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Խմբագրական 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՄԵՆՔ 

 

Ազգային գաղափարախօսութիւն....Անչափ հոլովուած, չարաչար 

ծամծմուած եզրոյթ մը՝  այս, որ կը մնայ մինչեւ վերջ չհասկցուած, 

մինչեւ վերջ չբացայայտուած, մինչեւ վերջ յստակօրէն չբանաձեւուած 

հասկացողութիւն մը, որ կը գործածուի տեղի-անտեղի, առանց երբեք 

խորանալու անոր բուն իմաստին, անոր տեղին ու դերին՝  ազգային 

հաւաքական մեր կեանքին մէջ: 

 

Հայոց ազգային գաղափարախօսութիւնը կարելի է սահմանել, ըստ իս, 

որպէս՝  գաղափարներու եւ արժէքներու այն ամբողջական համակարգը, որուն հիմնական 

նպատակը՝  հայ ժողովուրդի գոյապահպանումն է ու անոր բնական զարգացումը:  Վերջին 

հաշուով, անիկա՝  որպէս վերհատուածական, վերկուսակցական, վերխմբակային եւ 

համահայկական մտածողութիւն եւ գաղափարախօսութիւն,  պարտի տնօրինել ազգի ու 

հայրենիքի ներքին ու արտաքին քաղաքականութիւնը, էական  ուղեցոյց դառնալ ազգի ու 

հայրենիքի հաւաքական կեանքի բոլոր ոլորտներէն ու բնագաւառներէն ներս: Ազգային 

գաղափարախօսութիւնը, մէկ խօսքով, կ'ուղենշէ թէ ուրկէ՞ եկած ենք, ո՞ւր ենք այսօր, որպէս 

ազգ ու հայոց երկիր եւ ո՞ւր կ'երթանք... 

 

Այս դիտանկիւնէն, հայոց ազգային գաղափարախօսութեան առաջին հիմնական 

էատարրը՝  ամբողջական հայրենիքի եւ ազգի ամբողջականութեան գաղափարն է, որուն 

անքակտելիօրէն կ'ածանցուի ամբողջական հայրենիքի վերականգնումի 

գաղափարախօսութիւնը, Հայ Դատի պահանջատիրութիւնը, որուն մէկ անքակտելի օղակն 

է ազատագրուած Արցախի ամրակայումը. երկրորդը՝  ազգային պետականութեան 

առկայութիւնն ու հզօրացումն է, որպէս ազգի կազմակերպ կեանքի գերագոյն 

արտայայտութիւն, որ հիմնուած ըլլայ ընկերային, տնտեսական, քաղաքական 

արդարութեան վրայ եւ ճշմարտօրէն ցոլացնէ մեր ժողովուրդի իղձերն ու երազները, 

իտէալներն ու տեսլականը...:  Երրորդը՝  բարոյական, հոգեւոր, մշակութային արժէքներու 

համակարգն է, որով կը շնչեն, կ'ապրին ու կը սնին ազգին զաւակները:  Այս համակարգը 

կ'ընդգրկէ հայոց լեզուն որպէս հայ մշակոյթի էական առանցք, մեր մշակութային բոլոր 

արժէքները, որոնք ստեղծուեր են հազարամեակներու ընթացքին՝  դեռ 

նախաքրիստոնէական դարերէն մինչեւ այսօր, ազգային մեր առաքինութիւնները, 

ինչպիսիք են զոր օրինակ՝  քաջութիւնը, հայրենանուիրումը, աշխատասիրութիւնը, 

արդարամտութիւնը...., ազգային մեր աշխարհայեացքը, 

կենսափիլիսոփայութիւնը,  աւանդութիւնները,  պատմութիւնը, հայոց 

հաւատքը,  ընտանիքի ամրութիւնը... 

Ի՞նչ ունինք մենք այսօր: 

http://www.azadkhosk.com/
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Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացումէն ետք, ամբողջական Հայաստանի 

վերականգնումի գաղափարախօսութիւնը խտացաւ Հայաստանի Հանրապետութեան 

տնտեսական վերականգնումի գործնապաշտ, էապէս պիզնեսային 

հակագաղափարախօսական առաջադրանքին մէջ:  Անոր հիմնադիրն ու 

առաջին  նախագահը՝  Լեւոն Տէր-Պետրոսեան, հեգնեց «գաղափարախօսութիւն» 

հասկացութիւնը, ի մասնաւորի ազգային գաղափարախօսութիւնը, զայն որակելով «կեղծ 

կատեգորիա», եւ մեր երկիրը ենթարկեց համաշխարհայնացման համարկումին, որ կը 

պահանջէ մոռնալ պատմութիւնը, պատմական իրաւունքները, Հայ Դատը, որուն 

պահանջատիրութիւնը ան որակեց «իռացիոնալ ռոմանտիկա»... 

 

Ազգային գաղափարախօսութեան անտեսումն ու բացակայութիւնը մեր երկրին դուռը լայն 

բացին նոր ազատական վայրի դրամատիրութեան համակարգին առջեւ, ուր միջազգային 

Դրամատան եւ դրամատիրական մեծ տէրութիւններու կողմէ տրամադրուած 

ողորմութիւնները հասան միայն քաղաքական եւ տնտեսական վերնախաւին, իսկ 

գործազուրկ ժողովուրդը, մեծաւ մասամբ, դիմեց արտագաղթի, մեր երկրին համար 

աղէտալի հետեւանքներով... միաժամանակ մեր երկրին դռները լայն բացուեցան ամէն 

գոյնի ու տեսակի աղանդաւորներուն առջեւ: 

 

Ազգային գաղափարախօսութիւնը իր տեղը զիջեց անտառային ազատութեան, սանձարձակ 

անբարոյականացման, հոգեւոր արժէքներու ահաւոր անկումի... 

Ընդհանուր առմամբ, ժողովուրդին մէկ փոքր մասը՝  իշխանութեան հետ սերտաճած 

օլիգարխներու խումբն է, որ գերհարստացաւ ժողովուրդին մեծամասնութեան հաշւոյն եւ 

հաստատեց իր գերիշխանութիւնը զանազան օրինախախտումներով եւ 

բռնութիւններով...:  Արդիւնքը ա՛յն է ինչ որ ունինք այսօր... 

 

Դժբախտաբար, նոյն արժեհամակարգն է, չնչին բացառութիւններով, որ տիրական դարձաւ 

մեր երկրէն ներս, բոլոր մակարդակներու վրայ ալ՝  սպառողական քաղաքակրթութեան 

պարտադրած նիւթապաշտական, ցուցամոլական, օգտապաշտ եւ գործնապաշտ 

մտայնութիւնն ու ապրելակերպը, ուր հոգեւոր-բարոյական կեանքը՝  իր բոլոր 

ստորոգելիներով, դուրս կը մղուի շարունակաբար...:  Այս դրուածքին մէջ, ազգային 

պետական մտածողութիւնը կը մնայ հաշմուած, երբ ամէն ոք հետամուտ է իր սեփական 

շահին, երկիրը կողոպտելու իր բաժինին իւրացման....կուսակցութիւնները՝ իրենց 

կերակրատաշտին, ընդդիմութիւնը՝ նոյնպէս, բախտախնդիր, պատեհապաշտ 

վարքագիծով...:  Իսկ եթէ հրապարակ իջան մարդիկ, որոնց համար ամէնէն էականը 

ընդհանրական շահը կը թուէր ըլլալ, կամ պետական մտածողութիւնը՝  վերկուսակցական, 

վերխմբակային, վերքլանային...հրապարակէն դուրս  քշուեցան անոնք ոստիկանական 

ամէնէն անողոք բռնութեամբ ու բրտութեամբ...: 

 

http://www.azadkhosk.com/
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Եթէ կարկինը լայն բանանք՝  Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Սփիւռքի կամ 

սփիւռքներու ազգային ընդհանրական կեանքին վրայ, կը տեսնենք որ՝  յստակօրէն 

բանաձեւուած, հայեցի դաստիարակութեան մը հիմքը դառնալու կոչուած՝   ազգային 

համահայկական գաղափարախօսութեան մը բացակայութիւնը ներկայիս, հիմնական 

պատճառներէն մէկն է, եթէ ոչ ամէնէն հիմնականը՝  զանգուածային արտագաղթին, հայոց 

լեզուի աղաւաղումին, օտարախօսութեան եւ օտարման ու ձուլման ահեղ հոսանքին, 

միացեալ ուղղագրութեան մը չորդեգրումին, հայկական հարցը՝  ցեղասպանութեան 

ճանաչումներու վերածելու ահաւոր մոլորութեան, ազատագրուած Արցախի շուրջ տարուող 

պարտուողական քաղաքականութեան, Հայաստանի Հանրապետութիւնը ամբողջական 

Հայաստանի հետ նոյնացնելու աղէտին....Սփիւռքներու մէջ ալ՝  հայկական վարժարաններ, 

թերթեր փակելու, նորահաս սերունդի մեծամասնութիւնը օտար վարժարաններու ջամբած 

ուսման ու կրթութեան վստահելու, տխուր եւ ապազգայնացնող ընթացքին, զանազան ձեւեր 

հագած օտարամոլութեանց եւ ազգային այլասերումին.... 

 

Առանց ազգային, համահայկական գաղափարախօսութեան, առանց հոգեւոր, բարոյական, 

մշակութային արժէքներու համակարգի ամրախարիսխ յենասիւնին, ազգը կը խամրի ու կը 

մաշի:  Առանց անոր, չկայ նաեւ հայրենիք, որ հող ըլլալէ անդին, նաեւ ու գերազանցօրէն 

ոգեղէն տարածք է...:  Եւ ինչպէս կ'արձանագրէ Գարեգին Նժդեհ, «կարելի է հայրենիքում 

լինել, բայց հայրենիքից չլինել, կարելի է հայրենիքում ապրել, բայց եւ այնպէս հոգեհաղորդ 

չլինել նրան:  Կարելի է, վերջապէս, իրաւապէս հայրենատէր լինել, իսկ 

հոգեպէս՝  անհայրենիք...»: 

 

Այսօր, ազգային տեղատւութիւններուն վերջ տալու եւ ազգային նոր վերածնունդի մը 

սկիզբը դնելու համար, «օդի, ջուրի, հացի նման» կենսական է ունենալ՝  վերկուսակցական, 

վերհատուածական, վերտեղայնական հայ ազգային, համահայկական 

գաղափարախօսութիւն...անով դաստիարակել հայ մատղաշ սերունդը եւ հայ հանրութիւնը 

բոլոր մակարդակներու վրայ ալ, Հայաստանի Հանրապետութենէն ներս թէ սփիւռքներու 

տարածքին, եթէ կ'ուզենք ունենալ ոգեպէս ամուր հայոց ազգ ու հայոց երկիր... 

 

ԵՐԱՆ  ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Կիպրահայ 

ՀԱՄԵՐԳ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԱԵՍԹՐՕ ՍԵՊՈՒՀ ԱԲԳԱՐԵԱՆԻ 

 

Անձնաւորութիւններ կան, որոնց մեծութիւնը կ'աճի 

ժամանակի թաւալումին հետ, անոնց լուսաւոր յետագիծը 

ուղենիշ կը դառնայ յաջորդական սերունդներուն, իրենց 

անունը անմահացնելով...: Այսպիսին է երաժիշտ, խմբավար, 

նկարիչ եւ կրթական մշակ, Մաեսթրօ Սեպուհ Աբգարեանը, 

որ երեւոյթ էր ոչ միայն Կիպրոսի, այլ ամբողջ հայաշխարհին 

մէջ՝ հայ երաժշտութեան իր ամբողջանուէր 

գործունէութեամբ, յաջորդական սերունդներ դաստիարակելու իր 50-ամեայ վաստակով, 

արուեստագէտի իր էութեամբ, իր աստուածատուր տաղանդով, իր ճշմարիտ 

հայրենասիրութեամբ...  

Իր յաւերժախօս յիշատակը ոգեկոչելու գեղեցիկ գաղափարը ունեցեր էր յատկապէս 

աշխարհահռչակ ջութակահար, լոնտոնաբնակ Լեւոն Չիլինկիրեան, որուն զօրավիգ եւ 

աջակից եղեր էին կիպրահայ համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Տիար Վարդգէս 

Մահտեսեանի գրասենեակը եւ Մելգոնեանի Կիպրոսի բարեկամները, որոնք միասնաբար 

կազմակերպեր էին Յիշատակի Համերգը: 

Յուշահամերգը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ 3 Նոյեմբեր 2017-ին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, 

Նիկոսիոյ «Փալաս» սրահին մէջ, ներկայութեամբը Պետական Ներկայացուցիչ Տէր եւ Տիկ. 

Վարդգէս Մահտեսեանի, Թեմիս Կաթ. Փոխ. Գերաշնորհ Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի, 

քահանայ Հայրերու, Մելգոնեանցիներու մեծ ընտանիքի անդամներուն, ինչպէս նաեւ հայ թէ 

օտարազգի հոծ հանրութեան մը: 

Իր ներածական խօսքին մէջ, մեծ ջութակահար Լեւոն Չիլինկիրեան դրուատանքի ջերմ 

խօսքերով ներկայացուց Մաեսթրօ Սեպուհ Աբգարեանը, որ արժանաւոր հետեւորդը եղած 

էր իր մեծ ուսուցիչին՝ Վահան Պէտէլեանին, որ Մեծ Եղեռնէն անմիջապէս ետք, 1921-ին, կը 

հիմնէր եկեղեցւոյ երգչախումբը, որպէսզի, ինչպէս նշեց Պրն. Չիլինկիրեան, տարագիր 

հայութիւնը՝ արմատախիլ իր հայրենի բնօրրանէն, իր երգով գտնէր իր հարազատ հոգին: Ան 

յատկապէս ըսաւ որ Սեպուհ Աբգարեան հոգեւոր բարձր էութիւն էր, արուեստի նուրբ 

զգայնութեամբ, գերզգայուն խառնուածքով եւ խոնարհութեամբ օժտուած, աւելցնելով որ 

կիպրահայ գաղութը եւ Մելգոնեանի սերունդները բախտաւոր էին որ վայելեցին իր 

ոգեշնչող ներկայութիւնն ու արուեստը, տասնամեակներ շարունակ...: Պատմեց իրենց 

յաճախակի հանդիպումներուն մասին, ամէն անգամ որ ինք այցելէր Կիպրոս, խօսեցաւ այն 

մասին որ Սեպուհ Աբգարեան իրեն ուղարկած էր ատենին իր հեղինակած Ջութակի 

Սոնաթը, դիմելով իր կարծիքին...: Այս երեկոյ, աւելցուց ան, առիթը կը ներկայանար 

նուագելու Մաեսթրոյին Ջութակի Սոնաթը, զոր ան վստահեր էր իրեն: 

Այնուհետեւ, մեծանուն ջութակահար Լեւոն Ջիլինկիրեան, դաշնակի ընկերակցութեամբը՝ 

միջազգային բեմահարթակներուն վրայ յայտնի անուն նուաճած, Ռիյատ Նիքոլասի, 

ջութակի վրայ խոր ապրումով եւ բարձր հմտութեամբ նուագեց Պէթհովէնի Գարնան 
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Սոնաթը ( Spring Sonata Op 24 ), նրբաթրթի՛ռ, լուսաթրթի՛ռ, յուզաթրթիռ..., արժանանալով 

հանդիսականներուն ջերմ ընդունելութեան: 

Ապա հոյակապ կատարումն էր անչափ սպասուած՝ Սեպուհ Աբգարեանի հեղինակած 

Ջութակի Սոնաթին, որուն ելեւէջներուն մէջ հայ հոգին էր որ կը թրթռար, մերթ՝ 

արտասուագին յուզումով, մերթ՝ կեանքի հրաշք խորհուրդի խայտանքով, մերթ՝ ընդվզումի 

ալիքներով, մերթ՝ արարման ու մաքառման անընկճելի տենդով...Վահան Թէքէեան պիտի 

ըսէր. «Ու մերթ լացաւ ու մերթ խնդաց իմ հոգին...»: 

Լեւոն Ջիլինկիրեան կարծէք իր համակ սիրտն ու հոգին դրած էր իր ջութակի լարերուն 

վրայ, որպէսզի Սեպուհ Աբգարեանի այս հիասքանչ յօրինումը կարենար 

հանդիսականներուն ընծայել՝ իր ամբողջ գեղեցկութեամբ, նրբութեամբ, խորութեամբ եւ 

վեհութեամբ... Անձնապէս, ես ապրեցայ մեր անդնդախոր ձորերու խորին խորհուրդը եւ 

բարձրաբերձ, երկնասլաց լեռներու աստուածաշնչեան վեհութիւնը....հայ հոգիի տագնապն 

ու ցաւը, այլեւ մաքառելու, վերապրելու եւ արարելու աննկուն, լուսատենչ ոգին: Դաշնակի 

ընկերակցութիւնը տաղանդաւոր Րիյատ Նիքոլասի հնչեց նոյնքան խոր հմտութեամբ եւ 

բարձր ներդաշնակութեամբ: 

Յայտագրի վերջին բաժնով, ելոյթ ունեցաւ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ Երգչախումբը, 

խմբավարութեամբ Տիկ. Նառա Սարդարեանի եւ դաշնակի ընկերակցութեամբ Երէցկին 

Թամար Հապէշեանի: Առաջին երգը՝ «Ասացուածք Ծառ Տնկելու Առթիւ», երաժշտութեամբ 

Սեպուհ Աբգարեանի, հնչեց աղօթքի նման, հոգեպարար ապրումներով համակելով 

ներկաները: Երկրորդը՝ «Ծնունդի Գիշեր», դարձեալ երաժշտութեամբ Սեպուհ Աբգարեանի, 

Ս. Ծննդեան խորհուրդով էր տոգորուն: Անչափ յուզաթաթաւ էր «Եկեղեցին Հայկական» 

երգի կատարումը, երաժշտութեամբ Վահան Պէտէլեանի, որ արտասուախառն ապրումներ 

փոխանցեց ունկնդիրներուն...: Վերջին երկու երգերը՝ «Շուշօ» եւ «Հոյ Իմ Նազանի Եարը», 

առաջինը՝ երաժշտութեամբ Բարսեղ Կանաչեանի, երկրորդը՝ Ժողովրդական, հնչեցին 

բարձր տրամադրութեամբ, խանդավառ մթնոլորտ մը ստեղծելով սրահէն ներս...  

Յուշահամերգի աւարտին, Պետ. Ներկ. Վարդգէս Մահտեսեան գնահատանքի խօսք ուղղեց 

արուեստագէտներուն, ինչպէս նաեւ կազմակերպիչներուն եւ հովանաւորներուն, 

յուշատանուէրներ յանձնելով զոյգ հիւր երաժիշտներուն: 

Վստահ եմ որ Մաեսթրօ Սեպուհ Աբգարեանի հոգին խայտաց անդենականի իր կայքէն, 

քանզի Յուշահամերգը եկաւ անգամ մըն ալ արժեւորելու եւ փառաւորելու իր անմահ 

անունն ու վաստակը եւ հնչեցնելու իր երաժշտական յօրինումները բարձր 

կատարողութեամբ եւ արժանի գնահատանքով: 

Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Կիպրահայ 

Հայաստանի, Կիպրոսի եւ Յունաստանի միջեւ համաձայնութիւն` երեք 

երկիրներու սփիւռքներուն միջեւ կապերը ամրապնդելու 

 

Ուրբաթ, 20 հոկտեմբեր 2017-ին Հայաստանի 

Հանրապետութեան սփիւռքի նախարար Հրանուշ 

Յակոբեանի, Կիպրոսի նախագահի` մարդասիրական 

եւ արտերկրեայ հարցերով յանձնակատար Ֆոթիու 

Ֆոթիսի եւ Յունաստանի արտաքին գործոց 

նախարարի տեղակալ Թերենս Նիքոլաոս Կուիկի միջեւ 

տեղի ունեցաւ Հայաստանի, Կիպրոսի եւ Յունաստանի 

սփիւռքի հարցերու համակարգման ուղղութեամբ 

առաջին եռակողմանի հանդիպումը: 

Հանդիպումը տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութեան 

եւ Կիպրոսի Հանրապետութեան նախագահի` մարդասիրական եւ արտերկրեայ հարցերով 

յանձնակատարի գրասենեակին միջեւ Երեւանի մէջ 19 յունիս 2017-ին ստորագրուած 

Սփիւռքի հարցերու շուրջ համագործակցութեան վերաբերեալ Փոխըմբռնման յուշագիրի 

հիման վրայ: 

Հանդիպումը հաստատեց պաշտօնական երկխօսութիւն եւ յատկանշուեցաւ հայ, կիպրացի 

եւ յոյն ժողովուրդներուն միջեւ պատմական բարեկամական յարաբերութիւններուն 

ամրապնդումով եւ, միացեալ ծրագիրներու միջոցով, միջկառավարական երկխօսութեան 

զուգահեռ, անոնց միջեւ մշակութային, կրօնական եւ տնտեսական ամուր կապերը իբրեւ 

երեք երկիրներ` իրենց սփիւռքեան համայնքներուն սատարելու պատրաստակամութեան եւ 

անոնց միջեւ փոխըմբռնման ու սերտ համագործակցութեան արտայայտութեամբ: 

Երեք կողմերը համաձայնեցան նաեւ արտերկրի մէջ իրենց կազմակերպուած 

սփիւռքներուն միջեւ համագործակցութեան սերտացումը խրախուսելու` երիտասարդներու 

աշխուժ մասնակցութեամբ: Հանդիպումին որոշուեցաւ յաջորդ տարուան գարնան 

Ֆրանսայի մէջ հրաւիրել երեք սփիւռքներու երիտասարդներու եռակողմանի հանդիպում, 

որպէսզի այս կարեւորագոյն փոխադարձ գործակցութիւնը վերածուի գործնական եւ յստակ 

աշխատանքի եւ իր նպաստը բերէ սփիւռքի հարցերու վերաբերեալ լաւագոյն փորձի եւ 

գիտելիքի փոխանակման: 

«Ազդակ» Կապ Հաստատեց Կիպրոսի Խորհրդարանի Անդամ, 

Հայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանին Հետ 

Յաւելեալ մանրամասնութիւններ ստանալու համար կնքուած համաձայնութեան մասին, 

«Ազդակ» հեռաձայնային հաղորդակցութիւն մը ունեցաւ Կիպրոսի խորհրդարանի անդամ, 

հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանին հետ, որ նախ եւ առաջ 

տեղեկացուց Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանի 

եւ Սփիւռքի հարցերու 
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Կիպրոսի նախագահական յանձնակատար Ֆոթիս Ֆոթիուի միջեւ տեղի ունեցած 

հանդիպման մասին, որուն ինք եւս ներկայ եղած է: Հանդիպումին քննարկուած են Կիպրոսի 

եւ Հայաստանի սփիւռքներու միջեւ գործակցութեան մարզին մէջ 

համաձայնագիրի իրագործման գործնական քայլերու հետապնդման ձեւերը: 

Կիպրոսի Խորհրդարանի անդամ Վարդգէս Մահտեսեան ըսաւ, որ նշեալ համաձայնագիրով 

երեք երկիրները պիտի նպաստեն ակադեմական հիմնարկներու, մշակութային 

կեդրոններու, լրատուական խումբերու եւ գիտական կեդրոններու միջեւ միացեալ 

տեղեկատուական փոխանակման նախաձեռնութիւններու եւ նախագիծերու խթանման: 

Հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան շեշտեց, որ Հայաստանի, 

Կիպրոսի եւ Յունաստանի միջեւ գոյացած նշեալ համաձայնագիրը մեծ նշանակութիւն ունի 

եւ անոր գործադրութեան կարեւորութիւնը ի շահ երեք երկիրներուն պիտի ըլլայ` 

մշակութային, տնտեսական, յարաբերական, ժողովուրդներու միջեւ կապերու սերտացման 

եւ կրօնական մակարդակներուն վրայ` աւելցնելով, որ երեք երկիրներու սփիւռքներու 

կազմակերպութիւններուն միջեւ կապերու սերտացումը նոյնպէս պէտք է մեր օրակարգին 

վրայ ըլլայ` գործնականացնելու համար համաձայնագիրին կէտերը: 
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Հարցազրոյց 

Երեւանն իրականում 6000 տարեկան է․ պատմաբան 

Հայկուհի Բարսեղեան 

Այս տարի պաշտօնապէս նշուեցաւ Երեւանի 2799-ամեակը։ 

Երեւանի պատմութեան թանգարանի հնագիտութեան և 

միջնադարեան պատմութեան բաժնի վարիչ, պատմաբան 

Անժելա Տերեանը, սակայն, կարծում է, որ իրականում պէտք 

է նշուէր Երեւանի 6000-ամեակը․ բնակավայր Երեւանն 

իրականում կրկնակի մեծ է պաշտօնապէս յայտարարուող 

տարիքից։ Երեւանի իրական տարիքի, առկայ գիտական 

հիմնաւորումների և բնակավայրերի տարիքի որոշման 

մօտեցումների մասին է «Անկախը» զրուցել Անժելա Տերեանի 

հետ։ 

  

- Տիկին Տերեան, Ձեր գիտական յօդուածներում պնդում էք, որ Երեւանն աւելի հին 

բնակավայր է, քան պաշտօնապէս ներկայացւում է։ Իրականում քանի՞ տարեկան է 

Երեւանը։ Եւ ի՞նչ հիմքեր կան այդ պնդումների համար։  

- Երեւանը 6 հազար տարեկան է։ Իսկ փաստերն այնքան շատ են, որ անգամ չգիտեմ՝ 

որտեղից սկսեմ թուարկել։ Կարեւոր փաստ է այն, որ այսօրուայ Երևանի տարածքում է 

գտնւում Շենգաւիթ բնակավայրը. հնագիտական պեղումների շնորհիւ պարզուել է, որ այն 6 

հազար տարեկան է։ Իսկ վերջերս նոյնիսկ ենթադրութիւններ կան, որ ոչ թէ 6 հազար, այլ 7 

հազար տարեկան է։ Այն մշակոյթը, որը յայտնաբերուել է Շենգաւիթում և կոչւում է 

շենգաւիթեան կամ կուր-արաքսեան մշակոյթ, թուագրւում է մ․թ․ա․ 4-րդ հազարամեակով։ 

Ներկայում կարծիքներ կան, որ դա 5-րդ հազարամեակի մշակոյթ է, այդ պարագայում՝ 

Երեւանը 7 հազար տարեկան է։ Ամէն դէպքում, եկէք 6 հազար տարեկանի վրայ կանգ 

առնենք և ընդունենք, որ Երեւանն իսկապէս 6 հազար տարեկան է։  

Շենգաւիթը Երեւանից հեռու չէ, գտնւում է այսօրուայ Երևանի կենտրոնական մասում, 

նրան շրջապատում են այլ յուշարձաններ, որոնք ժամանակին բնակավայրեր են եղել։ 

Օրինակ՝ Կարմիր բլուրը, կայարանամերձ հրապարակը, Աւան-Առինջում ունենք 

բնակավայր, Կարմիր բերդը Ֆիզիկայի ինստիտուտի հարեւանութեամբ, այս բոլորը 

շրջապատում են Շենգաւիթը, որ որպէս բնակավայր գոյութիւն է ունեցել 4-րդ 

հազարամեակում և մօտաւորապէս երկու հազար տարի շարունակել է իր գոյութիւնը։ Ընդ 

որում, Շենգաւիթը եղել է պարսպապատ բնակավայր, ինչը յուշում է, որ գործ ունենք 

քաղաքի կամ քաղաքատիպ աւանի հետ։ Հետաքրքիր է, որ պարսպի տակ սալապատուած 

ջրանցք է յայտնաբերուել, որտեղից Հրազդան գետի ջուրը բարձրացուել է վերեւ։ 

Պատկերացնո՞ւմ էք, թէ ինչ տեխնիկա է եղել, որ ջուրը ներքեւից վերեւ է բարձրացուել։ 

Շենգաւիթն ամրացուած, գեղեցիկ բնակավայր է եղել, որի բնակիչները զբաղուել են 

գյուղատնտեսութեամբ, խեցեգործութեամբ, մետաղագործութեամբ․ քաղաքին բնորոշ 

բոլոր արհեստներն այնտեղ եղել են։ Եւ այս բոլորը մենք յայտնաբերում ենք պեղումների 

ժամանակ։  
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Պեղումների շնորհիւ բացայայտուել է 4 մշակութային շերտ, որի ստորին հատուածը 

թուագրւում է մ․թ․ա․4-րդ հազարամեակով, իսկ վերին շերտը՝ 2-րդ հազարամեակով։ 

Պեղումները Շենգաւիթում սկսուել են 1930-ական թուականներից։ Պեղումներն 

իրականացրել է Եվգենի Բայբուրդեանը, նա էլ Շենգաւիթում յայտնաբերուած իւրայատուկ 

խեցեղէնն անուանել է շենգաւիթեան խեցեղէն։ Նա դրանք թուագրել է որպէս մ․թ․ա․ 3-2-րդ 

հազարամեակի մշակոյթ։ Սակայն խորհրդային տարիներին, յատկապէս՝ 30-ական 

թուականներին, գիտէ՞ք ինչ իրավիճակ է եղել․ նրան անմիջապէս լռեցրել են, շուտով նաեւ 

աքսորել, և Բայբուրդեանի մասին այլեւս որեւէ տեղեկութիւն չկայ։  

Այդպէս պեղումները սառեցւում են։ 50-ականների վերջերին նորից Շենգաւիթում 

պեղումներ են իրականացւում, որոնք շարունակւում են մինչև 60-ականների վերջերը։ Այս 

անգամ յայտնաբերուած նիւթը վստահօրէն 4-րդ հազարամեակով է թուագրւում։  

2000-ականներին պեղումները նորից սկսուեցին արդէն Յակոբ Սիմոնեանի 

գլխաւորութեամբ։ Ներկայումս այստեղ յայտնաբերուած նիւթն արդէն թուագրւում է 5-րդ 

հազարամեակով։ 

Ահա այսպիսի հնութեան բնակավայր ունենալով հանդերձ՝ այդ փաստերը մի կողմ ենք 

դնում ու փորձում ենք նշել Երեւանի 2800-ամեակը։  

- Իսկ որտեղի՞ց է գալիս այդ մօտեցումը, ըստ որի՝ այս տարի նշելու ենք Երեւանի 2799-

ամեակը։  

- Խորհրդային տարիներին ամէն ինչ որոշում էր Մոսկուան։ 1950-ականներին Էրեբունիում՝ 

Արին-Բերդում, յայտնաբերւում է Արգիշտի Առաջինի հանրայայտ արձանագրութիւնը, որում 

ասում է, որ ինքն ամայի տարածքում հիմնել է բերդ և այն կոչել Էրեբունի։ Սա փաստ էր, որի 

դէմ խօսել չէին կարող։ Մինչդեռ Շենգաւիթի պարագայում մշակոյթ է, այն կարող են 1000 

տարի յետ գցել։ Եւ իմանալով, որ Երեւանն իրականում շատ աւելի հին է, քան Արգիշտի 

Առաջինի արձանագրութիւնն է, 1968 թուականին որոշում են թոյլ տալ, որ հայութիւնը տօնի 

քաղաքի 2750-ամեակը։  

- Իսկ անկախացումից յետոյ մօտեցումն ինչո՞ւ չփոխուեց։  

- Ոնց որ ասէք, թէ՝ ինչո՞ւ Ուրարտուն Հայաստան չդարձաւ, ինչու է Հայոց պատմութիւնը 

սկսւում առաջին հազարամեակի կէսերից։ Որովհետեւ նոյն մարդիկ են, նոյն 

մասնագէտները, նոյն պատմաբանները, որոնք շարունակում են աշխատել նաև այսօր։ 

Նրանք ինչպէ՞ս կարող են հետ կանգնել իրենց ասածներից։ Շատ-շատ նոր սերնդի մարդիկ, 

որոնք կապ չունեն գրանտների հետ, կը բարձրաձայնեն այդ մասին, ինչը և անում են։ 

Ճշմարտութիւնը պէտք է յաղթի, այսպէս այլեւս չի կարող շարունակուել։ 

- Տիկին Տերեան, իսկ բնակավայրերի տարիքը որոշելու ի՞նչ գիտական մօտեցումներ կան։  

- Հնագոյն քաղաքների տարիքը սովորաբար յայտնաբերուած մշակոյթով է որոշւում։ 

Միջագետքի Ուր, Ուրուկ, Էրեդու, Նինուէ քաղաքները, շնորհիւ յայտնաբերուած 

հնագիտական նիւթի, մօտաւորապէս 6 հազար տարեկան են հաշուարկւում։ Հետաքրքիրը 

դա է, որ Երեւանում յայտնաբերուած 6000-ամեայ գիտական նիւթը մի կողմ են դնում և 

ասում, որ Երեւանը 2800 տարեկան է։ Երբ մատնանշում ես, ասում են՝ Շենգաւիթը 

Էրեբունին չէ։  
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Այդ դէպքում Երեւանը թող որպէս բնակավայր ներկայացուի, որ 6 հազար տարեկան է, իսկ 

արդէն Արգիշտի Առաջինի հիմնած բերդը՝ 2800 տարեկան։  

- Խօսքը նոյն բնակավայրի մասի՞ն է, Շենգաւիթն ու Արգիշտիի հիմնածը միմեանց 

շարունակող բնակավայրե՞ր են եղել։  

- Շենգաւիթն իր գոյութիւնն անսպասելիօրէն դադարեցրել է 2-րդ հազարամեակում։ 

Քաղաքի պարսպից դուրս դամբարանադաշտ է բացայատուել, որտեղի գանգերի 

ուսումնասիրութիւնը ցոյց է տուել, որ արմենոիդ մարդաբանական տիպին են պատկանել։ 

Իսկ դրանից յետոյ յայտնաբերուած մշակութային արժէքները նորից արմենոիդ 

մարդաբանական տիպի ստեղծածն են։ Այս դէպքում՝ ինչպէ՞ս կարելի է ասել, որ սա ուրիշ 

մշակոյթ է, մեզ հետ կապ չունի։ Նոյն մշակոյթն է, նոյն ժողովուրդը։ Բնակչութիւնն անյայտ 

պատճառով Շենգաւիթից հեռացել է, բայց հեռու չի գնացել, հիմնուել են Կարմիր բերդում, 

կայարանամերձ հրապարակի տարածքում, Աւանում, այսինքն մի փոքր հեռացել են և նոր 

բնակավայր հիմնել։ Եւ Արգիշտին, որին տարածքում ամրութիւն էր պէտք, Երեւանի 

բլուրներից մէկի վրա, որն ամայի է եղել, ստեղծել է բերդը։ Բայց ողջ տարածքը հո ամայի չի՞ 

եղել։  

Ես Երեւանի փոխարէն շատ եմ վիրաւորւում, երբ ասում են, որ այն 2800 տարեկան է։ 

Երեւանն իրականում 6000 տարեկան է, եկէք այդպէս էլ ասենք։  

Անուան խնդիրն էլ հետաքրքիր է։ Շենգաւիթը չգիտենք, թէ ինչպէս է կոչուել։ Բայց նրան 

տարեկից քաղաքներից մէկը Միջագետքում կոչուել է Էրեդու։ Այն Արրատայից գնացած 

մարդիկ են հիմնել։ Այսինքն՝ Էրեբու, Էրեդու նոյն բանն են՝ մի փոքր հնչիւնափոխութեամբ։ 

Արգիշտին, ենթադրաբար, նորակառոյց բերդը կոչել է հարեւանութեամբ գոյութիւն ունեցող 

բնակավայրի անունով։ Ասում են՝ Էրեբունի բառը յաղթանակ է նշանակել։ Այդքան 

քաղաքներ է հիմնել, ինչո՞ւ ոչ մէկն Էրեբունի չի կոչել։ Այն ժամանակ քաղաքները 

հիմնականում կոչել են արքայի և աստուածների անուններով։ Այս դէպքում Էրեբունի է 

անուանել, որովհետև հարեւանութեամբ նման անունով բնակավայր է գոյութիւն ունեցել։ 

Տրամաբանութեան հարց է։  

- Եթէ պաշտօնապէս ընդունուի, որ Երեւանը 6000 տարեկան է, ի՞նչ ունենք առաջարկելու 

զբօսաշրջիկներին ու Երեւանի պատմութեամբ հետաքրքրուողներին։  

- Ունենք Շենգաւիթ բնակավայրը, որը հրաշալի կը լինի, եթէ վերականգնուի։ Վերջերս 

վարչապետն ու Երեւանի քաղաքապետն այցելել են Էրեբունի և Շենգաւիթ, դրանք որպէս 

յուշարձաններ ներկայացնելու հետաքրքիր ծրագրեր կան։ Շատ ուրախ եմ, որ յատկապէս 

Շենգաւիթ են այցելել, որովհետև այն ցոյց է տալիս Երեւանի իրական տարիքը։ Յոյս ունեմ, 

որ մեր քաղաքական այրերը պատասխանատւութիւն կը ստանձնեն տօնելու Երեւանի ոչ թէ 

2800-ամեակը, այլ 6000-ամեակը։ Ի վերջոյ, մէկը պէ՞տք է կոտրի այս սառոյցը։  

- Իսկ Երեւանի տարիքի հետ կապուած տեսակէտը միջազգային գիտական շրջանակների 

կողմից կարո՞ղ է ընդունուել։ Դա իրատեսակա՞ն է։  

- Իսկ ինչո՞ւ ոչ։ Մենք նիւթն ունենք։ 
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Տեսակէտ 

Գաղափարական Հարցեր 

ՎԵՆԵԶՈՒԵԼԼԱՅԻ ՆԱԽԸՆԹԱՑԸ ԵՒ «ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ»Ի 

ԽՆԴԻՐԸ 

 

Գաղափարականի աշխարհին մէջ կան՝ երկու որակի 

գաղափարականներ։ Միասնական՝ յարակցական, 

մաթեմաթիքական ու բնագիտական ճշգրտութեամբ՝ 

գիտական գաղափարականներ, նաեւ՝ 

հաւաքաբանական՝ անյարակցական, կերպընկալ կամ 

առաձգական՝ ոչ գիտական գաղափարականներ 

(հանճարեղ մտաւորականն անգամ, երբ չունենար 

յարակցական (coherent) միասնական աշխարհայեացք, 

թաւալ-գլոր կը սահի ինքզինք հակասող 

հաւաքաբանական գաղափարականի մը Բաբելոնին 

մէջ)։ Կան նաեւ երկու բնոյթի եւ տեսլականի գաղափարականներ՝ եղափոխական եւ 

յեղափոխական։ Եղափոխութեան (Evolution) հետեւորդները կրաւորականութեան կը 

նպաստեն, հաւատալով պատմութեան բնական յառաջդիմութեան՝ առանց մարդուն եւ 

մարդկային զանգուածներու միջամտութեան, պատմութեան թաւալումին մէջ։ 

Յեղափոխական (Revolutionary) գաղափարականները կը հաւատան մարդուն եւ մարդոց 

միջամտելու դերին, նպաստելով ներգործականութեան։ 

Լիբանանահայ մամուլին մէջ աղքատ խնամիի տեղ վերապահուած է գաղափարականի 

հարցերուն։ Սակայն, վերջին շաբաթներուն, հազուադէպ երեւոյթ մը պարզեց «Ազդակ» 

օրաթերթը, երբ խզեց այս աւանդական լռութիւնը գաղափարականի հարցերու նկատմամբ, 

հրատարակելով՝ Նաթան Պետրոսեանի եւ Կարօ Արմենեանի չորս գրութիւնները, 

իւրաքանչիւրէն երկուքական գրութիւն։ Ինչ որ մեզ մղեց գրելու այս նշմարը, կեդրոնանալով 

Նաթան Պետրոսեանի այն գրութեան վրայ, որ լոյս տեսաւ «Ազդակ»ի 28 Սեպտեմբեր 2017 

թուակիրին մէջ, եւ Կարօ Արմենեանի այն գրութեան վրայ, որ լոյս տեսաւ «Ազդակ»ի 15 

Սեպտեմբեր 2017 թուակիրին մէջ, առաջինի մասին վերապահութեամբ, իսկ երկրորդը՝ 

ամբողջութեամբ երկրորդելով։ 

• • • 

Նաթան Պետրոսեանի յիշեալ գրութիւնը՝ «ՀՅԴ 4-րդ Ընդհանուր Ժողովէն 110 Տարի Անց» 

խորագրով, այս 4-րդ ընդհանուր ժողովը կը համարէ ՀՅԴ-ի «երկրորդ կարեւոր» ընդհանուր 

ժողովը, որովհետեւ կուսակցութիւնը «4-րդ Ընդհանուր Ժողովի ժառանգութիւնը մինչեւ օրս 

կը կրէ իր գաղափարախօսական, տեսաբանական եւ քաղաքական աշխարհայեացքին 

մէջ»։ Եւ ուրեմն, մանրամասնօրէն եւ գրեթէ սպառիչ կերպով կը թուէ ՀՅԴ-ի 

գաղափարախօսութեան դրոյթները։ 

Նախ կը ճշդէ, թէ ՀՅԴ իր 4-րդ Ընդհանուր Ժողովը գումարած է 1907 թուականին, Վիեննայի 

մէջ, Աւստրիոյ Ընկերվար-Ժողովրդավարական Կուսակցութեան (այսինքն՝ սոցիալ-
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դեմոկրատ) ապահոված ժողովասրահին մէջ, պաշտօնապէս վաւերացնելով 

«ընկերվարութիւն» բառին ներառումը ՀՅԴ-ի վերամշակուած ծրագրին մէջ։ Որովհետեւ 

հայ կեանքին արդիւնաբերական արտադրութեան բնագաւառին մէջ աճած էր հայ 

բանուորներուն թիւը, նաեւ աճած էին այդ բանուորութեան կրած տանջանքն ու զրկանքը՝ 

«դրամատիրական անարդար քաղաքականութիւններուն պատճառով»։  

(Այժմէն կ'ըսենք, թէ վերապահութիւն ունինք Նաթան Պետրոսեանի գործածած եզրերուն 

գիտական ճշգրտութեան մասին, նոյնը նաեւ՝ ՀՅԴ Ծրագրէն կատարուած մէջբերումներուն 

մէջ, սակայն այս նշմարի նեղ սահմաններուն մէջ հնարաւոր չէ մի առ մի ցոյց տալ այդ 

անճշգրտութիւնները։ Օրինակի համար միայն. Այստեղ գործածուած «դրամատիրական 

անարդար քաղաքականութիւններուն պատճառով» բառերը ճշգրիտ չեն, քանի որ 

դրամատիրութիւնը չի կրնար արդէն՝ արդար քաղաքականութիւն ունենալ, իր 

շահագործողական էութեան եւ սկզբունքներուն հետեւանքով։ «Քաղաքակիրթ» 

դրամատիրութիւնն ալ շահագործողական է ինչպէս «վայրի»ն)։ 

Ապա, մէջբերումներ կը կատարէ վերամշակուած ծրագրի «Ընդհանուր Տեսութիւն» 

բաժինէն, ինչպէս՝ «Կապիտալիզմը քայքայման մատնեց աշխատաւորների ընտանիքները… 

Չնայած անսանձ շահագործումներին ու հարստահարութիւններին՝ նոյն աշխատաւոր 

հանրութեան վզին են ընկած իրենց աւերիչ ծանրութեամբ՝ հարկերը, մաքսերը, 

մենավաճառումները, աքցիզները եւ յարաճուն միլիտարիզմի պատուհասը, որի էական 

նպատակն է ամուր կռել աշխատաւոր ժողովուրդների ստրկութեան շղթաները»։ 

«Սոցիալիզմի վարդապետութեամբ առաջնորդուելով՝ աշխատաւոր դասակարգերը ձգտում 

են վերացնել կապիտալիստական մասնաւոր սեփականութիւնը եւ նրա հետ կապուած 

անարխիական արդիւնագործութեան սիստեմը, հասարակական ընդհանուր 

սեփականութիւնը դարձնել՝ աշխատանքի, արդիւնաբերութեան միջոցները՝ հողը, 

հանքերը, գործարանները, հաղորդակցութեան ու փոխանակութեան միջոցները, եւ՝ 

բովանդակ տնտեսութիւնը կազմակերպել ու ղեկավարել հաւաքականօրէն»։ 

(Նախորդող մէջբերումին մէջ սխալ գործածուած «աշխատաւոր հանրութեան» եզրերը հոս 

սրբագրուած են «աշխատաւոր դասակարգեր» ճշգրիտ եզրերով, սակայն, տնտեսութիւնը 

կը կազմակերպուի եւ կը ղեկավարուի պետականօրէն, ոչ՝ «հաւաքականօրէն»։ Իսկ 

սոցիալիզմը՝ ընդհանրապէս վարդապետութիւն չէ, իսկական սոցիալիզմը գիտական 

ուսմունք է, գիտական է, կան նաեւ՝ ոչ-գիտականները…)։ 

«Սոցիալիստական շարժումը իր էութեամբ միջազգային է։ Բոլոր երկրների աշխատաւոր 

տարրերը՝ իբրեւ միեւնոյն սիստեմի զոհեր, պիտի միանան եւ արդէն միանում են 

համաշխարհային մի հզօր եղբայրակցութեան մէջ, ու գիտակ իրենց բարձր առաքելութեան, 

վստահ իրենց յաղթանակի վրայ՝ դիմում են կազմակերպուած կռուի ճանապարհով դէպի 

նոր սոցիալիստական կարգերը»։ 

(Այստեղ ուշագրաւ է ՀՅԴ-ի Ծրագրի ճանաչումը սոցիալիզմի միջազգայնութեան եւ 

համաշխարհային եղբայրակցութեան հնարաւորութեան, բայց քիչ անդին պիտի տեսնենք, 

որ ՀՅԴ-ի վերատեսական սոցիալիզմին նպատակը՝ սոցիալիստական կարգերու հիմնումը 

չէ…)։ 
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ՀՅԴ-ի վերամշակուած ծրագիրը իրաւացի է, երբ կ'ըսէ. «Սոցիալիստական շարժումը իր 

էութեամբ միջազգային է»։ Բայց իր էութեամբ միջազգայնական այս շարժումը միասնական 

չմնաց, եւ գործելու եղանակի արմատական տարբերութիւններով՝ դարձաւ Բ. 

(աջակողմեան), Գ. (կոմունիստական) եւ Դ. (Թրոցքիական) միջազգայնական շարժումներ։ 

Ուրեմն, հարկ էր նաեւ ճշդել, թէ՝ ՀՅԴ այս վերջին երեքէն ո՞ր միջազգայնականին կը յարէր։ 

Եւ Նաթան Պետրոսեան մի առ մի կը թուէ Բ. Միջազգայնականը, որուն ՀՅԴ-ն յարած է 1908-

ին, եւ շարունակած է մնալ հոն, որուն անունը միայն փոխակերպուած է՝ Աշխատաւորական 

եւ Ընկերվարական Միջազգայնականի եւ Ընկերվար Միջազգայնականի, նաեւ՝ Եւրոպայի 

ընկերվարականներու կուսակցութեան։ Եւ Նաթան Պետրոսեան ինքն է որ կը բնութագրէ 

ՀՅԴ-ի ընկերվարականութիւնը, գրելով. «ՀՅԴ-ի որդեգրած ընկերվարական ուղեգիծը 

ծանօթ էր «Վերատեսական» անունով, որ առաջին անգամ որդեգրուած էր Գերմանիոյ 

Ընկերվար-Ժողովրդավարական Կուսակցութեան կողմէ, որ մէկդի դնելով բանուորական 

յեղափոխութեան արիւնալի ճամբան՝ դիմեց խաղաղ միջոցներով պայքարին։ Ընկերային 

իրաւունքներու ձեռքբերման համար պայքարը այս անգամ տեղի պիտի ունենար օրինական 

միջոցներով»։ 

Ուրեմն, Էտուարտ Պեռնշթայնի, Օկիւսթ Պէպէի եւ Քարլ Քաուցքիի կողմէ, 1891 թուին, 

Գերմանիոյ Էրֆուրտ քաղաքին մէջ գումարուած Գերման Ընկերվար-Ժողովրդավար 

(Սոցիալ-Դեմոկրատ) Կուսակցութեան համագումարին առաջարկուած ծրագրի 

«Վերատեսական» (Révisioniste) ուղեգիծին հետեւող ՀՅԴ կուսակցութիւնը՝ «մէկդի դնելով 

բանուորական յեղափոխութեան արիւնալի ճամբան՝ դիմեց խաղաղ միջոցներով 

պայքարին։ Ընկերային իրաւունքներու ձեռքբերման համար պայքարը այս անգամ տեղի 

պիտի ունենար օրինական (ուրեմն՝ ոչ-յեղափոխական) միջոցներով»։ Այլ խօսքով՝ ՀՅԴ-ի 

որդեգրած ընկերվարութիւնը յեղափոխական, արմատական ու գիտական սոցիալիզմը չէր, 

այլ պարզապէս՝ «ընկերային իրաւունքներու ձեռքբերման համար օրինական միջոցներով 

պայքարող» վերատեսական (ռեվիզիոնիստական) սոցիալիզմը, որ գիտական 

բնութագրումով սենտիքալիզմ կը կոչուի։ Սենտիքալիստական արհմիութենական 

պայքարով, միայն եւ լաւագոյն պայմաններուն, կրնայ միայն բարելաւուիլ բանուորին 

աշխատավարձը, բայց երբեք՝ վերջ դնել անոր շահագործումին, իսկ անկարելի կ'ըլլայ 

դրամատիրական համակարգին վերացումը եւ հաստատումը սոցիալիստական 

համակարգին։ Եւ լոկ բարելաւումը կրնայ ըլլալ նաեւ՝ «քաղաքակիրթ» դրամատիրութեան 

տակ, զատորոշուելով՝ նոր-ազատական վայրի դրամատիրութենէն։ Ուրեմն, սոցիալ-

դեմոկրատիան կողմնակից է «քաղաքակիրթ» դրամատիրութեան, եւ դէմ՝ միայն վայրի 

դրամատիրութեան։ Եւ հետեւաբար՝ կրնայ գոհանալ ներհամակարգային 

(ներդրամատիրական) հերթափոխութեամբ, քանի որ հրաժարած է սոցիալիստական 

համակարգ կառուցելէ։ Այս լոյսին տակ՝ հասկնալի կը դառնայ Հայաստանի մէջ կոալիցիան՝ 

վայրի դրամատիրութեան եւ վերատեսական սոցիալ-դեմոկրատիային միջեւ։ Եւրոպայի այն 

բոլոր երկիրներուն մէջ, ուր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցութիւնները իշխանութեան 

հասան, ջանացին միայն կրթել վայրի դրամատիրութիւնը, եւ բնաւ չհիմնեցին 

սոցիալիստական համակարգ։ 

(Հանճարեղ Ալպերթ Այնշթայն դիտել կու տայ, թէ՝ «Սոցիալիզմի իրական նպատակն է, 

մարդկութեան զարգացման երթին մէջ, գլել-անցնիլ վայրենացման հանգրուանը»։ Այսինքն՝ 

դրամատիրութեան հանգրուանը վայրենացման հանգրուանն է)։ 
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Թոնի Պլէռի Աշխատաւորական կառավարութիւնը, որ կը կիրարկէր «Երրորդ Ուղի» 

կոչուած սոցիալ-դեմոկրատական ուղղութիւնը, մեծապէս չտարբերեցաւ Մարկրէթ Թաչերի 

Պահպանողական վայրի դրամատիրական ուղղութենէն, այլեւ՝ մեղսակիցը դարձաւ 

ամերիկեան իմփերիալիզմի նախայարձակումին Իրաքի վրայ՝ նոր-պահպանողական Որդի 

Պուշի մականին տակ…։  

(Ներկայիս, Ճերեմի Պուրքին, որ դարձաւ ղեկավարը Աշխատաւորական Կուսակցութեան, 

կը ջանայ կուսակցութեան ծրագիրը վերամշակել, անոր մէջ ներառնելով յեղափոխական 

սոցիալիզմի դրոյթներ։ Եւ կը յայտարարէ, որ այսպիսով նորացուած Աշխատաւորական 

Կուսակցութիւնը պատրաստ է ստանձնելու երկրի իշխանութիւնը)։ 

Սոցիալիստական համակարգին եւ դրամատիրականին միջեւ տարբերութիւնը 

արմատական է, իսկ երկուքին հակադրումը՝ հակամարտական ու թշնամական է 

(antagoniste)։ Հետեւաբար, բնազանցական է եւ միայն ցանկատեսական, կարծելը թէ՝ 

դրամատիրական համակարգը իր իշխանութիւնը (որ ամբողջատիրական է…) կրնայ օր մը 

յօժար կամքով եւ վերջնականօրէն զիջիլ սոցիալիզմի ուժերուն, խաղաղօրէն, առանց 

արիւնահեղութեան։ Եթէ դրամատէրներու միջեւ պարզ մրցակցութիւնը կը բնութագրուէր 

որպէս խողխողումի մրցակցութիւն (Cut-throat Competition), երկու զիրար հերքող 

ամբողջական համակարգերու միջեւ հակամարտութիւնը կրնա՞յ ըլլալ խաղաղօրէն, 

խորհրդարանական ընտրութիւններու ճամբով, երբ ընտրական օրէնքը հաստատած է հին 

համակարգը՝ իր գոյատեւումին նպատակով, իր վերընտրութեան համար…։ 

Ներհամակարգային հերթափոխութիւնը, լաւագոյն պարագաներուն, կրնայ տեղի ունենալ 

նոյն համակարգի աջ եւ ձախ թեւերուն միջեւ, Հանրապետական եւ Դեմոկրատ 

կուսակցութիւններուն միջեւ, Պահպանողականներուն եւ Աշխատաւորականներուն միջեւ, 

14 Մարտի եւ 8 Մարտի միջեւ, վայրի դրամատիրութեան եւ «քաղաքակիրթ» 

դրամատիրութեան միջեւ, բայց համակարգային արմատական իշխանափոխութիւնը կը 

պահանջէ յեղափոխութիւն եւ արեան տուրք…։  

(Ներհամակարգային հերթափոխութիւնը արաբերէնի մէջ ծանօթ է որպէս՝ مقولة تداول السلطة)։ 

Հոս կը ծագի Վենեզուելլայի նախընթացին հարցը։ Այս երկրին մէջ սոցիալիզմի ուժերը 

Հիւկօ Չաւէզի ղեկավարութեամբ, խորհրդարանական ընտրութիւններուն 

մեծամասնութիւն շահելով, հասան իշխանութեան՝ ժամանակաւորապէս, եւ այսօր արդէն՝ 

տեղական եւ ամերիկեան դրամատիրական ուժերը, տիրող սոցիալիստամէտ 

իշխանութեան դէմ յետընթաց յեղափոխութիւն շղթայազերծած են, քանի որ սոցիալիզմի 

ուժերը տակաւին աւարտած չէին նոր համակարգին կառուցումը, եւ անոր հակառակող 

թշնամի ուժերը արմատախիլ չէին եղած, քանի որ Չաւէզ իշխանութեան չհասաւ Ֆիտէլ 

Քասթրոյի անցած արիւնալի յեղափոխութեան ճամբով, այլ՝ խորհրդարանական 

ընտրութեան ճամբով, որուն արդիւնքը կ'ըլլայ միայն ժամանակաւոր, եւ ոչ թէ վերջնական, 

ինչպէս եղաւ Քասթրոյի պարագան, որ ոչ միայն տոկաց աւելի քան կէս դարեան 

ամերիկեան շրջափակումին, այլեւ՝ ԱՄՆ-ի եւ Քուպայի միջեւ պարանաձգումին մէջ՝ 

առաջին յոգնող ու դասալիք կողմը եղաւ ԱՄՆ-ի նախագահը՝ Օպաման, եւ ոչ թէ Քուպայի 

նախագահը՝ Ռաուլ Քասթրօ, քանի որ սոցիալիզմի համակարգը ստեղծուած էր Քուպայի 

մէջ, եւ դրամատիրական ուժերը արմատախիլ եղած էին, եւ ԱՄՆ-ը միայն դուրսէն կրնար 

ճնշել եւ ներսը չուներ դրամատէրներ, ինչպէս է Վենեզուելլայի պարագային։ 

Կ'եզրակացնենք, որ դրամատիրական համակարգի օրինական միջոցներով պայքարը 
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դրամատիրութեան դէմ, չի կրնար վերջնականապէս «վերացնել» անոր համակարգը, իսկ 

անոր իրական ու վերջնական վերացումը կրնայ յաջողիլ միայն ու միայն՝ արիւնալի 

յեղափոխութեամբ։ Հայաստանի ներկայի կոալիցիային մէջ սոցիալ-դեմոկրատ ուժին 

ներկայութիւնը՝ ոչ մէկ գրաւական ունի, թէ հոն իշխող մենաշնորհային, վայրի 

դրամատիրական համակարգը կրնայ վերացուիլ։ 

(Իրենց ներհայկական մտահոգութիւններով եւ հպատակութեամբ բոլոր հայկական 

կուսակցութիւնները ԱԶԳԱՅԻՆ են։ Անոնք իրարմէ կը տարբերին միայն իրենց ընկերային-

տնտեսական մտահոգութիւններով ու ծրագրերով, որոնք միջազգային են՝ հաւասարապէս 

բոլորին մօտ. Հայ Կոմկուսին, ՀՅԴ-ին, ՌԱԿ-ին, ՍԴՀԿ-ին եւ նոյնիսկ Արմենական 

կուսակցութեան պարագային, որ հայկական հողի վրայ հիմնուած ըլլալով, Հայ Կոմկուսին 

նման, 1905 թ. իր Շրջաբերականով կ'ըսէր, թէ՝ առաջնահերթը Օսմանեան լուծէն ազգային 

ազատագրութիւնն էր, սակայն, եթէ հայութեան մէջ ալ կռիւ սկսէր Աշխատանքի եւ 

Քափիթալի միջեւ՝ Արմենականը պիտի կանգնի Աշխատանքի կողքին)։ 

ՀՅԴ-ի ազգայնականութիւնը հիմնաւորելու համար, Նաթան Պետրոսեանի բերած 

պատճառաբանութիւնը խիստ անբաւարար է հայկական շրջագիծէն ներս, եւ խիստ 

անյարակից ու նոյնիսկ վիրաւորական, երբ կը դիմէ աւստրիական սոցիալ-դեմոկրատիայի 

մարքսականութեան գործած ազդեցութեան ՀՅԴ-ի վրայ, գրելով. «Սկսելով ազգային 

հարցէն, ՀՅԴ-ն գաղափարական գետնի վրայ իր ազդեցութիւնը կրեց Աւստրիոյ ընկերվար-

ժողովրդավարութեան մարքսականութենէն»։ 

Իսկ երբ ՀՅԴ-ի դեմոկրատականութիւնը հիմնաւորելու համար կը դիմէ «պարսկական 

սահմանադրական» եւ «օսմանեան սահմանադրական յեղափոխութիւններուն», իր 

պատճառաբանութիւնները խիստ հակասական են եւ վիճայարոյց։ Այս բոլորը կարելի չէ 

հանգամանօրէն լուսաբանել եւ մեկնաբանել ներկայ նշմարին նեղ սահմաններուն մէջ։ 

Անոնք կը կարօտին առանձին անդրադարձի, առանձին յօդուածով, քանի որ ՀՅԴ-ի 

ազգայնականութիւնը ծնունդ առաւ օսմանեան դաժան լուծէն, պարսկական 

սահմանադրականութիւնը՝ Շահի բռնատիրութենէն (որուն հետ՝ ՀՅԴ հետագային, ցուրտ 

պատերազմի տարիներուն, գործակցեցաւ…), իսկ օսմանեանը՝ սահմանադրական 

յեղափոխութիւն չէր, այլ՝ սիոնափանթուրք պետական յեղաշրջում Սուլթան Ապտիւլ Համիտ 

Բ.ի անձին դէմ, քանի որ ան մերժած էր Հերցըլի պահանջը, իսկ Երիտ Թուրքերն էին որ 

ծրագրեցին ու սառնասրտօրէն գործադրեցին Հայոց Ցեղասպանութիւնն ու բռնահանումը՝ 

Արեւմտահայաստանէն։ Առ այժմ՝ այսքան այս մասին։ 

• • • 

Կարօ Արմենեանի գրութիւնը, «Ազդակ»ի 15 Սեպտեմբեր 2017 թուակիր համարին մէջ՝ 

«Անկեղծ Պատրաստակամութեամբ» վերնագրով, որուն մէջ իրաւացիօրէն, խնդրական կը 

գտնէ Հայաստան-Սփիւռք 6-րդ խորհրդաժողովի օրակարգին վրայ դրուած «Համազգային 

Խորհուրդ« մը կեանքի կոչելու գաղափարին իրականացումը, գլխաւորաբար ներկայիս 

Հայաստանի մէջ իշխող մենաշնորհային համակարգին գոյութեան պատճառով, քանի որ 

այս համակարգը էապէս ապազգային է, եւ անոր կազմաքանդումէն առաջ՝ ոչ մէկ ազգային, 

ուր մնաց որ համազգային ծրագիր կարելի ըլլայ իրականացնել։ 

Մենք լիովին համաձայն ենք անոր այս մատնանշումին եւ ամբողջականօրէն կ'երկրորդենք 

անոր դրած 13 նախապայմանները, որոնք կը բխին այն տեղին կասկածէն (իր պարագային), 
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իսկ մեր հաստատ համոզումէն, թէ՝ պետութիւնն ու մենաշնորհային ուժերը նոյնացած են, 

միաձուլուած են։ 

Այդ 13 նախապայմանները կը պահանջեն յստակացնել, հիմնականին մէջ՝ երկու բան։ 

Առաջինը՝ ինչ համեմատութեամբ մենաշնորհային համակարգը առեւանգած է պետական 

իշխանութիւնը։  

Երկրորդը՝ պետական իշխանութեան մնացորդաց մասը ունի՞՝ մենաշնորհային 

համակարգը կազմաքանդելու յստակ մտադրութիւն եւ ռազմավարութիւն։ 

Այս երկրորդ հարցադրումին ալ դրական կամ ժխտական պատասխանէն կախում պիտի 

ունենայ, տրամաբանականօրէն, այս պետական պատասխանատուներուն հետ կոալիցիա 

կազմել ուզող կողմին ճշդումը…։ 

Օգտակար կը նկատենք այդ 13 հարցադրումներէն եօթին ծանօթանալը. 

1) Որո՞նք են մենաշնորհային համակարգի տէրերը երկրին մէջ։ 

2) Որո՞նք են մենաշնորհային ուժի պաշտօնական եւ անպաշտօն կառուցակարգերը երկրի 

տնտեսութենէն ներս։ 

3) Ո՞րն է համակարգին ազդեցութեան ծիրը մրցակցային դաշտին մէջ եւ ինչ են դաշտը 

առեւանգելու իր մեթոտները։ 

4) Որո՞նք են համակարգին քաղաքական լծակները երկրէն ներս եւ երկրէն դուրս։ 

5) Որո՞նք են ազգային եկամուտի վերաբաշխումի ծաւալները եւ համակարգի 

համեմատական կշիռը այդ ծաւալներուն մէջ։ 

6) Ի՞նչ է մանրամասնեալ պատկերը մենաշնորհային համակարգի տէրերուն կողմէ՝ 

Հայաստանի իշխանափոխութեան առաջին տարիներուն, գնուած արտադրութեան 

միջոցներուն, յստակացնելով թէ՝ ի՞նչ գին վճարած են անոնք պետութեան, եւ թէ՝ ինչ է այդ 

հարստութեանց շուկայական փոխարժէքը այսօր։ 

7) Վերջապէս՝ ի՞նչ յստակ ռազմավարութիւն ունին Հայաստանի իշխանութիւնները 

մենաշնորհային համակարգի կազմաքանդման առնչութեամբ։ 

Կարօ Արմենեան իրաւացիօրէն կը մատնանշէ, թէ՝ Համազգային Խորհուրդի 

կազմակերպումը «կ'ենթադրէ անկեղծ պատրաստակամութիւն՝ Հայաստանի գործող 

քաղաքական մշակոյթի նորմերը քանդելու, կաշառակերութիւնը կասեցնելու, 

տնտեսութիւնը մաքրելու իր ցեցերէն։ … Այս բանը չի կրնար սակայն տեղի ունենալ այնքան 

ատեն որ երկրի ուժականութիւնները կապտուած են բուռ մը շահագործողներու կողմէ։ Մի՛ 

ակնկալէք, որ Համազգային Խորհուրդը իր գոյառումով գայ լռելեայն հարազատագրելու 

(legitimize) մեր ժողովուրդի դէմ գործուած եւ գործուող այս յանցագործութիւնը»։ 

Ան նաեւ՝ իրաւացիօրէն, կը շեշտէ Սփիւռքի գործօն ու ամբողջական մասնակցութիւնը 

Հայաստանի մաքրագործման եւ Համազգային Խորհուրդի կազմակերպման քաղաքական 

գործերուն մէջ, գրելով. «Ասիկա կ'ենթադրէ համազգային պատասխանատուութիւն։ 

Կ'ենթադրէ նաեւ՝ ազգային հզօր նախանձախնդրութիւն։ Նաեւ՝ քաղաքական կամք այս 
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գործին մէջ սփիւռքի անկախ դատողութիւնն ու լիիրաւ մասնակցութիւնը ընդգրկելու։ … 

Իրականութեան մէջ՝ ի վերջոյ, այս հարցի քննարկման գործնական դաշտը 

ՀԱՄԱՍՓԻՒՌՔԵԱՆ կառոյցներու ղեկավար ոլորտն է»։ Բայց, անհասկնալիօրէն, ան չի 

խօսիր ՀԱՄԱՍՓԻՒՌՔԵԱՆ ՄԻԱԿ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱՌՈՅՑԻ մը մասին, ու կրկին կը խօսի 

կառոյցներու մասին…։ Մինչդեռ Սփիւռքի «անկախ դատողութիւնն ու լիիրաւ 

մասնակցութիւնը» կ'ապահովուի երբ ունենանք համասփիւռքեան, կեդրոնական, 

ներկայացուցչական (այսինքն՝ ընտրովի) եւ միակ լիազօր կառոյցը Սփիւռքի, համաձայն՝ 

Միջազգային Հանրային Իրաւունքի նորմերուն։ Սփիւռքի այս ներկայացուցչական եւ լիիրաւ 

կառոյցն է, որ Հայաստանի մաքրուած ու նորոգուած պետութեան հետ միասնաբար 

իրաւասութիւնը կ'ունենան կազմակերպելու Համազգային Խորհուրդ, որ կը ներկայացնէ 

Համահայութեան քաղաքական կամքը, քանի որ իր կազմով եւ արեւելումով դարձած կ'ըլլայ՝ 

համահայկական իշխանութիւն։ Հայաստանակեդրոն կոչուած քաղաքականութիւնը շատ 

աւելի պտղաբեր, համապարփակ, տեւական ու հետեւողական կ'ըլլայ, եթէ անոր 

նախորդած ըլլայ Սփիւռքակեդրոն քաղաքականութեան որդեգրումն ու իրականացումը։ Եւ՝ 

Սփիւռքակեդրոն քաղաքականութեան առաջին քայլն է՝ Համասփիւռքեան Միակ Ղեկավար 

Կառոյցին ստեղծումը։ Իսկ այս կառոյցի ստեղծման հիմնական մղիչ ուժն ու շարժառիթը՝ 

Արեւմտահայաստանի, Արարայի ազատագրումին տեսլականն է։ Եւ ճիշդ այս տեսլականով 

է որ ծնունդ առած է՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան Համասփիւռքեան Քոնկրէսի (ՏԱՀՔ) 

գաղափարը, որ կը համապատասխանէ Միջազգային Հանրային Իրաւունքի նորմերուն։ 

Վերջապէս, շնորհաւորելի են Նաթան Պետրոսեանի եւ Կարօ Արմենեանի նման 

հրապարակագիրները, քանի որ գաղափարական հարցերու արծարծումով ու 

լուսաբանումով է միայն, որ կը ստեղծուի ճիշդ ու միասնական հանրային կարծիք, որ ցարդ 

գոյութիւն չունի Հայ հասարակութեան մէջ։ Ճիշդ եւ միասնական հանրային կարծիքի 

բացակայութեան հետեւանքին շուրջ՝ Յովհաննէս Թումանեան, 1921 թ. Դեկտեմբերին, 

Աւետիք Իսահակեանին գրած նամակին մէջ կը գրէ. 

«Մենք թէ դրսից, թէ ներսից քանդեցինք մեր երկիրը։ … Մի մասը խաչագող սրիկաներ, 

միւսը՝ գողեր եւ աւազակներ… եւ չերեւաց մի բազմութիւն՝ որ վերածնուող երկրի շունչն ու 

բարոյական կարողութիւնը յայտնաբերէր։ Էսքան աղէտների ու պարտութիւնների մէջ ոչ մի 

մեղաւոր չերեւաց, ոչ ոք պատասխանատուութեան կանչուեց, ոչ ոք պատասխան տուեց՝ 

հանրային կարծիքի բացակայութեան պատճառով, եւ իրավիճակը շարունակւում է այժմ 

էլ…»։ Մինչեւ՝ այսօր։ 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ 

Պէյրութ 

10 Հոկտեմբեր 2017 

 

 

 

 

 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (74) Նոյեմբեր 2017 

 

18/48 

Տեսակէտ 

ԱՓՍՈ՜Ս, ԴԱՐՁԵԱԼ ՅՈՒՍԱԽԱԲՈՒԹԻՒՆ 

 

Երեւան մայրաքաղաքի մէջ, 18-20 Սեպտեմբերին տեղի 

ունեցաւ «փոխադարձ վստահութիւն, միասնականութիւն եւ 

պատասխանատուութիւն» խորագրով Հայաստան-Սփիւռք 

հերթական վեցերորդ համահայկական համաժողովը: Երբեք 

պիտի չուզէինք յայտարարել որ անմիջական շտապ 

գործնական լուծումներ կ'ակնկալէինք այս համաժողովէն, 

ընդհակառակը՝ նման ակնկալութիւն մը մեզ ահաւաոր 

յուսախաբութեան պիտի մատնէր: Սակայն եւ 

այնպէս՝մխիթարական է ընդհանուր երեւոյթը որովհետեւ 

նման համաժողովներ կ'ըլլան պատեհ առիթներ փոխադարձ 

«ճանաչողութեան» եւ անկասկած «քարոզչական» 

նկարահանումներու: 

Նման համաժողովի գլխաւոր նպատակներէն գերագոյնը պէտք էր ըլլար համադրել եւ 

համախմբել հայրենիքի եւ սփիւռքի ներոյժը, հայութեան գոյատեւման եւ պահպանման ի 

խնդիր: Մեր խօսքը ֆիզիքական մերձեցումի մասին չէ, այլ անհրաժեշտ է ստեղծել 

մարդկային բարոյական արժէքներու եւ սկզբունքներու ներդաշնակութիւն եւ 

համակարգում: Հայաստան թէ' սփիւռք կը ղեկավարուին նոր ժամանակներու 

«օլիկարխներով» եւ ամիրաներով, որոնք կը կարծեն մենաշնորհեալները ըլլալ հայ 

ժողովուրդին: Ո'չ Հայրենի պետութինը եւ ո'չ ալ սփիւռքի ղեկավարութիւնը քաջութիւնը 

ունին երթալու դէպի ժողովուրդ եւ խօսելու անոր հետ ազգային վեհ ընբռնումներու եւ 

սկզբունքներու մասին եւ զիրենք մասնակից դարձնելու հայապահպանման ծրագիրներու 

մշակման եւ գործադրութեան:  

Երբեք ժխտական պէտք չէ նկատել յանդգնող շինիչ մեր քննադատութիւնը, որ 

ապահովաբար անհանգստացուցիչ է: Ո'չ բամբասանք է եւ ո'չ ալ ցեխարձակում, 

ընդհակառակը՝ քննադատելու կարողութիւնը առաքինութիւն է մեր կարծիքով: Կը 

քննանդատենք որովհետեւ մտահոգ ենք մեր ազգի ապագայով, որովհետեւ քաջատեղեակ 

ենք մեր ազգային նաւաբեկեալ կեանքի մակընթացութիւններուն եւ հետեւաբար 

համատարած անտարբերութիւնն ու յուսալքումը կ'անհանգստացնէ մեզ մղելով առողջ 

քննադատութեան, որովհետեւ կարելի չէ սառնարիւն դիտել այս բոլորը երբ բարելաւման եւ 

բարօրութեան, նամանաւանդ մարդկային տարրական իրաւունքներու վերականգնումի եւ 

փոխ-յարգանքի կարիք կայ, որովհետեւ անոնց բացակայութիւնը դարձած է ընկերային 

չարիք մեր ազգային եւ եկեղեցական կեանքին մէջ: 

Ինչպէ՞ս չքննադատել երբ որպէս անհատ եւ ազգ ենթարկուած ենք ինքնութեան կորուստի: 

Չենք կրնար անտարբեր մնալ հաշտուելով այն տկարամիտներուն հետ որոնք վարժ են 

յայտարարելու թէ «ելք չկայ. այսպէս եկած է եւ այսպէս պիտի շարունակուի»: 

Ընդհակառակը պէտք է քննադատել առանց վախնալու, որովհետեւ կայ թերացումներ մեր 

ազգային կեանքին մէջ, կայ պաշտօններու եւ դիրքերու չարաշահում, կան մարդկային 

բարոյական արժէքներու հանդէպ արհամարհանք, որովհետեւ տիրած են ամէնուրեք 
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փառասիրութիւնը, ընչաքաղցութիւնը, եսասիրութիւնը, անպատասխանատուութիւնը եւ 

անբարոյութիւնը՝ իր ամբողջական իմաստով: 

Համասփիւռ հայութիւնը շատ լուրջ խնդիրներ ունի, զորս կարելի չէ լուծել 

համաժողովներով, տօնախմբութիւններով, շնորհահանդէսներով եւ շքանշաններու տեղի-

անտեղի «առատ» բաշխումով: Ամենահարատապ առաջին խնդիրը պէտք է նկատել 

ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆԸ, որովհետեւ հայաթափումը կը շարունակուի ահազանգային 

համեմատութեամբ, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ ինքնասպանութիւն, եւ ժամանակն է որ լրջօրէն 

մտածենք հայրենահանման ոճիրին սրբագրութեան մասին: 

Յաճախ կը լսենք եւ վերջին համաժողովին դարձեալ լսեցինք, որ հայրենի կառավարութեան 

համար առաջնահերթ խնդիր է ներգաղթ իրականացնելը, որ մինչեւ այսօր կը մնայ լօզունգի 

եւ բաղձանքի սահմաններուն մէջ: Սփիւռքահայերուս համար ալ տակաւին յստակ չեղաւ թէ 

ներգաղթ կազմակերպելու ցանկութիւնը արդեօք հրապարակ նետուած է 

արտագաղթողներուն տեղը լեցնելո՞ւ համար, թէ՞ իսկապէս խոր հաւատքով եւ համոզումով 

ազգահաւաքման մեծ աշխատանք կը տարուի հայրենիքը նոր աւիւնով եւ նոր ոյժերով 

զօրացնելու համար: 

Հայրենադարձութիւնը միայն քարոզախօսութեամբ չի՛ կրնար իրականանալ, յայտարարելով 

թէ Հայաստանն է ապրելու յարմարագոյն եւ ճիշդ վայրը, հեռու այլասերման վտանգէն: 

Ինչպէս նախապէս ալ յայտարարած էինք մէկ այլ առիթով, «Արի Տուն» յայտարարողը՝ նաեւ 

տուն-տե՛ղ կը պատրաստէ: Անհրաժեշտ է նախ ստեղծել խոր համոզում եւ ի գործ դնել 

լիակատար աջակցութիւն, գաղթող հայրենակիցներուն համար պատրաստելով 

նպաստաւոր պայմաններ եւ կեանքի ու գործի ապահովութիւն՝ զերծ ամէն տեսակի 

խտրականութենէ: Դժբախտաբար հայրենի պետութիւնը, իր աւագանիով, զբաղած է 

տարբեր խնդիրներով, որոնցմէ կարեւորագոյններն են՝ իշխանութեան պահպանումը եւ 

անոր ժառանգականութեան ապահովումը, ինչպէս նաեւ քաղաքական եւ տնտեսական 

շահերու սեփականացումը: 

 

Մէկդի թողունք մեր ճառերը, քարոզախօսութիւնները եւ խորհրդաժողովները, որոնք 

լօզունգի սահմաններէն անդին չեն անցնիր: Այս ճգնաժամային անմխիթար վիճակէն դուրս 

գալու համար ձեռնարկենք ու ապահովենք այնպիսի տնտեսական առինքնող պայմաններ, 

որպէսզի մեր երիտասարդութիւնը, մեր աշխատոյժը չհեռանայ երկրէն եւ սատարէ երկրի 

բարգաւաճման եւ բարօրութեան: Որքան ալ մտահոգ ենք այսօր մեր արտաքին 

քաղաքական մարտահրաւէրներով – շրջափակում եւ արցախեան հակամարտութիւն - մեր 

ապագան մեր երիտասարդներն են, այրեր՝ որոնք պիտի ըլլան հայրենիքի պաշտպան 

զինուորները եւ մեր քոյրերը պիտի ըլլան այդ զինուորները ծնող մայրերը:  

 

Դժբախտաբար մեր ցաւը մեր տան մէջ է, այսինքն մեր միակ յոյս եւ ապաւէն՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔԷՆ 

ՆԵՐՍ Է: Երկիրը մօտ է արդէն ժողովրդագրական աղետալի վիճակի: Հայաստանի 

Վիճակագրական Ծառայութեան հրապարակած տուեալներուն համաձայն, 2013 թուականի 

Յունուարէն մինչեւ Սեպտեմբեր ամիսներու ընթացքին Հայաստանէն մեկնած է 1 միլիոն 

888 հազար 165 մարդ, իսկ երկիր վերադարձողներուն թիւը եղած է 1,780,160 մարդ: Այլ 
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խօսքով 108,005 մարդ չէ վերադարձած հայրենիք: Դժբախտաբար այս անբաղձալի տխուր 

վիճակը տարուէ տարի կը շարունակուի հսկայական թիւերով, ինչ որ հայութեան համար 

ազգային աղէտ պէտք է նկատել: Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայութիւնը 

հրապարակած է նոր տուեալներ, որոնց համաձայն՝ 2017 թուականի 9 ամիսներու 

ընթացքին հանրապետութեան բնակչութիւնը նախորդ տարուայ նույն 

ժամանակահատուածի համեմատ նուազած է շուրջ 14 000-ով: Նուազած է նաև ծնածներու 

թիւը: 2016թ․ ինը ամիսներու ընթացքին Հայաստանի մէջ լույս աշխարհ է եկած է 29,868 

երեխայ, իսկ 2017թ․՝ 27,665։ 

 

Արտաքին այլ ազդակներ եւս տխուր իրավիճակ մը կը ստեղծեն արտագաղթին տալով նոր 

պատեհութիւններ: Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Գաղթականական Գրասենեակի 

տուուեալներուն համաձայն (Diversity Visa Program), ժողովրդային հասկացողութեամբ՝ 

Վիճակախաղի ծրագրով (Lottery Program) Ամերիկա հաստատուելու համար դիմող 

Հայաստանցիներուն թիւերը եղած են հետեւեալները.- 2007-ին՝ 33169 անձ, 2008-ին՝ 35935 

անձ , 2009-ին՝ 38714 անձ , 2010-ին՝ 34892 անձ , 2011-ին՝ 41296 անձ , 2012-ին՝ 52434 անձ , 

2013-ին՝ 55548 անձ. Ու տակաւին վիճակախաղը կը շարունակուի... 

 

Հայաստանի ներկայ իշխանութեան տեսակէտը այն է, որ արտագաղթը համաշխարհային 

խնդիր է եւ մենք ալ անմասն չենք կրնար մնալ այս ընդհանուր երեւոյթէն: Ճիշտ է որ մարդիկ 

միշտ ալ ցանկութիւն ունին տեղաշարժուելու, բայց ի՞նչ են անոր հետեւանքները մեր 

նորանկախ հայրենիքին համար՝ ահաւասիկ ա՛յդ է մեր մտահոգութիւնը, ա'յդ է մեզ հիւծողն 

ու տառապեցնողը: Որովհետեւ՝ բոլոր անոնք որոնք Հայաստանէն կը մեկնին Ռուսաստան, 

ընդհանրապէս վերադառնալու ցանկութեամբ կը մեկնին – թէեւ մեծ մասամբ չեն 

վերադառնար զանազան պատճառներով -, սակայն բոլոր անոնք որոնք եւրոպական 

երկիրներ կը մեկնին, անկասկած որ մշտական բնակութիւն հաստատելու երազանքով 

կ'երթան: Փաստ՝ մեր նորահաստատ գաղութները Եւրոպայի մէջ: 

 

Արտագաղթ միշտ ալ տեղի ունեցած է թէ՛ համայնավար տիրապետութեան տարիներուն, եւ 

թէ՛ Երրորդ Հանրապետութեան՝ անկախութեան տարիներուն: Ասկէ առաջ ակնարկած 

էինք մեր մէկ այլ գրութեան մէջ, թէ 1970-ական թուականներուն, Միացեալ Նահանգներու 

Լաութընպըրկ Բարեփոխում (Senator Frank Lautenberg Amendment) կոչուած օրէնքի 

թոյլտուութենէն օգտուելով (իրականութեան մէջ այդ օրէնքը պատրաստուած էր 

սովետաբնակ հրեաներու համար, որոնք որպէս թէ կը «հալածուէին» իրենց երկրին մէջ)՝ 

մեր հայ եղբայրներն ու քոյրերը թողուցին հայրենիքը, եւ կարաւանները շարան առ շարան 

հասան մասնաւորաբար Միացեալ Նահանգներ, կազմելով նորանոր գաղութներ անոր 

Արեւելեան ափերէն մինչեւ Արեւմտեան ափերը: 

Որպէս մէկ անդամը այս գաղութին եւ որպէս ականատես, կրնանք վկայել թէ 

արտագաղթողներուն մեծամասնութիւնը՝ 1946-47 տարիներու ընթացքին Հայաստան 

ներգաղթողներն էին եւ կամ անոնց զաւակները, որոնք արեան գնով իրենց բաժինը բերած 

էին հայրենիքի կերտումին: Տակաւ առ տակաւ այս խումբին միացան նաեւ խնամիական 
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կապեր ունեցող բնիկ Հայաստանցիներ: Զարմանալին ա՛յն է, որ այդ տարիներուն ո՛չ 

Հայրենիքէն ներս եւ ո՛չ ալ Սփիւռքի տարածքին՝ մեր Նուիրապետական Աթոռները, 

հասարակական կազմակերպութիւններն ու կուսակցութիւնները ահազանգ հնչեցուցին, 

առաջքը առնելու համար այս ահաւոր աղէտին: Հիմա' արթնցաւ Արամ Ա. Կաթողիկոս որ 

հայրենիքը կը պարպուի... 

 

Որքան ալ ըսենք որ արտագաղթը բնական երեւոյթ մըն է ժողովուրդներու մօտ, մեր 

պարագային՝ ան մահացու հարուած է մեր դատին եւ մեր գոյութենական պայքարին, 

որովհետեւ մեր մտահոգութեան կորիզն է՝ գիտական, կրթական եւ մշակութային մեր 

ներոյժի արտահոսքը դէպի հիւրընկալ երկիրներ: Երիտասարդ ոյժերու հեռացումով՝ կը 

ստեղծենք ծանր պայմաններ մեր ազգային գոյութեան եւ անվտանգութեան ծիրէն ներս: Ո՞վ 

պիտի պաշտպանէ մեր հայրենիքի սահմանները: Մեր դարաւոր թշնամիները գիտակցելով 

այս իրողութեան, ամենայն լռութեամբ կը սպասեն հայաթափումի այս ահաւոր 

եղեռնագործութեան լրումին...: 

 

Ճիշդ է որ Հայաստանէն արտագաղթի հիմնական պատճառները բազում են եւ այլազան – 

անգործութիւն, քաղաքական անկայունութիւն, ընկերային անարդարութիւն, 

խտրականութիւն, նպաստաւոր բնակարաններու չգոյութիւն, եւ տակաւին կարելի է շարքը 

երկարել – բայց այս բոլորէն վեր եւ անդին ժողովուրդը կորսնցուցած է իր հաւատքը հանդէպ 

իր ապագայի բոլոր երազներու իրականացման օրրանին՝ Հայրենիքին, եւ մանաւանդ 

առաւել տխուր՝ հաւատքը իր Մայր Եկեղեցւոյ արդարամտութեան նկատմամբ, որ այսօր չի՛ 

դատապարտեր կատարուած անիրաւութիւններն ու անարդարութիւնները: Ի՞նչ կարելի է 

սպասել իր երազը կորսնցուցած ժողովուրդէն: 

 

Զգալի կերպով ծանծաղ դարձած է մեր ազգային մտածողութիւնը, որովհետեւ 

նախապատուութիւն տուած ենք միշտ մեր անհատական եւ կուսակցական շահերուն, թէ՛ 

մեր քաղաքական, եւ թէ եկեղեցական կեանքին մէջ: Դժբախտաբար մեզի կը պակսին 

առաջնահերթութիւն ունեցող երկարաժամկէտ ծրագիրներ – վերջին համաժողովն ալ 

ներառեալ- հակառակ ա՛յն իրողութեան՝ որ ունի՛նք այդ բոլորը իրականացնող 

քաղաքական, գիտական եւ կրթական մարդոյժը: Մեզի կը պակսին՝ հաւաքական կամքը եւ 

տեսիլքը: 

 

Հետեւաբար ի՞նչն է որ մեզ կրնայ փրկել այս ազգային գահավիժումէն: կրկնենք անգամ մը 

եւս բոլոր անոնց համար որ փակած են իրենց աչքերն ու ականջները: 

Ահաւասիկ մեր առաջարկները.- 

1.- Արդարութիւն. Վարձատրել բոլորը հաւասարապէս իրենց արժանիքներու համաձայն, եւ 

վե'րջ խնամիական, ազգականական եւ բարեկամական առաջնահերդութիւններու, որոնք 

կը խորտակեն ժողովուրդի հաւատքը հանդէպ հայրենի կառավարութեան:  
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2.- Կրթութիւն. Կարելի չափով ձրի եւ որակաւոր դարձնել բոլոր վարժարանները 

նամանաւանդ՝ առանց կաշառքի: 

3.- Առողջապահութիւն. Չմերժել բոլոր անոնք որոնք կարիքը ունին բժշկութեան եւ չեն 

կրնար ապահովագրութիւն գնել, դարձեալ առանց կողմնակի վճարումներու: 

4.- Օրինականութիւն. Ո՛չ մէկ քաղաքացի, հաստատութիւն, կամ կազմակերպութիւն կրնայ 

նկատուիլ օրէնքէ վեր: Օրինականութեան բացակայութիւնը կը տանի մեզ 

անիշխանութեան եւ հեռու կը պահէ սփիւռքահայը որ կ'ուզէ ներդրում կատարել 

հայրենիքէն ներս:  

5.- Ապահովութիւն. Քաղաքացին պէտք է իմանայ թէ որպէս երկրին հարազատ զաւակը՝ 

ապահով է իր կեանքը, եւ ո՛չ ոք կրնայ խլել այդ իրաւունքը իրմէ: Յաճախակիօրէն 

պատահող սպաննութիւնները, որոնց մասին կը կարդանք մամուլին մէջ, կը սարսափեցնեն 

մեզ...: 

6,- Սեփականութիւն. Աշխուժացնել գործօններ, որպէսզի իւրաքանչիւր քաղաքացի իր 

արժանավայել բնակարանը ունենայ: Ժողովուրդը պէտք չէ պահել տնազուրկ մուրացկանի 

հոգեվիճակին մէջ: 

7.- Գիւղատնտեսութիւն. Զարգացնել եւ երաշխաւորել գիւղացիի հարազատ քրտնաթոր 

աշխատանքը: Գիւղն է որ կը պահէ քաղաքը: 

 

Վերեւ յիշատակուած առաջարկները հայրենի պետութեան ընկերային պարտաւորութիւնը 

ըլլալէն զատ՝ խորապէս ե'ն նաեւ Եկեղեցւոյ կոչումէն բխող՝ կրօնաբարոյական, 

մարդասիրական ծառայութեան պարտաւորութիւն մը: Միայն այս գաղափարականով 

կարելի պիտի ըլլայ դիմագրաւել մեր դարաշրջանի բոլոր մարտահրաւէրները, ինչ ալ ըլլան 

մեր դրացի երկիրներու ներգաղթի քաղաքականութիւնը, հայրենիքի շրջափակումը եւ այլ 

քաղաքական եւ ընկերային ազդակներ: 

 

Հայրենի պետական այրերուն եւ անոնց շուրջ թաւալող արբանեակային շրջանակներուն՝ 

մեղմ ասած՝ անկուշտ ընչաքաղցութիւնն ու անտարբերութիւնը արտագաղթի օրէ օր 

խորացող վտանգին հանդէպ՝ դատապարտելի է ըստ ամենայնի: Նոյնքան դատապարտելի 

են նաեւ «պատասխանատու» երկու կաթողիկոսներուն --որոնց վստահուած է հայ 

ժողովուրդի հոգեւոր առաջնորդութիւնը,-- կողմէ՝ գործուող ահաւոր չարիքին հանդէպ 

ցուցաբերուած լօզունգային բարձրաձայն կոչերը... վա՜յ մեզ, վա՜յ մեզ:  

Ժամը հասած է ու չենք կրնար, եւ իրաւունք ալ չունինք, իրականութիւնը դիտել մեր 

մատներու արանքէն: Կրնա՞յ ըլլալ որ կորսնցուցած ենք տոկալու եւ պայքարելու բնազդը: 

Պէտք է ցոյց տալ հաւաքական ներդաշնակ աշխատանք, կամք եւ համոզուած 

վճռակամութիւն հայրենիքը փրկելու համար: Անգամ մը եւս կ'արժէ այստեղ յիշեցնել մեր 

ընթերցողներուն՝ բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկեանի սրտամորմոք խօսքերը. 

«Արտագաղթը հայրենիքից 1915 թուի ցեղասպանութիւնից յետոյ, ամենամեծ ոչ բնական 

աղէտն է… Նա մեր հողի կամաւոր զիջումն է Թուրքիայի»:  
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Ցաւով կ'աձանագրենք, թէ հայրենաբնակ ժողովուրդը կորսնցուցած է իր հաւատքը 

հայրենիքի ղեկավարութեան նկատմամբ: Այդ պատճառով ալ պանդխտութեան ճամբան 

բռնողներուն թիւը հետզհետէ կը բազմանայ, հայրենիքը թողլով մեր արիւնարբու թշնամիին 

ճիրաններուն զոհ: Ամէն բանէ առաջ պէտք է հաւատք ներշնչել ժողովուրդին, տալով անոր 

տնտեսական եւ ընկերային ապահովութիւն՝ որպէսզի տէր կանգնի իր հայրենիքին: 

 

Ժամանակն է վերարժեւորելու մեր սկզբունքներն ու մարդկային արժանապատուութիւնը: 

Անսասան հաւատքով ու կորովով պարտաւոր ենք հետամուտ ըլլալու որ բարոյական 

արժէքները վերականգնուին հայրենիքէն ներս: 

Եկէք պահ մը ազգովին լրջօրէն մտածենք առանց զգացական մօտեցումներու, թէ ի՞նչ 

պիտի ըլլայ մեր հայրենիքին վիճակը: Ինքնախաբէութեամբ չպարուրուինք եւ հաւատանք 

որ 2040 թուականին Հայաստանի բնակչութեան թիւը պիտի հասնի չորս միլիոնի եւ քիչ մըն 

ալ աւելի: Հեռացողներուն աւելի քան 50 տոկոսը 20-54 տարեկան է՝ մեծ մասամբ այրեր: 

Ականատեսներու վկայութեամբ, Հայաստանի գիւղերը դատարկուած են երիտասարդ 

բնակիչներէ, իսկ մնացող ծերունիները, անկարող են հողը մշակելու: Հողին կապուած քիչ 

թիւով ընտանիքներ եթէ մնացին` գիւղը պահպանելու նուիրական տրամադրութեամբ՝ 

անոնց ալ չտրամադրուեցաւ հարկ եղած պետական օժանդակութիւնը: Լեռնային եւ 

դաշտային շրջաններու մէջ գիւղական կեանքը մնացած է անհրապոյր եւ տխուր: 

Ինքնասպանութիւնը կը շարունակուի եւ Հայաստան կը դատարկուի իր բնիկ ժողովուրդէն, 

ժողովուրդն ալ, դժբախտաբար, օրապահիկ մը ապահովելու արժանապատիւ միջոցներու 

չգոյութեան հետեւանքով մոռացութեան տուած է իր հայրենասիրութիւնը...ինչպէ՞ս 

մեղադրել: 

Սպառած են արդէն արդարացման բոլոր փորձերը` յատկապէս սփիւռքահայութեան կողմէ 

այս կենսական եւ սկզբունքային բարոյական հարցին նկատմամբ: Պէտք է տեսնել եւ 

բացայայտել ամէն ճշմարտութիւն, եթէ բան մը կ'ուզենք փոխել եւ շտկել մեր հաւաքական 

մտածողութեան մէջ: Անգամ մը արդէն դառնապէս պարտադրաբար վճարեցինք մէկուկէս 

միլիոն հայերու ոչնչացումին-հեռացումին գինը. պատմութիւնը չկրկնե՛նք այս անգամ՝ մե՛ր 

իսկ ինքնասպանութեամբ: 

 

ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ 

ՇԱՐ. Ա. 

4 Նոյեմբեր 2017 
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Տեսակէտ 

 

Սփիւռքակեդրոն Դաստիարակութիւն Ու Կրթական Մօտեցումներու 

Անհրաժեշտութիւն 

 

ՌԱԶՄԻԿ ՓԱՆՈՍԵԱՆ 

 

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան Հայկական 

Համայնքներու բաժանմունքի տնօրէն Ռազմիկ 

Փանոսեանի այս խօսքը ներկայացուած է Հայաստան-

Սփիւռք 6-րդ համաժողովին (Երեւան, 18 Սեպտեմբեր 

2017)։ 

Իմ զեկոյցս Սփիւռք-Հայաստան յարաբերութիւններու 

նիւթին շուրջ մօտեցում մը պիտի ներկայացնէ, որ այս 

համաժողովին սպասածէն, կամ ոճէն, կը տարբերի: 

Խօսքերս սահմանափակուած են կրթական ծիրին, առանց անդրադառնալու որեւէ 

քաղաքական հարցի: Նիւթս արեւմտահայերէնի պահպանումն ու զարգացումն է 

սփիւռքեան իրականութեան (քոնթեքսթին) մէջ: 

Հիմնական դրոյթս հետեւեալն է. եթէ իսկապէս կ'ուզենք արեւմտահայերէնը պահել ու 

ամրապնդել – յառաջացնել – պէտք է սփիւռքակեդրոն ըլլանք, սփիւռքակեդրոն 

մօտեցումներ ու ծրագիրներ մշակենք: 

Աւելցնեմ, որ խօսքս աւելի ուղղուած է Սփիւռքի ղեկավարութեան, մտաւորականներուն եւ 

լեզուով ու մշակոյթով զբաղուող անձերուն: 

Արեւմտահայերէնի հիմնական հարցը ի՞նչ է: Ուղղագրութի՞ւն, քերականական կանոննե՞ր, 

մերձեցո՞ւմ: Ըստ իս, ասոնք կարեւոր են, բայց այս հանգրուանին մեր հիմնական հարցերը 

չեն: Եթէ UNESCO-ի վերլուծումը լաւ կարդանք, պիտի տեսնենք որ հիմնական հարցը լեզուն 

յաջորդ սերունդին փոխանցելու մարտահրաւէրն է: Հո՛ս է, որ լեզուին ամէնէ լուրջ նահանջը 

կը տեսնենք: Ուրեմն՝ հո՛ս է որ շեշտը պէտք է դնենք ու մեր ներդրումները կատարենք: 

Տեղեակ եմ որ մեր գաղութները փոխուած են, կեթթոներու մէջ չենք ապրիր, ու ազգային 

ինքնութիւն պահելու ընթացքները կը տարբերին անցեալէն: Այս ընդհանուր նիւթերուն 

մասին պիտի չխօսիմ ժամանակի սղութեան պատճառով: Շատ մելան կը հոսի այպանելու 

միջազգային իրողութիւններ եւ ընկերային հոսանքներ՝ արեւմտահայերէնի 

տկարութիւնները «մեկնաբանելու» համար (թէպէտեւ այս նիւթերուն մասին լուրջ 

ուսումնասիրութիւններ չկան): Սակայն, շատ քիչ կը խօսուի Սփիւռքի ղեկավարութեան 

դերին մասին: 
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Առաջին հերթին լեզուն պահելը կամ ոչ բարոյական որոշում մըն է: Կ'ուզե՞նք 

արեւմտահայերէնը գոյատեւէ կամ ոչ: Ինքնախաբէութեամբ չզբաղինք միասնաբար 

բացագանչելով «անշո՜ւշտ»: Սփիւռքի եւ Հայաստանի մէջ գոյութիւն ունի այն 

մտածելակերպը, որ եզրակացուցած է, թէ անիմաստ է լեզուն պահելը սփիւռքեան 

պայմաններու մէջ, եւ մեր ինքնութիւնը պէտք է կերտենք ուրիշ հիմքերու վրայ: Ես 

բացարձակապէս կը մերժեմ այս մօտեցումը ու անոր ենթադրած պարտուողականութիւնը: 

(Թէպէտեւ աւելցնեմ որ երբեք ալ չեմ ըսած, թէ ազգային ինքնութիւնը միայն լեզուի հետ 

կապուած է կամ միայն լեզուով կ՚արտայայտուի)։ Ուրեմն՝ խօսքս անոնց է, որ կը հաւատան 

որ լաւ կ՚ըլլայ եթէ արեւմտահայերէնը գոյատեւէ եւ զարգանայ: 

Մենք՝ Սփիւռքի կրթական ու մշակութային ծիրին մէջ գործունեայ անհատներ ու 

կառոյցներ, պէտք է քիչ մը ինքնաքննադատութեամբ զբաղինք։ Ո՞ւր է որ ձախողեցանք ու 

կը ձախողինք: Շատ կը վերլուծենք լեզուի եւ դպրոցներու անկումը առանց հայելիին նայելու 

ու մենք մեզի հարցնելու թէ ո՞ւր սխալեցանք: Կ՚այպանենք միջազգայնացումը (globalisation), 

ծնողները, մեր ապրած երկիրներուն կրթական օրէնքները եւ նոյնիսկ երեխաները, բայց 

երբեք չենք հարցներ, թէ մենք – կրթական ծրագիրներու պատասխանատուներ, տնօրէններ 

եւ ուսուցիչներ – ի՞նչ սխալ ըրինք: 

Չորս կէտեր մէջբերեմ: Առաջինը քննարկում մըն է հայեցի դաստիարակութեան 

գաղափարին, որուն ընդմէջէն հայերէնն ու հայեցին նոյնացուցած ենք մեր դպրոցներուն եւ 

մեր մտածելակերպին մէջ: Կը կարծեմ, որ այս միացումը իր բացասական դերը սկսած է 

ունենալ: Լեզուն «կեթթոյացուցած» ենք եւ կեթթոյին անունը դրած ենք «հայեցի 

դաստիարակութիւն»: Այսինքն՝ հայերէնով հայոց պատմութիւն, գրականութիւն, լեզու ու 

կրօնք կը սորվեցնենք առանց աշխարհի հետ հայերէնով առնչուելու։ 

Այս պատճառով, առանց անդրադառնալու կ՚ամրապնդենք այն գաղափարը թէ անգլերէնը, 

սպաներէնը կամ ֆրանսերէնը, օրինակ, աշխարհի հետ կապուելու լեզուներ են, բայց ո՛չ՝ 

հայերէնը։ Այս երեւոյթը իրապէս վտանգ մըն է մեր լեզուի կենսունակութեան, որովհետեւ 

լեզուն կը նուաստացնէ ու մէկ նիւթի լեզու կը դարձնէ, եւ այդպէս տարիներու ընթացքին 

լեզուն կը սկսի իր այժմէականութիւնը կորսնցնել դառնալով գեղեցիկ բայց սառած 

յուշապատկեր մը, ծրար մը – մեծ հօր ու մեծ մօր լեզուն եւ ո՛չ մեր բարեկամներուն հետ 

յարաբերելու լեզուն, կամ նորարարութիւններու լեզուն: 

Երկրորդ՝ լեզուն վերածեցինք պարտադրանքի, բեռի, գաղափարախօսութեան եւ նոյնիսկ 

սրբութեան, երբ պզտիկին ու պատանիին համար պէտք է ըլլայ հաճոյքի, խաղի ու 

աշխարհին բացուելու լեզու: Եթէ 21-րդ դարու սկիզբը կ՚ուզենք արեւմտահայերէնը 

զարգացնել եւ ամրապնդել, պէտք է լեզուն անպայման դուրս գայ պարտադրանքի կամ 

պարտականութեան ծիրէն ու դառնայ գրաւիչ երիտասարդ սերունդին համար: Այո՛, ասիկա 

կարելի է իրականացնել: 

Երրորդ՝ շարունակելով վերի գաղափարը, մանկավարժական մեր մօտեցումները չկրցանք 

թարմացնել, քայլ պահելով արդի կրթական մօտեցումներու, հայերէնի դասաւանդումին մէջ: 

Շարունակեցինք հայերէնը սորվեցնել որպէս «մայրենի» երբ արդէն վերածուած էր երկրորդ 

լեզուի, պահանջելով մեթոտաբանութեան փոփոխութիւն, մասնաւորապէս արեւմտեան 

Սփիւռքի մէջ: Կը խօսինք նահանջի մասին, կը տեսնենք արդիւնքի պակասը, բայց 

տակաւին դասական մօտեցումներու կառչած կը մնանք, պարտադրելով որ պզտիկն ու 
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պատանին սորվին լեզուն տափակ մթնոլորտի մը մէջ, փոխանակ «իւրացնելու» զայն 

հաճելի պայմաններու տակ: 

Չորրորդ՝ սկսանք հաւատալ որ մեր հարցերուն լուծումները ուրիշ տեղէ պիտի գան – 

այսինքն՝ Երեւանէն: (Վստահ եմ, որ այս կէտն է որ ամենէն շատ ընդվզումի պիտի 

առաջնորդէ այս սրահին մէջ): Հոս է, որ «սփիւռքակեդրոն»-ի գաղափարը պիտի ընդլայնեմ 

աւելի: 

Յետեղեռնեան Սփիւռքի ղեկավարները, մասնաւորապէս Միջին Արեւելքի մէջ, մեր 

գաղութները կերտեցին: Հայախօսութեան ո՛չ թէ միայն կը հաւատային, այլ զայն 

իրագործեցին, իրենց ջանքերով ու իրենց գաղութներու հնարաւորութիւններով: 

Հիմնուեցան հարուստ աւանդութեան մը վրայ՝ Զարթօնքէն բխած եւ Օսմանեան 

կայսրութեան մէջ տարածուած հայկական դպրոցներու փորձառութիւնը եւ 

մանկավարժական գիտելիքները: Ուզեցին եւ կրցան շարունակել կրթական ու լեզուական 

իրենց աշխատանքները, ապաւինելով իրենց անցեալին եւ իրենց ժամանակակից կրթական 

նորարարութիւններուն: 

Ներկայիս կարծէք սկսած ենք մեր հարցերուն պատասխանը փնտռել այլուր, երկրի մը մէջ 

որուն համար արեւմտահայերէնը այդքան ալ կեդրոնական հարց մը չէ։ Այո՛, որոշ 

հետաքրքրութիւն մը կայ, բայց մենք մեզ չխաբենք. այդ հետաքրքրութիւնը լուրջ արդիւնքի 

առաջնորդելու փաստերը չկան: 

Թող սխալ չհասկցուիմ, որ հայրենիքը որեւէ դեր չունի արեւմտահայերէնի պահպանումին 

մէջ: Մասնագիտական ծիրին մէջ Հայաստանի համալսարանները եւ մասնագէտները որոշ 

դերակատարութիւն կրնան ունենալ հետազօտական աշխատանքներու մէջ, բայց ո՛չ՝ 

մանկավարժական ծիրին մէջ, ուր մեր կարեւորագոյն ներկայ պէտքերը կը գտնուին: 

Կը խորհիմ, որ Սփիւռքի ղեկավարներն ու մտաւորականները իրենց 

պատասխանատուութիւնը կ՚ուրանան եւ անկէ կը խուսափին, երբ կ՚ըսեն, թէ 

նախաձեռնութիւնները, լուծումները եւ մարդուժը Հայաստանէն պէտք է գան: (Չմոռնանք, 

որ մեր ներկայ ազգային ինքնութիւնը, ներառեալ` մեր երկու աշխարհաբարները, կերտուած 

են սփիւռքեան գաղութներուն մէջ)։ 

Ուստի, արեւմտահայերէնի պարագային Սփիւռքն է, որ առաջնահերթ դեր ունի իր լեզուն 

պահելու ու զարգացնելու ընթացքին մէջ: Հայաստանը թող օգնէ կարգ մը ծրագիրներով, 

բայց արեւմտահայերէնի բանալին կը մնայ արեւմտահայերու ձեռքը, եթէ անշուշտ կ՚ուզենք, 

որ ան գոյատեւէ որպէս իւրայատուկ լեզուական ճիւղ: 

Մանկավարժական եւ մեթոտաբանական գետնի վրայ, Սփիւռքի եւ Հայաստանի միջեւ 

մօտեցումներու շատ մեծ տարբերութիւններ կան։ Հայաստանի մանկավարժական 

մօտեցումը չի յարմարիր արեւմտեան Սփիւռքին։ Ո՛չ ալ հոգեբանութիւնը: Արեւմտեան 

Սփիւռքը յաջողած է լեզուն փոխանցել սերունդէ սերունդ երբ հիմնուած է ի՛ր տեղական 

մանկավարժական մօտեցումներուն վրայ ու օգտագործած ի՛ր միջոցները իր զաւակներուն 

կրթութեան համար։ 

Կը մնայ հարցնել՝ արդեօք Սփիւռքի ղեկավարները, մանաւանդ կրթական ծիրին մէջ, 

պատրա՞ստ են այս պատասխանատուութիւնը ստանձնելու: 
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Ահաւասիկ ա՛յս է սփիւռքակեդրոն ըլլալու գաղափարը։ Հարկաւ՝ խօսքը դասական Սփիւռքի 

մասին է։ Նոր Սփիւռքը որ կազմուեցաւ յետ-անկախութեան շրջանին բոլորովին ուրիշ 

մարտահրաւէրներ ունի եւ լուրջ հարցեր կը դիմագրաւէ։ Հոն մեծ դեր վերապահուած է 

Հայաստանի ղեկավարութեան՝ արեւելահայերէնի ամրապնդումին ու զարգացումին մէջ։ 

Վերջացնեմ զեկոյցս գործնական օրինակներով: Դիւրին է խօսիլ, վերլուծել, քննադատել: 

Դժուար է վերլուծումը ծրագրի վերածել ու այդ ծրագիրը իրականացնել: Խօսիմ «Գալուստ 

Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան աշխատանքներուն մասին: 

Երկու ամառներէ ի վեր կը համախմբենք 40ի մօտ մասնագէտներ, ուսուցիչներ եւ 

արեւմտահայերէնով արտադրող մշակութային գործիչներ, մէկ շաբաթ տեւող սեմինար-

ճամբարի մը, որուն ընթացքին անոնց առիթը կու տանք որ ստեղծեն արեւմտեան Սփիւռքի 

յատուկ մանկավարժական գործիքներ՝ խաղեր, երգեր, լեզուական դասընթացքներ: 

Տարուան ընթացքին կը հետեւինք անոնց աշխատանքներուն եւ 2018ին այս բոլորը 

հանրութեան ձրիաբար պիտի տրամադրենք՝ մասնայատուկ կայքէջի մը միջոցաւ: 

Ուսուցիչները եւ արտադասարանային հայերէն սորվեցնողները այս բոլոր «միջոցները» 

կամ «գործիքները» պիտի կարողանան օգտագործել իրենց դասարաններուն մէջ: 

Զուգահեռ այս ծրագրին, 2017ի ամրան հարաւային Ֆրանսայի մէջ կազմակերպեցինք 

արեւմտահայերէնի ճամբար մը 10էն 15 տարեկան պատանիներուն համար, 

«Զարմանազան» անունով: Քառասունի մօտ պզտիկներ, այլազան երկիրներէ, 

մասնակցեցան տարբեր ձեռնարկներու արեւմտահայերէնով։ Այս խումբին մէջ կային 

հայերէն չգիտցող, հայերէն քիչ մը գիտցող եւ սահուն հայերէն խօսողներ։ Հասարակաց 

լեզուն արեւմտահայերէնն էր։ Պէտք է տեսնէիք, թէ այս չորս շաբթուան ընթացքին ինչպէ՛ս 

բարելաւուեցաւ անոնց հայերէն լեզուի իմացութիւնը։ Անոնք սկսան արեւմտահայերէնով 

բարդ գաղափարներ արտայայտել։ Եւ լեզուն սիրել, ուզելով սորվիլ հայերէն, տխրութեամբ 

մեկնիլ ճամբարէ մը որ հայերէնի նուիրուած էր: Երբ վերադարձան տուն, շարունակեցին 

խանդավառութիւնը եւ փոխադարձ կապերը պահեցին։ 

Ո՛չ մէկը անոնց հայկականութիւն, հայեցի դաստիարակութիւն քարոզեց, մէկը անոնց լեզուն 

չպարտադրեց, ոչ ալ անընդհատ սրբագրեց: Բայց անոնք ինքնաբերաբար սորվեցան, 

որովհետեւ սիրեցին մթնոլորտը: Անոնք իրենց այժմէական մշակոյթը ստեղծեցին եւ ո՛չ թէ 

լեզուական կամ մշակութային «ծրար» մը ստացան որպէս պարտականութիւն: 

«Զարմանազան»-ի մէկ մասն էր հայկական դպրոցներու 15 ուսուցիչներու 

վերաորակաւորումին՝ Փարիզի INALCO համալսարանի հետ գործակցաբար։ Ի՜նչ 

«յեղափոխական» գաղափար՝ ուսուցիչ պատրաստել աշակերտին ներկայութեան ու 

աշակերտին հետ առնչուելով… Ուրիշ նորութիւն մը. ուսուցիչներու վերապատրաստութեան 

մէկ մասն էր նաեւ ուրիշ լեզու մը սորվիլ – այսինքն՝ նիւթը դիտել ո՛չ թէ միայն ուսուցիչի 

տեսանկիւնէն, ալ նաեւ աշակերտին: 

Այս մանրամասնութիւնները կը յիշեմ միայն մանկավարժական փոփոխութիւններու եւ 

նորարարութիւններու օրինակներ ցոյց տալու համար: 

Աւելի մեծահասակներուն համար (16էն 24 տարեկան), ուրիշ մէկ շաբթուան ճամբար մը 

կազմակերպեցինք «Վիքիմետիա Հայաստան»-ի հետ գործակցելով Վիքիփետիայի 

յօդուածներ գրելու համար: Միայն յօդուածներու թիւը կարեւոր չէր, այլ նաեւ գրելու եւ 
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կարդալու սէրն ու խանդավառութիւնը: Ճամբարին մասնակցողները կարդացին արդի 

գրականութիւն ու խմբային աշխատանքներու մէջ մխրճուեցան կարդալով ու գրելով: 

Ամէնքս գիտենք եւ կը խօսինք ելեկտրոնային գործիքներու կարեւորութեան մասին: 

Արեւմտահայերէնով ուղղագրութիւն սրբագրելու ծրագիրը յառաջիկայ տարի պատրաստ 

պիտի ըլլայ այլազան խելախօսներու (smartphone) համար եւ համակարգիչի ծրագիրներու 

համար: Կը հաւատանք որ ասիկա թափ պիտի տայ աւելի հայատառ գրելու: 

Մասնայատուկ վերաորակաւորման ծրագիր մը իրականացուցինք «Հայկազեան» 

համալսարանի հետ Լիբանանի հայկական վարժարաններու ուսուցիչներուն համար՝ 2017-

18 ուսումնական տարեշրջանի դիմաց: 

Եզրափակեմ. մարդուժ, մարդուժ եւ մարդուժ պէտք է պատրաստել Սփիւռքի մէջ, Սփիւռքի 

յատուկ, Սփիւռքի համար: Գործը մեծ է, բայց կարելի: Անշուշտ՝ նիւթական ներդրում կը 

պահանջէ, բայց աւելի կարեւոր, տեսլական մը կը պահանջէ որ պետականութեամբ 

տարուած չէ ու կը հաւատայ ինքն իրեն – ու իր լեզուին: 

Եթէ արեւմտահայերէնը պիտի ամրապնդենք ու զարգացնենք – վստահ եմ, որ նշմարեցիք 

որ միայն պահպանումի մասին չեմ խօսիր – սփիւռքակեդրոն շարժումի մը պէտք ունինք, որ 

կը հաւատայ այս տեսլականին եւ պատրաստ է գործի լծուելու, վերլուծումէն գործի 

անցնելու: 

19րդ դարու սկիզբը, խումբ մը «գրոց բրոց» մտաւորականներ ու վարդապետներ, Պոլիս, 

Թիֆլիս ու Վենետիկ նստած, մեր երկու աշխարհաբարները ստեծեցին: 21րդ դարու սկիզբը, 

օժտուած համացանցային բոլոր դիւրութիւններով, աշխարհասփիւռ հայերս պիտի 

չկրնա՞նք արեւմտահայերէնը զարգացնել եթէ ջանք թափենք ու մենք մեր ուժերուն 

վստահինք: 

Չորս տարիէ ի վեր, «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութիւնը այս գործին լծուած է, իր 

միւս ծրագիրներուն կողքին: 
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

 

 
Գիտահնարքներու հրաշալի դար է, 

վստահաբար, գիտելիքներու կուտակման, 

իւրացման աննախադէպ դարաշրջան....բայց 

որքան պակսած է իմաստութիւնը, առանց 

որուն գիտելիքն ու անոր ածանցեալ 

թեքնոլոճին կրնան մահ ու սարսափ տարածող 

գործիք դառնալ... 

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

Անկոխ ուղիներէ ընթանալը ամէնուն գործը չէ....Մարդիկ միշտ ալ հակուած կ'ըլլան 

ընթանալու այն ճամբաներէն, որոնց վարժ են, որոնք որեւէ «վտանգ» չեն 

ներկայացներ....Սա նաեւ սովորութեան բռնակալութիւնն է....Իրաւ յառաջդիմութիւնը 

կ'ենթադրէ քաջութիւն եւ իրաւ ազատութիւն երթալու այնպիսի ուղիներէ որոնք մինչ այդ 

անկոխ մնացած են.... 

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

Աղմուկ-աղաղակի դար է...Երբ փոքր էինք, մեծերը կը յուշէին.- «Լուռ կեցէ՛ք, 

հրեշտակներուն ձայնը լսե՛նք»....եւ իրաւամբ ալ, լռութեան մէջ կարելի է որոնել Աստուծոյ, 

հրեշտակներուն ձայնը...լռութեան մէջ կրնանք լսել բնութեան, տիեզերքի թրթիռը, սրտի 

տրոփիւնը, ճշմարտութեան ներքին ձայնը...Իսկ աղմուկ-աղաղակը խանգարիչ հանգամանք 

են միայն... 

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

Ամէն ինչ իր ծանր գինը ունի....մանաւանդ ազատութիւնը....Ստրուկ ըլլալը շատ աւելի 

ձեռնտու է շատերուն համար, եթէ անիկա կ'ենթադրէ կուշտ փորով ապրիլ, հանգստաւէտ 

կեանք ունենալ, գրպանը լեցուն պտըտիլ....Իսկ ազատութեան ճամբան փշոտ է...«Ո՛հ փշոտ 

է ճանապարհդ, քեզ շատ փորձանք կը սպասէ, ազատութիւն սիրողին այս աշխարհը խիստ 

նեղ է...»....Բայց արժանապատիւ մարդն ու ազգը կը նախընտրեն ազատութեան փշոտ 

ճանապարհը, քան ստրկութեան հեզասահ ուղին....Ազատութեան արժանի պիտի ըլլալ.... 

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

Բարի արարքը կը բխի սրտէն՝ անհաշիւ եւ ինքնեկ, ինչպէս բոյրն ու թոյրը ծաղկանց, ինչպէս 

պտուղը ծառին, մեղրը մեղուին... չակնկալեր ան որեւէ փոխհատուցում, եւ անոր մէջ է անոր 

բուն արժէքը....Մնացեալը առեւտուր է եւ փոխադարձ շահի գործարք.... 

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

Գեղեցիկը հոգեւոր պահանջք է....Մարդ էակը գեղեցիկը կը փնտռէ ամէնուր՝ գիտակից, թէ 

անգիտակից....երբ կը նայի բնութեան տեսարաններուն, շրջապատի տարրերուն, առօրեայ 
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կենցաղի պայմաններուն, իր արտաքին տեսքին....բայց մանաւանդ գեղեցիկին կը ձգտի իր 

վարքին, իր արարքներուն մէջ, եթէ չէ խաթարուած, չէ այլասերուած իր հոգին....: Երբ տգեղ 

արարք մը գործենք, եթէ մէկը վիրաւորենք, կոպտենք, խղճի խայթ կ'ունենանք, ներքնապէս 

մենք մեզմէ դժգոհ կ'ըլլանք.....Գեղեցիկը ամէն ինչի մէջ է՝ արտաքին եւ ներքին աշխարհի 

մէջ, մեր վարուեցողութեան մէջ, մեր խօսքերուն ու արտայայտչաձեւերուն մէջ....մեր 

ապրած միջավայրին մէջ....Տգեղութիւնը անպայմանօրէն կը խրտչեցնէ հոգին, մինչ 

գեղեցկութիւնը կը լիացնէ զայն.... 

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

Դարուս հիւանդութիւններէն մէկն է արտագաղթը...Մարդիկ ամէնուր կ'արտագաղթեն 

իրենց հայրենի եզերքներէն, ընտանեկան օճախներէն, հարազատ տուն ու տեղերէն՝ իրենց 

ապրուստը այլ տեղ ճարելու համար կամ «դրախտ» որոնելու սին պատրանքով....եւ տակաւ 

կը չքանայ մարդ-հայրենի հող կենսական, էական կապը...: Տարբեր ձեւերով կարծէք կը 

քաջալերուի այս այլասերումը սեփական բնօրրանէն ու ինքնութենէն ալ, քանզի միայն 

սեփական հարազատ հողին վրայ՝ մարդ էակը կրնայ գտնել իր հոգին, էութիւնը...: 

Խառնաշփոթ իրականութիւն մը՝ այս, որ աշխարհի բոլոր ոստաններուն ինքնուրոյն 

դիմագիծը տակաւ կ'աղաւաղէ, աշխարհը դարձնելով համաշխարհայնացած 

խառնիճաղանճ մը.... 

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

Եթէ կ'ուզենք էապէս բարեփոխուիլ որպէս ազգ ու հայոց երկիր, վերագտնել մեր նախնեաց 

հայկական իսկութիւնը, պիտի վերակազմակերպենք հայեցի դաստիարակութիւնը, 

օրօրոցէն մինչեւ չափահաս տարիքը եւ անկէ ետք ալ....արմատախիլ ընելու համար մեր 

հաւաքական եւ անհատական Ես-էն ստրկամտութիւնը, կրաւորականութիւնը, 

գաւառամտութիւնը, օգտապաշտութիւնը....որոնք դուրսէն եկած եւ արմատ նետած են մեր 

էութեան մէջ, գուցէ դարերու պետականազուրկ կեանքին որպէս արդիւնք: Հայեցի 

դաստիարակութիւնը միտուած պիտի ըլլայ քաջալերելու, խթանելու՝ ոգիի յանդգնութիւն, 

լայնախոհութիւն, ազատ միտք, վեհանձնութիւն, արդարամտութիւն, աշխատասիրութիւն, 

ազգային առաքինութիւնները, որոնք մեզ ուղեկցեր են դար ու դարեր եւ բարոյական հիմքն 

են մեր գոյութեան եւ յարատեւման: 

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

Եղունգ ունիս, գլուխդ քերէ...Հին իմաստութեան այս պատուիրանը որքա՛ն ճիշդ կը հնչէ՝ 

անհատին եւ ազգային հաւաքականութեան համար ալ....Ամէն անգամ որ ուրիշին 

ապաւինած ենք, չարաչար խաբուած ու հիասթափուած ենք...եւ անգամ մը եւս հաստատած 

որ ուրիշին ապաւինիլը կը կոչուի ապաւինողական հիւանդութիւն, որ յատուկ է դեռ ոչ-

ինքնաբաւ մանուկին....Մեծնալու գուցէ էական նախապայմանը՝ ապաւինողականութենէ 

ձերբազատումն ու ազատագրումն են... 

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

Երանի թէ «կողմ» բառը ջնջուէր ընդմիշտ՝ հաւաքական ՄԵՆՔ-ի դիմաց...Պատնէշ ու 

պատուար ջնջուէին մարդկանց միջեւ, մանաւանդ նոյն ազգի ու նոյն հայրենիքի 

զաւակներուն միջեւ...ՄԵՆՔ-ը շողշողար իր համակ խինդ ու խանդով, խաղաղ երկինքով, 
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ստեղծագործ աշխատանքով, ոգիի թռիչքով, ազգային-մարդկային արժէքներով, 

իտէալներով եւ մեր հաւաքական կեանքը դառնար իսկական դրախտ աշխարհիս երեսին, 

այնպէս ինչպէս Արարիչը ի՛նք նախասահմաներ էր մեր երկիր-դրախտավայրը....Երանի՛... 

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

Երբ հայրենեաց հողէն կը հեռանաս, անոր ոյժէն կը զրկուիս, կը դառնաս կէս-մարդ, հոգիի, 

մտքի, ոգիի ոյժերդ հետզհետէ կը լքեն քեզ՝ օտար հողին վրայ...., որ երբեք չի կրնար դառնալ 

հող հայրենի..: Տակաւ առ տակաւ, կը կորսնցնես ազգային հարազատ նկարագիրդ, 

դիմագիծդ, էութիւնդ՝ հայկականութիւնդ...: Այս է անողոք ճշմարտութիւնը, զոր քիչեր 

կ'ընդունին, մերժելով իրենք զիրենք տեսնել հայելիի մէջ: Իսկ եթէ ոգի ի բռին ջանք ի գործ 

դնես, հոգեմտաւոր սնունդդ առնելով հայ գիրքէն, հայ Բառ ու Բանէն, հայ երգէն, հայ 

տաղէն...., դարձեալ պիտի շնչես օտարութեան թոյնը, միշտ ալ օտար պիտի նկատուիս բնիկ 

տեղացիէն...., եւ մասնաւորապէս պիտի զրկուիս մարդ-հող այն սերտ ու էական կապէն, որ 

միայն կրնայ գոյանալ հայրենի հողին վրայ, որպէս կենսայորդ աւիշ ոգեկան, «օդի, ջուրի, 

հացի նման» կենսական.... 

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

Երբ կը նայիս Եգիպտոսի զարմանահրաշ բուրգերուն եւ ներկայ տեղացի բնակչութեան, 

անմիջապէս կը հաստատես որ վերջինը կրողը չէ այդ հինաւուրց մշակոյթին....Նոյնն է 

պարագան շատ մը այլ երկիրներու....ինչպէս նաեւ Եւրոպայի, որուն այժմու բնակչութիւնը 

կարծէք իր հոգեւոր-բարոյական կապերը ամբողջովին խզած է դարերով ստեղծուած 

եւրոպական մշակութային ժառանգութեան հետ, դառնալով սպառողական 

քաղաքակրթութեան սպառող մասնիկը, շուկայական մտածելակերպի եւ ապրելակերպի 

կրողը....: Երբ կը խօսուի «Եւրոպական արժէքներու» հետ ինթեկրուելու կամ համարկուելու 

մասին, մեր երկրի պետական այրերը լաւ կ'ընեն որ ճիշդ պատկերացնեն թէ խօսքը ինչի՞ 

մասին է....մշակութային-հոգեբարոյակա՞ն արժէքներուն, որոնք ստեղծուեր են նախորդ 

դարերուն, թէ՞ այն կեղծ «արժէքներուն», որոնք տիրական են մեր օրերուն եւ էապէս 

նիւթապաշտական են եւ ոչ մէկ կապ ունին բուն Եւրոպական արժէքներուն հետ...., որոնց 

դարը աւա՛ղ անցեր գացեր է: 

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

Զանգուածային «մշակոյթ»ը, իր զանգուածային ապրելակերպով, զանգուածային 

չարժէքներով, զանգուածային սպառման ապրանքներով, զանգուածային ճաշակով, 

զանգուածային մտայնութեամբ մարդ էակը հոգեզրկելու կը ծառայէ, զայն 

համահարթեցնելով եւ լոկ թիւի մը վերածելով....Մինչդեռ հոգին եզակի է եւ ինքնուրոյն.... 

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

Ընդդիմադիր ըլլալ չի նշանակեր երբեք բամբասանքով զբաղիլ....այլ՝ այլընտրանքային 

գաղափար, ծրագիր առաջարկել յօգուտ միայն ու միայն պետական-հասարակական 

կեանքի բարելաւման եւ յառաջդիմութեան, առաջարկուածը պաշտպանել ամուր 

փաստարկներով եւ առողջ բանավէճով...: Մեր մօտ, շատ յաճախ «Ընդդիմադիր» եզրոյթը կը 

նշանակէ հակառակորդ կամ թշնամի...: Ընդդիմադիր տեսակէտներու եւ գաղափարներու 
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առողջ բանավէճը ծնունդ կու տայ նորանոր գաղափարներու աճումին, հասարակական 

կեանքի յառաջդիմութեան....Ունի՞նք նման ընդդիմութիւն եւ բանավէճ.... 

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

ժողովուրդ մը ընդհանրապէս արժանի կը դառնայ իր հերոսին կամ հակահերոսին, քանզի 

իր ծոցէն է որ ծնունդ առած են երկուքն ալ....: Հերոսներ ծնող ժողովուրդը շատ անգամ 

կ'այլասերի իր յաղթանակով արբշիռ, տակաւ կը կորսնցնէ իր ոգեղէնութիւնը, կը ստրկանայ 

նիւթին, շահին եւ փառքին ....արդիւնքը կ'ըլլայ հակահերոսներու ծնունդը, որոնք կը մսխեն 

առաջիններուն ձեռքբերած յաղթանակը, զայն նոյնիսկ պարտութեան վերածելով...: Արդեօ՞ք 

Արցախեան պանծալի յաղթանակը ձեռքբերած մեր ժողովուրդը հետզհետէ չկորսնցուց իր 

ոգիի ոյժը, «անկախութեան» հմայիլէն տարուած, ազատութիւնը շփոթելով 

անիշխանականութեան հետ....եւ յայտնուեցան հակահերոսներ, որոնք կողոպուտի մոլեգին 

մարմաջով կլանուած՝ ոգիի վսեմ յաղթանակը վերածեցին նիւթին անփառունակ 

ստրկութեան.... 

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

Ինքնաճանաչման ընթացքը համակ կեանքի մը ուղին է, որ վերջ չունի, քանզի ամէն օր բան 

մը կը յայտնաբերենք մեր մարդկային եւ ազգային էութենէն... գիտակցութեան նոր կայծ մը, 

զգացումի նոր թրթիռ մը, հոգիի նոր թռիչք մը....եւ այսպէս վերստին ու վերստին կը 

ճանչնանք մենք զմեզ....կը վերանորոգուինք եւ կը հասուննանք ալ ներքնապէս....Անծիր ու 

անպարագիծ է ինքնաճանաչման ընթացքը, որուն համար անչափ էական է բաց պահել 

մտքի, հոգիի եւ սրտի դռները ... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ 

 

 
Ո՞վ պիտ' ճանչնայ վաստակդ 

սուրբ 

Գիշերներդ անցած անքուն 

Անվճար էր լուռ տքնանքդ 

Ինչպէ՞ս հաշուեն նուիրումդ... 

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

Կը նուիրես կեանքդ համակ 

Առանց վարձքի ու հատուցման 

Շառլաթանին պատիւ կու տան 

Շողոքորթին պատեհապաշտ.... 

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

Անարժան մարդիկ նստեր են գահին 

Եւ կը յոխորտան չունեցած խելքով 

Դուրս է շպրտուած խելամիտն անգին 

Որ յար վրդովուի չունեցած բախտով... 

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

Դժուար պահեր կան, սի՛րտ իմ, դիմացիր 

Երբ սիրտն ու միտքը կ'ըլլան կռուի մէջ 

Բայց սրտի ձայնը ինչպէ՞ս անտեսել 

Երբ կը գորգոռայ խորունկ ցաւի մէջ... 

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

Պահեր կան սուրբ ու պատմական 

Որուն պիտ' տաս համակ ոգիդ 

Անկոտրում կամք վեհ պայքարի 
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Որ չդառնաս նենգ դաւաճան... 

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

Կեանքիս թելը գաղափարն էր 

Կամքս անոր կորովն անխախտ 

Սիրտս անոր կրակ դարձաւ 

Որ չմարէր բիրտ հողմերէն... 

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

Մենք պատրանքներ կը կառուցենք 

Զերթ դղեակներ աւազի վրայ 

Անոնք յանկարծ կ'անէանան 

Ալիքներէն ահագնամեծ... 

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

Տափակութիւնն է տիրեր աշխարհին 

Թէ Սոկրատ մը գար, կամ այլ իմաստուն 

Ո՞վ պիտ' նկատէր խօսքը ճշմարտին 

Քաոսային այս խառնաշփոթին... 

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

Մարդուն դիրքէն դուն մի խաբուիր 

Հոգիին լոկ դուն պիտ' նայիս 

Գեղջուկ սիրտեր կան շատ վեհանձն 

Փոքրոգիներ՝ դիրքի վրայ... 

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

Ազատ միտքն ու խօսքն ազատ 

Անգին գանձս միշտ եղան 

Ոչ մէկ պաշտօն, ոչ մէկ գանձ 

Զիս հրապուրեց անոնց փոխան... 

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

Ակնթարթ կայ, կու գայ, կ'անցնի 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (74) Նոյեմբեր 2017 

 

35/48 

Որպէս կեանքի խորունկ մի պահ 

Բայց անցնելէն ետք է որ զայն 

Կ'արժեւորենք իբր յուշ անգին.. 

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

Պատիւն հիմա անբովանդակ 

Խօսք ու եզր է դարձեր արդէն 

Մարդ էակին համար իրաւ 

Պատիւն կեանքէն թանկ է աւել... 

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

Հոգիդ թող չափ մը չունենայ 

Սէր-բարութիւն պարագրկեալ 

Տիեզերքն ունի՞ չափ ու սահման 

Իր լոյսերով յորդահոսան... 

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

Ճշմարտութիւնն անհաշիւ է 

Սակարկութեան առարկայ չէ 

Շուկայական աշխարհիս մէջ 

Աւա՛ղ ամէն բան ծախու է... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Գրական-Մշակութային 

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 

 

 

 

 

 

ՊՈԷԶԻԱՆ 

Պոէզիան... 

Մինակութեան սարսուռն է 

Եւ խորութիւնը 

Յուշերու մեղեդին է 

Եւ կարօտը... 

Սրտբաց զրոյց է խղճիդ հետ 

Եւ տագնապը... 

Գոյի խորին խորհուրդն է 

Եւ տուայտանքը... 

Սիրոյ անվերջ թրթիռն է 

Խորապրումը... 

Առօրեայէն վեր խոյանքն է 

Վեհութիւնը... 

Դուն քու հոգիդ յար պեղելու 

Փնտռտուքը... 

Աղօթքի հոգեզմայլանք է 

Սուրբ խորանը.. 

Ինքդ քեզի հետ ըլլալու 
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Ինքդ քեզմէ վեր ելլելու 

Արարումը...Ե.Գ. 

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

ՏՈՂԵՐՍ 

Սիրաշաղախ, լուսաշաղախ 

էին տողերս 

Արթնացման կանչ ու ղօղանջ 

էին տողերս 

Ձեր ցաւին հուր ու բալասան 

էին տողերս 

Ձեր վէրքերուն բուժիչ դարման 

էին տողերս 

Ձեր մշուշին շող մ'արեգակ  

էին տողերս 

Ձեր թախիծին նշոյլ բերկրանք 

էին տողերս 

Ձեր երազին նոր հեռաստան 

էին տողերս 

Ձեր վշտին քոյր ու սփոփարար 

էին տողերս 

Սիրոյ համբոյր, սիրավարար 

էին տողերս...Ե.Գ. 

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

ՀՈԳԻԻՍ ՀԵՏ 

Հոգիս տանջանք ունէր անչափ 

Հոգիս բերկրանք ունէր անափ 

Սէր-կարօտներ ու երազանք 

Ան խարոյկ մ'էր միշտ բոցավառ... 
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Մերթ հուրհրատէր ու ճարճատէր 

Ծիրանավառ եւ կայծկլտուն 

Մերթ լուռ մխար, ծուխ արձակէր 

Անթեղուած կրակ ըլլար տխուր... 

Մերթ երկինք էր լազուրափայլ 

Կապուտաչեայ ծով լուսափայլ 

Մերթ հրաբուխ էր, ժայթքող լաւա 

Հրաշունչ, հրացայտ կարծես գոռար... 

Մերթ լոյսերով էր ողողուած 

Պայծառափայլ, ճաճանչագեղ 

Մերթ ամպամած կարծես ըլլար 

Խաւարամած, մորմոքահեւ... 

Ի՛նչ ալ ըլլայ, ան տիեզերք էր 

Անհուն ու խոր, անեզրական 

Որուն միայն մասնիկն ճանչցայ 

Հիւլէ մը լոկ՝ անեզր գոյէն..Ե.Գ. 

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

ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ 

Ճակատագի՛ր, քեզ կը սիրեմ 

Դուն շռայլ եղար հոգւոյս հանդէպ 

Խոհ-յոյզերով մրրկահար 

Ալիքուեցաւ ան շարունակ... 

Իր ափերուն ես յար գտայ 

Քարեր անգին, ոգիի գանձ 

Թէեւ միշտ ալ խռովահար 

Ես չունեցայ դուլ ու դադար... 

Հոգիիս մէջ միշտ երկնասոյզ 

Միտքերս էին բորբ խլրտուն 
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Մրճահարող հարցադրումներ 

Տիեզերախոյզ լոյս խոկումներ... 

Թռիչքներ ճանչցայ եւ անկումներ 

Հորիզոններ երազահեւ 

Սէր-կարօտի վառ թրթիռներ 

Սրտի, մտքի լոյս ցայտումներ... 

Փոթորկեցայ ես փրփրադէզ 

Խոկումներովս անձկագին 

Եւ խորացայ ինքս իմ մէջ 

Զերթ ովկեանին մրրկահեւ... 

Յոգնատանջ էր երկունքն իմ 

Խորացումն իմ բարդ ի բարդ 

Դուն յուշեցիր, ճակատագի՛ր 

Որ սա ի բնէ էր ինձ տրուած...Ե.Գ. 

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

ՏԷ՛Ր.... 

Շող մը գորով կաթեցո՛ւր, Տէ՛ր 

Չոր ու անսէր սիրտերուն մէջ 

Որ քնքշանան սիրտերը քա՛ր 

Մէկը միւսին տրոփն զգայ... 

  

Շիթ մը ճաճանչ ցաթեցո՛ւր, Տէ՛ր 

Հոգիներուն տառապահար 

Թող ճառագէ ան սիրահեւ 

Դառնայ դարման ու բալասան... 

  

Ցօղդ երկնէն զերթ մանանա 

Իջնէ՛ նօթի թշուառներուն 
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Անկար ծերին, մանուկներուն 

Դառնայ աւիշ կենսաբուրեան... 

  

Սէ՛ր անձրեւէ, Տէ՛ր բարեգութ 

Սիրտերն սիրով թող վարարին 

Սիրալոյսդ կենսայորդուն 

Կրնայ փրկել աշխարհն զազիր...Ե.Գ. 

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

ԱՆՏԷՐ ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԷՋ 

Անտէր սփիւռքի մէջ 

Մինակ կը մնաս 

Շան տեղ չեն դներ 

Արարումներդ 

Որոնց մէջ անչափ 

Շունչ ու հեւքդ կան 

Որոնց մէջ անչափ 

Արիւն-արցունք կայ 

Կարօտ ու տագնապ 

Խոհ ու յոյզ անափ.... 

Որո՞ւն հոգն է թէ 

Հայ խօսքը պատուեն 

Հայ գիրը յարգեն 

Գրողը գգուեն 

Բարի խօսք մ'ըսեն 

Սիրտդ զովացնեն.. 

Գիրը ի՞նչ պէտք է 

Զայն կ'արհամարհեն 

Յետոյ ողբ կ'ըսեն 
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Ու կը հառաչեն...Ե.Գ. 

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

ԲԱՆԻ՛Ն 

Դառնութեանս մռայլ պահին 

Յուսալքման ակնթարթին 

Յոյսիս ծաղիկն որոնեցի 

Բանի՛դ մէջ իմ թանկագին... 

Ըմպեցի յար քու բաժակէդ 

Յագուրդ գտայ քու սնունդէդ 

Մերթ արբեցայ յորդ գինիէդ 

Մերթ լիացայ հոգեհացէդ.... 

Սա վայելքն էր իմ գերազանց 

Խրախճանք մը մտքիս անբաւ 

Զոր փնտռեցի քուն թէ արթուն 

Որպէս սուրբ հաց հանապազորդ.... 

Ճաշակեցի քեզ անընդմէջ 

Բայց մնացի միշտ քեզաբաղձ 

Քեզ կառչեցաւ միտքս յաւէտ 

Բա՛ն որ կաս ի սկզբանէ 

Աստուածային, արարչական...Ե.Գ. 

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

ԵՍ ԵՐԳԵՑԻ 

Ես երգեցի լոյսը զուարթ 

Ի մտանել արեգական 

Լոյսն առտուան վարդաշուշան 

Արեգական լոյսը արդար.... 

  

Ես երգեցի լոյսը մտքի 
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Լոյսը սրտի, յոյզի, խղճի 

Պեղեցի լոյսն անոնց ներհուն 

Որ մնաց միշտ ալ անհատնում... 

  

Ես երգեցի լոյսն բարութեան 

Որ ճեղքէր մութն գիշերուան 

Համաձուլէր երկինք, երկիր 

Լուսօրհնութեամբ մը սիրալիր... 

  

Ես երգեցի լոյսը սիրոյ 

Համայնատենչ ու սիրավառ 

Որ սիրտն սրտին ընկեր դառնար 

Զայն համբուրէր լուսագորով... 

  

Ես երգեցի լոյսն տիեզերքի 

Բարեաց աղբիւր մը հրաշալի 

Որ կամարէր մարդն Արարչին 

Լուսոյ տաճար դարձնէր հոգին...Ե.Գ. 

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

ԵՐԱՆԻ ԱՆՈՐ... 

Երանի՛ անոր ով գիտէ կարդալ 

Շշունջն աստղերուն, շշուկն լռութեան 

Տրոփիւնը սրտին, մրմունջն հոգիին 

Բիւր փսփսուքներն ծառին ու ծաղկին... 

  

Երանի՛ անոր ով կը զգայ երգը 

Ջուրի շառաչին, անձրեւի շիթին 

Մաքրաջինջ ցօղին որ կ'իջնէ յուշիկ 
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Կ'օծէ ծաղիկներն ու խոնարհ խոտը... 

  

Երանի՛ անոր ով կը խորզգայ 

Սէրը անանուն եւ լուսաթրթիռ 

Որ կը ծիածանուի երանգ առ երանգ 

Հոգիէ հոգի եւ սիրտէ ի սիրտ... 

  

Երանի՛ անոր ով հրաշքով վերին 

Հաղորդ կը դառնայ տիեզերքի զարկին 

Հանապազ ճիգով կը ներդաշնակէ 

Սեփական ես-ը այն Մեծ սրտին հետ..Ե.Գ. 

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

ԱՐԱՀԵՏԸ... 

Արահետը զիս լուռ տարաւ 

Պուրակի խոր թաւուտներուն 

Ուր արեւը ցնցուղ-ցնցուղ 

Լոյսեր կաթէր մարգարտափայլ... 

Պուրակն իր ծոցիկը բացաւ 

Զարմանահրաշ ու երփնագեղ 

Եդեմական շունչ մը ունէր 

Բիւր բոյրերով էր հոտեւան... 

Հուրհրան էին վարսերն 

Խիտ ծառերուն ու թուփերուն 

Թաքուն ձեռք մը զանոնք ներկեր 

Փայփայեր էր անչափ քնքուշ... 

Բոյր-թոյրերով ես արբեցած 

Եղայ հմայքին այդ անձնատուր 

Ժամանակը կանգ էր առած 
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Ես նոյնացած հրապոյրին սուրբ...Ե.Գ. 

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

ԱՅՍ ԴԱՐԸ... 

Այս դարը ես չհասկցայ 

Դատարկաբան բիւր խօսքերով 

Ճոռոմ-ճոռոմ սին ճառերով 

Ուր պճեղ մը ճիշդ բան չկայ... 

  

Ինչո՞ւ մարդը այսչա՛փ, այսքա՛ն 

Ստրկացաւ շահին, նիւթին 

Ինչո՞ւ մարդը այսչա՛փ, այսքա՛ն 

Ստեց, կեղծեց էութիւնն իսկ... 

  

Հանդերձներուն տակ մշտափայլ 

Մարդու հոգին ես փնտռեցի 

Աւա՛ղ, կարծես թէ չքացած 

Անէացած էր ողբագին... 

  

Ստապատիր վայելքին մէջ 

Հոգիս երբեք չուրախացաւ 

Ծնծղաներու աղաղակն էր 

Շառաչաձայն, ամբոխավար... 

  

Հաճոյքըն էր կեղծ ու կոպիտ 

Աղմկաձայն, գոռոզաբան 

Հոգիս փնտռեց այն մեղեդին 

Որ հոգիին թրթիռն ըլլար...Ե.Գ. 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Գրական-Մշակութային 

Մեծերուն Ճամբան 

Պ. ՍՆԱՊԵԱՆ  

 

Հայոց լեզուի արարիչին հետ ներկայացուցչական դէմքերու խումբ 

մը կը կազմեն քովի դէմքերը, որոնք իրենց սերնդակիցներուն ու 

տաղանդակիցներուն հետ անհաւասարելի սիրով ու տքնութեամբ 

բարձրագոյն ու նրբագոյն կարողութիւններով օժտեցին 

աստուածարեալ վարդապետին գիւտը: 

Դարերու ընթացքին չորս անգամ միայն առաւելագոյն փթթումով եւ 

ուժգնութեամբ ծաղկեցաւ հայոց լեզուն` 

Թարգմանիչներու ջանքերով, 

Նարեկացիի շունչով, 

900-ական թուականներուն յայտնուած ընտրեալներու երկունքով ու 

Չարենցի մօտ եւ Շուշանեանի սերունդին օրօք: 

Պահ մը, թէկուզ մտածումով, աչքի առջեւ բերէք յիշեալ դէմքերուն գործերը, այդ գործերուն 

գործիքը` լեզո՛ւն, ու պիտի տեսնէք շուտով, թէ իւրաքանչիւրին մօտ ի՜նչ զարգացում 

արձանագրած է ան, ի՜նչ նրբերանգներ, ի՛նչ թափ ու թռիչք նուաճած: 

Անոնց անհատականութիւնները մէկ-մէկ դրսեւորելու իր ներգոյակ զօրութենէն ետք, 

իւրաքանչիւրին անհատականութեան փոխադարձ ազդեցութիւնը կրած է նաեւ ինք` լեզո՛ւն, 

ճոխացնելով իր հնարաւորութիւնները, ուժը, հմայքը: 

Արդարեւ, վարպետներուն գրչով վարդապետին գիւտը բիւրեղացաւ աւելի, ճիւղաւորուեցաւ 

աւելի, ստացաւ խորութեան նոր չափեր` 

Նարեկացիին հետ ներքին բարդութիւններ տարբաղադրելու յորդ կարելիութիւն մը 

դրսեւորեց, 

Զարդարեանէն պերճութիւն մը ժառանգեց, 

Սիամանթոն որոտընդոստ շեշտ մը ընծայեց անոր, 

Վարուժան` արու գեղեցկութիւն մը, 

Օշական կիրքի մը հզօր տարերքով օժտեց զայն, 

Չարենցը հողմավար օրերուն շարժումը փոխանցեց անոր, 

Ու Շուշանեանը` խռովակոծ հոգիի մը խռովիչ երաժշտականութիւնը: 
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Պիտի ըսուի հաւանաբար, որ այս տպաւորութիւնները կու գան այդ դէմքերուն մշակած 

գրականութենէն եւ առաւելաբար կը վերաբերին անոնց գրական ժառանգութեան: Բայց ո՞վ 

է այն գրագէտը, որ կրցած է նկարագիր կազմել, դէմք ըլլալ, մեծ ըլլալ` առանց, իր գործածած 

լեզուին տիրապետած ըլլալու, առանց, իր կարգին, բան մը փոխանցած ըլլալու լեզուին: 

«Ոչ մէկ արուեստագէտ,- կ՛ըսէ Շուշանեան,- իրապէս կրնայ մեծ ըլլալ` առանց 

տիրապետելու իր գործիքին, որ հոս լեզուն է»: 

Լեզուն, որ բառ չէ իր խորագոյն առումին մէջ, բառերու դասաւորում չէ, հաւատքի մը, 

բաղձանքի մը, մեծ տարփանքի մը կամ նուաճուած երազի մը խտացումն է, յուշարարը, 

ոգեղինացումը, նոր կոչը, լինելութիւն մը: Բառերուն մէջ եռուզեռող այս կեանքը, այս 

ամբողջութիւնը զգացող, այս ամբողջին դիմաց տրոփելու հակամէտ անձին արիւնն է, որ 

կ՛որոտայ, երգ կ՛ըլլայ, լոյս, մեծութիւն, մեծագործութիւն: 

Այսպէս ապրեցան, վարուեցան ու վաստակ կուտակեցին մեծերը` խորազգալով ցեղին 

յուռութքը եւ ժառանգութիւնը հարստացնելու համար այրելով շարունակ: 

Յափշտակուեցան նախ եւ ապա կիրքով ու «հաւատքի հրով վառուած» տքնեցան ու 

գումարեցին ամբողջական զոհաբերութեան մը փառքով կնքաւոր իրենց երկունքը ցեղին 

յաւերժատրոփ վաստակին: Մեծերը մեծցան ա՛յս եղանակով, ա՛յս ճամբուն վրայ: 

ԸՆԿԱԼ քաղցրութեամբ, Տէր Աստուած հզօր, 

Զդառնացողիս զաղաչանս, 

Մատիր գթութեամբ առ պատկառեալս դիմօք, 

Փարատեա, ամենապարգեւ, զամօթական տխրութիւնս 

Բարձ յինէն, ողորմած, զանկրելի ծանրութիւնս, 

Անջրպետեա, հնարաւոր, զմահացու կրթութիւնս, 

Աւետեա, միշտ յաղթող, զխաբողին հաճութիւնս, 

Բացատրեա, վերնային, զմոլելոյն մառախուղս, 

Կնքեա, կեցուցիչ, զկորուսչին ընթացմունս, 

Ցրուեա, ծածկատես, զըմբռնողին չար գտմունս, 

Խորտակեա, անքնին, զմարտողին դիմեցմունս: 

ԳՐ. ՆԱՐԵԿԱՑԻ 

«Վա՜յ այն հոգիներուն` որ իրենց Սուլթանները չունին, վա՜յ այն սիրտերուն` որոնց մէջ 

արքայական պալատներ չկան: 

«Վա՜յ այն հոգիներուն` որ գահակալներ չեն, լի ճոխութեամբ ու պերճանքով, ինքնիշխան ու 

աշխարհակալ: 

«Վա՜յ այն սիրտերուն` որոնց մէջ չկայ ո՛չ գահ, ո՛չ մեծութիւն, ոչ փառքի պատուանդան… 
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«Այն հոգին որ գահազուրկ է, կը նմանի առագաստի անկողնի մը` որուն փեսան չկայ, այն 

սիրտը որ թագազուրկ է, կը նմանի մատանիի մը` որուն վրայէն թանկագին գոհարը ինկած 

է: 

Ռ. ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ 

Ո՜վ հրաշալիք, ո՜վ հաւատքի աննիւթական հուր, 

Ո՜վ զարմանագործ զօրութիւն, 

Ո՜վ բոցեղէն բժժանք, ով անլոյծ խորհուրդ, 

Ահաւասիկ քերովբէ մը մրափին մէջ Մեսրոպին, 

Իր աջ ձեռքովն լուսագիծ` 

Ակնթարթ մը` մենաստանին որմին վրայ 

Հայկազնեան Այբբենարանը տառագրեց…: 

Յանկարծ` Սուրբը, մեծ Տեսիլքէն ցնորաշարժ` 

Մեռեալի մը պէս ընդոստ ոտքի, 

Փետուր գրիչն եւ տախտակն ի ձեռին, 

Հրաշքին տակ արտասուելով` 

Որմին առջեւ անհունօրէն ծնրադրեց…: 

ՍԻԱՄԱՆԹՕ 

Իր ծոցին մէջ կը ծընին 

Մռայլ Տանթէներն ու Հոմերները հըսկայ, 

Իր ծոցին մէջ իմաստութիւնը երգ մ՛է` 

Զոր գիշերուան մէջ խորին 

Բանաստեղծները կը խմեն աստղերէն` 

Որ նուագեն ցերեկուան մէջ` Մարդերուն: 

Ան ամէնո՜ւն զինքը կու տայ, ամէնո՜ւն 

Կը բաժնուի, եւ կը մնայ անբաժան 

Նշխարհքին պէս.- ան նշխարհքն է` որ կ՛իջնէ 

Ամէն առտու, սեղաններուն վրայ մեր, 

Մարդեղութեան արիւնլուայ խորհուրդին: 
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Ու ես կ՛երթամ դէպի աղբի՜ւրը լոյսին… 

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ 

 

Հայ ժողովուրդ, 

Դուն մարդկութեան տարեգրութեանց յանձնեցիր Ոճիր մը, որուն համար բոլոր ազգերու 

բառերը, չեմ կարծեր ունենան արդար որակում մը, դուն ապրեցար անանկ դժոխք մը, որուն 

քով բանաստեղծներուն երեւակայութիւնը կ՛աղօտի մեռնող լուսնկայի մը նման: 

Այսօր… 

Այսօր կա՛ս դուն նորէն: Կա՛ս դուն նորէն թերեւս ամէնէն աւելի անոնց հոգիին մէջ, որոնք 

աւազներու ովկէան մը լողալով կտրելու հրաշքը գործեցին, որոնք գերեզմաններու 

կափարիչը մեռելութիւնով խորտակեցին: 

Կա՛ս դուն: Փա՜ռք քեզի ու բոլոր ապրողներուն: 

Յ. ՕՇԱԿԱՆ 

Ինչ ունեցել է ժողովուրդը քո 

Հնում, անցեալում – լուսաւոր ու վեհ, 

Ինչ ունի այսօր, ի՛նչ ցնորք ու խոհ – 

Ո՛ղջը հաւաքել եւ քե՛զ է տուել: 

Տուել է, որ դու այդ ամէնը այս 

Օրերին խառնած, խոր հաւատքով լի` 

Պարզես գալիքի ցնորքին անհաս – 

Եւ ընդմի՛շտ մնաս մեծ ու սիրելի: – 

Ե. ՉԱՐԵՆՑ 

Հայոց լեզու, որքա՜ն կը սիրեմ քեզ: Ոչ մէկ աղջիկ երկրի վրայ կրնայ պարծենալ, թէ այդքան 

խանդաղատանք, այդքան գորով, այդքան աղապատանք ստացած է ինձմէ: 

Հաւատարմութիւնը, որ կը զգամ քեզի հանդէպ` աւելի զօրաւոր է քան մեր այս եղկելի 

կեանքը: Կ՛ուզէի քեզ սորվիլ, մինչեւ վերջին վայրկեանը, – քու յետին շեշտերդ ու քու յետին 

բառերդ: Քու ներքին երաժշտութիւնդ ու քու գծած ճամբադ` պատմութեան մէջ: Դուն, որ 

աղօթքն ես ու մեր հաճոյքը,- Հայոց լեզու, կը սիրեմ քեզ: 

Վ. ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ 
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