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Խմբագրական
ՀԱՅ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՔԸ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՆ Է

Տարեվերջի այս օրերուն, համազգային օրակարգի գերխնդիր է
դարձեալ հայեցի կրթութիւնը՝ հայոց լեզուի ու գրականութեան,
հայոց պատմութեան լիարժէք ուսուցման խնդիրը՝ Հայաստանի
Հանրապետութենէն ներս եւ Սփիւռքի տարածքին: Քանզի՝
«հայոց լեզուի ու պատմութեան առարկաները սոսկ
դպրոցական առարկաներ չեն, այլեւ՝ մեր գոյութեան ու
գոյատեւման երաշխիքը....անոնցմով պայմանաւորուած է մեր
լինելութիւնը, մեր ապագան»: Մեծ բանանաստեղծ Գէորգ Էմին
նման գրութիւն մը կը թողուր՝ որպէս պատգամ հայ
սերունդներուն, Մելգոնեանի յուշամատեանին մէջ: Նոյնանման
պատգամներ թողած են մեր մեծերէն շատ-շատեր: Անուանի
արձակագիր Հրանդ Մատթէոսեան կ' արձանագրէ. «Մեր
լինելութեան, գոյութեան անժխտելի պայմանն է լեզուն: Աշխարհի քարտէզի վրայ ու երկրի
հսկայ տարածքում գրաւած իրենց մի պզտիկ տեղը, դարերի ճակատին գրած հայ ու Հայաստան
անունը այս փոքրիկ հողն ու ժողովուրդը նուաճել են լեզուով: Լեզուն ապրելու ձեւ է, լեզուն
աշխարհ է, սնունդ ու պայքարի միջոց, ինքնարտայայտման ու ինքնադրսեւորման եղանակ:
Լեզուն հայրենիք է...»:

Ներկայիս, շուրջ տասը միլիոն հաշուող համայն հայութեան աւելի քան կէսը չի խօսիր իր
մայրենին, դարձած է օտարախօս եւ, հետեւաբար, ուծացման եւ ձուլման է ենթակայ: Սփիւռքի
տարածքին, օրէցօր կը փակուին հայ վարժարաններ, կ'արագանայ օտարացման,
ապամշակութացման թափը, որուն քաջալեր կ'ըլլան սփիւռքի մեր անմիտ ու ապահայացած
ղեկավարներէն շատեր, յայտարարելով որ «Հայերէնը էական չէ հայ ըլլալու համար»...: Սա
համաշխարհայնացումի եւ ապազգայնացումի վայրագ քաղաքականութեան արգասիք է, որ կը
նկրտի աշխարհի ժողովուրդներու ազգային մշակոյթն ու կենցաղը, ապրելակերպը փոխարինել՝
ամերիկեան զանգուածային կենցաղով եւ վա՛յ մշակոյթով, որ զուրկ է պատմութենէ, ազգայինմարդկայնական մտածողութենէ, եւ ուր կ'այլանդակուին ամէն ազգային արժէք ու
աւանդութիւն, ազգ ու հայրենիք:

Տխուր այս պատկերը ամբողջովին հակապատկերն է յետ-Եղեռնեան իրավիճակին, երբ
հայրենազուրկ ու տարագիր հայ մարդը ոչինչէն հիմնեց իր հայագաղութները, հիմնելով դպրոց
ու եկեղեցի, մամուլ ու ակումբներ, վառ պահելու համար հայ ինքնութեան հիմնախարիսխը
նկատուող՝ հայոց լեզուն, հայ գրականութիւնը, հայոց հաւատքն ու պատմութիւնը, հայ
մշակոյթը...: Եւ այդ դպրոցները ոչինչով չզիջեցան օտար որակաւոր դպրոցներուն՝ իրենց
ջամբած բարձրակարգ ուսումով, գիտելիքով եւ լեզուներու իմացութեամբ:
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Ներկայիս, սակայն, հայ դպրոցի եւ հայոց լեզուի նահանջով, տակաւ կը նահանջեն
հայագաղութները՝ անձնատուր համաշխարհայնացման լափլիզող, ահեղ յորձանքին....Մեծ
Եղեռնը փոխարինելով այս անգամ սպիտակ Եղեռնով, որ՝ թէեւ անարիւն, նոյնքան հայակործան
է եւ հայաջինջ...: Ըստ հաւաստի աղբիւրներու եւ վիճակագրական տուեալներու, վերջին քսան
տարիներուն, սփիւռքի հայագաղութներուն մէջ փակուած են ցարդ 226 հայկական
վարժարաններ եւ զառիթափը կը շարունակուի...

Դժբախտաբար, պատկերը աւելի փայլուն չէ Մայր հայրենիքի մէջ ալ, ուր հայրենի պետութեան
իշխանութիւնները՝ Կրթութեան, Գիտութեան, Մշակոյթի եւ Սպորտի նախարարութեան
բերնով, դեռ վերջերս կու տային ազդանշանը՝ պարտադիր չդարձնելու հայերէնի, հայոց
պատմութեան եւ ընդհանրապէս հայագիտութեան առարկաները բարձրագոյն ուսումնական
հաստատութեանց մէջ եւ անոնց հաշւոյն զօրացնել մասնագիտական առարկաներու
ուսուցումը: Ո՛չ ոք կրնայ առարկել որ Հայաստանը դառնայ բարձր գիտահնարքներու, բարձր
արդիւնաբերութեան կամ արհեստական բանականութեան երկիր....Բայց ամէն բանէ առաջ ու
գերազանցօրէն, Հայաստանը պէտք է դառնայ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ, ուր հայ ինքնութեան
բաղադրիչները՝ հայոց լեզուն ու հայ գրականութիւնը, հայոց պատմութիւնը, հայկական
մշակոյթն ու քաղաքակրթութիւնը պիտի ունենան զարգանալու ամէնէն լայն
հնարաւորութիւններ: Սա նաեւ ներքին անվտանգութեան եւ ռազմավարական գերխնդիր է:
Ազգի ու հայրենիքի լինելութեան խնդիր:

Հայաստանը նախ եւ առաջ ազգային պետութիւն է: Իսկ ազգային պետութեան հիմնաքարը
ազգային լեզուն է, ազգային գաղափարը, ազգային արժեհամակարգը, ազգային նպատակները,
ազգային մշակոյթը..., առանց որոնց պետութիւնը կը դառնայ սոսկ վարչական միաւոր,
հայրենիքը կը դառնայ բնակավայր եւ կը ջնջուի տակաւ այն ոգեղէն բովանդակութիւնը որ
հողեղէն երկրին կու տայ ոգեղէն տարածք, իմաստ ու խորհուրդ...: Աւելին. ՀՀ ուսումնական
բարձրագոյն հաստատութիւններէն շրջանաւարտ գիտնականը թէ այլ մասնագէտը,
առաջնահերթաբար, պիտի խորապէս գիտակից ըլլայ իր ազգային արմատներուն, իր
պատմութեան, իր լեզուին....թէ ո՞վ ենք մենք, ո՞ւրկէ եկած ենք եւ ո՞ւր կ'երթանք, թէ ի՞նչ է մեր
ազգային արժեհամակարգը, ազգային մեր գաղափարախօսութիւնը, թէ ի՞նչ է մեր
համազգային տեսլականը..., որպէսզի ան դառնայ Հայաստանի Հանրապետութեան գիտակից
եւ յանձնառու քաղաքացի, օժտուած ազգային-պետական բարձր մտածողութեամբ եւ ո՛չ սոսկ
մասնագէտ՝ իր նեղ մասնագիտութեան գործին միայն հետամուտ... : Ի վերջոյ, հայոց
բազմահազարամեայ պատմութեան ճիշդ ընկալումով եւ անոր արժէքներուն իւրացումով է որ
ան՝ իր մասնագիտութեան զուգահեռ, պիտի կարենայ հայօրէն ուղղորդել իր կեանքը եւ, ի
պահանջել հարկին, պաշտպանել իր հայրենական հողը, աշխարհաքաղաքական այն
պայմաններուն մէջ ուր կը գտնուի մեր երկիրը մասնաւորապէս:

Վկայակոչենք մեր մեծերէն աշխարհահռչակ աստղաֆիզիքոս Վիքթոր Համբարձումեանի
«Կտակը».-
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«Ինձ յաջորդող սերունդներին, թոռներիս, ծոռներիս կտակում եմ տիրապետել հայոց լեզուին:
Ամէն մէկը պէտք է իր պարտքը համարի ուսումնասիրել հայոց լեզուն, գրագէտ լինի հայերէնից`
անկախ այն բանից, թէ քանի տոկոս է նրա մէջ հայկական արիւնը: Այդ տոկոսը ոչինչ չի
նշանակում: Մենք փոխանցում ենք սերունդներին ոչ թէ արիւն, այլ` գաղափարներ, եւ
գաղափարների մէջ ինձ համար ամենաթանկը հայոց լեզուն է: Այդ կապակցութեամբ
իւրաքանչիւր սերունդ պարտաւոր է սովորեցնել յաջորդին հայոց լեզու: Գիտցէք, որ իմ կեանքի
ամենամեծ երջանկութիւնը եղել է ու կը մնայ, քանի ապրում եմ, հայոց լեզուին տիրապետելը:
Ցանկանում եմ երջանկութիւն բոլորիդ»:

Իրականութեան մէջ, անկախութեան շուրջ 30-ամեայ տարիներուն, մենք չկրցանք
պատրաստել կրթական համակարգ մը, հայեցի կրթութեան ծրագիր մը, որ ուղղուած ըլլար
վաղուան բարդ աշխարհին մէջ գիտակից հայ մարդ ու հայ լիարժէք քաղաքացի պատրաստելու
կարեւորագոյն նպատակակէտին: Համակարգ մը՝ որ ունենար համահայկական տեսլական,
համահայկական մտածողութեամբ առաջնորդուող ծրագիր, խարսխուած հայոց լեզուի, հայոց
պատմութեան, հայ մշակոյթի հիմքին վրայ, միաժամանակ բաց՝ աշխարհի միջազգային
նորարարութիւններուն եւ գիտական յառաջընթացին առջեւ:
Եւ պիտի չզարմանալ, երբ նոյնիսկ արեւելահայերէնը՝ նոյնինքն անկախ Հայաստանի մէջ,
դարձեր է օտար բառերով խճողուած, օրէ օր այլանդակուող, երբեմն նոյնիսկ փողոցային լեզուի
մակարդակին հասնող խառնիճաղանճ լեզու: Զուգահեռաբար, որքան բաղձալի պիտի ըլլար որ
հայրենի պետութիւնը համակարգուած ուշադրութիւն դարձնէր արեւմտահայերէնին ալ, որ մեր
լեզուին անբաժանելի մասն է, անոր պահպանումը՝ համահայկական խնդիր, եւ տակաւին
լրջօրէն մտածէր նաեւ դասական ուղղագրութեան վերադարձի հարցին մասին, ինչ որ մեծապէս
պիտի նպաստէր Հայսատան-Սփիւռք կապերու փոխադարձ սերտացման, ամրապնդման եւ
արդիւնաւորման...

Ազգային պետականութեան ճիշդ կայացման համար, այսօր հայրենի պետականութեան առջեւ
դրուած է լրջագոյն խնդիր մը՝ վերակազմակերպելու հայեցի կրթութիւնը իր բոլոր
բաղադրիչներով, քանզի ան է որ կը պայմանաւորէ մեր երկրին հայեցի, բարոյական, հոգեւոր
որակը....անոր իրա՛ւ հայկականութիւնը եւ Հայաստան-Սփիւռք միասնականութիւնը, որ «օդի,
ջուրի, հացի նման» կենսական եւ ճակատագրական է այժմ եւ ընդմիշտ...

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Կիպրահայ
ՀԱՄԵՐԳ
«ՀԱՅ ԵՐԳԸ ԱՆՑԵԱԼԷՆ ՆԵՐԿԱՅ»

Ուրբաթ, 22 Նոյեմբեր 2019-ին,
երեկոյեան
ժամը
8:30-ին՝
Նիկոսիոյ քաղաքապետարանի
թատերասրահէն ներս, տեղի
ունեցաւ ՝ Ս. Աստուածածին
Մայր
Եկեղեցւոյ
Երգչախումբերու
Համերգը՝
«Հայ երգը անցեալէն ներկայ»,
կազմակերպութեամբ՝ Նիկոսիոյ
քաղաքապետարանին եւ Ս.
Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ
Երգչախումբերու վարչութեան, հովանաւորութեամբ՝ Կիպրոսի հայոց թեմի Կաթ. Փոխ.
Գերաշնորհ Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանի, նախագահութեամբ՝ Կիպրահայ համայնքի Պետ.
Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի: Համերգին իրենց մասնակցութիւնը բերին Ս.
Աստուածածին Մայր Եկեղեցւոյ Երգչախումբերու բոլոր անդամները, յունահայ երգիչ Հայկ
Եազճեան, երաժիշտներ՝ Սեդօ Պաղտասարեան ( դաշնակահար), Տիգրան Սարգսեան (
տուտուկահար), Հայկ Մահտեսեան ( տհոլահար), Ալիսա Ոսկանեան (քանոնահար), Թանոս
Հածիանաղնոստու (թմբկահար) եւ Իոաննիս Պապատօպուլոս ( դաշնակահար), ինչպէս նաեւ՝
KANAAAK ( Կիպրոսի լսողական խնդիր ունեցող կեդրոն)ի անդամներ: Երեկոն կայացաւ՝
Կիպրոսի Միջազգային Փառատօնի ծիրէն ներս (13 Հոկտեմբերէն մինչեւ 24 Նոյեմբեր), որ
նպատակ ունի տարբեր մշակոյթներու ինքնուրոյն բոյրն ու թոյրը ներկայացնել Կիպրոսի
բազմամշակոյթ հանրութեան:
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Երգչախումբերու վարչութեան անունով, բարեգալուստի խօսք
արտասանեց Պրն. Ալեք Ալթունեան՝ հայերէն եւ անգլերէն, նշելով Համերգի կայացման
ուղղութեամբ տարուած աշխատանքը եւ շնորհակալութիւն յայտնելով բոլոր մասնակիցներուն
եւ սատարողներուն, մասնաւորապէս Նիկոսիոյ քաղաքապետարանին եւ անոր մշակութային
յանձնախումբին:
Կիպրահայ համայնքի Պետ. Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեան նոյնպէս շնորհակալութիւն
յայտնեց յունարէն լեզուով Նիկոսիոյ քաղաքապետարանին, որ կարելիութիւն ընձեռած էր որ
Երեկոն կայանար՝ Կիպրոսի Միջազգային Փառատօնի շրջագիծէն ներս:
Համերգի ճոխ յայտագիրը ծայր առաւ Պարմանուհիներու Երգչախումբի՝ «Սարերի Հովին
Մեռնեմ» ժողովրդական երգի սքանչելի կատարումով, խմբավարութեամբ Տիկ. Վիքի
Գույումճեանի, որուն յաջորդեց՝ Երէցներու «Տալիլօ», Կոմիտասի «Իմ չինարի եար», «Խնկի
ծառ», «Անձրեւն եկաւ», «Հով լինի» երգերու կատարումը, ինչպէս նաեւ՝ «Ի պալատա տու Ուրի»
յունարէն երգի եւ «Ալմաստը շողում է» Գուսան Շահէնի երգի անթերի կատարումը,
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ղեկավարութեամբ Տիկ. Նառա Սարտարեանի, դաշնակի ընկերակցութեամբ Պրն. Իոաննիս
Պապատօպուլոսի:
Այնուհետեւ, հանդէս եկաւ դարձեալ Պարմանուհիներու Երգչախումբը, երգելով՝ «Գիշերն անուշ
է», «Ով դու գեղեցիկ», «Տարիներ», «Հայի աչեր», «Գեղեցիկ է Երեւանը» երգերու ներդաշնակ
համադրութիւնը եւ «Բինգէոլ» երգը, փոխանցելով հայ երգի տրոփիւնն ու քաղցրանուշ
թախիծը...
Յունահայ սիրուած երգիչ Հայկ Եազճեան ապրումով երգեց յաջորդաբար՝ «Հազար Նազով
Եար», «Խռոված Էր», «Էրիմոս», «Եար Քո Բարակ», «Այ Լոտի», «Մայրօ» երգերը, իր ուտին
նուագակցութեամբ, ոգեշնչելով ներկաները երգերու իւրայատուկ մատուցումով:
Յայտագրի երկրորդ բաժինով, հանդէս եկան Փոքրիկներու եւ Կրտսերներու Երգչախումբերը՝
յաջորդաբար: Փոքրիկներու (6 – 10 տարեկան) Երգչախումբը երգեց «Հայրենիք Իմ«, «Հազար
Գոյներ», «Մշեցի Մօր Երգը», «Անդրանիկի Երգը», «Մուշ Մուշ» եւ «Գետաշէն» հայրենասիրական
երգերը, մատղաշ շուրթերէն հնչեցնելով սիրուած երգերը եւ անցեալը գեղեցկօրէն կամրջելով
ներկային եւ ապագային ալ...
Կրտսերներու Երգչախումբը ( 11-18 տարեկան) յաջորդաբար կատարեց՝ «Հայկական բանակ»,
«Վայ Վայ», «Շողոտ Շաղոտ», «Գալիս Ես» եւ «Ապրել Խաղաղ» երգերը, որոնց իրենց յուզիչ
մասնակցութիւնը բերին Կիպրոսի Լսողական Հարցեր Ունեցող Կեդրոնի (KENAAAK)
պարմանուհիներ՝ իրենց յատուկ եւ առինքնող ձեռքի շարժումներով: Այս բոլորը հմտօրէն եւ մեծ
նուիրումով ղեկավարեց Տիկ. Վիքի Գույումճեան:
Ապա հանդէս եկան՝ Կրտսերներ եւ Փոքրիկներ, կատարելով՝ «Հայ Ենք Մենք» խանդավառ եւ
խադավառող երգը, կարծէք Երեկոյին ոգեւորութիւնը հասցնելով իր բարձրակէտին...
Յայտագրի վերջին մասով, ելոյթ ունեցան Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ բոլոր Երգչախումբերը
միասնաբար, ընկերակցութեամբ Հայկ Եազճեանի եւ KENAAAK-ի խուլ եւ համր
պարմանուհիներուն, կատարելով «Հայաստան» երգը, հայրենասիրական յուզաթաթաւ
ապրումներով վարակելով բոլորը:
Գերաշնորհ Տէր Խորէն Արքեպիսկոպոսին օրհնութեան խօսքը թարգմանը դարձաւ
ներկաներուն ապրումներուն, շնորհակալութիւն յայտնելով Համերգի բոլոր մասնակիցներուն,
յատկապէս Տիկ. Վիքի Գույումճեանին եւ Պրն. Ալեք Ալթունեանին, որոնց բոլորանուէր
ջանքերուն եւ շաբաթներու տքնաջան աշխատանքին շնորհիւ էր որ կարելի եղած էր Համերգը
կայացնել Նիկոսիոյ քաղաքապետարանի կազմակերպած Կիպրոսի Միջազգային Փառատօնի
շրջագիծէն ներս, հայ երգին պատուաբեր ներկայութիւնը ապահովելով ներկայացուած
մշակոյթներու խճանկարին մէջ...Ան շեշտեց որ հայ երգը մեր սրբութիւն սրբոցն է, մեր
Արարատը, որ կը զուգադիպէր նաեւ ամենայն հայոց բանաստեղծ Յովհաննէս Թումանեանի եւ
«Մեր ազգի փրկարար» Կոմիտաս Վարդապետի 150-ամեակին: Սրբազան Հայրը
կարեւորութեամբ ընդգծեց նաեւ որ Երեկոն կրցած էր իմաստալից կերպով կամրջել անցեալը
ներկային եւ ապագային..., քանզի Երգչախումբերը կ'ընդգրկեն 6 տարեկանէն մինչեւ 86
տարեկան երգիչ-երգչուհիներ, ուր փոքրիկները մեր երազն են դէպի ապագան...: Ան
պատգամեց ամուր կառչիլ հայ երգին, հայ մշակոյթին, հայոց եկեղեցիին եւ հայրենիքին, անոնց
շուրջ միաւորուիլ ու համախմբուիլ՝ մէկդի դնելով մեր բոլոր տարբերութիւնները:
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Համերգը վերջ գտաւ Պահպանիչ աղօթքով:
Բարձրօրէն գնահատելի Երեկոյ մը՝ արդարեւ, ուր ՀԱՅ ԵՐԳԸ պանծացուեցաւ եւ
փառաւորուեցաւ ըստ արժանւոյն եւ վայելչօրէն, իր իւրայատուկ տեղն ու դերը գտնելով
Կիպրոսի բազմամշակոյթ խճանկարին մէջ: ԲՈԼՈՐԻՆ ՎԱՐՁՔԸ ԿԱՏԱՐ
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Կիպրահայ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԳՐՈՂ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉ ՍՊԱՆԻԱԲՆԱԿ ԱՐԱՐԱՏ
ՂՈՒԿԱՍԵԱՆԻ ՀԵՏ

Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր 2019-ին, երեկոյեան ժամը 7:30ին, Հ.Բ.Ը.Մ-ի Նիկոսիոյ Մասնաճիւղի ակումբէն ներս,
տեղի ունեցաւ Հանդիպում մը՝ համբաւաւաոր
հայորդի, այժմ Սպանիա հաստատուած Արարատ
Ղուկասեանի հետ, կազմակերպութեամբ Միութեան
Նիկոսիոյ
եւ
Լառնագայի
Մասնաճիւղերուն՝
գործակցաբար:
Ներկայ էին՝ ձեռնարկը հովանաւորող Թեմիս Կաթ.
Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեան, Կիպրահայ
համայնքի Պետ. Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեան,
տարբեր կազմակերպութեանց եւ կառոյցներու
ներկայացուցիչներ,
Նարեկ
վարժարանի
Հոգաբարձութեան
եւ
Տնօրէնութեան
ներկայացուցիչներ, հիւրեր:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Պրն. Գէորգ
Զէյթունցեան, որ ներկայացուց օրուան հիւրը՝ Պրն.
Արարատ Ղուկասեանը, որպէս գրող, հասարակական գործիչ մը, որ իր բնակած երկրին՝
Վալենսիայի մէջ, լծուած է հայկական ժառանգութիւնը պահել-պահպանելու հայանուէր գործին:
Ան ծնած է 1974-ին, Հրազդան, ուր յաճախած է տեղւոյն Աւետիք Իսահակեանի անուան
միջնակարգ դպրոցը, ապա՝ Երեւանի Պետական Համալսարանի Պատմութեան Ֆակուլտետը,
զայն աւարտելով՝ պատմաբանի եւ պատմութեան ուսուցիչի մասնագիտութեամբ: Այնուհետեւ,
ան զինուորական ծառայութեան անցած է Ճամբարակի ստորաբաժանման մէջ՝
հրամանատարի կոչումով: 1999 թուականէն սկսեալ ան կը բնակի Սպանիա, նախ՝ Մատրիտ,
Պարսելոնա, Սարագոսա եւ այժմ, վերջնականապէս՝ Վալենսիա: Հոս է որ 2004-ին՝ ան կի հիմնէ
առաջին հայկական կազմակերպութիւնը՝ Արարատ Հայկական Միութիւնը եւ անոր հովանիին
տակ գործող՝ առաջին հայկական դպրոցը: 2008-ին՝ կը հիմնէ եւ կը խմբագրէ Սպանիոյ մէջ լոյս
տեսնող առաջին հայատառ թերթը՝ «Հայրենիք» շաբաթաթերթը: 2010-ին՝ իր ջանքերով,
Վալենսիայի մէջ կը տեղադրուի Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած առաջին յուշարձանը՝
Ճիւան Միրզոյեանի «Կենաց Խաչ» կոթողը: 2010-ին՝ «Արարատ» միութեան միջոցով, Սպանիոյ
նոր ձեւաւորուող հայ համայնքը սերտ յարաբերութիւններ կը մշակէ Մայր հայրենիքի հետ եւ իր
մասնակցութիւնը կը բերէ համահայկական բնոյթի բազմաբնոյթ միջոցառումներուն: Իր
հեղինակութեամբ ներկայացուած բանաձեւով եւ հայկական միութեան տքնաջան
աշխատանքով՝ Սպանիոյ 28 քաղաքներ ճանչցած են Հայոց Ցեղասպանութիւնը:
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Արարատ Ղուկասեան հեղինակ է բազմաթիւ յօդուածներու, գիտական աշխատութիւններու եւ
թարգմանութիւններու: 2014-ին՝ լոյս տեսած է իր անդրանիկ գիրքը՝ «Փնտռտուքներու
Ճանապարհին» բանաստեղծութիւններու ժողովածուն, որ 2018-ին վերահրատարակուած է: Ան
պարգեւատրուած է Սփիւռքի Նախարարութեան վկայագիրներով եւ շնորհակալագիրներով,
«Արցախի Մայրութեան Երախտագիտութիւն» եւ «Մարտական Գործողութիւններ»
յուշամետալներով:
Պրն. Արարատ Ղուկասեան իր խօսքին մէջ, լայնօրէն անդրադարձաւ Սպանիոյ Վալենս
քաղաքին մէջ տիրող իրավիճակին, այնտեղ արտագաղթած հայերուն ուծացման խնդիրներուն,
պատմեց թէ ինչպէ՞ս հիմնադրուեր էր Արարատ Միութեան տակ գործող շաբաթական միօրեայ
հայ դպրոցը, որ այժմ ունի մի քանի տասնեակ աշակերտ, Սպանիոյ դիմագրաւած տնտեսական
դժուարութիւններուն, որոնք անդրադարձեր էին նաեւ այնտեղ բնակութիւն հաստատած
հայերու կեանքին ու աշխատանքին....: Ապրելով հեռու իր բնօրրանէն՝ մայր հայրենիքէն, ան
տքնաջան կ'աշխատի վառ պահելու հայոց լեզուի ու պատմութեան, հայկական ինքնութեան
արժէքները՝ իր հիմնադրած «Արարատ» Միութեան գործակիցներուն հետ միասին, պահելով
հայ դպրոց եւ մամուլ, հայ կեանք ու հայկականութիւն...: Ան նաեւ արձանագրեց որ մենք
տակաւին ըստ արժանւոյն չենք արժեւորած մեր պատմութիւնը եւ ա՛լ ատեն է, աւելցուց ան,
զայն վերարժեւորելու, որպէսզի մենք կարենանք գտնել մեր բուն, իրաւ տեղը համայն աշխարհի
պատմութեան մէջ...., քանզի Հայաստանի մէջ է Աստուծոյ ստեղծած դրախտը, ուրկէ ալ սկիզբ
առած է մարդկային պատմութիւնը.... Իր խօսքի աւարտին, ան կարդաց իր հեղինակած
«Փնտռտուքներու Ճանապարհին» գիրքէն բանաստեղծութիւններ, որոնց ջերմ շունչով
վարակեց ներկաները:
Նմոյշ մը՝ իր բանաստեղծութենէն.«Մի ժամանակ,
Իմ այս փոքրիկ լուսամուտից,
Ներս էր մտնում կամա՛ց-կամա՛ց
Այգաբացը՝ պոկուած լոյսից:
Ներս էր մտնում յուշիկ-նուշիկ,
Գրկում էր ինձ մեղմապարար
Ու դուրս տանում թեւիկ-թեւիկ
Դէպի արար:....
Ե՞րբ է եղել ժամանակն այն,
Երբ իմ փոքրիկ լուսամուտից
Մանանա էր տեղում առատ,
Երբ մայրական ձայնն անհանգիստ
Տուն էր կանչում ինձ՝ անհոգիս,
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Եւ ես յենուած ուսին լուսնի
Սուզւում էի ուսին լուսնի
Սուզւում էի գրկում նիրհի
Եւ երազում անժամանակ...
Մի ժամանակ....»:
Արարատ Ղուկասեանը նշեց որ բանաստեղծութիւն գրելը կը պահանջէ մեծ յանդգնութիւն, երբ
կան Մեծերը....եւ ինք կը գրէ՝ դեռեւս 14 տարեկանէն, տարուած բառերու երաժշտականութենէն
եւ ինքնաբուխ, առանց յաւակնելու ինքզինք բանաստեղծ կոչել:
Ապա, հրաւիրուեցաւ Լառնագայի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Վարչութեան Ատենապետ՝ Պրն. Տիգրան
Գալայճեանը, որ իր շնորհակալական խօսքերը փոխանցելէ ետք, Պրն. Արարատ Ղուկասեանին
յանձնեց Հայկ Տէմոյեանի Ցեղասպանութեան մասին գրած գիրքերէն մին՝ որպէս յուշանուէր, որ
զետեղուի Սպանիոյ Արարատ Միւթեան գրադարանին մէջ:
Հանդիպման աւարտին, եզրափակիչ խօսք ու Պահպանիչ աղօթք ըսելու հրաւիրուեցաւ
Սրբազան Հայրը, որ բարձր գնահատեց Արարատ Ղուկասեանի տարած հայապահպանման
աշխատանքը, շեշտեց հայեցի կրթութեան անհրաժեշտութիւնը՝ հայ մնալու հայոց լեզուով,
հայոց պատմութեամբ, հայ դպրոցով ու եկեղեցիով եւ ցաւ յայտնեց որ Հայաստանը լքող (եւ ոչ՝
ձգող) շատերուն մօտ տխուր էր նկատել օտարացումը իրենց անունէն, լեզուէն, ազգէն ու
հայրենիքէն....Նմանապէս, ան ցաւ յայտնեց որ մեր հայրենի պետութիւնը տակաւ կը հեռանար
մեր լեզուի, պատմութեան ուսուցման առաջնահերթութենէն, ընդգծելով որ յետ-Եղեռնեան
հայրենազրկուած հայ սերունդները ոչինչէն ստեղծեցին հայագաղութները, ուր հաստատեցին
հայ դպրոցն ու անոր կից հայ եկեղեցին, որպէս իրենց հայեցի ինքնութեան կարեւորագոյն
բաղադրիչները: Ապա կոչ ըրաւ միասնականութեան, քանզի «մենք դեռ երկար ճամբայ ունինք
մինչեւ Արարատ» ըսաւ ան, եւ այդ ճամբան կրնանք յաղթահարել միասնականութեամբ միայն,
աւելցուց Սրբազան Հայրը: Պահպանիչ աղօթքով վերջ գտաւ այս հետաքրքրական եւ ուսանելի
ձեռնարկը:
Վարձքը կատար՝ ՀԲԸՄ-ի Նիկոսիոյ եւ Լառնագայի մասնաճիւղերուն, որոնք կը միտին
յառաջիկային եւս Կիպրոս հրաւիրել յայտնի սփիւռքահայեր, որոնք ներկայացնեն իրենց
կատարած աշխատանքները՝ հայկական ժառանգութեան պահպանման գծով...եւ կամուրջ
ստեղծել տարբեր հայագաղութներու միջեւ:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Կիպրահայ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՕՐ՝ ՆԻԿՈՍԻՈՅ ՀԲԸՄ-Ի ՍՐԱՀԻՆ
ՄԷՋ

Երկուշաբթի, 9 Դեկտեմբեր, 2019-ի երեկոյեան ժամը 7:00ին, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Խորէն
Արք. Տողրամաճեան, ընդառաջելով Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Նիկոսիոյ
Գործադիր Վարչութեան հրաւէրին, ներկայ գտնուեցաւ
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի «Գըրպըյըքեան» սրահէն ներս պաշտօնապէս
նշելու Միջազգային Ցեղասպանութեան Օրը՝
(International Day of Commemoration and Dignity of the
victims of the Crime of Genocide and of the prevantion of this
crime):
Ձեռնարկը պատուեցին իրենց ներկայութեամբ Լառնաքայի
եւ Լիմասոլի Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Մաշտոց Աւագ
Քահանայ Աշգարեան, Նիկոսիոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ.
Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեան, Պետական Ներկայացուցիչ՝ Պրն.
Վարդգէս Մահտեսեան, Ազգային Երեսփոխանական եւ
Վարչութեան Ժողովներու Ատենապետներն ու անդամներ, Կուսակցութիւններու, Կառոյցներու,
Միութիւններու Ատենապետներ, ներկայացուցիչներ եւ անդամներ, Պրն. Պենոն Սեւան, Նարեկ
Վարժարանի Հոգաբարձութեան Ատենապետը, Տնօրէնուհին, Ուսուցիչներ ու գնահատելի
թիւով Կիպրահայ ու Լիբանանէն ժամանած հիւրեր եւ ներկաներ:
Ձեռնարկի սկիզբը կարճ տեսերիզ մը ցուցադրուեցաւ Հայկական Ցեղասպանութեան եւ ՄԱԿ-ի
Միջազգային օրուան առնչուած: Բացման խօսքը կատարեց անգլերէն լեզուով՝ Օրդ. Նաթաշա
Տէր Աւետիսեան, որ անդրադարձաւ ՀԲԸՄ-ի առած որոշումին, ամէն տարի Դեկտեմբեր 9-ին,
նշելու այս օրը եւ ՄԱԿ-ի առած նախաձեռնութիւնը: Ապա, Պրն. Գէորգ Զէյթունցեան ողջոյնի
խօսքով, անդրադարձաւ ՄԱԿի որոշումներուն, Հայոց Ցեղասպանութեան եւ Թրքական
ուրացման քաղաքականութեան: Ան ապա, հրաւիրեց օրուան գլխաւոր բանախօսը՝ Գաղութիս
Կաթողիկոսական Փոխանորդը որպէսզի ներկայացնէ նիւթը:
Սրբազան Հայրը նախ շնորհակալութիւն յայտնեց ՀԲԸՄ Վարչութեան բայց մասնաւորաբար
Ատենապետ՝ Պրն. Միսաք Գույուճեանին, որ այս նիւթի ներկայացումը իրեն վստահելով, նաեւ
առիթը ստեղծած էր, որ բաւական ուսումնասիրութիւններ կատարելով, աւելի լայն
ծանօթութիւններ ունենայ հարցին նկատմամբ եւ հոգեկան բերկրութեամբ ըսաւ.- «այժմ կը
կիսեմ զանոնք ու մասնակից կը դարձնեմ բոլորդ օրուան նիւթին»:
Սրբազանը շարունակելով իր գոհունակութեան խօսքը ըսաւ.- Հայ Բարեգործական Ընդհանուր
Միութիւնը, այսօր աշխարհի չորս տարածքին, կը նշէ Միջազգային Ցեղասպանութեան օրը:
Ուրախ եմ, որ մեզի նման այսօր, Բարեգործական բոլոր Միութիւնները տարբեր - տարբեր
երկիրներու մէջ եւ ժամերու տարբերութեամբ, նշելով այս օրը համամարդկային ու մանաւանդ
հայկական առումով ու իմաստով կը միանանք իրարու եւ մեր ձայնը լսելի կը դարձնենք»:
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Ապա, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդը յայտնեց, թէ 9 Դեկտեմբերը, ՄԱԿի տօնացոյցին
մէջ կը նշուի, իբրեւ աշխարհի բոլոր ցեղասպանութիւններուն զոհ գացածներու յիշատակի օր,
բացատրելով ինչո՞ւ այդ օրը ըսաւ.- «Որովհետեւ Դեկտեմբեր 9-ը, 1948-ին, Ցեղասպանութեան
յանցագործութեան կանխարգելման եւ պատիժի մասին ՄԱԿ-ի համաձայնագիրի ընդունման
օրն է»: Ապա, մէջբերեց Պաշտօնական Կայքէջերու վրայ ՄԱԿ-ի կողմէ որդեգրուած հիմնական
այն կէտերն ու որուշումները, որոնք կը նկատուին ցեղասպանութիւն:
Սրբազան Հայրը հանգամանօրէն շեշտեց, այդ որոշումի յաջողութեան մէջ Հայաստանի
Պետութեան հիմնական կարեւորութիւնը եւ ըսաւ.-«Սեպտեմբեր 11, 2015-ին, երկար
տարիներու դիւանագիտական յամառ ջանքերէ ետք, Հայաստանի Հանրապետութիւնը
յաջողեցաւ հասնելու բոլոր ցեղասպանութիւններու վերաբերեալ ընդհանուր բանաձեւի
միաձայն ընդունման` Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան Ընդհանուր ժողովին կողմէ: ՄԱԿի մէջ այդ օրերուն (2015-ին), Հայաստանի ներկայացուցիչ դեսպան՝ Պրն. Զօհրապ
Մնացականեան, առաջարկուող բանաձեւը Սեպտեմբեր 11-ին, Ընդհանուր ժողովին
ներկայացնելու ընթացքին, խօսած էր իր «պարտքի զգացումին» մասին: Յարգանքի տուրք
մատուցանելով Ռաֆայէլ Լեմքինի, որ ստեղծած էր ցեղասպանութիւն եզրը, դեսպանը ըսած էր.«Միջազգային օրը կը վերականգնէ անցեալին անտարբերութեան մատնուած զոհերու
արժանապատուութիւնը: Միլիոնաւոր մարդոց կեանքի անձեռնմխելիութեան ժխտումը
ծայրագոյն անարդարութիւն է: Ժխտողականութիւնը կը խոցէ ցեղասպանութիւնը
վերապրածներու սերունդները: Մենք կը խօսինք մեր փորձէն մեկնած»:
Սրբազանը շարունակեց ըսելով.- «Քաղաքականօրէն շատ խոհեմ մօտեցում էր Հայաստանի
նախաձեռնութիւնը։ Ճիշդ է, որ Հայոց ցեղասպանութիւնը միջազգային ճանաչում կամ ՄԱԿի
կողմէ պաշտօնապէս չէ ճանչցուած, բայց Հայաստանի կողմէ առանց հայոց ցեղասպանութիւն
բառը օգտագործելու բոլոր ցեղասպանութիւններու զոհերու յիշատակի յարգումի
հրամայականը շեշտելը, նպատակի յաջողութեան ծառայած էր։
«Երեւակայեցէք, որ այս բանաձեւին կողմ քուէարկեց նաեւ Թուրքիան: Փաստօրէն Հայաստանը
յաջողեցաւ Թուրքիան նեղ կացութեան մատնել, երբ բոլոր ցեղասպանութիւնները կ՛ըսուին, երբ
առարկելու գայ Հայաստանէն, այդ կը նշանակէ, որ բոլորին մէջ հայոց ցեղասպանութեան
զոհերն ալ կան։ Իսկ Թուրքիան եթէ դէմ քուէարկէր այդ կը նշանակէր, որ ստանձնած կ՛ըլլար իր
պատասխանատուութիւնը Հայոց ցեղասպանութիւնը գործադրած ըլլալուն։
«Այս մօտեցումներով հայկական կողմը յաջողեցաւ։ Իսկ երբ բոլորը կ՛ըսուի, մենք պէտք է
հասկնանք, որ բոլոր ցեղասպանութիւններու զոհերու յիշատակները, նաեւ կարելի է բոլորը նշել
կամ ոգեկոչել։ Ըսել կ՛ուզենք.-

«Ասորիներու, յոյներու, պոնտոսցիներու, քամպոտիոյ, Ռուանտայի, անոնք ըլլան ճանչցուած
կամ ոչ, պէտք է յիշատակուին բոլորին կողմէ։ Մենք եւս յատկապէս յոյներու ցեղասպանութեան
եւ կիպրացիներու բռնատեղահանութեան զոհ գացածները, որոնց նահատակութեան պատճառ
եղած են նոյն թուրքերը, պէտք է յաճախ տարբեր առիթներ կազմակերպենք, որպէսզի
ընդգծենք միեւնոյն ցեղասպանին դիմագիծը։ Եւ ճանաչումէն անդին անցնինք նաեւ
հատուցման պահանջատիրութեան, յատկապէս Կիպրոսի պարագային ալ բռնագրաւեալ
ազգային ու եկեղեցական կալուածներու խնդրով, որուն խօսուն օրինակներէն մին եղաւ,
վերջին տարիներուն Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակին առիթով, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
11/49

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (97) Դեկտեմբեր 2019

Կաթողիկոսութեան առած յանդուգն որոշումը, Սիսի Կաթողիկոսարանի դատին առնչութեամբ,
հակառակ եղած թեր եւ դէմ կողմերուն, քննադատութիւններու կամ ի նպաստ կեցուածքներու
եւ քաջալերանքներուն։
«Ուրեմն շատ կարեւոր է, որ 9 Դեկտեմբերը, Ապրիլ 24ի ոգեկոչման առիթին առընթեր,
հայկական նախաձեռնութեամբ եւ տարբեր ժողովուրդներու ներկայացուցիչներու
մասնակցութեամբ, միացեալ նշուին ցեղասպանութիւններու զոհ գացածներու յիշատակները։
Մեր պարագային յատկապէս թուրք պետութեան կազմակերպած ցեղասպանութեան զոհերուն
յիշատակը։
Սրբազան Հայրը աւելցուց ըսելով.- «Կիպրոսը պահանջներ ունի, Յունաստանը կղզիներ
կորսնցուցած է, Պոնտոսի յոյները կալուածներ եւ մարդկային զոհեր ունեցած են։ Մենք բացի
Արեւմտահայաստանի մէջ, նաեւ իբրեւ համայնք, բռնագրաւուած Կիպրոսի մէջ
եկեղեցապատկան, ազգապատկան եւ անհատական կալուածներ ունինք։ Յիշատակի այս օրը,
բոլորիս համար պահանջատիրութիւնը վերընդգծելու առիթ է եւ միասնաբար աշխատելու մեր
կորուսեալ հայրենիքներուն եւ տարածքներուն ու կալուածներուն վերադարձը ապահովելու»։
Ապա, Սրբազանը, առանձին - առանձին համառօտ կերպով ներկայացուց Աուշուիթցի
(Auschwitz) ազատագրումը, Քամպոտիոյ Կարմիր խմերներու սպանդը, Ռուանտայի ջարդերը,
Սրեպրենիգայի,
(Srebrenica)
Ցեղասպանութիւնը,
Պոսնիա
եւ
Հերցեկովինայի
ցեղասպանութիւնները, Ազերիներուն կողմէ՝ Սումկայիթի, Պաքուի, Կիրովապատի, հասնելով
2016 ապրիլեան պատերազմի ընթացքին գործադրուած ռազմական ամենավայրագ
դրսեւորումներուն մասնաւորաբար Թալիշի մէջ՝ ինչ որ համոզեցին, թէ Պաքուն չէ հրաժարած
արցախահայութեան նկատմամբ ցեղային զտում իրականցնելու իր առաջադրանքէն։ Հայոց
Ցեղասպանութեան՝ մարդկային զոհերու որակի եւ քանակի, Մշակութային Կոթողներու եւ
Եկեղեցիներու կործանման, Ձեռագիրներու ոչնչացման, Հողային եւ Կալուածային կորուստին,
այլ խօսքով «Հայոց Ցեղն ու Պատմութիւնը» ջնջելու նախամտածուած ծրագրին: Վերջապէս
Ցեղասպանութեան ճանաչումը՝ տասնեակ երկիրներու եւ խորհրդարաններու իսկ միւս կողմէ՝
Թուրքիոյ մնայուն ժխտական կեցուածքին եւ ուրացման մասին:
Սրբազանը նաեւ անդրադարձաւ պատմական այն փաստաթուղթին՝ ցեղասպանութեան
յանցագործութեան կանխարգելման եւ պատժման հարցի վերաբերեալ, որ մշակուած էր
բրիտանացի զեկուցող՝ Պենճամին Ուիթաքըրի կողմէ եւ յատկանշական էր, որ դեսպան
Մնացականեան, ցեղասպանութեան բանաձեւը ՄԱԿ-ին ներկայացնելու ատեն, իր ելոյթին մէջ
երկու անգամ անդրադարձ կատարած էր այդ զեկոյցին, ուր Ուիթաքըր գրած էր. «Անկախ
հեղինակութիւններու եւ ականատեսներու ստոյգ գնահատումէն` առնուազն 1 միլիոն մարդ եւ
հնարաւոր է հայ բնակչութեան կէսէն աւելին կը համարուի սպաննուած կամ մահուան երթի
դատապարտուած»: Ասիկա հիմնաւորուած է Միացեալ Նահանգներու, Գերմանիոյ եւ Մեծն
Բրիտանիոյ, ինչպէս նաեւ Օսմանեան կայսրութեան մէջ ժամանակակից դիւանագէտներու,
ներառեալ դաշնակից Գերմանիոյ արխիւներուն մէջ գտնուող զեկոյցներուն մէջ: Գերմանիոյ
դեսպան Ուանկենհայմ, օրինակ, 1915 Յուլիս 7-ին գրած է. «(թրքական) կառավարութիւնը, իրօք
նպատակ կը հետապնդէ բնաջնջել հայ ցեղը Օսմանեան կայսրութեան մէջ»:
Եզրափակելով իր բանախօսութիւնը, Սրբազանը բարձրօրէն գնահատեց Վեհափառ
Հայրապետներու, Հայ Դատի, հայ, թուրք թէ օտար մտաւորականներու, դիւանագէտներու,
պատմաբաններու հետեւողական աշխատանքները հայկական հարցին նկատմամբ, ինչպէս
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նաեւ Դեսպան եւ ներկայիս Արտգործ. Նախարար՝ Պրն. Մնացականեանին, Հայաստանի
Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան եւ Հայաստանի կառավարութեան
ՄԱԿ-ի մէջ ցեղասպանութեան կանխարգելման վերաբերեալ իրենց արդիւնաւէտ
դերակատարութեան եւ Եւրոպական Միութեան մէջ, բոլորի ջանքերով ձեռք բերուած
յաջողութիւններուն համար: Ան, անգամ մը եւս կոչ ուղղեց համայն հայութեան դուրս գալու
անձնական, հատուածական մտայնութենէն, հաշիւներէն եւ գործելու միասնաբար, ի շահ մեր
ազգին, եկեղեցւոյ բարեկարգութեան եւ Հայաստանի, Արցախի ու Սփիւռքի հզօրացման ու
բարգաւաճման: «ՀԱՅԵՐ ՄԻԱՑԷՔ»...
Ձեռնարկի աւարտին, տեղի ունեցաւ պատշաճ հիւրասիրութիւն:
10 Դեկտեմբեր 2019 Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի
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Յօդուածներ
22 ՆՈՅԵՄԲԵՐԸ ՎՈՒԴՐՕ ՎԻԼՍՈՆԻ ԿԱՅԱՑՐԱԾ ԻՐԱՒԱՐԱՐ ՎՃՌԻ 99ԱՄԵԱԿՆ Է
(ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ ՀՆԱՐԱՒՈՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ)

Այսօր ( 22 Նոյեմբեր) լրանում է
Հայաստանի
և
Թուրքիայի
սահմանի
վերաբերեալ
ԱՄՆ
նախագահ
Վուդրօ
Վիլսոնի
կայացրած իրաւարար վճռի 99ամեակը։ Պետական կառոյցներն
այս տարեդարձը չեն նկատել,
ընդդիմութիւնը՝
նոյնպէս։
Մամուլն,
ինչպէս
միշտ,
կենտրոնացած է քաղաքական
հանապազօրեայ
գզուըռտոցը
լուսաբանելու
վրայ։
Այնինչ
վաղուց արդէն սկսած պէտք է
լինէինք նախապատրաստուել այդ խոշորագոյն իրադարձութեան հարիւրամեակի ոգեկոչմանը։
2020թ. նոյեմբերի 22-ին լրանում է Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանի վերաբերեալ Վուդրօ
Վիլսոնի իրաւարար վճռի կայացման հարիւրամեակը (պաշտօնական լրիւ անուանումը՝
«Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների նախագահի որոշումը Թուրքիայի և Հայաստանի միջեւ
սահմանի, Հայաստանի դէպի ծով ելքի և հայկական սահմանին յարակից թուրքական
տարածքի ապառազմականացման վերաբերեալ»)։
Կարծում ենք, այդ առթիւ անհրաժեշտ է Հայաստանում իրականացնել մի շարք միջոցառումներ,
այդ թւում ՀՀ իշխանութիւններից պահանջելով պատշաճ մակարդակով նշել մեր ժողովրդի
համար կարեւորագոյն նշանակութիւն ունեցող այդ փաստաթղթի գալիք 100-ամեակը:
ՀՆԱՐԱՒՈՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
- 100-ամեակը նշելու համար պետական յատուկ յանձնաժողովի ստեղծում
- Համազգային հռչակագրի ընդունում
- 100-ամեակին նուիրուած հանդիսաւոր նիստի գումարում Երեւանում
- Միջազգային գիտաժողովի գումարում
- Հայոց ցեղասպանութեան
ցուցադրութիւն

թանգարանում
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- Վուդրօ Վիլսոնի անունով փողոցի կամ հրապարակի անուանակոչում (օրինակ՝ «Ամերիկեան»
փողոցի վերանուանում Վուդրօ Վիլսոնի անունով)
- Վիլսոնի արձանի կամ կիսանդրու տեղադրում
- Դպրոցական ծրագրերում իրաւարար վճռի պատշաճ ներկայացում
- Շարադրութիւնների, ակնարկների, վերլուծական, գիտական աշխատանքների մրցոյթ
դպրոցական, ուսանողական, երիտասարդ գիտնականների շրջանակներում
- Նամականիշի թողարկում
- Թղթադրամի և յուշամետաղադրամի թողարկում
- Վիլսոնեան Հայաստանի քարտէզի հրատարակում մեծ տպաքանակով
- Որեւէ դպրոցի անուանակոչում Վուդրօ Վիլսոնի անունով
- Քայլերթ՝ տարեդարձի օրը (օրինակ՝ Կոմիտասի փողոցով դէպի Յաղթանակի զբօսայգի)
- Նոյեմբերի 22-ը Հայրենատիրութեան օր հռչակում
- և այլն:
Դոկտ. ԱՐՄԷՆ ԱՅՎԱԶԵԱՆ
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Տեսակէտ
ՆԱՀԱՆՋ ՄԸ ԵՒՍ
Դոկտ. Մինաս Գոճայեան

Պատհակա՞ն է արդեօք որ տարուան մահը
խորհրդանշող աշնան եղանակին զուգահեռաբար մեզի
կը հասնին «աշնանային» լուրեր արեւելքէն ու
արեւմուտքէն։ Քիչ մը շատ չէ՞ այս տարուանը՝
հայրենիքէն ներս դժգոհութիւններու մագլցում, «գաւաթ
մը ջուրի մէջ փոթորիկ», հայոց լեզուի ուսուցման խնդիր
Հայաստանի բարձրագոյն ուսումնական (այսուհետեւ՝
ԲՈՒՀ) հաստատութիւններէ ներս հայոց լեզուի,
գրականութեան,
պատմութեան
ու
կրօնի
դասաւանդման հարցեր... Այսքանը չէր բաւեր կարծես եւ
հիմա մեր սփիւռքահայ ազգային ինքնութեան
արձանագրած ձախողութիւններուն վրայ կ՝աւելնան նոր
վէրքեր՝ հայկական վարժարաններու հետզհետէ
փակուելու տխուր ու մտալլկիչ դէպքեր։ Ահաւասիկ մեր
առջեւ դրուած ՀԲԸՄ-էն մեզի ղրկուած յայտարարութիւն
մը այս մասին.
- 25 Հոկտեմբեր 2019-ի ՀԲԸՄիութեան Կեդրոնական Վարչութեան եւ Մանուկեան Հիմնարկի եւ
վարժարանի հոգաբարձութեան ղրկած հաղոդագրութեամբ կը ստանանք հետեւեալ
հաղորդագրութիւնը թէ՝ բազմաթիւ նկատառումներէ ելլելով եւ ամենակարեւորը՝ ի նկատի
առնելով մեր աշակերտութեան շահերը (ընդգծումը մերն է–հեղ.), ԱՄՆ-ի Փասատինա քաղաքի
ՀԲԸՄ Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան վարժարանը յառաջիկայ տարուընէ սկսեալ պիտի միացուի
Քալիֆորնիոյ ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանին (Քանոկա Փարք)։
Այլ խօսքով եւ մաքուր հայերէնով՝ Հոկտեմբեր 2009-ին հիմնուած ՀԲԸՄ-ի սոյն վարժարանը կը
փակէ իր դռները։ Պարզ ու յստակ։ Այսքանը կարծես թէ զօրաւոր ապտակ մը չըլլար, նոյն
հաղորդագրութեան մէջ կ՝ըսուի նաեւ թէ (յուրախութի՛ւն ծնողաց եւ աշակերտութեան)
Փասատինայի աշակերտները կրնան իրենց ուսումը (9-րդ, 10-րդ, 11-րդ եւ 12-րդ դասարաներ)
շարունակել Միութեան քոյր վարժարանին մէջ, որ ի միջի այլոց շուրջ 35 մղոն (շուրջ 50 քլմ.)
արեւմուտք կը գտնուի։
Նախ պէտք է գովել որ ՀԲԸՄ-ը համարձակեր էր նոր վարժարան մը հիմնել Մեծն Լոս Անճելըսի
մէջ, ուր կ՝ըսուի թէ շուրջ 700.000 (?) հայեր կայք հաստատած են։ Լոս Անճելըսի հայահոծ
քաղաքներն են Կլէնտէյլը, Հոլիվուտը, Օրէնճ Քաունթին, Հիւսիսային Հոլիվուտը (North
Holywood), Պըրպէնք եւ ընդհանապէս Սան Ֆերնանտօ Հովիտը (նայիլ քարտէսին)։
Մօտաւորապէս Պէյրութի եւ արուարձաններու չափ տարածք մը գրեթէ, ուր իրարու փակած են
վերոյիշեալ քաղաքները, ուր հայեր կեդրոնացուցած են իրենց արհեստները, գործատեղիները,
գրասենեակները, բժշկական գրասենեակներն ու դարմանատուները, վաճառատուները,
դպրոցները, հոգեւոր, մշակութային եւ հեռատեսիլային կեդրոնները եւ այլն։ Այս քաղաքներու
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մէջ գրեթէ ամէն քայլափոխին կը հանդպինք հայերէն եւ անգլերէն ծանուցումներու («Հայ
սուփըրմարքէթ», «Նոր Գիւմրի» ճաշարան, «Զէյթուն», «Մուսալեռ»եւ «Տիգրանակերտ»
ուտելիքի խանութներ, «անուշավաճառ Սարգիս», «Պագլաւա Ֆագթորի», «Արաքս տպարան»,
«Ապրիլ գրատուն» եւ այլն)։
Հայահոծ այս քաղաքներու հայ աշակերտութեան բացարձակ մեծամասնութիւնը կը յաճախէ
ամերիկեան պետական վարժարաններ, ուր բացի քանի մը հայաշատ աշակերտութիւն ունեցող
հանրային վարժարաններէ չկայ հայոց լեզուի ուսուցում, թէեւ սա չի նշանակեր ամէնեւին թէ
անոնց կը պակսի հայկական ոգին, այսուամենայնիւ այդ աշակերտներուն մէջ չի ծաղկիր ու չի
զօրանար հայոց լեզուն, պատմութիւնն ու գրականութիւնը: Ամէն պարագաներու որքան ալ
գովելի ըլլան տարուած ջանքերը այս ուղղութեամբ, նուազագոյն բծախնդրութիւն ունեցող հայ
ծնողքը պիտի նախընտրէր ամէն գնով հայկական ամէնօրեայ վարժարան ղրկել իր զաւակները,
եթէ կարողութիւնը ներէր: Այս էր պատճառը որ երբ ՀԲԸՄ-ի Արեւմտեան ԱՄՆ-ի Շրջանային
Վարչութիւնը տասնամեակ մը առաջ յայտարարեց նոր դպրոց մը բանալու իր
պատրաստակամութիւնը՝ արժանացաւ ծափողջոյններու եւ լայն արձագանք գտաւ ծնողներու
մօտ: Այպիսով ՀԲԸՄ-ը կը հանդիսանար առաջին հայկական բարձրագոյն վարժարանը բացող
կազմակերպութիւնը Փասատինայի մէջ, եւ կը ստանձնէր շարունակել ՀԲԸՄ-ի կարեւորագոյն
առաքելութիւններէն մին՝ ԴՊՐՈՑԱՇԻՆՈՒԹԻՒՆԸ:
Այդ հանգրուանին ՀԲԸՄիութեան Արեւմտեան ԱՄՆ-ի Շրջ. Վարչութիւնը վստահաբար կը
վայելէր ատենուան ղեկավարութեան, այլ ունեւոր բարերարներու եւ ծնողներու
հաւաստիացումներն ու պատրաստակամութիւնը, ասոր լաւագոյն վկայութիւններէն մէկն էր ի
հարկէ որ 9-րդէն 12-րդ դասարանցի ունեցող ծնողներ իրենց զաւակները շուտափոյթ կերպով
յանձնեցին նորաբաց դպրոցին: Քանի մը տարիէն մենք ականատես եղանք այն փաստին, որ
աշակերտները սկսան տալ որակաւոր հայկական ոգիով ներկայացումներ, պատուաւոր
մասնակցութիւն ունեցան հայկական եւ տեղական-ամերիկեան ուսումնա-կրթական,
մարզական եւ այլ ձեռնարկներու: Ուրեմն ի՞նչը պատճառ եղաւ փակման որոշում առնելուն:
Ինչո՞ւ «յանկարծ» որոշում տրուեցաւ կեցնել յաջող ծրագիր մը: Պատճառը նիւթակա՛նն էր,
կ'ըսուի հիմա: (**)
Նիւթական պատճա՞ռ թէ՞ այլ նկատառումներ
Դրամատիրական աշխարհին մէջ սովորական երեւոյթ մըն է դադրեցնել ծրագիր մը, որ յաւելեալ
արժէք (surplus value) չի բերեր, հետեւաբար յատկացուած դրամագլուխը կը ներմուծեն աւելի
շատ նիւթական եկամուտ բերող գործերու մէջ: Ուրեմն, եթէ վարժարանը նիւթական վնաս կը
պատճառէր սփիւռքի հայութեան ամէնէն հարուստ անձերէն Վաչէ Մանուկեանին, ուրեմն
հարկաւոր էր այս բազմամիլիոնատէր հայուն կացութիւնը փրկելու համար դադրեցնել
նիւթական վնաս պատճառող ձեռնարկը: Կը ստացուի այնպէս մը, որ Վաչէ եւ Թամար
Մանուկեան Բարեսիրական Հիմնադրամին հասցուած «նիւթական վնասը» պէտք է վերացուէր՝
փակելով «չարեաց աղբիւրը»:
Ըստ վարժարանին հոգաբարձութեան երիտասարդ անդամներէն Պրն. Երուանդ Տեմիրճեանին՝
թոռնիկը մեծանուն բարերար երջանկայիշատակ լիբանանահայ բարերար Երուանդ
Տեմիրճեանի, խնդրոյ առարկայ վարժարանը միշտ ալ հաշուեկշիռներուն մէջ զգալի բաց
կ'առաջացնէր, իսկ վերջին տարիներուն այդ բացը հասած էր երկու միլիոնի (՞): Հետեւաբար,
բարերաներ Վաչէ եւ Թամար Մանուկեաններուն համար այլեւս հնարաւոր չէր շարունակել այս
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ընթացքով: Պրն. Ե. Տեմիրճեան նշեց որ ծնողներէն գանձուած կրթաթոշակները խիստ
անբաւարար էին ընթացիկ կերպով շարունակելու վարժարանը, ըսուեցաւ նաեւ թէ մսխումները
շատ են, կ'աշխատին պաշտօնեաներ, որոնց կարիքը չզգացուիր եւ այլն: Խօսքեր կը շրջին նաեւ
թէ վարժարանի նախկին սիրուած տնօրէնուհի Օրդ Արմինէ Մովսիսեանին գործէ արձակուելէն
կամ իը հրաժարականէն ետք (՞) պաշտօնի հրաւիրուած էր թոշակի անցած ամերիկացի
տնօրէն մը, որուն համար կ'ըսուէր թէ կը վարձատրուէր տարեկան մեծ գումարով...:
Ընդվզումը կատարեալ էր ի հարկէ, ցնցող էր, նոյնիսկ շատերու համար անհաւատալի. չ՞է որ
ՀԲԸՄ Թ. եւ Վ. Մանուկեան վարժարանը լաւ համբաւ կը վայելէր Փասատինա, Կլէնտէյլ եւ
յարակից բնակավայրերու մէջ:Անխուսափելի ընդվզումը տեղի ունեցաւ դպրոցին բակին մէջ:
Առաւօտեան երբոր հնչեց դասարանները մտնելու զանգը, աշակերտութիւնը մերժեց
դասարանները անցնիլ, ընդհակառակն՝ անոնք, ծնողներ նոյնիսկ շրջանին մէջ գործող
հայկական նախակրթարաններու եւ ութամեայ վարժարաններու աշակերտներ իրենց
ուսուցիչներով ու տնօրէններուվ մնացին բողոքի ցոյցին՝ իրենց բողոքի եւ ընդվզման
արտայայտութիւնները միացնելով վարժարանի աշակերտութեան ձայնին: Իր ապագայով
խիստ մտահոգուած այլ վարժարանի մը ութերորդ դասարանցի աշակերտուհի մը եկեր էր
բողոքի ցոյցին իր հետ բռնած ունենալով «Պէտք է մտահոգուիմ ո՛չ միայն ապագայ քոլէճիս այլեւ
ապագայ դպրոցիս համար նաեւ» ցուցատախտակով ("I should be worrying about my future
college, not my future high school!"), ըստ երեւոթին այդ աշակերտուհին կ'արտայայտէր իր եւ այլ
հայկական
նախակրթարաններու
կամ
ութամեայ
դպրոցներու
աշակերտութեան
մտահոգութիւնը:
Այլ ցուցատախտակներու վրայ գրուած էին. «Մենք պիտի չձուլուինք», «Փրկեցէ՛ք մեր
վարժարանը» լոզունգները (We Will Not Assimilate," and "Save Our School!"): Ըստ բողոքի ցոյցի
օրուան բուռն ընդդիմութեան խիզախ առաջնորդուհի Մարօ Նաճարեան Եագուպեանի
առնուած որոշումը համազօր է «նոր օրերու ազգային մաքրազտման» (ethnic clinsing): Նոյն
հաւաքին վարժարանի հայերէնի, կրօնի եւ երաժշտութեան ուսուցիչ Պարգեւ Վրդ.
Կիւլիւմեանին, «պէտք է ամուր կերպով թիկունք կենանք եւ պայքարինք ամէն մի հայկական
վարժարանի գոյութեան համար՝ առանց որեւէ քաղաքական նկատառումներու»:
Սովորական դարձած որոշում մը եւս
Շատեր չեն զարմանար ՀԲԸՄ-ի դպրոց փակելու հերթական որոշման վրայ պարզ այն
պատճառով, որ այդպիսիները լաւ կը յիշեն որ արդէն քանիերորդ անգամն ըլլալով
ՀԲԸՄիութիւնը յատկապէս վերջին տասնամեակներուն իրարու ետեւէ որոշումներ առնելով
փակած էր իր հովանիին տակ գտնուող հայկական դպրոցներ՝ Քանատայէն մինչեւ Միջին
Արեւելք եւ Աւստրալիա: Քիչ թէ շատ ոեւէ լրջամիտ մարդ պիտի նշմարէ թէ ՀԲԸՄ-ի վերջին
տսնամեակներուն «ընտրուած» նախագահներու եւ անոնց գործակից Կեդրոնական
Վարչութեան անդամներու կողմէ որոշակիօրէն կանխատածուած քայլերը իսկական
պատճառներն են դպրոցներու փակման այս տխուր փաստերուն: Թուած ըլլալու համար կարգ
մը դպրոցներ յիշենք Թորոնթոյի ՀԲԸՄ-ի վարժարանը, Պոսթոնի Ս. Յակոբ վարժարանը,
Աւտրալիոյ Ալեքսանդր վարժարանը, ՀԲԸՄ-ի մեծագոյն նուաճումներէն մէկը հանդիսացած
Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը՝ միակ գիշերօթիկ ու հռչակուած դպրոցի
փակումը, ապա նաեւ Լիբանանի մի քանի վարժարաններու եւ այս օրերուն ալ ՀԲԸՄ Վ. Եւ Թ.
Մանուկեան Վարժարանի փակումը: Առ ի տեղեկութիւն յիշենք նաեւ թէ՝ Տիթրոյթի Ալեքս եւ
Մարի Մանուկեան վարժարանը դարձաւ charter տեսակի դպրոց, որպէսզի պետական
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պիւտճէէն օգտուին տարեկան ծախսերը փակելու համար, այս պատճառով ալ սոյն
վարժարանը հազիւ փրկուեցաւ փակուելէ, թէեւ աշակերտութեան զգալի մէկ մասը հայեր
չեն:(**)
Տողերուս հեղինակի ականջին մէջ տակաւին կը հնչեն 1990-կան թուականներուն Միութեան
նախագահութիւնը ստանձնած լուսահոգի Լուիզ Մանուկեան-Սիմոնի խօսքերը, որոնք հնչեցին
ԱՄՆ-ի ՀԲԸՄիութեան վարչութիւններու ատենապետներու խորհրդակցութեան ատեն
Միութեան կեդրոնատեղիին մէջ, Նիւ-Եորք: Ան յստակօրէն ըսաւ թէ մեր հայրենիքը կը պարզէ
այնպիսի վիճակ մը, որ կը թելադրէ մեզի մեր ուժերն ու օգնութիւնները առաւելաբար
կեդրոնացնել Հայաստանի շուրջ:
Սա ինքնըստինքեան կը յուշեր այն մասին որ ՀԲԸՄիութիւնը կը խորհդածէր յատկացումներու
նոր ծրագիրներու վրայ: Այն ատեն մեզմէ ոմանք բնազդօրէն փորձոեցան մտածել թէ նիւթական
օգնութիւններու այլ ուղղութեամբ տարուիլը պիտի վնասէ կարգ մը ծրագիրներու
իրականացման: Եւ շատ չուշացաւ այդ մտահոգութիւններու կամաց կամաց իրականացումը:
Արդարեւ այդ տարիներուն սկսաւ յաճախակի հնչել Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթ.
Հաստատութեան շուրջ մտահոգիչ լուրերը, ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիճեան վարժարանը
բարձրացուց կրթաթոշակները, Պէյրութի Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանն ու Դարուհի
Յակոբեան վարժարանները «ամուսնացուեցան» եւ այլ: Այս բոլորին վրայ եկաւ աւելնալու նաեւ
Երեւանի Ամերիկեան Համալսարանի (AUA) ծախսերուն մասնակցութիւնը, եկեղեցիներու եւ Ս.
Էջմիածնի հետ առնչուող շինարարական աշխատանքներուն բերուած առիւծի
մասնակցութիւնը:
Վերոյիշեալ Նիւ-Եորքեան խորհրդաժողովէն կարճ ատեն մը առաջ արդէն դադրեցուած էր
Արեւմտեան ԱՄՆ-ի մէջ հռչակ վայելող ՀԲԸՄ-ի քառաձայն երգչախումբի գործունէութիւնը
(խմբավար՝ Հենրիկ Անասեան, այժմ տարիէ մը ի վեր վերակագնուած)՝ միշտ
պատճառաբանելով ծախսերուն չդիմանալու պարագան, ապա հրապարակէն հանուեցան
այնքան ժողովրդականութիւն վայելող ՀԲԸՄ-ի Նաւասարդեան խաղերը, որոնք այնքան
խանդավառութեամբ կը նշուէին եւ այնքա՜ն երիտասարդներ կը հաւաքագրէին Միութեան
շուրջ (այժմ այդ նախաձեռնութիւնը անցած է ՀՄԸՄ-ին):
Ո՞ւր կ'երթայ Պօղոս Նուպար Փաշայի, Զարեհ Նուպարի, Կիւլպէնկեանի, Քարակէօզեանի եւ
Ալեք Մանուկեանի ղեկավարած ՀԲԸՄ-ը
Հարց կու տանք այս բոլորէն ետք՝ ո՞ւր պիտի հասնի այս նահանջը: ՀԲԸՄ-ի ղեկավարութիւնը ոչ
մէկ նահանջ կը տեսնէ իր գործունէութեան մէջ եւ անոր դիմաց կը բերէ իր արձանագրած
յաջողութինները Հայրենիքի եւ Արցախի մէջ (՞), կը ներկայացնէ իր հաստատած
կրթաթոշակներով ու յատկացումներով ԱՄՆ-ի եւ այլ երկիրներու մէջ յետ համալսարանական
կրթութիւն ու մասնագիտութիւն ստացած (post graduate) երիտասարդներու ասպարէզային
յաջողութիւնները (կարդալ AGBU The Insider պարբերաթերթը): Աստեղ նշենք թէ այդ
յատկացումները մէկ մասն են միայն պահանջուած կրթաթոշակներու եւ այլ ծախսերու:
Միութիւնը կը նշէ նաեւ թէ տակաւին կը շարունակէ սատար կենալ կարգ մը ազգային
հաստատութիւններու:
Վերը թուարկուածները նորութիւններ չեն. համահայկական այս պատկառելի Միութիւնը միշտ
մասնակցած է հայութեան նիւթական կարիքներուն դեռ «մի բան էլ աւելի», հետեւաբար
ինքնապաշտպանութեան համար կարիք չկայ թուելու զանոնք, ուրեմն կը հակուինք մտածելու
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թէ՝ կա՛մ ՀԲԸՄիութիւնը փոխած է իր օգնութեանց նախապատուութեան շարքը եւ սկսած է
մտածել նիւթական շահաբերութեան տեսանկիւնէն եւ կա՛մ կը գտնուի նիւթական նեղ
կացութեան մէջ: Իսկ մեր դիտարկումներն ու վերլուծութիւնները արդէն մեզ կը յուշեն թէ
Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան ղեկավար անդամներէն շատեր, ներառեալ ներկայի եւ
նախորդ նախագահները կը ղեկավարուին զուտ ամերիկեան չոր շահադիտական մօտեցումով
ու հոգեբանութեամբ, այսինքն՝ դադրեցնել այն յատկացումները, որոնք նիւթական շահ չեն
բերեր եւ «բեռ են» Միութեան վրայ: Կար ատեն մը, երբ ՀԲԸՄիութեան Շրջանային
վարչութիւնները կ'ընտրուէին անդամակցութեան քուէներով կամ փոխգիրներով (proxy),
այսինքն կը գործէր անդամակցութիւն եւ անդամներու ձայն տալու սկզբունքը, որուն
պարագային անդամակցութիւնը իր արդար տեղը կ'ունենար Միութեան որոշումներուն մէջ:
Ըսել կ'ուզենք թէ այդ երանելի տարիներուն ՀԲԸՄիութիւնը աւելի ժողովրդական
(տեմոկրատական) կազմակերպութիւն մըն էր: Միութեան բազմաթիւ անդամներ հակառակ որ
ընդդիմացեր
էին
անդամակցութեան
անհրաժեշտութինը
չէզոքացնելու
այս
քաղաքականութեան, մինչեւ օրս տակաւին իրաւամբ կը պնդեն իրենց տեսակէտին վրայ, բայց
այդ պնդումները կը շարունակուին հաշուի չառնուիլ: Ուրեմն ի՞նչ՝ մի խումբ մարդի՞կ կ'որոշեն
արդեօք Միութեան առնելիք քայլերն ու քաղաքականութիւնը: Ըստ էութեան այդպէս է
իրականութիւնը: Մեզի կը մնայ մտածել թէ՝ այս համահայկական Մեծ Միութիւնը կը գտնուի
նահանջի ու գահավիժումի ընթացքին մէջ: ՀԲԸՄ Մեծ Միութիւնը այժ վերածուած է
հաստատութեան մը կամ հիմնարկի մը (foundation):
Պահն է զգաստանալու:

(*) Հեղինակը Պէյրութի ՀԲԸՄիութեան Յովակիմեան-Մանուկեանի վարժարանէն է, շուրջ
քառասուն տարուայ ուսուցչական եւ մանկավարժական վաստակ մը կը վայելէ Կիպրոսի
Մելգոնեան գիշերօթիկէն մինչեւ ԱՄՆ-ի Մանուկեան-Տեմիրճեան վրժ., Երուսաղէմ՝ որպէս
«Սիոն»ի խմբագիր եւ Ընծայարանի դասախօս:
(**) Տես՝ «Նոր Օր» շաբաթաթերթ, 21 Նոյեմբեր 2019, Դոկտ. Յովսէփ Թորոսեան «Չարթըր
վարժարաններու…»:
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Տեսակէտ
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Մեր հայրենիքին սահմանակից թշնամի
երկու պետութիւնները՝ Թուրքիա եւ
Ատրպէյճան առիթ չեն կորսնցներ տակաւ
սաստկացնելու
Հայաստանի
դէմ
քաղաքատնտեսական
շրջափակումը:
Գաղտնիք մը չէ, որ Հայաստանը
մեկուսացնելու
Կովկասի
պետութիւններուն քաղաքականութիւնը
մաս կը կազմէ անոնց երկարաժամկէտ
ռազմավարական
ծրագիրներուն:
Առ
այսօր, Հայաստան հեռու կը պահուի
տարածաշրջանային
միջպետական
գործառքներէն, որպէսզի անզօր դառնայ
հակազդելու
հարաւային
ԿովկասԱրեւմուտք փոխյարաբերութիւններուն,
ինչպէս նաեւ՝ Պաքու-Թիֆլիս- Անգարա
երկաթուղագիծէն բխելիք զինակցութեան:
Վերոյիշեալ երկու նախագիծերուն յաջողութիւնը վստահաբար աշխարհաքաղաքական նոր
կացութեան առջեւ պիտի դնէ Կովկասը եւ մեր հայրենիքը, աւելի պիտի խորացնէ հայրենի
ժողովուրդին դիմագրաւած ընկերային, տնտեսական դժուարութիւնները: Փոխարինող
տարբերակներ անհրաժեշտ են Հայաստանի համար: Տնտեսական յստակ ծրագիրի
բացակայութեան, այսօրուան դրութեամբ, շատ հաւանաբար Իրանը դառնայ Հայաստանի
տնտեսութեան շնչերակը:
Մեր թշնամիները քաղաքական, տնտեսական եւ քարոզչական լուռ պատերազմ յայտարարած
են Հայաստանի դէմ:
Մօտաւորապէս ամիս մը առաջ, Պաքուի մէջ կայացած թրքալեզու ժողովուրդներու 7-րդ
խորհրդաժողովին, Թուրքիա յաջողեցաւ հայկական Սփիւռքի դէմ իր կողքին միաւորել
Ատրպէյճանը, Ղազախստանը եւ Ղրղզստանը: Մասնակիցներուն առջեւ խօսք առնելով,
նախագահ Էրտողան ըսաւ.« Մէկ ազգը չի կրնար երկու խնդիր ունենալ. Մեր խնդիրները նոյնն
են: Հայկական պնդումներուն հետ կապուած խնդիրները, որոնց դիմաց կեցած է Ատրպէյճանը,
մեր խնդիրներն են: Թուրքիա պատրաստ է ջանքեր գործադրել ղարաբաղեան հիմնախնդիրը
Ատրպէյճանի տարածքային ամբողջականութեան շրջանակներուն մէջ կարգաւորելու համար:
Ատրպէճանի սեփական տարածքներու՝ Լեռնային Ղարաբաղի եւ յարակից շրջաններու՝
հայկական բռնագրաւման տակ ըլլալը մէկ միլիոն ատրպէյճանցիի ստիպած է իբրեւ
փախստական ապրիլ իրենց տուներէն, հայրենիքէն հեռու...»:
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Գաղտնիք չէ, որ ժամանակէ մը ի վեր, Էրտողան կը ճգնի վերատեսութեան ենթարկել
առաքելութիւնը եւ ընդլայնել ԵԱՀԿ-ի Մինսքի Խումբի համանախագահութեան կազմը:
Էրտողանի վերոյիշեալ յայտարարութիւնը մտահոգիչ զարգացում մըն է ԵԱՀԿ-ի
հովանաւորութեան
տակ
կայացող
Լեռնային
Ղարաբաղի
հակամարտութեան
բանակցութիւններուն վրայ: Էրտողան կը մոռնայ, թէ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի համանախագահութիւնը
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման հիմք ընդունած է տարածքային
ամբողջականութեան եւ ժողովուրդներու ինքնորոշման սկզբունքները, բնականաբար խաղաղ
ճանապարհներու հիման վրայ:
Խորհրդաժողովը միաժամանակ Ատրպէյճանին աջակցելու կոչ ուղղեց արտերկրի թուրքերուն:
Չորս երկիրներ հայկական Սփիւռքի դէմ պայքարելու որոշում ընդունեցին: Դժբախտաբար,
Հայաստանի եւ Սփիւռքահայ քաղաքական հոսանքներու ուշադրութենէն վրիպեցաւ այս
վտանգաւոր եղելութիւնը եւ կամ թերացան ըստ արժանւոյն գնահատական տալու մտահոգիչ
այս
յայտարարութիւններուն:
Թուրք-ազերիական
հակաքարոզչութիւնը
լեզուակից,
արիւնակից, ցեղակից դաշնակիցներ կը փնտռէ հայ ժողովուրդի դէմ իր պայքարին մէջ:
Մենք՝ Սփիւռք եւ հայրենիք, մեր խորհրդաւոր լռութեամբ դարձեալ մարսեցինք այս
գայթակղութիւնը: Այնքան մը կազմակերպուած լռութիւն, որ կասկած կ'արթնցնէ յաճախ ՝
արդեօք կ'ընկալե՞նք կատարուածին կշիռը..: Նուազագոյն յանդգնութիւնն անգամ չունեցանք
բողոքելու ԵԱՀԿ-ի համանախագահութեան կամ Մարդկային Իրաւանց Եւրոպական Ատեանին:
Բացի քանի մը ձայներէ, պաշտօնական եւ անպաշտօն մակարդակներու վրայ մեր լռութիւնը
խորհրդաւոր էր պարզապէս:
Պաքուի մէջ տեղի ունեցող թրքալեզու ժողովուրդներու համագործակցութեան եօթներորդ
խորհրդաժողովին, նախագահ Էրտողան յանդգնեցաւ յայտարարելու, թէ Կովկասի
խաղաղութիւնը վտանգուած պիտի մնայ այնքան ժամանակ, որ բռնագրաւուած կը մնան
«Ատրպէյճանի հողերը»: Էրտողան յայտնեց, թէ Թուրքիան իր կարելին պիտի ընէ «Ատրպէյճանի
տարածքներուն« վերատիրանալու համար...: Այս այն Թուրքիան է, որուն նախագահը՝
Էրտողան, իւրաքանչիւր նորապսակ թուրք ամոլէ կը պահանջէ առնուազն երեք զաւակ
պարգեւել հայրենիքին..: Այս այն քոչւոր Թուրքիան՝ ուր օր չանցնիր առանց կեղծելու
պատմութիւնը, յափշտակելու Փոքր Ասիոյ բնիկ ժողովուրդներուն մշակութային կոթողները,
յուշարձանները, կալուածները, աշխարհին ներկայացնելով իբրեւ թրքական մշակոյթի
ժառանգ..:
Ու՞ր կը գտնուինք մենք իբրեւ պետութիւն եւ Սփիւռք, քաղաքական անդուլ այս պայքարին մէջ,
երբ թշնամիին նկրտումները յստակ են բոլորին: Համեստ հարցում մը. Իրազե՞կ ենք արդեօք այս
զարգացումներուն: Ինչպէ՞ս մեկնաբանել մեր կարգապահ լռութիւնը: Կարծէք պատահածները
երկրորդական, անյիշարժան մանրուքներ ըլլային: Անտարբերութեան թ՞է քարոզչական
լծակներու անբաւարարութեան պէտք է վերագրել մեր լռութիւնը..: Որքանով ներելի է, երբ
ազգային մտահոգութիւններ լքած, երկրորդական վէճերով ժամավաճառ կը դառնանք քիչ մը
ամէն տեղ, յումպէտս վատնելով մեր ներուժը: Ո՞վ չի գիտեր, թէ թուրք -ազերիական
սերտակցութիւնը ինչպիս՞ի սպառնալիք կը ներկայացնէ Հայաստանին եւ Լեռնային
Ղարաբաղին: Արհաւիրք, որուն առաջին հետեւանքը պիտի ըլլայ հայաթափումի նոր հոսք մը
Հայաստանէն:
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Լռութիւնը ոսկի է, կ'ըսէ՝ առածը: Սակայն այս պարագային լռութիւնը անտարբերութեան եւ
կրաւորականութեան ապացոյց է, դժբախտաբար: Թուրք-ազերիական օրըստօրէ զարգացող
ռազմական, տնտեսական, առեւտրական փոխյարաբերութիւնները կարելի չէ դիտել մատներու
արանքով: Հաւաքական պատասխանատուութիւն մը ունինք բոլորս, որմէ կամայական
պատճառներու տակ զլացումը, քայքայիչ հետեւանքներ կրնայ ունենալ մեր հայրենիքին եւ
Սփիւռքի վրայ: Սթափինք մեր թմբիրէն:Լռութիւնը ոճիր է...:
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Գրական-Մշակութային
ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

ԲԱՌԸ ՀՐԱՇԱԳՈՐԾ...
Բառը կրնայ թեւ ու թռիչք տալ
Բառը կրնայ ամոքել ցաւ
Բառը կրնայ ազատագրել
Բառը կրնայ թեւաւորել...

Բառը կրնայ վիրաւորել
Ահ ու սարսափ լոկ տարածել
Ցեխարձակել, թունաւորել
Հրահրել կիրքեր, պատերազմներ...

Բառը կրնայ գործիք դառնալ
Սուտի, ոխի, ատելութեան
Բառը կրնայ աղմուկ դառնալ
Ուղեղներու մշտալուացման...
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Բառը կրնայ աղօթք դառնալ
Լուսահամբոյր, քաղցրածորան
Ծիածանել սիրտերն իրար
Աստուծոյ հետ կամար դառնալ...

Բառը կրնայ շաղախ դառնալ
Աղօթատան, հայրենեաց տան
Բառը կրնայ կործանարար
Ռումբեր տեղալ հայրենաքանդ...

Թէ կարենաս բառդ ծորել
Միտքէդ, սիրտէդ, նաեւ խիղճէդ
Հոգիդ դնել բառիդ մէջ բորբ
Բառդ դառնայ հըրաշագործ...

Ան կը դառնայ բոյժ ու դարման
Սպեղանի բի՛ւր-բի՛ւր ցաւաց
Յոյսեր վառել սիրավարար
Արշալոյսներ լուածորան...
ԵՐԱՆ
...................
ԼՌՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԻՐԻԿՆԱՅԻՆ
Լռութեան մէջ իրիկնային
Բառեր կ'իջնեն՝ աստղաբոյլե՛ր
Միտքս, հոգիս կ'օծեն մեղմիւ
Սիրոյ մաքուր շշուկի պէս...
Անդորրին մէջ վերջալոյսին
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Բառեր ծփան մթնոլորտին
Կ'առինքընեն սիրտս, հոգիս
Այցելուներ են մտերմիկ...
Բառերուն մէջ արեւնե՛ր կան
Բառերուն մէջ աշխարհնե՛ր կան
Սիրացնծուն, լուսացնծուն
Կ'օրհնեն պահը իրիկնալոյս...
Կը բազմանան աստղերուն պէս
Կ'ըլլան ճաճանչ ոսկելոյսի
Եւ կը տեղան օրհնութեան պէս
Աղօթալո՛յս, աղօթահե՛ւ...
ԵՐԱՆ
...................
ԱՂՕԹՔՍ
Աղօթքս թռի՛չք է վեհ անհունին
Բարձրեալին անտես ու անքննելի
Ուր հոգիս կ'ըմպէ շունչը յաւերժի
Ու կ'ընդարձակի նման տիեզերքին...

Աղօթքս թռի՛չք է անդունդն հոգւոյս
Մութին ու մէգին, լոյսերուն անոր
Տիեզերք մը համակ այնտեղ կը շնչէ
Իր վառ աստղերով, երկինքով անեզր...

Երկու տիեզերքներ իրար կը ձուլուին
Աղօթքիս մէջ լուռ ու խորախորհուրդ
Ու կը վերթեւեմ երկինքէն անդին
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Զանցելով միջոց, ժամանակը սուտ...
ԵՐԱՆ
...................
ԳՈՒՑԷ
Աշուններուս հրաժեշտ պիտ' տամ տրտմաթախիծ
Ոսկի եւ հուր տերեւներուս լուսաթրթիռ
Եւ ո՞վ գիտէ ո՞ւր պիտ' երթան երազներն լոյս
Զորս հիւսեցի տերե՛ւ-տերե՛ւ սիրով քնքուշ..
Ծառս ինչպէ՞ս պիտի տոկայ ձմրան շունչին
Որ կը թակէ արդէն դուռս սարսռագին
Եւ կը սպառնայ խեղդել ամէն երազ, տեսիլք
Տերեւներուս հետ զիս քշել բիրտ անյայտին...
Սրտիս գոլը պիտի կրնա՞յ տաք շունչ փչել
Հուրհըրատել եւ ջերմացնել զիս տենդագին
Բայց դեռ անչափ սէ՛ր, կարօտա՛նք ունի լուսէ
Գուցէ դառնայ խարոյկ մը վառ եւ հըրածին:
ԵՐԱՆ
...................
ՍՈՐՎԵՑԱՅ...
Ես սորվեցայ չապաւինիլ այլոց գութին
Համակրանքին, անուշ խօսքին, շոյող ձեռքին
Գգուանքին կեղծ, ստապատիր փաղաքշանքին
Կեղծ գովեստին ու քծինքին խաբեպատիր...
Ես սորվեցայ ապաւինիլ լոկ իմ ոյժին
Եւ յընթացս ուժեղացայ ես ամրապինդ
Յոյսս դրի մտքիս, սրտիս ու հոգիիս
Որ ծաղկեցան ու ամրացան բիւրապատիկ...
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Եւ հասկցայ որ գովեստը իր գինն ունի
Կը կաշկանդէ ազատ կամքդ ազատաբաղձ
Լաւ է մընալ ազատաթռիչ, խենթ ու խելառ
Քան թէ դառնալ հաճոյ այլոց գովասանքին:
ԵՐԱՆ
...................
ԹԷ ՍԷՐԸ
Թէ սէրը չըլլար սրտին մէջ զերթ կրակ
Սառնամանիքին ու ցուրտին ձմրան
Մարդը միայնակ ինչպէ'ս դիմանար...

Թէ սէրը չըլլար որպէս բալասան
Հոգւոյն վէրքերուն ցաւատանջ անչափ
Մարդը տառապած արդեօ՞ք պիտ' տոկար...

Թէ սէրը չըլլար զերթ սպեղանի
Դաժան առօրեան պիտ' կլանէր հոգին
Պիտ' խժռէր սիրտը ատամներուն տակ..

Թէ սէրը չըլլար որպէս բորբ արեւ
Յոյս ու լոյս տուող, սրտի վառ եռանդ
Մարդը պիտ' յոգնէր իր իսկ բեռան տակ:
...................
ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ԱՂՕԹՔ
Տէ՛ր,
Տարի մըն ալ պարգեւեցիր
Ապրելու հրաշք խորհուրդն կեանքի
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Տարի մը լի բիւր յոյզերով
Խինդի, ցաւի ապրումներով...

Տէ՛ր, հազար փառք Քու տուածիդ
Չտուածիդ երազներո՛ւն
Քու շնորհներուդ համար ընտիր
Չշնորհուածին վառ յոյսերո՛ւն....

Բաժակս էր կիսով լեցուն
Հոգիս զայն միշտ ամբողջացուց
Երազահեւ լոյսի տենդով
Լեցուց բաժակն լուսագորով...

Տէ՛ր, արժանի ըլլամ կեանքին
Որ յաւելեմ լոյսի շիթո՛վ
Մտքիս, սրտիս վառ յոյզերո՛վ
Քե՛զ ընծայեմ երախտագին...

Թող օճախս մնա՛ միշտ շէն
Հայրենիքս ծաղկի՛ խաղաղ
Թող երդիքներն հայրենական
Բիւրապատկուի՛ն արեւահեւ...

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

29/49

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (97) Դեկտեմբեր 2019

Գրական-Մշակութային
ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ (ՍՈՂՈՄՈՆ ՍՈՂՈՄՈՆԵԱՆ) 1869-1935
ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ՄԵԾ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ
ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Անուններ կան, որոնք ազգ մը կը
ներկայացնեն:
Անուններ
ալ
կան,
որոնք
ճակատագրական են եւ մեզ կը
թարգմանեն:
Կան նաեւ անուններ, որոնք թէ՛
մեր հոգիին եւ թէ՛ մեր լեզուին կը
պատկանին:
Այս անունները մեզմէ աւելի կանուխ ծանօթ են ամէն բանի, անոր համար եկան եւ կերտեցին
մեր էութիւնը, խորութեամբ եւ նոյնքան ալ պայծառութեամբ միաժամանակ դաշնաւորեցին մեր
ձայնն ու ըսելիքները եւ դարձան ոչ միայն անձ, այլեւ` հայութեան նոր օր, նոր կեանք եւ ազգի
վերածնունդի սատարող նոր կամք:
Ահա այդ անուններէն մեծագոյնը` ԿՈՄԻՏԱՍ վարդապետ:
Անուն մը` պարզ եւ խորունկ: Մեր ժողովուրդի էութենէն փրթած անուն մը: Գիտակից: Մեծ հայ
մը` ամէն բանէ առաջ եւ մեծ տաղանդ: Մինակը իր ժողովուրդը կերակրեց երգով ու աղօթքով:
Շատ մօտ է մեզի այս շքեղ անունը: Հարազա՛տ: Արդա՛ր: Շատ լսած եւ խօսած ենք անոր հզօր
կերպարանքին մասին: Ան իբրեւ ջերմ հաւատացող մը իր ազգին արժէքներուն` մեզի հայ երգը
սորվեցուց: Քիւթահիացի այս որբ տղան յանուն ազգին երգեց, սորվեցուց ճանչնալ հայը
գիւղացին, սէրը, բնութիւնը: Այլ խօսքով, ան դարձաւ մեր էութեան ձայնը: Եղաւ անոնցմէ, որոնք
շուտ կը կերտեն իրենց դէմքը:
Եղաւ մեծ հայրենասէր: Ինք կանուխէն չափած էր աշխարհն ու մեծութիւնը, որովհետեւ հայ
մտքի եւ հոգիի լոյսը դարձուցած էր մեր աղօթագիրքը:
Իր տեսած հայ գիւղացին եւ հայ գեղջուկը ուրիշ էին: Մենք չէինք տեսած, ոչ ալ կրնայինք
տեսնել: Ինք ե՛ւ կը տեսնէր ե՛ւ կը խօսէր ե՛ւ կ՛երգէր: Իր շունչը բերաւ` խառնելու մեր կեանքին եւ
նոր հորիզոններ բանալու մեր աչքերուն առջեւ:
Մէկ խօսքով` հրաշք մը, տաղանդի պայծառ եւ միագիծ տեսքով, ստեղծագործ միտքով, որ
հայութիւնը իր անձին ու տաղանդին մէջ ոչ միայն խտացուց, այլեւ հասցուց համամարդկային
մակարդակի:
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Վերջապէս` ազգային անկրկնելի փառք:
Բնութիւնը զինք օժտած էր վարպետութեամբ եւ ըրած էր զինք իշխան, ոչ մէկ բառով
բացատրելի: Մեծի խորհրդանիշ:
Գիտենք: Ինք պտտեցաւ, հաւաքեց, շրջեցաւ, փետեց, երազեց, աղուոր եւ ազատ: Արձագանգեց
հայ մշակի երթին: Հայաստանի եւ հայութեան համար յեղաշրջեց հայ կեանքը: Յուսահատ
չեղաւ, որովհետեւ ինք լաւատեղեակ էր, որ իջած էր պայքարի լուրջ տեսիլքով, իրական,
հաստատ եւ տրամաբանական:
Կոմիտաս վարդապետ:
Մեծ էր մտքով, հոգիով եւ արտայայտութեամբ: Իրեն չափ փայլ ունեցող թերեւս չունեցաւ իր
ժողովուրդը: Ինք ծնած էր Հայաստանի եւ հայոց պատմութեան համար: Ինք իր անմահ ձայնով
դարձաւ մեծ ուսուցիչ` մեծ տեսիլքներու: Երաժշտական վէմ:
Սքանչելի տառապող մը: Ազնուական եւ միաժամանակ` որբ ռամիկ մը, հայ ժողովուրդի ներքին
ձայնին յաւիտենական ունկնդիր: Մութին մէջ լոյս որոնող: Նայեցաւ ժողովուրդին, քան`
ժողովուրդի տէրերուն:
Արարատեան դաշտին մէջ նորութիւն ձայնեց, համակրանք ներկայացուց եւ սառած խաւարի
դէմ մարտի ելաւ:
Ինք` համաշխարհային երաժշտութեան հասնող իբրեւ բարձրագոյն գագաթ, իր մէջ պահեց
ազգի ջերմութիւնը, իր անձը որոնեց եւ ապա խառնեց հանճարին: Երգեց հայ ժողովուրդը`
իբրեւ սէր, խռովք եւ խոյանք: Չարչարեց իր միտքը` իբրեւ երազի եւ երգի ուխտաւոր, եւ` մեր
ժողովուրդի հոգիին մէջ տեւական խմորուող զգացումներու ձայնով:
Միտքէն աւելի սիրտն էր, որ իր վանկերուն եւ յանգերուն մէջ սէր զետեղեց, խօսք զետեղեց: Սէր,
երկիր, հող, մշակ: Իրական առասպելական բանաստեղծ ու նաեւ` պարզ հոգեւորական: Այս
գիտուն, տաք աշակերտէն ետք հայը ուրիշ մը չծնաւ: Երգեցինք ու միշտ պիտի երգենք:
Ինք տարբեր էր` իբրեւ մարդ հոգեւորական եւ ժողովուրդի ամբողջութիւն: Ինք ուրիշ էր: Շատ
ուրիշ` հաւատքի մէջ, ազգի մէջ, կեանքին մէջ: Թոքերուն մէջ իր ամբողջ ուղեղն ու սիրտը բրդող
վանական մը, որ այսքան ընդարձակ կարողութեամբ վախճան չունեցաւ:
Հայ երգի մեծ հնարիչ, մնայուն յաճախորդ եւ մշտարթուն մասնագէտ, որ իր աղօթքին մէջ երգեց
հայուն բառերով, պոռթկումով, սիրով, աստուածային բառերով, անվախճան սիրով ու դարձաւ
ամենապաշտելին:
Հայաստանի գաւառներուն մէջ պտըտող նշանակալից բարի վարդապետ: Բացառիկ մարդ,
սաստիկ մտածումներու տէր` ներքին ու չտեսնուած, գտաւ, իր մտքին մէջ հիւսեց: Իր
գործիքները եղան` հայուն ցաւը, սէրը, վիշտը, ուրախութիւնը: Միտք, սիրտ, հոգի եւ ոգիի
հրդեհումներով:
Կոմիտաս` վանքերու երկրին մէջ մեծ վանական: Եղաւ ու չկան իրեն չափ եւ հաւասար մարդիկ:
Հայաստանը երբեք չունեցաւ իր նմանը, իրեն չափ խորունկ բարձունք, հոգեկան արօտավայր եւ
սքանչացում:
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Իր ժողովուրդը իր տաղանդին մէջ կ՛ապրի երգին ջերմութիւնը, որուն հաւասարը չկայ ուրիշ
ազգի մէջ, պարապ տեղ մի՛ փնտռէք:
Մեր երաժշտութեան, երգին եւ ձայնին Մեսրոպ Մաշտոցը, եւ ինչո՞ւ չէ, նաեւ` Հայ Ժողովրդական
Երաժշտութեան Մեծ Լուսաւորիչը: Իրեն կը պարտինք վերջապէս այս կեցուածքը, որ հայկական
է, հայուն է եւ ազգային է: Իր ազգը իրեն տուած է հարուստ նիւթ, եւ որ միայն հայութեան կը
պատկանի: Անոր համար հայու ոգին բազմապատկուեցաւ: Բառ դարձաւ: Դարձաւ ձայն եւ երգ
ու հայութեան անջնջելի ճակատագրին մէջ խոր ընդարձակ եւ կիզիչ հեռուները իրար կապող
խորունկները միացնող կամուրջ: Զինք երգեցինք եւ տակաւին կը շարունակենք…
Հանճարեղ եւ մեզ բոլորս զիրար միացնող վարդապետ: Հայ երգի քրմապետ, որ խոր կնիք դրաւ
եւ յարատեւօրէն հերկեց մեր տոհմական դաշտերը:
Մեր մեծութիւնն ու հպարտանքն է այս վարդապետը: Ազգային հպարտութիւն: Հերոս: Ազգային
ինքնուրոյն դիմագիծի կերտիչ: Ու հաստատապէս` քսաներորդ դարու Մաշտոց եւ նոյնքան ալ`
Հայ Ժողովրդական Երաժշտութեան Մեծ Լուսաւորիչը, որ երգեց հայ ժողովուրդի վիշտն ու
ուրախութիւնը` հայրենաշունչ ոգիով ու նոյն այդ ոգիով ներշնչուեցաւ ու ներշնչեց:
Ստեղծեց հայ երաժշտութեան կրօնը ու դարձաւ յօրինող, խմբավար, երգիչ:
Եւ որովհետեւ հանճարի լոյսը կը կրէր իր անձին մէջ, ան պեղեց հայ շինականի հոգին եւ հասաւ
մեր մշակոյթի արմատներուն: Դուրս հանեց, զտեց եւ մաքրեց մեր ինքնութիւնը բնորոշող
դարերու ժանգէն:
ԿՈՄԻՏԱՍ վարդապետ` Աստուածատուր Հրաշք մը: Որբէն ծնունդ առնող մեծ հանճար: Սլացիկ
եւ ուրոյն դպրոց: Իր բնածին տաղանդով, շնորհով, աստուածատուր ձիրքով եւ յատկութեամբ ու
կարողութեամբ մեր երաժշտութեան պատմութեան մէջ ինքնայատուկ ոգի եւ նկարագիր
դնելով` ստեղծեց եւ վերստեղծեց ազգային մեր ինքնութիւնը:
Հանճարեղ վարդապետ մը, որ իր քրտինքով ակօսեց մեր երաժշտութեան անդաստանին մէջ ու
կարողացաւ իր ժողովուրդի հոգիներուն մէջ արձագանգել ու մինակը մտաւ հայ
երաժշտութեան մեծ դռնէն:
Եւ սակայն նաեւ` տարաբախտ վարդապետ մը, որ իր ստեղծագործ միտքով նաեւ դարձաւ հայ
երաժշտութեան անկիւնադարձը` իր անձը դարձնելով մեր կեանքի յենարանը:
Ո՛վ որ կ՛ուզէ իր ժողովուրդի բարի, սիրոյ, պարզ, խաղաղ, միամիտ դէմքը տեսնել, առանց
Կոմիտասի` չի կրնար: Որովհետեւ Կոմիտաս մեր ձայնն է: Հայու ձայնը եւ հայ ըլլալու եւ մնալու
բարձր գիտակցութիւնը:
Այսօր դարձեալ մեծ յարգանքով եւ երկիւղածութեամբ կը կենանք իր դեռ չաւարտած
վաստակին առջեւ:
Էականը. ի՞նչ աւելցուցած ենք իր աւանդին, իր կտակին եւ իր պատգամին:
Բայց… անկախ այս բոլորէն` բիւր յարգանք իր յիշատակին:
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Գրական-Մշակութային
ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ծանօթ.- Վերջերս՝ երկու առիթներով այս նիւթով
զեկոյց
կարդացի.
առաջինը՝
Երեւանի
Մանկավարժական համալսարանի հայոց լեզուի
ուսուցման
մեթոտաբանութեան
ամբիոնի
դասախօսական կազմին, երկրորդը՝ ՀՀ ԳԱԱ
հնագիտութեան եւ ազգագրութեան հիմնարկի
սփիւռքագիտութեան
բաժնի
եւ
Հայկազեան
համալսարանի
համատեղ
կազմակերպած
գիտաժողովին:
-----------------------------------------------Վերջին
երեսնամեակին
արեւմտահայերէնի
ուսուցման, պահպանման ու զարգացման առջեւ
ծառացած
դժուարութիւնները
փաստօրէն
սփիւռքահայ դպրոցին խնդիրներն են: Հայ դպրոցը
ամենուրեք կը գտնուի նոյն խնդիրներուն առջեւ՝
աշակերտութեան կորուստ, հայ աշակերութեան հասնելու նախկին փորձառութեան
թուլացում, անվճարունակ աշակերտները պահելու անկարողութիւն, լեզուի ուսուցման
միջոցներու, մանաւանդ հայերէնաւանդ որակեալ ուսուցչակազմի մեծ պակաս,
դպրոցավարական ծանր թերութիւններ հայ դպրոցի առաքելութան մէջ եւ այլն:
Ա.- ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԵԱՆ ԹԻՒԻ ԿՈՐՈՒՍՏ
1.- Բնակչութեան ներքին տեղաշարժերու եւ արտագաղթի հետեւանքով տեղի կ'ունենան
աշակերտութեան արտահոսք եւ դպրոցներու մեկուսացում: Մեկուսացման հետեւանքով
նախապէս փայլուն վարժարաններ լրիւ փակուած են: Այդպիսի բազմաթիւ դպրոցներ կան
Հալէպի եւ Պէյրութի տարբեր արուարձաններուն մէջ, ամէն տեղ Մերձաւոր Արեւելքի մէջ:
Անհրաժեշտութեան պարագային դպրոցը տեղափոխուած է նոր թաղամաս: Պատերազմէն քիչ
առաջ Դամասկոսի Ազգային միացեալ վարժարանը տեղափոխուեցաւ Ճարամանա նոր
թաղամաս, ուր հաստատուած էին ու կը հաստատուէին հայ մեծաթիւ ընտանիքներ: 2017-ին
Պէյրութի ազգային հինգ վարժարաններ՝ Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան, Քառասնից Մանկանց,
Աբգարեան, Աքսոր Գասարճեան, Սուրէն Խանամիրեան եւ Ռուբինեան ազգային
վարժարանները մէկտեղուեցան նորակառոյց Ազգային միացեալ վարժարան համեմատաբար
խիտ հայութիւն ունեցող թաղերու մերձակայ Պուրճ Համուտի մարզադաշտին կից, որովհետեւ
այդ դպրոցները առանձնաբար արդէն բաւարար աշակերտութիւն չունէին: Հալէպի մէջ հայ
աւետ. համայնքը իր ուժերը կեդրոնացուց Սուլէյմանիէի Բեթէլ վարժարանին վրայ՝ պահելով
հանդերձ Էմմանուէլ վարժարանը օտար աշակերտութեան համար, որ վճարունակ է. եկամուտը
յատկացուած է Բեթէլին: Տեղ-տեղ՝ այսպիսի լուծումներ բերելու համար չենք կրցած մէկ կողմ
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դնել դպրոցի պատմական միջավայրը պահելու գաղափարը. օրինակ՝ կէս դարէն աւելի
նկատուած էր, որ Հալէպի առաջնորդանիստ Ս. Քառասնից Մանկունք եկեղեցւոյ (15-րդ դարէն)
կից հին թաամասերը արդէն հայաթափ են, ու դպրոցականները Հայկազեան վարժարաններ
բերելը խիստ դժուարացած է. նոյնը կայ Դամասկոսի առաջնորդանիստ Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ (4րդ դարէն) պարագային, որուն մերձակայ Պապ Շարքի եւ Պապ Թումա թաղամասերու հայ
բնակչութիւնը մեծամասնաբար տեղափոխուած է նորակառոյց թաղամասեր, ուրկէ լրջօրէն կը
դժուարանայ աշակերտութիւնը Թարգմանչաց վարժարան բերելը: Այսպէս, որոշ գաղութներու
մէջ մնացած աշակերտութեան համար հարցի լուծում գտնուած է, իսկ ուրիշ տեղ՝ ոչ: Այսպիսի
դժուարութիւններ կան գրեթէ բոլոր մեծ գաղութներուն մէջ: Նման պարագաներ կան նաեւ
Ամերիկաներու մէջ: Օրինակ՝ Տիթրոյթի ՀԲԸՄ դպրոցը կառուցուած էր հայաշատ թաղի մը մէջ,
ուր ներկայիս մեծամասնութեամբ սեւամորթներէ բնակուած է: Նոր բնակավայրերէն հայ
ընտանիքներ կը դժուարանան այսօր հոն ուղարկել իրենց զաւակները:
Տեղաշարժի եւ արտահոսքի պատճառով հայկական կրթութենէ զրկուած հայ դպրոցական
հասակի տղոց թիւը հետզհետէ կ՛աւելնայ ամենուրեք: Հայկական դպրոցներու
աշակերտութիւնը կը նուազի տարուէ տարի. հայ դպրոցականներու արտահոսքը չի կասիր,
դպրոցները կը փակուին մէկիկ-մէկիկ, որովհետեւ տիրող պայմանները բարենպաստ չեն, իսկ
ձեռք առնուած միջոցները՝ անբաւարար: Մենք տակաւին չենք գիտեր, թէ Մերձաւոր Արեւելքի
մէջ զարգացող քաղաքական պայմանները ինչպիսի պայմաններու տակ կը դնեն մեզ՝ մեր
մնացած դպրոցները, մենք պարտադրուած կը լքե՞նք ամէն ինչ, թէ կը շարունակենք մնացած
քիչով շարունակել մեր գործը:
Արտագաղթի հետեւանքով նոր միջավայրի մէջ յայտնուած ընտանիքները ամենէն առաջ
փնտռած են հայկական վարժարանը: Նախընտրաբար ամենօրեան: Սուրիոյ տագնապին
հետեւանքով արտագաղթած ընտանիքներու պարագային ասիկա կը տեսնենք յատկապէս
Թորոնթոյի եւ Մոնրէալի դպրոցներուն մէջ: Նոյնն է Աւստրալիոյ պարագային. Սիտնիի
Համազգայինի երկրորդական դպրոցի 350 աշակերտներէն 150-ը արդէն սուրիահայ
ընտանիքներու դպրոցականներ են: Ասիկա հաւատք ներշնչող փաստ մը ըլլալով հանդերձ՝
մտորել կու տայ, թէ հեռացող ընտանիքներու քանի՞ տոկոսն է , որ իր նոր բնակավայրին մէջ
ունի այդ հնարաւորութիւնը: Արիւնահոսութիւն կայ:
2.- Հսկայական թիւ կը ներկայացնեն ի սկզբանէ հայկական դպրոց յաճախելու
աշխարհագրական հնարաւորութիւն չունեցող դպրոցականները: Ասիկա կայ ամենուրեք, թէ
Մերձաւոր Արեւելքի, թէ Արեւմուտքի մէջ: Ցրուումը Սփիւռքի բացասական մնայուն
յատկանիշներէն մէկն է: Այսպիսի պարագաներու եւս միջոցներ գտնուած են. ընտանիքի
անդամներ կամ կամաւոր անձինք հայերէնի ուսուցում կատարած են: Հիմնուած են փոքրիկ
միօրեայ վարժարաններ: Եղած են ու կան շատ յաջողակ օրինակներ: ՀԲԸՄ-ի առցանց
համալսարանը ստեղծուած է յատկապէս այսպիսիներուն համար: Կարելի չէ արհամարհել
արդիւնքը. փաստ է, որ հեռացող ընտանիքներու նոր հոգը եղած է իրենց սերունդներու հայեցի
դաստիարակութիւնն ու հայերէնի պահպանումը:
Կայ նաեւ ուրիշ զանգուած մը, որ անկախ հեռաւորութենէ եւ անվճարունակութենէ՝ պարզապէս
կը նախընտրէ օտար վարժարան: Հոս կրնան ուրիշ պատճառներ դրդիչ ըլլալ. ահաւասիկ այս
զանգուածին հետ շփումներ ստեղծելու, զայն մերձեցնելու ու անոր մէջ բան մը փոխելու կամ
արթնցնելու հիմնական աշխատանք պէտք է կատարեն մեր հոգեւոր հաստատութիւններն ու
հասարակական կազմակերպութիւնները: Բան մը, որ արդիւնաւէտ դարձնել չենք յաջողած:
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3.- Ոչ քիչ թիւով վայրերու մէջ մեր միօրեայ վարժարանները չեն վերածուիր ամենօրեայ
վարժարանններու, երբ ունին դպրոցական շէնքերու լաւագոյն յարմարութիւնները: Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններու մէջ՝ Տուպէյ, Ապու Տապի, Քանատայի մէջ՝ Ուինցըր, Վանքուվեր:
Գուցէ եւ Ֆրանսայի մէջ, ուր վերջին տասնամեակներուն շօշափելի արդիւնքներ տուած են
հայերէնի ուսուցման եւ հայեցի դաստիարակութեան համար տարուած աշխատանքները:
Կարգ մը վայրերու մէջ ուշացած ենք արդէն: Հոգեբանական ստորակայութիւնը չի
յաղթահարուիր: Մարդիկ կը պատճառաբանեն, որ ամենօրեայ մեր դպրոցները մրցունակ պիտի
չըլլան: Որպէս բարացուցական օրինակ՝ հոս կարելի չէ անտեսել Քուէյթի մեր ազգային
վարժարանի օրինակը, որ երկրի լաւագոյն կրթարաններէն մէկը ըլլալով հանդերձ՝ Սփիւռքի
լաւագոյն վարժարաններէն մէկն է:
Այս շրջանակին մէջ շատ կարեւոր է կազմակերպչական ու դպրոցավարական աշխատանքները
լրջագոյն մակարդակի բերելը:
4. Գիշերօթիկ վարժարաններու բացակայութիւնը աղէտի վերածուեցաւ մասնաւորաբար
դպրոց չունեցող միջավայրերու մեր ընտանիքներու տղոց համար: Մուրատ Ռաֆայէլեանը
շատոնց փակեցինք: Կիպրոսի Մելգոնեան հաստատութիւնը գրկաբաց կ՛ընդունէր մեր
թրքահայ աշակերտները եւ ոչ միայն: Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի, Իրաքի
պատերազմի, Սուրիոյ վերջին տագնապի պատճառով դպրոցը կրնար հարիւրաւոր
աշակերտներու հայեցի դաստիարակութեան եւ հայերէնի ուսուցման խնդիրը լուծել: Մնացած է
միայն Այնճարի աւետարանական վարժարանը, որ չեմ գիտեր ինչու՝ նախկին տարողութեամբ
չի գործեր: Գիշերօթիկ կը մնան քանի մը դպրեվանքեր Լիբանանի եւ Պոլսոյ մէջ: Քանի մը ոչ
աննշան փորձեր ալ եղած են հաստատելու առանձին գիշերօթիկնոցներ, ուր կայք գտած
աշակերտները յաճախած են տեղւոյն հայկական վարժարաններէն հոն, ուր փափաքած են:
Ասիկա լաւ ու քաջալերելի նախաձեռնութիւն մըն է ամէն պարագայի:
3.- Կրթաթոշակ վճարելու անկարողութիւնը հետզհետէ կ՛աւելնայ վերջին երեսուն տարիներու
ընթացքին. ասոր հետեւանքով ալ կը մեծնայ անվճարունակ ընտանիքներու զաւակներուն
արտահոսքը: Լիբանանի մէջ, կ՛ըսուի, հայ աշակերտութեան արդէն քառասուն տոկոսը կը
յաճախէ օտար վարժարան: Միացեալ նահանգներու մէջ՝ շատ աւելի: Ֆրանսայի մէջ՝ նոյնքան:
Մենք խնդիր ունինք մեր դպրոցականները հայկական վարժարանի յարկին տակ պահելու: Այս
խնդիրը միշտ ալ եղած: Գացէք որեւէ տասնամեակ եւ որեւէ դպրոց: Հայ աշակերտութեան
միայն 40% տոկոսն է վճարունակ, իսկ մնացեալ 60 տոկոսը՝ ոչ: Դպրոցը, տնօրէնութիւնը,
հոգաբարձութիւնը, թաղական խորհուրդը, Ազգային սնտուկը, հայրենակցական միութիւնները,
անհատ բարերարներ հասած են օգնութեան, պարտաւորութիւն զգացած են՝ զանազան
միջոցառումներով այդ գումարը հայթայթել, բացը գոցել: Օգնութեան հասած են համազգային
հիմնարկներն ու միութիւնները: Իշխանութիւնները պահանջած են աշակերտ չձգել դուրսը,
աշակերտի դիմաց դպրոցի դուռ չփակել, կրթաթոշակի համար աշակերտը տուն չուղարկել
(եղած են նման դէպքեր): Հարիւրաւոր օրինակներ կարելի է բերել հայ դպրոցի պատմութենէն,
թէ ինչպէս դպրոցը կը վազէր ՛՛մոլորած ոչխարները՛՛ փնտռելու համար:
Հայաստանի անկախացումէն, Արցախի հանրապետութեան գոյացումէն ետք Սփիւռքի բոլոր
դպրոցներուն
տրամադրուող
նպաստները
նուազեցան:
Հայաստանակեդրոն
մարտավարութիւն մը սկսաւ՝ սկսած Համահայկական հիմնադրամով վերջացած մեր ապրած
երկիրներու Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանատուներու եւ հիւպատոսարաններու
գոյացման ծախսերով. մեր բարերարները իրենց դրամական նուիրատուութիւնները ուղղեցին
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Հայաստանի եւ Արցախի, Աղէտի գօտիի, գիւղական շրջաններու կարիքներուն: Այսպէս ալ
պէտք է ըլլար, բայց ասոր կողքին՝ պատահեցաւ նաեւ Սփիւռքի ներուժը ջլատող ու վատնող
ուրիշ բան. Հայաստանի քաղաքական, համայնքային եւ հասարակական կեանքին մէջ ՛՛տունտեղ՛՛ ունենալու վազվզուք մը թափ առաւ, ամենէն առաջ՝ մեր կուսակցութիւնները, յետոյ՝
յարանուանական տուները, միաբանութիւնները, համահայկական բոլոր միութիւնները՝ ՀԲԸՄը, Համազգայինը, Թէքէեան մշակութային միութիւնը եւ այլն: Ասիկա ինքնիրեն չեղաւ: Ինքնիրեն
չեն կատարուիր ասոնց տարեկան ծախսերը: Այս բոլորը եղան ու կը շարունակուին ըլլալ
հսկայական գումարներու հաշուոյն: Կարելի է ըսել, որ այս բոլոր ուժերը, որոնց գոյութիւնը
Սփիւռքի մէջ պայմանաւորուած է հայ դպրոցով, Սփիւռքահայ դպրոցին հանդէպ իրենց
պարտաւորութիւնները կրճատեցին: Ահա այդ պատճառով ալ 1990-ական թուականներէն
սկսան փակուիլ անոնց հովանաւորութեան տակ գտնուող դպրոցներէն շատերը; Ստեղծուած էր
մտայնութիւն մը, որ ինչ որ կու տանք Հայաստանին՝ մնայուն ու շօշափելի պտուղ կու տայ,
գիւղի մը մէջ դպրոց մը կը կառուցուի, բազմանդամ ընտանիքի մը կարիքներուն կը հասնի,
վիրաւոր զինուորի մը ապաքինման ու ընտանիք կազմելուն կը նպաստէ եւ այլն: Սփիւռքի
համար ու այն ալ՝ սփիւռքահայ դպրոցին համար տրուածը այդ անմիջական կարիքը կրնայ
չթուիլ: Այսինքն 15 տարի հոգ տար, միլիոններ ծախսէ սերունդի մը հայեցի դաստիարակութեան
(3 տարի մանկապարտէզ, 6 տարի նախակրթարան, 6 տարի միջնակարգ-երկրորդական)՝
սերունդի մը կամ յաջորդ սերունդին եւս հայօրէն գոյատեւումը ապահովելու համար… Յետո՞յ…:
Հոս քիչ մը իրատես ըլլալով հեռատես չենք կրցած ըլլալ: Կը ցաւինք յատկապէս
Բարեգործականին համար, որ 1906-ին հիմնուեցաւ արեւմտահայոց ձեռք երկարելու եւ 19101950 թուականներուն եղաւ անխտիր բոլոր դպրոցներուն ու կրթական ծրագիրներուն ձեռք
երկարողը, իսկ անկէ ետք իր սեփական դպրոցական ցանցը մատակարարողը: Ցաւալի է, որ
վերոյիշեալ ուժերը ՛՛հայրենադարձուելով՛՛՝ իրենց ետին ձգեցին բուն զանգուածը՝
Սփիւռքահայութիւնը: Ըսել կ՛ուզենք, որ մեր բոլոր կառոյցները, առաւել կամ նուազ չափով,
հայրենակեդրոն
իրենց
քաղաքականութիւնը
չկրցան
կամ
փորձ
չկատարեցին
հաւասարակշռելու Սփիւռքի կրթական կարիքներուն դիմաց:
4.- Ամերիկայի Միացեալ նահանգներուն մէջ Չարթըր (Պայմանագրեալ) դպրոցներու փորձը
գրաւիչ պէտք է ըլլար հայ ընտանիքներու համար: Չարթըր վարժարանները կը գործեն 1991-էն
իվեր՝ իբրեւ արձագանգ Ամերիկայի մէջ ծայր առած արմատները վերագտնելու ընդհանուր
մթնոլորտին: Այս պայմանագրեալ դպրոցներու ելեւմտական ամբողջ հոգը կը տանի
պետութիւնը, իսկ կրթական ծրագիրը կը դնէ ու կը կատարէ դպրոցը հիմնող անհատը,
մարմինը կամ միութիւնը, պայմանաւ որ պետական կրթական ծրագիրը ի կատար ածէ:
Միացեալ Նահանգներու մէջ 1964-ին առաջին ամենօրեայ վարժարանը հիմնած Գաբրիէլ
Ինճեճիքեանը, տեսլական ունեցող մեծ կրթական գործիչ մը, տարիներ ետք, երբ Քալիֆոռնիոյ
մէջ արդէն կը գործէր շուրջ 25 վարժարան, նկատեց, որ մեր 60 000 աշակերտներէն միայն տասը
տոկոսը կը յաճախէ հայկական ամենօրեայ դպրոց, գլխաւորաբար՝ ամսական 400-500
ամերիկեան տոլար վճարել չկարենալուն համար: Օրինակ՝ Ֆրեզնոյի ազգային վարժարանը
ունի 140 աշակերտ, մինչ Ֆրեզնոյի հայութիւնը կը հաշուէ 45 000 անձ: Յուսալքիչ կը թուի
փաստը: Գ. Ինճեճիքեան հայ դպրոցականներու աւելի մեծ թիւի մը հայեցի
դաստիարակութիւնը եւ հայերէնի իւրացումը ապահովելու համար՝ 2007-ին ստեղծեց Արարատ
Չարթըր դպրոցը: Ազգային վարժարաններու շրջանակը լաւ չդիմաւորեց անոր այս քայլը: Ի դէպ
1995-էն իվեր պայմանագրեալ վարժարան է ՀԲԸՄ-ի Մարի Մանուկեան վարժարանը: Այս
հնարաւորութիւնը չգործածելու հետեւանքով հազարաւոր աշակերտներ զրկուեցան հայեցի
դաստիարակութիւն ստանալու եւ հայերէն սորվելու բախտաւորութենէն:
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Բայց պէտք չէ անտեսել նաեւ յարանուանական ու գաղափարական հակամարտութեան
պարագան, որ յատկապէս երեւան կու գայ այն գաղութներուն մէջ, ուր միօրեայ կամ ամենօրեայ
մէկ վարժարան կայ եւ ուր՝ այս կամ այն չափով կը տիրէ կուսակցական մենատիրութիւն մը:
Կամ կը գործեն երկու հակամարտ կողմերու վարժարաններ, որոնցմէ հեռու կ՛ուզեն մնալ շատ
ու շատ ընտանիքներ: Ամէն տեղ չէ, որ յաղթահարուած են այս պատնէշները: Ի դէպ, ինծի ցոյց
տուէք մեր ՛՛միացեալ՛՛ վարժարաններէն մէկը գոնէ, որ գոյացած է տարբեր
յարանուանութիւններու, կուսակցութիւններու եւ տարբեր արեւելում ունեցող միութիւններու
շօշափելիօրէն
համատեղ
հովանաւորութեամբ:
Լեզուի
ուսուցումն
ու
հայեցի
դաստիարակութիւնը (ոչ կուսակցական, ոչ յարանուանական) միթէ համազգային արժէքներ եւ
պահանջքներ չե՞ն: Մեր ակումբներն ու կիրակնօրեայ հոգեւոր դպրոցները այդ մասնակի
պահանջքները լրացնելու համար բաւարար չե՞ն:
Հիմա, կան ոմանք, որ լեզուն հայկական ինքնութեան հիմնական յատկանիշ չեն ընդունիր կամ
կը փորձեն այդպէս ձեւացնել: Հապա ի՞նչն է, որ ազգի բոլոր զաւակները կրնայ կապել իրարու.
եկեղեցի՞ն, հայ մշակո՞յթը, Հայ դա՞տը, որուն համար տակաւին որոշ խանդավառութեամբ
ոտքի կը հանենք մեր բազմալեզու հայրենակիցները՝ սպանախօսները, անգլիախօսները,
ֆրանսախօսները, ռուսախօսները: Մեր պատմութիւնը ցոյց կու տայ, որ լեզուէն դուրս միւս
բոլորը աւելի կարճատեւ կեանք ու դեր ունին: ԺԹ. դարու կիսուն օտար քարոզչութիւնները շատ
աւելի արդիւնաւէտ եղան մեր թրքախօս զանգուածներուն մէջ, թէեւ անոնց մէջ եւս, մեր
Զարթօնքի ընդհանուր մթնոլորտին մէջ, նկատուեցաւ ամբողջական վերադարձ դէպի ազգային
լեզու: 16-18-րդ դարերու Եւրոպայի մեր ամենէն բազմամարդ եւ ուժեղ գաղութները լեզուէն ետք
կորսնցուցին նաեւ եկեղեցին եւ մշակութային ամէն հարստութիւն:
Ներկայիս՝ հայ նորահաս սերունդը աշխարհի բոլոր անկիւններուն մէջ չունի ազգային
ինքնութեան այն խառն հեգեխառնութիւնը, որ ունէինք երկու կամ երեք սերունդ առաջ:
Ներկայիս հայը չի տառապիր իր երկրին համարկելու, ընտելանալու գաղափարին, ոչ ալ կը
ծածկէ, կը մերժէ կամ կը լքէ իր ժառանգած ինքնութիւնը: Երկու ինքնութիւններու
համատեղութիւնը կ՛ապրի առանց ցնցումներու: Երկիր փոխեց՝ դիւրութեամբ կը փոխէ նաեւ
երկրորդ ինքնութիւնը: Այս սերունդին մէջ բնական գործընթաց է վերադարձ դէպի արմատները՝
լեզուին, եկեղեցիին, հայրենիքի գաղափարին, հայ ժողովուրդի պահանջատիրութեան: Հոս է, որ
աւելին կը պահանջուի մեր գաղափարական, ազգային, մշակութային ու հասարակական
միութիւններէն՝ այս ընդհանուր մթնոլորտին մէջ մեր դպրոցական յարկերէն ներս աւելի
դպրոցականներ հաւաքելու եւ հայերէնախօսութիւնը տարածելու գործին մէջ:
Սփիւռքի գոյատեւումը (անհրաժեշտաբար) եւ անոր՝ հայրենիքին ձեռք երկարելու բարերար
ներկայութիւնը կարելի է ապահովագրել միայն սփիւռքահայ դպրոցի առողջ ընթացքով:
Բ.- ՀԱՅԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԼԵԶՈՒԱԿԱՆ ՈՐԱԿ
Փորձը ցոյց տուած է, որ հայկական դպրոցները պետական ամբողջական ծրագիրները լիովին
ընդունելով եւ իրագործելով հանդերձ, երկրի լաւագոյն դպրոցներու կարգին դասուելով
հանդերձ՝ յաջողեցան հայերէնը ընդունելի մակարդակի վրայ պահել, հայախօսութիւնը
պատշաճ մաքրութեամբ դպրոցէն տուն վերադարձնել, ոչ թէ որովհետեւ հայերէնի լաւ ուսուցիչ
կամ ուսուցիչներ ունէին միայն, այլ որովհետեւ դպրոցը նախ եւ առաջ ունէր եւ ունի
պաշտօնէութեան մէջ հիմնական ու պատասխանատու հայախօս քանակ մը, որ միահամուռ
կերպով կը հետեւի աշակերտութեան հայերէն բանաւոր խօսքին եւ անոր մաքրութեան:
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Դպրոցը ունի հայերէնը ներքին կեանքին մէջ հաղորդակցութեան միակ լեզուն վերածելու
մարտավարութիւն: Ասոր համար բծախնդրութեամբ կ'ընտրէ իր պաշտօնէութիւնը:
Առանձնացնենք.
1.- Հայախօս պաշտօնէութիւն՝ վարորդ, դռնապան, հսկիչ, քարտուղար-հաշուապահ, տնտեստնտեսուհի, տարրալուծարանի եւ գրադարանի պատասխանատու եւ այլն: Ոչ հայախօս
հայկական վարժարանը թիւրիմացութիւն է: Փոքրիկը դպրոց գալու ճամբուն վրայ եւ
դարպասին մօտ ու առաւել եւս՝ շրջափակին մէջ պիտի զգայ, որ ասիկա ի՛ր դպրոցն է եւ իրը՝
հայերէնն է: Օթոքարի վարորդը կանգառին վրայ ժպտացող «բարիլոյս»ով պիտի ընդունի քնատ
աշակերտը եւ երթեւեկութեան կանոններու մասին ի հարկէ հայերէնով պիտի խօսի, դռնապան
«հայրիկը» հայերէնով պիտի դիմաւորէ փոքրիկները դպրոցէն ներս, հսկիչ ուսուցիչները պիտի
հետեւին բակին մէջ խօսող-խնդացող, բողոքող-դժգոհող տղոց իւրաքանչիւր բառին,
քարտուղար-հաշուապահէն փոքրիկը պիտի սորվի հաշուապահ, քարտուղար, անձնագիր,
փաստաթուղթ, ընտանեկան տետրակ, մասնավճար եւ այլ բազում բառեր, տնտես մայրիկն ու
հայրիկը պիտի չունենան այն ըմպելիներն ու ուտեստները, որոնց հայերէնը չհնչէ տղոց
շրթներէն: Հապա ինչ ահաւոր բան է, եթէ դպրոցի գրադարանավարը հայերէն կարդալ չի
գիտեր, հայ թերթերէն բան չի հասկնար, հայ գրականութեան ինչ ըլլալը չի գիտեր: Ես շատ լաւ
գիտեմ այն աւերը, որ կը ստեղծեն դպրոցի այս պաշտօնեաները իրենց օտարախօսութեամբ
կամ օտար բառերով ու գռեհկանութեամբ լեցուն հայերէնով:
2.- Հայախօս ու իրենց մարզերուն մէջ հայագիտական պատշաճ պաշար ունեցող մարզանքի,
երգի եւ երաժշտութեան, համակարգիչի, արուեստի եւ նկարչութեան դասանիւթերու
ուսուցիչներ: Այս նիւթերը ամէն տեղ պետական կրթական ծրագիրին մաս կը կազմեն, բայց
հանգիստ կերպով կրնան դասաւանդուիլ հայերէնով ու հայ բովանդակութեամբ: Հիմա
պատկերացուցէք, որ օտարախօս ուսուցիչը դասարան կը բերէ ծաղկաման մը եւ մէջը՝ կակաչ
մը: Աշակերտները ե՞րբ եւ ո՞ւր պիտի սորվին, որ այս ամանը ծաղկաման է, ծաղիկը կակաչ է,
ծաղիկին հասակը՝ կոթուն, յետոյ տերեւ, փերթեր ու բաժակ եւ նեկտար. յետոյ հասկնալ բուրել,
հոտիլ ու հոտոտալ բառերուն տարբերութիւնը: Չէ՞ որ գիտութիւն կամ իրագիտութիւն
դասանիւթը ինք կ՛անցնի օտար լեզուով: Ա՛լ չենք խօսիր գոյներուն, գոյներու, խառնուրդին,
վրձինին, ներկատեսակներուն ու երանգապանակին մասին…Ալ ո՞ւր պիտի ճանչնայ
դպրոցականը, որ Յովհաննէս Այվազովսկին, Մարտիրոս Սարեանը, Գառզուն իր նկարիչներն են:
Պատկերացուցէք, որ մարզանքի ուսուցիչը օտարախօս է կամ իր հայերէնը կը խճողէ տուեալ
պահու մարզական օտար բառերով: Սարսափելի շատ: Անոր պարտականութեան մէջ չի՞ մտներ
մարմնամարզութեան պահուն մարդակազմութեան յատուկ բառերու գործնական
փոխանցումը, հայկական թերթի մը կամ կայքի մը մարզական էջին ծանօթացումը, մարզական
պատի թերթ մը պատրաստել տալը աշակերտներուն: Չծաւալինք, բայց հաստատենք, որ
այսպիսի դպրոցները միայն սփիւռքահայ դպրոցներ են, հնարաւոր ամէն միջոց ու հնարաւոր
պահ հայերէնխօսութեան մղող, աշակերտութեան լեզուն հարաստացնող, մաքրող ու հայերէնի
հանդէպ պատասխանատուութիւն արթնցնող դպրոց: Ես չեմ կրնար համակերպիլ այն
գաղափարին հետ, որ հայ դպրոցը աւարտած է իր պարտաւորութիւնները եւ ա՛լ ընելիք չունի:
Կը ճանչնամ այդ պարտաւորութիւնները երբեք չկատարած ու չկատարող դպրոցներու
խաժամուժ մը: Ի՞նչ բանի կը ծառայեն այդ դպրոցները՝ յարանուանական համայնքի մը
պահպանումի՞ն, կուսակցական շարքայիններ պատրաստելո՞ւն: Միւս կողմէ՝ Ես կը ճանչնամ
դպրոցներ, ուր պարբերաբար այս պաշտօնէութիւնը ժողովի կը հրաւիրուի ճիշդ այս հարցը
օրակարգ ունենալով: Նկատողութիւններ կը տրուին, պահանջք կը ներկայացուի, բառացանկեր
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կը տրամադրուին պաշտօնեաներուն, լեզուական արատներ կը մատնանշուին: Բառացանկեր
կը տրամադրուին աշակերտութեան, կը հրահանգուի թուաբանութեան, կենսաբանութեան,
երկրաբանութեան ու պետութեան մասին թարգմանաբար (չափազանց կարեւոր) պատի
թերթեր պատրաստել: Դպրոցի իւրաքանչիւր պաշտօնեայ գիտակից է իր այդ
պարտականութեան եւ ոչ թէ պատասխանատուութիւնը կը բարդէ հայերէնի ուսուցիչին վրայ,
բայց կը դիմէ անոր օգնութեան:
Կար ժամանակ, երբ դպրոցները կը ճանչցուէին տնօրէնի անունով, Կրթասիրացի փոխարէն
«Պօղարեանի դպրոց» կ'ըսէին, Ուսումնասիրացի փոխարէն «Լեւոնեանի դպրոց» կ'ըսէին,
Յովակիմեան-Մանուկեանի փոխարէն «Թոփճեանի դպրոց» կ'ըսէին, ինչպէս որ «Պէրպէրեան»
կը կոչուէր արդէն իր իսկ կենդանութեամբ գործող Ռեթէոս Պէրպէրեանի հիմնած ու վարած
դպրոցը: Անոնք ունէին հայագիտական ու մանկավարժական հսկայ հմտութիւն՝
դպրոցավարական ու կազմակերպչական մեծ կարողութիւններու կողքին: Հիմա մեր
տնօրէններէն չ'ակնկալուիր հայագիտական բաժինը լիցքաւորել, մանկավարժօրէն ճանապարհ
բանալ դասատուներուն առջեւ, բայց անոնք առնուազն կազմակերպիչներ են, որ կրնան
սփիւռքահայ դպրոցին դիմագիծ ու բովանդակութիւն տուող քայլեր առնել: Տնօրէնով
պայմանաւորուած է քննարկումներու դաշտի գոյութիւնը եւ պաշտօնէութիւնը որոշ
ուղղութիւններով զօրաշարժի ենթարկելու գործը:
Ահա այսպիսի դպրոցավարութեան պայմաններու վերստեղծման կարիք ունի սփիւռքահայ
արդի դպրոցը եւ իր հնարաւորութիւնները լաւագոյն կերպով գործածելու անհրաժեշտութիւն:
3.- Արտադասարանային եւ հայկական վարժարաններու ցանցի առկայութեան պարագային՝
միջդպրոցական միջոցառումներու, աշակերտական ինքնագործական ու խմբական
աշխատանքներու կազմակերպում՝ թատերական ու երաժշտական ներկայացումներ,
աշակերտական թերթի հրատարակութիւն, ասմունքի, ընթերցանութեան, ուղղագրութեան,
բառագիտութեան,
շարադրութեան,
բանաւոր
խօսքի,
հայ
երգի,
Հայաստանի
աշխարհագրութեան, Հայոց պատմութեան մրցումներ: Հոս է, որ երեւան կու գայ աշակերտին
շնորհքն ու տաղանդը, հոս է, որ աշակերտին մէջ կը ծլի ու ձեւաւորուի հակում մը, այսինքն սուր
ու մնայուն հետատքրքրութիւն մը հայագիտական որեւէ մարզի նկատմամբ: Պատկերացուցէք,
եթէ չըլլային մեր աշակերտական պարբերաթերթերը՝ ուրկէ՞ պիտի ձեւաւորուէին սփիւռքահայ
(ոչ միայն) հայ մամուլի, գրականութեան այսօրուան երախտաւորները: Կը նայիմ մեր
այսօրուան գրական դաշտին, ու կը տեսնեմ, որ օրինակ, որքան շատ են Ալեփփո Գոլէճի
«Գրասէր», Այնճարի աւետարանական վարժարանի «Շիրազ», Յառաջ վարժարանի «Մուսա
Լեռ», Հալէպի Քարէն Եփփէ ճեմարանի «Բամբիռ», «Ծիլեր», Մելգոնեան հաստատութեան
«Այգ», Քուէյթի վարժարանին «Ծիծեռնակ» եւ բազում ուրիշներու էջերուն մէջ մկրտուած մեր
գրականութեան ու հայագիտութեան երախտաւորները, բառ ու բանի ծառայողները: Ամենէն
տարեցներէն մինչեւ ամենէն երիտասարդները. անուններ չտանք: Լաւ է որ կարգ մը դպրոցներ
տակաւին պատնէշի վրայ են: Ահաւասիկ գեղեցիկ աւանդութիւններ,զորս նորովի ու
պարտադիր կերպով պիտի պահէ դպրոցը: Միայն այդպիսով կ'ապրի ու զարգացման ընթացք
կ'ունենայ դպրոցը:
4.- Արտադպրոցական եւ կիրակնօրեայ շրջապատ՝ սկաուտական-մարզական ակումբներ,
կիրակնօրեայ հոգեւոր դպրոց, դպրաց դաս եւ այլն: Գաղտնիք չէ, որ մեր դպրոցները, գրեթէ
ամենուր, ունին արձակուրդային օրերուն աշակերտները ուղղելու տեղեր, եւ գաղտնիք չէ նաեւ,
որ արտադպրոցական այդ միջավայրերը իսկական դպրոց եղած են նախորդ սերուդներուն: Այդ
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հնարաւորութիւնը ունին գրեթէ մեր բոլոր ամենօրեայ դպրոցներուն աշակերտները, եւ ոչ
միայն: Այդ առաքելութիւնը կ'ակնկալուի մեր բոլոր պատանեաց ու պարմանուհիներու
միութիւններէն, կիրակնօրեայ հոգեւոր դպրոցներէն, դպրաց դասերէն: Երբեք կարեւոր չէ մեր
անհատական մօտեցումը, թէ ի՛նչ կը կարդան, ի՛նչ կը լսեն հոն, կարեւորը միայն հայերէնով
շփումն է: Դեռ վերջերս կը խօսէի միջազգային լրատուական գործակալութեան մը թղթակիցին
հետ, որ հայկական դպրոց չէ յաճախած, մօր կողմէ միայն հայ է, բայց ըլլալով ՀՄԸՄ-ի զաւակ՝
սահուն հայախօս է ու հայ դատի գիտակ մարտիկ մը իր ասպարէզին մէջ:
Ի հարկէ, դպրոց-միութիւն-եկեղեցի համագործակցութիւնը շատ աւելի արդիւնաւէտ պիտի
դարձնէ աշակերտի արտադպրոցական առօրեայի կազմակերպումը:
Դժբախտաբար մեր դպրոցներու մեծամասնութիւնը ունենալով հանդերձ այսպիսի պայմաններ
ստեղծելու հնարաւորութիւն՝ հայերէնախօսութեան եւ հայերէնի ուսուցման ամբողջ գործը
վստահած է միայն հայերէնի ուսուցիչին եւ անոր տրամադրուած առաւելագոյնը 4-6 ժամերուն:
Ո՞վ է եւ ի՞նչն է պատճառը, որ Պուէնոս Այրէսի, Ֆրեզնոյի, Սան ֆրանչիսքոյի, նոյնիսկ Պոսթընի
եւ Տիթրոյտի գերազանցապէս հայախօս ընտանիքներու զաւակները հայկական վարժարանին
մէջ իսկ օտարախօս են: Ի՞նչ կ'ընէ ուսուցչակազմը, ի՞նչ ծրագիրներ կը մշակէ տնօրէնութիւնը,
հոգաբարձութիւնը ի՞նչ դէմքերով կը համալրէ պաշտօնէութիւնը: Ի՞նչ պահանջք կը դրուի հայ
դպրոցին վրայ: Ասիկա ամենէն տխուր երեսն է շատ դպրոցներու:
Հայկական դպրոցները մեծ ճիգ չենք թափած հայերէնախօսութիւնը հայերէնի դասարանէն
դուրս հանելու եւ ստիպած, որ հայկական դպրոցին մէջ ամենէն օտարոտի ուսուցիչը մնայ
հայերէնի դասատուն՝ անօգնական մեղադրեալը:
ՅԱԿՈԲ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

Գաղափարապաշտ սերունդի մը
ճակատագրական
կարիքը
ունինք այսօր, սերունդի մը որ
ոգեզինուած
ըլլայ ազգային
բարձր
գաղափարականով,
համահայկական
տեսլականով....եւ
ոչ՝
քաղքենիական
բարքերով
ապրող, գետնամած սերունդի,
որուն արժէքները ըլլան լոկ նիւթական հարստութիւնը, բարեկեցիկ կեանքն ու սին
հաճոյքները....Հայ հերոսներու կեանքի վսեմ ու վսեմացնող օրինակը կրնայ ոգեշնչման աղբիւր
ըլլալ անտարակոյս անոր հոգիի աշտարակումին, ոգիի խոյացումին....«Երիտասարդութեան
հացը գաղափարական խանդավառութիւնն է», կ'ըսէ այնքան դիպուկ կերպով ՎԱԶԳԷՆ
ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ....Գաղափարական այդ խանդավառութեան մէջ, մեր երիտասարդութիւնը պիտի
գտնէ հայօրէն ապրելու հպարտութիւնը, ոգեղէնութիւնը, հաւատքը մեր ապագային հանդէպ,
մերժելով եսամոլ տկարութիւնն ու ազգային դասալքութիւնը....
.......................
Ազգի լինելութեան համար, բաւարար չեն տնտեսական-ռազմական եւ այլ էապէս ֆիզիքական
բնոյթի հզօրութիւններն ու կարելիութիւնները....Ազգը նախ եւ առաջ ոգի է, դարերէն եկած եւ
դէպի դարերը գացող ոգի, լինելութեան կերպ, ինքնատիպ աշխարհազգացողութիւն, մշակոյթ
ու արուեստ, մայրենի լեզու եւ գիր, հոգեւոր-բարոյական որակ....Տնտեսական-ռազմական,
ֆինանսական ուժը կրնայ պահել ազգի ու երկրի մարմինը միայն, որ առանց ոգիի կը վերածուի
անշունչ ու անկենդան գոյութեան.....Ազգը էապէս կ'ապրի, կը մաքառի, կը պայքարի, կ'արարէ
ոգիով, ոգիի նոր որակ ձեռքբերելու համար....
.......................
«Քեզ, հայ լեզո՛ւ, կը սիրեմ մրգաստանի մը նման»....Կ'ըսէ Վահան Թէքէեան, քանզի Լեզուն,
տարագիր արեւմտահայութեան պարագային, եղած է ոգեղէն հայրենիք մը, բռնագրաւուած
հայրենիքի ոգին, յիշողութիւնը, նկարագիրը, մշակոյթը համակ....եւ տարագիր մեր ժողովուրդը
անսահման սիրով, գուրգուրանքով փարած է իր լեզուին, զայն խնամած է մրգաստանի մը նման,
զայն պաշտպանած է օտար հողմերէն ու փոթորիկներէն, ոռոգած է զայն իր սրտի արիւնով ու
արցունքով....քանզի լեզուն մնացած է այն միակ գանձը անկողոպտելի, որ կարենայ
հարազատօրէն ցոլացնել իր ինքնութիւնը, հայու հոգին Սփիւռքի օտար ափերուն....Տարիներ ու
տասնամեակներ շարունակ, հայ հողին այրող կարօտը, անոր կորուստին առթած ցասման
վրէժը, ազգային արժանապատուութիւնը, հայ մնալու եւ ապրելու տենդը մղած են «փոշի ազգ»
դարձած Սփիւռքը՝ ամրօրէն կառչելու իր ազգային արմատին՝ հայոց լեզուին, որպէս հաց
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հանապազօրեայ, որպէս սերունդներու շարունակականութեան անքակտելի օղակ...Որպէս
«Տունը հայուն աշխարհի չորս ծագերու», որպէս ներքին Հայաստան:
.......................
Մենք չունեցանք պետական մտածողութիւն....Ամէն մէկը հետամուտ եղաւ իր սեփական շահին,
երկիրը կողոպտելու իր բաժինին....կուսակցութիւնները՝ իրենց կերակրատաշտին,
ընդդիմութիւնը՝ նոյնպէս, բախտախնդիր, պատեհապաշտ վարքագիծով...: Հրապարակ չիջան
երբեք մարդիկ, որոնց համար ամէնէն էականը ընդհանրական շահն ըլլար, պետական
մտածողութիւնը, որոնք ըլլային վերկուսակցական, վերխմբակային, վերքլանային....որոնք
ունենային ազգային պետականութիւն ստեղծելու տեսիլքը, հիմնուած մեր հայկական
արժեհամակարգի վրայ, համահայկական գաղափարի վրայ..., որոնք ազգի, հայրենիքի
վերածնունդը տեսնէին մեր ինքնօրէն ապրելու արժանապատւութեան, վճռակամութեան մէջ:
Ամէն ոք ունեցաւ իր մանր, ճղճիմ հաշիւը, նկատառումը, փառատենչութիւնը, չկարենալով
զանոնք զոհել յանուն համընդհանուրի շահին, տեսիլքին, տեսլականին....յանուն
պետականութեան կառուցումին:
.......................
Ի՞նչ է պետութիւնը, պետականութիւնը...Արդեօ՞ք ինքնանպատակ դրուածք մըն է անիկա, զուտ
հաւաքական կարգ ու կանոն, բարեկեցութիւն, հզօրութիւն եւ ապահովութիւն ստեղծելու
համա՞ր միայն...Թէ՞՝ անոր գոյութիւնը պարտի ծառայել աւելի վեհ նպատակի մը: Մարդ
արարածը նման բարեմասնութիւններ կրնայ գտնել ամենուր՝ աշխարհի չորս ծագերուն: Բայց
ազգային պետականութիւնը էապէս կեանքի կը կոչուի՝ ազգի մշակութային-հոգեւորբարոյական արժէքները պահպանելու եւ ծաղկեցնելու համար, ազգի բուն էութիւնը,
առաքելութիւնը ի կատար ածելու համար...Սա է անտարակոյս ազգային պետականութեան
բուն գոյիմաստը կամ raison d'etre-ը....Մնացեալ նպատակներու իրագործումը ածանցեալ կը
մնան սոսկ...
.......................
Ի ՍԿԶԲԱՆԷ ԷՐ ԲԱՆՆ....Խօսքը, խօսքի արժէքը, խօսքի ազդեցութիւնը....Խօսքը կրնայ շինել կամ
քանդել, յուսադրել կամ յուսալքել, ոգեպնդել կամ ոգեզրկել...Խօսքը հրաշքներ կրնայ գործել...:
Ահա թէ ինչու օրն ի բուն կը բանին լրատուամիջոցները, քարոզչամեքենաները, գովազդներն ու
հակագովազդները....մարդոց միտքերը հակակշռելու, անոնց ուղեղները լուալու, զանոնք
կողմնորոշելու ա՛յս կամ ա՛յն գաղափարին, երեւոյթին, ապրանքին, ապրելակերպին....ի
նպաստ, կամ՝ ընդդէմ...: Այս աղմուկ-աղաղակին մէջ, շատ անգամ ԽՕՍՔԸ կը վարկաբեկուի, կը
դառնայ սուտի եւ կեղծիքի գործիք....Մարդ-անհատն ու հանրութիւնը տակաւ կը դառնան
ծարաւի՝ ճշմարիտ, անկողմնակալ, անկեղծ խօսքի, որ չըլլայ հաշուենկատ, շահախնդիր...:
Խօսք՝ որ ըլլայ ազատ ու ազատագրող, խօսք՝ որ ճշմարտութեան ակունքէն բխի եւ հասնի
մարդոց սրտին ու մտքին, դառնայ ուղեցոյց փարոս՝ մթամած ու ամպամած մեր
ժամանակներուն....
.......................
Մշակոյթը ժողովուրդի մը ամբողջ ապրելակերպն է, կենցաղավարութիւնը, ոճը, ճաշակը,
աշխարհահայեացքը, որոնք կը մշակուին օրօրոցէն, ընտանիքին մէջ, դպրոցին մէջ եւ
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ամէնուր...եւ անոր զաւակներուն մէջ կը կերտեն գեղեցիկը ընկալելու, գեղեցիկը ապրելու,
գեղեցիկը արտայայտելու՝ իրենց ամէնօրեայ, ամէնպահեայ վարքագիծին մէջ: Մշակոյթը
յայնժամ միայն կը դառնայ բարոյական, հոգեմտաւոր արժէքներու այն համակարգը, որ
կ'ուղղորդէ իւրաքանչիւրին վարքն ու բարքը...ամենայն հարազատութեամբ եւ ամենայն
բնականութեամբ...
.......................
ԶՈՒԱՐՃԱՆՔԻ «ՄՇԱԿՈՅԹ»....Սա կարծես կլանած ըլլայ ճշմարիտ արուեստի եւ իրաւ մշակոյթի
ամէն բարձրորակ արտայայտութիւն...դառնալով դարի հիւանդութիւնը, դառնալով
հակամշակոյթ, որ իր ահեղ հոսանքին մէջ կ'առնէ երիտասարդն ու տարէցը, կին թէ
երիտասարդ, մանուկ թէ պարման...կեանքը դարձնելով մակերեսային, եսամոլական
խրախճանքի հանդէս, ուր տեղ չկայ արուեստի վաւերական արժէքներուն, բացի շատ
հազուադէպ պարագաներէ, որոնք չեն զգենուր համաժողովրդական բնոյթ....«Լաւ ժամանակ»
անցընելը, ուտել-խմել-զուարճանալը դարձեր է կեանքի գերագոյն նպատակ, լաւ կեանքի
չափանիշ....Հարց կը ծագի, թէ այսպէ՞ս պիտի կարենանք հայեցի ինքնութիւն պահելպահպանել եւ զայն փոխանցել յաջորդական սերունդներուն....
.......................
Կարեւորը՝ բոլոր պարագաներուն, ներքին ազատութիւնը պահպանելն է, կառչելով՝ Հայոց
լեզուին, Բառ ու Բանին, երգ ու տաղին, մշակութային-հոգեւոր արժէքներուն, հայ հոգիին ու
ինքնութեան տարրերուն....Սա է բուն ազատութիւնը...Ամէնէն ազատ պայմաններու տակ,
ազգեր տակաւ անհետացած են՝ հեռանալով իրենց ազգային դիմագիծը բնորոշող
տարրերէն....Ամէնէն անազատ պայմաններու տակ, ազգեր մաքառած ու պայքարած են եւ
կենսունակ պահած-պահպանած են իրենց ազգային ինքնութիւնը....կամ ներքին
ազատութիւնը...: Ընտրութիւնը միշտ ալ մերն է....
.......................
Մենք մեր սեփական պատմութեան հետ ճիշդ, անաչառ, անսակարկ եւ անկաշառ կերպով
առերեսուելու խնդիր ունինք...Յայնժամ միայն կրնանք ուրիշներէ պահանջել որ՝ առերեսուին
իրենց պատմութեան հետ, ազատ, արդար ու անաչառ կերպով...: Արդարութիւն պահանջելու
համար, դուն ինքդ արդար պիտի ըլլաս՝ ներքին թէ արտաքին դրսեւորումներուդ մէջ...Իսկ մենք
այդպիսի՞ն ենք արդեօք:
.......................
Նիւթական եւ նիւթակեդրոն ոյժը կրնա՞յ երբեւէ յարատեւել Պատմութեան մէջ, երբ չկայ
հոգեւոր-բարոյական ոյժի հետ ներդաշնակուելու ձգտումը, իմաստնութիւնը....Յանուն Նիւթին,
յանուն Շահին ամենազօր, կ'եղծանուին եւ կը ժխտուին մարդկային դարաւոր, աւանդական
արժէքները, կ'այլասերուի մարդկային հոգին, կը վերանան դարերու քննութիւնը բռնած
հասկացութիւններ, ըմբռնումներ, առաքինութիւններ, կ'ապականուի եւ կը պղծուի
բնութիւնը....Արդի «քաղաքակրթութիւն»ը իր ԼԻՆԵԼ-ՉԼԻՆԵԼՈՒ սահմանագիծին վրայ է
կանգնած....ուրկէ անդին՝ կամ կործանումն է, ոչնչացումը, կա՛մ ալ՝ նոր մարդկութեան
վերածնունդը....,որուն յառաջապահները ըլլալու առաքելութիւնը տրուած է սակաւ
ընտրեալներուն.....Երանի՛ անոնց:
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.......................
«Հարցումները աւելի կարեւոր են, քան անոնց տրուած պատասխանները», կ'ըսէ նշանակաից
կերպով Հելլէն փիլիսոփան....Հարցադրումներն են որ կ'ընդլայնեն մեր խորհրդածութեան
դաշտը, մեր մտահորիզոնը, տուն կու տան հոգեմտաւոր փնտռտուքի, որոնումներու, լարուած
կը պահեն միտքը, հոգին, կամքը....չեն թողուր որ մտային ինքնագոհութեամբ լճանանք,
ճահճանանք....Մտքի, հոգիի ծուլութիւնը դուռը կը գոցէ ամէն զարգացման դէմ, կամ տեղի կու
տայ ուրիշինը ընդօրինակելու, կապկելու գայթակղութեան....Մարդ-անհատն ու ազգը տեւաբար
պիտի միտք ածեն, մտածեն, որոնեն, հարցադրեն, քննեն ու վերաքննեն....Սա չէ՞ իրաւ
յառաջդիմութեան ուղին...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

Աշխարհն է արդեօ՞ք սայթաքած հունէն
Թէ՞ մարդն է դարձեր ուղեմոլոր
Տիեզերական մեծ ներդաշնութեան մէջ
Երկու թափառական կը շրջին մոլոր...
.........................
Թէ որ հոգիդ չըմբոստանայ
Հրամցուած սուտ ու ծուռին դէմ
Յայնժամ Աստուած կը բարկանայ
Ծուռը դարձնէ աշխարհի տէր..
.........................
Սիրող սիրտը թէ որ կոտրի
Անօթի մը պէս թանկագին
Կոտրած տեղը միշտ կ'երեւի
Նախկինը չի վերականգնիր...
.........................
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Ամէն մեկնում թախիծ ունի
Յուշարարն է կարծես լռին
Հուսկ մեկնումին որ պիտի գայ
Բոլորին ալ անխտրաբար...
.........................
Կեանքը հեքիաթ է որուն աւարտը
Բոլորին համար ալ նոյն մահըն է
Թէկուզ դուն ապրիս պալատի մը մէջ
Շքեղ ու փարթամ ըլլայ կենցաղդ...
.........................
Եւ շատ անգամ կը պատահի որ աթոռին նստած մարդը
Կը փոքրանայ, կը պզտիկնայ, աննշան կէտ մը կը դառնայ
Չորքոտանի աթոռն է որ կը մեծնայ շատ, կ'ահեղանայ
Եւ ի վերջոյ ան կուլ կու տայ աթոռակալ նսեմ մարդը...
.........................
Ճշմարտութիւնը միշտ ալ կը մնայ
Բիւր շերտերու տակ խորունկ թաքնուած
Որքա՛ն ճիգ ու ջանք պիտ' ի գործ դնել
Հասնելու անոր միջուկին լուսէ...
.........................
Թէ կարօտով քեզ չփնտռեն
Լաւ է թողուս ու հեռանաս
Ողորմութիւն դուն մի հայցեր
Ինքնաբուխ է սէրը իրաւ...
.........................
Թէ չհաւատամ բարութեան ուժին
Սուրբ արդարութեան լոյս յաղթանակին
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Կը կոտրեմ գրիչս ու կը հեռանամ
Բառերն գործիք են լոկ ճշմարտութեան...
.........................
Թէկուզ մի կաթիլ խնդութիւն բաժնեմ
Մարդ արարածին, աշխարհին դժխեմ
Յայնժամ հասկնամ ի զուր չեմ ծներ
Եւ բախտս կ'օրհնեմ ես յաւերժօրէն...
.........................
Սիրտը սիրտին թէ որ զգայ
Չի մսիր ան ցրտահալած
Ջերմութիւն մը զայն պարուրէ
Սիրոյ լոյսով զայն ողողէ..
.........................
Խինդն անընկեր համ հոտ չունի
Ցաւն անընկեր՝ անտանելի
Ընկերովի թէ որ չապրիս
Կեանքը դառնայ բեռ անկրելի...
.........................
Ափերս բացի շողին աստղերուն
Գգուեց ան զանոնք սիրով լուսակաթ
Մթին խաւարին խոր, սիրախորհուրդ
Ափերս դարձան իմաստութեան կայծ....
.........................
Ամէն երեւոյթ խորհուրդ մը ունի
Որ իմաստ կու տայ աննշան բանին
Բայց մարդը յաճախ ժամանակ չունի
Պեղել-գտնելու խորհուրդը խորին...
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.........................
Հոգին չի սիրեր զարդ ու զարդարանք
Կ'ուզէ ըլլալ պարզ, մերկ, անսեթեւեթ
Զերթ մանկան հոգին թափանցիկ անչափ
Զոր մարդիկ աւա՛ղ դիմակով ծածկեն...
.........................
Ազատ խօսքէն կը բարբաջեն
Սուտն ու կեղծը իրար խառնած
Ուղեղները լոկ կը լուան
Ազատ միտքը կը կաշկանդեն...
.........................
Ազատութեան հմայիլին տակ
Բուռ մը մարդիկ գազանացած
Իրենց ափին մէջ կը տրորեն
Ճակատագիրն ողջ մարդկութեան..
.........................
Հաղորդակցութեա՞ն դար է արդեօք սա
Երբ սիրտերն մարդկանց խցանուած են փակ
Իրար անհաղորդ ու անկարեկից
Զիրար զգալու շնորհէն զրկուած..
.........................
Յիմարներն են ելեր գահին
Յոխորտանքով ամբարտաւան
Ջարդեն-փշրեն խօսքով անմիտ
Ու արարքով խելագարեալ...
.........................
Խիղճը արդեօք ե՞րբ հեռացաւ
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Մարդ էակէն ու աշխարհէն
Շահ-թակարդին զանոնք լքեց
Միտքերը կոյր, սիրտերը փակ...
.........................
Չար աչքը կա՞յ, թէ՞ ոչ չկայ
Դիպուա՞ծ էր չար, բախտի քմա՞յք
Աչքով տուին ճամբաս արդար
Ճամբայէս կէս վերադարձայ...
.........................
Կեանքի դասերն շատ դառն էին
Լեղին անոնց հետս մնաց
Սիրտս երբեք չդառնացաւ
Բայց յիշեց միշտ դասերն անգին...
.........................
Իրաւունքիդ դուն տէր եղիր
Կառչիր անոր, մի լքեր զայն
Օձիքդ թէ որ ձեռքէ տաս
Քեզ խաղցնեն զերթ խաղալիք...
.........................
Թէ մեղկանաս, ո՛վ ալ ըլլաս
Մեղքնալիք դուն կը դառնաս
Ողորմութեան լոկ արժանի
Կէս-մարդ միայն ողորմելի...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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