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Կիպրահայ 

ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՕՐ՝ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻՆ ՄԷՋ 

Հայ մշակոյթն է որ մեզ պահած-պահպանած է որպէս հայ ժողովուրդ ու հայոց երկիր՝  դարերու 

փոթորկայոյզ ընթացքին մէջ, ընդ հուր եւ ընդ 

սուր:  Մշակոյթ՝  որմէ անբաժան են յատկապէս հայ երգն ու 

պարը, ուր հայ հոգին կ'արտացոլայ իր ամբողջ 

հարազատութեամբ, մերթ՝  անոր  ոգիի անսպառ կորովով, 

մաքառելու եւ պայքարելու տենդով, վերապրելու կամքով, 

մերթ ալ՝  անոր ցաւերով ու յոյզերով, տագնապներով ու 

կարօտով.... 

Չորեքշաբթի 27 Մայիս, 2015-ին, կ.ե. ժամը 7-ին, Կիպրոսի 

Հանրապետութեան Նախագահական պալատին մէջ 

փառաւորուեցաւ հայ մշակոյթը ի հպարտութիւն մեզ եւ 

տեղացի թէ օտար հանրութեան:  Արդարեւ, 

Հանրապետութեան Նախագահ Վսեմաշուք Տիար Նիկոս Անաստասիատիսի 

նախաձեռնութեամբ կայացաւ Հայ Մշակոյթի Օրը, ներկայութեամբ բարձրաստիճան 

հիւրերու եւ հայ թէ օտար հոծ բազմութեան մը: 

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ  Նախագահական Յանձնակատարը՝  Մարդասիրական 

խնդիրներու եւ արտասահման բնակող կիպրացիներու, Պրն. Ֆոտիս Ֆոտիու, որ բարձր 

գնահատեց կիպրահայութեան ներդրումը Կիպրոսի կեանքի բոլոր ոլորտներէն ներս ալ:  Ան 

յատկապէս առանձնացուց հայ մշակոյթը, որ ամէն 

կերպով կը քաջալերուի Կիպրոսի կառավարութեան 

կողմէ, որ սատար կը կանգնի յատկապէս հայ 

եկեղեցւոյ եւ Նարեկ հայկական 

վարժարաններուն՝  Նիկոսիոյ, Լառնագայի եւ 

Լիմասոլի, յանուն հայ ինքնութեան կենսունակ 

պահպանման: Ան նշեց որ Կիպրոս եղած էր առաջին 

եւրոպական երկիրը, որ պաշտօնապէս ճանչցած եւ 

դատապարտած էր Ցեղասպանութիւնը, որ համայն 

մարդկութեան խարանն է, ըսաւ ան:  Կիպրոսի կառավարութեան՝  հայութեան եւ 

Հայաստանի նկատմամբ տածած ջերմ, եղբայրական զգացումներու ցայտուն դրսեւորում էր 

ի մասնաւորի՝  Ապրիլ 24-ին, Նախագահ Անաստասիատիսի ներկայութիւնը Երեւանի մէջ 

կայացած Ոգեկոչման պաշտօնական հանդիսութեան, ըսաւ ան, եւ աւելցուց որ այսուհետեւ 

եւս Կիպրոսի կառավարութիւնը մշտապէս պատրաստ պիտի ըլլայ սատարելու կիպրահայ 

համայնքի բոլոր խնդիրներու լուծման աշխատանքին: 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (48) Յունիս 2015 
 

2/41 

Ապա խօսք առաւ Պետական Ներկայացուցիչ Պրն. Վարդգէս Մահտեսեան, որ իր 

շնորհակալութեան ջերմ խօսքին մէջ, յատկապէս ըսաւ. 

«Հայ համայնքին համար պատիւ եւ առանձնաշնորհում 

մըն է վայելել շարունակական զօրավիգը Կիպրոսի 

Կառավարութեան, ինչպէս նաեւ՝  Կիպրոսի 

ժողովուրդին ընդհանրապէս:  Մենք երախտապարտ ենք 

Կիպրոսի Հանրապետութեան Նախագահին, քանզի 

այսօրուան ձեռնարկը խորհրդանիշն է իր անկեղծ, ջերմ 

եւ գործօն զօրավիգին ի քաջալերութիւն հայ հարուստ 

մշակոյթին, այսպիսով պահպանելով մեր 

ժառանգութիւնը, լեզուն եւ կրօնական ինքնութիւնը»: 

Խօսք առաւ ի վերջոյ Կիպրոսի Հանրապետութեան նախագահը՝  Վսեմաշուք Տիար Նիկոս 

Անաստասիատիս, որ բարձր արժեւորեց կիպրահայութիւնը որ Կիպրոսի մէջ հաստատած է 

իր ներկայութիւնը դեռեւս 478 թուականէն, անցնելով լատինական, վենետիկեան եւ 

օսմանեան շրջաններէն, հասնելով յետ-Եղեռնեան օրերուն, մինչեւ մեր օրերը....:Ան նշեց որ 

իր կառավարութիւնը կ'ընէ իր կարելին եւ պիտի շարունակէ ընել յանուն հայկական 

ինքնութեան կենսունակ պահպանումին:  Հայ ժողովուրդին եւ Հայաստանին հետ ունեցած 

մեր եղբայրական փոխյարաբերութեանց վառ արտայայտութիւնն էր, ընդգծեց ան, 

անձնական ներկայութիւնս՝  Երեւանի մէջ կայացած Հարիւրամեակի ոգեկոչման 

պաշտօնական հանդիսութեան, որուն աւարտին, նշեց ան, ես հրաւիրեցի ՀՀ Նախագահ 

Տիար Սերժ Սարգսեանը Կիպրոս, որ գալու է ընթացիկ տարուան աշնան, աւելի եւս 

սերտացնելու մեր երկու երկիրներու եւ ժողովուրդներու փոխադարձ կապերը:  Այնուհետեւ, 

Նախագահը շնորհակալութիւն յայտնեց 

համայնքին այսօրուան մշակութային 

ելոյթի պատրաստութեան եւ 

ներկայացման համար: 

Համազգայինի «Սիփան» պարային 

համոյթի «Հա՛ Նինա» պարով սկսան 

հայկական պարերու յաջող 

կատարումները, ուր հայ տղաքն ու 

աղջիկները, առաջինները իրենց 

զօրաւոր եւ մարտական շարժումներով, 

իսկ երկրորդները իրենց հեզաճկուն եւ 

նազելի պարաձեւերով կրցան նոր շունչ ու կեանք տալ հայկական պարերուն, որոնք 

դարերու խորքէն գալով եւ սերունդէ-սերունդ փոխանցուելով, լաւագոյնս կ'արտայայտեն 

հայ ոգիի աննկուն կամքը, գեղեցիկի ճաշակը, վերապրելու յամառ կորովը, անոր 

տրտմութիւնն ու ապրելու բերկրանքը....Պարուսոյց Պրն Պետրոս Ղարիպեան, հայրենիքէն 

յատկապէս հրաւիրուած, եւ պարախումբի անդամները գնահատելի աշխատանք տարեր 

էին, լաւագոյնս ներկայացնելու հայկական պարը՝  իր ամբողջ գեղեցկութեամբ, ինքնատիպ 

երանգներով, պարային շարժումներու խոր ներդաշնակութեամբ, զգեստներու նրբաճաշակ 
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համադրութեամբ..., ինչ որ գովելի է եւ բարձրօրէն գնահատելի:  Յատկապէս յուզիչ էր 

«Նանօր» կրտսերներու պարախումբի «Արցախի Պարը» կատարումը, որ նոր ու թարմատի 

շունչ մը հաղորդեց երեկոյին:  Սրտառուչ 

էր յատկապէս «Հարիւրամեակի 

Վերածնունդ» Պարը, կատարողութեամբ 

«Սիփան» պարախումբին, որ 

ներկաներուն փոխանցեց հայ ոգիի 

տոկուն, աննկուն կամքը վերապրումի եւ 

յարատեւումի.... 

Յայտագրի երկրորդ մասով, ելոյթ 

ունեցաւ, առաջին հերթին՝  Ս. 

Աստուածածին եկեղեցւոյ Մանուկներու 

երգչախումբը, խմբավարութեամբ Տիկ. Վիքի Գույումճեանի, դաշնակի ընկերակցութեամբ 

Տիկ. Նառա Սարտարեանի, քանոնահար՝  Տիկ. Ալիսա Ոսկանեանի եւ թմբկահար՝  Պրն. 

Հայկ Մահտեսեանի:  Մեծ խանդավառութեամբ ան ներկայացուց «Մեր Հայրերը», 

«Ղափամա», «Շողոտ, Շաղոտ», «Սիրեմ Գոռանի» եւ «Եկէք Երգենք» խմբերգերը, որոնք 

այնքան մաքուր անմեղութեամբ ու ոգեւորութեամբ հնչեցին՝  մանուկ ու պատանի 

շուրթերէն, արժանանալով բոլորին ջերմ գնահատանքին:  Ապա Ս. Աստուածածին 

եկեղեցւոյ Երէցներու Երգչախումբը, 

խմբավարութեամբ Տիկ. Նառա Սարտարեանի 

եւ դաշնակի ընկերակցութեամբ Երէցկին 

Թամար Հապէշեանի, յաջորդաբար կատարեց 

«Հայրենի Երկիր», «Կռունկները Եկան Անցան», 

«Փսինտրի Վասիլիկիա Մու» խմբերգերը, 

հմուտ մեկնաբանութեամբ, հայ երգի 

հնչիւններով ստեղծելով հայկական հարազատ 

մթնոլորտ ու ոգեղէնութիւն...: 

Ձեռնարկէն ետք, նախագահական պալատի 

ընդարձակ պարտէզին մէջ, տեղի ունեցաւ ճոխ հիւրասիրութիւն-քոքթէյլ ի պատիւ մշակոյթի 

ներկայացման մասնակիցներուն եւ համայնքին: 

Խիստ հայօգուտ եւ հայապանծ միջոցառում մը՝  արդարեւ, որ յաչս մեզ եւ օտարներուն 

փառաւորեց հայ մշակոյթը իր տարբեր դրսեւորումներով: 

Ազատ Խօսք 

Կիպրահայ 
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ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ 

2014-2015 ԿԻՊՐՈՍԻ ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ 

Ամավերջի հանդէսները յատուկ իմաստ եւ խորհուրդ ունին հայերուս համար 

մասնաւորապէս: Հանգրուանի մը աւարտը եւ նորի մը սկիզբը ըլլալէն բացի, անոնք կը 

ներկայացնեն Հունձք մը՝ հայ պարման-պարմանուհիներու, որոնք պատրաստուած ըլլալով 

հայեցի շունչով, հայ ոգիով ու գիտակցութեամբ, կ'ընծայուին հայ կեանքին, որպէս 

մշտադալար ընձիւղները հայ դարաւոր եւ հաստաբեստ կաղնիին, զոր նոյնիսկ 

Ցեղասպանու

թիւնն ու 

Տարագրութի

ւնը չկրցաւ 

տապալել.... 

Այս 

տարուան 

ամավերջի 

հանդէսը 

առաւել 

խորհրդանշ

ական էր, 

որպէս Հարիւրամեակի Շրջանաւարտութեան Հանդէս, որ յատկապէս ցոյց կու տայ որ հայը 

կա՛յ, կ'ապրի՛ իր հայկականութեամբ եւ պահանջատիրութեամբ եւ պիտի ապրի՛ այնքան 

ատեն որ կանգուն է մանաւանդ Հայ Դպրոցը, որ սերունդները իրարու կապող, որդւոց-որդի 

հայ լեզուն, գիրն ու դպրութիւնը, 

պատմութիւնն ու մշակոյթը փոխանցող 

գերագոյն վայրն է: 

Հանդիսութիւնը տեղի ունեցաւ 

Չորեքշաբթի, 17 Յունիս 2015, կ. ե. ժամը 

6:30-ին, Վարժարանի Ամփիթատրոնին մէջ 

ի Նիկոսիա, նախագահութեամբ հայ 

համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ 

Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի եւ 

հովանաւորութեամբ Կիպրոսի Հայոց 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Տէր Նարեկ 

Արքեպիսկոպոսի, ամփիթատրոնը ծայրէ 

ծայր լեցնող հոծ բազմութեան մը ներկայութեամբ: 

Շրջանաւարտներու հանդիսաւոր մուտքէն ետք, գլխաւորութեամբ Տնօրէնուհի Տիկ. Վերա 

Թահմազեանի, հնչեցին՝ Կիպրոսի, Հայաստանի Հանրապետութեանց եւ Նարեկ 
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վարժարանի քայլերգները: Տարուան տեղեկագիրը կարդաց Տնօրէնուհին, շեշտելով 

յատկապէս դպրոցներէն ներս տարուած կրթական եւ արտադասարանային 

գործունէութիւնները, ազգային եւ այլ տօնակատարութիւնները, ի գործ դրուած բազմազան 

ծրագիրները համագործակցաբար կիպրայոյն այլ դպրոցներու հետ, որոնց նպատակն է՝ 

կազմաւորել ամբողջական մարդն ու հայը եւ տիպար քաղաքացին, նշեց նաեւ 

աշակերտութեան թիւի տուեալներ եւ այլ մանրամասնութիւններ: 

Տպաւորիչ էր նախակրթարանի շրջանաւարտներու կատարողութեամբ եւ Հարիւրամեակին 

նուիրուած ՝ Պարոյր Սեւակի «Անլռելի Զանգակատուն» բանաստեղծութենէն 

հատուածներու ասմունքը, որ յուզեց ու ոգեւորեց ներկայ հանդիսականները:  

Վկայականներու եւ մրցանակներու բաշխումը կատարուեցաւ ձեռամբ Տիար Վարդգէս 

Մահտեսեանի եւ Հոգաբարձութեան Ատենապետ Տիար Վարդան Թաշճեանի: ( Ցուցակը՝ 

շրջանաւարտներու տեսնել՝ ստորեւ): 

Հրաժեշտի ուղերձներ կարդացին Նախակրթարանի բաժնէն՝ հայերէնով՝ Գարլոս 

Մաճարեան (Լիմասոլ) եւ յունարէնով՝ Դալար Կէօքճեան (Նիկոսիա): Միջնակարգէն՝ 

Մարալ Յակոբեան՝ հայերէնով, Լիւսի Յովհաննիսեան՝ յունարէնով եւ Ճորճ Մալխասեան՝ 

անգլերէնով: Ուղերձներու միտք բանին էր՝ շնորհակալութիւն եւ երախտագիտութիւն 

յայտնել տնօրէնութեան, ուսուցչական կազմին, հոգաբարձութեան եւ ծնողներուն, իրենց 

հանդէպ ցուցաբերուած բազմամեայ գուրգուրանքին, անսակարկ հոգածութեան եւ 

նուիրումին համար: 

Իր «Հուսկ Բանք»ին մէջ, Տնօրէնուհի 

Տիկ. Թահմազեան յատկապէս ըսաւ. 

«Դուք երեք տարեկան մատղաշ 

հասակին մուտք գործեցիք Նարեկ 

Վարժարանները եւ ահաւասիկ այսօր, 

կը ստանաք ձեր նախակրթարանի եւ 

միջնակարգի վկայականները՝ անցնելու 

համար ձեր ուսումնական կեանքի 

յաջորդ հանգրուանը: Դուք այսօր 

անքակտելի օղակ մը կ՝աւելցնէք այն 

շրջանաւարտներու փայլուն շղթային, որոնք անցած են այս վարժարանէն եւ արդար 

հապարտութեամբ կը կրեն «Նարեկացի» անունը: Որպէս այս պատուաբեր անուան 

արժանի հայորդիներ, դուք ալ ձեր կարգին պարտիք պատիւ բերել ձեր համայնքին, ձեր 

ազգին ու Նարեկի մեծ ընտանիքին: Ձեր աւելցուցած իւրայատուկ օղակը ադամանդակուռ է, 

սիրելիներ, քանի որ դուք կը ներկայացնէք հայոց ցեղասպանութեան Հարիւրամեակի 

հունձքը, որ ցեղասպանութենէն հարիւր տարի ետք սփիւռքահայ կեանքին կ'ընծայէ 

հայախօս եւ հայաշունչ պարման-պարմանուհիներ՝ հպարտ իրենց ինքնութեամբ եւ 

գիտակից իրենց հայապահպանումի եւ ազգային պատասխանատուութեան» եւ աւելցուց. 

«աշխատեցէք մա՛րդ ըլլալ... Ձեր կեանքի գիրքին մէջ մարդ բառը գրեցէք գլխագիր տառերով: 

Եղէ՛ք հաւատարիմ ու հաստատ ձեր սկզբունքներուն, ճնշումներու տակ կամ 
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փորձութիւններու առջեւ մի կքիք երբե՛ք, այլ մնացէք ուղի՛ղ, անկե՛ղծ, ճշմարտախօ՛ս, 

արդարամի՛տ ու պարկե՛շտ: Արհեստագիտութեան արագընթաց եւ անխուսափելի 

նուաճումներուն հետ քայլ պահելու կողքին, պէտք է որ դուք կարենաք գիտակցութեամբ 

արժեւորել ձեր առաջնահերթութիւնները, առանց զոհելու մարդկային բարձրագոյն 

արժէքները: Այս արժէքներով հարուստ մարդն է որ պիտի կարենայ վայելել կեանքի իրա՛ւ 

երջանկութիւնը եւ յաջողութեամբ յառաջանալ դէպի արդիւնաւէտ հետապնդումը իր 

կեանքի նպատակներուն»: 

Այնուհետեւ, Միջնակարգի շրջանաւարտ աշակերտուհի Լիւսի Յովհաննիսեան՝ հմուտ 

կատարողութեամբ, ջութակի վրայ նուագեց Կոմիտասի «Կռունկ»ը, արժանանալով բոլորին 

ջերմ ընդունելութեան: Միջնակարգի աշակերտները ապրումով արտասանեցին «Հայ 

Լեզուին Ու Հողին» գրական համադրութիւն մը: Իսկ «Եաման Եար»ը գեղեցկօրէն 

կատարեցին Դպրոցի երգչախումբը ( Ղեկավար՝ Պրն. Ս. Տէմիրճեան) եւ պարախումբը ( 

Պարուսոյց՝ Պրն. Պ. Ղարիպեան ), հայկական երգ ու պարի գունագեղ եւ ներդաշնակ 

շարժումներու գեղեցիկ համադրութիւն մը հրամցնելով ներկաներուն: 

Աւանդական «Հրաժեշտի Երգ»ը, յօրինումը՝ երաժիշտ Վահան Պետելեանի, կատարուեցաւ 

ապրումով, դաշնակի ընկերակցութեամբ Տիկ. Լիլիան Խաչատրեանի, հրաժեշտի յուզումով 

պատելով սրտերը: 

Հուսկ, Տէր Մաշտոց քհնյ. Աշգարեանի Պահպանիչով աւարտեցաւ Ամավերջի հանդէսը:  

Նիկոսիոյ Նախակրթարանէն շրջանաւարտ եղան հետեւեալ աշակերտները. Մէյսըն 

Նայիրի, Խաչատրեան Էլեն, Կէօքճեան Դալար, Կէօքճեան Կալի, Հապէշեան Վանա, 

Մոմճեան Գարլա, Նազարովա Կարինա, Պաղչէճեան Միլենա, Ստեփանիտու Արետա, 

Տէվլէթեան Անթուլլա, Տէր Պետրոսեան Ծովինար, Դաւիթեան Ռաֆֆի, Խաչատրեան Էրիկ, 

Խորոզեան Գարլօ, Կոստանեան Փաթրիք, Համբարձումեան Անդրանիկ, Յովսէփեան 

Յովակիմ, Չալիքեան Էրիք, Չէչճէնեան Սարօ, Պաղչէճեան Ալեքսանդր եւ Սերտեան Կարօ:  

Լառնագայի Նախակրթարանէն՝ Շէօհմէլեան Վասիլիս: 

Լիմասոլի Նախակրթարանէն՝ Մղտիսեան Ինա, Բալեան Դաւիթ եւ Մաճարեան Գարլոս: 

Իսկ դպրոցիս Միջնակարգ բաժինէն, շրջանաւարտ եղան՝ Մարալ Յակոբեան, Լիւսի 

Յովհաննիսեան եւ Ճորճ Մալխասեան: 

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը ջերմօրէն կը շնորհաւորէ բոլոր շրջանաւարտները, իրենց մաղթելով կանաչ 

ճանապարհ եւ ուսումնական նորանոր յաջողութիւններ: 

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ 

 

 

 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (48) Յունիս 2015 
 

7/41 

Խմբագրական 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՄԵՐ ԱՊԱԳԱՆ 

Իրաւամբ ըսուած է դեռ հի՛ն-հի՛ն դարերէն, որ դաստիարակութիւնը կը փրկէ աշխարհը, եւ 

մարդը դարէ-դար փորձեր է զայն սահմանել եւ կենսագործել տարբեր 

տարազումներով....Հին Հելլադայի մեծ փիլիսոփայ Սոկրատեսի ընդհանրական 

սահմանումը անոր, կը մնայ ցարդ անգերազանցելի, ըստ իմ 

հայեցողութեան:  «Ծանի՛ր Զքեզ»ը՝ պատուիրանի նման հնչող եւ 

ինքնաճանաչման հրամայականը շեշտող իր հրահանգով, հիմքերու 

հիմքը կը թուի ըլլալ Դաստիարակութեան, գիտելիքներէն, լեզուի 

իմացութիւններէն եւ հանրագիտարանային ծանօթութիւններէն 

գերիվեր..., քանզի ի՞նչ կ'արժեն վերոնշեալները, եթէ մարդը զանոնք 

օգտագործէ մարդկային չարիքին, մահ ու աւեր սփռելուն, մարդը 

մարդուն թշնամացնելուն, մարդը մարդուն գայլ դարձնելուն, կամ մարդ 

էակի ռոպոթացման...:  Ինքնաճանաչո՛ւմ որպէս մարդ էակ:  Ո՞վ ենք, ինչո՞ւ կ'ապրինք, ո՞ւր 

կ'երթանք....Ո՞րն է մարդ էակի առաքելութիւնը, ի՞նչ է կեանքի բուն 

նպատակը...Դաստիարակութիւնը կը ձգտի նմանատիպ հարցումներուն պատասխանը տալ 

եւ զայն կենսագործել, ոչ թէ բացարձակապաշտ մօտեցումով, այլ յատկապէս մշտարծարծ 

պահելով այդ հարցումներուն էական կարեւորութիւնը մարդ էակի գիտակցութեան մէջ:  Հոս 

է որ բարոյական-հոգեւոր արժէքները կը զգենուն հիմնական կարեւորութիւն, զանոնք 

մատղաշ հոգիներէն ներս սերմանելը կը դառնայ հրամայական գերխնդիրը 

դաստիարակութեան, բոլոր ժամանակներուն համար ալ: 

Նոյնն է պարագան ազգային դաստիարակութեան, որուն առաջին գերխնդիրը ըլլալու է 

մարդկային եւ ազգային ինքնաճանաչումը, կամ ինքնագիտակցութիւնը:  Ի՞նչ կը նշանակէ 

Հայ ըլլալ, ո՞ւր ենք մենք այսօր եւ ո՞ւր կ'երթանք, որպէս ազգ ու հայոց երկիր...: 

Հայ ըլլալուն սահմանումը տարաբնոյթ մեկնաբանութիւններու տուն տուած է, մանաւանդ 

վերջերս, երբ հայ զգալը շատ մը պարագաներուն բաւարար կը նկատուի Հայ կոչուելու 

համար, գուցէ նկատի ունենալով հոծ թիւով ծպտեալ կամ թաքուն հայերու պարագան, 

որոնք մեծաւ մասամբ  կ'ապրին բռնագրաւուած Արեւմտահայաստանի տարածքին եւ 

բռնութեամբ իսլամացած հայերու յետնորդները ըլլալով՝  տակաւին կառչած կը մնան իրենց 

ազգային արմատներուն, կորսնցուցած ըլլալով սակայն մայրենի լեզուն եւ կրօնքը:  Դեռ կան 

բազմաթիւ հայեր աշխարհի տարածքին, որոնք իրենք զիրենք կը կոչեն «Ծագումով հայ», եւ 

ամբողջովին օտարացած են:  Հայ ըլլալուն հիմնաքարը, ըստ իս, հայերէնն է, անով 

ստեղծուած գիրն ու դպրութիւնը, գրականութիւնը, ուր ամենայն հարազատութեամբ 

կ'արտացոլայ հայ հոգին, իր նկարագրով, հոգեբանութեամբ, իր մաքառումներով, 

ստեղծագործական աննկուն կորովով, ապրելու յամառ կամքով, հոգեւոր-

բարոյական  առաքինութիւններով....:  Հայ ըլլալու էական բաղադրիչ է հայ մշակոյթը իր 

ամենալայն իմաստով՝  հայ հոգեւոր թէ աշխարհիկ երգ-երաժշտութիւնը, պարը, հայ 
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ճարտարապետութիւնը, նկարչութիւնը, աւանդութիւններն ու սովորութիւնները, բարքերն 

ու հաւատալիքները...., որոնք հայելին են հայ մարդու գեղագիտական ինքնատիպ ճաշակին, 

աշխարհայեացքին, մտայնութեան, կեանքը ապրելու իր կերպին...: Հայ ըլլալու բաղադրիչ է 

հայոց պատմութիւնը՝  իր վերիվայրումներով, փոթորկայոյզ հոլովոյթներով, վերելքներով թէ 

անկումներով, լուսաւոր ու մութ էջերով....իր ներկայ Հայաստանի եւ Արցախի 

Հանրապետութիւններով, տարագիր եւ միւս Սփիւռքներով, բռնագրաւուած 

Արեւմտահայաստանով, իր տեսլականով, հայրենատիրութեան պահանջատիրութեամբ.... 

Ազգային դաստիարակութիւնը հայ մատղաշ հոգիներէն ներս պիտի սերմանէ հայ ըլլալու 

համահայկական զգացողութիւն ու մտածողութիւն, համահայկական 

գիտակցութիւն:  Տարագիր Սփիւռքի պարագային, ան պիտի կարենայ ի մասնաւորի 

տարագիրի ինքնութիւն եւ գիտակցութիւն փոխանցել նորահաս սերունդին, անկէ բխող 

պահանջատիրական ոգի....առանց  որուն Հայ Դատի մասին խօսիլը պիտի դառնար 

անբովանդակ, օդին մէջ հոլովուող հռետորաբանութիւն:  Հայրենատիրութեան 

պահանջատիրական կամքը կը ջրդեղուի դպրոցական գրասեղաններէն, ընտանեկան 

յարկերէն սկսեալ որպէս ազգային դաստիարակութեան կարեւոր առանցքներէն 

մին:  Նոյնը՝  մէկ ամբողջական հայութեան տեսլականը, որ սերտօրէն կ'առնչուի մէկ 

ամբողջական հայրենիքի տեսլականին հետ:  

Ո՞վ ենք մենք, ո՞ւր ենք մենք եւ ո՞ւր կ'երթանք հարցումները, որոնք էական են ազգային 

ինքնաճանաչման եւ հետեւաբար ազգային դաստիարակութեան համար, մշտապէս առկայծ 

պիտի մնան մեր գիտակցութեան մէջ, սերունդները կրթելու դերակատարութիւնը 

ստանձնած անձերու եւ մարմիններու մօտ ի մասնաւորի....ծնողքներէն մինչեւ 

մանկավարժներ եւ կրթական պատասխանատուներ, հեռուստացոյցէն մինչեւ մամուլի 

պատասխանատուներ եւ այլ հանրային-հասարակական արժէք ու գաղափար ձեւաւորող 

հաստատութիւններ ու կառոյցներ...., որոնք անքակտելի օղակներն են ազգային 

դաստիարակութեան շղթային.... 

Որեւէ երկրի եւ ժողովուրդի մեծագոյն հարստութիւնը անոր մարդուժն է, անոր մարդկային 

եւ ազգային գիտակցութեամբ եւ արժէքներով պատրաստուած մարդուժը....Մենք պիտի 

կարենանք, մանաւանդ Հարիւրամեակէն անդին, ազգային դաստիարակութեան նոր 

փիլիսոփայութիւն որդեգրել, կրաւորական ընկալումէն անցնելով նախաձեռնողական ոգիի 

եւ հայ կեանքի գործօն մասնակցութեան գիտակցութեան կազմաւորումին....քաղաքական 

մտքի մշակումին, զոհի կերպարէն՝  ինքնավստահ, քաջարի եւ մարտունակ կամքի 

թրծումին....մարդկային հոգին խաթարող եւ նորաձեւութեան քօղին տակ քարոզուող 

չարժէքներու արշաւին դէմ՝  իր ազգային արժէքներուն խոր գիտակ, անոնցմով ոգեշնչուած 

եւ պահանջատիրական պայքարով տոգորուած սերունդի պատրաստութեան 

....հատուածական մտածողութենէն՝  համահայկական ոգիի եւ տեսլականի դարբնումին.... 

Ազգային դաստիարակութիւնը, իր համընդհանուր ընրգրկումով, կը պայմանաւորէ ազգի եւ 

հայոց երկրի ապագան, անոնց լինելութիւնը, որակը, զարգացման 

մակարդակը:  Հետեւաբար, պատահականութեան չի կրնար ձգուիլ անոր 

փիլիսոփայութիւնը, անոր արդիւնաբեր կենսագործման ուղղութեամբ ի գործ դրուելիք 
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մեթոտները՝  դասագիրքերէն մինչեւ ուսուցման եղանակ եւ այլ գործօններ, առանց 

մոռացութեան տալու նաեւ հանրային կրթութեան այլ ոլորտները՝  ձայնասփիւռ եւ 

հեռուստացոյց, տօնական միջոցառումներ, կատարողական արուեստի ոլորտները.... որոնք 

պիտի միտուին գերազանցօրէն բարոյական, հոգեւոր արժեհամակարգի տարածման, 

ազգային եւ մարդկային ինքնագիտակցութեան արթնացումին, հոգեմտաւոր իրաւ 

ազատութեան ոգեշնչման.... 

Ներկայ աշխարհին մէջ մանաւանդ, ուր այնքան շատ են անհատն ու ազգային 

հաւաքականութիւնը մոլորեցնելու միտող փորձութիւնները՝  նորարարութեան եւ 

ազատութեան փայլին տակ ներկայացուած այլանդակութիւններն ու 

սանձարձակութիւնները, անարուեստ արուեստը, գռեհիկն ու գռեհկացնողը, աղանդներն ու 

սուտ դաւանանքները, մարդը անմարդկայնացնող սուտն ու փուտը...., ազգային որակաւոր, 

ճիշդ  դաստիարակութեան դերակատարումը ճակատագրական է ազգի ու հայոց երկրի 

ապագային, հայոց պատմութեան անխափան երթին համար: 

Սա գուցէ մեծագոյն մարտահրաւէրն է ներկայ աշխարհի՝  ոգի եւ հոգի ջլատող եւ 

գիտակցութիւնը բթացնող յորձանքին դիմաց..... 

ԵՐԱՆ  ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ  

Հարցազրոյց  

Բացառիկ Հարցազրոյց ԱՍԱԼԱ-ի Ներկայացուցչի հետ 

Լեւոն Հայրապետեան  

15 Ապրիլ, 2015 Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցը եւ հայ ժողովուրդի դիմաց 

ծառացող նոր մարտահրաւէրները, Թուրքիայի եւ Ատրպէյճանի հակահայ քաղաքական 

աշխուժութիւնները, հայ-թուրքական արձանագրութիւններու յետկանչը ԱԺ-ից, ՀՀ վարած 

ներքին ու արտաքին քաղաքականութիւնները, անոնց ազդեցութիւնը համահայկական 

խնդիրներուն վրայ, ՀՀ-սփիւռք 

յարաբերութիւններուն վերաբերող հարցերը մեզ 

մղեցին հարցազրոյցի նստիլ այնպիսի կողմի հետ, 

որմէ առաւել լսեր ենք անոր չվրիպող գնդակի 

մասին... Մեր զրուցակիցն է Հայաստանի 

ազատագրութեան հայ գաղտնի բանակի (ԱՍԱԼԱ) 

քաղաքական դիւանի անդամ Արամ Հայկազեանը:  

Ապրիլ 28ին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութիւնը Թուրքիոյ Սահմանադրական 

Դատարանին մօտ դատ բացաւ՝ պահանջելով 

Սիսի պատմական Կաթողիկոսարանի վերադարձը։ Նկատի ունենալով սոյն իրաւական 
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քայլին պատմական նշանակութիւնը ու եզակի կարեւորութիւնը հայ ժողովուրդի 

պահանջատիրական պայքարի ծիրէն ներս, Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան պաշտօնաթերթ 

«Հասկ»ը հարցազրոյց մը ունեցած է Վեհափառ Հայրապետին հետ, որ եղաւ նախաձեռնողը 

եւ մղիչ ուժը իրաւական այս աննախընթաց քայլին, որպէսզի մեր ժողովուրդի զաւակներուն 

աւելի լայն տեղեկութիւններ փոխանցէ դատին առընչուող հարցերուն ու աշխատանքներուն 

մասին։  

ՀԱՀԳԲ-ի մասին 

Հարցում.-Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին քաղաքականութեան մէջ, յատկապէս 

Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւններում ի՞նչ դերակատարութիւն կարող է ունենալ 

Սփիւռքը: 

-Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին քաղաքականութեան եւ յատկապէս 

Հայաստանի Հանրապետութիւն – 

Թուրքիոյ Հանրապետութիւն 

յարաբերութեանց մէջ Սփիւռքի 

դերակատարութեան մասին խօսելէն 

առաջ, ու նաեւ Հ.Հ.–Սփիւռք 

արդիւնաւէտ յարաբերութիւններ 

ունենալու, զիրար զօրացնելու, Հ.Հ.–

Սփիւռք միասնութեան դէմ օտար 

պետութեանց սադրանքները 

չէզոքացնելու համար, անհրաժեշտ կը նկատենք մէկ անգամ ընդմիշտ պարզաբանել ու 

յստակեցնել մեր տեսակէտով՝ շատ կարեւոր, նոյնիսկ՝ ճակատագրական հետեւեալ 

սկզբունքներն ու դրոյթները. 

Ա- Թէեւ հայութիւնը անբաժան ազգ մըն է, իսկ Հայաստանը՝ մէկ ամբողջութիւն, որոնք 

գաղութարարական պատերազմներու եւ քաղաքականութեանց պատճառով մասնատուած 

են, սակայն պէտք է ընդունիլ նաեւ այն փաստը, որ Սփիւռքը՝ տարածուած ըլլալով Միջին 

Արեւելքէն Եւրոպա, Ա.Մ.Ն.էն Հարաւային Ամերիկա, Ռուսիայէն Աւստրալիա, բազմաշերտ 

ու բազմաբնոյթ իրողութիւն մըն է, մինչ Հ.Հ.ը, ներառեալ Արցախը, ունենալով պետական 

կարգավիճակ, կը գտնուի բոլորովին ուրիշ քաղաքական կացութեան, իրողութիւններու եւ 

պարտաւորութիւններու առջեւ: 

Բ- Տարագրութեան մէջ յայտնուած Սփիւռքը, առանց իր հայրենիքն եղող Հայաստանէն 

ստացած աւիշին, լաւագոյն պարագային կրնայ տարբեր երկիրներու մէջ իբրեւ ազգային-

կրօնական փոքրամասնութիւն ճանչցուիլ: Հետեւաբար, Սփիւռքին գլխաւոր եւ մշտական 

մտահոգութիւնը պէտք է ըլլայ Հ.Հ.ի եւ ազատագրուած Արցախի անվտանգութիւնը եւ 

զօրացումը, թէ՛ որպէս հայկական կայացող պետութիւն/ներ եւ թէ՛ որպէս Հայաստանի 

արեւմտեան հատուածի ազատագրումը երաշխաւորող հիմնախարիսխ: 

Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի զօրացումը կարեւոր է ոչ միայն անոնց 

անվտանգութեան եւ Հայաստանի արեւմտեան հատուածին ազատագրման դիտանկիւնէն, 
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այլ նաեւ՝ Սփիւռքի հայօրէն գոյատեւման ու կազմակերպման համար: Իսկ Հայաստանի 

արեւմտեան հատուածին ազատագրումը եւ մանաւանդ Հ.Հ.ի՝ դէպի միջազգային 

ջրաւազաններ ելքը կենսական են մեր պետականութեան բնականոն զարգացման եւ 

գոյատեւման համար: 

Գ- Ներկայ դրութեամբ, երբ Հ.Հ.ը եւ ազատագրուած Արցախը ահա շուրջ երկու տասնամեակ 

կը ջանան արցախեան նուաճումները կատարուած իրողութենէ իրաւականօրէն 

ամրագրելու, Հայաստանի Հանրապետութիւնը նոր եւ աւելի ընդարձակ առճակատումներու 

մէջ - ընդ որուն՝ նաեւ Թուրքիոյ դէմ - ներքաշելը յղի է անկանխատեսելի հետեւանքներով: 

Դ- Այլեւս գրեթէ անհերքելի փաստ է, որ մեր տարածաշրջանին քարտէսը կրկին ենթակայ է 

մեծ փոփոխութիւններու: Կ՛ենթադրուի, որ հին պետութիւններու հաշուին նորերը պիտի 

ստեղծուին: Ազգային եւ դաւանանքային ժողովրդագրական անհերքելի իրողութիւնները 

կ՛ապացուցեն, որ Թուրքիան եւս կը գտնուի քայքայուող պետութեանց շարքին: Անոր 

տապալման պարագային ոչ միայն կը վերանայ Հ. Հ.ի անվտանգութեան եւ նոյնիսկ 

գոյութեան գլխուն կախուած դամոկլեան սուրը, այլեւ Հայաստանի արեւմտեան հատուածին 

ազատագրութեան կտրուածքով ի յայտ կուգան աննախադէպ հնարաւորութիւններ: 

Հետեւաբար, անտեսուած ու մոռցուած Հայկական Հարցը, որ 20-րդ դարի 70-ական 

թուականներէն սկսեալ սփիւռքահայութեան երրորդ եւ չորրորդ սերունդներուն մեծ 

զոհողութեանց շնորհիւ կրկին քաղաքական բեմ վերադարձաւ, այսուհետ ալ հետեւողական 

կերպով պէտք է պահել՝ առկա՛յծ: 

Կը շեշտենք, որ այդ հետեւողական պայքարը պէտք է ընթանայ բացառապէս Սփիւռքի 

ինքնուրոյն միջոցներով եւ ջանքերով, առանց երբեք Հ.Հ.ն ներքաշելու այդ պայքարին եւ 

առճակատման մէջ: Հ.Հ.ն ազատագրական կամ պահանջատիրական պայքարին մէջ 

ներքաշելու ոեւէ փորձ անվերադարձ հետեւանքներ կրնայ ունենալ: Մեր կարծիքով, մինչեւ 

Թուրքիոյ քայքայման վճռական պահը, Հ.Հ.ն այս հարցին մէջ ուղղակիօրէն միջամտելու 

առումով ընելիք չունի: 

Այդուհանդերձ, Հ.Հ.ը մեծապէս կրնայ սատարել այս հոլովոյթին՝ երկու ուղղութեամբ. 

ա - Միջազգային իրաւական օրէնքի մասնագիտական կառոյցներ ստեղծելով, հայկական 

իրաւունքներու վերականգնման գծով համապատասխան թղթածրարներ ապահովելով եւ 

այդ ուղղութեամբ ընթացող մասնագիտական ջանքերուն սատար հանդիսանալով: 

բ - Կապեր հաստատել Հայաստանի արեւմտեան հատուածին մէջ ապրող՝ մոռցուած, 

ծպտեալ կամ կրօնափոխ դարձած հայերուն հետ: 

Ե- Հայաստանի Հանրապետութիւնը Թուրքիոյ հետ իր յարաբերութեանց մէջ պէտք է 

խուսափի Սփիւռքահայութեան պայքարը վիժեցնող կամ ջլատող ուղղակի կամ անուղղակի 

քայլերէ եւ յանձնարարութիւններ ստանձնելէ: 

Մենք Հ.Հ.- Թուրքիա զգուշաւոր յարաբերութեանց դէմ չենք: Որքան ալ ոմանց զարմանալի 

թուայ, մենք նոյնիսկ պիտի չընդդիմանանք եթէ Հ.Հ.-Թուրքիա յարաբերութեանց համար 
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Հայոց Ցեղասպանութան ճանաչումը նախապայման չդրուի Հ.Հ.ի կողմէ: Սակայն 

կտրականապէս դէմ ենք եւ դէմ պիտի ըլլանք «պատմական հարցեր» ուսումնասիրող 

թուրք-հայկական կամ ոեւէ այլ բնոյթի յանձնախումբի կամ ենթայանձնախումբի ստեղծման, 

այդ քայլը նկատելով ոչ միայն Հայկական պայքարը հարուածող, ոչ միայն Հայաստան-

Սփիւռք միասնութեան դէմ կատարուած համաձայնութիւն, այլ նաեւ հայոց 

արժանապատուութեան դէմ անթոյլատրելի ոտնձգութիւն: Դոյզն իսկ կասկած չունինք, որ 

քանի դեռ Հ.Հ.-Թուրքիա «արձանագրութիւնները» ետ չեն կանչուած, անկախ անորմէ թէ ո՛ւր 

կը գտնուին անոնք՝Հ.Հ.ի Ազգային Ժողովին, Արտաքին Գործոց Նախարարութեան մէջ թէ 

այլուր, Թուրքիան պիտի շարունակէ այդ հնարաւորութիւնը յօգուտ իրեն գործածել՝ 

Սփիւռքի պայքարը զսպելու նպատակով: 

Մեկնակէտ ունենալով բոլոր նշուածները եւ անհրաժեշտ համարելով Հ.Հ.-Սփիւռք 

լիակատար յարգանքը, փոխըմբռնումը եւ իրական ու խորքային միասնութիւնը. 

ա - Կը բացառենք Սփիւռքի դերն ու դերակատարութիւնը Հ.Հ.ի արտաքին 

քաղաքականութեան մէջ, իսկ Հ.Հ.-Թուրքիա առնչութիւններուն պարագային 

կ՛առաջարկենք, որ բացառուի Սփիւռքին պայքարը վիժեցնող կամ տկարացնող ամէն քայլ 

եւ քաղաքականութիւն: 

բ - Անհրաժեշտ է, որ Հ.Հ.ի բոլոր քաղաքական կուսակցութիւնները գիտակցին, թէ Թուրքիոյ 

դէմ «ազատագրական կամ յեղափոխական» պայքարը, պահանջատիրութիւնը, չի կրնար 

մղուիլ Հ.Հ.ի տարածքէն,աւելի եւս՝ Հ.Հ.ի խորհրդարանէն: Հ.Հ.ի եւ Սփիւռքի մէջ կառոյցներ 

ունեցող կուսակցութիւնները գիտակցելով անվտանգութեան եւ ռազմավարական 

նշանակութիւն ունեցող նշուած հրամայականները, պէտք է վերանային իրենց հայեացքներն 

ու գործունէութիւնը՝ արմատապէս: 

  

Հարցում.-Երբ հայ-թուրքական արձանագրությունները յայտնուեցին ասպարէզում, 

Սփիւռքը առանձնապէս չարձագանգեց, կամ շատ թոյլ արձագանգեց: Եւ ընդհանրապէս, 

ինչո՞ւ Սփիւռքը այսքան «անտարբեր» է դարձել Հայաստանի նկատմամբ: 

-Նախ յստակեցնենք՝ այդ«արձանագրութիւններ»ը ոչ թէ հայ-թրքական են, այլ՝ Հ.Հ.-Թուրքիա 

«արձանագրութիւններ» են: Կը կարծենք, թէ կարիք չկայ բացատրելու այս տարազումներուն 

բովանդակային զգալի տարբերութիւնը մէկը միւսէն: 

Երկրորդ, այդ «արձանագրութիւններ»-ուն նկատմամբ մեր զսպուածութիւնն ունէր երկու 

գլխաւոր պատճառ: 

Թէեւ 10 Հոկտեմբեր 2009-ին ստորագրուած «արձանագրութիւններ»-ով Թուրքիան իրեն 

համար կ՛ապահովէր բազմաթիւ հարցեր, փոխարէնը Հ.Հ.ին միայն խոստանալով սահմանի 

ապաշրջափակումը, այդուհանդերձ, ստորագրութեան յաջորդ օրն իսկ Թուրքիոյ մէջ շատ 

յստակ դարձաւ, որ իրենք նպատակ չունին վաւերացնել ստորագրուած փաստաթուղթերը: 

Նախորդ ժամանակաշրջանին մեզի հասած տեղեկութիւնները կը հաստատէին, որ մինչեւ 

2010 թուականի Փետրուար ամիսը, երբ «արձանագրութիւններ»-ը ըստ էութեան 
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վերջնականապէս տապալուած նկատուեցան, Թուրքիան եւ Հ.Հ. Արտաքին Գործոց 

Նախարարութեան այդ խայտառակ փաստաթուղթերուն հեղինակները ամէն օր կը 

սպասէին «ԱՍԱԼԱ-ի հակազդեցութեան»՝ զայն քաւութեան նոխազի վերածելու համար, 

որպէսզի առաջինն արդարացնէր վաւերացումէն իր խուսափիլը, իսկ երկրորդը՝ սեփական 

ահռելի ձախողութիւնն ու անհեռատեսութիւնը: Այս իսկ պատճառաւ, 20 Յունուար 2010-ին 

մենք նոյնիսկ խուսափեցանք մեր կազմակերպութեան հիմնադրման 35-ամեակին առիթով 

արդէն պատրաստ յայտարարութիւնը հրապարակելէ եւ զայն մամուլին յանձնեցինք նոյն 

տարուան Ապրիլի 24-ին, համատեղելով՝ Ցեղասպանութեան 95-րդ տարելիցն ու մեր 

կազմակերպութեան 35-ամեակը: 

Երրորդ՝ մենք մեր ինքնազսպութեամբ առիթ չ՛ընծայեցինք, որ թրքական սադրանքը 

պառակտման ու առճակատման առաջնորդէ Հ.Հ-ը եւ Սփիւռքը: Այդ 

«արձանագրութիւններ»ը հայ-թրքական յարաբերութեանց մէջ նորանկախ հայկական 

պետութեան ապրած առաջին մեծ փորձառութիւնն էր, որ, բարեբախտաբար, տապալեցաւ 

Էրտողանի ագահութեան պատճառով: 

  

Հարցում.-Ներկա դրությամբ Թուրքիան ի՞նչ ծրագրեր է հետապնդում եւ ի՞նչով կարող է 

սպառնալ հայկական կողմին: 

-Թուրքիան կ՛աշխատի երեք ուղղութեամբ. 

ա- Եգիպտոսի եւ Սուրիոյ զարգացումներուն հետեւանքով միջինարեւելեան իր ծրագիրները 

ձախողելէ ետք, Թուրքիան կը փորձէ ռուս-ամերիկեան հակամարտութեան սրման պատեհ 

առիթը գործածել ու Վրաստանի եւ Ատրպէյճանի հետ եռակողմ ռազմական համաձայնագիր 

ստորագրելով, աւարտին հասցնել Հայաստանը տարածաշրջանէն ներս մեկուսացնելու իր 

հետապնդած ծրագիրը: Ապրիլի 3-ին, Վրաստանի մայրաքաղաք Թպիլիսիի մէջ երեք 

պետութեանց պաշտպանութեան նախարարներու հանդիպման ընթացքին քննարկուած է 

նաեւ այս հարցը: Նման քննարկում չէր կրնար տեղի ունենալ առանց ՆԱԹՕ-ի եւ Ա.Մ.Ն.ի 

համաձայնութեան: 

բ- Թուրքիան, հասարակական կազմակերպութիւններու մակարդակով, կը փորձէ Հ.Հ.ի 

նկատմամբ իրականացնել «բերդը ներսէն գրաւելու» քաղաքականութիւն, գիտակցելով այն 

իրողութիւնը, որ Ա.Մ.Ն.ն ու եւրոպական մեծ պետութիւնները, մեկնած իրենց 

տարածաշրջանային քաղաքականութենէն, ուղղակիօրէն շահագրգռուած են Հ.Հ.-Թուրքիա 

դիւանագիտական յարաբերութիւններու ստեղծմամբ եւ 2004 թուականէն սկսեալ 

ծրագրուած կերպով կ՛աշխատին հայ-թուրք քաղաքացիական հասարակութիւններու 

մերձեցման ծրագիրի վրայ, փորձելով լուսանցքի վրայ ձգել Սփիւռքի ենթադրեալ 

«ծայրայեղականներ»ը՝ նախապատուութիւն տալով թուլցած Հայաստանի հետ ուղիղ 

երկխօսութեան: 

Նիւթական աջակցութեան կարիք ունեցող «հասարակական կազմակերպութիւններու 

արհեստանոցը» միայն 2015 թուականին համար պիտի ստանայ շուրջ 2 միլիոն եուրօ 
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յատկացում, մինչդեռ նման գործունէութեան քաղաքական շահոյթը կը քաղէ Թուրքիան: Այս 

գծով, անհրաժեշտ է զգօն ըլլալ: 

գ- Հ.Հ.ը եւ Սփիւռքը իրարու դէմ լարելը, Հայաստանը ներսէն անկայունացնելն ու Սփիւռքը 

պառակտելը կը շարունակեն մնալ Թուրքիոյ մշտական ծրագիրներու անբաժան մասը: 

Սակայն Հ.Հ.-Սփիւռք սկզբունքայնօրէն համաձայնուած, ծրագրուած, կայուն եւ արդիւնաւէտ 

յարաբերութեանց առկայութիւնն ի սկզբանէ կ՛ամլացնէ թրքական կողմին ամէն տեսակի 

սադրանքը: 

Սփիւռքի հետ երկխօսութիւն սկսելու Թուրքիոյ յայտարարած ցանկութեան 

կապակցութեամբ, կը յայտարարենք, որ Թուրքիա-Սփիւռք երկխօսութիւն կարող է սկսիլ 

միայն այն ժամանակ, երբ Թուրքիան ընդունելով Հայոց Ցեղասպանութիւնը, հատուցմա՛ն 

շուրջ բանակցութիւններ սկսելու իր պատրաստակամութիւնը կը յայտարարէ: Առանց 

Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու եւ անոր դիմաց հատուցում կատարելու նախապայմանն 

ընդունելուն, որեւէ երկխօսութիւն չի կրնար սկսիլ Թուրքիոյ եւ Սփիւռքի միջեւ: Թուրքիոյ 

քաղաքացիութիւն ունեցող եւ երկրին մէջ բնակող հայ անհատներէն զատ, թուրք պետական 

ներկայացուցիչի մը հետ ոեւէ սփիւռքահայի շփումը կրնայ միայն ծառայել Սփիւռքը 

պառակտելու թրքական ծրագիրին:  

ՀՀ-Արցախ-Սփյուռք 

Հարցում.-Ընդհանրապես ի՞նչ ձեռքբերումներ ունեցանք անկախությունից հետո: Ինչպե՞ս եք 

գնահատում Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների վարած ներքին եւ արտաքին 

քաղաքականությունը։ 

-Հոս եւս ճշդենք՝ Հայաստանի Հանրապետութիւն եւ Արցախ, քանի որ կը հաւատանք, թէ 

Հայաստանի տարածքը շա՜տ տարբեր է Հ.Հ.ի եւ Արցախի գումարային տարածքէն: 

Երկրորդ՝ անկախութիւնն ինքնին նուաճում է: Ինքնիշխան եւ ինքնուրոյն ապրիլը հայ 

ժողովուրդին երազանքն եղած է դարերով: Միւս կարեւոր նուաճումը Արցախի 

ազատագրումն է: Աս ռազմական եւ բարոյա-հոգեբանական մեծ յաղթանակ է, որով 

հայութեան մօտ արմատաւորուեցաւ ոչ միայն արդէն իսկ վերադարձած՝ սեփական ոյժին 

նկատմամբ վստահութիւնը, այլ նաեւ Հայրենիքին գրաւեալ տարածքները ազատագրելու եւ 

յաղթանակներ արձանագրելու իրողութիւնը: 

Անկախութեան յաջորդող առաջին տարիներու խանդավառութենէն եւ Արցախեան 

ճակատամարտի յաղթանակի ոգեղէն լիցքաւորումէն ետք, ցաւօք, ինչպէս ականատես են 

բոլորը, թէ՛ ներքին եւ թէ՛ արտաքին ճակատներու վրայ նահանջ կ՛ապրինք: 

Հարցում.-Ձեր կարծիքով ի՞նչ գործօններ են խոչընդոտում երկրի զարգացմանը: Եւ 

ինչպիսի՞ն կարող է լինել Սփիւռքի դերը այդ խոչընդոտների վերացման մէջ:  

- Համախառն Ներքին Արդիւնքի (ՀՆԱ) առումով՝ գրեթէ աղքատ, նորանկախ պետութիւն մը 

երբ «կոռումպացուած» ըլլայ, իր դէմ կը փակէ զարգանալու հնարաւորութիւնները: 
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Որպէսզի Հ.Հ.-ը արդիւնաւէտ կերպով զարգանայ, երկրէն ներս նուազին 

լարուածութիւններն ու առճակատումները, Հ.Հ.ի Ազգային Ժողովէն ներս գտնուին 

մասնագիտօրէն իրենց գործին գիտակ եւ քաղաքացիներուն հոգերով ապրող անձեր, 

դատական եւ գործադիր իշխանութիւններն աշխատին իրարմէ անկախ եւ արդիւնաւէտ, 

տնտեսութեան մէջ նուազագոյնի հասցուի փչացածութիւնը եւ տնտեսութիւնը դառնայ 

կենսունակ ու մրցունակ, Հայաստանի Հանրապետութենէն ներս նախ եւ առաջ պէտք է 

իշխանութիւն ձեւաւորուի առանց ընտրախախտումներու, իսկ ընտրախախտումներն ու 

ընտրակեղծիքները արգելակող միակ միջոցը երկրին մէջ ուժեղ ընդդիմադիր 

կուսակցութիւններու առկայութիւնն է: Սփիւռքի կառոյցներն այս հարցին մէջ չեն կրնար 

օգտակար դառնալ Հայաստանին. անոնք, թէեւ մեծաւ մասամբ կը գործեն 

ժողովրդավարական միջավայրերու մէջ, սակայն իրենք շատ անհանդուրժող են ու 

ժողովրդավարական սկզբունքներէ հեռու: Հայկական համայնքներուն պատկերը, Հայ 

Եկեղեցւոյ՝ մինչ օրս պառակտուած ու թալանուող կառոյց ըլլալու իրողութիւնը կ՛ապացուցէ 

այս փաստը: 

Տնտեսական զարգացման գծով, կը հաւատանք, որ Սփիւռքի թէ՛ ուղղակի օժանդակութիւնը, 

թէ՛ դրամական ու մասնագիտական ներոյժին ներդրումը, կրնան նոյնիսկ 

տասնապատկուիլ, երբ, ինչպէս նշեցինք, Հ.Հ.-ում ձեւաւորուի օրինական իշխանութիւն եւ 

խորանան վստահութիւնները: 

  

Հարցում.-Կայ տեսակէտ, որ Արցախեան յաղթանակներից յետոյ մեզ չյաջողուեց ռազմի 

դաշտում ձեռք բերուած յաջողութիւններն ամրագրել դիւանագիտական փաստաթղթերում: 

Ինչպէ՞ս էք գնահատում մեր արտաքին քաղաքականութիւնը այս հարցում: Ի՞նչ 

սպառնալիքներ էք տեսնում ՀՀ-ի եւ Արցախի առջեւ։ 

-Ճիշդ է, որ Արցախեան հարցին մէջ մենք ինքնակամօրէն կորսնցուցինք Լեռնային 

Ղարաբաղի՝ որպէս հակամարտող եւ բանակցային կողմի, մեծ ճիգերով եւ դժուարութեամբ 

ձեռք բերուած կարգավիճակը, եւ իրականութիւն է, որ մինչեւ 1998 թուականը Ե.Ա.Հ.Կ. 

Մինսքի Խումբին համանախագահները իրենց գրաւոր առաջարկները Հայաստանէն եւ 

Ատրպէյճանէն բացի կը ներկայացնէին նաեւ Արցախին, ինչը կը նշանակէր, որ վերջինիս 

համաձայնութիւնը պարտադիր էր կարգաւորման որեւէ տարբերակի իրագործման համար, 

կայ նաեւ տեսակէտ, որ 1994 թուին զինադադարի փոխարէն հայկական կողմը պէտք է 

«անվերապահ անձնատուութիւն» պարտադրեր հակառակորդին: Անհրաժեշտ է, որ այս 

հարցերը քննարկման առարկայ դառնան, սակայն, այսօր մենք կը գտնուինք նոր 

իրավիճակի մը առջեւ, որ նոր լուծումներ կը պահանջէ: 

Արցախեան Հարցին հետ առնչուող բոլոր զարգացումները կը փաստեն, որ այդ խնդրին 

բարենպաստ լուծումը՝ Արցախի ինքնորոշման ճանաչումը եւ ֆիզիքական 

անվտանգութիւնը, առաւել եւս Հայաստանի Հանրապետութեան ապագայի 

աշխարհաքաղաքական դիրքին հզօրացումն ու անվտանգութիւնը ունին երկու 

նախապայման՝ կարճ ժամանակամիջոցի ընթացքին Արցախի զանգուածային 
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վերաբնակեցումը, որու մէջ զգալիօրէն թերացած ենք, իսկ երկարատեւ 

ժամանակահատուածին՝ Ատրպէյճան կոչուած բազմազգ պետութեան մասնատումը: 

Առանց Արցախի զանգուածային բնակեցման, հարցի քաղաքական որեւէ լուծում մեզի ի 

վնաս ըլլալու է, եւ այդ պարագային՝ հայկական դիւանագիտութենէն տրամաբանական չէ 

հրաշքներ սպասել: Տարածաշրջանային բոլոր նմանատիպ առճակատումները, իսրայէլա-

պաղեստինեան, քիւրտ-թրքական, թուրք-կիպրական եւ Քոսովոյի ալպանա-սերպական 

տարբերակները, առանց բացառութեան, կը փաստեն վերոյիշեալ ժողովրդագրական 

ազդակին առաջնային դերակատարութիւնը: Միւս կողմէ, եթէ չմասնատուին Ատրպէյճանը 

կամ Թուրքիան, ռազմական սպառնալիքէն բացի, ոյժերու անհամաչափութիւնն ինքնին 

պիտի վերածուի երրորդ կողմերու համար քաղաքական շահարկման առարկայի, 

բնականաբար՝ տկար կողմի իրաւունքներուն ի վնաս: Սահմանին կորուստներ ունենալով 

հանդերձ, հայկական իրաւունքներու դէմ ուղղուած սպառնալիքը այս 

ժամանակահատուածին առաջին հերթին քաղաքական է, քան ռազմական: Արցախի 

զանգուածային բնակեցումը աւելի դիւրին եւ արդիւնաւէտ գործ է, քան պատերազմներով 

կացութիւններ պարտադրելը:  

ՀՀ-ԵՏՄ 

Հարցում.-Հայաստանը 

դարձաւ ԵՏՄ անդամ: Մեր 

պաշտոնեաները 

յայտարարում էին, թե ԵՏՄ 

անդամակցութիւնը ՀՀ-ի 

անվտանգութեան 

երաշխիքն է: Վերջին մէկ 

տարուայ ընթացքում ՀՀ եւ 

Արցախի սահմաններում 

տեղի ունեցած դէպքերը ցոյց 

տուեցին, որ ԵՏՄ-ն չի 

կարող անվտանգութեան 

երաշխիք լինել: Միւս 

կողմից` Ռուսաստանը Ատրպէյճանի զէնքի ամենամեծ մատակարարն է: Արդեօ՞ք 

Հայաստանը պէտք է անդամակցէր ԵՏՄ-ին: 

-Ռազմական բազմակողմ բոլոր դաշինքները երբեւէ անվտանգութեան երաշխիք չեն եղած: 

Բազմակողմ դաշինքները շատ աւելի թոյլ են աշխատած կամ ընդհանրապես չեն 

աշխատած, քան երկկողմ դաշինքները: Ապացոյցները քիչ չեն: Կիպրոսի հարցին մէջ 

ՆԱԹՕ-ի երկու անդամ՝ յունական ու թրքական պետութիւններու առճակատումը մնաց 

երկու պետութեանց միջեւ: Աւելի առաջ՝ Հնդկաստանի պատերազմը Փաքիստանի դէմ, 

երբեք ոտքի չհանեց Փաքիստանի զինակիցները՝ ՆԱԹՕ-ին կցուած ՍԵՆԹՕ-ի ռազմական 

դաշինքի անդամները, այդ թիւին՝ Թուրքիան եւ Իրանը: Իսկ Եւրասիական Տնտեսական 
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Միութիւնն ընդհանրապէս ռազմական դաշինք ալ չէ եւ անկէ նման սպասելիք մը՝ 

տրամաբանական չէ: 

Հետեւաբար, պէտք է մենք մեզի հարց ուղղենք. Ե.Տ.Մ.ի մէջ կամ այլուր ի՞նչ նպատակ, ի՞նչ 

քաղաքականութիւն կրնայ իրականացնել աղքատ քաղաքացիներով աղքատ պետութիւն մը, 

որու քաղաքացիներուն գրեթէ կէսը արտագաղթած է: Եւ կա՞յ արդեօք նպատակ, որուն 

հասնելու համար նախապայման չէ ուժեղ ըլլալը… 

Մեր մօտ, դժբախտաբար, յառաջացած է վստահութեան եւ հաւատքի շա՛տ մեծ պակաս: 

Մանաւանդ կայ առաջնորդներու նկատմամբ վստահութեան ահռելի կորուստ, ինչը ներկայ 

պայմաններուն մէջ ամենածանրն է: 

Ամէն մէկ նպատակի եւ հարցի յաջողութեան մէջ առաջնային դերը կը կատարէ մարդկային 

գործօնը: Այս ճշմարտութիւնն ապացուցող բազմաթիւ օրինակներ կան. քիչ թէ շատ նման 

պայմաններու մէջ գտնուող երկիրներէ ոմանք կեանքի թելադրանքներէն ետ կը մնան, մինչ 

միւսները մեծ թափով կը յառաջադիմեն: Նոյնիսկ աշխարհագրական, հումքային եւ 

կլիմայական աւելի անբարենպաստ պայմաններու մէջ գտնուող երկրներ, կրնան յաջողիլ եւ 

աւելի մեծ նուաճումներ ապահովել, քան աւելի լաւ պայմաններու մեջ գտնուողներ… 

Կրկնենք՝ առարկայական անժխտելի իրավիճակներէն անկախ, հիմնական 

դերակատարութիւնը միշտ պատկանած է մարդկային գործօնին: 

 

Հարցում.-ԱՍԱԼԱ-ն ներկայացուցիչ ունի՞ Հայաստանում: 

-Ո՛չ, մենք ոեւէ ներկայացուցիչ չունինք Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ: Այս հարցին 

յստակօրէն պատասխանած ենք դեռ Հ.Հ.ի անկախութեան առաջին տարիներուն: Նաեւ 

ճշդած ենք, որ ասիկա ունի իր պարզ բացատրութիւնը, ինչպէս արդէն նշեցինք նախորդ 

հարցերու պատասխաններուն մէջ: Շեշտենք՝ մենք կտրականապէս դէմ ենք այս 

ժամանակահատուածին Հայաստանը 

իբրեւ պետութիւն ազատագրական 

պայքարի դաշտ ներքաշելուն: 

 

Հարցում.-Ինչպե՞ս կարելի է վստահել 

ՀԱՀԳԲ-ի անունից հրապարակուող 

որեւէ յայտարարութեան 

հաւաստիութեանը: 

-Սադրիչ որեւէ յայտարարութեան 

հերքումն այսուհետ մենք կ՛ուղղենք 

Ձե՛ր լրատուական կայքին: Առիթէն օգտուելով յաւելենք, որ ատրպէյճանական 

լրատուութեան կողմէ մեզի վերագրուող եւ անոր կողմէ հրապարակուած բոլոր լուրերն ու 
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մեր անունը շօշափող սպառնալիքներն ամբողջովին անհիմն են: Մենք մեր 

յայտարարութիւններուն օրինակը միշտ կ՛ուղղենք Հ.Հ.ի եւ Սփիւռքի հայկական մամուլին: 

Այս շրջագիծէն դուրս մեզի հասցէագրուողները սադրանք նկատեցէ՛ք: 

Հարցում.-Ինչ պատգամ կ'ուղղէք Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի առիթով: 

-Հայրենաբնակ մեր ժողովուրդին, յատկապէս երիտասարդութեան կոչ կ՛ուղղենք 

չարտագաղթել: Բացի մարդկային կորուստէն, միւս բոլոր կորուստները հնարաւոր է 

վերականգնել: 

Քանի դեռ անդառնալի կէտի չենք հասած եւ մեծ կորուստներ չենք ունեցած՝ սթափեցման 

կոչ կ՛ուղղենք իշխանաւորներուն: 

Հ.Հ.ի բոլոր քաղաքական կուսակցութիւններէն, քաղաքական գործիչներէն ու 

մտաւորականութենէն կը պահանջենք, որ հայութեան մէջ խօսքով ու գործով 

արմատաւորեն սեփական երկրին, մշակոյթին եւ պետութեան նկատմամբ յարգանքն ու 

ամուր կապուածութիւնն անոր: 

Գիտակից հոգեւորականներէն կը պահանջենք ժողովուրդին նկատմամբ դրսեւորել 

հոգատարութիւն եւ անարդարութեանց դէմ բողոքելու քաջութիւն: 

Սփիւռքահայութեան կը մաղթենք՝ վերադարձի հաւատքի արմատաւորում եւ Հ.Հ.ի ու 

Արցախի քաղաքացիներուն գործնականօրէն զօրակցիլ՝ իրենց նախընտրած ձեւով: 

Մենք պէտք է հաւատանք մեր միտքի կարողութեան եւ հաւաքական ոյժին: Միայն այդ 

պարագային է, որ կրնանք բացականչել՝ Յաղթանակը մե՛րն է: 

ԱՂԲԻՒՐ՝ ՀԵՏՔ 

Գրական-Մշակութային  

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ՉԱՓԱԾՈՅ ԵՐԿԵՐ՝  

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 

 

ԲԱՌԵՐԸ ՄԵՐ... 

Ներշնչման պահուն արարչական, 

Բառերը մեր ոսկեայ, Հայկազնեան 

Կը թռչին, կու գան թոյլ գրչիս տակ, 

Կը շատնան, կը դառնան ոգիի բանակ... 
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Բառարանին մէջ ննջող դուք բառե՛ր, 

Ուրկէ՞ կու գաք մտքիս ու սրտիս, 

Ձեզմով կը գտնեմ բանալին ոսկէ՛ 

Ի խոյզ խորհուրդին անիմանալի.... 

  

Մէն մի բառը ձեր՝ մեր պատմութիւնն է, 

Յո՛յզն է հայ սրտի ու նաեւ մտքի, 

Իւրաքանչիւր բառ մեր էութի՛ւնն է, 

Ցոլա՛նքն է վճիտ հայու հոգիին.... 

  

Ձեզմով կը գտնեմ կենաց սպեղանի՛, 

Բուժիչ բալասա՛ն այլոց եւ ինծի, 

Ձեզմով եմ հարուստ եւ անպարտելի, 

Գանձերու գանձ էք անկողոպտելի.... 

  

Դարէ դար եկող բառեր Մեսրոպեան, 

Կ'երդնում որ պիտ' դողամ ձեր վրայ, 

Որդւոց որդի անցնեմ անխափա՛ն 

Որպէս սուրբ կտակ, ժառանգ սրբազան.... 

Ե. Գ. 

.............. 

ՄԱՅՐԵՆԻՍ 

Մանկական թոթովանքէս 

Մինչեւ հիմա եւ մինչ ի մահ 
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Շուրթիս վրայ ծաղկեր ես 

Ո՛վ լեզու իմ Մեծասքանչ... 

Սրտիս տրո՛փն ես, մտքիս յո՛յզ, 

Շունչիս հե՛ւքն ես, խղճիս ձա՛յն, 

Աղօթքի մրմո՛ւնջ ես դու 

Սիրոյ տող ես դեռ չըսուա՛ծ.... 

  

Քեզմով է որ կը մտածեմ, 

Բառերդ կը հիւսուին իրար, 

Կը դառնան ոգի՛ հրեղէն, 

Խո՛հ ու ապրո՛ւմ, ջլապի՛նդ կամք, .... 

  

Սրտամօտ մտերմօրէ՛ն, 

Ներքին ձայն ես հարազատ, 

Արեան կա՛նչ ես, դուն ե՛ս եմ, 

Առանց քեզի, ես չկա՛մ.... 

Ե.Գ. 

.............. 

ՀԱԼԷՊԻ ԱՂԷՏԵԱԼՆԵՐՈՒՆ... 

Գիշերային լռութեան մէջ 

Հոգիս հեռու ափեր կը թեւէ, 

Այնտե՛ղ ուր մութ գեհենին մէջ 

Տառապանքը տխուր կ'երգէ... 

  

Մանուկներու ողբը կայ հոն, 

Ծերերու խուլ հառաչանքը, 
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Տուներ, տեղեր աւերակոծ, 

Մարդկանց անբառ անդոհանքը.... 

  

Ո՞վ կը լսէ աղօթքն անոնց, 

Երկինքն անգամ խուլ է դարձեր, 

Քար սրտերուն հետ բիւր մարդոց 

Փակ են երկնի կապար դռներ.... 

  

Սիրտս կ'երթայ ճնշուածի՛ն, 

Ճակատագրէն հալածեալի՛ն, 

Անտէր անտուն մնացածի՛ն, 

Գորովազուրկ որբացածի՛ն.... 

  

Արդարութի՛ւն, արդեօք կա՞ս դուն 

Իջի՛ր որպէս լուսօրհնութի՛ւն 

Մի՛ թողուր ծերը աննեցո՛ւկ 

Մանուկը ո՛րբ, անտէ՛ր, անտո՛ւն.... 

  

Չարը գտնէ պատի՛ժն արդար, 

Քաոսն անհեթեթ ա՛լ վերջ գտնէ, 

Փորձութիւնն ա՛յս շատ է, ո՛վ Տէր, 

Փրկեա՛, փրկեա՛ մեզ ի չարէ: 

Ե.Գ. 

.............. 
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ԱԶԱՏ ԸԼԼԱԼԸ... 

Ազատ ըլլալը թռի՛չք է 

Արծուի նման սլանա՛լ է 

Անհունին մէջ թեւածել է, 

Հորիզոնին դէմ լուսաբե՛ր.... 

  

Թէ թեւերդ յոգնասպառ 

Ա՛լ քեզ տանիլ չկարենան, 

Լաւ է մեռնիլ արեւն գրկած 

Քան կամովին իջնել ցած.... 

  

Սրտով քաջի՛ն է արժանի 

Ճախրանքն անծիր անհունի, 

Լայնատարա՛ծ, անպարագի՛ծ 

Երկինքները լոյս տեսիլքի.... 

Ե. Գ. 

.............. 

 

 

ՍԻՐՏՍ.... 

Սիրտս փոքրիկ մի սափոր է ափաչափ, 

Բայց որքա՛ն բան ունի իր մէջ խտացած. 

Յոյզեր, խինդեր, ցաւ ու տագնապ կան անչա՛փ 

Անոր բարակ թաղանթէն ներս ամփոփուած.... 
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Մերթ կը տրոփէ արագ-արագ տագնապա՛ծ, 

Մերթ կը յուզուի, կը բարձրանայ աչքերուն, 

Արցունք կ'ըլլայ կը հոսի վար աղեխարշ, 

Մերթ ալ ուրախ վեր կը ցատկէ զուարթո՛ւն.... 

  

Դեռ անչա՛փ սէր կայ անոր մէջ ծուարած 

Որ սիրտն այդ ինչպէ՞ս կրնայ դիմանալ.... 

Ան կ'ընդունի ամէն յուզում, վիշտ ու ցաւ, 

Ան կը կրէ անտրտունջ իր բեռը հսկայ.... 

  

Այդպէս կ'ապրի փոքրիկ սիրտս՝ առեղծուա՛ծ, 

Աշխա՛րհ մը կեանք, առանց որուն ան չկայ. 

Սի՛րտ իմ, տրոփէ՛ կրծքիս տակ անդադար, 

Առանց քեզի, մա՛հ է խաւար, ես չկամ.... 

Ե.Գ. 

Տեսակէտ  

Արեւելքի Եւ Արեւմուտքի Քրիստոնեաները Դէմ Յանդիման  

Պարոյր Յ. Աղպաշեան,  

Պէյրութ, 11 Մայիս 2015  

«Արաբական գարուն»ը, որ արաբական աշխարհի մեծամասնութիւնը խանդավառեց եւ 

յուսադրեց, թէ՝ եկած է ժամանակը տապալելու բռնատիրական վարչակարգերը, 

գահընկէցնելու միապետական իշխանատէրերը եւ արմատախլելու տզրկական 

կեղեքողները, այսօր, ինչպէ՞ս կը տեսնէ այդ գործընթացին բաբելոնականութիւնը: 
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«Արաբական գարուն» յորջորջուած այդ հրէշէն, ո՞ր երկիրը օգտուեցաւ կամ շահեցաւ, ո՞վ 

յաղթանակեց կամ բարեկարգուեցաւ, երբ անոնք կը տուայտին իրենց բազմագոյն 

աղէտներուն մէջ, կը գալարին իրենց 

խայտաբղէտ փորձադաշտերուն մէջ: 

Ամենուրէք անկայունութիւն եւ 

անապահովութիւն է, ահաբեկչութիւն ու 

մարդասպանութիւն, գրեթէ նշոյլ իսկ 

չկայ, որ այդ բոլորը կրնան մեղմանալ, ալ 

ո՜ւր մնաց խաղաղիլ, երբ օրական, 

մրջիւնէ ու ճանճէ աւելի, մարդ 

արարածներ թիրախ կը դառնան 

յօշոտումներու եւ ականահարումներու: 

Մէկ կողմէն քաղաքական ահաբեկումները, միւս կողմէն՝ անձնասպանական 

գործողութիւնները, կը մնան Միջին Արեւելքի տիրող լախտերը, երկու պարագաներուն ալ 

հրահրուած, կազմակերպուած ու ծրագրուած արտաքին մութ ու խորհրդաւոր աղբիւրներէ, 

բայց, մեկնաբանելի բացատրութեամբ ու թափանցիկութեամբ: 

Այդ սատանայական ուժերը, որոնք կը յաւակնին խաղաղութեան կարգախօսներով, 

ապահովութեան զօրակցութիւններով նվնվալ, դժբախտաբար, արաբական աշխարհի կարգ 

մը իշխանութիւններու եւ հատուածներու մօտ հող (տի՞ղմ) կը շահին, իրենց երկիրները եւ 

ժողովուրդները մատնելով անորոշութեան եւ անապահովութեան ճիրաններուն: 

Ինչպէ՞ս կարելի է բացատրել կամ համոզուիլ, թէ արեւմտեան պետութիւնները, ընդ 

հովանեաւ մե՜ծն Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու, կրնան բարօրութիւն ու 

բարեկեցութիւն պարգեւել արաբներուն, մինչ զարկ կու տան ահաբեկչական 

կազմակերպութիւններու ծնունդին, կը զինեն ու կը ֆինանսաւորեն, վարձկաններ ու 

պատերազմիկներ կը ղրկեն աստ ու անդ, յետոյ ալ, սինիքաբար, հանդէս կու գան 

դատապարտանքի յայտարարութիւններով, զգաստութեան կոչերով, խաղաղութեան 

ջատագովութիւններով: 

Ասկէ աւելի նախատինք եւ վարկաբեկում չի կրնար ըլլալ, (գէթ) արաբներու 

արժանապատուութեան հաշւոյն, երբ այդպիսիներ դիմակային լեզուով կը խօսին, բայց, 

սեպային ոճով կը գործեն, շարունակելով իրենց աւերիչ ռազմավարութիւնը ու քանդիչ 

քաղաքականութիւնը: 

Զազրելի իրականութիւնը այն է, որ ահաբեկիչներ «արտադրող ու սնուցանող»ներէն 

գոյացած ահաբեկիչները, այսօր, անարգելօրէն եւ անսանձօրէն, մարդ կը մորթեն ու կը 

բզքտեն, կ'առեւանգեն ու կը գերեվարեն, անոնք ըլլան իսլամ թէ քրիստոնեայ, մինչ 

արեւմուտքն ու արաբական յետադիմութիւնը կը դիտեն, կը հետեւին , առաւելագոյն 

պարագային, ձեւական ու ցուցադրական խօսք-շարժումներով հանդէս գալով: 
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Գաղտնիք չէ, որ ամենէն աւելի այս գեհէնային արշաւներէն տուժածները եղան (ու կ'ըլլան) 

քրիստոնեաները, շրջանին մէջ ծանօթ՝ արեւելքի քրիստոնեաներ անուանումով, որոնք մերթ 

խողխողուեցան, մերթ թալանուեցան, մերթ տեղահանուեցան, մերթ առեւանգուեցան, իսկ 

իրենց եկեղեցիները կողոպտուեցան ու պղծուեցան, ականուեցան ու քանդուեցան, 

հոգեւորականներն ալ՝ սրբապղծումի ու հաշուեյարդարի ենթարկելով: 

Քրիստոնեայ արեւմուտքը՝ Եւրոպան, ի՞նչ ըրաւ, ինչի՞ դիմեց, ինչո՞վ պաշտպանեց 

արեւելքցի քրիստոնեայ ժողովուրդը, անոր ինչքերն ու կալուածները եւ, ամենէն կարեւորը, 

անոր բազմադարեան եկեղեցական ժառանգութիւններն ու հարստութիւնները, որոնք 

ամենէն հրոսակային ժամանակներուն իսկ մնացած են անհպելի ու կանգուն: 

Իրաքը, Սուրիան, Եգիպտոսը, օրինակ, որոնք քրիստոնէական խոր արմատներ ունեցած են, 

կառչած մնացած են իրենց կրօնքին եւ ինքնութեան, պաշտպանած են իրենց 

սեփականութիւնները ու պատկանելիութիւնները, ներկայիս կը գտնուին խիստ անմխիթար, 

անպաշտպան ու թողլքուած վիճակի մը մէջ, տարագիր կամ տեղահան, գաղթական կամ 

ապաստանեալ, մաս մըն ալ՝ այլ ցամաքամասերու վրայ ինքզինք նետելով կամ…գտնելով: 

Ամերիկան եւ արեւմուտքը, ինչպէ՞ս կը բացատրեն իրենց լարախաղային ու խաղքային 

պախարակելի ռազմաքաղաքականութիւնը, աշխարհին վրայ խնդալով, թէ Իրաքի ու 

Սուրիոյ ծայրայեղական իսլամիստները պիտի հալածեն ու հարուածեն (ի դէպ, միա՞յն 

ռազմաօդանաւերով - ի՜նչ հեգնանք), բայց, Ֆրանսայի Հոլանտը «հոլ» խաղալով, զինամթերք 

կը ղրկէ ահաբեկիչներուն, իսկ Ուաշինկթըն կը խոստանայ սուրիացի ընդդիմադիրներ (՞) 

զինել ու զինապահեստել, մինչ, ինչպէս ուրիշներ, նաեւ քրիստոնեաներու արիւնահոսքն ու 

արտահոսքը կը շարունակուին: 

Վերջին (բայց, վստահաբար ոչ վերջնագոյն) տխուր օրինակը, եգիպտացի 21 ղպտի- 

քրիստոնեաներու մորթոտումն էր, ի տես աշխարհին եւ ի լուր ահաբեկիչները զինող 

կողմերուն, որոնք ոչ մէկ հակազդեցութիւն ըրին, ինքզինքնին կոյր ու խուլ ձեւացնելով: 

Այս ողբերգութիւնը, որ տեղի ունեցած էր Լիպիոյ մէջ, խիստ վտանգաւոր նախանշաններ կը 

յուշէ, պարզապէս անոր համար, որ Իրաքի ու Սուրիոյ մէջ, ծայրայեղական իսլամիստները, 

ճիշդ է, ունին իրենց ներկայութիւնը, բայց անոնք չեն վերածուած կայացած տէրութեան մը, 

մինչ Լիպիոյ մէջ, թոյլ իշխանութեան մը դիմաց, անոնք ընդարձակ ազատութեան մէջ են եւ 

կը գործեն անզսպելիօրէն, իսկ ՆԱԹՕական ուժեր, գիտակցաբար… կը մրափեն, թերեւս 

տարբեր «դաւ» մը… որոճալով: 

Այդուհանդերձ եթէ Ամերիկան կամ արեւմուտքը անկեղծ ու նախանձախնդիր են, նախ՝ 

իրենց ռազմաքաղաքականութիւնը պէտք է մաքրազտեն, ապա՝ իրենց անկեղծ 

զօրակցութիւնները հիմնաւորեն, բայց, կարելի՞ է այս ակնկալութիւնները ունենալ, երբ նոյն 

այդ դերակատարները, համայնակուլ ախորժակներով, համատարած լլկումներով եւ 

համընդհանուր յափշտակութիւններով կը գործեն ու կը մրցակցին: 

Անկախաբար այս նշումներէն ու վերագրումներէն, մեր կարծիքով, դաւադրութիւն մը կար 

(ու կա՛յ) արեւելքի քրիստոնեաներուն դէմ, զիրենք տեղաշարժելու իրենց բնօրրաններէն, 
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ծննդավայրերէն, օճախներէն, մէկ խօսքով՝ հայրենիքէն, շահագործելով ՙարաբական 

գարուն՚ներու թաւալգլոր իրադարձութիւնները: 

Ժամանակը ցոյց պիտի տայ այս հաւանականութեան կամ վարկածին ճշմարտութիւնը եւ 

այս դաւին քօղարկեալ հիւսուածութիւնը, բայց, մանաւանդ անոր հեղինակներու 

երկդիմութիւնն ու յանցապարտութիւնը: 

Արդէն մերկապարանոց պատկերը մեր առջեւն է. պարպուած են քրիստոնէական 

շրջանները, ամայացած են քաղաքները, տարտղնուած են բնակիչները, իւրացուած են 

հարստութիւնները, արեւելքի քրիստոնեաները ձգելով անտէր-անտիրական եւ իրենց դառն 

ճակատագրին գերիները, թէեւ, ի պատիւ քաջարի ու վճռակամ հալէպահայութեան 

«թթխմոր» քաղաքին հաւատարիմ մնացողները կը գոյատեւեն, բայց, մտահոգիչ 

ողբերգութիւնը կը մնայ ակներեւ: 

Ինչ կը վերաբերի Լիբանանին, որ քրիստոնէական իր դիմագիծով, բաժնեկից, զօրակից ու 

համամասնակից է երկրի տարատեսակ հոլովոյթներուն, ցարդ յստակ է, որ արտաքին 

«կոճակ»ները ցնցող դերակատարութիւններու մէջ չեն գտնուիր, նկատի ունենալով անոր 

որոշակի յատկութիւններն ու առաւելութիւնները, յարմար պահուն, յարմար նախագահի մը 

ընտրութեամբ կամ… նշանակումով: 

Լիբանանահայութիւնը, որ ինք եւս կը գտնուի այս տարածքին մէջ եւ իր ազգային-

քաղաքացիական պարտաւորութիւններուն կրողն ու հետեւորդն է, կը մնայ փարած անոնց, 

լիբանանեան համակեցութիւնը, լիբանանցիներու համագործակցութիւնը ու Լիբանանի 

ամբողջականութիւնը նկատելով գերիվեր որեւէ հատուածական ու շահադիտական 

նկատառումներէ, հետեւաբար, աչալուրջ է ու նախանձախնդիր որ անոնք չենթարկուին 

մասնատումներու ու խախտումներու: 

Ասկէ՝ եթէ արեւելքի քրիստոնեաները կը դառնան մեծ «զոհ»ը արեւմտեան քրիստոնեայ 

պետութիւններու ձախաւերութեանց եւ անկումայնութեանց, հետաքրքրական է, այս 

վերջինները ինչպէ՞ս պիտի պաշտպանեն կամ հոգան իրենց դաւանակիցներուն 

ֆիզիքական ու հոգեկան, նիւթական-ընկերային կարիքները, մնաց որ՝ իսկ ասիկա արեւելքի 

քրիստոնեաներու հիմնակորիզին անսակարկելի հաւատամքն է. 

Զգաղթե՛լ՝ հողէն, չնահանջե՛լ՝ ճնշումներէն, չզիջի՛լ՝ իրաւունքներէն, չհաւատա՛լ՝ 

արեւմուտքին, որովհետեւ՝ ահաբեկչութիւնը միայն մոլեռանդ ահաբեկիչներէն չէ, այլ՝ 

գլխաւորաբա՛ր, արեւմուտքի չարաշէն ահաբեկիչներէն: 
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Ճանաչումներէ Եւ Զգացական Բաւարարութիւններէ Ետք  

Յ. ՊԱԼԵԱՆ  

Անկասկա՛ծ, Հայկական հարցի հետապնդումը այսքան մեծ ծաւալ չէր 

ունեցած, ինչպէս այս տարի: Բազմաթիւ երկիրներ պաշտօնապէս 

յայտարարեցին, որ հայը իր բնիկ երկրին մէջ ենթարկուած էր 

ցեղասպանութեան եւ հայրենահանման: Ոմանք, որձեւէգ 

ճապկումներով, խուսափեցան ցեղասպանութիւն բառի 

գործածութենէն` խօսելով հանդերձ զանգուածային ջարդերու եւ 

տեղահանութիւններու մասին, կարծէք այդ զոյգը ինքնին 

ցեղասպանութիւն չըլլար: 

Ցեղասպանութիւն գործած պետութեան իրաւայաջորդը եղող 

Թուրքիան, որ այդ եղեռնագործութեան թողօնը եւ գողօնը իւրացուցած 

է` անոնց վրայ կառուցելով իր տնտեսութիւնը, հանրային կարծիքը քնացնող 

յայտարարութիւններով հանդէս եկաւ իր նախագահի եւ վարչապետի ցաւակցական 

ծխածածկոյթ խօսքերով, որոնք միամիտներ եւ անտեղեակներ միայն կրնան գոհացնել: Երբ 

բազմադարեան ժողովուրդ մը հաւաքական սպանդի ենթարկուած է եւ անհետացած` իր 

հայրենի տարածքէն, ծիծաղելի է ըսել, որ անոր «ցաւը կը կիսեն»: Հանդուրժուեցաւ, որ 

Թուրքիոյ հայերը նշեն Ցեղասպանութիւնը, հանրային կարծիքին մէջ կը զարգանայ 

ճշմարտութեան ընդառաջ երթալու միտում մը, առաւելապէս մտաւորական շրջանակներ 

լայնախոհութեամբ եւ բարոյականութեամբ կը խօսին Ցեղասպանութեան մասին, բայց` 

միայն այդ մասին: Դեռ ոչ ոք կը խօսի ժողովուրդի մը օրրան հայրենիքի բռնագրաւման 

մասին: 

Միջազգային լրատուամիջոցները աննախընթաց վերաբերում ճշդեցին` մեզ զարմացնելով 

իրենց հրատարակած էջերով: Կար ժամանակ, երբ քարոզչական նպատակով եւ մեծ գումար 

վճարելով` թերթերու մէջ ծանուցում կը դրուէր: Բայց անոնք արդէն յարաշարժ եւ ամէն օր 

նորութիւններով յորդող քաղաքական կեանքին եւ իրադարձութիւններուն կը հետեւին, 

բնական է, որ չզբաղին յաջորդ հանգրուաններով: Լուսաբանութիւնները եւ յիշեցումները 

օգտակար են, ենթահող են, բայց քաղաքական նախաձեռնութիւն չեն: Քաղաքական 

նախաձեռնութիւնները կրնան գալ պետութիւններէ կամ միջազգային 

կազմակերպութիւններէ, լրատուամիջոցները լուր կու տան, կը նպաստեն հարցերու 

այժմէականացման: 

Արդ, մենք մեզի եւ մեր բարեկամներուն պէտք է ուղղենք հետեւեալ հարցումը. 

պետութիւններու եւ անոնց աւագ դէմքերու հոգեպարար խօսքերը եւ Թուրքիան 

անհանգստացնող յայտարարութիւնները հայկական ակնկալութիւններուն ՀԱՇՈՒԵՓԱ՞Կն 

են, թէ՞ ՄԵԿՆԱԿԷՏը այդ ակնկալութիւններու եւ արդար պահանջներու կենսագործման: 

Հիմա որ հրավառութիւնները աւարտած են, դիտած եւ յուզուած ենք Ծիծեռնակաբերդի 

տպաւորիչ բեմադրութեամբ, լեռնակուտակ ծաղիկները հաւաքուած են, եւ բոցը կը 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (48) Յունիս 2015 
 

28/41 

շարունակէ յամառօրէն ժայթքել իր քուրայէն, ի՞նչ պիտի պատահի, ի՞նչ պիտի ընեն, ի՞նչ 

պիտի ընենք: 

Կրնանք ըսել, թէ ճակատամարտ մը շահեցանք, բայց ան հայոց իրաւունքի վերականգնումի 

յաղթանակը չէ: Յաճախ կը յիշեմ, երէց սերունդէն, յուզուած եւ անկեղծ հայրենակիցի մը 

խօսքը այն պահուն, երբ դուրս կու գայինք Ֆրանսայի Ազգային ժողովէն, ուր քուէարկուած 

էր Ցեղասպանութեան ճանաչումը, թէ` ֆրանսահայութիւնը հասաւ իր նպատակին: Արդ, այս 

շահուած նոր ճակատամարտը նպատա՞կ էր, թէ՞ սկիզբ նորի, հայրենիքի եւ ազգի 

շարունակութեան հունով: 

Եւ ի՞նչ է բովանդակութիւնը այդ նորին: Կամ ի՞նչ բովանդակութիւն պէտք է տալ անոր: 

Համազգային ըմբռնում եւ յանձնառութիւն(ներ) ունի՞նք այդ ՆՈՐ-ի ազգային համապարփակ 

որակ-ին մասին: Այս համապարփակ-ը պէտք է սահմանել առանց խուսանաւումներու, 

չվշտացնելու եւ մարդորսական ենթագաղափարական ճառով (logomachie), ոտքի 

չքնացնելու համար հայ զանգուածները, Հայաստան եւ սփիւռքներ: 

Շահուած Ճակատամարտը Նպատակային Յաղթանակ Չէ 

Հանգրուանը պէտք չէ շփոթել վերջնական նպատակին հետ: Ճակատամարտը 

կ՛իմաստաւորուի հեռանկարով, որուն իրականացման ճամբուն վրայ կայան մըն է: 

Այլապէս կը խրինք բազում աղմուկ վասն ոչինչի համար եղած թափահարումներու մէջ: 

Ճակատամարտը, պատմութեան տեսանկիւնէ, ակնթարթային է, եթէ իր տեղը չգտնէ 

ընդհանուր տեսիլքի մը մէջ: Այդ տեսիլքը ճակատամարտի յաջողութեան սոսկ 

մխիթարական-բարոյական շարունակութիւն չունեցող գինովութիւնը չէ: Պէտք է գիտնալ 

նաեւ, որ հանրային կարծիքի յիշողութիւնը կարճ է, լրատուամիջոցներ իրենք զիրենք չեն 

կրկներ, նորութեան ցնցիչի հետամուտ են, տպուած թուղթ սպառելու կամ ունկնդիր շահելու 

համար, եւ այդ չեն թաքցներ, կը խօսին ունկնդիրներու թիւով (audimat): 

Հարցը այն է այսօր, որ Ցեղասպանութիւնը ճանչցողները եւ դատապարտողները, ներառեալ 

անոնք, որոնց շրթները կ՛այրին, երբ կը փորձուին ճշմարտութիւնը ըսել եւ կը գոհանան 

եղածը նշելով որպէս աննախընթաց եւ անմարդկային ջարդեր, պիտի ուզե՞ն 

բանակցութեան սեղանին շուրջ բերել իրաւազրկուածները եւ իրաւազրկողը: Այս է 

հետապնդուելիք նպատակը: Օրինակ, եթէ Եւրոպան եւ Ամերիկան Ուքրանիոյ 

բարդութիւններու լուծման համար նախաձեռնութիւններ կ՛ունենան, կեցուածք կը ճշդեն, 

ինչո՞ւ նոյնը պիտի չընեն անդամահատուած Հայաստանի եւ հայրենազրկուած հայ 

ժողովուրդին համար: Արաբական աշխարհի առաջնորդող երկիր Եգիպտոսը, բայց նաեւ` 

Սուրիան, Լիբանանը, ինչո՞ւ քաղաքական նախաձեռնութիւն պիտի չունենան 

բանակցութիւններու պայմաններ ստեղծելու համար: Նաեւ` ամերիկեան ցամաքամասի 

երկիրները: Ազնիւ խօսքէն անդին, օգտակար եւ արդարութեան ու ճշմարտութեան ճնշումի 

նախաձեռնութեան պահն է, եւ այս պահանջով, առանց սեթեւեթի, պէտք է խօսիլ բոլորին 

հետ: 

Անիրաւուած ազգի մը վերականգնումին համար շրթներու ծառայութիւնը անբաւարար է, 

բառին իսկական առումով քաղաքական ազդակ չէ: 
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Պարզ պէտք է ըլլար եւ ըլլայ, որ հայութեան խնդիրն է Հայաստանի տարածքային 

ամբողջացումը, այս պարագային Հայաստանը պէտք է ըմբռնել Հայաստանի 

Հանրապետութեամբ սահմանուող տարածքէն անդին նաեւ: Երբեք բաւարար չափով եւ 

յստակութեամբ չ՛ըսուիր, ո՛չ մեր կողմէ, ո՛չ ալ մեր «բարեկամ» պետութիւններու եւ 

ցեղասպանութեան ճանաչումը պահանջողներու կողմէ, որ ցեղասպանութիւն գործուած էր 

հողի համար: «Բարեկամ» պետութիւնները իրենց կողմէ յայտարարուած ճանաչման 

տրամաբանութեան պէտք է հետեւին, հոն կանգ չառնեն, այլապէս այդ ճանաչումները 

իրաւազրկուածներուն համար մխիթարական ծէս, հոգեհանգիստ կը դառնան, ամեակները 

կը շարունակուին կլոր կամ պարզ թուականներով: Որպէսզի մեր «բարեկամներ»-ը 

հասկնան, որ ծէսով պատմութեան չարիքները չեն սրբագրուիր, եղածով բաւարարուող 

երախտագէտներու անգոյն ամբոխ պէտք չէ ըլլանք եւ դրսեւորենք ինքնուրոյնաբար որպէս 

իրաւատէր եւ պահանջատէր տոկալու եւ տեւելու կամք: 

Բռնագրաւուած Հայաստանը ամբողջութիւն մըն է, որ ոմանց համար կը գտնուի հարազատ 

կեդրոնէն հեռացման անշրջանցելի եւ անվերադարձ կացութեան մէջ, քանի որ այդ 

տարածքները դատարկ չեն, բնակուած են, թէեւ խորշակներէ ետք արթնցող հոն հայկական 

հաւաքականութիւններ կան: 

Այս ինքնուրոյնաբարը բազմաշերտ է, աւուր պատշաճի ճառ զարդարող բառ չէ: Ան 

կ՛ենթադրէ ազգի մը իրաւութեամբ տեւելու անշրջանցելի ազդակները, որոնք կը գոյացնեն 

մէկ ժողովուրդէ միւսը տեսանելի տարբերութիւնները, դիմագիծը, պարզապէս այն, ինչ որ 

կարելի է կոչել ինքնութիւն, որ մեր ժողովուրդի պարագային վտանգուած է, եթէ չթաքնուինք 

մարդորսական եւ ճառային բարբաջանքներու ետին, որ յաճախ կը սկսի եւ կ՛աւարտի 

զանգուածները գոհացնելու կոչուած տպագիր կամ հեռատեսիլային պատկերներով: 

Ինքնուրոյնաբար Տեւելու Յատկանիշներ 

Ցեղասպանութեան եւ հայրենահանման հարիւրամեակի համազգային, կրնանք նաեւ ըսել` 

համաշխարհային, ոգեկոչումները ըրին այնպէս, որ ոչ ոք կարենայ ինքնարդարացում 

փնտռել անտեղեակութեան պատճառ-պատրուակներու ետին թաքնուելով: Այս կը 

վերաբերի հայերուն, նաեւ` աշխարհին: Հայկական հարցը մոլորակին շուրջ հիւսեց իր 

ծանօթացման ցանցը: 

Բայց Բարոյականութիւն-ը դեռ նման ցանց չէ հիւսած մոլորակին շուրջ: Այդ 

Բարոյականութիւն-ը ունի յստակ սահմանում, զոր չեն բանաձեւած աշխարհի մեծերը, 

զինուորականները, կառավարողները, տնտեսագէտները, այլ` կարգ մը իմաստուններ, 

որոնց խօսքը եւ միտքը տեւաբար մրցակցութեան մէջ մարդոց, ժողովուրդներու եւ 

պետութիւններու արժէքներու տախտակին վրայ չեն գտնուիր: 

Այդ Բարոյականութիւնը իր խիտ եւ խորիմաստ սահմանումը գտած է նախորդ դարու մեծ 

իմաստասէրներէն Ռընէ լը Սենի (1882-1954) ըմբռնումին մէջ: Ան կ՛ըսէ` «Ուրիշի իրաւունքը 

իմ պարտականութիւնս է»: Յաճախ խորհած եմ այս խօսքի մասին, զայն մէջբերած: Եթէ 

մարդիկ, բոլոր կացութիւններու մէջ այս իրաւ իմաստութիւնը կրկնեն, կը գերանցեն 

կրօնները, կուսակցութիւնները, այլազան վարդապետութիւնները: 
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Իրաւազրկուածներուն, անոնք ըլլան անհատներ թէ հաւաքականութիւններ, արդարութիւն 

ընելու եթէ մեծութիւնը ունենանք, Ռընէ լը Սենի իմաստութեամբ առաջնորդուելով, աւեր 

գործած եւ գործող անարդարութիւնները, շահագործումները, մրցակցութիւնները վերջ կը 

գտնեն: Այս իմաստով է, որ Հայկական հարցը իր ազգային, կրօնական, մշակութային, 

մարդկային, ընկերային, քաղաքական բնոյթով գլխագրուած Բարոյականութեան խնդիր է: 

Մեզ յուզող ճանաչումները հազիւ թէ մխիթարութիւն են, սառցալերան երեւցող չնչին մասը: 

Միջազգային համայնքէն, զայն առաջնորդողներէն, որոնք կը տիրեն լծակներու, մեր 

պահանջը պէտք է փոխադրել մարդկային բարոյականութեան ոլորտ: Ասիկա 

տիրացուական վերաբերում չէ: Անոր իրականացման պիտի նպաստեն բարոյական 

հեղինակութիւնները, որոնց հազուադէպօրէն կրցած ենք հասնիլ: Հռոմի սրբազան 

քահանայապետի յանձնառու խօսքը օրինակելի օրինակ մըն է` որպէս տիեզերական 

վարդապետի: Եգիպտոսի Ազհարի կրօնապետը բարոյական հեղինակութիւն է, եւ 

Թուրքիան չի կրնար խուլ ձեւանալ, երբ ան խօսի: Խաղաղութեան Նոպելեան 

դափնեկիրները պարտաւորութիւններ ունին: Եւ ուրիշներ: Այս մարդիկ անտեղեակ չեն, 

բայց անոնց հետ մեր յարաբերութիւնները պատահական են, անհատական մակարդակի 

վրայ կը մնան, եւ ըստ ընկալեալ սովորութեան, չենք յաջողիր ճիշդ մարդը տեսնել ճիշդ 

դիրքի վրայ: 

Ցեղասպանութեան պատմական իրողութեան եւ անոր վերաբերող փաստահաւաքի 

աշխատանքը աւարտած պէտք է համարել եւ փոխադրուիլ այլ մակարդակ: Ինչպէ՞ս, որո՞նց 

հետ: Պարզ պէտք է ըլլայ նաեւ այն, որ այս նոր ուղիով յաջողութեամբ ընթանալու համար, 

դասական եւ ինքզինք կրկնող «էսթեպլիշմընթ»-էն տարբեր կարողութիւններով պէտք է 

գործել, ոչ թէ յաւելեալ իրաւունքի եւ իրաւասութեան ձեռքբերման նպատակով, այլ` յաւելեալ 

պարտքի եւ պարտաւորութեան: 

Մասնագէտներ արդէն կազմած են նիւթական վնասներու եւ իրաւունքներու ցուցակը: 

Տեսնել հետեւեալ անունը Միացեալ Նահանգներ լոյս տեսած հետեւեալ 

ուսումնասիրութիւնը, RESOLUTION WITH JUSTICE, REPARATIONS FOR THE ARMENIAN GENOCIDE, 

THE REPORT OF THE ARMENIAN GENOCIDE REPARATIONS STUDY GROUP, March 2015, զոր կարելի է 

գտնել նաեւ համացանցի վրայ: 

«Ցաւ կիսող Թուրքիան», Ցեղասպանութեան ճանաչման եւ դատապարտութեան խօսքով 

հրապարակ եկած երկիրներ եւ անհատներ առանց ճապկումներու պիտի ուզե՞ն եւ պիտի 

յաջողի՞ն բանակցութեան սեղանին շուրջ հաւաքել իրաւազրկողը եւ իրաւազրկուածները: 

Առանց բանակցութեան սեղանին շուրջ նստելու` կը մնանք կարծրացած դիրքերու վրայ, 

որոնք ոչ մէկ տեղ կ՛առաջնորդեն: 

Հայ ժողովուրդին կողմէ եղած նման նախաձեռնութիւն եւ պահանջ` Հայկական հարցը դուրս 

կը բերէ գութի, փաստահաւաքի, զօրակցութիւններու եւ տօնական օրերու յատուկ 

ընդարմացնող ճառերու աւազախրումէն: 

Այս «Փրաքսիս»-ին Համար Կենսական Է 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (48) Յունիս 2015 
 

31/41 

Ազգային Ինքնուրոյնութեան Որակը 

Բանակցութեան «փրաքսիս»-ին համար մենք պէտք է որ պատրաստ ըլլանք մեր 

ինքնուրոյնութեամբ, բարոյականութեամբ, յանձնառութեամբ եւ որակով: 

Այս պատրաստութեան համար արտաքին օժանդակութեան կարիք չունինք, այլ` իսկական 

ազգային դիմագիծով եւ խորքով «ղեկավարում»-ի: 

Մեր ազգի համրանքը եւ անոր «ազգային որակ»-ը պէտք է պահպանուի: Պէտք է խօսիլ այդ 

որակի քանակին եւ բաղկացուցիչներուն մասին` հեռանալով զգացական-մարդորսական-

ամբոխավարական ճապկումներէ: 

Հայրենիք պահելու եւ հայրենիք ամբողջացնելու համար նախ ներկայութիւն պէտք է այսօ՛ր, 

այսինքն` համրանք: Ներկայութեան պատրաստութիւն` նաեւ վաղուան համար: Համրանքը 

հայրենիք պահելու եւ հայրենիք ամբողջացնելու անշրջանցելի պատուանդանն է, որ 

քաղաքական առաջնահերթութիւն պէտք է ըլլայ հայրենաբնակ ժողովուրդին եւ 

սփիւռքներուն: Այս վերջինները հայկական հարցերուն չեն կրնար վերաբերիլ սոսկ որպէս 

«հայասէր» (օտարներն ալ կրնան հայասէր ըլլալ), եւ ոչ ալ եկող-գացող «տուրիստ», 

զբօսաշրջիկ` առանց հայրենիքի տիրութեան յանձնառութեան: 

Ի՛նչ որ ըլլան դրդապատճառները, Հայաստանէն տեղի ունեցած զանգուածային 

արտագաղթը, որ չէ կասած, աղէտ է ՀԱՅՐԵՆԻՔ ունենալու, պահելու եւ ամբողջացնելու 

տեսակէտէ: Ճառ խօսելու համար վարձու բնակիչնե՞ր պիտի բերենք, ինչպէս որ կ՛ըլլան 

վարձկան զինուորները: Հայը իր նախահայրերու երկրին եւ գաղթած երկրին յարաբերաբար 

վարձկա՞ն է, որ կրնայ տէր, լեզու, մշակոյթ փոխել: Արդէն ընդհանրացած է եւ ընդունուած 

ահաւոր կերպով բացասական եւ ապազգային նկարագիր ունեցող եզրը` «ծագումով հայ», 

ուրեմն ի՞նչ կարելի է հարցնել: 

Հայաստան եւ սփիւռքներ, համրանքէն չ՛անջատուիր ազգային որակը: Այս տեսակէտէն 

կարեւոր է ազգային լեզուին եւ անոր հարազատութեան որակի պահպանումը: Երբեմն 

պէտք է յիշել հայրենի մտաւորական Ռաֆայէլ Իշխանեանի իմաստութիւնը, ըստ որուն, 

«առանց լեզուի ի՞նչ ազգ» կը պահուի: Առանց լեզուի, ի հարկէ, կարելի է խօսիլ «ծագումով 

հայերու» կամ, ինչպէս կը լսուի յաճախ օտար բառերով արտայայտութիւնը, որ «զգացումով 

հայ ենք», որ շատ ալ տարբերութիւն չունի հայասէրէն: Կը յիշեմ նաեւ ֆրանսացի 

իմաստասէրին խօսքը` «Բառերու ժառանգութիւն, գաղափարներու ժառանգութիւն»: 

Արդարեւ, լեզուն ինքնութիւն է եւ հազարամեակներու խորքէն եկած պատմութիւն: 

Սփիւռքներու հեռու եւ մօտ անկիւնները ազգային լեզուի իւրացումը ազգային 

գիտակցութեան վերածնունդին եւ, հետեւաբար, յանձնառութիւններուն համար 

անշրջանցելի ազդակ է: Տասնամեակներէ ի վեր, սփիւռքներու մէջ, նաեւ` Հայաստան, 

հիւանդագին վերաբերում ունեցած ենք եւ ունինք ՕՏԱՐԱԲԱՐԲԱՌՈՒԹԵԱՆ հանդէպ: 

Այսպէս, մեր սնափառութեան ջաղացքի չախչախէն իմանալ, որ Մարկոսը կամ Անթուանը 

տեղացիէն աւելի լաւ կը խօսի տեղական այս կամ այն լեզուն, մինչդեռ իսկական 
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հպարտութիւն պիտի ըլլար այն, որ հարազատ ոսկեղնիկ հայերէնը պահած ըլլային անոր 

ամբողջ ճոխութեամբ: 

Այս հունին մէջ զարգացած է թիւրիմացութիւն մը` օտարագիր հայածնունդ գրողի 

գրականութեան նկատմամբ, անկէ ստացուող սնափառական բաւարարութիւն մը, որուն 

պատճառով կը դադրինք մտածելէ, որ այդ հայածնունդի օտարաբարբառ գրականութիւնը 

մեզի չի պատկանիր, կը պատկանի այն ժողովուրդի գրականութեան, որուն լեզուով գրուած 

են էջերը: Հանրի Թրուայան մեծ գրող է, ֆրանսացի գրող է, որպէս այդպիսին` Ֆրանսայի 

ակադեմիայի անդամ, իր գրականութիւնը ունի որակ եւ հաճելի է, բայց մեր գրական 

ժառանգութեան մաս չի կազմեր: Ինչպէս` բոլոր օտարագիրներու գրականութիւնը: Անոնք 

կրնան ծառայել մեր քարոզչութեան եւ քաղաքական Դատին, բայց մեր գրականութիւնը չեն 

ճոխացներ: 

Մեր որակի զարգացման համար հայաբարբառ գրականութեան զարգացման պիտի 

նպաստենք` ստեղծելով պայմանները եւ լաւագոյնները ներկայացնենք միջազգային 

համայնքին, կրկին, որակաւոր թարգմանութիւններով: 

Մեր որակի բարելաւումը կախում ունի ազգային գաղափարախօսութեան իմաստուն 

ներշնչումէն եւ իւրացումէն: Այդ գաղափարախօսութիւնն է, որ հայածնունդ գրողը 

յանձնառութեամբ կը դարձնէ հայ գրող, օտարախօսը կը դարձնէ հայախօս` բուժելով 

բազմատեսակ ստորակայութեան բարդոյթները: 

Ազգային գաղափարախօսութիւն եթէ ներշնչած ըլլայինք, այդ անմիջապէս տեսանելի 

կ՛ըլլար, քանի որ աղէտ-արտագաղթ տեղի չէր ունենար, տեղի կ՛ունենար 

հայրենադարձութիւն: Ինչ որ ալ ըլլան արտագաղթը բացատրող պատճառները, անիկա 

ազգային աղէտ է, եւ զարմանալի է, որ մարդիկ արտասահման նստած` Հայաստանի 

քաղաքական կեանքին մասին կը խօսին, կը դիրքորոշուին: Հայրենադարձութիւնը 

քաղաքական-գաղափարական դաստիարակութիւն կ՛ենթադրէ: Զարմանալի է, որ 

հիւրընկալ այս կամ երկրէն հեռանալու պատճառները հայերու հայեացքը չեն դարձներ 

դէպի հայրենիք, որուն համար երգ կ՛երգեն, ճառ կը խօսին, այլ այդ հայեացքը կը դառնայ 

դէպի օտար երկիրներ, ուր բախտաւոր պարագային, իրենց համար պիտի ըսուի, որ լաւ եւ 

օրինակելի կերպով մերուած քաղաքացիներ են, չըսելու համար` դատապարտուած են, ուշ 

կամ կանուխ, անհետացման, անցնելէ ետք «ծագումով հայու» քաւարանէն:  

Հայացում, Յանձնառութիւն-Ներդրում Եւ Տիրութիւն 

Հայկական հարցին համար էական է հայկական եւ ծագումով հայ զանգուածներու որակով 

ազգային գաղափարախօսութեամբ հայացումը, որպէսզի չըլլայ արտագաղթ, ըլլայ 

հայրենադարձութիւն: 

Որպէսզի հայրենի հողը, անկախացած հայրենիքը, եւ բռնագրաւուած հայրենիքը, որմէ 

հրաժարիլ դաւաճանութիւն է, տէր ունենան: 

http://www.azadkhosk.com/
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Ցեղասպանութեան նշման յաջորդող ժամանակաշրջանը մտածումներու յստակացման եւ 

անոր հետեւող աշխատանքի դաշտը պէտք է ըլլայ, ղեկավարումը այդ ուղղութեամբ պէտք է 

նայի, մարդկային եւ նիւթական ներդրումները այդ ուղղութեամբ պէտք է ըլլան: 

Իրականութիւնները մատներու արանքէն պէտք չէ դիտել եւ չխրիլ առժամեայի եւ 

մասնակիի անվաղորդայն աղմուկ-իրարանցումներուն մէջ: Այս ընելու համար պէտք չէ 

ըլլալ յոռետես-յուսահատ կամ լաւատես-միամիտ, այլ` ապագայատես-իրատես: 

Այս կամ այն մեծի հետ եւ անոր շուքին լուսանկարուիլ` սնափառութիւն է, 

քաղաքականութիւն չէ: Քաղաքականութիւնը տարբեր որակ է: 

30 ապրիլ 2015, Երեւան 

Յօդուածներ  

ՅՈՒՇԵՐՈՒ ՇԱՐՔԷՆ 

ՄԵՆՔ ՀԱՅԵՐԸ ԿԸ ՍԻՐԵՆՔ...  

Վարդան Թաշճեան  

Կիպրոսի Լիմասոլ քաղաքին մէջ, Rotarian-ներու շրջանային համագումարի մը առիթով 

սարքուած պարանցիկ երեկոյէն՝ տիկինս եւ ես փոխանակ Նիկոսիա վերադառնալու, 

քշեցինք շիտակ Լառնագա, դէպի մեր ամառնային տունը: Առտուան ժամը 2:00-ը անց էր:  

Տունին քանի մը հարիւր մեթր մնացած, կողմնակի ճամբայէ 

մը կտրուկ ընելու տեղ, ինչ որ սովորութիւնս էր, խելքս փչեց 

ծովեզերեայ մայր ճամբայէն շարունակելու եւ ահա շատ 

չանցած, այդ ամայութեան մէջ խճողում մը նշմարեցինք 

հեռուն: Ճամբուն երկու կողմերը կեցած էին ոստիկանական 

քանի մը ինքնաշարժներ̔ վառ-մար կապոյտ լոյսերով, 

ինչպէս նաեւ ֆոսֆորապատ տարազ կրող խումբ մը 

ոստիկաններ: Դանդաղեցանք, կարծելով որ արկած մը 

պատահած է, բայց շուտով հասկցանք որ հարցը այդ չէր:  

Ոստիկաններէն մին, ճամբուն կեդրոնը, ձեռքի փայլուն րաքէթով նշան ըրաւ որ ծայր առնեմ: 

Միւս ձեռքին բռնած էր alcotest-ի գործիքը: Պէտք չէր զարմանալ, քանի որ Լառնագայէն 

Տիքէլիա երկարող այդ վտանգաւոր ճամբան տարի չէր ըլլար, որ քանի մը ասֆալթի զոհ 

չխլէր, մեծ մասամբ՝ զբօսաշրջիկներ, գինով վարորդներու ինքնաշարժներուն տակ: Ցաւալի 

այս արկածները կը պատահէին ընդհանրապէս առաւօտեան կանուխ այդ ժամերուն երբ 

վնասակար հեղուկը հրաժեշտ կուտար շիշերուն, ապաստան գտնելու համար այդ մարդոց 

մարմնին մէջ, ստամոքսէն մինչեւ ուղեղ:  

http://www.azadkhosk.com/
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Պարանցիկին քանի մը գաւաթ գինի կուլ տուած ըլլալով̔ օձիքս տալու, տուգանք վճարելու եւ 

արտօնագրէս թիւ կորսնցնելու նախազգացումը պատեց զիս: Բնականաբար զղջացի կարճ 

ճամբան անտեսող որոշումիս համար:  

Պատուհանիս ապակին առի վար: Ոստիկանը, որ յաղթանդամ մարդ մըն էր եւ կը լրացնէր 

այսպիսի պաշտօնի մը ֆիզիքական անհրաժեշտ յատկանիշը, մօտեցաւ, գլուխը հակեց 

պատուհանէն ներս, պահիկ մը սերտեց մեր պաշտօնական հագուածքը եւ նկատելէ ետք, որ 

տաքարիւն այդ «խենթ» երիտասարդներէն չենք, պահանջեց վարորդի արտօնագիրս: Տուի: 

Պզտիկ լոյսի մը օգնութեամբ կարդաց, նորէ՛ն կարդաց, աչքերը քիչ մը մեծցնելով եւ գլուխը 

ե՛տ առնելով, հաւանաբար անակնկալի եկած ո՛չ յունական տարօրինակ մականունէս, եւ 

հարցուց... 

- Դուք հա՞յ էք:  

- Այո՛:  

- Ո՞ւր կը բնակիք:  

- Նիկոսիա, բայց Լառնագայի մեր տունը կ՚երթանք Կիրակին անցընելու համար: Լիմասոլ 

ժողով եւ ընթրիք ունէինք:  

- Նիկոսիոյ ո՞ր շրջանէն էք:  

- Աքրոբոլիս:  

- Ըսե՞լ է: Ես ալ հոնկէ եմ:  

- Ուրախ եմ:  

- Ի՞նչ գործով կը զբաղիք:  

- Դպրոցի Տնօրէն եղած եմ: Նարեկ Հայկական Վարժարաններուն, սակայն ներկայիս 

հանգստեան կոչուած եմ:  

- Ի՜նչ կ՚ըսէք:  

Դրական հակազդեցութիւնը հասկնալի էր, քանի որ յոյները շատ յարգանք կը տածեն իրենց 

ուսուցիչներուն հանդէպ: «Տասքալոս» (ուսուցիչ) բառը մեծ նշանակութիւն ունի իրենց 

համար եւ շատ յաճախ այդ մակդիրը կը կցեն նաեւ իրենց կղերականներուն: Պարագան 

նոյնը չէ դժբախտաբար ուրիշ տեղ, ուր ուսուցչական ասպարէզը նկատուած է 

երկրորդական, անարժան եւ երբեմն նոյնիսկ կարգ մը շրջանակներու մօտ՝ արհամարհելի...  

Ծայր տուաւ ընկերային բնոյթ կրող փոխանակումներու շարք մը մեր երեքին միջեւ երբ 

սկսաւ մէկիկ մէկիկ թուել իր ճանչցած հայերուն անունները, բոլորն ալ մեզի ծանօթ, մի 

քանին տակաւին՝ տիկնոջս ազգականներէն:  

http://www.azadkhosk.com/
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- Ես շատ կը յարգեմ հայերը,- աւելցուց,- լաւ քաղաքացիներ են, ազնիւ, աշխատասէր, 

վստահելի, օրինապահ... 

- Շնորհակալ ենք, որ այսպիսի լաւ համարում ունիք մեր մասին:  

- Չէ, չէ, իրականութիւն է: Թէ՛ իմ եւ թէ՛ մեր շրջանակին կարծիքը ձեր մասին միշտ դրական 

եղած է: Ի վերջոյ գիտենք, թէ ինչպիսի ողբերգական պատմութիւն ունեցած էք դուք 

թուրքերուն ձեռքէն, փորձանքնե՛ր, որոնք մեր ալ գլխուն եկան հոս Կիպրոսի մէջ: Եւ որքա՜ն 

գնահատելի եղած է Ձեր նպաստը կղզիէն ներս, մանաւա՛նդ՝ տնտեսական գետնի վրայ: 

Յետոյ, միշտ սիրով էք իրարու հետ, մեզի պէս չէք...  

Կարծր դէմքով զիս կեցնող այս ոստիկանը հիմա այլակերպուած եւ բոլորովին անտարբեր՝ 

իր ետին միւս ոստիկաններուն թակարդը ինկող ինքնաշարժներուն, կարծես վաղեմի 

բարեկամ մը ըլլար, շուրջ տասը վայրկեան շաքարոտ խօսակցութեան մը բռնեց մեզ, ժպիտը 

դէմքին եւ alcotest-ի գործիքն ալ դատապարտուած՝... ամլութեան:  

- Ինչ որ է, Ձեզի աւելի երկար չպահեմ: Ուրախ եղայ ծանօթանալուս... ազատ զգացէք: 

Քննելու պէտք չկայ: Կրնաք երթալ: Բարեւներ եւ գիշեր բարի...  

Շնորհակալութիւն յայտնեցի, մեքենան աշխատցուցի եւ պատուհանս գոցելու վրայ էի, երբ 

ապակին մատնահարեց: Տեսայ որ րաքէթը եւ գործիքը անցուցեր է ձախ ձեռքին, իսկ աջ 

ձեռքը պարապ, ափը բաց ինծի երկարելու վրայ... թաքքայի մը համար:  

Ձեռք-ձեռքի զօրաւոր ծափ մը տուինք «թախպէշ» կամ "take-five" մը եւ ուրախ 

տրամադրութեամբ անհետացանք մութին մէջ:  

Եկո՛ւր եւ այս բանը կամ բախտը գտիր ուրիշ երկրի մէջ: Եւրոպա, Ամերիկա կամ այլուր: Ո՛չ 

ազգութիւնդ, ո՛չ անունդ եւ ոչ ալ համբաւդ պիտի կարենային փրկել քեզ ձերբակալման 

մետաղեայ օղակներէն եւ դատարաններու գլխացաւէն...  

Կ՚ընդունիմ, որ օրէնքը պէտք է ըլլայ խիստ եւ գործադրելի: Ամէն ինչին աչք կարելի չէ գոցել: 

Սակայն բացառութիւնները յարգելու է խոհեմ, հասուն եւ իմաստուն մօտեցումով, որպէսզի 

չթթուի կեանքի թթխմորը, խաղաղ երկնքի տակ հաճելի եւ տանելի կեանք մը վայելելու 

համար: Մարդկային հոգեբանութիւնն ալ անհրաժեշտ պայման պէտք է համարել այս 

ասպարէզին մէջ, ֆիզիքականին չափ:  

Կիպրոսի անուշութիւնը հոս է ահաւասիկ... Իր բնութեան զուգահեռ իր ժողովուրդն ալ 

բնութեամբ լաւ է, պարզունակ, բարեկամական եւ հաճոյակատար, մանաւանդ՝ գիւղական 

շրջաններու մէջ՝ աւանդապաշտ եւ նահապետական...  

Անշուշտ խօսքս չի վերաբերիր այն կիպրացիներուն, որոնք տեսակաւոր 

խաբեբայութիւններով եւ հասարակ ժողովուրդին վստահութիւնը պղծելով ծունկի բերին 

կղզին, պատճառ դառնալով անոր տնտեսական ահաւոր տագնապին եւ ոչ ալ կ՚ակնարկեմ 

քաղքենի երիտասարդ նոր սերունդին, որուն մէկ հատուածը սկսած է որդեգրել աւելի 

ամբարտաւան, կոշտ եւ ազգայնամոլ վերաբերում, շեղելով ընդհանրական մօտեցումէն:  
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Յաջորդ օրը, Կիրակի կէսօրէն ետք, Լառնագայէն Նիկոսիա վերադարձին, ահաւոր 

խճողումի մը բռնուեցանք ճամբան: Ինքնաշարժները իրարու փակած կրիայի արագութեամբ 

կը յառաջանային գլխաւոր մայրուղիին վրայ: Մայրաքաղաքին մօտերը հեռուէն նորէն 

աչքիս զարկաւ ոստիկան մը, ծայր առնուած ինքնաշարժի մը վարորդին գլխուն վրայ, 

տուգանքի տետրակը ձեռքին: Մօտենալէս ետք հասկցայ որ ոստիկանը մեր թաղէն ծանօթ 

բարեկամ մըն է: Ապակիս վար առի, մտաբերելով նախորդ գիշերուան փորձառութիւնս եւ 

կատակով մը պոռացի:  

- Եասսու (բարեւ) Անտրէա, թհի՞ կանիս (ի՞նչ կ՚ընես): Ձգէ՛ սա մարդը ճանըմ: Մեղք չէ՞, 

Կիրակին քիթէն բերնէն կը բերես կոր...  

Ոստիկանը զարմացած գլուխը շուտով իմ կողմս դարձուց, հասկցաւ ով ըլլալս եւ ձեռքը օդին 

մէջ տաք բարեւ մը տուաւ, մինչ վարորդը ապշած մեզ կը դիտէր... ես շարունակեցի ճամբաս, 

քանի որ կենալ անհնարին էր:  

Քանի մը օր ետք, Անտրէային հետ դէմ դիմաց գտնուեցանք:  

- Գիտե՞ս, կիրիէ (Պրն.) Վարդան, այդ մարդուն մեղքցայ, «հայտէ, անգամ մըն ալ քշած 

ատենդ հեռաձայնով չխօսիս» ըսի եւ ճամբեցի, առանց տուգանքի... գիտե՞ս ինչու, չէ՞:  

- Ինչո՞ւ 

- Որովհետեւ մենք հայերը կը սիրենք...  

- Ինչո՞ւ, մարդը հա՞յ էր...  

- Ո՛չ, յոյն էր, բայց հայը դո՛ւն ես եւ խաթիրդ չուզեցի մերժել...  

- Իսէ չաքքո՛ս* Անտրէա...  

12 Դեկտեմբեր, 2013 

Նիկոսիա 

* Դժուար է բառացի թարգմանութիւնը, սակայն կարելի է հասկնալ «մէկ հատիկ ես» եւ կամ 

անոր մօտ բան մը...  
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Գրական-Մշակութային  

ՀԱՅ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋՆԱԴԱՐԵԱՆ ԲԱՆԿԻՐՆԵՐԸ` 

ՍԵՂԱՆԱՒՈՐՆԵՐԸ 

ԱՐԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ  

Ովքե՞ր էին նրանք եւ ի՞նչ դեր ունէին Օսմանեան 

կայսրութիւնում  

«Հայ սեղանաւորներ» վերնագրով սփիւռքահայ յայտնի 

ֆինանսագէտ, Լիբանանի Կենտրոնական բանկի նախկին 

փոխկառավարիչ Մկրտիչ Պուլտուքեանի գիրքն 

անդրադառնում Է մինչ օրս քիչ ուսումնասիրուած թեմայի` 

Օսմանեան կայսրութիւնում հայ յայտնի 

առեւտրականներին, չելեպիներին, ամիրաներին, նրանց 

գործունէութեանը, թուրքական պետութեան մէջ ունեցած 

դերին: 

Միջնադարից սկսած հայ առեւտրականները` խոջաները 

յայտնի էին իրենց գործունէութեամբ ամբողջ աշխարհում: 

Յատկապէս հանրաճանաչ էին ջուղայեցիները, որոնք 

գործում էին եւ իրենց գրասենեակները ունէին աշխարհի 

բազմաթիւ երկրներում` Հնդկաստան, Ֆիլիփիններ, Չինաստան, Ինտոնէզիա, Պանկլադէշ, 

Հոլանտիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, Լեհաստան, Ռուսաստան: Նրանք բաւականին 

յաջողակ գործարարներ էին, սերտ կապեր ունէին տարբեր երկրների իշխանութիւնների 

հետ, նրանցից ստանում էին արտօնութիւններ իրենց գործունէութեան համար: Հայ 

խոջաներից մէկը̔ Նազարը, Ռուսաստանի ցար Ալեքսէյին նուիրեց գահ, որը մինչ այժմ 

պահւում է Քրեմլի զինուորական թանգարանում: Հայ խոջաների յաջող գործունէութիւնը 

դժգոհութիւն էր առաջացնում նրանց այլազգի մրցակիցների մէջ: Մասնաւորապէս, 

Հնդկաստանում հիմնադրուած East India բրիտանական ընկերութեան հետ ընդհարումը 

աւարտուեց հայ խոջաների պարտութեամբ: 

Հայ գործարարների յաջորդ դասը չելեպիներին էին, որոնք ի տարբերութիւն 

Պարսկաստանում հիմնուած եւ ամբողջ աշխարհով շրջող հայ խոջաների, իրենց 

գործունէութիւնը ծաւալում էին միայն Օսմանեան կայսրութեան մէջ: Մկրտիչ 

Պուլտուքեանը նշում է, որ կայսրութեան դեռեւս վաղ շրջանում` 13-րդ դարում, հայ 

ֆեոտալներից շատերը սկսեցին նախապատւութիւն տալ շարժական կապիտալին` անշարժ 

կալուածքների փոխարէն: Ժամանակի ընթացքում նրանք կարողացան լուրջ դիրքեր 

զբաղեցնել սուլթանական պալատում: Նրանք կոչուեցին չելեպիներ, որը նշանակում է 

«դիցաշուք» կամ «աստուածաշուք»: Կոնստանդնուպոլսում նրանց գլխաւոր զբաղմունքը 

դրամափոխութիւնն էր, այսօրուայ խօսքով ասած` բանկային գործունէութիւնը կամ դրա այն 
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ժամանակուայ տարբերակը: Նրանք էին կառավարում նաեւ հայ ազգային-եկեղեցական 

կեանքը, հոգեւոր-մշակութային հարցերը եւ հայերին առնչուող հարցերով պետութեան հետ 

յարաբերութիւնների կարգաւորումը: Հայ չելեպիական յայտնի ընտանիքներ կային: 

Նրանցից օրինակ` Տիւզեանները, շուրջ 100 տարի, 18-19-րդ դարերում տնօրինում էին 

Օսմանեան պետութեան գանձարանն ու դրամահատարանը: 

19-րդ դարում արդէն Կ. Պոլսում ասպարէզը պատկանում էր ամիրաներին: Նրանք ինչ-որ 

առումով հայ չելեպիների յաջորդներն էին: Հայ ամիրաների մի մասը զբաղւում էր 

բնակչութիւնից հարկերի հաւաքմամբ: Ստեղծուել էին երկու ընկերութիւններ, որոնք 

զբաղւում էին հարկահաւաքմամբ: Դրանից մէկըՙ «Անատոլուն», հաւաքում էր Թուրքիայի 

արեւելեան շրջանների հարկերը, միւսը «Ռումելին»` արեւմտեան շրջաններինը: 

Ամիրաները զբաղւում էին դրամափոխութեամբ եւ ֆինանսական այլ գործարքներով: Գրքի 

հեղինակը նշում է, որ նրանք դրամական փոխատւություններ էին տալիս 

առեւտրականներին, ընկերութիւններին, գրասենեակներին եւ նոյնիսկ սուլթաններին` 20-25 

տոկոս շահութաբերութեամբ: Նրանք էին հանդիսանում հայ սեղանաւորներն ու 

դրամափոխները կամ լումայափոխները: 

Մկրտիչ Պուլտուքեանը, պարզաբանելով «սեղանաւոր» բառի իմաստը, նկարագրում է այդ 

բառի ստեղծման նախապատմութիւնը: Իտալերէն banco բառը նշանակում էր սեղան: 

Առեւտրականներից իւրաքանչիւրը միջնադարում ունեցել է իր յատուկ աթոռն ու սեղանը: 

Այդ սեղանը պահողին անուանում էին Banchiere` սեղանաւոր: Բանն այն էր, որ եթէ 

առեւտրականը չէր կարողանում ներկայ գտնուել վաճառականների ժողովին, նրա 

փոխարէն դա անում էր սեղանաւորը: Վերջինս նաեւ նրա ֆինանսական գործերն էր 

վարում` վճարում առեւտրականների գործընկերներին, ստանում նրանցից գումարներ, 

յաճախորդներ ընդունում, հետագայում փողը պահելու համար յատուկ պահատուփ 

ունենում, ապա̔ թանկարժէք իրերը պահելու տուփ: Մի խօսքով, դառնում է վաճառականի 

դրամապահը` սեղանաւորը: Հետագայում էլ արդէն աշխատանքի բաժանում տեղի ունեցաւ 

նաեւ այս ոլորտում, եւ սեղանաւորները մասնագիտացան միայն ֆինասական գործարքների 

մէջ` հիմք դնելով ներկայիս բանկերին: 

«Հայ սեղանաւորները» գրքում տպագրուած են հայ յայտնի առեւտրականների, չելեպիների, 

ամիրաների նկարները, նրանց մասին տեղեկութիւնները, տարբեր գործարքների 

վկայութիւն հանդիսացող փաստաթղթեր, ցանկեր եւ այլ հետաքրքրական փաստաթղթեր: 

Աղբիւր՝ ԱԶԳ 
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 
 

Եղի՛ր ա՛յն ինչ որ ես իրօ՛ք, առանց կեղծիքի, առանց ձեւականութեան, առանց 

կապկումի....Հոգիդ թող փայլատակէ իր ուրոյն լոյսով, ինչո՞ւ փոխ առնել ուրիշինը եւ զայն 

կարկտել քու վրադ....Ուրիշէն փոխ առնուածը միշտ ալ խորթ կը թուի աչքին եւ կարկտանը 

կ'երեւի, որքան ալ նրբութեամբ թաքցնես զայն....Ամէն մարդ իր ուրոյն, ինքնատիպ 

գեղեցկութեամբ է հմայիչ.... 

………………… 

Դժուար է մինչեւ վերջ հասկնալ մարդ արարածը, անոր 

թաքնաթաքուր զգացումերը, թափանցել անոր ենթագիտակից 

խորունկ աշխարհի ծալ-ծալ շերտերը....Մարդը նոյնիսկ ինքն 

իրեն կը մնայ դեռ քիչ մը անծանօթ, անոր համար ալ համակ 

կեանք մը չի բաւեր թերեւս զայն ամբողջութեամբ հասկնալու համար....բաց գիրքի նման 

կարդալ զայն, եւ գուցէ ա՛յդ է որ անչա՛փ հետաքրքրական կ'ընծայէ մարդ էակը, անչա՛փ 

խորհրդաւոր, զոր պիտի փորձենք սերտել, ըմբռնել, հասկնալ....համակ կեանք մը.... 

………………… 

Գերագոյն ազատութիւնը մտքի եւ հոգիի ազատութիւնն է....Եթէ միտքդ սորված է ազատ 

մտածել, իրեն հրամցուած կաղապարներէն ձերբազատ, եթէ սորված է կրաւորական 

ընկալումներէն դուրս ելլել եւ իւրովի մտածել, յայնժամ կրնայ ան ազատութեան յոյսը 

փայփայել...: Եթէ հոգին չէ բանտարկուած մարմնի ցանկութիւններով եւ կոյր կիրքերով, եթէ 

ստրկացած չէ ան՝ «հիմա եւ այստեղ»ի սահմանափակութեամբ, յայնժամ ան կրնայ ճախրել 

ազատօրէն ժամանակի եւ տարածքի անհունութեան մէջ, խորապրիլ տիեզերական շունչը, 

լայննա՛լ, ընդարձակուի՛լ....եւ դառնալ ԱԶԱՏ.... 

………………… 

Եսակեդրոն մարդը չի կրնար երջանիկ զգալ....Զարմանալիօրէն եւ ճշմարտազանցօրէն 

թերեւս, որքան շատ մեր ես-ին վրայ կեդրոնանանք, մեր ես-ով միայն ապրինք, այնքա՛ն 

աւելի կը կծկուինք, կ'աղքատանանք, նոյնիսկ կը կորսնցնենք մեր բուն ես-ը, մեր հարազատ 

հոգին....Միայն ինքզինք տալով, միայն ինքնամոռաց նուիրուելով մարդ կը գտնէ իր 

հարազատ հոգին....եւ՝ երջանկութիւնը.... 

………………… 

Եսամոլական այս դարուն, երբ ամէն մարդ առաջնահերթաբար կը մտածէ սոսկ սեփական 

անձին մասին, սեփական իրաւունքներուն, սեփական բարօրութեան մասին, որքա՛ն բան 

պիտի փոխուէր հասարակական մեր կեանքին մէջ, եթէ մեզմէ իւրաքանչիւրը կարենար 

մտածել նաեւ հանրօգուտ հարցերուն մասին, յանձնառութիւն ստանձնէր անոնց լուծման ի 

խնդիր, իր լուման ներդնէր յանուն հանրութեան բարօրութեան....Վերջապէս, մարդ էակը՝ 
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եթէ չէ կորսնցուցած ի սպառ իր խիղճն ու զգացումները, կրնա՞յ երբեւէ լիասիրտ 

ուրախանալ, եթէ իր շրջապատը թշուառութեան մէջ է… 

………………… 

Թանկ իրերով զարդարուիլը՝ ոմանց համար, հոգիի եւ մտքի սնանկութիւնը ծածկելու շպար 

է....որոնցմով կրնան յոխորտալ, գոռոզանալ, գովաբանել իրենց ունեցուածքի 

առանձնայատկութիւնը...եւ այնպէս ձեւացնել որ անոնք գերագոյն արժէքներ են, որ անոնք 

կեանքի նպատակ են, առանց որոնց շատ բան կը նուազէր կեանքի արժէքէն....Խեղճ 

Ողորմելիներ, շուտով յայտնի կը դառնայ որ ո՛չ ոսկիի փայլը, ո՛չ թանկարժէք տունն ու 

մեքենան կրնան ծածկել հոգիի եւ մտքի բոպիկութիւնը, որ կ'երեւի իր ամբողջ մերկութեամբ, 

նողկանք պատճառելու չափ....Կեանքի ճշմարիտ արժէքները դրամով վաճառելի չեն... 

………………… 

Ինքնամոռաց աշխատանքը լաւագոյն դարմանն է թախծոտ սրտին....Ան կը լուսաւորէ 

մթագնած, տխրամած տրամադրութիւնը, կը լեցնէ հոգին աշխատանքի կորովով, կը 

վերանորոգէ զայն նոր աւիշով եւ բերկրանք կու տայ սրտին....Աշխատանքը կեանքի իմաստն 

իսկ է, անոր նպատակ եւ բովանդակութիիւն տուողը...Ի զուր չէ որ ծոյլերը ամէնէն խղճալի 

արարածներն են՝ նոյնինքն իրենց մեղքով... 

………………… 

Իրենց ԵՍ-ով ինքնագոհ, իրենց ԵՍ-ին միայն սպասարկու, իրենց ԵՍ-ի փղոսկրեայ 

աշտարակին մէջ ապաստանած հոգիները երբե՛ք պիտի չզգան ուրիշին ցաւը, մորմոքը, 

տառապանքը....պիտի մնան անտարբեր, անհաղորդ անոնց, կղզիացած իրենց նեղ անձին 

մէջ, որ ի վերջոյ կրնայ զիրենք շնչահեղձ ընող բանտ մը դառնալ....քանզի մարդը մարդով է 

մարդ... 

………………… 

Ինչպէ՞ս կրնաս լիասիրտ ուրախանալ, երբ հարեւանդ վիշտի մէջ է.....Ինչպէ՞ս կրնաս կուշտ 

ու կուռ ուտել-խմել, երբ քիչ անդին մարդիկ անօթի են....Ինչպէ՞ս կրնաս զեխ կեանք ապրիլ, 

մսխել ու յղփանալ, երբ մանուկներ կան որոնք աղբարկղը կը քչփորեն, ուտելու բան գտնելու 

համար....Եսամոլ եւ անզգամ ըլլալը էական բան կը կորսնցնէ մեր Մարդկայնութենէն... 

………………… 

Գրելը ներքին պահանջք է, ներքին մղում....Զգացումներ, յոյզեր, խոհեր, մտորումններ կան 

որոնք ելք կը փնտռեն, ինքնարտայայտութեան դուռ մը կ'որոնեն....Գրելը լիցքաթափուիլ է, 

ինքնախոստովանանքի նման բան, թուղթին կամ պաստառին առջեւ, հաղորդակցութիւն՝ 

մտերիմի, բարեկամի, ծանօթ-անծանօթի հետ..: Յայտնի ճշմարտութիւն է, որ ցաւը կը կիսուի 

զայն բաժնելով այլոց հետ, մինչ ուրախութիւնը կը կրկնապատկուի, կը բազմապատկուի, 

երբ զայն հաղորդես այլոց.... 

………………… 
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Լռութեան մէջ է գերագոյն խորհուրդը....Լռութեան մէջ կը ծնին մեծ միտքերը, լռութեան մէջ 

ականջալուր կ'ըլլանք բնութեան մեղեդիին, լռութեան մէջ կը լսենք մարդ էակի 

տառապանքի, տրտմութեան հառաչները, լռութեան մէջ հաղորդակից կը դառնանք 

տիեզերական անհունութեան, ներդաշնակութեան, լռութեան մէջ մեզ կ'այցելեն խոհեր, 

յոյզեր որոնք անպարագիծ են, արարչական....Լռութիւնը ոսկի է, մինչ աղմուկը՝ 

կործանարար... 

………………… 

Բարութիւնը, ազնուութիւնը, ճշմարտախօսութիւնը....եւ նման այլ բարոյական բարձր 

յատկանիշներ տեսակ մը սպառնալի՛ք կը դառնան անոնց համար, որոնք ամբողջովին զուրկ 

ըլլալով անոնցմէ, կը գտնուին բարոյականութեան հակաբեւեռին վրայ....Բարոյական նման 

որակի դրսեւորումը կը դառնայ իրենց համար տխուր յուշարարը իրենց բարոյազուրկ 

ինքնութեան եւ տեսակ մը խղճի խայթ՝ իրենց անդորրը խանգարող...եւ զարմանալի չէ որ 

անոնք խոյս կու տան առաջիններէն եւ կը փնտռեն իրենց նմաններու 

ընկերութիւնը.....Նմանս զնմանն գտանէ... 

………………… 

Իւրաքանչիւր հայ անհատ հայոց պատմութիւն է....իր նախնեաց հետ կապուած ինչ-որ յուշի 

ու յիշողութեան շտեմարան....դպրոցական գրասեղաններէն իր մէջ ներծծուած 

ցեղասպանութեան արհաւիրք, վերապրելու կամք, հայ մնալու եւ հայ ապրելու աննկուն 

կորով, աննահանջ ոգի, որոնց չի կրնար դաւաճանել ան երբե՛ք....քանզի դաւաճանողը կը 

մնայ առանց ինքնութեան եւ արժանապատուութեան....Սա հայու ճակատագիր է... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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