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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԱՅ ՄԱՅՐԸ ԻՐ ՇՈՒՆՉՈՎ ՊԱՀԱԾ Է ԱԶԳԱՅԻՆ ՈԳԻՆ

«Մա՛յր, դարեր սուրբ է եղել
Քեզ համար գիր ու օճախ,
Դու քո շունչով ես պահել
Մեր հին ոգին կենդանի»:
Սիլվա Կապուտիկեան
Դարեր շարունակ, հայ կինն
ու հայ մայրը նկատուեր են
սիրոյ,
նուիրումի,
առաքինութեանց խորհրդանիշ, հայրենասիրութեան խորհրդանիշ: Մեր պատմութեան
էջերէն կը կարդանք հայ կնոջ եւ հայ մօր սխրագործութիւնները ի պաշտպանութիւն հայոց
լեզուին ու մշակոյթին, հայոց հայրենիքին եւ մեր սրբութիւններուն ու արժէքներուն:
Հայ մայրը ոչ միայն հայրենասիրութեան ոգիով դաստիարակած է իր զաւակները, այլ միշտ
պատրաստ եղած է իր եւ իր որդուոց թանկագին արեամբ պաշտպանելու հայոց լեզուն եւ
հաւատքը, հող հայրենին, հայօրէն ապրելու մեր սրբազան իրաւունքը, մեր ազգային
արժէքները:
Հազարամեակներու մեր պատմութիւնը հարուստ է նման հայուհիներու օրինակներով:
Յիշենք Վարդանանց պատերազմի վառ օրինակը «Հայ Փափկասուն Տիկնանց», որոնք
մոռացութեան տալով իրենց կանացի փափուկ կեանքը, անհամար զոհողութեանց գնով
պահեցին
իրենց
ընտանիքները,
ցուցաբերելով
անձնազոհութեան
եւ
հայրենապաշտպանութեան վսեմագոյն վարքագիծ... Յատուկ ուշադրութեան է արժանի
«Սիւնեաց աշխարհի զարդը» Փառանձեմը, որ գահակալեր է մեր պատմութեան ծանրագոյն
մէկ ժամանակաշրջանին, երբ կէս դար առաջ քրիստոնէութիւնը որպէս պետական կրօն
ընդունած մեր երկիրը կ'ապրէր ճգնաժամային պահեր: Իր ամուսնոյն սպանութենէն ետք,
հայոց թագուհի Փառանձեմը կը ստանձնէր իր երկրի ու ազգի պատասխանատուութիւնը
բարձր արժանապատուութեամբ, իր անձին մէջ մարմնաւորելով հայ կնոջ
հայրենասիրութիւնը, վեհութիւնը, հզօրութիւնը, ինչպէս նաեւ՝ գեղեցկութիւնն ու
նրբութիւնը: Այլ նշանաւոր Սիւնեաց աշխարհի դուստր էր Կատրանիտէն, որ յայտնի
դարձաւ իր բարերարութեամբ: Ան Վասակ Ա թագաւորի դուստրն էր և Գագիկ Ա
Բագրատունիի կինը: Ծնած ու ապրած է 10-11-րդ դարերուն: Իր նախաձեռնութեամբ եւ
հովանաւորութեամբ կառուցուեր են բազմաթիւ եկեղեցիներ, որոնց լուսապսակն է Անիի
Մայր տաճարը:
Եւ այսպէս շարունակ...
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Աւարայրէն մինչեւ 19-րդ դարի հայ ազգային-ազատագրական շարժումը, մինչեւ
Սարդարապատն ու Արցախեան շարժումը, անուրանալի է եղած հայ կնոջ
դերակատարութիւնը, որպէս բուռն ջատագովը, նոյնիսկ զէն ի ձեռին մասնակիցը հայ
ազգային-ազատագրական շարժումներուն:
Յիշատակենք յատկապէս 19-րդ դարի ազգային զարթօնքի աշխոյժ մասնակից հայուհիները՝
Զապէլ Եսայեան, Սրբուհի Տիւսաբ, Զապէլ Ասատուր, Արշակուհի Թէոդիկ եւ ուրիշներ
որոնք ձեռնարկեցին հայկական գաւառներու մէջ հայ օրիորդաց դպրոցներ բանալու
ազգանուէր ու ազգակերտ գործին, կրթելու համար «Ազգի սիրտը» համարուող, ապագայ
հայ կինը, որուն ջամբած դաստիարակութենէն կախեալ է, գերազանցօրէն, ազգի ընթացքն
ու յետագայ ճակատագիրը... Յիշատակենք ֆետայական շարժումին մասնակից
հայուհիները որոնք, այր մարդուն կողքին, քաջաբար կռուեցան ցուցաբերելով անվեհեր,
խրոխտ ու անձնազոհ ոգի եւ հրացանը ձեռքին մարտնչեցան ի պաշտպանութիւն մեր
ապրելու իրաւունքին եւ արժանապատուութեան: Անոնց լաւագոյն տիպարը հանդիսացաւ
Աղբիւր Սերոբի կողակիցը՝ արիասիրտ Սօսէ Մայրիկը:
Այս նոյն ոգին էր որ պիտի ճաճանչէր Եղեռնի գեհենային օրերուն, երբ Տէր Զօրի
աւազներուն վրայ, հայ մամիկը իր կմախքացած մատներով պիտի դրոշմէր Այբ-Բեն-Գիմը
որպէս ազգի փրկութեան բանալի մատղաշ հոգիներուն...
Նոյն ոգին այսօր ալ կը ճառագէ հայոց բանակի զինուորներու առիւծածին մայրերուն մէջ,
որոնք իրենց ամէնէն թանկը նուիրաբերեցին հայրենեաց հողի պաշտպանութեան բագինին
եւ այսօր անոնց կարելի է հանդիպիլ Եռաբլուրի շիրիմներուն վրայ հակած եւ իրենց սգաւոր
ու վշտահար սիրտը սփոփող այն վսեմաշունչ ոգիով, թէ իրենց որդիները անմահացան ու
հերոսացան հայրենիք ու պատիւ պաշտպանելով...Նոյն ոգին կը ճաճանչէ հայրենիքէն
հեռու ապրող հայ մայրերուն մէջ, որոնք հայրենասիրութեան ոգին կը ներարկեն որդուոցորդի իրենց կաթին հետ միատեղ՝ հայրենիքէն հեռու, օտար ափերու վրայ...
Որքան դիպուկ կը հնչեն Գարեգին Նժդեհի հետեւեալ տողերը. «...Հայուհի՛ն, որին կարելի է
ճանաչել հազարաւոր օտարուհիների մէջ այն կնիքով, որ նրա ճակատին դրել է դարերու
տառապանքը...Նրա հայրենասիրութիւնը՝ աստուածային կրակ, բոց ու ջերմութիւն, պիտի
արթնացնի թմրած առիւծը իր ժողովրդի մէջ, պիտի բարձրացնի մեր առօրեայ կեանքի
թափը, պիտի քաղցրացնի ու հեշտացնի անձնազոհութիւնը: Ոգիացած հայրենասիրութիւն,
որից ժողովուրդները ստեղծում են մի հրաշագործ ուժ, անհրաժեշտ հայրենիքների
անկախութեան ու հզօրութեան համար»:
Այսօր, համաշխարհայնացման եւ սպառողական մտայնութեան ամենակուլ յորձանքին դէմ
յանդիման եւ աշխահաքաղաքական առկայ ճգնաժամային քաոսին մէջ, հայուհին նորոգ
վճռակամութեամբ զինուելու է ազգային-հոգեւոր արժէքներով եւ գաղափարականով,
ազգային գիտակցութեամբ եւ յանձնառութեամբ ի պաշտպանութիւն հայոց լեզուին եւ հայ
մշակոյթին, հայրենեաց հողին եւ պետական ինքնիշխանութեան իրաւունքին, որոնք ամէն
պահ կը վտանգուին, կը բռնաբարուին ոչ միայն արտաքին թշնամիին ձեռամբ, այլեւ մեր
անտարբերութեամբ, մեր յարմարողականութեամբ, պայքարելու ոգիի նահանջով, ինչպէս
նաեւ նիւթապաշտ եւ հաճոյամոլ կեանքի «բարիք»ներուն անձնատուր...Երեւոյթներ որոնք
առկայ են ոչ միայն սփիւռքի տարածքին, այլեւ Մայր հայրենիքէն ներս:
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Տարագիր հայուհին յատկապէս որոշիչ դերակատարութիւն պիտի ունենայ՝ սփիւռքի
հայրենազուրկ ափերուն վրայ, մատղաշ սերունդին ներարկելու տարագիրի կամ
հայրենազրկեալի
ինքնութեան
գիտակցութիւն,
բռնախլուած
հայրենիքի
իրաւապահանջատիրութեան ոգի, համահայկական պայքարի քաղաքական կամք եւ
յանձնառութիւն, առանց որոնց տարագիր արեւմտահայութեան սփիւռքը տակաւ կը խամրի,
կը

հալի

ժամանակին

հետ,

եւ

«հայապահպանում»

հասկացութիւնը

կը

դառնայ

անբովանդակ եւ անիմաստ հասկացութիւն:
Միայն ազգային նորոգ գիտակցութեամբ եւ յանձնառութեամբ, քաղաքական կամքով եւ
պայքարի աննկուն ոգիով զինուած հայուհին, հայ մայրը կրնայ երաշխաւորել իր ծնած ու
սնած սերունդներու, մեր այսօրուան ու վաղուան ազգի ու հայրենիքի լուսաւոր ապագան:
Միայն

նման

մայրը

կրնայ

իր

որդիներուն

մէջ

ներարկել

հայրենասիրութեան,

հայրենատիրութեան անընկճելի ոգին, մարտի դաշտին վրայ հայրենի հողն ու պատիւը
մինչեւ վերջ պաշտպանելու արիակորով նուիրումը...Միայն նման մայրը կրնայ լաւագոյնս
իրագործել այն առաքելութիւնն ու կոչումը որոնք իր վրայ դրուած են ի սկզբանէ, քանզի
կինը հոմանիշ է «կեանք» բառին...
Իսկ «հայ կին»ը հոմանիշ է «հայ կեանք» բառ-կապակցութեան, անժխտելիօրէն եւ
ամբողջական իմաստով:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ
ԳԱԱ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՏՆՕՐԷՆ ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆԻ
ՀԵՏ
«Մեր ռազմավարական դաշնակցի դիրքերի թուլացումը բերել է նրան, որ Թուրքիան այս
տարածաշրջանում իրեն շատ աւելի վստահ է զգում»
30 Յունուար, 2022
Հեղինակ՝ Սիրանոյշ Պապեան

«Առաջին լրատուական»-ի զրուցակիցն է ԳԱԱ
պատմութեան ինստիտուտի տնօրէն Աշոտ
Մելքոնեանը
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-Պարո՛ն Մելքոնեան, նախօրէին
Թուրքիայի Անվտանգութեան խորհրդի նիստում քննարկուել է Հարաւային Կովկասի խաղ
աղութեան ամրապնդման հարցը։ Ի՞նչ նպատակ են այսպիսի քննարկումները
հետապնդում։
-Իմ կարծիքը Թուրքիայի քաղաքականութեան վերաբերեալ միշտ մնացել է նոյնը։
Տարիների փորձը յուշում է, որ երբեւէ Թուրքիան այս տարածաշրջանում Հայաստանի շահը
հաշուի չի առել որպէս հաւասարը հաւասարի, և, բնականաբար, միշտ փորձել է
տարածաշրջանում իր դիրքերն ամրապնդել, ինչը շատ յստակ երևաց 2020-ի պատերազմի
ընթացքում և յետոյ։ Եւ այն ոգևորութիւնը, որ հայկական որոշ շրջանակների մօտ նկատւում
է, ինձ ոչ միայն չի համոզում, որ արդարացուած է, այլ նաև անհանգստացնում է, որովհետև
հերթական անգամ հայկական կողմը կարող է յայտնուել թուրքերի լարած ծուղակի մէջ։ Եւ
հիմա Թուրքիայի Անվտանգութեան խորհրդի հերթական նիստն արձանագրում է հետևեալ
փաստը, որ Թուրքիան այս տարածաշրջանում յստակօրէն իր շահերը առաջ մղող, և, ինչու
չէ, տարածաշրջանում եղանակ ստեղծող է իրեն համարում, ինչը երբեք չի կարող բխել հայ
ժողովրդի և Հայաստանի շահերից։
-Տեսակէտ
կայ,որ Թուրքիան դառնալու է ոչ միայն Հարաւային Կովկասի, այլև Այսրկովկասի ամենաա
զդեցիկ երկիրը։ Հայաստանը պատկերացնո՞ւմ է այդ հեռանկարը։ Հայաստանը պատրա՞ստ
է այդպիսի հեռանկարի:
-Ենթադրում եմ, որ մեր ռազմավարական դաշնակցի դիրքերի թուլացումը բերել է նրան, որ
Թուրքիան այս տարածաշրջանում իրեն շատ աւելի վստահ է զգում, և կարող է ներկայանալ
տարածաշրջանում եղանակ ստեղծող երկիր։ Եւ բանը հասել է նրան, որ այսօր
Ռուսաստան-Ուկրաինա յարաբերութիւնների սրման պայմաններում Թուրքիան նոյնիսկ
միջնորդի գործառոյթ է իր վրայ վերցրել, և զարմանալիօրէն Ռուսաստանի պէս մեծ երկիրը
տեղի տալով՝ պատրաստակամութիւն է յայտնել ընդունելու Թուրքիայի միջնորդութիւնը
Ռուսաստան-Ուկրաինա յարաբերութիւններում։ Եւ, բնականաբար, եթէ Թուրքիան նման
գործառոյթ է վերագրել, որ արդէն կարող է 17 միլիոն և 600․000քառ կմ տարածքներ ունեցող
երկրների միջև հանդիսանալ միջնորդ երկիր, բնականաբար, այս տարածաշրջանում իրեն
շատ աւելի սանձարձակ կարող է պահել և ներկայանալ որպէս եղանալ ստեղծող երկիր,
ինչը, իհարկէ, շատ ցաւալի է։
-Երկու երկրների դիւանագիտական յարաբերութիւնների վերականգնմանն ուղղուած
քայլերը ինչպէ՞ս էք գնահատում։ Ի՞նչ հեռանկար էք տեսնում հայ-թուրքական
յարաբերութիւններին։
-Այս պահին այդ գործընթացը չվիժեցնելու նպատակով թուրքական կողմը ներկայանում է
կարծես որպէս առանց նախապայմաններ առաջադրող երկիր, բայց ես իրականում
համոզուած եմ, որ ընթացքում անկարելի է, որ Թուրքիայի կողմից օրակարգ չմտնեն
բանակցային գործընթացում մի շարք խնդիրներ, որոնք տասնամեակներ շարունակ յուզել
են Թուրքիային։
Առաջին հերթին Թուրքիայի տարածքային ամբողջականութեան ճանաչումը ՀՀ կողմից,
խօսքը վերաբերում է Կարսի պայմանագրի վերահաստատմանը, որովհետև 1921-ի
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Հոկտեմբերին, երբ կնքուել է Կարսի պայմանագիրը, այն կնքուել է միջազգային իրաւունքի
սուբյեկտ չհանդիսացող երկրների միջև՝ Քեմալական Թուրքիայի և Խորհրդային
Հայաստանի։ Իսկ այժմ և՛ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, և՛ Թուրքիայի
Հանրապետութիւնը միջազգային իրաւունքի սուբյեկտ են, և եթէ նման տարածքային
ճանաչում լինի, Ախուրեան- Արաքսը պաշտօնապէս de jure ճանաչուի պետական սահման,
ինչը մենք գիտենք, իրականութեան մէջ Սեւրի դաշնագրով Վուդրօ Վիլսոնի իրաւարար
վճռով նախատեսուած հայ-թուրքական սահմանն է միջազգային իրաւունքի տեսանկիւնից,
սա կը նշանակի, որ Թուրքիան լուրջ յաջողութիւն է արձանագրում։ Յաջորդ հանգամանքը
Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականութեան ճանաչումն է
Արցախով հանդերձ, և, բնականաբար, միւս կէտը՝ ցեղասպանութեան խնդիրը, որից
հրաժարուելու պարագայում Հայաստանը կը հրաժարուի նաև պահանջատիրութեան
իրաւունքից, էլ չեմ ասում չորրորդ նախապայմանի խնդիրն էլ կայ, որը անկասկած
վերաբերում է, այսպէս կոչուած, Զանգեզուրի միջանցքին, որն ամբողջ թուրքական
աշխարհը կը միացնի միմեանց, և Հայաստանը՝ որպէս ռազմաքաղաքական շերտ, այլեւս
Սիւնիքի հատուածում վտանգ չի ներկայացնի պանթիւրքիստական գաղափարների
համար։
– Անթալիա դիւանագիտական ֆորումին հնարաւոր մասնակցութիւնը ինչպէ՞ս էք
դիտարկում։
-Խնդիրն այն է, որ մենք չգիտենք օրակարգը, հայկական կողմը պատրաստակամութիւն է
յայտնել մասնակցելու այդ խորհրդաժողովին, բայց մինչև հիմա չի խօսուում այն մասին, թէ
ինչ է օրակարգը, և հայ-թուրքական յարաբերութիւնների քննարկումը այդ օրակարգում
ինչպիսի տեղ պէտք է գրաւել։ Որպէս բարի կամքի դրսևորում՝ գուցէ այդ մասնակցութիւնը
արդարացուած է, բայց զգուշաւորութիւնը և հայկական կողմից օրակարգի ճշտումը
պարտադիր է։

ԿԻՊՐԱՀԱՅ
ԿԻՊՐՈՍԻ ԹԵՄԻ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Ատենին ստացանք Տոքթ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՇՃԵԱՆԻ լուսաբանական նամակը, որ նոր լոյս կը
սփռէ 20 Մարտ 2022ին կայանալաիք Կիպրոսի Թեմի Երեսփոխանական Ժողովի
ընտրութիւններուն, որոնց ան կը ներկայանայ որպէս ԱՆԿԱԽ ԹԵԿՆԱԾՈՒ: Ստորեւ՝ Տոքթ.
Անդրանիկ Աշճեանի լուսաբանութիւնը, ուր յստակ կը բացայայտուի "համերաշխական"
կոչուած ցանկի պատրաստութեան ետին թաքնուած միահեծան կուսակցութեան մը
մեքենայութիւնները եւ մենատիրական իշխանութեան ձգտումը, ինչ որ ԻՐԱՒ
ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹԵԱՆ կայացման դէմ ուղղուած հարուած է որոշապէս:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ
ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ
Վերջին օրերուն շրջագայող, իմ հասցէիս ուղղուած զանազան յայտարարութիւններուն եւ
խօսակցութիւններուն ի պատասխան, կը փափաքիմ հետեւեալ յստակացումները
կատարել.
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ա. Բոլոր անոնք, որոնք մասնակից կամ տեղեակ
են 2000ական թուականներէն ի վեր Թեմական
ընտրութիւններու ընկալեալ սովորութեան, քաջ
գիտեն թէ Ազգային Իշխանութենէն ներս
համերաշխութիւնը միշտ ալ ապահովուած
կ'ըլլար "4-4-4" թուային ֆորմիւլով (ուր 4 անուն
կ'առաջադրէր ՀՅԴի զանգուածը, 4՝ ՀԲԸՄ-ՍԴՀԿՌԱԿ զանգուածը, իսկ մնացեալ 4ը` եկեղեցւոյ
մօտիկ, անկուսակցական անհատներ, որոնց
անունները կ'առաջադրէր Կաթողիկոսական
Փոխանորդը):
բ. Ընտրական Յանձնախումբի 21 Դեկտեմբեր
2021ի
առաջին
յայտարարութենէն
ետք,
անձնապէս կապուեցայ ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի
ներկայացուցիչին
եւ
ՀԲԸ
Միութեան
ատենապետին, ինչպէս նաեւ Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Սրբազան Հօր հետ, որոնց ներկայացուցի թեկնածութեան փափաքս՝ տեղի
ունենալիք նոր Թեմական Ժողովի ընտրութիւններուն: Բոլորը խանդավառութեամբ
դիմաւորեցին պատրաստակամութիւնս եւ խոստացան թեկնածութիւնս նկատի ունենալ
"համերաշխական ցանկի" կազմութեան ժամանակ:
գ. Նկատի ունենալով վերեւ յիշուած ընկալեալ սովորութիւնը, բնական կը նկատէի թէ
կրնայի ներառնուիլ Թեմական Ժողովի կազմին մէջ, իբրեւ եկեղեցասէր, փորձառու եւ
անկուսակցական անձ: Սակայն ՀՅԴի ներկայացուցիչը կտրուկ կերպով յայտարարեց, թէ իր
կուսակցութիւնը այսպիսի ֆորմիւլ մը կիրառելու որեւէ մտադրութիւն չունի, այլ 8
թեկնածու պիտի առաջադրէ ու իր գերակշիռին տակ առնէ Թեմի գործունէութիւնը: Նոյնիսկ
ծիծաղելի առաջարկով մը հանդէս եկաւ, որ ՀԲԸՄին մօտենամ ու խնդրեմ Միութեան
պատկան Մարմնէն, որ ինծի տրամադրեն իրենց "յատկացուած" Նիկոսիոյ միակ աթոռը,
դուրս թողելով տարիներ այնտեղ պաշտօնավարած ՀԲԸՄի ներկայացուցիչը:
Եւ յանկարծ համայնքին հրամցուեցաւ փակ դռներու ետին պատրաստուած
ստորագրութիւններու շարան մը ունեցող եւ Կաթողիկոսական Փոխանորդին
"օրհնութիւնը" կրող յայտարարութիւն մը եւ "համերաշխական" կոչուած, միահեծան ցանկ
մը, որուն մէջ ո՛չ իմ անունս կար, ո՛չ ալ տարիներու փորձառութիւն ունեցող եւ ամբողջ
համայնքին վստահութիւնն ու յարգանքը վայելող ազգայիններու:
դ. Այս բոլոր բեմադրութիւններուն ականատես դառնալով եւ հասկնալով թէ՝
"համերաշխութեան" քօղին ետեւ, բուն նպատակը եկեղեցւոյ ծառայելը չէ, այլ "աթոռի
առեւտուրի" տխուր իրականութիւնը, որոշեցի անկախ թեկնածութիւնս ներկայացնել
յառաջիկայ թեմական ընտրութիւններուն:
ե. Ոմանք զանազան յայտարարութիւններ կատարելով, ապատեղեկատուական արշաւի
ելած են, նպատակ ունենալով՝ համայնքի անդամներու աչքերուն փոշի ցանելով համոզել,
թէ ես խանգարողն եմ միասնականութեան ու համերաշխութեան, եւ պէտք է "պատիժս"
ստանամ, քանի որ հարցականի տակ առած եմ իրենց քայլերը:
զ. Կը վստահեցնեմ բոլորին, որ թեկնածութիւնս երբեք չի միտիր հարուածել ոեւէ այլ
թեկնածուի ընտրուելու իրաւունքին: Միշտ ջատագովը եղած եմ ընտրելու եւ ընտրուելու
ժողովրդավարական տարրական իրաւունքին, հեռու՝ դռներու ետին կատարուած
խմորումներէ եւ այլեւայլ հաշիւներէ:
Տոքթ. Անդրանիկ Աշճեան
20 Փետրուար 2022
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ԿԻՊՐՈՍԻ ՄՕՏ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԴԵՍՊԱՆԻՆ ՀԵՏ
Չորեքշաբթի, 2 Մարտ 2022-ի առաւօտեան
ժամը 10-ին, Ազգային Առաջնորդարան այցելեց
Կիպրոսի մօտ Յունաստանի նորանշանակ
դեսպան՝ Պրն. Իուանիս Բաբամելէթիուն, որ
դիմաւորուեցաւ
Թեմիս
Կաթողիկոսական
Փոխանորդ՝
Գերշ.
Տ.
Խորէն
Արք.
Տողրամաճեանի կողմէ:
Աւելի քան ժամ մը հանդիպման ընթացքին առ
հասարակ
արծարծուեցան
Կիպրոսի,
Յունաստանի, Միջին Արեւելքի, Հայաստանի,
Արցախի
եւ
Լիբանանի
քաղաքական
անցուդարձերն ու իրավիճակը: Յայտնենք, որ Պրն. դեսպանը վերոնշեալ երկիրները բացի
Արցախէն, զանազան առիթներով գտնուած ու նաեւ պաշտօններ ստանձնած է տարբեր
հանգամանքներով:
Սրբազան Հայրը նախ շնորհակալութիւն յայտնեց պաշտօնական այցելութեան համար եւ
յանուն հայութեան ու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան իր երախտագիտութիւնը
փոխանցեց Յունաստանի Պետութեան, որ 1996-ին պաշտօնապէս ճանչցաւ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը եւ տասնամեակներ շարունակ նեցուկ կանգնած է հայութեան,
հայրենիքին ու հայկական դատին: Կաթողիկոսական Փոխանորդը նաեւ բաւականին
տեղեկութիւններ փոխանցեց Կիպրահայ գաղութի հոգեւոր, ազգային, կրթական,
մշակութային, բարեսիրական ու մարզական կառոյցներու եւ աշխատանքներու մասին:
Պրն. Դեսպանն ու Սրբազանը դրուատիքով անդրադարձան յոյն եւ հայ ժողովուրդներու
դարերէն եկող սերտ բարեկամութեան, մշակութային ժառանգութեան եւ աւանդութեանց
մասին:
Աւարտին, Պրն. դեսպանը Սրբազան Հօր յանձնեց յուշանուէր մը:
2 Մարտ 2022
Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի

RELIGIOUS TRACK-Ի ԺՈՂՈՎ-ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ
Երկուշաբթի, 21 Փետրուար 2022-ի
առաւօտեան ժամը 11:00-էն մինչեւ
կէսօրուան
ժամը
12:30ը,
Թեմիս
Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ.
Խորէն Արք. Տողրամաճեան, Կիպրոսի
բոլոր կրօնապետներուն (եւ անոնց
ներկայացուցիչներուն)
Խրիսոսթոմոս
Արք.ի
(առողջական
պատճառով
բանաւոր բացակայ) ներկայացուցիչ՝ Տ.
Փորֆիրիոս
Եպիսկոպոսի,
Իմամ
Շաքիրի,
Մարոնիթներու
Արքեպիսկոպոս Սելիմ Սֆէյրի, Լատին
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եկեղեցւոյ պետ` Հայր Ճօրճ Գրաճի հետ, ընդառաջելով Շուէտի դեսպան՝ Անտըրս
Հակըլպէրկի հրաւէրին, ներկայ գտնուեցաւ Religious Track–ի ժողով – հանդիպումի մը
Շուէտի դեսպանի բնակարանէն ներս, Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան (ՄԱԿ)
խաղաղապահ ուժերու ներկայացուցիչ՝ Պրն. Գոլին Սթիուըրթի եւ անձնակազմի օժանդակ
անդամներուն հետ:
Բարի գալստեան ու բացման խօսքը կատարեց Պրն. Դեսպանը, որ անդրադարձաւ
ընդհանուր քաղաքական եւ կրօնական հարցերուն ու երկխօսութեանց: Religious Track–ի
գրասենեակի կողմէ խօսք առաւ Տիկին Սալբի Էսքիճեանը: Ելոյթ ունեցան հերթաբար
կրօնապետները եւ իւրաքանչիւրը իր մտահոգութիւններն ու տեսակէտները փոխանցեց:
Սրբազան Հայրը առաւելաբար շեշտը դրաւ աղօթատեղիներու կամ սրբավայրերու ազատ
մուտքն ու գործածութիւնը եւ գրաւեալ կամ ազատ գօտիի տարածքին գտնուող
գերեզմանատուներու այցելութեան հարցը: Քանիցս հարցումներ ուղղեց Պրն. Գոլին
Սթիուըրթը, որուն պատասխանեցին խօսք առնողները: Աւարտին, ան իր խօսքն ու
գործակցութեան տրամադրութիւնները փոխանցեց ներկաներուն:
Կէսօրին, կրօնապետները ճաշի հիւրը եղան Պրն. Դեսպանին:
Կէսօրէ ետք Պրն. Դեսպանն ու կրօնապետները ուղղուեցան Եւրոպական Միութեան
կեդրոնատեղին, ուր արդիւնաւէտ հանդիպում – երկխօսութիւն մը ունեցան Պրուքսելէն
ժամանած
Եւրոմիութեան
փոխնախագահ՝
Պրն.
Մարկարիթիս
Սքինասի
եւ
ներկայացուցիչներուն հետ: Հանդիպման ընթացքին կրօնապետները հնարաւորութիւնը
ունեցան քննարկելու Եւրոպական եւ Կիպրական կեանքի հետ առնչուած օրակարգի
հարցեր, որոնք հիմնուած են մարդկային իրաւունքներու եւ արժանապատուութեան
յարգման վրայ: Ինչպէս առաւօտեան հանդիպումին, հոս եւս բարի գալստեան խօսքերէն
ետք ելոյթ ունեցան՝ Դեսպանը, Տիկին Սալբին ու կրօնապետները: Սրբազան Հայրը
մանրամասնօրէն
անդրադարձաւ
Ս.
Մակարայ
վանքի
վերանորոգութեանց
աշխատանքներու անհրաժեշտութեան եւ խոստացուած նիւթական օժանդակութեանց,
ինչպէս նաեւ արծարծեց վերանորոգութիւններէն ետք աղօթավայրերու «մշակութային
կոթող անուանելուն» եւ անոնց՝ ոչ նպատակին գործածութեան, բանալիներու հարցին, որ
սեպականատէրերուն չեն յանձնուիր եւ կախեալ կը մնանք երրորդ կամ չորրորդ կողմի մը
«բարեհաճութեան», զանոնք գործածելու կամ յաճախելու համար: Սրբազանը նաեւ խնդրեց
սրբավայրերէն ներս, ոչ կրօնական հաւաքոյթներ տեղի չունենան եւ յարգուին իսլամ թէ
քրիստոնեայ բոլոր սրբավայրերը:
Յայտնենք, որ Եւրոմիութիւնը տարեկան նիւթական մասնաւոր յատկացումներ կը կատարէ
վանքերու, եկեղեցիներու, սրբավայրերու եւ մշակութային համալիրներու վերականգման,
վերանորոգութեան եւ վերաշինութեան համար:

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԱՏՐՊԷՅՃԱՆ ԵՒ ԹՈՒՐՔԻԱ՝ ՌՈՒՍԻՈՅ ԵՒ ԱՐԵՒՄՈՒՏՔԻ
ՄԻՋԵՒ
Յարութ Սասունեան
«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր
www.TheCaliforniaCourier.com
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Այնքան ատեն, որ Ուքրանիոյ մէջ պատերազմը
կը շարունակէ յաւելեալ աւերներ գործել եւ
մարդկային
երկիրները,

կեանքեր
խլել,
յատկապէս

աշխարհի
Հայաստան,

Ատրպէյճան եւ Թուրքիա, ստիպուած են բարդ
ընտրութիւն

կատարելու

քաղաքականութեան,
յայտարարութիւններուն

իրենց

հրապարակային
եւ

միջազգային

կազմակերպութիւններէ ներս քուէարկութեան
մէջ:

Հակառակ

Թուրքիոյ յարափոփոխ դիրքորոշման մասին
առկայ մտահոգութիւններու, ակնյայտ է, որ ո՛չ
Ռուսիա, ո՛չ ալ Արեւմուտքը կ՛ուզեն Թուրքիան
մղել ընդդիմադիր ճամբար: Նախագահ Էրտողանի աւագ խորհրդական Իպրահիմ Քալին
գոռոզաբար ըսած է CNN-ի, որ արեւմտեան երկիրները կոչ ըրած են Թուրքիոյ՝ պահպանել
իր կապերը Ռուսիոյ հետ, ինչ որ շատ քիչ հաւանական է: Մէջբերուած են Էրտողանի
խօսքերը. «Մենք ո՛չ Ուքրանիայէն, ո՛չ ալ Ռուսիայէն կը հրաժարինք»։ Իրականութեան մէջ,
ասիկա կը բնութագրուի որպէս «ռազմավարական անորոշութիւն»։
Ահա՛ իմ վերլուծութիւնը այս պատերազմի՝ Հայաստանի, Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ վրայ
ունենալիք հետեւանքներուն մասին ։ Արդեօք անոնք կը յաջողի՞ն պահպանել
իրենց երկդիմի
դիրքերը,
թէ՞
կը
սայթաքին
եւ
կը
կորսնցնեն
իրենց դիւրաբեկ հաւասարակշռութիւնը։
Սկսինք այն քուէներէն, զորս այս երեք երկիրները տուած են ներկայ պատերազմին մասին։
Առաջին քուէարկութիւնը տեղի ունեցած է 25 Փետրուարին, Եւրոպական խորհուրդի մէջ,
որուն կ՛անդամակցին Հայաստան, Ատրպէյճան եւ Թուրքիա։ 47 անդամներէն միայն
Ռուսիա եւ Հայաստան դէմ քուէարկած են՝ Եւրոպական խորհուրդի խորհրդարանական
վեհաժողովէն եւ Նախարարներու կոմիտէէն ներս Ռուսիոյ անդամակցութիւնը կասեցնելու
միջնորդութեան։ Կողմ քուէարկած են 42 երկիրներ։ Ատրպէյճան չէ քուէարկած, իսկ
Թուրքիա ձեռնպահ մնացած է։
Յաջորդ քուէարկութիւնը տեղի ունեցած է 28 Փետրուարին, ՄԱԿ-ի Մարդկային
իրաւունքներու խորհուրդին մէջ, Ուքրանիոյ մէջ տիրող իրավիճակը Խորհուրդի օրակարգ
ներառելու մասին: Խորհուրդի 47 անդամներէն 29-ն կողմ քուէարկած է, 13-ը ձեռնպահ
մնացած է (ներառեալ Հայաստան): Ռուսիոյ, հաւանաբար, չէ գոհացուցած Հայաստանի
քուէարկութիւնը։ Միւս կողմէ, Հայաստանի մէջ Ուքրանիոյ գործերու ժամանակաւոր
հաւատարմատար Տենիս Աֆթոնոմով իր կառավարութեան գոհունակութիւնը յայտնած է
Հայաստանի քուէարկութեան կապակցութեամբ։ Աւելի կարեւորը այն է, որ 4 Մարտին,
Մարդկային իրաւունքներու խորհուրդը քուէարկեց Ուքրանիոյ մէջ Ռուսիոյ խախտումները
հետաքննող յանձնախումբ ստեղծելու օգտին։ Կողմ քուէարկեց 32, ձեռնպահ՝ 13 երկիր
(ներառեալ Հայաստան)։ Ատրպէյճան եւ Թուրքիա ՄԱԿ-ի այդ խորհուրդի անդամ չեն։
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ՄԱԿ-ի Գլխաւոր խորհուրդը 2 Մարտին բանաձեւ անցուց՝ կոչ ընելով ռուսական ուժերուն՝
դուրս գալ Ուքրանիայէն։ Կողմ քուէարկած է 141 անդամ, ձեռնպահ՝ 35-ը (ներառեալ
Հայաստան)։ Թուրքիա կողմ քուէարկեց։ Ատրպէյճան չքուէարկեց։
Անկախ քուէարկութենէն, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի վրայ դրուած է
Ռուսիոյ հետ իր երկրի տնտեսական, քաղաքական եւ ռազմական դաշինքը
հաւասարակշռելու բաւական դժուար հարցը՝ փորձելով պահպանել լաւ յարաբերութիւններ
Արեւմուտքի հետ։ Հակամարտութեան առնչութեամբ, Փաշինեան իր առաջին զգուշաւոր
կարծիքը արտայայտեց 2 Մարտին՝ ըսելով. «Մենք սրտի կսկիծով կը հետեւինք հետզհետէ
ծաւալող իրադարձութիւններուն, որոնք, հիմա արդէն ակնյայտ է, որ պիտի ունենան
համաշխարհային հետեւանքներ: Մեր յոյսն է, որ այսօր նախատեսուած ռուս-ուքրանական
բանակցութիւնները կը կայանան եւ կ՛արդիւնաւորուին, եւ դիւանագիտութիւնը կը յաջողի
լռեցնել թնդանօթները»:
Ատրպէյճան եւս կը գտնուի երկու ճամբարի մէջ։ 26 Փետրուարին, Ուքրանիոյ նախագահ
Վլատիմիր Զելենսքի թուիթըրի մէջ երկու անգամ գովաբանած է Ատրպէյճանը, որ 5 միլիոն
տոլարի դեղորայք մատակարարած է Ուքրանիոյ եւ վերջինիս շտապ օգնութեան
մեքենաներուն համար ձրի նաւթ տրամադրել հրահանգած է Ուքրանիոյ մէջ նաւթ վաճառող
ատրպէյճանական կեդրոններուն, այս բոլորը Ատրպէյճանի եւ Ռուսիոյ միջեւ դաշինքի
պայմանագիրի ստորագրումէն միայն քանի մը օր ետք: Սակայն Ատրպէյճան, ինչպէս
Թուրքիա եւ Հայաստան, պատժամիջոցներ չէ կիրարկած Ռուսիոյ դէմ։ Միւս կողմէ,
Որովհետեւ Ուքրանիա քաղաքական եւ ռազմական աջակցութիւն ցուցաբերած էր
Ատրպէյճանի, մինչեւ 2020-ի արցախեան պատերազմը, եւ այն փաստը, որ 2000 ռուս
խաղաղապահներ կ՛ապահովեն արցախահայութեան անվտանգութիւնը, Արցախի
կառավարութիւնը ճանչցաւ Ռուսիոյ կողմէ վերահսկուող Ուքրանիոյ Տոնեցքի եւ
Լուկանսքի շրջաններու «անկախութիւնը»։
Թուրքիա ՆԱԹՕ-ի միակ անդամն է, որ մերժած է պատժամիջոցներ կիրարկել Ռուսիոյ դէմ
եւ բաց պահած է իր օդային տարածքը ռուսական ինքնաթիռներու համար, որպէսզի
չկորսնցնէ ռուսական ներդրումները, կազի ներկրումը եւ զբօսաշրջիկներէ ստացուող մեծ
եկամուտները։ Զարմանալիօրէն, 1 Մարտին, Էրտողան հաստատեց Պելառուսիոյ հետ
ներդրումներու
խթանման
համաձայնագիրը. Պելառուսիա
Արեւմուտքի
կողմէ
պատժամիջոցներու ենթարկուած է՝ Ուքրանիոյ վրայ Ռուսիոյ յարձակման միանալուն
համար: Միւս կողմէ, Թուրքիա արգելափակած է ռուսական որոշ ռազմանաւերու անցումը
թրքական նեղուցներով դէպի Սեւ ծով, ինչպէս նախատեսուած է 1936-ի Մանթրոյի
համաձայնագրով։ ԱՄՆ պետական քարտուղար Էնթընի Պլինքըն իր երախտագիտութիւնը
յայտնած է թրքական որոշման համար։ Այսուամենայնիւ, Թուրքիա-Միացեալ Նահանգներ
յարաբերութիւնները կը մնան սառն։
Երբ թրքական անօդաչու թռչող տասնեակ սարքերէն հինգը խոցուեցաւ Ռուսիոյ կողմէ,
Ուքրանիա ծրագրեց Թուրքիայէն անօդաչու թռչող յաւելեալ սարքեր գնել, որոնք
թիրախաւորած են ռուսական զինուած շարասիւնները։ Միւս կողմէ, Թուրքիա գնած էր
ռուսական S-400 հակաօդային հրթիռներու համալիր, զոր ստիպեց Միացեալ
Նահանգները՝ պատժամիջոցներ կիրարկել ՆԱԹՕ-ի անդամ Թուրքիոյ նկատմամբ՝
արգիլելով վերջինիս ամերիկեան F-35 ռմբակոծիչներու ձեռքբերումը։
1 Մարտին, «Նիւ Եորք Թայմզ» թերթը հրապարակեց Քառլոթա Կալի յօդուածը՝ «Ուքրանիա
ներխուժումը կը մեծցնէ բախումը Էրտողանի եւ Փութինի միջեւ» վերնագրով։ Ան յայտնած է,
11/66

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (122) Մարտ 2022

որ պատերազմի մեկնարկէն ժամեր առաջ, թրքական երկու ինքնաթիռներ վայրէջք
կատարած են Ուքրանիա՝ Քիեւէն դուրս բերելու համար դիւանագիտական անձնակազմը եւ
Թուրքիոյ այլ քաղաքացիներ։ Այսուամենայնիւ, ինքնաթիռները եւ դուրս բերուած մարդիկ
արգելափակուած են, որուն ի հետեւանք, երկրին ներսը սկսած են Էրտողանը քննադատել,
մօտեցող վտանգը չկարենալ ըմբռնելուն եւ աւելի արագ չշարժելուն համար։ Ասոր վրայ,
Էրտողան նախագահներ Փութինն ու Զելենսքին հրաւիրած էր Թուրքիա՝ առ ի
միջնորդութիւն պատերազմի լուծման։ Փութին քաղաքավարի կերպով մերժեց անոր
հրաւէրը։ Մինչ Էրտողան փակեց արեւմտեան քանի մը լրատուական միջոցներ՝ լռեցնելու
համար Ռուսիոյ հասցէին անոնց քննադատութիւնը։
Հակառակ պատերազմի մէջ Թուրքիոյ ցուցաբերած անորոշ կեցուածքին, «Ուքրանիոյ մէջ
Ռուսիոյ կողմէ պատերազմի ընթացքին աւերուած են թրքական գործարաններ եւ չորս
պահեստներ։ Այս գործարանները կ՛արտադրէին զինամթերք եւ փոքր ռումբեր», հաղորդած
է լոնտոնեան «Օրուան Կարծիքը» (Rai Al-Youm) արաբական թերթը: Աւելին, «քանդուած է
մեծ գործարան մը, որ մասնագիտացած էր «Պայրաքթար» անօդաչու թռչող սարքերու
շինուածքներու արտադրութեան մէջ»: Ուքրանական գործարանները կը մատակարարեն
թրքական անօդաչու թռչող սարքերու շարժիչներ եւ այլ կարեւոր մասեր։ Պարբերականը
մէջբերած է Էրտողանի անանուն աւագ խորհրդականը, ըստ որուն Ուքրանիոյ մէջ
թրքական կորուստները կը կազմեն հարիւր միլիոնաւոր տոլարներ եւ կրնան հասնիլ
միլիառաւոր տոլարներու։
Միեւնոյն ժամանակ, Էրտողանի փեսան՝ անօդաչու թռչող սարքեր արտադրող Սելճուք
Պայրաքթար, թուիթըրեան իր էջին մէջ գրած է․ «Ես խստագոյնս կը դատապարտեմ Ռուսիոյ
անօրինական ներխուժումը, որ խախտում է անկախ պետութեան մը ինքնիշխանութեան
իրաւունքի»: Աւելցնելով, որ աջակից է «Ուքրանիոյ եւ Խրիմի՝ մեր թուրք եղբայրներու
հայրենիքին, որոնք կը դիմադրեն բռնագրաւման»: Երկրորդ թուիթի մը մէջ Պայրաքթար
ափսոսանք յայտնած է «պատերազմի պատճառած քանդումներուն եւ տառապանքներուն
համար»: Թուրքիոյ քաղաքացիները մատնանշած են «մահուան վաճառականի»ն
կեղծաւորութիւնը, որուն անօդաչու թռչող սարքերը հսկայական աւերներ գործած են
ամբողջ աշխարհի մէջ։ Ակնյայտօրէն, ան իր առեւտրական շահերը վեր կը դասէ
մարդկային կեանքէն:
Ռուս-ուքրանական պատերազմը խախտած է միջազգային կարգի չափանիշները՝
ստիպելով բազմաթիւ երկիրներու, որոնց շարքին՝ Հայաստանի, Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ,
որ նրբանկատօրէն հաւասարակշռեն իրենց շահերը երկու կողմերուն հետ։
Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝ Ռուզաննա Աւագեան
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Սեդա Գրիգորեան
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ՉԳԻՏԵՄ ԻՆՉՈ՞Ւ Է ԱՅԴՊԷՍ
Ռուբէն Յովակիմեան, Սեն Ռաֆայել
22 Փետրուար 2022

«Հայաստան ասելիս այտերս այրւում են,
Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալւում են,
Չգիտեմ ինչո՞ւ է այդպէս»: Համօ Սահեան
Պիտի խոստովանեմ, որ օրուայ ընթացքին,
ինչ մտորումների մէջ որ լինեմ, միեւնոյն
է, եզրայանգումը լինում է մեր աւետեալ
երկրի արդի վիճակը:
Չգիտեմ ինչո՞ւ է այդպէս:
Իրաւ է, երբ հազարաւոր կիլոմետր հեռու
լինելով երեւոյթներ ենք տեսնում, նրանք ոչ
միայն մեզ վշտացնում, այլ նաեւ վրդովում են:
Ենթադրում եմ, թէ ի՛նչ է մեր որոշ զգայուն ու խելամիտ հայրենակիցների հոգեկան վիճակը:
Թերեւս, ինչպէս դեղաչափերի (dose) առաւել լինելու պարագային՝ զգայարանները
բթանում են, ծայրայեղ դէպքում, չդիմանալով՝ լքում են երկիրը:
Գրեթէ բոլոր երկրները տնտեսական խնդիրների դէմ պայքարելու հրամայականը ունեն, եւ
մերոնք չէին կարող զերծ մնալ: Բայց՝ մերը ուրիշ է: Պիտի խուսափեմ որակական
գնահատումներ անել իշխանական, բազմաճիւղ ընդդիմադիր միաւորումների եւ յարակից
բարձրաստիճան գործիչների մասին, միայն թէ ակնբախ է, որ համակեցութեան եւ միացեալ
ուժերով երկիրը ոտքի հանելու մասին խօսք անգամ լինել չի կարող, իսկ հայհոյանքների
տարափը
եւ
միմեանց
յօշոտելու
ձգտումը՝
վաղուց
անցել
են
կարմիր
գիծը: Հանդուրժել բառը իր բովանդակութեամբ այլեւս գոյութիւն չունի, մինչդեռ,
միաւորուելու կարիք երբեք այսօրուայ չափ եւ անհրաժեշտութեամբ չենք ունեցել:
Ժողովրդավար երկրներում իշխանութիւնների կողքին ընդդիմադիր ուժերի առկայութիւնը՝
համարում են բարիք, քանզի նրանք են, որ հակադիր գաղափարի, վերահսկողի եւ
կարգաւորիչի առաքելութիւնն ունեն: Բայց դարձեալ, ըստ աւանդութեան՝ մերը ուրիշ է:
Չկարողացայ հասկանալ եւ ընդունել, թէ ի՛նչ եւ ո՛ր տրամաբանութեամբ ու
կանոնադրութեամբ է, որ արդի իշխանութեանը անուանում են բռնակալ (usurpateur) եւ
անօրէն: Ընդդիմադիրների շարքերից փորձառու եւ իմաստուն մէկը վստահաբար
յայտարարում էր, որ այս կառավարութիւնը երեք ամսից աւել չի դիմանայ, իսկ նրա
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դեղնակտուց շատ աշխոյժ գործունեայ ընկերը բարձրաձայնում է, թէ կառավարութիւն
այլեւս չկայ, մինչդեռ վերջին երեք ընտրութիւններին նրանք ունեցան քուէների բացարձակ
մեծամասնութիւն:
Ձայն բազմաց ․․․
Ի՞նչ անուն կարելի է տալ, եթէ ոչ ողբալի, երբ խորհրդարանում բազմած՝ հայրենիքի
բարգաւաճման հոգսերով տառապող ընդդիմադիր ուժերը ոչ մէկ խնդրով զբաղուելու
տրամադիր չեն, բացի խանգարելու նստաշրջանի աշխատանքները: Նրանք լքում են բոլոր
քննարկումները, մինչեւ իսկ հրաժարուելով երկրի նոր նախագահի թեկնածու առաջարկելը,
մերժում են, նոյնիսկ դէմ արտայայտուել եղած թեկնածուի նկատմամբ, բայց անպակաս են
հերիւրանքները: Նոյն վերաբերմունքն է երկրի համար կարեւոր եւ կենսական հարցերի
վերաբերեալ, ինչպէս՝ պատերազմի հանգամանքների քննարկումը, թուրքերի հետ
յարաբերութիւնների հաստատումը, բանակի երեսնամեակի նշումը, մինչդեռ բոլորը ներկայ
են եւ գործունեայ մասնակից հրաժարականի պահանջ ներկայացնելու պարագային՝
սանձարձակ ելոյթներով:
Իրականում ցաւով պիտի նշենք, որ արդի դրութեամբ Հայաստանը գտնւում է անյարմար եւ
բարդ իրավիճակում՝ սեղմուած տարբեր լուրջ խնդիրների ճնշման ներքոյ, երբ քաղաքական
մթնոլորտը անկայուն եւ թունաւոր է, ռազմական ոլորտը լիովին վերականգնելու կարիք
ունի, հանրային միջավայրը բարոյագիտական նոյն կարգի վերակառուցման կարօտ է,
մանաւանդ այն ոլորտում ուր կաշառքի հնարաւորութիւն կայ եւ խօսքը առաւելաբար որոշ
պաշտօնեաներին է վերաբերւում, որոնք երբեմն մոռանում են առաքելութեան
կարեւորութիւնը: Բնականաբար պէտք է դիմակայել այդ բոլոր լուծում պահանջող
մարտահրաւէրներին եւ դա բոլորի եւ ոչ միայն վարչապետի պարտականութիւնն է:
Վերջին կարեւոր իրադարձութիւններից էր երկրի նախագահի հրաժարումը, որ
համապատասխան չէ իր հայրենասէրի կոչերին եւ իմաստուն լինելու համբաւին:
Անհասկանալի էին
նրա, որպէս պետական գործիչի միայնակ այցը եռաբլուր՝
զոհուածների շիրիմին եւ վարչապետի հրաժարականը պահանջելու քայլերը, ըստ
երեւոյթին ինչ որ տեղից եկած հրահանգի: Արդի ասէկօսէների համաձայն բաւական
խճճուած է եղել իր քաղաքացիական վիճակը եւ չեմ կարող հարց չտալ, թէ Սերժի
առաջարկած նախագահի աթոռը ինչո՞ւ եւ ի՞նչ հեռանկարով ընդունեց եւ ինչո՞ւ
չհրաժարուեց նրա հետ մէկտեղ:
Մէկ այլ անհաճոյ երեւոյթ է երկրորդ նախագահի դատավարութիւնը, որ շարունակ
յետաձգում են մեղադրեալների բացակայութեան պատճառով: Զարմանալի է, որ պատկան
մարմինները նրանց ներկայութիւնը չեն ապահովում, որ մի օր շուտ վերջանայ այդ
խայտառակ խեղկատակութիւնը: Արգելուած չէ ենթադրել, որ այդ քայլերով խորամանկ
աղուէսը փորձում է ժամանակ շահել յուսալով, թէ իր ցանկացած յեղաշրջումը
յաջողացնելու պարագային ազատ կը լինի գործը կարճել եւ անմեղի թիկնոց կրել: Այլեւս
մարտի-1 եւ հոկտեմբեր 27 գոյութիւն չեն ունեցել, միւս բոլոր խարդաւանքների հետ:
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Միջանկեալ նշենք Բելոռուսի լիրբ նախագահի վայրահաչութիւնը մեր երկրի մասին իր
ասուլիսի ընթացքին մամուլում, որ ենթադրաբար իր արժանի դիւանագիտական
պատասխանը դեռ չի ունեցել: Սա եւս դժուար է հասկանալ, թէ ի ՛նչն է դրդել այդ
ճիւաղին՝ բացասական արտայայտուել մեր հասցէին:
Չգիտեմ ինչո՞ւ է այդպէս:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅԵՐԸ
ՄԱՆՈՒԷԼ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
10 Փետրուար , 2022
Հալէպահայերը իրենք զիրենք լա՞ւ կը զգան
հայրենիքին մէջ:
Իրականութեան մէջ Հալէպահայերը իրենք
զիրենք ո՛չ մէկ տեղ լաւ կը զգան:
Տարօրինակ մարդիկ են անոնք, հինէն ի վեր
իրենց համար երազային քաղաք մը հնարած
են եւ ուր ալ երթան, ամրօրէն անոր կառչած
կը մնան: Իրենց նոր բնակավայրերը կը
համեմատեն այս երազային քաղաքին հետ, եւ
անկէ հեռու ապրելնուն համար իրենք զիրենք
դժբախտ կը զգան` որովհետեւ այդ Հալէպը
իրենց համար «շահաստան» է, ինչպէս որ նկարագրուած է տակաւին 19-րդ դարուն եւ աւելի
ալ առաջ, Հալէպը իրենց համար աշխարհի ամենէն աժան քաղաքն է, աշխարհի ամէնէն
ապահով վայրը, ուր տան դուռդ կրնայիր չկղպել գիշերները, ամէնէն հայկականը՝ ըստ
իրենց նոյնիսկ Հայաստանէն աւելի, հոն բոլոր մանուկներուն բերանէն մաքրամաքուր
հայերէնը կը հնչէ: Հապա ուտելիքները՞, բերնիդ ջուրերը կը վազեն, այնքան որ համով են,
ո՞ր մէկը ըսես, Ապու Ապտոյին ֆուլը, Թարաքճիին մամունիյէն, Պալճանի(սմբուկի)
քէպապը՞, Փախլաւա՞ն…
Հապա, մեր միութենական կեանքը, հապա եկեղեցինրը՞… Է՜հ, այս ամէնը հո՛ս կամ այլուր,
չկա՛ն, ափսո՜ս որ չկան:
Հալէպէն հեռացածները չեն ուզեր հաշտուիլ այն մտքին հետ, թէ հոն մնացողները այս
ամէնը մոռցած են, ո՛չ հայերէնը մաս-մաքուր մնացեր է, ո՛չ ապահովութիւն կայ, ո՛չ
աժանութիւն, ընդհակառակը ամէն ինչ շատ սուղ է, շահածնին չի բաւեր, գողութիւնը
համատարած դարձած է, կաշառակերութիւնը նոյնպէս, միութենական կեանքն ալ չի բաւեր
լաւ ապրելու համար, անոր կարօտը դուրս գացածներն են որ կը զգան:
-Հիմա Հալէպի մէջ կարծէք անցեալ դարերու ապրելակերպի վերաքաղ է, որ կ’ընդգրկէ
քարի դարէն մինչեւ միջնադար,- դառն քմծիծաղով իրենց վիճակը կը նկարագրեն
հալէպցիները:
-Պետութիւնը, մեզ դեղօրայք կը կարծէ, զորս պէտք է պահել մութ ու պաղ տեղ մը, ինչպէս
որ է Հալէպը,- դառն քմծիծաղով կ’աւելցնէ ուրիշ մը:
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Հալէպէն Երեւան վերջերս փոխադրուած հալէպահայ մը կ’ըսէ.-Երկու ամիսէ Երեւան կը
գտնուիմ, սակայն դեռ ամէն վայրկեան կը կարծեմ, թէ ելեկտրականութիւնը պիտի կտրուի,
կը վախնամ, որ տուն վերադարձիս, մութ եւ պաղ պիտի ըլլայ, Հալէպի պէս, ուր տուները
փողոցէն պաղ են, ուր ինքնաշարժերը պէնզին խնայելու համար ջերմացուցիչները չեն
աշխատցներ… կը կարծեմ, որ այս վախը մէջս բարդոյթի վերածուած է եւ երկար ատեն
պիտի մնայ…
-Այս տարի շատ պաղ է, շատ –շա՛տ,- հեռաձայնով կ’ըսեն Հալէպէն:
Բոլորս ալ գիտենք, որ Հալէպը շատ պաղ է, մարդոց հոգիներն ալ կը մսին հոն:
Իսկ հո՞ս՝ Երեւանի մէջ:
Հոս տուները տաք են, լուսաւոր, սակայն ձմրան ընթացքին տուները տաքցնելը սուղի կը
նայի:
Հապա՞ տան վարձքերը:
Այո՛, ամէնէն դժուարը տան վարձքերը վճարելն է:
Հալէպցիներէն շատ քիչեր հոս տուն ունին: Անոնք որոնք սուրիական տագնապին
սկզբնական շրջանին Հայաստան փոխադրուեցան մեծ մասամբ կրցան սեփական տուներու
տէր դառնալ՝ երկու պատճառաւ, նախ, այն որ եկողներէն շատեր ունեւորներ էին, երկրորդ,
իրենց ունեցած սուրիական դրամը տակաւին արժէք ունէր՝ մէկ սուրիական լիրան 10
հայկական դրամի համարժէք էր:
Յետո՞յ, շատ արագ արժեզրկուեցաւ սորիականը, մարդիկ խուճապահար փախուստ տուին
տեղացող ամէն տեսակ պայթուցիկներէն, հազիւ կրցան իրենց տուներուն դռները փակել եւ
հեռանալ:
Առաջին տարիներուն Հայաստան եկողները, զբռսաշրջիկի նման ապրեցան, իրենց ունեցած
քանի մը ղրուշը ծախսեցին, նախ կեդրոնէն վարձեցին տուներ, որոնց պատուհանէն կամ
պատշգամբէն անպայման պէտք էր երեւար Արարատը… ժամանակի ընթացքին Արարատը
չդադրեցաւ սուրբ լեռ ըլլալէ, բայց արդէն պայման չէր ամէն առաւօտ օրը զայն դիտելով
սկսիլ… Յետո՞յ, Սուրիոյ տագնապը կ’երկարէր, վերադարձի յոյսերը կամաց-կամաց կը
մարէին: Ոմանք նախընտրեցին աւելի դրամոտ երկիրներ երթալ, օրինաւոր միջոցներով
կամ իրենց ամբողջ դրամը վճարելով եւ ապօրինի ճանապարհներով, նոյնիսկ իրենց
հայկական անձնագիր-անցագրերը այրել թափելով… Մեծամասնութիւնը սակայն մնաց եւ
սկսաւ համակերպիլ:
Համակերպեցան բայց ամբողջովին Հայաստանցի չկրցան դառնալ չինթեկրուեցան, մնացին
կիսաօտար:
-Գործի շրջապատին մէջ կը բարեկամանանք, ընկերութիւն ալ կ’ընենք, բայց ընտանեկան
կապեր չենք ունենար,- կ’ըսէ ութը տարիէ ի վեր հոս ապրող նախկին հալէպահայ մը, որ
Երեւանի համալսարանը աւարտած երկու զաւակ ունի:
Այս մարդուն խօսքը շատեր կը կրկնեն:
Քառասունականներուն եւ վաթսունականներուն ներգաղթածներն ալ մինչեւ վերջ «Աղբար»
մնացին եւ միայն Ամերիկա գաղթելնէն ետք «Հայաստանցի» կոչուեցան:
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Ի՞նչն է պատճառը:
Հաւանաբար կենցաղի տարբերութիւնը, ապրելակերպի ընդգծուած տարբերութիւնը:
Ո՞վ միւսը չ’ընդունիր, Հայաստանցի՞ն՝ եկուորը, թէ՞ հակառակը:
Թերեւս ամէնէն ընդգծուած տարբերութիւնը ընտանիքի կառոյցի պարագան է,
սուրիահայերուն, նոյնիսկ լիբանանահայերուն համար ընտանիքի կառոյցի պահպանումը
սրբութիւն է… ըսել չեմ ուզեր որ Հայաստանցիին համար այդպէս չէ, բայց
Հայաստանցիներուն մօտ ամուսինները շատ աւելի դիւրին կը բաժնուին իրարմէ, զաւակ
ունենալը արգելք չէ անոնց բաժնուելուն, հալէպահայ ամուսիններուն համար բաժնուիլը կը
ներուի միմիայն անհաւատարմութեան պարագային, նոյնիսկ այդպիսի պարագային
երբեմն անհաւատարիմը ներման կ’արժանանայ յանուն զաւակներուն… Ահա թէ ինչու շատ
քիչ կը հանդիպինք Հալէպցիի մը որ Հայաստանցիի մը հետ ամուսնացած է, իսկ
ամուսնացածները աւելի շատ տղաքն են, որոնց Հայաստանցի ծնողներն ալ կը վստահին եւ
կը հաւատան, որ իրենց աղջիկները պիտի յարգուին ու սիրուին իրենց նոր ընտանիքներուն
մէջ:
Հալէպցիները լաւ արհեստաւորներ են, ինչպէս ամէն տեղ, հոս ալ բացարձակ վստահութիւն
կը վայելեն, Հալէպի մէջ ալ հայ արհեստաւորները մեծ վստահութիւն կը վայելէին: Այդ
վստահութիւնը շահած ենք մեր հայրերուն եւ մեծ հայրերուն ազնուութեան եւ
վարպետութեան շնորհիւ, մինչեւ հիմա ալ կը փորձենք պահպանել շահուած այդ
թանկագին արժէքը:
Հոս բոլորը կ’ընդունին, որ հալէպահայերը ծառայողական նոր՝ բարձր որակ բերին, բոլորն
ալ կ’ընդունին, որ մենք լաւ արհեստաւորներ ենք՝ բոլոր ասպարէզներուն մէջ: Այդպէս ալ
պէտք է ըլլանք, ուր ալ երթանք պէտք է տեղացիէն շատ աշխատինք, աւելի որակեալ
արդիւնք ցոյց տանք, որպէսզի մեր տեղը ունենանք, որպէսզի տեղացին իր ծանօթէն աւելի
նախընտրէ մեզի գործ տալ:
Բոլորը կ’ընդունին նաեւ, որ հալէպահայերը ուտեստեղէնի նոր՝ հաճելի ճաշակ մտցուցին
Հայաստանի խոհանոցին մէջ: Մեծ թիւով Հալէպահայեր ճաշարաններ ունին, աւելի շատ
ճաշարաններու մէջ կ’աշխատին, տուներու մէջ զանազան ուտելիքներ կը պատրաստեն ու
կը ծախեն. յաճախորդներ շատ ունին, չէ՞ որ մաքուր եւ համով ճաշեր կը պատրաստեն:
Ուսանողները լաւ կը սորվին, շատ աւելի լաւ քան իրենց նախորդ համաքաղաքացիները,
որոնք կու գային ուսանելու եւ Սուրիա վերադառնալու, այդ ատեն դասախօսները դիւրին
կը յաջողցնէին մեզ, մենք ալ քիչ մը սորվելով, աւելի շատ հաճոյք փնտռելով կ’անցընէինք
մեր ուսման տարիները: Հիմա այդպէս չէ՛, մեր երիտասարդները կը գիտակցին, որ լաւ
պէտք է սորվին, աւելի լաւ քան միւսները, որպէսզի կարենան լաւ գործի տէր դառնալ հոս՝
Հայաստանի մէջ: Արդէն հիմա Հալէպի մէջ ալ նոյնն է, լաւ աշխատավարձով գործ մը
գտնելու համար, լաւ մասնագէտ պէտք է ըլլալ:
Ուրի՞շ: Շատ հարցումներ կը ծագին մտքիս մէջ, որոնց պատասխանները պիտի փորձեմ
գտնել
Այսօր, այսքանը:
Մանուէլ Քէշիշեան
Երեւան, 10 Փետրուար 2022
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ԳԱՍՊԱՐԱԿԱՆ ԱՆԹԱՔՈՅՑ ԿԵՐՊԱՐԸ,
ԻՐ ՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻՈՒԹԵԱՄԲ ՈՒ ԲԱԶՄԱՍԼԱՑԻԿՈՒԹԵԱՄԲ
Պարոյր Յ. Աղպաշեան
ՀԱՅԱԹԱՓՈՒԹԻՒՆը
ազգային
անդարմանելի, անխնամելի եւ անչափելի
աղէտ մըն է, որ, միշտ ալ, հայ ժողովուրդին
բնական ու սովորական կեանքին մաս
կազմած է, իր չարայուշ ու պատուհասելի
հետեւանքներով։
Կրկնակի ցաւալին այն է, որ նորանկախ
հայրենիքը ամենէն աւելի տուժեց այդ
ահռելի ախտավարակութենէն, 30 տարուան
ընթացքին պարպուելով իր բնակչութենէն,
ապա, դառնալով «նիհարակազմ» երկիր մը, որ, անհաւանական չէ, կրնայ նորանոր
անկումներու ենթարկուիլ…։
Սփիւռքահայութիւնը, իր կարգին, խելակորոյս անգլուխութեան վիճակ մը կը պարզէ, մէկ
կողմէն՝
իր
յարատեւ
տեղափոխութիւններով,
գաղութաքայքայումներով,
անկազմակերպութիւններով, անմիաբանութիւններով, միւս կողմէն՝ կորսնցնելով երբեմնի
տեսլապաշտներու, գաղափարապաշտներու, մտաւորականներու, կրթամշակներու եւ
առաջնորդներու փաղանգներ, առանց ունենալու կամ պատրաստելու արժանի
ժառանգորդներ։
Ամէն իմաստով եւ ամէն կողմէ, խոցոտեալ ու վիրաւորեալ վիճակ մը կ’ապրի հայ
ժողովուրդը, Հայաստանէն մինչեւ Սփիւռք, առանց գտնելու ինքզինք վերականգնող յստակ
ու պայծառ ուղի մը, մինչ հայաթափութիւնը իր աւերները կը գործէ, իսկ
տերեւաթափութիւնը կը զգացնէ իր անմխիթարութիւնը։
Ինչո՞ւ այս յոռետեսութիւնը եւ ահազանգումը, միթէ պարզ չէ՞, երբ կը տեսնենք Հայաստանի
խառնափնդոր պատկերը ու Սփիւռքի հետզհետէ կոտտացող ցաւերը, երբ ամէն օր, անոնք
կ’այլափոխուին, կ’աղճատուին ու կը խաթարուին իրենց լեզուէն, ինքնութենէն եւ
մանաւանդ կ’որբանան, իրենց մտաւորական ներուժերէն, ատոնք ըլլան անգին
հեղինակութիւններ թէ ազդեցիկ կառոյցներ։
Կար ժամանակ (եւ ոչ հեռու), երբ հայրենիքը ուժ ու լիցք մատակարարող աղբիւր մըն էր,
իսկ Սփիւռքը «հրաբխային» պահեստանոց մը, որոնք, երկուքն ալ, հայ ժողովուրդին համար
կը հանդիսանային հայկականութեան, հայասիրութեան, հայրենասիրութեան ու
հայապաշտպանութեան հզօր ամրոցներ։
Եթէ պիտի առարկուի կամ հակաճառուի, թէ անոնք հիմա ալ կան, թերե՜ւս, բայց, ո՞վ կրնայ
չընդունիլ, որ անցեալի ու ներկայի համեմատութիւնները կրնան նոյնը ըլլալ, հետեւաբար,
գոհացուցիչ։
***
Գասպար Տէրտէրեանի յանկարծական մեկնումը, մեզ մղեց նման խորհրդածութեամբ մը
հանդէս գալու, որովհետեւ ան ամէն օր, ժամ ու վայրկեան կ’ապրէր մղձաւանջային այն
պահերն եւ երեւոյթները, որոնք հայ ժողովուրդը կը կծէին ու կը կրծէին, զայն վերածելով
«անշնչելի»ութեան հասած տխրախառն իրականութեան մը։
Գասպարը, իր բնակարանէն (Զոքաքլ-Պլաթ) իր «սրճարանային գրասեղան»ը (Համրա),
ամենօրեայ երթուդարձային իր ուղեւորութեամբ, հայ ժողովուրդով կ’ապրէր, կը ներշնչուէր,
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մեծ մասամբ իր ցաւերով, ձախողութիւններով, վէրքերով, դժուարութիւններով ու
մարտահրաւէրներով,
այդ
բոլորը
վերածելով
գրիչի
ու
միտքի
գրաւոր
արտայայտութիւններու, իր դիտարկումներով, տեսակէտներով, վերլուծութիւններով ու
մեկնաբանութիւններով։
Գասպարը, իր խառնուածքով ու նկարագիրով, անհատականութեամբ ու կեցուածքներով,
ԱՆԿՐԿՆԵԼԻ
անձնաւորութիւն
մըն
էր,
որ
իր
հայրենասիրութեամբ
եւ
ազգապաշտութեամբ, քաղաքական ու գաղափարական հայեացքներով, համոզմունքներով
ու հաւատամքով, տեսիլքներով ու գործարարութեամբ, դարձած էր աչքառու ներկայութիւն
մը, զինք ընդունող կամ չընդունող հասարակութեան, իր էութիւնը բաժնող կամ չբաժնող
ընթերցողներու կամ՝ զինք հաւնող կամ չհաւնող շրջանակներու կողմէ։
Ուսանողական տարիներէն, համալսարանական (Պէյրութի Ամերիկեան, Սենթ Ժոզէֆ ու
լիբանանեան) օրերէն եւ իր երկարամեայ ազգային-քաղաքական, հրապարակագրականխմբագրական,
փաստաբանական-իրաւագիտական,
հասարակական-միութենական
կեանքի ընթացքին, Գասպարը, եթէ եղաւ ըմբոստ եւ ապստամբ, անզուսպ եւ անսաստ,
ատոնք ո՛չ անհնազանդութիւններ էին, ո՛չ ալ՝ արկածախնդրութիւններ, այլ՝
գերազանցապէ՛ս, սկզբունքային, գաղափարական ու հայեցակէտային հիմունքներով
օժտուած մեկնակէտեր։
Անդրդուելի եւ անզիջող, անտեղիտալի եւ աննահանջելի վճռակամութիւններով
համակուած Գասպարը, միշտ ալ գտնուած էր յառաջադէմ դիրքերու վրայ, անհատական թէ
հաւաքական պահանջատիրութեանց պարագային, ատոնք ըլլան փաստաբանական թէ
իրաւաբանական գետնի, ազգային թէ քաղաքական մակարդակներու վրայ, իսկ հայկական
դատի հետապնդումը, անոր համար այնպիսի հաստկեկ փաթեթ մըն էր, որուն նկատմամբ
ԱՄԲՈՂՋ ԹՂԹԱԾՐԱՐ մը պատրաստած էր ու կը շարունակէր զայն համալրել, ձեւաւորել
ու համակարգել, խորապէս հաւատալով իր թեզին այժմէականութեան եւ լիիրաւութեան։
«Տարագիր Արեւմտահայութեան Համաշխարհային Քոնկրէս»ի մը կազմութիւնը» (ՏԱՀՔ),
Գասպարին համար եղաւ ու մնաց անյետաձգելի ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ անհրաժեշտութիւն մը,
որուն
իրականացման
համար,
անյուսահատ
քարոզչութեան
նուիրուեցաւ
(հրապարակագրութեամբ, հրապարակախօսութեամբ), քաջ գիտնալով որ ատիկա միայն
կրնայ ըլլալ միջոցն ու կամուրջը, որոնց միջոցով կարելի կ’ըլլայ ոչ միայն
սփիւռքահայութիւնը միացնել ու զօրացնել, այլեւ՝ հայրենիք-սփիւռք կապերուն տալ ճիշդ եւ
արդիւնաւէտ ուղղուածութիւն։
Ափսո՜ս, ո՛չ ոք ուզեց լսել զինք, ո՛չ ոք կարեւորեց զայն, հակառակ անոր որ՝ շատեր այդ
ընտրանքը կը նկատէին նպատակային, սակայն, մեկնելով իրենց շրջապատային
հաշիւներէն ու նաեւ ոմանց շիլ կողմնորոշումներէն, ատիկա ոչ միայն տեղի չունեցաւ,
այլեւ՝ անտեսուեցաւ, թօթափուեցաւ կամ անկիւնաւորուեցաւ, որովհետեւ ոչ ոքի գործին
կու գար նման համագոյութիւն մը, ուր մէկը միւսէն կախեալ կրնար ըլլալ կամ միւսին
նկատմամբ… ոստիկանապետ եւ կամ՝ եթէ միանձնեայ (՞) իշխանութիւն չկայ, ուրեմն,
Քոնկրէսը՝ ոչ հիմա, ոչ ալ վաղը կրնայ կեանքի կոչուիլ։
Գասպարը ոգի ի բռին պայքարեցաւ բոլոր ձեւի ժխտողականութիւններու եւ
անտարբերութիւններու դէմ, անխախտօրէն մնալով պատնէշներու բարձրագոյն դիրքերուն
վրայ, բայց, կարծրամիտ ու կոշտախիտ կողմեր, այլեւ՝ անտաշներ եւ անմշակներ, եթէ
չպայքարեցան Գասպարին դէմ (եւ չէին կրնար), ապա, զինք ու իր թեզերը արհամարհեցին,
մոռացութեան եւ անտեսութեան գիրկը նետելու փորձով։
Այդուհանդերձ, Գասպարը այն թուլամիտենրէն կամ յուսահատներէն չէր, որ տեղի տար,
ընդհակառակը՝ աւելի ուժգնօրէն եւ ամրօրէն փարեցաւ իր համահայկական
աշխարհահայեացքին, առանց ընկրկումի ու նահանջի, որովհետեւ ատիկա իրեն համար
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գերագոյն ու վճռական առանցք մըն էր, որմէ կարելի չէր հրաժարիլ, ոչ միայն ինք, այլ՝ ոեւէ
հայ։
Ազգային-քաղաքական աննկուն կամքով Գասպարը, ո՛ւր որ ալ գտնուեցաւ, ո՛ւր որ ալ
գործեց, ո՛ւր որ ալ ելոյթ ունեցաւ, անկախաբար իր քաղաքական արեւելումներէն ու
գաղափարական հայեացքներէն, միշտ մնաց այն իւրայատուկ պայծառատեսութեամբ
դիմանկարի կերպարը, որ անվախօրէն ու խրոխտօրէն մնաց իր ազգածառայութեան
կերտիչի ու արտայայտիչի փայլուն գործիչը։
Հայկական թէ արաբական, սփիւռքեան թէ հայաստանեան ծիրերէն ներս, ԳԱՍՊԱՐԸ
ՄՆԱ՛Ց՝ ԳԱՍՊԱՐ, իր լիակատարուեթամբ ու համախոհութեամբ, լիութեամբ ու
խորութեամբ, որովհետեւ զինք ճանչցողները մօտէն (նոյնիսկ՝ հեռուէն), չեն ու չէին կրնար
պատկերացնել այլ Գասպար մը, բացի անկէ՝ որ իրենց դիմացն էր, իր
խորաթափանցութեամբ, արժանաւորութեամբ ու վճռականութեամբ։
Գասպարը, իր համակողմանիութեամբ, բազմաշնորհութեամբ ու լիարժէքութեամբ, մէկէ
աւելի յատկանիշներով, երբեք չեղաւ պոռոտախօս ու ճոռոմաբան, մեծխօսիկ եւ
ինքնահաւան, պատեհապաշտ ու կեղծապատիր, մանուածապատ ու շահախնդիր,
որովհետեւ՝
անոր
համար,
ՄԱՐԴԸ
ու
ՀԱՅԸ,
ԴԱՏԸ
ու
ՀԱՅՐԵՆՒՔԸ,
ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
ու
ՀԱՒԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ
սրբագոյն
հասկացողութիւններ էին, որոնց ծառայութեանց լծուեցաւ ամենայն անաչառութեամբ ու
ձեռնհասութեամբ, պայքարելով ի խնդիր անոնց իրականացման ու դրսեւորման, առանց
դոյզն վարանումի ու շուարումի։
***
Գասպարը,
փոքր
տարիքէն,
ժողովրդավարութեան
(իմա՝
ռամկավարութեան)
գաղափարախօսութեան ջատագովներէն էր եւ երբ ան ծանօթացաւ Չոպանեանի,
Թէքէեանի, Տամատեանի գաղափարական ընտրանքներուն, յետոյ ալ, իր սիրեցեալ
ուսուցիչ՝ Գերսամ Ահարոնեանին, որուն հովանիին տակ, Վահէ-Վահեանի կողքին, իր
ազգային, պատմական, գրականագիտական ու հայրենասիրական կրթութիւնը ստացաւ, իր
իսկ խոստովանութեամբ, ուստի, չէր կրնար այլ ուղի ընտրել, բացի միանալու այդ մեծերու
հոյլին։
Սակայն, Գասպարին հուրն ու բոցը այլ էին, ուրիշ տեղէ կը փչէին եւ ինք չէր կրնար
անտեսել զանոնք, ոչ ալ՝ ուրանալ, հետեւաբար, առանց հեռանալու գերսամական
մեծութենէն եւ անոր պատկանած ուղիէն, անիկա որդեգրեց այն գաղափարականքաղաքական աշխարհը, որ իրեն համար հարազատ եւ ընդունելի էր եւ կրնար նաեւ
օգտակար դառնալ իր հայրենիքին՝ Խորհրդային Հայաստանի վերականգնումին ու
վերազարթօնքին։
Նոյնիսկ՝ երբ Խորհրդային Միութիւնը ինքնալուծարուեցաւ (կամ ինքնալուծարեցին)
Գասպարը, բուռն կերպով քննադատելով հանդերձ ներքին թէ արտաքին «մանրէ»ները,
երբեք չհրաժարեցաւ իր տեսակէտներէն, քանի ատկէ դուրս, ըստ իրեն, անոնք կրնային մեծ
վնաս հասցնել Հայաստանին, նկատի ունենալով տարածքային ականեալ խրամատները եւ
անոնց հաւանական մտահոգիչ զարգացումները։
Սխալ թէ՞ անհիմն էին Գասպարին վերագրումները, որոնք, ոմանց համար երբեմն
ծայրայեղական էին, ուրիշներու համար՝ անընդունելիական, սակայն, այսօրուան
չափանիշներով, ատոնք ինչպէ՞ս կարելի է դիտարկել, երբ Հայաստանը կը դիմագրաւէ
անկանխատեսելի վտանգներ, ատոնք ըլլան ներքին թէ արտաքին ազդակներէ, որոնք
Հայաստանը կրնան հասցնել նոր անդունդներու եզրին…։
Գասպարը թիավարեց բոլոր հոսանքներէն ի վեր (երբեմն… առանձին), կուռ
հաստատակամութեամբ կառչած մնալով իր համոզմունքներուն ու սկզբունքներուն, բնաւ
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հոգ չընելով թէ ոմանք չեն բաժներ իր «անհատական» մտածումներն ու
խորհրդածութիւնները, դիրքորոշումներն ու գաղափարները։
Անտեղիտալիօրէն, շարունակց գրել, հրապարակախօսել, դասախօսել ու դերակատարել,
իր հաւատոյ հանգանակը սփռելով հո՛ն՝ ուր զինք լսողներ ու հաւատացողներ կան (կամ՝
չկան)։
Երբեք չհրաժարեցաւ իր լիբանանցիութենէն եւ լիբանանահայութեան պատկանելիութենէն,
որովհետեւ խորապէս հաւատացած էր անոնց կարեւորութեան եւ անոնց կապուած մնալու
յանձնառութեան, այդ ուղղութեամբ միշտ գործնական արշաւի մղուելով։
Հայ դատը եւ անոր հետապնդումը գերագոյն սեւեռակէտ մըն էին Գասպարին, ոչ միայն
հայերէնով արտայայտուելով այդ մասին, այլեւ՝ արաբերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն ու
թրքերէն լեզուներով, ընդհուպ՝ արաբական շրջանակներ տեղեակ պահելով այդ
հիմնահարցին այժմէականութենէն, անժամանցելիութենէն ու հրատապութենէն, այս
պարագային ալ՝ ամբողջ գրականութիւն մը մշակելով (գիրքերը՝ վկայ)։
***
Իր գիտակցական կեանքին մէջ, Գասպար ունեցած էր բազմաթիւ ազգային-քաղաքական
«հերոս»ներ, որոնցմէ ոչ միայն հիացած էր, այլեւ անոնցմէ ներշնչուած ու դաստիարակուած,
միանգամա՛յն։
Օրինակ մը. «Իմ եւ Ընկ. Գերսամ Ահարոնեանի միջեւ գոյութիւն ունեցող վստահութեան ու
համարումին մասին, կ’ուզեմ յիշել միայն մէկ դրուագ». «Պատերազմի առաջին
տարիներուն, 1977ի Մարտին, Գերսամ Ահարոնեան՝ որպէս «ԶԱՐԹՕՆՔ»ի խմբագրապետ,
հրաւիրուած էր մասնակցելու Պաղեստինցի Գրողներու եւ Լրագրողներու համագումարին՝
Թունիսի մէջ։ Ան ինձմէ խնդրելու ձեւով, հրահանգեց՝ որպէսզի ես ներկայացնեմ
«ԶԱՐԹՕՆՔ»ը այդ համագումարին մէջ։ Եւ ես ընդունեցի այդ պատիւն ու
պարտականութիւնը՝ անվերապահօրէն…։ Ասիկա ցոյց կու տայ՝ թէ ճշմարիտ
հայրենասիրութեան գաղափարականով գործող մտաւորականներու միջեւ կը չքանան
կուսակցական ու հատուածական սահմանները… ընդհանրական շահերու հաշւոյն։»
Ապա շարունակելով. «Մխիթարական է այն փաստը, որ այսօր եւս, այս մռա՜յլ օրերուն,
Յովհ.
Աղպաշեանի
որդի
Պարոյր
Աղպաշեանի
ձեռնհաս
եւ
անյողդողդ
խմբագրապետութեամբ, «ԶԱՐԹՕՆՔ»՝ որպէս ազատախոհութեան օրինակելի տիպար
մամուլ, կը շարունակէ լուսավառ պահել դեմոկրատիայի եւ ժողովրդահայրենասիրութեան
ջահը, զոր վառած էր Վահան Թէքէեան 1937ին, եւ զոր վառ պահած էր Գերսամ Ահարոնեան
1948էն մինչեւ իր կեանքի աւարտը 1981 թուական, ամբողջ 33 տարի։»
Նոյն առիթով, ան նաեւ հետեւեալ անկեղծ պոռթկումը ունեցած է, ի տես, 2007ին
«Զարթօնք»ի դէմ հիւսուած ներքին դաւին, գոռալով. «Նզո՛վք՝ «ԶԱՐԹՕՆՔ»ի նորաբուխ
դահիճներուն»։ (Հասկցողաց շա՜տ բարեւներ…)։
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ, «ՀԱՅԵԱՑՔ ԵՒ ԿԵՑՈՒԱԾՔ», ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՕՍԱԿԱՆ
ԷՋԵՐ, ՊԷՅՐՈՒԹ-2008 «ՓՈԽԱՆ ՅԱՌԱՋԱԲԱՆԻ» (հրապարակախօսի հաւատոյ
հանգանակս)։
Ուրիշ տեղ մը, Գասպարը արձանագրած է հետեւեալ պերճախօս վկայութիւնը, ուր ցոյց կու
տայ իր անսահման սէրն ու համակրանքը իր գրիչի ու գաղափարի հերոսներուն.
«Ջղուտ, լուսադէմ ու յորդահոս Անդրանիկ Անդրէասեանը, ջղուտ, լուսամէտ եւ անվեհեր
Յովհաննէս Աղպաշեանը, ջղուտ ու կրքոտ Գերսամ Ահարոնեանը, մտաւորական կոչումի
տէր հրապարակագիրներ էին, որոնց հետ սերտ շփում ունենալու երանութիւնը ապրած եմ,
եւ գաղափարական հարազատութիւն զգացած եմ, եւ որոնք՝հանդիսացած են իմ
հրապարակագիրի մտատիպարներս եւ ուսուցիչներս»։
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Պէտք է արձանագրել, որ Գասպարը դիւրին-դիւրին գնահատականներ չէր բաշխեր, եթէ
ստիպուած չըլլար նման արտայայտութիւններ ունենալու իր պաշտելի երէց գրչակիցներուն
նկատմամբ։
Իսկ ես, անձնապէս կը վկայեմ ու կը հաստատեմ Գասպարին անքակտելի կապը եւ
մտերմութիւնը հօրս՝ Աղպաշին հետ, որպէս գաղափարական-հայրենասիրական,
հրապարակագրական, խմբագրական, տեսլական համագործակից մը, նաեւ՝ ընտանեկան
ու բարեկամական անկեղծ անդամ մը, որուն հետ յարաբերութիւնները տեւեցին մինչեւ հօրս
մահը (17 Մարտ 1987), իսկ յետագային, անոնք շարունակուեցան, նոյն
անմիջականութեամբ ու հարազատութեամբ, Գրական Շրջանակի ատենապետ՝
վաղամեռիկ եղբօրս՝ Բժ. Եսայի Աղպաշեանին (31 Հոկտեմբեր 2014) հետ։
***
Գասպարը հայ իրականութեան մէջ, ԲԱՑԱՌԻԿ կերպար մըն էր, իր նկարագիրով,
մտայնութեամբ,
աշխարհահայեացքով,
մտասեւեռումով,
տրամաբանութիւնով,
աշխարհըմբռնումով եւ առ հասարակ իր ԱՄԲՈՂՋ ԷՈՒԹԵԱՄԲ, որուն հետ
համագործակցութիւնը թէ՛ հաճոյք էր, թէ՛ վայելք, պայմանաւ որ անոր հետ վերաբերուելու
ու շփուելու «հնարք»ները ըլլային չափաւորուած ու հասկացողական։
Այս բոլորին զուգահեռաբար, ան չափազանց սրտամօտիկ եւ ուրախաբոյր էր, երբ
ընկերային
զանազան
առիթներով,
իր
հոյակապ
ձայնով
ու
տպաւորիչ
արտասանութիւններով, կը ստեղծէր այնպէս մագնիսական մթնոլորտ մը, որ իրապէս
գերող էր ու հրապուրիչ։
Դժուար է Գասպարը բնութագրել իր ամբողջականութեամբ, որովհետեւ անոր
ներդրումները այնքան բազմասեռ, բազմատեսակ, բազմաճիւղ ու բազմատարր էին, որ
յօդուածի մը սահմանները չափազա՜նց նեղ կու գան, իսկ համապարփակելու, արժեւորելու
ու հիմնաւորելու համար անոր դերն ու տեղը հայ կեանքին մէջ, անհրաժեշտ է գտնել
ներհուն… ԳԱՍՊԱՐԱԳԷՏ մը։
***
Անտարակոյս, Գասպարը, հակառակ իր յառաջացեալ տարիքին, աշխոյժ էր, գործունեայ, իր
հրատարակութիւններով,
բանախօսութիւններով,
հրապարակագրութիւններով
եւ
յարաբերութիւններով, ապրելով հայ կեանքը՝ իր անցեալով, ներկայով եւ… ապագայով,
սակայն, միշտ իր կիզակէտով, տեսադաշտով եւ ըմբռնողութեամբ։
Իսկ իր մեկնումը, ո՛ր կողմէն ալ դիտուի, մեծ բաց մը կը թողու իր ետին, որուն տակաւի՜ն
պէտք ունէր սփիւռքահայութիւնը ընդհարապէս ու լիբանանահայութիւնը մասնաւորաբար։
Իր ձայնը եւ կոչը, մտածումներն ու դատումները, գրիչը ու գրառութիւնները, խօսքերն ու
իրատեսութիւնները պիտի մնան վառ ու հնչուն։
(Պէյրութ)
*Բանախօսուած՝ (ջնջին հպումներով)՝ Գասպարին նուիրուած յիշատակի եւ յարգանքի
հանդիսութեան, Հայկազեան Համալսարանին մէջ, 10 Դեկտեմբեր 2021ին։

22/66

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (122) Մարտ 2022

ԽԱՌՆԱՇՓՈԹ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ
Արեգ Եափուճեան, Սիտնի, Աւստրալիա
ԳԵՂԱՐԴ

Ընթացիկ
տարուայ
Յունուարին,Հայաստանի Դ. նախագահը
արտասահման
մեկնելէ
ետք
իր
հրաժարականը
ներկայացուց:
Հիմա
արդէն կամաց կամաց յայտնի կը դառնայ
այդ հրաժարականին դրդապատճառները:
Մութ ամպեր անգամ մը եւս կը
կուտակուին Հայաստանի լեռնաշխարհի
վրայ:
Ռուսաստան գործի անցած է իր երբեմնի հզօրութիւնը վերականգնելու:
Ան նախկին Խ. Միութեան հանրապետութիւնները մէկ մէկ այս կամ այն միջոցներով կը
փորձէ իր ազդեցութեան ոլորտէն ներս ներգրաւել:
Հայաստանի իշխանութիւնները սթափեցնելու եւ Ատրպէյճանի մենատիրական նախագահը
սիրաշահելու նպատակով, Արցախի հողատարածքին 75 առ հարիւրը յանձնեց
Ատրպէյճանին: Եւ այսպէս մէկ քարով 2 թռչուն որսաց: Սակայն, ինչպէս միշտ, Թուրքիան
առիթէն օգտուելով այս առեւտուրին մաս կազմեց եւ ՆԱԹՕի իբրեւ անդամ հասաւ
Ռուսաստանի սահմաններուն:
Պելառուս հաւատարմօրէն կը հետեւի Ռուսաստանի հրահանգներուն եւ ապահով
հողամաս մը կը հանդիսանայ Եւրոպայի ՆԱԹՕի անդամ երկրներու եւ Ռուսաստանի միջև:
Վրաստան եւ Ղազախստան որոշ չափով քիչ թէ շատ կաշկանդուած են, եթէ ոչ՝ զսպուած:
Ուքրանիա կը մնար ամենամեծ վտանգը ռուսական ռազմավարական ծրագրին:
Եւ ահա «յանկարծ» կը ծագի պատերազմը…
Ռուսաստան` տարիներու ընթացքին տկարացած եւ տեսնելով թէ Արևմուտքը իրեն այլեւս
կարեւորութիւն տուած չունի, յուսահատութենէ մղուած, կը ներխուժէ Ուքրանիա
արեւելքէն, հիւսիսէն և հարաւէն:
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Ռուսաստանի մեկուսացումը աւելի կը խորանայ սակայն այլևս շատ ուշ է ետ քաշուելու,
պէտք է ամէն գնով յառաջ երթայ:
Անշուշտ մեզմէ շատերը հրճուանքով դիմաւորեցին ռուսական ներխուժումին լուրերը,
քանի Ուքրանիա երկար տարիներէ ի վեր Ատրպէյճանի թիկունք կը կանգնի Հայաստանի
դէմ տարած հայատեաց քաղաքականութեան եւ մինչեւ իսկ 44-օրեայ պատերազմէն ետք,
նոյնիքն Ուքրանիոյ նախագահը անձնապէս շնորհաւորեց Իլհամ Ալիեւին:
Մինչ ուրիշներ մտավախութիւն յայտնեցին թէ Ռուսաստանի դէմ Արևմուտքի կողմէ
պատժամիջոցները բացասական ազդեցութիւն կրնան ունենալ Հայաստանի տնտեսութեան
վրայ եւ մանաւանդ այն հայաստանցիներուն համար, որոնք Ռուսաստան կամ Ուքրանիա
հաստատուած, իրենց եկամուտէն բաժին մը կը ղրկեն հայրենիք:
Երկու կարծիքներուն առաջ տարած գաղափարներուն դրդապատճառները հասկնալի են:
Սակայն Հայաստանի պետականութեան համար այս պատերազմը շատ աւելի լուրջ և
վտանգաւոր արդիւնքներ կրնայ յառաջացնել:
Շատ դժուար է երևակայել որ Ռուսաստան ի վերջոյ պիտի յաջողի ամբողջ Ուքրանիան
տիրապետելու: Ան կարելիին չափ երկիրը պիտի յօշոտէ, քար ու քանդ ընէ, Սեւ Ծովի ելքը
բոլորովին պիտի փակէ եւ գոնէ արեւելեան հողամասը իր հսկողութեան տակ առնէ:
Յետոյ ի՞նչ: Ինչպէս Պելառուսի նախագահը յայտարարեց, Ռուսաստան-Պելառուս
միութենական պետութեան պիտի միանան Ուքրանիան, Ղազախստանը, Ատրպէյճանը, եւ
ինչու չէ նաև Հայաստանը եւ ուրիշներ: Ի վերջոյ, «Հայաստանը փախչելու տեղ չունի… ինչ է,
կը կարծէք, անոնք ինչ-որ մէկուն պէ՞տք են:»
Ի՞նչ պիտի պատահի, եթէ Ռուսաստան իր նպատակներուն չհասնի եւ Արեւմուտքի կողմէ
օրէ օր ահրելի պատժամիջոցներուն ազդեցութեան տակ ընկրկի ու հեռանայ հարթակէն:
Այն ատեն Թուրքիա և Ատրպէյճան, որոնք արդէն բարեկամական դաշինք կնքած են
նոյնինքն Շուշիի մէջ, որուն ամբողջ բովանդակութիւնը ուղղուած է Հաւաստանի դէմ,
յաջորդ օրն իսկ կ’անցնին գործի ու միանգամընդմիշտ կը լուծեն Հայկական հարցը: Եւ
աշխարհ լռելեայն կը դիտէ ու զանազան կոչերով թիկունք կը կանգնի … հայ
փախստականներուն։
Այստեղ կ’արժէ անդրադառնալ կարգ մը երեւոյթներու, ուր թէ’ արեւելքը եւ թէ’ արեւմուտքը
մղուած են լոկ իրենց շահերէն եւ ուրիշ ոչինչ:
Ռուսաստան աշխարհին կը յայտարարէ, թէ Ուքրանիան արուեստական երկիր մըն է, որ
միայն ծնունդ առաւ Խորհրդային Միութեան օրերուն: Հապա Ատրպէյճա՞նը… անոր հետ
բարեկամութեան դաշինք կը կնքէ Ուքրանիա յարձակելէ մէկ օր առաջ, յուսալով որ իրեն
հաւատարիմ պիտի մնայ:
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Ռուսաստան աշխարհին կը յայտարարէ թէ Խրիմը ապօրինի ձեւով յանձնուեցաւ
Ուքրանիոյ եւ ատիկա պէտք էր շտկել: Հապա Արցա՞խը… Նախիջեւա՞նը…
Ռուսաստան ինքզինքին իրաւունք կու տայ Ուքրանիա եւ Վրաստան մտնելու, այդ
երկիրներուն մէջ ապրող ռուս փոքրամասնութիւնները պահպանելու նպատակով:
Թուրքիա այսօր յիսուն տարի է
փոքրամասնութիւնը պահպանելու:

որ

Կիպրոս

ներխուժած

է,

տեղացի

թուրք

Սակայն, երբ Հայաստան փորձէ Արցախի հայ ժողովուրդին երաշխիք դառնայ, ան
Ատրպէյճանի հողային տարածքներուն ամբողջականութիւնը արհամարհած կ’ըլլայ…
Ինչպէ՞ս մեկնաբանել ասիկա։
Հետևաբար, Ատրպէյճան ի տես աշխարհի, անխնայ կը ռմբակոծէ Արցախի խաղաղ
բնակչութիւնը, որ կը փափաքի իր ազգային ինքնորոշման իրաւունքները պաշտպանել:
Մինչ անդին, երբ Սերպիա նոյնը փորձեց ընել Քոսովոյի բնակչութեան դէմ, ՆԱԹՕ-ն վրայ
հասաւ եւ Սերպիոյ դասը տուաւ: Եւ մինչև այսօր, Եւրոմիութիւնը պայման դրած է Սերպիոյ
առջեւ որ ճանչնայ Քոսովոյի անկախութիւնը, եթէ իսկապէս կը փափաքի միութեան անդամ
ըլլալ:
Իսկ Ատրպէյճան, մինչև օրս հայ ռազմագերիներ պատանդ վերցուցած է եւ օրական կը
ռմբակոծէ Հայաստանի եւ Արցախի սահմանային կէտերու վրայ, եւ ոչ մի խօսք
պատժամիջոցներու մասին…
Այս ամէնը կը պատահին, երբ Հայաստանի ներքին քաղաքական ուժերը դեռ չեն
համակերպած այն իրողութեան հետ, թէ երկրին մէջ արտահերթ ռամկավարական
ընտրութիւններուն շնորհիւ, արդի Հայաստանի հարիւրչորս տարուայ պատմութեան մէջ,
Ազգային Ժողովէն ներս առաջին անգամ ըլլալով ունինք իսկական ընդդիմութիւն:
Ընտրութիւններէ ետք ի յայտ կու գայ մեծամասնութիւն, որ կը դառնայ իշխանութիւն, եւ
փոքրամասնութիւն, որ կը դառնայ ընդդիմութիւն: Երկուքն ալ ունին իրենց իրաւունքները
եւ պարտաւորութիւնները, որոնք պէտք է յարգուին: Մէկը միւսին երեսին «դաւաճա՛ն» և
«թալանճի՛» գոռալով տեղ մը չենք հասնիր:
Հայաստանի առջեւ ծառացած են մեծ մարտահրաւէրներ: Հայաստանի փրկութիւնը
կախուած է թէ’ իշխանութեան եւ թէ’ ընդդիմութեան խոհեմութենէն։ Մեծ որոշումներ կան
կայանալիք: Արցախ, իբրև փրկութեան միջոց, ռուսերէնը պաշտօնապէս ընդունեց Արցախի
երկրորդ պետական լեզուն այն յոյսով որ Ռուսաստան առ ի երախտագիտութիւն
յաւիտեանս հաստատուի Արցախի մէջ: Հայաստանի համար աւելի բարդ են հարցերը:
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Ուքրանիայի պատերազմը ծագելէն ի վեր, Հայաստան ըստ երեւոյթին չէզոք դիրք մը կը
փորձէ բռնել: Սակայն տեղ մը պիտի գայ, երբ կա’մ արեւելք պէտք է նայի Ռուսաստանի
միութենական պետութեան ծրագիրներուն միանալու եւ կա’մ արեւմուտք պէտք է նայի, ուր
Հայաստանին կը քաջալերեն որ Թուրքիոյ հետ իբր թէ «առանց նախապայմաններու»
յարաբերութիւնները կանոնաւորէ: Ի վերջոյ ասիկա թէ’ անկախութիւնը եւ թէ’
պետականութիւնը պահելու կամ կորսնցնելու, լինելու կամ չլինելու երկընտրանքի առջև է:
Աշխարհի մէջ միջազգային ուժերը կը վերադասաւորեն իրենց օրէնքները: Հայաստանի
քաղաքական ուժերուն առջեւ շատ ժամանակ չկայ որ լրջօրէն մօտենան այս
մարտահրաւէրներուն եւ որոշեն թէ ո՞ւր է փրկութեան ճանապարհը:

ՏԵՍԱԿԷՏ
ԻՆՉՈ՞Ւ ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ
Ոսկան Մխիթարեան, Լոս Անճելըս
Փոքր ներածականով մը պիտի սկսիմ յօդուածներու այս շարքը, որովհետեւ սփիւռքը ուրիշ
բան չէ եթէ ոչ մեզի պարտադրուած արտագաղթ` ցեղասպանութեան եւ ապա այլ
երկիրներու
քաղաքական
եւ
տնտեսական
անկայուն
պայմաններու
հետեւանքով յառաջացած երեւոյթ:
Արտագաղթը համաշխարհային խնդիր է
անկասկած: Ճիշտ է որ մարդիկ միշտ ալ
ցանկութիւն ունին տեղաշարժուելու, բայց
ի՞նչ են անոր հետեւանքները մեր նորանկախ
հայրենիքին
համար,
ա՛յդ
է
մեր
մտահոգութեան կորիզը: Որովհետեւ՝ բոլոր
անոնք որոնք Հայաստանէն կը մեկնին
Ռուսաստան,
ընդհանրապէս
վերադառնալու ցանկութեամբ կը մեկնին,
թէեւ մեծ մասամբ չեն վերադառնար
զանազան պատճառներով , սակայն բոլոր
անոնք, որոնք եւրոպական եւ արեւմտեան երկիրներ կը մեկնին, անկասկած որ մշտական
բնակութիւն հաստատելու երազանքով կ’երթան: Փաստ՝ մեր նորահաստատ գաղութները
Եւրոպայի մէջ եւ այլուր:
Արտագաղթ միշտ ալ տեղի ունեցած է թէ՛ համայնավար տիրապետութեան տարիներուն, եւ
թէ՛ Երրորդ Հանրապետութեան անկախութեան տարիներուն: 1970-ական թուականներուն,
Միացեալ Նահանգներու Լաութընպըրկ Բարեփոխում (Senator Frank Lautenberg
Amendment) կոչուած օրէնքի թոյլտուութենէն օգտուելով (իրականութեան մէջ այդ օրէնքը
պատրաստուած էր սովետաբնակ հրեաներու համար, որոնք որպէս թէ կը «հալածուէին»
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իրենց երկրին մէջ) մեր հայ եղբայրներն ու քոյրերը թողուցին հայրենիքը, եւ կարաւանները
շարան առ շարան հասան մասնաւորաբար Միացեալ Նահանգներ, կազմելով նորանոր
գաղութներ անոր Արեւելեան ափերէն մինչեւ Արեւմտեան ափերը:
Արտագաղթողներուն մեծամասնութիւնը 1946-47 տարիներու ընթացքին Հայաստան
ներգաղթողներն էին եւ կամ անոնց զաւակները, որոնք արեան գնով իրենց բաժինը բերած
էին հայրենիքի կերտումին: Տակաւ առ տակաւ այս խումբին միացան նաեւ խնամիական
կապեր ունեցող բնիկ Հայաստանցիներ: Զարմանալին ա՛յն է, որ այդ տարիներուն ո՛չ
Հայրենիքէն ներս եւ ո՛չ ալ սփիւռքի տարածքին՝ մեր Նուիրապետական Աթոռները,
հասարակական կազմակերպութիւններն ու աւանդական կուսակցութիւնները ահազանգ
հնչեցուցին առաջքը առնելու համար այս ահաւոր աղէտին:
Որքան ալ ըսենք որ արտագաղթը բնական երեւոյթ մըն է ժողովուրդներու մօտ, մեր
պարագային ան մահացու հարուած է մեր դատին եւ մեր գոյութենական պայքարին,
որովհետեւ մեր մտահոգութեան կորիզն է՝ գիտական, կրթական եւ մշակութային մեր
ներոյժի արտահոսքը դէպի հիւրընկալ երկիրներ: Երիտասարդ ոյժերու հեռացումով կը
ստեղծենք ծանր պայմաններ մեր ազգային գոյութեան եւ անվտանգութեան ծիրէն ներս: Ո՞վ
պիտի պաշտպանէ մեր հայրենիքի սահմանները: Մեր դարաւոր թշնամիները գիտակցելով
այս իրողութեան, ամենայն լռութեամբ կը սպասեն հայաթափումի այս ահաւոր
եղեռնագործութեան, նա՛մանաւանդ վերջին սահմռկեցուցիչ 44 օրեայ պատերազմի
կորուստէն ետք:
Ճիշդ է որ Հայաստանէն արտագաղթի հիմնական պատճառները բազում են եւ այլազան –
անգործութիւն,
քաղաքական
անկայունութիւն,
ընկերային
անարդարութիւն,
խտրականութիւն, նպաստաւոր բնակարաններու չգոյութիւն, եւ կարելի է շարքը երկարել –
բայց այս բոլորէն վեր եւ անդին ժողովուրդը կորսնցուցած է իր հաւատքը հանդէպ իր
ապագայի բոլոր երազներու իրականացման օրրանին՝ Հայրենիքին եւ մանաւանդ առաւել
տխուր՝ հաւատքը իր Մայր Եկեղեցւոյ արդարամտութեան նկատմամբ, որ երբեք
չդատապարտեց եւ տակաւին չի՛ դատապարտեր կատարուած անիրաւութիւններն ու
անարդարութիւնները: Ի՞նչ կարելի է սպասել իր երազը կորսնցուցած ժողովուրդէն:
Արդեօք իրաւունք չունի՞նք ըսելու որ զգալի կերպով ծանծաղ դարձած է մեր ազգային
մտածողութիւնը, որովհետեւ նախապատուութիւն տուած ենք միշտ մեր անհատական
շահերուն թէ՛ մեր քաղաքական եւ թէ եկեղեցական կեանքին մէջ: Դժբախտաբար մեզի կը
պակսին առաջնահերթութիւն ունեցող երկարաժամկէտ ծրագիրներ, հակառակ ա՛յն
իրողութեան՝ որ ունինք այդ բոլորը իրականացնող քաղաքական, գիտական եւ կրթական
մարդոյժը: Մեզի կը պակսին հաւաքական կամքը եւ տեսիլքը: Ահաւասիկ այս բոլորին
գիտակցութիւնը ունենալով հանդերձ սփիւռքի ղեկավարութիւնը ձեռնածալ մնաց,
չպատրաստեց երկարաժամկէտ ծրագիրներ եւ ահա այսօր յանկարծ իր թմբիրէն արթնցողի
նման կը յիշէ որ սփիւռք մը կայ, որ վաղուց մաշումի, գունաթափութեան եւ ինքնութեան
կորուստի ճանապարհին էր: ՈՒ՞Ր ԷՐ ՀԵՌԱՏԵՍ ՄԵՐ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՄԻՆՉԵՒ
ԱՅՍՕՐ…
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Անկասկած որ Արամ Կաթողիկոս լուրջ պատճառներ ունի մտահոգուելու սփիւռքի մասին,
թէեւ ուշացած: Սփիւռքի մաշումը սկսած է 50 երկար տարիներէ իվեր, նա՛մանաւանդ
լիբանանեան քաղացիական պատերազմի օրհասական օրերէն: Ժողովուրդը մնաց անտէրանտիրական եւ ո’վ որ առիթը գտաւ, գաղթականութեան ցուպը ձեռքին հեռացաւ առանց
ետեւ նայելու: Այդ դժբախտ եւ դաժան տարիներուն ի՞նչ երկարաժամկէտ ծրագիրներ
պատրաստեցին այդ օրերու հոգեւոր եւ աշխարհիկ «ղեկավարները» որպէսզի հայութիւնը
պահէին Լիբանանի մէջ, որոնց ջախջախիչ մեծամասնութիւնը արեւմտահայեր էին,
այսինքն ցեղասպանութենէն ճողոպրած սերունդի մը զաւակներն ու թոռները: Սփիւռքը
սկսած է մաշիլ ու գունաթափիլ անկասկած, բայց ինչո՞ւ….եւ ին՞չ են պատճառները:
1.- Քաղաքական անկիւնադարձային եւ ճգնաժամային իրավիճակներ
Ընկերային եւ տնտեսական պայմանները, որոնք յառաջ եկան Լիբանանի քաղաքացիական
կռիւներէն, շարունակուեցան եւ երբեք իրենց աւարտին չհասան, որովհետեւ՝ ի պատիւ
երկրի իրերայաջորդ ձախող ղեվարութիւներու «հասուն» քաղաքականութեան, երկիրը
պահեցին անդադար ընկերային եւ տնտեսական ծանր պայմաններու մէջ, ուր իրենց խոշոր
բաժինը բերին տնտեսապէս եւ քաղաքականապէս գերհզօր պետութիւններ։ Այլ խօսքով,
Լիբանան խաղաքարտ մըն էր Միջին-արեւելեան քաղաքական մեծ հաշիւներուն մէջ: Եւ
այս բոլորի ընթացքին մեր ղեկավարութիւնը մնած լուսանցքային եւ անկարող, նոյն ատեն
սառնութեամբ եւ անտարբերութեամբ դիտեց լիբանանահայութեան նօսրացումը:
Այս բոլորէն ետք, այսինքն անհեռատես հոգեւոր եւ աշխարհիկ ղեկավարութեան
ձախողութենէն ետք, ինչպէ՞ս կարելի է ակնկալել որ սփիւռքը անտարբեր չըլլայ ինքն իր
նկատմամբ, յուսախաբ չըլլայ Հայաստանի նկատմամբ, եւ յատկապէս` վերջին քանի մը
տարիներուն, Արցախի պատերազմէն ետք: Այո’, երիտասարդութիւնը ո’չ թէ սկսած է
հեռանալ մեր կեանքէն, մեր հաւաքական կեանքէն, մեր կառոյցներէն, այլ ընհահառակը
դառնութեամբ դիտելէ ետք «ղեկավարութեան» անհեռատես քաղաքականութիւնը, չի
փափաքիր ո’չ մէկ ձեւով ինքզինք կապուած զգալ իր ազգային-մշակութային ակունքներուն
եւ ճիշդ անոր համար սովորական, բնական կը նկատէ օտարին ներկայութիւնը հայ
կեանքին մէջ :
Ինքնութեան պահպանումի մասին բեմերէն արտասանած մեր ճառերն ու հռետորական
խօսքերը պարզապէս շրթնային ծառայութիւններ են, ամբոխները խանդավառելու եւ
ծափահարութիւններ խլելու: Ո’չ ոք մտածեց թէ ու՛ր կերթայ սփիւռքը:
(Շար. Ա.)
2. ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
Ժամանակը հասած է որ բեմերէն արտասանած մեր ճառերն ու հռետորական խօսքերը
այսուհետեւ չըլլան պարզապէս շրթնային ծառայութիւններ՝ ամբոխները խանդավառելու եւ
ծափահարութիւններ խլելու, այլ լծուինք գործնական աշխատանքի, անձնուրաց լուրջ
աշխատանքի, ո’չ այնպէս ինչպէս կը գործէինք անցեալին՝ խնամիական, բարեկամական եւ
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կուսակցական հաշիւներով, որովհետեւ մեր ակնկալածէն աւելի են մեր ժողովուրդի
բազմաշերտ կարիքները, ազգային, մշակութային եւ կրթական բնագաւառներէն ներս:
Ժամանակը հասած է թօթափելու մեր ստրկամիտ հոգեբանութիւնը անտարբերութեան եւ
համակերպելու եղած հակականոնական անարդարութիւններու հետ, որոնք այսքան
երկա՜ր տարիներ մեզ անջատուած պահեցին մեր արմատներէն:
Անկասկած որ տխուր է պատկերը ամէնուրեք, որովհետեւ մեր գաղութները կը
ղեկավարուին փոքրաթիւ, իրենք զիրենք մենաշնորհեալ կարծող անհատներով, որոնք
ընդհանրապէս կը նշանակուին այդ պաշտօնին՝ կա՛մ զիրենք հովանաւորող
կազմակերպութենէն եւ կամ կաթողիկոսներէն: Դժբախտաբար բոլոր գաղութներու
ընտրութիւնները ընդհանրապէս հակականոնական են, որովհետեւ կը կատարուին առանց
ժողովուրդի ստուար մասնակցութեան: Հետեւաբար ժողովուրդը կը զրկուի իր կամքը
արտայայտելու հնարաւորութենէն, որուն որպէս արդիւնք՝ կը հեռանայ իր Մայր
Եկեղեցիէն:
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին, ինչպէս նաեւ անոր առընթերակից բոլոր
բարեսիրական եւ կրթական հաստատութիւնները պարտին դուրս գալ փակ հիմնարկ մը
ըլլալու հոգեբանութենէն եւ ըլլան թափանցիկ հաստատութիւններ, կառչած ըլլալով օրէնքի
իւրանքանչիւր տառին եւ տրամադրութեան: Ժողովուրդը որ ինքնին Եկեղեցին է, պէտք է
յստակ կերպով հասկնայ, թէ իր անտարբերութեամբ՝ միայն կը նպաստէ բոլոր անոնց,
որոնք իրարու մէջ կը բաժնեն «ղեկավարութեան» պաշտօնները, եւ որոնք երբեք չեն
նպաստեր ազգային ոգիի ծաղկումին եւ կարգ մը Թեմեր կը պահեն պառակտեալ երկու
առաջնորդարաններով ի նպաստ իրենց կազմակերպութեան եւ երբեմն ալ անհատական
շահերուն:
Ահաւասիկ ճիշդ այ’ս է պատճառը որ Հայց. Եկեղեցին ձախողած է իր առաքելութեան մէջ եւ
չէ կարողացած ազգը մօտեցնել Եկեղեցիին՝ անսահմանափակ մասնակցութեան
իրաւունքներով, եւ զայն վերադարձնել ժողովուրդին, որ նոյն ինքն Եկեղեցին է: Հոգեւոր եւ
վարչական թափանցիկ կառոյց ըլլալու հանգամանքին ու անբասիր եկեղեցականներու
բացակայութիւնը մեզ դէմ յանդիման դրած են ազգային ահաւոր ուծացումի առաջ:
Տխուր իրողութիւն է յիշատակել, որ այս բարոյական փլուզումին աղիտաւոր
հետեւանքներուն բերումով է որ մեր եկեղեցականները կը զբաղին «բիզնէս»ներով: Ո՞վ
կրնայ յայտարարել այսօր, որ Հայց. Եկեղեցին պէտք չունի բարեկարգուած
եկեղեցականութեան մը, որ գիտակից է իր կոչումին: Արդարամիտ եւ նուիրեալ
եկեղեցականութիւն պատրաստելու կարիքը միշտ ալ շեշտուած է մեր ժողովուրդին կողմէ:
Աւա՜ղ, սակայն, «ձուկը գլուխէն հոտած է եւ հասած պոչին», ինչպէս հայկական առածը
կ’ըսէ, եւ մենք ձեռնածալ կը դիտենք այս բոլորը՝ սառն անտարբերութեամբ: Վերջին
յիսունամեակին, դժբախտաբար, ականատես եւ ականջալուր եղանք միայն ու միայն
շրթնային ծառայութեան, որ կը նմանի ծովու ալիքներու փրփուրին, որ պահ մը միայն մեզ
կը խանդավառէ իր գեղեցկութեամբ, ինչպէս արտասանուած շքեղ խօսքերն ու
նախադասութիւնները:
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Չեմ կարծեր որ ոեւէ հայու մտքին մէջ կասկած կայ որ կազմակերպչական աշխատանքը
պէտք է սկսի եկեղեցիէն, հոն ուր փտախտը վերածուած է ճահիճի, հոն ուր կորսուած է
սիրոյ հասկացողութիւնը, հոն ուր կորսուած է կարեկցութեան իմացողութիւնը, հոն ուր
կորսուած է աւետարանային պատգամի սերտողութիւններն ու առաքելութիւնը:
Հայ ժողովուրդին կեանքը յուզող եւ տագնապեցնող ամենալուրջ հարցերէն մէկն է Հայց.
Եկեղեցւոյ միութեան հարցը, որուն մասին միայն կը խօսուի եւ ո’չ մէկ լուրջ աշխատանք կը
տարուի զայն կեանքի կոչելու: Բոլորս գիտենք որ Եկեղեցին դարերու ընթացքին եղած է հայ
լեզուի եւ մշակոյթի պահպանման եւ զարգացման գանձարանը: Ուստի՝ աններելի կը
գտնենք մեր այսօրուան «ղեկավարութեան» անտարբերութիւնն ու ենթակայութիւնը:
Մեր ժողովուրդի առջեւ ցցուող արգելքները բազմաթիւ են, որոնք յաճախ դիտաւորեալ
կերպով ստեղծուած են մեր կեանքը բարդացնելու համար: Սակայն մեզի կը պակսին այդ
խոչընդոտները յաղթահարելու կամքն ու կորովը եւ ընկղմած ենք համատարած
անտարբերութեան մէջ, որովհետեւ դադրած ենք հաւատալէ, որ Եկեղեցին էական դեր ունի
կատարելիք մեր ազգային կեանքին մէջ:
Վերջին հարիւրամեակի քաղաքական հալածանքները, տեղահանութիւններն ու
գաղթական կեանքը՝ իրենց կազմալուծիչ ազդեցութիւնն ու դրոշմը բերին մեր ժողովուրդի
ընդհանուր աշխարհայեացքին վրայ, մասնաւորաբար Արեւմտեան աշխարհի մէջ, ուր
ազգովին կլանուեցանք նոր բարքերու յորձանուտին մէջ: Պայմաններու բերումով, մեր
ազգային կեանքին մէջ յառաջ եկած այս փոփոխութիւնները նոր հանգրուանի մը առջեւ
դրին
Հայ
ժողովուրդի
ընկերային-հասարակական
կեանքը,
մասնաւորաբար
գաղթավայրերու մէջ, ուր ամբողջութեամբ ենթարկուեցանք միջավայրի պայմաններուն,
երբեմն ալ մեր աւանդութիւններուն հակոտնեայ սկզբունքներու, ստեղծելով այնպիսի
պայմաններ՝ ուր եղծուեցան մեր ազգային բոլոր սկզբունքներն ու նկարագիրը:
Ցաւ ի սիրտ կը յայտարարենք, թէ բացորոշ վարանք մը կայ կարգ մը պատասխանատու
մարդոց մօտ, ներառեալ մեր բոլոր կազմակերպութիւնները անխտիր՝ ազգայինեկեղեցական սահմանադրական կարգերը անխախտ պահելու, եւ մասնաւորաբար
սանձելու
բաձրաստիճան
եկեղեցականներու
ակներեւ
յաւակնութիւններն
ու
յոխորտանքները, եւ պարտադրել որ մնան անոնք իրենց կոչումին թելադրած
պարկեշտութեան մէջ: Ինչո՞ւ չեն սանձեր… որովհետեւ կազմակերպութեանց հաշւոյն կու
գայ որ այդ դժբախտ եւ տխուր իրողութիւնը շարունակուի եւ իրենք կարենան գործել եւ
շահագործել ի հաշիւ իրենց կազմակերպութեան եւ նաեւ անհատական շահերուն: Հայց.
Եկեղեցւոյ բարձրագոյն գործադիր իշխանութիւնը, որ օրուան կաթողիկոսն է, պարտաւոր է
յարգել սահմանադրական կարգերը, որովհետեւ ժողովրդավարական կարգերու
անտեսումը արհամարհանք մըն է Հայ Ժողովուրդի նուիրական եւ անկապտելի
իրաւունքներուն հանդէպ:
Հոն ուր օրէնք չկայ, այնտեղ կայ կամապաշտութիւն եւ անտառային օրէնք, որոնց
հետեւանքով կը կորսնցնենք ժողովուրդը լսելու մեր ունակութիւնը՝ յաղթահարելու համար
անոր անտարբերութիւնը, նամանաւանդ մեր նորահաս երիտասարդներուն, որոնք
ականատես եւ ականջալուր վկաներն են մեր Եկեղեցւոյ հոգեւոր կեանքին ուծացման եւ
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սնանկութեան: Ու այս բոլորէն ետք կարելի՞ է ակնկալել որ մեր եկեղեցւոյ աթոռները
թափուր չըլլան: Հետեւաբար՝ մեր գլխաւոր հարցադրումը պիտի ըլլլայ, Ի՞նչ պէտք է ընենք
հաւատացեալը, նա՛մանաւանդ երիտասարդ սերունդը, մօտեցնելու Եկեղեցւոյ.
(Շար. Բ.)

3. ԵԿԵՂԵՑԻԻՆ ՎԵՐԱՊԱՀՈՒԱԾ Է ԿԱՐԵՒՈՐ ԴԵՐ:
Եթէ չխօսինք այս նիւթերու մասին, ո՞վ պիտի ըլլայ մեղաւորը Եկեղեցւոյ բարոյական
գահավիժումին: Նկատի ունենալով Հայց. Եկեղեցւոյ դերը դարերու ընթացքին, որուն
խորապէս կը գիտակցի մեր ժողովուրդը, պարտաւոր ենք կատարել ախտաճանաչումներ,
որոնք քննադատութիւն չեն, այլ վիճարկումներ, որոնելու համար ուղիներ որպէսզի
լաւագոյնս կարելի ըլլայ ծառայել գաղութի, եւ ընդհանրապէս ամբողջ հայ ժողովուրդի
ազգային նկարագրի անեղծ պահպանման:
Բոլորս ալ գիտենք թէ Հայց. Եկեղեցին դժուարութիւններ ունեցած է անցեալին եւ
տակաւին
ունի՝
մեր
ժողովուրդին
դաժան
ճակատագրին
պատճառով:
Յուսախաբութիւններ՝ շա՜տ: Ատով հադերձ մենք մեզի իրաւունք պէտք չէ տանք ըսելու թէ
Եկեղեցին ընելիք չունի, եւ կամ մենք Եկեղեցւոյ հետ ընելիք չունինք: Նման դիրքորոշում
մը, ազգային անկիւնէ դիտուած, պիտի նմանի անձնասպանութեան: Ընդհակառակը,
անհրաժեշտ է զօրավիգ կանգնիլ Եկեղեցիին որպէս կրանիթեայ ազգային հիմնակառոյց,
դարձնելով զայն հաւատացեալ ժողովուրդի իսկական տուն, քրիստոնէական լիիրաւ
հասկացողութեամբ:
Սփիւռքեան մեր պայմաններու մէջ, Եկեղեցին ունի համախմբելու մեծ կարողութիւն
եւ ահա ճիշդ այս նպատակով -- եւ ո՛չ թէ վանողական մեր գործելակերպով,-- պարտինք
ստեղծել եկեղեցիներու շուրջ ազգային ժողովական կեանք, ժողովրդավարական
սկզբունքներով, ժողովուրդի մասնակցութեամբ եւ ներկայութեամբ ստեղծել առողջ
հոգեմտաւոր ներշնչարան: Յաջողած պիտի ըլլայ ա՛յն ղեկավարութիւնը՝ որ պիտի կարենայ
ժողովուրդի ստուար մեծամասնութիւնը, նամանաւանդ երիտասարդութիւնը, բերել գործօն
մասնակցութեան Եկեղեցւոյ կեանքէն ներս: Ա'յս է հրամայականը այսօր սփիւռքի
վերազարթօնքի եւ գոյատեւման:
Անգամ մը եւս կ'արժէ շեշտել այստեղ, որ Եկեղեցին եկեղեցականներուն
սեփականութիւնը չէ: Եկեղեցին կը պատկանի ժողովուրդին եւ եկեղեցականը կը
սպասարկէ եկեղեցւոյ, իմա՛ ժողովուրդի հոգեւոր կարիքներուն, եւ ժողովուրդն ալ
փոխադարձաբար կ'ապահովէ պարկեշտ վարձատրութիւն մը եկեղեցականին: Այս փոխյարաբերութիւնը կը ներդաշնակուի ու կը զօրանայ երբ չկայ այդտեղ բարոյական
գայթակղութիւն եւ մամոնայի պաշտամունք: Այլ խօսքով՝ Եկեղեցին կը մնայ իր բարձունքին
վրայ, իր սրբազան առաքելութեան իսկական ճանապարհին մէջ, եւ չի վերածուիր
վաճառատան՝ որպէս եկամուտի աղբիւր:
Կ'արժէ անգամ մը եւս շեշտել թէ ինչպէս Եկեղեցւոյ եւ պետութեան սերտաճումը
ստեղծեց մտահոգիչ նոր իրավիճակ մը, նամանաւանդ վերջին քսանհինգամեակին:
Հայաստանի անկախացումէն եւ պետականութեան վերստեղծումէն ետք Եկեղեցւոյ
բարձրաստիճան ղեկավարութիւնը պետութեան հետ համագործութեամբ դարձած է
պետական կառոյցի մէկ հատուածը, այլ խօսքով անոր ուղեկիցը: Բայց եկեղեցին իրաւունք
չունի այլեւս թաքնուելու իր մեքենացած արարողութիւններու ետին, իսկ անոր հոգեւոր
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սպասաւորները, որոնք հանապազօր կը տեսնեն անարդարութիւնները, քաջութիւնը չունին
բացայայտելու ճշմարտութիւնները: Այսօրուան կղերը քաջութիւն եւ բարոյական վեհութիւն
պէտք է ունենայ ընդունելու իր թերութիւններն ու սխալները: Դժբախտաբար վիժած
հոգեւոր կեանքի ճգնաժամի մը մէջ կ'ապրինք: Հեռացած ենք աւետարանական
ուսուցումներէն եւ հոգեւոր արժէքներու սնանկացումը մեզ կը մաշեցնէ ազգովին: Արամ
Կաթողիկոս երբ կը յայտարարէր որ սփիւռքը կը մաշի, արդե՞օք նկատի ունէր որ
Եկեղեցականութեան
ընդհանրապէս

մղած

նիւթապաշտ
է

մտածողութիւնը

անտարբերութեան

հայ

հանդէպ

իր

ստուար

հասարակութիւնը

եկեղեցիին

եւ

ազգային

արժէքներուն:
Այս մտահոգիչ ճգնաժամին առաջքը առնելու համար անհրաժեշտ է կատարել
բարոյական սկզբունքներու վերարժեւորում եւ յառաջ բերել բարեկարգութեան զարթօնք:
Ժամանակն է զգաստանալու, սթափելու եւ տեսնելու գահավիժումը մեր դարաւոր
եկեղեցիին, մեր հաւատքի կրանիթեայ ապառաժին: Եկեղեցին կարելի չէ նոյնացնել
պետութեան մը կառոյցին հետ, որովհետեւ այդտեղ չկա՛յ տիրութիւն, այլ կայ միայն
ծառայական առաքելութիւն, որուն մեծագոյն օրինակը Աստուածորդին Ի՛նք տուաւ Իր
կեանքին զոհաբերութեամբ:
Դժբախտաբար ծառայասիրութեան եւ եղբայրութեան փոխարէն եկեղեցւոյ
ղեկավարութեան
մէջ
արմատացած
է
բռնամոլութեան,
մենատիրութեան
եւ
քինախնդրութեան ախտը, որ յաճախ կը դրսեւորուի անհատին մօտ՝ երբ կը բացակային
ինքնավստահութիւնը, պատիւն ու արժանապատուութիւնը: Այսուհետեւ մեզի կը մնայ
վանել ապականութիւնը եւ ժողովրդային գործօն մասնակցութեամբ եկեղեցին դուրս բերել
իր ճահճացած վիճակէն:
Մեր
նպատակը
թերագնահատումներ
կատարել
չէ,
ընհակառակը՝
ախտաճանաչումներու կողքին արդար լուծումներ առաջարկել է: Այս բոլորը կը պատահին,
որովհետեւ մեզի կը պակսին հաւաքական մտածողութեան բոլոր երաշխիքները: Ամէն ինչ
կը փորձենք անհատական ջանքերով իրագործել, առանց անդրադառնալու որ մեր
մտածողութեամբ եւ աշխատաոճով դատապարտուած ենք ամլութեան եւ ձախողութեան:
Աւանդական մեր քաղաքական միտքը պարպուած եւ սնանկացած է ներքին
տարակարծութիւններով: Մարդիկ աւելի շահադիտական նպատակներով մօտեցած են մեր
կառոյցներուն, կոխկռտելով ամէն տեսակի հաւաքական ազգային շահեր: Դժբախտաբար
տակաւին չենք տեսներ այս պառակտեալ վիճակէն դուրս գալու ցանկութիւն, ո՛չ
աւանդական կուսակցութիւններուն եւ ո՛չ ալ մեր այլ բարեսիրական կամ կրթական
հաստատութիւններուն մօտ: Անբնական այս վիճակէն դուրս գալու մտահոգութիւն չենք
տեսներ ո՛չ հայրենի պետութեան մօտ եւ ո՛չ ալ սփիւռքի ձախողած «ղեկավարութեան» մօտ:
Որեւէ կազմակերպութեան մը օրինականութիւնը իր անդամակցութենէն կու գայ,
ըլլայ ան քաղաքական-ազգային եւ կամ եկեղեցական կազմակերպութիւն:
Այս
կազմակերպութիւններու
մէջ
հաւաքական
աշխատանքի
եւ
մտածողութեան
բացակայութիւնը միայն կրնայ միամիտները ոգեւորել. հետեւաբար մեր ունեցած
հնարաւորութիւնները լաւագոյնս արժեւորելու համար պարտաւոր ենք ծրագիրներ մշակել
հաւաքական
մտածողութեամբ,
ներգրաւելով
երիտասարդ
արհեստավարժ
եւ
մասնագիտացած նոր սերունդը:
Համասփիւռ հայութիւնը շատ լուրջ խնդիրներ ունի, զորս կարելի չէ լուծել
համաժողովներով, տօնախմբութիւններով, շնորհահանդէսներով եւ շքանշաններու տեղիանտեղի «առատ» բաշխումով: Մէկդի պէտք է թողունք մեր ճառերը, քարոզախօսութիւնները
եւ խորհրդաժողովները, որոնք լօզունգի սահմաններէն անդին չեն անցնիր: Հայ
32/66

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (122) Մարտ 2022

ժողովուրդին առջեւ ծառացող անլոյծ մնացած գլխաւոր մարտահրաւէրներէն մէկն է
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՆԵՐՔԻՆ ՄԻԱՍՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԸ: Ինքնախաբէութեամբ չպարուրուինք. Հայ
Եկեղեցին գահավիժումի մէջ է անկասկած: Իրաւունք չունինք այսուհետեւ
իրականութիւնները դիտելու մեր մատներու արանքէն: անհրաժեշտ է ցոյց տալ
հաւաքական ներդաշնակ աշխատանք, կամք եւ համոզուած վճռակամութիւն Հայց.
Առաքելական Եկեղեցին փրկելու համար:
Հայ ժողովուրդին կեանքը յուզող եւ տագնապեցնող ամենալուրջ հարցերէն մէկն է
Հայց. Եկեղեցւոյ ներքին միասնութեան հարցը, որուն մասին միայն կը խօսուի եւ ո՛չ մէկ
լուրջ աշխատանք կը տարուի զայն կեանքի կոչելու: Բոլորս գիտենք որ Եկեղեցին դարերու
ընթացքին եղած է հայ լեզուի եւ մշակոյթի պահպանման եւ զարգացման գանձարանը:
Ուստի աններելի կը գտնենք հայրենիքէն ներս կամ սփիւռքի տարածքին մէջ գործող մեր
այսօրուան ամուլ «ղեկավարութեան» անտարբերութիւնն ու կրաւորականութիւնը:
Վերակենդանացնելու համար Եկեղեցւոյ ներքին միասնութիւնը անհրաժեշտ կը
գտնենք մէկդի թողուլ մեր անցեալի դառն փորձառութիւնները եւ լծուիլ աշխատանքի:
Քաջութիւն եւ վեհանձնութիւն պէտք է ունենալ բոլոր տարակարծութիւնները կլոր սեղանի
վրայ դնելու եւ քրիստոնէավայել ոգիով ու կեցուածքով արդար լուծումներ որոնելու: Երկու
կաթողիկոսութիւններու յարաբերութիւնները այնքան կնճռոտ եւ բազմազան են որ, եթէ
հարկ ըլլայ, կարելի է հատորներ գրել այս նիւթի մասին: Մեր երկու նուիրապետական
Աթոռներն ալ գործիքներ են զիրենք ղեկավարող ոյժերուն ձեռքը: Եկեղեցականութեան կը
պակսի կամքն ու կորովը, նուիրումն ու տեսիլքը, ստեղծելու այդ աստուածահաճոյ
եղբայրական մթնոլորտը երկու կաթողիկոսութեանց միջեւ, վիճակ մը՝ որուն կը սպասէ,
կ’ակնկալէ եւ կ’երազէ երկար տարիներէ ի վեր մեր ազնիւ ժողովուրդը:
Անտարակոյս որ Եկեղեցւոյ պառակտումը ոյժերու եւ միջոցներու անմիտ եւ
անիմաստ վատնում է մեր ազգային հաւաքական կեանքին մէջ, նամանաւանդ սփիւռքի
ամբողջ տառածքին ուր հայութեան մեծամասնութիւնը կ'ապրի: Պառակտեալ կողմերը
իրենց անվերջանալի պայքարներով ուժաքամ ըրած են ազգին հաւաքական կամքը:
Եկեղեցական տագնապը խորացած եւ արմատացած վէրք մըն է այսօր, զոր անտեսելով
կարելի չէ միացնել ազգը, եւ ո՛չ ալ զիրար մեղադրելով կրնանք դարման մը գտնել:
Հետեւաբար բոլոր ժամանակներէ աւելի ԱՅՍՕՐ անհրաժեշտ է ստեղծել եւ
ապահովել ամբողջական մասնակցութիւնը մեր ժողովուրդին՝ Եկեղեցւոյ կեանքէն ներս եւ
վանել ու հեռացնել բոլոր անոնք, որոնք, իրենց ջոջ-ամիրայական ախորժակներով եւ իրենց
քսակները պարարտացնելու սնանկ հոգեբանութեամբ, կը յաւակնին ըլլալ Եկեղեցւոյ եւ
ազգին տէրերը: Այս կացութեան լրջութիւնը ըմբռնելու եւ անոր հակազդելու համար
անհրաժեշտ է հաւատալ Եկեղեցւոյ կրօնա-ազգային էական դերին եւ պատրաստ ըլլալ
գործօն մասնակցութեամբ յեղաշրջելու այս ապականած մթնոլորտը, որ մեզ առաջնորդած է
ազգային հիւանդագին անտարբերութեան:
Ամենատխուր իրողութիւնը ա՛յն է, որ մեր Եպիսկոպոսական Ժողովներն ալ իրենց
օրակարգին վրայ չունեցան Եկեղեցւոյ միութեան հարցը, որուն գլխաւոր խոչընդոտներէն
մէկը կը կարծուի ըլլալ թեմերու «բաժանումը», մինչդեռ՝ թեմական հարցերը խոր
արմատներ ունին մեր պատմութեան մէջ, նամանաւանդ Օսմանեան եւ Պարսկական
տիրապետութեանց տակ: Եթէ իսկապէս կը հաւատանք միութեան գաղափարին, այդ
պարագային պարտաւոր էինք որոնել ճամբաներ վերջ տալու համար մեր բոլոր
տարակարծութիւններուն:
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(Շար. Գ.)
5 Մարտ 2022
4. ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑ:
Կասկած չկայ մեր մտքին մէջ , որ համասփիւռ հայութիւնը շատ լուրջ խնդիրներ
ունի,
զորս
կարելի
չէ
լուծել
համաժողովներով,
տօնախմբութիւններով,
շնորհահանդէսներով եւ շքանշաններու տեղի-անտեղի առատ բաշխումով: Մէկդի պէտք է
թողունք մեր ճառերը, քարոզախօսութիւնները եւ խորհրդաժողովները, որոնք լօզունգի
սահմաններէն անդին չեն անցնիր: Որովհետեւ՝ Հայ ժողովուրդին առջեւ ծառացող անլոյծ
մնացած գլխաւոր մարտահրաւէրներէն մէկն է ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԸ: (Identity)
Մեզ ամենաշատ մտահոգողը ներկայիս ա՛յն ահաւոր, սարսափելի իրողութիւնն է որ
շեղած ենք մեր ազգային արմատներէն – լեզու, աւանդութիւն, ընտանեկան
բարքեր,
արուեստ,
հոգեւոր
մշակոյթ
եւ
ընկերային
կենցաղ:
Այս
բոլորը համաշխարհայնացման յորձանուտին, չըսելու համար լաբիւրինթոսին, ճնշման
տակ բոլորովին աղաւաղած ու կործանման անդունդի եզրին հասցուցած են մեր
ինքնութիւնը:
Բացարձակ ճշմարտութիւն է որ լեզուն գործիք է, միջոց է մարդկային
հաղորդակցութեան, ինչպէս նաեւ ազգային ինքնութեան. այլ խօսքով լաւագոյն եւ
հզօրագոյն միջոցը ազգապահպանման՝ բոլոր ժողովուրդներուն համար: Եթէ կան
ժողովուրդներ որոնք կը գոյատեւեն այսօր, պարզապէս իրենց լեզուի շնորհիւ է որ կը
գոյատեւեն: Մէկ խօսքով՝ առանց լեզուի չկայ ազգային ինքնութիւն:
Հայոց պատմութեան ընթացքին մեսրոպաշունչ հայոց լեզուն բացառիկ
դերակատարութիւն ունեցած է ո՛չ միայն մշակոյթ ստեղծելու մէջ, այլեւ մեր գոյութիւնը
պաշտպանող ամենամեծ զէնքը եղած է: Ամէն ինչ կոսնցուցինք դարերու ընթացքին –
թագաւորութիւն, իշխանութիւն, հոգեմտաւոր ժառանգութիւն, եւ մեծագոյնը՝ հայրենի հող ու
երկիր, եւ սակայն այս բոլոր կորուստներէն ետք պահպանեցինք մեր լեզուն, որովհետեւ
անո՛ր մէջ գտանք գաղտնիքը մեր ԳՈՅՈՒԹԵԱՆ – ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ:
Յաճախ կը կրկնենք որ Մայրենի լեզուն խարիսխն է ազգի մը գոյութեան,
ինքնութեան պահպանման եւ գոյատեւման: Լեզուի կորուստը պատճառ կը դառնայ նաեւ
մշակոյթի կորուստին, այլ խօսքով՝ մարդկային պատմութեան թատերաբեմէն անհետ
կորստեան: Լեզուն է որ իր մէջ կ’ամփոփէ եւ կը խտացնէ մշակոյթի մը բոլոր արժէքներն ու
գանձերը:
Դժբախտաբար այսօր, մեր բազմապիսի քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական
հիմնահարցերու ճգնաժամին մէջ՝ լեզուն դարձած է լուսանցքային հարց, եւ մտահոգ իսկ
չենք թէ ո՞ւր կ’երթանք, ըլլա՛յ հայրենիքին մէջ, եւ մանաւանդ ի սփիւռս աշխարհի ուր
հայութեան մեծամասնութիւնը կ’ապրի:
Եթէ կը հաւատանք որ լեզուն բանալին է մեր ինքնութեան, ուրեմն ինչպէ՞ս կարելի
է արմատացնել լեզուի սէրը մեր նորահաս սերունդին մօտ, առանց պարտադրանքի: Այլեւս
գաղտնիք չէ որ սփիւռքը կը մաշի լեզուի կորուստով, խառն ամուսնութիւններով,
ինքնութեան աստիճանական ո՛չ յուսալից եւ երբեմն ալ ամբողջական անհետացումով:
Իրաւունք չունինք այլեւս մխիթարուելու մեր ներկայի տխուր վիճակով, որովհետեւ մինչեւ
օրս չկարողացանք պահել մեր նորահաս սերունդը մեսրոպեանի աւազանին մէջ, ուր կը
նուազի նաեւ հայրենադարձութեան բաղձանքը որպէս «փրկութեան» վերջին կայան:
Հայ ժողովուրդի ղեկավարութեան մօտ, ըլլայ հայրենիքէն ներս կամ սփիւռքի մէջ,
չկայ յստակ ծրագիր մը թէ ի՞նչ պիտի ըլլայ հայութեան ապագան գալիք հարիւրամեակին:
Ինչպէ՞ս պիտի պահպանենք մեր ինքնութիւնը սփիւռքի մէջ, ուր մեր ոտքերուն տակ չենք
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զգար հայ հողին ջերմութիւնն ու զօրութիւնը: Ա՛յն ալ ուրիշ հարց՝ որ հայրենի հողին վրայ
ապրողներէն շատեր արտագաղթի սրտամորմոք ճանապարհը բռնած են եւ տակաւին կը
շարունակուի ինքնասպանութիւնը յանուն բարօր կեանքի:
Դժբախտաբար համահայկական յորջորջուած ժողովներէն ոչինչ ծնաւ մինչեւ այսօր:
Դժբախտաբար նոյն ինք հայրենիքի մէջ հայերէն լեզուն աղաւաղուած է օտարամուտ
բառերու կուտակումով եւ փոխ առնուած շարահիւսութիւններով, հետեւաբար՝
Արեւելահայերէնը նահանջի մէջ է իր բոլոր այլանդակութիւններով: Ա՛լ չխօսինք
Մեսրոպեան ոսկեղինիկ լեզուին դաւաճանող «աբեղեանական» ուղղագրութեան մասին.
չարիք մը, զոր ջնջելու համար ո՛չ մէկ դրական քայլ կ’առնուի, ո՛չ մէկ նախաձախնդրութիւն
կը ցուցաբերուի նոյնինքն հայրենի պետութեան կողմէ: Այդ մեղաւորութեան մէջ իր
կարեւոր բաժինը ունի նաեւ Մայր Աթոռը, որ տակաւին կը հրատարակէ նոր գրքեր
աբեղեանական խեղագրութեամբ:
Այս տխուր իրողութեան պատճառներէն մէկը մեր ներազգային պայքարներն են,
որոնք ջլատած են մեր ոյժերը: Միասնականութեան թերացումին գլխաւոր պատճառներէն
պէտք է նկատել Հայց. Եկեղեցւոյ ներքին պայքարները, որոնք դժբախտաբար կը
շարունակուին
մինչեւ
այսօր մեր
անհանդուրժողութեամբ
եւ
մերժողական
հոգեբանութեամբ: Նոյնքան եւ առաւել եւս մտահոգիչ եւ ազգակործան են մեր քաղաքական,
միջ-կուսակցական պայքարները, որոնք տխուր անդրադարձ ունեցած են եւ ունին
տակաւին մեր սփիւռքեան հաւաքական կեանքին մէջ, նամանաւանդ հայկական
վարժարաններէն ներս, ուր չկրցանք արմատաւորել եւ շեշտել մշակոյթով մէկութիւն
ստեղծելու կարեւորութիւնը եւ սիրցնել Հայոց Լեզուն առանց պարտադրանքի:
Յաճախ պէտք է յիշեցնել թէ կը փորձենք ուրանալ ա՛յն իրողութիւնը, որ հայրենիքի
եւ սփիւռքի տարածքին տապալած ենք մեր էութեան մէջ հայութեան ինքնութեան գերագոյն
զէնքը՝ մայրենի լեզուն, որուն բացակայութիւնը կը մաշեցնէ եւ կը յանձնէ մեզ բախտի
յորձանուտի քմայքին:
Ինչպէ՞ս մոռնալ անխորտակելի կամքը Տէր Զօրի անապատներուն մէջ խլեակ
դարձած մեր մայրերուն, որոնք իրենց թշուառութեան մէջ, կմախքացած մատներով ու
պապակած շրթներով, անապատի կիզիչ աւազներուն վրայ գրեցին եւ արտասանեցին
մեսրոպաշունչ այբուբենի տառերը, որպէսզի եաթաղանէն ազատուած իրենց երախաները
չմոռնան մայրենի լեզուն: Իսկ մենք՝ ներկայ դարու հանգստաւէտ պայմաններու մէջ
ապրողներս՝ կը դաւաճանենք մեր ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ, մոռնալով մայրենի լեզուն. Ե'կ
վարդապետ եւ մ'ի խենդանար...
Մեր առջեւ պարզուած այս տխուր իրականութիւնը մեծագոյն ազդարարութիւնը
պէտք է ըլայ միութեան, արթնութեան եւ զգաստութեան: Հայ լեզուի նկատմամբ մեր
անտարբերութիւնը կրնայ խորտակել մեր ազգային ոգին, եւ ժամանակի ընթացքին պիտի
զգանք ու ճաշակենք անոր աւերիչ եւ դառն հետեւանքները:
Ակներեւ է եւ չափազանցած չենք ըլլար եթէ յայտարարենք, թէ հայոց լեզուն կը
նահանջէ, որովհետեւ կորսնցուցած ենք մեր բծախնդրութիւնը հայ լեզուի նկատմամբ: Չի՛
բաւեր որ խօսակցական լեզուն դարձած է խառնարան մը, ըլլայ ընտանեկան եւ կամ
դպրոցական յարկերէն ներս, այժմ գրաւոր հայերէնն ալ դարձաւ ուրիշ ողբերգութիւն մը,
որուն ակներեւ օրինակները կը տեսնենք մեր նօսրացող մամուլին մէջ նոյնիսկ: Այսուհետեւ
ո՛չ արեւմտահայերէնը եւ ո՛չ ալ արեւելահայերէնը հպարտութեան ազդակներ են
հանապազօրեայ:
Ցաւալի իրողութիւն է որ նամանաւանդ հայրենիքէն դուրս մեր ժողովուրդը
նորաձեւութեան երկրպագու ըլլալով հայերէնը կը նկատէ երկրորդական լեզու:
Գաղթականի մեր հոգեբանութիւնը մղած է մեզ հաւատալու որ եթէ չկարենանք
տիրապետել մեր ապրած երկիրներու լեզուին՝ չենք կրնար յաջողիլ կեանքի
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մէջ: Ահաւասիկ այս սխալ հասկացողութիւնը պատճառ դարձած է որ նոր սերունդը տակաւ
առ տակաւ հեռանայ իր մայրենի լեզուէն, ինքզինք դատապարտելով մշակութային անկման
եւ կորստեան:
Այս դժբախտ կացութեան քաջատեղեակ ըլլալէ ետք ինչպէ՞ս մտածել ապագայի
մասին, նամանաւանդ երազային Արեւմտահայաստանի մասին, ուր կ’ապրին մեր թրքացած
եւ քրտացած եղբայրները, որոնք անհամբեր կը սպասեն մեր օգնութեան: Եթէ լեզուն չէ որ
մեզ պիտի միաւորէ, հապա ի՞նչն է որ մեզ իրարու պիտի շաղկապէ: Ինչպէ՞ս պիտի
վերադառնան անոնք իրենց պապենական հազարամեայ մշակոյթին՝ առանց լեզուի, այլ
խօսքով՝ եթէ հայերէն չգրեն ու չխօսին:
Անտարակուսելի է եւ ճիշդ է այն իրողութիւնը, որ կը պայքարինք հոսանքն ի վեր,
որովհետեւ նոր սերունդին համար ամենէն գործնական լեզուն անգլերէնն է եւ կամ իր
ապրած երկրի լեզուն, սակայն եւ այնպէս հաւաքական մեր կեանքին մէջ զգալի է
մեծամասնութեան անտարբերութիւնը եւ նախաձեռնութեան բացակայութիւնը: Ժամանակը
հասած է որ ազգովին զարթօնք մը ապրինք, ոտքի ելլենք մեր ամբողջ իմացական
կարողութեամբ, եթէ կ’ուզենք պահպանել մեր հազարամեայ գանձը՝ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՆ:
ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ

Շար. Դ.

13 Մարտ 2022

ՄԻ ԱՐՏՕՆԷՔ ԹՈՒՐՔԵՐՈՒՆ, ՈՐ
ՍԱՀՄԱՆԵՑԷՔ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԵՐ...

ՀՈՂ

ԳՆԵՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԷՆ.

Յարութ Սասունեան
«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր
www.TheCaliforniaCourier.com
Հայաստանի կառավարութիւնը պէտք է երկու կարեւոր քայլ կատարէ նախքան Թուրքիոյ
հետ սահմանը բանալը.
1) Արգիլել Թուրքիոյ քաղաքացիներուն անշարժ գոյք գնել Հայաստանի մէջ.
2) Սահմանել մաքսատուրքեր Թուրքիայէն ներմուծուող ապրանքներու վրայ։
Ակնյայտ
է,
որ
Թուրքիոյ
քաղաքացիները կրնան կալուած գնել
Հայաստանի մէջ, առանց հատելու
Հայաստանի
սահմանը։
Սակայն ցամաքային
ընդհանուր
սահմանի բացման պարագային,
թիւով աւելի շատ թուրքեր կրնան
գալ
Հայաստան՝
այսպիսով
աւելցնելով
մարդկային
եւ
ապրանքներու հոսքը Թուրքիայէն։
Թուրքիոյ պէս թշնամի երկրի մը
քաղաքացիներուն Հայաստանի մէջ
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անշարժ կալուած գնելու արտօնութիւնը ազգային ապահովութեան լուրջ սպառնալիք է,
յատկապէս, եթէ գոյքը կը գտնուի սահմանամերձ խոցելի տարածքներու մէջ:
Մեծ հակասութիւն կայ այն առումով, թէ ի՛նչ կը նախատեսեն Հայաստանի
Սահմանադրութիւնն ու օրէնքները՝ օտարերկրացիներու կողմէ անշարժ գոյքի գնման
մասին եւ թէ անոնք ինչպէ՛ս կը կիրարկուին իրականութեան մէջ։ Այժմ, երբ ստեղծուած է
Սահմանադրական յանձնախումբ մը գործող Սահմանադրութեան բարեփոխումներուն
համար (Սահմանադրութիւնը վերջին անգամ բարեփոխուած է 2015ին), ճիշդ ժամանակն է
վերանայելու գործող դրոյթները, ճշդելու համար, թէ որո՞նք կրնան սեփականութիւն
ունենալ Հայաստանի մէջ: Պարզ է, որ պէտք է արգիլուի օտարերկրացիներու կողմէ
Հայաստանի սահմանին մօտ սեփական կալուածներ գնելը։ Աւելի՛ն. պէտք է արգիլուի
Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ քաղաքացիներուն՝ որեւէ անշարժ գոյք գնել Հայաստանի որեւէ
վայրին մէջ։
Այս հարցը յատկապէս հրատապ է, նկատի առած, որ քանի մը տարի առաջ Թուրքիոյ
կառավարութիւնը օրէնք հանեց, որով կ՛արգիլէր Թուրքիոյ մէջ կալուածներու գնումը չորս
երկիրներու՝ Հայաստանի, Քուպայի, Հիւսիսային Քորէայի եւ Սուրիոյ քաղաքացիներուն։
Ուրիշ 35 երկիրներու քաղաքացիներ եւս ենթակայ են սահմանափակումներու՝
Թուրքիայէն գոյք ձեռք բերելու առումով, մեկնած հողի բնոյթէն եւ գտնուելու վայրէն:
Թերեւս մտածէք՝ որովհետեւ թրքական կառավարութիւնը արգիլած է հայ
քաղաքացիներուն հող գնել Թուրքիոյ մէջ, հետեւաբար Հայաստան պէտք է փոխադարձէ՝
արգիլելով Թուրքիոյ քաղաքացիներու կողմէ Հայաստանէն հողի գնումը։
2012ին, ես յօդուած մը գրեցի՝ հայ պաշտօնեաները տեղեկացնելով թրքական այն օրէնքին
մասին, որով կ՛արգիլուէր Հայաստանի քաղաքացիներուն՝ հող գնել Թուրքիոյ մէջ, ապա կոչ
ըրի «Հայաստանի խորհրդարանին՝ դիտարկելու փոխադարձ միջոցներու ընդունումը՝
ընդդէմ Թուրքիոյ քաղաքացիներու, որոնք հետաքրքրուած են հայկական գոյք ձեռք
բերելով»։ Ցաւօք, առաջարկս անտեսուեցաւ:
1995ի Սահմանադրութիւնը օտարներուն կ՛արգիլէր հող գնել Հայաստանի մէջ։ Սակայն այս
օրէնքին կու գար հակասելու Հայաստանի կառավարութեան հետագայ զեկոյցը՝ Առեւտուրի
համաշխարհային կազմակերպութեան ուղղուած, երբ կ՛ըսէր. «Օտարերկրացիները
իրաւունք ունին ըլլալու հայկական հողի վրայ կառուցուած անշարժ գոյքի սեփականատէր»:
Զեկոյցին մէջ կը նշուէր նաեւ, որ «(Հայաստանի) օրէնսդրութիւնը կառավարութեան
լիազօրութիւն կու տայ սահմանափակելու եւ արգիլելու օտարերկրեայ ներդրումները
ազգային աապահովութեան նկատառումներէն մեկնած»:
1995ի Սահմանադրութեան համապատասխան՝ Հայաստանի յաջորդ՝ 2005 եւ 2015
թուականներու Սահմանադրութիւններուն մէջ նաեւ նշուած է, որ «Հողի սեփականութեան
իրաւունքէն չեն օգտուիր օտարերկրեայ քաղաքացիները եւ քաղաքացիութիւն չունեցող
մարդիկ, բացառութեամբ օրէնքով սահմանուած պարագաներու»։
Եթէ օտարներուն արտօնուած չէ Հայաստանի մէջ հող կամ կալուած գնել, ապա անոնք
ինչպէ՞ս կրցած են անշարժ գոյք գնել։ Միայն 2019ին, օտարերկրացիներ, ի հեճուկս Հ.Հ.
Սահմանադրութեան, Հայաստանի մէջ գնած են 186 յարկաբաժին, 72 տուն, երկու
գործարան, 9 հանրային նշանակութեան շինութիւն եւ նոյնիսկ 121 հողատարածք։ Այս
ինչպէ՞ս կարելի դարձաւ:
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Առաւել մտահոգիչը այն է, որ Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ թշնամի երկու պետութիւններու
քաղաքացիները Հայաստանի մէջ անշարժ գոյք կը գնեն առանց որեւէ առարկութեան։
Անցեալ շաբաթ, Հայաստանի կառավարութեան «քատաստր»ի կամ անշարժ գոյքի
պաշտօնական արձանագրութեան հրապարակած թիւերուն համաձայն՝ 2010էն 2021,
Ատրպէյճանի քաղաքացիները Հայաստանի մէջ գնած են վեց անշարժ գոյք, որոնք կը
ներառեն հինգ յարկաբաժին եւ մէկ հանրային նշանակութեան գոյք։ Նոյն
ժամանակահատուածին մէջ Թուրքիոյ քաղաքացիներ Հայաստանի մէջ գնած են 71 անշարժ
կալուածներ, որոնց շարքին՝ 55 յարկաբաժին, հինգ բնակելի տուն, մէկ կանգառ, հանրային
նշանակութեան եօթը գոյք եւ երեք հողատարածք։
Կ՛ենթադրեմ, որ Հայաստանի մէջ անշարժ գոյք ձեռք բերած Թուրքիոյ քաղաքացիներէն
շատերը ծագումով հայ են։ Ես կ՛առաջարկեմ Հայաստանի կառավարութեան` հայկական
ծագում ունեցողներուն համար բացառութիւն ընել, երբ որ արգելուի Թուրքիոյ
քաղաքացիներու կողմէ անշարժ գոյքի ձեռքբերումը։
Ի վերջոյ, ինչ կը վերաբերի Թուրքիայէն եւ այլ երկիրներէ ապրանքներու ներմուծման,
Հայաստանի կառավարութիւնը պէտք է մաքսատուրքեր սահմանէ իր երկրի
արտադրութեան կենսունակութիւնը պաշտպանելու համար։ Քանի որ Թուրքիա շատ մեծ
բնակչութիւն ունի, հետեւաբար կրնայ շատ աւելի աժան ապրանքներ արտադրել՝ մեծ
ծաւալին պատճառով։ Հայ արտադրողները չդիմանալով շուկայի գիներու մրցակցութեան,
կրնան սնանկանալ։ Հայկական շուկան արդէն իսկ ողողուած է թրքական ապրանքներով։
Մինչ սահմանի բացումէն ետք, թրքական ապրանքները Հայաստան բերել-հասցնելու
համար ստիպողական յաւելեալ ծախսեր ալ կատարելու կարիքը պիտի չմնայ՝ նախկինին
պէս զանոնք Վրաստանի տարածքով անցընելու համար, ինչ որ պիտի նշանակէ, որ այդ
ապրանքները աւելի եւս պիտի աժաննան եւ ուրեմն մեծ դժուարութիւն պիտի ստեղծեն
տեղացի արտադրողներու համար։ Իրավիճակը կրնայ աւելի եւս վատթարանալ,
որովհետեւ թրքական լիրայի շարունակուող արժեզրկումը կրնայ նաեւ յանգեցնել
Թուրքիայէն բերուող ապրանքներու գիներու յաւելեալ նուազումին:
Թելադրելի է, որ նախքան Հայաստանի տնտեսութեան որոշ հատուածներու ամբողջական
կործանումը, Հայաստանի կառավարութիւնը մաքսատուրքեր սահմանէ ներկրուող
թրքական ապրանքներու դիմաց, որպէսզի կարելի ըլլայ պաշտպանել Հայաստանի
արտադրողներուն շահերը։
Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝ Ռուզաննա Աւագեան
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Սեդա Գրիգորեան
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ԹՇՆԱՄԻ ՀԱՐԵՒԱ՞Ն ԹԷ՞ ԱՆՊԱՅՄԱՆ ՀԱՐԵՒԱՆ
Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս

“Where you see destruction, death, robbery and violence, you know, the Turks passed through
there.” (Victor Hugo)
Առաջին
փորձը
չէ
հայ-թուրքական
«եղբայրութիւն», «բարեկամութիւն», «բարի
դրացնութիւն»,
«ազատ
կամ
բաց
սահմաններ»
իրականացնելու։
1908-ի
առաջին
փորձերը
հայերու
եւ
Երիտթուրքերու
«Եղբայրութիւն,
հաւասարութիւն…»
կոչերով
1915-ին
հանգեցան
այդ
կարգախօսներուն
հաւատացած
արեւմտահայ
մտաւորականութեան
ԲԱՑԱՐՁԱԿ
մեծամասնութեան
ոչնչացման։
Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան շրջանին նոյնպէս ձախողեցաւ, ՀՀ վերանկախացման
շրջանին կատարուած փորձերը շօշափելի արդիւնք չտուին՝ Թուրքիոյ կողմէ զանազան
նախապայմաններու եւ ի վերջոյ իրենց կողմէ բանակցութիւններէն հրաժարումին
պատճառով։
44 օրեայ բեմադրուած աղիտալի պատերազմէն ետք նորէն բանակցութեանց նիւթ դարձած է
Թուրքիոյ՝ «հակառակորդ»-թշնամիին հետ յարաբերութիւններու եւ դիւանագիտական
կապեր հաստատելու խնդիրը։ Ռուսական Դաշնութիւնը մէկ կողմէն, ԱՄՆ-ը,
Եւրոմիութիւնը եւ ՆԱԹՕՆ միւս կողմէն ըստ իրենց տարածաշրջանային մեծ
ծրագիրներուն,
իւրաքանչիւրը
իւրովի
կը
քաջալերէ
«յարաբերութիւններու
բնականոնացման» գործընթաց մը։
Իրերու այս կացութեան մէջ ՀՀ-էն ներս արդէն յստակօրէն կը պարզուի երկու հիմնական
ուղղութիւն։ Առաջինը, զոր ներկայիս որդեգրած է (տկար ու դիմազուրկ) իշխանութիւնը եւ
կ՚աշխատի համոզել ՀՀ-ը հանրութիւնն ու սփիւռքի կարգ մը շրջանակները, որ
այլընտրանքային լուծումներու համար Թուրքիոյ եւ (նախայարձակ) Ատրպէյճանի հետ
յարաբերութիւններու «նորմալացումը» (բնականոնացումը) զգալիօրէն դուրս պիտի բերէ ՀՀն
մեկուսացումէ
եւ
դիւրացնէ
«աշխարհի
հետ
նոր
որակի
յարաբերութիւններու» մշակումը…:
Ահաւասիկ տարածք մը, որ իրականութեան մէջ ամենակուլ ճահիճ մըն է, ուր ինկողը կը
սուզուի ու կը խեղդուի։ Ինչո՞վ բացատրել ներկայ իշխանութիւններու անփորձ եւ անցեալէն
դասեր չքաղելով անյայտ տարածքներ մտնելու յամառ պնդումները։ Տարօրինակն այն է, որ
հակառակ այն իրողութեան, որ բոլոր տարատեսակ ու իշխանամոլ ընդդիմութիւններու
առարկութիւններուն, այլեւ լուրջ եւ ոչ կախեալ ազատ-ժողովրդավար ընդդիմադիր ուժերու
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պնդումներուն, տիրող իշխանութեան պաշտօնակալները կը շարունակեն պնդել
«յարաբերութիւններու բնականոնացման» եւ «սահմաններու ապաշրջափակման» մասին։
Անկարելի է չնկատել այն առողջ քննադատութեան եւ տրամաբանական փաստարկներու
թուարկումը բազմաթիւ քաղաքական մեկնաբաններու եւ վերլուծաբաններու ելոյթներուն
մէջ, որոնք տիւ եւ գիշեր կը զգուշացնեն, կարմիր լոյս կը վառեն, ահազանգ կը հնչեցնեն
կատարուած «բանակցութիւններու» առթիւ, ուր բացարձակապէս կը բացակայի
թափանցիկութիւնը։ Տարօրինակ յամառութեամբ օրուան իշխանութիւնները կը պնդեն
իրենց տեսակէտներուն վրայ, տեսակէտներ, որոնք հիմնուած չեն հայութեան անցած
փորձին վրայ՝ արհամարհելով նաեւ միջազգային փորձը, բանի տեղ չդնելով նաեւ ընդվզած
ժողովուրդի ընդդիմութիւնը:
Մարդ ստիպուած կ՚ըլլայ հարց տալու՝ Երեւանի կառավարութիւնը ազգային
յատկանիշները կորսնցուցած մարդոց խառնամբո՞խ մըն է արդեօք։ Ո՞վ կը կառավարէ
Հայաստանի Հանրապետութիւնը, անոր ներքին եւ արտաքին քաղաքականութիւնը,
զինուած ուժերը – եթէ կան -, ՀՀ տնտեսութիւնը:
Կը նկատենք ուրիշ արտառոց երեւոյթ մը:
Ինչո՞վ կարելի է բացատրել այն փաստը, որ անցնող երեսուն տարիներուն, ամէն անգամ
երբ հասարակաց շահերէ ելլելով ամերիկեան կամ եւրոպական համատեղ ծրագիրներով
ՀՀ-ին օժանդակելու ծրագիրներ դրուած են սեղանի վրայ (հիւլէականի կառուցում, փոքր
չափի հիւլէակայաններու ստեղծում, ուժանիւթէ կախուածութենէն ձերբազատում,
արտածման եւ ներածման մէջ անկախութեան հաստատում), միշտ ՀՀ-էն եկած է ձգձգումն
ու մերժումը, բայց անոր փոխարէն հինգ-վեց տարուան մէջ պզտլիկ ՀՀ-ի ենթակառոյցները
շուտիկօրէն ծախուած են ՌԴ-ին եւ իրենք իրենց արտադրութիւններով ինքզինքնին
արդարացուցած հիմնարկներն ալ փոշիացած են (Մերկելեան ինստիտուտ, «Նայիրիտ»…)։
Արդէն քանիերորդ անգամն է, որ ականատես եւ ականջալուր կ՚ըլլանք վկայութիւններու
այնպիսի նախաձեռնութիւններու ձախողումներուն մասին, որոնք կրնային եւ այժմ ալ
կրնան ինքնուրոյն դարձնել բուռ մը Հայաատանի տնտեսութիւնն ու բանակի
պաշտպանութիւնը։ Քանիերո՞րդ անգամն է որ մարդիկ քաջութիւնը կ՚ունենան
արտայայտուելու իրանեան, հնդկական, չինական եւ ճափոնական առաջարկներուն
տրուած ժխտական պատասխաններու մասին։
Վերադառնանք «յարաբերութիւնների նորմալացման»ի արշաւին։ Ի՞նչ հաշիւներու,
նախահաշիւներու
եւ
մասնագիտական
հաշուարկներու
վրայ
տնտեսական
յարաբերութիւններու զարգացման մասին կը խօսուի։ Մեր տնտեսական եւ քաղաքական
վերնախաւը կամ ընտրանին հետաքրքրուա՞ծ է լսել հայրենի թէ սփիւռքահայ ճանչցուած
տնտեսագէտներու, վերլուծաբաններու եւ արհեստավարժներու կարծիքը, թէ՞ կ՚արհամարհէ
տրամաբանական հիմքերու վրայ դրուած վերլուծութիւնները։ Ըստ երեւոյթին ազգային
շահերով չհետաքրքրուող եւ շուտափոյթ կերպով տոլարներ դիզելու մոլուցքով լեցուած այդ
վերնախաւին բնա՛ւ հոգը չէ ինչ միջոցներով եւ ի վնաս որո՞ւն իր «Դրամագլուխ 1-ը» պիտի
դառնայ «Դրամագլուխ 2», 3 եւ այսպէս շարունակ։
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Հող, ձեռնարկութիւն եւ անշարժ գոյք ծախելու ինքնասպանական երեւոյթներու մասին կը
լսենք։ Ինչո՞ւ չունինք օտարահպատակներուն կալուածներ եւ յատկապէս անշարժ գոյք
ծախելու վերաբերեալ ՅՍՏԱԿ կանոնագրութիւն, կամ, եթէ ունինք, արդեօք անոնք չե՞ն
խախտուիր «երկու կոպեկի» դիմաց։ Որոշ ատենէ ի վեր կը խօսուի Արագածոտնի շրջանին
մէջ շրջան ընող կալուածային առուծախի դէպքերու մասին։ Մեզի անծանօթ չեն այն
թղթաբանական եւ օրէնքներու ձեռնածութիւններու մէջ հմտացած եւ կամ կարգ-կանոնէն
խուսանաւելու կարգ մը հայրենակիցներուն արեան մէջ մտած ազգադաւ աւանդութիւնն ու
փորձը՝ այնքան ատեն որ տակաւին կը տիրէ խնամիական, քաւոր-սանիկական եւ «ձեռքի
տակից» գործարքներու աւանդութիւնը։
Հաւատացած ենք որ երբ ազգ մը որոշած է չյանձնուիլ, ծունկի չգալ, տեղի չտալ, այն ատեն
դժուար թէ թշնամին հեշտութեամբ կարենայ ճնշել ու զգետնել այդ ազգը։ Ապացո՞յց.
Խնդրեմ՝ պաղեստինցի ժողովուրդը, անկէ առաջ հնդիկ ժողովուրդը ընդդէմ
աշխարհատարած Բրիտանական կայսրութեան, Հարաւ-Աֆրիկեան Հանրապետութեան
ժողովուրդը,
Վենեզուելան…։ Ինչո՞ւ
ոչ
մե՛նք՝
մանաւանդ
այս
օրերուն, հիւսիսէն, արեւելքէն եւ արեւմուտքէն մեր ստացած հարուածներուն վրայ «աղ ու
պղպեղ» ցանած են կարգ մը հաստափոր ու երկվիզ «գեներալներ», նախկիններ եւ
վերնախաւի կարգ մը անհայրենիք օլիգարխներ։ Ինչո՞ւ ոչ մե՛նք, երբ ամէն օր կը
շարունակուի թաւալգլոր վայրէջքը, կը վիրաւորուի մեր արժանապատւութիւնը, կը շատնայ
արտագաղթի՝ մէկ ուղղութեամբ ճամբորդներու թիւը…։
Վերջին խօսքը ժողովուրդինն է, որ մէկ անգամ սխալեցաւ, շուարեցաւ, հաւատաց կամ
հաւատացուցին,
չթողուցին
այլընտրանք
(որ
նոյնպէս
հարցական
է)։
Այս
հանգրուանին պիտի յիշեցնեմ Շէյքսպիրի Մակբեթի խօսքը. «Ահաւասիկ այն
աստիճանաքայլը, որ կա՛մ զիս պիտի տապալէ եւ կամ առաջ մղէ»։ Այդ աստիճանաքայլը
վերստին պոռթկումն է՝ այս անգամ ի՛ր իսկ ընտրած անճարակին ու անոր արբանեակ եւ
անողնայար վարչութեան դէմ։
Թուրքին հետ ձեռք չի սեղմուիր, այնքան ատեն որ ան չ՚ընդունիր իր յանցագործութիւնը եւ
կ՚ափսոսայ որ իր նախնիները լաւ չեն տեսած իրենց գործը։

ՄԵՐ Ո՞ՂԲԸ...ՄԵՐ Ո՞ՒԺԸ (21 ՓԵՏՐՈՒԱՐ- ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒԻ ՕՐ)
Փետրուար 23, 2022
ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ

Քեզ, Հայ Լեզո՛ւ, կը սիրեմ մրգաստանի մը նըման…
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ
Կարծես ի վերուստ երկու հակոտնեայ ճանապարհ է եղած հայութեան համար: Մէկը`
մաշտոցեան

ուժի,

ինքնութեան

ու

տեսակի
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է,

միւսը`
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ողբերգութիւններու դիմաց ընկրկելու, առաւել ընկճուելու եւ կեանքի դաժան յորձանուտին
յանձնուելու վիճակն է:
Յիրաւի, սա տարօրինակ երեւոյթ մըն է հայ կեանքի մէջ,
երբ գիտենք մեր ուժին տարողութիւնը, այլապէս ալ
կ՛անգիտանանք անոր տիրութիւն ընելու հրամայական
պահանջը, կարեւորութիւնը:
Արդեօք այս անբացատրելի վիճակին մէկ դիպուկ
դրսեւորումները չե՞ն հայ իրականութեան մէջ առկայ
ՈՂԲԵՐԸ վաղուց անտի, երբ հայոց պատմահայր
Մովսէս Խորենացիէն սկսեալ անոնք իրար յաջորդեցին`
հասնելով Շնորհալի, Նարեկացի, «Վէրք Հայաստանի»
ու սեւակեան «Ողբամ մեռելոց»-ի:
Մէկ կողմէ հայոց անկրկնելի պատմահայրը լոյսին կը բերէ իր ժողովուրդին հազարամեայ
գանձերը` պեղելով դարերու ակունքը, սակայն, միւս կողմէ, չէ մոռցած սեփական
ժողովուրդին «Ողբ»-ը` այլամերժութիւնը, անհանդուրժողութիւնը, փառքի ու իշխանութեան
հանդէպ տկարութիւնը, ընչաքաղցութիւնը, օտարամոլութիւնը, եսի եւ ինքնասիրութեան
սոսկալի

կառչածութիւնը,

անմիաբանութիւնը,

կեդրոնախոյզի

եւ

ինքնահաւանի

վարքագիծը, պետական հովանիին ներքեւ ապրելու դժկամութիւնը եւ բազում հաւաքական
ախտեր, որոնք ժառանգն են եղած մեր ողջ պատմութեան:
Անշուշտ,

հասկնալ

է

պէտք,

որ

խօսքը

կը

վերաբերի

հայութեան

ներսիդին

արմատաւորուած ինքնագոհի եւ պատեհապաշտի երեւոյթին, որ աւերներ գործած է
ամբողջ դարեր, թագաւորութիւն(ներ), պետականութիւն եւ հայրենիք կորսնցուցած` հաշուի
չառնելով, որ ներքին թշնամին աւելի վտանգաւոր է, քան` դուրսի բարբարոսը:
Այլ խօսքով, ազգային ու համաշխարհային մշակոյթ կերտած հայութիւնը չէ անդրադարձած,
դարեր շարունակ, ցաւ ի սիրտ, որ ներազգային կեանքի մէջ որեւէ պառակտիչ հարց թէ
երեւոյթ, խորքին մէջ մեծագոյն հարուածն է իր իսկ գոյութեան, բայց մանաւանդ` ազգային
անվտանգութեան:
21 փետրուար: Մայրենի լեզուի օր:
Եկաւ ժամանակ մը, որ օտարին կողմէ հնչեցուած ահազանգն անգամ ոչ մէկ բանի ծառայեց,
աւելի՛ն. «ողբ» մը եւս աւելցուց հայոց օրագրութեան մէջ:
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Ահազանգ մը, որ ուղղակիօրէն կ՛առնչուի մեր մայրենի լեզուի մէկ ճիւղին, այս
պարագային` արեւմտահայերէնին, որ պետական հովանիէ զրկուած ըլլալով, կրնայ
կորստեան մատնուիլ հետագայ տասնամեակներուն:
Սկեպտիկ հայը կրնայ ըսել` ու մենք կը նահանջենք երգով ու պարով, խինդ ու ժպիտով,
յօժար կամքով, գիտակցաբար, անայլայլ եւ անհոգաբար:
Այո՛, արեւմտահայերէնը կը նահանջէ, այսպէս ըսած, մեր բաց աչքերուն առջեւ, պայծառ
մտքին եւ խաղաղութիւն տրոփող սրտին զուգընթաց: Սերունդներ տակաւ կը կորսնցնեն
իրենց ինքնութիւնն ու արեան կանչի տրոփը: Կարծես սփիւռքացած մեր կեանքի
դառնութիւնը չէր բաւեր, ահաւասիկ մեր օրերու մեծագոյն վտանգը` հայ վարժարաններու
փակումն ու օտար վարժարան յաճախող հայ աշակերտներու ստուար թիւը պիտի ըլլար:
Ի դէպ, մտահան պէտք չէ ընել օտարամոլութեամբ կամ բարդոյթներով յագեցած հայ
ծնողքի կատարած ինքասպանդը, իր իսկ զաւկին ու ազգին հաշուոյն, երբ ան սիրայօժար եւ
սառնասրտութեամբ իր զաւակները կ՛առաջնորդէ հայ հոգիէ զուրկ միջավայր մը, ուր
ինքնութեան կորուստի առընթեր, աշխարհաքաղաքացիներ կը պատրաստուին, աւելի՛ն.
«պատուաբեր» մասնագէտներ ունենալու հեռանկարով:
Իսկապէս որ տարօրինակ է մեր կեանքը: Խաւարի տարիներուն գաւառներու մէջ դպրոց եւ
դպրութիւն

կ՛ուսուցանուէր,

մամուլ

կը

հրատարակուէր,

հանրային

կարծիք

կը

ձեւաւորուէր, այսօր, լոյսի եւ փառքի օրերուն, հայ աշակերտութիւնը իր կարապի երգը
կ՛երգէ` այլասէրի պատմուճանը հանդերձելով:
Մեծով ու փոքրով, իշխանաւորով եւ պատմագէտով քաջածանօթ ենք այն իրականութեան,
որ առանց հայ վարժարանի գոյութեան, անոր առաւել զարգացման եւ բարգաւաճման
ուղղակի վտանգուած են գաղթօճախները, հայութիւնն անգամ:
Եթէ երբեք եւ անտարակոյս հայութեան լինելութեան մեծագոյն զրահը հայոց լեզուն է` իր
մշակութային

եւ

գիտական

արտայայտութիւններով,

այլապէս

ալ

մայրենին

կը

պաշտպանուի եւ կը հզօրանայ բացառապէս հայ վարժարանէն ներս, հայաբոյր գրասեղանի
ետին նստած մատղաշ սերունդներու դաստիարակութեամբ:
Ու կը պոռթկանք, կը տուայտինք, կը ցաւինք ի տես մայրենի լեզուին տակաւ աղաւաղման
եւ անպաշտպանութեան: Ու դեռ կը հաւատանք հայ վարժարանի առաքելութեան:
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Փաստօրէն, հայ երեխան իր ազգային նկարագիրը հայ վարժարանի մէջ է, որ պիտի կերտէ,
իր հոգիին դռները պիտի բանայ ու հայակերտ հայեացքները ուղղէ բոլոր անոնց, որոնք
խանդավառութեամբ

եւ

գիտակցութեամբ

պիտի

հիւրընկալեն

զինք

եւ

ջամբեն

մեսրոպաշունչ ոգիին գեղեցկութիւնը` հայոց լեզուն:
Պղպջակային խօսքերու եւ ծերունազարդ յորդորներու հանդէսներ կ՛ապրինք:
Ճիշդ է, որ մեր շուրջը կան, կ՛ապրին, կը ստեղծագործեն մաշտոցեան շունչի ու մտքի
հաւատաւոր, զտարիւն հայ լեզուաբաններ, որոնք թէեւ միայնակ, բայց կամքի ու
հաւատամք

զօրութեամբ

կը

պայքարին

յանուն

արեւմտահայերէնի

գոյութեան,

պաշտպանութեան:
Բոլորս շլմորած եւ յաճախ անճրկած ելքեր կը փնտռենք, աւելի՛ն. հայեցի դիմագիծ,
ազգային պատկանելիութեամբ յագեցած, հայարիւն, մայրենին պաշտող սերունդներ
կ՛երազենք, բայց մտահան կ՛ընենք ճշմարտութիւն մը անսեթեւեթ, որ առանց առողջ, արդի
ու գործնապաշտի առաջադրանքի եւ ծրագիրներու, դժուար թէ կարենանք տոկալ եւ
թաւալգլոր մեր բախտի անիւը կասեցնել:

ՈՐՈ՞ՆՔ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՆ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ
Կարելի չէ կանխատեսել Ռուսաստան-Ուքրաինա պատերազմին ելքը։ Աւելի նուազ՝ անոր
իսկական հետեւանքները։ Ամէն պարագայի՝ ի՞նչ ալ ըլլայ ելքը, հաստատապէս ան դրական
պիտի չըլլայ, ո՛չ քաղաքական գետնի վրայ, եւ առաւել եւս՝ ո՛չ ալ տնտեսական։
Նախագահ
Ռուսաստանի

Մաքրոնի
կողմէ

բնորոշմամբ՝
սանձազերծուած

պատերազմով
միջազգային
յարաբերութիւններուն մէջ նոր էջ մը կը
բացուի։ Պէտք է ըսել, թէ առաջին անգամ չէ
որ միջազգային օրէնքը կ՚ոտնակոխուի. ասկէ
առաջ Եուկոսլաւիան, Իրաքը, Սուրիան եւ
բազմաթիւ այլ երկիրներ, առանց ՄԱԿ-ի
հովանաւորութեան՝ յարձակումի ենթարկուեցան։ Նոր էջը բացուած էր այն ատենէն։
Ներկայիս ի՞նչ որ կը պատահի անոր շարունակութիւնն է։ Շարունակութիւնը Սովետական
Միութեան փլուզումէն ետք, միջազգային յարաբերութիւններուն մէջ ԱՄՆ-ու եւ ՕԹԱՆ-ի
միահեծան իշխանութեան, օրէնքներու խախտումներու։ Ռուսաստան կը փորձէ անցեալի
իր փառքը վերագտնել, վերակառուցել իր կայսրութիւնը։
Սակայն, այնքան հեռուները չերթալով, Ուքրաինայի յարձակումի բեմագրութիւնը կը
յիշեցնէ Արցախի 44-օրեայ պատերազմը, աւելի խոշոր ծաւալով. Ռուսաստանի օդուժի
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գերակայութիւնը, բանակներու անհաւասար ուժերը, սահմանի ամբողջ երկայնքին
յարձակումները, քաղաքային բնակավայրերու ռմբակոծումը, մայրաքաղաք գրաւելու
միտումը… տակաւին՝ գործը արգիլուած զէնքերու գործածութեան չհասաւ, ոչ ալ
Ռուսաստանի կողմէն՝ դաշնակից երկիրներու զօրքերու մասնակցութեան։ Բայց
միջազգային

հանրութեան

Արցախի

պատերազմի

ընթացքին

ցուցաբերած

անտարբերութիւնը, արտօնեց որ Ռուսաստան եւս ազատ զգայ յարձակելու եւ երկիր մը
քարուքանդ ընելու իրաւունք ստանայ։
Ի՞նչ պիտի ըլլան պատերազմին հետեւանքները։ Ռուսաստանի ռազմական յաջողութեան
պարագային՝ Հայաստանի մէջ պիտի շարունակուի եւ նոյնիսկ պիտի խստանայ ռուսական
կառավարման գործելաոճի ազդեցութիւնը։ Արեւմտեան պատիժները իրենց տնտեսական
ծանր հետեւանքները պիտի ունենան Հայաստանի վրայ եւս, որուն համար Ռուսաստանը
մեծագոյն շուկան է եւ առեւտրային առաջին գործընկերը։ Իսկ Ռուսաստանի պարտութեան
պարագային՝ քաղաքական իրավիճակը աւելի դրական պիտի չըլլայ։ Թուրքիոյ եւ
Ազէրպայճանի թշնամական վերաբերումը, սահմանային, հողային պահանջները աւելի
պիտի սաստկանան։ Արցախի ճակատագիրը անգուշակելի պիտի դառնայ. կրնայ նոր
պատերազմի առիթ ստեղծուիլ, եթէ Ռուսաստան ի վիճակի չըլլայ ապահովելու անոր
պաշտպանութիւնը։
Նոյնիսկ պատերազմի ընթացքին զգալի են Ռուսաստանի պարտադրանքները
Հայաստանին։
Ուքրաինայի
վրայ
յարձակումին
առաջին
օրէն,
Հայաստանի
Պաշտպանութեան նախարարը հրաւիրուեցաւ Ռուսաստան։ Վարչապետ Փաշինեան քանիքանի հեռախօսազրոյցներ ունեցաւ։ Պաշտօնապէս հրաւէր ստացաւ Ապրիլ ամսուն
հանդիպելու Փութինին։ Միաժամանակ, Փութին եւ Ալիեւ ռազմավարական դաշինք
կնքեցին։ Հայաստան միակ երկիրն էր, որ դէմ քուէարկեց Ռուսաստանի Եւրոպայի
խորհուրդէն արտաքսուելուն։ Ինչպէ՞ս պիտի ընդունի Արեւմուտքը Հայաստանի
պարտադիր կողմնակցութիւնը՝ Ռուսաստանին։
Արդեօք Եւրոպական Միութեան Արեւելեան գործընկերութեան ծրագիրը փոփոխութեան
պիտի ենթարկուի՞ այս պատերազմին իբր հետեւանք։ Ուքրաինայի հանդէպ Եւրոպական
Միութեան դիրքորոշումը մեծ փոփոխութեան ենթարկուեցաւ, Ռուսաստանի յարձակումին
լայնածաւալ մասշտաբը նկատի առած։ Որքանո՞վ ան երկարաձգումներ պիտի ունենայ
առաջին հերթին Վրաստանի վրայ եւ թերեւս ալ՝ Հայաստանի։ Եւ ի՞նչ պիտի ըլլայ Մինսքի
խումբին ճակատագիրը Ռուսաստան – Արեւմուտք յարաբերութիւններու ծայրաստիճան
վատթարացումէն ետք։
Ռուսաստանի յարձակումով կը ձեւաւորուի աշխարհաքաղաքական նոր հասարակարգ մը,
որուն դերակատարները եւ բաժանման գիծը պիտի հանդիսանան ՌուսաստանՉինաստան։ Յստակ է որ առանց Չինաստանի նեցուկին՝ Ռուսաստան պիտի չհամարձակէր
մինակը դիմակայել Արեւմուտքին եւ ՕԹԱՆ-ին:
ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ
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ԳՐԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

ԵՂԻՑԻ ԼՈՅՍ
Թող փարատի թանձր մէգը,
Ցաւի, դաւի սեւ մրուրը,
Խարդաւանքի մառախուղը,
Պիղծ կեղծիքի գորշ մշուշը
Հայ աշխարհէն բազմադարեան,
Ուր մշակը Բանին կենաց
Արարեր է Լոյսը անափ,
Որպէս փարոս, լոյս-ուղեցոյց
Մտքի, սրտի, խիղճի, հոգուոյն,
Զայն զետեղեր Մասսեաց գլխուն
Որպէս պսակ մը անթառամ,
Յաւերժավա՛ռ, յաւերժափա՛յլ:
ԵՂԻՑԻ ԼՈՅՍ,
Թող ծագի նոր արշալոյսը
Լուսահեղե՛ղ, վարդահեղե՛ղ,
Թող ողողէ երկինքները,
Երդիքները հայրենական,
Խուժէ բոլոր սիրտերէն ներս
Որպէս ճաճանչ բարւոյն, սիրոյն,
Տեղ չթողու մութին ահեղ
Չարեաց աղբիւր սուտին քսու
Եւ խաւարին հազարանուն:
ԵՂԻՑԻ ԼՈՅՍ,
Թող օծէ ան հայուն հոգին
Որ զերթ արծիւ է խոյացեր
Մասսեաց սարի գագաթն ի վեր,
Սաւառներ է միշտ երկնահաս
Բարձունքներուն տենդով արբշիռ,
Լուսահմա՛յ, արեւափա՛ռ:
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ԵՂԻՑԻ ԼՈՅՍ
Անա՛փ, անծի՛ր, անեզրակա՛ն,
Ու շո՛ղ առ շո՛ղ, ճաճա՛նչ-ճաճա՛նչ
Վանէ մութը, չարն ու կեղծը,
Նենգի, ոխի թոյնն ու ժահրը,
Սիրտերուն մէջ ջահավառէ
Սիրալոյսի արեգակներ,
Այնտեղ իշխէ, թագաւորէ
Որպէս անոնց միակ ՏԷՐԸ:
28/1/2022
....................
ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ Է
Ես քալեցի դար ու դարեր, անխո՛նջ, յամա՛ռ
Դէպ' աղբիւրը լոյսին անմահ, արեւավառ,
Որ հայեացքիս դէմ շողշողաց զերթ արեգակ,
Նոյնիսկ մթին գիշերին մէջ խաւարամած...
Վախերուս դէմ ոգի՛ս էր վեհ ու աներեր,
Խութերուն դէմ՝ կա՛մքս ուժեղ ու ջլապինդ,
Մշուշին մէջ՝ հաւա՛տքս բորբ ու անվեհեր,
Խաւարին մէջ՝ լուսարձակը յոյսի՛ս լոյսին,
Տէգերուն դէմ նենգ թշնամեաց՝ ո՛յժ երկաթեայ,
Զոր թրծեցի կրակովն արեան իմ բոցավառ,
Որ հոսեցաւ դարերն ի վար իմ պատմութեան
Ու սրբացուց եւ պնդացուց հոգիս Հայկեան...
Ճամբաս քար էր, փուշ ու տատասկ, ձիգ զառիվեր,
Վիհ ու անդունդ, ժայռ վիթխարի ու ահալի,
Յամառեցայ վեր բարձրանալ տառապագին,
Ըմպել լոյսը բարձունքներուն արեւամերձ...
Եւ պիտ' քալեմ այսպէս երկար դար ու դարեր,
Ճակատագի՛ր է այս երթս եւ իմ ուղիս,
Քանզի Լեռն է Մասսեաց վսեմ իմ դէմ յառներ
Ու ցոյց տուեր ճանապարհս իմ երկնաձիգ:
19/2/2022
....................
ԵՐԹԱԼ
Երթա՛լ, երթա՛լ անվերջօրէն,
Անսահման ու անպարագիծ,
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Պարագրկե՛լ երկինք, երկիր
Սրտաբաց ու յաւերժահեւ...
Երթա՛լ նման ուխտաւորին,
Սիրտը ըրած սիրոյ կանթեղ,
Հոգին՝ խորան սուրբ հաւատքի,
Լոյսին անափ, վարդահեղեղ...
Երթա՛լ, սլանա՛լ ամպերէն վեր,
Եթէ կրնաս աստղերէն վեր,
Ըմպե՛լ անհունն տիեզերազգած,
Մատչի՛լ Աստծոյն խոնարհաբար...
Անբառ աղօթք մը մրմնջե՛լ
Սրտին խորէն ու երկիւղած,
Բառը դառնայ տիեզերք անեզր
Եւ դուն՝ հիւլէ մ'անմահական:
5/2/2022
....................
ԳԱՐՆԱՆ ՆՄԱՆ
Գարնան նման յորդ վարարի՛մ,
Ափերէս դուրս կենսողողուի՛մ,
Թօթուած մէգն ու ցաւը սրտիս,
Կարկաչահոս լուսահոսի՛մ...
Ջրվիժանա՛մ յորդահոսան,
Ջուրերէս լոյս թող կայծկլտայ,
Լոյսը շատնայ ու ծաւալի,
Խուժէ բոլոր խորշերն մթին...
Ջուրս հասնի ծարաւ հողին,
Ջուրս հասնի պապակ սրտին,
Զայն ես բաշխե՛մ առատօրէն,
Լիանա՛մ զուարթ իմ բաշխումէս...
Ջուրս յորդուն դառնայ աւիշ
Չորցած ծառին անգամ վտիտ,
Թող բողբոջի ան նորովի,
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Ծիլ ու ծաղիկ տայ բերկրալի...
Ջուրս յորդուն զերթ սիրանիւթ
Մտնէ՛ անսէր սիրտերը բիւր,
Թող վարարին անոնք սիրոյ
Հրաշանման տենչ ու տենդով...
Գարնան հրաշքով լուսողողուի՛մ,
Գարնան շունչով շնչաւորուի՛մ,
Ծառս ծաղկի՛ գարնանավառ,
Լոյս ու բարիք տեղա՛յ վարար:
19/2/2022
....................
ԵՐԲ
Երբ խաւարը իջնէ երկիր,
Կլանէ միտքը, սիրտը, հոգին,
Քու տառերդ շողարձակեն
Լուսաւորչի Կանթեղին պէս,
Վանեն մութը լուսահալած,
Հրավառեն Լոյսը անափ:
Մառախուղը երբ կը պատէ
Հորիզոնը թանձր մէգով,
Լուսաճաճանչ գիրերդ վեստ
Կը ճառագեն վառ շողերով,
Կը փարատեն ամէն մշուշ
Վերին հրաշքով խորախորհուրդ:
Երբ հոգուոյս մէջ տիրէ վախը,
Ապագայի մութ կասկածը,
Ջահավառեալ կը տողանցեն
Տառերդ սուրբ ու հրեղէն,
Նոր յոյս, հաւատք կը ներշնչեն,
Հոգուոյս թեւեր կը հագցընեն:
Երբ մենութեան սարսուռին մէջ
Սիրտս մսի ձմեռնացեալ,
Դուն յայտնուիս որպէս ծիածան
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Գարնանայորդ ու գունագեղ,
Սիրտս, հոգիս կը կամարես
Դարերուն հետ, տիեզերքին հետ:
Եւ երկնքին մէջ կը գծես
Մեր ճանապարհը լուսեղէն,
Որ կը տանի դէպ' դարերը,
Դէպ' յաւերժը Արարչահեւ:
29/1/2022
....................
ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԱՆՐՋԱՆՔ
Գարնանային անուրջն է դաշտ-անդերուն մէջ խնդուն,
Ուր կանաչն է խենթացեր սիրածածա՛ն, վէտվէտո՛ւն,
Ալի՛ք-ալի՛ք կը յորդի ծաղիկներով գոյնզգոյն,
Եդեմական շունչ մը կայ որ ճառագէ սէ՛ր ու լո՛յս...
Գարնանային աւիշով է կենսայորդ ամէնուր,
Խոտ ու ծաղիկ պայթեր են դաշտերուն մէջ յորդագեղ,
Փռեր նաշխուն գորգն իրենց բիւր գոյներով սիրասուն
Եւ կը կանչե՛ն, կը կանչե՛ն իրենց գիրկը սիրազեղ...
Իրենց յուռթի աւիշին ես յանձնուիմ խօլաբա՛ր,
Քամեմ նեկտար կենսածին ու թռվռամ կենսախայտ,
Ծաղկէ-ծաղիկ թռչկոտիմ ու մոլորիմ տարփավառ,
Գարունանա՛մ սիրավառ երազներով լուսավառ...
23/2/2019
....................
ԳԱՐՈՒՆ
Արցո՛ւնք-արցո՛ւնք ձիւներու լաց,
Առուի կարկաչ արծաթաձայն,
Շողի՛կ-շողի՛կ արեւի փայլ՝
Գգուանքով մեղմ ու սիրավառ...

Բողբո՛ջ-բողբո՛ջ կեանքի խայտանք,
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Կենսավարար ու կենսահրաշ,
Ծաղի՛կ-ծաղի՛կ լուսեդիւթանք,
Բիւր ժպիտներ գունածորան..

Կտո՛ւց-կտցի՛ սիրոյ համբոյր,
Կտո՛ւց-կտցի՛ սիրերգութիւն,
Նոր-նոր բոյներ սիրահիւսուին,
Երազներով սիրածաղկին...

Շաղի՛կ-շաղի՛կ սիրտս կ'երգէ
Երգը սիրոյ գարնանահեւ,
Ծալ-ծալ բացուի գարնան առաջ
Տենդ ու տենչով լուսավարար:
5/3/2018
....................
ԴԷՊ' ԼԵԱՌՆ ԱՐԱՐԱՏ
Քու ուղիդ եղաւ դժուար ու դաժան,
Լեռն ի վեր ձգուող քարքարոտ ճամբայ,
Լոյսին հասնելու կիրքով մոլեգին,
Անով օծելու քու ճակատդ ջինջ...
Եւ քանի անգամ ինկար վիրաւոր,
Ոտքերդ դարձան արեամբ թաթաւուն,
Բայց յամառեցիր ելլել շո՛ղ առ շո՛ղ,
Ճաշակել համը լոյսին երկնաւոր:
Ցաւատանջ խռովքդ ներսդ լոկ այրեց,
Երկնեցիր երգեր արիւնոտ վէրքէդ,
Սիրտդ լայն բացիր աշխարհի ցաւին,
Ուզեցիր մեղմել գութով կարեկիր:
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Եւ հոգի՛դ, հոգի՛դ միշտ ալ հաւատաց,
Սիրեց ու ներեց, բարի նայեցաւ,
Նոյնիսկ ոսոխին դէմ չչարացաւ,
Հայեացքով պայծառ ու անոխակալ:
Աշխարհին մէջ բիրտ դուն սիրո՛յ բաժակ,
Նարեկայ մաքուր, խոր խոստովանա՛նք
Որով պիտ' ելլես դէպ' լեառն Արարատ,
Անդունդէն մեղաց՝ երկինք լուսավա՛ռ:
8/2/2022
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

ՌԱԶՄԻԿ ԴԱՒՈՅԵԱՆԻ ՈԳԵՂԷՆ ՀԱՑՆ ՈՒ ՄԵՂՐԱՀԱՑԸ
Փետրուար, 2022
ՀԵՆՐԻԿ ԱՆԱՍԵԱՆ
«Ծաղկում չի լինի, չի լինի ծաղկում
թէ չփխրեցնես սուրբ հողը խղճիդ»
ՌԱԶՄԻԿ ԴԱՒՈՅԵԱՆ

…

Ոգեղէ՜ն

հաց,

ոգեղէ՜ն

հաց,

մտքի,

երեւակայութեան աննիւթական հաց, ինչպէս
նաեւ` հաւատի հաց եւ նշխար, ու այնքա՜ն
շօշափելի, որ կարծես իրական մեղրահաց են
դրել առջեւդ:
Համաշխարհային

Բ.

պատերազմի

նախադրանը ծնուած բանաստեղծ Ռազմիկ
Դաւոյեանը դեռ մանկուց է երազել իրական, շօշափելի հաց ուտել, տնական կաթի սէրով
թոնրի լաւաշ ճաշակել, բայց աւա՜ղ, սնուել, սնուել սովորական առօրեայ հացով` այնքան
էլ դիւրին չէր այդ տարիներին` Լոռու Մեծ Պարնի գիւղում ծնուած երեխայի համար, երբ
գիւղում գրեթէ գործ անող տղամարդ չէր մնացել: Բոլորը հայրենիքի պաշտպանութեան
դիրքերում էին: Ուշիմ, խելացի երեխան շատ շուտ հասկացաւ, որ սովորական հացից
բացի` կայ նաեւ ոգեղէն, հոգու հաց, որին պիտի տիրանալ ընթերցանութեամբ` իր նման
լոռեցի ՄԵԾՆ Թումանեան կարդալով:
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Ռազմիկ Դաւոյեանը փոքրուց ընդունեց Աստծոյ պատուիրանը, որն ասում է` «Ոչ միայն
հացիւ կեցցէ մարդ, այլ բանիւ, որ ելանէ ի բերանոյ Աստուծոյ»: Ամբողջ կեանքում է
առաջնորդուել Ռազմիկ Դաւոյեանը Ոգեղէնով, հոգեկան հացով : Պատահական չէ, որ նա
իր կեանքի վերջալոյսին ասել է.
– Ես աչքը կուշտ մարդ եմ, ակնկալիքներ էլ չունեմ: Եւ սակայն`
Հիմա նայում եմ հեռու մանկութեանն իմ փշրուած
արի՜ւն… սարսա՜փ, ու մի փշուր մաքուր հաց:
Ու այդ` «մի փշուր» հացով իմաստնացաւ, հզօրացաւ, առնականութիւն, ոգեղէն ուժ,
բանաստեղծելու երկնային կարողութիւն ձեռք բերեց Դաւոյեանը ու դարձաւ ՌԱԶՄԻԿ,
ռազմիկ` պայքարելու, յաղթելու համար, ինչո՞ւ չէ, պարտուելու նաեւ, պարտուելու,
որպէսզի միշտ մնայ յաղթական….
– Ի՞նչ յաղթական, ի՞նչ յաղթող, երբ պարտուած է մի ամբողջ ժողովուրդ, իր ժողովուրդը…
Եղած յաղթանակներն էլ այն չեն… դրանց մէջ անգամ տառապում է բանաստեղծի հոգին:
Առաջին օրը տառապանքի ցաւ
եւ վերջին օրս տառապանք ու ցաւ
– Ի՞նչ է սա, իրերի, իրականութեան բացայայտո՞ւմ, ո՜չ: Ուրի՜շ է բանաստեղծի միտքը,
առաջին օրը տառապանք էր ու ցաւ` իրական հացի պատճառով, իսկ այսօ՜ր ցաւ ու
տառապանք է ոգեղէն հացի, ոգեղէն սովի պատճառով: Իր ոգեղէն հացով լեցուն հոգին
տառապում է ուրի՜շ ուրի՛շ ցաւերի համար, այնքա՜ն խորն է բանաստեղծի ցաւը, որ վստահ
լինելով, թէ մենք տեղեակ ենք այդ ցաւին, սակայն վստահ չէ, գիտե՞նք արդեօք այդ ցաւի
տարողութիւնը:
Իմ խուլ ցաւերով տառապողն անգամ
ցաւերիս ցաւին անտեղեակ է միշտ
Շաբաթը վեց օր տառապող բանաստեղծը պէտք ունի մխիթարութեան: Ո՞վ կարող է դա
անել, եթէ ոչ Տէրը` Յիսուս Քրիստոսը, որին էլ պիտի դիմել
Ո՞ւր է` տառապանքի Կիրակին, ՏԷ՜Ր ԻՄ
– Սա արդէն ՆԱՐԵԿԱՑԻ է, մեր օրերի Նարեկացին:
Ընդհանրապէս Ռազմիկ Դաւոյեանը շատ է խօսում Տիրոջ հետ: Ինչպէս Նարեկացին
թողութիւն խնդրում չգործած մեղքերի համար, որոնք իրենը չեն, մարդկութեանն են, որոնց
պառճառով`
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Հայոց աշխարհ-Եկեղեցի` գմբէթներով բազում
Զանգերդ սուրբ ղօղանջիւնով պատարագ են ասոմ
– Այո՜ , մի ողջ Հայաստան աշխարհ պատարագ է մատուցում կորցրածի համար. հե՞շտ է
ասել «կորցրածի», այդ մե՛նք գիտենք, թէ ի՛նչ ենք կորցրել ու կորցնում ենք նաեւ այսօ՛ր,
ամէ՛ն օր, ամէ՛ն ժամ:
Ա՜յս է ուզում ասել Ռազմիկ Դաւոյեանը` ՌԱԶՄԻԿ բանաստեղծը:
Ռազմիկ` մարտնչող բանաստեղծներ շատ են եղել, սակայն ուրիշ է Դաւոյեանի ՌԱԶՄԻԿ
լինելը, որովհետեւ նա ծնուեց հէնց այդպէս` որպէս ռազմիկ` մարտնչող մարտիկ:
Պարզապէս կեանքն ու դառն իրականութիւնը նրան այդպիսին դարձրին: Արդիւնքում`
ՌԱԶՄԻԿ անունը իրական կերպարանք առաւ, թէ՛ որպէս անուն եւ թէ՛ որպէս անձին
բնորոշող շոյիչ ածական:
1960-ականների սկզբներին Հայաստանում մէջտեղ ելաւ Պարոյր Սեւակի «Անլռելի
զանգակատուն» պոէմը: Սա իրական յեղափոխութիւն էր հայ գրականութեան մէջ: Ծփում
էր Երեւանը, ուրախութիւնից արբեցած մարդիկ, Սեւակի հատորեակը ձեռքներին, միմեանց
ողջունելով, կարծես թռչկոտելով էին քայլում ապրիլեան շնչով լցուած Աբովեան փողոցով:
Քաղաքի բոլոր գրախանութներում վայրկեանների ընթացքում չքացել էին Սեւակի
հատորները:
Եւ այդ ժամանակ էր, որ հազիւ երրորդ տասնամեակը ոտք դրած երիտասարդ Դաւոյեանը,
կեանքի դաւերին դեռեւս անտեղեակ, այդ գիւղացի տղան գրեց իր առաջին մեծածաւալ
«Ռեքուիէմ» պոէմը: Բանաստեղծը ամբողջ ձայնով մարդկանց երեւակայութեան մէջ մեխեց
արտաքուստ յայտնի, մինչ այդ չասուած ճշմարտութիւններ.
Մի ծառ ծաղկում է,
երկրորդը ծաղկում է,
երրորդը ծաղկում է,
հարիւրը, միլիոնները
բոլորը ծաղկում են:
Մի ծառ չորանում է,
երկրորդը չորանում է,
երրորդը չորանում է
հարիւրեւերը, միլիոնները,
բոլորը չորանում են:
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– Որո՞նք են այդ բոլորը, միլիոնները. այդ մե՛նք ենք, մե՛նք, մեր միլիոններով: Մենք, որ
տխուր ենք նաեւ այսօր, յաւիտենական տխրութեամբ պարուրուած…
Միշտ լոյս փնտռեց Ռազմիկ Դաւոյեանը, երբեմն էլ յուսահատական պահերին բղաւեց.
Ո՞ւր է Արարիչը, որ խեղդուելով մթից,
Գոռաց` «Եղիցի լոյս…» եւ «Լոյս եղեւ
Գոռաց` «Համակարգուիր, քաոս…»
– Ինչի՞

համար է լոյս փնտռում հայրենասէր

«միջնորդութեամբ». որովհետեւ քաոս է

բանաստեղծը, այն էլ` Արարչի

իրական կեանքը,

երկրային, քաոս, որ չի

համակարգւում գէթ մե՛զ համար, հայ ազգի համար, որ, թէեւ ունի «Դրախտի երկիր»,
սակայն մատնեմատի չափ բախտ անգամ չունի:
Դրախտի երկիր, անհուն դրախտ,
մեծ երազների փոքրիկ օրրան,
քո մէջ ծնուեցին քաղցր յոյսեր
եւ քո վիհերում անդարձ կորան:
Դրախտի երկիր, անհո՜ւն դրախտ,
մեծ օրհնութիւն քեզ, եւ… փոքրի՜կ բախտ:
– Արարիչ, լոյս, հաւատ. այս եռանկիւնով է պայմանաւորուած հայրենասէր բանաստեղծ
Ռազմիկ Դաւոյեանի հաւատամքը: Եթէ մարդկութիւնը այսօր աւերներ է գործում, չարիք
տեղում անմեղ ազգերի գլխին, դա նրանից է, որ նրանք չեն ճանաչում Արարչին, չեն
հաւատում Արարչի գոյութեանն ու նրա աչք շլացնող լոյսին, որովհետեւ այդ նոյն մարդիկ`
Մարդիկ աշխարհը ծաղկեցնում արեամբ
վիշտ ու հառաչանք ծածկում են գոյնով
մէկտեղ ծիծաղում, առանձին լալիս,
խեղդում են իրար միեւնոյն արիւնով:
Սարսափազդու եւ, դժբախտաբար, մեր դարի համար միանգամայն ճիշդ այս բնորոշման
մէջ, Ռազմիկ Դաւոյեանը առանձի՛ն միտք, առանձի՛ն մտածում ունի իր ժողովրդի մասին:
Հայաստանը ամէ՛ն, ամէ՛ն ինչ է նրա համար:
– Հայաստան աշխարհն ինձ համար,- ասում է նա,- ամենաթանկագին բանն է մոլորակի
վրայ, այս աշխարհից դուրս ես իմ կեանքը չ եմ պատկերացնում առանց նրա:
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Ու այս «արեամբ ծաղկած» աշխարհում, բանաստեղծ Դաւոյեանը իր հոգու ամենանուրբ
անկիւնում մի լուրջ խրատ ունի մեզ համար, իր ժողովրդի համար:
Աստծոյ նման խաղաղ պահիր քեզ
Աստծոյ նման եղիր բարեսիրտ
նրա պէս եղիր հաւասարատես
ու ծաղկեցրու նշխարը լոյսիդ:
Ռազմիկ Դաւոյեանի ընդգրկած նիւթերի մէջ բարձրակէտը հայրենասիրութեան թեման է:
Ամէն,
են

ամէն

ինչ`

սէր,

«Հայրենասիրութիւն»

բնութիւն,

պրիսմակի

ընտանիք,
(բազմանիստ)

փիլիսոփայութիւն,
միջով:

անցնում

Դաւոյեանի

անեզր

հայրենասիրութիւնը չափազանց ուսանելի է ու վարակիչ նաեւ:
Դժբախտաբար մէկ ամիս առաջ 81 տարեկան հասակում կեանքին հրաժեշտ տուեց
տաղանդաւոր

բանաստեղծ,

քաղաքական

գործիչ,

հրապարակագիր,

բազմաթիւ

շքանշանների եւ պատուոգրերի արժանացած Ռազմիկ Դաւոյեանը` իմ պատանեկութեան
եւ երիտասարդական տարիների լաւագոյն ընկերներից մէկը:
Յիշողութեանս մէջ է Ռազմիկ Դաւոյեանի անչափ այժմէական, Սիլվա Կապուտիկեանի
ոճով յօրինուած բանաստեղծութիւն-պատգամը, որ ուղղուած է մեր զաւակներին, որոնք
կեանքի դժուարագոյն պայմանների պատճառով (մանաւանդ` ՍՓԻՒՌՔՈՒՄ) օրէ օր
հեռանում են տնից, հայրենական օճախից: Ահա այդ Պատգամը.
Քեզ ի՞նչ տամ, զաւակս,
Ի՞նչ տամ քեզ… ի՞նչ ասեմ
Աշխարհին այս չարակամ,Ի՞նչ զաւակ, որ իր մօր օճախում
Չկտրի մի պատառ հաց անգամ:
***
Սոյն յօդուածի առաջին տարբերակը տպագրուել է խորհրդային օրերին` 1987թ. յունիսին
Քալիֆորնիայի «Նոր Կեանք» շաբաթաթերթում: Մինչ օրս չգիտեմ, թէ ո՛վ էր Ռազմիկ
Դաւոյեանին հրաւիրել Լոս Անճելըս` իրեն նուիրուած երեկոյի, բայց այն անակնկալը, որն
ինձ ապշեցրեց ու զարմացրեց, հաճոյքով եմ յիշում:
Հեռաձայնում է իմ պատանեկութեան տարիների ընկերներից շնորհալի քանդակագործ
Երուանդ Գոջաբաշեանը:
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– Հենրի՛կ, ճիշդ է, վաղուց չենք խօսել միմեանց հետ, բայց հիմա իսկ գործ-բան թող ու արի
«Կարուսել» ճաշարան, գիտես ի հարկէ, քո տնից շատ մօտ է: Ես ու Ռազմիկ Դաւոյեանը քեզ
ենք սպասում:
– Ի՞նչ, Ռազմիկն այստեղ է, եւ ես տեղեակ չե՞մ… ե՞րբ է եկել:
– Ինչպէ՞ս տեղեակ չես… չէ՞ որ երկու օր հայրիկիդ հիւրն է եղել, ձերոնք բան չե՞ն ասել:
– Չէ, ոչ, չեն ասել, զարմանալի է: Հիմա գալիս եմ:
Յաջորդիւ զգացի, որ թէ՛ հայրիկս եւ թէ՛ Ռազմիկ Դաւոյեանը խուսափում են իրենց
հանդիպման մանրամասնութիւնների մասին ինձ տեղեակ պահել: Ակամայ մոռացութեան
տուի եղածը, սակայն այսօր, հոգուս խորքում ի մի բերելով Ռազմիկ Դաւոյեանի անցած
կեանքի ուղին, գիտեմ, թէ ինչի՛ համար է եղել այդ օրերի համար յոյժ գաղտնի այդ
հանդիպումը` անուանի պատմաբան, հայագէտ, մատենագէտ Յակոբ Անասեանի հետ:

ՔԱՌԱՍՆԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑ
Շաբաթ կէսօրէ ետքերու անխուսափելի եկեղեցին: Պէտք էր անշարժ նստէի չոր
նստարանին վրայ: Քովս Մարթխալօ* Նուարդն է, որ ցած ձայնով կը մասնակցի թէ՛
շարականներուն, թէ՛ աղօթքներուն, ամբողջ ժամերգութեան ընթացքին: Ո՛չ աջ կը նայի, ո՛չ
ձախ. ու երբ ծանօթ տիկին մը բարեւէ՝ «Տիկի՛ն Նուարդ, ինչպէ՞ս ես», ինք միայն գլուխը կը
շարժէ առանց անոր կողմը նայելու եւ կը շարունակէ ցած ձայնով աղօթել:
Միշտ նոյն տեղը կը նստինք՝ ետեւի բաժինին առաջին նստարանին վրայ: Աջ կողմէս,
փոքրիկ դռնէն կը լսուի դուրսը՝ բակին
մէջ խաղցող փոքրերուն աղմուկը:
Առաջին
անգամ,
որ
Մարթխալօ
Նուարդին հետ եկեղեցի գացի, տեսնելով
դուրսի խաղցողները, ըսի.
-Երթամ խաղա՞մ իրենց հետ:
-Ո՛չ,շատ
խիստ,նստէ՛
եւ
ժամերգութիւնը մտիկ ըրէ՛:
Հինգ տարեկան էի, ժամերգութեան ի՛նչ
ըլլալը չէի գիտեր. բայց նստայ եւ
փորձեցի բան մը հասկնալ:
Շարականները այնքան քաղցր էին, որ անոնց օրօրով սկսայ մրափել. խունկին հոտը
ռունգերս կ’այրէր, կը զգայի որ եթէ շարունակեմ աչքերս գոցել, պիտի փսխեմ, այնքան ծանր
էր ծուխը:
Յետոյ կը քնանայի, բայց միշտ ալ Մարթխալօ Նուարդը կը մխտէր կողս եւ կ’արթնցնէր զիս.
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-Դիտէ՛ Քառասուն մանուկը, Դժոխք-դրախտը, շարականները մտիկ ըրէ՛, որ բան սորվիս:
Յետոյ Քառասուն մանկանց եւ Դժոխք-դրախտի հսկայ սրբանկարները կը լարէին
երեւակայութիւնս. մանո՞ւկ, բայց ասոնք մեծ մարդիկ են, կը մտածէի, ինչո՞ւ մանուկ կ’ըսեն,
եւ ո՞ւր կը փախչի այդ մէկը դռնէն ներս …
Դժոխք-դրախտը շատ աւելի բարդ էր եւ վախազդու. կրակին ոլորուող հսկայ բոցը, մարդոց
դէմքերուն արտայայտութիւնը ուղղակի սարսափ կը պատճառէին. կը նախընտրէի աչքերս
փակել, խունկին հոտէն խեղդուիլ, բայց չտեսնել այդ դժոխքը, ուր հաւանաբար ես ալ
երթայի, որովհետեւ երկու օր առաջ Մարթխալօ Նուարդին սեղանի կարմիր պզտիկ
ժամացոյցը, որ շատ կը սիրէի, առեր գրպանս դրեր էի:
Յաջորդ շաբաթ կրկին եկեղեցի, տառապելու համար խունկի ծուխին մէջ, քառասուն
մանուկներուն հետ, դժոխքին պատկերներուն տակ. դրախտը շա՜տ բարձր էր եւ նստած
տեղէս լաւ չէի տեսներ անոր մանրամասնութիւնները:
Այսպէս էր որ մեր այնքան քաղցր շարականները մտան երակներուս մէջ եւ սկսան հոն,
ինձմէ անկախ թափառիլ, մինչեւ որ օր մը մե՜ծ զարմանքով անդրադարձայ թէ բոլորը … գոց
գիտեմ արդէն:
Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ իմ յուշերուս մէջ մեծ տեղ կը գրաւէ … խավասը, այն
պարթեւահասակ եւ փալաբեղ ծերունին, որուն գաւազանին ձայնէն կը սարսափէի, բայց
նաեւ տարօրէն հմայուած էի իր տարազով եւ դէմքին խիստ, միաժամանակ բարի
արտայայտութեամբ: Շալվարը, մէջքի գունաւոր, հաստ գօտին եւ կարմիր ֆէսը, որոնց հետ
կարծես կապ չունէր, հագած եւրոպական ժաքէթը, բայց որ կը շեշտէր իր պարթեւ հասակը:
Սարսափի եւ հմայքի մէջ բռնուած կ’ըլլայի ամէն անգամ, որ պատահմամբ հանդիպէի իրեն:
Կը յիշեմ մէկ, միայն մէկ անգամ տեսած ըլլալս երկու խավասներ միասին. երկրորդը
պարզապէս ուրուագիծ մըն է հիմա: Յետոյ միայն մէկը մնաց ոչ միայն Առաջնորդ
Սրբազանին առջեւէն քալող եւ գաւազանին գետնին տրուած հարուածներով ճամբայ
բացող,- թէեւ Առաջնորդ Սրբազանին կտրելիք ճամբան միայն Առաջնորդարանէն եկեղեցի
էր,- մէկը մնաց նաեւ յուշերուս մէջ, մնաց յստակ, տպաւորիչ, ամբողջ կորսուած աշխարհի
մը խտացումը որպէս:
Մարթխալօ Նուարդը, մօրս մեծ քեռիին՝ Արմէն Գասպարեանին կինը վաղուց չկայ արդէն,
բայց Հալէպի Քառասնից Մանկանց եկեղեցին կը շարունակէ իր երթը, կը մնայ
հալէպահայերուս ոչ միայն ամէնէն սիրելի եկեղեցին, մայր եկեղեցին, այլ մեր լինելութեան
գրաւականը:
Պատերազմը խոցեց զինք եւս: Բարեբախտաբար այսօր կը շարունակուի իր հին
կամարներուն տակ թրթռացումը շարականներուն, հայութիւնը կը շարունակէ մեծ
երկիւղածութեամբ մտնել անոր փոքր դռնէն ներս, ոտքի մատներուն վրայ քալել դէպի ձախ
եւ կանգնիլ սրբանկարներէն իւրաքանչիւրին առջեւ:
Սիւներէն մէկուն վրայէն վար կը նայի վերածնունդի Աստուածածինը իր խաժ, բարի
նայուածքով, մինչ իր արեւմտեան կանոնաւոր, գեղեցիկ դիմագիծերը երկնային գոլ մը կը
պարգեւեն արեւելեան այս տաճարին:
Անոնք, որոնք մաս կազմած են եկեղեցւոյ տիկիններու երգչախումբին, մեծ հպարտութեամբ
կը պատմեն իրենց ծառայութիւնը եկեղեցւոյ:
Կ’ըսուի թէ 5 թէ 6-րդ դարերուն արդէն գոյութիւն ունեցած է այս եկեղեցին, գոնէ իր
գետնափոր բաժինով, որ մինչեւ այսօր ալ կայ տակաւին. հակառակ որ մէկ անգամ առիթ
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պիտի ըլլար հոն իջնելու, երբեք չեմ տեսած զայն: Տեսած եմ անոր լուսանկարները, որոնք
ցոյց կու տան գետնափոր սրահ մը, որ փորուած է մեծ հաւատքով, ճիշդ Գեղարդի վանքին
նման: Այդ ի՜նչ հաւատք ունեցած են մեր նախնիքը, նման տաժանակիր աշխատանք
տանելու եւ քարէն ժանեակ հիւսելու համար:
Այսօր, իր նորոգութենէն ետք, Քառասնից Մանկանց եկեղեցին շատ աւելի խորհրդաւոր կը
թուի, կարծես կրած տառապանքը եւ զաւակ կորսնցուցած մայրերուն արցունքները աւելի
սրբացուցած ըլլան իր քարերը:

*Արաբերէն, քեռկին, քեռիի կին: Հալէպի հին հայերը արդէն սկսեր էին իրենց անուններն ու
նման բառեր արաբերէն ըսել:
Մարուշ Երամեան

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐԻՉ ՏԻՐԱՆԻ ԳՈՐԾԵՐՈՒՆ
ԱԼՊՈՄ-ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՇԱՀԵԿԱՆ

Վերջերս, լիբանանահայ նշանաւոր երգիծանկարիչծաղրանկարիչ ՏԻՐԱՆի (Աճեմեան) պատկառելի
ալպոմը ունեցայ, որ իրապէս գնահատանքի արժանի
հատոր մըն է։
Տիրանը յարգարժան անձնաւորութիւն-արուեստագէտ
մըն էր, իր աշխարհը ըլլալով ամբողջական
նկարչութեան միատեղում մը, ուր քաղաքականը,
ընկերայինը, քաղաքացիականը, մարդկայինը, իրենց
դիպուկ
արտայայտութիւններով,
խօսուն
շարժուձեւերով ու տպաւորիչ ազդեցութիւններով
բացառիկ փայլք ու հմայիչ խորք կու տային, թէ՛ իր
արուեստին, թէ՛ զայն ըմբոշխնող հասարակութեան։
Տիրանը
հանրածանօթ
էր
յատկապէս
օտար
շրջանակներուն, իր գեղագրիչով, գեղարուեստով ու
գեղահպումով, որովհետեւ, տեղական արաբատառ ու ֆրանսատառ մամուլին մէջ ունէր իր
ուրոյն տեղը, դիտորդը, ու գնահատողը, իր այնքան հարազատ ու փխրուն
երգիծանկարներով, անոնք ըլլալով քաղաքական դիմաքանդակներ, պետական այրեր,
կառավարական դէմքեր կամ ազգային-հասարակական գործիչներ, գրողներ ու
խմբագիրներ։
Պատահական չէր, որ Տիրանը մեծ անուն մը շահած էր ոչ միայն հայկական շրջանակներուն
մէջ, այլեւ՝ գերազանցապէս, տեղական, ուր կը վայելէր մեծ ժողովրդականութիւն եւ
յարգանք, ի տես իր իւրայատուկ արուեստագիտական տաղանդին, հաղորդական
անհատականութեան, անբասիր հայրենասիրութեան, ու հաճելի զրուցակից մը ըլլալու
բարեմասնութեան, որուն հետ շփուիլը, իրօք, հոգեպարար պահեր կ’ընծայէին։
Այդպէս
էր
Տիրանը,
իր
ժպիտով,
լրջախոհութեամբ,
բծախնդրութեամբ,
սրտամօտիկութեամբ, անկեղծութեամբ ու պարկեշտութեամբ, հետեւաբար, արժանաւոր ու
տաղանդաւոր, իր արուեստաբաշխութեամբ եւ արուեստապաշտութեամբ հեղինակ մը,
կրնա՞ր այլ ընտրանք ունենալ կամ կրնա՞ր այլ նկարագիրի տէր ըլլալ։
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***
Լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմին, մանաւանդ անոր երկար տեւողութեան
ընթացքին, Արեւմտեան շրջանին մէջ ապրող հայութիւնը, որ գլխաւորաբար կը բնակէր
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Ալեք Մանուկեան Կեդրոնի, նաեւ Արա Երեւանեան Կեդրոնի մօտակայ թէ
յարակից շրջաններուն մէջ, առանց որեւէ քաղաքական կամ կուսակցական բարդոյթներէ,
մէկ ամբողջութիւն կը կազմէին, միշտ համագործակցութեան ու համօգնութեան օրինակելի
գործընթացով։
Տիրանը, որ կը բնակէր Ալեք Մանուկեան Կեդրոնի յետնափողոցը, համարեա ամենօրեայ
յաճախականութեամբ, իր պարթեւահասակ արտաքինով ու «պէրէ»ով, կ’այցելէր կեդրոն,
ուր հաւաքուած կ’ըլլար շրջանի հայութեան մեծ մասը, երբեմն ապահովական
նկատառումներով, երբեմն՝ բարեկամական, երբեմն ալ՝ կարօտական, բայց, միշտ իրար
թիկունք կանգնելու վճռականութեամբ։
Տիրանը, իր համեստ նկարագիրով, հաճոյախօս բնաւորութեամբ ու հանդարտաբարոյ
մօտեցումով, բոլորին հետ կը մերուէր, կը զրուցէր ու կը բաժնէր անոնց հոգերը կամ
հարցերը, որովհետեւ կը հասկնար անոնց մտահոգութիւնները, սակայն, լրջօրէն ու
գիտակցօրէն կը վերաբերուէր անոնց հետ։
Հետաքրքրական է, որ այդ օրերուն, Ալեք Մանուկեան կեդրոնը նաեւ էր
«համաժողովրդային» հաւաքատեղի մը, ուր կը մէկտեղուէին նաեւ՝ ստէպ-ստէպ,
մտաւորականներ - Լեւոն Վարդան, Վահէ-Վահեան, Օննիկ Սարգիսեան, Յովհ.
Աղպաշեան, Տոքթ. Համբարձում Գասպարեան, Գասպար Տէրտէրեան, Ասպետ
Տօնապետեան, Զաւէն Մսըրլեան, Զաւէն Ղարիպեան եւ ուրիշներ, որոնց մէջ, յաճախ
Տիրանը կար ու կար, անշուշտ, երբ պայմանները ներէին։
Բնական էր այդ ներկայութիւնը, որովհետեւ Տիրանը՝ իր մտաւորականութեամբ եւ
արուեստապատկանելիութեամբ չէր կրնար ուրիշ հորիզոնականի վրայ գտնուիլ կամ
տարբեր տեղ զինք տեսնել։
Այդ պահերուն, կը զգացուէր, որ Տիրանը, որքան ուրախ ու հպարտ էր իր ինքնութեան եւ
հայկականութեան հարազատութեամբ, թէեւ, ինչ որ տեղ կը նշմարուէր տրտմախոհութիւն,
տեսնելով այն ահաւորութիւնը, որ կը տիրէր շրջապատին մէջ, սքանչելի Լիբանանը
տանելով դէպի խորտակում։
Անբնակա՞ն էր այս մօտեցումը կամ ապրումը. բնա՛ւ, այնքան ատեն որ՝ Տիրան,
- Մեծահոգին
- Մեծասիրտը
- Մեծահայը
- Մեծասէրը
- Մեծապաշտը
Հաւատարիմ էր իր արմատներուն, արուեստին, ստեղծագործութեան ոգիին ու շունչին,
որոնց
ծառայեց
ու
նուիրաբերուեցաւ
ամենայն
պարտաճանաչութեամբ,
հաւատարմութեամբ ու հոգեկանութեամբ։
***
Օր մըն ալ իմացայ, որ Տիրանի ամբողջ «երգիծանկարչական» արուեստին նուիրուած
ալպոմ մը պիտի հրատարակուի, մեծապէս գնահատելի եւ ողջունելի նկատելով այդ ազնիւ
նախաձեռնութիւնը, իր դստեր կողմէ։
Մեծապէս ուրախացայ, այն ակնկալութեամբ, ու, ինչպէս ուրիշներու, նաեւ իմ հօրս՝
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՂՊԱՇԵԱՆի դիմանկարը կը զետեղուի հոն, որովհետեւ՝ Տիրանը, իր
սիրայօժարութեամբ, ուզած էր Աղպաշը արժեւորել եւ ըրած էր այդ մէկը եւ, այսօր, իմ տանս
մէջ պատուաւոր տեղ մը կը գրաւէ։
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Ինչպէս յիշած էի վերը, Աղպաշը եւ Տիրանը, պատերազմական այդ թեժ օրերուն, բազմաթիւ
հարցերու պարագային, նոյնանման մտահոգութիւններ եւ առաջադրանքներ ունէին,
հետեւաբար, նոյն ապրումներով կը տուայտէին։
Եւ ասիկա բնական էր, որ խմբագիրն ու արուեստագէտը, գրողն ու յօրինողը կրնայի՞ն այլ
ընտրանք եւ ուրիշ ուղղութիւն կամ հայեացքներ ունենալ։
Սակայն, պատասխանը, որ ստացայ, թէկուզ «միջնորդ»ի մը կողմէ, զիս ուղղակի ցնցեց.
- ՏԵՂ ՉՈՒՆԻՄ…
Եթէ Աղպաշի մը մեծութեամբ եւ Տիրանի մը ձեռնհասութեամբ «տեղ չունիմ»ը յայտնիներու
մասին է խօսքը, պարզապէս ահեթեթութիւն է ատիկա, թերեւս ալ՝ կարճատեսութիւն։
Յիշեմ, որ բնաւ նպատակս այս հարցը արծարծել չէր, բայց, կարելի չէր ալ
անտարբերութեամբ անցնել անոր քովէն, քանի ո՛չ Աղպաշեանը կը կորսնցնէր իր
հեղինակութենէն, ո՛չ ալ Տիրանը՝ իր բարձունքէն, մինչ անպայման շահողը կ’ըլլար
հրատարակութիւնը։
Յամենայն դէպս, շնորհաւորելի ալպոմ մըն է, արժանին մատուցելով արժանաւորին։
ՊԱՐՈՅՐ ԱՂՊԱՇԵԱՆ

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ
Ի՛նչ տարիքի մէջ ալ ըլլանք, մեր մէջ ԵՐԱԽԱՅ մը
կայ թաքնուած, որ մերթ կ'ուրախանայ ամէնէն
փոքր բաներով, կը թռվռայ, կը խանդավառուի, կը
ծիծաղի լիաթոք... մերթ՝ կը տրտմի լալու չափ, կը
զայրանայ, կը պոռթկայ, մերթ ալ կը հիանայ, կը
զարմանայ, կը սքանչանայ աշխարհի բաներով,
երեւոյթներով, կարծէք առաջին անգամն է որ կը
տեսնէ զանոնք...: Երախայ՝ որ միամիտ ալ է,
դիւրահաւատ, անմեղունակ, օդին մէջ երազներ
հիւսող...Ի՛նչ լաւ է որ հասուն տարիքին ալ, կը
մնանք քիչ մը երախայ, եւ ամէն Աստուծոյ օր,
մեզի այնպէս կը թուի, որ դեռ նոր պիտի սկսինք ապրիլ, որ կեանքը դեռ փռուած է մեր
առջեւ՝ իր վարդագոյն երանգներով ու երազներով
.......................
ՄԱՐԴ ԷԱԿԸ էական պահանջքը ունի ՀՈԳԵՒՈՐ սնունդի..., քանզի որքան ալ կուշտ ըլլանք
մարմնով՝ աշխարհիկ բազում վայելքներէն, մեր մէջ կը զգանք խոր ծարաւը հոգեւոր հացի...:
Երբ Նարեկացի կը կարդանք, կամ մեր միւս ՄԵԾԵՐԸ, երբ կը լսենք Կոմիտասեան
երաժշտութիւն, երբ ունկն դնենք մեր հոգեզմայլ շարականներուն, երբ կը դիտենք մեր
ճարտարապետական աննման կոթողները, կամ Սարեանական թէ այլ հիասքանչ
կտաւները, յայնժամ կը զգանք որ մեր ՀՈԳԻՆ ԿԸ ՓԱՌԱՒՈՐՈՒԻ, կը զգանք որ վեր կը
բարձրանանք հողեղէն մեր կեանքէն դէպի բարձրագոյն ոլորտները ՀՈԳԵՒՈՐԻ, կը
հիանանք ու կը լիանանք եւ կարծէք կը գտնենք մեր հարազատ ԷՈՒԹԻՒՆԸ...
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....................
Մեծութիւններու, վեհ ու վսեմ արարքներու, ազնուական ու ասպետական կեցուածքներու
դարաշրջանը վաղուց անցած կը թուի ըլլալ...Մարդիկ, շատ քիչ բացառութիւններով,
հակուած են դրսեւորելու՝ քսու, մանրախնդիր, քինախնդիր, հաշուենկատ եւ նման այլ
վարքագիծի յատկանիշներ եւ տակաւ կը որակազրկուի կեանքը առ հասարակ, կ'իջնէ ան
ցած բնազդներու գերիշխանութեան մակարդակին...Նման վարքագիծը լայնօրէն կը
խրախուսուի ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ թելադրած նիւթապաշտ, ընչաքաղց,
գրպանային մտածողութեան, բարոյազուրկ, հոգեզուրկ եւ հակամշակոյթ ապրելակերպէն
ու չարժէքներէն...

....................
Մարդ էակը անհատ է, եթէ ունի ԿԵՑՈՒԱԾՔ, ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ ա՛յս կամ ա՛յն երեւոյթին,
խնդրին, իրադարձութեան նկատմամբ...Չէզոք ըլլալ կը նշանակէ կարծիք, կողմնորոշում
կամ կեցուածք չունենալ, այսինքն անհատազուրկ ըլլալ, եթէ այդպիսի բառ կամ եզրոյթ
գոյութիւն ունի...Չարը մշտապէս եւ հետեւողականօրէն խարազանելով, վստահաբար բան
մը կը փոխուի, հետզհետէ իր ոյժը կը կորսնցնէ ան...Նոյնը կարելի է ըսել բարիին համար,
որ տակաւ կը շատնայ, կ'ընդարձակի, կը տարածուի, եթէ գովաբանենք, պանծացնենք զայն
շարունակաբար, հետեւողականօրէն...: Ճիշդ ԿԵՑՈՒԱԾՔՆ ու ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ շատ
բան կը փոխեն ազգային-մարդկային ընկերութեան մէջ, մինչդեռ ՉԷԶՈՔ ըլլալը «ոչ ոք» ըլլալ
կը նշանակէ եւ կ'իմաստազրկէ քու գոյութիւնդ աշխարհիս վրայ...

....................
Տխուր պահերուս, լաւ բանաստեղծութիւնը սրտի բուժիչ բալասան է, որ կ'ամոքէ վէրքն ու
ցաւը, թեւեր կու տայ հոգիին՝ վեր բարձրանալու առօրեայ բազում-բազում խնդիրներէն,
շնչելու մաքուր, անապական օդը՝ անեղծ ապրումներու, կեանքի բանաստեղծութեան,
սիրոյ, բարութեան եւ ազնուութեան մթնոլորտին...Բոլոր արուեստներու մէջ,
բանաստեղծութիւնն ու երաժշտութիւնն են որ կը գրաւեն հոգիս գերազանցօրէն, կը հմայեն,
կը թեւաւորեն, կը ոգեշնչեն...Նման պահերուն, կը դիմեմ անոնց անդաւաճան, անկեղծ եւ
սրտալիր բարեկամութեան...

....................
Ներկայ
աշխարհին
մէջ,
ՄՈԼՈՐՈՒԻԼԸ
շատ
դիւրին
է
եւ
թերեւս
համատարած...Լրատուամիջոցներ՝
մամուլ,
հեռուստատեսութիւն,
ինչպէս
նաեւ
գովազդային
աղմուկը
կը
տարածեն
ապատեղեկատուութիւն,
միտքերու
խառնաշփոթ...Նման մթնոլորտին մէջ, մարդը հակուած է տեսնելու միայն ծառը եւ ո՛չ՝
անտառը, որ կայ ծառին ետեւ: Քիչ անգամ կը հարցնենք՝ ինչո՞ւն եւ ինչպէ՞սը, դէպքերուն եւ
երեւոյթներուն, հասկնալու համար անոնց տուն տուող բուն շարժառիթները...Եթէ
կարենանք ըլլալ ԹԱՓԱՆՑԱՄԻՏ, ՀԵՌԱՏԵՍ, յայնժամ գուցէ չտարուինք մեզի
ՀՐԱՄՑՈՒԱԾՈՎ միայն, այլեւ՝ անոնց ետին թաքնուածը կարենանք տեսնել..., քանզի շատ
անգամ ժողովրդավար երեւցածը բռնապետութիւն է, արդար երեւցածը՝ անարդարութիւն,
ճշմարիտ ու անկեղծ երեւցածը՝ սուտ ու կեղծիք...Պիտի կարենա՞նք մեր մէջ մշակել
ՏԵՍՆԵԼՈՒ, ՀԱՐՑԱԴՐԵԼՈՒ, ՄՏԱԾԵԼՈՒ կարեւորագոյն յատկանիշները, պիտի
կարենա՞նք ՃԱՆՉՆԱԼ ՄԵՆՔ ԶՄԵԶ, բառին ամենալայն առումով...

....................
Ամէնէն առաքինի մարդն անգամ չի կրնար չունենալ փորձութեան պահեր եւ նոյնիսկ
չմոլորուիլ...Սա մարդկային էութիւնն է եւ անսխալական մարդ չկայ: Կարեւորը՝ սայթաքելէ
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եւ մոլորուելէ ետք, դարձեալ եւ դարձեալ ճիշդ ճանապարհը գտնելն է, անկեղծ
ինքնախոստովանութեան եւ զղջումի ցաւոտ բայց անհրաժեշտ հանգրուանը անցնելէ ետք
կրկին ու կրկին անգամ՝ խոնարհաբար, այլեւ պատասխանատուութեամբ, հոգեկան
վերադարձն է, որպէս նոր սկիզբ, նոր զարթօնք...Ազատ կամքը իր գինը ունի, որ սխալուելու
հնարաւորութիւնն է եւ սխալը ընդունելով՝ մարդ էակը կրնայ յաղթահարել պահ առ պահ
իր մարդկային տկարութիւնները եւ բարձրանալ՝ դէպի կատարելութիւն ձգտող սանդուխն ի
վեր, առանց երբե՛ք հասնելու անոր գագաթին...

....................
Ան որ արդար չէ իր շուրջիններուն հանդէպ եւ ընդհանրապէս, ինչպէ՞ս կրնայ
արդարութիւն ակնկալել, պահանջել ուրիշներէն...Եթէ մէկը անիրաւ է, կեղեքող, վաշխառու,
ինչպէ՞ս կրնայ պահանջել որ ուրիշը ըլլա՛յ արդարամիտ եւ արդարակեաց...Եթէ մէկը
անբարոյ է, ուրիշին իրաւունքը խլող, թալանող, բռնակալ, ինչպէ՞ս կրնայ պահանջել որ
ուրիշը
ըլլա՛յ
բարոյական,
շիտակ,
ազատութիւն
եւ
հաւասարութիւն
յարգող...ԻՆՔՆԱՄԱՔՐՈՒՄԸ
պարտադիր
նախապայման
է
ամէն
ԻՐԱՒԱՊԱՀԱՆՋՈՒԹԵԱՆ...

....................
ԲԱՌԸ պիտի գործածել մեծ պատասխանատուութեամբ, քանզի «նոյն արճիճից են ձուլուում
գնդակն ու տառը»...Բառը կրնայ կառուցել, տուն տալ խոր գաղափարներու, մտածման
թռիչքի, վարակել քեզ մարդկային ամէնէն վսեմ զգացումներով, իտէալներով, դառնալ
կամար ու կամուրջ տարանջատ սիրտերու միաւորման, համերաշխութեան ազդակ...Նոյն
բառը՝ անզգոյշ եւ անտեղի գործածուած, կրնայ ամէնէն ժխտական զգացումներ եւ յոռի
կիրքեր արթնցնել, թշնամանք սերմանել մարդկանց միջեւ, սիրտեր կործանել...: Մարդ էակի
որակը նաեւ պայմանաւորուած է ԲԱՌԻ իր ճիշդ ու ազնիւ օգտագործումով, քանզի մարդը
իր ԱՍՈՒՆՈՒԹԵԱՄԲ կը տարբերի անասունէն...Հետեւաբար, որքան ճիշդ պիտի ըլլար
ըսել. Լսեմ բառերդ, ըսեմ Ո՛Վ ԵՍ ԴՈՒՆ...

....................
Գիրէն առաջ կայ խօսքը, խօսքէն առաջ կայ միտքը, միտքէն առաջ կայ հոգին, որուն ցոլքը
անպայմանօրէն կը ցոլայ գիրիդ վրայ եւ զայն կ' օծէ լոյսով կամ մթամած ստուերով,
անկեղծութեամբ կամ կեղծիքով, ճշմարտութեամբ թէ սուտով, գեղեցկութեամբ թէ
հակառակն...

....................
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 միտքերուն 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
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վրայ...Ստրկամտութեան այս ԱԽՏԷՆ ազատելով միայն մենք կը դառնանք ազատ,
արժանապատիւ ազգ ու հայոց երկիր ...

....................
Շատ սիրած եմ «ժողովուրդ» բառը, որ մեր լեզուին մէջ յատկապէս կը գտնէ իր բուն
իմաստը՝ ժողվուիլ ի հակադրութիւն մասնատուելուն: Բայց նոյն այս հասկացութիւնը չենք
կրցած կեանքի կոչել դար ու դարեր եւ մասնատուեր ենք, կոտորակուեր՝ առանձին
խմբակներու,

առանձին

հատուածներու,

առանձին

կուսակցութեանց,

առանձին

անձնաւորութեանց, որոնցմէ իւրաքանչիւրը կը դաւանի ԻՆՔ ըլլալ բացարձակատէրը
ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ: Երանի թէ կարենայինք իսկապէս ԺՈՂՎՈՒԻԼ, միաւորուիլ եւ
ճշմարտօրէն ԱԶԳ դառնալ՝ միւեւնոյն երազով ու տեսլականով, միեւնոյն արժէքներու
համակարգով, միեւնոյն ազգային գաղափարախօսութեամբ: Սա չէ՞ մեր բոլոր խնդիրներուն
լուծման բանալին:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

Վա՛յ անոր որ նիւթականով լոկ կը սնանի,
Գիշեր-ցերեկ կը հաշուարկէ թէ ի՞նչ ունի,
Հոգին անոր կը մնայ սնանկ, անձկութեամբ լի,
Նիւթը ինչպէ՞ս կրնայ լեցնել անափ հոգին...
....................
Ճիշդը ըսիր, գէշ մարդ կ'ըլլաս
Ճիշդը չըսիր, լաւ մարդ կ'ըլլաս
Ճիշդի, գէշի նեղ արանքին,
Գոնէ խիղճով ես ապրեցայ..
....................
Դուք չէք կրնար սպաննել մարդու հոգին լուսատենդ,
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Որուն աչքերն են յառած լոյսի՛ն, յոյսի՛ն միշտ անշէջ,
Եւ որ գիտէ ձիւնին մէջ ձնծաղիկը ողջունել,
Գարնան ծաղիկ հաւաքել աշնան դալուկ գոյներէն...
....................
Թէ պիտ' ապրիս, պիտի ճախրե՛ս,
Հոգուոյդ թեւե՛ր պիտ' հագցընես,
Համը երկնին պիտ' ճաշակես,
Որ բարձրանաս եւ բարձրացնես:
....................
Կեանքի լեղին պիտ' ճաշակես
Որ դաս քաղես իմաստութեան,
Դաւ, խարդաւանք պիտի տեսնես
Որ գնահատես սիրտը արդար...
....................
Գանձերս բիւր ես շաղ տուի
Ի վայելումն ամէնքի,
Բայց երբ հերթը հասաւ ինծի,
Կոպէկն անգամ սակարկեցին:
..................
Բարին մշտապէս տիրեց իմ սրտին,
Լոյսն իր ողողեց սիրտս կաթոգին,
Չթողուց նոյնիսկ որ չարը պատժեմ,
Գութ-կարեկցանքով ըրաւ շնչահեղձ:
......................
Բարին է որ յաղթանակէ,
Ժամանակի խնդիր է լոկ,
Չարն ի վերջոյ կը պարտուի
Եւ կ'իյնայ վար թաւալգլոր:
.........................
Կան որ իրենց մէկ արժէքը տասնապատիկ ներկայացնեն,
Թմբկահարեն, պանծացընեն, փառք ու պատիւ ակնկալեն,
Կան ալ՝ իրենց բիւր արժէքը դոյզն չափով ներկայացնեն,
Հատուցումը լոկ գտնելով հոգուոյն ներքին գոհութեան մէջ:
............................
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Ձեւի, ծէսի մէջ շնչահեղձ,
Դառն լաց եղաւ սէրը տրտում,
Իրը՝ հոգուոյն ծիածանն էր,
Բառերէն վեր, խորին խորհուրդ...
......................
Ու ամէնէն շատ շշմեցայ
Փակ ու յամառ այն միտքերէն,
Որոնց համար սեւը՝ սպիտակ,
Սպիտակը՝ սեւ էր կուրօրէն:
..........................
Յետոյ միայն կը հասկնանք մեծութիւնը մեր կողքի,
Երբ ա՛լ չկայ, երբ մեկնած է, հեռացած է յաւիտեան,
Ինչպէս գանձը զոր ունէինք, բայց փայփայել չկրցանք
Եւ կոտրելէն ետք միայն, տեսանք արժէքն թանկագին:
..........................
Փառքի համար, դիրքի համար, մի՛ ստորնանար, ո՛վ խեղճ մարդ,
Փառքն ու դիրքը շուտով կ'անցնին, խիղճիդ հաշիւ դուն պիտ' տաս,
Իսկ թէ խաբես խիղճդ, հոգիդ, ապերջանիկ դուն կ'ըլլաս,
Թէկուզ ապրիս պալատի մէջ, պերճանքի մէջ յղփացած:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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