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Խմբագրական 

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆՈՎ 

 

Համաշխարհայնացման հզօր յորձանքին ու լափլիզումին դէմ 

յանդիման, ինքնագիտակից մարդ էակը, ազգեր ու երկիրներ, 

կը փորձեն հարցադրել տակաւ իրենց ապրելու իմաստին, 

իրենց կեանքի նպատակին մասին, թէ ո՞ւր կ'երթան այսպէս 

շուար ու մոլորուն, տակաւ կորսնցնելով իրենց ինքնութիւնը, 

իւրայատուկ բոյրն ու թոյրը, ամէն ինչ համահարթեցնող 

հոսանքին տակ... 

Փոքր ազգերն են գերազանցօրէն որոնք կը տուժեն 

առաւելագոյնս, շահագործուելով գերհզօր ուժերէն, որպէս 

գործիք իրենց ուժային քաղաքականութեան կենսագործման: 

Այս բոլորին մէջ, ո՞ւր ենք մենք որպէս ազգ ու երկիր, որպէս 

Հայաստանի Հանրապետութիւն, Արցախի հետ միասին եւ 

որպէս Սփիւռք... 

Ո՞ւր է մեր ճակատագիրը, ո՞ւր է մեր ռազմավարութիւնը, ո՞ւր է մեր ազգային ծրագիրը, մեր 

համահայկական ծրագիրը, որուն օղակներն են մեր երեք միաւորները՝ Հայաստան, Արցախ, 

Սփիւռք կամ սփիւռքներ... 

Հայաստանի Հանրապետութենէն ներս, թաւշեայ յեղափոխութիւնը շատ բան ջուրի երես 

հանեց ինչ կը վերաբերի մեր երկրի վերանկախացման ժամանակահատուածի վերջին քսան 

տարիներու փտածութեան, կեղեքումին, կաշառակերութեան, թալանին ու կողոպուտին, 

արիւնահեղութեանց եւ կամայականութեանց...եւ գոնէ սկիզբը դրուեցաւ 

յանցագործութեանց բացայայտումին եւ անոնց դատապարտման, որպէս առաջին քայլ՝ 

երկիրը ներքնապէս մաքրելու, զայն բուժելու գործընթացին, որ ուղի կրնայ հարթել նոր 

Հայաստանի մը կերտումին, պայմանաւ որ յեղափոխութիւնը իսկապէս յանգի իր լրումին եւ 

չդառնայ լոկ իշխանափոխութիւն, յետագային նմանատիպ սխալներով կառավարուող 

համակարգ...եւ պայմանաւ որ մեր երկիրը յստակօրէն գիտնայ թէ ո՞ւր կ'երթայ, ո՞ւր է իր 

տեսլականը, իր ազգային գաղափարականը, արժեհամակարգը, եւ ըստ այնմ ծրագրաւորէ 

իր ռազմավարութիւնը, իր ազգային-պետական ծրագիրը՝ իր անվտանգութեան, 

զարգացման, յառաջընթացին ուղղութեամբ եւ բոլոր առումներով, հիմքը դնելով 

ճշմարտօրէն Նոր Հայաստանի մը կերտումին:  

Իսկ՝ Սփի՞ւռքը, կամ Սփիւռքահայութի՞ւնը: 

«Սփիւռքահայութիւն» ըսելով, ես նկատի ունիմ գերազանցօրէն արեւմտահայութեան 

ժառանգորդ տարագիր հատուածը մեր ժողովուրդին՝ բազմատարր ու բազմազան, որ 

կ'ապրի աշխարհի չորս ծագերուն սփռուած հայագաղութներուն մէջ իր ազգային 

կառոյցներով՝ դպրոց, եկեղեցի, ակումբ, մամուլ եւ այլ, սակայն իր ամբողջութեանը մէջ՝ 

անկազմակերպ ու անտիրական: Արդարեւ, Ցեղասպանութենէն աւելի քան 100 տարիներ 

ետք, կարելի է հարց տալ, թէ արդեօ՞ք կրցած ենք ստեղծել՝ Սփիւռքի մէջ, համազգային 
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համախոհութիւն մեր հիմնահարցերուն շուրջ, ունի՞նք համահայկական 

մտահոգութիւններով առաջնորդուող գիտակից եւ հեղինակաւոր հանրային կարծիք, եւ այդ 

կարծիքը բարձրաձայնող ազատ մամուլ, որ ըլլայ վերկուսակցական եւ դառնայ ազդու 

հակակշիռ, տեսակ մը «Չորրորդ Իշխանութիւն»՝ ազգային կեանքի մէջ էական 

դերակատարութիւն ստանձնած աշխարհիկ թէ հոգեւոր իշխանութեանց գործունէութեան: 

Պատասխանը ժխտական է դժբախտաբար, որովհետեւ ազգային կեանքի 

ղեկավարութիւնը ստանձնած անձանց մեծամասնութեան մօտ՝ տակաւին կը յամենան նեղ-

հատուածական, նեղ-խմբակային կամ նեղ-անձնական մտածելակերպն ու գործելակերպը, 

համահայկական լայնախոհ մտածողութեան եւ խոր յանձնառութեան պակասը: 

  

Տակաւին հայ կեանքին մէջ, կը գոյատեւեն «թապու» նիւթեր, որոնց մասին կարելի չէ գրել 

ազատ ու անկաշկանդ, ինչ որ կը նշանակէ որ մենք պատրաստ չենք ճշմարտօրէն 

առերեսուելու մեր պատմութեան էջերուն հետ, սեւ բիծերուն հետ, ընդունիլ զանոնք 

առարկայական եւ անաչառ մօտեցումով, որպէսզի կարելի ըլլայ համապատասխան դասեր 

քաղել անոնցմէ... 

Հոս պարտիմ նշել, որ բացառութիւնները միշտ յարգելի են, եւ ներկայիս՝ շնորհիւ 

համացանցային ընկերային կայքերուն եւ տեղեկատուական արհեստագիտութեան 

ընձեռած ժամանակակից հնարաւորութիւններուն, հոս-հոն նշմարելի կը դառնան ազատ ու 

անկախ մամուլի առկայծող նշոյլներ, որոնք կրնան տակաւ ընդարձակիլ եւ դառնալ 

յուսալիօրէն լոյսի ճառագայթներ՝ հայ հանրային կարծիքը լուսաբանելու կոչուած...: 

  

Յամենայնդէպս, էական հարցադրումները կը շարունակեն մնալ եւ կը սպասեն բաղձալի 

լուծումներու: Հայագաղութներուն մէջ, պիտի շարունակե՞նք մատղաշ սերունդը 

դաստիարակել այնպէս, որ անոր ունեցած հաւատարմութիւնը՝ ակումբի մը, կամ 

կուսակցութեան մը թէ կազմակերպութեան մը, գերազանցէ այն հաւատարմութիւնը, զոր 

պարտի ան ունենալ համահայկական տեսլականին, զոր ցարդ չենք կրցած յստակօրէն 

տարազել, զայն անով սնուցանելու եւ դաստիարակելու համար....: Այլ խօսքով՝ թերացած 

ենք մեր նոր սերունդին մօտ կազմաւորելու համահայկական ինքնութիւն եւ անկէ բխող 

համահայկական մտածողութիւն եւ գիտակցութիւն: Եւ ասիկա՝ դպրոցներէն ու 

ընտանիքներէն սկսեալ...: Նոյնիսկ մեր պատմութեան վերջին հարիւր տարուան մասին, 

չունինք բոլոր հատուածներուն կողմէ ընդունուած անաչառ եւ անկողմնակալ Հայոց 

Պատմութիւն, որով կարելի ըլլայ դաստիարակել հայ մատղաշ սերունդը... 

Հատուածական այս նեղ մտածելակերպին հետ զուգընթաց, ներկայիս 

համաշխարհայնացման եւ օտարամոլութեան ահեղ հոսանքներուն անձնատուր, օրէցօր կը 

խամրին ու կ'աղճատուին հայեցի դիմագիծն ու նկարագիրը, կը նահանջէ մեր լեզուն, հայ 

Բառն ու Բանը...: Օտարը այսօր մեր լեզուին մէջ է, մեր բարոյական-աւանդական 

արժեհամակարգին մէջ, մեր վարք ու բարքին մէջ...: Մէկ խօսքով՝ մեր ինքնութեան եւ 

էութեան մէջ: Եւ հարց կը ծագի, թէ արդեօ՞ք, ի վերջոյ, մենք պիտի վերածուինք, Վազգէն 

Շուշանեանի դիպուկ բառերով, «անազգ փերեզակներու» անդիմագիծ, ուղեկորոյս եւ 

ապաքաղաքականացած զանգուածի: 
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Պիտի գա՞յ վերջապէս վաղուց սպասուած միտքերու, գործելակերպերու յեղափոխութիւնը, 

որ կոտրէ կարծրատիպերն ու քարացած մտայնութիւնները, եւ ազգային նոր զարթօնքի մը 

յոյսը արծարծէ... 

  

Յոյսի նշոյլներ կրնան առկայծիլ, երբ ազգային գիտակցութեամբ օժտուած հայ նոր սերունդի 

ներկայացուցիչներ, անցեալի քարացած բեռէն ձերբազատ, կը կոտրեն ոսկոր կապած նեղ-

հատուածական կաղապարները եւ կը գրեն, կը գործեն ազատ, անկաշկանդ, 

համահայկական մտածելակերպով, համահայկական մտահոգութիւններով ու 

համահայկական տեսլականով, նոր ուղի հարթելով դէպի ապագան.... 

Այս երեւոյթը մասնաւորապէս ի յայտ եկաւ Հայաստանի Հանրապետութենէն ներս տեղի 

ունեցած յեղափոխութեան օրերուն, երբ սփիւռքի կամ սփիւռքներու լայն զանգուածներ՝ 

երիտասարդութեան շարքերէն եւ ընդհանրապէս ալ, կարծէք յանկարծօրէն վերադարձան 

իրենց արմատներուն, օրն ի բուն կառչած մնացին համակարգիչի պաստառներուն, նորոգ 

հետաքրքրութիւն եւ խանդավառութիւն ցուցաբերելով Հայաստանի եւ անոր ժողովուրդին 

նկատմամբ, անկախաբար կառոյցներու եւ կազմակերպութեանց պաշտօնական 

դիրքաւորումէն ու մօտեցումէն, ըմբռնելով պատմական պահի պատմակերտ 

նշանակութիւնը Հայաստանին, հայրենի ժողովուրդին եւ համայն հայ ազգին համար: Սա 

նաեւ հնարաւորութիւն ընձեռեց որ վերասահմանեն իրենց ազգային ինքնութիւնը իւրովի, 

անկախ հատուածական բաժանարար պատկանելիութիւններէ...., ինչ որ յոյս կը ներշնչէ որ 

տակաւ կրնայ կազմաւորուիլ Սփիւռք-Հայաստան համահայկական նոր մտածողութիւն եւ 

նոր տեսլական՝ հին կարծրատիպերէն ձերբազատ, ապագայի համար նոր հեռանկարներ 

բանալով... 

  

Յուսանք եւ սպասենք: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Կիպրահայ 

ՓԱՌԱՀԵՂ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ա. 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ 

 

 
Ուրբաթ, 26 Հոկտեմբեր 2018-ին, երեկոյեան ժամը 

7:30-ին, Նիկոսիոյ «Փասիտի»ի սրահին մէջ, տեղի 

ունեցաւ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100-

ամեակին նուիրուած շքեղ հանդիսութիւն մը, որ կը 

վայելէր հովանաւորութիւնը՝ Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն 

Արք. Տողրամաճեանի, նախագահութիւնը՝ Պետ. 

Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի, ներկայութիւնը՝ 

ՀՀ Յունաստանի եւ Կիպրոսի արտակարգ եւ լիազօր 

դեսպան Ն. Վ. Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեանի, ինչպէս 

նաեւ պետական-քաղաքական բարձրաստիճան 

հիւրերու, որոնց մէջ մասնաւորապէս՝ 

Եւրոերեսփոխան Տոքթ. Էլենի Թէոխարուսի: Այս առիթով, Մայր հայրենիքէն բանախօսելու 

հրաւիրուած էր յատկապէս ՀՀ Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի Պատմութեան 

Հիմնարկի տնօրէն Փրոֆ. Աշոտ Մելքոնեանը: Հանդիսութիւնը կազմակերպուած էր երեք 

աւանդական կուսակցութեանց տեղական մարմիններու կողմէ, միասնաբար: 

Կիպրոսի եւ Հայաստանի Հանրապետութեանց քայլերգներու կատարումէն ետք, բացման 

խօսքերով հանդէս եկան Պրն. Եղիա Գայայեան (հայերէն) եւ Տիկ. Վարդենի Գասապեան-

Կոստանեան (յունարէն), շեշտելով օրուան խորհուրդը, Մայիս 28-ով կերտուած Հայաստանի 

անկախ պետականութեան ճակատագրական նշանակութիւնը համայն հայութեան համար՝ 

Եղեռնի Գողգոթայէն ետք, ինչ որ վերահաստատեց մեր ապրելու, արարելու իրաւունքը այս 

արեւի տակ: 

Կազմակերպիչ Յանձնախումբին անունով, ուղերձներ արտասանեցին՝ Տիկ. Նայիրի 

Մուրատեան (հայերէն) եւ Պրն. Գէորգ Զէյթունցեան (յունարէն): Տիկ. Մուրատեան իր 

խօսքին մէջ յատկապէս ընդգծեց Հանրապետութեան հիմնադիր Արամ Մանուկեանի 

պատգամը՝ «Մինակ ենք եւ պէտք է ապաւինինք միա՛յն մեր ուժերուն», պատգամ՝ որուն 

միասնականութեան կոչը նոյնքան էական է, նշեց ան, այսօր եւ ընդմիշտ, եզրափակելով իր 

խօսքը Սարդարապատի երգին իմաստալից տողով՝ «Սերունդնե՛ր, դուք ձեզ ճանաչէ՛ք 

Սարդարապատից»....: Պրն. Զէյթունցեան յատկապէս անդրադարձաւ այն դժուարին ու 

անհնարին պայմաններուն, ուր ծնունդ առաւ Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւնը, շնորհիւ 

Սարդարապատեան միահամուռ ու միասնական դիմադրութեան եւ հայ ժողովուրդի 

ցուցաբերած քաղաքական կամքին, մէջբերելով Սարդարապատի երգին յայտնի տողը՝ 

«Երբ չի մնում ելք ու ճար, խենթերն են գտնում հնար»: 

«Զարթի՛ր լաօ», «Կարս, Կարս», «Գետաշէն», «Անցնի՛նք Սասուն», «Հպարտ գնացէ՛ք», «Դէ 

զարկէ՛ք», եւ «Հայեր միացէ՛ք» երգերու խանդավառ կատարումը Ս. Աստուածածին Մայր 

եկեղեցւոյ երգչախումբի պարման-պարմանուհիներու կողմէ, խմբավարութեամբ Տիկ. Վիքի 
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Գույումճեանի եւ դաշնակի ընկերակցութեամբ Տիկ. Նարա Սարտարեանի, 

հայրենասիրական ապրումներով համակեց ներկաները: 

Յաջորդեց՝ Տիկ. Երան Գույումճեանի «Անկախութիւն» բանաստեղծութեան կատարումը 

նոյնինքն հեղինակին կողմէ, օրուան խորհուրդին համահունչ երանգ մը աւելցնելով 

հանդիսութեան: 

Պետական Ներկայացուցիչ Տիար Վարդգէս Մահտեսեան անգլերէն լեզուով ուղերձ մը 

կարդաց, շնորհակալութիւն յայտնելով կազմակերպիչ երեք կուսակցութեանց իրենց 

հաւաքական ճիգերով Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100-ամեակը կազմակերպելուն 

համար եւ վեր առաւ օրուան խորհուրդն ու իմաստը:  

Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ՝ Հայաստանէն յատկապէս հրաւիրուած օրուան բանախօսը, 

Փրոֆ. Աշոտ Մելքոնեան, որ կարեւորութեամբ ընդգծեց Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 

տեղն ու դերը մեր պատմութեան մէջ, յստակ ու մեկին նշելով որ Ա. Հանրապետութեան 

հրաշքի համազօր ստեղծումով եւ առկայութեամբ միայն երաշխաւորուեցաւ Խորհրդային 

Հայաստանի պետական միաւորի գոյութիւնը, եւ շարունակուեցաւ երրորդ 

Հանրապետութեան, ինչպէս նաեւ Արցախի Հանրապետութեան գոյութեամբ: Ան 

անդրադարձաւ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան կարգ մը պետական այրերուն, ի 

մասնաւորի Հանրապետութեան հիմնադիր Արամ Մանուկեանի դերակատարութեան, ինչ 

որ որոշիչ էր, քանզի ան ունէր պետական գործ վարելու երեքամեայ փորձ Վանի մէջ, 

կարգապահութեան խիստ սկզբունք եւ պետական մտածողութիւն, նշեց նաեւ Յովհաննէս 

Քաջազնունիի պետական բարձր մտածողութիւնն ու նուիրումը, վերջինիս չորս որդիներու 

կեանքի նուիրաբերումը հայրենիքի զոհասեղանին: Ան արձանագրեց որ առաջին 

Հանրապետութեան ստեղծման համար կային պատմական նախադրեալներ, թէ անիկա 

Թուրքիոյ նուէրը չէր երբեք հայ ժողովուրդին, կանգ առնելով նաեւ Սարդարապատի, Բաշ-

Ապարանի, Ղարաքիլիսէի եւ այլ ճակատներու վրայ մղուած յաղթական 

ճակատամարտերուն: Իսկ ինչ կը վերաբերի Հանրապետութեան «արեւմտամէտ» 

արեւելումին, դասախօսը շեշտեց որ Հանրապետութիւնը ի՛նչ արեւելում ալ ունենար, 1920-

ական թուականներուն, յատկապէս Սեւրի դաշնագրի ստորագրումէն ետք, Քէմալ 

Աթաթիւրքի սերտ գործակցութեամբը պոլշեւիկ Ռուսաստանի հետ, պիտի յանգէր հայ 

պետականութեան կործանումին, որուն հետեւանքը պիտի ըլլար նաեւ Աղեքսանդրապօլի 

չարաբաստիկ Դաշնագրի ստորագրումը: Խօսելով Ա. Հանրապետութեան երկամեայ 

կեանքին մասին, փրոֆ. Մելքոնեան արձանագրեց որ Հանրապետութիւնը կրցաւ դժուարին 

պայմաններու տակ ստեղծել ընկերային, կրթական, դիւանագիտական եւ այլ 

բնագաւառներու մէջ կայացող երկիր, ընդարձակել իր սահմանները եւ 28 Մայիս 1919-ին 

հռչակել Ազատ, Անկախ եւ Միացեալ Հայաստան, թէպէտեւ հայ-թրքական պատերազմի 

օրերուն, առաջին Հանրապետութեան կառավարութիւնը դարձեր էր ամբողջովին 

միակուսակցական եւ ՀՅԴ Պիւռոն էր որ դարձեր էր անոր Խորհրդարանի ամբողջական 

կազմը: Խօսելով Խորհրդային Հայաստանի մասին, Փրոֆ. Մելքոնեան արձանագրեց որ ան 

ունէր պետական միաւորի կարգավիճակ, ուր զարգացան հայրենական մշակոյթը, 

ընկերային, կրթական, գիտական, արդիւնաբերական եւ այլ բնագաւառներու 

կենսագործունէութիւնը, շնորհիւ յատկապէս պետական մտածողութիւն ունեցող 

պետական-քաղաքական այրերու, ինչպիսիք էին՝ Սուրէն Յարութիւնեանը, Զուրապեանը, 

Քոչինեանը, Կարէն Տեմիրճեանը, Ֆատէյ Սարգսեանը եւ ուրիշներ: Յարգելի բանախօսը 

անգամ մը եւս շեշտեց, իր խօսքի աւարտին, որ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 
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գոյառումը պայմանաւորեց երկրորդին եւ ապա երրորդին գոյառումը՝ Արցախի 

հանրապետութեան հետ միասին: 

Այս հանդիսաւոր առիթով, Արցախի օգնութեան եւ զօրակցութեան համար տարած իր 

բազմամեայ տքնաջան աշխատանքին համար, պարգեւատրուեցաւ՝ Եւրոպայի Հայ Դատի 

Գրասենեակին կողմէ, Եւրոերեսփոխան Տոքթ. Էլենի Թէոխարուս, որ 19 անգամ այցելած է 

Արցախ, այնտեղ անձամբ նուիրուելով Արցախի առողջական, բժշկական ոլորտի 

բարեկարգման աշխատանքներուն, հիւանդներու եւ վիրաւորեալներու դարմանումին, 

որոնց մասին տեսաերիզ մըն ալ ցուցադրուեցաւ ներկաներուն: Շնորհակալութեան 

սրտագին խօսք արտասանեց յարգելի խորհրդարանականը, անգամ մը եւս իր 

զօրակցութիւնը յայտնելով Արցախի եւ Հայաստանի ժողովուրդին:  

Այնուհետեւ, Համազգայինի «Սիփան» պարախումբը (Պարուսոյց՝ Գրիգոր Քէլէշեան) 

գեղեցկօրէն կատարեց՝ օրուան խորհուրդին համահունչ երկու պար՝ «Սարդարապատ»ը եւ 

«Յաղթանակի պար»ը, արժանանալով ներկաներու բարձր գնահատանքին: 

Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ, Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեան գնահատեց 

երեկոն կազմակերպողներն ու անոր մասնակիցներն ու ներկաները, ողջունելով յատկապէս 

այն երեւոյթը, որ Կիպրահայ համայնքը այն հազուագիւտ համայնքներէն մէկն է, ուր 

Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100-ամեակը կը նշուի երեք աւանդական 

կուսակցութեանց կողմէ միասնաբար: Ապա՝ վեր առաւ անկախ պետականութեան 

ճակատագրական նշանակութիւնը մեր ժողովուրդի գոյութեան եւ գոյերթին համար, 

իւրաքանչիւր հայու զօրավիգին ու զօրակցութեան կենսական անհրաժեշտութիւնը 

հայրենիքի հզօրացման ի նպաստ, ինչպէս նաեւ Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք 

եռամիասնութեան հրամայականը, մէջբերելով յայտնի երգին բառերը՝ «Միացէ՛ք Հայեր»:  

Ջերմօրէն շնորհաւորելով Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100-ամեակը, կը մնայ 

մաղթել ի սրտէ որ մեր Հանրապետութիւնը նորանոր հարիւրամեակներ տօնէ՝ վերելքի, 

զարգացման եւ հզօրացման նոր բարձունքներ նուաճելով: 

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ 
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Հարցազրոյց 

«ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ» ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ ԱՄՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ ՃՈՆ ՊՈԼԹԸՆԻ ՀԵՏ 

«ԱՄՆը, Թրամփի վարչակազմը Հայաստանի հետ յարաբերութիւնները 

որպէս բարձր առաջնահերթութիւն են դիտարկում» 

Վարեց՝ ՀՐԱՅՐ ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ 

  

  

  
«Ազատութեան» հայկական ծառայութեան ղեկավար 

Հրայր Թամրազեանը բացառիկ հարցազրոյց է ունեցել 

ԱՄՆ նախագահի Ազգային անվտանգութեան 

հարցերով խորհրդական Ճոն Պոլթընի հետ: 

  

ՀՐԱՅՐ ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ.- Պարոն Պոլթոն, մենք գիտենք, 

որ դուք հէնց նոր հանդիպեցիք Հայաստանի վարչապետի հետ: Ինչո՞վ կարող էք կիսուել մեզ 

հետ, ի՞նչ է քննարկուել, ինչպիսի՞ն է ձեր տպաւորութիւնը նոր կառավարութիւնից: 

ՃՈՆ ՊՈԼԹԸՆ.- Քննարկեցինք հարցերի շատ լայն շրջանակ: Վարչապետին ասացի, որ սա 

ակնյայտօրէն շատ ոգեւորիչ ժամանակ է Հայաստանի համար՝ գարնանը տեղի ունեցած 

փոփոխութիւններից յետոյ եւ Դեկտեմբերին սպասուող ընտրութիւններից առաջ: Երբ նման 

յեղափոխական փոփոխութիւններ են տեղի ունենում, այն միշտ հնարաւորութիւններ է 

ընձեռում՝ լուծելու խմդիրներ, որոնք նախկինում գուցէ թւում էին դժուար լուծելի: 

Բնականաբար, շատ խօսեցինք նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, Մինսկի խմբի 

(հովանու ներքոյ ընթացող) գործընթացի մասին, Մինսկի խմբի ամերիկացի 

համանախագահի կարեւոր դերի մասին, խօսեցինք Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, 

Վրաստանի մասին: Ես շեշտեցի, որ Միացեալ Նահանգները, Թրամփի վարչակազմը 

Հայաստանի հետ յարաբերութիւնները որպէս բարձր առաջնահերթութիւն են դիտարկում: 

Մենք կ՛ուզենանք տրամադրել այն աջակցութիւնը, որ կարող ենք, ինչպէս նաեւ որպէս 

Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մէկը, որպէսզի կարողանանք հասնել 

Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ կոնֆլիկտի (ընդհարումի-Խմբ.) երկու կողմից էլ 

ընդունելի լուծմանը: 

Մենք գիտակցում ենք, որ կան ակնյայտ դժուարութիւններ, բայց մենք նաեւ ընդունում ենք, 

որ վարչապետը հրաշալի դիրքեր ունի այստեղ Հայաստանում ու կը շարունակի ունենալ 

ընտրութիւններից յետոյ, որպէսզի ցուցաբերի առաջնորդութիւնը այս հարցում: 
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ՀՐԱՅՐ ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ.- Ձեր նոր արած մեկնաբանութեան վերաբերեալ մի ճշդող հարց. ինձ 

թւում է, որ նրա վարկանիշը շատ բարձր է: 

ՃՈՆ ՊՈԼԹԸՆ.- Ես նրան հարցրել եմ՝ ո՞րն է նրա գաղտնիքը: 

 

ՀՐԱՅՐ ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ.- Պատրաստւո՞ւմ էք արդեօք օգնել այս նոր կառավարութեանը 

հզօրացնել, ժողովրդավարական հաստատութիւնները ու գուցէ, որոշ ամերիկեան 

ներդրումներ ներգրաւուել Հայաստան: Կա՞ն կոնկրետ (յստակ-Խմբ.) առաջարկութիւններ: 

Կարող է՞ք պատմել մեզ: 

ՃՈՆ ՊՈԼԹԸՆ.- Այո, մենք խօսեցինք կոնկրետ Հայաստանում ամերիկեան ուղիղ 

ներդրումների աւելացման հեռանկարի մասին: Ասացի նրան եւ նրա խորհրդականներին եւ 

աւելի վաղ կայացած հանդիպումների ժամանակ՝ արտաքին գործերի նախարարին, 

պաշտպանութեան նախարարին, ազգային անվտանգութեան խորհրդականին, որ 

ամերիկահայերի համայնքը շատ ուժեղ է եւ ես կարծում եմ, որ աւելի սերտ հայ-ամերիկեան 

տնտեսական համագործակցութեան հեռանկարը հէնց մասնաւոր հատուածում է, ինչն 

աւելի լաւ է երկարաժամկէտ հեռանկարի համար, քան կառավարութիւնից 

կառավարութիւն տրամադրուող աջակցութիւնը: Այնպէս որ, կան մի քանի բաներ, որ մենք 

ուզում ենք դիտարկել այնտեղ, եւ յուսով եմ, որ կը կարողանանք ինչ-որ բան սկսել, 

որովհետեւ կարծում եմ, որ Հայաստանը որքան աւելի շատ է բաց արտաքին աշխարհի 

համար եւ չի սահմանափակւում իր սահմաններով՝ յատկապէս ինտերնետի դարում, 

հնարաւոր կը լինի յաղթահարել սահմանների հետ կապուած որոշակի խնդիրներ, եւ գուցէ 

ամերիկեան ներդրումները դա դիւրացնելու հնարաւոր եղանակ լինեն: 

 

ՀՐԱՅՐ ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ.- Պարոն Բոլթոն, կ'ուզենայի ձեզ մի փիլիսոփայական հարց ուղղել, 

քանի որ ինքս ձեզ փիլիսոփայ կը համարէի: Ի՞նչ կարծիք ունէք Հայաստանում տեղի 

ունեցած թաւշեայ յեղափոխութեան վերաբերեալ: Արդեօք այն ապագայ ունի՞: Մենք 

գիտենք, որ Ռուսաստանը հսկայական ազդեցութիւն ունի այս տարածաշրջանում, եւ կան 

որոշակի մտահոգութիւններ՝ կապուած տարածաշրջանի երկրների, այդ թւում 

Հայաստանի, Վրաստանի եւ այլ պետութիւնների ինքնիշխանութեան հետ: 

ՃՈՆ ՊՈԼԹԸՆ.- Կարծում եմ, որ առաւել կայուն ժողովրդավարութիւն ունեցող պետութեան 

համար հեռանկարը այստեղ հրաշալի է: Կարծում եմ՝ դա իսկապէս ֆունդամենտալ 

(հիմնական-Խմբ.) հարց է Հայաստանի համար, որ այն լիիրաւ օգտագործի իր 

ինքնիշխանութիւնը եւ կախուած չլինի կամ չենթարկուի արտաքին ազդեցութեան: 

Կարծում եմ՝ ժողովրդի համար նախընտրելի է ունենալ լայն հնարաւորութիւններ 

միջազգային ասպարէզում եւ չկաշկանդուել պատմական կաղապարներով: Այնպէս որ 

ԱՄՆի տեսանկիւնից որքան աւելի ուժեղ է ժողովրդավարութիւնը, այդքան աւելի մեծ է 

հնարաւորութիւնը շփուելու Միացեալ Նահանգների եւ նոյն արժէքները կրող այլ երկրների 

հետ: 
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ՀՐԱՅՐ ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ.- Հարցս վերաբերում է տարածաշրջանի անվտանգութեանը: 

Գիտենք, որ անվտանգութեան առումով Ռուսաստանը այստեղ մեծ խաղացող է: Բայց 

որո՞նք են այլընտրանքները տարածաշրջանի երկրների համար: Դա ՆԱԹՕ-ի 

անդամակցութի՞ւնն է, ՆԱԹՕ-ի հետ աւելի սերտ յարաբերութիւնները, թէ ԱՄՆի հետ 

ռազմական համագործակցութիւն: Որո՞նք են այդ այլընտրանքները: 

ՃՈՆ ՊՈԼԹԸՆ.- Կարծում եմ՝ կան շատ այլ այլընտրանքներ, այդ թւում զէնքի վաճառքի 

բնագաւառում: Ունենք Կոնգրեսի կողմից հաստատած սահմանափակումներ՝ կապուած 

Ադրբեջանին եւ Հայաստանին զէնքի վաճառքի արգելքի հետ: 

 

ՀՐԱՅՐ ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ.- Դա կապուած Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ… 

ՃՈՆ ՊՈԼԹԸՆ.- Այո, հակամարտութեան պատճառով: Բայց կան բացառութիւններ: Եւ 

ինչպէս ասացի վարչապետին՝ եթէ խնդիրն այն է, որ ընտրութիւն պէտք է կատարես 

ռուսական եւ ամերիկեան ռազմական տեխնիկա (ճարտարարուեստ-Խմբ.) գնելու միջեւ, 

մենք կը նախընտրէինք վերջին տարբերակը: Մենք կարծում ենք, որ մեր տեխնիկան ամէն 

դէպքում աւելի լաւն է, քան ռուսականը: Այնպէս որ, ուզում ենք դիտարկել այդ 

հնարաւորութիւնը: Կարծում եմ, որ այն աւելացնում է Հայաստանի հնարաւորւթիւնները, 

երբ այն ամբողջովին կախուած չէ մէկ գերտէրութիւնից: Ես հասկանում եմ 

աշխարհագրական դիրքի եւ պատմական իրողութիւնների հետ կապուած հարցերը, բայց 

կարծում եմ՝ ժամանակն է լաւատես լինելու, որ Հայաստանը կարող է աւելի տեսանելի լինել 

համաշխարհային ասպարէզում: ԱՄՆ-ը Հարաւային Կովկասը ռազմավարական առումով 

շատ կարեւոր տարածաշրջան է համարում: Այնպէս որ, Հայաստանի հետ 

յարաբերութիւնների բարելաւելը շատ բարձր առաջնահերթութիւն է (Թրամփի) 

վարչակազմի համար: 

ՀՐԱՅՐ ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ.- Միւս կողմից մենք շրջապատուած ենք երկրներով, որոնք մինչ օրս 

բլոկադայի (պաշարումի-Խմբ.) են ենթարկում Հայաստանը: Ադրբեջանի հետ դա Լեռնային 

Ղարաբաղի հակամարտութեան պատճառով է: Թուրքիան նոյնպէս, քանի որ շատ սերտ 

յարաբերութիւններ ունի Ադրբեջանի հետ, շրջափակման մէջ է պահում Հայաստանին: 

Իրանը մեր ամենամեծ հարեւանն է, բայց ԱՄՆ-ը Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ է 

կիրառում: Ռուսաստանը նոյնպէս պատժամիջոցների թիրախ է, բայց Ռուսաստանը մեծ 

շուկայ է, այդ թւում աշխատուժի շուկայ է Հայաստանի համար: Որո՞նք են Հայաստանի 

տարբերակները այստեղ: 

ՃՈՆ ՊՈԼԹԸՆ.- Կարծում եմ, որ ներկայիս հանգամանքներն ընդգծում են Լեռնային 

Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ փոխադարձ համաձայնութեան հասնելու կարեւորութիւնը, 

քանի որ եթէ դա տեղի ունենայ, կը բացուի հայ-ադրբեջանական սահմանը: Թուրքիայի հետ 

սահմանը, կարծում եմ, եւս կը բացուի: Եւ կարծում եմ, որ Վրաստանի հետ սահմանը կարող 

է աւելի քիչ անհանգստութիւն առաջացնել այն առումով, թէ ինչ ճնշում կը գործադրեն 

նրանց նկատմամբ ռուսները: 

Իրանի հետ սահմանը լուրջ խնդիր կը լինի, որովհետեւ, ինչպէս ես բացատրեցի 

վարչապետին, մենք ցանկանում ենք առաւելագոյն ճնշում գործադրել Իրանի նկատմամբ, 

քանի որ այն չի հրաժարուել միջուկային զէնք ստեղծելու ջանքերից: Այն շարունակում է 
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մնալ միջազգային ահաբեկչութեան կենտրոնական «բանկիրը»: Մեզ մտահոգում են Իրանի 

բալիստիկ (արտաձգական-Խմբ.) հրթիռային ծրագրերը եւ Սիրիայում, Իրաքում ու այլուր 

նրա ակտիւ ռազմական գործողութիւնները: Ակնյայտ է, որ մենք չենք ուզում վնաս հասցնել 

մեր բարեկամներին այս գործընթացում: Ուստի կարծում եմ, որ Հայաստանի եւ ԱՄՆ 

կառավարութիւնների միջեւ զրոյցը շատ կարեւոր կը լինի: Սակայն, ինչպէս ընդգծեցի 

վարչապետի հետ զրոյցում, մենք մտադիր ենք ողջ ուժով կիրառել այս պատժամիջոցները: 

Սա Օբամայի վարչակազմը չէ: Մենք մտադիր ենք սեղմել Իրանի շուրջ օղակը, որովհետեւ 

կարծում ենք, որ Մերձաւոր Արեւելքում եւ ողջ աշխարհով մէկ նրանց վարքագիծը չարամիտ 

է եւ պէտք է փոխուի: 

 

ՀՐԱՅՐ ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ.- Դուք օրերս հանդիպեցիք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր 

Պուտինի հետ, ողջ աշխարհը ձեր հանդիպման կադրերն (պատկերները, ժապաւէնները-

Խմբ.) էր ցուցադրում, դուք ծիծաղում էիք այնտեղ: Ինչպէ՞ս ընթացաւ այն հանդիպումը: 

Արդեօք կա՞յ առաջընթաց ԱՄՆ-Ռուսաստան յարաբերութիւնների տեսանկիւնից, թէ 

պատժամիջոցները լրիւ ուժով կը կիրառուեն: 

ՃՈՆ ՊՈԼԹԸՆ.- Մենք քննարկել ենք մի շարք հարցեր: Դա նախագահ Թրամփի եւ 

նախագահ Պուտինի միջեւ Հելսինկիում (Յուլիսին) կայացած հանդիպմանը յաջորդող 

հանդիպում էր: Օգոստոսին հանդիպեցի իմ ռուս գործընկերոջը Ժնեւում: Այս (վերջին այցը) 

վերադարձ Մոսկուա էր, ուստի ես հնարաւորութիւն ունեցայ հանդիպելու նաեւ արտաքին 

գործերի, պաշտպանութեան նախարարի եւ իհարկէ, Պուտինի հետ, եւ մենք 

մէկուկէսժամեայ քննարկում ունեցանք: Դա շատ պրոֆեսիոնալ, շատ ծաւալուն քննարկում 

էր: Նախագահ Պուտինն ինքն է սպառազինութիւնների վերահսկման փորձագէտ: Այնպէս 

որ մենք երկար քննարկում ունեցանք «Միջին ու փոքր հեռահարութեան հրթիռների 

ոչնչացման մասին» պայմանագրի եւ նախագահ Թրամփի կողմից հնչեցուած Ամերիկայի՝ 

այս պայմանագրից դուրս գալու պատճառները: Խօսեցինք սպառազինութիւնների 

վերահսկման այլ պայմանաւորուածութիւնների, երկու երկրների միջեւ ռազմավարական 

յարաբերութիւնների մասին: Անդրադարձանք Մերձաւոր Արեւելքում 

հակամարտութիւններին, Իրանի եւ Հիւսիսային Կորէայում միջուկային ծրագրի մի շարք 

ասպեկտներին (երեւութներուն-Խմբ.): 

Կարծում եմ՝ դրանք օգտակար են, որովհետեւ ես համոզուած եմ, որ Ռուսաստանը իր 

արտաքին քաղաքականութիւնը վարում է իր ազգային շահերի հիման վրայ: Եւ ես կարծում 

եմ, որ մենք յաջողութեան ենք հասնում Ռուսաստանի հետ, երբ երկու կողմերն էլ անկեղծ են 

իրենց ազգային շահերի վերաբերեալ: Երբեմն մենք պարզապէս համաձայնութեան չենք 

հասնի: Սակայն մէկ այլ ժամանակ, երբ խօսենք այս խնդիրների մասին, կը կարողանանք: 

Այնպէս որ, յուսով ենք, որ երկու նախագահների յաջորդ հանդիպումը կարող է տեղի 

ունենալ Փարիզում՝ Զինադադարի շքերթի ժամանակ (Նոյեմբերի 11ին): Կան այլ 

հնարաւորութիւններ: Ես նախագահ Պուտինին նախագահ Թրամփի հրաւէրն եմ 

փոխանցել՝ այցելելու Վաշինգտոն: 
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ՀՐԱՅՐ ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ.- Մենք գիտենք, որ ձեր կինը աշխատել է «Ազատ Եւրոպա-

Ազատութիւն» ռադիոկայանում, եւ դուք ինչ-որ տեղ նաեւ «Ազատ Եւրոպա-Ազատութիւն» 

ռադիոկայանի ընտանիքի մի մասն էք: Ի՞նչ գիտէք «Ազատ Եւրոպա-Ազատութիւն» 

ռադիոկայանի մասին: Մեր առաքելութեան մասին ի՞նչ կարծիք ունէք: 

ՃՈՆ ՊՈԼԹԸՆ.- Կարծում եմ՝ այսօր այդ առաքելութիւնը շատ-շատ առումներով մնում է 

կարեւոր: Կարծում եմ, որ մենք կարող ենք աւելի շատ միջոցներ յատկացնել դրան: Շատ 

կարեւոր է տեղեկատուութիւն տալ այն մասին, թէ ինչ դիրքորոշում ունի ԱՄՆ-ը տարբեր 

խնդիրների վերաբերեալ, պատկերացում կազմել, թէ ինչ է տեղի ունենում Միացեալ 

Նահանգներում եւ ինչպէս է այն ազդում աշխարհի այլ մասերի վրայ: Մենք շատ երկրներում 

այլ պետութիւնների կողմից տարուող շատ ակտիւ (աշխոյժ-Խմբ.) քարոզչական արշաւների 

ենք ականատես լինում: Դա «Ազատ Եւրոպա-Ազատութիւն» ռադիոկայանին չէ: Այն 

ամերիկեան լրատուամիջոցների ոգով է ներկայացնում պատմութեան բոլոր կողմերը: Եւ 

դա մեր պետութեան էութիւնն է: Եւ կարծում եմ՝ «Ազատութիւն»ը ողջ աշխարհին ցոյց է 

տալիս, որ մենք քննարկումներից չենք վախենում, բայց վճռական ենք քարոզչութեան դէմ 

պայքարելու հարցում: 
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Յօդուածներ 

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆԸ ԻԲՐԵՒ ՀԻՄՔ՝ ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ 

«Որք զարդարեցին տնօրինաբար զիմաստս Անեղին»: 

Ներսէս Շնորհալի 

 

 

Թարգմանչաց Տօնին մեծութիւնը, որ սկիզբ առած է 

Մեսրոպ Մաշտոցի եւ իր աշակերտներուն կատարած հայ 

գիրերու գիւտով ու գրական-թարգմանչական 

անգերազանցելի իրագործումով, Ե. դարու առաջին կէսը 

յատկապէս, անուանեց Հայ Միտքի ու Գրականութեան 

ՈՍԿԵԴԱՐ: 

Արդարեւ, Թարգմանչաց խումբին գործունէութիւնը, 

յաջորդող դարերու ընթացքին վերածուեցաւ հոգե-մտաւոր 

համահայկական այնպիսի Շարժումի մը, որ հասաւ մինչեւ 

Շնորհալի եւ Լամբրոնացի, ու շարունակուեցաւ 

Մխիթարեան հայրերու կողմէ, հայագիտական տքնաջան երկերու աշխատասիրութեամբ , 

երեւոյթ մը՝ որուն յաջորդեց յետագային, վերջին երկհարիւրամեակին ծնունդ առած ու 

ծաղկած մեր արդի գրականութիւնը՝ իր արեւելահայ եւ արեւմտահայ զոյգ ճիւղերով: 

Ահա թէ ինչու' «Թարգմանչաց տօն»ը, հայ ժողովուրդին կը ներկայանայ ոչ միայն իբրեւ 

եկեղեցականօրէն սրբադասուած տօնակատարութիւն, այլեւ՝ ան վերածուած է 

համահայկական եւ համընդհանուր Ազգային տօնի, որ իր մէջ կը խտացնէ հայ քրիստոնեայ 

մարդու Հաւատքը, եւ իր հայրենի հողին ու մայրենի լեզուին հանդէպ ունեցած անմարելի 

Սէրն ու նուիրումը: Ասկէ մեկնելով, Թարգմանչաց Տօնը, որ կը զուգադիպի Հոկտեմբեր 

ամսու առաջին կէսին, մեր իմաստուն հայրապետներէն Գարեգին Ա. Յովսեփեանց, 1940-

ական թուականներուն  

Հոկտեմբեր ամիսը հռչակած էր ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԱՄԻՍ: 

Առաւելաբար, Հայ Գիրի ու Գրականութեան տօնն է Հայ Մշակոյթի ամիսը:  

Հայերէն լեզուի քերականօրէն ուղիղ գործածութիւնը հետապնդող ու զայն պահանջող 

մշակներուն, ուսուցիչներուն, հրապարակագիրներուն, խմբագիրներուն ու հայալեզու 

հեղինակներուն, ինչպէս նաեւ՝ հայ Մարդուն ազգային վեհ զգացումներուն ու տեսիլքներուն 

գեղարուեստական լիցք ու ոգի ներշնչող բանաստեղծներուն, գրագէտներուն ու 

թարգմանիչներուն նուիրուած տօնն է Հոկտեմբեր ամիսը: Որովհետեւ, բոլորէն առաջ՝ 

անոնք են, որ ԻՄԱՑԱԿԱՆ ԼՈՅՍ կը բաշխեն հայ ընթերցող հասարակութեան: 
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Որքա'ն խորքը «Իմացական Լոյս»ին, պարտադիր է իր պարփակած զոյգ իմաստներով՝ 

հոգեւոր-կրօնական եւ ԲԱՆաւոր-իմացական, նոյնքա'ն եւ կարեւոր յատկանիշեր են 

գեղարուեստական մտածողութեան տարրերու իրականացումը արձակ ու չափածոյ 

գրական երկերու պարագային: Անխուսափելի իրականութիւն է արդի հայերէն լեզուի 

երկճիւղանի (արեւելահայ եւ արեւմտահայ) գոյութիւնն ու գործածութիւնը մեր ամենօրեայ 

գրաւոր թէ բանաւոր փոխյարաբերութիւններու ընթացքին: Այսօրուան դիտանկիւնէն, շուրջ 

դարէ մը ի վեր,- մանաւանդ վերջին քառորդ դարուն,- արեւելահայերէնը՝ յենելով պետական 

լեզուի իր ունեցած կարողականութեան, միշտ չէ որ կը խրախուսէ արեւմտահայերէնի 

լեզուամտածողութեան, քերականութեան՝ յատկապէս ուղղագրութեան կանոնները: 

Մինչդեռ, յետ-ցեղասպանութեան արեւմտահայ տարագիր սերունդները, երբ 

պարտադրաբար կորսնցուցին հող եւ հայրենիք, սփիւռքի տարածքին ԿԱՐՈՂԱՑԱՆ 

պահպանել արեւմտահայերէնի հարուստ գրական ժառանգութիւնն ու մշակութային այլ 

արժէքներ: 

Արեւմտահայ տարագիր սփիւռքը հինգ տարի ետք պիտի նշէ իր 100 -ամեակը:  

Կէս միլիոն տարագիր հայութեան թիւը տասնապատկուած է: Ուրեմն, նուազագոյն հինգ 

միլիոն հայ արեւմտահայերէն կ'արտայայտուի իր նմանին հետ, իր գիտելիքներու չափով: 

Մենք կը յամառինք ու կը մնանք մեր կեցուածքին վրայ, բարձրաձայնելով. 

- Արեւմտահայերէն լեզուն «մահամերձի անկողինի մէջ» չի գտնուիր, եւ ամէն գնով պիտի 

սխալի UNESCO-ի վիճակագրութիւնը, եթէ՝ 

- Հայրենի պետութիւնը փափաքի իր պաշտպանութեան ներքեւ առնել արեւմտահայերէն 

լեզուի ու մշակոյթի գոյութիւնը, անոր շնորհելով արեւելահայերէնի հաւասարազօր 

կարգավիճակ, հիմնելով «Արեւմտահայերէնի թեքումով վարժարաններ», ինչպէս է 

տասնեակ մը օտար այլ լեզուներու պարագային: 

- Ներկայ սփիւռքահայ մարդը չկոչել երբեք «Ծագումով հայեր», այլ՝ «լիբանանահայ, 

սուրիահայ, ֆրանսահայ կամ ամերիկահպատակ հայեր եւալն: 

- Հայրենի պետութեան թելադրանքով, ակնկալել Հ1 -ի «ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ» հաղորդաշարի 

խմբագրութենէն, որ բարեհաճի ընդգրկել նաեւ սփիւռքահայ դասականացած 

երաժիշտներու եւ երգահաններու գեղարուեստական հնչեղութիւն ունեցող երկեր ու երգեր: 

Կ'արժէ որ արդարութիւն ըլլայ սփիւռքահայ մեր կեանքին առաջին 50-ամեակի մեր 

երգահաններուն: 

*** 

Արդ, նկատելով որ՝ ներկայիս հայ մամուլին ու համացանցային հաղորդամիջոցներուն 

վիճակուած դերը բարենպաստ պայմաններ կը ստեղծէ մեր ամենօրեայ կեանքին մէջ, պիտի 

ջանանք նորահաս սերունդին մօտ վառ պահել Հայու Ինքնութեան հանդէպ ունենալիք իր 

խորունկ հաւատքը: 

Նոր մեկնարկ մը կը պահանջուի մեզմէ: 

Թարգմանչաց ոգին վերածել ՇԱՐԺՈՒՄի: 
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Ընթանալ անոնց ուղիով, ու շարունակել անոնց գործունէութիւնը: 

ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ 
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Յօդուածներ 

ՀԱՅԵՐԸ ԵՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՂ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ. ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ, 

ՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

 

 

Պաղ պատերազմի ժամանակաշրջանին 

հայոց վերաբերեալ քաղաքական եւ այլ 

զարգացումները ցարդ լայն տեղ չեն գտած 

պատմութեան գիրքերու մէջ: Արդի հայ 

պատմագիտութեան անդրադարձը 

ծանրացած է Պաղ պատերազմի 

նախորդող շրջանին, յատկապէս` Ա. 

Համաշխարհային պատերազմի, Մեծ 

եղեռնի ու յաջորդ տարիներուն վրայ: 

Այսուամենայնիւ, 1945-1991 

ժամանակաշրջանը շարք մը կարեւոր զարգացումներ արձանագրուած են Խորհրդային 

Հայաստանի ու սփիւռքի մէջ: Արդարեւ, հայերը մէկէ աւելի ձեւերով ներգրաւուած էին Պաղ 

պատերազմին մէջ, որ իրարու դէմ հանեց ժամանակի երկու գերտէրութիւնները` 

Խորհրդային Միութիւնն ու Միացեալ Նահանգները: Հայութեան մէկ մասը Խորհրդային 

Հայաստան կ'ապրէր, իսկ մէկ ուրիշ մասը` սփիւռքի մէջ, գլխաւորաբար Հիւսիսային ու 

Հարաւային Ամերիկաներ, Արեւմտեան Եւրոպա, Պալքաններ եւ Միջին Արեւելք: 

Սփիւռքեան համայնքները բաժնուած էին ըստ քաղաքական ուղղութիւններու, որոնք Պաղ 

պատերազմի ծիրին մէջ տարբեր կեցուածքներ որդեգրեցին գերտէրութիւններուն 

նկատմամբ: Անշուշտ միջազգային քաղաքական կլիման ուժգնօրէն կ'ազդէր հայկական 

կուսակցութիւններու փոխադարձ կեցուածքներուն, ինչպէս եւ Խորհրդային Հայաստանի 

հետ անոնց յարաբերութիւններուն վրայ: 

Այս դասախօսութեան մէջ տոքթ. Արա Սանճեանը փորձեց արդի հայ եւ միջազգային 

պատմագրութեան բացերը մասամբ լրացնել` Պաղ պատերազմի ժամանակի հայ 

քաղաքական գործունէութեան ու մտածողութեան զարգացումի որոշ դրուագներ 

ներկայացնելով: Տոքթ. Սանճեան Միշիկըն համալսարան-Տիրպորնի դասախօս է եւ` անոր 

Հայկական հետազօտութեան կեդրոնին տնօրէնը: Այս դասախօսութիւնը տեղի ունեցաւ 

Լոնտոնի մէջ, հինգշաբթի, 24 մայիս 2018-ին, Հայագիտական ուսմանց ծրագիրի տնօրէն 

տոքթ. Գրիգոր Մոսկոֆեանի կազմակերպութեամբ եւ Ռաֆայէլ Կրեկորեանի 

ատենավարութեամբ: 

Պաղ պատերազմը սովորաբար դիտուած է իբրեւ գաղափարական բախում մը` 

դրամատիրական ազատ շուկայի եւ ընկերվարական վարչահրամայական 

տնտեսութիւններու ու հասարակութիւններու միջեւ: Այս բախումին արմատները կարելի է 

գտնել այդ երկու գաղափարախօսութիւններուն վերելքի ժամանակաշրջանին մէջ, ԺԹ. 

դարուն, երբ Ճարտարարուեստական յեղափոխութիւնը իր աստեղային ժամը կ'ապրէր 

Եւրոպայի եւ Հիւսիսային Ամերիկայի մեծ մասին մէջ, եւ ատոր պատճառով ալ 
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աշխատանքային նոր բաժանումներու, հում նիւթերու գինի եւ տնտեսական կառավարումի 

խնդիրները ասպարէզ եկան: 

Տոքթ. Սանճեանը Հայաստանի խորհրդայնացումը կը նկատէ իբրեւ այս գաղափարական 

բախումին սկիզբը` աշխարհատարած հայութեան մէջ: Հայաստանի ժողովուրդը այլ 

ընտրութիւն չունէր, քան` ընդունիլ խորհրդային վարչակարգն ու անոր հետ եկող 

գաղափարական բեռը: Սակայն, աքսորեալ հայկական կուսակցութիւնները, որոնք աւելի 

ազատ էին իրենց սեփական գաղափարախօսական կեցուածքները ճշդելու, պէտք էր յստակ 

ընտրութիւն մը ընէին խորհրդային համայնավար եւ Արեւմուտքի ազատ շուկայական 

գաղափարախօսութիւններուն միջեւ: Սակայն այդ կուսակցութիւններուն հակամարտ 

հայեացքները ոչ այնքան տնտեսական բախումէ ծնունդ առին, որքան` միջազգային ուժի 

հաւասարակշռութեան նկատմամբ անոնց տեսակէտներէն եւ խորհրդահայ վարչակարգի 

օգտաւէտութեան մասին անոնց տարբեր կարծիքներէն: Այլ խօսքով, սփիւռքահայ 

կուսակցութիւններուն կեցուածքները ներհամայնքային պայքարներու եւ խորհրդային 

կարգերու հանդէպ անոնց միջեւ անհամաձայնութեան հետեւանք էին, աւելի քան` 

գաղափարական շեշտուած տարբերութիւններու: 

Առհասարակ` Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան դիրքորոշումը հակախորհրդային էր: 

Այս կեցուածքը մեծաւ մասամբ կուսակցութեան Հայաստանէն վտարումին հետեւանքն էր: 

Հնչակեան կուսակցութիւնը, միւս կողմէ, ընդհանրապէս խորհրդայնամէտ էր: Որոշ 

հնչակեաններ փաստօրէն կը նոյնանային համայնավարութեան հետ, մինչ ուրիշներ նուազ 

նուիրուած էին անոր: Ռամկավար ազատական կուսակցութիւնը հետաքրքրական 

պարագայ մը կը ներկայացնէ: Ռամկավար կուսակցութիւնը ազատական տնտեսական 

գաղափարախօսութեան կը հետեւի, ազատ շուկայական սկզբունքներու ջատագով է եւ կը 

նոյնանայ քաղքենի տարրերուն հետ: Այսուհանդերձ, ան խորհրդային կարգերը կ'ընդունէր, 

այնքան ատեն որ կը հաւատար, թէ Ռուսիոյ հետ կապը կը նպաստէր Հայաստանի 

ապահովութեան ու ընկերա-տնտեսական զարգացումին: 

Սփիւռքեան հայկական խմբաւորումներու հակամարտութեան մակարդակը Բ. 

Համաշխարհային պատերազմէն առաջ ու ետք լայնօրէն տարուբերած է: Բ. 

Համաշխարհային պատերազմէն առաջ ամէնէն խիստ բաժանումը տեղի ունեցած է 

Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ դեկտեմբեր 1933-ին Ղեւոնդ արք. Դուրեանի սպանութենէն 

ետք: Ան ուղղակի հետեւանք էր դաշնակցականներու եւ անոնց ընդդիմադիրներու միջեւ 

տիրող լարուածութեան: Այդ լարուածութիւնը զգալիօրէն բարձրացած էր այդ տարի, երբ 

Դուրեան առարկած էր հայկական եռագոյն դրօշակի ներկայութեան բեմին վրայ` Շիքակոյի 

ցուցահանդէսի մը ընթացքին հայկական օրուան տօնակատարութեան: Ան պնդած էր, որ 

չէր ուզեր Խորհրդային Հայաստանի կառավարութեան զայրոյթը յառաջացնել, ու այս 

կեցուածքը նախատինք մը նկատուած էր համայնքի դաշնակցական որոշ անդամներու 

կողմէ: 

1943-1947 Դաշնակցութեան առաջնահերթութիւնները փոխուեցան: Կուսակցութիւնը աւելի 

համակրանքով նայեցաւ խորհրդային կարգերուն, երբ Հայաստանի սահմաններուն 

ծաւալումի հնարաւորութիւններ սկսան երեւիլ Բ. Համաշխարհային պատերազմէն 

անմիջապէս ետք: Սիմոն Վրացեանը` անկախ Հայաստանի վերջին վարչապետը, 

դաշնակցական այս նոր տեսակէտի պարզաբանումին հիմնական դերակատարը եղաւ: 

Այսուհանդերձ, Արեւմուտքը խիստ ընդդիմացաւ Խորհրդային Միութեան տարածքային 
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ծաւալումին, յատկապէս` Թուրքիոյ հաշուոյն, որ շուտով Արեւմուտքի ռազմավարական 

դաշնակիցը դարձաւ: Հետեւաբար, 1943-1947 տարիները պարզապէս միջնարար մը եղան, 

որուն ընթացքին հայկական կուսակցութիւններու ակնկալիքները ժամանակաւորապէս 

զուգադիպեցան: 

1946-1948 եւ 1962-էն ետք հայրենադարձութեան ճիգերը հայկական Պաղ պատերազմի 

պատմութեան կարեւոր մաս կը կազմէին: Շատերը կը պնդեն, որ 1946-1948 

հայրենադարձութիւնը տեղի ունեցաւ դէպի Կարսի ու Արտահանի շրջանները խորհրդային 

ծաւալումի ակնկալութեամբ, թէեւ տակաւին պէտք է հիմնաւոր կերպով ապացուցել, որ 

խորհրդային այս երկու քաղաքականութիւններուն միջեւ ուղղակի կապ կար: Այդ 

հայրենադարձութիւնը յատկանշական է նաեւ այն իրողութեամբ, որ դաշնակցականները 

անոր կազմակերպութենէն դուրս դրուեցան: Աւելի՛ն. անիկա առիթ դարձաւ, որ 

հակադաշնակցական հատուածները քարոզչական արշաւի մը ձեռնարկէին իրենց 

մրցակիցին դէմ, որ ճեղքերը խորացուց սփիւռքի տարածքին: Հակառակորդ 

հատուածներու հակամարտութիւնը եւ անոնց տարբեր կեցուածքները Խորհրդային 

Հայաստանի նկատմամբ շարունակուեցան, մինչ հայրենադարձութեան դժգոհութեան 

առաջին արձագանգները սկսան թափանցել Սփիւռքի մէջ 1946-ին, առաջին կարաւաններու 

հայրենիք մեկնումէն քիչ ետք: 

Լիբանանը միջկուսակցական կատաղի պայքարի բեմը եղաւ 1947-1960: Լիբանանահայ 

մամուլին վերլուծումը, յատկապէս` այս ժամանակաշրջանի լիբանանեան 

խորհրդարանական ընտրարշաւներուն ընթացքին, ցոյց կու տայ, որ Դաշնակցութիւնը կը 

փորձէր հնչակեաններն ու ռամկավարները նսեմացնել` զանոնք լոկ իբրեւ 

համայնավարներուն ուղեկից ներկայացնելով: Մինչ պատերազմեան տարիներուն նման 

շեշտ դրուած չէր, իսկ դաշնակցականները այս մարտավարութենէն դարձեալ հրաժարեցան 

1960-ական թուականներուն: Ասիկա Պաղ պատերազմի տարր մըն է, որ գործի դրուեցաւ 

հայկական կուսակցութիւններու համայնքային քաղաքականութեան մէջ, յատկապէս երբ 

նկատի ունենանք, որ, մինչեւ այն ատեն, դաշնակցականները մերժած էին արտաքին ուժեր 

ներգրաւել հայկական այլ կուսակցութիւններու հետ իրենց մրցակցութեան ընթացքին: Այս 

սկզբունքը լքուեցաւ 1951-ին, ու այսպէսով համաշխարհային Պաղ պատերազմը մուտք 

գործեց սփիւռք: 

Դաշնակցութեան թեքումը դէպի Արեւմուտք արդէն արձանագրուած էր 1947-ին: Այս 

իմաստով, կարեւոր կերպար մըն էր Դրոն` հռչակաւոր զինուորական հրամանատարն ու 

անկախ Հայաստանի նախկին պաշտպանութեան նախարարը: Ան ուշ 1940-ական եւ վաղ 

1950-ական թուականներուն գործակցած է Սի. Այ. Էյ.ի հետ: Անոր գործունէութեան մասին 

ամերիկեան որոշ փաստաթուղթեր գաղտնազերծուած են վերջին տարիներուն: 

Այսուհանդերձ, խորհրդային իշխանութիւնները նոյնպէս փորձեցին շահագործել հայկական 

ազգայնականութիւնը` իրենց կողմը ներքաշելու համար սփիւռքահայերը, ներառեալ` 

դաշնակցականները: Ասոր մէկ օրինակը կը ներկայացնէ Գարեգին Նժդեհը, որ Պուլկարիոյ 

մէջ ձերբակալուած ու Սիպերիա աքսորուած էր` նացիներու հետ գործակցած ըլլալու 

համար: Ան 1952-ին իր աքսորավայրէն Երեւան բերուած էր, ուր իրմէ խնդրուած էր Ս. 

Վրացեանին նամակ մը գրել` հարցնելով, թէ արդեօք ինք ու իր դաշնակցական ընկերները 

պատրա՞ստ էին Խորհրդային Միութեան հետ պայքարելու Թուրքիոյ դէմ, եթէ պատերազմ 

ծագէր այդ երկու պետութիւններուն միջեւ: 
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Այս զարգացումները անկասկած կապ ունէին ժամանակաշրջանի միջազգային շրջագիծին 

հետ, ուր 1947-ին տեղի ունեցան` Թրումընի վարդապետութեան հռչակումը, Եւրոպայի 

վերակառուցումին ուղղուած Մարշալի ծրագիրի սկզբնաւորումը, Վիաչեսլաւ Մոլոթովի 

խորհրդային հակածրագիրին առաջ քաշումը, Կոմինֆորմի ստեղծումը եւ ամերիկացի 

դիւանագէտ Ճորճ Քենանի` Խորհրդային Միութիւնը սանձելու (contain) գաղափարի 

տարածումը: 

Ստալինի մահէն ետք (1953), Նիքիթա Խրուշչեւի շրջանը զուգադիպեցաւ սփիւռքահայ 

իրականութեան մէջ ամէնէն ուժեղ հակամարտութեան տարիներուն, յատկապէս Միջին 

Արեւելքի մէջ: Պատճառներէն մէկը այն էր, որ Խրուշչեւի կառավարութիւնը հետամուտ էր 

կապեր հաստատելու, այսպէս կոչուած, Երրորդ աշխարհին հետ` ի տարբերութիւն 1947-էն 

ետք Ստալինի յարաբերական անտարբերութեան: Խրուշչեւի նոր քաղաքականութիւնը կը 

ներառէր հայերը` Միջին Արեւելքի մէջ թէ այլուր: 

Պէտք չէ անտեսել նաեւ ամերիկեան կառավարութեան դերը Լիբանանի մէջ: Երբ 1957-ին 

լիբանանեան արեւմտամէտ կառավարութիւնը, ամերիկեան օգնութեամբ, ընտրութիւնները 

խարդախելու դիմեց, մասամբ յենած էր Դաշնակցութեան օժանդակութեան վրայ: Պէյրութի 

որոշ ընտրատարածքներու սահմանները դիտաւորեալ կերպով գծուած էին, որպէսզի 

կարելի դառնար ՀՅ դաշնակցութեան հետեւորդներու քուէներուն օգտագործումը` օրուան 

նախագահի արեւմտամէտ քաղաքականութեան դէմ կանգնող սիւննի համայնքի 

արաբամէտ թեկնածուներուն յաղթելու: 

Լիբանանահայ համայնքին լարուածութիւնը իր գագաթնակէտին հասաւ Անթիլիասի 

կաթողիկոսական ընտրութեան տագնապին (1952-1956) եւ 1958-ի լիբանանեան կարճատեւ 

քաղաքացիական պատերազմին ընթացքին: Մայիս-նոյեմբեր 1958-ին 35-40 հայորդիներ զոհ 

դարձան փոխվրէժի սպանութիւններու, որոնք հակամարտ հայկական կողմերէն 

խրախուսուած էին: Այս բռնութիւնները տեղի ունեցան լիբանանեան քաղաքական դաշտի 

արեւմտամէտ եւ հակա-արեւմտեան ճամբարներու բաժանումին զուգահեռաբար: 

Հոկտեմբեր 1958-ին, քաղաքացիական պատերազմի աւարտէն ետք, ներհայկական 

բրտութիւնն ալ իր աւարտին հասաւ` Լիբանանի յետպատերազմեան ազգային 

հաշտութեան կառավարութեան մէջ ներքին գործոց նախարարի ջանքերուն շնորհիւ: 

1959-ին կարեւոր շրջադարձ մը տեղի ունեցաւ Միջին Արեւելքի մէջ, երբ Եգիպտոսի 

նախագահ Կամալ Ապտել Նասեր, բացայայտօրէն առաջին անգամ ըլլալով հրապարակաւ 

քննադատեց արաբ համայնավարները: Նասերի այս նոր կեցուածքը Դաշնակցութեան 

առիթը տուաւ, որպէսզի աւելի համարաբական դիրքորոշում մը որդեգրէր, որ իր վաղեմի 

հակախորհրդային կեցուածքին կը յարմարէր: Այս շրջադարձը նաեւ Դաշնակցութեան 

դիրքը կ'ամրացնէր շրջանին մէջ աճող համարաբական եւ հակագաղութային 

զգացումներու ծիրին մէջ: Միաժամանակ այս նոր դիրքաւորումը մասամբ կը փակէր 

շրջանային քաղաքականութեան հարցերու մէջ դաշնակցականներու եւ իրենց հնչակեան 

ու ռամկավար հակառակորդներու միջեւ գոյութիւն ունեցող ճեղքը: 

1960-ական թուականներուն` միջկուսակցական լարուածութիւնը սկսաւ թուլնալ տեսակ մը 

մեղմացումի (detente) առաջնորդելով: Այս մեղմացումը վերագրելի է դէպի ազգային 

խնդիրներու շրջադարձի մը, որ կ'ընդգրկէր Ցեղասպանութեան ճանաչումը, Թուրքիայէն 

հատուցումի պահանջը, ինչպէս նաեւ խորհրդահայ հողային պահանջները` Վրաստանէն ու 

Ազրպէյճանէն: Բոլոր գոյներէ սփիւռքահայ կուսակցականներ սկսան կանոնաւորապէս 
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Խորհրդային Հայաստան այցելել` անձամբ վկայ ըլլլալով, որ այնտեղ քաղաքականօրէն 

գործօն անհատներ մասնաւոր ձեւով, ինչպէս եւ` խնդրագրերով, Ղարաբաղի ու 

Նախիջեւանի հողային հարցերը կ'արծարծէին: Ասկէ զատ, Ցեղասպանութեան ճանաչումի 

նախաձեռնութիւնները թափ կ՛առնէին սփիւռքի մէջ, մինչ Մեծ եղեռնի յիսնամեակը կը 

մօտենար: Իվերջոյ, ան առաջին անգամ ոգեկոչուեցաւ նաեւ Խորհրդային Հայաստանի մէջ: 

Այս զարգացումները սփիւռքեան տարբեր քաղաքական հատուածները մերձեցնելու առիթ 

տուին: Պաղ պատերազմը միջկուսակցական յարաբերութիւններու նուազ որոշիչ ազդակ մը 

դարձաւ, ինչ որ իր կարգին ազդեց իւրաքանչիւր կուսակցութեան եւ Խորհրդային 

Հայաստանի միջեւ կապին վրայ: Այս փոխուած իրադրութեան մէջ, երբ աշխարհը 

սովորաբաբար երկրորդ Պաղ պատերազմ կոչուածին ականատես դարձաւ 1979-1985, 

անիկա շատ չազդեց հայութեան վրայ` ի տարբերութիւն 1945-ին յաջորդած առաջին Պաղ 

պատերազմին: 

1980-ականներու երկրորդ կէսին Պաղ պատերազմը կարելի էր աւարտած համարել 

հայկական ոլորտին մէջ, յատկապէս` Միխայիլ Կորպաչովի «նոր մտածողութեան» 

գաղափարախօսութեան հանրայնացումով,որ դրամատիրութեան եւ համայնավարութեան 

անհաշտ հակամարտութիւնը կը մերժէր եւ համագործակցութեան կոչ կ'ուղղէր նախապէս 

ընդդիմադիր կողմերուն միջեւ: Հայաստանի Համայնավար կուսակցութիւնը 1989-ին 

պաշտօնապէս հրաժարեցաւ Դաշնակցութեան հանդէպ իր թշնամական դիրքէն: 

Հայաստանի անկախութենէն ի վեր երեք աւանդական կուսակցութիւնները հազիւ թէ 

պատճառ ունին իրարու ընդդիմանալու, առնուազն` գաղափարական մակարդակի վրայ, 

քանի որ այլեւս երկու գերտէրութիւններու միջեւ ընտրութիւն պէտք չէ կատարեն: 

Ըստ Տոքթ. Սանճեանի, Պաղ պատերազմը քաղաքական պատճառներով քիչ 

ուսումնասիրուած նիւթ մըն է հայ պատմագրութեան մէջ: Այդ ժամանակաշրջանը 

յատկանշուած էր բացարձակ լարուածութեամբ` խորհրդային կառավարութեան եւ 

դաշնակցականներու միջեւ, ինչպէս եւ` սփիւռքահայ կուսակցութիւններու միջեւ: Այժմ 

ազգային միասնականութեան գաղափարը կը շեփորուի իբրեւ ամէն բանէ վեր, եւ, այդ 

առումով, տեղ չկայ Պաղ պատերազմի դարաշրջանի քննական ուսումնասիրութեան 

համար, քանի որ անոր մանրամասները վերջին տարիներու ազգային միասնականութեան 

միտումներուն դէմ գացած ըլլալ կը թուին: Ի լրումն, Ցեղասպանութեան մասին գիտական 

հետազօտութիւնը մեծ պահանջ ունի հայկական ակադեմական շրջանակներու մէջ, 

յաճախ` ի հաշիւ այլ նիւթերու: Ցեղասպանութեան վրայ այս կեդրոնացումը նաեւ կարելի է 

բացատրել ազգային միասնականութեան յարացոյցով, որովհետեւ Ցեղասպանութիւնը հայ 

քաղաքական դերակատարները անխտիր միացնող ազդակ մըն է: 

Առաջնահերթութիւններու այս դասակարգումը նորութիւն մը չէ հայ պատմագրութեան մէջ, 

որ յաճախ կեդրոնացած է հայ ազգը իբրեւ միասնական ներկայացնող պատմական 

օրինակներու վրայ, երբեմն ալ` անտեսելով ամբողջական իրականութեան մէջ այդ 

ցանկութեան հակասող որոշ բարդութիւնները: 

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՄԱՆՑ ԾՐԱԳԻՐԻ  

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԵՏ ԿԱՊԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ 
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Տեսակէտ 

ԳՈՐԾՆԱՊԷՍ ՄԻԱԿ ՃԻՇԴ ԶՕՐԱՇԱՐԺԸ՝ 

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԱՅՍՕՐ… 

 

 

Ուշադրութիւն, ուշադրութիւն՝ Արեւմտահայաստանը 

կ՚ապրի այսօր, իրաւականօրէն՝ գործնապէս՝ ճիշդ 

զօրաշարժի մը շնորհիւ, պետական մտածողութեան 

արդիւնք՝ իրատես տեսլականի մը հիման վրայ։ 

Տարագիր Արեւմտահայութիւնը այսօր կը բաժնուի 

երկու մեծ խումբերու։ Մէկը՝ մոռցած է կամ՝ 

մոռացութեան տուած… Արեւմտահայաստանը, դարձած 

է՝ ՏԱՐԱԲՆԱԿ արեւմտահայ աշխարհացրիւ բեկորներ, 

ՀԱՅՄԱԹԼՈՍՆԵՐ… «Ուր Հաց՝ Հոն Կաց»ի 

նշանաբանով, անհատական բարօրութեան մղումով, 

անգիտանալով՝ հաւաքականը…։ Միւսը՝ կը գիտակցի իր 

ՏԱՐԱԳԻՐի իրաւավիճակը, մոռցած չէ 

Արեւմտահայաստանը, կառչած է իր Հայ ինքնութեան 

պահպանումին։ Սակայն, այս խումբը՝ իր կարգին, կը 

բաժնուի երկու իրարմէ տարբեր ենթախումբերու։ Մէկը՝ 

նախաձեռնող իրաւատէրներու, իսկ միւսը՝ աղաչող 

պահանջատէրներու…։ 

Աղաչող պահանջատէրները՝ ոչ մէկ նախաձեռնութիւն կ՚առնեն՝ Արեւմտահայաստանի 

գործնական ազատագրութեան համար, եւ կը բաւականանան՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 

լոկ բարոյական, պղատոնական ճանաչումը մուրալով ուրիշներէն, նոյնիսկ՝ Մեծ Եղեռնի 

պատասխանատու տէրութիւններէն…։ Եւ՝ Մեծ Եղեռնի 100-րդ տարելիցին անգամ նոյնը 

մնացին, եւ մոռցան, կամ՝ մոռացութեան տուին Արեւմտահայաստանի հողային դատը, 

աններելի սրբապղծութիւն գործելով՝ սիոնական «Անմեռուկ»ը որդեգրելով իբր 

խորհրդանիշ, ոտնահարելով՝ Մեծ Եղեռնի նահատակներուն, Արեւմտահայաստանի 

հայաթափումին ու զաւթումին յիշատակը, քանի որ Մեծ Եղեռնի գլխաւոր հեղինակը՝ 

Սիոնիզմն էր, որ յօրինեց Մեծն Թուրանի առասպելը եւ ծրագրեց Փանթուրքիզմի 

առաջադրանքը, որուն առաջին քայլը պիտի ըլլար՝ հողային անմիջական կապ ստեղծել 

Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի միջեւ՝ ճամբէն վերացնելով Արեւմտահայաստանի եւ 

Արեւելահայաստանի խոչընդոտները, հասնելու համար Կեդրոնական Ասիա եւ մինչեւ 

Չինաստան։ Փանթուրքիզմի այս ծրագրին հեղինակներն էին՝ հունգար, լեհ, ֆրանսացի, 

գերմանացի ու աւստրիացի հրեայ սիոնական պատմագիրները՝ Արմինիուս Վամպելին, 

Քոնսթանթի Պռոժեցքին, Լէոն Քահէօնը, Ալպըրթ Քոհէնը եւ Ֆրանց Ֆոն Վերները, 

գործածելով թրքական ծածկանուններ՝ Մուսթաֆա Ճելալետտին Փաշա, Թեքին Ալփ եւ 

Մուրատ Էֆենտի…։ Սիոնիզմի յօրինած Մեծն Թուրանի առասպելը եւ մշակած 

Փանթուրքիզմի ծրագիրը կը ծառայեն Արեւմուտքի իմփերիալիստ տէրութիւններու դէպի 
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Արեւելք ծաւալելու ծրագրին…, որ ուղղուած է նաեւ՝ բարեբախտաբար Ռուսաստանի եւ 

Պարսկաստանի դէմ…։ 

Հայոց Ցեղասպանութեան լոկ բարոյական, պղատոնական ճանաչումը աղաչելով մուրացող 

այս պահանջատէրներու ենթախումբը՝ չգիտնալ ձեւացուց այն, որ այսպիսի 

ճանաչումներուն մեծագոյն մասին նշանակութիւնն էր. «Այո՛, եղեր է Հայոց 

Ցեղասպանութիւն, կը ցաւակցինք, իրաւունք ունիք, բայց՝ առնելիք չունիք»…։ 

Բացառութիւն կը կազմեն այն ճանաչումները, որոնք փոքրաթիւ են՝ լուրջ, անկեղծ եւ 

իրաւաքաղաքական նշանակութիւն ունին։ Այսպիսիներ են միայն՝ Վենեզուելլայի, 

Ռուսաստանի, Կիպրոսի եւ Զուիցերիոյ ճանաչումները, որոնք ոչ միայն կը ճանչնան, այլեւ՝ 

կը դատապարտեն, եւ՝ հողային հատուցումը արդար կը նկատեն։ 

Նախաձեռնող իրաւատէրներու խումբը կը բաղկանայ երեք ջոկատներէ՝ ԱՍԱԼԱ, ՏԱՀՔ եւ 

Արեւմտեան Հայաստանի Շարունակուող Պետութիւն։ 

1. ԱՍԱԼԱ (ASALA) 

Արեւմտեան Հայաստանի Ազատագրութեան Հայ Գաղտնի Բանակի (ԱՀԱՀԳԲ) քաջասիրտ, 

սրտոտ եւ անձնազոհ զինուորագրեալները՝ քալեցին զինեալ պայքարի ուղիով, տուին հերոս 

նահատակներ, որոնց յիշատակութեան օրը՝ 7 Օգոստոսն է։ Ասոնք յաջողեցան յաղթական 

դուրս գալ իրենց զինեալ պայքարէն, Արեւմտահայաստանի ազատագրութեան դատին ի 

նպաստ կատարելով միջազգային զինեալ ցնցիչ քարոզչութիւն, որ աւելի լայն արձագանգ 

գտաւ օտար զանգուածային լրատւութեան միջոցներուն մէջ, քան՝ հայկականին…։ Այս 

զինեալ քարոզչութեան իբր արդիւնք ունեցանք երկու նշանակալից իրաւական շահեր, եւ 

մէկ բուրժուական շրթնային միջազգային ճանաչում՝ Եւրոխորհուրդին կողմէ։ 

Իրաւական երկու շահերն էին՝ Պերթրանտ Ռասէլի հիմնած Ժողովուրդներու Մնայուն 

Դատարանի 1983 թուի վճիռը, որ Տարագիր Արեւմտահայութեան աշխարհացրիւ եւ 

բազմահպատակ բեկորները ճանչցաւ որպէս՝ միասնական ժողովուրդ եւ ոչ թէ 

հայմաթլոսներու զանգուած։ Ասիկա կարեւոր ճանաչում մըն էր, որ մենք կարենայինք 

օգտուիլ Ալճերիոյ մայրաքաղաքէն բխած Ժողովուրդներու Իրաւանց Տիեզերական 

Հռչակագրէն, 1976 թուին։ (Օրինակ՝ այս հռչակագրի Յօդ. 3-րդը կ՚ըսէ. «Ամէն ժողովուրդ որ 

արտաքսուած է իր երկրէն՝ իրաւունքը ունի հոն վերադառնալու»…։ Դժբախտաբար, հայ 

քաղաքական միտքն ու մամուլը, որոնք յետամնաց են, անտեղեակ մնացին այս խիստ 

կարեւոր տիեզերական հռչակագրէն, որ փոքր ժողովուրդներուն համար՝ շատ աւելի 

նպաստաւոր հռչակագիր մըն է քան Մարդու Իրաւանց Տիեզերական Հռչակագիրը)։ 

Երկրորդ իրաւական շահը այն էր, որ տարի մը ետք, 1984 թուին, այս անգամ ալ՝ կոմունիստ 

Լելիօ Պասսոյի Անուան Հիմնարկին Վենետիկի մէջ կայացուցած Միջազգային 

Սիմփոզիումը, որուն կը մասնակցէր նաեւ՝ Մեթր Դոկտ. Ռուբէն Պօղոսեան Հալէպէն, 

մանրամասնօրէն ճշդեց, ժողովուրդ համարուելու համար, Միջազգային Հանրային 

Իրաւունքին պահանջած հինգ նախապայմանները, որոնց չորսը (պատմամշակութային) 

արդէն կը լրացնէին Տարագիր բեկորները, եւ կը մնար լրացնել նաեւ՝ 5-րդ 

կազմակերպչական նախապայմանը. ստեղծել Տարագիր Արեւմտահայութեան բեկորներուն 

կեդրոնական, ներկայացուցչական (ընտրովի) եւ միակ լիազօր կառոյցը, որ կրնար ուրեմն 

ստանալ միջազգային իրաւական անձնաւորութիւն (personne juridique internationale), եւ 
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դառնալ՝ Միջազգային Հանրային Իրաւունքի ենթակայ (sujet) եւ իր այս կարգավիճակով 

կրնար ներկայանալ միջազգային ատեաններու առջեւ, եւ պահանջել՝ Արեւմտահայաստանի 

անկախ պետութեան ճանաչումը եւ վերականգնումը։ 

Սակայն, այս ամէնուն անծանօթ մնացին աւանդական կուսակցութիւններուն բոլոր 

ղեկավարներն ու անոնց հովանաւորած մամուլը… որ մեծապէս թերացաւ՝ իր 4-րդ 

իշխանութեան պաշտօնը կատարելու պարտականութեան մէջ, քանի որ չունէինք եւ 

չունինք ազատ մամուլ։ Ցաւով եւ ափսոսանքով կ՚ըսեմ՝ թէ այս մասին գրողները եղանք 

միայն՝ Մեթր Դոկտ. Ռուբէն Պօղոսեանը, եւ՝ աւելի հետեւողականօրէն՝ համեստս…։ 

Գաղտնի Բանակը ունեցաւ առիթը գործադրելու երեսունէ աւելի յաջող գործողութիւններ, 

որոնց մէջ՝ ռազմաքաղաքականօրէն մեծագոյնները հանդիսացան այն ուղղակի 

ճակատումները, որոնք տեղի ունեցան հայ ազատամարտիկներուն եւ թուրք զինուորներուն 

ու ապահովութեան ուժերուն միջեւ…։ Այս մասին յանձնարարելի է կարդալ հայրենի 

յառաջապահ եւ յանձնառու գրող Կարօ Վարդանեանի վէպը՝ «Պայթումներ Անգարայում՝ 

Եւ… Ոչ Միայն» խորագրով, գրական ու գեղարուեստական բարձր ճաշակով եւ 

բանաստեղծական վարակիչ շունչով։ (Եղան նաեւ մի քանի զուտ ահաբեկչական 

գործողութիւններ, շեղած ըլլալով՝ սկզբնական ստրատեգիական ընդհանուր նախագիծէն, 

ինչպէս գրողիս բացատրեց հերոս Վազգէն Սիսլեան՝ աննախատեսելի դիպուածներու 

պատճառով։ Եւ՝ Մեծն Աւետիք Իսահակեանն է ըսողը. «Բախտի կռանը կամքն է թէեւ՝ բայց 

դիպուածն է տիրական»…)։  

Գաղտնի բանակը կազմակերպեց նաեւ Ա. Համահայկական Համագումարը, Փարիզի 

ճափոնական Nikro պանդոկին մէջ, ուր սպրդած էին՝ ամերիկեան իմփերիալիզմի CIA-ի եւ 

ֆրանսական իմփերիալիզմի DST-ի գործուղած ոմն Հելվաճեանն ու Արա Թորանեանը, որոնք 

ճարպկօրէն սահած էին Համագումարի Բանաձեւի Յանձնախումբին մէջ։ Այս երկուքը՝ ի 

զուր փորձեցին բանաձեւին մէջ անցընել այնպիսի պարբերութիւն, ըստ որուն, 

Համագումարի քննարկումներուն ընթացքին հնչած է նաեւ այն պնդումը, թէ՝ 

առաջնահերթը Արեւմտահայաստանի ազատագրումը չէ, այլ՝ Սովետ Հայաստանի 

ազատագրումը՝ սովետական դաժան լուծէն…։ Յանձնախումբի ատենապետը՝ յանձնառու 

եւ յառաջապահ արձակագիր Գէորգ Աճէմեան, կտրուկ կերպով մերժեց այս 

ապակողմնորոշող առաջարկը, զոր այդ երկուքէն մէկն անգամ չէր համարձակած 

ներկայացնել քննարկումներու երեք օրերու ընթացքին… իսկ ատենադպիրը՝ տողերս գրողը, 

մոխրացուց այդ ազգաքանդ եւ ամերիկեւսիոնաթրքական իմփերիալիստներուն ծառայող 

առաջարկը… եւ՝ Յանձնախումբը, մեծամասնութեան ձայնով տապալեց՝ մեր ժողովուրդին 

երեք մեծ թշնամիներուն զեղծարարութիւնը, որ հիմնովին կը հակասէր Համագումարի 

միակ նպատակին, որ Արեւմտահայաստանի ազատագրումն էր Փանթուրքական 

բռնագրաւումէն։ 

Գաղտնի Բանակի զինեալ քարոզչութիւնը յաջողեցաւ Արեւմտահայաստանի 

ազատագրումին դատը դարձնել միջազգային քաղաքականութեան հարց, որ իր բուն 

նպատակն էր։ Որովհետեւ՝ ոչ երէկ եւ ոչ ալ այսօր, մենք ունինք զինեալ ազատագրութեան 

պահանջած բոլոր նախապայմանները, ՕԹԱՆ-ի մեծագոյն բանակներէն մէկը ունեցող 

Թուրքիոյ դէմ։ Քանի որ մենք՝ երկրին մէջ չունինք տեղական մարզուած ու զինուած բանակ, 

իսկ դուրսէն յարձակող բանակը, ըստ ռազմագիտական կանոնին, պէտք է ունենայ ներսի 

բանակի ուժին եռապատիկը… ոչ ալ ունինք Թուրքիոյ մարդուժը, որ այսօր 82 միլիոն է…։ 
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Սակայն, մենք ունինք իրաւաքաղաքական աւելի մեծ ուժ քան Թուրքիան, եւ այս ուժին 

դիմեց ՏԱՀՔ-ը, քալելով իրաւաքաղաքական ուղիով, ինչպէս պիտի տեսնենք։ (Յիշենք, թէ 

մեր աւանդական կուսակցութիւններուն կազմած բոլոր «Հայ Դատի Յանձնախումբ»երը 

արդէն կրնային եւ րին միայն Հայ Դատի քարոզչութիւն, եւ այդ ալ՝ կրաւորական, 

աղաչական, աղերսական քարոզչութիւն միայն, եւ ոչ թէ միջազգային ցնցիչ 

քարոզչութիւն…)։ 

2. ՏԱՐԱԳԻՐ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՍՓԻՒՌՔԵԱՆ ՔՈՆԿՐԷՍԻ (ՏԱՀՔ) ջոկատը 

քալեց իրաւաքաղաքական պայքարի ուղիով։ Այս ջոկատը ուզեց ստեղծել Միջազգային 

Հանրային Իրաւունքին պահանջած կազմակերպչական նախապայմանը՝ Տարագիր 

Արեւմտահայութեան կեդրոնական, ներկայացուցչական (ընտրովի) եւ միակ լիազօր 

կառոյցը։ Համահայկականօրէն՝ երեք տասնամեակ քարոզեց, բացատրեց, լուսաբանեց եւ 

պաշտպանեց ՏԱՀՔ-ի ծրագիրը, եւ՝ ի զուր սպասեց բոլորի մասնակցութեան՝ 

համահայկական ոգիով, պետական մտածելակերպով, որոնք բացակայեցան Տարագիր 

Արեւմտահայութեան աւանդական կուսակցութիւններու ղեկավարութեան մօտ, մեր 

աւանդական անմիաբանութեան, հատուածականութեան, եւ մասնաւորաբար՝ ծանօթ 

կուսակցութեան մենատիրական մոլուցքին եւ ինքնանպատակութեան ախտին 

պատճառներով…։ 

Տողերուս հեղինակը՝ Մեթր Դոկտ. Ռուբէն Պօղոսեանի հետ միասին, եղաւ ՏԱՀՔ-ի 

կառաշարին շոգեկառքը (locomotive). գրեց՝ 100-է աւելի յօդուածներ, հրատարակեց՝ հինգ 

գիրքեր եւ հինգ գրքոյկներ, կազմակերպեց՝ հրապարակային քննարկումներ, բազմաձայն 

զրոյցներ եւ հարցախոյզեր, Պէյրութի, Հալէպի, Դամասկոսի, Նիկոսիոյ եւ Լոնտոնի մէջ։ 

Զինուորագրուեցան ոչ միայն հասարակական կազմակերպութիւններ՝ Լիբանանահայ 

Գրական Շրջանակ, Թեհրանահայ Գրական Շրջանակ, Հալէպի Ուրֆայի Վերածնունդ 

Մշակութային Միութիւն եւ Ֆրանսայի Հայ Երիտասարդաց Միութիւն (JAF, Jeunesse 

Arménienne de France), այլեւ՝ մի քանի հարիւր Տարագիր Արեւմտահայեր, որոնց շարքին 

երեւելի դէմքեր եւ մօտ 50 մտաւորականներ, ինչպէս՝ Պէյրութէն՝ Վահէ-Վահեան, Արմէն 

Դարեան, Գէորգ Աճէմեան, Դոկտ. Մարտիրոս Գուշաքճեան, Դոկտ. Երուանդ Քասունի, 

Յովհաննէս Աղպաշեան, Լեւոն Վարդան, Արամ Սեփեթճեան, Դոկտ. Գէորգ Եազըճեան, 

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Գեղարդ կայքէջի տնօրէն եւ խմբագիր Տիգրան Աբրահամեան, 

Թեհրանէն՝ Գալուստ Խանենց, Աստղիկ Խանինեան, Խաչիկ Խաչեր, Նիկոսիայէն՝ 

պատմագէտ Դոկտ. Ագապի Նասիպեան, Փարիզէն՝ պատմագէտ Դոկտ. Արթիւր Պէյլէրեան, 

ջրաելեկտրագէտ Նուպար Մարթայեան եւ Բիւզանդ Արապեան, Հալէպէն՝ բժշկապետ 

Տոքթ. Ռոպեր Ճեպեճեան, Մեթր Դոկտ. Ռուբէն Պօղոսեան, սրտաբան եւ բանաստեղծ Տոքթ. 

Գէորգ Թեմիզեան եւ Ազնիւ Գիրիշեան, Դամասկոսէն՝ Վարուժան Սալաթեան, Մովսէս 

Հալաճեան, Անդրանիկ Արարատ (Նաճարեան), Անդրանիկ Շահպէնտէրեան եւ Սրբուհի 

Տէրտէրեան-Սարգիսեան, Լոնտոնէն՝ գեղանկարիչ, երգիչ եւ երաժշտագէտ Փրոֆ. 

Խաչատուր Փիլիկեան, թատերագէտ, Շէքսպիրագէտ եւ սինեմագէտ Յովհաննէս Փիլիկեան, 

Աւստրալիայէն՝ Դոկտ. Աւետիս Եափուճեան, Գերմանիայէն՝ Փրոֆ. Ժիրայր Քոչարեան, 

Շուէտէն՝ Դոկտ. Փրոֆ. Արամայիս Միրզախանեան, Ուփսալայէն՝ Երուանդ Խոսրովեան եւ 

ուրիշներ…։ 

ՏԱՀՔ-ի կողմնակիցները՝ ընդհանուր առմամբ, Ձախ կամ կոմունիստ էին, եւ մենք 

չկազմեցինք նոյնիսկ՝ ՏԱՀՔ-ի նախաձեռնող յանձնախումբ, որպէսզի Ձախին եւ 

կոմունիստին հանդէպ անգիտակ գերզգայունները չպոյքոթեն ՏԱՀՔ-ի համահայկական 
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ծրագիրը։ Եւ ի զուր սպասեցինք երեսուն տարի… բայց մեր խօսքը մնաց՝ ձայն բարբառոյ 

յանապատի…։ Կ՚երեւի թէ՝ մենք սխալեցանք, եւ ուրիշ ջոկատ մը սկսաւ կազմակերպուիլ՝ 

մասնակիէն, հասնելու համար ընդհանուրին։ Այդ գործնապաշտ ջոկատը եղաւ երրորդը։ 

3. ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՈՂ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ 

2004 թուին, խումբ մը յանձնառու, յառաջապահ եւ պետական մտածելակերպ ունեցող 

արեւմտահայեր կը հիմնադրեն Արեւմտահայ Ազգային Խորհուրդ, եւ Արմենակ 

Աբրահամեանը կ՚ընտրեն ԱԱԽ-ի նախագահ, եւ կ՚որոշեն՝ իրաւականօրէն շարունակել 

արդէն իսկ անցեալին անկախ ճանչցուած Հայաստանի պետութիւնը, ստեղծելով այդ 

պետութեան հիմնական կառոյցներուն սաղմերը։ Տասնամեայ յամառ ջանքերով եւ 

հետեւողական լուռ, ոչ-ցուցադրական, այլ՝ երկար շունչի եւ աննկուն կամքի 

աշխատանքներով, 2014 թուին, մօտ 18 հազար արեւմտահայ նորագիր քաղաքացիներու 

ձայներով կ՚ընտրեն՝ շարունակուող պետութեան խորհրդարանը, 64 երեսփոխաններէ 

բաղկացած, որոնք կը ներկայացնեն 10 հայկական գաղթօճախներ եւ գրաւեալ 

Արեւմտահայաստանի մէջ ապրող կարգ մը համայնքներ…։ Այսպիսով՝ խորհրդարանին կու 

տան նախնական ներկայացուցչական հանգամանք, լրացնելով Միջազգային Հանրային 

Իրաւունքին պահանջած երկրորդ կարեւորագոյն նախապայմանը, յառաջիկային լրացնելու 

համար՝ կեդրոնականի եւ միակ լիազօրի հանգամանքները։  

Նորընտիր խորհրդարանը կ՚ընտրէ շարունակուող Արեւմտեան Հայաստանի 

Հանրապետութեան առաջին նախագահը՝ յանձինս Արեւմտահայ Ազգային Խորհուրդի 

նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի։ Ապա՝ խորհրդարանը վստահութիւն կու տայ 

նախագահին կողմէ նշանակուած առաջին վարչապետին կազմած դահլիճին։ 

ՄԱԿ-ի բնիկ ժողովուրդներու Փորձագիտական Յանձնաժողովին (կազմուած 2007 թուին) 

կ՚անդամակցի Արեւմտահայ Ազգային Խորհուրդը, որուն նախագահը կը մասնակցի 

Յանձնաժողովի նստաշրջաններուն եւ կ՚ունենայ ելոյթներ, բացատրելով Հայ Հողային 

Դատի մանրամասնութիւնները։ 

Արեւմտահայաստանի նախագահը կը հրատարակէ նախագահական հրամանագրեր, իսկ 

վարչապետը՝ որոշումնագրեր, որոնց շարքին՝ Սեւրի դաշնագրի ստորագրումը, 

Արեւմտահայաստանի շարունակուող պետութեան կողմէ։ Տեղի կ՚ունենայ դահլիճի կազմի 

եւ վարչապետի փոփոխում եւ ներկայիս վարչապետը կը դառնայ՝ սուրիահայ երկրաչափ 

Գառնիկ Սարգիսեանը։ 

Յառաջիկայ Նոյեմբերի վերջերէն մինչեւ Դեկտեմբեր 8, տեղի պիտի ունենան՝ 

Արեւմտահայաստանի շարունակուող պետութեան խորհրդարանական նոր 

ընտրութիւններ, անոր կազմը բարձրացնելով 75 երեսփոխանի, եւ մասնակցող 

արձանագրուած քաղաքացիներու թիւը աւելցնելով շօշափելի կերպով՝ 18 հազարէն վեր։ 

Ընթացիկ երկու ամիսներուն պիտի շարունակուին նոր քաղաքացիներ ապահովելու 

աշխատանքները՝ զօրացնելու համար խորհրդարանի ներկայացուցչական հանգամանքը։ 

Արդէն այսօր յայտնի իրողութիւն է այն, որ Արեւմտեան Հայաստանի շարունակուող 

պետութեան խորհրդարանը՝ Տարագիր Արեւմտահայութիւնը ներկայացնող միակ ընտրովի 

կառոյցն է, որ կը ներկայացնէ բոլորը՝ առանց քաղաքական եւ յարանուանական 

խտրականութեան, ինչ որ կը հաստատէ անոր ոչ միայն ներկայացուցչութիւնը, այլեւ՝ 

համահայկականութիւնը։ 
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Արեւմտեան Հայաստանի շարունակուող պետութեան քաղաքացին դառնալու համար կայ 

դիմումի հարցարան մը, զոր լրացնելով եւ ստորագրելով պէտք է յանձնել ձեր գտնուած 

երկրին մէջ անոր ներկայացուցիչին, կամ՝ email info@warmeniagov.com։ Եւ՝ 

քաղաքացիութեան անձնաթուղթ ստանալու համար, պէտք է ատոր կցել ձեր լուսանկարը՝ 

անցագրերու չափով, եւ վճարել, Լիբանանի պարագային, 40 ամերիկեան տոլար՝ որպէս այս 

պետութեան ծախսերուն մասնակցութիւն, քանի որ այս պետութիւնը տակաւին չունի 

պետական գանձ, եւ մանաւանդ՝ նիւթապէս կախեալ չէ ոեւէ կուսակցութենէ կամ 

պետութենէ։ 

Իսկ խորհրդարանի անդամ դառնալու թեկնածութիւն առաջադրողները, պարտին լրացնել 

յատուկ հարցարան, եւ իրենց գտնուած երկրին մէջ ապրող արեւմտահայերէն 200 անձի 

քուէն իր թեկնածութեան։ Փոքր գաղթօճախներու պարագային, այս թիւը կրնայ 

նուազեցուիլ։ 

Թեկնածուներու անունները եւ լուսանկարները պիտի ցուցադրուին պետութեան կայքէջին 

վրայ՝ info@warmeniagov.com։ Իսկ գրաւեալ Արեւմտահայաստանէն եկած 

թեկնածութիւններուն մէկ մասին միայն անուն-նկարները պիտի չցուցադրուին, 

ապահովական մտահոգութեամբ…։ 

Այս գրութեան նեղ սահմանին մէջ կարելի չէ անդրադառնալ այս պետութեան 

գործունէութեան բոլոր մանրամասնութիւններուն։ Ան ունի ատոնց մասին տպուած շարք մը 

տեղեկագրեր եւ գրքոյկներ, զորս կարելի է ստանալ, դիմելով ներկայացուցիչին կամ 

կայքէջին։ 

Անցնող 14 տարիներուն ընթացքին (2004-2018) այս ջոկատը կատարած է դանդաղ բայց 

հետեւողական անընդմէջ աշխատանքներ՝ աստիճանական յառաջխաղացքով, որուն 

թափին արագացումը նաեւ կախեալ է այդ չմասնակցողներու դրական մօտեցումէն…։ 

ՏԱՀՔ-ի ջոկատին նկատմամբ՝ չմասնակցող, անտարբեր կուսակցութիւններու մօտեցումը 

եղաւ բացարձակ ժխտական… անհասկնալիօրէն։ 

Սակայն, այս երրորդ ջոկատին նկատմամբ, անտարբեր չգտնուեցան ցարդ 20 հազար 

արեւմտահայեր։ Ասոնց թիւի բազմապատկումին՝ պարտաւոր է սատարելու հայ մամուլը, որ 

ցարդ կը պահէ աններելի, հայու անվայել, յանցաւոր լռութիւն մը, մեղսակից դառնալով՝ 

անտարբեր, անպտուղ եւ ամուլ «աղաչող պահանջատէրներուն», փոխանակ սատարելու՝ 

«նախաձեռնող իրաւատէրներուն»…։ Արհեստավար մամուլ մը, որ մենատէր 

կուսակցութեան մը ղազէթա-ն չէ, պարտաւոր է՝ ընթերցողին տեղեկացնել իր՝ թէ՛ հաւնած 

եւ թէ՛ չհաւնած եղելութիւնը, դէպքը կամ երեւոյթը, ազատօրէն գովելով իր հաւնածը եւ 

դատապարտելով՝ իր չհաւնածը, ընթերցողին եւս տալով այդ երկուքին ազատութիւնը…։ Այդ 

ե՞րբ է որ Հայ Մամուլը պիտի բարձրանայ արհեստավարժութեան մակարդակին, իր վրայէն 

թօթափելով միականի ղազէթաճիի թանձր մրուրը…։ Ունկնդրողին, միաժամանակ՝ լսողին ու 

հասկցողին շատ բարեւ…։ 

Նաեւ՝ իւրաքանչիւր աղքատ արեւմտահայ, իբր ազգային տուրք, պարտի իր այս 

պետութեան մուծել ամիսը մէկ տոլարի լուման… միջակը՝ իր ամսական եկամուտին տարին 

մէկ առ հարիւրը, հարուստը՝ իր ամսական եկամուտին տարին մէկ առ հարիւրը, իսկ 

միլիոնատէրը՝ իր հարստութեան տարին մէկ առ հարիւրը… այսպիսով՝ կաթիլներ քիչ-քիչ կը 
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դառնան մեծ լիճ… կը ստեղծուի Արեւմտեան Հայաստանի շարունակուող պետութեան 

Ազգային Սնտուկը, եւ անոր այժմ գործող տկար հեռուստա-ընկերութիւնը հազարապատիկ 

կը զօրանայ եւ կը հասնի բոլոր հայկական գաղթօճախներուն… եւ կը հազարապատկէ իր 

քաղաքացիներուն թիւը, եւ կը կարողանայ խօսիլ միլիոնաւոր արեւմտահայերու անունով, 

միլիոններու ձայնով, միջազգային ատեաններու առջեւ…։ Ապա նաեւ՝ կը զօրացնէ այժմ իր 

հրատարակած «Հայրենիք» պաշտօնաթերթի տարեկան պիւտճէն, զայդ հասցնելու համար 

բոլոր հայկական գաղթօճախներուն։  

Եւ տակաւին, այսպիսով՝ ալ աւելի լսելի եւ ընդունելի կը դառնայ, մօտերս, յետ 

խորհրդարանի նոր ընտրութեան, անոր ներկայացնելիք դիմումը՝ ՄԱԿ-ին անդամակցելու 

համար։ Եւ առաջին հերթին, ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Ժողովը՝ Բնիկ Ժողովուրդներու 

Փորձագիտական Յանձնաժողովին ալ յանձնարարութեամբ, կրնայ ընդունիլ Արեւմտեան 

Հայաստանի շարունակուող պետութիւնը որպէս դիտորդ անդամ… ինչպէս է պարագան 

Պաղեստին անկախ պետութեան, որ չունի ճանաչուած սահմաններով հող… բայց 

ընդունուած է որպէս ՄԱԿ-ի դիտորդ անդամ պետութիւն։ Հետագային, այս երկու 

պետութիւնները կրնան ընդունուիլ նաեւ՝ որպէս ՄԱԿ-ի լիիրաւ անդամ, երբ՝ յառաջիկայ 

երկու տարիներուն (2019-2020), նոր բազմաբեւեռ աշխարհակարգին մէջ, կը բարելաւուին 

Արեւմուտք-Արեւելք յարաբերութիւնները, որ երաշխիքն է համաշխարհային 

խաղաղութեան, ինչ որ խիստ հաւանական կը թուի ըլլալ այս ընթացքով, եւ՝ իբր հետեւանք, 

ՄԱԿ-ի Ապահովութեան Խորհուրդն ալ պիտի տայ իր հաւանութիւնը՝ այս երկու 

պետութիւններուն լիիրաւ անդամ դառնալու իրաւունքին, յարգելով ժողովուրդներու ազատ 

ինքնորոշման իրաւունքը, որ ոչ միայն erga omnes բոլոր բոլորին պարտադիր իրաւունք մըն է, 

այլեւ՝ բոլոր պետութիւններուն պարտաւորութիւնն է, օգնել՝ ինքնորոշուող ժողովուրդին։ 

Ասիկա՝ ոչ միայն իրաւունք-պարտաւորութիւն կու տայ եւ կը դնէ Արեւելահայաստանի 

պետութեան՝ օգնելու Արեւմտեան Հայաստանի պետութեան, այլեւ՝ Արցախի անկախ 

պետութեան, եւ նոյնպէս՝ բոլոր անդամ պետութիւններուն, վերջնականօրէն փակուած կը 

հռչակէ Արցախ-Ազրպէյճան շինծու հակամարտութիւնը։ Որովհետեւ՝ Արցախ-Ազրպէյճան 

«հակամարտութիւն» ըսուածը գոյութիւն չունի Միջազգային Հանրային Իրաւունքին մէջ, 

քանի որ ըստ միջազգային իրաւունքի տրամադրութիւններուն՝ Արցախի ինքնորոշման 

իրաւունքին, Ազրպէյճան չի կրնար հակադրել իր հողային ամբողջականութեան 

սկզբունքը… իրաւունքը պարտադիր ուժ ունի բոլորին համար՝ erga omnes է, մինչդեռ 

սկզբունքը հակադրելի է ուրիշ պետութեան ծաւալելու փորձին դէմ։ Այլ խօսքով, եթէ 

Արեւելահայաստանը փորձէ Արցախը կցել (annekion) իր հողամասին, Ազրպէյճան կրնայ 

ասոր դէմ հակադրել իր հողային ամբողջականութեան սկզբունքը, քանի որ Հայաստան եւ 

Ազրպէյճան արդէն անկախ պետութիւններ են, սակայն Արցախ՝ նոր կ՚ինքնորոշուի եւ անոր 

այդ իրաւունքը՝ պարտադրելի է բոլորին, եւ ամէնէն առաջ՝ Ազրպէյճանին, որ զաւթողն է 

Արցախի…։ Ինքնորոշման իրաւունք եւ հողային ամբողջականութեան սկզբունք՝ ոչ 

համազօր են իրարու եւ ոչ ալ՝ հետեւաբար, իրարու հակադրելի առարկութիւններ կամ 

պահանջներ, եւ իրաւունքը աւելի հզօր է քան՝ սկզբունքը, որ սակարկելի է երկու 

պետութիւններու միջեւ, եւ կախեալ է անոնց համաձայնութենէն… սակայն ինքնորոշման 

իրաւունքը անսակարկելի է, եւ Լեւոն Տէր Պետրոսեան ոճիր գործեց Արցախի դէմ՝ երբ 

ընդունեց սկզբունքին համազօրութիւնը իրաւունքին հետ…։ Որովհետեւ՝ այս սկզբունքը կը 

կիրարկուի երկու պետութիւններու միջեւ՝ հորիզոնական գիծին վրայ, մինչդեռ 

ինքնորոշուող Արցախի իրաւունքը կը կիրարկուի Ազրպէյճանի դէմ՝ ուղղահայեաց գիծի 

վրայ, վարէն վեր, գրաւեալէն գրաւողին դէմ… ինքնորոշուելու իրաւունքը զաւթողին դէմ, եւ 
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Ազրպէյճան իրաւունքը չունի զաւթելու Արցախը…։ Այլապէս՝ ամէն նշանակութենէ զուրկ կը 

մնայ այս erga omnes ուժ ունեցող իրաւունքը, որ միաժամանակ հռչակուեցաւ Վլատիմիր 

Լենինի եւ Վուտրօ Ուիլսոնի կողմէ… եւ՝ Միջազգային Հանրային Իրաւունքը այս իրաւունքը 

հռչակեց՝ որպէս բոլորին պարտադիր, անսակարկելի, անկապտելի, անօտարելի, անկասելի 

եւ անզիջելի ԻՐԱՒՈՒՆՔ։ Այսինքն. այս իրաւունքին ՏԷՐՆ անգամ չի կրնար զիջիլ զայն…։ 

••• 

Այս տողերուն հեղինակը, որ երկրորդ ջոկատի՝ ՏԱՀՔ-ի կառաշարին շոգեկառքը՝ locomotive-

ը եղաւ երեսնամեակ մը, այսօր՝ ֆիզիքապէս 85-րդ տարիքին մէջն է, սակայն 

իրաւականօրէն՝ մէկ տարեկան քաղաքացին է Արեւմտահայաստանի շարունակուող 

անկախ պետութեան, 30 Սեպտեմբեր 2017 թուականէն ի վեր՝ երբ դիմեց եւ ստացաւ իր այս 

հարազատ քաղաքացիութիւնը։ Քանի որ այս երրորդ ջոկատը՝ արդէն իսկ, 2004 թուականէն 

սկսած է կենսագործել ՏԱՀՔ-ի նպատակը՝ ստեղծել Տարագիր Արեւմտահայութեան 

կեդրոնական, ներկայացուցչական (ԸՆՏՐՈՎԻ) եւ միակ լիազօր կառոյցը…։ 

Այս մէկ տարեկան քաղաքացին, իր նոր ծննդեան առաջին տարեդարձին, գնաց Երեւան, եւ 

27 Սեպտեմբեր 2018-ին, Արեւմտահայաստանի շարունակուող պետութեան Երեւանի 

Կեդրոնին մէջ, տուաւ բանախօսութիւն մը, այս երեք ջոկատներուն շուրջ, ուր ներկայ եղան 

նաեւ՝ առաջին ջոկատին կողմէ հերոս Վազգէն Սիսլեանը եւ երրորդ ջոկատին ընտրեալ 

նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը եւ վարչապետ Գառնիկ Սարգիսեանը։ Ասիկա 

պատահական զուգադիպութիւն մը չէր, այլ՝ օրինաչափ, քանի որ երեք ջոկատները կը 

հետապնդէին միեւնոյն նպատակը, տարբեր ուղիներով։ Այս բանախօսութեան վերնագիրն 

էր՝ «Արեւմտահայաստանը՝ Այսօր», յիշեցնելու համար թէ բռնագրաւեալ 

Արեւմտահայաստանը այսօր՝ տակաւին ողջ էր՝ գէթ իրաւապետականօրէն…։ 

Արեւմտեան Հայաստանի շարունակուող պետութեան հեռուստաընկերութեան կայանը 

հարցազրոյց մը ունեցաւ այս մէկ տարեկան քաղաքացիին հետ, կայանի աշխատասրահին 

մէջ, համեստ կահաւորումով, բայց արդիական սարքաւորումով եւ երեք քամերաներով։ 

Յիշեցնենք նաեւ, թէ՝ այս քաղաքացին արդէն կ՚աշխատակցի Արեւմտահայաստանի 

շարունակուող պետութեան «Հայրենիք» պաշտօնաթերթին, որուն 4-րդ թիւը լոյս տեսած է 

ցարդ, եւ 5-րդին մէջ լոյս պիտի տեսնէ նաեւ այս գրութիւնը։ Եւ՝ նկատի ունենալով անոր 

իրաւագէտի հանգամանքը՝ ընտրուած է Արեւմտահայաստանի շարունակուող պետութեան 

Սահմանադրական Խորհուրդի աւագ անդամ։ 

Երեւանի մէջ, ան՝ բնականաբար, ողջունեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի յեղաշրջումին 

առաջին փուլի խաղաղ յաղթանակը՝ օլիգարխներու աւազակապետական համակարգին 

դէմ, որուն դէմ ինք 28 տարիներ գրած էր բուռն յօդուածներ եւ ստորագրած մարտակոչեր… 

եւ անոր մակագրեց իր հատորը՝ «Դարադարձի Անդոհանք Եւ Մարտակոչեր», մաղթելով՝ որ 

Փաշինեան յաջողի հասնիլ յեղափոխութեան փուլին… կանխելով օլիգարխներու 

հաւանական հակայեղափոխութիւնը… հաստատելու համար Դ. Հանրապետութիւնը։ Նաեւ՝ 

տեսակցեցաւ տաղանդաւոր յառաջապահ յանձնառու գրող Կարօ Վարդանեանի հետ, որ 

առաջին ջոկատի հերոսական գործողութիւններուն մասին ստեղծագործած էր գրական 

բարձր մակարդակով եւ առինքնող շունչով հատորը՝ «Պայթումներ Թուրքիայում… Եւ Ոչ 

Միայն» վերնագրով։ Նաեւ՝ ան տեսակցած էր յառաջապահ պայծառամիտ ու պարկեշտ 

պատմագէտ Դոկտ. Վլատիմիր Պետրոսեանի հետ, որ նախաձեռնած էր, բնականաբար, 

հանդիպում մը՝ Հայաստանի Միացեալ Յառաջդիմական Կոմունիստական Համախմբումի 
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նախագահին՝ Վազգէն Մեխակի Սաֆարեանի, եւ Համախմբումի նախագահութեան 26 

անդամներուն հետ, Համախմբումի Մշակութային Կեդրոնին մէջ, Փաւստոս Բիւզանդ 

փողոցին վրայ։ Հանդիպումի ընթացքին քննարկուեցան Արեւմտահայաստանի եւ 

Արեւելահայաստանի ազգային հրատապ խնդիրները, եւ շրջանային ու միջազգային 

դրական, հայանպաստ զարգացումները։ Հիւրը ներկաներուն, որոնց մէջ կը գտնուէր նաեւ՝ 

Արեւմտահայաստանի վարչապետ Գառնիկ Սարգիսեան, պարզեց՝ Լիբանանի Կոմկուսի 

Հայկական Կազմակերպութեան ներկայի վիճակը, իսկ Վազգէն Մ. Սաֆարեան պարզեց Հայ 

Կոմկուսի վիճակը եւ Համախմբումին աշխոյժ դերակատարութիւնը երկրի քաղաքական եւ 

մշակութային կեանքին մէջ, եւ թուեց՝ այն երկվեցեակ մը բարենորոգումներն ու 

առաջարկները, զոր Համախմբումը ներկայացուցած է վարչապետ Փաշինեանին։ Ապա 

նաեւ յայտնեց, որ Չին Կոմկուսը, որ 90 միլիոն անդամ ունի, սերտ յարաբերութիւն կը պահէ 

Համախմբումին հետ եւ լրջօրէն հետաքրքրուած է Հայաստանի եւ Արցախի 

բարգաւաճումով ու ռազմական զօրացումով՝ Փանթուրքիզմի վտանգին դէմ։ Ան փափաքը 

յայտնեց սերտացնելու գործակցութիւնը Հայաստանի կոմունիստներուն եւ Լիբանանի 

Կոմկուսին եւ յատկապէս անոր Հայկական կազմակերպութեան եւ Լիբանանահայ Գրական 

Շրջանակին միջեւ, որուն հիմնադրութեան 50-ամեակի հանդիսութեան, Պէյրութի մէջ, ելոյթ 

ունեցած էր նախագահութեան 26 անդամներէն արձակագիր, բանաստեղծ, խմբագիր եւ 

նախկին պատգամաւոր Նորիկ Պետրոսեանը, որ դահլիճին մէջ կը գտնուէր, եւ որ մօտեցաւ 

հիւրին՝ տողերուս հեղինակին… ու ողջագուրուեցանք ջերմագինս…։ Ան հեղինակած է 10-է 

աւելի հատորներ, եւ՝ խմբագիրն էր «Հայաստանի Կոմունիստ» պաշտօնաթերթին, Հայ 

Կոմկուսի Ա. քարտուղար հիւլէաբնագէտ Սերկէյ Պատալեանի օրով։ 

••• 

Այս տողերուն հեղինակը՝ Արեւելահայաստան այցելած է երեք անգամ։ Առաջինը՝ 1973 

թուին, Բ. Հանրապետութեան մեր Նոր Ոսկեդարի օրերուն, Լիբանանի Հայ 

Համալսարանաւարտներու Համահայկական Միութեան խումբին հետ։ Երկրորդը՝ 2001 

թուին, Գ. Հանրապետութեան օլիգարխիական աւազակապետական համակարգին (վայրի 

դրամատիրական) օրերուն, իբր իրաւաբան ներկայացնելով՝ Կիլիկիոյ Կաթողիկկոսութիւնը, 

Ս. Էջմիածինի մէջ կայացած իրաւագէտներու միջազգային գիտաժողովին՝ եկեղեցի-

պետութիւն յարաբերութիւններ նիւթով։ Իսկ այս երրորդը՝ 2018 թուին, Դ. 

Հանրապետութեան գալուստին սպասումով՝ երբ իրականացած է՝ առաջին փուլը 

օլիգարխիկ համակարգէն ազատագրումին։ 

Այս առիթով, իմ ջերմ եւ անզսպելի մաղթանքս է՝ որ Արեւելահայաստանը վերջնականօրէն 

ազատագրուի օլիգարխիկ համակարգէն՝ արտահերթ խորհրդարանական 

ընտրութիւններուն ճամբով, եւ օլիգարխիան չկարողանայ սարքել հակայեղափոխութիւն… 

որպէսզի՝ Փաշինեանի ղեկավարած յեղաշրջումը հասնի իրաւ եւ լիարիւն 

յեղափոխութեան…, եւ աւետէ Դ. Հանրապետութեան գալուստը։ 

Իսկ Տարագիր Արեւմտահայութեան կոչ կ՚ընեմ՝ փոխանորդաբար առաջին եւ երկրորդ 

ջոկատներուն, եւ անձնապէս, որպէս՝ locomotive-ը ՏԱՀՔ-ի կառաշարին, եւ որդին՝ Շապին 

Գարահիսարցի Արմենակին եւ հայրենակիցը Ամենայն Հայոց Ազգային Հերոս Զօր. 

Անդրանիկին, սատարելու երրորդ ջոկատի ազգաշէն եւ պետութենաստեղծ սուրբ գործին՝ 

1) Քաղաքացին դառնալով Արեւմտահայաստանի շարունակուող պետութեան, եւ՝ 
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2) Արեւմտահայաստանի շարունակուող պետութեան անձնաթուղթը առնելով՝ մասնակցին 

այս պետութեան խորհրդարանի յառաջիկայ երկրորդ ընտրութեան՝ ամէն գնով։ 

Որպէսզի՝ զօրացնեն այս պետութեան ներկայացուցչական հանգամանքը, եւ այդպիսով 

մօտեցուցած ըլլան՝ Արեւմտահայաստանի շարունակուող անկախ պետութեան ՄԱԿ-ին 

անդամակցելու թուականը։ 

Կանխայայտ ողջոյններ եւ ջերմ շնորհաւորանք՝ այս կոչը ունկնդրող, բայց եւ լսող ու 

ըմբռնող, անմիջապէս գործի անցնող բոլոր արեւմտահայերուն։ 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ 

Երեւան 

30 Սեպտեմբեր 2018 
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Տեսակէտ 

Հայրենադարձութիւն 

Հայաստանցիներո՞ւ Վերադարձով, Թէ՞ Սփիւռքահայերու 

Պարոյր Յ. Աղպաշեան, 

Պէյրութ, 15 Յուլիս 2018 

 

 

Ներգաղթ-արտագաղթ: 

Արտագաղթ-ներգաղթ: 

Ներգաղթը, քանի մը հանգրուաններով 

տեղի ունեցած է, որուն վերջինը (բայց ոչ 

վերջնագոյնը) 1947 թուականներուն, երբ 

շուրջ 200-250 հազար հայեր, բնակութիւն 

հաստատեցին Խորհրդային 

Հայաստանի մէջ, ժամանելով 

յատկապէս Միջին Արեւելքէն (Սուրիա, 

Լիբանան, Իրաք, Յորդանան, Եգիպտոս, 

ապա՝ Կիպրոս եւ Յունաստան), իսկ արտագաղթը՝ միշտ, յատկապէս անցնող 

երկտասնամեակին: 

Հոս պիտի չանդրադառնանք «ինչո՞ւ»ին եւ «ի՞նչպէս»ին, ոչ ալպատմական պայմաններուն 

եւ եղելութիւններուն, որովհետեւ, ասիկա հսկայածաւալ թղթածրար մըն է, կարօտ՝ լուրջ 

ուսումնասիրութեան: 

Հարցը այն է, որ պէտք է սահմանել ներգաղթի եւ արտագաղթի հասկացողութիւնները, 

իրենց շարժական, փոխադրական ու համակեցական դրուածքներով, յստակացնելո՛վ այդ 

ներհոսքերուն եւ արտահոսքերո՛ւն պատճառները, իրենց քաղաքական, տեղայնական կամ 

ապահովական առումներով: 

Նախ՝ պէտք է ճշդել. 

Դէպի հայրենիք ուղղուիլը կամ հաստատուիլը կարելի՞ է կոչել ներ-ԳԱՂԹ, այսինքն՝ 

գաղթականութեան հասկացողութեամբ, երբ խօսքը կը վերաբերի, իր 

ամբողջականութեամբ ու լիարժէքութեամբ, Հայաստան փոխադրուելու ու հոն մնայուն 

բնակութեան իրաւունք ունենալու կարելիութեան: 

Երկրորդ՝ գէթ անցնող յիսնամեակին (Խորհրդային թէ մանաւանդ անկախական 

տարիներուն), բազմաթիւներ հայրենիքը լքելու ու հեռանալու փորձութեան մէջ գտնուեցան 

(ոմանք յաջողեցան, ուրիշներ՝ ոչ), մեծ հարցականներու դուռ բանալով, բայց, եղած 
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իրողութենէն ոչինչ փոխուեցաւ, երբ այդ «մղո՛ւմ»ը մեծամասնութեան մօտ մնաց 

գերակշռող, հայաթափելու ու հայաթափուելու հոգեբանութեամբ: 

Այսօր, Գ. Հանրապետութեան, անկախ Հայաստանի իրականութեան մօտ, լրիւ ուրիշ 

իրողակարգ մը կայ, որուն հետ հաղորդուելու կամ անոր հետ հասկցուելու 

հրամայականութեան առջեւ գտնուելու պարտաւորութիւն մը կայ: 

Ատիկա՝ ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆՆ է. 

Սակայն, առ այդ, պէտք է պարզել. խօսքը ո՞ր հայրենադարձութեան մասին է. 

- Դասականացա՞ծ Սփիւռքի 

- Նախկին Խորհրդային Միութեան Սփիւռքի՞ 

- Սահմանակի՞ց երկիրներու 

- Սփիւռքահայացա՞ծ գաղութներու 

- Նորաստե՞ղծ համայնքներու 

Հայրենադարձութիւնը, հայրենիք վերադառնալը, հայրենիքով ապրիլը, հայրենիքով շնչելը, 

հայրենիքով ոգեւորուիլը, հայրենիքով ստեղծագործելը, բոլորովին ուրիշ զգացումներ են, 

ուրիշ՝ ապրումներ, ուրիշ՝ կերտումներ, որոնք չեն կրնար փոխարինուիլ որեւէ այլ 

գործօններով: 

Հայ ժողովուրդի պարագային, հայրենադարձութիւնը, անվերջանալի աշխարհի մը 

կիզակէտային խարիսխն է, որ կը նշանակէ արմատ, հող, օճախ ու բուրմունք, իսկ եթէ 

ատոնք չկան, կը նշանակէ «պարապութիւն» մը կայ չորսդին, որ չի կրնար «լեցուիլ» որեւէ 

ուժով: 

Հայրենադարձութիւնը, տեղաբնիկին կամ արտաբնիկին համար, ի՜նչ կրնար ըլլալ աւելի 

որոնելի ու գրաւիչ, քան կառչած մնալ իր հայրենիքին, ա՛յն հայկական ակունքին, որ զինք 

պահած էր ու կրնար պահել անխորտակելի եւ անխախտելի բովի մը մէջ: 

Հայրենադարձութիւնը երազ մըն է, բայց, այսօրուան, ներկայ պայմաններու բերմամբ, ո՞վ եւ 

ինչպէ՞ս կրնայ բնութագրել անոր իրականացումը, երբ, հայրենիքէն ներս թէ դուրս, անոր 

դրսեւորման եղանակները խիստ տարակուսելի եւ հարցադրելի են: 

Ներկայիս, հայրենադարձութիւնը երկիմաստ նշանակութեամբ կարելի է բնորոշել. 

Առաջին՝ հայրենաբնիկներ, որոնք այս կամ այն պատճառով լքած են, փոխադրուած կամ 

ապաստանած այլուր, երբեմն ակամայ, երբեմն պարտադրուած, երբեմն ալ՝ կամայական: 

Երկրորդ՝ արտաբնիկներ, աւելի դիպուկ՝ Տարագիր հայութեան ժառանգորդներ, որոնք 

այսօր սփիւռքացած վիճակի մը մէջ կ'ապրին, մեծ թիւ մը կը կազմեն ու տարածուած են 

աշխարհով մէկ: 

Ահաւասիկ երկու հսկայական մարտահրաւէրներ, որոնք կը ցցուին հայ ժողովուրդին առջեւ: 

- Ինչպէ՞ս վերաբերուիլ այս թղթածրարներուն հետ: 
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- Որո՞ւն նախապատուութիւն տալ: 

- Ո՞վքեր պիտի ստանձնեն պատասխանատուութիւնը: 

- Ուրկէ՞ պէտք է սկսիլ: 

- Ի՞նչ սկզբունքներով պէտք է գործել: 

Հարցադրումները շատ են ու խայտաբղէտ, իսկ պատասխանները՝ բարդ ու խրթին: 

Այդուհանդերձ, կ'արժէ փորձով մը մեկնաբանել այս հանգուցաւոր օրակարգը, ըստ մեր 

հայեցողութեան: 

Անվարան, գլխաւոր նախաձեռնութիւնը պէտք է ուղղել այն հայրենակիցներուն, որոնք 

«ճողոպրած» են Հայաստանէն, ի տես անգործութեան ու գործազրկութեան, տնտեսական 

անբաւարարութեան, անարդարութեան, մենիշխանութեան, բռնատիրութեան, որոնք 

զիրենք մղած են հայրենաթափուելու: 

Անոնցմէ շատեր, անշուշտ, արտասահմանի մէջ, ոչ դրախտներ գտան, ոչ ալ հարստութիւն, 

բայց, այսպէս ըսած, համակերպեցան, միայն թէ հեռու մնան հայրենի դժխեմ վարչակարգէն, 

թէեւ իրենց կարօտը եւ սէրը հայրենիքի նկատմամբ միշտ մնացին (ու կը մնան) առկայծ: 

Հայրենի նորակազմուելիք կամ նորանշանակուելիք իշխանութեան աւագ 

պարտականութիւնը պիտի ըլլայ հայրենադարձութեան կազմակերպումը, իսկ ասիկա 

պետական գործ է, պետական մտածողութեամբ ու ձեռնհասութեամբ, իր զաւակները տուն 

կանչելու, հաւաքելու ու համախմբելու վճռակամութեամբ: 

Սակայն, առ այդ, նախապայման է, որ երկիրը տնտեսապէս հզօրանայ եւ ամրանայ, 

աշխատատեղիներու գտանելիութեամբ ու հնարաւորութիւններով, դատական 

համակարգը բիւրեղացուի, խորհրդարանական նոր ընտրութիւններ կազմակերպուին, 

խոստմնալի, անաչառ ու մասնագիտացած պատգամաւորներ ներգրաւելով Ազգային 

Ժողովէն ներս, փտտածութիւնը ու փտածները արմատախիլ ընելով, Ազգային Բանակին 

ուժականութիւնը առաւել եւս բարձրացնելով, սահմանային ապահովութիւնը հիմնովին 

երաշխաւորելով: 

Անշուշտ, դիւրին գործ պիտի չըլլայ վերակենդանացումն ու վերաշխուժացումը պետական, 

տնտեսական, հասարակական, զինուորական, ապահովական գործօններուն, բայց, այլ ելք 

եւ ընտրանք չկայ, եթէ հայրենիքը պիտի դառնայ ժողովրդավարութեան դրօշակակիր 

երկիր, նաեւ իր ապրուստային կեանքով հանդուրժելի հայրենիք: 

Այս առումով եւ այս ծիրէն ներս, հայրենադարձութիւնը կրնայ յաջողիլ եւ իրականանալ, 

միայն երբ՝ 

- Վստահութիւնը կը դառնայ վարքագիծ 

- Վստահութիւնը կը գերիշխէ ամենուրէք 

- Վստահութիւնը կը վերածուի կարգախօսի 

- Վստահութիւնը կը ներշնչէ հաւատք 
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- Վստահութիւնը կը յաղթահարէ խոչընդոտներ 

Իսկ այս բոլորը կրնան դրսեւորուիլ, երբ իշխանութիւնները «կը ծառայեն» իրենց 

հայրենիքին ու ժողովուրդին, անսակարկօրէն եւ անկաշառօրէն, միշտ գերադասելով 

համայնական ու հաւաքական շահերը: 

Ինչ կը վերաբերի սփիւռքահայութեան հայրենադարձութեան, ասիկա շատ աւելի կնճռոտ ու 

թնճկոտ գերխնդիր մըն է եւ կարելի չէ վերաբերուիլ անոր հետ զգացականօրէն, 

հարեւանցիօրէն կամ մասնակիօրէն: 

Բնական է, խօսքը կը վերաբերի զանգուածային հայրենադարձութեան, որուն տնօրինումը 

կրնայ ըլլալ պետական հովանաւորութեամբ ու կազմակերպուածութեամբ, ինչ որ, գէթ 

ներկայիս, անկարելիութիւն մըն է: 

Ուստի, հայրենադարձութիւն պէ՞տք է ըլլայ: 

Եթէ ոմանց համար պատասխանը դրական է, պարզապէս միամտութիւն (չըսելու համար 

անհեթեթութիւն) պիտի ըլլայ, այնքան ատեն որ՝ կայ ծաւալուն ու ձեւաւորուած Սփիւռք մը, 

իր ազգային-եկեղեցական շրջանակներով, դպրոցական ցանցով, մամուլով, միութենական 

կեդրոններով ու բազմաթիւ այլ եւ յարակից կառոյցներով, առաւել՝ շուրջ տասը միլիոն 

ցիրուցանուած հայութեամբ: 

Ինչպէ՞ս կարելի է մտածել նման հաւկուրութեամբ, երբ Հայաստան ի վիճակի չէ 

հայրենադարձութիւն կազմակերպել, նոյնիսկ մէկ միլիոնի հաշուարկով: 

Բաց աստի, սփիւռքահայ համայնք-գաղութները, մանաւանդ հիմնականները, որոնք ունին 

իրենց ՙարմատ՚ները, կայքերը, նիստուկացը, սովորութիւնները, ապրելակերպերը, 

աշխատատեղիները, սեփականութիւնները, եւայլն, մէկ օրէն միւսը կրնա՞ն իրենք զիրենք 

տեղաշարժի ենթարկել, կրնա՞ն տեղափոխուելու փորձութեան մատնուիլ: 

Ողջմտութիւնը եւ իրատեսութիւնը երբեք չեն կրնար արտօնել նման «ոստում» մը, բացի 

սահմանափակ պարագաներէ, որոնք անհատական նախաձեռնութեամբ կը հաստատուին 

հայրենիք ու կը փորձեն յարմարիլ հայրենական մթնոլորտին: 

Ասկէ՝ ո՛չ հայրենիքէն հնչած փափաքները կամ հրաւէրները կ'օգնեն հայրենադարձութեան 

իրականացումին, ո՛չ ալ Սփիւռքէն արձակուած կարգ մը կոչերը կը ծառայեն 

հայրենադարձութեան գործադրութեան: 

Այս վերջինները պէտք է մնան զգօնութեան ու զգաստութեան սահմաններուն մէջ, առանց 

անտեղի եւ անիմաստ չափազանցութիւններու, որոնք, ներկայ պայմաններուն մէջ, ոչինչով 

կը նպաստեն հայրենիքին եւ հայ ժողովուրդին: 

Եզրակացնելով (բայց չվերջացնելով, քանի հայրենադարձութիւնը աւելի քան ընդարձակ ու 

բազմակողմանի նիւթ մըն է), հայրենադարձութիւնը պէտք է սկսիլ արտասահման գտնուող 

(եւ ապրող) հայրենաբնիկները վերադարձնելով հայրենիք: 
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Տեսակէտ 

ԻՆՉՊԷՍ Կ'ԸԼԼԱՅ ՔՆՆԱԴԱՏԵԼՈՒ ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆԸ 

Յ. ՊԱԼԵԱՆ 

 

 

Քննադատութիւնը թերեւս անհաճոյ է, բայց անհրաժեշտ: 

Անիկա կը նմանի մարդու մարմնական ցաւին. անիկա 

ուշադրութիւն կը հրաւիրէ անոր վրայ երբ անիկա անբնական է: 

ՈՒԻՆՍԹԸՆ ՉԸՐՉԻԼ 

 

Միշտ սիրած եմ հռոմէական առաքինութիւն բառը, virtus, որ կը 

նշանակէ հոգիի ուժ: Արդարեւ, քննադատութիւնը կ՛ենթադրէ 

առաքինութիւն, հոգիի ուժ: Երբ կը խուսափինք 

քննադատութենէ, ո՛չ կ՛անհանգստացնենք, ո՛չ 

կ՛անհանգստանանք. բուսական հանգիստ: Այս պատճառով ալ 

միշտ խորհած եմ, որ քննադատել կ՛ենթադրէ հռոմէացիներու 

virtus-ը, հոգեկան ուժը, քանի որ քննադատել կը նշանակէ յանձն առնել դժգոհութիւն 

ստեղծել, ինչպէս կ՛ըսէ ժողովրդական իմաստութիւնը՝ թշնամի շահիլ: Յաճախ լռութիւնը 

համարուած է իմաստութիւն, ըսենք՝ վատերու իմաստութիւն: 

Իսկ մարդկօրէն արժանաւոր կեանքի մը համար, քայլ պէտք է պահել Շաւարշ Նարդունիի 

հետ, որ կ՛ըսէր, թէ կատուին կատու պէտք է ըսել: Իր կարգին նոյնը ըսած է ֆրանսացի 

իմաստասէր եւ գրող Ժան-Փօլ Սարթր. «Գրողին պարտականութիւնն է կատուն կատու 

կոչել: Եթէ բառերը հիւանդ են, մեր պարտականութիւնն է զանոնք դարմանել: Ասոր 

փոխարէն, շատեր կ՛ապրին այս հիւանդութեամբ»: Այսինքն՝ վախկոտութեամբ կը կեղծենք: 

Հայերէն քննադատութիւն բառը, իր կարգին, կը պարունակէ մեծ իմաստութիւն. քննել եւ 

դատել: Այսինքն պատահական կարծիք չյայտնել, չշատախօսել, այլ նախ քննել, հարց տալ, 

թէ ինչո՛ւ, ինչպէ՛ս, ունի՞նք առարկայական տուեալներ, ի վիճակի ե՞նք դատելու առանց 

տուրք տալու նախասիրութիւններու, ենթակայական պատճառներու, եւ մանաւանդ՝ 

շահախնդրութիւններու: Այս մօտեցումով քննադատութիւնը իրապէս կը պահանջէ 

հոգեկան ուժ, virtus, որ կը նշանակէ նաեւ ինքնաքննադատութիւն, կարենալ ըսելու՝ որ 

ատա՞կ ենք քննելու եւ դատելու: 

Ուիլեըմ Շէյքսփիր (1564-1616) անգլիացի մեծ թատերագիր, գրող, բանաստեղծ՝ իր 

ժամանակակիցներու կիրքերը եւ փառասիրութիւնները դիտած, պատկերացուցած եւ 

ձաղկած է իր թատերական երկերուն մէջ: Երբեմն պէտք է բանալ մեծերուն միտքերը նաեւ 

մեր ժամանակին եւ մեր շրջապատին վրայ, երբ կը փորձենք հասկնալ, թէ ո՛ւր ենք, ո՛ւր 

հասած ենք, մեր գիտական նուաճումներուն զուգահեռ ի՛նչ եղած են մեր հոգեբարոյական 
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նուաճումները, որոնք նախ յաղթանակ պէտք ըլլան մեր եսերուն եւ մեր տկարութիւններուն 

դէմ, աւելին չըսելու համար: 

Երբեմն, խորանէն խօսող քահանային պէս, որ Ս. Գիրքէն մէջբերում մը ընտրելով քարոզ կը 

խօսի, գիտնալով որ աւուր պատշաճի պարտականութիւն մը կը կատարէ, այդպէս ալ մեզ 

նախորդողներու իմաստութիւնը երբեմն խորհրդածութեան նիւթ պէտք է դարձնենք, 

կրկնութեան գնով: Այս միտքի մարզանքը եթէ ընելու քաջութիւնը ունենանք, համեստներ եւ 

հզօրներ, թերեւս կը նուազին կեանքէն մեզի պարտադրուած եւ մեր իսկ կողմէ մեզի 

պարտադրուած դառնութիւնները: 

Շէյքսփիր իր «Լիր Արքայ» (King Lear) թատերախաղին մէջ ըսած է. «Ի՜նչ սարասափելի 

ժամանակ, երբ տխմարներ կը ղեկավարեն կոյրերը» (Tis the time's plague when madmen lead 

the blind): Կարծէք Շէյքսփիրի բնորոշած կացութիւնը կրկնուած է դարերու ընթացքին եւ 

այդպէս ալ կը շարունակուի, եւ մարդիկ, կամայ, ակամայ, կը խաղան նոյն խաղը: Եթէ պահ 

մը մտածենք աշխարհի մէջ տեղի ունեցած եւ ունեցող չարիքներու եւ աւերներու մասին, 

կրնանք եզրակացնել, որ տխմարներու խաղը կը շարունակուի. պատերազմներ, 

փառասիրութիւններ, կեղծիք, սովահար բազմութիւններ, ջարդեր, շահագործումներ եւ 

չարաշահումներ: Պարկեշտ մարդիկ չեն կրնար առաջնորդել այդ բացասականութիւնները: 

Առաջնորդողներ չեն տեսներ իրականութիւնը եւ պարկեշտութիւնը, այդպէս են կամ 

տխմար, եւ անոնց հետեւողները եւ զանոնք լսողները, ինչ ալ ըլլան պատճառները եւ 

պայմանները, կոյր: Իսկ «Համլէթ» թատերախաղին մէջ, Շէյքսփիրի դատումը կը 

շարունակուի. «Պարկեշտ մարդու մը, մեր օրերուն, կը հանդիպինք տասը հազարէն մէկ»: 

Ոմանք պիտի ըսեն՝ յոռետեսութիւն, ուրիշներ՝ իրատեսութիւն: 

Եւ ի հարկէ, այս կարգի մտածումներ, միշտ կը վերաբերին ուրիշին, երկրորդի մը կամ 

երրորդի մը: Եւ քննադատելու իմաստութիւնը կը մոռցուի: 

Երբեմն պէտք է մանկանալ, չխաթարուած աչքերով դիտելու համար իրականութիւնները: 

Շատ դիպուկ է այս ուղղութեամբ, Հանս Անտերսընի մերկ թագաւորին պատմութիւնը: 

Պատումը իսկական ժամանակակից թատրոն է, եթէ գերմանացի իմաստասէր Հուսերլի 

պայծառ միտքով դիտենք եւ դատենք. «Իրերուն պէտք է մօտենալ մերկ եւ անմեղունակ 

հոգիով» Եթէ այս հասկացողութեամբ կարդանք Հանս Անտերսընի մանկական թուացող 

պատմութիւնը: 

Միայն մանչուկ մը համարձակեցաւ ըսել ճշմարտութիւնը. «Թագաւորը մերկ է»: Բոլորն ալ 

իրաւունք տուին իրեն: Կայսրը հասկցաւ որ իր ժողովուրդը իրաւունք ունէր, բայց առանց 

բառ մը ըսելու շարունակեց քալել: 

Այս յիշեցումները ցոյց կու տան, որ մարդոց չէ պակսած իրատեսութիւնը, բայց Հանս 

Անտերսընի կայսեր պատկերով, Շէյքսփիրի ինքնաբաւ տխմարները շարունակած են քալել 

եւ իրաւ կամ հոգեկան կոյրերը հետեւած են եւ կը հետեւին: 

Քննադատելու առաքինութիւնը անհրաժեշտ է ընկերային կեանքի բոլոր մակարդակներուն. 

քաղաքական, կրօնական, մշակութային, տնտեսական, կրթական, գիտական, բարոյական: 

Այսօր ան աւելի քան անհրաժեշտ է, նկատի ունենալով, որ գիտական-ճարտարագիտական 

նուաճումները հզօրներու ձեռքին մէջ կը կեդրոնացնեն մոլորակը քանդելու տարողութեամբ 
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ուժ: Նաեւ փոքր հզօրները, իրենց կարելիութիւններով, կրնան աւեր գործել, հետեւելով 

իրենց փառասիրութիւններուն եւ ընչաքաղցութիւններուն: 

Երբեմն մենք մեզի եւ մեր շրջապատին հարց պէտք է տանք, թէ այն անձերը որոնք մեզ 

կ՛առաջնորդեն եւ մենք ալ կուրօրէն կամ թուլամորթեամբ կը հետեւինք, կը ցոլացնե՞ն անկլօ-

սաքսոն պարզ իմաստութիւնը. «Ճիշդ մարդը իր ճիշդ տեղը»: Օրինակները կարելի է 

բազմապատիկ կերպով ներկայացնել: Երբ ըստ քսակի հզօրութեան, ըստ 

«քոմպինացիա»ներու, ըստ ծննդական իրաւունքի, ըստ Հայաստան ընդհանրացած 

տարազի՝ ԽԾԲի (խնամի-ծանօթ-բարեկամ), եւ ըստ այլ անհեթեթութիւններու, կ՛իյնանք 

Շէյքսփիրի սահմանած վիճակին մէջ, եւ տխմարներ կը ղեկավարեն կոյրերը: 

Առաջնորդող տխմարութիւնը կը սկսի, երբ ազգի պատմութիւն չգիտցողը ազգ 

քաղաքականութիւն ղեկավարելու կը կոչուի (կամ կը կոչէ ինքզինք), երբ նախարար մը իր 

ղեկավարելիք հաստատութեան առարկայէն անտեղեակ է, երբ սնափառը իր չճանչցած 

բանաստեղծի մասին խօսելու համար բեմ կը բաձրանայ լուսանկարուելու եւ 

ծափահարուելու համար, երբ կորսնցնելով խոհեմութիւն եւ համեստութիւն մարդիկ կը 

խորհին, որ իրենք անփոխարինելի են, կը կրկնուի Շէյքսփիրի թատրոնը եւ տխմարները 

կ՛առաջնորդեն կոյրերը: 

Իսկ յոռեգոյն կոյրերը աչազուրկները չեն, այլ կամաւոր եւ հոգեբանական ախտով 

վարակուած կոյրերը, որոնք սեղանին ծայրը նստելու հաճոյքին համար իրենց աչքերը կը 

խփեն եւ կը ծափահարեն: Եւ այդ ծափը կանգուն կը պահէ առաջնորդող տխմարները: 

Այս խորհրդածութիւնները տիրացուական քարոզներ չեն: Անոնք կը միտին հայ կեանքի 

առողջացման, որպէսզի տխմարները չառաջնորդեն ազգը եւ կոյրերու ամբոխն ալ 

ծափահարելով չխորհի որ ինք մասնակից է առաջնորդութեան: Հակառակ պարագային կը 

ծաղկի եւ կը զարգանայ ամբոխայնութիւնը, ժողովրդայնացումը, populisme, երբ փողոցը կը 

կարծէ որ ինք կոչուած է առաջնորդութեան եւ Շէքսփիրի տխմարները կը շարունակեն 

կոյրերը առաջնորդելու խաղը: 

Պիտի անդրադառնա՞նք, որ կը գտնուինք մեր ժողովուրդի լինելութեան հանգուցային 

պահուն: Ինչ որ կ՛ընենք այսօր բախտորոշ պիտի ըլլայ գալիքի համար: Պարկեշտ եւ 

բանիմաց մարդիկ կան, բայց անոնք չեն մտներ ամբոխայնացման-ժողովրդայնացման 

խաղին մէջ: Հրաշք պահու մը, հայ կեանքը պիտի յաջողի՞ անկլօ-սաքսօն պարզ 

իմաստութիւնը կենսագործել, եւ ճիշդ մարդը դնել իր ճիշդ դիրքին վրայ: 

Աւելի պարզ՝ հասնիլ արդարութեան, 

Հայաստան եւ սփիւռքներ, պիտի գա՞յ պահը, որ կոյրերը դադրին կոյր ըլլալէ եւ բարձակոչ 

ըսեն, Հանս Անտերսընի մանուկին պէս, որ թագաւորը մերկ է Այն ատեն կը մտնենք իսկ 

վերականգնումի ճիշդ հունը: 

Օրինակ, պիտի գա՞յ օրը, երբ Հայաստանի մէջ ձայներ բաձրանան ըսելու համար, թէ ի՞նչ 

բանի համար են տասնեակներով կուսակցութիւնները, որ կա՞ն տասնեակներով ծրագիրներ 

Հայաստանի եւ հայ ժողվուրդի վերականգնման համար, թէ անոնք անհատական եսերու 

պատուանդաններ են, բեմի վրայ մնալու համար: Բնական մեծութեամբ, եւ ոչ մասնակի 

հարցախոյզներու, ընտրութիւններու արդիւնքով, տասնորդական կոտորակով հանրային 
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կարծիք կը ներկայացնեն: Նոյնը նաեւ սփիւռք(ներ)ի պարագային, ուր միութիւններ կան 

որոնք մէկ կամ քանի մը անհատներ կը խմբեն, պէտք է ըսեն, թէ ի՞նչ կը ներկայացնեն, ի՞նչ 

ընելու եւ ի՞նչ ըրած են: 

Բայց այս ճշմարտութեան պահը մեզմէ իւրաքանչիւրը նախ ինք պիտի ապրի ինքնիրեն հետ 

եւ ապա չլռէ, այն գիտակցութեամբ, որ յաջողութիւնը իրմով պիտի գայ: 

Իսկ իր դերին հաւատարիմ պարկեշտ մամուլը եւ մտաւորականութիւնը այս հարցերը պէտք 

է որ ուզեն հանրային կարծիքին ուշադրութեան յանձնել, զայն լուսաբանել, 

քննադատութեամբ ցորենը զատելով որոմէն: 

Հետեւելով Ուինսթըն Չըրչըլի, կրնանք ըսել, որ այս կարգի խօսքեր անհաճոյ են, բայց 

արդեօ՞ք անոնք կենսական չեն մեր պատմութեան հանգուցային այս պահուն, Ալասքայէն 

Ուշուայա, Քամչաթքայէն Բարեյուսոյ Հրուանդան, հոն ուր հայեր կան: 

 

«Նուազի-լը-Կրան» 
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Գրական-Մշակութային 

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ԲԱՌԵՐ ՀԱՅԿԱԶՆԵԱՆ 

Ձեզմով արբեցայ՝ բառե՛ր հայկազնեան 

Զերթ բաժակ գինի դրած սեղանիս 

Որմէ ո՛ւմպ առ ո՛ւմպ ես ճաշակեցի 

Զգացի համը երկնին հայրենեաց... 

Կա՛թ-կա՛թ ծորացիք շրթանցս վրայ 

Զերթ աւի՛շ, նեկտա՛ր հայոց այգիէն 

Դարձաք կենսայորդ աղբիւր մը վարար 

Օտարութեան ժանտ խորշակին ընդդէմ... 

Քիմքս օծեցիք՝ թոնրի հա՛ց որպէս 

Նօթի թշուառիս՝ սնունդ կենարա՛ր 

Նշխա՛ր առ նշխա՛ր դուք բաշխուեցաք 

Եւ ես ամրացայ կամքով աներեր... 

Ձեր մէն մի բառը ցո՛լքն է հայ հոգւոյն 
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Վճի՛տ, ոսկեփա՛յլ ու արեւավա՛ռ 

Օտար մայթերուն՝ շո՛ւնչ սիրահամբոյր 

Մոլոր քայլերուս՝ փարո՛ս մշտավառ: 

ԵՐԱՆ 

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

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 

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 

Փոքրիկ իր սիրտը այն Մեծ սրտին հետ.. 

ԵՐԱՆ 

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

ԹԷ ԿԱՐԵՆԱՄ 
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Թէ կարենա՛մ կաթիլ մը ցօղ 

Խառնել ցօղին առաւօտեան 

Հեւք մը շունչէս, թրթիռ ու դող 

Տիեզերական Տրոփին անափ... 

Թէ կարենա՛մ հիւլէ մը լոյս 

Բերել լոյսին ընդհանրական 

Նշոյլ մը յոյս, սէր-գթութիւն 

Տառապակոծ մարդուն յոգնած... 

Շիթ մը մաքուր քրտինք ձուլել 

Համայն ազգիս ու մարդկութեան 

Մաքառումի տենդին լուսէ 

Ոգորումին ձիգ, վեհապանծ... 

Անչափ ուրախ ու երջանիկ 

Պիտի ըլլա՛մ որ ծներ եմ 

Իմաստ, խորհուրդ պիտի գտնե՛մ 

Ապրելուս վեհ պարգեւին մէջ: 

ԵՐԱՆ 

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

ԼՈ՛ՅՍ ԱՐԵՒԻ 

Պիտ' ուզէի քեզի նման 

Արեւանալ միշտ նորովի 

Ծագիլ ամէն այգաբացին 

Ինքնանուէ՛ր, լուսավարա՛ր... 

Պիտ' ուզէի ճիշդ քեզի պէս 

Ինքնընծայուի՛լ ու չսպառի՛լ 

Շողեր սփռել առանց մոխրի 

Սիրալոյսո՛վ կարօտահեւ... 

Ճաճանչներուդ պէս արփաւէտ 
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Մտնէի փակ դռներէն ներս 

Փակ սիրտերէն ներս կարեվէր 

Լոյսիդ շնորհով առատաձեռն.. 

Շողդ դառնար շիթ մը բերկրանք 

Թրթիռ մը գութ անանձնական 

Յուսոյ, սիրոյ վառ ճառագայթ 

Հոգիներուն մառախլապատ... 

Կեանքս դառնար արեւաբաշխ 

Ցնծութիւն մը երանելի 

Ու ոչ մէկ ստուեր մթագնէր զայն 

Իր ընծայման ճանապարհին: 

ԵՐԱՆ 

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

ԱՐԱՐԱՏԻՆ 

Վեհասլա՛ց ու ոգեղէ՛ն 

Կը յայտնուիս տեսիլքի պէս 

Մեր աչքերուն կարօտահե՛ւ 

Որպէս բարձունք արփիագե՛ղ.. 

Կարծես դուն չես շինուած քարէ 

Հիւլէ-՛հիւլէ՛ բարձրացեր ես 

Մեր տենդերուն, տենչերուն հետ 

Կարօտներուն, հեւքերուն հետ 

Թեւեր առած ճախրեր ես վեր 

Սիրոյ անհաս երազի պէս... 

Մեր պատմութեան արշալոյսէն 

Հազար աղէտ ես դուն տեսեր 

Բիւր տառապանք, ցաւ ու խինդեր 

Արիւն, աւեր, կամք աներեր 
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Արարումի ոգի անեղծ 

Լոյսի խոյանք ճիշդ քեզի պէս... 

Եւ այդ Լո՛յսն ես մարմնաւորեր 

Ու ցցուեր ես, աշտարակուեր 

Որ քեզ նայինք ցերեկ, գիշեր 

Ու չշեղինք մեր ճամբայէն 

Խաւարին մէջ քեզ որոնենք՝ 

Անհաս Լուսոյ ճամբորդ յաւերժ: 

ԵՐԱՆ 

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

ԵՐԵԿՈՆ Կ'ԻՋՆԷ 

Երեկոն կ'իջնէ անչափ հանդարտիկ 

Մեղմիւ քնքշութեամբ կը պատէ չորս դին 

Տարրերն բնութեան կարծես կը խոկան 

Անցնող ու մարող, հեռացող օրուան... 

Օ՛, մեղմանուշ երջանկութիւն... 

  

Վերջին շողերը ա՛լ մեկնող օրուան 

Յամեցող երազ մը ունին բուրեան 

Յուշ մը քաղցրանուշ որ մերժէ մարիլ 

Ու դեռ կը գգուէ ծառ, խոտ ու ծաղիկ... 

Օ՛, քաղցրայուշ ուրախութիւն... 

  

Աղօթքի մրմունջ մը կարծես լսուի 

Օդին մէջ առկախ կ'իջնէ հոգիին 

Լուսանդորրութիւն մը կը տարածուի 

Հոգիի զմայլանք մ'անչափ բերկրալի... 

Օ՛, լուսատենչ խաղաղութիւն: 
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ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Գրական-Մշակութային 

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄՑԻ ՏՂԱՆ՝ ՎԱՀՐԱՄ ՄԱՎԵԱՆ 

Գրեց՝ ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ 

 

 
Ափսո՜ս, բախտը չեմ ունեցած անձամբ ճանչնալու 

այս սքանչելի գրողն ու համակրելի մարդը։ 1983-ի 

յունուարեան ցուրտ օր մը, երբ ան սրտի մահաբեր 

տագնապի մը զոհ կ՚երթար Լիզպոնի մէջ, ես 

տասնվեց տարեկան դպրոցական պատանի մըն 

էի տակաւին։ Ու խոստովանիմ, որ այս գրողին 

անունը հազիւ թէ լսեր էի հպանցիկ կերպով, 

առանց որոշ գաղափար մը ունենալու անոր 

գրական բերքին ու մարդկային յատկանիշերուն 

մասին։ Կը յիշեմ, որ այդ օրերուն սփիւռքահայ 

մամուլը ցնցուած էր Մավեանի անժամանակ 

մահուան բօթով։ Թերթերը լեցուն էին անոր 

մասին գրի առնուած մահագրականներով։ 

Տարիները պէտք է սահէին արագ-արագ, ու ես 

հետզհետէ յայտնաբերէի Վահրամ Մավեանը իր 

ամբողջական դիմագծութեան մէջ, խորապէս 

տպաւորուած ըլլալով մա՛նաւանդ անոր արձակ 

կարճաշունչ գրութիւններէն, որոնք սփիւռքեան 

մեր կեանքին հարազատ հայելիներն էին կարծէք։ 

Ի վերջոյ, օր մըն ալ համոզում պիտի գոյացնէի, թէ 

Մավեան սփիւռքահայ մեր ամենէն արժէքաւոր ու քարիզմաթիք արձակագիրներէն մէկն էր։ 

Ես զինք պիտի զետեղէի Արամ Հայկազի ու Ռ. Հատտէճեանի անմիջապէս քովը՝ իբրեւ իմ 

կողմէ նախընտրելի երրորդութեան մը մէկ օղակը…։ 

* * * 

Վահրամ Մավեան ծնած էր Երուսաղէմ, 1926-ին։ Հայրը՝ Տ. Յակոբ քհնյ. Մավեան (1884–

1941), բնիկ զէյթունցի, տարագրութեան երկար ճամբաները կտրելէ ետք՝ 1922-ին 

հաստատուեր էր Երուսաղէմ։ Վահրամ դեռ քանի մը ամսու երեխայ էր՝ երբ ընտանեօք կը 

փոխադրուին Հայֆա, ուր հոգեւոր հովիւի պաշտօն պիտի ստանձնէր հայրը։ Այստեղ կը 

մնան եօթը տարի, ու ինք կը յաճախէ տեղւոյն ազգ. մանկապարտէզը։ 1934-ին Վահրամ կը 

վերադարձուի Երուսաղէմ, ուր կ՚աշակերտի Սրբոց Թարգմանչաց վարժարանին, մինչ իր 

հայրը չորս տարի հովիւ կը նշանակուի Ամմանի Հայոց։ Նախակրթարանն աւարտելէ ետք՝ 

ան իր երկրորդական ուսումը կը ստանայ քաղաքին անգլիական «Պիշըփ Կոպաթ» գոլէժը, 

1940–44։ 1948-ին, Պաղեստինի արաբ-հրեայ բախումներու թէժ օրերու նախօրէին, կ՚անցնի 

Կիպրոս, ուր անակնկալ կարգադրութեամբ մը ուսուցիչ կը նշանակուի Նիկոսիոյ Ազգ. 

Մելիքեան վարժարանին։ Երկու տարի ետք զինք կը հրաւիրեն պաշտօնավարելու նոյն 

քաղաքի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Մելգոնեան կրթական հաստատութեան մէջ, ուր կը մնայ 1950–58, 
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դասաւանդելով հայերէն եւ… երկրաչափութիւն։ Բայց այս ութը տարին երկու տարեշրջանի 

դժբախտ ընդմիջում մը կ՚ունենայ, երբ երիտասարդ ուսուցչին կուրծքին տակ կը յայտնուին 

նախանշանները անողոք հիւանդութեան մը՝ թոքախտի։ Մավեան ստիպողաբար Լիբանան 

կ՚անցնի 1954-ին եւ շուրջ տարի մը մնայուն դարմանումի կ՚ենթարկուի Ազունիէի ազգ. 

բուժարանը (լեռնային շրջան, յատուկ թոքախտանոց)։ 1958-ին կը թողու Կիպրոսը 

ժամանակաւորապէս ու կը մեկնի Պելֆասթ (Հիւսիսային Իրլանտա), այնտեղ գոհացում 

տալու համար համալսարանական բարձրագոյն կրթութիւն ձեռքբերելու իր վաղեմի 

տենչանքին։ Երեք տարի հետեւելէ ետք անգլիական գրականութեան, հոգեբանութեան եւ 

իմաստասիրութեան դասընթացքներուն՝ շրջանաւարտ կ՚ըլլայ «Քուինզ Եունիվըրսիթի»էն 

1961-ին։ Վերջին անգամի համար վերադարձ մը կը կատարէ Կիպրոս, ուր երկու տարի եւս 

կ՚ուսուցչագործէ Մելգոնեանի մէջ (1961–63)։ Բոլորովին նոր ու նախանձելի հորիզոն մը կը 

բացուի իր առջեւ 1963-ին, երբ կը հրաւիրուի ստանձնելու Լիզպոնի Գալուստ Կիւլպէնկեան 

հիմնարկութեան հայկական բաժանմունքի տնօրէնի պաշտօնը։ Մինչեւ մահ, լման քսան 

տարի, ձեռնհասօրէն կը գտնուի իր այս եզակի առաքելութեան գլուխը՝ շրջելով գաղութէ-

գաղութ, մօտէն ծանօթանալով իւրաքանչիւրին կարիքին ու հայթայթելով նիւթական 

անհրաժեշտ օժանդակութիւնները ատոնց։ Այս պաշտօնը, անուղղակիօրէն, կը խթանէ 

զինք՝ որ թափ տայ իր գրական աշխատանքներուն, քանի որ ի վերուստ օժտուած էր 

դիտելու, տեսնելու եւ արձանագրելու բացառիկ կարողութեամբ։ Այսպէս է որ իր 

գրականութիւնը շարունակ «լեցուեցաւ» սփիւռքեան խճանկարային դիպուկ 

պատկերներով, որոնք արդիւնքն էին իր յարատեւ ճամբորդութիւններուն՝ դէպի 

հայաշխարհի մօտիկ ու հեռաւոր անկիւնները։ Մինչ կը պաշտօնավարէր Լիզպոնի մէջ, 

Վահրամ Մավեան հրատարակեց երեք հատորներ, որոնք փառքը կը կազմեն իր գրական 

սիրուն վաստակին։ Երեքն ալ տպուեցան Երուսաղէմ, հետեւեալ վերնագրերով.- «Հայու 

բեկորներ» (1965), «Անկապ օրագիր» (1968) եւ «Ամէն տեղ հայ կայ» (1977)։ Այս գիրքերը 

ընդունուեցան «ի ձայն փողոյ եւ թմբկոյ», շատ դրական տպաւորութիւն թողուցին 

հրապարակի վրայ ու արագօրէն հռչակաւոր դէմք մը դարձուցին զինք։ Կը բաւէ յիշել, 

զորօրինակ, որ «Հայու բեկորներ»-ուն մասին գրուեցան ու տպուեցան 32 (սխալ չկարդացիք՝ 

երեսուներկու) գրախօսականներ՝ սփիւռքեան ու հայրենի 25 թերթերու մէջ…։ 

Խանդավառութիւնը նուազ չեղաւ իր միւս երկու գիրքերուն նկատմամբ ալ, որոնց 

անունները խօսակցական ու գրական լեզուի մէջ հետզհետէ վերածուեցան թեւաւոր 

խօսքերու, ու այդպէս ալ կը մնան ցայսօր։ Այստեղ անմիջապէս յիշեմ, որ արձակագիր 

Մավեանէն առաջ կար բանաստեղծ Մավեանը, որովհետեւ իր հրատարակած անդրանիկ 

հատորը քերթողագիրք մըն էր,– «Յամեցող վերադարձ» (Երուսաղէմ, 1956, 96 էջ)։ Սակայն 

Մավեան, ի բարեբախտութիւն հայ գրականութեան, 60-ական թուականներու սկիզբը 

ճակատագրական անցում մը կատարեց չափածոյէն դէպի արձակ՝ տեղի տալով իր 

բարեկամ Անդրանիկ Ծառուկեանի յամառ պնդումներուն առջեւ։ Ծառուկեան թելադրեց 

իրեն, որ ա՛լ բանաստեղծութիւններ չգրէ («բանաստեղծ չե՛ս…» վճռած էր առիթով մը՝ 

Վահրամին երեսն ի վեր), այլ անոնց փոխարէն՝ պատմէ իր պելֆասթեան օրերէն, Եւրոպայի 

իր շրջագայութիւններէն ու հանդիպումներէն։ Այդպէս ալ եղաւ։ Մավեան կատարելապէս 

նուիրուեցաւ արձակի։ Եւ որովհետեւ 1962-էն սկսեալ ան կանոնաւոր կերպով սկսաւ 

աշխատակցիլ արտասահմանի ամենէն հեղինակաւոր թերթերէն մէկուն՝ Ծառուկեանի 

«Նայիրի» շաբաթաթերթին, ուստի՝ իր անունը երկա՜ր տարիներ մնաց շրթներու վրայ, իր 

դէմքը մտերիմ դարձաւ հայ ընթերցողին։ Իր գործերէն հատընտիր ժողովածուներ 

տպուեցան նաեւ Երեւան, անօրինակ խանդավառութիւն ստեղծելով հայրենի գրական 

շրջանակներու մէջ եւս։ Տանն Կիլիկիոյ Գարեգին Բ. կաթողիկոսը, որ մասնայատուկ 
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համակրանք մը ունէր Մավեանի գրականութեան հանդէպ, եւ որ իր այդ համակրանքը 

հնչուն կերպով արտայայտեց Մավեանի մահուան տասնամեակին առթիւ Անթիլիասի 

տպարանէն լոյս ընծայելով անոր «Ամբողջական երկեր»-ու ստուարածաւալ հատորը (760 էջ, 

խմբագիր՝ Գրիգոր Շահինեան), միեւնոյն գիրքին յառաջաբանին մէջ կը գրէր. «Հայ սփիւռքի 

պատմութիւնը կարելի չէ գրել առանց Վահրամ Մավեանի վկայագրութեան»։ 

Ուշադրութի՜ւն՝ բառին,– վկայագրութիւն։ Հայ սփիւռքը միայն թիւ չէ, եկեղեցիներու, 

դպրոցներու կամ ազգային հաստատութիւններու ցանց չէ, այլ է՛ նաեւ խճանկարը 

իւրայատուկ հոգեբանութիւն ունեցող մարդոց, որոնք յաճախ անտեսանելի ողբերգութիւն 

մը – ողբերգութիւննե՜ր – կ՚ապրին։ 

Ու Մավեան այդ հոգեբանութիւնն է որ կը պեղէր, երեւան կը հանէր անոր թաքուն ծալքերը։ 

Իր երեք գիրքերուն մէջ ալ՝ մեր սիրելի գրողը մէկ կողմէ համով-հոտով կը պատմէր 

սփիւռքահայ կեանքէն յատկանշական երեւոյթներ, միւս կողմէ ալ՝ կը վկայագրէր սփիւռքը, 

սփիւռքի հայ մարդը՝ իր խռովքներով ու բարդոյթներով։ Կը պատմէր, թէ ան ի՛նչպէս 

հարստանալու ու երջանկանալու համար ովկիանոսներ կը կտրէր Արեւելքէն դէպի 

Արեւմուտք, օտար քառուղիներու վրայ կը դեգերէր, օտար շրջանակներ կը շինէր իրեն 

համար, օտար ամուսնութիւն կը կնքէր, կռնակ կը դարձնէր իր ցեղին ու արեան…։ Իր 

զաւակները կ՚ուծանային, այնքան որ՝ օր մը քամահրանքով հարց կու տային իրեն.«What's 

Hayeren, Daddy»։ Միւս կողմէ սակայն, այդ նոյն հայը ապերջանկութեան զգացում մը 

կ՚ունենար յանկարծ, իր մէջ բնազդաբար ծիլ կու տար հայերէն բառ ու բանի կարօտը, կը 

զղջար անցեալի իր կարգ մը արարքներուն համար, ափսոսանքի ու տառապանքի ցաւերով 

կը գալարուէր…։ Վերադարձ մը կ՚ուզէր կատարել դէպի իր հայկական արմատները, 

որովհետեւ կը գիտակցէր ի վերջոյ, թէ «տալըրով կարելի չէ հոգի գնել»։ Ըսի, թէ Մավեանի 

հեզասահ ու յորդուն գրիչը շատ համակրելի դարձուցեր էր զինք իբրեւ գրագէտ։ Բայց 

Մավեան նոյնքան համակրելի էր նաեւ իբրեւ մարդ, իբրեւ խօսակից կամ ընկեր։ Ամէն բանէ 

առաջ՝ առինքնող եղած է ան իր ֆիզիքականով, իր արտաքինով։ Հիմա ուշադրութեամբ կը 

նայիմ իր լուսանկարներուն եւ կը հաստատեմ այդ պարագան։ Պարթեւահասակ, գեղադէմ, 

վայելուչ ու հպարտ տղամարդ մըն է ան, մազերը՝ առիւծի բաշերու նման, ճաշակաւոր ու 

կիրթ, կենցաղագէտ, իսկական անգլիացի ճէնթըլմէն մը։ Ասոր վրայ աւելցուցէք իր շէնշող ու 

լաւատես բնաւորութիւնը, հիւմըրը միշտ լեզուին ծայրը։ Մշտաժպիտ է ան ու կայտառ, եւ կը 

պատմուի որ ունէր թովիչ ձայն մը։ Մտերմիկ խնջոյքներու ատեն կը սիրէր երգել կամ 

ասմունքել։ Իսկական ազնուականի կեցուածք մը կը ցոլար իրմէ: Մէկ խօսքով, գեղեցիկ 

հոգի մը՝ գեղեցիկ մարմնի մէջ։ Իր մտերիմ գրչեղբայրներէն Ռ. Հատտէճեան, «Մարմարա»-ի 

խմբագրապետը, առիթով մը կատարեր է հետեւեալ մատնանշումը. 

– Միշտ կը հաւատամ, որ սփիւռքահայ գրականութիւնը եթէ կրցած է քիչ մը 

կենսունակութիւն պահել, Մավեանի նման քանի մը բացառիկ դէմքերու շնորհիւ եղած է 

այդ։ Գրական կենսունակութիւն մը միայն գրականութեամբ չէ՛ որ կը ստեղծուի։ 

Գրականութիւնը ստեղծող դէմքերուն անձն ու դիմագծութիւնը շատ բան կը բերէ այդ 

կենսունակութեան։ Այս տեսակէտով՝ Մավեան հսկայ մըն էր, որուն նմանը անգամ մըն ալ, 

ո՜վ գիտէ, որքան երկար ատեն պիտի չյայտնուի մեր սփիւռքահայ գրականութեան մէջ։ 

Հատտէճեան ուրիշ առիթով մըն ալ Մավեանի մասին կը բերէր սա՛ ուշագրաւ վկայութիւնը. 

– Վահրամ Մավեանն ալ մէկն էր այն սակաւաթիւ գրողներէն, որոնք այնքան համով կը 

խօսին՝ որքան համով կը գրեն, կամ այնքան համով կը գրեն՝ որքան համով կը խօսին։ 
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Խօսքի ու գիրի նոյնութիւն կար Մավեանի ճառագայթող դիմագծութեան մէջ։ Երբ կը 

կարդայինք իրմէ պատմուածք մը, մեզի այնպէս կը թուէր որ ան մեր քովը կանգնած մեզի 

հետ կը խօսի։ Կամ երբ ականջ կու տայինք իր խօսքերուն, կրնայինք կարծել որ իրմէ 

պատմուածք մը կը կարդանք։ Ան իր դերը շատ լաւ սորված դերակատար մըն էր, այս բառին 

ամենալաւ իմաստով։ Եւ իր դերն էր կամուրջ դառնալ ցիրուցան հայ գրողներու միջեւ, իր 

անձին մէջէն իրարու հետ խօսեցնել իրարմէ հեռու ապրող այնպիսի գրչի մարդիկ, որոնք 

երբեք քով-քովի պիտի չկարենային գալ։ Ողջոյններ տանիլ-բերել անոնցմէ, հեռաւոր 

անունները մօտիկ ներկայութիւններ դարձնել, մէկը միւսին սիրցնել, մէկը միւսին 

ծանօթացնել։ Այս գիշեր մեզի հետ նստած, կը պատմէր ինչ որ երէկ խօսած էր Պէյրութի մեր 

գրչեղբայրներուն հետ։ Վաղը գիշեր Փարիզի մեր գրչեղբայրներուն պիտի պատմէր այն ինչ 

որ ապրած էր այս գիշեր մեր մօտ («Օտարականներ աշխատասենեակիս մէջ», Իսթանպուլ, 

2002)։ Երջանի՜կ Մավեան։ Բայց այս երջանկութիւնը, ըստ երեւոյթին, անխառն չէր։ 

Ծառուկեան հետեւեալ տողերը կ՚արձանագրէր իր թերթին մէջ, Վահրամին մահուան 

վաղորդայնին. 

– Լաւ օրեր քիչ ունեցաւ սակայն այս տառապած տղան։ Առանց որբ ըլլալու, խանձուած, 

ճմլուած, որբանոցային թախիծ մը գաղտնի պահեց հոգիին մէջ, Երուսաղէմի վանքէն մինչեւ 

Բուժարան, գիշերօթիկ Մելգոնեանէն մինչեւ հեռաւոր Լիզպոնի իր մեկուսարանը, ուրկէ 

տարին անգամ մը դուրս կու գար՝ ի պաշտօնէ շրջելու հայ գաղութները, երջանկութեան 

դիմակը դէմքին, բարիք սերմանելով ու երախտիք հնձելով,– թերեւս նախանձողնե՜ր ալ 

ստեղծելով,– կրկին քաշուելու համար ամուրիի մենախուցը։ Կիւլպէնկեան մեծ 

հիմնարկութիւնը մտքերու մէջ ի՛ր պատկերով կը պահէր մասամբ հայեցիութիւն մը, ի 

հեճուկս այնտեղ որջացած քանի մը ամուլ պիւրօկրատներու… Բարեկամներ շատ ունէր, 

մտերիմներ՝ շատ քիչ, սրտակիցներ՝ հազիւ թէ։ Կղպուած տեղ մը կար Վահրամին ներսը, եւ 

այդ տեղին բանալին ոչ ոք ունէր… («Նայիրի», 15 Յունուար 1983)։ Մավեան հրաժեշտ տուաւ 

մեր աշխարհին անժամանակ կերպով։ Դեռ 57 տարեկան էր ու ստեղծագործական իր 

լիութեան մէջ, իր զէնիթին վրայ։ Աշխարհացրիւ Հայու բեկորները որբ մնացին իր ետին, 

անկապ օրագրերու էջերը անաւարտ թողլքուեցան իր գրասեղանին վրայ։ Անաւարտ մնալու 

դատապարտուեցաւ իր «Հայկական Պաղեստինը» ինքնակենսագրական պատումը…։ Լ.Շ. 

Յաւերժական Երուսաղէմ – 12 

sharoyanlevon@gmail.com 

Հալէպ 
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Գրական-Մշակութային 

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ ԵՐԵՒՈՅԹԸ (1878-1943) ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՀԱՅ 

ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ (Համառօտ ակնարկ ծննդեան 140 եւ մահուան 75 

ամեակներուն առթիւ) 

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան 

 

 
1878-ին Պոլսոյ Իսկուտար 

թաղին մէջ լոյս աշխարհ կու 

գար մանուկ մը, որուն պիտի 

վիճակուէր դառնալ ոչ միայն 

հայ, այլեւ միջազգային 

չափանիշով աչքի զարնող 

երեւոյթ մը։ Այդ մանուկը 

հետագային պիտի դասէին 

դարուս հինգ նշանաւոր 

կիներէն մէկը։ Ան Զապէլ 

Յովհաննէսեանն էր, որ 

ամուսնանալէ ետք նկարիչ 

Տիգրան Եսայեանի հետ, 

պիտի կոչուէր Զապէլ 

Եսայեան։ 

Պատանեկութիւնը անցած էր իր առեւտրական հօր տնտեսական վերիվայրումներու եւ 

յարափոփոխ պայմաններու մէջ։ Ուումնատենչ էր հայրը եւ կը հաւատար իր դստեր 

ուժերուն։ Հետեւաբար թաղի Ս. Խաչ դպրոցը աւարտելէ ետք ան կը քաջալերէր 

երիտասարդութեան նոր սեմին մտած տասնեօթ տարեկան Զապէլը, որպէսզի հետեւէր 

Եւրոպայի ամէնէն բարձր վարկանիշը վայելող Սորպոնի Համալսարանին գրականութեան 

ճիւղին (պատմութիւն, հոգեբանութիւն, ընկերային-հասարակական գիտութիւններ)։ 

Այսպիսով ան կ՚ըլլար իգական սեռի ԱՌԱՋԻՆ ներկայացուցիչը, որ որպէս Օսմանեան 

կայսրութեան քաղաքացի կը հետեւէր համալսարանական կրթութեան՝ գիտութեան 

վերոյիշեալ տաճարին մէջ։  

Ի պատիւ Զ. Եսայեանի պէտք է ըսել թէ որպէս ֆրանսերէնի գիտակ ան կը սկսի տպուիլ 

ատենի ամէնէն հռչակուած վարկ վայելող Mercure de France-ի մէջ։ Այս երեւոյթը չի վրիպիր 

Փարիզ հաստատուած Արշակ Չօպանեանի ուշադրութենէն (Համիտեան հալածանքներու 

պատճառով Ա. Չօպանեան չէր կրնար Պոլիս վերադառալ)։ Մեծանուն գրողն ու 

գրականագէտը կը հրաւիրէ աշխատակցիլ «Ծաղիկ» եւ «Անահիտ» թերթերուն։ 

Զապէլ Եսայեան, որ փոքր տարիքէն յայտնի էր որպէս ըմբոստ, բայց ոչ ապստամբ ու 

խռովարար պարմանուհի մը, կը զգար որ իր տեղը Պոլիսն է, հայութիւնը եւ կանանց 

յառաջդիմութեան համար տարուող աշխատանքներու միջավայրը, ուր պարարտ հող կար 
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իր մասնագիտութիւնը ի սպաս դնելու։ Հետեւաբար ուսումն աւարտելէ ետք կը 

վերադառնայ Պոլիս, ուր շատ գործ կար կատարուելիք, մանաւանդ օրիորդաց ու կանանց 

իրաւունքներու, պարտաւորութեանց, ուսման ու հասարակութեան զարգացման աւելի՛ 

պիտանի դառնալու բնագաւառին մէջ։ 

Պոլսոյ մէջ իրմէ առաջ եւ իր շրջանին արդէն կարգ մը լուսաւոր կիներ հիմը դրած էին 

կանանց ազատագրութեան գործընթացին, յատկապէս կեդրոնանալով անոնց 

հասարակական եւ մանաւանդ կրթութեան ու դաստիարակութեան դերին բարձրացման 

վրայ։ Սրբուհի Տիւսաբ, Զապէլ Ասատուր, Արշակուհի Թէոդիկ, հետագային Հայկանոյշ 

Մարգ յոյլին վրայ որպէս թարմ ոյժ կ՚աւելնար Զապէլ Եսայեան, որ ոչ թէ միայն գիրքերու եւ 

մամուլի միջոցաւ ծանօթ էր Եւրոպական կանանց շարժումներուն, այլ տեղւոյն վրայ 

ծանօթացած էր Եւրոպական մայրաքաղաքներուն մէջ տեղի ունեցող խմորումներուն։ 

ՊՈԼԻՍ ՎԵՐԱԴԱՐՁԷՆ ԵՏՔ 

Թէ ի՞նչ պիտի դառնար եւ մինչեւ ո՛ւր պիտի բարձրանար Զ. Եսայեան «Լոյսի քաղաքին» մէջ՝ 

կարելի է գուշակել, բայց Պոլիս վերադարձէն ետք երիտասարդ համալսարանաւարտ ու 

խոհուն մտաւորական Զապէլ Եսայեան իր առջեւ կը գտնէր գործունէութեան ընդարձակ 

ասպարէզ մը։ Իր դաւանած սկզբունքները կիրարկելու, հասարակութիւնը բարեշրջելու եւ 

հայ կանանց դերը բարձրացնելու նախանձախնդրութեամբ ան «կը յարձակի» մի քանի 

ճակատներով վրայ։ 

Ա.- Գրականութիւն 

Թուենք Զապէլ Եայեանի գործերը՝ արձակ եւ բանաստեղծութիւն։ Գրած է վիպակներ, 

պատմուածքներ, հրապարակախօսական ակնարկներ եւ յօդուածներ, ճամբորդական 

նկարագրութիւններ, որոնցմէ յիշատակելի են հետեւեալները՝ «Կեղծ հանճարներ», «Վերջին 

բաժակը», «Հոգիս աքսորեալ», «Սիլիհտարի պարտէզները», «Աւերակներու մէջ», 

«Նահանջող ուժեր», «Կրակէ շապիկ», «Պրոմեթէոս ազատագրուած»։ 

Գրագիտուհիին արձակ ստեղծագործութիւններուն մէջ ստուար թիւ մը կը կազմեն կնոջ 

հոգեկան աշխարհին, իւրայատկութեանց, հասարակական դիրքին նուիրուած գործերը։ 

Հետեւեալ տողերը լաւագոյնս կ՚արտայայտեն Զ. Եսայեանի գաղափարական հիմքը։ Ան կը 

գրէ. «Կինը աշխարհ չէ եկած մինակ հաճելի ըլլալու համար։ Կինը ծնած է իր խելքը, մտային, 

բարոյական եւ ֆիզիքական յատկութիւնները զարգացնելու համար։ Ինքզինքնին յարգող 

բոլոր կիներուն իտէալը միայն հաճելի ըլլալը պէտք չէ ըլլայ, այլ երկրիս վրան գործօն 

բարերար մը դառնալը»։ Եւ այս տողերը գրուած են աւելի քան դար մը առաջ, երբ կիները կը 

նկատուէին լաւագոյն պարագային թանկագին կարասի մը, բիւրեղեայ անօթ մը, բայց 

հասարակութեան մէջ անոնց դերը խիստ սահմանափակուած էր անցնող դարերու 

քաղաքակրթութեան մէջ ամրացած կաղապարներու պատճառով – կինը Եւան էր, որ 

խաբեց Ադամը, ան՝ այր մարդը թիկունքէն զարնողն է, չարիքներու աղբիւրը, փառասէրը, 

պճնասէրը եւայլն, եւայլն։ 

Փաստօրէն կինը զոհն էր այր մարդու տիրապետութեան եւ գերակայութեան 

անհեթեթութեան։ Կնոջ սրբազան պարտականութիւնն էր «հնազանդ ըլլալ ամուսինին» 

(յիշեցէք Ս. Պսակի խորհուրդի ժամանակ քահանայի հարցումը), հոգալ այր մարդուն 

ֆիզիքակական եւ այլ կարգի պէտքերը (մինչեւ իսկ ոտքերը լուալ), 
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ինքնապաշտպանութեան համար պատասխան չտալ ամուսինին, տխեղծ մանուկի 

ծնունդին համար պատասխանատու եւ յանցաւոր նկատուիլ եւ նման բաներ։ 

Զապէլ Եսայեան, ինչպէս իր ժամանակակից մտաւորական ափ մը լուսաւորեալ կիներ, 

աւելի խորութեամբ կը ներկայացնէր կնոջ դերը առողջ հասարակութիւն մը եւ հետեւաբար 

առողջ ազգ մը կերտելու ջանքերուն մէջ։ Եսայեանի վէպերուն եւ վիպակներուն մէջ 

յատկանշական կը դառնան կանանց հոգեբանութիւնը վերլուծող միտումներ։ Կնոջ հոգին 

նուրբ է, երբեմն անմեկնաբանելի, խորունկ եւ առեղծուածային, որոնք զինք կը զատորոշեն 

այր մարդէն, բայց չեն հակադրուիր կամ հակասութեան մէջ չեն մտներ այր եւ կին 

յարաբերութեան մէջ։ Այլ՝ կինը կ՚ամբողջանէ ու կ՚առողջացնէ մթնոլորտը։ 

Բնականաբար Զապէլ Եսայեան իր արձակ գործերուն մէջ պիտի անդրադառնար 

ամուսնութեան հարցին։ Իր համար ընտանեկան առողջ մթնոլորտը կը սկսի ապագայ 

կողակիցներու ազատ ընտրութեամբ։ 

Հայ գրականութեան մէջ Զ. Եսայեան տակաւին չգերազանցուած գրագիտուհին է 

հոգեբանական վէպին։ Ան՝ կնոջ նրբագոյն զգացումները կը փնտռէ ու խորապէս կը 

թափանցէ կնոջ հոգեկան նուրբ ծալքերէն ներս։ Ոչ ոք մեր գրականութեան մէջ իր չափ 

թափանցեց կնոջ փխրուն հոգիէն ներս՝ ներկայացնելու համար կնոջ մը լուռ 

տառապանքները եւ թաքնուած արցունքները։ «Հոգիս աքսորեալը» ստեղծագործութեան 

մէջ ան խոր հարազատութեամբ կը ներկայացնէ արուեստագիտուհի մը հոգեվիճակը, ուր 

կինը չ՚արժանանար պէտք եղած ուշադրութեան, կը դառնայ հասարակութեան 

անտարբերութեան առարկան, մինչ ինք կ՚ուզէր գնահատուիլ որպէս արուեստագիտուհի։ 

«Համբերութեան բաժակը» կը ներկայացնէ կինը, որուն նմանները շատ շատ էին, եւ են, մեր 

հասարակութեան եւ այլ ազգերու հասարակութեանց մէջ։ Խորաթափանց ու իրապաշտ 

վերլուծումներով հեղինակը ցոյց կու տայ կինը, որ թէեւ կը սիրէ, բայց 

նախապաշարումներու կծիկ մըն է, պատճա՞ռը՝ իր չսիրած անձին հետ ամուսնացած ըլլալն 

է։ 

Հերոսական հայ կնոջ կերպարը չէր կրնար վրիպիլ Զապէլ Եսայեանի ամենատես աչքէն։ 

1909-ի Ատանայի կոտորածէն անմիջապէս ետք ան պատուիրակութեամբ մը կը ղրկուի 

Կիլիկիա, ուր ականջալուր եւ ականատես կ՚ըլլայ հայ ժողովուրդի քանի մը օրուայ 

ընթացքին ենթարկուած կոտորածներու եւ սարսափներու նկարագրութեանց ու 

տեսարաններու, բայց այդ ահաւաոր դէպքերու ընդմէջէն ան կը կը յայտնաբերէ հերոսական 

հայ կիներ, որոնք իրենց եղբայրներուն եւ ամուսիններուն կողքին հաւասարապէս զէն ի 

ձեռին կռուեցան թրքական գերազանց ուժերու դէմ։ «Աւերակնրուն մէջ» վերնագրուած 

գեղարուեստական յատկանիշներով հարուստ յուշագրութեան մէջ ան կը նկարագրէ 

Ատանայէն արեւելք գտնուող Չորք-Մարզպան աւանի մէջ հանդիպած իգական սեռին 

պատկանող կենդանի վկաներ, որոնք իրենց մէջ պահած էին մեր ցեղին իւրայատուկ 

մարտնչող ոգին ու վճռակամութիւնը։ 

Զապէլ Եսայեանի սոյն գիրքը ներշնչման աղբիւր դարձաւ պոլսահայ մտաւորականութեան 

եւ յատկապէս հայ յառաջադէմ կանանց համար, որոնք իրենց ուշադրութիւնը սեւեռեցին 

Կիլիկիոյ այս գեղատեսիլ ափերուն եւ լեռնալանջերուն վրայ ապրող հայութեան վրայ։  

Բնաւորութեամբ ու խառնուածքով հաւասարակշռուած ընբոստ մըն էր Զապէլ Եսայեան, 

յատկապէս երբ հարցը կը վերաբերէր ճշմարիտ արժէքներու պահպանման ու 
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արմատաւորման։ Ամէն հին ու աւանդական սովորութիւն անվերապահօրէն օգտակար չէր։ 

Կային իրենց դարը վաղուց ապրած աւանդութիւններ, սնոտիապաշտական ու 

յետադիմական կեցուածքներ ու նախապաշարումներ, որոնք կը խանգարէին 

հասարակութեան առաջընթացը։ Մանաւանդ կեղծիքը եւ աւելորդապաշտութիւնը չէին 

հանդուրժուեր իր կողմէ, որովհետեւ անոնք կը խոչընդոտէին հասարակութեան առողջ 

երթը։  

Այս առումով ուշագրաւ է դեռ շատ երիտասարդ տարիքին գրած «Կեղծ հանճարներ»ը, ուր 

հեգնութեան կ՚արժանանան յատկապէս Փարիզի մէջ համբաւ փնտռող կարգ մը 

մտաւորական գրողներ։ Կարելի է հարիւր առ հարիւր չհամաձայնիլ գրագիտուհիին 

չափազանցեալ բնորոշումներուն հետ, սակայն կային նկատի առնուելիք դիտողութիւններ 

իր մօտեցումներուն մէջ։ Այր-կին, հարուստ-աղքատ, հարուստ փեսացու-հարսցու 

թեմաներուն կը հանդիպինք նաեւ իր այլ գործերուն մէջ, ինչպէս՝ «Սկիւտարի 

վերջալոյսներ», «Շնորհքով մարդիկ», «Սիլիհտարի պարտէզները» եւ այլն։ 

Բ.- Քաղաքականութիւն եւ հասարակական գործունէութիւն 

Վերոյիշեալ ասպարէզները կարելի է նկատել Զապէլ Եսայեանի մղած ռազմաճակատի 

յաջորդ դաշտերը։ 

Նախ պէտք է միանգամընդմիշտ արձանագրել որ Զ. Եսայեան լուսաւորեալ մարդասէր մըն 

էր (humanist)։ Ան հեռու էր ազգային մեծամտութենէ եւ գերակայութեան զգացումէ։ Մարդը 

մարդ էր իր համար։ Որպէս հասարակական գործիչ ան իր կարելին ըրաւ օգնութեան ձեռք 

մեկնելու աննեցուկին ու իր տունէն տեղէն բռնի կերպով տեղահանուածին եւ պատերազմի 

պատճառով փախստական դարձածներուն ՝ առանց հաշուի առնելու տուժուածներուն 

ազգային կամ կրօնական պատկանելիութիւնը։ 

Պատմութիւնը արձանագրած է կարեւոր փաստեր այս առնչութեամբ։ Այսպէս, Պալքանեան 

պատերազմի տարիներուն (1912-1913) հազարաւոր թուրքեր կամ թրքացուածներ եւ 

մահմետականներ մազապուրզ ազատուելով կռիւներու արհաւիրքներէն, եկան եւ 

լեցուեցան Պոլիս։ Պոսֆորի ափերը եւ համեստ թաղերն ու հրապարակները կը վխտային 

անոնցմով։ Զապէլ Եսայեան եղաւ այն ազնիւ կինը, որ ոգի ի բռին իր հայրենակիցներուն կոչ 

ըրաւ խղճալ ու նեցուկ կենալ ինկածներուն ու սոված ծարաւ Պոլսոյ ափերը հասած մարդոց։ 

Միայն ազնուագոյն հոգի մը կրնար այսպէս վարուիլ փոխանակ ներքուստ հրճուելու։ Ի՜նչ 

հեգնանք սակայն, որ Զապէլ Եսայեան միակ կինն էր, որուն անունը կը գտնուէր Օսմանեան 

Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարարութեան կողմէ պատրաստուած հայ 

մտաւորականներու ցանկին մէջ, որուն անդամները պիտի աքսորուէին եւ ի վերջոյ 

ոչնչացուէին։ 

Օսմանեան կայսրութեան իգական սեռին շահերու պաշտպանութեան ուղղութեամբ ան իր 

հրապարակագրական գրութիւններով եւ գործունէութեամբ կը պայքարէր կանանց 

բարոյական եւ մտաւորական վիճակը բարեփոխելու համար։ Հայ կինը պէտք է իր բոլոր 

ունակութիւնները ի սպաս դնէր հասարակութեան բարելաւման ու առողջացման, չտարուէր 

արտաքին շպարով եւ մարդը չչափէր իր հագուստէն, տան կահ կարասիներէն ու գործածած 

գոհարեղէններէն։ Չէ՞ք կարծեր որ այսօր ալ տակաւին կան բազմահազար կիներ, որոնք 

իրենց շրջապատի կիները կը գնահատեն կամ կ՚արժեւորեն իրենց բարձրորակ ու սուղնոց 

զգեստներով, պայուսակներով եւ կօշիկներով... 
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Զապէլ Եսայեանը գործօն առաքելութեան մէջ կը տեսնենք նաեւ Պօղոս Նուպար փաշայի 

ծրագիրներուն մէջ։ Վերջինիս խնդրանքով ան կը շրջի Միջին Արեւելքի աքսորավայրերը, 

ապաստարանները, հիւղաւաններն ու որբանոցները՝ նպատակ ունենալով յստակ ու 

ճշգրիտ պատկերը ներկայացնելու աշխարհի այս տարածաշրջանին մէջ իր գոյութիւնը 

քաշքշող արեւմտահայ գաղթականներուն եւ մնացորդացին, որպէսզի ի վերջոյ Պօղոս 

Նուպար կարենար թիւերու լեզուով խօսիլ Ազգերու լիկայի եւ մօտալուտ եւրոպական 

համաժողովներուն մասնակից պետութիւններու ղեկավարներուն հետ։  

Հայաստանի Հանրապետութեան հռչակումէն անմիջապէս ետք ( 28 Մայիս 1918-ին) Զապէլ 

Եսայեանը կը տեսնենք Աւետիս Ահարոնեանի գլխաւորած Ազգային պատուիրակութեան 

մէջ՝ որպէս խորհրդական եւ բարձրորակ թարգմանիչ։ 

1927-ը բեկումնային տարի մը կ՚ըլլայ Զապէլ Եսայեանի կեանքին մէջ։ Ինք անկուսակցական 

մըն էր եւ զինք կը մտահոգէր հայութեան ապագան։ Հետեւաբար, անսալով նորաստեղծ 

Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարութեան, ի մասնաւորի Ալեքսանդր Միասնիկեանի 

կոչին, ան կ՚այցելէ Հայաստան։ Այստեղ ան իր աչքերով կը տեսնէ տոտիկ տոտիկ ոտքի 

կանգնող եւ իր վէրքերը բուժող հայրենի ժոովուրդին ջանքերը։ Ան որոշումը կը կայացնէ 

վերջնականապէս Հայաստան հաստատուելու ուղղութեամբ։ Կը վերադառնայ Փարիզ եւ կը 

գրէ իր «Պրոմէթէոս Ազատագրուած» հատորը։ Պրոմէթէոսը յունական դիցաբանութեան 

այն կիսաստուածն էր, որ համարձակած էր գիտութեան լոյսը գողնալ եւ յանձնել 

մարդկութեան, որուն համար ան խիստ պատիժի կ՚ենթարկուի ահեղ Զեւսի կողմէ, կը 

շղթայուի ու կը նետուի Կովկասեան լեռներու խոր կիրճերէն մէկուն մէջ։ 

Պրոմէթէոսը նորաստեղծ Հայաստանն էր, որ քանդած էր վեց հարիւր տարիներու 

ստրկութեան շղթաները եւ բռնած էր գիտութեան ու զարգացման ուղին։ 

Տրամաբանական էր որ Զապէլ Եսայեան որոշէր վերջնականապէս կայք հաստատել 

հայրենիքի մէջ՝ իր մտաւորական կարողութիւնները ի սպաս դնելու Խ. Հայաստանի 

վերականգնման։ Հետեւաբար, դրական պատասխան տալով Հայաստանի 

ղեկավարութեան հրաւէրին, ան 1935 թուականին իր զաւակները առնելով 

վերջնականապէս կը հաստատուի Երեւան` չանսալով բարեկամներու խորհուրդներուն որ 

ԽՍՀՄ վարչակարգը կրնար բարի աչքով չընդունիլ իր հայրենադարձութիւնը։ Շուտով 

Զապէլ Եսայեանը կը տեսնենք գրական աշխոյժ գործունէութեան մէջ՝ միաժամանակ 

որպէս դասախօս արեւմտեան գրականութեան եւ պատմութեան Երեւանի Պետական 

Համալսարանէն ներս։ 

Ցաւօք սրտի այս մեծագոյն կնոջ ներդրումը հայ իրականութենէն ներս շատ շուտով 

կասեցուեցաւ՝ անհատի պաշտամունքի տխմարագոյն տարիներուն։ Հազիւ երկու տարի 

անցած ան մեղադրուեցաւ որպէս … ֆրանսական կայսերապաշտութեան գործակալ եւ 

նետուեցաւ «չեկայի» բանտախուցը։ Ան դատապարտուեցաւ մահուան, բայց շնորհիւ կարգ 

մը ազդեցիկ հայ քաղաքական գործիչներու խորհուրդին ան անընդհատ նամակներով 

դիմեց «ազգերու եւ ժողովուրդներու հայր» յորջորջուած Ստալինին եւ իր մահապատիժը 

փոխարինուեցաւ տասը տարի սիպիրեան աքսորի։ Վերջին լուրերը իրմէ կը հասնին 1943-

ին՝ Սիպերիոյ աքսովայրէն… 

Զապէլ Եսայեան իր ետին կը թողուր hսկայական չիրագործուած ծրագիրներ եւ իր 

զաւակները՝ Հրանդն ու Սոֆիկը, որոնց կեանքն ալ շատ փայլուն ընթացք մը չունեցաւ։  
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* * 

Իսկական արժէքները յաւիտեանս անտես չեն մնար եւ օրին մէկը կը յայտնաբերուին 

անպայման։ Այդպէս ալ պատահեցաւ։ Տասնամեակներ ետք, 8 Մարտ 2018-ին, Կանանց 

միջազգային տօնին օրը ի ներկայութեան քաղաքապետին եւ հայ ու ֆրանսացի 

մտաւորականներու, հանդիսաւոր արարողութեամբ մը Փարիզի փողոցներէն մէկը 

անուանուեցաւ Rue Zabel Yesayan՝ «լոյսի քաղաքի» 11-րդ թաղամասին մէջ՝ ոչ շատ հեռու Փեր 

լա Շեզ նշանաւոր գերեզմանոցէն, ուր յաւիտենապէս կը հանգչին Մոլիերն ու Էտիթ Փիաֆը, 

Օսքար Ուայլտը, Մարսէլ Փրուստ եւ ուրիշներ։ 

Լաւատեսօրէն սպասենք որ յառաջիկայ տարիներուն Երեւանը եւ հայրենի պետութիւնը 

տէր կենայ իր ապաբախտ դուստրին եւ պատշաճ արարողութիւններով դրուի իր 

բարձրութեան վրայ։ 
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

 

 
Ապրիլ կեանքը մարմնին 

բոլոր բջիջներով, մէն մի 

զգայարանքով, բանալ 

հոգիին պատուհանները՝ 

տիեզերքէն եկող 

արձագանգներուն, 

բնութեան կանչին, բաց 

պահել միտքը՝ կեանքի 

խորհուրդին առջեւ, որ կայ 

դաշտերու մէջ վերընձիւղող 

ամէնէն խոնարհ խոտին, 

թռչուններու դայլայլին... մինչեւ նորածին մանկան մը ճիչին մէջ...Ընդարձակիլ, 

անհունանալ....չկղզիանալ, չսահմանափակուիլ....Ամէն լուսաբացին, նոր շունչ ու 

կենդանութիւն տալ մարմնի, մտքի եւ հոգիի կեանքին, որ կայ մեզմէ իւրաքանչիւրին 

մէջ....Սա չէ՞ ապրելու խորհուրդը.... 

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

Ամէն օր նոր մարտահրաւէր է ընթանալու կեանքի բարդ ոլորաններուն վրայ, գտնելու աւելի 

ճշմարիտ ճշմարտութիւն, աւելի գեղեցիկ գեղեցկութիւն, աւելի ազնիւ ազնուութիւն, աւելի 

բարի բարութիւն....եւ այսպէս, կատարելագործելու մեր ընթացքը եւ 

կատարելագործուելու...ոգիի խոյանքով վսեմ, որ չունի աւարտ, քանզի երբե՛ք պիտի 

չհասնինք այն բացարձակին, որուն կը ձգտինք....եւ այդ խոյանքին մէջ է թերեւս կեանքի 

բուն իմաստն ու արժէքը.... 

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

Ժամանակը մեծ դպրոց է....ան է որ կ'ուսուցանէ, թէ ի՞նչն է ամէնէն էականը կեանքի մէջ, թէ 

ի՞նչ արժէքներ մնայուն ու յաւերժական են, ի՞նչը՝ անցողիկ....Ժամանակն է որ մեզի կը 

սորվեցնէ ա՛յն ինչ որ չանցնիր ժամանակին հետ եւ կը մնայ դրոշմուած հոգիին խորը, որպէս 

ապրումի եւ վերապրումի մշտական ներշնչարան....Ժամանակն է որ ցոյց կու տայ ա՛յն բոլոր 

սուտ ու փուճ բաները, որոնք մեզ կը հրապուրեն անչափ, կը խլեն մեր ոյժն ու ժամանակը ու 

կ'անցնին անհետ ժամանակին հետ...Ժամանակն է որ մեզ կը յուշէ այն դէմքերն ու դէպքերը, 

որոնց կարեւորութիւնը միայն տեսանք երբ արդէն ուշ էր.....Անողոք ժամանակը սակայն 

ետդարձ չունի....եւ կարելի չէ ետ դարձնել անոր սլաքը....կարելի է սակայն կեանքին մնացեալ 

ժամանակը ապրիլ ժամանակին տուած դասերէն խրատուելով.... 

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

Խորունկ զգացումները չեն բարձրաձայնուիր.... 

Հրապարակներու վրայ՝ աճուրդի չեն հանուիր... 
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Կ'ապրին միայն հոգիին խորքը որպէս հոգիի գանձ անկշռելի.... 

Եթէ բարձրաձայնուին անոնք, կը կորսնցնեն իրենց բուն արժէքը... 

Լռութիւնն է անոնց պահապանը... 

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

Խորհրդաւորութիւնը կեանքի էութիւնն իսկ է, անոր բուն հմայքն ու գեղեցկութիւնը....Եթէ 

չըլլար այդ խորհրդաւորութիւնը, պիտի ունենայի՞նք արդեօք արուեստ ու մշակոյթ, պիտի 

ունենայի՞նք նոյնիսկ գիտութիւն, որոնց բոլորին բուն աղբիւրը այդ անբացատրելիութեան 

գաղտնիքը պարզելն է, զայն իմաստաւորելն ու արժեւորելը....«Պաշտամունք մատուցանել 

գաղտնիքին», պիտի ըսէր Վահան Թէքէեան....Կեանքին բուն արժէքը թերեւս ա՛յդ է՝ միշտ 

փնտռելուն եւ լիովին չգտնելուն մէջ... 

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

Ծառանալ անարդարութեան դէմ....Մարդ արարածի բուն առաքելութիւնը չէ՞ սա, ո՛ւր որ ալ 

գտնուի ան, ո՛ր երկնքի տակ ալ ապրի ան....կարեւոր ալ չէ, թէ որու՞ն դէմ է ուղղուած 

անարդարութիւնը, քեզի՞, թէ՞ ուրիշին...: Բարոյականութեան գերագոյն պատուիրանը սա 

ըլլալու է, ըստ իս, քանզի անարդարութենէն կը բխին ամէն տեսակի չարութիւն, լկտիութիւն, 

ոխակալութիւն....Իսկ անարդարուած ժողովուրդ մը, որպիսին է հայը, առաւել զգայուն 

պիտի ըլլայ անարդարութեան նկատմամբ, պիտի ըմբոստանայ , ընդվզի անոր դէմ....եւ 

մանաւանդ արդար ըլլայ իր նմաններուն հանդէպ: Առանց արդարութեան եւ անոր 

անխտրական, անաչառ կիրարկումին, պետականաշինութիւնը կը ձախողի որոշապէս, 

դառնալով մենաշնորհեալ մարդկանց վարչախումբ: 

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

Ճշմարիտ երջանկութիւն է, երբ խիղճդ հանդարտ է, երբ դուն քեզի հետ հաշտ ես, երբ 

ներքին խորքային Ես-իդ ձայնին ես ունկնդիր....քանզի ոչ մէկ արտաքին տպաւորութիւն 

պիտի կարենար լռեցնել խղճի ձայնդ, եթէ սխալ բան մըն ես ըրած, երբ յանցանք մըն ես 

գործած....Ահա թէ ինչու շատեր միշտ ալ ապերջանիկ կը զգան իրենք զիրենք, ներքին բան 

մը կը խռովէ իրենց հանգստութիւնը....քանզի կրնաս աշխարհը գուցԷ խաբել, բայց չես 

կրնար խաբել ներքին Ես-դ, որ Աստուծոյ ներկայութիւնն է մեզմէ իւրաքանչիւրին մէջ....եւ կը 

տանջէ մեզ, երբ սխալ գործենք....Խղճի պատիժը միշտ կայ, որքան ալ փորձուի անտեսել 

զայն.... 

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

Ճշմարտութիւնը չի կրնար մենաշնորհը ըլլալ ոեւէ մէկ անձի, խումբի, որեւէ մէկ 

վարդապետութեան, որեւէ մէկ գաղափարախօսութեան, որեւէ մէկ դաւանանքի, որեւէ մէկ 

կրօնքի....իւրաքանչիւրին դաւանած ճշմարտութիւնը անցողիկ եւ ոչ կատարեալ մէկ 

պատկերն է այն անմահ եւ յաւիտենական ճշմարտութեան, որուն պիտի ձգտինք յար, 

յաւիտեան...Իւրաքանչիւր ճշմարիտ խօսք, գաղափար, երեւոյթ, գաղափարախօսութիւն... 

մէկ ցոլքն է միայն յաւիտենական Ճշմարիտին....եւ անշուշտ՝ յարգելի է ինքնին....բացի եթէ 

տուեալ անձը, խմբաւորումը կը միտի բացարձականացնել, իրը դարձնել ճշմարտութիւնը, եւ 
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ամբողջովին այլամերժ կեցուածք որդեգրել այլոց նկատմամբ, ինչ որ իմ բառարանիս մէջ կը 

կոչուի գաւառամտութիւն... 

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

Մարդ էակին թերեւս մեծագոյն առաքինութիւնը ուրիշը զգալն է ....Ներկայ դարուն, այնքան 

տարանջատ են սրտերը, կարծէք մարդիկ կ'ապրին ներփակուած իրենց նեղ ԵՍ-երուն մէջ 

եւ տակաւ կը կորսնցնեն ուրիշը զգալու, հասկնալու, սիրելու, անոր կարեկցելու....էական, 

կենսական յատկութիւնը:...Սիրտէ-սիրտ, հոգիէ-հոգի այդ հաղորդակցութիւնն է, որ, ըստ 

էութեան, մարդ էակը կ'ընծայէ մարդ, այս բառին ամբողջական իմաստով....Այլապէս, 

շատեր կան, որ հրապարակ կու գան որպէս մասնագէտներ, ճշմարտախօսներ, սակայն՝ 

չունենալով դիմացինին սրտի զարկերակը զգալու առաքինութիւնը, զայն կը կոխկռտեն 

յաճախ, յանուն իրենց քարոզած ճշմարտութեան... 

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

Ի՞նչ երկիր կ'ուզենք ունենալ....Եթէ կարենանք ճիշդ եւ հիմնաւորուած պատասխանել այս 

հարցումին, նկատի առնելով մեր ներքին թէ արտաքին քաղաքականութիւնը, ազգային-

համամարդկային արժեհամակարգը, ագզային գաղափարախօսութիւնը....բոլոր 

մանրամասնութիւններով, յայնժամ կրնանք ազգային պետականութիւն ունենալ, որ գիտէ 

իր իւրաքանչիւր քայլին տուն տուող սկզբունքը....Այլապէս, մենք կրնանք դիւրաւ կուլ երթալ 

հզօրներու ալեբախումին մէջ, որոնք կը վճռեն մեր ճակատագիրը՝ մեր փոխարէն... 

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

Դիւրին է հարստանալ, դրամ եւ ինչքեր կուտակել, յղփանալ, բայց այս բաները ոչինչ կու 

տան ներքին մարդուն...միայն բարոյական, հոգեմտաւոր հարստութիւնն է որ տեւական է, 

որ ներքին որակ եւ մակարդակ կու տայ անհատին թէ հաւաքականութեան...Հայրենիքները 

ամուր են այս հարստութեամբ եւ կը տկարանան ասոր պակասէն: 

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

Գաղութահայ կեանքը՝ իր հայապահպանումի ջանքերուն մէջ, շատ բան կը պարտի այն 

կամաւոր, անվճար, սրտով եւ հոգիով ծառայող «բանակ» մը մարդկանց, որոնք արդարօրէն 

կը կոչուին անձինք նուիրեալք....Շատ-շատեր չեն ալ զգար անոնց ծառայութեան ոգին, 

անսակարկ ազգասիրութեան չափը, տարողութիւնը....տեսնելով եւ արժեւորելով միայն 

անոնք, որոնք կ'աշխատին գերազանցօրէն փոխան նիւթական վարձատրութեան, տեսակ 

մը պաշտօնեայի հոգեբանութեամբ եւ մտայնութեամբ ալ մեծաւ մասամբ...: Որքա՛ն 

կ'անտեսուին շատ յաճախ այդ կամաւորները, որոնք ճիշդ է որ կը ծառայեն միայն անսալով 

իրենց ներքին ձայնին, ազգային գիտակցութեան, բայց՝ ՄԱՐԴ են վերջ ի վերջոյ....եւ 

հոգեկան պահանջքը կը զգան թէկուզ սրտանց ըսուած շնորհակալութեան մը, որ շատ 

անգամ կը զլացուի իրենց...: Բայց պահ մը երեւակայենք, թէ ի՞նչ կ'ըլլար հայ կեանքը՝ 

սփիւռքահայ իրականութեան մէջ ի մասնաւորի, եթէ չըլլային այդ նուիրեալ կամաւորները, 

եթէ ամէն մարդ իր ներդրումը բերէր հայ կեանքին միայն ու միայն նիւթական 

վարձատրութեան մը ակնկալութեամբ....Բարեբախտաբար, կան անոնք...., որոնք ոչինչ կը 

խնդրեն իրենց անգին զոհողութեանց դիմաց, իսկապէս ոչինչ....Գիտնանք, սակայն, երբեմն 

գոնէ, գնահատել զիրենք, անուշ խօսք մը ըսել, անկեղծ երախտիքի նշոյլ մը ճառագայթել.... 
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Սիրտը անչափ քմահաճ է 

Ան իր ուզածն լոկ կը սիրէ 

Հազար ճիգ ու ջանք ալ թափես 

Յամառօրէն իրը կ'ընտրէ... 

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

Քիչեր միայն ճիշդը խօսին 

Անկախ շահէն ու հաշիւէն 

Մեծաւ մասամբ՝ խօսքը պղծեն 

Յանուն գերհզօր իրենց շահին... 

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

Լաւ է մեռնիլ քան ստրուկ ապրիլ 

Դաւաճանել համակ կեանքին 

Ստրուկը մեռնի ամէն վայրկեան 

Ազատ մարդը՝ լոկ մէկ անգամ... 

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

Բուռ մը երկինք լուսամուտէս 

Շողեր սփռեց հոգիէս ներս 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (85) Նոյեմբեր 2018 

 

59/62 

Երազս զայն բազմապատկեց 

Անհուն երկինք զայն ընծայեց... 

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

Գիրս սիրտս բալասանեց 

Դարձաւ վէրքիս սպեղանի 

Կենաց աւիւն, աւիշ որպէս 

Նոր բոյրերով օծեց հոգիս... 

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

Մարդիկ չեն ներեր ճախրանքը հոգւոյդ 

Որով թեւածես երկինքը լազուր 

Թռիչք առնես վեր իրենց մանրուքէն 

Ու ստապատիր բիւր խաբկանքներէն.... 

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

Սուտ է կապոյտը երկնքի 

Երբ սրտիդ մէջ չկայ երկինք 

Երբ երկինքը կապուտաջինջ 

Չարտացոլար մէջն հոգիիդ... 

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

Ես խղճիս լոկ ունկն դրի 

Խիղճիս համար աշխատեցայ 

Թէ աշխարհն ալ իմ դէմ դառնայ 

Ես խղճիս հետ պիտի ապրիմ... 

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

Լաւ է մեկնիլ անձայն, անբառ 

Թող քեզ փնտռեն ու չգտնեն 

Տեղդ զգան երբ ա՛լ չկաս 

Թող ափսոսան ու աւաղեն... 

.................. 
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Եթէ շատ տաս քեզ կ'անարգեն 

Կրնաս դառնալ ոտքի կոխան 

Ամբոխը կոյր ի՞նչ իմանայ 

Տքնանքդ լուռ, բերքդ լուսէ... 

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

Ընծաներուդ սրտի, մտքի 

Դուն հատուցում մի սպասեր 

Միայն ծիլ տան անոնք բերրի 

Միտք, ոգիի հերկերուն մէջ... 

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

Մէկը գովերգեն անկախ իր շնորհքէն 

Միւսը խարանեն՝ ինչո՞ւ, ո՞վ գիտէ 

Սեւին՝ սպիտակ, սպիտակին՝ սեւ 

Շահն ու հաշիւը՝ շիլ չափանիշ են... 

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

Արուեստը լուռ կը հառաչէ 

Կորսուած որակն իր կը փնտռէ 

Լոյսի դարուն լուսահեղձ է 

Միջակութեանց հանդէսին մէջ... 

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

Ամբոխն խելառ ծափահարէ 

Հտպիտին խենթ ու խեղկատակ 

Արուեստագէտն անդին մենակ 

Երազահեւ տողեր հիւսէ... 

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

Թէ երազիդ դուն տիրանաս 

Կ'երջանկանաս վստահաբար 

Բայց երազդ որպէս երազ 
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Կը դառնայ սոսկ մի աւերակ... 

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

Թէ սրտիդ մէջ Կաղանդ չըլլայ 

Կաղանդի ծառն զարդ է պարապ 

Պատրանք մը լոկ՝ քեզ յուշարար 

Որ տարի մըն ալ սահեցաւ... 

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

Թէ որ խօսքդ տեղ չհասնի 

Բառդ այլոց չհրավառէ 

Լռութեանդ ապաստանիր 

Բոցդ միայն թող քեզ այրէ... 

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

Սիրտը սրտին շատ խոր կը զգայ 

Բառերը չեն նախապայման 

Անքննելի լուռ կապ մը կայ 

Անոնց միջեւ հրաշանման... 

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

Սիրտը օրէնք չունի երբեք 

Մէկ կը պաղի, մէկ կը տաքնայ 

Տերեւի պէս կը թրթռայ 

Թէ որ սիւքը զայն համբուրէ... 

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

Հոգին մարդուն չի ծերանար 

Թէ որ մաքուր պահես միշտ զայն 

Ժանգն ու տիղմը տեղ չեն բռներ 

Հոգւոյն վրայ որ բիւրեղ է.... 

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

Հոգիդ ըլլայ պարզ ու անզարդ 
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Թէ որ զարդեր դնես վրան 

Պիտ' կարենա՞յ վեր թեւածել 

Ճախրել ազատ երկինքն ի վեր... 

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

Քիչեր կ'ըլլան ոգիով քաջ 

Զանգուածին դէմ կենան մենակ 

Այդ քիչերուն ուսին վրայ 

Պատմութիւնը կ'երթայ յառաջ... 

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

Տուրք մի տար դուն բիւր բռնութեանց 

Մտքիդ, սրտիդ, հոգւոյդ վրայ 

Հաւատարիմ անձիդ մնա՛ 

Ներքին ես-իդ հետ ներդաշնակ... 

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

Ճշմարիտին եղիր հպատակ 

Ճշմարիտը լոկ դաւանէ 

Յայնժամ միայն ազատ կ'ըլլաս 

Նոյնիսկ եթէ քեզ պարսաւեն... 

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

Պատանի սիրտս սիրեց կաթոգին 

Մաքուր, անարատ սիրով սրբագին 

Սէրն այդ առկայծեց իմ մութ օրերուս 

Լոյսեր հրավառեց՝ բալասան հոգւոյս... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

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

 


