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Կիպրահայ
ՀՈԳԵՊԱՐԱՐ ՀԱՄԵՐԳԸ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ
5

Ապրիլ

2014-ին,

երեկոյեան

ժամը

8:00-ին,

Նիկոսիոյ

«Փալլաս»

սրահին

մէջ,

կիպրահայութիւնը ներկայ եղաւ հայ երգերու հիասքանչ Համերգի մը, կատարողութեամբ Ս.
Աստուածածին եկեղեցւոյ Երգչախումբերու, որոնք 5 տարեկանէն մինչեւ 85 տարեկան
անդամներու բերնով հնչեցուցին՝
հայ հոգիի հրեղէն ժայթքումով մը
կարծէք, հայ երգերու ընտիր փունջ
մը,

ջերմացնելով,

վարարելով

բոլորին սրտերը...: Համերգը տեղի
ունեցաւ

ի

յիշատակ

վաստակաւոր

երկու

երաժիշտ

եւ

խմբավար՝ Վահան Պէտէլեանի եւ
Հայրապետ
հովանաւորութեամբ
Վարուժան

Թորոսեանի,
Գերշ.
Տ.

Արքեպիսկոպոսի

նախագահութեամբ՝

եւ

Նիկոսիոյ

քաղաքապետ Տիար Կոստանտինոս
Եորկաճիսի եւ Պետ. Ներկայացուցիչ Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի:
Երգչախումբերու

Վարչութեան

անունով բացման խօսք արտասանեց
Պրն. Ալեք Ալթունեան, որ հայերէն եւ
յունարէն լեզուներով արժեւորեց Ս.
Աստուածածին

Երգչախումբի

93-

ամեայ պայծառ ուղին, վեր առնելով
յատկապէս անոր առաջին խմբավար
Վահան Պէտէլեանի երաժշտական
բեղուն գործունէութիւնը ամբողջ
Կիպրոսի տարածքին, որուն համար
ան

արդարօրէն

հռչակուեցաւ

«Կիպրոսի Երաժշտութեան Հայրը»,
ինչպէս

նաեւ՝

երաժշտական

վաստակը Հայրապետ Թորոսեանի, որ տարիներ ղեկավարած է Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ երգչախումբը, իր ուսուցչական եւ երաժշտական այլ գործունէութեանց առընթեր
եւ պարգեւատրուած է իբրեւ վեթերան անդամ Կիպրոսի Սիմֆոնիք նուագախումբին: 20101/42
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ին,

Երգչախումբի

խմբավարութիւնը

կը

ստանձնէր

դաշնակահար

Տիկ.

Նառա

Սարտարեանը: 2011-ին, կը կազմուէր պարմանուհիներու եւ կրտսերներու երգչախումբերը,
առաջնորդութեամբ

տիկիններ

Նառա

Սարտարեանի,

Վիքի

Գույումճեանի,

Լենա

Փոշօղլեանի, պարոններ Ալեք Ալթունեանի եւ Վրէժ Զաքարեանի:
Նիկոսիոյ

քաղաքապետ

Պրն.

Եորկաճիս՝

խօսք

առնելով,

բարձր

գնահատեց

կիպրահայութեան ներդրումը Կիպրոսի կեանքի բոլոր բնագաւառներէն ներս եւ ողջոյնի
ջերմ խօսք ըսաւ Համերգի կազմակերպողներուն եւ մասնակիցներուն:
Այնուհետեւ ծայր առաւ ճոխ եւ բարձրորակ յայտագիրը, բծախնդրօրէն պատրաստուած,
արգասիքը ամիսներու մեղուաջան եւ քրտնաթոր աշխատանքի:
Հանդէս եկաւ, առաջին հերթին, Երէցներու քառաձայն երգչախումբը՝ 32 հոգիէ բաղկացած,
անթերի

ներդաշնակութեամբ

կատարելով 12 սիրուած երգեր, որոնց
մէջ

«Եկեղեցին

յատկապէս՝

Հայկական», «Կռունկներ», «Հէյ ճան
Հայրենիք», «Սարի Սիրուն Եար»,
«Սէրս

Գաղտնի

Թող

Մնայ»,

«Հինգալա», «Սիփանայ Քաջեր», «Հոյ
Իմ

Նազանի

Եարը»

ղեկավարութեամբ

խմբերգները,
Տիկ.

Նառա

Սարտարեանի,
դաշնակի
ընկերակցութեամբ Երէցկին Թամար
Հապէշեանի:
Ապա՝ Պարմանուհիներու Երգչախումբը՝ թիւով 9 հոգի, նոր խանդավառութիւն բերաւ
երեկոյին, կատարելով հայ եւ օտար երգերու գեղեցիկ փունջ մը, ջութակի ընկերակցութեամբ
Օրդ. Լուսի Յովհաննէսեանի, դաշնակի ընկերակցութեամբ Տիկ. Նառա Սարտարեանի:
Հուսկ, Համերգը հասաւ իր բարձրակէտին Փոքրիկներու Երգչախումբով, ընդհանուր
թիւով՝ 43 հոգի, 5-13 տարեկան, որոնք մեծ ոգեւորութեամբ կատարեցին հայ ժողովրդական
սիրուած երգեր, ինչպէս՝ «Շողեր Ջան», «Խնկի Ծառ», «Անձրեւն Եկաւ», «Ձայն Մը Հնչեց»,
«Անուշ Հայրենիք», «Գարուն Երեւան», «Հէյ Ջան Ղափամայ», «Նուպար Նուպար», «Եկէք
Երգենք», «Շողոտ Շաղոտ»...եւ շատ մը այլ երգեր, խմբավարութեամբ՝
Գույումճեանի,

տհոլի

ընկերակցութեամբ՝

Պրն.

Հայկ

Մահտեսեանի,

Տիկ. Վիքի
քանոնի

ընկերակցութեամբ՝ Տիկ. Ալիսա Ոսկանեանի եւ դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ Տիկ. Նառա
Սարտարեանի, արժանանալով բոլորին խանդավառ գնահատանքին եւ երկարատեւ
ծափահարութիւններուն:
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Սրահին ոգեւորութիւնը
տրամադրութիւնը
«իններորդ ալիք»ին,
երգչախումբերը

եւ բարձր

հասաւ

իր

երբ բոլոր
միասնաբար

կատարեցին՝ «Գետաշէն»ը, «Արդեօք
Ովքեր Են»ը, «Մշեցի Մօր Երգը»,
թնդացնելով սրահը հայ երգի, հոգիի
եւ

ոգիի

հրեղէն

ժայթքումով...:

Համերգը վերջ գտաւ «Պահպանիչ»ով:
Որպէս վերջաբան, տեղին է մէջբերել
անմահ

Կոմիտասի

անմահական

տողերը հայ երգի մասին. «Այս
ժողովուրդը երգ ունի, եւ այդ
երգին ոյժը բոլոր մեծ ազգերու
ունեցածէն նոյնիսկ գերազանց
է....Հայ երաժշտութիւնը
ոչ
միայն մեղկ ու տխուր չէ, այլ
համակ ոյժ է եւ կենդանութիւն,
ու

իր

մէջ

կը

սնուցանէ

փիլիսոփայութիւնն իսկ, ոգին
իսկ իր ցեղին...»:
Ահա այս վսեմ, համակ կեանք
ու կենդանութիւն բուրող հզօր ՈԳԻԻՆ հետ հաղորդակից եղանք այս անմոռանալի
Համերգին, որ պանծացուց հայ երգը, զայն ծաղկեցնելով բոլորին սրտերուն մէջ,
մանաւանդ՝ հայ մատղաշ հոգիներուն, որպէս հայեցի շունչ, ոգի եւ խորհուրդ սրբազան:
ՎԱՐՁՔԸ ԿԱՏԱ՛Ր բոլոր մասնակիցներուն, կազմակերպիչներուն, ի մասնաւորի՝ երգերու
ուսուցանող, պատրաստող եւ ղեկավար՝ Տիկիններ՝ Նառա Սարտարեանին եւ Վիքի
Գույումճեանին: Նորանոր յաջողութիւններ կը մաղթենք Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ
Երգչախումբերուն եւ վերընթաց դալար ճանապարհ:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ
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ՁԵՌՆԱՐԿ ՔԵՍԱՊԻ ՄԱՍԻՆ
Ազգային

երեք

կուսակցութիւններու

Կիպրոսի

մարմինները

կազմակերպեր

էին

զեկուցական հաւաք մը՝ ՔԵՍԱՊԻ մասին, որ տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, 9 Ապրիլ, 2014,
երեկոյեան ժամը 7:30-ին, Նիկոսիոյ «Նարեկ» վարժարանի սրահին մէջ:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Պրն Արթօ Դաւիթեան, շեշտելով օրուան ձեռնարկին
կարեւորութիւնը՝ իրազեկ պահելու կիպրահայութիւնը Քեսապի վերջին իրադարձութեանց
շուրջ, տուաւ ընդհանուր տեղեկութիւններ Մարտ 21-ի զինուորական ներխուժման եւ անոր
յաջորդող

դէպքերուն,

մասնաւորաբար

տեղւոյն բնակչութեան տեղահանման եւ
Լաթաքիա ապաստանման մասին, ապա
իրազեկեց
ներկաները,
որ
բողոքի
նամակներ յղուած են այս առիթով՝ ՄԱԿին,

Եւրոխորհուրդին,

Եւրոխորհուրդի

կիպրացի պատգամաւորներուն եւ այլ
Մարմիններուն՝ միջազգային օրէնքի եւ
մարդկային

իրաւանց

կոպիտ

խախտումներուն

համար,

Պատգամաւորական
Պետական

Ժողովին

ներկայացուցիչին

եւ
կողմէ,

ապա՝ ներկայացուց օրուան յայտագիրը:
Առաջին բանախօսն էր Պրն Աւետիս Փոշօղլեան (ՍԴՀԿ-ի կողմէ), որ մանրամասն
պատմականը ըրաւ Քեսապին, որպէս հայկական Կիլիկիայէն մնացած «պատառ մը
հայրենիք», որ պահեր էր իր ազգային կենսունակութիւնը՝ իր ազգային կառոյցներով՝ հայ
երեք յարանուանութեանց պատկանող եկեղեցիներով, դպրոցներով, հայրենակցական եւ այլ
միութիւններով: Ան նշեց հայկական այդ գաւառին ինքնապաշտպանութեան հերոսական
մարտերը, եւ թէ ինչպէս 1938-ին՝ ան մնացեր էր սուրիական տիրապետութեան տակ,
շնորհիւ ի մասնաւորի Կաթողիկէ եկեղեցւոյ արժանաւոր կարտինալ եւ պապական Աթոռի
թեկնածու՝ Երջանկայիշատակ Աղաճանեանի ջանքերուն: Տուաւ նաեւ աշխարհագրական
տեղեկութիւններ Քեսապի 12 գիւղերուն մասին, յատկապէս՝ Գարատուրանի ունեցած
կարեւոր դիրքին՝ Միջերկրական Ծովուն վրայ, որպէս սահման Սուրիոյ եւ Թուրքիոյ միջեւ:
Ան կարեւորեց հայութեան չէզոք մնալու, արկածախնդրութեան չդիմելու, կիրքեր
չհրահրելու հրամայականը, «պղպջակային յեղափոխութեան» կոչերով թէ այլապէս,
մանաւանդ

համացանցային

տարածքին

վրայ,

միաժամանակ

յստակեցնելով

որ

ներխուժողները ծայրայեղ իսլամական զինեալներ էին, որոնց մէջ յատկապէս թուրք
զօրամասեր: Ան հաւատք յայտնեց որ Քեսապը պիտի վերադառնայ իր բնիկ տէրերուն, վաղ
թէ ուշ, շնորհիւ Սուրիոյ կառավարութեան ի գործ դրած ճիգերուն:

Երկրորդ

բանախօսն

էր

Պրն.

Յակոբ

Մանուկեան

(

ՀՅԴ-ի

կողմէ),

որ

համապարփակ քաղաքական վերլուծումը ըրաւ Միջին Արեւելքի ընդհանուր քաղաքական
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իրավիճակին, արաբական «գարուն»ներուն, Սուրիոյ տագնապին, ԱՄՆ-ի ռազմական
միջամտութեան

արգելման

Ռուսաստանի

արտաքին

գործոց

նախարար

Լավրովի

ճարպիկ դիւանագիտութեան շնորհիւ, անդրադարձաւ Խրիմի դէպքերուն, ՌուսաստանՆԱԹՕ հակամարտութեան, տրամաբանօրէն համադրելով այս բոլորը, որոնք
պատահականութենէ անդին, մաս կը կազմէին ընդհանուր ծրագրի մը, կապուած Միջին
Արեւելքի ապագային,

որուն մաս կը կազմէր նաեւ հայամերձ հայագաղութներու

հայաթափման գործընթացը....

Այնուհետեւ, ներկաները դիտեցին վիտէօ-երիզ մը, ուր ցուցադրուեցաւ Քեսապը, անոր
բնակիչներուն Լաթաքիա ապաստանիլը, անոնց ընդհանուր անմխիթար վիճակը, որ կը
կարօտի

պատկան

մարմիններու

եւ

համայն

հայութեան

անմիջական,

լիաբուռն

օժանդակութեան:

Վերջին խօսք առնողը եղաւ Պրն. Ասատուր Տէվլեթեան ( ՌԱԿ-ի կողմէ), որ կարեւորեց
Քեսապի եւ ընդհանրապէս Սուրիահայ գաղութի դերը՝ հայապահպանման եւ Հայ Դատի
հետապնդման
հայագաղութները՝

տեսակէտներէն

մանաւանդ:

Ան

շեշտեց

որ

Սուրիոյ

Հալէպի, Դամասկոսի մէջ եւ այլուր, հիմնասիւնն են համայն

Սփիւռքին՝ հայատրոփ, հայախօս եւ մանաւանդ՝ հայկական կենսունակութեան մշտապէս
նորոգուող աւիշ ու աւիւն հայթայթող աղբիւր որպէս: Ան նաեւ կարեւորեց հայրենամերձ
հայագաղութներու հայապահպանման էական դերը, ամէն կերպով զանոնք վառ պահելու
անհրաժեշտութիւնը՝ իրենց ազգային կառոյցներով եւ հայութեամբ ամրապինդ: Սրտագին
կոչ ըրաւ ամէն կերպով աջակցելու Սուրիահայ գաղութի մեր հայրենակիցներուն, քանզի սա
«լինել-չլինելու խնդիր է», «հաւատալու-չհաւատալու խնդիր է», ըսաւ ան:

Ձեռնարկը վերջ գտաւ

Լառնագայի հոգեւոր Հովիւ՝

Տէր Մաշտոց աւագ քահանայ

Աշգարեանի «Պահպանիչ»ով:

Ջերմօրէն գնահատելի հաւաք մը՝ արդարեւ, որ նոր լուսաբանութիւն բերաւ Սուրիոյ
տագնապին, Քեսապի խնդրին վերաբերեալ հարցերուն վրայ, եւ նոր լուսարձակով՝ կրցաւ
բացայայտել Միջին Արեւելքի հայրենամերձ
կարեւոր դերակատարումը եւ մատնանշել՝

հայագաղութներու ազգապահպանման
սուրիահայ գաղութին անվերապահօրէն

աջակից եւ զօրավիգ ըլլալու անհրաժեշտութիւնն ու ազգային հրամայականը:

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ
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Խմբագրական
ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ
ՍԵՄԻՆ

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ

ԴԱՐԱԴԱՐՁԻ

Տարի մը միայն մեզ կը բաժնէ Հայոց վրայ գործադրուծ Ցեղասպանութեան հարիւրամեայ
տարելիցի ստուգատեսէն:
Ո՞ւր ենք մենք այսօր, որպէս Համահայութիւն, դարադարձի այս կարեւոր հանգրուանին դէմ
յանդիման: Կը պատրաստուի՞նք լրջօրէն, համահայկական ոգիով,
պետական մտածողութեամբ, ազգային-պետական ռազմավարութեան
մը մշակումով, թէ՞՝

կը շարունակենք ազգային մեր անհեթեթ

վարքագիծը, մերթ Ցեղասպանութեան ճանաչումը աղերսելով ա՛յս կամ
ա՛յն երկրի խորհրդարանէն, նախագահէն, թէ միջազգային կառոյցէն,
մենք մեզ խաբելով որ նման ճանաչումները ի վերջոյ կրնան յանգիլ՝ մեր
պատմական
իրաւունքներու
վերականգնումին,
մերթ
ալ՝
«Ցեղասպանութեան Յանձնաժողով»ներով իբր թէ պատրաստուելով
2015 թուի 100-րդ տարելիցի ստուգատեսին, առանց սակայն որեւէ լուրջ քաղաքական կամ
կազմակերպչական
պահանջատիրութեան

քայլի՝

արդարութեան

ուղղութեամբ....մինչ

վերականգնումի
անդին՝

զաւթիչ

կամ

հողային

թշնամին,

նոր-

օսմանեան Թուրքիան, լրջօրէն եւ պետական մտածելակերպով կը պատրաստուի 2015
թուականի

«քննութեան»....,

մինչ

այդ

շարունակելով

իր

Ցեղասպան քաղաքականութիւնը՝ Քէսապի մէջ եւ այլուր....

Կան երկու էական նախադրեալներ գործի մը յաջողութիւնը պայմանաւորող: Հաւատքը եւ
բանականութիւնը: Վերջինը իր մէջ կը ներառնէ միտքն ու գործելու կամքը: Առանց
հաւատքի,

բանականութիւնը

առանձինն

չի

կրնար

երաշխաւորել

գործի

մը

նախաձեռնութիւնը: Իսկ առանց բանականութեան, կոյր հաւատքը չի կրնար ապահովել
գործունէութեան մը յաջող ելքը: Ունի՞նք հաւատքը ՀԱՅ ԴԱՏԻՆ, իսկ եթէ ունինք զայն,
ունի՞նք

բանականութիւնը,

այս

պարագային՝

քաղաքական

միտքն

ու

կամքը,

կազմակերպուելու ունակութիւնը՝ ընդ առաջ երթալու մեր նպատակին իրագործման...:

Կ'արժէ քննարկել այս երկու հարցադրումները առանձինն: Եթէ կը հաւատանք Հայ Դատին,
այսինքն՝ արդարութեան վերականգնումին, մեր հողային պահանջատիրութեան, յայնժամ
ինչո՞ւ կը բաւարարուինք ահա տասնամեակներէ ի վեր Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման գործընթացով միայն, մենք մեզ խրելով բարոյական մխիթարութեան ճահիճին
մէջ, մոռացութեան տալով որ Պահանջատիրութիւնը ունի մէկ բովանդակութիւն՝ ՀՈՂԸ,
բռնագրաւուած Արեւմտեան Հայաստանն ու Հայկական Կիլիկիան: Եթէ ունինք հաւատքը
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Հայ Դատին, ինչո՞ւ նուազուրդի կ'ենթարկենք անոր բուն բովանդակութիւնը, զայն
վերածելով գոյքերու, կալուածներու, եկեղեցիներու եւ վանքերու պահանջի...: Եթէ ունինք
հաւատքը Հայ Դատին, ինչո՞ւ զայն կ'ուզենք վերածել սոսկ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան
փաստի ժխտումը քրէականացնող օրինագիծի...: Եթէ ունինք հաւատքը Հայ Դատին, ինչո՞ւ
պարտուողական ոգիով հարց կու տանք յաճախ. « Ո՞վ պիտի երթայ եւ լեցնէ այդ հողերը»,
«Պատրա՞ստ ենք վերադառնալու հոն» եւ նման այլ պարտուողական հարցադրումներ
կ'ընենք կամ անոնց ականջալուր կ'ըլլանք...:

Իսկ եթէ կայ հաւատքը Հայ Դատին կամ մեր հողային Պահանջատիրութեան, ունի՞նք
քաղաքական միտքը, բանականոթիւնը՝

մշակելու

Հայ Դատի ազգային-պետական

միասնական ռազմավարութիւն, միասնական Ծրագիր: Ի՞նչ ըրած ենք ցարդ որպէս լուրջ
քաղաքական-կազմակերպչական քայլ այդ ուղղութեամբ...:

Հայաստանի Հանրապետութեան ռազմավարութիւնը յստակ է արդէն, արտաբերուած ՀՀ
երեք նախագահներու բերնով: Նշենք անգամ մը եւս, որ Հայաստանի Հանրապետութեան
առաջին նախագահը Հայ Դատի Պահանջատիրութիւնը որակեց որպէս «իռացիոնալ
ռոմանթիքա»: Երկրորդ նախագահը տառացիօրէն յայտարարեց թուրք լրագրող Ալի
Պիրանտին. «Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչումը իրաւական հիմք չստեղծեր
հողային հատուցման»:

Երրորդ կամ ներկայ նախագահին կեցուածքը յստակօրէն

կ'արտացոլայ՝ 2009-ին, Ձիւրիխի մէջ ստորագրուած, Հայաստան-Թուրքիա փրոթոքոլներու
արձանագրութեանց մէջ, որոնք այդպէս ալ երբեք յետս չկոչուեցան ՀՀ նախագահին կողմէ եւ
կը մնան ի զօրու, հոգ չէ թէ ներկայ սառած կամ առկախուած վիճակին մէջ:

Իսկ

ո՞ւր

է

Տարագիր

Արեւմտահայութեան

Սփիւռքը:

Ունի՞

ան

միասնական

ռազմավարութիւն Հայ Դատի հետապնդման հարցով: Ի՞նչ ընդհանուր պատկեր կը պարզէ
ան, Ցեղասպանութենէն եւ Հայրենահանումէն շուրջ հարիւր տարի ետք: Ունի՞ ան
համահայկական ոգիով եւ մտածողութեամբ ձեւաւորուած Մէկ Լիազօր Ներկայացուցչական
Մարմին, որ կարենայ միասնական ռազմավարութիւն եւ ծրագիր մշակել, մէկ ու
միասնական ձայնով ներկայանալ միջազգային ատեաններուն եւ աշխարհին, թէ՞՝ կը մնայ
բազմագլուխ, անտիրական իրավիճակի մը մէջ...., տակաւ կորսնցնելով իր տարագիր հայու
ինքնութեան եւ անկէ բխող իր պահանջատէրի գիտակցութիւնն ու կամքը, դառնալով
հետզհետէ անտարբեր իր ազգային արմատներուն, քայլ առ քայլ նահանջելով իր մայրենի
լեզուէն,

վարք

ու

բարքէն,

մշակոյթէն

ու

ազգային

արժէքներէն,

ենթակայ՝ վերածուելու դիմազուրկ, ապաքաղաքականացած, իր ազգային գիտակցութիւնն
ու արժանապատուութիւնը կորսնցուցած փերեզակներու ամբոխի....

Ցեղասպանութեան Հարիւրամեայ Տարելիցը վերջին փորձաքարն է ահա, ստուգատեսը՝ Հայ
Դատին նկատմամբ մեր հաւատքին եւ այդ ուղղութեամբ մեր ցուցաբերելիք քաղաքական
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մտքին ու կամքին...: Եթէ իսկապէս կը ՀԱՒԱՏԱՆՔ հայ Պահանջատիրութեան Դատին,
ապաքաղաքական եւ բարոյական մեղկ ճանաչումներու պղատոնականութենէն անդին...,
եթէ ունինք ազգային-հաւաքական ոյժ դառնալու ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆ ու
ԿԱՄՔԸ, յայնժամ պիտի յաղթահարենք մեր տեսակ-տեսակ մասնատումներն ու
բաժանումները,

պիտի

յաղթահարենք

զոհի

ստրկացնող

հոգեբանութիւնը,

ինքնախաբէութեան եւ այլ պատրանքներն ու բարդոյթները, քաղաքական կարծրատիպերը,
եւ՝

կեանքի

կոչենք

ԱՆՅԱՊԱՂ

Ներկայացուցչական Մարմինը,
հաւաքական
համակարգուած

տարագիր

որ կարենանք
ճիգերով
եւ

արեւմտահայութեան

Մէկ,

Լիազօր,

վերջապէս ամենայն լրջութեամբ,
լիազօրութեամբ
մշակել
մեր

Պահանջատիրութեան միասնական ռազմավարութիւնը եւ մէ՛կ լիիրաւ ու լիարժէք ձայնով
ներկայանալ

միջազգային

պատկան

ատեաններուն

եւ

կառոյցներուն:

Նման

վերակազմակերպումը տարագիր Սփիւռքին, ի՛նչ խօսք, էապէս կը նպաստէ նաեւ
հայրենիքի հզօրացման, որպէս քաղաքական-դիւանագիտական լծակ:

Հաւաքական հաւատք եւ հաւաքական քաղաքական միտք ու կամք՝ երկու հրամայական
նախադրեալներ,
Պահանջատիրական
մեր
Դատը
արդիւնաւորելու
համար:
Սարդարապատեան կենաց-մահու օրերուն նման, դարադարձի զանգերը բարձրագոչ
կ'ահազանգեն

որպէս

ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐ՝

տարագիր

Արեւմտահայութեան

համար,

միաւորելու եւ համակարգելու մեր ցիրուցան ոյժերը, Պահանջատիրութեան եւ Ազգային
Լինելութեան նոր ԷՋ մը բանալու մեր գոյապայքարի եւ ազատամարտի պատմութեան մէջ...:

Պիտի կարենա՞նք ճշմարտօրէն

ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ

ՈՅԺ

դառնալ եւ ԼԻՆԵԼՈՒ

հաւաքական պատասխանը տալ՝ Ցեղասպանութեան Դարադարձի Ստուգատեսին....

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

8/42

մեր

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (35) Ապրիլ 2014

Հարցազրոյց
ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ
ՖԵԹՀԻՅԷ
ՉԵԹԻՆԻ
ԼՌՈՒԹԻՒՆԸ ՎԿԱՆ Է ՄԵԾ ՈՃԻՐԻՆ»

ՀԵՏ

«ՄԵԾ

Հետեւեալ հարցազրոյցը, կայացած Փարիզի «ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ» թերթին եւ թուրք յայտնի մտաւորական
ՖԵԹՀԻՅԷ ՉԵԹԻՆԻ միջեւ, կ'արտատպենք՝ իր շահեկանութեան համար:

Հարցում- Ի՞նչ կը նշանակէ Ֆեթհիյէ անունը։
Ֆեթհիյէ Չեթին - Հօրս անունը Ֆեթիհ էր (արական
ձեւը) եւ զիս ալ Ֆեթհիյէ կոչեցին, իսկ Ֆեթհիյէ
«գրաւում» կը նշանակէ։

Հարցում- 2004-ին լոյս տեսաւ ձեր՝ «Մեծ մօրս
գիրքը»։ Ի՞նչը ձեզի մղեց գրի առնելու այդ հատորը։
Ֆ.Չ. - Կ՚ուզէի որ այդ պատմութիւնը գրուի, բայց նախընտրաբար վիպագիրի, գրողի մը
կողմէ։ Եւ նկատի ունենալով որ նման մէկը չուզեց յանձն առնել գործը, ստիպուած ես
ստանձնեցի։ Այդ թուականներուն Թուրքիոյ մէջ ժխտողականութիւնը սանձարձակ
տարածուած էր եւ ամէնուր կը լսուէր ու կը գործածուէր, իսկ Ցեղասպանութեան
ժխտողութեան դէմ պայքարելու համար մեր ձեռքի տակ գոյութիւն չունէին փաստագրական
աղբիւրներ։ Այդ ուղղութեամբ թեր ու դէմ վիճարկումներ տեղի կ՚ունենային՝ զոհուածներուն
ճշգրիտ թիւին ու պատահած դէպքերուն շուրջ։ Ես փափաքեցայ վէճերը այդ ծիրէն դուրս
հանել ու մէկ անձի մը պատմութեան միջոցաւ այլ ճամբայ մը բանալ՝ իրականութիւնը
մէջտեղ հանելու նպատակով։ Ըսեմ որ այդ վիճարկումներու ժամանակ երբեք նկատի չէր
առնուեր մարդ-արարածը, անձը եւ անոր ցաւերը։ Ես այդ գիրքը գրեցի վկայելու համար՝
անձի մը տառապանքը պատմութեան ընթացքին։ Չմոռնանք, որ այն ժամանակ լռութիւն կը
տիրէր եւ նոյնիսկ ամենէն ծայրայեղ ընդդիմախօսները չէին համարձակեր արտայայտուիլ
1915ի դէպքերուն եւ Ցեղասպանութեան մասին։ Հոս կ՚ուզեմ իմ օրինակը բերել.- 1980ի
զինուորական հարուածին հետեւանքով բանտ մտայ ընդդիմադիր ըլլալու «յանցանքով», ուր
բանտարկուած էին նաեւ ուրիշ կիներ, որոնք կը յարէին ընկերվարութեան կամ
համայնավարութեան։ Պէտք է ըսել, որ անոնք զինուորական բանտին պայմաններուն դէմ
բողոքելով կ՚ենթարկուէին ծեծի ու չարչարանքի։ Օր մըն ալ նոյն բանտին մէջ ես սկսայ
պատմել մեծ մօրս պատմութիւնը… եւ անդրադարձայ որ անոնց ձայները ցածնալով
փսփսուքի վերածուեցան…, բանտին խուցին մէջ մենք առանձին էինք եւ մեզի լսող չկար։
Ըսել կ՚ուզեմ որ այն ատեն Ցեղասպանութեան մասին կարելի էր միա՛յն ցած ձայնով եւ
փսփսուքով խօսիլ։ Կ՚ըսուի թէ «մեծ լռութիւնը վկան է մեծ Ոճիրին», այսինքն որքան մեծ
ըլլայ լռութիւնը այնքան մեծ կ՚ըլլայ Ցեղասպանութիւնը։ Մենք ասիկա կ՚ապրէինք եւ ես այդ
գիրքը գրեցի վերջ տալու համար տիրող մղձաւանջին։
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Հարցում- Որքա՞ն ժամանակ տրամադրեցիք հատորը ամբողջացնելու համար։
Ֆ.Չ. -

Գրելը շատ կարճ ժամանակ տեւեց, բայց նախքան այդ, երկար ժամանակ

տրամադրեցի սկսելու համար՝ գրող ընկերներուս հետ խորհրդակցեցայ, քանի որ չէի
յանդգներ, որովհետեւ ես փաստաբան եմ եւ ոչ թէ գրող եւ խորհեցայ թէ կրնայի
պատմութիւնը մսխել։ Օր մըն ալ նստեցայ եւ շուրջ 45 օրուան մէջ գրի առի մեծ մօրս
պատմութիւնը։ Բայց կ՚ուզէի որ անպայման մէկը կարդայ։
Այդ օրերուն Շիւքրիւ Էլէքտաղ անունով անձ մը որ երկար տարիներ Արտաքին գործոց
նախարարութեան մէջ աշխատած էր (այսօր հանգիստի կոչուած) «Ռատիքալ» թերթին մէջ
ժխտողականութիւնը պաշտպանող անհաւատալի յօդուած մը գրեց, որմէ այնքա՜ն
բարկացայ որ գրածներս առնելով անմիջապէս հրատարակչատուն գացի եւ հրատարակեցի
գիրքս։ Ըսեմ որ եթէ Էլէքտաղը կարդայ այս տողերը պիտի բարկանայ, սակայն գիրքիս
հրատարակութիւնը ձեւով մը իրեն «կը պարտիմ»…։

Հարցում- Դուք քանի՞ տարեկան էիք, երբ ձեր մեծ մօրմէն լսեցիք այս պատմութիւնը։
Ֆ.Չ. - 24-25 տարեկան էի եւ համալսարանը իրաւաբանութիւն կ՚ուսանէի։

Հարցում- Ճի՞շդ է որ ձեր ընտանիքէն այլ անդամներ եւս տեղեակ էին այս պատմութեան։
Ֆ.Չ. - Երբ ես լսեցի պատմութիւնը այն ատեն անդրադարձայ թէ մայրս տեղեակ էր անկէ,
այսինքն՝ մեր տան երկրորդ սերունդը գիտէր այդ մասին, բայց երրորդ սերունդին բան մը
չէին ըսած։ Հետեւաբար երրորդ սերունդէն մեծ մօրս հետ առաջին խօսողը ես եղայ։

Հարցում- Սակայն ձեր մեծ մօրը թաղման պահուն էր որ մէկ անգամէն պոռթկացիք…։
Ֆ.Չ. - Նախքան այդ արդէն քունս խանգարուած էր, գիշերները կ՚ուզէի դուրս ելլել եւ պոռալ։
Յաճախ ընկերվարական շարժումին անդամ միւս ընկերներուս հետ վիճարկումներ
կ՚ունենայինք։ Սակայն ճիշդ է որ մեծ մօրս թաղման օրը պոռթկումս իր գագաթնակէտին
հասաւ

եւ

ամօթ

զգացի

ի

տես՝

պահուած

լռութեան,

մեր

երկերեսութեան

ու

կեղծաւորութեան։ Այդ պատճառով է որ որոշեցի անպայման բան մը ընել, որովհետեւ մեծ
մօրս դիակը տեսնելով իր ամբողջ ապրածները տողանցեցին աչքիս առջեւէն…։

Հարցում - … Եւ հոն է որ երբ անձ մը ձեր մեծ մօր ծնողքին անունը հարցուցած է դուք
հայկական անուններ տուած էք՝ «Յովհաննէս եւ Իսկուհի Կատարեան»։
Ֆ.Չ. - Այո՛, հոն է որ բարձրաձայն ըսի իրականութիւնը եւ գիրքը սկսելու պահուն այդ
տեսարանը գալով աչքիս առջեւը անկէ սկսայ պատմութիւնը։
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Հարցում- Ձեր գիրքը ի՞նչ հետեւանք ունեցաւ, մանաւա՛նդ անոնց մօտ որոնք նոյն
ճակատագիրը ունեցած են։
Ֆ.Չ.

-

Երեք-չորս

օրուան

ընթացքին

սպառեցաւ

առաջին

տպագրութիւնը՝

որ

հրատարակուած էր 2000 տպաքանակով։ Մարդիկ աշխատանքիս վայրը կը հեռաձայնէին եւ
կ՚ուզէին ինծի հետ հանդիպում ունենալ։ Այնքան շատ էին դիմումները, որ ստիպուած
փակեցինք գրասենեակիս դռները, քանի որ ամէն մարդ կ՚ուզէր նմանօրինակ իր
պատմութիւնը պատմել, ըսելով՝ «իմ մեծ մայրս ալ…, իմ մեծ հայրս ալ…»։ Եւ այնքան շատ
էին պատմութիւնները, որ որոշեցինք հաւաքել այդ ամէնը եւ հրատարակել։ Սակայն
անոնցմէ մէկ մասը չընդունեցաւ մեր առաջարկը։ Յամենայն դէպս մեր բանահաւաքի
աշխատանքը սկսանք 2005ին, իսկ 2009ին իրենց պատմութիւնը ետ քաշողներ եղան…։
Այսօր այս նիւթով բաւական գիրքեր հրատարակւած են, ժապաւէններ նկարահանւած են,
Հրանդ Տինք Հիմնարկին կողմէ իսլամաց«ու»ած Հայերուն նուիրուած հանրահաւաքներ եւ
կլոր սեղաններ կայացած են։ Հիմա ամէն մարդ բարձրաձայն կը խօսի այդ մասին։ Ըսեմ, որ
Այշէ Կիւլ Ալթընայի անունով մէկուն հետ թրքերէնով հրատարակած ենք երկրորդ գիրք մը՝
«Թորունլար» («Թոռները») անունով։

Հարցում-

Յաճախ

հայ-թրքական

յարաբերութիւնները

քաղաքական

մարզէն

ներս

«երկխօսութեան» շղարշին տակ սեղան կու գան։ Կ՚ուզէի գիտնալ ձեր ներաշխարհէն ներս
ինչպէս

կ՚ընթանայ

երկխօսութեան

պայքարը։

Ինչպէ՞ս

կը

հաւասարակշռէք

ձեր

ներաշխարհը։
Ֆ.Չ. - Լաւ հարցում մըն է։ Ես կ՚ուզեմ որոշ բացատրութիւններ տալ հաւասարակշռութեան
կռիւի մասին։ Երբ առաջին անգամ իմացայ իրականութիւնը անշուշտ ապստամբեցայ, քանի
որ մեզի սուտ խօսուած էր։ Միւս կողմէ այն ինչ շուրջս կը տեսնէի կը վաւերացնէր մեծ մօրս
պատմածները, սակայն մենք ատոր չէինք անդրադառնար եւ ճիշդ այդ պատճառով էր որ
կարճ ատեն մը ետք մէջս արթնցաւ տարակոյս եւ երկիւղ, թէ արդեօք ի՞նչ եղած է
ընտանիքիս մնացեալ անդամներուն ճակատագիրը եւ հոն է որ մեծցաւ ամօթի զգացումը,
մարդոց տառապանքին հանդէպ լուռ մնալու ամօթը։ Փորձեցի պրպտել ընտանիքիս
պատմութիւնը սակայն շատ բան չկրցայ իմանալ, բացի այն որ ընտանիքս աղքատ եղած է եւ
ատիկա զիս քիչ մը հանգստացուց, քանի որ եթէ հարուստ ըլլար պիտի խորհէի թէ ան
Հայերէ

գրաւուած

ինչքերով

հարստացած

է։

Միաժամանակ

որոշեցի

պայքարիլ

ընկերութեան մէջ գտնուող տառապողներն ու ընկճուողները պաշտպանելու համար եւ
հետեւաբար սկսայ փոքրամասնութիւններու իրաւունքներու պաշտպանութեամբ զբաղիլ։
Մինչեւ այսօր ալ երբ Թուրքիոյ մէջ Հայերու մասին գէշ բաներ կ՚ըսուին կամ գէշ բաներ կը
պատահին, զիս կը համակէ ամօթի զգացումը։ Յամենայն դէպս այսօր աւարտած է
ներաշխարհս փոթորկող հաւասարակշռութեան կռիւը։
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Հարցում- Առաջին անգամ ե՞րբ հանդիպած էք Հրանդ Տինքին։
Ֆ.Չ. - Պոլսոյ փաստաբաններու միութեան մարդկային իրաւանց յանձնախումբին մէջ
աշխատանքի

ընթացքին

հանդիպում

ունեցայ

Հրանդ

Տինքի

հետ,

քանի

որ

փոքրամասնութիւններու իրաւունքը պաշտպանող ամենէն ազդեցիկ անձն էր։ Յետոյ
սկսանք միասին աշխատիլ եւ 2004ին ալ փափաքեցաւ որ իր փաստաբանը ըլլամ։

Հարցում- Տեղւոյն հայկական եկեղեցին որեւէ ատեն ձեզի հետ կապի մէջ մտա՞ծ է։
Ֆ.Չ. - Երբ գիրքը գրեցի մեծ մայրս արդէն մահացած էր եւ աւելի ուշ լսեցի թէ մեր գիւղի Ս.
Թագաւոր եկեղեցւոյ մէջ Կիրակի օր մը հոգեհանգիստ կատարուած է իր հոգւոյն
յիշատակին։ Շատ յուզիչ էր ինծի համար այդ մասին իմանալը։

Հարցում - Բացի Պոլսոյ մէջ կատարուած հրապարակային ձեռնարկներէն, այլ շրջաններու
մէջ իսլամաց«ու»ած Հայերու հարցին շուրջ ի՞նչ աշխատանքներ կը տարւին։
Ֆ.Չ. -

Նախ ըսեմ որ «Մեծ մօրս Գիրքին» հայերէն առաջին հրատարակութիւնը

կատարուեցաւ Հալէպի Առաջնորդարանին կողմէ եւ հատորը հանրութեան ներկայացնելու
հաւաքոյթին ժամանակ Շահան Սրբազան յայտարարեց, թէ «ան նաեւ մե՛ր մեծ մայրիկն
է»…։ Բացի այդ, զանազան վայրերու մէջ երբեմն տեղի կ՚ունենան այդ նիւթով
աշխատանոցներ, բայց ոչ մեծ տարողութեամբ։

Հարցում - Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով կայանալիք ոգեկոչումներու ծիրէն
ներս յատկապէս ձեզի հետ կապ հաստատուա՞ծ է։
Ֆ.Չ. - Ո՛չ տակաւին։ Սակայն Թուրքիոյ մէջ «Ապրիլ 24» անունով խումբեր կան, որոնք
երբեմն զիս կը հրաւիրեն իրենց ժողովներուն։

Հարցում- Դուք ինչպէ՞ս կը տեսնէք Հայերու եւ Թուրքերու յարաբերութիւնները մօտ
ապագային։
Ֆ.Չ. - Կը կասկածիմ որ պետութիւնը ներողութիւն խնդրէ հայ ժողովուրդէն, սակայն պէտք է
շարունակել աշխատանքները, հակառակ անոր որ իմ կարծիքով միա՛յն պետութեան կողմէ
ներողութիւն խնդրելը հարցերուն լուծում չի բերեր։ Մինչեւ այն ատեն որ ընկերութիւնը
կազմող անհատներուն խղճին մէջ 1915ը չէ դատապարտուած միշտ յետքայլի վտանգը
գոյութիւն ունի եւ այդ պատճառով ալ - բացի մեծ քաղաքներէն - պէտք է երթալ եւ շփումներ
հաստատել այն թաղերու տեղացիներուն հետ ուր տակաւին Հայոց հետքեր գոյութիւն ունին։
Պէտք է տեղեկացնել, յիշեցնել եւ զանոնք իրազեկ դարձնել, ինչ որ վստահաբար բուժիչ
ազդեցութիւն պիտի ունենայ։ Գիտէք Հրանդ Տինք կ՚ըսէր մեր երկու ընկերութիւնները շատ
վիրաւոր են, սակայն ճիշդ է որ թուրք հանրութիւնը նոյն չափով վիրաւոր չէ։ Թուրքեր կան
որոնք ուղղակի չեն մասնակցած Ցեղասպանութեան, սակայն իւրացուցած են հայութեան
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ինչքերն ու գոյքերը, այդ պարագային անոնց կրած ամօթը լռելեայն փոխանցուած է յաջորդ
սերունդներուն եւ ըստ իս ասիկա ալ տեսակ մը հիւանդութիւն մըն է…։

Հարցում- Ձեր կարծիքով արդեօք իսլամաց«ու»ած Հայերը երկխօսութիւն ստեղծելու գծով
կրնա՞ն ազդեցութիւն ունենալ։
Ֆ.Չ. - Գիտէք այդ Հայերը որքան ալ վախնան միշտ առաջին մօտեցողը կ՚ըլլան։ Այս գիրքէն
յետոյ կարծէք ամէն մարդ սկսած է իր ընտանեկան պատմութիւնը հետազօտել եւ ինքզինքին
հարցում ուղղել իր պապիկներու ու մամիկներու անցեալի մասին։ Եւ կարեւոր է ընդգծել, թէ
այդ պահէն սկսեալ այդ մարդիկ այլեւս չեն կրնար Հայու թշնամին ըլլալ։ Թերեւս անցեալի
հետ ունեցած այդ կապը կրնայ դիւրացնել երկխօսութիւնը։

Հարցում - Թրքական կառավարութեան ներքին բախումներու ծիրէն ներս, ինչպէ՞ս կը
տեսնէք

Հրանդ

Տինքի

սպանութիւնը

կազմակերպողներուն

դատավարութեան

հետեւանքները։
Ֆ.Չ. - Այսօր շատ մը խումբեր իրարու հետ հարցեր ունենալով ահագին գաղտնիքներ մէջտեղ
կը հանուին, սակայն Հրանդ Տինքին պարագային վերաբերող գաղտնիքները մօտ
ապագային երեւան հանուելու յոյսերը աղօտ են։ Ըսեմ, թէ այդ խումբերը որքան ալ իրարու
հետ խնդիրներ ունենան Հրանդ Տինքի մասին իրենց մտածածը նոյնը կը մնայ, քանի որ
պետութեան հետ իրենց կապը շատ ամուր է եւ անոր հակառակելու կամքը չունին։ Թերեւս
աւելի ուշ եթէ խումբ մը անհետանալու վտանգին տակ գտնուի այն ատեն ինքզինքը փրկելու
համար կրնայ որոշ բաներ բացայայտել։

ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ
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Յօդուածներ
Մելգոնեան՝ Արեւմտահայերէնի Դարբնոցը
Կրթական Հաստատութեան վերաբացումի

Մելգոնեան

«Կոչ, Բաց Նամակ»ին Առիթով
Վարդգէս Գուրուեան,
Լոս Անճելըս, 14 Փետրուար 2014
Վերջերս խումբ մը Մելգոնեանցիներ «Կոչ-Բաց Նամակ»ով մը դիմում կատարեցին
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան, որպէսզի Մելգոնեան Կրթական
Հաստատութիւնը վերաբացուի գլխաւորաբար Սուրիահայ պատանիներու համար: Որպէս
արձագանգ այդ նամակին, հարիւրաւոր Մելգոնեանցիներ եւ ոչ
Մելգոնեանցիներ

աշխարհի

զանազան

անկիւններէն

զորավիգ

կանգնեցան այդ «Կոչ»ին:
(Այցելել www.melkonianforever.org կայքը)
Այդ «Կոչ-Բաց Նամակ»ին հեղինակներուն միտքին մէջ մէկէ աւելի
պատճառներ կային Մելգոնեանը վերաբացուած տեսնելու:
Բնականաբար առաջին պատճառը Սուրիահայ, բայց մանաւանդ
Հալէպահայ մեր զաւակներուն ապահով միջավայր փոխադրել եւ
որակաւոր ուսում հայթայթելն էր:
Մօտ երեք տարիներէ ի վեր շարունակուող Սուրիոյ ահաւոր «քաղաքացիական»
պատերազմը տակաւին շատ հեռու է իր աւարտին հասնելէ: Ծայրայեղ իսլամական
խմբաւորումները, ինչպիսին են «Ալ- Նուսրա»,« ԻՍԻՍ»(Islamic State of Iraq and the Levant), «
Ահրար էլ Շամ» (Ahrar al Sham), «էլ Թաուհիտ» (Al-Tawheed) եւ այլք, գլխաւորութեամբ «Էլ
Քայիտա»յի, ծրագրած են իբր թէ ծայրայեղ Իսլամական պետութիւն մը հիմնել Քուրանի –
Շարիայի շատ խիստ եւ պահպանողական օրէնքներով:
Այս ծայրայեղականները ոչ մէկ յարգանք ունին քրիստոնեայ փոքրամասնութիւններու
հանդէպ: Եկեղեցիները կը պղծուին, կը կողոպտուին, կը քանդուին, անմեղներ կը
գլխատուին, մանուկներ կ'առեւանգուին, կը պղծուին, հազարաւորներ կը սպաննուին, մինչ
Քրիստոնեայ Եւրոպան եւ Ամերիկան կոյր եւ խուլ կը ձեւանան...(Կը յիշէ՞ք Հայկական
ջարդերը...)
Ըստ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան տեղեկագրութիւններուն, Սուրիոյ մէջ, ինչպէս
նայեւ գաղթակայաններուն, վարակիչ հիւանդութիւնները ահաւոր չափերու հասած են:
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Այսպէս, հարսանիթ, թիֆոյիտ, լերդաբորբ, թանչախտ, հիւծախտ, տիֆթէրիա, կապոյտ հազ
(measles, typhoid, hepatitis, dysentery, tuberculosis, diphtheria, whooping cough) եւ այլ
հիւանդութիւններ աւերներ կը գործեն մանաւանդ երեխաներուն եւ պատանիներուն մէջ:
Հալէպի շատ մը շրջաններուն մէջ ջուրի ահաւոր պակասը կայ: Յաճախ երեխաներ անօթի
կը պառկին, երբեմն քանի մը օր: Շատ դէպքեր պատահած են որ այդ երեխաները անօթի
մեռնին:
Բազմաթիւ հայկական եկեղեցիներ քանդուած են: Բազմաթիւ դպրոցներ ծանր վնասներու
ենթարկուած

են:

Բազմաթիւ

հայապատկան

տուներ,

ակումբներ,

խանութներ,

հաստատութիւններ աւերուած են: Հալէպ մնացած հայերը կ'ապրին որեւէ ատեն
սպաննուելու, առեւանգուելու վտանգին տակ: Այս ահաւոր պայմաններուն տակ տակաւին
կարգ մը դպրոցներ բաց են եւ քէշ-աղէկ կ'աշխատին:
Հայ պատանիները, մեր երեխաները, այսպիսի ահաւոր պայմաններու մէջ կ'ապրին եւ
կ'ուսանին:
Տակաւին,

քանի

մը

օր

առաջ

Միացեալ

Ազգերու

կողմէ

հրատարակուած

մէկ

տեղեկագրութեան մէջ կը կարդայինք թէ ինչպէս Սուրիացի մանուկներ եւ պատանիներ
կ'առեւանգուին, չարչարանքներու եւ սեռային բռնաբարումերու կ'ենթարկուին: Երկու
կողմերն ալ պարտադիր կը զինուորագրեն պատանիները եւ զանոնք կը գործածեն
ինքնասպանական գործողութիւններ կատարելու կամ որպէս մարդկային պատնէշ: ՄԱԿ-ի
Ընդհանուր Քարտուղար Պէն Քի-մունը կ'ըսէ թէ «Սուրիացի մանուկները կ'ենթարկուին
անպատմելի տառապանքներու, տանջանքներու,» եւ կողմերէն կը պահանջէ «անյապաղ
միջոցներ ձեռնարկել Սուրիացի մանուկներուն մարդկային իրաւունքները պաշտպանելու
եւ յարգելու: »
Երկու կողմերն ալ առեւանգուած պզտիկները ենթարկած են ծեծի, մետաղեայ եւ փայտեայ
գաւազաններով եւ խարազաններով, ելեքտրական հոսանքի ցնցումներու, սեռային
բռնաբարումներու, սիկարէթով այրելու, օրերով անօթի, ծարաւ եւ անքուն պահելու
չարչարանքներուն, եւայլն:
Նկատի ունենալով որ Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը կրնայ շուրջ
հազար (1ՕՕՕ) աշակերտի ապահով պատսպարան հայթայթել, Կոչ-Բաց Նամակով մը
դիմում

կատարուեցաւ

Հ.Բ.Ը.Միութեան

որ

վերաբանայ

Մելգոնեան

Կրթական

Հաստատութիւնը:
Մելգոնեանի մէջ հայ պատանիները ոչ միայն ապահով պիտի ըլլան, այլ նաեւ ստանան
սնունդ, բժշկական խնամք, եւ բարձրորակ ուսում: Անոնք հեռու պիտի ըլլան մահուան
ճիրաններէն, հոգեկան ահաւոր ցնցումներէ: Անոնք մօտ պիտի մնան իրենց ծննդավայրին,
եւ երբ օրը գայ, պիտի կարենան վերադառնալ ու վերաշինել իրնց հայրերուն տուները,
վերաշինել դպրոցներն ու եկեղեցիները, ակումբներն ու արհեստանոցները:
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Չեմ գիտեր քանի՞ հազար Սուրիահայ գաղթականներ կան Սուրիոյ, Լիբանանի,
Յորդանանի, Թուրքիոյ թէ այլ գաղթակայաններու մէջ: Մելգոնեանի վերաբացումով կարելի
պիտի ըլլայ նաեւ այս գաղթակայաններէն հարիւրաւոր պատանիներ փրկել եւ անոնց
ծնողները ահաւոր մղձաւանջներէ ազատել: Կարդացած էք անշուշտ որ այս
գաղթակայաններէն

հարիւրաւոր,

հազարաւոր

պատանիներ

պարտադրաբար

կը

զինուորագրուին «ընդդիմադիր» կողմերէն եւ շատ կարճ զինավարժութիւններէ ետք կը
ղրկուին ճակատ: Արդեօք քանի՞ հայ պատանիներ զոհ գացած են այս ճիւաղային ծրագրին,
չեմ գիտեր:
Տակաւին, Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը պիտի վերածուի Արեւմտահայերէնի
ամրոց - դարբնոցի: Այսօր ամեւմտահայերէնը գահավիժումի մէջ է եւ գրեթէ մահամերձ է:
Արտասահմանի մէջ չկայ դպրոց մը, որ կարենայ վերականգնել արեւմտանայ լեզուն:
Հայաստանի

համալսարաններու

մէջ

հաւանաբար

քանի

մը

հոգի

սերտեն

արեւմտահայերէնը, բայց անոնք արեւմտահայ չե՛ն: Արեւմտահայերու պատմութիւնը
տարբեր է արեւելահայերու պատմութենէն: Արեւմտահայերու գրականութիւնը, մշակոյթը,
մտածելակերպը, հոգեբանութիւնը, լեզուամտածողութինը, լեզուին զարգացման փուլերը,
քերականութիւնը, ուղղագրութիւնը եւ բազմաթիւ այլ ազդակներ այնքան տարբեր են որ
արեւելահայը չի կրնար քանի մը հոգիով տէր կանգնիլ արեւմտահայ լեզուին: Այս հարցին
մասին տակաւին կարելի է շատ աւելի խորանալ եւ զայն աւելի պարզաբանել, բայց այս
յօդուածի սահմաններէն դուրս կ'իյնայ այդ:
Երեւակայեցէք պահ մը: Շուրջ հազար արեւմտահայ աշակերտ, գիշերօթիկ վարժարանի մէջ,
պատրաստուած, կարող, նուիրեալ եւ արեւմտահայերէնով մտահոգ ուսուցիչներու
խնամքին տակ, ճոխ գրադարանով, արեւմտահայերէն լեզուն լաւ սորվելու, վերականգնելու
նպատակասլաց կրթութիւն ստանան: Կրթական միւս ոլորտները երբեք տուժելու պէտք
չունին: Պարզապէս օգտուելով Մելգոնեանի գիշերօթիկ ըլլալու հանգամանքէն, հրաշքներ
կարելի է գործել: Չմոռնանք որ այս աշակերտները «պատանդ» են, այսինքն երթալիք տեղ
չունին, հետեւաբար տրամադիր պիտի ըլլան բարձր կարգապահութեամբ լաւ ուսանելու,
մանաւանդ սիրով հրամցուած արեւմտահայերէնը:
Այս առիթով, ապահով միջավայր պիտի ստեղծուի նաեւ Հալէպահայ բազմաթիւ հայերէնի
ուսուցիչներու...
Մելգոնեանէն շրջանաւարտ աշակերտները պատրաստ պիտի ըլլան նաեւ բեմական եւ
ազգայն կեանքին: Գիշերօթիկի հանգամանքով, Մելգոնեանցիները գրեթէ ամէն շաբաթ
մշակութային,

գրական,

թատերական,

երաժշտական

եւ

այլ

գեղարուեստական

երեկոյթներով վարժ պիտի ըլլան նման ձեռնարկներ կազմակերպելու, մշակութային
կեանքը զարգացնելու իրենց համայնքներէն ներս: Եթէ նայինք քառասունական
թուականներէն մինչեւ իննիսունական թուականներու մեր գաղութներուն ազգային մշակութային կեանքին, հոն պիտի տեսնենք Մելգոնեանցիներու գերակշռութիւնը: Եւ
ասիկա կ'ըսեմ ոչ թէ յոխորտալով, այլ որպէս պարզ փաստ: Համեստօրէն հպարտ ենք որ
Մելգոնեանցիներս մեր համայնքներուն մէջ առաջնորդի դիրքերու վրայ էինք եւ ենք
տակաւին: Բարեգործականի, կուսակցութիններու, միութիւններու, եկեղեցիին եւ քիչ մը
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ամէն

տեղ

պիտի

հանդիպիք

Մելգոնեանցիներու

ազգային

ծառայութեան

մէջ,

արհեստավարժ (ուսուցիչ, տնօրէն, խմբագիր եւայլն) թէ կամաւոր ծառայող (հոգաբարձու,
ծխական խորհուրդի անդամ, միութենական վարչական եւայլն): Վաղը, այսօրուան մեր
Սուրիացի պատանին-Մելգոնեանցին պիտի մեծնայ եւ գաղութներու մէջ ստանձնէ
առաջնորդի դիրքեր:
Կարելի

է

տակաւին

շատ

խօսիլ

Մելգոնեանը

վերաբանալու

հրամայական

անհրաժեշտութեան եւ բազմաթիւ ազգօգուտ նպատակներու մասին: Պարզապէս յիշենք
տակաւին որ նիւթականն ալ հարց չէ եւ չի կրնար ըլլալ: Քանի՞ տոլարի փոխարէն կը
համաձայնէիք ձեր զաւակը կամ թոռնիկը ազատել գլխատումէ...Քանի՞ տոլար պիտի
վճարէիք ձեր զաւակը առեւանգիչ – բռնաբարողներու ձեռքէն ազատելու...Բարեգործականի
ղեկավարները գիտեն որ դրամը կա՛յ: Անհրաժեշտ է զայն գործածել հազարաւոր
պատանիներ փրկելու, կրթելու եւ ազգին նուիրելու:
Անձկութեամբ

կը

սպասենք

Հայկական

Բարեգործական

Ընդհանուր

Միութեան

Կեդրոնական Վարչութեան դրական պատասխանին:

Հիմնաւորուա՞ծ Են Արտագաղթին Դրդապատճառները
Մկրտիչ Յ. Պուլտուքեան,
Պէյրութ, Մարտ 2014
Մեր

առջեւ

ունինք

Հայաստանի

բնակչութեան

թիւի

անկումին

հետազօտական

աշխատանքին զեկոյցը: Իրապաշտ ու հազուագիւտ ախտաճանաչում մը՝ որուն
ֆինանսաւորումը կը պարտինք գլխաւորաբար Գոլոլեան Հիմնադրամին: Նպատակը այս
զեկոյցին՝

Հայաստանի

բնակչութեան

նուազման

հիմնական

դրդապատճառները գիտական, առարկայական ու վիճակագրական
մօտեցումով: Վերջաւորութեան՝ առաջարկներ:
Ունինք նաեւ վերջերս հրատարակուած Ամերիկեան Foreign Affairs Յունուար- Փետրուար 2014 հանդէսի «Armenia, roadmap to growth»
ուշագրաւ յօդուածը, որուն մէջ նշոյլ մը կը տեսնենք արտագաղթի
մասին:
Այս

գրութեամբ

պիտի

անդրադառնամ

հետազօտական

զեկոյցին

մասին,

առանց

գնահատական մը ներկայացնելու, այլ, մատնացոյց պիտի ընեմ բուն դրդապատճառը ու
անոր յաջորդող հետեւանքները Հայաստանի տնտեսութեան ու հասարակութեան վրայ՝
խորհրդային տնտեսութեան փլուզումով, քանի որ արտագաղթին գլխաւոր մղիչ ուժը
տնտեսական է: Այո՛, տնտեսական: Տնտեսութիւնն է որ կը ստեղծէ՝ ա. աշխատանքի
առիթները, բ. անհատական եկամուտը, գ. բնակարանը, դ. ընտանիքն ու ծնելիութեան
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մակարդակը,

ե.

երախաներուն

խնամքն

ու

կրթութիւնը,

զ.

ապահովութիւնն

ու

բարեկեցութիւնը:
«Քանդուած տնտեսութիւն ու հայրենիք կը կառուցուին՝ քար առ քար, դիզ առ դիզ
ժողովուրդին ձեռամբ, քրտինքով, արցունքով ու արիւնով». կ՛ըսէ տիկին Երան Գույումճեան,
իր կայքին մէջ (12 Փետրուար 2014): Բարեբախտաբար, այս փլուզումէն ողջ մնաց
ժողովուրդը ու չպատճառեց մարդկային վնասներ:
Ուրեմն բուն պատճառը Խորհրդային Միութեան փլուզումին յաջորդող տնտեսական
փլուզումն է: Նորանկախ 15 պետութիւններու շարքին, Հայաստանն ալ տակաւին կը գտնուի
անցումային ծիրին մէջ մինչեւ այսօր ու անցումային տնտեսական փուլերը կը կարօտին
ժամանակի: Ան մութ ու խաւար փակուղի մըն է ու ելքը դէպի լոյս՝ անորոշ: Երբը՝ կախեալ է
պետութեան որդեգրելիք տնտեսական դրութենէն ու անոր յարակից քաղաքականութենէն:
Յուսախաբ ընելու համար չէ որ կը մատնանշեմ այս իրականութիւնը:
Երկրի մը բարգաւաճումը կ՛անցնի բազմաթիւ փուլերէ,ըստ՝ տնտեսագէտ W.W. Rostow-ի:
Նմանապէս, երկրի մը ֆինանս-վարկային զարգացումը կը կարօտի մի քանի փուլերու:
Տնտեսական բարգաւաճում կը նշանակէ դրամագլուխի կազմաւորում, այսինքն՝ capital
formation, զոր կը կարօտի ժամանակի ու քսաներկու տարիները մեր հանրապետութիւնը
տակաւին չեն հասցներ բարգաւաճման փուլին ներկայ աշխարհաքաղաքական
պայմաններուն:
***
Խորհրդային

Միութեան

ու

անոր

տնտեսական

փլուզումը

կը

նմանի

Միացեալ

Նահանգներու 1929-ի, Նիւ Եորքի սակարանին անդունդային անկումին, որուն յաջորդեցին
զանգուածային սնանկութիւններ, գործազրկութիւն ու իսկական ճգնաժամ: Սակայն
պետութիւնը կարողացաւ ստեղծել անգլիացի տնտեսագէտ Քէյնզի յանձնարարութեամբ
New Deal-ը, Նոր Դրութիւնը եւ Welfare State-ի պիտակին տակ, Միացեալ Նահանգներ
ազատեցաւ դէպի համայնավարութեան ընթացքէն:
Շուկայական համակարգը չի բացառեր ունենալ պետական տնտեսական կառոյցներ՝
զուգահեռ սեփական ձեռնարկներու հետ միասին գործող, նամանաւանդ՝ այն պետական
ձեռնարկները որոնք կը բարելաւեն ժողովուրդի մը ընկերատնտեսական վիճակը՝ եթէ լաւ
տնօրինուին: Պետութեան մը պարտականութիւնն է չթողուլ մենաշնորհային պիզնէսի
համակարգը շուկայէն դուրս մղէ փոքր ու միջին ձեռնարկները: Վերջիններս պէտք է
պաշտպանուին պետութեան կողմէ: Այլ խօսքով՝ կարեւոր է ունենալ օլիկարգներ
տնտեսութեան մը մէջ, որոնք կապ չունենան պետական պաշտօնեաներու հետ: Ճափոնի
Զայպացուները ինչպէս՝ Mitsui, Mitsubishi, Marubeni ձեռնարկները, կամ, Միացեալ
Նահանգներու Rockfeller կամ Carnegy ընտանիքներուն նպաստը կարեւոր եղած են այս
պետութիւններու բարգաւաճման ընթացքին:
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Գալով համայնավար Չինաստանի տնտեսութեան, պետական կարեւոր ձեռնարկներ կը
մրցակցին սեփական մարզէն պիզնէսներուն հետ ու վերջին 30 տարուան ընթացքին
Չինաստանի տնտեսութիւնը ունեցած է համաշխարային յառաջդիմութիւն:
«Report No -3 Public International Development Financing in Turkey, 1962» , եւ «First 5 Year 19631967 Development Plan in Turkey, 1963» ցոյց կու տան թէ ինչպէս ստեղծուած են պետական
ձեռնարկներ ու ներգրաւած՝ ներդրումներ ու ֆինանսաւորում երկար պայմանաժամերով
օտար աղբիւրներէ:
***
Գոլոլեան Հիմնադրամի Զեկոյցը
Էջ -ի Վիճակագրութիւնը
Տնտեսական ազատութեան ցուցանիշի բաղադրիչները
Այս ցուցանիշին վրայ՝ «Ազատութիւն» բառին կը հանդիպինք բազմաթիւ անգամներ:
Արդեօ՞ք, տնտեսական ազատութեան այս բաղադրիչները կը քաջալերէն արտագաղթը կամ՝
կապ չունին արտագաղթողներու դրդապատճառներուն հետ: Բացի «կոռուպցիայից» եւ
«սեփական իրաւունք» բաղադրիչներէն, մնացեալները պէտք է նպաստաւո՜ր ըլլան
չարտագաղթելու:
Իսկ Հայաստանի բանկային համակարգի 2012-ի զեկոյցը ցոյց կու տայ ՀՆԱ ( Համախառն
Ներքին Աճ )10 միլիառ տոլար, մէկ անձին ինկող ՀՆԱ՝ 3020 տոլար: Ուրե՞մն:
Սկիզբը՝ ըսի թէ գլխաւոր մղիչ ուժը արտագաղթին՝ տնտեսական է: Սակայն, երբ YouTube-ի
վրայ կը լսեմ GlobalHye Information Sevices-ի հայթայթած Գուգարաց Թեմի առաջնորդ Սեպուհ
Արքեպիսկոպոս Չուլճեանի (4 Փետրուար, 2014) 25 վայրկ. 34 երկվ. տեւողութեամբ զեկոյցը ՝
շրջանի ոստիկաններուն հետ, տարբեր դրդապատճառներու կը հանդիպիմ: Անոր բուն
ցաւը՝ պետութիւնը այսօր կը հնձէ, ինչ որ ցանեց վերջին 22 տարիներուն...:
Մեր կողմէն, կ՛ուզենք՝ նոր ոչ-տնտեսական ցուցանիշի բաղադրիչներ օգտագործել,
արտացոլացնելու

համար

դժգոհութեանց

դրդապատճառները.

«անհատական

դժգոհութիւններ», որոնք ուղղակի կապ կրնան ունենալ արտահոսքին հետ:
Այժմ՝ իւրաքանչիւր ընթերցողին կը թողում տալ իր արժեւորումը

արտագաղթի

դրդապատճառներուն.
Կը կարծե՞ս թէ՝
Ա- Իշխանութեան պարագլուխները 1991-էն, մինչեւ այսօր չե՞ն յաջողած ստեղծել փայլուն
ապագայ: Չե՞ս վստահիր իշխանութեանդ խոստումներուն:
Բ- Արժանապատուութիւ՞նդ վիրաւորեցին ու անիրաւուա՞ծ կը զգաս: Ոտնակոխուա՞ծ են
իրաւունքներդ:
Գ- Ապահով չե՞ս զգար ընտանիքիդ կարիքները գոհացնելու:
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Դ- Հակամարտութիւն կամ կենցաղային հարցեր ունի՞ս, համայնավար սերունդէն քու
ազգակիցներուդ հետ:
Ե- Խնայողութիւններդ կորսնցուցի՞ր կարգ մը դրամատուներու սնանկութեամբ:
Զ- Զինուորական պարտականութենէ՞ն փախուստ կու տաս:
Է- Կղերականները քեզ չե՞ն խրատեր կամ դուն չե՞ս հետեւիր անոնց խորհուրդներուն:
Ը- Քու փոխյարաբերութիւններդ հեզասահ կ'ընթանա՞ն շրջապատիդ հետ: Պետական
սպասարկութիւնները-պաշտօնեայ, ոստիկան կամ այլ, քու գործերդ ու ապրուստդ չե՞ն
դիւրացուցած:
Թ- Թշնամիներու յարձակումէն կը վախնա՞ս:
Ժ- Լքուած կը զգա՞ս քու շրջապատէդ, ցաւդ տանող չմնա՞ց: Հասարակութիւն կամ
պետական ընդհանուր կացութենէն յուսալքուած/յուսախաբուած ե՞ս ապագային հանդէպ:
Ի- Գործազո՞ւրկ, դիսկրիմինացիայի զոհն ե՞ս: Համոզուա՞ծ ես, որ արտասահմանի
երկիրները քեզի կ'երաշխաւորեն բարեկեցիկ կեանք:

Որպէսզի արտահոսքը դանդաղի ու դադրի եւ վերադարձ տեղի ունենայ դէպի երկիր,
կ՞առաջարկուին հետեւեալները: Այս առաջարկութիւնները հիմնուած են հայ անհատին
հիմնական կարիքները գոհացնող ու լրացնող տարրերէն:
Այսինքն՝
-ԲՆԱԽՕՍԱԿԱՆ - պատսպարան, ուտեստեղէն, ջուր եւ կենսաբանական կարիքներ:
-

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԻՒՆ

-

ֆիզիքական

պաշտպանութիւն,

ապահովումը

մարդկային

իրաւունքներու ու զերծ վախէ:
- ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹԻՒՆ - սէր, ընտանիք, շրջանակ, բարեկամներ:
- ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ - յարգանք, ճանաչում, նուաճում:
-ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ - ակնկալութիւններու եւ երազներու:
Ուրեմն՝
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ - Իւրաքանչիւր քաղաքացիի երդիք մը: Պետութիւնը կարող է ապահովել
զայն:
ՀՈՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ

-

Քաջալերել

հողատնտեսութեան

մարզը,

տրամադրելով,

հողատարածք, ֆինանսաւորում, տեխնոլոկիա եւ շուկայ: Հայաստանի հողը կը պատկանի
ժողովուրդին:
ՊԵՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ - Ստեղծում, ներդրում ու ֆինանսաւորում պետական
ձեռնարկներու, ներքին ու արտաքին աղբիւրներէ:
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ԲԱՐՕՐՈՒԹԵԱՆ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ
- Welfare State, ապահովելով
գոյութեան
եկամուտ

նուազագոյն
կարօտեալներուն.

Նմանապէս՝
բարելաւել

որդեգրել

կամ

ընկերային

նոր

պայմանագրութիւն մը՝ Contrat
Social:
ԴԷՊԻ

ԵՐԿԻՐ

կարգախօսը
Խրիմեան

-

նորութիւն

Հայրիկ

ու

Այս
չէ:
19-րդ

դարու մեր մտաւորականներէն,
Ակնունի, Ծերենց արծարծած են
իրենց գրութիւններով: Հարկաւոր է կեդրոնանալ այս կարգախօսին:
ՀՈԳԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ՈՒ ԽՆԱՄՔ - Չանտեսել ոեւէ մէկ հայաստանցի կամ սփիւռքահայ ,
զանոնք չթողուլ յուսալքուած, յուսախաբ ու անիրաւուած. « Սիրել քո տէրը ու դրացիդ քու
անձիդ պէս» . Մաթէոս Աւետարանիչ՝ համար 22: 37-40
***
Ըստ 19-րդ դարու անգլիացի տնտեսագէտ John Stewart Mill-ի՝, քայքայուած տնտեսութիւն մը,
կրնայ վերականգնիլ դրամագլուխի կազմաւորումով: Ան՝ «Principles of Political Economy» իր
հատորին մէջ, կը գրէ հետեւեալը.
"An enemy lays waste a country by fire and sword and destroys or carries nearby all the movable
wealth existing in it. Earthquakes devastate in a short time cities, villages and living traces: all the
inhabitants are ruined, and yet, in a few years after, everything is much as it was before ... The
possibility of a rapid repair of their disasters mainly depends on whether the country has been
depopulated. If its effective population have not been extirpated at the time, and are not starved
afterwards; then, with the same skill and knowledge which they had before, with their land and its
permanent improvements undestroyed… they have nearly all the requisites for their former amount
of production… they will in a short time have raised as great a produce, and acquired collectively as
great wealth and as great a capital as before.''
Մեկնարկը՝ (take off) դրամագլուխի կազմաւորման, պէտք է յատկանշուի խթանիչ ուժով մը
կամ ուժերով, որոնք կը միտին զարգացնելու ներկայ տնտեսութիւնը, հիմք ունենալով
Հայաստանի բնական ու հանքային հարստութիւնները շահագործելու կարելիութիւնները...
Հայաստանի ու արտերկրի մարդուժը զօրահաւաքի ենթարկելու միջոցները, տնտեսական
կարգ մը ոլորտներու մէջ զարգացնելով շղթայական տեսքով ընդլայնում. նորարարութիւն՝
տնտեսութեան զանազան մարզերու մէջ, ապաւինիլով զարգացած, որակաւոր մարդուժի
կարողականութեան բարիքներուն: Ապահովել նաեւ օտարերկրեայ ներդրումներ, սեփական
կամ՝ պետական:
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Օրինակ մը. հասկնալի պատճառներով Հայաստան չի կրնար զարգացնել նաւաշինութեան
մարզը, սակայն իր կարելիութիւնները ուսումնասիրելով եւ սերտուած քայլերով կրնայ
մշակել ու զարգացնել որոշակի արհեստագիտութիւն, այլ խօսքով՝ ճշգրիտ
ճարտարարուեստ ( precision instruments) կամ իր կարելիութիւններուն վրայ յենած
արդիւնաբերութիւն: Եթէ Հայաստանի տնտեսութիւնը ի վիճակի պիտի չըլլայ արտադրելու
շոգեկառք, հաւանաբար կարելի պիտի ըլլայ արտադրել տարբեր տարիքներու գոհացում
տուող տեսակաւոր խաղալիքներ ու խաղեր: Եթէ Հայաստանի տնտեսութիւնը պայմաններ
չունի զարգացնելու հիւսուածեղէնի ճարտարարուսետը, հաւանաբար կարելիութիւն
ունենայ զօրացնելու գորգի արտադրութեան ճարտարարուեստը:
Շարունակենք օրինակները՝ արական ու իգական նորաձեւութեան մարզը, զբօսաշրջութեան
զանազան

մարզերը,

գեղեցիկ

արուեստներու

եւ

գեղարուեստի

բնագաւառները…

ռազմագիտական արհեստագիտութիւնը:
Անհրաժեշտ է հաշուի առնել նաեւ համացանցային կամ բջիջային արհեստագիտութեան
մարզերուն մէջ ամենօրեայ նորարարութիւններն ու անոնց հովիտները: Աչքաթող չընենք
խորհրդային

ժամանակաշրջանէն

«ժառանգած»

զինաշինութեան

ահաւէտ

ճարտարարուեստը: Եթէ չունինք հրասայլ արտադրելու արդիւնաբերութիւն, կարելի է
զարգացնել ռազմական ճարտարարուեստի այլ արտադրանքներ: Շարքը կարելի է երկարել
ճարտարարուեստի

այն

ոլորտներուն

որոնք

աշխատանք

պիտի

հայթայթեն

գործազրկութենէ բողոքող արտագաղթողներուն:
Չի բաւեր ապաւինիլ միայն սպասարկութիւններու վրայ յենած տնտեսութեան: Այս մէկը
վստահաբար բաւարար պիտի չըլլայ աշխատանք եւ կեցութեան պայմաններ ապահովելու
ժողովուրդին:
Եւ ի վերջոյ, դրամագլուխի կազմաւորումը մեծապէս կախեալ է խնայողութեան,
խնայասիրութեան

ու

ներդրումային

սկզբունքներու

կիրառութեան

եղանակէն,

միաժամանակ հրաժարելով՝ ոչ հեռանկարային սպառողական քաղաքականութեան
ընտրանքէն:
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒԱԾ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ
• Հայաստանի Բնակչութեան Թիւին Անկումը. Ճգնաժամի Ակունքները Եւ Դրանց
Յաղթահարման Ուղիները, Գոլոլեան Հիմնադրամ:
• «Ազատ Խօսք» կայք՝ Տիկին Երան Գույումճեան – 12 Փետրուար 2014:
• W.W. Rostow - The Stages of Economic Development Growth, Cambridge University Press, 1960
• F.D. Roosvelt - The Welfare State -The New Deal
• Deng Xiaping - The End of the Cultural Revolution In China:
• Republic of Turkey, State Planning Organization Development Plan - 1st 5 years 1963-1967, Central
Bank of The Republic of Turkey, Dec. 1963, Ankara:
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• Public International Development Financing - Research Project - Columbia University School of Law
Public Int'l Development Financing in Turkey. New York 1962
• Խաչատուր Մալումեան ( Է. Ակնունի), «Մեղրագետ»- Ռ. Զարդարեանի հրատարակութիւն,
Արծիւ Ժողովրդական Գրաւաճառանոցի, էջ 330, 1911, Կ. Պոլիս:
• Ստեփան Գէորգեան «Հայրենիքի Ձայն » - 19 Մայիս 1993, Երեւան:
• Ժ. Միրզաբեկեան – «Մտորումներ Արտագաղթի եւ Ազգահաւաքութեան Մասին» ,
«Ազդակ» 17 Մարտ 1989:
• Մկրտիչ Յ. Պուլտուքեան - « Ընկերային Նոր Պայմանագրութեան Մը Կարիքը«, «Զարթօնք»
Նոր Տարուան բացառիկ՝ 1994:
• Հայաստանի Դրամատնային Համակարգը, Զեկոյց Հայաստանի Բանկերի Միութեան , 30
Մարտ 2012, Պէյրութ:
• Armenia - Roadmap To Growth - Foreign Affairs - Jan.-Feb. 2014, World Profile Group:
• Մկրտիչ .Յ. Պուլտուքեան – Զրոյց - «Տնտեսութեան զօրութիւնը Սահմաններից Չի
Կախուած» - «Ազգ» եռօրեայ - 18 Դեկտեմբեր 1991, Երեւան:
• « Սփիւռք» ԽԳ տարի, թիւ 96, Յունուար 2011, Պէյրութ:

Գրական-Մշակութային
Գրողի Ստեղծագործական Ակունքները
Արամ Սեփեթճեանի 80 Ամեակի Առթիւ
Սուրէն Դանիէլեան և Քնարիկ Աբրահամեան, 23 Փետրուար
2014
Գրամշակութային

հանգրուանները

արձակագիր

Արամ

Սեփեթճեանի

համար

պատահական տարեթուեր չեն. նա բազմիցս մեզ ապացուցել է դրանք
արժեւորելու

իրաւունքը:

Այսօր

հասել

է

նրա

գրական

հունձքի

հաշուեկշիռը ներկայացնելու արդար ժամանակը:
Փետրուարի 22-ին լրացաւ Ա. Սեփեթճեանի ծննդեան 80-ամեակը:
Գրականութեան պատմաբանը չի կարող անտարբեր գտնուել նրա
տասնամեակների վաստակի հանդէպ, որ այսօր մղում է յարգանքի ու
գնահատանքի ջերմագին զգացումներով լցուել: Այսօր մենք գնահատում
ենք նրա բերած աշխոյժ մասնակցութիւնը ետպատերազմեան շրջանի
23/42

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (35) Ապրիլ 2014

լիբանանահայ գրական կեանքին, Մերձաւոր Արեւելքի «գրական համախմբումի» մէջ,
մնայում աշխատակցութիւնը ԹՄՄ «Շիրակ» ամսագրին, «Զարթօնք» օրաթերթին, 15
տարիների պատասխանատու

խմբագրի պաշտօնը Հ.Բ.Ը.Մ. Լիբանանի շրջանակի

«Խօսնակ» ամսագրում:
Ա. Սեփեթճեանը այսօր հատում է մի քանի յոբելեաններ. նրա պատմուածքների առաջին
ժողովածուն՝ «Անլոյս
գիշերներ» խորագրով, լոյս է տեսել հեռաւոր 1964-ին, իսկ սա նշանակում է, որ 2014-ը նաեւ
նշանաւորում է նրա ստեղծագործական գործունէութեան փառահեղ յիսնամեակը: Մի
նկատառում եւս. երեսնամեայ երիտասարդ արձակագիրը պիտի որ արդէն տեսնէր իր
«անլոյս գիշերները», որոնք ապահովելու էին ստեղծագործական տքնանքի լոյսը:
Ժողովածուի

էջերում,

որքան

էլ

Սփիւռքի

մէջ

ապրող

հայի

ճակատագիրը

անհեռանկարային էր թւում, այնուամենայնիւ, հեղինակը պարզում էր առաջին հերթին
գրականութեան եւ կեանքի մէջ բերկրանքի հանդիպման նկատմամբ իր անխառն հիացումը,
«կեանքի տղմուտ գետի մէջ» (իր սիրելի Թէքէեանի բառերով) երազներ փնտռելու
հակուածութիւնը: «Մտածումս ըրած երազ,- յուշում է մեզ արձակագիրը,- ես ողջունեցի
յառաջացող գիշերը, եւ աչքերս յառած երկինքի անհունութեան՝ իմ երեւակայութեանս
ամբողջ թափովը այնպէս ծաղկեցուցի անապատս, որ ես իսկ սկսայ հաւատալ նման
ծաղկաստանի մը գոյութեան»:
Իր գրականութիւնը, մտածում է յանդուգն, դեռ իրեն պատանի կարծող արձակագիրը,
հրաշալի կախօրրան է, ճօճաձող, ուր ինքը առ նուազն սարոյեանական նորատիպ հերոսն է,
իսկ իր գրականութիւնը, կրկնենք, թէքէեանական մրգաստան, որի այգեպանը դառնալու
յաւակնութիւնն ունի: Սա արդէն գրողի ու արուեստագէտի յանձնառութիւն է: Եւ
պատահական չէ այն հանգամանքը, որ նրա յաջորդ՝ «Կեանքի կարօտով» ժողովածուի
(1969) պատմուածքների հերոսները մեծ մասամբ մտաւորականներ են, արուեստագէտներ,
որն արդէն գրական տեսողութեան առանձնայատկութիւն է: Գեղեցիկի սուր ընկալման
տպաւորութեամբ՝ նա հաճոյքով շփոթում է նկարչութեան եւ գրականութեան սահմանները,
երկուսի մէջ էլ տեսնում գեղեցիկի վայրկենական հանդիպումից ծնունդ առնող
յաւերժութեան ուղեգիրը: Յատկապէս այս առումով ընդգծենք «Արտասուող նկարին առջեւ»
պատմուածք-պատկերը: Ոչինչ որ յաջորդ վայրկեանին գեղեցիկն այլեւս կը խեղուի, կը
լուծուի առօրեայի մէջ. կարեւորը պահն է. արուեստագէտը մարմնաւորում է պահի
ներապրումը: Անտեսելու չէ, որ Ա. Սեփեթճեանի հերոսների մէջ սա շարունակական
վարքագ իծ է. «Ողջակէզ» վիպակում (1978) հեղինակի՝ նկարիչ-արուեստագէտ ԱշոտՎահրամի կողքին «օտար» հերոսուհին է՝ Ռամոնա-Իլհէմը, որը մարդուս ներքին,
«այնկողմնային» աշխարհի վաւերագրումն է: Այստեղից ծնունդ է առնում Ա. Սեփեթճեանի
կերպարաստեղծ

մէկ կարեւոր

յատկանիշը՝

երկուութեան

խորհրդի

հաստատումը

ստեղծագործական ներքին շերտերում:
Եթէ մէկ բառով կամ արտայայտութեամբ ընգգրկելու լինենք նրա ստեղծագործութիւնը,
պիտի արձանագրենք, որ հեղինակի կենտրոնական մտածումն ու փնտռտուքը «հայու
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հոգու» ճանաչումն է, ծուէններից խճանկար կազմելու գրական շնորհը: Նա սկսում է
այնտեղից, որտեղ թւում է թէ աւարտել է ուսուցիչ-բանաստեղծը: Զգայուն գրողը իր ամէն մի
նեարդով ապրում է հայութեան բաժին ընկած տագնապները՝ լինեն դրանք եկեղեցական
վէճեր երկու նուիրապետական աթոռների միջեւ, լիբանանեան մաշող տագնապ,
Արցախեան շարժում թէ Սպիտակի աղիտալի երկրաշարժ: Ա. Սեփեթճեանը իր
հրապարակախօսական

եւ

գրականագիտական

երկու

հրաշալի

ժողովածուներում՝

«Ժամանակայոյզ խոհեր» (2005) եւ «Բանաստեղծութիւնը տագ նապի ընդմէջէն» (2009),
ամբողջացնում է սփիւռքահայ գեղարուեստական մտքի զարգացումը ընկերային նոր
յոյզերի յորձանուտում: Այստեղ կարող ենք մեզ թոյլ տալ խմբագրելու մեր իսկ բնութագրման
փորձը. նա շարունակում է ոչ թէ այնտեղից, որտեղ «աւարտել են» մեծ նախորդները (յիշենք
նաեւ Վահէ-Վահեանին), այլ որտեղ «ընդհատել են» իրենց խօսքը, կիսակատար թողել մտքի
սրութիւնը:
Այս որոնումի ճամբին, սակայն, հեղինակը ձգտել է միշտ հեռու մնալ ազգային
սնապարծութեան

գայթակղութիւնից.

նրա

տեսադաշտում

միայն

հայը

կամ

հայ

գրականութեան փաստը չէ, որ հպարտութեան ցուցիչ են դառնում: Նրա որոնածը
ազգայինից անդին՝ մարդկային ներաշխարհի, գեղարուեստական ճշմարտութեան որոնման
ծալքերն են, որոնց օրինակները մենք յայտնաբերում ենք «Ես սեւ եմ... բայց գեղեցիկ» (1985),
«Ողջակէզ»

վիպակներում,

ուր

հայ

հերոսների

կողքին

եւ

գրողական

նո՛յն

պատասխանատուութեամբ ու հոգածութեամբ կերտում է սեւամորթների, արաբների
ներհակ ճակատագրեր՝ ցուցաբերելով խորին յարգանք գրական կերպարների ու իրեն ու
մեզ «անծանօթ» մշակոյթների նկատմամբ: Սիրուած անուն է Ա. Սեփեթճեանը նաեւ
արաբների շրջանում: Պատահական չէ այն ջերմ ու լայն ընդունելութիւնը, որին
արժանացաւ արձակագիրը՝ իր «Ողջակէզ» վիպակով՝ Նիզար Խալիլիի թարգմանութեամբ
(2004):
Արամ Սեփեթճեանը գրող լինելուց զատ նաեւ նուիրեալ ընթերցող է. նրա գրականութիւնը
մի հրապարակ է, ուր հնարաւորութիւն է ստանում հանդիպելու ու ջերմօրէն «ձեռք
սեղմումների» գալու անցեալի ու ներկայի իր գրչեղբայրների հետ: Սա գրականութեան
միջոցով գրականութեան իւրատեսակ գնահատութիւն է, ուր պատուի են հայ գրական
գանձանակին արժէքաւոր կշիռ բերած արուեստագէտները՝ Յովհաննէս Թումանեանից,
Աւետիք Իսահակեանից մինչեւ Վահագն Դաւթեան, Դանիէլ Վարուժանից, Մատթէոս
Զարիֆեանից, Շահան Շահնուրից, Վահան Թէքէեանից, Վազգէն Շուշանեանից ու Մուշեղ
Իշխանից մինչեւ Զահրատ, Զարեհ Խրախունի ու Ռոպէր Հատտէճեան: Սա սիրոյ բացառիկ
հանդիսասրահ-տողանցք է, որը երբեմն առարկայական խորութիւն է ստացնում, ինչի
ապացոյցներից մէկն էլ 2012-ին ընթերցողին հրամցրած Վահէ-Վահեանի՝ իր կազմած ու
հրատարակած «Բանաստեղծին սիրտը» արժէքաւոր ու շքեղ նամականին է: Անմիջապէս
աւելացնենք, որ այդ նամականիից յորդում է Վահէ-Վահեան մարդու, քաղաքացու,
բանաստեղծի ու խմբագրի անմիջական նկարագիրը՝ արդար բնութագրումներով, անգամ
մարդկային բացատրելի վրէպներով:
Ա. Սեփեթճեանին ճանաչում են նաեւ Հայաստանում. նա Հայաստանի Գրողների Միութեան
անդամ է, գրողների համահայկական աւանդական համաժողովների ցանկալի մասնակից:
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Աւելորդ չէ յիշատակել, որ նրա գեղարուեստական գործերի առ այժմ վերջին՝ «Հող եւ
մորմոք» ժողովածուն (2001) լոյս է տեսել հենց հայրենիքում: Յոյս ունենք, որ այս տարի նրա
ընթերցողը առիթ կ'ունենայ «սփոփելու» իր երկար սպասումը նոր ու ամբողջական
ժողովածուի լոյս ընծայումով:
Ա. Սեփեթճեանը ունի մի ուրիշ՝ ոչ գրական յատկանիշ. նա խոր արմատներ է ձգում
երիտասարդութեան մէջ: Միշտ ուսանողների մէջ է, նրանց յոյզերի, նրանց ճաշակի
ձեւաւորման ճանապարհին ունի իր գտնուած խորհուրդը, եւ ուսանողներն էլ վստահում են
նրան: Երեւանի Խ. Աբովեանի անուան Հայկական Պետական Մանկավարժական
Համալսարանի

բանասիրական

բաժանմունքում

եւ

«Սփիւռք»

Գիտաուսումնական

Կենտրոնում նա միշտ սպասուած անձնաւորութիւն է՝ իր ելոյթներով, իր գործերով:
Ոգեւորիչ է անշուշտ մեր ուսանողների համար գրական-ստեղծագործական փորձերին նրա
համակ ուշադրութիւնը, պարգեւատրութիւնները: Պատահական չէ, որ վերջին տարիներին
նրա ստեղծագործութիւնները դարձան մագիստրատուրայի գիտական քննութեան նիւթեր:
Պատահական չէ, որ երկու տարի առաջ Համալսարանի Նախագահ Պրօֆ. Ռուբէն
Միրզախանեանը նրան պարգեւատրեց «Խաչատուր Աբովեան» յուշամեդալով: Վստահ ենք,
որ նա խորացնելու է այդ կապը, որ երկուստէք հարստացուցիչ բանուկ ճանապարհ է:
Եթէ ամփոփելու լինենք, Ա. Սեփեթճեանը շարունակում է մնալ գրական բազմաշերտ ու
բազմազբաղ պատնէշի վրայ՝ ե՛ւ իբրեւ արձակագիր, ե՛ւ իբրեւ քաղաքացի, ե՛ւ իբրեւ
երիտասարդութեան ուսուցիչ՝ հետեւելով իր մտածողութեան մէջ կարգախօսի արժէք
ստացած

ձեւակերպումին.

«Հայ

գրողն

ու

մամուլի

մարդը,

ունին

պարտքն

ու

պարտականութիւնը լսելու միայն իրենց ներքի՛ն ձայնը, խիղճի՛ ձայնը. անկախ իրենց
պատկանելիութեամբը պայմանաւորուած անձնական ու ներանձնական հաշուենկատ
մեկնակէտերէն»:
Մաղթենք նրան քաջառողջութիւն եւ գրչի նորանոր հարուածներ՝ ի շահ գրականութեան, ի
շահ արեւմտահայ լեզուի շարունակական թեւաբախումի:
Սուրէն Դանիէլեան - Բանասիրական գիտութիւնների դոկտոր, Պրօֆ., Խ. Աբովեանի
անուան
Հայկական
Պետական
Մանկավարժական
Համալսարանի
«Սփիւռք»
Գիտաուսումնական Կենտրոնի տնօրէն Քնարիկ Աբրահամեան - Բանասիրական
գիտութիւնների թեկնածու, «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնի մեթոդիստ
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Յիշատակելի 50ամեակին Առիթով Սփիւռքի Կոմիտէն՝
Երախտաշատ Գործունէութեամբ Պարոյր Աղպաշեան,
Պէյրութ, 25 Մարտ 2014
1964-ին, Խորհրդային Հայաստանին մէջ ծնունդ առաւ աննախընթաց ու բացառիկ
հայրենական կազմակերպութիւն մը, որ կոչուած էր դառնալու լոյսի ու ճառագայթի, յուսոյ
ու հաւատքի փարոս մը։
Անոր

առաքելութի՞ւնը,

տեսլապաշտութի՞ւնը…
- Բացուիլ դէպի Սփիւռք։
-

Սփիւռքը

բանալ

հայրենիքի

ուղղութեամբ։
-

Սփիւռքահայութիւնը

կապել

հայրենիքին։
- Հայրենիքը ծանօթացնել Սփիւռքին։
- Սփիւռքին հետ մօտէն առընչուիլ։
Ընդհանուր գիծերու մէջ կամ մօտաւոր վերնագիրներով ասոնք էին այդ կազմակերպութեան
հիմնադրոյթներն

ու

ծրագիրները,

իսկ

ինք՝

շուտով

պիտի

մկրտուէր՝

ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԿՈՄԻՏԷ խորիմաստ, պերճախօս ու
բովանդակային անուանումով։
Խորհրդային Միութեան տուեալ ժամանակաշրջանին, նման կառոյցի մը հիմնումը ու զայն
կամրջելը արտասահմանի հետ, իրօք, հերոսական նուաճում մըն էր, պարզապէս անոր
համար, որ համարեա թապու էր նման իրագործում, մանաւանդ՝ անիկա պիտի գործէր զո՛ւտ
ազգային-մշակութային

հիմունքներով

ու

հեռանկարներով,

մինչ

միւս

հանրապետութիւններէն որեւէ մէկը այդ բախտը կամ առիթը չունեցաւ, չունէ՜ր։
Հայաստանի օրուան իշխանութիւնները կրցան Մոսկովեան ղեկավարութեան մօտ այդ
պատնէշը ճեղքել կամ չէզոքացնել, իրականութիւն դարձնելով Սփիւռքի կոմիտէն, որ
դարձաւ կենդանի օղակ մը Հայաստանի ու Սփիւռքի միջեւ, արտերկրի հայութեան մօտ
հայրենասիրութեան ու հայրենակառչածութեան զգացումները գործնական նոր որակի մը
հասցնելով։
Իսկ ո՞վ կրնար գլխաւորել այդ հաստատութեան նախագահութիւնը, որ ունենար ամուր
անհատականութիւն, ազդու հեղինակութիւն, ճկուն հաղորդականութիւն, յարաբերելու
վարպետութիւն, մտքի նպատակասլացութիւն եւ անդիւրաբեկ զգաստութիւն։
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Կ'ըսուի թէ՝ կոմիտէի «գիւտ»ին ու նախագահի ընտրութեան «գիւտարար»ը յատենի
կենտկոմի Ա. քարտուղար Կարէն Դեմիրճեանն էր, միանգամայն լոյսին բերելով այս զոյգ
յայտնագործումները։
Պէտք չէ զարմանալ կամ թերահաւատիլ՝ ի դէմս Դեմիրճեանի նման ազգային-իրատեսի մը
այս նախաձեռնութեան ու անզուգականութեան, երբ կոմիտէի նախագահ կը նշանակէր,
մանկավարժական-դասախօսական մարզէն ներս արդէն համբաւ վայելող ՎԱՐԴԳԷՍ
ՀԱՄԱԶԱՍՊԵԱՆը։
Պատուական անուն մը, որ ոչ միայն Սփիւռքի կոմիտէի պատմութեան, այլեւ ՀայաստանՍփիւռք մերձեցումներուն մէջ, ոսկեայ տառերով պէտք է գրուի, իր անմնացորդ եւ անդուլ
ներդրումներուն ու ներգործումներուն համար։
Համազասպեան լիովին արդարացուց իր վրայ դրուած պատասխանատուութիւնները,
աւելին՝ գերազանցեց, հայրենիքի ու Սփիւռքի մէջ դառնալով ամենէն նշանաւոր դէմքերէն,
իսկ կոմիտէն վերածելով իսկական մշակութային «մեղուափեթակ»ի մը, որ կը մնար
կիզակէտը

հայրենի

ու

սփիւռքահայ

յատկապէս

մտաւորականութեան

եւ

արուեստագէտներուն։
Ինչպէ՞ս կարելի էր չհպարտանալ ու չգօտեպնդուիլ Սփիւռքի կոմիտէի կատարած
աշխատանքով ու խաղցած դերով, որ պատուհաններ ու դռներ կը բանար, փոխադարձ
կարգով, իրարու հետ շփուելու, իրարմով լիցքաւորուելու, բարեկամութեան առիթներ
ստեղծելով, գործակցութեան հորիզոններու պատեհութիւններ ընձեռելով։
Համազասպեանը գիտցաւ եւ եղա՛ւ այն ճարտարապետ-նաւապետը, որ Սփիւռքի կոմիտէն
առաջնորդեց ու ղեկավարեց անխորտակ եւ անսայթաք հունաւորումով, 22 տարի մնալով
անոր սիրտն ու ոգին, էութեան ու կենսունակութեան աղբիւրը։
***
Կոմիտէի արժեւորումը կատարել, յօդուածային սահմաններու մէջ, անկարելի եւ անճիշդ
պիտի ըլլար, որովհետեւ 60-70-80ական թուականներուն, ան դարձաւ ամբողջ պատմութիւն
մը,

որուն

մէջ,

մտաւորականութեան

նկատմամբ

տածուած

ուշադրութիւնը,

հոգատարութիւնը եւ օժանդակութիւնը կը մնան գերգնահատելի, գերշնորհաւորելի,
գերերախտաւորելի։
Եթէ մասնաւորելու կամ մատնանշելու փորձութեան ենթարկուինք, վստահաբար, պէտք է
յիշել

ազգային-հասարակական,

դպրոցական,

մշակութային-արուեստի

կ'ունենային

Երեւանի

հերթականութեամբ),

մէջ,
ուր

հրապարակագրական-լրագրական,
գործիչներու

պարբերական
հրաւիրեալներ

այն

հաւաքները,

այցելութիւններով
մտաւորականները

կրթականորոնք

(գրեթէ

տեղի

երկամեայ

կ'արժանանային

պատուասիրութեան եւ յարգելիութեան, թէ՛ մասնագիտական, թէ՛ ընկերային, թէ՛
հայրենակցական առումներով։
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Կոմիտէի մէջ գումարուած նիստերը, կայացած խորհրդաժողովները, կազմակերպուած
հանդիպումները,

տեղի

ունեցած

հաւաքները,

թէ՛

սփիւռքահայ,

թէ՛

հայրենի

համապատասխան կողմերուն համար, իրօ՛ք, նշանակելի եւ ողջունելի էին, որովհետեւ
անոնք կը դառնային ծանօթացումէն ու մտերմութենէն անդին, հոգեկան աշխարհներու
մերձեցումին, ստեղծագործական ազդակներու ամրացումին, ծրագիրներու մշակումի
իրականացման,

համագործակցութեան

ծիրերու

արդիւնաւորման,

ազգային

հիմնահարցերու արծարծման եւ առհասարակ հայ ժողովուրդի հրամայականներու
քննարկման յիշարժան օրինակելիութեան առիթներու։
Այս բոլորը լոյսին կը բերուէին եւ օրակարգային կը դառնային, ընդհանրապէս,
մշակութային,

կրթական,

գրական

կամ

հասարակական

շրջագիծէն

ներս,

նախագահութեամբ ու ներդաշնագործութեամբ Վարդգէս Համազասպեանի նրբահիւս,
շրջահայեաց ու սթափատես ներկայութեան, որ լաւագոյնս գիտէր կոմիտէի նաւը
առաջնորդել։
Հոս, կարեւորութեամբ պէտք է շեշտել երկու կարեւոր կէտեր, որոնք այս կոմիտէին տուին
մասնայատուկ դերակատարութիւն, որուն «հետք»երը մինչեւ օրս կը մնան զգալի եւ
արձանագրելի. ատոնք են՝
ա. Սփիւռքահայ մտաւորականը, կրթական մշակը կամ հասարակական գործիչը եզակի
առիթը ունեցաւ շաղուելու ու մերուելու հայրենի իր գրչեղբայրին, գործակիցին ու
պաշտօնակիցին հետ, մասնագիտական թէ հայրենակցական առումներով, անշուշտ,
փոխադարձ զուգորդումներով։
Իսկ այս մէկը փոքր իրագործում մը չէր, հայրենական պատկան «առաքեալ»ները
մէկտեղելու, մօտեցնելու ու ծանօթացնելու, իւրաքանչիւրը իր ասպարէզէն ներս, որուն
դրական արդիւնքներն ու հետեւանքները ունեցան իրենց գործնական արձագանգներն ու
անդրադարձները, նոր եւ յուսադրիչ պայմանաւորուածութիւններու հող պատրաստելով։
բ. Աննախադէպ երեւոյթ մը, արդարեւ, Սփիւռքը Սփիւռքին ծանօթացնելու, աւելին՝
սփիւռքահայ ազգայինը (ի՛նչ մարզի մէջ ալ գտնուէր ան) սփիւռքահայուն ծանօթացնելու,
նստավայր մը դարձնելով կոմիտէն, գաղութներ ու համայնքներ զիրար կապելով,
մտաւորականներ զիրար առընչելով, ընդհուպ՝ նոյն քաղաքին կամ երկրին մէջ ապրող
հայրենակիցներ, ազգայիններ կամ մտաւորականներ նոյն սեղանին շուրջ համախմբելով։
Այս մէկն ալ անտեսելի կամ անյիշելի չի կրնար ըլլալ, երբ հայրենական կոմիտէն, իր
կարելիութեան «սեղմ» պայմաններուն մէջ եւ իր գործունէութեան «սահմանափակ»
միջոցներով, կրցաւ «կենդանի երակ» մը դառնալ Հայաստանի ու Սփիւռքի, Սփիւռքի ու
Հայաստանի միջեւ։
Ասկէ մեկնելով՝ եթէ այդ ժամանակաշրջաններու, գէթ մտաւորական այս կամ այն
հատուածին ներկայացուցիչները, որոնք բարձր որակ ու տաղանդաւոր զանգուած մը կը
ներկայացնէին,

շփուելով

Սփիւռքին

հետ,
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«ներարկումներ», Սփիւռքն ալ, իր հերթին, բայց շատ աւելիով, սնուեցաւ, վերաթարմացաւ
ու վերանորոգուեցաւ այդ հոգեցունց աղբիւրներէն։
Ի վերջոյ, երբ կը խօսուի Սփիւռքի կոմիտէի մասին, կը յիշուի անոր գործունէութիւնը ու կը
վկայակոչուի անոր դերակատարութիւնը, ո՞վ կրնայ չարձանագրել (կամ ուրանա՞լ) անոր
երախտաւորելիութիւնը.
- Հայ ուսուցի՞չը, որ իր առաքելութեան պատկանելիութեան բերկրանքը ապրեցաւ։
- Հայ գրո՞ղը, որ իր կոչումին կրողը դառնալու գոհունակութիւնը զգաց։
- Հայ արուեստագէ՞տը, որ իր մասնագիտութեան արժեւորումը վայելեց։
- Հայ ազգային գործի՞չը, որ իր նուիրուածութեան դիպուկ ուշադրութեան արժանացաւ։
- Հայ խմբագիր-հրապարակագի՞րը, որ իր ասպարէզէն ներս ուշագրաւելի գնահատանքի
ենթարկուեցաւ։
Իւրաքանչիւր սփիւռքեան հաւաք, հայրենիքէն ներս ու Սփիւռքի կոմիտէին կողմէ, իր
հրաւէրով, ծրագիրով, օրակարգով եւ գործընթացով, որոշապէ՛ս, վերընձիւղուելու ու
վերազարթօնքուելու առիթ մըն էր սփիւռքահայ մտաւորականութեան համար, ուրկէ ան կը
վերադառնար աւելիով հպարտացած եւ էացած։
Այսօր, ճիշդ է, պատմութեան գիրկը անցած է Սփիւռքի կոմիտէն, բայց, կարելի՞ է մոռնալ
զայն, կարելի՞ է շրջանցել զայն, յատկապէս անոր նախագահը եւ անոր ժրաջան
գործակիցները (որոնք «բանակ» մը կը կազմէին)։
Անխուսափելի հարցումը նորէն ինքզինք կը պարտադրէ. բայց, այս անգամ, ուղղուած
Հայաստանի իշխանութիւններուն ու Սփիւռքին.
- Կը յիշէ՞ք Սփիւռքի կոմիտէն։
- Կը յիշէ՞ք Վարդգէս Համազասպեանը։
- Կը յիշէ՞ք կոմիտէին ու Համազասպեանին բերած նպաստն ու կատարած դերերը։
Պատասխանը կը ձգենք «առ որ անկ է»ներուն։
Մինչ այդ՝ Սփիւռքի կոմիտէն կը մնայ Ի ՊԱՏՈՒԻ, իսկ համազասպեանական տեսիլքը՝
ԱՆՄԱՐ։
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Տեսակէտ
Հայերէն
Ընթերցանութիւնը.
Մարտահրաւէրներ

Խնդիրներ

Եւ

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ, Պէյրութ, Լիբանան
Գիրքը Որպէս Արտադրութիւն...
Գիրքը որպէս սպառողական ապրանք, ինչպէս որեւէ
այլ արտադրութիւն, կ’ենթարկուի արտադրութեան եւ
պաhանջքի (supply& demand) օրէնքներուն:

Հակառակ այն իրականութեան որ անգրագիտութեան
երեւոյթը բաւական նուազած է Հայ ժողովուրդի
զաւակներուն

մօտ,

նամանաւանդ

երիտասարդ

սերունդին մօտ, Հայերէն գիրքի hրատարակութեան
ճարտարարուեստը եւ hոն օգտագործուող թեքնիքը
տակաւին բաւականին տկար են եւ անբաւարար,
hամեմատած

ուրիշ

ժողովուրդներու

գիրքերու

արտադրութեան ճարտարարուեստին:

Իւրաքանչիւր մէկ միլիոն անձի hամեմատութեամբ hրատարակուած գիրքանուններու թիւը
մեր մօտ շատ աւելի նուազ է քան քաղաքակրթուած ազգերու արտադրած գիրքանուններու
թիւը: Օրինակ` Հայաստանի մէջ, որ տրամաբանականօրէն կը hանդիսանայ Հայերէն
լեզուով hրատարակուող գիրքերու բնօրրանը, վիճակագրութիւնները ցոյց կուտան թէ 1996ին hոն ապրող բնակչութեան իւրաքանչիւր մէկ միլիոն անձի hամեմատութեամբ
hրատարակուած է միայն 105 անուն գիրք (ըստ վերջին ստոյգ տուեալին զոր ունինք այս
ուղղութեամբ

Հայաստանի

մասին,

հետեւաբար՝

ստիպուելով

նոյն

տարեշրջանի

տուեալներուն վրայ հիմնել այլ երկիրներու թիւերը )։ Անոնց վրայ, եթէ կ’ուզէք, կարելի է
աւելցնել նաեւ սփիւռքի մէջ նոյն տարին hրատարակուած hայերէն գիրքերուն անունները,
որոնց թիւը լաւագոյն պարագային՝ պիտի չանցնի ձեռքի մատներուն թիւը՝ իւրաքանչիւր մէկ
միլիոն սփիւռքաhայի hամեմատութեամբ..., մինչդեռ մեր կողմէ անքաղաքակիրթ ճանչցուած
Թուրքիոյ

մէջ

միեւնոյն

տարին,

մէկ

միլիոն

hրատարակուած է վեր ի վարոյ նոյնքան անուն գիրք:
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Միջազգային չափանիշերով մարդկային զարգացման ցած մակարդակի վրայ գտնուող
Արաբական աշխարhին մէջ, մէկ միլիոն բնակչութեան hամեմատութեամբ, դարձեալ
hրատարակւած է նոյնքան անուն գիրք:
Միւս կողմէ, 1996 տարուան ընթացքին՝ Ամերիկայի Միացեալ Նաhանգներուն մէջ մէկ
միլիոն բնակչութեան hամեմատութեամբ hրատարակուած է 248 անուն գիրք, Իսրայէլի մէջ`
416 անուն գիրք, իսկ Ճափոնի մէջ` 450 անուն գիրք...:

Հետեւաբար, եթէ ընդունինք այն կէտը, թէ գիրքը որպէս սպառողական ապրանք՝
կ’ենթարկուի արտադրութեան եւ պաhանջքի օրէնքներուն, այսինքն՝ չ’արտադրուիր եթէ
պաhանջքը

չկայ,

պիտի

տեսնենք

թէ

կարգ

մը

Հայ

աղբիւրներու

տուած

պատճառաբանութիւնը թէ՝ ելեկտրոնային սարքերու գոյութիւնը, hամակարգիչի գոյութիւնը
եւ արhեստագիտութեան սրընթաց զարգացումը բացասական երեւոյթներ են կամ
պատճառներ hայ ժողովուրդի մօտ ընթերցասիրութեան եւ hետեւաբար գիրքի պաhանջքի
նուազումին, այնքան ալ ճիշդ չէ, նամանաւանդ երբ նկատի ունենանք թէ Հայաստանի մէջ
օրինակի hամար, համացանց (Internet) օգտագործող անձերուն թիւը կը կազմէ Հայաստանի
բնակչութեան 4% տոկոսը, մինչ Ճափոնի մէջ համացանց օգտագործող անձերուն թիւը կը
կազմէ Ճափոնի բնակչութեան 40% տոկոսը...: Ճափոնի մէջ օգտագործուող ելեկտրոնային
սարքերու եւ hամակարգիչներու թիւերու hամեմատութիւնը եւ արhեստագիտութեան
զարգացումը կարելի չէ ո՛րեւէ ձեւով բաղդատել Հայաստանի hետ, մինչ ինչպէս վերը
յիշեցինք՝ Ճափոն hրատարակուող գիրքի անուններու թիւի hամեմատութիւնը քառապատիկ
աւելի է քան Հայաստանի մէջ hրատարակուած գիրքերու թիւերու hամեմատութիւնը:

Անձնական hետաքրքրութեամբ կատարած այցելութիւններովս գրախանութներու, գիրքերու
ցուցաhանդէսներու եւ գրադարաններու, ինչպէս նաեւ hիմնուելով ծնողներու եւ
ուսուցիչներու hետ փոխանակած խօսակցութիւններուս արդիւնքներուն վրայ, ինծի hամար
յստակ է այլեւս, թէ տարբեր տարիքներու ճաշակներն ու hետաքրքրութիւնները գոhացնող
hայերէն գիրքերու զանազանութիւն մը գոյութիւն չունի hրապարակին վրայ, իսկ
ամենակարեւորը՝ գոյութիւն չունի որպէս արտադրութիւն, գիրքի վաճառունակումի
(marketing) որեւէ սերտուած ու գիտական ձեւ:

Շատ յաճախ hայերէն գիրքեր կը hրատարակուին՝ hրատարակուելու սիրոյն, տրցակներով
դիզուելու hամար hրատարակող ազգային hաստատութեանց ամբարներուն մէջ: Գրասէր
անhատներու մեկենասութիւնն ու այլ բարեսիրական hաստատութիւններու նիւթական մեծ
ներդրումներն ալ կը վատնուին այս ձեւով:
Հետեւաբար, եթէ դարձեալ hիմնուինք արտադրութեան եւ պաhանջքի օրէնքին վրայ, կարելի
է եզրակացնել թէ hայերէն գիրքին բովանդակութիւնն ու ձեւը եթէ ժամանակավրէպ է եւ ոչ
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քաշողական եւ սպառողին (ընթերցողին) ճաշակն ու պէտքը չի գոhացներ եւ եթէ մանաւանդ
չեն յարգուիր վաճառունակումի գիտական միջոցները, որոնք են` Արտադրութեան
Պիտանելութիւնը, Գինը, Ներկայացման ձեւն ու անոր օգտակարութիւնը ցոյց տալու
աշխատանքը եւ Ցրւումի Մեքանիզմը (The Four "P"s: Product, Price, Promotion, Place), այս
պարագային՝ հայ գիրքի պաhանջք տեղի պիտի չունենայ, այսինքն hայերէն գիրքի
պաhանջքը պիտի պակսի, hետեւաբար` նաեւ hայերէն ընթերցասիրութիւնը:

Անցնինք այլ կարեւոր hարցի մը, որն է` անընթերցասիրութիւնը։
Անընթերցասիրութիւնը
Անընթերցասիրութեան (aliteracy) խնդիրը եւ անկէ բխող hետեւանքները շատ աւելի լուրջ եւ
վտանգաւոր են, քան ինքնին` անգրագիտութիւնը: Անընթերցասէրները, այն անձերն են
որոնք

կարողութիւնը

Անընթերցասէրներու

ունին

կարդալու,

գրագիտական

սակայն

կարողութիւնները

նախընտրած

են

շատ

բաւարար

յաճախ

չկարդալ:
են

hամալսարանական պաhանջքները գոհացնելու, սակայն անոնք hաճոյք մը չեն տեսներ
ընթերցանութեան մէջ եւ ոչ ալ կը ձեռնարկեն անոր, բացի չափազանց կարեւոր
պարագաներուն, երբ անոնք ստիպուած կը զգան քանի մը տող կարդալու կամ գրելու:

Անընթերցասիրութիւնը կը ծնանի անգրագիտութիւն: Անընթերցասէրները երբ ծնողք կը
դառնան, շատ գէշ օրինակ կը hանդիսանան իրենց զաւակներուն, քանի ոչ մէկ ձեւով անոնք
կը քաջալերեն կամ կը մղեն իրենց զաւակները գիրն ու գրականութիւնը սիրելու:
Ընտանիքը՝ մանուկներու դաստիարակութեան գործընթացին մէջ առաջին կարեւոր
ազդակն է: Հոն է որ փոքրիկը առաջին անգամ կ’ընկալէ մարդ արարածի յատուկ կենսական
գիտելիքներ, իսկ այդ ընկալումը շատ յաճախ կը կատարուի ծնողները կապկելով:
Հետեւաբար երբ տան մը մէջ ծնողքը չի կարդար` փոքրիկը պիտի չկարդայ:

Գիտական լուրջ փաստեր չկան թէ ընթերցասիրութիւնը կը փոխանցուի ժառանգութեամբ:
Ուրեմն, ընթերցասիրութիւնը, ինչպէս այլ արժէքներ կամ ժխտական մոլութիւններ, տան
մթնոլորտին արդիւնքներն են, որոնք շատ կարեւոր դեր կը խաղան այս եւ նման
պարագաներուն:
Միւս կողմէ, ընթերցասիրութեան զարգացման շատ աւելի մեծ վտանգ կը hանդիսանան
անընթերցասէր

ուսուցիչ-ուսուցչուhիները,

մանաւանդ

եթէ

անոնք

լեզուներու

եւ

գրականութեան դասատուներ են։ Անընթերցասէր ուսուցիչ-ուսուցչուhիները, երբ շատ գէշ
ձեւով կը ներկայացնեն կարեւոր նիւթերը, անոնց դասապաhերը շատ անhրապուրիչ եւ
վանողական կ’ըլլան եւ զուրկ՝ ընդhանուր գիտելիքներէ եւ կը սաhմանափակուին
դասագիրքի պարունակութիւնը միայն գոց սորվիլ տալով, առանց նոր եւ hետաքրքրական
տեղեկութիւն մը փոխանցելու աշակերտին, որուն համար դասապաhը կը վերածուի
33/42

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (35) Ապրիլ 2014

պատիժի, ըմբոստացնելով փոքրիկները եւ անոնց մէջ սերմանելով ուսուցիչին, hետեւաբար՝
անոր սորվեցուցած գիրին ու ընթերցանութեան դէմ ժխտական կողմնորոշում: Այսօր փաստ
է թէ այն փոքրիկները, որոնք իրենց դպրոցական տարիները որպէս աշակերտ կ’անցընեն
անընթերցասէր ուսուցիչ-ուսուցչուhիներուն դասարաններուն մէջ, իրենց կարգին
անընթերցասէր դառնալու լուրջ վտանգին առջեւ կը գտնուին: Իսկ երբ այդ փոքրիկները կու
գան նաեւ անընթերցասէր կամ անգրագէտ տուներէ կամ ծնողներէ, վտանգն ու փորձանքը
կը դառնան կրկնապատիկ:

Գիրքին եւ ընթերցասիրութեան hանդէպ սէրը՝ մանուկին քով կը զարգանայ իր կեանքին
առաջին տարիներուն, այսինքն` նախադպրոցական եւ դպրոցական առաջին տարիներուն:
Ուսումնասիրութիւնները ցոյց կու տան, թէ ընթերցասէր տուներէն եկող փոքրիկներ շատ
աւելի լաւ արդիւնք ձեռք կը ձգեն դպրոցին մէջ: Հետեւաբար` ընթերցասէր սերունդ մը
պատրաստելու մէջ մեծ դեր ունին ծնողներն ու մանաւանդ մանկապարտէզի եւ
նախակրթարանի ուսուցիչ-ուսուցչուhիները:

Կանուխ տարիքին՝ անգամ մը որ գիրքը փոքրիկին յաջողինք սիրցնել , ան hաճոյք պիտի
զգայ զայն կարդալով։ Եւ որովhետեւ այսօրուայ փոքրիկը վաղուան մարդն է, ապագայի
hամար մենք ստեղծած պիտի ըլլանք ընթերցասէր գլխագիր Մարդիկ:
Հայերէն Լեզուի Երկուութեան Հարցը
Հայ փոքրիկներուն hամար hայերէն ընթերցանութիւնը ունի իր դժուարութիւնները:
Սփիւռքաhայ (արեւմտաhայ) փոքրիկները, որոնց բացարձակ մեծամասնութիւնը արդէն իսկ
արեւելաhայ գրականութիւն ընթերցելու անկարելիութեան առջեւ կը գտնուի, ունին նաեւ այլ
շատ կարեւոր դժուարութիւն մը, որն է՝ այն hսկայ տարբերութիւնը որ կայ այսօր
սփիւռքաhայ տան խօսակցական լեզուին եւ սփիւռքաhայ գրական լեզուին մէջ: Այս
իրավիճակը լուրջ պարագայ մըն է, որ hեղինակները, մանաւանդ փոքրիկներու
գրականութեամբ զբաղող hեղինակները պէտք է մղէ պարզեցնելու իրենց գործածած
գրական լեզուն, բառերն ու ոճը, որպէսզի ընկալելի ըլլան փոքրիկ ընթերցողին կողմէ:

Ընթերցողները իրենց փորձառութենէն գիտեն, թէ երբ կը կարդան բան մը որ լաւ չեն
hասկնար, այս մէկը կ’առաջնորդէ զրկուածութեան զգացումին (frustration), hետեւաբար՝
գիրքը մէկ կողմ նետելու փորձութեան:
Արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող լեզուական դժուարութիւններուն վրայ՝ պէտք է աւելցնել նաեւ
Հայերէն լեզուի ուսուցման ձեւը եւ միջոցները, Հայերէն լեզուի դպրոցական ծրագիրներու եւ
դասագիրքերու,

այլ

լեզուներու

գիրքերու

հետ

համեմատած,

անhրապուրիչ,

ժամանակավրէպ եւ աղքատ որակով ըլլալու փաստը, որոնք բնաւ չեն գոhացներ Հայ
աշակերտին ընկերային, մտային եւ դաստիարակչական պէտքերը։ Վերոյիշեալ տխուր
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իրականութիւնը աւելի եւս վանողական կը դարձնէ ընթերցասիրութիւնը Հայ աշակերտին
մօտ:

Լուծումներու Առաջարկներ
Որեւէ hարցի արմատական լուծումը՝ կարիքն ունի գիտական լուրջ ուսումնասիրութեան,
բան մը որ դժբախտաբար կը պակսի մեր ժողովուրդին մօտ, ուր ընդhանրապէս լուծումներ
կը փորձենք գտնել շատ յաճախ hիմնուելով մեր ողջմտութեան (common sense) վրայ, որ
կրնայ դժբախտաբար զուրկ ըլլալ գիտական hիմքէ:
Լուծումներու որոնումի ճամբուն վրայ՝ գիտական ուսումնասիրութիւններ պէտք են
hետեւեալ կէտերուն մէջ.

ա.- Մասնագէտներու կողմէ կատարուելիք խորունկ ուսումնասիրութիւն մը, արժեւորելու
համար գոյութիւն ունեցող Հայերէն լեզուի դպրոցական ծրագիրներն ու գիրքերը,
մասնաւորաբար մանկապարտէզի եւ նախակրթարանի մէջ:

բ.- Դպրոցներուն
(observation):

գ.-

Սփիւռքի

մէջ

մէջ

գործադրուուղ

գոյութիւն

ունեցող

ընթերցանութեան

դասապաhերու

մանկապատանեկան

զննութիւն

hրատարակութիւններու

վերարժեւորում եւ զարգացում:

դ.- Ուսումնասիրութիւն՝ տուներու մէջ ընթերցանութեան hետ կապուած մթնոլորտին:
Վերոյիշեալ աշխատանքներուն hետ զուգաhեռ եւ hիմնուելով անոնցմէ բխող
արդիւնքներուն վրայ, պէտք է կազմակերպել ծրագրուած վարժանիստեր (workshops)
ուղղուած՝

ծնողներուն,

ուսուցիչ-ուսուցչուhիներուն,

գրադարանապետերուն

եւ

փոքրիկներուն hետ աշխատող այլ անhատներուն:
Երբ փոքրիկները կու գան ընթերցասիրութեան մթնոլորտէ զուրկ տուներէ, անոնց
գրաճանաչումի եւ ընթերցասիրութեան ծանօթանալու առիթը պիտի յետաձգուի մինչեւ
իրենց դպրոց մուտք գործելը, ուր դարձեալ շատ մը պարագաներուն՝ hարցական կը մնայ
այս ուղղութեամբ կատարուող ճշգրիտ աշխատանքը: Հետեւաբար` մանուկը զրկուած պիտի
ըլլայ գիրն ու գիրքը սիրելու առիթէն, իր կեանքի սկզբնական շատ կարեւոր տարիներուն:
Եթէ կ’ուզենք բարեփոխել այս տխուր իրավիճակը եւ մանուկին առիթը տալ լաւագոյնս
օգտուելու ընթերցասիրութեան կապուելու այդ շատ կենսական տարիներէն, hիմնական
փոփոխութիւններու

պէտք

է

ձեռնարկենք
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եւ

փորձենք

ծնողներն

ու

ուսուցիչ-
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ուսուցչուhիները ուսուցանել եւ մարզել այդ ուղղութեամբ: Անոնց պէտք է տրուին բոլոր
կարեւոր տեղեկութիւններն ու ռազմավարական միջոցները, որպէսզի կարողանան զանոնք
ի գործ դնել՝ ընթերցասէր սերունդներ պատրաստելու hամար:
1.- Ծնողներու ուղղուած վարժանիստերը պէտք է նկատի ունենան hետեւեալ կէտերը.
ա.-

Կենսական

գիտելիքներ

փոխանցել

ծնողներուն,

իրենց

փոքրիկներուն

ճիշդ

լեզուամտածողութիւն սորվեցնելու:
բ.- Ուսուցանել ծնողներուն, թէ կարդալը կը սկսի մանուկին ծնունդէն եւ թէ որքա՜ն կարեւոր
է պատմութիւններ կարդալ փոքրիկներուն:
գ.- Ընթերցանութեան ի՞նչ նիւթեր ընտրել:
դ.- Ի՞նչպէս կարդալ փոքրիկներուն:
ե.- Ո՞ւր եւ ե՞րբ կարդալ փոքրիկներուն:
զ.- Ի՞նչպէս քաջալերել փոքրիկները որ իրենց միտքերը գրելով եւ գծելով արտայայտեն:
է.- Ի՞նչպէս փոքրիկներուն hետ խաղալու ժամանակ տրամադրել, որ մեծ նպաստ կը բերէ
զարգացնելու անոնց լեզուական եւ hաղորդակցութեան կարելիութիւնները:
2.- Ուսուցիչ-ուսուցչուhիներուն ուղղուած վարժանիստերը պէտք է նկատի ունենան
hետեւեալ կէտերը.ա.- Ստեղծել եւ գործածել Հայերէն դասագիրքի յարակից (supplementary) ընթերցանութեան
գրքոյկներ, եւ այլ միջոցներ՝ մանկապարտէզի եւ նախակրթարանի մակարդակի յարմար:
բ.- Ստեղծել, զարգացնել եւ գործածել ժամանակակից գրականութիւն, որուն մէջ մեծ տեղ կը
գրաւեն

փոքրիկին

ընկերային

եւ

զգացական

ձիրքերը

եւ

իր

քննադատական

մտածողութիւնը (critical thinking) զարգացնող նիւթեր:
գ.- Չըլլալ դասարանին խօսակցութեանց առանցքը, այլ թոյլ տալ փոքրիկներուն, որ
ազատօրէն արտայատեն իրենց միտքերը եւ քաջալերել զանոնք:
դ.- Փոքրիկներուն կողմէ շատ սիրուած թատրոնն ու խամաճիկը օգտագործել, ներմուծելով
զայն դաստիարակչական աշխատանքին մէջ։ Ան իր ուղղակի ներդրումը ունի փոքրիկին
ընթերցասիրութեան մէջ, երբ մանաւանդ իրենց տրամադրուին իրենց տեսած խամաճիկի
կամ թատրոնի նիւթին գրքոյկները:
ե.- Սորվեցնել մշակոյթի ընդմէջէն, այսինքն՝ գործածել նկարչութիւն, երգ, ձայներիզ ու
տեսերիզ որոնց ճիշդ օգտագործումը դարձեալ կը նպաստէ փոքրիկին, զայն քաջալերելով
գրելու եւ կարդալու իր տեսածն ու լսածը:
զ.- Ուսուցիչ-ուսուցչուhիները օժտել վերոյիշեալ կէտերուն գործադրութիւնը ուսուցանող եւ
ցուցմունքներ տուող գիրքերով եւ աղբիւրներով:
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Գիրքերու գոյութիւնը մեծապէս կախեալ է անոնց ստեղծած պաhանջքէն: Տարիքային
խումբերու հետ յարմարող Հայերէն լեզուով գրուած քաշողական եւ hետաքրքրական
գիրքերու չգոյութիւնը իր ժխտական ազդեցութիւնը ունի hայերէն ընթերցասիրութեան
զարգացումին

վրայ:

Միութենական

թէ

անhատական

hրատարակչատուներն

ու

hեղինակները պէտք է նկատի ունենան այս պարագան: Գիրք ստեղծելէ աւելի կարեւոր է՝
ճի՛շդ գրականութիւն ստեղծելը: Լաւ կ’ըլլայ օգտուիլ արեւմտեան աշխարhին այս դաշտին
մէջ կատարած փորձէն եւ անոնց hրապուրիչ ու օգտակար մանկական
hրատարակութիւններէն: Ապա թէ ոչ՝ Հայերէն գիրքերուն մեծամասնութիւնը պիտի
hրատարակուի hրատարակուելու սիրոյն եւ ի զուր պիտի երթան անոր hամար
տրամադրած մարդոյժը, ժամանակը եւ մանաւանդ նիւթականը:

Մերօրեայ փոքրիկներուն ուղղուած գրականութիւնը պէտք է արտացոլացնէ անոնց
ժամանակակից ընկերային, մտային եւ մշակութային պէտքերը։ Իսկ նիւթերը ըլլան
իմաստալից եւ օգտաշատ եւ անդրադառնան մերօրեայ կարեւոր ընկերային արժէքներուն,
ինչպէս՝ գործակցութեան ոգի, ծագած hարցերու խաղաղ լուծում, պատասխանատուութեան
գիտակցութիւն, hամդուրժողականութիւն, եւայլն:

Ամենակարեւորը՝ լեզուն պէտք է ըլլայ hասկնալի, որպէսզի դիւրացնէ փոքրիկին իր
կարդացած գիրքէն ընկալած տեղեկութիւնները իր հերթին օգտագործելու իր ամէնօրեայ
խօսակցութեան, մտածելակերպին եւ վարուելակերպին մէջ:
Գանք այլ կենսական hարցի մը. hրատարակութեամբ զբաղող կողմերը պէտք է
լաւատեղեակ ըլլան վաճառունակումի (marketing) բոլոր միջոցներուն եւ գիտելիքներուն,
ամէն առիթով գործի դնելով զանոնք:
Իսկ Ո՞վ Պիտի Ընէ Այս Բոլորը
Պատասխանելու hամար այս հարցին, նախ պիտի շեշտեմ թէ կարենալու hամար ունենալ
յարաճուն եւ շարունակական մարդկային զարգացում (Sustainable Human Development), ազգ
մը կարիքն ունի Պետութեան եւ hասարակական ու անhատական hաստատութիւններուն,
որոնք երբեմն ձեռք ձեռքի տալով, շատ յաճախ ալ զիրար ամբողջացնելով՝ սատարեն իրենց
ժողովուրդի զարգացման:

Ի չգոյէ «Սփիւռքաhայ Պետութեան», այս hարցի լուծման նախաձեռնողները պէտք է ըլլան
հայկական հաստատութիւններն ու միութիւնները՝ իրենց ներկայացուցած ազգայինեկեղեցական-hասարակական կազմակերպութիւններով եւ մետիայով (media), ինչպէս նաեւ
մենք՝ որպէս գիրով, գրականութեամբ եւ սերունդներու դաստիարակութեամբ զբաղող
անhատներ, իւրաքանչիւրս իր կարողութիւններով եւ hմտութիւններով, որոնք բնաւ չեն
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պակսիր, եթէ անշուշտ ճիշդ ձեւով օգտագործուին: Այո՛, մենք ունինք ուժեր եւ արժէքներ,
որոնք մեծապէս կրնան սատարել այս եւ նման hարցերու լուծման:

Սակայն ո՞ւր են անոնք: Պատմականօրէն՝ hայերս բացառիկ կարողութիւնը ունինք
նեղացնելու ու խրտչեցնելու մեր hանճարներն ու արժէքները, որոնք շատ յաճախ hայութեան
մէջ գործելադաշտ չգտնելով եւ կամ սրտնեղած՝ կը փնտռեն ու կը գտնեն օտար դաշտեր, ուր
կ’աշխատին ու կը փայլին որպէս անhատ աշխարհաքաղաքացիներ եւ բնականաբար այլեւս
Հայ չեն մնար:

Ունինք նաեւ այլ մոլութիւն մը, որն է տեղ տալ միջակութիւններուն, որոնցմով
դժբախտաբար քիչ բացառութեամբ կը ղեկավարուին մեր ազգային եւ կրթական
hաստատութիւնները, պատճառ դառնալով անոնց ձախողութեան։ Այս մոլութիւնը եթէ
չսրբագրուի՝ արժէքաւոր տղաք պիտի շարունակեն երթալ աշխատելու օտար դաշտերուն
մէջ՝

փառք

ու

պատիւ

ստանալու

լուրջ

ամպիոններու

վրայ,

իսկ

հայկական

հաստատութիւնները պիտի չկարենան կատարել իրենց վստահուած լուրջ դերը:

ԽՈՀԻ ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ
ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆԸ եթէ խօսքով ըլլար, հայը ամէնէն հայրենասէրը պիտի համարուէր,
քանի որ ամէնէն շատ ի՛նք կը խօսի հայրենասիրութեան մասին՝ ճոռոմ-ճոռոմ բառերով,
բաժակաճառերով եւ այլապէս....Բայց աւա՛ղ....Հայրենասիրութիւնը ամենօրեայ աշխատանք
ու գործ է, յարատեւ մաքառում ու ոգորում, անդուլ ճիգ ու ջանք, աննկուն պայքա՛ր յանուն
աւելի լաւ ապագայի....Ունի՞նք այս բոլորը: Բառերով երկիր ու ազգ չեն կառուցուիր, երբեք:
Սփիւռքի մէջ, յետ-Եղեռնեան սերունդը յատկապէս, գիշեր-ցերեկ տքնաջան աշխատեցաւ,
անդո՛ւլ, հանապա՛զ, որպէսզի արժանապատիւ կեանք կառուցէր իրեն եւ իր ընտանիքին ու
համայնքին համար....«փոշի ազգ» դարձած ցիրուցան բեկորներուն համար....Այդ սերունդը
եւ անոր յաջորդը գիտէին հոսանքն ի վեր թիավարել «ՀԱՑԻ ԵՒ ԼՈՅՍԻ ՀԱՄԱՐ»,
ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ համար....: Ներկայիս շատ բան փոխուած է, բայց փոխուած է
մասնաւորապէս հայ ապրելու եւ հայ մնալու պայքարի կամքը, Սփիւռքի մէջ.....եւ ցաւ ի
սիրտ՝ մեր հայրենիքէն ներս ալ....Հայրենասիրութիւնը ոգի եւ զոհողութիւն է գերազանցօրէն:
............................................
Հայրենի հողին վրայ համախումբ կեանքն է երաշխիքը հայկականութեան յարատեւման,
պահպանման, վերակերտման, պայմանաւ որ անշուշտ հաւատարիմ մնանք ազգային մեր
էութեան....Հայրենիքէն դուրս, օտար ափերու վրայ ցրուած հայութիւնը կը փոշիանայ,
տակաւ կը կորսնցնէ ազգային իր դիմագիծը, բոյրն ու թոյրը....այնպէս ինչպէս արմատախիլ
բոյսը կը կորսնցնէ իր բուն տեսքը, գոյնն ու բուրմունքը, եթէ ան տեղադրուի այլ հողի մէջ, որ
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անհարազատ է իրեն....Սփիւռքի հայութիւնը դատապարտուած է դանդաղ մահուան, եթէ ան
իր արմատները չերկարէ դէպի իր Մայր հողը, անկէ ստանալու իր սննդարար, կենարար
աւիշը....
............................................
Հայրենիքը իր ՈԳԵԿԱՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏՈՎ է հայրենիք....Այդ ոգեկան մթնոլորտի անհուն
կարօտով է որ տարագիր հայը կ'ըղձայ իր հայրենիքը, կ'երազէ զայն, կը ներշնչուի անով, ոյժ
կ'առնէ անկէ....Առանց այդ մթնոլորտին, հայրենիքը կը կորսնցնէ իր բուն գրաւչութիւնը եւ կը
դառնայ սովորական երկիր....Այդ մթնոլորտը կը ստեղծեն հայերէնաբարբառ խօսքն ու գիրը,
հայաշունչ

մեր

երգերն

ու

տաղերը,

հայերէնախօս

մեր

քարերը,

քանդակները,

յուշարձանները, արուեստն ու մշակոյթը..., առանց որոնց հայրենիքը պիտի պարպուէր իր
ՈԳԵՂԷՆ մթնոլորտէն...
Միեւնոյն տրամաբանութեամբ, հայրենիքի ներքին ամրութեան գերագոյն երաշխիքը անոր
հայեցի ՄՇԱԿՈՒԹԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹԵԱՆ մէջ կը կայանայ, ՀԱՅ ՀՈԳԻԻ ճշմարիտ հայելին
ըլլալուն մէջ....Անհոգի հայրենիքը կը դադրի հայրենիք ըլլալէ, որքան ալ բարօր կեանքով
ապրին անոր քաղաքացիները, որքան ալ շքեղ ըլլան անոր բնակարանները, պողոտաները,
կառոյցները....Կարեւորը հոգին է ու ոգին, զորս պիտի կենսաւորել ու ծաղկեցնել, փայլեցնել
ու զօրացնել հանապազ:
............................................
ԱԶԳԻ ԵՒ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ յարատեւութեան, զարգացման բանալին՝ Ազգային առողջ
դաստիարակութիւնն է, որ կը ջամբուի ոչ միայն դպրոցներուն մէջ, այլ նաեւ՝
հեռուստացոյցի

ալիք-պաստառներէն,

մամուլէն,

գիր-գրականութենէն,

մշակութային

հրապարակներէն....ընտանեկան-հասարակական մթնոլորտին մէջ գովազդուող եւ
ապրուող ԱՐԺԷՔՆԵՐԷՆ....Ազգային Դաստիարակութեան հիմնախնդիրը չի կրնար
պատահականութեան ձգուիլ, քանզի անիկա դիւրաւ կրնայ ԶՈՀ երթալ՝ սպառողական
քաղաքակրթութեան բարձրագոչ քարոզուող չարժէքներուն, որոնք ամենուր ողողած են
հրապարակը, դուրս մղելով ճշմարիտ հոգեւոր եւ մշակութային արժէքները....Շուայտ
բարեկեցութեան, նիւթապաշտութեան, ցուցամոլութեան, բռնութեան եւ գռեհկութեան....
համատարած հակամշակոյթի տարրերու՝ օրն ի բուն թելադրած «արժէքները»,
կործանարար կ'ըլլան ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ հետապնդած նպատակին՝ ազատ
եւ ստեղծագործ հայ մարդ ու ազգ պատրաստելու գերնպատակին, եթէ չսանձուին անոնք
պետական մակարդակով....Ազգային առողջ դաստիարակութեան հիմքերը զօրացնելով
միայն, մենք կրնանք ունենալ զարգացող ազգ ու պետութիւն...
............................................
Եթէ

կարենանք

ԱԶԱՏ

ՄԻՏՔՈՎ

մտածել,

յայնժամ

կը

նուաճենք

մեր

ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆԸ....քանզի անազատ միտքով երբեք կարելի չէ ազատ ըլլալ էապէս: Սա
պիտի նշանակէր միտքը ազատագրել շերտ-շերտ կուտակուած թապուներէն,
կարծրատիպերէն, քարացած կաղապարներէն, որոնք իրենց կապարէ ճնշումին տակ կը
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պահեն ՄԻՏՔԸ...: Բայց մարդկային ընկերութիւնը պիտի ուզէ՞ր էապէս ԱԶԱՏ ըլլալ...:
Ժամանակին, դարեր առաջ, ՍՈԿՐԱՏԵՍԸ մահուան դատապարտուեցաւ՝ մատղաշ
սերունդին ազատ մտածել սորվեցնելուն համար. մեր մէջ ալ, ազատ մտաւորականները՝
ուղղակի թէ անուղղակի, կը հալածուին իշխանութեանց կողմէ....: Բոլոր իշխանութիւններն
ալ, այս կամ այն կերպով կը միտին իրենց հակակշիռին տակ պահելու մարդկային
ԳԻՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ, ՄԻՏՔԸ, որպէսզի կարենան զայն ՁԵՌՆԱՎԱՐԵԼ ըստ իրենց
կամայականութիւններուն....
............................................
Երբ Հայոց Պատմութեան էջերը կը կարդաս, ողջ էութեամբ կը սարսռաս՝ Արտագաղթի
տխուր երեւոյթին դէմ յանդիման, որ շարունակ կրկնուեր է տարբեր ժամանակներուն,
տարբեր պատճառաբանութիւններով....Կը մտաբերեմ ԽՐԻՄԵԱՆ ՀԱՅՐԻԿԻ խորիմաստ
պատգամը

ուղղուած

իր

թոռնիկին.

«Քեզ

հողին

հետ

պիտի

պսակեմ...»....Հայը

ընդհանրապէս չէ կրցած իր հողին հետ պսակուիլ, իր հողին հետ միաձուլուիլ, նոյնանալ, եւ
իր բախտը՝ շատ անգամ, որոներ է եւ դեռ կ'որոնէ օտար երկինքներու տակ....Օտար հողը,
սակայն, երբեք հայրենիք չի դառնար , նոյնիսկ եթէ դրախտանման կեանք կարելի ըլլայ
կերտել այդտեղ....
............................................
Ի՞նչ կ'արժեն տեղեկութիւնները, նոյնիսկ գիտելիքը՝ առանց իմաստութեան: Ներկայ դարուն,
մարդ անհատը ողողուած է արագահոս տեղեկատուութեամբ, մասնագիտական եւ այլ
գիտելիքներով....սակայն ան յաճախ կը յայտնուի խառնաշփոթի մէջ, չկարենալով
տարանջատել բարին՝ չարէն, ճշմարիտը՝ սուտէն ու կեղծիքէն, արդարը՝ անարդարէն,
ճիշդը՝ սխալէն....Իմաստութիւնն է որ մարդ էակին կ'ըլլայ ուղեցոյց եւ լուսատու փարոս՝
ընտրելու համար կեանքի ճիշդ ուղին, կեանքը ճիշդ ապրելու կերպը...մանաւանդ
բարդագոյն իրավիճակներու մէջ...Իմաստութիւնն է որ կեանքի գերագոյն արժէքներ եւ
սկզբունքներ կը փոխանցէ մարդուն, գոյութեան իմաստ ու նպատակ, իտէալ ու տեսլական
կը ներշնչէ անոր...: Իմաստութիւնը կը կերտուի կենսափորձով, ինքնաճանաչումով,
մարդաճանաչումով, կշռադատ բանականութեամբ, դասեր քաղելով մեր եւ այլոց
սխալներէն...:

Իրաւ

դաստիարակութեամբ:

Իմաստութիւնը

կեանքը

ճիշդ

ապրելու

գիտակցութիւնն է:
............................................
Իւրաքանչիւրիս գիտակցութեան մէջ՝ եթէ չկայանայ որակական փոփոխութիւն, յայնժամ
ոչինչ կրնայ էապէս օգնել մեզի....Սեփական ոգորումով, անդուլ ճիգերով, մենք պիտի
յաղթահարենք

մեր

մէջ

նստած

ու

ժանգ

կապած

բազում

տկարութիւնները՝

ստրկամտութեան, օտարամոլութեան, նիւթապաշտութեան, եսամոլութեան...., պիտի
ինքնամաքրուինք եւ վերանորոգուինք յամառ պայքարով, յաղթելով մենք մեզի...: Սա թերեւս
ամէնէն դժուարն է, քանզի միշտ աւելի դիւրին է դուրսէն բան մը ակնկալել եւ ձեռնածալ
սպասել այդ «հրաշքին», քան տքնաջան մաքառիլ ու աշխատիլ, անձնապէս ալ
պատասխանատու զգալով հայ կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող ամէն արատին համար....
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............................................
ՀԱՅՐԵՆԻՔՆԵՐԸ կը կառուցուին քար առ քար, դիզ առ դիզ անոնց ժողովուրդներուն ձեռամբ,
քրտինքով, արցունքով, արիւնով....եւ կը ցոլացնեն պատկան ժռղովուրդներուն հոգին, ոգին,
մաքառելու, պայքարելու կամքն ու կորովը, գեղագիտական ճաշակը, նկարագիրը,
ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ըլլալով անոնց.....Հայրենիքը արժանի կ'ըլլայ իր ժողովուրդին եւ՝
փոխադարձաբար: Մեր հայրենիքը նոյնպէս կը ցոլացնէ մեր ժողովուրդի հաւաքական
պատկերը....անոր բարեմասնութիւնները մերինն են, ինչպէս եւ մերինն են անոր
արատները...: Մենք է որ ամէն օր, ամէն պահ, պիտի վերստեղծենք զայն՝ համահունչ մեր
իտէալներուն, մեր ոգիին, մեր գիտակցութեան, մեր հոգեկերտուածքին....Հայրենիքը մեր
հաւաքական տունն է, եւ որպէս այդպիսին՝ մեր ինքնութիւնը հարազատօրէն ցոլացնող
ՀԱՅԵԼԻՆ....
............................................

Հասուն մարդը կը բնորոշուի գերազանցօրէն՝ իր սխալներուն պատասխանատուութիւն
ստանձնելու պատրաստակամութեամբ եւ ոչ՝ զանոնք ուրիշին կամ պարագաներու վրայ
բարդելու

տհասութեամբ

եւ

ինքնախաբէութեամբ.....Նոյնն

է

պարագան

ազգային

հաւաքականութեան մէջ գործող կառոյցներուն եւ ղեկավար անձանց....Աւա՛ղ, մեր մէջ,
այնքա՛ն հազուագիւտ են անոնք որոնք կ'ընդունին իրենց սխալը, պատասխանատուութիւն
կը ստանձնեն անոր համար եւ յետագային կը փորձեն ուղղել զայն....: Ահա թէ ինչու հայ
կեանքին մէջ, նոյնանման սխալները շարունակ կը կրկնուին ոլորապտոյտի պէս, քանզի ոչ
մէկը հաշուետու կը զգայ անոնց համար եւ ոչ ալ մէկը հաշուետուութիւն կը պահանջէ այդ
սխալներուն համար....Մինչեւ ե՞րբ այս անպատասխանատուութիւնը....
............................................

Մենք դեռ ազգովին պիտի սորվինք ԱՆԿԱԽ մտածել, ԱՆԿԱԽ որոշել, ԱՆԿԱԽ
գործել....Տակաւին, մեր հայեացքը ուրիշին վրայ է, ուրիշինը ընդօրինակելու, ուրիշը
կապկելու, ուրիշին հովանաւորութիւնը փնտռելու....ուրիշին տիրութեան տակ ապրելու
վրայ....Այսինքն՝ ազատութիւն եւ պատասխանատուութիւն չստանձնելու ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԻՆ
համար: Որքա՛ն խոր կը թուի ըլլալ ստրկամտութիւնը մեր մէջ, որ այսպէս տենդագին
պատրաստ ենք ուրիշին, այսինքն օտարին փէշերուն տակ ապաստան գտնելու, թաքնուելու,
մեր

սեփական

կեանքը

իւրովի

չկարենալ

ապրելու

համար....Մենք

մեզի

պիտի

վերադառնանք իսկապէս ԱՆԿԱԽ ըլլալու համար....այլապէս, ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆ գոչելով
միայն, կրնա՞նք արդեօք ԱՆԿԱԽ ըլլալ....
............................................
Շատ են տեղեկութիւնները, քիչ են լուսաբանութիւնները: Շատ են լուրերը, քիչ են անոնց
ետին գտնուող պատճառներու բացայայտումները: Շատ են ազատ խօսքի անունով հանդէս
41/42

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (35) Ապրիլ 2014

եկողները,

քիչ

են

մակերեսայինէն

հրապարակումները....Շարունակաբար,

կը

անդին

խորքային

շրջանառուին

խնդիրներու

նոյնանման

լուր-

մեկնաբանութիւններ, կարծէք ծածկելու համար տուեալ իրադարձութեանց տուն տուող բուն
չարեաց արմատը, արմատները....Կարծէք ներքին լռելեայն համաձայնութեամբ, միեւնոյն
յանկերգները կը հնչեն տարբեր երանգներով, ինչ որ պատճառ կ'ըլլայ որ տեղեկութեանց
մեր ժամանակներուն, հանրութիւնը մնայ ապատեղեկացուած՝ խորքային հիմնահարցերու
մասին....եւ ճշմարտութիւնը չհնչէ իր ողջ էութեամբ:
............................................
Որեւէ համակարգ՝ ըլլայ անիկա պետական, տնտեսական, գիտական թէ այլ, չի կրնար
երկար յարատեւել, եթէ խարսխուած է անարդարութեան, բռնութեանց, սպառնալիքներու եւ
վախի վրայ....Ուշ կամ կանուխ, անպայմանօրէն կը փլուզուի ան եւ շատ անգամ, անոր
փլատակներուն

տակ

կը

մնան՝

այդ

անարդարութիւնը,

անիրաւութիւնը

գործող

անձինք....Սա Պատմութեան հազարամեակներու փորձի անաչառ վճիռն է....Մարդկային
փոխյարաբերութեանց ( ինչպէս՝ մարդ-պետութիւն, մարդ-կառոյց, մարդ-հաստատութիւն,
մարդ-մարդ...) հիմնաքարը ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆՆ է, առանց որուն միւս հասկացութիւնները
անիմաստ կը դառնան....
............................................
ՀԱՅՐԵՆԱՀԱՆՈՒՄԸ....ՀԱՅԱԹԱՓ

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆԸ....սթափումի,

զգաստացման

ամէնէն խօսուն, ամէնէն աղաղակող իրականութիւնը: Ամբողջ երկիր մը՝ պարպուած իր
բնիկ բնակչութենէն, հայազրկուած, թրքացուած, պղծուած...., թշնամիին ձեռքով խժդուժ: Իսկ
հիմա՞: Արեւելահայաստանը՝ ապրող փոքրիկ բեկորը մեր պատմական ծովից-ծով
հայրենիքին: Պիտի ՏԷՐ կանգնի՞նք վերջին կտոր այս նշխարին, թէ՞՝ զա՛յն ալ ձեռքէ պիտի
տանք, այս անգամ մեր ազատ կամքով....ինչ որ ալ ըլլան արտագաղթի պատճառները....:
Մեր օրերուն, երբ աշխարհի չորս կողմէն հայեր ուխտի կ'երթան պատմական Հայաստան,
սրտի մորմոքով, կորուստի ցաւով....աղօթելու պէս կը մրմնջեն ի խորոց սրտի. «Աստուած
չընէ՛, որ օր մը Արեւելահայաստանն ալ դառնայ լոկ ուխտատեղի կամ զբօսաշրջիկութեան
վայր...»: Յայնժամ ո՞վ որո՞ւն պիտի մեղադրէ արդեօք....ո՞վ պիտի ստանձնէ հայրենալքումի
պատասխանատուութիւնը....
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
ՄԱՐՏ-ԱՊՐԻԼ 2014

42/42

