքերը
դրան սեմի փայտին զարնելով ազատեց զանոնք ձիւնէն, ինչքան կարելի էր,
եւ մտաւ խանութ։
Վառեց լամբը։ Օֆ մը քաշեց։
Դիմացը հօր նկարն էր. բարի, անմեղ, սիրալիր։ Ամէն ինչ տուեր էր իր ու քրոջ,
Սոնայի համար։ Տուն, տեղ, կրթութիւն, սէր, եւ խանութն այս ահա։ Խանութն
այս ուր կու գար ամէն օր, նոյնիսկ կիրակի, կօշիկ կարելու։ Խանութն այս
ուր... վերջին անգամ կու գար այսօր։ Ամիսներէ ի վեր տեւած դատը հասեր էր
աւարտին. պարտուեր էր։ Տարիներու ընթացքին աջ եւ ձախ կողմերէն կամացկամաց մօտեցեր, իրեն հասեր էին բարձրացող այդ նոր շէնքերը, ուր չես
գիտեր ո՞ր կողմերէն եկած քոսթիւմաւոր մարդիկ ելումուտ կ՚ընէին ամէն օր։
Մնացեր էր խանութն իրենց, որ, սիկարէթի հանդէպ իր սիրուն պէս յամառօրէն
պահեր էր հայրը։ Հիմա հասեր, սեղմեր էին զինք երկու կողմէն, պատրաստ
կլանելու, պատրաստ ուտելու, փոշիացնելու ապրուստի վայր մը եւ աւելին.

ընտանեկան յիշողութեան
բոյն մը, պատուոյ խրճիթ
մը ամբողջ։
Կօշիկները, գործիքները,
այլեւայլ իրերը երէկ հաւաքեր էր արդէն։ Այսօր կը
մնար պարպել, տանիլ քանի
մը տուփն այդ տուն, ձիւնէ դաժան փողոցն ի վեր։
Նստաւ սեղանին, աչքով
անցաւ անոր վրայ մնացած
մուրճի հետքերուն, կաշիի
մանր կտորներուն վրայէն։ Հանեց գրպանէն փոքր
շիշ մը, բացաւ, նայեցաւ
հօր նկարին. ներողութիւն
խնդրեց բարձրաձայն, շիշը
տարաւ շրթներուն, առաւ
ումպ մը, որ չկրցաւ կուլ
տալ։ Հեղուկին եկած էր հակադրուիլ ուրիշ ալիք մը, որ ներսէն կը խեղդէր։
Եւ ինկաւ սեղանին, վերջին անգամ մը արձունքովն իր լուալու համար զայն
կարծես։
Մի քանի ժամ ետք զարկին դուռը։ Բացաւ։ Չնայեցաւ իսկ մտնողի երեսին։
Հաւաքեց տուփերը եւ եկաւ դուրս, առանց ետեւ նայելու։
-«նկարը մոռցեր էք, պարո՛ն…», ըսաւ ձայնը երիտասարդին։
-«անոր տեղը հոս է», ըսաւ ու քալեց։
Գիտէր, որ երկու օրէն ամէն ինչ փլէին պիտի։ Ըսեր էին նաեւ, որ «ինչ որ
կ՚առնես ա՛ռ տա՛ր, մնացածը գետնին հաւասարի պիտի»։ Բայց ինչպէ՞ս
հանէր հայրն այնտեղէն։ Ինչպէ՞ս նայէր անոր աչքերուն մէջ յետոյ։ Անոր
տեղը հոն էր, հոն եղած էր միշտ… ու մնար պիտի։
ԵՐԱՄ
«Ժամանակ»/Պոլիս

Լիբանանահայ Մշակոյթի Իւրայատկութիւնները
Սկիզբը Էջ 03
Ե. Արուեստի մարզ
Արուեստի մարզին մէջ, ուր լեզուն արգելք չէր կրնար ըլլալ, լիբանանահայ
անհատը մեծ յաջողութիւն գտած է ինչպէս նկարչութիւն, կերպարուեստ,
նուագ, եւայլն: Ուր, որ լեզուն հիմնական դեր կը խաղայ՝ լիբանանահայութիւնը
ընդհանրապէս ձախողած է բարձր դիրքեր գրաւելէ: Իւրայատուկ է դերասան եւ
բեմադրիչ Պերճ Ֆազլեանի պարագան, որ իր արաբերէն լեզուի իմացութեան
պակասը իր ուժին վերածած է եւ գրաւած լիբանանեան թատերական բեմեր:
Երկար ժամանակ նկարչութեան եւ նուագի մարզերուն մէջ համալիբանանեան չափանիշով հայերը լաւագոյնը եղած են:
Լիբանանահայ մշակոյթը իր միութիւններով մէկտեղ իր գրեթէ ամէն բնագաւառներէն ներս մնացած է հայերէն՝ հայերուն հրամցուող եւ մնացած
է սիրողական ծիրէն ներս առանց լուրջ քայլ կարենալ կատարելու դէպի
արհեստավարժութիւն: Գլխաւոր պատճառներէն մին երեւի դարձեալ լեզուի
խնդիրը եղած է, նաեւ զայն գլխաւորողներուն անատակութիւնը: Ասմունքի
մարզը հոգեվարք կ’ապրի: Մշակութային այլ ձեռնարկներն ալ լաւագոյն
վիճակի մէջ չեն այսօր՝ երբ օրինակի համար լիբանանահայ թատրոն մը մինչեւ
8000 հանդիսատես ունենալէ ետք, ժողովրդագրական եւ այլ պատճառներով
հիմա այնքան նուազած է, որ, ֆինանսական տեսութեամբ կարելի չէ անոր
մէջ մեծ ներդրում ընել ու բարձր մակարդակ ապահովել: 1965ին օրինակի
համար համայնքի թիւի ամէնաբարձր օրերուն կարելի եղած է միջազգային
փառատօներու մասնակցիլ ինչպէս Պաալպէքի փառատօնը:
Զ. Խոհանոց
Լիբանանահայ խոհանոցը մնացած է անաղարտ բնականաբար երբեմն
համեմուած լիբանանեանով, որ շատ հեռու չէ օսմանեան ազդեցութենէն:
Լիբանանահայ խոհանոցը կրցած է սահմանները կտրել ու լաւապէս
ընկալուիլ տեղացիներու կողմէ: Շատ փնտռուած են հայերու պատրաստութեամբ խոհանոցի գիրքերը ինչպէս նաեւ վերջերս զարգացող հայկական
ճաշարանները:
Է. Արհեստավարժ համախմբումներ
Փորձեր կատարուած են արհեստավարժ համախմբումներ կազմել ինչպէս՝

ուսուցչական, եւայլն սակայն կամ այն է, որ երկար կեանք չեն ունեցած կամ
չեն կրցած իրագործել իրենց նպատակէտները:
Ը. Յատուկ անուններ
Երկար ժամանակ լիբանանահայութիւնը յաջողած է իր անդամներուն յատուկ
անունները հայկական պահել, սակայն այս ալ հետզհետէ կը նահանջէ: Այսօր,
մանաւանդ իգական սեռին պարագային, մեծհօր անունով կոչելու տուեալը
սովորութիւն չէ մինչ արականներուն պարագային շատ յաճախ տուեալ անունը կը փոխարինուի անոր եւրոպականացած տարբերակով: Պատճառները
շատ են, որոնց գլխաւորներէն կրնան հանդիսանալ քաղքենիութիւնն ու
անշուշտ խառն ամուսնութիւնները, որոնք ընկերային գետնի վրայ իրենց
ազդեցութիւնը ունենալէն անդին ժխտականօրէն կը սատարեն լիբանանահայ
մշակոյթի դիմափոխումին:

Ներկայի Հիմնախնդիրներ

Հայկական սփիւռքներու ինչպէս իւրաքանչիւր համայնք, լիբանանահայութիւնն ալ ունի իր մշակութային իւրայատկութիւններն ու յաճախ նաեւ
նմանութիւնները սփիւռքահայ միւս համայնքներուն հետ: Թէ որքան կը
գոյատեւեն սփիւռքները կամ իւրայատուկ կը մնայ անոնց մշակոյթը՝ կախեալ է
շատ մը տուեալներէ որոնց մէջ կարեւոր դեր կը խաղայ ժամանակի տուեալը:
Լիբանանի հայկական համայնքը կը գտնուի իր ազգային գիտակցութիւնը
եւ մշակութային դիմագիծը կորսնցնելու ճակատագրական հանգրուանին
մէջ: Հետեւաբար, Լիբանանի մէջ որպէս համայնք հայերու ներկայութիւնը
մեծապէս վտանգուած է: Աւելին, նոր սերունդին անդամները որպէս
անհատներ կը կորսնցնեն իրենց ազգային ինքնութիւնը, որպէս հետեւանք
հայեցի դաստիարակութեան եւ հայկական հաստատութիւններուն մէջ
զարգացման ռազմավարական ծրագիրներու բացակայութեան: Հայկական
միութիւններէն ոմանք, իրենց ներկայ ղեկավարութեան ապիկարութեան
պատճառով, շեղած են իրենց աւանդական առաքելութենէն: Համայնքի
ղեկավարութիւնը դժուարութիւն ունի կամ կարողութիւնը չունի տեսլապաշտ
մտածողութեամբ ըստ այնմ ծրագրելու ապագան:
ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅԵՐՆ ԱՅՍՕՐ
Էթնոսոցիոլոգիական Հետազօտութիւններ
Երեւան – Պէյրութ 2019
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Երգի Մը Պատմութիւնը -36Մէյրի Տիտ Եու Նօ ( Mary Did You Know )
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածաշնչեան թեմաներով բազմաթիւ եւ բազմազան երգեր կան։
Անոնց թիւը այնքան շատ է, որ անհնար է յստակ
ցուցակ կազմել։ Մեծ մասին հեղինակներն ալ
անյայտ են։ Այս երգերուն շարքին սակայն, երգ
մը կայ, որուն հեղինակները ժամանակակից
երգահաններ են։
Mary Did You Know երգին հեղինակը յայտնի երգիծաբան, բանաստեղծ-երգահան Մարք
Լոուրին է։ Երգին ստեղծման պատմութիւնը
ան հետեւեալ ձեւով կը յիշէ. «Իմ եկեղեցիին
հոգեւոր առաջնորդը ինձմէ խնդրեց Սուրբ
Ծնունդին նուիրուած ծրագիր մը գրեմ մեր
եկեղեցիին համար։ Ան կը կոչուէր «Ծննդեան
Դալար Եղեւնի»։ Ես մենախօսութեան սեւագիր մը պատրաստեցի, որպէսզի տեղադրեմ
երգերուն միջեւ։ Եւ երբ կը մտածէի, թէ ինչ
զրոյց կրնայի ունենալ, եթէ հանդիպէի Մարիամ
Աստուածածնին հետ, գլխուս մէջ բազմաթիւ
հարցեր ծագեցան։ Ես անոր նախ անպայման
կը հարցնէի, թէ արդեօք ի՞նչ կը զգայ Սուրբ
Ծնունդի օրը։ Արդեօք դիւրի՞ն էր Աստուած
մեծցնելը, արդեօք ան այդ բանը գիտէ՞ր, արդեօք չէ՞ր գիտեր... այսպէս, բազմաթիւ հարցումներ յառաջացան գլխուս մէջ։ Ես կ՛ուզէի
հարցումներուս միջոցաւ փոխանցել ամբողջ
անսահմանութեան զգացումը, որ ունէի։ Ինծի
համար հետաքրքիր էր, թէ օրինակ ի՞նչ կը
զգար Մարիամը, երբ իր ափին մէջ կը բռնէր
իր մանկիկին փոքրիկ ձեռքը, արդեօք ճիշդ այդ
պահուն ան կը գիտակցէր, որ ճիշդ այդ փոքրիկ
ափը տարիներ յետոյ կոյրին տեսողութիւն,
չլսողին լսողութիւն, անօթիին հաց, մահացածին
կենդանութիւն պիտի տայ։ Եւ այսպէս ալ բազմաթիւ անպատասխան հարցեր գոյանալով,
գրուեցաւ մենախօսութիւնը»։
«Բնագիրը գրեցի 1982ին։ Երբ ան ամբողջութեամբ պատրաստ էր, անդրադարձայ, որ
այս մէկը երգի մը ամբողջական բնագիր է եւ
ուզեցի, որ այն երգ դառնար։ Պարբերաբար
կը դիմէի տարբեր երգահաններու, որպէսզի
անոնք երաժշտութիւն գրեն բնագրին համար։
Ես աշխատանքի սկիզբը անոնց ազնուօրէն կը
զգուշացնէի, որ բնագիրը կարծես իմ երեխան
ըլլայ եւ ես պէտք կ՛որոշեմ, որ իրենց առաջարկած երաժշտութեամբ ան երգ կը դառնայ կամ
ոչ: Եղան բազմաթիւ տարբերակներ, որոնցմէ ո՛չ
մէկը իմ սրտիս չխօսեցաւ: Վերջապէս, 9 երկար

տարիներ ետք, երգին բնագիրը տուի ընկերոջս՝ Պատի Կրինին, որ այդ ժամանակ Gaither
Vocal Band խումբին մէջ կ՛երգէր եւ անոնք այդ
ժամանակ համերգային շրջագայութեան մէջ
էին»,- կը շարունակէ պատմել Մարք Լոուրին։
«Մարք ինծի տուաւ երգի մը բնագիրը իմ շրջագայութենէն առաջ։ Ես անոր մասին մոռացած էի։
Մօտ երկու շաբաթ ետք գտայ թուղթերը ու աչքէ
անցուցի անոր բառերը։ Ինծի թուաց, որ ճիշդ
կ՛ըլլայ մինոր (minor) թոնայնութեան մէջ գրել
անոր նուագակցութիւնը։ Աքորներուն մօտաւոր
յաջորդականութիւնը ստեղծելէ ետք, ինձմէ ոչ
աւելի, քան 30 վայրկեան ժամանակ խլեց երգին
մեղեդին։ Երբ երգը քիչ թէ շատ պատրաստ էր, ես
զանգեցի Մարքին։ Գիտէք, այն ժամանակ չկային հաղորդակցութեան ժամանակակից միջոցները, եւ լարով՝ հեռախօսով հաղորդակցիլը կը
դժուարացնէր ստեղծագործական գործընթացը։ Մարքը լսեց երգը ու ըսաւ, որ ան ճիշդ
այն է, ինչ ինքը կ՛ուզէր։ Մի քանի շաբաթ ետք
մենք հանդիպեցանք եւ ձայնագրեցինք երգը
սիրողական ձայնագրող սարքի միջոցով , իսկ
ձայներիզը փոխանցեցինք Մայքլ Ինկլիշին, որ
այդ ժամանակ զբաղուած էր իր նոր ալպոմի
ձայնագրութիւններով»,- կը պատմէ Պատի Կրինը։
Երգին առաջին կատարողը եղաւ Մայքլ Ինկլիշը։ Երգը 90-ականներու փոփ–ռոք ոճով ձայնագրուեցաւ։ Հետագային ան վերաերգուեցաւ
բազմաթիւ երգիչներու կողմէ եւ բազմազան
ժանրերով՝ փոփ-ռոք, քաունթրի, լատին-փոփ,
արէնպի, ռեկկէ, պաչադա, ագափելլա եւ այլն։
Մարքի տուած ոչ մէկ հարցումը պատասխան չստանար երգին մէջ։ Ընդհակառակը, ան
կարծես կը ստիպէ ունկնդրին նոյնպէս ընկղմուի մտորումներու մէջ եւ խորհի անոր մասին։
Երգը նոյնիսկ բացասական վերաբերմունք
առաջացուց որոշ աստուածաբաններու մօտ։
Անոնց վրդովեցուցած էր այն հանգամանքը,
որ Մարքը Աստուածածնին չափազանց կենցաղային իրավիճակի մէջ կը նկարագրէր։ Այնուամենայնիւ երգը դարձաւ բազմահազար ունկնդիրներու սիրելին։ Այս բանին վկայութիւնը
անոր վերաերգուած տարբերակներու թիւն ու
անոնց ժանրային բազմազանութիւնն է։ Իսկ եթէ
աւելի անկեղծ ըլլամ, պիտի իմ կողմէն աւելցնեմ
հետեւեալը. երգը առաջին անգամ լսելէ ետք
ան յատուկ կերպով չի տպաւորէր։ Ան միջին
վիճակագրական, Սուրբ Ծննդեան բազմաթիւ
երգերու շարանին մէջ երգ մը կը թուի ըլլալ,
սակայն երրորդ, չորրորդ անգամները լսելէ ետք
պատահաբար անդրադարձայ, որ կորսնցուցած
եմ հաշիւը, թէ քանիերորդ անգամն է, որ երգը
կը լսեմ իրար ետեւէ։ Ամեն լսելէ ետք ան աւելի
կը կլանէ ինծի, եւ աւելի ու աւելի շատ կ՛ուզեմ
լսել երգը։ Չեմ գիտեր այս բանին պատճառը
ի՞նչ է, կամ գաղտնիքը ինչին մէջն է, բայց իմ
համեստ կարծիքով, կ՛ենթադրեմ որ մեղեդիին
պարզութիւնն ու բնագրին դիպուկութիւնն են,
որ կը ստիպեն սիրահարուիլ երգին հետ:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Սարի Սիրուն Եար
Հազար նազով, եար, հովերի հետ եկ,
Ծաղիկ փնջերով՝ սարւորի հետ եկ,
Սեւ ձիուս վրայ ձեր գիւղն եմ եկել,
Դուռդ փակ տեսել, մոլոր մնացել։
Սարի սիրուն եար, սարի մեխակ բեր,
Ա՜խ, չէ ի՞նչ մեխակ, սիրոյ կրակ բեր։
Հազար մի ծաղկի մէջ ես մեծացել,
Ծաղկանց ցողերով մազերդ թացել,
Մազերիդ բոյրը հեռւից է գալիս,
Զեփիւր բերում սրտիս է տալիս։
Սարի սիրուն եար, սարի մեխակ բեր,
Ա՜խ, չէ ի՞նչ մեխակ, սիրոյ կրակ բեր։
Երբ քո հայեացքը երկնին ես յառում,
Վառ աստղերն ասես նոր լոյս են առնում,
Քո ձայնն են առնում հավք ու հովերը,
Ա՜խ, ե՞րբ կ՚առնեմ ես քո մատաղ սէրը։
Սարի սիրուն եար, սարի մեխակ բեր,
Ա՜խ, չէ ի՞նչ մեխակ, սիրոյ կրակ բեր։
Սարից է գալիս էս առուի ջուրը,
Բերում է, եար, քո բոյրն ու համբոյրը,
Աշոտ, թէ կարաս քո երգ ու հանգով
Եարիդ կախարդիր, թող տուն գայ հանդով։
Սարի սիրուն եար, սարի մեխակ բեր,
Ա՜խ, չէ ի՞նչ մեխակ, սիրոյ կրակ բեր։
ԳՈՒՍԱՆ ԱՇՈՏ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Մարիամ, դուն գիտէի՞ր արդեօք,
Որ որդիդ օր մը պիտի քալէ ջուրերուն վրայէն ...
Դու գիտէի՞ր արդեօք
Որ ան ձեռքով պիտի փոթորիկը մեղմէ .....
........Եւ երբ դուն կը համբուրես
մանկիկդ
Աստծոյ երեսն է, որ դուն կը համբուրես.....

ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՊԱՊԱՅԵԱՆ-ՔԱՐՊՈՆԵԼ
(1877 – 1971)
«Սոֆի Պապայեանի դիմանկարը»
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Ազգային Առաջնորդարանի
«Լիբանանահայ Կարիքաւորներու Զօրակցութիւն»

Հաղորդագրութիւն Թիւ 3
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր
Միութեան Նուիրատուութիւնը
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան Լիբանանի մասնաճիւղը 10 միլիոն լիբանանեան ոսկի նուիրեց Ազգային առաջնորդարանին` յատկացուելու համար «Լիբանանահայ կարիքաւորներու
զօրակցութիւն»-ին, արձագանգելով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. վեհափառ
հայրապետի «հայրական կոչ կ’ուղղենք լիբանանահայ ունեւորներուն,
որ մարդկային ու ազգային պարտականութիւն նկատեն 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 առաջնորդարանին ճամբով անմիջապէս
օգնութեան ձեռք երկարել իրենց կարիքաւոր եղբայրներուն ու քոյրերուն»
դիմումին:
Շնորհակալութիւն կը յայտնենք ՀԲԸՄ-ին եւ կը մաղթենք, որ այլ կառոյցներ եւս հետեւին անոր բարի օրինակին։
			

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 Կաթողիկոսարանի Վեհարանէն ներս: Սիրով կը հրաւիրենք ժողովուրդի բոլոր զաւակները տօնակից դառնալու Դպրեվանքի
Սարկաւագաց դասուն։
Դպրեվանքը կը շնորհաւորէ Հայ Եկեղեցւոյ սպասաւորութեան
նուիրուած բոլոր Սարկաւագներուն տօնը:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
Միջազգային Èáõñ»ñ
Փենթակոնի Ղեկավարը Արձագանգած է
Ինճիրլիք Խարիսխի Վերաբերեալ
Էրտողանի Յայտարարութեան
Փենթակոնի ղեկավար Մարք Էսփեր
արձագանգած է Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրդողանի այն
յայտարարութեան, որ եթէ ԱՄՆ-ի
կողմէ Թուրքիոյ նկատմամբ պատժամիջոցներու սահմանուին, ամերիկացի զինուորականներու համար
Ինճիրլիք խարիսխը հնարաւոր է
փակուի. ըստ Yerkir.am-ի` յայտնած
է ՌԻԱ Նովոսթին:

Ըստ անոր` նման տեղեկատւութիւնը
ան ստացած է թերթերէն:
«Այնպէս որ հարկաւոր է խօսիլ
Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարարութենէն իմ գործընկերոջ հետ`
հասկնալու համար, թէ իրականութեան մէջ ինչ նկատի ունեցած են
եւ որքան լուրջ տրամադրուած են»,մանրամասնած է Էսփեր:

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

¸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:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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