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Շար. Էջ 08

Շար. Էջ 02

Տիապ Հաստատ Կը Մնայ Անկախ  
Արհեստավարժներով Կառավարութիւն Մը 

Կազմելու Իր Որոշումին Վրայ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

ՏՕՆ ԾՆՆԴԵԱՆ 
ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ
Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի.
Կաթողիկոս Պատրիարք

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց

Ս. Ծննդեան տօնին առիթով հայրապետական Սուրբ Պատարագ պիտի 
մատուցանէ եւ քարոզէ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ-Ս. Եղիա աթոռանիստ 
եկեղեցւոյ մէջ, Տեպպաս հրապարակ, Չորեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր 
2019-ին, առաւօտեան ժամը 10:30-ին:
Յաւարտ Սուրբ Պատարագին, Հոգեւոր Տէրը շնորհաւորութիւնները 
պիտի ընդունի եկեղեցւոյ մէջ: Այնուհետեւ շնորհաւորութիւնները պիտի 
շարունակէ ընդունիլ Պատրիարքարա-նին մէջ, Աշրաֆիէ` 
Չորեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր, ժամը 16:00-19:00
Հինգշաբթի, 26 Դեկտեմբեր, ժամը 10:00-13:00 եւ 16:00-19:00

ԴԻՒԱՆ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ 

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆԸ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. ամենայն 
հայոց կաթողիկոս 50 հազար ամե-
րիկեան տոլար նուիրեց Ազգա-
յին առաջնորդարանին, որպէսզի 
տրամադրուի լիբանանեան տագ-
նապի յաղթահարման կարիքնե-
րուն։
Այս առթիւ, Լիբանանի հայոց 
առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. 
Նարեկ արքեպիսկոպոս իր շնոր-
հակալութիւնը յայտնեց, ըսե-
լով.- «Մեր որդիական երախտա-
գիտութիւնը կը յայտնենք նորին 
սրբութեան այս զօրակցութեան համար, երբ մանաւանդ այս հանգ-
րուանին Լիբանանի ընկերա-տնտեսական տագնապին պատճառաւ 
լիբանանահայութիւնը եւս կ՛ապրի ծանր օրեր։ Կը հաւատանք, որ մեր 
բոլորին համատեղ ջանքերով այս դժուար պայմաններէն յաղթական 
դուրս պիտի գանք եւ պիտի շարունակենք մեր հայապահպանման 
եկեղեցանուէր, ազգաշէն եւ հայրենակերտ առաքելութիւնը»։ 

 ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ 

***
Մեր կողմէն նշենք, որ սոյն գումարին փոխանցումը կատարուած է 
Սուրբ Էջմիածնի Կրօնասէր Տիկնանց Համախմբումի Վարչութեան 
ձեռամբ, որոնք Լիբանանի Հայոց Ազգային Առաջնորդարան այցելեցին 
այս նպատակով, գլխաւորութեամբ համախմբումի ատենապետուհի 
Տիկ. Անահիտ Տանձիկեանին:

«Զ.»

Տեսանկիւն

«Նոր Հայաստան»ը Ս. Ծննդեան Երգեր Չունի՞
 
Շաբաթավերջին ուրախութեամբ հետե-
ւեցայ Երեւանի Հանրապետութեան 
հրապարակին վրայ տեղադրուած 
հսկայական տօնածառին լուսաւորման 
գեղեցիկ արարողութեան: Հեռատեսիլի 
կայաններէն ինչպէս նաեւ առ ցանց 
հետեւեցայ նաեւ տեղւոյն վրայ կայա-
ցած համերգին:
Ի զարմանս ինծի, հաւանաբար նաեւ 
շատերուն, համերգի ընթացքին Ս. 
Ծննդեան նուիրուած ո՛չ մէկ երգ լսեցի: 
Քանի մը ռապիզական եւ սիրային երգեր 
էին ընդամէնը, որ կատարուեցան, 
որոնք ոչ մէկ կապակցութիւն ունէին 
տօնածառի խորհուրդին հետ, մինչ աշխարհի ամենալայիք երկ-
րին մէջ ալ այս եղանակը շեշտուած կ՛ըլլայ Ս. Ծննդեան երգերու, 
համերգներու  եւ ընդհանրապէս օրուայ խորհուրդին յարմար 
երաժշտութեան մթնոլորտով..:

Շար. Էջ 02

«Մեր կառավարութիւնը ընդհարումի կառավարութիւն պիտի չըլլայ» ըսաւ 
Լիբանանի նորանշանակ վարչապետ Հասսան Տիապ:
Արդարեւ ան  ուշագրաւ յայտարարութիւն մը կատարելով նկատել 
տուաւ, որ իր կազմելիք կառավարութիւնը ընդհարումի կամ բախումի 
կառավարութիւն մը պիտի չըլլայ։ Տիապ, որ նոր կառավարութիւն մը 
կազմելու առընթեր շաբաթավերջին խորհրդակցութիւններ կատարեց նախ 
երեսփոխաններու հետ՝ Խորհրդարանին մէջ ընդունելով քաղաքական 
գործիչներ, երեսփոխանական պլոքներու ներկայացուցիչներ եւ նախկին 
վարչապետներ, անոնց հետ  խորհրդակցելու համար նոր կառավարութեան 
կազմութեան ընդհանուր ձեւաչափին մասին։ 
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Ուրբաթ, 21 դեկտեմբեր 2019-ին, 
Լիբանանի հայոց թեմի առաջ-
նորդ գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքե-
պիսկոպոս այցելեց Ազգային 
առաջնորդարանի ընկերային 
բաժանմունքի կեդրոնատեղին՝ 
մօտէն հետեւելու լիբանանահայ 
կարիքաւորներու զօրակցութե-
ան աշխատանքներուն։ Սրբազան 
հօր կ՛ընկերանար Ազգային առաջ-
նորդարանի դիւանապետ պրն. 
Րաֆֆի Տէմիրճեան։
Ազգային առաջնորդարանի ընկե-
րային ծառայող օրդ. Մարիա 
Եագուպեան ներկայացուց կարի-
քաւոր ընտանիքներու օժան-
դակութիւններու տրամադր-
ման կարգը։ Նկատի առնելով 
պահանջքը, ան ըսաւ, որ մեր 
ակնկալութիւններէն շատ աւելի 
դիմումներ ստանալուն պատ-
ճառով, արդէն իսկ Առաջնոր-
դարանէն յաւելեալ պաշտօ-
նեաներ միացած են, որպէսզի 
փոխանցումները կատարուին 
աւելի արագ կերպով եւ 
գործընթացը ունենայ առաւել 
հեզասահ ու կազմակերպուած 
բնոյթ։ 

 02

Առաջնորդ Սրբազան 
Հայրը Մօտէն Կը Հետեւի 

Լիբանանահայ Կարիքաւորներու 
Զօրակցութեան 

Աշխատանքներուն

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Նարեկ արքեպիսկոպոս ընտանիք-
ներու հետ երկխօսութեան ընթաց-
քին շեշտեց, որ մեր բարերարներու 
գնահատելի ներդրումին շնորհիւ 
այսօր կրնանք մեր կարելիութիւն-
ներու սահմաններուն մէջ մեր 
ընտանիքներուն կարիքներուն հաս-
նիլ։ Առաջնորդ սրբազանը հաստա-
տեց, որ ընկերային-տնտեսական 
դժուարին պայմաններուն մէջ մեր 
հայորդիներուն զօրակցիլը մեր 
պարտաւորութիւնն է, որովհետեւ 
մէկ ընտանիք ենք։ Սրբազան հայրը 
վստահեցուց, որ ինչպէս անցեալին 
այսօր եւս լիբանանահայութիւնը 
հաւաքաբար պիտի յաղթահարէ 
բոլոր տեսակի դժուարութիւնները։

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Դրամական Պարգեւներ Ազգային Ժողովի 
Պատգամաւորներուն

Տեսանկիւն

«Նոր Հայաստան»ը Ս. Ծննդեան Երգեր Չունի՞

Նպատակը այստեղ հին կամ նոր համակարգը գնահատել կամ 
վարկաբեկելը չէ անշուշտ: Այս իմաստով երկու համակարգերն 
ալ իրար կ՛արժեն: Ո՛չ ալ նպատակ ունիմ տօնածառին կամ 
համերգին համար պետական սուղ միջոցներէն տրամադրուած 
հսկայական գումարներուն մասին բամբասել: Նպատակս պար-
զապէս շինիչ քննադատութիւն մըն է, թէ կարելի՞ է արդեօք 
տօնածառ լուսաւորելու արարողութիւն մը Ս. Ծննդեան երգերով 
չընկերակցի, այն ալ Քրիստոնէութիւնը որպէս պետական կրօնք 
ընդունած առաջին ազգին (որուն մասին ալ ամէն առիթով կը 
հպարտանանք) մայրաքաղաքին ճիշդ մէջտեղը...:
Աւանդապաշտ մը չեմ իր ծայրայեղական իմաստով, սակայն այս 
երեւոյթը անհանդուրժելի թուաց ինծի նամանաւանդ, որ այս 
առիթով նոյն վայրին մէջ, Երեւանի քաղաքապետին արտասանած 
խօսքին մէջ ալ քաղաքականէ եւ յեղափոխութիւնը փառաբանելէ 
անդին օրուան խորհուրդին նուիրուած կարեւոր խօսք չլսեցի, 
մինչ նման առիթով մը կղերական դասին բացակայութիւնը 
զգալի էր, որուն համար ամենեւին ալ վստահ չեմ եթէ անգամ 
հրաւիրուած էր...:
Որպէս սփիւռքահայ մտահոգ եմ Հայաստանի մշակութային 
ապագայով, որովհետեւ զայն միշտ նկատած եմ մեր մշակութային 
յենարանը: 
Հայկական մշակութային աւանդութիւնը, անկախ կրօնականէն եւ 
նոյնիսկ անորմով, ընդհանուր առմամբ լաւագոյնս պահպանուած 
էր սովետին իսկ շրջանին ու ներշնչած էր, ո՛չ միայն Հայրենի 
ժողովուրդը այլ ան նաեւ Սփիւռքը Հայ պահելու կարեւորագոյն 
ազդակներէն էր: 
Չեմ գիտէր եթէ այսօրուայ երեւոյթը կարելի է նաեւ նոր մշակոյթ 
կոչել՝ ժամանակներու փոփոխութեան համահունչ, սակայն 
մշակոյթ մը ինքնանպատակ չէ եւ վախս ալ այն է, որ եթէ Հայրենի 
ժողովուրդին սովետի սերունդն ալ ժամանակի պարտադրանքով՝ 
բնութեան օրէնքով մեկնի այս աշխարհէն մնացող սերունդը ի՞նչ 
կարելի պիտի ըլլայ կոչել...:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Սկիզբը Էջ 01

Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ 
Միրզոյեանը Ամանորի եւ Ծննդեան 
տօներու կապակցութեամբ Ազգա-
յին ժողովի պատգամաւորներուն, 
աշխատակազմին պետական ծառա-
յողներուն եւ աշխատակազմի շարք 
մը աշխատողներուն միանուագ 
դրամական պարգեւատրմամբ` 
ամսական պաշտօնային դրոյքի 
100%-ի չափով խրախուսելու մասին 
որոշում ստորագրած է։ Այս մասին 
կը հաղորդէ «Արեւելք»ը:
Ըստ որոշման յաւելուածի՝ 100 
տոկոսով պարգեւատրուած են 
Արարատ Միրզոյեանը, Վահէ Էնֆի-
աճեանը, Լենա Նազարեանը, Ալեն 

Սիմոնեանը, ԱԺ պատգամաւորնե-
րը, փորձագէտները, ԱԺ մշտական 
յանձնաժողովի անդամները։ Նշենք, 
որ ԱԺ նախագահի աշխատավարձը 
կը կազմէ 1 միլիոն 190 հազար 
520 դրամ, տեղակալներու աշխա-
տավարձը՝ 925 հազար 960 դրամ, 
մշտական յանձնաժողովի նախա-
գահներինը՝ 793 հազար 680 դրամ, 
մշտական յանձնաժողովի նախա-
գահի տեղակալներինը՝ 694 հազար 
470 դրամ: Ազգային ժողովի պատ-
գամաւորի աշխատավարձը կը 
կազմէ 661 հազար 400 դրամ, իսկ 
Ազգային ժողովի աշխատակազմի 
ղեկավարինը՝ 793 հազար 680 դրամ:
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ՎԻԳԷՆ ՎՐԴ. ՏԱԼԳԼԸՃԵԱՆ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ

Ջատագովենք Ստեփանոսի Դատը

«Ատեանին մէջ նստողները իրենց հայեացքը Ստեփանոսի դարձուցին եւ 
տեսան անոր դէմքը, որ հրեշտակի դէմքի կը նմանէր» (Գրծ 6.15):

Իսկական քրիստոնեայ մարդը՝ Սուրբ Հոգիով վերածնած, լեցուած ու 
օծուած մարդն է. Յիսուսի սիրով արբեցած եւ Յիսուսի սրբութեամբ 
պարուրուած մարդն է. երկրի վրայ ապրող երկնային արարած մըն 

է. հրէշներու մէջ ապրող հրեշտակ մըն է: Այդպիսին էր սուրբ Ստեփանոս 
նախասարկաւագը, որ եղաւ առաջին նահատակ վկան Քրիստոսի:
Ս. Ստեփանոս Յուդայի թագաւորական ցեղէն էր։ Այն ցեղէն, որ մեր Տէրը 
Յիսուս Քրիստոս կը պատկանէր։ Ան ներկայ էր Քրիստոսի Տնօրինական 
խորհուրդներուն. Չարչարանքին, Խաչելութեան, Թաղման, Յարութեան, Երկինք 
Համբարձման եւ Հոգեգալստեան։ Այդ Տէրունի Խորհուրդներով հոգեկան 
սնունդ ստացած եւ հոգեպէս զօրութեամբ լեցուած էր։ Ան երբ ներկայացաւ 
ատեան, նստողները «տեսան անոր դէմքը, որ հրեշտակի դէմքի կը նմանէր» 
(Գրծ 7.15), այլ խօսքով՝ շարականագիրին բառերով լուսեպսակ մը տեսան եւ 
առաքեալները զինք կոչեցին՝ Ստեփանոս, որ յունարէն լեզուին մէջ կը նշանակէ՝ 
Պսակաւոր։ Ինչպէս մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս խաչելութեան պահուն, գլխուն 
կրեց փշեպսակը, այդպէս ալ Ս. Ստեփանոս քարկոծման պահուն, գլխուն կրեց 
ճշմարիտ լուսեպսակը։ 
Ս. Ստեփանոս բազմաթիւ հրաշքներ կը կատարէր: Ան լիացած էր Ս. Հոգւով, 
եւ աստուածային շնորհքը լաւապէս ընկալած էր իր ներսիդին: Քրիստոսի 
մասին անսասանօրէն վկայելով՝ կը քարոզէր, իբրեւ ճշմարիտ Սարկաւագ 
հաւատարմօրէն ծառայելով։ 
Երբ հրեաներ եւ քահանաներ կը լսէին Ս. Ստեփանոսի քարոզները, Մովսիսա-
կան Օրէնքին նկատմամբ հայհոյանք կը համարէին զանոնք, որովհետեւ չէին 
հասկցած ճշմարիտ Բանը: Անոնց մէջէն կը բացակայէր ճշմարիտ հաւատքը, 
ճշմարիտ կեանքը, Ս. Հոգիին առաքինութիւնները։
Ս. Ստեփանոս չէր եկած դատապարտելու հրեաները, ոչ ալ դատելու զանոնք. 
ան եկած էր ըսելու համար, որ մտիկ ընեն Աստուծոյ ճշմարիտ խօսքը, ապրին 
Անոր կամքին համաձայն եւ Ս. Հոգիով լեցուին։
Ս. Ստեփանոս եկած էր ըսելու համար, թէ ես եմ ձեր խղճի ձայնը, արթնցէ՛ք ձեր 
թմբիրէն եւ տեսէ՛ք ճշմարիտ ճանապարհը եւ կեանքը, ծառայեցէ՛ք Անոր համար, 
որ իր կեանքը մեզի տուաւ: Թէպէտեւ սպանեցիք մեր կեանքի Առաջնորդը, 
սակայն տակաւին զղջալու ժամանակը ունիք՝ զղջացէ՛ք, երբ տակաւին 
ապաշխարելու ժամանակը ունիք՝ ապաշխարեցէ՛ք։
Աստուած կը լսէ եւ կը ներէ մեզի, թէեւ այդտեղ գտնուող քահանաները չլսեցին, 
բայց հետագային մէկ հոգի լսեց Ստեփանոսի քարոզը եւ դարձաւ Քրիստոսի 
մեծագոյն Առաքեալներէն մին՝ Պօղոսը, երբ այդ ժամանակ Սօղոս կը կոչուէր: 
Սօղոս այն անձն էր, որ սուտ վկաները իրենց թիկնոցները իրեն կը յանձնէին: 
Ան նաեւ Ստեփանոսի քարկոծումը պահանջողներէն մէկն էր (հմմտ. Գրծ 
7.58, 8.1)։ Թիկնոցները հանել, կը նշանակէ, բարկութեամբ եւ ատելութեամբ 
լեցուած հոգին արձակել։ Իրապաշտ ըլլալու համար այդ զէնքը եւ կամ այդ 
քարը երբ կ’ուղղուի արդարի մը դէմ, անիկա նաեւ մեր անձերուն ուղղուած 
կ’ըլլայ։ Սակայն Ս. Ստեփանոսի արեան հեղումով կարծէք, մկրտուեցաւ 
Սօղոս Յիսուս Քրիստոսի կողմէ, երբ ան զղջումի եւ ապաշխարութեան շունչով 
պարարտացաւ, արգասաւոր դարձաւ։
Հրեաներ տակաւին չկրցան զղջումի եւ ապաշխարութեան ոգիով օժտուիլ։ 
Աւելին, անոնք սկսան իրենց ակռաները կրճտել։ Այսինքն անկար մնացին 
զինք պատասխանել եւ խօսքով դատապարտել։ Այդպիսով իրենց ակռաները 
սրեցին գազանի մը նման, որ արիւնի ծարաւը ունէր եւ իր թիրախը դարձուցած 
էր որսին դէմ։
Երբ երկինքը բացուեցաւ Ստեփանոս ուրախութեամբ տեսաւ այդ մէկը։ Մինչ կը 
քարկոծուէր՝ հրեաներ կը պատռէին իրենց հագուստը եւ սուտ վկայութիւններ 
կ’ընէին իր մասին։ Ինչպէս նաեւ Քրիստոսի խաչելութեան ժամանակ վարագոյրը 
պատռուեցաւ, երբ հրեաներ սուտ վկայութիւններ կ’ընէին Քրիստոսի ուղղուած։
«Ահա բացուած է երկինքը, եւ կը տեսնեմ Մարդու Որդին որ Աստուծոյ աջին 
կանգնած է» (Գրծ 7.56)։ Ան չէ նստած, այլ՝ կանգնած է, որպէսզի զօրացնէ 
Ս. Ստեփանոսը` Իր վկան, Իր պատերազմակիցը, Իր առաջին նահատակը, 
Իր անուան համար պայքար մղողը չարին դէմ։ Արդ, Ս. Ստեփանոսի նման 
նուիրուինք Քրիստոսի, որովհետեւ յարութենէն ետք հրեշտակներու նման 
պիտի ըլլանք (հմմտ. Մտ 22.30): Հետեւաբար, այժմէն աշխատինք պսակաւոր 
հրեշտակներու՝ Ստեփանոսներու նմանիլ:
Ս. Ստեփանոսի մօտ կը տեսնենք սրտի մաքրութիւնն ու ներողամիտ ոգին։ 
Երանի՜ թէ մենք ալ մեր հաւաքական կեանքի ընկերութիւններուն մէջ, նոյն 
ներողամտութեան ոգիով մօտենանք զիրար նկատմամբ, Ստեփանոսին 
օրինակով։ Չենք կրնար Աստուծմէ ներում խնդրել, երբ մեր մէջէն կը պակսի 
ներողամտութիւնը մեր նմանին հանդէպ։
Վերջին դրուագը մեզի ցոյց կու տայ, թէ որքան որ Սուրբ Հոգիով լեցուինք, 

նոյնքան պիտի հալածուինք, չարչարուինք եւ նախատուինք։ Շատեր այդ 
զոհողութիւնը յանձն չեն առներ, սակայն կը փափաքին փրկել իրենց հոգիները 
առանց զոհողութեան։
Ս. Ստեփանոս Սուրբ պսակուեցաւ Սրբազան հաւատքով։ Այդ հաւատքը զինք 
առաջնորդեց յաւիտենական կեանքին։ Եւ իր բարի գործերն էր, որոնք հաւատք 
շնորհեցին իր կեանքին։ Այլ խօսքով՝ բարի գործերը կը վերանորոգեն մեր 
հաւատքը եւ մեր հաւատքը կը վերանորոգէ մեր հոգին։
Արդ, Ս. Ստեփանոսին բարեխօսութեամբ, Աստուծմէ խնդրենք եւ աղօթենք 
ըսելով.-
«Տէ´ր Յիսուս, օգնէ մեզի որ կամքդ կատարող հրեշտականման Ստեփանոս 
մը ըլլանք մեր շրջապատին մէջ, որպէսզի կարենանք մարդիկը առաջնորդել 
կամքիդ ճանաչողութեան եւ հնազանդութեան:
Գթառատ Տէ´ր, թո´ղ որ մարդիկ գթութիւնդ տեսնեն մեր կեանքին մէջ, որպէսզի 
իմանան որ դուն գորովալից եւ առատագութ Փրկիչ ես եւ կը գթաս բոլոր անոնց, 
որոնք գթութեանդ կ’ապաւինին:
Քա´ղցր Խաչեալ, թո´ղ որ քաղցրութիւնդ ճառագայթէ մեր սիրտերէն, որպէսզի 
մարդիկ գիտնան որ դուն քաղցր ես եւ քաղցրութեամբ կը մերձենաս 
դառնացածներուն:
Տէ´ր, տո´ւր որ Ստեփանոսի նման կարենանք հրեշտակային ժպիտը պահել 
մեր երեսին վրայ՝ երբ մարդիկ մեզ դատելու ելլեն:
Տէ´ր, տո´ւր որ Ստեփանոսի նման չկորսնցնենք մեր սրտի ու դէմքի խաղաղու-
թիւնը՝ երբ խռովարարներու ու խռովութիւններու դէմ յանդիման կը կանգնինք:
Տէ´ր, տո´ւր որ Ստեփանոսի նման անմեղութիւն ճառագայթենք՝ երբ մարդիկ 
մեզ մեղադրեն. սէր արտացոլացնենք՝ երբ ատելութեան դրօշը ցցեն մեր դիմաց. 
ներում շնորհենք՝ երբ ներել չգիտցողի հանդիպինք:
Տէ´ր, տո´ւր որ Ստեփանոսի նման քաջութիւնը եւ համարձակութիւնը ունենանք 
ոտքի կենալու ճշմարտութեան համար՝ երբ շրջապատուած ենք կեղծաւոր եւ 
ճշմարտութիւնը խեղաթիւրող մարդոցմով:
Տէ´ր, տո´ւր որ Ստեփանոսի նման անվեհեր ըլլանք եւ չզարհուրինք նոյնիսկ 
եթէ մեր կեանքը պիտի տանք արքայութեան սուրբ դատին համար: Ամէն»:
Սիրելի´ ընթերցող, եթէ կրնաս սրտաբուխ կերպով ընել այս աղօթքը, գիտցի´ր, 
որ ինչպէս Ստեփանոսը դատելու համար ատեան նստողները՝ զայն հրեշտակի 
նման տեսան, այնպէս ալ քեզ դատողներն ու քննադատողները, վերջ ի վերջոյ 
պիտի ընդունին որ դուն Տիրոջ հրեշտակն ես: Բայց ասիկա պատճառ պիտի 
չըլլայ որ քեզի վնաս հասցնելու իրենց չար միտումէն հրաժարին: Յիշէ որ 
ատեան նստողները ընդունեցին Ստեփանոսի հրեշտականման ըլլալը, բայց 
չքաշուեցան անգութօրէն քարկոծելու զայն:
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Լիբանանահայ Կեանք

Լիբանանահայ Դպրոց

Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ Հանդիսաւորապէս Նշուեցաւ 
Սուրբ Ստեփանոս Նախավկային Տօնը

«Մենք Այսօր Պէտք Ունինք Այնպիսի Մեծութիւններու, Որոնք Իրենց Կեանքով Եւ 
Գործով Օրինակ Կը Դառնան Ուրիշներուն»

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Հայ Կաթողիկէ Սուրբ Խաչ-Հարպոյեան Բարձրագոյն Վարժարանի 
Սուրբ Ծննդեան Համերգը

Կիրակի, 22 Դեկտեմբեր 2019-ին, 
Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրի-
գոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին 
մէջ հանդիսաւորապէս նշուեցաւ 
քրիստոնէական եկեղեցւոյ առա-
ջին մարտիրոսին՝ Ս. Ստեփանոս 
նախավկային յիշատակի տօնը։ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին 
նախագահութեամբ Ս. եւ Անմահ 
Պատարագը մատուցեց եւ յաւուր 
պատշաճի քարոզեց Կաթողիկո-
սարանի մատենադարանի տեսուչ 
Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգի-
սեան։ Պատարագէն ետք, ըստ 
աւանդութեան, Վեհարանի դահլի-
ճին մէջ տեղի ունեցաւ Դպրեվան-
քի սարկաւագներուն պատրաս-
տութեամբ յատուկ յայտագիր մը։
Պատարագիչ սրբազանին քարո-
զին առանցքը կազմեց աղօթասա-
ցութեան կեդրոնական կարեւո-
րութիւնը անհատական եւ հաւա-
քական կեանքին մէջ։ Բացատ-
րելէ ետք սարկաւագ բառին 
իմաստը՝ ան ամփոփեց Ս. Ստե-
փանոսի նուիրական կեանքն ու 
առաքելութիւնը ու ըսաւ, որ Գործք 
Առաքելոց գիրքին մէջ սուրբէն արձա-

նագրուած են երկու աղօթքներ, 
որոնք արտասանած է քաղաքէն 
դուրս անարդարօրէն քարկոծուելու 
ժամանակ, որմէ ետք սուրբին առջեւ 
բացուած է երկինքը։ Այս իմաստ-
ով, սրբազանը խօսեցաւ Աւետա-
րանին վկայութեամբ աղօթքին 
ու անոր հետեւանքով երկինքիը 
բացուելու դէպքերուն մասին, ու 
կապելով ներկային՝ շեշտեց, որ 
Լիբանանի այսօրուան կացութեան 
ներքոյ, Վեհափառ Հայրապետին 
կարիքաւորներուն հասնելու կոչը 
մեզ կը հրաւիրէ Ս. Ստեփանոս սար-
կաւագին լուծը առնելու մեր վրայ՝ 
հոգեւորական թէ աշխարհական, 
որովհետեւ ոչ թէ տիտղոսը, այլ գործն 
է էականը։
Վեհարանի դահլիճին մէջ, Բարեշ-
նորհ Գրիգոր Սրկ. Արապաթլեան 
արտասանեց յայտագիրին բաց-
ման խօսքը, ուր Դպրեվանքի սար-
կաւագաց դասին անունով վերա-
նորոգեց իր ուխտը հաւատարիմ 
մնալ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան ու հետեւիլ մար-
տիրոսին օրինակին։ 
Սուրբին նուիրուած շարականներու 
երգեցողութեան ու Բարշ. Նարեկ 
Սրկ. Ֆիլիկեանի կողմէ Աւետարա-
նէն հատուածի մը ընթերցանու-
թեան յաջորդեց Նորին Սրբութեան 
Հայրապետական պատգամը։
Վեհափառ Հայրապետ իր պատգա-
մին մէջ անդրադարձաւ Ս. Ստեփա-
նոս նախավկային ցուցաբերած 
երեք յատկութիւններուն, որոնք 
են Աստուածսիրութիւնը, ծառա-

յութիւնը կեանքի վերածելը եւ 
խոնարհութեամբ ճշմարիտ մեծու-
թիւն ըլլալը։ Հայրապետը ըսաւ, 
որ Քրիստոսի աշակերտ ըլլալ կը 
նշանակէ Քրիստոսի հետեւիլ, որ իր 
կարգին կը նշանակէ մեր կեանքը 
լեցնել Աստուծոյ Որդւոյն աշխարհ 
բերած արժէքներով։ Ս. Ստեփանոս 
ոչ միայն սիրեց զԱստուած, այլ այդ 
մէկը ծառայելով կեանքի վերածեց, 
որովհետեւ Աստուածսիրութիւն 
կը նշանակէ մարդասիրութիւն ու 
ծառայասիրութիւն։ Ան նշեց, որ մեր 
ունեցուածքը կը պարտինք Աստու-
ծոյ, իսկ Ս. Ստեփանոսի օրինակը 
մեզ կը յիշեցնէ, թէ մեր մեծու-
թիւնը ոչ թէ աթոռով, գաւազանով, 
վկայականով կամ նիւթականով 
կը կերտենք, այլ Աստուածսիրու-
թեամբ, մարդասիրութեամբ եւ 

ծառայասիրութեամբ։ «Այսօր մենք 
կարիքը ունինք Ս. Ստեփանոսներու՝ 
հոգեւորական թէ աշխարհական, 
որովհետեւ սուրբը խորհրդանիշ ու 
պատգամ մըն է ճշմարիտ մեծու-
թեան», իր խօսքը եզրափակեց Հայ-
րապետը։
Ձեռնարկը իր աւարտին հասաւ 
«Կիլիկիա» քայլերգով։

Երկրին ներկայ պայմանները 
երբեք չեն կրնար արգիլել հայ քրիս-
տոնեային ապրելու համար Սուրբ 
Ծննդեան խորհուրդը իր բուն իմաս-
տով: Յիսուսի Ծնունդը հոգեւոր 
երջանկութիւն կը պատճառէ մեզմէ 
իւրաքանչիւրիս, արդարեւ Սուրբ 
Խաչ-Հարպոյեան վարժարանի տնօ-
րէնութիւնը առիթ ստեղծեց բոլո-
րին, ապրելու համար կենարար 
այս աւետիսին ուրախութիւնը եւ 
զգալու հոգեւոր անհատնում երջան-
կութիւնը:
Կիրակի, 22 Դեկտեմբեր 2019-ին, 
երեկոյեան ժամը 6-ին, Զալքայի 
Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ մէջ հոծ 
բազմութիւն մը, ներկայութեամբ 
պատուոյ հիւրերու Լիբանանի 

Ընկերային հարցերու նախարար 
Ռիշար Գույումճեանի, Լիբանանի 
Կաթողիկէ դպրոցներու Ընդհանուր 
Քարտուղար Հայր Պըթրոս Ազարի, 
Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ ժողովրդա-
պետ Հայր Սեպուհ Վրդ. Կարապետե-
անի, Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքա-
րանի վարժարաններու ուսումնա-
կան խորհուրդի ներկայացուցիչնե-
րու, որոնք անհամբեր կը սպասէին 
ըմբոշխնելու Սուրբ Ծննդեան տօնի 
համերգը մենակատարութեամբ 
վարժարանիս երգի ուսուցչուհի 
Տիկ. Սոնա Փամպուքեանի եւ հիւր 
երգչուհի Օրդ. Էլսի Եուսիֆի, նուագի 
ընկերակցութեամբ վարժարանիս 
բազմատաղանդ ուսուցիչ Պրն. 
Ռաֆֆի Տէր Առաքելեանի, եւ մաս-

նակցութեամբ վարժարանիս աշա-
կերտական երգչախումբին:
Սուրբ Ծննդեան փունջ մը ընտիր 
երգերով, յիսուն վայրկեան տեւողու-
թեամբ, մենակատարները իրենց 

բիւրեղ ու հմայիչ ձայներով, ներ-
կաները փոխադրեցին դէպի հոգե-
ւոր աշխարհ, ուր կան անհուն սէր 
ու համերաշխութիւն:
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Լրատուութեան Գործընկեր

Մշակութային Արձագանգ

Քաղաքական երգիծանք
Լեռ Կամսար. Նիւթեր Իմ Կենսագրութեան Համար

Ես վերին աստիճանի ամաչկոտ 
մարդ եմ։ Մինչեւ ինձ չհրաւիրեն, 
ես ուրիշի դուռ բաց չեմ անի, ներս 
չեմ մտնի։
Այնպէս որ հիմա ինքս էլ ինձ վրայ 
զարմանում եմ, թէ ինչպէ՞ս այս 
աշխարհի դուռը բացի ու աշխարհ 
եկայ առանց հրաւէրի։ Անգամ 
առանց դուռը ծեծելու։
Ծնուեցի, ու երբ իմացայ հայ եմ՝ 
գնացի թուրք կառավարութեանը 
ներկայացայ, թէ՝ հայ եմ, խնդրում 
եմ ինձ կոտորես։
Կառավարութիւնն ասաց.
- Ուշացել ես։ Ես տասը տարին մի 
անգամ եմ կոտորում, ութ տարի 
պիտի սպասես, մինչեւ յաջորդ 
տասնամեակը։
Ճա՞րս ինչ, պիտի սպասէի։
1915 թուի Յունիսին, թուրք կառա-
վարութիւնը զօրքով պաշարեց Վան 
քաղաքը, ուր ծնուած էի ես եւ ասաց.
- Ես ռուսների դէմ պատերազմ պիտի 
գնամ, չեմ կարող մինչեւ ծծկեր երե-
խան կոտորել։ Համառօտակի կը 
կոտորեմ, նոր վերադարձին կ՚ամբող-
ջացնեմ։ Շտա՛պ շարուեցէք։
- Վե՛ր էք կոտորուենք, - ասացի իմ 
հայրենակիցներին։
Տեսնեմ տեղիցը չեն շարժւում։
- Ի՞նչ էք նստել, հայ չէ՞ք, - բարկացայ 
ես։
- Հայ ենք, բայց այս անգամ չենք 
ուզում կոտորուել, - ասացին։
- Բա ի՞նչ պիտի անէք։
- Մեր անձը պիտի պաշտպանենք եւ 
թուրքերին կոտորենք։
…Ամբողջ հայոց պատմութեան մէջ 
չլսուած խօսքեր…
-Ա՜յ տղէրք, - ասում եմ, - նրանք ի՞նչ 
գիտեն կոտորուելն ինչ բան է, նրանք 
միայն կոտորել են։ Դէ հա՛, կոտորուել 
չիմացողին կոտորիր, տեսնենք ո՞նց 
ես կոտորում։
Ու զարկինք, զարկուանք՝ մինչեւ 
հայ կամաւորները հասան ու մեզ 
ազատեցին թուրքի ձեռքից։
Ես էլ ազատուեցի։
Ազատուեցի ու մտածում եմ։ Արդեօք 
իմ արածն անազնուութիւն չէ՞ր։ Ո՞նց 
կարելի է ազատուել, երբ թուրքն 
ուզում է անպատճառ կոտորել…
Վերջը՝ գաղթեցինք եկանք Կովկաս։
Այստեղ մեր կորցրած հայրենիքը 
լացինք-լուացինք, վերջում հաշտո-
ւեցինք մեր վիճակի հետ, մեր վիշտը 
սրբեցինք մեր երեսից եւ ապրելու 
համար ուզում էինք մի թեթեւ ժպտալ՝ 
երբ յանկարծ Ռուսաստանը բոլշեւիկ 
դարձաւ, ռազմաճակատը լքեց ու 
թուրքերը մեր ետեւից հասան, թէ՝ 
մենք ռուսներից պրծանք, դէ եկէք 
մեր կիսատ թողած կոտորածը շարու-
նակենք։
Այն ժամանակ ես դարձայ հայրե-
նակիցներիս ասացի.
- Տեսա՞ք։ Ես որ ասացի այսօրուայ 
գործը վաղուան ձգելու չէ՝ դուք 
ինձ չլսեցիք։ Եթէ այն օրը Վանում 
կոտորուէինք, մեր պարտքը հատու-

ցած կը լինէինք ու այսօր նորից չէինք 
կոտորուի։
Բայց հայրենակիցներս ելան «վանս-
կի պոլկ» (Վանի) կազմեցին եւ թուր-
քին ասացին՝ էկ կռուենք։
- Կատակի ժամանակ չէ,- ասաց 
թուրքը նեղացած ու աւելացրեց, - 
կատակը գործից յետոյ են անում։ 
Հիմա կոտորեմ, յետոյ զուարճանանք։
Այս առուտուրի մէջ, յանկարծ բոլ-
շեւիկները զոռեցին Հայաստան 
մտան։
Հայերը մի պահ ուրախացան, բայց 
երբ սկսեցին մէկ-մէկ բռնել ու բան-
տերը լցնել հայերին՝ հարցրին.
- Այդ ի՞նչ էք անում։
- Հաւաքում ենք բանտերում, որ ձեզ 
կոտորենք։
Զարմացան հայերը եւ ասացին.
- Թուրքը մեզ ազատ օդի մէջ կոտո-
րում է, մենք չենք յօժարում՝ գանք 
բանտի մէ՞ջ կոտորուենք…
Այդ ժամանակ թուրքերն ու բոլշե-
ւիկները առանձնացան ու սկսեցին 
իրար մէջ կամաց խօսել։
 Վերջացնելով խորհրդակցութիւնը՝ 
թուրքն ասաց.
- Հայե՛ր, եթէ ուզում էք փրկուել՝ կամ 
թուրք պիտի դառնաք, կամ բոլշեւիկ։ 
Փրկութեան ուրիշ ելք չկայ։ Եթէ ոչ, 
ուղիղ կէս կ՚անենք ձեզ, մի մասը ես 
կը կոտորեմ, մի մասը՝ բոլշեւիկները։
- Ինչո՞վ կը կոտորէք, - հարցրին 
հայերը։
- Ես սրով, բոլշեւիկները կացինով։
Հայերը ծանր ու թեթեւ արին՝ կարճ 
եկաւ։
Յետոյ հարցրին.
- Եթէ թուրք դառնանք ինչ է սպասում 
մեզ, եթէ բոլշեւիկ դառնանք՝ ինչ։
- Թուրք դառնալը շա՜տ հեշտ բան է։ 
Եթէ թուրք դառնաք՝ կը թլփատենք 
ձեզ, կտրելով ձեր մարմնի մի շա՜տ 
աննշան մաս, իսկ եթէ բոլշեւիկ դառ-
նաք՝ կացինով ձեր ամբողջ գլուխը 
կը կտրի։
- Պրովոկատո՜ր, - թուրքի վրայ բղա-
ւեց բոլշեւիկը այն կողմից, մենք ռուս-
ներս չենք անում այդպիսի բան, այդ 
հայ բոլշեւիկներն են անում։
- Ո՛չ, ռուսներն են անում, - չարացաւ 
թուրքը։

- Աթարբեկեանը, որ կացնահար էր 
անում, հա՞յ էր, թէ՞ ռուս։
Սրա վրայ թուրքերի ու ռուսների 
մէջ կռիւը բորբոքեց (լեզուակռիւ, 
իհարկէ, որովհետեւ բոլշեւիկեան 
Ռուսաստանը սո՞ւր կը բարձրացնի 
թուրքի վրայ։ Հայ չկա՞յ, որ թուրքին 
կոտորի…):
Հայերը, տեսնելով, որ իրենց պատ-
ճառով լեզուակռիւ բարձրացաւ 
երկու պետութիւնների մէջ եւ կարող 
էր գործը վիրաւորանքի հասնել՝ 
ասացին.
- Մի կռուէք։ Վարուեցէք մեզ հետ 
ինչպէս կամենաք։
Այն ժամանակ կիսեցին հայերին, 
իր փայը թուրքը տարաւ մի մասին 
Էրզրում աշխատանքի ուղարկելու 
պատրուակի տակ սպաննեց, միւս 
մասը լցրեց Շիրակի յարդանոցները 
կրակի տուեց եւ ամէն ինչ վերջաց-
րեց։
Բայց ճշմարտութեան դէմ չմեղան-
չելու համար ասեմ, որ թուրքը կոտո-
րում էր հային առանց մէկ-մէկ ջոկե-
լու, այլ առհասարակ, բայց բոլշեւիկ-
ները այդպէս չարին։ Նրանք կաղամ-
բի պահեստ մտածի նման ջոկեցին 
հայերի մեծ գլուխները ջարդեցին։ 
Հարուստներին, գիտնականներին, 
լեզուագէտներին, դասախօսներին, 
գրողներին, դաշնակներին եւ բոլոր 
նրանց, որոնք անհրաժեշտ էին հայ 
ազգի համար, որոնք իրենց անձը 
զոհում էին իրենց ազգի համար…
Մի խօսքով ազգի գլուխներին։
Եւ ինչո՞ւ, գիտէ՞ք։
Նրա համար, որ մնացած տականքը 
իրենց շարքերը լցնեն, մարդաշատ 
դառնան։ Որովհետեւ բոլշեւիկեան 
շարքերը կարող էին մտնել միայն 
մանր երեխաները «պիոներ» անու-
ան տակ։ Իսկ եթէ մտնողը մեծա-
հասակ էր՝ պիտի լինէր կատարեալ 
յիմար։ Խելք նկատեցին՝ կը թռց-
նէին գլուխներն այդ յիմարների 
թագաւորութեան մէջ։
Այժմ թոյլ տանք հայ ազգին այսպէս 
մեռնի ու ապրի՝ խօսեմ իմ մասին։
Երբ բոլշեւիկները հաստատուեցին 
Հայաստանում, ես աննշան գրող 
էի, հէնց որ մեծացայ, դարձայ «հայ 
ազգի մեծագոյն հայ երգիծաբանը»՝ 
ինձ բռնեցին, տարան գցեցին Չեկա-
յի մութ ու խոնաւ նկուղը, դուռը 
վրաս փակեցին ու ես լսում էի, թէ 
չեկիստները հաւաքուած իմ վերեւի 
յարկում խորհուրդ էին անում իրար 
մէջ, թէ ի՞նչ անեն ինձ, սպաննե՞ն, թէ՞ 
աքսորեն Սիբիր։
Ես էլ դռան ճեղքից լսում եմ։ Ճիշդ 
այնպէս, ինչպէս Լեւ Տոլստոյի «Կով-

կասեան գերի»ի մէջ թաթարները 
Ժիլինին եւ Կաստիլինին գցում են 
ջրհոր, եւ սրանք ներքեւից լսում 
են, թէ ինչպէս թաթարներից մէկն 
առաջարկում է սպաննել՝ միւսն 
ասում է փրկանքով ազատենք։
Ես միայն «Կովկասեան գերի» 
չեմ, ես շատ նման եմ իմ բախտով 
նաեւ իսպանացի երգիծաբան Սեր-
վանտեսին։ Նրան էլ Մարոկկոյի 
արաբները բռնեցին, տարան գերի 
եւ ուզում էին փրկանքով ազատել 
կամ սպաննել։
Սերվանտեսին ես նման եմ նաեւ այն 
բանում, որ նա Դոն Քիշոտ է գրել, 
իսկ ես՝ Դոն Լենին։ Երկուսն էլ իրենց 
սուր նիզակներով մարդկութեանը 
երջանկութիւն բերող…
Ես այն էի Հայաստանում, ինչ Սեր-
վանտեսն Իսպանիայում։
Հա, ուրեմն, ինձ ձգեցին Չեկայի 
պատուալը (նկուղը – Ն.Օ.) եւ խորհր-
դակցում էին, թէ ինչպէս սպաննեն։
Երբ նրանցից մէկն ասաց՝ եկէք 
սպաննենք, միւսը ասաց՝ չէ. ասաց՝ 
որովհետեւ ոչ մի յանցանք չի գործել 
մեր դէմ, հետեւաբար, շատ է 
անմեղ, մենք չենք կարող մի անգամ 
սպաննել, պէտք է քառասունհինգ 
անգամ սպաննենք, որպէս բոլորովին 
անմեղի։
- Ինչպէ՞ս, - հարցրեց մէկը։
- Քսան տարով կ՚ուղարկենք Սիբիր, 
քսան անգամ այնտեղ կը սպաննենք, 
մնացեալն էլ այստեղ։
Ինչպէս վճռեցին՝ այնպէս էլ արին։
Ես հէնց այն օրն էի ուզում մեռնել, 
բայց ամաչեցի։ Ասացի՝ առանց իմաց 
տալու աշխարհ եմ մտել՝ առանց 
իմաց տալու աշխարհից հեռանամ, 
ի՞նչ կ՚ասեն մարդիկ։ Չե՞ն համարի 
անքաղաքավարի։
Յետոյ, երբ ես գալիս էի աշխարհ, 
մնացողները խնդրեցին ինձ գալ 
աշխարհը տեսնել եւ վերադարձին 
տեսածս պատմել։ Ես էլի պիտի 
ապրէի աւելի նոր բաներ տեսնէի, 
որպէսզի պատմութիւնս երկար լինէր։
Ապրեցի ու ոչ մի նոր բան չտեսայ։
Միայն բանտ, միայն աքսոր, միայն 
գնդակահարութիւն։
Որոշեցի մեռնել ու ինձ սպասողներին 
հետեւեալն ասել.
- Բարեկամնե՛ր, եթէ ուզում էք ծնուել 
հայ եւ աշխարհ մտնել՝ ձեզ հետ 
պիտի տանէք մի շատ երկար վիզ, որ 
եւ՛ թուրքը ձեզ մորթի, եւ՛ բոլշեւիկը։
Այսպէս կ՚ասեմ ու կ՚աւելացնեմ.
- Այս աշխարհին կարճ վզով մարդ 
չի սազի…։

1964 թ., անտիպ



ºñÏáõß³µÃÇ / 23.12.2019  06

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Շար. Էջ 07

Շար.  յաջորդ  թիւով

Հայ Զանգուածները Կրկին Յուզուած Են 
Ցեղասպանութեան Ճանաչման Յաղթանակով

«Հողը մի կենդանի էակ է, նա ունի 
իր հոգին, առանց հայրենիքի, 
առանց հարազատ հողի հետ 
սերտ կապի, մարդ չի կարող 
գտնել իրեն, իր հոգին»:

ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐԵԱՆ

Հայը իր հոգին գտնելու համար իրմէ խլուած հողի 
վերադարձի նպատակով պէտք է ապրի եւ գործէ:

Տարիներու աշխատանք, մարդկային եւ նիւթական 
ներդրում, վերջապէս երկու յաջորդական յաջո-
ղութիւններ. Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցուցիչներու տան եւ 
Ծերակոյտին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան այնքա՜ն ակնկալուած եւ 
երազուած ճանաչումը, Ամերիկայի եւ ընդհանրապէս աշխարհի հայերուն 
համար հոգեկան մեծ բաւարարութիւն է:
Ժամանակակից մարդը, նաեւ հայը՝ մասնաւորաբար, եթէ դեռ վառ պահած 
է իր իրաւունքին գիտակցութիւնը, Արշակ Չօպանեանի մանուկին պէս 
պիտի ըսէր՝ իւրաքանչիւր ճանաչումէ ետք, ես ի՞նչ ընեմ հոգիով, նոյնիսկ 
եթէ Չօպանեան եւ իրեն պէս այլ երէցներ, հաւատացեալի պէս, բոլոր 
միամիտներուն պէս, իւրաքանչիւր ճանաչումէ ետք յուզումնախառն պահեր 
կ՛ապրին հոգեկան բաւարարութիւն առթած գինովութեամբ:
Ամերիկայի զոյգ օրէնսդիր ժողովներու կողմէ Ցեղասպանութեան ճանաչումը 
յաջողութիւն մըն է, եթէ ճառ խօսինք, պիտի ըսենք յաղթանակ՝ ուրացման 
եւ ժխտումի ամէն կարգի անբարոյութիւններու, մոռացումներու եւ վատու-
թիւններու դէմ: Բայց ան պէտք ունի լրացման. Ամերիկայի նախագահն ալ 
պէտք է ճանաչման յայտարարութիւն ընէ, առանց հայոց ակնկալութիւնը 
օրօրելու մեծ Եղեռն կամ նման սովորական դարձած ճապկումներով: Կը 
նշանակէ, որ պայքարը կը շարունակուի, եւ կրկին պիտի սպասենք, ինչպէս 
ամէն տարուան Ապրիլ 24ին, Ամերիկայի նախագահին յայտարարութեան:
Wait and see… Չորս ամիս: Հարիւր տարուան բաղդատած չորս ամիսը 
մանրուք է: Թէեւ, զոյգ ժողովներուն որոշումներուն հունով, նախագահը 
այսօր ալ կրնայ խօսիլ:
Անկասկա՛ծ, օրէնսդրական մարմիններու ճանաչումը բարոյական յաղթա-
նակ մըն է, ընդդէմ ճշմարտութիւնը եւ գործուած ոճիրը ժխտող պետութեան 
մը, որ ունի հզօրութիւն, լայն միջոցներ եւ ազգայնամոլ կոյր զանգուած: 
Բայց ինչ ալ ըսենք եւ գրենք, կողոպտուած, անիրաւուած, ցեղասպանութե-
ան ենթարկուած եւ հայրենահանուած պահանջատէր ժողովուրդի մը 
տեսանկիւնէն քաղաքական յաղթանակ չեն ճանաչումները: Մենք մեզի 
եւ մեր խօսակիցներուն հետ անկեղծ պէտք է ըլլանք. ճանաչումները 
քաղաքական բնոյթ չունին, անոնք բարոյական, մխիթարական եւ քիչ մըն 
ալ հաճոյախօսական են:
Առանց բացասական համարուելու զգուշաւորութեան, թող թոյլ տրուի 
ճանչցողներուն եւ ճանաչման յաղթանակով ուրախացողներուն հարց 
տալ, թէ ի՛նչ բան կը ճանչնան, ի՛նչ բան կը ճանչցուի, ի՛նչ ընելու համար: 
Ի հարկէ գիտենք, որ բոլոր այն երկիրները, խորհրդարանները եւ քաղա-
քապետութիւնները, որոնք ճանաչում կը քուէարկեն, նկատի ունին հայոց 
լայնածիր ջարդը, որ կը միտէր ազգի մը բնաջնջման, որ կոչուեցաւ 
ցեղասպանութիւն:
Ճանաչումով զոհերը կեանքի պիտի չվերադառնան:
Կրնանք մտածել, որ ճանչցողները բարոյական վերաբերում ունին, ոճիրի մը 
դիմաց մարդկային խիղճի վկայութիւն կը բերեն, մարդկայնութիւն, հիւմա-
նիզմ: Այս ճանաչումները կը նմանին սգոյ արարողութեան մը, թաղման 
կարգ կամ հոգեհանգիստի (requiem) մը, որմէ ետք, պարտականութիւնը 
կատարածի գոհունակութեամբ կը շարունակենք ապրիլ, կեանքը կը 
շարունակուի:
Բայց ինչ որ պատահած էր կեանքի սովորական աւարտ մը կամ ճանա-
պարհային վթար չէր: Մարդիկ բնաջնջուած էին, ինչպէս այսօր կը բնաջնջենք 
միջատները՝ պաշտպանելու համար մեր մշակուած դաշտերը: Մարդիկ չէին 
մեռած պատերազմի մը ընթացքին, ինչպէս կ՛ըսուի, պատուոյ դաշտին վրայ, 
որմէ ետք, զոհերու յաջորդները այս կամ այն ձեւով կը հաշտուին, ինչպէս 
Ֆրանսան եւ Գերմանիան, նոյնիսկ՝ Գերմանիան եւ հրեաները: Արդարութիւնը 
իր խօսքը ըսած էր, վճիռ արձակած էր, պատասխանատուութիւնները 
ստանձնուած էին, պատիժներ սահմանուած եւ հատուցում եղած էր:
Քաղաքական միտքի փիլիսոփայութեան ծանրակշիռ սխալ է հայկական 
պարագան նմանցնել ամէնուրեք ճանչցուած, ընդունուած եւ դատապարտու-
ած հրէական ողջակիզման, որ ահաւոր ոճիր մըն էր իր միլիոնաւոր 
զոհերով, անկասկած՝ ցեղասպանութիւն: Հայկական պարագան ալ, բաղ-
դատութեամբ, միլիոնաւոր զոհերով, անկասկա՛ծ ցեղասպանութիւն էր: Բայց 
այս նմանութիւն-բաղդատութիւնը անբաւարար է հայկական պարագայի 
իսկական պատմաքաղաքական եւ ընկերամշակութային նկարագիրը 
բնորոշելու համար:
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը բաժակաճառի կը նմանի, առանց 
հայ ժողովուրդին դէմ գործուած պատմաքաղաքական ոճիրի ըմբռնումին, 

որ հայրենահանումը եղաւ:
Ոչ մէկ տեղ կը հանդիպինք Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչման պահանջին եւ այդ պահանջը բաւարարող 
որոշումներուն մէջ ժողովուրդի մը հայրենահանման եւ 
հայրենազրկման յիշատակման: Հետեւանք. ոճիրէ մը ետք 
վերապրողները եւ անոնց յաջորդները դեռ կը շարունակեն 
եւ պիտի շարունակեն ապրիլ ցեղասպանութիւնը, որուն 
համար հնարուած է մշակութասպանութիւն եզրը, այսինքն՝ 

ցեղասպանութիւնը դեռ ընթացքի մէջ է: Սպառողական ընկերութեան եւ 
համաշխարհայնացման մէջ ընդգրկուած, հայրենահանուած ժողովուրդի 
մը մնացորդացը կը պատշաճի եւ կը բաւարարուի բարոյական պարգեւով:
Ես ի՞նչ ընեմ հոգիով…
Ազգը ի՞նչ ընէ ճանաչման տիրացուական մխիթարական պարգեւով…
Ի՞նչ բերին Ուրուկուէյէն սկսեալ մինչեւ Ֆրանսայի, Գերմանիոյ, անթիւ 
քաղաքապետութիւններու ճանաչումները…
Հայկական Հարցը մազաչափ յառաջխաղացք ունեցա՞ւ…
Հայկական Հարցը պարզ եւ անլոյծ խնդիր մըն է. ան ժողովուրդի մը 
իր հայրենիքին մէջ ազատ ապրելու իրաւունքն է, որ բռնաբարուած է 
ցեղասպանութեամբ եւ հայրենահանումով, որոնց դարմանը մխիթարական 
եւ օդին մէջ ըսուած խօսքի մշուշը չէ, այլ գործուած զոյգ ոճիրներէն առաջինի՝ 
յանուն համամարդկային բարոյական արդարութեան դատապարտութիւնն 
է եւ երկրորդի պարագային՝ վերապրողներու եւ անոնց ժառանգներու իրենց 
հայրենիքի տիրութիւնը վերագտնելու կենսագործող վճիռը:
Այդ վճիռի պահանջի եւ անոր գործադրութեան կամքը կը բացակայի մեզ 
յուզող ճանաչումներուն մէջ:
Խօսինք աւելի պարզ:
Ֆրանսայի կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման որպէս օրէնք 
հրապարակումը, Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան եւ 
Ծերակոյտի կողմէ ճանաչումը, հայրենահանուած հայուն բռնագրուած 
հայրենիքէն թիզ մը հող վերադարձնելու մասին կը խօսի՞ն: Ինչո՞ւ չենք ըսեր, 
եւ մեզմէ աւելի քաղաքական փորձ ունեցող եւ աւելի գիտակ Ֆրանսան, 
Ամերիկան եւ ուրիշներ չեն ըսեր, որ ցեղասպանութիւն գործուած էր հայու 
հայրենիքի բռնագրաւման եւ իւրացման համար, այդ ոճրային միտումը 
եւ անոր գործադրութիւնը պէտք է դատել, դատապարտել եւ իրաւունք 
վերականգնել:
Ինչ որ կայ հրապարակին վրայ՝ օրէնքներու շղարշով բառերու հանդէս կամ 
կռիւ է. լոկոմաշի (logomachie):
Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան տեղեկագիրներուն մէջ ալ 
արձանագրուած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը, Մարդկային Իրաւանց 
ենթայանձախումբի հին թուղթերը կը վկայեն,- նկատի ունենալով ցեղաս-
պանութեան կանխումը եւ պայքարը փոքրամասնութիւններու հանդէպ 
խտրականութեան, այդ Պենժամէն Ուիդէյքըրը տեղեկագիրն էր, որ անուղ-
ղակի ճանաչումն էր Հայոց Ցեղասպանութեան, որպէս օրինակ յիշուելու 
համար ՄԱԿի կողմէ: Բայց ինչպէս իրարու յաջորդած ճանաչումները, 
նաեւ ՄԱԿի տեղեկագիրը, մնացին եւ կը մնան տպաւորիչի եւ յուզիչի 
սահմաններուն մէջ: Ոչ մէկ վճիռ եւ կամք՝ սխալները սրբագրելու եւ իրաւունք 
վերականգնելու:
Ճանաչումները եւ ՄԱԿի արձանագրութիւնները, համագումարները յանձ-
նառութեան եւ գործադրութեան առաջնորդող քաղաքական որոշումներ չեն: 
Անոնք կը նմանին մեծ սրահներու մէջ կարեւոր առիթներով հնչած տերեւ 
չշարժող բանգէտներու ճառերուն:
Իրաւունքի վերականգնումի մասին ոչ մէկ արձանագրութիւն կամ որոշում 
կայ: Ա՛յս պէտք է յիշեցնել եւ կրկնել:
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման համար պայքարած եւ պայքարող 
ուժերը իրենք ալ չեն խօսիր այդ ոճիրի իսկական դրդապատճառին եւ 
հետեւանքին մասին. հողի բռնագրաւման քաղաքականութեան հետեւանք 
էին ցեղասպանութիւնը եւ հայրենահանումը:
Զբօսաշրջիկ քաղաքագէտի պարզ տրամաբանութեան կոչ ընելով, պէտք է 
հարց տալ, թէ ինչպէ՛ս եւ ինչո՛ւ այսօրուան Հայաստանի Հանրապետութեան 
սահմանէն քարընկեց մը հեռու (այս պատկեր չէ, այլ պարզ իրականութիւն, երբ 
կը կանգնիք Ախուրեանի ափին եւ քար մը կը նետէք սահմանին միւս կողմը) 
կը պարզուի հայոց մայրաքաղաք Անին: Եթէ ճանաչում քուէարկողները երթան 
մինչեւ հայոց առաջին մայրաքաղաքը, մոմ մը վառեն Աղթամարի եկեղեցւոյ 
մէջ, թերեւս իրենք իրենց հարց կրնան տալ, թէ ինչո՛ւ հայ ճարտարապետի 
հայ եկեղեցւոյ տէրը հայը եւ Հայաստանը չեն:
Թող ներուի ինծի յաղթանակի գինովութիւն չապրիլ ամէն անգամ որ 
ցեղասպանութիւնը ճանչցողներ ըլլան: Զանոնք արձանագրենք մեր բարե-
կամներու ցանկին վրայ: Այդքա՛ն: Բայց անոնք պատմութիւնը եւ իրաւունքը 
իրենց ճիշդ հունին մէջ դնողներ չեն:
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Գիշեր ու զոր դու հնչում ես,
Իմ անուշ տաւիղ,
Ասես աղբիւր կարկաչում ես,
Իմ անուշ տաւիղ,
Մերթ լալիս ես, մերթ ծիծաղում
Դու անխօս, անբառ,
Սրտիս ձայնով ղողանջում ես,
Իմ անուշ տաւիղ:
Ով որ լսում է նուագդ,
Սէր է երազում,
Նորից գալիս է մեր բակը,
Սիրտը ինձ պարզում,
Բայց ուրիշ է իմ փափաքը,
Տենչն իմ սիրասուն,
Շեկ տղին եմ անրջում ես,
Իմ անուշ տաւիղ: 
Նա սիրոյ երգս լսեց…
Ու անսէր մնաց,
Սիրտ ունէր, բայց չյուզուեց,
Ու անցաւ գնաց…
Հնչի´ր, տաւիղ, թող այս գիշեր
Երգդ վարարի,
Սրտիս խնդումն ու կարօտը
Պատմի´ր աշխարհին:
Ուրախ հնչի թող քո լարը
Մարդկանց սրտերում,
Թող, որ եարին գտնի եարը
Եւ լինի գարուն:
Իմ սրտի բաժին աշխարհը
Այս լայն աշխարհում
Ո՞ւր է, չի գալիս կանչի´ր դու
Իմ անուշ տաւիղ,
Իմ անուշ տաւիղ:

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ

Հայ Զանգուածները Կրկին Յուզուած Են 
Ցեղասպանութեան Ճանաչման 

Յաղթանակով

Եւ մեր յուզումները, խանդավառութիւնները, 
յաղթանակածի սոսկ համայնքներու էսթեպլիշ-
մընթային աղմուկի կը նմանին, քանի որ Հայկա-
կան Հարցին լուծումը փապուղիէ (թունէլ) դուրս 
չեն բերեր:
Ամերիկային պէտք է յիշեցնել, որ միջազգային 
որոշման մը հետեւանքով իր նախագահին գծած 
քարտէսին տէր չէ՝ Ուիլսընեան սահմաններ:
Ֆրանսային հարցնել, թէ ինչո՛ւ պզտիկ դաշ-
նակիցին խոստացուած Կիլիկիան յանձնեց 
ցեղասպանին, բարենիշ տալով անոր:
Յիշեցնել նաեւ Անգլիոյ՝ իր վարչապետ լորտ Սեսիլի 
յանձնառութիւնը, ըստ որուն, պատերազմէն վերջ 
(Առաջին համաշխարհայինէն), Հայաստանի մէջ 
թրքական իշխանութեան հետք պիտի չմնար:
Ճանաչումներէն անդին, ազգի իրաւունքի վերա-
կանգնման քաղաքականութիւնն է էական, որ ո՛չ 
բարոյական պարգեւ է եւ ոչ ալ տիրացուական 
մխիթարութեան որոնում:
Հայկական Հարցը իր գլխուն վրայ կանգնեցնելով 
տեղ չենք հասնիր, զայն պէտք է կանգնեցնել իր 
ոտքերուն վրայ, որպէսզի երբ ուրիշներ մեզ կը 
խաբեն (խաբած են), գէթ մենք մեզ չխաբենք:

Ամերիկեան Ներկայացուցիչներու տունը եւ Ծերա-
կոյտն ալ ճանչցան Հայոց Ցեղասպանութիւնը, 
Թուրքիան տրնտնջաց:
Յետոյ ի՞նչ:
Կը մտածեմ, որ եթէ վաղը, մէկ ամիսէն, մէկ 
տարիէն, հրապարակ գանք, որ բռնագրաւած 
Հայաստանը վերադարձուի իրաւատիրոջ, քաղա-
քավար խօսակիցներ եւ լսողներ կրնան ըսել, որ 
Ցեղասպանութեան ճանաչում պահանջեցիք, 
բաւարարեցինք ձեր պահանջը, հիմա ինչո՞ւ եկած 
էք նոր պահանջով մը, որուն մասին երէկ չէիք 
խօսեր:
Հայկական Հարցի սահմանափակումը Ցեղաս-
պանութեան ճանաչման զսպաշապիկին մէջ հայ 
քաղաքական միտքին համար խոտորում է, զոր 
այսօր պէտք է սրբագրել, որպէսզի օրէնքներ, յայ-
տարարութիւններ եւ յուզումներ էականը չմոռց-
նեն, հոգեհանգիստ չըլլան վասն մեր ներկայի եւ 
ապագայի միտքերուն եւ արարքներուն:
Եւ օր մը Ռուբէն Որբերեան բանաստեղծին պէս 
չերգենք.
Մոռացումը առաւ ինձմէ ամէն բան,
Հին երազներս ամպերու պէս կ՛անհետին,
Յիշատակն ալ կ՛անցնի երգի՛ մը նման…

Լիբանանահայ Դպրոց

Հայ Կաթողիկէ Սուրբ Խաչ-Հարպոյեան 
Բարձրագոյն Վարժարանի 
Սուրբ Ծննդեան Համերգը

Համերգի աւարտին վարժարանիս տնօրէն Պրն. 
Արամ Գարատաղլեան, մեծ ոգեւորութեամբ, 
խորին շնորհակալութիւն յայտնեց անհատաբար 
բոլորին եւ յայտնեց, որ այս համերգին նպատակն 
էր դժուար օրերուն մէջ Ծնունդի խինդն ու խանդը 
ներշնչել իւրաքանչիւր անհատի մէջ, որպէսզի 
Քրիստոսի ուժով միասնաբար դիմագրաւենք ու 

յաղթահարենք ամէն տեսակի դժուարութիւն-
ները, ապա ան հրաւիրեց Հայր Սեպուհ Վրդ. 
Կարապետեանը, որուն հետ յուշանուէրներով 
երախտագիտութիւն յայտնեցին համերգի արու-
եստագէտներուն: 
Աւարտին Հայր Սեպուհ Տէրունական աղօթքով 
եւ պահպանիչով փակեց օրուան խորհրդաւոր 
յայտագիրը:
Ներկաները լեցուած ոգեշունչ երգերով, Յիսուս 
Քրիստոսի փրկարար յոյսի ու լոյսի   գրաւականով 
դուրս եկան եկեղեցիէն, որոնց կը սպասէր կոկիկ 
հիւրասիրութիւն մը:
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Տիապ Հաստատ Կը Մնայ Անկախ  
Արհեստավարժներով Կառավարութիւն Մը 

Կազմելու Իր Որոշումին Վրայ
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¸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:

Ինչպէս նախապէս յայտարարած էինք, «Զարթօնք»ի 
նուիրահաւաքի կոչին արդէն իսկ ընդառաջ են շարք մը 
բարեկամներ եւ ընթերցողներ, որոնց ցանկը պարբերա-
բար կը հրատարակենք.

Ամերիկայի Հայ Աւետարանակչական Ընկերակցութիւնը 
առաջնորդութեամբ անոր գործադիր տնօրէն Պրն. Զաւէն 
Խանճեանի, խորապէս կը գնահատէ լիբանանահայ մամուլին 
յանձնառութեան հաւատարիմ կիրարկումը երկրի ներկայ 
ֆինանսական եւ ընկերային տագնապալի եւ դժուար պայ-
մաններուն տակ: 
Առ այս «Զարթօնք»ին կ՛աջակցի նուիրելով՝   1000 ամ. տոլար

******
Ընդառաջելով «Զարթօնք»ի կոչին, իր մեծ հօր Յարութ (Արթիւր) 
Ճապուրեանի մահուան երկրորդ տարելիցին ի յիշատակ՝
Կրէկորի Յակոբեան «Զարթօնք»ին կը նուիրէ՝         50,000 լ.ո.

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
(Ցանկ 3)

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ 
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու 
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր 
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդա-
մալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը: 
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին 
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման 
իմաստով,  ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է 
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ 
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր 
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր 
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են, 
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն 
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի 
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին  
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն կը թեթեւցնէ հայ 
թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան 
գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն 
ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու 
սատարող համատեղ մտահոգութիւնն ու գործակցութիւնն է, 
որ վայել է մեր ազգին:  
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը 
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր 
բնակած  աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք 
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման 
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:  
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար 
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:

ԿՈՉ

Շաբաթ օր, Խորհրդարան առաջին 
հասնողներէն եղած են խորհրդարա-
նի նախագահ Նէպիհ Պըրրի, նախ-
կին վարչապետներ Սաատ Հարիրի 
եւ Թամմամ Սալամ, որոնք բոլորն 
ալ հանդիպում ունեցան վարչապետ 
Հասաան Տիապին հետ։ Նշենք, որ 
այս խորհրդակցութիւնները պարտա-
դիր խորհրդակցութիւններ չէին: 
Ապա Կիրակի օր ան իր տան մէջ 
հանդիպում ունեցաւ ժողովրդային 
ընդվզումի ներկայացուցիչներուն 
հետ, որոնց մեծամասնութեան ներ-
կայացուցչութիւնը հարցական նկա-
տուեցաւ:
Նորանշանակ վարչապետը յայտա-
րարեց, թէ ինք պատրաստ է գոր-
ծակցիլ բոլոր կողմերուն հետ եւ 
գործադրել երկիրը տագնապէն 
դուրս բերող տնտեսական բարե-
փոխումներ։ Նշենք, որ Տիապի 
այս յայտարարութիւնները կատա-
րուեցաւ այն բանէն ետք  երբ 
արեւմտեան մամուլի մէկէ աւելի 
ներկայացուցիչներ Տիապը որա-
կեցին  «Հըզպալլա»ի թեկնածուն, 
հետեւաբար նաեւ իր կազմելիք 
կառավարութիւնը «Հըզպալլա»ի 
կառավարութիւն։
Միւս կողմէ Քուէյթեան «Ալ 
Քապաս» թերթը հաղորդեց, որ  
Լիբանան յառաջիկայ օրերուն նոր 
կառավարութիւն պիտի ունենայ։ 
Թերթի աղբիւրները այս մասին 

տեղեկութիւն հաւաքած են կապ 
հաստատելով  իշխանութեան 
մօտիկ պատասխանատուներու 
հետ։ Նոյն աղբիւրները նաեւ 
հաղորդած են, որ Լիբանանի 
նորանշանակ վարչապետ Հասսան 
Տիապին առջեւ մեծ պատուարներ 
չկան եւ ան շատ արագ քայլերով 
պիտի յաջողի նոր կառավարու-
թիւն կազմելու պատասխանատու 
գործն իրականացնել։ Կը նշուի 
նաեւ, որ եթէ Տիապ կարողանայ 
իր ուսերուն դրուած առաքելու-
թիւնն իրականացնել, ապա երկար 
ժամանակէ ի վեր առաջին անգամ 
ըլլալով Լիբանան պիտի օժտուի 
միագոյն կառավարութիւնով, եւ 
տապալած պիտի ըլլայ «ազգային 
միասնութեան» կառավարութիւն 
կազմելու փոխընտրանքը։ Քուէյթե-
ան թերթը նաեւ նկատել կու տայ, 
որ վերջին տարիներուն «ազգա-
յին միասնութեան» գաղափարով 
կազմուած կառավարութիւնները 
արդիւնաւէտ չեն եղած տնտեսական 
եւ ընկերային բարդ դրութեան մէջ 
գտնուող Լիբանանին համար։
Այս բոլորին առընթեր Պէյրութի 
կեդրոնական շրջանին մէջ Կիրա-
կի կէսօրէ ետք բողոքի ցոյց մը 
կատարուեցաւ ընդհանրապէս վար-
չապետ Սաատ Հարիիրի կողմնա-
կիցներուն կողմէ, որոնք այնտեղ 
հաւաքուեցան մերժելու Տիապի 
նշանակումը:
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