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Կիպրահայ 

ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ  

Երանուհի Ղազարեան  

Մայիսի վերջին շաբաթն էր: Արտաքին G.C.E. քննութեանց, տարեկան մարզահանդէսի, 

ամավերջի հանդէսի եռուզեռ ... չկար Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան շրջափակէն 

ներս: Ութ տարիներէ ի վեր տիրող լռութիւնն ու լքուածութիւնը մի քանի ժամով խզելու 

եկած էին խումբ մը ուխտաւորներ, մեծաւ 

մասամբ 1968-ի շրջանաւարտներ – 

Կիպրոսէն, Լիբանանէն, Պոլիսէն, 

Յունաստանէն, Անգլիայէն, Ֆրանսայէն, 

Տանիմարքայէն, Գանատայէն, ԱՄՆ-էն: 

Իրենց կ'ընկերանային ընտանեկան 

պարագաներ, բարեկամներ, սիրելի 

ուսուցիչներ: 

Երկու տարի առաջ հանդիպեր էինք 

հայրենիքի մէջ եւ անցուցեր աննման 

պահեր: Մեծ շուքով, մելգոնեանցի հայրենի մտաւորականներու մասնակցութեամբ նշեր 

էինք նաեւ Մելգոնեանի հիմնադրութեան 85ամեակը: Այս տարի, Մայիսի 20-27, մեր 

շրջանաւարտութենէն 45 տարիներ ետք, կը հանդիպէինք ասպնջական Կիպրոսի մէջ, 

այնտեղ՝ ուր 87 տարիներ առաջ, անզուգական Մելգոնեան եղբայրներու բարերարութեամբ 

կեանք կ'առնէր լուսոյ  տաճար Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը: 

Որպէս արձակուրդի վայր եւ մեկնակէտ ընտրուած էր Փրոթարաս գեղատեսիլ ծովափը: 

Շաբաթ մը տեւող ծրագիրը կ'ընդգրկէր ընթրիքներ, պլոթի մրցում, ծովագնացութիւն, 

պտոյտ դէպի Քաքոփեթրիա – դպրոցաան տարիներու աւանդական պտոյտի վայրերէն մին: 

Ընթրիքներէն մէկուն գինին նուէրն էր մեր Պոլսեցի դասընկեր Բիւզանդին, որ կամքէ 

անկախ պատճառներով չէր կրցած միանալ խումբին: Բաժակները բարձրացուցինք իր ալ 

կենացը: 

Եզրափակիչ օրը, Մայիս 26-ի Կիրակին, գագաթնակէտն էր մեր վերահանդիպումին: 

Սկսելով Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Եկեղեցիէն, ներկայ եղանք հոգեպարար 

արարողութեան, որուն յաջորդեց հոգեհանգստեան պաշտօն ի յիշատակ Մելգոնեան 

եղբայրներուն, հանգուցեալ ուսուցիչներու եւ դասընկերներու, ինչպէս նաեւ ազգային 

գործիչ, ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական Ժողովի անդամ, Հաստատութենէն շրջանաւարտ եւ անոր 

փակուելուն դէմ մինչեւ վերջ պայքարող Հայկաշէն Ուզունեանի մահուան 7րդ տարելիցին 

առթիւ: 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (27) Յուլիս 2013  

 

2/57 

Ապա ուղղուեցանք Հաստատութիւն: Մեծ էր յուզումը, պղտոր էին մեր աչքերը ի տես 

ազգասիրութեան եւ աննախընթաց բարերարութեան խորհրդանիշ՝ Գրիգոր եւ Կարապետ 

Մելգոնեան եղբայրներու դամբանին եւ ատենի կենսայորդ, այժմ լռութեան մատնուած զոյգ 

այն շէնքերուն, ուր անցուցեր էինք մեր մատղաշ տարիքի վեց տարիները, լացեր ու 

խնդացեր, ինկեր ու վեր կացեր, զգացեր մեր սրտերու առաջին անմեղ խլտումներն ու 

յուսախաբութիւնները, անձնուէր 

ուսուցիչներու քաջալերանքով 

զարգացուցեր էինք մեր միտքն ու 

տաղանդները, կրթուեր, հասունցեր, 

մարդ դարձեր, կերտեր ամբողջ կեանք 

մը տեւող բարեկամութիւններ: «Կը 

զմայլիմ ձեր բարեկամութեան վրայ», 

ըսաւ մեր հարսերէն՝ Էլսին: 

Հաւաքուելով դամբանին շուրջ, 

ինչպէս մեր աշակերտական 

տարիներու շաբաթօրեայ 

պաշտամունքին, միաբերան երգեցինք «Հայր Մեր»ը ու «Ի Վերին Երուսաղէմ»ը, 

առաջնորդութեամբ Կիպրոսի թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ Վարուժան Արք. 

Հերկելեանի: Ապա, Մելգոնեանցի,  Հաստատութեան երկարամեայ արուեստի ուսուցիչ, 

խմբավար, պարուսոյց, այժմ հանրածանօթ ԳՈՀԱՐ համոյթի ղեկավար պարոն Սեպուհ 

Աբգարեանի առաջնորդութեամբ ի խորոց սրտի երգեցինք Հաստատութեան քայլերգը: 

Անմահ լուսոյ, ճշմարտութեան, բարիին, 

Տաճարն է այս, սրբանուէր, թանկագին, 

Ան մեզ տուաւ, նահատակուած մեր ցեղին, 

Զաւակներէն լաւագոյնը ու բարին: 

Խօսք առին սրբազանը եւ պարոն Աբգարեան, ողջունելով մեր ներկայութիւնը այնտեղ, վեր 

առնելով Մելգոնեանի դերը Կիպրոսի եւ Սփիւռքի կեանքէն ներս, ցաւ յայտնելով անոր 

փակուելուն համար եւ միանգամայն յուսալով թէ օր մը ... 

Արտայայտելով բոլորիս յուզումը, սրտի խօսքով ելոյթ ունեցաւ 1966-ի շրջանաւարտ Վահէ 

Սիւթճեան: Մեծ դժուարութեամբ ընթերցեց ան իր գրածը. այնքան խոր էր յուզումը: 

Մելգոնեանցի, Հաստատութեան գիտութեան ուսուցիչ եւ «Նարեկ» վարժարանի 

երկարամեայ տնօրէն պարոն Վարդան Թաշճեանի կարգադրութեամբ ծաղկեպսակ եւ 

ծաղիկներ բերուած էին դամբան: Ծաղկեպսակը զետեղեցին վերահանդիպումը 

կազմակերպողները՝ Արա, Միսաք, Վահէ: Ապա, մէկիկ-մէկիկ, 100-ի շուրջ ներկաները 

բարձրացան դամբան ու մէկական մեխակով արտայայտեցին իրենց խոր յարգանքն ու 

երախտագիտութիւնը: Մտաբերեցի այն 79 ամավերջի հանդէսները, 79 զոյգ 

շրջանաւարտները – աղջիկ եւ մանչ – որոնք նոյն այս սրբավայրին վրայ, ուխտելով 
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Հաստատութենէն իրենց ստացածը վերադարձնել Ազգին, ջահը կը յանձնէին յաջորդ 

տարուան աւարտականներուն: 

Մեր յարգանքի տուրքը մատուցանելէ վերջ բարերարներուն, ողղուեցանք տղոց 

պատմական շէնքին յետսամասը, ուր բակը երիզող նիվենիներու շուքին սեղաններ 

զետեղուած էին կէսօրուան ճաշին համար: Տեղաւորուեցանք սեղաններուն շուրջ եւ շարքով 

հիւրասիրուեցանք համադամ կերակուրներով բեռնաւորուած պիւֆէէն: Օրուան 

հանդիսավարը՝ Միսաք ներկաներուն իրենց խօսքը ուղղելու հրաւիրեց ուսուցիչները: 

Հաստատութեան մէջ իր ուսուցչական շրջանէն հաճելի դրուագներու անդրադարձաւ 

պարոն Վարդան Թաշճեան: «Մէկ տարի պաշտօնավարելու խոստումով եկայ», ըսաւ 

հերթապահ, ուսուցիչ, արիապետ պարոն Միհրան Ճիզմէճեան, բայց Մելգոնեանի 

մթնոլորտն ու անկէ ստացած գոհունակութիւնս զիս այստեղ պահեցին երկար տարիներ»: 

«Պէտք է հաւատալ յարութեան», ըսելով 

աւարտեց իր գօտեպնդիչ խօսքը ընդհանուր 

ազգաց պատմութեան եւ 

աշխարհագրութեան ուսուցիչ պարոն 

Սարգիս Համպոյեան: Այլապէս ալ 

բախտորոշ եղած էր Մելգոնեանէն ներս 

պաշտօնավարութիւնը վերոյիշեալ մեր երեք 

ուսուցիչներուն համար: Կիպրոսի մէջ 

հանդիպած էին անոնք իրենց կեանքի 

ընկերները:  

Ուրախ էինք որ այդ ամբողջ օրը մեզի հետ էր նաեւ Հաստատութենէն շրջանաւարտ, 

երկարամեայ հերթապահուհի, ուսուցչուհի, արենոյշներու խմբապետուհի տիկին Հերմինէ 

Քեշիշեան-Պէքարեան: 

Ապա կտրուեցաւ մեր շրջանաւարտութեան 45ամեակի կարկանդակը, անակնկալ մը 

բոլորիս համար, որ մտայղացումը եւ նուէրն էր մեր Կիպրաբնակ դասընկերներէն՝ 

Մանուկին: Ու յանպատրաստից յայտագիրը շարունակուեցաւ: Տրուեցան պլոթի 

մրցանակները, խօսք առին մեր խումբին մաս կազմող ՌԱԿ Լիբանանի Շրջ. Վարչութեան 

նախկին ատենապետ եւ Լիբանանի Խորհրդարանի նախկին անդամ պարոն Յակոբ 

Գասարճեան, որ շնորհաւորեց վերահանդիպումի նախաձեռնութիւնը. 1995-ի 

շրջանաւարտ, Հայաստան ալ հետերնիս եղող մեր «պզտիկ» Արտակը, որ շնորհակալութիւն 

յայտնեց 1968-ի շրջանաւարտներուն վերահանդիպումի կազմակերպութեան համար եւ 

մաղթեց որ ուրիշ տարիներու շրջանաւարտներ ալ հետեւին անոնց օրինակին: Աւելի ուշ ան 

տուն մը երգեց նաեւ «Սիրելի Ուսուցիչ»էն: 

Ձայն ուզեցի նաեւ ես – բան մը, որ երբեք ինքնայօժար պիտի չընէի աշակերտական 

տարիներուս – ընթերցելու համար հայրենի բանաստեղծուհի Մարօ Մարգարեանի 

«Մելգոնեանի Ազնիւ Սաներ» բանաստեղծութիւնը. 
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                    ... Մելգոնեանի սէր ու զաւակ, 

Աշխարհների ամէն ծայրում. 

Եւ ձեր ազնիւ սրբավայրում՝ 

Հոգեհաւաք: 

... 

Մոխիրներից հրաբխէք, 

Կարօտներով ծիածանէք, 

Ու մեր ցրուած սերունդներին 

Տաք ինքնութեան լոյսը տարէք: 

... 

Մելգոնեանի ազնիւ սաներ: 

Ընդառաջելով բոլորի խնդրանքին, պարոն Սեպուհ Աբգարեան անգամ մը եւս առիթը տուաւ 

մեզի ունկնդրելու իր համով-հոտով «անեքթոտ» պատմութիւնները: Նախ քան մեր 

մեկնումը ոմանք պտըտեցան ուր որ կարելի էր, յիշելով այն՝ ինչ որ էր, խորհրդածելով այն՝ 

ինչ որ կրնար ըլլալ, ականատես ըլլալով այսօրուան տխուր իրականութեան: 

Մեր եօթնօրեայ վերահանդիպումը կը հասնէր իր աւարտին: Մի քանի դասընկերներ 

բաժնուեցան դպրոցէն իսկ, ուղղակի երթալով օդակայան: Մեծամասնութիւնը, սակայն, 

երջանկութիւնը ունեցան իրիկուն մը եւս իրարու հետ անցընելու: Մեր երրորդ 

վերահանդիպումն էր այս: Առաջինը՝ Քարիպեան Կղզիներու հայկական ծովագնացութիւնը 

տեղի ունեցաւ 2008-ին, մեր շրջանաւարտութեան 40ամեակի առիթով. երկրորդը՝ 2011-ին, 

Հայաստան՝ Հաստատութեան 85ամեակը նշելու. իսկ այս տարի Կիպրոս եւ Մելգոնեան, մեզ 

շաղկապող վայրը: 

Սիրելի Արա, եւ Միսաք, եւ Վահէներ, սա'ղ լինէք: Խորապէս շնորհակալ ենք ձեր 

կազմակերպչական աշխատանքին եւ տրամադրած ժամանակին համար: Յաջորդը ե՞րբ ... 

Աճապարենք, ըսաւ Վարդուկը ... որ գաւազան ալ կրելու պէտք չունենանք:  
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Խմբագրական 

«ԼԵԶՈՒՆ ՈՐՈՎ ԳՐԵՑԻ...» 

Արեւմտահայ տարագիր մեծ բանաստեղծ Վահան Թէքէեան՝ 1942-ին, 

մարգարէաշունչ ցաւատանջութեամբ կը գրէր. «Լեզուն որով գրեցի՝ 

երկրի երեսը քիչեր Կը կարդային զայն արդէն ու պակսեցա՛ն անոնք 

ալ...Հարիւր տարի ետք միայն,...լեզուն անուշ զոր խօսեր Էին անուշ 

տղաքներ, գուցէ խօսող չունենայ....»:  Եւ կը շարունակէր. «Եւ 

քերթուածները որոնց մէն մի բառին ու վանկին Վըրայ ես սիրտ 

հատցուցի՝  գուցէ անկիւն մը պառկին, Առանց որ մէկը դընէ իրենց բուն 

շեշտն անոնց վրայ...»:  Նոյն մտահոգութիւնը գուցէ յայտնէին 

արեւմտահայ գրականութեան հսկաները՝  Դանիէլ Վարուժան, 

Սիամանթօ, Ռուբէն Սեւակ եւ ուրիշներ: 

Տակաւին հարիւր տարի չէ անցեր վերոնշեալ թուականէն, սակայն արեւմտահայերէնը 

գահավէժ ընթացքով տեղի կու տայ եւ արդէն դասուած է՝  անհետանալու վտանգին 

ենթակայ լեզուներու շարքին:  Հանգամանք մը՝  այս, որ մտորելու, հարցադրելու առիթ կու 

տայ տարբեր ուղղութիւններով....:  

Արդարեւ, Հայոց Ցեղասպանութեան եւ Հայրենազրկումի ահռելի ոճրագործութեան 

հետեւանքը եղաւ ոչ միայն Արեւմտահայաստանի հայազրկումը, մարդկային եւ գոյքային 

անչափելի կորուստը, այլեւ ու յատկապէս՝  հարազատ մշակոյթի անհետացման 

սպառնալիքը, որուն հիմնական կորիզն է, անտարակոյս, լեզուն՝  արեւմտահայերէնը, լեզու 

մը հազարագանձ, զոր յղկեր ու մշակեր էին մեր մեծ գրողները, բանաստեղծներն ու 

հրապարակագիրները, երգի, թատրոնի եւ արուեստի գործիչները...:  Այս մասին կը խօսինք 

հազուադէպօրէն, մեր ուշադրութեան սեւեռակէտը եւ ազգային ներուժը ուղղելով այլ 

տեղեր, ինչպիսին է՝  ի մասնաւորի, Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման 

գործընթացը, որ ա՛լ ազգային-քաղաքական քարացած կարծրատիպ է դարձած 

կարծէք..:  Կը խորհի՞նք երբեւէ որ լեզուի կորուստը հիմնական կորուստ է, որովհետեւ 

լեզուն մեր ազգային վաւերական ինքնութեան ամէնէն էական, առանցքային բաղադրիչն է, 

որով կը պայմանաւորուին հայապահպանումն ու հայակերտումը: Եւ հետեւաբար 

նաեւ՝  Հայ Դատի Պահանջատիրութիւնը:   

Կը հարցադրե՞նք երբեւէ, թէ ի՞նչ կը մնայ սփիւռքացած տարագիր մեր ժողովուրդէն, եթէ 

անկէ զեղչենք հայերէն լեզուն՝  արեւմտահայերէնը, հայ խօսքն ու գիրը, հայ երգն ու 

տաղը....:  Առանց ազգային էութեան այս բաղադրիչներուն, կը մնայ վստահաբար 

հայկական անունով կամ ծագումով անդիմագիծ ամբոխ, լաւագոյն պարագային, կը մնան 

հայասէրներ, հայամէտներ ու բարեսէրներ, ազգային անհետացման հետզհետէ աճող 

սպառնալիքին տակ:  Խօսուն օրինակ որպէս ըսուածին, յիշենք միայն Լեհաստանի երկու 
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հարիւր հազար հայերը, որոնք կորսնցնելէ ետք իրենց մայրենի լեզուն, անհետացան որպէս 

ազգային ուրոյն հաւաքականութիւն: 

Երբ կը խօսինք Հայ Դատ հետապնդելու հրամայականին մասին, մեր Պահանջատիրութեան 

մասին, կը յիշե՞նք արդեօք այն անհերքելի փաստը, որ տարագիր արեւմտահայութեան 

շարունակականութիւնը կ'երաշխաւորուի գերազանցօրէն արեւմտահայերէնի 

պաշտպանութեամբ ու կենսունակ պահպանումովը սերունդէ-սերունդ:  Լեզուն է որ իր 

հնչիւնային համակարգով, շարադասութեան եղանակով, բառամթերքով եւ յարակից 

տուեալներով կ'արտայայտէ ժողովուրդի մը ինքնուրոյն հոգեբանութիւնն ու մտայնութիւնը, 

պատմական յիշողութիւնն ու նկարագիրը, աշխարհը զգալու եւ ապրելու կերպը,,,:  Մէկ 

խօսքով՝  ինքնայատուկ եւ առանձնայատուկ դիմագիծը:   

Յետ-եղեռնեան առաջին եւ երկրորդ սերունդները պատուով կատարեցին իրենց 

հայապահպանումի եւ մշակութապահպանումի դժուարին առաքելութիւնը:  Ասպարէզի 

վրայ էին դեռեւս՝  Եղեռնէն մազապուրծ յայտնի գրողներ ու մտաւորականներ կամ անոնց 

անմիջական շուքին տակ հասակ առած ու կազմաւորուած ուրիշներ, որոնք հայեցի շունչ ու 

ոգի ստեղծեցին՝  տակաւ բազմացող հայ դպրոցներու յարկերուն տակ, սերունդէ-սերունդ 

փոխանցելով ազգային ոգին կրող լեզուն, գիրն ու գրականութիւնը, մշակոյթը լայն 

իմաստով...:   

Տխուր է նկատել, որ մեր ժամանակներուն,սպառողական հասարակութեան ստեղծած 

նիւթական արժէքներու գերակայութիւնը, գործնապաշտ եւ օգտապաշտ փիլիսոփայութիւնը 

եւ համաշխարհայնացման ամենակուլ յորձանքը տակաւ կը խամրեցնեն մեր 

գիտակցութիւնն ու յանձնառութիւնը՝  ազգային դաստիարակութեան բուն արժէքին ու 

կենսական կարեւորութեան նկատմամբ:  Տակաւ ուշագրաւ կը դառնան ամէն կերպով 

յաջողութեան հասնելու մարմաջը, հեշտ ու հաճելի կեանքի ձգտումը, քաղքենիացումն ու 

օտարամոլութիւնը....:  Համատարած կը դառնան մակերեսայնութիւնը, ցուցական ու 

ցուցադրական երեւոյթները, որոնք ի յայտ կու գան մասնաւորաբար՝  զանազան 

մակարդակներու վրայ գումարուած համագումարներու, խորհրդաժողովներու եւ 

սեմինարներու ընթացքին, որոնցմէ ընդհանրապէս կը բացակային քննական խոր ու 

լայնահորիզոն հայեացքը, հեռանկարային մօտեցումը, լուրջ ծրագրաւորումը, 

հետեւողական գործելաոճը, ինչ կը վերաբերի՝  ազգային խորքային արժէքներու կենսունակ 

տեւականացումին...: 

Ամէնէն ճակատագրականը սակայն ՀԱՅ ԴՊՐՈՑԻՆ նահանջն է, քանզի հայ դպրոցն է, որ 

գերազանցօրէն կոչուած է Հայ ՍԵՐՈՒՆԴ կերտելու Սփիւռքի ափերուն վրայ եւ 

երաշխաւորելու ազգային հաւաքականութեան շարունակականութիւնը: 

Հայերէն լեզուի ուղղախօսութեան, ուղղագրութեան եւ ճիշդ շարադրութեան անկումը 

ահաւոր չափերու է հասած:  Վկայ՝  ընկերային ցանցերու վրայ (ինչպէս facebook եւ այլ) 

յայտնուող լատինատառ «հայերէն» գրութիւնները, որոնք բացորոշ կերպով ի ցոյց կը հանեն 

հայերէն լեզուի տխուր ՆԱՀԱՆՋԸ...:  Մէկ կողմէ, արեւելահայերէնը ամբողջովին 

աղաւաղուած է՝   օտար բառերու վայրագ ներխուժումով եւ ուղղագրութեան 
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այլանդակումով, ինչ որ ակնառու է հայրենի լրատուամիջոցներու պաստառներուն վրայ թէ 

էջերուն մէջ...: Միւս կողմէ՝  արեւմտահայերէնն ալ տակաւ կ'աղճատուի լիովին՝   սխալ 

շարադասութեամբ, բառերու խեղճութեամբ, օտար բառերու չափազանցեալ 

օգտագործումով եւ...հնչիւնային համակարգի այլասերումով՝  փոխ առնուած օտար 

լեզուներէ:   

Հայ գրատպութեան 500-ամեակի հանգրուանին, զոր նշեցինք անցնող տարուան ընթացքին, 

եւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին ընդառաջ, արդեօ՞ք անկեղծօրէն  կ'արժեւորենք 

Հայ բառ ու բանի, հայ տիպ ու տառի էական ու ճակատագրական կարեւորութիւնը մեր 

ժողովուրդի կեանքէն ներս, կատարելով ճիշդ ախտաճանաչումներ եւ նոր 

ծրագրաւորումներ զանոնք դարմանելու ուղղութեամբ...թէ՞՝  կը բաւարարուինք 

կատարուած  տօնակատարութեանց առթած մակերեսային խանդավառութեամբ...առանց 

լուրջ քննարկման առարկայ դարձնելու՝  հայ մարդուն եւ ազգային հարազատ մշակոյթի 

յարաբերութեան կենսական խնդիրը:  Զուգահեռաբար, ճշմարտօրէն կ'ըմբռնե՞նք, թէ հայոց 

լեզուն եւ հայ մշակոյթը կը հարստանան իրենց զոյգ ճիւղերու՝  արեւմտահայերէնի եւ 

արեւելահայերէնի պահպանումով եւ զարգացումով...:  Եւ վերջապէս, կ'անդրադառնա՞նք, 

լիարժէք կերպով, թէ մեր Պահանջատիրութիւնը՝   յանուն հողային հատուցման կամ 

Արեւմտահայաստանի վերատիրացման, կը դառնայ անբովանդակ հասկացութիւն ու 

անիմաստօրէն կրկնուող լոզունգ, առանց Պահանջատէրին հարազատ ինքնութիւնը 

կազմող մշակութային շարունակականութեան:  Առանց մանաւանդ արեւմտահայերէնի 

կենսունակ պահպանման:  Բռնագրաւուած եւ կորուսեալ հայրենիքը միայն հող ու քար չէ, 

կամ աշխարհագրական տարածք, այլ մանաւանդ՝  այդ հողին ոգի ներարկող լեզու, 

արուեստ ու մշակոյթ, որոնք բուն բովանդակութիւնը կը կազմեն որեւէ հայրենիքի:  

Արեւմտահայերէնը իր մէջ կը խտացնէ մեր բռնախլուած հայրենիքի պատմական 

յիշողութիւնը, հազարամեակներով հոն ապրած ու ստեղծագործած արեւմտահայութեան 

վարքն ու բարքը, կենսակերպը, նկարագիրը, անոր տագնապներն ու երազները, յոյսերն ու 

իղձերը, խռովքներն ու իտէալները, տեւելու եւ տոկալու, յարատեւելու ոգին ու 

կորովը....ազգային տեսլականը:  Հայ Հոգին:  Առանց այս ոգեղէնութեան, որ կ'ապրի վառ ու 

կենսունակ մեր քաղցրահունչ ոսկեղենիկ լեզուին՝  արեւմտահայերէնին մէջ, կորուսեալ 

հայրենի եզերքը կը պարպուի իր բուն իմաստէն ու խորհուրդէն, իր 

նուիրականութենէն....:  Կը մնայ զուրկ հայ արեան կանչէն, հայ սրտի տրոփիւնէն...:  Պիտի 

գիտակցի՞նք, այլ խօսքով, որ արեւմտահայերէնի պահպանումը ազգային-քաղաքական 

հիմնախնդիր է գերազանցօրէն:  

Հարցադրումներ՝  ասոնք, որոնք քննարկուելու են անյապաղ եւ ամենայն 

պատասխանատուութեամբ....որպէսզի դուռ բանան նոր կարելիութիւններու որոնումին եւ 

յանգին արդիւնաւէտ լուծումներու:  Այլապէս, պիտի մնա՞յ մէկը որ աւաղէ՝  «Լեզուն որով 

գրեցի....գուցէ խօսող չունենայ....»: 

ԵՐԱՆ  ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Հարցազրոյց  

Արա Սանճեան. «Մասնաւորը կարող է էական 

դերակատարում ունենալ գիտութեան զարգացման հարցում» 

Վերջին շրջանում, Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին ընդառաջ, գիտական 

հանրութիւնում, նաեւ պարզապէս հայաստանեան հասարակութիւնում մեծ քննարկում է 

առաջացրել ցեղասպանութիւնը գիտական՝ ցեղասպանագիտական հողի վրայ դնելու 

թեման։ Խօսւում է Հայոց ցեղասպանութիւնը, ի վերջոյ, աշխարհում գիտական լեզուով 

բարձրաձայնելու անհրաժեշտութեան, նաեւ հրամայական պահանջի մասին, 

կազմակերպւում են մրցանակաբաշխութիւններ՝ խրախուսելու և խթանելու այդ թեմայով 

գիտական յօդուածների տպագրութիւնները։ Այս և նման հարցերի շուրջ զրուցեցի դոկտոր 

Արա Սանճեանի հետ։ Թէեւ Արա Սանճեանը յայտնի է և՛ որպէս հայագէտ, և՛ որպէս 

պարզապէս հայ մարդ, որը երբեք անհաղորդ չէ Հայաստանի ու հայութեան հետ կապուած 

ցանկացած հարցին, այնուամենայնիւ, աւելորդ չեմ համարում մէկ անգամ եւս յիշեցնել. 

Արա Սանճեանը ծնուել է Լիբանանում, համալսարանական կրթութիւն է ստացել է 

Երեւանի պետական համալսարանում՝ աւարտելով պատմութեան ֆակուլտետը, որից յետոյ 

շարունակել է ուսումը Լոնտոնի համալսարանում, որտեղ և ստացել է պատմական 

գիտութիւնների դոկտորի աստիճան։ Մինչեւ 2005թ. դասաւանդել է Պէյրութի «Հայկազեան» 

համալսարանում: Այժմ նա ԱՄՆ–ի Տիրպորն քաղաքում գտնուող` Միչիկանի 

համալսարանի մասնաճիւղում պատմութիւն է դասաւանդում` միաժամանակ 

ղեկավարելով համալսարանի Հայագիտական 

հետազօտութիւնների կենտրոնը։  

Հ.-Պարո՛ն Սանճեան, ինչպէ՞ս եք գնահատում «Տաշիր» 

բարեգործական հիմնադրամի և «Պահանջում ենք 

գիտութեան ֆինանսաւորման աւելացում» (ՊԳՖԱ) 

ֆէյսպուքեան նախաձեռնութեան համատեղ ջանքերով՝ 

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին ընդառաջ, 

ազդեցութեան գործակից ունեցող կամ ինտեքսաւորուող 

միջազգային պարբերականներում հայաստանցի և 

օտարերկրեայ քաղաքացիների կողմից այդ թեմայով գիտական յօդուածների 

տպագրութեան առնչութեամբ կազմակերպուած մրցանակաբաշխութիւնը։  

Պ.-Այս մրցանակաբաշխութիւնը գնահատում եմ շատ դրական այն առումով, որ 

Հայաստանում վերջին տարիներին առաջ եկած տնտեսութեան մասնաւոր հատուածը 

կամաց-կամաց սկսել է հետաքրքրութիւն ցուցաբերել գիտութեան, այս պարագայում` 

հումանիտար ու հասարակագիտական ոլորտին։ Յոյսով եմ, որ «Տաշիրը» առաջիկայում կը 

խորացնի այս ոլորտում իր ներգրաւուածութիւնը, իր գործունէութիւնը կը դարձնի աւելի 

բազմակողմանի, և միաժամանակ` այս ուղին կ'որդեգրեն նաեւ նմանատիպ այլ 

հիմնադրամներ։ Ցանկութիւնս է, որ Հայաստանի ներկայ և յետագայ իրար յաջորդող 
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կառավարութիւնները փոփոխութիւններ մտցնեն երկրի հարկային օրէնսդրութեան մէջ և 

հնարաւորութիւններ ստեղծեն, որ բարձր հարկեր վճարող անհատներն ու հիմնարկները 

իրենց հարկերի մի մասը կարողանան յատկացնել իրենց նախընտրած ոչ-շահութաբեր 

ուսումնական, գիտական, արուեստի կամ բարեգործական հաստատութիւններին։ Այդպիսի 

մեխանիզմ կայ դրուած, օրինակ, Ամերիկայի միացեալ նահանգների հարկային 

օրէնսդրութեան մէջ և դրանից օգտւում է նաեւ Միչիկանի համալսարանի Հայագիտական 

հետազօտութիւնների կենտրոնը։ 

 

Հ.-Ի՞նչ էք կարծում, այս մրցանակաբաշխութիւնն ինչքանո՞վ կը նպաստի Հայոց 

ցեղասպանութեան հանդէպ միջազգային հետաքրքրութեան աճին և նորանոր 

ուսումնասիրութիւնների հանդէս գալուն։ 

Պ.-Ինչքան ինձ յայտնի է, այս մրցանակաբաշխութիւնը պիտի կրկնուի նաեւ յաջորդ երկու 

տարիներին։ Առաջին տարուայ յաջող փորձից յետոյ, ինչպէս նաեւ մրցանակաբաշխութեան 

արդէն իսկ գործող կառուցուածքի մասին աւելի լայն իրազեկման պարագայում, և՛ 

Հայաստանում, և՛ արտասահմանում, առաջիկայ երկու տարիներին դիմորդների ու 

մրցանակի արժանացողների թիւը հաւանաբար աւելի մեծ կը լինի։ Եթէ հաշուենք զրոյից, 

միջազգային չափանիշերով Հայոց ցեղասպանութեան կամ հումանիտար ու 

հասարակագիտական որեւէ լուրջ թեմայի շուրջ գիտական յօդուած հրատարակելու 

համար երկու տարին շատ երկար ժամանակ չէ։ Բայց եթէ այս ծրագիրը շարունակուի 2015 

թուականից յետոյ էլ, ապա այդ պարագայում այն կը կարողանայ նոյնիսկ խթան 

հանդիսանալ, որ նորանոր երիտասարդներ ընդգրկուեն Հայոց ցեղասպանութեան 

ուսումնասիրութեան ոլորտում։ 

Ինձ համար, սակայն, այս բոլորի մէջ կարեւորագոյնը Հայաստանում Հայոց 

ցեղասպանութեան ուսումնասիրութեան և առհասարակ ցեղասպանագիտութեան 

մակարդակը միջազգայինին հասցնելու մտահոգութիւնն ու այդ ուղղութեամբ 

կատարուելիք աշխատանքներն են։ Այդ առումով, վերջերս իրականացուած այս 

մրցանակաբաշխութիւնն աւելի ընդգրկուն ու համակարգուած աշխատանքի միայն մէկ 

հատուածը կարող է լինել։ 

  

Հ.-Իսկ ինչպէ՞ս է հնարաւոր ցեղասպանագիտութիւնը Հայաստանում հասցնել միջազգային 

մակարդակի։ 

Պ.-Ցեղասպանագիտութիւնը հումանիտար կամ հասարակագիտական ինքնուրոյն 

գիտակարգ (դիսցիպլին) չէ։ Այն միջգիտակարգային մասնագիտութիւն է։ Լաւ 

ցեղասպանագէտ լինել՝ անխուսափելիօրէն կը նշանակի ցեղասպանութեան հարցերով 

զբաղուող լաւ պատմաբան, գրականագէտ, սոցիոլոկ, հոգեբան, ազգագրագէտ կամ այլ 

գիտակարգի մասնագէտ լինել։ Արտասահմանում շատ տարածուած է այն սովորոյթը, որ 

երբ ուսանողը պաքալաւրիատի համար ընտրում է վերոյիշեալ աւանդական 

գիտակարգերից մէկը և միայն այդ գիտակարգի հիմնարար սկզբունքները իւրացնելուց 
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յետոյ, մագիստրատուրայի ժամանակ, ընտրում է միջգիտակարգային մասնագիտութիւն, 

որոնց շարքում` ցեղասպանագիտութիւնը կամ սփիւռքագիտութիւնը։ Ուրախ եմ, որ այդ 

ուղին որդեգրել է նաև Երևանի պետական համալսարանի Հայագիտական 

հետազօտութիւնների ինստիտուտի և Գիտութիւնների ազգային ակադեմիայի Հայոց 

ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտի համատեղ ջանքերով շուտով սկիզբ առնելիք 

«Ցեղասպանագիտութիւն» մագիստրոսական ծրագիրը։ 

Ի վերջոյ, ցեղասպանագէտ–պատմաբանն ուսումնասիրում է կա՛մ Հայոց 

ցեղասպանութեան, կա՛մ դրա հետեւանքները վերացնելու, կա՛մ դրա միջազգային 

ճանաչումն ապահովելու համար հայ քաղաքական ու հասարակական հոսանքների մղած 

պայքարի պատմութիւնը։ Ցեղասպանագէտ–գրականագէտն ուսումնասիրում է Հայոց 

ցեղասպանութեան ազդեցութիւնը հայ գրականութեան հետագայ զարգացման վրայ կամ 

այդ թեմայի արծարծումը միջազգային գրականութեան մէջ և այլն։ Իհարկէ, տարբեր 

մասնագիտութիւնների տէր ցեղասպանագէտները կ'օգտուեն միմեանց փորձից, բայց նրանց 

ուսումնասիրութիւնները կը մնան առաւելաբար մէկ գիտակարգի շրջանակների ներսում։ 

Այդ պատճառով էլ ցեղասպանագիտութեան համընդհանուր մակարդակի բարձրացումը 

կարող է տեղի ունենալ միայն իր բաղկացուցիչ գիտակարգերի մակարդակի բարձրացմանը 

զուգահեռ։ Շատ դժուար է պատկերացնել, որ Հայաստանում հնարաւոր է ունենալ 

ցեղասպանագիտական միջազգային չափանիշերով բարձրամակարդակ համակարգ` երբ 

ցեղասպանագիտութեան մէջ ընդգրկուած վերոյիշեալ կամ այլ գիտակարգերը, 

իւրաքանչիւրն իր ոլորտի ներսում, համաքայլ չեն միջազգային փորձի հետ։ 

 

Հ.-Հայաստանում տնտեսութեան մասնաւոր հատուածը կարո՞ղ է դեր ունենալ առհասարակ 

գիտութեան և մասնաւորապէս ցեղասպանագիտութեան մակարդակի աճ ապահովելում։ 

Պ.-Վստահաբա՛ր։ Համաշխարհային առումով, տնտեսութեան մասնաւոր հատուածը, իրենց 

համապատասխան երկիրների կրթութեան ու գիտութեան մակարդակի բարձրացումով, 

սկսեց շահագրգիռ դառնալ յատկապէս 19-րդ դարի վերջին տասնամեակներին` այսպէս 

կոչուած Երկրորդ արդիւնաբերական (ինտուստրիալ) յեղափոխութեան ժամանակ։ 

Գիտութեան ու արհեստագիտութեան (տեխնոլոկիա) կտրուկ առաջընթացն 

անհրաժեշտութիւն առաջացրեց մասնագիտական հմտութիւններ ունեցող անձանց 

ընդգրկումն արտադրութեան և նրա կառավարման մէջ։ Համապատասխանաբար, 

տնտեսութեան մասնաւոր հատուածն սկսեց պետական համակարգից աւելի ու աւելի 

պահանջել, որ մասնակցի հանրային տարրական ու բարձրագոյն կրթութեան 

կազմակերպման գործին, ինչպէս նաև՝ երբեմն ինքն իր սեփական միջոցներից սկսեց 

ներդրումներ կատարել գիտութեան ու կրթութեան ոլորտների մէջ։ Օրինակ, 

ինքնաշարժների արտադրութեան «Ֆորտ» ընկերութիւնն առանցքային դեր ունի Միչիկանի 

համալսարանի Տիրպորն քաղաքի մասնաճիւղի ստեղծման մէջ` 1950-ական թուականների 

երկրորդ կէսին։ Թուրքիայում, Քոչ և Սապանճը գործարար ընտանիքները 1993–ին ու 1994–

ին համապատասխանաբար ստեղծեցին իրենց անուններով կոչուող մասնաւոր 

համալսարաններ։ Դրանցից Սապանճը համալսարանն աչքի է ընկնում հայ մշակոյթի և 

նոնիսկ Հայոց ցեղասպանութեան քննարկման պարագայում պետական կաշկանդումներից 
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որոշ չափով հեռու, իր՝ համեմատաբար ազատ ու յարգալից մթնոլորտով։ 

Եթէ ճշգրիտ գիտութիւնների, արհեստագիտութեան և գործարար կառավարման ոլորտների 

պարագայում մասնաւոր հատուածի շահագրգռուածութիւնն ակներեւ է, ապա կարեւոր է 

նշել, որ մասնաւոր հատուածն արտասահմանում հետաքրքրւում է նաեւ հումանիտար ու 

հասարակագիտական ոլորտներով, որովհետև այդ մասնագիտութիւնների զարգացումն 

անխուսափելիօրէն նպաստում է իւրաքանչիւր երկրում ժողովրդավարութեան, 

դատաիրավական համակարգի, զանգուածային լրատւության մակարդակի զարգացմանը, և 

այս բոլորն անհրաժեշտ են գործարար առողջ միջավայրի առաջացման և ամրապնդման 

համար։ 

Մասնաւոր հատուածի շահագրգռուածութիւնը հումանիտար ու հասարակագիտական 

ոլորտներով կարող է առաջ գալ նաեւ նրա հայրենասիրական մղումներից։ Ի վերջոյ, ազգի 

ու պետութեան մտահոգութիւնները միջազգային հարթակների վրայ արդիւնաւէտ 

բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ միջազգային լաւագոյն չափանիշերով 

կրթութիւն ստացած դիւանագէտներ, փորձագէտներ ու լրագրողներ։ 

Մանէ Յակոբեան 

ՀԵՏՔ 

Էրպիլի (Իրաքեան Քիւրտիստան) Հայ Գաղութը 
Հարցազրոց՝ Հայ Մշակութային Եւ Ընկերային Միութեան Փոխ-Ատենապետ Յակոբ 

Սիմոնեանին Հետ.- Համօ Մոսկոֆեան, Էրպիլ –Իրաքի Քիւրտիստան  

 

ՀԱՐՑՈՒՄ.-Պրն. Սիմոնեան, կրնա՞ք 

դուք ձեզ ծանօթացնել եւ ձեր 

պաշտօնը՝ Էրպիլի Հայ Մշակութային 

եւ Ընկերային Միութեան մէջ, ինչպէս 

նաեւ անդամներու գործունէութեան 

մասին։ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Յակոբ Սիմոնեան, 

ելեկտրագէտ-երկրաչափ եմ, 

միութեան փոխ-ատենապետ։ Երկար 

տարիներ աշխատած եմ 

հայապահպանման գործունէութեան մէջ։ Քաղաքական դժուարին պայմաններուն 

պատճառով, հաստատաուած ենք Էրպիլի մէջ, դարձեալ զբաղելով ազգային 

գործունէութեամբ։ Հայ մշակութային եւ Ընկերային Միութեան հիմնադրութենէն ետք, 

կազմակերպուեցաւ որոշ յանձնախումբ-վարչութիւն մը, որ գործը յառաջ տարաւ մինչեւ 

ընտրութիւնները։ 
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Էրպիլի հայ գաղութը նոր ըլլալով, կազմուած է վերջին 7-8 տարիներուն (2005-2007 

թուականներուն գլխաւորաբար) այստեղ հաստատուած հայ ընտանիքներէ, որոնք տուներ 

առնելով գործի անցան։ Այժմ, 160-180 ընտանիքներ հոս տեղափոխուած են։ Շատ են նաեւ 

սուրիահայերը, որոնք նոյնպէս այստեղ հաստատուած են գործի բերումով։ Ապա, Հայ Տուն 

մըն ալ բացուեցաւ, որ անցեալ տարի պաշտօնապէս արձանագրուեցաւ վերոյիշեալ 

միութեան անունով։ Ինչպէս ամէնուրեք, այստեղ ալ հայ գաղութի անդամներուն ի մի գալու 

ցանկալի վայրը դարձաւ։ Միութիւնը ունի Էրպիլի քրիստոնեայ աւանին՝ Անքավայրի մէջ, 

իր կեդրոնը, ընտրեալ վարչութեամբ, բազմաթիւ յանձնախումբերով։ Հոս հայ լեզուի 

ուսուցումը մեր հայ մատղաշ սերունդին կը փոխանցենք ամառնային հայերէն 

դասընթացքներով՝ տարբեր տարիքներու համար։ 

Քիւրտիստանի կառավարութիւնը մեզի առիթ ընծայեց հայերէնի դասաւանդութիւնը 

հասանելի դարձնելու մինչեւ 14 տարեկան պատանիներուն համար։ Կը կազմակերպենք 

նաեւ երգչախումբ եւ պարախումբ՝ մեր հայրենակարօտ նոր սերունդին համար։ Փորձեր կը 

տարուին մասնակցելու ազգային տարբեր ձեռնարկներու, տօներու եւ ոգեկոչումներու՝ 

ինչպէս Ապրիլ 24-ի Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած։ Ունինք նաեւ ընկերային 

ձեռնարկներ եւ դասախօսութիւններ կազմակերպող տիկնանց յանձնախումբ մը։ 

Ընկերային, գիտական յանձնախումբեր։ Առայժմ, մնայուն կեդրոն չունինք, վարձու շէնքի 

մէջ կը գտնուինք, սակայն դիմած ենք կառավարութեան, որ օգնէ հայ տունը գնելու եւ մեր 

գաղութին տրամադրելու։ Մենք թէեւ մնայուն եկեղեցի չենք ունեցած, սակայն Սրբազան հօր 

ջանքերով, կառավարութիւնը ընդարձակ հող տրամադրած է, որուն վրայ պիտի կառուցուի 

հայ եկեղեցի։ Այդ տարածքը, շուրջ 4500 քառ. մեթր է։ Եկեղեցին շուրջ 400 հաւատացեալներ 

կրնայ ընդունիլ։ Կը կարծեմ թէ պիտի ունենանք եզակի պաշտամունքի, ազգային 

կրօնական կառոյց մը։ 

  

ՀԱՐՑՈՒՄ.-Այս առիթով ի՞նչ խօսք ունիք 

փոխանցելիք, Սփիւռքի թէ Մայր Հայրենիքի 

ընթերցողներուն։ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Իրաքի Քիւրտիստանը եւ 

Էրպիլը շատ ապահով բնակավայրեր են, 

գործի եւ աշխատանքի կեդրոններ։ Մենք կը 

քաջալերենք Սփիւռքի մեր 

հայրենակիցները՝ այցելելու եւ 

աշխատանքի անցնելու այստեղ։ Վերջին 

տարիներուն, մեծ ծաղկում կ'ապրի 

Քիւրտիստանը, որ համաշխարհային 

գործառութեան, շինարարութեան եւ առեւտուրի կեդրոններէն մէկը դառնալու ճանապարհի 

վրայ է։ 
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Մեր շնորհակալութիւնը կը յայտնենք այս հիւրընկալ երկրին ղեկավարութեան՝ 

գլխաւորութեամբ նախագահ Մասուտ Պարազանիին՝ որ ամէն կարելիութիւն ընծայեց 

մեզի՝ մեր լեզուն եւ կրօնը պահպանելու, ապրելու եւ աշխատելու ազատ եւ ժողովրդավար՝ 

հարազատ Իրաքի Քիւրտիստանի մէջ։ 

 

Յօդուածներ  

Ժամն Է 

ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ  

Պատանի հասակիս, դեռ նախակրթարանի աշակերտ, երբ Հալէպի մէջ Պրն. Սիմոն 

Սիմոնեանը մեզ, փոքրիկներս մեր ինքնութեամբ կը զինէր փառաբանելով 

Մամիկոնեանները, նաեւ տուներուն մէջ մեր մեծ հայրերն ու մեծ մայրերը, մայրերը նաեւ, 

հայերու ջարդերուն մասին ականատեսի սահմռկեցնող պատմութիւններ կը պատմէին, մեր 

միտքերուն մէջ խառնաշփոթ մը կը ստեղծուէր... Այդ 

խառնաշփոթը մեզի ընկերացաւ մինչեւ մեր հասուն տարիքը: 

Ո՞ւր էին մեր Մամիկոնեանները, ինչո՞ւ չէին կրցած պաշտպանել 

մեզ: 

Ինչո՞ւ հարիւրաւոր տարիներ ենթարկուած էինք ջարդի, 

կոտորածի, անդադար կեղեքուած, անդադար թալանուած ու 

պարտադիր հայրենալքումի ենթարկուած էինք: 

Դպրոցին մէջ հայ կեանքի հանդէպ խանդավառութիւն, իսկ 

տուներու մէջ տակաւին շարունակուող լաց` թէեւ յաճախ 

թաքուն... 

Ու այս բոլորին մէջ մերթ կայծկլտացող լոյսերու յոյս, երբ չորրորդ 

դասարանի աշակերտ` սկսանք կարդալ հերոսական դէպքեր մերթ Ուրֆայի, մերթ Շապին 

Գարահիսարի, Զէյթունի ու Սասունի հերոսական ընդվզումներու, աւելի ուշ Հաճընի, 

Տէօրթեոլի, Մուսա լերան հայոց զէն ի ձեռին լեռները բարձրանալու մասին ու... 

խանդավառուիլ սկսանք: 

Անուն մը կար, որ կը փայլէր ու մեզ հերոսութեան զգացումով կը զինէր: Անդրանիկին 

անունն էր այդ: Յետոյ այդ անունին միանալու կու գային Գէորգ Չաւուշի եւ ուրիշ 

հերոսներու անուններ, որոնց կուրծքերը զարդարուած կ’ըլլային փամփշտակալներով, 

իրենց գլուխներուն վրայ փափախ կը կրէին, իսկ ձեռքերուն` հրացան: Նմանիլ կ’ուզէինք 

անոնց ու կը նախանձէինք այն աշակերտներուն, որոնք Անդրանիկ անունը կը կրէին: 
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Հասակ առինք ու սկսանք մտածել. Ինչպէ՞ս կ’ըլլայ, որ մեր ժողովուրդը հազարամեակներ 

ամբողջ այս հողերուն վրայ ապրեցաւ, յետոյ հեռուներէն, Չինաստանի սահմաններէն, 

Թիան Շիան լեռներէն վաչկատուն ցեղ մը նախ փոքր խումբերով, ապա հետզհետէ 

բազմամբոխ հեղեղեց մեր երկիրը` հազարամեայ հայրենիքը, ու ստրկացուց գրեթէ ամբողջ 

մեր ժողովուրդը: 

Արդեօք մեր յանցանքի բաժինը չկա՞ր այս անցուդարձներուն, մեր հլու հնազանդ 

արտաքսումներուն մէջ... 

Դպրոցներու ամպիոններէն մեզի կ’ըսուէր, թէ մենք մշակոյթի ժողովուրդ ենք, հարուստ 

մշակոյթի տէր ժողովուրդ: Բայց մշակոյթի տէր ժողովուրդ մը նախ թալանի՞ կ’ենթարկուի, 

իսկ յետոյ ոչ միայն ջարդի, այլեւ... Հայրենազրկումի՞: Փաստը ահաւոր է: 

Այս բոլորին ենթարկուողը մեր ժողովուրդն էր, մենք էինք: 

Կը լսէինք, մանուկի մեր հոգիները երբեմն հերոսական, երբեմն վրէժի զգացումներով կը 

լեցուէին ու շատ բան միեւնոյնն է, մեզի համար անհասկնալի կը մնար:  301-ին   ազգովին 

առաջինը պետականօրէն քրիստոնէութիւնը ընդունած ժողովուրդ էինք: Յետոյ, մեծ եղաւ 

քրիստոնեայ, հզօր պետութիւներուն թիւը: Անոնցմէ օգնութիւն կ’ակնկալէինք:  

Մեծցանք ու սկսանք հասկնալ, որ կային պետական շահեր, միմիայն շահեր եւ աշխարհը՝ 

քրիստոնեայ աշխարհը, չէր գիտեր, թէ ինչ է գութը... Իսկ մենք... Նոյնիսկ 1909-ի Ատանայի 

ջարդերը խելքի չբերին մեզի, թէեւ հերոսական բռնկումներ ունեցանք Զէյթունի ու Սասնոյ 

լեռներուն վրայ: 

Ատանկ ալ համընդհանուր կազմակերպութիւն մը չունեցանք ու այսօր, երբ աշխարհով մէկ 

սփռուած ու սփիւռք դարձած ենք, երբ իրաւագէտներ ունինք, երբ քաղաքագէտներ ունինք, 

երբ գիտութեան ու մշակոյթի փայլուն գործիչներ ունինք, տակաւին կ’ուշանանք խելքի 

գալու, երբ բոլորիս համար այնքան յստակ է, որ բռունցք կազմելը, մէկտեղուիլն 

ու   համահայկական   իրաւախոհ մարմին մը ստեղծելը անհետաձգելի ու առաջնահերթ 

դարձած է աւելի քան երբեւէ: 

Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւր ամեակի նախօրէին ենք ու Հայկական հարց ըսելով, մենք 

առայժմ միայն մեծ պետութիւններու կողմէ Մեծ Եղեռնի ճանաչումի հարցը նկատի ունինք: 

Յետո՞յ: Ոմանք ճանչցան Հայոց Ցեղասպանութիւնը, ոմանք դեռ կը ճանչնան, բայց յետո՞յ... 

Ո՞ւր է մեր ծրագիրը, հաւաքական ծրագիրը, ի՞նչ կ’ուզենք մենք, դէպի ուր կ’երթանք, ինչի՞ 

կը ձգտինք, ո՞վ պիտի տայ այս հարցումներուն պատասխանները: Մենք հայրենիք 

կորսնցուցած ենք, մեր գերխնդիրը այդ հայրենիքին հանդէպ մեր իրաւունքի 

վերականգնումը պէտք է ըլլայ, բայց ուր է, ինչու կ’ուշանայ համազգային այն 

կազմակերպութեան կազմաւորումը, երբ աշխարհի կողմէ ճանչցուած անկախ 

պետականութիւն ունինք այսօր: 

Եթէ Հայաստանի Հանրապետութեան գումարուի նաեւ համասփիւռքեան համաձայնեցուած 

կազմակերպութիւնը, այդ պարզ գումարումը բազմապատիկ ուժի կրնայ վերածուիլ մեր 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (27) Յուլիս 2013  

 

15/57 

նպատակներու իրագործման ճանապարհին: Ահա այս է, որ մենք կը հասկնանք, բայց 

կ’ուշանանք գործի վերածել:  

Կը սիրենք ճառեր խօսիլ: Ճառերը տպագիր խօսքի կը վերածենք, արշաւներ կը 

կազմակերպենք Պէյրութէն մինչեւ Փարիզ ու Նիւ Եորք, բայց... Կա՞յ շօշափելի որեւէ 

արդիւնք... Մեր Հայ Դատի կոչերն անգամ միասնական չեն: Ձայն մը Ամերիկայէն կ’ելլէ, 

ձայն մը Փարիզէն... Ձայներ, որ զուրկ են ուժականութենէ: Ազգային դատի մը տէրը չեն 

կրնար անհատը, անհատները եւ կամ ինչ որ խմբակներ ըլլալ: Հայկական դատին 

իրաւատէրը անկախ մեր պետութիւնն է ու բովանդակ սփիւռքը: 

Մեծ եղեռնի հարիւրամեակի նախօրէին մեր խնդիրը մէկ է` միանալ եւ ուժի վերածուիլ: 

Մենք պարտաւոր ենք հզօրացնել մեր երկիրը, պարտաւոր ենք զօրաշարժի ենթարկել 

սփիւռքի մեր ուժերը եւ տէր կանգնիլ մեր իրաւունքին: Հարիւր տարուան հեռաւորութիւնը 

եւ մեծ է եւ փոքր: 

Ազրպէյճանցիք 27.000 խաչքար աւազի վերածեցին: Մեր փոխարէն ուրիշ ժողովուրդ մը 

աշխարհով մէկ մամուլն ու տեղեկատուական բոլոր միջոցները պիտի օգտագործէր 

անհրաժեշտ հանրային կարծիքը ստեղծելու համար:  

Իսկ ի՞նչ ըրինք մենք. ըստ իս` հազիւ ծպտուն մը հանեցինք: Ինչո՞ւ, որովհետեւ անհատ 

սրտցաւ ուժերը շատ քիչ են համաշխարհային կարծիք ստեղծելու համար: 

Մենք կազմակերպուեցանք Արցախի մէջ: Անտառի օրէնքի այս շարունակական ընթացքին 

մէջ պետութիւնները միայն ուժէ կը հասկնան: Իրականութիւնները, փաստերը, գիտութիւնն 

ու մշակոյթը եւս զէնքով կը պաշտպանուին: Գործի անցնելու ժամանակը վաղուց 

հասունցած է:  

Միայն մէկ ու միասնական ճակատ դառնալով կարելի պիտի դառնայ իրականցնել մեր մեծ 

երազը: 

Աշխարհը միայն այդ ժամանակ հաշուի պիտի նստի մեզի հետ ու այն ատեն միայն պիտի 

հասկնայ, որ մենք ոչ թէ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը, այլ հայոց պապենական 

հողերուն վերադարձը կը պահանջենք: 

Որպէս պահանջատէր պէտք է ներկայանանք աշխարհին: Սթափիլ պէտք է, ուժերը 

համատեղել ու գործի անցնիլ պէտք է: Ժամն է: 

Պէյրութ,  Լիբանան 
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Թալէա՞թը Սպաննած է Օսմանեան Թագաժառանգը` Հայոց 

Ցեղասպանութեան Ընդդիմանալուն Համար 

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ 

Ես հազուադէպօրէն կ’անդրադառնամ առեղծուածային սպանութիւններուն, սակայն այս 

անգամ բացառութիւն պիտի ընեմ` հաշուի առնելով 1916 

թուականին օսմանեան թագաժառանգ արքայազնի 

մահուան արտասովոր հանգամանքները եւ անոր 

հաւանական կապը Թալէաթի ու Հայոց 

Ցեղասպանութեան հետ:  

Գաղտնիքը բանալու առաջին բանալին, որ ձեռքս անցաւ, 

1921 Ապրիլ 3-ին «Փիցպուրկ Փրես» թերթին մէջ 

հրապարակուած յօդուած մըն էր` հետեւեալ 

վերնագիրով. «Համբերատար կերպով հետեւած է անոր թաքստոցին մէջ եւ` սպաննած. 

ինչպէ՞ս թուրք արիւնարբու Մեծ վեզիր Թալէաթ փաշան, որ ծրագրած էր միլիոնաւոր 

հայերու ջարդը, հանդիպեցաւ իր ճակատագիրին»:  Այս լուրը հրապարակուած էր 1921 

Մարտ 15ին Պերլինի մէջ Սողոմոն Թեհլերեանի կողմէ Թալէաթ փաշայի սպանութեան 

առիթով:  

Լայնածաւալ յօդուածի կէսերուն գտնուող պարբերութիւն մը ցնցող բացայայտում կը 

պարունակէր. «Թալէաթի յառաջխաղացման առնչուած ամէնէն տարօրինակ իրողութիւնը 

հաւանաբար այն է, որ ան այդ բարձրագոյն պաշտօնին հասնելու համար իր ճանապարհը 

հարթած է սպաննելով թագաժառանգ արքայազն Եուսուֆ Էտինը` իշխող սուլթանին 

զարմիկը: Երիտասարդ արքան կտրականապէս դէմ էր Թալէաթի` հայերու ոչնչացման 

ուղղուած քաղաքականութեան: Թալէաթը, լուրջ դիմադրութեան հեռանկար տեսնելով` 

կրակած էր արքայազունին վրայ` զայն սպաննելով շան նման»:  

Այս զարմանալի լուրին հաւաստիութիւնը ճշդելու համար ես համացանցի միջոցով 

կատարեցի երկարատեւ որոնումներ` պրպտելով հրապարակումներ անգլերէն, 

ֆրանսերէն, թրքերէն, սպաներէն եւ հայերէն լեզուներով, նկատի ունենալով արքայազնի 

անուան տարբեր ուղղագրութիւնները` Եուսուֆ Էտին, Եասուֆ Իզետին, Եուսուֆ Իզեթին եւ 

այլն:  

Աղբիւրներուն մեծ մասը կը հաստատէ, որ թագաժառանգ արքայազնը մահացած է 

կասկածելի հանգամանքներու մէջ, սակայն անոնք կը ներկայացնեն երեք տարբեր 

վարկածներ, թէ ինչպէս ան կնքած է իր անժամանակ մահկանացուն: Այս առեղծուածին 

մասին նոյնիսկ գոյութիւն ունի թրքերէն ամբողջ գիրք մը. «Shehzade Yusuf Izzedin olduruldu 

mu, intihar mi etti?» (Թագաժառանգ արքայազն Եուսուֆ Իզետինը սպաննա՞ծ են, թէ՞ 

անձնասպան եղած է):  
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Առաջին վարկածը «Փիցպուրկ Փրես» թերթին մէջ նշուածն է, որ կը հաստատէ, թէ 

թագաժառանգ արքայազնը սպաննուած է Թալէաթին կողմէ` հայ ժողովուրդի բնաջնջման 

ընդդիմանալուն համար:  

Թագաժառանգ արքայազունին վաղաժամ մահուան երկրորդ բացատրութիւնը այն է, որ ան 

անձնասպանութիւն գործած է` կտրելով իր դաստակը: Երիտթուրքերու կառավարութիւնը 

1916 Փետրուար 3-ին հանդէս եկած է հետեւեալ պաշտօնական յայտարարութեամբ. «Նորին 

գերազանցութիւն գահաժառանգը երկարատեւ հիւանդութեամբ տառապելու պատճառով 

այսօր առաւօտեան ժամը եօթն անց կէսին ինքնասպան եղած է Զինտճիրլիի ամառանոցի 

հարեմի յարկաբաժինի ննջարանին մէջ` կտրելով իր ձախ ձեռքին երակները»:  

Այս պաշտօնական յայտարարութիւնը համատարած թերահաւատութեամբ ընդունուեցաւ` 

առիթ տալով թագաժառանգ արքայազնի մահուան երրորդ բացատրութեան: Ֆրանսայի 

պետական նախարար Իվ Կայոն 1916 թուականին հրատարակուած իր «Պատերազմի 

պատճառներն ու հետեւանքները» գիրքին անգլերէն խմբագրութեան նախաբանին մէջ գրած 

է. «Անոնք, որոնք կարդացած էին պաշտօնական հաղորդագրութիւնը, համոզուած էին, որ 

երիտթուրքերը ստիպած էին թագաժառանգին «անձնասպան ըլլալ»: Տարբեր աղբիւրներու 

տեղեկատուութիւնը կը հաստատէ այդ կասկածը»:  

Կայոն եւ այլ ժամանակագիրներ կը պնդեն, որ ռազմական նախարար Էնվեր փաշան 

սպաննած է Իզետինը, քանի որ ան կ’ընդդիմանար Գերմանիոյ հետ Օսմանեան 

կայսրութեան դաշնակցելուն` Ա. Համաշխարհային պատերազմի ընթացքին: «Թրքական 

նաւատորմին կողմէ Օտեսան ռմբակոծելէ ետք ան (Իզետինը) իր անհամաձայնութիւնը 

յայտնեց բացայայտ ձեւով: Այդ պահէն սկսեալ անոր ճակատագիրը որոշուած էր», գրած է 

ֆրանսացի նախարարը:  

Կայոն նաեւ մանրամասնօրէն նկարագրած է Թալէաթի, Էնվերի եւ երիտթրքական այլ 

պարագլուխներու մասնակցութեամբ 1915-ին կայացած գաղտնի հանդիպումը, որուն 

ընթացքին Էնվերը յորդորած է ոչնչացնել թագաժառանգը, որ ըստ Կայոյի` «սպաննուած է 

Եւրոպա մեկնելէն մէկ օր առաջ»:  

Հայոց Ցեղասպանութեան ականաւոր վերապրող եպիսկոպոս Գրիգորիս Պալաքեան իր 

«Հայոց Գողգոթա» յուշագրութեան մէջ կը պնդէ, որ` «թագաժառանգը սպաննուած է Էնվերի 

եւ Թալէաթի քրէական յանձախումբին կողմէ…. Էնվերը անձամբ սպաննած է Եուսուֆ 

Իզիտինը Պալմոմճիի կայսերական ագարակին մէջ»: Տարտանելի ճակատամարտին 

ականատես ըլլալով հազարաւոր թուրք զինուորներու դիակներուն` թագաժառանգը 

բողոքած է Էնվերին, որ` «Տարտանելը դարձած է թրքական բանակին գերեզմանը»: Ան 

սպաննուած է Էնվերին ատրճանակով սպառնալէ ետք:  

Անոնք, որոնք կը կարծեն, թէ թագաժառանգին սպանութիւնը անհաւատալի պատմութիւն 

մըն է, պէտք է գիտակցին, որ նման պալատային սադրանքները սովորական երեւոյթ էին 

Օսմանեան կայսրութեան երկարատեւ պատմութեան ընթացքին: Շատ յաճախ 

սուլթանները կ’ոչնչացնէին դաւադիր ժառանգորդները, իսկ մրցակից արքայազունները կը 

սպաննէին զիրար` գահին տիրանալու ճանապարհը հարթելու համար: Իրականութեան 
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մէջ, 36 սուլթաններէն 15-ը վերացուած են տարբեր միջոցներով` երեքը հրաժարած են 

գահէն, եօթը գահընկէց եղած են, իսկ հինգը` սպաննուած:  

Թարգմանեց` 

ՌՈՒԶԱՆՆԱԱՒԱԳԵԱՆ 

Արեւմտահայերէնի փոխադրեց` 

«Եռագոյն» կայքէջը 

 

Հակառակ Ներքին Խառնաշփոթ Վիճակին, Թուրքիա Կը 

Շարունակէ Ցեղասպանութեան Ժխտման Քարոզչութիւնը 

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ  

«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր  

 Հաւանաբար շատեր կ’ակնկալէին, որ վերջերս Թուրքիոյ մէջ տեղի ունեցող զանգուածային 

բողոքի ցոյցերն ու անկարգութիւնները երկրի ղեկավարներու ուշադրութիւնը կը 

կեդրոնացնեն ներքին խնդիրներուն վրայ` հեռացնելով զանոնք այլ կարեւոր 

զարգացումներէն, ինչպիսիք են, օրինակ, 

Հայոց Ցեղասպանութեան հարցերը: 

Ցաւօք, այդպէս չեղաւ: 

Հակառակ անոր որ հարիւր հազարաւոր 

ցուցարարներ զայրացած կը բողոքէին 

Թուրքիոյ ամբողջ տարածքին` իրենց 

դժգոհութիւնը արտայայտելով Էրտողանի 

բռնատիրական իշխանութեան դէմ, 

արտաքին գործոց նախարարութեան 

պաշտօնատարները կը շարունակէին 

զբաղիլ իրենց սովորական ժխտողական 

պարտականութիւններով` հակազդելով Հայոց Ցեղասպանութեան իրողութիւնը 

վերահաստատելու ուղղութեամբ այլ պետութիւններու բոլոր ջանքերուն: 

Վերջին շաբաթներուն արձանագրուած է թրքական արձագանգի երեք նման դէպք. 

1. Թրքական կառավարութիւնը խստօրէն արձագանգեց, երբ Հռոմի Ֆրանչեսկոս պապը 

վերահաստատեց Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը` զայն անուանելով «20-րդ դարու 

առաջին ցեղասպանութիւն»: Հռոմի պապը այդպէս արտայայտուած էր Յունիս 3-ին՝ Հայ 

կաթողիկէ պատուիրակութեան Վատիկան կատարած այցելութեան ընթացքին: Թէեւ 
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պապը նման տեսակէտներ արտայայտած էր նաեւ ատկէ առաջ` Արժանթինի կարտինալ 

եղած ժամանակ, սակայն վերջերս, իր պապ ընտրուելէն ետք, ասիկա առաջին անգամն է, 

որ կ’անդրադառնար Հայոց Ցեղասպանութեան: 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը շտապեց պաշտօնական բողոք 

ներկայացնելու Վատիկանին` իր «հիասթափութիւնը» արտայայտելով պապին 

յայտարարութեան առիթով: Անգարայի մէջ Վատիկանի դեսպանը անմիջապէս կանչուեցաւ 

արտաքին գործոց նախարարութիւն եւ անոր ըսուեցաւ, որ պապին տեսակէտները 

«բացարձակապէս անընդունելի» են եւ կրնան վնաս հասցնել երկկողմանի 

յարաբերութիւններուն: Թուրք անանուն պաշտօնեայ մը նոյնիսկ հաւանական նկատեց, որ 

Հռոմի պապին Թուրքիա յառաջիկայ այցելութիւնը կրնայ վտանգուիլ` Հայոց 

Ցեղասպանութեան վերաբերեալ անոր արտայայտած տեսակէտներէն ետք: 

Նահանջելու փոխարէն, Վատիկանը աւելի բարդացուց իրավիճակը Թուրքիոյ համար` 

յայտարարելով, որ Ֆրանչեսկոս պապը կը նախատեսէ 2015 թուականի ապրիլի 24-ին 

այցելել Հայաստան` Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեայ տարելիցին առիթով յատուկ 

արարողութիւն մատուցելու համար: 

Նկատի ունենալով թուրք պաշտօնատարներուն ժխտողական մտածողութիւնը` հասկնալի 

է, որ անոնք պէտք է դժգոհ ըլլային պապին անկեղծ եւ բարոյապէս ոգեւորիչ 

յայտարարութենէն: Ի վերջոյ, Հռոմի պապը ոչ միայն Կաթողիկէ եկեղեցւոյ հոգեւոր 

առաջնորդն է, այլ նաեւ` պետութեան ղեկավարը: Այդուհանդերձ, կարիք չկար, որ Թուրքիոյ 

արտաքին գործոց նախարարութիւնը այդպէս բորբոքէր, քանի որ Վատիկանը երկու անգամ 

ճանչցած էր Հայոց Ցեղասպանութիւնը` 2000 եւ 2001 թուականներուն:  

Թրքական պաշտօնատարները կարծէք չեն գիտակցիր, որ չափէն աւելի սուր 

արձագանգելով Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումներուն` իրենք ակամայ կը նպաստեն 

այն հարցին, զոր կը ձգտին քողարկել: Իրապէս, Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ 

Ֆրանչեսկոս պապին յայտարարութեան առնչութեամբ թրքական դատապարտումը 

միջազգային լրատուամիջոցներուն միջոցով հաղորդուած է ամբողջ աշխարհին` այսպիսով 

աջակցելով Հայոց Ցեղասպանութեան փաստերուն ալ աւելի հրապարակման: Անգարայի 

իսկական մտադրութիւնը այն է, որ ամբողջ աշխարհի մէջ խստօրէն քննադատելով Հայոց 

Ցեղասպանութեան մասին բարձրաձայն արտայայտուիլ համարձակող ոեւէ անձ` միւսները 

ետ պահել նման յայտարարութիւններ ընելէ, յատկապէս հաշուի առնելով գալիք 

հարիւրամեակը՝ 2015 թուականին: 

2. Այս ամսուան սկիզբը Յունաստանի խորհրդարանը նոյնպէս զայրացուցած է թրքական 

իշխանութիւնները, երբ իշխող «Նոր ժողովրդավարութիւն» կուսակցութիւնը, Ֆրանսայի 

օրէնսդիր մարմինէն էջ մը ընդօրինակելով, ներկայացուցած է օրինագիծ մը, որ պատիժ կը 

սահմանէ այլատեացութեան եւ Յունաստանի կողմէ ճանչցուած ցեղասպանութիւններու` 

Հայոց Ցեղասպանութեան ու Ողջակիզումի ժխտման կամ խեղաթիւրման համար: 

Առաջարկուող օրէնքը խախտողները պիտի պատժուին մինչեւ երեք տարուան 

բանտարկութեամբ եւ 5-20 հազար եւրօ տուգանքով: Յունաստանի խորհրդարանը 1996 
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թուականին ճանչցած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Թէեւ թրքական կողմէն տակաւին որեւէ 

պաշտօնական յայտարարութիւն չէ կատարուած վերջերս ներկայացուած այս բանաձեւին 

դէմ, սակայն արդէն պարզ է, որ ճնշում կը գործադրուի Աթէնքին մէջ Թուրքիոյ դեսպանին 

եւ դիւանագիտական այլ խողովակներու կողմէ:  

3. Ուքրանիոյ Գերագոյն ռատայի (խորհրդարան) երեսփոխաններ Արսէն Աւագովը` 

ընդդիմադիր «Պատքիւշչինա» (Հայրենիք) կուսակցութենէն եւ Վիլեն Շատուորեան եւ Նուէր 

Մխիթարեան` իշխող  «Ռեկիոններ»-ու կուսակցութենէն, Յունիս 6-ին ներկայացուցած են 

Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող օրինագիծ: «Ազերնիուզ»-ը հաղորդած է, որ Ուքրանիոյ 

մէջ բնակող ատրպէյճանցիները խորհրդարանին առջեւ բողոքի ցոյց իրականացուցած են` 

ընդդէմ այդ օրինագիծին: Նաեւ, ատրպէյճանական շարք մը կազմակերպութիւններու 

ստորագրութեամբ նամակ յղուած է Ուքրանիոյ նախագահ Վիքթոր Եանուքովիչին` 

պնդելով, որ այդ որոշումը «լուրջ մտահոգութիւն կը պատճառէ Ուքրանիոյ թրքալեզու 

ժողովուրդներուն, յատկապէս` ատրպէյճանցիներուն… եւ լուրջ հարուած է Ատրպէյճանի ու 

Թուրքիոյ համար»: Ըստ ուքրանական լաւատեղեակ աղբիւրներու, ատրպէյճանցի 

ցուցարարներու ետին կանգնած է Թուրքիոյ կառավարութիւնը. խիստ արձագանգած է նաեւ 

Ղրիմի թաթարներու խորհրդարանի նախագահ եւ Ուքրանիոյ խորհրդարանի երեսփոխան 

Մուսթաֆա Ճեմիլեւը: 

Հակառակ շարունակուող ներքին անկայունութեան, թրքական պաշտօնատարները կը 

շարունակեն ամբողջ աշխարհի մէջ տարածել իրենց ժխտողական քաղաքականութիւնը` 

միջամտելով այլ երկիրներու ներքին գործերուն: Կարելի է յուսալ, որ միջազգային 

հանրութիւնը մերժէ Էրտողանի վարչակարգին սնափառ եւ ամբարտաւան կեցուածքը, 

ինչպէս որ ան կը մերժուի իր տան` թուրք ազգաբնակչութեան զգալի մէկ հատուածին 

կողմէ:    

Թարգմանեց` 

ՌՈՒԶԱՆՆԱԱՒԱԳԵԱՆ  

Արեւմտահայերէնի փոխադրեց` 

«Եռագոյն» կայքէջը  
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Եգիպտոս...առանց Մուրսիի 

Սագօ Արեան  

• Եգիպտոս Քաղաքացիական պատերազմի սեմին 

 

3 Յունիսէն ի վեր ինչ որ ցոյց կը տրուի 

արբանեակային կայաններու ալիքներէն չի 

խօսիր այն մասին որ Եգիպտոսի ժողովուրդը 

յաղթանակ տարածի դերին մէջ է: Աւելին 

Մոհամատ Մուրսիի իրաւական նախագահի 

դերէն «բռնի» կերպով հեռացումէն ետք 

անցած են 96 ժամեր ու տակաւին կիրքերը չեն 

խաղաղած Եգիպտոսի գլխաւոր 

քաղաքներուն մէջ:Գահիրէ, Աղէքսանդրիա, 

Ասյութ եւ Սինա բեմադրավայր են 

բախումներու: Կան առնուազն Յիսուն զոհեր ու մինչեւ այս յօդուածին աւարտիլը կամ 

լոյսին տրուիլը մտահոգութիւն բառը քիչ է նկարագրելու համար Եգիպտոսի այլայլուած 

պատկերը:Մինչ ԱՄՆ եւ Եւրոպական ազդեցիկ երկիրներ հանդարտութեան կոչեր կը 

հնչեցնեն, Եգիպտոս կը մտնէ նոր հանգրուան մը որ որ պիտի յատկանշուի անսպասելի, 

թերեւս վտանգաւոր, յղի ու ծանր դիպաշարով:Նոյն առումով լրատուական աղբիւրներ չեն 

վարանիր ըսելու որ քաղաքացիական պատերազմի վտանգը առկայ է:Իրավիճակը սուր է 

որովհետեւ Եգիպտոսի մէջ պայքար տանող քաղաքացիական հասարակութիւնը որ 

«Երեսուն Յունիս» անունով հանդէս եկաւ արագ գործողութիւններով գրաւեց հրապարակը 

եւ բանակին միջնորդութեան ապաւինելով փակեց հեռանկարային լուծումի մը բոլոր 

կարելիութիւնները: Վերադառնալով Քաղաքացիական պատերազմի վտանգներուն կարելի 

է ուրուագծել որ հանրութեան մէջ ուղղահայաց ջրբաժամանը կրնայ ծառայել որ 

բախումները զարգանան եւ տարբեր ձեւ ստանալով դառնան աւելի համափարփակ:  

Կողմերէն մէկը պարտուած է:Ու արդար պիտի չըլլայ ըսել որ ժողովուրդի կամքով սկիզբ 

առած հաւաքներու, մեծաւալ ցոյցերու, բողոքի ելոյթներու աւարտը եղաւ շատ բնական 

ընթացքով:Իշխանութիւնը ոչ թէ սխալներ գործեց այլ սպասումով, հանդարտութեամբ, 

նոյնիսկ ձեռնածալ կերպով դիմաւորեց փողոցէն մինչեւ «Ալ Մուհաժիրին» պալատ ուղուող 

ուժգին փոթորիկը ու տակաւին մեզմէ շատեր «Եու Թյուպ»ի ալիքով տեսան անզօր 

նախագահ Մուրսին որուն գրասենեակը փութացած ամբոխը կրնար նոյնիսկ սպաննել 

զինք: 

Այս գործողութիւններուն դիմաց է որ կարելի է խօսիլ քաղաքացիական պատերազմի որոշ 

տրամադիք զարգացումներու մասին պարզ անոր համար որ կողմերէն մին պարտուած 

դուրս եկաւ եւ յառաջիկայ օրերուն կրնայ լուրջ հակահարուածի մը մասին մտածել:  
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• Մուրսի զոհ... թէ Դահիճ  

Պարզ է որ Մուրսի 25 Յունուար 2011-ին սկսած յեղափոխութեան «օրկանիք» պտուղն 

էր:Բանտի մէջ իր անցուցած օրերուն համբաւով, ուսեալ, լուսաւորեալի եւ «Եգիպտոսի 

փրկիչ»ի կերպարով իշխանութեան գլուխ հասած Մոհամատ Մուրսի մեծ սխալներ գործեց 

ու այդ սխալներէն կարեւորագոյնը երկրի մամուլին, եւ անոր կարգ մը ներկայցուցիչներուն, 

թերթերուն ու նոյնիսկ կայաններուն դէմ բացուած անողոք պայքարն էր որ զինք նետեց 

Եգիպտացի ժողովուրդին ատելութեան որոգայթին մէջ:Եգիպատցի ժողովուրդը 

օտարուեցաւ իրմէ:Դարձաւ ծաղրի առարկայ: Եգիպտացիները երբեք պիտի չուզէին որ մէկ 

օրէն միւսը ծայրայեղ Իսլամի զգեստը հագնիլ:Անոնք կ'ուզէին աշխարհին ու արաբներուն 

ներկայանալ որպէս Իսլամներ բայց ոչ Իսլամիստներ:Այս հանգամանքն էր որ դժուարացուց 

«Իսլամ եղբայրներ» շարժումի դերը տարբեր ոլորտներու մէջ: Մուրսի այս իրավիճակին մէջ 

էր երբ ցաւցնող կսմիթներ ըրաւ տասը միլիոն հաշուող Ղըպտիներուն երբ երկրի 

խորհրդարանէն ներս Քրիստոնեաներու հանդէպ որոշ ծաղրի տեսարններ բեմադրուեցան: 

Այս բոլորը կ'ուգային մէկ տեղէ: Պարզ էր «Իսլամ եղբայրներ»ը երկար տարիներու անցեալ 

ունէին երկրէն ներս: Անոնք բանտի, զրկուածութեան, պատժուածի հոգեվիճակին մէջ 

աճած, այդ երեւոյթներով սնուած քաղաքական շարժումի անդամներ էին, ու պատարստ 

չէին իշխանութեան գլուխ անցնելու: Բացի ատկէ Մուրսի իր իշխանութեան գլուխ հասնելէն 

ետք թերեւս քիչ մը գինովցած փորձեց իր ուսերուն դնել Արաբական աշխարհի գերագոյն 

առաջնորդի բեռը: Հերթաբար ան միջամուխ եղաւ Համասի եւ Ֆաթհի միջեւ առկայ 

տարակարծութիւնը հանգուցալուծելու, Յետոյ ԱՄՆ-ի աղերսները հաշուի առնելով 

միջամտեց որ Կազայի տագնապը լուծուի: Անխախտ պահեց Իսրայէլի հետ կնքուած «Քէմբ 

տէյվիտ»ի համաձայնագիրը եւ այսպիսով ան տիրացաւ «Միահեծան արքայ»ի աթոռին: 

Սակայն գինովութեան պատճառած գլխացաւանքը աւելի ծանր էր: Շուտով անոր 

կեցուածքները ժխտական աուրա մը ստեղծեցին իր շուրջ յատկապէս Մալիի ծայրայեղ 

Իսլամիստները պաշտապելու իր կեցուածքին պատճառով: Մուրսիի վերջին ուժեղ 

յայտարարութիւնը Ասատեան րէժիմին դէմ իր ունեցած ամէնէն ծայրայեղ կեցուածքին 

բնորոշ ելոյթն էր, որուն համար ան նոյնպէս քննադատութեան արժանացաւ: Բացի 

ասոնցմէ ան երկրին մէջ անհրաժեշտ եւ սպասուած բարեփոխումներու պահանջը 

անտեսելով անտեսեց: Աւելին Մուրսի շարունակեց իր նախորդի Հիւսնի Մուպարաքի 

ընտրած ուղիով քալել այն իմաստով որ փորձեց իր կուսակցական ընկերները տեղաւորել 

երկրի կարեւորագոյն «բոսթ»երուն վրայ: Ու աւարտին նոյնիսկ իր մակարդակը իջեցուց 

մինչեւ ամէնէն խոր տեղերը երբ որոշղեց ամէն գնով պատժել իր դէմ արտայատուող 

թերթերն («Րոզ Էլ Եուսէֆ») ու լրագրողները (Պասէմ Եուսոֆ):  
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• Ամերիկեան հաշուարկներ 

«Լոս անճըլս թայմզ»ը իր վերջին հրապարակումներէն մէկուն մէջ մանրամասնօրէն 

վերլուծած է Եգիպտոսի մէջ կատարուող դէպքերը: Այս մասին թերթը կարեւոր հարցազրոյց 

մը կատարած է ամերիկեան դիւանագիտութեան փորձագէտ ՝ Միշէլ Տիոնի հետ որ մինչեւ 

վերջերս Եգիպտոսի հարցերով Ամերիկեան դիւանագիտութեան ամէնէն անուանի 

փորձագէտներէն կը համարուի: Այս առումով Տիոն ըսած է, թէ Ամերիկեան արտաքին 

քաղաքականութեան պատասխանատուները շատ դանդաղ շարժեցան Եգիպտոսի վերջին 

մէկ տարուան քաղաքական բեմահարթակին վրայ ու անոնք չուզեցին Մուրսին զգուշացել 

որ սխալ հունի վրայ է: Թերթի այս հրապարակումէն բացի տարբեր աղբիւրներ խօսած են 

Ամերիկեան դերին անկումին մասին յատկապէս որ Պարաք Օպամայի վարչախումբը ոչ 

միայն Եգիպտոսի այլ ամբողջ միջին արեւելքի մէջ «աղքատ մերձաւոր»ի դեր կը կատարէ: 

ացատրեմ. Ամերիկեան միջամտութիւնները այսօր միջին արեւելքի մէջ այնքան մը 

նօսրացած են որ նոյնիսկ Սուրիական գետնի վրայ Սուրիոյ ընդդիմութեան ընդհանուր 

քաղաքակութիւնը ինկած է ճահճային վիհի մը մէջ. հանգրուանի մը որ մեծապէս կարիքն 

ունի Ամերիկեան նեցուկին:Միջին արեւելքէն դուրս, Արաբական աշխարհէն հեռու, Ռուսիոյ 

կամ Եւրոպայի մօտ կայ այն կարծիքը որ ամերիկեան քաղաքականութիւնը այդ 

շրջաններուն մէջ մեծ դերակատարութիւն ունի բայց ճշմարտութիւնը այլ է:Ամերիկեան 

շուարածութիւնը ինչպէս Սուրիոյ այսօր եւս Եգիպտոսի մէջ մեծ աւերներ կրնայ 

գործել:Հիմա Պարաք Օպամա րէալ կերպով մշակուած քաղաքականութեան մը տէրը չէ: 

Տակաւին Լիբանանեան «Ալ ժումհուրիյա» թերթը վերլուծական մը տալով այս մասին գրած 

է, թէ Օպամա կը կիրառէ win-win քաղաքականութիւն:Այսինքն մէկ կողմէ կը խօսի 

Ամերիկեան Եգիպտոսին ուղղուած օժանդակութիւնները կրճատելու մասին ու միւս կողմէ 

անընդունելի կը համարէ բանակին կողմէ «բռնի» կերպով Մուրսիին իշխանութիւնէն 

հեռացնելու երեւոյթը:Մէկ կողմէ կ'ուզէ հաւատալ որ Մուրսի հաւատարիմ գործընկեր է ու 

Իսլամներուն մէջ ամէնէն վստահելին, միւս կողմէ ի տես Եգիպտական հրապարակները 

լեցուցած ամբոխներուն ափ ի բերան մնալով կը շարունակէ պահել իր քառ լռութիւնը: 

Այսինքն այս բոլորէն անդին պարզ է որ Ամերիկեան ձախող դերի բեմադրութիւնը կրնայ 

շրջանը տանիլ նոր դասաւորումներու կամ զարգացումներու որմէ անմասն չեն Թուրքիան, 

Յորդանանը եւ Լիբանանը:Սուրիոյ մէջ արձանագրած իր տեղատուութիւնէն ետք Ամերիկա 

կը զիջի իր դիրքերը Եգիպտոսի մէջ:Եթէ այս վերլուծաման փորձը ամբողջական չէ 

առնուազն այս հանգրուանին ճշգրիտ է որոէվհետեւ մանաւանդ Պարաք Օպամայի մօտ 

առաջուան վճռակամութիւնը բնաւ երեւելի չէ ու այդ մէկը կը բացարտուի մէկ 

իրականութեամբ որն է ՝ Պարաք Օպամա իր երկրորդ ու վերջին նստաշրջանը կ'ուզէ 

աւարտել առանց յաւելեալ արեան մեծ յեղումներու կամ պատերազմական մեծածախս 

մուրհակներ վճարելու:  
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• Քաղաքացիական շարժումի յեղափոխութեան 

ամրոցը. «Ալ Թահրիր» Հրապարակ 

 

Եգիպտոսի վերջին զարգացումները ցոյց տուին որ «Արաբական գարնան» Եգիպտական 

հնոցը պատրաստ է արագ դէպքերով, անկիւնադարձային հոլովոյթներով եւ մեծ 

ցնցումներով հանդէս գալու:« Յունիս երեսուն», «Թամմարոտ» եւ այլ շարժումներ ընդամէնը 

մէկ ամսուան մէջ աճեցան եւ հրապարակ քալով կացութիւն ստեղծեցին:Երեւելի է որ այս 

շարժումներուն հեղինակները բոլորն ալ երիտասարդ անփորձ երիտասարդներ էին որոնց 

մէկտեղումը կրնայ երկար չտեւել:Տիրող այս իրավիճակին մէջ Եգիպտոսի 

սահմանդրութեան նախագահ Ատլի Մանսուր որ երկրին ժամանակաւոր ղեկը ստանձնեց 

ճարպկօրէն յայտարարեց որ կ'ուզէ համագործակցիլ այս շարժումներուն հետ ու աւելի 

հեռու երթալով նոյն սեղանին հրաւիրեց Եգիպտոսի ամէնէն րատիքալ շարժումներէն 

համարուող «Նուր» սալաֆիստ շարժումի անդամները:Այս վերաբերմունքը մտածել 

կ'ուտայ երկու կարեւոր հանգամանքներու մասին:Առաջին որ Եգիպտոսի դատական 

մարմինները բանակին ականջին բաներ փսփսալով արդէն պատրաստ են երկրի ղեկը 

ստանձնելու ու յաջորդ նախագահին անուան շուրջ մտածելու: Երկրորդ որ 

քաղաքացիական շարժումի կերպարանքով հանդէս եկած երիտասարդները վաղը կրնան 

արդէն հեռացուիլ հրապարակէն:Այս բոլորը տարուան մը կտրուածքով եղած 

խմորումներու արդիւնքն են ու այնպէս թող չթուայ որ Գահիրէի «Ալ թահրիր» հրապարակը 

Միլիոններով լեցուցած այդ շարժումները կարճ հանգրուանի մը ծնունդն են այլ երկար, լուռ 

եւ տքնաջան աշխատանքի արդիւնք: Ուրեմն կը մնայ հարցումը եթէ Ատլի Մանսուր 

բանակի քատրային ու «պատրաստ» կառոյցներուն հետ փորձէ նոր իշխանութիւններ 

ձեւաւորել այն ատեն նոյն այս երիտասրդները պիտի կրնա՞ն բողոքել ու իրավիճակը 

առաջնորդել դէպի այլ սրութիւն:Աւարտին պէտք է հասկնալ Եգիպտոսի հնոցին մէջ 

ընթացող արագ եւ կայծակնային շարժումները որովհետեւ առանց այդ հրապարակին 

տիրելու Գահիրէի իշխանական պալատներուն մէջ ձեւաւորուած ցանկացած իշխանութիւն 

հանգիստ կերպով պիտի չկարողանայ վերցնել Եգիպտոսը ղեկավարելու ղեկը: 

 

• Հայկական անտեղի երգ 

Արաբերէն երգուած երգերը բաւական էին լսելի դարձնելու Եգիպտոսի «երրորդ 

յեղափոխութեան» ձայնը աշխարհով մէկ: Այս ընդանուր իրավիճակին մէջ նոյնիսկ անտեղի 

է որ Հայերէն երգեր երգուին կամ ցցուն կեցուածքներ ջուրի երես գան:Այսօր Եգիպտոսի մէջ 

կ'ապրին աւելի քան Ութ հազար Հայեր:Եգիպտահայ պատմական գաղութը նոյնը չէ ու 

անոր դերակատարութիւնը դարձած է բաւական նօսր: Զանազան հանգամանքներու 

բերումով այս գաղութը արդէն կը պատկանի «մեռնող» գաղութներու շքախումբին ու այս 

իրավիճակին մէջ զարմանալի էր լսել Կաթողիկէ Հայոց Առաջնորդ Գրիգոր Եպսկ. Քուսայի 
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մէկ զգայացունց յայտարարութիւնը որուն միջոցաւ ան ամբողջական ուրախութեամբ եւ 

յաղթանակողի դերով հանդէս գալով կը յայտատարէր, թէ կ'ողջունէ «Եգիպտոսի 

«Յեղափոխութեան» տարած այս «յաղթանակը»:Կիրթ ըլլալու թելադրանքէն մղուած 

Սրբազանին խանդավառութիւնը պիտի համարեմ անտեղի ու աւելին Եգիպտահայերու 

ընդհանուր շահերը նկատի չառնող յայտարարութիւն:Ես այն դերին մէջ չեմ Սրբազանին 

բացատրելու որ նմանօրինակ հանգրուաններու, երբ տակաւին «Յեղափոխութեան» 

բրբուրները չեն պայթած կամ եթէ աւելի ռոմանտիկ ըլլալով ըսեմ որ յեղափոխութեան «վառ 

ծիրանի գօտին» ամբողջովին չէ պարզուած ընդունելի չէ, որ Հայ կրօնաւոր մը 

ծայրայեղութեան երթալով նմանօրինակ անհիմն խօսքերով հանդէս գայ: 

Այս առումով արձանգրեմ սակայն որ ուրախալի էր երբ կարդացի Եգիպտահայոց 

Էջմիածնայ թեմի առաջնորդ Տ. Աշոտ Եպս. Մնացականեանի մէկ յայտարարութիւնը (որ 

լոյսին տրուած էր Հայրենի «Առաջին Լրատուական» կայքին կողմէ ու հարցազրոյցն ալ 

կատարուած էր լրագրող Սիրանոյշ Պապեանի կողմէ) ուր Սրբազանը բաւական զգուշաւոր 

ոճով մը կ'ըսէր ՝«Հարցը բաւական քաղաքական բնոյթ ունի ու մենք բացարձակապէս չենք 

խառնվում քաղաքական խնդիրներին ու վերլուծութիւններին:»Փաստ է, որ այսպիսի կիրթ, 

տեղի եւ հաւասարակշռուած մօտեցումով կարելի է ապահովել մեր ժողովուրդի 

անվտանգութիւնը ուր ալ գտնուի ան:  

 

• Արաբական աշխարհի սիրտ. Գահիրէ  

 

Գաղտնիք չէ որ Գահիրէ Արաբական աշխարհի սիրտն է:Արաբի բնորոշումը, անոր 

կրօնական պատկանելիութիւնէն աւելի հեռու կ'երթան: Եգիպտացի Արաբը այդ 

ամբողջական մշակոյթով ապրող, այդ մշակոյթին մէջ հասակ առած դարաւոր ժողովուրդի 

մը բնօրանին զաւակն է: Արաբական աշխարհին համար որպէս ուղղութիւն տուող 

տէրութիւն Եգիպտոսի դերը անշրջանցելի է ու այդ մասին վկայակոչելու համար կարեւոր 

չեն փաստերու ամրագրումը: Արեւելքի մեծ տատանումներուն, Արաբ- Իսրայէլեան 

հակամարտութեան, խաղաղ եւ բարգաւաճ միջին արեւելք կերտելու նպատակով մեծ եղած 

է Եգիպտոսի դերը: Անոր քաղաքական ուղին որ ծնունդ առած է յատկապէս Ժամալ Ապտըլ 

Նասէրի շնորհիւ, որ հիմնեց աշխատաւորի, գիւղացիի եւ բանուորի համար բարւոք կեանք 

պարգեւելու առաջին հանգրուան: Գիւղէն դուրս բերաւ ապրելու մշակոյթը, կերտեց նոր 

աշխարհ: Կարողացաւ կրօնը հաշտեցնել լայիքին ու յաջողեցաւ այդ դերին մէջ: Ապտըլ 

Նասէրէն ետք Անուար Սատաթ յանուն Արաբականութեան դատին խմեց ամէնէն լեղին 

բաժակներուն երբ նոյն «Իսլամ Եղբայրներ»ու գնդակով Իսրայէլի հետ խաղաղութեան 

ծրագիր- համաձայնութիւն (Գէմբ Տէյվիտ) մը կնքելու համար ահաբեկուեցաւ օր ցերեկով: 

Ու տակաւին Հիւսնի Մուպարաքի երկարամեայ իշխանութեան ներքեւ Եգիպտոս ապրեցաւ 

տնտեսական մեծ նուաճումներու հանգրուան մը: 25 Յունուար 2011-ը շրջադարձային կը 

համարուի Եգիպտոսի արդի պատմութեան մէջ երբ Մուպարաքի արդէն փտած 
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իշխանութիւններուն դէմ պայքարի ելան միլիոնաւոր ցուցարարներ: Մուպարաք 

նախազգալով վտանգը զիջեցաւ ու յայտնուեցաւ բանտի ճաղերու ետին: 

Մինչ այդ բանտերու ետին բռնադատուած «Իսլամ Եղբայրներ» շարժումի անդամները 

անցան իշխանութեան գլուխ: Ու հազիւ տարի մը տեւած իշխանութիւնէ ետք Մուրսի այսօր 

կը յայտնուի դատարանին ներակայանալու փաստին առջեւ: 

Պարզ է երկիրը կանցնի լուրջ խմորման բաւական տագնապալի հանգրուանէ մը բայց 

ապահով է որ յաջողութեամբ դուրս պիտի գայ այս փորձաքարէն որովհետեւ փաստ է որ 

ունի կայուն հասարակութիւն ու մանաւանդ իր ժողովուրդին վրայ զէնք ու կապար 

չտեղացնող բանակային հզօր ներուժ: 

Բանակը երկրին տէրն է եւ ստրուկը չէ իշխանութիւններուն: Այս առումով Եւրոպայի կամ 

արեւմուտքի բոլոր ձեւական ամբաստանութիւնները, որ իբրեւ թէ բանակը կը ճնշէ ու 

քաղաքական լծակներուն վրայ ճմշումներ բանեցնելով իշխանութին կը վերարտադրէ 

պիտի ցնդին յօդս ու այս շատ արագ: 

Եգիպտոսի համար այս հանգրուանը պիտի յատկանշուի թէ ինչպիսի իշխանութիւններ 

պիտի գան ղեկավարելու երկրին ղեկը որ ունի զգօն երիտասարդութիւն եւ ազգային բարձր 

ոգիով պատրաստուած բանակ: Հետաքրքրական հոլովոյթ մը կը սպասէ Եգիպտոսին ու 

յուսալի է որ այդ մէկը ըլլայ առանց արեան յեղումի:  

Երկրի մը մէջ ուր բանակին պատկանելիութիւնը հողն ու ժողովուրդն են այսպիսի արագ 

զարգացումներով կարելի կ'ըլլայ ձերբազատուիլ այնպիսի գործիչներէ որոնք 

նախագահութեան գահը պիտի շփոթեն իրենց սեփական ագարակին, իսկ անտէր ու լքուած 

ժողովուրդը պարզապէս չարաշահուելու եւ օգտագործուելու պատրաստ ամբոխին հետ:  

Եգիպտոսի Ժողովուրդը ո՛չ ըսաւ Մուրսիին որովհետեւ հաւատաց որ առանց Մոհամատ 

Մուրսիի եւ իր նմաններուն պիտի յաջողի կերտել նոր օրերու միջին արեւելեան մեծ 

նժարին մէջ վճռորողշ դեր ունեցող երկիր:  

«Ալ թահրիր» հրապարակի խանդավառութիւնը ու բոցավառ գիշերներուն ճառագայթները 

հասան մինչեւ «Սպիտակ տուն» ..... 

Այսքանը ապահովաբար իսկ յառաջիկայի զարգացումները շատ բնական, շատ կենսատու 

ճանապարհներով պիտի դարմանեն Եգիպտոսի «Երրորդ յեղափոխութեան» բոլոր վէրքերը 

եւ ապահովաբար ... առանց Մուրսիներու:  

  

Հետք (hetq.am) 
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Տիեզերքի Մէջ Կայ Թափառող Աստղ Մը, Որմէ Գիշերները Լոյս 

Կը Կաթի Բիւրականի Վշտաբեկ Եղեւնուտին Վրայ 

 

Մանէ Յակոբեան կը գրէ.  

Բիւրականը ամբողջովին կը 

շողար կապտաւուն լոյսի մէջ: 

Ան վեր յառնեց ձիւնապատ 

եղեւնուտի խորքէն` 

խորհրդաւոր իր հմայքով: 

Եղեւնուտի, որ հաւանաբար 

ունէր յիշողութիւն, որուն 

ստուերին տակ հաւանաբար 

խմբուած քննարկումներ ըրած էին մեծ աստղագէտներ, որուն արահետներով քալած էր 

Վիկտոր Համբարձումեանը` մտքին մէջ անծայրածիր-անսահման հեռաստաններու մէջ 

լոյսի մասնիկներու` քուանտներու յաւերժական ճամբորդութիւնը` սկսեալ արարման 

պահէն` մեծ պայթիւնէն, աստղասփիւռներու անդիմադրելիօրէն ձգող խնդիրը, ծիր 

կաթիններու կեդրոններու աշխուժութեան եւ անկայուն առարկաներու հանելուկը, 

տիեզերական այլ առեղծուածներ… Այնքա~ն գաղտնիքներ ունին այդ եղեւնիներն ու 

կաղնիները, որոնք ձիւնի բեռէն խոնարհած, համեստօրէն մեզ ուղեկցեցան դէպի 

աստղադիտարանի շէնքը: Բարձրացանք աստիճաններով` խորին ակնածանքով` 

մտածելով, որ անոնց վրայէն երբեւէ բարձրացած են Համբարձումեանը, Գուրզադեանը, 

Մարգարեանը, Ղազարեանը, Միրզոյեանը, շատ այլ յայտնի գիտնականներ, Նոպէլեան 

շատ մրցանակակիրներ, կրկին ու կրկին մեծութիւններ: Ամէն ինչ հրաշալի էր ու 

հեքիաթային. շնորհանդէս` նուիրուած UNESCO-ի “Աշխարհի յիշողութիւն” ծրագիրի 

միջազգային մատեանին մէջ վերջերս արձանագրուած` Բենիամին Մարգարեանի 

շրջահայութեան, լրագրողական մրցոյթի ամփոփում, մրցանակներու եւ խրախուսագրերու 

յանձնում, Մարգարեանի աշխատանքներու դիտում, այնուհետեւ` հիւրասիրութիւն…  

Ուր ալ ահա փշրուեցաւ հեքիաթը, եւ մեր դէմ կանգնեց տխուր իրականութիւնը. արտաքին 

այդ ողջ հմայքին ու ներդաշնակութեան խորքը կը տիրէր ներքին անհաշտ լարուածութիւն, 

որ ոչ միայն չէր թաքցուեր, այլեւ կը խօսուէր յատուկ լրագրողներու ականջին տակ ու 

անոնց համար: Խումբ-խումբ հաւաքուած աշխատողները բարձրաձայն ու կիսաձայն կը 

դժգոհէին: Սկիզբը թուաց, թէ անիկա կապուած է խղճուկ ֆինանսաւորման հետ, որ 

արդարացի պիտի ըլլար, կամ պայմաններու` հին շինութեան, որ վաղուց արդէն լուրջ 

գումարներու ներդրման, վերանորոգման ու նաեւ ջերմութիւն ապահովելու կարիք ունէր, 

կամ ա՛լ աւելի կարեւոր խնդիրի` հինցած սարքերու, որոնցմով այսօր այլեւս դժուար է 

գիտական լուրջ արդիւնք տալ` նոյնիսկ համախմբուած ու ողջ ներուժով աշխատելու 

պայմաններու մէջ: Բայց պարզուեցաւ` բողոքները ունէին այլ բնոյթ: Անոնց մէջ 

առանձնացող հիմնականը այն էր, որ աշխատակազմի աշխատանքի լուրջ արդիւնքները 
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ամբողջովին կը վերագրուին անդամներէն մէկ-երկուքին` չյիշատակելով անգամ 

միւսներուն անունները: Գիտաշխատողներէն մէկը, որ առաւել գործուն էր, եւ որուն 

դիտարկումները գլխով հաւանութեան կ’արժանացնէին միւս հաւաքուածները, ըսաւ, որ 

անգամ Մարգարեանի շրջահայութիւնը, որ այդքան կը գովազդուի, ինքը մինակ չէ ըրած. 

ատիկա հաւաքական աշխատանքի արդիւնքն է, գումարած այն, որ անոր մէջ լուրջ 

ներդրում ունի, օրինակ, Էդուարդ Խաչիկեանը… Էդուարդ Խաչիկեա~ն. ասիկա թեմա՛ է: 

… Ուրեմն` Բիւրականի մէջ խառն վիճակ է… ուրեմն` եղեւնուտը աւելի շատ գաղտնիքներ 

ունէր, քան կ’ենթադրուէր հեքիաթային օրուան սկիզբը, եւ ցաւօք, անոնք բոլորը չէին, որ 

գեղեցիկ էին ու վայել աստղերուն մօտ կանգնած մարդոց: Ահա թէ ինչէն կու գար եղեւնուտի 

սրբազան տխրութիւնը: Անոր արահետներով քալած էր Վիկտոր Համբարձումեանը` մտքին 

մէջ` թէ ով արժանի է` գործուղուելու արտասահման` զբաղուելու Մարգարեանի 

շրջահայութիւնով, կամ` աւելի ուշ` ով արդեօք արժանի է` իրմէ ետք զբաղցնելու տնօրէնի 

պաշտօնը… ու, ցաւօք, շա~տ նեղ ու ճղճիմ գաղտնիքներ կային, որոնց վշտէն ալ ահա 

խոնարհած էին եղեւնիները… այդ մէկը պարզէն ալ պարզ էր:  

Բաւական է հարցնել` ի վերջոյ, ի՞նչ կը կատարուի Բիւրականի մէջ, եւ բոլոր անոնք, որոնք 

այս կամ այն կերպով կապ ունեցած են կամ ունին Բիւրականի հետ, պիտի ըսեն` աղէտալի՛, 

վթարայի՛ն վիճակ, աշխատակազմի մէջ մասնատուածութիւն, բոլորը իրարու դէմ են … եւ 

այլն:  

Եր՞բ սկսաւ քաոսը… Երբ Մարկոս աղա Ալիմեանը աւանդեց հոգին, իր ծանր ձեռքով ու 

փողի քսակով հաստատած` արտաքուստ կայուն թուացող խաբուսիկ կարգուկանոնը արագ 

վերածուեցաւ քաոսի. բոլորը սկսան դրսեւորել իրենց իսկական կերպարները, մինչ 

ընտանիքի ղեկավարի կենդանութեան ժամանակ ամէն ինչ ու ամէն ոք իր տեղն ու դերը 

ունէր կը թուէր… Քաոս: 

Համբարձումեանէն ետք Բիւրականի մէջ եկաւ տիրելու նորին մեծութիւն Քաոսը:  

 

Կա՞յ Համբարձումեանի մեղքը այսօրուան ստեղծուած վիճակին հարցով, կը դժուարանան 

ըսել Բիւրականի բիւր խնդիրներուն քաջատեղեակ գիտնականները, բայց անոնք 

համակարծիք են մէկ բանով` ամէն ինչ սկսաւ 1988-ին, երբ, ըստ նոր ընդունուած օրէնքին, 

ան այլեւս չէր կրնար միաժամանակ ըլլալ ե՛ւ Բիւրականի տնօրէն, ե՛ւ Ակադեմիայի 

նախագահ: Ու, ձգելով տնօրէնութիւնը, նշանակեց մէկը, որ իր արժանիքներով չէր 

համապատասխաներ այդ պաշտօնին: Այս է այն, որ կը պնդեն շատերը: 1991-ին առաջին 

անգամ Բիւրականի աշխատակազմը տնօրէնին դէմ բողոքով դիմեց ԳԱԱ նախագահ Վ. 

Համբարձումեանին: Այդ առաջին անգամուան բողոքը, ցաւօք, դարձաւ շարունակական, 

դարձաւ աւանդոյթ, դարձաւ այդ աշխատակազմի հիմնական ու բնորոշող գիծը: 

Ուրեմն` Բիւրականի մէջ վերջերս տեղի ունեցած շնորհանդէսին, որ նուիրուած էր 

UNESCO-ի “Աշխարհի յիշողութիւն” ծրագիրի միջազգային մատեանին մէջ վերջերս 

արձանագրուած` Բենիամին Մարգարեանի շրջահայութեան, ներկայ չէր պարոն 
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Խաչիկեանը, որուն մասին կը պնդէին, թէ այդ աշխատանքին մէջ մեծ ներդրում ունի: Իսկ 

Համբարձումեանը իր յուշերուն մէջ կ’ըսէ. “Բիւրականի մետրանոց Շմիդտը լաւ 

օգտագործուեց Բ. Մարգարեանի եւ Մ. Ղազարեանի կողմից կապոյտ գալակտիկաները 

փնտռելու գործում: Երբ յայտնաբերուեցին առաջին կապոյտ գալակտիկաները, մենք 

Խաչիկեանին գործուղեցինք Միացեալ Նահանգներ, որպէսզի այնտեղի աստղադիտակների 

վրայ այդ գալակտիկաների սպեկտրներն ստանայ աւելի մեծ դիսպերսիայով: Մեր 

առաջնութիւնը պահպանելու համար ես հրահանգեցի Խաչիկեանին, որպէսզի 

Բիւրականում յայտնաբերուած կապոյտ գալակտիկաների դասը անուանի «մարգարեանի 

գալակտիկաներ»: Խաչիկեանը կատարեց այդ յանձնարարութիւնը: Առաջին իսկ 

սպեկտրները, որ Խաչիկեանը ստացաւ Միացեալ Նահանգներում Վիդմանի հետ, ցոյց 

տուեցին պայծառ գծերի առկայութիւն: Ապացուցուեց նաեւ, որ Մարգարեանի 

գալակտիկաների զգալի տոկոսը բնոյթով Սեյֆերտեան են: Հէնց իրենց առաջին յօդուածում 

այդ մասին, ինչպէս նաեւ յօդուածի վերնագրում, այդ գալակտիկաները կոչուեցին 

«մարգարեանի գալակտիկաներ»: Այդ գալակտիկաներն ընդհանուր հետաքրքրութիւն 

առաջացրին, իսկ անուանումն ընդունուեց բոլոր աստղագէտների կողմից”: 

Ուրեմն` Մարգարեանի շրջահայութեան ու Խաչիկեանի շրջագայութեան իբրեւ արդիւնք՝ 

աշխարհը ունեցաւ կարեւոր ձեռքբերում մը` “Մարգարեանի գալակտիկաները”: 

Հետաքրքրական է` ինչո՞ւ այն ժամանակ ոչ ոք Համբարձումեանին ըսաւ, որ ատիկա պիտի 

չկոչուի “Մարգարեանի գալակտիկաներ”, այլ` “Մարգարեանի-Խաչիկեանի-Վիտմանի ու 

աշխատակազմի գալակտիկաներ”: Ուրեմն` եղած են ժամանակներ, երբ որեւէ բան 

ընդունուած է միաձայն` բոլոր աստղագէտներուն կողմէ: Ահա թէ ինչ արժէքաւոր բան 

կորսնցուցած է Բիւրականը` միաձայնութիւն ու համախմբուածութիւն եւ, աւա~ղ, ի՞նչ ունի 

այսօր… պառակտում, կարծիքներու իրարամերժ բազմազանութիւն, 

անհանդուրժողականութիւն ու փոխադարձ թշնամանք: 

… Գիշերային երկնքին աստղերը միմեանց նկատմամբ չեն շարժիր, կը շարժին 

մոլորակները: Բայց կ’ըսեն, որ տիեզերքի մէջ կայ թափառող աստղ մը: Կ’ըսեն` գիշերները 

անկէ լոյս կը կաթի Բիւրականի վշտաբեկ եղեւնուտին վրայ: 

Սեւ քաղաքին մէջ ճակատագրական հրդեհէն ետք էր, որ հաստատուեցաւ փոխադարձ 

հանդուրժողականութիւն ու սկիզբ առած առողջ միջավայրը փոխարինեց քաոսին… 

Բիւրականեան քաոսի խնդիրը գլուխկոտրուկ դարձած է, դարձած է գերհարց, որ ամէն 

գիշեր լոյս-հարցականի տեսքով կը կախուի եղեւնուտի գլխուն: Ինչը՞ կամ ո՞վ, ո՞ր 

տիեզերական պայթիւնն ու ակադեմիական յեղափոխութիւնը պիտի կրնան կարգաւորել 

զայն… 

Իսկ եղեւնուտի շուրջ շշուկներ կան, թէ այն թափառիկ աստղը մինչ այդ խաղաղութիւն 

պիտի չգտնէ… ու որ ան Մեծ Համբարձումեանի խռովայոյզ հոգին է: 

 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (27) Յուլիս 2013  

 

30/57 

Գրական-Մշակութային  

ՏԽՈՒՐ, ՏԽՐԱԳՈՅՆ ԹԱՂՈՒՄ  

ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ 

ՄԵԿՆԵՑԱՒ ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԼԻՔԵԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ  

Իսկենտերունի ծովափէն նետուած ալիք Աբրահամ Ալիքեանը իր ծնողներուն հետ, որպէս 

նոր տարագրութեան նշաւակ, իր շունչը Պէյրութ առաւ: 

Անբախտ բախտաւոր մըն էր ան: Անբախտ` 

տարագիր ըլլալուն եւ բախտաւոր՝  իր 

երկրորդական ուսումը Պէյրութի Նշան Փալանճեան 

ճեմարանին մէջ ստանալուն` աշակերտելով Լեւոն 

Շանթ ուսուցչապետին ու Նիկոլ Աղբալեանին: 

Աբրահամը, բանաստեղծութիւններու առաջին 

գիրքը թեւին տակ ներկայացաւ իր խոհուն 

ուսուցիչին` Նիկոլ Աղբալեանին եւ իր գիրքէն 

օրինակ մը անոր մակագրելով, յարեց. «Այսօր կը մեկնիմ Հայաստան»: Տարին 1947 էր: 

Ալիքեանն էր ինծի պատմողը. «Թանկագին ուսուցիչս ինծի ըսաւ.- Տղաս, կեանքիդ լաւագոյն 

որոշումը առած ես, բարով երթաս»: 

Ալիքեանը խանդավառութեամբ նաւ բարձրացաւ: Հասաւ Մայր հայրենիք: Օրերը գեղեցիկ 

չէին: 

Հայրենասիրութեան կրակէն բոց առած տասնեակէ աւելի գրողներ Սուրիայէն ու 

Լիբանանէն իրենց վերջին կայանը եկած էին: Անոնք զիրար գտան հայրենի հողի վրայ, 

մտերմացան, միասին լացին ու խնդացին: Երդուեալներ էին: Աբրահամ Ալիքեանը շուտով 

կապ հաստատեց Անդրանիկ Թերզեանի եւ Արամ Արմանի հետ: Երեք բանաստեղծներն ալ 

հրատարակուած գիրքեր ունէին Հալէպի ու Պէյրութի մէջ: 

Յանկարծ, անշուշտ` ոչինչ կը պատահի յանկարծ, երեք բանաստեղծներէն մէկը` Անդրանիկ 

Թերզեան, երբ ուշ գիշերին Արամ Արմանի տունէն մայթի մը վրայէն հանդարտ քալելով 

դէպի իր բնակարանը կը փութար, արկածահար կը տապալի... 

Խիտ մշուշ մը կը պատէ Թերզեանին ընկերները: Ցնցուած են: 

Արամ Արման կը դառնայ ինքնամփոփ: Շնորհալի բանաստեղծը գրեթէ կը դադրի գրելէ, իսկ 

Աբրահամ Ալիքեան կը հաստատուի Մոսկուա, ուր աւարտելէ ետք Մաքսիմ Գորքի անուան 

համաշխարհային գրականութեան համալսարանը, նոյն հաստատութեան դասախօսներէն 
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մէկը կը դառնայ մինչեւ 1991: Կատաղի ընթերցող, Ալիքեան կապ կը հաստատէ ռուս 

գրականութեան ժամանակի կարեւոր գրողներուն հետ: Իր սիրած մթնոլորտին մէջ էր: Կը 

կարդայ անյագօրէն: 

Հայրենիքը անպատասխան չի թողուր զինք` լոյս կը տեսնեն իր յաջորդական գիրքերը, 

բոլորն ալ բանաստեղծական հատորներ, բոլորն ալ միտքի շողարձակում: 1991-ին, 

Մոսկուայի մէջ առաջին կինը կորսնցնելէն ետք, կը վերամուսնանայ դարձեալ ռուսազգի 

կնոջ մը հետ, երբ արդէն մանչ մը` Վարուժանը ունէր, ապա շրջանի մը համար կը մեկնի 

Ֆրանսա, այնուհետեւ կը վերադառնայ հոն` ուրկէ մեկնած էր դէպի հայրենիք: 

Տեղական մամուլը յօդուած կը գրէ Աբրահամ Ալիքեանի մասին, նշելով, թէ Աբրահամ 

վերադարձաւ իր տունը` Պէյրութ: Յօդուածը ձեռքիս կ"երթամ Ալիքեանին մօտ` Պուրճ 

Համուտի իր տունը: Խումբ մը գրողներ կային հոն, որոնցմէ կը յիշեմ Պէպօ Սիմոնեանը: 

Յօդուածը Ալիքեանին երկարելով կըսեմ. «Սիրելի Աբրահամ, քու տունդ Պէյրութի մէջ չի 

կրնար ըլլալ, քու տունդ Երեւանի՛ մէջ է, կա՛յ ու կը մնայ այնտեղ»: 

Նոյն օրը իր մօտ ընկերներ կային, որոնք շատ յստակ ըսին իրեն. 

- Այս տունը մեզի պէտք է, հաճիս պարպէ եւ քեզի համար ուրիշ բնակարան գտիր: 

Շշմած էր Ալիքեանը: Մոսկուայի ամէնէն նշանաւոր համալսարանին մէջ դասախօս էր ինք 

եւ տուն ունէր Պրոսփեկտ Միրա պողոտային վրայ: Իսկ հիմա̔ Պուրճ Համուտի փոքրիկ 

տունէն դուրս կը հրաւիրուէր... 

Արամ Ա. կաթողիկոսը Աբրահամ Ալիքեանը հրաւիրեց որպէս հայ մատենագրութեան ու 

գրականութեան դասախօս, Անթիլիասի մայրավանքի ուսանողներուն համար: Ալիքեանին 

սիրած գործն էր: Մինչ այդ լոյս տեսած էին անոր բանաստեղծական «Աչքեր», «Նժար», 

«Արեւմաղ», «Ֆարայեա», «Հեզ իրիկուն» գիրքերը, վերջինը հրատարակուած Պէյրութ 1995-

ին ու վերահրատարակուած Երեւան` 2008-ին, ձեռամբ Երուանդ Տէր-Խաչատրեանի: 

Միաժամանակ Երուանդ Տէր-Խաչատրեանը վերլուծականով մը լոյսին կը բերէր Աբրահամ 

Ալիքեանի արձակ գործերէն ծաւալուն փունջ մը «Հանդիպակաց ափեր» խօսուն 

վերնագիրին տակ: Ալիքեանը պատանի հասակէն ծանօթ ըլլալով ֆրանսերէն լեզուին, 

կատարած է նաեւ բազում թարգմանութիւններ, հայերէնի վերածելով գործեր Շառլ 

Ազնաւուրէն, Անտրէ Սթիլէն, Անտրէ Մորուայէն, Ռոժէ Մարթէն տիւ Կարէն... 

Կը պատահի անխուսափելին: Ալիքեանը նաեւ տարիքի բերումով ֆիզիքապէս կը 

տկարանայ: Վերջին տասնամեակին ան իր ընտանիքին հետ կապրի Ֆարայեա ու 

Պիքֆայեա գիւղերուն մէջ, ուր քիչեր կ"այցելեն զինք: Արդէն աշխատելու անկարող, իրմով 

հետաքրքրուող չէր մնացած այլեւս: Անշուշտ բացառութեամբ մէկ քանի մտաւորական 

անձանց, որոնք երբեմնակի այցելութիւն կու տային իրեն: 

Կինն ու զաւակներէն մին ալ զինք թողլքելով մեկնած էին Մոսկուա, եւ յայտնի բանաստեղծը 

դարձած էր Պուրճ Համուտի հայոց ծերանոցի բնակիչ: Փոքր եղաւ զինք այցելողներուն թիւը: 

Իր տաղանդը գնահատողներէն մէկը Լեւոն Արտազեանն է, որ իր հետեւողական ու 
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ամէնօրեայ այցելութիւններով ուրախացուց բանաստեղծը: Զինք այցելեցին նաեւ Երեւանէն 

եկող մտաւորականներ: 

Չենք կրնար ըսել, թէ ազգը նկատի չէ առած բանաստեղծին վիճակը: Լիբանանի 

ՀԲԸՄիութիւնը տարիներով որոշակի գումար յատկացուցած է բանաստեղծին: Նոյն 

շրջանակէն անոր այցի կ"երթային նաեւ կարգ մը մտաւորականներ: Անոնցմէ՝  նաեւ 

հայրենի վիպագիր Էդուարդ Գրիգորեանը: 

Հալէպէն գալով ես եւս այցելութիւններ տուած եմ բանաստեղծին: Առաջին այցիս ան 

տխրօրէն ըսաւ. 

- Յաջորդ գալուդ ատրճանակ մը բեր, որ վերջ տամ այս փուճ կեանքիս: 

Երկրորդ այցելութեանս մեր մոսկովեան բազում հանդիպումները վերյիշեցինք, հայ 

մտաւորականներու, մանաւանդ գրաքննադատ Յակոբ Սալախեանի ու ռուսագիր 

Տանկուլովի հետ հանդիպումները... 

- Ո՞ւր է ատրճանակը,- յարեց Ալիքեան: 

Այդ սեւեռուն միտքը իրմէ վանելու համար Ֆարայեայի մեր հանդիպման մասին կը 

յիշեցնեմ, երբ արձակագիր - թարգմանիչ Կարպիս Սուրէնեանին հետ էինք: Երրորդ 

հանդիպումիս պարզապէս թոյլ չտուի, որ տխուր հարցեր տայ: Ձեռքս առի իր 

«Հանդիպակաց ափեր» գիրքը եւ բարձրաձայն սկսայ կարդալ... յիսուն էջ: 

Ժպտեցաւ: Այդ ժպիտը հետս է... 

- Ինչպէ՞ս գտար արձակս, - եղաւ իր հարցը: 

- Փայլուն,- կ"ըսեմ,- նաեւ մաքրամաքուր հայերէն:Չէի կրնար գիտնալ, որ մեր վերջին 

տեսակցութիւնը պիտի ըլլար: 

Եւ ահա, տխուր, շշմեցնող գոյժը` ոչ եւս է բանաստեղծ ու խոհագրող Աբրահամ Ալիքեանը: 

Տարին 2013, յունիս 15, թաղումը՝  յունիս 17-ին: Գուցէ հարազատները գան: Կու գայ միայն 

Շանթ որդին արաբական այլ երկրէ մը: Պուրճ Համուտի Ս. Սարգիս եկեղեցիին մէջ 

հաւաքուած ենք քսանմէկ հոգի, անուններով չյիշեմ` ներկաներէն ութը մտաւորականներ 

են: Լեւոն Արտազեանը հեռաձայնած է Անթիլիասի կաթողիկոսարան̔ գոյժը յայտնելու եւ 

իմանալու, թէ ի՞նչ պէտք է ընել: 

Պատասխանը կ"ըլլայ. - Ծերանոցը գիտէ ի՛նչ ընել... 

Տխուր, տխուր, տխրագոյն թաղում: Երբ կ'ըսենք «թաղում», բնականաբար կը հասկնանք, որ 

հողին պէտք է յանձնուի բանաստեղծին մարմինը: 

Պուրճ Համուտի հայոց գերեզմանատուն, վերջին աղօթք մատրան մէջ ու... չկայ այն հողը, 

ուր պէտք է պահ տրուէր հայ մտաւորականին մարմինը: Զայն կը յանձնեն մետաղեայ 

խողովակի մը... 
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Հայ բանաստեղծը հող չունեցաւ: 

Մինչ Փարիզէն ժամանած հայ մտաւորական տիկին մը բարձրաձայն ըսաւ. «Աբրահամ 

Ալիքեանին դագաղը Անթիլիասի մայրավանքէն պէտք է բարձրանար եւ աշակերտներէն 

գէթ մէկ քանին հոս ըլլալու էին»:Արդար, բայց չիրականացած բաղձանք: Մենք 

բանաստեղծը հողին չյանձնեցինք... 

Սփիւ՛ռք, ի՞նչ անուն տամ քեզի... 

Սփիւռք ես, էլի՜... 

Յետոյ բանաստեղծին յիշատակը սուրճով մը պիտի յարգէինք ՀԲԸ Միութեան 

«Էհրամճեան» կեդրոնին մէջ: Մեզ հոն առաջնորդողը խմբագիր Համբիկ Մարտիրոսեանը 

եղաւ: Մեր թիւը նուազած էր. բանաստեղծին որդին ալ չեկաւ... 

Տխուր, տխուր պատմութիւն...: 

Արդէն գերեզմանոցի մատրան մէջ իր խօսքը ըսած էր «Բագին» գրական ամսագիրի 

խմբագիր Յակոբ Պալեանը: Երբ սրճեցինք ու դուրս ելանք, դժուար կը քալէինք, 

գնդակահարուած էինք կարծես... 

Արցո՛ւնք, ինչո՞ւ չորցար...Պէյրութ, 20 Յունիս, 2013  

ԱԶԳ ՕՐԱԹԵՐԹ- ՄՇԱԿՈՅԹ  

 

«Երբ Օրը Գայ Վերջապէս»  

ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ  

Արդեօ՞ք պիտի գայ այդ «ՕՐԸ» գլխագիր, 

Երբ իւրաքանչիւր լուսաբաց եւ առաջին լոյս, այսինքն՝ արշալոյս, իր 

հետ պիտի բերէ շողքը «Արդար Արեգակ»ին, իր լիարժէք լոյսով ու 

ջերմութեամբ: 

Բարի է լոյսն առաւօտեան, 

Թող որ բարիք սփռէ ան բոլոր մարդերուն անխտիր: 

Նաեւ մեզի՝ ու վերածուի անանձնական բերքի ու բարիքի: Թող այս 

ըլլայ առօրեայ մեր բաժինը այս աշխարհէն՝ փոխան տարագիր Հայուն 

մատուցուած դառնութեան բաժակին: 

Բաժակ մը՝ եւ անոր հետ տարափը անվերջակէտ հարցումներու: 
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Երէկ մեզմէ կ’ուղղուէր մեր հայերու սերունդին: 

Այսօր՝ մեր ուստրերն ու դուստրերը կ’ուղղեն մեզի: 

Իսկ վաղը՞... 

Մեր թոռներու աչքերէն պիտի բխին մեզ խարազանող բազում հարցումներ: 

Նախ՝ պիտի փառաւորեն մեր հայրերու սերունդը որ գիտցաւ ճահիճնրը վերածել շէնշող 

աւաններու եւ քաղաքամասերու: Ունենալ ու պարգեւել բարեկեցիկ կեանք...: 

Սակայն, անոնք պիտի չմոռնան դատապարտելու երկփեղկումը մեր հոգիներուն... 

Պիտի ատեն մեզ կոտորակող մեր ներքին գրաքննիչներն ու բռնակալները... ու 

Պիտի նախատեն մեզ մեր բացթողումներուն համար: 

Ինչո՞ւ. 

Որովհետեւ՝ մարդկայնական ազնիւ 

գաղափարախօսութիւններէն սարքեցինք անազնիւ կաղապարներ միտքի եւ հոգիի: 

Մեր վարդապետներըր երբ ուսուցին մեզի բարին ու գեղեցիկը, մոռցանք իւրացնելու այն 

միակ ճշմարտութիւնը, որ իսկական բարիքը բարութեան կը կայանայ՝ գերհզօր ու 

գերիշխան կարողականութեան մէջ: Բարին՝ պիտի ըլլայ հարուստ ու հզօր, ոչ թէ աղքատ, 

տկար ու տնանկ: Եւ այս՝ պիտի յաջողի իմացական թռիչքով, գիտական ու առարկայական 

նուաճումներով, մեր ներքին եւ ինքնեկ ուժականութեամբ: 

Երբ Օրը գայ վերջապէս, ու Մարդը, (Հայ Մարդը մեր պարագային), թօթափէ մերօրեայ 

«աւատապետութեան» շղթաներու լուծը՝ որ կը թելադրուի մեզի օտար 

միջամտութիւններով, անպայմանօրէն պիտի հասնի բանաստեղծ հոգիներէն ճառագայթած 

գաղափարն ու ոգին միաձուլող եւ «Անկարելին կարելի» դարձնող գերագոյն 

իմաստութեան: 

Միտքի եւ հոգիի հոգեբարոյական լիիրաւ անկախութիւնը՝ Հայոց Ցեղասպանութեան     100-

ամեակին մատչող սա վերջին տարիներուն, մեզի կը պատգամէ մէկ խորհուրդ միայն. 

ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹԻՒՆ: 

Այսինքն՝ Միացեալ Հայաստանի երազէն առաջ ու գերիվեր՝ ՄԻԱՑԵԱԼ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆ: 

Հեռո՛ւ հոգեկան անյարիր բարդոյթներէ, բայց մօտիկը կանգնած բարդ իրավիճակներ 

քննարկող հաւասարակշիռ դատումներու, մեզմէ իւրաքանչիւրն ունի իր 

պարտաւորութիւնները, ըստ իր կարելիութեան: 

Գիտնանք ընդլայնել մեր մտածողութեան տեսադաշտը: 

Ջանանք մեր հոգիին աչքերը ուղղել դէպի տեսանելի հեռուն: 
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Գիտնանք պատրաստել «Վաղուան Հայ Մարդը», որպէսզի կարենանք դիմագրաւել մեզի 

պարտադրուած ու մեր հակակշիռէն հեռու նկատուող մարտահրաւէրները՝ «Երբ... Օրը Գայ 

Վերջապէս»...:  

 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՅԱԿՈԲ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ՀԵՏ  

ՅԱԿՈԲ ՎԱՐԴԻՎԱՌԵԱՆ  

Հայրենի նկարիչին գործերուն առաջին անգամ ծանօթացայ փարիզաբնակ բարեկամիս` 

վաղամեռիկ Կարիկ Պասմաճեանէն, երբ ան Փարիզի Ռասփայ 

պողոտային վրայ բացած էր իր արուեստի ցուցասրահը: 

Եօթանասունականներուն ցուցասրահը դարձած էր 

ժամադրավայրը ոչ միայն հայ նկարիչներու, այլեւ` նախկին 

խորհրդային երկիրներէ եկած արուեստագէտներուն եւ սփիւռքի 

աւագ ու երիտասարդ սերունդին համար: Հոն կարելի էր գտնել 

Այվազովսքիէն մինչեւ Գառզու, Քոչարէն` Սարեան ու 

Թիւթիւնճեան ու Մախոքեան: 

Յակոբ Յակոբեան այցելաբար եկած էր Միացեալ Նահանգներ իր 

կնոջ` Մարիին ու արուեստաբան Շահէն Խաչատուրեանի հետ: Մնացած էին շաբաթ մը 

Քըրնիի իմ տան մէջ, ուր մօտիկէն սկսած էի սիրել որքան Յակոբեանի գործերը, նո՛յնքան` 

անձը: Հաճելի զրուցակից մը, որ կուգար Եգիպտոսի մեր հարուստ ու տաքուկ գաղութէն ու 

անցնելով Կիպրոսի Մելգոնեան կրթական հաստատութենէն, ճանչցած էր հայ մշակոյթը, 

պատմութիւնը: Ու այդ իր հետ տարած էր հայրենիք̔ 60ականներուն ներգաղթելով 

Խորհրդային Հայաստան: Լա՛ւ էր ըրած: Հայաստանի դասական Սարեանական դպրոցէն 

անդին նոր գոյն ու գիծ էր բերած հայկական կերպարուեստէն ներս: 

Ապրող հայ գեղանկարչութեան վարպետը հեզահամբոյր իր նկարագիրով, մնա՛ց 

անդրդուելի հայրենասէրը: Անկախացումէն ետք, իրեն համար ալ դիւրին էր մեկնիլ 

Եւրոպա կամ Ամերիկա եւ հոն փնտռել իրեն համար արուեստի նոր շուկաներ, սակայն 

մնաց կառչած աւելի ամուր կերպով իր հողին: Չեղաւ մեր միւս հայ նկարիչներէն ոմանց 

նման «աֆերիստ» մը, այլ իր տաղանդովը ան պարտադրեց ինքզինք: 

Հայաստանի ԹՄՄիութեան ատենապետին̔ Ռուբէն Միրզախանեանին հետ 2007-ի աշնան 

այցելեցինք Երեւանի իր աշխատանոցը, ուր արդէն սկսած էր ստեղծագործել նոր թեմայով 

մը` մեր տնային ամէնօրեայ գործիքներուն կեանք տալով̔ զանոնք պաստառին կը յանձնէր:  

________________________________________ 
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- Ի՞նչը դրդեց, որ դուք նկարչութեան նուիրուիք: Որքա՜ն ալ բնատուր եւ աստուածատուր 

ըլլան ձեր տաղանդը, ձիրքերը... մնացիք այս ասպարէզին մէջ, ու ձեր պարագային̔ հայ 

գեղանկարչութեան մէջ: 

- Գիտէ՞ք, այս հարցումը ուրիշներ ալ տուած են, ես ալ մի՛շտ պատասխանած եմ, որ ասիկա 

շատ պատահական սկսաւ, բայց ինծի համար շատ կարեւոր պահ մը եղաւ կեանքիս մէջ, 

անկեղծօրէն: Հինգ տարեկան էի, օր մը հայրս զիս իր գիրկը առաւ եւ թուղթի մը վրայ 

նապաստակ մը նկարեց: Ես զարմացայ, որովհետեւ առաջին անգամ կը տեսնէի, թէ ինչպէս 

մարդ բան մը կրնայ նկարել: Առաջին նկարչութիւնն էր որ կը տեսնէի թուղթի վրայ: 

Դառնալով ինծի ըսաւ. «Դուն ալ կրնա՞ս նկարել»: Ես ալ առի թուղթը, նկարեցի, 

զգացուեցաւ: Եւ ես ալ զարմացայ, թէ ինչպէս որ ինքը նկարած էր, ես ալ կրցայ նոյնը ընել: 

Փաստօրէն առաջին նկարս նկարեցի, եւ հայրս նշմարեց, որ ես որոշ հակում ունիմ 

նկարչութեան հանդէպ... եւ այդ առնչութեամբ սկսաւ գուրգուրանք ցուցաբերել: Հոնտեղէն 

սկսաւ նկարելու սէրս: 

Հայրս շուտ մահացաւ: 

Եթէ երիտասարդի մը կամ պատանիի մը քաջալերական խօսքեր ըսես ու պատանին 

դարձեալ կ՚ուզէ ցոյց տալ գծածը եւ արժանանալ գովասանքի, մարդկային է եւ 

ինքնաբերաբար կը քաջալերուի: 

Ուրեմն այսպէս սկսաւ նկարելս, Եգիպտոսի մէջ: 

- Դուք եգիպտահա՞յ էք բնիկ: 

- Ես Ալեքսանդրիա ծնած եմ, 11 տարեկան էի երբ հայրս մահացաւ, ու մեր ընտանիքը ինկաւ 

նիւթական դժուարութեան մէջ... շա՜տ դժուար: Մայրս մեզ պէտք էր հոգար, քոյր մը եւ 

եղբայր մը ունէի ինձմէ մեծ: Այդ թուականներուն, երեսունականներուն, կիները չէին 

աշխատեր, բայց մայրս սկսաւ աշխատիլ: Համոզեցի զինք որ զիս Մելգոնեան կրթական 

հաստատութիւն̔ գիշերօթիկ դպրոց ղրկեն, այն մտայնութեամբ, որ թէ կրթութիւն կը 

ստանայի, եւ թէ ալ բեռ մը պակաս կ՚ըլլար իրենց համար: 

Այդ ձեւով Մելգոնեան հասայ, եօթը տարի Մելգոնեան մնացի, մէկ ընդմիջումով միայն: 

Մելգոնեանը չաւարտեցի, կիսատ մնաց, չկրցայ տակէն դուրս գալ, չէի դիմանար 

առանձնութեան, ընտանիքէս հեռու, յետոյ դպրոցը... աւելի մեղմ ասած, գեթօ մըն էր, թէ ինչ 

ուզէին այդ պէտք էր ըլլար: Այդ ժամանակ դպրոցը բաւական մեծ տարածութիւն ունէր, 

փշալարելով... ոչ թէ ուսանողներուն համար, այլ որպէսզի դուրսէն օտարներ չմտնեն ներս, 

թէեւ Կիպրոսը այնքա՜ն խաղաղ է եւ բարի ժողովուրդ ունի, իսկ դպրոցը քաղաքէն հեռու էր 

եւ երբ դուրս ելլէինք, երթալու տեղ չկար: Ամայի տարածութիւններ էին: Հիմա այդ 

Մելգոնեանը քաղաքի կեդրոնն է: 

- Ո՞վ էր ձեր շրջանի տնօրէնը: 

- Պրն.Գրիգոր Կիրակոսեանն էր, յետոյ դոկտ. Յակոբ Թոփճեանը եկաւ: Ես պրն. Թոփճեանի 

ժամանակ ուսանեցայ, 1941ին վերադարձայ Եգիպտոս եւ այդ ձեւով կիսատ մնաց ուսումս: 
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- Մելգոնեա՞նը պատճառ եղաւ, որ արուեստի հետաքրքրութիւններդ աւելի զարգանան, 

ընդլայնուին: 

¬- Անշուշտ, Մելգոնեան երբ գացի, ամառանոց տարին մեզի: Ամէն տարի օգոստոսին 

աշակերտութիւնը կը տանէին, սարերը կամ ծովեզերք վրաններու տակ, որովհետեւ 

Նիկոսիան շատ շոգ կ՚ընէր, հարթավայր է: Մակարայ վանքէն անդին վանք մը կար, 

Քարակայի վանքը, երբ առաջին անգամ գացի: 

Աղջիկները վանքի մէջ կը մնային, տղաքը̔ վրաններու տակ: Ու հետս գծագրութեան 

տետրակ մը տարած էի, կը նստէի ու կը նկարէի, մէկէն ի մէկ հաւաքուեցան շուրջբոլորս, 

նորեկ մը եկած էր: Վերջապէս նկարչութեան ուսուցիչ Առաքել Պատրիկ անմիջապէս սկսաւ 

հետաքրքրուիլ ինձմով: Մեր սիրալիր յարաբերութիւնը կ՚օգնէր աւելիով նկարելու: Ինչպէս 

քիչ առաջ ըսի, երբ կը քաջալերես մէկը, տարբեր արդիւնք կու տայ: 

- Այդ օրերուն որո՞նք որպէս ուսուցիչ ունեցար: 

¬ Նկարչութեան ուսուցիչ Առաքել Պատրիկէն զատ, նկարիչ Օննիկ Աւետիսեանը եկաւ 

Եգիպտոսէն: Անոր հետ ալ շատ-շատ մեծ սիրով կապուեցայ: Վահան Թէքէեանը եկաւ 

երկու տարի մնաց, որովհետեւ այդ ժամանակ Մելգոնեանը վարժապետանոց մը բացեր էր: 

Մելգոնեանը 10 ամեայ դպրոց էր, սակայն վերջին երկու դասարանները վարժապետանոց 

կոչեցին: Երեք բաժանմունք ունէր դպրոցը̔ մաթեմաթիք, գիտական ու մանկավարժական: 

Ափսոս, որ ես չկրցայ աւարտել եւ մինչեւ հոն չհասայ: Բայց Մելգոնեանի մէջ, երկու 

ուսուցիչներս ալ այսինքն̔ գրասենեակային բաժին սղագրութիւն, գրամեքենայ, 

հաշուապահութիւն կը սորվեցնէին, շատ կը քաջալերէին զիս, որ կը նկարեմ: 

-¬ Ի՞նչ բան մղեց ձեզ որ Հայաստան ներգաղթէք: 

-¬ Ես կրնամ ըսել, որ մի՛շտ ալ մտածեր էի Հայաստան երթալ, երիտասարդութեան սկիզբի 

օրերէն: Կ՚երեւի որ կրթութիւնս օտար լեզուով չգնաց: Չկրցայ տիրապետել անգլերէն կամ 

ֆրանսերէն լեզուներուն: Յոյսս հայերէնն էր: Հայ գրականութիւն կարդացեր էի շատ, 

գրադարանի մէջ գրեթէ ինչ գիրք որ կար̔ կը կարդայի: Ինքնաբերաբար, ինչպէս ամէն 

մելգոնեանցի, կ՚երազէի Հայաստան երթալ: 

1962ին էր: Կ՚ուզէի երկիր մը երթալ եւ հոնկէ այլեւս դուրս չելլել, չվերադառնալ: Մի՛շտ նոյն 

պատասխանը տուած եմ հարցնողներուն: Երկու տեսակ Հայաստան չկայ, եղածը այս էր, 

թէեւ սարսափելի վարչակարգի մը տակ, սովետական բանտային ռեժիմ մըն էր... սակայն 

ի՜նչ աղուոր մշակութային կեանք կար: 

- Այդ ռեժիմին դժուարութիւնները ապրեցա՞ք: 

- Ես անձնապէս չեմ ապրած: Հակառակ որ բազմաթիւ արուեստագէտներ 

համապատասխան մարմիններու ուշադրութեան կեդրոնն էին, բայց ինծի հետ լաւ 

վարուեցան: Բախտս բերաւ, որ 62ին խրուշդեւեան ժամանակներուն, հետապնդումները քիչ 

մը մեղմացած էին: Իմ ժամանակս, Մինասին չեմ կրնար ըսել թէ համակրանքով կը նայէին, 

կամ Փարաջանովի պէս հանճարեղ մարդուն. տարին բանտ նետեցին: Կամ Կալենցի պէս 
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մեծ նկարիչը, երբ եկայ ու տեսայ, թէ ինչպէս դժգոհ էր իր վիճակէն, որովհետեւ ան եկած էր 

46-47ին եւ ապրած էր ռեժիմին ողջ խստութիւնը: Այդ տարիներուն չէին հանդուրժեր որեւէ 

անհատականութիւն, դուրսէն եկած որեւէ արուեստագէտ: 

- Ուրիշ նկարիչ եկա՞ւ ձեզի հետ: 

- Ոչ մէկ հայ նկարիչ եկաւ ինծի հետ Եգիպտոսէն: Ես էի: 

- Նկարագիրով հաղորդական էք, բայց Հայաստան ապրած այս բոլոր տարիներուն 

ընկերական շրջապատ կրցա՞ք ունենալ: Ջերմ, հարազատ, թեկուզ քանի մը հոգիներու հետ: 

- Ես բնաւորութեամբ մարդամօտ եմ եւ շատ կը սիրեմ ընկերութիւն ընել, բայց նոյն 

ժամանակ ալ յարձակողական եմ: Հայաստանի ժողովուրդին հիմնական յատկանիշներէն 

մէկը յարձակողական ըլլալն է, յարձակողական է հայը: Աշխոյժ է աւելի: Սփիւռքի հայերս 

աւելի զգուշաւոր ենք: Հայաստանցին աւելի նախնական է: Ուրեմն ինծի պէս զգուշաւոր 

մարդու մը հետ ինչպէ՞ս կրնայ յարաբերութեան մէջ մտնել: Կրնայ մտնել եւ ես յաջողութիւն 

ունեցած եմ այդ իմաստով, քանի որ իմ բնաւորութեամբս վախ չեմ ներշնչեր դիմացինիս եւ 

վտանգաւոր չեմ իրեն համար: Այդ պատճառով ալ որոշ յաջողութեան կրնամ հասնիլ, որ 

մարդիկ ինծի մօտենան, քանի ինձմէ վտանգ մը չկայ իրենց: 

- Սեղանիդ վրայ զանազան մետաղեայ գործիքներ կը տեսնեմ, վերջին շրջանին, արդեօք 

որպէս խորհրդանիշ կը գործածէս զանոնք: Արդեօք ազգային նշանակութի՞ւն մը ունին: 

- Ո՛չ: Բոլորովին ոչ: Շատ պարզ կրնամ բացատրել: Բնօրինակները, վերարկուները, 

ձեռնոցները իմ գործերուս հերոսներն էին եւ բնակիչները: Իսկ հիմա նոր բնակիչներ կը 

ստեղծեմ ինձ համար այս գործիքներուն միջոցաւ: Այդ գործիքները կ՚ուզէի մտցնել 

նկարներուս մէջ: Գործիքները այնպէս կը ստացուին, որ տղամարդիկ են, կիներ կամ 

կենդանիներ: Ասիկա ձի մըն է, օրինակի համար: Գիտե՞ս, այս ձիուն գլուխը երկաթի կտոր 

մըն է: Ես երբ գտայ, չէի գիտեր, թէ ի՞նչ պիտի ըլլար ան: Թէեւ ունէի, տասը տարիներ առաջ 

ալ, բայց այս վերջին շրջանին տեսայ յանկարծ, որ ասոնցմէ կարելի է նիւթեր ստեղծել: 

Առաջ ալ այս գործիքները կը գործածէի, բայց ոչ այս ձեւով: 

Ու քանդակագործներն ալ ոգեւորուած են ու կ՚ըսեն որ եթէ ասիկա մենք մեծ չափերով 

քանդակենք, շատ տպաւորիչ կը դառնայ, ու հիմա իրենք է որ զիս կ՚ոգեւորեն... ու ես ալ որ 

ինկայ մէջը, սկսած եմ արագօրէն նկարել: Ու իմ այս քանդակներս սկսած եմ նկարի մէջ նոր 

բնակիչներ դարձնել: Ինծի պէտք է ատիկա: Ինչքան integre՛e պիտի ըլլայ, չեմ գիտեր: Բայց 

կը կարծեմ որ պիտի կարենամ: Յեղաշրջում մը կայ, որ ես չէի սպասեր: Չեմ գիտեր, թէ 

ինչպէ՞ս հոս հասայ: 

- Քանի մը ազգային հարցումներ: Այս փոփոխութիւնը որ եղաւ, այսինքն անկախացումը որ 

մեզի տրուեցաւ, մեզի պէս այցելուներ, որոնք սովետի օրերուն ալ եկած էին յաճախ, 

մշակութային կեանք մը կը տեսնէին, հիմա 15 տարիներ ետք ամբողջ արուեստի 

մակարդակի մը անկումը կը տեսնենք: Արուեստի ըմբռնումը, մօտեցումը, 

հետաքրքրութիւնները փոխուած կը տեսնենք: Դուք ինչպէս կ՚ընկալէք այդ փոփոխութիւնը: 
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- Յակոբ, գիտես որ հետաքրքրուած եմ իմ ժողովուրդիս պատմութիւնով, բայց դժուար հարց 

մը կու տաս, որովհետեւ շատ ընդգրկուն պատմութիւն մըն է: Եթէ հազար տարի ժողովուրդ 

մը չէ ոււնեցած իր պետականութիւնը, 616 տարի միայն վերջին մեր թագաւորութենէն ետք 

Հայաստան անկախ չէր, այն ալ Կիլիկիոյ մէջ ու յանկարծ անկախ կը դառնար: Ժողովուրդը 

600 կամ հազար տարի մշակած է մեխանիզմներ իր մէջ, որպէսզի մենք կարենանք 

գոյատեւել: Օտարի լուծին տակ էր, ստրուկ էր, ճորտ էր, ենթակայ էր, փաստօրէն օտարի 

լուծին: Բան մը պէտք էր մշակել իր մէջ, որպէսզի կարողանար դիմադրողականութիւն մը 

ունենալ: Յատկութիւն մը մշակել, որ նոյնիսկ իր հայրենակիցներու օգնութեան պէտք չէր 

դիմեր: Մինակը պէտք էր ըներ իր գործերը: Ատիկա հայուն մէջ ստեղծեց վիճակ մը, որ 

նոյնիսկ իր հայրենակիցին չհանդուրժեց: Այս իրականութիւնը ապացուցուեցաւ, երբ հայերը 

բռնի դուրս դրուեցան Թուրքիայէն, Սփիւռքի բոլոր հայ գաղութներու մէջ որեւէ հայ 

ինքզինքը չկորսնցուց: Ասիկա վկայութիւն մըն է: Գիտես, հիները կ՚ըսէին̔ հայերու հետ գործ 

մի ըներ: Բայց դպրոցի, եկեղեցիի, ակումբի համար դրամ կու տային: Դարձան անձնասէր 

եւ անհատապաշտ: Եւ այդպէս է, հայու յատկութիւններէն մէկը անհատապաշտ ըլլալն է. 

պէտք չունիմ ուրիշին, կ՚ըսէ հայը: Եգիպտոսի մէջ, օրինակ, հայ կօշկակարը ինչո՞ւ հայուն 

կօշիկ կարէ... արաբի համար կը կարէ, յոյնին, ֆրանսացիին: Ասիկա իմ վերլուծումն է: 

Իրենց մէջ մշակուեցաւ շատ մեծ ինքնասիրութիւն: Դիւրազգաց են, յանկարծ թշնամի կ՚ըլլան 

իրարու: Ու այդ պատճառով ալ հայերը կրցան իրենք իրենց պաշտպանել մօտ 600 տարի 

այդ երկրին մէջ: Թշնամիները հայերուն կը պահէին, որովհետեւ օգտակար էին, շնորհներ 

ու կարողութիւններ ունէին: Հայեր չէին կրնար Օսմանեան կամ այլ պետութիւններու տակ 

երբեւիցէ մնալ ու դարձեալ վերադառնալ անկախութեան: 

- Առիթներ կ՚ըլլան հոս երիտասարդ նկարիչներու ցուցահանդէսներու ներկայ գտնուելու: 

Ինչպիսի՞ խորք ունին անոնց գործերը: Ինչպիսի՞ մակարդակ, բաղդատմամբ սովետի 

օրերու մեր նկարիչներուն: 

- Ընդհանրապէս հայեր օժտուած են նկարչական տաղանդով, ասիկա բնատուր է: Սովետի 

ժամանակ ճնշուած էին, որովհետեւ սովետը շատ խիստ էր, պետք էր աշխատիլ ու մնալ 

սահմանեն ներս: Անոնք որոնք դուրս կ՚ելլէին սահմաններէն, անոնց նեղութիւն կու տային: 

Փակ երկիր մըն էր: Երբ անկախութիւնը եկաւ, մարդոց հորիզոնը բացուեցաւ: Մարդիկ, 

որոնք Փարիզը անունով գիտէին միայն, վազեցին... Ամերիկա, Եւրոպա, գործեր տարին եւ 

օտար ազդեցութիւններու ենթարկուեցան: Հիմա մենք շատ շնորհքով նկարիչներ ունինք, 

որոնք նմանակման ետեւէ են: Նմանակելու ճիգերու մէջ են: Ես իրաւունք չունիմ իրենց 

ըրածին մասին խօսելու, բայց այդ է իրողութիւնը: Գիտես, այնքան ուժեղ է դուրսի 

ազդեցութիւնը, այնքա՛ն գրաւիչ է, որ մեր երիտասարդները կ՚ըսեն, թէ իրենք ալ կրնան 

նոյնը ընել: Հիմա այդ տեսակի վիճակի մը մէջ ենք: Քիչ կը գտնես նկարիչներ, որ քեզի 

անակնկալի բերեն իրենց ստեղծագործութեամբ: Շատ լաւ ու շնորհքով են, բայց անակնկալի 

չեմ գար իրենց գործերէն, գիտեմ̔ որ ուրիշ տեղէ մը եկած է այդ: 

- Իսկ այն միջին սերունդի̔ 50-60 տարեկան նկարիչներու վիճակը ինչպէ՞ս կը գնահատես: 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (27) Յուլիս 2013  

 

40/57 

- Շատ տեղեակ չեմ̔ ի՞նչ կը կատարուի, որովհետեւ հարիւրաւոր նկարիչներ կան 

Հայաստանի մէջ եւ հարիւրաւորներ ալ կան, որոնք դուրսերը գացեր են ու կը նկարեն: Շատ 

են, բայց ի՞նչ վիճակի մէջ են, չեմ գիտեր: Առաջ առիթ կար, որ տարին մէկ կամ երկու 

ցուցահանդէս կ՚ըլլար, խմբային, ու բոլորը զիրար կը տեսնէին: Հիմա ամէն մէկը իր գլուխին 

ճարին կը նայի: Կեդրոնացած մարմին մը չկայ: Կ՚աշխատին, կը նկարեն, նախկին 

իմացականութիւնը պակսած է անշուշտ: Առաւելաբար անհատական վիճակներու մէջ են: 

Ամէն մարդ իր գործով, իր հետաքրքրութիւններով զբաղած է: 

- Անցեալին ցուցահանդէս տեղի կ՚ունենար, արուեստի քննադատներ թերթերու մէջ իրենց 

կարծիքը կը յայտնէին: Այսօր այդ սովորութիւնը տակաւին կա՞յ: 

- Այո, երբ ցուցահանդէս կ՚ըլլայ, կ՚անդրադառնան: Աւելի շատ նկարիչներ երկրէն դուրս կը 

ցուցադրեն իրենց գործերը: Դուրսի շուկային հետ հիմա սկսած են շփուիլ: Կը ծախուի̔ լաւ, 

կը գովուի- չի գովուիր̔ շատ կարեւորութիւն չունի: Կեանքը այդպէս է: Նկար գնելը միւս 

կողմէ նկար գնահատել է: Արուեստաբան մը իր խօսքով կը գնահատէ, իսկ գնորդը̔ 

գործնականապէս: 

- 85 տարեկան եմ ըսիք: Կը խորհի՞ք կարեւոր ցուցահանդէսներու շարք մը տալ հայաշատ 

գաղութներու մէջ: Եւ եթէ նման ծրագիր մը ըլլայ̔ կ՚ուզէ՞ք ընդառաջել: 

- Յակոբ ճան, չէ՛, ճիշդը ըսելու համար: Ես 85 տարեկան եմ, բայց որեւէ նման ծրագիր 

չունիմ, չեմ ալ մտածեր: Զարմանալիօրէն 80 էս ետք գործեր ունիմ, որոնց համար ուրախ եմ 

որ ըրեր եմ, որովհետեւ 80 տարի արդէն ապրիլը քիչ բան չէ... կրնայի աւելի շուտ մեռնիլ եւ 

այս գործերը չստեղծագործել: Ես հիմա այս նոր գործերով կրնամ առնուազն 50 հատ 

ասոնցմէ արտադրել, իսկ այդ ընելու համար ժամանակ կ՚ուզէ, գուցէ 2-3 տարի... չեմ գիտեր 

թէ կ՚ապրիմ, թէ ոչ: Հիմա հոգեպէս այն վիճակի մէջ եմ, որ գիտեմ, թէ կրնամ 50 հատ նկար 

նկարել: Պատրաստ եմ... ապագան չեմ գիտեր, բայց աշխատանքային մթնոլորտին մէջն եմ: 

- Ընդհանրապէս ո՞ր ժամերուն կը սիրէք նկարել: 

- Առտու նկարելը շատ կարեւոր է անշուշտ, թէեւ շատ հաւաս չունիմ, բայց 

ստեղծագործելու... նոր գաղափարներ կան, ժամանակն ալ կայ, բայց եռանդ պէտք է, լիքը 

նկարներ ունիմ կիսատ թողած, պէտք է վերջացնեմ: 40 տոկոս եղած են, 10 տոկոս չեն եղած: 

Գիտես ի՞նչ, երբ կը դանդաղի պաստառի մը վրայ աշխատելու եռանդդ, որպէսզի 

ոգեւորուիս̔ նորի մը կը սկսիս, ան ալ տեղ մը կ՚երթայ ու կը կենայ, յետոյ ուրիշ մը կը սկսիս... 

բայց կամաց-կամաց պիտի վերադառնամ: Ինչքան որ պիտի ապրիմ, այնքա՜ն պիտի 

աշխատիմ: Կ՚ուզեմ աշխատիլ: 

- Նշմարած եմ որ նկարչութենէ անկախ նաեւ գրական շնորհներ ունիս: Յաճախ «Ազգ»ի մէջ 

կը կարդամ: Ուրեմն բացի գիծէն̔ նաեւ գիրով ըսելիքներ ունիք: 

- Անկեղծ ըսեմ, որ վերջին տարիներուն է որ սկսայ գրել: Հիմնականին մէջ զիս գրելու մղողը 

ոգեւորութիւն մըն է: Եթէ նկարիչի մը ցուցահանդէսը տեսայ եւ ոգեւորուեցայ̔ կը գրեմ: 
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Ազգային հարցերը կը մղեն, որ բան մը գրեմ: Ու քաջալերողներ ալ եղան որ գրեմ, կը 

կարդացուին: 

- Մելգոնեանի փակուիլը որքանո՞վ ազդեց վրադ: 

- Մելգոնեանի փակուիլը բոլորովին վրաս չազդեց, որովհետեւ ոչ թէ Մելգոնեանն է որ կը 

փակուի... այլ Սփիւռքն է որ կը փակուի: Եթէ Լուիզը (Մանուկյան-Սիմոն) 200 դպրոց բանայ 

կողք-կողքի ու եթէ մէջը մարդ պիտի չըլլայ, որո՞ւ համար են այդ դպրոցները: Դպրոց մը կայ 

համայնքի մը մէջ, որ 100 աշակերտ ունի եւ չ՛արժեցներ այդ նիւթական զոհողութիւնը... 

ինչո՞ւ այդ նիւթական մսխումը: Ի զուր տեղը աղմուկ են անոնք, եւ նոյն հայկական 

սովորութեամբ, իրարու դէմ կռուելով մէկ մասն ալ կորսնցուցիք, կիպրական 

կառավարութիւնը ձեռքը վրան դրաւ: Ըսաւ̔ պիտի չծախէք այս, փաստօրէն Կիպրոսին 

մնաց: Որովհետեւ, մարդիկ շատ աղմուկ հանեցին, այս կամ այն պատճառներով ու 

նկատողութիւններով, որեւէ օգուտ չտուաւ: Բարեգործականը հայ ժողովուրդին լաւագոյն 

հիմնարկութիւնն է: Բարեգործականը ամէնէն վստահելի կազմակերպութիւնն է, սխալ էր 

Պոլսոյ պատրիարքին ըրածն ալ: Լուիզը իր գրպանէն շատ դրամ կը ծախսէ... մինչդեռ 

միւսները միայն կը խօսին ու կը բողոքեն: Մելգոնեանի իմ 7 տարիներու կեանքիս մասին 

յօդուած մը գրած եմ, որոշ ակնարկութիւններով: 

Սփիւռքն է որ կը քայքայուի, եւ մենք ատիկա չենք կրնար կեցնել: Միակ տեղը, ուր կրնանք 

հայ մնալ, ատիկա Հայաստանն է: Կ՚ապրի՞ս այստեղ, ասիկա դժոխք է, զիպիլ է, աղբաման է, 

ինչ որ է... կ՚ապրի՞ս հոս̔ հայ կը մնաս, չե՞ս ապրիր̔ կ՚երթաս դուրսը եւ կը վերջանաս որպէս 

հայ: 

- Վերջին հարցում մը̔ ուծացում կը տեսնե՞ս մեր երկրին մէջ: 

- Յակոբ ջան, մեր ժողովուրդը դարերու ընթացքին պայքարած է, իր գոյութիւնը 

պահպանելով օտար լուծի տակ, բայց միշտ կրցած է ինքզինքը պաշտպանել: Հիմա ամենայն 

ծայրագոյն դժուար ժամանակի մէջն է պետութիւնը, որովհետեւ փոքր երկիր մըն է, 

թշնամութեան մէջ է շրջապատին հետ, տարբեր-տարբեր հարցեր կան, որոնց քննարկումը 

շատ երկար կրնայ տեւել: Կը պայքարին հայերը, որպէսզի կարենան ոտքի վրայ կենալ: 

Բայց եթէ հողը ձգես, արդէն կը վերջանաս շուտով: 

Նիւ Ճըրզի 
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Տեսակէտ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԱՐՑԱԽ Ի՞ՆՉ Կ՚ՈՒԶԷ ՍՓԻՒՌՔԷՆ, 

ՍՓԻՒՌՔՆ ԱԼ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԱՐՑԱԽԷՆ 

Պարոյր Աղպաշեան  

Իրաւունք չունի՞նք այս հարցումը ընելու կամ ուղղելու, երբ կը տեսնենք խառնափնթոր մը 

այդ պարունակներէն ներս, իր գոյնզգոյն ու խայտաղբէտ ուղղութիւններով ու 

խաչաձեւումներով, երբեմն ալ՝ ելեւէջներով ու վերիվայրումներով։ 

Կասկած չկայ, որ Հայաստան-Արցախը բազմաթիւ կարիքներ ունի, գրեթէ 

բոլոր մարզերէն ներս, մանաւանդ հո՛ն՝ ուր հայրենի աշխարհի գոյատեւման 

ու կենսունակութեան գործօնները զինք կը ստիպեն ու կ՚արժեւորեն։ 

Նոյն հետեւողութեամբ, Սփիւռքը լեռնակուտակ կարիքներ ունի, բազմաթիւ 

բնագաւառներէ ներս, մանաւանդ հո՛ն՝ ուր իր հայապահպանումի ու 

հայակերտումի ազդակները անյետաձգելի նեցուկներու ու 

զօրակցութիւններու անհրաժեշտութեան տակ կը գտնուին։ 

Եթէ ա՛յս է չոր ճշմարտութիւնը, այսօրուան ու վաղուան հաշւոյն, երկու կողմերը՝ 

Հայաստան-Արցախ եւ Սփիւռք, ի՞նչ ռազմավարութեամբ, քաղաքականութեամբ կամ 

արհեստավարժութեամբ կը գործեն (պէտք է գործեն)։ 

Այստեղ խօսքը երբեք չի վերաբերիր հայրենասիրութեան, հայասիրութեան կամ 

հայապատկանելիութեան, այլ՝ համադրուած, համակարգուած ու ներդաշնակուած 

վարքագիծի մը, ուր փոխադարձ պահանջքներու ու տնօրինումներու վրայ հիմնուի յստակ 

աշխատանքի ծրագիր մը։ 

Հայաշխարհի հայրենակիցները կը խնդրեն, կ՚ակնկալեն ու կը պահանջեն Սփիւռքէն, իսկ 

այս վերջինը, իր կարգին, նոյն հորիզոնականին մէջ ինքզինք կը նկատէ, ի հարկէ, միշտ 

իւրաքանչիւրը իր նախասիրութիւնը, նախապատւութիւնը կամ նախաձեռնութիւնը 

շեշտելով։ 

Սակայն, այս բոլորին մէջ, ո՞ւր է՝ թէ՛ մէկուն, թէ՛ միւսին գործունէութեանց, 

միջգործունէութեանց կամ 

համագործակցութեանց եզրերը, տուեալ կողմերը ունի՞ն ուսումնասիրուած ու սերտուած 

ծրագիրներ, զանոնք կիրարկելու կամ իրենց լրումին հասցնելու։ 

Որոշապէս՝ ո՛չ։ 
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Ինչ խօսք որ՝ Հայաստան-Արցախ թեւը, որպէս պետութիւն ու պետականութիւն, իր 

գործունէութեամբ, մտածողութեամբ ու պատրաստուածութեամբ, աւելի կազմաւորուած ու 

մասնագիտացուած ոճով մը հանդէս պէտք է գայ ու գործէ։ 

Սփիւռքը շատ աւելի խրթին է, բարդագոյն կառոյց ըլլալով, հետեւապէս, հոն 

խառնիճաղանճը, ներգաղութային ու միջգաղութային առումներով, աւելի զգալի ու խոր է, 

ալ ո՞ւր մնաց Հայաստան-Արցախ եւ Սփիւռք մակարդակի վրայ աշխատունակ սլացքով։ 

Ի դէպ, Սփիւռքի պարագային, հայութիւնը կոտտացող ու յամեցող ցաւ մը ունի, որուն 

դարմանը կայ, բայց դարմանողը չկայ. ատիկա Համագաղութային կամ համահայկական 

գոնկրէսի մը ստեղծումն է, որ ոչ միայն կը կարգաւորէ, կը համակարգէ ու կը դասաւորէ 

անոր կեանքը, այլեւ՝ կրնայ արդիւնաւորել, հունաւորել ու լիցքաւորել համարեա ազգային 

բոլոր հիմնահարցերն ու էախնդիրները։ 

Թերեւս այս բացթողումը, գիտակցաբար թէ ոչ, սփիւռքահայութիւնը յաճախ կը պահէ 

տարբեր բեւեռացումներու եւ անջատ խաչմերուկներու վրայ, երբեմն իրարու 

հակադրուելու, նոյնիսկ առճակատելու գնով, ինչ-որ կը ստեղծէ անմիատարրութեան, 

անմիութեան եւ անմիաբանութեան մտահոգիչ մթնոլորտ մը, ի հեճուկս այն կոչերուն ու 

հրապարակումներուն, որ այս վերջինները երաշխիքներն են Հայոց պահպանումին, 

հզօրացումին եւ յարատեւման, բայց, կը մնան օդէն կախուած… ցնոր տնօրինում։ 

Սակայն, մեր այս խորհրդածութեան տուն տուող պատճառը արդէն գրութեան խորագիրն է, 

որ կը յուշէ իր հրատապութեան աստիճանը ու կարեւորութեան անյետաձգելիութիւնը, թէեւ 

ոմանք կրնան ատոր մէջ ոչինչ տեսնել մտահոգիչ, ընդհակառակն՝ շատ բնական գտնելով 

երկկողմ գործընթացները։ 

Հայաստան-Արցախ աշխարհի հայրենակիցները, որոնք «Հայաստան» Հիմնադրամով եւ 

յարակից այլ խողովակներով, միշտ Սփիւռքէն «բան մը» սպասելու հեւքին մէջ կը գտնուին, 

արդեօք, եղա՞ծ է պահ մը, օր մը, Սփիւռքէն կատարուած առաքումներու 

հեղինակութիւններուն կամ անձնաւորութիւններուն յուշած ըլլան, թէ իրենք իրենց 

գաղութներուն ու համայնքներուն օգուտ մը ունի՞ն, չկա՞ն կարիքներ, ի՞նչ կ՚ընեն անոնց 

օգնելու, երբ հայկական վարժարանները տնտեսական տագնապներու մէջ են, ազգային 

հաստատութիւնները նիւթական աղբիւրներու սահմանափակումով կը տառապին, հայ 

մամուլը եկամուտներու կը կարօտի եւ ընդհանրապէս մեր կառոյցները պէտք ունին 

ներարկումներու։ 

Նոյնը կարելի է ըսել սփիւռքահայութեան այն հատուածներուն, որոնք գովելի 

օրինակելիութեամբ հայրենանուիրում կը կատարեն, բայց, երբ հարցը կու գայ իրենց 

գաղութներուն, համայնքներուն ու շրջանակներուն, շատեր կը խլանան, մինչ ուրիշներ 

կ՚ըսեն, թէ իրենք Հայաստանին կ՚օգնեն։ 

Այդպիսիներ չեն անդրադառնար (կամ չեն ուզեր անդրադառնալ), որ Սփիւռքը նոյնքան 

հրամայականներու առջեւ կը գտնուի, ոտքի եւ կենդանի պահելու զայն, հետեւաբար, ճիշդ 

ու արդար չէ ազգային կեանքի հոգատարութեան ու խնամատարութեան ամբողջ 
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ծանրութիւնները «բեռցնել» գործող կազմակերպութիւններու կամ կարգ մը 

երախտաւորներու ուսին։ 

Հայաստան-Արցախ աշխարհը անկախ է եւ բաւական արագ իր գոյավիճակը հաստատեց ու 

զարգացաւ, կառուցեց ու բարեկարգեց, իսկ իր զաւակներէն զգալի թիւ մը, այսօր, 

գերհարուստներ են (խօսքը բնաւ կապ չունի «մաֆիոզ»ներու, սակաւապետերու, 

ժողովրդալլկողներու հետ), մանաւանդ Ռուսաստանի մէջ, կարեւոր ներդրումներ ու 

բարերարութիւններ կատարելով իրենց հայրենիքին մէջ (մինչ, երէկուան եւ այսօրուան 

պետական այրերը զբաղած են միայն գրպանելով, դիզելով, պարարտանալով եւ 

հասարակութիւնը… արիւնաքամելով)։ 

Սփիւռքահայերուն մէջ եւս, կան բազմաթիւ մեծահարուստներ, որոնք իրենց արդար եւ 

հալալ քրտինքով հասած են իրենց բարձր դիրքերուն, բայց ոչ-բոլորը կը նուիրեն ու կը 

նուիրուին իրենց գաղութներուն «կենդանացում»ի գործնական պահպանումին ու 

սատարման։ 

Լիբանանեան երկարամեայ ներքաղաքական պատերազմի ընթացքին, երբ 

լիբանանահայութեան մեծամասնութիւնը ենթարկուեցաւ անագորոյն կենցաղային եւ 

ապահովական զրկանքներու, զարմանալ թէ ոչ, խորհրդային Հայաստանը առաքեց մեծղի 

օժանդակութիւններ (մարդասիրական, բժշկական, սննդային, եւայլն)։ 

Եթէ Խորհրդային Հայաստանը, որ Քրեմլինի կեդրոնական իշխանութիւններու 

ցուցմունքներով կը շարժէր, այդ պատմական քայլին դիմեց, ներկայիս, անկախ 

Հայաստանը, վստահաբար, կրնայ աւելին ընել, աւելիով օժանդակել Սփիւռքին եւ կամ՝ 

«փսփսալ» սփիւռքահայ արժանաւոր ձեռներէցներուն, որ շնորհակալ ըլլալով հանդերձ 

իրենց բերած նպաստներուն, որքան գնահատելի պիտի ըլլար նաեւ նոյն վերաբերմունքը 

ցուցաբերեն իրենց գաղութներուն ու շրջանակներուն նկատմամբ։ 

Հայրենասիրութիւնը եւ հայրենասիրական գործը ոչ ոք պէտք է շփոթէ անձնականութեան 

եւ հատուածականութեան հետ, որովհետեւ իւրաքանչիւր գիտակից եւ յանձնառու Հայ, 

պէտք է այլեւս գիտնայ, որ իր հայրենասիրութիւնը լոկ զգացականութիւն չէ, այլ՝ 

արդիւնաւէտ շօշափելիութեան յաւերժական դրօշ մը։ 

Այս մատնանշումները, թէկուզեւ՝ իրենց ընդհանրութեան մէջ, բայց, որոշապէս իրենց 

այժմէականութեամբ, մշտատեւ օրակարգային են, այնքան ատեն որ՝ Հայաստան-Արցախ 

պէտք է գիտնայ Սփիւռքէն ի՞նչ կ՚ուզէ եւ՝ հակառակը, կը մնայ լուսարձակի տակ, իր 

գործադրելիութեան ու համատեղելիութեան նպատակասլացիկութեամբ եւ 

առաջադրելիութեամբ։ 

Ահա թէ ինչո՛ւ՝ մշակուելու է ազգային-փլաթֆորմ մը, Հայաստան-Արցախ եւ Սփիւռք 

առողջ, հաւասարակշիռ ու փոխլրացուցիչ հիմունքներով եւ յատկապէս՝ հեռանկարներով, 

որպէսզի հաւանական Արշակաւաններ չստեղծուին…։ 

Պէյրութ, Յունիս 10   



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (27) Յուլիս 2013  

 

45/57 

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԼՈՅՍԻՆ ՏԱԿ 

ԿՐԿԻՆ ՆԵՐՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՐՑ,  

ԿՐԿԻՆ ՓԱՓՈՒԿ ԿԱՑՈՒԹԻՒՆ՝ ՀԱՅ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹԵԱՆ 

ՀԱՄԱՐ  

Որեւէ երկրի որեւէ ազգային փոքրամասնութիւն կը յայտնուի ծայր աստիճան փափուկ եւ 

դժուար իրավիճակի մէջ, երբ ինքզինք կը գտնէ ներքաղաքական պայքարի մը երկու, երբեմն 

ալ աւելի բեւեռներու միջեւ: Նոյնիսկ մեծ պետութեան մը ղեկավարութենէն պահանջուածէն 

ալ աւելի խոհեմ դիւանագիտական կեցուածք կը պարտադրէ այդ գոյավիճակը: Ճկուն 

չէզոքութիւն մը պէտք է հաստատել, ոչ ոքի հետ «գէշ մարդ» ըլլալու համար: Սխալելու 

իրաւունք խնդրոյ առարկայ չէ, թէ ոչ՝ գործուած սխալը կրնայ վճարուիլ գոյութեան գինով 

իսկ: Այս առումով, մերօրեայ ամենէն թարմ օրինակն է Սուրիահայոց վիճակը: Իսկ 

լիբանանահայ գաղութը լաւ գիտէ, թէ ի՛նչ կը նշանակէ չէզոքութիւն պահպանել, որ ինքնին 

պայքար մը եղաւ շուրջ երկու տասնամեակ: Սուրիահայութիւնն ալ, այդ առումով՝ ցայսօր 

ցուցաբերեց հմուտ  

կեցուածք:Ներկայիս, թէեւ ոչ 

նոյնքան ծանրակշիռ՝ քանի որ 

պատերազմական վիճակ խնդրոյ 

առարկայ չէ, բայց եւ այնպէս, 

տեսականօրէն նման դիրքի մէջ կը 

յայտնուի նաեւ Թուրքիոյ հայ 

փոքրամասնութիւնը, աւելի՝ 

Պոլսահայութիւնը, քանի ինչպէս 

ծանօթ է՝ Հայերը ջախջախիչ 

մեծամասնութեամբ կը բնակին 

Պոլիս: Հոս զանց կ՚առնենք թաքուն 

Հայերու պարագան, որոնք որպէս այդ, թէեւ այլ բնոյթի անթիւ ու անհամար խնդիրներ 

ունին, բայց գոնէ զերծ կը մնան փոքրամասնութեան մը սպառնացող նման վտանգներէն: 

Թուրքիոյ մէջ այսօր իշխանութեան գլուխ գտնուող AKP-ականներու եւ անոնց 

ընդդիմադիրներուն միջեւ սկսած սուր պայքարը կ՚ենթադրէ շարք մը խորհրդածութիւններ:  

Նախ պէտք է տարրալուծել որպէս ընդդիմութիւն հանդիսացող այդ զանգուածը: Որո՞նք են 

անոր բաղկացուցիչները:  

Ինչպէս կը պատահի յաճախ, հոս եւս՝ անբաղձալի հասարակաց հակառակորդին դէմ 

միացեալ ճակատ կազմած են ընդդիմութեան ամէն տեսակի ուժեր, առանց բացառութեան: 

Քով քովի եկած են քրտամէտ, բանուորական, բանուորական-ազգայնամոլ, ուսանողական 

միութիւններ, արհմիութենականներ, քէմալականներ, ազգայնամոլներ…: Երեւոյթը այն 
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աստիճան եզակի է, որ թուրք լրագրող մը արդարօրէն եւ երգիծանքով՝ դիտել կու տար, որ 

լուսանկարներու մէջ բարեփոխումներ կատարելու վերջին նորոյթ միջոցներով իսկ դժուար 

թէ կարելի ըլլար ձեռք ձգել որոշ պատկերներ, ուր համախմբուած են ազգայնամոլը՝ իր 

եռամահիկ, քրտամէտ BDP-ականը՝ իրեն յատուկ եւ հուսկ քէմալականը՝ թրքականին վրայ 

Աթաթիւրքի պատկերը կցուած դրօշներով:  

Յեղափոխական այս շարժումէն անմասն չեն մնար նաեւ հայ քաղաքացիներ եւ հայ 

երիտասարդական որոշ խումբեր:  

Բայց, հոս, Թուրքիոյ ծագումով հայ քաղաքացիին տեսանկիւնէն անհրաժեշտ է յղել երկու 

հարցում: Այս ամբողջը՝ վասն ի՞նչի: Վասն ո՞րու:  

Վասն ինչի՞. այս հարցումին պատասխանը համեմատաբար աւելի դիւրին կրնայ ըլլալ, քան 

յաջորդինը: Կարելի է մէկ-մէկ թուարկել այն բոլոր բացասականները, զորս կարելի է 

վերագրել ներկայ վարչակարգին, վարչապետին, ներկայացնել տեսլապաշտ պահանջներ, 

ունենալ երազանքներ, տենչալ լաւագոյնը: Դեռ մնաց, որ վերը նշուած խմբաւորումներէն 

իւրաքանչիւրին տեսլակա՛նն ալ տարբեր է, երազած Թուրքիան ալ, տենչանքն ալ:  

Իսկ վասն ո՞րու հարցումն է, որ կիզիչ է: Չէ՞ որ ամէն ինչ կախեալ է անձէն, անձերէն: 

Ենթադրենք, թէ այս շարժումը յաջողեցաւ ճամբել դժգոհութիւն պատճառողները… 

յաջորդող անմիջական հարցումը հետեւեալն է. ո՞վ պիտի փոխարինէ զանոնք: Հոս է, որ մեր 

կարծիքով, հայկական տեսանկիւնէն՝ կ՚ուրուագծուի պղտոր, չըսելու համար մութ ապագայ:  

Թուրքիոյ մէջ երբեք իսկական ժողովրդավար կուսակցութիւն գոյութիւն չէ ունեցած եւ 

այսօր ալ գոյութիւն չունի: Անոնք, որոնք իրենք զիրենք կը բնորոշեն ժողովորդավար, որոնք 

կը կարծեն ժողովրդավար ըլլալ, ժողովրդավարութեան իրենց ներշնչումը կը ստանան 

Աթաթիւրքէն ժառանգուածէն, որ սկիզբէն իսկ ազգայնամոլութեամբ թրծուած 

գաղափարախօսութիւն մըն է եւ այդ ազգայնամոլութիւնը տասնամեակներու ընթացքին ա՛լ 

աւելի շեշտուած է կարենալ ոտքի պահելու համար կեղծիքներու վրայ հիմնուած 

հանրապետութիւն մը:  

Ներկայի այս շարժումին, —որ «Կէզի» կոչուած է՝ այն հանրապարտէզին անունով ուրկէ 

ծնունդ առաւ բողոքի ալիքը—, գլխաւոր բաղադրիչը CHP-ի (Ինէօնիւի հիմնած Ժողովուրդի 

հանրապետութիւն կուսակցութիւնը) քէմալական համակիրներու ամբոխն է, որ երկրին 

ընդդիմադիր գլխաւոր ուժը կը կազմէ: Հոս, հարկ է նաեւ նշել, թէ կրօնամէտներու 

յառաջխաղացքը մինչեւ հոս ալ հասած չէր ըլլար արդէն, եթէ բանակը, որ քէմալական է, 

ունենար իր նախկին ուժը եւ հետզհետէ արիւնաքամ եղած չըլլար Էրտողանի կողմէ: Ան, 

անցեալին պետական հարուածներ կատարած է այս վերջին իրադարձութիւններէն շատ 

աւելի նուազ ծանրակշիռ պարագաներու:  

Ուրեմն, ենթադրենք, թէ բողոքի շարժումին մասնակիցները յաջողեցան վար առնել ներկայի 

վարչակարգը. ի՞նչ պիտի պատահի այնուհետեւ: Եթէ ամէն ինչ ընթանայ անխռով, —ինչ որ 

այլ քննարկումի նիւթ է, քանի ներկայի վարչակարգը մեկնելու ոչ մէկ պատրաստակմութիւն 

ցոյց կու տայ, ոչ ալ զուրկ է ներքին եւ արտաքին որոշ շրջանակներու կարեւոր նեցուկէն—, 
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յանուն իրենց պաշտպանած եւ պահանջած «ժողովդրդավարութեան», փողոց իջած 

ժողովուրդը եւ անոնց գլխաւոր հովանաւորը՝ CHP կուսակցութիւնը պիտի թելադրեն նոր 

ընտրութիւններ, որոնցմէ՝ այս շարժումին ալ տուած թափով, հաւանական է, որ յաղթական 

ելլեն իրենք: Մանաւանդ, որ Միացեալ Նահանգներ եւ Եւրոպա կը ղրկեն այնպիսի 

ազդանշաններ, որոնք ենթադրել կու տան, թէ իրենց համար Էրտողէնի եւ իր խումբին 

ժամանակաշրջանը սպառած է: Այդ պարագային իշխանութեան գլուխ պիտի գան 

«քէմալական ժողովրդավար»ներ, որոնք ընդդէմ՝ կրօնամոլութեան՝ ազգայնամոլութեան 

ծորակը քիչ մը աւելի պիտի բանան, ինչպէս այս եւ իրենց տեսանկիւնէն՝ այլ վտանգներու 

դէմ ըրած են հանրապետական պատմութեան ամբողջ երկայնքին:  

Կայ նաեւ այլ հաւանականութիւն մը: Աթոռներու եւ դիրքերու սիրոյն, գոնէ առժամաբար, 

AKP-էն պիտի մնայ գրեթէ միայն իր անունը, եւ ան կիրքերը հանդարտեցնելու համար՝ 

հետզհետէ զիջումներ կատարելով, որոշ շրջան մը պիտի «խաղայ» քէմալական 

գաղափարախօսութեան խաղը:  

Հո՛ս է, որ կը դրուի հարցը Թուրքիոյ հայութեան, նաեւ բնականաբար Հայ Դատին 

ապագային տեսանկիւնէն: Միամտութիւնը չունինք հաւատալու, որ Թուրքիոյ 60-70 հազար 

Հայութիւնը կրնայ փոխել դէպքերու ընթացքը: Բայց ընկերային ցանցերու վրայ, 

համակարգիչներու պաստառներու ետին, համայն գաղութը մօտէն կը հետեւի, կարծիք կը 

յայտնէ, դիրք կը ճշդէ: Ան պէտք է որդեգրէ ճի՛շդ դիրքորոշում, գիտակցի՝ թէ որուն 

ջաղացքին ջուր կը կրէ:  

Կը կարծենք, թէ Հայու աչքով՝ «չարեաց փոքրագոյնը» տարազումը ամենէն պատշաճը 

պիտի ըլլար բնութագրելու համար Թուրքիոյ ներկայ վարչակարգը: Արդարեւ, անոր օրով է, 

որ սկսան փոխուիլ որոշ բաներ ի նպաստ Հայոց իրաւունքներուն՝ որպէս Թուրքիոյ «լիիրաւ 

քաղաքացի»ներ (թէեւ դեռ մղոննե՜ր հեռու ենք «լիիրաւ»էն), նաեւ թէկուզ չնչին չափերով՝ 

ինչքերու վերադարձի որոշ բարի կամք ցուցադրուեցաւ, եւլն.: Պիտի ըլլան վստահաբար 

առարկողներ ալ, ըսելով սակայն, թէ Հ. Տինքի եւ Ս. Պալըքճըի սպանութիւններն ալ 

զուգադիպեցան այս նոյն ժամանակաշրջանին: Ճիշդ է: Յամենայնդէպս, պէտք չէ միամիտ 

ըլլալ եւ պէտք է մնալ միշտ զգօն: Բայց, անցեալին բաղդատելով, ա՛յս է պարզուած 

պատկերը, ա՛յս է ճշմարտութիւնը:  

Իսկ անդի՞ն: Քէմալականներու վերադարձի պարագային, կը կասկածինք որ շարունակուի 

համեմատաբար հայանպաստ այս ընթացքը: Մեծ խաբկանք պիտի ըլլայ «ժողովրդավար»ի 

պիտակը, զոր փակցուցած են իրենց ճակատներուն: Անոնք, Հայոց եւ մանաւա՛նդ 

Քիւրտերու նկատմամբ AKP-ականներու «տեղատւութիւններ»ը սրբագրելու միտումով, 

շատ աւելի թունդ՝ քէմալական քաղաքականութիւն պիտի վարեն, ի վնաս բոլոր 

փոքրամասնութիւններուն, ներառեալ մեզի՝ Հայերուս:  

Հետեւաբար, այս պայմաններուն մէջ է, որ Պոլսոյ հայութիւնը պէտք է ճշդէ խոհեմ 

դիրքորոշում, այսօրուան վէրքերու թողած սպիներու հաշուեյարդարէն ալ կարելի եղածին 

չափ անվնաս կարենալ դուրս գալու հեռատեսութեամբ:  
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Դեռ կայ՝ հասարակաց թշնամին ցոյց տուող նետին Հայոց ուղղութեամբ դառնալու վտանգն 

ալ: Պատմութեան փաստերը չեն պակսիր այդ մասին: Հայ տարրը, ինչպէս եղած է 

անցեալին, այսօր ալ՝ Թուրքիոյ մէջ կը շարունակէ մնալ լաւագոյն քաւութեան նոխազը: 

Սովորական քաղաքացին նուազագոյն ջանքը թափելու կարիքն իսկ չունի Հայուն անունը 

մտաբերելու համար, զայն «բացասական» որեւէ երեւոյթի առընչակից դարձնելու իր 

«հնարամստութեան» մէջ: Ներկայ իրադարձութիւններուն ալ, բացասական պարագաներու 

մէջ, հոս ու հոն լսուեցաւ Հայուն անունը: Օրինակ, ընկերային ցանցերու վրայ կը շրջի 

գաղտնի նկարահանուած տեսահոլովակ մը, ուր կ՚երեւին ոստիկաններ, որոնք՝ շէնքի մը 

բարձր յարկերէն զիրենք այպանող բնակիչներուն կը հակադարձեն, հայհոյելու միտումով՝ 

«Թուրք չէք, Հայ էք դուք, Հայ էք»: Նաեւ պէտք չէ մոռնալ վարչապետ Էրտողանի պահ մը՝ 

Իսրայէլի եւ Հրեաներու պատասխանատւութիւնը մէջտեղ նետելու փորձը, որ ո՛վ գիտէ ի՛նչ 

պատճառներով, բաւական արագօրէն վերցաւ հրապարակէն:  

Ամէն պարագայի, նոյնիսկ եթէ հաճելի չթուի նախատեսութիւնը, այնպէս կ՚երեւի, որ 

համայն աշխարհի կողմէ ժողովրդավարական պոռթկում նկատուած՝ բայց խորքին մէջ 

ազգայնական շարժումի մը բոլոր ստորոգելիները կրող Թուրքիոյ այս իրադարձութիւնները 

նպաստաւոր պիտի չըլլան Հայոց, ինչ որ ալ ըլլայ անոնց արդիւնքը:  

Ա.Դ.  

ՆՈՐ  ՅԱՌԱՋ 

 

Միասնականութեան կանչեր 

Ոսկան Մխիթարեան,  

Լոս Անճէլըս 

Անկասկած որ մեր Եկեղեցւոյ ղեկավարութիւնն ալ անվերապահօրէն նման կանչերու 

կարիքն ունի, որովհետեւ միասնականութեան կոչերը, որոնք միայն շրթնային 

ծառայութիւններ եղան վերջին յիսնամեակին, մեզ ոչ մէկ տեղ հասցուցին եւ ընհակառակը 

մեզ մխրճեցին այնպիսի հանգոյցներու մէջ որ անագորոյն յուսալքութեան մատնած է հայ 

ժողովուրդը: 

Հազիւ շաբաթ մը անցած է այն պատմական հանդիպումէն, 

երբ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ 1.2 պիլիոն հաւատացեալներու 

պետը, Ֆրանսիս Պապը, Վատիկանի մէջ հանդիպեցաւ 

Անկլիքան Եկեղեցւոյ պետ՝ Քէնթըրպրիի նորընտիր 

Արքեպիսկոպոս Ճասթին Ուէլպիին:  Երկու եկեղեցիներու 

ղեկավարները կոչ ուղղեցին քրիստոնեայ 

հաւատացեալներուն որ «պահպանեն ընկերութեան 
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հիմերը», ունենան յարգանք մարդկային կեանքին, ինչպէս նաեւ ընտանեկան կեանքի 

նկատմամբ որ կառուցուած է սուրբ ամուսնութեամբ: 

Անգլիոյ Հէնրի Ը. Թագաւորի իրականացուցած՝ 1534 թուականի բաժանումէն ասդին, 

ամենայանդուգն քայլն էր որուն դիմեց Վատիկանը, վերստին հրաւիրելով Անկլիքան 

Եկեղեցւոյ պետը իր հաւատացեալներով, նոյն ատեն յուսալով որ իր այս արարքը պատճառ 

կը դառնայ որ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ հաւատացեալներ աւելի մօտէն ճանչնային եւ 

գնահատէին Անկլիքան Եկեղեցւոյ հոգեւորականութեան եւ ժողովրդեան հովուական 

աւանդութիւնները: 

Թէեւ երկու եկեղեցիներու յարաբերութիւնները այդքան ալ ջերմ չէին  վերջին 

տասնամեակներուն, մասնաւորաբար այն օրէն, երբ Անկլիքան Եկեղեցին պաշտօնապէս 

ընդունեց ձեռնադրել կանայք հոգեւոր սպասաւորութեան դաշտին համար: Ահաւասիկ այս 

հանդիպումը առիթ մըն էր մեղմացնելու այդ զսպանակուած վիճակը: Այս առթիւ Անկլիքան 

Եկեղեցւոյ պետը՝ Ճասթին Ուէլպի յայտարարեց որ նկատի ունենալով երկու հոգեւոր 

պետերուն՝ իր եւ Ֆրանսիս Պապին ընտրութեան թուականներուն մերձաւորութիւնը, 

ասիկա լաւագոյն պատեհ առիթն է Եկեղեցւոյ հաշտութեան: 

Կանանց ձեռնադրութիւնը փշոտ հարց է երկու եկեղեցիներու միջեւ: Վատիկան 

հաստատօրէն կը մերժէ կանանց ձեռնադրութիւնը, եւ այն փորձը զոր նախկին պապ 

Պենետիկդոս ԺԶ. ըրաւ՝ Անկլիքան Եկեղեցիէն դժգոհները թախանձագին հրաւիրելով  ետ 

դէպի Կաթողիկէ Եկեղեցի՝ աւելի սրեց բաժանման տխուր վիճակը: 2009 թուականին, 

Պենետիկդոս ԺԶ. Պապը հրաւիրեց բոլոր անոնց, որոնք կը կարծէին թէ Անկլիքան Եկեղեցին 

շատ ազատամիտ է՝ վերադառնալ ապահով տուն, պահելով հանդերձ իրենց՝ Անկլիքան 

Եկեղեցւոյ պատարագն ու աղօթագիրքը: 

Բայց երկու Աթոռներու ղեկավարները քաջութիւնը ունեցան գիտակցելու երկու 

եկեղեցիներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող  խորունկ տարբերութիւնները, ըլլան անոնք 

կանանց ձեռնադրութեան թէ՛ մանաւանդ միասեռականութեան վերաբերմամբ: Այդու 

հանդերձ անոնք որոշեցին հետամտիլ միասնականութեան:  Այս երկու եկեղեցապետերը 

շեշտեցին անհրաժեշտութիւնը թէ քրիստոնեաներ պարտին օգնել աղքատին, անկեալին, 

կարօտեալին, եւ ստեղծեն ընկերային հաւասարութիւն ու խաղաղութիւն: 

Ամէն անգամ որ այսպիսի նիւթեր շօշափուին մամուլի մէջ, հարց կու տամ ես ինծի. մեր 

նուիրապետական աթոռներուն ի՞նչ կը պակսի որ քաջութիւնը չունին հաստատ, 

յստակ,   որոշ եւ ճշմարիտ կերպով խօսելու միասնականութեան մասին:  Բեմերէն շատ կը 

լսենք՝ մէկ ազգ, մէկ եկեղեցի լոզունգը, որ վերջին յիսնամեակին ո՛չ մէկ ձեւով կեանքի չէ 

կոչուած. կարծես տարբեր Աստուածաշունչ է որ կը քարոզեն: 

Պարբերաբար մամուլի մէջ հոս ու հոն կը կարդանք Եկեղեցին յուզող հարցերու մասին 

գրութիւններ, եւ սակայն տակաւին կը տուայտինք իրարամերժութեան մէջ: 

Քինախնդրութիւնն ու անհանդուրժողութիւնը այնքան արմատացած են մեր հոգիներուն 

մէջ,  որ չենք կրնար նոյնիսկ տեսնել մեր կատարած աւերները գալիք սերունդներու հոգեւոր 

եւ ազգային դաստիարակութեան առումով: 
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Եկեղեցին, իբրեւ կազմակերպեալ դարաւոր սրբազան հաստատութիւն, իր ներքին եւ 

արտաքին արժէքներով կը ներկայացնէ ամբողջութիւն մը: Հետեւաբար եթէ այս 

ամբողջութեան մէջ թերութիւն մը կայ, կամ ախտաւորութիւն մը բոյն դրած է այդտեղ, կը 

նշանակէ որ Եկեղեցւոյ կեանքը վտանգուած է: 

Եկեղեցին աշխարհիկ հաստատութիւն կամ գործառնութիւն մը չէ, որ ժամանակին եւ 

ժամանակաւոր պէտքերու եւ պահանջներու համեմատ ենթարկուի իր սեփականատիրոջ 

կամքին, դատողութեան, ճաշակին ու զայն պատշաճեցնէ եւ յարմարցնէ միջավայրի 

պայմաններուն: Եկեղեցին նոյն ինքն ժողովուրդն է՝ երէկ եւ այսօր: Մեր նախնիք արիաբար 

յայտարարեցին՝ կը վկայէ Եղիշէ պատմիչ. « Քանզի ոչ է եկեղեցի շինուած մարդոյ ... ոչ 

պարգեւք թագաւորաց եւ արուեստ ճարտարութեանց, եւ ոչ գիւտք իմաստնոց, եւ ոչ աւար 

քաջութեան զինուորաց, եւ ոչ պատիր խաբէութիւնք դիւաց ... այլ շնորհքն են մեծին 

Աստուծոյ, ոչ միում ումեք ի մարդկանէ տուեալ, այլ ամենայն բանաւորաց ազգաց, որք 

վիճակեալք են ի բնակութիւն ի ներքոյ արեգականն» («Որովհետեւ եկեղեցին մարդկային 

[մարդակերտ] շինուածք մը չէ...ո՛չ թագաւորներու պարգեւ մըն է եւ [ո՛չ ալ արդիւնք 

մարդկային] ճարտար արուեստին, եւ ո՛չ իմաստուններու հնարքին, եւ ո՛չ զինուորներուն 

քաջութեան աւարի [պտուղը], եւ ո՛չ դեւերուն պատիր խաբէութեան [արդիւնքը]...այլ [ան] 

մեծին Աստուծոյ շնորհքն է, տրուած ոչ մէկ հոգիի մարդոցմէ, այլ համայն բանաւոր 

ազգերուն, որոնց վիճակուած է բնակիլ արեւուն տակ»։): 

Արդ՝ ի՞նչ է մեր Եկեղեցւոյ այսօրուան վիճակը, որ կարծես պատեհապաշտներու, 

փառամոլներու եւ ընչաքաղցներու անկաշկանդ քմահաճոյքին է թողուած: Ո՞ւր մնացին 

քրիստոնէական կեանքի փորձառութեան՝ խոնարհութեան եւ երկիւղածութեան 

առաքինութիւնները: Եթէ հայ ժողովուրդը դադրած է հաւատալէ, ասկէ ետք աւելորդ է 

խօսիլ եկեղեցական բարեկարգութեան մասին:  Իսկ եթէ հայ ժողովուրդը հաւատարիմ է 

Սուրբ Աւետարանին եւ իր Մայրենի Եկեղեցիին, այն ատեն մենք՝ քսանմէկերորդ դարու 

զաւակներս, մեր օրերու նոր յոյզերով, յոյսերով եւ լոյսերով կրնանք բարեկարգել մեր 

հաւատքին արտայայտութեան կերպերը, միշտ մնալով հաւատարիմ Հայց. Առաքելական 

Մայր Եկեղեցւոյ նուիրագործեալ պանծալի աւանդութեանց: 

Բարեկարգութիւն ըսելով կը հասկնանք կենդանութիւն արտայայտող վիճակ մը, 

զարգացման մշտական հոգեվիճակ մը, որ ո'չ թէ կ'այլափոխէ Եկեղեցին, այլ ընդհակառակը 

կը զարգացնէ իր հիմնական բոլոր սկզբունքներուն մէջ, եւ այս  հարազատ վիճակն է որ 

կ'արտայայտէ Եկեղեցւոյ կենդանութիւնը՝ այսինքն ժողովրդեան կենդանութիւնն ու 

աշխուժութիւնը: 

Ա՛յս է եղած քրիստոնէական եկեղեցւոյ ճշմարիտ պատկերը դարերու ընթացքին: Հայց. 

Եկեղեցին ալ բացառութիւն չէ եղած այս շատ բնական  վիճակէն, թէկուզ տառապեալ եւ 

հալածեալ՝ արշաւող հրոսակներու տիրապետութեան տակ: Յովհան Օձնեցի  Հայրապետին 

(717-728) իմաստուն խօսքերը նոյնքան այժմէական են որքան էին Ը. Դարուն, երբ կ'ըսէ. 

«Եկեղեցի Աստուծոյ հանապազօր յառաջտուութեամբ աճէ եւ հարստանայ»:  Ա՛յլ խօսքով՝ 

Եկեղեցւոյ աճումը եւ հաւատացեալներու զարգացումը կը կատարելագործուի 

հանապազօրեայ բարեկարգութամբ: 
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Դժբախտաբար նուիրականութիւններու, նուիրագործումներու եւ հոգեւոր աշխատութեանց 

պակասը զգալի է ամէնուրեք:  Այսօրուան հոգեւորականութիւնը պատրաստ չէ հասկնալու 

իրեն վստահուած աշխատանքին ու պատասխանատուութեան ծանրութիւնը, որովհետեւ 

սակաւ են կոչեցեալք որոնք հաւատքով եւ անսահման սիրով պատրաստ են ծառայելու, 

որքան ալ համեստ եղած ըլլան իրենց ոյժերը: 

Շատ ցաւալի է որ այսքան ծանծաղ եւ թեթեւօրէն կը մօտենանք Հայց. Եկեղեցւոյ դարաւոր 

արժէքներուն:  Եկեղեցին կրնայ եկեղեցի մնալ միայն իր կրօնական եւ հոգեւոր 

արժէքներով: Հայց. Եկեղեցին հայ ժողովուրդին համար եղած է տեսիլներու, զօրութեան, իր 

գոյութեան պահպանութեան եւ ներշնչումի մշտնջենական աղբիւր, որովհետեւ Հայ 

ժողովուրդը քրիստոնէութեան մէջ գտած է իր մտքի եւ խղճի ազատութիւնը եւ իր ազգային 

գոյութեան պահպանումը:  

 

Մենք մտաւորականութիւն ունե՞նք 

Հայրենասիրութիւնը դա էութիւն է. ի ծնէ գեներից եկող, արեան բաղադրութեան մէջ՝ 

երակներում յորդող, այն քարոզելով, յորդորելով, պատուաստովի, ձեռքբերովի լինել չի 

կարող… Պահանջատէր մարդը երբե´ք ծնկի չի գայ, պահանջատէր մարդու ճանապարհը 

մէկն է՝ անկախ նրանից, թէ աշխարհի որ ծեգում է յայտնուել, պայքարել մինչև պատմական 

արդարութեան վերականգնում, մինչեւ յաղթանակ. 

Սա է հայրենասիրութեան իմ սեփական բանաձեւը… 

Անկախութիւնից այս կողմ, ինձ մի հարց է միշտ մտահոգել. մենք մտաւորականութիւն 

ունե՞նք. Բա ու՞ր են…  

Ու՞ր են մեր մտաւորականները, մեր աստղային գենոֆոնտը. 

ինչու՞ են լռում, կամ ի՞նչ են դասաւանդում մեր 

ուսուցիչները, ինչ են երգում մեր երգիչները , ի՞նչ 

նպատակների են ծառայում հեռուստաալիքները. 

Հայրենասիրական թեման ամէնուրեք յետին պլան է մղուել, 

իսկ ժողովուրդը տնքում է անելանելի վիճակներից. ո՞վ 

պէտք է սատարի ժողովրդին, եթէ ոչ մեր 

մտաւորականութիւնը, որը, ցաւօք սրտի, անկախութիւնից 

այս կողմ բռնել է կրաւորական կեցուածք. ինչու՞ է 

յապաղում զօրավիգ լինել, բարոյապէս սատար կանգնել մեր 

ազգային խնդիրներին: Այսօր ահաւոր անօգնական , 

անպաշտպան ու թշուառ վիճակում է յայտնուել մեր ժողովուրդը : Հայն իր երկրում 

անպաշտպան է բոլոր առումներով և այդ է պատճառը, որ նոր թափ է առել արտագաղթը . 

Հայ մարդը լքում է իր հայրենիքը, դատարկւում է երկիրը, որը ռազմավարական 

տեսանկիւնից ահաւոր վտանգաւոր է : 
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Ցաւալին այն է, որ այսօրուայ մտաւորականութիւնը չունի ազգային մտածողութիւն. դրա 

վառ ապացոյցն է 2009 թուականին, երբ նախագահ Սերժ Սարգսեանը իր յօրինած 

«Ֆութպոլային դիւանագիտութեամբ» մեր ազգային խնդիրները մտցրեց փակուղի, երբ 

աշխարհասփիւռ հայութիւնը համարեա բոլոր հայ գաղթօջախներում բազմահազարանոց 

ցոյցեր էր անում, ահազանգ էր հնչեցնում, որ այդ պրոտոկոլները չվաւերացուեն, բայց մեր 

մտաւորականութիւն կոչուածը՝ ձայն բարբառոյ յանապատի: Մինչեւ այսօր էլ քար լռութիւն 

է այդ կարեւոր հարցի շուրջ, իսկ Շուէյցարիայում քնած պրոտոկոլները ռումբ են, որ մի օր 

կը պայթի մեր ազգի գլխին:  

Հայաստանեան և աշխարհասփիւռ մտաւորականութիւնը իր բողոքի ձայնը չբարձրացրեց 

ինչպէս Հին Ջուղայի մեր հազարամեայ խաչքարերի վանտալիզմի դէմ, այնպէս էլ 

Պուտափեշտում կացնահարուած հայ սպայ Գուրգէն Մարգարեանի սահմռկեցուցիչ 

սպանութեան ժամանակ: Հայ մտաւորականը ինչպէ՞ս կարող է ականջները գոցել, աչքերը 

փակել ու քար լռութեամբ սպասել, թէ երբ կը կործանուի ողջ հայութեան միակ 

ովազիսը՝  Հայաստանը :  

Դրանց աւելի շատ մորթիապաշտներ կարելի է կոչել, քան թէ մտաւորականներ, որոնք մի 

մետալով կարող են աչքերը գոցել, ականջները փակել…  

Ինչպէ՞ս կարելի է մոռանալ Սովետի տարիներին, երբ արգելուած էր ազատ խօսքը, 

արգելուած էր ազգային հարցեր վեր հանել , մենք ունեցանք Չարենց, Գուրգէն Մահարի, 

Խաչիկ Դաշտենց, Շիրազ, Պարոյր Սեւակ…Մտաւորականներ, ովքեր տառապում էին ազգի 

վշտից … Ու նրանց շնորհիւ էր, որ 1965թ. Ապրիլի 24-ին Հայաստանում առաջին անգամ 

նշուեց Հայոց ցեղասպանութեան 50-ամեայ տարելիցը: 

Ես ողբում եմ այսօրուայ հայ մտաւորականութեան թշուառ վիճակը. 

Այսօրուայ մտաւորականը խիստ տարբերւում է Սովետական շրջանի մտաւորականից: 

Սովետի ռեժիմից չվախենալով մենք ունեցանք յեղափոխական, ազգային մտածողութեամբ 

գրողներ ու բանաստեղծներ, հիմա իբր ազատ, անկախ երկիր ենք, հիմա էլ տաքուկ 

անկիւնից զրկուելուց են վախենում. այսօրուայ մտաւորականը ժողովրդի հետ չի, չունի 

ազգային մտածողութիւն, չի երգում Մասիս ու մեր պապոնց հողերը լոյս: 

Անգամ եղեռնի ծանր տարիներին մենք ունեցանք Սիամանթօ, Ռուբէն Սեւակ, Զոհրապ, 

Դանիէլ Վարուժան, Կոմիտաս, Վահան Թէքէեան…: Միթէ՞ այսօր մեր ազգը դէպ յետընթաց 

է ապրում բոլոր առումներով. ազգի վաղուայ օրուայ ճակատագիրը չի յուզում մեր 

այսօրուայ մտաւորական կոչուածներին. Չի յուզում, որ Շուէյցարիայում քնած 

պրոտոկոլները անմիջապէս հարուածում են մեր արեւմտեան Հայաստանի հողերի 

պահանջատէրը լինելուց, քանզի պրոտոկոլներում պարզ գրուած է «Փոխադարձ 

սահմանների ճանաչում», այսինքն` մենք ճանաչում ենք Թուրքիայի այսօրուայ 

սահմանները, իսկ Թուրքիան՝  մեր սահմանները:  

Այսինքն` մենք պահանջատէր չենք ու այս պարագայում մեր շանսերը յօդս են ցնդում, մեր 

հարիւրամեայ պայքարը հողին է հաւասարեցւում: Մեր հողերը յետ վերցնելու երազանքը ի 
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չիք է դառնում . եղած մեր շանսերը, ինչպէս Սեւրի դաշնագրի, այնպէս էլ Վուտրօ Թովմաս 

Վիլսոնի «իրաւարար վճռի», որն անժամկէտ է ու չունի վաղեմութեան ժամկէտ, որը 

ստորագրուել է 18 պետութիւնների մասնակցութեամբ 

և ուժի մէջ է այնքան, ինչքան ստորագրման պահին, դառնում է հեռաւոր երազանք :  

«Իրաւարար վճռի» վերնագիրն է… 

«Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների նախագահի որոշումը Թուրքիայի եւ Հայաստանի 

միջեւ սահմանի, Հայաստանի դէպի ծով ելքի եւ հայկական սահմանին յարակից 

թուրքական տարածքի ապառազմականացման վերաբերեալ»: 

Կան բոլոր հիմքերն ու ճանապարհները, որ լինենք հետեւողական, օգտագործենք ամբողջ 

գիտական ներուժը, քննարկենք ինչպես «Սեւրի դաշնագրի» դրոյթները, այնպէս էլ 1920թ. 

նոյեմբերի 22-ին 18 պետութիւնների կողմից հաստատուած, Ամերիկայի միացեալ 

Նահանգների 28-րդ նախագահ Վուտրօ Թոմաս Վիլսոնի կողմից ԱՄՆ մեծ կնիքով 

վաւերացուած «Իրաւարար վճիռը» կեանքի կոչելու, վերահաստատելու Հայաստանին 

յատկացուած տարածքների վրայ իր տիտղոսն ու իրաւունքները: Հայաստանը լինելով 

ՄԱԿ-ի լիիրաւ անդամ, պէտք է օգտուի իրեն վերապահուած իրաւունքներից, ՄԱԿ-ի 

միջազգային դատարանի միջոցով (Միջազգային դատարանի կանոնադրության 36-րդ 

յօդուածի 2 կէտի ա/ և բ/ ենթակէտերի հիման վրայ) հաւաստել Վիլսոնի «իրաւարար վճռի » 

վաւերականութիւնը և դրանով իսկ վերահաստատել տիտղոսը Հայաստանին յատկացուած 

տարածքների վրայ:  

Կարծում եմ մենք մեծ աշխատանք ունենք հայ մտաւորականին լեթարգիական քնից 

արթնացնելու, որպէսզի ակտիւօրէն ներգրաւուեն ազգային խնդիրներին ու նեցուկ 

կանգնեն, որը պէտք է լինի ոչ միայն մտաւորականութեան, այլ ամէն մի հայի սրբազան 

պարտքը: 95 տարի առաջ է գրուած՝ «Այսքա՜ն չարիք թէ մոռանան մեր որդիք, թող ո՛ղջ 

աշխարհ հայուն կարդայ նախատինք»: 

Հաւաքական ուժն է ազգի գաղափարը միշտ անմեռ, 

Փրկութիւնը ա’յս է հայի, միակ ճանապարհը մեր. 

Ողորմութիւն ումի՞ց հայցենք, որ պաշտպանի դաւերից, 

Մեր կռիւը պիտի կռուենք, սա եկած է դարերից…  

 

Սոնա ԱՐՇՈՒՆԵՑԻ  

ՊՐԻՒՍէԼ  

(Գրող-հրապարակախօս) 

 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (27) Յուլիս 2013  

 

54/57 

ՎՏԱՆԳՈՒԱԾ ԸՆՏԱՆԻՔ՝  

ՎՏԱՆԳՈՒԱԾ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ 

Վերջին ժամանակներում ահռելի չափեր է ընդունում զանգուածային արտագաղթը` իր հետ 

առաջացնելով այլեւայլ վտանգաւոր երեւոյթներ: Ամէն անգամ ընտրութիւններից յետոյ, հայ 

ժողովուրդը, մէկ անգամ եւս ապրելով ինչ-որ տեղ սպասուած հիասթափութիւն, աւելի 

վճռական դարձած բռնում է արտագաղթի ճանապարհը: Երբեք չես կարող մեղադրել 

արտագաղթի ուղիով ընթացողներին, քանզի նրանք օտարութեան մէջ պատերազմ մղելով 

են վաստակում օրուայ հացը: Բոլորս հասկանում ենք, թէ ինչին է բերում բնակչութեան 

նուազումը, բայց բոլո՞րս ենք գիտակցում արդեօք, 

թէ արտագաղթը ուրիշ ինչ քայքայիչ երեւոյթներ է 

պարունակում իր մէջ:  

Արտագաղթի հետեւանքով այսօրուայ մեր 

երեխաները՝ վաղուայ մեր սերունդը, մեծանում են 

առանց հայրերի ներկայութեան, այսինքն թերի 

ընտանիքներում, որտեղ էլ հասունանում են թերի 

հոգեբանութեամբ քաղաքացիներ: Թէ՛ երկրում 

տիրող սոցիալական դժուարութիւնների, թէ՛ 

արտագաղթի հետեւանքով մեծանում է 

ամուսնալուծութիւնների թիւը, իսկ երիտասարդ զոյգերը չեն կարողանում ամուսնանալ՝ 

բնակարան, կայուն աշխատանք չունենալու պատճառով: Այսօր վտանգուած են ամուր 

պետութիւն ունենալու համար անհրաժեշտ երկու կարեւոր գործօնները՝ վաղուայ սերունդը 

և հայի ընտանիքը:  

Սրտի դողով յիշում եմ Մուրացանի «Գէորգ Մարզպետունի» վէպի այն հատուածը, ուր 

Գէորգ Մարզպետունին իր որդուն և հարսին կանչում է իր մօտ և ասում. «Ազգերի 

զօրութիւնը ընտանիքի մէջ է: Զօրաւոր է այն ազգը, որ ունի զօրաւոր ընտանիք, սիրով, 

միութեամբ, առաքինի և հաւատարիմ կենակցութեամբ ապրող ընտանիքներ… Ով որ 

կամենում է զօրաւոր տեսնել իւր ազգը, և յաղթող՝ հայրենիքը, նա ամէնից առաջ 

ընտանիքները պէտք է խնամէ…»   Ահա մենք ունենք պետութիւնը հզօրացնելու բանալին, 

պէտք է այն պարզապէս գործի դնել, իսկ գործի դնելու համար պէտք է նախ և առաջ 

ազատագրել մեր հայրենիքը այն թշնամուց, որը, գտնուելով երկրի ներսում, նպաստում է 

հայ ընտանիքների քայքայմանը՝ դրանով իսկ թուլացնելով մեր ազգն ու պետականութիւնը:  
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ՅՈՒՇԵՐՈՒ ՇԱՐՔԷՆ 
Պարբերաբար պիտի հրատարակենք ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ի այս սիւնակին մէջ՝ 

վաստակաւոր մանկավարժ-կրթական մշակ, Կիպրահայ Նարեկ վարժարաններու 

բազմամեայ Տնօրէն եւ յայտնի արուեստագէտ ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆԻ յուշերը:  

ՏՆՕՐԷՆԻ ՅՈՒՇԵՐ  

ԽՐԱՏ ՄԸ  

Մելգոնեանի մէջ ինը տարի ուսուցչութիւն ընելէ ետք, երբ Նարեկ վարժարաններու 

տնօրէնի պաշտօնին կոչուեցայ, յարաբերաբար երիտասարդ տարիքիս ( 33), 

պատասխանատուութեան զգացումը եւ փորձառու տնօրէնէ մը բան մը սորվելու մարմաջը, 

օր մը զիս մղեց Մելգոնեանի տնօրէն եւ նախկին պաշտօնակից Ասատուր Պետեանին 

գրասենեակը:  Ասատուրին եւ տիկնոջ՝  Ենովային հետ ընտանեկան սքանչելի 

յարաբերութիւն ունէինք, եւ Մելգոնեանէն մեկնումս 

փոխադարձ ցաւ պատճառելով հանդերձ, որեւէ 

ժխտական անդրադարձ չունեցաւ այդ կապերուն 

վրայ, իրենց կորուստը ուրիշ կրթարանի մը օգուտը 

համարուելով:  Եւ կարեւորն ալ այդ էր: 

-Պարոն Պետեան, ըսի, աթոռս քաշելով իր սեղանին 

մօտ:  Հիմա, ես՝  նոր տնօրէն, դուն՝  հին տնօրէն, 

դէմ դիմաց խօսինք:  Ես եկած եմ խորհուրդ 

հայցելու, սակայն ժամանակ շահելու սիրոյն, եկուր 

տալիք բոլոր խրատներդ մէկ նախադասութեան մէջ 

ամփոփէ եւ ըսէ թէ ի՞նչն է ամէնէն կարեւոր բանը այս գործին մէջ յաջողելու համար.... 

Պետեանը, գլանիկ մը վառեց, ծուխը դուրս տուաւ, ռոպէ մը մտածեց եւ 

-Երբեք մի ջղայնանար, Վարդան, ըսաւ,- Երբե՛ք: 

Քսան եւ եօթը տարուան տնօրէնութեանս շրջանին, հարիւրաւոր պարագաներ զիս մղած են 

բարկութեան:  Բնականաբար:  Բարկութիւնն ալ խնդալու կամ լալու պէս բնածին զգացում 

մըն է:  Կը բուսնի:  Եթէ կայ մէկը, որ կ'ըսէ թէ ինք չի բարկանար, ես պիտի ըսէի, որ նորմալ 

մէկը չէ:  Կարեւորը  բարկանալը չէ այնքան, որքան  «Ի՞նչ կ'ընես»ը, երբ 

բարկանաս:  Ինքզինքէդ կ'ելլե՞ս, հաւասարակշռութիւնդ կը կորսնցնե՞ս, ֆիզիքական 

միջոցներու կը դիմե՞ս, բերնէդ ելած բառերդ կը լսե՞ս եւ վերջը կը զղջա՞ս:  Ահա այդ է 64-

հազարնոց հարցումը: 

Հակառակ կարգապահական խստութեանս եւ պահանջկոտութեանս, անհաճոյ դէպքերու 

հակազդեցութիւնս գրեթէ միշտ իր դէմ գտաւ Պետեանին իմաստուն այս խրատը, որուն 
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«տինկ»ը ուղեղիս մէջ տարիներ հնչեց եւ զիս առաջնորդեց աւելի խոհեմ, արդար եւ 

հանդարտ վերաբերումի մը, առաջքը առնելով խղճի խայթի եւ անտեղի զղջումներու: 

ԱՆՍՈՎՈՐ ԼԱՑ 

Լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմին հետեւանքով, 70-ական եւ 80-ական 

թուականներուն, բազմաթիւ լիբանանցիներ, որոնց կարգին հայեր, Կիպրոս 

հաստատուեցան ժամանակաւոր կամ մնայուն կեցութեամբ:  Հայ ընտանիքներու 

զաւակներէն շատ-շատեր Նիկոսիոյ, Լառնագայի եւ Լիմասոլի Նարեկ վարժարանները 

արձանագրուեցան, առանց թոշակի, ինչ փոյթ, որ իրենց ուսումնական մակարդակը քիչ մը 

տարբեր կը համեմատէր մերինին հետ:  Օրինակի համար, լեզուական հարցը:  Իրենք 

գիտէին արաբերէն, ֆրանսերէն, մինչ հոս անհրաժեշտ էր գիտնալ յունարէն եւ 

անգլերէն:  Այսուհանդերձ, ազգային պարտք նկատեցինք ընդունիլ այդ փոքրիկները, 

ինչպիսի կրթավիճակ ալ ունենային անոնք, գէթ մեղմած ըլլալու սիրոյն իրենց ընտանիքի 

նիւթական եւ այլ մտահոգութիւնները, մտալլկութիւնը, Լիբանանի սարսափելի կացութենէն 

հեռու:  Ամէն ջանք տարուեցաւ նաեւ, որ այդ պզտիկները իրենք զիրենք խորթ չզգան, 

այլ՝  վայելեն հարազատ, հիւրընկալ եւ մտերմիկ վերաբերում բոլորին կողմէ, իրենց 

հոգեվիճակը հաւասարակշռելու ազնիւ ու բարեսիրական նպատակներէ թելադրուած: 

կէսօր մըն էր, այն շաբաթներէն, երբ դեռ դպրոց կ'ունենայինք շաբթուան 6րդ օրը:  Հիմա 

դադրած է անշուշտ այդ դրութիւնը:  Արձակման զանգը զարկաւ եւ աշակերտները իրենց 

դասարաններէն ելլելով եւ պայուսակները ուսին, սկսան հաւաքուիլ կեդրոնական բակ, ուր 

սովորութիւն էր դասարան առ դասարան շարուիլ, իրենց առջեւ ունենալով իրենց 

դաստիարակը, «Հայր Մեր» եւ «Ճաշակեսցուք Խաղաղութեամբ» աղօթքները արտասանել 

եւ ցրուիլ օթօպիւսով կամ ծնողական ինքնաշարժներով:  Յաճախ ես ներկայ կ'ըլլայի 

բաժանումի այդ պահուն: 

Այդ օր աղօթքը դեռ չէր սկսած, նկատեցի, որ Լիբանանէն նոր եկած աշակերտուհիներէն 

մին, 7-8 տարեկան, շարքին մէջ բարձրաձայն կու լար:  Ուսուցիչ-աշակերտ, բոլորը դարձան 

իր կողմը:  Մօտեցայ փոքրիկին, ձեռքս դրի ուսին, ոտքերս ծունկէս ծալլած, կէս նստուկ, 

ամենայն զգուշութեամբ հարցուցի պատճառը:  Չպատասխանեց, ընդհակառակը սկսաւ 

լացը սաստկացնել:  Դաստիարակին դառնալով հարց տուի. 

-Տիկին Մարի, ի՞նչ ունի այս պզտիկը, ինչո՞ւ կու լայ: 

-Չեմ գիտեր, պարոն Թաշճեան, իրաւ որ լուր չունիմ, պատասխանեց: 

-Աղջիկս, ըսի, մէկը զարկա՞ւ, մէկը ցաւցո՞ւց քեզ, բա՞ն մը կորսնցուցիր.... 

Քիթը քաշելով, գլուխը մի քանի անգամ վեր-վեր ցնցեց, իբր ժխտական պատասխան: 

-Լաւ, ինծի կ'ըսե՞ս թէ ի՞նչ պատահեցաւ, ինչո՞ւ կու լաս: 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (27) Յուլիս 2013  

 

57/57 

Մինչ այդ տիկին Մարին եւ այլ ուսուցիչներ, իրարու նայող հարցական դէմքով, սկսան 

մօտենալ փոքրիկին, բոլորն ալ ազդուած այդ տեսարանէն:  Եթէ բան մը պատահած ըլլար, 

անտարակոյս որ ընկերներէն վկայ մը բարձրաձայն պիտի յայտարարէր.... 

-Մամա՞ն կ'ուզես, բա՞ն մը կ'ուզես, ըսէ՛ աղջիկս:  

Գլուխը նորէն շարժեց, ալ աւելի ուժեղ լացով մը ու բառերը կէս մը ծամելով, քրթմնջաց. 

-Ին-ին-չո՞ւ հա-մա-ար Կիրակ-կի օր ալ դպ-դպ-րոց չենք ըներ.... 

Սառեցայ:  Կարելի չէր չյուզուիլ:  Պզտիկներէն մի քանի հոգի խնդալու սկսան, բայց 

դանակի պէս կտրեցին, երբ տեսան սաստող դէմքս:  Նորեկ փոքրիկ մը, նոր երկրի, նոր 

քաղաքի, նոր ուսուցիչներու, նոր ընկերներու եւ մանաւանդ նոր պայմաններու 

պարտադրանքին տակ, հեռու իր ծննդավայրէն՝  կ'արտասուէր, որովհետեւ յաջորդ օրը 

դպրոց պիտի չգար ու իր ընկերները չգրկէր, Կիրակի ըլլալուն համար:  Կարելի՞ էր 

հաւատալ: 

Այդ արցունքը գլեց անցաւ ամէն տեսակի գովք ու գնահատանք կրթանուէր մեր 

առաքելութեան ճամբուն վրայ:  Մինչ ուրիշներ ցնծութեամբ պիտի ողջունէին դպրոցական 

արձակուրդ մը, այս աղջնակը արցունք կը թափէր իր գրասեղանի մէկ օրուան կարօտը 

սրտին....Կարելի՞ էր աւելի գեղեցիկ ապացոյցը տալ պատանեկան աշխարհի 

օրհնութիւններուն, դպրոցական երջանիկ մթնոլորտին, որ ինչպէս յաճախ ըսած եմ, 

քաթալիստ է փոքրիկի մը ֆիզիքական, հոգեկան եւ իմացական 

յառաջդիմութեան:  Դպրոցական ուրախ կեանքը եւ առողջ պատանութիւնը միշտ ալ 

երաշխիք եղած են առողջ չափահասութեան եւ հոս է ահաւասիկ սերունդ պատրաստելու 

իսկական գաղտնիքը: 

ՎԱՐԴԱՆ  ԹԱՇՃԵԱՆ  


