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Կիպրահայ 

«ՆԱՆՕՐ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆ 

Երկուշաբթի, 2 Սեպտեմբեր 2013-ին, առաւօտեան ժամը 7.00-ին, կիպրահայ կեանքին մէջ 

առաջին անգամ ըլլալով, իր դռները բացաւ եւ սկսաւ գործել «ՆԱՆՕՐ»  Հայկական 

Մանկական Կեդրոնը՝  Նիկոսիոյ Նարեկ Վարժարանի 

հողատարածքին վրայ: 

«ՆԱՆՕՐ»ը պիտի գործէ ամենօրեայ դրութեամբ, 

առաւօտեան ժամը 7.00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6.00-ը, 

իր գուրգուրալից հոգածութեան տակ ունենալով 4 

ամսականէն մինչեւ 3 տարեկան հայ երեխաներ: 

Շուրջ մէկ տարի տեւած շինարարական, ներքին 

կահաւորման եւ վարչական ու յարակից 

աշխատանքները՝  իրենց լրումին հասած ըլլալով, ա՛յս 

խիստ էական ու կենսական հաստատութիւնը վերջապէս 

կեանքի կոչուեցաւ, մարմին տալով վաղուց փայփայուած 

երազի մը:  Հաստատութիւն՝  որ հնարաւորութիւն պիտի 

ընձեռէ հայ ծնողներուն, որ իրենց մանուկները վստահին 

ջերմ հոգածութեանը որակեալ եւ փորձառու 

մանկավարժներու, Նարեկի հայաբոյր մթնոլորտին մէջ: 

Կեդրոնը ոչ-հասութաբեր դրութեամբ պիտի գործէ եւ պիտի կառավարուի հինգ անդամներէ 

բաղկացեալ, նշանակովի Վարչական Խորհուրդին կողմէ: 

«ՆԱՆՕՐ» Հայկական Մանկական Կեդրոնը նախաձեռնութիւնն է Կիպրահայ Համայնքի 

Պետական Ներկայացուցիչ Պրն. Վարդգէս Մահտեսեանի:  Անիկա վստահաբար մեծ բաց մը 

գոցած պիտի ըլլայ կիպրահայ գաղութի 

կեանքէն ներս եւ, անտարակոյս, պիտի 

նպաստէ հայապահպանման նուիրական 

նպատակին: 

«ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ»ը ջերմագին զգացումներով 

կ'ողջունէ «ՆԱՆՕՐ»ի ստեղծումը գաղութիս 

կեանքէն ներս, յոյս յայտնելով որ ան նպաստէ 

նաեւ մեր փոքրաթիւ հայագաղութի թիւին 

բարձրացման եւ մաղթելով անոր անխափան 

երթ եւ լաւագոյն յաջողութիւններ:  
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ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄ ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ 

Երկուշաբթի 9 Սեպտեբեր 2013-ին, առաւօտեան ժամը 8:00-ին, Կիպրոսի Նարեկ 

վարժարանները վերաբացին իրենց դռները 2013-2014 ուսումնական տարեշրջանին 

համար:  Խանդավառ եռուզեռը՝  աշակերտներու, ուսուցիչներու եւ ծնողաց, նոր 

կենսունակութեամբ, խինդ ու ծիծաղով լեցուցեր էր Նիկոսիոյ Նարեկ վարժարանի 

շրջաբակը առաւօտեան կանուխ ժամերէն սկսեալ:  Ամառուան երկար արձակուրդէն ետք, 

աշակերտ-ուսուցիչ-ծնողք  վերահանդիպման ուրախութեամբ կը խայտար մթնոլորտը՝  հայ 

դպրոցին տալով վերանորոգ աշխուժութիւն ու կեանք: 

Հաւատարիմ տարիներու 

իմաստալից աւանդութեան, 

բոլորը համախմբուեցան Ս. 

Աստուածածին եկեղեցւոյ 

խնկաբոյր կամարներուն տակ, 

հոգեպարար  աղօթքով սկսելու 

համար կրթական նոր 

տարին:  Միասնաբար երգուած 

Տէրունական աղօթքէն ետք, 

բարեգալուստի ջերմ խօսք 

արտասանեց Տէր Մոմիկ 

քահանայ Հապէշեան, շեշտելով 

որ կրթութիւնն ու ուսումն են որ 

պիտի զօրացնեն մեր 

մանուկներուն եւ պատանիներուն թեւերը, որպէսզի յետագային՝  անոնք 

կարենան  ամրութեամբ սաւառնիլ կեանքի դժուարութեանց եւ մարտահրաւէրներուն դէմ 

յանդիման:  Ան կարեւորեց յատկապէս՝  Հայոց լեզուի, հայոց պատմութեան եւ հայալեզու 

դասերու մէջ նախանձախնդրութիւնը՝  հայ աշակերտներուն մօտ, որ պարտին դառնալ 

արժանաւոր ժառանգորդները Մեսրոպ Մաշտոցի եւ մեր մեծամեծ ուսուցիչներուն իրենց 

փոխանցուած սրբազան կտակին...:  Ապա, ան իր եւ Վարուժան Արքեպիսկոպոսին 

անունով, բոլորին մաղթեց բարի, յաջող եւ արդիւնաշատ տարի: 

Յունարէնի աւագ ուսուցչուհի Տիկ. Մարիաննա Խրիսթոտուլուն կարդաց Կիպրոսի 

Կրթական Նախարարին խօսքը ուղղուած կղզիին բոլոր աշակերտներուն:  Կրթական 

նախարարը իր խօսքին մէջ կոչ կ'ընէր՝  լաւ սորվելու, գիտելիքով եւ հոգեմտաւոր 

կարողութեամբ զինուելու, դառնալու լաւ մարդ ու քաղաքացի, անդրադառնալով  ի 

մասնաւորի որ կրթական տարին սկիզբ կ'առնէր Կիպրոսի տնտեսական ճգնաժամային 

ծանր պայմաններու տակ, զորս քաջաբար  յաղթահարելով, մեզմէ իւրաքանչիւրը պիտի 

դառնար առաւել ուժեղ եւ ամուր:  Խօսք-պատգամին մէջ, կը նշուէր նաեւ որ շուրջ 

քառասուն տարիներէ ի վեր, կղզիին մէկ երրորդը բռնագրաւուած կը մնար թրքական 

բանակին կողմէ, եւ կը կարեւորուէր՝  կիպրական հայրենիքի բռնագրաւուած հողն ու 

կոթողները, յուշն ու յիշատակը չմոռնալու էական հանգամանքը:  Կրթական նախարարը 
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աշակերտութեան եւ ուսուցչական կազմին կը մաղթէր բարի, յաջող եւ բեղուն, 

բովանդակալից տարի: 

Հուսկ, խօսք առաւ տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեան, եւ իր բարի գալուստի խօսքէն 

ետք, անդրադարձաւ դպրոցէն ներս կարգ մը կրթական-արհեստագիտական նոր եւ արդի 

հնարաւորութիւններու ստեղծումին, 

ուսման ընթացքը աւելի արդիւնաբեր 

ընծայելու դիտաւորութեամբ: 

Տնօրէնուհին մասնաւորաբար 

ուրախութեամբ  յայտնեց, որ այս 

տարի դպրոցին կը վերամիանար 

յունարէնի նախկին ուսուցչուհի Տիկ. 

Մարիաննա Խրիսթոտուլուն, որպէս 

Յունարէն լեզուի լիաժամ 

ուսուցչուհի, որ դպրոցէն ներս 

պաշտօնավարած ըլլալով մինչեւ 

2005 թուականը, ցուցաբերած է 

ուսուցչական բծախնդիր եւ 

բարեխիղճ նկարագիր: Պատգամեց 

աշակերտութեան լաւ սորվիլ բոլոր դասերը,  յատկապէս Հայոց լեզուն, մեր պատմութիւնը, 

մաս կազմել նաեւ դպրոցի  երգչախումբին ու պարախումբին, որոնք հնարաւորութիւն 

կ'ընձեռեն նաեւ հայ արուեստը հրամցնելու հայ եւ օտար հանրութեան:  Տիկ. Վերա 

Թահմազեան բոլոր աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն մաղթեց յաջող եւ արդիւնաբեր 

տարի, եւ իր յատուկ շնորհակալութիւնները յայտնեց Կրթական Նախարարութեան, որ իր 

անվերապահ աջակցութիւնը կ'ընծայէ դպրոցին, յատկապէս տնտեսական այս դժուար 

պայմաններուն տակ, հայ մանուկներուն մատուցելով անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, 

որպէսզի անոնք կարենան ստանալ հայեցի դաստիարակութիւն: 

Այնուհետեւ, աշակերտները ուղղուեցան իրենց դասարանները, նոր եռանդով ու 

խանդավառութեամբ սկսելու 2013-2014 ուսումնական տարին: 

«ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ»ը կը շնորհաւորէ Նարեկի ուսուցչական կազմը եւ 

աշակերտութիւնը՝  ուսումնական տարեմուտին առիթով եւ բոլորին կը մաղթէ ԲԱՐԻ, 

ՕՐՀՆԱԲԵՐ, ԱՐԴԻՒՆԱՇԱՏ ուսումնակրթական տարի: 

ԱԶԱՏ  ԽՕՍՔ    
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ՄԱԵՍՏՐՕ ՍԵՊՈՒՀ ԱԲԳԱՐԵԱՆԻ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 

ՄԵԾ  

ԲԱՐԵԼԱՒՈՒՄ Կ՛ԱՐՁԱՆԱԳՐԷ 

Մաեստրօ Սեպուհ Աբգարեանը 26 յունիսէն է վեր, գլխուն մէջ յառաջացած արեան 

կուտակումի մը որպէս հետեւանք, Նիկոսիոյ հիւանդանոցներէն մէկուն մէջ դարմանումի 

կ՛ենթարկուէր: Վերջին շաբաթներու ընթացքին անոր առողջական վիճակը բարելաւում 

սկսած է արձանագրել դէպի աւելի կայուն իրավիճակ: 

«ԳՈՀԱՐ»-համոյթի համայն ընտանիքի ցանկութիւնն է տեղեկացնել իր երկրպագուներուն 

ու բարին կամեցողներուն, որ մաեստրօ Աբգարեանի առողջութիւնը օրէ օր մեծ առաջընթաց 

կ՛արձանագրէ շնորհիւ զինք շրջապատող բժիշկներուն: Ներկայիս ան կը բոլորէ լիարժէք 

վերականգնումի շրջան մը՝ վերադառնալու 

համար իր կայտառ առողջութեան: 

Մտահոգ մաեստրոյի առողջական վիճակի 

վատթարացումէն, բարի ապաքինման 

մաղթանքներու եւ սրտանց յուզական 

մեկնաբանութիւններու հոսք մը տեղադրուած 

էր «ԳՈՀԱՐ»-ի կայքէջին մէջ յատկապէս 

մելգոնեանցի ուսանողներու կողմէ: Անոնք 

երախտապարտ ոգիով շնորհակալութիւն կը 

յայտնէին իրենց ոգեշնչող ուսուցիչին, որ 

կոփած է զիրենք կրթադաստիարակչական ու 

մշակութային մարզին մէջ: 

Ներկայիս, մաեստրոն արդէն վերադարձած է տուն ու կը բոլորէ հանգիստի շրջան մը: 

Պատասխանատուութեան գիտակցութեամբ կը հետեւի վերականգնման դարմանումներուն 

եւ շնորհակալութիւն կը յայտնէ բոլոր անոնց, որոնք աշխարհի չորս ծագերէն բարին 

կամեցան իրենց հեռաձայնային կապերով, բացիկներ ուղարկելով եւ բարի ապաքինման 

մաղթանքներ յղելով «ԳՈՀԱՐ»-ի կայքէջին միջոցով թէ այլապէս:  

Աղբիւր՝  ԱԶԳ օրաթերթ 

«ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ»ը, իր հերթին, բարի ապաքինում եւ լիակատար առողջութիւն կը մաղթէ 

ՄԱԵՍՏՐՕ  ՍԵՊՈՒՀ  ԱԲԳԱՐԵԱՆԻՆ, ինչպէս եւ՝  շուտափոյթ վերադարձ ԳՈՀԱՐ-ի մեծ 

ընտանիքին եւ ստեղծագործական աշխատանքին: 
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Խմբագրական 

«ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ...» 

Ուսումնական տարուան ամէն վերամուտին, նորովի կը փորձենք իմաստաւորել ու 

արժեւորել՝  աւելի քան 1600 տարուայ վաղեմութիւն ունեցող, 

հայերէնի թարգմանուած առաջին նախադասութիւնը՝  «Ճանաչել 

զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»:  Արդարեւ, 

Գիրերու Գիւտէն ետք, 5-րդ դարուն, այս նախադասութեամբ 

արտայայտուած միտքը, գաղափար-ապրումը դարձաւ հիմքերու 

հիմքը հայ ազգային ինքնագիտակցութեան, ինքնաճանաչման 

հզօր զարթօնքի, տուն տալով հայ գիր ու գրականութեան, հայ Բառ 

ու Բանի, հայ երգ ու տաղի նորանոր բռնկումներուն...:Դարձաւ 

բանալին հայ ոսկեղենիկ մշակոյթի ոսկեղենիկ կուտակումներուն, 

որոնք՝  ոգեղէն հրայրքի ժայթքումով մը կարծէք, 

հրաշակերտուեցան իրերայաջորդ ստեղծագործութիւններով, 

արուեստի եւ մշակոյթի բոլոր բնագաւառներէն ներս ալ, ընդգրկելով նաեւ մեր հիասքանչ 

ճարտարապետութեան, քանդակագործութեան, մանրանկարչութեան, ձեռագրական 

արուեստի եւ այլ ոլորտները...., 5-րդ դարը իրաւամբ ընծայելով ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ 

ՈՍԿԵԴԱՐ: 

Ոսկեղենիկ այդ մշակոյթի կուտակումները դարձան վիթխարի ոգեղէն ոյժ, ազգային 

ինքնաճանաչման եւ ինքնապահպանման հզօրագոյն եւ անխորտակելի վէմ, «Դարերու 

դիմաց կեցող ադամանդեայ ապառաժ», որ միաւորեց, պահեց-պահպանեց մեզ որպէս ազգ 

հայոց, լուսաւորեց մեր ճամբան՝  դարերու մութ բաւիղներուն ընդմէջէն...: 

Ճանաչողութիւնը կամ իմացութիւնը, ամենալայն ու ամենախոր իմաստով, հիմքերու հիմքն 

է մշակոյթի եւ կրթութեան, քանզի անիկա կ'ենթադրէ, գերազանցօրէն,  ապրուած 

գիտակցութիւն, որ աւելին է քան պարզ, վերացական գիտակցութիւնը: Աւելին՝  քան զուտ 

բանականութեամբ ընկալուածը, ուրկէ բացակայ է զգացումը, ապրումը...:  Կարելի՞ է, 

օրինակ, բանականութեամբ միայն ընկալել լոյսն ու խաւարը, բոյրն ու թոյրը, տաքն ու 

պաղը, առանց զանոնք զգալու եւ ապրելու ունակութեան:  Նոյն այս ճանաչողութեան 

էական կարեւորութիւնը շեշտեր էր դարեր առաջ Հելլէն մեծ փիլիսոփայ Սոկրատեսը, 

«ԾԱՆԻՐ ԶՔԵԶ»ը համարելով ճշմարիտ կրթութեան հիմքը:  «Ծանիր Զքեզ», այսինքն 

ճանչցիր կամ իմացիր քու մարդկային էութիւնդ, ինքնութիւնդ, եւ անշուշտ՝  ազգային 

ինքնութիւնդ, քանզի վերացական մարդ չկայ եւ մարդկային ինքնութիւնը կը դառնայ 

քոնքրէթ՝  իւրաքանչիւր մարդու ազգային դիմագիծով, ազգային գոյնով ու երանգով, բոյրով 

ու թոյրով....:  Ազգային տեսակով: 

Դարեր շարունակ, «Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ»ը դարձաւ մեր ժողովուրդի 

դաստիարակութեան, կրթութեան Ուղեցոյց սկզբունքը, առանց որուն մենք վստահաբար 
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պիտի խարխափէինք ուղեմոլոր՝  պատմութեան փոթորկայոյզ հողմերուն մէջ, կորսնցնելով 

մեզ բնորոշող ազգային ինքնութիւնն ու էութիւնը, հայեցիութիւնը, հայ հոգին....: 

Իսկ՝  հիմա՞:  Ներկայիս, սպառողական, նիւթապաշտ եւ շահամոլ «քաղաքակրթութեան» 

յորձանքին մէջ, ուշագրաւ է որ մատղաշ սերունդը, եւ ոչ միայն, կը դառնայ 

ենթակայ՝  էապէս շահոյթ ու գերշահոյթ հետապնդող, պաստառներէն ու հրապարակներէն 

շարունակաբար գովազդուող զանգուածային հակա-մշակոյթի եւ հակա-կրթութեան 

տարրերուն, աղմկարար երգ-երաժշտութենէն մինչեւ գռեհիկ ու գռեհկացնող 

զուարճանքները, ապառողջ սննդատեսակներէն մինչեւ արդի ապրելակերպը ցոլացնող 

ապազգային, ապաբարոյ վարքն ու բարքը, նիստ ու կացը..., որոնք օրն ի բուն կը խուժեն 

անոր մատղաշ ուղեղէն եւ կենցաղէն ներս, եղծանելով ու ժխտելով մարդկային 

աւանդական արժէքները, խափանելով անոր ինքնաճանաչողութիւնը, 

ինքնագիտակցութիւնը, խաթարելով անոր ճաշակը:   

Զուգահեռաբար, արագասոյր եւ վիթխարածաւալ տեղեկատուութեանց, սրընթաց աճող 

գիտահնարքներու, թեքնիք «հրաշք»ներու նորօրեայ խառնիճաղանճին մէջ, ունի՞ մարդ 

էակը, առ հասարակ, թափանցամտութիւնը ըմբռնելու դարերէն եկող այդ պատգամին 

խորհուրդը:  Հարց կու տա՞նք նորովի եւ ըստ էութեան, թէ ի՞նչ է վերջապէս ճշմարիտ 

կրթութիւնը:  Գիտելիքներու, տեղեկութեանց, ծանօթութեանց քանակական 

կուտակո՞ւմը...:  Լեզուներու իմացութի՞ւնը...:  Թեքնիք սարքերու օգտագործո՞ւմը....կամ 

ուսողութեան բարդ խնդիր լուծելու ունակութի՞ւնը....:  Ճիշդ է որ այս բոլորը կ'ածանցուին 

ուսման ու կրթութեան հետ:  Սակայն, բուն դաստիարակութիւնը, անոր վախճանական 

նպատակը՝  դարձեալ եւ դարձեալ իմաստութեան Ճանաչողութիւնն է, որ կը սորվեցնէ 

մարդ էակին՝  կեանքը ճիշդ ապրելու արուեստը:  Ճշմարիտ կրթութիւնն է որ մարդ էակին, 

մատղաշ սերունդին ի մասնաւորի, կը փոխանցէ համամարդկային ու ազգային 

մշակութային ժառանգութեան արժէքները, զայն հաղորդակից կը դարձնէ բարիին ու 

ազնիւին, առաքինութեանց, կեանքի իտէալներուն, բնութեան ու տիեզերքի 

ներդաշնակութեան, բարոյական բարձրագոյն օրէնքներուն հետ, միաժամանակ անոր մէջ 

կը մշակէ գեղեցիկի ու ճշմարիտի ճաշակը, ինքնուրոյն մտածելու, դիտելու եւ դատելու, 

երեւոյթները իմաստաւորելու եւ արժեւորելու հոգեմտաւոր վարժութիւնը....: 

Առանձնապէս ընդգծելու է, որ բազմապատիկ դժուար է դարձած մեր օրերուն՝   ուղղորդել 

մատղաշ սերունդի դաստիարակութեան ընթացքը, երբ տակաւ ան կը դառնայ զոհը նաեւ ու 

յատկապէս՝  սրընթաց աճող ժամանակակից գիտահնարքներու, 

թեքնոլոճիի:  Համակարգիչը, համակարգչային բազմապիսի խաղերը, բջիջային վիրթուալ 

տարածքի սարքերը՝  իրենց բիւր հնարաւորութիւններով, կլանած կը թուին ըլլալ անոր 

համակ ուշադրութիւնը, զայն հեռացնելով մարդկային բնական կապերէն, գիր ու 

գրականութենէն, իրա՛ւ արուեստէն ու մշակոյթէն....:  Ճշմարիտ 

դաստիարակութենէն:  Տակաւ տխուր ականատեսը կը դառնանք, թէ ինչպէ՞ս այդ թեքնիք 

«հրաշալիքները» կը սպառնան ռոպոթացնել մատղաշ ուղեղները, բթացնել մարդկային 

սիրտն ու զգացումները, բրտացնել հոգին....:  Եւ  մանաւանդ՝   տարրականացնել 

գիտակցութիւնը, զայն դարձնել դիւրաւ կառավարելի....: 
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Հրամայական, ճակատագրական հիմնախնդիր է այսօր՝  խեղաթիւրուած 

դաստիարակութեան այս ընթացքէն Վերադարձը դէպի ճշմարիտ դաստիարակութիւն, որ 

կրնայ, անտարակոյս, դառնալ յոյսն ու լոյսը մարդկութեան բարոյական-մշակութային 

Վերածնունդին: 

Մեր փոքր ածուն նոյնպէս որքան խոցելի է դարձած այս հակակրթութեան եւ 

հակամշակոյթի ահարկու հոսանքին դէմ յանդիման, ուր հայ երեխան ու հայ պատանին եւս 

հաւատարիմ յաճախորդ-զոհն են՝  նիւթապաշտ, օգտապաշտ եւ շահամոլ 

քաղաքակրթութեան ստեղծած թեքնիք «բարիքներուն», թէ խորթ չարժէքներուն, որոնք 

կ'իշխեն անոնց դեռատի հոգիներուն վրայ, կը սպառնան այլասերել բուն մարդկայինն ու 

ազգայինը անոնց մէջ, խափանել անոնց ինքնաճանաչումն ու ինքնագիտակցութիւնը՝  Ո՞Վ 

ԵՄ ԵՍ, ՈՒՐԿԷ՞ ԿՈՒ ԳԱՄ ԵՒ Ո՞ՒՐ Կ'ԵՐԹԱՄ էական հարցադրումները...:  Զանոնք 

յատկապէս կը հեռացնեն իրենց ազգային ինքնաճանաչման բուն հիմքը կազմող 

Մեծասքանչէն, հայ բնիկ ու հարազատ մշակութային համակարգի արժէքներէն:   

Կրթական վերամուտի այս օրերուն, հայ նորահաս սերունդին համար ի մասնաւորի, նորոգ 

իմաստով եւ ահազանգային զարթուցիչի նման կը հնչէ՝  «Ճանաչել զիմաստութիւն եւ 

զխրատ, Իմանալ զբանս հանճարոյ»  դարաւոր ՈՒՂԵՑՈՅՑ-ՊԱՏԳԱՄԸ, որպէս 

ինքնաճանաչման, ինքնագիտակցութեան կոչ ու հրաւէր՝  ազգային ու համամարդկային 

առումներով ալ:   Խորիմաստ այս պատգամին  ճիշդ ըմբռնումն ու լիարժէք կենսագործումը 

անոր կեանքէն ներս դարձեր են ներկայիս, առաւել քան երբեք, ազգային փրկութեան լաստ, 

մի նոր «ԵՂԻՑԻ ԼՈՅՍ», երաշխիք Հայեցի Լինելութեան եւ Ազգային Վերածնունդի: 

 

ԵՐԱՆ  ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ    
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«ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ» ԿԱՄ «ԿԻԼԻԿԵԱՆ 

ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ՄԵԾ ՀԱՅՔԸ» XI-XIV դարերում 

(LARMENIE DU LEVANT) 

Հարցազրոյցըՙ ԳՈՀԱՐ ԱՃԷՄԵԱՆԻ 

Հարցազրոյց պատմական գիտութիւնների դոկտոր, ՀՀ ԳԱ արտասահմանեան անդամ, ԵՊՀ 

պատուաւոր դոկտոր̔ Արմէն-Քլոտ Մութաֆեանի հետ «... Հայաստան եկայ ուշացումով, երբ 

35 տարեկան էի̔ 1980-ին ԵՊՀ հրաւէրով: Այն ժամանակ հասկցայ, որ Հայաստանը կայ, 

հայութիւնը կայ...» Արմէն-Քլոտ Մութաֆեան  

Հարցում.- Պարոն Մութաֆեան, տարիների հեռուից մեր բոլոր հանդիպումներն ու 

հարցազրոյցները եղել են ոտքի վրայ, միկրոֆոնային. արդեօք ժամանակը չէ՞ անցնել 

գրաւոր հայերէնի: 

Պատասխան.- Մեծ սիրով: 

Հարցում.- Երկար տարիների 

մաթեմաթիկական գիտութիւնների դոկտորը 

ինչպէ՞ս դարձաւ պատմական 

գիտութիւնների դոկտոր, ի՞նչը յեղափոխեց 

Ձեզ, ինչո՞ւ նման շրջադարձ: Գուցէ 

վերյիշեցիք Ձեր ծնողների̔ 

Ցեղասպանութիւնից մազապուրծ եղած 

գեղանկարիչ Զարեհ Մութաֆեանի եւ 

Հայկուհի Դամլամեանի կրած տառապանքնե՞րը Եղեռնի տարիներին: 

Պատասխան.- Իսկական շրջադարձ մը չէր, ես միշտ հետաքրքրուած եղած եմ հին ու 

միջնադարեան ժամանակաշրջաններու պատմութեամբ: Մօտ 18 տարեկան հասակիս, երբ 

պէտք էր ապագայ ուղղութիւնս որոշուէր, իմ դասատուներս մօրս թելադրեցին որ 

գիտութեան մարզին մէջ շարունակեմ. այդ տարիներուն այդ ուղղութեամբ շատ աւելի 

ճամբաներ կը բացուէին, քան պատմութեան մարզին մէջ, ու քանի որ թուաբանութեան մէջ 

բաւական յաջող էի, այդ ուղիով շարունակեցի: Սա խելօք որոշում էր. թուաբանութիւնով 

կեանքս կապահովէի ու ազատօրէն կրնայի պատմութիւնով զբաղիլ, առանց որեւէ դպրոցի 

հետեւելու: 

1977-ի ամառը, երբ պիտի որոշէինք արձակուրդի ո՛ւր երթալ, կինս մէկէն ըսաւ. «Քու 

նախնիներուդ հողերը այցելենք»: Նման բան միտքէս չէր անցներ... Մեր մեքենայով Փոքր 

Ասիան ծայրէ ի ծայր շրջեցանք, մանաւանդ Սեւ ծովուն ափը̔ ծնողներուս ծննդաշրջանը, 

Անին, ու Կիլիկիայով վերադարձանք: Այդ հսկայ ու վեհ բերդերը վրաս այնքան մեծ 

տպաւորութիւն թողուեցին, որ 1979-ին կրկին Կիլիկիա այցելեցինք. այսպէս սկսաւ իմ 

«Կիլիկիամոլութիւնս»: 
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Հարցում.- Տարօրինակ է, որ Հայոց Կիլիկեան շրջանի լաւագոյն մասնագէտը, բազմաթիւ 

աշխատութիւնների հեղինակը, նորից ու նորովի է անդրադարձել այդ շրջանին̔ ներառնելով 

XI-XIV դարերը: 

Փարիզի համբաւաւոր «Les Lettres» հրատարակչութիւնը, որը տարիներ առաջ 

հրատարակել էր նաեւ Ձեր նախորդ երկհատորեակը̔ նուիրուած Կիլիկիային, ցանկութիւն է 

յայտնել հրատարակել «LArmenie du Levant» աշխատութիւնը եւս: 

Հազուադէպ է, երբ հրատարակիչն է դիմում հեղինակին գրքի հրատակչութեան հարցում: 

Ի՞նչը առիթ եղաւ ձեռք մեկնելու Ձեզ: 

Պատասխան.- «Les Belles Lettres» հրատարակչատունը 1988-ին իմ «Կիլիկիան 

կայսրութիւններու խաչմերուկին» գործս հրատարակած էր, որը Կիլիկիոյ ընդհանուր 

պատմութեան նուիրուած էր, հին ժամանակներէն մինչեւ մեր օրերը: Կիլիկեան 

Հայաստանը բուն նիւթը չէր, միայն բաղադրիչ մըն էր: Սակայն հինգ տարի ետք, 1993-ին, 

վերջին հայոց թագաւորին̔ Լեւոն Ե-ին մահուան 600 ամեակին առիթով, մեծ ցուցահանդէս 

մը պատրաստեցի, այս անգամ զուտ Կիլիկեան Հայաստանին նուիրուած, Սորպոնի 

համալսարանի մատուռին մէջ: Այդ թուականէն ի վեր այս նիւթին շուրջ կեդրոնացայ ու 

2002-ին պաշտպանեցի աւարտաճառս̔ «Հայոց դիւանագիտութիւնը Խաչակրաց 

ժամանակաշրջանին»: 

Մեծի տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսը̔ Արամ Ա, այս գործը հրատարակելու պատրաստ էր, 

բայց ուզեցի նիւթը ընդլայնել ու խորացնելՙ նկատի առնելով այդ վերջին հայոց 

թագաւորութեան բոլոր երեսակները: Գործը դեռ կիսաւարտ էր, երբ «Les Belles Lettres»-ի 

կողմէն հեռախօսազանգ մը ստացայ. 1988-ի գիրքը սպառած էր ու կը խնդրէին̔ համաձա՞յն 

էի վերահրատարակելու: Պատասխանեցի, որ գրեթէ 20 տարի յետոյ նոյնութեամբ լոյս 

ընծայելը անիմաստ էր, բայց աւելցուցի, որ ուրիշ առաջարկ մը ունէի. արդեօք Կիլիկեան 

Հայաստանի վերաբերեալ ընթացքի մէջ գործս իրենց կը հետաքրքրէ՞ր: Ժամադրուեցանք, 

խօսակցեցանք ու համաձայնեցանք: Առաջարկած վերնագիրս «L՛Armenie du Levant» էր, 

որովհետեւ ֆրանսերէն լեզուով «Levant» բառը Միջերկրական ծովու արեւելեան ափը կը 

նշանակէ, Տաւրոսէն մինչեւ Նեղոս գետը, ներառնելով Կիլիկիան, Սուրիան, Լիբանանը, 

Պաղեստինը ու Եգիպտոսի մէկ մասը: Սակայն քանի գործը կառաջանար, քանի կը նկատէի 

որ Կիլիկեան հայոց թագաւորութիւնը մեկուսացնելը բոլորովին արուեստական է, Մեծ 

Հայքին հետ ու տարբեր գաղութներուն հետ անոր կապերը մշտական եղեր են, այնպէս որ 

կամաց-կամաց նիւթը փոխեցի դէպի «Հայոց աշխարհը 11-րդ դարէն մինչեւ 14-րդը». 

վերնագիրը պահեցի, որովհետեւ հայոց իշխանութիւնները̔ թագաւոր ու կաթողիկոս̔ 

«Levant» տարածքին մէջ էին: 

Բարեբախտաբար «Les Belles Lettres»-ը այս ընդլայնման համաձայնեցաւ: 
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Հարցում.- Այժմ ընթերցողի սեղանին է Փարիզի «Les Belles lettres» հրատարակչութեան 

հրատարակած «LArmenie du Levant» աշխատութիւնը 1200 տպաքանակով, ուր Կիլիկիայից 

բացի ներառուած է ՄԵԾ ՀԱՅՔԸ, այսինքն XI-XIV դարերի ողջ Հայաշխարհը: 

Ըստ Ձեր գիտական նոր աշխատութեան, հայոց վերջին թագաւորութեան անհետացումից 

յետոյ (1045թ.) զարմանալիօրէն Հայաստանը պիտի ապրէր իր պատմութեան ամէնից 

փայլուն ժամանակաշրջանը, որի մասին պատմութիւնը ոչինչ չգիտի, եւ յանկարծ XIII դարի 

կէսերին Հայաստանը ամէնից հզօր քրիստոնեայ պետութիւնն էր Մերձաւոր Արեւելքի մէջ: 

Ճի՞շդ ենք նկատել: 

Պատասխան.- Կատարելապէս ճիշդ է: Այս երեւոյթը հրաշքի պէս բան մըն է, որուն նմանը 

ուրիշ ոչ մէկ ազգի պատմութեան մէջ գոյութիւն ունի: Երեւակայեցէք, ժողովուրդ մը իր 

պետութիւնը կը կորսնցնէ, «պետական արտագաղթ» մը կը կազմակերպէ ու իր հայերնիքէն 

մօտ 1000 քմ անդին, լրիւ տարբեր աշխարհագրական միջավայրի մը մէջ նոր 

թագաւորութիւն մը կը ստեղծէ, որ շուտով կը դառնայ քրիստոնեայ Մերձ. Արեւելքի 

ամենահզօր պետութիւնը: 

Հարցում.- Հայերը լատինական պետութիւնների հետ յարաբերութիւններում օգտագործել 

են նաեւ խնամիական̔ ամուսնական կապերը: 

Պատասխան. -Հետաքրքրական են անշուշտ Զապէլ թագուհու ժամանակաշրջանը ու նաեւ 

Հեթումեանների մասին նոր յայտնութիւնները: 

- Նման յաջողութիւն մը իրագործելու համար նուրբ դիւանագիտութիւն անհրաժեշտ էր, ու 

հայ ժողովուրդը բախտը ունեցաւ ճկուն ու խելօք իշխողներ ունենալու, Ռուբինեան ու 

Հեթումեան: Այս իշխաններն ու թագաւորները երկու ներխուժումներու դիմաց գտնուեցան. 

արեւմուտքէն Խաչակիրները 12-րդ դարուն ու արեւելքէն Մոնղոլները 13-րդ դարուն: 

Կրնային ոչնչացուիլ. ընդհակառակը̔ յաջողեցան այդ երկու դէպքերը հայոց շահին 

օգտագործել: 

Այդ քաղաքականութեան փայլուն օրինակ մը «ամուսնական դիւանագիտութիւնն» է, քանի 

որ այդ ամուսնական կապերը քաղաքական դաշնակցութիւններ կը ցոլացնէին: Իբրեւ 

օրինակ նշենք, որ 12-րդ դարուն ընթացքին Ռուբինեան ութ իշխաններ տիրեցին, որոնց 

բոլորը, բացի մէկէն, լատին կամ յոյն իշխանուհիներ առին: Իսկ Լեւոն Ա Մեծագործը հազիւ 

թագադրուած̔ Կիպրոսի Լուսինեան թագաւորին աղջկան հետ վերամուսնացաւ եւ այս 

զոյգին դուստրը̔ Զապէլ թագուհին դարձաւ եւ առիթ տուաւ, որ Հեթումեանները գահի վրայ 

բարձրանան: 

Հարցում.- Հսկայածաւալ այդ աշխատութիւնը աչքի է ընկնում հրատարակչական 

արուեստի բացառիկութեամբ: Բացառիկ են մասնագիտական 74 պատմական քարտէզները, 

840 տոհմածառը, 230 գունաւոր լուսանկարները, մանրանկարների հիանալի 

վերարտադրութիւնը. հիասքանչ են միջնադարեան արուեստի յուշարձանների, դրամների, 

կնիքների, վիմագրերի, վաւերագրերի տպագրութիւնները: Յատկապէս աչքի են ընկնում 

գունաւոր նկարների որակն ու ընտրութիւնը: 
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Թւում է̔ գործ ունենք հայ պատմագրութեան մի շրջանի հանրագիտարանի հետ: Ուրեմն 

հարց է ծագում. ովքե՞ր են Ձեր բարեգործներն ու բարեկամները, ովքե՞ր են աշխատակցել 

Ձեզ: 

Պատասխան.- Առաջին հերթին կուզեմ շեշտել որ «Les Belles lettres»-ը սքանչելի գործ 

տարաւ, թէ նիւթական ձեւով, թէ տպագրիչի ընտրութեան: Սակայն ամենամեծ 

երախտագիտութիւնս իմ 6 աշխատակիցներուս կը պարտիմ, որոնք կը կազմէին «ուրախ 

ստրուկներ»-ու խումբ մը: Առաջինը Ագնէս Ուզունեանն է, գրաբարի ու միջին հայերէնի 

հմուտ մասնագիտուհի, որուն անընդհատ կը դիմէի իմ լեզուաբանական թուլութեան 

պատճառով: Քարտիսագիտութեան տաղանդաւոր վարպետը Eric van Lauwe-ն էրՙ Աբրահամ 

Ճինեան բարերարին թոռը, որուն հետ 15 տարիէ ի վեր կը համագործակցիմ: 

«Համակարգչային սերունդ»-էն դուրս ըլլալով, տեխնիկական օգնութեան կարիք ունէի. 

երիտասարդ Յուշիկ Ունճույեանը բոլոր խնդիրները լուծեց: Ազգաբանական ծառերը 

իրագործելու եւ անուանացանկը կազմելու օգնութիւն տրամադրելու համար երկու ոչ հայ 

ընկերներ մեծագոյն նպաստ բերին: Վերջապէս, բախտս բերաւ բացառիկ լուսանկարչի մը 

կերպարով̔ Հրայր Բազէ Խաչերեանը հանճարեղ արուեստագէտ ըլլալէն զատ անսահման 

առատաձեռն է ու միշտ պատրաստ է իր անթիւ գանձերը տրամադրելու: 

Չմոռնամ իմ երեւանցի սերտ ընկերներուս բերած օգնութիւնը, ինչպէս լուսանկարիչ Զաւէն 

Սարգսեանը, Լեւոն Տէր-Պետրոսեանը, Գէորգ Տէր-Վարդանեանը, Անելկա Գրիգորեանը, 

Շահէն Խաչատրեանը, Ազատ Բոզոյեանը, Ալեքսան Յակոբեանը, Մերուժան 

Կարապետեանը եւ ուրիշներ: 

- Եվ վերջապես, համարո՞ւմ էք Կիլիկեան թագաւորութեան պատմական դարաշրջանն 

աւարտուած: 

- Կիլիկեան թագաւորութիւնը չտեսնուած ժառանգութիւն մը թողուց բոլոր մարզերուն մէջ, 

ու կը ջղայնանամ, երբ մարդիկ, նոյնիսկ որոշ հայեր, այդ պետութիւնը կը համարեն 

«լուսանցքային», այն պատրուակին տակ, թէ պատմական Հայաստանի հողէն դուրս էր: Այդ 

պետութիւնը «Սփիւռք» մը չէր, «Փոքր Հայք» կամ «Նոր Հայք» չէր: Արքաները 

կանուանուէին «Թագաւոր Հայոց», երբեմն նոյնիսկ «Թագաւոր Ամենայն Հայոց» ու այդպէս 

ոգեկոչուած էին յիշատակարաններուն մէջ, մինչեւ անգամ Մեծ Հայքի մէջ ընդօրինակուած 

ձեռագրերուն մէջ: 

 

ԱԶԳ- ՄՇԱԿՈՅԹ 
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Յօդուածներ  

ՀԱՅ ԴՊՐՈՑԸ 

ԳԻՏԱԿԱՆ-ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՄԻՏՔԻ ՎՐԱՅ 

ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑԱՆԵԼՈՒ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ  

Մեկնակէտ. Հայ Դպրոցը՝ հայ ժողովուրդի, եւ ուրեմն Հայ Սփիւռքի գոյութեան ու 

գոյատեւման խարիսխն է: Հայ Սփիւռքի հայեցի կենսունակութիւնը, անոր ընկերային, 

հասարակական, քաղաքական, մշակութային եւ եկեղեցական կառոյցներուն ամրութիւնն 

ու տեւականութեան երաշխիքը պայմանաւորուած է Հայ Դպրոցին տեսլականի, ծրագրի, 

գիտական հիմքի, մարդուժի, նիւթական կարողականութեան եւ ծառայութեան դաշտի-

դաշտերու սահմանագիծերու ամրապինդ առկայութեամբ: Այս առումով, ժամանակ է 

վերատեսութեան ենթարկելու Հայ Դպրոցի հանդէպ որդեգրուած կեցուածքը, գնահատանքի 

արժեչափերը, բայց մանաւանդ միանգամընդմիշտ որոշելու թէ ի՞նչ է հայ մարդուն 

ակնկալութիւնը Հայ Դպրոցէն: 

Ժամանակ է սթափելու: Հարցադրումներու, 

վերաքննութիւններու եւ վերարժեւորումներու անյետաձգելի 

ժամանակաշրջան է: Հայ Դպրոցը չի կրնար հեռու մնալ այս 

բոլորէն: Դեռ պիտի ըսել որ ան Սփիւռքի հայկական 

կառոյցներուն մէջ առաջինը պիտի ըլլայ ենթարկուելու այս 

բոլորին: Եթէ կը հաւատանք Հայ Դպրոցի Մեսրոպեան 

Առաքելութեան, այլ ընտրանք գոյութիւն չունի: 

Այսօր, Հայ Դպրոցը Հայ Սփիւռքին մեծագոյն յաղթանակն է, 

բայց եւ....մեծագոյն տագնապը: 

Վերջին տասնամեակներուն, Հայ Դպրոցը տեղքայլ 

կ'արձանագրէ՝ լճացումի բոլոր երեւոյթները դրսեւորելով: 

Բազմաթիւ են պատճառները, բայց հարկ է անդրադառնալ 

էականին: Առանց երկմտելու ըսենք՝ որ շուկայական աշխարհի արժեչափերու ճնշումով, 

մտքերուն մէջ Հայ Դպրոցը սկսաւ հանրախանութի (սիւփըրմարքէթ) ծառայութեան 

պաշտօնին կոչուիլ: Ծնողք, իրենց զաւակները պիտի տանին դպրոց, սակարկեն, վճարեն 

կրթաթոշակը, ու....սպասեն որ տարեվերջին անոնք տուն վերադառնան պրեվէի կամ 

պաքալորիայի վկայականով: Ու այս պահանջ-սակարկութեան դիմաց, դպրոցներուն 

առաւելագոյն ճիգը՝ գովազդել իրենց «վաճառած» ապրանքին որակը, որ պայմանաւորուած 

է դպրոցին՝ պրեվէի ու պաքալորիայի քննութիւններուն յաջողած իրենց աշակերտներուն 

թիւով: Այլապէս ի՞նչ կ'ըսեն տարեվերջին՝ օրաթերթերուն մէջ կատարուած մրցակցային 

ծանուցում-գովազդները...,թէ՝ որ դպրոցը յաղթանակի ինչ մրցանիշ հաստատած է: 
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Տարրական, բայց մոռցուած ճշմարտութիւն է, թէ՝ դպրոցէն ներս տարուած կրթական-

ուսումնական-դաստիարակչական աշխատանքի արդիւնքներէն միայն մէկն է պրեվէի կամ 

պաքալորիայի վկայականը, եւ պրեվէն կամ պաքալորիան առանձին ոչինչ կ'ըսէ մարդու 

կրթութեան ու դաստիարակութեան մասին: Եթէ միայն պրեվէ ու պաքալորիա, ապա ո՞ւր է 

մարդը: Նախ՝ մարդը, յետոյ հայը, քրիստոնեան ու ազգային ծառայութեան կողմնորոշումը, 

որուն որակն ու տարողականութիւնը պայմանաւորուած են առաջին երեքով: 

Ու եթէ Հայ Դպրոցի հանդէպ ամէն օր քիչ մը աւելի արմատաւորուող շուկայական այս 

մտայնութենէն դուրս չգան ծնողք, աշակերտ ու դպրոց, կը նշանակէ Հայ Դպրոցը կը 

կորսնցնէ իր Մեսրոպեան Առաքելութիւնը, որ պայմանաւորուած չէ միայն հայերէնի ու 

հայագիտական առարկաներու դասաւանդումով, այլ՝ դպրոցի հանդէպ գիտական-

քննադատական նոր հասկացողութեան տարազումով: Ժամանակ է անդրադառնալու, 

հասկնալու եւ ընդունելու որ դպրոցը գիտական օճախ է, գիտական հիմնարկ եւ 

հաստատութիւն, որ իր զարգացման դարաւոր պատմութիւնը ենթահող ունենալով, իր 

նորէնոր հասակ առնելուն հետ, նաեւ պիտի նորանայ, գիտակցելով այն տիեզերական 

ճշմարտութեան որ դպրոցը շարժակն է քաղաքակրթութեան, ու եթէ այդ շարժակը 

ժամանակի պահանջներուն չընդառաջէ գիտական հիմքերու վրայ նորանալով, կը ձախողի 

իր առաքելութեան մէջ, ինչ որ կը նշանակէ՝ հաւաքականութիւնը, որուն ծառայութեան 

կանչուած է ան, կը դատապարտուի լճացումի: 

Ու մեկնելով այս ճշմարտութենէն, ո՞ւր է Սփիւռքահայ Դպրոցը այսօր: 

Հարցում մը: Ո՞վ կը յիշէ թէ վերջին տասնամեակներուն, հայ մամուլի մէջ ե՞րբ, ո՞ւր եւ 

քանի՞ մանկավարժական յօդուածի հանդիպեր է, ու կարդացեր: Խօսքը չի վերաբերիր Հայ 

Դպրոցի աշակերտներու թուաքանակի շուրջ արծարծուած մտահոգութիւններուն, պատ 

քանդելուն կամ բարձրացնելուն, դրամ կայ ու չկայի եղերերգութեան: Հարցումը, Հայ 

Դպրոցի՝ աշակերտ, ծնողք, ուսուցիչ, տնօրէն, հոգաբարձութիւն աշխատանքի ու 

համագործակցութեան հետազօտութիւններու, ու կրթական օճախին մանկավարժութեան, 

գիտական որակի ու մակարդակի բարեշրջման ընթացքը խթանող յօդուածներու մասին է: 

Չենք հարցներ թէ ո՞ւր են Հայ Դպրոցի տնօրէններն ու հայ ուսուցիչները, եթէ երբեք անոնք 

տէր են մանկավարժական մասնագիտութեան: Իրենց դպրոցներուն մանկապարտէզի 

հանդէսներուն ծաւալուն, նկարազարդ տեղեկագիրները օրաթերթերու մէջ անպայման 

հրատարակութիւնը հետապնդող մարդիկ ինչո՞ւ օր մը չեն խօսիր նոյն այդ 

մանկապարտէզներուն դիմագրաւած մանկավարժական հարցերու մասին: Բայց միա՞յն 

մանկապարտէզներուն: 

Հայ Դպրոցի՝ այսօր տիրող իրականութեան դիմաց, եւ անոր՝ վաղը սպառնացող 

անխուսափելիին մասին մտածելով, անյետաձգելի ժամանակ է բարեկարգութեան 

յեղաշրջող քայլերը առնելու, որոնց իրագործումով միայն կարելի կ'ըլլայ Հայ Դպրոցը դուրս 

բերել իր նահանջի անհեռանկար զառիթափէն: 

Կրկնենք: Պրեվէն ու պաքալորիան Հայ Դպրոցի յաղթանակի միակ ու բացարձակ 

մրցանակը չէ: Դեռ առանց խօսելու պետական այդ ծրագրին ու քննութիւններուն 
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մանկավարժական իրա՛ւ արժէքին, տարողութեան ու արժանահաւատութեան մասին: 

Պարտադրուած դրուածք մըն է, զոր պիտի կրել, բայց այդ երբեք չի նշանակեր անոր 

ստրկանալ՝ մոռացութեան մատնելով Հայ Դպրոցի կրթութեան, դաստիարակութեան, 

պատասխանատու ու մտածող հայ մարդ ու քաղաքացի պատրաստելու առաքելութիւնը: 

Հիմա փրկութեան լաստեր են պէտք Հայ Դպրոցը դուրս բերելու իր նահանջի զառիթափէն: 

Հոս, առաջնահերթ մտահոգութիւն է կեդրոնանալ՝ Հայ Դպրոցը գիտական օճախի, 

հիմնարկի ու հաստատութեան վերածելու անհրաժեշտութեան: Եւ այս նպատակը 

իրագործելու ճանապարհին վրայ առաջին քայլը՝ մանկավարժական մտքի զարթօնքն է, 

որուն շօշափելի արտայայտութիւնը պիտի ըլլայ մանկավարժական գիտական հանդէսի մը 

հրատարակութիւնը: Հանդէսը բաց հրաւէր պիտի ըլլայ մանկավարժութիւնը իրենց 

համալսարանական մասնագիտութիւն ըրած մարդոց, որոնք գոյ են, կ'ապրին, ու կը գործեն 

հոս, մեր անմիջական շրջանակին մէջ, ինչպէս եւ սահմաններէն անդին: 

Եթէ Սփիւքի մէջ Հայ Դպրոցը բազմատեսակ հարցեր կը դիմագրաւէ (ոչ ոք կրնայ ուրանալ 

այս իրողութիւնը), ապա ուրեմն կը նշանակէ որ այդ հարցերը սերտելու, լուսաբանելու, 

անոնց լուծումներ գտնելու եւ առաջարկելու հեղինակաւոր բեմ մը անհրաժեշտ է: 

Առաջադրուած մանկավարժական գիտական հանդէսը պիտի ըլլայ այդ բեմը: 

Հայ Դպրոցը հեռանկարային առողջ ճանապարհի վրայ դնելու համար պիտի սկսիլ 

վիճակագրական տուեալներու մէկտեղումով, դասաւորումով, ուսումնասիրելով, ու ձեռք 

բերուած եզրակացութիւնները հրապարակելով, որպէսզի անգամի մը համար՝ գիտական 

տուեալներու ապաւինած, կարելի ըլլայ լուծումներու մասին մտածել ու բարեշրջումի 

քայլերը առնել: 

Բայց ոչ միայն այդ. Հանդէսի էական առաքելութիւններէն մէկը պիտի ըլլայ 

մանկավարժական միջազգային հրապարակներու վրայ ճամբայ հարթող գիտական նոր 

միտքն ու մտածողութիւնը, վարկածներն ու տեսութիւնները ներկայացնել ու ծանօթացնել 

Հայ Դպրոցը իրենց ձեռքերուն մէջ պահող ասպարէզի մարդոց եւ ուսումնական-

դաստիարակչական կեանքին հասարակական ճամբով ծառայողներուն: 

Հանդէսը պիտի ծառայէ հաստատելու որ Սփիւռքահայ Դպրոցը իր մտասեւեռումով 

շարունակութիւնն է 1600-ամեայ Հայ Դպրոցին, ու ժառանգորդը անոր մանկավարժական 

միտք ու մտածողութեան, նուաճումներուն եւ առաքելութեան: 

Հանդէսը ե՛ւ պիտի ըլլայ Սփիւռքահայ Դպրոցի պատմութեան արձանագրողը, սկսած՝ 

Սուրիա-Լիբանանէն: Դպրոց՝ իր համապարփակ իմաստով: 

Եւ հոս, խնդրանք մը՝ պահանջելու պէս: Մանկավարժութիւնը իրենց համալսարանական 

մասնագիտութիւնը ըրած հայորդիները հրաւիրուած են հրապարակաւ եւ հայ մամուլի 

էջերէն իրենց մասնագիտութիւնը ի սպաս դնելու Հայ Դպրոցի բարեշրջման: Եթէ 

կ'ակնկալենք որ գիր ու գրականութեան մասին գրողն ու գրականագէտը խօսի, գեղանկարի 

մասին՝ գեղագէտ արուեստաբանը, պատմութեան մասին՝ պատմաբանը, ապա պարտադիր 
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պահանջ է որ դպրոցի մասին՝ մանկավարժութիւնը իրեն մասնագիտական ասպարէզ 

ընտրած մանկավարժը խօսի: 

Ու պիտի սպասել որ տասնամեակ մը ու աւելի ուսուցչական ասպարէզի կամ դպրոցի 

վարչական գործի մէջ եղող մարդիկ, տարիներու իրենց փորձն ու փորձառութիւնը 

քննութեան տակ առնեն, պարզեն քննարկելի հարցերը, տեսութիւններ առաջադրեն ու 

լուծումներու մասին խորհրդածեն: 

Կրկնենք. Հայ Դպրոցը խարիսխն է հայ ժողովուրդի գոյատեւման պայքարին: Ահա թէ ինչու 

ժամանակ է որ վերջ տրուին դպրոցին շուրջ արուեստականօրէն բարդուած բոլոր 

զգացական ու եսակեդրոն նեղ ու լայն հաշիւներուն, դպրոցը հանրախանութի հետ 

շփոթելու շուկայական ախտին, մանկավարժական կեանքէն ներս «դպրոց իմացութիւն»ի 

անտեղեակ մարդոց՝ Հայ Դպրոցի ճակատագիրը որոշելու իրաւունքին, ու ամէն ինչ սկսիլ 

Այբ-էն՝ գիտական ու քննադատական մտածողութեամբ ծրագրելու, որոշելու ու 

գործադրելու: 

Հայ Դպրոցը խարիսխն է հայ ժողովուրդի գոյատեւման պայքարին: Կը հաւատա՞նք: 

ԵՐՈՒԱՆԴ Հ. ՔԱՍՈՒՆԻ 

29 Յուլիսի, 2013, Պէյրութ 

Յ.Գ. Մանկավարժական գիտական հանդէսի մը հրատարակութեան անհրաժեշտութիւնը 

տարիներ շարունակ եղած է մեր մտահոգութեան առարկաներէն մէկը: Այդ առումով, 

ատենին, մեր դատողութեամբ դիմեցինք առ որ անկ է, ու մինչեւ իսկ գրաւոր ծրագիր մը 

ներկայացուցինք՝ հանդէսի բովանդակութեան առնչուած: Դրապէս դիմաւորուեցաւ առաջարկը, 

սակայն, դժբախտաբար մնաց անպատասխանի: 

Մենք տակաւին կը կարեւորենք ծրագիրը, ու կը յուսանք հնարաւոր կ'ըլլայ զայն 

իրականացնել: 

Ե.Հ.Ք. 

Մենք Ենք՝ Մեր Ցաւերը Շարքէն 

Պարոյր Աղպաշեան  

Հայոց լեզուի գոյավիճակը, իր ներկայի եւ ապագայի ճակատագիրով, տակաւ կը դառնայ 

տագնապեցուցիչ, իր երկճիւղութեամբ, անմիատարրութեամբ, 

անմիասնականութեամբ, աններդաշնակութեամբ եւ մանաւանդ՝ սխալախօսութեամբ ու 

սխալագործութեամբ: 

Գաղտնիք չէ, Հայոց լեզուն՝ իր արեւմտահայ թէ արեւելահայ տարբերակներով, 

սրընթացօրէն կը նահանջէ, կ’աղաւաղուի, կը գունաթափուի, բոլոր մարզերէն ներս եւ բոլոր 

մակարդակներու վրայ: 
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Ոսկեղնիկին նկատմամբ անգրագիտութիւնը համատարած է, 

խաթարուած է անոր գրաւոր թէ բանաւոր գործածութիւնը, խորթացած 

է ան իր ծննդոցէն եւ էութենէն: 

Անտարբերութիւն կայ Հայոց լեզուին նկատմամբ, հակառակ զայն 

“փրկելու”  ճիգերուն, որոնք, սակայն, հատու եւ ազդու չեն, 

բարեկարգելի կամ դարմանելի առողջ հունաւորումի մէջ դնելու 

համար զայն: 

Խօսակցական հայերէնը դարձած է ահաւոր խառնարան մը, 

դպրոցականէն մինչեւ համալսարանականի լեզուին մէջ, ընտանիքէն 

մինչեւ շրջապատը, կազմակերպութիւններէն մինչեւ միջավայրը, նոյնիսկ խելահասներէն 

մինչեւ մտաւորականութիւնը: 

Գրաւոր հայերէնը ուրիշ ողբերգութիւն մըն է, հրատարակութիւններէն մինչեւ խմբագիրը, 

ստեղծագործական գրականութենէն մինչեւ հեղինակը, հետազօտական 

ուսումնասիրութենէն մինչեւ գիտնականը: 

Ո՛ր անկիւնէն ալ նայինք կամ խորաչափենք այս զարտուղութիւնները, ներելի կամ 

ընդունելի ի՞նչ կրնանք գտնել հոն, այնքան ատեն որ սրբապղծուողը ու խոցոտուողը Հայու 

ինքնութիւնը բնորոշող ՀԱՅԵՐԷՆՆ է: 

Այս լեզուաքանդ կացութեան դիմաց, կա՞ն յուսադրող նախաձեռնութիւններ ու քայլեր, 

որոնք կրնան Հայերէնի պահպանման եւ անաղարտման նպաստել, զայն դուրս բերելով իր 

մահացու ոլորապտոյտէն: 

Դժբախտաբար, լաւատես ըլլալու այնքան ալ լուրջ պատճառներ չկան, ի լուր թէ՛ 

Հայաստանի, թէ՛ Սփիւռքի մէջ Հայերէնի գիտակութեան եւ իմացութեան շարունակուող 

սայթաքումին ու հաշմումին: 

Ճիշդ է, պետականացած Հայաստանի պաշտօնական լեզուն Հայերէնն է, որ ենթադրուած է 

հանրապետութեան տարածքին դառնալու տիրող արտայայտամիջոցը, իր ճշգրիտ, անսխալ 

ու կատարեալ լեզուաբովանդակութեամբ: 

Սակայն, իրօ՞ք այդպէս է, երբ պետական հաստատութիւններու, քաղաքային 

ցուցատախտակներու, ժողովրդային խաւերու, մտաւորական շրջանակներու մօտ, 

Հայերէնը կը փոխարինուի օտար լեզուներով, անգրագէտ տառադարձութեամբ, 

բարբառային խառնիճաղանճութեամբ կամ վիրաւոր լեզուախօսակցութիւններով: 

Նոյնը չէ՞ Սփիւռքի պարագային, ուր իւրաքանչիւր համայնք կամ գաղութ, 

կազմակերպութիւն կամ շրջանակ, կը գործածէ իր “հայերէն” ը, հանդէս գալով իր 

“հայերէն” ով, ստեղծելով ամբողջական քաոս մը: 
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Ասոնց ամենէն “պերճախօս”  դաշտերը կը նկատուին, դպրոցական ու թերթային 

հայերէնները, որոնք ամէն ինչ կրնան ըլլալ, բացի հայերէնէ, իրենց այլանդակութեամբ ու 

անճոռնիութեամբ: 

Ասոնք չափազանցութիւններ չեն, այլ՝ տխո՜ւր ճշմարտութիւններ, որովհետեւ անաչառ եւ 

անկեղծ աչքերը կը հաստատեն անոնց իրական պատկերը, մանաւանդ երբ “կ’ապրինք”  ու 

“կ’ըմբոշխնենք”  զանոնք, ժամանակի ընթացքին զգալով անոնց աւերիչ դառնալու 

հետեւանքներն ու հեռանկարները: 

Ինչո՞ւ այս արագ մատնանշումները: 

Վերջերս, Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութիւնը կազմակերպած էր “Հայերէնն իմ 

սրտում է”  համահայկական երիտասարդական համաժողով մը, որուն ներկայ գտնուած է 

նաեւ վարչապետ Տիգրան Սարգսեան, հանդէս գալով ողջոյնի խօսքով: 

Անշուշտ, խիստ գովելի նախաձեռնութիւն մըն է ասիկա, սակայն, հետաքրքրական է, 

Սփիւռքը ինչպէ՞ս մասնակցեցաւ եւ որո՞նք էին անոնք, իսկ, ամենէն կարեւորը, այդ 

համաժողովէն բան մը ծնա՞ւ, թէ՞՝ “կայացաւ” ի սահմաններուն մէջ մնաց: 

Առ այդ, Պրն. վարչապետը կ’ըսէ. “Ինքնութեան պահպանութեան առանցքի կարեւորագոյն 

երաշխիքը մայրենի լեզուն է” : 

Բացարձակ ճշմարտութիւն մը, արդարեւ, բայց, Պրն. վարչապետը որպէս կարգախօ՞ս կը 

յայտարարէ այդ միտքը, երբ այդ “երաշխիք”  նկատուող մայրենի լեզուն, ինք սկսած է 

վտանգուիլ: 

Երեւանի Պետական Համալսարանի մուտքի քննութիւններուն, վկայութեամբը հայրենական 

դասախօսական-մասնագէտներու, հայերէնագիտութեան խիստ մտահոգիչ յետադիմութիւն 

կայ, տակաւին պիտի չխօսինք այլ բնագաւառներէ ներս արձանագրուող Հայերէն լեզուի 

նահանջին մասին: 

Սարգիսեան ինչպէ՞ս կը բացատրէ ու կ’արդարացնէ այդ “երաշխիք” ին հզօրութիւնը, երբ 

հայաստանցիք կը լքեն հայրենիքը, որովհետեւ դժգոհ են վարչակարգը շահագործողներէն 

եւ վստահութիւն չունին անոր նկատմամբ: 

Ուրիշ տեղ մը, Սարգսեան կը յաւելու. “Մեր լեզուն է, որ մեզ միաւորելու է եւ դարձնելու մէկ 

միասնական բռունցք” : 

Հոյակա՜պ, պիտի գոռային շատեր: 

Մեր լեզուն ինչպէ՞ս կրնայ միաւորուիլ, երբ՝ 

ա. Անիկա համապատասխան գործնական գուրգուրանքի չ'արժանանար, ըլլայ 

Հայաստանի, ըլլայ Սփիւռքի մէջ, ուր եղած փորձերը այնքան թոյլ եւ անշօշափելի են, որքան 

բարիկամեցողութեան ու լոզունգային… առաձգական տրամադրութիւնները: 
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բ. Սփիւռքի իւրաքանչիւր գաղութի մէջ, Հայերէն լեզուն, համայնքայինի, կուսակցականի, 

քաղաքականի չափ, “բաժանարար”  միաւոր մըն է, վկայ՝ մեր դասագիրքերը, մամուլը, 

մտաւորականները, շարունակե՞նք…: 

գ. Արեւելահայ լեզուն կը մնայ Մեսրոպեանին “դաւաճանող”  ուղղագրութիւն մը, 

նախապատուելով “Աբեղեանական”ը, ոչ միայն դրական քայլ մը չառնելով այդ 

ուղղութեամբ, այլեւ՝ անտեսելով միաւորումի բոլոր կոչերը, որոնք կը հնչեն Հայաստանի ու 

Սփիւռքի կարգ մը նախանձախնդիր կողմերէն: 

դ. Արեւմտահայ լեզուին պահպանումը, իր գործածելիութեամբ ու կենդանութեամբ, ինչպէ՞ս 

իրականութիւն կրնայ դառնալ, այնքան ատեն որ՝ որեւէ գերագոյն մարմին ի վիճակի պիտի 

չըլլայ ՄԷԿ ամպհովանիի տակ պահել զայն, հեռու համայնքային, կուսակցական, 

գաղութային ու հատուածական նկրտումներէ: 

Պրն. Սարգիսեան նաեւ կը յիշեցնէ երիտասարդութեան. “Մեր ուժը մեր միասնութեան մէջ 

է”  եւ համոզմունք կը յայտնէ, որ անոնք իւրացնելով մայրենի լեզուի իմացութիւնը՝ կը 

կարողանան այս կարեւոր գաղափարը հաղորդել ապագայ սերունդներուն: 

Այս “միասնութեան”  կոչը, Սփիւռքը մինչեւ հիմա չէ կրցած իրականացնել, ոչ ալ պիտի 

կրնայ, իսկ ներկայիս ատիկա կը հնչէ Հայաստանէն, բայց, որքան օգտակար ու շինիչ պիտի 

ըլլար, որ “միասնութիւն”  փնտռողն ու շեփորողը, առաջին անգամ հայրենիքի մէջ 

յաջողցնէր զայն, ուր կուտակուած ու կուտակուելիք ինչպիսի՜ անկատար գործօններ կան եւ 

ինչպիսի՜ աւերներու դուռ կը բանան անոնք: 

Բաց աստի, մեր երիտասարդութիւնը, ամենուրեք, Պրն. վարչապետ, ինչպէ՞ս եւ ո՞ւր պիտի 

խորացնէ մայրենի լեզուն, յետոյ ալ այդ գաղափարը փոխանցէ յետագայ սերունդներուն: 

Միթէ աչք եւ ունկ չկա՞յ, պետական այրեր եւ ազգային գործիչներ: 

Հայերէնը քառասմբակ կը նահանջէ, Հայաստանէն մինչեւ Սփիւռք: 

“Միաւորում” , կ’ըսուի: 

Ի՞նչը, ո՞րը, հարց չտա՞նք: 

Եթէ իսկապէս լեզուն է միաւորողը, եւ այդպէ՛ս է, ապա, որպէս առաջին քայլ, սկսելու է 

ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ  ՆՈՅՆԱՑՆԵԼՈՒ, 

ՀԱՐԱԶԱՏԱՑՆԵԼՈՒ քաղաքականութենէն: 

Կարգախօսը ասիկա պիտի ըլլայ, Պրն. վարչապետ, բայց ոչ… համաժողովները:  
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Հայ Ժողովուրդին Թուական Աճը Հիմնական 

Անհրաժեշտութիւն Մը 

ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ  

Հայրենիքի թէ Սփիւռքի մէջ, երբ պետականութիւն, պատմաբաններ, 

կազմակերպութիւններ, ղեկավարներ, պատասխանատուներ, անհատ ազգայիններ կամ 

պարզ հայեր պատրաստուելու վրայ են լաւագոյն կազմակերպութեամբ ոգեկոչելու Հայոց 

Ցեղասպանութեան հարիւրամեակը, կը տարուինք կատարելու հետեւեալ հիմնական 

հարցադրումը. նպատակային, շօշափելի արդիւնաւորութիւն ունենալիք ո՞ր մէկ ազդակը 

ամէնէն աւելի կշիռ պիտի ունենայ մեր գոյատեւումի պայքարին մէջ: 

Օսմանեան Կայսրութեան մէջ, 19-րդ դարու վերջաւորութեան ու 20-րդ դարու սկիզբը, 

հայերու հանդէպ գործադրուած կոտորածներէն, բռնագաղթերէն ու մեծ ցեղասպանութենէն 

ճողոպրած մեր հայրենակիցները, վերապրումի գերագոյն զոհողութիւններով, յաջողեցան 

վերականգնել իրենց ընտանեկան, ընկերային, կրթական ու մշակութային կեանքը այն 

գաղութներուն մէջ, ուր հանգրուանած էին: Չենք խօսիր աշխարհի փոքր ու մեծ այն 

երկիրներուն կամ քաղաքներուն մասին, ուր հաստատուած անհատ հայեր կամ նոյնիսկ 

փոքրաթիւ հայ խմբաւորումներ, հետզհետէ կորսնցուցած են իրենց պատկանելիութիւնը, եւ 

առյաւէտ կորած հայութեան համար: Խօսքը կը վերաբերի հայահոծ կամ յարաբերաբար 

ստուար գաղութներու մասին, ինչպէս՝ Սուրիա, Լիբանան, Ֆրանսա, Անգլիա, Միացեալ 

Նահագներ, Քանատա, Արժանթին, Պրազիլ, Ուրուկուէյ, Եգիպտոս, Իտալիա, Ռուսաստան, 

եւլն.: Ասոնցմէ շատեր, ոչ միայն բաժին կը վերցնեն տեղական, հասարակական կեանքէն 

ներս, այլ յառաջ կը տանին ազգաշէն ծրագիրներ: Յիշատակենք, այս առիթով, հայկական 

դատի ուղղութեամբ ձեռք ձգուած պատուաբեր որոշումնագրեր, մինչեւ իսկ՝ 

Ցեղասպանութեան պետական, պաշտօնական ճանաչում 1965-էն սկսեալ աւելի քան 

երկոտասնեակ մը երկիրներու կողմէ: Գնահատելի եւ յոյժ 

գովելի են այս բոլորը: 

98 տարիներ անցած են Հայոց Ցեղասպանութենէն, եւ սակայն 

դանդաղ է այս ուղղութեամբ թափուած շօշափելի, 

արմատական արդիւնաւորումը մեր պահանջատիրութեան 

ուղղութեամբ: Ահաբեկիչ պետութիւնը՝ Թուրքիան, այսօր 

հզօր պետութիւն դարձած է, ու Միջին Արեւելեան շրջանին 

մէջ՝ կարեւոր դերակատար: Շնորհիւ իր աշխարհագրական 

դիրքին, յենուելով զարգացող իր տնտեսութեան ու զօրաւոր 

բանակին վրայ, անիկա կ'ուրանայ իր դահիճի դերը՝ 

դիւանագիտական լայնածաւալ նախաձեռնութիւններով, ինչպէս նաեւ՝ տեղական ու 

միջազգային հակազդեցութիւններով: 
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Շուրջ 10 միլիոն հաշուող փոքրաթիւ հայութեան կը մնայ, իր վերոյիշեալ 

աշխատանքներուն մէջ, այսուհետեւ շեշտը դնել հայ ժողովուրդի թուաքանակի 

բարձրացման վրայ: Այս նպատակակէտին արդիւնաւորումը մասնաւոր իմաստ պիտի 

ունենայ յատկապէս Հայաստանի մէջ: Հայութիւնը իր ամբողջութեան մէջ, լրջօրէն 

մտահոգուելու է իր հայրենիքի բնակչութեան սակաւութեան թիւով: Հայրենի 

իշխանութիւնները, ի մասնաւորի, ծրագրեալ եւ առաջնային իրենց նպատակակէտը 

դարձնելու են հայ ժողովուրդի թուային բարձրացումը: Բնականաբար, նախապէս 

ստեղծուելու է բարենպաստ ենթահող ու միջավայր, նման արդիւնաւորման հասնելու 

համար: Տնտեսական ծաղկում յառաջ բերելու համար, գործ հայթայթուելու է 

զանգուածներուն: Առարկութիւնները կամ ինքնարդարացումի պատճառաբանութիւնները 

ընդունելի չեն: Հայաստանի մէջ գոյատեւող ժխտական բոլոր երեւոյթները 

անձնազերծուելու են: Փորը անօթի զինուորը ո՛չ ինքնապաշտպանութեան եւ ոչ ալ 

յարձակումի ատակ է. ի սկզբանէ վիժած է անոր զինուորական դերակատարումը: Կտրուկ 

կերպով, միանգամընդմիշտ առաջքը առնուելու է զանգուածային արտագաղթին: 

  

Միաժամանակ, Արցախի զօրացումը եւ ինքնապաշտպանութիւնը անյետաձգելի թիւ մէկ 

օրակարգը դառնալու է հայրենի պետութեան: Անոր անկախութիւնը ձեռք ձգուեցաւ շուրջ 

22,000 մարտիկներու արեան յեղումով, ու մենք վերատիրացանք այդ շրջանի պատմական 

մեր հողերուն: Օգտուելու է ցարդ մեզի ընծայուած անփոխարինելի թիկունքէն, 

միաժամանակ վստահելով միայն տեղական հայորդիներով կազմուած քաջարի բանակին: 

Լեռնային Ղարաբաղը, Հայաստանի մէջքին, կը զօրացնէ հայրենի ընդլայնուած 

ցամաքամասին դիմադրականութիւնը: 

  

Հայոց Ցեղասպանութեան նախօրեակին, մեր պահանջատիրութեան կողքին, եւ իբրեւ անոր 

լրացուցիչ, երկու հիմնական եւ առաջնային նպատակակէտեր այսուհետեւ մեր առօրեայ 

օրակարգին մաս կազմելու են.- 

1.- Բարձրացնել հայաբնակչութեան թուաքանակը հայրենիքի մէջ: 

2.- Զօրացնել Արցախի պաշտպանութիւնը, տեղի չտալով միջազգային պարտադրութեանց: 

Իրականացնելու համար վերոյիշեալ երկու նպատակակէտերը, ստեղծուելու են 

բարենպաստ, անհրաժեշտ պայմաններ ու տնտեսութեան բարելաւում՝ բարձր 

գործազրկութեան վերջ տալով: Արգելակել արտագաղթը Հայաստանէն: 

Եկէք ազգովին լծուինք վերոյիշեալ առաջնային եւ անյետաձգելի նպատակներու 

իրականացման եւս:  

 

Լոս Անճելըս 

 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (28) Սեպտեմբեր 2013  

 

21/58 

Կիրակոս Գույումճեանի Կեանքի  

«Կայանները» Եւ Էութեան «Դիրքորոշումները 

ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ  

Արաբական ծոցի երկիրներու հայկական իրականութիւնը սկսած է դառնալ 

կազմակերպուած եւ մնայուն գաղութային կեանք: Գաղութը սկսած է ստանալ 

կազմակերպուածութեան պատկեր` եկեղեցի, դպրոց, 

մշակութային եւ հաւաքական կեանք: 

Կիրակոս Գույումճեան աւելի քան քանի մը տասնամեակէ ի 

վեր կ՛ապրի Քուէյթի մէջ: Ան ծնած ու մեծցած է Հալէպ, ուր 

ստացած է ազգային-քրիստոնէական դաստիարակութիւն, 

կերտած է հայկական նկարագիր եւ տիրապետած` 

արաբերէնին: Ան այսօր Քուէյթի մէջ ունի լաւ ասպարէզ, յաջող 

գործարար է, բայց նաեւ կազմակերպած է իր կեանքի 

ազգային¬հասարակական եւ հրապարակագրական 

բնագաւառները: Ան կ՛ապրի հայութիւնն ու հայկականութիւնը, 

բայց նաեւ կը հաւատայ արաբական իրականութեան բացուելու 

անհրաժեշտութեան: Այս նպատակով ալ կը ստեղծէ 

հայկական¬արաբական բարեկամութիւն` միեւնոյն ատեն հայը, 

անոր տագնապը, իրականութիւնները ներկայացնելով արաբին: 

Ահա թէ ինչո՛ւ Կիրակոս Գույումճեան դարձած է ծանօթ անուն մը արաբական 

հրապարակագրութեան մէջ, ուր իր յօդուածները, բաց նամակները յաճախ երեւցած են 

արաբական մամուլին մէջ, ինչպէս` քուէյթեան «Քապաս» եւ «Ուաթան», լիբանանեան 

«Նահար» թերթերուն մէջ: Թարգմանաբար նոյն, նաեւ տարբեր յօդուածներ 

հրատարակուած են նաեւ հայկական մամուլին մէջ` Լիբանան եւ այլուր: 

Կիրակոս Գույումճեանի հրապարակագրութեան միտք բանիին ծանօթանալու համար 

պէտք է կարդալ արաբերէնով հրապարակուած հրապարակագրական-յօդուածներու 

հաւաքածոն հանդիսացող «Կայաններ եւ դիրքորոշումներ» գիրքը, հրատարակուած Քուէյթ, 

2012-ին: 

Երբ կը սկսիս կարդալ գիրքը, կը սկսիս ապրիլ Կիրակոս Գույումճեանին հետ` իր տարբեր 

«կայանները»… Կայաններուն առաջինը Կիրակոս հայն է, անոր ազգային նկարագիրն ու 

անոր հպարտութիւնը: Այդ կայանին մէջէն կը տեսնես Կիրակոսին «պահանջատէր»¬ի 

«դիրքորոշումները»: Գրած է Հայոց ցեղասպանութեան մասին` տարբեր ոգեկոչումներուն 

առիթով, բաց նամակներ յղած է  նախագահներու եւ Եւրոպական միութեան, 

երախտագիտութիւն յայտնած է այն երկիրներուն, որոնք ճանչցած են Ցեղասպանութիւնը, 

ինչպէս` Քանատա եւ Ֆրանսա: Ան կ՛ապրի Արարատ լերան սէրը եւ իր էութեան 
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դիրքորոշումը կ՛արտայայտէ իր մտորումներուն ճամբով` վերահաստատելով 

պահանջատիրութեան հրամայականը: Կ. Գույումճեան կ՛ապրի նաեւ Քուէյթի թրքական 

դեսպաններուն հետ Հայկական հարցին առնչութեամբ եղած «քաշքշուքները»: Արաբական 

մամուլին մէջ լոյս տեսած այս նիւթով յօդուածները բնականաբար կ՛անհանգստացնեն 

թուրք դեսպանը, որ կը հակազդէ յօդուածներուն, որոնց եւս կը պատասխանէ Կ. 

Գույումճեան` բացայայտելով իր մտքին ու հոգիին էութեան մէջ գտնուող հրատապ եւ 

վճռական դիրքորոշումները: 

Գիրքին մէջ կը շարունակես հետեւիլ Կիրակոս Գույումճեանի կեանքին յաջորդական 

կայաններուն, հայ մշակոյթի հպարտութեան, քրիստոնէական ինքնութեան` Նարեկացիի ու 

«Մատեան Ողբերգութեան»-ի ընդմէջէն, հայերէն տառերուն նկատմամբ ունեցած 

գուրգուրանքին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին Քուէյթ տուած 

այցելութիւններուն, որոնք կը հանդիսանան հպարտութեան առիթ: 

Կիրակոս Գույումճեան կը սիրէ արաբը, կը հաւատայ ու կ՛ապրի հայ¬արաբական 

յարաբերութիւնն ու պատմական բարեկամութիւնը: Թէեւ ինք Հայկական հարցին 

ջատագովն է, սակայն կառչած է նաեւ արաբական իրաւունքին, կառչած է Հալէպին, 

միեւնոյն ատեն երախտապարտ է վերջին տարիներուն միացած իր գաղութին եւ Քուէյթի 

պետականութեան, իր յարգանքը կ՛արտայայտէ անոր իշխանապետին` Ժապեր Ահմետ 

Ժապեր Սապահի: 

Կիրակոս Գույումճեան կը հաւատայ, թէ` «այն, ինչ որ սրտէն կ՛ելլէ, կը հասնի սրտին»: Իր 

յօդուածներուն եւ գիրքին միտք բանին ալ ա՛յդ է` ընթերցողին սիրտին հասնելու փորձ մը: 

Կիրակոս կը փոխանցէ իր սրտին «կայանները»` հատիկ-հատիկ: Ան դիտել կու տայ, որ 

Հայոց ցեղասպանութիւնը ապրուած իրականութիւն ու փորձառութիւն է, Հայաստանն ու 

հայրենի անկախութիւնը հայուն հպարտութիւնն են` իր մշակոյթով ու պատմութեամբ: Ան 

անդրադարձած է սփիւռքահայութեան երախտագիտութիւնը` արաբ ժողովուրդին 

նկատմամբ, լուսարձակի տակ առնելով գոյութիւն ունեցող բարեկամութիւնը: 

Գիրքը հրատարակուած է Քուէյթի մէջ, հոն տեղ գտած է Հայաստանի արտաքին գործոց 

նախկին նախարար Վարդան Օսկանեանի խօսքը, հալէպահայ ծանօթ մտաւորական-գրող 

Թորոս Թորանեանի արժեւորումը, որուն մէջ կը մատնանշէ, թէ գիրքը արաբերէն գրուած է, 

որովհետեւ հայն ու արաբը վարպետ են կամուրջ կառուցելու արուեստին մէջ: 

Կիրակոս Գույումճեանին աշխատանքը պէտք է տեսնել այս «կամուրջ կառուցելու» 

իրականութեան մէջ: Ան յաջողած է այս մէկը ընել, որովհետեւ կրցած է իր սրտէն բխածը 

հասցնել սրտին ընթերցողին` հայուն ու արաբին, կրցած է «կայանները» ամուր պահել 

հայուն կեանքին մէջ եւ հայկական իրականութեան մէջ: Անոր էութեան «դիրքորոշումները» 

դարձեալ անխախտ են, որովհետեւ կը հաւատայ հայուն արժէքներու պահպանման եւ 

փոխանցման իրականութեան: 

Արդարեւ, հայուն յաջողութեան գրաւականը նոյնինքն այս «կայաններուն» եւ 

«դիրքորոշումներուն» շարունակականութեան մէջ է: Կիրակոս Գույումճեան կը յաջողի 
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ընթերցողը կամրջել այս շարունակականութեան միտք բանիին եւ հրամայականին: 

Վարձքդ կատար, գրիչդ դալար, Կիրակոս Գույումճեան: 

 

Գրական-Մշակութային  

ԼՈՒՍԱՒՈՐ ԹԱԽԾԻ ՆԿԱՐԻՉԸ 

ՄԵԼԱՆԻԱ ԲԱԴԱԼԵԱՆ  

Կեանքից հեռացաւ ֆրանսահայ նկարիչ Ժանսեմը 

Հայ գեղանկարչութիւնը ցաւալի կորուստ ունեցաւ: Կեանքից հեռացաւ ֆրանսահայ նկարիչ 

Ժանսեմը (Յովհաննէս Սեմերճեան), մէկը սփիւռքի մեր անուանի արուեստագէտներից, որի 

արուեստի ներքին տրամադրութիւնները որքան ազգային, 

նոյնքան համամարդկային են, եւ որից բխող զգացմունքների 

աշխարհը մտերիմ-հաղորդական կարող է լինել 

իւրաքանչիւրին: Ֆրանսիացի տեսաբանները նրան համարել 

են միզերապլիսթ̔  թշուառների նկարիչ: Սա թերեւս նրա 

նկարչութեան ընդհանուր ոգուց, պատկերած 

պերսոնաժներից եկող տպաւորութիւն է: Նրա վրձինը 

փնտռում էր մարդու հոգու տխրութեան մեղեդին: Կեանքի 

թշուառութիւնը, դառնութիւնը կամ զրկանքը, որ ապրում է 

մարդկային էութիւնը, նկարիչը վերափոխում էր 

բանաստեղծական-քնարական թախծի: Նա կարծես ցաւի 

բանաստեղծը լինէր նկարչութեան մէջ: 

Սուր զգացմունքները, անկումային տրամադրութիւններն 

արուեստում աւելի ներազդող ուժ ունեն իհարկէ, սակայն այս պարագայում նկարչի ներքին 

վիճակն է այդպիսին, որի հարազատ ունկնդիրն է եղել նա միշտ: 

Տարագիր արեւմտահայի ճակատագիրը կրող նկարիչը կեանքի̔  իրեն բաժին ընկած վիշտը 

կտաւին գունանկարեց զարմանալի մեղմութեամբ: Նրա 

յատկապէս կանացի կերպարների փխրուն 

աննիւթայնութիւնը, դէմքի դալուկ արտայայտութիւնները, 

մարմինների գծապատկերի նրբութիւնը իրականի ու 

վերացականի սահմաններին են պահում նրանց, որ 

բացարձակապէս համակրանքի զգացում է արթնացնում, 

եւ բնաւ՝ խղճահարութեան: Ժանսեմը մարդկային 

կեանքերի նկարիչ է, մարդկային խորը ապրումների ու 

զգացողութիւնների արտայայտողը: Նրա տխրութիւնը, 
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անկասկած, քնարական է, գունային թափանցիկութիւնը միայն հրճուանք է ծնում, չնայած 

կիսատ ապրած կեանքի զգացողութեամբ նրա հերոսների, կտաւներից ուղղակիօրէն հոսում 

է լոյսի մեղեդին: Նրա բաց կապոյտի, դեղնի ու կանաչի սքանչելի համադրութիւնները 

կեանքի ցաւը վերածում են բանաստեղծական այնպիսի տխրութեան, որ դիտւում է իբրեւ 

ձօն գեղեցկութեան, ձօն բարութեան ու յոյսի̔ առաւօտուայ օդի մաքրութեան հանգոյն: Նա 

նկարիչ էր, որ կեանքի ստուերագծերի արանքում անպայման լոյսն էր տեսնում: 

Իբրեւ ցեղասպանուած ժողովրդի զաւակ, այդ ցաւն իր մէջ մշտապէս կրող արուեստագէտ, 

նրա կտաւներին 1915-ի սոսկալի արձագանգը յայտնուեց գեղարուեստական 

նաթուրալիզմի ընդգծուած ոճով, սակայն դաժան, դժոխային պատկերների մէջ անգամ 

թաքնուած է Ժանսեմին հատուկ գոյնի լուսաւորութիւնը: Նկարների այդ շարքը̔ 34 կտաւ, 

2001-ին Հայաստան կատարած իր երկրորդ այցելութեանը Ժանսեմը նուիրեց Հայոց 

ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտին, որտեղ հիմա դրանք ցուցադրուած են: 

Առաջացած տարիքը մեծ արուեստագէտի պարագայում նկատւո՞ւմ է արդեօք: Իհարկէ̔ ո՛չ: 

Այդպէս երբեք չի լինում: Մեծերի կորուստը մշտապէս ամայութեան զգացում է բերում, մեծ 

ափսոսանք է ծնում: Այսպէս է նաեւ Ժանսեմի հեռացումը: Կեանքին հրաժեշտ տուեց նա 93 

տարեկանում̔ ապրած կեանքը թողնելով իր կտաւների թափանցիկ լռութեան մէջ, վրձնի 

գունագեղ հետքերում... 

Ժանսեմը ծնուել է Սելեզում, (Թուրքիա), շատ չանցած 

ընտանիքը գաղթում է Յունաստան, Սալոնիկ, 1931-ին 

մայրը ամուսնու մահից յետոյ տեղափոխւում է Ֆրանսիա, 

բնակութիւն հաստատում Փարիզի Իսի լէ Մուլինէօ 

արուարձանում: Նրա մասնագիտական առաջին դպրոցը 

Մոնպառնասի ազատ ակադեմիաներն էին, ապա սովորել 

է Փարիզի տեկորատիվ արուեստի բարձրագոյն դպրոցում: 

Առաջին ցուցադրութիւնը 1944-ին «Անկախների 

սալոնում», «Ջութակահարը» կտաւն է եղել: 1956-ին ընտրուել է երիտասարդ նկարիչների 

միութեան նախագահ, անհատական բազմաթիւ ցուցահանդէսներ է ունեցել Փարիզում, Նիւ 

Եորքում, Շիգակոյում, Լոնտոնում, Թոքիոյում, Հռոմում, Պրիււսելում, Լոզանում, Պէյրութում 

եւ այլուր: Ժանսեմը նկարչական թեմատիկ շարքերով մտածող արուեստագէտ է̔ ոճական 

անհատական նախասիրութեամբ̔ «Պարուհիներ», «Ցլամարտ», «Դիմակահանդէս», 

ուշագրաւ են նաեւ դիմանկարների շարքը եւ յատկապէս ինքնատիպ, նուրբ 

նաթիւրմորթները: Նրա աշխատանքները պահւում են աշխարհի մի շարք հեղինակաւոր 

թանգարաններում եւ մասնաւոր հաւաքածուներում: Նա այն բացառիկ նկարիչներից է, ում 

անունով կենդանութեան օրոք բացուել է երկու թանգարան, երկուսն էլ Ճապոնիայում: 

Ժանսեմը արժանացել է միջազգային հեղինակաւոր մրցանակների, այդ թւում` Ֆրանսիայի 

«Պատուոյ լեգէոն» շքանշանի: 2010-ին ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրամանով նրան 

շնորհուել է «Պատուոյ շքանշան»:  

 

ԱԶԳ Օրաթերթ  
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Արժէքաւոր Նոր Հրատարակութիւն 

Պարոյր Աղպաշեանի «Հրապարակախօսական-

Բանախօսական-Գրախօսական Ընտրանի Էջեր»ը  

(Պէյրութ-2012)  

ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ  

287 էջերու վրայ տարածուող այս գիրքը մեզի կը ներկայացնէ հրապարակագիր Պարոյր 

Աղպաշեանի այս հատորին մէջ ամփոփուած քննարկումները, վերլուծումները, 

դիտարկումներն ու հաստատումները, բոլորն ալ նկատի ունենալով 

հայ կեանքը եւ մեր օրերու աշխարհին վիճակը:  

Գիրքը ունի երեք բաժին.- 

ա. Հրապարակախօսական - 24՝ խօսք ու յօդուած 

բ. Բանախօսական - 8՝ հարցազրոյց, դէմքեր եւ ելոյթներ 

գ. Գրախօսական - 13՝ գիրք 

Վերջաւորութեան՝ հայերէն, անգլերէն եւ արաբերէն՝ ամփոփումներ:  

Կարդալով ամբողջ հատորը կու գանք մէկ եզրակացութեան, որ, 

հրապարակագիր Պարոյր Աղպաշեանը իր բոլոր ելոյթներուն ու 

վերլուծումներուն մէջ ունեցած է մէկ սկզբունք ու եղած է անաչառօրէն հետեւողական իր 

այդ սկզբունքին: 

Ո՞րն է այդ.- «Մեծերուն հետեւիլը ու անոնցմէ օրինակ առնելը առաքինութիւն է, իսկ 

զանոնք մեծարելը՝ կրկնակի բարեմասնութիւն»: 

Ու այս հատորը իր առաջին էջէն մինչեւ վերջին տողը հաստատումն է բիւրեղային այդ 

սկզբունքքին: 

Խօսելէ առաջ հատորին բովանդակութեան մասին հաստատենք, որ այս գիրքը Կարպիս Լ. 

Նազարեան հիմնադրամի 18րդ հրատարակութիւնն է, որուն կ'երթայ հեղինակին 

շնորհակալական խօսքը: 

Հատորը բացող իր «Երկու խօսք»ին մէջ հեղինակը կը գրէ.- «Պահելու համար արժեչափերն 

ու մակարդակը ընտրուած նիւթերուն, խստապահանջութիւնն ու բծախնդրութիւնը ունեցայ 

կրկնութիւններէ խուսափելու, ընթացիկները նկատի չառնելու, նոյնիսկ 

կիսաժամանակավրէպները մէկդի դնելու»: 
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Այս խօսքին կը հետեւի վեց էջերու վրայ տարածուող վկայութիւն մը ուղղեալ հեղինակին, 

որ կու գայ գրիչէն հայրենի հանրածանօթ գրականագէտ Դաւիթ Գասպարեանէն՝ «Կեցցե'ս 

Պարոյր…» խորագիրով: 

Դաւիթ Գասպարեանը ճանչցած է Պարոյրը Երեւանի Պետական Համալսարանի 

բանասիրական ճիւղի ուսանողական օրերէն, երբ ան դասընկերը եղած է Պարոյրին: 

Գասպարեան կը գրէ.- «Պարոյրը ուր էլ որ աշխատել է՝ արժանացել է գնահատականի, 

տիտղոսների, պարգեւների… սիրելի Պարոյր, ուրախ եմ որ ես՝ քո ուսանողական 

տարիների ու յետագայ ժամանակների մտաւոր կեանքի ընկերդ, առիթ ունեմ գրելու քո 

մասին եւ քեզ ասելու իմ ոգեշնչող խօսքերը: Եւ առաջին բառը, որ պիտի ասեմ՝ կեցցե՛ս է: 

Կեցցես, որ Սփիւռքի դժուարին պայմաններում, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի 

երկարաձիգ տարիներին մնացիր դիրքերում, կեցցե՛ս, որ խօսքի արժեզրկման, 

գերարժեզրկման այս տասնամեակներին, ծախու եւ ուղղորդուող մամուլի ու լրագրութեան 

այս ամօթալի ժամանակներում, մնացիր շիտակ եւ բարձր պահեցիր գրաւոր խօսքի, 

բանաւոր ելոյթի արժանապատուութիւնը»: 

Այդ կը վկայեն նաեւ Աղպաշեանի 17 տարի «Զարթօնք» օրաթերթի խմբագրութիւնը վարելու 

ընթացքին գրած խմբագրականները: 

Ա. ԲԱԺԻՆ 

ԳԻՏԱԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ, ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 

Նիւթ կա՞յ որուն շուրջ իր կարծիքը յայտնած չըլլայ այս հրապարակագիրն ու 

հրապարախօսը, շրջելով Սփիւռքի բոլոր հայաշատ կեդրոնները ու Հայաստան ու 

հնչեցուցած չըլլայ իր ձայնը բազում համագումարներու ընթացքին Կիլիկիան Աթոռէն 

մինչեւ Հալէպ, Դամասկոս, Ամման, Աթէնք, Երեւան, Ամերիկա, Գանատա եւ այլուր, մինչեւ 

Ծաղկաձոր ու Ստեփանակերտ: 

Միշտ ճշմարիտին ի խնդիր, միշտ վասն հայութեան, Հայ Դատին, հայ 

պահանջատիրութեան աշխարհի բոլոր ամպիոններէն: 

Հօրը՝ Յովհաննէս Աղպաշեանի եւ յեղափոխաշունչ Մարիի զաւակն է, ժառանգակիրի իր 

խօսքը պիտի հնչեցնէ հոն ուր մեր ժողովուրդին համար յանուն իր դատին մէկտեղում մը, 

համագումար մը կայ: 

Ահա գիրքին Ա. բաժինը.- «Գիտազեկուցումներ, հրապարակումներ»: Ա. յօդուած.- 

«Սփիւռքահայ միջ-կուսակցական եւ միջ-գաղութային փոխյարաբերութիւններու մարզէն 

ներս հարցադրումներ».- Ահա Պարոյրին շեշտադրած ելոյթը.- «(Մեր) Միջ-կուսակցական 

յարաբերութիւնները եթէ չգտնուին իրենց փոխադարձ, անշահախնդիր ու գործակցական 

ծիրէն ներս, շօշափելի ու տեսանելի տուեալներով ու արդիւնաւորութեամբ, միայն 

պատուհաս կը հասցնեն ու կը դառնան փորձանք»: 

Յիրաւի ճիշդ ախտորոշում: 
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Ու աւելին.- «Սակայն մեզի՝ անպետական Սփիւռքին համար, անհրաժեշտ է որ 

անհատական, հատուածական ու մենատիրական փառատենչութիւններէ վեր ու հեռու 

մնանք, որպէսզի հայապահպանման մեր գոյապայքարին մէջ ըլլանք աւելի արդիւնաւոր, 

օգտաբեր ու նպատակային»: 

Ասկէ ծնունդ կ'առնէ ընկոյզի ծառը՝ միասնակամութիւնը, որ իր ամրակուռ հասակը կը 

ստանայ: 

Այս անգամ Աղպաշեանին նիւթը «Համահայկական Համագումար»ի մը կազմակերպումն է, 

«Համահայկական Գոնկրէս»ի կազմակերպումը, որ հատորին մէջ յոյժ կարեւոր ըլլալուն 

կրկնուած է: 

Ի'նչ կ'ուզենք: Ո՞վ պիտի ըլլայ ուզողը: Միաձա՞յն ենք, թէ բազում ձայներ ոչ թէ կը 

գումարուին, այլ՝ զիրար կը խանգարեն: 

Ապա, Աղպաշեան շեշտը կը դնէ պատասխանատուութեան եւ յանձնառութեան 

ամրապնդումին վրայ, խօսքը ուղղելով մեր բոլոր կազմակերպութիւններուն.- «Որպէս մեր 

ընդհանրական ուխտին կրողն ու կիրարկողը, լաւ է որ այս պահէն սկսեալ, ամէնուրեք, հայ 

ժողովուրդը դառնայ իր անժամանցելի դատին հետապնդողը»: Խօսելով Վարդանանց 

պատերազմի ռազմաքաղաքական երեսին մասին, Պարոյրը կ'եզրակացնէ.- «Ասոնց 

լաւագոյն ապացոյցները չե՞ն Սարդարապատն ու Արցախը, որոնք հայ ժողովուրդին տուին 

ոչ միայն միասնական դառնալու դասը, այլեւ՝ վերապրելու ու վերածաղկելու ազգային 

առաջադրանքները»: 

Ազգային միասնականութեան հասնելու միջոցներուն մասին խօսելով, Պարոյրը կ'ըսէ.- 

«Միասնականութիւնը այլեւս լոզունգ կամ կարգախօս ըլլալէ պէտք է դադրի, ինչպէս նաեւ 

պէտք է դադրի ցանկատեսութիւն կամ հաճոյախօսութիւն ըլլալէ»: 

Նիւթ ունենալով «Հայ մտաւորականութիւնը, Արեւմտահայերէնը եւ հայ մամուլը», 

հեղինակը կ'ըսէ.- «Այնքան ատեն որ հայ մտաւորականը կը լուսանցքուի 

պատասխանատու թէ պարզ հայ հաւաքականութենէն ու հայ թերթը կ'արհամարհուի, հայ 

լեզուն կ'աղաւաղուի, կը նշանակէ թէ՝ ապականած բան մը ըլլալէ զատ, կայ նաեւ 

խաթարուած կացութիւն մը»: 

Ու կը յաւելու.- «Լեզուն՝ արեւմտահայերէն լեզուն, մեր անգերազանցելի գանձը, այսօր 

ամենէն խոցոտուածն ու այլանդակուածն է…»: 

Նոր այլ հին նիւթ՝ «Փանթուրանիզմը եւ հայ հրապարակագրութիւն»ը - «ինչպէս սիոնիզմը, 

փանթուրանիզմը եւս աղէտ մըն է աշխարհին ու մարդկութեան, մանաւանդ երբ երկուքին 

ալ արմատները ամրացած են, եւ, իրենց այլասերող հետեւանքներով, կերպարանափոխող 

նոր պարտադրանքներու կ'առաջնորդեն ազգութիւններն ու վարչաձեւերը»: 

Անոնք միշտ կ'ընդարձակեն իրենց ազդեցութեան գօտիները սպառնալիքներով եւ հարեւան 

երկիրներ խուժելով երկինքէն ռմբակոծելով զանոնք: 
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Հրապարակագիրին համար նիւթ է նաեւ «Հայ քաղաքական կազմակերպութիւններուն դերը 

Սփիւռքահայ կեանքին մէջ», - երբ.- «Հրապարակի վրայ տեսլապաշտ մարդոց 

բացակայութիւնը մեծապէս կը վնասէ հայ ազգային գործընթացի կիզակէտին»: 

Պ. Աղպաշեան կոչ կ'ընէ վարել ինքնաքննադատութեան եւ ինքնասրբագրումի 

աշխատանքին մղել մեր բոլոր կազմակերպութիւնները: 

Աղպաշեան արդարօրէն պաշտամունքի կը հասցնէ հայ մարդուն սէրը Աճառեան 

գիտնականին ու լեզուաբանին հանդէպ, երբ անոր.- «Լիակատար հայերէնի 

քերականութիւն, 562 լեզուների համեմատութեամբ, եօթ հատորեայ գործը, անտարակոյս, 

ընդհանուր լեզուաբանութեան եւ մասնաւորաբար հայ լեզուաբանութեան մէջ կոթողային 

հրատարակութիւն մըն է, ուր գիտականօրէն լոյսին կը բերուին հայերէն լեզուի 

ամբողջական կառոյցներու դրուածքը, իր համեմատական հնչեղութեամբ, 

օրինաչափութեամբ ու լիարժէքութեամբ»: 

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան գահակալ Արամ Ա. Կաթողիկոսը 2007 թ.ը հռչակեց «հայ 

լեզուի տարի»: Բարի', քանի՞ հոգի օգտուեցաւ այդ խորապէս համազգային կոչէն: Քանի՞ 

հայերէն գիրք վաճառուեցաւ ու հայ թերթերու բաժանորդներուն թիւը քանիո՞վ աւելցաւ…: 

Կը տօնուի 100ամեակը տեսլական ունեցող ՀԲԸ Միութեան: Պարոյր Աղպաշեանին ու 

շատերուն համար.- «ՀԲԸ Միութիւնը մէկ դարուան իր պատմութեան ընթացքին տուաւ 

ապացոյցը իր գոյութեան անհրաժեշտութեան եւ անփոխարինելիութեան, ազգային 

իւրաքանչիւր մարզ նկատելով իր սրբազան պարտականութիւնն ու պարտաւորութիւնը»: 

«Տարագիր հայութեան համազգային գոնկրէս» մը յառաջացնելը Աղպաշեանի համար 

հիմնահարց է.- «Ժամանակը աւելի քան հասունցած է հայկական ցեղասպանութեան 

իրաւական եւ արդարացիական լուծումին տալու նոր բովանդակութիւն, որպէսզի ան 

դառնայ ազդու փաստաթուղթ մը, ի նպաստ անոր միջազգայնացումի ընդունման ու 

հաստատման, ուր մեր հողային պահանջքն ու հատուցման իրաւունքը դառնան առաւել 

շօշափելի առաջադրանքներ»: 

Բայց այդ բաղձալիին հասնելու միջոցը Տարագիր հայութեան համաշխարհային գոնկրէս մը 

առաջացնելն է, որուն մասին յաճախ խօսք կայ բովանդակ հայ մամուլին մէջ, առանց որ 

որեւէ կողմ նախաձեռնէ այդ սրբազան գործին: 

Պարոյր Աղպաշեան կը յամենայ նաեւ բանասէր Ժիրայր Դանիէլեանի հրապարակած 

«Գրական Որոնումներ» հատորին վրայ, ըսելով.- «Այս օրերուն, գրականագիտական, 

գրադատական կամ գրաքննադատական գործ հրատարակելը իրապէս բարացուցական 

երեւոյթ մըն է, թէ՛ հեղինակին, թէ՛ ընթերցողին եւ թէ՛ գրական աշխարհին համար»: 
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Բայց եւ այնպէս Ժիրայր Դանիէլեան «Բանասէրը, 

մատենագէտը, գրականագէտն ու հրապարակագիրը 

վարպետութեամբ իր դիտումներն ու դատումները 

հիւսած է, իր իւրաքանչիւր գործին տալով 

ինքնատիպութիւն մը»: 

Հեղինակի մտածողութեան տեսադաշտին է'ն կարեւոր 

նիւթերէն է.- «Հայագիտական նիւթերու ուսուցումը ու 

հայ մամուլը».- «Հանրամատչելի դասագիրքերու 

պատրաստութիւնը, մասնագէտ ուսուցիչներու 

կազմակերպումը, արդի կրթադաստիարակչական 

մեթոտաբանութեան կիրարկումը, տնտեսական 

ապահով պայմաններու ստեղծումը, կը հանդիսանան 

հիմնահարցեր, որոնց բարւոք լուծումները տակաւին 

չեն հասած իրենց լրումին»: 

«Ամբողջական գրագէտը՝ Զապէլ Եսայեան» հատորին 

ամենափայլուն էջերուն մաս կը կազմէ.- «Ահաւասիկ հայ կին գրող մը, որ Պոլսոյ մէջ 

հասակ առած է, ուսանած, աշակերտած՝ յայտնի գրողներու, ծանօթացած՝ հայ եւ օտար 

գրականութեանց, տիրապետած՝ թրքերէն ու ֆրանսերէն լեզուներու, այցելած՝ մշակոյթի 

ոստաններ (Մոսկուա, Փարիզ, Թիֆլիս, Պաքու, Իրան, Միջին Արեւելք) ստեղծագործած՝ 

գրեթէ բոլոր գիտական սեռերը փորձելով, ականատես եղած՝ տեղահանութիւններու, 

հանդէս գալով յուշագրութիւններով ու տպաւորութիւններով»: 

Հոս կը գտնենք թուարկումը Զապէլ Եսայեանի բոլոր գործերուն՝ հեղինակին կողմէ բնորոշ 

վերլուծումներով: 

Իսկ Եսայեանի «Աւերակներուն մէջ» վաւերագրական գրականութեան պատկանող գործը 

փաստաթուղթ մըն է, ուր թուրքին վանտալիզմը պարզորոշ կը բացայայտնուի: 

Հայոց վրայ գործադրուած Ցեղասպանութիւնը եւս հատորին առանձնայատկութիւններէն 

է՛ն կարեւորն է: 

Հեղինակը կը շեփորէ Անդրանիկ Անդրէասեան գրողին, խմբագիրին, հասարակական 

գործիչին նուիրուածութիւնը ամբողջ հայութեան: Հոս են Անդրէասեանի բոլոր գործերը, 

անսահման նուիրումը: 

Համահայկական Գոնկրէսի մը հարցը վերստին կ'արծարծուի.- վերջ տալ 

տարակարծութեանց եւ ունենալ համահայկական գոնկրէսը որպէս բանալի միջոց 

Հայկական Դատին: 

Սփիւռքի մէջ մեր խօսակցական լեզուին աղճատումը հեղինակին նիւթերէն, ցաւալի 

նիւթերէն մէկն է.- «Անցնող քառորդ դարուն, յարաճուն մագլցումներով, արեւմտահայերէնը 

ենթարկուեցաւ (ու կ'ենթարկուի) ցնցումներու…»: 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (28) Սեպտեմբեր 2013  

 

30/58 

Բ. ԲԱԺԻՆ 

ԲԱՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ, ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

Ահա խիստ հետաքրքրաշարժ հարցազրոյց մը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս ՆՍՕՏՏ 

Արամ Ա.ի հետ, որուն յատկացուած է 18 էջ, ուր Վեհափառը հանդարտօրէն մտածուած 

պատասխանած է տրուած բոլոր լրջամիտ հարցերուն, խօսելով նաեւ փոխադարձ 

անվստահութեան վիհը փակելու հարցին շուրջ ու անշուշտ այս մէկը հայ 

կազմակերպութիւններուն միջեւ: 

Աղպաշեան մեզի սիրով ներկայացուցած է նաեւ հրապարակագիր ու ազգային գործիչ 

Անդրանիկ Փոլատեանը, որմէ ետք անդրադարձած հայ մամուլի ծառայութեան հրատապ 

նիւթին շուրջ, Սփիւռքի մէջ, ապա որդիական սիրով անդրադարձած իր հօր Յովհաննէս 

Աղպաշեանի երգիծագրութեան, տալով օրինակներ: 

Անկասկած, Յովհաննէս Աղպաշեանը պիտի հասնէր գրական բարձունքներու եթէ իր բոլոր 

ուժերը նուիրաբերած չըլլար հանրային ու քաղաքական հարցերու: 

Ջերմ են հեղինակին խօսքերը խմբագիր, հրապարակագիր, պատմաբան եւ ուսուցիչ 

Գերսամ Ահարոնեանի մասին, որ ՌԱԿի շարքերուն մէջ կրցաւ սերունդ մը պատրաստել: 

Պարոյր Աղպաշեանի մտատիպարն է, ինչպէս իր հայրը, նաե՛ւ Գերսամ Ահարոնեանը: 

Պարոյր Աղպաշեանը չի մոռնար մեր անցեալի նուիրեալները: Հոս՝ Վանի պարծանք՝ 

Մկրտիչ Փորթուգալեանը, ապա անցնելով «Հայ մամուլի դերին ու անոր առաքելութեան 

լիբանանահայ կեանքէն ներս».- «Հակառակ լսատեսողական, համացանցային կամ 

համակարգչային արդիականութեան եւ արագութեան գործընթացին, մամուլը՝ իր 

տպագրական-հրատարակչական թաւալքով, կը մնայ անտարբերակելի եւ անկրկնելի այն 

մարզը, որ չի կրնար փոխարինուիլ նոյնիսկ նորագոյն զարգացումներով, ոչ ալ կրնայ ի 

սպառ ջնջուիլ»: 

Գ. ԲԱԺԻՆ 

ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆՆԵՐ 

Պարոյր Աղպաշեան իր այս գործին Գ. բաժինին մէջ գրախօսած է 12 գիրք. 

Ա. Ռուբէն Ս. Ղազարեանի «Հայ բառարանագրութեան մէջ նշանակելի ներդրում մը՝ 

«Գրաբարի հոմանիշների բառարան», Անթիլիաս, 2006: 

Բ. «Հրաչեայ Աճառեանի գործերը Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան 

վերարժեւորումներով»: 

Գ. «Հայկենց պատմուածագիրին իրապաշտական ինքնատիպ արձակը» - «Անորոշ գետին 

կամուրջները», Նիւ Ճըրզի, 2007: 
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Դ. «Կանաչ ու սեւ» Արցախեան Օրագիր» Թաթուլ Յակոբեան, Երեւան-Ստեփանակերտ, 

2008: 

Ե. «Հայ-Եգիպտական Հայեացքներ» - Պատմութեան-քաղաքականութեան եւ մշակութային 

ժառանգութեան մէջ», Պերճ Թերզեան, Գահիրէ, 2008: 

Զ. «Բոլորանուէր հրապարակագիր՝ Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի «Հայեացք ու կեցուածք» 

հատորը», Պէյրութ, 2008: 

Է. «Հայկական Սիւնակ… Անհաճոյ ըլլալու երանութիւնը», Երուանդ Հ. Քասունի, Պէյրութ, 

2009: 

Ը. Վարդգէս Համապասպեան մարդը եւ գործը - «Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր 

Միութիւնը եւ Հայաստանը»: 

Թ. «Արեւմտահայերէն-Արեւելահայերէն նոր բառարան» Ռ. Կ. Սաքապետոյեան - Երեւան, 

2011: 

Ժ. Արժէքաւոր մը՝ «Ամերիկահայ Գիրքի Պատմութիւն» Յովսէփ Նալպանտեան - Լոս 

Անճելըս, 2011: 

ԺԱ. «Հայոց Ցեղասպանութենէն առաջ եւ ետք» - Զաւէն Մսըրլեան, Անթիլիաս, 2011: 

ԺԲ. «Հայկական Հարցի Հոլովոյթը՝ 1939-2010» - Զաւէն Մսըրլեան, Պէյրութ, 2012: 

ԺԳ. «Յիշատակելի Դիմաքանդակներ» - Վաչէ Սեմերճեան, Կլենտէյլ, 2012: 

Ապա՝ ամփոփում ու կենսագրական գիծեր հեղինակէն: 

Պէտք է յայտնենք, որ վերոյիշեալ բոլոր գրախօսականները գրուած են կարելի 

անաչառութեամբ ու յաճախ մեծ սիրով եւ գնահատումով, բոլոր հեղինակները իրենց 

արժանի տեղը զետեղելով: 

Այս հատորը Պարոյրին հերթական նոր վկայութիւնն է իր մտաւորականի, 

հրապարակագիրի ու գրողի 

արժանիքներուն, որ ընթերցողը կը մղէ ըմբոշխնելու զայն: 

Բարի վերերեւում Պարոյրի յետնեալ գործերուն: 

  

Պէյրութ, Լիբանան 
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Տեսակէտ  

Ողբ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Վրայ 

Ոսկան Մխիթարեան, Լոս Անճելըս, 20 Յուլիս 2013 

«Կ՛ողբամ քեզ հայոց աշխարհ, կ՛ողբամ քեզ, բոլոր հիւսիսային ազգերու մէջ վեհագոյնդ, 

որովհետեւ վերացան թագաւորդ ու քահանադ, խորհրդականդ ու ուսանողդ, վրդովուեցաւ 

խաղաղութիւնը, արմատացաւ անկարգութիւնը, խախտեցաւ ուղղափառութիւնը, 

հիմնաւորուեցաւ տգիտութեամբ չարափառութիւնը» 

(Խորենացի)           

Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ շուրջ եւ անոր ներքին կեանքին մէջ 

կատարուող աննախադէպ պատահարները, ինչպէս նաեւ Եկեղեցւոյ 

ու հայ հոգեւորականութեան հանդէպ ունեցած բծախնդրութիւնս ու 

նախանձախնդրութիւնս  կը ստիպեն զիս անգամ մը եւս լրջօրէն 

անդրադառնալու այնքան յոյժ կարեւոր՝ Հայց. Եկեղեցւոյ 

բարեկարգութեան հրատապ հարցին: 

Որքա՜ն աժմէական է տասնեօթ դարեր առաջ Խորենացի Պատմիչին 

գծած տխուր նկարագրականը հայ կրօնաւորներու մասին. 

«կրօնաւորները կեղծաւոր, ցուցամոլ, սնափառ, պատուամոլ՝ քան թէ 

աստուածասէր: Վիճակաւորները հպարտ, դատարկապորտ, 

դատարկախօս, ծոյլ, գիտութիւններն ու վարդապետական 

գրուածքները ատող, առեւտուր եւ կատակերգութիւններ 

սիրող»:  Կրնա՞նք անտարբեր մնալ, երբ ամէն օր, ամէն ժամ նոր նիւթ 

մը կայ համացանցի վրայ, մեր հոգեւորականութեան կեանքն ու վարկը շօշափող՝ ամօթալի 

բայց եւ յուզիչ երեւոյթներու մասին. «Ինչպէ՞ս դիմանամ այս ցաւերուն եւ ինչպէ՞ս 

ամրապնդեմ միտքս ու լեզուս» (Խորենացի): Անկասկած ՈՉ: 

Եկեղեցին այսօր իր հոգեւորականներով եւ աշխարհական ղեկավար դասով, յանուն հայ 

ժողովուրդի միասնական գործակցութեան, պարտաւոր է եւ հրամայական, որ այս 

եկեղեցական տագնապները դիմագրաւէ, եւ կանոնական սահմաններու մէջ պահպանելով 

հանդերձ աւանդութիւնները՝ արդիական ժամանակակից միջոցներով ու նոր լոյսի տակ 

անյապաղ հանրութեան ներկայացնէ տրամաբանական լուծումներ:  Երկխօսութեան 

պակասը մեզ հասցուցած է անդունդի եզրին, եւ եթէ այսպէս շարունակուի՝ Եկեղեցին 

տակաւ առ տակաւ, եւ ի վերջոյ ամբողջութեամբ, կը կորսնցնէ իր հեղինակութիւնն ու 

ազդեցութիւնը մեր հասարակական կեանքի մէջ:  Թէեւ ոմանք պիտի պնդեն անշուշտ, որ 

այդ հեղինակութիւնը վաղո՜ւց կորսուած է արդէն: 

Երջանկայիշատակ Վազգէն Կաթողիկոսէն ետք, եւ մանաւանդ վերջին տասներկու 

տարիներուն, Մայր Աթոռը կ՛ապրի տարօրինակ եւ անկաշկանդ «եռուզեռի» մէջ: Այն 
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ակնածանքն ու յարգանքը, թէկուզ ծպտեալ եւ ծածկեալ, զոր հայ ժողովուրդը 

կ՛արտայայտէր հակառակ համայնավարական խիստ ռեժիմի հսկողութեան,  չկան այսօր՝ 

ազատ անկախ հայրենիքի երկնքի տակ: Հիասթափուած  է ժողովուրդը, եւ ո՛չ թէ միայն 

յարգանք կամ ակնածանք չունի, այլ բացայայտօրէն արհամարհանք ունի իր Եկեղեցւոյ եւ 

հոգեւորականութեան նկատմամբ: Այս իրողութեան մեծագոյն վկաներն են մամուլին մէջ 

լոյս տեսնող խայտաբղէտ յօդուածները, գրուած՝ մեր դարաւոր Եկեղեցւոյ, անոր 

գահակալներուն, եւ եպիսկոպոսաց դասէն մինչեւ ամենափոքր համեստ եկեղեցականի 

մասին (Տե՛ս Կճոյանը հերքում է ամեն ինչ): 

Ին՞չ պատահեցաւ յանկարծ, որ այս հսկայական գահավիժումը տեղի ունեցաւ, եւ հայ 

ժողովուրդին հաւատքը խախտեցաւ մասնաւորաբար հանդէպ իր հոգեւորականներուն, 

որոնք Ս. Սեղանին առջեւ ուխտած են ծառայել Աստուծոյ եւ իրենց ժողովուրդին: Տեղին չէ 

այստեղ մանրամասնօրէն անդրադառնալ այն ժողովրդական խօսակցութիւններուն, 

որոնցմէ ոմանք նոյնիսկ մամուլի մէջ եւս տեղ գտած են (ամուսնացած է. կին եւ երեխաներ 

ունի. գողական շրջապատի մէջ է. հարուստ է. «Բենթլի» կը քշէ. առեւտուրով կը զբաղի. 

կալուածային շահարկումներու մէջ է. միլիոնաւոր տոլարներ արժող տան մէջ կը բնակի. 

եկեղեցականի ոչ-վայել կեանք կը վարէ, -- եւ նմանօրինակ արտայայտութիւններ, որոնք 

տհաճ են եւ ուղղակի սրտխառնուք  կը պատճառեն): Բայց եւ այնպէս, հարցը շա՜տ աւելի 

խորունկ է եւ անմիջական արմատական լուծումի կը կարօտի: 

Անոնցմէ առաջինը, հոգեւորականաց կենցաղն է, որուն մասին յաճախ 

մանրամասնութիւններով կը կարդանք մամուլի մէջ, կը ցաւինք ու կ՛անցնինք: Ասկէ առաջ 

առիթը ունեցած ենք մամուլի ճամբով բազմիցս արտայայտուելու այս մասին, եւ սակայն 

այնքան ատեն որ գործնական քայլ մը չենք առներ լուծելու այս թնճուկը՝ կը 

մնանք  ժողովուրդի խօսակցութեան մայր էջին վրայ, ինչպէս նաեւ անոնց ծաղրանքի 

առարկան:  

Ընդհանրապէս երբ կենցաղի մասին կը խօսինք, կարծէք թէ կ՛ակնարկենք 

կուսակրօնութեան մասին: Այս է ժողովրդային ընդհանուր հասկացողութիւնը։ 

Կուսակրօնութեան գլխաւոր ջատագովը եղած է Պօղոս Առաքեալ եւ սակայն անոր տուած 

պատճառաբանութիւնները հիմնաւոր չեն կրնար ըլլալ այսօր, երբ մարդկութեան 

ընկերային պայմանները ամբողջովին փոխուած են եւ աշխարհագրական 

հեռաւորութիւններն ալ ջնջուած, իսկ կնոջ ներկայութիւնը իր ամուսնոյն կեանքին մէջ 

ունեցած է աւելի դրական ներդրում՝ իր մասնակցութեամբ անոր հոգեմտաւոր 

աշխատանքներուն մէջ, քան ժխտական: 

Կուսակրօնութեան հարցը վարդապետական ըլլալէ առաջ եւ աւելի՝ կարգապահական է: 

Կուսակրօնութեան մուտքը Հայց. Եկեղեցիէն ներս՝ ժողովական կանոններու 

սեղմումներուն ենթարկած է զանոնք, եւ արգիլած՝ անոնց պաշտօնավարութիւնը թեմերէ 

ներս։ Անշուշտ հասկնալի է թէ նման արգելքի դրութիւն մը կուսակրօններու վերաբերմամբ 

կարելի պիտի չըլլայ շարունակել, նկատի ունենալով որ ընկերային բարքերու թուլացումը, 

բարեկեցիկ տուներու ազգակցութիւնը կուսակրօն վանականներու հետ, եւ մանաւանդ 
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ամուսնացեալ եկեղեցականներու կրթական անկեալ վիճակը պիտի  դիւրացնէին 

կուսակրօններուն վազքը դէպի քաղաքներ եւ դէպի թեմական պաշտօններու բարձրացում։ 

Ահաւասիկ այս նորաստեղծ կացութիւնը որուն ականատես վկաներն ենք,--այսինքն 

կուսակրօնութեան վանական կեանքէն հեռացումն ու քաղաքներուն մէջ մուտքը,-- 

պատճառ դարձաւ որ ամբողջութեամբ անտեսուի ամուսնացեալ քահանաներուն 

զարգացման կարեւորութիւնը (բացառութիւնները միշտ յարգելի), որու հետեւանքով 

ամուսնացեալ քահանայութեան շարքերը ստուարացան մեծաւ մասամբ անուս, անմշակ, 

բարոյական արժանիքէ ու նկարագրէ զուրկ կարգ մը մարդոցմով -- ժամկոչներով, իրենց 

արհեստներուն մէջ ձախողած, սնանկացած, կոչումէ զուրկ անհատներով, որոնք 

քահանայութիւնը նկատեցին որպէս նոր ասպարէզ՝ ապահով կենցաղ մը ունենալու համար։ 

Եւ այս բոլորին տխուր արդիւնքը  եղաւ այն՝ որ կուսակրօններ, հակառակ եկեղեցական 

կանոններու, մենատէրերը դառնան եկեղեցական բարձրագոյն աստիճաններուն եւ 

պաշտօններուն։ 

Այնքան ատեն որ Հայց. Եկեղեցին կը շարունակէ եկեղեցական դասակարգի այս 

երկուութիւնը, որքան ատեն որ եկեղեցական բարձրագոյն պաշտօններն ու աստիճանները 

(եպիսկոպոսութիւն, պատրիարքութիւն, կաթողիկոսութիւն) վեղարաւոր կուսակրօնութեան 

առանձնաշնորհումը կը շարունակեն ըլլալ, Եկեղեցին պիտի չկարենայ տոկալ 21-րդ դարու 

մարտահրաւէրներուն եւ պիտի չկարենայ մատակարարել իր ժողովրդին հոգեմտաւոր 

կարիքները։ 

Դժբախտաբար, վերջին հարիւրամեակին, չգտնուեցաւ հոգեւոր հեղինակութիւն մը 

(Եպիսկոպոսական Ժողով, Գերագոյն Խորհուրդ, Ազգային Ընդհանուր Ժողով -- իրենց բոլոր 

յարակից մարմիններով), որ գործադրէր Շահապիվանի Ժողովին 14-րդ կանոնը, որ կը 

հրամայէ «կարգալոյծ ընել եպիսկոպոսը, երէցը կամ սարկաւագը, որ կին կը պահէ»։ 

Վերջին յիսուն  տարիներուն, մեր միաբանական կեանքի տարիներու ընթացքին,-- անկէ 

ներս եւ դուրս, -- եւ անկէ ետք ալ, տեսած ենք եւ կը տեսնենք կուսակրօններ բոլոր 

նուիրապետական Աթոռներէ ներս, որոնք անպատկառ շնականութեամբ գլխէ հանած են 

իրենց բարեկամներուն եւ պաշտօնեաներուն կիները, պատճառ դարձած են ընտանեկան 

քայքայումի, ուրիշներ՝  մանկապիղծ եղած են, չհաշուած այս բոլորէն վեր ու անդին, եւ 

աւելի սարսափելին՝ միասեռականները,-- ըլլան անոնք արուամոլ թէ՛ իգացեալ։ 

Այստեղ դարձեալ կը վկայակոչեմ 1920-ական թուականներուն Բենիկ Վարդապետի՝ «Իմ 

պատասխանը բոլոր զրպարտիչներին» խորագրով հրապարակած նամակ-յօդուածը, ուր 

կ՛արտայայտուի այսպէս. «Տասն եւ հինգ տարի է ամուսնացած եմ անթաքչելի կերպով. 

ընտանիքով ապրել եմ նաեւ Էջմիածնի վանքի մէջ, ուր ապրում էին եւ ապրում են իրենց 

ամուսինների հետ Ներսէս Արքեպիսկոպոս Խիւդավէրտեանը, Ադամ Վարդապետը, Եղիշէ 

Վարդապետը, Գէորգ Վարդապետ Չէօրէքճեանը, Դանիէլ վարդապետը, եւ 

Հայրապետներից եւ ո՛չ մէկը չպահանջեց, որ անոնք բաժնուին իրենց ամուսիններից։ 

Այժմու Վեհափառը (Գէորգ Ե.) երբ հրաւիրեց Գէորգ Եպիսկոպոսին վարդապետանալ, 

վերջինս ազնուութիւն ունեցաւ նախապէս յայտնելու, թէ կին ունի: Իսկ այս հանգամանքը 

Կաթողիկոսը արգելք չհամարեց, որ նա վարդապետանայ, եպիսկոպոսանայ, 
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արքեպիսկոպոսանայ, առաջնորդ դառնայ։  Սակայն նոյն Կաթողիկոսը պաշտօնական 

թղթով 1919 թուին հրամայեց վանական անառակներին, որ երեք օրուայ ընթացքում 

աղախիններին եւ մանկահասակ տղայ ծառաներին հեռացնեն վանքից….»:      

Ահաւասիկ ախտաբոյր իրականութիւնը որ կը տիրէր Ամենայն Հայոց Հայրապետութեան 

աթոռանիստ Ս. Էջմիածնի վանքին մէջ։ Բենիկ Վարդապետին յօդուածը պարզապէս ցոյց 

կու տայ որ հայութեան հոգեւոր կեդրոնը, Էջմիածինը՝ դարձած էր ապականութեան բոյն մը։ 

Արդեօք տարբե՞ր է պատկերը այսօր...: 

Այս բոլորը մեզի ցոյց կու տան որ կուսակրօնութիւնը ժամանակավրէպ իրողութիւն մըն է, 

եւ բոլոր անոնք որոնք կը տապլտկին այդ կեանքին մէջ՝ կ՛ապրին իսկական 

ինքնախաբէութեամբ։  Կուսակրօնութիւնը որպէս պարտադիր կենցաղ  պահպանել ու 

շարունակել՝ կը նշանակէ քաջալերել շնութիւնն ու պոռնկութիւնը, կը նշանակէ կրօնապէս 

վաւերացնել եւ հովանաւորել անբարոյականները, ուստի եւ ուրանալ ամուսնութեան 

սրբութիւնը եւ ստորադասել զայն ապօրէն յարաբերութեան եւ կամ կենակցութեան։ 

Մարդկայնօրէն անհնարին է պայքարիլ մարմնական-բնախօսական կարիքներուն դէմ։ 

Բնութեան օրէնքը անտեղիտալի է եւ միշտ յաղթական ամենազօրաւոր կամքին դէմ։ 

Հետեւաբար, երբ Եկեղեցւոյ արգելիչ կանոնները չեն կրնար յաղթել բնութեան օրէնքին, 

կուսակրօններուն օրինաւոր ամուսնութիւն կնքելն արգիլելով՝ քաջալերած կ՛ըլլանք անոնց 

մեղապարտ եւ ապօրէն կենակցութիւնը։  Այս բոլորը քաջաբար գիտնալով, անհրաժեշտ է 

բարեփոխել տարաբախտօրէն շնութեան համազօր դարձած կուսակրօն կենցաղը, եւ ազատ 

թողուլ բոլոր փափաքողները՝ օրինաւոր ամուսնութիւն կնքելու, իսկ կամաւոր 

կուսակրօններուն թելադրել եւ պարտադրել որ ապրին աղօթանուէր վանական կեանք մը, 

եթէ իսկապէս կ՛ուզենք պահպանել եւ պարտադրել Աւետարանին բարոյականը, եթէ 

կ՛ուզենք պահպանել ամուսնութեան սրբութիւնն ու ընտանեկան պարկեշտութիւնը եւ 

ունենալ իրենց կոչումին գիտակից եւ մտքով ու նկարագրով հաւասարակշիռ 

եկեղեցականներ։ Չմոռնանք անգամ մը եւս շեշտելու, որ Աստուծոյ գործին նուիրուած 

ծառայական կեանքը՝ անպայմանօրէն չէ՛ կապուած կուսակրօն կենցաղի հետ։ Կը յուսանք 

եւ կը մաղթենք որ այս տարուան Սեպտեմբեր ամսուն տեղի ունենալիք Եպիսկոպոսական 

Ժողովը լրջութեամբ կը մօտենայ այս հարցին, արմատական լուծում 

մը գտնելով: 

Երկրորդ.- Փաստուած իրողութիւն է որ մեր նուիրապետական Մայր 

Աթոռ Ս. Էջմիածինը հոգեւոր եւ նուիրապետական իր դերին մէջ 

ձախողած է այն պատճառով որ արտաքին ու ներքին քաղաքական 

միջամտութիւններ եւ հետամտութիւններ թոյլ չեն տար որ Եկեղեցին 

առողջ գործունէութիւն ունենայ եկեղեցական-ազգային կեանքին մէջ, 

ինչ որ իր առաքելութեան կորիզը կը կազմէ: Հայաստանեայց 

Առաքելական եկեղեցին պէտք է զերծ մնայ քաղաքական եւ շուկայական-առեւտրական 

որեւէ գունաւորումէ, հակառակ պարագային ան կը դառնայ հաւաքական խաթարումի եւ 

այլասերումի թատերաբեմ: 
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Այս իրողութեան լաւագոյն փաստը վերջերս յայտնաբերեց Ամենայն Հայոց 

Հայրապետութիւնը իր անսանձ գործունէութեամբ: Նուիրապետական աթոռի վրայ բազմող 

հովուապետը, թէեւ ի պաշտօնէ կը նախագահէ մեր ազգային ժողովներուն, բայց եւ այնպէս 

պարտաւոր է գործել Սահմանադրութեան տրամադրութեանց համաձայն եւ ոչ ըստ 

կամս:  Չկայ ոեւէ անհատ հեղինակութիւն, որ ինքզինք աւելի բարձր կը նկատէ կամ կրնայ 

նկատել քան օրէնքը. «Ո՞վ կրնայ հաւատալ, որ Աստուած մէկ անձի միայն պիտի ուզէ տալ 

արդար դատելու այդ իրաւունք-իշխանութիւնը»: Եւ սակայն հակառակ այս մեծ 

ճշմարտութեան մեր նուիրապետական Մայր Աթոռի վրայ բազմած հովուապետը կը 

յանդգնի անտեսել եւ ոտնակոխել օրէնքի տարրական պարտաւորութիւնները: Ահա այս 

բոլոր անկանոնութեանց որպէս հետեւանք կը հանդիպինք անարդար եւ անբնական 

կարգազրկումներու, որոնք միայն կը նսեմացնեն փայլը հազարամեայ Հայ Եկեղեցւոյ եւ 

զայն կը վերածեն շուկայական առեւտրական հաշիւներու: 

Եկեղեցին անկասկած՝ ունենալով օրէնսդրական իրաւունք, ունի նաեւ օրէնքները 

գործադրելու իրաւունք՝ յանցաւորներու եւ զանցառուներու նկատմամբ: Բայց 

իւրանքանչիւր յանցանք պէտք է քննուի, պարզուի, ապացուցուի ու ապա ենթարկուի 

դատապարտութեան։ Սակայն այդպէս չեն պարագաները այսօր, որովհետեւ մեր 

նուիրապետական Մայր Աթոռէ ներս դէմ յանդիման կու գանք կամապաշտութեան եւ 

քինախնդրութեան, որոնք մեզ կը յուզեն եւ շփոթի մատնելէ ետք պոռթկում կը յառաջացնեն 

իր Եկեղեցիով լրջօրէն մտահոգ իւրանքանչիւր հայու մօտ։ Այս պարագային, լուռ մնալը ո՛չ 

թէ անտարբերութիւն է, այլ մեղսակցութիւն, որովհետեւ իւրանքանչիւր հայ, որպէս մէկ 

մասնիկը Հայց. Եկեղեցիին, եւ նամանաւանդ իւրաքաքանչիւր եկեղեցական, --

բաձրաստիճան թէ փոքրաւոր-- կրկնակի բարոյական պարտաւորութիւնը ունի իր ձայնը 

լսելի դարձնելու, բողոքելու եւ զգաստութեան կոչ ուղղելու յանուն արդարութեան, ապա թէ 

ոչ Հայց. Եկեղեցին կը դառնայ բացարձակ կղերապետութիւն։ 

Յոյժ կարեւոր եւ հրամայական է որ անխախտ եւ անխոտոր  պահպանուին 

ժողովրդապետական կարգերը Հայց. Եկեղեցւոյ եւ ազգային-եկեղեցական կեանքին մէջ: 

Հայց. Եկեղեցւոյ գերիշխան հեղինակութիւնը, որ օրուան կաթողիկոսն է, պարտաւոր է 

յարգել սահմանադրական կարգերը, որովհետեւ ժողովրդավարական կարգերու 

անտեսումը արհամարհանք մըն է հայ ժողովուրդի նուիրական եւ անկապտելի 

իրաւունքներուն հանդէպ: 

Երբ ժողովուրդի մը կեանքին մէջ կը պակսի օրէնքի տիրապետութիւնը, երբ հանրային 

կարծիք եւ ղեկավարներ ուս թօթուելով կ՛անցնին, սահմանազանցումները կը 

շարունակուին աւելի շեշտակի կերպով եւ կը դառնանք անղեկավար խուժան 

հասարակութիւն մը: 

Այսօր՝ բոլոր ժամանակներէ աւելի, մեր ժողովուրդի առօրեայ կեանքէն բխող հրատապ 

հարցերը բազմաթիւ են եւ կը սպասեն արդար լուծումի: Հայաստանեայց Առաքելական 

Եկեղեցւոյ մէջ հոգեւոր իշխանութիւնը եկեղեցականութիւնն է եւ սակայն վարչական-

ժողովական կեանքի մէջ՝ կաթողիկոսներ, պատրիարքներ եւ առաջնորդներ գործադիր 

իշխանութիւնը կը ներկայացնեն եւ որեւէ օրէնսդրական յաւակնութիւն չեն կրնար ունենալ, 
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եւ պէտք չէ ունենան, որովհետեւ օրէնքէ վեր ոչ մէկ իշխանութիւն գոյութիւն ունի եւ, 

դարձեալ, որեւէ հանգամանք պէտք չէ զիրենք մղէ ինքնիշխան դառնալու 

յանձնապաստանութեան, որուն վերջին զոհերէն է, Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդ Նորվան 

Արք. Զաքարեան:  Բոլոր անոնք, որոնք կը փափաքին աւելին իմանալ, թող կարդան 

Նորվան Սրբազանի զգայացունց հրաժարականի մասին:   

Նուիրապետական Աթոռներու գահակալներ, առաջնորդներ, կուսակրօն թէ ամուսնացեալ 

քահանայութիւն՝ հաշուետու են ազգին եւ անկէ ընտրուած ժողովներու: Որեւէ շեղում եւ 

օրինազանցութիւն անընդունելի է՝ ի՛նչ ձեւի չքմեղանքներ ալ յառաջ քշուին զանոնք 

արդարացնելու համար: 

Երրորդ.- Անհասկնալի բայց իրաւ. սփիւռքեան թեմեր կարելի եղածին չափ կը փորձեն 

հեռու մնալ Մայր Աթոռի ոտնձգութիւններէն, որուն արձագանքը կը լսենք Ֆրանսայէն 

մինչեւ Անգլիա, Զուիցերիա, Պուլկարիա, Գանատա եւ այլուր: Մամուլի մէջ յաճախ կը 

կարդանք որ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ. Ներսիսեան կ՛ուզէ բոլոր թեմերու 

վրայ տեսնել իրեն հլու-հնազանդ ծառայող եկեղեցականներ, որոնք, թէկուզ անգիտակ 

սփիւռքեան կառոյցներուն եւ Արեւմտահայերէնի, պատրաստակամութիւնը ունին 

յաջողցնելու իր ծրագիրները, այլ խօսքով՝ ղեկավարելու սփիւռքեան թեմերու նիւթական 

միջոցները: Մեկնաբանութիւնը կը թողունք մեր ընթերցողներուն: 

Չորրորդ.- Նոյնքան անհասկնալի է այն իրողութիւնը որ մեր երկու պատրիարքական 

Աթոռներն ալ ո'չ միայն կը փորձեն հեռու մնալ Մայր Աթոռէն, այլեւ սառն են իրենց 

յարաբերութիւնները Էջմիածնի հետ: Պոլսոյ պարտիրարք Մեսրոպ Արքեպիսկ. 

Մութաֆեանի  3 Նոյեմբեր  2000 թուակիր նամակը ուղղուած Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. 

Կաթողիկոսին խօսուն եւ փաստացի վկայութիւնն է այդ ցուրտ յարաբերութեան: Նոյնպէս՝ 

Երուսաղէմի վերջին պատրիարքական ընտրութիւններու առիթով, միջամուխ ըլլալու 

անյաջող փորձերը Ամենայն Հայոց Հայրապետին՝ շատ հաշտ աչքով չէին դիտուած 

Երուսաղէմի զինուորեալ միաբանութեան կողմէ, ինչպէս կ՛արտայայտուին եւ կը վկայեն 

կարգ  մը ծանօթ միաբաններ: 

Հինգերորդ.- Կիլիկիա-Էջմիածին փոխ-յարաբերութեանց հարցը եւս մասնաւոր կերպով 

օրակարգի նիւթ դարձաւ յընթացս Ազգային Ժողովին, որ տեղի ունեցաւ Անթիլիասի 

Մայրավանքին մէջ տարւոյս Յունիս 13-15-ի օրերու ընթացքին, ուր Արամ Ա. Կաթողիկոս 

յայտարարեց. «Կրկին անգամ վերահաստատուեցաւ մեր Ս. Աթոռին յանձնառութիւնը՝ 

եղբայրական ոգիով շարունակել գործակցութիւնը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան հետ, 

ի խնդիր մեր եկեղեցւոյ ու ազգի ներքին միասնականութեան պահպանման»: Հաւատա՞նք 

կատարուած շրթնային ծառայութեան, որ ոչ մէկ ձեւով կը համապատասխանէ 

իրականութեան:  Ցեղասպանութեան 100-ամեակի նախօրեակին, բոլոր ժամանակներէ 

աւելի պարտաւոր ենք ցոյց տալ համերաշխութիւն եւ ներդաշնակութիւն՝ արդարօրէն 

համազգային ճիգերով պաշտպանելու եւ պահանջելու մեր արդար իրաւունքները: 

Եւ վերջապէս, վերջին քսանամեակին, մեր հայրենիքին մէջ երեւան եկան նաեւ աղանդներ, 

որոնք փորձեցին եւ տակաւին կը փորձեն պղտոր ջուրի մէջ ձուկ որսալ, օգտուելով երկրին 
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ռամկավարական արդի քաղաքական պայմաններէն։ Դժբախտաբար մեզի կը պակսի 

համարձակութիւնը, Ռուս Եկեղեցւոյ հեղինակութեան ցուցաբերած քաջութեան 

նմանողութեամբ,  ճակատաբաց յայտարարելու՝ թէ Հայաստանեայց Եկեղեցին 

բացարձակապէս կը մերժէ որեւէ ոտնձգութիւն եւ  քրիստոնէական մարդասիրական 

անուան տակ կատարուած որեւէ մոլորեցուցիչ հաւատորսութիւն՝ որոնք կը հեռացնեն հայը 

իր պապերու հաւատքէն եւ Հայ Եկեղեցւոյ բազմաչարչար խորանէն, ո՛ր կրօնական-

մարդասիրական կազմակերպութեան անունով ալ կատարուած ըլլան անոնք։ 

Ապահովաբար, մեր կատարած ախտաճանաչումները կրնան հաճոյ չթուիլ ո՛չ եկեղեցական 

բաձրաստիճան իշխանութեանց, եւ ոչ՛ ալ տիտղոսաւոր, շքանաշանակիր ժողովականներու 

եւ ազգայիններու, որոնք սովոր են ուս թօթուել ու անցնիլ՝ “այսպէս ալ կ՛ըլլայ, այնպէս ալ 

կ՛ըլլայ”–ի հոգեբանութեամբ, գէշ մարդ չըլլալու ‘‘վարչագիտութեամբ’’։ Հայց. Եկեղեցին 

ամենէն ամուր կռուաններէն մէկն է ազգային մեր գոյութեան, եւ մեր ժողովրդական 

կարգերն են անոր ապառաժեայ խարիսխը։ Վա՜յ մեզի, եթէ զայն ըմբռնենք լոկ որպէս 

ծիսական արարողութեանց վայր: 

Եթէ Հայց. Եկեղեցին չկարողանայ ինքզինք պատշաճեցնել մարդկային ազատ մտածումին 

եւ ըմբռնողութեան գաղափարին, պիտի չկարենայ խաղալ իր մեծ դերը մարդկային 

հոգեմտաւոր եւ ընկերային կեանքի բոլոր մակարդակներուն վրայ  

 

Ազգային Հրատապ Հարցեր 

Առողջ Քննադատութիւնը Ճի՛շդ Ուղին Է  

ՊԱՐՈՅՐ ԱՂՊԱՇԵԱՆ 

Քննադատութիւն հասկացողութիւնը կամ եզրը, որուն «ճերմակ-սեւ» երեւոյթներուն յաճախ 

անդրադարձած եմ 

հրապարակագրական երկարամեայ ասպարէզիս մէջ, տակաւ սխալ ու թիւր կ'ըմբռնուի 

շատ-շատերու կողմէ: 

Մարդիկ կան, որոնք կը սարսափին քննադատութենէն, ուրիշներ՝ կը 

խրտչին, ոմանք անհանդուրժելի կը գտնեն զայն, բոլորն ալ այն մտածում-

համոզումը ունենալով, որ անիկա «փշրող-քանդող» մտրակ մըն է: 

Թերեւս ոմանք (շատ քիչեր) կրնան իրաւունք ունենալ խորշելու կամ 

խուսափելու քննադատութենէն, սակայն ո՞վ ըսաւ որ անիկա օգտակար ու 

շահեկան չէ, երբ տեղին կը կատարուի, կառուցողական ու սրբագրողական 

նպատակով, այս կամ այն հարցին (անձնաւորութեա՞ն) անդրադառնալու պարագային: 
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Դժբախտաբար, մեր իրականութենէն ներս, Հայաստան թէ Սփիւռք, ոչ ոք կը հանդուրժէ 

քննադատութեան, ոչ ոք կ'ընդունի զայն, ոչ ոք կ'ախորժի անկէ, մանաւանդ երբ 

մերկապարանոց, հատու ու խայթող է ան: 

Մինչդեռ, մեր հայեցողութեամբ ու դատողութեամբ, քննադատութեան առողջ ու շինարար 

տեսակէտը դեղամիջոց է, դարման է, մեր հասարակութեան եւ ընկերութեան մէջ գտնուող 

թերացումները, սխալագործութիւնները, սայթաքումները, անիրաւութիւնները, 

վերիվայրումները, այլանդակութիւնները, ուղղակի թէ ոչ, գիտակցաբար թէ ոչ, սրբագրելու, 

վերատեսութեան ենթարկելու կամ բառնալու: 

Ինչո՞ւ իւրաքանչիւր քննադատական խօսքի կամ սլացքի առիթով, կը փնտռուի յետին միտք 

մը, անարդարութիւն մը կամ աժանութիւն մը, երբ «թիրախ» դարձող նիւթը արժանի է 

հրապարակային մատնանշումի, բացայայտումի ու քննարկումի, քննադատական 

համապատասխան մօտեցումով: 

Ատկէ նպաստաւորուող ըլլալ թէ՞ ոչ եւ կամ՝ ատիկա օգտակար ըլլայ թէ՞ ոչ, եթէ նպատակը 

բարեկարգութիւնն է, սխալականը՝ վանել, անարժանը՝ հեռացնել, անպիտանին՝ 

չեզոքացնել, իսկ ամենէն կարեւորը՝ անարդարութիւնները պախարակել, իսկ ցեցերը՝ 

ոչնչացնել, ալ ինչո՞ւ բարդոյթանալ: 

Դժուար է, բայց ոչ անկարելի, բարդ է, բայց ոչ անլոյծ, անշուշտ եթէ կ'ուզենք, առաւելագոյն 

կարելիութիւններով ու գերագոյն ճիգերով, մեր հայրենական ու սփիւռքեան կեանքին մէջ, 

նուազագոյնի իջեցնել տագնապները, փոքրագոյնի հասցնել պատեհապաշտները: 

Իսկ այս բոլորը ինչպէ՞ս կրնան ըլլալ, եթէ ոչ քննադատական նշդրակով ու ճիպոտով, որոնք 

մի գուցէ, ցաւցնող ու խոցող են, բայց, անպայմանօրէն, նաեւ զգաստացնող, հուսկ, 

վերազարթնող գիտակցութեամբ, բարեփոխող: 

Քննադատութիւնը, իր ծառայողական, բարեկարգչական ու նորարարական յղացքներով, 

պէտք է նկատել անխուսափելիութիւն մը եւ ոչ թէ… ուրուական մը, որ կը դեգերի հոս ու 

հոն, զբաղելով բամբասանքներով, խծբծանքներով ու չարախօսութիւններով, պառակտիչ ու 

քանդիչ դերակատարութիւններ ունենալով: 

Խօսքը երբեք չի վերաբերիր քննադատութեան այպանելի յիշեալ տարբերակին, որ քիչ մը 

ամէն տեղ կայ եւ քիչ մը ամէն տեղ իր տխուր հետքերը կը ձգէ, այլ անոր որ՝ անիկա տիրող 

յոռիութիւնները պէ°տք է թօթափէ ու վերազարթօնքի մղէ, այժմու տխրահռչակ 

դերակատարները պէ°տք է արմատախլէ եւ արժանաւորներով փոխարինելու պարտադրէ: 

Քննադատութիւնը ա°յս «առաքելութեան» պիտի ծառայէ, անայլայլ եւ անհաշուենկատ 

խոյանքներով ու միջամտութիւններով, ուր անաչառ եւ անկողմնակալ մօտեցումները կը 

մնան ի պատուի, այլապէս ահազանգ հնչեցնելով, անսաստողները՝ սաստելով, 

անկարգապահները՝ կարգաւորլով, ապականութիւնները՝ հականեխելով, 

փտածութիւնները՝ վերացնելով: 

  



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (28) Սեպտեմբեր 2013  

 

40/58 

Սփիւռքեան մեր գաղութային կեանքին ու գործունէութեան մէջ, ո՞ւր չկան քննադատելի 

երեւոյթներ, կը պակսի՞ն քննադատելի պատասխանատուներ, աննշմարելի՞ են 

քննադատելի բացթողումներ, անտեղի՞ են քննադատելի բարքեր:  

Բնական է՝ ոչ, հազար անգամ՝ ո°չ, սակայն ո՞վ կ'ուզէ տեսնել զանոնք, ո՞վ ինքզինք կը 

նկատէ այդ դերակատարութեան մէջ, այնքան ատեն որ՝ քննադատութիւնը այդ 

երեւոյթներուն կամ դերակատարներուն նկատմամբ, իրենց իսկական 

ախտաճանաչումներով ու բնութագրումներով, բացառուած է, որովհետեւ կը դպնայ… 

արժանապատուութիւններու, կը վիրաւորէ… ինքնասիրութիւններ: 

Մամուլը, օրինակի համար, չի՞ կրնար (իրաւունք չունի՞) քննադատելի երեւոյթները 

(ազգային, համայնքային, գաղութային, կրթական, մշակութային, ընկերային, քաղաքական, 

եւայլն) լուսարձակի տակ առնելու, իրենց լայնածիր, բայց հրատապ խնդիրներով: 

Նոյն հետեւողութեամբ, ո՞վ կրնայ այս կամ այն առաջնորդին, ղեկավարին յիշեցնել իր «աչք 

ծակող» թերութիւնները, ապիկարութիւնները, արկածախնդրութիւնները կամ 

մենանշորհալիութիւնները, որոնք ոչ միայն կը ստուերեն ու կը վարկաբեկեն իր գլխաւորած 

կառոյցը, այլեւ՝ ազգային շահերը: 

Ասոնք ամենէն աւելի թշուառականներն են, իրենց գաճաճութեամբ ու կարճատեսութեամբ, 

իրենց միջակութեամբ եւ ամլութեամբ, որոնք չեն կրնար դիմանալ նոյնիսկ… երազային 

քննադատութեան ահագնագոռութեան: 

Կը կարծէ՞ք որ Հայաստանի պարագային պատկերը տարբեր է: 

Քա՜ւ լիցի: 

Պետական ո՞ր այրը, իշխանաւորը կամ աւագը կ'ընդունի նուազագոյն քննադատութիւն մը 

իր հասցէին, երբ մեծ մասին ուսերուն կայ ապօրինութիւններու ՀՍԿԱՅ թղթածրար մը, ոչ 

միայն անձնական, այլեւ պատասխանատուական մարզերէն ներս: 

Անկախաբար կաշառակերութեան, փտածութեան եւ իւրացումներու պարագաներէն (որոնք 

հատորներ կը լեցնեն, ներհայաստանեան տուեալներով ու վկայութիւններով), ապա, 

ինչպէ՞ս բացատրել ընկերային-հասարակական կեանքին մէջ արձանագրուած, մեղմ ըսած, 

անհարթութիւնները, ժողովուրդին կարիքները չպաշտպանելու ու չհետապնդելու գնով (գէթ 

յիշելու համար՝ անպատսպարեալներու, գաղթականներու, անգործներու յամեցող 

գերխնդիրները): 

Քննադատել թէ՞՝ համրանալ: 

Քննադատել թէ՞՝ համակերպիլ: 

Քննադատել թէ՞՝ անգիտանալ: 

Քննադատել թէ՞՝ անտեսել: 
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Մեր կարծիքով, առաջինները՝ ՔՆՆԱԴԱՏԵ°Լ, միշտ յոռին վերացնելու, իսկ յոռեգործը 

սաղմախեղդելու պայմանով: 

Պէյրութ, Լիբանան 

 

ՀԱԼԷՊԸ ԵՒ ՍԻՆԿԱՓՈՒՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ 

ՄԱՆՈՒԷԼ ՔԵՇԻՇԵԱՆ,  

Հալէպ 

- Ի՞նչ կ՛անկալուի հովիւէ մը: 

- Անշուշտ հօտին պաշտպանութիւնը նախ եւ առաջ: 

Հովիւը նախ եւ առաջ հօտին պաշտպանն է, եւ զարմանալի պիտի ըլլար, եթէ ամէն ճիգ ի 

գործ չդնէր պահելու ամբողջ հօտը, եւ եթէ այդ հօտը որեւէ պատճառով սկսած է 

տարտղնուիլ, ապա ինք պիտի փորձէ անպայման ետ հաւաքել բոլորը մէկ յարկի տակ, 

նոյնիսկ եթէ հօտին մէկ մասը հարազատ 

բայց «այլ» տան մը մէջ ապահով վիճակ 

ունի, որովհետեւ հովիւը ամէն 

պարագայի պարտաւոր է հօտին 

ԱՄԲՈՂՋՈՒԹԵԱՆ մէջ փնտռել անոր 

հաւաքական ապահովութիւնը... 

Անշուշտ բոլորս, ամբողջ հայութեան 

մասին է խօսքը, մեր հաւաքական 

ապահովութիւնը կրնանք գտնել միայն 

մեր հայրենիք Հայաստանի մէջ, սակայն 

ոչ ի գին գաղութներու խուճապահար փախուստին, որովհետեւ հարցը հոս միայն ՀԱՅ 

ԱԶԳԻ գոյատեւումը չէ, որն ապահովված է, փառք Աստուծոյ, որովհետեւ եթէ սփիւռքեան 

բոլոր գաղութներն ալ անէանան, Հայաստանի մէջ պիտի շարունակուի ազգին 

գոյատեւումը: 

- Պէ՞տք է բոլորս հաւաքուինք Հայաստանի մէջ: 

- Անշուշտ: 

- Ուրեմն ինչո՞ւ այս աւելորդ «փիլիսոփայախօսութիւնը»: 
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- Մտորել փորձելուս առիթը Հալէպի (եւ ոչ միայն Հալէպի) Հայ Աւետարանական համայնքի 

համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեան վերջերս Հայաստանի «Առաջին Լրատուական»ի 

հետ ունեցած զրոյցի մը ընթացքին ըսածն էր. 

«Պետք չէ քաջալերել սիրիահայերին, որ նրանք իրենց կյանքը շարունակեն Հայաստանում̔ 

թեկուզ երբեմն ընկերային կյանքի մեջ տկար չափորոշիչներով Սիրիայից դուրս: Նրանք 

պետք է վերադառնան Սիրիա, եւ սիրիահայությունը պետք է վերագտնի իր 

կենսունակությունը Հալեպում: Մեր եկեղեցիները, տները, գործարանները, դպրոցները 

պետք է վերականգնվեն, պետք է դուրս գալ «շտապօգնության» հոգեբանությունից եւ 

ունենալ վերականգնողական հոգեբանություն...»: 

Այս համարձակ եւ անկեղծ հրաւէր-մարտահրաւէր-արտայայտութիւնը ընդվզեցուցած էր, 

անկեղծօրէն ընդվզեցուցած էր շատեր: Ինչպէ՞ս թէ, Վերապատուելին ո՞վ է որ ինքզինքին 

իրաւունք կու տայ առաջարկել սուրիահայերուն Հայաստանի մէջ չտեղաւորել: 

- Բայց որո՞նք իրաւունք ունին համայնքներու ներկային եւ ապագային մասին 

առաջարկութիւններ ընել: 

- Անշուշտ բոլորը, անոնց շարքին̔ նաեւ համայնքապետերը: 

Ինչպէս բոլոր ժողովուրդները, մենք հայերս ալ մեր ղեկավարներուն մօտ նախ եւ առաջ կը 

փնտռենք անձնական շահ, ահա թէ ինչու վերապատուելիին առաջարկը կը դիտուի այդ 

դիտանկիւնէն եւ խօսքը ընդհանրացուելով մեր ղեկավարները կը մեղադրուին 

իշխանամոլութեան մէջ. 

Մօտաւորապէս կ՛ըսուի̔- «անշուշտ անոնք պիտի ուզեն, որ համայնքը մնայ, որպէսզի 

չկորսնցնեն իրենց իշխանութիւնը»... 

- Եթէ քիչ մը աւելի լրջանանք, ասկէ միամիտ կարծիք դժուար թէ արտայայտենք: 

Սուրիահայ ղեկավարները (ոչ միայն եկեղեցական, առաւել եւս եկեղեցական), քիչ մը ամէն 

տեղ կրնան պահել իրենց դիրքն ու իշխանութիւնը, առաւել եւս ունենալ ապահով կեանք: 

Այստեղ պարզապէս հարկ կը տեսնեմ արձանագրել, որ մեր համայնքապետերը պայթող 

ռումբերուն դէմ նոյնպես ապահովուածութիւն մը չունին, անոնք կ՛ապրին իրենց 

ժողովուրդին հետ̔ կրակի գիծին վրայ, եւ իրենց ՎԱՐՔՈՎ ու ՕՐԻՆԱԿՈՎ կը գօտեպնդեն 

ժողովուրդը̔ խուճապի չեն մատնուիր, իրենց հետ նաեւ իրենց հօտը խուճապի չի 

մատնուիր: Պիտի արձանագրեմ նաեւ, որ երբ Վերապետուելին այս խօսքերը 

կ՛արտասանէր, իր դպրոցին դասասենեակներուն վրայ արկեր կ՛իյնային, դպրոցին մէջ, 

եկեղեցւոյ կից, իր բնակարանին մօտիկը... Իսկ ինք կը խօսէր եւ կը խօսի վերականգնումի 

մասին, եւ կ՛ուզէ որ վերականգնումի պահուն սուրիահայերը վերադառնան, 

վերականգնումի պահը երբ գայ, եւ ոչ թէ ԱՅՍՕՐ̔ երբ դեռ ռումբերը կը տեղան, երբ մեր 

տնտեսութիւնը քայքայուած է, իսկ մինչ այդ Սուրիա մնացած հայերը կը պահպանեն մեր 

ունեցուածքը: Այո՛, հոս մնացողները, որոնց մէջ քիչ չէ թիւը նաեւ անոնց, որոնք կրնային 

երթալ, բայց նախընտրեցին մնալ, եւ կ՛աշխատին իմաստաւորել իրենց հոս մնալը̔ տէր 

կանգնիլ փորձելով մեր ազգային արժէքներուն, մեր միութիւններուն, մեր դպրոցներուն, 
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եկեղեցիներուն, կը փորձեն իրենց հոս մնալուն իմաստը գտնել նաեւ իրար օգնութեան ձեռք 

մեկնելուն մէջ... 

Սուրիան̔ Հալէպը եթէ կորսնցնենք որպէս գաղութ, կորսուելու վտանգին առաջ կը կանգնի 

Սփիւռքի արեւմտահայ դիմագիծը. չէ՞ որ մանաւանդ լիբանանեան քաղաքացիական 

պատերազմէն ետք, Հալէպն է Արեւմտահայ Սփիւռքին (այսօր արդէն երկո՞ւ Սփիւռք կայ, 

երկրորդը Արեւելահա՞յ) մշտահոս հայկական արիւն ներարկողը Մայր գաղութն է 

մայրենիի ուսուցիչներ, թերթերու խմբագիրներ, հայախօս սերունդներ հասցնողը գրեթէ 

բոլոր գաղութներուն: Միւս կողմէ, խուճապահար Հայաստան տեղափոխուելով չենք կրնար 

սատարել Հայաստանի տնտեսական զօրացման, չե՞նք տեսներ, որ հայրենի պետութիւնը 

ապաստանեալ սուրիահայերուն բնակարանով ապահովելու համար կը դիմէ 

բարեգործներու եւ նուիրատուներու. չենք կրնար օգնել Հայաստանի մարդկային թիւի զգալի 

աճին նաեւ, ընդհակառակը̔ կրնանք ծանրացնել անոր արդէն ծանր տնտեսական վիճակը, 

որուն պատճառաւ ամէն տարի ամբողջ սուրիահայերուն քանակի չափով հայեր կը լքեն 

իրենց եւ մեր հայրենիքը: 

Ահա պատճառներ, որոնք կը ստիպեն Վերապատուելիին ըսել, թէ Հայաստան 

ԱՊԱՍՏԱՆԱԾ եւ ոչ թէ ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁ սուրիահայերը պէտք է վերադառնան Սուրիա: 

Ծայր աստիճան դժուարին տարի մը անցուցինք: Մեզմէ շատեր հեռացան, մեծ մասը 

Հայաստան, ուրկէ շատեր կը փորձեն հեռանալ դէպի եւրոպական երկիրներ: Ոչ մէկը 

այպանելու, մեղադրելու, կամ ոեւէ մէկ անհատի արարքը քննարկելու իրաւունք չունինք: 

Սակայն հաւաքական վարքագիծ մը պէտք է ունենանք, իսկ մեր հաւաքականութեան 

ղեկավարները, ինչպէս բոլորը, իրաւունք ունին իրենց մտածելակերպը բարձրաձայնելու: 

Հարիւր տարի Սփիւռքի մէջ չենք յաջողած միասնական ռազմավարութիւն մը որդեգրել: 

Միակ դիւրինը̔ «դժուար է, անկարելի է» ըսելն է, աւելի դիւրինը̔ «որովհետեւ հեռատես 

ղեկավարներ չենք ունեցած» ըսելն է: 

Մտորենք̔ այսօր սուրիահայութիւնը ըլլալ-չըլլալու պայքարի՞ մէջ է, երէկ իրաքահայութիւնն 

էր, լիբանանահայութիւնը... Վա՞ղը.. ո՞վ գիտէ: Միշտ անպատրաստ եղած ենք: 

Դժուար, շատ դժուար տարի մը անցուցինք, բարեբախտաբար առանձին չէինք, աշխարհի 

ամբողջ հայութիւնը սուրիահայերուն հետ կը տառապէր, իսկ ամենաանքուն գիշերները 

հաւանաբար մեր համայնքապետերը անցուցին... 

Հիմա նստած եմ մեր դպրոցի բակին մէջ, աշակերտները, որոնք ամբողջ տարին արկերու 

պայթիւններու եւ փամփուշտներու սուլոցին տակ դպրոց յաճախեցին, իրենց հետ դպրոց 

բերելով լուսատու լապտերիկները... լիցքաւորելու դպրոցի ելեկտրականութիւն հայթայթող 

մեքենայէն (generator), որպէսզի գիշերը անոր աղօտ լոյսին տակ կարենան քիչ մը դաս 

սորվիլ... Հիմա այդ աշակերտները աւարտելէ ետք պետական պրովէի քննութիւնները 

շուրջս նստած են եւ մենք աւարտական հանդէսի պատրաստութեան մէջ ենք... Կը նայիմ 

շուրջս, կը դիտեմ մեր դպրոցին եւ միութեան նորակառոյց հոյակապ շէնքը... Այսօր ինչպէս 

միշտ հզօր եւ ոչ թէ լալկան սփիւռք մը կրնայ ինչպէս հարկն է զօրավիգ կանգնիլ Մայր 

հայրենիքին, որուն բոլորս ալ նախապատուութիւն կու տանք անկասկած... Իսկ Հայաստան 
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պէտք է երթանք, անպայմա՛ն, բայց պէտք է երթանք կազմակերպուած̔ որպէս ներգաղթող, 

որպէս հայրենադարձ... առանց թողլքելու մեր սեփական ինչքն ու ազգային 

հարստութիւնը... 

 

Միլիոնաւոր Մարդիկ Դիտեցին Հայոց Ցեղասպանութեան 

Մասին Եգիպտական Ժողովրդական Զրոյցը 

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ  

«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր 

Եգիպտոսի նախագահ Մոհամետ Մուրսիի տապալումէն ի վեր Թուրքիոյ վարչապետ 

Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան խիստ քննադատաբար կ'արտայայտուի նոր կառավարութեան 

մասին` պահանջելով իր իսլամական գործընկերոջ` Մուրսիի իշխանութիւն վերադարձը: 

Նկատի առնելով Էրտողանի անբաղձալի միջամտութիւնը Եգիպտոսի ներքին գործերուն` 

միլիոնաւոր եգիպտացիներ իրենց զայրոյթն ու դժգոհութիւնը 

արտայայտած են Թուրքիոյ եւ անոր վարչապետին դէմ: 

Եգիպտական թերթերը լի են հակաթրքական գրութիւններով եւ 

խմբագրականներով: Տասնեակ յօդուածներ կը հրապարակուին` 

դատապարտելով Հայոց ցեղասպանութեան նկատմամբ թրքական 

ժխտողականութիւնը եւ յորդորելով Եգիպտոսի նոր ղեկավարները` 

ճանչնալու Ցեղասպանութիւնը: Նաեւ կոչեր կը հնչեն` Գահիրէի մէջ 

Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած յուշարձան տեղադրելու եւ 

Թուրքիոյ ուղղուած պահանջներ` հայոց զոհերուն համար 

փոխհատուցում վճարելու: Եգիպտոսի Ժողովրդական ճակատ 

հիմնարկի ղեկավար, փաստաբան Մոհամետ Սաատ Խէյրալլա, 

աննախադէպ քայլ առնելով, դատական հայց ներկայացուցած է` Թուրքիան մեղադրելով 

հայերուն դէմ գործած ցեղասպանութեան համար: 

Խէյրալլա եւ Գահիրէի համալսարանի միջազգային իրաւունքի փրոֆեսէօր, տոքթ. Այման 

Սալամա Սեպտեմբեր 4-ին եղան հիւրերը Լիլիան Տաուտի "Սուրա քամիլա" (Ամբողջական 

պատկերը) նշանաւոր յայտագիր-զրոյցին, ˂ՕՆ˃ պատկերասփիւռի կայանէն, որուն կը 

հետեւին միլիոնաւոր ակնդիրներ` Եգիպտոսի եւ ամբողջ արաբական աշխարհին մէջ: 

Զրոյցին հեռաձայնով կը մասնակցէին նաեւ Թուրքիոյ խորհրդարանի նախկին 

երեսփոխան, Էրտողանի իսլամական Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան 

անդամ Ռեսուլ Թոսունը եւ "Քալիֆորնիա Քուրիեր" թերթի հրատարակիչ Յարութ 

Սասունեանը: 36 վայրկեան տեւած հաղորդումը կը կատարուէր արաբերէնով, զոր ես 

հազուադէպօրէն կ'օգտագործեմ մանկութեանս տարիներէն ի վեր: 
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Փրոֆ. Սալամա ակնդիրներուն տեղեկացուց, որ 1919 թուականին Թուրքիոյ ռազմական 

դատարանը մեղադրած էր Հայոց ցեղասպանութեան պատասխանատու ոճրագործները: 

Տասնեօթը թուրք պաշտօնեաներ մեղաւոր նկատուած էին, իսկ երեքը կախաղան 

բարձրացուած էին: Տոքթ. Սալամա նշեց, որ Ֆրանսան, Բրիտանիան եւ Ռուսիան 1915 

թուականին հանդէս եկած էին միացեալ հռչակագիրով` նախազգուշացնելով, որ իրենք 

պատասխանատու պիտի նկատեն թուրք ղեկավարները` հայերը կոտորելու եւ 

"մարդկութեան ու քաղաքակրթութեան դէմ յանցագործութիւններ" կատարելու համար: 

Փաստաբան Խէյրալլա պնդեց, որ Հայոց Ցեղասպանութեան հարցին բարձրացումը 

Եգիպտոսի մէջ երկար ժամանակէ ի վեր հասունցած է եւ որեւէ քաղաքական ենթաիմաստ 

չունի: Ան յոյս յայտնեց, որ իր բացած դատը պիտի ստիպէ Եգիպտոսը` "Մերձաւոր Արեւելքի 

մէջ սիւննի մահմետական մեծագոյն պետութիւնը" ճանչնալու Հայոց Ցեղասպանութիւնը` 

օրինակ ծառայելով արաբական այլ երկիրներու: 

Խէյրալլա յայտարարեց, որ իր հայցը եգիպտական դատարանին կողմէն պիտի քննուի 

Նոյեմբեր 5ին: Ան յոյսով է, որ դատարանը պատմական որոշում պիտի կայացնէ "մարդու 

իրաւունքներու" այս կարեւորագոյն հարցին վերաբերեալ: 

Երբ հաղորդավարը հարցուց, թէ ի՞նչ է իմ կարծիքս եգիպտական դատական հայցին մասին, 

ես մեծ գոհունակութիւն արտայայտեցի` յուսալով, որ դրական դատավճիռ կը տրուի Հայոց 

ցեղասպանութեան հարիւրամեայ տարելիցի նախօրէին, եւ ըսի, որ անհամբեր կը սպասեմ 

Եգիպտոսի կառավարութեան կողմէ Ցեղասպանութեան ճանաչման։  

Նաեւ նշեցի, որ Էրտողան ինքզինք կարգած է իբրեւ Մերձաւոր Արեւելքի նոր սուլթան եւ 

բոլոր մահմետականներու, արաբներու ու պաղեստինցիներու միակ պաշտպան: Սակայն 

Էրտողանին խեղաթիւրումները վերջապէս բացայայտուեցան, երբ արաբական աշխարհը 

հասկցաւ, որ ան պարզապէս կը փորձէ իշխել տարածաշրջանի մէջ` հետապնդելով 

Թուրքիոյ, եւ ոչ թէ արաբներուն եւ մահմետականներուն շահերը:  

Թուրքիոյ խորհրդարանի նախկին երեսփոխան Ռեսուլ Թոսուն, ծրագիրին միանալով 

հեռաձայնով, անմիջապէս իր դէմ տրամադրեց դիտողները, պնդելով, որ` "ներկայիս 

եգիպտական կառավարութիւնը, որ իշխանութեան տիրացած է ռազմական յեղաշրջման 

միջոցով, օրինական չէ, ուստի ներկայացուած հայցը չի կրնար օրինական նկատուիլ": 

Թոսունը շարունակեց թութակի պէս կրկնել իր թուրք ղեկավարներուն անհիմն 

ժխտումները Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ: 

Փրոֆ. Սալաման, զայրացած Թոսունի ելոյթէն, Էրտողանը կոչեց " իրաւայաջորդը 

օսմանեան մարդասպաններու, որոնք գործադրած են Հայոց ցեղասպանութիւնը": 

Այնուհետեւ հաղորդավարը հարցուց, թէ ի՞նչ է իմ արձագանգս Հայոց Ցեղասպանութեան 

վերաբերեալ Թոսունի արտայայտած աղաւաղուած տեսակէտներուն նկատմամբ: Ես 

ակնդիրներուն յիշեցուցի, որ Քեմալ Աթաթուրքը "Լոս Անճելես էքզեմինըր" թերթին մէջ 1 

Օգոստոս 1926ին հրապարակուած հարցազրոյցի մէջ պահանջած էր, որ երիտթուրքերը 

"հաշիւ տան կեանքին համար մեր միլիոնաւոր քրիստոնեայ հպատակներու, որոնք 
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դաժանօրէն եւ զանգուածաբար քշուեցան եւ կոտորուեցան": Ես նաեւ յիշեցուցի, որ Ազհարի 

շէյխը` Գահիրէի մէջ գործող իսլամական հետազօտութիւններու համաշխարհային 

նշանաւոր կեդրոնին առաջնորդը, 1909 թուականին արձակած է կրօնական հրամանագիր 

(ֆաթուա) մը, որով դատապարտած է թուրք պաշտօնեաները Կիլիկիոյ Ատանա քաղաքին 

մէջ 30 հազար հայերու կոտորածին համար: 

Յայտագիր-զրոյցի աւարտին փաստաբան Խէյրալլա յայտարարեց, որ շուտով 

հանրահաւաքներ տեղի պիտի ունենան ցոյց տալու համար, որ իր խումբին բարձրացուցած 

դատը կը բխի համաժողովրդական պահանջէ, եւ որ եգիպտացիները կը պահանջեն իրենց 

կառավարութենէն "ճանչնալ, որ հայերը կոտորուած են թուրք ոճրագործներու ձեռքով": 

Լիբանանը առայժմ միակ արաբական երկիրն է, որ ճանչցած է Հայոց ցեղասպանութիւնը: 

Եթէ Եգիպտոսը հետեւի անոր օրինակին, արդեօք կարելի՞ է, որ Սուրիան եւ միւս 

արաբական երկիրները անոնցմէ 

ետք շատ չուշանան։ 

Ահա այդ ծրագրի յղումը.  

Թարգմանեց` 

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆ 

 

Արեւմտահայերէնի վերածեց` 

«Եռագոյն» կայքէջը  

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=teAKr6Psyl0 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=teAKr6Psyl0
http://www.youtube.com/watch?v=teAKr6Psyl0
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«Ես ասացի ի զարմանալ իմում, թէ ամենայն մարդ սուտ է» 

(Սաղմոս 115)  

«Ոմն տաճկացեալ վարդապետ կոչեցեալ »  

( Յովհաննէս Մրքուզ Ջուղայեցի )  

Հայ հաւատացեալին մի անգամ եւս շնորհւում է առիթը՝ յիշելու եւ խօսելու հայ 

հոգեւորականի «հանեսօղլեան» արարքի համար: 1930 թ. Երեւանի քաղաքի խորհրդի 

նախագահ Գ. Հանեսօղլեանը քանդել տուեց Աբովեան փողոցում գտնուող 7րդ դարի 

Ս.Պօղոս-Պետրոս եկեղեցին: Մեղադրել Հանեսօղլեանին, որ նա տգէտ է ու գռեհիկ, չի 

հասկանում եկեղեցական կառոյցի արժէքը, դժուար չէ: Սակայն այդ կիսագրագէտ տգէտին 

չէ՞ որ նշանակել էին Երեւանի քաղաքագլուխ: Եւ ահա, նա ցանկանում է այնպիսի մի 

արարք կատարել, որ իրենից յետոյ մարդիկ երկար յիշեն ու խօսեն իր գործած «սխրանքի» 

մասին: Ոչ թէ ստեղծել, կառուցել, արարել, այլ շուտափոյթ քանդել-ոչնչացնել, 

ընդհանրապես ջնջել երկրի երեսից դարեր առաջ ժողովրդի հանճարով ստեղծած 

ճարտարապետական կոթողը: Այո, պատմութեան մէջ հանեսօղլեաններն էլ են յիշւում, բայց 

յիշւում են անէծքով ու նզովքով (Ստեփան Ստեփանեանց, Հայ Առաքելական եկեղեցին 

Ստալինեան բռնապետութեան օրոք,Եր.,1994, էջ.81): Հայ եկեղեցին այսօր ունի իր նորօրեայ 

«հանեսօղլեանները»:  

Եկեղեցին, իբրեւ աստուածային հաստատութիւն, 

ունի իր յաւիտենական սկզբունքները, որոնցից 

չպէտք է շեղուել երբեք: Որեւե եկեղեցական, 

կաթողիկոսից բռնած մինչեւ եկեղեցու 

դռնապանը, իրեն իրաւունք չպիտի վերապահի 

պատահական հովերին՝ առագաստ բանալով 

եկեղեցու նաւը ալեկոծութեան մատնել: 

Անհատական նախաձեռնութեամբ «բարեկարգութեան» մանկունակ փորձերը եկեղեցու մէջ 

անկարգութիւն եւ անիշխանութիւն են առաջացնում՝ այն քայքայելու աստիճան: 

Հայաստանեայց Եկեղեցու դարաւոր, նախանձելի եւ պատկառելի աւանդութիւններն 

անլուրջ եւ անխոհեմ արարքներից պէտք է պաշտպանել՝ նրա տեւականութեան եւ 

բարգաւաճման սիրոյն: Հայ եկեղեցականը պէտք է իր ուժն ու կորովը դնի ուղիղ վարելու իր 

ակօսը եւ զգուշանայ «յաջ եւ յահեակ խոտորելով. զառաջնոցն մեղանչելով. եւ վերջնոցն չար 

նշաւակ գոլով» (Ժամագիրք): Իր ձեռքը հոգեւոր մաճի վրայ դնող մշակը պէտք չունի ոտքի 

տակ պատուանդան դնելու: Եթէ ունի ծառայելու կոչումը, պէտք է խթանի զինքը դէպի գործ 

եւ ոչ թէ նուիրուի իշխելու եւ տիրելու սին փառամոլութեանը: 

Փառամոլութեան կիրքը շատ եկեղեցականների գահավէժ ամկումի պատճառ է եղել: 

Փառամոլութիւնը, որ դատապարտելի յատկանիշ է, քառիցս դատապարտելի կը դառնայ, 

երբ մի առաջնորդ չի վարանի անուղիղ եւ անխոստովանելի միջոցներ կիրառել՝ գոհացնելու 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (28) Սեպտեմբեր 2013  

 

48/58 

համար իր անյագուրդ ցանկութիւնները: Աշխարհիկ տէրերից ետ չեն մնում նաեւ հոգեւոր 

տէրերից շատերը, որոնք փարիսեցիների նման «մորթովք ոչխարի իբրեւ զգայլ արաբացի 

ծածկեն զգարշութիւնս իւրեանց եւ անողորմաբար արձակին ի վերա հօտին Քրիստոսի»: Մի 

առաջնորդի արհամարհական ու բռնակալական վերաբերմունքի հիմքում ընկած է չար 

նախանձի եւ վեհութեան պակասի զգացումը: Յովհաննէս Մրքուզ Ջուղայեցի ականաւոր 

աստուածաբան վարդապետը գրում է. «կամիս խոնարհեցուցանել զամենեսեան քեզ, 

խոնարհեցո զքեզ, քանզի թուի ինձ, թէ ոչ միայն մարդ խոնարհի խոնարհին, յայլ թէ ոչ իցէ 

յանդգնութիւն յասելս, թուի թէ Աստուած եւս խոնարհի խոնարհին» (Գիրք 

Սրբազնագործութեան, էջ. 258): Մի առաջնորդ, որ ստախօսութիւնը համարում է 

առաքինութիւն եւ այն կիրառում իր գործունէութեան մէջ, օգտակար եկեղեցական չի կարող 

լինել եւ պէտք է զրկել նրան հոգեւոր ծառայութիւնից ճիշդ այնպէս, ինչպէս ինքն 

անարդարօրէն նենգապէս պաշտօնից հեռացնում է քահանային: Առաջնորդի 

անպաշտպանելի արարքի պաշտպանութիւնը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմից, 

դժբախտաբար նոյնքան անընդունելի է: Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հեղինակութիւնը 

այնքան թուլացել է, որ ի վիճակի չէ նոյնիսկ պաշտպանելու հոգեւոր ծառայութիւնից 

քմահաճօրէն, անիրաւաբար հեռացուած քահանային՝ իր նուիրեալ հոգեւոր աշխատանքից. 

«պարզապէս անոր համար,որ անոնց ներկայութեան ու նուիրեալ աշխատանքին մէջ 

վտանգ կը տեսնուի» [Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.Վազգէն Ա, Վաւերագրեր]: Այսօր Լոնտոնի համայնքը 

զրկուած է իր ծխատէր քահանայից եւ եկեղեցուց, որովհետեւ եկեղեցու բարերարն ունի 

համարձակութիւնը, ըստ Լոնտոնի առաջնորդին, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին 

հրահանգելու, որ «եկեղեցին ինձ է պատկանում եւ ես կ'որոշեմ այդ եկեղեցու 

հոգեւորականի ով լինելը»: Եթէ Հայոց եկեղեցու գերագոյն պետը, իր կողմից նշանակուած 

առաջնորդը եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հաստատած կանոնադրութեան համաձայն, 

օրինական կերպով ընտրուած Համայնքային եւ Եկեղեցական խորհուրդը չի կարող 

պաշտպանել իր ընտրած հովուին, ուրեմն մեր եկեղեցին դարձել է ծաղրանքի 

հաստատութիւն: Մի բարերար, որ յանդգնում է կաթողիկոսին, օրինականօրէն ընտրուած 

եկեղեցական համայնքային մարմնին ստիպել կատարել իր քմահաճոյքը, արժանի չէ 

«բարերար» տիտղոսին: Մէկը պէտք է, որ մեր նորօրեայ բոլոր «բարերար» կոչումին 

ցանկացողներին յիշեցնի անցեալի հայ մշակոյթի, եկեղեցու եւ ազգի բազմահազար 

երախտաւորների աղօթքը. «ի հալալ արդեանց իմոց ետու սուրբ եկեղեցիս նուէր, եւ մի ոք 

իշխեսցէ զսա հեռացուցանել կամ ծախելով, կամ գրաւելով, կամ իւր սէպհականելով. Եւ որ 

յանդգնի մասն զՅուդայի առցէ, եւ զխաչանուացն, եւ զհերձուածողացն զԱրիոսին եւ 

զՆեստորին, եւ նմա թողութիւն մի լիցի կամ փրկութիւն, ոչ ի յայս կեանքս եւ ոչ ի 

հանդերձեալն, ամէն,եղիցի» [Յիշատակարան «Մաշտոց»,Ձեռ. Համար 4787]:  

Ժնեւի,Նիսի,Մարսելիայի,Գանատայի եւ վերջերս Լոնտոնի եկեղեցական եւ համայնքային 

կանոնադրութիւնների նկատմամբ ցուցաբերած զուարթաբարոյ վերաբերմունքը պէտք է 

մտահոգի ամէն հայի եւ յատկապէս Հայաստանեայց եկեղեցու եպիսկոպոսական դասին, 

որի ամդամները բաղկացած են 57 եպիսկոպոսներից եւ ընդ որում 27-ը կրում են 

Արքեպիսկոպոսի աստիճանը: Մինչդեռ Աւետարանը յուսադրում եւ խրախուսում է նրանց, 

որ «հալածեալ իցեն վասն արդարութեան», բայց նաեւ դատապարտում եւ նախատում է 

նրանց բոլորին, որ «ապշութիւն ունի զսիրտ ձեր, աչք գոն եւ ոչ տեսանէք, ականջք են եւ ոչ 
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լսէք»: Յիսուսի այս բանադրանքը վերաբերում է Հայ եկեղեցու եպիսկոպոսական դասին: 

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը ոտնահարում է մի արքեպիսկոպոսի արժանապատւութիւնը, 

գետնին հաւասարեցնում եկեղեցու ամենահին պաշտօններից մէկը օտարերկրեայ մի 

օդակայարանի սպասասրահում, անարգանք է նաեւ Հայ եկեղեցու ողջ հոգեւոր դասին: 

Ամենայն հայոց Կաթողիկոսի բարձրացրած ճիչը, թէ Ֆրանսիական դատարանի կողմից 

յանցագործութեան մէջ դատապարտուած «Վաչէ քահանայի [Հայրապետեանի] սքեմը իմ 

պատիւս է, քուկդ ալ պէտք է ըլլայ, իւրաքանչիւր հայ եկեղեցականինը պէտք է ըլլայ», 

ցուցաբերում է շշմելի աստիճան կողմնապահութիւն: Մինչդեռ Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսը պատրաստ է ամեն գնով պաշտպանել Լոնտոնի ստախօս, նենգամիտ եւ 

նախանձով տառապող առաջնորդին՝ ի գին տեղի հոգեւոր հովուին եւ անպատուել նաեւ 

Ֆրանսիայի Հայրապետական պատուիրակ եւ առաջնորդ արքեպիսկոպոսին, որովհետեւ 

վերջինս ի վիճակի չէ պաշտպանելու մի քահանայի, որ դատական հետապնդումի տակ է: 

Այս հոգեւորականին վայել կեցուածք չի:  

Շահապիվանի ՇՀԱ կանոնը սահմանում է. «Եթէ եպիսկոպոս ոք գտի ի պղծութիւն կամ զինչ 

ի վատթար գործս եւ զառաքելական զպատիւն եւ սուրբ աթոռն անարգեաց, այսպիսումն 

ասէ գիր. Ընդ գողս ընթանայիր եւ ընդ շունս դնէիր զբաժին քո» (Սաղմոս ԽԹ.18) եւ 

վկայութեամբ ի յայտ եկեսցէ՝ յաթոռոյն եւ յիշխանութենէն մերժեսցի ... «Զի մարդ ի պատուի 

էր եւ ոչ իմացաւ» (Սաղմոս ԽԸ.13):  

Հայ եկեղեցու իշխող դասակարգը որդեգրել է «Արեւ արքային» վայել «Եկեղեցին այդ ես եմ» 

հանրայայտ կեցուածքը: Հայ եկեղեցու մեծաւորները վարւում են ըստ այն սկզբունքին «թէ 

որպէս ունէի իշխանութիւն ի տալն, նոյնպէս ունիմ եւ յառնուլն»: Բայց այդպէս չէ 

իրականութիւնը. «Այլ եւ ես անարժանս յանդգնիմ, թէ եւ անզգամութիւն է, Աստուած որ է 

էստեղծ զարարածս, ոչ կարէ առանց իրաւանց եւ պատճառանաց առնուլ զկարգս եւ 

զաստիճան, զորս տուեալ է, թէպէտ անհուն է զօրութեամբ»: Հայ աստուածաբանութեան 

քաջագիտակ Յովհաննէս Ջուղայեցին այսօրուայ յետադէմ կղերականների դիրքը որակել էր 

որպէս «անզգամութիւն» ու «յանդգնութիւն»: Նա պաշտպանում է քահանայական 

ձեռնադրութիւնը հետեւեալ յանդուգն եզրակացութեամբ. «եթէ Մեծն աստուածն անգամ 

մարդուն պարգեւատրելիս ու պարգեւազրկելիս իրաւունք չունի ու չի կարող գործել 

անձնիշխանաբար, ապա այդ իրաւունքից զուրկ են առաւել եւս երկրային «աստուածները»՝ 

լինեն դրանք Էջմիածնի կաթողիկոսները, արքեպիսկոպոսներն ու եպիսկոպոսները»: Նա 

իր խօսքն ուղղելով հայոց կաթողիկոսին, գրում է. «...Մի քեզ համարեսցես զտալն եւ 

զառնուլն, վասն զի կարի յիմարութիւն է ցասելն, ես ետու եւ ես առնում... աղաչեմ հայեաց ի 

գլուխս քո եւ արա, որպէս նա արար եւ գործեա, որպէս եւ ասացն. ոչ իմ տալ, նոյնպէս եւ 

տնտեսիդ Աստուծոյ պարտ է զայս ասել եւ բարբառել եւ ոչ յանձնէ ինչ վարկանել»: 

Քրիստոնէական կրօնքի մեծագոյն ներդրումը մարդկային բարոյական վարուելակերպի 

ոլորտում, պաշտպանումն էր մարդ անհատի՝ ընդդէմ կամայականութեան ու 

անձնիշխանութեան, որով կոպտօրէն տրորւում ու ոտնհարւում էին մարդ անհատի 

իրաւունքները: Հրաժարականը յանձնող Գերաշնորհ Նորվան Արք. Զաքարեանի այս 

խօսքերը. «Հայ առաքելական եկեղեւոյ բարեկարգումը եթէ միայն ուղենիշ է կամ 

կանոնադրութիւն, նպատակը եթէ միայն վարչական կարգապահութիւն երաշխաւորելն է, 
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ապա Հայոց Մայրավանքի մէջ բացակայ է շնորհքի եւ սիրոյ մթնոլորտը, յոգնեցուցիչ է 

անհատի պաշտամունքը» դառը փորձից ելնող համարձակ ու լուսաւոր խորհուրդ է:  

Իսկապես յոգնեցուցիչ է հայ հաւատացեալի համար ականատես լինել «պիզնես»ի 

հոգեբանութիւն ունեցող առաջնորդների եւ նրանց անկուշտ անձնապաշտութեան 

կարեկցանքին:  

Դկ. Տ.Ներսէս աւագ քհն.Ներսեսեան 

Նախկին հովիւ Ս.Եղիշէ եկեղեցու 

Լոնտոն 

18 .07.2013  

 

ՅՈՒՇԵՐՈՒ ՇԱՐՔԷՆ 
 

 àôÊî²¶Ü²òàôÂÆôÜ ºô ®ìºð²¸²ðÒ  
ì²ð¸²Ü Â²ÞÖº²Ü 
 
 
 

 
  
ÎÇåñáëÇ ÚáõÝ³ó ¼³ïÏáõ³Ý ³ñÓ³Ïáõñ¹Á »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý-ÛáõÝ³Ï³Ý 
¼³ïÇÏÝ»ñáõ ÑÇÝ· ß³μÃáõ³Ý ï³ñμ»ñáõÃÇõÝÁ ³Û¹ ï³ñÇ, 1986-ÇÝ, ÜÇÏáëÇáÛ 
§êáõñμ ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ ºÏ»Õ»óõáÛ ºñ·ã³ËáõÙμ¦-ÇÝ Ñ³Ù³ñ Ç í»ñçáÛ ÁÝÍ³Û³Í 
»Õ³Ý å³ï»Ñ ³éÇÃÁ ³ï»Ý¿ ÙÁ Ç í»ñ ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñùáõÃ»Ý¿Ý 
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í å³ßïûÝ³Ï³Ý Ññ³õ¿ñÇÝ ÁÝ¹³é³ç»Éáõ »õ Ø³ÛÇë ³Ùëáõ³Ý 
ëÏÇ½μÁ êáõñμ ø³Õ³ù Ù»ÏÝ»Éáõ, ÑÇÝ ïáÙ³ñáí ÝßáõáÕ ï»ÕõáÛÝ Ñ³Ûáó ¼³ïÏáõ³Ý 
ïûÝ³ËÙμáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ£  
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ºñ·ã³ËáõÙμÁ, Ã¿»õ áã Çñ ÉñÇõ Ï³½Ùáí, ³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ ù³é³ëáõÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñáí 
»õ Çñ»Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáÕ ÝáÛÝù³Ý ÙÁÝ ³É ÎÇåñ³Ñ³Û áõËï³õáñÝ»ñáí ×³Ùμ³Û »É³õ 
¹¿åÇ Â¿É-²íÇí, 1 Ø³ÛÇëÇÝ, ºñáõë³Õ¿Ù Å³Ù³Ý»ó »ñ»ÏáÛ»³Ý áõß ³ï»Ý »õ 
Ñ³ëï³ïáõ»ó³õ ê. Ú³Ïáμ³Û í³ÝùÇÝ ÏáÕÙ¿ ïñ³Ù³¹ñáõ³Í Ä³é³Ý·³õáñ³ó 
ì³ñÅ³ñ³ÝÇ ß¿ÝùÇÝ Ù¿ç£ àõËï³õáñÝ»ñÁ ï»Õ³õáñáõ»ó³Ý ÑÇÝ ù³Õ³ù¿Ý ¹áõñë, 
ÒÇÃ»Ý»³ó È»é-³Ý Ùûï ²Éù³½³ñ å³Ý¹áÏÁ£  
 
î»ÕÇÝ ¿ Ýß»É áñ μ³õ³Ï³Ý μ³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñ Í³·»ó³Ý Â¿É-²íÇíÇ û¹³Ï³Û³ÝÇÝ 
Ù¿ç£ ÈÇμ³Ý³Ý ÍÝ³Í μ³Ûó ÏÇåñ³Ñå³ï³ÏáõÃÇõÝ ëï³ó³Í Ï³ñ· ÙÁ 
³Ý¹³ÙÝ»ñáõ ÙáõïùÁ Ï³ñÍáõ³ÍÇÝ ã³÷ Ñ»½³ë³Ñ ãÁÝÃ³ó³õ£ ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ 
ÏáÕÙÝ³ÏÇ ë»Ý»³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç »ñÏ³ñ-μ³ñ³Ï Ñ³ñó áõ ÷áñÓÇ »ÝÃ³ñÏáõ»ó³Ý, 
Ý»ÕáõÃÇõÝ å³ï×³é»Éáõ ³ëïÇ×³Ý ÙÇÝã»õ áñ ëïáõ·áõÇ ³ÝáÝó §Ù³ùáõñ¦ ÁÉÉ³ÉÁ 
»õ ³ñïûÝáõÇ ÙáõïùÁª Æëñ³Û¿É£ à°ã Ù»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙÁ, á°ã Ù»ñ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý 
Ýå³ï³ÏÁ, á°ã Ù»ñ Ï»óáõÃ»³Ý í³ÛñÁ »õ á°ã ³É Ù»ñ μáÕáùÝ»ñáõ ï³ñ³÷Á Ïñó³Ý 
¹»ñ Ë³Õ³É, Ù»ÕÙ»Éáõª ïÇñáÕ Ï³ëÏ³ÍÝ áõ Ï³ñÍñáõÃÇõÝÁ£ ÆßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ 
Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»õáñÁª Çñ»Ýó ÙÇçáóÝ»ñáí Ñ³ëï³ï»ÉÝ ¿ñ áñ »ÝÃ³Ï³ÛÇÝ ÙáõïùÁ 
á»õ¿ íï³Ý· ã¿ñ ëå³éÝ³ñ »ñÏñÇ Ý»ñùÇÝ ³å³ÑáíáõÃ»³Ý£ úñ¿ÝùÁ ûñ¿Ýù ¿ñ, 
Ññ³Ñ³Ý·Áª Ññ³Ñ³°Ý·, áñå¿ë½Ç ³Ý½·áÛß íñÇåáõÙ ÙÁ ïáõÝ ãï³ñ ³Ñ³õáñ 
³Õ¿ïÇ£  
 
Ú³çáñ¹ ûñÁ, ³é³õûïáõÝ, ä³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ ïñ³Ù³¹ñáõ³Í »ñÏáõ 
Ñ³Ý·ëï³õ¿ï ûÃûåÇõëÝ»ñáí »õ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Û ÏÕ»ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ 
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùμ Ý³Ë ³Ûó»É»óÇÝù ºñáõë³Õ¿Ù¿Ý 10 ùÉÙ. Ñ³ñ³õ ´»ÃÕ»Ñ¿Ù 
ù³Õ³ùÁ, áõñ ÌÝÝ¹»³Ý ï³×³ñÇ ³ÛñÇÝ Ù¿ç, »ñ·ã³ËáõÙμÁ §êáõñμ-êáõñμ¦-áí »õ 
î¿ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕûÃùáí Ñá·»å³ñ³ñ ³Ý³ÏÝÏ³É ÙÁ å³ñ·»õ»ó ³Û¹ Å³ÙáõÝ ÑáÝ 
·ïÝáõáÕ »ñ³Ý³õáñ ½μûë³ßñçÇÏÝ»ñáõÝ£ ²å³ ³Ýó³Ýù ÒÇÃ»Ý»³Ýó È»é, 
åïï»ó³Ýù 72 É»½áõÝ»ñáí §Ð³Ûñ Ø»ñ¦Ý»ñáõ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÁ ÏñáÕ í³ÝùÁ »õ 
Û»ïáÛ ×³Ùμ³Û »É³Ýù ¹¿åÇ Ø»é»³É Íáí, ºñáõë³Õ¿Ù¿Ý 45 ùÉÙ. ³ñ»õ»Éù, Íáíáõ 
Ù³Ï»ñ»ë¿Ý 400 Ù¿Ãñ í³ñ, ó³Ù³ùÇ íñ³Û ³ßË³ñÑÇ ³Ù¿Ý¿Ý ó³Í Ï¿ïÇÝ íñ³Û Ù»ñ 
áïù»ñÁ ¹åóÝ»Éáõ£  
²ñï³ëáíáñ ³õ³½³ÙññÇÏÇ ÙÁ μéÝáõ»ó³Ýù ÑáÝ£ ²õ³½Ç Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ ³ãù, ùÇÃ, 
μ»ñ³Ý É³õ ÙÁ ·Ý¹³Ñ³ñ»É¿Ý »ïù, áçÇÉÇ å¿ë ÷³Ï³Ý Ý³»õ ÃéáÕ Ù»ñ Ù³½»ñáõÝ 
íñ³Û£ Ð³Ï³é³Ï ³ëáñ, ËáõÙμÇÝ Ù¿ç¿Ý μ³õ³Ï³Ý ÃÇõáí §ù³ç¦»ñ, Çñ»Ýó áõËïÇÝ 
Ñ³õ³ï³ñÇÙ Çç³Ý ÙÇÝã»õ ²ÕÇ ÈÇ×, áïù, Ó»éù, »ñ»ë Éáõ³Éáõ §ûñÑÝáõ³Í¦ ³Û¹ 
çáõñáí »õ ßÇß»ñ É»óÝ»Éáí ÛÇß³ï³Ï Ñ³õ³ù»Éáõ, áñå¿ë½Ç áïÝÉáõ³Û¿Ý Ï³ñ»Ý³ÛÇÝ 
û·ïáõÇÉ Ý³»õ Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁ ÎÇåñáëÇ Ù¿ç£  
 
öáñÓáõÃ»³Ý È»é-³Ý É³ÝçÇÝª 10 Ñ³½³ñ ï³ñáõ³Ý Ï»³Ýù áõÝ»óáÕ ³ßË³ñÑÇ 
³Ù»Ý³ÑÇÝ ù³Õ³ùÇÝª ºñÇùáíÇ Ù¿ç ³ñ³μ³Ï³Ý üáõÉÇ »õ ü¿É¿ýÇÉÇ ÷³é³õáñ 
×³ßÏ»ñáÛÃ¿Ý »ïù í»ñ³¹³ñÓ³Ýù ºñáõë³Õ¿Ù, ³Ûó»É»óÇÝù ¶»Ãë»Ù³ÝÇÇ 
ä³ñï¿½Á »õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ï³Éáõ³Íª ²ëïáõ³Í³Ùûñ î³×³ñÁ, áñáõÝ 50 
ë³Ý¹áõËÝ»ñ¿Ý ÇçÝ»Éáí ÙáÙ í³é»óÇÝù Ø³ñÇ³Ù ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ 
íñ³Û£ ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ í»ñ³¹³ñÓ³Ýù Ñ³Ûáó í³Ýù »õ ê. Ú³Ïáμ³Û 
ï³×³ñÇÝ Ù¿ç Ý»ñÏ³Û »Õ³Ýù Ã³ÕÙ³Ý Û³ïáõÏ Ï³ñ·ÇÝ, áñáõÝ ÏÁ 
Ñ³Ý¹Çë³å»ï¿ñ ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù ºÕÇß¿ ²ñù. î¿ñï¿ñ»³ÝÁ£  
 
Þ³μ³Ã ûñ, μáÉáñ áõËï³õáñÝ»ñÁ »õ »ñ·ã³ËáõÙμÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñë í³Ýù 
Ñ³õ³ùáõ»ó³Ýù ¹³ñÓ»³É »õ ³ÛÝï»Õ¿Ý ³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10-ÇÝ ù³ý³ëÝ»ñáõ 
³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùμ ³õ³Ý¹³Ï³Ý ïå³õáñÇã Ã³÷ûñÇÝ Ñ»ï»õ»Éáí áõÕÕáõ»ó³Ýù 
ê. Ú³ñáõÃ»³Ý ï³×³ñ, ÚÇëáõëÇ Ú³ñáõÃÇõÝÁ ³õ»ïáÕ ÉáÛëÁ ï»ëÝ»Éáõ£ 
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î»Õ³ï³ñ³÷ ³ÝÓñ»õÁ ëïÇå»ó ß³ï»ñáõÝ áñ ³Ù¿Ý μ³Ý¿ ³é³ç Ù¿Ï³Ï³Ý 
Ñáí³Ýáó ·Ý»Ý Çμñ»õ Ûáõß³Ýáõ¿ñ ù³Õ³ùÇ ÑÇÝ ßáõÏ³Û¿Ý£ î³×³ñ¿Ý Ý»ñë Ã¿ ¹áõñë 
³ÝÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇ ¿ñ Ë×áÕáõÙÁ Ñ³Û, ÛáÛÝ, ³ëáñÇ, ÕåïÇ, Ù³ñáÝÇÃ, »õ ³ÛÉ ³½·Ç 
áõËï³õáñÝ»ñáõ, ÏñûÝ³õáñÝ»ñáõ, ½μûë³ßñçÇÏÝ»ñáõ »õ ³Ûë μáÉáñÇÝ íñ³Û Ï³ñ· 
áõ Ï³ÝáÝ Ñ³ëï³ï»Éáõ íÇ×³Ïáõ³Í áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý£ ºñ»ù Å³Ù¿Ý ³õ»ÉÇ áïùÇ 
·³Ùáõ³Í, Û³÷ßï³ÏáõÃ»³Ùμ, ß÷áÃáõÃ»³Ùμ ³ç áõ Ó³Ë, í»ñ-í³ñ ¹ÇïáÕ 
³Ýëáíáñ ³Û¹ ï»ë³ñ³ÝÇÝ ¹»ñ³Ï³ï³ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ùμ»ñáõÃÇõÝÝ áõ 
Ûá·ÝáõÃÇõÝÁ Ç í»ñçáÛ í³ñÓ³ïñáõ»ó³Ý Å³ÙÁ 1£10-ÇÝ »ñμ ÚÇëáõëÇ ·»ñ»½Ù³Ý¿Ý 
ÉáÛëÁ »ñ»õó³õ áõ Çñ³ñáõ ÷³ÃÃáõ³Í ÙáÙ»ñáõ ÷áõÝçÇÝ íñ³Û, ³Ý·³Ù ÙÁ »õë 
Ñ³Û»ñáõ ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùμ Ñ³ë³õ í»ñÝ³ïáõÝ, Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñùÇÝ Ó»é³Ùμ 
Ú³ñáõÃ»³Ý ÉáÛëÁ ë÷é»Éáõ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ »õ Ñ³Ù³ÛÝ ³ßË³ñÑÇÝ£  
 
¼³Ý·»ñáõ ÕûÕ³ÝçÁ, ÃÙμáõÏÝ»ñáõ ß³é³ãÁ, ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ μ³ó³·³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñÁ, 
³ÕÙáõÏÁ »õ Ñ³½³ñ³Ù»³Û ï³×³ñÇÝ ù³ñ»ñÁ ë³ñëáÕ É³μÇñÇÝÃáë³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ 
Ã»ñ»õë øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ñ³õ³ïùÇ å³Ñ³ÝçùÝ»ñ¿Ý »õ ÉñçáõÃ»Ý¿Ý ùÇã ÙÁ ÏÁ 
ß»Õ¿ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÁ ÇÝùÁ° ÏÁ μ³õ¿ñ á·»õáñáõÃÇõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ »õ 
³Ï³Ý³ï»ëÇ íÏ³ÛáõÃ»³Ý »ñ³ÝáõÃÇõÝÁ Ññ³Ññ»Éáõ£  
 
Î¿ëûñ¿Ý »ïù, ê. Ú³Ïáμ³Û î³×³ñÇÝ Ù¿ç, Öñ³·³ÉáÛëÇ îûÝÇÝ, »ñ·ã³ËáõÙμë 
»ñ·»ó ù³é³Ó³ÛÝ Çñ ³é³çÇÝ ä³ï³ñ³·Á, Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùμ Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ 
ËÙμ³í³ñÇÝª Ð³Ûñ³å»ï Âáñáë»³ÝÇ »õ »ñ·»ÑáÝÇ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùμª úñ¹. 
Üáñ³ ¶ñÇ·áñ»³ÝÇ£ ä³ï³ñ³·ÇãÝ ¿ñ ö³ñÇ½Ç ²é³çÝáñ¹ î. ¶Çõï. ºåÇëÏ. 
Ü³··³ß»³ÝÁ£  
 
ºñ·»ÑáÝÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ÑáÝ »Ï»Õ»óÇÇÝ Ù¿ç, ·ÇïóáÕÇÝ Ñ³Ù³ñ ·áõó¿ 
½³ñÙ³Ý³ÉÇ ÃáõÇ£ ä³ï×³éÁ ³ÛÝ ¿, áñ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç, ÇÝã áñ ÏÁ å³ïÙ»Ý, 
ÛáÛÝ»ñÁ ç³Ý³ó³Í »Ý ÷áË ïñáõ³Í ¹³ßÝ³ÙáõñÇ ÙÁ Ù¿ç å³ÑáõÁï»Éáí , 
·Çß»ñáõ³Ý ÙáõÃÇÝ ê. Ú³Ïáμ³Û ·ÉË³¹ÇñÁ ·áÕÝ³É ï³×³ñÇÝ Ù¿ç¿Ý£ Øáõñ×Ç 
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõÝ Ó³ÛÝÁ »õ ³ñÃÝ³ÙÇï å³Ñ³ÏÇ ÙÁ ÑëÏáÕáõÃÇõÝÁ Ó³ËáÕ»óáõó³Í 
»Ý ³Û¹ ÷áñÓÁ£ ²å³óáÛóÁ ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ Ïþ»ñ»õ³Û ßÇñÙ³ù³ñÇ Ù³ñÙ³ñÇÝ íñ³ÛÇ 
×³ÃéïáõùÇ Ñ»ïù»ñáí£ ò³õ³ÉÇ ³Ûë ¹¿åù¿Ý »ïù áñáßáõÙ Ï³Û³óáõ³Í ¿ 
μ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë ³ñ·ÇÉ»Éáõ ¹³ßÝ³ÙáõñÇ Ï³Ù »ñ·»ÑáÝÇ ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ 
»Ï»Õ»óÇÇÝ Ù¿ç, ÇÝã áñ ³É ÁÉÉ³Û å³ñ³·³Ý£ â»Ù ·Çï»ñ ÇÝãå¿ë μ³Ûó »ñμ ³é³Ýó 
Ù»Í ÛáÛëÇ Ù»ñ »ñ·ã³ËáõÙμÇÝ ÏáÕÙ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ³Û¹ Ï³ñÇùÇ ·áÑ³óÙ³Ý 
¹ÇÙáõÙÁ Ï³ï³ñ»óÇÝù, Ù»Í »Õ³õ Ù»ñ ½³ñÙ³ÝùÁ »ñμ μ³ñ»Ñ³× »õ μ³ó³éÇÏ 
Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ùμ ÙÁª ÑáÛ³Ï³å »ñ·»ÑáÝ ÙÁ ·ï³Ýù í»ñÝ³ï³Ý Ù¿ç, 
ä³ïñÇ³ñù Ðûñ Ñ³õ³ÝáõÃ»³Ý »õ Ññ³Ñ³Ý·ÇÝ íñ³Û®  
 
Ðñ³ß³ÉÇ ·»Õ»óÏáõÃÇõÝ »õ ·ñ³õãáõÃÇõÝ áõÝÇ ê. Ú³Ïáμ³Û î³×³ñÁ Çñ 
Ñ³ñÇõñ³õáñ Ï³ÝÃ»ÕÝ»ñáí, ç³Ñ»ñáí, í»ó Ëáñ³ÝÝ»ñáí, ÑÇÝ áõ ³ñÅ¿ù³õáñ 
Çñ»ñáí, ·áñ·»ñáí, ë³ñáÛùÝ»ñáí »õ Ñ³ñÏ³õ ê. Ú³Ïáμ³Û ·ÉË³¹Çñáí£ 
ÊáñÑñ¹³õáñ Çñ Ï»¹ñáÝ³Ù³ëÁ »õ ¹³ëÁ Ýëï³ñ³Ý ãáõÝÇÝ »ñμ¿ù£ ÄáÕáíáõñ¹Á 
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó ÏÁ Ñ»ï»õÇ ÛáïÝÏ³Ûë, μ³óÇ Í»ñáõÝÇ Ù³ÙÇÏÝ»ñ¿Ý, áñáÝù 
·»ïÇÝÁ ÏÁ ÝëïÇÝ, ·áñ·»ñáõÝ íñ³Û áïÝ³Í³Éª ³åñáõÙáí áõ »ñÏÇõÕ³ÍáõÃ»³Ùμ 
Ñ»ï»õ»Éáõ »õ Ñ³Õáñ¹áõ»Éáõ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ »ñ·»óáÕáõÃ»Ý¿Ý£  
 
ÎÇñ³ÏÇ ³éïáõª ê. ¼³ïÏÇÝ, ³õ³Ý¹³Ï³Ý ëáíáñáõÃ»³Ùμ »õ Çñ³õáõÝùÇ 
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ·Íáí, Ð³Ûáó ä³ï³ñ³·Á Ù³ïáõóáõ»ó³õ ê. Ú³ñáõÃÇõÝ 
î³×³ñÇÝ Ù¿ç, ÚÇëáõëÇ ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ ÙáõïùÇÝ, ³éïáõ³Ý Å³ÙÁ ×Çß¹ 6-ÇÝ£ ²Ûá°, 
³éïáõ³Ý Ï³ÝáõË ³Û¹ Å³ÙáõÝ, ÏÇë³Ëáõ÷ ³ãù»ñáí ³Ûë å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ³É 
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Ï³ï³ñ»óÇÝù, ù³é³Ó³ÛÝ ëù³Ýã»ÉÇ »ñ·»óáÕáõÃ»³Ùμ£ ²ÛÝåÇëÇ ÙÇëÃÇù 
³ñÓ³·³Ý· »õ ³ùáõëÃÇù, ï³×³ñÇÝ μ³ñÓñ³ÃéÇã ëÇõÝ»ñáõÝ »ïÇÝ ÏÇë³ÙáõÃ »õ 
·áñß ³ÝÏÇõÝÝ»ñ¿Ý ÙáÙÇ »õ ËáõÝÏÇ ½·ÉËÇã μáÛñÇÝ Ñ»ï ëï»ÕÍáõ»ó³õ á·»Õ¿Ý 
ëñμ³ó³Í ÙÃÝáÉáñï ÙÁ, áõñ Ï³ñÍ»ë í³ÛñÏ»³Ý¿ í³ÛñÏ»³Ý îÇñáç áñ¹ÇÝ åÇïÇ 
ÇçÝ¿ñ í³ñ »õ »ñ»õ³ñ áõËï³õáñÝ»ñáõÝ ³ãùÇÝ® ³ñóáõÝù Ï³ñ ¹¿Ùù»ñáõÝ íñ³Û, 
í»ñ³óá¯õÙ, Ûáõ½á¯õÙ, øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ñ³õ³ïùÇ ÇëÏ³Ï³Ý ßá¯õÝãÁ, 
ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý Ñ³Ù³Ýáõ³·ÇÝ Ñ»ï£  
 
ê. Ú³Ïáμ³Û ²ÃáéÇ ÙÇ³μ³ÝÝ»ñ¿Ý î. ¸³õÇÃ ºåÇëÏ. ê³Ñ³Ï»³ÝÇ ÏáÕÙ¿ 
Ù³ïáõóáõáÕ ³Ûë å³ï³ñ³·Á »õ ³ñï³ë³Ýáõ³Í ù³ñá½Á ÉñÇõ Ó³ÛÝ³ë÷éáõ»ó³Ý 
Æëñ³Û¿ÉÇ é³ïÇûÏ³Û³Ý¿Ý£  
 
Ä³ÙÁ 9£30-ÇÝ, Ã³÷ûñáí í»ñ³¹³ñÓ³Ýù í³Ýù »õ ÑáÝÏ¿ ù³É»Éáí ³Ýó³Ýù 
Ùûï³Ï³Û Ðñ¿³Ï³Ý È³óÇ ä³ïÁ, úÙ³ñÇ Ø½ÏÇÃÁ ( êáÕáÙáÝ ÆÙ³ëïáõÝÇ 
î³×³ñÁ) »õ ¾É ²ùë³ Ø½ÏÇÃÁ, áñ ÏÁ ÝÏ³ïáõÇ Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÝ»ñáõ »ñÏñáñ¹ 
³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ ëñμ³ï»ÕÇÝ, Ø¿ùù¿¿Ý »ïù£ ÐÇÝ ù³Õ³ùÇ ä³ñÇëåÇÝ íñ³Û ê. 
êï»÷³ÝÝáë ¸ñ³Ý Ùûï ¹³ñÓ»³É μéÝáõ»ó³Ýù Ï³ñÏáõï³Ë³éÝ ³ÝÓñ»õÇ, 
ë³Ï³ÛÝ ûñÑÝáõ³Í ³Ûë »ñÏñáñ¹ çáõñÇ §Éá·³ÝùÝ¦ ³É ³ñ·»Éù ã»Õ³õ áñ ù³É»Ýù 
Ë³ã»ÉáõÃ»³Ý ×³Ùμ³Û¿Ý (Via Dolorosa) ßûß³÷»Ýù ¹¿åÇ ·áÕ·áÃ³Û ×³ÙμáõÝ íñ³Û 
å³ï»ñáõÝ Ñå³Í ÚÇëáõëÇ Ó»éùÇ Ñ»ïù»ñÁ, ÑáõëÏ ³å³ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»Éáõ Ñ³Ûáó 
í³ÝùÇÝ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý μ³ÏÇÝ Ù¿ç Ï³ï³ñáõáÕ ²Ý¹³ëï³ÝÇ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý£  
 
²ÛëåÇëÇ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ ÙÁ ëáíáñ³μ³ñ åÇïÇ ½·»ïÝ¿ñ á»õ¿ ³ÝÓ, ë³Ï³ÛÝ »ñ»ù 
ï³ñμ»ñ ÏñûÝùÝ»ñáõ ëñμ³í³Ûñ»ñ¿Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñáõáÕ ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ áõÅÁ Ù»½ 
áïùÇ å³Ñ»ó »õ ÉÇ³óáõó ÙÇÝã»õ ·Çß»ñáõ³Ý áõß Å³Ù»ñÁ£  
 
ºñÏáõß³μÃÇ ³é³õûï, »ñ·ã³ËáõÙμÁ »ñ·»ó Çñ »ññáñ¹ ù³é³Ó³ÛÝ ä³ï³ñ³·Á, 
ÏñÏÇÝ ê. Ú³Ïáμ³Û î³×³ñÇÝ Ù¿ç, Ø»é»ÉáóÇ îûÝÇÝ ³éÃÇõ, »Ï»Õ»óÇÝ Í³Ûñ¿ Í³Ûñ 
É»óáõó³Í ËáõéÝ»ñ³Ù Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý£ Ú³ÛïÝÇ »Õ³õ áñ Ù»ñ 
Ñ³Ùμ³õÁ ëÏë³Í ¿ñ ï³ñ³ÍáõÇÉ£ ä³ï³ñ³·Á Ù³ïáõó»ó »õ ³õáõñ å³ïß³×Ç 
ù³ñá½»ó î. ¶³ñ»·ÇÝ ²ñù. ¶³½³Ý×»³ÝÁ, Û»ï³·³ÛÇÝª Îáë¹³Ý¹ÝáõåáÉëáÛ 
ä³ïñÇ³ñù, áñ ³Ûë ³éÃÇõ Û³ÝáõÝ ä³ïñÇ³ñù êñμ³½³Ý Ðûñ »õ ºñáõë³Õ¿ÙÇ  
 
ØÇ³μ³ÝáõÃ»³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý »õ ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Çñ ç»ñÙ ½·³óáõÙÝ»ñÁ 
Û³ÛïÝ»ó ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »ñ·ã³ËáõÙμÇÝ, ºñáõë³Õ¿ÙÇ ³Û¹ ï³ñáõ³Ý ¼³ïÇÏÁ 
ß¿ÝóÝáÕ áõ ÷³é³õáñáÕ Çñ áõñáÛÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£  
ä³ï³ñ³·¿Ý »ïù, ËûëùÁ ·áñÍÇ í»ñ³Í»Éáí, ¶³ñ»·ÇÝ êñμ³½³Ý μ³ó³éÇÏ 
Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ùμ ÙÁ »õ ÝáÛÝÇëÏ ê³ÕÇÙ³óÇÝ»ñáõÝ ³ÝÍ³ÝûÃ 
³é³ÝÓÝ³ßÝáñÑáõÙáí ê. Ú³Ïáμ³Û î³×³ñÇÝ Ù¿ç ³õ»ÉÇ ù³Ý Ù¿Ï Å³Ù 
ï»õáÕáõÃ»³Ùμ í³ÝùÇÝ ³Ù¿Ý¿Ý Ã³ÝÏ³ñÅ¿ù ·³ÝÓ»ñÁ óáõó³¹ñ»ó Ù»½Ç, 
Çõñ³ù³ÝãÇõñÇÝ Ù³ëÇÝ ï³Éáí Ñ³ñÏ »Õ³Í μ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£  
 
²¹³Ù³Ý¹³Ïáõé ëÏÇÑÝ»ñáõ, Ã³·»ñáõ, Ë³ã»ñáõ, ³õ»ï³ñ³ÝÝ»ñáõ »õ ³ÛÉ 
Ù³ëáõÝùÝ»ñáõ Ù¿ç¿Ý ³Ù¿Ý¿Ý Û³ïÏ³Ýß³Ï³ÝÁ Ð»ÃáõÙ ´. Â³·³õáñÇ ßáõñç »ñÏáõ 
Ù»Ãñ »ñÏ³ñáõÃ»³Ùμ ÙÇ³Ïïáñ ù¿ÑñÇå³ñ ·³õ³½³ÝÝ ¿ñ, áñáõÝ ÝÙ³ÝÁ ãÏ³Û 
³ßË³ñÑÇë íñ³Û£  
 
-Ð³Û»ñáõë Ñ³Ù³ñ- Áë³õ êñμ³½³ÝÁ- ³ÙμáÕç ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ Ù¿Ï 
ÏáÕÙ »õ ³Ûë ·³õ³½³ÝÁª ÙÇõë ÏáÕÙ£ ºÃ¿ ³ëÇÏ³ ÏáñëáõÇ, Ù»Ýù ³É Ïáñëáõ³Í »Ýù 
»õ ÇÝã áñ Û³ñ·Ç ÏÁ ¹³ñÓÝ»Ý ³Ûë Çñ»ñÁ, ³ÝáÝó íñ³ÛÇ ù³ñ»ñÁ ã»Ý ³ÛÝù³Ý, 
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áñù³Ý ³ßË³ïáõ³Í Ó»é³·áñÍÝ»ñÁ, áñáÝó í³ñå»ïÝ»ñÁ ß³ïáÝó Ù»é³Í »Ý 
³é³Ýó ³ñÑ»ëï³í³ñÅ Å³é³Ý·áñ¹ ÃáÕ»Éáõ Çñ»Ýó »ïÇÝ£  
ÞÉ³ó³Í ¿ÇÝù£  
 
¶³ñ»·ÇÝ êñμ³½³Ý ï³Ï³õÇÝ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÝáñáõÃÇõÝ ÙÁÝ ³É Û³ÛïÝ»ó, Ã¿ 
ÇÝãå¿ë ù¿ÑñÇå³ñ ³Ûë ·³õ³½³ÝÁ å³ßïûÝ³å¿ë ËÝ¹ñáõ³Í ¿, Üáõå³ñ 
ÎÇõÉå¿ÝÏ»³ÝÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùμ ·áñÍ³Íáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ²Ý·ÉÇáÛ 
¾ÉÇ½³å¿Ã Â³·áõÑÇÇÝ Ã³·³¹ñáõÃ»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý, 1953-ÇÝ »õ ë³Ï³ÛÝ 
í³ÝùÁ Ù»ñÅ³Í ¿ ÁÝ¹³é³ç»É ³Û¹ ¹ÇÙáõÙÇÝ Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ³ñÏ³ÍÇ ÙÁ 
Ñ»ï»õ³Ýùáí ëï»ÕÍáõ»ÉÇù ³Õ¿ïÇ Ùï³Ñá·áõÃ»³Ùμ®  
 
Î¿ë Å³Ù »ïù Ù»ñ ³éç»õ μ³óáõ»ó³Ý Ý³»õ í³ÝùÇ Â³Ý·³ñ³ÝÝ áõ ¶³Éáõëï 
ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÁ, áõñ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñ ¶. ÐÇÝ¹É»³ÝÇ »õ ê. 
¶³É³Û×»³ÝÇ ³Ýç³ï μ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñáí ß³Ñ»Ï³Ý Ýáñ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ 
ù³Õ»óÇÝù ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó ì³ÝùÇÝ ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£  
 
²Ûë ëå³éÇã ûñáõ³Ý ³õ³ñïÇÝ áãÇÝã ÏñÝ³ñ ÷³é³ï»É Ù»ñ Ûá·ÝáõÃÇõÝÁ μ³óÇ 
³ÛÝ ßù»Õ ×³ßÏ»ñáÛÃ¿Ý, ½áñ ä³ïñÇ³ñù êñμ³½³Ý Ð³ÛñÁ ë³ñù»ó, 
ä³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇ ÷³é³õáñ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç Ç å³ïÇõ μáÉáñ ÑÇõñ»ñáõÝ, 
Ý»ñ³é»³É ²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý »õ üñ³Ýë³Û¿Ý Å³Ù³Ý³Í áõËï³õáñÝ»ñáõÝ£ ²Ý·³Ù ÙÁ 
»õë ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ »ñ·ã³ËáõÙμÇÝ íÇ×³Ïáõ»ó³õ ÙÃÝáÉáñïÁ 
ß¿ÝóÝ»É, ³ÛÉ Ù³Ý³õ³Ý¹ ä³ïñÇ³ñùÇÝ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÁ ÙáéóÝ»É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »õ 
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý »ñ·»ñáí£ ´³Å³ÏÝ»ñáõ ½³ñÏ»ñáõÝ Ñ»ï ÑëÏ³Û ¹³ÑÉÇ×Á Í³Ûñ¿ 
Ç Í³Ûñ ³ñÓ³·³Ý·»ó §ê³ñ¹³ñ³å³ï¦áí, §ºñ»õ³Ý ºñ»μáõÝÇ¦-áí, 
§Ð³Ûñ»ÝÇùÇë Ð»ï¦áí, §ÊÙ»Ýù Ð³Ûñ»ÝÇù¦áí, §êÇ÷³Ý³Û ø³ç»ñ¦-áíª Ýáñ á·Ç »õ 
³õÇõÝ ëñëÏ»Éáí ³Ù¿Ý Ù¿Ï Ñ³Ûáñ¹ÇÇ »ñ³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ ÆëÏ³Ï³Ý ù¿ý ÙÁ ïÇñ»ó 
ÑáÝ »õ ÏÕ»ñ³Ï³Ý -³ßË³ñÑ³Ï³Ý ÙÇ³ëÝ³μ³ñ ³åñ»ó³Ý ³Ý½áõ·³Ï³Ý å³Ñ»ñ 
»Õμ³Ûñ³Ï³Ý ëÇñáÛ μ³ñÓñ ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý Ù¿ç£ Ðñ×áõ³ÝùÇ Ù¿ç ¿ñ Ù³Ý³õ³Ý¹ª 
ºÕÇß¿ ä³ïñÇ³ñùÁ, áñ ³Û¹ ûñ»ñáõÝ μÅÇßÏÝ»ñáõ Ã»É³¹ñáõÃ»³Ùμ ³ÝÏáÕÇÝÁ 
Éù»Éáõ ã¿ñ® Ø»ñ ËÙμ»ñ·Ý»ñÁ ë³Ï³ÛÝ μáõÅÇã μ³É³ë³ÝÇ ¹»ñ áõÝ»ó³Ý, ÇÝã ÷áÛÃ 
Ã¿ Ï³ñ× ³ï»Ýáõ³Ý ÙÁ Ñ³Ù³ñ, ÅåÇï ×³é³·³ÛÃ»Éáí Çñ ÑÇõ³Ý¹Ï³Ë »õ 
ó³õ³ï³Ýç ¹¿ÙùÇÝ íñ³Û£ Î³ñÍ»ë ÇÝùÝ ³É Û³ñáõÃÇõÝ ³é³Í ¿ñ 
ïûÝ³ËÙμáõÃ»³Ý ·»ñ³ëïÇ×³Ý ³Û¹ å³ÑáõÝ »ñμ Ï³ñ·Á »Ï³õ ÛÇß³ï³ÏÇ 
ËÙμ³ÝÏ³ñÝ»ñ ÝÏ³ñ³Ñ³Ýáõ»Éáõ ËáõÙμÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï£  
 
ºñ»ùß³μÃÇ 6 Ø³ÛÇëÇÝ, ßáõÏ³ÛÇ ·ÝáõÙÝ»ñ¿Ý »ïù ËáõÙμÇÝ Ñ³Ù³ñ Û³ïáõÏ 
Ï³ñ·³¹ñáõÃÇõÝ »Õ³õ ßáõñç í»ó Å³Ù ËÇëï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý åïáÛï Ï³ï³ñ»É 
¹¿åÇ Ðñ¿³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÁ, ²ñ»õÙï»³Ý ºñáõë³Õ¿Ù, Â¿É ²íÇí »õ º³ý³£ ²ñ¹Ç 
ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ù¿ç ³Ûó»É»óÇÝù Æëñ³Û¿ÉÇ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ß¿ÝùÁª øÝ¿ë¿Ã, í»ó ÙÇÉÇáÝ 
Ý³Ñ³ï³Ï Ññ»³Ý»ñáõ ì³ï º³ß¿ÙÇ Ûáõß Ã³Ý·³ñ³ÝÁ, Ð³ï³ë³ÛÇ Ñéã³Ï³õáñ 
ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÁ, ²ÛÝ ø¿ñÇÙ ¶ÇõÕÇ »Ï»Õ»óÇÝ, áõñ ÏÁ ·ïÝáõÇ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ØÏñïÇãÇ 
¶»ñ»½Ù³ÝÁ »õ Û»ïáÛ Â¿É ²íÇí, Æëñ³Û¿ÉÇ ³é»õïñ³Ï³Ý »õ í³×³é³Ï³Ý³Ï³Ý 
ÑëÏ³Û ù³Õ³ùÁ£ Ð³Ùμ³õ³õáñ îÇÍ¿ÝÏáý åáÕáï³Û¿Ý ³ÝóÝ»Éáí áõÕÕáõ»ó³Ýù 
Íáí»½»ñ»³Û ßñç³ÝÝ»ñÁ »õ ³å³ª ³ßË³ñÑÇ »ñÏñáñ¹ ³Ù»Ý³ÑÇÝ ù³Õ³ùÁ, 5700 
ï³ñáõ³Ý Ï»³Ýù áõÝ»óáÕ º³ýý³Ý£ Úáõ½Çã ¿ÇÝ Ð³Ûáó »Ï»Õ»óÇÇÝ Ù»ñ ³ÛóÁ, Ù»ñ 
í»ñçÇÝ ÙáÙ³í³éáõÃÇõÝÝ áõ ³ÕûÃùÝ»ñÁ Çμñ»õ »½ñ³÷³ÏÇã ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ 
áõËï³·Ý³óáõÃ»³Ý Ù»ñ Û³Ûï³·ñÇÝ íñ³Û£  
 
ºõ áõÕÕáõ»ó³Ýù û¹³Ï³Û³Ý, Ù»ñ í»ñ³¹³ñÓÇÝ Ñ³Ù³ñ£ Â¿É ²íÇíÇ ä¿Ý ÎáõñÇáÝ 
ú¹³Ï³Û³ÝÁ®  
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ºÃ¿ Ï³ñ ï»Õ ÙÁ, áõñ ·ÉËáõ Ù³½»ñ¿¹ ÙÇÝã»õ áïùÇ Ù³ïÝ»ñ¹ Ù³Õ¿ Ïþ³ÝóÝ¿ÇÝ 
ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ μéÝÏ³Í, É³ñáõ³Í, ï³·Ý³å³ÉÇ »õ íï³Ý·³õáñ ³Û¹ ûñ»ñáõÝ, 
³Ñ³ ³Ûë û¹³Ï³Û³ÝÝ ¿ñ, áõñ Ñ³ë³Ýù »ñÏáõ ûÃûåÇõëÝ»ñáí, »ñ»ÏáÛ»³Ý áõß 
Å³ÙáõÝ, ¹¿åÇ ÎÇåñáë Ù»ñ û¹³Ý³õÁ ³éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Áëï Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃ»³Ýª 
ÃéÇãù¿Ý ãáñë Å³Ù ³é³ç£ ²Ù³ÛáõÃÇõÝ ¿ñ ³Ù¿Ý ÏáÕÙ£ Ø»½Ù¿ ½³ï ·ñ»Ã¿ ×³Ùμáñ¹ 
ãÏ³ñ ÑëÏ³Û ³Û¹ û¹³Ï³Û³ÝÇÝ Ù¿ç£  
 
î³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ×³Ùμáñ¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ μ»ñáõÙáí ù³ÝÇ ÙÁ ï³ëÝ»³Ï 
û¹³Ï³Û³ÝÝ»ñ¿ ³Ýó³Í »Ù, μ³Ûó ã»Ù ÛÇß»ñ »ñμ¿ù ³Ûë ³ëïÇ×³ÝÇ ËëïáõÃ»³Ý, 
Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ùÝÝáõÃ»³Ý, Ï³ëÏ³Í³ÙÇï ³ãù»ñáõ »õ Ï³ñÍñ í»ñ³μ»ñáõÙÇ Ë³éÝ 
÷áñÓ³éáõÃÇõÝ ÙÁ£  
 
²Ûë û¹³Ï³Û³ÝÇÝ ³å³ÑáíáõÃ»³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÝ Ù¿Ï ï³ë»ñáñ¹Á »Ã¿ 
·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³ñ ³ëÏ¿ ï³ëÝ»ñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç äáëÃÁÝÇ û¹³Ï³Û³ÝÇÝ Ù¿ç, 
ß³ï Ñ³õ³Ý³μ³ñ ³Ûëûñ ï³Ï³õÇÝ Ï³Ý·áõÝ ÙÝ³ó³Í åÇïÇ ÁÉÉ³ÛÇÝ ÜÇõ ºáñùÇ 
»ñÏõáñ»³Ï »ñÏÝ³ëÉ³óÝ»ñÁ, ËÝ³Ûáõ³Í ÁÉÉ³Éáí ³Ñ³μ»Ïã³Ï³Ý ³ßË³ñÑ³óáõÝó 
Û³ñÓ³ÏáõÙ¿Ý£  
 
Ø»ñ ÇÝùÝ³ß³ñÅÝ»ñ¿Ý ÇçÝ»É¿Ý »ïù, Ù³Ûñ ß¿ÝùÇ ÙáõïùÇÝ Ù»½Ç ¹ÇÙ³õáñ»óÇÝ 
ËáõÙμ ÙÁ áëïÇÏ³ÝÝ»ñ, Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Çñ»Ýó Ó»éùÇÝ Ï³Ùª walky talky »õ Ï³Ù 
Ï³ß»·ûïÇáí ë³ÝÓáõ³Í Ù³ñ¹áõ Ñ³ë³Ïáí ·³Ùμñ, ëáõñ Ñáï³éáõÃ»³Ùμ 
ûÅïáõ³Í Çñ»Ýó ýßß³óáÕ ùÇÃ»ñáõÝ »õ ßÝ³ÓáõÏÇ ÙÁ Ë³ÍÁ ÛÇß»óÝáÕ ë»å³Ó»õ 
³Ïé³Ý»ñáõ óáõó³¹ñáõÃ»³Ùμ£ ºÃ¿ Ù³ñë³Í ãÁÉÉ³ÛÇÝù ä³ïñÇ³ñùÇÝ 
³ñù³Û³Ï³Ý ÷ÇÉ³õÁ Ù¿Ï ûñ ³é³ç, ß³ï ¹Çõñ³õ Ñá°ë, Ù»ñ í³Ë¿Ý ÏñÝ³ÛÇÝù 
¹áõñë ï³É, ³Ûë ³ñï³ëáíáñ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý ¹ÇÙ³ó£  
 
àëïÇÏ³Ý³å»ï ÙÁ Ó»éùáí Ýß³Ý Áñ³õ áñ Ï»Ý³Ýù£ ºñÏáõ Ñá·Ç áõ½»ó, áñ Çñ»Ý 
ÁÝÏ»ñ³Ý³Ý »õ Ñ³ñóáõó Ã¿ á±í ¿ ËáõÙμÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ£  
- ºë »Ù- ÁëÇ- »ï»õÇ ß³ñù»ñ¿Ý Ùûï»Ý³Éáí Çñ»Ý, »ñ·ã³ËáõÙμÇÝ ³ï»Ý³å»ïÇ ÇÙ 
Ñ³Ý·³Ù³Ýùáíë£  

- àõñÇß Ù¿ÏÁ Ï³±Û- ³õ»Éóáõó£  

- ²Ûá°, ³Ûë å³ñáÝÁ- å³ï³ëË³Ý»óÇ, óáÛó ï³Éáí Ù»ñ ËÙμ³í³ñÁª Âáñáë»³ÝÁ, 
áñáõÝ ¹¿ÙùÁ ëÏë³Í ¿ñ ×»ñÙÏÝ³É£  

- ÆÝÍÇ Ñ»ï»õ»ó¿°ù, Ññ³Ñ³Ý·»ó, Û³Ý¹ÇÙ³Ý³Ï³Ý Ý³Ûáõ³ÍùÁª ßáõÝ»ñáõÝ, Ï³ñÍ»ë 
Áë»É áõ½»Éáí þþÑ³Ûï¿ Ý³ÛÇÙ, ÇÝãÇþ ÏÁ ëå³ë¿±ù Ñáïáï³Éáõ®þþ  
 
Ø³ñ¹áõÝ »ï»õ¿Ý, ÑÉáõ ÑÝ³½³Ý¹ áãË³ñÝ»ñáõ å¿ë Ð³ÛñáÝ »õ »ë Ùï³Ýù 
û¹³Ï³Û³ÝÇ ß¿ÝùÁ »õ ëå³ëÙ³Ý ëñ³ÑÇÝ ËáñÁ ß³ñáõ³Í »ñÏ³ñ ë»Õ³ÝÝ»ñáõ 
»ïÇÝ ï»Õ ·ñ³õ»óÇÝù, Çñ óáõóÙáõÝùÇÝ íñ³Û£  
 
-Îþáõ½»Ýù áñ ¹áõù »ñÏáõù¹ Ñ³ëï³ï¿ù Çõñ³ù³ÝãÇõñ ×³Ùμáñ¹Ç ³ÝáõÝÁ, 
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ, å³Ûáõë³ÏÁ, Ù¿Ï ³é Ù¿Ï£ ØÇõëÝ»ñÁ å¿ïù ¿ ëå³ë»Ý, ÙÇÝã»õ áñ 
Ï³ÝãáõÇÝ£ ²ñ·ÇÉáõ³Í ¿ á»õ¿ Ù¿ÏáõÝ ËáõÙμ¿Ý Ñ»é³Ý³É ³é³Ýó ³ñïûÝáõÃ»³Ý, 
Ý³Ëù³Ý ùÝÝáõÃ»³Ý ³ÙμáÕç³óáõÙÁ£ Ð³ëÏó³±ù£ Úëï³±Ï ¿£ ì»ñç³óáÕÁ Ïþ³ÝóÝÇ 
³Û¹ ÏáÕÙ- ß»ßï»ó áëïÇÏ³Ý³å»ïÁ Ù³ïáí óáÛó ï³Éáí ³Ýó³·ñ³ÛÇÝ »ÉùÇ 
ËóÇÏÝ»ñÁ£  
 
-ok,ok sir ®Úëï³Ï ¿®  
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Ö³ÙñáõÏÝ»ñÁ Ë³éÝßïÏáÕ ãÁë»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ëáßï³ÝùáÕ áëïÇÏ³ÝÝ»ñÁ ·ñ»Ã¿ 
μáÉáñÝ ³É »ñÇï³ë³ñ¹ ÏÇÝ»ñ ¿ÇÝ, ë»õ ëáõñ ³ãù»ñáí, Ñ³Ûáõ »õ ÛáÛÝÇ Ë³éÝáõñ¹ 
ÏáñÝÃ³ñ¹ ùÇÃáí, áþã ß³ï ïå³õáñÇã ýÇ½Çùáí, μ³Ûó ÃÇ÷»°ñ , áñáÝó karate-
³Ï³Ý »õ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý Ù³ñ½áõÙÁ ³Ýï³ñ³ÏáÛë Ó»éùÇ »ñÏáõ ×³ñï³ñ 
ß³ñÅáõÙáí ·»ïÇÝ ÏñÝ³ñ ï³å³É»É »õ ³Ýß³ñÅ³óÝ»É ²ñÝáÉï Þí³ñóÝ»Ï»ñ»³Ý 
Ï³éáÛóáí á»õ¿ »ñÇÏ Ù³ñ¹£ ì³¯Û ³Ýáñ áñ ëË³É ¹³ïáÕáõÃ»³Ùμ 
ëïáñ³·Ý³Ñ³ï¿ñ ³ÝáÝó Ï³ñáÕáõÃ»³Ý ã³÷³ÝÇßÁ »õ ÷áñÓ¿ñ ë³ÝÏ ³ÝÙÇï 
×³ñåÇÏáõÃÇõÝ ÙÁ£ ¼ÕçáõÙÁ åÇïÇ ãáõß³Ý³ñ£  
 
²Ûëå¿ë Ù¿Ï ³é Ù¿Ï, ë³ÑÙ³Ý Ýß³Ý³Ïáõ³Í Ï³ñÙÇñ ·ûïÇÇ ÙÁ »ï»õ¿Ý ËáõÙμÇ 
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ëÏë³Ý Û³é³ç³Ý³É Ù»ñ ë»Õ³ÝÁ, Çñ»Ýó å³Ûáõë³ÏÝ»ñÁ ½»ï»Õ»É 
³Ýáñ íñ³Û »õ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ùÝÝáõÃ»Ý¿ »ïù áõÕÕáõÇÉ ¹¿åÇ Ý»ñë, ³ç³Éáõñç 
ÑëÏáÕáõÃ»³ÙμÁ å³ßïûÝ»³ÛÇ ÙÁ, áñ Ñ»é³ËûëÁ ³Ï³ÝçÇÝ Ïþ»ñÃ³ñ Ïáõ ·³ñ 
ß³ñáõÝ³Ï, ³ÝÑ³Ý¹³ñï íÇ×³ÏÇ Ù¿ç£  
 
î³Ï³õÇÝ ï³ëÁ-ï³ëÝÑÇÝ· Ñá·Ç ã¿ÇÝù ùÝÝ³Í, Û³ÝÏ³ñÍ íÉíÉáõÏ ÙÁ ÷ñÃ³õ, 
Ë³éÝ³ß÷áÃáõÃÇõÝ ÙÁ, »õ áëïÇÏ³ÝÝ»ñ Ó»éù»ñÝÇÝ Çñ»Ýó Ù¿çùÇ ½¿Ýù»ñáõÝ 
ï³Ý»Éáí ëÏë³Ý í³½»É ³ç áõ Ó³Ë, »õ Ù»ñ íñ³Û ·áé³É ßáõÝ»ñáõÝ ËÉ³óáõóÇã 
Ñ³çáóÇÝ Ñ»ï£  
-Go, go that way, that way, quick, hurry up, hurry up.  
-What, what, what is happening sir? Ñ³Ù³ñÓ³Ï»ó³Û Ñ³ñóÝ»Éáõ åáé³óáÕ 
áëïÇÏ³Ý³å»ïÇÝ ÃáõÝ¹ »É³Í£  
 
-äáÙå, åáÙå, ï»Õ Ç½ ¿ Ã¿ÕáÕÇëï åáÙå®  
-äáÙå± But where?  
-There, there, go gooooo, run.  
èáå¿Ç ÙÁ Ù¿ç ë³ñë³÷Á å³ï»ó μáÉáñë£  
 
-Ø³Ù³¯, å³å³¯, ·³óÇÝù, åÇïÇ Ù»éÝÇÝù, ³¯Û, ³¯Û®  
ì³ÉÇ½, å³Ûáõë³Ï, ïáåñ³Ï Ó·áÕÁ ëÏë³õ Ëáõ×³å³Ñ³ñ, ³Ñ³μ»Ïáõ³Í 
μ³ó³·³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñáí, É³óáí, ¹áÕáí, ëáÕ³Éáí í³½»É ¹¿åÇ Ù³ïÝ³Ýßáõ³Í 
ÏáÕÙÁ, Çñ³ñáõ ½³ñÝáõ»Éáí, ·»ïÇÝ ·Éáñáõ»Éáí, Ù³Ñ¿Ý ³½³ï»Éáõ μÝ³½¹³Ï³Ý 
»õ μÝ³Ï³Ý ³Û¹ ×Ç·ÇÝ Ù¿ç£  
Ð»é³ï»ëÇÉÇ Ï³Û³ÝÝ»ñ¿Ý »õ Ï³Ù Éáõñ»ñ¿Ý ß³ñáõÝ³Ï ÉëáõáÕ ³Ñ³μ»Ïã³Ï³Ý 
³ñ³ñùÝ»ñÁ »õ ³ÝÓÝ³ëå³Ý³Ï³Ý å³ÛÃáõÙÝ»ñÁ Ù»ñ ïáõÝ»ñáõ 
μ³½Ï³ÃáéÝ»ñáõÝ Ñ³Ý·ëï³õ¿ïáõÃ»³ÝÁ Ù¿ç ÏÁ ¹Çï¿ÇÝù ½³ñÙ³Ýùáí, 
óÝóáõÙáí, ·ÉáõË ûñûñ»Éáí, μ³Ûó »ñμ¿ù ã¿ÇÝù ÏñÝ³ñ »ñ»õ³Ï³Û»É áñ Ï³ñ·Á Ù»½Ç 
åÇïÇ ·³ñ ³ñÇõÝÉáõ³Û Ù³ñÙÇÝÝ»ñáí ÝÇõÃ ¹³éÝ³Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Éñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý, ³Û¹ ³Éª ß³μ³Ã ÙÁ ß³ñáõÝ³Ï ²ëïáõ³Í ÷³é³μ³Ý»É¿ »ïù®Çñ 
ÇëÏ ³Û·ÇÇÝ Ù¿ç® ²±Ûë ¿ñ Ù»ñ í»ñçÁ áõñ»ÙÝ, ³±Ûë ¿ñ Ù»ñ ×³Ï³ï³·ÇñÁ, 
áõËï³·Ý³óáõÃ»³Ý áõ ÙáÙ³í³éáõÃ»³Ý. ûñÑÝáõ³Í çáõñáí Éá·³ÝùÝ»ñáõ »õ 
³Ý¹³¹ñáõÙ ³ÕûÃùÝ»ñáõ í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝÁ ³±Ûë åÇïÇ ÁÉÉ³ñ®  
 
ê³ñë³÷Á Ëñ³Í ¿ñ Çõñ³ù³ÝãÇõñÇÝ ëñïÇÝ Ù¿ç£ ²ñ»õÝ»ñ¿Ý áõ ËÙÇãùÝ»ñ¿Ý 
ÙÏñïáõ³Í ¹¿Ùù»ñáõ Ï³ñÙÇñÁ ï»ÕÇ ïáõ³Í ¿ñ É¿ÙáÝÇ ·áÛÝÇÝ, ûñÑ³ë³Ï³Ý å³ÑÇ 
μ»ñÝÇ ãáñáõÃ»³Ùμ »õ ßñÃáõÝùÝ»ñáõ ¹áÕ- ÃñÃÇéáí£ àëïÇÏ³ÝÝ»ñáõ ·áéáõÙ 
·áãáõÙÁ, ·³Ùμñ»ñáõÝ áéÝáóÁ, ×³Ùμáñ¹Ý»ñáõÝ ×ãáóÁ, Ññß¿çÝ»ñáõ »õ 
ÑÇõ³Ý¹³Ï³éù»ñáõ ×éÇÝãÝ»ñÁ ù³ÝÇ ÙÁ í³ÛñÏ»³Ý¿Ý ëï»ÕÍ»óÇÝ Ë»É³·³ñÇã 
³ÛÝåÇëÇ ÙÃÝáÉáñï ÙÁ, áñ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ Ë»ÝÃ³ÝáóÇ ×³Ùμ³Ý μéÝ»ÉÁ μ³Ý ÙÁ ã¿ñ£  
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ÞÝç³ëå³é ÏÁ ëå³ë¿ÇÝù ËÉ³óáõóÇã å³ÛÃáõÙÇÝ, ³é³Ýó ·ÇïÝ³Éáõ Ã¿ á±ñ 
³ÝÏÇõÝ¿Ý åÇïÇ ·³ñ Ë³Ûï³é³ÏÁ£ à°ã ³É íëï³Ñ ·Çï¿ÇÝù »Ã¿ Ù»ñ í³½³Í 
ÏáÕÙÁ Ï³Ù ËÙμáõ³Í ³ÝÏÇõÝÁ ³õ»ÉÇ ³å³Ñáí ¿ñ Ù»ñ Éù³Í í³Ûñ¿Ý£ Ø³ñ¹ Ù³ñ¹¿ 
Éáõñ ãáõÝ¿ñ »õ ³Ûëå¿ë suspense-Á Ù»ñ ÷áñÇÝ Ù¿ç, ï³·Ý³å³ÉÇ Ù»ñ Ý³Ûáõ³ÍùÁ 
Çñ³ñáõ ¹¿ÙùÇÝª Ù¿Ï í³ÛñÏ»³ÝÁ Ù¿Ï Å³ÙÇ ã³÷ Ïþ»ñÏ³ñ¿ñ®  
Î³Ãáõ³Í³ÛÇÝ ³Ûë ÃáÑáõμáÑÇÝ Ù¿ç, Ù¿Ï¿Ý Ç Ù¿Ï, μ³ñÓñ³ËûëÝ»ñ¿Ý Ï³ñ×, 
ÏïñáõÏ, É³ÏáÝ³Ï³Ý ³Ýëå³ë»ÉÇ Ñ³Õáñ¹áõÙ ÙÁ ³ñÓ³·³Ý·»ó û¹³Ï³Û³ÝÇ 
ï³ñ³ÍùÇÝ£  
-Stop, stop, false alarm, go back, go back, no bomb, all clear!  
²Ù³±£ Æ±Ýã ¿ ³ëÇÏ³£ ²ë³ÝÏ μ³Ý ÏþÁÉÉ³±Û£ Æ±Ýã ¿, ÷á±ñÓ ¿ Áñ³ÍÝÇÝ, Ã¿ áã 
³ãùË÷áõù ÏÁ Ë³Õ³Ýù£ êÏë³Ýù Ù¿Û ÙÁ Çñ³ñáõ Ù¿Û ÙÁ áëïÇÏ³ÝÝ»ñáõÝ Ý³ÛÇÉ, 
ÙÇÝã ÏÝáç³Ï³Ý Ëéåáï Ó³ÛÝáí Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÏñÏÝáõ¿ñ ß³ñáõÝ³Ï, 
ÃáõÝ¹ »É³Í Ù»ñ ëÇñï»ñÁ Ã»Ã»õ ÙÁ Ñ³Ý·ëï³óÝáÕ »õ »ñ»ë ½áí³óÝáÕ ëñëÏáõ³Í 
å³Õ çáõñÇ å¿ë£  
-ºï ·³ó¿°ù£ ´³°Ý ãÏ³Û£ ²Ù¿Ý ÇÝã Ï³ñ·ÇÝ ¿®³å³Ñá°í£  
¼³Ûñ³Ý³±ë Ï³Ù áõñ³Ë³Ý³ë£  
 
´³ñ»μ³Ëï³μ³ñ Ù»ñ Ã»ñ³Ñ³õ³ïáõÃÇõÝÁ »ñÏ³ñ ãï»õ»ó ù³ÝÇ áñ ãáõß³ó³õ 
å³ï³ëË³ÝÁ Ù»ñ ÙÇïùÁ ù»ñÃáÕ Û³ÝÏ³ñÍ³Ï³Ý ³Ûë ÷á÷áËáõÃ»³Ý »õ 
Ï³óáõÃ»³Ý ßáõñç ³éÝáõ³Í Ýáñ ááñáßáõÙÇÝ®  
 
àõñ»ÙÝ, Ù»ñ »ñ·ã³ËáõÙμÇ »ñ¿ó ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ, Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÇõÝÁ ÏþáõÝ»Ý³Û 
Çñ ùáíÁ Ï»óáÕ áëïÇÏ³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ñ³ñóÝ»Éáõ Ã¿ á±õñ ÏñÝ³Û ÁÉÉ³É éáõÙμÁ£  
-Ðá°Ý, ×Çß¹ ùÇã ³é³çáõ³Ý Ó»ñ Ï»ó³Í ï»ÕÁ, ïÇÏÇÝ, ÏÁ å³ï³ëË³Ý¿ 
áëïÇÏ³ÝÁ£  
-Ø»ñ Ï»ó³Í ï»±ÕÁ£  
-²Ûá, ³ÛÝï»ÕÇ ëÇõÝÇÝ íñ³Û Ñ³ëï³ïáõ³Í Í³Ï-Í³Ï »ñÏ³Ã»³Û ³Õμ³ÝáóÇÝ 
Ù¿ç®  
-à±õñ  
àëïÇÏ³ÝÁ ÏÁ Ù³ïÝ³Ýß¿ Ñ»éáõÇ ½³ÙμÇõÕÁ, áñáõÝ ßáõñç Ï»¹ñáÝ³ó³Í ¿ñ 
³å³ÑáíáõÃ»³Ý áõÅ»ñáõ ³ÙμáÕç³Ï³Ý áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ£  
-´³Ûó, »ë ³Û¹ ³Õμ³ÝáóÇÝ Ù¿ç ÇÙ Ã¿ñÙáëë Ý»ï»óÇ®  
-Â¿ñÙá±ë¹  
-²Ûá, Ã¿ñÙáëÁ£ Ø¿çÁ ³ÕÇ çáõñ Ï³ñ£ Ø»é»³É Íáí¿Ý É»óáõó³Í ¿Ç£ ´³Ûó 
í³ÉÇ½Ý»ñáí ëå³ë³Í ³ï»Ý Ó»éù¿ë ÇÝÏ³õ »õ Ù¿çÇ ÷³ÛÉáõÝ ³å³ÏÇÝ ç³ñ¹ áõ 
÷ßáõñ »Õ³õ£ àõñ»ÙÝ »Õ³ÍÇÝ å¿ë Ï³÷³ñÇãÁ ·áó ³Õμ³ÝáóÇÝ Ù¿ç Ý»ï»óÇ£  
-Æñ³±õ ÏþÁë¿ù ïÇÏÇÝ, íëï³±Ñ ¿ù£  
-ÆÝãá±õ ëáõï ËûëÇÙ£ ¶³ó¿ù, ï»ë¿ù®  
²Ñ³ ³Ûëå¿ë û¹³Ï³Û³ÝÇ Éáõë³ÝÏ³ñáÕ Í³ÍáõÏ Ù»ù»Ý³Ý»ñ¿Ý ÙÇÝ ³Õμ³ÝáóÇÝ 
Ù¿ç ³Û¹ Ã¿ñÙáëÇÝ éÙμ³ÝÙ³Ý ëÇÉáõ¿Ã¿Ý ï³ñáõ³Íª ÑÝã»óáõó³Í ¿ñ ³Ñ³½³Ý·Á 
í³Ë³½¹áõ ·³ÉÇùÇÝ®  
àëïÇÏ³ÝÁ ³Ûë ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ³ÝÛ³å³Õ ÏÁ ÷áË³Ýó¿ Çñ Ù»Í³õáñÇÝ, ÇÝã áñ 
ï»ÕÇ Ïáõ ï³Û ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ýáñ ëïáõ·áõÙÇ, »õ Ñ³ëï³ï»É¿ »ïù þþéáõÙμÇÝþþ 
å³ñ½ Ã¿ñÙáë ÙÁ ÁÉÉ³ÉÁ, ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ïþáñáß»Ý Ï³ë»óÝ»É ³Ñ³½³Ý·³ÛÇÝ 
¹ñáõÃÇõÝÁ£  
 
ö³¯éù ²ëïáõÍáÛ, Ñ³½³¯ñ ÷³¯éù£  
²Ý¹ÇÇ ³ßË³ñÑ¿Ý í»ñ³¹³ñÓ³Í ½áÙåÇÝ»ñáõ å¿ë Ù»ñ ù³ÛÉ»ñÁ »ï áõÕÕ»óÇÝù 
ÙáõïùÇ ëñ³ÑÁ, áõñ í³ÉÇ½Ý»ñáõ ÏÇë³õ³ñï ùÝÝáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ 
ï³Ï³õÇÝ í³Ëáí áõ ¹áÕáí, Ýß³Ý³õáñ ³Û¹ ³Õμ³ÝáóÇÝ þþßáõùÇÝþþ ï³Ï, ÙÇÝã»õ 
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áñ ³ÝóÝÇÝù ïáõñùÁ ³½³ï Ù»ñ Ù»ÏÝáõÙÇ ëñ³ÑÁ, Cyprus Airways-Ç û¹³Ý³õÇÝ 
ç»ñÙ Ï³ñûïáí®  
ú¹³Ý³õÇÝ ã³÷, »Ã¿ áã ³õ»ÉÇ Ù»ñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ ³É ÃéÇãù Ï³ï³ñ»ó »ûÃÁ 
³Ùå»ñáõ íñ³Û¿Ý »õ »ñμ È³éÝ³·³ÛÇ û¹³Ï³Û³ÝÁ Ñ³ë³Ýù ù³é³ëáõÝ í³ÛñÏ»³Ý 
»ïù, Ù¿Ï Ùï³ÍáõÙáí ûñûñáõ»ó³Ý Ù»ñ ½·³óáõÙÝ»ñÁ£  
-²ãùÁ ëÇñ»Ýù ÎÇåñáëÇÝ®  
30 Ø³ÛÇë, 2013  
ÜÇÏáëÇ³ 

 

 


