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Կիպրահայ
Հ.Բ.Ը.ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ՆԻԿՈՍԻՈՅ
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ
ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ
Հ.Բ.Ը.Միութիւնը իր հիմնադրութեան օրէն ցարդ արդարացուցած է թէ՛ իր անունը եւ թէ՛
հիմնադրութեան նպատակը, Սփիւռքի տարածքին թէ Հայրենի Հողին վրայ:
1913 թուականին, Կիպրոս Կղզիի Նիկոսիա մայրաքաղաքին մէջ ծնունդ առաւ
Հ.Բ.Ը.Միութեան Նիկոսիոյ Մասնաճիւղը, որուն բեղուն գործունէութեան հարիւրամեայ
յոբելեանը նշուեցաւ Շաբաթ, 25 Հոկտեմբեր, 2014-ի
երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Ակումբի Գըրպըյըքեան
սրահին

մէջ,

Կաթողիկոսական

հովանաւորութեամբ՝
Փոխանորդ

Թեմիս

Գերաշնորհ

Տէր

Նարեկ
Արքեպիսկոպոս
Ալեմէզեանի,
ներկայութեամբ՝ Կիպրահայ Գաղութի Պետական
Ներկայացուցիչ Պարոն Վարդգէս Մահտեսեանի,
Հայկական

Կուսակցութեանց

Ատենապետներու,

միութիւններու, կազմակերպութիւններու, կիպրահայ
թերթերու,

Նարեկ

Վարժարաններու

Հոգաբարձութեան, Գալայճեան Հանգստեան Տան ներկայացուցիչներու եւ հիւրերու:
Ժողովուրդի ներկայութիւնը եւս կը վկայէր յարգանքն ու հաւատքը հանդէպ Միութեան
երկարամեայ վաստակին եւ օգտաշատ գործունէութեան:
Միութեան Մշակութային Յանձնախումբին անունով հանդիսութեան բացումը կատարեց
Տիկին Մակի Էսկիճեան, յիշելով
Միութեան
ծառայած
յաւէտ

հաւատարմօրէն
անդամները,

լքած

կարուսէլը

եւ

պատկերեց
յուշերուն
եռուն

իր
մէջ

են

պատմական

կեանքի

հեռացած:

Ան

պատանեկան
վառ

մարզական

մշակութային,

որոնք

մնացած
կեանքը,
գրական,

ձեռնարկները,

Հայաստանէն
ժամանած
արուեստագէտներու հանդիսութիւնները, ակումբէն ներս շէնշող կեանքը, հասութաբեր
պազարները, որոնց նպաստը կը յատկացուէր Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւն
յաճախող կարիքաւոր աշակերտներուն: Ան շարունակեց իր խօսքը, ըսելով.«Նիկոսիոյ
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Հ.Բ.Ը.Միութիւնը եւս գործեց բարիին հաւատացող բարեգործ մարդոց ջանքերով, որոնք
իրենց սեփական օրինակով՝ նուիրումով ու հաւատքով ծառայեցին եւ դեռ հաւատարմօրէն
կը ծառայեն ու պիտի ծառայեն տարիներ շարունակ, միաժամանակ Միութեան
գաղափարախօսութիւնը արմատաւորելով յաջորդող սերունդներու հոգիներուն մէջ»:
Ան բնութագրելով Հ.Բ.Ը.Մ.-ի դերը, ըսաւ. «Հայ գաղթականին նեցուկ հանդիսացաւ կղզիիս
վրայ ծլարձակած այս Միութիւնը. ան գուրգուրոտ մայր դարձաւ հայ որբին, ուսում ջամբեց
ոչ միայն տառապեալ սերունդին, այլ նաեւ որբի մուրը սրբեց անոր ճակատէն, լոյսի ու
գիտութեան ուղին հարթելով իր դիմաց, հայկական աւանդները կտակած՝ հասցնելով մինչեւ
մեր օրերը: Անթիւ եւ անհամար է թիւը այն հայ պատանիներուն, որոնք մինչեւ օրս իրենց
կեանքի երազը կ'իրականացնեն Հ.Բ.Ը.Միութեան
յատկացուցած նպաստներով, որուն համար արժէ՛
երախտապարտ ըլլալ»:
Ան փափաք յայտնեց հայկական նախակրթարանի
գրասեղաններէն

պատրաստել

ողջախոհ

ազգանուէր

մտաւորականը,

գործիչը,

համալսարանական

հայագիտական

ուսում

անաչառ

ջամբելով

հայը,

ազգային

մակարդակի
մայրենիի

հմտութիւններով
օժտուած
արժանաւոր
հայորդիներուն, որպէսզի հայ դպրոցը կառչի իր
արմատներուն... հի՛մա: Դեռ ուշ չէ: Հի՛մա, երբ
կանգնած ենք Մեծ Եղեռնի հարիւրամեակի սեմին:
Ան ընդգծեց Մելգոնեան Հաստատութեան ունեցած
էական դերը կիպրահայ գաղութը հայախօս պահելու առ այսօր եւ ըսաւ որ բազմահազար
հայորդիներու կուռքը հանդիսացած էր Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը, որուն
սանդուխներէն վեր բարձրացած էին ժամանակի ընթացքին նո՛ր Թէքէեաններ... նո՛ր
Մավեաններ: Խօսքի աւարտին ան երախտագիտութիւն յայտնեց Միութեան անմահ
հիմնադիր Պօղոս Նուպար Փաշային նաեւ Գերաշնորհ Պետրոս Ծ. Վարդապետ
Սարաճեանին, որուն ջանքերով, հարիւր տարիներ առաջ, Միութիւնը օրհնութեամբ
ծլարձակեց Կիպրոս Կղզիի հողին ընդմէջէն, միշտ դալար մնալու գերագոյն նպատակով:
Բարի երթ մաղթեց ան Հ.Բ.Ը.Միութեան բոլոր մասնաճիւղերուն, դէպի դարերը անհուն:
Հանդիսութեան գեղարուեստական բաժինը ճոխացաւ Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին
Եկեղեցւոյ փոքրերու երգչախումբով, որոնք երգեցին «Գովենք Ընկեր Ուրախ Սազով«,
«Եկէք, Երգենք», «Շողոտ Շաղոտ», «Գետաշէն», Արդեօք Ովքեր Են», «Զէյթունցիներ«,
«Մշեցի Մօր Երգը» խմբերգները, ղեկավարութեամբ՝ Տիկին Վիքի Գույումճեանի,
դաշնամուրի ընկերակցութեամբ՝ Տիկին Նարա Սարդարեանի:
Ապա Տիկին Մակի Էսկիճեան ընթերցեց Մասնաճիւղիս հարիւրամեայ յոբելենական
հանդիսութեան առթիւ Տիար Պերճ Սեդրակեանի շնորհաւորագիրը, ուղղուած Միութեան
Ատենապետ Պարոն Միսաք Գույումճեանին եւ Վարչութեան Անդամներուն, որուն յաջորդեց
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սաքսոֆոնով

նուագ՝

Նարեկ

Վարժարանի

նախկին

աշակերտ,

այժմ

Անգլիական

Վարժարան յաճախող Կարէն Զարդարեանի կողմէ, որ ներկաներուն գեղեցկօրէն նուագեց
'She loves you' եւ 'Coast road' երգերու եղանակները:
Ապա

յաջորդեց

տեսանիւթ՝

«

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի

Երկարամեայ,

Համաշխարհային

Գործունէութիւն»ը, որ ներկաներուն առաւել եւս ծանօթացուց Միութեան ցայսօր ծաւալող
գործունէութեան:
Ներկաները հմայուած ունկնդրեցին պատանի ջութակահարուհի, Կիպրոսի եւ Եւրոպայի
զանազան քաղաքներու բեմերուն վրայ բազում ելոյթներ ունեցած, Նիկոսիոյ Նարեկ
Միջնակարգի աշակերտուհի Լիւսի Յովհաննիսեանի նուագը, Արամ Խաչատրեանի
«Սուսերով

Պար»ը, իր

հօր՝ ջութակահար Ռոպերթ

Յովհաննիսեանի

մշակումով,

դաշնամուրի ընկերակցութեամբ Երեւանի Կոմիտասի անուան
Պետական

Երաժշտանոցի

շրջանաւարտ,

բազմաթիւ

համերգներու եւ մաստերքլասերու մասնակից, Նիկոսիոյ Ս.
Աստուածածին Եկեղեցւոյ Երէցներու Երգչախումբի խմբավար՝
Տիկին Նարա Սարդարեանի:
Տիկին

Մակի

Էսկիճեան

բանաստեղծ,

արձակագիր,

հրապարակագիր,
Գլխաւոր

ներկաներուն

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի

Խմբագիր,

օրուան

ծանօթացուց

հրապարակախօս,

«Խօսնակ»

Պաշտօնաթերթի

բանախօս՝

Տիար

Համբիկ

Մարտիրոսեանը, իր վաստակաշատ գործունէութեամբ եւ Հայաստանի Հանրապետութենէն
արժանաբար ստացած շքանշաններով:
Յարգելի բանախօսը ներկաներուն ներկայացուց Հ.Բ.Ը.Մ.-ի պատմութիւնը, հիմնադրութեան
առաջին օրերէն մինչեւ այսօր: Ան ըսաւ.
«Խօսիլ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան մասին, պիտի նշանակէր խօսիլ
հայ ժողովուրդի վերջին հարիւր տարիներու պատմութեան մասին, միշտ նկատի ունեցած
հայ ժողովուրդի ամենաճակատագրական ու ամենադժնդակ պայմաններու ներքեւ տարած
«լինել-չլինելու», կամ գոյատեւելու աննահանջ ու անհաւասար պայքարը, որ հակառակ մեծ
վերիվայրումներու վերջ գտաւ Հայաստանի ծնունդով եւ հայ ժողովուրդի մահէն դէպի
անմահութիւն արձանագրած կեանքի յաղթանակով»:
Յարգելի դասախօսը գնահատելէ ետք Միութեան կատարած աշխատանքները, ազգօգուտ
ներդրումները եւ անսահման բարեգործութիւնները, նաեւ ըսաւ. « Շատ բնականաբար,
պէտք է հոս արձանագրել, որ Հ.Բ.Ը.Միութեան այս շրջանին ունեցած յառաջխաղացքը եւ
բարոյական

վարկը

շատ

ալ

հաճելի

չթուեցաւ

ատենի

հայ

քաղաքական

կազմակերպութիւններուն, որոնք այդ շրջանին Միութիւնը ենթարկեցին քննադատութեան
եւ առատ պարսաւի...»: Ան շարունակելով իր խօսքը, աւելցուց. « Եթէ փափաքինք
յետադարձ ակնարկ մը նետել Հ.Բ.Ը.Մ.-ի պատմութեան ու անցագրին, հոն աներկբայօրէն
պիտի հանդիպինք երեք կարեւոր հանգրուաններու. Ա.- Ծնունդ եւ պատանեկութիւն, Բ.Երիտասարդութիւն եւ ծլարձակում, Գ.- Հասունութիւն եւ պտղաբերութիւն»:
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Բանախօս

Հ.Մարտիրոսեան

շեշտեց

նաեւ

«

հետեւեալը.

Հոս

կ'ուզեմ

առանց

վերապահութեան յայտարարել, թէ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը, իր
108 -ամեայ պատմութեան մէջ,՛ եթէ ըրած չըլլար ո՛չ մէկ ծառայութիւն, իր որբահաւաքի
առաքելութիւնը բաւական էր, որպէսզի անոր անունը արձանագրուէր հայ ժողովուրդի
պատմութեան մէջ' ոսկեայ տառերով»:
Ան իր խօսքը աւարտեց հետեւեալ նախադասութեամբ: «Իր պատմութեան ընթացքին
Հ.Բ.Ը.Միութիւնը սատարեց ու տակաւին կը սատարէ Հայու Հայրենիքին ու հայ
ժողովուրդին՝ առանց ակնկալութեան: Բայց այս բոլորով հանդերձ, ան փառք չմուրաց, դիրք
չփնտռեց, աթոռ չպահանջեց, երեսփոխանական կամ նախարարական պաշտօններ
չփափաքեցաւ ունենալ Հայաստանի մէջ: Այլ, աշխատեցաւ լուռ ու անաղմուկ, առանց
շեփորահարութեան

ու

թմբկահարութեան:

Ան

միայն ու

միայն շարունակեց

իր

հիմնադիրներուն ու նախորդներուն ազնիւ, համեստ գործը՝ շարժելով ըստ ժամանակի
պահանջքին, մերժելով ամէն տեսակ երկփեղկուածութիւն»:
Բանախօսութեան

աւարտին,

Տիկին

Մակի

Էսկիճեան,

հայկական դուդուկի մեղմ հնչիւններուն ներքոյ արտասանեց
բանաստեղծ Համբիկ Մարտիրոսեանի «Հ.Բ.Ը.ՄԻՈՒԹԵԱՆ»
նուիրուած բանաստեղծութիւնը՝ Միութեան պատմութիւնն
ու դերը ներկայացնող գողտրիկ տողեր, որուն ընթացքին կը
ցուցադրուէին Միութեան պանծալի անցեալն ու ներկան
պատկերող դէմքեր, ինչպէս նաեւ Միութեան ամենուր
կառոյցներն ու նուաճումները:
Հանդիսութեան
Մասնաճիւղի
Ատենապետ

աւարտին
նկարներէն

Պարոն

ցուցադրուեցաւ

Միութեանս

պատառիկ

որմէ

Միսաք

մը,

Գույումճեան,

ետք

Նիկոսիոյ

Մասնաճիւղի Վեթերան քսանութը Անդամներուն յանձնեց
պատուոգրեր, առ ի գնահատանք իրենց յիսնամեայ ծառայութեան:
Յոբելենական հանդիսութեան աւարտին, փակման խօսքով հանդէս եկաւ Պարոն Միսաք
Գույումճեան, որ շնորհակալութիւն յայտնեց հանդիսութեան բոլոր մասնակիցներուն,
յատկապէս

Պարոն

Պենոն

Սեւանին,

որուն

յատկացումով

եւ

օժանդակութեամբ

իրականացաւ սոյն հանդիսութիւնը: Ատենապետը շնորհակալական խօսք ուղղեց նաեւ մեր
յարգելի հիւրին՝ Պարոն Համբիկ Մարտիրոսեանին, բանախօսութեան հրաւէրը սիրով
ընդունելուն, ինչպէս նաեւ իր բացառիկ խօսքին համար եւ մեծապէս գնահատեց զինք,
յանձնելով անոր յուշատախտակ մը: Պարոն Գույումճեան գնահատեց նաեւ Տիկին Մակի
էսկիճեանը, հանդիսութեան կազմակերպչական աշխատանքը կատարելու համար, զայն
եւս պատուեց յուշատախտակով մը եւ փունջ մը բուրաւէտ ծաղիկներով:
Տէր

Նարեկ

Արքեպիսկոպոս

Ալեմէզեանի

օրհնութեան

խօսքով

եւ

Պահպանիչով

աւարտեցաւ հանդիսութիւնը, ուր Սրբազան Հայրը գնահատեց կատարուած աշխատանքը
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եւ փափաք յայտնեց, որ նման միջոցառումներ կրկնուին կիպրահայ բեմերու վրայ: Սրբազան
հօր խօսքին յաջորդեց ճոխ հիւրասիրութիւն:
ՄԱԿԻ ԷՍԿԻՃԵԱՆ
ԿԻՊՐՈՍ

ԻՆԳԱ ԵՒ
ՀԱՄԵՐԳԸ

ԱՆՈՒՇ

ԱՐՇԱԿԵԱՆՆԵՐՈՒ

ՀՈԳԵՊԱՐԱՐ

15 Նոյեմբեր, 2014-ի երեկոյեան, Նիկոսիոյ Սթրովոլոսի քաղաքապետարանի ընդարձակ
դահլիճը ծայրէ ծայր լեցուն էր հայ արուեստասէր հասարակութեամբ....Նման հոծ
ներկայութիւնը ինքնին վառ ապացոյցն է այն խոր սիրոյն ու կարօտին, զորս
կիպրահայութիւնը կը տածէ հայ երգ ու արուեստին եւ
անոնց ընդմէջէն՝ հայոց հայրենիքին նկատմամբ....
Երեկոն
կազմակերպուած
էր
Պետական
Ներկայացուցիչի Գրասենեակին կողմէ եւ կը վայելէր
ներկայութիւնը՝ Սթրովոլոսի քաղաքապետին, Տէր եւ Տիկ.
Վարդգէս

Մահտեսեաններու,

ազգային,

երեսփոխանական, վարչական, կրթական, մշակութային
Մարմիններու

ներկայացուցիչներու,

մամլոյ

խմբագիրներու եւ հոծ բազմութեան մը:
Բացման եւ բարի գալուստի խօսքով հանդէս եկաւ
Պետական Ներկայացուցիչ Պրն. Վարդգէս Մահտեսեան,
որ անգամ մը եւս շեշտեց, որ տարեկան այս համերգները,
կատարողութեամբ

հայրենի

երգիչ-երգչուհիներու,

կիպրահայութեան կը բերեն հայ մշակոյթի շունչն ու
ոգին, պահ մը զայն փոխադրելով հայրենի աշխարհ,
առօրեայ հոգերէն եւ խնդիրներէն վեր: Ջերմ խօսքերով ան ներկայացուց տաղանդաւոր
արուեստագէտներ՝ Ինգա եւ Անուշ Արշակեանները, որոնք իրենց կատարումներով դարձեր
էին հայ երգի դեսպանները համայն աշխարհի մէջ: Արդարեւ, 2009-ին՝ անոնք Հայաստանը
ներկայացուցեր էին Եւրատեսիլի մրցանքին, որ տեղի ունեցած էր Մոսկուայի մէջ «Նոր
Պար»

երգով:

Նմանապէս,

անոնք

արժանացեր

էին

բազմաթիւ

կոչումներու

եւ

մրցանակներու: 2014 թուականին, անոնց շնորհուած էր ՀՀ «Վաստակաւոր արտիստներ»
կոչումը՝ ՀՀ Նախագահին կողմէ: Պրն Մահտեսեան նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց
պատկան մարմիններուն եւ հաստատութեանց, որոնց նիւթական ներդրումով կարելի էր
եղած իրականացնել համերգը:
«Սիփան» Պարախումբի՝ հայկական պարի խրոխտ ու միաժամանակ հեզաճկուն
կատարումով սկիզբ առաւ Երեկոն, ստեղծելով հայկական իւրայատուկ մթնոլորտ, որ իր
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մագնիսացնող ոլորտին մէջ առաւ ներկաները անմիջապէս: Այնուհետեւ, Ինգա եւ Անուշ
Արշակեանները

յաջորդաբար

հրամցուցին

ներկաներուն

հայկական

ժողովրդական

սիրուած երգեր, ինքնատիպ ոճով, սրտաբուխ արտայայտչականութեամբ եւ հոգեթով
կատարումով, զանոնք տառացիօրէն փոխադրելով հայրենի աշխարհ, հաղորդակից՝ անոր
ջուրերու կարկաչին, հայրենի օդի զուլալ
մաքրութեան,

հողի

ամրութեան

ու

խորհուրդին, նախնեաց շունչին ու ոգիին
հետ....
Ուշագրաւ

էր

յատկապէս

երկու

արուեստագէտ քոյրերու՝ զիրար լրացնող
անթերի

ներդաշնակութիւնը,

ինչ

կը

վերաբերի ձայնի, դէմքի արտայայտութեան,
պարային

շարժուձեւի,

բեմական

զգեստի

տուեալներու,

ելեկտրական

դաշտի

եւ

ինչ
մէջ

այլ
որ

պահեց

հանդիսականներու համակ ուշադրութիւնը՝
համերգի ամբողջ տեւողութեան:
Յայտագրի առաջին մասին մէջ, ներկաները յատկապէս յուզեցին՝ Կոմիտասի «Ես Սարէն
Կու Գայի, Դուն Դուռդ Բացիր» սրտագրաւ երգը, ժողովրդական յայտնի «Սարերի Հովին
Մեռնեմ»ը, «Ցանկամ Տեսնել Զիմ Կիլիկիա»ն, «Արարատ»ը, «Թամզարա»ն, «Իմ Անունը
Հայաստան է»ն..., որոնք սիրոյ, կարօտի, հայրենասիրութեան վառ ապրումներով
տոգորեցին

ունկնդիրները,

խանդավառելով,

ոգեշնչելով,

վեհացնելով

սիրտերն

ու

հոգիները....
Սասնայ

«Եարխուշտա»

պարի

ոգեպինդ

ու

ոգեպնդող

կատարումը՝

«Սիփան»

պարախումբին, մեկնարկը տուաւ յայտագրի երկրորդ մասին, ուր իւրայատուկ հմայք
ստեղծեցին յատկապէս՝ «Այսօր Տօն Է», «Խիոյ Խանէ», «Եայլաւոր Եար», «Հայ Հայ»,
«Հայաստան Աշխարհ» եւ «Մենք Ենք Մեր Սարերը» հոգեյոյզ երգերը, իսկ Ազնաւուրի
«Մաման» երգի սքանչելի եւ խորապէս յուզիչ կատարումը արցունք խլեց ներկաներէն...:
Կ'արժէ յատկապէս նշել որ Արշակեան քոյրերը, իւրաքանչիւր կատարումէն առաջ, իրենց
ջերմագին խօսքով բացատրութիւնը կու տային տուեալ երգին եւ այլապէս ալ՝ իրենց
անմիջական հաղորդականութեամբ, տեւաբար վառ ու կենդանի կը պահէին բեմհանդիսատես կապը....
Հայ երգը ամէնէն հարազատ հայելին է հայ հոգիին, անոր խռովքներուն եւ յոյզերուն,
իղձերուն եւ երազներուն, ցաւերուն եւ խինդերուն: Հայ երգը կը միաւորէ սիրտերը
միասնական ապրումի մէջ, կը թեւաւորէ հոգին, կը վեհացնէ ու կը հայացնէ մեզ....Ահա այս
զգացում-յոյզերը խորապրեցան ներկաները այս հոգեպարար համերգին ընթացքին, որպէս
հայրենեաց սիրոյ եւ կարօտի հեւք, որպէս հայ ինքնութեան եւ հայ հոգիի անխարդախ
էութիւն ու ցոլանք, որպէս գեղարուեստական բարձր վայելք ու հոգեւոր խրախճանք...
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Համերգ՝ որ դեռ երկա՛ր պիտի ապրի մեր յիշողութեան մէջ եւ պիտի ապրեցնէ մեզ....Վարձքը
կատա՛ր՝ կազմակերպողներուն եւ բոլոր մասնակիցներուն:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ

ՁԵՌՆԱՐԿ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ
ՅԵՏ-ՔԵՄԱԼԱԿԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Կիպրոսի

համալսարանի

ԹՈՒՐՔԻՈՅ
թրքական

ամպիոնը

ԴԵՄՈԿՐԱՏԱՑՄԱՆ

գեղեցիկ

գաղափարը

ունեցած

էր

կազմակերպելու Հրանդ Տինքի յիշատակին նուիրուած ձեռնարկ մը՝ Նոյեմբեր 10, 2014-ին,
նոյն համալսարանի դահլիճին մէջ, որուն ներկայ եղան հայ, յոյն, թուրք եւ այլ ազգի
ներկայացուցիչներ:
կիպրահայ

Ներկայ

համայնքի

էր

նաեւ

Պետական

Ներկայացուցիչ Պրն. Վարդգէս Մահտեսեան:
Նիւթը որ քննարկուեցաւ գլխաւորաբար կը
վերաբերէր՝

յետ-Քեմալական

Թուրքիոյ

դեմոկրատացման հեռանկարներուն: Տեղի
ունեցաւ բազմաձայն զրոյց մը, զոր վարեց
նշեալ համալսարանի թրքական ամպիոնի
վարիչ-դասախօս Նիյազի Քըզըլեուրէք, եւ
որուն մասնակցեցան՝ հիւր-դասախօսներ,
Ճէնկիզ Աքթար եւ Նիլ Մութլուէր:
Կիպրոսի համալսարանի տնօրէն Պրն. Կոստաս Խրիսթոֆիտիսի բացման եւ բարի
գալուստի խօսքէն ետք, Պրն. Նիյազի Քըզըլեուրէք յայտնեց որ երեկոյին նպատակն էր
յարգել յիշատակը Հրանդ Տինքի, որ իր կեանքով, գործով եւ մահով ալ քանդեց Թուրքիոյ
հանրութեան

թապուները,

հարցադրումներ

ստեղծեց

նոր

թրքական

հասարակութեան մօտ՝ ինչ կը վերաբերի
իր ազգային արմատներուն, ինքնութեան,
տուն տալով նոր որակի փոփոխութեան՝
Թուրքիոյ

քաղաքացիական

հասարակութեան միազգ եւ միակեդրոն
մտայնութեան մէջ եւ նոր ուղի հարթելով
անոր դեմոկրատացման ուղղութեամբ:
Առաջին խօսք առնողն էր Պրն. Ճէնկիզ
Աքթար, որ նաեւ անդամ է Հրանք Տինք Հիմնարկին: Ան առարկայական եւ անաչառ
պատկերը տուաւ ներկայ, յետ-Քեմալական Թուրքիոյ մէջ տիրող իրավիճակին, շեշտելով ի
մասնաւորի հետեւեալ կէտերը.7/32
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-Հրանդ Տինք՝ իր հիմնադրած եւ խմբագրած «Ակօս» թերթով, իր ելոյթներով, յօդուածներով
ու կազմակերպած համաժողովներով, ինչպէս նաեւ իր ձեռնարկած ակադեմական
հրատարակութիւններով՝ «Պելկէ» եւ «Արազ» հրատարակչատուներուն մօտ, յառաջ բերած
էր յիշողութեան արթնացում անհատներու մօտ: Շատեր սկսեր էին հարց տալ, թէ ո՞վ են
իրենք, որո՞նք են իրենց պապերը...
-Թուրքիոյ հասարակութեան մօտ, այդ արթնացումը՝ մտայնութեան եւ մօտեցումի նոր
փոփոխութիւններու տուն տուած էր: Ֆեթհիյէ Չեթինի նման անձնաւորութիւններ
կ'անդրադառնային

թէ

իրենք

թոռնիկներն

են

բռնի

իսլամացած

հայերու

եւ

համապատասխան վերաբերմունք կ'ունենային պետութեան պաշտօնական դիրքաւորումին
նկատմամբ: Այսպէս էր որ ծայր առած էր քանի մը տարի առաջ՝ «Ես ներողութիւն կը
խնդրեմ» շարժումը, որուն մաս առեր էին մի քանի տասնեակ հազարաւոր թուրքեր: Տակաւ
առ տակաւ, հանրութեան գիտակցութեան մէջ՝ Թուրքիոյ միազգ ընկերութիւնը տեղի կու
տար բազմազգ եւ բազմաբեւեռ ընկերութեան, ուր կային, թուրքերու կողքին, հայեր,
ալեւիներ, քիւրտեր, յոյներ....Այս գիտակցութիւնը հող կը գտնէր թուրք հասարակութեան
մօտ, ինչ որ իր անդրադարձը կ'ունենար նաեւ պետութեան կեցուածքին վրայ....
-Այս շրջագիծէն ներս է որ ներկայիս կը բարենորոգուին հայկական կարգ մը եկեղեցիներ,
ինչպէս օրինակ՝ Տիարպէքիրի Ս. Կիրակոս եկեղեցին, եւ այլք, որոնք պատճառ կ'ըլլան որ
շատ մը իսլամացած թաքնուած հայեր, որոնց թիւը կը գնահատուի շուրջ մէկ միլիոն մարդ,
ըստ Հրանդ Տինքի, վերադառնան իրենց քրիստոնէական արմատներուն....Կան ալ սակայն
որոնք հպարտ են իրենց իսլամական ինքնութեամբ եւ կ'ուզեն մնալ որպէս իսլամացած
հայեր, ինչ որ նոր մարտահրաւէր կը ստեղծէ հայութեան համար եւս...:
Երկրորդ խօսք առնողն էր` ուսուցիչ եւ դոկտորականի ուսանող Տիկ. Նիլ Մութլուէր, որ
դարձեալ անաչառ կերպով ներկայացուց ներկայ յետ-քեմալական Թուրքիոյ պատկերը, ուր
յստակօրէն

կ'արտացոլայ

ա՛յն,

որ

հակառակ

կառավարութեան

ցոյց

տուած

«դեմոկրատական» դիմակին եւ օգտագործած լոզունգներուն, ինչպիսիք են «մարդկային
իրաւունքներ», «արդարութիւն» եւ այլք, կա՛յ բիրտ ճնշում բոլոր փոքրամասնութիւններուն
նկատմամբ, ներառեալ իգական սեռի ներկայացուցիչներուն..., եւ խորքին մէջ ոչինչ
փոխուած է Թուրքիոյ պետութեան հեղինակապաշտ եւ բռնատիրական բնոյթին եւ
վարքագիծին մէջ:
Հարցում-պատասխանի բաժնին մէջ, կարեւոր հարցում մըն էր, անկասկած, Պրն. Վարդգէս
Մահտեսեանի տուած հարցումը, թէ ի՞նչ դասագիրքերով կը դաստիարակուէր ներկայ
սերունդը: Պատասխանը այն էր, որ բոլոր դասագիրքերն ալ այնպէս մը կազմուած են,
որպէսզի յաջորդական սերունդները կաղապարուին այն մտածողութեամբ, որ հայը, յոյնը,
ալեւին, քիւրտը....պետութեան թշնամի են, եւ ա՛յն որ նոյն դասագիրքերը կ'օգտագործուին
նաեւ հայ վարժարաններուն մէջ:
Ձեռնարկավար Պրն. Քըզըլեուրէք եւ հիւր-դասախօսները միահամուռ կերպով շեշտեցին, որ
«ճին»ը շիշէն դուրս էր ելած, այսուհանդերձ, եւ անկարելի էր զայն վերադարձնել շիշին մէջ,
ակնարկելով ա՛յն իրականութեան որ Թուրքիոյ քաղաքացիական հասարակութեան մօտ
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կա՛յ մտայնութեան փոփոխութիւն, կա՛յ արթնացում, որքան ալ պետութիւնը եւ ներկայ
կառավարութիւնը փորձեն զայն ճնշել իրենց հեղինակապաշտ եւ բռնատիրական
մեթոտներով: Անոնք աւելցուցին, սակայն, որ յետ-քեմալական Թուրքիան կամ
էրտողանական Թուրքիան կը փորձէ եւ պիտի փորձէ ի գործ դնել իր ընկերային
ճարտարակերտումը ( social engineering) եւ փոխան քեմալական միազգ եւ միաբեւեռ
ինքնութեան վրայ հիմնուած պետականութեան, պիտի պարտադրէ այս անգամ, դարձեալ
միաբեւեռ, սուննի իսլամ ինքնութեան վրայ հիմնուած բռնատիրութիւնը, նշելով նաեւ այն
կարեւոր հանգամանքը որ նախագահ Էրտողան ունի մանաւանդ Թուրքիոյ բնակչութեան 20
միլիոն քաղաքացիներու քուէն ու զօրավիգը, ինչ որ չունէր ատենին Քէմալ Աթաթիւրք:
Ճանաչողական իմաստով, հայաշահ եւ հետաքրքրական ձեռնարկ մըն էր, արդարեւ, սոյն
դասախօսական երեկոն, որ լուսարձակի տակ բերաւ Թուրքիոյ հին եւ նոր իրականութիւնը,
քաղաքացիական հասարակութեան մօտ յիշողութեան արթնացման անդրադարձները եւ
պետութեան կիրառած ճնշումի եւ ընկերային գիտակցութեան ճարտարապետումի նոր
մեթոտները: Նմանապէս՝ իսլամացած, թաքնուած հայերու խիստ կարեւոր պարագան:
Գնահատելի են բոլոր խօսք առնողները, որոնք կրցան մնալ ակադեմական եւ մտաւորական
պարկեշութեան պահանջած մակարդակին վրայ, անաչառ եւ անկողմնակալ պատկերը
տալով տիրող իրականութեան:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

Կիպրոսի Խորհրդարանին Մէջ` Հայոց Ցեղասպանութեան
Նուիրուած Ցուցահանդէս
Աշխատանքային այցով Ժընեւ գտնուող ՀՀ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ
Շարմազանով Միջխորհրդարանական միութեան
131-րդ վեհաժողովի ծիրէն ներս Հոկտեմբեր 13-ին
հանդիպում ունեցած է Կիպրոսի խորհրդարանի
ներկայացուցիչներու պալատի հայ անդամ Մարիոս
Գարոյեանի

եւ

ներկայացուցիչներու

պալատի

անդամ, Միջխորհրդարանական միութեան մէջ
Կիպրոսի պատուիրակութեան ղեկավար Աւերոֆ
Նէոֆիտուիհետ:
ԱԺ փոխնախագահը նշած է, որ Հայաստանին եւ
Կիպրոսին կը միաւորեն պատմական հարուստ
ժառանգութիւնը, հոգեւոր արժէքները, ինչպէս նաեւ
Հայաստանի եւ Կիպրոսի ժողովուրդներու միջեւ
հաստատուած փոխըմբռնումն ու վստահութիւնը:
Էդուարդ Շարմազանով բարձր գնահատած է Մարիոս Գարոյեանի անձնական ներդրումը
հայ-կիպրական բարեկամական կապերու ամրապնդման եւ զարգացման հարցին մէջ,
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յատկապէս

Կիպրոսի

խորհրդարանի

նախագահի

պաշտօնը

զբաղեցնելու

ժամանակաշրջանին:
ԱԺ փոխնախագահը մեծապէս կարեւորած է տարբեր միջազգային եւ տարածաշրջանային
կազմակերպութիւններուն

մէջ

երկու

երկիրներու

խորհրդարաններու

սերտ

համագործակցութիւնն ու փոխադարձ աջակցութիւնը: Ան նկատած է, որ Կիպրոսը ԵՄ
անդամ այն երկիրներէն է, որուն հետ Հայաստան ունի ձեւաւորուած սերտ եւ
բարեկամական
Հայաստանին

յարաբերութիւններ.
ապաւինելու

հանգամանք,

Կիպրոսի

որ

հնարաւորութիւն

կու

տայ

աջակցութեան

մասնաւորապէս,

Եւրոպայի

խորհուրդի, ԵԱՀԿ-ի, ՆԱԹՕ-ի եւ ՍԾՏՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովներու երկուստեք
հետաքրքրութիւն ներկայացնող հարցերու շուրջ:
Էդուարդ Շարմազանովն անդրադարձած է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի եւ կիպրական
հիմնախնդիրներուն` նկատելով, որ հիմնահարցերու շուրջ Հայաստանի եւ Կիպրոսի
դիրքորոշումները իրարու չեն հակասեր: ԱԺ փոխնախագահն անթոյլատրելի համարած է
Թուրքիոյ կողմէ Կիպրոսի մէկ մասի գրաւումը ու Հայաստանի շրջափակումը:
Խօսելով

Հայոց

Ցեղասպանութեան

միջազգային

ճանաչման

եւ

դատապարտման

անհրաժեշտութեան մասին` Էդուարդ Շարմազանով երախտագիտութեամբ նշած է, որ
Կիպրոսի խորհրդարանը աշխարհի մէջ առաջիններէն մէկն է, որ ճանչցած է Հայոց
Ցեղասպանութիւնը: Ան Մարիոս Գարոյեանին հրաւիրած է մասնակցելու Երեւանի մէջ
Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցի առիթով իրականացուելիք ձեռնարկներուն:
ԱԺ փոխնախագահը Մարիոս Գարոյեանին եւ Աւերոֆ Նէոֆիտուին առաջարկած Կիպրոսի
խորհրդարանին մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած ցուցահանդէս իրականացնել.
կիպրական կողմը տուած է իր համաձայնութիւնը:

Խմբագրական
ՄԵՆՔ ՀԱՅԵՐԷՆՈՎ ԵՆՔ ՀԱՅ
Շուրջ ամիս մը առաջ, հերթական անգամ՝

ազգովին ոգեկոչեցինք

յիշատակը մեր Թարգմանչաց Հայրերուն, որոնք 5-րդ դարուն, հայոց
այբուբենի 36 տառերով զինուած, ստեղծեցին հայալեզու դպրութիւն ու
գրականութիւն,
թարգմանեցին

հայաբարբառ

տաղ

Աստուածաշունչը

ու

որպէս

երաժշտութիւն,
Թագուհի

հայերէնի

Թարգմանչաց,

հայացուցին համաշխարհային բազում երկեր, որպէսզի ընդարձակուէր
հայ մարդուն հայօրէն զգալու եւ մտածելու հորիզոնը, լեզուն դառնար անոր
ինքնութեան ու գիտակցութեան հարազատ հայելին, զանոնք պահել-պահպանելու ամէնէն
ամուր վահանը...:
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Մանկապատանեկան շուրթերէն դարձեալ հնչեցին մեր ոսկեղենիկ լեզուն պանծացնող
տողեր. «Հայ լեզուն տունն է հայուն աշխարհի չորս ծագերուն...», «Քեզ հայ լեզու՛, կը սիրեմ
մրգաստանի մը նման...», «Թէ մօրդ անգամ մտքից հանես, քո մայր լեզուն չմոռանաս»....,
մերթ յուզելով, մերթ ալ հպարտութիւն ներշնչելով մեզի...:
Քանիներ

արդեօ՞ք

կրցան

թափանցել

այս

քաղցրահունչ

քերթուածներուն,

այս

տօնակատարութեանց խորքը, մտածել, զգաստանալ մանաւանդ, թէ մեր օրերուն ո՞ւր է մեր
մայրենին, մեր Մեծասքանչը, ո՞ւր կ'երթայ ան....: Արդարեւ, ուշագրաւ երեւոյթ է, որ քանիքանինե՛ր այսօր միայն հայ կը զգան իրենք զիրենք, առանց բառ մը հայերէն գիտնալու,
քանինե՛ր օտար անուններով կը կնքեն իրենց զաւակները, օտար դպրոց կ'ուղարկեն
զանոնք, օտար հնչիւնաբանութեամբ եւ օտար բառերով աղճատուած ու այլանդակուած
հայերէն մը կը խօսին, որ հայերէն ալ չէ, այլ՝ անոր մէկ խրտուիլակը....Տակաւին, քանինե՛ր
կը հպարտանան, ըսելով որ իրենք միայն ծագումով հայ են...., այսինքն՝ թէ օտարացած են եւ
վերջ: Երկարե՞նք շարքը մայրենիին դէմ մեղանչողներուն: Կա՛ն ալ, արդարեւ, որոնք
փողոցի ամբոխային լեզուն միայն կը խօսին, կը գրեն ալ, որուն ո՛չ քերականութիւնը, ո՛չ ալ
շարահիւսութիւնը հայերէն է....:
Տակաւին, ընկերային ցանցերուն մէջ, ինչպէս՝ ֆէյսպուք եւ այլ, համատարած երեւոյթ
դարձած է լատինատառ հայերէնը, ինչ որ՝ ներկայ թափով շարունակուելու պարագային,
հայերէնի ոչ միայն նահանջի, այլ՝ մահացման ցուցանիշ կարելի է համարել, քանզի լեզուն
կը գոյատեւէ նաեւ ու մանաւանդ գրուելով իր սեփական տառերով, որոնք կ'արտաբերեն
անոր հարազատ հնչիւնաբանութիւնը, շարադասութիւնը, քերականութիւնը...: Զո՞րն ասել,
զո՞րն խոստովանիլ...:
Ազգային-պետական անկախութիւնը կը սկսի, առաջին հերթին եւ գերազանցապէս, հայոց
լեզուի ազատագրումով: Այդպէս էր 405 թուականին, երբ Հայաստան բաժնուած էր երկու
հզօր կայսրութեանց՝ Պարսկաստանի եւ Բիւզանդիոնի միջեւ, եւ քրիստոնէութիւնը կը մնար
այլադաւան եւ օտարահունչ վարդապետութիւն մեր ժողովուրդին համար: Պատմական,
քաղաքական անհրաժեշտութիւն էր, հետեւաբար, ունենալ հայադաւան քրիստոնէութիւն,
հայութեան

վտանգուած

Հայկազունեաց
համար:

ցեղի

ինքնութիւնն
շառաւիղներու

ու

միասնութիւնը

ապահովելու

շարունակականութիւնը

համար,

երաշխաւորելու

Լեզուի ազատագրումը կարելի եղաւ հայ գիրերու գիւտի դարակազմիկ

սխրագործութեամբ, որուն անմիջական արդիւնքը եղան՝ Աստուածաշունչ մատեանի
սքանչելագործ թարգմանութիւնը, հայ գիր ու դպրութեան ծաղկումը, ապա՝ հայ մշակոյթի
այլ

բնագաւառներու,

ինչպէս՝

երաժշտութեան,

ճարտարապետութեան,

մանրանկարչութեան, քանդակագործութեան փառահեղ ծաղկումը...: Հինգերորդ դարու
Ոսկեդարը: Լեզուի ազատագրումով, ազատագրուեցան հայն ու Հայաստանը՝ Մեսրոպեան
ինքնատիպ մշակոյթով ու նկարագրով, հայեցիութեան ամրակուռ դրոշմով, որ կրցաւ տեւել
դարէ-դար, դիմանալ անխորտակ պատմութեան ահեղ հողմերուն...:
Այդպէս է նաեւ հիմա եւ ընդմիշտ:
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Հայերէնով ենք մենք հայ, հայերէնով ենք մենք անկախ ու ազատ, քանզի լեզուն էապէս
լեզուամտածողութիւն

է:

Օտար

լեզուով,

մենք

կ'ունենանք

օտար

լեզուամտածողութիւն: Տեղին է մէջբերել ներկայ դարի մտածողներէն Մանուէլ Քասթելզի
դիտարկումը. «Մշակութային միատարրացման ենթարկուող աշխարհին մէջ, լեզուն որպէս
մշակութային ուղղակի արտայայտութիւն, կը դառնայ մշակութային դիմադրութեան
խրամատը, ինքնահսկողութեան վերջին ամրոցը, ճանաչելի իմաստի ապաստանը»: Այլ
խօսքով՝ հոգեմտաւոր անկախութեան երաշխիքը:
Մեր մայրենիին մէջ են, արդարեւ, ազգային հոգեւոր-մշակութային մեր ժառանգութիւնը, մեր
աշխարհընկալումը, նկարագիրը, պատմութիւնը: Հայերէնով է որ մենք անմիջականօրէն
կ'առնչուինք հազարամեակներու մեր հոգեմտաւոր ժառանգութեան, մեր նախնեաց մտքի եւ
ոգիի լոյսին, հայերէնով է որ կը հաղորդուինք մեր ժողովուրդի խոհերուն եւ յոյզերուն,
երազներուն ու տագնապներուն, եւ կը շաղկապուինք իրարու՝ անդրանցելով ժամանակի ու
տարածութեան անջրպետը: Հայերէնով է որ առաւօտը մեզի համար կը դառնայ «բարի լոյս»,
կռունկի կանչը կը դառնայ կարօտ, Արարատը՝ սրբազան լեռ...: Հայերէնով է որ մենք կը
զգանք ու կը մտածենք հայօրէն: Կը դառնանք ինքնօրէն անկախ: Առանց հայերէնի,
նոյնիսկ հայրենիքը պիտի կորսնցնէր իր ներքին բովանդակութիւնը, իր բուն արժէքը, իր
ոգեղէնութիւնը եւ տակաւ պիտի դառնար սոսկ բնակավայր կամ աշխարհագրական
տարածք...: Միեւնոյն տրամաբանութեամբ, հայրենիքը սիրել պիտի նշանակէր նախ եւ
առաջ հայերէնը սիրել, գուրգուրալ անոր վրայ աչքի լոյսի պէս:
Լեզուն նաեւ մեր հայելին է, մեր ինքնութեան, հոգեւոր-մշակութային ինքնութեան
հայելին:

Անոր

մակարդակը:

որակով

պայմանաւորուած

Աղճատուած

հայերէնը

է

կրնայ

հոգեւոր-մշակութային

կեանքի

միայն

մշակութային

աղճատուած

մեր

արժեհամակարգի ծնունդ տալ եւ, կը համարձակիմ ըսել, այլասերուած ազգի ու
պետականութեան ծնունդ տալ: Գերազանցապէս ազգային արժանապատուութեան խնդիր
է զայն անաղարտ պահել-պահպանելը, զայն ճշգրիտ խօսիլն ու գրելը:
Այսօր երբ հայ հանրութիւնը՝ զանգուած եւ ղեկավարութիւն, հայրենիք թէ սփիւռք, կը խօսին
ազգային-պետական

անկախութեան

մասին,

զայն

անխաթար

պահպանելու

հրամայականին մասին, կը խորամտին արդեօ՞ք թէ ազգային լիարժէք անկախութեան
նախապայմանը ոգիի եւ հոգիի անկախութիւնն է, լեզուի անկախութիւնը, հայերէնի
անաղարտ պահպանումը սերունդէ-սերունդ, քանզի ԼԵԶՈՒՆ ԱԶԳԻ ՄԸ ՀՈԳԻՆ Է:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Հարցազրոյց
«Ես ծնուել եմ մեր հայ երգը տարածելու, վարժեցնելու և
սիրցնելու մարդոց, ես ի՞նչ պէտք ունիմ օտար երգերի»
«Իրատես de facto»-ի հիւրն է Բարսեղ Կանաչեանի դուստրը ՝ ՍԵԴԱ ԿԱՆԱՉԵԱՆԸ:

Հարցում.-Որտեղի՞ց

է

սկիզբ

առնում

Կանաչեանների

գերդաստանի պատմութիւնը:
Պատասխան.-Հայրս

ծնուել

է

1885

թուին

Բուլղարիայի

Ռոտոսթօ (այժմ՝ Թեքիրտաղ) քաղաքում, որը գտնուում է Կ.
Պոլսի (ներկայումս՝ Ստամպուլ) և Պուլղարիայի սահմանագծին:
Իր ծնողները ևս ռոտոսթոցի են, իսկ աւելի կանուխ արմատները
ես էլ, հայրս էլ չգիտէինք: Մեծ հայրս 11 զաւակ է ունեցել:
Կօշիկի արհեստանոց ունէր: Մեծ մայրս էլ շատ վաղ է մահացել,
և հայրս չի տեսել նրան: Հօրս երկու ամուսնութիւնից ծնուեցինք
ես և երկու քոյրերս:
Հարցում.-Ինչպիսի՞ն էր Կանաչեանը ընտանիքում և աշխատանքի մէջ:
Պատասխան.-Շատ խիստ մարդ էր, բայց նաեւ շատ փափկասիրտ: Կը գոռար, կը
բարկանար, սակայն ճիշդ երկու վայրկեան յետոյ յանկարծ կը փափկէր: Տարօրինակ
բնաւորութիւն ունէր: Շատ ընկերական էր, կատակախօս: Հայրս շատ մտերիմ էր Լ. Շանթի,
Ն. Աղբալեանի, ինչպէս նաեւ Գիւզելեանի, Գասպար Իբեկեանի, երգիծանկարիչ Տիրան
Աճեմեանի և այլոց հետ: Շանթն ու Աղբալեանը յաճախ էին գալիս մեր տուն, նստում էին,
զրուցում:
Հարցում.-Ընտանիքում ինչպէ՞ս էր դրուած հայեցի կրթութեան հարցը:
Պատասխան.-Հայրս բացարձակ օտար բառ չէր գործածում: Օրինակ, երբ ես և քոյրերս
ասում էինք «բադրիջան», բարկանում էր մեզ վրայ. «Բադրիջանը քո գլուխն է, մենք սմբուկ
բառն ունենք»: Նոյնը երբ «տոմաթես» էինք ասում: Խօսում էր մաքուր հայերէն՝ միշտ
ուշադիր առոգանութեանը: Չէր կարողանում արտաբերել «ռ» հնչիւնը: Ցանկանում էր, որ
դիմացինը շիտակ «ր» ասէր: Երբ իր երգչախումբը երգում էր, երբեմն գնում էր հեռու և
հեռուից ունկնդրում, որ բառերը հայերէն հնչեն: Որովհետև երգչախմբեր և նոյնիսկ
մեներգիչներ կային, որ շատ անգամ երգում էին հայերէն՝ առանց հայերէն հնչողութեան և
առոգանութեան: Շատ բծախնդիր էր այդ առումով:
Հարցում.-Հայաստանի Հանրապետութեան հիմնը գրել է Ձեր հայրը, ինչպէ՞ս ստեղծուեց այն:
Պատասխան.-Երբ Միքայէլ Նալբանդեանը իտալական երգի բառերը թարգմանել էր
հայերէն,

և

այն

դարձել

էր

հայրենասիրական
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պատասխանատուները ցանկացել են, որ հայրս երաժշտութիւնը յարմարեցնի հայերէն
բառերին: Իտալական եղանակը գրեթէ բոլորովին փոխել է, աւելի հայացրել, և առաջ է եկել
այսօրուայ հիմնը: Այս առիթով կարծեմ խորհրդակցել է Գարեգին Նժդեհի հետ:
Հարցում.-Կը պատմէ՞ք Կոմիտասի և Կանաչեանի ընկերութեան մասին:
Պատասխան.-Երբ հայրս գտնուում էր Եւրոպայում, լսել էր, որ մի վարդապետ երաժիշտ կայ:
Վերադառնալով Պոլիս՝ հետաքրքրուում է և գնում նրա համերգին: Զարմանում է
Կոմիտասի՝ 300-հոգանոց խմբի հիանալի ղեկավարութեամբ: Սքանչացած գնում է նրա մօտ
և ասում. «Կարո՞ղ եմ ես էլ մասնակցել»: Կոմիտասը հարցնում է, թէ ինչով է զբաղուում:
«Երաժշտութիւն եմ սովորել, -ասում է,- պզտիկ խումբ մը ունիմ»: Մտնելով երգչախմբի մէջ՝
երգում է որպէս բաս, և մտերմանում վարդապետի հետ: Որոշ ժամանակ անց հայրս և նրա
հինգ ընկերները ցանկանում են երաժշտութեան դասեր վերցնել Կոմիտաս վարդապետից:
Վեցից մէկը մէկ-երկու ամիս յետոյ թողնում է դասերը, և մնում են հինգով՝ Բարսեղ
Կանաչեանը, Միհրան Թումաճեանը, Վարդան Սարգսեանը, Վաղարշակ Սրվանձտեանը և
Հայկ Սեմերճեանը, ովքեր յայտնի են որպէս «Կոմիտասի հինգ սաներ»: Հինգից միայն
Կանաչեանը դարձաւ Կոմիտասի միակ արժանաւոր յաջորդն ու գործի շարունակողը: Իսկ
Վ. Սրվանձտեանը և Վ. Սարգսեանը՝ Փարիզում, Թումաճեանն էլ Նիւ Եորքում կազմեցին
երգչախմբեր: Ահա այս սաներն են, որ նրա երաժշտութիւնը, հայերէն երգերն ու խմբերգերը
տարածեցին Մերձաւոր Արեւելքում: Հայրս միշտ համերգային շրջագայութեան մէջ էր մէկ
Կիպրոսում ու Լիբանանում, մէկ` Հալէպում, Եգիպտոսում և այլուր:
Հարցում.-Կարելի՞ է ասել՝ Կանաչեանը Կոմիտասի ամենասիրելի աշակերտն է եղել:
Պատասխան.-Այո՛, շատ կապուած էր Կոմիտասին, Կոմիտասն էլ՝ իրեն: 1964 թ. երբ
Թումաճեանը եկաւ Փարիզ՝ տեսնելու հօրս, երկու ընկեր միասին նստած պատմում ու յիշում
էին անցած-գնացած օրերը, ու թէ ինչպէս հերթական դասի աւարտից յետոյ Կոմիտասը
ձեռքով հօրս մի կողմ է հրում. «Դուն հոս կեցիր, մի երթար»: Թումաճեանը պատմում է, որ
իրենք` չորս սաները, նախանձում էին Բարսեղին, որովհետեւ Կոմիտասը միայն նրան էր մի
կողմ քաշում, որ դասից յետոյ խօսի հետը: Համոզում էին, որ իրենք եւս միանան: «Դուք
գացէք, հիմա Բարսեղը կուգայ Ձեր ետեւէն,- շտապով կրկնում էր վարդապետը»: Հայրս էլ
անհամբեր սպասում էր, որ ընկերների հետ դուրս գար ծխելու, որովհետեւ Կոմիտասը
արգելել էր իրենց ծխել: Մի քանի անգամ նոյնիսկ տուփը վերցրել էր ձեռքից: Հայրս
խոստացել էր, որ այլեւս չի ծխի և խնդրել, որ տուփը վերադարձնի, քանի որ այն իր եղբօր
յիշատակն էր: Այսպէս չորս սաները անհամբեր սպասում էին Բարսեղին, որ իմանային, թէ
ինչ էին այդքան երկար խօսում: Ի վերջոյ հասկացել են, որ վարդապետը պոլիֆոնիայի
մասնաւոր դասեր է տալիս հօրս: Մի օր Թումաճեանն ու ընկերները հարցրել են
Կոմիտասին, թէ ինչու է միայն Կանաչեանին պոլիֆոնիայի դասեր տալիս, իսկ իրենց` ոչ:
«Դուք դեռ հոն հասնելու շատ ժամանակ ունիք»- պատասխանել է: Այնքան էին նեղուել:
Մինչդեռ Կանաչեանն արդէն կայացած երաժիշտ էր, իսկ իրենք Կոմիտասի հետ են սկսել
երաժշտութիւն սովորել:
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Հարցում.-Պէյրութահայ իմ ընկերներից մէկը պատմում էր, որ Կանաչեանը իր «Օրորը» գրել
է «Պարոն» հիւրանոցի տիրոջ աղջկայ համար: Իրակա՞ն պատմութիւն է:
Պատասխան.-Դրա մասին գրել է դոկտոր Ճէպէճեանը իր յուշերի մէջ: Նման բան
բացարձակապէս գոյութիւն չունի: Այդ աղջիկը ծնուել է 20-ական թուականներին, մինչդեռ
«Օրօրը» գրուել է 1913 թուականին: Դեռ նոր էին ծանօթացել, երբ Կոմիտասը
հետաքրքրուեց, թէ ինչ գործեր է հայրս գրել: Հայրս ցոյց է տուել «Օրօրը»: «Բարսեղ,հիացած ասել է վարդապետը,- եթէ դու ուրիշ բան չգրես կեանքիդ մէջ, միայն այս օրօրով
աշխարհահռչակ կը դառնաս: Պարծանքով ես պիտի ստորագրէի նման գործի տակ»:
Այնուհետեւ Կոմիտասը ցանկութիւն է յայտնել, որ հայրս երգի իր երգչախմբում, իսկ յետոյ
իրենից դասեր առնի: 1926-ին երբ ես պիտի ծնուէի, հայրս մի քիչ փոփոխութեան ենթարկեց
«Օրօրը»՝ վերածելով քառաձայնի և դաշնամուրի նուագակցութեամբ: Եւ փաստօրէն, երբ
Կանաչեան են ասում, օրօր են հասկանում, երբ օրօր են ասում, Կանաչեան են հասկանում:
Հարցում.-Հետաքրքիր

է,

որ

Կանաչեանը

մեծ

ներդրում

ունի

նաեւ

արաբական

երաժշտութեան զարգացման գործում: Ի՞նչ կ'ասէք այս մասին:
Պատասխան.-Երբ հայրս եկաւ Լիբանան, այստեղ խրախճանքներին, հարսանիքներին
բոլորը երգում էին թուրքերէն: Հայերէնը գրեթէ չէր լսուում: Նոյնիսկ նշանաւոր հայ երգչուհի
Մաթիլտ Բուդաղեանը երգում էր թուրքերէն: Հայրս առաջինը եղաւ, որ հայերէն երգերը,
մանաւանդ Կոմիտասի երգերը լսելի դարձրեց ժողովրդին: Անգամ գաղափար չունէին
օպերային երաժշտութեան մասին: Տարին մէկ անգամ համերգներով հանդէս էր գալիս
տարբեր քաղաքներում՝ Լիբանանում, Լաթաքիայում, Հալէպում, Դամասկոսում և
տարածում հայերէն երգը՝ այդպիսով միեւնոյն ժամանակ տարածելով հայերէնը: Հօրս
հարցնում էին, թէ ինչու այլ լեզուներով, ասենք, գերմաներէն կամ իտալերէն համերգներ չէր
տալիս: Հայրս պատասխանել է. «Անոնք հայերէն կ'երգե՞ն, ես ծնուել եմ մեր հայ երգը
տարածելու, վարժեցնելու և սիրցնելու մարդոց, ես ի՞նչ պէտք ունիմ օտար երգերի»:
Այնուամենայնիւ, Լիբանանում, երկար համոզելուց յետոյ, լիբանանեան մի քանի երգ
ձայնագրեց: Երբ Սիրիա կամ արաբական որեւէ երկիր էր գնում համերգներով՝ անպայման
մէկ-երկու արաբերէն երգ պիտի հնչեցնէր՝ իբրեւ տուրք արաբ ժողովրդին: Հետագայում
հայրս Իրաքի, Սիրիայի և Լիբանանի քայլերգերը վերածեց քառաձայնի: Դա շատ մեծ
աղմուկ հանեց, քանի որ արաբները բացարձակապէս նոյնիսկ երկձայն չունէին: Արաբները
սքանչացան, իրենց համար դա ճոխութիւն էր: Մինչ այդ իրենք՝ ուտը ձեռքներին, 100 հոգով
միաձայն երգում էին: Իր շնորհիւ է, որ արաբերէն երգը սկսեց հնչել երկձայն, քառաձայն և
բազմաձայն: Հետագայում արաբական մշակոյթի զարգացմանը նպաստելու համար
Կանաչեանը պարգեւատրուեց լիբանանեան «Մայրիներ» և ֆրանսիական «Le palme
d՚academie» շքանշաններով:
Հարցում.-Շատ յաճախ ժողովուրդը երգում է երգեր՝ չիմանալով դրանց հեղինակին և
կարծելով՝ ժողովրդական երգեր են: Կանաչեանը ևս բացառութիւն չէ: Ի՞նչ նման երգեր ունի
Ձեր հայրը:
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Պատասխան.-Կանաչեանի ռոմանսները ամփոփուած են մի գրքոյկի մէջ, որոնք նա գրել էր
իր երիտասարդութեան տարիներին, և որոնք միշտ երգուում էին և համարուում
ժողովրդական կամ կոմիտասեան երգեր: Օրինակ, «Երազը»: Սա Կանաչեանի գործն է: Երբ
այս երգը Կանաչեանը ներկայացրել է Կոմիտասին, վերջինս յուզուած ասել է. «Ասիկա հոս
դաշնակին վրայ ձգէ»: Եւ ամէն անգամ, երբ գնում էր Կոմիտասի մօտ, նուագում էր, երգում և
յուզուում: Երբ եկանք Պէյրութ, մի երգարանի մէջ տեսանք՝ գրուած է, թէ այդ երգի հեղինակը
Կոմիտասն է: Հայրս այնքան էր սիրում Կոմիտասին, որ ասաց. «Թող ըլլայ իր գործը, թող
այդպէս գրուի, ոչինչ»: Յետոյ անմիջապէս բերեց իր փոքրիկ տետրակը և պատռեց՝ ասելով.
«Քանի որ Կոմիտաս է գրուել, թող այդպէս էլ մնայ»: Դրանք փոքրիկ գործեր էին, որոնք նա
գրել էր իր ժամանցի համար, սովորեցրել երեխաներին, և ժողովուրդն էլ երգում էր: Այդ
տետրակի մէջ իր 6-7 ռոմանսներն էին, այդ թուում՝ «Հինգալան», «Մայր Արաքսի ափերով»ը և «Երազը»: Կոմիտասը պատգամել էր իր սաներին հրատարակութիւններ անել, դասեր
տալ և իրականացնել իր նուիրական երազը, այն է՝ արտասահմանի մէջ ունենալ հայկական
կոնսերվատորիա: Քանի որ նա չէր կարողացել ի կատար ածել այդ երազանքը, այդ պարտքը
թողել էր իր սաների ուսերին: Այդ հրատարակութիւնների առաջին հատորի մէջ կայ նաև
«Երազը»՝ գրուած Կանաչեանի կողմից: Հիմա մարդիկ գիտեն, որ դա Կանաչեանի գործն է և
ոչ թէ Կոմիտասի: Եթէ մարդ քիչ թէ շատ հասկանում է Կոմիտասի երաժշտութիւնից,
անշուշտ, կը տեսնի, որ դա բնաւ Կոմիտասի ոճը չէ: Հայրս այն դարձրել էր և՛ երկձայն, և՛
քառաձայն, և՛ դաշնամուրի համար: Յաճախ մայրիկիս հետ նուագում և երգում էր «Երազը»:
Հարցում.-Կանաչեանի բոլոր գործերը ծնուել են հայրենիքի հանդէպ անյատակ սիրուց, թէեւ
ապրում էր հայրենիքից դուրս ու երբեք չկարողացաւ գալ Հայաստան: Ի՞նչն էր պատճառը:
Պատասխան.-Այն ժամանակ կար «Երեւանի ձայն» ռատիոկայանը: Տարիներով այն հնչում
էր նաև Լիբանանում: Հայրս մի փոքրիկ ռատիօ ունէր: Այն լսուում էր ուշ գիշերին` մեր տան
մի անկիւնում միայն: Այնտեղ բազկաթոռ էր դնել տուել, որ երբ ժամը գար, ռատիոն ձեռքն
առած գնար նստէր այդ բազկաթոռի մէջ և լսէր: Սքանչացած լսում էր Առնօ Բաբաջանեանի
գործերը: Երբ Օհան Դուրեանը Պէյրութից Հայաստան պիտի գար, հանդիպել էր իրեն և ասել.
«Բարսեղ, գործերդ տուր, տանեմ Հայաստանում ծանօթացնեմ»: Այդ օրուանից հայրս
անհամբեր սպասում էր, որ ռատիոյով հնչեն իր գործերը: Հայրս շատ էր ցանկանում իր
ստեղծագործութիւնները լսել մասնագէտ երգողների շուրթերից, որովհետև իր խմբի մէջ
պրոֆեսիոնալ երգիչներ չկային: Իզուր այդքան սպասեց: 1946-47 թուերին՝
հայրենադարձութեան տարիներին, Հայաստանի կառավարութիւնից հրաւէր եկաւ իրեն, որ
այցելի Հայաստան: Բայց այն ժամանակ, որքանով ճիշդ է, թէ սխալ, այդ հրաւէրն անցել էր
ռամկավար կուսակցականների ձեռքը, որոնք յետ էին ուղարկել այն՝ ասելով, որ
Կանաչեանը չի փափաքում գալ Հայաստան: Մինչդեռ ընդհակառակը, կ'երազէր:
Հարցում.-Որտե՞ղ է ամփոփուած մեծ կոմպոզիտորի աճիւնը:
Պատասխան.-Կանաչեանի աճիւնը ամփոփուած է Լիբանանում: 1967-ին, երբ մայրս և ես
մշակութային կապերի կոմիտէի հրաւէրով եկանք Հայաստան, կոմիտասագէտ Ռ.
Աթայեանը, ով մինչ այդ արդէն ուսումնասիրել էր Կանաչեանի գործերը, ասաց, որ
կարգադրութիւններ պիտի լինեն, որի համաձայն աճիւնները պիտի փոխադրուեն
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Հայաստան: Այդ օրուանից ի վեր տակաւին պիտի փոխադրուեն: Կը սպասենք: Մի օր հայրս
մօրս ասաց. «Քրիստինէ, քիչ մը դրամ հաւաքենք, երբ մահանամ, աճիւնս կը փոխադրես
Կոմիտասի կողքը»: Ծիծաղեցինք, կատակի տուեցինք: Աւա՜ղ, կիսատ մնաց Կանաչեանի
երազը։
Զրոյցը վարեց
Սերգէյ ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆԸ

«ՊէՏՔ Է ՄՆԱԼ ՉԱՓԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ, ՈՐՊԷՍԶԻ ՄԵՐ
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ՄԻՋԵՒ ՀՐԱՀՐՈՒՄ ՉԼԻՆԻ»
Օրերս «Իրաւունքը» հանդիպեց բանաստեղծ, թարգմանիչ, հրապարակախօս, Վրաստանի
գրողների միութեան «Կամուրջ» հայալեզու տարեգրքի խմբագիր, համանուն գրականմշակութային հասարակական կազմակերպութեան նախագահ, «Վրաստան» թերթի
սեփական

թղթակից

ու

բաժանորդագրութեան

ծառայութեան ղեկավար, ՀՀ Օքրօ Օքրոյեանի անուան
«Աստուած սէր է» գրական հիմնադրամի Վրաստանի հետ
կապերի

բաժնի

վարիչ,

թիֆլիսաբնակ

ԱՆԱՀԻՏ

ՊՈՍԹԱՆՃԵԱՆԻ հետ: Հայ եւ վրաց ժողովուրդների
մերօրեայ մեծ բարեկամի հետ զրոյցը ծաւալուեց նախ`
Վրաստանում հայապահպանութեան մասին, ապա` Հայոց
ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի ու մի շարք այլ
քաղաքական ու մշակութային հարցերի շուրջ:
«ՉԵՆ ԳԱԼԻՍ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ, ԱՄԷՆ ՄԷԿԸ ՄԻ
ՄԱՀԱՆԱ Է ԲԵՐՈՒՄ»
Հարցում.-Տիկին Պոսթանճեան, այսօր, տեղեակ, թէ անտեղեակ, բոլորը խօսում են
Վրաստանում եղած հայապահպանութեան խնդրի մասին:
Լինելով հենց այս խնդրի զարկերակում` իրականում ինչպիսի՞ իրավիճակ է այսօր:
Պատասխան.- Վրաստանում հայապահպանութեան համար միշտ էլ աշխատանքներ
տարուել

են,

ուղղակի,

քիչ

է

խօսուել

այդ

մասին,

մինչդեռ

այսօր

խօսելու

ժամանակաշրջանում ենք ապրում, բարձրախօսներ են, որ հիմա «վխտում են» ամէնուրեք,
ձայներ է, որ հնչում են, բլբուլ է, որ երգում է… Թբիլիսիում առաջ էլ մշտապէս հայկական
թատրոնը գործել է, ռատիոն գործել է, թերթը` «Վրաստանը», տպագրուել է, գրքեր են
հրատարակուել, ինստիտուտում հայկական ֆակուլտէտ է եղել, դպրոցներ են եղել...
Խնդրեմ` Ձեզ հայապահպանութիւն: Հո պէտք չէ՞ անընդհատ տեսագրութիւններ լինեն, որ
նայեն ու հաւատան. կայ պատմական ճշմարտութիւն: Անդրադառնամ նաեւ մեր օրերին:
Լինելով մի հոգի` Վրաստանում արել եմ (ու անում եմ) մի ամբողջ կազմակերպութեան գործ,
որը ինքներդ կարող էք եզրակացնել` հայապահպան գործունէութիւն է, թէ` ոչ: Այսօր
հսկայական գործ է անում «Հայարտունը»: Ես որակից չեմ խօսում, թէպէտ որակն էլ լաւն է,
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բայց կարեւորում եմ, շեշտադրում եմ արուած բազմաբեւեռ, բազմապլան աշխատանքը:
Վրաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Վազգէն եպիսկոպոս Միրզախանեանի եռանդը, ինձ
թուում է, ոչ մի հոգեւորական չունի: Այսօր գործող «Վրաստան» հայալեզու թերթն էլ,
փաստօրէն, համարուում է հայապահպանութեան մի տարր, «Վերնատուն» հայ գրողների
միութիւնն էլ, «Կամուրջն» էլ, hայկական թիւ 104 դպրոցն էլ: Հեռուստահաղորդումներ էլ
կան, թէեւ ոչ երկարատեւ, բայց կան: Միայն թատրոնը չի կարողանում հայթայթել գումար,
որ աւելի ակտիվ գործի, բայց կանգ չի առել, էլի աշխատում է, քաղաքի այլ բեմերից
ներկայանում հանդիսատեսին, հիւրախաղերի մեկնում: Աւելին` հրաւիրում այլ
թատրոնների, վերջերս, օրինակ, սեպտեմբերի 7-ին Սամուէլ Խալաթեանի պիէսներից մէկը`
«Ճիչը» բեմադրուեց Թբիլիսիի Գրիբոյեդովի անուան ռուսական թատրոնում:
Հարցում.- Փաստօրէն, որեւէ խնդիր չկայ՞:
Պատասխան.- Մի տագնապալի հարց կայ, որի մասին խօսում են մարդիկ, բայց շատ զգոյշ,
մի տեսակ վախենալով, անյարմար զգալով, որ դիմացինին չվիրաւորեն, թթու խօսք չասեն:
Իսկ ես գտնում եմ, որ թթու խօսքը պէտք է, ու նրա պտուղը կարող է եւ քաղցր լինել: Խօսքը
հայերի` իրենց երեխաներին ռուսական դպրոց տանելու ապազգային «գործընթացի» մասին
է: Վրաստանում հայկական դպրոցների հարցը շարունակում է գերխնդիր մնալ: Մինչեւ
Վրաստանում

մենք

չունենանք

հայկական

շատ

դպրոցներ,

բոլորիս

ծաւալած

հայապահպան գործունէութիւնը զուր կը լինի, իմն էլ, «Հայարտնինն» էլ, միւսներինն էլ,
աւելին` մի քանի տարում կարող է եւ հասնի իր վերջին: Մենք կենդանի ենք դպրոցով, իսկ
ի՞նչ ենք անում դպրոցի համար: «Հայարտունը» հայկական նախակրթարան է հիմնել
Թբիլիսիում… Որ գաք, փոքրիկների ելոյթները տեսնէք, լաց կը լինէք յուզմունքից: Անգամ
եկեղեցական շարականները անգիր գիտեն, այսինքն` ուսուցիչները շատ լաւ աշխատում են:
Մինչդեռ այս տարի 25 երեխայ աւարտեց նախակրթարանն, ու նրանցից միայն 7-ը եկաւ
հայկական դպրոց: 18-ը ո՞ւր գնաց: Ասում են` չեն գալիս հայկական դպրոց, ամէն մէկը մի
մահանա է բերում:
Հարցում.- Ըստ էութեան, ստացուում է, որ խնդիրը մե՞ր մէջ է, ոչ թէ վրաց պետութեա՞ն:
Պատասխան.- Այստեղ քարոզչական մեքենայի կերպը փոխել է պէտք, ուրիշ բան պիտի
անենք, տները պիտի գնանք: Այսօր Վրաստանում, Թբիլիսիում ունենք մէկ-երկու
ճանաչուած հայ գործիչներ, որոնց ես անընդհատ ասում եմ` ինչո՞ւ էք ձեր երեխաներին
տուել ռուսական դպրոց, գոնէ հիմա փոխէք, երրորդից բերէք, իններորդից բերէք, չէ՛, էլի
գնում են ռուսական: Ժամանակին էլ վրացահայ բոլոր անուանի գրողների երեխաները
ռուսական

դպրոց

են

գնացել

երեւի,

բացի

իմ

երեխաներից,

Զոհրապեանների,

Բայանդուրեանի… Շատ քչերի... Հիմա էլ մի աղջիկս է երկու երեխաների հետ ամէն օր
ժամուկէս ճանապարհ կտրում, որ երեխաներին բերի հայկական դպրոց (մէկն էլ արդէն
աւարտեց եւ ուսանողուհի է), ե՛ւ միւս աղջիկս է իր երկու երեխաներին՝ մէկին հայկական
դպրոց, միւսին էլ հայկական նախակրթարան տանում... Կայ եւ մի ուրիշ, աւելի տհաճ, երեւի
աւելի վտանգաւոր բան` հայկական միջավայրում խրախուսել ռուսական կրթութեամբ
երեխաներին: Այսինքն` եթե մենք հայկական միջավայրում անընդհատ խրախուսում ենք
ռուսական կրթութիւն ունեցողներին, որքան ուզում է դասընթացներ լինեն մայրենի լեզուով,
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կարծում եմ` զուր է: Ախր, ինչո՞ւ պիտի վրացական պետութեան կողմից հովանաւորուող
հայկական դպրոցներ ունեցող քաղաքում 7 տարեկան հայ երեխան յաճախի կիրակնօրեայ
դպրոց... Ինչպէ՞ս հասկանանք սա, ինչո՞վ բացատրենք... Իմ պատասխանը մէկն է` կեղծ
հայրենասիրութեամբ: Հայրենասիրութիւնը նախեւառաջ լեզուի հանդէպ սէրն է…Եթէ լեզուդ
չես սիրում, հայրենիքդ էլ չես սիրի: Հայրենիքը յաւերժանամ է լեզուով: Լեզուն պիտի
պահպանել, փայփայել, գուրգուրել: Իսկ դա սկսուում է հենց միջնակարգ հայկական
կրթութեամբ: Տարիներ առաջ, Հայաստան-Սփիւռք համաժողովի օրերին ես ամպիոնից
բարձրաձայն կարծիք էլ յայտնեցի, որ հենց կոնկրէտ կիրակնօրեայ դպրոցները մի կողմից
օգնում են, միւս կողմից` վնասում:
Հարցում.- Ինչո՞ւ:
Պատասխան.- Օգնում է, որ 50 տարեկան մարդը, ով հանգամանքների բերումով
ժամանակին ստացել է օտարալեզու կրթութիւն, այսօր գոնէ հայերէն տառերն իմանայ, լսի,
ծանօթանայ հայոց պատմութեան կարեւոր դրուագների հետ: Բայց եթէ այս նոյն մարդը էլի
իր երեխային տալիս է ռուսական դպրոց, ո՞ւմ է պէտք իր արմատներին վերադառնալը: Եթէ
դու արդէն դարձ ի շրջանս իւր ես առել հայոց, ինչի՞ ես նորից քո երեխային տալիս
ռուսական դպրոց, մինչդեռ Թիֆլիս պատուական քաղաքում կայ հայկական միջնակարգ
դպրոց: Սա նշանակում է, որ դու չես վերադարձել քո արմատներին, ուրեմն` այդտեղ խաղ է,
ես էլ այդ խաղին եմ դէմ ու դրա համար էլ պայքարում եմ: Հիմա եթէ 10 հոգուց ինն այդպէս
անի, էլ ի՞նչ հայապահպանութեան մասին է խօսքը: Սա մոտային տուրք տալ է, սա
նշանակում է փառամոլութիւն: Գոնէ նրանք, ովքեր հայկական միջավայրում են
դաստիարակուել

ժամանակին,

հայկական

կրթութիւն

են

ստացել,

իրենք

իրենց

երեխաներին չտան ռուսական դպրոց: Այս հարցը, իսկապէս, ինձ յուզում ու վախեցնում է:
Այդքան որ ասում են, թէ Ախալքալաքում վատ է, վատ է… Իրենց ռուսական դպրոցում
ժամանակին աւելի շատ հայ երեխայ կար, քան` ռուս, ու հիմա էլ: Ես Ջաւախքը շատ եմ
սիրում, ինձ նոյնիսկ մէկ-մէկ թուում է` Ջաւախքից եմ, բայց այդ մի բանը թող արդար դատեն:
Ասում են` «մենակ հայերէնով ի՞նչ տի էնինք, էրթանք Մոսկուա»:
Հարցում.-

Հաւանաբար,

կամաց-կամաց

ռուսական

դպրոցները

կը

փոխարինուեն

անգլիական դպրոցներով, չէ՞ որ Վրաստանը գնաց Եւրամիութեան հետքերով:
Պատասխան.- Սահակաշվիլին ասում էր, թէ մենք եւրոպացի ենք: Իհարկէ, դժուար է բոլորի
մօտ ձեւաւորել, որ ինքն այժմ «եւրոպացի» է: Երբեք քաղաքական կանխագուշակումներ չեմ
արել, պարզապէս, ինձ թուում է` Վրաստան-Ռուսաստան յարաբերութիւնները կը
հարթուեն:

Միեւնոյնն

է,

հակուած

չեմ

դէպի

քաղաքականութիւնը,

դէպի

դիւանագիտութիւնը, իմը մշակոյթն է, չեմ ուզում կեղծիք, խաղ տեսնել, այլ մաքրութիւն եմ
ուզում:
«ԼԱՒ ՀՈՏ ՉԻ ՓՉՈՒՄ ԱՅԴ ԱՄԷՆԻՑ...»
Հարցում.-Վերջերս Թիֆլիսում հայկական եկեղեցու մօտ տեղի ունեցած միջադէպը մեծ
արձագանգ գտաւ, թէ՛ Հայաստանում, թէ՛ Վրաստանում: Իրականում ո՞ւմ էր ձեռնտու սեպ
խրել հայ-վրացական բարեկամութեան մէջ:
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Պատասխան.- Հիմա այդ դէպքերին լրիւ այլ հայեացքով եմ նայում: Այս յարձակումը
եկեղեցու վրայ, կենցաղային հողի վրայ տեղի ունեցած դէպք էր, որը չէր կարելի
քաղաքականացնել: Լաւ հոտ չի փչում այդ ամէնից: Այդ շրջանում գրեցին ինչ ասես: Էլի եմ
ասում` հաճելի դէպք չէր, նոյնիսկ շատ տհաճ էր, բայց, ի վերջոյ, դէպքը պատահել էր
կենցաղային հողի վրայ: Եթէ խորը դատենք, նման կռիւ կարող էր լինել երկու հայի միջեւ
կամ` երկու վրացու:
Հարցում.- Աւելին` ասում էին անգամ այդ յարձակուողների մէջ էլ են հայեր եղել:
Պատասխան.- Այո՛, բայց շարունակել հրահրել, այսպէս ասած, «քսի տալ», «շիրա տալ»,
սխալ է: Կրկնում եմ` նոյնիսկ այդ շրջանում կարդացել եմ, որ գրում էին, թէ վրացին նոյն
թուրքն է: Սա մեղք է, բառիս բուն իմաստով: Մենք միշտ Թումանեանի աչքերով պիտի
նայենք նման երեւոյթներին: Այլ բան է, եթէ արդէն գան, դանակը բկիդ տան, սրի մատնեն,
ինչպէս թուրքերն ու ատրպէյճանցիներն արեցին, մինչդեռ վրացիներն այդպիսին չեն:
Իհարկէ, նրանց մէջ էլ կան որոշ տարրեր, որոնք կարող են նոյնիսկ ազգ հայհոյել: Մեր մէջ
չկա՞ն... Բայց ի՞նչ կը լինի, երբ մենք այդ հայհոյանքին նոյն կերպ արձագանգենք: Յետոյ՞, բա
դրա վերջը, ինչքան արիւն ենք թափել… Էս ջահել տղերքը մեղք չե՞ն: Եթէ ինձ հարցնեն, ես կը
յիշեմ, որ 1915 թուականին հայ ժողովուրդը մազապուրծ թուրքական եաթաղանից փախել է,
ու Վրաստանն ընդունել է իրենց: Եթէ
«Մշակի» այդ տարիների պատմութիւնը
կարդաս, թէ ինչեր են արել, ինչպէս են
աջակցել մերոնց, ինչքան են օգնել այդ
գաղթական ժողովրդին, երեւի կուզենաս
վրաց ժողովրդի արձանը կանգնեցնել:
Այնպէս որ, միշտ պէտք է մնալ չափի
սահմաններում,
որպէսզի
մեր
ժողովուրդների միջեւ հրահրում չլինի:
Բացի դրանից, ինչ-որ առումով պէտք է
յիշենք

նաեւ

մեր

աշխարհագրական

դիրքը: Թէկուզ այդպէս թող լինի, բայց
մենք երեւի այլ ճանապարհ էլ չունենք` պիտի լաւ լինենք վրաց ժողովրդի հետ, որովհետեւ
այլընտրանք չկայ: Թող սա թէկուզ, այսպէս ասած, «դատապարտուածութիւն» համարուի:
Դրա համար աւելի կոպիտ խօսք պիտի ասեմ, տատս-պապս ասում էին` կեղտն ինչքան
փորում ես, հոտն այնքան գալիս է: Վե՛րջ, համապատասխան մարմինները կը զբաղուեն այդ
գործով, մեր պարտքն է չբարդացնել ոչինչ, որպէսզի սեպ չխրուի մեր դարաւոր
բարեկամութեան վրայ, քանի որ հակառակ դէպքում այն յղի կը լինի ահաւոր
հետեւանքներով:

«ՈՒԶՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԹՇՆԱՄՈՒ ԲԵՐԱՆԸ ԼԵԶՈՒ ՉԴՆԵՆՔ, ՄԻՆՉԴԵՌ ԴՆՈՒՄ ԵՆՔ ՈՒ
ՇԱՏ ԵՆՔ ԴՆՈՒՄ»
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Հարցում.- Անդրադառնանք նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին` ըստ Ձեզ,
մենք պատրա՞ստ ենք 2015-ին:
Պատասխան.- Հարցեր կան, որ պիտի մեր մէջ ուղղենք: Ես գտնում եմ, որ 2015-ին նախ
նըւնըւոց չպէտք է լինի: Էս նըւնըւոցը սարսափելի է, ուզում եմ, որ մենք խնդրողի դերում
հանդէս չգանք: Ուզում եմ` պահանջողի դերում լինենք ու դրա համար մեր միջից պիտի
հանենք շատ բաներ, որոնք մեզ խանգարում են լինել պահանջատէր: Մենք երբեմն այնքան
սխալ ձեւով ենք տանում գործն առաջ, որ մեզ թոյլ չի տալիս պահանջել մէկ ուրիշից: Մեր
մէջ կայ իրար «գցել», եթէ հայը հային «գցում է», թուրքից ես ինչո՞ւ պէտք է ինչ-որ բան
պահանջեմ: Եթէ հայը փողի համար կարող է հոգի ծախել , ես ի՞նչ պահանջեմ թշնամուց:
Ուզում եմ, որ թշնամու բերանը լեզու չդնենք, մինչդեռ դնում ենք ու շատ ենք դնում:
Մեծ աշխատանք է այսօր տարուում ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցը նշելու համար:
Այո՛ , պէտք է նշենք, պէտք է աշխարհն իմանայ, բայց աշխարհը այս մասին արդէն շատ լաւ
գիտի: Ու այսօր ոչ բոլորը, բայց կան մարդիկ, որոնք արդէն այս տարելիցը վերածում են ինչոր ինքնացուցադրման բեմի: Աւելին` ոչ միայն մարդիկ, այլեւ կազմակերպութիւններ էլ կան,
որոնք արդէն չեն էլ խորանում, թէ ինչ, ինչպէս ու որտեղ, որովհետեւ իրենց միայն ձեւն է
հետաքրքիր:
Հարցում.-Դուք նշեցիք, որ «սարսափելի է նըւնըւոցը, բայց, այնուամենայնիւ, մենք 100 տարի
ողբացել ենք ու չենք պահանջել…
Պատասխան.- Չեմ ընդունում, որ ամէն ապրիլի 24-ին ներկայացնում են սարսռալի,
ամենաողբերգական, ամենադաժան տեսաարանները: Թող լինի, բայց դա չպէտք է
մասսայական բնոյթ ստանայ: Օրինակ, մենք հիմա տպագրել ենք Վալերի Հունանեանցի
գիրքը, որը յիշողության ձեւով Կոմիտաս է ներկայացնում: Ի դէպ, ես եմ թարգմանել ու
հրատարակել ամերիկահայ Ավիկ Դերենցի հովանաւորութեամբ Թբիլիսիում տպագրուող
իմ հիմնադրած (թարգմանական գրականութեան գրադար» մատենաշարով: Սա ամբողջ
ժողովրդի պատմութիւնն է տուել, բայց չկան այդտեղ ցնցող տեսարանները: Ի վերջոյ, ինչո՞ւ
ենք այդ ցնցող տեսարանները ներկայացնում, այդ խեղճերի դաժան քատրերը ի ցոյց դնում,
որ մարդիկ մեզ խղճա՞ն: Ես գտնում եմ, որ հայը հպարտ ազգ է եւ պէտք չէ, որ ինձ խղճան:
Ես հայուհի եմ եւ ուզում եմ, որ ինձ հասկանան, գնահատեն եւ գնահատելով ընդունեն ու
վերադարձնեն այն, ինչ մեզ է պատկանում: Կարեւորն այն է, որ ցեղասպանութիւնը
աշխարհը ճանաչի, մինչդեռ չգիտեմ այս միջոցառումներով մենք կը կարողանա՞նք ստիպել
ճանաչել: Ուղղակի, չեմ ուզում, որ լալկան երանգներ հաղորդուեն այս ամէնին, չեմ ուզում
խղճալի վիճակում հանդէս գանք: Ցեղասպանութիւնը մեր ցաւն է, բոլորի հետ է, բոլորիս մէջ
է նստած, սա մինչեւ գերեզման ամէն մի սերնդի պիտի ուղեկցի ու դրա համար ենք արդար
դատ ուզում: Այնպէս որ, եթէ այս երբեմն ամպագոռգոռ կոչերը կ'օգնեն գործին, ապա դէմ չեմ
դրան, իսկ եթէ չեն օգնի` դէմ եմ:
Հարցում.- Իսկ ի՞նչն է Վրաստանին խանգարում ճանաչել Հայոց ցեղասպանութիւնը:
Պատասխան.- Ձեր հարցին հարցով պատասխանեմ՝ իսկ ինչո՞ւ Իսրայէլը չի ընդունում
Հայոց ցեղասպանութիւնը, երբ ինքը հոլոքոստ է տեսել: Ուրեմն` պատասխանս սոսկ
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ենթադրելի կարող է լինել: Թուրքիան Վրաստանի ռազմավարական գործընկերն է, այդքան
հե՞շտ է այս դէպքում յարաբերութիւն փչացնելը ...Վերջ, արդէն գնաց շահի, խաղի հարց…
Ժամանակի «բնաւորութիւն»…Ժամանակի համապատկերում…Սա է նաեւ երկրներին
կապում այսօր…Ես չգիտեմ՝ աշխարհն այս ձեւով ո՞ւր է գնալու, երբ պատերազմի
ուրուականը շրջում է ամէնուր:
ՀՐԱՆՏ ՍԱՐԱՖԵԱՆ

Գրական-Մշակութային
ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ – ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ ՅԱԿՈԲ
ՉՈԼԱՔԵԱՆԻ «ՔԵՍԱՊԻ ԵՐԵՔ ՕՐԵՐԸ» (21 Մարտ – 23
Մարտ 2014)
Խիստ հետաքրքրական, այժմէական, փաստագրական գրքոյկ մը՝ այս, որ ոչ միայն
ականատեսի վկայութիւնն է դեռ վերջերս՝ 2014-ի Մարտ 21-23 տեղի ունեցած նորօրեայ
ցեղասպանութեան, հայկական վերջին գիւղի՝ Քեսապի մէջ, այլ նաեւ զգաստութեան կոչ ու
հրաւէր է ուղղուած համայն հայութեան, ինչ կը վերաբերի մեր՝ պատրանքներով օրօրուելու,
միշտ ալ անպատրաստ վիճակի մէջ գտնուելու....եւ խուճապահար փախուստի դիմելու
մտայնութեան:
Արդարեւ, հեղինակը՝ ազգագրագէտ եւ քեսապցի Յակոբ Չոլաքեան, ցաւով կը նշէ գիրքին
սկիզբի էջերուն մէջ, որ աղէտը երեք տարիէ ի
վեր

կ'ահազանգէր,

ժողովուրդը

նախապատրաստութեան համար հաւաքական
կեցուածք

կը

պահանջէր,

մասնակից

ըլլալ

կ'ուզէր ինքզինք պաշտպանելու գործին, այդ
ուղղութեամբ ալ՝ միջոցներ կը փնտռէր: Սակայն,
«դուրսէն

եկած

«հաւաստիացումներով»

օրօրուեցանք»...: Էջ 34-ին մէջ, կը կարդանք.
«Քեսապի հայոց մէջ երկուութիւն ստեղծուեցաւ:
Ազգային-եկեղեցական
խուսափեցան

այդ

մարմինները
գետնի

վրայ

յստակ

դիրքորոշում մը կայացնելէ, բայց ներքին ձեւով չքաջալերեցին պետութեան խողովակով ու
անոր հովանաւորութեան տակ զէնք ընդունիլը:....Այս կեցուածքը Լիբանանէն ներմուծուած
«դրական չէզոքութիւնն» էր, թէեւ Սուրիոյ մէջ պատահածը բացայայտօրէն Լիբանանի
քաղաքացիական պատերազմին հետ նմանութիւններ չունէր»: Նմանութիւն կրնա՞ր ըլլալ,
երբ թուրք պետութիւնն է, որ ընդհանուր թոհուբոհին մէջ քե՛զ թիրախի կը բերէ, կամ
ծայրայեղ իսլամական ներմուծուած մահակներով գլուխդ կը ջարդէ....ինչ որ բացայայտ կը
դառնար 21 Մարտ 2014-ին՝ Ուրբաթ, երբ թրքական պետութեան հողերէն եւ իր
զօրանոցներէն կ'արձակուէին սուրիական ոստիկանատուները պայթեցնող հրթիռները, իր
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հողերէն Քեսապ կը ներխուժէին Շամ ալ-Իսլամի եւ Անսար ալ Շամի մուճահիտները, նոյն
ծայրայեղականները, ինչ որ դուռը լայն պիտի բանար բուն թալանիչներուն՝ այդ շրջանի
թուրքմէն բնակչութեան առջեւ: Հեղինակը կ'աւաղէ արդարացիօրէն. «Պատմութիւնը կը
կրկնուի 105 տարի ետք, դերակատարներն ու դերերը նոյնը կը մնան»:
Ան մանրամասնօրէն կը պատմէ Քեսապի ժողովուրդին հաւաքական խուճապային
փախուստին մասին դէպի Լաթաքիա, որպէս առաջին կայան, այնուհետեւ՝ Պէյրութ, կամ այլ
տեղեր: Այդ երեք օրերու ընթացքին, Քեսապ եւ շրջանի Հալէպի վիլայէթին մաս կազմող
գիւղերը ներխուժողներուն թիւը կը հասնի 30,000-ի, տուները կը կողոպտուին, ապա կրակի
կը տրուին՝ դպրոցներու եւ եկեղեցիներու հետ միատեղ: Բնակավայրերը մոխրակոյտի կը
վերածուին: 161 հայ կը զոհուի, մեծ մասով տուն մնացած անկար տարէցներ:
Դիպուկ է Յակոբ Չոլաքեանի խորհրդածութիւնը....«Չեմ գիտեր, թէ մեր պատմութեան ո՛ր
դարուն, մեր արեան մէջ, մեր ուղեղին մէջ, ազգովին, մտած է սնդիկի նման բան մը, որ մեզ կը
հեռացնէ մեզի համար վտանգ նշանակող ամէն ինչէ: Կը հեռացնէ եւ ոչ թէ կը լարէ ու դէմ կը
մղէ: Երբ վտանգը կը յայտնուի, կամ մեզի կը թուի, թէ վտանգը մեր դրան մօտ է, մենք
թիկունքի պատուհանէն կը փախչինք որքան կրնանք հեռու տեղ մը, հոն նոր կայք կը
հաստատենք, նոր «հայրենիք» մը կը յայտնագործենք, հոնկէ ալ ուրիշ օր մը նոյն ձեւով
փախուստ

տալու

համար...Յետո՞յ...Հիմա

ալ

մե՛նք

կը

լքենք

Հայաստանի

Հանրապետութիւնը, Արցախը՝ հազարներով, բիւրերով, միլիոնո՛վ...»:
Այսպէս, հեղինակը կը մղկտայ, կը մորմոքի Քեսապի պարպումին ի տես եւ ի լուր,
մասնաւորապէս այն հանգամանքին համար եւս, որ թաւալգլոր ընթացող դէպքերուն առջեւ,
մեր մարմինները ոչինչ ըրած էին, ոչ մէկ կարգադրութիւն նախատեսած էին, ոչ ալ կրցեր էին
ինքնապաշտպանութեան

բարձրագոյն

խորհուրդ

մը

ստեղծել...ո՛չ

բանակցային-

դիւանագիտական, ո՛չ ռազմական հնարաւոր սերտողութիւններ ու պատրաստութիւն
տեսած էին, ոչ ալ աղէտի ժամանակ ընելիքներու մասին մտածուած էր..., ամէն ինչ ձգելով
ժամանակի քմահաճոյքին....
Քեսապի

մէջ

պատահածը

մինչդեռ,

ինչպէս

կ'ընդգծէ

հեղինակը,

շարունակուող

Ցեղասպանութեան մէկ արարն էր համասուրիական այս թոհուբոհին մէջ: Արդարեւ, «Գորշ
Գայլը կը սպասէ մահիկի ազդանշանին, ու հիմա, համա-արաբական, ռուս-ուքրաինական,
Արեւմուտքի ու Ռուսիոյ միջեւ ստեղծուած այս թոհուբոհին մէջ, այս անարիւն
Ցեղասպանութիւնը կատարեց....մաքրելով Սուրիոյ հիւսիսային տարածքի տեղաբնիկ
հայերու վերջին պատառիկներն ալ...»
Հեղինակը խոր ցաւով կ'արձանագրէ, որ Քեսապը՝ իր հողերուն վրայ իր բարբառն էր շինած,
իր պարերգներն ու «տիլանին» հիւսած, իր առածն ու առակը, իր բարքերն ու
հաւատալիքները ստեղծած, իր հողին հետ նոյնացած քեսապցի հայն էր որ արմատախիլ
կ'ըլլար ու կը տարտղնուէր դէս ու դէն....Հայկական իւրայատուկ ենթամշակոյթ մըն էր որ
մեռնելու պիտի դատապարտուէր: Իսկ Քեսապցի՞ն: Ափ մը հայութիւն թերեւս, բայց
քեսապցիներ ամէն տեղ ներկայ են հայ կեանքին մէջ, թէ՛ կրթական, թէ՛ հասարակական, թէ՛
ազգային, թէ՛ գործարար կեանքի ոլորտներէն ներս, կը շեշտէ հեղինակը իրաւացիօրէն:
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Ցայտուն օրինա՞կ մը ըսուածին: Տարիներ առաջ, կը նշէ Յակոբ Չոլաքեան, Ամերիկայի մէջ,
քեսապցի Գաբրիէլ Ինճեճիքեան առաջին հայկական դպրոցը բացաւ, եւ Սիմոն Սիմոնեան
գրեց «Սփիւռք» թերթի ճակատին. «Քեսապցի խենթը Ամերիկայի մէջ հայկական դպրոց
բացաւ»....: Այո՛, որովհետեւ Քեսապի հողէն առած էր ան իր ուժը...: Իսկ առանց քեսապցիին,
հողը վստահաբար կը կորսնցնէ իր ուժն ու հմայքը:
Իր Յիշատակարանին մէջ, Յակոբ Չոլաքեան կը նշէ որ այս գիրքը երբ մամուլին կը տրուէր,
Սուրիական Բանակը Ժողովրդական Պաշտպանութեան ջոկատներու գործակցութեամբ
ազատագրեց Քեսապը: Քեսապցիներ կը վերադառնան Քեսապ, ուր կը գտնեն ահաւոր
կորուստ ու աւեր....Եւ կ'եզրակացնէ. «Սանդը ձորն է գլորուեր, մէկ ձեռքով չի վերնար, չի
դրուիր տեղը» եւ կ'աւելցնէ քեսապական բարբառով. «Իտտէնը թըղ բարա ըննու», այսինքն՝
վերջը թող բարի ըլլայ:
Գիրքի էջերուն մէջ, տակաւին կը ծանօթանանք Քեսապի գիւղերուն անուն առ անուն,
քեսապցիի ապրելակերպին, վարք ու բարքին, ասոյթներուն ու բարբառին, անոր
պապենական

օճախին

հանդէպ

տածած

սիրոյն

ու

նուիրումին....Կը

հիանանք

Գարատուրանի բնութեան արտակարգ գեղեցկութեամբ, կ'արբենանք անոր ծոցին մէջ
ծաղկող՝ շուրջ 65 անուն հաշուող վայրի ծաղիկներովը բուրեան...: Եւ դեռ պատումին հետ
հիւսուած կան բազում արժէքաւոր տեղեկութիւններ՝ պատմական ու ազգագրական, որոնք
նոր լոյս կը սփռեն հայկական այս պատմական աւանին վրայ: Մենք ալ հեղինակին հետ
կ'ըսենք ի խորոց սրտի. «Վերջը թող բարի ըլլա՛յ»:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

Տեսակէտ
ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻ ԼՈՒՍԱՆՑՔԻՆ
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Մամուլի

խորհրդաժողովներ

գումարել

ինչո՞ւ,

ի՞նչ

ընելու,

ո՞ր

նպատակով

եւ

քաղաքական

եւ

դրդապատճառներով: Հայրենասիրական ծէ՞ս:
Ունինք

ինքնուրոյն

դիմագիծ,

ճակատագիր,

մշակութային կացութիւն:
Նախ պէտք է խօսիլ ինքնութեան մասին, առանց անվաղորդայն
ճապկումներու եւ աննպատակ մարդորսութեան: Գիտնալ թէ ի՞նչ ենք
եւ ի՞նչ կ՚ուզենք։
Մամուլը, իր զանազան արտայայտութիւններով, այն խմորման վայրն
է, ուր կայ ինքնութիւնը, որ սառած չէ, ժառանգութիւն է եւ հոլովոյթ, ներկայի եւ ապագայի
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վրայ բացուող: Հայելի՝ որուն մէջ զանգըւածները իրենք զիրենք կը տեսնեն, կը կարծեն
տեսնել, կը հրաւիրուին տեսնելու, որպէսզի մասնակցին հասարակական կեանքին: Ոչ
միայն զանգուածներու ինքնաճանաչման հայելի, այլ նաեւ «ղեկավարութիւններ»ու
(«էսթէպլիշմընթ», «նոմանքլաթուրա»), որոնք զանգուածին մաս պէտք է կազմեն, եթէ
դիւանակալութիւն չեն, եւ աւելի ցած մակարդակի վրայ՝ հասութաբեր կալուած (նիւթական
կամ փառասիրական, յաճախ միաժամանակ):
Մեր մամուլը կրնա՞յ բաւարարւիլ Փարիզի «մեթրօ»ներուն առջեւ ձրի թերթերու նուազագոյն
լրատըուութեամբ, թէ՞ այլ առաքելութիւն ունի: Անոր հաւատացող եւ անոր ակնկալութիւնը
ունեցող զանգուած ունի՞նք: Այս զանգուած բառն անգամ, ներկայիս բան չնշանակող յղացք
մը չէ՞:
Խորհրդաժողով

մը

նախապէս

պէտք

է

իրականացուցած

ըլլայ

տուեալներու

պատրաստութիւն, ուսումնասիրութիւն՝ հայ մամուլի պատմութեան եւ հոլովոյթին մասին,
առանց տուրք տալու ախտաւոր կողմնապաշտութեան:
Ինչո՞ւ գումարել մամուլի խորհրդաժողովներ։
Գումարուած են, ի՞նչ եղած է անոնց արդիւնքը, ի՞նչ փոխուած է մէկէն միւսը։ Որոշումներ
կայացուա՞ծ են, գործադրուա՞ծ են: Հայ մամուլը, բացի ընթացիկ լրատուութենէ եւ
կողմնապաշտական
կամ
զգացական
հայրենասիրութեան
կրկնուող
աղմուկէ
(սաւանանման ինքնագոհութեան լրատուութիւններ, հանրահաւաք կամ մանկապարտէզի
հանդէսներ), ի՞նչ նպաստ բերած է ազգի հիմնական եւ հիմնարար նպատակներու
իրականացման:
Լայն առումով մամուլը բարեկարգման մնայուն բեմն է քաղաքական, տնտեսական,
ժողովրդավարական, մշակութային, ոչ-տիրացուական բարոյականի։
Գրաւոր-տպագիր մամուլը տագնապի մէջ է, կը նահանջէ: Մեր պարագային կրկնակի
նահանջ, հայերէնախօսութեան տեղատուութեամբ: Պատճառնե՞րը. հայերէն ընթերցողներու
աստիճանական ծերացումը, հրատարակութեան յարաճուն սղութիւնը, ընթերցողներու
նուազումը: Օտարներու պարագային ձրի բաժնուող թերթերը մամուլի սպառման խոչընդոտ
են: Հաստատում է, բայց անբաւարար ճիշդ ախտաճանաչման համար: Հակառակ թերիներու,
մամուլը անհրաժեշտ է ընկերութեան կենսունակութեան համար, նաեւ հայկական մամուլը:
Ի՞նչ բանի պիտի ծառայէ մամուլը: Պատասխանելու փորձը պէտք է կատարուի: Ի՞նչ կ'ընէ
մամուլը եւ ի՞նչ կ'ակնկալեն անհատներ: Ինչպէ՞ս բնորոշել այդ ակնկալութիւնը: Բնորոշման
բացակայութեան, անհատ մը, անհատներ, կամ խմբաւորում մը, իր մտածածը կը համարէ
այլոց ակնկալութիւնը:
Մամուլի առաջին պաշտօնն է տեղեկատուութիւնը։
Հարցեր. ի՞նչ բան տեղեկացնել, այսինքն՝ բովանդակութիւնը, ո՞վ կ՚որոշէ այդ ընտրութիւնը։
Հարցման համապարփակ եւ ընդունելի պատասխան պէտք է տալ, երբ մենատիրութիւն
չկայ: Ժամանց-զբօսի մամուլի մասին չենք մտածեր, որ կայ բոլոր երկիրներու մէջ, նաեւ մեր
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մէջ, որ կը խուժէ նաեւ ժողովրդավարական-քաղաքական մամուլի մէջ, ընթերցող-լսողդիտող լայն «յաճախորդութիւն» ունենալու համար:
Այս պատճառներով ալ, դժուար է սահմանել մամուլի դերը եւ ազատութիւնը:
Ֆրանսայի մէջ 2008 Սեպտեմբերին գումարուեցաւ գրաւոր մամուլի խորհրդաժողով, որ
կեդրոնացաւ կարգ մը կէտերու վրայ. հասկնալ՝ թէ տագնապը նո՞յնն է արեւմտեան բոլոր
երկիրներուն համար, լուծումները ո՞ր չափով արդիւնաւոր են, ճշդել թէ ի՞նչ կ՚ուզեն մամուլի
աշխատաւորները եւ ընթերցողները, խորհիլ համախոհութեան մը մասին, նաեւ այն մասին՝
թէ ինչո՞ւ մամուլ ունենալ: Աւելի ճիշդ՝ մամուլի եւ ընկերութեան կապի մասին:
Ի՞նչ բանի կը ծառայէ մամուլը, ի՞նչ է անոր դերը ներկայ հայ ընկերութեան մէջ: Ան մի՞թէ
նոյնն է ինչ որ էր դար մը, կէս դար կամ քսան տարի առաջ: Արհեստագիտութիւնը եւ
ընկերային հոլովոյթը պիտի ջնջե՞ն գրաւոր-տպագիր մամուլը: Ի՞նչ կ'ուզե՞նք մամուլէն եւ
ի՞նչ է անոր դերի ըմբռնումը ընկերութեան կողմէ:
Մամուլի դերը հիմնարար է ժողովրդավարական համակարգի մէջ, մանաւանդ երբ որակ
ունի։ Բացարձակատիրական եւ նման կացութիւններու մէջ, ան քարոզչական միջոց է,
իշխանութեան սպասարկու, կամ փոքրամասնութեան մը («էսթէպլիշմընթ») շահերուն: Ճիշդ
պէտք է հասկնալ ժողովրդավարական ընկերութիւնը, որուն առաքինութիւնը կը
սահմանուի ազատութեամբ եւ հաւասարութեամբ, ուր ժողովուրդն է աղբիւրը օրէնքին եւ
անոր գործադրութեան։ Նկատի ունինք մերօրեայ ժողովրդավարութիւնը եւ ոչ Աթէնքը, որ
տոհմական էր: Մամուլը պէտք է ըմբռնել իր ընդհանուր բնութագրումով եւ ձեւերով: Ան
անմիջական է, դատումի եւ խորհրդածութեան ժամանակ չունի: Բայց նաեւ արգելք է
այլազան հաշիւներով անտեսման եւ մոռացման: Այս չի նշանակեր որ մամուլը մտածման եւ
դատումի տեղ չի ձգեր: Անմիջականի լրատուութիւնը եւ անոր մասին մտածումը լրացուցիչ
են՝ հասկնալու համար։ Լուրը եւ դիպուածայինը գերանցող հրապարակագրութիւնը կը
գոյացնեն իրաւ մամուլը։
Տպագիր մամուլը նոյնը պիտի չըլլայ ինչ որ էր թուայինի յեղափոխութենէն առաջ: Անոր
հոլովոյթին հետ քայլ կը պահէ կամ կ'անհետանայ, տեղը տալով մանրուող եւ մանրացած
ենթակայական տեղեկատուութեան:
Տպագիր մամուլը պէտք է փրկել, որպէսզի հետք մնայ լրջութեամբ եւ ոչ փշրանքներով: Անոր
շօշափելի յատկացում ընող պետութիւններ կան: Երիտասարդները կը կարդան ձրի
թերթերը։ Այդ ընթերցումը կրնա՞յ սովորութիւն դառնալ ընդհանրապէս գրաւոր մամուլին
համար: Անոնք կրնա՞ն վերջնականապէս հարուածել զայն:
Հիմնահարց. տպագիր եւ վճարովի մամուլը կարելի՞ է փրկել, թերթ, ամսագիր, գրական
հանդէս...: Անոնք տեղ ունի՞ն եւ պիտի ունենա՞ն նոր քաղաքակրթութեան մէջ: Ի՞նչ պիտի
ըլլան մամուլի անհետացման հետեւանքները ընկերային կեանքի զանազան մարզերէն
ներս:
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Մամուլը եւ լրատու միջոցները հետզհետէ աւելի ներկայ են ամէնօրեայ կեանքին մէջ:
Պահանջ է տեւաբար տեղեակ ըլլալ, հասկնալ թէ ի՞նչ կը պատահի մեր շուրջ եւ մեզմէ հեռու:
Տեղեկութիւնները կը շրջին աներեւակայելի արագութեամբ:
Մամուլը

ոչ-պետական

ժողովրդավարութեան,

եւ

ոչ-իշխանական

ազատութիւններու

կարեւորագոյն
եւ

հաստատութիւնն

մարդկայնութեան

է

(հիւմանիզմ):

Ընկերութիւնները այսօր Աթէնքի պատկերով չեն, երբ մունետիկը կը բաւէր: Մամուլը այսօր
այն դաշտն է, ուր տեղի կ՚ունենան կարծիքներու փոխանակումը եւ անոնց ձեւաւորումը։ Ան է
միայն որ կրնայ հաւաքել, տարածել, մեկնաբանել, լսել, հասցնել: Վիճարկման բեմ է իրաւ
մամուլը, ընդդէմ աւանդապաշտութեան եւ բրածոյի, որպէսզի քաղաքացին գիտնայ եւ
դիրքորոշուի:
Այս լաւատեսութեան կողքին կայ նաեւ հակառակը, երբ կը չարաշահուի տեղեկութիւնը,
բացասական ազդեցութիւն ունենալով գիտակցութիւններու վրայ: Համացանցային արագ
լրահոսը կրնայ արգելք ըլլալ բացասականութեան, ամէն մարդ պատրաստուած չէ ջոկելու
եւ դատելու, եւ դռները բաց են ամբոխավարութեան եւ ամբոխային տրամադրութիւններու
առջեւ:
Էական հարցում մը. քաղաքական ի՞նչ դեր դեռ կրնայ ունենալ մամուլը ժամանակակից
ընկերութիւններու մէջ, ուր կարգախօս է կառավարումը ժողովուրդով եւ ժողովուրդին
համար։ Այդ մամուլին մէջ կա՞յ ժողովուրդը, կ՚ուզէ՞ հոն ըլլալ, թէ՞ ուրիշներ համոզումներ կը
հագցնեն այդ ժողովուրդին։ Այդ ուրիշները ինչպէ՞ս հակակշռել: Ինչպէս կարգ մը
մտածողներ ըսած են, ժողովուրդի վեհապետութիւնը եւ մամուլի ազատութիւնը
կ'առընչուին (Թոքվիլ): Քուէի իրաւունքը բաւարար չէ ժողովրդավարութեան համար, եթէ
քուէարկողը

նախապէս

լուսաբանուած

չէ։

Ըսենք,

որ

մամուլը

հսկող

աչքն

է

ժողովրդավարական խաղին: Անով է որ զիրար չտեսնող մարդիկ կը յանգին նոյն
կեցուածքներուն: Մամուլի այս ուժն է, որ կրնայ օգտակար ըլլալ ժողովրդավարութեան, կամ
չարաշահուելով դառնալ աղէտ:
Մամուլը ժամանակակից հրապարակային վիճարկումի դաշտն է, ինչ կը վերաբերի
հասարակական կեանքի բոլոր մարզերուն: Ի հարկէ քաղաքական, բայց նաեւ տնտեսական,
կրթական, գրական, իմաստասիրական: Հիացումով կարդացած եմ, ֆրանսական նոյն
թերթին մէջ, նախագահին, իրարու դէմ պայքարող կուսակցութիւններու պարագլուխներու,
իրենք զիրենք կողմերէն վեր դասող մտաւորականներու ստորագրած էջերը, ինչ որ թերթը
դուրս կը բերէ կողմնապաշտութենէ եւ կը հաստատէ անոր անկախութիւնը: Այս ըմբռնումով
գործող մամուլը կը դառնայ, ինչպէս սովորութիւն է ըսել, չորրորդ իշխանութիւն, կամ հակաիշխանութիւն։ Ուրկէ անհրաժեշտութիւնը երթալու դէպի աղբիւրը տեղեկութեան, ի հարկին
հետաքննութիւն կատարել: Այս մամուլի իսկական բարոյականութիւնն է:
Համացանցը անդուռ, անհակակշռելի, երբեմն նոյնիսկ անհակակշիռներու լրատուութիւնը
լսելու-լսուելու նոր հորիզոն բացած է, որ ծանուցումի գնուած էջ մը չէ: Պիտի ծնի՞ հանրային
կարծիք

մը,

որ

գիտնայ

զատորոշել

ժողովրդավարական էական դերէն:
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Ցարդ դասական մամուլը տիրական իր դերը կը պահէ: Բայց մինչեւ ե՞րբ:
Այլ

խօսքով

գաղափարներու

զտման,

սահմանման,

յղկումի

դաշտը

կը

կարօտի

սրբագրութեան եւ իմաստուն վերահսկողութեան: Հրապարակային վիճարկումը ուղղուած
զանգուածին ունի բացասական սահմանափակումներ, քանի որ դէմ առ դէմ կը գտնուինք
կարողութիւններու եւ միջոցներու անհաւասարութեան:
Խորհրդաժողով մը, հայրենասիրական, զգացական եւ կողմնապաշտական զեղումներու
մշակումէն անդին պիտի ըլլա՞յ ազգային, մշակութային եւ ինքնութեան կերտման դաշտ:
Որակ, ազգային լեզու (ոչ ոջիլի շոկայի լեզու, flee market, marché aux puces), իրաւունքի
գիտակցութիւն, ժողովրդավարական հաւասարութեան միտում միասնաբար անհրաժեշտ
են:
Իրաւ

մամուլը

կը

մերժէ

սիրողականը,

մօտաւորապէսը,

իշխանութեան

եւ

«էսթէպլիշմընթ»ին խնկարկումը, նոյնիսկ երբ գիտենք որ անոր պէտք ունի տոկալու,
տեւելու եւ ազգակերտ գործ կատարելու համար:
Հայրենասիրականի, նորութեան եւ անմիջականի հունին մէջ, մոռցուած է մամուլի էական
դերը հայ գրականութեան համար, որ եղած է անոր տնկարանը, առանց «Մշակ»ի եւ
«Ազատամարտ»ի թերեւս Րաֆֆի եւ Գրիգոր Զօհրապ չէինք ունենար: Գրականութիւնը
բացակայ է մեր մամուլէն, որ ինքզինք բանտարկած է յանկերգուող «հայրենական»
լրատուական մանրուքի մէջ: Թերեւս այլ բան ընելու մարդիկը չկան: Կամ աւելին աւելորդ կը
համարուի:
Մամուլը այսօր մեր ինքնութեան հիմ հայերէնի որակի պաշտպանութեան եւ զարգացման
բե՞մն է, թէ հակառակը, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ): Գերմանացի իմաստասէրը կ'ըսէր, թէ
«հարցումները աւելի կարեւոր են քան անոնց տրւած պատասխանները (Հուսէրլ):
Ֆրանսական

կամ

անգլիական

մամուլը

ամբոխի

լեզու

չէ,

քերականական

եւ

շարահիւսական սխալներով, օտարաբանութիւններով եւ օտար բառերու խճողումով:
Խայտառակ հայերէնով մամուլը ազգավնաս է եւ մաղթելի է որ չըլլայ:
Մամուլը ազգակերտ դեր ունի, եթէ ինք ունենայ ազգամշակոյթին բովանդակութիւն եւ
դիմագիծ, չըլլայ անգիտութեան եւ հայերէնը բութ դանակով մորթելու բեմ:
Մամուլի խորհրդաժողովի մը խօսած էի լեզուի զտման մասին, բառերու ցանկ մըն ալ
կարդացած էի, խանդավառուողներ ալ եղած էին: Բայց այսօր հոն ենք ուր որ էինք: Որքան
լաւ պիտի ըլլար որ այս խորհրդաժողովին մասնակցէր նաեւ Լեզուի պետական Տեսչութիւնը
եւ թերեւս ան լրացուէր համազգային հասկացողութեամբ:
«Մոդեռնացուող» լեզուն խուժած է ամէն տեղ, խօսակցութիւններու մէջ, հեռատեսիլ,
պետական անձերու արտայայտութիւններ: Մտաւորականութեան եւ պետութեան կողմէ
բծախնդրութիւն չկայ, հաւանօրէն նաեւ անզօրութեան զգացումի հետեւանքով: Լեզուն
բանտարկուած է սոսկ հաղորդակցական միջոցի սահմաններուն մէջ, առանց անցեալ,
ինքնութիւն, լեզուի իւրայատուկ հանճար եւ իմաստ փոխադրող բառերու հարստութիւնը
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նկատի առնելու: Ներածումներ՝ առանց բառարան նայելու: Կ'ըսուի՝ «լեզուն սոցիալական
երեւոյթ է»:
Այս նահանջը, հետզհետէ աւելի արագ, գոյութիւն ունի սփիւռք(ներ)ի մէջ, տարբեր ձեւերով,
երբ լեզուն կը վերածուի իր նուազագոյն ձեւին,- միշտ պէտք է կրկնել Շաւարշ Միսաքեանի
բիրտ եւ պատկերաւոր բացատրութիւնը, «հաց-պանիր»ի հայերէն, տեղական լեզուներու
նուազագոյն որակով խառնուրդի մը ծնունդ տալով:
Հայը, իր ինքնութեամբ եւ լեզուով, փոխակերպման ընթացքի մէջ է, կ'ըսեն՝ «մուտացիա», որ
կը նշանակէ նոր բան կը ծնի, որ մեծ գրող Վիգէն Խեչումեանի բառերով, կրնայ ըլլալ «նորի
սկիզբ բայց ոչ նախկինի շարունակութիւն»: Այս տագնապը ունի՞նք:

ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ
Ամբողջ կեանք մը կ'որոնենք այն քանի մը ակնթարթ-պահերը, որոնք մեզ իսկապէս եւ
խորապէս կ'երջանկացնեն....որոնց համար պիտի արժէր հանդուրժել առօրեայ կեանքի
տաղտուկը, մտմտուքներն ու հնհնուքները...., քանզի այդ ակնթարթները կը նմանին այն
պահերուն, երբ յանկարծ լոյսի ճառագայթը կը լուսաւորէ
կոյր մարդուն ճամբան, եւ ան կը տեսնէ այն ԳԵՂԵՑԻԿՆ ու
ՎՍԵՄԸ որ կան կեանքին, աշխարհին ու տիեզերքին մէջ.....
................
Բնութեան մէջ կարճ բայց ուշադիր պտոյտ մը աւելին կու
տայ մարդուն, քան երկար եւ աննպատակ պտոյտ մը ամբողջ քաղաքին մէջ....Բնութիւնն է
շտեմարանը ծլող, ծաղկող եւ թոշնող բոյսերուն, խոտերուն ու ծաղիկներուն անհամար....,
որոնք անվրէպ կերպով կ'ենթարկուին անոր Օրէնքին....Բնութեան ծոցին մէջ կը զգաս
գերազանցօրէն

երկնքի

անհունութիւնը,

ամպերու

խաղը,

լուսաբացը,

երեկոյեան

շամանդաղը, մայրամուտը, աստղազարդ երկինքը....անոնց խորին խորհուրդը.....Տակաւին,
իւրաքանչիւր եղանակ իր պատմութիւնը կը պատմէ քեզի այնքան բաբախուն ու
կենդանի....Եւ, վերջապէս՝ յառնող, ծաղկող եւ մեռնող բնութեան մէջ, կը զգաս կեանքի
խորհուրդը, անոր անբեկանելի օրինաչափութիւնը, անոր հետ ներդաշնակ ապրելու
տիեզերաշունչ ներզգայնութիւնը...
................
Աշնան մեղեդին կը բերէ վառ յուշերը անցած-գացած օրերու.....որոնք միշտ ալ կը
քաղցրանան անցնող ժամանակին հետ, թունդ գինիի նման, կը դառնան հեքիաթ եւ անուրջ
լուսեղէն....Այդ յուշերուն մէջ կան մանուկ օրերու անմեղութիւնը, անապական սէրը մարդոց
ու աշխարհին հանդէպ, մաքուր հայեացքը, որ տակաւ կը մշուշուի աշնան օրերուն
նման....Այդ յուշերուն մէջ կան պատանեկան սէրեր, որոնք բռնկած են մեր սրտերու
խարոյկին մէջ....Կան հասուն տարիքի իմաստնացած սէրեր, կարօտներ անհամար, որոնց
ոսկեհուր փայլը դեռ պահած ենք մեր սրտերուն մէջ...., որպէս անթեղուած կրակ, որ կը
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մերժէ մոխրանալ....Աշունը հին բայց չհինցող օրերու անուրջ է, քաղցրաթախիծ երազ, որ
սրբազան դողով կը պարուրէ հոգին...
................
Ես զիս այնքա՛ն համահունչ կը զգամ տարուան այս եղանակին հետ....Աշունը տակաւ կ'իջնէ
տարիներուս վրայ, հետզհետէ կը նահանջեն գարունն ու ամառը կեանքիս, որոնք համակ
էութիւնս եռեւեփեցին վառ ապրումներով, յոյզերով հոգեխռով...մերթ հրավառութիւն
դարձան հրաբորբոք, մերթ՝ լուսավառութիւն արեւափայլ....Հիմա աշուն է դալուկ,
դալկահար, սակայն դեռ կը յամենան ոսկին եւ հուրը սրտի ու մտքի...
................
Քաղաքէն դուրս՝ բնութեան մէջ, կը զգաս աշնան եղանակի ողջ հրապոյրը.....անտառներուն
մէջ, երփներանգ գոյներու հանդէս է, ծառերը գոյն-գոյն մերթ կը հրավառին արեւի շողերուն
տակ, մերթ ալ կը տխրին, կը դողան՝ մօտալուտ ձմրան սրսփուքով....Ոտքերուս տակ
խշրտոցն է թափած տերեւներու, որոնք կը զգա՞ն արդեօք թէ կը կոխկռտուին անխնայ, կը
քշուին փչող հողմերէն....եւ կ'անէանան հուսկ հողին մէջ ներծծուելով...: Տարտամ
տխրութիւն մը կայ օդին մէջ, անցած-գացած օրերու կարօտը, յուշերու հեքիաթը: Ամէն ինչ կը
յուշէ կեանքի անցաւորութեան մասին: Կեանքի աշունը, զերթ բնութեան աշունը, հասուն
իմաստութեան եղանակ է....տաք ու պաղ տեսած ու ապրած, խոհակալած եղանակ....Շուտով
ձմեռն է գալու....
................
Փիրուզեայ կապոյտ երկինք՝ ուշ աշնան այս եղանակին, որ պայծառութիւն կու տայ սրտիդ,
դուրս վանելով անկէ ամէն ամպ-թախիծ, եւ ուրախութեան մաքուր տրամադրութիւն կը
ներշնչէ՝ ըմպելու արեւալոյսը, պայծառանալու ներքնապէս ալ....Բնութիւնն ու մարդկային
հոգին իրարու այնքա՛ն նման են: Մերթ կը որոտան, կը զայրանան, շանթ ու կայծ
կ'արձակեն,
յետոյ
կ'անձրեւեն
տեղատարափ,
կը
հաշտուին
երկինք
ու
երկիր....խաղաղութիւնը կը կամարուի որպէս ծիրանի գօտի....Մերթ ալ՝ այնքան պայծառ են
ու ջինջ, եւ կարծէք ոչինչ պիտի գայ խանգարելու այդ լոյս-պայծառութիւնը....բայց պիտի
անպայմանօրէն յայտնուին դարձեալ երկնաթափառ ամպերը, ինչպէս ամպ-տխրութիւնը՝
մարդկային հոգւոյն մէջ....եւ այսպէս շարունակ, որպէս բնութեան եւ կեանքի օրէնք
անխախտ.....քանզի՝ արցունքի լոյս-ծիածանով միայն գուցէ կը խաղաղուի եւ կ'երջանկանայ
հոգին ալ...
................
Բերքահաւաքի եղանակ է նաեւ աշունը.....Հողի, իմաստութեան, մտքի ու բազկի պարտասած
աշխատանքի.... վաստակի հունձքի ժամանակ.... Եղանակ՝ երբ պարտէզներն ու այգիները
յուռթի են միրգերու առատութեամբ...Եղանակ՝ հասուն տարիքի, երբ արդէն ժամանակն է ի
մի բերելու մեր միտքի, ոգիի բերքերը, հաւաքելու, ամփոփելու զանոնք, նախքան որ անոնք
տարտղնուին ձմրան բուք ու բորանէն, սաստկաշունչ հողմերէն...: Եղանակ՝ երբ մեր ցանած
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սերմերը, դարձած ատոք հասկեր ժամանակի քուրային մէջ, պիտի հնձուին, դառնան բերք ու
բարիք ընծայուած մարդուն, ազգին, աշխարհին....
................
Գեղեցկութիւնը կը փրկէ աշխարհը....նոյնիսկ երբ բնութիւնը կը թառամի, աշնան վառ
գոյները մեզ կը հիացնեն, կը լիացնեն, կ'ոգեշնչեն, պահ մը մոռացութեան տալով մօտալուտ
ձմրան սառնամանիքը....մեր հոգին կը համակուի բնութեան ոսկեհուր երանգներու
անուրջով, հեքիաթային ապրումներով....Մերթ տերեւաթափ ծառի կսկիծը կը պատէ մեզ,
մերթ ալ հուրհրատող գոյներու հմայքն ու կախարդանքը մեզ կ'առինքնեն իրենց
անպատմելի մոգականութեամբ....Կեանքին յար ու նման, աշունը իր խորհրդաւոր հրապոյրը
ունի....

Անձրեւէն ետք, ուրիշ է մթնոլորտը որ կը պարուրէ քեզ.... դաշտերէն, պարտէզներէն՝ հողին
հոտաւէտ բուրմունքն է որ կը բուրվառուի, կը տարածուի չորս դին, մթնոլորտ
ստեղծելով....Հողէն գոլորշիացող այդ բուրմունքը կը հասնի զգայարանքներուդ, կը
թափանցէ ներս, քեզ կ'առնէ իր արբեցնող յորձանուտին մէջ ....աշնան այս թաց եղանակին:
Հող՝ որուն ընդերքին մէջ՝ կոյտ-կոյտ ամբարուած հիւլէներ կան դեռ՝ փտած ծառերու,
թուփերու, ծաղիկներու եւ տերեւներու անհամար...., որոնք կարծէք կը շնչաւորուին
աշնանային անձրեւի շիթերէն եւ իրենց բուրմունքը կը սփռեն ամէնուր, կը դառնան կամար
ու ծիածան պարտէզին մէջ հոգիներու....
................
Երբ փոքր էինք, աշնան օրերը՝ շուտով գալիք Նոր Տարուան պէսպիսուն նուէրներն
էին....ընտանեկան զուարթ կերուխումներն ու խրախճանքները....գունագեղ եւ քաղցրահամ
միրգերն ու պտուղներն էին, որոնց մէջ յատկապէս ինծի սիրելի էին սերկեւիլը, նուռը, վայրի
հատապտուղները.....Տակաւին՝ մեր պարտէզին մէջ անձրեւներէն յորդառատ աճող դեղին
ծաղիկներն էին, որոնց թթու ցօղունը այնքան հաճելի կու գար մեր մանկական
քիմքին....Աշնան երկարող երեկոներուն՝ վառարանի ճարճատող կրակին մէջ եփած եւ անոր
մոխիրին մէջ հատ-հատ թաղուած շագանակներն էին, որոնց համը կ'օծէ դեռ քիմքս մինչեւ
հիմա...: Աշունը համակ խոստում էր ու հեքիաթ, լուսեղէն անուրջ, ցնծագին ապրում,
ընտանեկան օճախի ջերմութիւն: Սիրտս այդ օրերու աշնան է կարօտ....
................
Առաւօտ կանուխ, միտքս ու հոգիս բա՛ց են կեանքի, բնութեան երեւոյթներուն, իրերուն եւ՝
անոնց ետին թաքնուած խորհուրդին առջեւ....Միշտ ալ փնտռած եմ այդ Խորհուրդը, որ
իմաստ կու տայ կեանքի եւ գոյութեան բոլոր կերպերուն....Եթէ չկայ խորհուրդ, կեանքը կը
դառնայ սոսկ նիւթական տենչերու եւ կարիքներու բաւարարում՝ առաւել կամ նուազ չափով,
ի՞նչ տարբերութիւն....Եթէ գտնես այդ խորհուրդը, անով հաղորդուիս, անով ներշնչուիս,
յայնժամ գտած կ'ըլլաս հոգեկանը՝ նիւթականէն անդին....: Մենք գերազանցօրէն հոգիի եւ
ոգիի ժողովուրդ ենք, քանզի մեր աստուածաշնչեան վեհապանծ սուրբ լեռը՝ Արարատը, որ
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լերկ է ու մերկ, չոր ու ցամաք, ոչ մէկ գործնական կամ տնտեսական արժէք ներկայացնող,
դարձեր է էապէս մեր ազգի գոյութեան եւ յարատեւման խորհուրդը....
................
Պահեր կան որոնք պիտի ապրուին միայն, մեր բոլոր զգայարանքներով, մեր ամբողջ սրտով,
հոգիով, էութեամբ....Իսկ բառը, բառերը կրնա՞ն երբեւէ արտայայտել ԱՊՐՈՒԱԾԸ, առանց
կաղապարելու զայն...: Որքա՛ն բան կը զեղչուի ապրուած կեանքէն, երբ բառարանային
բառով փորձուի զայն պարագրկել....կեանքը միշտ ալ աւելին է քան ամէնէն պերճափայլ
բառային արտայայտութիւնը, քան ամէնէն թանձրախիտ նկարագրութիւնը....Կեանքը պիտի
ապրիլ առանց բառերու սահմանափակող տարազին.....
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
Նոյեմբեր 2014

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Խոր ցաւով տեղեկացանք մահուան գոյժը
Տիկ. ԳՈՀԱՐ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ
(Դուստրը՝ յայտնի մանկավարժ Պօղոս Գէորգեանի), որ պատահեր է Կիրակի 16
Նոյեմբերին՝ Փարիզի մէջ,յետ երկարատեւ հիւանդութեան:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը խորին ցաւակցութիւն կը յայտնէ Հանգուցեալի Կողակիցին՝ Դոկտ. Վարդան
Օզինեանին, Իր բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն: Յիշատակն Արդարոց
Օրհնութեամբ Եղիցի
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