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Խմբագրական
ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ
Տարի մը եւս կ'անցնի պատմութեան գիրկը, տարի մը լի
ալեկոծումներով, վերիվայրումներով, մակընթացութիւններով եւ
տեղատուութիւններով՝
Մայր
հայրենիքէն
մինչեւ
Սփիւռքի
գաղթօճախները եւ անշուշտ աշխարհաքաղաքական առումով ալ...եւ
տարեվերջը կարծես ըլլայ հաշուետուութեան պահ, ինքնաքննութեան
եւ անդրադարձումի պահ՝ մեր հաւաքական խղճին առջեւ,
իւրաքանչիւրս իւրովի, որպէսզի գուցէ կարենանք խրատուիլ մեր
սխալներէն եւ նոր որակ ու ուժականութիւն հաղորդել մեր ազգայինհաւաքական եւ հայրենական կեանքին...

Սփիւռքի կամ սփիւռքներու ազգային-հաւաքական կեանքը միշտ ալ թիավարում մըն է՝
համաշխարհայնացման ապազգայնացնող, համահարթեցնող, ազգային ինքնութիւն ու
դիմագիծ ջնջող ահեղ յորձանքին դէմ, առաւել կամ նուազ չափով...: Այս խորապատկերին
վրայ, կիպրահայ գաղութը եւս մաքառեցաւ վառ պահելու իր հայկական դիմագիծը տարբեր
նախաձեռնութիւններով եւ գործունէութեամբ, թէպէտեւ լեզուի նահանջը տարուէ-տարի
նոր թափ կը ստանայ, ցաւօք, իբր հետեւանք՝ խառն ամուսնութիւններու, հայկական
կառոյցներէ ներս՝ հայօրէն պատրաստուած, հայ մարդու պակասի, նեղ-հատուածական
մօտեցումներու, քաղքենիական հոգեբանութեան եւ այլ պատճառներու, որոնց մէջ գլխաւոր
դերակատարութիւն ունեցաւ եւ պիտի շարունակէ ունենալ՝ Մելգոնեան Կրթական
Հաստատութեան փակումը...., որ Մեսրոպեան լոյսի տաճար էր, հայկականութեան եւ
ազգային գիտակցութեան դարբնոց, ամրոց ու բերդ...

Տարագիր Սփիւռքի գոյավիճակը շեշտակի ու սթափ հայեացքով ընդգրկելու մեր ճիգին մէջ,
էական հարցադրումներ ընելու հրամայականին առջեւ ենք՝ Ցեղասպանութենէն եւ
Հայրենազրկումէն 101 տարիներ ետք…, երբ կը խօսինք ու կը բարբառենք հայ Դատին կամ
մեր Պահանջատիրութեան մասին...: Հոս կ'արժէ մէջբերել Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի
հետեւեալ իրաւաքաղաքական միտքերը, որոնք տեղ գտած են իր վերջերս հեղինակած՝
«Մեր Հողային Պահանջատիրութիւնը Միջազգային Հանրային Իրաւունքին Մէջ» հատորի
Ներածականին մէջ.«...Բայց տարագիր Արեւմտահայութեան ցանուցիր բեկորները միաւորուած չեն՝
կեդրոնական, ներկայացուցչական (ընտրովի) եւ միակ լիազօր կառոյցի մը մէջ, եւ տակաւին
ձեռք ձգած չեն ճանաչում՝ որպէս ինքնուրոյն քաղաքական ազգային հաւաքականութիւն,
որպէս «հայրենազրկեալ արեւմտահայ ժողովուրդ», որ կը կառավարուի իր միակ լիազօր
ղեկավար կազմակերպութեան կողմէ, եւ որ այդ հանգամանքով ձերռքբերած է իրաւական
անձնաւորութեան կարգավիճակ, որպէսզի դառնայ հանգամանաւոր պահանջատէրը
Արեւմտահայաստանի դատին, եւ ներկայանայ միջազգային ատեաններուն առջեւ ու
պահանջէ՝ լսելի կերպով»:
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Հարց կը ծագի թէ մենք որքանո՞վ անկեղծ ենք մեր պահանջատիրական պայքարին մէջ, եթէ
պատրաստ չենք մինչ օրս՝ համահայկական ոգիով ու մտածողութեամբ, համահայկական
աշխատելաոճով վերակազմակերպուելու՝ դուրս գալով մեր ամուլ, քարացած ու
կաղապարուած, հատուածական եւ կեդրոնախոյս մտածողութենէն եւ գործելակերպէն...,
եթէ չկարենանք կեանքի կոչել վերոնշեալ «իրաւական անձնաւորութեան» կարգավիճակով
օժտեալ՝ միակ լիազօր ղեկավար կազմակերպութիւնը, իր բոլոր ստորոգելիներով....

Մինչ նման վերակազմակերպուածութեան ձերռբերումը դառնայ իրականութիւն, տարագիր
սփիւռքի բեկորները կորսնցնելու վրայ են իրենց տարագիրի ինքնութիւնը, իրենց
տարագիրի գիտացութիւնը, անոնցմէ բխող պահանջատիրական պայքարի ոգին, նոյնիսկ՝
հայ մնալու հրամայականի ներքին մղիչ ուժը...: Այս ընթացքով, տարագիր սփիւռքը արդեօ՞ք
բռնած է՝ անդիմագիծ, ապաքաղաքականացած փերեզակներու զանգուած մը դառնալու
ճամբան, զոր իր առողջ բնազդով եւ բանականութեամբ կը նախատեսէր Վազգէն
Շուշանեան շուրջ դար մը առաջ...: Իսկ քաղաքականացումը պիտի տարբերել
կուսակցականացումէն, քանզի առաջինը՝ ուժերու միաւորում է, մինչ երկրորդը՝ ուժերու
պառակտում...
Միւս կողմէ, Մայր հայրենիքի մէջ, եթէ սթափ հայեացքով նայինք իրականութեան,
Հայաստանի Հանրապետութիւնը կը թուի թէ դեռ երկար ու փշոտ ճանապարհ պիտի անցնի
հասնելու համար մեր բոլորին երազած անկախ Հայաստանի գոյավիճակին...: Գոյավիճակ՝
զոր կեանքի կոչելու համար, էական է որ իշխանութիւն եւ հասարակութիւն՝ ձեռք-ձեռքի
տուած, միասնաբար ու յամառ տքնանքով կարենան քար առ քար կերտել՝ ազգային
գաղափարախօսութեան եւ ազգային արժէքներու համակարգին վրայ հիմնուած արդար,
արժանապատիւ պետականութիւն, պետական մտածողութեամբ եւ համահայկական
տեսլականով, յաղթահարելով անարդարութեանց, փտածութեան, կողոպուտի եւ թալանի,
օտարամոլութեան եւ ստրկամտութեան յոռի բարքերն ու վարքագիծը....

Այս ուղղութեամբ, ապրիլեան քառօրեայ պատերազմը, Սասնայ Ծռերու ապստամբութիւնը
արթնացման ղօղանջ եւ զգաստութեան հրաւէր պիտի ըլլան ՀՀ իշխանաւորներուն
մասնաւորաբար....

Մեզի անհրաժեշտ են նոր եւ թարմ ուժեր, ազգային եւ հայրենասիրական բարձր
գիտակցութեամբ օժտուած, լայնահորիզոն մտածողութեան տէր, մեր երկրի ճակատագրով
խորապէս մտահոգ նուիրեալ, կարող եւ հմուտ մարդիկ, որոնք կարենան ստանձնել մեր
երկրի ղեկը բարձր պատասխանատւութեամբ եւ յանձնառութեամբ, կոշկոռ կապած
կարծրատիպերէն ձերբազատ...: Նման պարագային միայն, մեր պետականութիւնը
կ'ունենայ վերակազմակերպուելու եւ բարեփոխուելու իսկական հնարաւորութիւն...:
Յայնժամ կը կասի լայնածաւալ արտագաղթը, մեր երկրի հայաթափումը որ սպիտակ
Եղեռնի համազօր ողբերգութիւն է որոշապէս:
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Տարեվերջի մտորումներուն էական բաղադրիչ պիտի կազմէ այն խոր գիտակցութիւնը, թէ
մենք եւ միայն մենք ենք տէրը մեր ճակատագրին՝ Հայաստանի Հանրապետութիւն, Արցախ
եւ Սփիւռք, որոնք կը կազմեն համայն հայութեան երեք ջոկատները: Պիտի կարենա՞նք
այնպէս մը վերակազմակերպուիլ, որ իւրաքանչիւրս կարենայ նոր որակ ու թափ հաղորդել
իր հաւաքական ներուժին, միաժամանակ զօրացնելով ողջ հայութեան միասնական ուժը...

Այո՛, եթէ վերադառնանք ազգային մեր արմատներուն, մտածենք ու գործենք
համահայկական մտածողութեամբ ու տեսլականով, մշակենք ազգային հեռակայ Ծրագիր,
աշխատանքային յստակ բաժանումով, ընդգրկելով ողջ հայութեան մասնագիտական,
ֆինանսական, քաղաքական, տնտեսական եւ բարոյահոգեբանական ներուժը....: Ազգերու
ուժը իրենց ճիշդ կազմակերպման եւ միասնականութեան մէջ է:

Այս գիտակցութեամբ եւ հեռանկարային մտածողութեամբ դիմաւորենք Նոր Տարին եւ Ս.
Ծնունդը: ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՆՈՐ ՏԱՐԻ ԵՒ Ս. ԾՆՈՒՆԴ:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Կիպրահայ
ԱՄԱՆՈՐԵԱՅ ԵՒ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՄԵՐԳ
Ամանորեայ եւ Ս. Ծննդեան խորին
խորհուրդը խտացնող հոգեպարար
համերգ մը տեղի ունեցաւ Նիկոսիոյ Ս.
Աստուածածին
եկեղեցւոյ
Երգչախումբերու կատարողութեամբ՝
Ուրբաթ,
23
Դեկտեմբեր
2016,
երեկոյեան
ժամը
7:00-ին,
Ս.
Աստուածածին
Մայր
Եկեղեցւոյ
խնկաբոյր
կամարներուն
տակ,
ներկայութեամբ՝ կիպրահայ համայնքը ներկայացնող բազմամարդ հանրութեան մը,
հովանաւորութեամբ՝ կիպրահայ թեմի Ազգային Իշխանութեան:

Պրն. Ալեք Ալթունեանի բացման եւ ողջոյնի խօսքէն ետք, խօսք առաւ Երեսփոխանական
Ժողովի ատենապետ Պրն. Սեպուհ Դաւիթեան, որ՝ Արամ Ա. Վեհափառի 2016 թուականը
«Ծառայութեան Տարի» հռչակելու ծիրէն ներս, անդրադարձաւ կամաւոր ծառայութեան
էական նշանակութեան մեր բոլոր կառոյցներու եւ կազմակերպութեանց կեանքէն ներս, եւ՝
յատկապէս մեր եկեղեցւոյ կեանքի ընթացքէն ներս, որուն մէկ ցայտուն օրինակը կը
հանդիսանար Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ Երգչախումբերու գործունէութիւնը, որուն
շնորհիւ կը կայանար օրուան Համերգը առ ի վայելումն կիպրահայ հանրութեան: Իր խօսքի
աւարտին, ան յատկապէս մտածել տուաւ որ՝ եթէ չըլլային կամաւոր ծառայողները հայ
կեանքէն ներս, յայնժամ ի՞նչ կ'ըլլար արդեօք հայ կեանքը ընդհանրապէս....ապա Ազգային
Իշխանութեան անունով շնորհաւորեց բոլորին Ամանորն ու Ս. Ծնունդը, մաղթելով առողջ,
յաջող եւ երջանիկ տարի:
( Միջանկեալ եւ ցաւօք սրտի պարտիմ նշել, որ
«կամաւոր
ծառայող»ներուն
յատկացուած՝
ժապաւէններով փակ տարածքին մէջ, իր արժանի
տեղը չունեցաւ երբեք «Ազատ Խօսք»ի խմբագիրը եւ
հրապարակագիրը, անյայտ պատճառներով...)

Այնուհետեւ, յայտագիրը ծայր առաւ կրտսերներու
հնչեցուցած «Աղօթք»-ի երգեցողութեամբ, որուն յաջորդեց՝ «Սուրբ Աստուած», «նոր Տարի
Է», «Նոր Տարի», «Կաղանդ» եւ «Զանգակներ, Զանգակներ» երգերու կատարումը, հմուտ
ղեկավարութեամբ՝
Վիքի
Գույումճեանի,
դաշնակի
ընկերակցութեամբ՝
Նառա
Սարտարեանի...., որոնց միացաւ Լուսի Յովհաննէսեան՝ ջութակի ընկերակցութեամբ,
«Սուրբ Ծնունդ» հոգեպարար երգեցողութեան ընթացքին: Յայտագրի առաջին մասը վերջ
գտաւ՝ « Hark! The Herald Angels Sing", "O Come All Ye Faithful" եւ "Ding Dong! Merrily on High"
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երգերու կատարողութեամբ, հոգին ջերմացնող ու վեհացնող ապրումներ փոխանցելով
ներկաներուն:
Յայտագրի
երկրորդ
մասին,
երէցներու
Երգչախումբը կատարեց «Օրհնութիւն Երից
Մանկանց», «Տաղ Ջրօրհնեաց», «Այսօր Ձայնն
Հայրական» աղօթքները, որոնց յաջորդեցին՝
«Ծնունդի Գիշեր», «Christmas Joy", "Joy To The
World", " The First Noel", «Իրինի Փսալլուն Ի
Կամպանէս» հոգեյոյզ եւ սիրուած երգերը, հմուտ ղեկավարութեամբ՝ Նառա Սարտարեանի,
դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ Երէցկին Թամար Հապէշեանի:
Երեկոյի ամէնէն տպաւորիչ եւ ժողովրդական երգը՝ «Լուռ Գիշեր»ն էր, անտարակոյս, որ
կատարուեցաւ միացեալ Երգչախումբերով, երեք լեզուներով՝ հայերէն, յունարէն եւ
անգլերէն, եւ որուն ընկերակցեցաւ նաեւ Լուսի Յովհաննէսեան՝ ջութակի
ընկերակցութեամբ, ինչ որ յաւելեալ յուզականութիւն հաղորդեց օրուան խորհուրդին...
«Տաղ Ծննդեան» սրտագրաւ երգի կատարողութեամբ եւ Մաշտոց Քհնյ Աշգարեանի
«Պահպանիչ» աղօթքով վերջ գտաւ այս յոյժ գնահատելի եւ երաժշտական բարձրորակ
Երեկոն, որ իրաւամբ դարձաւ աւետաբերը Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօներու....անոնց
նախերգանքը:

Ներկաները՝ տօնական այս Համերգին առթած բերկրանքով, լուսաւոր ապրումներով եւ
բարձր տրամադրութեամբ համակուած, այնուհետեւ, ուղղուեցան Նարեկ վարժարանի
հանդիսասրահը, ուր կազմակերպուած էր կոկիկ հիւրասիրութիւն մը, ինչպէս նաեւ
ամանորեայ տօնավաճառ, որուն հասոյթէն մաս մը պիտի յատկացուի Սուրիահայութեան
ֆոնտին:
Ջերմ գնահատանքի արժանի են Համերգի բոլոր մասնակիցներն ու անոնց թեւ ու թիկունք
հանդիսացող միւս բոլոր կամաւոր ծառայողները, որոնք այս գեղեցիկ Համերգով մեզ
հոգեւին վարակեցին Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօներու խորին խորհուրդով եւ անհուն
գոհունակութեամբ:

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ
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ՅՈՒՇ ԵՐԵԿՈՅ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ՝ ԳԵՐՍԱՄ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ100 ԵՒ
ՄԱՀՈՒԱՆ 35-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ
«Եթէ մոռնանք մեր նահատակները եւ չշարունակենք անոնց սուրբ
գործը՝ թող եօթը սերունդ դատապարտեն մեզ.... Եւ եթէ դաւաճանենք
մենք Արարատին՝ թող եօթը անգամ եօթը սերունդ նզովեն մեզ... Եւ եթէ
դասալիք ըլլանք մենք ու չպայքարինք մեր Մեծ Երազին համար՝ թող
եօթը անգամ եօթը անգամ եօթը սերունդ անիծեն մեզ...
ԳԵՐՍԱՄ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ

Շաբաթ, 17 Դեկտեմբեր 2016-ին, երեկոյեան ժամը 5:00-ին, ՀԲԸՄ-ի
Նիկոսիոյ ակումբի սրահէն ներս, տեղի ունեցաւ Յուշ Երեկոյ մը,
նուիրուած՝ պատմաբան, խմբագրապետ, հրապարակախօս, ղեկավար եւ ուսուցիչ՝
Գերսամ Ահարոնեանի, անոր ծննդեան 100 եւ մահուան 35-րդ տարելիցին առիթով:
Ձեռնարկը կը վայելէր հովանաւորութիւնը՝ ՀՀ Սփիւռքի Վսեմաշուք Նախարար Տիկ.
Հրանոյշ Յակոբեանի եւ կայացաւ՝ Հայաստանի եւ Արցախի անկախութեան 25-ամեակի
ծիրէն ներս:
Ներկայ էին կիպրահայ համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Տէր եւ Տիկ. Վարդգէս
Մահտեսեան, քահանայ Հայրեր՝ Տէր Մաշտոց քհնյ. Աշգարեան եւ Տէր Մոմիկ քհնյ.
Հապէշեան, Ազգային իշխանութեան, կուսակցութեանց, կրթական մարմնի եւ մամուլի
ներկայացուցիչներ, հիւրեր եւ գրասէր, մշակութասէր ընտրանի մը:
Կիպրոսի եւ Հայաստանի Հանրապետութեանց քայլերգներու ունկնդրութենէն ետք,
Նիկոսիոյ ՀԲԸՄ-ի Մշակութային Միութեան կողմէ բացման խօսքով հանդէս եկաւ Տիկ,
Ռուպինա Գույումճեան, ներկայացնելով օրուան հիւր բանախօսը՝ Լիբանանի «Ծաղիկ»
գրական-ազգային շաբաթաթերթի խմբագրապետ, հրապարակագիր եւ բանաստեղծ Պրն
Յակոբ Տիւնեայեանը եւ վեր առնելով օրուան խորհուրդը՝ նուիրուած պատմաբան,
խմբագրապետ, հրապարակախօս, ղեկավար եւ ուսուցիչ՝ Գերսամ Ահարոնեան մեծ
հայուն... որ իմաստալից կերպով կեանքի կը կոչուէր՝ Հայաստանի եւ Արցախի
Հանրապետութիւններու անկախութեան 25-ամեակի տօնակատարութեանց ծիրէն ներս:
Այնուհետեւ, Պրն. Գէորգ Զէյթունցեան կարդաց ՀՀ Սփիւռքի նախարար Տիկ. Հրանոյշ
Յակոբեանի ողջոյնի գիրը, ուր ան բարձր կը գնահատէր Գերսամ Ահարոնեան մեծ հայն ու
ղեկավարը, «Զարթօնք»ի երկարամեայ խմբագրապետը, մտաւորականը, ղեկավարը եւ
ուսուցիչը:
Ձայներիզի մը ընդմէջէն, ներկաները ունկնդրեցին Գերսամ Ահարոնեանի կենդանի ձայնը,
որ կը հնչէր իր ճառերէն մէկուն ընթացքին, Մեծ Եղեռնի յիսնամեակի օրերուն, անչափ
խրոխտ եւ ոգեշնչող...
Պրն. Զօհրապ Գույումճեանի խոր ապրումով կատարուած ասմունքը՝ Վահան Թէքէեանի
«Հաշուեյարդար» բանաստեղծութեան հնչեց համահունչ օրուան իմաստին եւ խորհուրդին:
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Ապա հրաւիրուեցաւ խօսք առնելու օրուան բանախօսը՝ «Ծաղիկ»
գրական-ազգային շաբաթաթերթի խմբագրապետ, բանաստեղծ,
հրապարակագիր եւ հրապարակախօս Պրն Յակոբ Տիւնեայեանը,
գրական անունով՝ Ասպետ Ռուբինեան, որ կենդանի յուշերով
ներկայացուց իր վաղեմի ուսուցիչին կերպարը, գործն ու վաստակը,
շեշտելով յատկապէս անոր լայնախոհ, ողջամիտ, համահայկական
մտածողութիւնը, Մեծ Երազի անխոնջ եւ աննկուն ճանապարհորդի
արիակորով
կերպարը....կենդանի
վկայութիւններ
բերաւ
իր
աշակերտական յուշերէն, մէջբերումներ կատարեց իր ազդեցիկ
խմբագրականներէն, որոնց մէջ Գերսամ Ահարոնեան մեծ հայն ու
ղեկավարը, հմուտ պատմաբանը, ՌԱԿ-ի գաղափարախօսը եւ
«Զարթօնք» օրաթերթի 33 տարիներու անխոնջ խմբագրապետը կ'ընդգծէր հայուն
պահանջատիրական պայքարի հրամայական անհրաժեշտութիւնը մինչեւ հասնինք մեր
բռնագրաւեալ Արեւմտահայաստանի հողերը՝ Վան ու Սասուն, Կարս ու Անի....հողեր՝ որոնք
նուիրականացած են Սեւրի դաշնագրով, կը պնդէր ան, եւ այդ պայքարի ճամբուն վրայ
միաւորուելով որպէս մէկ ազգ, ինչպէս եղած էր պարագան Սարդարապատի գոյամարտին,
որուն պատմակերտ ու ճակատագրական նշանակութիւնը միշտ ալ շեշտեր էր Գերսամ
Ահարոնեան: Ան մեզի որպէս նուիրական ժառանգ կը թողու այսօր, ընդգծեց Պրն
Տիւնեայեան, իր գիրքերը, յատկապէս իր հազար էջանոց Եղեռնի Յուշամատեանը, որ
պատմական մեծարժէք հատոր է, մեծ հայու աննկուն ոգին, համահայկական իր
գաղափարախօսութիւնը, պահանջատիրական պայքարի ոգին, որ դիպուկ կերպով կը
հնչէր իր յայտնի նշանախօսքին մէջ՝ «Գալ տարի Վան» եւ զոր շարունակ կը սիրէր կրկնել ան
ամէն առիթով....: Գերսամ Ահարոնեան դպրոց մը եղաւ, ըսաւ Պրն. Տիւնեայեան, դպրոց մը
հայկականութեան, դպրոց մը ոգիի, պահանջատիրական պայքարի...իսկ իր բազմահարիւր
աշակերտներուն համար՝ հպարտութիւն մը նաեւ: Իր խօսքի աւարտին, ան պահանջելու
պէս խնդրեց հայրենի իշխանութիւններէն, որ այս մեծ հայուն յիշատակը պանծացնող
կաճառ մը, փողոց մը...կամ յուշակոթող մը կեանքի կոչուէր մայր հայրենիքի մէջ առ ի
երախտագիտութիւն իր մեծ վաստակին...
Այս բովանդակալից խօսքէն ետք, Պրն Զօհրապ Գույումճեան իր տպաւորիչ ձայնով
կատարեց «Կռունկ» երգը, ապա Տիկ. Ռիթա Յակոբեան ապրումով կարդաց Վահրամ
Մավեանի «ՄԿՀ-ի Սաներուն» գեղարուեստական արձակը:
Ատենապետ Պրն. Միսաք Գույումճեանի շնորհակալական խօսքով, խորհրդանշական
նուէրի տուչութեամբը՝ հիւր բանախօսին եւ հուսկ «Պահպանիչ»ով վերջ գտաւ այս
գնահատելի Յուշ Երեկոն:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ
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Հարցազրոյց
Ես չեմ կարող լռել, որովհետեւ իմ ապագան տեսնում եմ այստեղ, իմ հողի
վրայ.
Յասմիկ Պապեան
Մեր հիւրն է օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապեանը
Մեր պետութեան անցած 25 տարիների մասին

– Մեր պետութիւնն արդէն 25 տարեկան է, ու գնալով երկրում
առկայ խնդիրները ոչ թէ նուազում, այլ շատանում են: Ինչո՞ւ
քառորդ դարը բաւարար չեղաւ ստեղծելու այն հայրենիքը, որը
երազել ենք:
– 25 տարին կարճ ժամանակահատուած է, բայց, իհարկէ, այն
կարելի էր աւելի արդիւնաւէտ անցնել, մեր այսօրուայ առկայ
խնդիրների աւելացումը և շատուշատ հարցերի չլուծուած լինելը մեր ազգային նկարագրի
լաւագոյն արտացոլումն են: Այսքանը կարողացանք անել՝ ոչ աւելին...
Պարզուեց, որ մեր երազած հայրենիքն ստեղծելու համար դեռ աւելի երկար ճանապարհ
ունենք անցնելու՝ ինքնամաքրուելու, կարողանալու դասեր քաղել, հնարաւորինս սխալները
չկրկնելու և այլն:

– Այս տարիների ընթացքում մենք հասցրինք մեծ հաշուով մոռանալ մեր հոգեւոր դիմագիծն
ու արժէքները: Մենք պարզապէս կորցրի՞նք ինքներս մեզ նոր յարաբերութիւնների ու
կարգերի յորձանուտում:
– Հոգեւոր դիմագիծն ու արժէքներն անհնարին է լիովին կորցնել, եթէ դրանք երբեւիցե եղել
են, իսկ մենք վստահաբար դրանց կրողն ենք: Պարզապէս հիմնականում մեր վախերն ու
անվստահութիւնը վաղուայ օրուայ հանդէպ մեզ հասցրել են յարաբերութիւնների ու
կարգերի այսպիսի յորձանուտի: Վախը պէտք է յաղթահարել, այն շատ չարիքների հիմք է:

– Սեփական տեսակի և ինքնութեան պահպանումը որքանո՞վ է կարեւոր ազգային ուժեղ
պետութիւն ստեղծելու ճանապարհին:
– Սեփական տեսակի և ինքնութեան, աւանդոյթների պահպանումը և ազգային
գիտակցութիւնն անչափ կարեւոր են ուժեղ պետութիւն ստեղծելու ճանապարհին,
յատկապէս մեր ազգի համար` խորապէս համոզուած եմ:
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– Այս հարցում ի՞նչ դեր կարող է ունենալ մտաւորականը:
– Մտաւորականը կարող է ունենալ ուղղորդող դեր, եթէ նա ազնիւ է և շիտակ, ունի
անփոփոխ ու յստակ կեցուածք և հաւատ է ներշնչում:

– Արդեօք նման խնդիրները պէտք է լինե՞ն մտաւորականների առանձին խմբերի
հոգածութեան առարկայ: Այստեղ պետութիւնն անելիք չունի՞:
– Ցանկալի կը լինէր, որ ուղղորդողը և պատասխանատուն պետութիւնը լինէր, մեր
սպասելիքները, իհարկէ, նախեւառաջ պետութիւնից են:

– Դուք միացել էք «Հոգեւոր Հայաստանին», Սերժ Թանկեանի նախաձեռնած «Justice within
Armenia» նախաձեռնութեանը: Նման նախաձեռնութիւններն ունեն զուտ քարոզչակա՞ն
բնոյթ, թէ կարող են իրական արդիւնքներ ապահովել:
– Եթէ քարոզչութիւնը տարուի ճշմարիտ և հաւաստի ուղղութեամբ, ապա այն կարող է շատ
մեծ արդիւնք ապահովել: Ես սիրով միացել եմ և կը միանամ այն բոլոր
նախաձեռնութիւններին, որտեղ կան փոփոխութիւնների տանող ազնիւ մղումներ, իսկ որ
փոփոխութիւններն օդ ու ջրի նման անհրաժեշտ են, կասկած չունեմ:

Ներկայի քաղաքական փոփոխութիւնների մասին
– Վերջին շրջանում Դուք բաւականին ակտիվ քաղաքացիական կեցուածք էք որդեգրել:
Արագ և դիպուկ արձագանգում էք երկրում տեղի ունեցող հասարակական ու քաղաքական
շատ երեւոյթների: Համարում էք, որ մտաւորականը չպէ՞տք է «կաղապարուած» լինի միայն
մշակոյթով:
– Ես նախ արտայայտում եմ իմ քաղաքացիական դիրքորոշումը: Համարում եմ, որ ինչ–որ
յաջողութիւնների հասած անհատը, որն ունի մեծ լսարան, իրաւունք չունի աչք փակելու կամ
լռելու մեր կեանքում և երկրում տեղ գտած բացասական երեւոյթների մասին: Բացի
դրանից, ես անտարբեր չեմ կարող լինել Հայաստանի ճակատագրի հանդէպ, որովհետեւ իմ
ապագան տեսնում եմ այստեղ, իմ հողի վրայ:

– Հայաստանում տեղի են ունենում ներքաղաքական լուրջ զարգացումներ: Նոր
վարչապետի կատարած քայլերը կարծես թէ որոշակի յոյսեր են արթնացրել: Դուք
փոփոխութիւնների հնարաւորութիւն տեսնո՞ւմ էք:
– Շատ եմ ուզում հաւատալ նոր վարչապետին: Սակայն վերջին օրերին նրա
անդամագրուելը Հանրապետական կուսակցութեանը մտորելու տեղիք է տալիս... Կարծէք
թէ խորհրդային կարգերին վերադառնալու կարօտախտ կայ, երեւոյթը մեղմ ասած,
տխրեցնող է...
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Ես առհասարակ հապշտապ եզրակացութիւններ անելու կողմնակից չեմ: Իւրաքանչիւր
մարդու պէտք է տալ հնարաւորութիւն և համբերութեամբ սպասել արդիւնքին: Կարող եմ
բերել մեր սիրելի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարեանի օրինակը, երբ նրա` նոր ակումբ
տեղափոխուելուց շատ կարճ ժամանակ անց, ողջ հայ ժողովուրդը «պահանջում» էր նրա
շարունակական յաղթարշաւը: Հարկաւոր է սպասել, համբերել, ինչու չէ նաև յուսադրել, և
յետոյ միայն կանխորոշել հնարաւոր «գահավիժումը»...
– Մենք չափից շատ յոյսեր չե՞նք կապում մէկ մարդու հետ: Մէկ մարդը կարո՞ղ է բերել
ցանկալի փոփոխութիւններ:
– Մէկ մարդը, եթէ նա իսկական առաջնորդ է, կարող է սարեր շուռ տալ: Աւելին` եթէ գտնուի
Մէկը, որն իր վրայ կը վերցնի այդ պատասխանատւութիւնը, ապա շատ աւելի նախընտրելի
կը լինի նրա յետեւից գնալը:

– Իշխող ուժը` Հանրապետականը, յայտարարել է, որ պատրաստ է գնալ վերափոխման,
վերակազմակերպման: Դուք դրա հնարաւորութիւնը տեսնո՞ւմ էք, և դա որքանո՞վ անկեղծ
կը լինի:
– Մեզ անհրաժեշտ են թարմ ուժեր` երիտասարդ, կարող, լայնախոհ, արտերկրում
կրթութիւն ստացած, լեզուների տիրապետող, մեր երկրի ճակատագրով և ապագայով
իսկապէս մտահոգ մարդիկ: Այդ դէպքում կը լինի վերափոխման, վերակազմակերպման
հնարաւորութիւն:

Մեր այսօրուայ օպերային արուեստի մասին
– Մենք ունեցել ենք օպերային արուեստի հրաշալի աւանդոյթներ: Կարողացե՞լ ենք դրանք
պահպանել և շարունակել: Այսօր օպերային արուեստն ի՞նչ վիճակում է:
– Մեր ունեցած օպերային արուեստի հրաշալի աւանդոյթները, ցաւօք, չենք պահպանել,
առաւել եւս` շարունակել: Այսօրուայ մեր օպերային թատրոնից երկար ժամանակ կը
պահանջուի, մինչեւ կարողանայ վերադարձնել իր նախկին նուազագոյն խաղացանկը,
աշխատելաոճը և, իհարկէ, երբեմնի համբաւը: Հայաստանի օպերային թատրոնը
հարկաւոր է զարգացնել «ներսից», այն պէտք է ծառայի նախեւառաջ հայ հանդիսատեսին,
մատաղ սերունդը կրթելուն, ինչպէս նաեւ մեր երիտասարդ երգիչ–երգչուհիներին
կայանալու և ինքնահաստատուելու հնարաւորութիւններ ընձեռելուն:

– Ներկայի վիճակը պետական մօտեցման բացակայութեա՞ն հետեւանքն է:
– Եթէ պետութիւնը գիտակցում է այս ամէնի կարեւորութիւնը, իհարկէ, պետական
մօտեցման խնդիր է: Ողջ աշխարհում օպերային թատրոնը գտնւում է պետական
հոգածության ներքոյ: Նոյնիսկ Դուբայում հասկացան, որ երկրի վարկանիշը բարձրացնելու
և զբօսաշրջիկներին գայթակղելու լաւագոյն միջոցը նաեւ օպերային թատրոն ունենալն է, և
վերջերս կառուցեցին 2000 տեղանոց մի հրաշալի օպերային թատրոն:
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– Ի՞նչ պէտք է անենք գոնէ մօտենալու համաշխարհային չափանիշներին:
– Մենք համաշխարհային չափանիշներին մօտենալու խնդիր չունենք դեռեւս: Ինչպէս վերը
նշեցի, նախ պէտք է լրացնենք այն մեծ բացը, որն առաջացել է 25 և աւելի տարիների
ընթացքում: Մի ամբողջ սերունդ օպերային թատրոն չի այցելել: Հարկաւոր է նախ նրան
վերադարձնել, յետոյ մտածել այլ չափանիշների մասին:

– Դրսի աչքն աւելին կը նկատի` այսօր Հայաստանում մշակոյթի դաշտում, կոպիտ ասած,
խաղի ի՞նչ կանոններ են գործում:
– Հայաստանում մշակութային կեանքը բաւականին ակտիվ է, բոլոր ոլորտներում կան
տաղանդաշատ անհատներ, որոնք ամէն գնով փորձում են ստեղծագործել և կայանալ:
Նրանց հարկաւոր է օգնել և խրախուսել: Անհրաժեշտ է շեշտը դնել զուտ հայկականի վրայ:
Պէտք չէ ամաչել, խոյս տալ մեր ազգայինից և անյաջող կապկել մեզ օտար և անհասկանալի
երեւոյթները: Աւելի արագ և հաստատուն քայլերով կարող ենք առաջ գնալ, եթէ մեր
ազգային, դասական արժէքները հիմք ընդունելով` ստեղծենք նորը, ժամանակակիցը:

– Առաջիկայ ի՞նչ ծրագրեր ունի երգչուհի Յասմիկ Պապեանը: Ե՞րբ նորից կը գաք
Հայաստան:
– Նոր տարում ծրագրուած են ելոյթներ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նուագախմբի հետ, ունեմ
նաեւ հրաւէր` երգելու ներկայացում մեր օպերային թատրոնում: Յոյսով եմ` այս ծրագրերը
կը կայանան:
Արփի Սահակեան
«Փաստ» օրաթերթ
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Յօդուածներ
ՄԵՐ ԵՐԿՐԻ ԿԻՆԵՐԸ...
ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ
Կիներուն դերը Հայոց պատմութեան մէջ, անառարկելիօրէն կենսական
եղած է. արքունիքէն մինչեւ տաճարները, մինչեւ ժողովրդական
խաւերը,
պետական
կառոյցներէն,
մինչեւ
հասարակական
կազմակերպութիւններն ու ընտանիքներուն մէջ, անոնք ներկայ եղած
են իրենց ղեկավարելու ունակութեամբ, իրենց ստեղծագործական
միտքով, տնտեսելու իրենց ուշիմութեամբ, եւ ազգը կանգուն մնացած է
անոնց անսակարկելի զոհողութիւններուն շնոտհիւ:
Այսօր ալ նոյնն է պարագան: Տղամարդիկը թող չ՛այլայլին, ոչ ալ վերեւի
աւագանին թող քմծիծաղ տայ, պարզ այն պատճառով, որ այսօր եթէ
յանկարծ,- Աստուած մի արասցէ,- կիները չքանան, կամ գործադուլ յայտարարեն, ամբողջ
երկիրը կը սառի, կը քարանայ, կ՛ամլանայ, կ՛ամայանայ...
Հայաստանի մէջ, անջատ Ազգային Ժողովէն եւ Նախարարաց խորհուրդէն (որոնց
մենատիրութիւնը տղամարդոց ձեռքն է), բոլոր պետական հաստատութիւններուն ու
հանրային
ծառայութեանց
հիմնարկներուն
պաշտօնէութեանց
ջախջախիչ
մեծամասնութիւնը կիները կը կազմեն. նոյնն են բոլոր դպրոցները, գործարանները,
վաճառատուներն ու խանութները:
Երկրին բազկերակը առողջ կը տրոփէ, քանի կիները կը հսկեն անոր վրայ: Երկրին ընկերատնտեսական վիճակը անկումէ փրկողները դարձեալ իրենք են: Ես Հայաստանի կիներուն
չափ աշխատասէր կանանց չեմ հանդիպած ուրիշ երկիրներու մէջ: Մէյ մը այցելեցէք բակերը
ու պիտի տեսնէք թէ ինչպէս կանայք գորգ ու կարպետ կը լուան, կամ անկողինվերմակներու բուրդերը դուրս բերած, կը լուան, կը չորցնեն, կը գզեն, մինչ անդին, ծածկի մը
տակ հաւաքուած տղամարդիկ նարտի, տամա ու ճատրակ կը խաղան եւ մէկ-մէկ ալ
հրահանգներ կ՛արձակեն իրենց կիներուն, սա կամ նա պահանջելով:
Խեղճ կիներ... Երեւի այսպէս կը պատահի, երբ կանանց թիւը մեծապէս կը գերազանցէ
տղամարդոց թիւին, երբ տղամարդիկ երկրէն հեռացած, աշխատանք գտնելու համար
երկրորդ անհայրենիք Հայաստան մը ստեղծած են Ռուսիոյ մէջ: Երկու միլիոն ռուսահայը
արհամարհելի թիւ չէ, սակայն քանի անոնք իրենք զիրենք Սփիւռք չեն նկատեր,- ինչպէս կը
հաստատեն շատեր,- ապա ուրեմն այդ համայնքի ապագան շատ ալ յուսալի չէ ու կամացկամաց անոնց ռուսանալն ալ հեռու չէ:
Անոնցմէ շատեր այստեղ կին ու զաւակներ ձգած, գացած են հոն նոր ընտանիքներ կազմած
են... Գիտէ՞ք որքան անամուսին կիներ կան այսօր Հայաստանի մէջ: Գիտէ՞ք որքան
ամուսնանալու թեկնածու աղջիկներ կան Հայաստանի մէջ, որոնք ձեռքերնին խնդրող մը կը
սպասեն:
Կը դիտեմ շարան-շարան անցնող երթուղայիններուն ու փոխադրակառքերուն մէջ
թխմուած աղջիկներն ու կիները, բոլորն ալ վայելչակազմ, գեղանի, արդուզարդով, հագ ու
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կապով... աշխատանքի կը փութան, տուն պիտի պահեն, երկրին արիւնատար երակները
աշխատունակ պիտի պահեն... երկի՛ր պիտի պահեն:
Հայրենական մեծ պատերազմին Հայաստանը պատուհասուեցաւ, երբ քառորդ միլիոնէ
աւելի երիտասարդ զոհ տուինք, ակամայ կիները բռնեցին անոնց տեղը ու երկիրը
վերականգնեցին: Այսօր ա՛յլ պատուհաս մը կը լափէ մեր երիտասարդութիւնը եւ դարձեալ
կիներն են, որ երկիրը ոտքի կը կանգնեցնեն: Բայց... Որքանո՞վ կ՛արժեւորուին անոնք, երբ
անոնց ճակատագիրը կախուած է մնացեալ տղամարդոցմէ. անո՛նք է որ կը ծրագրեն,
անոնք է որ կը հրահանգեն, անոնք է որ կը փառաւորուին եւ տարուայ ընթացքին աջ ու
ցախ շռայլուած մետալներն ալ, չնչին բացառութեամբ, իրենց կուրծքերէն կը կախուին:
Ո՞վ արդարութիւն պիտի ընէ մեր կանանց:

ԱՆՄՈՌԱՑ ՈՒՍՈՒՑԻՉԻՍ՝ ԳԵՐՍԱՄ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ, ԻՐ
ԾՆՆԴԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ
(Սրտի խօսք մը, զոր անչափ պիտի ուզէի արտասանած ըլլալ՝ այս
օրերուն կայացող, իրեն նուիրուած Յուշահանդէսներէն մէկուն
ընթացքին)
Մեծութեան մը մեծութիւնը՝ ինչպիսին էր Գերսամ Ահարոնեան, դժուար
է արժեւորել, երբ անոր քովն ես կանգնած անմիջականօրէն, ինչպէս է
պարագան լեռան մը գագաթին...Ժամանակի թաւալումն է որ կը ստեղծէ
այն անհրաժեշտ հեռաւորութիւնը, ուրկէ կարելի է ճիշդ ճանչնալ, ճիշդ
գնահատել ու արժեւորել ճշմարիտ մեծութեան մը հասակն ու
վաստակը...
Նման մեծութիւն էր եւ է Գերսամ Ահարոնեան, որուն աշակերտելու
երջանիկ բախտն եմ ունեցած Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Պէյրութի Դարուհի Յակոբեան Երկր. Վարժարանի
յարկին տակ...
Գերսամ Ահարոնեան ուսուցիչի, դաստիարակի, մանկավարժի վսեմաշուք, տիրական
կերպարը անչափ առինքնող էր, խորապէս ներազդող, տպաւորող, հմայիչ....ներդաշնակ
համադրում
մը
ըլլալով
հաղորդական
ջերմ
անմիջականութեան
եւ
խստապահանջութեան...սրտագին
անկեղծութեան
եւ
լրջամիտ
զգաստութեան,
կատակախառն զուարթամտութեան եւ հզօր, նոյնիսկ կարծր անհատականութեան եւ
սկզբունքայնութեան...
Դասի կը հանէր մեզ՝ չորս –չորս, ակնոցին տակէն կայծկլտուն աչքերը մեր վրայ սեւեռած եւ
հանդարտ մտիկ կ'ընէր տուեալ դասի մեր մեկնաբանութեանց, առանց որեւէ
միջամտութեան, յետոյ կը յատարարէր մեր ստացած գնահատական նիշերը...: Կամ՝ կը
մտնէր դասարան եւ հրահանգելու պէս կ'ըսէր. «Էջ մը թուղթ հանեցէք եւ գրեցէք այսինչ կամ
այնինչ նիւթին ձեր ընկալումին մասին»....
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Իր յանդիմանութիւնները կը համեմէր կատակով, չէր անարգեր երբեք աշակերտին
արժանապատւութիւնը....Շուքը ծանր էր, բայց երբեք՝ ճնշող: Իսկ դասատւութիւնը անչափ
հետաքրքրական էր եւ հետաքրքրութիւն արթնցնող, դասը սիրցնելու ատակ...
Երբ կը խորհիմ ուսուցիչի, կրթական մշակի իր կերպարին մասին, պատկեր մը կը
ներկայանայ հայեացքիս դիմաց...Դանիէլ Վարուժանի « Ցան» քերթուածին մէջ
ուրուագծուած այն սերմանող-դաստիարակի յաղթահասակ կերպարին, որ պիտի ցանէ,
ցանէ իր սերմերը՝ հայրենասիրութեան, հայրենաճանաչութեան, ազգային բարձր
գիտակցութեան, մեր մեծ Երազին հասնելու պայքարի կամքի, աննահանջ, աննկուն
վճռակամութեան ոգիի, միշտ հաւատաւոր՝ «Գալ տարի Վանի մէջ» լոզունգին թելադրած
աներեր պահանջատիրական երթին....Եւ ճիշդ Վարուժանի սերմնացանին նման, ան գուցէ
մտովի պիտի ըսէր ինքն իրեն, խորապէս հաւատալով իր ստանձնած սերնդակերտ
առաքելութեան....
«Մշա՛կ ցանէ՛,-յանուն տանդ սեղանին
Թեւիդ շարժումն անպարագիծ թող ըլլայ.
Վաղը՝ նետած ցորեններդ այդ կը թափին
Օրհնութեան պէս թոռնիկներուդ գլխուն վրայ»...
Եւ այսպէս, ազգային պատմութեան իր դասատւութիւնը կը դառնար մեզի՝ իր
աշակերտներուն համար, ցորեն հատիկներու շռայլ եւ օրհնաբեր, արգասաբեր ցանք մը՝
ազգային ինքնութեան, ազգային մեր արմատներու ճանաչողութեան հունտերու, ներշնչում
մը՝ ազգային գաղափարախօսութեան, ազգային տեսլականի, իրաւ հայրենասիրութեան,
պահանջատիրական անզիջում պայքարի, յանուն վաղուան մեր Մեծ Երազին...
Մեր մատղաշ հոգիները խորապէս հաղորդ կը դառնային մեր պատմութեան
բարձունքներուն եւ անկումներուն, փոթորկալից վերիվայրումներուն, այլեւ՝ մեր ժողովուրդի
անկոտրում ոգիին, մահու կենաց ճգնաժամային պահերուն՝ անոր համախմբման,
միասնականութեան հրաշակերտ ուժին ու կորովին...: Գերսամ Ահարոնեան կրթական
բացառիկ մշակը գիտէր մատը դնել մեր վէրքերուն վրայ, որպէսզի խրատուէինք մեր
սխալներէն, այլեւ մեզ զինել համահայկական բարձր տեսլականով ու տեսիլքով...
Մտապատկերիս մէջ, յատկապէս վառ դրոշմուած կը մնայ՝ Սարդարապատեան սխրալի
յաղթանակին նուիրուած իր դասախօսութիւնը, ուր ան շեշտելով շեշտեց հայութեան
հաւաքական, միասնական ուժին տարած հրաշքի համազօր յաղթանակը, որուն շնորհիւ
մեր ժողովուրդը ունեցաւ իր սրտաչափ հողը այս արեւի տակ....եւ սրբագին կտակի նման
մեզի յանձնեց՝ անոր գուրգուրալու, աչքի նման անոր վրայ դողալու, այլեւ՝ մարտնչելու ոգին
ու պատասխանատւութիւնը յանուն Ամբողջական, Մէկ ու Միացեալ Հայաստանի Մեծ
Երազին....
Գերսամ Ահարոնեան ինքը դպրոց մը եղաւ ազգային ինքնաճանաչման եւ ազգային
ինքնագիտակցութեան, դպրոց մը՝ ազգային սթափութեան եւ զգօնութեան, դպրոց մը՝
ազգային յանձնառութեան, վառ հաւատքի, անկոտրում պայքարի....«Վաղը՝ Վանի մէջ»
նշանախօսքի յամառ ու հետեւողական երթի....
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Իր անթիւ աշակերտներուն անունով, որոնց մտքի եւ հոգիի ակօսներուն մէջ ան սերմանեց
յոսի եւ լոյսի ցոլքեր, խորին երախտագիտութեամբ կը խոնարհիմ իր վառ յիշատակին եւ մեծ
վաստակին առջեւ...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Տեսակէտ
Համահայկական Նոր Սկիզբը Կամ Նոր Մեկնարկը՝ ՏԱՀՔ-ն Է
Արեւելահայաստանի Բ. Սոցիալիստական Հանրապետութեան
յաջորդած Գ. Կապիտալիստական Հանրապետութեան հանդէպ
եւս Հայ Աշխարհը բաժնուած է՝ գլխաւորաբար, երեք տարբեր
խմբաւորումներու.

ՍՐՏՑԱՒ ԶՐՈՅՑ ՓԱԿՈՒԱԾ ԵՒ ՓԱԿՈՒԵԼՈՒ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԻ ԵՆԹԱԿԱՅ
ՀԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ
Սփիւռքներու հայկական վարժարանը անհրաժեշտութի՞ւն
է, եւ եթէ է, ինչո՞ւ:
Միջին Արեւելք, Եւրոպա, Ամերիկաներ, այլուր:
Փակուեցան եւ դեռ կան փակուելու սպառնալիքի ենթակայ
վարժարաններ:
Ճակատագրապաշտի
դիմաւորուին փակուող դպրոցները:

անտարբերութեամբ

կը

Նիւ Եորք, եւ Արեւելեան Միացեալ նահանգներ, կ'ըսեն, թէ կը բնակին աւելի քան 400.000
հայեր:Կան քանի մը վարժարաններ, Նիւ Եորք, Պոսթոն, Նիւ Ճըրզի: Եւ ի հարկէ,
մխիթարութեան համար, կան միօրեայ կամ մէկժամեայ հայերէնի դասեր:
Նիւ Եորքի մէջ, քանի մը տարի առաջ փակուած էր հայկական վարժարան մը: Ուրիշ մը կը
շարունակուի 80 աշակերտով: Նիւ Ճըրզիի գերարդիական վարժարանը կը շարունակուի,
ըսին, 160 աշակերտով: Ֆրանսայի մէջ փակուած էր 150 տարուան կեանք ունեցող
Մխիթարեաններու վարժարանը, ուր այսօր կը տեւէ միօրեայ վարժարան մը: Փակուեցաւ
Կիպրոսի երախտաշատ Մելգոնեան վարժարանը: Լիբանանի մէջ ալ փակուեցան
վարժարաններ, ինչպէս Կիլիկեանը, Էհրամճեանը:
Հարցում. ի՞նչ կը պատահի մեր ժողովուրդին, ի՞նչ կը բանին ղեկավարութիւնները:
Հոլովուած «հայապահպանման» պատուանդան համարուած եւ փակուած վարժարանները
պահպանման նպատակին ծառայելու համար ինչո՞վ կը փոխարինուին:
Սփիւռքներու զանգուածները որպէս հայութիւն պահելու համար համափարկակ ծրագիր
ունի՞նք: Ազգովի՛ն: Հայ դպրոցը կենսակա՞ն է այդ պահպանման համար:
Դպրոցներու բացակայութեան եւ անոնց փակման ստեղծած բացի հետեւանքները ի՞նչ
կրնան ըլլալ քսան, քառասուն եւ վաթսուն տարի ետք, երբ երկու կամ երեք սերունդ
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փոխուած ըլլայ: Եթէ հայրենադարձութիւն չըլլայ, եւ այդ հաւանականութիւնը չնչին է, ի՞նչ
պատկեր պիտի ներկայացնեն սփիւռքները:
Հայաստանի եւ Արցախի հանդէպ բազմաբնոյթ զօրակցութիւնները, օգտակար են, անոնք
զգացական բաւարարութիւն տալով հանդերձ սփիւռքներու հետզհետէ տարրալուծուող
հաւաքականութիւններու պահպանումին հազիւ թէ չնչին չափով պիտի նպաստեն:
Հայ դպրոցը ազգային անհրաժեշտութի՞ւն է, թէ՞ ոչ:
Հիւրընկալ երկիրներու մէջ որպէս քաղաքացի ապրելու համար հայ դպրոցի կարիք չկայ:
Այդպէս է վերաբերումը անհատական գործնապաշտութեան տրամաբանութիւնը: Բայց ի՞նչ
են հեռանկարները եւ տրամաբանութիւնը ազգային պիտակով ներկայացող
ղեկավարութիւններուն:
Հայ դպրոցի փակումը պէտք է գնահատել առանց սեթեւեթի. հրաժարում ազգային
նկարագրով, դիմագիծով եւ բովանդակութեամբ տեւելու հեռանկարէ եւ կամքէ: Այդ
հեռանկարը եւ կամքը ներշնչողը եւ առաջնորդողը պիտի ըլլայ ղեկավարութիւնը: Երբ
հաշուապահական եւ տնտեսական պատճառներու առջեւ ընկրկելով դպրոց կը փակուի,
այդ փակման հետ հրապարակէն պէտք է հեռանան պատասխանատու ղեկավարները,
գիտակից զանգուածը զանոնք պէտք է հեռացնէ:
Երբ կը դադրինք դպրոցը տեւաբար ազգային-միութենական-եկեղեցական մտահոգութեան
օրակարգ եւ առարկայ դարձնել, երբ ապահայացող սերունդի ստեղծման մէջ մեր
բացասական դերը պիտի ունենանք, ինչո՞ւ պիտի պահենք տպաւորիչ անուններով
ժողովները եւ հանգամանքները:
Մամուլը, հանդիսութիւնները, խորանները հայ դպրոցին պիտի սպասարկեն, ըմբռնած
ըլլալով, որ առանց անոր իրենց գոյութիւնը ընկոյզի կճեպ պիտի դառնայ: Իւրաքանչիւր հայ
այս գիտակցութեամբ պէտք է շարժի, տեւաբար այդ գիտակցութիւնը պէտք է ներշնչել, փողթմբուկի, քաղաքական համարուած կարգախօսներու, զբօսաշրջային-բարեսիրական
հայրենասիրութենէ անդին քաջ ոստում կատարելով: Մեր բազմատեսակ եւ բազմագոյն
ժողովներուն քանի՞ անգամ, ո՞ւր եւ ե՞րբ օրակարգ կ'ըլլայ հայ դպրոցը:
Այս էական հարցով զանգուածի ամբաստանուող անտարբերութեան պատասխանատու են
ղեկավարութիւնները: Անոնք յաճախ միօրեայ դասընթացքները կամ մէկժամեայ դասերը
դպրոց կը համարեն ինքնախաբէութեամբ, միաժամանակ կը խաբեն ազգը:
Ընկերային գիտութիւնները ցոյց կու տան, որ կացութիւնները նոյնաձեւ չեն ամենուրեք:
Բայց կացութիւնները հարկ է ուսումնասիրել հանգունակութիւններ տեսնելու եւ մեր
ներկան կազմակերպելու համար:
Մեր իւրայատուկ կացութեան մէջ, երբ տարտղնուած ենք մոլորակի հինգ
ցամաքամասերուն վրայ, երբ մեր ժողովուրդի կէսէն աւելին իր հայրենքէն դուրս կ'ապրի,
բախտաւոր պարագային ասդին անդին կազմելով համայնքներ, կամ պիտի ընդունինք, որ
անվերադարձ է մեր ինքնուրոյնութեան կորուստը, կամ պիտի ծրագրենք եւ կեանքի կոչենք
այն բոլոր միջոցները, որոնցմով պիտի տեւենք որպէս ազգի մը շարունակութիւն:
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Պարզ հայեացք մը սփիւռքներու համայնքներուն վրայ ցոյց պիտի տայ, որ ձուլման եւ
այլասերման հոսանքին դէմ երթալով հայկականութիւն կը պահուի հոն ուր կը գործեն
կրթական, մշակութային, կրօնական եւ հասարակական կառոյցներ, ինչպէս որ է
պարագան Իրանի, Պոլսոյ, Յունաստանի, Արժանթինի, Լիբանանի եւ մինչեւ այսօր Սուրիոյ՝
հակառակ պատերազմի աղէտին: Օրին, մեծ հրապարակագիր Հրանտ Սամուէլ ահազանգ
կը հնչեցնէր, որ Ամերիկայի մէջ ձուլումը մեծ թափով կը յառաջանար: Դպրոցներ հիմնելով
եւ համալսարաններու մէջ հայագիտութեան մուտքը ապահովելով, ինքնութեան
գիտակցութիւն զարգացաւ: Ձուլման ընթացքը չէ խափանուած, բայց ծնունդ առած են
ուժական բջիջներ, շրջանակներ:
Եթէ համայնքները բազմացնեն վարժարանները եւ անոնց հայեցի կրթութեան որակը, ինչ
որ կազմակերպական եւ ներդրումային հարց է առանց հետեւելու ամբոխային
տրամաբանութեան պարտադրած նահանջին, կը ստեղծուին դրական պայմաններ տոկալու
եւ տեւելու ուղղութեամբ:
Այս տոկալու եւ տեւելու ընթացքի յաջողութիւնը կամ ձախողութիւնը կրնանք դատել
հետեւելով ուռուցիկ անուններով խորհրդաժողովներու եւ համագումարներու: Ո՞ւր
տոկալու եւ տեւելու դրսեւորումներ կրնանք տեսնել, երբ այդ խորհրդաժողովները եւ
համագումարները, նոյնիսկ երբ չկան «օտարներ», տեղի կ'ունենան այլազան լեզուներով, եւ
կ'ուզենք այդ ձեւով շլանալ եւ շլացնել, այսինքն մենք կը ստեղծենք մեր ինքնախաբէութեան
պայմանները: Զարմանալի. անգլերէն եւ ֆրանսերէն խօսողներ կը դժգոհին երբ թրքերէն կը
խօսուի: Ո՞վ պիտի բացատրէ տեսակարար տարբերութիւնը հայերէնի եւ տարբեր
լեզուներու:
Պարզագոյն ողջմտութեամբ պիտի կարենա՞նք եզրակացնել, որ միայն հայ դպրոցն է այն
քուրան, ուր սերունդներուն կարելի է ջամբել հայու ինքնութեան եւ անոր զարգացման
համար անհրաժեշտը:
Փակագիծ մը. եթէ չըլլային Պոլսէն, Իրանէն, Հալէպէն, Լիբանանէն եկած խմբագիրները,
կրօնականները, այսօր նաեւ Հայաստանէն, յարգելով իրապէս հազուագիւտ ուրախացնող
բացառութիւնները, ի՞նչ կ'ըլլար դպրոցներու, եկեղեցիներու, թերթերու պատկերը:
Տարրական ազգային մտածողութեամբ քաղաքականութիւնը պիտի թելադրէր, որ
հայկական միութիւնները, անոնք ըլլան կրօնական, քաղաքական կամ այլ, չզբաղէին միայն
տեսակաւոր քարոզչական եւ մեզ ճանչցնելու ապակեփեղկային աղմկարարութեամբ, այլ
իրենք զիրենք նուիրէին վերականգնումի գործին, որ կը սկսի սերունդներու հայացումով եւ
որակով: Այդ որակը կու տան տեղական դպրոցները, իսկ մենք պիտի յաջողի՞նք, կը
փորձե՞նք միաժամանակ տալ էական հայեցիութիւնը եւ որակը: Հարցը չի վերաբերիր քանի
մը բացառութիւններու, զորս կը յիշենք, մատնացոյց կ'ընենք, բայց բացառութիւններով
հաւաքական նկարագիր չի ստեղծուիր:
Այս տրամաբանութեամբ է որ հայկական վարժարաններու բազմապատկումը եւ անոնց
որակը պիտի ըլլային համազգային նախամեծար նախաձեռնութիւններ, եւ այսօր անոնք
պէտք է որ ըլլան Հայաստանի Հանրապետութեան աշխատանքի կիզակէտին, ինչ որ չենք
ըսեր եւ չեն ըսեր:
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Իրապէս համազգային խորհրդաժողով մը կարելի՞ չէ գումարել այս հիմնախնդրին համար,
ճշդելու համար համազգային քաղաքականութիւն մը, վերկուսակցական, վերկրօնական,
վերջոջական, վերկողմնապաշտական, ստանձնելով պատասխանատութիւններ:
Սկսսելու համար վերաբանանք փակուած վարժարանները, մենք մեզ յարգելու եւ
վստահութիւն վերականգնելու համար:
Դպրոցը կը ստեղծուի եւ կ'ապրի մարդոցմով: Դպրոցը մասնագիտական հարց է, ինչպէս որ
են բժշկութիւնը, տնտեսագիտութիւնը, ճարտարագիտութիւնները: Սփիւռքներու մէջ ոչ
չինացին, ոչ գերմանացին եւ ոչ ռուսը հայկական դպրոցներ պիտի ստեղծեն, որպէսզի
նորահաս սերունդները հասնին իրենց հարազատ ինքնութեամբ: Հայը պիտի ստեղծէ եւ
պիտի պահէ ի՛ր դպրոցը: Եթէ այդ չընէ, պատմութիւնը անողոք կ'ըլլայ եւ հաւաքաբար կը
դառնանք պատմութեան փարիաները, ընկեցիկները:
Այս ըմբռնումը եթէ չառաջնորդէ մեզ, բոլոր ճառերը եւ շռնդալից ճառերը կը դառնան բեմէն
վար չիջնող աղմուկ:
Յ. Պալեան,
Քուինզ, Նիւ Եորք
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ
Ընդունիլ սեփական սխալը բարոյական քաջութիւն
է....նաեւ
ինքզինք
ուղղելու
եւ
յառաջդիմելու
գրաւական...:
Անոնք
որ
տեւաբար
իրենց
դժբախտութեան պատճառը կը փնտռեն միայն
արտաքին
ազդակներուն
մէջ....դատապարտուած
կ'ըլլան նոյն սխալը կրկնելու շարունակաբար...: Արդեօ՞ք երբեւէ գոյութիւն ունի
անսխալական մարդ...բայց իր սխալը յամառօրէն մերժելը յատուկ է մանաւանդ
բարդոյթներով տառապող մարդուն: Հոգիով եւ միտքով առողջ մարդը քաջաբար պիտի
ընդունէր սեփական սխալը.....եւ ջանադիր պիտի ըլլար ուղղելու զայն...
..............
Ընկերդ խաբելով, ժողովուրդը խաբելով, շրջապատդ խաբելով՝ երբե՛ք չես կրնար իսկապէս
երջանիկ ըլլալ, ուրախանալ, ներքին բաւարարութիւն զգալ....սուտի եւ կեղծիքի վրայ
կառուցուածը շուտով կը փլի, քանզի հիմքը խարխուլ է....Ինքնախաբէութիւն է թուացեալ
որեւէ «յաղթանակ», եթէ վերջինը ձեռքբերուած է ուրիշները խաբելու, ստորնացնելու,
անիրաւելու գնով....
..............
Ոգիի սով, մտաւորականութեան սով, իմաստութեան սով, բանականութեան սով, խղճի
սով....Աշխարհի ներկայ դրուածքը հետամուտ է նման սով յառաջացնելու, երբ նիւթը կը
տիրապետէ մարդուն կեանքին, երբ շահն է որ իմաստ կու տայ իր մարդկային կեցութեան,
երբ անասնական վայելքն է որ կ'արբեցնէ զինք...երբ ուժի ցուցադրութիւնն է գերակայ
արժէք... Նման արժեչափերու առկայութեամբ, վերջապէս քայլ առ քայլ մարդը կը նահանջէ
իր մարդկային, ազգային էութենէն, ինքնութենէն....Գիտակցութեան ԶԱՐԹՕՆՔ է պէտք:
..............
Եթէ դառնութիւն չես ճաշակած, չես կրնար ըմբոշխնել քաղցրութիւնը....Եթէ չես
անարդարուած, չես կրնար գնահատել արդարութիւնը...Եթէ անազատ չես եղած, չես կրնար
արժեւորել ազատութիւնը...Եթէ ապերջանիկ չես եղած, չես կրնար խորզգալ երջանկութեան
համը...: Հակադիր վիճակներով կ'իմաստաւորուի եւ կ'արժեւորուի ամէն բան կեանքի մէջ:
..............
ԵՍ-ի նեղ պատեանը, ԵՍ-ի ստրկացնող կիրքերը, ԵՍ-ի գոռոզամտութիւնը կամ
մեծամտութիւնը,
ԵՍ-ի
սխալ
հասկցուած
արժանապատուութիւնը,
ԵՍ-ի
նախանձը.....Ասոնք չե՞ն այն պատնէշն ու պատուարը, որոնք կ'արգիլեն որ ԵՍ-ը կարենայ
ՄԵՆՔ դառնալ, որ ԵՍ-ը ձուլուի ՄԵՆՔ-ի մէջ, որ կարենանք յաղթհարել ԵՍ-ի նեղ
ցանկութիւնները, նեղմտութիւնը, գաւառամտութիւնը...., կարենանք համայնանալ,
ընդարձակուիլ, տարածուիլ, հարստանալ....ԵՍ-ը մեր բուն ԵՍ-ին մեծագոյն թշնամին է....
..............
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Ոգիի յաղթանակ է սիրելը, աշխատիլը, ստեղծագործելը....Ոգիի յաղթանակ է ապրելու
բերկրանքն զգալը, խոչընդոտներ յաղթահարելը, մաքառիլն ու պայքարիլը....Ոգիի գերագոյն
յաղթանակ է դուն քեզ ըլլալը, ինքզինք ըլլալը, ինքն իրեն հաւատարիմ ըլլալը....Իսկ ոգիի
յաղթանակը մարդ էակի, ազգի, կեանքի գերագոյն յաղթանակն է...
..............
Առանց իտէալի կամ իտէալներու, մարդկային կեանքը պիտի ըլլար գետնամած գոյութիւն մը,
քանզի այդ իտէալներն են՝ բարիի, գեղեցիկի, ճշմարիտի, անպայմանական, անշահախնդիր
սիրոյ...., որոնք թեւ ու թռիչք կու տան հոգիին, կը դառնան կեանքի նպատակ ու
իմաստ....Բայց ներկայ աշխարհի նիւթապաշտ, եսամոլ եւ շահամոլ դրուածքին մէջ, այդ
իտէալները կը դառնան անհասանելի կապոյտ թռչուն, որուն մասին կարելի է միայն երազել
եւ անով ներշնչուիլ....
..............
Ամբողջ կեանք մը իմաստաւորողը՝ այն ակնթարթներն են, որոնք յանկարծօրէն կու գան,
անակնկալ կը յայտնուին, յոյզ կու տան մտքին ու սրտին, սլացք՝ երեւակայութեան, թեւ ու
թռիչք՝ հոգիին....Կը կերպարանափոխուինք, կը պայծառակերպուինք, հոգեւոր նոր
վերելքներ կը նուաճենք....Կախարդական ակնթարթ, որ հողակպիկ կեանքը կը դարձնէ
ոգեղէն ու լուսեղէն....Բանաստեղծը պիտի ըսէր. «Կա՛նգ առ, ակնթարթ, Գեղեցիկ ես դու»....
..............
Թօթափել ստրուկը մեր մէջ...որուն բռնակալութիւնը այնքան սովորական է դարձած, որ
շատ անգամ չենք ալ զգար զայն....Սակայն ան կը բռնանայ մեր ազատութեան վրայ՝ իր
վախկոտութեամբ, անվստահութեամբ, քաջութեան պակասով, որոշում կայացնելու
պատասխանատուութեան խուսափումով, անկախ եւ ինքնուրոյն ըլլալու արիութեան
բացակայութեամբ....Ան կը բռնանայ մանաւանդ մեր մտքերուն վրայ, խափանելով անոր
ազատ, անկաշկանդ, աննախապաշար մտածելու ունակութիւնը, մտածելու առանց
հօտային հոգեբանութեան, առանց կարծրատիպերու....Կը բռնանայ մեր ինքնօրէն ըլլալուն
վրայ....Մեր ազատ ինքնարտայայտութեան, ինքնիրագործման, արժանապատուութեան
վրայ....Ստրկամտութեան այս ախտէն ազատելով միայն մենք կը դառնանք ազատ,
արժանապատիւ ազգ ու հայոց երկիր....
..............
Վախն է որ մեզ կը ստրկացնէ....մեզ կը ստիպէ որ սուտ խօսինք, մեր բուն մտածածը
թաքցնենք, մեր էութիւնը կեղծենք....կը ստիպէ որ դադրինք ազատ ըլլալէ....Բարոյական
քաջութիւնը ազատութեան մեկնակէտն է, անոր էական պայմանը.....
..............
Ինչ որ կ'ընենք՝ որպէս բարի խօսք ու գործ, որպէս նուիրում ու աշխատանք, որպէս սիրոյ,
առաքինի վարք ու վարուելակերպ՝ անպայմանօրէն կը վերադառնայ մեզի, վաղ թէ ուշ,
կեանքի բնական օրէնքով...Եւ կարեւորը նիւթական վարձատրութիւնը չէ երբեք, այլ՝ այն
հոգեկան խոր գոհունակութիւնը զոր կը զգանք, զոր կը խորապրինք մեր էութեան
խորքերուն մէջ, այն ներքին, անկողոպտելի հարստութիւնը որով մենք մեզ էապէս երջանիկ
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կը զգանք....Բարի վարքը, խօսքը, գործն ու արարքը կը փայլին, կը շողշողան, դուրս վանելով
չարը, նենգը, զայն պարտութեան մատնելով....
..............
Խօսքեր կան, տողեր կան որոնք իրենց ներքին իմաստով, խորհուրդով, խորունկ
ճշմարտացիութեամբ, ըսելաձեւի գեղեցկութեամբ, ներքին ազնուականութեամբ կը
կախարդեն, կը դիւթեն ունկնդիրը թէ ընթերցողը....կը դպչին անոր սրտին, մտածել կու
տան, նոյնիսկ կը վեհացնեն ու կ'ազնուացնեն զայն...
..............
Կեանքը անկաղապար է, բայց մարդը սովորաբար կաղապար կը հագցնէ անոր, զայն
սահմանափակելով, զայն պարագծելով...., որպէսզի կարենայ զայն կառավարել, որպէսզի
կարենայ իր հակակշիռին ենթարկել զայն....Ի վերջոյ, սակայն, այդ սահմանափակ կեանքը
կը դառնայ այնքա՛ն տաղտկալի, այնքա՛ն ձանձրացուցիչ, նոյնիսկ՝ հեղձուցիչ, տեսակ մը
բանտ հոգիին համար....Կեանքի արժէքը անոր անսահմանութեան մէջ է....
..............
Որքա՛ն սահմանափակ է մարդ էակի ընկալումը ընդհանրապէս....Ան կը տեսնէ ա՛յն, ինչ
կ'ուզէ տեսնել, կը լսէ ա՛յն ինչ կ'ուզէ լսել....կը գնահատէ կամ կ'արժեւորէ ա՛յն ինչ ձեռնտու է
իրեն....եւ այսպէս կը ձեւաւորէ իր նեղլիկ աշխարհը, էապէս եսակեդրոն եւ եսամոլ....ինչ որ
ինքնալճացման միայն կ'առաջնորդէ, փոխան լայնահորիզոն մտածողութեան եւ
աշխարհազգածութեան....
..............
Մենք երբե՛ք չհասանք պարկեշտ, անաչառ ինքնաքննադատութիւն կատարելու հեզութեան,
խոնարհութեան, բարձրութեան...., բոլոր մակարդակներու վրայ ալ, միշտ ալ յոխորտալով,
գոռոզանալով որ մեր ըրածն ու ըսածը ճիշդ է....Մենք արդեօ՞ք անսխալական ենք, թէ՝ մեր
սխալները ընդունելու բարոյական քաջութիւնն ու համեստութիւնն են որ կը պակսին մեզի...,
ինչ որ նախապայման է ամէն յառաջդիմութեան....
..............
Ճիշդը խօսելու կամ գրելու համար, պատրաստ պիտի ըլլաս քարկոծուելու....
Ճիշդը խօսելու համար, անաչառ պիտի ըլլաս...
Ճիշդը խօսելու համար, ոգիի յանդգնութիւն պիտի ունենաս...
Ճիշդը խօսելու համար, բարոյական քաջութիւն պիտի ունենաս...
Ճիշդը խօսելու համար, սեփական շահն ու օգուտը արհամարհել պիտի գիտնաս...
Ճիշդը խօսելու համար, ճշմարիտին առաքեալը պիտի ըլլաս...
..............
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ ՆՈՅԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2016
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ
Ճակատագիրս ես սիրեցի
Բայց ամէն օր ու ամէն պահ
Գոյներ, գիծեր աւելցուցի
Որ ան հոգւոյս ցոլքը դառնար..
...............
Վարդին հետ փուշն ես սիրեցի
Մէկը սէրն էր՝ լուսեղէն թռիչք
Միւսը՝ դառն իմաստնութիւն
Որ թռիչքիս մէջ չսայթաքիմ...
...............
Մենութեան մէջ ես խորացայ
Տարածուեցայ սրտերուն մէջ
Մենութիւնը պատիժ չէր բնաւ
Այլ գանձ անգին Աստծոյ վայել..
...............
Ամբոխին մէջ խելակորոյս
Ես լուռ ու մունջ պտըտեցայ
Թատրոն մըն էր անբարեյոյս
Ես ինձ յարմար դեր չգտայ:
...............
Յուշերս քաղե՛մ, թող չթառամի՛ն
Դնեմ սրտիս բորբ սափորին....
Տրոփին հետ սրտիս թող միշտ առկայծին
Յոյս ու լոյս տան կեանքիս ճամբէքին....
...............
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Կայծ մը փոքրիկ սրտիս կրակէն
Ես շաղ տուի չորս ծագերուն
Կրակ առաւ յանկարծօրէն
Բիւր- բիւր սիրտեր ան ջերմացուց:
...............
Մայրամուտս ծիրանավառ
Յանկարծօրէն բռնկեցաւ
Հուրեր փռեց շռայլաբար
Մտքի, յոյզի հազարագանձ..
...............
Ո՛վ մարդ, դուն մի գոռոզանար
Քեզմէ ոչինչ պիտի մնայ
Բացի լաւ կամ գէշ անունէն
Կամ վաստակէն զոր ձեռքբերես...
...............
Անկախութիւնն սուրբ կը մնայ
Երբ չծախուի շուկային մէջ
Երեսուն խեղճ արծաթի տեղ
Կամ սին աթոռի մը համար....
...............
Հայն ի բնէ օժտուած է
Արարչագործ ներուժով մեծ
Բայց միշտ սնանկ ղեկավարներ
Իր վաստակն են չարաշահեր:
...............
Ազգ իմ հայոց, ղեկավարներդ
Ծառայեր են միշտ օտարին
Քեզ միշտ թողած որբ ու անտէր
24/39

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (64) Դեկտեմբեր 2016

Հաճոյացեր՝ օտար ուժին...
...............
Շուրջս բոլոր՝ դիմակահանդէս
Ես իմ տեղը դեռ չգտայ
Դէմքս մերկ էր ու անդիմակ
Դիմակ կրելն պարտադիր էր:
...............
Երազանքն է սկզբնակէտ
Ամէն տեսակ արարումի
Երազանքով մենք կը ծնինք
Կը մեռնինք հուսկ՝ երազն աչքի մէջ:
...............
Ամէն օր կեանքէն փրցուած մի էջ
Ամէն օր տարբեր ու անկրկնելի
Կարծես կեանքը նոր էջ մը գրէ
Արշալոյսին հետ ծնի նորովի..
...............
Հայը հայուն թէ որ սիրէր
Անկեղծօրէն, հոգենուէր
Յայնժամ ոչ մէկ նենգ թշնամի
Պիտ' կարենար մեզ չարիք ընել:
...............
Թէ որ խիղճդ փոխանակես
Երեսուն խեղճ արծաթի հետ
Կ'ըլլաս ծախու ապրանք միայն
Ողորմելի մի արարած:
...............
Ազատութեան շունչը անգին
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Թէ որ չզգաս հոգիիդ մէջ
Ստրուկ կ'ըլլաս ողորմելի
Նոյնիսկ ազատ երկրի մը մէջ:
...............
Մանկութեան դրոշմն չի ջնջուիր
Մերթ կ'աղօտի սոսկ գունաթափ
Մերթ շողշողայ լուսաթրթիռ
Թէ մեր հոգին բիւրեղանայ..
...............
Կեանքիդ ամէն ակնթարթը
Արժեւորէ, ան ետ չի գար
Համակ կեանք մը գետի նման
Կ'անցնի, կ'երթայ արագընթաց..
...............
Ծանիր զքեզ, իմ ժողովուրդ
Ժամն է արդէն զգաստութեան
Մի օրօրուիր պատրանքներով
Նայէ աչքին ճշմարտութեան:
...............
Պետութիւնդ պիտ' կառուցես
Արժէքներուդ վրայ հոգեւոր
Որոնք իմաստ, նպատակ են
Լինելութեանդ դարաւոր...
...............
Թէ որ գաղտնիքդ յայտնեցիր
Կը զրկուիս հոգւոյդ գանձէն
Կողոպտուած կը զգաս դուն քեզ
Հոգւոյդ խորը զայն պիտ' պահես...
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...............
Ստապատիր խոստումներէն
Շատ եմ խաբուած, ա՛լ կը բաւէ
Իմաստնութեան պահն անցած է
Շուտով արդէն ցուրտ ձմեռ է..
...............
Ինչ երազներ խորտակուեցան
Քշուեցան բիրտ հողմէն դաժան
Բայց հոգիս դեռ միշտ աներեր
Կը հիւսէ յար նոր երազներ..

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Գրական-Մշակութային
ՓՈՒՆՋ ՄԸ ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ՝
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ
Լուսաբաց է...
Լոյսի բերկրանք
Լոյսի գգուանք
Լոյսի դիւթանք
Լոյսի զմայլանք
Լոյսի թովչանք
Լոյսի խայտանք
Լոյսի խոյանք
Լոյսի տարփանք
Լոյսի տենչանք
Լոյսի օրհնանք...
Որ կը պատէ
Կը ողողէ
Կը համբուրէ
Էութիւնս ողջ
Լուսահամբոյր
Լոյսի անօթ
Զայն կ'ընծայէ...Ե.Գ.
............
Լոյս կը հեղու առաւօտը
Արեգական բարի լոյսը
Որ կ'ընծայուի ու չի հատնիր
Որ կը տրուի ու չի սպառիր...

Դար ու դարեր հրագունդն անշէջ
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Կը վառի յար բագինին վեհ
Աշխարհին ու տիեզերքին
Առաւօտեան հրաշք սխրալի...

Կ'այրի, կ'այրի կը դառնայ լոյս
Արեւալոյս՝ կեանքի աղբիւր
Կենսապարգեւ, կենսափթթում
Լուսընծայում, լուսօրհնութիւն...

Դար ու դարեր լոյս անհատնում..Ե.Գ.
............
Առաւօտը շողոտ-շաղոտ
Ժպիտ ունի արեւահոտ
Զայն կը բաշխէ առատօրէն
Ինչպէս ծառը՝ իր պտուղներն...
Ժպիտովն այս հոգիս շաղեմ
Նոր լոյսերով զայն ողողեմ
Լոյսը բարի դառնայ բերկրանք
Սիրոյ տողեր ուղղուած մարդկանց...Ե.Գ.
............
Լուսաբացին առաւօտեան
Հին-հին երգ մը այցի կու գայ
Զերթ հարազատ մը որ չկար
Եւ յայտնուի անակնկալ..
Հին աղօթք մ'է խնկաբոյր
Ապրող նշխար մը մայրական
Հոգեհնչիւն հին մեղեդի
Ոսկեզօծեալ մի շարական
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Զոր կ'երգէի երբ դեռ մանուկ
Դպրոցիս մէջ, տան յարկին տակ...
«Առաւօտ լուսոյ
Արեգակն արդար
Առ իս լոյս ծագեա...»
Բառերն անոր կը սրբանան
Ժամանակի անցումին հետ
Բառեր որոնք խորին խորհուրդ
Արտասանեց մեծ մայրս սուրբ
Հոգեվարքին մէջ իր տխուր
Որպէս վերջին շունչ, ճառագայթ
Լուսաթաթաւ մի հառաչանք
Վերջին հրաժեշտ լուսաճառագ
Ու դեռ պատգամ գալիք օրուան...Ե.Գ.
............
Ճաճանչ մը լոյս լուսամուտէս
Հոգիս գրկէ լուսագորով
Վառ խնդութեամբ սիրտս օծէ
Զերթ համբոյր մը սիրագորով....
Ծառ մը շքեղ բայց միայնակ
Պատուհանիս դիմաց կանգնած
Անտառներուն շունչը բերէ
Բոյր-թոյրերով հոգիս օծէ...
Մանկան մը ճիչն լուսամուտէս
Անմեղութեան հեւքը բերէ
Հոգիս մաքրէ իր տիղմերէն
Մաքրամաքուր զայն ընծայէ...
Բոյլ մը երկինք լուսամուտէս
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Անհունին հետ զիս առնչէ
Թեւեր առած ճախրեմ ուրախ
Հորիզոններ կան լուսափայլ...Ե.Գ.
............
Երկնակամա՛ր ջինջ ու կապոյտ
Ես իմ հոգին քեզ կը յանձնեմ
Թող ճախրէ վեր առօրեայէն
Քու գրկիդ մէջ միշտ վարդալոյս....
Չմանրանայ, չլուծուի ան
Ճղճիմ ու սին բաներու մէջ
Հոգիս ըմպէ օդն անարատ
Բարձունքներուդ ճաճանչագեղ...
Իսկ թէ իջնէ երկինքէն վար
Ունկնդիր լոկ հառաչանքին
Որ բարձրանայ սրտի մը խորէն
Գուցէ դառնայ ան բալասան
Տառապեալին ցաւ ու վէրքին
Ցաւատանջ վիշտն ամոքԷ....Ե.Գ.
............
Ես փնտռեցի հոգին մարդուն
Որ անաղարտ մնացած ըլլար
Որ մաքրութեամբ մը դեռ օծուն
Նայէր մարդուն աչքով մանկան...

Ես փնտռեցի սիրտը մարդուն
Որ դեռ տրոփէր խիղճով մաքուր
Որ դեռ այրէր այլոց ցաւով
Բոցավառէր սէր-կարօտով...
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Աչքս յառած լոյս տիեզերքին
Որոնեցի լոյսն հոգեկան
Լոյսը սրտի, իմացութեան
Որ կամարէր մէկս միւսին...

Մերթ գտայ զայն սիրտով խնդուն
Մերթ յուսախաբ եղայ տրտում
Բայց հոգիիս բուն խորքին մէջ
Ես գտայ մարդն արարչաստեղծ...Ե.Գ.
............
Աղօթքի պէս դուն բխեցար
Սրտիս խորունկ ակնաղբիւրէն
Իմ երգ խոնարհ ու լուսառատ
Կարկաչահոս վտակի պէս...
Տիեզերածին Արարիչին
Հետ խօսեցար՝ խոստովանանք
Մարդ էակին հետ զրուցեցիր
Սիրտը սրտին կապող օղակ...
Աղօթքի պէս վճիտ եղար
Մերթ կէս-խօսքով դուն գոհացար
Մերթ լռութեամբ խորհրդազգած...
Բառն ու տողը ինչպէ՞ս կրնան
Դառնալ սիրտ ու հոգի անափ
Չըսուածն էր աւելի շատ
Քան ըսուածը պարագրկեալ...
Աղօթքն այդ անբառ սաղմոս
Պատարագ էր՝ սրտի ընծայ...Ե.Գ.
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............
Բառեր քովէ քով տողս հիւսեցին
Սրտիս թելերով բանուած կաթոգին
Սէրս անոր մէջ կաթ-կաթ ցաթեցաւ
Սիրով շաղախուած սիրանիւթ դարձաւ:
Յոյզս անպարփակ ինչպէ՞ս խտացաւ
Տողին մէջ փոքրիկ, բառերու մէջ նեղ
Բայց տողս միշտ ալ թեւ ու թռիչք առաւ
Սաւառնեցաւ միշտ դէպ' անհունն ի վեր...Ե.Գ
............
Հող հայրենի, ես չճանչցայ
Գգուանքդ սուրբ ու մայրական
Գորովդ տաք ու սիրալիր
Որ դառնար ինձ աւիւն, աւիշ....

Օտար ու ցուրտ երկնքի տակ
Ես սրտաբուխ երգ երկնեցի
Որուն հիւթը ես քամեցի
Քու կարօտէդ սիրաշաղախ...

Կարօտդ սուրբ՝ հրէ շապիկ
Ես կրեցի իմ բորբ սրտին
Որ հրավառէր ան տենդայոյզ
Զիս կամարէր քու հողիդ սուրբ...

Սրտիս, երգիս մէջ ապրեցար
Մեղեդի մը զերթ հեռանուշ
Որ կը թովէր զիս հոգեթով
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Զիս տուն կանչէր՝ գիրկ մայրական...Ե.Գ.
............
Բնօրրանէդ արմատախիլ
Օտար ու խորթ մայթերուն ցուրտ
Տառապեցար լեզո՛ւ քաղցրիկ
Համ ու հոտդ պահպանելու....

Դաժան հողմ էր, քաոս՝ շուրջդ
Իսկ դուն տաքուկ գիրկ մայրական
Զոր միշտ տենչաց կարօտ սիրտս
Զերթ ջուրը հողն արեւախանձ....

Շատեր մեռած քեզ կը կարծեն
Կ'ողբան մահդ կանխահաս
Բայց դուն կ'ապրիս, կը շնչես դեռ
Հողմերուն դէմ բիրտ ու վայրագ...

Ինչպէ՞ս մեռնիս, երբ սիրտեր կան
Հոգիներ բիւր քեզմով ապրող
Վառ սիրովդ յար տոչորող
Սրտիդ զարկին ականջ դրած....

Հողէն հեռու, դուն մեր հողն ես
Ջուրն ես, օդն ես մեր հարազատ
Արեան կանչ ու հոգիի ձայն
Խորին խորհուրդ էութիւն ես....

Բիւր արեւներ լոյս են տուած
34/39

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (64) Դեկտեմբեր 2016

Բիւր գարուններ՝ աւիշ կենաց
Բիւր բիւր սիրտեր՝ հուրքը իրենց
Որ դուն ապրիս դար ու դարեր...

Թէ քեզ լքենք, անհոգի իր
Կ'ըլլանք տխուր ու մոլորուն
Կորսնցուցած անցեալն անհուն
Ինչպէս ներկան, մթին գալիքն...

Ժիր մանուկներ դեռ պիտի գան
Շրթունքն իրենց պիտի օծեն
Բարբառովդ բուրումնաւէտ
Որպէս միւռոն անմահական...Ե.Գ.
............
ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ԱՂՕԹՔ
Տարի մըն ալ պարգեւեցիր
Ապրելու հրաշք խորհուրդն կեանքի
Տարի մը լի բիւր յոյզերով
Խինդի, ցաւի ապրումներով...

Տէ՛ր, հազար փառք Քու տուածիդ
Չտուածիդ երազներուն
Քու շնորհներուդ համար ընտիր
Չշնորհուածին վառ յոյսերուն....

Բաժակս էր կիսով լեցուն
Սիրտս զայն միշտ ամբողջացուց
Երազահեւ լոյսի տենդով
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Լեցուց բաժակն լուագորով...

Տէ՛ր, արժանի ըլլամ կեանքին
Որ յաւելեմ զայն գանձերով
Մտքիս, սրտիս պարգեւներով
Քե՛զ ընծայեմ բիւրապատիկ...

Թող օճախս մնա՛ միշտ շէն
Հայրենիքս ծաղկի՛ խաղաղ
Թող երդիքներն հայրենական
Բիւրապատկուի՛ն արեւահեւ...Ե.Գ.
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
ՆՈՅԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2016

Հայկական Ասեղնագործութիւնը
ԵՒՆԻԿԷ ԵԱԳՈՒՊԵԱՆ
Հայկական ասեղնագործութիւնը ժողովրդական ստեղծագործութեան հին
եւ հարուստ բնագաւառներէն մէկն է: Ան մշակուած է հազարամեակներէ ի
վեր: Հին ժամանակներէն ասեղնագործութիւնը եղած է հայ ժողովուրդին
եւ յատկապէս հայ կնոջ սիրած զբաղումներէն մէկը: Հայկական
ասեղնագործութեան մասին կը վկայեն մեր մատենագիրները`
Ագաթանգեղոս, Մովսէս Խորենացի եւ ուրիշներ: Հին դարերու զարգացած
արուեստը սերունդէ սերունդ անցնելով հասած է մեզի: Միջնադարէն մեզի
հասած են ասեղնագործուած պատառիկներ, զգեստներու եւ ծածկոցներու մնացորդներ,
ինչպէս նաեւ եկեղեցական զարդարանքներ:
Հայկական ասեղնագործը զարգացած է հիմնական երեք ուղղութիւններով` ժողովրդական,
առեւտրային եւ եկեղեցական:
Հայկական ասեղնագործութիւնը հարուստ է իր բազմազանութեամբ:
Հայկական ասեղնագործութեան մէջ կը հանդիպինք բազմաթիւ ասեղնակարերու: Անոնց
մէկ մասը տարածուած են բոլոր հայաբնակ վայրերու մէջ, իսկ միւս մասը տեղական բնոյթ
ունեցած է եւ զարգացած որոշ վայրերու մէջ միայն, ինչպէս` Սասունի, Մուշի, Մարաշի,
Վանի, Այնթապի եւ Տարսոնի կարերը:
Կիներ կ՛ասեղնագործէին յատկապէս իրենց աղջիկ զաւակներուն օժիտ պատրաստելու
համար, անոնց մանկութենէն սկսեալ: Նշանուող հայ աղջիկ մը պարտաւոր էր իր
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պատրաստած օժիտին մէջ ունենալ առնուազն վեց ասեղնագործութիւն` անկողինի երես,
մահճակալի ծածկոց, մահճակալի կարպետ, քառակուսի բարձ, մանուկի գօտի, ծրար…:
Կիլիկեան Հայաստանի քաղաքներու մէջ օտար միսիոնարներու նախաձեռնութեամբ
կազմակերպուած էին ասեղնագործութեան եւ գորգագործութեան կեդրոններ: 1894-96
Համիտեան ջարդերէն ետք մինչեւ 1914 ու մեծ եղեռն կազմակերպուած ձեւով հայ կանանց
ձեռագործ աշխատանքները կ՛արտածուէին Եւրոպա եւ Միացեալ Նահանգներ:
Իւրաքանչիւր գաւառ ունեցած է իր շրջանին անունը կրող իւրայատուկ ասեղնագործ կամ
հիւսուածք: Յիշենք մէկ քանին:
Այնթապի գործ, Մարաշի գործ, Ուրֆայի գործ, Սվազի գործ, Վասպուրականի գործ… եւ այլն:
ԱՅՆԹԱՊԻ ՁԵՌԱԳՈՐԾը նաեւ կը կոչուէր «հայկական ճերմակ գործ»: Այս գործին համար
կ՛օգտագործուէր տէսկեահ, որուն վրայ կտորը ամրացած կ՛ըլլար, կտորէն կը քաշէին թելեր
եւ այդ թելերը բաժնելով փեթակի նման կը լեցնէին:
ՄԱՐԱՇԻ ՁԵՌԱԳՈՐԾ կամ Մարաշի գործ: Մարաշ իր յարակից բնակավայրերով նշանաւոր
եղած է ասեղնագործութեամբ: W.J. Childs 1912-ին «Across Asia Minor on foot» գիրքին
յառաջաբանին մէջ գրած է «… կրնաս տեսնել նաեւ Մարաշի հիւսուածեղէններ, որոնք կը
գործուին, եւ աղջիկներ իրենց տարօրինակ ասեղնագործութիւնը կը հիւսեն անոր վրայ.
տեսակ մը ասեղնագործութիւն, որ քաղաքին անունով կը
կոչուի…»:
Մարաշի երկտեսակ կարը իւրայատուկ է: Առաջինը կը կոչուի
հարթակար եւ երկրորդը` հիւսուածք-կար: Այս երկրորդ տեսակի
կարը գաղտնի կար մը ըլլալուն կը ներկայացնէ յաւելեալ արժէք:
Հարթակարը ժողովրդային լեզուով կը կոչուի Աթլասլամա,
երկրորդը` Գաղտնակար կամ Իրկա:
Մարաշը բամպակի մշակման ու ներկման կարեւոր կեդրոններէն
եղած է: 1898 փետրուարին սկովտիացի Acnes Salmond-ը գրած է
հետեւեալը
«…
լաւ
վարպետ
մը
գտանք
Ստեփան
Պաղտասարեան անունով, յետոյ որբանոցին մէկ կողմը նոր շէնք
մը աւելցուցինք եւ քանի մը տէսկեահներ հաստատեցինք…
քաղաքէն 40-ի չափ երիտասարդուհիներ եւ որբեւայրիներ կու գային գործելու…»:
Մարաշի գործը յստակ աշխատելաոճ ունի: Ունի նաեւ զարդանկարներու կամ մոթիֆներու
անուններ, ինչպէս` ֆինճանլը, եէտի տաղ չիչէք կամ ճիլվէլի, ճառագայթ, պայամլի, մուսգան,
պարտագլը, չիթ իննէ, զամպագլի եւ այլն:
Մարաշի գործը ընդհանրապէս գունաւոր վառ գոյնի դերձաններով կ՛աշխատցուէր, ինչպէս
նաեւ ոսկեթելով եւ արծաթ թելով: Ներկայիս սակայն փոխուած է, գունաւոր գոյներու
փոխարէն կը գործածուի աւելի մեղմ կարպետային գոյներ:
Մարաշի գործը ընդհանրապէս մութ գոյն թաւիշներու վրայ կ՛աշխատցուէր. սեւ, սրճագոյն,
մութ կարմիր… սակայն ներկայիս կը գործածուին նաեւ բաց գոյն թաւիշներ, ինչպէս նաեւ
տարբեր տեսակի կերպասներ:
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Մարաշի ասեղնագործութիւնը նաեւ կ՛օգտագործուի եկեղեցիներու մէջ` քահանաներու
զգեստներու, հողաթափերու եւ զանազան տեսակի ծածկոցներու պատրաստութեան:
Աշխատանքը սկսելու համար անհրաժեշտ էր ընտրել գծագրութիւնը կամ մոթիֆը եւ
գծագրել կերպասին վրայ: Գծագրողը առանձին վարպետ էր, իսկ հիմնական գործիքը`
եղէգնեայ գրիչ շեղակի կտրուած ծայրով: Սա յատուկ մասնագիտութիւն էր, ինչպէս է նաեւ
ներկայիս: Վերջը սկսան փայտէ եւ թիթեղէ կաղապարներ պատրաստել, եւ ներկի
թաթխելով կերպասին վրայ ամուր սեղմել: Ներկայիս տարբեր մեթոտներ կ՛օգտագործուին:
Մարաշի հիւսուածք-կարի ամէնէն պարզ ձեւն է մէկ գիծի վրայէն անցնիլ չորս անգամ:
Միայն առաջին եւ երկրորդ շարքերը կը կարուին կտորին վրայ, 3-րդ եւ 4-րդ շարքերը կը
հիւսուին առաջին եւ երկրորդ շարքերուն վրայ: Կան նաեւ աւելի բարդ զարդանկարներ, ուր
թելը կ՛անցնի 6, 8 կամ աւելի անգամներ:
Ընդհանրապէս կարելի է դիտելով որեւէ ասեղնագործութիւն, անոր կարուձեւի կամ
հիւսուածքի գաղտնիքը քակել. սակայն շատ դժուար է Մարաշի գործի գաղտնիքին
վերծանումը:
ՈՒՐՖԱՅԻ ԳՈՐԾ – կը կոչուի «լիցք», լեցուելէ ետք կը շրջանակուի ոսկեգոյն թելերով կամ
բանուած գոյներէն աւելի մութ երանգովը: Ուրֆայի գործը կը նմանի գեղանկարչութեան:
ՍՎԱԶԻ ԳՈՐԾ – Զուտ հայկական ասեղ է: Համրանքի վրայ յենուած գործ է: Ներկայիս
էթամինի վրայ կ՛աշխատին: Սվազի գործը ամբողջութեամբ գորգի տեսք ունի:
ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾ ԿԱՄ ԺԱՆԵԱԿ – Ամէնէն դժուար եւ հնագոյն գործերէն մէկն է: Շատ նուրբ,
մեծ վարպետութիւն եւ լարուած ուշադրութիւն կը պահանջէ այս գործը:
ՎԱՆԻ ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ – Այս գործը կ՛աշխատցուի երկու ձեւով. առաջին կարը
կ՛աշխատցուի թափանցիկ կտաւի վրայ կը բարձրանայ երեք թել, ապա հորիզոնական երեք
թել որոնց շուրջ ոսկեթել հարթակարով մը կը գեղեցկացնեն զարդանկարը: իսկ երկրորդ
կարը շղթայակարն է, ուր խիտ շարքերով կը ծածկեն զարդանկարները:
ԿԵՍԱՐԻՈՅ ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ – Ձեռքի աշխատանքով հարուստ է եղած Կեսարիան:
Հին արհեստներէն էր մանաւանդ ասեղնագործութիւնը որ կ՛արտահանուէր օտար
երկիրներ: 19-րդ դարուն Կեսարիոյ մէջ զարգացաւ «եազմա»-ի արտադրութիւնը: Եազման
սպիտակ թափանցիկ կտոր էր, որուն վրայ յատուկ կաղապարներով կը գծէին եւ գունաւոր
ներկերով կը զարդարէին: Կեսարիոյ մէջ նաեւ նշանաւոր էր «մաղակար»-ը, որ թափանցիկ
կտորի վրայ ոսկի եւ մետաքս թելերով կը լեցնէին այնպիսի խիտ ձեւով, որ կարծես
աշխատցուած կերպաս էր:
(Թէեւ շարքը երկար է, բայց մենք պիտի բաւականանանք այսքանով մեր այս յօդուածին
համար):
«… Արմատախիլ հայ մարդը ուզելով կամ չուզելով իր մորթին վրայ կրեց եւ կը կրէ
մշակութային
ցեղասպանութեան
ամէնօրեայ
հետեւանքը:
Մշակութային
ցեղասպանութեան զոհ գացին ու տակաւին զոհ կ՛երթան մեր տոհմիկ աւանդութիւնները…»
(Զաւէն Զաքարեան «Մարաշի գործը, կորսուող աւանդութիւններ»), որոնց կարգին նաեւ
ձեռագործի բնագաւառը, որ մեծ նահանջ արձանագրած է:
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Ցեղասպանութենէն ետք Հալէպ եւ Լիբանան հաստատուող մեր մեծ մայրերը իրենց
նիւթական անցուկ պայմաններու մէջ իսկ աշխատեցան տարբեր տեսակի ասեղնագործեր
թէ՛ իրենց օրապահիկը ապահովելու, եւ թէ իրենց աղջիկ զաւակներուն օժիտ
պատրաստելու համար: «Պէյրութում … բնակուող հայ կանայք նոյնպէս զբաղուել են
ասեղնագործութեամբ: Ոչ միայն իրենց սեփական պահանջները բաւարարելու, այլ
վաճառքի, ապրուստի միջոցներ հայթայթելու համար: Գեղարուեստական բարձր
կատարելութեան շնորհիւ նրանց արտադրանքը թանկ է գնահատուել» (Սերիկ Դաւթեան
«Հայկական ասեղնագործութիւն»): Անոնց յաջորդող սերունդներուն մօտ կամաց կամաց
նահանջ արձանագրեց այս մէկը: Կենցաղային պայմանները բարելաւուեցան,
հետաքրքրութիւնները այլուր եղաւ դժբախտաբար: Սակայն անհատներու եւ
Լիբանանահայ օգնութեան խաչի շնորհիւ աշխատանք կը տարուի մեր աւանդական
ձեռագործները վերստին լոյսին բերելու: Կը խորհիմ, որ ներկայիս մեր ասեղնագործերը
մանաւանդ Մարաշի, Սվազի եւ Ուրֆայի ձեռագործները թափ ստացած են, զարթօնքի մէջ
են:
Անհրաժեշտ է, որ մեր այս աւանդական ձեռագործները վառ պահենք եւ ջահը փոխանցենք
նոր սերունդին, «միեւնոյն հոգածութեամբ որ մենք ժառանգած ենք մեր նախորդ
սերունդներէն»:
«Ինքնանպատակ չէ՛ աւանդապահ մնալու մեր պարտաւորութիւնը: Պարզապէս
աւանդութեանց կառչած մնալու ճամբով միայն կրնանք պահպանել մեր ազգային
ինքնութիւնը` թրծելով մեր հողային պատկանելիութիւնը» (Զաւէն Զաքարեան «Մարաշի
գործը, կորսուող աւանդութիւններ»):

Օգտագործուած աղբիւրներ
1.- Զաւէն Զաքարեան «Մարաշի գործը, կորսուող աւանդութիւններ» «Ազդակ» օրաթերթ, 21
յուլիս, 2014:
2.- Հրազդան Թոգմաճեան «Մարաշի ասեղնագործութիւն», Հալէպ, 2010:
3.- Սերիկ Դաւթեան «Հայկական ասեղնագործութիւն», Երեւան, 1972:
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