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Համայնքային
ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ
24 Ապրիլեան օրերուն, համայն հայ ժողովուրդը՝ Հայրենիքի մէջ եւ Սփիւռքի,
միակամ ու միասիրտ, խորին յարգանքով խոնարհեցաւ մեր մէկ ու կէս միլիոն
նահատակներու յիշատակին առջեւ եւ վերանորոգեց իր յանձնառութիւնը
հաւատարիմ մնալու անոնց սրբազան ԿՏԱԿԻՆ:
Մեծ Եղեռնի 97-րդ տարելիցի
ոգեկոչումը Կիպրոսի մէջ տեղի
ունեցաւ Երկուշաբթի, 23 Ապրիլ
2012-ին՝
քայլարշաւով,
Հոգեհանգստեան արարողութեամբ
եւ հանդիսութեամբ: Ժողովրդային
քայլարշաւը սկիզբ առաւ Նիկոսիոյ
Արմենիաս պողոտայի Լիմասոլի
մայրուղիէն՝ կ. ե. ժամը 7:00-ին եւ
ընթացաւ մինչեւ Նահատակաց
Յուշարձան, հոծ բազմութեան մը ուղեկցութեամբ՝ մեծ ու պզտիկ,( ուր ուշագրաւ
ներկայութիւն էին Նարեկ վարժարաններու աշակերտները՝ իրենց պաշտօնական
համազգեստով), երիտասարդ ու տարեց, մէկ սիրտ եւ մէկ հոգի դարձած՝ բառիս
իսկական
իմաստով...:
Երիտասարդներուն
պարզած
պաստառները՝
Ցեղասպանութիւնը եւ հիւսիսային Կիպրոսի բռնագրաւումը դատապարտող,
ինչպէս եւ իրենց խրոխտ երթը կը ցուցաբերէին իրենց Պահանջատիրական
պայքարի վճռակամութիւնը...:
Ժամը շուրջ 7:30-ին՝ ներկաները
մէկտեղուեցան
Եղեռնի
Յուշակոթողին առջեւ, ուր «Տելէ
Եաման»ի եւ հայ երգի հոգեթով
մեղեդին մթնոլորտը կ'ընծայէր
յուզաթաթաւ եւ ոգեշունչ...: Քիչ
ետք,
տեղի
ունեցաւ
Հոգեհանգստեան արարողութիւն ի
յիշատակ մեր մէկ ու կէս միլիոն
նահատակներուն,
որուն
յաջորդեց
հանդիսութիւնը՝
քաղաքական
եւ
գեղարուեստական բովանդակութեամբ : Նեկայ էին յատկապէս՝ քոյր եկեղեցիներու
հոգեւոր
պետեր,
պետական
ներկայացուցիչներ,
խորհրդարանականներ,
քաղաքապետեր,
դեսպաններ,
կուսակցապետեր,
ազգային
բանակի
եւ
ոստիկանութեան ներկայացուցիչներ եւ այլ պաշտօնական անձնաւորութիւններ:
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Հանդիսութեան առաջին խօսք առնողը
եղաւ՝ Թեմիս Կաթ. Փոխ. Տէր Վարուժան
Արք. Հերկելեան, որ իր խօսքին մէջ
շեշտեց, թէ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեայ տարելիցի նախաշեմին, մեր
նահատակներու յիշատակն ու անոնց
երազը, մեր գերուած հողերու կանչն ու
խորտակուած
տաճարներու
անլռելի
ղօղանջները հարկադրանքին տակ կը
դնեն մեզմէ իւրաքանչիւրը՝ պահել-պահպանելու մեր լեզուն ու հաւատքը, ազգային
մեր արժէքները, գործելու յանուն անկախացած մեր հայրենիքի իրավիճակի
բարեփոխումին, Արցախեան հարցի հայանպաստ լուծումին, Ջաւախքահայութեան
ինքնավարութեան եւ մեր անժամանցելի իրաւունքներու ձեռքբերումին...: Ան
շարունակեց իր խօսքը, պատգամելով որ՝ այսուհետ, երբ շուրջ հազար օրեր մեզ կը
բաժնեն Եղեռնի 100-ամեակէն, իւրաքանչիւր օր, իւրաքանչիւր ժամ՝ Ապրիլ 24
ըլլալու է մեզի համար..., կոչ՝ նիւթական, բարոյական անսակարկ զոհողութեանց,
ամբողջանուէր աշխատանքի, հրաւէր՝ մասնակցութեան..., որպէսզի կարենանք
փառքով եւ ուրախութեամբ դիմաւորել «վարդահեղեղ արշալոյսը», որ գալու է...:
Խօսք առաւ ապա Պետական
Ներկայացուցիչ
Տիար
Վարդգէս Մահտեսեան, որ իր
խօսքին մէջ ընդգծեց, որ շուրջ
100 տարի է անցած Հայոց
Ցեղասպանութեան օրերէն, եւ
սակայն Թուրքիան կը յամառի
ուրանալ
իր
եղեռնագործութիւնը..., որուն
առաջին հանգրուանը սկիզբ
կ'առնէր դեռեւս 19-րդ դարուն
եւ կ'երկարէր մինչեւ 1923
թուականը: Պրն. Մահտեսեան շեշտեց յատկապէս որ Հայոց Ցեղասպանութեան
բուն նպատակը Բանթուրանականութեան երազի իրականացումն էր, որով
Թուրքիան պիտի իրագործէր իր ծաւալողապաշտ քաղաքականութիւնը: Ան
անդրադարձաւ այն փաստին, որ Թուրքիոյ ցեղասպան դէմքը ի յայտ պիտի գար
նաեւ յոյներու եւ ի մասնաւորի կիպրացի յոյներու նկատմամբ վարած անոր
տմարդի, վայրագ քաղաքականութեան մէջ...: Պրն. Մահտեսեան ընդգծեց որ հայերն
ու յոյները իրարու ճակատագրակից ժողովուրդներ են, իրարու զօրավիգ ու
զօրակից՝ իրենց միասնական պայքարին մէջ, յանուն արդարութեան
վերականգնումին եւ իրենց իրաւունքներուն ձեռքբերման:
Հուսկ, խօսք առաւ Կիպրոսի Հանրապետութեան Խորհրդարանի Նախագահ Տիար
Եաննակիս Օմիրու, որ իր խօսքին մէջ՝ ընդհանուր պատմական ակնարկը ըրաւ
Թուրքիոյ
հայահալած,
յունահալած
եւ
տակաւին
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քրտահալած...քաղաքականութեան, որ էապէս անմարդկային է ու բարբարոսական
եւ դիպուկ կերպով մէջբերեց Ֆրանսացի մեծ գրող Վիքթոր Հիւկոյի յայտնի տողերը՝
«Ամէն տեղ սուգ է ու աւեր...թուրքն է անցեր այստեղէն»: Պրն Եաննակիս յատուկ
կերպով անդրադարձաւ Թուրքիոյ վարած օսմանականացման քաղաքականութեան,
որով կը նպատակադրուէր ստեղծել ազգային միատարր պետութիւն, ուր տեղ պիտի
չունենային հայերն ու յոյները...: Այս նպատակին իրագործման համար, ըսաւ ան,
երիտթուրքերը, գլխաւորութեամբ Թալէաթի, պիտի մտայղանային եւ գործադրէին
Հայոց Ցեղասպանութիւնը...եւ Թալէաթ յետոյ պիտի յոխորտար՝ «Ես մի քանի
տարուան մէջ, կրցայ իրականացնել ա՛յն, ինչ սուլթան Ապտիւլ Համիտ չկրցաւ ընել
տասնամեակներու ընթացքին»: Ան ընդգծեց որ ներկայիս եւս, Թուրքիան
կ'ոտնակոխէ շարունակաբար մարդկային իրաւունքները՝ սեփական ժողովուրդին
եւ այլոց...: Անոր վարած անմարդկային քաղաքականութեան արդիւնք է, շեշտեց
յարգելի բանախօսը, Կիպրոսի տագնապը, եւ հուսկ կոչ ըրաւ, որ հայեր Կիպրոսի
մէջ թէ այլուր՝ յոյն կիպրացիներու հետ միասնաբար, պայքարելու են յանուն
արդարութեան եւ արժանապատուութեան վերականգնումին, յանուն մարդկութեան
աւելի լաւ ապագայի մը, ուր չըլլան գերեալ հայրենիքներ եւ ուր տիրապետեն
մարդկայնական արժէքները, ի մասնաւորի ազատութիւնը:
Այս տպաւորիչ հանդիսութեան աւարտին,
Ս.
Աստուածածին
եկեղեցւոյ
Երգչախումբը՝ խմբավարութեամբ Տիկ.
Նարա
Սարդարեանի
եւ
դաշնակի
ընկերակցութեամբ
Երէցկին
Թամար
Հապէշեանի,
ապրումով
կատարեց
յաջորդաբար՝
«Հայրենի
Վան»,
«Կռունկներ»,
«Ապրիլեան
Նահատակներուն», «Տոն Աթանատոն»,
«Տիս Տիքէոսինիս» խմբերգները, որոնց
աւարտին՝ ներկաները՝ մէկ առ մէկ, խոր երկիւղածութեամբ մօտեցան Նահատակաց
Յուշակոթողին եւ ծաղիկներ զետեղեցին այնտեղ, «Կիլիկիա»-ի երգեցողութեան
սրտագրաւ հնչիւններուն տակ..., որպէս խունկ ու աղօթք՝ մեր անշիրիմ ու
անգերեզման նահատակներու հոգւոց... եւ՝ լռելեայն ուխտ ու երդում, կեանքի
կոչելու անոնց սրբազան երազն ու կտակը....անկոտրում ու աննկուն
վճռակամութեամբ:
Երան Գույումճեան

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ ԵՒ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ
Ուրբաթ, 4 Մայիս 2012 թուականը վստահ եմ անջնջելի պիտի մնայ
կիպրահայութեան յիշողութեան մէջ, որովհետեւ անիկա նշանաւորեց երկու
իրադարձութիւններ,
որոնք
սերտօրէն
կ'առնչուին
իրարու.Գինեձօնը՝
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«Տարագրութիւն, Որբեր, Մելգոնեան Հաստատութիւն» նորատիպ գրքին եւ
Պարգեւատրումը Տիկ. Սօսի Թորոսեանի՝ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով առ ի
գնահատանք իր տարիներու անխոնջ ծառայութեան Հայկական Ռատիոժամին, եւ
անոր ընդմէջէն՝ Հայ Բառ ու Բանին, հայ խօսք ու երգին, հայ մշակոյթին ու ազգային
արժէքներուն...:
Իմաստալից
զուգադիպութիւն մը՝ արդարեւ:
Տպաւորիչ այս ձեռնարկը տեղի
ունեցաւ
վերոնշեալ
թուականի
երեկոյեան
ժամը
7:30-ին,
Վ.
Իւթիւճեան
սրահին
մէջ,
կազմակերպութեամբ
Կիպրոսի
հայոց
Առաջնորդարանին,
ներկաներու հոծ բազմութեան մը
ներկայութեամբ, որոնք փութացեր էին իրենց սէրն ու հետաքրքրութիւնը յայտնելու
հայ գիր ու գիրքին՝ Հայ Տպագրութեան 500-ամեակի այս օրերուն, այլեւ՝ արժանի
յարգանքը ընծայելու Տիկ Սօսի Թորոսեանի երկարամեայ վաստակին:
Գիրքը
հանգամանօրէն
ներկայացուց
Պրն.
Եղիա
Գայայեան, որ կարեւորեց զայն ի
մասնաւորի
որպէս՝
1898-1934
թուականները
պարփակող
Կիլիկիոյ հայութեան վերաբերող
պատմական
իրադարձութեանց
սկզբնաղբիւր,
զոր
ապագայի
պատմաբանը
անպայմանօրէն
պիտի օգտագործէ՝ Կիլիկիոյ հայութեան պատմութիւնը ընդգրկուն ներկայացնելու
համար: Այս հատորը, արդարեւ, յայտնեց ան, կը խտացնէ՝ Ազգային
Առաջնորդարանի արխիւներէն քաղուած նամակներու հաւաքածոյ մը, որ կը
շօշափէ երեք նիւթեր.- 1/ Տարագրութիւն եւ տարագիրներ, Հայկական Կիլիկիոյ
վերջին դէպքերը եւ վերջնական պարպումը, 2/ Գաղթականութիւն, որբեր եւ
որբանոցներ, 3/ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան հետ առնչուած հարցեր:
Պրն. Գայայեան նորատիպ հատորին մէջ տեղ գտած նամակներէն վկայակոչեց՝
Հաճընի Հայոց թեմի ատենի Առաջնորդ Պետրոս Եպիսկոպոս Սարաճեանի մէկ
նամակը, գրուած 16 Մայիս 1920-ին եւ ուղղուած Հ.Բ.Ը.Միութեան ատենապետ Վ.
Մալէզեանին, ուր յատկապէս կ'ըսուէր. «Հաճընի պաշարման շրջանակը չափազանց
նեղցած է, թուրքերը թնդանօթ եւ մէթրայէօզներ ալ բերած են Հաճընի վրայ....:
Վերջին անգամ Պ. Պրէմօնէն խնդրուած է զինուոր ղրկել, պատասխանած է որ չի
կրնար եղած զինուորները հոն ղրկել, այլ կ'սպասէ Ֆրանսայէն գալիք նոր
զինուորներուն, մինչդեռ ասկէ 2 ամիս առաջ այդ յանկերգն է որ կը կրկնէ եւ այդ
զինուորը երբեք չպիտի հասնի, պարզ ըսեմ՝ Ֆրանսան Հաճընը պիտի փճացնէ,
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որպէսզի միանգամ ընդմիշտ ազատի Հաճընի նման հայկական ոյժի մը գոյութենէն
Կիլիկիոյ մէջ»:
Բանախօսը արժեւորեց նորատիպ այս գիրքին կարեւորութիւնը մասնաւորապէս՝
Հայ գիրքի տպագրութեան 500-ամեակի յոբելեանին եւ Հայոց Ցեղասպանութեան
մօտալուտ 100-ամեակի սեմին: Հուսկ, շնորհակալութիւն յայտնեց Վարուժան
Արքեպիսկոպոսին, իր խմբագրական տքնաջան աշխատանքին համար:
Այնուհետեւ,
տեղի
ունեցաւ
գինեձօնի
աւանդական
արարողութիւնը՝
կատարողութեամբ քահանայ Հայրեր՝ Տէր Մոմիկ եւ Տէր Մաշտոց քահանաներու:
Գինեձօնէն ետք, խօսք առաւ Տէր Վարուժան Արքեպիսկոպոս Հերկելեան, նշելով
յատկապէս որ նորատիպ գիրքը՝ «Տարագրութիւն, Որբեր, Մելգոնեան
Հաստատութիւն» կարելի եղած էր հրատարակել շնորհիւ Երեւանի «Դար»
Հիմնադրամին եւ կոչ ըրաւ որ իւրաքանչիւր հայ մարդ ջանք թափէ հայ գիրքով եւ
անոր ընթերցումով հարստացնելու իր կեանքը՝ Հայ գրատպութեան 500-ամեայ
յոբելեանը իմաստաւորելու գծով:
Ապա Տէր Վարուժան Արք. կարդաց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին Կոնդակը,
ուր Վեհափառ Հայրապետը կը պարգեւատրէր Տիկին Սօսի Թորոսեանը՝ Մեսրոպ
Մաշտոց շքանշանով առ ի գնահատանք անոր տարիներու նուիրեալ ծառայութեան
հայ կեանքին, հայ մշակոյթին, հայ եկեղեցիին ու հայապահպանման՝ որպէս
պատասխանատու հաղորդավարը հայկական ռատիոժամին 47 տարիներ
շարունակ, եւ կատարեց Շքանշանի Տըւչութիւնը:

Պարգեւատրեալը՝ Տիկ. Սօսի Թորոսեան, յայտնապէս յուզուած, իր սրտի խօսքը
ուղղեց ներկաներուն, ըսելով.«Շատ համեստ խօսքերով կ'ուզեմ
արտայայտուիլ եւ ըսել թէ՝ երբ
իմացայ որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթ. ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետը, ընդառաջելով Թեմիս
Կաթ.
Փոխ.
Գերաշնորհ
Տէր
Վարուժան
Արք.
Հերկելեանի
խնդրանքին, ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ
շքանշանով
մը
պիտի
պարգեւատրէ
զիս,
Կիպրոսի
ռատիոկայանի
հայկական
ռատիոժամին մէջ ունեցած 47 տարիներու ծառայութեանս համար, շիտակը
անակնկալի եկայ:
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Վերջին 47 տարիներուն՝ իմ մտահոգութիւններէս եւ միտքս չարչարող հարցերէն
մէկը, Կիպրոսի ռատիոկայանի տնօրէնութեան կողմէ ինծի վստահուած հայկական
ռատիոժամի պատասխանատուութիւնը արդարացնել էր եւ ուրիշ ոչինչ: Այդ
յաջողեցայ ընել յամառ աշխատանքով. Եւ այդ աշխատանքի ընթացքին միայն
հասկցայ թէ հայկական ժամը խաղալիք չէ, դրամ շահելու միջոց ալ չէ. Այլ մեծ
նպատակ մը ունի հետապնդելիք: Ի՞նչ էր այդ նպատակը: ԱԶԳԱՊԱՀՊԱՆՈՒՄ: Այդ
օրուընէ սկսեալ, ազգապահպանման հարցը յաճախ ու գրեթէ կրկնուող կարեւոր
խնդիրներէն մէկը եղաւ թէ՛ մեր ընտանիքէն ներս, թէ՛ ալ Կիպրոսի ռատիոկայանի
հայկական ռատիոժամի յայտագիրներուս մէջ: Իմ ունկնդիրներուս յաճախ
յիշեցուցի իրենց ազգային ինքնուրոյնութիւնը եւ պատկանելիութիւնը: Ամէն օր,
իրենց ականջներուն ղօղանջեցին հետեւեալ խօսքերը՝ ազգային արժէքներու
բարձրացում, ազգապահպանման տեւականացում, մշակոյթի վերելք:
Այս
նիւթապաշտ
եւ
օտար
աշխարհին
մէջ՝
ապրիլ
գաղափարապաշտ,
տարագիր
երիտասարդ
կամ
երիտասարդուհիի մը կեանքին
ամենադժուարին հարցերէն մէկն
է:
Յաղթահարելու
համար
դժուարութիւնները,
պէտք
է
ունենալ զօրաւոր կամք, հաստատ
համոզումներ եւ հաւատք դէպի
մեր ազգային արժէքները:
Այժմ իմ սրտաբուխ փափաքս պիտի ըլլար այս շքանշանը ձօնել այն անձին, որ
բախտաւոր օր մը Աստուած զինք հանեց իմ դիմացս, այն Ազնուագոյն անձին, որ
այժմ մեր հետ չէ, այն անձին որ իր կարգին իր շքանշանը ինծի ձօնած էր, երբ ինք
եւս կը պարգեւատրուէր տարիներ առաջ կրթական իր ծառայութեանց համար:
Պատճառը այս ձօնին՝ որովհետեւ հանգուցեալ ամուսինէս, Հայրապետէն,
վարակուեցայ ըլլալ խոնարհ, համեստ, ծառայասէր, քաղաքավար, ժպտադէմ, որմէ
սորվեցայ ունենալ նուիրում հանդէպ իմ անմիջական շրջապատիս, ընտանիքիս,
ընկերային կեանքիս, մանաւանդ եկեղեցիիս:
Իր յիշատակը անթառամ պիտի մնայ հոգիիս ամենափափուկ անկիւններէն մէկուն
մէջ:
Այժմ կ'ուզեմ իմ շնորհակալական ջերմ զգացումներս փոխանցել պաշտելի երկու
աղջիկներուս՝ Մարալին եւ Հուրիկին, փեսաներուս, թոռնիկներուս, թանկագին
բարեկամներուս՝ Վարդան եւ Սիլվա Թաշճեաններուն, որոնք ժայռի նման կեցած են
կողքիս: Վերջապէս, իմ խորին շնորհակալութիւններս կ'ուզեմ փոխանցել ՆՍՕՏՏ
Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Թեմիս Կաթ. Փոխ. Գերաշնորհ Տէր Վարուժան
Արքեպիսկոպոսին, որոնք արժանի նկատեցին զիս այս շքանշանի տըւչութեան, եւ
բոլոր անոնց, որոնք այս դժուարին առաքելութեան ճամբուն վրայ, ըլլան
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ռատիոկայանի պաշտօնակից կամ այլ, իրենց համագործակցութեամբ օգտակար
հանդիսացան ինծի»:
Սրտագրաւ այս խօսքէն ետք, «Ցանկամ Տեսնել Զիմ Կիլիկիա» յուզաթաթաւ երգի
հաւաքական երգեցողութեամբ վերջ գտաւ այս տպաւորիչ հանդիսութիւնը:
Այս բարեբաստիկ առիթով, ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը եւս սրտանց կը շնորհաւորէ Տիկ. Սօսի
Թորոսեանը, իրեն մաղթելով դեռ երկար տարիներու արեւշատ կեանք, լի
անձնական, ընտանեկան եւ ազգային-հաւաքական երջանկութեամբ, ամենայն
բարիքներով ողողուն...: ՎԱՐՁՔԴ ԿԱՏԱՐ, ՍԻՐԵԼԻ ՍՕՍԻ:
Երան Գույումճեան

Ուխտագնացութիւն Ս. Մակարավանք
Շուրջ 5-6 տարիներէ ի վեր, տարեկան իմաստալից
աւանդոյթ
է
դարձած
կիպրահայութեան
ուղեւորութիւնը դէպի Ս. Մակարայ Վանք՝
ուխտաւորի ապրումներով եւ տրամադրութեամբ...:
Ուխտագնացութիւնը կը կազմակերպուի Մայիս
ամսուան առաջին կամ երկրորդ Կիրակին՝
Երեսփոխանական Գրասենեակին եւ Ազգային
Առաջնորդարանին կողմէ միասնաբար:
Կիրակի 13 Մայիս 2012-ին, դարձեալ Մակարայ
Վանքի ուխտի օրն է...: Ի՞նչ կը նշանակէ սակայն
ուխտի երթալ: «Ուխտի երթալ» հասկացութիւնը
էապէս ունի կրօնական բովանդակութիւն եւ
կ'ենթադրէ սրբավայր մը այցելել... հաղորդուելու
համար անոր խորհուրդին հետ, ոգեկոչելու համար
անցեալը
եւ
մանաւանդ
վերանորոգելու համար ուխտաւորին
հոգեկան
կապն
ու
հաւատքը
կապուած այդ վայրին հետ: Այս
բացատրութիւնը,
հաւանաբար,
լաւագոյնս
կ'արտայայտէ
մեր
հաւաքական այցի ներքին իմաստը:
Արդարեւ, բոլոր ուխտաւորներս ալ,
շուրջ 150 հոգի, կ'երթանք ներկայիս
գերեվարեալ Ս. Մակարավանքը, ոչ
թէ՝
դիտելու
սրբապղծուած
աւերակները, որոնք ամէն անգամ
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սիրտդ կը խռովեն ու կը տանջեն, այլ՝ էապէս հաղորդուելու համար այդ
սրբավայրին դարաւոր խորհուրդին եւ պատմական շունչին հետ, խունկ ծխելու, մոմ
վառելու ու աղօթք մրմնջելու վասն հոգւոցն հանգուցելոց բոլոր այն անձանց, որոնք
ատենին շէնցուցին ու պայծառացուցին վանքը, կեանք տուին անոր, ըլլան անոնք
եկեղեցական թէ աշխարհական, վանական ու մտաւորական, պարզ ու համեստ
ազգայիններ, որոնք աներեւոյթ մասունք մը թողած են իրենցմէ վանքին ոգեղէն
մթնոլորտին մէջ...: Բայց կ'երթանք նաեւ եւ ի մասնաւորի վերահաստատելու՝ մենք
մեզի եւ ուրիշին, որ մենք ենք ՏԷՐԸ պատմական այդ վանքին, եւ ոչ ոք կրնայ զայն
խլել մեզմէ էապէս ...: Մուշեղ Գալշոյեանն էր կարծեմ, որ իր գիրքին մէջ պիտի ըսէր.
«Հողն անմահ է...նա իր տիրոջ կը սպասէ, կը սպասէ...»: Իսկ մեր Ս. Մակարավանքը՝
բեկոր մը հող է հայրենի, որ կը սպասէ, կը սպասէ իր հարազատ ՏԷՐԵՐՈՒՆ՝ մեզի...:
Պատմութիւնը կը վկայէ, որ Հայեր տիրացան ղպտական այդ սրբավայրին 1425
թուականէն շատ առաջ ( տես՝ Յիշատակարան Կիպրահայ Գաղութի, հեղինակ՝
Ղեւոնդ Եպիսկոպոս Չէպէյեան): Վանքը կարելի է ենթադրել թէ մտաւոր
աշխատանքի վայր մը եղած է, ինչպէս գրուած է նոյն այդ գրքին մէջ. ունեցած է
միաբանութիւն մը, որ ընդհանրապէս զբաղելով հանդերձ վանական
աշխատանքներով՝ մտաւորական համեստ ջանքեր է ի գործ դրած, ինչպէս կարելի է
մակաբերել այնտեղ գրուած ձեռագիրներէն, որոնք հասած են մեզի, կը յայտնէ
Երանաշնորհ եպիսկոպոսը:
Մեր ժամանակներու մեծ արձակագիր Կարպիս Սուրէնեան, որ ուսանած է
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան մէջ, իր ՕՐԱԳԻՐ Հատոր Ա.-ի մէջ կը
պատմէ. «Ս. Մակարայ հին հայկական վանքը, որ Նիկոսիայից մօտ երեսուն քմ.
հեռու էր Կիպրոսի հիւսիսում լեռների մէջ, այն ժամանակ լրիւ թափուր էր,
մանաւանդ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ ծերունի Սահակ կաթողիկոսի մահից յետոյ, որ
ամառներն Անթիլիասից մի քանի վարդապետներով գալիս էր հանգստանալու
այնտեղ եւ կարօտով նայելու, ինչպէս պատմում էին, երեւացող իր Կիլիկիային: Եւ
վանքը, ուր միայն պահակ-այգեպանն էր ապրում իր ընտանիքով, տրամադրուել էր
Մելգոնեանի աշակերտութեան իբրեւ ամառային հանգստավայր: Յաջորդ
տարիներին աղջիկները հանգստանում էին վանքում, իսկ տղաները՝ վանքից վեր
վրանների տակ: Լեռների մէջ մինչեւ վանք տանող ճանապարհն էլ, ի միջի այլոց,
շինուել էր Մելգոնեան բարերարութեան միջոցներով»:
Տակաւին շատ փաստեր կարելի է վկայակոչել մեր Ս. Մակարայ վանքին մասին,
մանաւանդ ա՛յն, որ Մխիթար Սեբաստացին, նախքան որ հիմնէր իր պատմակերտ
Միաբանութիւնը Վենետիկի մէջ, ժամանակ մը պիտի ապրէր այնտեղ..., ահա թէ
ինչու վանքէն քիչ մը վեր կառուցուած է Մխիթարայ բլուրը:
Այսպէս, պահը նուիրական յիշատակներով եւ յուշերով է ներծծուած...մանաւանդ
մօտիկ անցեալի այն թանկագին յուշերով, երբ ամէն Մայիսին, կիպրահայութեան
հոծ զանգուած մը ուխտի կ'երթար վանք, հերիսան կը պատրաստուէր եւ կը
բաժնուէր ուխտաւորներուն, Ս. Պատարագ կը մատուցուէր, Հոգեհանգստեան
Պաշտօն կը կատարուէր...ապա ամբողջ օրը՝ վանքի անտառապատ ու գեղատեսիլ
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շրջապատը կը կենսաւորուէր, կը շէննար՝ ուրախ կերուխումով, խօսք ու զրոյցով,
խինդ ու ծիծաղով, երգ ու նուագով...:
Այժմ տխուր լռութիւն մը կը տիրէ մթնոլորտին մէջ...: 1974-ի թրքական ներխուժումը
հիւսիսային Կիպրոս փոխեց ամէն ինչ եւ կարծէք պատմութիւնը դարձեալ
կրկնուեցաւ...: Այժմ. սրբապղծուած վանքին աւերակները կը խօսին թուրքին
կատարած վայրագութեանց ու խժդժութեանց մասին...: Դեռ դարեր առաջ, Վիքթոր
Հիւկօ՝ ֆրանսացի մեծ գրողը, ցաւատանջ պիտի գոչէր. «Ամէն տեղ մահ է ու
աւեր...թուրքն է անցեր այստեղէն....»:
Ծանր սրտով կը պտըտինք վանքին շրջակայքը...մէկ կողմէ, բնութեան հիասքանչ
տեսարանը՝ անտառապատ լեռներով, վարը փռուած ծովուն կապոյտով կ'առինքնէ
մեզ...: Միւս կողմէ սակայն, մեր պատմական այս սրբավայրին տարէցտարի
ակնյայտ աւերակումը ցաւատանջ ապրումներով կը համակէ մեզ: Միթէ՞ ի վերջոյ
ամբողջական փլուզումի պիտի ենթարկուի ան անխուսափելիօրէն, թէ՞՝
միջազգային պատկան կազմակերպութիւններու միջամտութեամբ, պիտի
կարենանք վերականգնել զայն...:
Եկեղեցւոյ մատուռին մէջ, ուր դարձեալ ամէն ինչ փլատակ է, կը համախմբուինք՝
մեծով ու պզտիկով, խունկ կը ծխենք, մոմ կը վառենք, Վարուժան Արքեպիսկոպոս եւ
Մոմիկ քահանայ Հապէշեան կը կատարեն Հոգեհանգստեան արարողութիւնը,
միասնաբար կ'երգենք «Տէր Ողորմեա»ն, «Հայր Մեր»ը եւ «Ցանկամ Տեսնել Զիմ
Կիլիկիա»ն: Ապա խօսք կ'առնէ Վարուժան Արքեպիսկոպոսը, որ շեշտելէ ետք թէ՝
այս տարի եւս եկած ենք մեր գերեվարեալ վանքը, վերանորոգելու համար մեր
ուխտը, կը յորդորէ ուխտաւորներուս՝ կենսաւորուիլ սիրով, յոյսով եւ հաւատքով առ
Աստուած, առ մեր եկեղեցին ու հայրենիքը, ապրիլ ի մասնաւորի հոգեւոր կեանքով
եւ կառուցել նոր տաճարներ...:
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Վերադարձի մեր ճամբուն վրայ, կանգ կ'առնենք այժմ վերանորոգուած Ս.
Աստուածածին եկեղեցւոյ մօտ, Վիքթորիա փողոցին վրայ: Ամբողջական համալիր
մըն է այս՝ եկեղեցիով, Առաջնորդարանով, մանկապարտէզով, ՄելիքեանՈւզունեան վարժարանով եւ ընդարձակ շրջափակով: Կիպրահայ գաղութի գլխաւոր
կեդրոնատեղին ու համախմբման վայրն է եղած ան տասնամեակներ շարունակ,
մասնաւորապէս՝ 19-րդ դարու վերջերէն մինչեւ 1960-ականներու թրքական
բռնագրաւումը: Բաբախուն սիրտը անոր: UNDP-ի ջանքերով ու ծախսերով
վերանորոգուած ու դեռ վերանորոգուող
ընդհանուր համալիրը տպաւորիչ է իսկապէս:
Յատկապէս տպաւորիչ է Ս. Աստուածածին
եկեղեցին, որ վեհութիւն ու պատկառանք
կ'ազդէ՝ իր ճարտարապետական կառոյցով,
կոթողայնութեամբ եւ, անշուշտ, իր դարաւոր
պատմական շունչով:
Գոթական ոճով կառուցուած եւ լատինակերտ
Ս.
Աստուածածին
եկեղեցին,
ըստ
Երանաշնորհ Ղեւոնդ Եպսկպս. Չէպէյեանի
գիրքին՝ Յիշատակարան կիպրահայ գաղութի,
մաս կազմած է կուսանոցի մը, որուն
մայրապետն էր հայ իշխանուհի մը՝ քոյր ֆիմի
(1308), դուստրը՝ Հեթում Ա.-ի: Ժամանակ մը
ետք ալ, Վանքին մէջ հաստատուած են
կրօնաւորուհիներ:
1570
թուականին,
թրքական գերիշխանութեան ժամանակ, եկեղեցին պաշտօնագիրով մը հայերու է
տրուած, իբրեւ վարձատրութիւն իրենց ծառայութիւններուն: Կարգ մը աղբիւրներու
համաձայն, եկեղեցին Օսմանցիներէն առաջ Հայոց պատկանած է: Ս. Աստուածածին
եկեղեցին կառուցոած է ԺԴ. Դարուն: Ան կազմուած է երեք կամարաձեւ մասերէ,
որոնց արեւելեանը եւ մէջտեղինը կը պահեն իրենց գոթական ոճը:
Անցեալի հետ կապուած այնքան յուշեր ու յիշատակներ կ'արթննան կիպրահայ
ուխտաւորներուն մօտ: Անոնցմէ երէցները ամբողջ մանկութիւն մը եւ
պատանեկութիւն մը անցուցեր են այդ մթնոլորտին մէջ՝ մանկապարտէզին,
վարժարանին, եկեղեցւոյ եւ շրջափակին մէջ...եւ տակաւին անոնցմէ դուրս՝
Վիքթորիա փողոցին վրայ...: Սրտագրաւ յուշեր կը պատմեն շատեր՝ կապուած
եկեղեցւոյ մէջ կատարուած հարսանեաց, մկրտութեան արարողութիւններուն,
ազգային
տօնախմբութեանց,
Ս.
Ծնունդի եւ Ս. Զատկուան փառահեղ
տօնակատարութեանց
հետ...:
Ոգեղինացած անցեալ մը յանկարծօրէն
կեանք ու շունչ կ'առնէ հոգեյոյզ:
«Հայը միշտ ալ շինած, կառուցած եւ
յետոյ ալ օտարին է թողած ամէն ինչ»,
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կը մորմոքայ մեր խումբէն մէկը իրաւացիօրէն: Բոլորս ալ սակայն վճռակամ ենք՝
մեր հնարաւորութեանց ներած չափով, ՏԷՐ կանգնելու մեր գերեվարեալ
պատմական կոթողներուն....Ս. Մակարայ վանքին, Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյն,
Առաջնորդարանին եւ յարակից կառոյցներուն, ուր հայկական կենսաշող կեանքէն
մասունքներ կը յամենան դեռ, որոնք անպայմանօրէն վերակենսաւորուելու են մեր
բոլորին միասնական ջանքերով, մաքառելու եւ պայքարելու ոգիով..: Աննկուն
կամքով:
Սա չէ՞ր արդէն մեր ուխտագնացութեան գլխաւոր նպատակը վերջիվերջոյ...:
ՈՒԽՏԵՐՆԻԴ ԿԱՏԱ՛Ր, սիրելի կիպրահայեր:
Երան Գույումճեան

Խմբագրական
ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԸ՝ ԻՄԱՍՏՆՈՒԹԵԱՆ ՅՈՒՇԱՐԱՐ
Մայիսեան փառապանծ յաղթանակներու մէջ կ'առանձնանայ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԸ իր
ազգափրկիչ նշանակութեամբ, քանզի այդ հերոսամարտով մենք
ազգովին տուինք մեր վճռական պատասխանը ԼԻՆԵԼՉԼԻՆԵԼՈՒ մեծ հարցականին...:
Արդարեւ, Հայոց Ցեղասպանութեան ահռելի ոճրագործութենէն
ետք, երբ դատարկուած էր ողջ Արեւմտահայաստանը իր բնիկ
ժողովուրդէն՝ հայութենէն, երբ արիւնաքամ, ուժասպառ եւ
մասնատուած էր հայութեան մնացորդացը, մեր դարաւոր
ոսոխը 1918-ի Մայիսի կէսերուն, գրաւելէ ետք Էրզրումը, Կարսը
եւ Աղեքսանդրապօլը՝ կը շարունակէր իր յառաջխաղացումը մոլեգնած ու
անյագուրդ, ամբողջացնելու համար իր համաթուրանական երազի իրականացումը
եւ կ'արշաւէր դէպի Հայաստանի բուն սիրտը` Երեւան ու Էջմիածին...: Հայութիւնը
ա՛լ փախչելու տեղ չունէր: Պէտք էր ամէն կերպ դիմակայել թշնամին ու յաղթել:
Երեւանեան զօրամասի հրամանատար Գեներալ Սիլիկեանի կոչը լաւագոյնս
կ'արտայայտէ պատմական պահի ճակատագրական նշանակութիւնը. «Հայե՛ր,
շտապեցէ՛ք հայրենիքն ազատելու...Հասել է րոպէն, երբ իւրաքանչիւր հայ,
մոռանալով իր անձնականը, յանուն մեծ գործի՝ հայրենիքի փրկութեան եւ իր կնոջ
ու աղջիկների պատուի պաշտպանութեան, պիտի ի գործ դնի իր վերջին ճիգը՝
թշնամուն հարուածելու համար..»: Արարատեան երկրի զանգերը՝ Էջմիածինի
վանքէն մինչեւ շրջակայ բոլոր եկեղեցիները, Արագածէն մինչեւ Արաքս եւ
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Սարդարապատէն մինչեւ Սեւան, կը ղօղանջէին անդադար, զօր ու գիշեր,
տագնապալից ահազանգով ու կոչով ուղղուած հայ մարդուն ու հայ մարտիկին...:
Օրհասական այդ պահուն, հայ ժողովուրդը՝ թէեւ տառացիօրէն արիւնաքամ, ոտքի
պիտի կանգնէր եւ սեփական ուժերու գերլարումով պիտի կարենար դէմ դնել
թշնամիին՝ մէկ ամուր հարուածող բռունցք դարձած եւ պիտի վերանուաճէր իր
ապրելու իրաւունքը՝ իր պատմական հայրենիքի մէկ բուռ մնացած հողատարածքին
վրայ...: Սա հաւաքական ինքնափրկութեան այն հրաշալի պահն էր, երբ կարծէք
հրայրքոտ կը ժայթքէր ժողովուրդի դարերու խորքէն եկող հրեղէն ոգին, երբ մէկ
կողմ կը դրուէին ներքին պառակումներն ու տարաձայնութիւնները, կը
միաւորուէին
հակառակորդները,
աշխարհականն
ու
հոգեւորականը,
մտաւորականն ու շինականը, քաղաքացին ու գեղջուկը, արեւմտահայն ու
արեւելահայը...դառնալով մէկ կամք, մէկ սիրտ ու մէկ հոգի, մէկ միաձոյլ
ամբողջութիւն: Պատմակերտ պահ՝ երբ անջատ-անջատ եսերն ու առանձին
խմբակներն ու խմբակցութիւնները կը միաձուլուէին մէկ հաւաքական ՄԵՆՔ-ի մէջ
եւ երբ ժողովուրդը կը դառնար ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ հոգեւոր գերագոյն իմաստով,
արժանապատիւ ՏԷՐը իր հազարամեակներու պատմութեան ու մշակոյթին: Իր
հայրենեաց սուրբ հողին:
Այսպէս էր որ հայութիւնը պիտի կերտէր Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի եւ
Ղարաքիլիսէի բախտորոշ ու պատուաբեր յաղթանակները՝ 1918 թուականի Մայիս
21-29 տեւած լինել-չլինելու ճակատամարտներուն եւ պիտի ստեղծէր իր անկախ
հանրապետութիւնը, որ յետոյ պիտի դառնար սովետական հանրապետութիւն եւ
ապա՝ այսօրուան Գ. Հանրապետութիւնը: Աւելին, հերոսական այդ յաղթանակներով
ոգեպինդ, հայրենի ժողովուրդը պիտի կարենար 90-ական թուականներուն՝
թշնամիին երախէն հերոսաբար ազատագրել իր հայրենեաց հողի նուիրական մէկ
բեկորը՝ Արցախը, յաղթանակի արդար հպարտութիւն եւ Հայ Դատի
Պահանջատիրութեան նոր յոյս ու տեսլական ներշնչելով համայն հայութեան՝
Հայաստանի մէջ, թէ Սփիւռքի տարածքին...:
Սարդարապատը մեր յարատեւման խորհրդանիշն է, այսօր եւ ընդմիշտ: Ան
կ'ոգեզինէ հայ մարդն ու հայութիւնը միասնական ոգորումի, մաքառումի եւ
պայքարի յանուն հայրենեաց հողի պաշտպանութեան, յանուն մեր պատմական
իրաւունքներու պահանջատիրութեան, յանուն համազգային մեր գերագոյն շահերու
արժանապատիւ ու աննահանջ հետապնդումին: Բայց մանաւանդ, Սարդարապատը
յուշարար է ազգային իմաստնութեան՝ նորանոր մարտահրաւէրներուն ընդառաջ...:
Ներկայիս, Հայաստանն ու Սփիւռքը կը դիմագրաւեն բազում մարտահրաւէրներ,
երեւոյթ թէ աներեւոյթ, որոնք նոյնքան ծանրակշիռ են եւ ճակատագրական
հայութեան լինելութեան համար, որքան Սարդարապատեան կենաց-մահու
օրերուն:
Սփիւռքի մէջ, օրէ ցօր կը տժգունի հայագաղութներու հայկականութիւնը, գահավէժ
ընթացքի վրայ կը յայտնուին արեւմտահայերէն լեզուն, Բառն ու Բանը, մշակոյթը,
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որոնք բուն բովանդակութիւնն են Հայ Դատին՝ Արեւմտահայաստանի
պահանջատիրութեան, որ լոկ հող ու քար չէ բնականաբար, այլեւ ու մանաւանդ՝
հողին արժէք ու նկարագիր տուուղ հայ Բառ ու Բան, պատմութիւն ու մշակոյթ,
հոգեմտաւոր
արժէքներու
համակարգ,
որոնց
կրողը՝
սփիւռքացած
արեւմտահայութիւնը, կ'այլասերի ու կը ձուլուի սփիւռք կոչուող ձուլարանին մէջ,
ժամ առ ժամ...: Հարց կը ծագի, հետեւաբար, թէ արդեօ՞ք բուն ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐԸ պիտի
վերածուի ի վերջոյ անդիմագիծ ու ապաքաղաքականացած փերեզակներու
ամբոխի....:
Քաղաքականացումը համազօր դարձած է կուսակցականացման, ինչ որ
պառակտումի ազդակ է գերազանցօրէն: Մինչդեռ, համայնական պայքարի
գիտակցութիւնը եւ սարդարապատեան ոգին պիտի յուշէին հրամայական
անհրաժեշտութիւնը՝ միասնական ոյժի ստեղծումին, միասնական ջանքերով մեր
իրաւունքներու պահանջատիրութեան հետապնդումին: Մինչեւ ե՞րբ պիտի
շարունակենք մեր բիւզանդական վէճերը, մինչեւ ե՞րբ պիտի մտածենք ու գործենք
հատուածական նեղ ու շիլ նկատառումներով: Դեռ 19-րդ դարուն, մեծն Անդրանիկ
զօրավարը, մատը դնելով մեր հաւաքական այս խոր ու արիւնոտ վէրքին վրայ,
պիտի պատգամէր. «Ժամանակն է, որ սթափինք, սեղմենք մեր շարքերը:
Ազատութեան գործը շատ դժուարին գործ մը դարձած է, մեծ ոյժի կը կարօտի,
ազգովին քով քովի գանք եւ այդ մեծ ոյժը կազմենք...»: Դժբախտաբար, սակայն, այն
օրերուն ալ, երբեք չգոյացաւ՝ ազգային-ազատագրական անջատ խումբերու
պայքարը միաւորող ղեկավարութիւն: Իսկ՝ հիմա՞...: Ե՞րբ պիտի դասեր քաղենք մեր
պատմական անցեալի սխալներէն...:
Սարդարապատի համահայկական ու միասնակամ սխրանքը պիտի յուշէր,
անտարակոյս, որ հիմա, առաւել քան երբեք, պահանջքը կայ ներդաշնակելու եւ
միաւորելու մեր ցիրուցան եւ բաժան-բաժան ճիգերը յանուն համազգային գերագոյն
շահերու բնորոշումին եւ հետապնդումին....նեղ-անձնական, խմբակային ու
հատուածական մտածողութենէն անցնելով համահայկական մտածողութեան,
ուրիշներուն ապաւինելու մեր տկարութենէն բարձրանալով մեր սեփական
միասնական ուժերուն ապաւինելու սարդարապատեան վճռակամութեան ու
քաջութեան, զգացական փուճ խօսքերէն եւ անցեալի նախապաշարումներէն
ազատագրուելով, անցնելու՝ վերլուծական խոհականութեամբ համահայկական
ռազմավարութիւն մը մշակելու իմաստութեան եւ զայն կենսագործելու աննկուն
յանձնառութեան...: Վերջապէս՝ կոթողելու մեր համախումբ ու միասնական ՈՅԺԸ,
որպէս ամէնէն ամուր երաշխիքն ու գրաւականը մեր յաջողութեան:
Տակաւին, Սարդարապատեան դասերը յատկապէս ուսանելի չե՞ն արդեօք
Հայաստանի Հանրապետութենէն ներս տիրող ճգնաժամային իրավիճակին համար,
ուր տխուր է նկատել որ՝ խումբ մը իշխանաւորներ, իրենց նեղ-անձնական եւ
խորքին մէջ նիւթական շահերուն հետամուտ, անխղճօրէն կը կեղեքեն երկիր ու
ժողովուրդ, կ'ոտնակոխեն օրէնք ու արդարութիւն, պետութիւնը դարձնելով
մենաշնորհեալ օլիկարխներու համակարգ մը, օտարելով իրենք զիրենք հայրենի
ժողովուրդէն եւ տուն տալով ահաւոր չափերու հասնող արտագաղթին ու
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Հայաստանի հայաթափման...: Տակաւ կը լսուին սակայն ոտնաձայնները՝
հասարակութեան, երկրին ու անոր բնութեան գերագոյն շահերը պաշտպանող
իրաւատէր, իրաւապահանջ ու պայքարող երիտասարդներուն եւ անոնց
նմաններուն, որոնք՝ վաղ թէ ուշ, վստահաբար պիտի գան Տէրը դառնալու մեր
երկրին, կեանքի կոչելով իրա՛ւ ու լիարժէ՛ք ազգային պետականութիւն եւ
ծառայելով հայրենիքի եւ անոր ժողովուրդի շահերուն՝ ամբողջական
նուիրաբերումով, Սարդարապատ կերտած ժողովուրդի մը վայել իրա՛ւ
հայրենասիրութեամբ...:
Սարդարապատը հանապազ խորհրդանիշն է ազգային մեր յարատեւման եւ
ուղեցոյց-յուշարարը իմաստնութեան...: Պիտի լսե՞նք անոր զանգերուն ղօղանջները,
որոնք այսօր ալ կը հնչեն տագնապալից ի լուր բոլոր հայերուն ի Հայաստան եւ ի
Սփիւռս...: Ո՛Վ ԱԿԱՆՋ ՈՒՆԻ ԼՍԵԼՈՅ ԼՈՒԻՑԷ...
Երան Գույումճեան

Հարցազրոյց
«Հայկական Հարցի Արդար Լուծումովը Ոչ Մէկ Ննջեցեալ Ետ Պիտի
գայ». Հարցազրոյց՝ Ռաքէլ Տինքի Հետ
Անհաւանական ջանքերու գնով Սթամպուլի մէջ
հանդիպեցայ Հրանդ Տինքի այրիին` Ռաքէլին, որ
համաձայնեցաւ
պատասխանել
Tert.am-ի
հարցումներուն:
Հանդիպեցայ մի էակի, որ, ամբողջ Թուրքիոյ մէջ
իր առաւելագոյն հայանպաստութեամբ, նոյնիսկ
հայկականութեամբ հանդերձ, ինչպէս ինքը ըսաւ,
«սիրածդ էակը սպաննած, առջեւդ դրած է»`
նկատի ունենալով իր ու բոլորիս անդառնալի
կորուստը: Սակայն ինքը, ինչպէս եւ կը
պատկերացնենք, նոյն այդ երկրի մէկ էակն է, որ
ոչ միայն ճակատագրի անողոք հարուածները արժանապատուօրէն ընդունած է, այլ
յաջողած է մեծահոգի մնալ` «սիրոյ լեզուն չկորսնցնելու» աստիճան:
Քիչ մարդոց հանդիպած եմ, որոնք այդ աստիճան կը համապատասխանեն իրենց
դիրքին կամ բարձր ծագումին: Ան Հարաւ-արեւելեան Անատոլիոյ ամէնէն մեծ
գերդաստաններէն մէկուն` Վարդոյի աշիրեթէն է, գերդաստանին` այժմ Թուրքիոյ
մէջ ապրող միակ ներկայացուցիչը: Պելճիքայի եւ Ֆրանսայի մէջ կ'ապրի այս
գերդաստանի 1,200 ներկայացուցիչ: Ինքը` Ռաքէլը, զուգահեռ կը բնակի նաեւ
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Զուիցերիա: Ի դէպ, ան իր տոհմի առաջին կինն եղած է, որ խախտած է աւանդոյթը`
ամուսնանալով ոչ թէ իր տոհմակցէն մէկու մը հետ, այլ՝ Հրանդ Տինքի:
Ան նաեւ վեհ էր իր վիշտին մէջ: Զարմանալիօրէն խաղաղ էութեամբ, որ կրնար
նոյնիսկ իբրեւ անտարբերութիւն ընկալուիլ: Խորհրդաւոր էր: Բայց ամէն բանէ
առաջ անասելի տոկուն: Իր համարձակ եւ ուժեղ ըլլալուն առիթով՝ դիտարկմանս ի
պատասխան ըսաւ, թէ զօրեղն Աստուած է:

- Ձեր կարծիքով որքանո՞վ կ'իրականանայ անկեղծ համերաշխութեան այն
դրսեւորումները Թուրքիոյ մէջ, երբ մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ կը
հաւաքուին, կ'ըսեն` ես Տինք եմ, ես հայ եմ:

- Ձեր տեսած այդ բազմութեան գոնէ 90 տոկոսը կրնամ ըսել անկեղծ են: Անոնք
Թուրքիոյ մէջ փոփոխութիւն ըլլալ ուզող անձեր են, եւ ամէնը հարազատ կերպով
ջանք կը թափեն Հայկական հարցին գծով: 1915-ի հարցով Թուրքիոյ պաշտօնական
դասախօսութիւններուն դէմ՝ մարդոց պատմել կ'ուզեն իրականութիւնը, անցեալը,
որ գոնէ նոր երիտասարդութիւնը, նոր սերունդները հասկնան, որպէսզի նորէն
նոյները տեղ չգտնեն...

- Ինչ կը կարծէք, Հայոց հարցը, յանուն որուն, ի վերջոյ, կը պայքարէր նաեւ Հրանդ
Տինքը, իրականութեան մէջ լուծու՞մ ունի, արդար լուծում:
- Արդար լուծում ըսածդ... ասկէ վերջ արդար լուծումովը ոչ մէկ ննջեցեալ ետ պիտի
չգայ, անշուշտ: Արդար լուծումը հիմակուան սերունդներուն իրականութիւնը
հասկնալն է, իրենց պապերուն հանդէպ... գոնէ իրենք չընդունին այդ եղածը, գոնէ
իրենք տարբեր հոգի ունենան: Մարդկութեան համար խնդիր է ասիկա, ոչ միայն
հայերուն:

- Հայաստանի հայութիւնը որքանո՞վ Ձեզի կ'աջակցի այդ գործին մէջ, աւելի ճիշդ,
ի՞նչպէս կրնայ սատարել:
- Ես գիտեմ ու վստահ եմ, որ հոգիով մեզի հետ են, եւ վստահ եմ իրենք հոգիով
հետերնիս են: Բայց ո՞վ ինչ կրնայ ընել... Օրինակ տեսայ ձեր կայքի
յայտարարութիւնը, որ կամաւորներ հարկաւոր են եւ այլն... Մեր աշխատելու ձեւը
միայն իրականութիւնները խօսքի բերել եւ խօսքի բերած ատեննիս ալ ոչ մէկը
չանարգելն է, մէկը վար չառնել, չզարնել. սիրոյ լեզուն` յարաբերութեան լեզուն
չկորսնցնելն է:

- Ձեր կարծիքով որքանո՞վ կ'իրականանան անկեղծ համերաշխութեան այն
դրսեւորումները Թուրքիոյ մէջ, երբ մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ կը
հաւաքուին, կ'ըսեն` ես Տինք եմ, ես հայ եմ:
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- Տինքի աշխատելակերպը անոնց վրայ
ազդեց: Ամէն մէկուն հոգիով, մարմինով
դպաւ: Եւ ազդուեցան: Իրենց ալ խմորին մէջը
կար, ուրեմն, որ ազդուեցան եւ հիմա անոր
աշխատութիւնը յառաջ տանելու համար ջանք
կը թափեն: Եւ ամէն մէկը կ'ընդունի, որ
Հրանդը հերոս էր: Անոնք կ'ըսեն, թէ Հրանդը
յանկարծակի հերոսութեան հասնող մէկը չէ,
այլ դիտմամբ... մեծ գին տալով իր կեանքով
տուաւ` գիտնալով հանդերձ շարունակեց իր
աշխատութիւնը,
իր
ուղղութիւնը,
արդարութեան հանդէպ եղած պայքարը եւ
անոր համար ամէն եկողը իրեն յարգանքով կը
խոնարհի:
Մարդկութիւնը, եթէ արդարութիւն կ'ուզէ, եթէ
արդարութեան համար ջանք կը թափէ,
կարծեմ պիտի հետեւանքն ալ ընդունի:

- Ապրիլ 24-ի ոգեկոչումը Ի՞նչպէս կը յիշէք Ձեր այցը Հայաստան,...
- Ես 24 Ապրիլին առաջին անգամ, 1999-ին կարծեմ, հոն եղած էի եւ շատ ազդուած
էի այդ մեծ յարգանքով, առանց ձայնի, առանց աղմուկի, առանց հրմշտուքի, եւ այլն:
Շատ մեծ ազդեցութիւն ձգած էր վրաս: Ճիշդ այդ խորհուրդով ես
յուղարկաւորութեան ատեն ուզեցի այդ յարգանքը, ինչպէս բացատրեմ... Ամուսինիս
յուղարկաւորութեան... այդ անձայնութիւնը, եւ ոչ հրմշտուք: Ամէն բան հանգիստ եւ
յարգանքով ըլլայ, յուղարկաւորութեան ընթացքին: Անոր համար ես ալ փափաքեցայ
եւ նամակիս մէջ այդ երկու բառերը ըսի` ոչ մէկ պոռալ, կանչել...
Հարցազրոյցը` Դաւիթ Պ. Վարդազարեանի:

Հայ Ժողովուրդի Սէրն ու Յարգանքը Գլխուս Վրայ Թագ են Եւ Սրտիս
Շքանշան ու Շարժող Ոյժ. Նիզար Խալիլի վերջերս կը գտնուէր
Հայաստան
Սուրիացի մտաւորական, Մովսէս Խորենացի շքանշանակիր, մեծ հայասէր,
թարգմանիչ Նիզար Խալիլի ժամանած էր վերջերս Հայաստան, այս ընթացքին Շանթ
Մանճեան անոր հետ ունեցած է հարցազրոյց մը եւ փոխանցած Tert.am-ին.

Ինչպէ՞ս սկսաւ ձեր կապը հայերէնի հետ:
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1943-ին երբ 18 տարեկան էի, արաբերէն լեզուի ուսուցիչ նշանակուեցայ Հալէպի
Զաւարեան վարժարանէն ներս, եւ այնտեղ որպէսզի կարենամ աշակերտներուն
հետ շփում ունենալ, բացատրել ու հասկցնել արաբերէնը ստիպուեցայ իրենցմէ
փոխ- ուսուցչութեամբ հայերէն սորվիլ եւ իրենք ինձմէ արաբերէն սորվիլ: Այդպիսով
սկսաւ մեր յարաբերութիւնը հայերէն լեզուի հետ:

Ըստ ձեզի, ի՞նչով
գրականութենէն:

կը

տարբերի

Հայ

գրականութիւնը

համաշխարհային

Բոլոր գրականութիւնները իրենց արժէքը ունին, հայերէն գրականութիւնը նուազ չէ
այլ գրականութիւններէ, ան շատ հարուստ է, գանձերով ու բազմապիսի
գրականութեան ասպարէզներով լեցուն:

Կը նշէ՞ք հայերենէն թարգմանած ձեր առաջին գիրքը, ի՞նչ էր ընտրութեան
պատճառը:
Առաջին գիրքը եղաւ Յովհաննէս Շիրազի «Սիամանթօ եւ Խաչեզարէ» պոէմը: Այդ ալ
եղաւ պատահաբար, երբ ես Հալէպ, պողոտայէ մը կը քալէի, ծանօթ Taxi-ի վարորդ
մը՝ Հրանդ Պարտաքճեան, զիս կանչեց ու երբ մեքենային մէջ քովը նստեցայ, ինծի
առաջարկեց, որ թարգմանեմ այս գործը, անշուշտ գիտնալով անոր հայերէն լեզուի
էութիւնը: Ուստի այդ առաջարկին համաձայն՝ Պրն. Հրանդէն գիրքը ստանալով՝
թարգմանեցի
ու
ղրկեցի
Պէյրութի
«Սեւան»
հրատարակչատուն,
ուր
հրատարակուեցաւ եւ շուտով լոյս տեսաւ ու ընդունելութիւն գտաւ արաբ
ընթերցողներուն մօտ:

Ո՞ր գիրքը ձեզի համար ամենահոգեհարազատն էր եւ ինչո՞ւ:
Ամենահոգեհարազատ ու սրտիս խօսող գիրքը եղաւ Գրիգոր Նարեկացիի
«Մատեան Ողբերգութեան» գիրքը, որովհետեւ ան իր մէջ կ΄ընդգրկէ մարդկային
յատուկ շունչ՝ կրօնքի ու գիտութեան հետ խառնուած, եւ անոր նմանութիւնը
Աբուլալա Մաարիի «Ալ ֆուսուլ ուալ ղայաթ» (Բաներ եւ Արդիւնքներ) գիրքին հետ:
Այս երկու գիրքերը շատ նման են իրարու, կարծէք մէկը միւսէն թարգմանուած
ըլլար՝ մէկը քրիստոնէական ոգիով, իսկ միւսը իսլամական ոգիով:

Ի՞նչ արձագանգ գտան Արաբ ընթերցողին մօտ ձեր թարգմանութիւնները եւ ի՞նչ
հետաքրքրական կարծիքներ լսեցիք հայ գրականութեան մասին:
Ընդհանրապէս բոլոր գիրքերը լաւ ընդունելութիւն գտան արաբ ընթերցողներուն
մօտ, որովհետեւ մեր արաբները ճանչցան հայը իբրեւ արհեստագէտ, մաքուր
աշխատող, լուրջ եւ հաւատարիմ: Կարդալով թարգմանութիւններս՝ գիտցան հայ
ազգին արժէքը եւ հայ գրականութեան հարստութիւնները, հիացան ու
հետաքրքրուեցան եւ միշտ աւելին սկսան ակնկալել եւ ուզել, ես ալ իմ կարգիս
կրցածիս չափ իրենց հրամցուցի եղածները: Կարելի է ըսել, որ այս
թարգմանութիւններուն արդիւնքներէն եղաւ նաեւ, որ բեմադրեցի Յակոբ
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Պարոնեանի «Մեծապատիւ Մուրացկաններ»ը ինչպէս նաեւ «Քաջ Նազար» հէքեաթը
արաբերէն լեզուով, որոնք արդէն հաղորդուեցան Սուրիոյ Պետական
հեռուստացոյցէն:

Իբրեւ տաղանդաւոր ու փորձառու թարգմանիչ, ի՞նչ դժուարութիւններու
հանդիպեցաք եւ ըստ ձեզ ի՞նչ են յաջող թարգմանիչի յատկութիւնները:
Մասնաւոր դժուարութիւններ չեմ ունեցած, որովհետեւ երկու լեզուներուն
տիրապետած եմ, երբեմն բառերու կը հանդիպէի առաջին անգամ ըլլալով, այն ինչ
որ կարելի է լուծել բառարաններու միջոցաւ: Սակայն մեծ դժուարութիւն
հանդիսացաւ հայկական ոճը, որ անպայման արաբական ոճէն կը տարբերի, եւ
որպէսզի համեմատեմ այս երկու ոճերուն միջեւ, ստիպուեցայ բազմաթիւ անգամ
սերտել նիւթը, որպէսզի կրնամ իր իսկական իմաստը մէջտեղ բերել:
Իսկ ինչ կը վերաբերի յաջող թարգմանիչին յատկութիւններուն՝ իմ կարծիքով յաջող
թարգմանիչը կը կարօտի լաւ գիտնալու, լաւ իմանալու ու տիրապետելու երկու
լեզուներուն, բաւարար չէ մէկ լեզուն լաւ իմանալ, իսկ միւսը խեղճ ու տկար, ու
իսկապէս այս վիճակը ես փորձեցի իմ կեանքիս մէջ ու իմացայ, թէ այս է
ամենայաջող միջոցը ճիշդ թարգմանութեան:

Համաշխարհային մտահոգիչ երեւոյթ դարձած է այսօր երիտասարդութեան
անտարբերութիւնը գիրքի նկատմամբ, ձեր կարծիքով ի՞նչ է պատճառը եւ ինչպէ՞ս
կարելի է յաղթահարել այս երեւոյթը:
Այս երեւոյթը ծագում ունեցաւ նոր գործիքնեու մէջտեղ գալով, ինչպէս համացանց,
համակարգիչ եւ տակաւին ուրիշ գործիքներ, որոնք զբաղեցուցին համայն
մարդկութիւնը եւ նամանաւանդ երիտասարդութիւնը, այս դրութիւնը տեսնելով՝
մոռցան գիրքը եւ ոչ թէ միայն մոռցան այլ թշնամութիւն մը ծագեցաւ
երիտասարդութեան կողմէ գիրքին հանդէպ: Այս երեւոյթին դէմ կարելի չէ ելլել կամ
արգելք հանդիսանալ, որովհետեւ միջազգային գիտութիւնը հետզհետէ կը
զարգանայ եւ ուսման աղբիւրները աւելի եւ աւելի կը դիւրանան, այս է իսկական
պատճառը, բայց պատճառ մը եւս հարկ է նկատի առնել, որ այսօր ծնողները իրենց
զաւակներուն
չեն
բացատրեր
գիրքին
արժէքն
ու
կարեւորութիւնը:
Ծնողք մը պէտք է ցոյց տայ իր զաւակներուն, թէ գիրքը հիմքն է եւ իսկական
աղբիւրն է բոլոր այդ նոր Գործիքներուն: Առանց գիրքի ոեւէ անհատ չի կրնար
գիտութիւն մը ծրագրել համակարգիչին մէջ, այդ մէկը մեր զաւակները պէտք է
իմանան: Իմ կարծիքով այս երեւոյթին դէմ կանգնիլն ու արգելք ըլլալը ապարդիւն
են, որովհետեւ այս գործիքները ջրվէժի նման հոսեցան գիտութեան եւ
հասարակական գործերուն մէջ, ուրեմն պիտի հանդուրժենք եւ պէտք է աշխատինք
մեր կարողութեան համեմատ, գիրքը վերադարձնելու իր նախկին արժէքին ու իր
տեղին: Այս է մեր յոյսը, եւ յոյսով ենք որ կ΄իրականանայ:
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Յատուկ նշանակութիւն ունեցաւ Նարեկացիի թարգմանութիւնը՝ Արաբերէն լեզուի,
մանաւանդ յայտնի է թէ ինչքան յատուկ տեղ կը գրաւէ Արաբական գրկանութեան
մէջ նոյնանման թեմաները, բաղդատելով Նարեկացին ու Արաբական սուֆիզմը, ի՞նչ
կրնաք ըսել մանաւանդ, որ դուք պատրաստութիւններու մէջ էք նոյն խորագիրով
ներկայանալու հայ ընթերցողին Երեւանի մէջ՝ Հայ տպագրութեան 500-ամեակին եւ
Երեւանի գիրքի համաշխարհային մայրաքաղաք նախաձեռնութիւններու ծիրէն
ներս:
Նարեկացիի թարգմանութիւնը յատուկ աշխատանք մըն էր, որուն ընթացքին
դժուարութիւններու չհանդիպեցայ, այլ քիչ մը նման աշխատանքներու անսովոր
ըլլալուս համար՝ ստիպուեցայ երկար ժամանակ տրամադրել, մինչեւ, որ
կարողացայ ուղղակի գրաբար լեզուէն – արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի
օգնութեամբ- արաբերէնի թարգմանել, եւ մանաւանդ երբ իսլամ հոգեւոր
անձնաւորութիւններ կարդացին՝ զայն ընդունեցին մեծ հաճոյքով, այս շարժումէն
քաջալերուելով՝ խորապէս ուսումնասիրեցի «Մատեան Ողբերգութեան» այս
հրաշալի գիրքը, ու բազմաթիւ անգամներ այդ մասին կարծիքս հրատարակուեցաւ
արաբական մամուլի բազմաթիւ թերթերու մէջ:

Ի՞նչ խօսք կ΄ուղղէք հայ ժողովուրդին:
Ես շատ սիրեցի հայ ժողովուրդը եւ հայերուն նկատմամբ մեծ յարգանք ունիմ , հայ
ժողովուրդին սէրն ու յարգանքը գլխիս վերեւ թագ են եւ սրտիս շքանշան ու շարժող
ուժ: Ես խորապէս շնորհակալ եմ հայ ժողովուրդին իր ցուցաբերած անսահման
յարգանքին ու սիրոյն համար:

Յօդուածներ
Շուշիի Ազատագրումը՝ Մերօրեայ Յուսաթով Մեծագոյն Սխրանքը
Ասատուր Տէվլեթեան
Նիկոսիա, Կիպրոս
Իրադարձութիւններ կան, որոնք թէպէտ հուժկու, նոյնիսկ
լայնածաւալ ազդեցութիւն կը գործեն մինչ կը պատահին, բայց
ժամանակի թաւալքին հետ, տակաւ կը խամրի անոնց
անմիջական ներգործութիւնը եւ ի վերջոյ, նաեւ կը մաշի ու
կ'անհետի անոնց բովանդակած իմաստը - զանոնք յանձնելով
պատմութեան
փոշեթաթախ
էջերուն:
Կան դիպուածներ ալ, որոնք իբրեւ զգայացունց երեւոյթներ
հանդէս գալէ ետք, անցնող իւրաքանչիւր տարուան հետ կը ստանան նոր որակ եւ
նոր նշանակութիւն, առանց սակայն նուազագոյն իսկ չափով կորսնցնելու
սկզբնական
լուսաճաճանչ
իրենց
փայլատակումը:
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Անտարակոյս, այս վերջին՝ հազուագիւտ եղելութիւններու շարքին կը դասուի
Շուշիի հերոսական ազատագրումը, որ ազգային արդար հպարտութեամբ կը
տոգորէ հայ ժողովուրդի բոլոր զաւակները, ուր որ ալ գտնուին անոնք:
Քսան տարի առաջ` Ուրբաթ, Մայիս 8, 1992-ի լոյս գիշերը, սկիզբ առաւ ռազմական
հոյակապ գործողութիւնը, հրամանատարութեամբ հազարապետ զօրավար Արկադի
Տէր Թադէոսեանի (որ իր զինուորներուն ծանօթ է «Կոմանդոս» փաղաքշական
մակդիրով): Ի դէպ, նախատեսուած էր որ յարձակումը սկսէր Մայիս 4-ին,
(նախորդող Երկուշաբթի օրը) բայց սպառազինութեան անբաւարարութեան,
կլիմայական պայմաններու ոչ-բարենպաստ ըլլալուն եւ կարգ մը այլ՝ երկրորդական
պատճառներու բերմամբ, 4 օր յետաձգումով է որ իրագործուեցաւ ան, շուրջ 25
քիլոմեթր երկայնք ունեցող ճակատային գիծով:
Մեր Ինքնապաշտպանութեան Ուժերը – 1200 մարտիկներէ բաղկացած չորս
յարձակողական եւ մէկ պահեստային խումբերով – միաժամանակ շղթայազերծեցին
առճակատման հերոսական արշաւանքը:
Հակառակ որ անհամեմատօրէն գերակշիռ էին թշնամիին թէ՛ զօրքը թէ՛ ալ
զիմամթերքը, մեր քաջերը, հրաշագործ խոյանքով, ջախջախեցին նախ Շուշիի
բարձունքներուն չորս տարբեր բնակավայրերու մէջ եւ ապա՝ Շուշիի մատոյցներուն
դիրքեր գրաւած ազերի զօրախումբերը: Յաջորդեց յարձակումը Բերդաձորի
ուղղութեամբ
եւ
յաջողութեամբ
իրագործուեցաւ
ամբողջ
ենթաշրջանի
ազատագրումը: Հուսկ ուրեմն, Ստեփանակերտի կողմէն յառաջ տարուող
արշաւանքով, թշնամին ջախջախուեցաւ Շուշիի բարձունքներուն վրայ, մեր
ազատամարտիկները դիրքեր գրաւեցին Շուշիի երեք ծայրամասերուն մէջ եւ ապա,
ոնչացնելով թշնամին, Մայիսի 9-ին ազատագրեցին հայկական պատմական
հինաւուրց բերդաքաղաքը:
Դէպի Շուշի բարձրացող ճամբան
Արդարեւ Շուշին, մայրաքաղաք Ստեփանակերտէն 10 քիլոմեթր հարաւ, ո´չ միայն
ռազմագիտական նշանակութիւն ունեցող չափազանց կարեւոր կէտ է, այլ նաեւ է´
ոգեղէն մեր ամրոցներէն մէկը, հայկականութեամբ յագեցած իր երկարամեայ,
հպարտառիթ պատմութեամբ:
Շուշիի ազատագրումը, ռազմականէն բացի, նաեւ կենսական նշանակութիւն ունէր,
տնտեսական առումով: Մինչ բերդաքաղաքը կը գտնուէր ազերիներու
տիրապետութեան տակ, ամբողջովին շրջափակուած էին ցամաքային եւ օդային
բոլոր ուղիները. ելեկտրականութեան, կազի, եւ ըմպելի ջուրի ահռելի տագնապէն
զատ, Ստեփանակերտը եւ յարակից բնակավայրերը ենթակայ էին Շուշիէն
անընդհատ կատարուող ռմբակոծութիւններու եւ հրթիռակոծութիւններու, իբրեւ
հետեւանք կաթուածահար դարձնելով Արցախի ամբողջ տնտեսութիւնը:
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1992 Մայիս 9-ի ռազմական ամենափայլուն այս նուաճումը առաւել եւս ամրապնդեց
մեր քաջերուն յաղթանակի ոգին, որ աստիճանաբար, սակայն հետեւողականօրէն,
կը կոփուէր՝ պայքարի հերոսական մարտերու ընթացքին արձանագրուող
իրերայաջորդ ակնառու յաջողութիւններով:
Անվարան կարելի է հաստատել թէ
բերդաքաղաքի ազատագրումը որակական
նոր հանգրուանի մը հասցուց Արցախեան
շարժումը, որովհետեւ անիկա վճռորոշ
բեկում յառաջացուց պատերազմի ամբողջ
ընթացքին մէջ, վախճանական լիակատար
յաղթանակը
դարձնելով
աւելի
քան
իրագործելի:
Շուշիի
ռազմական
գործողութեան բացարձակ յաջողութիւնը
բարոյական եւ հոգեբանական խորտակիչ հարուած պատճառեց թշնամիին, որ,
անկէ ետք, երբեք ի վիճակի չեղաւ թօթափելու պարտուողի ստորակայութեան
բարդոյթը:
Տարօրինակ բայց հաճելի զուգադիպութեամբ մը, Շուշիի ազատագրումէն 47
տարիներ առաջ, դարձեալ Մայիս 9-ին, խորհրդային բանակի հայ զինուորները,
ներառեալ նաեւ բազմաթիւ արցախցիներ, Պերլինի մէջ քոչարի պարեցին, տօնելու
համար Երկրորդ Աշխարհամարտի յաղթական աւարտը:
Այսօր, մինչ անհուն հպարտութեամբ կը նշենք մերօրեայ հիասքանչ մեծ
յաղթանակին 20-ամեակը եւ արժանի կերպով կը փառաբանենք ռազմաճակատի մեզի յայտնի ու անյայտ - բոլոր հայ քաջորդիները, երկիւղածութեամբ եւ խոր
երախտագիտութեամբ կը խոնարհինք նաեւ յիշատակին առջեւ Շուշիի
ազատագրման ընթացքին զոհուած մեր 57 հերոսներուն, ինչպէս նաեւ Արցախի
ազատագրական պայքարի յաջողութեան համար իրենց կեանքերն իսկ
նուիրաբերած հոգեհարազատ բոլոր մեր քոյրերուն եւ եղբայրներուն:
Շուշիի ազատագրումը, հայ ժողովուրդին համար պատմական յուսաթով
անհրաժեշտութիւն մըն էր, միաժամանակ ըլլալով նաեւ անկիւնադարձային
երեւոյթ: Ռազմական անզուգական այդ սխրագործութեան իբրեւ անմիջական
արդիւնք արմատապէս վերականգնեցաւ եւ վաւերական, կենդանի օրինակով
վերահաստատուեցաւ պապենական մեր հողերուն վրայ ապրելու մեր ժողովուրդին
անժամանցելի եւ անտեղիտալի իրաւունքը: Շունչ ու մարմին ստացաւ ազգային
սրբազան մեր պահանջատիրութիւնը:
Հազա՜ր փառք Շուշիի ազատագրման հերոսամարտի պանծալի եւ փառահեղ
յաղթանակը կերտող մեր բոլոր կտրիճերուն:
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Անարձագանգ Մնացող «Ժառանգ»ական Ձայներ
Պարոյր Աղպաշեան,
Պէյրութ, Լիբանան
Եթէ
Հայաստանի
խորհրդարանական
ու
նախագահական ընտրութիւնները պիտի ըլլան «ազատ,
արդար ու թափանցիկ», ինչպէս կը պահանջէ ու կը
յայտարարէ ամէն ոք, սկսած գործող նախագահէն,
ատոնք ինչպէ՞ս կրնան իրականանալ, երբ բազմաթիւ
գործօններ
կ’արգելակեն
զանոնք։
Հայրենաբնակներու մեծամասնութիւնը այլեւս չի
հաւատար այդ փխրուն խօսքերուն, ասկէ ալ՝
անտարբերութիւն
կամ
համակերպութիւն
ընտրութիւններու նկատմամբ, «ինչ էլ ուզի թող լինի»ի,
«ով էլ ուզի թող լինի»ի տրամաբանութեամբ։
Դժբախտաբար,
անցնող
խորհրդարանական
ու
նախագահական բոլոր ստուգատեսները (բացի առաջին նախագահականէն),
գերազանցապէս
եղան
խարդախութիւններու,
զեղծարարութիւններու
ու
կեղծարարութիւններու ամբողջ շարան մը։
Ո՞վ չտեսաւ այդ բոլորը, ո՞վ չզգաց, ո՞վ չհասկցաւ, ընդհուպ օտար ու միջազգային
դէտերէն սկսեալ։
Այդուհանդերձ, բան մը փոխուեցա՞ւ, որեւէ կողմ զգաստացա՞ւ, ընդհակառակը՝
բոլորն ալ իրենք զիրենք «անպարտ» հռչակելէն զատ, ամէն ճիգ թափեցին աւելի
ամրացնել եւ ընդարձակել իրենց դիրքերը։
Սակայն, ի՞նչ գնով։
Ժողովուրդը աղքատացնելով եւ օտարելով, կեղեքելով ու հարստահարելով,
անիրաւութիւնները քօղարկելով, անարդարները պաշտպանելով, անարժանները
առաջ մղելով, բողոքողները լռեցնելով եւ, ամենէն ահաւորը, խօսքի ու կարծիքի
ազատութիւնը ոտնահարելով։
Արդի՞ւնք։
Անվստահութիւն գացող-եկող իշխանութիւններու ու պետական այրերու
նկատմամբ, դուռ բանալով ահաւոր եւ աննախընթաց արտագաղթի մը, որուն՝
ահազանգի ուժգնութեամբ կ’արձագանգեն նաեւ միջազգային հիմնարկներ ու
նշանաւոր փորձագէտներ։
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Կը թուի թէ այս բոլորը չեն մտահոգեր գործող իշխանութեան օղակները, մանաւանդ
Հանրապետական կուսակցութիւնը, որ մոռնալով կամ անտեսելով զանոնք, լծուած է
այդ ընտրութեանց նախապատրաստական գործին, զօրաշարժի ենթարկելով իր
ուժերն ու միջոցները։
Ոմանք կրնան այս «տեղաշարժ»երուն մէջ անբնական ոչինչ տեսնել, սակայն,
կարելի՞ է այդ մակերեսայնութեամբ մօտենալ տիրող անբաղձալի կացութեան կամ
համակերպիլ գործելաձեւի այդ ոճին, որ աղիտաբեր ըլլալու բոլոր պատճառները
ունի։
Սերժ Սարգսեան
Նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ իր վարչախումբը, յամառօրէն կառչած կը մնան
իրենց «բանալի» պաշտօններէն առաւելագոյնս օգտուելու ու շահագործելու
դիտաւորութիւններուն, կարծես թէ կ’ապրին… աւատապետական շրջաններու մէջ։
Եթէ իրենց այս «խանդավառութիւն»ը ըլլար ժողովրդային
շահերէն մեկնելով, ուր հասարակութիւնը չտառապէր
գոյութիւն ունեցող «աղքատացման» ու «փախստացման»
արհաւիրքներէն, ոչ միայն շատ լաւ, այլեւ խրախուսական
պիտի նկատուէր։
Սակայն, արդեօ՞ք այդպէս է։
Որոշապէս՝ ո՛չ։
Տիրող ծանր իրավիճակը երբեք պէտք չէ բաղդատել հետը այն երեւոյթներուն, որոնք
յատկապէս «կը խենթեցնեն» ու «կը զգլխեն» սփիւռքահայ մեծաթիւ հատուածներ,
որոնք «ծափիկ-ծափիկ»ի ինքնագոհութեամբ, չեն ուզեր տեսնել դառն
իրականութիւններ ու իրենք զիրենք կը նկատեն «բացառիկ» հայրենասէրներ,
տեսնելով միայն… վարդագոյն կողմերը հայրենիքին։
Ոչ ոք մէկը միւսէն աւելի հայրենասէր է, բայց երբ կը խօսուի ու կը քննարկուի
հայրենի ներկայ իրականութեան մասին, ուր վերնախաւը՝ իր շահերը ու
պաշտօնները կը նախընտրէ պահուած տեսնել, մինչ ժողովուրդը կը խեղճանայ ու
կը լքէ երկիրը, պահ մը պէտք է սթափիլ եւ ա՛յդ ակնոցով դիտել տեղի ունեցող
վերիվայրումները։
*
*
*
Գործող իշխանութիւնները՝ իրենց պետական-կառավարական, կուսակցականքաղաքապետական,
գիւղապետական-համայնքապետական,
գերակշռող
հրետանիներով,
ի՞նչպէս
կրնան
ժողովրդավարական
եւ
ազատական
ընտրութիւններ կայացնել, երբ երկրի բոլոր կառոյցները «նուաճած» են…
Աւելին՝ նախագահ Սարգսեան, անկախաբար իր նախագահական ու կուսակցական
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հանգամանքներէն, տասնեակ մը հաստատութիւններու պատուոյ (թէ այլապէս)
նախագահն է, ուր կը գործեն քանի մը տասնեակ հազարաւոր պաշտօնեաներ,
որոնք, «մատի մէկ շարժում»ով, ստիպուած են իրեն եւ իր շրջանակներուն
հնազանդելու։

Ռաֆֆի Յովհաննէսեան
Ատենին, Սարգսեանի նախագահական նախընտրական շրջանին եւ անկէ ետք, այս
«փափուկ» հարցին անդրադարձած էինք հրապարակագրութեամբ, պարզապէս ցոյց
տալու համար նման դրութեան մը անյարիրութիւնը, բայց մանաւանդ
կանխատեսելու անոր իշխանութեան հասնելու ու հոն մնալու ախորժակները։
Աւելի հզօր ու համապարփակ հրապարակային
առաջարկներով հանդէս եկած էր Հայաստանի
«Ժառանգութիւն» կուսակցութան նախագահ Ռաֆֆի
Յովհաննէսեան, որ 15 կէտերէ բաղկացած իր «բաց
նամակ»ով կը պահանջէր Սերժ Սարգսեանին
հրաժարումը
իր
այդ
բոլոր
պաշտօններէն։
Շատ պարզ է. այդ առաջարկ-պահանջները հրապարակ
կը նետուէին, որպէսզի ընտրութեանց շրջանին
չշահագործուին
նախագահական
«առանձնաշնորհում»ները,
իսկ
քուէարկողները
չենթարկուին «շանթաժ»ներու։
Սակայն, փորձառութիւնները ցոյց տուած են, որ այս եւ նմանատիպ կոչեր եւ
յայտարարութիւններ, ե՞րբ զգաստացուցած են պետական այրեր։
Բացառուած եղած է այդ մէկը։
Մանաւանդ երբ ականջալուր կ’ըլլանք յառաջիկայ ընտրութիւններուն ի հաշիւ
կազմակերպուած ու բարձրացուած «ցանկապատ»երուն, որոնք հիւսուած են ու կը
հիւսուին, որպէսզի ամէն ինչ մնայ միաիշխանութեան բարձունքին վրայ, առանց
անսալու ժողովուրդին կարիքներուն։
*
*
*
Շատեր կը մտածեն թէ՝ կանխահաս է այս մասին խօսիլ կամ մեկնաբանութիւններ
կատարել։
Բնաւ ալ այդպէս չէ։
Հայրենի լրատուամիջոցներն ու մամուլը արդէն իսկ կ’արձագանգեն այս
հաւանականութիւններուն, իսկ նախագահական-կուսակցական «կառք»ը մեկնարկ
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վերցուցած է… ինքնայաղթութեան վճռակամութեամբ,
«ժառանգութիւն»ներու առաջարկներուն։

առանց

անսալու

Մեր պատմութեան պատմութիւնը
Երեւի արդէն ժամանակն է գիտակցելու
անցած տարի ինչքան կորուստներ
ունեցանք, ովքեր-ովքեր հեռացան այս
աշխարհից ու դեռ քանի-քանիները պէտք
է
այս
տարի
հեռանան:
Այս
գիտակցութեամբ ապրելն էլ մի բան չի,
բայց ինչ արած` պէտք է հաշտուենք սրա
հետ ու շարունակենք գուշակել, թէ
յաջորդն ով է, ու եթէ մի փոքր բախտներս
բերի, այդ յաջորդ հեռացողին դեռեւս իր կեանքի ընթացքում ցաւ պատճառած չենք
լինի կամ էլ` չարախօսած նրա մասին: Բայց աւելի վախենալու է, երբ ամէն
գնացողի հետ հեռանում ենք մենք, ու կարծես մի հրաշագործի ձեռքով ջնջւում է մեր
անցեալը՝ թողնելով այն միայն ու միայն մեզ, որ ոչ ոք չկարողանայ մեզ սթափեցնել
կամ յիշեցնել մեր անցեալի պատմութեան թաքնուած էջերը: Այս ամէնը՝ հէչ,
կարեւորը, գիտէ՞ք, ում եմ ամենաշատը սիրում՝ նրան, ով հեռանալիս բարութեամբ
է հեռանում ու մահուան շեմին կանգնած չես զգում անգամ իսկ չարի նշոյլ, ու դու
համոզուած ես, որ այդ բարութիւնը ինչպէս երկնքին, այնպէս էլ քեզ է պէտք,
որպէսզի ապրես ու չչարանաս... Այսօր Այտին Մորիկեանի ծննդեան օրն է...
Մենք նորմալ պատմութիւն չունենք: Կամ` գրեթէ չունենք: Մեր պատմութիւնը`
հեքիաթ է: Լաւագոյն դէպքում` պատմուածք: Ու` ըստ գրողի էլ, «ասանկ» կամ
«անանկ» է եղել այս կամ այն անցքը: Ու հիմա շատ դժուար է ասել, թէ, ի վերջոյ,
ինչն ինչպէս, ինչու և, անգամ, երբ է եղել:
Նայէք ձեր շուրջը ու մտածէք. ի՞նչ է գրելու մեր օրերի մասին մի 50-100 տարի յետոյ
պատմաբանը. էն` ինչ կայ՞, թէ՞ էն զառանցանքը, որ իշխանական
լրատուամիջոցներն են տարածում:
Եթէ երկրի Սահմանադրական դատարանի նախագահը իր կազմած գրքում
լուսանկար է մկրատում` դուրս թողնելով տուեալ քաղաքական իրավիճակի համար
անցանկալի անձանց, որոնցից ինքն, ի դէպ, ժամանակին դողում էր, էլ ինչի մասին
ենք խօսում:
Էդպէս

խեղուած-խեղաթիւրուած-տխեղծ

է

մեզանում

ամէն

ինչ:

Ու հենց դա է նաեւ պատճառը, որ իւրաքանչիւրը ցանկացած գործի առանցքը իր
անձնական շահն է դարձնում:
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Ու հենց դրա հետեւանքն էլ էն է, որ, ասենք, ուսուցիչը` պարզ դասատու է դառնում:
Որ հոգեւորականը եկեղեցին... որպէս աշխատատեղ է ընկալում:
Հակառակի պահանջարկն է բացակայում նաեւ: Չափանիշներն են խախտուած: Մի
անգամ արդէն առիթ եմ ունեցել ասելու, որ պետական-կառավարական բարձր
պաշտօն զբաղեցրած կամ զբաղեցնող ցանկացածին, ով թալան է արել/անում`
ժողովուրդն իրաւամբ համարում է աւազակ, բայց արի ու տես, որ չանողին-իր
հալալ վաստակով ապրողին էլ` յանիրաւի համարում է... էշ: Դէ արի ու բան
հասկացիր էս ազգից ու իր տրամաբանութիւնից:
Այսպիսի խեղուած արժեհամակարգով` ու՞ր...
Բայց, ի հակադրութիւն դրա, այնքան գիտակ ենք ու համակողմանիօրէն
պատրաստուած` տարբեր ծտերի ենք շինիչ յորդորներ տալիս` յստակ նշելով, թէ
ինչը ինչպէս և որտեղ պէտք է անեն. «...Բոյն հիւսիր ծառին, բարդու կատարին...»: Էս
որպէս օրինակ` ընդամէնը:
Մինչդեռ մեր կեանքը պիտի կարգաւորենք աշխարհիս վրայ արդէն իսկ գրուած ու
դեռեւս չգրուած կամ էլ ընդհանրապէս չգրուելիք օրէնքներով, որոնք շատ ու շատ
պարզ են` ենթադրենք. հանրային պատասխանատուութեան կոչուած անձն
իրաւունք չունի իր գործունէութեան առանցքում դնել անձնական շահը. նրա ողջ
կենսագործունէութեան առանցքը հանրային շահը պէտք է լինի:
Ուսուցիչը` դասատու չէ: Ոչ անգամ դաս սովորեցնող: Նա պիտի սովորել
սովորեցնի:
Ոչ մէկս, առաւել եւս` հոգեւոր անձն իրաւունք չունի եկեղեցին
աշխատավայր կամ սոսկ այցելավայր դիտել. դա մեր ՀՕՐ ՏՈՒՆՆ Է:
Փորձէք

ու

կը

տեսնէք,

որ

ամէն

ինչ

իր

տեղն

է

որպէս

ընկնում:

...Երէկ ինչ-որ մարդիկ հեռուստատեսութեամբ ի լուր աշխարհի սփռում էին իրենց
դարակազմիկ ու աշխարհացունց մտքերը, որոնցից մէկը յատկապէս տպաւորուեց.
ցեղասպանութեան դէմ լաւագոյն միջոց, պարզւում է, պետականութիւն, պետութիւն
և պետական ինստիտուտներ ունենալն է:
Այդ տրամաբանութեամբ`
ցեղասպանութեան

մենք

այսօր

ամենախոցելին

ենք`

նոյն այդ
առումով:

Որովհետեւ այն, ինչ նրանք պետութիւն են համարում` թալանի յանձնուած
տարածք է ընդամէնը: Այն, ինչ պետականութիւն` ծաղր: Այն, ինչ պետական
ինստիտուտներ` աւազակաորջ ընդամէնը:
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Բայց մեր սերունդն է հենց պարտաւոր պետութիւն, պետականութիւն, պետական
ինստիտուտներ ստեղծել:
Ու ոչ միայն ցեղասպանութիւնից խուսափելու կամ մազապուրծ լինելու, ոչ միայն
գոյութիւն քարշ տալու համար:
ԱՊՐԵԼՈՒ համար:
Առանց այն ողորմելիների, որոնք այսօր պետական բարձր պաշտօններ են
զբաղեցնում, և որոնց ինքնապահպանման միակ յոյսը իրենց ու իրենց այցելելիք
տարածքները ոստիկանութեամբ կամ բանակով շրջափակելն է:
ԱյտինՄորիկեան
25 ապրիլի, 2008թ.,
«ԺամանակԵրեւան»

Գրական-Մշակութային
Երեւանը՝ գիրքի համաշխարհային մայրաքաղաք. Ապրիլ 23-ի
միջոցառումները
Գիրքի մայրաքաղաք Երեւանի մէջ, Ապրիլ
23-ին՝ ժամը 14.00-ին, Մոսկովեան-Տէրեան
խաչմերուկի յարակից տարածքին վրայ
տեղի ունեցաւ Դաւիթ Երեւանցիի «Վարք
յաւերժութեան» 3 մեթր բարձրութեամբ
քանդակի բացումը: Քանդակը հեղինակի
նուէրն է հայրենիքին և կը խորհրդանշէ
«Մշոյ ճառընտիր» մատեանը:
«Մշոյ ճառընտիրը» հայերէն ամենամեծ
մագաղաթեայ ձեռագիր մատեանն է: Այն գրուեր և ծաղկուեր է 1200-1202 թթ.
Երզնկայի Աւագ վանքին մէջ, Բաբերդի տանուտէր Աստուածատուրի պատուէրով:
Գրիչը Վարդան Կարնեցին է, ծաղկողը՝ Ստեփանոսը:
Երեւանի «Մշոյ ճառընտիրը» ի սկզբանէ ունեցեր է 660 թերթ (չափերը՝ 55.5 x 70 սմ):
«Մշոյ ճառընտիր» մատեանը 1202 -ին. յափշտակեր է Բաբերդի այլազգի դատաւորը
և 2 տարի Խլաթի մէջ թաքցնելէ յետոյ՝ 1204-ին վաճառեր է Մշոյ Առաքելոց վանքին
(գումարը հաւաքուեր է հաւատացեալ ժողովուրդի հանգանակութեամբ):
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Մինչեւ 1915 թուականը՝ ձեռագիրը պահուեր է վանքին մէջ: Մեծ եղեռնի օրերուն,
երկու հայուհիներ մատեանը երկու մասի են բաժներ (ծանր ըլլալուն պատճառով) և
հասցուցեր Հայաստան: Այժմ «Մշոյ ճառընտիր» մատեանի 601 թերթը (առանց
կազմի, երկու մասի բաժնուած) կը պահուի Մատենադարանին մէջ, 17-ը՝ Վենետիկի
մէջ:
Յուշարձանը կոչուած է մեծարելու հայ կինը՝ ազգային ինքնութեան և մշակութային
ժառանգութեան
պահպանման
գործին
մէջ
ունեցած
անոր
բացառիկ
դերակատարման համար: Վտանգելով իրենց կեանքը՝ երկու հայ կիներ փրկեցին
այս հիասքանչ ձեռագիրը՝ խոնարհելով գիրքի յաւերժական խորհուրդին առջեւ:
Յուշարձանի հեղինակը Դաւիթ Երեւանցին է, ճարտարապետը՝ Ռուբէն
Հասրաթեանը,
իսկ
քանդակը
ստեղծուեր
է
Արթիւր
Ջանիբեկեանի
հովանաւորութեամբ:
Ապրիլի 23-ին՝ ժամը 15:00-ին, Հայաստանի պատմութեան թանգարանին մէջ,
բացուեցաւ «Գրի յաւերժութիւն...» խորագիրով ցուցահանդէսը, ուր առաջին անգամ
միասնական ցուցադրութեամբ ներկայացուեցան Մայր Աթոռ Ս.Էջմիածնի
թանգարանի, Հայաստանի պատմութեան թանգարանի, Մատենադարանի, Ազգային
գրադարանի հավաքածուներէն ընտրուած հնագիտական, վիմագրական և
վաւերագիր արժէքաւոր ցուցանմուշներ:
Ցուցադրության 103 նմուշները կը ներկայացնեն գիրի ակունքները (նախագրային
շրջան - Ք.ա. 3-րդ հազարամեակէն 9-րդ դար), ուրարտական գիրը (ուրարտական
շրջան - Ք.ա. 9-րդ դարէն 6-րդ դար), նախամաշտոցեան գիրը (շրջանառուած
գրատեսակներ - Ք.ա. 6-րդ դար- 301 թ.՝ քրիստոնէութեան ընդունումը), գիրերու
գիւտը (405 թ. - 8-րդ դար՝ վաղ հայերէն գիրի նմուշներ), գրչութեան տեսակները
(վաղագոյն գիրի նմուշներ), ձեռագիր մատեաններ և մանրանկարչութիւն (ձեռագիր
մատեաններ 9-15-րդ դդ.), գրատպութեան սկիզբը (հայ տպագրութեան սկիզբ,
առաջին տպագիր գիրքեր, 1512-1699-ական թթ.), հայերէն հնատիպ գիրքեր
(գիրքերու մետաղական կրկնակազմեր, 1700- 1799 թթ. և 1800-1899 թթ.):
Բացի հեղինակաւոր տիտղոսի փոխանցումէն՝ Պուէնոս Այրէսը տօնական նուէրներ
մատուցեց Երեւանին: Քաղաքապետարանին մէջ, բացուեցաւ «Պուէնոս Այրէս»
խորագիրով լուսանկարչական ցուցահանդէսը, ուր կը ներկայացուի քաղաքի
ճարտարապետական համապատկերը:
«Ակադեմիա» պատկերասրահին մէջ, բացուեցաւ Բորխեսին նուիրուած
լուսանկարչական ցուցահանդէս, ուր կը ներկայացուին Բորխեսի և անոր տիկնոջ՝
Մարիա Կոդամայի լուսանկարները: Ցուցահանդէսի բացման մասնակցեր են
Մարիա Կոդաման և Պուէնոս Այրէսի մշակոյթի նախարար Էռնան Լոմպարտին:
Լուս.՝ matenadaran.am կայքից
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Ձեր օրհնութիւնը կը խնդրենք
Լուսին Գասպարեան

(Անգլերէնէ թարգմանեց՝ Արփի Տատոյեան)
24 Ապրիլ 2012
Անմահացած էք մեր տան մառանի պատերուն վրայ:
Ձեզ հետ խօսած եմ տարիներ անվերջ:
Ձեր
զաւակները,
իմ
ծնողները,
սորվեցուցին ինձ մայրենի լեզուն որ
լաւ
կը
խօսիմ:
Ետ ինձ կը նայիք, մտածկոտ, սիպէ
եռանքով
նկարներուն
ընդմէջէն:
Ձեր
ձեռքերով
իսկ
կարուած
հագուստներ հագած էք այդտեղ:
Ձեր այդ ձեռքերը բրտացած են
ցանելէն,
շինելէն,
շաղելէն
եւ
կարկտելէն:
Ձեր երեսները անդրդուելի, նոյնիսկ հարսնեկան հանդերձանքներով:
Ձեր աշխարհահայեաց արտայայտութիւնն ցաւի անտրտունջ շուքը կ՛ընդգրկէ:
Նշաձեւ աչքերը ձեր, ունին ծանր կոպեր, որոնք մեր նախածննդական իրաւունքն են:
Անոնք կը մատնեն՝ անքնութիւնը ծնած չարչարանքներու յիշողութենէն եւ՝
ուժասպառութիւնը
ձեր
կեանքը
կրկին
վերաշինելէն:
Երբեմն կը հարցնեմ Տիգրանակերտի մասին, երբեմն Սեբաստիոյ – յուսալով որ
պատմէք:
Կը տենչամ գիտնալ ձեր ժողովրդական սովորութիւնները, ձեր Հին Երկիրի
ապրելակերպը:
Կը խնդրեմ ձեզմէ որ պատմէք ինծի մեր ազնուական գերդաստանի մասին,
գրաւումներէն, ջարդէն, քանդումէն աւելի առաջ:
Կը փորձեմ մտքով պատկերացնել. ինչպէ՞ս դիմացաք որպէս ոչխարներ գայլերուն
առջեւ:
Համբերութեամբ կը լսէք ինծի երբ ես կը խօսիմ այսօրուայ հայուն կրածներուն
մասին -- հոգ չէ թէ թեթեւ բաղդատած ձերինին եւ երբեմն նոյնիսկ նոյնքան
ծանրաբեռ:
Յետոյ կը խնդրեմ որ ներէք ինծի աւելին ըրած չ՛ըլլալուս համար:
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Շատ անգամներ ուզած եմ փոխ տաք ձեր ուժը ինծի, ձեր իմաստալից, ամէն ինչ
տեսնող, հայեացքը վսեմ:
Ինչ՞ու մահացաք երբ ես դեռ ձեզ չէի ճանչցած:
Իմ մտքիս մէջը, ձեր խորաթափանց եւ սուր աչքերը, ինձ կը շռայլեն այն սէրը
կարծես, որ մի միայն մեծ-ծնողները կրնան տալ մեզի:
Տարիէ տարի, կը խանդաղատիմ որ բացէն խօսիք եւ ըսէք մեզի.

«Մենք ձեզ շատ յստակ կը տեսնենք վերէն:
Մեր արիւնն է որ կը հոսի դեռ ձեր երակներուն մէջ:
Կը զգաք հին աշխարհն ձեր ոսկորին մէջ:
Կ՛ապրիք մեր բոլոր պատմութեանը հետ:
Մեր բարոյական կեցուածքը ունիք:
Կ՛երգէք, կը պարէք հարազատօրէն:
Աքսորի մէջ նոյնիսկ կը յարատեւէք:
Գիտէք մեր տարած չարչարանքները:
Մեր տեղ կը խօսիք:
Մեր օրհնութիւնը ունիք դուք յաւերժ:
Մեզ կ՛արդարացնէք:
Դուք Արեւմտեան Հայաստանն էք»:

Լուսանկարին մէջ` Լուսինի մեծ-ծնողները, Համբարձում Համբարեան եւ Արմաւենի
Քազարեան
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Թափառող վալս
Ես հաւատում եմ, շատ եմ հաւատում մարդկային
հոգու
անմահութեանը,
աշխարհէ
աշխարհ
թափառող
նրա
առեղծուածային
խորհրդաւորութեանը,
հաւատում
եմ
այդ
թափանցիկ-թափանցիկ
հոգու
յաւերժական
գոյութեանը: Բնութեան զարդը մարդն է, ու ես
ուզում եմ, շատ եմ ուզում, որ նա իրեն
յատկացուած
փոքրիկ
ժամանակահատուածը
օգտագործի ամէնից առաջ իր հոգու նորոգման
համար: Ես հասկանում եմ, լաւ եմ հասկանում, որ
կատարելագործման դժուարընթաց ճանապարհը հեշտ չէ յաղթահարել, անչափելի
ճիգեր են հարկաւոր՝ աշխարհային աղտ ու աղարտից մաքրուելու համար, որպէսզի
ի վերջոյ մարդը հասնի Աստծոյ նախասահմանած երջանիկ հանգրուանին՝ երկնքին
7-րդ:
Սակայն շատ եմ երազում նաեւ, որ Մարդ-էակը այնպէս ապրի, որ երբեք չզղջայ իր
ապրած տարիների ամէն մի փոքրիկ ակնթարթի համար, որ չլինի անիմաստ ու
աննպատակ օրերի անդառնալի կորուստ:Երանի չլինէին ոչ զղջում, ոչ
ապաշխարանք…Ու լինէր գոհացում, հիացում լինէր, չաղաւաղուէր մարդկային
հոգին անբիծ ու լիացում լինէր…Եւ այս վայրիվերումների ճանապարհին մարդը
երբեք չկորցնէր իր աստ-ուածային պատկերը հոգու:
-Ով Մարդ Աստծոյ, նայիր բնութեան հրաշալիքներին՝ ծաղիկ-ծաղկունքին,
աստղերին փայլուն, լեռներին հպարտ, սաղարթախիտ ծառերի կախ ընկած կանաչ
ճիւղերին…Մի՞թէ այդ ամէնի մէջ չես տեսնում քո էութիւնից մի փոքրիկ մասնիկ,
թէկուզ մի կաթիլ: Դու ամենուր ես, դու հեռաւոր դարերից ես գալիս, ու դեռ պէտք է
շարունակուի քո յաղթարշաւը: Գուցէ հոգու գեղեցկութեամբ, քո ջերմ կայծերով դու
դեռ պէտք է լուսաւորես ինչ-որ մէկի մռայլ էութիւնը, կեանք տաս նրան քո
էներկիայով անսպառ: Դու դեռ պէտք է ձուլուես ծնուելիք հանճարներին… Ես
ուզում եմ, շատ եմ ուզում քրքրել մարդկային յիշողութեան ծալքերը, ուր դու կաս
յաւերժաբար: եւ թող քո հոգու ներշնչանքները անվերջ շարունակուեն ու
իմաստաւորեն գունեղ հորիզոնների դատարկութիւնը, ցրեն լոյսը պատող այս
խաւարը: Քո հրաշալի էութեամբ պարզապէս զարդարիր հազարաւոր բեռների
ծանրութեան տակ կքած մեր աշխարհը: Ես ուզում եմ, շատ եմ ուզում, որ դու միշտ
մնաս Մարդ, ուր էլ լինես, ինչ էլ որ լինի.. Ու թող անէանայ, ցնդի մեկընդմիշտ
դատարկութեան մէջ այս լռին դատարկութիւնը..

Ես երազում եմ, շատ եմ երազում, որ որոնումների երկար ու ձիգ ճանապարհին քո
ներկայութեամբ լցնես տիեզերական ունայնութիւնը, վերստին շունչ ու հոգի տաս
նրանց, ովքեր հիասքանչ են, ովքեր կարող են սիրել, հաւատալ, թռչել, կարող են
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կապոյտ-կապոյտ երազներ հիւսել, գիտեն յուսալ ու սպասել, անուղղելի լաւատեսի
նման սպասել…

Դու կարող ես, ո ՛վ Մարդ արարած. Միայն դու կարող ես..Ես հաւատում եմ քեզ: Ու
հաւատում եմ նաեւ իմ հաւատին…
Կարինէ Մովսիսեան
Եղէգնաձոր

Գրիչով Պէտք է Հասնինք Անոր, Որ Սփիւռքը Հայաստանակերտ
Դառնայ.

Հրանոյշ Յակոբեան
Ապրիլ 20-ին, « Առնօ Պապաճանեան» համերգասրահէն ներս, ՀՀ սփիւռքի
նախարարութեան
եւ
Հայաստանի
գրողներու
միութեան
համատեղ
նախաձեռնութեամբ մեկնարկեց Գրողներու համահայկական 6-րդ համաժողովը,
որուն կը մասնակցէին Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի 100-է աւելի գրողներ,
ներառեալ` սփիւռքահայ շուրջ 60 գրող` աշխարհի 20 երկիրներէ (ԱՄՆ, Սուրիա,
Թուրքիա, Լիբանան, Իրան, Անգլիա, Կիպրոս, Գանատա, Ռումանիա, Ֆրանսա,
Զուիցերիա, Գերմանիա, Եգիպտոս, Արժանթին, Իսրայէլ, Աբխազիա, Աւստրալիա,
Վրաստան, Լիթվիա, Ռուսաստանի Դաշնութիւն):

Սրահի մուտքին` աստիճաններուն վրայ ու
տարբեր
անկիւններու
մէջ
նստած
աշակերտները համաժողովի մասնակիցները
դիմաւորեցին գիրք կարդալով՝ յայտնելով, որ
նոր սերունդը նոյնպէս կը գիտակցի, թէ գիրքը
իրենց
կեանքին
մէջ
նո’յնպէս
մեծ
դերակատարութիւն
ունի։
Բացման
հանդիսաւոր
արարողութիւնը
միասնաբար
վարեցին
Հայաստանի
գրողներու միութեան նախագահ Լեւոն
Անանեանը եւ Սփիւռքի նախարար Հրանոյշ
Յակոբեանը:

«Այնքան մեծ գործ են անում այսօր Սփիւռքում մեր գրական կառոյցները, մեր
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գրողները. Մեր մայրենին պահում են աշխարհի տարբեր ծագերում, պահում են մեր
ժողովրդի հեղինակութիւնը, պատմութիւնը, եւ այդ ամէնը նաեւ ուղղում են
ապագային»,- իր խօսքին մէջ ըսաւ Անանեանը:
Բացման արարողութեան ելոյթ ունեցաւ նաեւ ՀՀ սփիւռքի նախարար Հրանոյշ
Յակոբեան, որ խօսքը ուղղելով համաժողովի մասնակիցներուն՝ ըսաւ,- «Այսօր
Երեւանը առաւել պայծառ էր ձեր ներկայութեամբ»։ Նախարարը իր խօսքին մէջ
շեշտեց հայ գրողի, մտաւորականի դերակատարութիւնը Հայաստանի զարգացման,
հայ ժողովուրդի ոգին ամուր պահելու եւ սփիւռքահայը Հայաստանին հետ կապելու
գործին մէջ։ Ան կոչ ուղղեց գրողներուն՝ ըսելով,- «Գրչով պէտք է հասնինք նրան, որ
Սփիւռքը Հայաստանակերտ դառնայ, որովհետեւ բոլորիս երազանքն է տեսնել հզօր
Հայաստան»։ Հրանոյշ Յակոբեան համաժողովին փոխանցեց նաեւ նախագահ Սերժ
Սարգսեանի խօսքը յիշեցնելով անոր Սփիւռքահայութեան ուղղուած կարգախօսը
«գոնէ
տանը
հայերէն
խօսիլ»
եւ
այդ
ձեւով
Սփիւռքը
հայացնել։
Համաժողովին կարդացուեցաւ նաեւ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի
խօսքը, ուր մասնաւորաբար ըսուած է.« Իւրաքանչիւր ազգի կեանքում մեծապէս
կարեւոր է գրողի առաքելութիւնը, որի հիմնական նպատակն է գրական
ստեղծագործութիւններով ներկայացնել կեանքի ճշմարիտ արժէքը, մարդկային
յոյզերի ու երազանքների վսեմ դրսեւորումները՝ ընթերցողներին բերելով
քաջալերութիւնը դժուարութիւնների դիմագրաւման եւ բարօր ու լուսաւոր
ապագայի կերտման: Գրողը իր վեհ գաղափարներով առաջնորդող է դառնում
հասարակութեան, ձեւաւորում ներաշխարհ ու համընդհանուր մտածողութիւն,
լինում անհատի ու իրականութեան բարեփոխման ներշնչող օրինակ»:
Ելոյթ
ունեցան
նաեւ՝
Երեւանի
քաղաքապետարանի
աշխատակազմի
հանրակրթութեան վարչութեան պետ Գայիանէ Սողոմոնեան, Արցախի գրողներու
միութեան նախագահ Վարդան Յակոբեան, սփիւռքահայ գրողներ` խմբագիր,
մշակութային
գործիչ
Ժիրայր
Դանիէլեան,
արձակագիր,
բանաստեղծ,
հրապարակախօս, մշակութային գործիչ Թորոս Թորանեան, Իրանահայ գրողներու
միութեան նախագահ Թորգոմ Տէր Յակոբեան, արձակագիր, դրամատուրգ Խորէն
Արամունի, արձակագիր, ասմունքող Անոյշ Նագգաշեան եւ Վրաստանի հայ
գրողներու «Վերնատուն» միութեան նախագահ Գէորգ Սնխչեան:

ԲԱՆԱՍՏԵ՛ՂԾ ԶԱՐԵՀ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
Խոր ծերութեան մէջ, Մարտ 31, ժամը 12-ին կը շիջէր
բանաստեղծութեան տաղանդաւոր դէմքերէն` Զարեհ Մելքոնեան:
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Ընդհանրապէս, բանաստեղծութիւնը
շփոթուած է զգացականութեան հետ:
Մելքոնեանի
քերթողութեան
առանձնայատկութիւնը ժխտումն իսկ
է այդ շփոթին: Իր մօտ իւրաքանչիւր
զգացական
պահ
ու
ապրում
անպայման մտածումէ մը կը բղխի եւ
կ՛ենթարկուի զննումի եւ դատումի
յեսաքարին:
Զգացականութիւն
եւ
մտածողականութիւն
Մելքոնեանի
բանաստեղծական աշխարհին արտայայտման երկու անբաժան բեւեռներն ենՙ մէկը
միւսով պատճառաբանուած, մէկը միւսը լրացնող: Մտածումը, դատումը,
հարցադրումն ու կասկածանքը զսպանակներն են ու ծնուցիչը զգացումին. ինչպէս
նաեւ` ճշմարտութեան փնտռտուքին: Իրեն համար սակայն, պատրաստի,
բացարձակ պատասխաններ չկան երբե՛ք: Ամէն երեւոյթ հաստատում կամ վիճակ
ունի բիւրեղի մը բազմադէմ պրիսմակները: Եթէ ուզենք անպայման պատկերաւոր
ձեւով բնորոշել իր այս մօտեցումը, կրնանք դիւրաւ զայն որակել քիւպիսթ `
խորանարդապաշտական, առանց անշուշտ տուրք տալու այդ շարժումին խրթին
ձեւերուն: Հոս, որպէս նմանութիւն նկատի ունիմ միայն բազմանկիւն իր
դիտակէտերն ու տրուած նիւթ-առարկային բազմադիմութիւնը:
Ամէնէն առաջ ի՛ր անձն է, որ կ՛ենթարկուի բազմածալ այդ քննարկումին.
«...Կասկած չունի՛մ այլեւս`
Մէ՛կ հոգի, բայց երե՛ք անձ եմ ես....
Երրեա՛կ անգամ երջանիկ` դժբախտ եմ ես երրեա՛կ անգամ...
Ու եթէ մէ՛կ ցաւի մէջ երե՛ք խինդով կը հրճուիմ.
Մէկ խինդի մէջ` երեք սիրտո՛վ կու լամ...»
Այսպէս` Մելքոնեանի քերթողական աշխարհը նիւթերու, ընդգրկումներու եւ
մօտեցումներու հարուստ ու գունեղ համաստեղութիւն մըն է, ուր տիեզերական
առեղծուած-խորհուրդէն սկսեալ մինչեւ կեանքի ամենահասարակ նկատուած
երեւոյթները արծարծուած են եւ շօշափուած, քրքրուած ու վերլուծուած` վասն
մարդու երջանկութեան եւ լինելիութեան փնտռտուքին: Սէրն է իր գլխաւոր
հիմնահարցը: Սէրը` մարդկութեան եւ հայութեան, պաշտամունքի հասած միւս
Սէրը գեղեցիկին եւ կնոջ եւ նախընտրութի՛ւնը արդարութեան, իրաւունքին,
հոգեկան ամէ՛ն տեսակի արժէքներուն: Մէկ խօսքով` կեանքի անկապտելի Սէրը`
իր ամբողջական երեսներով եւ իր ապրած ժամանակի շունչով արձագանգուած:
Որպէս օրինակ` շատեր գովերգած են հայ լեզուն գեղեցիկ խօսքի համն ու բոյրը
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վրան դրոշմած: Կարծէք սպառած ըլլան ամէն նոր խօսք ու նոր ձեւ` անոր
փառաբանումին համար: Բայց ահա՛ Մելքոնեանի բացած նոր պատուհանը.

«... Երբ միւսները լքեցին զիս,
Երբ միւսները մէ՛կ առ մէկ չքացան`
Դո՛ւն մնացիր միայն
Հաւատարիմ եւ հլու,
Իմ վերջի`ն սիրուհիս`
Հայերէն լեզու...

Մօտեցումը գրեթէ նոյնօրինակ է Սփիւռք-Հայաստանի իրավիճակին եւ մեր
լինելիութեան հետ առնչուող հարցադրումներուն հանդէպ: Մելքոնեան իրատես
հայրենասէրն է, որ կը խորշի հոս ալ, արդէն հարթուած, ծանօթ ուղիներէ ընթանալ,
հանդիսաւոր կեցուածքներէ եւ հռետորական զեղումներէ խուսափելով: Նորութիւնը
լոկ ձեւականը չէ հոս, խօսքը ուղղելով հայութեան. ան կ՛ըսէ.«Սլաքն իմ կողմնացոյցիս`
Միշտ ուղղուած եղած է դէպի քե՛զ...
- Դուն իմ իղձերուս Հիւսիսն ես:
Ո՛ւր ալ երթամ, հովը կեանքիս`
Կա՛մ դէպի քեզ կը տանի զիս,
Կամ քեզմէ հեռո՛ւ պարզապէս....
- Առանց քեզի «կողմ» չկա՛յ
Աշխարհի վրայ:
...Դո՛ւն ալ փնտռէ զիս
Որպէսզի եթէ կորսուի՛մ անգամ`
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Յուսա՛մ
Թէ դուն, որպէս յաւերժակա՛ն մագնիս`
Պիտի գտնե՛ս զիս`
Նո՛յնիսկ եթէ մեռած ըլլամ...:»

Սփիւռքատարած «հայութեան թափառական նաւը» ալեկոծումներէ եւ նաւաբեկումէ
զերծ պահելու տառապագին այս տենչանքն ու մորմոքը, ինչպէս նաեւ Հայաստանի
ապականած մթնոլորտն ու անկից զանգուածային արտագաղթը ի սկզբանէ
հանդիսացած են Մելքոնեանի մեծագոյն ցաւն ու մղձաւանջը մխացող: Ան միշտ
իրապաշտ ու առարկայական` յաճախ ցաւով ու վիշտով, երբեմն ալ կարծր
կշտամբանքով մատնանշած է ուծացումի եւ ձուլումի ահաւոր վտանգները եւ
ձաղկած մեր թուլութիւնն ու անտարբերութիւնը:
Բանաստեղծ Մելքոնեանի քերթողական բազմերանգ երգերէն ամէնէն աւելի սիրած
եմ եւ փնռած իր սիրերգութիւնները: Հոն բանաստեղծը կը բացայայտուի
ամբողջական անկեղծութեամբ եւ կը ճառագայթէ իր բազմաճաճանչ լոյսերով: Այդ
տաղերուն մէջ կը գտնենք սիրոյ խինդն ու մորմոքը` լիիրաւ ապրումներով: Երբեմն
քնարական ու նո՛յնիսկ հովուերգական շունչով, երբեմն զուարթախոհութեան
ժպիտով ծաղկած, յաճախ ալՙ իրապա՛շտ, առարկայակա՛ն ու նաեւ կրքո՛տ` իր
սիրերգութիւնները, երազի եւ իրականութեան մէջ տարուբեր` կը ստեղծեն
զգացական եւ բանական աշխարհ մը ուրոյն, ուր կինը գեղեցկութիւն է եւ
քնքշութի՛ւն, վերացում, սփոփանք է եւ ցանկութի՛ւն միանգամայն` ինքնորոնումի եւ
ինքնազննումի ձգտո՛ւմ մանաւանդ, կոչուած` մարդը աւելի մարդացնելու,
ամբողջական դարձնելու: Այդ սէրը, Մելքոնեանի մօտ չի սահմանափակուիր
ներանձնական, ինքնաբաւ մեկուսացումի մը առանձնութեան մէջ: Աշխարհէն,
մարդոցմէ եւ շրջապատէն չէ կտրուած ան: Ընդհակառա՛կըՙ կեանքին ու
մարդկութեան կապող, զանոնք սիրցնող մղիչ ուժ է ու գործօն:

Ամէ՛ն առաւօտ, երբ ՈՉԻՆՉէ՛ն
Նորէ՛ն
Սահմաննե՛րը վերադարձայ ԻՆՉին`
Աչքերուս մէջ ընդմի՛շտ միայն քե՛զ գտայ`
Նախորդ կեանքէ մը մնացած որպէս վերջի՛ն յուշ,
Սուտին եւ Իրաւին միջեւ` որպէս միա՛կ կամուրջ...
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Ու դուն դրիր թեւերդ քու` կեանքիս շուրջ,
Շունչիս մէջ լողացիր որպէս ժպիտի շշունջ,
Իջար մարմնիս մինչեւ ընդե՛րքը ականակիտ.
Կապեցիր գո՛յնը կեանքիս` լոյսին արիւնիդ...:
Ու ես քեզի հետ վազեցի՜ մարմնիս ուղիներէն,
Հովիտը յոյսիս լեցուցի երկինքներո՛վ ծաւի,
Իրաւին ու Սուտին պարիսպները մէ՛կ առ մէկ քանդեցի,
Ու կուրծքիս դէմ սեղմեցի աշխարհներ թաւշեղէն...:»
Կնոջ սէրը եւ կեանքի սէրը. այսպէ՛ս փոխազդեցութիւններ են,
զիրար ամբողջացնող: Իսկ անոնց առթած խինդը` այնքա՛ն վարակիչ:
Աղքատ քերթո՛ղ մը ըլլայի ես ծա՛կ տաբատով,
Դուն` պարզ աղջիկ մը` տաքարի՛ւն ու բարի....
Հացն ու պանիրը ուտէինք մե՛ծ ախորժակով,
Ջուրը խմէինք որպէս գինի,
Եւ ուրիշներո՛ւն ձգած ոսկի՛ն աշխարհի`
Սրտերը մեր լեցնէինք իրարմո՛վ...

Այս գողտրիկ, պարզունակ սիրոյ կախարդանքին քով ներկայ է նաե՛ւ շատ աւելի
բարդ, կրքոտ. տարփական սէրն ալ` որպէս բաղկացուցիչ կարեւոր մասը սիրոյ
հեշտանքին ու բնոյթին, այնքա՛ն բնական եւ մարդկային` առանց անշուշտ կեղծ
ամօթխածութեան ծեքծեքանքին:
«Այո՛, քեզ
Նախ հագուած կ՛ուզեմ`
Որպէսզի ե՛ս
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Քեզ անձամբ եւ մաս առ մաս մերկացնեմ,
Որպէսզի ե՛ս
Անձամբ քեզ
Շերտ առ շերտ կեղուեմ,
Որպէսզի ե՛ս
Անձա՛մբ քեզ
Ափ առ ափ քօղազերծեմ,
Որպէսզի ե՛ս
Անձա՛մբ քեզ
Շող առ շող յայտնագործեմ,
Ես`
Հակառակ որ մարմինդ գոց գիտեմ...:»
Յուզականութեան եւ մտածումին զուգորդութիւնը, իր երգերուն ամբողջական
անկեղծութեան տարրը կը բացայայտեն հարուստ ներաշխարհ մը բանաստեղծի, որ
իրականութենէն մեկնելով, երեւակայութեան հզօր թափով կը բացուի լայնատարած
հորիզոններու վրայ` կեանքին եւ աշխարհ-տիեզերքին բոլոր երեւոյթներու
ընդգրկումին ի խնդիր: Տիեզերական օրինաչափութիւններն ու առեղծուածները,
կեանքին ու մահուան, յիշատակին ու վերածնումին, գոյութեան եւ անգոյութեան
գիտական եւ բնազանցական բարդ ու պարզ հարցադրումները բոլոր տրուած են
Մելքոնեանի իմաստասիրական մտորումներուն մէջ:
«...Դո՛ւն` նախագոյ` քան գոյութի՛ւն-ը ինքնին,
Դո՛ւն անվախճանութի՛ւն` յաւերժական վախճանականի՛ն
Յաջորդող,
Դո՛ւն ծնուցիչ Մահի՛,
Դո՛ւն մահուան սեւէն սերած անմահութի՛ւն լուսաշող,
Դո՛ւն տրամաբանակա՛ն անտրամաբանութիւն,
Փաստարկութի՛ւն փաստազանց,
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Մշտանորո՛գ կորնչութիւն,
Եւ Ոչ-ութի՛ւն համատարած...»
Գոյութեան խորհուրդին եւ էութեան կողքին կանուխէն ծերութեան եւ մահուան
գաղափարը մնայուն մտասեւեռում,-չըսելու համար յաճախանք, - եղած է
Մելքոնեանին մօտՙ շեշտելով մարդու վախճանական անխուսափելիութիւնը:
Հի՛մա վստահ եմ.«Թմբիր»-ն այդ` կոպերուս տակ եղած է առաջի՛ն օրէն`
Որքան ալ աչքերս բաց պահած ըլլամ,
«Նախանի՛նջ»-ն է ան` զիս պատրաստող մահուա՛ն
Մե՛ծ քունին...:

Մահուան այս կիզակէտ գաղափարը իր «Հո՛ն. Դէպի» հատորին մէջ հասած է
նոյնիսկ խորագիրի եւ խորհրդանիշի համեմատութեան: Անկից բղխող տագնապը
տիրական է թէեւ, սակայն տակաւին այդ չի նշանակեր, թէ յոռետեսութեան մութ
բաւիղներու մնայուն բնակիչն է բանաստեղծը: Ան պարզապէսՙ որպէս բանական եւ
իրատես մարդ, չ"ուզեր ինքնախաբութեան մշուշներով պարուրել ինզինք:
Նախատեսելով` նախապատրաստուիլն է իրը: Ոչ թէ մահուան, այլ` կեանքի
յետագայՙ արդիւնաւէ՛տ դասաւորման: Մահը մահով յաղթահարելու տեսակ մը
բանաստեղծական գիւտ-հնարք է այդ, զայն չէզոքացնելու ռազմավարութի՛ւն:
Որովհետեւ խորքին մէջ կեանքը սիրող, զայն հազար ու մէկ երանգներով ներբողող
բանաստեղծն ու սքանչելի սիրերգակը ա՛յլ հոգեվիճակ կը թելադրեն մեզի: Եւ
որոհետեւ նաեւ անոր համար` որ շատ յաճախ ալ ան մահուան մօտեցած է
զուարթախոհութեան, ժպիտի եւ նոյնիսկ հեգնանքի արհամարհանքով ալ: Անոր մէջ
տեսած ու երգած է կեանքի վերընձիւղումի խորհուրդը. թառամող, մեռնող ծաղիկին
փոշիացած սերմերէն ծլարձակուող նոր ծաղիկ-կեանքի մը սքանչելի պատկերով: Ու
տակաւին ա՛լ ի՞նչ յոռետեսութիւն, երբ կենսախայտ հպարտութեա՛մբ ան կը
յայտարարէ բացէ ի բաց, թէ`
«Ես` կեանքի՛ սիրահար`
Մա՛հը կը սիրեմ` ապրելո՛ւ համար.
Ու մահուան ետեւէ՛ն կը վազեմ շարունակ:Մեռնիլ` «ապրած ըլլալու» փա՛ստը չէ՞ միակ...:»
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Տակաւին երկար է շարքը Մելքոնեանի բանաստեղծական սեւեռումներուն: Բայց
հարկ է աւարտելՙ անդրադառնալով նաե՛ւ բանաստեղծական իր ուրոյն արուեստին:
Զարեհ Մելքոնեան Բանաստեղծ է տարերքով, յորդող, անսպառ շունչով եւ լայն,
պէսպիսուն տեսադաշտով: Իր խուզարկող, միշտ հարցադրող, անողոք
յարատեւութեամբ հետապնդող մտածողական խորացումները արթուն պահակներն
են որ կը հունաւորեն ու կը դասաւորեն զգացական իր աշխարհին հոսքն ու
ընթացքը: Իսկ իր հարուստ, ճկուն ու շքեղ լեզուն ու ոճը, հեզասահ ու բնական`
գեղեցկութեան եւ զմայլանքի վայելքներ կը պարգեւեն մեզի: Բառերու կախարդն է
Մելքոնեան: Ան շատ դիւրաւ կրնայ զանոնք հանդերձաւորել, բազմաթիւ
նրբերանգներով դասաւորել, շարահիւսել, դարձնել թեթեւ ու թափանցիկ կամ ծանր
ու խոհական, երբեմն նոյնիկ եթերայի՛ն` նման լոյսի շողի կամ կաթիլ մը շաղի` ըստ
իր ներքին բարեխառնութեան: Իր պատկերները այդ բառերու շողարձակումներն
են` խօսո՛ւն, թռիչքաւոր եւ դիպուկ` որոնք մեր ներաշխարհէն ներս կրնան
փոթորկումներ յառաջացնել եւ կամ ստեղծել պահի, յուզումի եւ խոկումի խաղաղ
մենաստաններ: Անոնք կու գան շատ բնականօրէն, առանց արուեստակեալ ջանքի,
ինքնաբուխ հեզասահութեամբ` որպէս անբաժանելի եւ անհրաժեշտ մասը
քերթուածին: Այնքան շռայլ ու առատ չեն անոնք` յոգնեցնելու համար ընթերցումը եւ
ո՛չ ալ սակաւ` անյագ ձգելու մեր ծարաւը: Պարզապէս տեղի՛ն ենՙ
անհրաժեշտութեա՛ն չափ: Համտեսումի համար փորձեմ տալ քանի մը նմոյշներ
միայն:
«Տխրութիւնս`
լռութի՛ւնն
է
խոզակին,
ուրկէ
թիթեռնիկներ
թռան:»
«Եթէ մռայլ է երգս իմ` խաւարն է ոստրէին, ուրկէ մարգրիտներ ծորեցան:»
«Գալարումս
ժաժքն
է
ծովին,
որ
վիհերէն
լեռներ
կը
հանէ:»
«Վիթխարի կոճղի մը խրած, անտես փոքրիկ գամի՜ մը պէս` մինակ եմ ես:»
«Առաւօտը
գարնան`
կախարդական
ափի
մը
նման
կը
բացուի:»
«Երեկոն
նորէն`
մեղքի
պէս
համեղ
ու
խոնաւ
է
այսօր:»
Եւ այսպէ՛ս, պէտք է շեշտել, դեռ` բառերը, պատկերները եւ շքեղ լեզուն լոկ
հանդերձանք ու պաճուճանքներ չեն Մելքոնեանի քերթողութեան համար, այլ
բանաստեղծութեան էութիւնն ու ոգին են, որոնց կառոյցին, կշռոյթին, գեղեցկութեան
ու թրթռացումներուն շնորհիւ է որ իր խոկումները. զգացականութիւնն ու
պատգամները
կ՛ընկալուին
հիացումով
եւ
մեծ
վայելքով:
Զարեհ Մելքոնեան. ըսինք արդէն, Բանաստեղծ է գլխագիրով: Ու Բանաստեղծը
պէտք չունի որեւէ աւելորդ մակդիրի: Բառը ինքնին մակդիր մըն էՙ շնորհի եւ
կոչումի: Իսկ իսկական բանաստեղծը չի՛ մեռնիր, կը մնայ միշտ երիտասարդ:
Յարգանք` իր բազմածալ վաստակին եւ անմեռ յիշատակին:

ՍԱՐԳԻՍ ՎԱՀԱԳՆ
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Տեսակէտ
Ո՛չ, Տակաւին Արեւմտահայերէնը Վտանգուած Լեզու Կրնայ Չըլլալ
Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան (ՄԱԿ) Կրթական Գիտական ու
Մշակութային կազմակերպութիւնը ԵՈՒՆԵՍՔՕ երկրագունդի վրայ խօսուած 6700
լեզուներուն մասին խոր ուսումնասիրութիւն մը կատարած է անոնց ծագման
գործածականութեան եւ ներկայ վիճակին մասին լայն տեղեկութիւններով, որոնք
կ'ենթարկուին հինգ դասակարգումներու՝ Անապահով, որոշապէս վտանգուած,
լրջօրէն վտանգուած, ծայրայեղօրէն վտանգուած եւ դադրած: Այս 6700-ին 2500
լեզուները այլազան չափերով ազդուած են եւ 1950-էն ասդին 230-ը արդէն դադրած
են: Այլազան չափերով վտանգուած են աբխազերէնը, չէրքէզերէնը, յունարէնը,
լատիներէնը, ասորերէնը, եբրայերէնը, հայերէնը եւ ուրիշներ Թուրքիոյ մէջ, «ուր ոչ
մէկ ճիգ կը թափուի փոքրամասնութիւններու լեզուներուն պահպանման համար»,կ'ըսէ տեղեկագիրը: Տարբեր վարմունք արդէն չ'էինք կրնար սպասել Թուրքիայէն, որ
ուրիշ ժողովուրդներ ջարդելով ու թրքացնելով տիրացած է անոնց երկրին ու
մշակոյթին:
Բայց կը մերժենք ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի
կարծիքը,
թէ
արեւմտահայերէնը
վտանգուած լեզուներու շարքին կը
դասէ՝
ընդհանրապէս
ներկայ
հանգրուանին հոն չենք հասած դեռ:
Այո՛, այս ընթացքով կրնայ գալ այդ
օրը, որուն առաջքը կրնանք առնել
միայն երբ պատկան մարմիններ
վերատեսութեան
ենթարկեն
վերաբանալու համար Մելգոնեան
Կրթական
Հաստատութիւնը,
որ
փակուեցաւ 5 Յունիս 2005-ին: Ատկէ ի վեր անցնող վեց տարիներուն գործող
Մելգոնեանէն հարիւրեակ մը շրջանաւարտներ եւ նուազագոյնը հազար սաներ
պիտի ունենային եւրոպահայ համայնքները, ամէն կերպ օգտուելով անոնց
հայկական դաստիարակութենէն, որովհետեւ Մելգոնեանը հայերէն լեզուի եւ
հայագիտական նիւթերու Սփիւռքի գլխաւոր գիշերօթիկ դարբնոցն է եղած:
Եւրոպայէն գալիք այդ աղջիկներն ու տղաքը հայադրոշմ իրենց գործունէութեամբ
փայլ պիտի տային հայ վարժարաններուն, եկեղեցիներուն, ակումբներուն,
մամուլին եւ այլազան կազմակերպութիւններուն`լեզուական եւ ընդհանուր
զարթօնքի մղելով եւրոպահայ համայնքները: Հիմա որ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի թէեւ
չափազանցուած բայց աննպաստ կարծիքը ունինք, հիմա որ Մելգոնեան կրթարանի
չգոյութեան հետեւանքը տեսնել սկսանք, շնորհիւ կիպրական կառավարութեան
Մելգոնեան
հաստատութիւնը
իբրեւ
համակիպրական
արժէք՝
իր
հովանաւորութեան տակ առնելուն եւ ծախուելուն դէմ արգելք դրած է, հիմա որ
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Կիպրոս մաս կը կազմէ Եւրոպայի եւ հետեւաբար Մելգոնեանի վկայականը
համաեւրոպական արժէք ունի՝ կը յուսանք եւ կը մաղթենք, որ Բարեգործականի
ղեկավարութիւնը վերանայի Մելգոնեանը փակելու իր որոշումը եւ տեսնելով արդէն
իսկ եղած վնասները, վերաբանայ զայն:
Նախապէս Մելգոնեանին սան հայթայթող միայն Մերձարեւելեան երկիրներուն
հետ, եւրոպահայութիւնը եւ ամբողջ Սփիւռքը այդ օրուան կը սպասեն, ինչպէս նաեւ
կիպրացի ժողովուրդն ու կառավարութիւնը:
Այդ պարագային, շատ հաւանաբար, ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ին համար դժուար պիտի ըլլայ
արեւմտահայերէնը վտանգուած լեզուներու շարքին դասել, Մելգոնեանի կողքին
նկատի ունենալով նաեւ սփիւռքահայ վարժարաններու աշխոյժ գործունէութիւնը:

«168 ժամ». Բոլորն ընդունել են իշխանութեան խաղի կանոնը
Մայիսի 6-ին տեղի ունեցան Հայաստանի Հանրապետութեան պատմութեան մէջ
եզակի ընտրութիւններ: Գոնէ 1996 թուականից յետոյ` եզակի: Այդ մասին գրում է
«168 ժամ» թերթը:Հայաստանի իշխանութիւնը կարողացաւ կեղծել ընտրութիւնները
գրեթէ իտէալական, անխոցելի մակարդակով:
Օտարերկրեայ դիտորդների, միջազգային
հանրութեան աւելի քնքուշ, աւելի բարձր
գնահատական չէր կարող ակնկալել նոյնիսկ
ամենաժողովրդավարական իշխանութիւնը:
Իշխանութիւնը կարողացաւ ապահովել դա`
լինելով
ժողովրդավարութիւնից
այնքան
հեռու, որքան հնարաւոր է: Հայաստանի
իշխանութիւնը
կեղծեց
ընտրութիւնների
արդիւնքները այնքան փրոֆեսիոնալ, այնքան
անխոցելի կերպով, որքան կարող է գործել
ամենափորձուած գողն`անապացուցելի գողութիւն կատարելիս: Իշխանութիւնը
գողացաւ հասարակութեան ձայնը այնքան հարթ, այնքան անաղմուկ, որ դա չի
կարողանայ
ապացուցել
նոյնիսկ
Հաակայի
միջազգային
դատարանը:
Իշխանութիւնը գողացաւ ընտրողների ձայնը մարդկանց հոգում, ընտրութիւնը
խեղդեց հենց բնում` քուէարկութեան գնացողների մտածողութեան մէջ, արժէքային
համակարգում: Իշխանութիւնը գնեց ամէն ինչ` ձայնից մինչեւ բարոյականութիւն:
Եւ թոյլ տուեց միւսներին գնել այնքան, որքան կարելի է:
Մէկին թոյլ տուեց գնել փողով, միւսներին` մարդկանց խաբելով, իմիտացիայով:
Բայց իրավիճակի ողջ նրբութիւնն այն է, որ իշխանութիւնը դա արեց բոլորի հետ
միասին` ամենաարմատականից մինչեւ ամենակառուցողական ընդդիմութեան
հետ միասին: Ընտրութիւնների արդիւնքները ցոյց տուեցին, որ բացի ՀՀԿ-ից ու ԲՀԿ42/64
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ից, մնացած բոլոր ուժերը խորհրդարան անցան բացառապէս իշխանութեան
բարեհաճութեան շնորհիւ: Իսկ ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն` փողի ու իշխանական ռեսուրսների:
Այսինքն` իշխանութիւնն ընտրութիւնների արդիւնքներով ընտրութիւնների օրուայ
աւարտին քաղաքական ուժերին դրեց շատ որոշակի երկընտրանքի առաջ` կամ
բողոքարկել, պոյքոթել ընտրութիւնների արդիւնքները (որքան էլ դրա
ապացուցողական հիմքը թոյլ լինի), կամ դառնալ կոնֆորմիստ` բառի ամենալայն
իմաստով` իւրաքանչիւրն իր ստացած, աւելի ճիշդ` իրեն նուիրուած տոկոսների
չափով:
ԿԸՀ հրապարակած արդիւնքները ցոյց տուեցին, որ բոլոր մեծ ու փոքր ուժերին
իշխանութիւնը խորհրդարան գնալու սահմանային հնարաւորութիւն տուեց`
դրանով իսկ նրանց առջեւ դրուած երկընտրանքը դարձնելով աւելի անդառնալի`
կամ ընդունել իրենց յատկացուած տոկոսները եւ «բողոքել» այնքանով, որքանով որ
պէտք է իշխանութեանը, կամ պոյքոթել ընտրութիւնների արդիւնքները:
Ընդունելով իրենց տրուած տոկոսները` այդ ուժերը զրկւում են ընտրութիւնների
արդիւնքները վիճարկելու բարոյական ու քաղաքական իրաւունքից, քանի որ
բոլորը դժգոհ լինելով իրենց «նետուած» տոկոսների թուային արտայայտութիւնից,
մեծագոյն հաճոյքով վերցնելու են պատգամաւորական մանդատները: Հակառակ
պարագայում` ընտրութիւնների լեգիտիմութիւնը վիճարկելու պարագայում այդ
ուժերը պէտք է հրաժարուեն իրենց մանդատներից, ինչը, արդէն վստահաբար
կարելի է ասել, չեն անելու:
Դատելով ԲՀԿ-ի, ՀԱԿ-ի, ՀՅԴ-ի ու «Ժառանգութեան» երէկուայ վարքագծից (բոլորը`
տարբեր ձեւակերպումներով, երէկ խուսափել են պաշտօնական գնահատական
տալ եւ դիրքորոշում արտայայտել ընտրութիւնների արդիւնքների վերաբերեալ),
բոլորն ընդունել են իշխանութեան խաղի կանոնը եւ ժամանակ են «ձգում»
ընդամէնը յետընտրական գործարքներում աւելին ստանալու ակնկալիքների
պատճառով: Այլապէս, երէկ արդէն գոնէ այդ ուժերի մի մասը պէտք է
հրապարակում լինէր: Այսինքն` լայն իմաստով խորհրդարան անցած բոլոր 6
ուժերը մասնակից են այն գործընթացին, որը բեմադրեց իշխանութիւնը եւ որն
արժանացաւ միջազգային հանրութեան բոլոր բեւեռների աննախադէպ
գնահատականին: Այդ թւում` այն բեւեռների, որոնց «վիզը ծռած» նայում են
խորհրդարան անցած բոլոր ուժերը: Այնպէս որ, Մայիսի 6-ի ընտրութիւններն
իսկապէս աննախադէպ էին` կատարեալ ձեւի, սակայն ապաքաղաքական,
հակաժողովրդավարական` բովանդակութեան տեսանկիւնից:
Իշխանութիւնը վերարտադրուեց այնքան գեղեցիկ, որքան գեղեցիկ էին հնչում
«ընդդիմադիր»
ուժերի`
իշխանութիւններին
փոխելու
խոստումները
նախընտրական շրջանում», - գրում է «168 ժամը»: Մայիս 7, 2012
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Ամերիկահայութիւնը Յատուկ Ընդունելութիւն Կը Պատրաստէ Նիւ
Եորքի Մէջ Նախագահ Ալիեւի Համար
«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր Յարութ Սասունեան կը
գրէ.Ինչպէ՞ս կրնայ ըլլալ, որ ՄԱԿի Անվտանգութեան խորհուրդը, որ պէտք է
խրախուսէ աշխարհի մէջ խաղաղութիւնն ու անվտանգութիւնը, արտօնէ
Ատրպէյճանի ռազմամոլ նախագահին նախագահել այդ վսեմաշուք մարմինը:
Դժբախտաբար,
նման
անարգանք
հնարաւոր է, պարզապէս, որովհետեւ
Ատրպէյճանի կարգն է Մայիս ամսուն
ստանձնելու Անվտանգութեան խորհուրդի
նախագահութիւնը:
Հաշուի
առնելով
Իլհամ Ալիեւի յարատեւ հակահայկական
հռետորութիւնը՝ ոչ ոք թող զարմանայ, երբ
ան ՄԱԿ-ի հարթակը վերածէ նոր
ռազմադաշտի
մը:
Բարեբախտաբար,
անոր զինուժը ո՛չ վերապատրաստում
ունի, ո՛չ ալ կը ձգտի օգտագործել իր խիստ արդիական զէնքերը՝ ներառեալ
Իսրայէլէն վերջերս գնուած 1.6 միլիառ տոլար արժողութեամբ զինամթերքը: Հաշուի
առնելով Ատրպէյճանի անկարողութիւնը՝ Արցախի դէմ պատերազմելու, եւ
վախնալով, որ նման բախումի մը հետեւանքով կրնայ կորսնցնել յաւելեալ
տարածքներ, վտանգի ենթարկել իր քարիւղի արդիւնաբերութիւնն ու քարիւղատար
խողովակները՝ Ալիեւ կը փորձէ շեղել իր խեղճ ու կրակ ժողովուրդին
ուշադրութիւնը՝ սպառնալիքներ հնչեցնելով եւ հայերու հետ բանավիճելով:
Խնդիրն այն է, որ միայն ատրպէյճանցիները չեն, որոնք կը լսեն Ալիեւի թշնամական
յայտարարութիւնները: Ատրպէյճանի սահմանակից երկիրները՝ Իրանը, Թուրքիան
եւ Ռուսիան, յատուկ ուշադրութեան կ՛արժանացնեն ՄԱԿ-ի մէջ սուր ճօճելու անոր
սպառնալիքները: Հարեւան երկիրները կ՛անհանգստացնէ այն, որ Ատրպէյճան կը
հանդիսանայ իրենց տարածաշրջանէն ներս իբրեւ Իսրայէլի փոխանորդ: Եթէ
Իսրայէլ յարձակի Իրանի վրայ՝ օգտագործելով Ատրպէյճանի օդային խարիսխները,
ապա Իրան կրնայ հակահարուած հասցնել՝ գրաւելով Ատրպէյճանը, քանի որ
Իրանի հիւսիսը աւելի շատ ատրպէյճանցիներ կան, քան Ատրպէյճանի ամբողջ
տարածքը: ՄԱԿ-ի մէջ, հաւանաբար, Ալիեւ պիտի մէջբերէ այն թշնամական
խօսքերը, զորս ի՛նք օգտագործեց վերջերս Պաքուի մէջ: Ան հայերը անուանեց
«ֆաշիստ»՝ բնութագրելով զանոնք որպէս Ատրպէյճանի գլխաւոր ոսոխ եւ
մեղադրելով «հայկական լոպին»՝ որպէս իր «թիւ մէկ» թշնամին: Օգտագործելով
հակա-սեմիթականներէն փոխ առնուած լեզուն, եւ փոխարինելով «հրեաներ» բառը՝
«հայեր»ով, Ալիեւ կ՛ընէ ցեղապաշտական հետեւեալ մեղադրանքը. «Անոնց
ազդեցութեան շրջանակը բաւական լայն է: Անոնք (հայերը) ներկայացուած են
տարբեր երկիրներու առաջատար տպագիր մամուլին մէջ: Երբեմն անոնք հանդէս
կու գան տարբեր անուններով եւ կը թաքցնեն իրենց «էթնիք» ծագումը»:
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Ալիեւի՝ ատելութեամբ լեցուն յաճախակի ելոյթները լաւագոյն ապացոյցն են այն
բանին, թէ ինչո՛ւ Արցախի հայերը այլեւս երբե՛ք չեն կրնար ապրիլ անոր
բռնապետական վարչակարգին ներքոյ: Ալիեւ նաեւ հայերը քննադատեց,
որովհետեւ անոնք Ատրպէյճանը անուանած են «յետամնաց եւ ոչ ժողովրդավար»,
ինչ որ ճշգրտօրէն կը նկարագրէ իր երկրին մարդու իրաւունքներու ցաւալի
իրավիճակը:
«Միջազգային համաներում» կազմակերպութիւնը, «Մարդու իրաւունքներու
դիտորդ»ը,
Եւրոպական
խորհրդարանը
եւ
ԱՄՆի
արտաքին
գործոց
նախարարութիւնը, ինչպէս նաեւ արեւմտեան մամուլը շարունակաբար
քննադատած
են
Ատրպէյճանը՝
անթիւ
լրագրողներու,
«blogger»ներու,
այլախոհներու, ընդդիմութեան անդամներու եւ շարքային քաղաքացիներու
իրաւունքները ոտնահարելուն համար: Հայաստանի Ազգային ժողովի փոխխօսնակ
Էդուարդ Շարմազանով, անցեալ շաբաթ Ալիեւին տուաւ պատշաճ պատասխան մը,
երբ վերջինս պարծեցաւ, թէ՝ «Պիտի գայ այն օրը, երբ Ատրպէյճանի դրօշը պիտի
ծածանի Խանքենդի (Ստեփանակերտ) եւ Շուշայի (Շուշի) վրայ»:
Շարմազանով հեգնանքով ըսաւ, որ Ատրպէյճանի դրօշը կրնայ ծածանիլ Արցախի
մէջ Ատրպէյճանի դեսպանատան վրայ, միայն այն ատեն, երբ Պաքուն ճանչնայ
Արցախի
Հանրապետութեան
անկախութիւնը
եւ
դիւանագիտական
յարաբերութիւններ հաստատէ անոր հետ: Ալիեւի թշնամական խօսքերուն
հակահարուած տալու նպատակով, ամերիկահայերը, Մարդու իրաւունքներու
պաշտպաններու եւ ատրպէյճանցի այլախոհներու հետ վստահաբար իրենց բողոքի
ձայնը պիտի բարձրացնեն Մայիսի սկիզբը, ՄԱԿի կեդրոնին առջեւ, այն ատեն, երբ
Ատրպէյճանի նախահագը սկսի դուրս թափելու իր հակահայկական թոյնը:
Դժբախտաբար, Ալիեւ մտադիր չէ այցելցել Ամերիկայի Արեւմտեան ափ, ուր,
անկասկած, հայաշատ համայնքը զանգուածային բողոքներով պիտի դիմաւորէ
անոր հայատեաց խօսքերն ու գործողութիւնները:
Այնուամենայնիւ, Քալիֆորնիոյ հայկական համայնքը կրնայ օգտուիլ Ալիեւի ԱՄՆ
այցելութենէն՝ խնդրելով, որ Նահանգի օրէնսդիր մարմինը ընդունի թիւ 96
բանաձեւը, որ կը յիշատակէ Ատրպէյճանի քաղաքներուն՝ Սումկայիթի,
Կիրովապաթումի եւ Պաքուի մէջ, հայերուն դէմ իրականացուած ջարդերը:
Ոտնահարելով
ԱՄՆ
օրէնքները
եւ
ընդունուած
դիւանագիտական
արարողակարգը՝ Լոս Անճելըսի մօտ Ատրպէյճանի գլխաւոր հիւպատոսարանը
երկար նամակ մը ուղարկեց Քալիֆորնիա նահանգի օրէնսդիր մարմինի բոլոր
անդամներուն՝ կոչ ընելով անոնց չսատարելու այդ բանաձեւի ընդունման:
Ատրպէյճանի ժամանակաւոր գլ-խաւոր հիւպատոս Ռամիլ Կուրպանովի կողմէ
ստորագրուած սոյն նամակը, ակնյայտօրէն մշակուած էր իր լոպիիստական
ընկերութիւններէն մէկուն կողմէ:
Այս
քարոզչական
գրութիւնը
կը
պարունակէ
ծիծաղելի
բազմաթիւ
յայտարարութիւններ, սակայն ատիկա մտահոգութիւն մը չէ այն «վարձու
գրչակներ»ուն, որոնք պատրաստ են ամէն ինչ ընելու, որպէսզի իրենց վճարող
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ատպէյճանցիները երջանիկ պահեն, քանի տակաւին շռայլօրէն կը հատուցուին
իրենց պիղծ աշխատանքին համար: Արեւմտեան ափի ամերիկահայերը պէ՛տք է
դիմեն Նահանգի օրէնսդիր մարմինի անդամներուն, մասնաւորապէս՝ թիւ 96
բանաձեւի համահեղինակներուն՝ պատգամաւորներ Ֆելիփէ Ֆուենթեսի, Քաչօ
Աչաճեանի եւ Մայք Կաթոյի, ու պահանջեն այս բանաձեւը դարձեալ
քուէարկութեան դնել, մինչ նախագահ Ալիեւ ԱՄՆի հողատարածքին վրայ կը
գտնուի: Մինչդեռ, Արեւելեան ափի ամերիկահայերը պէտք է Մայիսի սկիզբները
ՄԱԿի կեդրոնին առջեւ խուռներամ հաւաքուին՝ բողոքելու համար նախագահ
Ալիեւի՝ ՄԱԿի Անվտանգութեան խորհուրդի ժամանակաւոր «նախագահ»ի,
ցեղապաշտական խօսքերուն դէմ: Աւելին, հայկական համայնքը պէտք է բողոքէ
դաշնակցային եւ նահանգային իշխանութիւններուն մօտ՝ Ատրպէճանի
հիւպատոսին կողմէ ԱՄՆ-ի ներքին գործերու ապօրինի միջամտութեան համար, եւ
պահանջէ Միացեալ Նահանգներէն Ռամիլ Կուրպանովի վտարումը՝ որպէս «ոչ
ցանկալի անձ»:

Այլազան
Երեւան Գիրքի Համաշխարհային Մայրաքաղաք Հռչակելու
Պաշտօնական Արարողութիւնը
Նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ տիկին Ռիթա Սարգսեան Ապրիլ 22-ին՝ Մեսրոպ
Մաշտոցի անուան հին ձեռագրերու ուսումնարան Մատենադարանին յարող
հարթակին մասնակցած են Երեւանը գիրքի համաշխարհային մայրաքաղաք
հռչակելու պաշտօնական արարողութեան, որ իրականացուած է Հայ
գրատպութեան 500-ամեակի պետական յանձնաժողովի նախաձեռնութիւններուն
ծիրէն ներս:
Այս մասին կը տեղեկացնէ ՀՀ
նախագահի պաշտօնական կայքը։
Ձեռնարկին
ընթացքին
Պուենոս
Այրեսի
քաղաքապետ
Մաուրիցիօ
Մագրին «Գիրքի համաշխարհային
մայրաքաղաք» տիտղոսը փոխանցած է
Երեւանի
քաղաքապետ
Տարօն
Մարգարեանին:
Ողջոյնի
խօսքով
հանդէս եկած է Հայ գրատպութեան
500-ամեակի
պետական
յանձնաժողովի քարտուղար Վիգէն Սարգսեան: Հայ գրատպութեան 500-ամեակի
պետական յանձնաժողովի քարտուղար Վիգէն Սարգսեան՝ այդ ընթացքին ողջոյնի
խօսքին մէջ ըսած է,- «Յարգելի՛ բարեկամներ, «Մեր քաղաքամայր Երեւանը
աշխարհի առաջ բացուած մի գիրք է, որի հին ու նոր էջերը շատ բան ունեն
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պատմելու համաշխարհային քաղաքակրթութեան ամենատարբեր ասպարէզների
ու ժամանակաշրջանների մասին: Այս տարի, Հայ գրատպութեան 500 ամեակով
պայմանաւորուած, մենք ընդգծում եւ ի ցոյց ենք դնում յատկապէս այն էջերը, որոնք
պատմում են հայ գրքի ու գրականութեան անցած ճանապարհի եւ ներկայ
հանգրուանի մասին:
«Դարեր ի վեր մեր ժողովրդի կողմից ստեղծած ձեռագիր մատեանների մի մասն էլ
ընդամէնը ամիսներ առաջ բացուած եւ ձեր դէմ վսեմօրէն կանգնած
Մատենադարանի համալիրում է: «Մատենադարանը մեր ամէն ինչն է` լեզուն,
գրականութիւնը, պատմութիւնը, գիտութիւնը, ծննդեան վկայականն ու
կենսագրութիւնը, մեր գալիք բոլոր յաղթանակների խարիսխը, մեր մշտական ու
յարատեւ մեկնակէտըէ,-նորակառոյց համալիրի բացման օրը ընդգծեց ՀՀ նախագահ
Սերժ Սարգսեանը, ում նախաձեռնութեամբ եւ գործուն նուիրումի արդիւնքում վեր
խոյացաւ հայ հին ձեռագրերի այս, յիրաւի շքեղաշուք նոր գիտահետազօտական
կենտրոնը`
միաժամանակ
հպարտութեան
եւ
արժանապատուութեան
զգացումներով լցնելով հայ մարդու սիրտը:
«Ինձ համար նոյնպէս մեծագոյն հպարտութիւն եւ պատասխանատուութիւն է այս
հոյակերտ համալիրի դիմաց, հայ գրերի ստեղծող, սեւակեան բնորոշմամբ` մեր
ինքնութիւնը կոփած ու կռած, «արեան դէմ թանաք, սրի դէմ `գրիչ, եւ դարանի դէմ`
Մատենադարան դրած» Մեսրոպ Մաշտոցի եւ մեր դպրութեան, գրչութեան ու
գիտութեան երեւելիների յուշարձանների հարթակում, ներկան ու մասնակիցը
լինելու «Գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք» խորհրդանիշի փոխանցման այս
յիշարժան հանդիսութեանը: Մեզ բոլորիս` այս առիթով հիւր եկած բարեկամներին
եւ մասնակիցներին, ոգեշնչում եւ միաւորում է մէկ գլխաւոր արժէք` սէրը գրքի եւ
լոյսի հանդէպ: «Դեռ Վռամշապուհ արքան, խորապէս զգալով գրի ու գրչութեան
անհրաժեշտութիւնը, ըստ ամենայնի աջակցում էր Մեսրոպ Մաշտոցին եւ Սահակ
Պարթեւին, որ յետոյ հայ գրականութեան 5-րդ` ոսկեդար պիտի բերէր:
«Բագրատունեաց
պետականութեան
արշալոյսին
հայոց
Աշոտ արքան,
գնահատելով հանդերձ իր թիկնապահին, զօրացրեց նրան: «Ընտիր ձեռագիրը
հոգեւոր ոսկի է»,- ասաց նա եւ դպիրին յորդորեց գրչութեան լոյսը տարածել:
«Տասներորդ դարի խոնարհ վանական եւ հանճարեղ բանաստեղծ Նարեկացին
մագաղաթին թողած չափածոյ տողերով արդէն ամբողջ մի հազարամեակ քանիքանի սերունդների ինքնամաքրման ճանապարհի անդաւաճան ուղեկիցն է:
«Հեռաւոր 1486 թուականին Յովհաննէս գրիչն իր Յիշատակարանում յորդորում էր
ոչ միայն կարդալ, այլեւ կարդալ տալ, գիրքը դիտելով վարդափթիթ եւ լուսերանգ
բուրաստան, անմահութեան ջուր եւ կենաց հաց ու նաեւ հոգու բժիշկ:
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«Արդեն 20-րդ դարում Չարենցը կը
գրի` ամէն մի գիրք իր մէջ մի
աշխարհ է ուրոյն, եւ պատմում են
նրանք մեզ աշխարհի մասին:
«Յարգելի՛
բարեկամներ,
«Այս
նշանակալի
յոբելեանի
եւ
մասնաւորապէս
«գրքի
համաշխարհային
մայրաքաղաքի
տիտղոսը ստանձնելու առթիւ մենք
մշակել ենք միջոցառումների շատ
ընդգրկուն ծրագիր, որն արժանացել
է Իւնեսկօ-ի հաւանութեանը:
Մեր գրատպութեան աւանդոյթները եւ այս ասպարէզում արձանագրուած նորագոյն
ձեռքբերումները արժանավայել ներկայացնելու համար մեծագոյն խթան է
հանդիսանում նաեւ պատմութեանն արուած յետադարձ հայեացքը: «Թերթե՛նք
1912-1913 թուականների հայ մամուլը: Ամբողջը ողողուած է Հայ գրերի գիւտի 1500
եւ Հայ գրատպութեան 400 ամեակներին նուիրուած ստեղծագործութիւններով եւ
կազմակերպուած
բազում
միջոցառումների
լուսաբանմամբ:
Մեծագոյն
հպարտութիւն ես ապրում` տեսնելով, թէ պետականութիւն չունեցող հայ
ժողովուրդը 100 տարի առաջ ինչպէս է տօնել այս նշանակալի յոբելեանները:
Կոստանդնուպոլսից մինչեւ Թիֆլիս ու Պաքու, Ալեքսանդրապոլից, Շուշիից մինչեւ
Մոսկուա, Պետերբուրգ եւ այլ հայաշատ բնակավայրեր երկու տարի շարունակ
ուշադրութեան կենտրոնում են եղել գիրքն ու գրականութիւնը` շնորհիւ մեր
գրողների եւ մտաւորականների:
Կազմակերպուած տարաբնոյթ միջոցառումների առանցքը երկու պատմական
դէմքեր էին` Մեսրոպ Մաշտոցն ու Յակոբ Մեղապարտը: Նուիրական անուններ,
որոնցից առաջինը մեզ Գիր պարգեւեց, իսկ երկրորդը` Գիրք: «Ժամանակակից
Երեւանը այս ամէնի ժառանգորդն է, եւ դա մեզ պարտաւորեցնում է համատեղել
պետական ու հասարակական բոլոր պատկան կառոյցների ջանքերը` գրի ու գրքի
նշանակութիւնն առաւելագոյնս կարեւորելու համար: «Գրքի մայրաքաղաք»
տիտղոսը մեզ համար մեծ խորհուրդ ունի:
Ասելով «գրքի մայրաքաղաք»` մենք առաջին հերթին հասկանում ենք «գրողի
մայրաքաղաք»-«հրատարակչի մայրաքաղաք»-«ընթերցողի մայրաքաղաք»
եռամիասնութիւնը: Այսինքն` մայրաքաղաք, որտեղ անչափ կարեւորւում է գրողի
դերը, հրատարակչական արուեստը եւ արւում է ամէն ինչ` ստեղծուող
գրականութիւնը ընթերցողին հասցնելու համար: Այս ամէնն էլ եւ կազմում է
մշակուած ծրագրերի գաղափարախօսութիւնը, որտեղ յատուկ նշանակութիւն է
վերապահուած մանկական միջոցառումներին, որոնցում մեր երեխաները
դիտարկւում են որպէս ապագայ գրողներ, հրատարակիչներ եւ ընթերցողներ:
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«Ինչեւէ, շուտով մենք ականատեսը կը լինենք բազմազան միջոցառումների
յաջորդական շքերթի, որի միջից մեզ կ'ողջունի նորին գերազանցութիւն Գիրքը`
մագաղաթից մինչեւ էլեկտրոնային հրատարակութիւններ: «Սիրով ողջունում եմ
մեր պատուարժան հիւրերին, շնորհաւորում եմ բոլորիս «Գրքի համաշխարհային
մայրաքաղաքի» պատուաւոր տիտղոսը ստանձնելու կապակցութեամբ եւ մաղթում
գիր ու գրականութեամբ յագեցած առօրեայ»:

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան կը պարգեւատրուի Սուրբ Սահակ եւ Սուրբ
Մեսրոպ Շքանշանով
Կիրակի, Ապրիլ 22-ին, Պըրպենք քաղաքի (Քալիֆորնիա) Սրբոց Ղեւոնդեանց Մայր
տաճարին մէջ Դոկտ. Մինաս Գոճայեան արժանացաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ.
Կաթողիկոսի սրբատառ Կոնդակին եւ պարգեւատրուեցաւ Սուրբ. Սահակ եւ Սուրբ
Մեսրոպ Շքանշանով՝ իր բազմամեայ ուսուցչական, մանկավարժական ու
հասարակական գործունէութեանց առթիւ՝ ձեռամբ Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ Տ.
Յովնան Արք. Տէրտէրեանի: Հոծ թիւով բարեկամներ, հարազատներ ու աշակերտներ
եկած էին մասնակցելու արարողութեան: Դոկտ. Մ. Գոճայեան 1978-1991
պաշտօնավարած է ՀԲԸՄ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն ներս որպէս
հայոց լեզուի, գրականութեան, պատմութեան եւ մշակոյթի ուսուցիչ: 1991-էն մինչեւ
օրս կը դասաւանդէ ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանէն ներս
(Քալիֆորնիա):
Դոկտ. Մ. Գոճայեան հեղինակած է «Պատմութիւն
Չորք-Մարզպանի» Յուշամատեանը, պատրաստած
է հայոց գրականութեան ընթերցարաններ եւ հայոց
պատմութեան դասագիրքերու շարք, ինչպէս նաեւ
պարզեցուցած
ու
ամփոփած
է
«Գէորգ
Մարզպետունի»
եւ
«Թորոս
Լեւոնի»
պատմավէպերը: Ան աշխատակցած է ու կը
շարունակէ աշխատակցիլ սփիւռքահայ մամուլին՝
Պէյրութէն Երեւան ու Լոս Անճելըս, յատկապէս
«Նոր Օր»ին, որուն խմբագրական կազմին անդամ է
քսան
տարիէ
իվեր
եւ
եղած
է
անոր
Պատասխանատու Խմբագիրը:
Դոկտ. Մ. Գոճայեան յաճախած է Պէյրութի ՀԲԸՄ
Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանը, ատեն մը
հետեւած
է
Փարիզի
Alliance
Francaise-ի
դասընթացքներուն, իսկ իր բարձրագոյն մասնագիտական ուսումը ստացած է
Երեւանի
Պետական
Համալսարանի
Բանասիրական
եւ
Պատմութեան
Բաժանմունքներէն՝ արժանանալով Մագիստրոսի եւ ապա Դոկտորայի
49/64

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (14) - Մայիս 2012

կոչումներուն: Քաղաքական կեանքին մէջ ան իր ծառայութիւնը մատուցած է նաեւ
միանալով
Ռամկավար
Ազատական Կուսակցութեան
շարքերէն ներս:
«Իմ շքանշաններս են նաեւ իմ
սիրելի աշակերտներս»,
կը սիրէ կրկնել ան:
Այս բարեբաստիկ առիթով,
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը եւս սրտագին
զգացումներով կը շնորհաւորէ
Դոկտ. Մինաս Գոճայեանը, որ
տարիներ
շարունակ՝
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան յարկին տակ ի մասնաւորի, սերունդներ
պատրաստեց հայեցի ոգիով, գիտակցութեամբ ու յանձնառութեամբ, ջանք ու եռանդ
չխնայելով իր սրբազան առաքելութեան կենսագործումին համար, միաժամանակ
ցուցաբերելով իրաւ մանկավարժի հազուագիւտ առաքինութիւններ, արժանանալով
իր աշակերտներուն անկեղծ սիրոյն ու յարգանքին: Պատուաբեր այս ուրախութիւնը
կը բաժնենք իր սիրելի ընտանիքին հետ՝ Նազիկին, Սագոյին եւ Ցոլերին հետ, իրեն
մաղթելով քաջառողջութիւն, արեւշատ կեանք, ամենայն բարիք եւ ազգային բեղուն
գործունէութեան դեռ երկար տարիներ:
ՊԱՏԻՒ ԱՐԺԱՆԱՒՈՐԻՆ:

5-րդ Գումարման Ազգային Ժողովին Պատկերը. Ո՞ր Քաղաքական Ուժը
Քանի՛ Աթոռ Կը Զբաղեցնէ
Եթէ հաշուի առնենք Կեդրոնական
ընտրական
յանձնաժողովին
հրապարակած նախնական տուեալները,
ապա խորհրդարան անցնած են 6
քաղաքական ուժեր` 5 կուսակցութիւն
(ՀՀԿ, ԲՀԿ, ՀՅԴ, «Ժառանգութիւն» եւ ՕԵԿ)
եւ մէկ կուսակցութիւններու դաշինք`
ՀԱԿ–ը:
Ինչպէս կ'երեւի ստորեւ ներկայացուած
աղիւսակէն,
քաղաքական
ուժերուն
ստացած
ձայներուն
նախնական
մեծութիւնները որոշակիօրէն կ'աճին ի հաշիւ 5 տոկոսնոց արգելքը չյաղթահարած
ուժերու հաւաքած քուէներուն: Մասնաւորապէս, ՀԿԿ–ի, ՀԴԿ–ի եւ ՄՀԿ–ի հաւաքած
50/64

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (14) - Մայիս 2012

1.63 % քուէները համապատասխան կշիռներով կը բաշխուին այդ արգելքը
յաղթահարած քաղաքական 6 ուժերուն միջեւ: Իսկ այդ կշռուած տոկոսները
բաշխելով համամասնական ընտրակարգով նախատեսուած 90 խորհրդարանական
տեղերուն վրայ եւ անոնց գումարելով նաեւ մեծամասնական տեղերուն քանակը` կը
ստանանք, որ ՀՀԿ–ն կ'ունենայ 66, ԲՀԿ–ն` 37, ՀԱԿ–ը` 7, ՕԵԿ–`ը 6,
«Ժառանգութիւն»ը եւ ՀՅԴ–ն` 5–ական տեղ խորհրդարանին մէջ: Բացի
կուսակցական համամասնական ցանկերուն մէջ ընդգրկուած թեկնածուներէն,
խորհրդարան անցած են նաեւ 6 հոգի, որոնցմէ 3-ը առաջադրուած եղած են ՀՀԿ–ին
կողմէ եւ հաւանաբար կը մտնեն ՀՀԿ խմբակցութիւն: Անոնք են՝ Գարեգին
Նուշիկեան` թիւ 10 ընտրատեղամասէն, Սեդրակ Սարոյեանը` թիւ 19-էն եւ
Արկադի Համբարձումեան` թիւ 29-էն:
Այսպիսով` ՀՀԿ–ի պատգամաւորներուն թիւը կը հասնի 69-ի, այսինքն` նոյնիսկ 3
աթոռով աւելի, քան բացարձակ մեծամասնութիւն կազմելու համար անհրաժեշտ
նուազագոյնը: Այսպիսով, պէտք է արձանագրել, որ նախորդ ընտրութիւններուն
համեմատ ամենազգալի աճը արձանագրած է ԲՀԿ–ն` իր պատգամաւորներու թիւը
աւելցնելով 11-ով, իսկ ամենամեծ կորուստը ունեցած է ՀՅԴ–ն` 16 աթոռի փոխարէն
այժմ ունենալով ընդամէնը 6: Երկուքական աթոռ կորսնցուցին ՕԵԿ–ը եւ
«Ժառանգութիւնը», իսկ ՀՀԿ–ն աւելցուց իր աթոռներուն քանակը 5–ով: Կարելի է
փաստել,
որ
տեղի
կ'ունենայ
աթոռներու
կեդրոնացում
խոշոր
կուսակցութիւններուն մէջ՝ ի դէմս ՀՀԿ–ի եւ ԲՀԿ–ի: Ասիկա տեղի ունեցաւ ինչպէս
այլ կուսակցութիւններու, այնպէս ալ անկախ պատգամաւորներու հաշուին:
Վերջիններուս թիւը նախորդ խորհրդարանին մէջ11 պատգամաւորներէն այս տարի
հասած է 2-ի, եթէ, ի հարկէ, թիւ 30 եւ 40 ընտրատարածքներուն մէջ ընտրուած
թեկնածուներ Էդմոն Մարուքեան եւ Մարինէ Մարապեան որեւէ խմբակցութեան
մէջ չընդգրկուին: Իսկ նախորդ խորհրդարանին համեմատ, այս խորհրդարանին մէջ
նորոյթը կ'ըլլայ նոր քաղաքական ուժի առկայութիւնը` ի դէմս «Հայ ազգային
կոնգրէս» դաշինքին, որ ամենայն հաւանականութեամբ կը ստանայ 7 աթոռ:
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Հայոց ցեղասպանութեան 97-ամեակին նուիրուած ձեռնարկներ
կայացեր են Իսթանպուլի մէջ
Ապրիլ 24-ին՝ Իսթանպուլի մէջ, միջոցառումներ են կազմակերպուեր` նուիրուած
Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու ոգեկոչման:
Թուրքիոյ
Մարդու
իրաւունքներու
միութեան Իսթանպուլի մասնաճիւղի
ցեղասպանութեան
և
խտրականութեան
դէմ
պայքարի
յանձնաժողովը՝ «Սուլթան Ահմէտ»
հրապարակին
վրայ
գտնուոող
«Իսլամական
արուեստի
թանգարանի»ն առջեւ, կազմակերպեր է
միջոցառում, որուն մասնակիցները
ընթերցեր
են
Ամենայն
Հայոց
կաթողիկոսին և Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսին հասցէագրուած ուղերձը:
Նշենք, որ յիշեալ թանգարանը, 1915 թուականին, բանտ էր, ուր աքսորէն առաջ
պահուեր էին հայ մտաւորականները: Իսթանպուլի հայկական «Պալըքլը»
գերեզմանոցին մէջ, տեղի է ունեցեր հաւաք՝ Հրանդ Տինքի գերեզմանի և՝ 1895-1908
թուականներուն հայկական ջարդերու զոհերուն նուիրուած յուշարձանի մօտ:
Հաւաքի ժամանակ, ելոյթով հանդէս է եկեր «Ակօս» շաբաթաթերթի խմբագրի
տեղակալ Սարգիս Սերոբեանը: Իսթանպուլի Շիշլի թաղամասին մէջ գտնուող մէկ
այլ հայկական գերեզմանատան մէջ, կազմակերպուեր է արարողութիւն՝ 2011
Ապրիլ 24-ին, երկրի զօրամասերէն մէկուն մէջ սպանուած հայազգի զինուոր Սեւակ
Պալըգչըի յիշատակին:
Երեկոյեան, Իսթանպուլի Թաքսիմ հրապարակին վրայ, երրորդ անգամ անընդմէջ,
կազմակերպուեր է Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին նուիրուած հիմնական
միջոցառումը` նստացոյցը, որուն մասնակիցներու թիւը աննախադէպ է եղած:
Տեղական ԶԼՄ-ներու տարբեր տուեալներով, միջոցառման մասնակցում էին 3-5
հազար մարդ` մտաւորականներ, գիտնականներ և արուեստագէտներ, լրագրողներ:
Ներկայացուցչութեան տուեալներով, մասնակիցներու թիւը կը կազմէր մօտ երկու
հազար մարդ: Մասնակիցները պարզեր էին պաստառներ, որոնց վրայ տարբեր
լեզուներով գրուած էր` «Այս ցաւը բոլորինս է», ինչպէս նաեւ՝ ցուցադրուած էր
նահատակուած հայ մտաւորականներու դիմանկարները: Հայոց ցեղասպանութեան
զոհերու յիշատակին նուիրուած միջոցառումներ են կայացեր նաեւ Անգարայի մէջ:
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Չեմ Վարանիր Պնդելու, Որ Այն Ինչ Վերապրած են Հայերը,
Ցեղասպանութիւն էր. Ռաֆայէլ Մետոֆֆ
Jerusalem Post պարբերականի խմբագիր Ռաֆայէլ Մետոֆֆ՝ իր խմբագրականին մէջ,
հրապարակած է յօդուած մը, ուր կոչ ըրած է ԱՄՆ նախագահ Օպամային
ճանչնալու Հայոց Ցեղասպանութիւնը:
Ստորեւ կը ներկայացնենք այդ յօդուածէն
հատուած
մը.
«Ամերիկայի
Միացեալ
Նահանգներու Ծերակոյտին մէջ իմ գտնուելուս
տարիներուն, ըսած եմ, որ ԱՄՆ-ն պէտք է
հրապարակաւ ճանչնայ այն փաստը, որ
Թուրքիոյ մէջ ցեղասպանութիւն իրագործուած է
հայերուն
նկատմամբ:
Նախագահները,
անշուշտ,
կը
բախին
ճնշումներու
ու
նկատառումներու, եւ ես ինքս` ծերակոյտ
գտնուելու իմ առաջին տարիներուս, կը
գերադասէի
օգտագործել
«Մեծ
Եղեռն»
հայկական եզրոյթը, քան «Ցեղասպանութիւն» բառը` մեկնելով Թուրքիոյ
առարկութիւններու
նկատմամբ
նրբանկատութենէն:
Բայց
ժխտելով
Ցեղասպանութեան փաստը, մենք ճանապարհ կը հարթենք ապագայ
ցեղասպանութիւններու համար, սակայն ես չեմ ուզեր ըլլալ անոր մասնակիցը: Այս
պահէն ի վեր, ես չեմ վարանիր պնդելու, որ այն ինչ վերապրած են հայերը,
Ցեղասպանութիւն էր»,- գրած է Մետոֆֆ:

Ատրպէյճան Շանթաժի Կ'ենթարկէ Արեւմուտքը
Ատրպէյճանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին յարաբերութիւններու բաժնի
ղեկավար Նովրուզ Մամետով Bloomberg Businessweek պարբերականին տուած
հարցազրոյցին ըսած է, որ Ատրպէյճան կրնայ վերանայիլ իր արեւմտամէտ
դիրքորոշումը եւ համագործակցիլ «նոր քաղաքային պլոքի հետ», եթէ Արեւմուտքը
չընդլայնէ
իր
աջակցութիւնը
Պաքուին`
յատկապէս
ղարաբաղեան
հակամարտութեան հարցով:
Անոր խօսքերով` Ատրպէյճան կ'ուզէ, որ Եւրոպան եւ
ԱՄՆ-ն ճնշում գործադրեն Հայաստանի վրայ, որպէսզի
վերջինս
հրաժարի
Լեռնային
Ղարաբաղի
հանրապետութեան տարածքներէն: Այս մասին կը գրէ
ԱՄՆ-ի «Ասպարէզ» օրաթերթը: Մամետով շանթաժի
ենթարկած է Արեւմուտքը` ըսելով, որ Ատրպէյճան
քաղաքական այլ դաշինքի մը միանալու առաջարկ
ստացած է։ «Մենք դեռ ուշադրութիւն չենք դարձներ այդ
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առաջարկներուն: Սակայն, եթէ այսպէս շարունակուի, մենք կրնանք դիտարկել
զայն յառաջիկայ 5-10 տարուան ընթացքին: Մենք Արեւմուտքէն ԼՂ հարցով
աջակցութիւն կ'ակնկալենք»,- յայտարարած է Մամետով: Մամետով նաեւ
քննադատած է Իսրայէլը՝ իբրեւ Ատրպէյճանի հետ վերջերս ձեռք բերուած 1.6
միլիառ
սպառազինութեան
առքուվաճառքի
մասին
համաձայնագրի
գաղտնիութիւնը խախտելուն համար:
Իսրայէլի պաշտպանական գերատեսչութեան պաշտօնեաները գործարքի մասին
յայտարարած էին այս տարուան գարնան, իսկ ատրպէյճանցի պաշտօնեաները
հաստատած էին այդ տեղեկութիւնը, նշելով, որ զէնքը պիտի չկիրառուի Իրանի դէմ,
ինչպէս կ'ենթադրէին արեւմտեան լրատուամիջոցները, այլ Հայաստանի դէմ
ռազմական կարողութիւններու նպատակ կը հետապնդէ:
Նախորդ ամիս Foreign Policy պարբերականը, ինչպէս նաեւ այլ արեւմտեան
լրատուամիջոցներ յայտարարած են, որ Ատրպէյճան վերածուած է Իսրայէլի
լրտեսական գօտիի, եւ որ Պաքուն թոյլ պիտի տայ Իսրայէլին օգտագործել իր
օդակայանները` Իրանին հնարաւոր օդային հարուածներ հասցնելու նպատակով:
Ատրպէյճան կտրականապէս հերքած էր այդ յայտարարութիւնը: «Ատրպէյճան
միակ մահմետական աշխարհիկ երկիրն է, որ իր ճակատագիրը կը կապէ
Արեւմուտքի հետ»,- յայտարարած է Մամետով: Ան ընդգծած է, որ դէպի
Աֆղանիստան ՆԱԹՕ-ի մատակարարումներու մօտ 35 տոկոսը կ'իրականացուի
Ատրպէյճանի տարածքին: «Սակայն, ի պատասխան, մենք մեզի հանդէպ դրական
վերաբերմունք չենք տեսած: Իրան մեզի կ'ըսէ, ինչո՞ւ ձեր քարիւղը կը վաճառէք
Արեւմուտքին: Դուք պէտք է խզէք ձեր յարաբերութիւնները ԱՄՆ-ի եւ Իսրայէլի հետ,
որովհետեւ անոնք մեր թշնամիներն են»,- եզրափակած է Մամետով:

Այլ լուրեր
«Աշխարհի կարեւոր մէկ մասը ճանչցեր է ցեղասպանութեան
վերաբերեալ հայերու պնդումները». Hürriyet
Թուրքական
Hürriyet
թերթին
մէջ,
հրապարակուեր է թուրք յայտնի վերլուծաբան
լրագրող Մեհմէտ Ալի Պիրանտի «Մեզ
յանձներ ենք Ցեղասպանութեան» խորագրով
յօդուածը, ուր կ'ըսուի.«Այսօր Ապրիլ 24-ն է:
Ամէն տարուայ նման, այս տարի ալ այս 70
միլիոն բնակչութիւն ունեցող մեծ երկիրը՝
Թուրքիան,
անհանգստութեան
մէջ
է՝
սպասելով, թէ Հայկական հարցն այս անգամ ինչեր պիտի բերէ իրեն: Ուաշինկթոնը
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ի՞նչ պիտի ըսէ այդ մասին: Քանի՞ երկիր պիտի ընդունի Հայոց ցեղասպանութեան
վերաբերեալ պնդումները: Չինական չարչարանքի նման ժամանակաշրջան մըն է:
2015 թուականը մօտենալուն պէս, այս ճնշումները աւելի են մեծնալու: Թուրքիան
ատոնց պատասխանելու է կոշտ արձագանգներով ու սպառնալիքներով, սակայն
ատոնք անարդիւնաւէտ պիտի չըլլան: Ատոր պատճառը այն է, որ աշխարհի
կարեւոր մէկ մասը ճանչցեր է ցեղասպանութեան վերաբերեալ հայերու
պնդումները: Թուրքիոյ ներկայացուցած հակափաստարկները և՛ ուշացած են, և՛
թոյլ: Նախորդ շաբաթ, թուրքերէնով հրատարակուեցաւ գերմանացի յայտնի գրողլրագրող Վոլֆկանկ Կաստի հազարէջանի գիրքը, ուր տեղ են գտեր 1915-1916
թուականներուն Գերմանիոյ ԱԳՆ ուղարկուած և հայերու դէմ ուղղուած
քաղաքական փաստաթուղթերը:
Գիրքին մէջ, բացի Թուրքիոյ մէջ գերմանացի դիւանագէտներու ու ռազմական
առաքելութեան ներկայացուցչութեան գործունէութենէն, խօսք կայ Հայոց
ցեղասպանութեան վերաբերեալ Գերմանիոյ կառավարութեան դիրքորոշման
մասին: Գիրքը անգլերէնով, գերմաներէնով, սպաներէնով ու փորթուգալերէնով
հրատարակուելէն ետք, հիմա ալ կը հրատարակուի թուրքերէնով, որպէսզի
թուրքերը տեսնեն, որ իրենց նկատմամբ թշնամութիւն չի սերմանուիր, այլ
իրականութիւնը կը պատմուի:
Այժմ կը փափաքիմ հարցեր ուղղել թուրք պաշտօնեաներուն. վերջին 50
տարիներուն, այսպիսի աշխատանքներ իրականացուցե՞ր էք: Օտար աղբիւրները
հետազօտելով՝
թէկուզ
միակողմանի
դիրքորոշմամբ,
այսպիսի
գիրքեր
հրատարակե՞ր էք: Մեր աղբիւրներէն դուրս գալով՝ ի՞նչ աշխատանքներ էք
իրականացուցեր միջազգային հանրութեան համոզելու համար: Թուրքական
արխիւներուն մէջ, գտե՞ր էք համոզիչ փաստաթուղթ կամ փաստարկ: Միայն
թուրքական արխիւներու վրայ յենուլը համոզի՞չ կը թուի: Եկէք չխաբենք զիրար: Եթէ
այս հարցերուն ճիշդ պատասխան տաք, ապա կը բացայայտուին վերին աստիճանի
մեծ իրողութիւններ: Ատոր համար ալ գիտեմ, որ դարձեալ լռելու էք»: Յիշեցնենք, որ
աւելի վաղ, Պիրանտ առաջարկեր էր 2015 թուականին ընդառաջ, քաղաքացիութիւն
շնորհել Թուրքիոյ մէջ ապօրինաբար բնակող 70,000 հայերուն և վաւերացնել
Զիւրիխի մէջ ստորագրուած հայ-թուրքական արձանագրութիւնները:

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդը կը պատասխանէ
«Ռատիքալ»ի Յօդուածին
Արեւմտեան Հայաստանի հայերու ազգային խորհուրդը (նստավայր Փարիզ)
յայտարարութիւն տարածած է, որուն միջոցով կ'արձագանգէ թրքական «Ռատիքալ»
օրաթերթին մէջ տպագրուած թուրք լրագրող, հրապարակախօս Օրհան Քեմալ
Ճենկիզի յօդուածին, նկատելով, թէ Թուրքիան բազմաթիւ ու բազմազան ձեւեր կը
կիրառէ «Հայութեան զարկերակը շօշափելու համար, անոնցմէ մէկն ալ «Ռատիքալ»
օրաթերթին մէջ տպուած թուրք լրագրողի յօդուածն է»:
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Յայտարարութեան մէջ կը նշուի, որ
«յօդուածագիրը`
թուրք
լրագրող,
հրապարակախօս Օրհան Քեմալ Ճենկիզը
կը կարծէ,
որ
«Միջազգային
որեւէ
դատարան Հայկական Հարցի ծիրէն ներս
Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը չի կրնար
մեղաւոր ճանչնալ»: Ապա կը հակադարձէ,«Արժէ յօդուածագրին հարցնել` ինչո՞ւ
այդպէս միանշանակ, իսկ ո՞վ է Օսմանեան
Թուրքիոյ իրաւայաջորդը, կամ ո՞վ չի գիտեր,
որ Ցեղասպանութեան յանցագործութեան նկատմամբ վաղեմութեան ժամկէտ չի
կիրառուիր, որ կը նշանակէ, թէ ներկայ Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը, իբրեւ
Օսմանեան Թուրքիոյ ժառանգորդ, պատասխանատու է 1894-1923-ին թրքական
երեք` օսմանեան, երիտթրքական, քեմալական, կառավարութիւններու կողմէ
իրականացուած մարդատեաց, ռասիստական ու հայատեաց քաղաքականութեան
համար, որուն համար եւ պէտք է հատուցէ»:
«Հայոց ցեղասպանութիւնը չի սահմանափակուիր 1915-ով: Եթէ թերթելու ըլլանք
վերջին 150 տարիներուն պատմութիւնը՝ վեր պիտի յառնեն 1894-1896-ի` Կիլիկիոյ,
1909-ի` Ատանայի կոտորածները, 1915-17-ի` Արեւմտեան Հայաստանի, Կիլիկիոյ եւ
Օսմանեան կայսրութեան ողջ տարածքին իրականացած հայերու համապարփակ
ցեղասպանութիւնը, 1918-23-ի` կոտորածները, ջարդերն ու բռնագաղթը»,– կը նշուի
ԱՀ ազգային խորհուրդի յայտարարութեան մէջ:
Անդրադառնալով այն փաստին, որ թուրք հրապարակախօսը իր յօդուածին մէջ կը
կեդրոնանայ միայն բարոյական եւ նիւթական փոխհատուցման հարցին վրայ,
մոռացութեան մատնելով, որ կայ աւելի առաջնային խնդիր` տարածքային`
Արեւմտեան Հայաստանը, ներառեալ Կիլիկիան, ԱՀ ազգային խորհուրդը կը
յիշեցնէ,- «22 Նոյեմբեր 1920-ին ԱՄՆ 28-րդ նախագահ Ուուտրօ Ուիլսըն
վաւերացուց «Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ սահմանի մասին» Իրաւարար վճիռը,
որուն մասին դժուար թէ «Ռատիքալ»ի յօդուածագիրը չիմանար»: Թուրք
հրապարակախօսը իր յօդուածին մէջ կը բարձրացնէ նաեւ «անհատական
փոխհատուցման խնդիրը», ինչին ԱՀ խորհուրդը կը պատասխանէ այսպէս,- «Ի՞նչ
անհատական փոխհատուցման մասին է խօսքը, միթէ՞ թուրքերը հայերը իրենց
տուներէն դուրս հրաւիրած են` համոզելով վերցնել անձնական փաստաթուղթերը:
Ո՞ր անհատին պիտի փոխհատուցեն, անոր` որուն Տէր Զօրի ճանապարհին
գլխատեցի՞ն, թէ չծնած երեխաներուն, թոռներուն ու ծոռներուն…»: «Անհատական
փոխհատուցման խնդիրը եւս մեծ կեղծիք է` մեծ յանցագործութիւնը շրջանցելու
նպատակով: Յանցագործութիւնը իրականացած է ժողովուրդին հանդէպ, ուստի
փոխհատուցումն ալ ժողովուրդինն է»,- կ'եզրափակէ Արեւմտեան Հայաստանի
ազգային խորհուրդը:
Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am
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Թուրք նախարարը հերթական անհաւասարակշիռ արտայայտութիւնը
ըրեր է հայերու նկատմամբ
Թուրքիոյ` ԵՄ հարցերով նախարար Էկեմէն Պաղըշը, ով վերջին շրջանին աչքի
կ'իյնայ յարձակողական վարքագիծով եւ հայերու նկատմամբ անհաւասարակշիռ
արտայայտութիւններով, հերթական վիրաւորական արտայայտութիւնը ըրեր է
հայերու նկատմամբ:
Թուրքական Haberler կայքի փոխանցմամբ` Իկտիրի
մէջ
իշխող
«Արդարութիւն
եւ
զարգացում»
կուսակցութեան
նահանգային
համաժողովին
մասնակցելէ ետք, Էկեմէն Պաղըշը հանդիպեր է
Իկտիրի նահանգապետին եւ Իկտիրի մէջ գործող
ատրպէյճանա-թուրքական զաւեշտալի համատեղ
նախագծի մը` «Անհիմն հայկական պնդումներու դէմ
պայքարի միութիւն» (ASIMDER) անունը կրող
կազմակերպութեան նախագահ Կէօկսէլ Կիւլպէյի հետ: Վերջինիս հետ հանդիպման
ժամանակ, Էկեմէն Պաղըշը յայտարարեր է. «Աստուած թող հայերուն խելք ու միտք
տայ: Անոնք Եւրատեսիլէն դուրս գալու փոխարէն, թող Ղարաբաղէն դուրս գան»:
Նշենք, որ նոյնիսկ Թուրքիոյ խորհրդարանէն ներս, Էկեմէն Պաղըշին չեն ընդունիր
որպէս Թուրքիոյ վայել նախարար: Ամիսներ առաջ, Թուրքիոյ խորհրդարանէն ներս,
«Ազգայնական շարժում» կուսակցութեան պատգամաւոր Լիւթֆիւ Թուրքանը
Պաղըշին կոչ էր ըրեր արագ լքելու աթոռը` անոր վրայ մատ թափ տալով: Այդ
ընթացքին, իշխող կուսակցութեան պատգամաւորները դահլիճէն կոչ ըրեր են մատ
թափ չտալու Էկեմէն Պաղըշի վրայ: Այս խոսքերուն Լիւթֆիւ Թարքանը
պատասխաներ էր. «Մատս թափահարելու եմ, եթէ ուզեմ, ուրիշ բան ալ կը
թափահարեմ»:
Արթիւր Յակոբեա
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ՇԱՒԻԼ
ԽԱՉՔԱՐ-ԴԱՄԲԱՐԱՆԻ ԲԱՑՈՒՄ
«Նոր Յառաջ» թերթը կը հաղորդէր, թէ՝
Շաբաթ, Ապրիլ 14, ժամը 11ին բացումը
կատարուեցաւ Շաւիլի գերեզմանին մէջ
զետեղուած Հայոց խաչքար-դամբարանին:
Ի՞նչ է այս կառոյցին իմաստն ու նպատակը:
Շաւիլի գերեզմանատան մէջ կան շուրջ 200
հայկական շիրիմներ: Անոնցմէ ոմանք
այլեւս ժառանգ չունենալով, վտանգուած են
եւ աճիւնները կրնան անհետանալ: Այդ
վտանգը կանխելու համար եւ որպէսզի հայ ընտանիքներու անունները միշտ
ներկայ ըլլան այդ գերեզմանատան մէջ, Շաւիլի Ս. Գրիգոր եկեղեցւոյ
հոգաբարձութիւնը որոշեց ձեռնարկել դամբարանի մը շինութեան այդ բեկորները
հոն տեղափոխելով, զանոնք կորուստէ փրկելու նպատակով: Այսպէս, շնորհիւ այս
խաչքար-դամբարանին, Շաւիլ բնակութիւն հաստատած բոլոր Հայերուն անունները
պիտի պահպանուին, առ յաւէտ: Ֆրանսայի պարագային՝ այս եզակի շինութեան
բացման արարողութիւնը սկսաւ խաչքարին քօղազերծումով եւ անոր օրհնութեամբ,
ձեռամբ՝ Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդ՝ Նորվան Արք. Զաքարեանի եւ Շաւիլի հոգեւոր
հովիւ՝ Հ. Գուրգէն Վրդ. Աղապապեանի:
Ապա խօսք առաւ Շաւիլի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ Կրօնական
ընկերակցութեան ատենապետ՝ Հրայր Հրաչեան, որ յանուն Շաւիլի հայութեան՝
շնորհակալութիւն յայտնեց քաղաքապետին եւ իր գործակիցներուն, այս բացա- ռիկ
ծրագրին տրուած արտօնութեան եւ ցուցաբերուած աջակցութեան համար: Երկրորդ
խօսք առնողը եղաւ Շաւիլի քաղաքապետ-երեսփոխան՝ Պ. Ժան-Ժագ Կիյէ, որ վեր
առաւ Հայոց եւ Ֆրանսացիներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող դարաւոր
բարեկամութիւնը: Այս կոթողին մէջ ան գտաւ երկու ուժեղ խորհրդանիշեր. Խաչքարին կողքին, ֆրանսական եւ հայկական դրօշներու ներկայութիւնը:
"Կարմիր, կապոյտ, նարնջագոյն", - ըսաւ ան հայերէնով, - Կիլիկեան
թագաւորութեան գոյները, որուն վերջին թագաւորը Ֆրանսացի Լուսինեան մըն էր":
- Խաչքարին վրայ քանդակուած յաւերժութեան նշանը, պատկերը՝ հայ ժողովուրդին
ապրելու եւ դիմանալու կամքին: Պ. Կիյէ յիշեց նաեւ խաչքարին հեղինակ՝
Վարազդատ Համբարձումեանը, որ "Շուշի նահատակ քաղաքին մէջ ալ գեղեցիկ
խաչքար մը ունի": Այս յուզիչ արարողութիւնը վերջ գտաւ Շաւիլի եկեղեցւոյ
երգչախումբին կողմէ «Հայրապետական մաղթանք» եւ «Ամէն, Հայր Սուրբ»
շարականներու
երգեցողութեամբ:
Աւարտին,
ներկաները
հրաւիրուեցան
հիւրասիրութեան մը:
Հ. Հ.
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Հայոց Ցեղասպանութիւնը Ապրիլ 24-ին Սկսելով Ապրիլ 25-ին
Չաւարտեցաւ.. Թուրք Հրապարակախօս
Թրքական «Radikal» թերթի լրագրող Ալի Թօփուզ իր սիւնակին մէջ անդրադարձած է
Հայոց Ցեղասպանութեան դրդապատճառներուն:
«Հայոց Ցեղասպանութիւնը Ապրիլ 24-ին
սկսելով Ապրիլ 25-ին չաւարտեցաւ:
Ցեղասպանութեան
պատճառները
ամբողջութեամբ հասկնալու համար
պէտք է ուսումնասիրութիւնը սկսիլ
Ապտուլ Համիտի ժամանակաշրջանէն,
հասնելով մինչեւ Հրանդ Տինքի եւ Սեւակ
Շահին Պալըքչըի սպանութիւնները:
Պէտք է հասկնալ, որ սպանութեան մէկ
ձեւը չարդարացներ միւս ձեւը: Այսինքն 1915-ի ցեղասպանութիւնը անկէ առաջ
տեղի ունեցած սպանութիւնները չարդարացներ»,- գրած է ան: Թօփուզի խօսքերով`
Ապտուլ Համիտն ու 1915-ի արիւնարբու մարդասպանները նոյն հարթութեան վրայ
դնելը ճիշդ չէ, սակայն 1915-ի ցեղասպաններու մեղքի ծանրութիւնը չի կրնար
Ապտուլ Համիտի մեղքերը մաքրել: Թուրք լրագրողի խօսքերով` 1915-ը ունի երկու
պատճառ:
Մէկը այն էր, որ «Իթթիհատ վէ թերաքքի»ի («Միութիւն եւ յառաջդիմութիւն»)
կուսակցութեան կողմէ որդեգրուած սկզբունքները դաւաճանուեցան եւ անոնք լոկ
տեսութիւն մնացին: Անոնք չկատարեցին իրենց խոստումները եւ որոշեցին, որ
«Օսմանեան կայսրութեան տարածքին ապրող բոլոր ժողովուրդները պէտք է խօսին
նոյն լեզուով, ունենան նոյն կրօնը եւ պէտք է ստեղծուէր միատարր
հասարակութիւն: Այդ ամէնուն հիմքը դրած էր Օսմանեան վերջին կայսրը` Ապտուլ
Համիտը:
«Կարճ խօսքով, այսօր «թուրք իսլամական սինթեզ» ըսուածը Ապտուլ Համիտի
իսլամացման եւ թրքացման գաղափարները, օգտագործուեցան թէ' «Իթթիհատ վէ
Թերաքքի»ի, թէ' յետագային հանրապետութեան կողմէ: Ներքին գործոց նախարար
Իտրիս Նայիմ Շահին «պետութիւնն իրական կեանքն է» խօսքերով պարզապէս կը
կրկնէ պետութիւնը սրբացնելու իթթիհատական-քեմալական խօսքերը։ 1915-ի
Ցեղասպանութիւնը միայն Իթթիհաթ-Թերաքքիականներու գործը չէր, ատիկա
շարունակական էր: Հակառակ պարագային Հրանդ Տինքի դատավարութիւնը
ինչպէ՞ս այս իրավիճակին հասաւ, Ուլուտերէի պատմութիւնը ինչո՞ւ դեռ կը
շարունակուի մութ մնալ, քրտերէն կրթութիւն ստանալու պահանջը ինչո՞ւ կը
մերժուի: Երիտթուրքերու, քեմալիստներու, թէ Ապտուլ Համիտի թոռները կ'իշխեն
վերջին տասը տարիներուն ընթացքին»,- գրած է Թօփուզ:
Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am
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Այլազան
«Եկէք ստեղծենք պատմաբաններու համատեղ յանձնաժողով».
Ապտուլլահ Կիւլ
Թուրքական Ihlas լրատուական գործակալութեան փոխանցմամբ՝ Թուրքիոյ
նախագահ Ապտուլլահ Կիւլը Չանաքքալէի (Տարտանէլ) օդակայանին մէջ,
լրագրողներու հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին, անդրադարձեր է Հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչման խնդրին.«Տուեալ հարցին նկատմամբ, մեր թէզը շատ
պարզ է:
Տուեալ
խնդրին
շուրջ,
մենք
յայտարարութիւններ
ենք
տարածեր
աշխարհի յառաջատար թերթերու առաջին
էջերուն: Մենք ըսեր ենք, որ անհրաժեշտ է
ստեղծել հայ և թուրք պատմաբաններու
յանձնաժողով: Մենք յայտարարեր ենք, որ
տուեալ խնդրին շուրջ տեղեկութիւններ
ունեցողները
կրնան
մասնակցիլ
այդ
քննարկումներուն:
Մենք
պատրաստակամութիւն ենք յայտներ բանալու արխիւները: Սակայն մեզի
չարձագանգեցին: Պէտք է գտնել ճիշդ մօտեցում՝ վերացնելու համար պատմական
այս թշնամանքը: Այստեղէն, եւս մէկ անգամ կոչ կ'ընեմ. եկէք ստեղծենք
պատմաբաններու համատեղ յանձնաժողով»:

Մայիսին կը կայանայ «Վարդատօնը»՝ նուիրուած Սայեաթ-Նովայի 300ամեակին
Մայիս 20-ին, Երեւանի՝ Սայեաթ-Նովայի յուշարձանի մօտ, կը մեկնարկեն մեծ
քնարերգուի յիշատակը յաւերժացնող «Վարդատօն» ամենամեայ համերգաշարի
հանդիսութիւնները, որոնք Մայիս 27-ին կը շարունակուին Թիֆլիսի մէջ: Այս տարի
համերգաշարը նուիրուած է Սայեաթ-Նովայի
300-ամեակին:
«Վարդատօնի»
բացման
արարողութեան
ընթացքին, ողջոյնի և գնահատանքի խօսքով
հանդէս կու գան ՀՀ ժողովրդական արտիստ
Թովմաս Պօղոսեանը, Հայաստանի գրողներու
միութեան
նախագահ
Լեւոն
Անանեանը,
բանասիրական
գիտութիւններու
փրօֆեսոր
Սամուէլ Մուրադեանը, աշուղներ Լէյլին, Ոսկեհուրը և Աստղանուշը: Երաժշտական
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կատարումներով հանդէս կու գան «Սայեաթ-Նովա» աշուղական երգի
վաստակաւոր անսամպլը, «Կարին» աւանդական երգի-պարի անսամպլը,
Գեղարուեստական դաստիարակութեան և մշակոյթի կեդրոնի մարիոնէթներու
թատրոնը, մենակատարներ: Ծրագրէն ներս, կը հնչեն Սայեաթ-Նովայի
«Քամանչա», «Յիս մէ ղարիբ բլբուլի պէս», «Աշխարհումս ախ չիմ քաշի», «Աշխարհս
մէ փանջարա է», «Բլբուլի հիդ», «Շատ մարթ կոսե», «Դուն էն հուրին իս», «Արի ինձ
անգաճ կալ», «Քանի վուր ջան իմ», «Դուն էն գլխէն» և այլ անմահ
ստեղծագործութիւններ: Այս մասին կը յայտնէ ՀՀ մշակոյթի նախարարութիւնը:

ՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱԶԵԱՆԻ ԿԻՍԱՆԴՐԻՆ ԲԱՑՈՒԵՑԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ
Երեւանի մէջ, Մայիս 2-ին, Փափազեան փողոցին վրայ
բացուեցաւ Հայ թատրոնի հռչակաւոր եւ տաղանդաւոր
դերասան Վահրամ Փափազեանի կիսանդրին։
Բացման արարողութիւնը տեղի է ունեցեր թատրոնի
դերասաններու
եւ
Փափազեանի
արուեստի
երկրպագուներու ներկայութեամբ, իսկ բացման
արարողութիւնը կատարած է Երեւանի քաղաքապետ
Տարօն Մարգարեանը եւ ժողովրդական արտիստուհի
Վարդուհի Վարդերեսեանը: Քանդակի հեղինակ,
քանդակագործ Լեւոն Թոքմաճեանը նշեր է, որ վաղուց
կը փափաքէր Փափազեանի անունը կրող փողոցին մէջ
տեղադրել հանճարեղ դերասանը յաւերժացնող
քանդակ։
«Վիքթոր Հիւկոյի մահուան 75-ամեայ տարելիցին փարիզցիները անուանակոչեցին
Հիւկոյի անուամբ այն փողոցը, որտեղ նա ապրում էր։ Այսօր, այդ նմանութեամբ
մենք տեղադրում ենք Փափազեանի կիսանդրին, այն փողոցում, որը նրա անունն է
կրում, եւ ես հպարտ եմ, որ կարողացայ քանդակել վարպետի կիսանդրին։
Վերջապէս Փափազեանը դարձաւ այս փողոցի յաւերժ բնակիչը»,-ըսեր է ան՝
աջակցութեան համար շնորհակալութիւն յայտնելով քաղաքապետին, թիւ 4
ընտրատարածքին մէջ պատգամաւորութեան թեկնածու Արտակ Սարգսեանին։
Պատգամաւորի թեկնածուն խօսքը ուղղելով ներկաներուն նշեր է, որ իրեն համար
մեծ պատիւ է հանճարեղ դերասանի կիսադրիի բացման ներկայ գտնուիլը։
«Մենք պէտք է մեր մտաւորականների կողքին լինենք, եւ մեծարենք նրանց իրենց
կենդանութեան օրօք։ Նաեւ պարտաւոր ենք յարգել նրանց յիշատակը, ովքեր այսօր
մեզ հետ չեն»,- ըսեր է Սարգսեանը՝ աւելցնելով, որ «կանգնած է մտաւորականների
կողքը»։ Քաղաքապետի խորհրդական Արամ Սուքիասեանը՝ շնորհաւորելով
մայրաքաղաքի բնակիչները, կիսանդրիի բացման կապակցութեամբ, նշած է որ
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քաղաքապետարանը կը նախատեսէ աւելցնել Երեւանի մէջ գտնուող արձաններու
թիւը։

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ | ԹՈՒՐՔԻԱ
Վերականգնուեր է Պոլսոյ Սուրբ Խաչ Դպրեվանք հայկական
վարժարանի հիմնադրամի կարգավիճակը
CNN Türk-ի փոխանցմամբ՝ Թուրքիոյ Կրօնական հիմնադրամներու գլխաւոր
վարչութեան նիստին ընթացքին, որոշում է ընդունուեր վերականգնելու Պոլսոյ
Սուրբ Խաչ Դպրեվանք հայկական վարժարանի հիմնադրամի կարգավիճակը, որ
կորստեան էր մատնուեր 1980-ական թուականներուն:
Բաց աստի, նիստին ընթացքին,
որոշուեր է ետ վերադարձնել Քընալը
ատայի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ
հայկական եկեղեցւոյ դպրոցն ու
գերեզմանոցը: Յիշեցնենք, որ 2011
թուականի
Օգոստոսի
28-ին
ընդունուած ժամանակաւոր 11-րդ
յօդուածի հիման վրայ, Թուրքիան
պարտաւորուեր է ետ վերադարձնել
1936 թուականին պետութեան խլած
եկեղեցապատկան գոյքը:

Եգիպտական «Օն Թի. Վի.- լայվ» Հեռուստաալիքը Լուսաբանեց Հայոց
Ցեղասպանութիւնը
Եգիպտական հեռուստաալիքի «Օն Թի. Վի.- լայվ» կայանը Ապրիլ 24-ի երեկոյեան
«Սուրա Քամիլա» յայտագիրէն սփռեց Հայոց ցեղասպանութեան 97-ամեակին
նուիրուած կենդանի հանդիպում-զրոյց մը, որ կը կրէր «100 տարի` Թուրքիոյ մէջ
հայերու ցեղասպանութեան» խորագիրը:
Այս մասին կը յայտնէ Միջին Արեւելքի հայ
դատի
գրասենեակը։
Յայտագիրին
կը
մասնակցէին
Գահիրէի
«Այն
Շամս»
համալսարանի
պատմութեան
դասախօս
տոքթ. Մոհամետ ՌիՖաաթ, Միջին Արեւելքի
Հայ դատի գրասենեակի պատասխանատու
Վերա Եագուպեան` սքայփով, Լիբանանէն, եւ
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Թուրքիոյ խորհրդարանի նախկին անդամ ՄուսթաՖա Էճի Օղլու` հեռաձայնային
կապով, Թուրքիայէն:
Զրուցավարը իր նախաբանին մէջ անդրադարձաւ այն երեւոյթին, որ արդէն իսկ 97
տարի անցած է Հայոց ցեղասպանութենէն, բայց եւ այնպէս անիկա կը շարունակէ
կախեալ մնալ քաղաքական քաշքշուքներէ եւ միջազգային օրէնքներէ, որոնք
զօրութիւնը չունին ոճրագործին պարտադրելու` ճանչնալու իր յանցագործութիւնը,
գէթ ներում հայցելով: Ան զրոյցին մեկնակէտ ընտրեց հետեւեալ հարցումը. «Որո՞նք
են աշխարհով մէկ սփռուած հայերը եւ ի՞նչ է անոնց պատմութիւնը Թուրքիոյ հետ,
արդեօք անոնք պիտի կարենա՞ն իրենցմէ խլուած իրաւունքներուն վերատիրանալ»:
Պատասխանելով իրեն ուղղուած այն հարցումին, թէ հայերը ի՞նչ միջոցներու կը
դիմեն իրենց դատը հետապնդելու համար` Վերա Եագուպեան յայտնեց, որ Հայ
դատի հետապնդումը նոր չէ, որ ընթացք առած է, այլ երկար տարիներէ ի վեր այս
գծով աշխատանք կը տարուի լոպիիստական գործունէութեամբ, յատկապէս
Եւրոպայի եւ ամերիկեան ցամաքամասերու վրայ, ուր գտնուող հայկական
գաղութները իրենց ապրած երկիրներէն կը պահանջեն ճանչնալ Հայոց
ցեղասպանութիւնը, ինչպէս նաեւ պարտադրել Թուրքիոյ` ճանչնալ հայութեան դէմ
գործած իր ոճրագործութիւնը: Ան նաեւ դիտել տուաւ, որ Միջին Արեւելքի մէջ, ուր
տեղակայուած են հայկական ամէնէն հին գաղութները` յատկապէս Լիբանանի,
Սուրիոյ եւ Իրանի մէջ, Հայ դատի յանձնախումբերու ճամբով յատուկ աշխատանք
կը տարուի, որպէսզի այս հարցը ծանօթացուի արաբական աշխարհին` անոր
փոխանցելով հարցին պատմական իրողութիւնն ու փաստերը:
Աւելի՛ն. ան շեշտեց այն իրողութիւնը, թէ Հայոց ցեղասպանութեան հարցը
թեւակոխած է նոր հանգրուան, ուր Թուրքիայէն կը պահանջուի ո՛չ միայն ճանչնալ
Ցեղասպանութեան իրողութիւնը, այլեւ հայ ժողովուրդին կրած բազմաբնոյթ
վնասները հատուցել:
Ան յայտնեց, որ այս ուղղութեամբ յատուկ աշխատանքներ կը կատարուին եւ
թղթածրարներ կը պատրաստուին` Թուրքիայէն պահանջելու համար վերադարձնել
հայկական եկեղեցական կալուածները եւ ազգային ժառանգութիւնը: Թուրք նախկին
խորհրդարանականը, ինչպէս նախատեսուած էր, փորձ կատարեց պատմական
իրողութիւնները խեղաթիւրելու` յայտնելով, որ նման դէպքեր երբեք տեղի չեն
ունեցած Օսմանեան կայսրութեան շրջանին կամ Համաշխարհային Ա. պատերազմի
տարիներուն. աւելի՛ն, ան փորձեց կրօնական բնոյթ տալ այս հարցին եւ ըսաւ, որ
հայերը իրենք թուրքերը ջարդած են:
Թուրք հիւրին այս արտայայտութիւններուն
հակազդելով` Վ. Եագուպեան դիտել տուաւ,
որ ասիկա թրքական հեքիաթ մըն է`
թուրքերուն
կողմէ
յաճախ
կրկնուած,
նպատակ ունենալով հանրային կարծիքին
վրայ
ազդել.
ան
նախկին
խորհրդարանականին հարց տուաւ, որ եթէ
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ոչինչ պատահած է, ուրեմն ինք ինչո՞ւ Լիբանան կը գտնուի, ինչո՞ւ հայութիւնը
աշխարհով մէկ տարածուած է այսօր: Ան նաեւ հարց տուաւ, թէ հայերուն իսկական
բնօրրանը հանդիսացող Անատոլուի հայերը ո՞ւր են արդեօք այսօր, ինչո՞ւ հոն ոչ
մէկ հայ մնացած է:
Միջին Արեւելքի Հայ դատի գրասենեակի պատասխանատուն նաեւ յայտնեց, որ
միայն 1915¬ին չէ, որ հայութեան դէմ ջարդեր կատարուած են, այլ նաեւ աւելի
կանուխ`
1894-96
թուականներուն,
համիտեան
ջարդերուն,
որոնք
կանխամտածուած եւ կազմակերպուած էին: Եգիպտացի պատմաբանը, որ Հայոց
ցեղասպանութեան եւ եգիպտահայ գաղութին մասին քաջատեղեակ է, ունի
բազմաթիւ ուսումնասիրութիւններ, նաեւ մասնակից դարձած է Հայ դատի
խորհրդաժողովներուն, իր տեսակէտը փոխանցելով լուսարձակի տակ առաւ այն
երեւոյթը, որ հայերը եղած են հին ժողովուրդ` հաստատելով, որ անոնք
Ցեղասպանութեան ենթարկուած են:
Ան նաեւ սահմանեց ցեղասպանութիւն բառը, որ թէեւ ուշ սահմանուած է, բայց եւ
այնպէս անիկա լաւապէս կը համընկնի ու կը պատշաճի 1915 թուականի հայոց
ջարդերուն: Պէտք է նշել, որ եգիպտական կայանի մը կողմէ նման յայտագիրի մը
կայացման նախաձեռնութիւնը աննախընթաց էր եւ այդ իմաստով ալ կարեւոր է,
որովհետեւ առիթ կը հանդիսանայ եգիպտական հանրային կարծիքը եւս իրազեկ
դարձնելու Հայ դատին եւ հայկական պատմական իրողութիւններուն:
Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am
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