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Շար. Էջ 02

Արհեստավարժներէ Կազմուած Նոր 
Կառավարութիւնը Պիտի Կազմուի Վեց 

Շաբաթէն. Հասսան Տիապ 

Լիբանանեան Èáõñ»ñ Յստակացում եւ Կոչ Հայաստանի 
Մամուլին եւ Ոչ Միայն

Լիբանանի Հայ Երեսփոխաններ եւ 
«Հայկական Երեսփոխանական Պլոք»ը 

Տարբեր Բովանդակութեամբ 
Բառ-Հասկացողութիւններ Են

Լիբանանի վերջին իրադարձութիւններուն հետ կապուած լուրեր 
կարդացինք երէկ եւ այսօր հայաստանեան մամուլին մէջ: Շնորհա-
կալութիւն յայտնելով հանդերձ լիբանանահայութեամբ մտահոգ մեր 
հայրենակիցներուն եւ մամլոյ մեր գործընկերներուն, սոյն գրութեամբ 
կ՛ուզենք յստակացնել հետեւեալը.
Լիբանանի Հայ երեսփոխաններ եւ Լիբանանի խորհրդարանին մէջ 
«Հայկական Երեսփոխանական Պլոք»ը տարբեր բովանդակութեամբ 
բառ-հասկացողութիւններ են: 
Լիբանանի 128 անդամ հաշուող խորհրդարանին մէջ Հայ համայնքին 
վերապահուած է 6 աթոռ, որոնցմէ 3 այսօրուայ խորհրդարանին մէջ, 
կը պատկանին ՀՅԴի գլխաւորած «Հայկական Պլոք» ֆրակցիային: 

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ազգային բարերար տէր եւ տիկին Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան ընտանիք 
100 միլիոն լիբանանեան ոսկի նուիրեցին Ազգային առաջնորդարանին` 
«Լիբանանահայ կարիքաւորներու զօրակցութիւն»-ին ճամբով 
500 հայ կարիքաւոր ընտանիքի յատկացուելու համար (իւրաքանչիւր 
ընտանիքի 200 հազար լիբանանեան ոսկի), արձագանգելով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետի «հայրական կոչ կ’ուղղենք լիբանանահայ 
ունեւորներուն, որ մարդկային ու ազգային պարտականութիւն նկա-
տեն ներկայ դժուար կացութեան մէջ օգտակար հանդիսանալ մեր 
կառոյցներուն, մեր դպրոցներուն ու կարիքաւոր ընտանիքներուն» 
հրաւէրին եւ ընդառաջելով Լիբանանի հայոց առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. 
Նարեկ արքեպիսկոպոսի «կը դիմենք բոլոր լիբանանահայերուն, որ հայ 
քրիստոնէական պարտաւորութիւն նկատեն Ազգային առաջնորդարանին 
ճամբով անմիջապէս օգնութեան ձեռք երկարել իրենց կարիքաւոր 
եղբայրներուն ու քոյրերուն» դիմումին:
Շնորհակալութիւն կը յայտնենք ազնիւ բարերարներուն եւ կը մաղթենք, 
որ այլ հայորդիներ եւս հետեւին անոնց բարի օրինակին։
  

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ 
 

Ազգային Առաջնորդարանի
«Լիբանանահայ Կարիքաւորներու Զօրակցութիւն»

Հաղորդագրութիւն Թիւ 4
Ալեքքօ Եւ Անի Պէզիքեան Ընտանիքի 

Նուիրատուութիւնը
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Ամէն տարի տօնական օրերու նախօրեակին «Հայաստան» 
համահայկական հիմնադրամի Լիբանանի Գործադիր 

մարմինը կը կազմակերպէր իր տարեկան դրամա-
հաւաք-ռատիոթոնը, իր մասնակցութիւնը բերելով, 
համահայկական դրամահաւաքին, որուն հասոյթը կը 
տրամադրուէր Հայաստանի ու Արցախի տարածքին 
բազմաթիւ ծրագիրներու իրագործման։
Իսկ այս տարի, Լիբանանի մէջ տիրող, բոլորին ծանօթ 

պայմաններու բերումով, մարմինը որոշեց զանց առնել իր 
տարեկան դրամահաւաքի կազմակերպումը։ 
Սակայն այս անգամ ողջունելի նախաձեռնութեամբ Արցախի պետու-
թիւնն ու «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը հասան Լիբա-
նանահայութեան օժանդակութեան, Լիբանանահայ վարժարաններուն 
տրամադրելով 150.000 ամերիկեան տոլար։
Այս առիթով «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Լիբանանի 
Գործադիր մարմինը իր կարգին, իր մօտ պահ դրուած գումարէն, 
Լիբանանահայ վարժարաններու օժանդակութեան կողքին, Քսան Հինգ 
Միլիոն 25.000.000 Լ.Ո. յատկացում կը կատարէ Լիբանանահայ գաղութի 
երեք օրաթերթերուն եւ երկու ռատիոկայաններուն (իւրաքանչիւրին 
5.000.000 Լ.Ո.)։
Ճիշդ է, որ յատկացուած գումարները հսկայական կարիքներու դիմաց 
կրնան խորհրդանշական թուիլ, սակայն այս զօրակցութիւնը դրամական 
նուիրատութենէ անդին է։
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի եւ Արցախի պետութեան  
կողմէ Լիբանանահայ վարժարաններու օժանդակութեան այս նախա-
ձեռնութիւնը, լաւագոյն օրինակն է Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք եռա-
միասնութեան, որ կ՛ապացուցէ, թէ երբ կարիք զգացուի, դերերը կը 
փոխուին, եւ հայրենիքն է, որ օգնութեան կը հասնի իր ժողովուրդի 
տագնապահար հատուածին, միշտ հաւատալով, որ հզօր սփիւռքը 
երաշխիքն է հզօր հայրենիքի։ Այսօր տագնապահարը Լիբանանի 
ժողովուրդն է, որ պատմութեան ընթացքին միշտ փաստած է, որ ունի 
փիւնիկի յատկութիւն, հետեւաբար այս դժուար հանգրուանը եւս պիտի 
կարենայ շրջանցել։
Բոլորին համբերութիւն, ուժ եւ կորով։ Իսկ Լիբանանին խաղաղութիւն 
եւ կայունութիւն։ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի

Լիբանանի Գործադիր Մարմին
Պէյրութ, 20 Դեկտեմբեր 2019

Շար. Էջ 02

Նշանակեալ վարչապետ Հասսան 
Տիապ երէկ հանդիպում մը ունեցաւ 
հրաժարեալ վարչապետ Սաատ 
Հարիրիին հետ միասնաբար քննար-
կելու Լիբանանի նոր կառավարութիւն 
մը կազմելու հարցը:
«Ես կը հաստատեմ, որ կառավա-
րութիւնը պիտի կազմուի անկախ 
արհեստավարժներէ, որ պիտի փորձէ 

լուծել երկրին տնտեսական հարցը» ըսաւ Տիապ:.
Այս հանդիպումէն առաջ Տիապ գերմանական հեռատեսիլին. յայտնած էր, 
որ նոր կառավարութիւնը պիտի կազմուի 6 շաբթուայ ընթացքին:
Մինչ այս լաւատեսութիւնը, փողոցի իրավիճակը նոյն լաւատեսութիւնը չի 
ներշնջէր:
Երէկ ամբողջ օրուայ ընթացքին փախումներ տեղի ունեցան Տիապի 
վարչապետ նշանակումը մերժողներուն եւ լիբանանեան բանակին միջեւ: 
Փախումները եւ բողոքի ցոյցերը աւելի 
սաստկացան գիշերը երբ Պէյրուի Քոր-
նիշ Մազրաա շրջանը «պատերազմ»ի 
դաշտի բնոյթ ստացաւ, ուր արձակուե-
ցան համայնքային մտահոգիչ լոզունգներ: 
Մինչեւ թերթիս մամուլի տակ մտնելու 
պահը, հակառակ ամէն տեսակի միջամ-
տութիւններու, իրավիճակը չէր հանդար-
տած:



Þ³µ³Ã / 21.12.2019  02

Սկիզբը Էջ 01

Շար. Էջ 06

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Հայաստանի եւ Արցախի Նախագահները 
Քննարկած են Համագործակցութեան Հարցեր

Հայկական Գործօնը Աշխարհի Մէջ Իր Ուրոյն Տեղը Կը Սկսի Զբաղցնել. Թրքագէտ

Ներքին Զբօսաշրջային Այցելութիւններու Թիւն 
Աճած է 45,7%-ով

Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան, Դեկ-
տեմբեր 20-ին, աշխատանքային 

այցով ժամանած է Արցախի Հան-
րապետութիւն։
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի 
հասարակայնութեան հետ կապե-
րու վարչութեան տեղեկութիւննե-
րով՝ նախագահ Սարգսեան Ստե-
փանակերտի մէջ հանդիպած է 
Արցախի Հանրապետութեան նախ-
ագահ Բակօ Սահակեանի հետ:
Նախագահները քննարկած են 
հայկական երկու հանրապետու-
թիւններու համագործակցութեան 
առնչուող հարցեր:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
մէջ ներքին զբօսաշրջային այցելու-
թիւնները մէկ տարուան ընթացքին 
աճած են 45,7%-ով:
«Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` 
այս մասին կը յայտնէ ՀՀ կառա-
վարութեան «ֆէյսպուք»-ի էջը:
«2019-ի Յունուար-Սեպտեմբեր 
ամիսներուն նախորդ տարուան 
նոյն ժամանակահատուածի համե-
մատ ներքին զբօսաշրջային այցե-
լութիւնները աճած են 45,7%-ով»,- 
նշուած է հրապարակման մէջ:

Յստակացում եւ Կոչ Հայաստանի Մամուլին եւ Ոչ Միայն
Լիբանանի Հայ Երեսփոխաններ եւ «Հայկական Երեսփոխանական Պլոք»ը 

Տարբեր Բովանդակութեամբ Բառ-Հասկացողութիւններ Են

Մնացեալ երեքը անկախ կամ լիբանանեան տարբեր կողմերու պատկանող 
խորհրդարանական պլոքներու անդամ են: 
Հետեւաբար «Լիբանանի հայ պատգամաւորները կառավարութիւն 
ձևաւորելու հարցում աջակցութիւն են յայտնել Հասսան Տիապին» 
վերնագրով կամ բովանդակութեամբ լուր մը իրականութեան չի համապա-
տասխաներ եւ աւելին՝ սխալ կ՛առաջնորդէ ընթերցողը: Իրականութեան 
մէջ վերոյիշեալ «Հայկական Պլոք»ն է, որ աջակցութիւն յայտնած է 
նշանակեալ վարչապետին, մինչ միւս երեք Հայ երեսփոխանները ո՛չ:
Այստեղ կայ այլ նրբութիւն մը, որ ազգային-համայնքային մեր ապա-
հովութեան ալ կ՛առնչուի: Այս հարցով մենք կոչ կ՛ուղղենք Հայաստանի 
մամուլին եւ ընդհանրապէս լիբանանահայ համայնքին հետ առնչուող 
կողմերուն աւելի եւս ուշադիր եւ փափկանկատ ըլլան: Որքան ալ 
թուային կամ ներկայացուցչական իմաստով Հայ քաղաքական կողմ մը  

2019-ը մեր արտաքին քաղաքա-
կանութեան դիւանագիտութեան 
պատմութեան մէջ պէտք է համա-
րենք, այսպէս կոչուած, ուժերու 
կուտակման, տեսական խնդիրներ 
դնելու փորձի շրջան։ Ըստ Armradio.
am-ի՝ այս կարծիքը այսօր յայտ-
նած է ԳԱԱ արեւելագիտութեան 
ուսումնարանի տնօրէն, թրքագէտ 
Ռուբէն Սաֆրաստեան՝ ակնկալելով 
աւելի աշխոյժ դիւանագիտական 
գործունէութիւն 2020-ին։
Թրքագէտը անդրադարձած է 
տարածաշրջանային զարգացում-
ներուն՝ մատնանշելով, իր կարծիքով, 
ամենակարեւոր դասը, որ պէտք է 
քաղել 2019-ի զարգացումներէն։

Թրքագէտ Ռուբէն Սաֆրաստեանի 
գնահատականով՝ տարածաշրջա-
նին մէջ սպասելի է թրքական յար-
ձակողական քաղաքականութեան 
յետագայ ուժգնացում։ Ըստ անոր՝ 
ասիկա 2019-ի տարածաշրջանային 
զարգացումներէն քաղելիք ամենա-
կարեւոր դասն է։ Ատիկա ցոյց կու 
տան այդ երկրի արտաքին քաղա-
քականութեան ներկայ փուլի 
առանձնայատկութիւնները։ Արդէն 
խօսակցութիւն կայ, որ Լիպիոյ մէջ 
Թուրքիան նոյնպէս կրնայ օգտա-
գործել իր զինուած ուժերը՝ նկատած 
է թրքագէտը։
Անոր գնահատականով՝ ատիկա 
վտանգաւոր է նաեւ մեր տարա-
ծաշրջանին համար եւ պէտք է պատ-
րաստ ըլլալ.
«Քանի որ Թուրքիան, եթէ սկսած է իր 
արտաքին քաղաքականութեան այս 
փուլը, կրնայ շարունակել ոչ միայն 
Մերձաւոր Արեւելքի մէջ, այլ նաեւ, իր 
դրդումով, այսպէս կոչուած, փոխան-
ցէ զինուած ուժերու յարձակողա-
կան գործողութիւնները Ատրպէյճա-
նին եւ Ատրպէյճանը վտանգ կրնայ 
ներկայացնել տարածաշրջանային 

անվտանգութեան համար»,- ըսած 
է Սաֆրաստեան։
Մտահոգութիւններու առիթ կու տան 
նաեւ իրանական զարգացումները։ 
Չըլլալով իրանագէտ, կը տեսնեմ, որ 
ներիրանական զարգացումներուն 
մէջ պէտք է հաշուի առնել դուրսէն 
եկող միջամտութեան հնարաւո-
րութիւնը՝ ըսած է Ռուբէն Սաֆ-
րաստեան։ Թրքագէտը կը կարծէ, 
սակայն, որ այդ ալիքը արդէն 
մեղմացած է եւ գոյութիւն չունի, 
այսինքն՝ Իրանի մէջ գոյութիւն ունե-
ցող համակարգը եւս մէկ անգամ 
ցոյց տուաւ իր կենսունակութիւնն 
ու ներքին ամրութիւնը։
«Ասիկա հնարաւորութիւն կու տայ 
մեզի՝ յոյս ունենալու, որ Իրանի մէջ 
պիտի պահպանուի ընդհանուր 
կայուն իրավիճակը, իսկ ատիկա 
մեզի համար շատ կարեւոր է։ Եւ մեր 
դիւանագիտութիւնը պէտք է շատ 
զուսպ ըլլայ բոլոր այս խնդիրներուն 
մէջ»։
Թրքագէտը չի բացառեր, որ ԱՄՆ-
Թուրքիա յարաբերութիւններու 
սրումը յանգեցնէ, որ Թուրքիան 
առաւել կտրուկ քայլերու դիմէ՝ 

Ինճիրլիք եւ Քիւրեճիք ամերի-
կեան ռազմակայաններու սամա-
նափակման կամ ընդհանրապէս 
փակման առումով։ Փորձն ալ ցոյց 
կու տայ, որ որքան կը սրուին թուրք-
ամերիկեան յարաբերութիւնները, 
այնքան կը բարելաւուին ռուս-
թրքական յարաբերութիւնները։ 
Ինչ կը վերաբերի Հայոց Ցեղաս-
պանութեան բանաձեւերուն. թէեւ 
առկայ խորապատկերին մէջ անոնք 
ընդունուեցան, սակայն, կարեւոր 
է առաջին հերթին հասկնալ, որ 
ամերիկահայ լոպպիստական կազ-
մակերպութիւններու տասնամեակ-
ներու հետեւողական աշխատանքի 
արդիւնքն են։
«Կը վկայէ այն մասին, որ հայկական 
գործօնը ընդհանրապէս աշխարհի 
վրայ իր ուրոյն տեղը կը սկսի զբաղ-
ցնել»,- նշած է թրքագէտը։
Ան յոյս ունի, որ ատիկա կանգ 
չ՝առներ եւ կ’օգտագործուի նաեւ 
Արցախի միջազգային ճանաչման 
ուղղութեամբ, որ, ըստ անոր, Հայաս-
տանի դիւանագիտութեան կարեւոր 
խնդիրն է։

Լիբանանի մէջ մեծամասնութիւն ըլլայ, ան ամբողջ լիբանանահայու-
թիւնը չի ներկայացնէր: Հակառակ պարագային այնպէս պիտի թուի, որ 
ամբողջ  լիբանանահայութիւնը, հայկական տուեալ քաղաքական կողմին 
ընտրած, լիբանանի ներքին քաղաքականութեան մէջ ուղղահայեացօրէն 
բեւեռացուած, կողմի մը հետ կը գործակցի: Այս երեւոյթը տեղական 
եւ շրջանային քաղաքական պղտոր իրավիճակին մէջ չափազանց 
վտանգաւոր հետեւանքներ կրնայ ունենալ մեր համայնքին համար: Այս 
ուղղութեամբ մեր այս  շեշտադրումը շատ կարեւոր կը սեպենք, եւ կը 
հաստատենք, որ իրականութիւնը այդպէս չէ:
Աւարտին կը շեշտենք, որ լիբանանահայ տարբեր կողմեր, հակառակ 
զուտ ազգային թեմաներու մէջ մէկ եւ միասնական կեցուածք ունենալուն, 
տարբեր ընտրութիւններ ունին ինչ կը վերաբերի լիբանանեան ներքին 
քաղաքականութեան:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ  
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ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

ՏեսակէտԱրփենիկ-Իզապելլա. 
«Յետմահու Հանդիպում» Միացեալ Նահանգների Քաղաքական 

Վերջին Զարգացումները

Այս օրերուն Երեւանի Եղիշէ Չարենցի տուն-թանգարանէն ներս բացուած 
ցուցահանդէսը կը կրէ Արփենիկ-Իզապելլա խորագիրը: 20-րդ դարու 
հայ մեծ բանաստեղծ Եղիշէ Չարենցի երկու կիներն են Արփենիկն 

ու Իզապելլան, որոնք իրենց կեանքին ընթացքին երբեք չեն հանդիպած 
եւ ահաւասիկ, երկուքին մահէն երկար տարիներ ետք, այսպիսի յուզիչ 
«հանդիպում» մը կազմակերպուած է իրերու, լուսանկարներու, յուշերու տեսքով: 
Աւարտող 2019 թուականը երկուքին համար յոբելենական էր. այս տարի 
լրացան Արփենիկ Տէր-Աստուածատրեանի 120 եւ Իզապելլա Կոտապաշեանի 
110-ամեակները:
Բանաստեղծը երկուքին հետ շատ կարճ ժամանակ ապրած է. Արփենիկը 
մահացած է ամուսնութենէն վեց տարի ետք, իսկ Իզապելլայէն բաժանումին 
պատճառ եղած է Չարենցի աքսորը, ապա մահը: Իզապելլային հետ նոյնպէս 
վեց տարի ապրած է:
Հակառակ բազմաթիւ կիներու հանդէպ ունեցած իր հրապոյրներուն եւ յայտնի 
սիրավէպերուն, Եղիշէ Չարենց սիրած եւ յարգած է իր կիները: Մանաւանդ 
առաջին կինը՝ Արփենիկը, պաշտամունքի հասնող սիրով սիրած է: Երբ 
մահացած է Արփենիկը (ուշացած վիրահատութեան պատճառով), Չարենց 
հոգեկան անասելի խռովք մը ապրած եւ այդ անկայուն պահուն այրած է կնոջ 
հագուստները, իրերը, որպէսզի ոեւէ մէկը չգործածէ իր սիրելի կինը յիշեցնող 
որեւէ բան: Ահա թէ ինչու Արփենիկէն շատ քիչ բան պահպանուած եւ հասած է 
մեզի, իսկ եղածը մասունքի պէս կը պահպանուի Չարենցի տուն-թանգարանին 
մէջ: Արփենիկէն հասած սակաւաթիւ իրերը պահպանուած են Չարենցի երկրորդ 
կնոջ՝ Իզապելլայի շնորհիւ: Իզապելլան կրցած է խորհրդային կարգադիրներէն 
թաքցնել թէ՛ Եղիշէ Չարենցի ձեռագրերը, թէ՛ Արփենիկէն մնացած եզակի իրերը:
Իր առաջին կնոջ՝ Արփենիկ Աստուածատուրեանին հետ Եղիշէ Չարենց 
ամուսնացած է 1921 թուականին՝ Երեւանի մէջ: Արփենիկ Տէր-Աստուածա-
տուրեան ծնած էր 1899 թուականին, Գողթն գաւառի Վերին Ազա գիւղին մէջ: 
Իր նախնական կրթութիւնը ստացած է Թիֆլիզի Գայանեան ուսումնարանին 
մէջ, իսկ 1920 թուականին Երեւան փոխադրուած եւ աշխատանքի անցած է 
յատուկ խնդիրներ ունեցող երեխաներու՝ Մերձաւոր Արեւելքի ամերիկեան 
նպաստամատոյց կոմիտէի որբանոցին կից դպրոցին մէջ: Այստեղ ալ հանդիպած 
են Արփենիկն ու Չարենցը: Բանաստեղծը որպէս ուսուցիչ կ՚աշխատէր 
նոյն վայրին մէջ եւ անմիջապէս սիրած է Արփենիկը, որ մեղմ էր, հմայիչ, 
զուսպ եւ կանացի այդ արժանիքներէն զատ նաեւ հայկական ու ռուսական 
քերթողական արուեստի գիտակ էր, ասմունքող, որ նոյնպէս գրաւած է 
Չարենցին ուշադրութիւնը: Մէկ տարի ետք անոնք կ՚ամուսնանան եւ կը մեկնին 
Մոսկուա՝ Արեւելքի աշխատաւորներու համալսարանին մէջ ուսանելու:
Չարենց այդ ժամանակ քսանչորս տարեկան էր, իսկ Արփենիկը՝ 22, տարիքային 
տարբերութիւնը աննշան էր եւ անոնք շատ լաւ կը հասկնային զիրար. իբրեւ 
երիտասարդներ նոյն հետաքրքրութիւնը ունէին, միասին կը ճամբորդէին 
եւ շատ երջանիկ էին: Արփենիկը Չարենցին իսկական կեանքի ընկերն էր, 
հասկցած էր անոր բոլոր մոլորութիւնները, նեցուկ եղած դժուար պահերուն, 
ներած սխալներուն եւ ընդունած բանաստեղծը այնպէս, ինչպէս որ է: Անոնք 
զաւակ չեն ունեցած եւ Արփենիկ մահացած է յղութեան ժամանակ, յղութեան 
բարդութիւններէն եւ ուշացած բժշկական միջամտութենէ:

Միացեալ Նահանգների քաղաքական զարգացումները կարեւոր են 
եւ ունեն համաշխարհային նշանակութիւն։ Գրում եմ մի քանի նոր 
տեղեկութիւն։

- Նանսին ՉԻ ԿԱՐՈՂ նախագահ Թրամփի հարցապնդումը պատանդ 
վերցնել՝ Սենատի եւ հանրապետականների հետ գործարքի յոյսով։ Դա 
ապօրինի քայլ է։ Հարցը դատական է նկատել Ստորին պալատը, ու 
դատական հարցով գործարքներ չեն լինում։ Դատական հարցը պիտի 
քննուի ինչքան որ հնարաւոր է շուտ եւ առանց գործարքի։ Գործարքի գնալը 
անբարոյականութիւն է։
 - Նախորդ օր ունեցած իր “հեղինակաւոր” խօսքում, Նանսին թելադրում 
է Սենատին՝ ինչպէս վարուի նախագահ Թրամփի հարցապնդման հետ։ 
Նանսին, եւ ոչ ոք ՉԻ ԿԱՐՈՂ որեւէ բան թելադրել սենաթորներին։ Դա 
ապօրինի քայլ է։
- Իմփիչմընթի պատանդառութիւնը յանգելու է Դեմոկրատ կուսակցութեան 
թաղման արարողութեանը։ Դա իրականութիւն է։
 - Մարդիկ խորհուրդ են տալիս Սենատին՝ հարցապնդման բանաձեւերի 
Սենատ չփոխանցելու դէպքում, հարցը համարել փակուած։ Թոյլ չտալ, որ 
դեմոկրատները խաղան երկրի վարկի ու պետական ինստիտուտների հետ։ 
Արգելել նման վտանգաւոր եւ աննախընթաց գործընթաց։
 - Մեծ պահանջ կայ, որ Սենատում ու դատական/ իրաւական կառոյցներում 
հարցաքննութիւններ սկսուեն Կոնգրեսի ստորին պալատում օրէնքը 
խախտող ու սխալներ թոյլ տուող դեմոկրատաների նկատմամբ։ Դա ունի 
իրաւական հիմք։ Նոյն պահանջը կայ նախկին իշխանութիւնների որոշ 
անձերի նկատմամբ, ովքեր սխալներ են թոյլ տուել, ընդունել են իրենց 
սխալը, բայց եւ այնպէս՝ դատական հայց չի ներկայացուել նրանց։ Սա էլ 
ունի իրաւական հիմք։

*     *     *
Շատ արագ են զարգանում քաղաքական գործընթացները Միացեալ 
Նահանգներում։ Այնքան նոր լուր կայ ասելու...
Կարեւոր եմ իմանում ընթերցողին տեղեկացնել, որ անցնող օրերին, 24 
ժամուայ  ընթացքում, նախագահ Թրամփի նախընտրական շտապին 
կատարուել է աւելի քան 7 միլիոն տոլար նուիրատւութիւն։ Պատկերացնո՞ւմ 
էք։ Նուիրատուները եղել են միջին ու համեստ խաւերից, ու դա շատ բան 
է նշանակում։ Մէկ օրում նման գումար հաւաքելը աննախընթաց երեւոյթ 
է Միացեալ Նահանգներում։ Այս թիւը միայն վերջին մէկ օրում գոյացածն 
է։ Կը փորձեմ ամբողջական տեղեկութիւններ ձեռք բերել ու տեղեկացնել 
ձեզ։ Յիշողութեամբ ասեմ, որ մի քանի ամիս առաջ հանրապետականներին 
նուիրատւութիւնների ընդհանուր գումարը անցել էր 120,000,000 տոլարը։ 
Գուցէ այդ թիւը աւելին է. հաստատ՝ պակաս չէ։
Մինչեւ հիմա դեմոկրատները ՈՐԵՒԷ թիւ ու վիճակագրութիւն չեն հան-
րայնացրել՝ իրենց շտապի գոյացած ընդհանուր նուիրատւութիւնների 
մասին։ Իհարկէ, կան դեմոկրատ առանձին թեկնածուներին կատարած 
նուիրատւութիւնների մօտաւոր գումարը, որ այդպէս էլ մեծ գումարներ չեն, 
բայց չեմ կարողանում գտնել որեւէ աղբիւր, որ մանրամասնութիւններ կը 
ներկայացնի ու կը տեղեկացնի ընդհանուր գումարը։ Սա էլ՝ ինքնին, վկայում 
է դեմոկրատների ծանր վիճակը։
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Լիբանանահայ Կեանք

Մշակութային Արձագանգ Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Ողջերթի Հաւաք Դանիէլ Քհն. Մանճիկեանի 
Ամերիկա Մեկնումին Առթիւ

Եռագոյն Շաքար. Նուէր՝ Փաիզէն 
Երեւանին

Մահչուփեան Ընտրուած է 
Տաւութօղլուի Կուսակցութեան 
Գործադիր Խորհուրդի Անդամ

Հինգշաբթի, 19 դեկտեմբեր 2019-
ին, Ազգային առաջնորդարանի 
«Երջօ Սամուէլեան – Եռագոյն» 
սրահին մէջ, Լիբանանի հայոց 
առաջնորդ գերաշնորհ Տ. Նարեկ 
արքեպիսկոպոսի օրհնութեամբ, 
Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ Հոգեւոր 
հովիւն ու Թաղական խորհուրդը 
ողջերթի մտերմիկ ընթրիք մը կազ-
մակերպեցին եկեղեցւոյ նախկին 
Հոգեւոր հովիւ արժ. Տ. Դանիէլ քհն. 
Մանճիկեանի եւ երէցկին Վանայի 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ 
փոխադրուելուն առթիւ։ 
Ընթրիքի ընթացքին սրտի խօսք 
ուղղեցին եկեղեցւոյ մեծ ընտանիքի 
ներկայացուցիչներն ու Լիբանանի 
թեմի քարոզիչ Հոգշ. Տ. Անանիա ծ. 
վրդ. Գուճանեանը։ 

Տէր Դանիէլ շնորհակալութիւն յայտ-
նեց ողջերթի ջերմ մթնոլորտին 
համար եւ մաղթեց, որ բոլորս քրիս-
տոնէական հաւատքով շարունա-
կենք մեր առաքելութիւնը` ուր որ 
Աստուած տանի մեզ։
Նարեկ արքեպիսկոպոս գնահա-
տեց Տէր Դանիէլին աւելի քան երկու 
տարուան անձնդիր ծառայութիւնը 
թեմին մէջ եւ աստուածահաճոյ ու 
եկեղեցաշէն առաքելութիւն մաղ-
թեց տէր հօր` հաստատելով, որ հայ 
հոգեւորականը ո՛ւր որ ալ գտնուի իր 
փառքը մի միայն սպասաւորութիւնն 
է։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Հայաստանի Հանրապետութեան 
դրօշի գոյներով շաքարի յայտնի քան-
դակը պիտի զարդարէ Երեւանը: 
Այս մասին, ըստ Armradio.am-ի՝ 
լրագրողներու հետ այսօրուան 
հանդիպման ընթացքին ըսած է 
ՀՀ ԿԳՄՍ փոխնախարար Նարինէ 
Խաչատուրեան:
«Շաքարի քանդակը արդէն 
հասած է Երեւան, անիկա նուէր է՝ 
տրուած ՀՀ կառավարութեան։ Դեկ-
տեմբեր 25-ին «Տաշիր սթրիթ»-ի 
մէջ տեղի պիտի ունենայ արձանի 

Դեկտեմբեր 19-ին տեղի ունեցած է 
Թուրքիոյ նախկին վարչապետ Ահմեթ 
Տաւութօղլուի հիմնադրած «Ապագայ» 
(Gelecek) կուսակցութեան հիմնադիր 
խորհուր-դի նիստը, որու ընթաց-
քին ընտրուած են կուսակցութեան 
գործադիր խորհուրդի, էթիկայի եւ 
կարգապահական յանձնաժողվներու 
անդամները. այս մասին կը հաղորդէ 
Ermenihaber-ը:
Թուրքիոյ նախկին վարչապետը 
նիստի 132 մասնակիցներու քուէ-
արկութեամբ միաձայն ընտրուած է 
«Ապագայ» կուսկացութեան նախա-
գահ:

բացման արարողութիւնը»,- նշած է 
փոխնախարարը։
«Կը կարծեմ, որ եւս մէկ ուրախ կէտ 
պիտի աւելնայ մեր քաղաքին մէջ»,- 
նշած է Նարինէ Խաչատուրեան:
Լոուրէնս Ճենգելի ստեղծագործու-
թիւնները Հոկտեմբեր 15-Նոյեմբեր 
14 զարդարած են Փարիզի Գէորգ 
V-ի յայտնի պողոտան։
Քանդակին հեղինակը եռագոյն 
շաքարի արձանը այդպէս ալ անու-
անած է՝ «Շաքար. Հայաստանի դրօ-
շը»:

Կուսակցութեան 60 հոգիէն կազ-
մուած գործադիր խորհուրդի անդամ-
ներուն մէջ է նաեւ հայ լրագրող, 
հրապարակախօս Էթիէն Մահչու-
փեանը:
Մահչուփեան Ահմեթ Տաւութօղլուի 
վարչապետութեան օրօք նշանա-
կուած էր Վարչապետի գլխաւոր 
խորհրդական, սակայն 2015-ի 
Ապրիլին Մահչուփեան ազատուած 
էր իր պաշտօնէն: Ըստ թրքական 
բազմաթիւ լրատուամիջոցներու, 
Մահչուփեան հեռացուած էր Հայոց 
Ցեղասպանութեան մասին բացա-
յայտ խօսելու համար:
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Սփիւռքահայ Կեանք

Եգիպտոս
Կոկանեան Սրահի Ամանորեան Պազարը

Շարունակուող աւանդոյթներով 
կ’ապրին ու կը գոյատեւեն մեր 
միութիւնները։
Այդ աւանդոյթներուն սերունդէ 
սերունդ փոխանցուելով կը գրուի 
անոնց անցեալն ու ներկան եւ 
անպայմանօրէն կ’ուրուագծուի 
ապագան…

Կոկանեան Սրահի, տարիներէ ի 
վեր աւանդոյթ դարձած ամենամեայ 
կաղանդի պազարը տեղի ունեցաւ 
սոյն թուականի Դեկտեմբեր 6-ին, 
Կոկանեան Սրահէն ներս։
Միջոցառման ներկայ էին Եգիպտոսի 
Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. 
Աշոտ Ս. Եպսկ. Մնացականեան, 
Հոգեշնորհ Տ. Դերենիկ Աբեղայ 
Սահակեան, Արժանապատիւ Տէր 
Յակոբ Քահանայ Յակոբեան, Եգի-
պտոսի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիա-
զօր դեսպանին Տիկինը՝ Աննա Գրի-
գորեան եւ մե՜ծ բազմութիւն մը՝ 300-
էն աւելի համակիրներ։
Բացման արարողութիւնը կատարեց 
այս տարուան պազարին նախա-
գահութիւնը ստանձնած Տիկին Վիվի-
ան Սիմոնեան։
Ամանորեան վաղեմի հեքիաթը ամէն 
տարի իւրովի կը վերանորոգուի այս 
դիպուկ միջոցառումներով։
Ինչպէս միշտ, կաղանդին բնորոշ 
սպիտակով, ոսկեգոյնով, կարմիրով 
ու կանաչով եւ գեղեցիկ տօնածառով 

զարդարուած ներքին սրահին 
սեղանները շքեղօրէն հարուստ էին, 
իրենց նրբաճաշակ շարուածքով ու 
մատուցմամբ դիտողին աչքը շոյող 
մեր համադամ աւանդական ուտե-
լիքներով։
Հոն էին մեր չէօրէքը, թօփիքը, 
տերեւով լիցքը, ապուխտը, հայ-
կական շարոցը, արմաւի անուշը, 
գաթան եւ ուրիշ բազմապիսի քաղցր 
ու աղի ուտելիքներ…
Այս տարի եւս չէր մոռցուած, առա-
ւելաբար փոքրիկները գրաւող ամա-
նորեան խորհրդանիշերով նախշու-
ած կարկանդակներուն ու ձեռային 
զարդերուն նաեւ սրփիչներուն, 
ծածկոցներուն ու մոմակալներուն 
գոյնզգոյն բաժինը… եղնիկ, զանգակ, 
տօնածառ, ձիւնէ մարդ, Կաղանդ 
Պապա, աստղ եւայլն՝ մանուկներուն 
եւ ներքուստ իրենց մանկութիւնը 
վառ պահպանած բոլոր մեծերուն 
ուրախութիւնը՝ յուսալի…
Քիչ պատահող հաճելի խճողում 
մըն է, ամենամեայ այս սպասուած 
հանդիպումը. առօրեայ վազքի հեւ-
քէն կամ ընելիքներու սովորական 
ցանկէն փախուստ տալու համար, 
շատո՜՜նց տունէն չելլողներուն, 
զիրար չհանդիպողներուն համար 
շատ հոգեհարազատ վայր ու առիթ 
է այս օրը՝ յատուկ։
Եւ ինչպէս տարիներու հի՜ն աւան-
դոյթն է, այս տարի ալ բազմաթիւ 
համակիրներուն կէսօրուան սպա-
սարկուած ճաշը մանթըն էր։

Բարի աւանդոյթներուն մասին խօսե-
ցանք վերը, բայց ինչպէ՞ս կրնանք 
չանդրադառնալ անոնցմէ ամենա-
բարիին…
Չէ՞ որ ինչպէս միշտ, այս տարի եւս 
Կոկանեան Սրահի Վարչութեան 
ժրաջան տիկինները, նորակազմ 
Տիկնանց Յանձնախումբը եւ անոնց 
հետ նաեւ խումբ մը նուիրեալ 
տիկիններ, պազարէն օրեր առաջ 
գործի լծուելով, հաճոյքով ու 
սիրով պատրաստած էին այս հոծ 
բազմութեան սպասարկուելիք ման-
թըն…
Միշտ հոն են մեր սիրելի տիկին-
ները՝ մայրերը, քոյրերը, աղջիկները 
եւ նաեւ փոքրերը։ Տարիէ տարի 
անոնց կողքին երիտասարդ տիկին 
մը եւս աւելնալուն մէջն է, երեւի, 
այդ երեւոյթին գեղեցկագոյն կող-
մը, տարեցին կողքը երիտասարդը, 
երիտասարդին կողքը նորեկ երի-
տասարդ մը…
Ցաւօք, վարակիչ չե՛ն այս բարութիւնն 
ու նուիրումը, այս յոգնութիւնը կամո-
վի՛ն տանելու սխրանքը. ո՛չ վարակիչ 
են, ո՛չ ալ թելադրելի։
Խորհուրդ մըն է ասիկա, ներքուստ 
գտնուող կամ չգտնուող…
Ձեռքերն ու հոգիները անցաւ ու 
դալար մնան Կոկանեան Սրահի 
Վարչութեան, Տիկնանց Յանձ-
նախումբի եւ բոլոր նուիրեալ տիկ-
նանց, որոնք իրենց սէրը, ժամա-
նակն ու ջանքը չխնայեցին գեղեցիկ 
այս աւանդոյթը անգամ մը եւս կեն-
դանացնելու հանար…
Մնացէ՜ք այսպէս, բարի աւանդոյթի 
մը պահապանն ու անոր գոյատեւ-

ման պատճառը…
Պազարի աւարտին ձգուած էր օրու-
ան ամենախանդավառ բաժինը. 
Կաղանդ Պապային գալուստը՝ սպա-
սուող….
Կոկանեան պարտէզին մէջ հաւա-
քուած պզտիկները ոգեւորուած էին 
անոր գալիք ժամով …
Առանց Կաղանդ Պապայի Ամանո՞ր…
Երանի չէ՞ք տար դուք ալ բոլոր այն 
փոքրիկներուն, որոնք զարմացած 
ու բացայայտող աչքերով, հեքիաթին 
հաւատացող հոգիով, ուրախութե-
ամբ եւ անվերջ ակնկալումով մը, 
մէկ առ մէկ կը մօտենային այդ 
կարմրուկ, ճերմակ մօրուքէն աչքերը 
չերեւցող, բոլորի՜ն  նուէր տուող բարի 
Պապային…
Կաղանդ Պապան, մեզմէ մէկը ըլլալու 
իրականութիւնը բացայայտելէն վերջ 
չէ՞ որ վերջացան ու կը վերջանան 
հեքիաթները՝ կախարդական…
Այդպէս է…
Բայց լաւն ու բարին պիտի յուսանք 
մենք, տօնական այս վառ օրերու 
շեմին…
Պիտի մաղթենք, որ հինէն ի վեր 
մեզի հասած ու պահպանուած այս 
բարի աւանդոյթները դեռեւս շարու-
նակուին…
Նորերը շարունակեն հինը. շարու-
նակեն գիտակցաբար, հաւատաքով 
ու սիրով…
Կը շնորհաւորենք Կոկանեան 
Սրահի Վարչութիւնն ու Տիկնանց 
Յանձնախումբը այս յաջող կազ-
մակերպութեան համար։
Նորանոր աւանդոյթներու մաղ-
թանքով:

Լրատուութեան Գործընկեր

Քաղուացքներ Օտար Մամուլէն
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Արփենիկ-Իզապելլա. «Յետմահու Հանդիպում»

Չարենց կնոջ մահէն ետք հանել տուած է անոր գաճաքարէ դիմակն ու ձեռքին 
կրկնօրինակը, որոնք այսօր կը պահուին թանգարանին մէջ եւ նոյնպէս 
ցուցադրուած էին Արփենիկ-Իզապելլա ցուցահանդէսին: Ցուցահանդէսի՝ 
Արփենիկի բաժնին մէջ ցուցադրուած էին նաեւ Արփենիկի դիմայարդարման 
տուփը, որ Չարենց նուէր գնած է Գերմանիայէն, նաեւ Չարենցի այլ նուէրները 
ցուցադրուած էին. հայելին, գինդերը, ծխախոտի տուփը, կօշիկի խոզանակը, 
եղունգներու յարդարման տուփը, օծանելիքի սրուակները…
Արփենիկը իր ժամանակի մտաւորական կիներէն մէկն էր, գեղեցիկ եւ խելացի. 
այդ մէկը նոյնպէս գրաւած է Չարենցը, ան միշտ ճաշակաւոր իրեր նուիրած 
է կնոջ:
1930 թուականին լոյս տեսած «Էպիքական լուսաբաց» ժողովածոն Չարենցը 
նուիրած է Արփենիկի յիշատակին՝ «Կը նուիրեմ գիրքս յիշատակին կնոջս, 
ընկերոջս, հերոսական բարեկամիս՝ Արփենիկ Չարենցին» գրութեամբ:
«Իմ բարեկա՛մ, իմ սէ՛ր,
հերոսակա՛ն ընկեր,
Դու ապրեցիր, անցար եւ էլ չկաս հիմա,
Սակայն դեռ կեանքը կայ եւ չի՛ դարձել ամայ
Եւ ո՛չ մի աստղ վերից դեռ ներքեւ չի՛ ընկել», Արփենիկին ձօնած է Չարենց:
Ցուցադրութեան մաս կը կազմէին նաեւ բանաստեղծին գրութիւնները, 
բանաստեղծութիւնները, գիրքերը երկու կիներուն նուիրուած…
Արփենիկի մահէն չորս տարի ետք՝ 1931 թուականին, Չարենց երեկոյթի մը 
ժամանակ կը հանդիպի 21-ամեայ Իզապելլա Կոտապաշեանին: Վերջինս, 
ի տարբերութիւն Արփենիկին, հայերէն լաւ չէր գիտեր եւ ծանօթ չէր հայ 
գրականութեան, գրողներուն: Անոնց առաջին խօսակցութիւնը կ՚ըլլայ.
-Դուք գրո՞ղ էք: Շատ հաճելի է: Ես գրականութիւն շատ կը սիրեմ, միայն թէ 
հայ գրականութիւն չեմ գիտեր:
-Հոգ չէ: Ես Ձեզի կը սորվեցնեմ հայ գրականութիւնը, կ՚ըսէ Չարենց:
Նոյն օրը Չարենց Իզապելլային կ՚ուղեկցի դէպի տուն, յաջորդ օրը կը հրաւիրէ 
օփերա, իսկ քանի մը օր ետք կ՚ըսէ.
«Դուք համեստ, լաւ աղջիկ էք: Իմ կինը վախճանած է չորս տարի առաջ, ատկէ 
ետք ես ընտանիք չունիմ: Ես այնքան կը փափաքիմ ընտանիք ունենալ եւ ունենալ 
այնպիսի կին մը, որպիսին Դուք էք: Միայն Դուք ինձ պէտք է պատասխան տաք` 
այո կամ ոչ: Ես ուսանող չեմ, որ Ձեզի հետ տարիներով պտըտիմ եւ պարապ 
ժամանակ վատնեմ»:
Իզապելլան Չարենցէն երեք օր կը խնդրէ, այդ ընթացքին կը մտածէ, որ 
մտաւորական մը չի կրնար վատ ըլլալ եւ կը համաձայնի ամուսնանալ Չարենցին 
հետ: Գրողը գոհունակ ժպիտով կ՚ըսէ.
«Վաղը ժամը 12-ին Պետհրատ եկուր (Չարենցի աշխատավայրն էր պետական 
հրատարակչութիւնը), միասին երթանք եւ արձանագրենք մեր ամուսնութիւնը»: 
Անոնք երկու դուստր կ՚ունենան, առաջին դուստրը Չարենց կը կոչէ իր առաջին 
կնոջ անունով՝ Արփենիկ, իսկ երկրորդ դուստրը Անահիտն է, որ այժմ կը բնակի 
Եւրոպա:
Անահիտին դուստրը՝ Գոհարը այսօր Չարենցի տուն-թանգարանի աշխա-
տակիցներէն է եւ սիրով կը պատմէ իր մեծ հօր կիներուն նուիրուած 
ցուցահանդէսին մասին: Չարենց Իզապելլային նոյնպէս իր գրութիւնները կը 
ձօնէ, բայց ամէն մարդ կը նկատէ, որ մինչեւ կեանքին վերջը Չարենց կը սիրէր 
Արփենիկը, իսկ Իզապելլային կը վերաբերէր որպէս իր երեխաներու մայրը:
Բանտէն ղրկուած վերջին նամակին մէջ Չարենց Իզապելլային կը յորդորէ ամուր 
մնալ եւ տէր կանգնիլ երեխաներուն: Սակայն, ժամանակի իշխանութիւնները 
անողոք կը գտնուին նաեւ Իզապելլային հանդէպ, կ՚աքսորեն նաեւ Չարենցին 
կինը, բոլորովին ուրիշ ուղղութեամբ, իսկ անոնց երեխաները կը մեծնան 
մանկատան եւ ուրիշ մարդոց տուներուն մէջ. փոքրին խնամքը կը ստանձնէ 
մեծ մայրը: Այդ յիշողութիւնները Արփենիկի եւ Անահիտի ամենածանր 
յիշողութիւններն են, իսկ յետագային անոնք շատ դժուարութեամբ կրցան 
յաղթահարել աքսորուածի դուստր ըլլալու բարդոյթը:
Ցուցադրութեան մաս կը կազմեն նաեւ Իզապելլայի արդուզարդի պարագաները, 
մետաքսեայ վզարկուն, ականջօղերը, որոնք նուիրած է Չարենցը:
Ըստ չարենցագէտ Դաւիթ Գասպարեանին, Իզապելլան աքսորի ժամանակ 
Ղազախիստանի մէջ յետագային ամուսնացած է բուժակի մը հետ, ունեցած 
է հինգ երեխայ:
Ցուցադրուած է նաեւ Մարտիրոս Սարեանի մէկ նկարը, որուն մէջ պատկերուած 
են Չարենցի կիները: Նկարին մէջ ակնյայտ է նաեւ Չարենցի սէրը Արեւելքի 
հանդէպ՝ արեւելեան գլխարկի տեսքով, Պուտտայի արձանիկը, որովհետեւ 
Չարենցը պուտտիզմ կ՚ուսումնասիրէր:
Ցուցադրութիւնը մեծ չէ. ակնյայտ է, որ կիներէն քիչ իրեր պահպանուած են, 
սակայն իւրաքանչիւր իր մանրամասնօրէն արժեւորուած եւ ցուցադրուած 
է եւ ամէն մէկ իրին կապուած հետաքրքրական պատմութիւն մը կայ: Իսկ 
ամենաարժէքաւորը, անշուշտ, այն բանաստեղծութիւններն են, որոնք Չարենց 
նուիրած է Արփենիկին եւ Իզապելլային: Իր երկու կիներուն Չարենց տարբեր 
կերպով սիրած է եւ անոնց նուիրած գրութիւններն ալ տարբեր բնոյթ ունին: 

Չարենցի երկու կիներուն անձնական իրերը կը պատմեն թէ՛ կիներուն, թէ՛ ալ 
Չարենցին մասին: Արփենիկին իրերը շատ աւելի եւրոպական են, Իզապելլայինը՝ 
արեւելեան։
Չարենցի տուն-թանգարանը նոյնպէս կահաւորուած է արեւելեան ու եւրոպական 
իրերու համադրումով:
Այս տարին յոբելենական էր նաեւ տուն-թանգարանին համար: Լրացաւ 
թանգարանի հիմնադրման 55-ամեակը: Եղիշէ Չարենցի տուն-թանգարանը՝ 
Երեւանի Մաշտոցի պողոտային վրայ, հիմնադրուած է 1964 թուականին՝ 
Խորհրդային Հայաստանի նախարարներու խորհուրդին որոշմամբ: Թան-
գարանը բացուած է 1975 թուականին: 1987 թուականին, Չարենցի 
ծննդեան 90-ամեայ յոբելեանին առթիւ, շէնքը ենթարկուած է մասնակի 
փոփոխութեան եւ Հայաստանի կառավարութեան որոշմամբ թանգարանի 
տարածքը ընդլայնուած է: Այսօր թանգարանը կ՚ընդգրկէ բաւական մեծ 
տարածք, վերականգնուած է յուշատունը, իսկ միւս երեք յարկաբաժինները 
կը զբաղեցնեն հիմնական ցուցադրութիւնը: Այս տան մէջ Չարենց բնակած 
է 1935-1937 թուականներուն, եւ այսօր ալ, անոր շունչը ներկայ է ամէն մէկ 
անկիւնին մէջ: Թանգարանի այցելուներու քանակէն դատելով՝ Չարենցի շուրջ 
հետաքրքրութիւնը անհամեմատ մեծցած է եւ ատոր մէջ նշանակութիւն ունեցած 
են նաեւ վերջին քսան-երեսուն տարուան ընթացքին տպուած անտիպները, 
Չարենց ընթերցասէրներուն ներկայացած է իր կենսագրութեան փակ ու նոր 
բացայայտուած էջերով: Կան նաեւ անտիպներ, որոնք ժառանգներուն մօտ են 
եւ կը ներկայացնեն Չարենցի կեանքին մանաւանդ վերջին ժամանակաշրջանը:
Վերջին տարիներուն չարենցագէտներուն եւ Չարենցի ժառանգներուն միջեւ 
ծագած լարուածութեան պատճառով այդ նիւթերը տակաւին անտիպ են…

*
Իմ մահուան օրը կ՚իջնի լռութիւն,
Ծանր կը նստի քաղաքի վրայ,
Ինչպէս ամպ մթին կամ հին տրտմութիւն,
Կամ լուր աղէտի՝ թերթերում գրած:
Ծանօթ կնոջ պէս այրի կամ դժբախտ,
Բարեկամուհու նման տխրատեսք,
Լուրը կը շրջի փողոցները նախ,
Ապա կը մտնի դուռ-դարպասից ներս...
Իբրեւ ծերունի մի թերթավաճառ՝
Յուշիկ քայլերով եւ համարեայ կոյր,
Կը շրջի բոլոր տներն անպատճառ
Ու կը յայտնուի ամէն մի բակում:

***
Մահուան մէջ - սէր, սիրոյ մէջ - մահ...
Դու - հողմային մշուշ ու մահ,
Դու - կրակի դուստր բարի,-
Քե՜զ է կանչում սիրտս հիմա,
Քեզ է կանչում սիրտս` արի՜:
Հասե՜լ է փառքդ արդէն վառ
Մինչեւ Հաբաշ ու Հնդուչին.
Քե՜զ եմ նետում եղբայրաբար
Իմ արիւնի ճիչը վերջին:
Բո՜րբ աչքերիդ նայուածքը թող
Արիւնոտէ սիրտս հիմա -
Եւ թո՛ղ տեսնի սիրտս վառուող
Մահուան մէջ - սէր, սիրոյ մէջ - մահ...

ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

«Ժամանակ»/Պոլիս

Հայկական Գործօնը Աշխարհի Մէջ Իր 
Ուրոյն Տեղը Կը Սկսի Զբաղցնել. Թրքագէտ

«Ըսելով «հայկական գործօն» ես 
նկատի ունիմ ե՛ւ Սփիւռքի հայկա-
կան կազմակերպութիւնները, ե՛ւ 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը, 
ե՛ւ Արցախի Հանրապետութիւնը 
պէտք է ուժերը աւելի մէկտեղեն՝ այդ 
կարեւոր նպատակներուն հասնելու 
համար»,- ընդգծած է Սաֆրաստան։
Թրքագէտի դիտարկումով՝ այս 
տարի տեղի ունեցաւ կարեւոր 

բան, որ պատշաճ ուշադրութեան 
չարժանացաւ։ Խօսքը մեր երկրի 
արտաքին գործոց նախարարութե-
ան կողմէն ընդունուած արտաքին 
քաղաքականութեան հիմնական 
սկզբունքներէն մէկուն՝ «համա-
հայկականութեան» մասին է, որ 
ձեւակերպուեցաւ առաջին անգամ 
եւ ցոյց կու տայ, որ ՀՀ-ն կը գործէ 
ո՛չ թէ միայնակ, այլ՝ օգտագործելով 
ողջ հայկական ներուժը։
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

ՌԱՖԱՅԷԼ ՇԻՇՄԱՆԵԱՆ
(1885 – 1959)
«Հին դղեակ էսբայոնի մէջ»

212019

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Շար.  յաջորդ  թիւով

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Ով Սիրուն, Սիրուն
Ով սիրուն, սիրուն, երբ որ ես կրկին,
Հանդիպում եմ քեզ իմ ճանապարհին,
Նորից այրում են յուշերս անմար,
Նորից կորչում են եւ՜ քուն, եւ՜ դադար:

Ով սիրուն, սիրուն, ինչո՞ւ մօտեցար,
Սրտիս գաղտնիքը ինչո՞ւ իմացար.
Մի անմեղ սիրով ես քեզ սիրեցի,
Բայց դու, անիրաւ, ինչո՞ւ լքեցիր:

Ա՜խ, եթէ տեսնեմ օրերից մի օր.
Դու ման ես գալիս տխուր ու մոլոր,
Ընկեր կդառնամ ես քո վշտերին,
Մենակ չեմ թողնի իմ կարոտ յարին:

ԼԵՒՈՆ ՄԻՐԻՋԱՆԵԱՆ

Մայր Աթոռում Տեղի Ունեցաւ
Շքանշանների Յանձնման Արարողութիւն

Դեկտեմբերի 20-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմի-
ածնում, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայ-
րագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթո-
ղիկոսի հանդիսապետութեամբ, տեղի ունե-
ցաւ շքանշանների յանձնման հանդիսաւոր 
արարողութիւն: 
Նորին Սրբութիւնը Հայաստանեայց Առաքե-
լական Սուրբ Եկեղեցու «Ս. Սահակ-Ս. Մես-
րոպ» եւ «Ս. Ներսէս Շնորհալի» պատուոյ 
բարձր շքանշաններ շնորհեց Երեւանի Կոմի-

տասի անուան պետական կոնսերուատորիայի 
պրոֆէսոր, խմբավար Դաւիթ Ղազարեանին,  
Երեւանի Մ. Մաշտոցի անուան Մատենադարանի 
գիտական գծով փոխտնօրէն, պ.գ.դ. Կարէն 
Մաթեւոսեանին,  ճարտարապետ Գագիկ Գիւր-
ջեանին եւ  «Իզմիրլեան» բժշկական կենտրոնի 
բժիշկ, բ.գ.թ., դոցենտ Դոնարա Էլոյեանին՝ ի գնա-
հատութիւն հայրենի երկրի եւ հայ ժողովրդին 
մատուցած բազմարդիւն ծառայութիւնների: 
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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:

Տօն Ս. Ստեփանոս Նախասարկաւագի

Սուրբ Պատարագ, Սարկաւագներու 
Տօն, Սարկաւագներու Ձեռնադրութիւն 

Եւ Ս. Ստեփանոսի Մասունքով 
Ջրօրհնէք

 
Չորեքշաբթի, 25 դեկտեմբեր 2019, տօնն է Ս. Ստեփանոս 

նախասարկաւագին, ինչպէս նաեւ Հայ եկեղեցւոյ 
սարկաւագներուն 

Այս օրհնեալ առթիւ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. վեհափառ հայրա-
պետի տնօրինումով, առաջին անգամ ըլլալով Անթիլիասի կաթո-
ղիկոսարանէն թեմ պիտի բերուի Ս. Ստեփանոսի մասունքը` մեր 
հաւատացեալներուն հոգեւոր մխիթարութեան համար, սուրբ 
պատարագի ընթացքին, Ռըմէյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ, 
որուն պիտի մասնակցին թեմիս քահանայից դասը, սարկաւագ-
ներն ու կիսասարկաւագները

Եկեղեցական արարողութեանց պիտի հանդիսապետէ, 
ձեռնադրութիւնը եւ ջրօրհնէքը կատարէ ու իր պատգամը 

փոխանցէ՝
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս

Առաջնորդ Լիբանանի հայոց

Պիտի պատարագէ`
Արժ. Տ. Սարգիս աւ. քհն. Սարգիսեան

Խարտաւիլակութիւնը պիտի կատարէ`
Արժ. Տ. Ղեւոնդ քհն. Լոշխաճեան

Սարկաւագ պիտի ձեռնադրուին թեմիս եկեղեցիներուն մէջ 
ծառայող տասնհինգ կիսասարկաւագներ` Արա Օհանեան, 
Զաւէն Տաւուտեան, Հրակ Քալաճեան, Յակոբ Սարեան, Յակոբ 
Քէլէշեան, Յակոբ Քէշիշեան, Յարութիւն Չորպաճեան, Յարութիւն 
Իզմիրլեան, Շահէ Քէշիշեան, Պօղոս Տօնիկեան, Սարգիս Մալա-
քեան, Սարգիս Պագալեան, Սեւակ Կիւվլէքճեան, Վարդան 
Աւետիքեան եւ Ֆիլիփ Ժինեան 

Սկիզբ ժամերգութեան   առաւ. ժամը 7.30
Ս. պատարագ    առաւ. ժամը 9.30
Ձեռնադրութիւն                                            առաւ. ժամը 10.00
Պատգամ     առաւ. ժամը 11.00 
Ջրօրհնէք     առաւ. ժամը 11.30 

Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը ստանալու 
Ս. Ստեփանոսի օրհնութիւնը եւ աղօթակից դառնալու մեր 

սարկաւագներուն ու կիսասարկաւագներուն: 
 

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Տօնական օրերու առթիւ, խաչաձեւումներէ խուսափելու 
համար, երեքշաբթի գիշերներու ս. պատարագի մատուցումը 

պիտի դադրեցնենք 24 եւ 31 դեկտեմբեր 2019-ին եւ 7 յունուար 
2020-ին։ 

Ս. պատարագի մատուցումը պիտի վերսկսինք  
երեքշաբթի գիշեր, 14 յունուար 2020-ին, ժամը 7.00–8.00, 

Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Îàâ

ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ՍԱՐԿԱՒԱԳՆԵՐՆ ՈՒ
Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՍԱՐԿԱՒԱԳԻՆ ՏՕՆԸ

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

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Կաթողիկոսին

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

Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան

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


