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Խմբագրական
ՏԷՐ ՈՒՆԻ՞ ՄԵՐ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԻՒՆԸ

Շուտով՝ 10 Օգոստոս 2020-ին, կը
լրանայ Սեւրի Դաշնագրի 100ամեակը: Այն դաշնագրին՝ որուն
հետ ածանցեալ Ուիլսընեան
սահմանները,
եղան
Յովհանննէս
Քաջազնունիի
բնութագրումով՝ «մի տեսակ
կապոյտ թռչուն...անշօշափելի
ու անհասանելի»: Այսօր, 100
տարի ետք, ի՞նչ կ'ըսեն մեզի Սեւրի Դաշնագիրը եւ Ուիլսընեան իրաւարար վճիռը: Ի՞նչ իմաստ
ու արժէք ունին անոնք տարագիր հայութեան ու Հայաստանի Հանրապետութեան լինելութեան
համար:

Ինչպէս յայտնի է, 10 Օգոստոս 1920-ին, Սեւրի Դաշնագրով՝ յաղթական Դաշնակիցները
պաշտօնապէս կը ճանչնային ու թուրքին կը պարտադրէին անկախ Հայաստանը, որուն
սահմանները ճշդելու իրաւարար պարտականութիւնը կը ստանձնէր ԱՄՆ նախագահ Վուտրօ
Ուիլսըն: Սեւրի պայմանագիրը նաեւ կ'ամրագրէր. «Իրաւարար որոշումի օրէն սկսեալ,
Թուրքիան կը հրաժարի Հայաստանին փոխանցուելիք տարածքի նկատմամբ իր բոլոր
իրաւունքներէն ու տիտղոսէն»: Իրաւարար այդ վճիռը կը կայացուէր 22 Նոյեմբեր 1920-ին՝ ԱՄՆ
նախագահ Վուտրօ Ուիլսընի կողմէ եւ պաշտօնապէս կը վերնագրուէր՝ «Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու նախագահի որոշումը Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ սահմանի, Հայաստանի
դէպի ծով ելքի եւ Հայաստանի սահմանին յարակից թրքական տարածքի
ապառազմականացման վերաբերեալ»:
Ըստ իրաւարար վճիռին, Հայաստանի Հանրապետութեան տիտղոսն ու իրաւունքները
պաշտօնապէս ճանաչում կը գտնէին՝ նախկին Օսմանեան կայսրութեան՝ Վանի, Պիթլիսի,
Էրզրումի եւ Տրապիզոնի նահանգներուն վրայ, աւելի քան 160,000 քառ. քմ. տարածք ընդգրկող
ապագայ Հայաստանի քարտէսով: Այսպէս, Միացեալ Հայաստանի երազն էր որ իրաւական
փաստաթուղթով վաւերացում կը ստանար ԱՄՆ նախագահ Վուտրօ Ուիլսընի
սահմանագծումով:

Յստակօրէն, Սեւրը եւ անոր ածանցուող Ուիլսընի սահմանները, Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու մեծ կնիքով ալ վաւերացուած, դիւանագիտական յաղթանակ են, օրինական
պսակումը ազգային-ազատագրական մեր դարաւոր ոգորումներուն եւ մարտնչումներուն,
միջազգային իրաւական ճանաչումը մեր պատմական հողային իրաւունքներուն: Միացեալ
ամբողջական Հայաստանի պահանջատիրութեան միջազգային իրաւական հիմքը:
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Ճիշդ է որ անիկա իրականութիւն չդարձաւ, քանզի 22 Նոյեմբեր 1920-ին, երբ աւարտին կը
հասնէր Ուիլսընեան սահմանագծումը, քեմալական ոյժերը գրաւած էին Ալեքսանդրապոլը եւ կը
սպառնային ամբողջ Հայաստանի եւ հայութեան լինելութեան:

Ներկայիս եւս, Ուիլսընեան Հայաստանի հողատարածքը բռնագրաւուած կը մնայ ըլլալ Թուրքիոյ
կողմէ: Բայց արդեօ՞ք այդ բռնագրաւումը կը նշանակէ որ Թուրքիա de jure կամ իրաւական
տէրն է այդ տարածքին: Իրաւագէտ Արա Պապեան իրաւացիօրէն կը հաստատէ. « 1920 Նոյ. 22ից առ այսօր այդ տարածքի վրայ նրա de facto կամ փաստական իշխանութիւնը աւելին չէ, քան՝
զուտ վարչական հսկողութիւն, այսինքն՝ այնպիսին, ինչպիսին Թուրքիան ներկայումս ունի
հիւսիսային Կիպրոսում»: Եւ կ'աւելցնէ որ ռազմական բռնազաւթումը չի կրնար յանգեցնել
տարածքի օրինական իրաւատիրութեան:

Այսօր, Սեւրի Դաշնագիրը եւ անոր յարակից Ուիլսընեան սահմանագծումը մեռեալ
փաստաթուղթ չեն երբեք, այլ մեր հողային պահանջատիրութեան պաշտօնական բանաձեւումը
եւ իրաւական հիմնաւորումը ներքին թէ արտաքին ճակատներու համար ալ: ՊԱՐՏԱՄՈՒՐՀԱԿ
մը՝ զոր պէտք է կարենալ լաւագոյնս արժեւորել եւ արդիւնաւորել յօգուտ մեր արդար Դատի
հետապնդումին, ամբողջական Մէկ ու Միացեալ Հայաստանի տեսլականի կենսագործման ի
խնդիր:
Հարիւրամեակի այս հանգրուանը պիտի ըլլա՞ յ այն ոսկեայ առիթը, ցուցաբերելու վերջապէս
քաղաքական կամք ու վճռակամութիւն եւ ճիշդ ու ծրագրաւորուած կերպով ներկայացնելու մեր
Պահանջատիրութիւնը միջազգային ատեաններուն եւ պատկան պետութեանց ու
կառոյցներուն...
Սփիւռքի մէջ գործող Հայ Դատի յանձնախումբերը ունի՞ն լիազօրութիւնը՝ ներկայանալու որպէս
ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐ: Անշուշտ՝ ոչ, հակառակ անոնց տարած գնահատելի աշխատանքին: Եւ պիտի
արձանագրել ցաւօք որ տարագիր Սփիւռքը ցարդ չկրցաւ յաղթահարել իր հատուածականկուսակցական-խմբակային
մտածողութիւնն
ու
գործելակերպը,
մենատիրական
գաւառամտութիւնն ու փառատենչիկութիւնը եւ համահայկական ոգիով կեանքի կոչել
Տարագիր Արեւմտահայութեան Կեդրոնական Մարմինը եւ անով ներկայանալ որպէս
Պահանջատէր Մարմին: Այս մասին տարիներ շարունակ հետեւողական եւ անյոգնում խօսեցաւ
ու գրեց Մեթր Գասպար Տէրտէրեան: Բայց Սփիւռքը մնաց բազմագլուխ ու անմիաբան՝ նոյնիսկ
այս կարեւորագոյն ՀՈՂԱՅԻՆ ԴԱՏԸ հետապնդելու գծով:
Աներկբայ
է,
որ
Պահանջատիրութիւնը
հետապնդելու
ճանապարհին,
էական
դերակատարութիւն է վերապահուած Հայաստանի պետութեան: Սակայն Հայաստանի Գ.
Հանրապետութեան որդեգրած «Հռչակագիր Հայաստանի Անկախութեան մասին»
սկզբունքային եւ հիմնարար որոշումներուն մէջ կը կարդանք. « Հայաստանի
Հանրապետութիւնը սատար է կանգնում 1915 թուականին Օսմանեան Թուրքիայում եւ
Արեւմտեան Հայաստանում Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման գործին»:
Այսքան միայն: Ոչ մէկ խօսք այստեղ Պահանջատիրութեան մասին: Եւ ՀՀ երեք նախագահներն
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ալ
հաւատարիմ
մնացին
այս
Հռչակագրի
սկզբունքներուն
իրենց
արտաքին
քաղաքականութեան մէջ: «Արարատ» ռազմավարագիտական կեդրոնի տնօրէն, քաղաքագէտ
Դոկտ. Արմէն Այվազեան նշանակալիօրէն կ'արձանագրէ. «1990-ական թուականներից ի վեր ՀՀ
արտաքին քաղաքականութիւնն անտեսում է Հայկական Հարցի գոյութիւնն ու էութիւնը՝ նրա
հողային բնոյթը, համարելով, որ անկախ Հայաստանը կարող է գոյատեւել նախկին ՀԽՍՀ 29,800
քռ. քլ.- անոց տարածքում կամ, առաւելաբար, նախկին ԼՂԻՄ-ի տարածքի հետ միասին»:

Եւ պարտինք հարց տալ. ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ, ի վերջոյ, մասնաւորաբար Սեւրի Դաշնագրի եւ
Ուիլսընեան իրաւարար սահմանագծումի ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻՆ, պիտի կարենա՞ն մշակել ՀԱՅ
ԴԱՏԻ կամ ՀԱՅ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԵԱՆ ազգային-պետական միասնական
ռազմավարութիւն...,
ԼԻԻՐԱՒ
ՏԷՐԸ
կանգնելով՝
բազում
սերունդներու
արեամբ
նուիրագործուած հայ հողի ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԵԱՆ:

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Կիպրահայ
ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ
ԿԻՊՐՈՍԻ ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ

Չորեքշաբթի, 15 Յուլիս 2020, կ. ե. Ժամը
6:30-ին տեղի ունեցաւ Կիպրոսի Նարեկ
վարժարաններու (Նիկոսիոյ, Լառնագայի
եւ Լիմասոլի) 2019-2020 ուսումնական
տարեշրջանի
ամավերջի
հանդէսը,
հովանաւորութեամբ Կիպրոսի հայոց
Թեմի Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք.
Տողրամաճեանի եւ նախագահութեամբ
կիպրահայ համայնքի Պետական Ներկ.
Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի՝ Նիկոսիոյ
Նարեկի ամփիթատրոնին մէջ: Ներկայ էին նաեւ կրթական նախարարը եւ բարձրաստիճան
պետական հիւրեր, ինչպէս նաեւ՝ վարժարաններու Հոգաբարձութեան ներկայացուցիչներ,
ուսուցիչներ, ծնողներ, համայնքիս մէջ գործող միութեանց ներկայացուցիչներ:
Յուզիչ մթնոլորտ մը կը տիրէր ընդհանրապէս, քանզի թագաժահրի համաճարակի արտասովոր
պայմաններու տակ տեղի կ'ունենար ան, երկար սպասումէ մը ետք: Իսկ ամավերջի
հանդիսութիւնները միշտ ալ ուրախութեան եւ թախիծի խառն զգացումներ կը յառաջացնեն
բոլորին մօտ, ըլլալով հրաժեշտի եւ միաժամանակ բերքահաւաքի պահ՝ տարիներու
ուսումնական-կրթական տքնաջան աշխատանքի հունձքի օրը եւ մեկնակէտը նոր
հանգրուաններու...:
Հանդիսաւոր
կերպով
մուտք
գործեցին
2019-2020
ուսումնական
տարեշրջանի
շրջանաւարտները, առաջնորդութեամբ տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեանի եւ իրենց տեղը
գրաւեցին ամփիթատրոնի շրջանակաձեւ բեմին ետին: Ապա՝ Կիպրոսի Հանրապետութեան,
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Նարեկ վարժարաններու քայլերգներու ունկնդրութենէն
ետք, Տիկ. Վերա Թահմազեան՝ հայերէն եւ յունարէնլեզուներով ներկայացուց վարժարաններու
տարեկան տեղեկագիրը՝ հանգամանալից կերպով անդրադառնալով անոնց ամբողջական
գործունէութեան՝ կրթական-ուսումնական եւ արտադասարանային հարուստ կեանքին:
Վկայականներու եւ մրցանակներու բաշխումը կատարուեցաւ ձեռամբ Պետական
Ներկայացուցիչ Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի եւ Տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեանի:
Հրաժեշտի սրտաբուխ ուղերձներ կարդացին՝ Մատթէոս Չորպաճեան (հայերէն),
Նախակրթարանի բաժինի շրջանաւարտներուն անունով, Իլիաս Բանայի եւ Արաքսիա
Արաճեան (յունարէն), Միջնակարգի շրջանաւարտներուն անունով:
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Իր Հուսկ Բանքին մէջ, տնօրէնուհին շեշտեց լաւ մարդ, լաւ հայ եւ լաւ քաղաքացի ըլլալու
կարեւորութիւնը եւ յատկապէս ըսաւ. «Ինչպէս մեծ գիտնական Այնշթայն կ՝ըսէ, երբ ձեր
սորվածներէն բաժին մը մոռացութեան ենթարկուի, դուք անպայման ձեզի հետ ջանացէք
տանիլ այն լաւ դաստիարակութիւնն ու կրթութիւնը, զորս ստացաք այս յարկին տակ, նաեւ՝ ձեր
տուներէն ներս: Ձեր հետ տարէք լա՛ւ հայու եւ տիպա՛ր քաղաքացիի բարձր յատկութիւնները...:
Եւ երբ այս բոլորին աւելցնէք՝ ուսման հանդէպ տածած ձեր սէրը եւ ստեղծագործական
մտածելակերպը, այն ատեն ձեր ճիգերը անպայմանօրէն պիտի պսակուին լիակատար
յաջողութեամբ» եւ աւելցուց. «Սրտագին մաղթանքս է, որ որպէս հպարտ Նարեկցիներ, բոլորդ
ալ շարունակէք խօսիլ, գրել ու կարդալ հայերէն, գործօն կերպով մասնակցիք մեր ազգային
կեանքին եւ արժանապատիւ տէրը դառնաք մեր դարաւոր եւ պանծալի մշակոյթին՝ միշտ բարձր
պահելով կիպրահայութեան օրինակելի եւ տիպար դիմագիծը, վարքն ու անունը: Կը մաղթեմ,
որ մարդկային, ազգային եւ ընկերային բարի առաքինութիւններով օժտուած,
ջանասիրութեամբ եւ համբերութեամբ զինուած՝ տիրանաք աւելի բարձր վկայականներու եւ
նորանոր յաջողութիւններու եւ պարծանքը դառնաք կիպրահայութեան եւ մեր ազգին
ընդհանրապէս»:
Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը՝ իր Պահպանիչ աղօթքէն առաջ, պատգամեց որ մեր
շրջանաւարտները չկորսնցնեն երբե՛ք իրենց ժպիտը եւ Հայաստանը կրեն իրենց սրտին մէջ...:
Ու թէեւ այս տարի անոնք պիտի չկարենան երթալ հայրենիք՝ իրենց աւանդական
հայրենաճանաչման այցելութեան, հպարտ պարտին զգալ, ընդգծեց ան, որ իրենց
շրջանաւարտութեան օրը զուգադիպեցաւ հայոց բանակին տարած հպարտառիթ
յաղթանակին՝ ազերիներու նախայարձակման դէմ: Սրբազանին խօսքը ծափողջոյններով
դիմաւորուեցաւ ներկաներուն կողմէ...
Նախակրթարանի բաժինէն շրջանաւարտ եղան 18 պարման-պարմանուհիներ, իսկ
Միջնակարգի բաժինէն՝ հինգ հոգի: Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք մեր բոլոր շրջանաւարտները,
իրենց մաղթելով որ նորանոր յաջողութիւններ արձանագրեն ուսման եւ կեանքի բոլոր
ոլորտներէն ներս եւ՝ ամենակարեւորը, ԸԼԼԱՆ ՏԻՊԱՐ ՀԱՅԵՐ, իրենց կարեւոր ներդրումը
բերելով մեր ազգային կեանքին:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Յօդուածներ
Լիբանանի թրքական գաղութը

Գէորգ Եազըճեան, Երեւան, 19
Յունիս 2020
10 Յունիս 2020-ի երեկոյեան
լիբանանահայ
յայտնի
հեռուստալրագրող Նշան Տէր
Յարութիւնեանի
նկատմամբ
թրքական սադրանքն ու անոր
հետեւած
զարգացումները
երեւան հանեցին Լիբանանի մէջ
Թուրքիոյ տարած
խլրդային
աշխատանքներուն
տարողութիւնը:
Արդարեւ,
այսպէս կոչուած «Լիբանանի Արաբական Մերտիլլիական Միութեան» քանի մը հարիւր
կողմնակիցներ, Թուրքիոյ դրօշներով, իջան փողոցները, հայհոյելով հայոց ու սպառնալով
զանոնք դուրս նետել Լիբանանէն: Այս միութեան նախագահ, երգիչ Մունիր Հասանը ընկերային
ցանցերու միջոցով սփռած իր առաջին ելոյթին մէջ (11 յունիս) նոյնիսկ հայհոյեց Լիբանանին՝
ինքզինք օսմանցիներու թոռ, Թուրքիան ալ իր հայրենիքը յայտարարելով, աւելցնելով թէ
թուրքեր շատ քիչ ըրած են հայերը ցեղասպանելով եւ թէ ինք հպարտ է իր պապերուն
իրագործած այդ ցեղասպանութեան համար …
Հայկական միջավայրին մէջ շատ քիչեր գիտեն, թէ այսօր Լիբանանի մէջ կայ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ
թրքական գաղութ մը՝ բաղկացած սուննի համայնքին պատկանող ԼԻԲԱՆԱՆՑԻ եւ ՍՈՒՐԻԱՑԻ
քաղաքացիներէ: Այդ գաղութն ստեղծելու համար, Լիբանանի մէջ Թուրքիոյ դեսպաններն ու
գաղտնի սպասարկութեան՝ ՄԻԹ-ի գործակալները, յատկապէս այս տասնամեակի կէսին հինգ
տարի գործած դեսպան Սիւլեյման Ինան Էօզեըլտըզը, գրեթէ ամէն օր չափչփեցին Լիբանանի
հիւսիսէն հարաւը, արեւմուտքէն արեւելքը, եւ տարբեր խայծեր գործի դնելով՝ կամաց-կամաց ու
անշշուկ կազմաւորեցին այդ գաղութը: Ան կը բաղկանայ հետեւեալ գլխաւոր շերտերէն.
1. Առաջին աշխարհամարտի աւարտէն ետք Լիբանան մնացած ու գրեթէ արաբացածներ,
որոնց սերունդներուն մէջ բորբոքեցին թրքական ծիները: Ասոնց նախնիները հիմնականին մէջ
օսմանցի պետական ծառայողներ էին: Այս շերտին մէջ կ'առանձնանան ծագումով կրետէցի
թուրքերը: 1897-ին երբ կղզին դուրս եկաւ օսմանեան գերիշխանութենէն՝ այդ յունական կղզիի
թուրքերուն մեծագոյն մասը լքեց զայն: Մաս մը հաստատուեցաւ Թրիփոլիի մէջ: Անոնց
սերունդները այսօր շուրջ 10 հազար հոգի կը հաշուեն:
2. Տնտեսական պատճառներով Հայկական Միջագետքի Մերտինի շրջանէն 1950-ականներուն
Լիբանան գաղթածներ ու անոնց սերունդներ: Ասոնք հիմնականին մէջ հաստատուած են
արեւմտեան Պէյրութի սուննիական թաղամասերուն մէջ (Թարիք Ժտիտէ, Պասթա, Պաշուրա,
Մուսայթպէ): Ասոնց սերունդներէն կազմուած է վերոնշեալ մարտիլլիական միութիւնը:
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3. Թուրք եւ լիբանանցի սուննի արաբ խառն ամուսնութիւններով կազմաւորուած ընտանիքներ
ու անոնց սերունդներ: Ասոնք կան գրեթէ բոլոր սուննիական բնակավայրերուն մէջ:
4. Լիբանանի հիւսիսը, մասնաւորապէս Աքքարի շրջանին մէջ թիւրքմէնական ծագումով
գիւղացիներ (Սուրիոյ սահմանակից ալ-Քուաշրա, Այտամուն եւ այլ գիւղեր): 2011-ին Լիբանան իր
այցի ընթացքին Թուրքիոյ այդ օրերու վարչապետ Ռեճէփ Թայյիփ Էրտողան այցելեց այդ
գիւղերը՝ մեծ զարկ տալով անոնց բնակիչներուն թիւրքմէնական ինքնութիւնը զուտ թրքականի
փոխելու հոլովոյթին: Փոքրաթիւ թիւրքմէններ կ'ապրին Պաալպէք քաղաքին ու շրջակայ
գիւղերուն մէջ:
5. Աշխատելու համար 1990-ականներէն, եւ յատկապէս՝ 2011-ին սկսած Սուրիոյ
քաղաքացիական պատերազմին պատճառով Լիբանան գաղթած սուրիահպատակ թուրքեր եւ
թիւրքմէններ: Ասոնց քանակը կը գնահատուի 120-էն 150 հազարի միջեւ: Ասոնք հաստատուած
են Լիբանանի հիւսիսային ու արեւելեան սուննիաբնակ շրջաններու եւ Պէյրութի արեւմտեան
հատուածին, քանի մը հազար հոգի՝ նոյնիսկ Պէյրութի երբեմնի հայահոծ Պուրճ Համմուտ
հիւսիսային արուարձանին կից Նապաա թաղամասին մէջ: Ասոնք, միացած վերի չորս
շերտերու՝ 80 հազար գնահատուողներուն հետ՝ կը կազմեն առնուազն 200 հազարնոց
պատկառելի թիւ մը՝ գրեթէ 2,5 անգամը լիբանանահայ գաղութին (հաշուած նաեւ սուրիահայ
գաղթականները):
Բացի ասոնցմէ, Լիբանանի թրքական գաղութը վերջերս համալրուած է Թուրքիոյ
քաղաքացիութիւն ստացած ու թրքական գաղտնի սպասարկութիւններու միջոցով Լիբանան
մտցուած շուրջ 5000 սուրիացի սուննի ծայրայեղականներով, որոնց զգալի մասը տեղակայուած
է Լիբանանի արեւելքի Պեքաայի դաշտի հայաբնակ Այնճար գիւղի հանդիպակաց Մաժտալ
Այնճար գիւղին մէջ: Վերջինիս թունդ ծայրայեղական իսլամ բնակիչները տասնամեակներէ ի
վեր չեն թաքցներ հայկական գիւղը սրբելով վերացնելու իրենց երազանքը:
Թրքական ուժեղ ազդեցութեան տակ կը գտնուին Լիբանանի հիւսիսի մայրաքաղաք Թրիփոլին
ու անոր սուննիաբնակ մերձակայքի բնակավայրերը: Այս շրջանին մէջ կը գործէ Թուրքիոյ
հովանին վայելող «Հուրրաս ալ-Մատինա» («Քաղաքի Պահակներ») կազմակերպութիւնը: Անոր
տասնեակներով անդամներ օսմանեան շրջանի տարազներով եւ Թուրքիոյ դրօշներով բողոքի
ցոյց կազմակերպեցին երբ Լիբանանի հանրապետութեան նախագահ Միշել Աունը, Մեծն
Լիբանանի 100-ամեակի ձեռնարկներու սկիզբն ազդարարող իր ելոյթին մէջ (7 Սեպտեմբեր
2019) մեղադրեց Օսմանեան Պետութիւնը՝ դարերու ընթացքին, մասնաւորապէս առաջին
աշխարհամարտին կազմակերպած սովամահութեամբ լիբանանցիներու նկատմամբ
ահաբեկչութիւն կիրառելու համար: Քաղաքին մէջ երկու օր ետք կատարուած հարցախոյզ մը
ցոյց տուաւ, որ հարցուածներուն մէջ սուլթան Ապտուլ Համիտ Բ.ը աւելի մեծ
ժողովրդականութիւն կը վայելէ, քան Լիբանանի հանրապետութեան նախագահը… Ապու
Մուհամմատ Չոքի գլխաւորած այս կազմակերպութիւնը էական դերակատարութիւն ունի
Լիբանանի մէջ 17 Հոկտեմբեր 2019-ին բռնկած ու առ այսօր շարունակուող հակապետական
ապստամբութեան հրահրման մէջ, յատկապէս Թրիփոլի քաղաքին մէջ:
Թրիփոլիի տարբեր թաղամասերու մէջ տուներու պատշգամներէն վերջին տարիներուն
մշտապէս կախուած են Թուրքիոյ հազարաւոր դրօշակներ. կարելի է ըսել՝ քաղաքը ողողուած է
աստղ-մահիկով կարմիր դրօշակներով: Գլխաւոր՝ ալ-Թալլ հրապարակի ժամացոյցի
աշտարակը, կառուցուած Կարմիր սուլթանի գահակալութեան 30-ամեակին առթիւ (1906),
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2006-ին վերանորոգուեցաւ հնութիւններու վերականգնման թրքական պետական կառոյցին
գումարներով, աշտարակին վրայ վերայայտնուեցան Օսմանեան Պետութեան զինանշանը,
սուլթանին կնիքը (թուղրա) եւ օսմանեան ուրիշ խորհրդանիշներ: Քաղաքապետարանին
որոշումով, նորոգումէն ետք աշտարակը կոչուեցաւ «Սուլթան Ապտուլ Համիտ Բ.ի աշտարակ»:
Յատկանշական է, որ անուանակոչութեան առթիւ ելոյթներ ունեցաւ յատուկ այս
արարողութեան համար Կազիանթէպէն (հայկական Այնթապը) ժամանած ազգագրական երգիպարի խումբ մը, որ իր ելոյթներն աւարտեց ենիչերիներու տարազով տողանցքով՝ տխրահռչակ
եաթաղանները ի ձեռին…
Թրքական պետութիւնը յատուկ գուրգուրանք կը տածէ Լիբանանի իր նորածին մանուկին
նկատմամբ: Թուրք նորադարձներու բնակավայրերուն մէջ կը բացուին արթէզեան ջրհորներ,
դարմանատուներ, դպրոցներ (ուր կը դասաւանդուի նաեւ թրքերէնը՝ Թուրքիայէն եկած
ուսուցիչներու միջոցով, որոնց մէջ, վստահաբար, կան գաղտնի գործակալներ), նուէր կը տրուին
շտապ օգնութեան ինքնաշարժներ, երիտասարդները Թուրքիոյ համալսարաններու մէջ
ուսանելու կրթաթոշակ կը ստանան, կը նորոգուին օսմանեան շրջանի յուշարձաններ եւ այլն:
Լիբանանի մէջ թրքական անմիջական ներկայութիւն է Հարաւային Լիբանանի մէջ՝ Իսրայէլի
հետ սահմանը վերահսկող ՄԱԿ-ի զօրքերու կազմին մէջ գործող՝ այսօր 170 հոգի հաշուող
թրքական զօրամիաւորումը (այսօր, թուրք զինուժը, օրինականօրէն կամ ապօրինաբար,
ներկայ է արաբական եօթը երկիրներու մէջ՝ Քաթար, Սոմալի, Սուտան, Լիպիա, Իրաք, Սուրիա
եւ Լիբանան)…
Լիբանանի մէջ թրքական ազդեցութեան հզօր գործիք է երկրի սուննի համայնքը, որու
հակաիրանական զգացմունքները անոր անդամները կը մղեն փարելու սէուտցիներուն կամ
թուրքերուն: Վերջին տասնամեակներուն նկատելի է սուննիներու զգալի զանգուածի մը
թեքումը սէուտականէն դէպի թրքական հովանաւորութիւն: Լիբանանի՝ շուրջ մէկ միլիոն
հաշուող սիւննի զանգուածին մէջ (Սուրիայէն գաղթականներն ալ եթէ հաշուենք՝ նուազագոյնը
երկու միլիոն) յատկապէս պէտք է նշենք Թրիփոլիի մէջ՝ Լիբանանի ներքին գործոց նախկին
նախարար զօրավար Աշրաֆ Ռիֆիի եւ Պէյրութի ու Սայտայի մէջ՝ նախկին վարչապետ Սաատ
Հարիրիի հետեւորդները: Լիբանանի թրքազգիները վերջին տարիներուն իրենց քուէները յիշեալ
երկու անձերու գլխաւորած քաղաքական հոսանքներուն ի նպաստ կու տան՝ ոչ առանց
թրքական պետական մարմիններու խորհուրդին: Աւելի կրօնամոլ հատուածը կը զօրակցի «ալԺամաա ալ-Իսլամիա» («Իսլամական Համախմբում») կրօնամոլ կազմակերպութեան, որ,
փաստօրէն, սուննիական աշխարհի «Իխուան Մուսլիմուն» («Իսլամ Եղբայրներ») ցանցի
լիբանանեան կառոյցն է, իսկ ծանօթ է, որ այդ ցանցի «պապա»ն Էրտողանն է՝ Ալճերիայէն ու
Թունուզէն մինչեւ Եգիպտոս, Սուրիա, Լիբանան եւ Արաբական Ծոցի երկիրներ:
Այս իրականութիւններու լոյսին տակ, ամբողջովին հասկնալի կը դառնայ, թէ ինչո՞ւ սադրիչ
երգիչ Մունիր Հասանը 13 յունիսին սփռուած իր երկրորդ ելոյթին մէջ կոչ ուղղեց սուննի
համայնքին՝ կենսագործունէութեան ԲՈԼՈՐ մարզերուն մէջ պոյքոթել ընդհանրապէս
հայութիւնը, մասնաւորաբար լիբանանահայութիւնը՝ փորձելով թուրք-հայկական ազգային
բնոյթ ունեցող հակամարտութեան հաղորդել կրօնական բնոյթ, ինչպէս որ ատրպէյճանցիք կը
կատարեն տասնամեակներէ ի վեր՝ իսլամական աշխարհին մէջ: Իսկ Լիբանանի մէջ շատ
դիւրին է կրօնական ու դաւանանքային տարբերութիւններու հիմքով միջհամայնքային
կոտորածներ հրահրելը…
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Այսօր լիբանանահայութիւնը կը դիմագրաւէ երեք ԾԱՆՐԱԳՈՅՆ մարտահրաւէր՝ միաժամանակ.
առաջինը պսակաձեւ ժահրի համաշխարհային աղէտն է, երկրորդը՝ Լիբանանի՝ աղէտի
տարողութիւն ստացած ֆինանսա-տնտեսական ահաւոր ճգնաժամը, որու ուղեկիցն է արդէն
ութ ամիսէ ի վեր շարունակուող հակակառավարական ժողովրդային ապստամբութիւնը: Ահա՛
ասոնց կու գայ աւելնալու երկրին մէջ հակահայկական բորբոքած կիրքերով թունաւորուած,
եռապատիկ գերակշռող թրքական գաղութ մը, որ իր ետին ունի Թուրքիոյ ծաւալապաշտական
պետութիւնը՝ տնտեսական, քաղաքական, դիւանագիտական, զինուորական, լրտեսական եւ
այլ հսկայական կարողութիւններով, մինչդեռ լիբանանահայ գաղութը նոյնիսկ ձեւականօրէն
չ'արժանանար Հայաստանի Հանրապետութեան եկող-գացող իշխանութիւններու պատշաճ
ուշադրութեան…

9/38

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (104) Յուլիս 2020

Տեսակէտ
ԱՅՍ ԸՆԹԱՑՔՈՎ՝ ԴԷՊԻ Ո՞ՒՐ…
Լուսարձակի տակ
ԳԵՂԱՐԴ, 10 Յուլիս 2020

Քանի մը օր առաջ, Հ. Հ.ի
կրթութեան,
գիտութեան,
մշակոյթի եւ մարմնամարզի
նախարար
Արայիկ
Յարութիւնեանը յայտարարեց
կրթական նոր մօտեցումները,
որոնք Հ. Հ.ի մէջ պիտի
կիրառուին
յաջորդ
ուսումնական
տարիէն:
Կը
պարզուի,
թէ
հանրային
դպրոցներէն կը հանուի «Հայ
Եկեղեցւոյ
Պատմութիւն»
առարկան:
Ոմանք կրնան մտածել ու հարց տալ՝ պսակաձեւ ժահրի եւ ներքին քաղաքական կեանքի այս
տակնուվրայութեան ու այլ ծանր մարտահրաւէրներու այս ժամանակաշրջանին՝ այս հարցը
ի՞նչ կարեւորութիւն ունի, որպէսզի այս մասին գրէինք:
Խնդիրը ա՛յն է, որ այս որոշումը օղակը կը կազմէ շղթայի մը, որուն կրնանք տալ «սողացող
ապազգայնականութիւն» բնորոշումը: Նիկոլ Փաշինեանի իշխանութեան գալէն ետք
ականատեսն ու ականջալուրը եղանք ու կ'ըլլանք մեր ազգային մտածելակերպին անյարիր
երեւոյթներու, որոնք առնուազն մտահոգութիւն կը պատճառեն՝ սեռական շեղումներ
ունեցողներու հանրային լկտի պահուածք եւ անոնց նկատմամբ իշխանաւորներու ակնյայտ
բարեհաճութիւն, հակամշակութային դրսեւորումները իբրեւ մշակոյթ յայտարարում,
եկեղեցականներու մէկ մասի՝ իրենց այդ հանգամանքին անվայել պահուածքի տարածում Հայ
Եկեղեցւոյ ամբողջ կառոյցին վրայ, օտարատառ «հայերէն» առցանց գրագրութեան ընդունում,
իշխանաւորներու պաշտօնական խօսքին մէջ ահաւոր մեղանչումներ պետական լեզուին ու
«Լեզուի օրէնք»ին հանդէպ, եւ այլն: Եւ հիմա՝ «Հայ Եկեղեցւոյ Պատմութիւն» առարկայի
շպրտումը հայրենական դպրոցներու առարկայացանկէն դուրս…
Կ'ակնկալէի որ այս առարկայի դասագիրքերու բովանդակութիւնն ու դասաւանդման
եղանակները վերատեսութեան ենթարկուէին: Օրինակ, անոր դասաւանդման առաջին իսկ
տարին, դեռ 10 տարեկան եղող հայ մանուկի ինչի՞ն են պէտք … հրէից պատմութիւնը՝ իր
մովսէսներով, դաւիթներով ու սողոմոններով, այն պարագային, երբ ան հազիւ ծանօթացած է
իր Սասունցի Դաւիթին, Մեծն Տիգրանին, Վարդան Մամիկոնեանին… Այս երկուութիւնը, զոր
մենք «կրթական շիզոֆրենիա» կը կոչենք, մեծապէս վնասակար է հայ երեխայի մտային ու
հոգեւոր կազմաւորման տեսակէտէն: Երկրորդ գլխաւոր թերութիւնը առարկայի
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դասագիրքերուն խճողումն է տարեթիւերով եւ անուններով: Կրթութեան նպատակը պէտք է
ըլլայ մանուկին մէջ զարգացնել ՄՏԱԾԵԼՈՒ եւ ՎԵՐԼՈՒԾԵԼՈՒ կարողութիւնները.
տեղեկութիւններու հայթայթումը ան կրնայ կատարել ինքնուրոյն՝ իր բջիջային սարքի կամ
համակարգիչի ստեղները քանի մը անգամ սեղմելով…
Ինչպէս Հ. Հ.ի մէջ գրեթէ ամէն երեւոյթ, Արայիկ Յարութիւնեանի այս որոշումը եւս դարձաւ
պատրուակ տարատեսակ եւ բազմագոյն ընդդիմութեան(ց) համար՝ հերթական խաչակրաց
արշաւանքն սկսելու Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորած իշխանութեան դէմ: Ընդդիմադիրները
լաւապէս կ'օգտուին իշխանաւորներու կոպիտ սխալներէն, մանաւանդ անոնց՝ «մէյ մը փորձենք,
յաջողեցա՞ւ՝ յաջողեցաւ, ձախողեցա՞ւ՝ ի՞նչ կայ որ, ուրիշ կերպ կը փորձենք» սկզբունքով
առաջնորդուող վարուելակերպէն: Նման մտածելակերպը եթէ թոյլատրելի է սովորական
մարդոց համար, պետական կեանքին մէջ ան յղի է մեծագոյն վտանգներով, որոնց
հետեւանքները կրնան անդառնալի ու ծանրածանր ըլլալ: Ատոր լաւագոյն օրինակը պսակաձեւ
ժահրի համաճարակին նկատմամբ իշխանութեան մօտեցումն է. «քորոնան ո՞ւմ շունն է»
յայտարարած վարչապետը յետագային ընդունեց, որ սխալեր էր. բայց «բանը բանէն անցեր էր»
արդէն…
Միւս կողմէ, դպրոցէն «Հայ Եկեղեցւոյ Պատմութիւն» առարկան հանելու որոշումը ցոյց տուաւ,
թէ Հայ Եկեղեցւոյ Մայր Աթոռը չի գտնուիր իր բարձրութեան վրայ: Պարզուեցաւ, որ շուրջ
մէկուկէս տասնամեակ այդ առարկային դասաւանդումը զգալիօրէն չէ փոխած
հասարակութեան վերաբերմունքը քրիստոնէական կրօնքին նկատմաբ: Մարդիկ ինչպէ՞ս
հաւատացեալ դառնան, երբ իրենց աչքերուն առջեւ կը տեսնեն ապականած
«հոգեւորական»ներու հսկայական բանակ մը՝ 30 ՄԻԼԻՈՆ տոլար արժած պալատի մէջ ապրող
աթոռակալով, «Պենթլի»ներ վարող եւ մութ գործարքներու մէջ մխրճուած «եպիսկոպոս»ներով,
եւ այլն; Սակայն, Մայր Աթոռը համակած այս փտախտը պէտք չէ հիմք ծառայէ
իշխանութիւններուն՝ հարուած հասցնելու հայ ազգի պատմութեան անբաժան մասնիկը
դարձած Հայ Եկեղեցւոյ պատմութեան առարկայի դպրոցական դասաւանդումին:
Կը յուսանք, որ մինչեւ ուսումնական տարեմուտը, իշխանութիւնները կը վերանային իրենց
որոշումը եւ աւելի կը մտահոգուին այդ առարկան աւելի որակեալ ու աւելի ազգային ոգիով Հ. Հ.ի
հանրային դպրոցներուն մէջ դասաւանդումով:
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Տեսակէտ
Սուրբ Սոֆիայի սպառնալիքը սպառնալիք Է
Քաղաքակրթութեան համար. Պատրիարք Քիրիլ

ողջ

Քրիստոնէական

Սրբուհի Սոֆիայի Տաճարը - Կ. Պոլիս (Istanbul)

Ինչո՞ւ լուռ են քրիստոնէական եկեղեցիները
անխտիր: Մինչեւ ե՞րբ լուռ պիտի մնան
Արեւմտեան աշխարհի բոլոր քրիստոնեայ
պետութիւնները: Միչեւ ե՞րբ պիտի հանդուրժենք
թուրք
պետութեան
ահաբեկչական
այս
ոտնձգութիւնները: Քրիստոնէական սրբազան
ժառանգութիւններու նկատմամբ կատարուած
այս բռնաբարումները պէտք է դատապարտուին
ո՛չ միայն քրիստոնեայ պետութիւններու կողմէ,
այլ նաեւ Միջին Արեւելքի երկիրներու մեր իսլամ
եղբայրներու կողմէ՝ որոնք երկար ժամանակ
ենթարկուեցան Օսմանեան բռնապետութեան գործադրած բիրտ հալածանքներուն,
անմարդկային չարչարանքներուն: Եւ տակաւին մինչեւ այսօր իսկ կարգ մը արաբական
երկիրներ՝ Իրաք, Սուրիա, Լիբանան եւ Լիպիա կը տառապին թուրք պետութեան կիրարկած՝
Օսմանեան կայսրութիւնը վերստեղծելու միտող ծաւալապաշտ ահաբեկչական, այլ ցնորամիտ
քաղաքականութեան պատճառով: Ուրախութեամբ կ'ողջունենք Մոսկուայի եւ համայն Ռուսիոյ
պատրիարք Քիրիլի քաջ յայտարարութիւնները, որոնք թուրք պետութենէն կը պահանջեն որ
Սուրբ Սոֆիայի տաճարը պահպանուի որպէս թանգարան: Թէեւ Քիրիլ պատրիարք կ'ապաւինի
թուրք պետութեան «խոհեմութեան», եւ կը յայտնէ Թուրքիոյ իշխանութիւններուն թէ անոր
պահպանումը որպէս թանգարան պիտի ծառայէ կապի հետագայ զարգացման՝ Ռուսաստանի
եւ Թուրքիոյ ժողովուրդներու միջեւ միջկրօնական խաղաղութեան եւ համերաշխութեան
ամրապնդման: Հաւատա՞նք այս խօսքերուն.... Պէտք կա՞յ արդեօք յիշեցնելու մեր
ընթերցողներուն, թէ նոյն ինքն Քիրիլ Պատրիարքն էր որ Յունուար 2016 թուականին
յայտարարեց թէ Օսմանեան Կայսրութեան մէջ քրիստոնեաներու հանդէպ ո'չ մէկ հալածանք
կատարուած է, – ինչ որ մեծ վրդովմունք յառաջացուց համայն հայութեան մօտ: Այնուհետեւ,
որքան ալ պարզաբանումներ կատարուեցան Ռուս Եկեղեցւոյ բանբերին կողմէ, չկարողացանք
համոզուիլ ու ապա նաեւ չհասկցանք թէ ի՞նչ էր շարժառիթը այդ տարօրինակ
յայտարարութեան. անկասկած որ քաղաքական նպատակներ կը հետապնդէր: Ամենատխուր
երեւոյթը ա՛յն էր որ Գարեգին Բ. կաթողիկոս քաջութիւնը չունեցաւ իր բողոքի ձայնը
բաձրացնելու՝ Հայց. Եկեղեցւոյ եւ հայ ժողովուրդի պատիւը պահպանելու եւ բարձր պահելու
համար, նամանաւանդ որ տարի մը առաջ, 2015 թուականին, Մայր Աթոռի մէջ սրբացուած էին
մեր նահատակները...:
Պատմութենէն գիտենք թէ Սուրբ Սոֆիա տաճարը կառուցուած է վեցերորդ դարուն (537թ.) ի
պատիւ Քրիստոսի եւ ճանչցուած է որպէս բացառիկ կոթող մը բիւզանդական
ճարտարապետութեան: Այս առիթով, հաւանաբար իր ըսելիքը պիտի ունենայ նաեւ Կ. Պոլսոյ
Տիեզերական պատրիարք՝ Բարթողիմէոս Արքեպիսկոպոսը: Թէեւ ներկայիս այդքան ալ ջերմ չեն
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Ռուս եւ Յունաց պատրիարքներու յարաբերութիւնները, բայց այս պարագային Ուղղափառ
եկեղեցւոյ արժանապատուութիւնն է խնդրոյ առարկան, որովհետեւ թուրք պետութիւնը կը
փորձէ անգամ մը եւս նուաստացնել եւ ոտնահարել Ուղղափառ Եկեղեցւոյ հազարամեայ
հոգեւոր ժառանգութիւնները:
Թող տարօրինակ չթուի մեր ընթերցողներուն, երբ կը յիշեցնենք այստեղ, թէ 15 Յունիս 2011-ին
Միացեալ Նահանգներու Արտաքին Գործերու Յանձնաժողովը (United House Foreign Affairs
Committee) նախագիծ մը որդեգրեց մեծամասնութեան քուէով, որ կը պահանջէր Թուրքիայէն
որ «ապահով պահէր քրիստոնէական ժառանգները եւ վերադարձնէր բռնագրաւուած
եկեղեցական կալուածները»: Ժամանակն է հիմա ցոյց տալու թէ Միաց. Նահանգները իրենց
խօսքին տէրն են եւ թէ պիտի պահանջեն Թուրքիայէն յարգելու փոքրամասնութեանց
իրաւունքները:
Մինչ այդ, անշուշտ, Յունաստանի մէջ սկսած է շարժում մը՝ Սելանիկ քաղաքի մէջ գտնուող
Թուրքիոյ Հանրապետութեան հիմնադիր Քեմալ Աթաթիւրքի տուն-թանգարանը վերածելու
Պոնտոսի յոյներու ցեղասպանութեան թանգարանի, հակադարձելու համար Պոլսոյ Ս. Սոֆիայի
տաճարը մզկիթի վերածելու թուրք պետութեան որոշումին: Այս շարժումը նուազագոյնն է որ
կրնան յոյները ընել: Յունաստան, որպէս մէկ անդամը Եւրոպական խորհուրդին, Կիպրոսի հետ
միասին պարտաւոր է բոլոր եւրոպական պետութիւնները զօրաշարժի ենթարկել, զսպելու
համար Թուրք պետութեան փոքրամասնութեանց նկատմամբ կատարած ահաբեկումները:
Հայց. Առաքելական եկեղեցին, մասնաւորապէս, իր նուիրապետական չորս աթոռներով պարտի
իր բողոքը ներկայացնել համայն քրիստոնեայ եւ իսլամ աշխարհին, յայտնելու թէ
քսանմէկերորդ դարուն կարելի չէ նման այլանդակութիւններով խռովել համայն մարդկութեան
եղբայրութիւնը: Թէեւ Արամ Ա. կաթողիկոս մամուլով արտայայտած է իր վրդովմունքը, սակայն
այդ բաւական չէ ցոյց տալու համար համայն Հայց. Եկեղեցւոյ վրդովմունքն ու
դատապարտութիւնը, անկախ բոլոր այլ հաշիւներէ:
Մենք քաջատեղեակ ենք թէ Թուրքիոյ մէջ, ո՛չ մէկ կերպ բարեացակամ վերաբերմունք կայ
փոքրամասնութեանց նկատմամբ: Վկայ՝ յոյներու եւ հայերու դպրեվանքներուն փակումը
այսքան երկար տարիներէ ի վեր: Շատ պարզ է, որ Թուրք պետութիւնը յստակ, անհանդուրժող
քաղաքականութիւն կը վարէ, փոքրամասնութիւնները իրենց սաղմին մէջ խեղդելու, որովհետեւ
երկու համայնքներն ալ իրենց գոյութիւնը պահպանած են եւ կը պահպանեն իրենց
եկեղեցիներով:
Ահաւասիկ ա'յս եղած է Սուլթան Համիտի ժառանգորդ Թուքիայի քաղաքականութիւնը հանդէպ
փոքրամասնութեանց, մասնաւորաբար քրիստոնեաներու: Թուրք պետութիւնը իր աւանդական
խորամանկութեամբ, հակառակ իր ներքին քաղաքական տագնապներուն, փտութեան եւ
ապականած բարքերու մէջ ընկղմած իր վարչամեքենային, դժբախտաբար չափով մը տակաւին
կը մնայ եւրոպական պետութիւններու «սիրելին» ու Ամերիկայի շփացած «բարեկամը»:
Զարմանալի չէ նաեւ որ Ռուսաստանն ալ իրեն ուղեկից արբանեակ երկիրներուն հետ Թուրքիոյ
հանդէպ որդեգրած է յատուկ քաղաքականութիւն մը՝ ելլելով իր երկրի ընդհանրական շահերէն:
Հետեւաբար, Ամերիկան իր ուղեկիցներով, Ռուսաստանն իրեն կողմնակից պետութիւններով,
Թուրքիոյ նկատմամբ տարբեր հեռանկարներ ունենալով հանդերձ՝ երկո՛ւքն ալ կը նպաստեն եւ
կը սատարեն Թուրքիոյ հողային ամբողջականութիւնը պահպանելու ուղիգիծին: ԲԱՅՑ ՄԻՆՉԵՒ
Ե՞ՐԲ... Կարսի պայմանգիրը շուտով կ'աւարտի.....:
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Կը սպասենք նոր արշալոյսներու...:
ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ
15 ՅՈՒԼԻՍ 2020
Լոս Անճէլըս
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Տեսակէտ
Նամակ Երկրէն
Միասնականութիւն, այո', բայց որո՞ւ հետ եւ ինչպէ՞ս
02.07.2020
ՐԱՖՖԻ ՏՈՒՏԱԳԼԵԱՆ
Նամակ երկրէն

Արդէն
կարօտով
կը
յիշենք
Երեւանի
սրճարաններուն մէջ ընկերներու եւ այցելուներու
հետ մեր հանդիպումները: Անցեալ տարի այս
օրերուն, քաղաքը լեցուն էր հայ եւ օտար
այցելուներով, իսկ մենք, գործի ժամերէն առաջ եւ
վերջ, Երեւանի մտերմիկ սրճարաններուն մէջ
հաճոյքով կը հանդիպէինք հին ու նոր
ծանօթներու,
ընկերներու,
ազգականներու,
այցելուներու, եւ գաւաթ մը սուրճի կամ բաժակ
մը հայկական գինիի շուրջ կը զրուցէինք աջէն ու
ձախէն, քաղաքական եւ ընկերային հարցեր կ'արծարծէինք, հին ու նոր արկածախնդրութիններ
կը պատմէինք, կատակներ կ'ընէինք ու Հայաստանի ապագային մասին բանավէճեր
կ'ունենայինք: Հիմա, այս անիծեալ կորոնավիրուսին պատճառով, ինքնամեկուսացումն ու
հեռաւորութիւն պահպանելը, այլ խօսքով՝ մարդկային նոր կերպար զգենալը դարձած է կանոն
եւ ապրելակերպ, հանդիպումներն ալ՝ virtual են, «զում»ով կամ «զանգի»ով… Ես ալ այս օրերուն,
երկու-երեք օրը մէկ, virtual հանդիպում կ'ունենամ տարբեր ընկերներու հետ, եւ կորոնավիրուսի
մասին մի քանի արդէն հանրածանօթ տեղեկութիւն փոխանակելէ ետք, անխուսափելիօրէն
կ'անդրադառնանք օրուան իրադարձութիւններուն, կը խօսինք քաղաքական անցուդարձերու
մասին: Սրճարանի հանդիպումները արդէն հիմա դարձած են «զում»ի հանդիպումներ…
Քանի մը օր առաջ, մեր զումային հերթական հանդիպումներուն ընթացքին, ընկերներով
զրուցեցինք ամենատաք նիւթին՝ Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներուն մասին:
Սահմանադրական
դատարանի,
խորհրդարանական
եւ
արտախորհրդարական
ընդդիմութեան մասին կարծիքներ փոխանակելէ եւ թէժ խօսակցութիւն ունենալու ընթացքին,
յիշեցինք նաեւ հայերէն լեզուի մէջ ամենաշատ գործածուած եւ ամենա-ամենա բազմաչարչար
բառը՝ միասնականութիւն:
«Մեզ այս օրերին միասնութիւն է պէտք, թէ չէ ո՞նց պիտի յաղաթահարենք էս հսկայ
պրոբլեմները», ըսաւ վէճերէ եւ բախումներէ խուսափող, բնոյթով սակաւախօս եւ
հանդարտաբարոյ՝ հաշուապահ Ներսէսը:
«Լաւ Ներսօ ջան, լաւ էլի… հիմի էլ սկսել են ազգային միասնութեան կոչեր ուղղել: Համաձայն եմ,
եւ իմացի, ոչ ոք չի կարող ազգային միասնութեան դէմ լինել:
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Բայց միասնութիւն ու՞մ հետ։ Յստակացրէք, ախպեր ջան… Ու՞մ հետ եք միասնականանալու,
միասնութիւնը լինում է նպատակի եւ գործի շուրջ, եւ ոչ թէ լոզունգների ու դատարկ խօսքերի:
Յստակացրէք, խնդրեմ, նպատակն ու գործը…», ըսաւ զբօսաշրջային ընկերութեան
սեփականատէր՝ տաքարիւն Արշակը:
Այս օրերուն, բոլորը հարց կու տան՝ կարելի՞ է միասնականութեան անուան տակ՝ երկրի
հարստութիւնը կողոպտած, երկրի տնտեսութիւնը սեփական նպատակներու համար
օգտագործած, երկիրն ու ապագայ սերունդները պարտքերու տակ խեղդած, եւ արտաքին
պարտքի գումարները անխղճօրէն գրպանած մարդոց եւ ուժերու հետ համախմբուիլ: Ճիշդ
կ՚ըլլա՞յ կոռուպցիան ապրելակերպ դարձուցած, ժողովուրդի քուէն կեղծած, ժողովուրդի եւ հայ
մարդու իրաւունքները բռնաբարած ուժերուն մէկ օրէն միւսը ներել եւ ըսել, որ վերջ, հիմա ամէն
ինչ անցեալին կը պատկանի: Ինչ կերաք՝ հալալ է, ում տունը քանդեցիք՝ անցեալ է, եկէք հիմա
մէկ ճակատ կազմենք: Իրապէս, Կարելի՞ է զինուորի ճաշը գողցողներուն, գիւղացին ջուրէ
զրկողներուն, հայ քաղաքացիի պատիւը 10 հազար դրամով գնողներուն հետ միասնութեան
դաշինք կնքել։ Կարելի՞ է, ի վերջոյ, հայ ժողովուրդի ազատ եւ արդար ընտրութիւններով
իշխանութեան եկած ուժին եւ այդ իշխանութիւններուն դաւաճան եւ ապազգային հռչակող,
օտար մայրաքաղաքներու մէջ անոնց դէմ դաւեր նիւթող մարդոց վստահիլ: Ասոնք հարցումներ
են, որ կը լսենք թէ իշխանամերձ, թէ իշխանութիւններուն հակադրուած շրջանակներէն:
Երբ ընկերներուս յիշեցուցի ժողովուրդի մօտ տարածուած այս կարծիքները, փոքր տարիքին
ընտանիքին հետ Ամերիկա արտագաղթած եւ տարիներ առաջ հայրենիք վերադարձած, այժմ
կէս արեւելահայերէն, կէս արեւմտահայերէն խօսող ճարտարապետ Վազգէնը ըսաւ.
«Ախպեր ջան, միասնութեան համար նախ եւ առաջ արդարութիւն է պէտք: Եթէ չկայ
արդարութիւն, չկայ նաեւ միասնականութիւն: Այնքան ատեն, որ մարդիկ իրենց գործած
սխալների համար պատասխանատւութեան չեն կանչուել, հաշիւ չեն տուել, ուրեմն մոռացէք՝
միասնութիւն չի լինելու: Եթէ կան մեղաւորներ, կայ յանցագործութիւն, պէտք է լինի նաեւ
օրէնքի առջեւ պատասխանատւութիւն եւ հատուցում: Միայն դրանից յետոյ կարելի է խօսալ
միասնականութեան մասին»:
Տաքարիւն Արշակին հեգնական պատասխանը չուշացաւ. «Մեր մօտ յանցագործներ չկան, կան
քաղաքական հալածեալներ, չգիտէի՞ր: Ո՞ւմ բռնում են, կամ հիւանդանում ա, քաղցկեղ ա
ընկնում, կամ էլ անհետանում են եւ քաղաքական հալածեալ են դառնում եւ միասնականութիւն
են քարոզում…»
Խնդացինք, բայց նաեւ անդրադարձանք, որ այնքան ատեն, երբ դեռ ոչ ոք չէ ընդունած իր
մեղքը, մեղայական չէ ըսած մեր ժողովուրդին, պետութեան չէ վերադարձուցած երկրէն
թալանած հարտութիւնը եւ պատասխանատւութիւն չէ կրած իր յանցանքներուն համար, մեր
ժողովուրդին մէջ դժուար պիտի ըլլայ համերաշխութիւն ստեղծել: Իսկ Համերաշխութիւն եթէ
չկայ, ուրեմն չկայ նաեւ միասնականութիւն: Իսկ համերաշխութեան նախապայմանը
արդարութիւնն է:
«Ուրեմն նախքան ամէն ինչ, եկէք արդարութիւն պահանջենք, յետոյ
համերաշխութեան եւ միասնականութեան մասին», առաջարկեցի ընկերներուս:
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Համաձայնեցանք: Ի վերջոյ, արդարութիւնը հիմքն է մարդկային բոլոր յարաբերութիւններուն եւ
կարելի չէ իրաւազրկեալին ու իրաւազրկողին հաւասար հարթութեան վրայ դնել, թալանողին եւ
թալանուածին հաւասարեցնել, յանցագործին եւ զոհին նոյն ջուրով լուալ:
Այս ժողովուրդը արդարութեան կարօտ ունի: Արդարութեան հաստատումէն ետք՝ ամէն ինչ ալ
կարելի է:
Գրեցէ՛ք ինծի:
rafdoud@aol.com
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

Ազգի ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ մակարդակը պիտի բարձրացնել՝ դաստիարակութեամբ,
գիտակցութեան արթնացումով եւ խորացումով, քանզի բարոյականութիւնն է որ կը
պայմանաւորէ անոր ներկայ եւ ապագայ ընթացքի որակը....Ազգեր կամ հաւաքականութիւններ
կրնան տնտեսական բարձր մակարդակի վրայ գտնուիլ, բարօր, բարեկեցիկ կեանք վայելել,
սակայն եթէ կրողը չեն բարոյական բարձր արժէքներու, դիւրաւ կը դառնան նիւթին եւ ինչքին
գերի, կ'այլասերին, կը խաթարուին նկարագրով....: Ներկայ սպառողական քաղաքակրթութեան
հիմնական խնդիրներէն է սա: Մարդկային արժանաւորութիւնը նիւթական հարստութեան մէջ
չէ բնաւ, այլ՝ անոր ապրած ու դաւանած հոգեւոր-բարոյական արժէքներուն, որոնց վսեմութիւնը
ճշմարիտ չափանիշն է անոր մեծութեան...
...............
Բառերը շունչ են, բառերը լոյս են, բառերը ոգի են, հոգի են.....Այլեւ՝ նշդրակ են, որ պալար
կապած վէրքը բուժելու համար պիտի գործածել....Այո՛, գէշ երեւնալու իսկ գնով....Կարելի չէ
միշտ հաճոյ թուիլ մարդկանց եւ քծնիլ ու շողոքորթել, հոն ուր ճշմարտութիւնը պէտք է ըսուի,
որքան ալ դառն ըլլայ անիկա....Մարդը սիրողը նաեւ, ի պահանջել հարկին, պիտի նշդրակ
գործածէ, սեփական սիրտը արիւնելու գնով....ի սէր եւ ի փրկութիւն մարդուն, քանզի միայն
ճշմարտութիւնը կրնայ մեզ ազատագրել:
...............
«Ի ծագել լուսոյ առաւօտուն, Ծագեա՛ ի հոգիս մեր զլոյսն քո իմանալի»....Երկու տող՝ որոնք
ամբողջ կենսափիլիսոփայութիւն մը կը խտացնեն իրենց մէջ: Իմանալի Լո՛յս տենչացող
Շնորհալիական աղօթքի այս տողերը վաղեմութեան ժամկէտ չունին, անոնք այժմէական են
բոլոր ժամանակներուն համար ալ....Իմացութեան կամ գիտակցութեան լոյսով միայն, մարդ
էակը կրնայ ճիշդ ընտրութիւններ կատարել իր կեանքին ընթացքին, զանազանել բարին չարէն,
ճիշդը սխալէն, արդարը անարդարէն, իրաւը սուտէն ու կեղծիքէն....Իմանալի լոյսը այնքան
էական է ի մասնաւորի՝ աշխարհն ու երկիրը կառավարել յաւակնող անձանց....նաեւ ի
մասնաւորի հայ կեանքը ղեկավարելու կոչուած մարդկանց համար....Կ'առաջնորդուի՞ն անոնք
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ԻՄԱՆԱԼԻ ԼՈՅՍՈՎ, կամ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԼՈՅՍՈՎ, որով պիտի կարենային հայ կեանքը ընծայել
ճառագայթուն՝ ազգային-հոգեւոր-մշակութային արժէքներով ու գաղափարականով....պիտի
կարենային ազատ, արդար եւ արժանապատիւ կեանք ստեղծել բոլորին համար ալ....ԻՄԱՆԱԼԻ
ԼՈՅՍԸ կենսական է նաեւ իւրաքանչիւրիս համար ալ, չմոլորուելու խաւարի բաւիղներուն մէջ,
անխաթար պահելու Հայու Հոգին, անեղծ եւ կենսատրոփ պահելու՝ հայ հոգեւոր-մշակութային
արժէքները, որոնք կը սահմանեն ազգային մեր ինքնութիւնը, հայեցիութիւնը, էութիւնը...
...............
Խորենացիին օրերէն մեր ՈՂԲԸ կը հիւսենք....Եթէ մեր պատմահայրը զայն կը հիւսէր գրականգեղարուեստական սրտագրաւ տողերով, մենք զայն կը բանաձեւենք ամէն պահ՝ մեր տարբեր
գանգատներով, բամբասանքներով, հնհնուքներով....Բայց ՈՂԲՈՎ կարելի է՞ ցաւին դարման ու
բալասան գտնել...: Գուցէ այրած սրտի մխիթարա՞նք է ան, պարապ վախտի խաղալի՞ք երբեմն,
կամ ազգային հոգեբանութեան շեշտուած դրսեւորո՞ւմ....: Ողբերգականութիւնը այնքան
ներհակ է՝ բանականութիւն, ջանք ու կորով ի գործ դնելուն, խնդրի կամ խնդիրներու լուծման
ուղիներ որոնելուն, հարցերը շեշտակի դիմագրաւելուն....: Տխուր կամ ցաւալի իրականութեան
մը վրայ խղճալը, ողբալը ոչինչ կը փոխէ իրականութենէն եւ ներքին ոյժերու յումպէտս վատնում
է..., մինչ պայքարի ոգին ու բանականութիւնն են, որոնք կը յաղթեն տուեալ կացութեան,
պատմութիւն կը կերտեն...
...............
Հարստութիւն է անկասկած ունենալ բազմակարծութիւն, տարբեր տեսակէտներ, սակայն
անոնցմէ վեր՝ կան ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐ, որոնք կը սահմանեն հայեցի ինքնութիւնը, եւ
հասարակաց են բոլոր հայերուս, անկախաբար մեր ունեցած քաղաքական, դաւանական եւ այլ
տարբերութիւններէ....Այդ արժէքներէն են՝ հայոց լեզուն, իր երկու ճիւղերով՝ արեւմտահայերէն
եւ արեւելահայերէն, բարբառներուն հետ միասին, հայ մշակոյթը, արուեստները, հայոց
հայրենիքը, հոգե-բարոյական արժէքները...., որոնք կը միաւորեն մեզ որպէս հայ մարդ ու ԱԶԳ,
....կ'ուղղորդեն մեր քայլերը, որպէս հայ մարդ ու ԱԶԳ....եւ առանց որոնց, մենք կը դադրինք ՀԱՅ
ըլլալէ...: Քաոսային մեր ժամանակներուն, եթէ կարենանք նոր որակ տալ՝ ազգային արժէքներու
վրայ հիմնուած ազգային մեր ինքնագիտակցութեան, վստահաբար կը կարենանք նոր ուղի
հարթել մենք մեզի, համահայկական մտածողութեամբ եւ տեսլականով ամրապինդ...
...............
Հիմա աշխարհը կ'ընթանայ երկու հակաբեւեռներու պայքարով...Պայքարի մէկ բեւեռին՝
ազգային սկզբունքով, ազգային գաղափարով եւ արժէքներով ապրող մարդիկ են, պայքարի
միւս բեւեռին՝ համաշխարհայնացման եւ համահարթեցման ծառայող վարձկան ոյժերն են
(կլոպալիստները), որոնք կը միտին նոր աշխարհակարգ ստեղծել, ուր չկայ ազգութիւն, չկայ
ազգային ինքնութիւն, չկան ազգային պատմութիւն ու մշակոյթ, ազգային բարոյական-հոգեւոր
արժէքներ...եւ մարդը դարձած է ԱՆԴԷՄ, ԱՆԴԻՄԱԳԻԾ մի փերեզակ, հոս-հոն քշուող աշնան մի
տերեւ....ՄԵՐ ՊԱՅՔԱՐԸ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՅ ՅԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՅԻՆԻ, ՅԱՆՈՒՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆԻ, ՅԱՆՈՒՆ
ԱԶԳԱՀԱՒԱՔԻ ԵՒ ՀՈՂԱՀԱՒԱՔԻ...եւ ամէն երեւոյթի մէջ, պիտի փնտռենք, պիտի հարցադրենք թէ
որո՞ւն կը ծառայեն տուեալ երեւոյթի մէջ ներգրաւուած անձինք ու կառոյցներ եւ ըստ այնմ
պիտի դիրքաւորուինք, եթէ կը հաւատանք ԱԶԳԱՅԻՆԻՆ, ՀԱՅԿԱԿԱՆԻՆ, ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆԻՆ
...............
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Մարդ էակին լաւագոյն վարձատրութիւնը ներքին հոգեկան գոհունակութիւնն է ...Որեւէ բարի
գործի, արարքի, ազնիւ վարքի գերագոյն հատուցումը կը զգաս սրտիդ խորը, որ կ'արձագանգէ
ոգեկան ճշմարիտ երջանկութեան ապրումներով...Որեւէ այլ վարձատրութիւն, թէ գնահատանք
չի կրնար հոգիդ լեցնել նմանատիպ երջանկութեամբ: Բանաստեղծ Վահան Թէքէեան պիտի
ըսէր. «Ինչ որ գնաց ուրիշին, Վերադարձաւ անուշցած ու զօրացած, Հոգիիս մէջ մնալու
յաւիտեան»....Երանի՛ կարենանք նման հոգեկան հարստութեամբ ապրիլ:
...............
Մենք կրնանք մեզ ճանչնալ էապէս, որպէս ինքնուրոյն դիմագիծով ԱԶԳ, եթէ հաղորդուինք մեր
դարաւոր ՄՇԱԿՈՅԹԻՆ հետ...Այնտեղ ենք մենք, այնտեղ է ՀԱՅ ՀՈԳԻՆ՝ իր յոյզերով ու յոյսերով,
իր ցաւերով ու տագնապներով, իղձերով ու երազներով, իր հոգեբանութեամբ, նկարագրով ու
աշխարհայեացքով....Մեր
տաղերուն
ու
երգերուն,
մեր
գրականութեան,
ճարտարապետութեան, մանրանկարչութեան մէջ, մենք ենք՝ անսքօղ, անպաճոյճ, մերկ
«բանաստեղծի մը հոգւոյն պէս»: Առանց այդ խոր ինքնաճանաչման, մենք չենք կրնար մեր
սեփական ուղին գտնել, որպէս ազգ ու հայոց երկիր, ներկայ համաշխարհայնացող
քաղաքակրթութեան ուղեմոլոր ընթացքին մէջ: Ազգային ինքնաճանաչումն է մեր փրկութեան
ուղին:
...............
Տառապանքը դպրոց է նաեւ....նոյնն են հիասթափութիւնը, պատրանաթափութիւնը, որոնք կը
սորվեցնեն աւելի ԶԳՕՆ ու ԶԳԱՍՏ ըլլալ, ցանկալին իրականի տեղ չդնել....փորձարկել, վերլուծել,
կշռադատել դէպքերն ու դէմքերը, դատումը առկախել, եզրակացութեան չգալ անմիջապէս....եւ
շարունակաբար ԲԱՑ պահել միտքը՝ նախապաշարումներէ եւ կարծրատիպերէ ձերբազատ:
Մտքի արթնութիւնը տեւական վարժութեան կը կարօտի...Անիկա դիւրութեամբ ձեռք չբերուիր:
Իսկ հիասթափութիւնները մեծագոյն գրգիռ են աւելի զգօն եւ զգաստ դատելու յետագային...
...............
Այնքան շատ են, մեր օրերուն յատկապէս, կեղծիքն ու շողոքորթութիւնը, երեսպաշտութիւնն ու
մակերեսայնութիւնը, որ չես գիտեր՝ ո՞վ է ճշմարիտ բարեկամը, որ իսկապէս կը բաղձայ քու
երջանկութիւնդ, կը կիսէ ցաւդ ու խինդդ, եւ որուն բարեկամութեան կրնաս վստահիլ ու
ապաւինիլ....: Մարդ էակը, ըստ էութեան, ՄԻԱՅՆԱԿ է մեր ներկայ ժամանակներուն, նոյնիսկ
եթէ ան շրջապատուած է մարդկանցով....Գոյութենական այս մենակութիւնը շեշտուած է՝
մանաւանդ անոնց մօտ, որ տուրք չեն տար հոգիի եւ մտքի վրայ գործադրուող
ճնշումներուն,....որոնք հեռու են սուտէ ու կեղծիքէ....որոնք ճշմարիտը կը խօսին եւ չեն քծնիր ի
հաճութիւն այլոց....Նմանները բարձր գին կը վճարեն իրենց ուղղամտութեան համար
յայտնապէս...
...............
Գաղութահայ կեանքը՝ իր ՀԱՅԱՊԱՀՄԱՆՈՒՄԻ ջանքերուն մէջ, շատ բան կը պարտի այն
կամաւոր, անվճար, սրտով եւ հոգւով ծառայող «բանակ» մը մարդկանց, որոնք արդարօրէն կը
կոչուին ԱՆՁԻՆՔ ՆՈՒԻՐԵԱԼՔ....Շատ-շատեր չեն ալ զգար անոնց ծառայութեան ոգին,
անսակարկ ազգասիրութեան չափը....տեսնելով եւ արժեւորելով միայն անոնք, որոնք
կ'աշխատին գերազանցօրէն փոխան նիւթական վարձատրութեան, տեսակ մը պաշտօնեայի
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հոգեբանութեամբ եւ մտայնութեամբ ալ մեծաւ մասամբ...: Որքա՛ն կ'անտեսուին շատ յաճախ
այդ կամաւորները, որոնք ճիշդ է որ կը ծառայեն միայն անսալով իրենց ներքին ձայնին,
ազգային գիտակցութեան, բայց՝ ՄԱՐԴ են վերջ ի վերջոյ....եւ հոգեկան պահանջքը կը զգան
թէկուզ սրտանց ըսուած ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ մը, որ շատ անգամ կը զլացուի իրենց...: Բայց
պահ մը երեւակայենք, թէ ի՞նչ կ'ըլլար հայ կեանքը՝ սփիւռքահայ իրականութեան մէջ ի
մասնաւորի, եթէ չըլլային այդ նուիրեալ կամաւորները, եթէ ամէն մարդ իր ներդրումը բերէր հայ
կեանքին
միայն
ու
միայն
նիւթական
վարձատրութեան
մը
ակնկալութեամբ....Բարեբախտաբար, կան անոնք..., որոնք ոչինչ կը խնդրեն իրենց անգին
զոհողութեանց դիմաց, իսկապէս ոչինչ...Գիտնանք, սակայն, երբեմն գոնէ գնահատել զիրենք,
անուշ խօսք մը ըսել, անկեղծ երախտիքի նշոյլ մը ճառագայթել...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Գրական-Մշակութային
ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ
Հայրենական հովիտին մէջ ես ըլլայի՛,
Սաղարթախիտ անտառներուն մէջ մա՛ն գայի,
Ունկս դրա՛ծ ջինջ գետակի մը խոխոջին,
Թռչուններու զուարթաձայն գեղգեղանքին...

Այնտեղ ժայռերն անգամ իրենց երգը ունին,
Մամո՛ւռ-մամո՛ւռ ժպիտ ունին հողին, ջուրին,
Բայց եւ խոյա՛նք, երկնասլաց ճախրանք ունին,
Ոգեղէն թռիչք ունին քարէ իրենց սրտին...

Այնտեղ բեկոր մը հին խաչքար դուն կը գտնես,
Որ դարերու մէկ վկան է որ կը շնչէ,
Քեզ կը տանի լոյս հետքերէն քու պապերուդ,
Որ ամրանաս, ճաշակ մ'առնես լոյս դարերուն...

Հոն բնութիւնն կարծես հոգի է ըզգեցեր,
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Հոն բնութիւնն կարծես սիրտով մը կը տրոփէ,
Որ ծիածանուի քու հոգիիդ ու սրտիդ հետ
Եւ նոյնանայ ներաշխարհիդ հետ ոգեղէն...
14/5/2020
................
ՈՉԻՆՉ ԽՈՐՀԻԼ
Կ'ուզեմ ոչի՛նչ, ոչի՛նչ խորհիլ,
Ակնթարթը պահ մը կեցնել,
Թափուր մնալ պարապին մէջ
Եւ յանձնուիլ խօլ տարերքին...
Կ'ուզեմ, կ'ըղձամ ես անձկագին
Հանգիստ մը տալ խոկումներուս,
Յոյզերուս բորբ, մրրկածին,
Հեշտանքն զգալ լոկ ապրելուն,
Լոյսը ըմպել արեգնածին...
Կ'ուզեմ ամբողջ սրտով, հոգւով
Հովին յանձնել հոգերս բիւր,
Օրօրուիլ լոկ երազներով,
Արձակել ես-ս իմ անձէս դուրս,
Համաձուլուիլ ծով անհունին...
29/5/2020
................
ՆՈՐ ՄԱՐԴՆ Է ՈՐ ՊԻՏԻ ԾՆԻ
Նոր մարդն է որ պիտի ծնի
Երկունքէն ետք այս ցաւատանջ,
Հինը դարձած է անյարիր
Իր պատկերին արարչական...
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Նոր մարդն է որ վառէ հոգիս
Երազներով վարդաբուրեան,
Պիտ' տապալէ ան կուռքը հին
Ոսկեայ հորթին մամոնապաշտ...

Պիտ' սաւառնի երկինքները
Արեւապաշտ ազատութեան,
Պիտի բանայ իր թեւերը,
Ողջագուրէ աշխարհն համակ..

Սիրտն իր սիրով պիտ' կամարԷ
Բիւր սիրտերուն տագնապահեւ,
Պիտի զգայ ցաւը այլոց
Գորովալից սիրալոյսով...

Յայնժամ գուցէ դըրախտ դառնայ
Մոլորակն այս երկնապարգեւ,
Մարդը մարդուն՝ իրաւ ընկեր,
Ուրախութեան ու ցաւի մէջ:
6/5/2020
................
ՀՈՂԻՍ ՄԷՋ
Հողիս մէջ առկայծ ոսկելոյսեր կան՝
Աճիւններէն սուրբ մեր հերոսներուն,
Որ կը ննջեն լուռ այլեւ շողափայլ,
Փարոս կը դառնան մութին մէջ ծփուն...
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Հողիս մէջ կ'երգեն տաղերն դարաւոր
Շարականներուն, հրաշք հնչիւններով,
Աստղաբոյլեր են բառերն Մեսրոպեան,
Բիւր խորհուրդ ունին անոնք Մեծասքանչ...

Հողիս մէջ քարերն ոգեղէն հրայրք են,
Կարծես քարեր չեն, այլ խաչքար ու վանք,
Ոգեղինացած կոթող լուսեղէն,
Սրբազան աղօթք ու սլացք առ Բարձրեալն...

Հողիս մէջ արցունքն Լուսաւորիչին
Դարձեր է կանթեղ լերան կատարին,
Որ միշտ, հանապազ լոյս տայ ճամբէքին
Հայոց սուրբ երկրին, հայոց աշխարհին...
12/6/2017
................
ԻՐԻԿՈՒԱՆ ՄԷՋ
Իրիկուան մէջ շշուկներ կան,
Որոնք կու գան անակնկալ,
Կը պարուրեն զիս քնքշանքով,
Աղօթաբոյր մեղեդիով...

Իրիկուան մէջ բորբ յուշեր կան,
Այցի կու գան կարօտավառ,
Մեղմ ու յուշիկ կը յայտնուին
Ու թախիծով կ'օծեն հոգիս...
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Իրիկուան մէջ քաղցրութիւն կայ,
Գգուէ հոգիս իմ պարտասած,
Կը փարատէ մութ ամպերը,
Կը տարածէ լոյս անդորրը...

Իրիկուան մէջ կը յամենայ
Երազն անցնող ակնթարթին,
Որ սրտիս մէջ կը թրթռայ,
Յաւերժութեան շունչ մը ունի:
18/5/2020
................
ԱՆԲԱՌ ՈՒ ԱՆԽՕՍ
Ես սիրեցի հոգիներու զրոյցը լռին,
Ուր կայ միայն ծիածանը սիրտէ ի սիրտ,
Որ շողշողայ երանգներով արշալոյսի
Ու թրթռայ մեղեդիով մեղմ ու յուշիկ...

Այնտեղ բառը աւելորդ է, արհեստական,
Հոգիներու անհունն է լոկ որ կը հեծէ
Եւ իրար մէջ ու իրարմով անոնք կը զգան
Յաւերժական շնչառութիւնն աղօթահեւ..

Ակնթարթը յաւերժական շունչ մը ունի՝
Անխօս, անբառ հոգիներու լոյս ձուլումին,
Ուր կը հեւայ ժամանակը անկարեկիր
Ու կանգ կ'առնէ զոյգ սիրտերու տրոփիւնին...
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14/4/2018
................
ՍՐԲԱԶԱՆ ԼԵՌԱՆ
Վեհութեանդ դէմ լուսեղէ՛ն,
Մերթ կ'անճրկիմ, կը փոքրանամ,
Մերթ ալ հոգիս միշտ լուսաբա՛ղձ
Քեզ կը փարի՝ երա՛զ լուսէ...

Խոյանքիդ դէմ երկնասըլա՛ց,
Մերթ խոնարհիմ ինչպէս խոտը,
Մերթ ալ քեզ հետ կը բարձրանամ,
Քեզ կը ձգտիմ՝ տեսի՛լք անհաս...

Խորհուրդիդ դէմ սրբազնասո՛ւրբ,
Աստ'ծոյ ձայնը կարծես լսեմ
Ու երկիւղած աղօթք մը լուռ
Խոստովանանք մըն է անեղծ...

Քուն թէ արթուն՝ քեզի հետ եմ,
Մանուկ օրէս մինչեւ ներկաս,
Դուն ես գծած կեանքիս ճամբան,
Ճակատագիր ես նախաստեղծ...

Եւ ամէն օր, ամէն վայրկեան,
Քեզ արժանի կ'ուզեմ ըլլալ,
Ըմպել լոյսդ անդուլ, անյագ,
Լոյսիդ ձգտիլ, մընալ ծարաւ...
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13/3/2020
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Գրական-Մշակութային
ՂԵՒՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆ ՏԻՏԱՆԸ

2020 թուին հայ աշխարհը կը նշէ ծննդեան 200
ամեակները հայ իմացականութեան տիտաններէն երկու
մեծանուն կղերականներու՝ Մկրտիչ Խրիմեանի եւ Հայր
Ղեւոնդ Ալիշանի, որոնց դերը մեծ եղած է մեր եկեղեցական
ու ազգային պատմութեան մէջ: Նախապէս անդրադաձած
ենք Խրիմեան Հայրիկի մասին. այս թողարկումով Դոկտ.
Սարգիս Ատամ կը ներկայացնէ Ղեւոնդ Ալիշան տիտանը:
Խմբ. (ԳԵՂԱՐԴ)
Տոքթ. Սարգիս Ատամ, Գերմանիա, 15 Յունիս 2020
Ղեւոնդ Ալիշան (Քերովբէ Ալիշանեան): Հայ բանաստեղծ, բանասէր, պատմաբան,
աշխարհագրագէտ, թարգմանիչ, 1838-ին Մխիթարեան Միաբանութեան անդամ։ Ծնած է 6(18)
Յուլիս 1820-ին Իսթանպուլ Աւազանի անունով՝ Քերովբէ։ Վախճանած է 9 Նոյեմբեր 1901-ին
Վենետիկ, Սուրբ Ղազար կղզիի մէջ: Ան զաւակն էր հնահաւաք-դրամագէտի մը։
Հ. Ղեւոնդ Ալիշան, մկրտութեան անուն-մականունով՝ Քերովբէ Ալիշանեան Պետրոս-Մարգար
1832-ին , երբ տասներկու տարեկան էր, կը մտնէ Ս.Ղազար, Վենետիկ եւ դասընթացքը
կ՛աւարտէ 1841-ին: 1836-ին՝ 16 տարեկանին, եկեղեցական կանոնագիրի համաձայն
անուանփոխուելով կը կոչուի Ղեւոնդ Ալիշան: 1841-էն սկսեալ ընդհատումներով դասաւանդած է
Վենետիկի «Ռափայէլեան» եւ Փարիզի «Մուրատեան» վարժարաններուն մէջ, 1848-ին եղած է
Ռափայէլեան վարժարանի տեսուչը, 1849–51 թուականներուն նշանակուած է «Բազմավէպ»
պարբերականի խմբագիրը: 1870-ին կատարած է Միաբանութեան աթոռակալի
պարտականութիւնները:
1841-ին կը սկսի Հայր Ղեւոնդ Ալիշանի միաբանական եւ ուսուցչական գործունէութիւնը։
Անմիջապէս կը նուիրուի ուսուցչութեան նոյն վարժարանէն ներս՝ միա-ժամանակ
աշխատակցելով 1843-ին կեանքի կոչուած «Բազմավէպ» հանդէսին։
Այս շրջանին լոյս կը տեսնեն իր առաջին բանաստեղծութիւնները, որոնք գրաբարով գրուած էին
եւ կը կրէին Մխիթարեաններու դասական դպրոցին շեշտակի կնիքը։ 1848-ին կը նշանակուի
«Ռափայէլեան» վարժարանի
տեսուչ՝ միաժամանակ
ստանձնելով «Բազմավէպ»ի
խմբագրութիւնը (1849-1851)։
1849 ին, Իտալա-Աւստրիական պատերազմի հետեւանքով «Մուրատ-Ռափայէլեան»
վարժարանի տնօրէնութիւնը կը հարկադրուի առժամաբար ընդհատել դասաւանդութիւնները՝
վարելով ուսուցչական եւ վարչական պաշտօններ։
1850-ին կ'ուղեւորուի Հռոմ։ Յաջորդ տարի կը վերադառնայ Վենետիկ, սակայն քիչ ետք, յատուկ
առաքելութեամբ կը մեկնի դարձեալ Լոնտոն, Մուրատ Ռափայէլեանի կտակին հարցով։
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1872-ին կը մխրճուի հնապատմական գործերու պատրաստութեան գործին մէջ։ Մինչեւ իր
մահը՝ 9 Նոյեմբեր 1901, վեհաշուք նահապետ Հ.Ղեւոնդ Ալիշան կը փակուի Ս. Ղազար վանքի իր
աշխասենեակին մէջ եւ կը ստեղծէ աւելի քան յիսուն հատոր հայագիտական պատկառելի
երկեր, որոնք փառքը կը կազմեն հայ ժողովուրդի հոգեմտաւոր ժառանգութեան։
Ստեղծագործելու եւ ուսումնասիրելու, գիտութեան անսպառ պաշարը բաշխելու եւ մանաւանդ
սերունդները հայ իմացականութիւնով դաստիարակելու անմահ ու սրբազան գործին
ռահվիրան է Ալիշան։ Ան օժտուած է գրողի ու գիտաշխատողի բացառիկ շնորհներով,
ստեղծագործելու բարձրորակ տաղանդով եւ իմաստութեամբ : Մխիթարեան Միաբանութեան
եւ 1850-ականներու հայ ազգային վերածննդեան շարժումին մէջ Հ. Ղ. Ալիշանի կրթական եւ
գրական գործունէութիւնը պատմական նշանակութիւն եւ կշիռ մը կը ներկայացնէ։ Իր
քերթողական վաստակին բացարձակ մեծամասնութիւնը գրաբարով գրուած է, հետեւաբար
այսօր չի խօսիր սերունդներուն ու դուրս կը մնայ անոնց ընկալումէն : Ան կը խօսի մեզի ԺԹ(19)
դարու երկրորդ կէսի մեր համազգային տենչերէն եւ զանոնք երկնող հոգեւորականին ազգի,
հողի եւ եկեղեցիի ազնուագոյն ձգտումներու հանդէպ ունեցած պաշտամունքէն։
Ալիշան եւ Խրիմեան, մէկը արեւմուտքի իսկ միւսը թէ՛ արեւմուտքի եւ թէ՛ արեւելքի մէջ, դաշն
կ'ապրին ԺԹ. դարու երկրորդ կէսի հայրենակարօտ, ազատատենչ գաղափարներով որպէս
մեծութիւններ։ Հոս ի հարկէ պէտք է շեշտել թէ՝ Խրիմեան Հայրիկ Վանեցի է եւ եղած է նախ
Թուրքիոյ Հայոց Պարրիարք, ապա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս, Ան իր գրականութեամբ մաս կը
կազմէ Արեւմտահայ գրականութեան ընտանիքին:
1850-1880 թուականներուն մեր գրականութեան մէջ Հայոց գրականութեան փառքն է Ալիշան:
Եւրոպան ցնցող յեղափոխական պոռթկումներու եւ Իտալիոյ ազգային միաւորման ու
ազատագրութեան յեղափոխական շարժումներուն եւ իրադարձութիւններուն բարձրակէտին
հասած ժամանակ անտարբեր չի մնար երիտասարդ Ալիշան, որ «Բազմավէպ»ի էջերուն մէջ լոյս
կ'ընծայէ
«Նահապետ»
ստորագրութեամբ
իր
ազգային-յեղափոխաշունչ
բանաստեղծութիւնները՝ «Պլպուլն Աւարարայրի»,«Կարմիր Վարդան», «Հայոց Աշխարհիկ»,
«Լուսնկայն Գերեզմանաց Հայոց», «Բամբ Որոտան» ,«Նուագք» եւ այլ բանաստեղծութիւններ:
Ալիշանի «Նահապետի երգերը» ոչ միայն նոր ուղի կը բանան Մխիթարեաններու դասական
քերթողութեան առջեւ, այլեւ ընդհանրապէս արդի հայ գրականութիւնը կը թարմացնեն ու
յառաջ կը մղեն վիպապաշտ (ռոմանթիք) դպրոցի հունով։ Աւելի՛ն. հայ ժողովուրդի ազգայինազատագրական զարթօնքին կրակը կը վառեն ժամանակի հայ մտաւորականութեան եւ
երիտասարդութեան մէջ՝ եւրոպական ոստաններէն մինչեւ հեռու ափեր:
«Նահապետ» գրչանունով անմահացած Ղեւոնդ Ալիշան, որ ամէն բանէ առաջ Հաւատքի Մարդ
էր, ապրեցաւ եւ գործեց Հայ Եկեղեցականի ոգեշնչող վարքով ու մեծ ներդրում ունեցաւ ոչ միայն
որոշապէս Մխիթարեան Միաբանութեան ազգային դիմագծի պայծառակերտման, այլեւ
ընդհանրապէս 19-րդ դարու հայոց ազգային զարթօնքի հոգեմտաւոր կեանքին մէջ։
Հակառակ գրաբարախառն իր հայերէնին, Հայր Ղեւոնդ Ալիշան նաեւ դրօշակիրներէն եղաւ մեր
մայրենիի աշխարհաբար մշակման ու բիւրեղացման պայքարի ճանապարհին։ Զարթօնքի
շարժումին տարիներուն իր առաջին բանաստեղծութիւններով իսկ հայոց միջնադարեան
գրական հայերէնը վերակենդանացուց եւ յառաջապահը դարձաւ սեփական ժողովուրդին
հասկնալի ու սրտամօտ հայերէնով ստեղծագործելով։
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Հայր Ղեւոնդ Ալիշան ստեղծեց ու հայոց սերունդներուն ժառանգ կտակեց ըստ ամենայնի
կոթողական հարստութիւն մը հոգեմտաւոր արժէքներու, որոնք ներշնչման աղբիւր դարձան 19րդ դարու ազգային մեր զարթօնքը իր բարձրակէտին առաջնորդած հայ ազգայինազատագրական պայքարին համար։
Ալիշան 1857-ին եւ 1858-ին յաջորդաբար լոյս ընծայեց գրքոյկներ, որոնք մէկ կողմէ մարդկային
անսահման բարութեան, մարդկայնապաշտ ապրումներու եւ խոհերու, ինչպէս եւ
քրիստոնէական հաւատքի վերահաստատման նորօրեայ աւետարաններ եղան, իսկ միւս կողմէ
սրտերուն եւ մտքերուն մէջ վառեցին խարոյկը հայոց փառապանծ անցեալի ոգեկոչման,
հայրենի բնութեան պաշտամունքին, հայրենի հողին, քարին ու ջուրին ոգեշնչման ։
Հաւատքի մարդու, ազգային գործիչի եւ տաղանդաշատ գրողի իր մեծ պատգամը Ալիշան
թուղթին յանձնեց նաեւ արձակ էջերով, որոնք 1871-ին լոյս տեսան «Խորհրդածութիւնք՝ ընդ
եղեւնեաւ» հատորով։ Իսկ հայագիտական աշխատասիրութեանց իր կոթողական վաստակով՝
Հայր Ղեւոնդ Ալիշան պատրաստեց, բառին ամէնէն ընդգրկուն իմաստով, հանրագիտարանը
Հայաստան Աշխարհին եւ ստեղծագործ Հայուն։
Հակառակ որ բնաւ չտեսաւ աշխարհը հայոց եւ չունեցաւ հնարաւորութիւնը ուղղակիօրէն
ապրելու իր պաշտած ժողովուրդի առօրեային մէջ՝ Ալիշան գաւառ առ գաւառ եւ գիւղ առ գիւղ
մանրամասնօրէն ներկայացուց պատմական Հայաստանը՝ իր թէ՛ նիւթեղէն, թէ՛ ոգեղէն
բնութագրով, իր հողով ու բոյսերով, իւրաքանչիւր աւանի հետ կապուած պատմական ու
ազգային յիշողութեամբ, հայերէնի ժողովրդային ու բարբառային ճոխութեամբ եւ
հարստութեամբ՝ «Տեղագիր հայոց մեծաց», «Նշմարք եւ նշխարք Հայաստանի», «Շիրակ»,
«Սիսական», «Հին հաւատք Հայոց», «Արշալոյս Քրիստոնէու-թեան Հայոց», «Հայապատում» եւ
միւս գործերով:
Ալիշան ոչ միայն հայագիտութեան ընծայաբերեց գիտելիքի հսկայական պաշար, այլեւ
սկզնաղբիւր դարձաւ պատմագիտութեան եւ լեզուաբանութեան, աշխարհագիտութեան եւ
բուսագիտութեան բնագաւառներուն մէջ։
Այս բոլորով եզակի մեծութիւն դարձաւ Հայր Ղեւոնդ Ալիշան։
Ալիշանի «Հայբուսակ կամ Հայկական բուսաբառութիւն» (1895 թ.) վերագրեալ գիրքը կը
նկարագրէ Հայաստանի մէջ աճող շուրջ 3400 բոյսեր եւ ծաղկատեսակները, աւելի քան 150
նկարներով ու անոնց բուժական յատկութիւններու թուարկումով :
Ալիշանի աւելի քան կէսդարեայ գիտական գործունեութեան ամփոփումն է «Հայապատումը»
(1901 թ.): Երկի առաջին մասը՝ «Պատմիչք Հայոց»ը նուիրուած է հայ պատմագրութեան
պատմութեանը, երկրորդը՝ «Պատմութիւնք Հայոց»ը տարբեր պատմիչներու երկերէ ընտրուած
և դէպքերու ժամանակագրական կարգով խմբաւորուած 400 յօդուածներով կը ներկայացնէ
վաղնջական շրջանէն մինչև ԺԷ. (17) դարու Հայոց պատմութիւնը:
Ղեւոնդ Ալիշան կը մահանայ 1901 թուականի Նոյեմբեր 9–ին և կը թաղուի Վենետիկի Ս. Ղազար
կղզիին գերեզմանատան մէջ:
Ղեւոնդ Ալիշան կը գիտակցէր, որ այն ժամանակաշրջանին, երբ հայ ժողովուրդի ազգային
զարթօնքի եւ համընդհանուր վերելքի տարիներն էին, պէտք էր ոտքի հանել հայութիւնը եւ
ոգեւորել զայն: Հարկաւոր էր հայ ժողովուրդի պատմութիւնը ճանաչելի դարձնել, անհրաժեշտ
31/38

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (104) Յուլիս 2020

էր ուրեմն լաւ իմացութիւնը հայրենիքի աշխարհագրութեան, պատմութեան եւ մշակութային
արժէքներուն: Սակայն այս բոլորը փոխանցելու համար հարկ էր միջոցներ որդեգրել, որ
հասանելի ըլլային համայն հայութեան: Եւ այդ միջոցներէն մէկը ժողովուրդին խօսած լեզուն էր,
այսինքն՝ աշխարհաբարը:
Ալիշանի գեղարուեստական ստեղծագործութեան մէջ աշխարհաբարի անցնելու առաջին
նշանները ի յայտ եկան 1845-էն սկսեալ:
Աւելի քան տասը տարի, մինչեւ Յունուար 1862, «Հայադիր» ընդհանուր վերնագիրին տակ,
«Բազմավէպ»ը հրատարակած է հայոց պատմութեան զանազան դէպքեր, պատմուածքներ,
հայկական հին տոմարին վերաբերող նիւթեր:
Իրաւամբ ան հայ եկեղեցուոյ եւ հայ գրականութեան ու բանասիրութեան գագաթներէն մէկն է։
Աղբիւրներ
– Սիմոն Երեմեան, «Կեհսագրութիւն Հ.Ալիշանի»,Վենետիկ,Սբ.Ղազար 1902
– «Հայր Ղեւոնդ Ալիշան», Ռատիօ «Եան», 20 Դեկտ. 2019
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Գրական-Մշակութային
ԱՆՏԷՐ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ

Դոկտոր Համբարձում Յարթունեան, Վիեննա, 6
Յունիս 2020
Եթէ պահ մը Հայրենիքին մէջ խօսուած
արեւելահայերէնը մէկդի դնենք, կը նշմարենք, թէ
արեւմտահայերէնը վերջին հարիւր տարիներուն
անտէր-անտիրական մնացած է: Մխիթարեան
միաբանութեան՝ արեւմտահայերէնի ձեւաւորման
աշխատանքը հանրածանօթ պայմաններուն տակ
անկարելի դարձաւ շարունակել ու զարգացնել:
Աշխարհասփիւռ հայութիւնը գրեց ու խօսեցաւ իր ուզածին պէս՝ անտեսելով լեզուական
տարրական օրէնքները: Ընթերցող հասարակութիւնը նուազեցաւ, իսկ հայերէնագէտ
անհատները մնացին անկազմակերպ: Ազգային կազմակերպութիւններ ու Հայոց Եկեղեցին
չկարողացան կազմել գիտական կաճառ մը, որ բարելաւէր ու զարգացնէր արեւմտահայերէնը:
Շեշտեմ, որ ներկայիս գոյութիւն ունեցող հաղորդակցութեան նպաստաւոր միջոցները նման
նախաձեռնութիւն մը դիւրութեամբ կարելի կը դարձնէին:
Այս կապակցութեամբ կ'ուզէի յիշել 2011 թուականին Մեծի Տանն Կիլիկոյ կաթողիկոսութեան
նախաձեռնութեամբ ստեղծուած «Արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան յանձնաժողովը»: Ութ
հոգինոց Գործադիր մարմինի կողքին հրաւիրուած էին 26 լեզուագէտներ ու լեզուաբաններ:
Ինծի հասած պաշտօնական տեղեկութիւններէն կ'եզրակացնեմ, թէ այս 9 տարիներու
ընթացքին Գործադիր մարմինը, ցաւօք սրտի, զգալի աշխատանք չէ տարած: Մանաւանդ
վերջին երկու տարիներուն Լիբանանի մէջ տիրող կացութիւնն ալ ցաւալի դեր կատարած ըլլալու
է: Այս առիթով կ'ուզէի իմանալ, թէ Գործադիր մարմինը հրաւիրուած 26 լեզուագէտներէն ու
լեզուաբաններէն որո՞նց հետ մշտական շփման մէջ է:
Երբ Լիբանանի ընդհանուր կացութիւնը այսպիսի աննպաստ պայմաններ կը պարտադրէ, հարց
կու տամ, թէ ինչո՞ւ չենք մտածեր յանձնախումբին նստավայրը այլուր (օրինակ` Սուրբ Ղազար
կամ Վիեննա) տեղափոխելու մասին: Այս երկուքը համայն հայութեան մշակութային
կեդրոններէն են, որոնց կը պարտինք, ի միջի այլոց, արեւմտահայերէնը: Այս կեդրոններուն մէջ
պատրաստուած միաբաններն են, որ դասաւանդած են սփիւռքի հայաշատ համայնքներու մէջ:
Բացառուած չէ, որ այդ մարմինին մէջ ներառուած ըլլան նաեւ Մխիթարեան նախկին սաներ:
Կա՞ն արդեօք այս առաջարկը չգործադրելու առարկայական պատճառներ: Եթէ կան,
հասարակութիւնը պէտք է իմանայ: Եթէ չկան, իմ կարծիքով՝ բաւարար է, որ նախ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը, ապա Առաքելական, Կաթողիկէ ու Աւետարանական
Եկեղեցիներու նուիրապետական կառոյցները տան իրենց օրհնութիւնը եւ … վե՛րջ:
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Եթէ արեւմտահայերէնին հանդէպ չենք ուզեր վարուիլ ինչպէս կը վարուի մայր մը իր խորթ
որդիին հանդէպ, ուրեմն ժամանակն է հաստատուն հիմքեր տալու անոր: Ծիծաղելի կը
դառնանք օտար գիտնականներուն առջեւ (եւ ոչ միայն անոնց), երբ բառարաններ կը
հրատարակենք, կոչելով զանոնք, օրինակ, «Անգլերէն-հայերէն բառարան», որու հայերէն մասը
կա՛մ արեւմտահայերէն է, կա՛մ ալ արեւելահայերէն, իսկ հեղինակը կա՛մ «փրոֆեսէօր»
այսինչեանն է, կա՛մ ալ «պրոֆեսոր» այնինչեանը:

Ոչ միայն հայերէն սորվող դպրոցականները, այլեւ նոյնիսկ չափահաս հայրենակիցները կը
դժուարանան հայերէն բառերու ուղղագրութեան պարագային: Ցարդ հրատարակուած ու
հնացած ուղեցոյցները գոհացուցիչ ըլլալէ հեռու են: Բացառութիւն կը կազմէ Մխիթարեան
միաբան հայր Պօղոս Գոճանեանի հրատարակած «Ուղեցոյց դասական ուղղագրութեան» 46
էջնոց գրքոյկը (Վիեննա-Երեւան, 2006): Այս աշխատանքը նախատեսուած էր Երեւանի մէջ տեղի
ունենալիք լեզուաբանական համաժողովին համար: Բացի ուղղագրական ընդհանուր
օրէնքներէն՝ հայր Գոճանեան բերած է նաեւ կարգ մը սրբագրութիւններու լուրջ առաջարկներ:
Եկո՛ւր ու տե՛ս, որ հեղինակութիւն ունեցող համասփիւռքեան կառոյցի մը բացակայութիւնը
կարելի չէ դարձուցած նման առաջարկներու մշակումը, հաստատումն ու հրապարակային
յորդորումը:
Վերջին տարիներուն ազատ ժամանակս յատկացուցի հայերէն լեզուի ուսումնասիրութեան:
Հրապարակուած ուղղագրական կարգ մը օրէնքներ ինծի անտրամաբանական կը թուէին:
Պրպտումներուս արդիւնքը ինծի իրաւունք տուաւ: Ներկայ յօդուածով կը փափաքիմ երկու
օրինակ տալ՝ «ճիշտ» բառը պէ՞տք է «դ»-ով գրել, «տժգոյն» բառը իսկապէ՞ս «տ»-ով պէտք է
գրել:
Պատասխանս հետեւեալն է՝ ճիշտ եւ դժգոյն: Բացատրելէ առաջ շեշտեմ, որ արեւելահայերէնը
ուղիղ ձեւով կը շարունակէ գրել ճիշտ եւ դժգոյն: Երեւանի համալսարանի քառահատոր
բառարանը «տժ»-ով սկսող բառերէն տժգոհն ու տժգոյնը դրած է, բայց կը մատնանշէ «տե՛ս
դժ…»
Ինչո՞ւ այդպէս է: Գրիգոր Շահինեանի՝ տրամադրութեանս տակ գտնուող թուայնացուած
առձեռն բառարանը (մօտ 20.000 բառ) հնարաւոր կը դարձնէ արագօրէն պրպտելը: Ի դէպ, այս
թուայնացուած բառարանին շատ բան կը պարտիմ: Այս առիթով կ'ուզեմ ո՛չ միայն իմ բարձր
գնահատանքս հրապարակաւ յայտնել Ֆրանսայի «Մաշտոց բառարաններու կաճառ»-ին, այլեւ
սրտաբուխ շնորհակալութիւններս յայտնել իրենց աշխատակազմին:
Ուրեմն, 281 բառ (ներառեալ ածանցներն ու բարդութիւնները) կը գրուին «շտ»-ով, իսկ հազիւ
հինգը (որոնք կը պատկանին «ճիշդ» բառին) կը գրուին «շդ»-ով: Դպրոցներու մէջ
դասաւանդուած՝ «բացառութիւն է, պէտք է իմանալ» մեկնաբանումն այլեւս անընդունելի է:
Ինչո՞ւ չենք ընդունիր, որ «շդ» սխալ է ու հակառակ՝ հայերէնի հնչիւնաբանութեան օրէնքին:
Գալով «դժ»-ի եւ «տժ»-ի ուղղագրութեան հարցին՝ բառարանին մէջ կը գտնենք 31 բառ «դժ»-ով,
իսկ հազիւ 9 բառ՝ «տժ»-ով: Այս վերջիններէն 6-ը պարզապէս «պատիժ» բառի ածանցն ու
բարդութիւններն են, ուր «ի» հնչիւնը կը սղի: Այլ խօսքով՝ միայն երեք հատ կը մնան՝ տժգոյն-ը եւ
անոր երկու ածանցները՝ տժգունիլ, տժգնութիւն: Ուրեմն պէ՞տք է խօսիլ բացառութեան մասին,
թէ՞ համեստօրէն ընդունիլ սխալը ու ճշտել զայն:
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Երկու աշխարհաբարները միաձուլելն անհնարին է ու անհեթեթութիւն, բայց միատեսակ
ուղղագրութիւնը անհրաժեշտ ու կենսական է: Դեռ կան բազմաթիւ այլ հարցեր, որոնք
համասփիւռքեան հեղինակութիւն ունեցող հաստատութեան մը կողմէ կրնան մշակուիլ ու
հասարակութեան յորդորուիլ: Մանաւանդ հայկական դպրոցներն ու մամուլը կը կարօտին նման
իշխանութեան մը ստեղծման:
————–
Գրիգոր Շահինեան, Գործնական բառարան հայերէն-ֆրանսերէն, «Շիրակ» հրատարակչատուն,
Պէյրութ, 1997:
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

Թէ սէր չունիս քու սրտիդ մէջ,
Թախիծին չես դառնար ընկեր,
Թախիծը այն ամպն է լուսէ,
Որ հրավառէ սէրը հրէ...
.............
Խօսուած բառը եթէ մէկն է,
Լռութիւնն է անեզրական,
Չըսուածին մէջ համակ աշխարհն
Կը տնքայ լուռ յաւերժօրէն...
.............
Ժպիտս միշտ լուսաճառագ
Յոյս ու լոյս տալ փորձեց մարդկանց,
Սիրտս աղի արցունք լացաւ,
Ծիածանն աչքիս յար շողշողաց..
.............
Գործդ ըրէ սիրտով մաքուր,
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Ականջ մի՛ տար չարախօսին,
Խիղճիդ միայն դուն հաշիւ տուր,
Ինչպէս արդար դատաւորի....
.............
Եւ դեռ միտք կ'ածեմ ու կը զարմանամ
Թէ գրիչն ինչպէ՞ս կրնայ թոյն ծորիլ՝
Պարզ հոգիներուն եւ հաճոյք զգալ
Ու դեռ պարծենալ գրիչովն ախտագին...
.............
Ցաւի կայծը սրտիս դպաւ,
Բռնկեցաւ ու լոյս դարձաւ,
Լոյսովն այդ տարածուեցայ,
Թռիչք առի անհունն անծայր...
.............
Միտքը սահման պիտ'չճանչնայ,
Պիտ'սաւառնի անհունին մէջ,
Սահմանը լոկ բանտի ճաղ է,
Որ բանտարկէ միտքը մարդկանց...
.............
Շատեր արագ գոյն կը փոխեն՝
Նայած շահը ո՞ւր կը մղէ,
Այսօր հո՛ս են, վաղը հո՛ն են,
Իրենց յարմար տեղ լոկ փնտռեն...
.............
Սիրտս այրեցաւ, վառ խարոյկ դարձաւ,
Շի՛թ-շի՛թ անձրեւեց լոյսեր ու ծիածան,
Շատերուն դարձաւ հաց անապական,
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Լոկ ես կրեցի վէրքը ցաւատանջ...
.............
Մարդը երբեք չմարդացաւ՝
Իր կիրքերով մութ ու զազիր,
Առաւել շատ գազանացաւ՝
Յօշոտելով մէկը միւսին...
.............
Կառչէ յոյսի մէկ նշոյլէն,
Գուցէ պատրանք լոկ ան ըլլայ,
Բայց ան հոգին թեւաւորէ,
Ինչպէս մաքուր մի երազանք...
.............
Սիրտս միշտ ալ հրավառեցաւ
Բիւր յոյզերով ու խռովքներով,
Ուրիշներուն թուաց, սակայն,
Որ ան տրոփէր միշտ անվրդով..
.............
Մանկան մաքրութեամբ ողողուի աշխարհն,
Մանկան պարզութեամբ օծուի մարդ էակն,
Կեղծիքն հեռանայ, իրաւը մնայ,
Հոգիէ հոգի թող բացուի ծիածան...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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