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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԱՒԱՐԱՅՐԻ ՈԳԻԷՆ ԽՐԱՏՈՒԵԼՈՒ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ
Հայուն բազմահազարամեայ բնօրրանը, անոր վրայ ազատ
եւ ինքնիշխան ապրելու հայուն տարրական իրաւունքը
միշտ ալ զարնուած են բազում հայակործան փորձութեանց,
դարերու երկայնքին:

Տարբեր նուաճողներ ձգտած են

իւրացնել հայրենեաց հողը, իրենց մէջ ձուլել հայուն ինքնութիւնը, մերթ ռազմական
միջամտութեամբ, մերթ ոռոճալով տարբեր ծրագիրներ՝

հայուն հաւատքն ու լեզուն,

մշակոյթն ու ինքնութիւնը իրենց մէջ ձուլելու դիտաւորութեամբ, որպէսզի կարենան
ունենալ Հայաստանը առանց իր հայկականութեամբ ապրող հայութեան:
Փորձանաւոր եւ բախտորոշ այդ պահերէն մէկն է Աւարայրի ճակատամարտը 451
թուականին, որ մղուեցաւ յանուն հաւատքի եւ յանուն հայրենեաց ընդդէմ Պարսկաստանի
Յազկերտ արքային, որ կը բռնանար հայութեան ընդունելու մազդէականութիւնը,
հրաժարելով քրիստոնէութենէն, որ արմատաւորուեր էր հայութեան մէջ որպէս հայ
ինքնութեան
հիմնական
բաղադրիչներէն
մէկը,
նպատակակէտ
ունենալով
կրօնափոխութեան միջոցով պարսկացնել հայերը եւ իւրացնել հայոց հայրենիքը: Տիզբոն
կ'ենթադրէր որ իր մատեան գունդով, փիղերով, մոգպետերով եւ քուրմերով պիտի կարենար
ներխուժել հայկական Բարձրաւանդակը եւ ստրկացնել զայն:
Ճակատագրական այդ պահուն, քաջարի սպարապետ Վարդան Մամիկոնեան, իր
ազնուազարմ տոհմին յարիր խիզախութեամբ եւ հայրենասիրութեամբ, ստանձնեց
հաւատքի ու հայրենեաց պաշտպանութեան սուրբ գործը՝
համախմբուեցան

բոլորը

արժանապատուութեան՝

ի

պաշտպանութիւն

Տղմուտ գետի ափին, ուր

հայուն

ինքնութեան

եւ

հոգեւորական եւ ազնուական, զինուոր ու բանակ, գեղջուկ ու

մտաւորական, համայն ժողովուրդը, որպէս մէկ բռունցք ու ամբողջութիւն, եւ ծառացան
ընդդէմ պարսից զօրքին եւ զրադաշտական քուրմերուն:
Մինչեւ ճակատամարտին սկսիլը, Կարմիր Վարդանը, Ղեւոնդ Երէցն ու Յովսէփ
Վայոցձորցին կը քաջալերէին եւ կը ոգեպնդէին հայոց զօրքը.«Չերկնչինք եւ չվախնանք հեթանոսներու բազմութենէն, իսկ եթէ հասեր է ժամանակը՝ մեր
կեանքը սուրբ մահով աւարտելու այս պատերազմին, մահն ընդունինք ուրախ սրտով,
միայն արիութեան ու քաջութեան մէջ վախկոտութիւն չխառնենք», կը պատգամէր քաջն
Վարդան Մամիկոնեան, քանզի Մահ Իմացեալ Անմահութիւն Է:
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Ու թէեւ ճակատամարտին ինկան Վարդանն ու շատ մը քաջեր, սակայն Նուարսակի
Դաշնագրով որ կնքուեցաւ 484 թուականին, Վահան Մամիկոնյանի առաջնորդութեամբ
մղուած հայ ազգային-ազատագրական կռիւներու աւարտին,
ճանաչում տրուեցաւ
Հայաստանի ներքին ինքնավարութեան: Պարսկական արքունիքը պարտաւորուեցաւ
հրաժարիլ կրօնափոխութեան ծրագիրէն, պահպանել Հայաստանէն ներս հաստատուած
նախարարական կարգը, չմիջամտել հայ նախարարներու ներքին գործերուն, իսկ հայ
նախարարները ճանչցան Պարսից արքայի գերագահութիւնը:
Աւարայրը դարձաւ ազգային-գաղափարական ուղեցոյց, անոր ոգին թեւածեց Զէյթունէն
Հաճըն ու Սասուն, Վանէն մինչեւ Սարդարապատ ու Արցախ...Յաջորդական սերունդները
հայ ազատամարտիկներու ներշնչուեցան Աւարայրի ու Վարդանանց ոգիէն ու սխրանքէն,
մինչեւ վերջ պայքարելով յանուն հայոց հողին եւ ինքնութեան, հաւատքին եւ մշակոյթին,
դառնալով արժանաւոր շառաւիղները Վարդանանց արի արանց:
Ներկայիս Աւարայրը ՈԳԻԻ ԵՒ ՀՈԳԻԻ ՄԱՐՏՈՒՆԱԿՈՒԹԵԱՆ հրաւէր ու պատգամ է
ընդդէմ մեզ ձուլել եւ ջնջել սպառնացող ամէն ՅԱՆՁՆՈՒՈՂԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ, Հայաստանի
մէջ, Արցախի մէջ, թէ Սփիւռքի տարածքին:
Այսօր ժամանակն է վերստին մկրտուելու Վարդանանց ոգիով եւ հոգիով դէմ դնելու
համաշխարհայնացման ահեղ հոսանքին, որ կը սպառնայ ջնջել լեզու եւ մշակոյթ, կրօնք եւ
պատմութիւն, ազգ ու հայրենիք եւ ապրիլ սոսկ սպառողական համաշխարհային
հասարակութեան շուկայական չարժէքներով, նիւթապաշտութեան, ընչաքաղցութեան,
աւելին ու աւելին ունենալու մոլուցքով..., մոռացութեան տալով այն հոգեբարոյական
արժէքներու ազգային համակարգը որ եղեր է մեր գոյութեան սիւնը եւ յարատեւման
երաշխիքը, մոռացութեան տալով Աւարայրի ազգային-գաղափարական ուղին: Նմանապէս,
զինուելու

դիմադրական

նոր

ոյժով

դէմ

դնելու

մասնաւորաբար

թուրք-ազերի

ցեղասպանական նկրտումներուն, որոնք կը շարունակուին ցայսօր...Արդարեւ, ինչպէս
դիպուկ կերպով կը բնութագրէ քաղաքագիտութեան Դոկտ. Արմէն Այվազեան, 2020
թուականի Սեպտեմբերի 27-ին հայոց պետականութեան ոչնչացման նպատակով սկսուած
պատերազմը կանգ չէ առած մինչեւ օրս:
Մենք անհրաժեշտօրէն դուրս պիտի ելլենք զոհի կերպարէն, կրաւորական ողբացողէն՝
պայքարող իրաւատէրի, ուրիշներէն ողորմութիւն հայցողէն՝ սեփական հաւաքական ոյժին
ապաւինողի,
պահանջատէր

համակերպող
ազգի

ու

ու

յարմարող

հայոց

երկրի,

հոգեբանութենէն՝
թօթափելով

ամէն

իր

իրաւունքներուն

անձնատուութեան

եւ

յանձնուողականութեան ստրկամիտ վարքագիծ...
Դեռեւս 1992 թուականին, Գիտութիւնների ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովին,
մեծ բանաստեղծուհի եւ մտաւորական ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆԸ խօսքը ուղղելով
հանրապետութեան ղեկավար կազմին, շեշտեր էր հրամայական անհրաժեշտութիւնը
անկախ Հայաստանի ռազմական պաշտպանութեան, ստեղծելով ոչ միայն հզօր բանակ
համապատասխան սպառազինութեամբ, այլեւ զօրահաւաքի ենթարկելով ժողովուրդին
հոգեպէս... Խօսքը՝ ՈԳԻԻ ԵՒ ՀՈԳԻԻ ՄԱՐՏՈՒՆԱԿՈՒԹԵԱՆ մասին էր գերազանցօրէն, ինչ
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որ չյաջողուեցաւ ընել:

Ընդհակառակն, ինչպէս ինք կ'ըսէ տառացիօրէն՝ «Մեր երկիրը

պատուեց` մի կողմից եռայարկ դղեակներով, կազինոներով, մերսեդեսներով, լիւքս
խանութներով, միւս կողմից ժողովուրդը խեղդուեց գործազրկութիւնից, չքաւորութիւնից,
անսահման հիասթափութիւնից` ի տես համատարած ալան-թալանի, իշխանաւորների
ապիկար վարքուբարքի, անտարբերութեան` դէպի ժողովրդի տառապանքը, դէպի
զոհուածների յիշատակը,.., որդեկորոյս մայրերը, որբացած երեխաները…», աւելցընելով.«Ինձ ցաւ է պատճառում ընդհանուր անտարբերութիւնը, անտարբեր վերաբերմունք ոչ
միայն դէպի բանակը, այլ դէպի մնացեալ ամէն բան, ինչ հայրենիք է խորհրդանշում,
հայրենի պատմութիւնը, հայրենի հերոսները»:
Աւարայրի ՈԳԵՂԷՆ ՀԱՒԱՏԱՄՔՈՎ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆՈՎ, ՈԳԻԻ ԵՒ ՀՈԳԻԻ
ՄԱՐՏՈՒՆԱԿՈՒԹԵԱՄԲ միայն, մենք կրնանք դիմակայել եւ յաղթահարել մեզ ուծացնող եւ
համաձուլող համաշխարհայնացման ահեղ հողմերը, մեր հայրենիքին սպառնացող
համաթուրանական վտանգը, Հայաստան-Թուրքիա թակարդին որոգայթները, անգամ մը
եւս հաստատելով ԱԶԱՏ, ԻՆՔՆԻՇԽԱՆ եւ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՒ ապրելու մեր իրաւունքը մեր
բազմահազարամեայ բնօրրանին մէջ, ինչպէս ապրեր ենք դար ու դարեր, հաւատարիմ մեր
ինքնութեան հիմնական արժէքներուն ու համահայկական տեսլականին, նոր կեանք տալով
այն բոլոր ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒՆ, որոնց համար անմահացան Վարդանանք եւ անոնց շաւիղէն
ընթացող բոլոր մեր քաջերը:
Առանց այդ ՈԳԻԻՆ, չկայ հայոց բանակ, առանց այդ ՈԳԻԻՆ, չկայ հայոց ազգ, չկայ հայոց
հայրենիք:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ
ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ, ԹՈՒՐՔԱԳԷՏ ՌՈՒԲԷՆ ՍԱՖՐԱՍՏԵԱՆԻ
ՀԵՏ
Մարինէ Մարտիրոսեան
ՀԵՏՔ
-Պարոն Սաֆրաստեան, օրերս Մոսկուայում տեղի ունեցած
Հայաստանի եւ Թուրքիայի յատուկ ներկայացուցիչների
հանդիպումից յետոյ նշուեց առանց նախապայմանների
բանակցութիւնների մասին։ Յայտնի է, որ Թուրքիան
նախկինում միշտ նախապայմաններ է առաջ քաշել, որոնք
կապուած էին թէ՛ հայ-թուրքական, թէ՛ հայ-ադրբեջանական
յարաբերութիւնների հետ։ Ինչո՞ւ յանկարծ Թուրքիան այս անգամ յայտարարեց առանց
նախապայմանների
բանակցելու
մասին։
Արդեօ՞ք
դա
մարտավարութիւն
է՝
բանակցութիւններն ի սկզբանէ փակուղի չտանելու համար։
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-Այո, կարծում եմ՝ այդ նպատակն էլ հետապնդում է։ Եթէ Թուրքիան հենց սկզբից էլ
նախապայմաններ դնէր, ապա հայկական կողմը կը հրաժարուէր բանակցութիւններից։ Իսկ
մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան այս անգամ շահագրգռուած է բանակցութիւններով։ Դա,
կարծում եմ, կապուած է այն հանգամանքի հետ, որ Թուրքիան Հարաւային Կովկասում
անցկացնում է շատ ակտիվ քաղաքականութիւն, որի նպատակն է ցոյց տալ, որ աւելի մեծ
դերակատարում ունի տարածաշրջանում, քան մինչ այդ։ Եւ աշխարհաքաղաքական
հաշուարկների շրջանակներում Թուրքիայի համար կարեւոր է ցոյց տալ, որ
շահագրգռուած է Հայաստանի հետ յարաբերութիւնների կարգաւորմամբ։ Կարծում եմ՝ հենց
դա է Թուրքիայի շահագրգռուածութիւնը, որ հենց սկզբից այնպէս է անում, որ
բանակցութիւնները փակուղի չմտնեն։
-Կողմերը դրական են արտայայտուել առաջին հանդիպման վերաբերեալ։ Արդեօ՞ք
պատճառը հանդիպման ճանաչողական բնոյթն էր, թէ՞ այս դէպքում Թուրքիան պահում է
զուտ դիւանագիտական էթիկան։
-Չեմ կարող ասել, թէ Թուրքիան ինչպէս է պահել 1,5 ժամ տեւած այդ բանակցութիւններում,
բայց տեղեակ եմ, որ թուրքական կողմից յայտարարութիւն հնչել է, որտեղ արձանագրուել է,
որ Թուրքիան չի պնդում նախապայմանները։ Ինչպէս նշեցի, Թուրքիան հենց սկզբից
շահագրգռուած է այդ բանակցութիւններով։ Եւ դա է պատճառը, որ մօտեցումը դրական է։
Երկու կողմերն էլ հաստատել են իրենց ցանկութիւնը բանակցութիւնները շարունակելու։
Սա կարող ենք փաստել, իսկ այլ փաստեր չունենք։
-Ինչպէ՞ս էք վերաբերւում այն հանգամանքին, որ Թուրքիայի կողմից նշանակուած
ներկայացուցիչը դիւանագիտական մեծ փորձ ունի, իսկ Հայաստանի կողմից նշանակուել է
ոչ դիւանագէտ, որն առնչութիւն չունի արտգործնախարարութեան հետ։ Սա խօսո՞ւմ է
Փաշինեանի կառավարութեան կադրային սնանկութեան մասին։
-Ես մի բան էլ աւելացնեմ․ Թուրքիայի յատուկ ներկայացուցիչը՝ Սերդար Քըլըչը, ոչ միայն
դիւանագիտական մեծ փորձ ունի, այլեւ մի քանի տարի եղել է Թուրքիայի ազգային
անվտանգութեան խորհրդի քարտուղար։ Այդ խորհուրդը քննարկում է Թուրքիայի
արտաքին եւ ներքին քաղաքականութեան ամենակարեւոր խնդիրները, եւ քարտուղարի
պարտականութիւնն է օրակարգը պատրաստել քննարկումների։ Այսինքն՝ մի մարդ է, որ
քաջատեղեակ է Թուրքիայի արտաքին եւ ներքին քաղաքականութեան ամենակարեւոր
խնդիրներից։
Միւս կողմից՝ յատուկ պաշտօն է ստեղծուել նրա՝ Սերդար Քըլըչի համար։ Ես նայեցի
Թուրքիայի պաշտօնաթերթը, որտեղ տպագրուում են հրամանագրերը, եւ հենց Էրդողանի
հրամանագրի տեքստում նրա պաշտօնն այսպէս էր ձեւակերպուած՝ պատասխանատու
ներկայացուցիչ Հայաստանի հետ յարաբերութիւնների գծով։ Այսինքն՝ ոչ միայն
բանակցութիւնների, այլեւ ընդհանրապէս Հայաստանի հետ կապուած բոլոր խնդիրներով։
Եւ երկրորդ՝ մինչեւ հիմա այդ պաշտօնը չի եղել։ Այն ստեղծուել է նրա համար։
Եւ երրորդ հանգամանքը՝ այդ պաշտօնը, փաստօրէն, դուրս է բերւում Թուրքիայի
արտգործնախարարութեան շրջանակներից։ Այն ուղղակի նախագահի հրամանագրով է
նշանակւում եւ ենթարկուելու է Թուրքիայի փոխնախագահին, այսինքն՝ հիերարխիայում
երկրորդ մարդուն։ Ըստ էութեան, նա դառնում է նախագահի աշխատակազմի
ներկայացուցիչ, այլ ոչ թէ արտգործանախարարութեան։ Դա վկայում է այն մասին, որ
Թուրքիան նախատեսում է երկարատեւ բանակցութիւններ, հարցերի լայն շրջանակ,
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ինչպէս նաեւ ենթադրուում է, որ անձամբ զեկուցելու է փոխնախագահին, այլ ոչ թէ
արտգործնախարարին։ Այնպէս որ, սա է պատկերը Թուրքիայի կողմից։
Այո, մեր ներկայացուցիչը փորձով, փորձառութեամբ զիջում է Թուրքիայի ներկայացուցչին։
Սա ակնյայտ է, փաստ է, բայց, վերջիվերջոյ, հաշուի առնելով այն, ինչ ասացի, եթէ լինեն
կարեւոր հարցեր, որ պէտք է քննարկուեն, որոշումներ ընդունուեն, ապա դա լինելու է
երկրների ղեկավարների կողմից։ Իսկ այստեղ բանակցողի անձը երկրորդ պլան է մղուում։
-Ձեր կարծիքով՝ այս գործընթացն ունի՞ ապագայ, երբ մի կողմից պատերազմից յետոյ
դժուար պայմաններում յայտնուած Հայաստանն է, միւս կողմից՝ ագրեսորին ամէն ձեւով
սատարած Թուրքիան։
-Շատ ճիշտ էք ասում, ես կ'աւելացնեմ, որ Թուրքիան ոչ թէ ագրեսորին ամէն ձեւով
սատարած, այլ այդ ագրեսիայի հիմքում կանգնած երկիր է։ Միւս կողմից՝ պարտուած
Հայաստանն է։ Ակնյայտ է, որ ուժերն անհաւասար են։ Բայց բանակցային գործընթացը
նրանով է բանակցային, որ բանակցային սեղանի շուրջ հանդիպում են տարբեր
մօտեցումներ ունեցողներ, եւ այդ տարբեր մօտեցումներն, այսպէս ասած, բախման մէջ են
մտնում։ Եւ այդ ժամանակ կարեւոր է չկորցնել կարեւոր բաները, կարեւոր են «կարմիր
գծերը», որոնք մենք ոչ մի կերպ զիջելու հնարաւորութիւն չպէտք է ունենանք։
-Որո՞նք են այդ «կարմիր գծերը»։
-Խօսքը Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման եւ դատապարտման քաղաքականութեան,
Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրաւունքի, Արցախի Հանրապետութեանը Հայաստանի
Հանրապետութեան կողմից ամէն կերպ օգնելու, պաշտպանելու, ինչպէս նաեւ Կարսի
պայմանագրի մասին է։ Թուրքերը պահանջում են, որ Հայաստանը վերահաստատի իր
հաւատարմութիւնը Կարսի պայմանագրին։ Դա չպէտք է անել։ Համոզուած եմ, որ դա
անարդարացի պայմանագիր էր, որը պարտադրուել էր մեզ։ Եւ նաեւ չորրորդ
նախապայմանը, որ քննարկման խնդիր կը լինի, համոզուած եմ, այսպէս կոչուած
«Զանգեզուրի միջանցքն» է։ Այստեղ էլ պէտք է մեր դիրքորոշումը վերահաստատենք, որ ոչ
մի միջանցքային տրամաբանութիւն ընդունելի չէ մեզ համար։
Չեմ կարող մտածել, որ այդ «կարմիր գծերը» կարող են խախտուել, որովհետեւ երեք
հարցերը մեր ինքնութեան հետ են կապուած։ Եթէ զիջումների գնանք այդ հարցերում,
նշանակում է՝ հրաժարուում ենք մեր ինքնութեան մի մասից։ Դա ուղղակի անընդունելի է
մեզ համար։
-Իսկ ի՞նչ սպասել այս գործընթացից, պարոն Սաֆրաստեան։
-Շատ բարդ հարց էք տալիս։ Չեմ կարող ասել, դա կարող են ասել այն մարդիկ, ովքեր
նախապատրաստել են այդ գործընթացը, մասնակցելու են կամ ղեկավարելու են, նրանք
կարող են ասել։ Իմ ընդհանուր գնահատականն այն է, որ նախորդ երեք փորձերն
աւարտուել են անյաջողութեամբ, հիմա սա չորրորդն է՝ մեր պարտութեան եւ մեր
տարածաշրջանում Թուրքիայի ագրեսիվութեան աւելի ուժեղացման պայմաններում։ Դրա
համար դրական արդիւնքի սպասում չունեմ։
Իսկ դրական արդիւնքը Հայաստանի համար, հաւանական է, բանակցութիւնները
նախապատրաստողներն այսպէս են մտածում՝ դիւանագիտական յարաբերութիւնների
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հաստատումն է եւ սահմանների բացումը։ Կարծում եմ՝ անյաջողութեամբ կ'աւարտուեն,
բայց տեսնենք։

ԿԻՊՐԱՀԱՅ
ԵԱՆՆՈՍ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ ՄԻԱԿ ԿԻՊՐԱՑԻՆ ՈՐ ԿԻՊՐՈՍԸ ԿԸ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ 2022-Ի ՁՄԵՌՆԱՅԻՆ ՈՂԻՄՊԻԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ
Կիպրոսի Ողիմպիական Յանձնախումբը 25 Յունուարին
յայտարարեց, թէ Կիպրահայ դահուկարշաւի մարզիկ
Եաննոս Գույումճեան՝ Կիպրոսի միակ մարզիկը պիտի
ըլլայ, որ պիտի ներկայացնէ Կիպրոսը, Փեքինի 2022-ի
Ձմեռնային Ողիմպիական Խաղերուն, որոնք տեղի
կ՛ունենան 4-էն 20 Փետրուար, 2022-ին։
Ողիմպիական Պալատին մէջ՝ Կիպրոսի Ողիմպիական
Յանձնախումբին կողմէ կազմակերպուած մամլոյ ասուլիսի
ընթացքին, Կիպրոսի մօտ՝ Չինաստանի դեսպան Լիու
Եանթաօ, Գույումճեանին բարի յաջողութիւն մաղթեց։
Եաննոս Գույումճեան պիտի մրցի Կիրակի Փետրուար 13-ին
եւ Չորեքշաբթի Փետրուար 16-ին։
Կիպրոսի Ձիւնարշաւի Ֆետերասիոնի նախագահ Տինոս Լեֆկարիտիս յայտնեց. «Հպարտ
ենք Ֆետերասիոնի տարած գործով եւ հպարտ ենք Եաննոս Գույումճեանով։»
Դահուկարշաւի մարզիկը, մամլոյ ասուլիսի ընթացքին յայտարարեց թէ իր նպատակն է
տալ իր ամենալաւը։ Գույումճեան 25 տարեկան է եւ Նիկոսիոյ Ձիւնարշաւի Ակումբի
անդամ։
2008-էն ի վեր, ան անդամ է Կիպրոսի Դահուկարշաւի Ազգային Խումբին եւ ձեռք ձգած է
բազմաթիւ ախոյեանութիւններ, բոլոր տարիքային մակարդակներու վրայ։ Փեքինի
Ողիմպիական Խաղերուն, Եաննոն պիտի մասնակցի Ալպեան Սքի-ի մարզաձեւին մէջ:
Այս բարեպատեհ առիթով, Եաննոս Գույումճեան իր յատուկ շնորհակալութիւնը յայտնեց
Կիպրոսին՝ Փեքինի 2022 Խաղերուն ցուցաբերած ջերմ զօրավիգին համար: Ան աւելցուց թէ
յոյս ունի որ Փեքինի Ձմեռնային Ողիմպիական Խաղերը շօշափելիօրէն պիտի նպաստեն
երկու երկիրներու մարզական երկկողմանի գործակցութեան: «Որպէս լաւ բարեկամներ եւ
ջերմ հաւատացողները Ողիմպիական իտէալին, մեր երկու երկիրները կրնան՝ հին
Յունաստանի Ողիմպիական փիլիսոփայութեան եւ ժառանգութեան ջահը վառ պահել,
յարգելով Ողիմպիական կարգախօսը.- Աւելի Բարձր, աւելի Արագ, աւելի Զօրաւոր եւ
Միասնական, ընդհանուր ապագայի մը համար», ըսաւ ան:
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Կիպրահայ
Պետական
Ներկայացուցիչ
Վարդգէս
Մահտեսեանի էջէն կը կարդանք.«Ուրախ ենք ծանուցանելու, որ Պրն. Մարտիրոս
Մինասեան Կիպրոսի մօտ Հ.Հ. Պատուոյ Հիւպատոս նշանակուած է եւ պաշտօնապէս
ճանաչում ստացած՝ Կիպրոսի Հանրապետութեան նախագահ Նիկոս Անասթասիատիսի 22
Նոյ. 2021 թուակիր վաւերագրով: Նստատեղի՝ Լիմասոլ քաղաք:
Այս առիթով, Կիպրահայ գաղութին կողմէ եւ անձնապէս սրտանց կը շնորհաւորեմ Պրն.
Մինասեանը եւ իր կարեւոր առաքելութեան կը մաղթեմ լիակատար յաջողութիւն, ի
մասնաւորի՝ Կիպրոս - Հայաստան մտերմական կապերու ամրապնդման մէջ:
Հիւպատոսարանի հաղորդակցութեան կապ:
Οδός Βασιλέως Γεωργίου Α 58
Γραφείο 21, 3ος όροφος, Μπλοκ Β
4047 - Γερμασόγεια, Λεμεσός
Τηλ. +357 25 057637
Email: info@honorconsularmcyp.com
«ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ»ը նոյնպէս յաջողութիւն կը մաղթէ Կիպրոսի մօտ ՀՀ Պատուոյ Հիւպատոս
Պրն. Մարտիրոս Մինասեանին, Հայաստան-Կիպրոս կապերը սերտացնելու գծով:

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ «ԿԻՊՐԱՀԱՅ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹԻՒՆ»
ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԻՆ
Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Կիպրոսի Հայոց Թեմի Ազգային Երեսփոխանական
Ժողովի ընտրութիւններու սեմին, կիպրահայ ազգային
կազմակերպութիւնները
կազմեցին
«ԿԻՊՐԱՀԱՅ
ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹԻՒՆ»
համախմբումը՝
նպատակ
ունենալով միասնական թեկնածուներով ներկայանալ
ընտրութիւններուն,
գործելով
Կաթողիկոսական
Փոխանորդի հովանիին ներքեւ՝ աշխատիլ յօգուտ մեր
գաղութին
զարգացման
եւ
կազմակերպ
գործունէութեան:
«ԿԻՊՐԱՀԱՅ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹԵԱՆ» առաջադրանքներն
են.
ա.- Աշխուժացնել մեր թեմին ազգային-եկեղեցական կեանքը եւ հետամուտ ըլլալ, որ մեր
ազգային-եկեղեցական կառոյցները աշխատին ծրագրուած եւ թափանցիկ կերպով:
բ.- Արդիւնաւէտ կերպով շահագործել մեր ազգապատկան կալուածները եւ հետզհետէ
լուծել տարուէ տարի շարունակուող տնտեսական դժուարութիւնները:
գ.- Բարոյապէս սատարել մեր համայնքի հասարակական կազմակերպութիւններուն եւ
միութիւններուն եւ քաջալերել, որ իւրաքանչիւրը իր ոլորտին մէջ ու իրարու հետ
համերաշխ շարունակեն ծառայել իրենց առաքելութեան ու նպատակին:
դ.- Օժանդակել եւ զօրակցիլ նոր սերունդներուն հայեցի եւ քրիստոնէական
դաստիարակութեան:
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ե.- Հայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչին հետ համախորհուրդ ու սերտ
գործակցութեամբ շարունակել ապահովել մեր համայնքին պարտաւորութիւններուն
կատարումը եւ իրաւունքներուն պաշտպանութիւնը՝ Կիպրոսի Հանրապետութեան հետ
յարաբերութիւններու բարձր մակարդակը ալ աւելի բարելաւելու մտադրութեամբ:
Վերոյիշեալ նպատակներու իրագործման համար, «ԿԻՊՐԱՀԱՅ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹԻՒՆ»ը
յառաջիկայ Ազգային Երեսփոխանական Ժողովի ընտրութիւններուն կ'առաջադրէ
ներքոյիշեալ թեկնածուները.Նիկոսիա.Յակոբ Գասպարեան
Մկրտիչ Գույումճեան
Զաւէն Պագգալեան
Մանուկ Եըլտըզեան
Յարութ Տէր-Պետրոսեան
Թանիա Էօճիւրեան
Վահան Այնէճեան
Լառնագա.Ատուր Գարակիւլէեան
Տոքթ. Միսաք Քեշիշեան
Ռամզի Մարթին
Լիմասոլ.Կարպիս Ֆերահեան
Ֆամակուսթա.Արամազդ Էսքիճեան
Ի դիմաց՝
Հ. Յ. Դ. Կիպրոսի Կոմիտէ եւ յարակից միութիւններ
Ս. Դ. Հ. Կ. Կիպրոսի Վարիչ Մարմին
Ռ. Ա. Կ. Կիպրոսի Շրջանային Վարչութիւն
Հ. Բ. Ը. Մ. Կիպրոսի Վարչութիւն
10 Փետրուար 2022
Նիկոսիա – Կիպրոս
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ԱՆԿԱԽ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ՏՈՔԹ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՇՃԵԱՆԻ
ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ
Սոյն գրութեամբ կը փափաքիմ ծանուցել, թէ 20
Մարտ 2022ին կայանալիք Կիպրոսի Թեմի
Երեսփոխանական Ժողովի ընտրութիւններուն
առաջադրած եմ Անկախ թեկնածութիւնս:
Վստահ եմ, որ տասնամեակներու վրայ երկարող
Հայ Եկեղեցւոյ ու Կիպրոսի Թեմին մատուցած
բազմածաւալ ու անձնուէր ծառայութիւններս եւ
ազգային-եկեղեցական կեանքին մէջ ունեցած լայն
փորձառութիւնս պիտի կարենամ գործի դնել ի
խնդիր մեր Թեմի, մեր համայնքի եւ մեր Եկեղեցւոյ
բարօրութեան ու պայծառութեան:
Կը հաւատամ, թէ Թեմական ծառայութիւնը հեռու ու անկախ պէտք է մնայ կուսակցական
նեղ հաշիւներէ եւ “համերաշխութեան” լոզունգին ետին պահուըտած աթոռի
առեւտուրներէ: Եկեղեցին զերծ ու վեր պէտք է մնայ նման երեւոյթներէ, իսկ Թեմի գերագոյն
ժողովին մէջ պէտք է ներառուին այնպիսի անձնաւորութիւններ, որոնք իրենց կենցաղով,
վարքով, օրինակով ու անհատական եւ հաւաքական փորձառութեամբ պիտի օժանդակեն
համախոհութեան հրամայականին ու միասնաբար դիմագրաւեն մեր թեմին եւ
ընդհանրապէս Հայ Եկեղեցւոյ, ինչպէս նաեւ մեր համայնքին եւ ընդհանրապէս Սփիւռքին
այժմէական մարտահրաւէրները, տագնապներն ու խնդիրները:
Կոչ կ'ուղղեմ ընտրաշրջանիս` Նիկոսիոյ, ինչպէս նաեւ միւս քաղաքներու ընտրողներուն,
քուէատուփին մօտենալ ամենայն պատասխանատուութեամբ ու գիտակցութեամբ, եւ
անկաշկանդ խիղճով առաջնորդուած` ընտրել ա'յն թեկնածուները, որոնք անշահախնդիր
կերպով պիտի ծառայեն բոլորիս հարազատ Հայ Եկեղեցիին, Կիպրոսի Թեմին ու
Կիպրահայ Համայնքին:
Տոքթ. Անդրանիկ Աշճեան
Նիկոսիա, 12 Փետրուար 2022

«ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ»Ի
ԱՌԻԹՈՎ

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

ԹԵՄԱԿԱՆ

ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆՑ

Կարդալով վերոնշեալ յայտարարութիւնները, զարմանալ միայն կարելի է որ «ԿԻՊՐԱՀԱՅ
ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹԻՒՆ» համախմբումի անունով հանդէս եկող կուսակցութիւններու
ուշադրութենէն վրիպած
է կիպրահայ համայնքի արժանաւոր թեկնածու,
տասնամեակներով հայ եկեղեցուոյ անկաշառ եւ անսակարկ ծառայած, ազգայինեկեղեցական բարձր գիտակցութիւն եւ յանձնառութիւն ունեցող Տոքթ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ
ԱՇՃԵԱՆԻ թեկնածութիւնը: Բայց դժբախտաբար պարզուեցաւ որ ԴԻՏՈՒՄՆԱՒՈՐ եղած է
այս
զանցառումը, ելլելով
կուսակցական-հատուածական նեղ
հաշիւներէ ու
նկատառումներէ: Քանզի հայ կեանքէն ներս, աւելի լաւ է ունենալ տկար եւ անկարող
(բացառութիւնները միշտ յարգելի են) աթոռակալներ, որոնք խամաճիկի դեր կատարեն,
քան իսկապէս կարող, գիտակ անձնաւորութիւններ, որոնք ունենան սեփական կարծիք,
տեսակէտ եւ չըլլան հլու կամակատարները այս կամ այն կուսակցութեան:
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Ահա թէ ինչո՞ւ հայ կեանքը կը կաղայ ամէնուր, ազգային գիտակցութիւնը կը խամրի
տակաւ, անտարբերութիւնը եւ միջակութիւնը կը գերիշխեն...
Որքան ճիշդ կը հնչեն Արամ Ա.-ի տողերը, հրատարակուած իր Հայրապետական
Կոնդակին մէջ. « Այսօր, մեր կառոյցները իրենց հմայքն ու ազդեցութիւնը կորսնցնելու եւ
ժամանակավրէպ դառնալու վտանգին դիմաց կը գտնուին։ Իրենց ինքնակեդրոն
մօտեցումներով, աւանդական գործելաոճերով ու ոչ-այժմէական օրակարգերով, անոնք
այլեւս չեն կրնար գոհացնել նոր սերունդներուն պահանջները։ Այլ խօսքով, գաղութներ չեն
կրնար իրենց կազմակերպչական ուժականութիւնը ամուր պահել եւ հայօրէն շնչել
շնչասպառ դարձած եւ ներկայ իրականութիւններուն անհաղորդ կառոյցներով։ Արդ,
կառոյցներուն վերանորոգումը ու այժմէականացումը աւելի քան հրամայական է՝ նկատի
ունենալով անոնց կեդրոնական տեղն ու առանցքային դերը հայ կեանքէն ներս»։
Իսկ որեւէ կառոյց կարելի կ'ըլլայ վերանորոգել եւ այժմէականացնել, եթէ այնտեղ
ներգրաւուին գործին գիտակ ու ատակ, թարմ միտքերով եւ ազգային բարձր
գիտակցութեամբ օժտուած անձնաւորութիւններ եւ ոչ՝ այս կամ այն կուսակցութեան կամ
հատուածին հլու հնազանդ կամակատարներ...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

ՏԵՍԱԿԷՏ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ԼԱՒԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆ, ԻՐԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆ...
ՅՈՌԵՏԵՍՈՒԹԻՒՆ
ՅՈՎՍԷՓ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
Վերջին 20 տարիներու ընթացքին մեր գրած համարեայ
բոլոր յօդուածներու վերջաւորութեան կ'ըսէինք. «Մեզի
վերազարթնում է հարկաւոր ԲՈԼՈՐ բնագաւառներու մէջ»:
Դժբախտաբար սայլը տեղէն չշարժեցաւ:
Մասնագէտ եւ փորձառու մարդիկ, գրեթէ միշտ,
խօսեցան, եւ այսօր ալ կը խօսին, լաւատեսութեան մասին,
ըսելով՝ պէտք է մի՛շտ լաւատես ըլլանք, որպէսզի նոր
սերունդը չհիասթափուի: Դժբախտաբար միայն խօսելով
չէ... այլ պիտի գործենք ՄԻԱՍՆԱԲԱՐ եւ ծրագիրներով, որպէսզի մատղաշ սերունդը
փաստեր եւ իրականութիւններ, կատարուած աշխատանք տեսնելով լաւատես
դառնայ: Իրատեսութեամբ պէտք է մօտենանք բոլոր տուեալներուն:
Ըսած

ենք,

անտեղի

լաւատեսութիւնը

հիւանդագին

վիճակ

է,

ինքնախաբէութիւն: Երբ մեր ընդհանուր վիճակը տարուէ տարի աւելի կը վատանայ,
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ինչպէ՞ս կը խօսինք լաւատեսութեան մասին, երբ շուրջբոլորը հիասթափութիւն կը
ցոլանայ, որ կ'առաջնորդէ ուղղակի բացարձակ յոռետեսութեան:
2000 թուականի իմ գրած մէկ յօդուածէս մէջբերում. «Կրկին անցաւ
յաջորդական Ապրիլ 24-ը: Կրկին հաւաքներ, դասախօսութիւններ, հեռուստացոյցէն
տխուր երգեր, պահանջատիրական կոչեր... բայց բան մը փոխուեցա՞ւ: Ո՛չ... եթէ
այսպէս շարունակենք, ոչ միայն պիտի չփոխուի, այլեւ աւելի վատ պիտի ըլլայ»
(Յովսէփ Նալպանտեան «Կեանքի շարունակուող շաւիղներ» Լոս Ան-ճելըս 2015, էջ
201):
Խնդրեմ ըսէք, բան մը փոխուա՞ծ է... այո աւելի վատ եղաւ... իրատեսութիւն է,
ուրիշ ոչինչ: Փաստ է, որ չենք փոխուած եւ չենք ուզեր փոխուիլ: Կրկին մեր
երիտասարդներու որոշ տոկոսը միայն ցոյցերով կը բաւարարուին... 2020-ի
Հոկտեմբերին յաղթելու ենք ըսելով ցոյցեր տեղի ունեցան, բազմաթիւ քաղաքներու
մէջ, ի՞նչ եղաւ: Ինչո՞ւ ցոյցերու մասնակցող 18-էն 40 տարեկան երիտասարդները
չգացին կռուելու...ինչո՞ւ: Սփիւռքի երիտասարդներուն ՄԷԿ տոկոսը գնա՞ց, Ո՛Չ:
Իրատեսութիւն է, չէ՞:
Ֆրանսացի

իմաստասէրը

հետեւեալը

ըսած

է.

«Տո՛ւր

ինծի,

Տէր,

պայծառատեսութիւնը, կարենալ ընդունելու համար այն ամէնը, ինչ որ չեմ կրնար
փոխել. քաջութիւնը՝ կարենալ փոխելու համար այն, ինչ որ պէտք է փոխել, եւ
իմաստութիւնը՝ զանազանելու համար տարբերութիւնը»:
Խնդրեմ, նորէն կարդացէք:
Ինչո՞ւ չենք փոխուիր:
Պիտի ջանանք իրատեսութեամբ մօտենալ մեր բարդ խնդիրներուն: Պիտի
խօսինք միայն թիւերով եւ փաստերով:
Ուրեմն սկսինք:
ՍՓԻՒՌՔ
Ա- Մենք Ազգային գաղափարախօսութիւն ունի՞նք: Իրատեսութիւն է՛, եթէ ըսենք ՈՉ:
Քանի որ չունէինք եւ չունինք ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ: Ըսած են.
«Ազգային գաղափարախօսութիւնը մարդկային քաղաքակրթութեան զարգացման
ընդհանուր միտումներու համադրումով ազգապատկանութեան եւ ազգաճանաչման
բարձրաբարոյ

գիտակցումն

է»:

Բաժան

բաժան

են

մեր

Ազգային

երեք

կուսակցութիւնները: Արեւմտեան Հայաստանի պահանջով կը «գործեն» 4 խումբեր:
Մշակութային միութիւնները իրար անհաղորդ են: Բոլոր կազմակերպութիւնները
տարին մէկ անգամ, Ապրիլ 24-ին, իբր թէ քով-քովի կու գան միասնական ձեռնարկ
մը յաջողցնելու... բայց վերջին մանաւանդ 30 տարին ԵՐԲԵՔ միասնական ժողով չեն
գումարած, գոնէ ամիսը մէկ անգամ, Սփիւռքի կրթական համակարգը բարելաւելու,
նոր դպրոցներ բանալու, եւ այլ շա՜տ լուրջ հարցեր քննարկելու: Առաջ ալ այդպէս
էինք...ահա՛ փաստը.
Ամերիկահայ գրող Արամ Հայկազ Նիւ Եորքէն 30 Ապրիլ, 1968-ին Ստեփան
Ալաջաջեանին ուղղած նամակին մէջ, ի միջի այլոց գրած է. «...Յետոյ մենք հոս
ահաւոր կերպով պառակտուած ենք ու դուք ալ, ինչ-ինչ հաշիւներով, կ'օգնէք այդ
պառակտումի տեւականացման , արժէքէ աւելի՝ դաւանանք է, որ կը փնտռէք
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անհատին մէջ... պատուոյ կ'արժանացնէք անարժանները՝ ու զանոնք շփացնելով, կը
դարձնէք մեր գլխին փորձանք... Մարդիկ կը հաւատան իրենց մեծութեան երբ
գաճաճներ են իրականութեան մէջ»: Ուրիշ փաստեր ալ ունինք, շա՜տ կ'երկարի:
Բ- Ո՞ւր հասած է Սփիւռքի դպրոցներու վիճակը:
Գրած ենք եւ խօսած, թէ վերջին 45 տարիներուն Սփիւռքի մէջ փակած ենք
ամէնօրեայ 231 դպրոց, յոռետեսութիւն չէ՛, փաստ է: Եւ դեռ տարբեր համայնքներու
մէջ կրօնական եւ ազգային ղեկավարներ խօսած են եւ կը խօսին հայապահպանման
մասին, առանց տեղեակ ըլլալու իրականութեան: Մեր ազգային վիճակը այնքան
վատացած է, որ չենք կրնար վերը նշուած-փակուած դպրոցներու նոյնիսկ 10 տոկոսը
վերաբանալ... լաւատեսութեամբ կրնա՞ք մօտենալ այս չափազանց լուրջ հարցին:
Ինչո՞ւ գաղութի մը մէջ, բնակչութեան նուազման պատճառով, փակուած դպրոցի
փոխարէն, այլ գաղութի մը մէջ նորը չենք կրնար բանալ...քանի որ ազգային
անտարբերութիւնն ու անհոգութիւնը արդէն հասած է գագաթնակէտին:
Գ- Օտարամոլութիւն եւ միջակութիւն:
Ոչ

թէ

հարիւրաւոր,

ամուսնութիւնները:

Մեր

այլ

հազարներու

երիտասարդները

կը

վաղուց

հասնի

տարեկան

հեռացած

են

օտար

ազգային

ինքնութենէն, եւ այս յոյժ կարեւոր հարցին շուրջ ոչ մէկ ԻՍԿԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔ, պարզապէս մեր երկա՜ր տարիներու ղեկավարները խաբած են եւ կը
շարունակեն խաբել, թէ մեր երիտասարդները ուրիշ են: Միջակութեան մասին
խօսքը տանք Սիմոն Սիմոնեանին: «Սփիւռք»ի մէջ 1960-ականներուն, յօդուածի մը
մէջ Սիմոնեան հետեւեալը գրած է. «Ազգովին հիւանդ ենք ու կը տառապինք
միջակութեամբ, միջակութեամբը մեր գրականութեան, հրապարակագրութեան,
հոգեւորականութեան,

ուսուցչութեան,

բարեգործութեան,

մանաւանդ

ղեկավարութեան ու դիւանագիտութեան: Ո՞ւր է իրաւասու եւ ամբողջական
պատասխանատուութեամբ ծանրացած Համահայկական Գերագոյն մարմինը, որ
ստանձնէ ճակատագրական նախաձեռնութիւններ եւ տայ բախտորոշ որոշումներ սերտուած ու ծրագրուած: Որոնէ՛ ոչ միայն բարեկաներ, այլեւ զինակիցներ: Զգա՛ մեր
պատմութեան թելադրանքները, մանաւանդ էակա՛նը, թէ մենք մեր պատմութեան
ընթացքին հարուստ եղած ենք թշնամիներով, բայց աղքատ՝ բարեկամներով: Սովետ
Միութենէն ետք մտածել մեր դրացիներու մասին -յատկապէս Պարսիկներու,
Վրացիներու, Քիւրտերու մասին»:
Դ- Հայ եկեղեցին:
Մեր երեք յարանուանութիւնները արդեօք վերջին 40 տարուայ մէջ քանի՞
անգամ միասնական ժողով գումարած են Սփիւռքի մէջ, տարուէ տարի ուռճացող,
լուրջ հարցերուն լուծումներ գտնելու, հայ երիտասարդին հոգեւոր կարիքները
հոգալու, բոլորը իրար մօտեցնելու, եւ այլն: Քանի՞ հոգի կրնայ ըսել իսկական
պատկերը, թէ մեր երիտասարդներուն քանի՞ տոկոսը, գոնէ ամիսը մէկ անգամ,
եկեղեցի կը յաճախէ... ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս աղանդները զօրացան եւ հոգեորսութիւնը
մեծ չափերու հասած է, թէ Սփիւռքի մէջ եւ թէ Հայաստան: Ինչո՞ւ մեծ
հիասթափութիւն կայ հայ երիտասարդութեան մէջ հանդէպ Հայ եկեղեցւոյ: Հայ
եկեղեցւոյ պատասխանատուները ե՞րբ պատմական իրականութիւնները պիտի
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ընդունին, եւ այդ մասին պաշտօնական կոնդակով արտայայտուին: Օրինակ՝
Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսը, Ազգային Մեծ Դաւաճան է, ե՞րբ պիտի գրուի եւ
մեծ ատեաններէն ըսուի, կոնդակ հրատարակուի, ե՞րբ:
Ե- Լեզու, ուղղագրութիւն եւ...
ՀՀ մէջ Սահմանադրութեամբ ամրագրուած է, թէ պետական լեզուն գրական
հայերէնն է, այսինքն Արեւմտահայերնն ալ կայ իր դասական ուղղագրութեամբ: Մեր
վերջին

այցելութեամբ

կառավարութիւնները

փաստեցինք,

ուղղակի

որ

եւ

Հայաստանի

անուղղակի

պայքարած

յաջորդական
են

մեր

Արեւմտահայերէնի դէմ, չեն ուզած, եւ այսօր ալ չեն ուզեր, որ լեզուն միասնական
դառնայ:

Այսինքն

բոլոր

պետական

պատասխանատուները

գործած

են

սահմանադրութեան դէմ... ողբամ զքեզ հայոց աշխարհ: Չեմ ուզեր այս բաժինը աւելի
երկարել, «հասկցողներ» պիտի ըսեն, թէ այս ի՛նչ յոռետեսութիւն է:
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Ա- Կուսակցութիւնները:
ՀՀ մէջ այսօր կը գործեն 126 գրանցուած կուսակցութիւն... հետաքրքրականը
ա՛յն է, որ չեն ըմբռնած, թէ ԵՐԲԵՔ չենք կրնար զարգանալ եւ զօրանալ, եթէ
վերոնշեալ

թիւը

չվերածուի

10-ի:

Եւ

ըստ

Սահմանադրութեան

բոլոր

կուսակցութիւնները պետութենէն, ամէն տարի, գումար կը ստանան: Նոյնիսկ 2-3
կուսակցութիւն իրար հետ միանալու նուազագոյն ազգային գիտակցութիւնը չունին:
Ըսած են՝ բաժնէ, որ տիրես:
Բ- Կենսամակարդակ:
Շա՜տ ցաւալի է, երբ վերջին 30 տարիներուն, բոլոր կառավարական
պատասխանատուները

գիտակցութիւնը

չունեցան,

մանաւանդ

կրթական

համակարգի աշխատողներու աշխատավարձերը բարելաւելու, բարձրացնելու:
Այսօր ինծի հետ 32 տարի առաջ աւարտած, մասնագէտ բանասէր ընկեր-ընկերուհիներս կը ստանան 80 հազարէն 150 հազար դրամ... 32 տարուայ փորձառութեամբ...
խնդրեմ լաւատեսական խօսք մը ըսէ՛ք...: Աւելցնենք, որ վերջին 2 տարուայ
ընթացքին անհրաժեշտ կենսական ուտելիքները սղած են 12-էն 15 տոկոսով: Իսկ
աշխատավարձերը աւելցած են 2-էն 3 տոկոս միայն:
Գ- Ազգային պոռոտախօսութիւն:
Արդէն

Հայաստանի

մէջ

ազգային

ինքնասիրահարուածութիւնը,

ինքնահաւանութիւնը հասած է գագաթնակէտին:
Վերջին 11 տարիներու ընթացքին, 8 տարբեր համալսարաններու մէջ
կարդացած եմ աւելի քան 40 դասախօսութիւն: Միշտ դասախօսներուն եւ
ուսանողներուն ըսած եմ նոյնը, թէ այսուհետեւ ԵՐԲԵՔ պիտի չըսէք հետեւեալները.
-Մենք հրաշք ազգ ենք... -Մեզ նման ազգ չկայ աշխարհում... -Մեր բանակը
անպարտելի է... -Մեր մշակոյթի նման չկայ..., եւ այլն:
Այս սնապարծութիւնն ու փառասիրութիւնը մեզ քանդած է՛, եւ չենք ուզեր
փոխուիլ: Կը պատկերացնէ՞ք, որ դասախօսներ իրենց ուսանողներուն յաճախ ըսած
են, եւ դեռ կը կրկնեն, թէ մեզ նման ազգ չկայ... մենք ենք ակունքը աշխարհի: Ըստ
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պաշտօնական տուեալներու, Հայաստանը բնակչութեամբ աշխարհի 142-րդն է,
տարածքով՝ 140-րդը:
Դ- Արտագաղթ, ներգաղթ...
Դիմատետրի վրայ մեր տարբեր ելոյթներու մէջ մանրամասն բերած ենք,
տարիներու թիւերով, թէ որքան մարդ ներգաղթած է Հայաստան: Ընդհանուր ըսենք,
որ 1922-էն մինչեւ 1970-ականները Հայաստան ներգաղթած են մօտ 172 հազար
հայեր, որոնց մեծ մասը կրկին դուրս եկած է:
Կրկին պիտի ըսենք, որ Հայաստանի յաջորդող կառավարութիւնները երբեք
չգիտակցեցան, եւ չուզեցին Լուրջ եւ Համակողմանի Ծրագրերով, իրականացնել
ներգաղթ-հայրենադարձութիւն: Նախ պէտք է երկիրը տնտեսապէս աւելի բարւօք
վիճակի մէջ գտնուի, ապա արտագաղթը երկրէն պէտք է նուազի գոնէ 70 տոկոսով:
Խելքը գլուխը մարդիկ, մասնագէտներ, առանց լրջօրէն մտածելու ըսած են եւ կ'ըսեն,
թէ մեզի եւ թէ ուրիշներուն «եթէ հայրենասէր էք եկէք Հայաստան»:
1990-ականներէն մինչեւ վերջերս Հայաստան մուտք գործած են աւելի քան 270
հազար հայութիւն... ԱՅՈ: Ատրպէյճանէն, Իրաքէն, Սուրիայէն, Լիբանանէն: Այդ մեծ
թիւի 90 տոկոսը կրկին արտագաղթած է. ինչո՞ւ, որովհետեւ աշխատանքի, տունի
պայմաններ չկային, մարդիկ պիտի աշխատին, որպէսզի ապրին... այսօր ալ նոյնն է:
Հայաստանի մէջ աղքատութիւնը 38-էն 40 տոկոս է՛, անգործութիւնը մօտ 30 տոկոս...
Լեւոն Անանեանը Դեկտեմբեր 2002-ին նամակի մէջ հետեւեալը գրած է.
«...Գնում են՝ ով հնար ու ճար չունի մարդավայել ապրելու: Գնում են՝ ով ուռճացել է
երկրի ունեցուածքը թալանելով: Գնում են՝ ով անբուժելիօրէն ախտահարուած է
հայանուն մի մանրէով, որ անարգել տարածւում է մեր իսկ ձեռքով մեր տուն
բերուած տրոյական ձիու ռունգերից: Եւ գուցէ թէ շատ շուտով, կուլ գալով նիւթի
ձգողութեանը,

ազգովի փոխենք

մեր

ազգութիւնը

եւ դառնանք գնչուական

թափառախումբ»: 19 տարի առաջ գրուածը յոռետեսութի՞ւն էր... դուք մեկնաբանեցէք,
քանի որ 1992-էն մինչեւ վերջերս Հայաստանէն արտագաղթած են ՄԷԿ միլիոն 200
հազար հայութիւն: ՀՀ-ի կառավարութիւնը արդեօք ծրագիր ունի՞, որ նշեալ թիւի
միայն 10 տոկոսը, յաջորդ քանի մը տարիներուն հայրենիք վերադարձնէ...
իրատեսօրէն ՈՉ, չեն կրնար: ՀՀ մէջ վերջին 6 տարին չկայ բնական աճ... այսինքն
եթէ լուրջ եւ ծրագրուած հայրենադարձութիւն չըլլայ, Հայաստանը 2050 թուականին
պիտի ունենայ ընդամէնը 1.5 միլիոն բնակչութիւն... իսկ Թուրքիան եւ Ատրպէյճանը
միասին 2050-ին պիտի ունենան աւելի քան 125 միլիոն բնակչութիւն: ԱԶԳԱՅԻՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ Է՛ թիւը, երկրի մը բնակչութեան աճը չափազանց կարեւոր է
եւ առաջնային: Ըսած են. «Կը նուազի հայրենի հողի բնակչութիւնը: Իսկ երկիրներու
կարեւորման հարցի մէջ միջազգային հանրութիւնը միշտ նկատի կ'ունենայ
բնակչութեան թիւը, քանակը: Հարիւր միլիոն բնակչութիւն ունեցող երկիրն ու տասը
միլիոն կամ մէկ միլիոն ունեցողը նոյն հեղինակութիւնն ու ազդեցութեան նոյն կշիռը
ունենալ չեն կարող ե՛ւ տնտեսապէս, ե՛ւ քաղաքականութեան մէջ»: Երկրի մը
բնակչութեան

մեծ

թիւը՝

տնտեսութեան,

զինուորականութեան,

հզօրութեան

երաշխիքն է... բնակչութեան մեծ թիւը -քանակը- հարստութիւն է, երկրի մը
ապագայի յարատեւման գրաւականը:
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Չզարմանաք,

1910-ին

Յովհաննէս

Թումանեան

իրաւացիօրէն

գրած

է

հետեւեալը. «Արդ՝ եթէ մենք ունենք ազգային իմաստութիւն, հոգու արիութիւն եւ
առողջ բնազդներ, անկարելի է աչքներս փակենք մեր էս ծանր հիւանդութեան առաջ
եւ չզգանք, որ մեր հոգին շատ է դառնացած, մեր ներքին մարդը շատ է փչացած, եւ
դրա դէմ կռուելու, առողջանալու առաջին պայմանը էն է, որ մենք ե՛ւ մեր սրտերում,
ե՛ւ աշխարհքի առաջ անկեղծ խոստովանենք ու ճանաչենք մեր դժբախտութիւնը:
Ապա թէ էդ փրկարար գիտակցութեանը կը հետեւեն ինքնակատարելագործութեան
բարձր ցանկութիւնն ու ազնիւ գործը: Ուրիշ ճանապարհ չկայ. ներսից է լինելու
հաստատ փրկութիւնը, որովհետեւ ներսից ենք փչացած»: Իրատեսութիւն, ԱՅՈ՛:
ՀՀ մէջ յաջորդող պետական այրերը միշտ անտարբեր գտնուած են մեր երկրի
բնակչութեան աճի հանդէպ: Անոնք բացարձակ անհոգ են երկրի հայաթափման
նկատմամբ:
Ե- ՀՀ-ի մէջ ընդհանուր վիճակը:
Այսօր Հայաստանի բնակչութեան մեծ մասը անհոգ է ազգային լուրջ
խընդիրներու վերաբերեալ: Այլ տոկոս մը շա՜տ մտահոգ են ապագայի նկատմամբ,
կ'ըսեն, թէ ապագայ չկայ... ժողովուրդը յոգնած է անվերջ քաղաքական ըսիըսաւներէն, եւ շատեր դեռ լրջօրէն ծրագրած են հեռանալ իրենց ծննդավայրէն, կը
սպասեն

թագաժահրի

ստեղծած

խնդիրներու

լուծման:

Այսօր,

չզարմանաք,

Հայաստանի ընտանիքներու մօտ 55 տոկոսը, որոնք որ 10-էն 15 տարեկան արու
զաւակ ունին, այդ ընտանիքները ունին երկու քաղաքացիութիւն, որպէսզի
քաղաքական ծանր պարագայի մը հեռանան, հաւատք չկայ հայրենատիրութեան
նկատմամբ:
Դեռ կան ենթավերնագիրներով՝ -Մեր ապագան, -Սփիւռքի տարածքին՝
Միասնական Հիմնադրամի ստեղծման անհրաժեշտութիւն (որուն ծրագիրը գրած
ենք 2006 թ.ին), -Հայ մշակոյթի, եւ մանաւանդ գրականութեան զարգացման նոր
ուղիներ, -Հայոց Պատմութեան ամբողջական վերանայում եւ նորովի
մեկնաբանութեամբ

նոր

հրատարակութիւններ...

բազմաթիւ

են

մեր

մտահոգութիւնները:
Կը յուսամ այս համառօտ յօդուածը կարդացող անհատները լաւատեսօրէն
կ'ըմբռնեն մեր իրատեսական փաստերը, եւ յոռետեսութենէ հեռու կը մնան...
եթէ կարող են:
Իրականութիւնները ծանր են եւ դժուար ընկալելի... հետեւաբար պիտի ըսենք՝
արթնցէք հայեր, մեր ընդհանուր վիճակը շա՜տ լուրջ է:
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ԿՐՆԱ՞ՆՔ ՀԱՇՏՈՒԻԼ ԹՈՒՐՔԻՆ ՀԵՏ
Գէորգ Նաթալի (Եազըճեան), Երեւան, 25 Յունուար 2022, ԳԵՂԱՐԴ
Երկրորդ աշխարհամարտի արդիւնքներու վերջնական
հաստատումէն ետք 1940-ականներու վերջին, եւ
Թուրքիայէն Խորհրդային Միութեան տարածքային
պահանջներու յետս կոչուելէն ետք 1953-ին, մինչեւ Մեծ
Եղեռնի 50-ամեակը՝ 1965 թուականը, թուրքերը այնքան
ալ հետաքրքրուած չէին հայոց հակաթրքական զգացումներով: Ընդհակառակը, Պաղ
Պատերազմի հիմքով ՀՅԴ-ի հետ թուրքերու մերձեցումը եւ 1960-ականներուն Միջին
Արեւելքէն դէպի Ամերիկա-Գանատա ու Աւստրալիա հայոց արտագաղթը թուրքերուն
հանգստութիւն պարգեւած էր: Հայոց ապրիլքսանչորսեան սգահանդէսները անոնց
հանգիստը բնաւ չէին խռովեր: Թուրքերն սկսան անհանգստանալ, երբ 1965-ին, մանաւանդ
ապրիլին, հայեր սկսան հնչեցնել ՀՈՂԵՐՈՒ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ խնդիրը: Զանոնք սարսափի
մատնեց, յատկապէս, Երեւանի մէջ 24 ապրիլ 1965-ի ժողովրդային ցոյցի ընթացքին
բարձրացուած «Մեր հողերը, մեր հողերը» նշանաբանը:
Թրքական մտահոգութիւնները այնուհետ արտայայտուեցան իւրաքանչիւր խորհրդայինթրքական բարձրամակարդակ հանդիպմներու ընթացքին: Օրինակ, 1966-ի Դեկտեմբերին,
ԽՍՀՄ-ի վարչապետ Ալեքսէյ Քոսիկինի՝ բազմանդամ պատուիրակութեամբ Թուրքիա 8օրեայ պաշտօնական այցի ընթացքին, Թուրքիոյ օրուան վարչապետ Սիւլեյման Տէմիրէլը
պատուիրակութեան պատուին երկիցս տուած ճաշկերոյթներու ընթացքին արտասանած իր
խօսքերուն մէջ անդրադարձած է իր պետութեան նկատմամբ երեւութապէս սովետական,
խորքին մէջ միայն հայկական հողային պահանջներուն: 20 Դեկտեմբերի երեկոյեան
Թուրքիոյ Ազգային Մեծ Ժողովի (խորհրդարան) ընդունելութիւններու դահլիճին մէջ
կայացած ճաշկերոյթի իր խօսքին մէջ, իր գոհունակութիւնը յայտնելով, որ «Թուրքիայի եւ
Սովետական Միութեան յարաբերութիւնները վերջին տարիներս զարգանում են դրական
ուղիով», ան կ’աւելցնէ. «Թուրքիայի Հանրապետութեան ամենաանկեղծ ցանկութիւնն է,
որ Աթաթուրքի
ու
Լենինի
կողմից
ամուր
հիմքի
վրայ
դրուած
այդ
յարաբերութիւնները զարգանան
ազգային
անկախութեան, տերիտորիալ
ամբողջականութեան, իրաւահաւասարութեան եւ միմեանց ներքին գործերին չմիջամտելու
սկզբունքների շրջանակներում» (ԽՍՀՄ-ի ԹԱՍՍ լրատուական գործակալութեան «Ա. Ն.
Կոսիգինը Թուրքիայում» լրատուութիւնը, «Սովետական Հայաստան» օրաթերթ, Երեւան, 22
Դեկտեմբեր 1966, էջ 3 (հոս եւ յետոյ ընդգծումները իմս են, Գէորգ): 27 Դեկտեմբերին, այս
անգամ Սթամպուլի մէջ տուած ճաշկերոյթի ընթացքին, որուն ներկայ եղած են թուրք հինգ
նախարարներ, որոնց շարքին՝ արտաքին գործոց նախարար Իհսան Սապրի
Չաղլայանկիլը, Տէմիրէլ կ’ըսէ. «Մենք համաձայնութեան եկանք Թուրքիայի եւ Սովետական
Միութեան յարաբերութիւններում յարգանք ցուցաբերելու, ազգային անկախութեան,
իրաւահաւասարութեան, տերիտորիալ
ամբողջականութեան եւ
ներքին
գործերին
չմիջամտելու սկզբունքների շուրջը» (ԹԱՍՍ, «Ընդունելություն Ա. Ն. Կոսիգինի պատվին»
լրատուութիւնը, «Սովետական Հայաստան», 28 Դեկտեմբեր 1966, էջ 4): Ուշագրաւ է,
սակայն, այն փաստը, որ այցի աւարտին լոյս տեսած համատեղ փաստաթուղթին մեջ,
Տէմիրէլի ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ նշած չորս սկզբունքներէն զեղչուած է իրարու տարածքային

17/65

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (121) Փետրուար 2022

ամբողջականութիւնը յարգելու սկզբունքը (ԹԱՍՍ, «Սովետա-թուրքական կոմյունիկե»,
«Սովետական Հայաստան», 28 Դեկտեմբեր 1966, էջ 4):
1920-էն ի վեր, թրքական պետութեան մղձաւանջը եղաւ, եղած է ու պիտի մնայ ոչ թէ Հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչումը, այլ Հայ Դատի ԲՈՒՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ
կազմող հողային հատուցումը: Այդ կը վկայեն հայ-թրքական հակամարտութեան այսպէս
կոչուած «կարգաւորման» առ այսօր բացայայտուած երեք հանդիպում-բանակցութիւններու
մասին մեզի ծանօթ տեղեկութիւններն ու անոնց վերլուծումը: Թուարկենք այդ
հանդիպումները.
1. Հայկական միջավայրին մէջ այսօր գրեթէ ամբողջովին անյայտ է առաջին հանդիպման
փաստը: 16 Նոյեմբեր 1977-ին, Զուիցերիոյ Ցիւրիխ քաղաքին մէջ կայացաւ Թուրքիոյ
արտաքին գործոց նախարար վերոյիշեալ Չաղլայանկիլի եւ ՀՅԴ-ի, ՍԴՀԿ-ի եւ ՌԱԿ-ի
երկուական ներկայացուցիչներու ԳԱՂՏՆԻ հանդիպումը: Եթէ հանդիպման
մասնակիցներէն ՍԴՀԿ-էն Աւետիս Տեմիրճեանը եւ ՌԱԿ-էն Հայկ Նագգաշեանը այս
մասին հանդէս եկած են համապատասխանաբար «Արարատ» եւ «Զարթօնք»
օրաթերթերուն մէջ, իսկ Նագգաշեանը նաեւ իր «Բերքահաւաք» ժողովածուին մէջ
(Երեւան, 2001), ՀՅԴ-էն առ այսօր որեւէ ձայն-ծպտուն չէ ելած, մինչդեռ ան այսօր կը
պահանջէ բացայայտել ՀՀ-ի իշխանութեանց՝ թուրքերու եւ ատրպէյճանցիներու հետ
յայտնի թէ գաղտնի բանակցութիւններու բոլոր մանրամասնութիւնները… Այսօր, այդ
հանդիպումէն աւելի քան 44 տարի ետք, երեք աւանդականները ՊԱՐՏԱՒՈՐ ԵՆ հայ
հասարակութեանը ներկայացնել անոր ամբողջական բովանդակութիւնը՝
մանրամասնութիւններով հանդերձ, որպէսզի հնարաւորութիւն ունենանք աւելի յստակ
հասկնալու թուրքերուն «փորացաւը»:
Տեմիրճեանի եւ Նագգաշեանի հրապարակումներուն հիման վրայ ներկայացնենք
հանդիպման քանի մը մանրամասնութիւններ: Սկիզբը Չաղլայանկիլ կը յայտնէ, թէ ինք
քրտական ծագումով թուրք է, եւ ակնյայտօրէն հաճոյանալու համար հայ բանագնացներուն,
կ’ըսէ, թէ իր մականուան մէջ ԵԱՆ բաղադրիչին գոյութիւնը ենթադրել կու տայ, որ իր
նախահայրերուն մէջ եղած են նաեւ հայեր: Ապա ներկաներէն կը պահանջէ դադրեցնել
տարբեր երկիրներու մէջ թուրք դիւանագէտներու սպանութիւնները եւ այլ հակաթրքական
գործողութիւնները: Հայ բանագնացները կը պատասխանեն, որ իրենք չեն գիտեր, թէ ովքե՞ր
են այդ գործողութիւնները կատարողները, հետեւաբար չեն կրնար ազդել անոնց վրայ:
Այնուհետեւ, Չաղլայանկիլ կը հարցնէ, թէ հայեր ի՞նչ կը պահանջեն Թուրքիայէն:
Մերինները կը յայտնեն, թէ թուրքերը պէտք է ճանչնան Հայոց ցեղասպանութիւնը,
հատուցումներ կատարեն եւ ընդունին Սեւրի խաղաղութեան պայմանագիրով ու Ուուտրօ
Ուիլսընի իրաւարար վճիռով Հայաստանի սահմանները: Ասոր վրայ, թուրք նախարարը
կ’ըսէ. «Կրնայ ըլլալ, որ Թուրքիա օր մը ճանչնայ ձեր ըսած ցեղասպանութիւնը, նոյնիսկ
մտածէ մահացածներուն համար դրամական հատուցում կատարելու մասին
(յուշագրողներէն մէկը կը յայտնէ, թէ Չաղլայանկիլ առաջարկած է հայոց տալ վճարագիրին
[չէք] գումարը իրե՛նք՝ հայերը որոշելու հնարաւորութիւնը), սակայն աջ ձեռքի ցուցամատը
թափահարելով, սպառնական ձայնով ըսած է՝ ՍԱԿԱՅՆ ՉԵՐԵՒԱԿԱՅԷ՛Ք ԱՆԳԱՄ, ԹԷ
ԹՈՒՐՔԻԱ ՀԱՅԵՐՈՒԴ ԵՐԲԵՒԷ ՄԷԿ ԹԻԶ ՀՈՂ ԿԸ ԶԻՋԻ»: Մէկ խօսքով, ան
յստակացուցած է հայ-թրքական հակամարտութեան «լուծման» թրքական ԳԼԽԱՒՈՐ
պայման-բանաձեւը՝ ՀՈՂԻ ԴԻՄԱՑ՝ ՓՈՂ: Այդ բանաձեւը ի զօրու է առ այսօր եւ կը
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սահմանէ այն առաւելագոյնը, որ Թուրքիա կրնայ զիջիլ, եթէ, անշուշտ, տրամադրութիւն
ունի զիջելու, մանաւանդ հայոց 2020-ի աշնանային ծանր պարտութենէն ետք:
2. «Հայ-թուրքական հաշտեցման յանձնաժողով», «Ֆութպոլային դիւանագիտութիւն» եւ
Ցիւրիխեան արձանագրութիւններ.- Երկար կանգ չեմ առներ ասոնց վրայ, քանի որ
ընդամէնը 13-21 տարուայ պատմութիւն ունին եւ մանրամասնութիւնները բոլոր
հետաքրքրուողներուն բաւականաչափ յայտնի են:
2001-ին Ժնեւի մէջ յայտարարուեցաւ «Հայ-թուրքական հաշտեցման յանձնաժողով»ի
ծնունդը։ Անոր մաս կը կազմէին նախկին դիւանագէտներ, քաղաքական եւ հասարակական
գործիչներ:
Ան
կը
վայելէր
սիոնական
շրջանակներու
մօտիկ
հայկական
կազմակերպութիւններու բացայայտ, նաեւ ՀՀ-ի քոչարեանական իշխանութեանց
չյայտարարուած զօրակցութիւնը: Նոյն տարուան 9 Յուլիսին Յանձնաժողովը հրապարակեց
իր գործունէութեան հիմնական սկզբունքները:
Այս
յանձնաժողովն
ալ,
Սերժիկ
Սարգսեանի
տարփողած
«Ֆութպոլային
դիւանագիտութիւն»ն ալ, Ցիւրիխեան արձանագրութիւններն ալ սկիզբէն իսկ մեռելածին
էին, քանի որ հայ ժողովուրդին ջախջախիչ մեծամասնութիւնը դէմ էր այդ քայլերուն:
Ուշագրաւը սակայն այն է, որ հայ-թրքական բանակցութիւնները կը ծնին կամ կը կայանան
Զուիցերիոյ մէջ՝ Ժընեւ կամ Ցիւրիխ քաղաքներուն մէջ, որոնք միջազգային ֆինանսական
կարեւոր կեդրոններէն են: Այս փաստը ամբողջովին կը տեղաւորուի վերոյիշեալ ՀՈՂԻ
ԴԻՄԱՑ՝ ՓՈՂ բանաձեւի տրամաբանութեան մէջ՝ անշուշտ սիոնական շրջանակներու
միջնորդական առաքելութեամբ (այս մասին եւս քիչ բան յայտնի է, սակայն կան փաստեր,
որ այս շրջանակները փորձած են ու կը փորձեն Հոլոքոսթի արդիւնաբերութեան կողքին
ստեղծել Հայոց ցեղասպանութեան արդիւնաբերութիւն, Holocaust Industry, Armenian
Genocide Industry):
3. Բանակցութեանց ներկայ փուլը՝ թուրք աղուէս դիւանագէտ Սերտար Գըլըճի եւ
դիւանագիտական գիտելիք ու փորձ չունեցող Ռուբէն Ռուբինեանի միջեւ.- Եթէ
Ցիւրիխեան արձանագրութիւններէն առաջ, Ս. Սարգսեանը աշխարհի հայաշատ
գաղութները շրջեցաւ՝ հայութեան կարծիքը իբր թէ հարցնելու եւ հաշուի առնելու
կեղծաւոր քայլով, ապա մերօրեայ բանակցութեանց պարագային, նոյնիսկ այդ
ձեւականութիւնը չեղաւ, ինչը յղի է ազգային պառակտման խորացման վտանգով,
մանաւանդ, որ սփիւռքի մէջ մեծ կշիռ ունեցող ՀՅԴ-ն այս հարցը արդէն սկսած է
շահագործել իշխանութեան վերստին հասնելու նպատակներով: Առանց սփիւռքի
նեցուկին, ՀՀ-ի իշխանութեանց՝ թուրքերու հետ լեզու գտնելու ամէն քայլ
դատապարտուած է ի վերջոյ ձախողութեան: Թուրքերն ալ գիտեն այս, սակայն անոնք
մտնելով բանակցութեանց խաղին մէջ, արդէն ի սկզբանէ ապահոված են յաղթաթուղթ
մը՝ Հայոց ազգային պառակտման խորացումը, այսինքն՝ ՀՀ-ի դիրքերուն ա՛լ աւելի
թուլացումը, որով շատ աւելի զիջումներ կարելի է կորզել վերջինէս, մանաւանդ եթէ
անոր խոստացուին տնտեսական ինչ-ինչ խայծեր: Իսկ ՀՀ-ի մէջ չեն պակսիր
արժանապատուութիւնը իրենց քսակին չափով գնահատող «կռզոներն» ու «լֆիկները»…
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Ի տարբերութիւն հայութեան, միջազգային ու տարածաշրջանային խաղացողպետութիւնները կ’ողջունեն վերջին օրերուն սկսուած բանակցութիւնները: Նոյնիսկ
հակոտնեայ շահեր ունեցող ԱՄՆ-ն ու Իրանը համակարծիք են այս կապակցութեամբ,
անշուշտ՝ իւրաքանչիւրը իր պետական շահերէն մեկնելով:
Չափազանց դժուար է, եթէ ոչ անհնարին, համաշխարհային այս ճնշման ու մեր ծանր
պարտութեան
պայմաններուն
մէջ
հրաժարիլ
մեզի
ՊԱՐՏԱԴՐՈՒԱԾ
այս
բանակցութիւններէն:
Մեր կարծիքով, հարկաւոր է մեր այս տկար կացութեան մէջ, դիւանագիտական հմուտ
քայլերով անընդհատ ձգձգել այս բանակցութիւնները՝ մինչեւ տեսնենք, թէ ո՛ւր կրնան
հասնիլ աշխարհաքաղաքական բուռն զարգացումները աշխարհի ու յատկապէս
տարածաշրջանին մէջ՝ Ուքրանիա, Վրաստան, Սուրիա եւ այլուր: Ներկայ պայմաններուն
մէջ հայկական կողմը հայկական կողմը ուրիշ ելք չունի բացի զիջումներու համաձայնելէ,
որոնք անխուսափելիօրէն, ժխտական ճակատագրական հետեւանքներ պիտի ունենան
մեզի համար: Բացառուած չէ, որ ռուս-թրքական ներկայի կիսասիրաբանութիւնկիսահակադրութիւնը վերափոխուի երկուքին միջեւ բացայայտ եւ համընդհանուր
հակամարտութեան՝ հայ-թրքական բանակցութիւններուն վրայ անոնց ձգելիք ուղղակի
հետեւանքներով, ընդհուպ մինչեւ այդ բանակցութեանց սառեցումը կամ դադրեցումը:
Իսկ եթէ ՀՀ-Թուրքիա բանակցութիւնները յանգին համաձայնագիրի ստորագրման, ուր
էական-ճակատագրական զիջումներ պարտադրուած ըլլան հայութեան, հարկաւոր է
այսօրուընէ պատրաստուիլ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԵԱՄԲ
պատմութեան աղբանոցը նետելու այդ համաձայնութիւնը եւ զայն հաւանական
ստորագրող հայ իշխանաւորները: Ասոր նախադէպը մենք տեսանք քառասնամեակ մը
առաջ: 1982-ի ամռան Լիբանան ներխուժած եւ երկրին երկու երրորդը գրաւած Իսրայէլը
Լիբանանին պարտադրեց 17 Մայիս 1983-ի պարտուողական համաձայնագիրը, սակայն
լիբանանցի ժողովուրդին մեծ մասը մերժելով մերժեց զայն եւ անձնասպանական
գործողութիւններով ու դիմադրական այլ ձեւերով պատառոտեց այդ համաձայնագիրը, որու
մասին այսօր կը յիշեն միայն պատմաբաններն ու քաղաքականութեամբ զբաղուողները
միայն:
Պատրա՞ստ ենք յանուն մեր հողի, պատուի եւ ապագայի՝ անգամ մը եւս
մեռնելու՝ արժանապատիւ ապրելու համար: Ահա ա՛յս է այսօր բուն հարցը հայութեան
համար: Բարեբախտաբար, ՀՀ-ի մէջ այսօր կը պատրաստուին այդ պայքարին նուիրուող
հայորդիներ, որոնք կը թրծուին իրենց կեանքին իսկ գինով ամէն պարտուողական ծրագիր
տապալելու գաղափարով՝ ռազմական եւ բժշկական համապատասխան գիտելիքներ
ստանալով, մարզումներով ու գաղափարական դաստիարակութեամբ:
Իսկ այս ուղղութեամբ սփիւռքը, բացի խորհուրդներ տալէ, ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ի՞նչ կ’ընէ: Այս
հարցումին պատասխանը չունինք եւ հորիզոնին վրայ իսկ բան չենք տեսներ…

20/65

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (121) Փետրուար 2022

Այս խմբագրականին վերնագիրը կը կրկնէ հասարակական գործիչ Զարեւանդի (Զաւէն
Նալպանտեան, 1890-1973) 1926-ին լոյս տեսած գրքոյկին խորագիրը: Գրքոյկի առաջին
հրատարակութենէն գրեթէ դար մը անցած է, եւ հարցումին պատասխանը յստակ է՝ չե՛նք
հաշտուած թուրքին հետ: Ինչո՞ւ: Պատասխանը դարձեալ յստակ է՝ որովհետեւ մեզ եթէ ոչ
իբրեւ ազգ, այլ առնուազն իբրեւ հայկական ազգային պետութիւն վերացնելու
ռազմավարական նպատակ ունեցող թուրքին հետ հաշտուելու ո՛չ մէկ ընդհանուր եզր
ունինք: Կը մնայ, որ այս տարրական ճշմարտութեան գիտակցին ՀՀ-ի այսօրուան ու
վաղուան իշխանութիւնները: Այլընտրանքը, ինչպէս ըսինք, ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ
ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆՆ Է:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՈՒՆԻ՞ ԻՐ ՆԵՐ«ԴԱՇՆԱԿԻՑ»Ը ԿԱՄ
ԻՆՔՆԱ«ԴԱՇՆԱԿԻ՞Ց» Է
ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ
Ատենէ մը ի վեր եւ յատկապէս վերջին շրջանին, շատ կը
խօսուի Հայաստանի աւանդական թէ հաւանական
ԴԱՇՆԱԿԻՑներու մասին՝ այն աստիճան՝ որ այս հարցը ոչ
միայն Հայաստանէն ներս կը հոլովուի, այլեւ՝ Սփիւռքի
զանազան գաղութներուն մէջ։
Պատճառները շատ են, թէեւ ամէն ոք կամ շրջանակ զայն
կ’ընկալէ իւրովի, հակառակ անոր որ չեն պակսիր ալ
հոսանքներ կամ հատուածներ, որոնք անհեռատեսօրէն,
կուրօրէն, կամայականօրէն եւ արկածախնդրօրէն կը մօտենան այս նուրբ, այլապէս փխրուն
թղթածրարին։
Եթէ արդարացուի, որ այդ բոլորը յորջորջուած են անկախութեան եւ անկէ բխած
ազատութեան
առիթով,
շատերը
մղելով
պոռթկումներու,
ընտրանքներու,
կողմնորոշումներու կամ դիրքորոշումներու, շատ յաճախ բռնազբօսիկութեամբ ու
ծայրայեղութեամբ, զգացականութեամբ ու մակերեսայնութեամբ արտայայտուելու այդ
մասին, կը նշանակէ թէ «վիրաւոր» բան մը կայ այնտեղ, երկիր ու ժողովուրդ անտեսելով։
Ճիշդ է, այս անկախութիւնը շատ բան փոխեց հայրենիքին մէջ, յուսախաբութիւնը ու
հիասթափութիւնը, շահագործութիւնը ու ստրկամտութիւնը պղծեցին ժողովուրդին
երազները, բայց, մանաւանդ արժանապատիւ կեանք մը վարելու յոյսերը յօդս ցնդեցնելով,
ապագան տեսնելով մռայլ, արտագաղթի շարժումը աւելի սրելով եւ արագացնելով, զայն
հասցնելով այսօրուան տխուր վիճակին։
Եթէ պիտի մտածուի, որ այդ սայթաքումներուն եւ անիրաւութիւններուն «մեղք»ը կարելի է
բեռցնել օտարներու կամ արտաքին ալիքներուն վրայ, նման փորձեր, պարզապէս
անհեթեթութիւն են, տգիտութի՛ւն, որովհետեւ, երեսուն տարուան անկախութիւնը ցոյց
տուաւ, որ «ցաւ»ը գերազանցապէս ՆԵՐՔԻՆ է, հո՛ն պէտք է փնտռել շարժառիթները ու
տուեալները գլխաւորաբար, ինչպէս նաեւ այն իշխանութիւններուն ու իշխանաւորներուն
մօտ, որոնք լլկեցին երկիրը, իր ինքնութենէն ու պատկանելիութենէն, իրենց
յափշտակութիւններով ու մսխումներով, աւազակութիւններով եւ իւրացումներով։
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Ո՛չ
զգաստացումներն
ու
զգուշացումները,
ո՛չ
քննադատութիւնները
եւ
ազդարարութիւնները օգուտ տուին, որ պետական այրերը ու վերնախաւերը սթափէին, որ
իրենք գործ ունէին հայրենիքի ու հողի, ազգի ու ժողովուրդի, պետութեան ու
պետականութեան հետ եւ ոչ թէ իրենց ՍԵՓԱԿԱՆ կրպակներուն եւ ագարակներուն,
հաստատութիւններուն ու կալուածներուն։
Խորհրդաւոր սպանութիւններու շարանը, չբայայտուած թալաններու աղիւսակը, չզսպուած
սեփականութիւններու
արշաւանքը,
արդեօք
ո՞վքեր
էին.
հայաստանցինե՞րը,
հայաստաբնա՞կները թէ՞ ընդհանրապէս ժողովուրդը։
Այս բոլորին դիմաց, ի՞նչ ռազմավարութիւն տեղի ունեցաւ կամ հակազդեցութիւն
պատահեցաւ, բացի՝ մէկ խայտառակութենէ ուրիշի մը անցումը, յատկապէս Նիկոլ
Փաշինեանի մը իշխանութեան գալով, որ ի վիճակի չեղաւ Հայաստանին նոր թրուածին
տալ, մինչ նախկին «յայտնի»ները, ոչ միայն կը դեգերէին աջ ու ձախ, այլեւ հանդէս կու գան
իրենց զազրելիութիւններով, ապիկարութիւններով եւ որձեւէգութիւններով։
Զգացումէ ու պատասխանատուութենէ զուրկ այդ հտպիտները, փոխանակ կրողի ծոցը
նետէին ինքզինքնին, իսկ ահաւո՞րը, ունեցան իրենց հետեւորդները, երբ յաջորդական
տարիներ կ’աղօթէին անոնցմէ հրաժարիլ, ձերբազատուի՜լ։
Լա՛ւ, եթէ այս ամէնը եղած է հայաստանցիներու ձեռամբ, տնօրինութեամբ ու
գիտակցութեամբ, ապա, «դաշնակից» քննադատելով կամ փնտռելով, ինչպէ՞ս կը կարծուի
հայրենիքը պահել ու պաշպանել, ամրապնդել ու հզօրացնել։
Տակաւին՝ պետականութեան նկատմամբ անլուրջ մօտեցումները, դիւանագիտութեան
թուլակազմութիւնը, բանակին ուժային անբաւարարութիւնը (նորագոյն թեքնոլոճիի
առումով), իսկ ամենէն կարեւորը, տիրող իշխանութեանց եւ ընդդիմութեանց հանդէպ
անվստահութեան տրամադրութիւնները, ինչպէ՞ս կարելի պիտի ըլլայ բառնալ այն
քաղաքականութեամբ, որ այսօր կը կիրարկուի ամենուրէք։
***
Այս արագ գրառումները մեզ կը տանին այն ՉՈՐ իրականութեան, որ քաղաքական կարգ մը
ուժեր, կը յաւակնին հրաժարիլ Հայաստանի դարաւոր դաշնակից՝ Ռուսաստանէն ու թեքիլ
նոր դաշնակիցի մը որոնումին, որուն հասցէն արդէն պարզած են (կամ գտա՞ծ)։ Սակայն,
- Ինչո՞ւ այս հապճեպութիւնը կամ շուտիկութիւնը։
- Ո՞վ լիազօրուած է այդ ուղղութեամբ գործելու։
- Որո՞ւն վերապահուած է այս դերակատարութիւնը։
- Ինչպէ՞ս վերաբերուիլ այս կարծր փաթեթին հետ։
- Ո՞ւր պէտք է փնտռել հանգոյցին լուծումը։
Ցարդ այս հարցումներուն պատասխանները չկան կամ չափազանց աղօտ են,՝ որովհետեւ
կարգախօսները ու հանրահաւաքները տակաւին շօշափելի բան մը չեն ըսած ու պարզած,
բացի ընթացիկ արտայայտութիւններէ ու թռուցիկ լոզունգներէ։
Այդուհանդերձ,՝ մեծաշռինդ կոչերով եւ աղմկայարոյց երթերով, կարելի է՞ «դաշնակից» վար
առնելու ու «դաշնակից» բարձրացնելու հասկացողութեամբ շարժումներ կազմակերպել, երբ
ոչ միայն ուժերը վտիտ են, այլեւ հետաքրքիր է, Հայաստանի ժողովուրդին ո՞ր տոկոսը
համամիտ է այդ բոլորին կամ քանի՞ տոկոսը կը մասնակցի անոր։
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Վերջին հաշուով, բոլոր անոնք, որոնք այս տրամաբանութեամբ հրապարակ իջած են, պահ
մը մտածա՞ծ են, որ այդ ուղին ո՞ւր կրնայ տանիլ զիրենք կամ Հայաստանը։
Եթէ Հայաստանը փրկե՞լն է այդ «դաշնակից»էն եւ կարելիութիւնը կայ հասնելու նման
երազի մը իրականացման, առանց անլրջանալու եւ ջրիկնալու, գործնական կ’ըլլայ ցոյց տալ
այն ճանապարհները, որոնցմով «դաշնակից»ը… կ’անհետանայ ու նոր «դաշնակից»ը (՞)
երեւան կու գայ։
Մետալին միւս երեսը.
Եթէ գործող իշխանութեան դիմաց կայ՝ «անգլուխ կամ կիսագլուխ» ընդդիմութիւն, որ արդէն
անգոյն է, հետեւաբար, «դաշնակից»ին դէմ պայքարողները թէ՛ իշխանութեան, թէ՛
ընդդիմութեան հակաճակատն են, ձեւով մը դառնալով՝ «երրորդ ուժ»։
Հաւանաբար մտածողներ ըլլան, աւելի լաւ, ժողովրդավարութեան բարենիշ է ատիկա,
սակայն, ո՞ր ժողովրդավարութեան, ափ մը հայրենիքի մէջ, ուր ամէն ինչ գլխիվայր
դառնալու վտանգին առջեւն է։
Անգամի մը համար, տեսնողներ կամ զգացողներ կա՞ն, որ Հայաստանը՝ իր բազմակոյտ ու
բազմատեսակ խնդիրներով, ինչպէ՞ս կրնայ դիմանալ այսպիսի ապակեդրոնացումներու եւ
ապակայունացումներու արհաւիրքին, երբ իր հարցերը առանց ճիշդ հունով դասաւորելու,
գործող կողմերը ասպարէզ կը կարդան իրարու։
«Ներքին օճախ»ը ձգած այս թափթփած վիճակին մէջ, հայեացքները դէպի հեռո՜ւն մղելը,
այն ալ ովկիանոսներէն անդին, ո՞րքանով օգտակար կրնայ դառնալ հայրենիքին, իր
լճացումէն զինք դուրս բերելիու փորձերով։
Անոնք որոնք լծուած են հայրենիքը դուրս բերել ինքնաոլորապտոյտներէն, կը հաւատա՞ն
որ տեղի ունեցած շարժերով ու գործողութիւններով, կրնան նպաստել անոր ելիցին, երբ ան
ամէն օր կը խրուի դէպի անծանօթը, անդունդը, իսկ հայաստանցիք, մեծապետակա՜ն
այրեր,
կուսակցական
ջոջեր, մարզուած
կազմակերպիչներ, ֆինանսաւորուած
աղբիւրներով թէ այլապէս, հրապարակներ կ’ողողեն, շքերթներ կը կազմակերպեն, ելոյթներ
կ’ունենան, «դաշնակից» զգետնելու եւ «դաշնակից» շահելու տենդագին հեւքով։
Տարօրինակը, այլեւ՝ զարմանալին այն է, որ այս «դաշնակից»ներու հարցով, միայն
Հայաստանը չէ ընկալուած, այլ նաեւ՝ Սփիւռքի որոշ շրջաններու մէջ եւս տեղի կ’ունենան
«ակցիա»ներ (հայաստանեան բառամթերքով), ի՞նչ ըսելու կամ ինչի՞ ծառայեցնելու համար
այդ բոլոր ձեւակերպութիւնները։
Եօթանասուն տարի, Խորհրդային Միութեան դժուարութիւնները ու տագնապները
բոլորելէ, նաեւ անոր բարիքներն ու առաւելութիւնները ստանալէն ետք, ուր «դաշնակից»ը
նոյնն էր, իր առաւել կամ նուազ չափանիշերով, բայց, մեծագոյն օգուտներով, այսօր,
Հարաւային Կովկասէն՝ մինչեւ հեռաւոր այլուր, ի՞նչ կը փնտռուի հոսկէ կամ հոնկէ, միթէ՞
ատիկա է Հայաստանին բարւոք ելքը կամ ատորմով է որ Հայաստանը կը դառնայ…
փրկութեան լաստ։
***
Սփիւռքահայութիւնը, ներսէն թէ դուրսէն, անշուշտ, իրաւունք չունի միջամտելու
Հայաստանի ներքին գործերուն, բայց, ի դէմս ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ կրնա՞յ սուսուփուս կամ
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ձեռնածալ նստիլ, երբ անոր նկատմամբ կան քօղարկեալ թէ ոչ սպառնալիքներ ու
վտանգաբեր հարուածներ։
Ասոր գիտակցութիւնը պէտք է ունենայ իւրաքանչիւր հայ, անհատաբար թէ հաւաքաբար,
որպէսզի կարելի ըլլայ դիմագրաւել անակնկալ կամ ծրագրուած մարտահրաւէրները, ո՛ր
կողմէն ալ գան անոնք։
Կրկնելու գնով ըսենք ու հաստատենք, որ ո՛չ Արեւմուտքը, ո՛չ անոր մանկլաւիկ
պետութիւնները կրնան անկեղծ եւ արդար «դաշնակից»ներ ըլլալ հայ ժողովուրդին, վկա՛յ
մեր ամբողջ պատմութիւնը եւ յատկապէս Մեծ Եղեռնի օրերուն եւ անկէ ետք, իսկ վերջինը՝
Արցախեան պատերազմը։
Հակառակ ատոնց, հայ ժողովուրդը, առանց կախեալ ըլլալու մէկէն կամ միւսէն, որեւէ՛
կողմէն, իրաւունք չունի «սեւ վարագոյր» անցնելու ասոր կամ անոր դէմ, որովհետեւ,
իւրաքանչիւր պետութեան հետ պէտք է որդեգրուի ՅՍՏԱԿ ու ԹԱՓԱՆՑԻԿ
քաղաքականութիւն, որմէ Հայաստանը դուրս պէտք է գայ… անառիկ։
Անընդունելի է, նոյնիսկ դատապարտելի, «դաշնակից»ի մը դէմ պայքարելով, անցում
կատարել ուրիշի մը, որմէ տուժողը, գերակշռօրէ՛ն, պիտի ըլլայ Հայաստանը, իր
պետականութեամբ, դիւանագիտութեամբ եւ, բնական է, ժողովուրդով։
Ուրեմն, յանուն ինչի՞ եւ ո՞ր նպատակին, առանց այդ ալ բզիկ-բզիկ եղած ու տարտղնուած
հայ ժողովուրդը նոր «դաշնակից»ներու ամպհովանիին տակ կ’ուզուի պահել, հոն տեսնելով
անոր ընտրութիւնը ու փրկութիւնը, կենսունակութիւնը թէ հզօրութիւնը։
Եթէ Ռուսիան «անվստահելի» է ու բարդոյթ կը պատճառէ կարգ մը հատուածներու, ապա,
ինչո՞ւ չփնտռել ու չգտնել «վերանորոգուած» կամուրջներու համացանց մը, փոխանակ
«նետ-աղեղ» ճօճելով աստ ու անդ եւ արդեօ՞ք հաւատալով որ այդ փորձերը կը նպաստեն իր
կեցութեան ու գոյութեան, երբ շրջապատուած է բազում թշնամիներով, մօտիկ թէ հեռու,
որոնք իր հետ ըլլալու ու զինք պաշտպանելու քիչ պատրաստակամութեան մէջ կը գտնուին։
Անոնք որոնք կը յաւակնին նոր «դաշնակից»ներով հրապարակ իջնելու, առանց հաշուի
առնելու բազմաթիւ գործօններ, ինչպէս շուրջ քառորդ միլիոն հայերու բնակութիւնը
Ռուսիոյ մէջ, ըրա՞ծ են այդ հաշիւը, մտածա՞ծ են անոնց ճակատագրին մասին, թէ՞
ԱՐՏԱԹԵԼԱԴՐԱԿԱՆ ցուցմունքներով կը գործեն, ի ծառայութիւն, բնականաբար, ոչ
Հայաստանին ու ժողովուրդին։
Ռուսիան, պատմութեան ընթացքին, ոչ ոք պէտք է մոռնայ, երբեմն գտնուած է այնպիսի
դերակատարութիւններու մէջ, որ չէ եղած յօգուտ հայութեան, քանի ասիկա
մեծակայսրութիւններու վարքագիծը եղած (եւ է՛), բայց, ո՞վ կրնայ ուրանալ, որ ան հայ
ժողովուրդին բարեկամը կամ «դաշնակից»ն ալ չէ եղած, այո՛, «դաշնակից» իր ամբողջական
զօրակցութեամբ, իսկ եթէ «44օրեայ» պատերազմի ամբողջ պատասխանատուութիւնը կը
փորձուի բեռցնել Մոսկուայի վրայ, ատիկա ուղղակի կարճատեսութիւն է, հետեւաբար, ո՞ւր
էին այն կարծեցեալ եւ երեւակայածին «դաշնակից»ները, որոնք լուռ ու մունջ
հանդիսատեսի դերի մէջ էին։
Այս բոլորէն ետք, ո՛չ թեր, ո՛չ ալ դէմ «դաշնակից»ներու բացառութեան լոյսին տակ, ինչո՞ւ
«դաշնակից» պախարակելու եւ ուրիշ մը նախապատուելու վազք կայ, փոխանակ՝
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վերամիանալու, վերակազմակերպուելու ու վերընձիւղուելու, ունենալով, մեր ՀԱՐԱԶԱՏ ու
ԶՏԱՐԻՒՆ «դաշնակից»ութիւնը, ատիկա ըլլալով.
ՆԵՐ«ԴԱՇՆԱԿԻՑ»ՈՒԹԻՒՆԸ եւ ԻՆՔՆԱԴԱՇՆԱԿԻՑ»ՈՒԹԻՒՆԸ։
(Պէյրութ)
Պայքար, 16 Յունուար 2022

Ի՞ՆՉ Կ'ԸՆԵՆՔ...ԵՒ Ի՞ՆՉ ԸՆԵԼ Կ'ՈՒԶԵՆՔ
Փետրուար 5, 2022
ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ
Անմեղ հարցում մը. այս օրերուն ազգովին ո՞ւր ենք,
ո՞ւր «կ՛երթանք», աւելի ճիշդ` ի՞նչ կ՛ընենք եւ ի՞նչ ընել
կ՛ուզենք: Չէ՞ք տեսներ, որ մեր հայրենիքը տակն ու
վրայ է, նաեւ տակն ու վրայ է հայու հոգեկան ատաղձը:
Մեր հայրենիքէն ներս ամէն ինչ անորոշ եւ անկայուն է:
Տեսանելի է, չէ՞: Կարծես ամէն բան գորշ է: Յաճախ` ողբերգական: Բայց դեռ կայ աւելին:
Թշնամին ոտքը դրած է հայ կուրծքին վրայ եւ` պաշարած: Մեր կարգին, ոչ միայն մենք զմեզ
պաշարած ենք, նաեւ հակառակորդներով ալ շրջապատուած ենք: Կ՛երեւի, թէ դարձեալ
հոգեկան անապատը մեր մէջն է, եւ մահը` միշտ մեզի հետ: Դարձած ենք անզօր եւ խեղճ:
Որովհետեւ, պարտուած երկիր ենք:
Կ՛ուզէ՞ք աւելին շարեմ: Ցաւալի վիճակ: Յիշեցնեմ. այս նեղ օրերուն Հայաստանի
նախագահի հրաժարականը եւ, տակաւին, առանց նախապայմաններու հայ-թրքական
երկխօսութիւնը… Արցախեան սահմանագիծներու ճշդումը… Այս բոլորը մեր մտքերը
խառնած են: Դեռ շա՜տ ուրիշ «բաներ» ալ կան: Ո՞ր մէկը շարեմ: Դուք ինձմէ աւելին գիտէք
արդէն: Ուղղակի ողբերգութիւն: Եւ չկայ աւելի մեծ ողբերգութիւն, քան մերը: Որովհետեւ,
լաւ յիշեցէք, արցախեան երկրորդ պատերազմը, կարմիր գրիչը ձեռքին, մեր պատմութեան
էջերը լեցուց: Սեւ, ցաւալի, տխուր եւ ամօթալի: Նոյն այս պատերազմը եկաւ բոլորիս խիստ
խօսքեր ըսելու, որոնք անվայել էին հայուն համար: Մահացու եւ վիրաւորական ու կտրուկ:
Արդիւնք` մեր բոլոր հին ու նոր երազները քանդեց եւ նոյնիսկ խորտակեց ու մեր երկիրը
բարոյապէս եւ ֆիզիքապէս ցուրտ դարձուց ու մեր կեանքը` հակասական: Այս բոլորը
նորութիւններ չեն:
Ներկայիս, հոն` պապենական մեր հողին վրայ, ինչ որ կեանք կը կոչենք, հակասական է:
Մահուան դէմ ամէնօրեայ պայքար կայ: Խորունկ ցաւ: Իրապէս որ կեանքին համը փոխուած
է, կարծես անոր համար է, որ սփիւռքը յուսահատ է, անոր համար ներկայիս յուսախաբ
կ՛երեւի:
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Չենք անդրադառնար: Եւ ի տես այս բոլորին, յաճախ անտարբեր, յաճախ ալ շուարած` կը
նայինք մեր ճակատագրի կոյր աչքին: Նոյնիսկ չենք գիտեր՝ ի՛նչ կ՛ընենք եւ ի՛նչ ընել
կ՛ուզենք: Վերջ ի վերջոյ պէտք է հասկնանք, որ մենք զոհ ենք: Խաբուած ենք: Եւ որովհետեւ
«տկար» ու մանաւանդ անմիաբան ենք, մեզ ամէն «բան» պարտադրած են: Յուսահատ ենք:
Դժբախտ ազգ դարձած ենք, մեր երկրին պէս: Ու այս մէկը կը ցնցէ մեր գիտակցութիւնը: Ու
ամէնէն վատը այս կացութեան հետ հաշտ ապրիլն է:
Կարծես ամէն օր մթութեան մէջ է, որ կը քալենք: Ներքին հարցերն ալ մեզ կլանած են: Մեր
գոյութեան կշռոյթը տակաւին չենք գտած, իսկ միւս կողմէ ալ մեր երկիրը նետած ենք
ներքին անիմաստ եւ տաք բոցերու ծալքերուն:
Մենք այսպէս չէինք: Արդեօ՞ք այսպէս էինք եւ չէինք գիտեր: Այսքա՜ն անմիաբան եւ իրարու
ոխերիմ: Այսքա՜ն աթոռապաշտ եւ նոյնքան ալ… Չշարունակեմ: Կ՛ամչնամ:
Դժբախտաբար ամէն «բան» կայ` բացի տեսանելի նպատակէն: Նոյնիսկ ազգային
գաղափարը տարբեր ձեւով կ՛ըմբռնուի: Անհասկնալի: Ներկան մեր աչքերուն մէջ անորոշ
վիհ մըն է կարծես: Ներշնչող հոգեկան իրականութիւն չկայ: Կայ կոյր ատելութիւն եւ
տագնապ:
Այնպէս կ՛երեւի, թէ մարդիկ մոռցած են, որ ազատ եւ անկախ Հայաստանը միայն պարզ
գաղափար մը չէ, այլ նաեւ` հոգեկան իրականութիւն: Նաեւ մոռցած են, որ հայ ոգին կը
զգեստաւորուի յոյսով եւ լոյսով: Ահա թէ ինչո՛ւ ունինք մտքերու պատկերաւոր ժխոր:
Արդ, անմեղ հարցում մը. ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս պիտի կարենանք պահել հայու հոգեկան բոլոր
արժէքները: Դուք ձեզի հարցուցէ՛ք:
Իսկ եթէ կայ հայօրէն ապրելու ցանկութիւն, ուստի պայման է իջնել դարերու խորքը, մեր
կամքերը կանոնաւորող լծակներ փնտռել, ըլլալու մեր կամքը հաստատել, աշխարհի
ուշադրութիւնը գրաւել ու, մանաւանդ, որոնել մեր ազգային դարաւոր աւանդութիւններու
բարոյական արժէքը եւ մեր հոգեկան դիմագիծը: Եթէ չգիտակցինք մեր ստեղծագործ ներքին
ուժին, այն ժամանակ եւ հաստատապէս քանդած պիտի ըլլանք մեր երկիրը, մեր ապագան
եւ, անշուշտ, կորսնցուցած` մեր ամբողջ ցեղը:
Ժամանակն է, որ այս բոլորը բաց աւետարանի նման միասին կարդանք եւ միեւնոյն ատեն
ալ միասին սորվինք: Բանգէտներով շրջապատուած ենք, դժբախտաբար: Ամէն ինչ
տեսարան է: Մարդիկ կամովին ամէնօրեայ սովորութիւններու գերին դարձած են: Իր
պապենական

հողերուն

վրայ

այս

օրերուն
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տպաւորութիւնը ունի, որովհետեւ իր իմացականութեան մէջ նստած է օտարը: Սկսած է
պայուսակները պատրաստել եւ մեկնիլ… Ցաւալի իրողութիւն: Դարձեա՛լ արտագաղթ:
Միւս կողմէ ալ նայեցէ՛ք ձեր չորս կողմը: Առտու կանուխ արթնցողը անպայման ըսելիք մը
ունի: Իր «գիտցածէն» եւ «չգիտցածէն» միշտ կ՛ուզէ բաժին մը հանել, տալ, որովհետեւ
ինքզինք բանգէտ նկատած է: Ի՛նք միայն գիտէ: Պարզապէս` բառերու կոյտ: Բառեր ու միայն
բառեր: Պարզապէս` զգացումներու խաբկանք: Պարզապէս` պրկուած կոկորդ, ուրկէ միշտ
կը շարունակուին յոխորտացող, անզուսպ եւ անիմաստ կանչեր:
Ե՞րբ պիտի սորվինք, որ բառերով երկիր կարելի չէ կառուցել-կառավարել: Այս օրերուն եւ
ինչպէս միշտ բառը կամ բառերը ձրի են եւ առատ, հացէն, ջուրէն եւ օդէն աւելի: Մարդիկ,
նման «խօսողներ» եւ կամ խրատականներ «ցանողներ» մոռցած են, որ խօսքը եւ կամ բառը
շատ յաճախ պղպջակի կը նմանի: Մոռցած են, որ կեանքի մէջ կարեւորը գործն է:
Ամէն առիթով ահազանգած ենք, որ արդէն մեր երկիրը «անդունդի» մը եզրին կը գտնուի,
բայց երբեք չենք փորձած մօտենալ այդ անդունդին եւ փրկել պապենական այդ ամբողջ
տարածքը: Ազգը պէտք է հաւատարիմ մնայ իր ընդերքին մէջ եղած հզօր ներուժին: Պէտք է
գտնել ըմբռնողութեան հարազատ ձեւ: Հեռու` թերի տեսիլքներէ: Հայ ինքնութեան
դրսեւորում կը կրկնենք շարունակ, որովհետեւ նման «բանի» անմիջական կարիքը ունինք:
Կարօտը, եթէ կ՛ուզէք:
Ուրեմն, եթէ ա՛յս է իրականութիւնը, ապա ի՞նչ բանի կը սպասենք եւ ինչո՞ւ:
Լրջանա՛նք, համախմբուի՛նք եւ կրկին անգամ աշխարհի ցո՛յց տանք, որ մենք միշտ կա՛նք:
Ու մի՛ մոռնաք, որ մեր մտքին մէջ կը ծփայ հայու ոգին: Մի՛ մոռնաք, որ հոն` մեր
երիտասարդ հայուն մօտ, ներկայ է հայ հանճարը: Ներկայ է նաեւ նոր հայու մտքի շունչը,
հայ հոգիի թռիչքին հետ:
Մնացեալը` ձեր խղճին…
bedig43@aol.com
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ԲԱՆԱԿԸ՝ «ԲԱՆԱԿԻ ՕՐ»-ՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ
Հայաստանի

պետութեան

բոլոր

հակասութիւններն

ու

երազանքները, ողբերգութիւններն ու փառաբանութիւնները
կու գան ու կանգ կ՚առնեն բանակի դռան։ Հայաստանի եւ
Արցախի

անվտանգութեան

գլխաւոր

երաշխիք

հանդիսացած է բանակը, աւելի քան դիւանագիտութիւնը։
Մանաւանդ Ազէրպայճանի եւ Թուրքիոյ նման երկու դրացիներու հարեւանութեամբ, որոնք
տարածաշրջանի պատմութեան մէջ միշտ ռազմական լուծումը գերադասած են, փոքր
պետութիւններու եւ անտէր փոքրամասնութիւններու նկատմամբ։ Ռազմական միջոցներով
հաստատուած են տարածաշրջանին մէջ։
Եթէ բանակը վերջին պատերազմը շահէր՝ փառք ու պատիւ պիտի շռայլուէր անոր, երեսուն
տարուան

պետականաշինութեան

ռազմավարութեան

յաղթանակը

եւ

քաղաքական

խօսոյթի իրաւացիութիւնը պիտի հաստատուէր։ Սակայն, կորսնցուց ու երկիրը մտաւ
դժոխային փապուղի՝ քաղաքական դասի երկփեղկում, եղբայրատեաց յարաբերութիւններ,
դաւաճանական ամբաստանութիւններ։ Իսկ նման ողբերգութենէ ետք, արդար քննութեամբ,
դատավարութեամբ՝ գլխաւոր պատասխանատուներու յայտնաբերում չեղաւ։
Երբ մարդկային, միջպետական բանակցային բոլոր ջանքերը դադրեցան արդիւնաւէտ
հանդիսանալէ, դարձան իմաստազուրկ, յատկապէս ազէրական կողմին համար, հնչեց
բիրտ ուժի ժամը։ Սպասելի էր բոլորին համար։ Նա՛եւ՝ հայկական կողմին։ Եթէ հայկական
քաղաքական դասը ինքնավստահ, դեռ կը հակառակէր Ազէրիներուն եւ միջազգային
միջնորդներուն, պատճառը՝ հայկական բանակի հրամանատարութեան բարձրագոչ
դիրքորոշումն էր, որ ինք կարող է դիմագրաւելու ազէրական որեւէ յարձակում եւ անառիկ
պահելու Հայաստանի ու Արցախի սահմանները։ Անմոռանալի է «նոր պատերազմ, նոր
տարածքներ» լոզունգը։ Սակայն, պատերազմը ցոյց տուաւ հակառակը, որ բանակի
հրամանատարութիւնը բոլորովին ձախողած է իր առաքելութեան մէջ եւ հայկական
քաղաքական դասուն ազգասիրական ճառերը, բանակի անխորտակելիութեան խօսոյթը
կեղծիք էին։ Քաղաքական դասը գիտէ՞ր ճշմարտութիւնը, բանակի խոցելիութեան
աստիճանը. անկասկած գիտէր։ Կրնա՞ր հակառակիլ բանակի հրամատարութեան կամքին
ու դիրքորոշումին՝ կը մնայ մեծագոյն հարցականը։
Բանակի օրը, Հայաստանի բանակի հիմնադիրներուն եւ անոնց գլխաւորին՝ Վազգէն
Սարգսեանի յիշատակի օրն է նաեւ։ Անոր սպանութիւնը ազգային մեծ ողբերգութիւն էր։
Անոր սպանութեամբ բանակաշինութիւնը եւս մեծ հարուած մը կը ստանար։ Բնականաբար,
պետութեան գլխուն նստած նոր ղեկավարները պէտք էր բանակին տիրէին։ Եւ տիրեցին,
նախկին երկու նախագահները՝ Քոչարեան եւ Սարգսեան բանակին մէջ եւս փտախտի
ներթափանցումին ճարտարապետները հանդիսացան։ Ո՛չ միայն Հայաստանի բանակին,
այլ նաեւ՝ Արցախի։ 2018-ի ժողովրդային պոռթկումը, Թաւշեայ յեղափոխութիւնը, այս
իրադրութեան արդիւնք էին, սակայն պոռթկումը աւելի հեշտ էր, քան պետական
վարչամեքենան մաքրել կաշառակեր գործելակերպէն, մտայնութենէն, իսկ բանակի եւ
զինեալ ուժերու պարագային՝ քաղաքական դասը մնաց զինաթափ, նախընտրելով
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յորդորները եւ փոքր բարելաւումները, զինակոչիկներու կեանքի պայմանները բարելաւելու
միջոցը։
Արցախի երկրորդ պատերազմը եկաւ ցոյց տալու որ՝ բանակը անպատրաստ է,
հրամանատարութիւնը անկազմակերպ է, երեսուն տարեկան հասակին՝ տարրական
խնդիրներ չէ կրցած լուծել, ինչպէս՝ պաշտպանական երկրորդ գիծի մը բացակայութիւնը,
հեռահաղորդակցական,
պատերազմի

մը

սպառազինական

թերութիւնները,

անպատրաստութիւնը,

պաշտպանողականութեան

թերութիւնը։

մինչեւ

Այս

իսկ

աններելի

թուային՝

5-րդ

ռազմական

սերունդի

զգեստներու

անպատասխանատւութեան

նկատմամբ՝ բանակի հրամանատարութիւնը մնաց լուռ։
Որքան որ քաղաքական դասը պատասխանատու է պարտութեան համար, աւելի եւս է՛
բանակի

հրամանատարութիւնն

ալ։

Քաղաքական

ղեկավարութիւնը

պարբերաբար

ընտրութիւններու բերումով կը փոխուի, իսկ բանակը տասնեակ տարիներու երկայնքին կը
կառուցուի,

կը

հաստատուի,

քաղաքական

խաղերէ

ինքզինք

հեռու

կը

պահէ։

Դժբախտաբար, այս չէր պարագան հայկական բանակին, որ պարտութենէն ետք ինքզինք
բարեկարգելու եւ պատասխանատւութեան իր բաժինը ստանձնելու փոխարէն, փորձեց
տապալել քաղաքական իշխանութիւնը։
ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
Անհետացած սերունդ մը

ՍԿԱՈՒՏԻԶՄԻ ԵՒ ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՔԵԱԼԸ՝
ԱԲԳԱՐԵԱՆ

ԼԵՒՈՆ

Գրեց՝ ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ
Թուականները յուշարարներ են, եւ իւրաքանչիւր թուական
մօտաւոր կամ հեռաւոր պատմութենէն յատկանշական էջ մը կամ
պատմական երեւելի դէմք մը կը կանգնեցնէ մեր դիմաց։ Այդ
դէպքերն ու դէմքերն ալ, իրենց կարգին, անդրադարձումներու
կրնան մղել մեզ՝ եթէ շահագրգռուած ենք մեր անցեալի
ժառանգութեամբ։
Այսօր, ահաւասիկ, իմ մտքին կը կառչի Լեւոն Աբգարեանի անունը։
Նոր սերունդը կրնայ չճանչնալ զինք, լսած չըլլալ իր անունը, բայց
հիները շատ լաւ գիտեն, թէ ո՛վ էր այս առասպելական դէմքը։ Չեն կրնար մոռցած ըլլալ
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անոր

սարքած

մարզական

տօնախմբութիւնները,

անոր

սորվեցուցած

շուէտական

մարզախաղերը, անոր կազմած սկաուտական վաշտերը…։
Ես գիտեմ, որ Սուրիոյ, Լիբանանի ու Կիպրոսի մեր երեք գաղութներուն մէջ, 20-ականներէն
մինչեւ 60-ականներ, ամբողջ քառասուն տարի, մարմնակրթանքի եւ սկաուտական
շարժումներու թիւ 1 առաքեալը հանդիսացած է ան՝ մարզական-երիտասարդական
միութիւններու խաղադաշտերէն մինչեւ հայկական վարժարաններու համեստ երդիքները։
Հայ սփիւռքի պատմութեան մէջ անկրկնելիօրէն եզակի ու ի՛րապէս առասպելական դէմք մը
եղած է Լեւոն Աբգարեան, բազմավաստակ մարզիչն ու սկաուտապետը, որ իրաւամբ
կոչուած է Հայոց Պէյտըն-Փաուըլը։
Բայց այսօր, անոր մահէն 56 տարի անց, երբ զինք անձամբ ճանչցած դպրոցական
հազարաւոր հայ պարման-պարմանուհիներն անգամ նօսրացած են մեր շուրջ, ո՞վ կը յիշէ
Լեւոն Աբգարեանը։
Եկէ՛ք լուսամուտ մը բանանք իր վիպական կեանքին վրայ։
*
Սասնոյ Բսանաց գաւառի Մջգեղ գիւղէն էին իր ծնողները, որոնք ԺԹ. դարու վերջերը,
համիտեան կոտորածներու շրջանին, իրենց բնօրրանէն հեռանալով հաստատուեր էին
Հալէպի կողմերը, եւ ուր, Մումպուճ գիւղաւանին մօտերը աշխարհ բերեր էին իրենց
կրտսերագոյն որդին՝ Լեւոնը, 1897-ին։
Լեւոն նախակրթութիւնը ստացաւ Հալէպի Ազգ. Ներսէսեան վարժարանը (որ աւելի ուշ
պիտի վերանուանուէր Հայկազեան)։ Յետոյ սկսաւ յաճախել քաղաքին գերմանական
դպրոցը. եւ հո՛ս է որ իր մէջ զարթնեցաւ մարմնակրթանքի նկատմամբ այն բուռն սէրը՝ որ
պիտի գունաւորէր իր ամբողջ կեանքը, այլեւ՝ միա՛կ առանցքը պիտի դառնար այդ կեանքին։
1910-ական թուականներուն ան արդէն հիմնադիրներէն մին էր Հալէպի Աղբիւր
Պատանեկան Միութեան մարզական թեւին…։
Երբ բռնկեցաւ Ա. Աշխարհամարտը ու մտահոգիչ սեւ լուրեր սկսան հասնիլ Կիլիկիոյ
շրջակայքէն, Լեւոն իր խիզախ ընկերներով նետուեցաւ արկածախնդրական ու վտանգաւոր
գործերու մէջ։ Կաշառելով արաբ պահակները՝ Հալէպի միջնաբերդի զինապահեստէն ան
յաջողեցաւ ձեռք բերել զէնքեր ու մեծաքանակ փամփուշտ, զանոնք հասցնելու համար երկու
ուղղութեամբ. Մուսա Լեռ եւ Զէյթուն։ Ասիկա կը նշանակէր, թէ ան կը գործակցէր
հակապետական յեղափոխական շրջանակներու հետ, ինչ որ աններելի յանցանք մըն էր։
Հալէ՛պն ալ թրքական թաթի տակ էր այդ տարիներուն, ու լրտեսները կը վխտային
ամէնուրեք։ Ափսո՜ս,-- ու ամօ՜թ,-- որ այդ լրտեսներուն մէջ հայանուն մարդիկ ալ կային։ Եւ
անո՛նք էին, որ մատնեցին Լեւոն Աբգարեանը թուրք պետութեան…։ Բազմաթիւ հայ
«կասկածելի» երիտասարդներու նման՝ Աբգարեանն ալ ձերբակալուեցաւ ուրեմն 1916-ին եւ
շուտով դատապարտուեցաւ… 101 տարուան բանտարկութեան (այս մասին կը վկայէ իր
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վաղեմի

բարեկամներէն

բժ.

Ահարոն

Խաչատուրեան,

Սիմոն

Սիմոնեանի «Սփիւռք» շաբաթաթերթի 23.9.1973-ի թիւին մէջ)։
Ի՜նչ փոյթ, ճարպի՛կ տղայ…Աբգարեան, ամիսներ անց, յաջողեցաւ փորել բանտին պատը ու
խոյս տալ անհետ…։
Ա՛լ Հալէպ չմնաց ան։ Նետուեցաւ նո՛ր արկածախնդրութեան մը գիրկը, որ իրականութեան
մէջ՝ ազգային անգնահատելի ծառայութիւն մը կը սեպուէր։ Գնաց ուղղակի մինչեւ Տէր Զօրի
անապատները,-- ուր բազմահազար աքսորեալներ մէկտեղուեր էին ու կը կը սպասէին
իրենց օրհասի ժամը,-- ու այնտեղ՝ որբահաւաք աշխոյժ աշխատանքի լծուեցաւ, արաբերէն
ու քրտերէն լեզուներու իր հմտութեամբը պաշտպանուած…։ Ո՛չ ոք կրնար ենթադրել, թէ
արաբական տարազով այս «պետեւի»-ն՝ Ապտալլան, որ անվրէպ կը խօսէր արաբ
ցեղախումբերու հարազատ բարբառով, ծպտուած հայ մըն էր…։
Լեւոն, այսպէս, 1916—1918, երթեւեկեց Եփրատի ափերուն՝ հիւսիսէն հարաւ։ Քանիցս ստոյգ
մահը դիմագրաւելով՝ հասաւ մինչեւ Ռաս իւլ Այն, Արաբ Բունար, Ճարապլուս, Նիւսէյպին,
Հռոմկլա եւ Մումպուճ, շարունակ ու ամէն դի որբեր կամ առեւանգուած հայ երեխաներ
փնտռելով։ Իր այս աշխատանքին մէջ ան գործակցեցաւ թէ՛ սասունցի նշանաւոր
որբահաւաք Մովսէս Ստեփանեանին (պաղտատաբնակ գրագէտ Լեւոն Գարմէնի հայրը) եւ
թէ՛ Ռուբէն Հերեանին ու բազմահարիւր ծնողազուրկ հայ որբեր փրկելով կորստեան
ճիրաններէն կամ գնչուներու վրաններէն՝ զանոնք կրցաւ դէպի Հալէպ՝ իրենց ժողովուրդին
ծո՛ցը վերադարձնել, անանուն զինուորի մը պէս։
Ու միայն այսքան չէ՜…։1918-ին, երբ Լեւոն Աբգարեան անապատէն վերադարձաւ Հալէպ,
այստեղ գաղտնօրէն ծրագրեց ու իրագործեց քանի մը վատոգի հայ «խաՖիէ»-ներու ու
հայատեաց թուրք ճիւաղ սպայի մը ահաբեկումներն ալ…։ Վրիժառական իր այս
արարքները
գրեթէ
անծանօթ
են
մեր
պատմութեան.
բայց
կարդացէ՛ք «Նայիրի» շաբաթաթերթի

15 Յունուար 1978-ի թիւին մէջ տոքթ. Թորոս

Թորանեանի «Հնագոյն հալէպցին Եղեռնի օրերուն» խորագրեալ ցնցիչ յօդուածը ու իմացէք,
թէ Լեւոն իր երկու ընկերներով (Տիգրան Պարտաքճեան եւ Խաչիկ Յակոբեան) ի՛նչպէս
շանսատակ ըրած էր հայուհիներ պղծող հարիւրապետ Օսմանը…։
Յեղափոխական գործունէութիւնը, սակայն, Հալէպի մէջ շուտով իր տեղը թողուց
մարմնակրթական դաշտին։
Աբգարեան ձեռնարկեց մարմնակրթական արհեստավարժ աշխատանքներու, սկսելով Ազգ.
Հայկազեան վարժարանէն, որուն մարզանքի սիրուած ուսուցիչն եղաւ։ 1919-ին, Հայաստան
մեկնող որբերու խումբին (ասոնք Արմաշի երկրագործական վարժարանի հայ տղաքն էին)
ընկերակցեցաւ, նպատակադրած ըլլալով հոն հասնելէ ետք՝ մտնել հանրապետութեան
զինուորական վարժարանը ու նաեւ ստեղծել արիական շարժում, հայկ. սկաուտիզմի
ռահվիրաներ Եզնիկ Քաջունիի ու Վահան Չերազի մտասեւեռումին համանման։ Երկիրը,
սակայն, շուտով խորհրդայնացաւ ու չիրականացաւ իր ծրագիրը։ Ուստի, սրտաբեկ անցաւ
Պոլիս, ուր նոր էր հիմնուեր Հ.Մ.Ը.Մ.-ը։ Բացառիկ առիթներ ունեցաւ այստեղ՝ անձամբ
ճանչնալու Հ.Մ.Ը.Մ.-ի գրեթէ բոլոր հիմնադիրները, առաւելագոյնս օգտուեցաւ անոնց
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մարզական եւ սկաուտական փորձառութենէն։ Զինադադարի այդ տարիներուն Լեւոն
Պոլսոյ մէջ մարզիչի պաշտօններ ստանձնեց՝ յարատեւ շրջելով թաղէ-թաղ…։
Կրկին Հալէպ վերադարձաւ 1922-ին։ Աննկուն զինուորի մը նման ա՛լ ամբողջովին ու
բացառաբար նուիրուեցաւ մարզական եւ սկաուտական աշխատանքներու, անսպառ
եռանդով ու խանդավառութեամբ։
Գլխաւորաբար երեք երկիրներու մէջ ծաւալեց իր գործը. Սուրիա, Լիբանան եւ Կիպրոս։
Տասնամեակներ շարունակ մարմնակրթանք դասաւանդեց Հալէպի դպրոցներէն ներս՝ վեր.
Ահարոն

Շիրաճեանի

հիմնած

որբանոցէն

մինչեւ

Հայկազեան,

Զաւարեան,

Ուսումնասիրաց, Կրթասիրաց, Հայ Աւետ. Բեթէլ, Մեսրոպեան, Մխիթարեան եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի
Լազար Նաճարեան վարժարանները, «Մի՛շտ պատրաստ» նշանաբանով։ Այսինքն, անխտիր
գնաց հո՛ն՝ ուր զինք կանչեցին։
Անցաւ Կիպրոս։ Տեղւոյն նորահաստատ Մելգոնեան Կրթ. Հաստատութեան սկաուտական
վաշտերը

հիմնողն

ու

մարզողը

ի՛նք

եղաւ,

1926—1933,

անգլիական

տեղական

իշխանութեանց իսկ վաւերացումով։ Այդ տարիներուն, Մելգոնեանը ապրեցաւ
մարմնակրթանքի իր ոսկեդարը՝ անմոռանալի մարզահանդէսներով, մանաւանդ
որ

կեանքի կոչուած էր մարզական փողերախումբ մըն ալ՝ Բարսեղ Կանաչեանի

ղեկավարութեամբ։
Աբգարեան, երբեմն, հրաւիրուեցաւ Լիբանան ալ, նոյն առաքելութեամբ եւ պաշտօններով։
Եղաւ Հալէպի ու Պէյրութի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մասնաճիւղերուն հիմնադիրներէն, 20-ական
թուականներուն։ Այցելեց նաեւ Պաղեստին, Յորդանան ու Եգիպտոս, ամէնուրեք զարկ
տալով արիական շարժումին, ջերմօրէն հաւատալով պատանիներու վրայ անոր ունեցած
բարերար ազդեցութեան։ Ապրեցաւ ու ընտանիք պահեց չափազանց համեստ պայմաններու
մէջ, իրեն համար միակ մտասեւեռում ու առաքելութիւն ճանչնալով սկաուտիզմն ու
մարմնակրթանքը։ Իր սկաուտական տարազը, լայնեզր գլխարկը, վիզէն կախուած սուլիչը,
նաեւ՝ հեծանիւը (որմով հարիւրաւոր քիլոմեթր երկարութեամբ տարածքներ կը կտրէր…),
անզուգական ՏԻՊԱՐԻ ՄԸ կը վերածէին զինք բոլորին աչքին։
Սխալ պիտի չըլլար ըսել, թէ շնորհիւ իրեն՝ Միջին Արեւելքի հայ գաղութները
սկաուտութիւնն ու մարմնամարզանքը ճանչցան իրենց ամենահարազատ ու ազնուագոյն
հասկացութեամբ։
Ի զուր չէ, որ ան գնահատուեցաւ ողիմպիական կրծքանշաններով։ Սուրիոյ մէջ արաբները
իրեն շնորհեցին «Ռէիս էլ քէշշէՖ» (սկաուտապետ) պատուակալ կոչումը։ Թէեւ, հայկական
շրջանակներու մէջ, երբեմն, բախեցաւ ցաւալի անհասկացողութիւններու եւ չարամիտ
անհանդուրժողութեան, նոյնիսկ՝ «պատիժ»ի…։
Իսկական վէպ մըն էր իր կեանքը, ու ինք՝ այդ կեանքին շահեկան մանրամասնութիւններն
ու անհաւատալի դրուագները գրի առած էր բծախնդրօրէն, զանոնք առանձին հատորով մը
հրատարակելու երազով։ Ունէր նաեւ մարզանքի փորձառական վարժութիւններու անտիպ
դասագիրք մը։
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17 Յունուար 1966-ին, սակայն, մահը զգետնեց զինք Պէյրութի մէջ, Ամերիկեան
հիւանդանոցը, 68 տարեկանին (վերջնականապէս Լիբանան հաստատուած էր 1962-ին)։ Եւ
իր թանկարժէք ձեռագրերուն ճակատագիրն ալ ո՛չ ոք իմացաւ…
Այս մաքրակենցաղ ու անարծաթ առաքեալին յուղարկաւորութիւնը կատարուեցաւ Նոր
Ատանայի

Ս.

լիբանանահայոց

Աստուածածին
առաջնորդ

եկեղեցւոյ
Տաճատ

մէջ,

արք.

ուր

դամբանական

ՈւրՖալեան։

Իսկ

արտասանեց

Պուրճ

Համուտի

գերեզմանատան մէջ՝ ողբացեալին արժանիքներուն մասին արտայայտուեցաւ Յովհաննէս
Շահինեան (յանուն Հ.Մ.Ը.Մ.-ի)։
Սկաուտապետ Աբգարեանի մահուան առթիւ շատ քիչ թիւով մահագրականներ երեւցան
շրջանի հայ մամուլի էջերուն մէջ։
Ամէնէն սրտախօսիկը, հաւանաբար, Պէյրութի «Զարթօնք» օրաթերթին մէջ՝ պատմագիր ու
թարգմանիչ Սիսակ Վարժապետեանի («Հայերը Լիբանանի մէջ» բազմահատոր ծանօթ
գործին հեղինակը) յօդուածն էր։ Ան կը գրէր.
-- Աբգարեանը շատ յստակ կը յիշեմ Ճիպէյլի որբանոցէն (Լիբանան), ուր փոխադրուեցայ
1924-ին, եւ ուր ինք կարծեմ 1926-27 մարզիչ էր։
Միշտ աշխոյժ, միշտ խանդավառ, կարմրաթուշն, փղոսկրէ ակռաներով, բացառիկ
տինամիզմով մարդ մըն էր։ Հպարտութեամբ կը կրէր սկաուտական տարազը, զարդարուած
այլազան շքանշաններով, լայնեզր գլխարկը դէմքը կիսով գոցած. ինքնուրոյն տիպար մըն
էր՝ նկատողութեան եւ յարգանքի արժանի։ Ունէր խօսելու, քալելու, շարժուձեւի
յատկանշական գիծեր։ Արագաշարժ էր, կենսուրախ, ժպտադէմ, պատրաստաբան ու մեզ
որբերս կը կանչէր «արի՛, ե՛կ, պատանի՛» կոչելով եւ բթամատն ու միջնամատը
շխրտացնելով.--Խումբը շարքի՛, ուղի՛ղ,պատրա՛ստ…
Ու զօրավարի մը պէս սիգաճեմ՝ կ՛անցնէր շարքին առջեւէն, արծուեբիբ դիտելով իր
«զինուոր»ները, չմոռնալով ընել պէտք եղած ցուցմունքները.
--Դո՛ւն, տղե՛կ, ծնօտդ վե՛ր, որովայնդ նե՛րս, կուրծքդ դո՛ւրս…։
…Իրեն համար ամռան հեղձուցիչ տօթ գոյութիւն չունէր, եւ ոչ ալ կարեւորութիւն կու տար
ձմռան սառնաշունչ քամիին։ Փետրուարեան այդ ցուրտ օրերուն, արեւածագէն առաջ,
անօթի, գրեթէ մերկ, կը շարէր մեզ որբանոցին ընդարձակ խաղավայրին մէջ եւ կը սկսէր
շուէտական մարզանքի փորձերուն…։
-- Մէ՛կ, երկո՛ւ, երե՛ք, չո՜րս։ Այո՛, այդպէ՛ս, աւելի՛ արագ։ Ցուրտ չկա՜յ, անօթութիւն
չկա՜յ…Քաջն Վարդանի պէս (տե՛ս «Զարթօնք», 11 Փետ. 1966)։

*
Լեւոն Աբգարեան ունեցած է երեք զաւակներ՝ Սեպուհ, Շաքէ եւ Հրայր։ Այս վերջինը (ծն.
1938-ին) ողջ է, բազմամեայ արհեստաւոր է ու առ այսօր կը բանեցնէ խառատի իր
գործատեղին Պէյրութի մէջ։

33/65

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (121) Փետրուար 2022

Զաւակներէն միւսը՝ բազմաշնորհ Սեպուհը, արուեստի ու կրթութեան մարզի մէջ,
անշեղօրէն քալեց իր հօր ճամբէն։

Ո՞վ չէ ճանչցած երգահան ՍԵՊՈՒՀ ԱԲԳԱՐԵԱՆԸ (1930-2014),

ամբողջ

ոգեւորող

հայաշխարհի

համբաւաւոր

նուագախումբի

նո՛յնքան

տարածքին՝
«ԳՈՀԱՐ»

գաղութները
երգչախումբ-

համբաւաւոր

ղեկավարը,

«մայեսթրօ»-ն։ Կա՞յ գաղութ մը, որ չըմբոշխնեց «Գոհար»-ի
սքանչելի

ու

առինքնող

ելոյթները,

որոնք

մէկուկէս

տասնամեակ (2000-էն սկսեալ) այնքա՜ն արհեստավարժօրէն
հովանաւորուեցան

լիբանանահայ

Խաչատուրեան

ընտանիքին կողմէ։
Այո՛, Սեպուհ Աբգարեան իր անունը փառաւորապէս
կապեց «Գոհար»-ին։ Բայց անկէ առաջ՝ ան դարձած էր արդէն
կիպրահայ գաղութի ամէնէն հանրայայտ դէմքերէն մին,
որովհետեւ թէ՛ երաժշտութեան ու արուեստի երկարամեայ ուսուցիչ էր Մելգոնեան Կրթ.
Հաստատութեան մէջ (շուրջ կէս դար), թէ՛ ալ համակրելի հաղորդավարն էր Կիպրոսի
ռատիոկայանի հայերէն հաղորդումներուն (1954-էն իվեր)։
Լեւոն եւ Սեպուհ Աբգարեան։
Սասունէն մինչեւ Հալէպ ու Նիկոսիա՝ «Հայրեր եւ որդիներ»-ու ուսանելի վէպ մը…։
Հալէպ
(«Պայքար» շաբաթաթերթ, Պոսթըն)
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ՝
ԱՌԻՒԹ

ԵՐԵՒԱՆ-ԱՆԳԱՐԱ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

19 Յունուար 1920-2022
Առաջին Միացեալ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ» միջազգային ճանաչում ստանալու
102 ամեակի եւ «Երեւան – Անգարա» բանակցութիւններու առթիւ՝
ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Անգամ
մը
եւս
միջազգային
հաշուեյարդարներն ու բախումները կը
կատարուին այլ ազգերու բարօրութեան եւ
ճակատագիրներու հաշուին։
Մէկ
դար
առաջ,
Հայ
ազգը
այդ
քաղաքականութեան գինը շատ թանկ վճարեց։
Իսկ այսօր, որոշած ենք, ամեն գնով, թոյլ չտալ
զայն։
Պատմական մահացու սխալ պիտի գործած ըլլան միջազգային այն գերհզօր ուժերը, որոնք
ներկայի իրենց ռազմավարութիւնը հիմնաւորած են Հայ ազգը անգամ մը եւս վառելանիւթի
տեղ չարաշահելու հնարաւորութեան վրայ։
Սոյն հաղորդագրութեամբ, Արեւմտահայութեան Ազգային Գերագոյն Խորհուրդի հիմնադիր
մարմինը պարտաւոր կը զգայ, իր վճռական դիրքորոշումները ուշադրութեան յանձնել
միջազգային ընտանիքի բոլոր անդամներուն, եւ յատկապէս գերհզօր ուժերուն, որ Հայ ազգի
ճակատագրին նկատմամբ անլուրջ վերաբերմունքը շարունակելը, ու անտեսելը անոր
իրաւականօրէն հաստատուած բոլոր հողային, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային
եւ այլ իրաւունքները, ու ասոնց փոխարէն անյապաղ այդ իրաւունքներու վերականգման
համար քայլերու չդիմելը, երբեք նպաստ պիտի չբերեն ոմանց առանց հայութեան եւ
Հայաստանի պատկերացուցած ապագայ աշխարհին, մանաւանդ երբ Հայութիւնը կը
դառնայ «ազգ մը, որ այլեւս կորսնցնելու ոչինչ ունի»։
Վերջին երկու տարիներուն ընթացքին հարաւային Կովկասի մէջ տեղի ունեցած
ոտնձգութիւններու հեռահար նպատակները ամենայն յստակութեամբ ակնյայտ են մեզի
համար։
Համաշխարհային միաբեւեռ համակարգի կողմնակիցները, Արեւելահայաստանի եւ
Արցախի վերացումով կը պատկերացնեն իրականացնել իրենց ծրագրի կարեւորագոյն
հանգրուաններէն մէկը՝ մեկուսացնելու համար այդ ծրագրի տեսականօրէն հակառակորդ
մէկ թեւը։ Մինչ, բազմաբեւեռ համակարգի կողմնակիցները, իրենց հակառակորդի ծրագրի
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ձախողութեան համար ամենայարմարը կը գտնեն սիրաշահիլթիւրքերը ու անոնց մատաղ
ընծայել հայկական հողային հարցը, ընդ որում՝ Արեւելահայաստանն ալ ծունկի բերելով
թշնամիին առջեւ։ Այս բոլորը կը կատարուին՝ «Թիւրք եւ Հայ ժողովուրդներու միջեւ
հաշտութեան» եւ «խաղաղ դարաշրջան»ի քաղցր լոզունգներով։
Իմանալով, որ հակադրուած այս երկու ծրագիրները չեն զիջելու մէկը միւսին, կը
գիտակցինք, որ Հայութիւնը անընդհատ անկայունութեան եւ գոյատեւման վտանգի
սպառնալիքի առջեւ պիտի գտնուի, կացութիւն մը, որ բացայայտօրէն մարդկային
անարդարութիւն է՝ միջազգային բոլոր չափանիշերու կոպիտ խախտումով, եւ կը հակասէ
ՄԱԿ-ի ուխտին, մարդու իրաւունքներուն, ու միջազգային օրէնքի հիմնադիր
սկզբունքներուն։
Եթէ միջազգային ընտանիքի անդամներէն ոմանք համոզուած են, որ միայն Հայութեան
զոհաբերումով կրնան իրականացնել «մարդկութեան փրկութիւն»ը, «համաշխարհային
խաղաղութիւնն ու կայունութիւն»ը, ինչպէս նաեւ «Խաղաղ դարաշրջան»ը, ապա կը
յիշեցնենք իրենց, որ դար մը առաջ Հայ ազգին դէմ կատարուած ցեղասպանութեան ու բռնի
տեղահանման զոյգ ոճիրները, եւ 19 Յունուար 1920-ին միջազգային ճանաչում ստացած եւ
22 Նոյեմբեր 1920-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Ուիլսոնի իրաւարար վճիռով սահմանուած
միացեալ «Հայաստանի Հանրապետութեան» իրականացման դիտաւորեալ վիժեցումը, ո՛չ
միայն այդ սին նպատակները չիրականացուցին, այլ մի գուցէ ընդհակառակը, պատճառ
եղան տարածաշրջանը 100 տարի շարունակ մղելու անկայունութեան ու թշնամանքի, եւ
բուն պատճառը հանդիսացան ներկայ խայտառակ եւ փակուղիի հասած իրավիճակին …։
Այդ անհիմն համոզումներով առաջնորդուած պետութիւններն իսկ, 1923-ին երբ
ստորագրեցին Լոզանի դաշնագիրը, որ կը համարուի ներկայ Թիւրքիոյ իրաւական բուն
հիմքը, սակայն այնտեղ համարձակութիւնը չունեցան Սեւրի դաշնագիրով եւ Ուիլսոնեան
իրաւարար վճիռով հաստատուած միացեալ «Հայաստանի Հանրապետութեան»
իրաւունքները շրջանցելու։ Փաստը, որ Լոզանի դաշնագիրին մէջ ամենամեծ բացական
եղաւ՝ այսպէս կոչուած «արդի Թիւրքիոյ» արեւելեան եւ հիւսիսային սահմանները…,
որովհետեւ այնտեղ կար պարտադիր եւ անշրջելի Ուիլսոնեան սահմանագիծը։ Ո՞վ կը
համարձակի այսօր, Ուիլսոնեան սահմանները անտեսելով՝ նոր արհեստական եւ անօրէն
«վերջնական» սահմաններու մասին խօսիլ…։
Համաձայն միջազգային օրէնքի հիմնադիր սկզբունքներուն, եւ յատկապէս Հաակայի
(ԼաՀէյ)՝ 18 Հոկտեմբեր 1907-ի ցամաքային պատերազմի օրէնքներուն մասին 4-րդ
պայմանադրութեան 3-րդ բաժինի 42-րդ յօդուածին՝ առնուազն Ուիլսոնի իրաւարար
վճիռով հաստատուած, Միացեալ «Հայաստանի Հանրապետութեան» եւ Թիւրքիոյ միջեւ
սահմաններէն դէպի արեւելք երկարող տարածքները կը համարուին գրաւեալ։ Այն ի՞նչ
նախապայմաններու մասին է խօսքը այսօր, երբ ոմանք կը ձգտին ներկայ
Արեւելահայաստանի եւ զաւթիչ Թիւրքիոյ միջեւ «հաշտութիւն եւ եղբայրութիւն» կնքել…,
այդ ալ «Հայաստանի Հանրապետութեան» անունով։
Ներկայ Արեւելահայաստանը, 20 Օգոստոս 1990-ին, իր անկախութեան հռչակագրի
նախաբանին մէջ յստակօրէն յայտարարած է, որ ան իրաւայաջորդն է 1918-ին, եւ միայն
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Թիւրքիոյ կողմէ ճանչցուած պետութեան (որուն տարածքը հազիւ թէ 11 հազար քառակուսի
քիլոմեթր ըլլար), եւ ոչ թէ միջազգային ճանաչում ստացած միացեալ «Հայաստանի
Հանրապետութեան»։ Հետեւաբար, որեւէ հաշտութիւն կամ համաձայնութիւն Երեւանի եւ
Անգարայի միջեւ՝ կրնայ տեղի ունենալ միայն եւ միայն Արեւելահայաստանի մասով, եւ ոչ
թէ միացեալ «Հայաստանի Հանրապետութեան» անունով, անկախ անկէ, թէ նոյն այդ
անկախութեան հռչակագրին մէջ Արեւելահայաստանը իւրացուցած է «Հայաստանի
Հանրապետութիւն» անուանումը, առանց Արեւմտահայութեան լիազօրութեան կամ
համաձայնութեան։
Յիշեցնենք, որ համաշխարհային առաջին պատերազմի աւարտին ստորագրուեցան
խաղաղութեան հինգ դաշնագիրներ, որոնցմէ մէկն էր Սեւրի դաշնագիրը, որ կը վերաբերի
պարտուած Օսմանեան կայսրութեան տիրապետութեան տակ մինչ այդ գտնուած
տարածքներու եւ ժողովուրդներու ապագայ ճակատագրին, որոնց մաս չէին կազմեր
Արեւելահայաստանն ու Արեւելահայութիւնը։ Իսկ երբ Պօղոս Նուպար Փաշան, որ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոս Գէորգ Ե.-ի կաթողիկոսական կոնդակով նշանակուած էր որպէս
«Հայկական պատուիրակութեան» նախագահը՝ ան միջազգային կողմերուն հետ
կ՛աշխատէր Արեւմտահայութեան իրաւունքներու պաշտպանութեան համար, բայց վերջին
հաշուով, Փարիզի խաղաղութեան վեհաժողովի ընթացքին, ան գործեց միացեալ
«Հայաստանի Հանրապետութիւն»-ը ձեռք բերելու համար, ու հրաւիրեց Երեւանի
ներկայացուցիչներուն, որ միանան պատուիրակութեան, եւ ո՛չ թէ անոնց «Հայաստանի
Հանրապետութեան» տէրն ու տիրականը դարձնելու համար։ Ուիլսոնի իրաւարար վճիռի
փաստաթուղթերը յստակօրէն կը նշեն, որ միացեալ «Հայաստանի Հանրապետութեան»
մայրաքաղաքը Էրզրումն է եւ ոչ թէ Երեւանը, հակառակ որ Երեւանի կառավարութիւնը
1919-ին կազմակերպեց կեղծ «Արեւմտահայ 2-րդ համագումար»-ը՝ սակայն առանց
Արեւմտահայութեան ներկայացուցիչներուն, ու ձախողեցաւ իր յետին նպատակները
իրականացնելէ, նոյնպէս ալ այսօր, Արեւելահայաստանը լիազօրութիւն չունի Արեւմտեան
Հայաստանի հողային պահանջատիրութեան եւ իրաւունքներուն մասին որեւէ
համաձայնութիւն կնքելու թիւրքերուն հետ։ Հետեւաբար, թող ողջ աշխարհը իմանայ, եթէ
իրենց համար պէտք է Երեւանի եւ Անգարայի միջեւ ինչոր հաշտութիւն կնքել, ապա այդ
հաշտութեան գինը թող իրենց ունեցուածքով վճարեն եւ ոչ թէ Արեւմտահայութեան
գրաւեալ հողերուն եւ այլ իրաւունքներուն հաշուին։
Ընդգծենք նաեւ, որ Արեւելահայաստանը, Սովետական կազմէն դուրս գալէն յետոյ, իր
իշխանութիւնները ընտրած է Արեւելահայաստանի քաղաքացիներուն կողմէ, եւ ոչ թէ
աշխարհասփիւռ ողջ Հայութեան կողմէ։ Հետեւաբար, այդ իշխանութիւնները
կ՛արտայայտեն Արեւելահայաստանի քաղաքացիներուն կամքը, եւ ոչ թէ աշխարհասփիւռ
տարագիր Հայութեան կամքը։
Այս իրաւական խառնաշփոթութիւնը կրնայ խաբել միայն միջազգային օրէնքէ անտեղեակ
հասարակութիւն մը, բայց ոչ պետութիւններն ու միջազգային ատեանները։ Թիւրքիան, եւ
այլք, կը չարաշահեն Արեւելահայաստանի կողմէ առանց համահայկական լիազօրութեան,
«Հայաստանի
Հանրապետութիւն»
անուանումի
իւրացումով
ստեղծուած
այս
խառնաշփոթութիւնը, ու կը փորձեն անարդարօրէն եւ անօրինականօրէն վերջ դնել
Հայկական հողային պահանջատիրութեան, իրենց մեղսակիցը դարձնելով «Հայաստանի
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Հանրապետութիւն» ինքնակոչ Արեւելահայաստանը։ Իրողութիւն մը, որը խստօրէն
մերժուած է Արեւմտահայութեան, եւ ամբողջ Հայութեան կողմէ։
Փարիզի Խաղաղութեան Վեհաժողովի աւարտին՝ 19 Յունուար 1920-ին, Միջազգային
ճանաչում ստացած «Հայաստանի Հանրապետութեան» քաղաքական, իրաւական, հողային,
տնտեսական, մշակութային եւ այլ իրաւունքներու ճակատագիրը կ՛որոշուի
համահայկական կամքով, եւ յատկապէս Արեւմտահայութեան ներկայութեամբ եւ
համաձայնութեամբ, որու մասին ոչ ոք իրաւական լիազօրութիւն տուած է «Հայաստանի
Հանրապետութիւն» անուանումը իւրացուցած Արեւելահայաստանին (ներկայ ՀՀ-ին)։
Այս առնջութեամբ, Արեւմտահայութեան Ազգային Գերագոյն Խորհուրդը, արտայայտելով
տարագիր Արեւմտահայութեան լայն հատուածի քաղաքական, ազգային եւ իրաւական
միասնական կամքն ու ձգտումները՝ իր սկզբունքային դիրքորոշումը կը հաստատէ
հետեւեալ յայտարարութիւններով.
1. 19 Յունուար 1920-ին, միջազգային ճանաչում ստացած միացեալ «Հայաստանի
Հանրապետութեան» իրաւունքներու ճակատագիրը որոշելու մասին ոչ մէկ
լիազօրութիւն տրուած է Արեւելահայաստանին (ներկայ ՀՀ-ին) եւ ո՛չ ալ հայկական
կամ միջազգային որեւէ կողմի։
2. Արեւելահայաստանը, որ 20 Օգոստոս 1990-ին, միակողմանի որոշեց ինքզինք
անուանել որպէս «Հայաստանի Հանրապետութիւն», ազատ է իր արտաքին
քաղաքականութեան մէջ երթալու իր ցանկացած ուղիներով՝ միայն
Արեւելահայաստանի մասով։ Այդ քաղաքականութեան հետեւանքները կը վերաբերին
միայն ու միայն Արեւելահայաստանին, եւ իրաւական, ազգային կամ բարոյական որեւէ
պարտաւորութիւն կամ հետեւանք չի՛ կրնար ունենալ աշխարհով մէկ տարածուած ողջ
հայ ժողովուրդին, եւ յատկապէս տարագիր Արեւմտահայութեան վրայ։
3. Գրաւեալ Արեւմտահայաստանի տարածքներէն ներս, եւ ինչու չէ նաեւ Արցախի
տարածքներէն ներս, (որքան ատեն, որ ըստ Սեւրի դաշնագրի 92-րդ յօդուածի
պայմաններով՝ միացեալ «Հայաստանի Հանրապետութեան» եւ Ատրպէյճանի միջեւ
սահմաններու վերջնական համաձայնութիւն տեղի չէ ունեցած) կատարուած, կամ
կատարուող եւ կատարուելիք իւրաքանչիւր տարածքային, քաղաքական, տնտեսական,
մշակութային եւ այլ ծրագիրներ կը համարուին անօրինական եւ միջազգային օրէնքի
բացայայտ խախտում, որքան ատեն, որ այդ գրաւեալ տարածքները կը մնան գրաւեալի
կարգավիճակին մէջ եւ չեն անցած Արեւմտահայութեան ինքնիշխան տիրապետութեան
տակ։
4. Արեւմտահայութեան Ազգային Գերագոյն Խորհուրդը տէր կը կանգնի միացեալ
«Հայաստանի Հանրապետութեան», Արեւմտահայաստանի մասի վերաբերող հողային
պահանջատիրութեան եւ քաղաքական, իրաւական, տնտեսական, մշակութային եւ այլ
բոլոր իրաւունքներուն, եւ կը շարունակէ գրաւեալ Արեւմտահայաստանի
ազատագրման պայքարը՝ միջազգային օրէնքներով երաշխաւորուած բոլոր միջոցներով
անխտիր։
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5. Գրաւեալ Արեւմտահայաստանի տարածքներէն ներս ապրող Արեւմտահայերը, որոնց
մեծ մասը, զաւթիչ ներկայ Թիւրքիոյ ճնշող եւ այլամերժ քաղաքականութեան
պատճառով կրօնափոխ եղած են, կը վայելեն Արեւմտահայութեան Ազգային Գերագոյն
Խորհուրդի թիկունքն ու պաշտպանութիւնը։ Անոնք կը վայելեն նաեւ միջազգային
օրէնքով երաշխաւորուած «Գրաւեալ տարածքներու» բնակչութեան բոլոր
իրաւունքները։

6. Հայ ժողովուրդը, եւ յատկապէս տարագիր Արեւմտահայութիւնը, պատրաստ է
կառուցողական ոգիով համագործակցելու միջազգային ընտանիքի այն
պետութիւններուն հետ, որոնք անկեղծօրէն հաւատարիմ են միջազգային օրէնքներով
սահմանուած մարդկային համագործակցութեան սկզբունքներուն, եւ որոնք կը
ձգտինապրիլ արդար, խաղաղ, կայուն եւ բարգաւաճ երկրագունդի մը վրայ, որտեղ կը
տիրէ միջազգային շահերու եւ իրաւունքներու փոխադարձ յարգանք։
7. Այս յայտարարութիւններու լոյսին տակ, կոչ կ՛ուղղենք ՄԱԿ-ի միջոցով աշխարհի
բոլոր պետութիւններուն, որպէսզի անոնք նեցուկ կանգնին Հայ ժողովուրդի, եւ
յատկապէս տարագիր Արեւմտահայութեան արդար իրաւունքներու իրականացման, եւ
թոյլ չտան, որ այս ստեղծագործ ազգը հասնի այնպիսի վիճակի մը, որտեղ «կորսնցնելու
այլեւս ոչինչ ունենայ»։ Այս կապակցութեամբ, Արեւմտահայութեան Ազգային Գերագոյն
Խորհուրդը պատրաստ է իր վրայ վերցնելու տարագիր Արեւմտահայութեան՝
միջազգային ընտանիքի նկատմամբ եւ միջազգային չափանիշերով սահմանուած բոլոր
պատասխանատւութիւնները։ Բացի այն պարագային, երբ հայկական իրաւունքներն ու
ձգտումները շարունակուին անտեսուած մնալ, որուն հետեւանքով տարագիր
Արեւմտահայութեան նոր սերունդի անդրադարձը կը դառնայ անկանխատեսելի եւ
անզսպելի։
Սոյն գրութիւնը կ՛ուղարկուի ՄԱԿ-ի քարտուղարութեան եւ աշխարհի բոլոր
պետութիւններու Արտգործ նախարարութիւններուն։ Հայկական ցանկացող բոլոր կողմերը
հրաւիրուած են միանալու սոյն գրութեան, առանց ժամկէտի։
Արեւմտահայութեան Ազգային Գերագոյն Խորհուրդի հիմնադիր մարմին
Պէյրութ, Դամասկոս, Երուսաղեմ, Պաղտատ, Գահիրէ, Տելհի, Սիտնի, Նիկոսիա, Աթենք,
Երեւան, Մոսկուա, Գիեւ, Մինսկ, Թիֆլիս, Սոֆիա, Վիեննա, Պեռլին, Լոս Անճելոս,
Մոնթրեալ եւ Էրզրում
19 Յունուար 2022
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ԽՏԱՑՈՒԱԾ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԱՐԵԳ ԵԱՓՈՒՃԵԱՆ, Սիտնի, Աւստրալիա, 13 Յունուար 2022
2021 թ.ը Հայոց Պատմութեան էջերուն անցաւ իր բոլոր վերիվայրումներով:
Նախանցեալ
տարի
Սեպտեմբերին,
Հայաստան ինքզինք գտաւ դէմ առ դէմ
Ատրպէյճանի
արիւնարբու
քաղաքականութեան:
Ասիկա
առաջին
անգամը չէր անշուշտ, ուր Ատրպէյճան
զինեալ
գործողութիւններու
կը
դիմէր
Հայաստանի և Արցախի դէմ: Անցեալ 30
տարիներուն ընթացքին քանիցս փոխհրաձգութիւններ տեղի կ’ունենային, որոնք մի
քանի ժամ կամ օր ետք կը հանդարտէին:
Սակայն այս անգամ կացութիւնը բոլորովին տարբեր էր: Ատրպէյճան իր կողքին ունէր
ՆԱԹՕ-ի անդամ Թուրքիան իր բոլոր ռազմական կարելիութիւններով, Փաքիստանը, որ
մինչև օրս չի ճանչնար Հայաստանը իբրև պետականութիւն, սուրիացի վարձկանները,
որոնք Թուրքիայէն Վրաստանի վրայով հասած էին Ատրպէյճան, զինուած
ամենաարդիական զէնքերով, վաճառուած Ռուսաստանի, Պէլառուսիոյ, Ուքրանիոյ,
Թուրքիոյ, Իսրայէլի և ուրիշներու կողմէ:
44 օր Ատրպէյճան անընդհատ ռմբակոծելով մեծ մասամբ ոչ ռազմական թիրախներ
Արցախի տարածքին, վերջապէս հասաւ Ստեփանակերտի մօտակայքը: Միայն այս պահուն
յանկարծ Ռուսաստան վերջապէս որոշեց միջամտել, ուղարկելով իր խաղաղապահ ուժերը
և պարտադրել խախուտ զինադադար մը:
Եւ
այսպէս,
Հայաստանի
իշխանութիւնները
դիմաւորեցին
2021
թ.ը
մեծ
յուսախաբութիւններով: Երեք տարի առաջ լայն ժողովրդականութիւն վայելող վարչապետը
կը գտնուէր նեղ կացութեան մէջ, ուր չորս կողմէն զինք կը մեղադրէին իբրև դաւաճան:
Յարմար առիթն էր որ հինը դարձեալ վերադառնար և շարունակէր իր նախորդ երեսուն
տարիներուն ձախող քաղաքականութիւնը և տհաս դիւանագիտութիւնը:
Հակառակ ընտրութիւններուն վճռորոշ արդիւնքներուն ի նպաստ նորին, մի քանի
ընդդիմադիր ուժեր, որոշեցին դիմել Սահմանադրական Դատարան արտահերթ
ընտրութիւններուն արդիւնքները հարցականի տակ դնելու: Բաւական խրախուսիչ էր
ականատես ըլլալ թէ ինչպէս նիստերը տեղի կ’ունենային ամենայն կարգապահութեամբ և
քաղաքակիրթ մթնոլորտի մը մէջ:
Սակայն սոյն կացութիւնը երկար չտևեց, մանաւանդ երբ Ազգային Ժողովը սկսաւ իր
նիստերը: Ինչպէս կ’ըսեն, երբ նոր խմբաւորում մը մէջտեղ կու գայ, ան ընդհանրապէս
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կ’անցնի չորս փուլերէ՝ ձևաւորման փուլ, փոթորկային փուլ, բնականանոնացման փուլ և
իրագործման փուլ: Եւ այսպէս՝ շատ չանցած Ազգային Ժողովէն ներս ականատես եղանք
փողոցային մակարդակի վիրաւորական հայհոյանքներու, շիշերու արձակումի,
բռնցքամարտի, ըմբշամարտի և այլ տեսակի «մարզաձեւ»երու:
Եւ այս բոլորը տեղի կ’ունենային, երբ Ատրպէյճան կը շարունակէր Սիւնիքի և
Գեղարքունիքի երկայնքին հայկական նոր հողամասեր հատել: Առ ի հետևանք, երբ
Հայաստան
օգնութեան
դիմեց
Հաւաքական
Անվտանգութեան
Պայմանագրի
Կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ), սոյն կազմակերպութիւնը ատենին յայտնեց, որ Հայաստանի
հարաւային սահմանին իրավիճակի սրումը և ատրպէյճանական զօրքերու ներխուժումը
Հայաստանի պետական սահմաններէն ներս չի մտներ ըստ ՀԱՊԿ-ի կանոնադրութեան
դրոյթներուն: Փոխարէնը, երկու կողմերուն կոչ ըրաւ որ զերծ մնան կացութիւնը սրելէ: Եւ
այսպէս, ատրպէյճանական սադրանքները մնացին անպատիժ և կը շարունակուին մինչև
օրս, պատճառ հանդիսանալով մատղաշ սերունդի հայ զինուորներու անտեղի
նահատակութեան:
Սակայն, յանկարծ այս տարուան սկիզբը, երբ Ղազախստանի մէջ ներքին ցոյցեր պայթեցան
իր ընդվզած բնակչութեան կողմէ, Ղազախ նախագահը օգնութեան դիմեց ՀԱՊԿ-ին որ
դիմագրաւէ լարուած կացութիւնը: Եւ նոյն կազմակերպութիւնը, առանց տատամսումի
երկու օրէն «խաղաղապահ» բանակ ղրկեց: Հայաստան, որ այս կազմակերպութեան
նախագահութիւնը «կը վայելէ» այժմ, ուրիշ այլընտրանք չունէր բացի ընդառաջելէ այս
խնդրանքին, որ կու գար երկրէ մը, որուն նախագահը ատենին սրտագին
շնորհաւորութիւններ յղած էր Ատրպէյճանին՝ Արցախի մէջ իր տարած յաղթանակին
առթիւ:
Պահ մը ենթադրենք ի՞նչ պիտի ըլլար արդիւնքը, եթէ Սերժ Սարգսեան 2018 թ. ինքը եւս
դիմէր ՀԱՊԿ-ին դիմագրաւելու համար Նիկոլ Փաշինեանի «թաւշեայ» յեղափոխութիւնը:
Սակայն ահա այստեղ է որ Հայաստան կը տարբերի իր «դաշնակից»ներէն և առանձին կը
զգայ ՀԱՊԿ-ի մնացեալ մենատիրական և թրքամէտ ընտանիքի անդամներուն միջև:
Այս իրարայաջորդ տագնապները կարծէք կամաց-կամաց մոռացութեան կ’ենթարկեն
Արցախի բնակչութեան ազգային ինքնորոշման իրաւունքները:
1994 թ.ին զինադադար մը ստորագրուած էր Հայաստանի, Ատրպեյճանի և Արցախի
ներկայացուցիչներու միջեւ, հետեւաբար որոշ ճանաչում շնորհելով Արցախի ինքնակոչ
հանրապետութեան: Սակայն դժբախտաբար, Հայաստանի իշխանութիւնները, մանաւանդ
այն քսան տարիներուն, երբ կը վայելէին երկու արցախաբնիկ նախագահներու
ղեկավարութիւնը, փոխանակ առաջ քշելու այն մօտեցումը, որ Արցախի ժողովուրդի
ներկայացուցիչները բանակցութիւններու սեղանի շուրջ նստին և իրենց ազգային
ինքնորոշման պահանջները ներկայացնեն Ատրպէյճանի իշխանութիւններուն, իրենք
բազմեցան բանակցութիւններու սեղանին, մինջև իսկ սենեակէն դուրս պահելով Արցախի
հանրապետութեան ներկայացուցիչները:
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Եւ ահա վերջապէս, Արևմուտքի քաջալերանքով, դարձեալ փորձեր կը կատարուին
Հայաստանի և Թուրքիոյ միջև դիւանագիտական յարաբերություններ հաստատելու:
Նման ձախորդ փորձ մը կատարուեցաւ 2009 թ. որուն համաձայն Հայաստան
միանգամընդմիշտ պիտի հրաժարէր որևէ հողային պահանջներէ և Թուրքիա այլևս Հայոց
Ցեղասպանութիւնը ընդունելու որեւէ պարտաւորութենէ պիտի ձերբազատուէր:
Թուրքիա այժմ արդէն պատրաստած է երկու յաւելեալ պայմաններ՝ Հայաստան պէտք է
ճանչնայ Ատրպէյճանի հողային տարածքներու ամբողջականութիւնը՝ ներառեալ Արցախի
և միջանցք մը պէտք է հայթայթէ, որպէսզի Ատրպէյճան հողային կապ հաստատէ
Նախիջեւանի հետ:
Միւս կողմէ, Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան իշխանութիւնները հետեւողականօրէն այն
բարեացակամ գաղափարը առաջ կը քշեն, թէ բանակցութիւնները պէտք է ընթանան առանց
որեւէ նախապայմանի: Սակայն Հայաստան իրաւական հիմք ունի պահանջելու Կարսը,
Արտահանն ու Սուրմալուն, որոնք 1918 թ. Պաթումի դաշնագրով Հայաստանի Ա.
Հանրապետութեան ղեկավարութիւնը Թուրթիոյ զիջեց, մանաւանդ Սուրմալուն, զոր չէին
յաջողած գրաւել թուրքերը: Հայաստան իրաւական հիմք ունի նոյնպէս հետապնդելու 1921
թ. ռուսեւթուրք հայավնաս դաշնագրին ջնջումը, ուր կ’որոշուէր Հայաստանի և Թուրքիոյ
միջեւ սահմանները, ինչպէս նաև Նախիջեւանի կարգավիճակը, երբ Հայաստանի
պատուիրակութիւնը
դուրս
կը
մնար
բանակցութիւններէն
Փետրուարեան
ապստամբութեան հետեւանքով:
Այսօր ԱՄՆը, Ռուսաստանն և Ֆրանսան, բոլորն ալ ճանչցած են Հայոց Ցեղասպանութիւնը:
Ռուսաստան ճանչնալով Հայոց Ցեղասպանութիւնը, ճանչցած է նաև Արևմտեան
Հայաստանի գոյութիւնը: Ռուսաստանի և Ֆրանսայի նախագահները Երեւան կը գտնուէին
Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի ոգեկոչումներուն: Ասիկա թերեւս ամէնէն յարմար
առիթն է որ ճնշում բանեցուի Թուրքիոյ վրայ, որ ինք եւս ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը
և երաշխաւորէ Արևմտահայաստանի գրաւեալ հողերուն գոնէ մէկ մասին վերադարձը
Հայաստանի Հանրապետութեան:
Սփիւռքահայութիւնը, մանաւանդ ԱՄՆի, Ռուսաստանի և Ֆրանսայի ազդեցիկ հայ
համայնքները մեծ դեր ունին կատարելիք գործնական ներդրում ունենալու եւ
համակարգելու համար այս աշխատանքները յանուն մեր հայրենիքի փրկութեան և
գոյատեւման:
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ՀԱԼԷՊԻ ԼՔՈՒԱԾ ԳԻՐՔԵՐԸ
ՄԱՆՈՒԷԼ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
21 Յունուար, 2022
Մեղք են մեր գիրքերը, շա՜տ մեղք…
Սուրիական տագնապը տուներէն փողոց նետեց նաեւ հայ
գիրքը:
Մեր մեծ հայրերը, առանց չափազանցութեան, յաճախ
ուտելիքի փոխարէն գիրք գնած են, թերթ կարդացած եւ
ամէն օր որպէս թերթօն`թերթի վարի կողմը մաս մաս հրատարակուող վէպի էջերը
հաւաքած, տարած են «Պէքերեան» կազմատուն ու գիրքի վերածած բազմաթիւ գրական
գործեր ՝ հաւատալով, որ իրենց զաւակներն ալ պիտի ընթերցեն զանոնք: Այսպիսով քիչ-քիչ
ժամանակի ընթացքին ամէն տուն ունեցած է իր գրադարանը:
Մեծ հայրերուն եւ հայրերուն կազմած գրադարանները այսօրուան ժառանգորդներուն
համար գլխացաւանքի պատճառ դարձան: Տագնապի տարիներուն երկրէն հեռացողները
չէին գիտեր, թէ ինչ ընեն իրենց տուներէն ներս կուտակուած հայերէն գիրքերը, հետերնին
չէին կրնար տանիլ, գնող ալ չկար, ո՞վ գիրք պիտի գնէր, երբ ուտելու իսկ դրամ չունէին
մարդիկ: Առաջին գացողները իրենց գիրքերը նուիրեցին միութիւններուն կամ գործող
գրադարաններուն, որոնք սակայն շուտով հրաժարեցան գիրքերը որպէս նուէր ընդունելէ,
որովհետեւ արդէն ունէին այդ գիրքերէն եւ երկրորդ՝ տեղ չէր մնացած այդ գիրքերը
տեղաւորելու… Չէ՞ք հանդիպած եկեղեցիներու գաւիթներու կամ միութիւններու բակերուն
մէջ նետուած գիրքերու դէզերու, եթէ չէք հանդիպած, կը նշանակէ, որ այդ տարիներուն
Հալէպ չէք գտնուած:
Շատ լաւ կը յիշեմ, մեր յայտնի մտաւորականներէն մէկուն զաւակը հօր տունը ծախած էր,
եւ անոր հազարաւոր գիրքերը տան մէջ ձգած. տունը գնող արաբը մեղքցած էր հայերէն
գիրքերը թափել եւ այդ մասին տեղեակ պահած էր միութենական պատասխանատու իր հայ
բարեկամին… հիմա այդ գիրքերը հանգրուանած են միութեան մը մառանին մէջ…
Տագնապի երկարող տարիներուն հետ աւելի դժուար դարձաւ տան գիրքերէն ազատելու
խնդիրը. Ի յայտ եկան գիրքը որպէ թուղթ քիլոյով գնողներ, քիլոն՝ 200 սուրիական լիրա= 5-6
սէնթ= 28 հայկական դրամ… կրնա՞ք երեւակայել, հայերէն գիրքը՝ անխտիր՝
գեղարուեստական, արուեստի, հնատիպ կամ նորատիպ, կը ծախուի վերոյիշեալ գինով:
Մի՛ ամչնաք, երեւակայեցէ՛ք:
Հալէպի մէջ ոեւէ մէկուն պէտք չէ հայերէն գիրքը, որովհետեւ ընթերցող ալ չկայ:
Կը յիշէ՞ք, քանի մը տասնամեակ առաջ, գրադարաններէն այս կամ այն գիրքը առնել,
կարդալու համար, հերթեր կը գոյանային: Հալէպի մէջ Քրիստափոր գրադարանը միմիայն
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17 գիրքով հիմնուած է 1919-ին, այսինքն պետական արաբական Ազգային գրադարանէն 5
տարի առաջ: Այսօր ալ կայ հարիւրամեայ այս գրադարանը, որուն պատասխանատուները
ամէն ճիգ կը գործադրեն գրաւելու մեր երիտասրդները եւ զանոնք ընթերցանութեան մղելու:
Բժիշկ Ռոպէր Ճեպէճեան 1971 թուականին, իր ակնաբուժարանին կողքին հիմնած է Վիոլէթ
Ճեպէճեան գրադարանը, որ հարուստ է հայկական մամուլի իր հաւաքածոներով,
պատմական լուսանկարներով, ձեռնարկներու յայտերով, տեսաերիզներով… Ճեպէճեան
մտաւորականը առանձինն, որպէս անհատ միութեան մը չափ եւ անկէ աւելի օգտակար
գործ կատարած է. այս գրադարանը ուսումնասիրական իրաւ կեդրոն մըն է, ոչ միայն
Հալէպի գաղութի այլ ընդհանրապէս ժամանակակից մեր պատմութեան համար: Ներկայիս,
ամբողջ տարուայ մը ընթացքին քանի՞ ընթերցող կ’ունենայ այս գրադարանը…
Հոգետունի մէջ հաստատուած Տիգրիս գրադարանը, որ յետագային փոխադրուած էր
Տիգրանակերտցիներու Նոր Գիւղի շէնք, չկայ հիմա: Մեծ ճիգ կը գործադրուի վերակազմելու
Զաւարեան գրադարանը, այն յոյսով, որ Նոր Գիւղի երետասարդներուն մէջ սէր պիտի
արթնցնէ հանդէպ հայ գրականութիւնը:
Հալէպի մէջ ամէն դպրոց, գրեթէ ամէն միութիւն ունի իր գրադարանը, անոնցմէ մի քանին
իրապէս հարուստ են իրենց ունեցած գիրքերով՝ հայերէն, արաբերէն, անգլերէն եւ
ֆրանսերէն: Այս գանձարաններէն օգտուող գրեթէ չկայ:
Ինչո՞ւ մեր երիտասարդները գիրք չեն կարդար:
Պատասխանը

հարցականով

կը

տրուի.-Ամբողջ

երկրագունդի մէջ չի՞ նահանջեր ընթերցանութիւնը:
Այո՛, ինթէրնէթի այս դարուն ամբողջ աշխարհի մէջ կը
նահանջէ

գիրք

կարդալը,

մասնաւորաբար

գեղարուեստական գիրքերու ընթերցումը:
Հալէպի մէջ սակայն առկայ է այն երեւոյթը, որ պաքալորիա՝ դպրոցական աւարտական
դասարանի աշակերտ մը հինգ-վեց հայ գրողի անուն չի կրնար տալ.
-Ը՜, Վահան…,- կ’ըսէ եւ կը լռէ, չի կրնար Տէրեան կամ Թէքէեան մականունը յիշել…
-Սարեան, ո՛չ, ո՛չ, Զարեան,- կ’աւելցնէ…
-Գիտեմ, գիտեմ,- կ’ըսէ բայց չի կրնար շարունակել…
Ինչո՞ւ ընթերցանութեան յատուկ պահ չենք տրամադրեր: -Կը տրամադրենք, վրդովուած
պիտի պատասխանեն մեր տնօրէններն ու ուսուցիչները:
Դպրոցներու հարուստ գրադարանները մտնող շատ քիչ աշակերտներ կան, ինչո՞ւ մեր
ուսուցիչները նախկիններուն նման չեն վարուիր, ընդամէնը քանի մը տարի առաջ չէ՞ր, որ
Ռաֆֆիի «Խենդը» վէպը տասերորդ բոլոր դասարանցիները կարդացած կ’ըլլային…
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Ի՞նչ կը սիրեն աշակերտները. վստահաբար բոլորն ալ սիրային բանաստեղծութիւններ շատ
կը սիրեն. Կարդանք իրենց համար այսպիսի բանաստղծութիւններ եւ պիտի տեսնենք, որ
հաճոյքով պիտի ունկնդրեն եւ նախ ամչնալով, ապա համարձակօրէն իրենք ալ,
դասարանին մէջ, բարձրաձայն պիտի կարդան. ոմանք պիտի խոստովանին, որ իրենք ալ
սիրային բանաստեղծութիւն գրած են… ուղղագրական սխալներով, տկար հայերէնով, բայց
անկեղծ զգացմունքներով լեցուն բանաստեղծութիւններ:
Արկածախնդրական վէպեր քի՞չ ունինք, սիրախառն վէպեր. Չէ՞ք կարծեր, թէ Մալխասի
«Զարթօնք» վէպը մեծ սիրով պիտի կարդան մեր տղաքն ու աղջիկները. ո՞ր աղջիկը պիտի
չուզէր այդ վէպի հերոսուհի Սոնային նմանիլ- ո՞ր տղան պիտի չուզէր Վարդան-Վահէն
երեւակայել ինքզինք… Գէ՞շ պիտի ըլլար եթէ ուսուցիչը սկսէր դասարանին մէջ վէպի մը
ընթերցանութիւնը

եւ

ապա

ընթերցանութիւնը

շարունակել

տար

աշխատասէ՞ր

աշակերտներու, ո՛չ, տկար աշակերտներու, զանոնք ալ քաջալերելով, զանոնք ալ սիրելով,
նաեւ յարգելով: Չմոռնանք, որ ոեւէ մէկը ամէն լաւ բանի ընդունակ դարձնելը կը սկսի անոր
մէջ ինքնավստահութիւն սերմանելով՝ վստահելով անոր:
Վերադառնալով

դպրոցական

գրադարաններուն,

ըսենք

որ

աշակերտներուն

հոն

առաջնորդելու լաւագոյն միջոցը անոր տնօրինութիւնը աշակերտներուն յանձնելն է:
Գրադարանավար պատասխանատու ուսուցիչը ինքն ալ սորվեցուցածին չափ կրնայ սորվիլ
իրեն օգնող աշակերտներէն, որոնք լաւ կը ճանչնան իրենց դասընկերները եւ լաւ գիտեն
անոնց ուզածը:
Ամենակարեւոր կէտ մըն ալ աշակերտներուն կողմէ սիրուած ուսուցիչ ըլլալն է, որ կրնայ
իրականանալ աշակերտները սիրելով եւ զանոնք որպէս մարդ ընդունելով: Եթէ
աշակերտները սիրեն ուսուցիչը, յարգեն զայն, ապա անպայման զայն չնեղացնելու համար
անոր առաջադրանքներէն գոնէ մաս մը կը կատարեն:
Ըսածներս ոմանց կրնան չափազանց թուիլ, առաջարկներս կրնան բոլորին հաճելի չըլլալ,
բայց կրնան բոլորը մղել մտածելու, թէ ի՞նչ միջոցներու դիմենք, որպէսզի մեր խեղճ գիրքերը
ելլեն իրենց լքեալ վիճակէն եւ օգտակար դառնան մեր յաջորդ սերունդներուն, որոնց
համար ուսում ստանալը միմիայն տրուած դասերը սորվելու նշանակութիւն ստացած է,
պարագայ մը, որ մեզ շատ ետ կը պահէ զարգացած սերունդ ունենալէ:
Եկէ՛ք, իրականութեան հետ դէմ դիմաց կենալէ չսարսափինք. այս պարագային
իրականութիւնը այն է, որ մեղք են մեր գիրքերը, մեղք են նաեւ մեր տղաքն ու աղջիկները:
Մանուէլ Քէշիշեան
21 Յունուար 2022
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ՀԱՄԵՄՆԵՐՈՒ ՀԷՔԵԱԹԱՅԻՆ ԱՇԽԱՐՀԸ
Ան որ չէ գացեր Հալէպի ներսի շուկան կամ գոց շուկան,
կարեւոր փորձառութիւն մը կորսնցուցած կ'ըլլայ իր
կեանքին մէջ, նոյնքան կարեւոր, որքան շուկայի բաղնիքը:
“I ask you ladies and gentlemen” գիրքին մէջ Լեւոն Զաւէն
Սիւրմէլեան կը նկարագրէ Տրապիզոնի հանրային բաղնիքը,
ուր մօր հետ գացեր է մանկութեան. այդ բաղնիքը կարծէք
կրկնօրինակը ըլլայ Հալէպի նշանաւոր Եալպուղա
բաղնիքին, թէ՛ իր ճարտարապետութեամբ, թէ ծէսերով:
Կար ժամանակ, երբ բաղնիք երթալը հաճոյք մըն էր
կիներուն համար, ընկերային հաւաքի տարաբնոյթ
(էքզոթիք) վայր, երբեմն նաեւ, հին օրերու պէս՝ հարսնցու
տեսնելու միջոց:
Անշուշտ այրերը եւս բաղնիք կ'երթան, բայց ոչ ոք կը խօսի այդ մասին. չխօսելու իրենց
պատճառները ունին, յետոյ հասկցայ, Էտկար Հիլզընրաթի «Վերջին Մտքին Հէքեաթը»
կարդալէս ետք:
Ինծի համար բաղնիք երթալը նաեւ հոգին մաքրելու կը ծառայէ: Փռուած տաք գետինը,
ոտքերս գուռի (ճուռունին) եզերքին, հոսող շատ տաք ջուրին յանձնուած կը դիտեմ, թէ
ինչպէ՜ս յոգնութիւնը մտահոգութեան հետ դուրս կու գան մարմինէս, շոգիներու թեւերուն
նստած կ'ելլեն վեր եւ կը հեռանան, իրենց տեղը մե՜ծ անդորր մը ձգելով: Ու երբ քէսէճի կինը
կուգայ՝ «մասա՞ժ մատամ, մասաժ» հարցնելով, պէտքը չեմ զգար ոչ մասաժին, ոչ
քէսայվելուն:
Բարեկամուհի մը օր մը խնդրեց, որ Պէյրութէն եկած իր բարեկամուհին բաղնիք տանիմ:
Սկսեր էի առաջնորդի դեր խաղալ:
Նստանք այդ խարտիշահեր ու գեղեցիկ կնոջ ամերիկեան մեծ ինքնաշարժը եւ ճամբայ
ինկանք:
-Նախ ներսի շուկայ մտնենք եւ լիֆ, քէսէ եւ օճառ գնենք,- խնդրեց:
Դրինք ինքնաշարժը Խան Ուազիրի մուտքին: Ժամը տակաւին տասը չէր եղած եւ ներսի
շուկայի վաճառականները տակաւին իրենց խանութները չէին բացած: Մէկ ժամ տեւեց
մինչեւ կրցանք օճառն ու լիֆ-քէսէ ն գնել:
Դուրս ելանք շուկայէն եւ ի՞նչ տեսնենք. մեր ինքնաշարժին առջեւն ու ետեւը շարուած
օթօները այնքան նեղ շարեր էին, որ անկարելի էր մեր օթօն շարժել:
Անճրկած կեցանք: Երկու պատանիներ կեցան եւ անխիպօրէն սկսան դիտել խարտիշահեր
գեղեցկուհին:
-Որո՞ւն են այս օթօները,- հարցուցի,- կանչենք, թող գան վերցնեն:
-Ամա՜ն մատամ,- ըսին տղաքը շարունակելով սեւեռել խարտիշահերը,- ներսի շուկայի
վաճառականներու են, ո՞վ գիտէ, մինչեւ իրիկուն կրնան չգալ ...
Երիտասարդներ սկսան հաւաքուիլ. բոլորին դէմքերուն նոյն անօթի նայուածքը:
-Ի՞նչ ընենք, հոս ձգենք, թաքսիով երթա՞նք,- հարցուցի:
-Ի՞նչ է խնդիրը,- հարցուց հաւաքուած երիտասարդներէն մէկը:
-Օթօն պիտի հանենք, բայց ինչպէ՞ս:
-Ա՞յդ է եղածը, է բան մը չէ,- ըսաւ ու դարձաւ հաւաքուածներուն.
-Եալլա, տղաք, մէկ անգամով ...
Տղաքը – ինչպէ՜ս ալ հասկցան ըլլալիքը – մօտեցան օթոյին երկու կողմերէն եւ մէկ բազուկի
պէս.
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-Մէկ ... երկու ... եա Ալլա ...
Վերցուցին օթօն, դուրս հանեցին սեղմուած տեղէն եւ ճամբուն մէջտեղը դրին: Յետոյ լայն
ժպիտներով եւ միշտ անօթի նայուածքներով դարձան խարտիշահերին.
-Եղա՞ւ ... OK?
-OK …OK … thank you – ըսաւ անակնկալէն շշմած կինը:
Ու երբ բաղնիք կ'ուղղուէինք.
-Աշխարհի որեւէ մէկ անկիւնը ասանկ բան չի պատահիր,- ըսաւ:
Միակն էր, որուն համար բաղնիքէն աւելի զգայացունց դէպք մը տեղի ունեցեր էր:
Ներսի շուկան, որուն համար կ'ըսեն թէ ամենէն հին ու երկար շուկան է, քանի մը մուտքեր
ունի. ամենէն նշանաւորը կիներու շուկային մուտքն է, ամենէն տհաճը՝ մսավաճառներու
մուտքը, ամենէն հաճելին՝ օճառներու շուկային մուտքը, որուն անմիջապէս կը յաջորդէ
համեմներու շուկան:
Համեմներու շուկա՜ն ... աչքերդ գոցէ եւ բոյրերը քեզ մինչեւ Հնդկաստան կրնան փոխադրել:
Տարիներ առաջ, երբ տուն-տեղ եղայ եւ խոհանոց ունեցայ, որոշեցի «աթթարճի» մը ունենալ:
Ներսի շուկայ գացի, «սուք աթթարին» : Նեղ փողոցին երկու կողմերը փոքրիկ խանութներ
էին, նոյնանման տեսքով: Մէկը միւսէն տարբերողը խանութին կոկիկութիւնն էր եւ
ծախողին եռանդը: Խանութպաններուն մեծ մասը տաքէն թմրած, թիկն տուած փայտէ
նստարանի մը հաստ բարձերուն, կիսախուփ աչքերով անցուդարձը կը դիտէր:
Փնտռեցի ամենէն կոկիկ եւ լուսաւոր խանութը եւ մօտեցայ: Խանութը մուտք չունէր, ինչպէս
բոլոր խանութները ա՛յս շուկային: Ճակատը փակ էր տախտակեայ սնտուկներով, որոնց մէջ
տարբեր համեմներ կային՝ սեւ պղպեղ, ճերմակ պղպեղ, համեմունք, գինձ, քիմիոն, կասիա,
մեխակ, իսկ անոնց ետեւ, խանութի աջ պատին նոյնպիսի սնտուկներու մէջ չոր ծաղիկներու
եւ խոտերու տեսակներ, ծաղկեթուրմի համար:
Մեծ հանգոյցով հաստ չուան մը կը ճօճուէր գլխուս շատ մօտ:
-Մարհապա Ապու Սթէֆ,- մօտեցաւ երիտասարդ մը,- զա'աֆարան ունի՞ս:
-Ունիմ, բայց զբաղ եմ, մտի՛ր առ, աջ դարակին վրայ է պզտիկ տուփով:
Երիտասարդը դարձաւ ինծի.
-Ներողութիւն, քոյրս, ճամբայ կու տա՞ս:
Մէկ կողմ քաշուեցայ, թէեւ չէի հասկցած թէ ի՞նչ ճամբայ էր ուզածը:
Երիտասարդը, կապիկի ճարպիկութեամբ երկու ձեռքով բռնեց կախուած չուանը եւ ցատկեց
մինչեւ խանութին մէջտեղը:
Ապու Սթէֆը հարցուց.
-Ի՞նչ կ'ուզես, քոյրս:
-Ամէն բան,- ըսի եւ սպասեցի որ զարմանայ:
Բայց Ապու Սթէֆը բնաւ չզարմացաւ.
-Որքա՞ն կ'ուզես ամէն տեսակէն:
Այս հարցումին չէի պատրաստուած. որքա՞ն կ'ուզէի.
-Չեմ գիտեր, քիչ մը, քսանհի՞նգ կրամ:
Մարդը խնդաց եւ ըսաւ.
-Լա՛ւ, ես կը դնեմ:
Ինչ որ սուղ էր, հարիւր կրամ դրաւ՝ կասիա, մեխակ, համեմունք եւ այլն, իսկ գինձ, քիմիոն,
լէմունաղ քառորդ քիլօ դրաւ: Յետոյ սկսաւ հարցնել.
-Զա'աֆարան, գրգում, հէլ կ'ուզե՞ս:
-Այսօր չէ,- ըսի,- գալ անգամ,- պարզապէս չէի ուզեր ցոյց տալ որ լսած իսկ չեմ այս
համեմներուն մասին:
Տարիներու թաւալքին հետ յաճախ գացի Ապու Սթէֆին քով, ոչ միայն ինծի, այլ նաեւ
բարեկամուհիներուս համար համեմ գնելու: Իր չունեցածը Ապու Սթէֆը շատ անգամ քովի
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կամ դիմացի խանութէն կը բերէր: Յաճախ իրեն կը հարցնէի համեմի մը մասին, որուն
անունը լսեր էի կամ անոր մասին կարդացեր: Մարդը կատարեալ մասնագէտ մըն էր, որ
գիտէր իւրաքանչիւր համեմի տեսակը, գործածութիւնը, մանաւանդ՝ բժշկական
յատկութիւնը:
Կեանքը իր ժանիքները սկսեր էր ցոյց տալ մեզի, մանաւանդ ամուսնոյս: Բարեկամուհի մը,
որ բաւական գիտակ է «թուղթ»երու, «չար նէֆէս»ներու եւ «հիճապ»ներու, թելադրեց ձայնը
ցածցնելով եւ դէմքի խորհրդաւոր արտայայտութեամբ.
-Մարդուդ բաղնիքին վերջին թաս ջուրին մէջ քիչ մը կտաւատի ծեծուած կուտ խառնէ եւ
գլուխէն վար թափէ:
Նախ շատ ծիծաղելի գտայ գաղափարը. յետոյ կեանքի ժանիքներուն մէջ բռնուած, «ջուրը
ինկողը օձէն կը կառչի»ի տրամաբանութեամբ մտածեցի՝ օգուտ չտայ իսկ, վնաս չի տար ...
եւ շիտակ Ապու Սթէֆին խանութը գացի.
-Հրամմէ՛, քոյրս,- ըսաւ սովորականին պէս, առանց դէմքիս նայելու – Ապու Սթէֆը
հաւատարիմ իսլամ է եւ ուրիշին կնոջ նայիլն իսկ մեղք կը համարէ:
Բերանս բացի եւ զգացի որ մոռցեր եմ անունը այդ հունտին, հո՞ւնտ էր, կո՞ւտ էր ...
-Այդ բանը, որ լոգանքի ջուրին մէջ կը դնեն չար աչքերէն պահելու համար,- ըսի մէկ շունչով
եւ ըսածս լսելով զարմացայ ու ամչցայ՝ ե՞ս է որ եկեր հմայական բաներ կ'ուզեմ գնել:
Ապու Սթէֆին դէմքը փոխուեցաւ, բարեհամբոյր ժպիտը թռաւ աչքերէն եւ խիստ ձայնով
ըսաւ.
-Նայէ՛ քոյրս, ես մանր զաւակներ ունիմ, ասանկ բաներով չեմ զբաղիր, գնա՛ ուրիշ տեղէ առ
...
-Չէ չէ, առնելու համար չէ, պարզապէս կը հարցնէի,- ըսի եւ առաջին բանը որ աչքիս առջեւ
տեսայ, ուզեցի,- ծաղկեթուրմ առնելու եկեր եմ,- ըսի:
-Որքա՞ն տամ,- վերադարձաւ իմ տարիներու բարեհամբոյր «աթթարճի»ս:
-Կէս քիլօ:
-Կէս քիլօն շատ-շատ է, քառորդը կը բաւէ,- ըսաւ,- միշտ թարմ ա՛ռ, հոտը մէջը կը մնայ,ըսաւ:
Իրաւ ալ քառորդ քիլօն այնքան մեծ տոպրակ մը լեցուց, որ մինչեւ հիմա դեռ քիչ մը ունիմ
ապակեայ կճուճի մը մէջ:
Խոհանոցիս մէջ, պարզ չէ՞ որ համեմներու պահարանն է ամենէն աւելի գուրգուրանքիս եւ
հոգածութեանս արժանացողը:
***
Տարիները թաւալեցան. կեանքը շատ դառն եղաւ ծծնդավայրիս համար, որ, այսօր կը
հասկնամ, աշխարհի ամենէն բարի քաղաքն էր. ինչ որ երկրաշարժն իսկ չէր կրցած ընել
դարերու ընթացքին, մարդ արարածին վայրագութիւնը կրցաւ ընել՝ հիմնայատակ կործանել
դարեր ու դարեր բարգաւաճ ու խաղաղ ապրած քաղաքը:
Այսօր Ապու Սթէֆը ո՞ւր է արդեօք. անդրանիկ զաւակը, որուն մասին մե՜ծ հպարտութեամբ
խօսած էր, դեղագործութիւն ուսանելու մղեր էր.
-Թող զարգացած «աթթարճի» ըլլայ,- ըսեր էր խնդալով:
Համեմներու շուկային հոտերը աղաւնիներուն հետ փախան այրուող քաղաքէն, ճիշդ
մարդերուն պէս:
Երբեւէ պիտի վերադառնա՞ն:
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ
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ԳՐԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ
ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ԼՈՅՍԻՆ
Առաւօտեան լո՛յս, ծագէ հոգւոյս մէջ
Լոյս ու խնդութիւն, սիրոյ ճաճանչներ,
Կանչ արդարութեան, խղճի վառ ցոլանք,
Հաւատք աներեր բարւոյն յաղթութեան...
Առաւօտեան լո՛յս, ծագէ մտքիս մէջ
Իմացութեան լոյս արեգակնահեւ,
Այս խառնաշփոթ խառնիճաղանճին,
Տեսնեմ ճշմարիտն միտքով անսայթաք...
Առաւօտեան լո՛յս, ծագէ սրտիս մէջ
Անանձնական սէր արշալոյսիդ պէս,
Որ զայն սերմանեմ զերթ սիրոյ հունտեր,
Դառնան բարեաց անդ մարդուն կարեվէր...
Ծագէ՛, վարարէ՛ էութիւնս համակ
Եւ տեղ մի թողուր խաւարին, մթան,
Շողա՛ սրտիս մէջ լոյս անեզրական,
Թող ան վարարի զերթ սիրոյ ովկիան...
3/1/2022
.............................
ԱՅԲՈՒԲԵՆԻՆ
Ա- Արեգակն ես հայաշխարհին մեր հնամեայ,
Բ- Բարեաց աղբիւր ես բարեբան, չարահալած,
Գ-Գիր ես անմահ, հայ դարերու խօսուն վկան,
Դ-Դպրութիւն ես, հայոց դպրոց ու գրադարան,
Ե- Եկեղեցի՝ գմբէթովն իր երկնասլաց,
Զ- Զարմանահրաշ տեսիլքն ես դուն մեծ Մեսրոպայ,
Է- Էութիւնն ես բազմադարեան հայ ինքնութեան,
Ը- Ընծայ անգին հայ խորանին Աստուածապաշտ,
Թ- Թուր ու վահան փոթորկահար մեր պատմութեան,
Ժ- Ժայռ անսասան մրրիկներուն դէմ յանդիման,
Ի- Իմացութեան աստիճան ես դուն երկնահաս,
Լ- Լուսաղբիւր ես զերթ արշալոյսն արեգական,
Խ- Խիղճի, սիրոյ ու հաւատքի մի վառ խորան,
Ծ- Ծաղի՛կ-ծաղի՛կ դուն կը բացուիս երա՛նգ-երա՛նգ,
Հ- Հնչիւններով հայակարկաչ, հայաբաբախ,
Ձ- Ձայնը որպէս հայ հոգիին լուսավարար,
Ղ- Ղօղանջ արթուն որ կը հնչէ զերթ մօր մը կանչ,
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Ճ- Ճառագայթ որ կը շողշողայ ո՛ւր ալ ըլլանք,
Մ- Մայրական գիրկ մը սիրազեղ, սիրավարար,
Յ- Յոյս ու լոյսը բաւիղներուն մեր մթամած,
Ն- Նարեկաշունչ աղօթք ու Բան խորհրդազգած,
Շ- Շուշանափայլ տաղ ու երգեր հոգեհմայ,
Ո- Որոտաձայն պոռթկում ահեղ նենգին դիմաց,
Չ- Չարին ընդդէմ աշտարակում մը ոգեկան,
Պ- Պատուհասին դէմ զօրութիւն Արարչական,
Ջ- Ջոկատ ուժեղ բառ ու բանին միշտ աննուաճ,
Ռ- Ռազմերու մէջ պատուի հրաւէր ու արեան կանչ,
Ս- Սերմնացանը բարւոյն լոյսին անմահական,
Տ- Տիեզերքին պէս անհուն, անծիր, անեզրական,
Ր- Րաբունապետ եւ ուղեցոյց անդաւաճան,
Ց- Ցորենհաց որ միշտ անհատնում սնունդ կու տայ
Յ- Յաղթարշաւին ազգիս հայոց դէպ' ապագայ:
Փ- Փա՛ռք ու պատի՛ւ եւ օրհնութիւն քեզ յաւիտեան,
Ք- Քեզ կը մատչինք՝ օրօրոցէն մինչ գերեզման:
9/1/2022
.............................
ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆԻ ՀԵՏ
Եղեռնէն ետք հայացունց, պոէտն երգե՛ց, մղկտա՛ց,
Վրէժը լուծեց գրելով, վէրքը դարձուց ե՛րգ ու տա՛ղ,
Իր երգերէն լո՛յս յառնեց, յոյսը կրկին հուրհրատե՛ց,
Սիրտերուն մէջ մենաւոր լոյսի ծաղի՛կ մը ծնաւ...
Մոխիր դարձած կոյտին մէջ, սիրո՛յ սերմեր ան ցանեց,
Բողբոջեցան հրաշափառ, արձակեցին նոր ծիլեր,
Մեսրոպաշո՛ւնչ բառերը նոր կեանք առին լուսահեւ,
Որոնեցին լուսածարաւ հայ սիրտերը տանջակէզ...
Բանաստեղծը տուայտեցաւ գիրին համար ոսկեղնիկ,
Իր ծաղիկի՛ն հոգեզմայլ որ չթօշնէր վաղահաս,
Անապատին անջրդի խորշակահար ան չիյնար
Հայրենական աղբիւրէն այնքան հեռու, առանձին...
«Ոտանաւորն ի՞նչ ընել, ոտանաւորը կ'ուտուի՞»,
Հառաչեց ան ողբագի՛ն ու պատասխան չգտաւ,
Ոսկեղենիկ բառերը ո՞վ պիտ' կարդար հիացի՛կ,
Երբ նիւթեղէն դարը պիղծ իր մամոնան կը գոռար:
.............................
Ձմե՛ռ,
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Հեռու կեցի՛ր իմ տաք սիրտէս,
Որ կը տրոփէ դեռ սիրահեւ,
Դեռ տերեւներ կան թաքնուած
Ճիւղերուս տակ կմախացած...
Հրակարմիր բո՛ց ունին դեռ
Կառչած ճիւղին դողդղագին,
Դեռ կը փարին կարօտահեւ
Հովիկին մեղմ, տաք համբոյրին...
Տե՛ս, ի՛նչ աւեր դուն գործեցիր
Տերեւներուս գետին փռած,
Գրգանքդ էր վայրագ ու բիրտ,
Զուրկ շոյանքէն սիրավարար...
Հիմա կ'ուզես խլել բռնի
Վերջին շունչս հեքիաթածին,
Անուրջներս տալ մրրիկին,
Զիս թողուլ մերկ, անսէր, անսիրտ...
Գիտեմ, սրտիս գոլը հրկէզ
Պիտի սառի քու ցուրտ շունչէդ,
Բայց ո՞վ գիտէ հեքիաթներէս
Գուցէ ծնին նոր գարուններ...
11/1/2022
.............................
ԼՈՅՍ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՄՕՐՍ
Երբ յոգնած եմ ու շուար կեանքի հազար հոգերէն,
Քու պատկերիդ կը հայիմ հին օրերուս պէս լուսէ,
Կ'ապաւինիմ ես դարձեալ յորդորներուդ փարոսին,
Որուն լոյսը չէ մարած անցումէդ ետք ողբագին...
Ինձ կը թուի թէ աչքերդ ինձ կը հսկեն պատկերէդ,
Ժամանակը բիրտ, դաժան չէ կրցած լոյսը խամրել
Անոնց խօսուն հայեացքին զոր վերծանեմ ամէն պահ,
Կեանքի համակ գիրք մ'է ան տքնանքով ժիր ու կայտառ...
Նուիրման տենդ կայ այնտեղ, լոյսի ճրագ որ կ'այրի
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Ու այրելով լոյս կու տայ, նուիրուելով կը սպառի,
Բայց շողերը լուսատու կը բազմանան, չեն հատնիր,
Աստղերուն պէս յետ-մահու կը ճաճանչեն լուսալիր...
Եւ ի՞նչ փոյթ է թէ չկաս շօշափելի մարմինով,
Երբ ամէն պահ ես կը զգամ շունչդ, հեւքդ գուրգուրոտ,
Խրատներդ սրտացաւ, աղօթքներդ ալեխռով,
Երբ ինձ հետ է լոյս հոգիդ, Արարիչին բարեխօս:
11/1/2022
.............................
ԿԸ ՀԱՒԱՏԱՄ
Դուն պիտ' գտնես երակներուդ մէջ հնամեայ
Ոյժդ ներքին, որ չլքեց քեզ վիհին մէջ,
Գեհենայի՛ն այն անդունդին խաւարատես,
Որ պիտ' լափէր քեզ իր բոցերուն մէջ ի սպառ,
Քեզ պիտ' ջնջէր որպէս ազգ մը Աստուածապաշտ
Եւ լոկ մոխիր պիտի թողուր քու հետքերէդ:
Կը հաւատամ
Կամքիդ Հայկեան ապառաժեայ ու անսասան,
Քու ոգիիդ որ հուր ցայտէ երբ պահը գայ,
Հոգիիդ վեհ զերթ բարձունքդ Արարատեան,
Ազատութեան շունչիդ հզօր, Արմենական,
Որ վիթխարի կ'աշտարակուի, կ'առիւծանայ
Ոսոխին դէմ զերթ Վահագնը Վիշապաքաղ:
Կը հաւատամ,
Գիշերէդ ետք նոր բացուելիք արշալոյսիդ,
Ձմեռէդ ետք նոր գարունիդ ընձիւղումին,
Եղեռնէն ետք քու հրաշազօր վերյառնումիդ,
Միաբռունցք, միահամուռ Սարդար' պատիդ,
Որով նոր կեանք ստեղծեցիր նախնեաց հողիդ
Եւ վէրքերէդ նորոգ երգեր արարեցիր...
Կը հաւատամ
Գոյութեանդ խոր խորհուրդին Արարչածին,
Այբ-բեն-գիմէդ շողարձակող արեգակին,
Որ պիտ' պատռէ սեւ ամպերը խաւարածին,
Իր ճաճանչներն պիտի սփռէ լայն աշխարհին,
Պիտ' ճառագէ նոր արշալոյս Վահագնածին,
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Հագած ալուան կապոյտ, կարմիր ու ծիրանի:
Եւ թմբիրէն նոր արթնցող մարդը դժխեմ
Պիտի հագնի վառ շողերը արեւահեւ,
Պիտ' օրհներգէ լոյսը, սէրը երկնապարգեւ,
Արարատէդ արեւացող կեանքը լուսէ:
22/9/2021
.............................
ԱՂԱՊԱՏԱՆՔ ԱՌ ԿԵԱՆՔ
Կեա՛նք, դեռ քեզի կը փարիմ, սիրահարի մը պէս խենդ,
Եկո՛ւր քու հին տարփանքով, գրկէ՛ հոգիս խօլական,
Գարնանային բոյրերով օծէ՛ սիրտս դեռ պարման,
Զուարթ, պայծառ գոյներով ներկէ՛ օրս տաղտկահեւ...
Գիտեմ այնքան հարուստ ես բիւր երգերով սիրանոյշ,
Ե՛կ, շշնջա՛ ականջիս սիրոյ անոյշ մեղեդին,
Սիրտս դարձեալ թող տրոփէ սիրոյ լարովը քնքոյշ
Ու մեղմավառ թող սպառի լուսէ ցնորքովը արբշիռ...
Օրս արդէն շատ շուտով կ'իրիկնանայ մեղմանոյշ,
Երանգներ բե՛ր ծիրանի, ճաճանչներով բռնկի՛մ,
Մայրամուտս ողողէ՛ երազներով հրակարմիր,
Հոգիս հիւսէ հեքիաթներ պարմանավառ օրերուս...
Գեղածիծաղ ափերէդ բե՛ր թրթիռներ գարունքի,
Ծաղիկներէդ գունագեղ՝ կեանքի նեկտար աւշայորդ,
Կենսարբենա՛մ անգամ մ'ալ տաքուկ ծոցիդ մէջ յուռթի
Եւ արբեցած ես մեկնիմ կեանքիդ, լոյսիդ կարօտո՛վ...
13/1/2022
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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«ՀԱ՛ՑԸ, ՀԱՑԸ ՍՐԲԱԶԱՆ
«Հա՜ցը, հացը սրբազան»
Հացը խորհրդաւոր բան մըն է, կարծես կեանքին
գաղտնիքը կը պահէ իր մէջ, ապրելու եռանդ կը գրգռէ իր
բոյրով եւ կը մնայ մարդերը միացնող միակ էութիւնը:
Այո, հացը էութիւն է: Ասիկա կրնան գիտնալ միայն անոնք,
որոնք գիտեն հաց պատրաստելու հանգրուանները, որոնք
ծանօթ են թթխմորին ապրող, տրոփող, շնչող գոյութեանը
եւ իրենց հոտոտելիքով կրնան զգալ անոր վիճակները:
Խոհարարները արուեստագէտ մարդիկ են, ըսելիք չունիմ,
բայց կա՛ն հացագործներ, որոնք արուեստագէտ ըլլալու
կողքին են նաեւ ... ծնուցիչներ, դայեակներուն պէս:
Մայրս, որ վկայեալ դայեակ մըն է, Պէյրութի ֆրանսական համալսարանէն յիսուն տարի
առաջ շրջանաւարտ եղած, չէ կորսնցուցած իր հիացմունքը ի տես Աստուածային
արարչութեան, որ մօր մը զաւկին ծնունդ տալն է:
Կիւլպէնկեան մայրանոցը, ուր երկար տարիներ տնօրէնուհի էր մայրս, կը գտնուէր Հալէպի
Նոր Գիւղ-Մէյտան թաղամասին մէջ, որ հակառակ հայահոծ շրջան մը ըլլալուն, ունէր հին
եւ գործող մզկիթ մը:
«Առտուները, առաւօտեան ժամը չորսի էզէնին , երբ շէյխը «Ալլահու աքպար» (Աստուած մեծ
է) կը կանչէ ու ես կը տեսնեմ, թէ ծնող երեխան ինչպէ՜ս ճիգ կը թափէ դուրս գալու համար,
ինչպէ՜ս գլխով ճամբայ կը բանայ ... իրապէս կը հաւատամ կեանքի հրաշքին եւ
Աստուածային գոյութեան»:
Այսպէս կը պատմէր մայրս: Եւ ճիշդ այսպէս ապրեցայ ես երկու զաւակներուս ծնունդը՝
որպէս հրաշք:
Եւ այսպէս է նաեւ, որ ամէն անգամ կը լծուիմ հաց թխելու աշխատանքին:
Պէտք ունի՞մ անոր, հաց թխելուն: Հալէպի մէջ միշտ ալ հացի քանի մը տեսակներ եղած են՝
փուռի պարզ (արապի) հաց, սաճի հաց, Քամիշլիի հաց, սեւ հաց, լաւաշ ...: Այսօր քիչ մը
աւելի են այդ տեսակները՝ սոմուն (ֆրանսական հաց) եւ սոմունի այլազան տեսակներ:
Այսքան առատութեան մէջ պէտք ունի՞մ հաց թխելու:
Կ'երեւի թէ պէտք ունիմ:
Պէտք ունիմ թթխմորին հետ կենդանի յարաբերութեան, որ ամէն անգամ կրնայ տարբեր
ըլլալ, թթխմորին «տրամադրութեան» համեմատ: Եւ ինչպէս որ արեւելքցի կինը ամուսինին
տրամադրութեան համեմատ կ'որոշէ իր վարուելակերպը - ասիկա ինծի կը յիշեցնէ ֆէսին
եւ գոգնոցին պատմութիւնը, որ Հայկանուշ նէնէս շատ կը սիրէր պատմել – այդպէս ալ ես,
թթխմորին վիճակին համեմատ կ'որոշեմ յարաբերութեանս տեսակը:
Բայց նախ պատմեմ ֆէսին եւ գոգնոցին պատմութիւնը, ինչպէս Հայկանուշ նէնէս կը
պատմէր:
Ամուսին մը իր նորահարսին կ'ըսէ.
-Երբ տուն դարձիս տեսնես, որ ֆէսիս ծոպը հակառակ կախեր եմ, լեզուդ քեզի կը քաշես,
քանի ատիկա կը նշանակէ որ շատ բարկացած եմ:
(Այդ օրերուն փեսաները իրենց հարսերէն նուազագոյնը տասը տարի աւելի մեծ եւ աւելի
իմաստուն կ'ըլլային):
-Լա՛ւ,- կ'ըսէ նորահարսը,- դուն ալ երբ տեսնես որ գոգնոցս ծուռ կապեր եմ ...
(Բայց ուրկէ՞ նորահարսին այսքան քաջութիւն եւ իմաստութիւն ...):
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Օր մըն ալ հարսը, գոգնոցը ծուռ կապած, ամուսինին կը սպասէ, բայց երբ ամուսինը տան
կը մօտենայ, կը տեսնէ որ ֆէսին ծոպը ծուռ է: Անմիջապէս գոգնոցը կը շտկէ եւ սեմին վրայ
ամուսինին կը սպասէ:
Ամուսինը կը հասնի եւ, ո՜վ զարմանք, ֆէսին ծոպը ... շիտակ է:
-Այդպէս պէտք է, հապա՛, վիճակին համեմատ պիտի խօսիս խօսելիքդ,- կ'եզրակացնէր
Հայկանուշ նէնէս ամէն անգամ:
Խոհանոցս նեղ է, նեղ ու երկար եւ երբ ամէն անգամ թթխմորը կը դնեմ տաք ջուրին մէջ եւ
կը սկսի «աշխատիլ», այդ ի՜նչ բոյր է որ կ'արձակէ. փոքրիկ խոհանոցս տաք գոլորշիով եւ
ապահովութեամբ կը լեցուի: Մարդ ի՞նչ պէտք ունի աւելի, երբ գլխուն ծածք մը ունի եւ քովը՝
հասնող խմոր:
Արուե՛ստ: Մարդ ա՛յս է որ կ'ուզէ ծածքէն ու հացէն ետք, անոնց կողքին:
Եւ արուեստ է հաց թխելը, որ ամէնուն չէ տրուած: Հապա ինչո՞ւ Հալէպի բազմաթիւ
փուռերէն մէկ-երկուքին դիմաց ժողովուրդը ժամերով կը սպասէ, մինչ ուրիշ փուռերու
հացը գնողի կը սպասէ:
-Ռազիի հացը շատ համով է,- կ'ըսեն եւ կը նախընտրեն քանի մը ժամ սպասել տաքինպաղին, իրենց ձիթապտուղին հետ պատառ մը համով հաց ուտելու համար:
Թէեւ պէտք է հանգիստ ձգել խմորը որ ուռի, բայց ես ատենը անգամ մը կը բանամ խմորին
թանձր ծածկոցը եւ կը նայիմ բարձրացող, ուռող, ճերմակ, կարծես ժպտուն խմորին:
Յետոյ երբ կը հասնի, կ'առնեմ զայն ափերուս մէջ. տաք է ու կը խաղայ. կը շաղեմ
գուրգուրանքով, անոր բոյրէն զգլխած ու ետ կը դնեմ ամանին մէջ, որ կրկին ուռի:
Կրնամ պրիոշ շինել կամ քրուասան. բայց ոչ, հաց պիտի թխեմ. կրնամ խոտեր աւելցնել,
բայց ոչ համեմներ. համեմը կարծես կը բռնանայ հացի հոտին վրայ, իսկ ես կ'ուզեմ այդ
հոտը վայելել իւրաքանչիւր պատառիս հետ:
Ի՜նչ խորհրդաւոր է մարդ արարածին հոտի զգայարանը, որ թէեւ անասուններուն
հոտոտելիքին չափ զօրաւոր չէ, բայց կը մնայ մարդուն զօրաւորագոյնը, որ նաեւ ամենէն
ուշը կը մարի:
Հոտեր կան, որոնք կարողութիւնը ունին մոռցուած ամբողջ անցեալ մը, կեանքի մեծ շերտ
մը կամ նուրբ մանրամասնութիւն մը վերականգնելու, երբեմն նոյնիսկ ապրելու ոյժ
ներարկելու, ինչպէս էր պարագան այն փոքրիկին, որ երկար ատեն մահաքունի (գոմայի)
մէջ մնալէ ետք, երբ մօր օգտագործած անուշահոտը կ'առնէ (հիւանդապահուհիի մը
թելադրանքով) երեք օր վերջ դուրս կու գայ գոմայէն: Կրնայ զուգադիպութիւն ըլլալ ասիկա,
բայց կրնայ նաեւ հոտերու զօրութիւնը հաստատող նշան մը ըլլալ, ո՞վ գիտէ ...
Ուրկէ՞ սակայն հոտերու, մանաւանդ հացի հոտին հանդէպ իմ գերզգայնութիւնս:
Հացին հոտը ինծի համար անքակտելիօրէն կապուած է այրող փայտի հոտին, բարձրացող
ծուխին, հայրենիքի մը, որ միայն քերթուածներու մէջ ճանչցայ.
Ո՜ տայր ինձ զծուխն ծխանի
Կարծես նախորդ կեանքի մը մէջ գիւղացի հարս եղած ըլլամ եւ ապրած տառապանքը
սեղանին հաց ունենալուն՝ ցանելէն մինչեւ թխելը, անցնելով հնձելէն, կամնելէն, աղալէն եւ
այլն: Սկիզբէն ալ զգացեր էի «Հացին Երգը»ին հմայքը, քաշողութիւնը:
Թէեւ ոչ նոյն հանգրուաններէն, բայց ես ալ նոյնքան երկար ճամբայ անցեր եմ լաւ թթուած,
լաւ ուռած եւ լաւ եփած հաց մը ունենալու համար, հաց, որուն միջուկը ըլլայ փափուկ եւ
առաձգական, կեղեւը՝ չոր, կարմրուկ, խշրտան:
Չեմ յիշեր, թէ ե՞րբ սկսաւ, կամ թէ ուրկէ՞ ծնունդ առաւ թխելու սէրս. կը յիշեմ միայն, որ
հաստատ եւ անփոփոխ էր ու կը շարունակէ մնալ համոզումս, թէ լաւ, շատ լաւ եփող կամ
ճաշ պատրաստող տանտիկին կամ խոհանոցի դիցուհի հռչակուելու համար կին մը պէ՛տք
է հաց թխել գիտնայ. ա՛յս է գլխաւոր քննութիւնը, որմէ պէտք է անցնի տանտիկին մը:
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Զիս եւ հացերս քննութենէ անցնող չկայ անշուշտ. ես եմ թէ՛ քննողը, թէ՛ քննուողը եւ ամէն
անգամ որ հաց թխէի, կը համտեսէի եւ ... չէի հաւներ:
Սկիզբը տառապանքս թթխմորին հետ էր, չէր «խօսեր» հետս ու ես, անարդարօրէն
պատժուած երեխայի պէս կը տխրէի, կը նեղուէի ու չէի հանգչեր մինչեւ թխելու յաջորդ
փորձը:
Յետոյ եղաւ ատեն, որ ա՛լ չէի փորձեր. ինչպէս նէնէ Հայկանուշը կ'ըսէր՝ «մեզի թուրշի դնել
չի գար», ես ալ սկսայ մտածել՝ կ'երեւի ինծի հաց թխել չի գար:
-Երբ հարս եկայ,- կը պատմէր մայրս,- ուզեցի թուրշի դնել. կեսուրս ըսաւ թէ մեզի թուրշի
դնել չի գար ... բայց ես դրի, շատ ալ լաւ եղաւ:
-Է՜հ, դուն ուրիշ ընտանիքէ ես,- ըսեր էր նէնէ Հայկանուշը:
Մայրս այլ կարծիք ունէր.
-Իր ամսական շրջանին մէջ եղող կինը պէտք չէ ձեռքը թուրշիի կարասին երկնցնէ, թուրշին
կ'աւրուի:
-Ինչո՞ւ,- խիստ զարմացայ,- ի՞նչ կապ ունի:
-Չեմ գիտեր, բայց այդպէս է. կ'երեւի կեսուրս ասիկա չէր գիտեր ...
Իմ իսլամ դրացուհիներս ալ չէին գիտեր. զարմացան երբ լսեցին. բայց փորձեր էին եւ
համոզուեր: Եւ անշուշտ կիրարկեցին:
Երկար շրջան մը ան-հաց կամ ան-թուխ մնալէ ետք, կրկին ձեռնարկեցի հացաշինութեան.
պարզապէս չէի կրնար ընդունիլ, որ պէտք է զրկուիմ այդ էական հրաշքէն: Արդէն հասուն
էր հոգիս. համբերատար դարձեր էի: Եւ թթխմորին մօտեցայ ինչպէս մայր մը կը մօտենայ իր
խռոված զաւակին:
Թթխմո՞րն ալ կարօտ ունէր ափերուս գուրգուրանքին, չեմ գիտեր. բայց այս անգամ
ներդաշնակուեցանք: Եւ արթնցաւ թթխմորը իր քունէն, շարժեցաւ, բոյր արձակեց եւ շարժեց
խմորս իր հետ:
Տօն էր:
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ
(Քաղուած իր դիմատետրի էջէն)

ՎԵՐՋԱԼՈՅՍԻ ՇՈՂԵՐ
Գլուխը հակած պնակին վրայ, լուռ՝ ապուրը կը խմէր: Չէր
մասնակցեր սեղանակիցներու անկապ խօսակցութեան: Մէկը
խուլ էր,այնքան կը պոռար, որ գլխու ցաւ կը պատճառէր. միւսը
նախադասութիւն մը կը սկսէր, սակայն կը մոռնար
շարունակութիւնը. ուրիշ մը նայուածքը չէր կրնար
կեդրոնացնել որեւէ կէտի վրայ. միւսին բերնին մէջ կեղծ
ատամնաշարը կը պարէր: Իսկ ինք իր ներաշխարհին մէջ
ամփոփուած՝ արտաքին աշխարհէն հեռու, մտովի կը
մենախօսէր:
Իր քիմքը աւելի կը զգար աչքերէն սահող աղի արցունքին համը,
քան թէ այս անհամ ապուրը, որ ո՛չ աղ ունէր ո՛չ պղպեղ, ոչ ալ ախորժաբեր այլ համեմունք:
Իրենք ծեր էին այլեւս. նոյնիսկ անմեղ թուացող կարգ մը հաճոյքներ արգիլուած էր իրենց՝
կանխազգուշութեան համար:
Մի քանի ամիս անցեր էր այն տխուր օրէն, երբ իր տղուն եւ աղջկան ընկերակցութեամբ՝
այս հաստատութիւնը ընդունուած էր, որպէս նոր բնակիչ:
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Կոջ մահէն յետոյ՝ օր մը լոգանքի պահուն, արեան ճնշումը բարձրացած էր, եւ ինկած էր
ուշակորոյս: Անկումին պատճառով սրունքին ոսկորը երկու մասի բաժնուած էր եւ մէկ
ամիս անշարժ պառկած էր անկողինին մէջ, ոտքը գաճի մէջ, որուն յաջորդած էր
վիրաբուժական գործողութիւն:
Կազդուրուելէն յետոյ անթացուպով սկսած էր քալել:, Զաւակները բժիշկին հետ
խորհրդակցելէ յետոյ եւ իր թելադրութեամբ՝ հասած էին այն եզրակացութեան, որ տունը
մնալը ապահով չէր այլեւս:
Շատ յարմար եւ հանգստաւէտ հաստատութիւն մը պիտի փոխադրէին զինք, որ «Ծերանոց»
չէր կոչուէր՝ վանողական տպաւորութիւն չձգելու համար այդ դռնէն ներս մտնողներուն
վրայ, այլ « Հիւրանոց»:
Զինք փորձած էին համոզել, ըսելով, որ հոն այլեւս պիտի չձանձրանար, իրեն տարեկից
խօսակիցներ պիտի ունենար, որեւէ անհանգստութեան պարագային, բժիշկը հոն էր,
ընկերային հաճելի հաւաքոյթներ տեղի կ'ունենային, կերակուրները շատ համեղ
էին,եւլն,եւլն: Աւելցուցած էին նաեւ, որ իրենց տան մէջ յարմարութիւն չկար, այլապէս իրենց
հետ կ'ապրէր. բայց խոստացած էին միշտ այցելել:
Երեք զաւակներէն առաջինը հազիւ քսան տարեկանը բոլորած՝ Միացեալ Նահանգներ
փոխադրուած էր, ուր մի քանի տարի յետոյ՝ ամուսնացած էր տեղացի աղջկայ մը հետ եւ
կապը որոշ չափով խզած իր ծնողքին հետ: Հետեւաբար՝ ան Պիղատոսի նման՝ ձեռքերը
լուացած եւ անպարտ արձակուած էր հօրը հանդէպ գործուած այս արարքէն:
*************
Այդ օրը սեւ բիծ մը եղաւ իր կեանքին մէջ:
Երբ ճամպրուկը կը պատրաստէին, ինք տամուկ աչքերով կը հետեւէր աղջկան
շարժումներուն, եւ կը տեսնէր, թէ ան ինչ անտարբերութեամբ եւ հապճեպով հագուստները,
ներքնազգեստները կը թխմէր պայուսակին մէջ: Ասիկա իր գիտցած, բարի եւ սիրելի
աղջի՞կն էր, իր զերզգայուն փոքրիկ աղջնակը, որ որեւէ աննշան անարդարութեան համար
արցունքներ կը թափէր, եւ կու գար հօրը փաթթուելու, որ զինք սիրազեղ համբոյրներով
կ'ողողէր: Այսքան փոխուա՞ծ էր եւ անճանաչելի դարձած:
Իր կինը որքան հոգածութիւն եւ գուրգուրանք կը ցուցաբերէր բոլորին հանդէպ, մայրութիւն
կը ծորէր իր քաղցր նայուածքէն: Շուրջ կէս դար միասին ապրելէ յետոյ, տակաւին իրենց
սէրը չէր կորսնցուցած իր նախկին համն ու հոտը. շատ երջանիկ զոյգ մը եղած էին:
Այն օրը, որ իր սրտահատորը կորսնցուց, կարծես աշխարհ փուլ եկաւ իր գլխուն եւ
պարպուեցաւ իր բովանդակութենէն. կեանքը անիմաստ դարձաւ:
Հիմա զաւակները կը տնօրինէին իր ճակատագիրը:
Իր սիրելի փոքրիկ կատուն՝Թաթոն տխուր աչքերով իրեն կը հետեւէր, կը մլաւէր եւ
ոտքերուն կը քսուէր. կարծես կ'աղաչէր որ չերթայ:
-Աս խեղճ կատուն ի՞Նչ պիտի ըլլայ,- հազիւ կրցաւ խեղդուած ձայնով հարցնել:
-Ես մեր տունը կը տանիմ զայն- ըսաւ աղջիկը:
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Կատուն իրմէ աւելի բախտաւոր էր. իր աղջկան տան մէջ կատուին համար տեղ կար , բայց
հօրը համար ոչ:
Դուռը կղպելու պահուն, յանկարծ զգաց, թէ իր հոգին փախաւ իրմէ եւ տան մէջ
պահուըտեցաւ: Դուրս ելլողը շարժուն խրտուիլակ մըն էր միայն , ինք չէր, այլ անհոգի էակ
մը, մարդու կերպարանքով:
Ինչպէս չտխրէր, երբ իր իսկ զաւակներուն ձեռքով իր փոքրիկ հայրենիքէն, իր մտերմիկ
անկիւնէն կ'աքսորուէր, կ'ըլլար անհայրենիք: Ինչ տաք եւ պաղ օրեր տեսած էր այս տունը,
իր սիրոյ տաքուկ բոյնը:
Զաւակները մեծցած էին, տեղաւորուած, եւ իրենց սեփական ընտանիքները կազմած: Գոհ
էր կեանքէն, բայց.....
Իրեն ամենէն շատ ցաւ պատճառողը աղջկան անտարբեր կեցուածքն էր . ինք որ այդ
աղջկան հանդէպ միշտ տկարութիւն ունեցած էր:
******************************
Անցեալին՝ Կիրակի օրերը, երբ բոլորը կը հաւաքուէին իրենց տունը, թոռնիկները մեծ
մամային պատրաստած համեղ կերակուրները կը լափէին:
Օր մը յանդգնեցաւ աղջկան ըսելու.
-Աղջիկս լաւ կ'ըլլայ, որ պզտիկներուն համար դուն ճաշ պատրաստես, փոխանակ դուրսէն
պատրաստ կերակուր ապսպրելու: Կը տեսնե՞ս հոս ինչ ախորժակով կ'ուտեն:
-Նայէ՛ հայրիկ, ես օրական ութը ժամ կ'աշխատիմ եւ սպառած կը հասնիմ տուն:
Զաւակներս պիտի չմեռնին դուրսէն գնուած կերակուր ուտելով:Մաման միշտ տունը եղած է
, ինծի պէս դուրսը չէ աշխատած: Ժամանակները փոխուած են, բայց դուն քու ժամանակիդ
եւ քու աշխարհիդ մէջ մնացեր ես:
Աղջիկը իրաւունք ունէր : Հիմա արհեստագիտութեան, արագութեան, վազքի դար էր. եւ
արհեստագիտութիւնը իր բոլոր բարիքներով եւ մասամբ նորին, իր տունէն ներս չէր
թափանցած տակաւին:
Սակայն յետագային՝կնոջ փափաքին գոհացում տալու համար, համակարգիչ մը գնած էր, եւ
երկուքն ալ իրենց աշխարհացրիւ բարեկամներուն հետ կրնային հաղորդակցիլ. զիրար
տեսնել պաստառի վրայ.եւ հին օրերու կարօտը առնել: Ինչ հրաշք էր:
Օր մը ուզեց իր տունը այցելել գոնէ քանի մը ժամ: Հոգեբանը չթելադրեց՝ նկատի առնելով իր
հոգեկան անկայուն վիճակը :
Աղջիկը բուն պատճառը ըսաւ:
- Տունը վարձու տուինք. մեզի համար դժուար է ամէն ամիս այսքան մեծ գումար վճարել
ծերանոցին:
Ուրեմն իր յիշատակներն ալ իրեն պէս վտարանդի եւ թափառական եղած էին: Անոնցմէ
իւրաքանչիւրը, որ բեկոր մըն էր իր անցեալէն, արժանացած էր իր ճակատագրին:
Ձայն չհանեց: Ինչ լաւ էր լռել գիտնալ, չհակաճառել, չվիճիլ, խնդիր չյարուցանել:
Հոգեբանը ուզեց իրեն հետ հանդիպում մը ունենալ, գիտնալու համար իր տպաւորութիւնը
եւ տրամադրութիւնը:
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Դժկամութեամբ ընդունեց եւ հազիւ բառեր մը մրթմրթաց քիթին տակէն:Սիրտ չունէր իր
ցաւերը այս օտար մարդուն պատմելու:
Առաջին օրերուն՝ զաւակներուն այցելութիւնները եւ հրաւէրները յաճախակի էին . սակայն
կամաց-կամաց սկսան նօսրանալ, իր գլխուն սպիտակ մազերուն պէս: Միշտ պատրուակ
մը, չքմեղանք մը կար: Մանաւանդ շատ կը կարօտնար թոռնիկները, որոնք երբ գային,
իրենց զուարթ պոռչտուքներով, խնդուքներով եւ եռանդով կ'ողողէին, կը շէնցնէին այդ
մոխրագոյն շէնքը: Միւս ծերերը նախանձով կը դիտէին իրեն, երբ փոքրիկները շռնդալից
համբոյրներ կը դրոշմէին իր խամրած այտերուն վրայ:
Անհաճոյ եւ անհանգիստ վայրկեաններ էին իրեն համար, երբ յաղթանդամ կին մը շաբաթը
երեք անգամ կու գար զինք լոգցնելու: Հագուստները հանելէ յետոյ, զգուշութեամբ զինք
աթոռակի մը վրայ կը նստեցնէր, կը լոգցնէր, կը մաքրէր մարմինը, եւ գիշերանոցը կը
հագցնէր: «Մանկացած ծերուկ մըն եմ »կը մտածէր իւրովի: Սկիզբը շատ կ'ամչնար այս
անծանօթ կնոջ առջեւ մերկանալու, բայց կինը քմծիծաղով ըսաւ.
-Ես քեզի պէս, օրական տասը հոգի կը լոգցնեմ. պէտք չունիս ինձմէ քաշուելու:
Երեկոյ մը, երբ պատրաստուած էր զաւակներուն տունը երթալու, վերջին վայրկեանին,
իրեն իմացուցին, թէ կամքէ անկախ պատճառով պիտի չկարենային զինք տանիլ:
Սրտնեղած՝ անկողինին վրայ երկարեցաւ եւ սկսաւ դուրսը դիտել: Արեւը իր վերջին շողերը
հաւաքած՝ կը պատրաստուէր հրաժեշտ տալու աշնանային մելամաղձոտ երեկոյին,
դեղնած, խշրտացող տերեւներուն եւ կիսամերկ ծառերուն:
Յանկարծ այս պատկերը զինք տարաւ, ուրիշ տեղ, ուրիշ ժամանակ: Օր մը ծովեզերքը
աւազին վրայ նստած, ինք եւ իր կինը ձեռք ձեռքի տուած՝ դիտած էին արեւամուտի
հրաշագեղ տեսարանը, որ իր յիշողութեան մէջ անջնջելիօրէն դրոշմուած էր:
Ամբողջ հորիզոնը բռնկած էր վառ կարմիրի եւ նարնջագոյնի բոլոր երանգներով, որոնք
տարածուած էին երկնակամարին վրայ եւ անծայրածիր ովկիանոսի կապոյտին հետ կը
պարզէին գոյներու անզուգական համանուագ մը: Բառերով կարելի չէր նկարագրել այս
փառաւոր եւ աննման վերջալոյսը: Արեւը չէր ուզեր անշուք եւ խեղճ պատկերով բաժնուիլ
այս երկրագունտէն: Իր բոլոր գոյները կը սփռէր, իր շքեղութիւնններով կ'առինքնէր, կը
շլացնէր աչքերը եւ յետոյ կ'անհետանար:
-Ո՛վ Աստուած մարդուն ալ շնորհէ՛ այս բացառիկ կարողութիւնը,- բացականչեց հոգիին
խորքէն- արեւուն նման գեղեցիկ վերջալոյս մը ունենալու: Գոնէ ենթական միայն ի՛նք
տեսնէ եւ զգայ, թէ կրկին կ'երիտասարդանայ,կը վերստանայ հին օրերու գեղեցկութիւնը,
թարմութիւնը, ոյժը, կայտառութիւնը, եւ հրապոյրը. եւ յետոյ գոհ սրտով մեկնի այս
աշխարհէն:
ՍՕՍԻ ՀԱՃԵԱՆ
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ՎԱՀՐԱՄ ԹԱԹԻԿԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
ԱՆՊԱՐԱԳԻԾ ԵՐԳԻ ՈԳԻՆ

Հրաժեշտի այս սեղմ տողերի մէջ անհնար է պարփակել
Վահրամ Թաթիկեան երեւոյթի ամբողջութիւնը:
Նրա շատ բանաստեղծութիւններում, որ գրեթէ բոլորն էլ ծնւում
ու երկրորդ կեանք էին առնում որպէս երգ, հենց բնութեան հետ
միաձոյլ մարդու լայնարձակ էութիւնն է դրսեւորուում:
Բնութեան մէջ է, որ ազատօրէն հոսում, թեւածում, լող են
տալիս տիեզերքից եկող շքեղ ձայները, գոյները, լոյսերը,
բանաստեղծութեան ու երգի ոգիները:
Անհնար է հասկանալ նաեւ, թէ Աստծու` Վահրամին տուած
շնորհներից ո՞րն է առաջնայինը, որը երկրորդային…
Նրա հազարաւոր երգերի մէջ, որոնք բոլորն էլ անգիր յիշում էր, որո՞նք են, որ
տարրալուծւում են մեր հոգիների մէջ, և որոնք են, որ դեռ մտածել են տալիս, քանի որ
նրբաթել խոհական հիւսուածքներ են…
Վահրամը ծանօթ էր աշխարհի գրականութեանը, երաժշտութեանն ու երգարուեստին`
Բախից մինչև Ժակ Բրել, Վիսոցկի… Երաժշտագէտները աւելի ճիշտ կը գնահատեն, բայց
ըստ իս, սա է պատճառը, որ նրա հսկայածաւալ երգացանկում դասականի
մեղեդայնութեան ու թեմաների կողքին առկայ է նաև քաղաքային երգարուեստը…
Նրա բանաստեղծութեան ու երգերի ծալքերում շատ է տխրութիւնը, իսկ նրա «հեքիաթը»
«մաքրաթախիծ» է (բառ, որ ուրիշ տեղ չեմ հանդիպել): Բայց երբ նա երգում էր Զահրատի
«Լուն», «Կիկոն», դահլիճը նրան ձայնակցելով ուշաթափւում էր ծիծաղից…
Վահրամ Թաթիկեանն էր, որ համարձակուեց դիմել մեր միջնադարեան բանաստեղծների
աշխարհիկ թեմաներին, դրանք դարձրեց երգեր, ու ինքն էլ կատարեց միջին հայերէնով, որ
նոյնպէս քաջութիւն էր պահանջում: Ի դէպ` Յովհաննէս Թլկուրանցին նոյնպէս իր
քերթուածները երգի է վերածել, ու ինքն էլ կատարել է դրանք: Իսկ սեփական ձեռնարկի
հանդէպ ի՜նչ համոզուածութիւն պէտք է ունենար Վահրամը, որ երաժշտականացնէր ու
հնչեցնէր Առաքել Սիւնեցու «Ադամգիրք» ծաւալուն քերթուածը:
1997 թ.-ին Չարենցի ծննդեան 100-ամեակին նուիրուած հանդիսութիւնների մէջ իրենց
շքեղութեամբ փայլեցին Վահրամի երկու ծաւալուն համերգները: Օպերայի և բալետի
պետական թատրոնի համերգը ունէր «Երբ ես հին աշխարհը մտայ» խորագիրը: Առաջին
մասում ընդգրկուած էր Չարենցի բանաստեղծութիւններով ստեղծուած շարքը, իսկ
երկրորդ մասը «Ասպետական» արտ-ռոք միստերիա-մոնոօպերայի իւրօրինակ
բեմականացումն էր: Նրա երգեցողութեան հնչիւնների տակ պարում էր Մարիա
Թաթիկեանը: Երկրորդ համերգը կայացաւ Կամերային երաժշտութեան տանը:
Վահրամը ոչ միայն սիրում էր իր Հայրենիքը, այլեւ ձուլուած էր նրան… Հնագէտի
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մասնագիտութիւնն ու արշաւորդի բնոյթն էին նրան տուել իր Երկրի ամէն մի թիզն
իմանալու, ներբանով ու էութեամբ զգալու երջանկութիւնը: Գիտէր մեր երկրի բոլոր
վանքերն ու հնավայրերը, գիտէր սարերն ու դէպի բարձունքները տանող ճանապարհներն
ու աղբիւրները… Մասնակցել էր մի շարք հնագիտական պեղումների… Այսպէս նա սկսեց
պեղել նաեւ մեր գորգարուեստի շտեմարանները, գրեց հայկական գորգերի մասին
աշխատութիւններ,
«Արցախի
տոհմագորգերը»
մենագրութիւնը
(2004
թ.):
Դեռ որքա՜ն ունէր գրելու և երգելու…
Ալիս ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ
ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ
Սփիւռքի մէջ սփիւռքներ, սփիւռքի մէջ կղզիացումներ,
բաժան-բաժան կղզեակներ, հատուածներ, որոնք
ընդհանրապէս

իրերամերժ

չհանդուրժող...Մինչեւ

են,
ե՞րբ

զիրար
այս

հակընդդիմութիւնը...Մէկ տարագիր ազգի բեկորներ
ենք,

հայրենազրկեալ,

ցեղասպանեալ

ազգի

ժառանգորդներ...Ի՞նչ ունինք զոր չենք կրնար բաժնել,
ի՞նչ ունինք որ չենք կրնար իրաւ, անկեղծ
ձեռքսեղմումով ողջունել զիրար, յարգել ու սիրել
զիրար, ճշմարտօրէն համագործակցիլ համազգային
նպատակներու շուրջ ...Կարծես թշնամիին ըրածն ու
չըրածը մենք կ'ուզենք լրացնել, ամբողջացնել...Արդեօ՞ք ինքնաոչնչացման ախտով ենք
հիւանդ...
.............................
Բռնակալութիւն կամ բացարձակ իշխանութիւն հաստատելու ամէնէն ազդու միջոցը
նկատուած էր, դարեր ու հազարամեակներ առաջ, բոլոր համաքաղաքացիները կամ
իշխանութեան տակ գտնուողները համահարթեցնել, ոչնչացնելով այն հազուագիւտ
անձերը, որոնք վեր էին կանգնած միջակութենէն...Հիմա ալ, նոյնը չէ՞ քիչ մը ամէն
տեղ...Միջակութիւնները ամէն տեղ դիրքերու եւ հրապարակի վրայ կ'ըլլան, իսկ
հոգեմտաւոր յատուկ որակ ունեցող անհատականութիւնները կը հեռացուին, կը
չէզոքացուին, կը լուսանցքայնացուին...: Պարզապէս, կիրառուած մեթոտը աւելի նուրբ է եւ
մշակուած, քան ինչ որ էր դարեր եւ հազարամեակներ առաջ...
.............................
Ի՞նչ կ'արժեն տեղեկութիւնները, նոյնիսկ գիտելիքը՝ առանց իմաստութեան: Ներկայ
դարուն, մարդ անհատը ողողուած է արագահոս տեղեկատուութեամբ, մասնագիտական եւ
այլ գիտելիքներով, սակայն ան յաճախ կը յայտնուի խառնաշփոթի մէջ, չկարենալով
տարանջատել բարին՝ չարէն, ճշմարիտը՝ սուտէն ու կեղծիքէն, արդարը՝ անարդարէն,
ճիշդը՝ սխալէն...Իմաստութիւնն է որ մարդ էակին կ'ըլլայ ուղեցոյց եւ լուսատու փարոս՝
ընտրելու համար կեանքի ճիշդ ուղին, կեանքը ճիշդ ապրելու կերպը, մանաւանդ
բարդագոյն իրավիճակներու մէջ...Իմաստութիւնն է որ կեանքի գերագոյն արժէքներ եւ
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սկզբունքներ կը փոխանցէ մարդուն, գոյութեան իմաստ ու նպատակ, իտէալ ու տեսլական
կը ներշնչէ անոր...: Իմաստութիւնը կը կերտուի կենսափորձով, ինքնաճանաչումով,
մարդաճանաչումով, կշռադատ բանականութեամբ, դասեր քաղելով մեր եւ այլոց
սխալներէն...: Իրաւ դաստիարակութեամբ: ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆԸ ԿԵԱՆՔԸ ՃԻՇԴ ԱՊՐԵԼՈՒ
ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆ Է:
.............................
Հակառակ բոլոր զարհուրելի բաներուն, որոնք պատահած են պատմութեան մէջ եւ դեռ կը
պատահին մեր շուրջ շարունակաբար, կ'ուզեմ հաւատալ, որ մարդ էակը աստուածային
կայծ մը ունի իր բուն էութեան մէջ եւ բարի է իր բուն խորքին մէջ...Այլապէս, ուրկէ՞ է
Աստուծոյ յղացքը իր մէջ, տիեզերականի, անհունի զգացումն ու գաղափարը...
.............................
Հայ մարդը որքա՛ն տուրք տուած է եւ կու տայ իր անհատապաշտութեան, եսութեան,
մերժելով

ձուլուիլ

ՄԵՆՔ-ի

մէջ,

հաւաքական

ուժ

դառնալու

գիտակցութեան

եւ

յանձնառութեան ոգիով առաջնորդուիլ...Սա եղեր է մեր դժբախտութիւններէն մին, չըսելու
համար՝ գլխաւորը, մեր պատմութեան ամբողջ երկայնքին...Վահան Թէքէեանի հետ պիտի
կրկնէի աղօթելու պէս. «Թող սասանին ու փշրին բարձր բերդերն անառիկ, Ու իյնան վար
պատնէշները զրահապատ եսութեանց...»: Եսութեանց այդ պատնէշներն են, յայտնապէս,
որոնք կը խափանեն ՄԵՆՔ-ի կոթողումը:
.............................
Հայու այն ԿԵՐՊԱՐՆԵՐԸ, որոնք անմահացած կ'ապրին մեր գրական երկերուն մէջ,
շնորհիւ մեր մեծ գրողներու խորատեսութեան եւ թափանցամտութեան, ինչպէս՝ ՔԱՋ
ՆԱԶԱՐԸ, ՓԱՆՋՈՒՆԻՆ, ԱԲԻՍՈՂՈՄ ԱՂԱՆ, ՄԵԾԱՊԱՏԻՒ ՄՈՒՐԱՑԿԱՆՆԵՐԸ եւ այլք,
դեռ վառ կ'ապրին մեր հանրային հոգեբանութեան, մտածելակերպին, վարք ու բարքին
մէջ...: Իսկական ազգային յառաջդիմութիւն պիտի ըլլար, վստահաբար, եթէ ԱԶԳՈՎԻՆ
կարենայինք մեր հաւաքական մարմնէն թօթափել զանոնք եւ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԻԼ անոնց
մարմնաւորած արատներէն...
.............................
Հասուն մարդը կը բնորոշուի գերազանցօրէն՝ իր սխալներուն պատասխանատուութիւն
ստանձնելու պատրաստակամութեամբ եւ ոչ՝ զանոնք ուրիշին կամ պարագաներու վրայ
բարդելու

տհասութեամբ

եւ

ինքնախաբէութեամբ...Նոյնն

է

պարագան

ազգային

հաւաքականութեան մէջ գործող կառոյցներուն եւ ղեկավար անձանց...Աւա՛ղ, մեր մէջ,
այնքա՛ն հազուագիւտ են անոնք որ կ'ընդունին իրենց սխալը, պատասխանատուութիւն կը
ստանձնեն անոր համար եւ յետագային կը փորձեն ուղղել զայն..: Ահա թէ ինչու հայ
կեանքին մէջ, նոյնանման սխալները շարունակ կը կրկնուին ոլորապտոյտի պէս, քանզի ոչ
մէկը ՀԱՇՈՒԵՏՈՒ կը զգայ ինքզինք անոնց համար եւ ոչ ալ մէկը ՀԱՇՈՒԵՏՈՒՈՒԹԻՒՆ կը
պահանջէ այդ սխալներուն համար...Մինչեւ ե՞րբ այս անպատասխանատուութիւնը...
.............................
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Հետզհետէ

աւելի

դժուար

ու

խրթին

կը

դառնայ

ՃԱՆՉՆԱԼ

ԲՈՒՆ

ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ...Ուղեղալուացոմի միջոցները այնքան կը կատարելագործուին, որ
մարդ էակը շատ դիւրաւ կրնայ իյնալ անոնց լարած ԾՈՒՂԱԿԻՆ մէջ,
անգիտակցաբար...Հետեւաբար, հրամայական անհրաժեշտութիւն է որ անհատն ու ազգը
դաստիարակուին ՃԻՇԴ եւ ԽՈՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ, ԳԻՏԱԿՑՈՒԹԵԱՆ խորագոյն շերտերը
կարենալ թափանցելու, հարցերն ու երեւոյթները ԽՈՐՈՒԹԵԱՄԲ ՎԵՐԼՈՒԾԵԼՈՒ
կարողութիւն եւ վարժութիւն ձեռքբերելու ուղղութեամբ...: «Լուսաւորեալ» այս դարուն,
կարծէք դիտաւորեալ եւ ծրագրաւորուած աշխատանք կը տարուի՝ անհատն ու ազգը
մոլորեցնելու...Պիտի կարենա՞նք՝ մեր անհատական եւ հաւաքական գիտակցութեան
արթնացումով, դէմ դնել այս ահարկու հոսանքին...
.............................
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 բարոյականհոգեւոր 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
.............................
ԿՈՒՍԱԿՑԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆԸ կամ ՀԱՏՈՒԱԾԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆԸ կործանարար է ազգի ու
հայրենիքի համար, քանզի անիկա էապէս կը նշանակէ կուսակցութիւնը կամ հատուածը
դարձնել ԻՆՔՆԱՆՊԱՏԱԿ, հակադրուելով շատ անգամ ԱԶԳԻ ու ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ գերագոյն
շահերուն...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
Եւ ո՞վ գիտէ քանի անգամ հրաժեշտ պիտ' տանք հին տարիին,
Նորը պիտի դիմաւորենք նոր յոյսերով միշտ ցնծագին,
Կեանք է պիտ' գայ, անցնի-երթայ, դեռ պիտ' սպասենք մենք հըրաշքին,
Բայց ամէն պահ ու ակնթարթ հըրաշքն ի՛նքն է զոր մենք կ' ապրինք:
.............................
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Օրերը կ'անցնին, երա՛զն կը մնայ,
Հոգւոյն պէս անեղծ, ան չի ծերանար,
Թե՛ւ ու թռի՛չք կու տայ դէպի աստղերը
Ու վա՛ռ կը պահէ կեանքի հեքիաթը...
.............................
Թէ կարենաս դուն ճամբորդել
Հոգուոյդ անափ տիեզերքին մէջ,
Քաղել այնտեղ բիւր ծաղիկներ,
Պէս-պէս, գունեղ, ԵՐՋԱՆԻԿ ԵՍ:
.............................
Լոյսը միշտ կայ, զայն պիտ' զգաս
Խոր գիշերուան մութին անգամ,
Ան պլպլայ քու հոգւոյդ մէջ,
Թէ երկինքն իր մաքուր պահես...
.............................
Խիղճդ մի՛ ծախեր՝ ի՛նչ գին ալ որ տան,
Ան քեզ ուղեցոյց մըն է հոգեթանկ,
Աստուծոյ ձայնը որ միշտ պիտ' հնչէ
Ու քեզ ետ բերէ սայթաքումներէդ...
.............................
Մանրուքներէն վեր բարձրացիր
Որ կարենաս ազատ շնչել,
Հայեացքդ վառ հորիզոնին,
Արշալոյսին վարդահեղեղ...
.............................
Լռութիւնն է այնքան խօսուն,
Երբ բառերը երկնաթափառ
Չեն անձրեւեր բարեհամբոյր,
Կը սեղմուին սրտիդ՝ կապար:
.............................
Յոգնած է դարը, յոգնած է մարդը,
Ժանգ ու տիղմի մէջ կորած է մարդը,
Թէ կարենայ ան թօթուել հինցածը,
Յայնժամ ի յայտ գայ ճշմարիտ ՆՈՐԸ:
.............................
Սիրող սիրտը միայն կրնայ կարդալ գիրս, զայն հասկնալ,
Սիրող սիրտը բանալին է կամարելու սիրտը սրտին,
Թէ սրտիդ մէջ չկայ սէրը, դուն չես կրնար տողս զգալ,
Միայն կրնաս դուն յանկերգել թէ դժուար է ըմբռնել զիս:
.............................
Թէ չես գիտեր գնահատել բառս, տողս՝ հեւքը սրտիս,
Լուռ կեցիր ու մի՛ մրոտեր երկունքս սուրբ եւ հոգետանջ
Եւ մի՛ փորձեր թեւաբեկել հոգւոյս թեւերն արեւածիր,
Զուր է փորձդ, նետած քարդ քեզի միայն վերադառնայ:
.............................
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Շռայլ եղայ միշտ ուրիշին,
Ժուժկալ եղայ միայն ինծի,
Ուրիշն եկաւ, առաւ, տարաւ,
Հոգիս էր որ շատցաւ անչափ:
.............................
Ու բառերն են այնքան անզօր
Ապրումներուն անդնդախոր,
Անոնք գուցէ փրփուրն են սոսկ
Ովկիանին խոր ու ալեկոծ:
.............................
Պահեր կան սուրբ, արարչական,
Երբ երկինքէն լոյս կը տեղայ՝
Բեղուն մտքի, վառ յոյզերու,
Աշխարհ մը նոր կ'առնէ ծնունդ:
.............................
Պիտի կառչիս երազիդ, վարդահեղե՛ղ, սիրահե՛ղ,
Մթութեան մէջ ու լոյսի, բոցին անոր հրակէ՛զ,
Անկէ լոյսեր պիտ'քաղես, կամք աննկո՛ւն ու ոգի՛
Եւ թեւերդ պիտ'պարզես ջահին անոր լուսակիր:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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