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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՈՂ ՊՏՈՅՏՆԵՐ ԼԻԲԱՆԱՆՒ ՄԷՋ     Էջ 29ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՈՂ ՊՏՈՅՏՆԵՐ ԼԻԲԱՆԱՆՒ ՄԷՋ     Էջ 29

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

MEA (Մերձաւոր Արևելքի Օդանաւային Ընկերութիւն)      էջ 3MEA (Մերձաւոր Արևելքի Օդանաւային Ընկերութիւն)      էջ 3

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆ                  Էջ 4 - էջ 7ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆ                  Էջ 4 - էջ 7

ԿԼԻՄԱՅ
ԳԻՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ
ԱՐԴԻՒՆԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՌԵՒՏՈՒՐ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԸ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ
ԱՅԲՈՒԲԵՆԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ
ԱՐՈՒԵՍՏ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹ
Ո ՞ՒՐ ԻՋԵՒԱՆԻԼ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ
ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԵԼ
ԽՈՀԱՆՈՑ
ՍՓՈՐ ԵՒ ԺԱՄԱՆՑ
ԳՆՈՒՄՆԵՐ (SHOPPING
ԿԸ ԲԱՑԱՅԱՅՏԵՆՔ ԼԻԲԱՆԱՆԸ՝ ԱՅՆ, ԻՆՉ ԿԱՐԵԼԻ ՉԷ ԲԱՑ ԹՈՂՆԵԼ Էջ18 - էջ28)

ԿԼԻՄԱՅ
ԳԻՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ
ԱՐԴԻՒՆԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՌԵՒՏՈՒՐ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԸ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ
ԱՅԲՈՒԲԵՆԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ
ԱՐՈՒԵՍՏ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹ
Ո ՞ՒՐ ԻՋԵՒԱՆԻԼ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ
ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԵԼ
ԽՈՀԱՆՈՑ
ՍՓՈՐ ԵՒ ԺԱՄԱՆՑ
ԳՆՈՒՄՆԵՐ (SHOPPING
ԿԸ ԲԱՑԱՅԱՅՏԵՆՔ ԼԻԲԱՆԱՆԸ՝ ԱՅՆ, ԻՆՉ ԿԱՐԵԼԻ ՉԷ ԲԱՑ ԹՈՂՆԵԼ Էջ18 - էջ28)

1. - ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐ
2. - ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԱՅՐԵՐ ԵՒ ԱՐԺԷՔՆԵՐ
3. - ԲՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ
4. - ԿՐՕՆԱԿԱՆ ՎԱՅՐԵՐ, ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
5. - ՊԱԼԱՏՆԵՐ ԵՒ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ
6. - ՀԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐ

1. - ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐ
2. - ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԱՅՐԵՐ ԵՒ ԱՐԺԷՔՆԵՐ
3. - ԲՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ
4. - ԿՐՕՆԱԿԱՆ ՎԱՅՐԵՐ, ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
5. - ՊԱԼԱՏՆԵՐ ԵՒ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ
6. - ՀԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐ

ԹՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ՔԱՐՏԷԶ        էջ 8ԹՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ՔԱՐՏԷԶ        էջ 8

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ        էջ 9-էջ17ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ        էջ 9-էջ17
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

ԴՐՕՇԱԿԸ
Լիբանանի դրօշակը կազմուած է երեք հորիզոնական շերտագիծերէ. Երկու կարմիր շերտագիծերը իրարմէ կը բաժնեն 
սպիտակ կեդրոնական շերտագիծը, որուն մէջտեղի հատուածին վրայ պատկերուած է կանաչ մայրին: Մայրին՝ Լիբանանի 
խորհրդանիշն է, ան առաջին անգամ պատկերուեցաւ 1943 թուականին, սկիզբը շագանակագոյն էր՝ հողագոյն, և ինչպէս մայրի 
ծառի բունը, ապագային անոր ճիւղերուն իրական գոյները արդիականացուեցան:

ԱՆՈՒԱՆՈՒՄԸ
Լիբանան կամ Լուպնանիյա (արաբերէն), կը նշանակէ «սպիտակ», ինչ որ կապուած է երկրի ամէնաբարձր լերան՝ Լիբանանի
գագաթներուն իջնող ձիւնին հետ:

ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
Հանդիսանալով Մերձաւոր Արեւելքի մէջ գտնուող պետութիւն, Լիբանանը իր հիւսիսը և արևելքը ունի Սուրիան, որուն հետ 
ունի 278 քմ երկարութեամբ սահման, իսկ իր հարաւ-արեւելքը՝ գրաւուած Պաղեստինը՝ 79 քմ երկարութիւն ունեցող սահման: 
Իսկ արևմուտքին՝ Միջերկրական ծովն է 220 քմ. ծովափով:
ՄԱԿԵՐԵՍԸ  
10452 ք.քմ. (4036 քմ. մղոն)
ԲՆԱԿՉՈՒԹԻՒՆԸ
Ճիշդ է, որ մենք չունինք վերջերս իրականացուած մարդահամարի տուեալներ, բնակչութիւնը գաղթականներու և 
օտարերկրեայ բնակիչներու հետ միասին այսօր կը հաշուէ շուրջ 7,000,000: Բնակչութեան կէսը կ'ապրի Մեծ Պէյրութի մէջ: 
Լիբանանի՝ ամբողջ աշխարհով տարածուած սփիւռքը կը կազմէ շուրջ 14 միլիոն մարդ:
ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԸ ՝
 Պէյրութ
ԼԵԶՈՒ 
1943 թուականէն ի վեր, պաշտօնական լեզուն արաբերէնն է: Տեղական բարբառը Լիբանանեանն է: Բայց եւ այնպէս 
ֆրանսերէն, անգլերէն, սպաներէն, իտալերէն, հայերէն և այլ լեզուներով խօսողներու հնարաւոր է՝ հանդիպիլ ամէն կողմ:
ԺԱՄԱՆԱԿԸ
GMT + 2 (GMT + 3 մարտի վերջէն մինչեւ հոկտեմբերի վերջ):

ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՕՐԵՐ
Երկրի հանգստեան օրերն են շաբաթ և կիրակի օրերը: Հասարակական և դրամատնային բաժինները բաց են շաբաթ
առաւօտները: Առևտուրի ոլորտի որոշ բաժիններ բաց են շաբաթը 6 օր, ոմանք՝ շաբաթը 7 օր:
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՎ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ . ՋՈՒՐ
Երկրին ելեկտրականութիւնը 220 վոլտ է AC, 50 Հց.: Ճիշդ է, որ կառավարութիւնը բնակչութեան չապահովէր 24 ժամ 
ելեկտրականութիւն, սակայն մասնաւոր դրութեամբ երկրին ելեկտրականութիւն կը մատակարարեն անձնական 
ընկերութիւններ՝ ապահովելով 24/7 ելեկտրականութիւն: Երկիրը մնայուն կերպով ապահովուած է խմելու ջուրով: Սակայն, 
խորհուրդ չի տրուիր հոսող ջուրը օգտագործել խմելու նպատակով, փոխարէնը ջուր կարելի է գնել շիշերով:
ՀԵՌԱԽՕՍԱՅԻՆ ԿԱՊ 
Լիբանանի մէջ քաղաքային և բջիջային ցանցերու համար օգտագործուող քոտը 961- է: Հեռահաղորդակցութեան 
համակարգը Լիբանանի մէջ շատ զարգացած է, և այստեղ կը գործէ ռոմինկ համակարգը, որ կ'ապահովէ զբօսաշրջիկին 
կապ հաստատել ընտանիքին կամ արտաշխարհի հետ: Իւրաքանչիւր տարածաշրջանի համար կը գործէ քաղաքային 

Լիբանան 
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ՄԱՄՈՒԼ 
Երկրին մէջ լոյս կը տեսնեն մեծամասնութեամբ արաբերէն լեզուով թերթեր և ամսագիրներ, սակայն կան նաեւ 
ֆրանսերէնով, անգլերէնով և հայերէնով լոյս տեսնող թերթեր:
ՏԱՐԱԴՐԱՄ
Լիբանանի ֆունտը = 100 պիաստրի
Լիբանանէ ներս սովորաբար վճարումները կը կատարուին լիբանանեան դրամով: Ամերիկեան տոլարի օգտագործումը եւս 
ընդհանրացած է: Տոլարին փոխարժէքը 1 տոլարի հաւասար է 1500 լիբանանեան ոսկիի, (2000-2018): Գալով եուրոին ան 
կ'ընդունուի և կը փոխանակուի ամերիկեան տոլարի օրուայ փոխարժէքով: Միւս բոլոր տարադրամները հեշտությամբ կը 
փոխանակուին միմիայն փոխանակման կէտերու մօտ:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԿՏՐՈՆՆԵՐ (cheque)
չեն ընդունիր:
ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ
Թէ՛ տեղական, թէ՛ արտերկրեայ տարադրամի ներմուծման և արտահանման հարցի մէջ սահմանափակումներ չկան 
(բացառութեամբ ներմուծուած ոսկեայ մետաղադրամներու), որոնք կրնան արտահանուիլ՝ մինչև սահմանուած ժամկէտը՝ 
համապատասխանելով յայտարարուած գնահատման արժէքին:
ՊԱՆՔԵՐ ԿԱՄ ԴՐԱՄԱՏՈՒՆԵՐ
Բոլոր դրամատուներու մէջ կը գործեն պանքոմատներ: Դրամափոխանակութիւն կրնաք իրականացնել փոխանակման 
տարբեր կէտերու մօտ:
DUTY FREE
Ներքոնշեալ հետևեալ ապրանքները կարելի է ներկրուել Լիբանան առանց մաքսատուրքի վճարման: 20 տուփ ծխախոտ, 200 
կրամ սիկար կամ 200 կրամ ծխախոտաբոյս, 1 լիթր ալքոլ, 60 կրամ օծանելիք: Վերոնշեալ սահմանաչափերը գերազանցելու 
պարագային կը վճարուի աւելորդ հարկ, կամ տուրք: Duty Free –էն կրնաք օգտուիլ Լիբանան այցելելու և մեկնումի ժամանակ 
եւ կրնաք գնումներ կատարել հետաքրքիր ու մատչելի գիներով:
ԱՒԵԼԱՑՈՒԱԾ ԱՐԺԷՔԻ ՀԱՐԿ
  (ավելացված արժեքի հարկ) 11 տոկոս ԱԱՀ-ն որպես Լիբանանի հարկային բարեփոխումների ծրագրի մի մաս, միջազգային 
Համաձայն Լիբանանի հարկային բարեփոխումներու ծրագրին և համատեղ միջազգային ընթացակարգերու, հարկավճարը 
կը կազմէ 11 տոկոս: Սակայն զբօսաշրջիկներ կրնան ետ ստանալ ԱԱՀ-ի համար յատկացուած գումարը օդակայանի մէջ՝ 
ներկայացնելով ԱԱՀ գրանցուած մանրածախ առևտուրի արդիւնքով ձեռք բերուած ապրանքներու հարկային ստացագիրը 
(եթէ միևնոյն խանութի մէջ հաշիւը կը գերազանցէ $ 100-ը): Իւրաքանչիւր օտարերկրացի կամ օտարաբնակ լիբանանցի, 
որուն Լիբանանի մէջ մնալու ժամանակահատուածը չի գերազանցեր 3 շարունակական ամիսներ, իրաւունք ունի ետ 
ստանալու ԱԱՀ-ն: ԱԱՀ-ն չի վերադարձուիր՝ հիւրանոցներու վճարման, հեռահաղորդակցութեան, ինքնաշարժի վարձոյթի, 
էքսկուրսիաներու, սննդամթերքի, խմիչքի, ռեստորաններու, սրճարաններու, եւ սուփերմարքէթներու պարագային:

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐԹԵՐ
Լիբանանի մէջ կը գործեն MasterCard, American Express և Visa
քարթերը: Դուք կրնաք դիմել ձեր վարկային քարթի կազմակերպութեան, առևտրային ընդունելիութեան և այլ հնարաւոր 
ծառայութիւններու վերաբերեալ մանրամասնութիւններու համար: Լիբանանի մէջ պանքոմատները կ'ընդունուին միմիայն 4 
թուանշային ծածկագրերով։ Ամերիկեան տոլար կամ եուրօ կրնաք ձեռք բերել պանքոմատներէն:

Լիբանան 

հեռախօսակապի առանձին քոտ: Պէյրությի մէջ քոտը կը սկսի 01-ով (ձեր հիւրանոցի պատասխանատուներէն կրնաք 
ստանալ միւս տարածաշրջաններու համար ճշդորոշուած քոտերը): Կեցութեան ընթացքին կրնաք օգտուիլ տեղական 
բջիջային համարներէն, որոնց քոտերն են՝ 03, 70, 71, 76, 78, 79, 81. Alfa. 03, 70, և 71,76,79, 81: ՓՈՍՏ Փոստի միջոցաւ 
կատարուող որեւէ առաքում դէպի Եւրոպա, սովորաբար կը տեւէ մէկ շաբաթ, իսկ դէպի Միացեալ Նահանգներ՝շուրջ 10 
օր: Երկրին մէջ կը գործեն նաև Express Courier- ներ, ինչպիսիք են LIBANPOST, DHL և ARAMEX: 76, 78, 79: ՓՈՍՏ 
առաքումը դեպի Էվրոպա սովորաբար տևում է մեկ շաբաթ, դեպի ԱՄՆ՝ շուրջ 10 օր: Express Courier-ներն, ինչպիսիք են 
LIBANPOST, DHL, ARAMEX են նույնպես գործում են: մատակարարում է երկիրին՝ ապահովելով կառավարական 24/7 
էլեկտրականություն: Երկիրը լիովին ապահովված է խմելու ջրով: Չնայած նրան, որ խորհուրդ չի տրվում հոսող ջուրն 
օգտագործել խմելու նպատակով, փոխարենը ջուրը կարելի է գնել շշերով:
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ԿՐՕՆ
Լիբանանի մէջ գոյութիւն ունին երեք կրօններ՝ բաժնուած 19 համայնքներու 
վրայ: Ըստ հաշուարկի, բնակչութեան 30 %-ը քրիստոնեայ է, 70 %-ը 
մահմետական:
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՄ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՍՈՎՈՐՈՅԹՆԵՐ
Ձեռք սեղմումը տղամարդկանց միջև ողջոյնի բնական ձև է:
Ընդունելի է փոքրիկ նուէր մը ընել հիւրընկալութեան ժամանակ, 
յատկապէս, եթէ հրաւիրուած էք տուն մը՝ ճաշելու:
Ինչ կը վերաբերի օգտագործուող զգեստին, այստեղ մտահոգութիւններ 
կրնան առաջանալ: Ամէնօրեայ հագուստը յարմար է ցերեկային ժամերուն, 
բացառութիւն են հիմնական քաղաքները, ուր հագուստը աւելի 
պաշտօնական է: Բարձրակարգ հիւրանոցներն ու ռեստորանները յաճախ կը 
պահանջեն հիւրերէն՝ ընթրիքի համար յատուկ հագուստ օգտագործել:
ՊԻԶՆԵՍ ԿԱՄ ԱՌԵՒՏՈՒՐ
Սովորաբար պիզնեսմենները կը հագնին ժաքէթ (բաճկոն) ու կը կապեն 
փողկապ: Լիբանանցի բազմաթիւ գործարարներ կը խօսին անգելերէն և 
ֆրանսերէն, երեւոյթ մը՝ որ հաճելի է օտար զբօսաշրջիկի համար:
Առեւտրականներ ընդհանրապէս կը դիմեն գործնական 
ժամադրութիւններու և կ'օգտագործեն այցեքարտեր:

ԹԵՅԱՎՃԱՐ
ծառայությանները, ընդհանուր առմամբ, ներառված են
հյուրանոցային և ռեստորանային հաշվի մեջ, թեյավճարը պարտադիր չէ, 
սակայն ընդունելի է:

ԹՐԱՆՍՓՈՐԹ – ԵՐԹԵՒԵԿ
Հասարակական կամ հանրային թրանսփորթի սպասարկութիւնը աղքատ է 
և գրեթէ գոյութիւն չունի: Բոլոր շրջաններու համար կան ամէնօրեայ 
երթուղային թաքսիներ: Թաքսին փոխադրման տարածուած, գործնական և 
խնայողական տարբերակ է , կամ «ծառայութիւն»:

ԹՐԱՆՍՊՈՐԹ թուրիստական խումբերու համար
 Թուրիսթներու երթեւեկութեան համար կան «տէօլիւքս» կարգի օթօպիւսներ 
կամ միքրօ օթոպիւսներ՝ ըստ թուրիստական խումբի
անդամներու քանակին: Առանձին թուրիսթներու համար կրնանք 
առաջարկել լիմուզին կամ վարձու ինքնաշարժներ՝ իր շարժավարով
կամ առանց վարորդի, ինչպէս նաև՝ առանձին թաքսիներ:

ԻՆՔՆԱՇԱՐԺՆԵՐՈՒ ՎԱՐՁՈՅԹ
հնարաւոր է. Կապուեցէք Ձեր թուրիստական գործակալութեան կամ Avis & 
Europcar, Hertz, Budget և այլ կազմակերպութիւններու հետ եւ շուտով կրնաք 
ապահովել:

ԵՐԹԵՒԵԿՈՒԹԻՒՆ
Երկրին ճամբաները հիմնական քաղաքներէն դուրս հեշտօրէն օգտագործելի 
ու անցանելի են: Խճողումներ ընդհանրապէս տեղի կ'ունենան քաղաքի 
կեդրոնական մասերուն ու մօտակայ արուարձաններու մէջ:

Լիբանան 
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BienvenueBienvenue Bienvenue

VISA-ի ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

ԺԱՄԱՆՈՒՄ ԼԻԲԱՆԱՆ

ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ
պետք է վավերացված լինի առնվազն 6 ամսվա համար՝ սկսած
Լիբանանում մնալու ենթադրվող ժամկետից:

ՕԴԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ
Alitalia, British Airways, Egypt Air, Gulf Air, Emirates, Kuwait Airways
և շատ ու շատ այլ օդանաւային ընկերութիւններ կանոնաւոր թռիչքներ ունին դէպի 
Լիբանան եւ հակառակը:

ՑԱՄԱՔՈՎ 
 Հնարաւոր է Լիբանան այցելել Սուրիոյ սահմաններու հիւսիսային կամ արևելեան 
հատուածներէն , 4 սահմանային պահակակէտերէն:

ԾՈՎՈՎ
 Պէյրութի, Ճիւնիի և Թրիփոլիի նաւահանգիստներէն:

ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ
Վիզա ստանալու համար անձնագիրը պէտք է վաւերացուած կամ երկարաձգուած ըլլայ առնուազն 6 
ամսուայ համար՝ սկսած Լիբանանի մէջ մնալու ենթադրուող ժամկէտէն:

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ԵՐԿԻՐ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ.
Անձնագիրը պէտք չէ կրէ իսրայելական որևէ կնիք, կամ Visa:
VISA
Բազմաթիւ ազգութիւններու ներկայացուցիչներ Լիբանան ժամանելնուն պէս կրնան ստանալ իրենց 
Visa-ն: Լրացուցիչ տեղեկութիւններու համար մի ուշանաք զանգել ձեր գործակալութեան կամ այցելել 
www.general-security.gov.lb (Մուտքի Visa / որոշ արտասահմանեան երկիրներէն զբօսաշրջութեան
եկած քաղաքացիներու համար: (Տեղեկատուութիւնը կը տրուի արաբերէնով, ֆրանսերէնով և
անգլերէնով):

Լիբանան 
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ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԹՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ՔԱՐՏԷԶ

Լիբանան 
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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Լիբանանը հիւսիսէն և արևելքէն սահմանակից է Սուրիոյ հետ, իսկ հարաւային սահմանին վրայ 
ունի՝ Իսրայէլը, գրաւուած Պաղեստինը: Արեւմուտքին ունի՝ Միջերկրական ծովը: Լիբանանը 
լեռնային երկիր է: Երկու զուգահեռ լեռնաշղթաներու՝ Լիբանանի լեռներուն և Անտի-Լիբանանի 
միջև կը գտնուի պտղաբեր Պէքաա հովիտը:
Երկրի տարածքին մօտ կէսը կը գտնուի աւելի քան 900 մեթր բարձրութեան վրայ: Այս փոքրիկ 
տարածքի մէջ տեղաւորուած են շարք մը տեսարժան բնապատկերներ, և եզակի են այն 
տարածքները, որոնք կրնան իրենց գեղեցկութեամբ և ընտրութեամբ համեմատուիլ այլ 
երկիրներու տարածքներուն հետ: Լիբանանի յայտնի մայրի ծառերը կ'աճին նոյն այս լեռներու 
բարձր հատուածներուն մէջ, մինչ լանջերը իրենց գիրկը առած են խաղողը, ծիրանը, սալորը, 
դեղձը, թուզը, ձիթապտուղն ու գարին: Ծովափին մերձակայ հարթավայրերու մէջ կ'աճին 
կիտրոնային պտուղներ, պանան և բանջարեղէն, ինչպէս նաև՝ բողկ և լուբիա՝ փոքրիկ 
տարածքներու մէջ. մէկ խօսքով, կրնանք ըսել, որ Լիբանանի տարածքը կը ներառէ չորս 
տարածաշրջանային հատուածներ.

ԿԼԻՄԱ
Լիբանանէ ներս տարին կ'ունենայ չորս եղանակ: Ամառը (մայիսի կեսէն մինչև հոկտեմբեր) 
ծովեզերեայ տարածքներու մէջ տաք է, իսկ լեռնային հատուածներու մէջ՝ աւելի զով: 
Ջերմաստիճանը կը տատանուի 25˚C-էն մինչև 35˚C, խոնաւութեան աստիճանը երբեմն կը հասնի 
80%-ի ծովեզերեայ հատուածի մէջ. գարնան ու աշնան տաք է և հաճելի: Ձմեռը (դեկտեմբերէն 
մինչև մարտի կէսը) մեծ մասամբ անձրեւոտ է եւ լեռներուն կը ձիւնէ։ Ջերմաստիճանը կը 
տատանուի
5˚C-էն մինչև 15˚C ծովափի հատուածին, իսկ լեռներու պարագային՝
-5˚C-ից մինչև 5˚C՝ : Լիբանանը միջերկրական ծով նայող ու արդարեւ ծովային կլիմայ ունեցող 
երկիր է և այդ պատճառով ալ կը վայելէ չափաւոր կլիմայ:
Լեռնադահուկային (սքի) եղանակը կը մեկնարկէ դեկտեմբերին, եւ կ'աւարտի ապրիլին, ու 
բազմաթիւ լեռնադահուկային հանգստավայրեր կ'առաջարկեն բարձրորակ որակեալ 
հիւրանոցներ և հաճելի իջևանատուներ դահուկասահքի սիրահարներու համար:

● Բաւական նեղլիկ ծովամերձ հարթավայր, որ ծովային քաղաքակրթութեան բնօրրանն է:

● Հիւսիս-հարաւ ուղղուածութեամբ լեռնային զանգուած, Լեռնալիբանան, որ կ'ընդգրկէ տարածքի 
մէկ երրորդ մասը, որու տարածքին մէջ եւ որու կանաչաւուն արևմտեան լանջը, բազմազան է և 
յաճախ կը հատուի հիասքանչ, գեղատեսիլ հովիտներով, և աստիճանաբար բարձրանալով՝ կը 
ձգուի մօտ երեսուն քիլոմեթր մինչև երկրի ամենաբարձր գագաթը. Սաննին (2628 մ.), Քըռնեթ էլ 
Սաուտա (3088 մ.), մինչև արևելեան չորային լանջը եւ կտրուկ կ'իջնէ վար:
● 8-էն 15 քմ լայնութեամբ սարահարթ, որ հիւսիսէն 120 քմ կը ձգուի դէպի հարաւ և կը գտնուի 900 
մեթր միջին բարձրութեան վրայ, Պէքաայի մէջ:

● Եւ վերջապէս, Անտի-Լիբանան և Հերմոն լեռներու արևմտեան լանջ. լեռնաշղթան գրեթէ 
անապատային է, որուն ուղղուածութիւնը նոյնպէս հիւսիսէն հարաւ է, և որուն գագաթնային գիծը 
կը ձևաւորէ Լիբանանի և Սուրիոյ սահմանները: Այս բաժանումը ցոյց կու տայ աշխարհագրական 
բազմազանութիւն, որ կը բացայայտէ տարածաշրջանի մէջ գոյութիւն ունեցող հնագիտական և 
պատմական հարստութեանց բազմաթիւ գեղատեսիլ ու ապշեցուցիչ խտացումներով վայրեր, 
որոնց բազմաթիւ քաղաքակրթութիւններ ականատես են եղած: Այս փոքրիկ տարածքի գրկին մէջ 
բնական, մարդկային, հնագիտական և պատմական գեղեցկութիւններու նման հաւաքածոյ ամէն 
երկիր չէ որ ունի, և այդ բարքերը պարգեւուած են մարդուն՝ կլիմայի օրհնութեան, օդի 
թեթևութեան և հարուստ բուսականութեան նրբօրէն ստուերաւորուած գոյներու շնորհիւ:

Լիբանան 
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ԳԻՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ
Այս ոլորտէ ներս կը ծաւալի աւանդական, լայնածաւալ գործունէութիւն: Շնորհիւ բարենպաստ պայմաններու 
(կլիմայի, հողի) գիւղատնտեսութիւնը ունի մթերքի մեծ բազմազանութիւն՝ սկսած կիտրոնէ (լէմոն), նարինջէ, 
ձիթապտղէ, հասնելու համար խաղողի այգիներուն և հացահատիկին (ցորեն) ու ծխախոտին:

ԱՐԴԻՒՆԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՌԵՒՏՈՒՐ
Լիբանանի արդիւնաբերութիւնը միշտ ալ եղած է թեթև, ինչ որ հիմնականին մէջ 
հիմնուած է երկրագործական-սննդային արտադրանքի վրայ: Անցած դարու 
ընթացքէն երկիրը զարգացած է հանքաքարերու, սնունդի, խմիչքի, փայտի և կահոյքի, 
գործուածքի և պատրաստ հագուստի, սարքաւորումներու և սարքերու, կաշիի և 
կօշիկի, ոսկերչական իրերու, թուղթի և ստուարաթուղթի արդիւնաբերութեան 
ոլորտներուն վրայ: Շնորհիւ իր աշխարհագրական դիրքին, գտնուելով երեք 
մայրցամաքներու սրտին մէջ՝ Լիբանանը ընդլայնած է իր բաց տնտեսութիւնը՝ 
կիրառելով պատմականօրէն իր հարուստ առևտրային փորձը:
Լիբանան կ'արտահանէ անասնական, բուսական, հացահատիկային և ձիթայիւղային 
ապրանքներ, ինչպէս նաև խմիչք, պարենային, կաշիէ, փայտէ, թեքստիլային 
(հիւսուածեղէնի), ծխախոտաբուսային և տնայնագործական արտադրանքներ: 
Աւելին, Լիբանան ունի շահագործման չենթարկուած բնական ռեսուրսներ,
այսինքն, երկիրը իր մէջ ունի հումք, ոսկի, թանկարժէք քարեր, սարքաւորումներ և 
մեխանիկական յարմարանքներ, մետաղներ, կազ, նաւթ, ինքնաշարժներ, 
քիմիկատներ, դեղագործական և պարենային արտադրանքներ:
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
1990 թուականին Լիբանանի մէջ պատերազմի աւարտը նոր տնտեսական զարթօնքի խթան մը դարձաւ: 
Արտաքին ներդրումները, Լիբանանը վերադարձնելով իր՝ մինչև 1975 թուական ունեցած 
փորձառութեան, որու արդիւնքով ալ 1993 թուականէն ի վեր սկսած է խթանուիլ եւ քաջալերուիլ 
տեղական տնտեսութիւնը՝ հանրային ու մասնաւոր ոլորտներու համար յառաջ բերելով նոր ծրագիրներ: 
Իսկ միւս կողմէ, դրամատնային համակարգը Լիբանանի մէջ ամենահազուադէպ ոլորտներէն մէկն է, 
որուն վրայ ազդեցութիւն չէր ունեցած պատերազմը, և ուրեմն շնորհիւ տնտեսական և ազատ
համակարգի, երկիրը կը թոյլատրէր դրամագլուխներուն ազատ ելքն ու մուտքը: Ասոր միացաւ 
աշխարհի մէջ հաւասարը չունեցող պանքային գաղտնապահութեան օրէնսդրութիւնը: Այս տեսանկիւնէն տեղական և 
միջազգային պանքերը իրենց արմատները տարածեցին Լիբանանի մէջ անկախութեան առաջին իսկ օրէն: Այն պանքերը, որոնք 
իրադարձութիւններու ժամանակ փակեցին իրենց դուռերը, իսկոյն եկան առաջին փլան, որպէսզի իրենց մասնաբաժինը 
վերցնեն
լիբանանեան խոստումնալից շուկայէն կամ, ինչպէս կ'ենթադրուէր, 21- րդ դարու շուկայէն: Շփոթեցնող տնտեսութիւն: Այն 
այցելուն, որ չի ջանար խորանալ
արտաքին երևոյթներու մէջ, պէտք է իմանայ մէկ ակնյայտ փաստ. Լիբանանը նաև երկիր մըն է, ուր հարստութիւնը կը շրջի
յարաբերական աղքատութեան կողքին, ապա թշուառութիւն կոչուող երեւոյթը գոյութիւն չունի: Կան իրօք աղքատ շրջաններ, 
ուր երեխաները նոյնիսկ հազիւ կը շնչեն: Իսկ ինչ կը վերաբերի ընդարձակուող հարստութեան, կը թուի, որ անոր ծագումը 
հանելուկային է, քանի որ երկիրը գրեթէ մեծածաւալ ոչինչ
չ'արտադրէր, որուն շնորհիւ այդ փոքրամասնութիւնը կրցաւ ապրիլ այդպիսի առատութեան մէջ: Լիբանանը չէ ունեցած իր 
հարևաններուն հնարաւորութիւնը, որպէսզի իր սեփական հողէն նաւթ ու կազ արդիւնահանէր: Սակայն, այս իրողութիւնը 
շուտով կը փոխուի, քանի որ Միջերկրական ծովու հարաւային մասին վրայ, որ լիբանանապատկան ծովափ է, 
կառավարութիւնը կազի և նաւթի արտահանման աշխատանքներուն արդէն սկսած է: Երկրի միակ բնական հարստութիւնը կը 
մնայ իր հողին բերրի մասը, թուրիզմը, գործարարութիւնը և անոնցմէ ալ վեր՝ իր մարդկային բոլոր ռեսուրսները, մարդուժը: Մէկ 
հայեացքն իսկ դէպի դասակարգուած գովազդները բաւական է, տեսնելու համար՝ թէ ինչպէս Միջին Արևելքի եւ Միջազգային 
շուկայի համբաւաւոր մեծ ընկերութիւններ կը փորփրեն Լիբանանը՝ «թոփ-մենեջմենթ»-ի և երկրաչափական ոլորտներու մէջ 
աշխատող մարդկանց հաւաքագրելու նպատակով: Վերջերս Լիբանանի վստահելիութիւնն ապացուցուեցաւ, երբ 
գանձապետական դրոյթին բաժանորդագրուելով (ԱՄՆ տոլարով), գերազանցեց բոլոր սպասելիքները:

Լիբանան 
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Եւ, վերջ ի վերջոյ, Լիբանան պէտք է այցելել սիրով, յաճախակի կանգ առնել՝ վայելելու աղբիւրներէն 
հոսող քաղցրահամ ջուրը, արևի ջերմութեան տակ՝ վայելելու Միջերկրական ծովուն բարիքը, և նստելու 
հռոմէական ինկած տաճարի խոյակներու շուքին ներքեւ, կամ թեկուզ տեղաւորուիլ ծովափի ամբողջ 
երկայնքով փռուած գողտրիկ սրճարաններու մէջ, ըմբոշխնելու համար լիբանանեան
համով կերակրատեսակները:

Լիբանան 
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ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
Աշխարհի վրայ քիչ ազգեր կան, որ կը ծնին այսպիսի բարդ խառնուածքով, ինչպիսին են լիբանանցիները: Գտնուելով Լիբանանի ծովափին 
ու լեռներուն վրայ, (որ հետագային դարձաւ Լիբանանի պետութիւնը) անոնք կը հանդիսանան հին ազգերու՝ փիւնիկեցիներու, 
ասորիներու, հռոմէացիներու... բազմութեան մէկ մասը: Իսկ այսօր, անոնց միացած են շարք մը այլ տարրեր եւս: Սակայն արաբներն էին, 
որ Լիբանանին տուին լեզու և արմատականօրէն հաստատեցին իրենց քաղաքակրթութիւնը: Լիբանանի պատմութիւնը այնքան հարուստ 
է իրադարձութիւններով, որ մենք ստիպուած ենք կապել զանոնք
 հետևեալ կերպով.

● Մ.թ.ա. երրորդ հազարամեակի սկիզբը, Պիպլոս, Պերիթոս (Պէյրութ),
Սիտոն և Տիւրոս քաղաք-պետութիւնները կը յայտնաբերուին Փիւնիկեան-Քանանացիներու կողմէ:

● Առաջին հազարամեակ. Փիւնիկեան-Քանանացիները կը տեսնեն, որ Փիւնիկեցիները տեղացիներ են միջերկրական   
  առևտուրի ոլորտէն ներս:
● Մ.թ.ա. XVI դարէն մինչև առաջին դար. Երկիրը եգիպտացիներու, ասորիներու, բաբելոնացիներու, պարսիկներու 
   և յոյներու տիրապետութեան տակ է:
● Մ.թ.ա. 64 թուականէն մինչև մ.թ. 636. Լիբանանը, մինչեւ իսլամական արքայատոհմերու գերակայութիւնը,  
   Հռոմէական և Բիւզանդական կայսրութիւններու մէկ մասը կը կազմէր:
● 1099-1291 թուականին, Սուրբ խաչակրաց արշաւանքները կը բացառեն կողային գիծը, մինչեւ նուաճման մասին 
   եգիպտական Մէմլուքներուն ներկայութիւնը:
● 1250-1515 թուականին Լիբանանին կը տիրապետեն Մէմլուքները:
● 1516 թուականին կը սկսի Օսմանեան կայսրութեան գերիշխանութիւնը:
● 1593-1840 թուականներուն Լեռնալիբանանի էմիրները կը փորձեն անկախութիւն ձեռք բերել:
● 1858-1860 թուականներուն տեղի կ'ունենայ լարուածութիւն՝ Տիւրզիներու և Մարոնիտներու միջև:
● 1861 թուականին Ֆրանսան կը սկսի Լեռնալիբանանի յարաբերական ինքնավարութիւն ունեցող գաւառին 
   ստեղծման:
● 1918 թուականին Լիբանան կ'ազատագրուի օսմանցիներէն և Պէքաայի հետ միասին կը կազմեն «Մեծ 
   Լիբանանը»:
● 1920-1943 թուականներուն Ազգերի լիկայի միջոցով Լիբանան կ'անցնի ֆրանսական հոգատարութեան տակ:

● 1943 թուականին Լիբանան ձեռք կը բերէ անկախութիւն:
● 1946 թուականին բոլոր օտարերկրացի զօրքեր կը լքեն Լիբանանը:

● 1958 թուականին կը կատարուի Ամերիկայի միջամտութիւնը:
● 1975-1990 թուականներուն տեղի կ'ունենայ քաղաքացիական պատերազմ:

● 1989 թուականին Թաէֆեան համաձայնագիրը վերջ կը դնէ եղբայրասպան պատերազմին:
● 2000 թուականին Իսրայէլական բանակը դուրս կը դրուի:

● 2005 թուականին կը սպաննուի Նախկին վարչապետ Մ. Ռաֆիք էլ Հարիրի և Սուրիական զօրքը կը հեռանայ 
   Լիբանանէն:

● 2006 թուականին Իսրայէլի կողմէ ռազմական լայնածիր յարձակում կը կատարուի Լիբանանի վրայ:
● 2007-2008 թուականներուն Նախկին վարչապետ Ռաֆիք էլ Հարիրիի մահէն յետոյ ազգային և միջազգային ասպարէզներու 

   մէջ տեղի ունեցած են քաղաքական և տնտեսական որոշ հետևանքներ:
● 2009 թուականին Մեծ աղմուկ՝ քաղաքական, տնտեսական և թուրիստական ոլորտէ ներս:

● 2018 թուականին Վատիկանը կը պատրաստուի Լիբանանը ընդգրկել 2019-ի թուրիստական քարտէզէ ներս: 

Լիբանան 
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿ

ՄՇԱԿՈՅԹԱՅԻՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԿԵԱՆՔԸ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ
ԱՅԲՈՒԲԵՆԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ
Հին ազգերը օգտագործում էին հաղորդակցության երկրորդական կոդը՝ հոդակապավոր Հին 
ազգերը կ'օգտագործէին հաղորդակցութեան երկրորդական քոտը՝ յօդակապաւոր լեզուի 
փոխարէն. այդ իտէոկրաֆիկ գիրն է, ուր նշանը կը ներկայացնէ ոչ միայն գաղափար, այլ նաև 
լեզուական տարր (բառ): Սա այլ և սովորական մօտեցում չէր, այլ իսկական նշանագրութիւն: 
Երկրորդ հազարամեակի ընթացքին Փիւնիկեցիները ստեղծեցին նշանագրութեան նոր 
համակարգ: Այբուբենի ստեղծման մասին վկայող առաջին փաստաթուղթը գտնուած է 
Ուկարիթի մէջ (ներկայիս, Սուրիոյ Ռաս Շամրա քաղաք), սակայն հնարաւոր է, որ 
նորարարութիւնը առաջին անգամ ներկայացուած է Աստուածաշունչի
մէջ: Բառերը կազմուած էին հասարակ հնչիւններէ և գրի առնուած էին հասարակ 
նշաններով: Երեսուն նշանները, անսահման քանակի տարբերակներով համադրուելով, 
անսահման քանակով բառեր ստեղծելու հնարաւորութիւն կու տան: 1920 թուականին էր, որ 
հնագէտները գտան (Փիւնիկական ծագման) արձանագրութիւնները, որոնց մէջ 
օգտագործուած էին առաջին յայտնի այբբենական նշանները: Ինչ կը վերաբերի արաբական 
թիւերուն (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0), անոնց գոյութեան մասին նշուեցաւ Սուրիոյ մէջ, VII
դարուն, Սեվեր Սեպքոթ արքեպիսկոպոսի կողմէ: Այս թիւերը կ'օգտագործուէին իսլամական 
ժամանակաշրջանին պարսիկ մաթեմաթիկոս Ալ-Խորեզմիի կողմէ, որոնք հետագային 
ներկայացուեցան միջնադարեան արևմուտքին՝ փոխարինելով հռոմէական թիւերը:

Անկախութեան օրէն ի վեր Լիբանանի հանրապետութեան նախագահը կ'ըլլայ Քրիստոնեայ 
մարոնիթ, վարչապետը՝
Մահմետական սիւննիւ, իսկ խորհրդարանի նախագահը մահմետական շիա:
Լիբանանը բաժնուած է 8 նահանգներու: Երկիրը մասնատուած էր (շուրջ 15 տարի) 
սարսափելի պատերազմի պատճառով, որ իր
հետքերը ձգած է քաղաքի պատերուն, շէնքերուն, ճանապարհներուն և այլ խոշոր 
շինութիւններուն վրան: Բայց այժմ Լիբանան կը դարմանէ իր
վէրքերը, 1990 թուականին կայացած համաձայնութեամբ: Լիբանան այսօր կը գտնուի 
բնական վիճակի մը մէջ, իսկ մութ տարիները արդէն կը պատկանին անցեալին։

ԱՐՈՒԵՍՏ ԵՎ ՄՇԱԿՈՅԹ
Լիբանանի մէջ առկայ է ու կը ծաւալի այժմէական եւ արդիական մշակութային գործունէութիւն: Ճարտարապետութիւնը
արդիականացուած է, և մենք շուտով հնարաւորութիւն կ'ունենանք անոր ականատես ըլլալ Պէյրութի կեդրոնական 
շրջանններու մէջ: Բայց հնագոյն ժառանգութիւնը պիտի չմոռցուի: Ընդհակառակը, յուշարձաններ և պատմական կառոյցներու 
վերանորոգումը մեծ տեղ կը զբաղեցնէ վերակառուցողական դաշտէ ներս: Հնագիտական (աւելի շուտ փրկարարական) 
պեղումները կը հաստատեն, թէ որքան հարուստ է մեր հողը հնութիւններով, յուշերով և մշակոյթով: Սա մեզի կը ստիպէ մեծ 
հետաքրքրութեամբ հայեացք նետել դէպի ապագան՝ պահելով ու փայփայելով մեր անցեալը: Լիբանանի քաղաքացին, իր 
օթևանէն դուրս, կը միանայ խաղաղութեան գործընթացին: Անոր՝ մշակոյթի, արուեստի, կեանքի եւ հաճոյքի հանդէպ տածած 
կիրքերը կրկին կրկին տեղ կը գտնեն իր կեանքին մէջ: Ան մէկ ցանկութիւն ունի. միացնել իր երկու կապերը՝ իր երկիրն ու 
Արևմուտքը: Անոր ուժը անսպառ է: Ան իսկոյն կ'ընդունի կրթական համակարգը հզօրացնող ծրագիրները: Համալսարաններն 
ու դպրոցները բարեփոխուած են. UL (Լիբանանեան համալսարան), USJ (Սուրբ Յովսէփի համալսարան), USEK (Սուրբ 
Էսփրիտ տէօ Քասլիքի համալսարան), ALBA(Academie Libanaise des Beaux Arts), AUB (Պէյրութի ամերիկեան համալսարան), 
LAU (Լիբանանեան ամերիկեան համալսարան), NDU (Notre Dame University), Պալամանտի համալսարան, Պէյրութի 
արաբական համալսարան և այլն: Չկայ գէթ մէկ մասնագիտութիւն, որ գոյութիւն չունենայ այս համալսարաններէն գոնէ 
մէկուն մէջ: Ինչ կը վերաբերի դպրոցներուն, ապա անոնք կը համարուին աշխարհի մէջ լաւագոյնը:

Լիբանան 
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Լիբանան 
Սա մեր երիտասարդներուն իրենց կրթութիւնը Լիբանանի մէջ շարունակելու, իսկ օտարերկրեայ 
բնակիչներուն ալ իրենց սեփական ծրագիրի շարունակականութիւնն ապահովելու 
հնարաւորութիւն կու տայ:
Լիբանանը չի դադրիր աշխարհին տաղանդներ շնորհելէ. գրողներ, նկարիչներ, քանդակագործներ, 
երաժիշտներ, դիզայներներ և այլն:
Անոնցմէ շատեր արդէն հասած են միջազգային համբաւի. գրականութեան և պոէզիայի ոլորտէն 
ներս՝ Ժպրան Խալիլ Ժպրան, Ժորժ Շհատէ, Նատիա Թուէյնի, Ամին Մաալուֆ, Վենիւս Խուրի 
Ղաթա: Նկարիչներէն՝ Շաֆաք Ապուտ, Ասատուր, Սալիպա Թուէյնի, Հիւսէյն Մատի, Հրայր, Փոլ 
Կիրակոսեան: Երգեցողութեան և արևելեան երաժշտութեան ոլորտին մէջ՝ Ֆէյրուզ, Ռահպանի 
եղբայրներ, Վատիհ ալ Սաֆի, Սապահ և Մաժիտա ալ-Ռումի, պարի՝ «Քարաքալլա» խումբը
արևելեան ժամանակակից խորեոգրաֆիայի ոլորտէ ներս, ինչպէս նաև Էլի Սաապ և Զուհէյր 
Մուրատ՝ նորաձև հագուստի տիզայնի
ոլորտէն ներս:
Թատրոնը նոյնպէս վերստին բացաւ իր դուռերը, ուր թեթև կատակերգութիւններէն և 
մելոտրամաներէն մինչև երաժշտախաղեր և «Chansonniers Theatre»-ներ ամէն ինչ կը բեմադրուի: 
Այս բոլորը կը պատրաստուին բոլոր բնագաւառներէ ներս ֆրանսախօս,
արաբախօս և անգլիախօս հանդիսատեսին համար:
Ֆիլմարտադրութեան ոլորտէ ներս եւս Լիբանանը ասպարէզ եկաւ՝ «Or Film Production»-ի մէջ, 
ներկայացնելով այնպիսի նշանաւոր դէմքերու գործեր, ինչպիսիք են՝ լուսահոգի Մարուն 
Պաղտատի, Ֆիլիփ Արաքթինժի, Զիա Տուէյրի, Նատին Լապաքէ (2018 թուականի Cannes 
փառատօնին ստացաւ Ժիւրիի մրցանակ «Capharnaüm» կինոնկարի համար) և այլք: Լիբանանը նոր 
շունչով սկսաւ իր մշակութային ճանապարհը: Չկայ գէթ մէկ օր առանց համերգի, մենահամերգի,
համագումարի կամ ցուցահանդէսի: «Գիշերային Պէյրութը» արդէն միայն ռեստորանային և 
գիշերային ակումբներու հաւաք չէ (թէեւ անոնք միշտ լեցուն են յաճախորդներով), այլ ան 
հասանելի է մշակութային քաղց ունեցող և ժամանցի նրբաճաշակ տարբերակ փնտռող մարդկանց 
համար: Գեղարուեստական ցուցահանդէսներն ու պատկերասրահները անհաշուելի են: Նշենք 
ամէնակարևորները՝ Galerie Janine Rbeiz, Agial, Aida Cherfane, Alice Mogabgab, Alwane, Art Circle, 
Art Lounge, Epreuve d'Artiste, The Bekhazi Gallery՝ մասնագիտացուած մասնաւորապէս տեղադրումի 
աշխատանքներու մէջ, Սուրսոքի թանգարանը և անոր ամէնամեայ աշնանային պազարը (շուկան), 
այն երեքը, որոնք կը գտնուին Էշրէֆիէի մէջ, Ալվանէ
պատկերասրահի մէջ և Քասլիքի մէջ, և, իհարկէ, չենք մոռնար օտարերկրեայ մշակութային 
հաստատութիւններու մասին, որոնք
միշտ աչալուրջ են Լիբանանեան ու ներկայացուող երկրի մշակութային փոխանակումներու 
հարցին մէջ:
Լիբանանի մէջ տեղական կարևոր իրադարձութիւններ տեղի կ'ունենան ամբողջ տարուան 
ընթացքին, ամրան անոնք կը հասնին
իրենց գագաթնակէտին. Baalbeck International Festival (www.baalbeck.org.lb), Beiteddine Festival 
(www.beiteddine.org), Byblos International (www.byblosfestival.org) փառատօներ: Շօ-երը կ'ընտրուին 
աչալրջօրէն, որպէսզի ներկայացնեն ամէնատարբեր մտահորիզոններու ներկայացումներ: 
Կ'ընտրուին տեղական և միջազգային թատերական, պարային և երաժշտական ներկայացումներ՝ 
վաստակաւոր կատարողներու, ինչպէս նաև ժամանակակից արուեստագէտներու 
մասնակցութեամբ: Մէկ այլ կարևոր միջոցառում ալ Al Bustan Festival-ն է (www.albustanfesti-
val.com), որ տեղի կ'ունենայ փետրուարի կէսէն մինչեւ մարտի վերջը ինկած ժամանակամիջոցին: 
Ամէնամեայ փառատօնը ջանասիրութեամբ կը մօտենայ մէկ յատուկ թեմայի շուրջ հարուստ և 
միատարր ծրագիր ներկայացնելու գործին՝ տօնելով որևէ մէկ երկրի կամ քաղաքի մշակոյթը, կամ 
ուսումնասիրելով որևէ մէկ
յատուկ առարկայ: Փառատօնը համարձակ է արթիսթներ, ստեղծագործութիւններ և 
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Բայց այս ամենէն զատ, Լիբանանը կ'ողջունէ ձեզ, յայտնելով, որ իր
զարթօնքէն և վերականգնումէն յետոյ, Լիբանանը ձեր առջեւ կը բանայ
իր դուռերը և կը հաւաստիացնէ ձեզ, որ ձեր հանգիստը անպայման
կ'ըլլայ բացառիկ հաճելի և երկարատեւ:

Լիբանան 
ներկայացումներ ընտրելու հարցին մէջ: Փառատօնի շրջագիծէն ներս Պատկերասրահի 
մէջ կը կազմակերպուի որևէ մէկ ականաւոր նկարիչի աշխատանքներու ցուցահանդէս: 
Փառատօնը ունի նաեւ երկու ամառնային միջոցառումներ, որոնք դեռ կայացման փուլի 
մէջ են: Անոնք, Տէյր Ալ-Քամար և Զուք Միքայէլ փառատօներն են:
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ԲՆԱԿՈՒԹԻՒՆ
Մինչև 75-90-ական թուականները, Լիբանանը Պէյրութի և լեռներու մէջ ունէր ուշագրաւ և 
տպաւորիչ հիւրանոցային ենթակառուցուածք: Աւա՜ղ այս հաստատութիւններէն շատերը 
աւերուեցան, սակայն շուտով յայտնուեցան նորերը: Այսօր բնակեցման ենթակառուցուածքը շատ 
աւելի համալրուած է միջազգային հիւրանոցային ցանցերով, ինչպիսիք են, օրինակ՝ Four Seasons և 
INTERCONTINENTAL HOTELS, ինչպէս նաև մասնաւոր Լիբանանեան ցանցերը, օրինակ՝ Al Boustan, 
le Bristol, the Lancaster և the Mir Amine Palace: Ծովեզերեայ տարածքներէն ու լեռնադահուկային 
հանգստեան գօտիներէն մինչև Պէքաայի հովիտ, դուք միշտ ալ կը գտնէք ձեր փափաքին համեմատ 
յարմարաւէտ, մաքուր և հաճելի հիւրանոցային համարներ:

ԼԻԲԱՆԱՆԵԱՆ ԽՈՀԱՆՈՑ
Լիբանանեան խոհանոցը լիբանանեան տարբեր շրջաններէն բերուած զանազան ապրանքներու և 
բաղադրիչներու հարուստ խառնուրդ է: Այն ժամանակ, երբ ապացուցուեցաւ, որ միջերկրականի 
ուտեստեղէնները ամենաառողջարարներէն են աշխարհի մէջ, լիբանանեան խոհանոցը 
յաջողության հասաւ առողջարարն ու հաճելին համադրելու եւ հրամցնելու գործին մէջ; 
Սովորաբար կ'օգտագործուին ձիթապտուղի իւղ, խոտաբոյսեր, համեմունքներ, թարմ պտուղներ և 
բանջարեղէն, ինչպէս նաև կաթնեղէններ, հատիկաընդեղէն, ձկնեղէն և միս: The Mezze-ն, տաք և 
պաղ ուտեստներու ընտրանի է, որու շնորհիւ լիբանանեան խոհանոցն այս համբաւն ունի ողջ 
աշխարհի վրայ: Իւրայատուկ Mezze-ն բաղկացած կ'ըլլայ աղցաններէ՝ օրինակ՝ թապպուլէ և 
ֆաթթուշ, կամ համմուս ու մութապպալ, որոշ տեսակի բլիթներ, ինչպէս օրինակ՝ լիցք, խաղողի 
տերեւով փաթթուած սարմա եւ այլ համով ճաշատեսակներ:
Լիբանանեան սովորական արաբական տափակ հացը լիբանանեան որեւէ կերակուրի անբաժան 
մասն է: Յաճախ ան կը փոխարինէ պատառաքաղը: Չմոռնանք նաև մեր տեղական խմորեղէնի 
տեսականին (պախլաւա, հալւա և լոխում...): Լիբանանի ճաշարաններուն մէջ կարելի է գտնել 
հարազատ տան համը՝ ճաշելով մեր երկրին մէջ գտնուող միջազգային ռեստորաններու մէջ. 
մեքսիքական, ամերիկեան, ասիական, ֆրանսական և իտալական: Այսօր շնորհիւ «Ռեստորան 
Լիզա»-ի կողմէ առաջարկուած «Fusion Cuisine»-ի լիբանանեան խոհանոցը այլ գոյներ կը ստանայ: 
Համեղ ճաշատեսակներու պատրաստման նոր ձեւէն բացի, յաճախորդը կրնայ վայելել իր ճաշը 
լիբանանյան հիասքանչ Ֆլորենտին պալատին մէջ: Այս պալատը ժամանակին կը պատկանէր 
Ապտալլա Պուսթրոս տոհմին, որ հիւրընկալած էր հրամանատար Թրաբոյին՝ 1920 թուականին 
Ֆրանսական մանդատի ժամանակ Մեծ Լիբանանի առաջին ղեկավարին, և ուր ապրած էր 
պորտապարուհի Տենի Պուսթրոսը: Լիբանանի մէջ բոլորն ալ կերակուրի և պիւտճէի տեսանկիւնէն 
կը բաւարարեն իրենց հետաքրքրութիւնները… և սա կը վերաբերի ամբողջ Լիբանանին: Կարելի է 
հաճելի ժամանակ անցընել յարմարաւէտ ռեստորաններու մէջ, «փապ»-երու մէջ ու գիշերային 
ակումբներու մէջ նոյնիսկ մինչև լուսաբաց: Լիբանանը, նախ և առաջ «Օղի»-ի երկիր է: «Օղի»-ն 
անիսոնի խմիչք է, ինչպէս օրինակ՝ Pastis-ը (ֆրանսական տարբերակ), Sambuca-ն (իտալական 
տարբերակ) կամ ouzo-ն (յունական տարբերակ): Զայն կը խմեն որպէս ախորժաբեր կամ mezze-ի և 
հիմնական ճաշի ժամանակ: Կայ խմիչքի մէկ այլ տեսակ, որ կ'արժէ ըմբոշխնել, այդ լիբանանեան 
գինին է, ան այժմ մեծ հեղինակութիւն կը վայելէ ամբողջ աշխարհի մէջ: Գինեգործարանները 
հիմնականօրէն կը գտնուին Պէքաայի հովտի մէջ, ուր չոր, արևոտ ցերեկն ու զով երեկոն կը 
ստեղծեն խաղողի այգիներու համար կլիմայական կատարեալ պայմաններ: Ամէնայայտնի 
ձեռնարկութիւններէն են Châteaux Ksara-ն, Kefraya-ն, Château Musar-ն (որ կը գտնուի Պէյյրութի մօտ 
գտնուող Լեռնալիբանանեան տարածաշրջանի մէջ), Domaine des Tourelles-ը, Wardy-ն, Karam-ը, 
Ixir-ը, Bellevue-ն, Massaya-ն, Atabia-ն, Khoury-ն և այլն:  

Ո՞ՒՐ ԻՋԵՒԱՆԻԼ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ
Լիբանան 
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ՍՓՈՐ - ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶ ԵՒ ԺԱՄԱՆՑ
Լիբանանի մէջ մեծ տեղ տրուած է ջրային մարզաձևերուն. լողալ, վինդ-սերֆինկ, սուզալող, ծովու 
վրայ ջրադահուկասփոր, Ջեթ-սքի, ջրային հեծանաւասփոր և առագաստանաւային սփոր: Շատ մը 
ծովեզերքներ կը տրամադրեն բոլոր յարմարութիւնները, և մեծ մասը կ'ունենան հիւրերու համար 
նախատեսուած տարածքներ, իրենց՝ քաղցրահամ ջուրով լողաւազաններու մէջ: Նաւակներ կարելի է 
վարձել ծովափի երկայնքին գտնուող ձկնորսներէն, սակայն տեղի ձկնորսները կը նախընտրեն ձուկ 
որսալ ծովափի մօտիկ խորունկ ջուրերու մէջ: Ձմեռային մարզաձևեր. Լեռնադահուկասփորն ու 
սնո-սերֆինկը նոյնքան տարածուած են, որքան չմշկասահքը: Սովորաբար լեռնադահուկային 
սեզոնը կը սկսի դեկտեմբերի վերջը և կ'աւարտի ապրիլին՝ ըստ եղանակի յարմարութեան: Այլ 
մարզաձևեր. թենիս, սքվոշ, կոլֆ, ձիավարութիւն, պոլինկ, պար, աերոպիկա, վոլեյպոլ, պասքեթպոլ, 
փինկ-փոնկ, ֆութբոլ և այլն: Այս ոլորտի մէջ մասնագիտացուած բազմաթիւ ակումբներ կան: Բոլոր 
ամառնային հանգստեան տուները ունին իրենց առողջապահական կեդրոնները, և անդամագրուելու 
պարագային որեւէ անձ հանգիստ կրնայ օգտուիլ անոնցմէ: Հակառակ պարագային կարելի է տոմս 
գնել և այցելել առողջապահական ակումբ: Ծովային ուղեւորութիւններ կարելի է կազմակերպել 
ծովափը գտնուող զբօսանաւերով և առագաստանաւերով եւ այս պտոյտը կարելի է երկարել մինչև 
Կիպրոսի և Թուրքիոյ ափերը: Պէյրութի Aero-Club-ը այժմ կը գործէ, և բոլոր անոնք որոնք ունին 
արտօնագիր, կրնան ն զբաղիլ իրենց օդային նախասիրութիւնով Լիբանանի երկնակամարին վրայ: 
Բնութիւն և Արկածախնդրութիւններ: Էքոթուրիզմ, բացօթեայ հանգիստ բնութեան գրկին մէջ կամ 
քարայրներու ներսը, ինչպէս նաև ճամբարագնացութիւն, կամ բանակում՝ դէպի Շուֆ, Քեսրուան,
Պէքաա: Էքոթուրիզմը կը զարգանայ բաւական արագ:

ԳՆՈՒՄՆԵՐ
Լիբանանը այսօր ունի առեւտուրի հսկայ կեդրոններ, ուր կարելի է գտնել տեղական և միջազգային 
ապրանքատեսակներ, ինչպէս նաև տնայնագործական, քոսմեթիկական և ոսկերչական խանութներ 
և այլն։ Լիբանանի աւանդական շուկաները կը գտնուին հին քաղաքներու մէջ, ինչպիսիք են Տիրը, 
Սիտոնը, Պիպլոսը և Թրիփոլին: Արհեստաւորները մինչեւ օրս կը պատրաստեն աւանդական 
սերամիքական և ապակեայ իրեր, մխուն պողպատէ կամ պղինձէ պատրաստուած 
դանակ-պատառաքաղ, որոնց բռնիչները պատրաստուած են խոյի կամ գոմէշի ոսկորէ և ունին 
գունաւոր, գեղեցիկ թռչուններու գլուխներու ձևը: Արոյրէ կամ պղինձէ պատրաստուած իրերը, 
ինչպէս օրինակ բովարանները, գաւաթները, ակօսաւոր կճուճները, մոխրամանները, թուրերը և 
դուռերու
արգելակները (doorstops), բոլորն ալ գեղեցիկ ձևաւորած են և փորագրուած են ձեռքով: Կտորէ, 
մետաքսէ և բուրդէ կաֆտանները,
աբայաները (ասեղնագործուած գիշերանոցներ) և սփրոցները
շատ տարածուած են, քանզի ոսկիով և արծաթով են
ձեռագործուած: Չմոռնաք Պէյրութի օդանակայանը
գտնուած ժամանակ ձեր վերջին րոպէները անցընել
Duty Free-ի մէջ:

Լիբանան 
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ԿԸ ԲԱՑԱՅԱՅՏԵՆՔ ԼԻԲԱՆԱՆԸ՝ ԱՅՆ, ԻՆՉ ԿԱՐԵԼԻ ՉԷ ԲԱՑ ԹՈՂՆԵԼ

2 – ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԱՅՐԵՐ ԵՎ ԱՐԺԷՔՆԵՐ

Լիբանանը կ'առաջարկէ հետաքրքրութիւններու բազմազանութիւն՝ կախուած ունեցած սպասումներէ, 
ժամանակէ, ճաշակէ, հակումներէ և այլ նախասիրութիւններէ:

ՊԷՅՐՈՒԹ

ՊԵՂՈՒՄՆԵՐ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՄԷՋ

Լիբանանը ճանչնալու համար անհրաժեշտ է այցելել 
հիմնական քաղաքները, օրինակ Պէյրութը (Ազգային 
թանգարան, AUB, Ramlet el Baida, Պատմական կեդրոն 
(The Down town), Hamra), Ջիւնին իր ծովեզերքով, 
Պիքֆայան, Պրումանան, Պէիթ Մերին ամառնային 
սեզոնին, Այուն էլ Սիմաանը, Ֆարան դահուկասփորի և 
հնագիտական պեղումներու համար և Ֆարայան:

1993 թուականի հոկտեմբերէն սկսեալ հնագէտները Պէյրութի կեդրոնին մէջ 
աշխատանքներ կ'իրականացնեն՝ պեղելու պատմական կառոյցները, ինչպիսին է օրինակ 
19-րդ դարու «Փոքր Սարայ» («Petit Serail») կառոյցի հիմքը, միջնադարեան, հռոմէական 
շրջանի և հին փիւնիկեան քաղաքը։ Յայտնի է, որ Պէյրութը աւերուած և վերակառուցուած է 
աւելի քան եօթը անգամ, որ ոչ միայն Լիբանանի անգին արժէքներու «թանգարանն» է, այլ 
նաև՝ ողջ մարդկութեան: Պէյրութի մէջ բազմաթիւ մզկիթներ և եկեղեցիներ կան, ինչ որ կը 
վկայէ քաղաքի մէջ գոյութիւն ունեցող կրօնական բազմազանութեան մասին, ինչպէս նաև 
կը խորհրդանշէ լուսահոգի Յովհաննէս Պօղոս II Պապի խոսքերը. «Լիբանանը քաղաք չէ, 
այլ՝ մի վճռորոշ հաղորդագրութիւն»:

1 - Հիմնական քաղաքներ
(մանրամասնութիւններու համար օգտուիլ քարտէզէ) 

Լիբանան 
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ԼԵՌՆԱԼԻԲԱՆԱՆ

ՊԻՊԼՈՍ (ՃԻՊԷՅԼ)
Նահր էլ Քէլպէն և Ժաիթայի քարայրէն վեր, Պէյրութէն 35 քմ դէպի հիւսիս կը գտնուի 
Պիպլոս քաղաքը (ներկայիս Ճիպէյլ), որ ունի մօտ 8000 տարուայ պատմութիւն: Ժայռէն 
կ'երևի այն տեղը, ուր կանգնած է եղեր աշխարհի ամէնահին նաւահանգիստը և իր 
ժամանակի առևտուրի ամէնածաղկուն կեդրոններէց մէկը: Սակայն Պիպլոսը նաև 
պաշտամունքի վայր էր՝ հանդիսանալով կոթողներու տաճարի բնօրրանը, ուրկէ պեղած են 
Պիպլոսի յայտնի աւետեաց արձանիկները: Տեսնելով մշակութային շերտերու այս հսկայ 
քանակը այցելուն ապշած կը մնայ. նեոլիթեան, փիւնիկեան, եգիպտական, ասորական, 
յունական և հռոմէական հնութիւնները: Հռոմէացիները Պիպլոսի մէջ թողուցին սրբավայր 
մը, սիւնաշարք և ծովուն նայող հիանալի թատրոններու մեծ մասը: Այս տարածքի 
ամէնաամուր տուեալներէն մէկն ալ հնագոյն քաղաքի բերդապատնէշի ներսը 
խաչակիրներու կողմէ կառուցուած ամրոցն է: Հարիւր մեթր հեռու ալ կանգնած է XII դարու 
մէջ կառուցուած հռոմէական ոճի Սուրբ Ճոն- Մարքի եկեղեցին, որմինչեւ օրս կը գտնուի 
շատ լաւ վիճակի մէջ:

ՖԱՔՐԱ
Քֆարտիպեանի մէջ գտնուող հռոմէական հնագիտական վայրը՝ իր աշտարակով, փոքրիկ 
տաճարով և մեծ սրբավայրով հանդերձ, ցոյց կու տայ հռոմէական ճանապարհային 
համակարգի կարեւորութիւնը, որ տարածաշրջանը կը միացնէ Պէքաայի բերրի հողերուն և 
իր գլխաւոր քաղաքներուն, ինչպիսին է օրինակ՝ Պաալապէքը:

ՊԷՔԱԱ 

ԱՆՃԱՐ 
Անճար քաղաքը կը գտնուի Պէյրութէն 60 քմ դէպի արևելք՝ Պէքաայի առաջնային գօտիին մէջ: 
Անցեալին ան կը միացնէր Լիբանանի ծովեզերեայ քաղաքները Դամասկոսի հետ: Բիւզանդիոյ կողմէ 
Սուրիոյ տիրապետումէն յետոյ, VIII դարուն Խալիֆ Վալիտ I, որ Մուավիոյ ժառանգներէն մէկն էր, 
արդէն սկսած էր իր ամրոցին կառուցումը, սակայն այդ իր որդին Խալիֆ Իպրահիմ I-նն էր, որ 
շարունակեց շինարարական աշխատանքները ու բնակեցաւ Անճարի մէջ: Օմայյատես Խալիֆներու 
երկրոդական ճոխ բնակավայրը՝ «Քասր» կոչուած կառոյցը, կրնար մեծ մակերես ունենալ: Անճարի 
պալատը շրջապատուած է 370 մեթր երկարութիւն ունեցող պատով: Ան պատուած է 
խճանկարներով, որմնանկարներով, բարձրաքանդակներով և քարերու մէջ կատարուած
փորագրութիւններով: Ան վերցուցած է հռոմէական կորինթոսեան գմբէթներու ոճն ու այլ բազմաթիւ 
զարթանախշային և ճարտարապետական ոճեր Բիւզանդիոնէն: Ժամանակի ընթացքին քաղաքը 
դարձաւ առեւտրական կեդրոն և ովասիս՝ ճամբորդներու ու առևտրականներու համար, որոնք 
Սուրիայէն գալով կը կտրեն ճամբան ու կը մտնեն Անճար կամ Լիբանան:

Լիբանան 
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ՊԱԱԼՊԷՔ 
Փիւնիկեցիներ հնագոյն կրօնական վայրի մը տեղ կառուցեցին հիասքանչ սրբավայր, ուր կը պաշտէին 
Պաալը: Ալեքսանդր Մեծի տիրապետութեան օրով քաղաքը սկսաւ արագ կերպով զարգանալ: Զայն 
անուանեցին Հելիոպոլիս (Արևի քաղաք. հելիոս = արև ): Բայց Պաալպէքի Աքրոպոլիսի ամենակարևոր 
կառոյցները կառուցուած են հռոմէական ժամանակաշրջանին: Մեծ մշակութայյին համալիրը կը միացնէ 
3 հիմնական կառոյցները.
1 – Յուպիտերի վանքը, որուն 54 սիւներէն միայն յայտնի 6 սիւներն են կանգուն մնացած, որոնց 
բարձրութիւնը կը հասնի 20 մեթրի, մինչ տրամագիծը կը կազմէ 2 մեթր, ինչ որ զանոնք կը դասէ 
հռոմէական ամէնամեծ սիւներու շարքին: Յուպիտերի վանքը ունի վեցանկիւն արտաքին բակ, որ 
համեմատաբար լա պահպանուած է:
2 – Բաքոսի վանքը կը համարուի հռոմէական ճարտարապետութեան ամէնագեղեցիկ և ամէնէն լաւ 
պահպանուած օրինակներէն մէկը: Սա այն վայրն է, ուր տեղի կ'ունենան թատրոնի, պալէի, դասական և 
ժամանակակից համերգներու բոլոր միջազգային մեծ փառատօները:
3 – Ինչ կը վերաբերի Վեներայի վանքին, ան շրջանաձև յատակագիծ ունեցող ամէնահազուադէպ 
կառոյցներէն է, որ գուցէ համեմատուի Յունաստանի Տելֆեան տաճարին հետ:
ՔԱՄԻԹ ԷԼ ԼՈԶ
Պէքքայի հարաւարևելքը գտնուող հնագիտական վայր մըն է, որ պեղուած է 1963-1981 թուականներուն 
գերմանական արշաւախումբի մը կողմէ իրականացուած աշխատանքներու արդյունքով: Հնավայրի 
թուագրութիւնը կ'երթայ մ.թ.ա. 4-րդ հազարամեակին, և ծառայած է որպէս եգիպտացի մարզպետի 
հանգրուան: Մարզպետը պարտաւորուած էր՝ Փարաւոնի անունով տարածքի մէջ կարգ ու կանոն 
պահպանել: Պատմական վայրը տեղակայուած է հիասքանչ գիւղի մը Անտի-Լիբանան լեռնաշղթայի 
ստորոտը:
ՀԱՐԱՒ 
ԱՐՆՈՒՆ 
Նապաթիէյի շրջանին մէջ գտնուող գիւղ մըն է, յայտնի իր՝ 12-րդ դարու Խաչակիր կոչուող ամրոցներով:
Քարքարոտ բլուրներէն մէկուն վրայ կառուցուած Պոֆոր ամրոցը խաչակրաց արշաւանքներու 
ժամանակաշրջանէն մինչև մեր օրերը տեղի ունեցած բազմաթիւ իրադարձութիւններու ականատես է: 
1975- 1990 թուականներուն Լիբանանի պատերազմի արդիւնքով աւերուած ամրոցը այսօր ամբողջովին 
վերակառուցուած է և կը սպասէ իր այցելուներուն:
ՏԻՐ 
Գտնուելով Լիբանանեան ծովափին, մայրաքաղաքէն 75 քմ դէպի հարաւ, Տիր քաղաքը հիմնուած է 
փիւնիկցիներու կողմէ՝ դառնալով աշխարհի առաջին մետրոպոլեան: Տիր քաղաքի մէջ է որ զարգացաւ 
տնտեսական կայսրութիւնը: Տիրի մէջ հիմնուեցաւ Տիրի արքայ Հիրամի սարկոֆագը, որ ապահովեց 
Սողոմոն թագաւորին որպէսզի մայրիներու հիանալի անտառով՝ վերջինիս տաճարն ու պալատը 
կառուցուի: Այցելուներու ուշադրութիւնը կը գրաւէ նաև փոքրիկ ճամբայ մը, որ կ'անցնի յաղթական շքեղ 
կամարի տակէն, հռոմէական առաջին թատրոններէն մէկու մօտէն, խճանկարներով զարդարուած 
պարտէզներու եւ այլ աւերակներու մէջէն, որոնք մազապուրծ փրկուած են ասորական, պարսկական և 
արաբական աւերումներէն:

Լիբանան 
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ՍԻՏՈՆ 
Ծովամօտ քաղաք է, որ կը գտնուի Պէյրութէն 45 քմ դէպի հարաւ: Այսօր զայն 
կ'անուանեն Սայիտա (արաբերէն Sa'id-էն, որ կը նշանակէ ձկնորսութիւն): Ան 
ժամանակ մը եղած է գլխաւոր նաւահանգիստ, ուրկէ ալ փիւնիկեցիները գացին 
միջերկրական աշխարհը նուաճելու. Գուցե եւ՛ մշակութային եւ՛ առեւտրական 
նպատակով: Քաղաքը մշտապէս հալածուած է զաւթիչներու՝ փղշտացիներու, 
պարսիկներու, յոյներու և արաբներու կողմէ: Խաչակիրները ասկէ դուրս քշուեցան 
Սալաատինի կողմէ 1187 թուականին: Այս պարագան մեծ հարստութիւն ձգեց 
քաղաքին, ինչպէս օրինակ՝ ռազմատորմ, որ հետագային դարձաւ քաղաքի 
խորհրդանիշը: Լեգենդը (ըստ որուն Զեւսը կ'առեւանգէ սկսնակ, երիտասարդ 
Եւրոպան Սիտոնէն) ասիկա կարելի է տեսնել Լիբանանի հարաւին մէջ գտնուող 2 
Euro արժողութեամբ Euro մետաղադրամի վրայ (Յունաստան 2002):

ՀԻՒՍԻՍ
ՊԱԹՐՈՒՆ
Պաթրունը շրջանիի գլխաւոր քաղաքն է: Մ.թ.ա. 9-րդ դարուն փիւնիկեաց արքայ 
Իթոբալի կողմէ կառուցուած այս ծովամերձ քաղաքը պատմական և մշակութային 
արժէքավոր ժառանգական հնութիւն է: Անհրաժեշտ է այցելել՝ տեսնելու քաղաքի 
հին շուկան, եկեղեցիները, նաւահանգիստը, 225 մեթրանոց փիւնիկեան պատը և 
վայելելու տեղական համեղ լիմոնատը:  

ՄԱՐ ԺՊԷՅԼ
Պաթրունի մարզի մէկ բլուրին վրայ կառուցուած այս գիւղը, որուն անուանումը կը նշանակէ Ճիպէյլի 
(Պիպլոսի) պաշտպան կամ պահապան, յայտնի է իր՝ փիւնիկեան ժամանակաշրջանի ամրոցներով, 
որոնք աւելի ուշ օգտագործուեցան նաեւ հռոմէացիներու և խաչակիրների կողմէ: Ամրոցի ստորոտը 
կարելի է տեսնել ակնային հիւանդութիւններ բուժող Սուրբ հովանաւոր Մար Նոհրային նուիրուած 
ջրհորն ու եկեղեցին: Գիւղը կը դասուի երկրի ամէնահինաւուրց պատմական վայրերու շարքին:  

ԹՐԻՓՈԼԻ. ՍԲ. ԺԻԼ ԱՄՐՈՑ 
Պէյրութէն 75 քմ հիւսիս կը գտնուի Լիբանանի 2-րդ մայրաքաղաք Թրիփոլին։ 
Միջերկրական ծովու մօտ քաղաք մը, որ յայտնի է իր գեղատեսիլ վայրերով և 
հարուստ լեգենդներով: Քաղաքի և ծովու վրայ կախուած Սբ. Կիլլես (Սանիլ) ամրոցը 
հպարտութեամբ վեր կը խոյանայ և շուք կու տայ մնացած յուշարձաններուն: Սբ. 
Մարիամ Եկեղեցին այսօր վերածուած է մեծ մզկիթի։ Ան կը նպաստէ արեւելեան 
ճարտարապետութեան մէջ Occidental ոճի ներթափանցմանը: Քաղաքի մէջ կան շատ 
մահմետական կառոյցներ, ինչպիսիք են Տէյն էլ մզկիթը և Ապտէլլ Վահատը կամ Ալ 
Աշրաֆ մզկիթը։ Այցելութեան ընթացքին կարելի չէ անտեսել (la Tour du Lion) Ալ Մինա 
նաւահանգիստը, խաներու (caravanserails) և համամներու փառահեղ կառոյցները, և 
հանգիստի ու ուրախուրութեան այլ վայրերը։   
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3 – ԲՆԱԿԱՆ ՏՈՒԵԱԼՆԵՐ - ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ
ՄԱՅՐԻՆԵՐ
Մօտ 2000 մեթր բարձրութեան վրայ, երկրի և երկնքի միջև, հպարտօրէն կանգնած են Լիբանանի յայտնի 
մայրիները։ Անոնք շատ յաճախ անուանուած են Արզ էլ-Ռապ (Աստուծոյ մայրիներ) և կը համարուին 
բնութեան հրաշքը։ Դասուելով ազգային հարստութեան շարքին և մշտական վերահսկողութեան տակ 
գտնուելով, որոշ մայրիներ կը հասնին աւելի քան 1000 տարեկանի։ Մայրիները Աստուածաշունչի մէջ կը 
նշուին որպէս յաւերժութեան և իմաստութեան խորհրդանիշ։ Անոնք նաև Լիբանանի Հանրապետութեան 
խորհրդանիշն են, քանի որ պատկերուած են պետական դրօշակի և դրամի վրայ։ Ամենայայտնի 
մայրիները կ'աճին Լիբանանի հիւսիսը գտնուող Պշարրա շրջանին մէջ և Շուֆի Պարրուք լերան 
լանջերուն։

ՔՍԱՐԱՅԻ ԲՆԱԿԱՆ ՔԱՐԱՆՁԱՒՆԵՐԸ
Կ’արժէ տեսնել 3 քիլոմեթր երկարութիւն ունեցող Զահլէի մօտ գտնուող Պէքաայի բնական քարայրները։

ՔԱՐԱՅՐ ՔԱՏԻՇԱ 
Պէյրութի հիւսիսը, Ցեդարսի և Պէքարեհի միջև գտնուող այս քարայրը աւելի փոքր է Ժաիթայի 
քարայրներէն, սակայն այս եւս կ'արժէ այցելել։ Հոն կարելի է հասնիլ ոտքով (15 վայրկեաննոց
ճամբայ) Քատիշայի հովիտով անցնող արահետով, որ նաև կ'անուանեն սուրբերու հովիտ։ Վերնայարկէն 
դէպի հովիտ կը բացուի գեղեցիկ տեսարան։

ԺԱԻԹԱՅԻ ՔԱՐԱՅՐ
Պէյրութէն 20 քմ դէպի հիւսիս գտնուող Ժաիթայի այս քարայրը հազարաւոր այցելուներ կը մտնեն՝ 
հիացած ու շունչերնին կտրած: Երկու շերտաւորուած քարայրները իրարու միացած են ճոպանուղիով, 

որոնք լերան մէջէն անցնելով կը խորանան մօտաւորապէս հազար մեթր: 
Աւելի ստորին քարայրներ կրնաք այցելել բեռնափոխադրիչ սարքերով, 
որոնք ձեզ կ'անցընեն նեղլիկ հատուածներով և այն լիճի մօտով, որմէ 
սկիզբ կ'առնէ Նահր էլ Քալբ գետը: Վերին քարայրներու մէջ կարելի է 
զբօսնուլ ոտքով՝ թուրիստական առաջնորդի մշտական ուղեկցութեամբ: 
Քարայրներու հետազօտումը նոյնիսկ կարճատեւ դադարի տեղ չի ձգեր 
այցելուներու համար: Շիթաքարի և պտկաքարի ծածկերը իրենց 
կենդանական և բուսական աշխարհով, ջրվէժներ, լիճեր, բնական 
սիւներ… մէկ ամբողջ գերիրապաշտ աշխարհ մը կը պարզեն, որուն 
հետազօտման հետաքրքութիւնը բացառիկ է:

Լիբանան 



Compiled by
Vent Nouveau

MICE-DMC
23

2018 © all rights reserved

   

ՔԱՐԱՈՒՆ ԼԻՃ
Պէկկայի հիւսիսը տեղակայուած այս տարածաշրջանն ու լիճը կ'ապահովեն հմայիչ, բազմազան և 
հետաքրքիր տեսարաններ։ Լիճին ծանօթանալ կարելի է մեքենայով կամ մոտորանաւակով 
շրջագայելով (մօտաւորապէս 25 վայրկեան)։

ՖԱՔՐԱՅԻ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄՈՒՐՋ
Աշխարհի մէջ գոյութիւն ունին շատ քիչ թիւով բնական կամուրջներ։ Անոնցմէ մէկը կը պատկանի 
Լիբանանի բնութեան հարստութեան։ Լեռնալիբանանի 1500 մեթր բարձրութեան վրայ տեղակայուած 
այս կամուրջը կ'երկարի Էլ-Լապան գետի վրայով և դէպի Ֆարայ գիւղը բացուող գեղեցիկ տեսարան 
մը կը պարզէ դիտողին։ Զայն կարելի է վայելել կամուրջի վրայով քալելու և լեռներու թարմ օդը 
շնչելու ժամանակ: 

4 – ԿՐՕՆԱԿԱՆ ՀԵՏՔԵՐ

ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ ԵՒ ՄԱՏՈՒՌՆԵՐ
 
Լիբանանի մէջ կան այցելութեան արժանի շատ եկեղեցիներ՝ հինէն մինչև ժամանակակից շրջան, 
կաթոլիկ, ուղղափառ, բողոքական և հայկական։ Անոնք կ'ընդգծեն Քրիստոնէութեան կարևորութիւնը
լիբանանցիներու կեանքին մէջ։

ՄԵՆԱՍՏԱՆՆԵՐ (Վանքեր)
Լիբանանի մէջ շատ են մենաստանները (վանքեր), որոնցմէ է 
նշանաւոր Պրումանայի Մար Շաայա մենաստանը (1700 
թուականի Անտոնինի ամէնահին վանական 
հաստատութիւնը)։ Անհրաժեշտ է նաև այցելել Սուրբ 
Յովհաննէսի Յունական Կաթոլիկ վանքը (կամ Շօիրը, ուր 1733 
թուականի արաբական նշաններով առաջին տպարանն է 
հիմնուած), Սուրբ Շարպելի վանքերը և Պելամանտի 
աբբայութիւնը (Տէյր Պալամանտը հիմնադրուած է 
Կիստերցիաններու կողմէ 1157 թուականին (աւարտած՝ 1169 
թուականին) և 1289 թուականին Լատինական արքայութեան 
անկումէն յետոյ անցած ուղղափառ եկեղեցւոյ հովանիին տակ։ 
Ան իր այցելուներուն կ'առաջարկէ դիտել 18-19-րդ դարերու 
Բիւզանդական սրբապատկերներու հարուստ հաւաքածոն։)
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ՄԶԿԻԹՆԵՐ
Լիբանանի մէջ կան բազմաթիւ մզկիթներ, որոնց շարքին՝ Թրիփոլիի հրաշալի մզկիթը (13-րդ դարու 
մոնումենտալ շինութիւն, որ
կը պարունակէ Ֆրանսական ճարտարապետութեան ոճ), 12-րդ դարու Սուրբ Մարիամի տաճարը, 
Սայիտայի հոյակերտ մզկիթը (առաջին հայեացքից բերդ յիշեցնող կառոյցը վեր խոյացած է 13-րդ դարուն 
Հիւանդախնամներու Միաբանութեան կողմէ կառուցուած եկեղեցւոյ
հիմերուն վրայ) և Պէյրութի կամ Օմարի մզկիթը (ի սկզբանէ ան հռոմէական եկեղեցի էր, որ 1113-1150 
թուականին հիմնուած է Սուրբ
Յովհաննէսի Հիւանդախնամներու Միաբանութեան կողմէ Բիւզանդական ապարանքի տարածքին և 
հետագային վերածուած է
հռոմէական տաճարի։ 1291 թուականին մահմետականները զայն դարձուցած են մզկիթ՝ անոր կից 
կառուցելով Մինարէթ) և Մուհամմատ
ալ Ամին մզկիթը, որուն բացման արարողութիւնը տեղի ունեցաւ 2008 թուականին Պէյրութի մէջ: 
Տիւրզիւներու համայնքը Լիբանանի մէջ շատ կարևոր դեր ունի և կը ներառէ բազմաթիւ Մաքամներ, 
որոնցմէ մէկը Նիհայում՝ Շուֆ շրջանի Լեռնալիբանանի վրայ գտնուող Յոբ մարգարէի Մաքամն է (Maqam 
Al Nabi Ayoub): Մաքամը վերակառուցման էր ենթարկուած տակաւին 1947 թուականին: Ան բաղկացած է 
Յոբ մարգարէի գերեզմանէն և Տիւրզիւներու խորհրդանիշ Աստղէն:

ՄԱՂՏՈՒՇԵ
Սրբավայրը պաշտօնական ուխտատեղի է: Ան նուիրուած է Սայիտէթ ալ Մանթարային (մեր սպասող 
կնոջը): Եղած է յունական-
կաթոլիկ եկեղեցւոյ տիրապետութեան տակ: Սիտոնին նայող նոր բազիլիկան կը ցուցադրէ Իտալացի 
նկարիչներու ձեռքով ստեղծուած գեղեցիկ որմնանկարներ, որոնք կը պատմեն Մարիամ Աստուածածնի 
կեանքը: Կան պատմութիւններ, ըստ անոնց սա այն վայրն է, ուր Մարիամ Աստուածածին կը սպասէր 
քարոզելէ վերադարձող իր որդին: Կ'ըսեն նաև, որ այսօրուայ աշտարակին տեղը կանգնած էր 324 
թուականին Կոստանդինոս կայսեր մօր՝ Սբ. Հելենայի կողմէ կառուցուած և Մարիամ Աստուածածնին 
նուիրած եկեղեցին: Քարայրի դուռերը, որոնք կ'ուղեկցէին դէպի Մարիամ Աստուածածինը փակուած են 
8-րդ դարու հետապնդումներէն յետոյ, եւ անկէ ետք վերաբացուած են 18-րդ դարուն:

ՔԱՏԻՇԱՅԻ ՀՈՎԻՏ
Պէյրութէն հիւսիս, Պշարրայի մօտ գտնուող Քատիշայի սուրբ հովիտը իր մէջ կը ներառէ ժայռերու մէջ 
կառուցուած մենաստաններն
ու վանքերը, որոնք կը ձուլուին դէպի լեռը և Քոզայայի Սուրբ Անտոնի մենաստանը՝ 900 մեթր 

բարձրութեան վրայ ուր 
լեռնանցքի մէջ կը 
գտնուի առաջին 
արաբական լեզուով 
տպարանը՝ հիմնուած 
16-րդ դարու վերջը։ Նաեւ 
կ'արժէ այցելել Մառ 
Լիչա մենաստանը, Տէյր
Քանուպին Մարոնիտ 
անուն սրբավայրը և այլ 
ճգնաւորներու համար 
նախատեսուած 
տարածքները։
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ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՏԻՐԱՄԱՅՐԸ՝ ՀԱՐԻՍԱ
Աւելի քան 500 մեթր բարձրութեան վրայ կանգնած է դէպի Ճիւնիի ծովախորշը նայող հսկայական 
Աստուածածնի արձանը։ 19-րդ դարու վերջը տեղադրուած Կոյս Մարիամի արձանը դարձած է 
հանրածանօթ սրբավայր ուր կայ փոքր մատուռ՝ պատուանդանի մէջ։ Արձանը կը նայի դէպի 
հրաշալի տեսարան։ Հարիսան ու Ճիւնիի ծովափը իրարու կապուած են ճոպանուղիով։

ԼԻԲԱՆԱՆԸ ՈՐՊԷՍ ՈՒԽՏԱՎԱՅՐ
Լիբանանը այն վայրն է ուր քրիստոնեայ և մահմետական ուխտագնացներ կը հանդիպին իրարու և 
իրենց աղօթնքերը կը
բարձրացնեն սրբավայրերու մէջ: Յաւելեալ տեղեկութեանց և ճանապարհներու մասին 
տեղեկութիւններ քաղելու համար կրնաք կապ հաստատել մեզի հետ:

5 - ՊԱԼԱՏՆԵՐ ԵՒ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ

ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ (ANTELIAS)
Թանգարանի պաշտօնական բացումը տեղի ունեցաւ 1998- թուականի մարտի 30-ին: Թանգարանի 
մէջ կը գտնուի նաև կաթողիկոսարանի գրադարանը: Թանկարժէք իրերու և կրօնական արուեստի 
նմոյշներուն մեծ մասը որոնք Սիսի կաթողիկոսարանի փրկուած գանձերն են: Անոնք 1915 
թուականին ոդիսական ճանապարհորդութիւն ունեցան Սիսէն մինչեւ Հալէպ, և 1930 թուականին 
ալ բերուեցան Անթիլիաս՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան օրրան: Բացի այս բոլորէն, 
նուիրատուութիւններու և գնումներու շնորհիւ այսօր թանգարանը ունի բաւական մեծ հաւաքածոյ:

ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐԻ ՅՈՒՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԹԱՆԳԱՐԱՆ - ՊԷՅՐՈՒԹ
Սուրբ Գրիգորի յունական ուղղափառ տաճարը Պէյրութի ուղափառ համայնքի Մայր Տաճարն է: 
Տաճարը Պէյրութի ամէնահին եկեղեցին է, և տարածաշրջանի հնագոյններէն է: Լիբանանեան 
պատերազմի ժամանակ տաճարը տուժեց՝ ենթարկուելով գողութիւններու և վանտալիզմի, ինչպէս 
նաև պատերազմական գօտի և առճակատման գիծ համարուող շրջանի բնական ազդեցութեան: 
1998-ին վերականգնողական բազմափուլ ծրագիր սկսաւ և 2003 թուականի դեկտեմբերի 15-ին 
տաճարը վերաբացուեցաւ: Վերականգնողական աշխատանքներու արդիւնքով եկեղեցւոյ ներսը 
հնագիտական շատ կարևոր վայր մը բացայայտուեցաւ: Ան վերաբացուեցաւ որպէս թանգարան, ուր 
կարելի է զգալ պատմական հին վայրերու ու պատմութեան միջև եղած կապը:

ՊԶԸՄՄԱՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑԻ-ԹԱՆԳԱՐԱՆ  
Սոյն եկեղեցի-թանգարանը կու տայ արևելեան՝ մասնաւորապէս հայկական աշխարհիկ և հոգևոր 
արուեստի ընդհանուր պատկերը։ Այնտեղ կը գտնուին էմիր Պէշիրի յուշանուէրները։ Ամէն անգամ 
երբ ան կը ճամբորդէր իր ամբողջ ունեցուածքը կը վստահէր եկեղեցւոյ։ Եկեղեցւոյ տարածքին կան 
լաւ խնամուած խաղողի այգիներ, որոնցմէ կը պատրաստեն հրաշալի գինի։ Այցելուներ կը 
համտեսեն և կը գնեն լայն ճանաչում ունեցող գինին։ Ամբողջ տարի վանքը կը հիւրընկալէ մեծ 
թիւով զբօսաշրջիկներ, ուսանողներ, հետազօտողներ, սկաուտներ ու հաւատարիմ ուխտաւորներու 
խումբեր։ Այստեղ կը գտնուի Մարիամ Աստուածածնի փառաւոր Վերափոխմանը նուիրուած 
եկեղեցին իր կամարակապ տանիքով և աշտարակով, որ ունի համապատասխան նախշերով 
դուռեր։
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ՊԷՅԹ ԷՏ-ՏԻՆ ԱՊԱՐԱՆՔ
Պէյրութէն 45 լիլոմեթր հարաւ-արևելք կը գտնուի Պէյթ էտ-Տինի (Հաւատի տուն) հրաշագեղ 
պալատը, որը 19-րդ դարու ազգային ճարտարապետութեան հրաշալի օրինակ է։ Զայն կառուցած է 
Էմիր Պէշիր Շեհապը, որ աւելի քան 30 տարի ուսուցանող եղած է Լեռնալիբանանի մէջ։ 
Արքայազուններու շքեղ նստավայրը՝ պալատը կը ներկայացնէ Իսլամական և Վենետիկեան 
կոթական ճարտարապետութեան ոճը։ Այս ոճերու համադրումը տեսանելի կը դառնայ շնորհիւ 
նրբագեղ կամարաշարերու, ֆասատներու, փայտեայ աշխատանքներու, առաստաղներու և 
խճանկարապատ օթեակներու։ Այցելուներ հիացած կը մնան նախշերու շքեղութեամբ և 
իւրայատկութեամբ:

ՊԷՅՐՈՒԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Այս յարկի տակ կը գտնուի 1930 թուականին կառուցուած և 1939 թուականին բացուած Պէյրութի 
Նեո-եգիպտական ոճի ազգային թանգարանը։ Թանգարանի ազգային հաւաքածոն պատերազմի 
ժամանակ սփռուած է աշխարհով մէկ։ Հիմա պաշտոնեաներ վերստին հաւաքած են այս գանձերը, 
որոնք կը ցուցադրուին հանրութեան։

ՊԷՅՐՈՒԹԻ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Մասնաւոր թանգարանի հաւաքածոները կը ներկայացնեն Նախապատմական ժամանակներէն 
մինչև ոչ հեռու անցեալի Միջին- արևելեան մշակոյթները, մօտաւորապէս 10 000 գտածոներ և 
նոյնքան մետաղադրամներ։

ՊԻՊԼՈՍԻ ՄՈՄԷ ԱՐՁԱՆՆԵՐՈՒ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Ասիկա փոքրիկ թանգարան մըն է, ուր կրնաք գտնել պատմական ամէնաազդեցիկ 
անձնաւորութիւններու մոմէ արձանները։

ՏԷՅՐ ԷԼ-ՔԱՄԱՐԻ ՄՈՄԷ ԱՐՁԱՆՆԵՐՈՒ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Ասիկա փոքրիկ թանգարան մըն է, ուր կրնաք գտնել պատմական ամէնաազդեցիկ 
անձնաւորութիւններու մոմէ արձանները։

ԺՊՐԱՆԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Գտնուելով Պշշարէյի հիւսիսը, «Ժպրան» թանգարանը կը ցուցադրէ Լիբանանցի փիլիսոփայ, նկարիչ 
և բանաստեղծ Ժպրան Խալիլ Ժպրանի՝ «Մարգարէի» հեղինակին գրական երկերն ու նկարները։

ՄԵՏԱՔՍԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ (ՊՍՈՒՍ, ՔԱԶԱ, ԱԼԷՅ)
Կենդանի մետաքս. Բնական մետաքսի արտադրութիւն որդերէն մինչև վերջնական արտադրանք։
- Մետաքսի որդեր, բոժոժներ, Պոմպիքս – Թթենի (ոսկէ ծառ)
- Հին տեխնիկա, մետաքսի արտադրանք – մետաքսի փաթաթում
- Ձեռքով աշխատցուող մետաքսագործ մեքենաներ – Հին նկարներ
- Էքսկուրսիաներու կէտեր – Մշտապէս ցուցադրուող հաւաքածոյ, Տեղական և Արևելեան մետաքս/ 
Վայրի մետաքս Մատակասկարէն։ Գեղատեսիլ թեռաս, խանութ թանգարան և սրճարան� Քալէ 
բուրաւէտ պարտէզի մէջ։ Թանգարանի բացումը կը կայանայ ամրան։

ՌՈԲԵՐՏ ՄՈՒԱՎԱՏԻ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Այս թանգարանէ ներս այն ինչ որ կառուցուած է երկար տարիներու ընթացքին, քաղաքի կեդրոնին 
նման վերափոխուած է, և դարձած կենդանի հրաշք: Կառոյցը անցած է զաւթիչներու, հերոսներու և 
պատերազմական ժամանակակներու մէջէն: Հակառակ այս բոլորին, շինութեան հրաշագեղ 
ֆասաթները տակաւին կը կրեն իտալական կոթական ոճը: Թանգարանի ներսն ու դուրսը 
վերակառուցուած են: Ռոբերտ Մուավատի մասնաւոր թանգարանի խայտաբղէտ պարունակութիւնը 
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,

ՄԷԷՄԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ 
Սոյն թանգարանի հաւաքածոն իր մէջ կը ներառէ թանկարժէք մետաղներ, ինչպիսիք են ոսկին ու 
արծաթը, և թանկագին քարեր՝ ռուպին, տոպազը, զմրուխտը: Նախատեսուած է յատուկ 
լուսաւորութիւն, որպէսզի ընդգծուին որոշ տեսակներու՝ օրինակ տանզանիտի, գունային 
բազմազանութիւնը, թանկարժէք քարերու՝ պերիդոտիտ ու տուռմալին, թափանցիկութիւնն ու 
գունագեղութիւնը և ոսկիէ ու արծաթէ թելանման կտորներու տպաւորիչ մանրուքները։ 

ՄԼԻՏԱՅԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Մլիտան և դիմադրութիւնը սիրոյ և յիշողութեան բացառիկ պատմութիւն ունին: Մլիտան լեռնային 
լանդշաֆտի սրտին վրայ գտնուող բնական թանգարան է: Ան նպատակ ունի պահպանել վայրերը, 
ուր կրնանք տեսնել Իսրայէլի դէմ իսլամական դիմադրութեան՝ սկսած 1983 թուականին գրաւման 
ժամանակ օգտագործուած միջոցները։

ՍԲ.ՅՈՎՍԷՓ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
19-րդ դարէն սկսած Ժէզվիթներու միաբանութեան հետազօտողները ընտրած են աւելի քան 500 
նախապատմական իրեր, որոնք կը ցուցադրուին «Սուրբ Յովսէփ համալսարան»-ի պատմության 
թանգարանին մէջ։ Պատուհանային ցուցադրումները, վահանակներն ու վերաստեղծուած 
տեսարանները կը ներկայացնեն
նախապատմական մարդու ամէնօրեայ կեանքի տարբեր հանգրուաններ։ Շրջագայութեան 
վերջաւորութեան կը ցուցադրուի վաւերագրական ֆիլմ։ Աշխատանքային ժամերն են Երեքշաբթի- 
Չորեքշաբթի, Ուրբաթ-Շաբաթ 9։00-էն 15։00։ Հասարակական և դպրոցական տօներուն թանգարանը 
փակ է ։

ՆԱՊՈՒ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
ծովեզերեայ գիծին վրայ գտնուող ՆԱՊՈՒ թանգարանը իր դուռերը բացաւ 2018 թուականի 
սեպտեմբերի 22-ին՝ շնորհիւ մասնաւոր
նախաձեռնութեան: Այնտեղ կը պահուի հաւաքածոյ, որ կը ներառէ պրոնզէ դարու, երկաթէ դարու, 
ինչպէս նաև յունական, հռոմէական, բիւզանդական և
իսլամական ժամանակաշրջաններուն պատկանող հնագիտական իրեր: Վերոնշեալ 
հաւաքածուներէն բացի թանգարանը կը ներկայացնէ «մոտերն» և ժամանակակից նկարչական 
գործեր, որոնց հեղինակներն են Ամին ալ Փաշան, Մուստաֆա Ֆարուխը, Ժպրան Խալիլ Ժպրան, Փոլ 
Կիրակոսեան և այլ յայտնի արուեստագէտներ: Կ'արժէ՛ այցելել այս թանգարանը:

Լիբանան 

իր մէջ կ'ամփոփէ Մուավատի ձեռքբերումները, ուր կը նշուի, որ, «110 տարուայ հնութիւն ունեցող 
պալատը վերականգնելով և անոր իր զարդերուն անձնական հաւաքածոն և արուեստի գործերը 
նուիրելով, Ռոբերտ Մուավատը ցուցաբերած է քաջութիւն և հեռատեսութիւն, հաւատարիմ մնալով 
աւանդոյթին»: Պէյրութ քաղաքի ճիշդ սրտին վրայ գտնուող Ռոբերտ Մուավատի մասնաւոր 
թանգարանը (նախապէս ծանօթ՝ փարաւոն Հենրիի պալատ) վերջերս իր դուռերը բացաւ 
հանրութեան առջեւ: Մուավատի շնորհիւ Փարաւոնի պալատը վերածուած է արուեստի 
թանգարանի, որ պատմական է թէ՛ որպէս նստավայր, և թէ՛ որպէս անգին հաւաքածոներու վայր: 
Սա թանգարան մըն է որուն ամէնամեծ կարեւորութիւնը, իր պալատ ըլլալու հանգամանքն է: 
Մուավատի թանգարանը փակուած է 2017 թուականին վերանորոգման նպատակով:
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6 – ՀԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐ
Լիբանանի մէջ հին շուկաները պտըտելէ աւելի հաճելի բան չկայ, ուր կը հանդիպիք 
անցեալի հետ կապուած երեւոյթներու: Պէտք է շրջիք Պէյրութի, Պիպլոսի, Զուքի, 
Թրիփոլիի և Ռաշայայի շուկաները: Ռաշայայի շուկային մէջ այցելուն կրնայ տեսնել 
ու վայելել անկախութեան միջնաբերդը, կառոյց մը, որ հիմնուած է 18-րդ դարուն 
Անտի-Լիբանան Լեռնաշղթայի Հերմոն լերան ստորոտը, և որ աննկարագրելի հմայք 
ու խորհրդաւոր մթնոլորտ կու տայ գիւղին: Ճիշդ այս կառոյցի մէջ է որ բանտարկուած 
էին նոր կառավարութեան անդամները 1943 թուականի նոյեմբերի 11-ին, ֆրանսական 
մանտադէն անկախութիւն պահանջելու եւ հռչակումէն ետք: Նոյեմբերի 22-ին 
ֆրանսական իշխանութիւնները ճանչցան Լիբանանի անկախությունը և ազատ 
արձակեցին Պշարա Էլ Խուրիին, Ռիատ Էլ Սոլհին, Քամիլ Շամունին, Սէլիմ 
Թաքլային, Ատէլ Ասէյրանին և Ապտ Էլ Համիտ Քարամէին:

Լիբանանի մէջ կարելի է ծաւալել թուրիստական ամէն տեսակ
գործունէութիւն. ամառնային և ձմեռային մարզաձևեր, մշակութային,
կրօնական, արկածախնդրական և լեռնային թուրիզմ:

Լիբանանը ձեզի կը ներկայացնէ իր գիշերային և ցերեկային
ժամանցի վայրերն ու միջոցառումները, և այդ ամէնը՝ ամենայարմար
գիներով և տարբեր ճաշակներու տէր այցելուներու համար:
«Լիբանան»-ը կ'առաջարկէ թուրիստական առանձին յատուկ
ծրագիրներ եւս, որոնց մեկնարկակէտը Սուրիան է:

«Ուրիշ Լիբանան» տեսնելու համար մի ուշանաք զանգահարել
մեզի կամ այցելել մեր կայքը: Վստահ ենք՝ պիտի զարմանաք եւ գոհ
մնաք:

Լիբանան 
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՈՂ ԹՈՒՐԵՐ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ 
 
ԴԱՍԱԿԱՆ ԼԻԲԱՆԱՆ – ԿԸ ԲԱՑԱՅԱՅՏԵՆՔ ԼԻԲԱՆԱՆԸ

  ԹՈՒՐ 001/LB

D.1 Տէյր էլ Քամար – Պէյթ էտ-տին – Ազգային թանգարան – Այցելութիւն Պէյրութ
D.2 Պիպլոս - Հարիսա- Ժաիթա
D.3 Սիտոն - Տիր - Էշմուն
D.4 Պաալպէք - Քսարա - Անճար
D.5 Պշարրի: Ժպրան Խալիլ Ժպրան թանգարան- Մայրիներ - Սուրբ Անտոնին 
Քիւզարայի Վանք
 

  ԹՈՒՐ 002/LB

D.1 Տէյր էլ Քամար- Պէյթ էտ-տին - Ազգային թանգարան – Այցելութիւն Պէյրութ
D.2 Պիպլոս - Հարիսա - Ժաիթա
D.3 Սիտոն - Տիր - Էշմուն
D.4 Պաալպէք - Քսարա - Անճար
 

  ԹՈՒՐ 003/LB 

D.1 Պիպլոս- Հարիսա- Ժաիթա
D.2 Սիտոն- Տիր- Էշմուն
D.3 Պաալպէք- Քսարա- Անճար

  ԹՈՒՐ 004A/LB 

D.1 Պիպլոս- Հարիսա- Ժաիթա
D.2 Պաալպէք- Քսարա- Անճար 

ՕՐ

ՕՐ

ՕՐ

ՕՐ

Լիբանան 


	1 armW
	19 armW



