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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ ՈՒ ՈԳԻ Է,
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՒՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀԱՅՐԵՆԱՏԻՐՈՒԹԻՒՆ
Ազգային անկախ պետականութեան Տօնն է դարձեալ, 31-րդ
տարեդարձը

Հայաստանի

վերանկախացման,

որուն

Հանրապետութեան

իմաստը

պիտի

կարենանք

արժեւորել ու վերարժեւորել, թափանցելու համար անոր
բուն նշանակութեան խորագոյն ծալքերը:
Անկախ պետականութեան հիմքերու հիմքը՝ ազգային լեզուն,
մշակոյթն ու հաւատքն է, ազգային նկարագիրը, հոգեւորբարոյական-ազգային

արժէքներու

Պետականութիւնը էական

համակարգը,

ոգին..:

միջոց է այդ արժէքներու

անխաթար ամրապնդման ու զարգացման ի խնդիր..: Նպատակը ԱԶԳՆ է, նպատակը
ՀԱՅՐԵՆԻՔՆ է, իսկ անկախութիւնը, պետականութիւնը անհրաժեշտ միջոց են ազգի ու
հայրենիքի բնականոն զարգացման ու յառաջընթացին: Այլապէս, առանց այդ
գերնպատակին, պետականութիւնը կը դառնայ ինքնանպատակ կազմակերպութիւն ի
սպաս վարչախումբի մը շահերուն եւ կը դառնայ անհաղորդ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻՆ...
Վերանկախացած Հայաստանը՝ երեսուն տարուան իր գոյութեան ընթացին, լիարժէք Տէրը
չեղաւ, դժբախտաբար, իր ազգային արժէքներուն, իր ազգային մշակոյթին, իր ազգային
ինքնութեան, որուն առանցքը հայոց լեզուն է:
Մենք ընդհանրապէս շատ անփոյթ վերաբերմունք ցոյց տուինք մեր հարազատ, բնիկ
ՄՇԱԿՈՅԹԻՆ,

մեր

գիր

ու

գրականութեան՝

իր

երկու,

արեւմտահայերէն

եւ

արեւելահայերէն ճիւղերով...շատ անգամ նոյնիսկ նախընտրելով օտարին լեզուն, օտարին
«րապիզ» երգ-երաժշտութիւնը, թրքաբարոյ կլկլոցը, խորթ բարքերն ու ապրելակերպը..Իսկ
մեր մայրենին մնաց աղճատուած, օտարահունչ բառերով աղաւաղուած, աղքատ
ազգականի կարգավիճակին նսեմացած...
Հայրենասիրութեան, անկախութեան եւ ազատութեան մասին բարբաջեցինք, զգայացունց
կենացներ արտասանեցինք, բայց մեր առօրեայ կեանքին մէջ, հայրենասիրութիւնը մնաց
վերացական հասկացողութիւն միայն, երբ մեր տան շքամուտքն ու փողոցը, հայրենի
բնութիւնը աղարտեցինք աղտ ու աղբով, երբ իրարու նկատմամբ եղանք անազնիւ,
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պոռոտախօս ու ամբարտաւան, շատ անգամ հայհոյախօսութեամբ եւ չարախօսութեամբ
արտայայտուող, իրարու հետ լեզու չկարենալ գտնելով, օտարահաճոյ վարք դրսեւորելով,
օտարին օրակարգին ծառայելով...ինչ որ ապահայացման ստոյգ ճանապարհ է որոշապէս:
Այս բոլորը կը խօսին ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹԵԱՆ պակասին մասին, իսկ ազգային
ինքնաճանաչումն ու ազգային ինքնագիտակցութիւնը հիմքերու հիմքն են անկախ
պետականութեան:
Անկախ պետականութիւնը դարձաւ բազում ու բազմազան կուսակցութիւններ ստեղծելու
հարթակ,

իւրաքանչիւրը

ոյժի

իր

ցուցադրութեամբ

ու

իշխանատենչութեամբ,

իր

շահախնդիր, գրպանային օրակարգով, կարծես օտար գերտէրութեանց ի հաճութիւն՝
«Բաժնէ որ տիրես» Մաքիավելեան քաղաքականութեան ասպարէզ դարձնելով մեր փոքրիկ
հանրապետութիւնը: Զարմանալ միայն կարելի է, երբ ականջալուր կ'ըլլանք այն տխուր
իրողութեան որ մեր երկրէն ներս կը գործեն աւելի քան հարիւր կուսակցութիւններ:
Ժամանակին, զօրավար Անդրանիկ այնքան իմաստալից կերպով կը շեշտէր. «Իմ
կուսակցութիւնս իմ ժողովուրդս է», կամ «Իմ կուսակցութիւնս իմ հայրենիքս է»:
Չանսացինք երբեք Մեծ հայրենասէրին հզօր պատգամին եւ փոխանակ իրարու ձեռք
մեկնելու, իրարու զօրավիգ ըլլալու յանուն հայրենիքի հզօրացման, բարգաւաճման ու
վերելքին, պառակտուեցանք բաժա՛ն-բաժա՛ն, իւրաքանչիւր կուսակցութիւն ու խմբակ իր
շահերը հետապնդելով, շատ անգամ օտարահաճոյ, ի վնաս հայրենիքի հաւաքական ոյժի
կոթողումին, ի վնաս հայրենիքի ինքնապաշտպանութեան հնարաւորութիւններու
ուժեղացման՝

բանակ,

զինոյժ,

արդիւնաբերութիւն,

տնտեսութիւն,

գիտութիւն,

դիւանագիտութիւն, կրթութիւն...
Այսօր, Հայաստանի վերանկախացման տարեդարձը կը տօնենք մեր երկրին համար խիստ
ճակատագրական, լինել-չլինելու ծանրագոյն պայմաններու տակ, երբ Բերձորի, Աղաւնոյի
եւ Սուսի բնակչութեան բռնահանումը իր պապենական բօրրանէն, Ատրպէյճանի վերջին
ոտնձգութիւնները ՀՀ սահմաններէն ներս ցնցած են ողջ հայութիւնը ի Հայաստան եւ ի
Սփիւռս, անոնց մէջ տեսնելով նաեւ հայրենական այլ տարածքներու կորուստի
սպառնալիքը, թուրքազերի լկտիացած ոյժի աղուէսային գործակցութեամբը Ռուսաստանի
Դաշնութեան հետ, գործակցութիւն՝
հայութիւնը, պատմութիւնը՝

որուն գինը միշտ ալ վճարած է Հայաստանն ու

վկայ... երբ խոր անորոշութեան մատնուած է Արցախի

անվտանգութիւնը...երբ Հայաստանը Արցախին կապող նոր միջանցքին շուրջ կան
մտավախութիւններ անոր ապահովութեան գծով, ռուսական խաղաղապահ առաքելութեան
թերացումին

գծով...եւ

տակաւին

Զանգեզուրի

միջանցքի

տեւաբար

կրկնուող

թուրքազերիական խօսոյթին շուրջ...եւ երբ պատա՛ռ-պատա՛ռ, ծուէ՛ն-ծուէ՛ն հայրենի հող
կը խլէ թշնամին...
Մենք ապաւինելու տեղ չունինք, բացի մեր ներքին ամրակուռ համախմբուածութենէն, շատ
ճկուն եւ հմուտ դիւանագիտութենէն եւ հզօր ինքնապաշտպանութեան կերտումէն...,
«խաղաղութեան» մասին բարբաջելէ առաջ, պատրաստուելով պատերազմի, մանաւանդ որ
մեր դիմաց գորշ գայլն է ցեղասպանութեան նկրտումներով, ինչպէս եղեր էր հարիւր եւ
աւելի տարիներ առաջ: Այստեղ ինքնախաբկանքը հաւասարազօր է հայրենիքի կորստեան:
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Ազգային մեր խորհրդանիշը յաճախ ԱՐԾԻՒՈՎ է պատկերուած...Արծիւը ԱԶԱՏՕՐԷՆ կը
ճախրէ, կը սաւառնի երկնքի անհունութեան մէջ, անկաշկանդ, անարգել, անպարագիծ:
ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆԸ հայուն համար գերագոյն արժէք է իրաւամբ ալ: Մեր պատմութեան մէջ,
մենք շատ բան զոհաբերած ենք յանուն ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ, այդպէս ալ մինչեւ վերջ
չհասկնալով սակայն, թէ ի՞նչ է ճշմարիտ ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆԸ, զայն յաճախ շփոթելով
անիշխանականութեան, կամայականութեան, ազգային սնապարծութեան, անտիրութեան
եւ

նոյնիսկ

անպատասխանատուութեան

հետ...Պիտի

նորովի

վերասահմանենք

ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ յղացքի ճշմարիտ իմաստը եւ զայն ի կեանք կոչենք մեր ամէնօրեայ վարք ու
բարքով, մեր ամէնօրեայ աշխատանքով...ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ կը նշանակէ գերազանցօրէն
ԼԻՈՎԻՆ ՏԷՐԸ ըլլալ սեփական ճակատագրին եւ պատասխանատւութիւն ստանձնել անոր
համար...ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ կը նշանակէ որ երկրին մէջ միակ ԳԵՐԻՇԽՈՂԸ ՕՐԷՆՔՆ է,
անխտիր

բոլորին

համար

հաւասարապէս,

ուր

բացարձակատէրեր: ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ կը նշանակէ

չկան

մենաշնորհեալներ

կամ

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՆ ՈՒ ՄՇԱԿՈՅԹԸ

զարգացնել եւ նորանոր որակ տալ անոնց: ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ դեռ կը նշանակէ ազատօրէն
այլեւ

արժանապատուուօրէն

զարգացնել

երկրին

ինքնապաշտպանութիւնը՝

տնտեսութիւնը, արդիւնաբերութիւնը, բանակն ու զինոյժը, գիտութիւնը եւ կրթութիւնը,
հմուտ եւ ճկուն դիւանագիտութիւնը, որ այսօր յատկապէս «օդի, ջուրի, հացի նման»
կենսական է...Եւ այս բոլորը կեանքի կոչել յանուն հզօր պետականութեան եւ յառաջադէմ
Հայաստանի, յանուն մեր Մեծ Երազին՝ ԱԶԱՏ, ԱՆԿԱԽ ՈՒ ՄԻԱՑԵԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ, ուր
հայ մտքի, ոգիի եւ հոգիի թռիչքը կարենայ ճախրել դէպի նորանոր բարձունքներ...
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ԲՈԼՈՐԻՍ ՏՕՆԸ, ԱՍՏՈՒԱԾ ՊԱՀԱՊԱՆ:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ
«ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ ՇԱՏ ԱՐԻՒՆ ԿՈՐՍՆՑՈՒՑ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՈՐ
ԹԹՈՒԱԾԻՆ ՆԵՐԱՐԿԵՆՔ ԱՆՈՐ»
Լեւոն Շառոյեան իրաւմամբ համայն հայաշխարհի
տարողութեամբ արեւմտահայերէնի եւ արեւմտահայ
գրականութեան լաւագոյն մասնագէտներէն է:
Շառոյեանի գրականագիտական գործերէն են.
«Դեգերումներ Հայ Գիրի եւ Պատմութեան Գետեզրին»
հսկայածաւալ երեք հատորները, որոնք լոյս տեսած են
Սուրիոյ տագնապի տարիներուն, Հալէպի մէջ:
Ուղղագրական կանոններու, բառագիտութեան եւ
կէտադրութեան մասին իր «Գրականաշունչ Պտոյտ՝
Այբուբենի Տառերուն հետ» գիրքը, արժանի է հայերէնի ուսուցչին եւ ուսանողին բարձի
գիրքը ըլլալու: Ունի նաեւ այլ մենագրութիւններ եւ ուսումնասիրութիւններ: Հալէպ ապրող
Շառոյեան տեղւոյն Հայագիտական Հիմնարկի դասախօս է, Հ.Բ.Ը.Միութեան Լ.Ն.-Գ. Կ.
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Կեդրոնական Վարժարանի հայերէն լեզուի եւ գրականութեան ուսուցիչ, այցելու դասախօս
է նաեւ Անթիլիասի դպրեւանքին: Այս հարցազրոյցին ընդմէջէն ան կ’արծարծէ շատ
հետաքրքրական եւ շահեկան գաղափարներ:
Սիվիլնէթ– Պարոն Շառոյեան, դուք տագնապի այս տարիներուն ապրեցաք, գործեցիք
Հալէպի մէջ՝մօտէն առընչուելով հալէպահայոց կեանքին հետ. ամէն օր ականատես եղաք
տեղի ունեցող փոփոխութիւններուն: Ո՞ւր էր գաղութը, ո՞ւր հասաւ, ո՞ւր կերթանք:
Լեւոն Շառոյեան-Սուրիոյ տագնապը, որ սկսաւ 2011-ին՝ «Արաբական գարուն»-ին
զուգահեռ, երկրին մէկ ծայրէն միւսը ստեղծեց անհակակշռելի քաոս մը, իսկ հայկական
դիտանկիւնէ՝ շատ ծանր ու անդարմանելի հարուած մը հասցուց սուրիահայոց ազգային ու
անհատական բարգաւաճ կեանքին, տակնուվրայ ընելով այնքա՜ն զոհողութիւններով
կառուցուած մեր ընտանեկան ու համայնքային կարգուսարքը։
Դաժան եղաւ մա՛նաւանդ 2012-2016 երկարող հնգամեակը։ Մարդիկ ապրեցան սարսափի
մթնոլորտի մը մէջ։ Ամէն օր զոհեր կը յուղարկաւորէինք. մահը իր սեւ շուքը կը պտտցնէր
մեր ծոծրակին վերեւ, գիշեր-ցերեկ։
Այս շրջանին է ահա, որ հալէպահայութեան 65-70 առ հարիւրը գաղթի դիմեց
(ժամանակաւոր կերպով՝ Լիբանան, իբրեւ վերջնական կայք՝ Հայաստան, Եւրոպա,
Գանատա, Աւստրալիա), նախ փրկելու համար իր սեփական մորթը, ապա այն հաստատ
համոզումը գոյացնելով՝ թէ «Արեւելքի այս երկիրներուն մէջ մեզի հաց չկայ», կամ՝ «այս
երկիրները այլեւս բնաւ պիտի չկարենան շտկել իրենց մէջքը»։ Այս համոզումը առկայ է առ
այսօր։ Գիտէք. հայուն աչքը, դժբախտաբար, մի՛շտ դէպի Արեւմուտք է։ Եւ Սուրիոյ դէպքերը
պատեհ առիթ եղան շատ-շատերու՝ բաց դռներ որոնելու արեւմտեան կողմն աշխարհի…։
Շուէտի, Գերմանիոյ, Հոլանտայի կամ Գանատայի օտարոտի քաղաքներուն մէջ
դժուարութիւններու չհանդեպեցա՞ն (կամ դեռ պիտի չհանդիպի՞ն) մեր նորեկ
գաղթականները։ Անշո՛ւշտ հանդիպեցան, դեռ ալ պիտի հանդիպին ինչ-ինչ
փորձութիւններու։ Բայց մերինները այդ դժուարութեանց մասին ընդհանրապէս չեն
փափաքիր խօսիլ։ Կը համակերպին շուտով, որովհետեւ Արեւմուտքը կը գրաւէ, կը
հրապուրէ զիրենք, աւելի քան՝ Անկախ Հայաստանը, որու անունով երդում կ՛ընէին երբ
պատանի էին…։
Աւելի ուշ, թագավարակի օրերուն, վրայ հասաւ տնտեսական շատ սուր տագնապ մը, որ
յատկանշուեցաւ դրամի շարունակական աներեւակայելի արժէզրկումներով եւ գիներու
աստղաբաշխական մագլցումներով…։ Այս երկրորդ տեսակի տագնապը տակաւին չէ գտած
իր վերջակէտը։
Անբաղձալի այս պայմաններուն մէջ՝ քիչեր կառչեցան Հալէպին (մէկը՝ ես ու ընտանիքս)։
Հոգեկան այն զօրաւոր ու անբացատրելի կապը, որ երկաթեայ շղթայով մը ագուցած էր զիս
Ծառուկեանի այս «երազային» քաղաքին, չարտօնեց որ հեռանամ հոսկէ։ Մնացինք՝
տոկալով բազմապիսի դժուարութիւններու, մերթ տրտնջալով, մերթ յարմարելով
ստեղծուած իրավիճակներուն, մերթ զրկելով մենք մեզ կենցաղային բազմաթիւ
պահանջքներէ, մերթ ալ յոյսեր փայփայելով ապագայ բարեփոխումներու նկատմամբ,
մտածելով թէ «վաղը լաւ կը լինի»…։ Սպասումի մէջ ենք առ այսօր, քանի որ չենք ուզեր
թաղել Յոյսը…։
Եթէ պիտի ամփոփենք պատերազմին հայկական հաշուեկշիռը, ըսենք.
– Նախ, ունեցանք թուային մեծ կորուստ։ կորսնցուցինք մեր պատուական գաղութին կէսէն
աւելին։ Ամայացան մեր երբեմնի հայահոծ թաղամասերը։ Նոր Գիւղը, որ փոքրիկ
Հայաստան մըն էր, աւերուեցաւ գրեթէ ամբողջովին։ Հայ արհեստաւորութիւնը չքացաւ
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հոնկէ։ Թաղամասը ենթարկուեցաւ թալանի ու կողոպուտի՝ ծանօթ ու անծանօթ
աւազակներու կողմէ։
– Մտաւորականութիւնն ու ուսեալ դասակարգը գաղթեց անվերադարձ։ Բարեբախտութիւն
է անշուշտ, որ անոնցմէ ոմանք Հայաստան հաստատուեցան։
– Մեծապէս տուժեցին մեր դպրոցները։ Ոմանք վերջնապէս փակուեցան, իսկ կանգուն
մնացողները կորսնցուցին իրենց հայեցի դիմագծութիւնը՝ օտարախօս աշակերտներու
ներգրաւումով…։ Այսօր, ամբողջ Սուրիոյ տարածքին, Հալէպէն մինչեւ Դամասկոս,
Լաթաքիա, Քեսապ ու Գամիշլի, իրենց դռները դեռ բաց կը պահեն քսանի չափ հայկական
վարժարաններ, սակայն ասոնցմէ հազիւ 2-3 հատը կրցած են պահել իրենց զուտ հայկական
դիմագիծն ու ներքին հայաշունչ մթնոլորտը։ Երեւոյթը լախտի հարուած մըն է
հայապահպանումի մեր աւանդական սկզբունքին ու ճիգերուն հանդէպ։
– Գործունէութեան համեստ դաշտ կամ սակաւ անդամագրութիւն ունեցող հայկական
միութիւնները չքացան հրապարակէն, ինչպէս՝ հայրենակցական միութիւնները եւ
ուրիշներ։ Զօրեղները, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի, Համազգայինի կամ ՍՕԽ-ի նման, ըստ առաջնոյն կը
շարունակեն իրենց տարաբնոյթ աշխատանքները, գնահատելի աշխուժութեամբ։
– Գաղութին մէջ ստեղծուած է նաեւ ընկերային սուր տագնապ մը, որ ծագում կ՛առնէ
մանչերու եւ աղջիկներու թուային անհաւասարութենէն։ Մանչերը կը գաղթեն տնտեսական
դրդապատճառներով, մինչ երիտասարդ ու դեռատի աղջիկները… տունը կը մնան։
Պսակներն ու մկրտութիւնները նուազած են ու դարձած՝ հազուադէպ։ Այս պայմաններուն
մէջ, ուրեմն, ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻ հաստատումին ու ծաղկումին այնքա՜ն բնական հոլովոյթը
գրեթէ դադրած է, կամ կը կաղայ։ Եւ ասիկա ալ՝ շատ ծանր հարուած մըն է մեր հաւաքական
վերապրումին ու ապագայ առողջ գոյատեւումին տեսակէտով։ Յառաջիկայ տարիներուն
դէմ-յանդիման պիտի գտնուինք խառն ամուսնութիւններու տարածուն երեւոյթի մը, որ
խորթ եղած է մեր գաղութին կամ մեր ընտանեկան աւանդապահ հասկացութեան։ Պէտք է
այժմէն միջոցներ որոնել՝ նորակազմ հայ ընտանիքները խթանելու եւ քաջալերելու համար,
աւելի առաջ՝ քան փլած եկեղեցիներու վերականգնումը։ Քարէն առաջ՝ մարդո՛ւն արժէք
պէտք է տալ։ Միջյարանուական լայնածիր համաժողով մը պէտք է գումարել,
ընկերաբաններու ալ մասնակցութեամբ, հարկաւոր նախաքայլերով դիմադրելու համար
այս մահացու վտանգին, որ մեր դռան առջեւ է։
Այս բոլորը ըսել կու տան մեզի, թէ հալէպահայութիւնը կ՛անցնի դժուարին
ժամանակաշրջանի մը մէջէն։ Այնուհանդերձ, գաղութը բոլորովին պարպուած չէ։ Ես չեմ
ուզեր զայն նմանցնել եգիպտահայ երբեմնի շէն գաղութին, որ 50-ական թուականներու
վերջերէն սկսեալ արագօրէն ամայացաւ։ Ո՛չ։ Հալէպ տակաւին կը պահէ իր որոշ
ուժականութիւնը, շնորհիւ եկեղեցիներուն, դպրոցներուն եւ ակումբներուն շուրջ
համախմբուած լայնախարիսխ կորիզի մը։ Եթէ ամբողջական գուրգուրանքի առարկայ
դարձնենք գաղութին յարատեւումին մայր լծակները, դեռ Հալէպը կրնանք պահել սփիւռքի
քարտէսին վրայ՝ իրեն արժանի դիրքով մը։
Սիվիլնէթ– Որպէս հայոց լեզուի եւ գրականութեան ուսուցիչ, անկեղծօրէն կրնա՞ք մեզի
ըսել, թէ այսօր ինչ պատկեր կը ներկայացնեն հալէպահայ դպրոցները:
Լեւոն Շառոյեան-Մենք գաղութ մըն ենք, որ ունի 150 տարուան դպրոցական փորձ եւ
աւանդ։ Հետեւաբար, դպրոցները, մեր գաղութին ողնասիւներն են։ Մենք զմեզ չենք կրնար
երեւակայել առանց սեփական դպրոցի. մեր շնչառութիւնը կանգ կ՛առնէ, որովհետեւ
եկեղեցին ու ակումբը՝ առանց դպրոցէն եկող նեցուկին, բաւարար չեն հայը իր լիակատար
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ինքնութեան մէջ պահելու։ Դպրո՛ցն է հայապահպանման մայր աւազանը։ Մարդուժը կու
գայ դպրոցէ՛ն։ Դպրոցը փուռն է՝ որ շարունակ հաց կ’արտադրէ, հոգ չէ որ օգտագործուած
ալիւրը երբեմն փափաքելի որակը չունենայ, կամ փռապանները չունենան երբեմնի
վարպետ հացթուխներուն ճարտարութիւնը…։
Դուք, սիրելի՛ պր. Քէշիշեան, թերեւս ինծի չափ ու ինձմէ ալ աւելի՛ լաւ գիտէք մեր
դպրոցներուն իրավիճակը, որովհետեւ նկատած եմ որ սա վերջին տասը տարիներու
ընթացքին քանիցս յօդուածներ նուիրած էք մեր դպրոցներուն, թիւեր տուած, դիպուկ
մատնանշումներ կատարած էք։
Ինծի ուղղած ձեր հարցումը ձեւակերպուած է սակայն մասնայատուկ դիտաւորութեամբ.
դուք կ՛ուզէք որ մեր դպրոցներուն մասին խօսուի «հայոց լեզուի ու գրականութեան
ուսուցիչի ակնոցով»։
Շա՛տ բարի։
Հալէպի մէջ, այժմ, ունինք ութ վարժարաններ, հինգը՝ երկրորդական, երկուքը՝ միջնակարգ,
մէկը՝ նախակրթարան։ Ասոնց կողքին, կան Հայ Կաթողիկէ համայնքին ենթակայ երկու
վարժարաններ եւս, ուր հայ աշակերտութիւն չկայ (կամ գրեթէ չկայ)։
Մեզի նման նօսրացած ու վիրաւոր գաղութի մը մէջ ութ վարժարանի գոյութիւնը, առաջին
հայեացքով, կրնայ խանդավառիչ նկատուիլ։ Այո՛, մեր վարժարանները բոլորն ալ ի՛սկապէս
տիպար կրթօճախներ են։ Պետութի՛ւնն անգամ չի ծածկեր իր գնահատանքն ու համարումը
մեր դպրոցներուն նկատմամբ, որովհետեւ անոնք միշտ ալ կը յաջողին փայլուն ու
պատուաբեր արդիւնքներ ձեռք բերել պրովէի ու պաքալորիայի պետական
քննութիւններուն մէջ։ Ասիկա մետալին մէկ երեսն է։
Միւս երեսը կը վերաբերի մայրենի լեզուի դասաւանդութեան եւ իւրացումին, բայց նաեւ՝
դպրոցին ներքին հայաշունչ մթնոլորտին ու անկէ բխած ինչ-ինչ երեւոյթներու։
Անկեղծօրէն խոստովանիմ, որ մետալին այս երկրորդ երեսը բնաւ փայլուն չէ։ Խոցելի է ու
մտահոգիչ։
Եթէ հայերէնի քննիչ մարմին մը լուրջ եւ առարկայական հետազօտութիւն մը փորձէ
կատարել մեր վարժարաններէն ներս՝ չափելու համար մեր հայ աշակերտութեան մայրենի
լեզուի իմացութեան մակարդակը, անպայման պիտի յանգի տխուր եւ ափսոսալի
եզրակացութիւններու։ Ասիկա կ՛ըսեմ՝ ամենայն պատասխանատուութեամբ։ Դուք բնաւ
չխաբուիք մեր դպրոցներու հանդէսներուն ընթացքին արտասանուած շռայլ լոզունգներէն,
չխաբուիք դպրոցներու պատերէն կախուած «Հայերէն լեզուի պատուոյ ցանկ»-երէն եւ այլն։
Կրնամ խոստովանիլ անվարան, որ մեր երկրորդական վարժարաններուն աւարտական
կարգերու հայ աշակերտութեան մօտաւորապէս ԵՐԿՈՒ ԵՐՐՈՐԴԸ իր մայրենի լեզուն
բաւարար չափով չի գիտեր։ Մեծ է թիւը անոնց՝ որոնք հեգելով կամ կմկմալով կը կարդան,
ճշգրիտ նախադասութիւն մը չեն կրնար կազմել, բառերը քով-քովի կը շարեն անկապակից
կերպով…։ Այսինքն, չեն յաջողիր հայերէն սորվիլ։
Եկէք ճշդենք, թէ ի՞նչ կը նշանակէ «հայերէն սորվիլ»։

Կը խորհիմ որ ամէն ոք համաձայն կ’ըլլայ ինծի՝ եթէ հայ դպրոցէ շրջանաւարտներուն մօտ
ակնկալեմ գտնել հետեւեալ տուեալները.
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– Հայերէն որեւէ գրութիւն սահուն կարդալ ու կարդացածը հասկնալ մեծ մասամբ։
– Հայերէն գրել վարժ ձեռքով, հեզասահօրէն, ուղղագրական նուազագոյն սխալներով։
– Անծանօթ չըլլալ մեր գրականութեան։ Ընդհանուր գիծերու մէջ՝ գիտնալ արժէքը
Մեծարենցի մը, Պարոնեանի մը, Համաստեղի մը, Թէքէեանի մը, Չարենցի մը, ՐաՖՖիի մը։
– Ճանչնալ մեր լեզուին քերականութեան մայր գիծերը (յոգնակիի ու եզակիի ճիշդ
գործածութիւն, գոյականներու հոլովում, բայերու խոնարհում, կէտադրական նշաններ,
տողադարձ, դերանուններ, շարահիւսական տարրական սկզբունքներ եւայլն)։
– Քիչ մըն ալ հայոց պատմութիւն՝ Գրիգոր Լուսաւորիչով, Մեսրոպ Մաշտոցով,
Վարդանանքով, Արշակունի ու Բագրատունի արքաներով, Մամիկոնեաններով, Մխիթար
աբբահայրով, Խրիմեանով, Մեծ Եղեռնով, Ղարաբաղի դատով։
Անձնապէս, այսքանով կը գոհանամ։
Այսքանը երաշխաւոր է՝ որ հայ պարմանը կամ պարմանուհին կեանքի իր երթը շարունակէ
հայօրէն, չընկրկի օտար ափերու վրայ։
Բայց, ի՜նչ մեղք, որ մեր ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ վարժարաններէն շրջանաւարտներուն ԿԱՐԵՒՈՐ
ՄԷԿ ՏՈԿՈՍԸ, դժբախտաբար, 15 տարի հայկական դպրոց յաճախելէ ետք՝ հոնկէ կը
վկայուի առանց վերը մատնանշուած տուեալներով զինուած ըլլալու…։
Ասիկա իրականութիւն մըն է, զոր կ'արձանագրենք սրտի ճմլումով եւ ափսոսանքով,
որովհետեւ կը մտածենք որ այդպիսի սերունդէ մը ոչ ոք, հետագային, հայերէն թերթի կամ
գիրքի ընթերցող պիտի ըլլայ։
Տխուր է հաստատել նաեւ, որ մեր վարժարանները, բոլո՛րն ալ, կը խուսափին այս մասին
բարձրաձայն արտայայտուելէ։ Իրենց տարեկան նիւթաբարոյական տեղեկագրերուն կամ
հրապարակային զեկոյցներուն մէջ արձանագրութիւններ չեն թողուր այս մասին։
Այս բոլորով հանդերձ, սակայն, մենք մերթ ընդ մերթ ականատես կ’ըլլանք նաեւ ՀՐԱՇԱԼԻ
արդիւնքներու կամ երեւոյթներու։
Մեր բոլոր դպրոցներու հայերէնաւանդ ուսուցչուհիները կրնան վկայել, որ մի՛շտ ալ
դասարաններուն մէջ կան ի՛րապէս նախանձելի աշակերտներ, որոնք հայերէնի իրենց
բարձր մակարդակով (նկատի ունիմ նիշերը), հայերէնի նկատմամբ իրենց յուզիչ
խանդաղատանքով, հայերէն լեզուի ու գրականութեան նկատմամբ իրենց տածած խորունկ
սիրով՝ մեծապէս կ’արդարացնեն սփիւռքահայ դպրոցին առաքելութիւնը։
Անձնապէս, երկրորդականի կարգերուն մէջ ունեցեր եմ աշակերտներ (թէ՛ մանչ, թէ՛
աղջիկ), որոնք հայերէնի գրաւոր քննութեան մը ՉՈՐՍ մեծադիր էջերը կրցած են լեցնել
իրենց խելացի երկարաշունչ պատասխաններով՝ առանց ԴՈՅԶՆ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ ՍԽԱԼ
ՄԸ իսկ կատարելու…։
Պատի՛ւ իրենց։
Ասոնք ո՞ւր սորված են իրենց հայերէնը, անոր «դժուար» ուղղագրութիւնը կամ
շարահիւսութիւնը, եթէ ոչ՝ հայ դպրոցին երդիքին տակ։
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Եւ շեշտեմ, որ այսպիսի համբուրելի տիպարներ հազուագիւտ չե՛ն բարեբախտաբար։ Թէեւ
թիւով քիչ են, փոքրամասնութեան մէջ փոքրամասնութիւն են, բայց կա՛ն, գոյութիւն ունի՛ն։
Եւ փա՜ռք Տիրոջ, որ անոնք գոյութիւն ունին։ Այլապէս, մենք՝ ուսուցիչներս, ինչո՞վ պիտի
մխիթարուէինք. քանի որ այդ հրաշալի փոքրամասնութեան դիմաց՝ կայ նաեւ հակադիր
մեծամասնութիւն մը, որ ուղղակի կը վհատեցնէ…։
Ամփոփելով իմ միտքերը ըսեմ, որ մեր դպրոցներուն 60-ական թուականներու երբեմնի
շրջանաւարտները առ այսօր նամակագրութիւններ կը կատարեն իրարու միջեւ կոկիկ ու
գեղեցիկ հայերէնով (հետեւեցէք դիմատետրի իրենց գրառումներուն)։ 80-90-ականներու
շրջանաւարտները (իմ դասընկերներս) ընդհանրապէս կը խուսափին հայերէնով գրելէ՝
պատճառաբանելով իրենց ուղղագրութեան անկանոնութիւնը, իսկ 2010-ականներու
սերունդը արդէն կը նամակցի լոկ լատինատառ հայերէնով…։
Այս վայրէջքին պատճառները շատ խոր են ու հետեւանքն են հայերէնի նկատմամբ
կրթական մեր պատասխանատուներուն, ծնողներուն, նո՛յնիսկ ուսուցիչներուն
ցուցաբերած անտարբերութեան։
Յետոյ, հայերէնի ծաղկումին ու բարւոք դասաւանդումին մէջ էական դեր ունի դպրոցին
հայաշունչ մթնոլորտը։ Հիմա, երբ սուրիահայ մեր վարժարանները, մեծ մասամբ, այլեւս
միատարր չեն եւ դասարանները խճողուած են ոչ-հայախօս ուսանողներով, կարելի չէ
ցանկալի արդիւնքներու հասնիլ։ Թէ ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս հոս հասանք՝ առանձին պատմութիւն
է։ Միայն նշեմ, որ դեռ վերջերս, Հալէպի մեր հայկական մանկապարտէզներէն մին
վերամուտի իր ծանուցումը հրատարակած էր տեղական լեզուով…։ Այսինքն՝ հրաւէր
կ՛ուղղուէր մեր տոհմիկ շրջանակէն դուրս գտնուող ծնողներու, որ իրենց երախաները հայկ.
մանկապարտէզ ղրկեն…։ Երեւոյթը արտասովոր է, բայց կը բացատրէ մեր ապրած ազգային
տագնապին ակունքները։
Սիվիլնէթ– Պիտի խնդրեմ Ձեզմէ, որ խօսիք մեր միութիւններուն մասին: Ի՞նչ ընելիքներ
ունին անոնք՝ մանաւանդ մեր երիտասարդներու ընկերային եւ ազգային կեանքին համար:
Լեւոն Շառոյեան-Պատերազմի աւերներէն իրենց բաժինը ստացան նաեւ մեր
բազմատասնեակ միութիւնները։ Բոլո՛րն ալ կորսնցուցին իրենց աշխատունակ ու գործուն
տարրերուն կարեւոր մէկ տոկոսը, որ գաղթեց երկրէն, իսկ ոմանք ալ ալ իրենց համեստ
կաղապարին մէջ աւելի ու աւելի կծկուելով՝ դարձան գրեթէ անգոյ, անուանական
ներկայութիւն։
Երիտասարդական անդամաշարք ունեցող միութիւնները, բարեբախտաբար, կը
շարունակեն մնալ աշխոյժ ու կենսունակ, շնորհիւ միութենական պատասխանատուներու
ցուցաբերած զոհողութեան։ Իմ սիրտը թունդ կ՛ելլէ՝ երբ կը տեսնեմ թէ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի, Հ.Ե.Ը.-ի
կամ ՍԵՄ-ի հարիւրաւոր տղաք ու աղջիկներ, ամառնային բանակումի կը տարուին մինչեւ
Քեսապ ու այնտեղ, կարգապահ ու առողջարար պայմաններու մէջ, կ՛ամրապնդեն իրենց
հայեցիութիւնը։ Նիւթական զոհողութիւններու գնո՛վ կ՛իրականանան այսպիսի մեծղի
ծրագրեր։ Բայց մեր միութիւնները լայն կը բանան իրենց քսակները՝ յանուն եզակի նման
հաւաքներու, որոնք թէ՛ տպաւորիչ են, թէ՛ գօտեպնդիչ։
Բանակումէն, մարզական խաղերէն, կամ զուտ ընկերային հաւաքներէն անդին, սակայն,
դպրոցներէ նոր-նոր շրջանաւարտ մեր երիտասարդները պէտք է բոլորել նաեւ
մշակութային միութիւններու շուրջ։ Այստեղ, ահաւասիկ, յաջողած չենք։ Մարդուժի եւ
աշխատունակ տարրերու պակասը զգալի է ամէն երդիքի տակ։ Մշակութային
միութիւններու պարագային (օրինակ՝ Համազգային, Թէքէեան, Նոր Սերունդ եւ այլն)
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վարչական ու յանձնախմբային կազմերուն մէջ, սկզբունքով, տիրապետող պէտք է ըլլայ
գրասէր ու մշակութասէր տարրը։ Բայց, դժբախտաբար, այդպէս չէ։ Երբեմն վարչական
ամբողջ կազմին մէջ՝ ցանկալի այդ տարրը գոյութիւն չունի։ Նորէն կը վերադառնամ մեր
դպրոցներու հայերէնագիտական մակարդակին։ Եթէ մեր վարժարանները չկարենան
գրասէր ու մշակութասէր տարր արտադրել՝ մեր միութիւնները ո՞ւրկէ պիտի ճարեն
զանոնք։ Հիմա այլեւս նկատելի է, որ մեր միութիւնները ընդհանրապէս թափ կու տան
ընկերային ձեռնարկներու։ Նախաճաշ կամ ընթրիք կը սարքեն, զբօսաշրջական պտոյտ կը
կազմակերպեն, խմբովին աւազան կ՛երթան, շատ-շատ՝ երաժշտախառն ծիծաղի երեկոյ մը
կը յաջողցնեն՝ կերուխումով համեմուած…։ Վերջերս ականատես եղանք յոբելենական
քանի մը հանդիսութիւններու, ուր բանախօս չկար։ Յայտագիրը ծայրէ-ծայր խճողուած էր
երգ ու պարով։ Ինչո՞ւ։ Որովհետեւ տուեալ միութեան կամ կազմակերպութեան բովանդակ
շրջանակին մէջ հայերէնով կոկիկ ու պատշաճ բանախօսութիւն մը կատարելու ատակ
մարդ չէր մնացած…։
Ակումբները պէտք է ամբողջացնեն այն՝ ինչ որ դպրոցները կը փորձեն տալ։ Ակումբներէ
ներս, գէթ ամսական դրութեամբ, անպայման պէտք է սարքել գրական-մշակութային փոքր
հաւաքներ, երիտասարդներու ալ մասնակցութեամբ։ Օր մը՝ գիրքի ներկայացում, օր մը՝
թատերական գործի մը քննարկում, օր մը՝ յոբելենական տարեթիւի նշում, օր մը՝
գիտելիքներու մրցում, ընթերցանութեան մրցում, ուղղագրութեան մրցում, վաւերագրական
կամ պատմական նիւթով ժապաւէնի ցուցադրութիւն եւ այլն։ Կարեւորն այն է՝ որ
մշակութային հեւքը չկասի մեր ակումբներէն ներս ու մեր երիտասարդները մնան ազգային
ապրումներու շրջագծին մէջ։ Քիչ-շատ հայերէն գրելու ատակ երիտասարդներն ալ պէտք է
մղել համառօտ թղթակցութիւններ պատրաստելու, որպէսզի թէ՛ թրծուին իրե՛նք, թէ՛ ալ
անտէր չթողուն հայ մամուլը…։ Բայց այս բոլորը յաջողապէս իրագործելու համար,
անկասկած, մեր երիտասարդական, ուսանողական, սկաուտական մարմիններուն մէջ
յղկուած, մշակուած ու բանիմաց առաջնորդներու պէտք ունինք։ Եւ այդպիսիները շատ քիչ
են, չեն բաւարարեր մեր կարիքները։ Ուրեմն, երիցս կրկնելու գնով ըսեմ՝ թէ պէտք է ուժ տալ
դպրոցներուն, որպէսզի հո՛նկէ հասնին մեր ակնկալած տարրերը։ Այլ ճամբայ չկայ։
Խթանե՛լ մեր դպրոցներուն հայերէնագիտական մակարդակը՝ կարելի բոլոր ձեւերով ու
եղանակներով։
Հալէպ հայախօս ու հայագիր գաղութ մը եղած է ի սկզբանէ։ Մենք չենք նմանիր Ֆրանսայի
կամ Ամերիկայի հայութեան, որ իր միութենական ժողովներն ու գրագրութիւնները կը
կատարէ տեղական լեզուով։ Մեր մօտ՝ ամէն ինչ հայերէնով է։ Սակայն մեր այս
աւանդական բարքերն ալ սկսած են տեղի տալ կամաց-կամաց։ Վերջերս ցաւով նշմարեցի,
որ հալէպահայ երկու տարբեր միութիւններ Դիմատետրի վրայ իրենց պաշտօնական
հաղորդագրութիւնները (ակումբային ընթացիկ գործունէութեան մասին) հրապարակած
էին տեղական լեզուով։ Ասիկա նորութիւն է եւ կրնայ նշանակել երկու բան. կա՛մ տուեալ
միութեան մէջ հայերէնով անսխալ էջ մը գրելու ատակ մարդ չկայ, կա՛մ ալ տուեալ
միութեան վարիչները ա՛լ չեն հաւատար մայրենի լեզուի կարեւորութեան…։
Հալէպ բոյն մըն էր նաեւ հայրենակցական գունագեղ միութիւններու։ ՈւրՖայի, Կարմուճի,
Տարօն-Տուրուբերանի,
Քիլիսի,
Զէյթունի,
Բալուի,
Տիգրանակերտի,
Մարաշի
հայրենակցականները մաս կը կազմէին մեր գաղութային համայնապատկերին։
Պատերազմէն ետք ասո՛նք եւս տկարացան ու ոմանք գրեթէ կազմալուծուած են հիմա։
Մինչդեռ, ասոնց գոյութիւնն ու շնչառութիւնը ես շա՛տ կարեւոր կը նկատեմ՝ ելլելով այն
իրողութենէն, որ այս միութիւնները իրենց սոսկական գոյութեամբ եւ Կաղանդի նախօրէին
հրատարակած պատի օրացոյցներով իսկ առկայծ կը պահէին յուշը մեր կորսուած
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հայրենիքին, մեր կորսուած նահանգներուն կամ գաւառներուն։ Հայրենակցական
միութիւններու կազմալուծումով՝ մարած կ՛ըլլայ նաեւ պատմական հայրենիքի այդ յուշը, որ
արդէն պղտոր ու ոչ-շօշափելի գոյացութիւն մըն է նոր սերունդին համար…։ Առիթէն
օգտուելով՝ կ՛ուզեմ ոգեկոչել Կիլիկիոյ Գարեգին Բ. (յետոյ՝ Ամենայն Հայոց Գարեգին Ա.)
կաթողիկոսը, որ անգամ մը, երբ հովուապետական այցելութիւն կու տար Հալէպ, սրահի մը
մէջ հանդիպում ունեցաւ հարիւրաւոր հայ համալսարանականներու հետ։ Խնդրեց, որ
բոլորը միաբերան երգեն «Կիլիկիա» մաղթերքը։ Յետոյ դարձաւ անոնց ու ըսաւ. «Մենք
կորսնցուցինք ՀՈՂԵՂԷՆ Կիլիկիան, բայց պէտք է ապրեցնենք ՈԳԵՂԷՆ Կիլիկիան»…։
Հայրենակցական միութեանց պարտականութիւնը, ահաւասիկ, ճիշդ ա՛յդ է։
Սիվիլնէթ-Դուք, արեւմտահայերէնի լաւագոյն մասնագէտներէն էք, ամբողջ աշխարհի մէջ:
Անուրանալի է, որ արեւմտահայերէնը նահանջի մէջ է: Արեւմտահայերէնի գոյութեան
վտանգ կը սպառնա՞յ. եթէ Ձեր պատասխանը այո՛ է, կա՞ն միջոցներ մեր լեզուն
պահպանելու:
Լեւոն Շառոյեան-Մինչեւ 70-ական թուականներ՝ արեւմտահայերէնը առողջ էր ու
կենսունակ։ Արագօրէն յիշենք աւագ սերունդի Ֆրանսահայ գրողները՝ Շուշանեան,
Նարդունի, Նշան Պէշիկթաշլեան, Նիկողոս ՍարաՖեան. Սուրիա-Լիբանանի մէջ՝ Մուշեղ
Իշխան, Ծառուկեան, Վահէ-Վահեան, Սիմոնեան, Իսթանպուլի մէջ՝ Խրախունի,
Հատտէճեան, Եդ. Սիմքէշեան, Շնորհք Պատրիարք, Շիկահեր եւ այլն, եւ այլն։ Այս եւ ասոնց
նման բազմաթիւ անուններ ոչ միայն տէր կանգնեցան արեւմտահայերէնին, այլեւ աւելի՛ եւս
ճոխացուցին ու պայծառացուցին զայն։ Լեզուն հասցուցին զմայլելի մակարդակի մը։ Ասոնք
ունեցան անշուշտ իրենց հետեւորդները (միջին սերունդ), որոնք աւագներէն ծծած իրենց
աւիշով՝ կրցան պահել լեզուն առոյգ ու կենսալիր, գո՛նէ մինչեւ քսաներորդ դարու վերջը։
Գրուեցան վէպեր, պատմուածքներ, թատերախաղեր, բանաստեղծական հատորներ,
գրականագիտական-վերլուծական գործեր, ընտիր արեւմտահայերէնով։
Այսօր, 2020-ական թուականներուն, կացութիւնը գլխիվայր շրջուած է, դժբախտաբար։
Միջին սերունդը անհետանալու վրայ է եւ կ՛ապրի իր խոնջէնքի տարիները։ Ու սարսափելի
է նկատել, որ իրական իմաստով ՍԵՐՆԴԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ ՉԷ ԿԱՏԱՐՈՒԱԾ։ Տեսէ՛ք.
իսթանպուլահայ հայատառ գրականութիւնը, որ այնքա~ն հրաշալի վերելք արձանագրած
էր մա՛նաւանդ 60-ականներէն սկսեալ, վերջնականապէս խամրած է այլեւս։ Պարագան նոյն
է Լիբանան, որ է՜ր երբեմն, սփիւռքի սիրտը կը նկատուէր։ Մտաւորականութիւն անգամ չէ
մնացած (կամ գրեթէ չէ մնացած) այնտեղ։ Կեանքէն հեռացած գրողներուն աթոռները
մնացեր են թափուր, չեն գրաւուած նորերով, որովհետեւ այդ նորեկները չեն տիրապետեր
գրականութիւն ստեղծելու գլխաւոր լծակին՝ լեզուին։ Նոյնը կրնանք ըսել Սուրիոյ,
Եգիպտոսի, Երուսաղէմի համար։ Հոս-հոն երեւցող քանի մը նկուն ձայներ, հոս-հոն
հրատարակուող քանի մը հայատառ գիրքեր ողջունելի ըլլալով հանդերձ՝ հեռու են շարժում
ստեղծելէ կամ արեւմտահայ գրականութեան ներկան ու ապագան երաշխաւորելէ։
Արտասահմանեան մեր բոլոր գաղութներուն մէջ՝ գրականութեան երբեմնի վարար ու
յորդահոս գետը գրեթէ ցամքած է։ Համընդհանուր մայրամուտ մըն է։ Եւ պատճառն այն է՝ որ
լեզո՛ւն, արեւմտահայերէնը, լրջօրէն հիւանդ է, տեղ-տեղ հոգեվարքի նշաններ ալ ցոյց կու
տայ…։ Եւ այս բոլորը սերտօրէն առնչուած են միջին-արեւելեան մեր հայագաղութներուն
ապրած իրերայաջորդ տագնապներուն ու աղէտներուն հետ։
Հարց կու տաք, սիրելի՛ պր. Քէշիշեան, թէ ի՞նչ պէտք է ընել՝ այս մահացու նահանջը
կասեցնելու համար։
– Հրաշագործ ցպիկի՛ մը պէտք ունինք…։
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Բայց այդ ցպիկը կը պատկանի հեքիաթներու աշխարհին։ Իրական կեանքի մէջ այդպիսի
ցպիկներ չկան։ Սակայն կայ Մայր Բնութեան կողմէ մեզի շնորհուած կամք եւ տաղանդ,
որոնց խելացի ու նպատակասլաց օգտագործումով կարելի է ժայռեր շարժել…։
Եկէ՛ք, նախ ճշդենք, թէ ներկայիս արեւմտահայերէնի գործածութեան ոլորտները որո՞նք են։
ա) Արեւմտահայերէնը խօսակցութեան լեզու է գլխաւորաբար Միջին Արեւելքի տարածքին՝
տուներու, դպրոցներու, ակումբներու, եկեղեցիներու, գործատեղիներու մէջ։
բ) Արեւմտահայերէնը, իր գրաւոր տարբերակով, ուսման լեզու է մեր մանկապարտէզներէն
սկսեալ մինչեւ հայագիտական բարձրագոյն հիմնարկներ։ Շրջանառութեան մէջ են
արեւմտահայերէնով
պատրաստուած
գրականութեան,
ընթերցանութեան
եւ
քերականութեան այլազան դասագիրքեր։
գ) Արեւմտահայերէնը ձայնասփիւռի կամ լսատեսողական ալիքներու ճամբով ալ կը հասնի
մեզի
(օրինակ՝
Պէյրութի
«Վանայ
ձայն»-ը,
Հայաստանի
պատկերասփիւռին
արեւմտահայերէն լուրերու բաժինը, համացանցով սփռուող յայտագրեր եւ այլն)։
դ) Արեւմտահայերէնը սփիւռքահայ մեր մամուլին գլխաւոր լեզուն է։ Պէյրութ, Հալէպ,
Աթէնք, Պոլիս, Փարիզ, Ամերիկա ու Գանատա՝ տակաւին օրաթերթեր, շաբաթաթերթեր ու
պարբերականներ լոյս կ՛ընծայուին արեւմտահայերէնով։
ե) Թէեւ սփիւռքահայ գրականութիւնը նուաղումի ճամբուն վրայ է, սակայն այն քիչը, որ դեռ
կը հրամցուի մեզի իբրեւ գիր-գրականութիւն, արեւմտահայերէնով է… առայժմ։
զ) Ինծի համար ուրախալի եւ յուսադրիչ է տեսնել, թէ այս բոլորին կողքին՝
արեւմտահայերէնը որոշ տեղ մը գրաւած է նաեւ համացանցի կայքէջերու ու մա՛նաւանդ
Դիմատետրի վրայ, ուր շատ-շատեր իրենց գրառումները կը կատարեն սահուն ու
բծախնդրօրէն շարադրուած հայ լեզուով։ Դիմատետրի վրայ արեւմտահայերէնի կոկիկ
գործածութիւնը կրնայ մեծապէս նպաստել անոր ԿԵՆԴԱՆԻ ԼԵԶՈՒ մը մնալու ճիգին։
Արեւմտահայերէնի գործածութեան այս բաւական լայն ծիրը, սակայն, որ առաջին
հայեացքով կրնայ ապահովութիւն ներշնչել մեզի՝ անոր գոյատեւումին առնչաբար, խոցելի
դարձեր է մա՛նաւանդ սա վերջին 15-20 տարիներուն։
Նախ, մեր նոր սերունդին հայերէն բանաւոր խօսակցութիւնը բաւական աղճատուած է ու
աղքատացած։ Նոյնիսկ բեմերու վրայ, պաշտօնական բերաններէ, այլեւս քիչ անգամ կը
լսենք գեղեցիկ, որակաւոր ու փայլուն հայերէն մը։ Ասիկա, արդէն, ախտանշան մըն է՝ թէ
որդ մը սողոսկած է մեր լեզուին մարմինէն ներս ու շարունակ կը կրծէ զայն…։
Յետոյ, մեր դպրոցները (արեւմտահայերէնի ուսուցման մայր աւազանները) այլեւս այն չեն՝
ինչ որ էին ասկէ 30, 40 կամ 50 տարի առաջ։ Այսօր, հայերէնի ուսուցումը չ՛արդիւնաւորուիր
բաղձալի մակարդակով։ Թէ՛ հայերէնաւանդ հմուտ ու նուիրեալ դասատուներ չմնացին, թէ՛
ալ… անոնց պահանջքը չի զգացուիր կարծէք։ Հայ գիրք կամ հայ թերթ կարդացող կա՞յ մեր
վարժարաններու նորահաս շրջանաւարտներուն մէջ։ Գրեթէ չկայ։ Ու քանի որ յիշեցինք
հայերէն թերթը, խոստովանինք անմիջապէս, թէ հայատառ մամուլը, իր ընդհանրութեան
մէջ, այլեւս չի գտնուիր ցանկալի բարձրութեան վրայ։ Սփիւռքահայ մամուլը, առ ի չգոյէ
հայկաբան ու լեզուագէտ խմբագիրներու, ինկած է ճախճախուտի մը մէջ ու կ՛ապրի իր
փառաւոր պատմութեան ողբերգական մէկ փուլը, աւետարանական բացատրութեամբ՝
եօթը նիհար կովերու շրջանը…։ Բացէ՛ք սփիւռքահայ թերթերը։ Շատ շուտով պիտի
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նշմարէք, թէ անոնք կը հրատարակուին չափազանց անխնամ հայերէնով մը, ուր կը վխտան
լեզուական, շարահիւսական, քերականական անհամար սխալներ։ Ա՛լ չկայ այն գեղեցիկ ու
կարօտալի հայերէնը, որ անցեալին կը զարդարէր մեր թերթերուն սիւնակները։
Անհանգստացնող ուրիշ երեւոյթ մըն ալ, բոլորովին վերջերս, հայաստանեան
(աբեղեանական) ուղղագրութեան օգտագործումն է սփիւռքահայ մեր ինչ-ինչ
պաշտօնական կառոյցներուն կողմէ։ Ասիկա ուրիշ բան չէ՝ եթէ ոչ արեւմտահայ մշակոյթի
դաշունահարումը։
Այս տխուր իրավիճակը կ՛անհանգստացնէ՞ մեզ, կամ զգաստութեան կը մղէ՞ մեր լայն
զանգուածները։ Մեր կուսակցական, եկեղեցական ու մշակութային շրջանակները
քննարկումի առարկայ կը դարձնե՞ն այս հարցերը, թէ՞ կը նախընտրեն զբաղիլ աւելի
«կարեւոր» հարցերով՝ բանկալի կռիւներով կամ երեսփոխանական ընտրութիւններով…։
Ես բազմիցս կրկնած եմ տարբեր առիթներով, թէ Հայ Դատի յաջողութի՛ւնն անգամ կ՛անցնի
հայերէն լեզուի (այս պարագային՝ արեւմտահայերէնի) եւ արեւմտահայ մշակոյթի
նկատմամբ մեր հաւատարմութենէն։ Լեզուն մեր գոյատեւման միակ սնուցիչն է։
Յուսահատութիւն չէ՛ որ կը շեփորեմ։ Ընդհակառակն, պիտի ուզէի որ այս բոլոր
ընկրկումները ուշքի բերեն մեզ, որպէսզի ի գործ դնենք մեր կամքն ու տաղանդը։
Արեւմտահայերէնը
իր
վերջալո՞յսը
կ՛ապրի.
գտնե՛նք
միջոցները
զայն
վերակենդանացնելու, արիւն ներարկենք անոր։ Ապրելու համար վատնուած ամէն ջանք,
գոյատեւման համար ստեղծուած ամէն առիթ սուրբ է եւ ողջունելի։ Ինչպէս որ 50-ական
թուականներուն կրցեր ենք արմատապէս վերջ տալ թրքախօսութեան, հիմա ալ՝
վերապրեցնե՛նք արեւմտահայերէնը։
Սիվիլնէթ-Պարոն Շառոյեան, իրաւացի էք՝ երբ կ’ըսէք.-Գտնենք միջոցները զայն
(արեւմտահայերէնը) վերակենդանացնելու: Կը նշէ՞ք, ոեւէ միջոց, կը մատնանշէ՞ք որեւէ
քայլ որ կրնայ արիւն ներարկել անոր:
Լեւոն Շառոյեան-Սա վերջին տասնհինգ-քսան տարիներուն արեւմտահայերէնը շատ
արիւն կորսնցուց եւ ուժասպառ դարձաւ։ Հիմա, անհրաժեշտ է որ թթուածին ներարկենք
անոր,
որպէսզի
քիչ
մը
կազդուրուի։
Այս
ընելու
համար,
իրենց
պատասխանատուութիւնները պէտք է ստանձնեն առնչակից բոլոր կողմերը՝ դպրոցները,
հայերէնաւանդ ուսուցիչները, մշակութային ու ազգային կազմակերպութիւնները,
եկեղեցիներն ու մամուլը, գրչի սպասարկուներն ու ընկերային հաղորդակցութեան
միջոցները (համացանց, դիմատետր), հայկական ձայնասփիւռներն ու պատկերասփիւռի
կայանները, այլեւ՝ իւրաքանչիւր հայորդի, իր նեղ շրջանակին մէջ:
Ամէնէն առաջ մեր ուշադրութիւնը պէտք է կեդրոնանայ դպրոցներէ ներս ՀԱՅԵՐԷՆԻ
ԴԱՍԱՊԱՀԵՐՈՒՆ վրայ։ Մեր համայնքային ու ազգային ղեկավարները պարտին առողջ ու
կենսալիր պահել իրենց խնամքին յանձնուած վարժարանները՝ ուժ տալով մայրենի լեզուի
կատարելագործումին։ Ու երբ կը խօսինք հայերէնի դասապահերուն մասին,
ինքնաբերաբար մեր դիմաց կը ցցուի ՀԱՅԵՐԷՆԱՒԱՆԴ ՈՐԱԿԱՒՈՐ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ
ունենալու կամ հայթայթելու տագնապը։
Հարց կրնաք տալ, թէ ինչպէ՞ս եւ ուրկէ՞ ճարել հայ ուսուցիչը, քանի որ գաղտնիք չէ, թէ
այլեւս նօսրացած է «մարդ»-ու այս կերպարը։
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Սկսինք փոքր քայլերով։ Օրինակ՝ հայերէնաւանդ ուսուցիչներու վերապատրաստութեան
ամառնային երկշաբաթեայ լսարաններ սարքենք։ Դպրոցները, գոնէ 3-4 տարին անգամ մը,
սերտուած ծրագրով մը պարտին իրագործել նման ծրագիր մը։ Ասիկա օգտակար պիտի
ըլլայ բոլորին՝ դպրոցին, ուսուցիչին ու աշակերտին հաւասարապէս։
Յաջորդ քայլը պէտք է ըլլայ ուսուցչանոցի կամ հայագիտական հիմնարկի մը
հաստատումը, առնուազն երկամեայ ծրագրով։ Մեր Հալէպը արդէն ունի այդպիսի
հիմնարկ, քառամեայ ծրագրով, ահա արդէն 25 տարիէ իվեր (Համազգայինի պատկան)։
Ատոր նմանը, աւելի սահմանափակ տարողութեամբ, տանամեակէ մը իվեր կը գործէ
Անթիլիասի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հովանիին տակ։ Աւելի փոքր
նախաձեռնութիւն մըն ալ կայ Մոնրէալի մէջ, երկու տարիէ իվեր։ Այս օրինակները
վարակիչ պէտք է դառնան:
Աչքի առջեւ ունենալով սփիւռքեան ամէնօրեայ վարժարաններու տեղաբաշխումի մօտաւոր
քարտէսը, հայկական ուսուցչանոցի մը անյապաղ կարիքը ունին ամէնէն առաջ Փարիզը,
Լոս Անճելըսը, Պուէնոս Այրէսն ու Պոլիսը։ Մեր այս բոլոր գաղութներն ալ,– փա՜ռք
Աստուծոյ,– դեռ իրենց ծոցին մէջ ունին անհրաժեշտ տարրերն ու հարկաւոր նիւթականը՝
գլուխ հանելու համար նման կենսական ծրագիր մը, որ կեանքի կոչուելէ ետք պէտք
ամրապնդուի ու տեւականանայ։ Երբ կ՛ունենանք հմուտ ուսուցիչներ, անպայման պիտի
ծլին ու ծաղկին հայերէնը սիրող ու անով խանդավառուող հայ աշակերտներ։
«Հմուտ» կը նշանակէ գործի մը կամ արհեստի մը մէջ մասնագէտ, վարպետ, լաւատեղեակ։
Ասոր հակառակն է անփորձը, անվարժը, տհասը։
Հետեւաբար, հայերէնի հմուտ ուսուցիչը այն է՝ որ լաւապէս սերտած կամ ուսումնասիրած է
մեր բովանդակ գրականութիւնը, կը տիրապետէ մեր լեզուին կատարելապէս։ Ան կը սիրէ
դասաւանդել, կ՛ախորժի իր գիտելիքներու լայն պաշարը դիմացիններուն փոխանցելէ։ Կը
խօսի ու կը բացատրէ կիրքո՛վ, խանդավառութեա՛մբ։ Հայերէնաւանդ ուսուցիչը կատարեալ
է՝ եթէ իւրացուցած ու որդեգրած է Մեսրոպ Մաշտոցի ազգային քաղաքականութիւնը,
այսինքն՝ իր հոգիին մէջ կը կրէ հայ ժողովուրդի մեծ ձգտումերը։
Այժմէն, մեր կրթական պատասխանատուները ՄԱՐԴՈՒԺ պատրաստելու ձեռնամուխ
պէտք է ըլլան։ Վաղը ուշ կրնայ ըլլալ արդէն։
Դպրոցներէն ետք, հիմնական վերափոխումի պէտք է ենթարկել սփիւռքահայ մամուլը,
չարտօնել՝ որ անիկա շարունակէ ընթերցողին ներկայանալ իր այսօրուան խեղճ
պատկերով, խոցելի լեզուով։
Թերթերը իւրայատուկ դպրոցներ են, որոնք ունին իրենց «աշակերտ»ները՝ տարբեր
տարիքի ընթերցողները։ Թերթերը իրենց էջերէն պէտք է ցոլացնեն արեւմտահայերէնի
ամբողջ շքեղութիւնն ու պերճանքը, այլ ոչ թէ լղրճեն ու ոտնակոխեն զայն, ինչ որ է
պարագան
ներկայիս,
առհասարակ։
Հայերէնի
քերականութեան
ու
ոճային
նրբութիւններուն անծանօթ խմբագիրները հարկ է ընդմիշտ հեռացնել իրենց պաշտօններէն։
Եւ վերջապէս, ես պիտի ուզէի որ գիրքը, հա՛յ գիրքը, նոր շունչ մը առնէ մեր կեանքին մէջ ու
դառնայ մեր առօրեային մէկ մասնիկը։ Աշխարհի նիւթեղէն բոլոր «ապրանք»-ները կը
մաշին, կը հալին գործածուելով։ Լեզուի պարագան ճիշդ հակառակն է։ Լեզուն կը մաշի՝ եթէ
չգործածուի…։ Եւ հոս, հարց պէտք է տալ, թէ ո՞ւր են մեր հանրային ու դպրոցական
գրադարանները, ինչո՞ւ լճացած են անոնք կամ դադրած են բանուկ փեթակներ ըլլալէ։
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Հալէպի պարագային, զորօրինակ, որքան որ գիտեմ, միայն Քարէն Եփփէ Ճեմարանի
դպրոցական գրադարանն է որ կը բանի, ունի իր մնայուն գրադարանավարուհին։
Միւսները, դժբախտաբար, փակած են իրենց ցուցափեղկերը…։ Օրակարգի պէտք է դնել
նաեւ հայախիտ քաղաքներու մէջ հայերէն գիրքեր վաճառող ԳՐԱՏՈՒՆ ունենալու
պարագան։ Տեսէ՛ք. Հալէպի նման գաղութ մը այսօր մէկ հատիկ գրատուն մը անգամ
չունի…։ Բազմաթիւ ծնողներ, ուսանողներ, ընթերցասէրներ մանկապատանեկան գիրքեր
կը փնտռեն, բառարաններ կը փնտռեն, հատորներու անուններ ունին իրենց մտքին մէջ,
բայց… գրատուն չկայ։ Պատերազմէն առաջ երկու հայ գրատուներ կային Հալէպ։ Մէկուն
սեփականատէրը գաղթեց երկրէն, միւսն ալ վերածուեցաւ ժանեակի վաճառատան։ Հիմա
ի՞նչ ընել, ինչպէ՞ս լուծել այս էական հարցը։ Ես կ՛առաջարկեմ հետեւեալը. Մեր երեք հայ
յարանուանութիւնները, որոնք սերտ ու եղբայրական յարաբերութիւններ ունին իրարու
հետ (միասին կը տօնախմբեն Վարդանանքն ու Ապրիլ 24-ը, միասնաբար կը հոգան Հայ
Ծերանոցի պէտքերը եւ այլն), թող բարի նախաձեռնութեամբ մը Հալէպի հայախիտ
թաղամասերէն մէկուն մէջ բանան միջհամայնքային հայ գրատուն մը, անոր
մատակարարումը յանձնելով մասնաւոր «Գրատարած յանձնախումբ»-ի մը:
Անիրականանալի՞ բան մը ըսի արդեօք։ Մշակութային բնոյթի պարզ ու դիւրին իրագործելի
ծրագիր մըն է այս, որ քիչ մը արիւն կրնայ ներարկել հայոց լեզուին…։
Սիվիլնէթ– Անչափ շնորհակալութիւն պարոն Շառոյեան, այս այնքա՜ն հետաքրքրական եւ
իրապէս շահեկան հարցազրոյցին համար: Յուսանք եւ հաւատանք, որ Ձեր բոլոր
սպասելիքները իրականութիւն կը դառնան:
Հարցազրոյցը վարեց Մանուէլ Քէշիշեան
Հալէպ, 19-23 Օգոստոս 2022

ԿԻՊՐԱՀԱՅ
ՀԱՄԱԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ-ՀԱՒԱՔ
Կիրակի, 18 Սեպտեմբեր 2022-ին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան թեմերու բոլոր եկեղեցիներէն ներս յատուկ աղօթք կատարուեցաւ մեր
Հայրենիին սահմաններու պաշտպանութեան սրբազան առաքելութեան համար իրենց
կեանքը ընծայաբերող մեր քաջարի զինուորներուն առ ի զօրակցութիւն։
Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի աւարտին, հոգեհանգստեան
կարգ տեղի ունեցաւ Հայաստանի դէմ Ազրպէյճանի
յարձակումներու հետեւանքով նահատակուած մեր բանակի
արի զինուորներու եւ զոհուած հայորդիներու հոգիներուն
համար։
«Յիշատակն նահատակաց եւ արդարոց օրհնութեամբ
եղիցի»:
Պատարագէն անմիջապէս վերջ, ժամը 11:00-ին,
համագաղութային հաւաք տեղի ունեցաւ Նիկոսիոյ՝ «Կիպրոս - Հայաստան
բարեկամութեան պուրակ»ին մէջ, «Արմենիաս» փողոցի վրայ, որպէս զօրակցութիւն Հայոց
Բանակին:
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Այս առիթով, խօսքեր արտասանեցին յաջորդաբար Հայ
Դատի Յանձնախումբի ատենապետ Պրն. Յակոբ
Գազանճեան (Յունարէն), Պետական Ներկայացուցիչ Պրն.
Վարդգէս Մահտեսեան (Յունարէն) եւ Թեմիս Կաթ. Փոխ. Տէր
Խորէն Արք. Տողրամաճեան (Հայերէն):
Ելոյթ ունեցողները արդար բողոքի ցասումով եւ ընդվզումով
արտայայտուեցան Ազերական անընդմէջ յարձակումներուն,
զինուորական գործողութիւններուն Արցախի տարածքէն
ետք, նոյնինքն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին մէջ, դատապարտեցին Էրտողան-Ալիեւ
եղբայրակցութեամբ տեղի ունեցող ցեղասպան քաղաքականութիւնը որ ի գործ կը դրուի
հետեւողականօրէն հակառակ ՀՀ իշխանութեանց վարած խաղաղ բանակցութիւններուն
Ազրպէյճանի եւ Թուրքիոյ հետ: Դատապարտման խօսքեր հնչեցին Եւրոպական Միութեան
եւ այլ երկիրներու հասցէին, որոնք երկիմաստ քաղաքականութիւն կը վարեն, անտեսելով
Հայաստանի վրայ գործադրուող ոտնձգութիւններն ու բռնութիւնները, մինչ զօրավիգ կը
կանգնին Ուքրանիոյ հողային ամբողջականութեան եւ ազատութեան եւ կոչ ըրին սատարել,
նեցուկ կանգնիլ Հայաստանին ու Արցախին:
Ոգեշունչ ճառով հանդէս եկաւ Խորէն Արքեպիսկոպոս, կոչ ընելով զօրացնել մեր բազկի ու
խելքի ոյժը, միասնաբար դէմ դնելու Ազրպէյճանի ցեղասպան եւ հայրենիքի ինքնիշխան
տարածքէն ներս նոր տարածքներու գրաւման նկրտումներուն, օրինակ բերելով Խրիմեան
Հայրիկի «Թղթեայ շերեփ»ի պատմական ճառը, ուր այնքան դիպուկ կերպով կը շեշտադրուի
որ միայն ԶԷՆՔՈՎ կայ հայոց փրկութիւն: Ան ընդգծեց որ միասնական ճիգերով, ազգի
հաւաքական ոյժերով, մենք կրնանք դէմ դնել թշնամիին Կիպրոսի մէջ, Հայաստանի մէջ,
Արցախի մէջ, Յունաստանի մէջ, դէմ դնել անոր ցեղասպան սպառնալիքներուն...«Պահն է
համախմբման», շեշտեց Սրբազան Հայրը որ կարենանք ոչ միայն տէր կանգնիլ Սիւնիքին,
Սեւանին, Երեւանին...այլ նաեւ Արցախի բռնագրաւեալ տարածքներուն եւ նոյնիսկ
Արեւմտեան Հայաստանին: «ՄԻԱՑԷՔ ՀԱՅԵՐ» կարգախօսը Սրբազան Հայրը կրկնեց քանի
մը անգամ, որ հնչեց պատգամի նման զօրեղ ու իմաստալից՝ մեր պատմութեան այս
ճակատագրական, ծայրայեղօրէն ծանր ժամանակներուն:
Ներկայ եղան պետական անձնաւորութիւններ, Կիպրոս – Արցախ Բարեկամներու
Միութիւնն ու տեղական կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներ, անդամներ, հեռատեսիլի
կայաններ եւ զանազան թերթերու թղթակիցներ, ինչպէս նաեւ կիպրահայ հոծ բազմութիւն
մը:
Երան Գույումճեան
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ՎԵՐԱՄՈՒՏ ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ
Երկուշաբթի, 12 Սեպտեմբեր 2022-ի առաւօտեան ժամը
08:00-ին, Նիկոսիոյ Նարեկ վարժարանի կրթական նոր
տարեշրջանի պաշտօնական բացումը տեղի ունեցաւ:
Աշակերտները
Ս.
Աստուածածին
եկեղեցւոյ
մէջ
«Տէրունական Աղօթք»ն ու «Զգործս ձեռաց»ը ըսին: Նիկոսիոյ
Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեանը, Թեմիս
Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Խորէն Արք.
Տողրամաճեանի անունով բարի վերամուտ մաղթեց ու իր
խրատական խօսքը փոխանցեց աշակերտութեան:
Նարեկ Վարժարանները ի Նիկոսիա, Լառնագա եւ Լիմասոլ
վերաբացին

իրենց

դռները՝

ողջունելով

2022-2023

ուսումնական տարեշրջանը:
Կրթական վերամուտին առիթով մեր աշակերտներուն կը մաղթենք ուրախ եւ բեղուն
տարեշրջան մը:

«ԿԻՊՐԱՀԱՅԵՐԻ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՊԵՐԸ ՏԿԱՐԱՑԵԼ ԵՆ. ՈՐԵՒԷ
ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԻՋԵՒ ՈՂՋՈՒՆԵԼԻ Է»
3 Օգոստոս, 2022 09:20
Հեղինակ՝ Սիրանույշ Պապեան

Կիպրոս այցի ընթացքում Սփիւռքի գործերի գլխաւոր
յանձնակատար Զարեհ Սինանեանը հանդիպել է
Կիպրոսի պաշտպանության նախարար Խարալամբոս
Պետրիդեսի հետ: Գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ
Սինանեանը «Առաջին լրատուական»-ի հետ զրոյցում,
անդրադառնալով հանդիպմանը, նշեց, որ ընդհանուր
առմամբ
խօսել
են
Կիպրոս-Հայաստան
համագործակցութեան,
տարածաշրջանային
իրավիճակի և ապագայ ծրագրերի մասին։ Կիպրոս կատարած այցի ընթացքում
համայնքային որոշ շերտերի հետ հանդիպումների են եղել։ «Գործարարների հետ եմ
հանդիպել, ներդրումային հարցերի մասին ենք խօսել»,-ասաց նա։
Կիպրոսի «Ազատ խօսք» համացանցային թերթի խմբագիր Երան Գույումճեանը «Առաջին
լրատուական»-ի
հետ
զրոյցում,
անդրադառնալով
Զարեհ
Սինանեանի
և
Կիպրոսի պաշտպանութեան նախարարի հանդիպմանը, նշեց, որ որեւէ յարաբերութիւն
Հայաստանի և Կիպրոսի միջեւ ողջունելի է, քանի որ նոյն խնդիրներն ունենք, նոյն
թշնամին․«Հայաստանի և Կիպրոսի միջևեւ յարաբերութիւնները պէտք է սերտանան»,ասաց նա։
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Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններին անդրադառնալով՝ Գույումճեանը նշեց, որ
նկատում է, որ կիպրահայ համայնքը մտահոգուած է Հայաստան Թուրքիա
դիւանագիտական յարաբերութիւնների վերականգնման բանակցութիւններից․
«Ես էլ եմ մտահոգ, քանի որ գաղտնի օրակարգ միշտ ունի Թուրքիան։ Աւելին՝ Էրդողանը
բացայայտ յայտարարեց, որ իրենք պաշտպանում են Ադրբեջանի շահերը։ Զանգեզուրի
միջանցքի հարցը մտահոգիչ է, քանի որ սա նշանակում է՝ հայրենի հող ափսէի վրայ
մատուցել Ադրբեջանին։ Ոչ միայն կիպրահայութիւնը, այլ ամբողջ Սփիւռքն է մտահոգուած
Հայաստան-Թուրքիա բանակցութիւնների հարցում, մանաւանդ մենք այստեղ՝ Կիպրոսում,
1974-ին ճաշակել ենք Թուրքիայի պտուղները, որ պետական հարուածից յետոյ, 3-4 օր
վերջնագիր տուեց և խուժեց Կիպրոս։ Այնպէս որ, մենք մեր սեփական մորթին վրայ ենք
զգացել, ինչպէս եկան և կղզու մէկ երրորդը գրաւեցին, և յոյն բնակչութիւնը իր հայրենիքում
գաղթական դարձաւ»,-ասաց Գույումճեանը։
Նրա կարծիքով՝ Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւնների վերականգնումն առանց
նախապայմանի անհնար է տեղի ունենայ, քանի որ թուրքերը շողոքորթ ազգ են, կարող են
ատել, բայց ձեւացնել, թէ սիրում են, և պետական մակարդակով դա աւելի ակնյայտ է։
Գույումճեանը նշեց, որ մտահոգիչ է այն, թէ ինչպէս են Հայաստանի պաշտօնեաներին
դիմաւորում սփիւռքում յատկապէս դաշնակցական շրջանակները։
«Մեր ժողովուրդն ընտրել է Հայաստանի իշխանութիւններին, հետեւաբար նրանք են
ներկայացնում Հայաստանի պետականութիւնը և պէտք է յարգանք ցուցաբերել նրանց
նկատմամբ, իսկ սփիւռքն էլ իր ասելիքը պէտք է ունենայ, բայց քաղաքակիրթ տարբերակով,
և ոչ այնպէս, ինչպէս ամիսներ առաջ այստեղ՝ Կիպրոսում եղաւ»,-նշեց նա՝ յաւելելով, որ
իրականում Դաշնակցութիւնը Սփիւռքում գործօն է, բայց շատ են անկախ մտածողները,
որոնք ունեն իրենց յստակ դիրքորոշումը, բայց հրապարակի վրայ երեւում են միայն
դաշնակցականները:
«Նրանք աւելի ակտիվ են, ագրեսիվ են, որովհետեւ եթէ նրանց պատմութիւնը կարդաք,
ահաբեկչական քայլեր շատ են արել։ Ես Լիբանան եմ ծնուել, և շատ բաների եմ նրանց
կողմից ականատես եղել։ Իհարկէ, լաւ բաների նոյնպէս, նրանք ազգային ոգին վառ են
պահում»,-յաւելեց Գույումճեանը։
Նա նաեւ նշեց, որ կիպրահայերի և Հայաստանի կապերը տկարացել են, կարծես սեպ է
խրուել Սփիւռքի և Հայաստանի միջեւ, պէտք է հիմա միասնականութիւնը շեշտենք,
արդիւնաւորենք, բայց ստացուել է այնպէս, որ Հայաստանը իր քաղաքականութիւնն է
վարում, Սփիւռքն էլ՝ իր, և կայ բաժանում, չկայ համագործակցութիւն, սա մտահոգիչ է․
«Հայաստանի ղեկավարութիւնը պէտք է կարողանայ ձեւեր գտնել, որ այդ
յարաբերութիւնները կարգաւորուեն, չգիտեմ՝ երբ այս սեպը խրուեց այս երկու
հատուածների միջև։ Համահայկական միասնականութիւնը պէտք է զօրանայ և ուր պէտք է,
ցոյց տայ իր հաւաքական ոյժը, պէտք չէ ծայրայեղ լինել, պէտք է իրար հասկանալ, սա մեր
ազգային ախտերից մէկն է, և պահն է այն յաղթահարելու»։
Աղբիւր՝ 1in.am
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1974-Ի ՍԵՒ ՕՐԵՐԸ
( Կիպրոս թրքական ներխուժման 38-րդ տարելիցին առթիւ)
Նախախնամութեա՞ն
կամօք,
թէ՞
պատահական
դիպուածով, որդիս՝ Մակարը, եղաւ առաջին կնքուող
մանուկը Ս. Մակարայ վանքին մէջ՝ իր մեծհօր
նախաձեռնութեամբ եւ ծախիւք կառուցուած մկրտութեան
աւազանին մէջ, իսկ դուստրս՝ Շողերը եղաւ վերջին
կնքուող մանուկը նոյն այդ մկրտարանին մէջ՝ 14 Յուլիս
1974-ին:
Կնունքի
արարողութենէն
եւ
անոր
յաջորդած
խրախճանքէն ետք, ուրա՛խ-զուա՛րթ քնացանք հանգիստ խիղճով որ կատարեր էինք մեր
ազգային-քրիստոնէական պարտականութիւնը: Գոհունակ էին մեր սիրտերը որ ամէն ինչ
շատ լաւ անցեր էր...Ս. Մկրտութեան ծիսակատարութիւնը, յատկապէս, ազգականներու եւ
բարեկամներու մասնակցութեամբ, մեր ուխտավայր, պատմաբոյր եւ խնկաբոյր Մակարայ
վանքին մէջ, որ ծուարած է դալարագեղ եղեւիններու զովաշունչ հովանիին տակ եւ դարերու
շունչով է օծուած...Խրախճանքը մեր տան մէջ կայացած էր եւ զուարթաշէն մթնոլորտը
շարունակուեր էր մինչեւ առաւօտեան փոքր ժամերը...
Լուսադէմին, յանկարծօրէն արթնցանք ահազանգի հոգեցունց, սիրտը թունդ հանող, զիլ
հնչիւններէն, որոնք կը կրկնուէին պարբերաբար, ազդարարելով որ աղէտ մը պատահած էր
երկրին մէջ: Ձայնասփիւռը անմիջապէս տեղեկացուց որ պետական հարուած էր
կատարուածը: Աթէնքի զինուորական վարչակարգը, «սեւ գնդապետներու» բնապետական
իշխանութիւնը բուն դերակատարը եղած էր կամ խառնակիչ դեր կատարած էր վար
առնելու Կիպրոսի օրինական պետութեան նախագահ Մակարիոս արքեպիսկոպոսը:
Սարսափելի բան էր պատահածը: Բայց աւելի սարսափելին եւ ահասարսուռ դէպքը
պատահեցաւ քանի մը օր ետք՝ 20 Յուլիս 1974-ին, երբ Թուրքիան պետական հարուածը
պատրուակ բռնելով ներխուժեց Կիպրոս, արհամարհելով միջազգային օրէնքը, ՄԱԿ-ը եւ
բոլոր գրուած ու չգրուած օրէնքները...եւ ո՛վ հեգնանք, իր ներխուժումը որակեց որպէս
«Խաղաղութեան Շարժում», կամ «Համերաշխութեան Շարժում», ձեռնոց նետելով
քաղաքակիրթ աշխարհի «բարոյականութեան»:
Մեր տան նկուղին մէջ հաւաքուեցանք բոլորս, մեր ազգականներով հանդերձ, շուրջ քսան
ընտանիք, այնտեղ մենք մեզ պատսպարուած կը զգայինք տեղացող ռումբերէն ու
հրթիռներէն եւ հոգեբանօրէն ալ աւելի պաշտպանուած կը զգայինք մենք զմեզ: Վերջապէս,
միասնականութիւնը միշտ ալ հաւաքական ոյժի, զօրութեան աղբիւր է, մանաւանդ վտանգի
պահերուն...: Ի վերայ այսր ամենայնի, ծնողքս ալ Կիպրոս եկեր էին ներկայ ըլլալու իրենց
թոռան՝ Շողերին մկրտութեան:
Մեր դարաւոր թշնամին էր, որ անպատիժ մնացած Մեծ Եղեռնէն, դարձեր էր առաւել
լկտիացած ու լրբացած, դաժանացած: Ան յարձակման երկու յաջորդական փուլերով, պիտի
բռնազաւթէր կղզիին շուրջ մէկ երրորդը, բնիկ յոյն բնակչութիւնը՝ աւելի քան 160,000 մարդ
արմատախիլ ընելով իր բնօրրանէն, տուն ու տեղէն, պապենական հողերէն, ամէնէն
անողոք կերպով...Պատմութիւնը ինքզինք կը կրկնէր: Ան պիտի գերեվարէր տասնեակ
հազարաւորներ, որոնցմէ շատեր տակաւին կը մնան անյայտ...Ա՛յս էր թուրքը, որուն
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էութիւնը մենք՝ հայերս, լաւ էինք ճանչցեր մեր սեփական մորթին վրայ...: Ժամանակը կանգ
էր առեր եւ 1915-ը իր սարսափելի դէմքով դարձեալ կը ներկայանար ու կ'ահաբեկէր մեզ:
Անգամ մը եւս կ'ապացուցուէր որ թուրքը չի փոխուիր երբեք իր արիւնածարաւ եւ
յարձակողապաշտ էութեամբ, ըլլայ ան ֆէսով թէ գլխարկով, շալվարով թէ տափատով...Իսկ
աշխա՞րհը: Ան ալ նոյնը մնացեր էր իր քար անտարբերութեամբ, իր քար լռութեամբ ու քար
խիղճով, հոգ չէ թէ արտաքուստ փոխուեր էր շատ բան, ի մասնաւորի արհեստագիտական
հրաշալի գիւտերով ու հնարքներով, որոնց շղարշին տակ նոյն շահամոլ, նիւթապաշտ ու
ընչաքաղց, ոյժի ցուցադրութեան հետամուտ աշխարհն էր ցաւօք: Եւ կը տուժէին փոքր
երկիրներն ու ժողովուրդները յատկապէս, երբ նոյնկերպ կը շարունակուէր ոյժին
իրաւունքը եւ ի սպառ կը բացակայէր իրաւունքին ոյժը...
Փախստականներ՝ հազարներով, տասնեակ հազարներով, կ'ապաստանէին բրիտանական
ծովափնեայ ռազմախարիսխներուն մէջ, Լիմասոլի մէջ թէ այլուր: Շատեր երկիրը կը լքէին
ընդմիշտ կամ ժամանակաւոր կերպով...
Թրքական ներխուժման առաջին իսկ օրէն, ներքին ձայնս ինծի կը յուշէր որ առաջին
հարուածներէն մէկը պիտի կրէր, վստահաբար, մեր սիրելի կրթօճախը՝ Մելգոնեան
Կրթական Հաստատութիւնը, որ թուրքին աչքին փուշն էր: Մեր ականջը ձայնասփիւռին էր,
պահ առ պահ մեր շունչը բռնած սրտատրոփ կը լսէինք ձայնասփռուող լուրերը...
Չուշացաւ սպասուածը: Արդարեւ, առաջին օրն իսկ, թուրք ինքնաթիռները շուրջ քառասուն
ռումբ նետեր էին Մելգոնեանի վրայ: Տղոց շէնքի ննջարանը ամբողջութեամբ հրկիզուեր էր,
բայց բարեբախտաբար, ամառ ըլլալուն, զոհեր չկային:
Վստահաբար, քաղաքական շահերու եւ մաքիավիէլեան հաշիւներու տմարդի
սրիկայութիւնը տուն տուած էր գերհզօր սադրիչ ոյժերուն կանաչ լոյս տալու Թուրքիոյ
յարձակումին: Տեւականօրէն կը հոլովուէր ԱՄՆ-ի պետական քարտուղար Քիսինճըրի
վատահամբաւ անունը, կը խօսուէր ու կը գրուէր NATO-ի, CIA-ի դաւաճանութեանց մասին:
Անմասն չէին սադրանքին, հաւանաբար, Լոնտոնի, նոյնիսկ Մոսկուայի մեծերը: Եւ այսպէս,
օրը ցերեկով, աշխարհի աչքին ի տես կը խողխողուէր մեր չքնաղ կղզին իր ժողովուրդին
հետ միասին: Օրէ օր, թրքական բանակը կը գրաւէր Կիպրոսի հիւսիսը, միաժամանակ
խժդժութիւններ կատարելով, ինչպէս եղեր էր միշտ պատմութեան մէջ եւ մասնաւորաբար
Հայոց Ցեղասպանութեան օրերուն...
Մեր պատմական հնամենի վանքն ալ՝ Մակարայ վանքը ինկաւ թուրքերու ձեռքը,
պղծուեցաւ եւ աւերակուեցաւ ան եւ դարձաւ անհաս հայ ուխտաւորին, պարպուեցաւ հայ
աղօթքէն ու սուրբ միւռոնէն...Չկայ ո՛չ սուրբ խորանը, ո՛չ ալ մկրտութեան աւազանը,
քարուքանդ է ամբողջ կառոյցը: Որքան ճիշդ կը հնչեն ֆրանսացի մեծ գրող Հիւկոյի
խօսքերը. «Ամէն տեղ մահ է ու աւեր, թուրքը անցած է ասկէ»:
Պահ առ պահ կը սպասէինք դեռ ահաւորին, քանզի թրքական բանակը կը յառաջանար մահ
ու աւեր սփռելով չորսդին: Յետոյ պարզ դարձաւ որ թրքական բանակը կանգ առած էր
սադրիչներու կանխորոշած սահմանագիծին, գրաւելէ ետք Կիպրոսի ամբողջ հիւսիսը եւ
Նիկոսիայէն ալ կարեւոր մաս մը, կիսով չափ հայաբնակ Նիաբոլիսին հետ միասին, ուր
կ'ապրէին մեր բարեկամները՝ Յակոբ եւ Զուարթ Թոքաթլեանները իրենց ծնողաց հետ,
Վռամ եւ Մարի Պիպէրեանները ընտանեօք, Մուշեաններու ընտանիքը, Քարօղլանեան
ընտանիքը,
Մելգոնեանի
մարզիչ
Լեւոն
Գազանճեանի
ընտանիքը...ամուսնոյս
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մօրաքոյրները՝ Անահիտ եւ Գոհարիկ մօրաքոյրները իրենց ընտանիքներով եւ դեռ շատ
ուրիշներ...Նշեալ ընտանիքներն ու իրենց անդամները, բոլորն ալ առանց բացառութեան,
կորսնցուցին ամէն ինչ, տուն-տեղ, գոյք ու ինչք...եւ իրենց վրայի հագուստով փախան
մազապուրծ թուրքին եաթաղանէն, դառնալով գաղթական իրենց իսկ որդեգրած երկրին
մէջ...
Իսկ եթէ թրքական բանակը քիչ մը եւս յառաջանար, նոյնը պիտի պատահէր մեզի, նոյնը
պիտի պատահէր Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան եւ այսպէս շարունակ...
Ցեղասպանութեան չսպիացող վէրքը անգամ մը եւս կ'արիւնէր, կը կոտտար չդարմանուած
ցաւը, անզօր զայրոյթն ու նողկանքը կը խեղդէր մեզ...Կարծես մեր չքնաղ կղզին, մէկ օրէն
միւսը, կորսնցուցեր էր իր նախկին հմայքը, դարձեր էր ոչ միայն կիսաթրքական երկիր,
այլեւ իր սեփական երկրին մէջ գաղթական դարձած ժողովուրդի մը տառապանքի վայրը,
ողբ ու սուգի, լաց ու կոծի երկիր...
Այս ահաւոր թոհուբոհէն ժամանակ մը ես ալ խոյս տուի զաւակներուս հետ միասին դէպի
ծննդավայրիս տաքուկ գիրկը, քիչ մը հանգստանալու, քիչ մը կազդուրուելու...Բայց ուշքս ու
միտքս մնացին Կիպրոս, քանզի հոն թողուցի ամուսինս, որ յամառեցաւ Կիպրոս մնալ՝ տուն
ու տեղին տիրութիւն ընելու...Կար նաեւ անորոշութիւնը ապագային նկատմամբ, չէինք
գիտեր, հիմա ալ չենք գիտեր թէ վաղը ի՞նչ կրնար, կրնայ բերել մեր գլխուն...մանաւանդ երբ
դիմացդ՝ լկտի եւ անողոք թշնամին է...
Արդէն ճիշդ պատուհանիս դիմացի լերան վրայ մեծատառ գրուած է՝ ԵՐԱՆԻ ԹՈՒՐՔ ԵՄ
ԸՍՈՂԻՆ, Կիպրոսի քարտէսին հետ միասին, թուրքին յատուկ ամբարտաւանութեամբ եւ
յոխորտանքով...
Նոյն թուրքն էր՝ իր վայրագութեամբ եւ բռնութիւններով, իր բռնազաւթումներով եւ
յափշտողականութեամբ, իր խենեշութեամբ եւ արիւնարբութեամբ, իր բարբարոսութեամբ
եւ խժդժութիւններով...
Ահաւոր պատմութիւններ բերնէ բերան կ'արձագանգէին ամիսներ շարունակ, կարծես
կրկնութիւնը ըլլային անոնք Մեծ Եղեռնի դէպքերուն: Սիրտը թունդ հանող
պատմութիւններ՝ թուրք բանակին կատարած բռնաբարութեանց մասին, տմարդի
հալածանքներուն եւ չարչարանքներուն մասին, օրը ցերեկով, աշխարհին ի տես...
Հիմա ալ նոյն թուրքն է Նիկոսիոյ սահմանագիծէն քանի մը մեթր հեռաւորութեան վրայ:
Նոյն թուրքը՝ որուն բռնակալ ղեկավար Էրտողանը մերթ կը սպառնայ շարունակել իր
զաւթողականութիւնը, մերթ Ֆամակուսթայի մէջ կը բանայ այգիներ եւ չեսգիտեր ինչեր,
մերթ կը խօսի այն մասին որ ամբողջ Կիպրոսը թրքական է եւ թրքապատկան...
Իսկ իր բռնագրաւած Կիպրոսին մէջ, ան շէնցուցած է գիւղ ու քաղաք, կառուցած է նոր
թաղամասեր, նոր դպրոցներ, տուներ ու վաճառատուներ, բերած է նոր բնակիչներ
Թուրքիայէն, որպէսզի լիովին ու լիարժէք տէրն ըլլայ բոլորին եւ զայն երբե՛ք չյանձնէ անոր
բուն իրաւատիրոջ...Ան շատ լաւ սերտած է գրաւեալ հողին լիարժէք տիրութիւն ընելու
դասերը ի հակադրութիւն մեզ, որ չկրցանք լիարժէք տիրութիւնը ընել մեր ազատագրեալ
Արցախին, զայն շէնցընելով, զայն հարիւրապատիկ բնակեցնելով...եւ ունեցանք յետԵղեռնեան մեր սեւագոյն թուականը՝ 2020-ի 44-օրեայ պատերազմը իր աղէտալի,
ողբերգական հետեւանքներով..
Հոս է թաղուած շան գլուխը: Թուրքը՝ մեր դարաւոր թշնամին, գիտէ տիրութիւնը ընել իր
ձեռքբերածին, իսկ մե՞նք...
Է՛Հ...
1974-ի ողբերգական սեւ թուականը դաջուած կը մնայ իւրաքանչիւր կիպրացիի սրտին մէջ
եւ վէրքը դեռ կը մխայ շարունակ այսօր գրեթէ յիսուն տարիէ ի վեր...Բայց կեանքը միշտ ալ
իր ճամբան կը հարթէ հաստատելու իր իրաւունքը, ապրելու, ստեղծագործելու,
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զուարճանալու, վայելելու ապրելու խորհուրդը...եւ կամովին մոռնալու սեւ օրերը, որոնք
երանի՛ թէ երթան եւ ա՛լ չգան...
Բայց բոլոր մոռացումներէն առաջ եւ վերջ, ԴԱՍԵՐ քաղելու իմաստութիւնը պիտի
ունենա՞նք...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
ՅՈՒԼԻՍ 2022

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
ՀՈՂԸ ՆՈՐՕՐԵԱՅ ՈՍԿԻՆ Է, ՑՈՐԵՆԸ՝ ՆՈՐՕՐԵԱՅ ՔԱՐԻՒՂԸ
ԱՒՕ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
Ռուս-Ուքրանական շարունակուող պատերազմը, ինչպէս գիտենք, արդէն երկուստեք
տասնեակ

հազարաւոր

զոհեր,

միլիոնաւոր

տեղահանուածներ

եւ

գաղթականներ

պատճառած է, մանաւանդ Ուքրանիոյ կողմին: Տեղահանուածները հսկայական նիւթական
բեռ են, անկասկած, արդէն իսկ ռազմական գործողութիւններու ահռելի ծախսերուն տակ
կքած Ուքրանիոյ պետութեան համար, իսկ դրացի Եւրոպական երկիրներուն համար, որոնք
ստիպուած եղած են ընդունելու գաղթականական այդ ալիքները, եթէ այսօր զգացնել չեն
տար սուր բացասական հետեւանքները, հետագային անոնք անխուսափելի պիտի ըլլան:
Այդ

գաղթականները

կրնան

աշխատուժի

շուկան

ողողելով՝

նուազեցնել

միջին

աշխատավարձը, որ պատճառ կրնայ դառնալ ընկերային ցնցումներու, արեւմտեան
Եւրոպական շարք մը երկիրներու մէջ:
Աշխատավարձի նուազեցման զուգահեռ, անխուսափելի
է նաեւ բնակարաններու վարձքերու բարձրացումը,
ենթարկուելով

առաջարկի

եւ

պահանջարկի

շուկայական օրէնքին: Այս վերջինի ազդեցութինը արդէն
իսկ զգալի եղած է Հայաստանեան շուկային վրայ, ուր
ռուսերու հաստատուելով, բնակարաններու վարձքերը
զգալի բարձրացում արձանագրեցին, թերեւս նաեւ իրենց ներկայութեան պատճառով օտար
դրամանիշներու արժոյթը անկում արձանագրեց, որ իր կարգին պատճառ դարձաւ ներկայի
զգալի սղաճին:
Այս

պատերազմին

քարիւղը

եւ

կազը

Ռուսերու

կողմէ

իբրեւ

ճնշումի

միջոց

օգտագործուեցան արեւմտեան երկիրներու դէմ, զանոնք ստիպելու հրաժարիլ Ուքրանիոյ
նեցուկ կանգնելէ, որ ցարդ չէ իրականացած եւ անոնք կը շարունակեն նեցուկ կանգնիլ
անոր, սակայն ակնյայտ է, որ այդ զոյգ ուժանիւթերը որքան ռազմավարական արժէք ունին:
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Քարիւղի եւ կազի փոխարէն, հաւանաբար, մօտիկ ապագային, արդի արհեստագիտութիւնը
կարենայ

այլընտրանքային

ուժանիւթի

աղբիւրներ

գտնել,

մոլորակի

պէտքերը

բաւարարելու համար, սակայն, ինչպէս բաւարարել աշխարհի երեսին յարաճուն կերպով
բազմացող մարդկութեան սնունդի եւ ջուրի պահանջը: Այդ սպառնալիքը ի յայտ եկաւ, երբ
ներկայիս դէմ յանդիման եկանք, դարձեալ նոյն պատերազմին պատճառով, ռուսերու կողմէ
ցորենի պաշարներու արտածման վրայ դրուած արհեստական արգելքներուն:
Արդարեւ, ցորենի եւ հացահատիկներու շտեմարան նկատուող Ուքրանիայէն եւ Ռուսիայէն
արտածումներու նուազեցումը, իրենց շղթայական ազդեցութիւնը ունեցան ամբողջ
աշխարհի սպառողական զամբիւղին վրայ, թէ՛ գնային եւ թէ քանակական առումով, իսկ
ցորեն արտածող կարգ մը այլ երկիրներ, դադրեցուցին կամ նուազեցուցին իրենց
արտածումները, ներքին սղաճը հաւասարակշռելու կամ արգելակելու համար, այնքան՝ որ
այս երեւոյթը կը սպառնայ համատարծ սովի պատճառ դառնալ:
Նկատի ունենալով որ մոլորակի բնակչութեան աղքատութեան շեմին գտնուող զգալի
շերտին համար հացը սնունդի հիմնական մասն է, ցորենի արտածման վրայ դրուած այդ
արգելքները արդէն իսկ սնունդի ճգնաժամ եւ հետեւաբար սղաճ ստեղծած է շարք մը
երկիրներու մէջ: Այս երեւոյթին զուգահեռ՝ կայ նաեւ ուրիշ պատճառ ցորենի գիներու աճին:
Մեծ զանգուածի մը աղքատութեան յաղթահարման պատճառով սննդեղէնի յաւելեալ
սպառման կարիք կը զգացուի: Միայն Հնդկաստանի եւ Չինաստանի օրինակները բաւարար
են

պատկերը

յստակացնելու

համար,

որովհետեւ

ըստ

ՄԱԿի

վիճակագրական

տուեալներուն, Հնդկաստանի մէջ տասնամեակ մը առաջ երկու հարիւր յիսուն միլիոն մարդ
բարձրացած է միջին խաւի մակարդակին եւ նոյնքան ու աւելի՝ դրացի Չինաստանի մէջ:
Ցորենի, բրինձի եւ այլ հացահատիկներու կտրուկ պահանջին աւելացումը իր հետ բերած է,
բնականաբար, մշակելի հողի սուր պակաս եւ երկիրներ՝ ինչպէս Չինաստան, սկսած են
վարձել կամ գնել հողատարածքներ ուրիշ երկիրներէ, ինչպէս Ափրիկէի եւ Ռուսկոյ մէջ:
Հողի սակաւութեան իրենց բաժինը ունեցան նաեւ վերջին տասնամեակին ցորենի եւ
կորեկի՝ իբրեւ ուժանիւթի աղբիւր օգտագործումը, գլխաւորութեամբ Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու:
Մշակելի հողերու սակաւութեան պատճառներէն է նաեւ ներկայիս շատ տագնապալի
մթնոլորտի ապականումը եւ տաքացման երեւոյթը, որուն պատճառով մշակելի հողերու
շատ զգալի տարածքներ կ՛աղակալուին, իսկ ջուրի աղբիւրներ կը ցամքին եւ որոգող գետեր
կը ցամքին, իսկ պատմութենէն գիտենք, որ հողի աղակալումը եւ ջուրի պակասը հին
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Սումերական, Մայայի եւ այլ քաղաքակրթութիւններու կործանման եւ վերացման կարեւոր
գործօններէն էին:
Ռուս-ուքրանական պատերազմը եւ նշուած միւս ազդակները, մեզի կը յուշեն, որ գոնէ
սնունդի պարագային, երկիրները պարտին կարելի եղածին չափ ինքնաբաւ ըլլալ եւ այդ
նպատակին հասնելու համար, ամենայն բարեխղճութեամբ վարուին իրենց հողային եւ
ջրային պաշարներուն հետ:
Սոյն իրավիճակը եւ փաստերը հասկնալի դարձուցին, որ ներկայիս, ցորենը նորօրեայ
քարիւղն է, իսկ հողը՝ ոսկին:
Իսկ այդ զոյգ հարստութիւնները ինչպիսի՞ վիճակի մէջ են մեր սիրելի հայրենիքին մէջ.
Դժբախտաբար՝ ոչ-նախանձելի: Այցելութիւն մը անտառային տարածքներ, գետեր,
ջրամբարներ եւ լիճեր ի յայտ կը բերեն աղբի կոյտերու առկայութիւնը, համատարած
թափթփածութիւնը եւ վերջապէս՝ սեփական երկրի հանդէպ սիրոյ պակասը:
Այս երեւոյթը եթէ բնակչութեան մեղքն է, միւս կողմէ պետութեան մեղաւորութիւնն է մեր
ջրային սուղ եւ թանկագին պաշարներուն հանդէպ անհոգ եւ անտարբեր, շատ յաճախ ալ
շահադիտական մօտեցումի հետեւանք: Այդպէս է Ջերմուկի ջրային պաշարներու եւ
Սեւանի

նկատմամբ

քաղաքականութիւնը

կամ

անոր

բացակայութիւնը:

Նոյնիսկ

մայրաքաղաքին մէջ տեսանելի են Հրազդանի եւ Գետառի ափերուն թափուող կենցաղային
աղբերու գոյութիւնը, երբ ջուրը ուրիշ երկիրներու համար ռազմավարական նշանակութիւն
ունեցող հարստութիւն է: Կը բաւէ հետեւիլ Թուրքիոյ՝ Սուրիոյ վերաբերեալ իր արտաքին
քաղաքականութեան մէջ, Եփրատ եւ Տիգրիս գետերու օգտագործումը իբրեւ ճնշման լծակ:
Անոնց ակունքներուն եւ հոսանքն ի վար քսաներկու ամբարտակներու կառուցումով՝
Թուրքիա փաստօրէն որեւէ ժամանակ առանց ջուրի կրնայ ձգել թէ՛ Սուրիան եւ թէ Իրաքը:
Նոյնն է պարագան Նեղոսի ջուրերուն, որմէ առաւելագոյնս օգտուելու համար միշտ
պատերազմի մը վտանգը կայ Եգիպտոսի, Սուտանի եւ Եթովպիոյ միջեւ:
Հայաստանի մէջ, այս թանկ հարստութիւնները պահպանելու եւ անոնց նկատմամբ յոռի
մօտեցումները փոխելու համար, երկար աշխատանք պէտք է՝ ընտանիքէն, դպրոցէն,
պատկերասփիւռէն եւ մամուլէն սկսեալ: Այդ աշխատնքներուն մասին ճիշդը եւ փորձուածը
իմանալու համար, կ՛արժէ կարդալ Իսրայէլացի Սէթ Մ. Սիկըլի (Seth M. Siegel) Let There Be
Water գիրքը: Այդ գիրքէն կը հասկնանք, թէ ինչպէ՛ս Իսրայէլի պէս անապատային երկիրէն

24/76

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (127) Սեպտեմբեր 2022

կարելի է ջուր, միրգ եւ բանջարեղէն արտածել դրացի Յորդանան եւ աշխարհի զանազան
երկիրներ:
Մեզի մնացած այս բուռ մը հողին նկատմամբ պարտինք ցուցաբերել առաւելագոյն սէր,
գուրգուրանք եւ պաշտամունք:
Ուրիշ հայրենիք չունինք:
17/8/2022

ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ, ՊԱՏՄԱԲԱՆԸ, ՀԱՅԱԳԷՏԸ
Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, 30 Օգոստոս 2022, Լոս Անճելըս

ՀԲԸՄ

Յովակիմեան-Մանուկեան

մանչերու

երկրորդական

վարժարան, Պէյրութ, 1961-1962 տարեշրջան։ Առաջին երեք
դասարաններու աշակերտները յաճախ անհամբեր կ՚ըլլային եւ
սպասողական վիճակի մը մէջ կը գտնուէին յատկապէս նոր
առարկաներու նոր ուսուցիչներու խնդրով։ Արդեօք ո՞վ պիտի
ըլլար արաբերէնի, ուսողութեան, անգլերէնի, հայերէնի ուսուցիչը։
Տարեմուտի առաջին օրը զրոյց մը կը շրջէր, որ «Տոն Ժուանի»
նման ուսուցիչ մը «եկած է» այդ տարի։ Անհամբեր էինք տեսնել
հագած շապիկը, տաբատը, փողկապը, կօշիկը, բայց յատկապէս
սանրուածքը…։ Օ՜հ, այս վերջինը շատ կարեւոր էր արբունքի շրջան թեւակոխած եւ Ճէյմս
Տինով տարուած աշակերտներուս համար։

Կէսօրէ ետք առաջին պահուն հայերէն ունէինք։ Պիտի տեսնէինք «նոր» ուսուցիչը։ Բոլորիս
յաջորդ մտահոգութիւնն էր «գոց տալու» (անգիր սորվելու) զզուելի հարցը։ Արաբերէնը,
ֆրանսերէնը, անգլերէնը, հայերէնը կ՚ուսուցանուէին «գոց սորվելու» աւանդական մեթոտով։

Եւ ահա ներս մտաւ գեղադէմ, շուրջ 25 տարեկան մարզիկի խրոխտ ու ձիգ քալուածքով,
կոկիկ հագուած եւ բարակ փողկապով հայերէնի ուսուցիչը՝ Պրն. Երուանդ Քասունի։
Նայուածքը քիչ մը խիստ գտանք, կամ կարծես թէ խիստ կը ձեւացնէր ինքզինք (այդ
տարիներուն «պարոնը» խիստ դէմք մը պէտք է ընդունէր որ աշակերտները «երես
չառնէին…)։ Բոլորս զինք «կը չափէինք», ինքն ալ՝ մեզ։ Հայեացքը պտըտցուց մեր վրայ եւ
սովորականէն արագ ըսաւ. «Հաճեցէք նստիլ»։

«Հաճեցէք նստի՞լ»։ Առաջին անգամ կը լսէինք նստելու այսպիսի հրաւէր մը, որովհետեւ այլ
ուսուցիչներէ լսած էինք «Նստեցէ՛ք» հրամայական շեշտով «հրաւէրներ»։
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Քանի մը դաս ետք վկայեցինք թէ գործ ունինք նոր որակի եւ դաստիարակութեան տիրացած
հայերէնի ուսուցիչի մը հետ։ Պրն. Քասունի խիստ էր եւ խստապահանջ։ Շուտով
նկատեցինք որ իրեն համար կարեւոր էր որ հայ աշակերտը ըմբռնէր ոտանաւորին կամ
պատմուածքին ոգին, պատգամն ու դաստիարակիչ պահը։ Ամենէն կարեւորը՝ ազատած
էինք «գոց սորվելու» թութակեան սովորութենէն։

Շուտով նկատեցինք թէ իր սրբագրութեան ոճն ալ տարբեր էր, յատկապէս աշակերտական
շարադրութիւններու պարագային։ Մենք տեսեր էինք ուսուցիչներ, որոնք ուղղագրական,
յատկապէս բաղաձայններու ուղղագրական սխալներու պատճառաւ կը նշանակէին…59, 63,
78…։ Երանելի էր այն աշակերտը, որ կը ստանար, աւելի ճիշդը՝ կ՚արժանանար 82-ի…։ Պրն.
Ե.

Քասունի

նախապատուութիւնը

կու

տար բովանդակութեան

եւ

խօսքի

ինքնատիպութեան։ Տարիներ անց, երբ ես ալ դարձայ հայերէնի ուսուցիչ, որդեգրեցի այս
չափանիշը՝ շարադրութիւնը քերականակօրէն ճիշդ գրելէն անդին նպատակ մը կը
հետապնդէր, որ կը միտէր աշակերտին մէջ ինքնատիպութեան, սեփական միտքերը իր
ոճով արտայայտելու ունակութեան զարգացման եւ ոչ թէ բռնազբօսիկ կերպով կեղծ
ինքնատիպութիւններու փնտռտուքին։՝

Ափսոս որ Պրն. Քասունի միայն մէկ տարի դասաւանդեց մեզի։ Անցաւ մէկուկէս
տասնամեակ եւ ես դարձայ բանասէր ու սկսայ բանասիրական եւ միջնադարեան
գրականութեան (մատենագրութիւն) նուիրուած ուսումնասիրութիւններ գրել։ Հիմնուած էր
«Հայկազեան հայագիտական հանդէսն» ու «Հիւսիսեան հայագիտական հանդէսը»։ Տպուիլ
այս ծանրակշիռ բանասիրական հանդէսներու մէջ հաւասար էր այս ասպարէզին մէջ
առաջին յաջող քայլերը առնելուն։ Բախտաւոր էինք որ առաջինին խմբագրութեան
պատասխանատուներն էին Պրն. Երուանդ Քասունին եւ իմ «աւագ եղբայր» Ժիրայր
Դանիէլեանը, իսկ «Հիւսիսեան»ին պարագային՝ բարձր կարգի դասարաններու կուռքը
դարձած Պրն. Սարգիս Ապտալեանը (Վահէ-Վահեան)։

1970-ական թուականներուն «Հայկազեան Հանդէս»ին մէջ լոյս տեսան մագիստրոսական եւ
թեկնածուական (դոկտորական) աւարտաճառերէս կարեւոր հատուածներ՝ ի հարկէ Դոկտ.
Ե. Քասունիի եւ Ժիրայր Դանիէլեանի բծախնդիր խմբագրութեամբ։

Երեւան ուսանած եւ Մատենադարանին մէջ ուսումնասիրութիւններ կատարած շրջանիս
մեր հայրենի աղբիւրագէտ բանասէրներն ու բնագրագէտներ գովեստով կ՚արտայայտուէին
Դոկտ. Ե. Քասունիի բանասիրական հմտութիւններուն եւ տարած աշխատանքներուն
մասին Հայկազեան գոլէճէն (այժմ համալսարան) եւ Հիւսիսեան Հայագիտական հիմնարկէն
ներս։ Արդարեւ, մեր հայրենի մասնագէտները քաջ գիտէին թէ ի՛նչ զոհողութիւններով
կենդանի կը մնային սփիւռքի ուսումնական կեդրոններն ու հայագիտական հիմնարկները։
Լիբանանի

հայութեան

«ոսկեդարուն»

էր

որ

կը

ծաղկէին

հայ

դպրոցներն

ու

հայագիտութիւնը, որ շարունակուեցաւ նոյնիսկ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի
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դժնդակ տարիներուն…։ Ափսո՜ս, հազա՜ր ափսոս որ այսօր շատեր չկան այդ Լիբանանէն եւ
նոյնքա՛ն հայկական օրրան Հալէպէն…

2017-ին ովկիանոսի այս ափերէն գացեր էինք մեր սիրելի ծննդավայրը՝ Լիբանան, ուր մեր
գլխաւոր հանդիպումներէն մէկը պէտք է կայանար Դոկտ. Ե. Քասունիին հետ։ «Տանտէրը»
մեզ ընդունեցաւ գրկաբաց, մանկան մը նման հրճուանքով ու խանդաղատանքով։ Գիրքերու
եւ մամուլի հաւաքածոներու աշխարհ իր բազմասենեականոց բնակարանին մէջ մենք կրկին
գտած էինք զիրար՝ բոլորս եօթանասունէն վեր։ Ի հարկէ մեր խօսակցութեան գլխաւոր
առարկան էր հայ դպրոցն ու դպրութիւնը եւ հետզհետէ նահանջող հայագիտութիւնը…
Դժուար եղաւ բաժանումը, իսկ մեր ողջագուրումներուն մէջ անգամ մը եւս կը
հաստատէինք շարունակել մեր առաքելութիւնը՝ աշխարհի ո՛ր ծայրն ալ գտնուէինք։

85 տարեկան է հայերէնի մէկ տարուան իմ ուսուցիչս, բազմաբեղուն պրպտող բանասէրը,
պատմաբանը, որ կառչած կը մնայ Լիբանանեան հայրենիքին։

Վաստակդ պիտի չմոռցուի, սիրելի Դոկտ. Երուանդ Քասունի։

*****

Երուանդ Քասունի ծնած է 1937–ին Հալէպ։ Աւարտած է Պէյրութի Հայկազեան գոլէճը
(համալսարանը), միաժամանակ հետեւած է Պէյրութի Սեն ժոզէֆ համալսարանի
հայագիտական ամբիոնի դասընթացներուն։ Հայոց լեզու և գրականութիւն դասաւանդած է Պէյրութի եւ Հալէպի ուսումնական հաստատութիւններու մէջ, 19701988 թուական-ներուն
դասաւանդած է Հայ ժողովուրդի պատմութիւն՝ Հայկազեան գոլէճի մէջ։ 19781994 թուականներուն եղած է գոլէճի հայագիտական ուսման կեդրոնի տնօրէն, 19941995 թուականներուն՝ ՀԲԸՄ «Երուանդ Հիւսիսեան»
հայագիտական
ամբիոնի
վարիչ, 1970 թուականին հիմնած
է «Հայկազեան հայագիտական հանդէսը», 1991–
էն եղած է «Պատանեկան
արձագանգ» և «Ջանասէր» ամսաթերթերու պատասխանատու խմբագիր։
Աշխատութիւնները կը վերաբերին Հայաստանի հին շրջանի եւ Կիլիկեան Հայաստանի
պատմութեան հարցերուն։
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ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԼՈՒՐՋ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ
ՄԸ
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՈՍԿԷ ԷՋԵՐԷՆ

ՀԱՅ

ԱՀԱՐՈՆ ՇԽՐՏԸՄԵԱՆ

Առկայ հատորը՝ «Հնչակեան Կուսակցութեան կազմաւորումը եւ
Քսան Կախաղաններու մասին անդրադարձը եւրոպական
մամուլի ու դիւանագիտական թղթակցութեանց մէջ»։ Սիփան
հրատարակչութիւն, Երեւան, 2020, 296 էջ։

Գիրքէն ստանալու համար դիմել` abelhratch@gmail.com

Հեղինակը
սոյն հատորին՝
Աստուածաբանութեան
եւ
Փիլիսոփայութեան դոկտորի իր գիտական աստիճանով (1993)
եւ հայագիտական նիւթերու իր հմտութեամբ, ծանօթ
անձնաւորութիւն մըն է հայ եւ միջազգային գիտական-ակադեմական շրջանակներուն, իր
հրատարակած հայ եւ օտարալեզու (գերմաներէն, անգլերէն եւ ֆրանսերէն)
բազմատասնեակ երկերով եւ ուսումնասիրութիւններով: Աւելի քան երեսնամեայ հոգեւոր
ծառայութիւն ունի Հայց. Եկեղեցւոյ տարբեր համայնքներէ ներս՝ Աւստրիա,
Հայաստան, Գանատա եւ Զուիցերիա: Այժմ կը դասախօսէ Ֆրիպուրկի համալսարանի
Աստուածաբանութեան ֆակուլտետին մէջ ու կը վարէ նաեւ Զուիցերիոյ ԲարեկարգեալԱւետարանական Եկեղեցւոյ գիտաշխատողի եւ Զուիցերիոյ Կրօններու Խորհուրդի գլխաւոր
քարտուղարի պաշտօնները: Իր առաքելավայրը վերջին տասնամեակին ըլլալով Ժընեւ ու
յարակից շրջանները, լաւապէս ծանօթացած է տեղւոյն համալսարանական եւ հանրային
մատենադարաններու ընձեռած արխիւային հարազատ նիւթերուն եւ իր պատմագիտական
երկերը հարստացուցած՝ անոնցմէ ստացած վաւերաթուղթերու պատճէններով:

Հայաստանի վերանկախացումը նոր լոյս սփռեց

մեր նորագոյն պատմութեան

էջերուն վրայ:
Մեր պատմագրութիւնը նոր հրատարակութիւններով հարստացաւ: Առանձնակի
ուշադրութեան

առարկայ

դարձաւ

հայ

գործունէութիւնը:
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Անցնող տասնամեակներուն քանի մը կարեւոր հրատարակութիւններով ճոխացաւ նաեւ
Սոցիալ դեմոկրատ հնչակեան կուսակցութեան պատմութիւնը: Անոնք նոր լոյս սփռեցին
Հնչակեան «Մայր» կուսակցութեան նուիրական գործունէութեան վրայ:
Ժամանակէ մը ի վեր գրասեղանիս վրայ է հայ գիրի երախտարժան սպասաւոր,
բարեկամիս՝ դոկտ. Աբէլ Մանուկեանի «Հնչակեան

կուսակցութեան

կազմաւորումը եւ

քսան կախաղաններու մասին անդրադարձը եւրոպական մամուլի ու դիւանագիտական
թղթակցութեանց մէջ» հատորը:
Օրին տպաւորութիւններս թուղթին
մտաւորական բարեկամիս: Սակայն
դիւրամատչելի

լեզուով

գրուած

յանձնելու տրամադրութիւն յայտնած էի

թերացայ...:

Պատճառը ոչ այլ ինչ էր, եթէ ոչ

աշխատասիրութեան բովանդակութիւնը:

Խաբկանք

պիտի ըլլար նման աշխատութիւն մը մէկ ընթերցումով՝ առանց խորանալու արժեւորելու
փորձ մը: Սովորական գիրք մը չէր դոկտորին բծախնդիր աշխատասիրութիւնը: Դոկտ.
Աբէլ քհնյ. Մանուկեանին

հատորը

պատմական-արխիւային հարուստ տուեալներու

գանձարան մըն է, յայտնութիւններու շտեմարան մը: Արխիւային հարուստ տուեալներու
վրայ յենած գիրքը յայտնութիւն մըն է պարզապէս:
Տրամադրութեանս տակ ունէի

հրատարակութիւն մը, որ նոր լոյս կը սփռէր Մայր

կուսակցութեան հիմնադրութեան պայմաններուն, Քսաններու նահատակութեան եւ
յատկապէս լուսարձակի

տակ կ’առնէր անոր

գործունէութեան վերաբերեալ

օտար

մամուլի արձագանգը: Հրատարակութիւն մը, որ թանկագին տեղեկութիւններ կը հաղորդէր
ընթերցողին:
Համեստ կարծիքովս՝ հատորին հեղինակը աշխատասիրութիւնը պատրաստելու
որոշումը տուած է 1995-ին, երբ առաջին անգամ կ’այցելէ Ժընեւ, ուր կ’իմանայ, թէ իր
յաճախ ընտրած Landolt սրճարանը եղած է Ժընեւի համալսարանի յեղափոխական
ուսանողութեան ժամադրավայրը: Սրճարանէն մխացող ծխախոտի թանձր քուլաներուն,
անոր մթնոլորտին մէջ կու գայ մոգական այդ պահը, հեղինակը կը ներշնչէ ծնունդ տալու
արժեքաւոր այս հատորը:
Հատորը իւրաքանչիւր հայ ազատագրական պայքարի նուիրեալի եւ հնչակեանի
մէջ կ'արթնցնէ փառաւոր պատմութիւն ունեցող կուսակցութեան մը գիտակցութիւնը եւ
հպարտութիւնը:
Հայ

իրականութեան

մէջ

բեկում

յառաջացնելու,

Ժընեւի

մէջ

«

նոր

կազմակերպութիւն» հիմնելու Աւետիս եւ Մարօ Նազարբեկեաններու, Ռուբէն Խան-Ազատի,
Գաբրիէլ

Կաֆեանի, Գէորգ Ղարաջեանի եւ Քրիստափոր Օհանեանի

նուիրական

գործունէութիւնը եւ «Հնչակ»-ի հրատարակութեան պայմանները:
Հարուստ պատմութիւն մը

թաքնուած է այնտեղ, Ժընեւ: Ի՞նչ գիտենք այդ

պատմութենէն. ահաւասիկ դոկտ. Աբէլը ընթերցողին առջեւ կը բանայ այդ պատմական
էջերը: Հեղինակին օգտագործած այլազան աղբիւրները, առատ նիւթերը նոր լոյս կը սփռեն
հայ ազային ազատագրական պայքարի եւ Հնչակեան կուսակցութեան վրայ:
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Գեղատիպ այս

հրատարակութիւնը առանցք ունի Հնչակեան կուսակցութեան

հիմնադրութիւնը եւ Քսաններու նահատակութեան արձագանգը զուիցերիական եւ
կայսերական Գերմանիոյ մամուլի էջերուն մէջ: Զուգահեռաբար օսմանեան կայսրութեան
պատմութիւնն է ան...:
Ժընեւ

19-րդ

դարուն

դարձած

էր

յեղափոխաշունչ

երիտասարդութեան

եւ

յեղափոխական շարժումներու փեթակը:
Պատիւ հեղինակին, անոր գիրքին էջերուն մէջ մտասուզուելով, ակամայ կը
փոխադրուէի

Ժընեւ՝

Landolt

սրճարանը...:

Հմայուեցայ

անոր

հարուստ

բովանդակութեամբ եւ քանի մը անգամ յափշտակութեամբ ընթերցեցի անոր տողերը:
Կատարելատիպ հայերէնով գրած է աշխատութիւնը, բծախնդրօրէն վերլուծած է
ժամանակի քաղաքական դէպքերը:
Դոկտ. Աբէլ քհնյ. Մանուկեան պարզ եւ մատչելի լեզուով, կատարելատիպ
հայերէնով վերլուծած է ժամանակի քաղաքական զարգացումները:
Երկու գլխաւոր մասերու բաժնուած հատորը ունի տասնեակ մը ենթաբաժիններ:
Իւրաքանչիւրը

շշմեցնող

առատութեամբ,

բազմաթիւ

արխիւային

նիւթեր

եւ

տեղեկութիւններ կը փոխանցեն ընթերցողին:
Հեղինակը մանրակրկիտ ուսումնասիրած է կուսակցութեան հիմնադրութեան
պատմութիւնը եւ գիտական ուսումնասիրութիւն մը դրած է ընթերցողին առջեւ:
Դոկտ. Աբէլ քհնյ. Մանուկեան կ'անդրադառնայ Հնչակեան կուսակցութեան
հիմնադրութեան թուականին: Առարկայական եւ արխիւային տուեալներու լոյսին տակ
կ'ապացուցէ, թէ 1887 թուականէն շատ աւելի կանուխ՝ 1886 օգոստոսին արդէն
սկսած

է

ապագայ

Հնչակեան

կուսակցութեան

կորիզը՝

«Ժընեւի

գործել

յեղափոխական

ընկերութիւն»-ը, յաճախ ալ՝ «Ժընեւի խմբակ»-ը: Հիմնադիրները, աւելի ուշ, «Հնչակ»ի
հրատարակութիւնը սկսելէ ետք միայն, «Ժընեւի յեղափոխական ընկերութիւն»-ը կոչած են
Հնչակեան կուսակցութիւն:
Մեզի առ հասարակ ծանօթ է, որ Մայր կուսակցութիւնը հիմնուած է 1887-ին,
Ժընեւի մէջ: Հեղինակը մանրակրկիտ, անհամար փաստերով եւ մանրամասնութիւններով
կ՝ապացուցէ, թէ հոկտեմբեր 1886-ին արդէն կազմաւորուած քաղաքական խմբաւորում էր
ապագայ Հնչակեան կուսակցութիւնը: Կուսակցութեան հիմնադիր անդամները վեց եղած
են, եւ ոչ՝ եօթը, ինչպէս շատեր կը շփոթին՝ Աւետիս Նազարբէկեան, Մարօ ՎարդանեանՆազարբէկեան, Ռուբէն Խան-Ազատ, Գաբրիէլ Կաֆեան, Գէորգ Ղարաջեան եւ Քրիստափոր
Օհանեան: Հեղինակը միաժամանակ կ'ապացուցէ. «Եօթնեակ խմբանկարին մէջ կիսանիստ
դիրքով ներկայացած եօթներորդ անձը Ժընեւի համալսարանի
ուսանողներէն

մին էր՝

Կազիցկի անունով, որ

բոլորովին կապ չունի Հնչակեան

կուսակցութեան կազմաւորման պատմութեան հետ» ( էջ՝ 112-113):
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Յատկապէս վկայակոչելով Մկրտիչ Փորթուկալեանի խմբագրութեամբ լոյս տեսած
«Արմենիա»-ի 9, 18, 19 հոկտեմբեր 1886-ի համարները, ուր Փորթուկալեան քանիցս կը
հաստատէ
Ժընեւի յեղափոխական ընկերութեան գոյութիւնը, աւելցնելով,
որ
Ընկերութիւնը ձեռնարկելու է սեփական թերթի մը հրատարակութեան: Այս բոլորը՝
հոկտեմբեր 1886-ին: Փաստօրէն, ինչպէս հեղինակը կ’եզրակացնէ, «Ժընեւի յեղափոխական
ընկերութիւն»-ը, տակաւին ոչ Հնչակեան կուսակցութեան անունով, բայց

իբր «Ժընեւի

յեղափոխական ընկերութիւն», իր ուրոյն ծրագիրը մշակելու առաջադրանքով հոկտեմբեր
1886-ին գործուն ներկայութիւն մը դարձած էր Ժընեւի մէջ:
Հեղինակը յատուկ կ'անդրադառնայ
առնուած են Թիֆլիս, 1918-ին:
Մոսկուայի մէջ

1916-ին

Մարօ Նազարբէկի յուշերուն,

որոնք գրի

Ընթերցողը ուշագրաւ տեղեկութիւններ պիտի

լոյս տեսած Ռուբէն Խան-Ազատի «Ինչպէ՞ս

քաղէ

ձեւաւորուել է

Հնչակեան կուսակցութիւնը» ոգեշունչ յօդուածէն:
Տողերս գրողը չէր կրնար չխոնարհիլ «Հնչակ»-ի առաջին համարը լոյս տեսնելու
նախօրեակին Մարօ Նազարբեկեանի յուշերէն քաղուած սա տողերուն առջեւ.
« ...Երբեք չեմ մոռնար այն օրը, երբ մենք վերջապէս Վիեննայի Մխիթարեաններէն
ստացանք այդքան սպասուած առաքանին՝ հայկական տպատառերը: Ահա այս առաջին
քարը, որ կը դառնայ ապագայ ազատագրման հիմնաքարը, տուփերով

հաւասարապէս

դասաւորուած այն պողպատեայ սալաքարերը (կարծես շարք կանգնած զինուորիկներ
լինէին) յեղափոխական բանակի առաջին կամաւորները: Ինչքան յուզմունք, սրտատրոփ
ուրախութիւն մենք ապրեցանք՝ ատոնք տեսնելով: Մինչ ուշ գիշեր մենք տպատառերով կը
հիանայինք, ինչպէս կինը կը հիանար թանկարժէք քարերով, եւ ապագայի մասին երկար
զրոյց կը վարէինք, թէ ինչպէ՞ս եւ ե՞րբ լոյս կը տեսնէ առաջին համարը եւ ան ի՞նչ
տպաւորութիւն կը գործէ» (էջ 57):
Ինչպիսի՜ ապրում, ինչպիսի՜ ոգեւորութիւն.
Հեղինակը մանրամասնօրէն կը նկարագրէ առանց հայ գրաշարի, հայ տպարանի,
Ժընեւի մէջ թերթ հրատարակելու յանձնառութիւնը:
Հնչակեան անցեալի երանանուէր օրերը փոխադրող հրաշալի իրագործում մըն է
այս գիրքը:
Հատորին քսաներկու գլուխներու բաժնուած երկրորդ մասին մէջ դոկտ. Աբէլ քհնյ.
Մանուկեան մեզի
զուիցերիական

եւ

ցարդ անծանօթ
գերմանական

արխիւային տուեալներով կը ներկայացնէ

մամուլին

անդրադարձը

հնչակեան

Քսաններու

նահատակութեան, Երիտ- թուրքերու յեղափոխութեան, Հայոց ցեղասպանութեան:
Դոկտ. Աբէլ Մանուկեան լուսարձակի տակ կ'առնէ Երիտթուրքերու շարժումին
հանդէպ Զուիցերիոյ ընկերվարական մամուլին վերաբերումը, Ատանայի կոտորածը, Հայոց
ցեղասպանութեան անդրադարձը Զուիցերիոյ ընկերվարական մամուլին մէջ, Հնչակեան
կուսակցութեան եօթներորդ Պատգամաւորական ժողովը նախորդող պատմական
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եղելութիւնները, ապա պատգամաւորական ժողովը, անոր
ղեկավարներէն ոմանց, մասնաւորաբար

օրակարգերը,

Երիտթուրք

եռապետութեան պարագլուխ Թալէաթը

սպաննելու գաղտնի որոշումը, աններելի դաւաճանութիւնը, ձերբակալութիւնները եւ
Քսաններու նահատակութիւնը: Հայոց ցեղասպանութեան մէջ կայսերական Գերմանիոյ
մեղսակցութիւնը,

գերմանական

մամուլի մէջ հնչակեան

Քսան կախաղաններուն

վերաբերեալ յօդուածներ:
«Հնչակեան Քսան կախաղանները կայսերական Գերմանիոյ դիւանագիտական
թղթակցութեան մէջ» հեղինակը կը նկարագրէ արեւմտահայութեան իրավիճակը Առաջին
համաշխարհային պատերազմի նախօրեակին՝ թուրք-գերմանական դաշինքին միջեւ:
Այս բաժնին մէջ հեղինակը կը մերկացնէ հայ ժողովուրդին ողբերգութեան հանդէպ
կայսերական Գերմանիոյ
Գերմանիոյ

կրաւորական կեցուածքը՝

վարչապետ Պեթման

Հոլվեկին

յղուած

ընթերցողին

Պոլսոյ մէջ

ներկայացնելով

Գերմանիոյ դեսպան

Վանկենհայմի երկու յատկանշական տեղեկագրերը Քսաններուն վերաբերեալ: Ան նաեւ
լոյս կ'ընծայէ մեծ մարդասէր, հայ ժողովուրդի բարեկամ Եոհան Լեփսիուսի հեռագիրը
Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան (էջ 258-259):
Քսաններուն վերաբերեալ անդրադարձ մը նաեւ Պոլսոյ մէջ լոյս տեսնող «Lloyd
Ottoman» ֆրանսատառ օրաթերթին մէջ:
Ի՞նչ համապարփակ աշխատանք կատարած է հեղինակը՝ ներկայացնելու համար
Երիտթուրքերու հայաջինջ քաղաքականութիւնը:
Ընթերցողին զարմանք պիտի պատճառէ 294 էջերու մէջ արխիւային առատ
տուեալներով այսօրինակ հրատարակութիւն մը:
Մանրամասն

ծանօթագրութիւններով

աշխատասիրութիւնը

լոյս

տեսաւ

եւ

բացատրութիւններով

2020-ին,

«ՍԻՓԱՆ»

յագեցած

այս

հրատարակչութենէն,

սրբագրութիւնը եւ էջադրումը՝ Եփրեմ Թոքճեանի (Թորոնթօ- Գանատա):
Պէյրութ

հրատարակուած

այս

աշխատութիւնը

Հնչակեան

կուսակցութեան

պատմութեամբ հետաքրքրուողներու համար անկորնչելի գանձարան մըն է:
Օգտագործուած աղբիւրները եւ յիշատակուած

յատուկ անուններու ցանկը

կ'աւելցնեն աշխատասիրութեան լրջութիւնը: Զայն կը դարձնեն պատմագիտական
բարձրարժէք ներդրում մը:
Հատորին

հրատարակութեան

առիթով,

դոկտ.

Աբէլ

Մանուկեան

երախտագիտութիւն կը յայտնէ շատ մը բարեկամներու, մասնաւորաբար դոկտ. Համօ
Սուքիասեանին, տոքթ. Եղիկ Ճէրէճեանին եւ Եփրեմ Թոքճեանին, առանց անոնց քաջալեր
օժանդակութեան անկարելի պիտի ըլլար անոր հրատարակութիւնը:
Պատմական

լուսանկարներով համեմուած ճաշակաւոր այս հրատարակութիւնը

մեծապէս կը պարտինք Եփրեմ Թոքճեանի գեղագիտական ճարտարութեան:
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Հատորը լոյս տեսած է բարերարութեամբ տէր եւ տիկին Վազգէն եւ Հայկօ
Գալթաքճեաններուն եւ երախտագէտ սրտով կը ձօնուի իրենց սիրեցեալ մօր՝ տիկին
Մարի Գալթաքճեանին եւ մօրեղբօր՝ տիար Պօղոս Մութաֆեանին:
Այս

երախտագիտական

աշխատանքին

առթիւ

հեղինակը

մասնայատուկ

շնորհակալութիւն կը յայտնէ տէր եւ տիկին Վազգէն եւ Հայկօ Գալթաքճեաններուն՝ իրենց
բարեհաճ եւ առատաձեռն օժանդակութեան համար, որով կարելի եղաւ գիրքին
տպագրութիւնը: Հեղինակէն շնորհակալութեան խօսք նաեւ իր սիրելի կնոջ՝ Նազելիին,
անոր ցուցաբերած անսպառ համբերութեան եւ սիրայօժար օժանդակութեան համար:
Գիրքի կողքին Հնչակեան

կուսակցութեան վեց

հիմնադիրներուն դիմանկարը,

կեդրոնի՝ պսակադիր արծիւը ու բանալին. լուսանկարը Ժընեւի Գանթոնի զինանշանն է:
Դոկտ. Աբէլի

աշխատասիրութիւնը

Հնչակեան

հերոսապատումէն ցոլացող

ուշագրաւ պատգամներ կու տայ ընթերցողներուն: Հայրենասիրական եւ ազգասիրական
իր

ազատաբաղձ

պատգամներուն

զուգահեռ

գիրքը

ունի

արժանահաւատ

լուրջ

թելադրութիւն մը, ընդսմին ոչ միայն պէտք է վերատեսութեան ենթարկուի ընդհանրապէս
մեր պատմութիւնը, այլեւ հարկ է պատմական սկզբնաղբիւրներու հաւաստի
տեղեկութիւններու վրայ հիմնուելով նորոգ շարադրել Հնչակեան Մայր Կուսակցութեան
պատմութիւնը։ Յանձնարարելի պիտի ըլլար, որ հնչակեան շարքերը լրացնող նոր սերունդը
սորվէր այս ուսանելի գիրքէն, գոնէ ճիշդ իմանալու համար իրենց անդամակցած ու
փառաւոր անցեալի մը փառքը վաստկած կուսակցութեան հիմնադրներուն փառապանծ
անունները։
Գիրքը ընթերցելու միջոցին կը մտածէի՝ ինչպիսի՞

նախանձախնդրութիւն

հետաքրքրութիւն եւ միաժամանակ հպարտութիւն պիտի ստեղծէր հնչակեան
զանգուածներուն մէջ: Գիրք մը, որ կը պանծացնէ Հնչակեան կուսակցութեան փառքերն ու
արժէքները:
Հեղինակը

իր

աշխատասիրութիւնը կ'աւարտէ Դանիէլ Վարուժանի հետ,

Քսաններու վառ յիշատակին առջեւ ծունկի գալով, ըսելու. «Կ'ուզեմ համբուրել այն բոլոր
տեղերը, ուր նահատակ մը ինկաւ կամ հերոս մը կոխեց»: .... Վստահաբար շատ-շատեր
պիտի փափաքին ծնրադրել հեղինակին հետ...:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ Ո՛Չ ՈՂՋԵՐՈՒ, Ո՛Չ ՄԵՌԱԾՆԵՐՈՒ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՅ
ՅԱՐԳԱՆՔ. ՎԱՀԱԳՆ ՏԱՏՐԵԱՆԸ ԸՍՈՒԱԾԻՆ ՎԱՌ ՕՐԻՆԱԿՆ Է
Յարութ Սասունեան
«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ
www.TheCaliforniaCourier.com

Սոյն յօդուածը կը գրեմ մեծագոյն ցաւով եւ հիասթափութեամբ: Հայոց ցեղասպանութեան
ականաւոր մասնագէտ Վահագն Տատրեան մահացաւ 2 Օգոստոս 2019ին, Նիւ Եորքի
հիւսիսային շրջանը, 93 տարեկան հասակին: Ծնած՝ Կոստանդնուպոլիս (Թուրքիա), ան իր
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ամբողջ կեանքը նուիրեց Հայոց Ցեղասպանութեան գծով թրքական ժխտողականութեան
բացայայտման կարեւոր գործին: Տատրեան իր մանրազնին ուսումնասիրութիւնները
կատարեց թրքերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն, գերմաներէն եւ հայերէն լեզուներով՝
ակադեմական ամսագիրներու մէջ հրատարակելով գիտական տասնեակ հատորներ եւ
յօդուածներ։
Կը կարծուի, թէ Տատրեանի պէս անուանի անհատ մը
յարգանքի կ՛արժանանայ ոչ միայն իր կենդանութեան
օրօք, այլեւ մահէն ետք: ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան ճիշդ քայլ առաւ 19 Օգոստոս 2019ին, երբ
որոշում կայացուց՝ բարձր մակարդակի պետական
յանձնախումբ ստեղծելու եւ համապատասխան
պիւտճէ յատկացնելու, որպէսզի Երեւանի մէջ
Տատրեանի
յուղարկաւորութեան
համար անհրաժեշտ ձեռնարկներ կազմակերպուին
եւ թաղման ծախսերը հոգացուին։
Պետական յանձնախումբի կազմին մէջ էին․ «Ա. Յարութիւնեան՝ ՀՀ կրթութեան,
գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթանքի նախարար, Զ. Մնացականեան՝ արտաքին
գործոց նախարար, Ա. Թորոսեան՝ առողջապահութեան նախարար, Ա. Ճանճուղազեան՝
ելեւմուտքի նախարար, Հ. Մարութեան՝ Երեւանի քաղաքապետ, Ռ. Մարտիրոսեան՝ ՀՀ
գիտութիւններու ազգային ակադեմիոյ նախագահ, Վ. Տէրտէրեան՝ տարածքային
կառավարման եւ ենթակառոյցներու փոխ նախարար, Վ. Մովսիսեան՝ ՀՀ փոխ
ոստիկանապետ, Տ. Յովնան՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինի լուսարարապետ եպս.
Յակոբեան, Ա.
Իսկանկարեան՝
«Բնակչութեան
յատուկ
սպասարկում»
կազմակերպութեան տնօրէն, Հ․ Մարութեան՝ Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարանհիմնարկի տնօրէն, Գ. Սարկիսեան՝ «Զօրեան» հաստատութեան նախագահ (Գանատա)»։
Տատրեան «Զօրեան» հաստատութեան Ցեղասպանութեան ուսումնասիրութիւններու
կեդրոնի տնօրէնն էր:
Միացեալ Նահանգներու մէջ Հայաստանի դեսպանութեան կողմէ փրոֆեսըր Տատրեանի
աճիւնը Հայաստան տեղափոխելէ ետք, 31 Օգոստոս 2019ին, տեղի ունեցաւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն, Հայաստանի գիտութիւններու ազգային ակադեմիոյ մէջ,
որուն անդամն էր Տատրեան։ Արարողութեան ներկայ էին պետական յանձնախումբի
անդամները, ինչպէս նաեւ ՀՀ Ազգային ժողովի օրուան նախագահ Արարատ Միրզոյեան,
Տատրեանի 90ամեայ քոյրը, բարձրաստիճան այլ պաշտօնեաներ եւ ակադեմիկոսներ։ Փրոֆ.
Տատրեանի աճիւնը ամփոփուեցաւ Երեւանի Կեդրոնական (Թոխմախի) գերեզմանատունը։
Վերջերս, Քալիֆորնիոյ Միշըն Հիլզի մէջ գտնուող Արարատ-Էսքիճեան թանգարանի
տնօրէն Մեկի Մանկասարեան-Կոշին երբ ուզեց Տատրեանի գերեզմանին լուսանկարը
ներառել իր թանգարանին մէջ, ուր կը պահուին Տատրեանի արխիւները, ոչ ոք կրցաւ գտնել
Տատրեանի գերեզմանը: Երկար փնտռտուքներէ ետք, Փարիզէն՝ Պաղտիկ Գույումճեան եւ
Գանատայէն՝ Հրայր Բազէ Խաչերեան վերջապէս յաջողեցան գտնել Տատրեանի անյայտ
գերեզմանը: Պարզուեցաւ, որ յուղարկաւորութենէն երեք տարի անց, Պետական
յանձնախումբը չէ բարեհաճած Տատրեանի գերեզմանին վրայ շիրմաքար դնել, կամ նոյնիսկ
անոր անունով յուշատախտակ մը զետեղել։ Գերեզմանը ահաւոր վիճակ կը պարզէր՝
պատուած մացառով եւ աղբով։ Երկու պարոնները ժամանակաւոր յուշատախտակ մը դրած
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են Տատրեանի գերեզմանին եւ զայն մաքրած՝ մացառներէ։ Ահա՛ այն սարսափելի
վերաբերումը, որուն արժանացած է նշանաւոր ակադեմիկոսը իր մահէն ետք, իր իսկ
հայրենիքին մէջ։
Փրոֆ. Թանըր Աքչամ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան հանրածանօթ մասնագէտ եւ UCLA-ի Հայոց
Ցեղասպանութեան հետազօտական ծրագիրի տնօրէն, առաջին մարդն էր, որ ֆէյսպուքեան
իր էջին մէջ ահազանգեց Տատրեանի գերեզմանի ողբալի անտեսման մասին։ Հեգնական է,
որ թրքական ծագում ունեցող անհատը աւելի՛ մտահոգուած է Տատրեանի գերեզմանին
նկատմամբ արհամարհական վերաբերումով, քան Հայաստանի կառավարութիւնը։
Տատրեան եղած է Աքչամի խորհրդատուն եւ գործընկերը՝ Ցեղասպանութեան
ուսումնասիրութեան հարցին կապակցաբար։ Աքչամ իր ֆէյսբուքեան էջին մէջ գրած է.
«Տատրեան արժանի չէ ասոր։ Անընդունելի եւ չափազանց ամօթ է, որ Հայոց
Ցեղասպանութեան
ժամանակակից
հետազօտութեան
հիմնադիրին
գերեզմանը
անուշադրութեան մատնուած եւ մոռցուած ըլլայ»։
Ի պատասխան փրոֆ. Աքչամի արդարացուած վրդովումին՝ «Զօրեան» հաստատութեան
(Հայաստան) ծրագիրի համակարգող Մարի Յովհաննիսեան յայտարարութիւն տարածեց՝
«Փոթորիկ գաւաթ մը ջուրի մէջ» վերնագիրով։ Ան այսպէս պատճառաբանած է
յետաձգումը․
«Քովիտ-19 համավարակի եւ
2020ի արցախեան պատերազմի
պատճառով հայ ազգը կորսնցուց քանի մը հազար լուսաւոր զաւակներ եւ զբաղած էր
անոնց յուղարկաւորութեամբ:
Անոնցմէ իւրաքանչիւրը կը պահանջէր իրեն
համապատասխան տապանաքար»։ Ասիկա անընդունելի արդարացում է։ Տատրեանը
յուղարկաւորած են Հայաստանի մէջ քորոնա ժահրի տարածումէն եօթը ամիս առաջ եւ
արցախեան պատերազմէն աւելի քան մէկ տարի առաջ։ Կը նշանակէ, որ բաւարար
ժամանակ կար Տատրեանի գերեզմանին շիրմաքար կամ առնուազն յուշատախտակ մը
տեղադրելու համար, տակաւին չըսած, որ 2020ի պատերազմէն անցած է գրեթէ երկու
տարի, եւ քորոնա ժահրը այլեւս տարածուած չէ Հայաստանի մէջ։ Աւելի՛ն, Տատրեանի
մահէն ի վեր ուրիշ մարդիկ թաղուած են մօտակայ գերեզմաններու մէջ եւ անոնք շիրմաքար
ունին...
Առաւել մտահոգիչ են այս խայտառակութիւնը կոծկելու փորձերը։ «Զօրեան»
հաստատութենէն Յովհաննիսեան դիմատետրեան իր էջին վրայ գրած է. «Կը խնդրենք այս
հարցը
հրապարակայնօրէն
բարձրացուցած
մարդոցմէ,
որ
զերծ
մնան
չստուգուած տեղեկութիւններու տարածումէն եւ աւելորդ մեկնաբանութիւններէ, որոնք
միայն կրնան փոթորիկ պատճառել մէկ գաւաթ ջուրի մէջ»։ Նման անիմաստ
արդարացումներ հնչեցուցած են նաեւ ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խօսնակ Վահան Յունանեան եւ
Երեւանի մէջ գտնուող Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարանի տնօրէն Յարութիւն
Մարութեան։ Այսպիսի կեցուածք կը դրսեւորեն անոնք, որոնք կը փափաքին կոծկել իրենց
ամօթալի սխալները։ Աւելի պատշաճ կ՛ըլլար, որ ներողութիւն խնդրէին եւ անյապաղ
քայլերու ձեռնարկէին, Տատրեանի գերեզմանին շիրմաքար տեղադրելու համար։
Եթէ Փաշինեանի նշանակած պետական յանձնախումբի անդամները չեն կրցած երեք
տարուան մէջ կազմակերպել մեծարգոյ հայ գիտնականի շիրիմին տապանաքար դնելու
գործը, ուրեմն, անոնք պէտք է նկատողութիւն ստանային Փաշինեանէն, իրենց
անփութութեան եւ ապաշնորհութեան համար։ Ասիկա ազգային խայտառակութիւն է։
Ցաւալի է նաեւ այն փաստը, որ հայ պաշտօնեաներ չեն կրնար գերեզմանի վրայ շիրմաքար
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տեղադրել, ապա, ուրեմն, հայեր ինչպէ՞ս վստահին իրենց կառավարութեան՝ այսքան լուրջ
հարցեր ունեցող երկրին ղեկավարումը:
Վերջապէս, փրոֆ. Տատրեանի շիրիմը պէտք չէ ըլլար Թոխմախի գերեզմանատան մէջ։
Աւելի պատշաճ կ՛ըլլար այն, որ Տատրեանի աճիւնը ամփոփուէր Ցեղասպանութեան
յուշահամալիրի յուշապատին ետեւը կամ Կոմիտասի անուան պանթէոնին մէջ, նշանաւոր
միւս անձերու կողքին։ Ասիկա նուազագոյնն է, որ կրնայ Հայաստանի կառավարութիւնը
ընել, իր կոպիտ սխալը շտկելու համար։
Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝ Ռուզաննա Աւագեան
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Սեդա Գրիգորեան

ՌԷՅՄԸՆՏ ՎԱՀԱՆ ՏԱՄԱՏԵԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑԱԾ ԵՐԱԶԸ
ԷՄ ԱՐ ԱՅ – MRI
Գրեց՝ ՏՕՔԹ. ԿԱՐԷՆ ՊՕՂՈՍԵԱՆ-2 Սեպտեմբեր, 2003
Թարգմանեց եւ հայացուց՝ ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
(Նշենք որ վերջերս՝ 3 Օգստոս 2022-ին, կը մահանար MRI-ի առաջին գիւտարար, հայազգի
ՌԷՅՄԸՆՏ ՎԱՀԱՆ ՏԱՄԱՏԵԱՆԸ: Այս
առիթով, կը հրատարակենք այս յօդուածը իր
մասին):
Առաջին անգամ լոյս տեսած է «Մարմարա»,
17
Սեպտեմբեր,
2003,
Չորեքշաբթի- ինչպէո նաեւ ներառնուած է ։
"ԱԶԷԶԷՆ ԱՄԵՐԻԿԱ"- հատորին մէջ - էջ 322-328
Էմ. Ար. Այ. MRI – Այս երեք տառերուն ետին
կը կանգնի 20-րդ դարու գիտական ու
բժշկական աշխարհի ամէնէն յատկանշական
գիւտերէն մին: Մօտաւորապէս քառորդ դար առաջ ծնունդ առնող ԷՄ ԱՐ ԱՅ-ը
ինքնավստահ երթով ու խոստումնալից կարելիութիւններով յաղթական մուտք կը գործէ 21րդ դարէն ներս նորանոր բարելաւումներով:
Շնորհիւ հայազգի գիտնական բժիշկ եւ գիւտարար Ռէյմընտ Վահան Տամատեանին՝
ներկայիս ԷՄ.ԱՐ.ԱՅ.–MRI կոչուած գործիքը իր բոլոր տարբերակներով, ֆիզիքական
ներքին հիւանդութեանց ախտաճանաչման համար բժիշկներուն լաւագոյն յենարանն է:
Յաջողութեան մը գրաւականը տեսիլք ու հեռանկար ունենալուն մէջ կը կայանայ: Իսկ
տեսիլքը իրականութիւն կը դառնայ միայն, երբ ենթական բոլոր խչընդոտները անտեսելով,
պողպատեայ կամքով, հաւատքով, յամառ ու յարատեւ աշխատանքով կարենայ հետապնդել
զայն:
Տամատեան ծնած է 16 Մարտ 1936-ին, Մէնհէթըն, Նիւ Եորք: Հայրը՝ Վահան, 1915-ի
տեղահանութենէն վերապրող մըն էր:
Իսկ մայրը՝ Օտէթ, նոյնպէս հայուհի մը՝ հայ հօրմէ եւ ֆրանսացի մօրմէ: Ռէյմընտի ծնելէն
անմիջապէս վերջ Տամատեան ընտանիքը շուտով կը փոխադրուի Նիւ Եորքի Քուինզ
շրջանի Ֆորէսթ Հիլզ աւանը, ուր Տամատեան կը ստանայ իր նախնական եւ երկրորդական
ուսումը: Ան յառաջադէմ ուսանող մը ըլլալուն, ոչ միայն իր սովորական
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դասերուն մէջ գերազանց արդիւնքներ կ’արձանագրէր, այլ նաեւ կը փայլէր
արտադասարանային աշխատանքներով ալ: Պատանի Տամատեան շատ լաւ թէնիս
խաղացող մըն էր եւ սքանչելի ջութակահար: Փոքր տարիքէն կ’երգէր նաեւ
դպրաց դասին մէջ: Մայրը հակառակ Ֆրանսախօս ըլլալուն, եռանդուն մասնակցութիւն կը
բերէր Պէյսայտի Սբ. Նահատակաց Եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբէն ներս:
Ութ տարեկան Ռէյմընտ խոստմնալից ջութակահարի մը բոլոր տուեալներով կ’ընդունուի
Նիւ Եորքի համբաւաւոր Ճիւլեարտ երաժշտական դպրոցէն ներս:
Սակայն, 15 տարեկանին մէկդի ձգելով երաժիշտ ըլլալու երազն ու բոլոր
հաւանականութիւնը, կ’ընդունի Ֆորտ-Ford հաստատութեան առաջարկած կրթաթոշակը:
200 ընդունակ աշակերտներուն տրուած քննութենէն Ռէյմընտին ձեռք բերած բարձր նիշը
արժանի կը դարձնէր զինք այս պատուաբեր կրթաթոշակին: Այսպէսով, ան իր շահած
կրթաթոշակով – առանց որեւէ վճարումի – Մատիսըն քաղաքի Ունիվերսիթի աֆ
Ուիսքանսընի մէջ համալսարանական դասընթացքի կը սկսէր առանց երկրորդական
վարժարան – High School – աւարտելու: Գիտական դասերու մէջ ունեցած իր
հետաքրքրութիւնը աւելի զարգանալով Ուիսքանսըն Համալսարանէն ետք Նիւ Եորքի
Ալպէրթ Այնշթայն Բժշկական համալսարանին դռները կը բացուէին իրեն համար: Ան
ամառները կ’աշխատէր Լոնկ Այլընտի մէջ թէնիսի դասեր տալով՝ բժշկական
համալսարանի յարակից իր ծախսերը դիմագրաւելու համար: Հոն կը հանդիպի իր կեանքի
ընկերոջ՝ ամերիկուհի Տանա Թէրիին, եւ որուն հետ ամուսնութիւն կը կնքէ 1960-ին,
համալսարանէն վկայուած տարին:
Պրուքլինի Տաունսթէյթ բժշկական համալսարանէն ներս իր ծառայութեան ընթացքին մեծ
կ’ըլլայ Փրօֆ. Լուտվիկ Էյքնայի ազդեցութիւնը մասնագիտանալու եկած իր երիտասարդ
ուսանողներուն վրայ: Բժիշկ Տամատեան ներշնչուած իր խորհրդատուէն, ուշադրութիւնը
կը կեդրոնացնէ գիտա-հետազօտական աշխատանքի վրայ: Իր պրպտող ու հետաքրքիր
նկարագրին հաշտ կ’ընթանային հիւանդութեան գաղտնիքը երեւան հանելու կամ
հանելուկը լուծելու, մանրակրկիտ ուսումնասիրութիւններն ու պրպտումները: Հետեւաբար,
զարմանալի չէր, որ Տամատեան հետազօտական աշխատանքը աւելի կը նախընտրէր, քան
դարմանատան մէջ աշխատիլը: Կը հաւատար, թէ իր հետազօտութեան յաջող արդիւնքը
միլիոններու կեանքը պիտի փրկէր, մինչ դարմանատան մէջ կատարած ծառայութիւնները
միայն հազարաւոր կեանքերու օգտակար կրնային ըլլալ:
1962-ին Տամատեան երբ իր Residency-րէզիտէնսին փորձառական շրջանը կ’ամբողջացնէր
Պրուքլին-Նիւ Եորքի Նահանգային Բժշկական Կեդրոնին մէջ – (SUNY Downstate Medical
Center) արդէն իսկ անոր աչքերը սեւեռած էին Սէնթ Լուիզի Ուաշինկթըն համալսարանէն
ներս ամբողջացնելու մասնագիտական հետազօտութիւն մը երիկամունքային ախտերու
վերաբերեալ:
Իր պրպտումներուն սնունդ կու տար գիտական աշխարհին շատ ծանօթ իրականութիւն մը
– իւրաքանչիւր բջիջ բնական ու առողջ համարուելու համար պէտք է ունենայ փոթասիոմի
եւ տոտիոմի հաւասարակշիռ փոխանակութիւն եւփոխանակութիւնը համադրողհաւասարակշռող արգելակ մը: Տամատեանի հարցադրումը կեդրոնացաւ այդ արգելակին
վրայ: Արդեօք, երբեւէ, այդ արգելակը մեկուսացուելով առանձինն ուսումնասիրութեան
ենթարկուա՞ծ էր: Յայտնի դարձաւ, թէ բնաւ չէր կատարուած նման հարցադրում եւ կամ
պրպտում մը:
Անկարելի համարուող առաքելութեան մը նախաքայլը առած էր Տամատեան: 1963-ին
կ’երթայ Հարվըրտ Համալսարանի Բժշկական գիտաշխատանոցին մէջ իր գիտափորձերը
կատարելու:
Այդ տարիներուն Տամատեան ստամոքսի անհասկնալի անհանգստութենէ մը կը սկսի
տառապիլ: Օրուան բժշկական ամէն տեսակի քննութիւններ չէին կրցած բացատրութիւն մը
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գտնել
յամառօրէն
տառապեցնող
ստամոքսի
ցաւին:
Կասկածը
քաղցկեղի
հաւանականութեան վրայ կը կեդրոնանար:
Փոքր տարիքէն իր մէջ դրոշմուած էին արդէն մեծ մօր կուրծքի քաղցկեղէն տառապիլն ու
մահանալուն տխուր յուշերը: Տասը տարեկան Տամատեան այդ օրուընէ կարծէք ուխտած
ըլլար «բան մը ընել» քաղցկեղի ճար մը գտնելու համար: Իսկ այժմ, իր ստամոքսի ցաւին
հետ, Տամատեանի մտահորիզոնին վրայ դաշտը պատրաստ էր աւելի եւս յամառօրէն
լծուելու քաղցկեղը ախտաճանաչող ձեւ մը հնարելու գործին: Նոյն շրջանին, Նիւ Ճըրզիի
Աթլանթիք Սիթիի մէջ տեղի ունեցած կենսաբանութեան նուիրուած գիտական
համագումարի մը ընթացքին Տամատեան կը հանդիպի Փէնսիլվանիայէն բնագէտ-բժիշկ
Ֆրիմէն Քօփին: Քօփ այդ շրջանին պրպտումներ կը կատարէր բջիջի մէջ գտնուող սոտիոմի
քանակը չափելու NMR-ԷՆ ԷՄ ԱՐ-ի (Nuclear Magnetic Resonance – Կորիզային
Մագնիսական Անդրադարձ)-ի միջոցաւ: Էն Էմ Արը 1940-ին Էտուըրտ Փիւրսէլի հնարած
հրաշալիքն է, զոր քիմիագէտները կ’օգտագործէն քիմիական բաղադրութիւնները
պարզաբանելու համար: Փրօֆ. Քօփ հետաքրքրուած էր նաեւ փոթասիումի չափումներով,
սակայն կը հաւատար, թէ մարդկային բջիջները Էն-Էմ-Ար-ի քննութեան ենթարկուելու չափ
բաւարար փոթասիում չեն պարունակեր: Հետեւաբար, Տամատեան, Մեռեալ Ծովէն մեծ
քանակութեամբ փոթասիոմ պարունակող բջիջներ բերել տալու գաղափարը կը յղանայ:
Երկու գիտնականներ միասնաբար կ’երթան Փէնսիլվանիոյ Փիթսպըրկ քաղաքը, ուր ԷՆԷՄ-ԱՐ-ի ընկերութիւն մը կար: Արդիւնքը խանդավառիչ էր: Գործիքը սկսած էր
համապատասխան նշաններ տալ բարձր քանակի փոթասիոմ պարունակող բջիջներուն:
Հոս է, որ կը սկսի փայլիլ Տամատեանին երազին աստղը: Քանի որ քաղցկեղով վարակուած
բջիջը տարբեր կրնայ ըլլալ բնական բջիջէ մը իր մէջ պարունակող փոթասիոմի եւ սոտիոմի
յարաբերական քանակութեամբ, ուրեմն՝ «վարակուած անբնական բջիջը դիւրութեամբ
կարելի պիտի ըլլայ զատորոշել բնական առողջ բջիջէն»,– ամփոփեց մտքերը Տամատեան:
Իր երազը իրականացնելու անդիմադրելի պահանջքն ու անհանդարտութիւնը պատեց
Տամատեանի հոգին: Բջիջներու վրայ կատարած իր նախորդ փորձարկութիւնները
առժամաբար մէկդի դնելով՝ ձեռնարկեց քաղցկեղով վարակուած անբնական բջիջներու
քննութեան: Բնական ու քաղցկեղով վարակուած բջիջները մուկերէն առնելով ենթարկեց իր
բաղդատական քննութիւններուն: Արդիւնքները հրաշալի էին ու մեծապէս քաջալերական:
Տամատեան մեծ գոհունակութեամբ ու խանդավառութեամբ իր գիւտին նախաքայլերուն
մասին արտայայտուեցաւ 19 Մարտ, 1971-ի անգլերէն գիտական պարբերաթերթի մը մէջ
(Science):
Ապա
Համալսարանի
պարբերաթերթին
մէջ
հարցազրոյցով
մը
մանրամասնութիւններ տուաւ իր հեռանկարներուն մասին: Գիւտը յստակ էր, եւ
մագնիսական դաշտը կեդրոնացած՝ գործիքին «Անոյշ կէտին-Sweet Point», որուն տակ
երեւցող մարմնի ոեւէ մաս կարելի պիտի ըլլար քօղազերծել եւ ներքին գաղտնիքները
երեւան հանել: Այնպիսի գաղտնիք կամ բջիջային անկանոնութիւն, որ պարզ քննութեամբ
կամ շողանկարումով անկարելի պիտի ըլլար տեսնել: Տամատեան այս կեդրոնացումի թէք
նիքը մկրտեց «Focusing Technique», եւ ԷՄ-ԱՐ-ԱՅ-ի գործիքներ պատրաստող Մելվիլ-Նիւ
Եորքի մէջ գտնուող իր գործարանը կոչեց՝ ՖՕՆԱՐ-FONAR3:
Գիտնական Տամատեան իր գիւտին արտօնագրին վաւերացման (patent) կը դիմէ 17 Մարտ
1972-ին, իսկ պաշտօնական վաւերացումը կը ստանայ 5 Փետրուար 1974-ին: Այսպէսով
աշխարհի առաջին ԷՄ-ԱՐ-ԱՅ գործիքը պաշտօնապէս կը մկրտուէր ու գիւտերու շարքին
կը գրանցուէր: ԷՄ-ԱՐ-ԱՅ անունով հրաշալիք, որ մագնիսական դաշտի ցոլացումով
մարդկային մարմնի ներքին գործարաններու անբնական երեւոյթները երեւան պիտի
հանէր:
Դիւրին չեղաւ բժիշկ Ռէյմընտ Տամատեանի ճանապարհը մինչեւ գործիքին
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վաւերացումը եւ անոր ֆիզիքական կառուցումը: Ահաւոր ծախսի ու ֆինանսաւորումի
կարօտ էր այդ հսկայական գործիքին արտադրութիւնը: Գիտնականը կը
դիմէ զանազան կազմակերպութիւններու, Հայ թէ ամերիկեան հիմնադրամներու:
Նիւթական նպաստ կամ փոխատուութիւն ստանալու ամէն միջոց ու կարելիութիւն փորձած
էր՝ ձեռնունայն վերադառնալով իր գիւտին գաղափարին հետ
միայնակ պայքարելու: Քաղաքավարական, հանդուրժողական, խիստ ժխտական
պատասխաններէն մինչեւ յիմար երազողի, թմրեցուցիչի ազդեցութեամբ ձաբռտողի,
ցնորաբան գիտնականի յորջորջումներու թիրախ դարձած Տամատեան չէր դադրած
երազելէ եւ երազը հետապնդելէ:
Տամատեան անվհատ կը շարունակէր առաջին գործիքը մէջտեղ բերելու իր աշխատանքը:
Մի քանի բարեկամներէ եւ կնոջ ազգականներէն դրամ փոխ առնելով Նիւ Եորք քաղաքի
Գանալ փողոցի գործածուած գործիքներ ծախող խանութներէն բաւարար մետաղ ու մագնիս
գնելով կը լծուի աշխատանքի: Վերջապէս զայն կազմելով մուկերու եւ կենդանիներու վրայ
փորձեր կը սկսի կատարել: Արդիւնքը մեծապէս քաջալերական էր: Կը մնար մարդկային
մարմնի վրայ փորձելը: Ո՛չ ոք կը համարձակէր առաջինը քննութեան ենթարկուիլ:
Տամատեան կ’որոշէ ինք իր վրայ կատարել առաջին փորձը 11 Մայիս 1977-ին: Սակայն
գործիքը կը ձախողի որեւէ անդրադարձ տալ: Տամատեանի իրանը, կրծքավանդակը
գործիքին ներքին շրջագիծին հետ համեմատած մեծ էին: Վերջապէս, գաղտնիքը լուծած
համարելով, Տամատեանի աչքերը կը սեւեռին իր օգնականին՝ երիտասարդ, նիհարիկ
ուսանող Լէրի Մինքոֆին: Մինքոֆ դժկամութեամբ կը յօժարի մտնել գործիքին մէջ: Նոյն օրը
կէս գիշերէն քիչ մը առաջ, 2 Յուլիս 1977-էն մինչեւ վաղ առաւօտեան 4. 45 Մինքոֆ գործիքին
մէջ կը մնայ: Ռէյմընտ Տամատեան, Մայքըլ Կոլտսմիթ կը հետեւին Լէրի Մինքոֆին, որ չորս
ու կէս ժամ կը մնայ գործիքին մէջ: 3 Յուլիս 1977-ին վաղ առաւօտուն առաջին մարդկային
մարմնի մագնիսային անդրադարձի մը պատկերը երեւան կ’ելլէ՝ ի ցնծութիւն գիւտարարին
եւ համայն աշխարհին:
Այսօր Նիւ Եորք քաղաքի Լոնկ Այլընտ էքսբրէսուէյի վրայ հսկայական մեծութեամբ,
մեծատառ կարմիր գիրերով ՏԱՄԱՏԵԱՆ ԷՄ-ԱՐ-ԱՅ-DAMADIAN MRI-ը կը շողշողայ
բոլորին աչքին: Լոնկ Այլընտի Մելվիլ քաղաքի ՖՕՆԱՐ գործարանը կը շարունակէ
բարելաւումներով – նուազ ծախսալի, մատչելի գինով եւ աւելի յստակ արտացոլումով – ԷՄԱՐ-ԱՅ-ի նորանոր գործիքներ արտադրել նորանոր բժշկական հաստատութիւններու եւ
դարմանատուներու համար: Տամատեանի ՖՕՆԱՐ-ը տեղքայլի մէջ չէ: Անխորտակելին
տարուէ տարի ուսումնասիրուած բարելաւումներով կը ներկայանայ, աւելի ճշգրիտ
ախտաճանաչումի հասնող, աւելի մատչելի գիներով նորանոր կերպարանք հագած: «Ոտքի
վրայ ԷՄ-ԱՐ-ԱՅ-Stand Up MRI» գաղափարով 1996-ին սկսած աշխատանքը արդէն իսկ
գործածութեան մէջ է: Ենթական ոտքի վրայ կեցած քննուելով ԷՄ-ԱՐ-ԱՅ-ը կ’օգնէ, որ
վիրաբոյժներ աւելի ճշգրիտ պատկերացումը ունենան ողնայարի եւ կամ ծունկի յօդերու
վրայ եղած ճնշումին հետեւանքներուն:
2003-ի Յունիս ամիսէն սկսեալ արդէն 14 գործիքներ ծախուած են – յաճախորդները
մեծամասնութեամբ վիրաբոյժեր են – ընկերութեան ապահովելով 19. 6 միլիոն տոլարի
եկամուտ մը: Գիւտարարի սկզբնական դժուարին օրերը ետին ձգած Տամատեան
տխրութեամբ կը յիշէ, թէ ինչպէս հայ թէ օտար մեծահարուստներէն մերժուած էր: Անոնց
փաստաբաններուն կողմէ իրենց տրուած ժխտական պատասխանները չէին վհատեցուցած
զինք: Անոնցմէ ոչ մէկէն ոչ մէկ սէնթ օգնութեան հասած էր իր ծախսալից գիւտին: Նոյնիսկ
բաժնետոմսերու գաղափարը սկսելով՝ Տամատեան ինք ստանձնած էր 51 առ հարիւրը, Լէրի
Մինքոֆը եւ Մայքըլ Կոլտսմիթը 7-ական տոկոսը, Սթաթմէնը 3. 5 տոկոս, 20 տոկոսը
բաժնուած էր 35 բաժնետէր դառնալու իրաւունքին արժանացած այն անհատներուն, որոնք
սկզբնական օրերուն նիւթական օժանդակութեամբ քաջալերած էին՝
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հաւատալով Տամատեանի գիւտին հաւանական յաջողութեան: Իսկ մնացեալ 11. 5 տոկոսն
ալ մէկդի դրած էին ապագայ հաւանական բաժնետէրերու:
Այսօր համաշխարհային ճանաչումի ու համբաւի տիրացած Տամատեան արժանացած է
նաեւ գիտական բարձրագոյն գնահատականներու:
1988-ին նախագահ Ռանըլտ Ռեկըն Տամատեանը կը պագեւատրէ Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու բարձրագոյն Գիտական Մրցանակով (National Medal of Technology), իսկ իր
առաջին գործիքը, զոր «Անխորտակելի» կոչած էր, այժմ մշտական զարդն է Ուաշինկթընի
Սմիթսոնեան Թանգարանի Ազգային Գիտնականներու Պատուոյ ցուցասրահին:
Գիւտարար Տամատեան հաւատացեալ քրիստոնեայ մըն է: Համոզուած է թէ միայն
հաւատքով կրցած է յաղթական ելլել գիւտարարի տիտղոսը իրմէ խլել փորձող Ճեներալ
Էլեքթրիքի (GE) նման մեծ ընկերութիւններու դատավարութիւններէն եւ շարք մը
մրցակիցներէն:
Տամատեանի գիւտին բերած յոյսը, մասնաւորաբար քաղցկեղի ախտաճանաչման ճամբով,
միլիոնաւոր մարդոց կեանքի բարելաւման կը նպաստէ: Ռէյմընտ Վ. Տամատեան թեկնածու
է Նոպէլեան Մրցանակին: Կը մաղթենք, որ մարդիկ կարենան տեսնել Տամատեանի գիւտին
կարեւորութիւնը՝ ԷՄ-ԱՐ-ԱՅ-ի ճամբով մարդկութեան բերած նպաստին, մարդ արարածին
առողջութեան սատարող, բարենպաստ առողջ կեանքի կարելիութիւն ստեղծելու
առաքելութեան ընդմէջէն:
Նոպէլեան մրցանակակիր կամ ոչ, Եղեռնէն վերապրող հայ հօր մը՝ Վահան
Տամատեանին երազը իրականացած է արդէն իր զաւկին մէջ տեսնելով Հայ Այնշթայն մը,
ինչպէս կը սիրէր կրկնել ան:
Ներկայիս Ռէյմընտ Վահան Տամատեան իր գիւտով ոչ միայն իր ընտանիքին ճակատը
բարձր կը պահէ, այլ նաեւ՝ հայ ժողովուրդին: Մասնաւորաբար՝ գիտական աշխարհին
պատուաբեր ցանկին վրայ յաւէտ շողշողացող
ՏԱՄԱՏԵԱՆ ԷՄ-ԱՐ-ԱՅ անունով:
2 Սեպտեմբեր, 2003
«Մարմարա», 17 Սեպտեմբեր, 2003, Չորեքշաբթի
(Շատ փոքր կրճատումներով)

ՏԵՍԱԿԷՏ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՒ ՍՓԻՒՌՔԸ՝ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ
ԻՐԵՆՑ «ՀԱՆԳՈՅՑ»ՆԵՐՈՎ
Պարոյր Յ. Աղպաշեան
Եթէ ըսուի թէ՝ Հայաստանը ու Սփիւռքը կ’ապրին
բնականոն կեանք մը, ամէն ինչ նորմալ է կամ
մտահոգուելու
կարիք
չկայ,
ատոնք
ինքնախաբէութիւն են, աւելի քան՝ միամտութիւն։
Անշուշտ, խօսքը չի վերաբերիր ներհայաստանեան
քաղաքական
վիճակին
կամ
արտաքին
իրադարձութիւններուն,
որոնք,
բոլոր
պարագաներուն, բաղձալի ըլլալէ հեռու են,
հակառակ
պարզուած
խաբուսիկ
կարգ
մը
խանդավառող երեւոյթներուն ու պատկերներուն։
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Ոչ ալ կը վերաբերի Սփիւռքի գաղութային կարգավիճակներու անհամաչափութիւններուն
կամ
ապակայունութիւններուն,
համաշխարհային
քաղաքական,
տնտեսական,
պատերազմական ելեւէջներով, որոնք սփիւռքահայութեան համեմատաբար բարօր ու
գոհացուցիչ կացութիւններէն դուրս, այսօր, հանգրուանած են բոլորովին թուլացնող այլ
եզրերու վրայ։
Միջին Արեւելեան յամեցող տագնապները, համաեւրոպական սուր մրցակցութիւնները,
մեծապետականներու միջեւ բախումներու զարգացումները, բոլոր մակարդակներու ու
ծաւալներու վրայ, լաւատեսական եւ յուսադրական ի՞նչ նշոյլներ կրնան տալ կամ ներշնչել,
երբ մեծ «չարիք»ները կը հանդիսանան ապրուստային սղութիւնները ու կենցաղային
դժուարութիւնները, իսկ ահաւորը՝ ներկայի ու մանաւանդ ապագայի նկատմամբ
անորոշութիւնները կը պատեն ամբողջ աշխարհը։
Հայութիւնը՝ իր հայաստանեան թէ սփիւռքեան հատուածներով, կասկած կա՞յ, ամենէն
աւելի տուժածները կ’ըլլան, երբ Հայաստան-Արցախը վտանգուած սահմաններու մէջ կը
գտնուին, խիստ պղտոր ու մշուշոտ հարցականներով, իսկ Սփիւռքը՝ իր խայտաբղէտ
աններդաշնակութիւններով եւ անմիաբանութիւններով կ’ընթանայ, մեղմ ըսած, դէպի
ահազանգային ափեր…։
Այս մատնանշումներու լոյսին տակ, իրենց առաւել կամ նուազ տարողութիւններով, ո՞ւր
պէտք է զետեղել հայութեան գոյութենականութեան եւ ապագայականութեան նժարները,
աւելի յստակ՝ կա՞ն համոզիչ տուեալներ, որոնք կը բացառեն այս մտահոգութիւններուն
տուն տուող պատճառները։
Բնա՛ւ, որովհետեւ անաչառ ու լրջամիտ ակնարկ մը, արդէն ցոյց կու տայ, որ հայ
ժողովուրդը չապրիր իր վարդագոյն օրերը (Հայաստանի մէջ վարդագոյն տուֆերը գրեթէ
վերացուած են), իսկ Սփիւռքը՝ դալկացած է իր ուժականութենէն, գտնուելով խարխափող
հեւքի մը մէջ (հոգ չէ թէ ատոր պատճառները միայն իրը չեն…)։
Ո՞վ կրնայ ուրանալ, որ շուրջ 30 տարի առաջ, Հայաստան կ’ապրէր իր նախանձելի օրերը,
իր
բարձրորակ
մտաւորականութեամբ,
գիտնականութեամբ,
կրթութեամբ,
հրատարակութիւններով,
մանկավարժութեամբ,
ակադեմականութեամբ,
լեզուագիտութեամբ,
գրականագիտութեամբ,
լայնահորիզոն
մշակութային
հարստութիւններով, կոթողներով եւ յուշարձաններով, որոնք փառք ու պատիւ էին։
Չենք ըսեր, թէ այսօր չկան անոնք, բայց, կարելի՞ է բախտատրել այն բարձրունքները, որոնք
կը հպարտացնէին հայութիւնը, ոչ միայն անցեալի ժառանգներով, այլ նաեւ նորագոյն
ստեղծագործութիւնենրով ու վերակերտութիւններով։
Միւս կողմէ, Սփիւռքը, որ կը վայելէր իր լաւագոյն օրերը ու պայմանները,
հայրենասիրութեան ու հայաստանասիրութեան ակունքներէն կառչած, դաստիարակած
ըլլալով իրերայաջորդ սերունդներ, հայեացք՝ դէպի հայրենիք ու հող, ժողովուրդ ու մշակոյթ
տեսլապաշտութեամբ՝ նոյն հարցադրումներու հետքերով, ո՞րքանով այսօր իր վերապրումի
պայծառ օրերը կը յիշեցնէ, անշուշտ, առանց լրիւ թերագնահատելու կամ անտեսելու իր
կատարած ճիգերը, որոնք, անկեղծ ըլլալ, չե՛ն այն ինչ որ կը պահանջուի իրմէ, որպէս
միաձոյլ եւ արդիւնաւէտ հաւաքականութիւն, միաբանութիւն ու համագործակցութիւն։
***
Այս հիմնական հարցերուն անդրադառնալը անհրաժեշտ էր, ցոյց տալու համար, որ
Հայաստանը եւ Սփիւռքը «ապառողջ» փուլերէ մը կ’անցնին, մանաւանդ երբ զանոնք
խորաչափենք
իրենց
այսօրուան
յարաբերութիւններով,
կեցութիւններով
ու
համակերպութիւններով, ուր, ոչ միայն յայտնի է, այլեւ՝ բացորոշ, որ կայ, առնուա՛զն,
անհասկացողութեան եւ անգործնականութեան ՀԱՆԳՈՅՑ մը անոնց միջեւ, մէկ կողմէն՝
գոյութիւն ունեցող «կենդանացնող» կապերը մատնելով անուղղայութեան, իսկ միւս կողմէն՝
տեղ մը ստեղծելով քաոսութիւն (Հայաստան), ուրիշ տեղ մը՝ մակընթացութիւն (Սփիւռք)։
41/76

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (127) Սեպտեմբեր 2022

Առանց բառերը ծամծմելու, պէտք է յանդգնօրէն ընդունիլ, որ հայութիւնը «բաժան-բաժան»
է։ Այսպէս՝
- Հայաստանի հայութիւնը (մեծ մասամբ) չի հանդուրժեր Արցախահայութիւնը, հաւատալով
(՞) որ իր փորձանքները առաջացած են (ու կ’առաջանան) Արցախէն, տակաւին անիկա «բեռ»
մը դառնալով իր վրայ։
- Երեւանցիները «խորթ» աչքով կը նային Սփիւռքէն ժամանած հայութեանը
(ժամանակաւոր թէ հիմնական), որովհետեւ նոր ժամանած եւ յաջողած սփիւռքահայերը կը
դժուարանան տեղաբնիկներ իրենց մօտ աշխատցնել (զանազան ընդունելի կամ
անընդունելի պատճառներով), չմոռնալով որ անոնք տակաւին «աղբար»եան բարդոյթներով
կը նային անոնց։
● Աւելին. հայաստանցիները քննադատելի կը նկատեն Արցախահայութիւնը, յատկապէս
ղեկավարութիւնը, որ Շուշիի առաջին ազատագրութենէն ետք, սուրաց Հայաստան ու
տեղաւորուեցաւ հոն, ընդ որուն՝ փարթամ ու հանգստաւէտ պայմաններու մէջ (յիշել գոնէ՝
«Ջրվէժ»ի շքեղ առանձնատուները), նաեւ երկրորդ եւ երրորդ ղարաբաղցի նախագահները,
որոնք իրենց ազատագրած (՞) հայրենիքը չվերադարձան, նախընտրելով՝ իրենց ներքին թէ
արտաքին դղեակները։
● Սփիւռքը, յետեղեռնեան տարիներէն սկսեալ, որքան ալ կայացած եւ ամրագրուած իր
գաղութներուն մէջ ստեղծելով իր տեղայնական-հայրենիքները, ի հեճուկս իր ներքին
հակամարտութիւններուն
կամ
հակառակորդութիւններուն,
առաւել՝
կարեւոր
համահատուածի մը հակախորհրդայնութեան, միշտ ալ մնաց պատնէշի վրայ, մինչեւ որ
երրորդ հանրապետութիւնը կազմաւորուեցաւ, իսկ հայագաղութները յետագային սկսան
տարտղնուիլ, քայքայուիլ, տեղահանութիւններու, գաղթերու, փոխադրութիւներու թէ այլ
պատճառներով։
● Սփիւռքահայ կարգ մը գաղութներ, որոնք կամայ թէ ակամայ «հիւրընկալեցին»
հայաստանահայեր, որոնք հայրենիքէն «խոյս» տուած էին, ի դէմս տիրող
իշխանութիւններու
բռնութիւններուն,
ճնշումներուն,
հալածանքներուն
եւ
աղքատացումներուն, ուրիշ տարօրինակ վիճակի մը մատնեցին հայութեան կեանքը,
հոգեբանական, մտայնական, անձնակեդրոնական, լեզուական եւ յարաբերական
սովորոյթներու անյարիրութեամբ, խորթութեամբ ու անհարազատութեամբ։
Աւելի պիտի չխորանամ այս թուարկումներուն կամ հերթագրումներուն մէջ, ակնկալելով
որ, օր մը, հայ ընկերաբաններ, հոգեբաններ կամ վերլուծաբաններ, մասնագիտական
խոկումներով եւ ուսումնասիրութիւններով, խոր լուսարձակի տակ կ’առնեն այս բոլորը,
իրենց համապատասխան ախտաճանաչումներով ու բնորոշումներով, հաւանական
առաջարկութիւններով ու լուծումներով։
***
Մինչ այդ, սակայն, վերոյիշեալ գրառումներէն մեկնելով, յանուն ճշմարտութեան եւ
առարկայականութեան, առանց թիւր զգացականութեան կամ հայրենասիրական աժան
զեղումներու, իրականութիւնները իրենց լրիւ մերկութեամբ տեսնելու ու հասկնալու
անկողմնակալ դիտաւորութեամբ, անգամ մը եւս նայինք՝ հայրենիքը ու Սփիւռքը ո՞ր
լարերուն վրայ կը դաշնուին եւ ո՞ւր կարելի է անոնցմով հպարտանալ, հաւատաւորուիլ,
բեղմնաւորուիլ ու լիցքաւորուիլ եւ ո՞ւր՝ անճրկիլ կամ բթանալ։
Բնական է, մեր ակնարկութիւնը կ’երթայ կամ կը կեդրոնանայ այն խճանկարային
համայնապատկերին վրայ, որ այսօր կը տիրէ հայաստանեան ու սփիւռքեան բեւեռներու
արանքներէն ներս, երբեմն տեսանելի, երբեմն ալ անտեսանելի անկիւններով։
Դէպի Հայաստան «ներխուժում»ը, որքան ալ դրական ու քաջալերական, պէտք է
բացատրուի միայն ու միայն, շատ-շատերու համար, ԱՆՁՆԱԿԱՆ-ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ
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միտումներով ու շահադիտումներով, այլապէս, ուրիշ մեկնաբանութիւն ընելը կամ
փնտռելը, կարճատեսութիւն է։
Հայաստանը զբօսաշրջիկութեան հոյակապ եւ աննախընթաց վայր մըն է, բայց, միա՞յն
այդքան, երբ ազգային-հայրենասիրական բազմաթիւ պարտաւորութիւններ կան, որոնք ոչ
կը կատարուին, ոչ ալ կը գործադրուին, ազգային-հայրենասիրական-պետական
մակարդակներով (որոնց անդրադարձած ենք օրին)։
Հետեւաբար, դէպի Հայաստան հոսքը, ինչպէ՞ս բացատրել. հայրենադարձութեա՞մբ,
հայրենասիրութեա՞մբ,
պատսպարութեա՞մբ,
անցողիկութեա՞մբ,
թէ՞
ժամանակաւորութեամբ։
Դժուար կամ անկարելի՞ է պատասխանել, սակայն, քիչ մը դատողութիւն եւ իրատեսութիւն,
արդէն կը հաստատեն, թէ ո՞ւր են ցցուն իրականութիւնները Հայաստանի մէջ «վխտացող»
սփիւռքահայութեան, ի զարմանս նոյնիսկ Հայաստանի բնակչութեան։
Անշուշտ, ոչ ոք իրաւունք ունի զարմանալու կամ տարօրինակ նկատելու Հայաստանի
նկատմամբ այս գործնապաշտ հետաքրքրութիւնը, թէեւ ոչ բոլոր պարագաներուն կարելի է
համոզիչ եւ տեղին գտնել շատերուն հոն կեցութիւնը, որ «խախուտ» հիմք մը ունի,
մանաւանդ՝ երբ (Աստուած չընէ) պատերազմ մը ծագի եւ վտանգաւոր տեղաշարժեր
արձանագրուին կամ պետական պարտաւորութիւններ արձանագրուին անոնց վրայ
(օրինակ՝ պարտադիր զօրակոչիկութիւն, քաղաքացիական շահատուրքեր եւայլն)։
Սակայն, նկատողութիւնս հետեւեալն է.
Հայաստանը, այո՛, բնօրրան է (սակայն, ամէն ոք համոզուա՞ծ է, որ ան վախճանական
հայրենիք է, եւ ոչ թէ՝ լոկ զբօսաշրջիկական կամ շահադիտական, ինչպէս այդպէս
մտածողներ կը փորձեն ինքզինքնին եւ ուրիշները համոզել)։
Վերջին տարիներուն, նկատառելի դարձաւ, որ սփիւռքահայ գաղութներէն մեծ մաս մը, իր
ընկերային, մշակութային, մարզական կամ սկաուտական շքերթները, բանակումները,
փառատօնները կամ ամեակները… փոխադրած են Հայաստան։
Անշո՛ւշտ, հոյակա՜պ նախաձեռնութիւններ, բայց, ատոնք կը զօրացնե՞ն հայրենիքը կամ կը
տկարացնեն Սփիւռքը, այնքան ատեն որ չափազանցուած ու ցուցադրուած
կարգադրութիւններով կ’ընթանան, իսկ ոմանք ալ… ցոյցի կամ հանրահաւաքի
մասնակցելու համար հոն կը խուժեն։
Ոչ ոք դէմ է անոնց, ընդհակառակը, բայց, երբ անոնք կը կատարուին Սփիւռքի հաշւոյն
(մասամբ թէ այլապէս), կը նշանակէ հոն եւս կայ հիւանդագին մտայնութիւն մը, անճիշդ
տնօրինում եւ ասիկա, երբ՝
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ՝ ՆՍՕՏՏ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ, 2022Ը
ՀՌՉԱԿԱԾ Է «ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ»։
***
Մեր այս դիտարկումները եւ դատումները, որքան ալ նկատուին խիստ ու բացայայտող,
թափանցիկ եւ կծու, ոչինչով կը նուազեցնեն այն կաղացումներէն ու թերացումներէն, որոնք
կը ծածանին հայ ժողովուրդի գլխուն, եթէ անոնց նկատմամբ լռելը կամ համրանալը՝ պիտի
մնան… բացարձակատէրեր, դասալքութեան գերագոյն չափանիշներով։
(Պէյրութ)
Աղբիւր՝ Պայքար
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ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԶԷՆՔԸ
Մարդկութեան գոյութեան տասնեակ հազարաւոր տարիներուն, մոլորակի բնակչութիւնը
շատ դանդաղ կերպով աճած է: 1804ի տուեալներով, ան հասած էր մէկ միլիառի
սահմաններուն, իսկ յաջորդ մէկ միլիառին համար միայն մէկ դար պէտք էր: 1927ին երկու
միլիառ էր աշխարհի բնակչութիւնը, 1960ին՝ երեք, իսկ ներկայիս՝ գրեթէ ութ միլիառ:
Այս խելայեղ աճին պատճառները թուելու կարիք չկայ: Հետեւանքներն են կարեւորը:
Անոնցմէ կարեւորագոյնը՝ երկիրներու տնտեսութեան խթանումն է: Որքան մարդ, այդքան
սպառում,

արտադրութիւն,

արդիւնաբերութիւն,

տնտեսական

հզօրութիւն,

պիւտճէ,

մարդուժ, հզօր բանակ:
Տնտեսութեան զարգացման հետ միասին առաջ եկաւ
նաեւ ընկերութեան մէջ սեռային հաւասարութեան եւ
անհատական ազատութեան հասկացողութիւնը, որոնց
արդիւնքը եղաւ այն, որ զարգացած եւ յառաջադէմ
երկիրներու ազգաբնակչութիւնը դադրի բազմանալէ:
Արդարեւ

Եւրոպայի,

Ռուսիոյ

եւ

Ճափոնի

բնակչութիւնը, համաշխարհային երկրորդ պատերազմէն ետք ոչ միայն դադրեցաւ
բազմանալէ, այլ նոյնիսկ հետզհետէ նուազեցաւ: Վերարտադրութեան համար անհրաժեշտ
նուազագոյն տոկոսը շատոնց արդէն այդ երկիրներուն մէջ գոյութիւն չունի: Իսկ աղքատ
երկիրներու, մանաւանդ Ափրիկէի մէջ, բնակչութիւնը կը շարունակէ աճիլ եւ իրենց
կենսամակարդակը բարելաւելու համար ուրիշ միջոց չգտնելով, անոնք կը խուժեն Եւրոպա,
սպառնալով անոր ընկերային եւ քաղաքական կայունութեան՝ մէկ կողմէ, իսկ միւս կողմէ՝
ազգային եւ մշակութային դիմագիծի խաթարման:
Մոլորակի ընդհանուր բնակչութիւնը գոյատեւելու համար, կարիքը ունի բնական
հարստութեանց, որոնք անվերջանալի չեն: Ընդհանուր բնակչութեան աճը եթէ այսպէս
շարունակուի,

աշխարհի

բնական

բարիքները

չեն

կրնար

ընդմիշտ

բաւարարել

մարդկութեան կարիքներուն: Ըստ գիտնականներու, այդ բարիքները առաւելագոյնը 12
միլիառի համար կրնան բաւարար ըլլալ:
Ներկայիս ժողովրդագրական նոր ուսումնասիրութիւնները սակայն կը կանխատեսեն
բնակչութեան աճի կայունացում: Արդարեւ, Չինաստանի մէջ անգամ, հակառակ վերջերս
մէկ ընտանիք մէկ զաւակով սահմանափակելու օրէնքին չեղարկման, կը նկատուի
բազմազաւակութեան

վերադարձի

ձգտումի

բացակայութիւն,

ինչպէս

Ճափոնի

եւ

ընդհանրապէս Արեւմտեան աշխարհի ընտանիքներու պարագային: Նոյն ընթացքը կրնայ
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պատահիլ նաեւ Հնդկաստանի պարագային, ուր տնտեսական աճի արդիւնքով արդէն իսկ
երեք հարիւր միլիոն մարդ աղքատութեան շեմէն բարձրացած, կազմած են միջին խաւ, եւ
հետեւաբար «արեւմտականանալով», կը կազմեն փոքր ընտանիքներ: Ընկերային այս նոր
բարքերը շատ հաւանաբար պիտի տարածուին ամբողջ աշխարհի մէջ, թէ՛ գիտութեան
տարածման պատճառով եւ թէ ապրուստի սղութեան իբրեւ հետեւանք:
Բնակչութեան

աճի

կայունացումը,

եթէ

մէկ

կողմէ

հանգստացնող

է

ընդհանուր

մարդկութեան գոյութեան համար, միւս կողմէ անհանգստացնող է երկիրներու համար:
Ինչպէս արդէն նշեցինք, զարգացած պետութիւններու համար այդ մէկը մղձաւանջային
դարձած է: Այդ երկիրներուն բնակչութեան աճի բացասական տոկոսներու հետեւանքով,
բնակչութիւնը կը ծերանայ, եւ ծերացած ու թոշակի տարիք ունեցող հասարակութիւնը
կենսաթոշակով ապահովելու ծանր բեռը հետզհետէ աւելի սակաւաթիւ աշխատունակ
բնակչութեան ուսերուն կը բարդուի: Այս բեռին վրայ կ՛աւելնայ նաեւ թերաճ աշխարհէն
գաղթականներու բազմազաւակ ընտանիքներու կեցութեան եւ ընկերային ծառայութեանց
ծախսերը:
Բնակչութեան աճի կայունութիւնը, նոյնպէս բացասական հետեւանքներ ունի «երկրորդ» եւ
«երրորդ» աշխարհի պետութիւններուն համար: Այդ երկիրներու տնտեսական վատթար
վիճակը, ընկերային ոչ նախանձելի ծառայութիւնները, ուսման ցած մակարդակը, ապագայ
կեանքի ոչ փայլուն հեռանկարը եւ ընդհանրապէս աւելի բարեկեցիկ կեանք մը ապրելու
մարդկային բնական իրաւունքը, դէպի աւելի զարգացած երկիրներ արտագաղթելու կը մղեն
բազմութիւններ եւ մասնաւորաբար երիտասարդ սերունդները, այդպիսով հայրենիքը
դարձնելով աւելի խոցելի եւ տկար:
Համաշխարհային երկրորդ պատերազմէն ետք, արեւմտեան երկիրները բարգաւաճեցան եւ
աշխատող ձեռքերու սուր կարիք ունենալով, ներգրաւեցին իրենց նախկին գաղութներէն
միլիոնաւոր աշխատուժ, իսկ Խորհրդային Միութեան փլուզումէն ետք, նորանկախ
պետութիւններէն եւ Արեւելեան Եւրոպայի երկիրներէն, մարդիկ ուղղակի փախուստ տուին
դէպի Արեւմուտք, իրենց ետին ձգելով մարդաթափուած երկիրներ: Այսպէս, Ռումանիան,
Պուլկարիան, Հունգարիան, Լեհաստանը, նախկին Եուկոսլաւիոյ փոխարէն նորանկախ
պետութիւնները եւ միւսները, կորսնցուցին իրենց մարդուժէն զգալի մասեր:
1991ին Հայաստանի անկախացումէն, ետք, Արեւելեան երկիրներու նման նոյն կացութեան
առջեւ գտնուեցանք։ Իշխանութեան եկած քաղաքական մարդոց ապիկար եւ յանցաւոր
մեղսակցութեամբ, երկրին՝ Խորհրդային Միութենէն ժառանգութիւն մնացած բոլոր
տնտեսական

ենթակառոյցներն

ու

գործարանները,
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թալանուեցան, անգործ ձգելով հարիւր հազարաւորներ, որոնք ստիպուած գաղթեցին
տարբեր ուղղութիւններով: Այդ գաղթին նախորդած էր երկրաշարժը եւ անոր պատճառած
մարդկային

զոհերը

եւ

շատերու

կողմէ

երկիրը

լքելը:

Նոյն

ժամանակ,

հայ-

ատրպէյճանական պատերազմը եւս մարդուժի կորուստ պատճառեց:
Ունեցանք շատ ոգեւորող յաղթանակ։ Արցախը ազատագրած էինք վերջապէս եւ
ազատագրած Հայաստանի Հանրապետութեան գրեթէ մէկ երրորդի չափով տարածք եւ
Հայաստանի հետ համեմատած, ունէր աւելի բերրի եւ գիւղատնտեսութեան համար յարմար
դաշտավայրեր եւ արօտավայրեր, որոնք կարողականութիւնը ունէին ոչ միայն Արցախի
բնակչութեան բաւարարելու, այլ նաեւ ամբողջ Հայաստանը վերածելու սնունդի կողմէն
ինքնաբաւ երկրի, իսկ աշխարհի տասը միլիոն հայութեան միացեալ օժանդակութեամբ,
Արցախը զարգացնելով զայն վերաբնակեցնել աշխարհով մէկ տարածուած հայութեան գէթ
մէկ տոկոսով: Իրականութեան մէջ, նախկին Արցախի բնակչութեան թերեւս կէսը
արտագաղթեց, այդտեղ տիրող անարդարութիւններուն եւ տնտեսական հեռանկարներու
չգոյութեան պատճառով:
Ունեցանք Արցախեան երկրորդ պատերազմը, որ ուղղակի աղէտ եղաւ հայութեան համար:
Բայց ուրիշ արդիւնք կարելի չէր սպասել: Այդ ուղղակի ինքնախաբէութիւն կ՛ըլլար:
Իրականութեան

մէջ,

մեր

իշխանութիւնները

մեզի

երեսուն

տարի

խաբած

էին,

հաւատացնելով, թէ մենք տարածաշրջանի հզօրագոյն բանակը ունէինք: Կարելի չէր
այդպիսի բանակ ունենալ եւ հզօր երկիր, երբ անկախութենէն ի վեր, արտագաղթը դադրած
չէր, ու տակաւին կը շարունակուի, երբ տնտեսութիւնը հզօրացնելու համար ոչինչ ըրած
ենք, երբ Արցախը հայաթափուած էր, մեր իսկ մեղքով:
Պատերազմները կը յաղթեն զարգացած տնտեսութեամբ, ամուր բանակով, գերարդիական
սպառազինութեամբ եւ աճող ու բազմացող ժողովուրդով: Անոնցմէ ոչ մէկը ունէինք: Երկիր
չի պահուիր ութ միլիոն սփիւռքահայերով, ոչ ալ պատերազմ կարելի է յաղթել լոզունգներով
եւ կոչերով: Կռուողը միայն երկրին մէջ ապրող երիտասարդութիւնն է, արտերկրի
հայութիւնը իր նոյնիսկ հարիւր միլիոնով, մեծ դերակատարութիւն չի կրնար ունենալ, վկայ
մեր երկու Արցախեան պատերազմները, ուր հայրենի հայութիւնն էր մարտնչողը, իսկ
Սփիւռքի ուղղակի մասնակցութիւնը գրեթէ խորհրդանշական եղաւ:
Այս երկրորդ պատերազմը անխուսափելիօրէն պիտի կորսնցնէինք, իսկ ատրպէյճանցիները
վստահաբար պիտի յաղթէին: Անոնք թիւով աւելի շատ էին եւ աւելի նպատակաուղղուած:
Իրենք նպատակ դրած էին անպայման վերատիրանալու կորսնցուցած հողերը: Մենք
նպատակ չէինք դրած պահել այդ հայկական պատմական հողերը, գէթ վերաբնակեցնելով:
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Ներկայիս ալ ուրիշ քաղաքականութիւն է: Խաղաղութեան դարաշրջանի ոչ իրատեսական
կարգախօսը կը շեփորահարուի: Այդ ուղղակի անկարելի է նկատի ունենալով մարդ
արարածին տիրելու, տիրապետելու եւ նուաճելու բնազդը, մանաւանդ երբ աշխարհը հողի
ու ջուրի եւ հետեւաբար սնունդի սուր կարիք ունի, եւ այդ կարիքը ժամանակի եւ
բնակչութեան աճին հետ պիտի աւելնայ:
Արցախ-Ատրպէյճան սահմանին, հայկական սակաւաթիւ գիւղերու աղօտ լոյսերը, իսկ միւս
կողմը՝ ատրպէյճանական գիւղերու ծով լոյսերու փայլքը դիտելով, հասկնալի կը դառնայ, թէ
ինչու պարտուեցանք:
Խաղաղութեան դարաշրջան չկայ: Խաղաղութիւնը կը պահուի միայն ուժով: Այդ ուժը մենք
ներկայիս չունինք: Արդեօք կրնանք ժամանակ շահիլ ու մինչ այդ պատրաստուիլ
անխուսափելի յաջորդ պատերազմին, եւ այս անգամ արդէն բուն Հայաստանի համար:
ԱՒՕ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
11/8/2022

ՄԻՆՉԵՒ Ե՞ՐԲ...ՄԻՆՉԵՒ Ո՞ՒՐ
Ռուբէն Յովակիմեան, Սեն Ռաֆայել, 7 Օգոստոս 2022

«Եթէ ցանկանում ես վրէժ
բարեկեցիկ,
օրինապահ

լուծել, ապա թուրքի քթի
երկիր, որտեղից
մարդ

տակ ստեղծիր ուժեղ,
չուզենայ
հեռանալ»:

Պերճ Զէյթունցեան
Չարիքի նոր ալիքը դարձեալ պատեց մեր երկրին, մասնաւորապէս վեց ժամ տիրող
աղէտը կեանքեր խլեց բազում վիրաւորներով, իսկ մենք պատրաստ չէինք եւ կարող եւս
չէինք դիմակայել բորենիների Արցախի սահմանի խախտումին: Աւելին ժամկէտ է
պարտադրուած Բերձորը դատարկել օգոստոս 25-ից առաջ: Պայմանները թելադրում են
յաղթողները:
Կարող է, տարօրինակ թուալ, բայց տարիներ առաջ կարդացել եմ, թէ երբ առնէտները
ամբողջութեամբ հեռանում են՝ նաւը դադարում է խորտակուել: Այս փոխաբերական
պատկերը կարող էր ճիշտ լինել նաեւ մեր պայմաններում միայն, թէ մեր առնէտները
ցաւօք կամ հիւանդանում են կամ ներսից արմատից կրծելու քայլեր ձեռնարկում, իսկ դրսից
սպասուած միակ դաշնակիցը, որ հիւսիսից է, զանց չառնելով Իրանի բարեացակամութիւնը,
մեր նկատմամբ անհասկանալի թմբիրի մէջ լինելուց բացի՝ օրեր առաջ Բաքուի հետ նոր
համագործակցութեան պայմանագիր կնքեց, մինչդեռ մերոնք դռները լայն բացել են
սորոսականների, ֆրանմասոնների ու զանազան նմանների առջեւ՝ համարելով, որ մեր մէջ
եղած ու զարգացող ախտերն ու կործանարար երեւոյթները բաւարար չեն: Օրըստօրէ մեր
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խարխուլ հասարակութիւնը հեռանում է իրականութիւնից բախուելով անվերջ
տարաձայնութիւններով յագեցած երեւոյթների թէ՛ տնտեսական, թէ՛ հիմնականում
քաղաքական յարաբերութիւններում, ուր գզվռտոցը դարձել է ապրելակերպ:
Անբացատրելի է, որ բոլորը բոլորին ատում են, բայց
ինչո՞ւ եւ մինչեւ ե՞րբ եւ այդ երեւոյթը աննկատ չի մնում
թէ՛ ոսոխի եւ թէ՛ դաշնակցի կողմից: Պարտադիր չէ
անդրադառնալ, թէ երեք տասնամեակ ինչ սխալներ ենք
գործել, որ այս օրն ենք ընկել, բայց պարտաւոր ենք
անընդհատ միտք շարժել՝ կորցրածը վերակառուցելու,
մանաւանդ հանրային կենցաղի, արդիւնաբերութեան
եւ պաշտպանութեան ոլորտներում, որ առաջաւոր
լինելուց ընկել ենք անգոյութեան մակարդակի, որի պատճառները բազում են,
անհատականից՝ համայնական:
Թող խորթ չթուայ, բայց իրենց բարձր մակարդակին չեն այսօր եւ չեն եղել երեք
տասնամեակների ընթացքին իշխանաւորները, որոնց կարգին նաեւ ոչ մէկ բանի չծառայող
քաղաքական խմբերը: Կառուցողական մտքի եւ հոգեբանութեան բացարձակ
բացակայութիւն է տիրել այդ ոլորտում:
Կ’ուզեմ հաւատալ, թէ լաւ սկիզբը հետագայ յաջողութիւնների գրաւականն է, միայն թէ
2018-ի մայիսի իշխանափոխութիւնը, որի մեծ պատրանքներով ծափահարողները բազում
էին, ապացոյց՝ վարչապետի առաջին վերընտրութեան 83 տոկոս բացարձակ կողմ
քուէարկութիւնը չունեցաւ սպասուած ազդեցութիւնը, նախ, որ խանգարող դաւադիր
երեւոյթները ներկայ եւ անպակաս էին, ներառեալ մեծ ու փոքր դաւաճանութիւնները եւ
չանտեսենք, որ ինքը վարչապետը թերեւս անհրաժեշտ մակարդակի պատրաստութիւն
չունէր բարդ, խճճուած հակադիր պայմաններում եղած իշխանութեան սխալները շտկելու,
որքան որ նախկինները ամպագոռգոռ յայտարարեն իրենց կատարեալ ու անթերի լինելը,
բայց ո՞վ են գնահատական տուողները, միեւնոյն ժամանակ նշենք՝ տեղին չէր, վայել եւս
չէին «ասֆալտին փռելու» կամ մուրճով բեմ ելնելը, ինչպէս նաեւ անդադար մեղաւորներ
փնտրելու վարչապետի քայլերը:
Այսուհանդերձ դառն իրականութիւնը մեր դռան առջեւն է եւ պաղարիւն մտայնութեամբ
պարզաբանելու կարիք կայ, որ զլանում են մեր մեկնաբանները: Անհնար է մոռացութեան
մատնել եւ հանրութեան պէտք է տեղեկացնել, թէ ինչո՞ւ պարտուեցինք, անշուշտ կան
յայտնի եւ անյայտ պատճառներ:
Նախ նշենք, որ քառօրեայ, 44-օրեայ եւ վերջին վեցժամեայ բախումները իրարից անջատ եւ
իւրովի բախումներ չեն: Նրանք արցախեան պատերազմի 94-ի մայիսին Բեշքեքում
չստորագրուած զինադադարի բնական շարունակութիւնն են: Մեր պարտութիւնների
պատճառները շատ են եւ այն անտեսելու իրաւական եւ բարոյական բացատրութիւն
չունենք: Անհերքելի է, որ երբ բանակցութիւնները լքեցին ազերիները, իրենց միակ
նպատակն էր՝ վերազինուել եւ վերադառնալ կռուի դաշտ. ինչ որ տեղի ունեցաւ՝
շարունակւում է մինչ այսօր: Ռազմավարութիւն էր այդ, որից մերոնք բան չհասկացան եւ
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մօտ երեք տասնամեակ ԱՐՑԱԽ-ի անկախ հանրապետութիւն խաղացին պատրանքներով,
միշտ մնալով ազերի վարչական համակարգի շրջանակում, առանց վիճակը
պարզաբանելու եւ ամրապնդելու, ինչպէս նաեւ գուշակելու ապագայի բարդութիւնները:
Պարտութեան պատճառներից մէկը չէ՞ր այդ:
Ժամանակաւոր յաղթանակով ոգեւորուած՝ մերոնք մոռացան, որ պատերազմի հիմնական
նպատակը Արցախը հայրենիքին միանալն էր (մեզ անյայտ է թէ պաշտօնական ինչ քայլեր
են արուած), բայց յաջողութիւնից ծնած գլխապտոյտը շատերին էր շշմեցրել, եւ աւելի
համարձակները յոխորտում էին, թէ մինչեւ Բաքու կը գնան, Գանձակի հետ մէկտեղ:
Հետեւանքները առկայ են այսօր, որքան որ ծանր են եւ Արցախից Երեւան հաստատուած
նոր «արքայախումբ»ը մելիքութիւնները վերականգնելու մարմաջով արբեցան, ոչ մէկ
արցախցի վերադարձաւ իր ծննդավայր՝ խամ ու խոպան թողնելով գրաւեալ հողերը:
Երեւանում բարձր պաշտօններ զբաղեցնող արցախածին ընտանիքները երբեք չցանկացան
վերադառնալ իրենց ծննդավայր՝ այն վերակառուցելու միտումով եւ միաժամանակ
միւսներին քաջալերելու, մինչդեռ հպարտութեամբ ստեղծեցին «ARTSAKBANK»
դրամատունը Երեւանում անյայտ ծագումի փողերով, փոխանակ զինուելու:
Քաղաքական մեծ սխալ էր այդ, եթէ ոչ յանցանք եւ պարտութեան մի պատճառ:
44-օրեայ դժոխքը սկսելուց առաջ մեր քթի տակ թուրք-ազերի միասնական բանակը
զինավարժութիւններ ձեռնարկեց, որից մենք կա՛մ բան չհասկացանք, կա՛մ չցանկացանք
հասկանալ մեզ անյայտ պատճառներով: Երբ չարիքի մեքենան գործի դրուեց, հանրութեանը
պարբերաբար լուսաբանում էին վիճակը «Յաղթելու ենք» նշանաբանով եւ իրաւ է, որ
բոլորն էին այդ մտքի, քանզի քաղցր անուրջ էր այն, մինչդեռ պարզուեց, որ թշնամին
բազմապատիկ աւելի զէնք ու զինուոր ունէր՝ թուրք բանակի բարձր աստիճանի փորձագէտ
սպաների մասնակցութեամբ հազարաւոր վարձկաններ էին ժամանել սիրիական
ճակատից՝ զանց չառնելով ռուսական օդանաւերի մեծ քանակը եւ իսրայէլեան զէնքերի
տեսականին, բազում թուրքական աւերիչ ԱԹՍ-ով:
Ի՞նչ ունէինք մենք որպէս հակակշիռ,− համեմատաբար քիչ բան՝ չասելու գրեթէ ոչինչ: Չար
լեզուները ասում են, թէ նոյնիսկ ծերակոյտի սպաների միջեւ, իրար հանդէպ լուրջ
տարաձայնութիւններ կային ռազմական գործողութիւնների մասին եւ առ այսօր յայտնի չէ,
թէ ինչ հանգամանքներում են գրաւուել Շուշին ու Հադրութը եւ եթէ ասէ-կօսէներին
ականջալուր լինենք, ապա դաւադիր քայլեր են եղել մեր սպաների կողմից, որոնք
ենթադրաբար վճռական դեր չէին կարող ունենալ:Կարելի է եզրակացնել, որ
ռազմաքաղաքական տեսակով մերոնք հեռու էին պատրաստ լինելուց դիմակայելու նոր
ծաւալով եւ բովանդակութեամբ առճակատումը, փոխարէնը շարունակում էին շքեղ
առանձնատների կառուցումը եւ չմտածեցին մեր միակ աջակցութեան պատրաստ դրացի
Իրանից ԱԹՍ-ներ գնել, որից լայնօրէն օգտուում է ռուսական բանակը:
Վերոնշեալ ռազմավարական սխալների եւ թերութիւնների
թէ բաւարար չէ համարել պարտութեան հիմնական պատճառը:
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Մեր կրած պարտութեան աչքի զարկող պատճառներից է թոյլ տնտեսութիւնը։ Այդ առումով
համեմատելի բան չկայ ազերինեի դիմաց, ոչ միայն նաւթի եւ գազի բացակայութեան
պատճառով, այլ նաեւ սխալ տնտեսավարութեան: Բազում են մեզ նման փոքր երկրները, որ
զուրկ են բնութեան այդ բարիքներից, բայց խելամիտ գործելով կարողացել են բարեկիրթ
մթնոլորտ ստեղծել՝ բազում են օրինակնեըը, աւա՜ղ մեզ չյաջողուեց նման ուղի բռնել եւ
խրուեցինք կաշառակերութեան ու կեղծիքի մրուրի մէջ, վատնելով նախկին կարգերից
ժառանգած
առաջնակարգ
արդիւնաբերութիւնը,
տեղ
տալով
«սերվիսային»
գործունէութեանը՝ սրճարան, հիւրանոց եւ այլոց հետ բնակարանաշինութիւն, որոնք հեռու
են մեր իրական պահանջներին բաւարարելու եւ ինչ համեմատութիւն կարող է լինել
Բաքու-Ջեյհան նաւթատարի բերած եկամուտների հետ: Ի դէպ այն կարող էր անցնել
Հայաստանի տարածքով, ինչ որ փոխզիջումների համաձայնութեամբ, բայց մեզ անյայտ
պատճառներով եւ ո՞ւմ հակադրութեամբ այն տեղի չունեցաւ, մինչդեռ այն տարիներին
Բաքուն բաւական հարստացած չէր եւ դեռ արդի զինանոցին չէր տիրապետում:
Եթէ մերժումը մերոնց կողմից է, ապա աններելի սխալ է եղել, քանզի այն կարող էր
պատրուակ լինել անհաճելի հարեւանի հետ յարաբերութիւնները կարգաւորել՝ միշտ զգօն
լինելու պայմանով, որ կենսական անհրաժեշտութիւն է:
Այսուհանդերձ մեր ղեկավար դասը որոշեց մնալ մեր սահմանների մէջ եւ ոչ մէկ լուրջ
ծանօթութիւն ունենալով տնտեսավարութեան բնագաւառում՝ մեծ թափով զարգացաւ
խնամի-ծանօթ-բարեկամ եռակողմ յարաբերութիւնների ոլորտը՝
ապականութեան և
կաշառակերութեան (կոռուպցիայի) հետ կապակցուած: Ծախում էին ամէն ինչ՝ տուն,
դպրոց, գործարան, թատրոն, հիւանդանոց, էլեկտրակայան, հանքավայրեր, միայն թէ
առնող լինէր եւ գինը կարեւոր չէր: Այդ տրամաբանութեամբ էր, որ երկիրը զրկուեց
արտադրական բոլոր հիմնարկներից, որոնց մի մասը պարտքի դիմաց նուիրեցին
Ռուսաստանին: Այդ շարքին ճանաչուած եւ համբաւաւոր Նայիրիտը, որ նախկին
վարչապետներից մէկի եղբօր ձեռքին էր, 30 հազար գործաւոր ունէր, այսօր խոպան վիճակի
է եւ անվերականգնելի, նոյնիսկ ճար ու միջոց գտնուեց վաճառել երթեւեկութեան
տրամվայի համակարգի ոչ միայն վագոնները այլ նաեւ պողպատեայ ուղիները եւ ոչ ոք է
տեղեակ թէ ում գրպանը մտան այդ գումարները: Երեք տասնամեակ է որ չեն դադարել
Քաջարանի հանքաքարը որպէս հումք ծախել, մինչդեռ այդ բազմամետաղ հանքաքարի
մշակումով կարող էին բազմապատիկ արժէքով ապրանք արտադրել, որ փնտրուած է
աշխարհում:
Բանակում տիրող զինանոցի խեղճութեան եւ կենցաղային ցածր մակարդակը տեսնելով
ամէն մարդ պիտի եզրակացնի թէ Հայաստանը աղքատ երկիր է, որ ճիշտ է մասամբ, բայց
առցանց տեղեկութիւններից իմանում ենք, որ 2000 թուականից մինչ օրս ապօրինի
ճանապարհով Հայաստանից դուրս է բերուել 15 միլիարդ դոլար: Քանի՞ հրասայլ, օդանաւ,
ԱԹՍ եւ տարատեսակ զինամթերք կարելի էր գնել այդ գումարով, միաժամանակ բանակի
կենցաղային կացութիւնը բարելաւել: Պարտութեան պատճառներից չե՞ն այս նշումները եւ
դեռ կարելի է այն շարունակել եւ զարգացնել ՝ այնքան շատ են դիպուածները:
Մինչեւ ե՞րբ կարելի է անգիտանալ երկրը կորցնելու վտանգը, մինչեւ ո՞ւր կարող ենք
հասցնել իրարամերժ ատելութեան մաղձը ու ստորանալ, վերոյիշեալին միացնելով
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իշխանութիւն-ընդդիմադրութիւն բախումները, որ բացատրութեան որեւէ հիմք չունեն եւ
հեռու են բարոյական եւ անհրաժեշտ լինելուց:
Եթէ կարելի է, մտածել է, թէ ժամանակին ազերիները ոչ թէ Հայաստանին են պարտուել,
այլ Կոմիտասին, Արամ Խաչատրեանին, Վիկտոր Համբարձումեանին, Մարտիրոս
Սարեանին, Վիլեամ Սարոյեանին եւ միւսներիn՝ երկար է շարքը մեր հոգեւոր հսկաների,
ապա ցաւօք նրանց փոխարինող ժառանգները բացակայ են ասպարէզից, իսկ
բարձրաստիճան հոգեւոր դասի մասին խօսելն աւելորդ է:
Ե՛կ, վարդապետ, ու մի՛ խենթացիր:

ՀԱՅԵՐՆ ՈՒ ՕՍՄԱՆՑԻՆԵՐԸ
Յակոբ Միքայէլեան
09/09/2022

Վերջերս յուշագրութիւն մը կ՛ընթերցէի Օսմանեան
կայսրութեան մէջ ապրած հայերուն մասին: Թէեւ
բաւական բան կարդացած եմ հայ եւ օտար
հեղինակներէ միեւնոյն նիւթին շուրջ, սակայն միշտ ալ
նորութեան մը հանդիպելու առիթ կ՛ըլլայ: 600 տարի
մէկ պետութեան լուծին տակ ապրիլ, կը նշանակէ 24-25
սերունդի կեանք. 24-25 սերունդի գոյակցութիւն օտարի
հետ, տարբեր կրօնքի, տարբեր լեզուի եւ տարբեր մշակոյթի ու կենցաղի հետ շփում
ունենալ, կամայ թէ ակամայ: Շփում ունենալը պիտի անդրադառնար մեր ազգին վրայ
ժխտականօրէն, բնականաբար, քանի որ իշխողը հսկայ կայսրութիւն մըն էր, թուաքանակով
շատ աւելի մեծ, քան հայերը, որոնք ուրիշ փոքրամասնութիւններու նման քիչ էին թիւով, եւ
անշուշտ մենք էինք որ պիտի ազդուէինք, քան ազդէինք, որոշ չափով իւրացնելով իրենց
լեզուն, բարքերը, սովորութիւնները, սակայն երբե՛ք կրօնը:
Կիլիկիոյ անկումէն ետք, սկիզբի դարերուն, ինչեր պատահեր են՝ շատ յստակ չէ, քանի որ
այդ դարերու պատմութիւնը ամբողջական ձեւով չէ հասած մեզի, սակայն կեդրոնանալով
19-րդ դարուն վրայ՝ բաւական նիւթ ունինք մեր տրամադրութեան տակ, յատկապէս այդ
դարու երկրորդ կէսին մասին, ուր արդէն հայերը «զարթօնք» մը կ՛ապրէին շնորհիւ հայ եւ
թուրք երիտասարդներու գաղափարախօսութեանց, որոնք Եւրոպայի համալսարաններուն
մէջ ուսանելով՝ տոգորուած էին եւրոպական լուսաւորեալ ազատական մտածելակերպով,
տարբեր քաղաքական հեռանկարներով, զորս իրենց հետ բերին եւ համարձակօրէն
տարածեցին:
Հայերու «զարթօնքը» պատճառ դարձաւ շատ մը բարելաւումներու, մասնաւորաբար
կրթամշակութային ոլորտներուն մէջ: Պատկերացուցէք. 1830-ին Օսմանեան կայսրութեան
հայկական շրջաններուն մէջ 114 վարժարան ունեցած ենք, որոնցմէ 30-ը՝ Պոլսոյ մէջ. 1870ին, այսինքն վերոյիշեալ «զարթօնք»ի օրերուն, 450 վարժարան, 61-ը Պոլսոյ մէջ, որոնցմէ
20-ը աղջկանց վարժարաններ… Մեր ընդհանուր աշակերտութեան թիւը եղած է 24.000,
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այսինքն հայ բնակչութեան (որ ըստ այդ օրերու մարդահամարին 2.400.000 եղած է),- 10%-ը
հայկական վարժարաններ յաճախող եղած են. անոնց ալ 1/3-ը՝ աղջիկներ:
Զարմանալու շատ բան կայ: Նախ՝ որ ԺԹ դարու առաջին կիսուն, երբ տակաւին հայկական
համայնքը այնքան ալ կազմակերպուած չէր, այդքան թիւով հակական վարժարաններ
ունենալը մեծ ճոխութիւն էր, ան ալ օտարի լուծին տակ: Իսկ թուրքերը ընդհանրապէս
վարժարաններ ունէի՞ն, թէ մզկիթներուն կից «մետրեսէներու» մէջ կը կրթուէին: Քառասուն
տարի յետոյ շատ բան փոխուեցաւ. վարժարաններուն թիւը քառապատկուեցաւ, իսկ անոնց
մէջ աղջկանց վարժարաններ ալ… 150 տարի առաջ թուրքիոյ մէջ աղջկանց վարժարաններ,
երբ իսլամական կրօնքը թոյլատու չէր որ աղջիկները դպրոց երթային, բան մը, որ երկար
տարիներ շարունակուեցաւ, մինչեւ իսկ քսաներորդ դարի կէսերը եւ աւելի:
Անշուշտ դպրոցներուն զուգահեռ հայկական տպարաններ ալ բացուեցան, գիրքեր ու
թերթեր
ալ
տպուեցան,
գեղարուեստական,
մշակութային
ձեռնարկներ
ալ
կազմակերպուեցան… Հայութիւնը իր տարերքին մէջ էր, արդէն Պոլիսը իրենց
մայրաքաղաքը կը նկատէին, իսկ երկիրն ալ համարեա՛ Հայաստան…
Մենք շուտ կը խանդավառուինք, կը շփանանք, չափը կ՛անցընենք ամէն ինչի, առանց
մտածելու դիմացինին, իշխող տարրին անդրադարձին մասին: Մեր բարձրագոյն
դասակարգի ամիրաներուն վիճակը իշխանական էր, յարաբերութիւնները պետական
այրերու եւ Բարձր Դրան հետ՝ «մեղր ու կարագ»… Նոյնն ալ յաջորդ դասակարգը՝
վաճառականները. դրամ, դիրք, «Էֆենտի« կոչումին արժանի… Իսկ արհեստաւոր
դասակարգն ու աշխատաւոր դասակարգը, մեծամասնութեամբ ամենահամեստը՝ ղարիպ,
իրենց օրապահիկը ապահովելով զբաղած:
Եկեղեցին գլխաւոր իշխանութիւնն էր, որ ունեցաւ մրցակից՝ կուսակցութիւնները, որոնք
թէեւ մտաւորական, նուիրեալ անձնաւորութիւններու հիմնադրութեամբ մէջտեղ եկան,
սակայն համընդհանուր սէր եւ յարգանք վայելելէ հեռու էին: Հարուստ դասակարգն ու
եկեղեցին մէկ կողմէ, կուսակցութիւններն ու պարզ ժողովուրդը միւս կողմէ, հոգ չէ թէ
խօսքակռիւով, բախումներն անխուսափելի էին:
Ու չուշացաւ պետութեան ապտակը, զգաստացնելու համար հայերը: 1895-96, 1905, 1909,
եւ… 1915: Հազարներ, տասնեակ հազարներ, միլիոն ու կէս…
Այսօր տարբե՞ր է, թէ՞ անմիաբանութիւնը մեր արեան մէջ է:
ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ
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ԱՅՍՊԷՍ ԱԼ Կ'ԱՊՐԻՆՔ
Տխրութեան աղբիւրները շատ են մեր կեանքի մէջ, ուրախութեանը՝ քիչ։
Պարտութիւն, հողի կորուստ, բազում անորոշութիւններով յագեցած քաղաքական
միջավայր, յոյս չներշնչող կարավառիչներ, տեղէն չշարժող, կամ կէս ճանապարհին
մնացած պետական ծրագիրներ, անյուսալի ընդդիմութիւն, ուժեղ պետականութիւն եւ հզօր
բանակ ունենալու հեռանկարի բացակայութիւն եւ դեռ շարանը կրնայ երկարիլ։
Ուրախութեան առիթներ կան, բայց պէտք է փնտռել։
Տնտեսութեան
գրեթէ
թռիչքային
զարգացման
պայմաններէն պէտք է խանդավառուիլ, անշուշտ,
բայց տակաւին թոշակառուներու, ուսուցիչներու
ստացած
բոլոր
բարձրացումներով
հանդերձ
ամսական խղճուկ գումարները, աղքատներու մեծ
թիւը՝ թէ՛ քաղաքային եւ թէ գիւղական շրջաններու
մէջ ոգեւորութիւնը կը սանձեն։
Վարձքով ապրողներու վիճակի առաւել ծանրացումը՝ բնակարաններու վարձավճարներու
թանկացման պայմաններու մէջ տնտեսական զարգացման բարիքներէն օգտուողներու թիւը
առաւել կը նուազեցնեն։
Ուրախութիւն է տեսնել զբօսաշրջիկներու թիւի նկատառելի աճը։ Որքան ալ տակաւին
անբաւարար, սակայն զբօսաշրջիկներուն յարմարաւէտ պայմաններ առաջարկող վայրերը
շատցած են երկրի գրեթէ բոլոր գեղատեսիլ անկիւններուն։ Ներքին զբոսաշրջութիւնն ալ կու
գայ ապացուցելու տնտեսական վիճակի բարելաւումը, նաեւ հետաքրքրութեան աճը մեր
երկրի հանդէպ։
Կրկնակի ուրախալի է սփիւռքահայ երիտասարդներու մեծ թիւի մը հայրենի հողի վրայ
իրենց օճախի սկիզբը դնելու, հարսանեկան խնճոյքը այստեղ կատարելու որոշումը, որու
շնորհիւ հազարաւոր երիտասարդներ, պսակուողներու տարեկից նոր սերունդէն ամբողջ
բանակ մը հայրենիք կ՝այցելէ եւ հայրենի հողին կը կապուի։
Տխրութեան պատճառները շատ են եւ ծանրակշիռ, որոնց դիմաց լաւատեսութիւն
քարոզողները կրնան անճրկիլ, չկարենալով արդարացնել յաջողութիւններով, դրական
թէկուզ փոքր քայլերով ուրախանալու հոգեվիճակը։ Չեմ գիտեր ինչ նպատակի կրնայ
ծառայել, օրինակ, հազարաւոր մղոններ կտրած, Հայաստանի մէջ իրենց ընկերոջ
հարսանիքին ներկայ երիտասարդին այպանել՝ ինքնամոռաց ուրախութեամբ պար բռնելու
համար։
Հապա մեր զոհերը, անոնք որոնք զրկուեցան ընտանիք կազմելու բախտէն… Ահա ճնշող,
ընկճող յանցաւորի բարդոյթը, որուն ճիրաններու տակ դժուար կ՝ըլլայ շնչել, ապրիլ,
ստեղծագործել։ Մոռնալը, նահատակներու գերագոյն զոհողութեան հանդէպ յարգանքի
պակասը, պետութեան ու բանակի հզօրացման հանդէպ անտարբերութիւնը եւ նման ծանր
ամբաստանութիւնները ուղղակի կամ անուղղակի կը նետուին վերապրելու բնազդը
աշխատցնող, կեանքը շարունակելու որոշումը առած մարդոց երեսին։
Ոմանք կրնան քաղքենիական երանգներ փնտռել այս գրութեան մէջ։ Անշուշտ կրնան եւ կը
գտնեն։ Սակայն այդ գտնողներու շարքերուն մէջ ալ մեծ է կեղծաւորներու, միայն խօսքով
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հայրենասիրութիւն, ամբողջական յանձնառութիւն քարոզողներու համեմատութիւնը։
Անշուշտ այդպէս է, այլապէս մենք այսօր, սրտցաւութիւն ու հարենանուիրում
քարոզողներու հսկայ զանգուածի նոյնիսկ նուազագոյն մասնակցութեամբ կ՝ունենայինք
մեր երազած պետութիւնը, բանակը։
ԱԲՕ ՊՕՂԻԿԵԱՆ
Civilnet

ԳՐԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

ԴԷՊԻ ԾԱԳԵԼԻՔ ՆՈՐ ԱՐՇԱԼՈՅՍՆԵՐ
Եւ պիտի կռուինք մենք ամբողջ ոյժով,
Ընդ հուր եւ ընդ սուր, մեր ատամներով,
Մեր ամուր բազկով, զէնքով, զրահով,
Հայ լինելութեան ամրապինդ կամքով...
Չարին դէմ բարւոյն պատերազմ է սա,
Ստրկութեան դէմ՝ բորբ ազատութեան,
Մութ խաւարին դէմ՝ լոյսին զօրութեան,
Ցեղասպանին դէմ՝ կռիւ գոյութեան,
Բռնակալին դէմ՝ ոգիին ազատ,
Վայրագութեան դէմ՝ վեհ ազնւութեան,
Անարդարին դէմ՝ վարքին սուրբ, արդար,
Սուտ ու կեղծին դէմ՝ ճշմար'տին իրաւ...
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Հայկ նահապետի օրէն սկսեալ,
Մենք դեռ պիտ' կռուինք, ազգ իմ վեհապանծ,
Ուս-ուսի տուած, գլուխ-գլխի տուած,
Կամքով միասնական, մէկ բռունցք դարձած,
Պիտի նուաճենք իրաւունքն արդար
Ապրելու ազատ մեր հողին վրայ՝
Շաղախուած արեամբն մեր նահատակաց
Եւ քրտինքովը տենդին արարման...
Կռիւն այս սրբազան մենք պիտի մղենք,
Զերթ Հայկի կռիւն բիրտ Բելին ընդդէմ,
Որ լոյս արարենք ու բարին կերտենք,
Մեր բնօրրանին՝ հայոց հողին մէջ,
Եւ քալենք խրոխտ, արժանավայել
Դէպի ծագելիք նոր արշալոյսներ...
........................
ԱՂԱՒՆՈՅԻ ԿՈՐՈՒՍՏԻՆ
Սիրտս արիւն կու լայ հիմա
Տուներուն պէս Աղաւնոյին,
Ուր դեռ մանկան օրօրոց կայ,
Որ կը սպասէ մանկան ճիչին...
Այնտեղ հայ գիւղը հնամեայ
Հիմա լուռ է զերթ գերեզման,
Չկայ աղմուկ ու աղաղակ,
Մոխիր է կրակը թոնրատան...
Ու աքաղաղ մը դեռ հպարտ
«Կուկուլիկո՛ւ» կը կանչէ ժիր,
Բայց արձագանգը իր կանչին,
Կը մնայ խուլ, անպատասխան...
Փողոցներն են ամայացեր,
Տուներն կիսով են հրկիզուեր,
Կեանքն է սառեր ամրան կէսին,
Չկայ հեւքը առօրեային...
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Ու եաթաղան մը հայասպան
Կը ճօճուի լուռ օդէն առկախ
Ու կը սպառնայ ոչնչացնել
Մնացորդն ազգիս ազատատենչ...
Տէ՛ր, պատիժդ հի՛մա ղրկէ
Հայասպանին դեռ անոպայ,
Մենք լոկ ապրիլ ու արարել
Կ'ուզենք հողին հայրենական...
Թէ պիտ' մեռնինք, պատուով մեռնինք,
Շաղախելով մեր սուրբ հողին
Արիւնը տաք հայ զինուորին,
Քաջութիւնը հայոց զարմին...
26/8/2022
........................
ԳՐԵԼԸ..
Գրելը կարծես՝ երկնային պարգեւ,
Գտաւ զիս օր մը անձկութեան պահիս,
Երբ սիրտս կարծես ափէ ափ լի էր
Եւ կը որոնէր ճամբայ մը ելքի...

Արցունքի նման ան բորբ յորդեցաւ
Սրտիս բաժակէն, զերթ հրաշէկ լաւա,
Անոր յար նման հոսեցաւ տա՛ք-տա՛ք
Եւ զիս մկրտեց գըրիչ մը նուաստ...

Յետոյ ծիածան մը շողաց սրտիս,
Շի՛թ-շի՛թ բառերն անձրեւի նման
Փարատեր էին հոգւոյս ամպ-թախիծն,
Ընծայեր էին երկինք մաքրափայլ...
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Գրելը դարձաւ սրտիս բալասան,
Բուժիչ դեղ, դարման, ցաւի ամոքիչ,
Գրելը դարձաւ բերկրանք ցնծագին՛
Զիս երկնին կապող օղակ մը ոսկեայ...
........................
ԴԵՌ ԿԸ ՍՊԱՍԵՄ
Դեռ կը սպասեմ ես տենդագին
Հոգւոյս վերջին բռնկումին,
Որ պիտի գայ մայրամուտիս
Ծիրանավառ հորիզոնին...

Պիտի փռէ շքեղօրէն
Ճաճանչներն զոր շող առ շող
Ան հաւաքեց ճամբաներէն
Մերթ ցնծագին, մերթ ալ թախծոտ...

Բռնկումին մէջ սպասուած,
Ադամանդի քարերուն պէս,
Խոհ-յոյզերս պիտի ցոլան
Երազանքներ սիրահեղեղ...

Բռնկումին պիտ' առկայծին
Ապրածներս՝ խինդ ու թախիծ,
Չապրածներս երազածին
Անեզրական, լուսամարմին...
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Եւ ո՞վ գիտէ բռնկումէն
Գուցէ ծնին նոր աշխարհներ,
Որոնք ինչպէս անթիւ աստղեր
Չունին վախճան ու չունին վերջ:
19/7/2022
........................
ՄԵՂԱՅԱԿԱՆ
Ու գինովցած եւ արբեցած մենք ման եկանք փողոցներով,
Անկախութեան գինին էր թունդ, սայթաքեցնող, մոլորեցնող,
Կոյրզկուրայն եւ պատէ պատ զարնուեցանք խարխափելով,
Մինչ մեր նաւը յայտնուած էր ովկիանին մէջ մշտալեկոծ...

Ո՞վ պիտ' կոչէր մեզ սթափութեան, զգօնութեան եւ զգաստութեան,
Երբ ազգովին էինք կուրցած, խելքն ու կամքը կորսնցուցած,
Կը տարուէինք մէկ՝ աստ, մէկ՝ անդ, աշնան տերեւի մը նման,
Որ կը քշուի բիրտ հողմերէն, բախտի քմայքին լոկ յանձնուած...

Ո՞ւր էր ՄԵՆՔ-ը ԵՍ-երէն վեր, խմբակներէն, հատուածներէն,
Դատարկ ու փուճ լոզունգներէն, կենացներէն ճոռոմաբան,
Սին շահերէն, վայելքներէն, օտար ու խորթ չարժէքներէն,
Որոնց միայն խնկարկեցինք անկախութեան անունին տակ:

Եւ մեր տունը, մեր օճախը պղծուեցաւ սուտ բարքերով,
Մեծասքանչը տխուր լացաւ Մեսրոպի դառն արտասուքով,
Թուրքին հացը ճաշակեցինք մոռցած պատի՛ւ, խի՛ղճ, հայրենի՛ք,
Թո՛յն լեցուցինք հայուն մաքուր, անապական, ջինջ բաժակին:
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Եկաւ պահը արթնացումի պատերազմի արհաւիրքէն,
Չկար սակայն Սարդար' պատի բռո՛ւնցքը միացեալ, զարկը ահե՛ղ,
Որ տապալէր չար թշնամին, զայն հեռացնէր հայրենիքէն,
Որուն համար բի՛ւր-բի՛ւր զոհեր ինկեր էին որ ան յառնէր...

Հիմա միայն Եռաբլո՛ւրն է զգաստութեան վայրը դժնէ,
Ուր պիտի լանք մեռելները, ողբանք անոնց կեանքը լուսէ,
Պիտ' մաքրուինք, բիւրեղանանք արցունքներո՛վ մեր դառնաղի,
Վերակերտենք Հայրենիքը Յոյսի՛, Լոյսի՛, վառ Հաւատքի՛:
16/8/2022
........................
ԱՐԴԵՕ՞Ք
Արդեօ՞ք մոլորակն է հունէն շեղուեր, արիւն ու աւեր
լոկ տարածելով,
Թէ սատանայի մի չար կատակն է քրքիջով վայրի,
գազանավայել,
Որ չարախնդայ երկրին, աշխարհին, ծաղր ու ծանակի
լոկ ենթարկելով
Բարին ու արին, ամէն գանձ, արժէք որ փայփայուեր են
Դարեր ու դարեր...

Ո՞ւր են խոյս տուեր հրեշտակները լոյս, սուրբերը երկնի,
Աստուա՛ծ վերջապէս,
Որ իջնէ երկիր, վռնտէ ընդմիշտ իր խարազանով
երկրի տաճարէն
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Չարը շահամոլ ու կործանարար մարդոց սիրտերէն
Արարչաստեղծ,
Կրկին հաստատէ բարւոյն օրէնքը տիեզերական
ու ազատատենչ...

Դժոխքն է բացեր իր երախը մութ եւ արիւնակուլ
կիրքով մոլեգին,
Կ'ուզէ յօշոտել ամէն սրբութիւն, ազգ ու հայրենիք,
լկտի ու դաժան,
Ու անոնց փոխան կանգնեցնել մի կուռք սատանայական,
տեսքով պողպատեայ,
Անունը դնել Մամոնայ չաստուած, կամ մի հորթ ոսկեայ
ու ժանտատեսիլ:

Կեցուցէ՛ք, մարդի՛կ, ստրկութիւնն այս չարանենգ ու պիղծ,
Կոտրեցէ՛ք շղթան ամէն գերութեան այս ողորմելի
Ու բարձրացուցէ՛ք Ոգին տիեզերքի ու մարդ էակի,
Դէպ' Ազատութեան հորիզոնները Լոյսին միշտ անծիր...
15/8/2022
........................
ԹԷ...
Թէ պիտ ապրիս, պիտ' պայքարիս միշտ անվհատ ու աննահանջ,
Պիտ' բարձրանաս դէպի երկինք մտքի, կամքի խոյանքով վառ...

Թէ պիտ' քալես, աչքդ յառես դեռ աննուաճ բարձունքներուն,
Սովոր ճամբան քեզ ոչինչ տայ, թէ չյաղթես խութ ու սողուն...
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Թէ պիտ' շնչես, ոգիդ ազատ պիտի ճախրէ հեռուներուն,
Ուր հորիզոնն է փռուեր վեհ, չկան ճաղերն վանդակներուն...

Թէ պիտ' ըմպես ջուրը զուլալ ճշմարտութեան ջինջ ակունքին,
Պիտի բանաս միտքդ, հոգիդ հորիզոնին անպարագիծ...

Թէ տատասկը չճանկռտէ ոտքերդ յոգնած, բազուկդ պիրկ,
Չես ամրանար կամքով անպարտ ու անվհատ, ոգիով պինդ...

Հողմն ու քամին թէ չխփեն, չհարուածեն ճակատդ սէգ,
Իմաստութիւն չես հաւաքեր ոլոր-մոլոր ճամբաներէդ...

Կը մընաս լոկ դատարկ խեցի, ողորմելի իր մը անպէտ,
Խոտի մը պէս կու գաս, կ'երթաս ու չես թողուր նշոյլ մը հետք:
19/8/2019
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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ՇԱՀԷ ՏԷՐ-ՊՕՂՈՍԵԱՆ՝ ՓԻՒՆԻԿԵԱՆ ԱՓԵՐՈՒ ՆԿԱՐԻՉԸ
Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 13 Յուլիս, 2022
Այն էլ Մրէյսէ (Պէյրութ)

Տիկնոջ՝ Կիւլէնին յիշատակին
Լիբանանը հազարաւոր հայերուս համար եղաւ ծննդավայր, ապա որքան հասունցանք եւ
երգեցինք «Բոլորս հայրենիքին համար»ը, մայրիներու երկիրը եղաւ նաեւ հայրենիք։ Մեր
անոյշ մանկութիւնն ու արկածախնդիր պատանեկութիւնը անցաւ նոճիներու եւ սոճիներու
սոսափիւններուն հետ, քնացանք ծղրիդներու օրօրին տակ եւ ծովը սիրեցինք՝ մկրտուելով
Միջերկրականին մէջ։

Շահէ եւ Կիւլէն Տէր Պօղոսեաններ
Այս աստուածաշնչային երկրի նկարիչն է Շահէ Տէր Պօղոսեան։ Մի քանի տարի նոյն
գրասեղաններու վրայ կրթութիւն եւ դաստիարակութիւն ստացանք ՀԲԸՄ ՅովակիմեանՄանուկեան մանչերու երկրորդական վարժարանէն ներս, ուր մեր գեղագիտական,
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մանաւանդ նկարչական ճաշակը ծաղկեցաւ նախ Փօլ Կիրակոսեանի ապա նաեւ մասամբ
Պրն. Վազգէն Թիւթիւնճեանի շունչին տակ։
Շահէն Փօլ Կիրակոսեանէն լսեց հետեւեալ խօսքերը թէ՝ «գոյնը հոգիին հայելին է, իսկ
գիծերը՝ մեր միտքերը», ու թէեւ համալսարանական կրթութիւնը ստացաւ նախ Հայկազեան
գոլէճէն (այժմ համալսարան) ապա Ամերիկեան Համալսարանէն ներս՝ վկայուելով
առեւտրական վարչագիտութեան մէջ, սակայն գեղանկարչութիւնը դարձաւ կեանքի
իմաստ։ Արուեստի հանդէպ արհեստավարժութիւնը արմատաւորուեցաւ նաեւ այն
տարիներուն, երբ ան հետեւեցաւ լիբանանեան համալսարանի գեղարուեստից բաժնին
(երկու տարի)։

Մայրիներու երգը
Ջրաներկն ու ներկամատիտը (փասթել) իր արտայայտչամիջոցներն են, վրձինը՝ գործիքը,
պաստառն ու թուղթը՝ բնակարանը, որ կը հիւրասիրէ Շահէի տաղանդը։
Շահէն լուռ ու մունջ նկարած է եւ կը նկարէ, կը գծէ, ջրաներկի գոյներուն կեանք ու հոգի կու
տայ եւ սպիտակին վրայ կը յայտնուին Փիւնիկեան լեռներու սոճիներն ու մայրիները,
հովիտները, ձորերն ու անդունդները, որոնք հիւրընկալ գիրկեր են կարծես, այլ ոչ թէ
մարդակուլ վիհեր։ Ամէն ինչ գեղեցիկ է Շահէին համար։ Մինչ մարդիկ յաճախ անտարբեր
կ՚անցնին սոճիներու քովէն կամ կը վայելեն անոր շուքը, բայց յաճախ չեն նկատեր
աստուածային արարչագործութեան գեղեցկութիւնն ու կատարելութիւնը անոր մէջ, Շահէն
անոնց կու տայ գեղատեսիլ հմայք մը, հիւրընկալ հսկայ մը (նայիլ «Սոճիներու երգը»)։
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Զահլէի Մեղեդին
Լիբանանի արուեստասէրներն ու յատկապէս գեղանկարչութեան սիրահարները
գնահատած են Շահէի գործերը, որոմցմէ երկուքը զետեղուած են Լիբանանի մշակոյթի
նախարարութեան արուեստի հաւաքածոյին մէջ, պաստառ մը մաս կը կազմէ Անթիլիասի
մայրավանքին արուեստի հաւաքածոյին, բազմաթիւ նկարներ կը գտնուին լիբանանցի եւ
օտարազգի արուեստասէր հաւաքողներու մօտ։
45 տարիներու նկարչական բեղուն գործունէութեան ապացոյց են իր մասնակցութիւնը 68
հաւաքական ցուցահանդէսներու եւ 13 գիտական համագումարներու։

Պիպլոսի հին նաւահանգիստը
Անվարան կարելի է ըսել՝ Շահէնը Լիբանանն է, Լիբանանը՝ Շահէն։ Արդարեւ իր համակ
սէրը հանդէպ լիբանեան հրաշակերտ բնութեան եւ մարդակերտ տուներուն, այգիներուն եւ
ծովեզերեայ հրաշալիքներուն՝ ցոյց կու տան թէ գործ ունինք վաւերական գեղանկարիչի մը
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հետ, որ սիրահարած է Լիբանան հայրենիքին։ Վերջին տասնամեակներուն Միջին Արեւելքի
այս չքնաղ երկրի քանդումները, եղբայրասպան կռիւները, հարեւան երկրի դրդած
խժդժութիւնները չեն վհատեցուցած զինք, այլ ան իր վերաբերմունքը ցոյց տուած է
կատաղօրէն նկարելով գիւղերը, շինութիւնները, լեռնային կածանները, աղբիւրները,
փոքրիկ եւ հիւրընկալ նաւահանգիստները (նկարներ՝ Պիպլոս եւ Այն Մրեյսէ)։ Կանաչն ու
աշնան գոյները համերաշխօրէն կ՚ապրին կողք կողքի եւ հակադրամիասնակութիւնը կը
վերածուի հոգեկան խաղաղութեան։ Լեռնալանջերու վրայ սփռուած կղմինտրաւոր
տուները, կամարակերտ երկյարկանի առանձնատուները զիրար կ՚ամբողջացնեն եւ հրաւէր
մը կը ղրկեն երկրէն ակամայ դուրս գնուող լիբանանցիին ու կը խորանայ թախիծն ու
կարօտը։
Երկար, առողջ եւ ստեղծագործ կեանք կը մաղթեմ դասընկերոջս, որմէ կարօտս մասամբ
կ՚առնեմ իր նկարները դիտելով ու ըմբոշխնելով։

* Լիբանանի քայլերգը՝ «Քուլլունա Լիլուաթան»

ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԳՆԱԼԸԻ ՄԷՋ
ԳՐԱԿԱՆ-ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍԷՆ

Ս.

ԷՋՄԻԱԾՆԻ

ՁՕՆՈՒԱԾ

Վերջին օրերուն, Գնալըի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
Եկեղեցւոյ մէջ ներկայ գտնուեցայ փառահեղ եւ
վեհաշունչ այնպիսի հանդիսութեան մը, որուն
տպաւորութեան եւ ազդեցութեան տակ եմ տակաւին։
Վստահ եմ նաեւ որ հանդիսութեան ներկաները եւս
երկար ատեն պիտի կրեն այս եզակի ձեռնարկին
ազդեցութիւնը։ Օրհնութեամբ՝ Ամեն. Տ. Սահակ
Պատրիարք Հօր, Կղզեաց Հոգեւոր հովիւ՝ Հոգշ. Տ.
Յարութիւն Վրդ. Տամատեանի գլխաւորութեամբ,
Գնալըի
Ս.
Գրիգոր
Լուսաւորիչ
Եկեղեցւոյ
կամարներուն տակ, տեղւոյն Ս. Ներսէսեան Դպրաց
Դասուն կողմէ կազմակերպուած էր գրականերաժշտական հանդէս մը, որ կը ձօնուէր՝ Ս.
Էջմիածնին։
Հանդիսութեան ծրագրաւորումն ու պատրաստութիւնը
կատարուած էր Հայաստանցի բեմի վարպետ՝ Արամ
Կոստանեանի կողմէ։ Արամ Կոստանեան. բառին բուն առումով՝ տաղանդաւոր նուիրեալ
մը բեմարուեստին, թատերագէտ, բեմադրիչ, նաեւ Հայ գրականութեան ջերմ սիրահար մը,
որ երկար տարիներ, մեր համայնքին մէջ երախտաշատ աշխատանք տարաւ եւ կը տանի
տակաւին, իր բարերար կնիքը դրոշմելով մասնաւորաբար նոր սերունդին վրայ, զանոնք
ընտելացնելով բեմարուեստին, ներշնչելով անոնց գրական ճաշակ եւ անոնց մէջ
ծաղկեցնելով՝ սէր եւ փարում՝ մեր մայրենիին հանդէպ։ Հանդիսութեան գլխաւորեց՝ Հոգշ. Տ.
Յարութիւն Վրդ. Տամատեան, իր քով ունենալով՝ Բրշ. Լեւոն Սրկ. Գույումճեանը։ Ներկայ
էին տեղւոյն Թաղային Խորհուրդի եւ Դպրաց Դասու անդամները, Կազդուրման Կայանի
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հսկիչները։ Ներկայ էր նաեւ եկեղեցասէր եւ մշակութասէր հասարակութիւնը, որ գրաւած էր
պարտէզին մէջ, աջ ու ձախ շարուած բոլոր աթոռները։
Եկեղեցի մուտքի սուրբ կամարներուն տակ, զետեղուած էր դաշնակ մը։ Դաշնակին զոյգ
կողմերուն վրայ, գետինը, լուսազարդուած էր մեծ ու պզտիկ, պլպլացող մոմերով, որոնք
կրօնաբոյր խորախորհուրդ ապրումներով կը համակէին սրտերը։ Հանդիսութեան բացումը
կատարեց՝ Արամ Կոստանեան, որ ողջունեց ներկաները, տալով հակիրճ տեղեկութիւններ,
ամառնային
շրջանին,
եկեղեցիի
երդիքին
տակ
կատարուած
մշակութային
աշխատանքներու մասին։ Յետոյ շեշտը դրաւ օրուան հանդիսութեան վրայ։ Յայտնեց որ
հանդիսութեան գլխաւոր նախանիւթը քաղուած է Մարմարա Օրաթերթի Խմբագրապետ եւ
գրագէտ՝ Ռ. Հատտէճեանի 1996ի Միւռոնօրհնութեան տպաւորութեան տակ լոյս ընծայած
"Սրբալոյս միւռոնը եւ կրակարանը" խորագրեալ գիրքէն։ Հանդիսութիւնը սկսած էր։
Նախամուտը ըրաւ՝ Սեւան Նիզամեան անուն երիտասարդը, որ փորձառու դերասանի մը
շնորհներով, յաջողապէս ներկայացուց Արամ Կոստանեանի կողմէ գրի առնուած "
Տէրունական Աղօթք եւ ապաշխարութիւն" խորագրով թատրերգութիւնը։ Այս ներկայացման
մէջ,Սեւան հանդիսատեսին դիմաց կը ներկայանար որպէս հայ Քրիստոնեայ մը, որ
"Տէրունական Աղօթք"ը ըսել կը ջանար, առանց աղօթքի իմաստին թափանցելու։ Միւս
կողմէ, Արամ Կոստանեան, հանդիսատեսին աչքէն հեռու անկիւն մը նստած՝ որպէս
Աստուծոյ ձայնը, յաճախ կ՝ընդհատէր Սեւանին աղօթքը, յանդիմանական շեշտերով՝
կուտար խորհուրդներ, աղօթքի նպատակի մասին։ Կը շեշտէր որ աղօթքը պէտք չէ
պարտականութիւն նկատուի, այլ պէտք է նկատուի, վերացեալ հոգիով՝ Աստուծոյ ուղղեալ
աղերսանք։ Այսպէս, Տէրունական Աղօթքի փառաւորումի շարքով՝ սկսաւ յայտագիրը։
Եկեղեցիին ժամկոչը մօտեցաւ զանգակատան, ձեռք առաւ պարանը եւ իր հուժկու
բազուկներով՝ կրկնակի անգամներ հնչեցուց զանգակը, ներկաներուն յիշեցնելով որ այդ
պահէն սկսեալ, բոլոր ներկաները պէտք է ձերբազատուին աշխարհիկ կեանքի
մտածումներէն, եւ իրենց ուշադրութիւնը պէտք է սեւեռեն հոգեւոր կեանքի ապրումներու
վայելքին վրայ։ Այնուհետեւ, զանգակի ղօղանջներու խորհրդաւոր մթնոլորտին մէջ,
օփերայի երգիչ՝, Բրկ. Արթիւր Ուր. Դպիր Պաղտասարեան դաշնակով նուագեց ու
մեներգեց՝ " Հոգիդ Աստուած", " Էջմիածին ի Հօրէ" շարականները, այնքա՜ն սքանչելի
ձայնով եւ այնքա՜ն ներդաշնակ նուագով, որ ամէնէն անհաւատ անձն իսկ պիտի ուզէր
ծունկի գալ, ծնրադրել եւ պաղատագին՝ թողութիւն խնդրել երկնաւորէն։
Կարգը եկած էր ըմբոշխելու՝ բազմավաստակ, մեծանուն գրագէտ, մեր խմբագրապետ՝ Ռ.
Հատտէճեանի բեղմնաւոր գրչի արտացոլումները։ Վայելելու՝ իր գոհար մտածումներէն եւ
իր զգացական հարուստ աշխարհի ապրումներէն հեղեղի պէս դուրս պոռթկացող
հրահանգիչ խորհուրդները, տեղին մեկնաբանութիւնները, արդար դատողութիւնները՝
զգայնութեան կնիքով դրոշմուած։ Այս շարքին մէջ առաջին հերթին՝ հանդէս եկաւ Նատին
Միտոյեան, որ ներկայացուց Հատտէճեանի "Ս. Միւռոն" գրութիւնը։ Ինչպէս յայտնի է
խորագրէն, Ռ. Հ. իր այս էջին մէջ կը պատմէր սրբալոյս միւռոնի պատրաստութեան
հանգրուանները, հին ու նոր միւռոնին նոյն կաթսային մէջ 40 տեսակ բոյսերու հետ
միախառնումը, Կաթողիկոսին կողմէ այս միւռոնի օրհնութիւնը, այնուհետեւ, միւռոնին՝
աշխարհի չորս ծագերու եկեղեցիներուն մէջ հազարաւոր հաւատացեալներու բաշխումը։
Ռ.Հ, իր այս տեղեկութիւնները կը համեմէր՝ ազգային ինքնութեան, համատարած սիրոյ եւ
եղբայրութեան, անկեղծ գիրկընդխառնումի հարուստ շաղախ մը դնելով իր տողերուն մէջ։
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Գալով՝ Նատին Միտոյեանի, ան այնքա՜ն յաջողապէս արտասանեց այս գրութիւնը, որ
պիտի չկարենամ ճշդիւ գնահատել զինքը։
Շարանը երկար էր։ Հանդէս եկաւ՝ Արփէն Չընար, որ արտասանեց Ռ. Հ.ի "Կրակարան" ը։
Հատտէճեան իր այս գրութեան մէջ կը նկարագրէ այն հաճոյքը, հոգեկան այն
անբացատրելի ապրումը, զոր կը զգայ հայ հաւատացեալը պատարագի մը հետեւելու
ընթացքին։ Կը դրուատէ Պատարագին գեղեցկութիւնը, վեհութիւնը, բուրվառին զգլխիչ
բուրմունքը, վերացումի պահը, կրակարանի մէջ՝քուլայ քուլայ խունկերու արծարծումը։
Նիւթի վերջաւորութեան, Ռ. Հ. ունի սքանչելի վերջաբան մը։ Ան՝ խունկի բուրումնաւէտ
կրակարանը կը կը զուգորդէ իր հոգիին մէջ թաքնուած կրակարանին հետ, հաղորդութիւն
մը կ՝ընէ, կը լիցքաւորուի, հասնելով՝ երկնային երանութեան կատարները։ Արփէն Չընար.
երիտասարդուհի մը ահաւասիկ, որ նոյնքան յաջող էր եւ ծափահարելի։
Այնուհետեւ, հանդիսատեսին ներկայացան՝ Պետրոս Մնացականեան երիտասարդը եւ
Արամ Կոստանեան, որոնք Հատտէճեանի գիրքէն փոխն ի փոխ արտասանեցին
հատուածներ՝ եկեղեցասիրութեան մասին։ Յիշեցին՝ Գրիգոր Նարեկացին, Եղիշէ
Խորենացին, Կոմիտաս Վարդապետը, Մեսրոպ Մաշտոցը, մեր առաջին նահատակները եւ
բոլոր անոնք, որոնք կերտեցին մեր մշակոյթը, հիմնաքարը եղան մեր ժառանգութիւններուն։
Ռ. Հ. իր այս գրութեան մէջ կը պատգամէր մեզի որ չխզենք մեր կապերը մեր պապերուն
հետ։ Պէտք է տէ'ր կանգնինք մեր պապերէն մեզի փոխանցուած ժառանգութիւններուն։
Պետրոս Մնացականեան եւս արդար տուրք տուաւ հանդէսին, խլելով ծափահարութիւններ։
Նոյնքան եւ առաւել ծափ ստացաւ Արամ Կոստանեան, որ դերասանի իր շնորհներով
մասնաւոր գոյն կը բերէր հանդիսութեան։
Յայտագրին յաջորդեց՝ Արթիւր Ուր. Դպիր Պաղտասարեանի մեներգը. "Սիրտ իմ սասանի"։
Աստուծոյ ուղղուած պաղատագին աղօթք մը, որ սարսուռներ ստեղծեց մեր հոգիներէն
ներս, մաքրազարդեց մեր ներաշխարհը եւ իսկապէս սասանեց մեր սրտերը։ Արթիւր
Պաղտասարեան, դա'րձեալ բարձրակէտի վրայ էր այս աղօթքի իր մեկնաբանութեամբ։
Յայտագիրը շատ հարուստ էր։ Ներկայացաւ՝ Նարեկ Գազիքօղլու, որ արտասանեց Ռ.Հ.ի
գրիչէն հատուածներ՝ Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդի, եկեղեցիներու մէջ գրաբարի եւ
աշխարհաբարի գործածութեան մասին։՝ Կը շեշտէր գրաբարի պերճանքը, հարստութիւնը։
Կը յայտնէր որ եկեղեցիներու մէջ երբ գրաբարով աղօթք կը մատուցուի Աստուծոյ, ինք այդ
աղօթքին մէջ մեր նախնիներուն շունչը կը զգայ եւ մտքով՝ կամուրջ մը կը հաստատէ մեր
պապերուն հետ։ Այս բաժնին մէջ, Նարեկ Գազիքօղլու արտասանեց նաեւ Գրիգոր
Նարեկացիի " Մատեան Ողբերգութեան" մատեանէն բաժին մը։ Իսկ Արամ Կոստանեան
ներկայացուց Գրիգոր Նարեկացիի օրհնեալ գրիչէն հիասքանչ տողեր. անքնրն, ահեղ,
անպարփակելի..որակականներ եւ վերջացուց՝ "մեղա՜յ"ներու շարքով, Աստուծմէ
թողութիւն խնդրելու աղաչանքով։ Իսկ այս բաժնին մէջ Արթիւր Ուր. Դպիրի կողմէ երգուած
Նարեկացիի " Հաւուն" տաղը, սրտերը փոթորկելու, հոգիները ալեկոծելու զօրեղ
ուժականութիւն ունէր։ Եկած էր ահաւասիկ ներկաներու հոգեւին հաղորդութիւն ստանալու
պահը։ Պէտք է մտովին խոստովանէինք մեր մեղքերը եւ թողութիւն խնդրէինք Աստուծմէ։ "
Մեղքի բաժիններ" խորագին տակ, այս բաժնին մէջ հանդէս եկան՝ Նարեկ Յակոբ Էրքոլ եւ
Երազ Պէշիկթաշլեան, որոնք հոգեւորականի մը համարձակ շեշտերով, մեծ յաջողութեամբ
ներկայացուցին եկեղեցիի մէջ հաղորդութիւն առնելու պատրաստ ուխտաւորներու
ուղղուած խոստովանութեան աղօթքը։" Մեղանչեցի հոգւով, մեղանչեցի սրտով...։ "Վա'յ
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ինձ.., վա՜յ ինձ...։ Այսպէս, մենք բոլոր ներկաներս, հոգւով հաղորդութիւն ստացանք, եւ
մաքրուեցանք մեր մեղքերէն։
Գրական եւ երաժշտական յայտագիրը իր աւարտին հասաւ Արթիւր Պաղտասարեանի
կողմէ "Տէր ողորմեա" մեներգով։ Տեսարանը շատ յուզիչ էր։ Բոլոր ներկաները, առանց
բացառութեան, խոր լռութեան մէջ, իրենց աչքերը երկինք յառած, կամ իրենց գլուխները
խոնարհեցուցած, ջերմեռանդութեամբ, միասնական աղօթքի վեհագոյն պահը կ՝ապրէին։
"Տէր ողորմեա"...։ Հանդիսութիւնը վերջացած էր։ Հոգշ. Տ. Յարութիւն Վրդ. Տամատեան
հանդէս եկաւ, արտասանելու համար հուսկ բանքը։ Ներկաներուն ուշադրութիւնը
կեդրոնացաւ մեր այս շատ երիտասարդ եւ շատ արժէքաւոր հոգեւորականին վրայ։ Պիտի
ուզէինք լսել իր տպաւորութիւնները։ Յարութիւն Վարդապետ, նախ Պատրիարք Հօր
օրհնութիւնները փոխանցեց հանդիսութեան բեմադրիչ Արամ Կոստանեանին, նաեւ
մասնակից բոլոր կամաւորներուն։ Յետոյ բացատրեց թէ ինչո՞ ւ Ս. Էջմիածնին ձօնուած էր
այս հանդիսութիւնը։ Ըսաւ որ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ երբ ստացաւ վարդապետական
գաւազանի իշխանութիւն, ընդունուեցաւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Բ. ի կողմէ, որ իրեն Հայրապետական օրհնութեամբ՝ լանջախաչ նուիրեց։ Վեհափառ
Հայրապետը այդ օր խրատած էր զինքը, որ Պոլսոյ ծառայութեան դաշտին մէջ վերյիշէ Մայր
Աթոռի ներկայութիւնը, քանի որ Մայր Աթոռը միշտ կը մնայ մայրը իր ժողովուրդին։
Յայտնեց որ այս թելադրանքին անսալով է որ ան Արամ Կոստանեանի հետ ծրագրած եւ
իրականացուցած է այս ձեռնարկը, Սրբազան Պատրիարք Հօր ալ օրհնութիւնը առնելով։
Հոգշ. Տ.Յարութիւն Վրդ. , կը խօսէր սահուն եւ տաքուկ ոճով, համոզիչ
նախադասութիւններով։ Ըսաւ որ, Հայ եկեղեցւոյ մէջ Ս. Միւռոնով դրոշմուած իւրաքանչիւր
հայորդի իր պարտաւորութիւնն ու պարտականութիւնը ունի եկեղեցիին հանդէպ։ Մաղթեց
որ սրբալոյս ածականը հասնի աշխարհասփիւռ մեր ժողովուրդի անդամներուն եւ անոնք
Հայ Եկեղեցւոյ ծոցին մէջ գտնեն լոյսին նշանակութիւնը եւ ուղղուին դէպի ապագայ։ Այս
խօսքերէն ետք՝ վարդապետը յուշանուէրներ յանձնեց յայտագրի մասնակիցներուն։
Այնուհետեւ, ներկաները հրաւիրուեցան միասնաբար երգելու՝ "Հայրապետական
Օրհներգ"ը։ Պահը ոգեւորի'չ էր այս անգամ։ Բոլոր ներկաները, ոտքի կանգնած, մէկ հոգի եւ
մէկ մարմին դարձած, աղօթեցին վասն անսասանութեան Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի,
արեւշատութեան՝ Վեհափառ Հայրապետին, նուիրապետական բոլոր աթոռներուն, նաեւ
Պոլսոյ Պատրիարքութեան եւ գահակալին։ Այսպէս՝ վերջ գտաւ հանդիսութիւնը։ Սրտագին
շնորհաւորութիւններ
եւ
շնորհակալութիւն՝
Յարութիւն
Վարդապետին,
Արամ
Կոստանեանին,
Արթիւր
Պաղտասարեանին,
հանդէսի
մասնակից
բոլոր
երիտասարդներուն։ Երախտագիտութիւն՝ մեզի ժամանակակից փայլուն մտաւորական Ռ.
Հատտէճեանի, որուն հետ երկար տարիներ աշխատելու բախտն ունեցայ։ Գրութեանս
աւարտին, ես խոստովանութիւն մը ունիմ։ Անկեղծ խոստովանութիւն մը. Ես այդ գիշեր
վերածնայ իմ հաւատքիս մէջ։ Վերածնայ՝ որպէս Հայ Քրիստոնեայ՝ մաքրազարդուած
հոգիով։
ՄԱՔՐՈՒՀԻ Պ. ՅԱԿՈԲԵԱՆ
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ՅՈՒՇԵՐ ՅՈՒՇԵՐ, Ի՜ՆՉ ՅՈՒՇԵՐ
Մարուշ Երամեան
Մօրս մահէն քանի մը տարի առաջ էր, երբ օր մը
իրեն այցելեցի եւ տեսայ, որ շատ հին
լուսանկարներուն տուփը գիրկը առած, մեծ
խանդավառութեամբ ... կը պատռտէր:
Հազիւ կրցայ մնացեալը փրկել, տագնապած,
բարկացած. ամբողջ պատմութիւն մը, մեր
ընտանեկան պատմութիւնն էր որ կը պատռտէր:
Հիմա կ'անդրադառնամ, որ այդ օրերուն շատ
հաւանաբար սկսած էր իր ալզայմըրը, բայց ես չէի
անդրադարձած,
որովհետեւ
բացարձակապէս
միտքէս չէի կրնար անցընել, որ մայրս՝ խելացի,
զարգացած եւ մեծ եռանդի տէր մայրս կրնար օր մը
այդ հիւանդութիւնը ունենալ:
- Ի՞նչ կ'ընես:
- Կը պատռտեմ:
- Ինչո՞ւ:
- Մեռնելէս վերջ ուրիշները պատռելու այս անծանօթներուն նկարները, ե՛ս կը պատռեմ,
վերջանայ երթայ:
Այդ «ուրիշները» որո՞նք կրնային ըլլալ ինձմէ, ամուսինէս եւ զաւակներէս զատ:
Բարեբախտաբար կրցայ գոնէ մնացեալը փրկել:
Անկէ ետք էր, որ սկսայ մտածել հօրենական եւ մօրենական ընտանիքներուս
պատմութիւններուն մասին: Արդէն երկու մեծ հայրերս բնաւ չէի տեսած, իսկ մեծ մայրերս
երկուքն ալ աւելի քան երկու տասնամեակ առաջ մահացեր էին:
Այնքա՜ն բան ունէի հարցնելիք իրենց: Մօրենական մեծ մայրս լռակեաց կին մըն էր, հազիւ
այո-ոչ պատասխանող, մինչ հօրենական մեծ մայրս շատ համով-հոտով պատմող մըն էր:
Բայց երբ մահացեր էր, ես միայն ութը տարեկան էի եւ գրեթէ ոչինչ կը յիշէի իր
հեքիաթներէն, ի մեծ ափսոսանք ինծի:
Ինչ որ իմացեր եմ, իմացեր եմ մօրմէս, որ յաճախ կեսրոջը հետ նստած, գաւաթ մը սուրճով
զրուցեր էր թէ՛ իր, թէ՛ հօրս ընտանիքներուն մասին, որոնց հետ նոյն բակը ապրեր են որոշ
շրջան մը:
Երբ Գալուստեան-Նուպարեան վարժարանին մէջ (Գահիրէ) «Փոքրիկ Գրողներ»ու խումբը
կազմեցի, մասնակիցներուն գրեթէ բոլորին ալ մեծ հայրերն ու մեծ մայրերը
եգիպտահայութեան կէս դար առաջուան պատմութեան մէջ դեր ունեցած մարդիկ էին,
համով-հոտով պատմողներ, որոնց պատմութիւնները լսելով այնքա՜ն կ'ափսոսայի,
որովհետեւ զանոնք գրի առնող չկար. պիտի կորսուէին այդ պատումները:
Սակայն որքան ալ յորդորէի «Փոքրիկ Գրողներ»-ս գրի առնել այդ բոլորը, իրենց կարելիին
չափով անշուշտ, մտիկ չէին ըներ պատանեկան յամառութեամբ եւ կը շարունակէին նոյն
հարցումը կրկնել.
-Բայց օրիորդ, ի՞նչ գրեմ ...
Պիտի գայ օրը, գիտեմ, երբ պիտի յիշեն յորդորներս եւ ափսոսան անոնց չանսալու համար,
որովհետեւ պիտի փնտռեն իրենց պատմութիւնը, բայց պիտի չգտնեն պատմողները:
Ինչո՞ւ համար սակայն այսքան ափսոսալ անցեալի մը, կորսուող անցեալի մը համար:
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Որովհետեւ արդէն կորսնցուցած ենք ինչ որ մեզմէ իւրաքանչիւրին ընտանեկան
պատմութիւնն էր, ջարդերուն եւ գաղթին պատճառով. գաղթի ընթացքին մանր տղաքը,
որոնք այսօր երէցներ են արդէն, չէին ուզեր պատմել իրենց կրած տառապանքներուն եւ
տեսած խժդժութիւններուն մասին, բայց կը պատմէին, թէ ինչպէ՛ս, յամառ եւ ազնիւ
աշխատանքով, հասած են հոն, ուր հասած են, արժանապատիւ կեանք ու երբեմն նաեւ
հարստութիւն կտակելով իրենցմէ ետքի սերունդներուն: Ա՛յդ է, ջարդէն ետքի շրջանին
իւրաքանչիւր ընտանիքի մեծ հօր պատմութիւնն է, որ գրուած չէ եւ որ պէտք է պահել,
մանաւանդ որ իւրաքանչիւր գաղութի մէջ կեանքը շա՜տ տարբեր է այլ գաղութներէ:
Այսօր մեզմէ քանի՞ն իր ընտանեկան ծառին արմատները կրնայ երկու սերունդէն անդին
տանիլ ...
Կ'ըսուի, թէ նման բաներ «ա՛լ արժէք չունին». թերեւս. բայց անոնք կրնան արժէք ունենալ,
եթէ մենք անոնց արժէք տանք:
Քանինե՜ր այսօր կ'ըսեն ու կը կրկնեն՝ «Անիմաստ է գիրք եւ գրադարան պահելը,
որովհետեւ անոնց ժամանակը անցած է, հիմա ամէն բան թուայնացած է, ինչ որ շատ աւելի
հեշտ է եւ գործնական»:
Ինչո՞ւ ուրեմն աշխարհի մեծագոյն մատենադարաններն ու գրադարանները կը
շարունակեն անխափան գործել, ինչպէս Library of Congress-ը, Փարիզի մատենադարանը,
Հայաստանի Ազգային Գրադարանը, Փարիզի Նուպարեան մատենադարանը եւ այլն: Այս
կառոյցներուն վրայ եւ զանոնք եռանդուն պահելու համար հսկայական գումարներ կը
ծախսուին պետութիւններու կամ որոշ կազմակերպութիւններու կողմէ (ինչպէս է
պարագան Փարիզի Նուպարեան մատենադարանին): Եթէ մարդիկ համոզուած չըլլային
անոնց կարեւորութեամբ, այդքան ջանք եւ նիւթական չէին «մսխեր»:
Մեր ազգին պէս բազմաչարչար վիճակ մը ունի նաեւ մեր պատմութիւնը, ընդհանուր Հայոց
պատմութիւնն ու մեզմէ իւրաքանչիւրին ընտանեկան պատմութիւնը: Եթէ չենք կրնար մեր
ազգային պատմութիւնը փոխել, կրնանք սակայն մեր ընտանեկան պատմութիւնը գիրով
պահել եւ պատումով փոխանցել մեր զաւակներուն եւ թոռներուն:
Հալէպի մէջ մանաւանդ, գրեթէ ամէն մարդ, ո՛ր «կողմ»-ին ալ պատկանի, գիտակից իր
ընկերային պարտականութեան, սիրայօժար եւ նուիրումով կ'աշխատի միութեան մը մէջ:
Այդ աշխատանքը տարիներ կ'երկարի, յաճախ մինչեւ անհատի մը մահը: Այդ ընթացքին
այնքան բան կը տեսնէ ան, այնքան հիւրեր կ'ընդունի եւ այնքան դէպքերու ականատես
կ'ըլլայ ... Բայց այս բոլորը կը դիտուին որպէս շատ սովորական, հետեւաբար
ուշադրութեան չեն արժանանար: Բայց այդ մանր դէպքերը մեր՝ հալէպահայերուս ներկայ
ժամանակներու պատմութիւնը կը կազմեն, ինչպէս եւ կը հարստացնեն իւրաքանչիւր
ընտանիքի պատմութիւնը: Կրնա՞ք երեւակայել, թէ ի՜նչ պատիւ է պարգեւատրուիլ
քսանհինգ, երեսուն կամ յիսուն տարուան նուիրումի համար: Մեր տիկիններէն շատեր
արժանացած են այդ պատուին, բայց արդեօ՞ք պատմած են իրենց թոռներուն, թէ ճիշդ ինչո՛ւ
ստացած են այդ պարգեւատրումը:
Հայկանոյշ Մարք, իր «Հայ Կին» հանդէսին 1930 Յունուարի թիւին համար կը խնդրէր
ընթերցողներէն, որ իրենց խոհագրերէն մէկը ղրկէին Կաղանդին համար: Սիպիլի գրած
նամակը խմբագրուհիին (Գնալը, 13 Դեկտ. 29) շատ հետաքրքրական դրուագ մը ունի.
«Շատ տարիներ առաջ, այն երանելի օրերուն, ուր տիկ. Տիւսափ իր «Մայտա»ն
հրատարակելով, առաջին անգամ հրապարակ նետեց կնոջ իրաւունքներուն հարցը,
ամբուռք1 մը առաջ եկաւ գրական երկինքին տակ: Անշուշտ յիշողներ կան թէ ամէնքը իրար
անցան, ներփողականներով, դրուատիքներով ծափաձայն ողջունեցին մեր գրագէտները՝
տաղանդաւոր վիպագրուհին: Գրիգոր Զօհրապն էր միայն որ ծառացաւ եւ ռմբակոծեց
նորանշան այդ երկը իսկապէս ճշմարտազանցութեան իր նետերովը, որոնք իր ոսկի գրչին
տակ զանակներ2, փայլակներ, կայծակներ արձակեցին շուրջանակի»:
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«Բիւզանդ Քէչեան, Աղեքսանդր Փանոսեան, Արշակ Չօպանեան, Յովհաննէս Արշակունի եւ
ուրիշներ բողոքեցին, եւ գլխաւորաբար Ռէթէոս Պէրպէրեան, որուն հզօր եւ երկարատեւ
բանավէճը մեծ գրագէտին հետ բոլոր սրահներուն մէջ արձագանգեց: Նոր սերունդի կիները,
անոնք որոնք քիչ շատ զարգացումի յաւակնութիւն ունէին, սրտմտեցան Զօհրապին դէմ, որ
կը պնդէր թէ կիները տան եւ խոհանոցին մէջ պէտք է մնան, թէ անոնք իրենց հրապոյրը կը
կորսնցնեն մտաւորական գետնի վրայ եւ թէ բոլոր ուսեալ կանայք անճարակ
տանտիկիններ են, հաւկիթ մը խաշելու անկարող»:
«... Ժամանակին գրասէր եւ գրագէտ կիները դակտ ունեցան ձեռնպահ մնալու, գոնէ
պաշտօնապէս, այդ պայքարին մէջ, որ ձմեռը տեղի կ'ունենար: Սպասեցին մինչեւ գարուն:
Եւ Մայիսին մէջ օր մը, երբ հացկերոյթ մը սարքած էր Զօհրապ իր գրագէտ բարեկամներուն
հետ, Ֆանարաքիի գեղազուարթ ծառաստանին ներքեւ, վերոյիշեալ գառնուկը (որուն
խոհագիրը ներկայացուցած է Սիպիլ) սեղան բերուեցաւ, հետեւեալ պիտակով.
«Գիտուն կիներուն կողմէ մեծ գրագէտին»:
Եւ մեծ գրագէտը յայտարարեց թէ այդքան համեղ ոչինչ ճաշակած էր երբեք իր կեանքին
մէջ»:
Այս դրուագը ձեւով մը կը հաստատէ Գրիգոր Զօհրապի կեցուածքը Սրբուհի Տիւսափի
«Մայտա»ին դէմ, բան մը, որուն առաջին ընթերցումիս չէի հաւատացած. Գրիգոր Զօհրա՞պն
է նման յետամնաց գաղափարներ արտայայտողը: Բայց իրաւ է, Զօհրապ իր ամբողջ
համոզումով է որ դէմ գրած է Սրբուհի Տիւսափին:
Հաւանաբար գառնուկը պատրաստող «գիտուն կիներ»-էն մէկը մեծ հպարտութեամբ այս
դէպքը պատմած ըլլայ իր զաւակներուն եւ թոռներուն ... ընտանիքին ապահովելով
հպարտութիւն առթող յուշ մը:
Յուշերը պէտք է մե՜ծ գուրգուրանքով պահել եւ փոխանցել յաջորդ սերունդներուն. երբեմն
միայն ա՛յդ է որ կրնանք փոխադրել մեզի հետ, երբ կեանքի փոթորիկներուն մէջ իյնանք:
***
Ամբուռք = փոթորիկ
Զանակ = ոսկիի կամ արծաթի կտորտանք
Աղբիւր՝ Գանձասար

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ
Արեւմտեան դեմոկրատիան գրաւեց աշխարհը, բայց
փոքրացուց մարդուն...
Հաւասարութիւն քարոզեց, բայց էապէս ասպարէզէն
ջնջեց մեծ մարդու, մեծ անհատականութեանց,
ստեղծագործ մեծ գաղափարներու ծնունդն ու
հնարաւորութիւնները...
Հաւասարութեան
դիմակին
տակ,
հարուստը
հարստացաւ, աղքատը աղքատացաւ....
Ազատութեան լոզունգին տակ, մարդը աւելի
ստրկացաւ դրամի ահաւոր ուժին...
Ազատութեան լոզունգին տակ, արժեզրկուեցան
դարերու քննութիւնը բռնած աւանդական-բարոյական մարդկային արժէքները...
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Արդեօ՞ք ան հասած է իր վախճանակէտին, որմէ ծնունդ պիտի առնէ ՆՈՐ ՄԱՐԴԸ...
........................
Դատարկ մարդն է որ կը բքի, կ'ուռի, կ'ուռի, կը գոռոզանայ....կարծելով որ նման կերպ
վարուելով իր արժէքը կրնայ շատնալ...Ներքին պարապութիւնը կ'ուզէ ան լեցնել արտաքին
ձեւերով, բայց ի՛նչ որ ալ ընէ, ո՛չ մէկ արտաքին փայլ կրնայ լեցնել այն ներքին պարապը՝
հոգեմտաւոր, որ ամէնէն ահաւորն է բոլոր տեսակի չքաւորութեանց մէջ...եւ խղճալին:
....................
ԺԱՄԱՆԱԿ...Սա գլխաւոր հիմնախնդիր է ամէն ապրող մարդ էակին համար, որ կ'ուզէ
բռնել անոր մէն մի ակնթարթը, իմաստաւորել ու արժեւորել զայն, խորապրիլ զայն
լիովին...Բայց այդ անգութ ժամանակը կը սահի սրըընթաց, արագասոյր, վայրկեանը շուտով
կը դառնայ ժամ, ժամը՝ օր ու շաբաթ...եւ այսպէս շարունակ, մինչեւ մեր կեանքի
աւարտը...Մենք է որ պիտի վազենք ԺԱՄԱՆԱԿԻ ետեւէն, գողնալ անոր վայկեանները,
ժամերը եւ պիտի տքնինք ԼԻՑՔԱՒՈՐԵԼՈՒ զանոնք, որովհետեւ միշտ ալ ի վերջոյ պիտի
ըսենք...Ափսոս չըրածներուս համար...Մեղք որ ժամանակ չունեցայ...Սա ալ կեանքի
առեղծուածներէն մէկն է, գուցէ եւ գերագոյնը...
.........................
Ի՛նչ երջանկութիւն է, երբ մարդը մարդուն կը հասկնայ կէս-խօսքով, նոյնիսկ լռութեամբ,
երբ հոգիները հաղորդակից են իրար, նոյն լարով կը թրթռան, նոյն խոհ-ապրումներով են
վարարուն...Միւս կողմէ, ի՛նչ դժբախտութիւն է, երբ հոգիները չեն հաղորդակից իրարու, չեն
բաժներ մէկը միւսին ապրումը, յոյզն ու խռովքը...Անոնք կը մնան առանձին, մէն-մինակ, կը
մսին ու կը դողան ալ, թէկուզ ըլլան ամէնէն շքեղ դղեակի մէջ, ամէնէն ճոխ սեղաններու
շուրջ...
..........................
Կեանքի փորձը կը յուշէ որ վախկոտը՝ իր վախկոտութեամբ, երկչոտութեամբ,
համակերպողականութեամբ, ստրկամտութեամբ եւ մասամբ նորին, աւելի կը քաջալերէ
զօրաւոր կարծուածը, զայն աւելի ամբարտաւան, յոխորտացող եւ յարձակունակ կը
դարձնէ...Մինչդեռ քաջարի կեցուածքը կը զինաթափէ «զօրաւոր»ը, յարգանք կը պարտադրէ
դիմացինին
հանդէպ...Այսպէս,
շատ
յաճախ,
անհատական
եւ
հաւաքական
մակարդակներու վրայ ալ, մենք ենք որ կը պայմանաւորենք այլոց վերաբերմունքը մեզի
հանդէպ...
............................
Կը պատահի երբեմն որ ամբողջովին յուսախաբ ըլլամ մարդոցմէ, ի տես անոնց
մարդկայնութեան, խիղճի ի սպառ բացակայութեան...Բայց հազիւ շող մը ազնուութիւն, նշոյլ
մը բարութիւն գտած՝ դարձեալ եւ դարձեալ կը տոգորուիմ լաւատեսութեամբ, յոյսով, լոյսով,
ջերմութեամբ, որ դեռ կա՛յ, կ'ապրի ՄԱՐԴԸ, որ գուցէ պահ առ պահ իյնայ ցեխին մէջ,
աղտոտի, բայց ընդմիշտ չի կրնար ան մնալ ու խեղդուիլ ցեխին մէջ, քանզի իր էութեան
խորքերուն մէջ, իր ընդերքին մէջ, մարդ էակը կը կրէ կայծ մը իր Արարիչէն, աստուածային
տարր մը, որ անխորտակելի է, անբեկանելի է, անշէջ է, որքան ալ մէգն ու մշուշը, մութն ու
խաւարը պատեն աշխարհի մթնոլորտը...
............................
ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ հեշտ չէ գտնել, զայն յայտնաբերելու համար, աչքերդ ու միտքդ պիտի
մաքրես ամէն փոշիէ ու աղտէ, որոնք կը խափանեն պայծառ տեսողութիւնն ու
դատողութիւնը...ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ
հեշտ
չէ
բարձրաձայնել,
զայն
կարենալ
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բարձրաձայնելու համար, պիտի պատրաստ ըլլաս կրելու շատ-շատերու պարսաւանքը,
նոյնիսկ արհամարհանքն ու թշնամանքը...Մեր ժողովուրդը դիպուկ խօսք ունի. «Ճշմարիտը
խօսողին գլուխը ծակ կ'ըլլայ», կամ «Ճշմարիտը խօսողը եօթը գիւղէն կը վռնտեն»...Բայց
որքա՛ն պատուաբեր, արժանապատիւ կեանք պիտի ըլլար՝ ՃՇՄԱՐԻՏԻՆ միայն ծառայելը,
զայն յարատեւ փնտռելը, միայն անոր ձգտիլը, զայն ապրիլը, զայն խօսիլն ու գրելը..., քանզի
բոլոր ժամանակներուն համար ալ, ՃՇՄԱՐԻՏԸ միայն կրնայ իսկապէս ազատագրել
անհատն ու ազգային հաւաքականութիւնը...
...................................
Մեծերու պակասը ահաւոր է հայ կեանքի մէջ եւ ընդհանրապէս ալ: Մեծեր՝ որոնք ուղենիշ
դառնան հայ կեանքին, մեծեր՝ որոնք օրինակ եւ մտատիպար ծառայեն նորահաս սերունդին
իրենց վեհ բարոյական, հոգեմտաւոր կերպարով, մեծեր՝ որոնց խօսքը որպէս ազդու
պատգամ հնչէ բոլորին, մեծեր՝ որոնց առջեւ մարդ կը զգաստանայ եւ ինքզինք ճանչնալու
կը մղուի, որպէս անհատ ու ժողովուրդ, որպէս ազգ ու հայոց երկիր:
.............................
Մենք ՈՒԺԵՂ ըլլալու հարկադրանքին տակն ենք...Տկարը կը ճզմուի, կ'ոտնակոխուի,
կ'արհամարհուի, կ'օգտագործուի որպէս գործիք, դէն կը շպրտուի որպէս անպէտք
իր...ՈՒԺԵՂԸ յարգանք ու պատկառանք կը ներշնչէ, հաշուի կը նստին անոր հետ, անոր
կարծիքին հետ, անոր կամքին հետ...ՈՒԺԵՂ կ'ըլլանք եթէ զիրար բռնենք, թեւ ու թիկունք
ըլլանք իրար, զիրար ՍԻՐԵՆՔ, զիրար ՅԱՐԳԵՆՔ...Ընտրութիւնը էապէս՝ ուժեղ կամ տկար
ըլլալուն մէջ է, իսկ մենք ՈՒԺԵՂ ԸԼԼԱԼՈՒ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒԱԾ ԵՆՔ...
..............................
Որքան ալ մենք ՏԱՐԱԿԱՐԾԻՔ ըլլանք տարբեր հարցերու շուրջ, ինչ որ բնական երեւոյթ է,
կան սակայն ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐ ԵՒ ԱՐԺԷՔՆԵՐ, որոնց շուրջ ԲՈԼՈՐ
ՀԱՅԵՐԸ ՈՒՆԻՆ ՀԱՄԱԽՈՀՈՒԹԻՒՆ...Նման գաղափարներ ու արժէքներ են՝ ՀԱՅՐԵՆԵԱՑ
ՀՈՂԸ, ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՆ ՈՒ ՄՇԱԿՈՅԹԸ, ՀԱՅ ՀՈԳԵՄՏԱՒՈՐ ԱՐԺԷՔՆԵՐԸ, ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԻ
ԵՒ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ, որոնք էական բաղադրատարրերն են ՀԱՅԵՑԻ
ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ եւ ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ են ԲՈԼՈՐ ՀԱՅԵՐՈՒՆ ԱՆԽՏԻՐ...Առանց անոնց, ՉԿԱՅ
ՀԱՅՈՒԹԻՒՆ, ՉԿԱՅ ՀԱՅ ԱԶԳ...Ազգային գաղափարախօսութեան հիմնատարրերն են
ասոնք, որոնք մեզ կը ՄԻԱՒՈՐԵՆ, որպէս ՄԷԿ ԱԶԳ, ուր որ ալ գտնուինք եւ բոլոր
ժամանակներուն...
............................
Ո՞Վ ԵՆՔ ՄԵՆՔ...Մեր արմատները ամենուր են...Հայկական Կիլիկիոյ մէջ, արեւմտեան
Հայաստանի տարածքին, ներկայ Հայաստանի Հանրապետութեան...եւ դեռ Սփիւռքի
գաղթօճախներուն մէջ, ուր կան մեր քրտինքի, արեան, աշխատանքի եւ
ստեղծագործութեանց հետքերը...ՄԵՐ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆԸ ԲԱԶՄԱՓԵՂԿ Է...ՄԱՍՆԱՏՈՒԱԾ,
ԿՈՏՈՐԱԿՈՒԱԾ...Ծննդավայրի, գաղթավայրի, ապրող հայրենիքի, բազմահազարամեայ
հայրենիքի բռնագրաւուած հող-ընդերքներուն մէջ ...Ո՞Վ ԵՆՔ ՄԵՆՔ...Ի վերջոյ, պիտի
կարենա՞նք միաւորուիլ եւ հասնիլ մեր վախճանական ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՈՒ ԵՐԱԶԻՆ՝
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ...Վստահաբար՝ այո՛,
պայմանաւ որ կարենանք ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ՈՒ ՏԵՍԼԱԿԱՆՈՎ
ԾՐԱԳՐԱՒՈՐԵԼ ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ-ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԸ:
.............................
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Պատի՛ւ ու փա՛ռք բոլոր անոնց, որոնք գիտեն դուրս ելլել իրենց նեղ-հատուածական,
կուսակցական, յարանուանական պատկանելիութիւններէն, կամ իրենց սին հաշիւներէն ու
շահերէն, իրենց նեղ խոզակէն եւ տեսնել, գրել ու բարձրաձայնել ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ,
ինչպէս որ կայ ան, ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ՝ անաչառ ու անկաշառ կերպով եւ գործել միայն
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ մտածողութեամբ, ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ տեսլականով եւ յանուն
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ գերագոյն շահերուն եւ արժէքներուն ի խնդիր...Նմաններն են մեր յոյսը
հայութեան եւ հայրենիքի լուսաշող ապագային:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

Ամէն առաւօտ երբ լոյսը գգուէ ճակատդ յոգնած,
Ձեռքդ երկարէ արեւալոյսին եւ օրհներգէ զայն,
Բա՛ց սրտիդ, հոգւոյդ լուսամուտները լոյսի պարգեւին,
Ըմպէ՛ զայն անյագ որ տեղ չմնայ մութին, խաւարին...
...............
Նիւթի, շահի աշխարհիս մէջ,
Յոյզի թրթիռն արժէք ունի՞...
Ոյժերու կոյր բախումին մէջ,
Արդար ձայնը ղօղանջ ունի՞...
................
Բանաստեղծը սիրտը դրաւ, զայն ընծայեց տողով լուսէ,
Մարդը ունայն, գոռոզամիտ ոտքի կոխան ըրաւ զանի,
Փուճ բաներով հպարտացաւ, աւազին վրայ փառքը հիւսեց,
Փոթորիկը զայն տապալեց, մնաց երգը բանաստեղծին:
..................
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Ինչո՞ւ լեցնել սիրտը, հոգին
Քէնով, թոյնով, մաղձով դեղին,
Երբ այնքան լոյս կայ ոսկեշող,
Ծիածան գունեղ ու հոգեթով...
...........................
Դրամին դիզած բարիքները
Պիտի մնան այս աշխարհին,
Հոգիիդ մէջ ամբարածը
Պիտի մնայ զերթ գանձ անգին...
....................
Ճոխ ու շռայլ աշխարհիս մէջ
Բարի լոյսը փնտռեցի ես:
Լոյսը հոգւոյն, արարքն բարի
Ազնիւ սիրտը դիւթեցին զիս...
......................
Եւ ի՛նչ տափակ աշխարհ կ'ըլլար,
Թէ ան ըլլար մի հարթ տարածք
Եւ չունենար ցաւի վիհեր
Ու թռիչք դէպի լոյս բարձունքներ:
.....................
Նարեկացի, Սայեաթ Նովա,
Մեր Մեծերը հանճարափայլ
Լուսապսակ Արարատն են
Հայ հոգիին պայծառաշէն...
...............
Մէկդի դրէ՛ք ձեր ես-երը,
Մէկդի դրէ՛ք հատուածները,
Եթէ պիտի կերտենք ՄԵՆՔ-ը,
Ճղճիմ են ձեր փոքր անձերը:
.................
Պիտի փնտռե՛ս ու չգտնե՛ս,
Պիտ' երազե՛ս, բայց չունենա՛ս,
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Եթէ գտնես, փնտռա՛ծդ չէ,
Թէ ունենաս, ա՛լ երազ չէ...
....................
Ժայռաստա՛ն է երկիրն հայուն,
Որ ժայռանա՛նք, չմանրանա՛նք,
Թէ մանրանանք փշո՛ւր-փշո՛ւր,
Մեզմէ ոչի՛նչ, ոչի՛նչ մնայ...
...................
Կեանքը մի մեծ առեղծուած է,
Ո՞վ կրնայ զայն ճիշդ վերծանել,
Ու թէ չափուած-ձեւուած ըլլար,
Պիտի ըլլա՞ր քաշողական...
......................
Յոյսը երբեք չի լքեր մեզ,
Մինչեւ վերջին շունչը կեանքի,
Ծաղիկին պէս որ կը ծաղկի
Աւերակուած տան յատակին...
.....................
Մի՛ պղծէք դուք հողը հայոց
Յանուն շահի կոյր մոլուցքին,
Ան պարգեւն է յաւերժախօս
Սերունդներուն անցեալ, գալիք...
....................
Մարդիկ կան որոնք պիտի անտեսես,
Լուրջ պիտ' չընդունիս, պիտ' արհամարհես,
Իրենք՝ տիղմի մէջ, քեզ կ'ուզեն մրոտել,
Քու զուլալ հոգւոյդ աղտ ու ցեխ նետել:
....................
Թէ իրաւ տէ՛րն ես հողիդ ու ջուրիդ,
Պիտի մաքառիս, անխոնջ պայքարիս,
Ո՛չ մէկ սուտ իշխան պիտի յանդգնի
Զայն խլել քեզմէ յանուն իր շահին...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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