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Կիպրահայ 

«ՄԵՆՔ Կ'ԵՐԳԵՆՔ ՁԵԶԻ ՀԱՄԱՐ»  

Կիրակի, 27 Յունուար 2013-ին, ժամը 18:00-ին, Նիկոսիոյ Նարեկ Վարժարանի 

սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ Բացառիկ Համերգ մը, կատարողութեամբ կիպրահայ 

արուեստագէտներու, կազմակերպութեամբ 

Ազգային Իշխանութեան եւ Երեսփոխանական 

Գրասենեակին:  Հանդիսականներու 

բազմամարդ ներկայութիւնը կը վկայէր այն 

իրողութեան մասին, որ Երեկոյին նպատակը՝ 

օգնել սուրիահայ մեր եղբայրներուն եւ 

քոյրերուն, միաժամանակ մեր սէրն ու 

յարգանքը ցուցաբերել հայ երգ ու 

երաժշտութեան նկատմամբ՝ սրտամօտ էր 

բոլորին: 

Երեկոյի կազմակերպիչներէն, անխոնջ եւ 

ժրաջան Տիկ. Անահիտ Էսքիճեան՝ իր բացման խօսքին մէջ, շեշտեց սուրիահայ 

գաղութին կարեւորութիւնը սփիւռքահայ կեանքէն ներս, ամփոփ գիծերով տալով 

անոր պատմականը եւ այժմու տագնապալից իրավիճակը, որուն մէջ կը գտնուէր 

ան ամիսներէ ի վեր:  Ապա մասնաւորեց Օրուան գլխաւոր 

նպատակը՝  կիպրահայութեան համեստ լուման ներդնել աղէտեալ 

սուրիահայութեան օգնութեան գանձարանին եւ ներկայացուց մասնակից 

արուեստագէտները: Հանդիսավարն 

էր Տիկ Ռօզին Մոմճեան, որ՝  մերթ 

ընդ մերթ բեմ բարձրանալով, 

հանգամանօրէն ներկայացուց 

իւրաքանչիւր արուեստագէտը եւ 

յայտագրի տուեալ բաժինը: 

Յայտագիրը սկիզբ առաւ յայտնի 

երգիչ Յովիկ Տէմիրճեանի՝ 

յուզաթաթաւ ձայնով երգուած 

«Հոռովել»ով, քանոնի 

ընկերակցութեամբ Ալիսիա 

Ոսկանեանի եւ դաշնակի 

ընկերակցութեամբ Հայկ 

Մահտեսեանի, առաջին իսկ պահէն ստեղծելով հայաշունչ մթնոլորտ, հայ երգ ու 

նուագով ջերմացած...: 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (22) - Փետրուար 2013 

 

2/26 

Այնուհետեւ, Գոռ Մելեան՝ արհեստավարժ ձայնով կատարեց «Հայի Աչքեր» 

սիրուած երգը, քանոնի եւ դաշնակի 

ընկերակցութեամբ: Ապա «Մայրիկ» 

երգը, կատարողութեամբ Մարի 

Լուիզ Գույումճեանի, սրտագրաւ էր 

ու հոգեյոյզ: 

Երեկոյի յայտնութիւններէն էր Հիլտա 

Բարոյեան, որ երաժշտական բարձր 

հմտութեամբ կատարեց 

Կոմիտասեան «Շողեր Ջան»ը, 

դաշնակի ընկերակցութեամբ Լիլիան 

Խաչատրեանի: Ապա Ալէքս 

Մոսկոֆեան  ապրումով երգեց 

յաջորդաբար «Օ՛, Վարդ Ջահել Իմ 

Օրերի»ն եւ Կոմիտասեան «Ծիրանի Ծառ»ը, դաշնակի ընկերակցութեամբ Նառա 

Սարտարեանի: Յայտագրի այս բաժինը վերջ գտաւ Հիլտա Բարոյեանի «Անուշի 

Երգ»ով, արժանանալով ներկաներուն բուռն ծափահարութեանց: 

Յայտագրի երկրորդ մասով, 

ներկաներուն խանդավառութիւնը 

հասաւ իր բարձրակէտին:  Արդարեւ, 

երկու զուգերգներ՝  «Ով դու 

գեղեցիկ»ը, կատարողութեամբ 

Մարի Լուիզ Մանուկեանի եւ Գոռ 

Մելեանի եւ «Չքնաղ Երազ»ը, 

կատարողութեամբ Մարի Լուիզ 

Մանուկեանի եւ Յովիկ Տէմիրճեանի, 

այնքան հարազատութեամբ 

արտայայտեցին հայ քնարաշունչ 

երգն ու մեղեդին, յուզելով սրտերը 

սիրոյ ջերմ ու վարար 

զգացումներով: 

Յայտագրի մնացեալ բաժինէն, առանձնացնելու ենք յատկապէս՝  «Մարտիկի Երգը» 

եւ «Երազ Իմ Երկիր»ը, որոնց կատարումը Յովիկ Տէմիրճեանի կողմէ, սրտառուչ էր 

ու հոգեգրաւ, հայրենասիրական բարձր ապրումներ ներշնչող...: Իսկ Գոռ Մելեանի 

երգած «Երեւանի Սիրուն Աղջիկ»ն ու «Ծաղիկներս Քեզ Եմ Նուիրում»ը 

կատարուեցան երաժշտական եւ բեմական բարձր արտայայտչականութեամբ, 

մեծապէս գովելի: 
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Այս շատ տպաւորիչ համերգը վերջ գտաւ արուեստագէտներուն կողմէ միասնաբար 

երգուած «Երեւան-Էրեբունի» 

ժողովրդական լայն տարածում գտած 

երգով, որուն երգեցողութեան միացան 

հանդիսականները եւս, ազգային-

հայրենասիրական վառ ապրումներով: 

 

Առանձնապէս պէտք է գնահատանքով 

յիշատակել բոլոր երաժիշտները անուն 

առ անուն, որոնց ընկերակցութիւնը 

հրամցուած երգերուն զանոնք ընծայեցին 

բարձր երաժշտականութեամբ 

յագեցած...:  Ծափահարելի 

են՝  քանոնահար Ալիսիա Ոսկանեանը, Դաշնակահարներ՝  Նառա Սարտարեանը, 

Լիլիա Խաչատրեանը եւ Հայկ Մահտեսեանը: 

Համերգի աւարտին, օրհնութեան 

խօսքով հանդէս եկաւ Վարուժան 

Արքեպիսկոպոսը, բարձր 

արժեւորելով Երեկոյին մասնակից 

բոլոր արուեստագէտները, որոնք 

իրենց բարձրորակ 

կատարումներով, կրցան ոչ միայն 

իրենց համեստ լուման ներդնել 

սուրիահայ տագնապահար մեր 

ժողովուրդի վէրքերու ամոքման 

գանձարանին, այլեւ խթանեցին 

մեր սէրն ու 

յարգանքը՝  տագնապի եւ 

նահանջի մէջ եղող, հայ երգ ու 

երաժշտութեան, հայոց լեզուին ու մշակոյթին նկատմամբ:  Հուսկ, «Պահպանիչ»ով 

աւարտին հասաւ այս յոյժ գնահատելի Երեկոն: 

  

Որքա՛ն փափաքելի պիտի ըլլար, որ նման երեկոները դառնային աւելի 

յաճախակի՝  նոր սէր ու հետաքրքրութիւն արթնցնելու հայ Բառ ու Բանին, հայ երգ 

ու երաժշտութեան, հայ ազգային մշակոյթին նկատմամբ, մեր նորահաս սերունդը 

յատկապէս անոնցմով շնչաւորելու եւ դաստիարակելու համար....տակաւ 

ապամշակութացող մեր ժամանակներուն:  

Ազատ Խօսք  
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Վարդանանց Հանդիսութիւնը ՆԱՐԵԿ վարժարանին մէջ 

Հինգշաբթի, 7 Փետրուար 2013, կ. ա. ժամը 8:30-ին, Նիկոսիոյ Նարեկ վարժարանի 

հանդիսասրահին մէջ՝  տեղի ունեցաւ Վարդանանց Հանդիսութիւնը, 

մասնակցութեամբ ամբողջ վարժարանի աշակերտութեան:  Նարեկէն ներս, 

մանկավարժական գեղեցիկ 

աւանդոյթ է հաստատուած 

արդարեւ, որ իւրաքանչիւր 

աշակերտ անպայմանօրէն բեմ 

բարձրանայ, որպէսզի իր 

մասնակցութիւնը հանդիսութեան 

դառնայ գործօն եւ լիարժէք: 

Հանդիսութեան ներկայ 

գտնուեցան՝  Թեմիս Կաթ. Փոխ, Տէր 

Վարուժան Արքեպիսկոպոս 

Հերկելեան, Տէր Մոմիկ քահանայ Հապէշեան, Հոգաբարձութեան անդամներ, Տիկ. 

Մակի Մահտեսեան, ծնողներ, հիւրեր: 

Հանդիսութիւնը սկիզբ առաւ Հայերէնի եւ հայագիտական դասերու գլխաւոր 

ուսուցչուհի Տիկ. Մակի Էսկիճեանի բացման խօսքով, զոր ստորեւ կու տանք 

ամբողջութեամբ, քանզի անիկա հարազատ արտայայտութիւնն էր Վարդանանց 

ոգիին, խորապէս բովանդակալից եւ ոգեշունչ: 

Գ. Միջնակարգի երէց աշակերտներէն մինչեւ Բ. Մանկապարտէզի փոքրիկները, 

դասարան առ դասարան, իրենց արտասանութիւններով, ընթերցումով, 

թատերական ներկայացումով եւ 

երգերով, պանծացուցին ու 

փառաւորեցին Վարդանանց 

խորհուրդը, Աւարայրի 

ոգին:  Առանձնապէս նշենք որ 

թատերական 

ներկայացումը՝  երկու արարով, 

ա/ Յազկերտի Պալատին մէջ եւ բ/ 

Մեծ Որոշումը,  հարազատօրէն 

կրցաւ 

ներկաները,  աշակերտութիւնը ի 

մասնաւորի, հաղորդակից դարձնել հինգերորդ դարու այդ ճակատագրական 

օրերուն, Ե. եւ Զ. Դասարաններու կատարողութեամբ:  Խմբերգները՝  «Շաւարշանի 

Քայլերգ»ը եւ «Կարմիր Վարդան»ը, կատարողութեամբ վարժարանի 

երգչախումբին, մեզ փոխադրեց մեր մանկապատանեկան օրերուն, երբ այնքան մեծ 

խանդավառութեամբ ու հպարտութեամբ կ'երգէինք այս սիրուած երգերը, 

ամրանալով մեր հայկականութեան ու հայրենասիրութեան մէջ: 
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Հանդէսի աւարտին, վարժարանի ուսուցչակազմն ու տնօրէնութիւնը գեղեցիկ 

ծաղկեփունջով մը շնորհաւորեցին անուան տօնը՝  Հոգաբարձութեան այժմու 

ատենապետ, երկարամեայ տնօրէն եւ կրթական մշակ, Պրն. Վարդան 

Թաշճեանի:  Հուսկ, Վարուժան Արքեպիսկոպոս գնահատական ջերմ խօսքերով իր 

օրհնութեան խօսքը փոխանցեց Նարեկ վարժարանի մեծ ընտանիքին, մաղթելով որ 

Վարդանանց ոգին միշտ վառ ապրի բոլորին մէջ, քանզի, շեշտեց ան, այդ ոգիով 

պարտի իւրաքանչիւրը ամենօրեայ պայքար մղել՝  հայօրէն ապրելու, 

քրիստոնէական հաւատքը պահելու, հայրենիքն ու Արցախը պաշտպանելու եւ 

զօրացնելու ուղղութեամբ: 

Ստորեւ կը ներկայացնենք տիկ. Մակի 

Էսկիճեանի ԲԱՑՄԱՆ ԽՕՍՔԸ 

ամբողջութեամբ: 

Սիրելիներ, 

Եկէք միասնաբար խորհրդածենք 

Վարդանանց Ոգիին եւ Վարդան 

Մամիկոնեանի Հոգիին մասին, մեր 

մտքին մէջ թարմացնելէ առաջ 

պատմական տեղեկութիւնները Վարդանանց Ճակատամարտին վերաբերեալ: 

Ո՞ւր է Ոգին... Վարդանի Ոգին: Ան լոկ դասագիրք մը չէ, մի քանի էջերու մէջ 

պատմութիւնը փոխանցող, այլ աշխարհ կու գայ ան հայ մանուկին հետ, մօր կաթին 

հետ կը լուծուի մեր արեան մէջ, շունչ եւ աւիւն կը ստանայ գիտակից հայ ծնողքի 

հայաշունչ դաստիարակութեամբ եւ կ'ամբողջանայ հայկական դպրոցի յարկէն 

ներս: 

Ան մեզի կու գայ մեր Ոսկեղնիկ Լեզուին հնչիւններով, հայկական հողի 

բուրմունքով, հայկական 

երկնակամարի տակ որպէս աղօթք 

կը հանգչի ան մեր հոգւոյն մէջ: 

Նորօրեայ Ղեւոնդ Երէցներու 

բոցաշունչ քարոզներու ընդմէջէն, 

հայ ծնելու գիտակցութեամբ միայն 

մեզի կու գայ հայու ոգին... Վարդան 

Մամիկոնեանի նահատակութեան 

օրինակով: 

Ան Մե՛ր Հողի բուրմունքն է 

անձրեւէն ետք, Մայր Հողի կարօտն է ձիւնհալէն ետք... Մամիկոնեանի արձանն է 

Երեւանի սրտին, Ծիծեռնակաբերդի կոթողն է բարձունքին... Արցա՛խն է ու 

Սարդարապատը: Այն հայը, որ սարսուռ կը զգայ, քալելով Մայր Հողին վրայ, 

արդէն... Վարդանի ոգիով կ'ապրի: 
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Իսկ... ո՞ւր է Վարդանի Հոգին: Ան մեր կողքին է ամէն վայրկեան... աներեւոյթ է, 

սակայն կը թափանցէ մեր հոգւոյն մէջ, հա՛յ ծնողներու շուրթերով, հա՛յ ուսուցիչին 

վառած հուրով, հայերէ՛ն դասագիրքերու շուչով, մեր կրօնի՛ սրբութեամբ: 

Վարդանի Հոգին ու Ոգին այս հանդէսը չեն միայն, սիրելիներ: Հայ ապրելու եւ 

գոյատեւելու ձգտումը, հայօրէն ապրելու եւ գործելու գիտակցութիւնն են: 

Չէ՞ որ դարեր շարունակ հայ մնացինք, շնորհիւ Վարդանի եւ Վարդաններու Ոգիին 

ու Հոգիին: 

Հիմա... այս րոպէին, փնտռենք Վարդանը մեր մէջ: Եթէ չգտնենք իր գոյութիւնը, 

ստեղծենք զայն, կառչելով մի՛այն հայկականին: Վերջին հաշուով ինչո՞վ կը 

տարբերինք մենք ալ մեր կարգին 

որպէս ազգ: Մեր ԼԵԶՈՒՈՎ ու 

ԿՐՕՆՈ՛Վ միայն...: Այն երկու 

մասունքներով, որ կը պարտինք 

Վարդան Մամիկոնեանին եւ հայ 

անձնուէր քաջերուն... համա՛յն հայ 

ազգի գիտակից կեցուածքին: 

Ե՞րբ յաղթած ենք որպէս ազգ: Երբ 

գիտակցած ենք, որ պէտք է 

միանանք եւ ազգովին պայքարինք: 

Եթէ Վարդանը իրապէս ներկայ է մեր մէջ, դառնանք ա՛լ աւելի գիտակից, ա՛լ աւելի 

զգաստ, Վարդանո՛վ ապրինք ու շնչենք, Վարդանո՛վ երդուինք, յիշելով, որ 

արիւնակից ենք՝  հարազատ քոյրեր եւ եղբայրներ, մկրտուելով նո՛յն աւազանին մէջ՝ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆԻՆ: 

Սիրելի աշակերտներ, 

Վարդանի Հոգին կը լուսաւորուի միայն այն ատեն, երբ Հայկական Վարժարանէն 

ներս, դուք գիտակցաբար եւ սիրելով սորվիք Հայերէն Լեզուն, Պատմութիւնը եւ 

Կրօնը: 

Սիրելի Ծնողներ,  

Նախապատուութիւնը տուէք ՀԱՅԿԱԿԱՆԻ՛Ն, ձեռք մեկնելով մեր աշխատանքին, 

քանի որ ինչպէս քաջ գիտենք, մէկ ձեռքը ծափ չի տար, մէկ ծաղիկով Գարուն չի 

գար, չէ՞ որ բոլորս նոյն աւազանի մկրտեալներն ենք... Մամիկոնեան ազգանունով: 

Աւարտելով խօսքս, կը շնորհաւորեմ բոլոր Վարդան հպարտալի անունը կրող 

հայորդիները եւ բոլոր հայ երիտասարդները, անխտիր...: Կը հաւատամ, որ իրե՛նք 

են Վարդանի ժառանգորդները: 

Այս տարուան պատգամս Վարդանանց Տօնի առթիւ, հետեւեալն է՝ ՄԻԱՆԱՆՔ, 

ՈՐՊԷՍԶԻ ԱՄՐԱՆԱՆՔ...:  
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Կիպրոսի Հայկական Վանքը Թրքագիտական Կեդրոն Պիտի Չըլլայ 

Բռնագրաւեալ Կիպրոսի մէջ, ամերիկեան գումարներով վերանորոգուած 

հայկական վանական համալիրը  թրքագիտութեան կեդրոն պիտի չդառնայ:  Այս 

մասին կը հաղորդէ Պոլսոյ 

«Մարմարա» թերթը, վկայակոչելով 

«Միլլիէթ» թերթը: 

Ըստ նշեալ աղբիւրին, Կիպրոսի 

թուրքերը այս որոշումը տուած են, 

երբ Միացեալ Նահանգներու 

իշխանութիւնները առարկած էին, թէ 

իրենք յիշեալ վանքը թրքագիտական 

հիմնարկի վերածելու ծրագրին դէմ 

են եւ նոյնիսկ ազդարարած էին, որ 

այլ օժանդակութիւններ կրնան 

դադրեցնել այդ պարագային:  Հարցը 

կը վերաբերի հայկական Ս. 

Աստուածածին եկեղեցւոյ, որ 

կառուցուած է 8-րդ դարուն:  Եկեղեցին գործած է մինչեւ 1963 թուականը, սակայն 

հայերու գաղթէն ետք, անտէրութեան է մատնուած ամբողջութեամբ:  

Ըստ «Միլլիէթ»ին, երբ բռնագրաւեալ Կիպրոսի «նախագահ» Տերվիշ Էրօղլու, Նիւ 

Եորքի մէջ մասնակցած էր ՄԱԿ-ի մէկ ժողովին, իրմէ հրատապ լուծում 

պահանջուած է հայկական վանական համալիրի հարցին շուրջ:  Կղզի 

վերադառնալէ ետք, Էրօղլու իշխանութիւններուն յանձնարարած էր լուծում գտնել 

այս հարցին:  Իր կարգին, գրաւեալ Կիպրոսի մօտ Ամերիկայի ներկայացուցիչ Ճան 

Քէօնիկ հանդիպում մը ունեցած էր վարչապետ Իրսէն Քիւչիւքի հետ եւ շեշտած էր, 

որ սխալ է թրքագիտութեան կեդրոնի վերածել հայկական վանական համալիրը:  
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Խմբագրական 

ԱՒԱՐԱՅՐԷՆ ՆՈՒԱՐՍԱԿ ԵՒ ՄԻՆՉԵՒ ԱՅՍՕՐ 

Ժողովուրդներ ու հայրենիքներ կ'ապրին ոչ միայն իրենց ֆիզիքական հզօրութեամբ 

եւ աշխարհագրական լայնատարած սահմաններով, այլ նաեւ ու 

գերազանցօրէն՝  իրենց հոգեմտաւոր ինքնութեամբ, խղճի եւ ոգիի ազատութեամբ, 

ինքնուրոյն դիմագիծով ու մշակոյթով....անոնց պահպանման համար՝  մինչեւ 

վերջին շունչը պայքարելու աննկուն կամքով ...:  Աւելի քան հազար 

հինգհարիւր տարի է որ  Վարդանանք կ'ապրին մեզի հետ,...քանզի 

անոնք գիտցան իրենց գերագոյն զոհաբերութեամբ պաշտպանել 

ազգի ու հայրենիքի համար ամէնէն թանկը՝  խղճի եւ ոգիի 

ազատութիւնը, մեր հոգեկան դէմքը, եւ կը մնան այժմէական իրենց 

մահէն դար ու դարեր ետք ալ, սերունդներուն կտակելով՝   հայօրէն, 

ազատ ու արժանապատիւ ապրելու եւ մաքառելու սրբազան 

պատգամը: 

«Եթէ չենք անհետացել...», կը գրէ խորաթափանց գրող Կոստան Զարեան, 

«որովհետեւ վտանգի ժամերին մենք վերագտել ենք մեր իսկութիւնը, մեր միութիւնը, 

մեր հոգեկան դէմքը....Այն ժողովուրդները, որոնք զուրկ են հոգեկան 

ուժեղ  միութիւնից....որոնց ձեռքին ոչ մի ճրագ չկայ լուսաւորելու համար այդ 

ընդհանուր քաոսը, կոչուած են անհետ կորչելու...»:  Լինելութեան այս կերպն է, 

գերազանցօրէն, որ իրենց կեանքով ու մահով կտակեցին Վարդանանք իրենց 

յետնորդներուն...: «ՄԱՀ  ԻՄԱՑԵԱԼ  ԱՆՄԱՀՈՒԹԻՒՆ  Է»: 

Արդարեւ, Պարսկաստանի Յազկերտ  արքայի պարտադրած Զրադաշտական կրօնի 

բռնակալութեան դէմ, հայեր 451 թուականին  ոտքի ելան քաջաբար  ի 

պաշտպանութիւն իրենց կրօնքի, խղճի եւ ոգիի ազատութեան՝  Աւարայրի 

ճակատամարտին մէջ, Տղմուտ գետի ափին:  Ըստ Եղիշէ Պատմիչին,  հայերն ունէին 

66,000 զինուոր, պարսիկները՝  100,000-էն աւելի զինուոր եւ 13 

մարտափիղ:  Աւարայրի դաշտին վրայ հայերը տուին 1036 նահատակ, 

պարսիկներէն զոհուեցան 3544 հոգի:  Նահատակուեցան Մամիկոնէից «Քաջ 

Վարդանը», Խորխոռունեաց ցեղէն «Կորովի Խորէնը», Գնդունեաց ցեղէն 

«Զարմանալի Տաճատը», Դիմաքսեան ցեղէն «Հրաշակերտ Ներսեհը», Գնունեաց 

ցեղէն «Մանուկ Վահանը», Ընծայոց ցեղէն «Արդար Արսէնը», Սրուանձտեան ցեղէն 

«Յառաջադէմ Գարեգինը»....:  Թէեւ ճակատամարտէն յաղթող դուրս չեկան երկու 

հակամարտ կողմերն ալ, ինչպէս կը գրէ Եղիշէ՝  «Պլպուլն Աւարայրի», սակայն 

պարսիկները ստիպուած եղան թոյլ տալու որ հայեր ազատօրէն դաւանեն 

քրիստոնէութիւնը, ինչ որ բարոյական մեծ յաղթանակ էր որոշապէս:  Այլընտրանքը 

պիտի ըլլար՝   դաւանափոխ ըլլալ եւ հրաժարիլ ազգի ոգեկան էութենէն:   

Աւարայրէն երեսուն տարի ետք ալ, պարսիկներ դարձեալ սանձազերծեցին հայերը 

դաւանափոխելու իրենց գործողութիւնները:  Այս անգամ ալ, Հայաստանեայց 

եկեղեցին՝  իր «Ուխտապահ» նախարարներով, ոտքի ելաւ պաշտպանելու իր 
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հոգեւոր անկախութիւնը:  Աւարայրի հարազատ շարունակութիւնը եղաւ 481-484 

թուականներուն մղուած ազատագրական պատերազմը:  Այդ ժամանակ ալ, Սահակ 

Բագրատունին ընտրուեցաւ որպէս «Տանուտէր Հայոց», իսկ սպարապետ՝  Վահան 

Մամիկոնեանը: Սահակ Բագրատունին զոհուեցաւ պատերազմին, հայոց զօրքը 

կրեց կարգ մը պարտութիւններ:  Սակայն, ի վերջոյ, Վահան Մամիկոնեան 

պարսիկներու դէմ տարաւ քանի մը յաղթանակներ, իրենց ստիպելով որ դաշինք 

կնքեն՝  484-ին, Խոյի մօտ գտնուող Նուարսակ գիւղին մէջ:  Նուարսակի այս 

դաշնագրով, Պարսկաստանը լիովին ընդունեց հայոց երեք գլխաւոր պահանջները.- 

1/ Վերականգնել հայերու սեփական օրէնքներով առաջնորդուելու իրաւունքը, 

ապահովել անոնց կրօնի կամ խղճի ազատութիւնը: 2/ Օրէնքի առջեւ հաստատել 

բոլորին համահաւասարութիւնը: 3/ Կարգադրել որ Պարսից թագաւորը հայոց 

գործերը տնօրինէր անձամբ եւ ոչ՝  միջնորդ պաշտօնեայի միջոցով: 

Այդ հեռաւոր դարերուն, երբ աշխարհի վրայ կը տիրէին բացարձակ 

միապետութեան կարգն ու սարքը, հայ ազգը՝  այս դաշնագրով, Պարսկաստանին 

ստիպեց, որ Հայաստանի մէջ իշխեն ժողովրդապետութիւնը, մարդու իրաւունքները, 

օրէնքի հաւասարազօրութիւնը եւ խղճի ազատութիւնը: 

Դարեր շարունակ, Վարդանանց լինելութեան կերպը, Աւարայրի ոգին ներշնչեր եւ 

ուղղորդեր են մեր ժողովուրդը՝  պատմութեան ամէնէն օրհասական, ճգնաժամային 

պահերուն:  Հայոց պատմութեան բոլոր հերոսամարտերը, արի արանց 

սխրագործութիւնները՝  որպէս ոգեշնչման աղբիւր ունին, անտարակոյս, Աւարայրի 

ոգին, Զէյթունէն Հաճըն, Մուսա Լեռէն  Վան...Սարդարապատէն մինչեւ Արցախ ու 

Շուշի...: Այս օրերուն ալ, զօր ու գիշեր՝ հայրենիքի սահմանները պաշտպանող հայ 

զինուորը, կրողն է Վարդանի անվեհեր ու հայրենասէր ոգիին...:  Քաջակորով նոր 

Վարդաններ անհաւասար պայքար մղած են եւ կը մղեն նորանուն Յազկերտներու 

դէմ ի պաշտպանութիւն հայրենեաց սուրբ հողին, հայօրէն, ազատ ու 

արժանապատիւ ապրելու կենսակերպին:   

Յազկերտները, սակայն, միայն արտաքին թշնամիները չեն եղած...: Այնպէս ինչպէս 

Աւարայրի օրերուն, հայութեան ծոցէն ի յայտ եկած են յաճախ դաւաճան Վասակ 

Սիւնիներ, որոնք հայակործան դեր են կատարած, թշնամիին գործը 

ամբողջացնելով:  Ներքին այդ թշնամիները՝  շահամոլութեան, օգտապաշտութեան 

եւ դիրքապաշտութեան մոլուցքին անձնատուր, դիւրաւ լքած են ազգ ու հայրենիք, 

բարոյական սկզբունք ու ոգեկան արժէքներ, յանուն իրենց նեղ-անձնական եւ 

խմբակային շահերուն, դաւաճանելով հայութեան ու հայկականութեան, հայոց 

հայրենիքին....: 

Ներկայիս եւս, ինչպէս հազար հինգ հարիւր տարի առաջ, ազգի ոգին ու գաղափարը 

կրող Վարդաններ պիտի պայքարին երկու ճակատներու վրայ ալ՝  արտաքին եւ 

ներքին Յազկերտներու դէմ, բոլոր այն դաւադիր դրսեւորումներուն դէմ, որոնք կը 

սպառնան Հայաստանի ու հայութեան լինելութեան: 

Մեր պատմութեան ներկայ հանգրուանին, նորանուն Յազկերտներ են, 

անտարակոյս, Թուրքիան ու Ատրպէյճանը, որոնք միասնաբար եւ առանձինն 
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նորանոր սադրանքներ կը յօրինեն ծունկի բերելու Հայաստանն ու հայութիւնը, 

բռնախլելու ազատագրուած հայրենի Արցախը, շրջափակելու մեր երկիրը, եւ սուտ 

քարոզչութիւն եւ տեղեկատուական պատերազմ կը սանձազերծեն Հայաստանի ու 

հայութեան դէմ աշխարհով մէկ: Տակաւին, աներեւոյթ յազկերտ է, 

անտարակոյս՝  լեզու եւ մշակոյթ, պատմութիւն եւ ինքնութիւն, հոգեւոր-բարոյական 

արժէքներ ջնջել սպառնացող համաշխարհայնացման հայակուլ յորձանքը....:  Իսկ 

Վասակեան դրսեւորումնե՞րը...: 

  Հայաստանի Հանրապետութիւնը բռնազաւթած քրէաօլիգարխիկ համակարգը, 

շուրջ քսան տարի է ահա, նիւթապաշտ ու ընչաքաղց անյագ մոլուցքով, իր 

ձեռքերուն մէջ կեդրոնացուցած է ազգային ու հայրենական բնաշխարհի ամբողջ 

հարստութիւնը, իշխանական, քաղաքական, տնտեսական եւ ուժային լծակները եւ 

անխնայ կը հարստահարէ ու կը կեղեքէ սեփական ժողովուրդը, կոխկռտելով անոր 

իրաւունքներն ու արժանապատւութիւնը, օրէնք ու սահմանադրութիւն, ազգային-

մշակութային-հոգեւոր-բարոյական արժէքներ....պատճառ դառնալով ահագնացող 

թիւերով արտագաղթի ու Հայաստանի աղէտալի հայաթափման: 

Պիտի կարենա՞յ մեր ժողովուրդը, հայրենի քաղաքացիական հասարակութիւնը, 

ազատագրել ինքզինք այս ներքին, նորանուն վասակներու 

բռնատիրութենէն,  պահանջատէրն ու իրաւատէրը դառնալ իր երկրին ու 

կոխկռտուած իրաւունքներուն, վերստեղծել կառավարման նոր համակարգ, որ 

համահունչ ըլլայ հայութեան հոգեւոր-մշակութային-բարոյական արժէքերուն եւ 

ցոլացնէ ազգային մեր խնդիրներն ու տեսլականը: Աւարայրի օրերուն նման, ներկայ 

ճգնաժամը կը սպառնայ ազգային մեր անվտանգութեան ու լինելութեան:   

Վարդանանց մարտահրաւէրը, հետեւաբար, առաւել քան այժմէական է 

այսօր...  Վարդանանք այսօր ալ մեզի կը յուշեն, որ ազգի ազատ եւ ինքնուրոյն, 

խրոխտ ու արժանապատիւ կեանքի իրագործումը՝  անդուլ ու խիզախ պայքար է, որ 

պիտի մղուի ամէն տեսակի բռնատիրութեանց եւ դաւադրութեանց դէմ՝  որոնք կը 

սպառնան հայութեան ու Հայաստանի ազատ, արդար եւ հայօրէն ապրելու 

անձեռնմխելի իրաւունքին...արտաքին ճակատի վրայ, ինչպէս նաեւ՝  Վասակեան 

նոյնքան հայակործան դրսեւորումներուն դէմ յանդիման, ներազգային ճակատի 

վրայ:  Պիտի համակերպի՞նք ու յարմարուի՞նք կրաւորական ստրկամտութեամբ, 

թէ՞՝  գիտակից յանձնառութեամբ դառնանք ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐԸ մեր 

իրաւունքներուն`  արտաքին եւ ներքին ճակատներու վրայ ալ:  Վարդանանց 

անկոտրում ոգիով եւ արիութեամբ:  Դարձեալ վկայակոչելով Կոստան Զարեանը, 

«Կա՛մ կը յաղթի տասնեակ դարերի զոհաբերութիւններով պաշտպանուած հոգեկան 

այս հարստութիւնը, կա՛մ կը յաղթի խաւարը»: ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆԸ  ՄԵՐՆ  Է: 

ԵՐԱՆ  ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ       
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Հարցազրոյց  

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ՝ ԳԱՅԻԱՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆԻ  

” Բանակը ոգի է ու հաւատ “ 

Մեր զրոյցը բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկեանի հետ 

տասը տարուայ վաղեմութիւն ունի։ Առիթը տօնական էր. 

նշում էինք Հայաստանի անկախութեան տարեդարձը, 

սակայն զրոյցին տօնական երանգ հաղորդելու ջանքերս 

ապարդիւն անցան, քանի որ բանաստեղծուհին մտահոգ էր, 

խռովուած։ Նրան յուզում էին ժողովրդի վիճակն ու 

հայրենիքի ճակատագիրը, երկրի ներկան ու վաղուայ օրը։ 

Ցաւօք, բանաստեղծուհու խոհերն ու մտորումները, 

մտահոգութիւններն ու տագնապները արդիական են եւ 

այսօր։ 

Հ.-Տիկին Կապուտիկեան, հանրապետութեան պետական տօնացոյցում 

ամենապատուելի, ամենաոգեղէն, ամենանշանակալի տօնը թերեւս երկրի 

անկախութեան տարեդարձն է։ Իսկ ազգային բանակը անկախութեան առաջնեկն է, 

ամենամեծ ձեռքբերումը… 

Պ.-Դեռեւս 1992-ի  Յունիսին գիտութիւնների ազգային ակադեմիայի տարեկան 

ժողովում, խօսքս ուղղելով հանրապետութեան ղեկավարներին, ասել եմ. <Ո՞վ 

չգիտէր, թե ինչ հետեւանքներ կարող էր ունենալ մեր երկրի համար Խորհրդային 

Միութեան փլուզումը, ո՞վ չգիտէր, որ անկախ Հայաստանը չէր կարող խուսափել 

ամենածանր փորձութիւններից ու անակնկալներից։ Ուրեմն՝ հարկաւոր էր 

իշխանութեան անցնելու առաջին իսկ օրից մտահոգուել անկախ Հայաստանի 

ռազմական պաշտպանութեամբ, բանակ ստեղծել, ապահովել զինուժը 

սպառազինութեամբ, հոգալ բանակի կենցաղային հոգսերը…>։ 

Հ.-Ձեր կոչն անարդիւնք չի մնացել, այսօր ազգային  բանակ ունենք, որը յաղթեց 

ազատագրական կռւում, ազատագրեց մեր պատմական հայրենիքի մի մասը եւ 

այսօր յաջողութեամբ պաշտպանում է պատերազմական նուաճումները, անառիկ է 

պահում սահմանը։ 

Պ.-Այո՛, բանակը յաղթեց կռւում, յաղթեց սահմանին, սակայն թիկունքում 

ժողովրդին  <զօրահաւաքի  ենթարկել չյաջողուեց>, երկիրը ոչ միայն չվերածուեց 

“ռազմական ճակատի” (խօսքը ոգու եւ հոգու մարտունակութեան մասին է), այլեւ 

պատուեց՝ մի կողմից եռայարկ դղեակներով, կազինոներով, մերսեդեսներով, լիւքս 

խանութներով, միւս կողմից՝ ժողովուրդը խեղուեց գործազրկութիւնից, 

չքաւորութիւնից, անսահման հիասթափութիւնից՝ ի տես համատարած ալան-

թալանի, իշխանաւորների ապիկար վարքուբարքի, անտարբերութեան՝ դէպի 

ժողովրդի տառապանքը, դէպի զոհուածների յիշատակը, դէպի հաշմուած 
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ազատամարտիկները, որդեկորոյս մայրերը, որբացած երեխաները։ Մենք ձեռք 

բարձրացրինք մեր սրբութիւնների վրայ։ Հենց բանակի… Նոյնիսկ բանակի վրայ… 

Հ.-Երբեմն մամուլում կարող ես բանակը վարկաբեկող այնպիսի հրապարակումներ 

ընթերցել։ Խօսքը քննադատութեան մասին չէ, այլ մարդու վիշտը շահարկելով՝ 

անձնական խնդիրներ լուծելու մասին, դիտաւորեալ ուռճացնելու, գունազարդելու, 

եւ՝ այնպիսի չարախնդութեամբ, առանց ցաւի, առանց  յարգանքի դէպի սպան, 

զինուորը, բանակը, սահման պահող, ոսոխի գնդակի առաջ սեփական կեանքը 

վահան դարձրած հայրենիքի պաշտպանը։ 

Պ.-Պատճառն ընդհանուր անտարբերութիւնն է ոչ միայն դէպի բանակը, այլեւ դէպի 

մնացեալ ամէն բան, որ հայրենիք է խորհրդանշում, հայրենի պատմութիւնը, 

մշակոյթը, մեծերը, հերոսները։ 

Ի դէպ, հերոսների մասին։ Այսօր ո՞վ է ճանաչում նրանց, ո՞վ է յիշում, որ մարդիկ 

իրենց կեանքի գնով հայրենի հող են ազատագրել, ո՞վ է փայփայում նրանց 

փոքրիկներին, ո՞վ է մխիթարում նրանց կանանց, ո՞վ է  խոնարհւում նրանց մայրերի 

առաջ։ Ես ժողովրդին չեմ մեղադրում։ Նա այնպիսի նիւթական ու հոգեկան 

դժուարին վիճակում է։ Բոլորիս է յայտնի, թէ ինչ բարոյական աւեր գործեցին 

Հայաստան-Ղարաբաղ ներքին կոնֆլիկտը հրահրող մարդկանց անհատնում 

ջանքերը։ Մենք մեզ հայրենազրկեցինք սեփական երկրում։ Օրինակ՝ այն խորշակը, 

որ անցաւ մեր ամբողջ կրթական համակարգի վրայով՝ դուրս մղելով ծրագրերից ու 

դասագրքերից <Անլռելի զանգակատունը>, հայրենասիրական 

բանաստեղծութիւնները եւ ամենայն հայրենասիրական դաստիարակութիւն։ 1871-ի 

ֆրանս-պրուսական պատերազմի ժամանակ յաղթող երկրի կանցլեր Պիսմարքը 

յայտարարել է՝ պատերազմում յաղթեց գերմանացի ուսուցիչը, այսինքն՝ 

դպրոցական հասակից սկսուող դաստիարակութիւնը, հայրենասիրական ոգու 

ներարկումը աշակերտի արեան մէջ։ Չէ՞ որ զինակոչիկը բանակ է  գալիս դպրոցից, 

որտեղ ձեւաւորւում է նրա մտածողութիւնը, աշխարհայեացքը։ Ի՞նչ պահանջես 

դպրոցականից, ապագայ զինուորից, երբ մեր հեռուստաալիքները, թերթերը, 

ամսագրերը լցուած են “սեքս-ռումբի” համբաւ ունեցող դերասանուհիների ու 

դերասանների “գործունէութեան” մանրամասներով ու սատիստական 

դաժանութիւններ պատկերող ֆիլմերով եւ զանազան ափեղցփեղութիւնների 

ցուցադրութեամբ։ Էլ ինչ Աւարայր, Վարդան Մամիկոնեան, ինչ Սարդարապատ, 

ինչ Շուշի… Մինչդեռ մենք այնքան հարուստ ենք, մեր պատմութիւնն այնքան հզօր է 

սխրանքներով, տաղանդներով, քաջերով… 

Հ.-Հետեւում է, որ պատերազմում յաղթած ժողովուրդը տանուլ տուեց 

խաղաղութեան դաշտում, այսինքն՝ ոգու, հոգու, հոգեւոր ու ազգային արժէքների 

համար մղուող պայքարում։ 

Պ.-Ցաւօք սրտի, այդպէս է։ Բաւական է նայել, թէ ինչ է կատարւում օտարերկրեայ 

դեսպանատների մօտ։ Գնում են երամներով՝ Ամերիկա, Գերմանիա, Արգենտինա… 

Ուր աչքները կտրի։ Սա խաղաղութեան դաշտում տանուլ տալու ամենացայտուն ու 

ամենաողբերգական ապացոյցն է։ Ես դիմում եմ երկրի ղեկավարներին՝ փակէք այս 
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աղէտի ճանապարհը, սա արհաւիրք է։ Վերականգնէք մարդկանց հաւատը 

սեփական երկրի ու հենց իրենց ապագայի հանդէպ։ …Ալեքսանդր Մակեդոնացու 

զօրքերը եգիպտական անապատներում տոչորւում էին երկարատեւ ծարաւից, ու 

ժամ առ ժամ դժգոհութիւնն ուժեղանում էր։ Որտեղից որտեղ մի փոքրիկ ջրամանով 

ջուր են ճարում եւ տալիս են Մակեդոնացուն։ Մակեդոնացին ամբողջ զօրքի առջեւ 

ջուրը թափում է աւազներին՝ հաւասարապէս բաժանելով իր զօրքի տառապանքն ու 

զրկանքը։ Զօրավարի այս արարքից ասես մեղմանում է զօրքի ծարաւը, 

դժգոհութիւնները տեղի են տալիս խանդավառութեան, հաստատակամութեան, եւ 

յաղթական  արշաւանքները շարունակւում են։ Այս պատմութեան խորհուրդը չարժէ 

մեկնել։ Բայց արի ու տես՝ մեր իշխանաւորները փակել են աչքերն ու ականջները։ 

Քաղցից եւ ծարաւից տոչորուող ժողովրդի աչքի առաջ ամբողջ լայնքով ու 

երկայնքով վայելում են կեանքը՝ ջրի բոլոր առուները կապելով դէպի իրենց 

դղեակներն ու պարտէզները։ 

Հ.-Տիկին Կապուտիկեան, սա մե՛ր երկիրն է, մե՛ր հայրենիքը։ Մե՛նք պիտի փոխենք 

մեր կեանքը, մե՛նք պիտի կերտենք մեր այսօրն ու երաշխաւորենք գալիքը։ 

Ինչպէ՞ս… ո՞րն է ամենաճիշդ ճանապարհը, ո՞րն է մեր անելիքը, իմը, Ձերը… 

Իշխանաւորինն ու հասարակ հայ մարդունը։ 

Պ.-Իմ տարիքը թոյլ է տալիս առանց կեղծ համեստութեան ասելու, որ դրան է 

նպատակաուղղուած եղել գրական-հասարակական գործունէութիւնս, ամբողջ 

կեանքս, բոլոր ուժերով փորձել եմ փոխել մեր ժողովրդի կեանքը, օգնել, որ մեր 

երկիրն աւելի ուժեղ լինի։ Ի՞նչ պիտի անենք… Եթէ անգամ առաւօտից երեկոյ 

զրուցես զինուորների հետ Անդրանիկ Զօրավարի, Մեսրոպ Մաշտոցի ու մեր միւս 

ազգային արժէքների մասին, մեծ յաջողութեան չես հասնի, եթէ դրսում կեանքը 

անարդար է, եթէ զինուորը տեսնում է, որ կողքին պատգամաւորի ու նախարարի, 

գործարարի ու մեծահարուստի որդիները չեն ծառայում, որ շատ բան է գլուխ գալիս 

կաշառքով, ծանօթութեամբ։ Եթէ երկիրը անառողջ է, եթէ հասարակութեան մէջ 

անբարոյ բարքերը իշխում են, բանակը չի կարող ուժեղ լինել, սահմանները չեն 

կարող ամուր լինել։ Ես բանաստեղծուհի եմ, իմ զէնքը գրիչն է ու անձնական 

կեանքս։ Ամէն մէկը թող իր զէնքն ուղղի մեզ գետնող բարքերի վրայ։ 

Հ.-Տիկին Կապուտիկեան, Ձեր կարծիքով՝ ո՞րն է Արցախեան յաղթանակի 

ամենակարեւոր  գրաւականը։ 

Պ.-Պատերազմի տարիներին  ատրպէյճանական մամուլը մի արտառոց 

հաղորդագրութիւն տարածեց. <Հայերը յատուկ զէնք ունեն, որով մեր կռուողներին 

վախ են ներշնչում>։ Ես գրեցի. 

Յատուկ է զէնքը մեր արդարեւ, 

Օ՜, այն նիւթուած է բիւր տարրերից, 

Դեռ հնուց անտի, դեռ դարերից 

Ալքիմիկոս ենք մենք հանճարեղ… 
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Ու մեր գնդակը հայկեան նետի 

Զօրք-զօրութիւն ունի իր մէջ, 

Ունի յուռութքը՝ Աստուածամերձ 

Մեր ճշմարտութեան, մեր հաւատի, 

Վարդանանց յուշն է իր ձուլուածքում, 

Խուրձ-խուրձ կայծեր կան Թուր-կայծակից, 

Ու մեր ցասումն է արդարագոյն 

Դուրս ժայթքում ամէն մի գնդակից, 

Ցասումը գերուած, լլկուած հողի 

Ու մեր պատմութեան առեւանգուած, 

Մեր լոյս գրքերի՝ հարեմ տարուած, 

Գողացուած, պղծուած մեր վանքերի, 

Ոգու հրաշքն է մեր զէնքի մէջ, 

Ցաւը մահերի մեր անհամար։ 

Օ՜, մեր վառոդը նիւթուած է մեր 

Մեծ ազատութեան տենչից յամառ։ 

Դրա համար է՝ խուճապահար 

Ոսոխը փախչում, ասես չարքից։ 

Մենք՝ ալքիմիկոս մի անհնար, 

Ու մեր գնդակը՝ արդար ոսկի՜… 

 

Հ.-Դուք քանիցս այցելել էք ազգային բանակի զինուորներին, եղել էք զօրամասերում։ 

Ինչպիսի՞ն էին զինուորն ու բանակը՝ Ձեր աչքերով։ 

Պ.-Իմ տպաւորութիւնները նկարագրել եմ <Էջեր փակ գզրոցներից> արձակ գրքում 

եւ հայ ազատագրական շարժմանը նուիրուած բանաստեղծութիւններիս մէջ։ Հայի 

ընկալումով՝ շատ երեւոյթներ իրենց կրկնակի նշանակութիւնն ունեն, 

ենթաբովանդակութիւնը։ Երեխան, որ ծնւում է, մեզ համար ոչ միայն իր ծնողների 

ուրախութիւնն է ու ապաւէնը, այլեւ ազգի ուժը զօրացնող, ազգի յարատեւութիւնը 

մարմնաւորող խորհուրդ ունի։ Համահայկական մարզական խաղերը սոսկ սպորտ 
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չեն մեզ համար, այլեւ մեր աշխարհասփիւռ բեկորները իրար բերող, մեզ միացնող 

արարողութիւն։ Էլ ուր մնաց հայկական բանակ կերտելու պատմական 

իրադարձութիւնը։ Հայոց բանակը մեր ժողովրդի վերածնունդը ազդարարող 

խորհրդանիշ է, ուժի ու հպարտութեան ներշնչարան, հաւատի ակունք։ Բայց 

ափսոս, որ այդ հպարտութիւնը երբեմն ստուերում են զօրամասից եկող  տխուր 

լուրերը անկարգութիւնների, ծեծի, զինուորների ու հրամանատարների միջեւ 

տիրող անառողջ փոխյարաբերութիւնների մասին։ Մեր բանակում չպէտք է լինէին 

այդպիսի երեւոյթներ… 

Հ.-Հարցազրոյցը անկախութեան տարեդարձի առիթով է, ու ես պիտի հարցնեմ. ո՞րն 

է Ձեր լաւատեսութեան գրաւականը, ի՞նչն է Ձեզ յուսադրում։ 

Պ-Հաւատում եմ իմ ժողովրդին, հաւատում եմ նրա կենսունակութեանը, 

տոկունութեանը, բնատուր շնորհներին, հաւատում եմ, որ ինչ էլ լինի, անհնար է 

կոտրել հայի ոգին, յաղթելու, յարատեւելու կամքը, արդարութեան տենչը, 

ըմբոստութիւնն ու իր երազանքներն իրագործելու վճռականութիւնը։ Հաւատում եմ 

հայոց բանակին եւ ուզում եմ նրան փոխանցել իմ սէրն ու երախտագիտութիւնը։  

 

«Չի բացառւում, որ եկող տարի լոյս տեսնի «Տագնապ-2»-ը» 

Վերջերս ընթերցողի սեղանին դրուեցաւ 

դերասանուհի, արձակագիր ԱՆԱՀԻՏ 

ԹՈՓՉԵԱՆԻ «Տագնապ» վէպը: Գրողներու տան 

մէջ կայացաւ գիրքի շնորհանդէսը: Տարբեր 

մեկնաբանութիւններ, կարծիքներ հնչեցին: 

Առանցքայինը, սակայն, «Էրոտի՞կ վէպ է, թէ՞ 

էրոտիկ չէ» հարցն էր:  

Հ.-Ի վերջոյ, որոշուե՞ց վէպի ժանրը: 

Պ.-Էրոտիզմի սահմաններն անսահմանելի են: 

Ամէն ինչ յարաբերական է: Էրոտիկան, որպէս 

մշակոյթի տարր, տարբեր հասարակութիւններում տարբեր է ներկայացուած՝ 

կախուած երկրի սովորոյթներից, բարքերից և նոյնիսկ կլիմայից ու 

աշխարհագրական դիրքից: Օրինակ, հին ժամանակների ճապոնացին էրոտիկ էր 

համարում այն բանաստեղծութիւնը, ուր նկարագրւում էր լուսնի փայլը գետի վրայ: 

Ինչ վերաբերում է «Տագնապ»-ին, ապա Եւրոպայում ընկալուեց որպէս 

հոգեբանական սիրավէպ, «սիրոյ պանծացում»:  

Հ.-Այնուհանդերձ, ինքներդ ի՞նչ կ'ասէք` աւելի շատ էրոտի՞կ, թէ՞ հոգեբանական վէպ 

է «Տագնապը»: 

Պ.-Հոգեբանական սիրավէպ էրոտիկ էներգիայով… Երբեմն ընթերցելիս յանկարծ 

զգում ես, որ էներգիան գնում է ոչ թէ քեզնից դէպի տեքստ, այլ հակառակը՝ 
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տեքստից դէպի քեզ: Ասես տեքստը էներգիա է պարունակում, ինչպէս կենդանի 

արարած: Դա այն թաքնուած էրոտիկ էներգիան է, որ տանում է ընթերցողին, 

լիցքաւորում և թոյլ չի տալիս կտրուել գրքից: Լինում է և հակառակը. արուեստի 

գործը, գրականութիւնը ոչ թէ տալիս են, այլ խլում ընթերցողի էներգիան: 

Քնարական պոէզիայի և վէպերի հիմքում հիմնականում էրոտիկան է: Կարելի է 

թերեւս զանազանել բարձրակարգ և ցածրակարգ էրոտիկան, կախեալ այն բանից, 

թէ ինչն է սիրոյ մէջ գերիշխողը` կոպիտ զգայակա՞նը, թէ՞ հոգեւորը: Իմը երկրորդն 

է: 

Հ.-Ի միջի այլոց, Ձեր վէպի լոյս տեսնելուց յետոյ մամուլում յօդուածներ յայտնուեցին, 

որոնցում խօսւում էր էրոտիզմի մասին գրականութեան և արուեստի մէջ: Կարո՞ղ 

ենք ասել, որ «Տագնապը» յարուցեց այդ անակնկալ հետաքրքրութիւնը: 

Պ.-Այդ հետաքրքրութիւնն անակնկալ չէր. խնդիրը վաղուց հասունացել էր: Արդէն 

քանի՜ տարի է` գրքեր են լոյս տեսնում, ֆիլմեր նկարւում՝ էրոտիզմի բացայայտ 

տարրերով: Ուրիշ բան, որ շատ գործերում էրոտիզմը, ես կ'ասէի աւելի շատ 

գռեհկութեան, անճաշակութեան, չտեսութեան, վերջապէս, գաւառականութեան 

դրոշմն է կրում… Մեր հասարակութիւնն այս հարցում նման է անփորձ մի 

պատանու, որի առջեւ միանգամից բացուեցին բոլոր արգելուած դռները, և նա, 

բորբոքուած, հիւանդագին երեւակայութեամբ, առանց հասկանալու ձգտում է 

միաժամանակ մտնել այդ բոլոր դռները: Մինչդեռ էրոտիզմը բարձր և նրբին 

կուլտուրա է, դրան հասնելու և ընկալելու համար ընթերցողն ու հանդիսատեսը 

պիտի երկար ճամբայ անցնեն, կեանքի փորձ և գիտելիքներ կուտակեն:  

Սակայն ստոյգ է, որ «Տագնապ»-ից յետոյ բարձրաձայնուեցին էրոտիզմի մասին 

խօսակցութիւնները մամուլում: Իմ վէպը, թերեւս, սադրիչ դեր խաղաց այդ հարցում: 

Հ.-Գրականագէտ Սուրեն Դանիէլեանի բնորոշմամբ` վէպը կարդալուց յետոյ մենք 

կարիք ունենք ինքներս մեզ ճանաչելու և՛ իբրեւ տղամարդ, և՛ իբրեւ կին: Ո՞ւմ է 

ուղղուած «Տագնապը». աւելի շատ տղամարդո՞ւն, թէ՞ կնոջը: 

Պ.-Էրոտիկան ենթադրում է հիմնականում երկու սեռերի մասնակցութիւնը, երբեմն 

նոյնիսկ աւելին, ինչպէս իմ վէպի դրուագներից մէկում: Ուստի «Տագնապը» 

ուղղուած է բոլոր սեռերին: Ե՛ւ տղամարդուն, և՛ կնոջը, և՛ նոյնիսկ պատանիներին, 

որոնք նոր են կեանք մտնում: 

Հ.-Դուք հիացմունքով էք խօսում Ձեր հերոսի մասին, ով կարողանում է կնոջն ասել` 

ես եմ մեղաւոր: Խօսքը սիրոյ՞ մասին է: 

Պ.-Խօսքը սիրոյ մէջ ցուցաբերուած պարկեշտութեան մասին է: Ազնւութեան և իր 

սխալը գիտակցելու և խոստովանելու քաջութեան մասին: Երբ նման կոնֆլիկտային 

իրավիճակներում մարդիկ հիմնականում փորձում են ուրիշի մեղքն իրենց վրայ 

վերցնել, նման պահուածքն առաւել քան ասպետական է: Ահա թէ ինչու է նա իմ 

հիացմունքն առաջացնում: Որպէս կանոն, մեր «մաչոյական» հասարակութեան մէջ 

տղամարդն է միշտ իրաւացի: Անկախ այն բանից` մեղաւո՞ր է, թէ՞ ոչ: Ի դէպ, մեր 
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քաղաքակրթութեան դեգրադացիայի կարեւորագոյն պատճառներից մէկն 

ասպետականութեան կորուստն է: Եւ ոչ միայն տղամարդ-կին 

յարաբերութիւններում:  

Հ.-Ձեր բոլոր գրքերում ընթերցողը փնտռում է իրեն ծանօթ և անծանօթ Անահիտ 

Թոփչեանին: Ուղղակի իմաստով: Եւ էական չէ` հերոսուհին հոգեբուժարանո՞ւմ է 

յայտնւում, թէ՞ պլաստիկ վիրաբոյժի օգնութեամբ փոխում է իր դէմքը: Ինչո՞վ էք սա 

բացատրում: 

Պ.-Դա բնական է: Իմ հերոսուհիները շատ նման են ինձ: Ոչ թէ իրենց կեանքով և 

կենսագրութեամբ, այլ գենետիկայով: Որքան ուզում ես բացատրիր, հասկացրու, 

զգուշացրու, նոյնիսկ հեղինակաւոր, համաշխարհային համբաւ ունեցող մարդկանց 

մտքերը մէջբերելով, որ «Պատմութիւնը մի վէպ է, որ տեղի է ունեցել, իսկ վէպը` մի 

պատմութիւն, որ կարող էր տեղի ունենալ», միեւնոյն է, շարունակում են քեզ 

փնտռել տեքստում: Երեւի բեմում վաղուց չեն տեսնում ինձ, կարօտել են և գրքերում 

են որոնում: 

Հետաքրքիր է՝ եթէ ինձ չճանաչէին որպէս հեղինակի, ո՞ւմ պիտի փնտռէին: 

Կարծում եմ՝ իրենց համար անյայտ և անդէմ ոմն մէկին, որը գրել է այդ գործը: 

Այնպէս որ, ես այլեւս ուշադրութիւն չեմ դարձնում: Ինչ կ'ուզեն թող մտածեն: Ես 

դրանից վեր եմ հիմա: Ինչ խօսք, առաջ յուզւում էի և զայրանում: Ի դէպ, հաճոյքով և 

հոյակապ կը խաղայի վէպերիս կերպարները, չէ որ ինքս եմ ստեղծել նրանց:  

Հ.-Ձեր տողերում ինքնակենսագրական տարրեր փնտռող ընթերցողի մէջ 

չարակամնե՞րն են աւելի շատ, թէ՞ նրանք, ովքեր իրապէս սիրում, հետաքրքրւում ու 

փնտռում են դերասանուհի Անահիտ Թոփչեանին: 

Պ.-Հաւանաբար՝ երկուսն էլ: Իսկ աւելի շատ՝ միամիտները: Մի՞թէ ես այնքան 

պարզունակ եմ, որ իմ կենսագրութիւնն ի ցոյց դնեմ բոլորին: Մի՞թէ կեանքում ոչ մի 

ուրիշ հետաքրքիր բան չկայ՝ ինձնից բացի: Մի խօսքով, դա շատ բարդ և նուրբ 

խնդիր է: Ի դէպ, կարդացէք «Հաշուեհարդար» պատմուածքս «Հայելի» 

ժողովածուից: Այնտեղ հեղինակ-պերսոնաժ խրթին յարաբերութիւններն են 

ներկայացուած: Իսկ իմ պատմուածքների բազմաթիւ և բազմազան 

հերոսուհինե՞րը… Նրա՞նց մասին ինչ կ'ասէք: Եթէ այդ բոլորը ես եմ, ապա ո՞վ եմ 

ես:  

Եթէ ընթերցողը փորձեր հասկանալ՝ ինչ է ստեղծագործական պրոցեսը, այս բոլոր 

հարցերն աւելորդ կը դառնային: 

Հ.-Գրքում խաշի տեսարան կայ, որտեղ կանայք վերյիշում են անցեալի կարճատեւ, 

խենթ, վտանգաւոր սիրավէպերը: Ձեր կարծիքով` մենք գործ ունենք հայ կնոջ նո՞ր 

կերպի հետ: Թէ՞ այս կերպի մասին պարզապէս չի խօսուել: 

Պ.-Դա յաւերժական նիւթ է: Այդ «կերպը» միշտ էլ եղել է: Պարզապէս մեր 

գրականութիւնը չի «նկատել», չի խօսուել այդ մասին: 
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Հ.-Հայ կինը ազատութիւն ձեռք բերեց 90-ականների՞ց: Վէպն առիթ է տալիս 

խորհելու սրա մասին: Մինչդեռ կինն ազատ է եղել դեռ Ադամի, Եւայի 

ժամանակներից:  

Պ.-Կարծո՞ւմ էք: Նոր տարուայ օրերին տեղի՞ն է արդեօք այս լրջագոյն և ցաւոտ 

խնդրի մասին խօսելը: Եւ այնուհանդերձ, փորձեմ պատասխանել: Ընդհանրապէս 

ամբողջ աշխարհում մարդն ազատ չէ, ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա մեծ 

մասամբ տղամարդն է խոչընդոտում կնոջ ազատագրմանը: Մեր տղամարդկանցից 

շատերը դեռեւս դուրս չեն եկել տոհմատիրական բարքերի կաշկանդումներից: Իմ 

խորին համոզմամբ` կինը դաստիարակչական մեծ առաքելութիւն ունի՝ 

տղամարդուն մարդ դարձնելու, խօսքը, իհարկէ, ազատագրուած կնոջ մասին է, որը 

գիտակցում է իր եսը: Իսկ կնոջ այդ տեսակը, համոզուած եմ, առկայ է 

Հայաստանում: 

Հ -Գրականագէտներից մէկը ցանկութիւն յայտնեց, որ Ձեր յաջորդ գրքի հերոսուհին 

չլինի դերասանուհի: Հետեւելո՞ւ էք նրա խորհրդին: 

Պ.-Գրողը երեւի գիտի, թէ ինչու է այսպէս կամ այնպէս գրում: Իմ մտայղացումը 

թերի կը լինէր, եթէ հերոսուհիս դերասանուհի չլինէր: Ֆեդրայի պատմութիւնը 

պարզապէս դուրս կ'ընկնէր սիւժէից: Վէպի ողնաշարը կը կոտրուէր: Բացի այդ, ես 

սիրում եմ ամէն ինչ բարդացնել, երկու պլանի վրայ աշխատել: Այդ սովորութիւնը 

դեռեւս բեմից է գալիս: Միապլան կերպարներն ինձ հետաքրքիր չեն: Եւ յետոյ, ինչո՞ւ 

է դա այդպէս անհանգստացնում գրականագէտին: Մի՞թէ իմ պատմուածքների 

բազմաթիւ հերոսուհիները չապացուցեցին, որ ես կարող եմ գրել ուզած 

«մասնագիտութեան» մասին: Իսկ եթէ կ'ուզէք իմանալ, իմ հերոսներն են ինձ 

ընտրում, ոչ թէ ես՝ նրանց: Խորհուրդները կարող են երբեմն օգտակար լինել, բայց 

ես գերադասում եմ անսալ իմ ներքին ձայնին: Որն ինձ առայժմ չի խաբել:  

Հ -Ձեր ո՞ր գիրքն է ամէնից շատ քննադատուել: 

Պ.-Եթէ «քննադատուել» ասելով նկատի ունէք գրախօսուելը, ապա՝ 

«Անհետացումը». մօտ տասն անդրադարձ ունեցաւ Սփիւռքում և Հայաստանում: 

Իսկ եթէ նկատի ունէք բացասական կարծիքները, ապա նման բան երբեք չի եղել ոչ 

իմ արտիստական, ոչ էլ գրական կարիերայում: 

Հ -«Տագնապը» թարգմանուե՞լ է: 

Պ.-Ռուսերէն տարբերակն արդէն վաղուց պատրաստ է տպագրութեան: Միւս 

լեզուներով՝ ընթացքի մէջ է:  

Հ -Շարունակութիւն ենթադրւո՞ւմ է: Ձեր գրքերը կարծես ինչ-որ անտեսանելի թելով 

կապուած են իրար: 

Պ.-Կայ այդպիսի գաղափար: Իմ հերոսները պահանջում են, որ իրենց վիպական 

կեանքը շարունակուի. նրանք դեռ ասելիք և անելիք ունեն այս կեանքում: Ահա եւս 

մի ապացոյց, որ նրանք են ինձ ընտրում մարմնաւորուելու համար: Ես ընդամէնը 
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նրանց մեդիումն եմ: Ուստի չի բացառւում, որ եկող տարի լոյս տեսնի «Տագնապ-2»-

ը: 

Հ -Ձեր «Մարաթոն» պատմուածքը բեմադրուել է Փարիզում: Ինչպէ՞ս եք գնահատում 

ներկայացումը` իբրեւ դերասանուհի և իբրեւ գրող: 

Պ.-Դրական եմ գնահատում: Շատ հետաքրքիր և անսպասելի ներկայացում է:  

Հ -Ինքներդ չէ՞ք բեմադրի Ձեր գործերից:  

Պ.-Սիրով: Բայց… Դուք երեւի տեղեակ չէք, որ թատրոնը շատ թանկ հաճոյք է 

Եւրոպայում: 

Հ -Հայաստանեան բեմադրիչներից առաջարկներ չէ՞ք ստացել: 

Պ.-Ոչ: Չհաշուած սերիալները, որոնցից հրաժարուել եմ: Նիւթը չբաւարարեց: 

Հ -Գրականութիւն, թատրոն, կեանք: Որտե՞ղ է աւելի դժուար «ապրելը»:  

Պ.-Ամենուր, եթէ խստապահանջ ես ինքդ քո հանդէպ և կոմպրոմիսների չես գնում:  

Հ -Վերջերս Դուք մասնակցեցիք երկու տարին մէկ Մարսելում տեղի ունեցող «Գրքի 

սալոնին»: Ինչպիսի՞ն են տպաւորութիւնները, «Տագնապն» ինչպէ՞ս ընդունուեց 

այնտեղ: 

Պ.-Նախ, պիտի ասեմ, որ Մարսելից առաջ հայկական գրքի երկու ուրիշ սալոններ 

եղան՝ Սեւրում և Փարիզում, որոնց նոյնպէս հրաւիրուած էի՝ ստորագրելու իմ երկու 

վէպերը` «Անհետացում» և «Տագնապ»: Երեք սալոններն էլ հրաշալի անցան: Ինչ 

վերաբերում է իմ վէպերին, ապա ջերմօրէն ընդունուեցին: Առիթից օգտուելով պիտի 

ասեմ, որ «Տագնապ»-ն առայժմ գրախօսուել է միայն Սփիւռքում: Արդէն մի քանի 

լուրջ յօդուածներ են տպագրուել՝ բաւական բարձր գնահատութեամբ: 

Հայաստանում էլ անդրադարձեր եղան, բայց առայժմ՝ հարցազրոյցներ: 

Հ -Դուք, իհարկէ, գիտէք, որ մեր թերթի համացանցային տարբերակում զետեղուած 

հատուածը «Տագնապ»-ից աննախադէպ թուով մուտք է ունեցել: Սա Ձեզ բան չի՞ 

ասում: 

Պ.-Շատ բան է ասում: Նշանակում է, որ ընթերցողները լրջօրէն հետաքրքրուած են, 

իսկ քննադատներն… առայժմ ամօթխած լռում են:  

Ինչ-որ առումով հասկանում եմ նրանց. այդ նիւթը համալսարանական մեր 

ծրագրերում ընդգրկուած չէ: Նրանք դեռեւս պատրաստ չեն:  

Հ -Նոր տարին Ֆրանսիայո՞ւմ էք դիմաւորել: (Կարող եմ ենթադրել, որ Նոր տարին 

դիմաւորել էք հայաստանեան ժամանակով):  

Պ.-Երկու անգամ եմ դիմաւորել: Նախ՝ հայաստանեան, այնուհետև՝ ֆրանսիական 

ժամանակով: 

Հ -Ի՞նչ տուեց 2012 թուականը` առհասարակ:  
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Պ.-«Տագնապ» վէպը, Ալ. Թոփչյանի «Բանկ Օտոմանը» ռուսերէն՝ Մոսկուայում՝ իմ 

թարգմանութեամբ, և «Մարաթոն» ներկայացումը փարիզեան բեմում: 

Հ -Ի՞նչ ծրագրեր ունէք նոր տարուայ համար:  

Պ.-Ծրագրեր շատ կան` և՛ թատերական, և՛ գրական: Վերջապէս պէտք է տպագրեմ 

վէպերս և պատմուածքներս ռուսերէն և ֆրանսերէն, որ վաղուց պատրաստ են:  

Աստուած ուժ և կարողութիւն տայ: 

Զրոյցը`  

Արմինէ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ 

Գրական-Մշակութային  

Եզրագիծ 

Մեծերից մէկն ասել է, որ մարդկանց մէջ առաւել խղճալի են նրանք, ովքեր  իրենց 

գեղեցիկ ու եթերային երազանքները վերածում են փողի և շահի: Մինչդեռ 

կեանքում, գրեթէ համոզուած եմ,  յաղթում եմ հենց նրանք, ովքեր կեղծ են, ովքեր 

փուչ ու սին  խաբկանքերով օրօրում են իրենց կեանքի օրերը: Եւ ի¯նչ……ուրեմն 

դեռ պէտք է շարունակել հաւատա՞լ շինծու 

հարստութիւններին՝ մի կտոր ոսկի, մէկ գաւաթ փառք 

կամ էլ…արծաթափայլ պաշտօննե՞ր, դատարկութեան մէջ 

դափնեպսակնե՞ր…Օ¯, մեծարգոյ° պարոնայք, պսպղուն 

տիկիններ, ընդամէնն այսքանը….ողորմելի և խղճուկ չէ՞ 

ձեր կերպարը….Աստուած մարդու հոգում դրել է իր Մեծ 

էութիւնից մի փոքրիկ մասնիկ, որ այն լինէր մաքուր, 

անկաշառ, անչար: Սակայն ամէն ինչ հակառակն է՝ շահ, 

անիմաստ պայքար  ողորմելի ես-ի և  սեփական 

միօրինակ, տաղտկալի գոյութեան համար: Անդադար 

մրցավազք՝ յանուն ՈՉՆՉԻ…  

Մարդը, որն իրականում ամենագեղեցիկն է… այդ գեղեցիկ, հրաշակերտ 

մարդն  իրաւունք չունէր  այսքան ներքեւ իջնել, այսպէս գահավիժել, գլորուել ու 

ընկնել համատարած ցեխի մէջ: Հիւանդ երեւակայութիւ՞ն, թէ՞ հոգու 

աղաւաղում…Ո՞րն  է ախտորոշումը…Կարծում եմ՝ երկուսն էլ: Ու այս աշխարհը, 

<մեր> աշխարհը  սիրում է նրանց, ո¯նց է սիրում այդ փայլուն կարմրակատար 

աքլորներին:Նայէ՛ք, նայէ՛ք, մի տեսէք, թէ ո¯նց են փքուել այդ ուռճացած 

դատարկամիտները, որոնք իրենց անգոյն պատեանների մէջ ուզում են թաքցնել 

սեփական ոչնչութիւնը…այդ նրանք են՝ այն գորշ միջակները, որ աշխարհի 

տզրուկներն են: Իսկ եթէ ուզում են ինչ-որ բան տեսնել, իրենց բարձր ցցած քթից այն 

կողմ ոչինչ են տեսնում, ախր ամէն տեղ են խոթում երկար քթները՝ մի բան  աւել 
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կորզելու, մի քիչ էլ աւելին ունենալու համար: Եւ կրկնակի ջանքեր են թափում, այն 

էլ այնպիսի խիստ զբաղուած դէմքով՝ կեղծ ու գարշելի: 

  

Որտեղի՞ց հասկանան նրանք, թէ ինչպէս պէտք է տեսնել գեղեցիկը, շօշափել այն, 

զգալ ու համբուրել կեանքի արշալոյսները և մայրամուտները: Գուցէ այդ ամէն 

գեղեցկութիւններ տեսնողները վաղուց արդէն խենթացե՞լ են…..Բայց չէ՞ որ մեծ 

երջանկութիւն է չլինել նրանց նման: Երջանկութիւն է լինել Մարդ, 

որը  կարողանում է զգալ կեանքի փոթորկումը, բնութիւնը, սէրը, կարողանում է 

աջակցել իր նմանին, յուզուել, հրճուել նրա հետ: Լսու՞մ ես դու ինձ, հեռաւոր 

բարեկամս, գուցէ դեռ ուշ չէ, փորձենք մարդկային աղաւաղուած հոգու մէջ որոնել 

երջանկութեան բանալին, այն գեղեցիկ ծաղիկը, որը դեռ չի թոշնել: Ու միասին 

դուրս գանք տարակուսանքի իրեղէն ալիքների միջից, գնանք բաց ծով՝ կապոյտ-

կապոյտ երազանքների մեր մաքուր աշխարհը՝ մոռացած աճուրդի հանուած 

արդարութիւնը, կեղծ բարեպաշտութիւնը և կուռքեր դարձած իրերը, շքեղ ու պերճ 

դղեակները, փայլուն շորերն ու անճաշակ մրցութիւնը:  

 

-Դէն նետէ՛ք ձեր ծիծաղելի դիմակները, մարդիկ, ազատէ՛ք ձեր հոգիները իրերի 

ազդեցութիւնից: Բացէ՛ք երջանկութեան ձեր փակ դռնակը:  

 

Իսկ մե՞նք՝  ես, դու  և մեզ նման էլի մարդիկ….. Մենք, որ գիտենք սիրել, տեսնել, 

զգալ ու շօշափել, գիտենք տարբերել խղճուկ ձեւը իմաստուն բովանդակութիւնից, 

այս անգամ էլ, միմեանց  ձեռք տալով, փորձենք  աւելացնել  մարդկանց 

սրտերում  մի կաթիլ  ջուր, մի բաժակ սէր, մի պճեղ մարդկութիւն: Այն ժամ միգուցէ 

նիւթապաշտութեան խաւար  վարագոյրը վայր  իջնի, աւարտուի թատրոնը, և 

սկսուի մենախօսութիւնը իւրաքանչիւր մարդու… ու դառնայ անյապաղ 

ապաշխարութիւն իւրաքանչիւր գործած արարքի համար՝ յանուն աշխարհի 

մաքրութեան:  

 

Լուսաբացն արդար է բացուելու, համոզուած եմ՝ լոյս է լինելու, անմար լոյս… 

  

Կարինէ Մովսիսեան  

Հայաստան, 2013թ.  
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ՅՈՒՇԵՐՈՒ ՇԱՐՔԷՆ 

ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԲԱՐԻՔ 

-Ահլա՛ն, ահլա՛ն (բարո՛վ), come, come, I have good news for you…  

Հաստ պեխերուն տակէն թաւ ու թովիչ ձայնով 

խօսողը Շէյխ Սայիտ Համատէն էր, երբ 

արաբական ջերմ ընդունելութեան յատուկ 

եղանակով՝  ֆէսը գլխուն, ժպիտը 

դէմքին՝  Արեւմտեան Պէյրութի պալատանման իր 

տան հսկայ դուռը բաց՝  կը փորձէր ներս 

առաջնորդել տիկինս ու զիս: 

Անակնկալ այցելութիւն մը չէր հարկաւ մեր 

կատարածը:  Ժամադրութիւնը նախապէս առած 

էինք, վստահ ըլլալով որ 80-ամեայ այս տիտանին առողջութիւնը եւ 

բազմազբաղութիւնը կ'արտօնէին իրեն մեզ տեսնել, քանի որ այդ օրերուն եւ 

հակառակ յառաջացած տարիքին նախարարական պաշտօնի վրայ էր նորէն: 

**** 

Շէյխ Սայի՛տ:  Տիւրզի ականաւոր անձնաւորութիւնը՝  Լիբանանի տնտեսական եւ 

քաղաքական կեանքի բեմահարթակին վրայ:  Իբրեւ առաջնակարգ եւ համբաւաւոր 

տնտեսագէտ, համալսարանի մէջ իրեն աշակերտ ունեցած էր յայտնի դէմքեր, որոնց 

կարգին՝  նախագահ Շարլ Հէլուն, վարչապետ Ռաշիտ Քարամէն եւ խորհրդարանի 

նախագահ Ատէլ Օսէյրանը:  Իրեն կը վերագրէին նաեւ Սուրիոյ տնտեսութեան 

կառոյցն ու հիմնաւորումը:  Տարբեր ժամանակներուն եղած էր դահլիճի անդամ եւ 

վարած՝  նախարարական տարբեր պաշտօններ:  Ազդեցիկ անձ էր:  Իսկ իր 

ծննդավայր Պաաքլինի մէջ՝  նահապետական անցեալի մը պատկերացումն էր, 

սիմպո՛լը:  Գիւղը մեծով պզտիկով կը պաշտէր զինք, իր ներկայութեան, 

սովորութիւն դարձած ինքնաբուխ երկրպագութիւնը վկայ: 

Շէյխ Սայիտին «պապա»յական վերաբերումը սկսայ վայելել այն օրէն, երբ Պէյրութի 

Ամերիկեան համալսարանը աւարտելէն ետք, ինծի եւ մանկութեան բարեկամիս՝ 

Գէորգ Յակոբեանին (այժմ Լոս Անճէլըս) վիճակուեցաւ ուսուցչական պաշտօն 

վարել Պաաքլինի «Shouf National College»ին մէջ:  Դպրոց մը, որուն հիմնադիրը եղած 

էր ինք, նուիրելով անոր ընդարձակ հողամասը եւ հոգալով շինութեան 

ամբողջական ծախսերը:  Իր բարերարութիւնը տակաւին կ'երկարէր մինչեւ 

վարժարանի տարեկան պիւտճէի բացը գոցելու մարդաասիրական արարքը: 

Իսկ Պաաքլի՛նը: 

Պէյրութէն շուրջ 45 քլմ. հարաւ արեւելք, ծովէն 800 մեթր բարձրութեան վրայ, Շուֆի 

տիւրզի շրջանի հմայիչ գիւղերէն մին, պատմական անցեալով հարուստ եւ հպարտ, 

շրջապատուած Պէյթ Էտ Տինի, Պարուքի, Տէր Էլ Ամարի եւ Մուխթարայի նման 
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նշանաւոր վայրերով:  Բնակչութիւնը՝  խիստ պահպանողական, աւանդապաշտ, 

ինքնամփոփ:  Կրօնքով՝  Տիւրզի, մահմետականութենէն շեղած, վերայայտնութեան 

հաւատացող եւ միմիայն իրենց շէյխերուն ծանօթ կրօնական գաղտնիքներով: 

Ուսուցչական մեր երկու տարիները անմոռանալի օրեր պարգեւեցին 

երիտասարդական մեր կեանքին, աշխոյժ, կենսունակ, քարէն ջուր հանելու 

պատրաստ երեւեփող տրամադրութեան մէջ:  Գէորգը կը դասաւանդէր 

քիմիագիտութիւն, իսկ ես՝  ուսողութիւն, սակայն տիւրզի-հայ մեր մտերմութիւնը 

ծաւալ կը ստանար, կէս մը գիշերօթիկի այս միջավայրին մէջ, արաբական ծոցի 

երկիրներէն իբրեւ ուսանող եկած մեծահարուստ շէյխերու զաւակներուն հետ, 

արտադասարանային, մարզական, մշակութային եւ կամ ընկերային 

գործունէութիւններու ճամբով, մասնաւորաբար: 

Հոս էր որ ներկայացուցի, իր տեսակին մէջ առաջին անգամ ըլլալով Յ. Պարոնեանի 

«Մեծապատիւ Մուրացկանները» (արաբերէն), Շէյքսփիրի «Տասնըերկրորդ Գիշերը» 

(անգլերէն), Անգլերէն լեզուի դասատու David Bryerին հետ, որ յետագային Անգլիոյ 

մէջ ստանձնեց OXFAM միջազգային բարեսիրական կազմակերպութեան 

տնօրէնութիւնը:  Մեծ շուքով ոգեկոչեցինք Մեծ Եղեռնի տարելիցը, հայ-

պաղեստինցի ժողովուրդներու արդար դատի պայքարը:  Պէյրութէն հրաւիրեցինք 

Նոր Բարձրագոյն վարժարանի պարախումբը, հայկական եւ արաբական պարերու 

տպաւորիչ ելոյթներով:  Այսպիսով գիւղին մէջ ստեղծեցինք արտակարգ եռուզե՛ռ, 

կեա՛նք, բոլորովին տարբեր՝  առօրեայ իր միապաղաղ ու ամուլ 

մթնոլորտէն:  Տակաւին՝  մարզիչի պաշտօն ալ ստանձնելով ու 

յենելով՝  Մելգոնեանի մարզական խաղերու աւանդական դրութեան՝  կազմեցի 

վարժարանի ֆութպօլի խումբը, որ Պրումմանայի եւ Շուէյֆաթի նման հանրածանօթ 

վարժարաններու դէմ ճակատելով, մեր գոլէճի համբաւը տարածեց գիւղի 

սահմաններէն անդին:  Աւելին ըլլալով՝  կազմակերպեցինք տարեկան 

մարզահանդէս՝ շրջակայ գիւղերէ ժամանած բազմահարիւր մարզասէրներու 

ներկայութեան:  Եւ այս բոլորը՝  սիրայօժար, սրտաբուխ աշխատանքով, առանց 

նիւթական որեւէ յաւելեալ ակնկալութեան կամ պահանջքի:  Միւս կողմէ, 

ուսումնական մակարդակի բարելաւումն ու պետական քննութեանց մէջ խլուած 

փայլուն արդիւնքները, դրական տպաւորութիւն կը թողէին ամենուրեք, 

յատկապէս՝  Շէյխ Սայիտի ու իր դստեր՝  Տիկ. Մէյ Համատէի վրայ, որ Տնօրէնուհին 

էր գոլէճին: 

Դպրոցէն ներս կը տիրէր կարգապահական օրինակելի մթնոլորտ:  Ուսուցիչներու 

միջեւ փոխադարձ սէրը, յարգանքը եւ գործակցութիւնը իրենց բարերար 

անդրադարձը կ'ունենային ուսանողութեան եւ գոլէճի ներքին կեանքին 

վրայ:  Նախա՞նձ, բամբասա՞նք:  Երբե՛ք:  Ժպիտ կար ամէնուն դէմքին:  Գիւղին 

գարունը ցոլացնող ծաղկաւէտ վիճակ մը, անբացատրելի ուրախութիւն մը, 

հակառակ ազգութեան եւ կրօնքի տարբերութեան:  Ունէինք ամերիկացի, անգլիացի, 

ալճերիացի, մարոնիթ, տիւրզի, մահմետական ուսուցիչներ, առաւել մենք՝  երկու 

հայերս, մեր արդիական ուսուցչանոցով, ուր կը մնայինք շաբթուան հինգ 

օրերը:  Երեկոները, շէնքի միջանցքին մէջ, զրոյցով, կատակներով, սրբագրութեամբ, 
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գաւաթ մը թէյի կամ ըմպելիքի շուրջ, Trio Los Paraguayosներու, Peppino Di Capriներու, 

Տալիտաներու, Շարլ Ազնաւուրի երգերով եւ կամ Ճինօ Ֆրանչէսքաթթիի եւ Տէյվիտ 

Օյսթրախի նման հռչակաւոր ջութակահարներու քոնչէրթօներու ունկընդրութեամբ, 

մինչեւ կէս գիշեր:  Աշակերտներն ալ սորված էին մեր երաժշտական 

նախասիրութիւնները եւ անոնցմէ մին, հայրը՝  Մէքսիքացի, մայրը արաբ, Գէորգին 

եւ ինծի սորվեցուց մեքսիքական La Golondrina հրաժեշտի յուզիչ երգը, այնքան մը 

որ՝  ընկերային հաւաքոյթներուն կը հրաւիրուէինք զուգերգելու այդ եղանակը, 

գեղգեղանքի սպաներէն բառերը շոյելով հայկական առոգանութեամբ: 

Երկու տարի այսպէս պաշտօնավարելէն ետք, ես անցայ Կիպրոս, Մելգոնեան 

Կրթական Հաստատութեան մէջ դասաւանդելու, ընդառաջելով Տնօրէն Ասատուր 

Պետեանի թախանձական նամակին...«Ինչո՞ւ ծառայէք օտար վարժարանի մը մէջ, 

երբ բարոյական պարտք ունիք հանդէպ Մելգոնեանին եւ անոր անմահանուն 

բարերարներուն:  Ինչո՞ւ զլանաք ձեր օգնութիւնը սերունդի մը, որուն արմուկը 

այսօր կը մաշի այն գրասեղաններուն վրայ, ուր դուք ձեր երիտասարդական 

տարիները վայելեցիք, Մելգոնեանի հացով ու ջուրով»...Գէորգն ալ ելաւ, մտաւ 

քարիւղի ընկերութեան մը մէջ իբր պաշտօնեայ, շատ չանցած միանալու ինծի 

Մելգոնեանէն ներս: 

Մեր դրոշմը սակայն գամուած մնաց գոլէճի ընտանիքի սրտին մէջ, դեռ երկար 

ատեն:  Ամէնէն շատ մեր կորուստը եւ ցաւը զգացողը եղաւ ինքը՝  Շէյխ Սայիտը, 

քաջ գիտնալով թէեւ, որ Պաաքլինը ուշ կամ կանուխ ապագայի մեր խոստումներուն 

եւ երազներուն պատասխանը չէր:  Մեր կապերը սակայն իրեն հետ մնացին միշտ 

սիրալիր, այնքան մը որ, Մելգոնեան եղած միջոցիս՝  Շէյխ Սայիտ փորձ մը եւս ըրաւ 

զիս վերագրաւելու:  Պաշտօնական նամակով մը առաջարկեց College-ի Տնօրէնի 

պաշտօնը, նիւթական բացառիկ պայմաններով:  Սակայն ամենայն 

քաղաքավարութեամբ հարկադրուեցայ մերժել, քանի որ ա՛լ կեանքս կապած էի 

Կիպրոսի եւ կիպրացիի մը հետ, որուն համար դժուար պիտի ըլլար ընտելանալ 

արաբական լեռնային կեանքին, նորածին մեր Թալինը գիրկին:  Ամէն Լիբանան 

երթալուս թէեւ, ջանք չէի խնայեր անպայման այցելելու իմ սիրելի դպրոցս, 

յուզումով վերապրելու մեր հին օրերը թէ՛ նախկին պաշտօնակիցներու եւ թէ՛ ինծի 

ծանօթ աշակերտներու հետ, որոնք այլեւս բարձրագոյն դասարանները կը գրաւէին:  

Ահա այս այցելութիւններէն մէկուն էր, որ Պաաքլինէն հեռաձայն բացած ենք 

Պէյրութ, Շէյխ Սայիտին, իր որպիսութիւնը հարցնելու համար եւ հոն էր, որ փափաք 

յայտնած էր զիս տեսնել անպայման: 

-Շէյխ Սայիտ, Ֆախամա (վսեմութիւն) ըսի իրեն, որքան ուրախ եմ որ Ձեզ դարձեալ 

կը տեսնեմ առողջ, առոյգ, կայտառ այլ մանաւանդ՝  նախարարական պաշտօնի 

վրայ: 

Խնդաց, սիկառէթ մը վառեց, թէյ ապսպրեց խոնարհող ծառային, Գէորգին եւ իմ 

մասին տեղեկութիւններ քաղեց եւ ապա անցաւ բուն նիւթին: 

-Հապիպի Ուարթան (սիրելի Վարդան), գիտե՞ս ինչո՞ւ ուզեցի քեզ տեսնել:  Որպէսզի 

շատ ուրախ լուր մը տամ:  Պէտք չկայ կրկնելու, թէ որքան կը սիրեմ ձեզ, եւ որքան 
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պարտական կը զգամ ձեզի, ըսթէզ (պարոն) Գէորգին եւ քեզի, ձեր ծառայութեան եւ 

բարեկամութեան համար:  Երկու տարուան կարճ շրջանի մը մէջ շատ բան տուիք 

Գոլէճին եւ ես կը մտածէի թէ ինչ ձեւով պիտի կարենամ օր մը փոխադարձել ձեր 

բարիքը:  Եւ ահա, ասկէ քանի մը օր առաջ այդ առիթը ներկայացաւ: 

Սիկառէթը խորունկ քաշեց, ծուխը լաւ մը կուլ տուաւ եւ շարունակեց. 

-Ուրեմն, նախարարաց խորհուրդի ժողով մը ունէինք, որուն կը նախագահէր Շարլ 

Հէլուն:  Ժողովի օրակարգին վրայ կային բազմաթիւ հարցեր եւ այդ հարցերէն մէկն 

ալ գիտե՞ս ինչ էր:  Հայկազեան Գոլէճի արժեւորման հարցը (accreditation):  Հարց մը 

որ ժամանակէ մը ի վեր ներկայացուած էր եւ սակայն որոշում չէր 

կայացած:  Նախագահ Հէլու դարձեալ կը պատրաստուէր առկախել այս մէկը, 

նկատի ունենալով միւս նիւթերու ստիպողական բնոյթը եւ ճիշդ այդ ռոպէին, երբ 

հարցը յետաձգուելու ճակատագրին դատապարտուելու վրայ էր, աչքիս առջեւ եկաք 

դուք, Գէորգը եւ դուն, ձեր նուիրումը, ձեր ծառայութիւնը եւ ձայն ուզեցի 

անմիջապէս: 

-Պրն. Նախագահ, ես մեծ համարում ունիմ Լիբանանի հայ համայնքին 

հանդէպ:  Անուրանալի է անոնց բերած նպաստը մեր երկրի վերելքին եւ 

յառաջդիմութեան:  Ես այս փորձառութիւնը ապրեցայ վերջերս ի՛մ իսկ գիւղին 

մէջ...Այսօր հարց մը բերած են մեզի, որ սա կամ նա պատճառներով ձգձգուած է 

երկար ատեն:  Պիտի առաջարկէի որ այսօր իսկ քննենք,ուսումնասիրենք եւ 

միանգամընդմիշտ մեր «այո»ն տանք, թող վերջանայ այս հարցը: 

-Այս արտայայտութեանս վրայ նախարար 

բարեկամներս սկսան իրարու նայիլ եւ ապա 

նախագահին, որուն որոշումը պիտի շարժէր 

նժարին ուղղութիւնը:  Նախագահին հետ 

եկանք աչք աչքի:  Ժպտաց:  Գիտես որ 

աշակերտ եղած են, ինքն ալ, Քարամէն 

ալ:  Խաթեր կայ.... 

Այդ էր: 

Հարցը անմիջապէս քննեցինք եւ 

միաձայնութեամբ Հայկազեանի ճանաչման որոշումը տուինք տեղւոյն վրայ:  Հիմա 

դուն ասոր ի՞նչ կ'ըսես, ըսթէզ Ուարթան:  Պարտքս հատուցի՞ կամ ոչ:  Եւ հիմա 

հասկցա՞ր քեզ տեսնել ուզելուս պատճառը: 

Ոտքի ելայ եւ խոնաւ աչքերով փաթթուեցայ այս հոյակապ մարդուն, հայասիրական 

իր մեծ աքթին համար: Ո՞վ գիտցաւ այս գաղտնիքը, վարագոյրի ետին կատարուած 

այս բարիքը:  Ոչ ոք:  Բայց իրականութեան վկայութիւնը հո՛ն է, բառ առ բառ 

արձանագրուած դահլիճի այդ ժողովի ատենագրութեան մէջ: 

Եթէ կար անձ մը որ արժանի էր իսկական ծափահարութեան եւ երախտիքի, անիկա 

Շէյխ Սայիտ Համատէն էր, որովհետեւ իր առաջարկին, ճնշումին եւ վայելած 

անսահման վարկին շնորհիւ է, որ այսօր Հայկազեան գոլէճը կամ համալսարանը 
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ճանաչում ունի:  Կրնայ ըլլալ, որ օր մը չէ օր մը պիտի իրականանար կամ 

առարկայանար այդ որոշումը, բայց տակաւին որքան երկար սպասումէ ետք, 

Աստուած գիտէ, ինչպէս որ սպասեր էր տարիներ շարունակ.... 

Ես այս եղելութիւնը առիթով մը պատմեցի Հայկազեան Համալսարանի նախագահ 

Դոկտ. Փօլ Հայտոսթեանին, երբ Կիպրոս էր, ամենայն համեստութեամբ, առանց 

յաւակնութեան, առանց ամենադոյզն ինքնագովութեան: 

-Իրա՞ւ կ'ըսես, Վարդան, ես ասանկ բան չէի լսած, ասիկա նորութիւն է,-

պատասխանեց: 

Հարկաւ:  Փոլին զարմանքը չի զարմացներ զիս, որովհետեւ Շէյխ Սայիտը ինձմէ 

զատ մէկուն չէր պատմած այս դէպքը, նախարարաց նիստի խորհրդապահական 

բնոյթը յարգելու սիրոյն, եւ ոչ ալ ես փորձեցի հրապարակաւ աղաղակել այս մասին, 

այսքան երկար տարիներ:  Այդպէս է պարագան յաճախ:  Դիւանագիտական 

գաղտնիքներ ի յայտ կու գան ժամանակ մը ետք միայն, լոյս սփռելով պատմութեան 

վրայ, արխիւներու մանրակրկիտ ուսումնասիրութեամբ:  Այս մէ՛կն ալ ահա, այսօր 

կը յայտնաբերեմ, որդիական պարտք մը եւ յարգանքի տուրք մը հատուցելու մեծ 

հայասէրի անթառամ յիշատակին: 

«Բարիք ըրէ՛ եւ մոռցիր...», կ'ըսէ առածը:  Շէյխ Սայիտ այդպէս ալ ըրաւ: 

«...Բայց, բարիք եթէ ստանաս, յիշէ՛», կ'ըսէ նոյն առածի շարունակութիւնը: 

Ահա՛, ես ալ այդ է որ կ'ընեմ, այս գրութեամբ, իբրեւ երախտապարտ հայ, ինչ փոյթ 

թէ յապաղումով: 

  

ՎԱՐԴԱՆ  ԹԱՇՃԵԱՆ 

Նոյեմբեր 25, 2012 

Նիկոսիա 

 


