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Կիպրահայ 

ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐ 

Հայրապետական սրբատառ Կոնդակով, ընթացիկ տարին հռչակուած է «ՀԱՅ ՄՕՐ 

ՏԱՐԻ»:  Կիպրահայ իրականութեան մէջ, իւրաքանչիւր ազգային կառոյց թէ 

Հաստատութիւն` Մարտ, Ապրիլ, Մայիս եւ Յունիս ամիսներուն, զանազան ձեռնարկներով 

պանծացուց Հայ Մայրը եւ վերիմաստաւորեց անոր մարդակերտումի եւ հայակերտումի 

առաքելութիւնը:  Այս ծիրէն ներս, Լառնագայի Նարեկ վարժարանը եւս գեղեցիկ 

գաղափարը ունեցած էր տօնակատարելու 

Մայրերու Օրը՝  գեղարուեստական 

հանդիսութեամբ մը, որ տեղի ունեցաւ 

Չորեքշաբթի, 5 Յունիս 2013, կ. ե. ժամը 6:30-

ին, Լառնագայի Նարեկ վարժարանի 

սրահին մէջ, հովանաւորութեամբ Գերշ. Տ. 

Վարուժան Արք. Հերկելեանի եւ 

Նախագահութեամբ Տիկին Մակի 

Մահտեսեանի: 

Յետ-միջօրէի կանուխ ժամերէն սկսեալ, 

Լառնագայի հայաշունչ գաղութի անդամներ, 

ծնողներ եւ ուսուցիչներ փութացեր էին 

հանդիսութեան սրահը, որ քիչ ետք ծայրէ-ծայր կը լեցուէր հոծ բազմութեամբ:  Ամբողջ 

յայտագիրը՝  եռալեզու բովանդակութեամբ, նուիրուած էր Մօր:  Աշակերտներ՝  հայերէնով, 

անգլերէնով եւ յունարէնով, փառաւորեցին մայրը՝  խմբային արտասանութեամբ, 

թատերական պատկերով ու ներկայացումով, 

երգերով ու պարերով:   

Յատուկ յիշատակութեան է արժանի «Օրօր» 

թատրերգութեան ներկայացումը, թէ՛ իբրեւ 

նիւթ, թէ՛ իբրեւ խաղարկում:  Անոր հեղինակն 

է՝  հայ մատղաշ սերունդի հայեցի 

դաստիարակութեան նուիրուած, 

Լառնագաբնակ հայուհի՝  Տիկ. Մարի 

Սոմաքեան, որ գրած ու հրատարակած է 

նմանատիպ թատրերգութեանց գիրք մը, որմէ 

կրնան լիարժէք օգտուիլ հայ կրթական 

մշակներ՝  աշակերտական հանդէսներու 

պատրաստութեան գծով:  Սրտայոյզ ներկայացումը արցունք խլեց ներկաներէն, քանզի ան 

կը պատկերացնէր յետ-Եղեռնեան որբահաւաքի աշխատանքը, երբ շատ մը հայեր լծուած 
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էին հայ որբեր հաւաքելու աշխատանքին՝   քիւրտ եւ արաբ ընտանիքներէն եւ զանոնք 

վերադարձնելու իրենց հարազատ տէրերուն:  Այսպէս էր, որ հայ մայր մը, կորսնցնելէ ետք 

իր ամբողջ ընտանիքը՝  քոյր, եղբայր, ծնողք, ամուսին, կը վերամիանար իր մէկ հատիկ 

դստեր, որ ականջ դնելով իր երգած «Օրօր»ին, կը համոզուէր որ ան էր իր հարազատ, 

իսկական մայրը....:  Յատկանշականը այն է, որ պատմութիւնը առնուած է իրական կեանքէ, 

որուն ականջալուր էր եղած հեղինակը եւ զայն աշակերտական թատրերգութեան 

վերածած:  

Անթերի կազմակերպուած հանդիսութեան բանախօս հրաւիրուած էր Տիկ. Երան 

Գույումճեան, որ անդրադառնալէ ետք հայ մօր հայակերտումի առաքելութեան հայոց 

պատմութեան մէջ, յատուկ կերպով շեշտեց որ հայ մայրն է գլխաւոր սիւնը հայ ընտանիքին, 

առանց որուն, ըսաւ ան, չկայ ազգ ու հայրենիք, քանզի՝  աւելցուց ան, հայ տոհմիկ 

ընտանիքն է կորիզը հայ ազգային հաւաքականութեան:  Ան նշեց ի մասնաւորի. «Հայ 

աւանդական օճախն է, որ դարէ-դար եղեր է 

ամրակուռ ամրոց, պահել-պահպանելով եւ 

սերունդէ-սերունդ փոխանցելով հայեցի 

շունչն ու ոգին...:  Հայ մայրը շո՛ւնչն է, ո՛գին, 

լո՛յսը հայ օճախին, բաբախող սիրտը 

անոր»:  Իր խօսքի վերջաւորութեան, ան 

անդրադառնալով ներկայ ժամանակներու 

մարտահրաւէրներուն, մատնանշեց որ 

ներկայ սպառողական, օգտապաշտ 

քաղաքակրթութեան թոհուբոհին մէջ, 

«հետզհետէ կը վտանգուի հայ տոհմիկ 

ընտանիքին, հայ օճախին գոյութիւնն 

իսկ՝  տակաւ աճող 

ամուսնալուծութիւններով, խառն ամուսնութիւններով, օտարամոլութեամբ...:  Իսկ հայ 

օճախը հիմնասիւնն է հայ կեանքին, սերունդէ-սերունդ հայեցիութեան փոխանցման 

ամէնէն ամրակուռ օղակը, որուն քայքայումով կը քայքայուին հաստատապէս ազգ ու 

հայրենիք:  Արդարեւ, առո՛ղջ է ընտանիքը, առո՛ղջ է եւ ազգը:  Խարխո՛ւլ է ընտանիքը, 

խարխո՛ւլ է եւ ազգը»: Ապա ան ընդգծեց. «Հայ մօր դերակատարումը կրնայ վճռորոշ 

ըլլալ՝  փրկելու հայ տոհմիկ ընտանիքը քայքայումէ եւ կորուստէ....քանզի ՍԷՐՆ է բուն 

աղբիւրը՝  տակաւ նուազող համերաշխութեան, իրարհանդուրժողութեան, զոհողութեան, 

հայրենասիրութեան...»:  Ան Ինքնաճանաչումի կոչ ըրաւ հայ մայրերուն, «որպէսզի 

կարենան վերազինուիլ իրենց նախամայրերէն ժառանգած տոհմիկ առաքինութիւններով, 

վերստանձնել՝  ազգային-բարոյական արժէքներու եւ իտէալներու սնուցիչը ըլլալու վսեմ 

առաքելութիւնը եւ յանուն անոնց մաքառելու եւ պայքարելու գիտակցութիւնը, 

ապագայակերտ պատասխանատւութիւնը...»: 

Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ Տէր Մաշտոց աւագ Քահանայ Աշգարեանի 

Պահպանիչով:  Հանդէսի մտայղացման եւ յաջող կազմակերպումին համար, յատուկ 
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շնորհաւորանքի արժանի են Լառնագայի Նարեկ վարժարանի ուսուցչուհիները, որոնք 

ամէն ճիգ ի գործ դրած էին որ հանդէսը ընթանար գնահատելի կարգապահութեամբ, 

ինչպէս նաեւ ապահովեր էին գաղութի մարդաշատ ներկայութիւնը:  ՎԱՐՁՔԵՐՆԻՆ 

ԿԱՏԱՐ: 

ԱԶԱՏ  ԽՕՍՔ  

 

ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ 

Ամավերջի հանդէսները պսակումն են կրթական տարուան բոլոր հանդիսութեանց, անոնց 

գեղեցիկ եւ իմաստալից աւարտը: 

Միաժամանակ՝ Հունձքի Օր, երբ 

տարիներով ցանուած սերմերը կու տան 

իրենց արդիւնքը՝ հայեցի շունչով 

պատրաստուած մեր շրջանաւարտները, 

վաղուան հայ կեանքի յոյսն ու լոյսը...: 

Ընթացիկ տարուան Նարեկի ամավերջի 

հանդիսութիւնը տեղի ունեցաւ 

Չորեքշաբթի, 19 Յունիս, 2013-ին, կ. ե. 

ժամը 6:30-ին, Նիկոսիոյ վարժարանի 

ամփիթատրոնին մէջ, 

հովանաւորութեամբ Թեմիս Կաթ. Փոխ. 

Գերապատիւ Տէր Վարուժան Արք. Հերկելեանի եւ նախագահութեամբ Պետական 

Ներկայացուցիչ Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի: Ներկայ էին պաշտօնական հիւրեր, 

ծնողներ, Նարեկի մեծ ընտանիքի 

անդամներ եւ կիպրահայութեան հոծ 

բազմութիւն մը: 

Հայկական քաղցրալուր երաժշտութեան 

հնչիւններուն ներքոյ, Նարեկի 

շրջանաւարտները 11 հոգի՝ 

Նախակրթարանի բաժնէն, 5 հոգի՝ 

Միջնակարգի բաժնէն, 

առաջնորդութեամբ Տնօրէնուհի Տիկ 

Վերա Թահմազեանի, 

հանդիսաւորութեամբ մուտք գործեցին 

ամփիթատրոն եւ յառաջացան գրաւելու 

իրենց տեղերը: 
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Կիպրոսի, Հայաստանի եւ Նարեկ վարժարանի քայլերգներու կատարումէն ետք՝ 

աշակերտութեան կողմէ, տնօրէնուհի Տիկ. Թահմազեան ներկայացուց տարեկան 

տեղեկագիրը, յունարէնով ողջոյնի խօսք ուղղելէ ետք պաշտօնական հիւրերուն, ի 

մասնաւորի Կրթական Նախարարութեան նախակրթարաններու, ինչպէս նաեւ 

միջնակարգի պատասխանատու անձանց, Սթրովոլոսի Քաղաքապետին եւ այլոց: 

Հայ մօր նուիրուած Յովհաննէս Շիրազի «Կշեռք» բանաստեղծութիւնը ապրումով եւ յստակ 

առոգանութեամբ արտասանեցին Նախակրթարանի շրջանաւարտները խմբովին, յուզելով 

ներկայ հայ հանդիսականները: Ապա հայկական Շուրջպարը, կատարողութեամբ 

վարժարանի պարախումբին, հայկական ջերմ մթնոլորտ ստեղծեց՝ հայկական 

տարազներով, պարեղանակով եւ ներդաշն շարժուձեւերով շնչաւորուած...: Այնուհետեւ, 

Մուշեղ Իշխանի «Հայ լեզուն» բանաստեղծութեան արտասանութիւնը՝ Միջնակարգի 

աշակերտներուն կողմէ, լիարժէք պանծացուց եւ փառաւորեց մեր Մեծասքանչ Մայրենին: 

Օրուան բարձրակէտը անշուշտ՝ Վկայականներու եւ մրցանակներու բաշխումն էր, որ 

կատարուեցաւ ձեռամբ Վարուժան Արքեպիսկոպոս Հերկելեանի եւ Պետ. Ներկ. Վարդգէս 

Մահտեսեանի: 

Հրաժեշտի սրտայոյզ ուղերձներով հանդէս եկան Գարլա Մաճարեան, Կարինէ Մուրատեան 

եւ Էրիք Պախչէճեան, որոնցմէ 

երկրորդը՝ յունարէնով: 

Իր «Հուսկ Բանք»ին մէջ, 

Տնօրէնուհին յատկապէս ըսաւ. 

«Ձեր գիտելիքներու պաշարն ու 

ամուր նկարագիրն են ամէնէն 

ապահով գրաւականը ձեր 

ապագայի կերտումին համար, 

սիրելի շրջանաւարտներ: Երկու 

թանկագին ու անկողոպտելի 

գանձեր, որոնք ո՛չ ոք կրնայ խլել ձեզմէ: Ու՛ր որ ալ գտնուիք, կեանքի քամիները ո՛ւր որ ալ 

նետեն ձեզ, դուք պիտի կարենա՛ք ձեզ փաստել, ձեզ յայտնաբերել, պիտի կարենա՛ք 

յարգուիլ, շնորհիւ ձեր ուսման եւ նկարագրին: Ձեր ձեռքբերած ուսումը ձեզի պիտի յանձնէ 

յաջողութիւններու դրան ոսկեայ բանալին, իսկ ձեր կերտած արժանաւոր, բարձր 

նկարագիրը ձեզի պիտի կարենայ երաշխաւորել ձեր յաջողութիւններու տեւականացումը: 

Անգին գանձ մըն ալ ձեր ազգային ժառանգութիւնն է, որ ձեզի յանձնուած է ձեր ծնողներուն 

եւ ուսուցիչներուն կողմէ: Ամէն գնով պիտի պահէք-պահպանէք այս թանկագին գանձը, 

պիտի գուրգուրաք անոր վրայ, ձեր աչքի լոյսին պէս: Տէ՛ր պիտի կանգնիք մեր Մեծասքանչ 

լեզուին ու հարուստ մշակոյթին: Պիտի ապրիք հայօրէ՛ն, խօսելով, երգելով ու պարելով 

հայերէ՛ն: Ձեր ընտանիքներէն բացի, դուք պիտի ծառայէք նաեւ հայ գաղութին, ազգին ու 

հայրենիքին եւ վստահ եղէ՛ք, սիրելիներ, որ երբ դուք գիտնա՛ք յարգել ձեր ազգային 

արմատները, դուք բարձրացուցած կ'ըլլաք ձեր անձը եւ կը յարգուիք բոլորէն»: Եւ աւելցուց. 
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«Կը շնորհաւորեմ ձեզ սրտանց, ձեր աշակերտութեան տարիներու ընթացքին ձեռքբերած 

յառաջդիմութեան եւ յաջողութիւններուն համար: Դուք՝ ձեր գնահատելի վարքով ու 

կեցուածքով, իրաւամբ դարձաք մեր 

վարժարանին հայելին եւ բարձր պահեցիք 

Նարեկի անունն ու վարկը հայ եւ օտար 

հանրութեան առջեւ: Կը փափաքիմ 

սրտագին շնորհաւորել ձեր ծնողներն ալ, 

միաժամանակ շնորհակալութիւն յայտնել 

իրենց՝ մեր վարժարաններուն նկատմամբ 

իրենց ցուցաբերած վստահութեան 

համար»: 

Հանդէսի աւարտին, Նարեկ վարժարանի 

երգչախումբը, ղեկավարութեամբ Պրն. 

Սարգիս Տէմիրճեանի եւ դաշնակի 

նուագակցութեամբ Երէցկին Թամար Հապէշեանի, կատարեց «Երգ Բարեկամութեան», 

«Հինկալա» եւ «Հրաժեշտի Երգ» խմբերգները, հրաժեշտի թախծանոյշ ապրումներ 

փոխանցելով ներկաներուն: 

Ամավերջի հանդէսը վերջ գտաւ Տ. 

Վարուժան Արք. Հերկելեանի 

Պահպանիչով: Հանդիսութենէն ետք, 

շրջանաւարտներ, ծնողներ եւ 

հանդիսականներ դեռ երկարօրէն 

վայելեցին հայաշունչ, ջերմ մթնոլորտը՝ 

վարժարանի ներքին բակին մէջ, ուր 

Ծնողաց Վարչութեան ժրաջան 

անդամները ճոխ հիւրասիրութիւն մը 

կազմակերպած էին շրջանաւարտներուն 

ի պատիւ: 

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը կը շնորհաւորէ սրտանց 

բոլոր շրջանաւարտները եւ անոնց ծնողները, մաղթելով որ Հայու Հոգին մնայ միշտ վառ ու 

կենսունակ մեր շրջանաւարտներուն մօտ, ուր որ ալ երթան անոնք՝ իրենց կեանքի յետագայ 

ճանապարհին: 

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ  
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Խմբագրական 

ՄԵԶԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ Է ՊԷՏՔ 

Հինգերորդ դարուն, հայ ժողովուրդը ապրեցաւ իր երեքհազարամեայ 

պատմութեան գերագոյն ճշմարտութեան պահը:  Կորսուած էր 

Հայաստանի անկախութիւնը եւ մեր երկիրը կը գտնուէր 

աշխարհաքաղաքական ծանր պայմաններու տակ: Արեւմտեան 

Հայաստանը միացած էր Բիւզանդիոնին, իսկ 

արեւելեանը՝  Պարսկաստանին:  Պատմութեան անողոք 

տրամաբանութիւնը կը յուշէր՝  ազգի ու հայրենիքի ներքին միութիւնն 

ու ամրութիւնը ստեղծելու, պատմական ճակատագրական 

հրամայականը:  Այլապէս, երկփեղկուած եւ տկարացած Հայաստանը 

կրնար շատ դիւրաւ ձուլուիլ այդ երկու հզօր տէրութեանց 

միջեւ:  Պէտք էր գտնել, ստեղծել ու հնարել ազգային ինքնուրոյնութիւնն ու 

միասնականութիւնը պահել-պահպանելու հզօր զէնք ու զրահ: 

  

Հայաստանի ղեկավարութիւնը՝  քաղաքական, մտաւորական եւ կրօնական իր թեւերով, 

կրցաւ ճիշդ ըմբռնել պատմական բախտորոշ պահի հրամայականը եւ տուաւ իր ԱՊՐԵԼՈՒ 

պատասխանը՝  ազգի ինքնութեան եւ ինքնուրոյն գոյութեան սպառնացող վտանգին 

դիմաց:  Վռամշապուհ թագաւոր, Մեսրոպ Մաշտոց եւ Սահակ Պարթեւ Կաթողիկոս ի գործ 

դրին իրենց միահամուռ ճիգերը եւ մեր ժողովուրդին ընծայեցին Մեսրոպեան այբ-բեն-գիմը, 

որպէս հաւաքական ինքնութեան վկայական, ամրոց ու վահան:   

  

Այս այբուբենով է որ սկիզբ առաւ հինգերորդ դարու Ոսկեդարով բնորոշուած 

Լուսաւորութեան այն մեծ Շարժումը, որ համարժէք եղաւ Մշակութային 

Յեղափոխութեան:  Հայաստանի ամբողջ տարածքին վրայ, բացուեցան դպրոցներ եւ 

գրչատուներ, հայերէնի թարգմանուեցաւ Աստուածաշունչ Մատեանը որպէս Թագուհի 

Թարգմանչաց, ինչպէս եւ թարգմանուեցան այլ համաշխարհային գրական գլուխգործոցներ, 

ստեղծուեցան հայատառ դպրութիւն ու գրականութիւն, զարկ տրուեցաւ հայ արուեստին ու 

մշակոյթին՝  մանրանկարչութիւն, ճարտարապետութիւն, երաժշտութիւն...:  Մշակութային 

այս Յեղափոխութեամբ, պայծառակերպուեցաւ հայուն ինքնութիւնը, ան ձեռքբերաւ 

ազգային ինքնաճանաչման եւ ինքնագիտակցութեան նոր որակ ու մակարդակ:  Հայ 

մշակոյթը, ամենալայն իմաստով, դարձաւ ազգային հաւաքական անձնագիր ու վկայական, 

դարձաւ ամրակուռ վահան ի պաշտպանութիւն դարերու փոթորկայոյզ հողմերուն, դարձաւ 

նաեւ ազգի տարանջատ ու մասնատուած բեկորները իրարու շաղկապող ու միաւորող 

կամար ու կամուրջ անխորտակելի...:  Եթէ կանք այսօր որպէս հայ ազգ ու հայոց երկիր, 
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ատիկա կը պարտինք գերազանցօրէն Մշակութային այդ Յեղափոխութեան, որ 

հաստատագրեց Ազգային մեր Էութիւնը ժամանակի եւ տարածութեան անջրպետին վրայ: 

  

Ներկայիս, մեզ շրջապատող իրականութիւնը տարբեր է 

որոշապէս՝  աշխարհաքաղաքական, թէ այլ իմաստով:  Բայց ազգային ձուլման 

սպառնալիքը, երեւոյթ թէ աներեւոյթ, դամոկլեան սուրի նման կախուած է մեր գլխուն վերեւ, 

այնպէս ինչպէս հինգերորդ դարուն:  Այսօր ունինք անկախ պետականութիւն, եւ անոր 

աշխարհագրական տարածքը չէ, որ վտանգի տակ է կորսուելու, այլ՝  այդ հողատարածքին 

հայրենական-ազգային բովանդակութիւն տուող ՄՇԱԿՈՅԹԸ:  Նիւթապաշտ, ոգեզուրկ, 

սպառողական համաշխարհայնացող քաղաքակրթութիւնը՝  իր տեղեկատւութեամբ, 

գովազդային քարոզչութեամբ, ազատ շուկայական շահամոլ քաղաքականութեամբ, օրն ի 

բուն կը գովերգէ բարեկեցութիւնը, հարստութեան կուտակումը, մամոնայի պաշտամունքը 

եւ տեսակաւոր մակերեսային զուարճութիւնները, որպէս կեանքի գերագոյն նպատակներ ու 

արժէքներ: 

  

Էապէս շահադէտ ու օգտապաշտ այս համաշխարհային քաղաքակրթութեան  մէջ, կեղծ 

մշակոյթի ոչ-արժէքները կլանած են հրապարակը մեր անկախ Հանրապետութենէն 

ներս՝  «շո-պիզնես»ի կիսամերկ աստղիկներու հրամցուցած անարուեստ պար ու երգէն 

մինչեւ օտարահունչ, աղմկարար նուագն ու պորտապարը,  վայրի բնազդներ արթնցնող 

«սերիալ»ներէն մինչեւ արիւնալի բռնութիւններ ցուցադրող ժապաւէնները, խաղատուներու 

եւ զուարճանքի վայրերու կեղծ հրապոյրներէն  մինչեւ աղճատուած ու աղաւաղուած 

մայրենիի խորթացած հնչիւնները  .., որոնք կը հրամցուին հասարակութեան որպէս 

ուրախութիւն ու զուարթութիւն պատճառող, խորքին մէջ հոգի ու միտք բթացնող եւ մարդը 

իր արարչական պատկերէն հեռացնող եւ անասնացնող երեւոյթներ: Հայ մարդը որքա՛ն 

հեռացած է մեր ժամանակներուն՝  իր ճշմարիտ մշակոյթի ակունքներէն, հայ տոհմիկ երգ ու 

պարի, հայ Բառ ու Բանի գանձերէն, մեր ոսկեղենիկ Մեծասքանչի, հարազատ 

երաժշտութեան հնչիւններէն...: 

  

Զուգահեռաբար, արդեօ՞ք մեր սեւեռակէտը պիտի ըլլան նիւթական բարիքները սոսկ՝  շքեղ 

ինքնաշարժն ու փառահեղ բնակարանը, թանկ ժամացոյցն ու հագուստ-կապուստը եւ 

զանոնք ցուցադրելու մարմաջը....:  Որքա՛ն ճիշդ ու տեղին կը հնչեն Աւետիք Իսահակեանի 

մարգարէաշունչ տողերը. «Ես ձեզ ասում եմ, Կը գայ ոգու սով, Եւ դուք կը քաղցէք Ճոխ 

սեղանի մօտ, Կ'ելնէք մուրալու յափրած որկորով, Հրեղէն խօսքի, Վեհ խօսքի 

կարօտ»:  Հարց կը ծագի, թէ արդեօ՞ք մենք տակաւ պիտի  կորսուինք որպէս ինքնուրոյն 

մշակոյթ ունեցող ազգ՝ մեր իսկ սեփական հողին վրայ, մեր իրա՛ւ մշակութային-հոգեւոր 

արժէքները զիջելով զանազան-զարմանազան չարժէքներուն...: 
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Ժամանակին, դարեր առաջ, մեծ մտածող Լուքիանոսը ըսած է յատկանշականօրէն. «Հռոմը 

բռնած է կործանման ճանապարհը, քանզի իր երգիչները դադրեր են հանրութիւնը 

դաստիարակելէ, եւ միայն կը զուարճացնեն զայն»:  Սա լուրջ խորհրդածութեան խնդիր է 

որոշապէս: 

  

Մշակոյթն է ԱԶԳԻ ու ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ԷՈՒԹԻՒՆԸ, ՈԳԻՆ:  Առանց ազգային մշակոյթի, ազգը 

կը դառնայ անդիմագիծ զանգուած ու ամբոխ:  Հայրենիքը կը դառնայ սովորական 

աշխարհագրական տարածք, զուրկ հայրենի հողի ջերմութենէն ու ոգեղէնութենէն:  Աւելին, 

անկախ պետականութիւնն ալ կը պարպուի իր բուն իմաստէն եւ կը դառնայ սոսկ 

վարչական միաւոր, քանզի ազգային պետականութեան բուն գոյիմաստը՝  պահել-

պահպանել ու զարգացնել է սեփական, ինքնուրոյն արուեստն ու մշակոյթը:  Դեռ չենք 

խօսիր սփիւռքահայ իրականութեան մասին, ուր հայոց լեզուէն, հայ մշակութային-հոգեւոր 

արժէքներէն խորթացումը՝  մեր տարագիր ժողովուրդի բեկորները դիւրաւ կը վերածէ 

անազգ փերեզակներու ողորմելի ամբոխի: 

  

«Օդի, ջուրի, հացի նման», մեզի պէտք է այսօր Մշակութային Յեղափոխութիւն, նոր 

վերադարձ  դէպի մեր ազգային արմատներն ու էութիւնը, հայեցիութիւնը, ուր պէսպիսուն 

չարժէքներու կեղծ փայլը կարենանք փոխարինել մեր մշակութային, ոգեկան ճշմարիտ 

արժէքներով, որոնք ստեղծուեր են դարերու  տանջալից երկունքով եւ ուր կ'արտացոլայ մեր 

ժողովուրդի բուն ինքնութիւնը, հայ հոգին՝  իր յոյզերով ու յոյսերով, իղձերով ու երազներով, 

ապրելու, մաքառելու եւ պայքարելու անընկճելի կամքով, լոյս ու գեղեցկութիւն արարելու 

անմար տենդով, բնութեան ու տիեզերքին հետ ներդաշնակ ապրելու 

աշխարհայեացքով:  Պիտի հրաժարի՞նք մեր հարազատ ինքնութենէն, ստրկանալով Նիւթին 

ու Ոսկէ Հորթին....: 

  

Որքան ճիշդ է ըսուած. «Ազգերը մեծ կ'ընծայուին այն պողպատեայ կամքով, որ ի յայտ կը 

բերեն անոնք ի խնդիր իրենց ազգային էութեան նուաճումին»:  Սա է, ըստ իս, գերագոյն 

մարտահրաւէրը, որ պիտի դիմագրաւենք մեր օրերուն, Հայաստանէն ներս, թէ Սփիւռքի 

տարածքին: 

  

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Հարցազրոյց  

Օլիգարխները երկրների արիւնը ծծող, արիւնը վաճառողներ 

են  

Սիրանոյշ Պապեան  

Մեր զրուցակիցն է Ֆլորենցիայում բնակուող քանդակագործ Վիգէն Աւետիսը 

 

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Վիգէն, իրողութիւն է, որ Հայաստանում 

անհնար է ընտրութիւնների միջոցով իշխանութեան 

փոփոխութիւն: Որո՞նք են, ըստ Ձեզ, Հայաստանի 

զարգացումը փակուղի տանող պատճառները, 

ինչո՞ւ Հայաստանում մեծ փոփոխութիւնների 

հասնել չի ստացւում: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Այն, ինչ կատարւում է հայկական 

իրականութիւնում՝ սկսած կրթութիւնից, 

գիտութիւնից և մնացած հարցերից, կանխաւ 

ծրագրուած և հաստատուած է դրսից, որից 

Հայաստանը դուրս գալ չի կարողանում: Եւ այն քաղաքական ուժը, որը կարողանում է 

առաջ տանել այդ ծրագիրը, նա էլ կառավարում է երկիրը՝ ըստ դրսի ուժերի 

նպատակայարմարութեան:  

Մեր միակ փոփոխութիւնը տեղի ունեցաւ 91-ին, երբ Խորհրդային Միութիւնը պարտուեց 

Միացեալ Նահանգներին: Ոչ ոք չի ուզում խօսել այն մասին, որ Սովետական Միութիւնը, 

որի մասն էր Հայաստանը, պարտուած երկիր է, և այժմ վճարում է իր պարտութեան համար, 

իսկ առաջին հերթին վճարում է մարդկանցով: Մենք տեսնում ենք, որ արտագաղթ ասուածի 

տակ մեր պետութիւնը վճարում է նաեւ ուղեղներով, նաեւ մարդկանցով: Սակայն սա 

արտագաղթ չէ, այլ պայմաններն են, որին Հայաստանը վճարում է մարդկային ռեսուրսով: 

Այսինքն՝ սա պարտուած երկրի նորմալ ընթացք է, բայց ոչ ոք չի ուզում բացայայտ ասել, որ 

մենք պարտուել ենք և վճարում ենք մեր հանքերով, մեր ռեսուրսներով, ինչպէս նաեւ 

մարդկային ռեսուրսներով: Ուզում եմ նշել, որ Հայաստանը կրկնակի պարտուած 

պետութիւն է, մէկը ԱՄՆ-ին է պարտուած, միւսը՝ Ռուսաստանին: Այն ամէնը, ինչ 

կատարւում է Ռուսաստանում, պարտուած Ռուսաստանի պարտուած Հայաստան երկիրն 

է, և դեռ պարզ չէ՝ Ռուսաստանը ե՞րբ կը կարողանայ դուրս գալ այդ պարտութիւնից: Երբ 

Ռուսաստանը դուրս կը գայ այդ պարտութիւնից, ինչ-որ ձեւով կը թեթեւանան Հայաստանի 

դիրքերը: 
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ՀԱՐՑՈՒՄ.- Հայաստանում փոփոխութեան տանող ճանապարհը ո՞րն է. արտագաղթի 

կողքին, այնուամենայնիւ, քիչ չէ նաեւ այն մարդկանց թիւը, ովքեր ելքեր են մտածում: 

Շատերը ասում են, որ ընդդիմութիւնը սպառուած է, կայ ցանկացած նախաձեռնութեան 

նկատմամբ վստահութեան դեֆիցիտ (պակաս): Ո՞ր դէպքում կը լինի համախմբում: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Համեմատութեան համար կարող եմ օրինակ բերել Իտալիայի քաղաքական 

կեանքը: Այն այսօր տարածւում է ամբողջ Եւրոպայում և շատ պայթիւնավտանգ է: 

Կուսակցական կառավարման մոտէլը աշխարհում, այդ թւում և Հայաստանում՝ վերանում 

է, կուսակցականները դարձան պիզնեսմէններ՝ տնտեսութիւնը և կուսակցութիւնը միացել 

են իրար, սերտաճել: Կուսակցութիւն նշանակում է սկզբունքներ, իսկ քանի որ 

սոցիալիստական, ինչպէս նաև կոմունիստական սկզբունքները նոյնպէս վերացել են, չկան 

այլեւս կուսակցական սկզբունքներ, նոր մոտէլների ձեւաւորման ժամանակն է: Այսօր 

կուսակցութեան սկզբունքներից միայն ֆինանսական սկզբունքներն են մնացել: Իսկ 

ֆինանսական սկզբունքներով առաջնորդւում են և սոցիալիստները, և կապիտալիստները, 

այսինքն՝ աջերը և ձախերը, բոլորը սկսել են առաջնորդուել միայն ֆինանսական 

սկզբունքներով, ինչը նշանակում է, որ կուսակցական պատկանելութիւնը վերացել է: 

 

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Այսինքն՝ ամբողջ աշխարհո՞ւմ է կուսակցութիւնների ժամանակի աւարտը:  

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Այո: Օրինակ, Իտալիայում մի նոր՝ երրորդ ուժը յայտնուեց, որը 

ժողովրդական ուժ է, կոչւում է «Հինգ աստղ»: Սա կուսակցութիւն չէ, այլ ժողովրդի ձայնն է, 

որը որքան էլ տարօրինակ էր ամբողջ աշխարհի համար, բայց ընտրութիւններին հաւաքեց 

ամբողջ Իտալիայի ձայների 30 տոկոսը: Արդիւնքում իշխանութիւնը երեք մասի բաժանուեց՝ 

աջերը՝ 30 տոկոս, ձախերը՝ 30 տոկոս, և 30 տոկոս էլ ժողովրդի ձայնը: Այսինքն՝ ժողովրդի 

ձայնը, այն է՝ ճշմարտութիւնը, մտաւ քաղաքականութիւն: Իհարկէ, համաշխարհային 

ուժերը չէին կարող թոյլ տալ աւելի ձայներ: Սակայն սա կարեւոր ձեռքբերում է այնքանով, 

որ ինքնաբերաբար իշխանութեանը հակակշիռ ուժ ձեւաւորուեց, որը մտաւ խորհրդարան: 

Շարժման հիմնադիրը և առաջնորդը Պէպէ Գրիլլոն է, որը ամբողջ կեանքում նմանակմամբ 

էր զբաղւում, դերասան է, կոմիկ, որը կարողացաւ իր արուեստով ներկայացնել ամբողջ 

քաղաքական դաշտի էութիւնն ու մերկութիւնը և կարողացաւ հաւաքել իր շուրջ Իտալիայի 

30 տոկոսը և այսօր յայտնուել է Իտալիայի խորհրդարանում: Երկու թշնամական 

կուսակցութիւններ՝ աջերն ու ձախերը միացան իրար, որ դուրս մղեն երրորդ ուժին, իսկ 

երրորդ ուժը յայտարարեց, որ Իտալիայում կատարուել է յեղաշրջում: Ամբողջ աշխարհում 

կուսակցական ճգնաժամ կայ, կուսակցութիւններն այլեւս չեն վայելում հանրութեան քուէն, 

և ամբողջ աշխարհում վերկուսակցական կառոյցների ձեւաւորման գործընթաց է, ինչը 

տեղի է ունենում նաև Հայաստանում: Հայաստանում կուսակցութիւններն իրենց սպառել 

են: 

 

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Հայաստանում, սակայն, ինքանակազմակերպումը դանդաղում է: Ի՞նչը կարող 

է համախմբման հիմք հադիսանալ: 
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ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Պէպէ Գրիլոյի օրինակը դարձեալ պէտք է բերեմ: Նա ֆէյսպուքի, թուիթըրի և 

ինթերնեթային կայքերի միջոցով արդէն հինգ տարի է՝ աշխատում է Իտալիայի 

հանրութեան հետ ինչպէս հանրահաւաքների միջոցով, այնպէս էլ նոյն սոցիալական 

ցանցերով: Այսինքն՝ սա շատ երակարատեւ և յամառ աշխատանք է պահանջում, Պէպէ 

Գրիլոյին հինգ տարի պէտք եղաւ հանրութեան մօտ գիտակցական փոփոխութեան 

հասնելու համար, Հայաստանում այդ գործընթացը նոր է սկսւում: 

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Առաջիկայ տարիներին հենց այդ ժողովրդական ուժի ձեւաւորման 

ժամանակահատուա՞ծը պէտք է լինի: Հնարաւո՞ր է համաժողովրդական շարժում սկսուի: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Այսօր քաղաքականութիւնը լիովին համապատասխանում է պիզնեսի 

օրէնքներին, այստեղ կան ինվեստիցիաներ և շահեր: Խորհրդային Միութեան երկրների 

վրայ համաշխարհային պանքերը ինվեստիցա են արել՝ քանդուած Սովետական Միութեան 

երկրներից հազարապատիկ շահ ստանալու համար: Այսինքն՝ շահ ստանալու համար, 

նրանք ներդնում են համակարգ, որը հնարաւորութիւն կը տայ իրենց գումարները 

բազմապատկելու: Դրա համար նրանց առաջին քայլը եղաւ օլիգարխների ստեղծումը 

Սովետական Միութեան տարածքում և նրանց միջոցով գումարների բազմապատկումը: Ո՞վ 

է օլիգարխը… այսօր յետ-սովետական տարածքում տնտեսական և քաղաքական 

համակարգը հիմնուած է օլիգարխների վրայ, որոնք երկրների արիւնը ծծող, արիւնը 

վաճառող անհատներ են, որոնք վաճառքն իրականացնում են թէ ԱՄՆ-ին, թէ 

Ռուսաստանին: Այդ օլիգարխները դրսի համար վստահելի մարդիկ են:  

Անհրաժեշտ է, որ ժողովուրդը չհամագործակցի իշխանութեան հետ, չճանաչի նրան: Եթէ 

նկատում էք, Հայաստանում քաղաքականութիւնը դէպի դիկտատուրա է գնում, այսինքն՝ 

աստիճանաբար ոստիկանական պետութեան է վերածւում: Տեսէք, Հայաստանում 

ամենակազմակերպուած օղակը ոստիկանական օղակն է, Հայաստանը շուտով կը 

վերածուի ոստիկանական պետութեան, եթէ արդէն չի վերածուել:  

Հարցն այն է, թէ ինչքա՞ն երկար կը դիմանայ ժողովուրդն այս վիճակին, եթէ դիմանայ, 

չարտագաղթի, ինչ-որ բան կը կարողանայ՞ փոխել, ինքնակազմակերպուել և դիմադրութիւն 

ցոյց տալ: Ի վերջոյ կուսակցութիւնների ժամանակն անցել է, և հիմա հանրութիւնն ինքը 

պէտք է իր ձեռքը վերցնի որոշումների կայացման գործընթացը:  

Եւ ինչպէս նախորդ զրոյցում նշեցի, Հայաստանի օլիգարխան արդէն չունի նախկին 

«հեղինակութիւնը», օլիգարխների հեղինակութեան վրայ ձեւաւորուած կառավարութիւնն 

էլ արդէն չունի նախկին կամայականութիւնները, դրանք վերահսկւում են քաղաքացիական 

ակտիվիստների, յատկապէս երիտասարդների կողմից: 

 

Lragir.am  
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Կիպրոսը կործանեց նաեւ «խնամի, ծանօթ, բարեկամ»-ի 

դրութիւնը  

Սիրանոյշ Պապեան  

Հարցազրոյց - Շաբաթ, 25 Մայիսի 2013  

Մեր զրուցակիցն է Կիպրոսի «Ազատ խօսք» համացանցային թերթի խմբագիր Երան 

Գույումճեանը  

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Տիկին Գույումճեան, ի՞նչ նորութիւն կայ Կիպրոսի 

կեանքում, Կիպրոսը հաշտուե՞լ է ճգնաժամի հետ: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Ինչպես գիտէք, Կիպրոսի երկրորդ խոշորագոյն 

դրամատունը՝ LAIKI BANK-ը ամբողջովին սնանկացեր է, իսկ 

առաջին ամենամեծը՝ BANK OF CYPRUS-ը, լուրջ վտանգի առջեւ 

է կանգնած: Սակայն, ամէն կերպ կը փորձեն գոնէ այս մէկը 

փրկել, որովհետեւ երկրի տնտեսութիւնը մեծապէս կախեալ է այս դրամատան ճիշդ 

գործունէութենէն: Առայժմ այնտեղ գումար ունեցողները կարող են միայն օրական 300 եւրօ 

քաշել: Իսկ անոնք, ովքեր այնտեղ գումարներ ունին ներդրած, այսինքն՝ ունին deposit 

account, չեն կրնար զայն վերցնել: Բայց եթէ զայն վերցնելու ժամկէտը գայ, յայնժամ կրնան 

միայն հինգ հազար եւրոն վերցնել: Խօսք կայ այն մասին, որ այս դրամատան մէջ եւս, միայն 

հարիւր հազար եւրոն է երաշխաւորուած: Ատկէ վեր գումարները պիտի զեղչուին շուրջ 

յիսուն թէ վաթսուն տոկոսով: Հետեւաբար, անոնք որոնք հարիւր հազարէն աւելի 

գումարներ ունին, անկասկած պիտի տուժեն: Հանրութիւնը կը շարունակէ մտահոգուած 

մնալ երկրի ապագայով, թէեւ յառաջացած խուճապը արդէն տակաւ կը մեղմանայ, քանի որ 

կարծես թէ մարդիկ սկսեր են հաշտուիլ տիրող կացութեան հետ:  

Ամէն ինչ, սակայն, դեռ այնքան անորոշ է: BANK OF CYPRUS-ը դեռ վերակառուցման 

ընթացքի մէջ է: Այժմ կառավարութիւնը նոր հարկեր պիտի սկսի դնել քաղաքացիներու 

բնակարաններուն, կալուածներուն վրայ: Երկրի շուրջ մէկ երրորդը դարձեր է գործազուրկ: 

Աղքատացումը տակաւ իր գորշ երեսը սկսած է ցոյց տալ: 

Եւրոպայի կեդրոնական դրամատունը իր յատուկ քննիչ յանձնաժողովին՝ Թրոյքային 

միջոցով, քննութեան կամ վերահսկողութեան տակ կը պահէ իր տուած վարկերուն 

օգտագործումը: Սա տեսակ մը նոր գաղութատիրական կարգ ու սարք է կարծէք, որ կը 

կիրարկուի երկրի տնտեսութեան վրայ: 

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Արդեօք արտագաղթ կայ՞ ճգնաժամի այդ ֆոնին: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Արտագաղթի մասին թէեւ վիճակագրութիւն չունեմ, սակայն կրնամ 

ենթադրել, որ նոր սերունդը այդ մասին կը մտածէ որոշապէս՝ իր ապագան այլ տեղ 

փնտռելով: Հարցը նաեւ այն է, որ Կիպրոսի հետ կատարուածը կրնայ նախադէպ ստեղծել 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (26) Յունիս 2013  

 

13/42 

Եւրոմիութեան այլ երկիրներու համար եւս: Այսինքն՝ եւրոպացին ալ վստահութիւն չունի 

դրամատուներուն մէջ ի պահ դրուած իր գումարներուն ապահովութեան: Եւրոպայի այլ 

երկիրներ նոյնպէս ֆինանսական դժուարութիւններ կը դիմագրաւեն, մանաւանդ 

հարաւային երկիրները: Հետեւաբար, հարցումը ՝ ո՞ւր երթալ...., քանի որ գործազրկութիւնը 

ամէն տեղ է, տնտեսական անապահովութիւնը՝ նոյնպէս:  

Հարց կը ծագի, թէ ՝ արդեօ՞ք սա դրամատիրութեան կարգ ու սարքի վերջի սկիզբն է, կամ 

նոր գաղութացման սկիզբը: Ես այն տպաւորութիւնը ունիմ, որ Եւրոմիութեան զօրաւոր 

երկիրները՝ Գերմանիան, Ֆրանսան, իրենց կամքը պիտի թելադրեն Կիպրոսի և այլ 

երկիրներու վրայ տնտեսական ոլորտէն ներս, ինչո՞ւ չէ՝ նաեւ քաղաքական, իրենց 

հակակշռին ենթարկելով զանոնք: Օրինակ, մօտ ապագային, գուցէ օրակարգի սեղանին 

վրայ դրուի Կիպրոսի հարցը, և կառավարութեան պարտադրուի թրքամէտ լուծում մը: 

Տնտեսապէս աղքատացած և սնանկացման եզրին հասած երկիրը հեշտութեամբ կրնայ 

յանձնուիլ վերէն եկած կարգադրութիւններուն: Յամենայնդէպս, իմ կարծիքով, Կիպրոսը մի 

քանի տարիով կամ տասնամեակներով ետքայլ կատարեց: Այստեղ Կիպրոսն ալ ունի իր 

մեղքի բաժինը, քանի որ տարիներով չկրցաւ, յայտնապէս, ճիշդ ձեւով կառավարել իր 

դրամատնային դրուածքը, այստեղ նոյնպէս գործեց «խնամի, ծանօթ, բարեկամ»-ի 

սկզբունքը, և հրապարակին վրայ յայտնուեցան միջակութիւններ արհեստավարժներու 

փոխարէն: Այդ միջակութիւններէն շատերը պարզապէս իշխող այս կամ այն 

կուսակցութեան մարդիկ էին, որոնց պէտք էր «աշխատանքով» վարձատրել: Այստեղ ալ 

«կոռուպցիան» իր դերը կատարեց՝ արժանաւորը անտեսելով և պաշտօնակոչելով այս կամ 

այն ձեռնտու անձը:  

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Տեղի գործարարներից ովքե՞ր են ամէնից շատ տուժել: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Վստահաբար մի քանի անուններ կան, որոնցմէ է օրինակ Orphanides 

սուփերմարքէթը. այստեղ նոյնպէս քրէական գործելաձեւ դրսեւորուեցաւ: Սնանկ 

յայտարարուած՝ նշեալ հաստատութեան սեփականատիրոջ կնոջ մօտ, գտան բազմամիլիոն 

եւրօ արժող գումար, զոր նա կը փորձէր երկրէն դուրս փախցնել: Վստահաբար, շատեր 

կարողացան նմանակերպ գումարներ փախցնել երկրէն դուրս՝ խորացնելով ճգնաժամը: 

 

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Իսկ հայերի՞ց: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Հայերը հոս միշտ ալ փակ են ապրած և չեն բարձրաձայնած իրենց 

դրամական կամ այլ կորուստներուն մասին: Բայց չտուժող մարդ չկայ, պարզապէս չափերն 

են տարբեր:  

Ինչ որ ակնյայտ է՝ այն փաստն է, որ մարդիկ կառչած կը մնան իրենց գումարներներուն՝ 

զգուշանալով վաղուան անորոշութենէն: Հետեւաբար, առեւտուրը, շուկան գրեթէ կանգ 

առած են, ինչ որ կը վատթարացնէ տնտեսական վիճակը: Հայերուն մեծ մասը, ի դէպ, 

ընդգրկուած է վաճառականութեան մէջ: Հետեւաբար, շատ տուժած պետք է ըլլան: Հայերէն 

շատեր ալ, յատկապէս երիտասարդները, իրենց գործը կորսնցուցած են, կամ կորսնցնելու 
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վրայ են: Յամենայն դէպս, բարձր դիրքերը կամ պաշտօնները հասու չեն եղած 

ընդհանրապէս հայերուն: Խօսքս կառավարական բարձր և լաւ վարձատրուող 

պաշտօններու մասին է: 

Lragir.am  

 

Յօդուածներ  

Ցեղասպանութեան 100-Ամեակի Նախօրեակին Առթիւ- Բ. 

Հիւսիսային Սուրիոյ Պատմական Հայ Գիւղերը ՀԱՅԿ 

ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ  

Հայ ժողովուրդին ենթարկուած ցեղասպանութեան 100-ամեակին առթիւ նպատակայարմար 

է շուրջ 40 տարի առաջ դէպի Տէր Զօր կատարած ճամբորդութիւնս յուշագրել, հետս 

ունենալով անդրանիկ տղաս Վահանը եւ ճամբու լաւ ընկեր մը՝ Պէյրութէն ճամբայ ելլելով 

մեր առաջին հանգրուանը եղաւ Հալէպը, ուր հիւրընկալուեցանք հռչակաւոր «Օթէլ 

Պարոն»ին մէջ՝ տնօրէն Ալիշան Գարասարգիսեանին կողմէ, որուն հետ նոյն 

ժամանակաշրջանին ուսաներ էինք 

Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան մէջ: 

Ալիշան մեզի տուաւ պէտք եղած 

տեղեկութիւնները 700 քլմ. Ճամբուն վրայ 

կարեւոր հանգրուաններու մասին, մինչեւ Այն 

Տիուար, որ Տիգրիսի ափին սուրիական վերջին 

գիւղն է: Անկէ անդին, դէպի ձախ, Թուրքիան է, 

աջին՝ Իրաքը: Այս ճամբուն վրայ կը գտնուի 

նաեւ Խապուր գետը, որուն ափին կ’ապրի այս 

կողմերը իշխած Ասորեստանի մնացորդ 

ժողովուրդը, որ իր բերրի հողերը հայերու 

վարձու տուած՝ թղթախաղով եւ կոնծելով կը 

զուարճանար, իսկ հայերը բամպակի եւ ցորենի մշակութեամբ կը զբաղին: Ընդհանրապէս 

անապատային այս ճամբուն վրայ անակնկալօրէն կը հանդիպինք շքեղ ծառաստանի մը, 

որուն զովութիւնը վայելելէ չենք կրնար հրաժարիլ: Դուռը բախելով մեր դիմացը կ’ելլեն հայ 

տանուտէրներ, Ասլանեան եղբայրներ, որոնք մեզ եղբայրաբար հիւրընկալելէ յետոյ, տաս 

լիթրնոց ջրամանով մը պաղ ջուր ալ տալով, ողջերթ կը մաղթեն: 

Դէպի Այն Տիուար ճամբուն  վրայ Վանիկ անունով գիւղը զարմանք եւ հետաքրքրութիւն կը 

պատճառէ ինծի: Վանի՞կ... Սուրիոյ հիւսիս-արեւելեան անկի՞ւնը...: Քիչ անդին Վանիկ 

գետակը կը հոսի: Կը յաջորդէ ուրիշ գիւղ մը՝ Բերիկ, ապա Խանիկն ու Տէրիկը: Վանիկ, 
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Տէրիկ, Խանիկ, Բերիկ՝ հայաբոյր անուններ՝ որոնք անկասկած հայկական գիւղեր են, կամ 

եղած են անցեալին, բայց պատմական ոչ մէկ ծանօթութիւն ունիմ այս ենթադրութեանս 

մասին: Այն Տիուարէն շուրջ 300 քլմ. հիւսիս Վանայ լիճն է: Հայաբոյր այս գիւղերուն 

գոյութեան մասին երկու մտածում կ’ունենամ.- 1) հալածանքէ ու կոտորածէ փախած հայեր 

հիմնած ըլլալու են զանոնք, կամ, 2) շատ աւելի առաջ, գուցէ Մեծն Տիգրանի կայսրութեան 

օրերուն այս կողմերը տարածուած բախտախնդիր հայերու մնացորդներն են: Յետոյ, Այն 

Տիուարի քիւրտ աշիրէթ-ապետ Հաճ Ապտէլ Քերիմ 

պիտի հաստատէ երկրորդ ենթանդրութիւնս, թէ այս 

գիւղերը գոյութիւն ունեցած են նոյնիկ 

նախաքրիստոնէական շրջանին, եւ թէ՝ Վանիկ 

գիւղին մօտերը կան շատ հին հայկական Ս. Գէորգ 

վանքին աւերակները: Այս բոլորը ցոյց կու տան, որ 

այս կողմերը մեծ թիւով հայեր ապրած են, ոմանք 

արաբացած, ոմանք խառնածին եւ ոմանք ալ կը 

յիշեն միայն իրենց հայկական ծագումը: Անոնցմէ 

մէկուն հետ յուզիչ հանդիպում մը ունեցայ: Անիկա 

մեզ հիւրընկալող Հաճ Ապտել Քերիմին ծառաներուն գլխաւորն էր՝ Հասօն: Առաւօտուն 

որսի երթալ որոշուած ըլլալով, Հասոյին պատուիրեցի որ զիս կանուխ արթնցնէ: Արդէն 

այդպիսի առիթ մը սպասելուն համար է որ ան զիս արթնցուց դեռ արեւը չծագած, գաւաթ մը 

սուրճով: Կը զգայի թէ ինծի հանդէպ իր յարգանքին մէջ մասնաւոր ջերմութիւն մը կար, 

մանաւանդ զիս Խալօ կոչելուն համար: Երբ հարցուցի թէ ինչո՞ւ զիս Խալօ կը կոչէ, ան 

պատասխանեց օտարաշեշտ հայերէնով.- 

- Իմ մայր հայ...: 

Յուզիչ այս յայտնութիւնը պատճառ եղաւ որ աւելի խօսիլ տամ Հասօն, որուն հանգուցեալ 

մայրը «Մարիամ խանում»ն էր ամբողջ գիւղին: Եւ արցունքոտ աչքերով ծոցէն հանեց 

մետաքսէ թաշկինակի մը մէջ փաթթուած յարգի քարերով արծաթեայ խաչ մը, որ մօրմէն 

ժառանգ մնացած էր, խնդրելով Հայաստանի հէօքիւմէթին տանիմ զայն, իբրեւ իրենց նուէրը: 

- Ոչ Հասօ, պէտք է դո՛ւն տանիս ու հայրենիքիդ նուիրես, ըսի: 

Արցունքոտ աչքերով ժպտաց ան, իշալլահ ըսելով: 

*   * 

Անցնելով այս յօդուածին առիթ տուող ցեղասպանութեան նիւթին, թուրքը չէր գիտեր թէ իր 

աքսորած հայ ժողովուրդը հասօներէ բաղկացած արաբ ժողովուրդն էր, որ սիրալիր պիտի 

ընդունէր, բացի իր դարաւոր հայրենիքին մէջ ապրող եւ աքսորի ճանապարհին ջարդուած 

շուրջ 1 ½ միլիոն նահատակներէն, եւ մօտաւորապէս նոյնքան հայեր, որոնք վերապրեցան 

շնորհիւ արաբ ժողովուրդին մարդասիրութեան՝ կազմելով յատկապէս Սուրիոյ եւ 

Լիբանանի զօրաւոր համայնքները, ապաստանելով նաեւ շրջակայ այլ երկիրներ, ինչպէս 

նաեւ աշխարհի որեւէ անկիւնը, ուր ընդունուեցան ցեղասպանութենէն ողջ մնացողները: 
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Ժամանակէ մը ի վեր եւ մինչեւ այսօր շարունակուող ներքին պատերազմով մը կը բզկտուի 

Սուրիան: Ցեղային, կրօնական, քաղաքական հաշիւներ ունեցող կողմեր, եւ 

մասնաւորաբար Իսրայէլ, Մերձաւոր Արեւելքի միակ գերադաս ուժը մնալու համար կը 

հրահրէ այդ պատերազմը, Սուրիոյ բզկտումը իրականացնելու համար: 

Զինական եւ քաղաքական օժանդակութեամբ Ռուսիա կը ջանայ առաջքը առնել Սուրիոյ 

բզկտումին: 

Միացեալ Նահանգները առայժմ դիտորդի դերին մէջ է, որուն համար երկու պատճառ ունի.- 

Առաջին՝ հրէական լոպիին ազդեցութիւնը Մ. Նահանգներու արտաքին 

քաղաքականութեան վրայ եւ երկրորդ՝ միջամտութիւնը Մ. Նահագները կրնայ մխրճել 

Վիեթնամի, Իրաքի կամ Աֆղանիստանի ոճով աղետալի պատերազմի մը մէջ: Բայց, ըստ 

երեւոյթին, եւ համարում ունենալով նախագահ Օպամայի արդարամտութեան վրայ, 

երկրորդն է վարանումին գլխաւոր պատճառը: 

Նախագահ Օպամա 21 Մարտին Իսրայէլ կատարած այցելութեամբ արդար կեցուածք մը 

ցոյց տալով, ըսաւ թէ արաբ-պաղեստինեան պետութիւն մը եւ Իսրայէլ կողք-կողքի 

խաղաղօրէն ապրելու դատապարտուած են: 

Արդար եւ իրապաշտ քաղաքականութիւն: 

Մոնթրէալ  

 

Համշէնահայութիւնը  

(Պատմական Ակնարկ)  

ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ  

Թուրքիոյ Հանրապետութեան հիւսիս-

արեւելքը կամ Սեւ Ծովու հարաւ-արեւելքը 

ընդգրկող տարածքը, պատմական 

հաւաստի աղբիւրներու համաձայն, կը 

կոչուի Համշէն: Հոն բնակութիւն 

հաստատած հայերուն տրուած է համշէնցի 

անունը (թրքերէն՝ հեմշինլի), որ կու գայ 

Համշէն կամ Համամաշէն 

տարածքաշրջանէն: 

Մեծ Հայքի Սվազ, Երզնկա, Էրզրում եւ 

Արտահան քաղաքներու հիւսիսը գտնուող 
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պոնտական լեռնաշղթայի ծովեզերեայ տարածքը եղած է պատմական Համամաշէնը, Ք. Ե. 

8րդ դարու աւարտէն առաջ՝ հանդիսանալով Համամ Ամատունի հայ իշխանին 

հետեւորդներուն ապաստանած տարածքը: 

Համշէն տարածքաշրջանի բնակիչները, ներկայիս կը բաժնուին երկու անջատ 

համայնքներու: Առաջինին մաս կազմողները կ'ապրին Արեւմտեան Համշէն (Տրապիզոնի եւ 

Ռիզէյի նահանգներուն մէջ), կը կոչուին հեմշինլի, կը խօսին թրքերէն ու կ'ուրանան իրենց 

հայկական ծագումը: 

Իսկ Արեւելեան Համշէնի (որ առհասարակ կը ներառէ Արտուին նահանգին Հոփփա 

գաւառը) բնակիչները կը խօսին հայերէնի բարբառ մը, որ կը կոչուի Հոմշէցմա եւ կը 

դաւանին ունեցած ըլլալ հայկական ծագում: Ասնոք ալ, հեմշինլիներուն նման, ընդունած են 

մահմետական սիւննի դաւանանքը: 

Երրորդ համայնքն մըն ալ համշէցիններու, որ կը պատկանի Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ, 

հաստատուած է Աբխազիոյ եւ Հարաւային Ռուսիոյ՝ Քրասնոտար մարզէն ներս: Ըստ 

հաւաստի աղբիւրներու, Քրասնոտարի շրջանէն ներս այսօր հայութեան թիւը հասած է 

800.000ի, ու համշէնցիները տեղւոյն հայկական համայնքէն ներս իրենց անվերապահ 

մասնակցութիւնը կը բերեն, երբեմն ալ 

աւանդապահ իրենց սովորութիւններով՝ 

պահելով հայկական մշակոյթի 

աւանդոյթները: 

Աշխարհագրական 

Տուեալներ 

Համշէնը որպէս աշխարհագրական 

տարածք, այսօրուայ Թուրքիոյ 

Հանրապետութեան 4 նահանգներ կը 

ներառէ: Պատմական Պոնտոսի արեւելեան 

լեռնաշղթային (Կապադովկէական Պոնտոս) ծովեզերեայ մասը՝ Սեւ ծովու հարաւ-

արեւելեան շրջանը ու Աճարիոյ սահմանը իր Արտուին նահանգով: 

Ջրառատ գետակներ գոյութիւն ունին տարածքէն ներս՝ Սուսա, Սենոզ եւ Չիմիլ, որոնք 

կ'ոռոգեն ծովեզերեայ շրջանը: Իսկ Ֆորթունա (Ֆիրթինա) եւ Սեւ (Ղարա) գետերը իրենց 

ջրառատ հոսանքով Համշէնի մեծագոյն գետերը կը նկատուին: 

Պոնտական լեռնաշղթան ունի երեք բարձր գագաթներ. Խաչ քար (12926 ոտք կամ 3932 

մեթր), Վարշամաք (12172 ոտք կամ 3711 մեթր) եւ Թատոս (11677 ոտք կամ 3560 մեթր): Խաչ 

քար ձիւնապատ գագաթի ստորոտէն կը հոսի Ֆորթունա (Փորթանիս) գետը ու կ'ոռոգէ 

մշտադալար շրջանը, թափելէ առաջ Սեւ ծով, Ռիզէ (Աթինա) գաւառի մօտ, ու շրջանը 

գետին անունով կոչուած է Ֆորթունա Հովիտ, որ եղած է պատմական Համամաշէն կեդրոնը 

Համշէնի իշխանութեան, այսօրուան Հոփփա եւ Տրապիզոնի միջեւ գտնուած տարածքով: 
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Խաչ քար լերան նաեւ տրուած է Փարհալ կոչումը՝ հելլենական Փարիատրէս (Paryadres) 

պատմական անունէն: 

Անասնաբուծութիւնը եւ գիւղատնտեսութիւնը կը կազմեն շրջանի 

արդիւնաբերութեան կարեւորագոյն մասը: Ծովեզերեայ 

քաղաքներն ալ, ձկնորսութեան յատուկ ծրագիրներով, կը 

նպաստեն շրջանի տնտեսութեան: 

Արտուին նահանգի Հոփփա քաղաքը այսօր դարձած է Սեւ ծովու 

հարաւային շրջանի կարեւոր զբօսաշրջիկութեան վայրերէն մին, 

իր ծովեզերեայ բնութեամբ: Իսկ Տրապիզոնի նաւահանգիստն ալ 

կարեւոր դեր կը խաղայ, զարկ տալով առեւտուրին: 

Տարածքաշրջանը դաշտային խոնաւութիւն մը ունի առհասարակ, 

մշուշապատ բարձունքները օդափոխութեան որպէս վայր կը 

ծառայեն շրջանի բնակչութեան համար: Իսկ անձրեւները 

անխուսափելի են, տարուան կարեւոր մասը կազմելով:  

Պատմական տեղեկութիւններ մինչեւ 15րդ դարու 

աւարտը 

Ըստ միջնադարեան պատմիչ Ղեւոնդի կողմէ արձանագրուած տեղեկութեանց, Ք. Ե. 8րդ 

դարու աւարտէն առաջ (ճշգրիտ թուական որպէս ըստ կարգ մը աղբիւրներու նշուած է 790 

թուականը) Մեծ Հայքի Արարատեան, Արագածոտն, Կոտայք եւ Վասպուրական նահանգի 

Արտաս գաւառէն, Ամատունի տոհմի Շապուհ իշխանը եւ իր որդին Համամը (Մեծ թոռը 

Ամատունի իշխան Վահանի) արաբական արշաւանքներէն խուսափելով, 12.000 հայ 

հետեւորդներով, կը լքեն իրենց պապենական կողը: Ամատունի իշխանները կը գաղթեն 

դէպի հիւսիս ու կը հաստատուին Պոնտական լեռնաշղթայի հիւսիսը՝ որ մաս կը կազմէր 

բիւզանդական կայսրութեան: Անոնք կը հաստատուին Խաղտիք գաւառի տարածքին որուն 

հելլենական անուանումն էր Թամպութ: Խաղտիք գաւառը կը գտնուի Ֆորթունա եւ Սեւ 

գետերու հովիտէն ներս, ներկայի Տրապիզոնի եւ Հոփփայի միջեւ, Ռիզէ նահանգի շրջան: 

Բիւզանդական կայսրութեան հիւրընկալ մօտեցումը Ամատունի տոհմին ընթացք կու տայ 

Համշէնի Հայկական իշխանութեան, իսկ իրենց բնակած շրջանն ալ կը կոչուի Համամաշէն, 

որոշ շրջան մըն ալ մաս կազմելով Տրապիզոնի ժամանակաւոր կայսրութեան: 

Համշէնի Հայկական իշխանութիւնը՝ Ամատունի Տոհմին՝ երբեք մաս չէ կազմած հետագային 

Բագրատունեաց Հայկական թագաւորութեան (885 Ք. Ե.) ու մնացած է իր բարօր վիճակով 

որպէս վասալ իշխանութիւն բիւզանդական կայսրութեան, նոյնիսկ 1045ի Բագրատունեաց 

հարստութեան անկումէն ետք, մինչեւ 1071ի Մանազկերտի ճակատամարտը: Հակառակ 

Սելճուքներու արշաւանքին, հայկական լեռնաշխարհի տարածքին գոյութիւն ունէին 

անկախ իշխանական տոհմեր, իսկ դրացի վրացական պետութեան համար ալ կարեւոր կը 

նկատուէր պոնտական լեռնաշղթան՝ բիւզանդական հարստութեան տկարացումին 
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հետեւանքով: Բագրատունիներու մայրաքաղաք Անիի անկումէն ետք (1045), Սելճուքներու 

եւ ապա թիւրքմէն ցեղախումբերուն (ղարա քոյունլու) համար, Լերտահանի մօտ գտնուղ 

Իսպիր քաղաքը դարձած է մահմետական կառավարման կեդրոնը: Իսպիրէն անոնք կը 

ղեկավարէին Համշէնի տարածքը, զայն հեռու պահելով քրիստոնեայ Հայերէ, Վրացիներէ ու 

Բիւզանդացիներէ: 

1489ին Համշէնի իշխանութիւնը վերջնականապէս կը գրաւուի Օսմանեան խռւժան 

բանակին կողմէ հակառակ իր անառիկ բարձունքներուն, իսկ հայազգի վերջին իշխանն ալ 

Դաւիթ Բ. (Պարոն Դաւիթ) որպէս գերի կ'աքսորուի Իսպիր ուր յետագային կը սպաննուի: 

Այս շրջանին (1497) նաեւ կը մահանայ հայկական մատենագիտութեան ծանօթ պատմագէտ 

ու բանասէր՝ Յովհաննէս Աբեղայ Համշէնացին: 

Համշէնահայութիւնը 16-18 դարերուն 

16րդ դարուն Օսմանեան զօրքերը ոչ միայն պիտի նուաճէին Հայկական լեռնաշխարհը, իր 

ամբողջութեամբ, այլ նաեւ պիտի գրաւէին դրացի պետութեանց որոշ սահմանային մասեր 

եւս՝ մանաւանդ Սեւ ծովու հարաւային ամբողջ տարածքը, տիրապետելով Պոնտոսին: 

Համշէններու եօթը դարերու վրայ տարածուող իշխանական տոհմն ալ պիտի ներառուէր 

Օսմանեան կայսրութեան տարածքէն ներս: 

Համշէնցի հայերը, իրենց դրացի Յոյներուն, Վրացիներուն եւ Լազերուն հետ միասին 

պարտադրուած էին ընդունիլ մահմետական կրօնքը: Ծրագրուած կը գործադրուէր 

կրօնափոխութիւնը քրիստոնեայ փոքրամասնութեանց վրայ, ինչպէս նաեւ անչափահաս 

պատանիները բռնի կը տարուէին իրենց տուներէն, զանոնք դարձնելու համար Օսմանեան 

բանակի ենիչէրի-ներ: 

Այս ժամանակաշրաջնին, մանաւանդ 1530ական թուականներուն աւելի զգալի դարձաւ 

Համշէնահայութեան կրօնափոխութիւնը, Խաչ քարի Հայց. Առաքելական թեմի 

տկարացումին հետեւանքով: Իսկ 1640ին Համամաշէնի մէջ կառուցուեցաւ առաջին մզկիթը: 

Մահմետականութիւնը չդաւանող Համշէնները փախչելով հաստատուեցան Արեւելք 

գտնուող Արտուին նահանգը: Իսկ որոշ մաս մըն ալ տարածուեցաւ Օսմանեան 

կայսրութեան աւելի ապահով վայրերը: 

Կրօնափոխութեան պարտադիր այս քաղաքականութիւնը շարունակուեցաւ մինչեւ 19րդ 

դարու սկզբնաւորութիւնը: 

Համշէնահայութեան ներկայ իրավիճակը 

Ամատունի իշխանական Տոհմի հետեւորդ հայերը, պատմական Համամաշէն կեդրոնը 

նկատած էին իրենց հայրենիքը, իսկ ան, Օսմանեան կայսրութեան սահմաններէն ներս 

գտնուելով, պարտադիր կրօնափոխութեան պատճառաւ կորսնցուցած էր իր հայկական 

դիմագիծը ու տոհմիկ սովորութիւնները: Այս երեւոյթը աւելի ակներեւ դարձաւ 19րդ դարու 

սկզբնաորութեան, երբ կրօնափոխ դարձած փոքրամասնութեանց պատկանող 
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երիտասարդներ, ստացած ըլլալով մահմետական կրթութիւն, ծրագրուած քարոզչական 

արշաւի անցած էին, մանաւանդ Սեւ ծովու հարաւային տարածքաշրջանի քաղաքներէն 

ներս: 

Բայց այս պարագան 1850ական թուականներուն շրջուեցաւ, երբ Սուլթան Ապտիլ Մեճիտի 

կողմէ Հաքքը Հոմայուն օրինագիծը գործադրութեան դրուեցաւ, որ իրաւունք կու տար 

կայսրութեան տարածքին իրենց կրօնքը պահելու եւ դաւանելու իրենց լեզուն եւ մշակոյթը 

պահպանելու: Այս պարագան յատկանշկան եղաւ մանաւանդ Արտուին նահանգին համար, 

ուր համշէնահայութեան համար կարելի եղաւ պահել իր աւանդութիւններն ու հայակական 

բարբառը: 

Իսկ աւելի ուշ 1877-78 տարիներու ռուս-թրքական պատերազմին որպէս հետեւանք, 

Արտուինը մաս կազմեց Ցարական Ռուսաստանին: 

1895ի Համիտեան ջարդերուն զոհ պիտի երթային բազմահազար Համշէնահայեր 

կրօնափոխութիւնը չընդունելու որպէս հետեւանք՝ Տրապիզոն նահանգէն ներս, իսկ նոյն 

շրջանին բազմահազար Համշէնահայերը ալ փախուստ կու տան դէպի Աբխազիա ու կը 

պահեն իրենց Հայ առաքելական դաւանանքը: 

Իսկ 1915ին Համշէնահայութիւնն ալ Մեծ Եղեռնի տարիներուն, թրքական վայրագ 

յարձակումներուն զոհ պիտի տար քանի մը տասնեակ հազար հոգի, իրենց կրօնքին համար: 

Աւելի ետք, Խորհրդային Վրաստանի կողմէ Աճարիան ներառումով, Համշէնը 

ամբողջութեամբ կը մնար Թուրքիոյ սահմաններէն ներս: Թուրքիոյ մէջ այլեւս չէին մնացած 

քրիստոնեայ Համշէնահայեր, մնացողներն ալ ստիպողաբար կրօնափոխ դարձած էին: 

1944ի Նոյեմբեր 24-26ին, Ստալինի հրահանգով, Վրաստանի՝ Աբխազիոյ եւ Աճարիոյ 

շրջաններուն մէջ ապրող Համշէն ընտանիքներ պարտադրաբար հոն բնակող լազերու, 

մսխէթ թուրքերու եւ իսլամացած Վրացիներու եւ Յոյներու հետ կը տեղափոխուին 

Կեդրոնական Ասիա՝ Ղազախստան, Կիրկիզիա եւ Իւզպէքիստան: 

Իսկ նոյն ժամանակաշրջանին, եւ Համաշխարհային Բ. Պատերազմէն ետք՝ մինչեւ 1953 

թուականը, Թուրքիայէն փախստական Հեմշիլներ, յատկապէս Օրտու, Տրապիզոն եւ 

Կիւմիւշխանէ շրջաններէն եկան 

ապաստանելու Աբխազիա ու աւելի 

ուշ Քրասնոտար, ուր խորհրդային 

շրջանին, Մարզի հարաւային մասը 

կը կոչուի «Հայկական ազգային 

շրջան» իր 63 աւաններով: 

1980էն ետք Կիրկիզիոյ Հեմշիլ 

ընտանիքներուն արտօնուեցաւ 

հաստատուիլ Քրասնոտարի շրջանը 

ու միանալ Համշէնահայերով բնակեցուած աւաններէն ներս, պահելով Հայ Առաքելական 

եկեղեցւոյ իրենց պատկանելիութիւնը: 
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Իսկ 1989էն ետք, մանաւանդ Կիրկիզ եւ Իւզպէք սահմանային բախումներուն, 

Իւզպէքիստանի Հեմշիլ ընտանիքներն ալ եկան հաստատուելու Քրասնատարի Հայկական 

ազգային շրջանէն ներս, ու հետագային դարձան ռուսահպատակ: 

  

Դաւանանք եւ բարբառ 

Ներկայի կարգ մը աղբիւրներու համաձայն, աշխարհատարած համշէնահայութեան թիւը 

կը գնահատուի շուրջ 700.000: Բացի Թուրքիոյ, Հարաւային Ռուսիոյ եւ Աբխազիոյ 

համայնքներէն, հեմշիլներ կ'ապրին Անգարայի եւ Կոստանդնուպոլսոյ մէջ, ինչպէս նաեւ 

շատեր որպէս Թուրքիոյ հպատակ 

գաղթած են Եւրոպայի զանազան 

երկիրները: 

Պատմական Համշէմի Հայկական 

իշխանութեան տարածքէն ներս 

կազմուած էր Խաչ քարի Հայ 

Առաքելական թեմը (Ամատունի 

Տոհմի հզօրութեան շրջանին) որ 

պահեց իր քրիստոնեայ 

դաւանանքը մինչեւ 1530 

թուականը, որմէ ետք օսմանցի բռնակալները հայկական եկեղեցիները մզկիթի վերածեցին 

ու ծայր տուաւ բռնի իսլամութիւնը: 

Ըստ ռուս պատմաբաններու, 19րդ դարու երկրորդ կիսուն, Արտուին նահանգի եւ 

Աբխազիոյ մէջ բնակող Համշէնները պահպանած էին Հայ առաքելական եկեղեցւոյ 

աւանդական տօները՝ Տեառնընդառաջ, Համբարձում, Վարդավառ եւայլն, ու այդպէսով 

իրենց հայկական արմատները: 

Այսօր այդ երեւոյթը միայն կարելի է տեսնել Քրասնոտարի կազմաւորուած համայնքէն 

ներս, ուր կան նաեւ Հայկական եկեղեցիներ: 

Համշէնահայութեան օգտագործած Հոմշէցմա բարբառը այսօր կը գործածուի Արտուին 

(Թուրքիա) նահանգի Հոփփա քաղաքը բնակող Համշէննրուն կողմէ, ինչպէս նաեւ 

Քրասնոտարի Քուպան քաղաքի համշէնցներուն կողմէ: 

Պատմական Համշէնի մէջ իսլամացած հայերուն թիւը կը գնահատուի շուրջ 70.000, փոքր 

համայնքներ ալ գոյութիւն ունին Էրզրումի եւ Կիւմիւշխանէյի եւ Սամառնի մէջ: Իսկ 

Քրասնոտարի մարզէն ներս Համշէնահայութիւնը կը գնահատուի 150.000ի շուրջ. աւելի 

նուազ՝ շուրջ 50 հազար ալ կը բնակին Աբխազիոյ տարածքին: 
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«ՀԱՄՇԷՆ» Կեդրոնը  

2000 թուականի Մարտին Հարաւային Ռուսիոյ Քրասնոտար Մարզի Քուպան քաղաքէն 

ներս որոշուեցաւ կազմել «ՀԱՄՇԷՆ» գիտական-լրատուական-մշակութային կեդրոն մը, որ 

ունեցաւ հիմնադրման իր առաջին ժողովը նոյն տարուան Յուլիս 15ին: 

Այս հիմադրման ժողովին որոշուեցաւ կեդրոնի գերագոյն նպատակ որպէս՝ վերածնունդն ու 

պահպանումը շրջանի հայութեան ազգային ինքնագիտակցութեան: 

Անդրանիկ այս ժողովին նախագահ ընտրուեցաւ 1983ին Իւզպէքիստանէն գաղթած Հեմշիլ 

ընտանիքի զաւակ Արտաւազդ Թոզումճեանը, որ գիտաշխատող որպէս կ'աշխատի 

Քուպանի համալսարանէն ներս, իսկ որպէս տնօրէն՝ Քրասնոտար հրատարակուող 

«Երկրամաս» թերթի գլխաւոր տնօրէն՝ Տիգրան Թաւադեանը: Նոյն տարուան Նոյեմբերին 

«ՀԱՄՇԷՆ» կեդրոնը ձեռնարկեց «Համշէնական Գրադարան» մատենաշարին, որուն 

առաջին հրատարակութիւնը դարձաւ Բարունակ Թորլաքեանի «Համշէնահայերու 

Էթնոկրաֆիան» աշխատասիրութիւնը: Իսկ Սոչի ծովեզերեայ քաղաքի «Սփութնիք» 

կեդրոնին մէջ կազմակերպուեցաւ «Քրասնոտար Երկրամասի Հայերը» խորհդաժողովը՝ 

ՀԱՄՇԷՆ կեդրոնի նախաձեռնութեամբ: Առնուած այս քայլերը սկսած են վառ պահել, 

կազմաւորուած Համշէնահայութեան Քրասնոտարի համայնքին ազգային 

ինքնագիտակցութիւնը: 

Համշէնական Շաբաթ 

Երեւանի մէջ 

Քուպանի մէջ գործող ՀԱՄՇԷՆ կեդրոնի 

նախաձեռնութեամբ, 2008 թուականի Յուլիսի 21-

27ին տեղի ունեցաւ Համշէնական շաբաթ 

Երեւանի «Նարեկացի, Արուեստի Միութեան 

կեդրոնէն ներս: Միջոցառման 

կազմակերպութիւնը իրականացաւ «Նարեկացի» 

արուեստի կեդրոնի «Հայրենադարձութեան եւ Հիմնաւորման Երկիր» Միութեան, 

«ԲԱԳԱՐԱՆ Հայ Կանանց Հասարակական» կազմակերպութեան եւ «Հայկական 

Ճարտարապետութեան Ուսումնասիրող» կազմակերպութեան միատեղ գործակցութեամբ: 

Միջոցառման ներկայ եղաւ եւ իր խօսքով հանդէս եկաւ Գուգարքի թեմի (Վանաձոր) 

քաջարի առաջնորդ՝ Սեպուհ Եպս. Չուլճեանը (Մալաթիոյ ծնունդ): Զուգահեռ տեղի ունեցաւ 

Համշէնահայութեան պատմութիւնը նկարագրող պատկերներու ցուցահանդէսը, ինչպէս 

նաեւ Յուլիս 23ին «Գոնկրէս» պանդոկէն ներս գիտաժողով մը «Համշէն եւ 

Համշէնահայութիւնը Պետութիւն եւ Մշակոյթ» նշանաբանով: 

Եզրակացնելու համար կրնանք աւելցնել, որ Երեւանի մէջ կը հրատարակուի «Ձայն 

Համշէնական» ամսաթերթը, խմբագրութեամբ հրապարակախօս եւ ազգագրագէտ Սերկէյ 
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Վարդանեանի: Ամսաթերթը ունի իր յատուկ կայքէջը որպէս տեղեկատուութեան միջոց 

Համշէնահայութեան: 

  

Յաւելուած 

Որպէս նմոյշ հայկական Հոմշէցմա բարբառին, ընթերցողները կրնան գաղափար կազմել 

հետեւեալ օրինակներէն. 

Օրդի-Որդի 

Հոյիւ-Հովիւ 

Էլլող ես-Ըլլաս 

Լոս Անճելըս 

Օգտագործուած Աղբիւրներ- 

1) The HEMSHIN-HOVANN H. SIMONIAN  

London: Rutledge, 2006 

2) Կրօնափոխ Համշենահայերի բարբառը, բանահիւսութիւնը եւ երգարուեստը 

Սերկէյ Վարդանեան, 2009-Երեւան 

3) Hemshinli-BERT VAUX The Forgotten Black sea Armenians  

Harvard University, 2001 

4) TURKIFICATION OF THE TOPONYMS IN THE OTTOMAN EMPIRE AND THE 

REPUBLIC OF TURKEY 

2011 Montreal –Arod Books  
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Գրական-Մշակութային  

Վահէ-Վահեանի Բանաստեղծին Սիրտը 

Վիգէն Լ. Ադդարեան  

Պատուհանէս ներս խոնարհ, ծաղիկներու բոյրի պէ'ս, 

Կ'անցնի աղջիկն արեւին, կը համբուրէ ճակատէս 

Կը բեկբեկի, կը շոյէ, յետոյ մարմնիս կը փարի, 

Սիրոյ նըման ջերմագին՝ ու գթութեան պէս բարի: 

Այս քառեակով սկսող հնչեակը արտասանած եմ տակաւին որպէս նախակրթարանի 

աշակերտ: Հեղինակը, Վահէ-Վահեանը, որ այսօրուան բանախօսութեանս նիւթին 

հեղինակն է նոյնպէս, ճանչցած եմ նախ որպէս ընտանիքի բարեկամ, երբ մանկութեանս 

տարիներուն յաճախ կ'այցելէինք Պէյրութի Ուաթուաթ թաղամասին տան գետնայարկը ուր 

կը բնակէր Սարգիս Ապտալեանի ընտանիքը: Յետագային, 

պատանեկութեանս ուսումնական տարիներուն, Յովակիմեան-

Մանուկեան վարժարանին մէջ, բանաստեղծը դարձաւ հայերէն 

լեզուի եւ գրականութեան ուսուցիչս: Ապա, որպէս հայագիտութեան 

ուսանող Երուանդ Հիւսիսեան Հայագիտական Հիմնարկին, որուն 

վարիչ տեսուչն էր ինք, կրկին բախտաւորութիւնը ունեցայ 

կանոնաւորապէս լսելու զինք որպէս հայ գրականութեան 

պատմութեան դասախօս: Այդպիսով՝ ան կը հանդիսանար 

հայերէնի երիցագոյն եւ վերջին ուսուցիչս: 

Վահէ-Վահեանին հետ վերջին հանդիպումս տեղի ունեցաւ գրեթէ 

երեք տասնամեակներ առաջ, երբ որպէս մասնագէտ կ'աշխատէի 

հօրս հրատարակչատան Հայ Տիպ Քոմփիւկրաֆ-ի անձնակազմին հետ: 

Հրատարակչատունը ընդհանրապէս Միջին Արեւելքի առաջին հայատառ համակարգչային 

գրաշարային սարքաւորումներով օժտուած հաստատութիւնն էր: Տասնամեակի մը 

ընթացքին, բազմահարիւր գրական գործեր լոյս ընծայած էր եւ այդ տարի կը 

պատրաստուէր նաեւ հրատարակելու Վահէ-Վահեանի թարգմանութիւնները Ճպրան 

Խալիլ Ճպրանէն եւ Ռապինտրանաթ Թակորէն: Տակաւին նոր համակարգչային 

ծրագրաւորումներ անցուցած էի մեքենաներուն մէջ: Փորձառական շրջան մըն էր, եւ ես 

ներկայ էի միշտ, գրաշարներուն օգնելու եւ դիւրացնելու համար փորձերու սրբագրումի 

աշխատանքը: Նոր ծրագրաւորումները՝ թէեւ աննախընթաց կարելիութիւններ կու տային 

մանաւանդ էջադրումի եւ տառատեսակներու ընտրութեանց, սակայն գրաշարներու 

անփորձ ըլլալուն եւ անընդունակ որպէսզի կարենային բոլոր համակարգչային դրութիւնը 

կատարելապէս գործածել, անհրաժեշտ էր զանոնք պահել մնայուն հսկողութեան տակ: Հոն, 
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տպարանի ընդյատակեայ այդ գրասենեակին մէջ է որ եկանք դէմ յանդիման, տարիներու 

ուսանողական բացակայութենէս ետք: Ես եւ բանաստեղծ ուսուցիչս: Սեղմեց ձեռքս, 

բարեւեց եւ բացատրութիւն խնդրեց աշխատանքին մասին: Մեծ հետաքրքրութեամբ մտիկ 

ըրաւ ըսելիքներս գործիքներու արդի կարելիութիւններուն վերաբերեալ: Ցոյց տուի իրեն 

արտադրուած տպարանային փորձերը, ցոյց տուի թէ ինչպէս կարելի է ուղղակի 

պաստառին վրայ կատարել սրբագրութիւնները, ինչ որ անլսելի եւ անհաւատալի էր այդ 

տարիներուն: 

Ուսուցիչս տուաւ իր ցուցմունքներն ու կատարեց սրբագրական աշխատանքներու 

վերաբերեալ թելադրութիւնները: Բծախնդիր էր ու կատարելապաշտ, եւ յստակօրէն գիտէր 

իր ուզածը մինչեւ ամենայետին միջակէտը: Ճանչնալով իր այդ նկարագրային 

խստապահանջ գիծը, ես ալ ծրագրին նկատմամբ նոյնպիսի մօտեցում ցուցաբերած էի: Ի 

վերջոյ՝ մեզի վստահած էր իր մտաւորական «զաւակ»ները եւ պէտք էր այդ աշխատանքին 

վրայ գուրգուրալ առնուազն հեղինակին չափ: 

«Ուրախ եմ» ըսաւ, «որ այս աշխատանքին գլուխը անցած ես»: Վերջին խօսքն էր այդ որ 

լսեցի իր շուրթերէն: Խօսակցութեան մէջ, աւելի քան ժուժկալ էր ան, ի վերջոյ, մեզ երկու 

սերունդներ կը բաժնէին եւ մեր յարաբերութիւնը աւելի պաշտօնական եղած էր միշտ: 

Սակայն երբ կը գրէր, հոն է որ նոյնիսկ ամենախիտ արտայայտութիւններու ետին կարելի 

էր միշտ գտնել մտածումներու եւ զգացումներու ջրվէժ մը, այնպէս ինչպէս միմիայն 

յատկանիշն է այն տաղանդաւորներուն՝ որոնք ամբողջ կեանքի մը ընթացին յղկած ու 

մշակած են իրենց տրուած այդ եզակի պարգեւը: 

Այդ հանդիպումէն քանի մը ամիսներ ետք, ես հաստատուեցայ Գանատայի ձմեռնաշունչ 

Ուինիբեկ քաղաքը, բայց նախապէս վստահ ըլլալով թէ ամբողջացուցած էի աշխատանքս 

Վահէ-Վահեանի թարգմանական այդ գործերուն նկատմամբ: Անոնցմէ առաջինը, Ճպրանի 

անզուգական Մարգարէին նոյնքան անզուգական հայերէն թարգմանութիւնը, լոյս տեսաւ 

Լիբանանէն մեկնումէս քանի մը շաբաթներ ետք: 

1985-ի Մանիթոպայի փետրուարեան բեւեռային ձմրան օրերուն ինծի հասաւ ուսուցիչիս 

մակագրութեամբ Մարգարէի օրինակս: Հոն, ինծի արդեն իսկ այնքան ծանօթ ձեռագրով, 

շարուած էին հետեւեալ տաքուկ տողերը. 

«Երբեմնի շատ սիրելի եւ ուշիմ աշակերտիս՝ Վիգէն Ադդարեանին՝ որ իր թանկագին 

բաժինն ունեցաւ այս գիրքին փայլուն երեւումին մէջ»: Ստորագրութիւնը կը կրէր 23 

Յունուար 1985 թուականը: 

Թէեւ հրատարակչական աշխատանքի ներդրումովս հատուցած կրնայի սեպած ըլլալ 

ուսուցիչիս, հայ գրականութեան հանդէպ սիրոյ հունտերուն համար որ ցանած էր մէջս, 

Վահէ-Վահեան, իր այս երկտողով, ինծի կը յանձնէր ուրիշ պարտաւորութիւն մը թերեւս, որ 

այսօր սիրով կը հատուցանեմ կրկին, այս անգամ հանրութեան ներկայութեան: 
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Այս երկար նախաբանը կատարեցի, ըսելու համար թէ Վահէ-Վահեանը մաս կը կազմէ ի'մ եւ 

ինծի նման շատերուն անցեալին եւ կեանքի յուշերուն: Այդպիսով իսկ ան կենդանի է միշտ, 

ո'չ միայն իր տողերով, այլ մանաւանդ ապրուած կեանքով մը: Ատոր փաստը այս 

համայնագիտական հրատարակութիւնն է իր նամակներուն: Որոնք, ըստ ինծի, հարազատ 

արտացոլացումն են հայ գրողին, մտաւորականին եւ մշակութային գործիչին որուն 

կեանքին ժամանակագրութիւնը կ'ընդգրկէ քսաներորդ դարը գրեթէ ամբողջութեամբ: Իր 

ծնունդէն ի Կիւրին 1908-ին մինչեւ իր շիջումը 1998-ին: 

Նախ եւ առաջ՝ քանի մը թուային մանրամասնութիւններ հատորին մասին, զոր 

անվերապահօրէն համայնագիտական կոչեցի: Հատորը կը բաղկանայ 766 էջերէ եւ կը 

պարունակէ հեղինակին 441 նամակերը, որոնցմէ առաջինը՝ գրուած է 1930ին, Փարիզի 

«Զուարթնոց»ի խմբագիր Հրանդ Բալուեանին, իսկ վերջինն ալ ուղղուած է իր որդւոյն 

Ցոլակին՝ 1992ին: Այսինքն՝ վաթսուներկու տարիներու վրայ երկարող կեանքի վկայութիւն 

մըն է որուն բաժնեկից կը դառնայ համբերատար ընթերցողը: Նամականիին երկու գլխաւոր 

աղբիւրներն են Երեւանի Չարենցի անուան Գրականութեան եւ Արուեստի Թանգարանին 

մէջ գտնուող բանաստեղծին անձնական արխիւը, եւ Ցոլակ Ապտալեանի մօտ գտնուող իր 

թղթածրարը: 

Աւելի'ն, հրատարակութիւնը կը դառնայ արժանի նոյնիսկ ակադեմական որակումի մը, 

որովհետեւ հոն կան վաթսուն (60) պատասխան նամակներ ուղղուած հեղինակին, ուր 

կարելի է հետեւիլ արծարծուած նիւթերուն պատմական հետեւողականութեան: Հատորը 

նոյնպէս կ'ընդգրկէ հետազօտական կարեւոր միջոցներ: Անոր կցուած են գործածուած 

անձնանուններու, կազմակերպութիւններու եւ պարբերական մամուլի հայերէն եւ 

լատինատառ փնտռացանկեր (Index): Իւրաքանչիւր նամակ ունի իր անհրաժեշտ 

ծանօթագրութիւնը: Հատորը նոյնպէս կը պարունակէ լուսանկարներու շարան մը, 

ձեռագրային նմոյշներ նամակներէն եւլն. այսպիսով ամբողջացնելով անոր 

գիտահետազօտական պարունակութեան բնոյթը: 

Գործին ուղղակի շահեկանութեան զուգահեռ, անկասկածօրէն նաեւ նոյնքան կարեւոր 

ներդրումներ են Նազարէթ Թօփալեանի ստորագրութիւնը կրող Նախաբանը որ հեղինակին 

«հաւատոյ հանգանակ»ին խղճամիտ վերլուծումը կը կատարէ, ինչպէս նաեւ խմբագիր 

Արամ Սեփեթճեանի տասներեք էջերու վրայ երկարող Ներածականը որ ինքնին 

գրականագիտական վերլուծական կարեւոր լրացուցիչ աշխատանք մըն է որ կը լուսաբանէ, 

կը բացատրէ եւ անհրաժեշտ ենթահողային տեղեկութիւններով կը դասաւորէ գործը իր 

պատմական եւ գրականագիտական միջավայրին մէջ: Արամ Սեփեթճեանի այս 

Ներածականը եւ իր տարած շնորհարժան խմբագրական աշխատանքը զինք արժանի կը 

դարձնեն Վահէ-Վահեանի ընթերցողներու երախտիքին: 

Հատորը անշուշտ որ կը կրէ Ցոլակ Ապտալեանի ինծի ծանօթ ընդհանուր բծախնդիր ոգեղէն 

ստորագրութիւնը իր կերպարային համադրումով, պարունակութեան, գոյներու եւ 

տառատեսակներու ընտրութեամբ եւ ընդհանուր տեսքով: Կայ նաեւ մոնթրէալական կապ 

մըն ալ, որովհետեւ անոր կողքին եւ ենթախորագրերուն գծագրութիւնները կը պատկանին 

մեր գաղութի տաղադաւոր գծարուեստի մասնագէտ Համօ Ապտալեանին, որուն 
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ազգանունին նոյնութիւնը հեղինակինին հետ բարեբաստիկ զուգադիպութիւն մըն է 

պարզապէս: Ու վերջապէս՝ աշխատանքային ծիրի խորհրդակցական բաժնին իրենց 

ներդրումը բերած են Դոկտորներ Հայր Մեսրոպ Հայունին Վիեննայի Մխիթարեան 

Միաբանութենէն, Անդրանիկ Տագեսեանը Պէյրութի Հայկազեան Համալսարանէն, 

Փրոֆեսոր Ս. Դանիէլեանը Երեւանի Սփիւռքի Գիտաուսումնական Կեդրոնէն եւ Արա 

Սանճեանը Միշիկընի Տիրպորն Համալսարանէն որոնց յղուած է շնորհակալագիր մը: Այս 

վերջինին ներկայութիւնը խորհրդակցական մարմնին մէջ ինծի կը թուի յոյժ կարեւոր, 

որովհետեւ իր հօրեղբայրը, Փրոֆեսոր Աւետիս Սանճեանը, գլխաւոր խմբագիրն եղած է 

նոյնքան ամբողջական Վահան Թէքէեանի Նամականիին, որուն հետ, հատորային 

կազմակերպման տեսակէտէն, բազմաթիւ զուգահեռներ ունի այս գործը: 

Հատորը եզակի է, չըսելու համար անզուգական: Թերութիւններ կան, այո', օրինակ՝ երկար 

վրիպակներու շարանը որոնց երդուեալ թշնամին էր նոյնինքն հեղինակը, բայց որոնք 

նոյնքան բծախնդրօրէն ցուցակագրուած են: Կամ ալ, որոշ նիւթերու արծարծման հետեւելու 

դժուարութիւնը նամակներու, պատասխաններու եւ կրկնօրէն պատասխանուած 

նամակներու ընդմէջէն որ հաւանաբար ինքնին պէտք էր որ յաւելեալ ծանօթագրութեանց 

միջոցաւ ցոյց տրուէր ընթերցողին օրինակ՝ իւրաքանչիւր նամակի աւարտին, պահպանելու 

համար նիւթային շարունակականութիւնը: Թերութիւնները սակայն իսկապէս որ մտային 

փշուրներ են որոնք բնաւ չեն նսեմացներ ո'չ կատարուած խմբագրական աշխատանքին 

որակը, եւ ո'չ ալ հեղինակին կոթողային իրագործումը: 

Կոթողային որակեցի գործը առանց վարանումի, որովհետեւ, ըստ ինծի, այս 

հատորով,Վահէ-Վահեան ի յայտ կու գայ ո'չ թէ միայն որպէս իր ժամանակին վկայագրողը 

ալ հաւանաբար որպէս արեւմտահայերէնի վերջին մեծ նամակագիրը: Թէեւ գործը 

արդարապէս անուանակոչուած է Բանաստեղծին Սիրտը, որովհետեւ կը ցոլացնէ Վահէ-

Վահեանը իր ամբողջական հոգեկան անկեղծութեամբ, անոր ընթերցումը զիս տարաւ 

հասկնալու թէ փաստօրէն ինքնակենսագրութիւն մըն էր որ կը սփռուէր միտքիս առջեւ, 

գծուած՝ լուսանկարչական ոսպնեակի մը անմիջականութեամբ եւ հեղինակին 

ինքնաորոնման եւ արտայայտչական մանրակրկիտ մտասեւեռումով, որոնց ի սպաս կը 

դրուէին իր հայերէն լեզուին տիրապետելու ամենակատարեալ ու բարձրագոյն որակային 

կարողութիւնները: 

Արդարացնելու համար որակումներս, կ'ուզեմ որ նախ անդրադառնաք քանակին: Այստեղ 

հրատարակուած նամակները ենթադրել կու տան թէ անոնց տարեկան միջին թուաքանակն 

է մօտաւորապէս ութը նամակներ, եւ պահի մը համար, նոյնիսկ եթէ ենթադրենք թէ 

նամականի մը, իր բնոյթովն իսկ բնաւ ամբողջական չի կրնար ըլլալ որովհետեւ 

նամակներէն բազմաթիւներ պիտի մնան յաւերժօրէն կորսուած հասցէատէրերուն մօտ, եթէ 

անշուշտ նոյնիսկ պահուած ալ են, այդ պարագային՝ պահպանողական մնալով նոյնիսկ, 

կարելի է առնուազն կրկնապատկել անոնց քանակը: Ընդունինք սակայն թէ հեղինակին 

արխիւը բաւական ամբողջական կրնայ ըլլալ, բայց տակաւին գիտականօրէն ճշգրիտ 

ըլլալու համար պէտք է գրուած նամակներու թիւը բարձրացնել կարեւոր տոկոսով մը որ 

հաւանաբար յիսուն առ հարիւրի մօտ պիտի ըլլար: Այս հաշիւով՝ պիտի հասնէինք վեց 
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տասնամեակներու ընթացքին գրուած, անընդմէջ կերպով հեղինակուած, քանի մը էջերու 

վրայ երկարող, գրական ոգիով, անկեղծ յուզումներով եւ մտահոգութիւններով լեցուն, 

անբիծ եւ գերմշակեալ հայերէնով, ամէն ամիս գրուած առնուազն մէկ նամակի մը:  

Անձնապէս ճանչցած ըլլալով հեղինակը եւ անոր արտասովոր լեզուական եւ 

մտածելակերպային կատարելապաշտութիւնը, կրնամ երեւակայել թէ այս հարիւրաւոր 

նամակներէն իւրաքանչիւրը քանի սեւագրութիւններ եւ տարբերակներ ունեցած է մինչեւ որ 

հասած է իր վերջնական վիճակին: 

Փաստելու համար թէ չափազանցութիւն չեն առաջարկածս թուանշանները, ահաւասիկ 

փաստ մը որ հատորը կու տայ ինքնին: Յիշուած Յակոբ Ասատուրեանին ուղղուած թիւ 87 

նամակին մէջ, հեղինակուած 1948 ին: 

<էջ 133 , Ա. պարբերութիւն, տող թիւ 13 ... Այն որ կ'որոնէ --- պահարաններու: > 

Ու մտածել թէ այս նամակները յաւելում մը եղած են իր գրական գործերուն, 

բանաստեղծութիւններու հատորներուն, գրականագիտական աշխատանքին, 

դասագիրքերու հրատարակչութեանց, ուսուցչական առօրեային, «Անի»ի գրական 

հրատարակութեան խմբագրութեան, դասախօսական գործերուն եւ վերջապէս 

աննախընթաց թարգմանական իրագործումներուն, այն ատեն է միայն որ կրնանք 

անդրադառնալ թէ որքան հոգի եւ իսկապէս սիրտ կայ անոնց ետին: 

Այսօրուան համացանցային իրականութեան մէջ, երբ նոյնիսկ համակարգչային ե-մակները 

սկսած են երկարաշունչ սեպուիլ եւ նախապատւութիւն կը տրուի Twitter կոչեցեալ 140 

տառանոց հեռագրային արտայայտութեան մը, որոհետեւ «ընթերցող»ին եւ «գրող»ին ալ 

ժամանակը սուղ է ու սեղմ, որովհետեւ ժամանակը դրամ է եւ պէտք չէ զայն «վատնել», 

այսօր անկարելի է նման իրագործում մը երեւակայել անգամ: 

Արագութիւնը սակայն կը գնուի մակերեսայնութեամբ միմիայն եւ Վահէ-Վահեանը ինքնին 

կը թուի պատկանիլ ուրիշ ժամանակներու, ուրտեղ կը պատկանին մեծերը իրենց 

ստեղծագործումներով, երբ մարդկութիւնը կրնար արարել հազարամեակներու վրայ տեւող 

բուրգերը, մինչ այսօրուան «կատարելագործուած» միջոցներով ստեղծուած քաղաքիս 

կամուրջները փուլ կու գան անընդմէջ: Կար ժամանակ, երբ մեր լեզուով նամակ գրելու 

արուեստը կ'ուսուցանուէր մեր վարժարաններէն ներս ու հիմա կը գոհանանք եթէ մեր 

սփիւռքահայ սերունդը կարողանայ միմիայն հայերէն ընթերցել թերեւս, այդ ալ 

սահմանափակօրէն, եւ վաղն ալ միմիայն պիտի կարենայ հաւանաբար խօսիլ, եթէ անշուշտ 

բախտաւոր ենք: Այո', երազային կը թուին այն օրերը երբ տակաւին կար նամակագրութիւնը 

որպէս բարձր արուեստ, եւ կային Վահէ-Վահեանի նման տիտաններ: Ատոր փաստը, այս 

հատորն իսկ է: 

Անցնինք հիմա պարունակութեան: Բծախնդիր խմբագիրը զայն բաժնած է երեք նիւթային 

ենթամասերու 

Ա. Գրական-գեղագիտական 
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Բ. Ազգային-հասարակական 

Գ. Մտերմական 

Իսկ չորրորդ մասը կը բաղկանայ հեղինակին ուղղուած վերոյիշեալ պատասխան 

նամակներէն: 

Այս ենթաբաժանումներէն իւրաքանչիւրը շատ բան կը բացայայտէ հեղինակին մասին, եւ 

սակայն բոլոր նամակներն ալ ունին ընդհանուր յատկանիշներ որոնք յստակօրէն կը 

դրսեւորուին: Ահաւասիկ անոնք. 

ա) Հեղինակը ի յայտ կու գայ ո'չ միայն որպէս հայերէն լեզուին, մշակոյթին եւ 

գրականութեան անխոնջ մշակը, այլ անոր արժանիքներո'ւն պաշտպանը, եւ նոյնիսկ անոր 

նիւթական տագնապներով մտահոգ եւ այդ հարցով անընդմէջ աշխատող եռանդուն ծառան: 

Եւ այս՝ առաջին նամակէն երբ տակաւին երիտասարդութիւնը նոր թեւակոխող միմիայն 

քսանմէկ տարեկան ուսանող էր ան, մինչեւ վերջինը երբ արդեն բազմավաստակ ալեհեր 

չափանիշ ստեղծող ծերունին է: Ահաւասիկ թէ ինչ կը գրէր «Զուարթնոց»ի խմբագիր Հրանդ 

Բալուեանին այդ առաջին քանի մը նամակներուն մէջ. 

<Էջ 4, վերջին պարբերութիւն մինչեւ Էջ 5, առաջին տող ներառեալ – Տպաւորութիւններու --- 

անոնց մէջ: > 

<Էջ 11, վերջին պարբերութիւն մինչեւ Էջ 12, Բ. պարբերութեան չորրորդ տողը – Ի զուր --- 

հնչեցնել ահազանգը:> 

< Էջ 15, Բ. պարբերութիւն մինչեւ յաջորդ ենթամասին երկրորդ տողին կէսը - «Մենք»ը, իր 

առաջին --- սկսնակ մըն եմ միայն,> 

Աւելին, այս Ա. բաժնի նամակներուն կարեւոր տոկոսը կը պարունակէ հաշուապահական 

մանրամասնութիւններ թէ օրինակ իւրաքանչիւր հրատարակութենէ որքան յաջողած է 

սպառել, որմէ գանձուած է որքան բաժանորդագրութիւն եւ թէ ուր պէտք է առաքուին 

տպագրութիւնները: Նաեւ անշուշտ, թէ ինք որքան գումարներ մուծած է հեղինակներուն 

անոնց գործերուն եւ պարբերական հրատարակութիւններուն իբրեւ բաժանորդ եւ որ 

ճամբորդին միջոցաւ: Ինչ որ ապշեցուցիչ կը թուի, նկատի ունենալով մանաւանդ 

երիտասարդ ուսուցիչին աւելի քան համեստ նիւթական պայմանները: Այս 

մանրամասնութիւնները նամակներուն կու տան ալ աւելի եզակի բնոյթ, որովհետեւ 

քանակական տեսակէ, Վահէ-Վահեանի գրականութեան նուիրուածութեան այս 

փաստարկութիւնը, ըստ ինծի, իր համազօրը չունի մեր գրական աշխարհէն ներս: 

բ) Հեղինակին գլխաւոր մտահոգութիւնները կը թաւալին առանցքային կրկնուող նիւթերու 

շուրջ: Գրական տեսակէտէ, այդ ալ մշակութային որակն է ամէն բանէ առաջ: Ինչպէս պիտի 

ըսէր Մանուէլ Քէօսէեանը ինք, «գրական գործը պէտք է ինք ոտքի կանգնի եւ պէտք չէ 

ունենայ հեղինակին անթացուպերուն»: Վահէ-Վահեան այդ սկզբունքին հաւատաւորն է, թէ' 

երբ խնդրոյ առարկան իր ստեղծագործութիւնն է եւ թէ' երբ որպէս պարտաճանաչ խմբագիր 

կ'արժեւորէ ուրիշներուն գործերը. 
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< Էջ 8, վերէն Բ. պարբերութիւնը ամբողջութեամբ – Կարդա' զանոնք --- քանի մը տողերու 

հետ: >  

< Էջ 18, վերջին պարբերութիւն շարունակելով էջ 19 եւ անոր Բ. պարբերութիւնը 

ամբողջութեամբ ներառեալ – Քանի մը --- շնորհ մը որպէս:> 

< Էջ 110, Դ. պարբերութիւն ամբողջութեամբ – Քիչ մը աւելին --- գեղեցկութիւն մըն է:> 

գ) Ակներեւ է նամակներու հասցէատէրերէն թէ որոշակի ու կարեւոր անձնական եւ ամբողջ 

կեանքի մը վրայ երկարող բարեկամութիւններ է որ կը մշակուին, յատկապէս Վահան 

Թէքէեանի, Բենիամին Նուրիկեանի, Մուշեղ Իշխանի, Անդրանիկ Անդրէասեանի, Պետրոս 

Զարոյեանի, ՀԲԸՄի Նախագահ Ալեք Մանուկեանի, Սմբատ Տէրունեանի, եւ 

անկասկածօրէն ուրիշներու հետ ալ: Վերոյիշեալ անունները սակայն կը գրաւեն թէ 

քանակական եւ թէ նիւթային հարուստ եւ աւելի լայնածաւալ գրութիւններու հասցէատէրը 

ըլլալու պարգեւը: 

< Էջ 20, Գ. Դ. և Ե. պարբերութիւններ ամբողջութեամբ – Գիտեմ, Անդրանիկ --- կ'ըսեմ ես 

ինծի: > 

< Էջ 29, Գ. պարբերութիւն մինչեւ ութերորդ տողի կէսը – Մենք այստեղ --- ընդունակ ես 

ատոր:> 

< Էջ 55, վերջին պարբերութիւնը ամբողջութեամբ մինչեւ աւարտը յաջորդ էջին վրայ – 

Ճանչցած էի ձեզ --- հոգիի մը աւազանէն:> 

< Էջ 106, Զ. պարբերութիւնը ամբողջութեամբ, Է. պաբերութեան մինչեւ կէսը – Սպասեցի որ 

մտերիմ --- մրրիկները ժամանակին: Ապա Ը. և Թ. պարբերութիւնները ամբողջութեամբ 

մինչեւ էջ 107 – Ե՞րբ լոյս կը տեսնէ --- լոյսին տալ գիրքս: Շարունակել նամակին վերջին 

պարբերութեամբ – Ծրագիր կայ --- աշխատակցիլ:> 

դ) Մտերմական կոչեցեալ նամակներու ենթախումբին կարեւոր մէկ մասը ունի 

անկասկածօրէն սիրային բնոյթ եւ մեծամասնօրէն ուղղուած է չորս կանանց, Լիւսի 

Փոթուքեանին, Ալիս Սինանեանին, Սիրան Սեզային եւ Աշխէն Ապտալեանին: Նամակներու 

այդ ենթաշարքը ինքնին ամբողջութեամբ նոր աշխարհ մը կը բանայ եւ կը վկայէ Վահէ-

Վահեանի սիրտը յուզող էակներուն մասին: Աւելին, բանասիրական ուսումնասիրութեան 

հարուստ աղբիւր մըն է որ կը տրամադրուի մեզի առաջին անգամ ըլլալով, որովհետեւ 

առիթ կ'ընծայէ նոր լուսարձակով մը նայելու իր ստեղծագործական աշխարհին վրայ: 

< Էջ 491, Ա. պարբերութիւնը ամբողջութեամբ – Երեւակայէ փոքր --- անմահութիւնը 

մահուան մէջ: Ապա նոյն էջին Ե. պարբերութիւնը ամբողջութեամբ – Դեռ նոր կարդացի --- 

մեր մամուլին մէջ: > 

< Էջ 520, վերջին պարբերութեան երկրորդ տողի կէսէն մինչեւ յաջորդ էջին Բ. 

պարբերութիւնը ամբողջութեամբ– կ'ուզէի ես արեւ --- ներող ու լայնասիրտ:> 
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ե) Ժամանակները որոնց վկան է հեղինակը լեցուն են անարդարութիւններով, սակայն 

Վահէ-Վահեան չվախնար, առաջին մէկ օրէն իսկ, իր մտածումները արտայայտելէ, իր 

կապերը գործածելէ եւ ոտքի ելլելէ ի նպաստ արժանաւորներուն եւ ի նպաստ անոնց՝ որոնց 

հանդէպ անարդարութիւն կը գործուի: 

< Էջ 69, վերջին պարբերութիւնը ամբողջութեամբ – Հ.Բ.Ը. Միութեան --- նիւթին 

անդրադառնալուս:> 

< Էջ 72, Դ. պարբերութենէն սկսիլ մինչեւ ութերորդ տողին կէսը – Նկատի ունենալով --- 

նախապատերազմեան թոշակները:> 

< Էջեր 80 - 81, թիւ 45 նամակը ամբողջութեամբ – «Նոր Գիր»ին համար --- Nicosia:> 

<ընթերցել «Անի»ի Ա. Թիւին խմբագրականը վկայակոչելու համար Վահէ-Վահեանի 

ազգային դիմագիծը –  

... 1946-ը , Սփիւռքի հայ կեանքին լայնքէն, կ'արձանագրէ եղելութիւն մը որ ամբողջ 

մարդկային պատմութեան մէջ չունի տակաւին իր հաւասարազօր զուգակշիռը: 

Եւ որովհետեւ գրականութիւնը չէ' երբեք՝ գեղեցիկ բայց կեանքը ձեւակերպող ուժերէն 

ուծացած, ընկերութիւնը յօրինող գործօններէն խզուած, հետեւաբար՝ քմահաճ պերճանք մը, 

... 

Եւ որովհետեւ, բոլոր արուեստներուն նման, գրականութիւնը կեա'նքն իսկ է՝ ապրուած, 

ապրուող կամ ապրուելիք, ձեւառումը եղածին, խորատեսուածին, կամ տեսլականօրէն 

գուշակուածին, նի'ւթ է, լինելութիւն եւ վերափոխում. 

Եւ որովհետեւ 1946-ը պայծառ այն հանգրուանն է, որուն ստորոտէն, հայ կեանքը իր 

ամբողջութեամբ, բազմադարեան եւ արիւնոտ ուղեւորութենէ մը յետոյ, կ'ողջունէ գրաւելի 

կատարները. 

Կը հիմնուի «Անի»ն ... > 

Ինծի համար շատ հետաքրքրական էր կարդալ «Անի»ի Ա. Թիւին մէջ լոյս տեսած ցանկ մը 

ստացուած հրատարակութիւններու: Որոնք են. 

< 

• ՎԱՐՁՈՒ ՍԵՆԵԱԿ, Պատմուածքներ, Զարեհ Որբունի: 

• ՀԱՅԱՍՏԱՆ, Քերթուած, Մուշեղ Իշխան: 

• ԱՆՑՈՐԴԸ, Քերթուածներ, Եղիվարդ: 

• ՍՈՆԱԹՆԵՐ, Քերթուածներ, Արսէն Երկաթ: 

• ԿԵԱՆՔԻ ՔԱՌՈՒՂԻԷՆ, Պատմուածքներ, Տոքթ. Տիգրան Վարժապետեան: 

• I ASK YOU, LADIES AND GENTLEMEN, Պատմուածքներ, Լեւոն Զ. Սիւրմէլեան: 
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«Անի»ի այս թիւով կարելի չեղաւ ստացուած բոլոր շահեկան հրատարակութիւններուն 

անդրադառնալ գիրքերու նուիրուած նշմարներուն մէջ: Յառաջիկայ թիւերը, սակայն, պիտի 

ունենան աւելի լայն բաժին մը գրախօսականներու: > 

Այս ցանկը ցոյց կու տայ թէ հակառակ իր ազգային քաղաքական կողմի մը յստակօրէն մաս 

կազմելուն՝ պահած է իր բոլոր մտերմութիւններն ու հարազատութիւնները, կը պահանջէ 

անոնց աշխատակցութիւնը եւ ատոր լաւագոյն փաստարկութիւնը նամականիի այս 

հատորն է: Ինչ որ մեզի կը տանի միւս վեցերորդ յատկանիշին: 

զ) Կան պատմութիւնը լուսաբանող կարեւոր հարցեր որոնց անդրադարցած է ինք: Օրինակ՝ 

երեւան կու գայ թէ Անդրանիկ Անդրէասեանը հաւանաբար ծրագրած էր միանալ ներգաղթի 

կարաւաններուն եւ Վահէ-Վահեան այսպէս կը զգուշացնէ զինք 1947-ին. 

< Էջ 123, վերջին պարբերութիւնը շարունակել մինչեւ յաջորդ էջի Բ. տողը ամբողջութեամբ - 

Այնքան կ'աճապարեմ որ --- եւ իր խմբագիրին: > 

Պատմական արժեք ներկայացնող նմանօրինակ հետաքրքրական ուրիշ նամակ մը 

ուղղուած է Վազգէն Ա. Վեհափառին որ խնդրագիր մըն է գրուած 1959-ին. 

< Էջ 292 Գ. Պարբերութենէն – Ներեցէք որ խոստովանիմ, ..., այս նամակը կը գրեմ բոլորովին 

տարբեր շարժառիթով մը ..., ապա շարունակել յաջորդ պարբերութենէն մինչեւ նամակին 

աւարտը ամբողջութեամբ յաջորդ էջին վրայ - Տիկին Մարի --- Ձեր Վեհափառութենէն: > 

Կան ուշագրաւ եւ յուզիչ նամակներ երբ բանաստեղծը իննիսունական թուականներուն 

գրեթէ կը կորսնցնէ տեսնելու կարողութիւնը եւ իր գրադարանը վաճառքի կը հանէ 

որովհետեւ անգործածելի իրեն համար: Իր գրադարանի այս հարցով նամակցութիւն մը կայ 

Գէորգ Պարտաքճեանին հետ ուր կը նկարագրէ իր գրադարանին պարունակութիւնը 

ամբողջութեամբ եւ անոր աւարտին այսպէս կ'արտայայտուի. 

< էջ 468 վերէն հինգերորդ տող, մինչեւ պարբերութեան աւարտը – Կանգ կ'առնեմ --- սկսան 

թրջիլ:> 

Այս վերջին քանի մը ամիսներուն ընթացքին առիթը ունեցայ այս նամակներուն մասին 

խօսելու շատերու հետ, թէ' Համացանցով, եւ թէ' հեռախօսով եւ թէ' անձնապէս դէմ 

յանդիման: Շատերը յանդուգն, երբեմն անընդունելի եւ խնդրայարոյց որակած են այս գործը 

եւ մանաւանդ կարգ մը նամակներու պարունակութիւնը, որովհետեւ կը խօսի ծանօթ 

անձերու եւ անոնց նկարագրի գիծերու մասին եւլն.: 

Ես անձնապէս կրնամ համաձայն չըլլալ իր յիշած անձերու հասցէին գրած իր 

որակումներուն: Սակայն անձնապէս ծանօթ եմ անոնցմէ շատերուն եւ նկարագրուած 

դէպքերուն: Ըստ իս՝ թէեւ իր գրութիւնները միշտ դիտուած են իր իսկ ակնոցէն, սակայն 

դատումները ընդհանրապէս շատ հեռու չեն իրողութիւններէն: Մնացածը գունաւորում է եւ 

ժամանակը պիտի որոշէ անոր ճակատագիրը: 
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Իրականութիւնը այն է սակայն թէ այս գործը կա'յ, եւ պէտք է դատուի այնպէս ինչպէս որ է': 

Պէտք է դատուի անաչառօրէն, քննադատական աչքով, այնպէ'ս՝ ինչպէս պիտի ուզէր ի'նք, 

հեղինակը: 

Եւ որպէսզի այս բանախօսութիւնն ալ ստանայ Վահէ-Վահեանի նամականիին բոյրը, 

կ'ուզեմ աւարտել նմոյշներով այն բազում գունագեղ վերջնագրերէն, որոնք ընթերցողին 

աւարտական ակնարկ մը կը շնորհեն բանաստեղծին սիրտէն: 

«Բարեկամական սիրով, ձեռքի ջերմագին սեղմումներով, եղբայրաբար, մտերմական 

սիրով, յիմար մը, սիրալիր, հիացումով, որդիական խոնարհութեամբ, եղբայրական ջերմ 

զգացումներով, ցաւակից զգացումներով, առողջութեան սրտագին մաղթանքներով, 

անվերապահ համակրանքով, հայրենիքի կարօտով, ձեր մեծ տաղանդին հանդէպ 

հիացումով, եղբայրական սիրով ու կարօտով, անայլայլ հիացումով, հայրենակցական 

սիրով, անկեղծօրէն համակրական զգացումներով, լեցուն պատասխանի մը սպասումով, 

համակրալիր զգացումներով, ձեր ապաքինումին խնդակից, յուսալից սպասումով, խորունկ 

համակրանքով, նոր գործերու յոյսով, անձկագին սպասումով, յուսահատական յոյսով, 

սրտագին համարումով, անուն չունեցող զգացումներով, բարի երազ, ջերմացնող զգացումէ 

դատարկ, հէքիաթներու տղու մեծ ու տաք համբոյրներով, սէրէն պատուհասուած 

օտարական մը, կարօտի ու սիրոյ տաք համբոյրներով, դառնացած սիրտով բայց 

յարգանքներով... 

Միշտ քոյդ 

Վահէ-Վահեան» 

Շնորհակալութիւն 

 

ԶՐՈՒՑԵՆՔ ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ 

Յուլիս 4-ը մեծանուն դերասան Մհեր Մկրտչեանի ծննդեան օրն է 

Մեծն Խորենացին տագնապներ ունէր, «Ո՞ւր է մեր 

աչքերի բարի նայուածքը ուղիղներին»:  Ովքե՞ր են մեր 

միջի ուղիղները:  Գուցէ Խորենացին առաջին հերթին 

նկատի ունէր ազգին նուիրեալ անհատների՞ն, ովքեր 

պահպանում, հարստացնում են ազգային արժէքները, 

ովքեր այդ արժէքները լաւագոյնս ներկայացնում են 

սերունդներին՝  շարունակական պահելով ազգի 

գոյատեւման կարեւոր պայման՝  արուեստի ու 

մշակոյթի զարգացումը:  Այդ գործին նուիրեալների 

կենդանի ներկայութիւնը վայելելով՝  մենք երբեմն 

մոռանում ենք, որ համընդհանուր ճանաչումի ու սիրոյ մէջ, այդ նուիրեալները մեծաւ 
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մասամբ յաճախ զարմանալի անօգնական են եւ սրտակցութեան ու գուրգուրանքի կարիք 

շատ ունեն:  Անօգնական են երբեմն շատ հասարակ թուացող ապրելակերպի եղանակների 

ընտրութեան, իրենց բուն անելիքից դուրս սովորական մի հարց կարգաւորելու եւ շատ ու 

շատ այլ հարցերում: 

Այդպիսին էր նաեւ Մհեր Մկրտչեան Արտիստը՝  չափազանց անօգնական իր մենութեամբ, 

Աստծուց շռայլօրէն տրուած շնորհները դրսեւորելու մէջ յաճախ շփոթուելով՝  երբեմն իր 

յախուռն բնոյթին ներյատուկ անփութութիւն ցուցաբերելով:  Դա նկատել էր Վահրամ 

Փափազեանը՝  «Այս մանչուն հետ մէկը պէտք է»:  Դա նկատել էր Հենրիկ Մալեանը, ում 

հանդէպ Մհերն առանձնակի համակրանք էր տածում՝  «Հենրիկ Մալեանը կինոյում 

դարձաւ իմ կնքահայրը, առաջինը նա ինձ նկատեց եւ վստահեց նկարահանուելու իր 

ստեղծած կինոնկարներում»:  Դա նկատում էր կինոռեժիսոր Ալպերթ Մկրտչեանը, ով 

առանց Մհերի համարեա թէ որեւէ ֆիլմ չէր նկարահանում: 

Դա, անշուշտ, նկատել էր Վարդան Աճեմեանը, ով ուսանող դերասանին պահեց 

քնքշութեամբ, նեցուկ եղաւ նրան ու տիրական պահուածքի տէր դարձրեց մայր թատրոնի 

հեղինակաւոր բեմում:  Պահեց տասնամեակներով, պահեց այնքան ժամանակ, քանի դեռ 

ինքը կար:  Միայն յետոյ Մհերը ցաւով բարձրաձայնեց իր տագնապը. «Յաճախ մտածում եմ, 

թէ Աճեմեանը չկայ, հիմա ես ի՞նչ պիտի անեմ»: 

Տագնապելու հիմքեր ունէ՞ր:  Ունէր:  Ահաւասիկ. «...Ինձ հետ ապշելու բաներ են 

կատարուել: Շուրջս լիքը չուզողներ եմ ունեցել:  Մի անգամ երբ «Եզովպոս»ում խաղում էի 

Վաղարշեանի հետ, մարդիկ են տեսել, որ բեմի յետեւից ասում էին. «Չի՛ ստացուի, չի՛ 

ստացուի, չի՛ ստացուի»:  Էս իմ լեգենդն է, ոչ մէկի հետ դա չի եղել:  Եւ նոյնիսկ կարող եմ 

եզրակացնել, թէ ինչո՞ւմն է բանը:  Ինչո՞ւմն է բանը, որ իմ համբերութիւնը չի հատնում, 

ինչո՞ւմն է բանը, որ իմ հումորը չի կորչում:  Չի կորչում՝  դա ինձ միշտ փրկել է...»: 

Մհեր Մկրտչեանի նման մեծ դերասանը, համայն ճանաչումի արժանացած Արտիստն 

ինչո՞ւ պիտի մտահոգութիւն ունենար ու լսէր կուլիսներից եկող չարափառ շշուկներ՝  «Չի՛ 

ստացուի, չի՛ ստացուի, չի՛ ստացուի»:  Ինչո՞ւ պիտի մի քանի անգամ մայր թատրոնից 

հեռացուելու անհասկանալի փաստին առնչուէր:  Գուցէ նա այդ ազդեցութիւնի՞ց գրեց իր մի 

բանաստեղծութիւնը, որտեղ այս տողերը կան. «Երբ իմ սրտի խորքը մութ է, Ո՞ւմ համար ես 

վառւում, լո՛յս....»: 

Ի՛նչ հրաշափառ նորութիւններ կ'ունենայինք թատերական եւ կինոարուեստում, եթէ 

չլինէին դերասանի՝  սիրտը կրծող ու ստեղծագործելուն ինչ-որ տեղ արգելակող նման 

երեւոյթները: 

Սա՝  Մկրտչեանի միջավայրի, անմիջական իր հետ շփուողների առումով:  Իսկ 

մե՞նք՝  հանդիսատես ասենք, նրա արուեստի երկրպագու ասենք, Արտիստին սիրող ու նրա 

դերակատարումներով հմայուած մարդ ասենք, թէ՞ պարզապէս ընկեր, ինչքանո՞վ նեցուկ 

եղանք, ինչքանո՞վ կարողացանք մեր սէրն ու ջերմութիւնը պահել մեծ Արտիստի, 

արուեստի աշխարհի այդ կենդանի լեգենդի հանդէպ:  Մհեր Մկրտչեանի հրաշալի 

դերակատարմամբ ֆիլմերը կան, այո, դրանք դեռ երկար, շա՛տ երկար կը դիտեն 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (26) Յունիս 2013  

 

35/42 

սերունդները:  Իսկ բեմադրութիւնները՞:  Դրանցից քանի՞սը նկարահանուեցին ու 

պահուեցին:  Ալպերթ Մկրտչեանը շատ իւրօրինակ եղանակով Մհեր Մկրտչեանի կարապի 

երգի՝  «Հացթուխի կինը», նորովի ներկայացմանը համադրեց Արտիստի կենդանի խաղից 

տեսագրած հատուածներ՝  մի տեսակ շարունակական պահելով Մհեր Մկրտչեանի 

կենդանի ներկայութիւնն նրա իսկ հիմնադրած թատրոնում: 

Հիմա  դառնանք Մհեր Մկրտչեանի բանաւոր խօսքի պահպանութեան խնդրին: 

Քանի՞սը ունեցան Արտիստի՝  տարբեր տարիներին, տարբեր առիթներով արուած 

ձայնագրութիւնները լսելու վայելքը, քանի՞սը հասկացան, ըմբռնեցին, որ այդ փառահեղ 

Արտիստի մէջ երկրորդ Մհերը կար՝  մտածող, դատող, վերլուծող, համադրող, հրաշալի 

մեկնաբանող մարդը:  Մեղքը ո՞ւմ վրայ բարդես, թէ ինչո՞ւ դերասանի մտածումները, նրա 

ազնիւ տագնապները բացայայտող, նրա անցած ճանապարհը նկարագրող, ընդհանրապէս 

նրա մասին մի խորը, մի վերլուծական ֆիլմ չնկարահանուեց կամ գիրք չգրուեց:  «Ուրախ, 

տխուր մարդը»  ֆիլմն ինչ-որ չափով այդ բացը լրացնում է՝  գրագէտ սցենարով, յատուկ այդ 

ֆիլմի համար Մհերին նկարահանած քատրերով ու 

դրանց տեղը-տեղին մեկնաբանութիւններով:  Բայց 

սա եզակի դէպք է: 

Մհեր Մկրտչեանի ֆիլմերը կան, այո, նրա 

թատերական կերպաւորումներից որոշ կտորներ, 

այո, կան, բայց արդեօ՞ք դրանք բաւարար 

են՝  լիովին պատկերացնելու այն Մկրտչեան 

Արտիստին, ում երկրորդ, այսպէս ասենք՝  երեսը, 

փակ մնաց սերունդների համար: 

Ժամանա՛կ ունենար Մհեր Մկրտչեանը՝  գրելու իր կեանքի գիրքը, նկարագրելու իր անցած 

ճանապարհը:  Նա դրա մասին շարունակ խորհեց, բայց չհասցրերց գրել:  Չգտաւ այդ 

ժամանակը, եւ դրանից տուժեց ոչ այնքան ինքը, որքան մենք, որ չունեցանք նրա 

մտորումների, նրա մեկնութիւնների, նրա խորհրդածութիւնների գիրքը:  Բայց իր մտքից դա 

դուրս չէր գալիս ու ինչ-որ բան կարծես թէ ձեռնարկել էր, երբ այցելում էր աղջկայ՝  Նունէի 

տուն ու ինքն էր առաջարկում՝  միացնել ձայնագրիչը, որ զրուցեն: 

Մհերի զրուցե՛լը...հրաշալի մենախօսութիւն էր՝  ուսանելի՛, սերտելի՛: 

...Մենք հաւատով սպասում ենք այն կինոգէտին, այն արուեստաբանին, այն գրողին, այն 

լրագրողին....ով փորձելու է ներկայացնել Արտիստի ամբողջական դիմանկարը՝  այն 

խորութեամբ, այն պարզութեամբ, այն հմայիչ հայեացքով, ինչը բնորոշ էր հայի լաւագոյն 

տեսակի բոլոր շնորհներով օժտուած մեծ դերասանին:  Նաեւ, ու աւելի շատ, Նունէի 

սղագրութիւնների գրքի հրատարակութիւնն ենք փայփայում, որը հօր ու աղջկայ 

ամենաջերմ, ամենաազատ խօսակցութեան արդիւնք՝  ճշմարիտ խօսք է, դերասանի այն 

մտորումների վերծանումը, որ հայրը միայն իր աղջկան կարող էր վստահել:  Եւ յոյսեր ենք 

կապում նաեւ Գիւմրիի տուն-թանգարանի աշխատակիցների հետ, ովքեր թանգարանում 

պահպանուող հարուստ նիւթերից պիտի որ ջանան դերասանին արժանի յուշալպոմ 
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հրատարակել, մանաւանդ, Գիւմրիի քաղաքապետը խոստացել է թանգարանն ապահովել 

համակարգչով եւ պատճենահանող սարքով: 

Նաեւ մեր այս մի մտահոգութիւնը բարձրաձայնենք. Մեր միջավայրի, մեր կողքի Մեծերին 

չգնահատելու բացասական այն ո՞ր գիծն է, որ այդպէս էլ շարունակում է կրծել մեզ, եւ որին, 

զարմանալիօրէն, կամովին տրուել ենք ու որից ոչ մի կերպ չենք կարողանում 

ձերբազատուել:  Դա շատ է պատահում յատկապէս արուեստի աշխարհի Մեծերի 

հետ:  Գոհար Գասպարեանի նման երեւոյթը, մեծ անհատը, ազգի պարծանքը կեանքի 

վերջին տարիներին ապրեց խորը դեպրեսիայի, մենութեան, համընդհանուր 

անուշադրութեան մէջ:  Արուեստագէտ Լուիզա Սամուէլեանը, ում խելօք խօսքով ու 

հմայքով արուեստասէր մի ամբողջ սերունդ տարուած մնաց, ահաւոր կարիքի ու դարձեալ 

մենութեան եւ անուշադրութեան պայմաններում հեռացաւ կեանքից:  Նար Յովհաննիսեանն 

էր յուսալքուած փակուել իր տան մէջ, ոչ մէկը չէր նկատում նրա բացակայութիւնն այնքան 

ժամանակ, մինչեւ որ հարեւանների համար տարօրինակ թուաց նրա տանը տիրող 

լռութիւնը, եւ....դուռը ջարդելուց յետոյ նրան գտան մահացած: 

Մեղայ Աստծոյ, ինչո՞ւ են այսպէս ցաւալիօրէն նման մեր ազգային մեծերի ճակատագրերը: 

Յովհաննէս ՊԱՊԻԿԵԱՆ      

 

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ՝  

ՄԵՐ ՅԱՒԵՐԺԱԽՕՍ ԵՒ ԱՆԼՌԵԼԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ  

Յունիս 17...եւ թուականը՝  1971: 

Անհուն ցաւ ու կսկի՞ծ, թէ ցասում ու զայրո՛յթ: 

Եկէ՛ք, անգամի մը համար փոխենք մեր զգացական աշխարհի կարգն ու կանոնը, եւ փոխան 

«հոգեհանգիստ»ի, փառաբանենք «Բան-ա-

ստեղծութի՛ւն»ը: Փառաբանե՛նք բանաստեղծութեան 

մէջ՝ ոսկի երակը գեղարուեստական մտածողութեան, 

անկէ դէպի ստեղծագործութիւն, բանի արարում, բանը 

«խորք»ում, որպէսզի մարդ էակը մարդանայ առաւե՛լ 

եւս, մօտենայ Արարչին եւ Անոր արարչութեան 

խորհուրդին: 

...Կրնար ու չպատահիլ այդ անհեթեթ օթօ-վթարը, եւ 

այսօր՝ մեր կողքին մենք կրնայինք ունենալ ալեզարդ 

Պարոյր Սեւակ 85-ամեայ բանաստեղծն ու 

գրականագէտը, որուն չհասաւ ան երբեք, ու մնաց «Այր մի» ընդմիշտ երիտասարդ եւ 

իմաստուն: 
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Պ. Սեւակ 20-րդ դարու հայ մեծագոյն բանաստեղծը հանդիսացաւ Մեծն Չարենցի կողքին: 

Հեռո՛ւ բաղդատական եզրերու փնտռտուքէն, մենք լաւագոյն գնահատականը տուած 

կ'ըլլանք «բանի ստեղծումի»ն, երբ անկանխակալ մտածումներով կը կարդանք հայ 

քերթողութեան Գանձատան մնայուն հարստութիւնը: Անկարելիէ ուրանալ այն մեծագոյն 

նուաճումները, որոնք իրագործուեցան 20-րդ Բ. Դարակէսի խորհրդահայ գիտական եւ 

գեղարուեստական մտածողութեան բնագաւառներէ ներս: Ազգ մը երջանիկ է, երբ իր ծոցէն 

ծնունդ կ'առնեն մեծաթիւ գիտնականներ եւ արուեստագէտներ: Երբ անոնց երկերուն 

շնորհիւ տուեալ ազգ եւ ազինք կը հարստացնեն համայն աշխարհի մարդկութեան ոգեղէն 

եւ իմացական ներքնաշխարհը: Ի՛ր ժամանակին՝ Պ. Սեւակ հանդիսացաւ մէկը այն 

սակաւաթիւ անձերէն, որոնք միասնաբար վառեցին ջահերը մեր իմացական 

տաճարներուն: 

Եղիցի Լոյս պատգամեց՝ ու մեր հոգիներուն մէջ վառեց անմարելի լոյսը բարիին ու 

գեղեցիկին: 

Եղաւ խիզախ ժամհարը մեր հոգիներու յաւերժախօս Անլռելի Զանգակատան, որուն 

իւրաքանչիւր ղօղանջին մէջ դրաւ դարերու աւեր-քանդումին դիմացող բառ ու բան, երգ ու 

տաղ: Հրաւիրեց մեզ իր «Եռաձայն Պատարագ»ին, որուն պատարագիչ-քուրմն էր ան: 

Բեկանեց շանթեր, ողբաց մեր «մեռելոց» համար եւ կոչ ուղղեց մեզի՝ ապրողացս, որպէսզի 

չկորչի կտակը մեր երկու միլիոն նահատակներուն: 

Եղաւ Բանաստեղծ՝ բառին բովանդակ եւ ամէնէն ազնուական իմատովը, Արարի՛չը ԲԱՆի, 

եւ խուզարկու-պեղիչը մարդկային հոգիներուն: «Մարդը ափի մէջ»ը եղեր էր իր 

մարդերգութիւնը, իսկ «Երգ երգոց»ը իր Սիրերգութիւնը: 

Այո, սիրերգակ բանաստեղծ է Սեւակը: Պէտք է լաւապէս կարդալ իր բազմահատոր 

քերթողութիւնը: Ու «լաւապէս կարդալ»ը յատուկ տաղանդ եւ խոր իմացութիւն կ'ենթադրէ: 

Հոս բանանք փակագիծ մը.- Ունի՛նք տաղանդաշատ եւ արուեստագէտ «կարդացող»ներ, 

որոնք իրենց խտասալիկներով մեզի համար գեղարուեստական ընթերցումներ կը 

կատարեն, ու կը շոյուին մեր լսողական զգայարանները, կը լիանան մեր հոգիները, կը 

հարստանայ մեր էութիւնը:  

Սիրոյ անմահանուն էջ մըն է Պ. Սեւակի հետեւեալ «Նամակ»ը: 

...«Արդեօք քեզ՝ ե՞րբ եմ, ե՞րբ եմ տեսնելու... 

Ձմե՛ռ ու ամա՛ռ. 

Աշո՛ւն ու Գարո՛ւն... 

Իսկ ո՞ւր է տարուայ մե՛ր եղանակը, 

Այն հինգերորդը...» 

........................ 

........................ 

Նա՞ է աւարտում, թէ՞ ես նրա տեղ,- 
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Ինքս էլ չգիտեմ, 

«Իմ այս հարցերին մի՛ պատասխանիր, 

Բայց պատասխանիր լոկ իմ մէ՛կ հարցին. 

Գարունը անցաւ՝ 

Ես քեզ չտեսայ. 

Աշունը անցաւ՝ 

Չտեսայ ես քեզ. 

Ձմեռն ալ կ'անցնի՝ 

Չեմ տեսնի ես քեզ. 

Իսկ ո՞ւր է տարուայ մե՛ր եղանակը, 

Այն հինգերորդը....Մի՞թէ չի գալու...» 

(8 Նոյեմբեր 1963 Երեւան) 

Կու գա՞յ, չի գա՞ր...« Ո՞վ գիտէ սիրտը կարդալ...»: 

Կու գայ թերեւս անո՛նց միայն՝ որոնց սիրտը դեռ կանաչ է ու գիտէ սարսռալ գեղեցիկի 

իւրաքանչիւր հպումէն ու խոստումէն, գիտէ զգալ եւ ապրիլ անկրկնելի ապրումներուն 

շնորհած հարստութիւնը: 

Գոցե՛նք փակագիծը, եւ եզրակացնե՛նք.- 

Որքա՛ն մեծ եղաւ Պ. Սեւակ իբրեւ արուեստագէտ բանաստեղծ, նոյնքան մեծ էր նաեւ իր մէջ 

տեսաբանը, գեղագէտը, նորարարը: Եզակի դէմք մը՝ որ կը բանաձեւէր իր տեսութիւնը եւ 

կ'իրագործէր զայն իբրեւ ստեղծագործութիւն: 

Առաւե՛լ եւս մեծ եղաւ ան՝ իր բանասիրական-գիտական աշխատանքով: 

Սայեաթ-Նովայի կեանքին ու գործին նուիրուած իր մենագրութիւնը,- որ իրեն շնորհած էր 

դոկտորական աստիճան,- իր վրայ կեդրոնացուց անխառն հիացումը նոյնի՛սկ իր 

ընդդիմախօսներուն: Եղիշէ Չարենցէն ետք, ամբողջ հայ բանաստեղծութեան մէջ ան եղաւ 

նոյն ոսկի երակին ժառանգորդը, մեծագոյնը՝ իր ժամանակակիցներուն մէջ, այն 

համաստեղութեան՝ որ կու գար հարստացնելու մեր յետ-պատերազմեան գրականութիւնը: 

Բանաստեղծութիւնը բիւրեղացումն է հաւաքական մեր ճանաչողական թէ զգացական 

արտայայտութեանց: Իրա՛ւ բանաստեղծութիւնը եւ անոր արարիչը կը մնան նոյնքա՛ն 

յաւե՛րժ ու յաւերժախօս, նոյնքա՛ն անլռելի, որքան՝ իրեն ծնունդ տուող ժողովուրդն է: Իր 

պարագային՝ ՀԱՅը: 

....Մահուան տարելի՞ց: Յունիս 17.... 

Բայց չէ՞ որ բանաստեղծն ու իր բանաստեղծութիւնը չեն մեռնիր երբեք: Անոնք ունին իրենց 

«հինգերորդ երգ-եղանակը».....պիտի՝ գիտնա՞նք ունկնդրել զայն.... 
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Հարցուցէք Ձեր ներաշխարհին, ու եղէք ունկնդիր Ձեր ներքին Ձայնին: 

ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ 

 

Տեսակէտ  

Հայ-թուրքական արձանագրութիւնների փոխարէն պէտք է 

առաջ քաշել հայանպաստ նոր փաստաթուղթ.  

Արա Պապեան  

«Մոդուս Վիվենդի» կեդրոնի ղեկավար Արա Պապեանի կարծիքով` Հայոց 

ցեղասպանութեան ճանաչման փուլն արդէն աւարտեր է: Եկեր է  ժամանակը նիւթական և 

տարածքային հատուցման խնդրին ուշադրութիւն դարձնելու: 

«Շատերը կարծում են` Ցեղասպանութեան ճանաչումից 

անմիջապէս յետոյ յաջորդելու է  նիւթական և  տարածքային 

հատուցումը: Սակայն դա բոլորովին այլ գործընթաց է, որը 

երեք փուլ ունի` անհատական, երբ Արեւմտեան Հայաստանում 

ապրող ընտանիքներն ապօրինաբար զրկուել են իրենց 

ունեցուածքից, որը կարող են ետ ստանալ առանց 

ցեղասպանութեան ճանաչման: Վերջին շրջանում 

Ստամպուլում մօտ  1000 միաւոր սեփականութիւն է 

վերադարձուել մի քանի հայ ընտանիքների: Երկրորդ փուլը  գոյքային հատուցումն 

է  համայնքային  մակարդակով: Նկատի ունեմ համազգային այնպիսի կառոյցների 

հատուցում, ինչպիսիք են եկեղեցիները, կրթական միաւորումները: Այստեղ շատ բան 

արուած չէ: Բայց այլ երկրներում նման նախադէպեր եղել են: Երրորդ փուլը  Թուրքիայի 

կողմից ՀՀ-ին պատկանող  տարածքների  վերադարձն է»,- ըսաւ պրն Պապեանը:  

Mardik.am-ի  խնդրանքով  բանախօսն անդրադարձաւ իշխանութիւններու վարած 

քաղաքականութեան Հայոց ցեղասպանութեան  ճանաչման հարցով:  Կատարուող  քայլերը 

Արա Պապեանին չեն գոհացներ: «Ստեղծուել է Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին 

նուիրուած միջոցառումները համակարգող պետական յանձնաժողով, որը գումարել է երեք 

նիստ: Յանձնաժողովը նախանշել է որոշակի ուղղութիւններ, որոնցից մէկով նախատեսւում 

է կազմակերպել  գիտական ուսումնասիրութիւններ ու ցուցահանդէսներ: Չեմ կարծում` 

նման բաներ կազմակերպելը պէտք է լինի պետութեան նպատակը: Դա  այդ հարցերով 

զբաղուող գերատեսչութեան խնդիրը պէտք է լինի: Միւս ուղղութիւնը  պայքարն 

է  թուրքական ժխտողականութեան դէմ: Սրանով  թուրքերը մեզ ներքաշում են  անպտուղ 

մի բանավէճի մէջ. Թուրքերը ժխտում են ցեղասպանութիւնը, մենք ենք ժխտում նրանց 
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ասածը, յետոյ  նորից  նրանք մեր ասածն են ժխտում և այսպէս շարունակ: Բացի այդ` 

ցեղասպանութիւնը ժխտելով` Թուրքիան փորձում է չէզոքացնել նաեւ Սփիւռքի 

ողջ  ներուժը »,- մանրամասնեց  պրն Պապեանը` յաւելելով, որ  անհրաժեշտ է զբաղիլ աւելի 

լուրջ խնդիրներով: Ի վերջոյ,  հատուցման միջոցով  մենք պէտք է  վերականգնենք մեր 

ժողովուրդի իրաւունքները: 

Մեր  յաջորդ հարցումին` Թուրքիան ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցին ընդառաջ 

ի՞նչ  քաղաքականութիւն պիտի որդեգրէ  Հայաստանի նկատմամբ, Պրն Պապեանի խօսքով` 

Անգարան մէկ կողմէն` կը կոշտացնէ իր քայլերը Թուրքիոյ հայ համայնքի և 

Հայաստանի  նկատմամբ, միւս կողմէն` կը սիրաշահի մեզ: «Թուրքիան հիմա չի ժխտում 

ցեղասպանութիւնը, այլ մեղադրողի դիրքից է խօսում, ասում է` հայերն են մեզ կոտորել: 

Անգարան դամոկլեան սուրի նման նաեւ օգտագործում է հայ-թուրքական 

արձանագրութիւնները այն դէպքում, երբ  դրանք իրենց արդէն սպառել են»,- ըսաւ 

Գանատայի մօտ ՀՀ  նախկին դեսպանը` աւելցնելով, որ պէտք է հայ-թուրքական 

արձանագրութիւններուն փոխարէն, նոր հայանպաստ փաստաթուղթ առաջ քաշել, որտեղ 

պէտք է նշուած ըլլայ, որ դիւանագիտական յարաբերութիւնները Հայաստանի և Թուրքիոյ 

միջեւ պէտք է հաստատուին առանց նախապայմաններու և երկրորդ` պէտք է  բանալ 

Գիւմրի-Կարս երկաթգիծը և Ախուրեան–Դողուկապի երկաթուղային և Մարգարա–

 Իկտիր ցամաքային սահմանային անցակէտերը:  

 

ՅՈՒՇԵՐՈՒ ՇԱՐՔԷՆ 

ՏՆՕՐԷՆԻ ՅՈՒՇԵՐ  

ՊԱՏՈՒՀԱՆԸ  

Աշակերտուհի մը ունէինք, ինքնամփոփ, տրտմերես, կիպրահայ գաղթական ընտանիքի մը 

զաւակը:  Դասերուն մէջ ալ տկար էր եւ հակառակ մեր ճիգերուն, ծնողք-ուսուցիչ 

խորհրդակցական հանդիպումներուն, կարելի չեղաւ դարման մը գտնել իր ուսումնական եւ 

ընկերային իրավիճակին:  Ճարահատ, կը սպասէինք որ 

տարին բոլորէ եւ աւարտէ դպրոցը, յուսալով որ միջավայրի 

փոփոխութիւնը բարելաւում կը ներմուծէ կացութեան: 

Պատահեցաւ որ հայերէն շարադրութիւն մը տամ իրենց, 

նիւթ ունենալով «Իմ Սենեակս»....Մէկ էջ պիտի գրէին 

միայն:  Ամփոփ, պարզ, նկարագրական:  Այս աղջկան 

շարադրութիւնը, մօտաւորապէս կը կրէր հետեւեալ 

բովանդակութիւնը. 
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«Մեր տունը կը գտնուի Նիկոսիոյ հին քաղաքի ծայրամասը, ճիշդ յոյն-թրքական 

սահմանագիծին վրայ:  Երբ սենեակիս պատուհանը բանամ, ինձմէ քանի մը մեթր անդին, 

դիմացի շէնքին տանիքը՝  թուրք զինուոր մը, զէնքը ուսին կ'երթայ-կու գայ եւ ինծի նշաններ 

կ'ընէ, թրքական դրօշին տակ:  Շատ կը վախնամ թուրքերէն եւ կը կարծեմ որ օր մը պիտի 

գան եւ մեզի պիտի մեռցնեն:  Մամայիս, պապայիս, քոյրիկիս պիտի սպաննեն:  Եթէ 

պատուհանը գոցեմ, շատ տաք կ'ընէ, չեմ կրնար շնչել:  Երբ որ բանամ, վախէս կը դողամ եւ 

չեմ կրնար դասերս ուզածիս պէս սորվիլ:  Կու լամ:  Բակն ալ չեմ կրնար խաղալ, որովհետեւ 

զինուորը վերէն ինծի կը նայի, վրաս կը պոռայ, վրաս կը խնդայ, անկիրթ խօսքեր կ'ըսէ».... 

Շարադրութիւնը ցնցեց զիս:  Շուտով լուր ղրկեցի ծնողքին, որ գան եւ զիս 

տեսնեն:  Վազելով եկան:  Տետրակը տուի որ կարդան:  Իրարու երես նայեցան, գուցէ ծանօթ 

կացութեան, բայց առանց լրջօրէն թափանցած ըլլալու հարցի էութեան կամ 

լրջութեան:  Շնորհակալութիւն յայտնեցին ու մեկնեցան:  Շատ չանցած, իմացայ որ այդ 

տունէն փոխադրուած են սահմանի գօտիէն հեռու վայր մը եւ արդի՞ւնքը:  Աղջնակը կամաց-

կամաց ինքզինք գտաւ, ժպիտը վերադարձաւ իր անուշիկ դէմքին, ընկերներուն հետ սկսաւ 

խաղալ, դասերուն մէջ ալ՝  յառաջդիմել, ակնկալուածէն շատ աւելի բարձր 

մակարդակով:  Մէթամորֆոսիս՝  պարզապէս, ինչ որ ուրախութիւն պատճառեց 

բոլորիս:  Գորդեան հանգոյցը քակուած էր:  

ԱՆՍՈՎՈՐ  ԴԻՄՈՒՄ 

Կէսօրը անց, դպրոցի արձակման ժամէն շատ աւելի ուշ, պայուսակը ձեռքս, գրասենեակէն 

իջայ դէպի մայր մուտքի սրահը, տուն երթալու համար:  Մէկը չէր մնացած դպրոցին 

մէջ:  Մայր դրան մօտ նշմարեցի պաշտօնական զգեստով մարդ մը, ներս գալու վրայ:  Երբ 

իրարու մօտեցանք, քաղաքավարութեամբ բարեւեց եւ ձեռքը երկարելով ինքզինք 

ներկայացուց: 

-Ես Կիպրոսի մօտ Պաղեստինեան Ազատագրական Կազմակերպութեան (PLO) 

ներկայացուցիչն եմ (դեսպանի հանգամանք) եւ պիտի փափաքէի տնօրէնը տեսնել: 

-Շատ ուրախ եմ ծանօթանալուս:  Ես եմ տնօրէնը, ի՞նչ ձեւով կրնամ օգտակար ըլլալ ձեզի: 

-Շատ գովեստ լսած եմ ձեր դպրոցի մակարդակին եւ կարգապահութեան մասին եւ ուրեմն 

տիկինս եւ ես որոշեցինք մեր զաւակը ձեր մօտ արձանագրել այս տարուան 

համար:  Արդեօք կարելի՞ է: 

-Մեր դպրոցը միւս սեփական դպրոցներուն չի նմանիր:  Համայնքային է:  Մեր 

աշակերտները պայման է, որ ըստ կանոնի հայկական ծագում ունենան, ծնողներէն մէկուն 

կամ միւսին եւ կամ երկուքին կողմէ, կարենալ ընդունուելու համար:  Ձեր պարագային, 

տակաւին ուրիշ հարց մըն ալ կայ:  Մենք արաբերէն չենք դասաւանդեր եւ ուսման 

հայագիտական ծրագրով ալ՝  փոքրիկները պէտք է որ հայերէն գիտնան կամ սորվին: 

-Արաբերէնը հարց չէ, պատասխանեց, մենք կրնանք սորվեցնել, բայց հայերէնն ալ ինչո՞ւ չէ, 

թող սորվի, ի՞նչ կայ որ:  Աւելի լաւ, լեզու մը եւս սորված կ'ըլլայ:   
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Ժպտացի նորէն, գնահատեցի իր կեցուածքը, բայց դարձեալ ցաւ յայտնեցի, որ օրէնքի առջեւ 

անկարելի պիտի ըլլայ բացառութիւն ընել, այլապէս բարդութիւն կրնայ ծագիլ:  Վերջ ի 

վերջոյ, պետութեան կողմէ մեր դպրոցին տարեկան պիւտճէի յատկացումը հիմնուած է այդ 

օրէնքին վրայ: 

Միասին ելանք դուրս:  Բաժնուեցանք:  Ինք՝  թէեւ յուսախաբ, բայց հասկացողական, իսկ 

ես՝  մեծ հարցական մը մտքիս մէջ: 

Մինչ քիչ չէ թիւը հա՛յ ընտանիքներու, որոնց զաւակները օտար վարժարան կը յաճախեն 

հոս կամ այլուր, ասդին պաղեստինցի արաբ մը, օտա՛ր մը կը փափաքի, կը յօժարի իր 

զաւկին հայերէն սորվեցնել, կը բաւէ որ ան իր նախակրթութիւնը ստանայ հա՛յ վարժարանի 

մը կամարներուն տակ: 

-Ի՞նչ ըսել.... 

(շարունակելի) 

ՎԱՐԴԱՆ  ԹԱՇՃԵԱՆ 

 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ ՍՏԱՑԱՆՔ՝ 

ԵՐՈՒԱՆԴ Հ. ՔԱՍՈՒՆԻԻ 

«ՀԱՅ ԱՒԵՏ. ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻ ԵՐԳԵՐՈՒ ԵՒ ԵՐԳԱՐԱՆՆԵՐՈՒ 

ՄԱՍԻՆ» ԳԻՐՔԸ, ՊԷՅՐՈՒԹ, 2013 


