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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՆՈՐ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏՆԵՐՈՒ ԴԷՄ ՅԱՆԴԻՄԱՆ
Հայոց Ցեղասպանութեան եւ Հայրենազրկումի սեւագոյն
թուականէն միայն երեք տարի ետք, 1918-ի Մայիսեան
օրերուն,

արիւնաքամ եւ ուժասպառ հայ ժողովուրդը

բռունցքուած հրաշազօր ուժով դէմ դրաւ թշնամիին, որ
Արեւմտահայաստանը բռնազաւթելէ ետք եկեր էր այս
անգամ Արեւելահայաստան, բռնախլելու վերջին պատառը
հայրենեաց հողին եւ մեր արեան վերջին կաթիլին
ծարաւի...
Արդարեւ,

1918-ի

Մայիսի

կէսերուն,

գրաւելէ

ետք

Էրզրումը, Կարսը եւ Աղեքսանդրապօլը՝ թուրքը կը շարունակէր իր յառաջխաղացումը
մոլեգնած

ու

անյագուրդ,

ամբողջացնելու

համար

իր

համաթուրանական

երազի

իրականացումը եւ կ'արշաւէր դէպի Հայաստանի բուն սիրտը` Երեւան ու Էջմիածին...:
Հայութիւնը ա՛լ փախչելու տեղ չունէր: Պէտք էր ամէն կերպ դիմակայել թշնամին ու յաղթել:
Երեւանեան զօրամասի հրամանատար Գեներալ Սիլիկեանի կոչը լաւագոյնս կ'արտայայտէ
պատմական պահի ճակատագրական նշանակութիւնը. «Հայե՛ր, շտապեցէ՛ք հայրենիքն
ազատելու...Հասել է րոպէն, երբ իւրաքանչիւր հայ, մոռանալով իր անձնականը, յանուն մեծ
գործի՝ հայրենիքի փրկութեան եւ իր կնոջ ու աղջիկների պատուի պաշտպանութեան, պիտի
ի գործ դնի իր վերջին ճիգը՝ թշնամուն հարուածելու համար..»: Արարատեան երկրի
զանգերը՝ Էջմիածինի վանքէն մինչեւ շրջակայ բոլոր եկեղեցիները, Արագածէն մինչեւ
Արաքս եւ Սարդարապատէն մինչեւ Սեւան, կը ղօղանջէին անդադար, զօր ու գիշեր,
տագնապալից ահազանգով ու կոչով ուղղուած հայ մարդուն ու հայ մարտիկին...:
Օրհասական այդ պահուն, հայ ժողովուրդը՝ թէեւ տառացիօրէն արիւնաքամ, ոտքի պիտի
կանգնէր եւ սեփական հաւաքական ուժերու գերլարումով պիտի կարենար դէմ դնել
թշնամիին եւ պիտի վերանուաճէր իր ապրելու իրաւունքը՝ իր պատմական հայրենիքի մէկ
բուռ մնացած հողատարածքին վրայ...: Սա հաւաքական ինքնափրկութեան այն հրաշալի
պահն էր, երբ

կը միաւորուէին աշխարհականն ու հոգեւորականը, մտաւորականն ու

շինականը, քաղաքացին ու գեղջուկը, արեւմտահայն ու արեւելահայը...դառնալով մէկ կամք,
մէկ սիրտ ու մէկ հոգի, մէկ միաձոյլ ամբողջութիւն: Այսպէս էր որ հայութիւնը պիտի կերտէր
Սարդարապատի,

Բաշ-Ապարանի

եւ

Ղարաքիլիսէի
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յաղթանակները՝ 1918 թուականի Մայիս 21-29 տեւած լինել-չլինելու ճակատամարտներուն
եւ պիտի ստեղծէր իր անկախ հանրապետութիւնը, որ յետոյ պիտի դառնար սովետական
հանրապետութիւն եւ ապա՝ այսօրուան Գ. Հանրապետութիւնը: Աւելին, հերոսական այդ
յաղթանակներով
ոգեպինդ,
հայրենի
ժողովուրդը
պիտի
կարենար
90-ական
թուականներուն՝ թշնամիին արնակուլ երախէն հերոսաբար ազատագրել իր հայրենեաց
հողի նուիրական մէկ բեկորը՝ Արցախը, յաղթանակի արդար հպարտութիւն եւ Հայ Դատի
Պահանջատիրութեան նոր յոյս ու տեսլական ներշնչելով համայն հայութեան ի Հայաստան,
յԱրցախ եւ իՍփիւռս:
Իսկ այսօ՞ր: Սարդարապատեան լինել-չլինելու խնդիրն է դրուած դարձեալ մեր առջեւ:
Ապրիլ 13-ին, ՀՀ վարչապետը Նիկոլ Փաշինեան իր յայտնի ելոյթին մէջ կէտ առ կէտ
բացայայտեց այն պայթիւնավտանգ կացութիւնը, որուն մէջ կը գտնուի այսօր մեր հայրենիքը՝
Արցախին հետ միասին: Ան յատկապէս խոստովանեցաւ. «Այսօր միջազգային հանրութիւնը
մեզ ասում է՝ մի փոքր իջեցրէք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը
եւ միջազգային մեծ կոնսոլիտացիա (ամրապնդում Ա. Խ. ) կ'ապահովէք Հայաստանի եւ
Արցախի շուրջ»: Արդեօ՞ք սա կը նշանակէ Արցախը յանձնել հայատեաց եւ հայաջինջ
Ատրպէյճանի կազմին, ինչ որ տառացիօրէն պիտի նշանակէր զայն հայաթափել, ինչպէս
եղաւ պարագան Նախիջեւանի, կամ զայն դատապարտել հայասպանութեան:

Այս

պարագան աւելի ըմբռնելի կը դարձընէ Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի շտապողականութիւնը
խաղաղութիւն

կնքելու

Հայաստանի

Հանրապետութեան

հետ,

որպէսզի

կարենան

ճակատագրական զիջումներ ապահովել ի նպաստ իրենց եւ ի վնաս Հայաստանին,
Արցախին եւ համայն հայութեան:
Այս մասին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը իր
Ապրիլեան քարոզին մէջ՝ դիպուկ բառերով կը զգուշացնէր մեզ սպառնացող մեծ վտանգը.
«Ճգնաժամի մէջ է մեր ազգը։ Անորոշ է Արցախի ինքնանկախ գոյութիւնը։ Վտանգուած է
Հայաստանի

հողային

ամբողջականութիւնը

ու

նոյնիսկ

անկախութիւնը։

Լուրջ

մարտահրաւէրներու դիմաց կը գտնուի մեր պահանջատիրութիւնը»։
Որոշապէս, ճակատագրական է պահը եւ Հայաստանն ու Արցախը հիմա դարձեալ մինակ են՝
իրենց գոյութեան իսկ սպառնացող, համաթուրանական հայակուլ վտանգին առջեւ, ճիշդ
Սարդարապատեան օրերուն նման...
Ի՞նչ «կոնսիլատացիա»ի մասին կարելի է խօսիլ, եթէ Արցախի ժողովուրդին ճակատագիրը
իրողապէս յանձնուի հայատեաց եւ հայաջինջ Ատրպէյճանին: Չմոռնանք որ «Միջազգային
հանրութիւնը», անոր բաղադրիչ գերտէրութիւնները, միշտ ալ պիտի հետապնդեն իրենց
մեծապետական շահերը, ուր տեղ չունին ընդհանրապէս փոքր պետութեանց շահերը:
Պատմութիւնը՝ վկայ: Իսկ «Խաղաղութեան օրակարգ» կամ «Խաղաղութեան դարաշրջան»
եզրոյթները ինքնախաբէութիւն ու պատրանք միայն կրնան ըլլալ, կամ թշնամիին ամէն ինչ
զիջելու յանձնուողականութիւն: Առանց արդարութեան, չի կրնար խաղաղութիւն ըլլալ:
Մենք պիտի մղենք մեր նոր Սարդարապատը՝
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-Առաջին հերթին, ամբողջովին պիտի հրաժարինք պարտուողական մտայնութենէն եւ պիտի
զինուինք մարտունակութեան ոգիով:

Գարեգին Նժդեհ այնքան իմաստալից կերպով

կ'արձանագրէ. «...Ի՞նչը հայերիս դարձրեց յաղթական Ղարաքիլիսէում, Սարդարապատում,
թի՞ւը, սպառազինութի՞ւնը, կռուի հանճարեղ յատակագի՞ծը , վճռապէս ո՛չ: Ո՛չ մէկը, ո՛չ
միւսը, այլ՝ մեր ուխտը, մեր կամքը՝ մեռնել, բայց չտեսնել թշնամին Էջմիածնում:
Այո, պատերազմական տեխնիկայի շարժիչը վաղն էլ եւ յաւիտենապէս կը մնայ մարդը,
մարդկային ոգին»: Իսկ հոգեկան զինաթափումին անպայմանօրէն կը յաջորդէ մարտական
դիմադրականութեան անկումը:
-Մենք լաւ պիտի սերտենք մեր պատմութիւնը, ուր միշտ ալ մէկ զիջումին կը յաջորդէ միւսը
եւ աւելի ահաւորը:

Եթէ զիջինք Արցախը, անոր կը յաջորդէ Սիւնիքը եւ այսպէս

շարունակ...Տակաւին, եթէ զիջինք Արցախը, կը դարձընենք մեր պատմութեան վերջին էջը,
ինչպէս կ'ըսէր Մոնթէն եւ ա՛լ աւելորդ կ'ըլլայ խօսիլ Հայ Դատի Պահանջատիրութեան
մասին:
-Մենք մինակ ենք, ինչպէս միշտ, հետեւաբար, պիտի գործենք մինակի վճռակամութեամբ եւ
ոգիի գերագոյն լարումով, մեր միակ փրկութիւնը որոնելով մեր հաւաքական ոյժին մէջ,
ականջալուր մեծն Չարենցի պատգամին, այսօր եւ ընդմիշտ: Մենք ԲՌՈՒՆՑՔՈՒԵԼՈՒ
անհրաժեշտ հրամայականին տակ ենք: Մինչդեռ մենք այսօր ականատեսն ու ականջալուրը
կ'ըլլանք՝ ընդդիմութեան փողոցային խայտառակ, հակապետական եւ վտանգաւոր ցոյցերու
ընթացքին

ըսուած

ատելավառ

խօսքերու,

ահաբեկութեանց,

չարախօսութեանց

եւ

հայհոյանքներու, բռնութեանց կոչերու եւ թշնամական արարքներու, որոնք չափ ու սահման
չեն ճանչնար եւ մթնոլորտը թունաւորելու եւ անմիաբանութիւն սերմանելու միայն կը
ծառայեն ի ուրախութիւն մեր ոսոխներուն:
-Պիտի կարենանք մեր Ինքնապաշտպանութիւնը եւ Բանակաշինութիւնը հասցընել
առաւելագոյն ՀԶՕՐՈՒԹԵԱՆ, օգտագործելով կարելի եւ անկարելի բոլոր միջոցները:
-Պիտի կարենանք, վերջապէս, դիւանագիտութեան մէջ ըլլալ ճկուն, ճարպիկ, հմուտ,
անզիջող հայրենիքի գերագոյն շահերուն նկատմամբ եւ ճիշդ քայլերով դիմագրաւել
թշնամիին եւ միջազգային հանրութեան ու գերտէրութեանց շահամէտ ու հաշուենկատ
աղուիսագիտական եւ մաքիավելիական

մեքենայութիւնները, օգտագործելով համայն

հայութեան դիւանագիտական զինանոցը եւ մասնագիտական ներոյժը:
Սարդարապատեան ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՈԳԻՆ, ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ԿԱՄՔԸ, ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՈՅԺԸ
գերագոյն երաշխիքն է մեր այսօրուան եւ վաղուան բոլոր Սարդարապատներու
յաղթանակին:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ
ԲԱՆԱԿԸ ՄԵՐ ԴԷՄՔՆ Է
Զրոյց
ժողովրդական
ՄԿՐՏՉԵԱՆԻ հետ

արտիստուհի

ՌԱԻՍԱ

–Տիկին Մկրտչեան, շնորհաւորում եմ Ձեր ծննդեան 80-

ամեայ տարեդարձը: Մաղթում եմ երկարակեցութիւն ու երջանկութիւն: Ի՞նչ յիշողութիւննե
ր ունէք մանկութիւնից, ինչպիսի՞ն էր գիւղական միջավայրի հայկական կոլորիտը այդ տար
իներին։
-Մանկութիւնս գեղեցիկ տպաւորութիւններով լի է եղել, որ չգիտեմ՝ ինչից սկսեմ։ Սեւանի
գիշերներն անզուգական էին, լիճը շողշողում էր լուսնալոյսի տակ, ու աստղերի
արտացոլանքը փայլփլում էր լճում։ Տատս հեքիաթ էր պատմում, ամէն օր մի նոր հեքիաթ, ու
այդ ամէնն այնքան խորհրդաւոր էր, երազային ու տպավորիչ։ Հայրս շրթհարմոն էր
նուագում, մայրս երգում էր ներշնչանքով ու գեղեցիկ։ Շատ-շատ երգեր ես մօրիցս եմ սովորել։
Երեխաներով գնում էինք կալերը՝ սինձ ու ծաղիկ հաւաքելու, յիշում եմ մորու թփերը՝ շքեղ,
պտղազարդ։ Յիշում եմ տատիս թխած հացի բոյրը, յիշում եմ՝ ինչպէս էր խնոցի հարում։ Չեմ
մոռանում մեր մառանի անզուգական հոտը՝ մեղրի, կաթի, մրգերի խառը բուրմունքը։ Այդ
ամէնն իմ ներսում է, իմ հոգու ամենանուիրական անկիւնում։ Գիւղացիներն ամիսներով
մնում էին կալերում, իսկ տնեցիները սայլով ուտելիք էին ուղարկում նրանց համար։ Սայլը
մեր դռանն էր կանգնում, ու ես սիրում էի նայել, թէ ինչպէս է մեկիկ-մեկիկ հաւաքուում
կալուորի բաժինը։
Մեր ճաշերը զարմանալի բոյր ու անուններ ունէին։ Այնքան եմ կարօտում դրանց. տատիս
պատրաստած ճմուռը, ձուածեղով իշխանը… Ահա ինչ-որ պատկերներ թրթռոցով
արթնանում են սրտիս մէջ. իրիկնադէմին անասունները տուն էին գալիս արօտավայրից, ու
արդէն խիղճներս հանգիստ, վերջին գործն աւարտած, ամբողջովին հաւաք մեր ընտանիքը
պատրաստուում էր իրիկնահացին։ Յաճախ նստում էինք «Միկոյեան» նաւը ու գնում կղզի,
որ աղօթենք եկեղեցում։ Ձկնորսութեան էինք գնում… Ես կարծում եմ, որ Հայրենիքի
զգացողութիւնը մարդու մէջ գոյանում է հենց մանկութեան տարիներին, երբ արթնանում են
սիրոյ առաջին թրթիռները ծնողների, հարազատների, շրջապատի մարդկանց, բնութեան,
կենցաղի, այսինքն՝ այն միջավայրի հանդէպ, ուր հասակ է առնում երեխան։
Հայրենասիրութիւնն սկսւում է ծննդավայրի հանդէպ տածած սիրուց։ Պէտք է այնպէս
դաստիարակել երեխային, որ նա կապուի իր ակունքին, սիրի, հպարտանայ իր ծագումով,
կարողանայ գնահատել ճշմարիտ արժէքները։ Ես հպարտութեամբ ու սիրով եմ յիշում
ծննդավայրիս հասարակ մարդկանց, մինչ օրս նրանց բարութիւնը, ազնուութիւնը,
հաւատարմութիւնը, աշխատասիրութիւնը, տոկունութիւնը զարմացնում ու առինքնում են։
Հայրս զինուորական էր: Նրա մասին կարելի է երկար պատմել, քանի որ բազմակողմանի
զարգացած ու գունեղ կերպար էր։ Լաւ նուագում էր, դասական երաժշտութիւն էր լսում,
սիրում էր արուեստը։ Բծախնդիր ու մանրամասն մշակում էր իր այգին, գիտէր իւրաքանչիւր
թուփն ու ծաղիկը։ Չափազանց կարգապահ էր, կտրուկ, շիտակ, ճշգրիտ։
Պատասխանատուութեան մեծ զգացում ունէր։ Ատում էր կեղծիքը, սուտը, անարդարութիւնը։
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Բարեսիրտ էր, մեծահոգի, համարձակ։ Ե՛ւ նա, ե՛ւ իր ընկերները միշտ կոկիկ էին, ձիգ եւ
զինուորական համազգեստի մէջ շատ տպաւորիչ ու ազդեցիկ։ Զօրացրուելուց յետոյ նա
քաղաքացիական պաշտպանութիւն էր դասաւանդում բուհերում եւ առաջուայ պէս միշտ
կոկիկ էր, խնամուած, կարգապահ ու պատասխանատու։ Այսինքն՝ զինուորական էր իր
էութեամբ, մտածելակերպով, վարքով ու կենսակերպով։
Ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս ծնուեց սէրը հայ երգի հանդէպ, կարծեմ՝ Դուք պրոֆեսիոնալ դաշնակահար
ուհի էք, սակայն յայտնի էք որպէս երգչուհի։
-Մեր տանը միշտ հնչել է գեղեցիկ երաժշտութիւն։ Մայրս լեզուի ու գրականութեան
մասնագէտ էր, խօսում էր գեղեցիկ, հարուստ, կիրթ հայերէնով, երգում էր ժողովրդական,
գուսանական երգեր, ռոմանսներ։ Սակայն ես երբեք երգչուհի դառնալու մտադրութիւն չեմ
ունեցել։ Ե՛ւ Ռոմանոս Մելիքեանի անուան երաժշտական ուսումնարանում, ե՛ւ պետական
կոնսերվատորիայում ուսանել եմ դաշնամուրային բաժնում։ Սակայն դեռեւս ուսանողական
տարիներին առիթ էր լինում կատարելու երիտասարդ, դեռեւս ուսանող կոմպոզիտորների՝
իմ
ընկերների՝
Ռոբերտ
Ամիրխանեանի,
Մարտին
Վարդազարեանի,
Մելիք
Մավիսակալեանի եւ միւսների երգերը։ Ամէն ինչ եղաւ ինքնաբերաբար, առանց ճիգերի.
առաջին ծափերի, ճանաչումը, հանդիսատեսի սէրը։ Առնօ Բաբաջանեանի պէս մեծ
կոմպոզիտորը 40 երգ է գրել ինձ համար, եղել եմ դրանց առաջին կատարողը։ Այդ շրջանը
երեւելի էր տաղանդաւոր արուեստագէտների, մասնաւորապէս՝ երաժիշտների եւ
կոմպոզիտորների առատութեամբ, ու հենց այդ տարիներին դրուեցին հայ էստրադայի
հիմքերը։ Դեռեւս ուսանողուհի՝ ես դարձայ հեռուստատեսութեան ու ռադիոյի մեներգչուհի,
ինչը հազուադէպ երեւոյթ էր, քանի որ այդ շրջանում շատ դժուար էր
հեռուստատեսութիւնում յայտնուելը։
–
Խորհրդային շրջանի հայ արուեստում նկատելի էր սոցիալիստական գաղափարախօսութե
ան կնիքը, սակայն, այդուհանդերձ, հայրենասիրական երգն իր ուրոյն տեղն ունէր, դրանք կ
ային նաեւ Ձեր երգացանկում եւ հնչում էին Հայաստանում ու արտերկրում։ Ի՞նչ դրսեւորու
մ ունի այդ ժանրն այսօր, եւ ինչքանո՞վ է այն նշանակալի։
-Այո՛, իմ երգացանկում կային բազմաթիւ յաջողուած հայրենասիրական երգեր, որոնք ունէին
մեծ տարածում, սիրուած էին ամենատարբեր խաւի ունկնդիրների կողմից։
Հայրենասիրական երգեր էին գրում ժամանակի ամենաերեւելի կոմպոզիտորները, ուստի
այդ երգերը շատ բարձրաճաշակ էին, տպաւորիչ, հասնում էին ունկնդրի սրտին,
արթնացնում ազգային հպարտութիւն, սէր, նուիրում։ Իմ այցեքարտը դարձաւ «Ազգ
փառապանծ» յայտնի երգը, որը շրջեց աշխարհով մէկ։ Ոչ պակաս գեղեցիկ էին Երզնկեանի
«Հայրենիքը», Էդգար Յովհաննիսեանի «Էրեբունի-Երեւանը», Ռոբերտ Ամիրխանեանի «Մայր
Հայաստանը»։ Այս երգերը յաջողուած էին նրանով, որ ունէին ասելիք, շատ բովանդակալից
տեքստ, հայեցի երաժշտութիւն։ Ես յիշում եմ, թէ ինչպէս էին ընդունւում այդ երգերը սփիւռքի
մեր հայրենակիցների կողմից, ինչ յուզմունքով, ջերմութեամբ ու կարօտով էին լսում։
Հայրենասիրական երգը մեծ ազգապահպան դեր ունեցաւ, արթնացրեց աշխարհով սփռուած
մեր հայրենակիցների հայրենասիրական թրթիռները, նրանց կապեց հայրենիքին։ Ես
կարծում եմ, որ այսօր մենք նման բարձրարուեստ հայրենասիրական երգի պակաս ունենք,
երգեր, որ կը թափանցեն ունկնդրի հոգու խորքը, կը բորբոքեն հայրենասիրութեան կրակը,
ազգային ինքնագիտակցումն ու հպարտութիւնը։ Նման երգերը մի տեսակ համախմբում են
ազգը, դարձնում են միակամ, նոյնանպատակ։ Նման երգերը պէտք են յատկապէս
երիտասարդ սերնդին, որը կարիք ունի դաստիարակութեան ու բարոյական
ուղղորդումների։
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–
Տիկին Մկրտչեան, գարնանամուտ է, իսկ գարունն արարումի, պտղաբերումի, գեղեցկութեա
ն, ասել է թէ՝ կնոջ խորհրդանիշ է։ Ինչպիսի՞ն է հայ կնոջ աւանդական կերպարը Ձեր պատկ
երացմամբ։
-Հայ կնոջ կերպարը ժամանակի ընթացքում որոշ փոփոխութիւններ է կրել, սակայն
էութիւնը, միջուկը նոյնն է մնացել, ու քանի դար էլ անցնի, ինչ ճանապարհ էլ կտրենք, նոյնն
է մնալու։ Հայ կինն օջախի հիմքն է, ընտանիքի առանցքը, այն շաղախը, որով հայ ընտանիքի
կառոյցը մնում է ամուր ու անխորտակ։ Հայ կինը նուիրուած մայր է, հոգատար կին։ Հայ կինն
է պահում ազգի ոգին, որ ներարկելով սեփական զաւակների հոգու ու արեան մէջ՝
փոխանցում է սերնդեսերունդ։ Հայ կնոջ հայրենասիրութիւնից է սնւում ազգի
հայրենասիրութիւնը, ակունքն այնտեղ է՝ հայ մայրերի սրտում։ Հայ կինն այսօր լաւ
մասնագէտ է ու կարող է ինքնահաստատուել, կայանալ նաեւ իր աշխատանքում՝ մնալով
որպէս լաւ մայր իր երեխաների եւ լաւ կին իր ամուսնու համար։ Հայ կինն այսօր զինուորի
մայր է, ազատամարտիկի կին, այգեգործ է, ուսուցիչ, արուեստագէտ, բժիշկ, նախարար,
պատգամաւոր, զինուորական… Հայ կինը մեղմ է, քնքուշ, միեւնոյն ժամանակ տոկուն, ուժեղ
ու հաստատակամ։ Հայ կինը միշտ էլ հայրենիքին կը տայ այնպիսի զաւակներ, ովքեր առիթի
դէպքում կը խիզախեն, սխրանքներ կը գործեն, կը հերոսանան ու անառիկ կը պահեն
հարազատ հայրենիքի սահմանները։ Յուզմունքով եմ նայում զոհուածների մայրերին, ոգու
ի՜նչ կորով, ի՜նչ կամք, ի՜նչ տոկունութիւն ունեն, ինչպէ՛ս են սիրում հայրենիքը, ինչպէ՜ս են
հպարտ ու արժանապատուօրէն տանում վիշտը ու հայրենիքի մեծութեամբ իմաստաւորում
իրենց ահռելի կորուստները։
–Ի՞նչ է ազգային բանակը հայ մարդու, կնոջ, արուեստագէտի համար։
-Մենք պետք է սովորենք սիրել մեր բանակը, սիրել հոգու խորքում, առանց պաթետիկ
ճառերի, այլ իրականում, ոչ թէ տօնից տօն, այլ մշտապէս, ի սրտէ։ Բանակը մեր ուժն է, մեր
պատիւը, հպարտութիւնը, ազգային արժանապատուութիւնը։ Բանակը մեր դէմքն է։ Անհնար
է արժեւորել Հայրենիքն առանց նրա պաշտպաններին սիրելու ու մեծարելու։ Մենք
հայրենասէր ժողովուրդ ենք, սակայն, ըստ իս, պատմական իրողութիւնների բերումով մեր
գիտակցութեան մէջ թոյլ է պետութեան ու պետականութեան գաղափարը։
Հարիւրամեակների ընթացքում, երբ զրկուած ենք եղել պետականութիւնից, հայրենիքը մեզ
համար դարձել է վերացական գաղափար, սիրոյ, կարօտի նուիրում, խորհրդանիշ, բայց
աննիւթեղէն, անիրական։ Մենք պիտի սովորենք սիրել մեր պետութիւնը, այն
ատրիբուտները, որ մեր անկախութեան ու պետականութեան խորհրդանիշներն են։
Հայրենասիրութիւնը պիտի դառնա կոնկրետ գործ երկրի ամրապնդման համար։ Պիտի
սովորենք մտածել իբրեւ երկրի քաղաքացի՝ հասկանալով, որ պետական շահը բոլորիս շահն
է, որ ուժեղ, բարգաւաճ պետութիւն ունենալը բոլորիս է պէտք, որ մենք առանձին չենք կարող
ուժեղ, բարեկեցիկ, պաշտպանուած ու ապահով ապրել, եթէ մեր հասարակութիւնը
տարամիտուած է, եթէ մեր ուժը միասնական չէ եւ միտուած չէ մեր համազգային գերխնդրին՝
պետականութեան ամրապնդմանը։ Միասնութիւնը պէտք է գաղափարից իրականութիւն
դառնայ, այլապէս մեր ճանապարհը դժուար կը լինի ու կորուստներով լի։
–Դուք քանիցս կրկնեցիք երկրի քաղաքացի արտայայտութիւնը։ Ի՞նչ է բովանդակում այն։
-Առաջին հերթին պատասխանատուութիւնը համերկրացու ճակատագրի հանդէպ։ Ես տեսել
եմ, թէ ինչպէս են բարձր ամբիոններից քննադատում նրանց, ովքեր այս տարիներին հեռացել
են հայրենիքից։ Արտագաղթն ինձ համար էլ է անընդունելի, սակայն քննադատելուց առաջ
մեր պարտքն է ամէն մէկս մեր տեղում, մեր ուժերի չափով այնպէս անել, որ մեր երկիրը
դառնայ աւելի բարեկեցիկ, աւելի արդար, աւելի ապահով։
Երկրի քաղաքացու գիտակցութեամբ տոգորուած մարդը չի կարող արհամարհել սեփական
արժէքները ու վարակուել օտարամոլութեան ախտով։ Նայէք՝ ինչ է կատարուում. մեր
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բարձրարուեստ հայկական մեղեդին իր կոմիտասեան դասականութեամբ, իր հրաշալի
կառուցուածքով այսօր յետին պլան է մղուել՝ տեղը զիջելով արաբական, թուրքական
ցածրաճաշակ գեղգեղոցներին։ Մենք անընդհատ նմանուում ենք, ամէն ինչում, մեզ թւում է,
որ օտարն առաւելութիւն ունի։ Սա աղէտ է, քանի որ մեր մշակոյթն ամենահներից մէկն է եւ
աշխարհին զարմացնում է իր գեղեցկութեամբ, ճաշակով։ Կարծում եմ՝ ժամանակն է, որ
սթափուենք, բարձրացնենք մեր գլուխը, հպարտօրէն նայենք աշխարհին՝ իբրեւ այցեքարտ
պարզելով մեր հարուստ ու շքեղ մշակոյթը։
–Ի՞նչ կասէք սահման պահող զինուորին որպէս արուեստագէտ, կին, մայր։
-Առիթ ունեցել եմ երգել զինուորի համար։ Գիտէք, համազգեստը մարդուն չի կարող զինուոր
դարձնել, եթէ հոգին զինուորի կորով, հպարտութիւն, արիութիւն ու հայրենասիրութիւն
չունի։ Ու պէտք չէ միամիտ լինել ու կարծել, բանակային երկու տարիները կարող են
պատանուն զինուոր դարձնել, եթէ նա հոգու խորքում չի զինուորացել իր կեանքի 18
տարիների ընթացքում։ Բանակում նրան կարող են կրակել սովորեցնել, ռազմական գործ,
մարտավարութիւն, բայց զինուորի ոգին մենք բոլորս պիտի ներարկենք մեր զաւակների
սրտում, ներարկենք ծնուած օրուանից։ Ուզում եմ, որ այդ ոգին երբեք չլքի հայ զինուորին։
ԳԱՅԱՆԷ ՊՈՕՂՈՍԵԱՆ
28/02/2022

ԿԻՊՐԱՀԱՅ
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ

107-ՐԴ

ՏԱՐԵԼԻՑԻ

ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ

ԱՊՐԻԼ 24...«Մեր սրտերը քովէ-քով կ'ըլլան
այսօր մէկ խորան...»: Խորան՝ խունկ ու աղօթքի,
խորան՝ ոգեկոչումի...այլեւ իմաստնութեան,
զգաստութեան կոչ ու հրաւէր: Խորան՝
վերանորոգելու մեր պահանջատիրութեան
սրբազան պայքարի ուխտը՝ համահայկական
միացեալ
եւ
կազմակերպուած
ուժերով,
հասնելու
համար
մեր
վախճանական
նպատակին՝ մէկ ամբողջական հայութիւն, մէկ
ամբողջական Հայաստան...
Հայկական Ցեղասպանութեան Ոգեկոչման Կիպրոսի Յանձնախումբը այս տարի եւս
կազմակերպեց հետեւեալ ձեռնարկները Հայոց Ցեղասպանութեան 107-րդ տարելիցին
առթիւ.Կիրակի 24 Ապրիլին՝ Սուրբ Պատարագ մատուցուեցաւ Նիկոսիոյ Սուրբ Աստուածածին
Մայր եկեղեցւոյ մէջ։
Երեք յաջորդական ձեռնարկներ կազմակերպուեցան կղզիիս մայրաքաղաքէն զատ, այլ՝
քաղաքներու մէջ եւս:
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Շաբաթ, Ապրիլ 23-ին,

երեկոյեան ժամը 6.00-ին, Լիմասոլի Սուրբ Գէորգ եկեղեցւոյ
շրջափակին մէջ կանգնող խաչքարին առջեւ։

Կիրակի Ապրիլ 24-ին,

երեկոյեան ժամը 6.00-ին, Լառնաքայի ծովեզերքը գտնուող՝
Ցեղասպանութեան նուիրուած յուշակոթողին առջեւ։
Պրն.Ատուր Գարակիւլլէեանի բացման խօսքէն ետք, Տէր Մաշտոց Ա.Քհնյ Աշգարեան՝ Տիկ
Մարիա Մոսկոֆեան Չոլաքեանի հետ միասնաբար, Գոհաբանական եւ բարեխօսական
արարողութիւնը կատարեցին , ապա Տիկ. Մարալ Սոմաքեան օրուան խորհուրդը փոխանցեց
ներկաներուն: Այնուհետեւ, Լառնաքայի քաղաքապետը իր սրտի խօսքը արտասանեց
ժողովուրդին եւ Լառնաքայի Յոյն ժողովուրդին անունով ծաղկեպսակ զետեղեց յուշարձանին
դիմաց, ապա ժողովուրդը իր յարգանքի տուրքը կատարեց ծաղիկներ զետեղելով
յուշակոթողին։

Նոյն օրը,

Պաֆոսի մէջ, երեկոյեան ժամը 5.30-ին, «Ցեղասպանութեան Այգի»-ին մէջ
կանգնող խաչքարին առջեւ կայացաւ Ոգեկոչման արարողութիւնը:
Ոգեկոչման
կեդրոնական
յանձնախումբի
կազմակերպած ձեռնարկները իրենց լրումին
հասան Շաբաթ, Ապրիլ 30-ին, երբ
կիպրահայ համայնքը իր յարգանքի տուրքը
մատուցեց
Սուրբ
Աստուածածին
Մայր
եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ գտնուող՝ Ապրիլեան
յուշակոթողին
առջեւ
կազմակերպուած
յիշատակի ոգեկոչումով։ Նախորդեց քայլերթը,
երեկոյեան ժամը 7.00-ին, որ սկիզբ առաւ
Արմենիաս Պողոտայի այն ծայրէն, ուր կը
գտնուի Կիպրա-Հայկական պուրակը, յառաջանալով դէպի Նահատակաց Յուշակոթողը։
Գոհաբանական Աղօթքէն ետք, խօսք առին Կիպրոսի՝ Եւրոխորհրդարանի անդամ Լուքաս
Ֆուրլաս, որ գլխաւոր բանախօսն էր Օրուան, Կիպրահայոց Թեմի Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Տէր Խորէն Արքեպիսկոպոս Տողրամաճեան եւ Կիպրահայ Համայնքի Պետական
Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան։ Այնուհետեւ, Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ
երգչախումբը կատարեց ազգային-հայրենասիրական երգերու փունջ մը, դաշնակի
ընկերակցութեամբ,
օրուան
խորհուրդին
համահունչ:
Ոգեկոչման
աւարտին,
ծաղկեպսակներ զետեղուեցան Յուշակոթողին առջեւ՝ պաշտօնական անձնաւորութեանց եւ
կիպրահայ համայնքի անդամներուն կողմէ:
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆ ԴՈԿՏ. ՏԻԳՐԱՆ ՄԿՐՏՉԵԱՆԻ ՀԵՏ
Չորեքշաբթի, 11 Մայիս 2022-ի երեկոյեան,
ժամը 6.30-ին, Ազգային Առաջնորդարան
այցելեց Յունաստանի մօտ Հայաստանի
նորանշանակ Դեսպան՝ Դոկտ. Տիգրան
Մկրտչեան ընկերակցութեամբ Կիպրոսի
մէջ Պատուոյ Հիւպատոս՝ Պրն. Մարտիրոս
Մինասեանի եւ հանդիպում ունեցաւ
Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝
Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանի հետ
«Վ. Իւթիւճեան» սրահէն ներս:
Հանդիպման ներկայ եղան Պետական
Ներկայացուցիչ՝ Պրն. Վարդգէս
Մահտեսեան, Նիկոսիոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Տ. Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեան, (բանաւոր պատճառով
կը բացակայէր Տ. Մաշտոց Աւ. Քհնյ. Աշգարեանը), Թեմիս Երեսփոխանական Ժողովի
ատենապետն ու անդամներ, Ազգային Վարչութեան ատենապետն ու անդամներ,
կառոյցներու, կուսակցութեանց, կրթական, բարեսիրական, մշակութային, մարզական
միութիւններու ատենապետներ, ներկայացուցիչներ եւ անդամներ, Նարեկ Վարժարանի
հոգաբարձութեան ատենապետը, անդամներ, տնօրէնուհին եւ ելեկտրոնային թերթերու
խմբագիրներ։
Սրբազան Հայրը Կրօնական Դասուն եւ Համայնքին անունով բարի գալուստ մաղթեց եւ
հակիրճօրէն խօսեցաւ Կիպրահայ գաղութի բոլոր բնագաւառներու եւ կատարուող
աշխատանքներուն մասին: Ան ըսաւ.- «Մեզի համար մեծ ուրախութիւն է պաշտօնապէս Ձեզ
ընդունիլ այս յարկէն ներս, որ նաեւ Ձեր եւ բոլոր հայերուն տունն է: Մենք գիտենք թէ դուք
որքան հարազատութեամբ կապուած էք կիպրահայ գաղութին եւ տեղեակ բոլոր
հարցերուն: Անգամ մը եւս կ՛ըսենք բարի եկաք Ձեր տունը եւ միասնական
գործակցութեամբ պիտի շարունակենք մեր նպաստը բերել ի շահ մեր ազգին ե՛ւ
Հայրենիքին: Կ՛աղօթենք առ բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի ուժ, կորով եւ առողջութիւն
պարգեւէ, որպէսզի կարենաք ի գլուխ հանել Ձեզի վստահուած դժուար առաքելութիւնը»:
Պրն. Դեսպանը խօսք առնելով նախ շնորհակալութիւն յայտնեց ներկաներուն հայրենիքի եւ
դեսպանութեան հանդէպ իրենց ցուցաբերած հոգածութեան համար եւ ապա հակիրճ
կերպով անդրադարձաւ իր կենսագրութեան գիծերուն, նշելով որ ան քաղաքական
գիտութեանց թեկնածու է, հետեւած է Քէյմպրիճի համալսարանի «Միջազգային
Յարաբերութիւններ» ճիւղին, ապա եղած է արտակարգ եւ լիազօր ՀՀ դեսպան՝ Լաթվիոյ,
Լիթուանիոյ եւ Էստոնիայի մէջ: Այնուհետեւ, ներկաները առիթը ունեցան հարցումներ
ուղղելու եւ լուսաբանութիւններ ստանալու Պրն. Դեսպանին կողմէ:
Հարցումները ընդգրկեցին մասնաւորաբար հետեւեալ կէտերը, որոնց շուրջ ՀՀ դեսպանը
տուաւ սպառիչ եւ համոզիչ լուսաբանութիւններ-
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-Հայաստան-Սփիւռք
Յանձնակատարի

փոխյարաբերութիւնները

Գրասենեակէն՝

եւ

փոխգործակցութիւնը

Հայաստան-Սփիւռք

բարձրացնել

Նախարարութեան

բարձր

մակարդակին:
-Թուրք-ազերի կեղծ քարոզչական մեքենային հակադրել հայանպաստ ճիշդ քարոզչութիւն
բոլոր բնագաւառներէն ներս եւ հայանպաստ հասարակական կարծիք ստեղծել միջազգային
հանրութեան մօտ:
-Գերիներու հարցը հետապնդել բոլոր միջազգային կամ այլ հարթակներու վրայ,
օգտագործելով մեր բոլոր միջոցներն ու հնարաւորութիւնները:
-Արցախի

ինքնորոշման

գերխնդիրը

հետապնդել

անտեղիտալիօրէն

եւ

ամենայն

հետեւողականութեամբ:
-Սահմանազատման

եւ

սահմանագծման

հիմք

ընդունիլ

առնուազն

Սովետական

Հայաստանի հին քարտէսը, որ աւելի ընդարձակ է տարածքային առումով:
Վսեմաշուք դեսպանը տուաւ նաեւ տեղեկութիւններ ՀՀ-ի վարած արտաքին լայնածիր
քաղաքականութեան մասին, յատկապէս նշելով Հնդկաստանի, Վրաստանի, ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի,
Իրանի, արաբական երկիրներու հետ տարուող յարաբերութիւնները, գլխաւորութեամբ
Արտաքին Գործոց Նախարար Միրզոյեանի:
Ինչ կը վերաբերի Կիպրոսի Խորհրդարանի մէջ ներկայացուած ծայրայեղ ազգայնական
ELAM կուսակցութեան կազմակերպած Հայոց եւ Պոնտոսցիներու Ցեղասպանութեանց
նշումին, Վեհաշուք Դեսպանը արձանագրեց որ ինք պէտք է միշտ ալ մասնակցի նմանատիպ
հրաւէրներուն Ի ՊԱՇՏՕՆԷ, ո՛վ ալ ըլլայ կազմակերպիչը, քանզի Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման խնդիրը ներգրաւուած է ՀՀ Սահմանադրութեան մէջ:
Հանդիպման աւարտին, յարգարժան դեսպանին փոխանցուեցաւ ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի
Բողոքագիր-նամակը՝

յանձնելի ՀՀ Վարչապետին, Հայաստանէն ներս կատարուող

«ոստիկանական բռնութեանց» դէմ, ցոյցերուն ընթացքին:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը կը շնորհաւորէ Դոկտ. Տիգրան Մկրտչեանը դեսպանութեան պաշտօնին
նշանակման առիթով, իրեն մաղթելով ամէն յաջողութիւն իր դժուարին առաքելութեան մէջ:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ
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ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՁԵՌՆԱՐԿ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ
Մայիսի 13-ին Կիպրոսում անցկացուել է «Կիպրոս
Պոնտոս
Հայաստան.
Այլեւս
երբե’ք
որեւէ
ցեղասպանութեան»
խորագրով
միջոցառում՝
նուիրուած հայերի և յոյների ցեղասպանութիւնների
զոհերի յիշատակին: Միջոցառումը կազմակերպուել
էր Կիպրոսի Ներկայացուցիչների պալատում
ներկայացուած Ազգային ժողովրդական ճակատ
կուսակցութեան կողմից: Այս մասին յայտնում են Հայաստանի դեսպանութիւնից։
Միջոցառմանը նախորդել է լուսանկարների ցուցահանդէս՝ նուիրուած վերոյիշեալ
ցեղասպանութիւններին: Լուսանկարների ցուցահանդէսին յաջորդել է ծաղկեպսակների
զետեղման արարողութիւն՝ հայ-կիպրական բարեկամութեան պուրակի յուշակոթողի մօտ:
Միջոցառման գլխաւոր բանախօսն էր Ազգային Ժողովրդական Ճակատ կուսակցութեան
նախագահ՝ պրն. Խրիստոս Խրիստուն:
Միջոցառման պատուաւոր հիւրն էր Յունաստանում ՀՀ արտակարրգ և լիազոր դեսպան
Տիգրան Մկրտչեանը։
Դեսպան Մկրտչյանն իր խօսքում անդրադարձել է Հայոց
ցեղասպանութեան իրականացման որոշ դրուագների,
որոնք պարբերականօրէն կրկնուել են հայերի դէմ
իրականացուած ոճրագործութիւնների ընթացքում ոչ
միայն 1894-1923 թթ-երի ընթացքում, այլ նաև 20-րդ դարի
վերջում Ադրբեջանի տարբեր քաղաքներում և Արցախում,
և 2020 թ-ին՝ Արցախում: Դեսպանը նշել է, որ 1895 թ.
դեկտեմբերի 29-ին Ուրֆայի հայկական եկեղեցում մի
քանի ժամուայ ընթացքում շուրջ 3000 հայերի
կազմակերպուած սարսափելի սպանդը և դրան յաջորդող
օսմանեան իշխանութիւնների ժխտողական կեցուածքը
կրկնուել է յաջորդող թուրքական իշխանութիւնների,
ինչպէս նաև մեր օրերում Բաքուի իշխանութիւնների
կողմից:Այնուհետև դեսպան Մկրտչեանը ներկայացրել է
Հայաստանի Հանրապետութեան կողմից միջազգային
ատեաններում, ՄԱԿ Մարդու իրաւունքների խորհրդում
տարուող աշխատանքները, որոնց արդիւնքում 2008, 2013,
2015,
2018
և
2022
թթ-երին
ընդունուեցին
Ցեղասպանութեան կանխարգելման բանաձեւեր, իսկ 2015
թ-ին ՄԱԿ Գլխաւոր Ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանում ընդունուած բանաձեւով
դեկտեմբերի 9-ը հռչակուեց Ցեղասպանութեան յանցագործութեան զոհերի յիշատակի ու
արժանապատուութեան միջազգային օր:
Միջոցառմանը՝ ի թիւս այլոց մասնակցել են նաև՝ Կիպրոսի Հանրապետութիւնում ՀՀ
պատուաւոր հիւպատոս պրն. Մարտիրոս Մինասեանը, Կիպրոսի Ներկայացուցիչների
պալատում հայ համայնքի ներկայացուցիչ պրն. Վարդգէս Մահտեսեանը, Սլովակիայի
դեսպանն, ինչպէս նաև այլ դեսպանութիւնների ներկայացուցիչներ, Ստրովոլոսի
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փոխքաղաքապետ
պրն.
Եորղոս
Խրիսանթուն,
Կիպրոսում
հայկական
արքեպիսկոպոսութեան, ինչպէս նաև հայկական կազմակերպութիւնների, դպրոցների և
կառոյցների ներկայացուցիչներ, Պաֆոսի հայկական համայնքի նախագահը, հայկական և
պոնտական միութիւնների անդամներ, բարեկամներ և ներկայացուցիչներ։
Միջոցառմանը տեղ է գտել հարուստ մշակութային ծրագիր՝ աւանդական պարերով ու
երգերով: Ներկայացումներով հանդէս են եկել «Նանօր» պարախումբը – «Կարս» խումբը,
Կիպրոսի հայկական երգչախումբն, ինչպէս նաև երգիչ Կոնստանդինոս Ղեորղիուն։
orer.eu

ԲԱՑՈՒՄ «ՀՐԱՉ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ» ԶՈՅԳ ՍԵՆԵԱԿՆԵՐՈՒՆ
14 Մայիս 2022-ին, երեկոյեան ժամը 7-ին, պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ
ՀԲԸՄիութեան Նիկոսիոյ Մասնաժողովի «ՀՐԱՉ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ» զոյգ սենեակներուն,
մասնակցութեամբ նախաձեռնութիւնը մտայղացող եւ կազմակերպող ՀԲԸՄիութեան
Նիկոսիոյ
Գործադիր
վարչութեան
անդամներուն,
հանգուցեալին
անմիջական
հարազատներուն եւ «Արարատ» Ֆութսալի պատանիներուն:
Արդարեւ, Ողբ. Հրաչ Մանուկեան եղած է
հաւատաւոր եւ նուիրեալ, վաստակաշատ
Միութենական, որ տասնամեակներով ոգի ի
բռին
աշխատեցաւ
Բարեգործականի
ակումբը միշտ շէն եւ աշխոյժ պահելու, զայն
կենսաւորելու մեր երիտասարդներու եւ
պատանիներու շունչով եւ Միութենական
հարուստ գործունէութեամբ:
Իր
բացման
խօսքին
մէջ,
ժրաջան
վարչականուհի Տիկ. Ռուպինա Գույումճեան
յատկապէս նշեց. «Այսօր այս պատանիներու ներկայութիւնը այստեղ «ԱՐԱՐԱՏ» նշանով
պերճախօս վկայութիւն մըն է Հրաչ Մանուկեանի երազին ու տեսիլքին:
Վարչութիւնս ապագայի նոր հեռանկարներով կը բանայ ՀՐԱՉ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ այս սրահը,
առաջադրելով որ անիկա դառնայ ժամադրավայրը մեր նոր սերունդին, մեր պատանիներուն
յատկապէս, որպէսզի անոնք նոր իմաստ տան Միութենական ոգիին, զայն կեանքի կոչեն
իրենց ընկերային, մարզական, մշակութային եւ այլ ձեռնարկներով եւ միջոցառումներով,
ներշնչուելով ՀՐԱՉ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ բարի օրինակէն ու վաստակէն, անոր Միութենական
բարձր ոգիէն:
Այս պահուն, վստահ ենք որ կը խայտայ հանգուցեալին հոգին ի տես իր անունով կնքուած եւ
իր իտէալը մարմնաւորող այս նոր նախաձեռնութեան:
Ողբ. ՀՐԱՉ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ պիտի ըսէր.Պատի՛ւ է ծառայել մեր մեծ Միութեան, որ միշտ հաւատաց ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ Է
նշանաբանին եւ գործեց այդ սկզբունքով : Պատի՛ւ է ծառայել Բարեգործականին եւ անոր
միջոցով՝ մեր ազգին ու հայրենիքին: Եւ այժմ պաշտօնապէս կը բանանք ՀՐԱՉ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
նորաշէն սրահը»:
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Ներկաները գնահատանքով պտըտեցան զոյգ
սենեակներուն մէջ, որոնք օժտուած են արդիական
լաւագոյն սարքաւորումներով:
Տեղի ունեցաւ
պատշաճ հիւրասիրութիւն:
Բարի երթ եւ կանաչ ճանապարհ ՀՐԱՉ
ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ զոյգ սենեակներու Միութենական
գործունէութեան:

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ
ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻ
ԵՒ
ԹՈՒՐՔԻՈՅ
ՄԻՋԵՒ
ՍԱՀՄԱՆԱԳԾՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՒ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (19251927)
Երկուշաբթի օրուան լրահոսին մէջ Անքարայէն ու
Երեւանէն բխող հակասական տեղեկութիւններ
կային եթէ Հայաստանի եւ Թուրքիոյ մէջ ներկայիս
ընթացող բանակցութիւնները պիտի անդրադառնա՞ն
նաեւ սահմանագծման հարցերու թէ՞ ոչ։
Ստորեւ կը ներկայացնեմ այդ հարցին շուրջ լուրեր,
որոնք 1925-1927 թուականներուն լոյս տեսած են Նիւ
Եորք հրատարակուող «Հայաստանի Կոչնակ»
շաբաթաթերթին մէջ։ Բնականաբար, մէջբերումներս
հարցին
ամբողջական
պատմութիւնը
չեն
ներկայացներ, բայց կրնան օգտակար ըլլալ հարցի
պատմութեամբ զբաղողներուն․
«ՌՈՒՍԵՒԹՈՒՐՔ սահմանագիծը ճշդելու պաշտօն ունեցող թուրք մարմինը Թիֆլիզ հասած
է։ Իգտամ կ’ըսէ թէ՝ այս մարմինը պարտաւոր պիտի ըլլայ մէկ քանի ամիս սպասելու քանի
որ սահմանագլուխները մէկ քանի մէթր ձիւնով ծածկուած են։» («Ազգային կեանք»,
Հայաստանի Կոչնակ, ԻԵ. Տարի, թիւ 4, Յունուար 24, 1925, էջ 120)
«ՌՈՒՍԵՒԹՈՒՐՔ
սահմանագծումի
յանձնաժողովին
մէջ,
Խ.
միութեան
պատուիրակութիւնը փափաք յայտնած է Յունուարին սկսիլ տեղւոյն վրայ սահմանագծումին
աշխատանքին։ Թրքական պատուիրակութիւնը առաջարկած է Մայիսին յետաձգել, ի վերջոյ
որոշուած է Փետր. 15ին ձեռնարկել գործի։» («Շաբաթական քրոնիկ», Հայաստանի Կոչնակ,
ԻԵ. Տարի, թիւ 10, Մարտ 7, 1925, էջ 314)
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«Թուրքեւռուս խառն յանձնաժողովը, որ պաշտօն ունի երկու երկիրներու միջեւ
սահմանագիծ մը որոշելու, շատ հաւանաբար վիճելի կէտերու հանդիպի, մանաւանդ այն
տեղերուն մէջ ուր սահմանագիծը բնական դիրքերէ չանցնիր։ Բայց եւ այնպէս, ատիկա չի
նշանակեր թէ յանձնաժողովը պիտի փորձէ փոխել դաշնագիրը, որ կնքուած է Թուրքիոյ եւ
Խորհրդային Միութեան միջեւ։ Այդ դաշնագիրը իր մէջ կը պարունակէ ազգերու
եղբայրութեան սկզբունքները եւ ժողովուրդներու ինքնորոշման իրաւունքը։ Դաշնագիրը կը
շեշտէ համերաշխութիւնը, որ կայ Թուրքիոյ եւ Ռուսիոյ միջեւ, աշխարհակալութեան դէմ
կռիւ մղելու համար։
«Վիճելի հարցերու ատեն, յանձնաժողովը պատրաստ է ամէն ջանք ի գործ դնել, որպէս զի
խնդիրը Կարսի եւ Մոսկուայի դաշնագիրներու սահմանին մէջ լուծուի։ Յանձնաժողովը
պարտաւոր է այնպիսի եզր մը գտնել, որ ո՛չ թէ թուլցնէ, այլ աւելի ամրապնդէ անկեղծ
բարեկամութիւնը ՝Թուրքիոյ եւ Ռուսիոյ միջեւ։
«Երբ յանձնաժողովը գործի սկսաւ, սահմանամերձ շրջաններու բնակչութեան մէջ զանազան
լուրեր շրջան ըրին, որովհետեւ տեղացիները պէտք եղածին պէս չէին գիտեր յանձնաժողովին
դերը։ Հակառակ մամուլին հաղորդած տեղեկութիւններուն, անիմաստ տեղեկութիւններ
շրջան կ’ընեն.— Որպէս թէ յանձնաժողովը որոշ մաս մը պիտի միացնէ, պիտի վերաքննէ
Կարսի դաշնագիրը, եւն.։
«Ի հարկէ, այդ լուրերը անհիմն են եւ տարածուած են երկու բարեկամ ժողովուրդներու
թշնամիներուն կողմէ, որոնք տեղեկութիւն չունին գործին էութենէն։ Այժմ, երբ
յանձնաժողովը վերջացուցած է իր նախնական աշխատանքները եւ գործի սկսած,
անհրաժեշտ է խորհրդային մարմինները սահմանամերձ բնակչութեան բացատրեն
իրականութիւնը, որպէս զի այլեւս սուտ լուրեր չի տարածուին, եւ մանաւանդ յանձնաժողովը
տեղացիներուն աջակցութիւնը վայելէ սահմանի մօտիկ վայրերու մէջ։» («Ազգային կեանք»,
Հայաստանի Կոչնակ, ԻԵ. Տարի, թիւ 18, Մայիս 2, 1925, էջ 567)
«ՕԳՈՍՏՈՍ 18ԻՆ Հայաստանի եւ Թուրքիոյ սահմանները ճշտող Յանձնաժողովը իր
աշխատութիւնը վերջացնելով ստորագրած է պատրաստուած արձանագրութիւնը։
«Ստորագրուած են Խ. Միութեան կողմէ պատգամաւորութեան նախագահ Կարկլին, իր
տեղակալը Կուչնիցով, Հայաստանի ներքին գործավարի տեղակալ Պէրպէրեան,
Հայաստանի համամիութենական սահմանապահ զօրամասի պետ Կիրակոսեան,
Նախիջեւանի գործավարներու ժողովին նախագահ Համիտ Սուլթանօվի լիազօրութեամբ
Կարկլին, իսկ Թուրքիայի կողմէ պատգամաւորութեան նախագահ Ֆախրի պէյ, անդամներ
Րէֆաթ պէյ, Ճէմալ պէյ, Ղօզընջաղի գայմագամ Ջաւատ պէյ եւ Ղօզընջաղի սահմանապահ
զօրամասի հրամանատար Ալի Շէֆքէթ պէյ։
«Արձանագրութիւնը ստորագրելէն յետոյ Պէրպէրեան եւ Ջաւատ պէյ Հայաստանի, Թուրքիոյ
եւ Խ. Միութեան բարեկամական յարաբերութիւնները դրուատող ճառեր խօսած են։»
(«Հայաստան», Հայաստանի Կոչնակ, ԻԶ. Տարի, թիւ 41, Հոկտեմբեր 9, 1926, էջ 1434)
«ՍԱՀՄԱՆԱԳԾՈՒՄԻ Յանձնաժողովը՝ ինչպէս յայտնի է, կախակայած է Արաքսի եւ
Ախուրեանի ջուրերու օգտագործման քանակին ու կարգին շուրջ Խ. Միութեան եւ Թուրքիոյ
ներկայացուցիչներու միջեւ առաջ եկած տարակարծութիւնը։ Յունուար 8ին Կարսի թուրք
ներկայացուցիչ Ֆախրի եւ Խ. Միութեան ներկայացուցիչ Պ. Քարքլինի միջեւ
հանդիսաւորապէս ստորագրուած է համաձայնագիր մը որ վերջնապէս կը լուծէ վիճելի
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հարցերը։ Համաձայնագրին հետ միաժամանակ ստորագրուած է բրօթօքօլ մը որ Խ.
Միութեան իրաւունք կուտայ Սարտարապատի ջրանցքի պէտքերուն համար հողային
աշխատանքներ կատարել Արաքսի թրքական ափին վրայ։ Ծրագրուած ջրանցքը պիտի
ոռոգէ, մասնակի ըլլայ թէ՛ ամբողջական, 23,700 տեսեադին հող։» («Հայաստան», Հայաստանի
Կոչնակ, ԻԷ. Տարի, թիւ 8, Փետրուար 19, 1927, էջ 250)
Դոկտ.ԱՐԱ ՍԱՆՃԵԱՆԻ ԴԻՄԱՏԵՏՐԻ ԷՋԷՆ

ՌՈՒՍԱԿԱՆ-ՈՒՔՐԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՇՈՒԵՊԱՀԱՆՋ

ՊԱՏԵՐԱԶՄ.

ՀԱՇՈՒԵՅԱՐԴԱՐ

ԹԷ՞

Հրատապութեան կարգով...
Պարոյր Յ. Աղպաշեան

Երբ կը մտաբերենք Խորհրդային միութիւնը, իր
զինուորական-ռազմական, հիւլէական-կորիզային,
այլեւ՝
օդային-ծովային
խարիսխներով
ու
համացանցերով, պահ մը, իրաւունք կա՞յ մտածելու,
թէ պատմականօրէն այդ հզօր կայսրութիւնը, ո՛վ
կրնայ ծունկի բերել եւ ո՛վ ի վիճակի է զայն
խորտակել։
Ամերիկան եւ իր «պոչիկ» Արեւմուտքը, բազում
տարիներ հետապնդեցին եւ ասպատակեցին
Խորհրդային միութիւնը փուլ բերելու եւ այնպիսի ստորնայութեամբ ու խորամանկութեամբ,
որ ատիկա ծնունդ առնէ իր ներքին կառոյցներէն։
Եւ իրաւամբ, անոնք ճիշդ «բազկերակ»ները գտած էին, երբ Խորհրդային միութեան
կառուցային եւ առաջնորդային հիմքերը սկսած էին խարխլիլ, մէկ կողմէն՝ արտաքին
ճնշումներու բերմամբ, միւս կողմէն՝ ներքին փտածութեան ծալքերով։
Կը պակսէր, աւելի ճիշդ՝ կը պահանջուէր ՊԱՀԸ հնչէր կամ զանգէր, որ Խորհրդային
միութիւնը, այլեւս «ոչ եւս է»ի տրամաբանութեամբ գործէր եւ, յանկա՜րծ, անհետանար,
որովհետեւ, ամբողջ Արեւմուտք մը, անոր լծուած էր, ի ձեռին ունենալով կողմնակիցներ եւ
ամբողջ փաղանգ մը զօրակիցներու։
Պարզ էր. համաշխարհայնացումը արդէն իր ճամբան կը հարթէր, առաջին հերթին,
չէզոքացնելու կամ շոգիացնելու Խորհրդային միութիւնը, որ՝ այսպէս թէ այնպէս, իր
աշխարհատիրութեան արգելք մըն էր, հետեւաբար, անհրաժեշտ էր զայն ենթարկել
հաշուեյարդարի։
Յատենի խրտուիլակ-դրածոյ Կորպաչովի մը գալուստը (կամ… նշանակումը), պատճառ
դարձաւ, որ Խորհրդային միութիւնը, մէկ օրէն միւսը դառնար ու վերածուէր, ամբողջական
«քարթոն»ային իրականութեան մը, երբ՝ մաս առ մաս, բայց, արմատականօրէն, փլուզուէր,
տարանջատուէր ու կոտորակուէր։
Այդ անկումին մէջ, անշուշտ, իրենց տխրահռչակ դերակատարութիւնները եւ
ներգործութիւնները ունեցած էին այն բարձրաստիճան «սովետիկ»ները, որոնք կրծեցին ու
քանդեցին Խորհրդային կայսրութիւնը, ի հաճոյակատարութիւն ու սպասարկութիւն,
Արեւմուտքին եւ Ամերիկային, որոնց նպատակն էր հասնիլ այդ հանգրուանին եւ արդիւնքին։
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Եւ ոչ միայն այդքան. այլ՝ ներխորհրդային տարածքէն ներս, պղտոր խմորումներն ու
թունաւոր շաղախները եւս, իրենց բիրտ հետքերով եւ անհաշտ վերաբերմունքներով,
ստեղծեցին ահաւոր եւ աննախընթաց քաոս մը, որ պիտի արժէր ամբողջ իրականութեան մը
ամլացումը կամ անէացումը։
***
Բնական էր, որ ժամանակի թաւալքին ու զարգացումներու աճին հետ, նաեւ խմորուէին հին
ու նոր կուտակումներ, քաղաքական ու տնտեսական, միջպետական ու միջյարաբերական
նորաստեղծ դրսեւորումներով։
Չմոռնա՛լ. նախկին Խորհրդային Միութիւնը, իր ազգագրական պատկանելիութիւններով,
կրօնական գոյակեցութիւններով, քաղաքական տեսութիւններով, աշխարհագրական
տեղադրութիւններով ու մանաւանդ ռազմավարական հզօրութիւններով, գէթ անոր մեծ մասը
կը մնայ «հաւատարիմ» այն եղելոյթներուն ու դրոյթներուն, որոնց հետ, ան տակաւին անոնց
կրողն ու հետեւողն է… ցնոր տնօրինում։
Եթէ մօտիկ պատմութիւնը ուսումնասիրենք կամ արագ ակնարկ մը նետենք անոր վրայ,
յստակօրէն կը տեսնենք ու կ’ապրինք, որ Խորհրդային վարչակարգին մէջ, գէթ հայերը եւ
ուքրանացիները որքա՜ն հարազատ եւ ջերմ յարաբերութիւններու մէջ էին եւ որքա՜ն իրարու
հետ կապուած ու շաղկապուած, յատկապէս՝ մշակութային, բարեկամական, գիտական,
կրթական համագործակցական գետիններու վրայ։
Ասիկա պատահականութիւն չէր, ոչ ալ անցողական պատմութիւն մը, այլ՝ պայծառ
պատմութեան մը շառաւիղին մէկ պատկերը, որ արդէն ցոյց կու տայ, թէ հայը միշտ
հաւատարիմ է իր հարեւաններուն ու բարեկամներուն նկատմամբ։
Այս բոլորը յօդս ցնդեցան, երբ արտաքին կողմեր, օտար ուժեր, վատաբարոյ արարքներու
տականքներ միջամուխ եղան, անօրէն եւ ապօրէն դաւադրութիւններով, խանգարելու
կարգերը ապահովութեան ու խաղաղութեան տարածքներէն ներս, բռնաբարելով
տարրական
իրաւունքներ,
պղծելով
սրբութիւններ,
ոտնակոխելով
արժանապատուութիւններ, ալեկոծելով ամբողջ շրջաններ, ժողովուրդներ ու պետութիւններ։
Իսկ ո՞վքեր կրնային ըլլալ այդ գործողութիւններու վատահամբաւները, եթէ ոչ անոնք, որոնք
իրենց սին հաշիւներէն մեկնելով, ոչ միայն ապակայունութիւններու դուռ բացին, այլեւ մահ
եւ աւեր սփռեցին ամենուրէք։
Երէկ անոնք կը կոչուէին Իսրայէլ, Թուրքիա, Ատրպէյճան, այսօր՝ Ամերիկա, Արեւմուտք եւ
Արեւելք, բայց միշտ նոյն ու շարունակուող հեւքով, որոնք թիրախ դարձուցին ռուսականուքրանական յարաբերութիւնները, մեխ խրելով անոնց միջեւ, որոնց արդիւնքը եղաւ, ցարդ
տեղի ունեցող պատերազմը, իր ահաւոր հետեւանքներով։
Բնական է, այս դատապարտելի միջամտութիւններն ու խժդժութիւնները, երկար ժամանակ
ծրագրուած ու նախապատրաստուած էին. որպէսզի Ռուսիան աքցանուի ու շրջապատուի իր
երէկուան դաշնակիցներէն, զինք տկարացնելու ու կղզիացնելու (զո՜ւր) փորձերով, առանց
ընկրկելու իրենց քանդողական ծրագիրներէն կամ հրաժարելու իրենց դաւադիր
դիտաւորութիւններէն։
Սակայն, այս պատերազմական մթնոլորտի ստեղծման գլխաւոր կազմակերպութիւնը
հանդիսացաւ ՆԱԹՕն, որ Խորհրդային Միութեան փլուզումէն ետք, առիթ չէր փախցներ
դարպասելու Ռուսիան, առաջին հերթին՝ որքան կարելի էր շատ անդամ-երկիրներ
ներգրաւելու իր «սատանայական» կազմակերպութենէն ներս, նոյնիսկ Արեւելեան Եւրոպայի
երբեմնի հանրապետութիւններ եւս հրաւիրելով մաս կազմելու անոր, յատկապէս անոնք
որոնք նախկին Խորհրդային Միութեան համառանցքին մէջ կը գտնուէին։
Հետեւաբար, կը մնար մե՜ծն Ուքրանիան, որ իր կրօնական, լեզուական, աշխարհագրական
ու սլաւոնական պատկանելիութիւններով եւ արմատներով, այսպէս ըսած, ՄԷԿՈՒԹԻՒՆ մը
կը կազմէր, զոր պէտք էր փշրել ու ջարդել, ամէն գնով ու միջոցով։
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Խրիմի «վերադարձ»ը կամ «վերամիաւորում»ը Ռուսիոյ, պատմական սեփականութեան
իրաւունքով, բաւարար եղաւ շահագործելու զայն, դրդելով ու գրգռելով պաշտօնական Քիեւը,
պահանջելու զայն եւ ոչ միայն այս, այլ անոր խոստանալով նիւթական, ռազմական,
քաղաքական ու դիւանագիտական «զգլխի՜չ» հարստութիւններ ու փորձառութիւններ, որոնք
զինք աւելի կը զօրացնեն, իր անկախութիւնը ամրապնդելով, իսկ պետականութիւնը աւելի
պայծառացնելով, յաչս աշխարհի բարօրութեան ու լայն շրջանակներու հետ
ընդարձակումին։
ՆԱԹՕի եւ ընկերքի առաջին գործը եղաւ «տապալել» Ուքրանիոյ նախկին նախագահը, որ
բարւօք կապեր ունէր Քրեմլինի հետ, անոր տեղ բերելով երիտասարդ ծաղրածու մը՝
Զելենսքի, որ ազգութեամբ (՞) հրեայ էր, հասկնալի ըլլալով անոր կախեալութիւնը այդ
արեւելումին հետ, վայելելով Ամերիկայի եւ Արեւմուտքի զօրակցութիւնը, ինչ որ պատճառ
դարձաւ այն աղէտին, որուն մէջ… կը բաղնիքէ ան։
Ռուսիոյ նախագահը, որ ուշի-ուշով կը հետեւէր հակառուս քաղաքականութեան, ոչ միայն
անհանդուրժելի գտաւ այդ ոտնձգութիւնները, այլեւ՝ պահը հասած զինուորական լեզուով
խօսելու «զելենսքի»ներուն հետ, պահանջելով Խրիմի Ռուսիոյ սեփականութեան
անվիճելիութիւնը, ճանչնալու Տոնեցքի ու Լուգանսկիի անկախութիւնները ու հրաժարիլ
ՆԱԹՕին մաս կազմելու աճպարարարութենէն, քանի ատիկա պիտի ըլլայ (ու մնայ) իր կողը
խրած թուր մը։
Այնքան ատեն որ այս պայմանները չյարգուեցան ու չգործադրուեցան, Փութին այլընտրանք
չունէր, բացի շարունակելու իր զինարշաւը, շրջապատելու այն քաղաքները, ուր կային իր
սահմանները խախտող սպառնալիքներ, քաջ գիտնալով որ արտաքին որեւէ ուժ,
զինուորապէս պիտի չհամարձակի պաշտպանել Զելենսքին, բացի վարկեր ու զինամթերք
տրամադրելով անոնց, օգտագործելով սահմանակից լեհական անցքերը։
Չենք գիտեր Ամերիկան եւ զինակիցներ ի՜նչ շահեցան անհաճոյ արկածախնդրութենէն, բայց,
վստահաբար, ամբողջ Ուքրանիան եւ ուքրանացիները շատ բան կորսնցուցին, թէկուզեւ ցոյց
տալով վճռականութեան ու տոկունութեան ինքնապաշտպանական փորձեր։
Ամերիկային համար դաս չեղաւ (ու պիտի չըլլայ), որ աշխարհը իր հմայքին խաղավայրը չէ,
ոչ ալ պետութիւններ ու ժողովուրդներ իրեն համար խամաճիկներ են, ըստ պէտս զանոնք
փորձելով նուաճել, երբ իր պատմութիւնը «ճոխ» է նման ողբալի պարտութիւններով ու
սայթաքումներով, իր անմեղ զինուորներու արիւնով ներկուած։
***
Հայերը եւ ուքրանացիները սիրալիր ու հաշտ մերձեցումներ ունեցած են քանի մը դար, իրենց
մշակութային, կրթական, առեւտրական ու բարեկամական յարաբերութիւններով, ահա թէ
ինչու՝ զոյգ երկիրներուն մէջ կան պատկան գաղութներ, հոգ չէ թէ առաջինը քիչ թիւով, իսկ
երկրորդը, աւելի մեծ, քանի անիկա ճարտարարուեստական, արդիւնաբերական եւ
արտադրական հսկայական միջոցներ ու կարելիութիւններ ունի։
Սակայն, Ուքրանիոյ նախագահը, փոխանակ ըլլալու բարեացակամ ու համակրական
Արցախի վիճակուած տխուր ճակատագիրին նկատմամբ, անամօթաբար եւ անզգամօրէն,
կողմ բռնեց զաւթողական Ատրպէյճանին, շնորհաւորեց անոր «յաղթանակ»ը, զօրավիգ
կանգնեցաւ անոր «հողային ամբողջականութեան», զէնք մատակարարեց ու
հաճոյախօսութիւններով զբաղեցաւ, նաեւ՝ շքանանշեց Ալիեւը։
Այդուհանդերձ, հայաստանցիք մարդակայնութիւն ու մարդասիրութիւն ցուցաբերեցին եւ
իրենց հողին վրայ հիւրընկալեցին ուքրանացիներ։
Ժամանակն է, որ Ուքրանիոյ «միմոս» նախագահը կորի ու կորսուի եւ կամ Հայաստանի
պետութիւնը համապատասխան «լեզու»ով վերաբերուի անոր հետ, հասկցնելու համար
անոր
քաղաքական
ու
միջպետական
կարճատեսութեան
ու
տհասութեան
անճարակութիւնը։
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Եթէ նման հաւանականութիւն մը չկատարուի, այն ատեն Հայաստանը վերատեսութեան
պէտք է ենթարկէ իր առընչութիւնը գործող այս ապիկար իշխանութեան եւ անոր
նախագահին հետ, միշտ անջատելով ժողովուրդ(չ)իշխանութիւն բեւեռները։
***
Այս առիթով, յիշեցում մը եւս, Իսրայէլը, այս ընթացքին, շարունակելով իր «սինիք»ութիւնը,
անհակակշռութեամբ ու սանձարձակութեամբ, կը ռմբակոծէ ու կը հրթիռարձակէ
Դամասկոսը, մինչ այսօրուան կեղծ ուքրանասէրները, ըստ սովորութեան, լուռ են…
պապանձած, զելենսքիներու հանդիսատեսութեամբ։
Հայաստանի կառավարութիւնը, որ իր դեսպանը ունի Թել Աւիւի մէջ, արդեօք ըսելիք մը ունի՞
որձեւէգ Իսրայէլին եւ անոր վարչապետին, երբ Արցախեան պատերազմին զինեց
ազերիները, որպէսզի հայ երիտասարդութիւն… հնձեն։
Յամենայն դէպս, ռուսական-ուքրանական պատերազմը «յղի» է շարունակուող ու
շարունակելի բազմագոյն մագլցումներով, որոնք, եթէ մասամբ նշմարելի են այժմ,
անպայման վաղը պիտի ունենան իրենց ցաւցնող հետքերը, ամենուրէք։ Կը մնայ որ
Հայաստանը այս վտանգաւոր ոլորապտոյտէն դուրս գայ հաւասարակշիռ, չափաւորեալ ու
տրամաբանական ելքով, ՃԻՇԴ ՈՒՂԵԳԻԾ մը գտնելով կամ ընտրելով իր շահերուն,
դաշնակիցներուն ու… ցեցերուն միջեւ։
Այո՛, եթէ հաշուեյարդար է այս պատերազմը, հարց է, թէ ո՞ւր է անոր հաշուեկշիռը, զայն
պահանջողի ու գործադրողի դերերով։
(Պաքար)

ՊԱՅՏԸՆ Կ'ՈՒԶԷ ԶԷՆՔ ԾԱԽԵԼ ԹՈՒՐՔԻՈՅ, ՄԻՆՉ ԱՆԳԱՐԱ ՆԵՐՍԷՆ
ԿԸ ՔԱՆԴԷ ՆԱԹՕՆ
Յարութ Սասունեան
«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ
www.TheCaliforniaCourier.com
Ամերիկահայ համայնքը ամէն օր քիչ մը աւելի կը հիասթափի
նախագահ Ճօ Պայտընի հակահայկական արարքներէն։
Ցարդ ան աւելի վնաս հասցուցած է Հայաստանի շահերուն,
քան օգուտ։
Անցեալ տարի՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչնալէն 24 ժամ
առաջ, նախագահ Պայտըն հրաժարեցաւ ԱՄՆ Ազատութեան
աջակցութեան գծով 907-րդ յօդուածէն, այսպիսով թոյլ տալով
Միացեալ Նահանգներու՝ տարբեր տեսակի օգնութիւն
տրամադրել Ատրպէյճանի, ներառեալ «ապահովութեան»
օգնութիւնը:
ԱՄՆ Գլխաւոր հաշուապահական գրասենեակը (GAO) կը յայտնէ, որ 2002էն 2020, ԱՄՆ
պետական բաժանմունքը, պաշտպանութեան եւ ուժանիւթի նախարարութիւնները եւ
միջազգային զարգացման գործակալութիւնը Ատրպէյճանի տրամադրած են 808 միլիոն
տոլարի ամերիկեան օգնութիւն, որուն 164 միլիոնը (20 տոկոսը)՝ «ապահովութեան»
օգնութիւն: 31 Մարտ 2022ին, Պաքուի մօտ Ամերիկայի դեսպանը թուիթըրի մէջ
հպարտութեամբ գրեց, որ ԱՄՆ պաշտպանութեան նախարարութիւնը տակաւին վերջերս 30
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միլիոն տոլարի «սարքաւորում» նուիրեց Ատրպէյճանի։ Անիմաստ է օգնութիւն ցուցաբերել
քարիւղով հարուստ Ատրպէյճանի, որ կը լողայ քարիւղի միլիառաւոր տոլարներու մէջ։
Ասիկա Միացեալ Նահանգներու հարկատուներու դրամի ամբողջական մսխում է։
Վերջերս, լսումներու ժամանակ, երբ Ծերակոյտի արտաքին յարաբերութիւններու
յանձնախումբի նախագահ ծերակուտական Ռապըրթ Մենենտեզ հարց ուղղեց պետական
քարտուղար Էնթընի Պլինքընի, թէ ինչո՞ւ պետական բաժանմունքը Քոնկրեսին չզեկուցեց՝
Ատրպէյճանի եւ Հայաստանի միջեւ ռազմական հաւասարակշռութեան վրայ Պաքուի
տրամադրուող օգնութեան ազդեցութեան մասին, Պլինքըն խուսափողական պատասխան
տուաւ՝ խոստանալով ուսումնասիրել զայն։
Թէեւ նախորդ նախագահները նոյնպէս հրաժարած էին 907րդ յօդուածէն՝ այսպիսով
օգնութիւն ցուցաբերելով չափազանց հարուստ Ատրպէյճանի, Ճօ Պայտըն 2020ի իր
նախագահական քարոզարշաւի ընթացքին խստօրէն քննադատած էր նախագահ Տանըլտ
Թրամփը, 907րդ յօդուածէն հրաժարելուն համար: Այսուամենայնիւ, նախագահ դառնալէն
ետք, երեք ամսուան ընթացքին, ան ըրաւ այն, ինչ որ Թրամփ ըրած էր:
Ի՞նչ իմաստ ունի ճանչնալ Հայոց Ցեղասպանութիւնը, իսկ յետոյ զէնք տրամադրել
Ատրպէյճանին՝ հայերու սպաննութիւնը շարունակելու համար, ինչպէս եղաւ 2020ի
պատերազմին: Մեզի գործ պէտք է, այլ ոչ թէ դատարկ խօսքեր:
Պայտընի վարչակազմի հերթական կոպիտ սխալը՝ ԱՄՆի զէնքը երրորդ երկիրներուն
փոխանցելու արգելքի չկիրարկումն է։ Այս խախտման վառ օրինակ մըն է 2020ի Արցախի
պատերազմի ժամանակ Թուրքիոյ կողմէ ամերիկեան F-16 ռազմական ինքնաթիռներու
օգտագործումը Ատրպէյճանի մէջ։ Աւելին, ԱՄՆ չարգիլեց թրքական «Պայրաքթար»
անօդաչու թռչող սարքերու ամերիկեան մասերու վաճառքը, որոնք առանցքային դեր
խաղացած էին 2020ի պատերազմին մէջ:
Պայտընի վարչակազմը նուազեցուց Հայաստանին յատկացուող օգնութիւնը մինչեւ 24
միլիոն տոլար եւ յատկացուց չնչին քանակութեամբ մարդասիրական օգնութիւն Արցախէն
տեղահանուած հազարաւոր հայերու, միաժամանակ ընդունելով, որ անոնք կը գտնուին
«մարդասիրական ծանր ճգնաժամ»ի մէջ։
Պայտընի վարչակազմի միւս թերութիւններն են.
1. Ճնշում չէ գործադրած Ատրպէյճանի վրայ, որպէսզի հայ գերիները անմիջապէս ազատ
արձակուին Պաքուի բանտերէն, 2020ի պատերազմի աւարտէն ետք։
2. Չէ դատապարտած Թուրքիոյ կողմէ իսլամիստ ահաբեկիչներու հաւաքագրումն ու
տեղափոխումը, 2020ի Արցախի պատերազմին Ատրպէյճանի կողմէ անոնց մասնակցութեան
համար։
3. Չէ քննադատած՝ 2021ի Մայիս 12էն ի վեր ատրպէյճանական զօրքերու ներխուժումը
Հայաստանի տարածք։
4. Ձախողած է քայլերու ձեռնարկել՝ Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ կողմէ մարդկային
իրաւունքներու զանգուածային խախտումներու կապակցութեամբ, մինչդեռ նախագահ
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Պայտըն կեղծաւորաբար կը խօսի այն մասին, որ մարդկային իրաւունքները կը
հանդիսանան ԱՄՆ արտաքին քաղաքականութեան հիմնական դրոյթ:
Փոխարէնը, մենք կը լսենք ԱՄՆի կրկնուող կոչերը՝ աջակցելու «Հայաստան-Թուրքիա
հաշտեցման» եւ «Ատրպէյճանի հետ խաղաղութեան համաձայնագիր»ի կնքման, որոնք կը
հակասեն Հայաստանի ազգային շահերուն։
Զարմանալի է, որ Պայտընի վարչակազմը դեռ նոր տեղեկացուց Քոնկրեսը, որ կ՛աջակցի
Թուրքիոյ հրթիռներու, ռատարներու եւ արհեստագիտութեան վաճառքին, անոր ունեցած F16 կործանիչներու խմբաքանակին համար: Բացի այս, Թուրքիա խնդրած է գնել 40 նոր F-16
ինքնաթիռներ։
Պայտընի վարչակազմը կը սխալի այն մասին, որ Թուրքիոյ առաջարկուող զէնքի վաճառքը
«կը ծառայէ ՆԱԹՕ-ի շահերուն»։ Իրականութեան մէջ, այս վաճառքը Քոնկրեսի մէջ կը բախի
դժուար պայքարի, քանի որ Քոնկրեսի 60 անդամներ արտայայտած են
իրենց խիստ հակառակութիւնը:
Հակառակ Պայտընի վարչակազմի պնդումներուն՝ Թուրքիոյ առաջարկուող զէնքի վաճառքը
կը խաթարէ ԱՄՆ-ի եւ ՆԱԹՕ-ի շահերը հետեւեալ պատճառներով.
1. F-16 ինքնաթիռները Թուրքիոյ կողմէ կ՛օգտագործուին Սուրիոյ եւ Իրաքի մէջ՝ ռմբակոծելու
համար քիւրտ զինեալներ, որոնք ԱՄՆ դաշնակիցներն են ընդդէմ
«Իսլամական
պետութեան» ահաբեկիչներուն, որոնց կ՛աջակցի Թուրքիան։
2. Թուրքիա կ՛օգտագործէ F-16 ինքնաթիռները՝ շարունակելու համար իր անօրինական
ներխուժումները դէպի ՆԱԹՕ-ի անդամ Յունաստանի տարածքային ջուրեր։
3.
Թուրքիա
կ՛օգտագործէ
F-16
ինքնաթիռները՝
ամբողջականութեան սպառնալու համար։

Հայաստանի

տարածքային

4. Թուրքիա կը շարունակէ բռնագրաւել Հիւսիսային Կիպրոսը 1974 թուականէն ի վեր եւ կը
մերժէ հեռանալ՝ հակառակ ՄԱԿի Ապահովութեան խորհուրդի բազմաթիւ բանաձեւերուն:
5. Միացեալ Նահանգներ պատժամիջոցներ
կիրարկած է Թուրքիոյ նկատմամբ եւ
արգելափակած ամերիկեան F-35 յառաջադէմ կործանիչներու վաճառքը՝ ռուսական S-400
հրթիռներ գնելու համար՝ հակառակ ՆԱԹՕի շահերուն։
Վերջապէս, այն պահուն, երբ ՆԱԹՕի երկիրները, որոնց շարքին՝ Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգները, կը դիմակայեն Ռուսիան Ուքրանիոյ մէջ, Ֆինլանտի եւ Շուէտի
կառավարութիւնները կը խնդրեն անդամակցիլ ՆԱԹՕի: Բացի Թուրքիայէն, ՆԱԹՕի միւս
անդամները կողմ են Ֆինլանտի եւ Շուէտի արագ անդամակցութեան։ Նախագահ Էրտողան
յայտարարած է, որ իր երկիրը վեթօ կը դնէ այս երկու երկիրներու անդամակցութեան
դիմումին վրայ՝ օգտագործելով ծիծաղելի այն փաստարկը, որ Ֆինլանտ եւ Շուէտ դարձած
են «տուն բազմաթիւ ահաբեկչական կազմակերպութիւններու», այսինքն՝ քիւրտ
գաղթականներու համար։ Ասիկա չափազանց հեգնական է, որ կու գայ Թուրքիոյ նման
երկրէ, որ տարիներ շարունակ աջակցած է «Իսլամական պետութեան» ահաբեկիչներուն,
Սուրիոյ եւ Իրաքի մէջ:
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Դէմ ըլլալով ՆԱԹՕի՝ Ֆինլանտի եւ Շուէտի անդամակցութեան, Թուրքիա յոյս ունի հասնելու
հետեւեալ նպատակներուն.
1. Սպասարկել Ռուսիոյ, որուն հետ ունի ռազմական եւ առեւտրական կարեւոր կապեր:
Թուրքիա ՆԱԹՕի միակ անդամն է, որ կը մերժէ պատժամիջոցներ կիրարկել Ռուսիոյ դէմ եւ
փակել իր օդային տարածքը ռուսական ինքնաթիռներու համար։ Թուրքիա Ռուսիոյ լրտեսն
է ՆԱԹՕի մէջ։
2. Զիջումներ կորզել ԱՄՆէն՝ զէնքի գնման եւ քաղաքական աջակցութեան հարցով,
Ֆինլանտի եւ Շուէտի՝ ՆԱԹՕին միանալու թոյլտուութեան դիմաց։
Պարզ է, որ Թուրքիա՝ Ռուսիոյ դաշնակիցը, չի պատկանիր ՆԱԹՕին։ Որոշելէ առաջ՝
Թուրքիոյ վաճառել F-16 ինքնաթիռները, ես Պայտընի կ՛առաջարկեմ՝ կարդալ «Ուաշինկթըն
Փոսթ»ի մէջ 29 Ապրիլ 2022ի հրապարակուած խմբագրականը՝ «Թուրքիան կը հասնի
բռնակալութեան ցած նոր մակարդակի» վերնագրով։
Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝ Ռուզաննա Աւագեան

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Սեդա Գրիգորեան

ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ
ՊԱՐՈՒՆԱԿԻՆ ՄԷՋԷՆ
ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ
«Ես հայ եմ»:
«Հայը քրիստոնեայ է»:
«Հայը առաջին քրիստոնեայ պետութիւնն է աշխարհի վրայ»:
Շարքը երկար է…
Բայց ո՞վ եւ որո՞նք են այս արտայայտութիւններուն հեղինակները:
Անոնք ո՛չ մտաւորականներ են, ո՛չ ակադեմականներ, ոչ ալ մասնագիտութիւններու
տիրացած մարդիկ: Այս խօսքերուն հեղինակները հայ փոքրիկներ եւ պատանիներ են, որոնք
կ՛ապրին սփիւռքեան տարբեր երկիրներու մէջ:
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Հոկտեմբեր 2021-էն սկսեալ եւ քանի մը ամիսներ
առիթը ունեցայ մեծերու աշխարհէն փոխադրուիլ
փոքրիկներու եւ պատանիներու աշխարհ: Երկար
ժամանակէ ի վեր անջատուած էի անոնց հետ
հաղորդակցելու ուրախութենէն: Ուրախութիւն կ’ըսեմ,
քանի որ ուրիշ աշխարհ է եղեր մանուկներու հետ
ըլլալը:

Աստուածաշունչի

հրատարակած

«Մանուկներու

ընկերութեան
բացատրական

Աստուածաշունչ»-ը բաժնելու ատեն առիթ ունեցայ հայկական վարժարաններ այցելելու
Լիբանանի, Կիպրոսի, Քուէյթի եւ Տուպայի մէջ: Յիսուսի վկայութիւնը շատ ճիշդ է. «Եթէ
մանուկներու պէս չըլլաք, երկինքի թագաւորութիւնը բնաւ պիտի չմտնէք» (Մատթէոս 18.3):
Այցելութիւններուս մէկ յատկանշական երեւոյթը այն էր, որ առիթը ունեցայ խօսելու
պատանիներուն հետ: Եթէ մէկ կողմէ հարցումներ ուղղեցի հայուն, անոր պատմութեան եւ
Աստուածաշունչին մասին, բայց նոյնքան նաեւ` անոնց ազգային ինքնութեան եւ
հաւատամքներուն մասին: Այս բոլորը թէ՛ զիս ուրախացուցին եւ թէ՛ ալ յոյսով եւ
լաւատեսութեամբ լիցքաւորեցին` մեր ազգային ու հաւաքական կեանքերու ապագային
առնչութեամբ:
Հայ մանուկ-պատանին ուշիմ է, արթուն, խելացի, սրամիտ, համարձակ եւ խիզախ: Անոնք
մեծ խանդավառութեամբ պատասխանեցին բոլոր հարցումներուս: Տեսայ հայ մանուկպատանին, որ կ՛ուզէ իր սորվածը, գիտցածը եւ տեսակէտը ըսել: Բայց կար աւելին: Հայ
երեխան-պատանին կ՛ուզէ իր սորվածը ըսել հպարտութեամբ: «Ես հայ եմ», «քրիստոնեայ»,
եւ «Հայաստանը առաջին քրիստոնեայ պետութիւնն է»: Հանդիպումներս` հայ մանուկպատանիներուն հետ, ջերմացուցին հոգիս: Այս ջերմութիւնը տարաւ զիս անցեալ, երբ ես ալ
կը մեծնայի իրենց նման, եւ քրիստոնէական հաւատքի հպարտութիւնը կեանքիս մէջ բոյն կը
շինէր:
Անցնող ամիսներուն իմ հանդիպումներուս ընդմէջէն տեսայ նաեւ իւրայատկութիւններ:
Իւրայատուկը մեր հայ մանուկ-պատանիին խիզախութիւնն ու ուշիմութիւնն էր: Տեսայ հայ
պատանին, որ արթուն է եւ գիտէ, թէ ինք ո՛վ է եւ ի՛նչ կ՛ուզէ, թէկուզ` իր պատանեկան
պրիսմակէն: Այս բոլոր իրականութիւններն են, որոնք ինծի լաւատեսութեամբ ներշնչեցին,
թէ` ունինք հայ նոր հասակ առնող սերունդ մը, որ ուժ է, եւ որ ուժ կրնայ դառնալ: Ուժը` ոչ
ֆիզիքական եւ կամ թիւի հաշուարկով: Ֆիզիքականը եւ թիւը իրենց տեղը եւ կարեւորութիւնը
կրնան ունենալ: Ուժը նոյնքան մտաւոր եւ իմացական իմաստով: Ուժը, որ կրնայ շատ բան
աւելցնել հայուն արժէքի կեանքին, եւ որով կ՛ունենանք նոր սերունդ մը` հայ եւ քրիսոտնեայ:
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Այս գործընթացն է, որ պիտի յանդգնինք կոչել ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈՒՄ: Հայապահպանումը կը
շինուի եւ կը կերտուի: Շինուելու եւ կերտուելու այս գործընթացներուն գրաւականը ազգային
եւ քաղաքացիական դաստիարակութիւնն է: Դաստիարակութիւն մը, որ հայը կը կերտէ եւ
կեանքի մէջ արժէքներ կը շինէ, կը պահէ ու կ՛ապահովէ հայուն պատմութեան
շարունակականութեան հոլովոյթը:
Հայապահպանումը հայը հայ պահելու մէջ չէ միայն: Հայապահպանումը կեանք է: Հայը
կ՛ապրի

իր

կեանքը

անհատական,

ընտանեկան

ու,

տակաւին,

ընդհանրական

իրականութիւններու մէջէն: Այս իմաստով հայապահպանումը ինքնամփոփ եւ ինքնիր մէջ
ապրուած իրականութիւն մը չէ: Ան կը բացուի շրջապատին ու աշխարհին եւ կը վկայէ, բայց
նաեւ իր ներդրումը կ՛ունենայ մէկ կողմէ ներհայկական իմաստով, բայց նոյնքան նաեւ`
համամարդկային իրականութիւններու մէջէն: Ահա թէ ինչո՛ւ հայապահպանումը արդիւնք է
ազգային եւ քաղաքացիական դաստիարակութեան, որ կը շինէ ու կը կերտէ հայը եւ անոր
կեանքը իր ամբողջական հասկացողութեան մէջէն:
Այս տարի կ՛ոգեկոչենք Ցեղասպանութեան 107-րդ տարելիցը: Ցեղասպանութիւնը, որ թէեւ
հայուն պատմութիւնը լեցուց արեամբ, ցաւով, ողբերգութեամբ եւ մարդկային, հողային եւ
մշակութային ահաւոր կորուստով, բայց եւ այնպէս չկարողացաւ ընկրկեցնել հայը: Հայուն
պատմութիւնը շարունակուեցաւ եւ մինչեւ այսօր կը շարունակուի, որովհետեւ հայը
հաւատաց, որ ազգային եւ քաղաքացիական դաստիարակութիւնը ամուր հիմքը կը կազմէ իր
գոյատեւման: Եթէ հայուն համար Տէր Զօրը եղաւ մէկ կողմէ «մահուան շուքի ձոր», այդ եղաւ
նոյնքան նաեւ կեանքի մեկնակէտ:
Հայը Տէր Զօրէն սկսաւ գիտակցիլ, որ իր կեանքը պիտի շարունակէ ապրիլ` անկախ իրեն
վիճակուած պատմութեան դժուար եւ դժբախտ ճակատագրէն: Հայկական կեանքը ապրելու
այս դաստիարակութիւնը սկսաւ նոյնինքն Տէր Զօրէն, անցաւ հիւղաւաններէն եւ մինչեւ
այսօր կ՛ապրի սփիւռքեան տարբեր իրականութիւններուն մէջէն: Դաստիարակութիւնը, որ
հայը կերտեց, նաեւ սորվեցուց, թէ պէտք է ապրի իբրեւ հայ եւ հայօրէն իր ներդրումը ունենայ
ազգային ու համամարդկային ընդհանրական կեանքեր կերտելու առաքելութեան մէջ:
Հայապահպանման

հիմքը

դաստիարակութիւնն

է:

Ազգային

եւ

քրիստոնէական

դաստիարակութիւնը, որ պիտի կերտէ հայ միտքը, հայ մարդը` իր ազգային, մշակութային
եւ պահանջատիրութեան արժէքներու ինքնութեամբ եւ քրիստոնէական ու հոգեւոր
գիտակցութեամբ: Հայ մարդը իր ազգային եւ քրիստոնէական արժէքներու գիտակցութեամբ
է, որ պիտի պահպանուի: Հայապահպանումը գործընթաց է, ուր հայը կը մեծնայ եւ կը սորվի
իր ազգային ու քրիստոնէական արժէքները: Եթէ սփիւռքի տարածքին հայը շինեց եկեղեցի,
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բայց նաեւ` դպրոց, մամուլ, ակումբ ու տակաւին: Այս բոլորը կը միտէր հայապահպանումի
անհրաժեշտութեան, եւ մինչեւ այսօր ալ այդպէս է:
Հայապահպանումը

միայն

սփիւռքեան

օրակարգ

եւ

պարտաւորութիւն

չէ:

Հայապահպանումը այժմէական եւ կարեւոր է Հայաստանի ու Արցախի համար: Հայերէն
սորվիլն ու խօսիլը կարեւոր են, բայց բաւարար չեն: Հայը պիտի սորվի իր ազգային
արժէքները եւ պիտի պահէ ու կերտէ զանոնք: Հայրենի իրականութեան համար այս պիտի
նշանակէ Հայաստանի եւ Արցախի պետականաշինութիւն` քաղաքացիական, ընկերային,
ազգային եւ բարոյական արժեչափերով: Պետութիւն կը շինուի, երբ կայ գիտակցութիւնը
ազգային, քաղաքացիական եւ բարոյական արժեչափերու: Այս բոլորը կարելի կ՛ըլլայ
իրականացնել, երբ կայ համապատասխան դաստիարակութիւնը:
Հայաստանի եւ Արցախի անկախացումէն ասդին` որքանո՞վ կրցանք պետութիւն հիմնել:
Անկախ ու անկախացած պետութիւն ունենալը լաւ է եւ անհրաժեշտութիւն` ազգի մը
գոյատեւումին համար, բայց այդ բաւարար չէ: Ազգը եւ երկիրը գոյատեւելով չէ, որ կ՛ապրի:
Անհրաժեշտ է երկիրը, պետութիւնը եւ պետականութիւնը զարգացնել այնպէս, որ հոն
ազգային եւ քաղաքացիական ամուր արժեչափերը տնօրինեն մեր հաւաքական կեանքին:
Սխալած պիտի չըլլանք, երբ ըսենք, որ շատ յաջողութիւններ չարձանագրեցինք մեր անկախ
պետութիւնը զարգացնելու մարտահրաւէրին մէջ:
Պետութիւն

հասկացողութիւնը

եթէ

մէկ

կողմէ

պիտի

ընդգրկէ

կառավարական

վարչամեքենան, բայց նոյնքան նաեւ` երկիրը եւ իր հաւաքական, ընկերային կեանքերն ու
կառոյցները: Հաւաքական կեանքը, ուր ազգային եւ մշակութային արժէքները սակարկելի չեն
երբեք: Բարոյական եւ կենցաղային կեանքի գիտակցութիւնը, ուր հայը պիտի սորվի
զանազանել ճիշդը սխալէն, վատը լաւէն, բարին չարէն: Պիտի սորվի, թէ կաշառակերութիւնը
մեղք է, եւ որ երկիր կը քանդէ, թէ կեանքի նկարագիրը պէտք է կերտել քրիստոնէական
արժեչափերու վրայ, եւ որուն մէջէն կը շինուին հաւաքականութիւն եւ պետութիւն:
Պետականաշինութիւնը

այս

իմաստով

պիտի

ընդգրկէ

կերտել

երկիր`

իր

հաւաքականութեամբ: Երկիր եւ հաւաքականութիւն կերտելու համար պէտք ունինք
ազգային եւ քաղաքացիական դաստիարակութեան:
Մեր նախահայրերը, որոնք անցան Ցեղասպանութեան դժոխքին մէջէն, չբաւարարուեցան
միայն ապրելով: Անոնք հաւատացին, որ իրենց այդ դժոխային կեանքի մէջէն պիտի
վերապրին եւ վերապրեցնեն հայը: Անոնք հաւատացին հայապահպանումի տեսլականին:
Այդ ընելու համար հաւատացին ազգային դաստիարակութեան անհրաժեշտութեան:
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Արժէ այսօր փորձ մը ընել եւ համեմատել ներկայ հայկական իրականութիւնը` հայրենի եւ
սփիւռքեան իր բոլոր ճգնաժամերով ու մարտահրաւէրներով, Ցեղասպանութեան եւ
տարագիր մեր նախահայրերու ապրած դժուարին օրերուն հետ: Եթէ մեր ներկայի օրերը
ունին իրենց իւրայատկութիւնները, բայց արժէ հարց տալ. «Արդեօք հայուն ապրած
ցեղասպանութիւնը աւելի նուա՞զ տագնապալի էր, քան այն, որ մենք այսօր կ՛ապրինք»:
Հայը տոկաց Ցեղասպանութենէն ետք: Ան ոչ միայն տոկաց, այլ կերտեց ու շինեց հայը եւ
հաւատաց հայապահպանումի առաքելութեան: Այս կրցաւ ընել, քանի որ կառչեցաւ ազգային
դաստիարակութեան, որ ապահովեց հայուն պատմութեան շարունակականութիւնը:
Հայը այսօր ալ պարտի ընել նոյնը: Մեր շատ մը դժուարութիւններուն եւ նեղութիւններուն
մէջէն պիտի տեսնենք, թէ հայուն պատմութեան շարունակականութիւնը իր ազգային եւ
քաղաքացիական դաստիարակութեան մէջ է: Դաստիարակութիւն մը, որ հայուն ազգային եւ
քրիստոնէական կեանքի արժէքները պիտի կերտէ եւ շինէ: Արժէքներ, որոնք չեն
սակարկուիր: Արժէքներ, որոնք պատմութիւնը կը կերտեն եւ կը զարգացնեն:
«Ես հայ եմ»:
«Ես քրիստոնեայ եմ»:
Հայ փոքրիկները եւ պատանիները կը հաւատան այս արժէքին:
Ես ասիկա ոչ միայն լսեցի իրենցմէ, այլ նաեւ տեսայ: Տեսայ իրենց մատղաշ հոգիները եւ
հայօրէն տրոփող սրտերը: Այս մատղաշ հոգիները եւ տրոփող հայու սրտերը պէտք է որ
կերտենք

եւ

շինենք:

դաստիարակութեան:

Իսկ

կերտելու

եւ

Հայապահպանումի

շինելու

համար

պէտք

դաստիարակութիւնը`

իր

է

հաւատանք
ազգային

եւ

քաղաքացիական պարունակներուն մէջէն:
Հայապահպանումը` Հայաստան, Արցախ եւ սփիւռք:
Այս հայապահպանումը եւ անոր դաստիարակութիւնն է, որ հայուն կեանքի պատմութեան
շարունակականութիւնը պիտի ապահովեն:
Քուէյթ
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ԻՄ ԴԱՏՍ
Յակոբ Միքայէլեան
22/04/2022
Հակառակ որ ես հայր, մայր ունեցած եմ, սակայն ինքզինքս
որբ կը նկատեմ, որովհետեւ ծնողքէս բացի ուրիշ
ազգական չեմ ունեցած եւ չեմ տեսած: Մեծ հայր, մեծ մայր,
թէ՛ հօրս կողմէ, թէ՛ ալ մօրս կողմէ՝ չեմ ունեցած: Անշուշտ
եղած են անոնք, բայց ես չեմ տեսած զիրենք, չեմ վայելած
մեծ հօր մը ու մեծ մօր մը գուրգուրանքը: Իմ
սերնդակիցներէս ո՞վ արդեօք ունեցած է, չեմ յիշեր:
Ունեցողներուն նայած եմ նախանձով, այնպէս, ինչպէս երախայ մը փայլուն, գունաւոր գնդակ
մը տեսած է տարեկից տղեկի մը ձեռքերուն մէջ, երբ ինք քուրջի կտորներով փաթթուած ու
կապկպուած գնդակ մը ունեցած է միայն:
Հօրեղբայր, հօրաքոյր ալ չեմ ունեցած, թէեւ լսած եմ՝ փրկուած, արաբներուն մէջ
մնացած, հօրաքրոջ մը մասին, որ չեմ տեսած. անապատէն ուղղակի առաջին կարաւանով
ընտանիքով ներգաղթած են: Երբ Հայաստան եկայ առաջին անգամ, արդէն մահացած էր:
Քեռի ու մօրաքոյր ալ չեմ տեսած: Մայրս եւ իր մէկ եղբայրը միայն փրկուած են ջարդէն, ապա
քոյր-եղբայր զիրար կորսնցուցած են: Լսած եմ, որ Պարսկաստանի մէջ քեռի մը ունեցած եմ,
բայց չեմ տեսած: Թէ՛ հօրս կողմը, թէ՛ մօրս՝ մեծ գերդաստաններ եղած են Զէյթունի մէջ,
որոնցմէ հատուկենտ անհատներ բախտով ողջ մնացած են:
Դարձեալ Ապրիլ 24-ը եկաւ ու մէջս ամէն ինչ խառնեց՝ թէ սգաւոր, հոգեհանգստեան
աղօթքներու մրմունջով, թէ՛ «ինչո՞ւ»-ներով յագեցած հարցումներով, թէ՛ վրիժառութեան
բանտուած զգացումով, թէ՛ ցաւ, թէ՛ բողոք, թէ ցասում, թէ՛ անէծք, թէ՛ հայհոյանք…
Ութը տասնամեակի վրայ երկարող իմ օրերը ինչո՞ւ զրկուած պիտի ըլլային ազգականներու
ջերմութենէն, անոնց հոգածութենէն, անոնց զաւակներուն ու թոռներուն հետ մեծ ընտանիքի
մը, գերդաստանի մը մէկ անդամը ըլլալու բերկրանքէն:
Ո՞ւր գացին անոնք բոլորը, գազանին երախը ինչպէ՞ս կուլ տուաւ զանոնք, ինչպէ՞ս յանկարծ
չքացան. արդեօք բռնագաղթի գողգոթայի ո՞ր հատուածին վրայ ինկան պարտասուն,
անսուաղ, թուրք ասկեարին հրացանի կոթի հարուածը իրենց մէջքին… Արդեօք Տէր Զօրի
ճամբուն ո՞ր հատուածի աւազներուն տակ թաղուեցան, գիտնամ ու երթամ ծնկաչոք մոմ մը
վառեմ եւ ափերս երկինք բարձրացուցած Աստուծմէ հաշիւ պահանջեմ:
Ես որբ չե՞մ: Որբը միայն ծնող չունեցո՞ղն է, հապա ես ի՞նչ եմ: Մէկը որ կեանքին մէջ «տէտէ,
նէնէ, ամմօ, հոբբար, քեռի, քեռկին…» բնաւ չէ ըսած. որո՞ւ ըսէր, երբ չկային անոնք:
Իրաւունք չունի՞մ միջազգային ատեանի մը առջեւ իրաւունքս պահանջելու, անհետ
կորսուած ազգականներէս խլուած ապրելու իրաւունքը պահանջելու: Կը ծիծաղի՞ն վրաս.
բայց ինչո՞ւ, ասիկա գողութիւն չէ՞, իմ ազգականներս… եւ ոչ միայն՝ իմ խաչեալ ժողովուրդս,
մեր նահատակները, իմ ազգականներս չե՞ն անոնք: Մէկ ու կէս միլիոն… Տոլար չէ, եւրօ ալ չէ,
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անոնք գողցուելու պարագային դատարանը գողը կը բռնէ, կը պատժէ. բայց մէկ ու կէս միլիոն
ՄԱՐԴ… տոլարի չա՞փ ալ արժէք չունին, որ մինչեւ այս օր գողը գտնելով հանդերձ ոչ
դատաստան կայ, ոչ պատիժ, ոչ ալ հատուցման մասին որեւէ խօսք:
Բռնաբարուած, գողցուած սէր, շոյանք, գգուանք, գուրգուրանք, տաքուկ գիրկեր, ընտանեկան
հանդիպումներ, գերդաստանի տարեկան հաւաք… Ի՜նչ գերդաստան…: Անգլիացին,
ֆրանսացին, օտարը կրնայ իր հարիւր, երկուհարիւր, երբեմն աւելի տարիներ ետ երթալ ու
իր նախապապերուն անունները իմանալ, մեր պարագային՝ առաւելագոյն մեծ հայր, մեծ
մայր եւ վերջ: Անկէ անդին ինչպէ՞ս անցնիս, ո՛չ յիշող մնացերէ է, ո՛չ արձանագրուած
յիշատակարան: Սպաննեցին, քանդեցին, այրեցին… Ու հիմա, 107 տարի ետք, նստած կը
մտածեն, թէ ինչպէ՞ս ընեն, որ սա մնացորդացն ալ երկրի երեսէն քշեն տանին:
Վերջին տարիներուն կը դժուարանամ Ծիծեռնակաբերդ բարձրանալու, մեր
նահատակներուն անշէջ կրակին առջեւ աղօթք մը մրմնջելու համար: Ոտքերս կը ցաւին.
սակայն եթէ ծաղկեմատոյցին զուգահեռ հսկայ տետր մը դրուած ըլլար համալիրի մուտքին,
որուն էջերուն վրայ ինծի նման ազգական, հող ու տուն, այգի ու պարտէզ, դպրոց ու եկեղեցի
կորսնցուցածներն ու անոնց շառաւիղները իրենց բողոքը արձանագրէին ու իրենց
հատուցման պահանջը ներկայացնէին, ապա այդ հսկայածաւալ տետրը միջազգային
դատարան տարուէր… Ես իմ ցաւոտ ոտքերով ամէն ջանք կը թափէի ու կը հասնէի այդ
տետրին ու կ՛արձանագրէի դատս ու պահանջքս: «Կը յիշեմ ու կը պահանջեմ», որքան
հոլովեցինք այս բնաբանը, ի՞նչ դուրս եկաւ. պարզապէս անոր վրայ նոր մը աւելցաւ՝
Արցախը… Անոր համա՞ր ալ պիտի կրկնենք նոյն յանկերգը, մինչեւ որ… համոզուինք, որ
խնդրողին բան չի՛ տրուիր, յատկապէս՝ հող: Մուրացկանին մանրուքներ կու տան միայն, ան
ալ եթէ տան:
ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ (ԱԶԳ)

ՏԵՍԱԿԷՏ
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ
Պայտընի
Հայաստան

նախագահ

ընտրուելէն

ռազմավարական

ետք,

ԱՄՆ–

երկխօսութիւնը

աշխուժացաւ։ Ցեղասպանութեան ճանաչման յաջորդեց
վարչապետ Փաշինեանի մասնակցութիւնը նախագահ
Պայտընի

կազմակերպած

Ժողովրդարութեան

վեհաժողովին։ Եւ ահա Մա յիս 2-ին Արտաքին գործոց
նախարար Էնթընի Պլինքըն Հայաստանի իր պաշտօնակիցը՝ Արարատ Միրզոյեանը
Ուաշինկթըն հրաւիրեց ԱՄՆ-Հայաստան ռազմավարական երկխօսութեան համար։
Միաժամանակ, Ապրիլ 17-ին, Փաշինեան պետական այցով գնաց Մոսկուա։ Այդ առիթով
Փութինի հետ ստորագրեց 30 կէտէ բաղկացող ռազմավարական համաձայնագիր մը, ուր
կ՚ընդգծուի Ռուսաստանի առանցքային դերը Արցախի խնդրի կարգաւորման մէջ։
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Դիւանագիտական այս ենթախորքին վրայ, Մինսքի խումբի երրորդ համանախագահ,
Ֆրանսայի նախագահ Մաքրոնի կողքին, ի յայտ եկաւ նաեւ չորրորդ կարեւոր դերակատար
մը, յանձին Եւրոպական յանձնաժողովի նախագահ Շառլ Միշէլի, որ աշխուժ
բանակցութիւններ կը վարէ Հայաստանի եւ Ազերպայճանի ղեկավարութեան հետ։ ԵՄ-ը
կարեւոր տնտեսական դաշնակից է, որ Հայաստանի համար նախատեսած է 2,6 միլիառ
եւրոյի ներդրումի ծրագիրը։
Քաղաքականութեան, ինչպէս նաեւ կեանքի մէջ մեծագոյն յաջողութիւն է թերութիւն մը ուժի
աղբիւր դարձնելը։ Այսօր նման պատեհ առիթի մը առջեւ կը գտնուի Հայաստան, երբ
ռուսուքրաինական

պատերազմը

Արցախի

հակամարտութեան

կարգաւորման

մէջ

Արեւմուտքի ներգրաւումը ապահովեց, հաւասարակշռելով ռուսական եւ թրքական
բացարձակտիրապետութիւնը տարածաշրջանին վրայ։ Իսկ Հայաստան կը փորձէ թիավարել
միջազգային տագնապալի այս սուր իրավիճակին մէջ, ջանալով սխալ չգործել, մա՛ նաւանդ
չվրդովել Փութինը, միաժամանակ կարգաւորել ջանալով անկախութեան շրջանի 30
տարիներուն անլոյծ մնացած, ինչպէս նաեւ 44-օրեայ պատերազմին կրած պարտութիւնով
ծնունդ առած խնդիրները։
Սակայն, Արեւմուտքը պարտադրեց նաեւ իր օրակարգը՝ Հայաստան-Ազերպայճան,
Հայաստան-Թուրքիա

յարաբերութիւններու

կարգաւորումը

իր

հովանիին

ներքոյ։

Արեւմուտքի ներթափանցումը տարածաշրջան բնականաբար հաճելի չէ ռուսական կողմին,
որուն համար Լաւրովեան ծրագիրը միանգամընդմիշտ պիտի ջնջէր արեւմտեան ազդե
ցութիւնը հարաւային Կովկասէն։ Եւ զարմանալի չէ որ Արեւմուտքի օրակարգը բռնկեցուց
Հայաստանի քաղաքական ներքին կեանքը։ Խորհրդարանական ընդդիմութիւնը լքեց
Ազգային ժողովը եւ քաղաքացիական անհնազանդութեան կոչ յղեց։ Փողոցային ցոյցեր ծայր
առին։
Վերադարձան
44-օրեայ
պատերազմին
յաջորդած,
նախընտրական
ժամանակաշրջանի պետական մարդոց անվայել հայհոյալի խօսոյթն ու անտեղի
ամբաստանութիւնները, քաղաքական բովանդակութենէ զուրկ, հեռանկար ու օրակարգ
չունեցող լոզունգները, որոնց միակ նպատակը ժողովրդավարական կարգը խախտելով,
վարչապետ Փաշինեանը ուժի միջոցով՝ իշխանութենէն հեռացնելն է ու նախկին
վարչախումբի վերադարձը ապահովելը իշխանութեան գլուխ։ Իսկ ժողովուրդը այս լուծումը
արդէն մերժած է արտակարգ խորհրդարանական ընտրութիւններու ժամանակ։
Դժբախտութիւն է ունենալ այնպիսի խորհրդարանական ընդդիմութիւն, որ կը խուսափի
ազգային սուր հնչողութիւն ունեցող, Հայաստանի ապագային վերաբերող քննարկումներ
վարելէ խորհրդարանի ամպիոնէն։ Միայն փողոցը՝ փակուղի առաջնորդող ելք է։ Մերժուած
ելք է։ Ծայրայեղ վտանգաւոր հետեւանքներով յղի ուղի։
Անկախութենէն ի վեր Հայաստանի համար մեծագոյն վտանգը հանդիսացած է արտագաղթը։
Ռուսաստանի յարձակումը Ուքրաինայի վրայ՝ այս երեւոյթը եւս փոխելու ընթացքի մէջ է։
Հայաստանցիներուն համար Ռուսաստան ճամբորդելն ու հաստատուիլը անբարենպաստ
դարձաւ։ Արտագաղթի հոսքը նուազ է։ Եւ հակառակ ուղղութեամբ՝ Ռուսահայերու եւ
Ուքրանահայերու դէպի Հայաստան ներհոսքը աւելցաւ։ Տնտեսական գետնի վրայ, ռուս եւ
հայ

գործարարներու

ներդրումը

զգալի

է։
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ծառայութեան՝ Ռուսաստան կը փորձէ արեւմտեան պատիժները եւ տնտեսական
շրջափակումը շրջանցել Հայաստանի եւ կովկասեան միւս երկու երկիրներու միջոցով, ինչ որ
դրական հետեւանքներ կ՚ունենայ Հայաստանի համար, նոյնիսկ եթէ տնտեսագէտները կը
նախատեսեն որ Ռուսաստանի դէմ պատիժները Հայաստանի եւ ընդհանրապէս միջազգային
տնտեսութեան վրայ պիտի ունենան ժխտական հետեւանքներ:
ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ

ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԵՐԵՒԱՆ-ԱՆԳԱՐԱ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ
Առաջին Միացեալ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ» միջազգային ճանաչում ստանալու
102 ամեակի 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։
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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
ձախողութեան համար ամենայարմարը կը գտնեն սիրաշահիլ թիւրքերը 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 (Լա
Հէյ)՝ 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։
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Ներկայ Արեւելահայաստանը, 23 Օգոստոս 1990-ին, իր անկախութեան հռչակագրի
նախաբանին մէջ յստակօրէն յայտարարած է, որ ան իրաւայաջորդն է 1918-ին, եւ միայն
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 «ՀայաստանիՀանրապետութեան» 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
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խառնաշփոթութիւնը, ու կը փորձեն անարդարօրէն եւ անօրինականօրէն վերջ դնել
Հայկական հողային պահանջատիրութեան, իրենց մեղսակիցը դարձնելով «Հայաստանի
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 առնչութեամբ, 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 23 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
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իրաւունքներուն, եւ կը շարունակէ գրաւեալ Արեւմտահայաստանի ազատագրման
պայքարը՝ միջազգային օրէնքներով երաշխաւորուած բոլոր միջոցներով անխտիր։
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 ձգտին ապրիլ 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
պետութիւններու Արտգործ նախարարութիւններուն։

եւ

աշխարհի

բոլոր

Հայկական ցանկացող բոլոր կողմերը հրաւիրուած են միանալու սոյն գրութեան, առանց
ժամկէտի։
Արեւմտահայութեան Ազգային Գերագոյն Խորհուրդի հիմնադիր մարմին
Պէյրութ, Դամասկոս, Երուսաղէմ, Պաղտատ, Գահիրէ, Տելհի, Սիտնի, Նիկոսիա, Աթենք,
Երեւան. Մոսկուա, Գիեւ, Մինսկ, Թիֆլիս, Սոֆիա, Վիեննա, Պեռլին, Լոս Անճելոս,
Մոնթրեալ եւ Կարին (Էրզրում)
19 Յունուար 2022
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ՀՐԱԺԱՐԻ՛Լ ԹՐՔԱԲԱՐՈՅ ՄՈԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ ԿԱՄ ՄԵՐԿԱՑՆԵԼ
ԻՍԿԱԿԱՆ ԹՐՔԱՄԷՏՆԵՐԸ
Պարոյր Յ. Աղպաշեան
Հայ-ազերիական պատերազմը, իր «44 օրեայ» կայացումով
ու հետեւանքներով, այնպիսի վէրքեր ու ճեղքեր բացաւ ու
զանոնք խորացուց, որ իր նախընթացը չէ ունեցած,
մանաւանդ, երբ զայն դիտենք ու խորաչափենք զուտ
հայկական ոլորտներէն ներս։
Տակաւին այդ պատերազմը կը մնայ խորհրդաւոր եւ
առեղծուածային, այնքան ատեն որ «չոր իրականութիւն»ը
չէ բացայայտուած ու «փակ դռները» չեն բացուած։
Ոչ ոք միամտութիւնը ունենալու է, որ ատոնք միայն առընչուած են ազերիական-թրքական
ռազմավարական հզօրութեան եւ անպարտելիութեան հետ, երբ հոն կան ցարդ «թաքնուած»
թղթածրարներ, ուր հաւկոյրներն ալ կը տեսնեն որոշ ճշմարտութիւններ, որոնք թափանցիկ
ըլլալով հանդերձ, կը մնան մշուշապատ կամ քօղարկեալ։
Զարմանալին այն է, որ հայկական կողմը, միշտ փորձեց (ու կը փորձէ) շրջանցել այն
ռազմագործողութիւնները եւ անոնց ետին գտնուող տեղաշարժերը, որոնք այս պատերազմի
տխրահռչակութեան առաջնորդեցին ու հայկական ճակատը խափանեցին, ոչ միայն հողային
զգալի զիջումներով, այլեւ՝ հազարաւոր նահատակներու, վիրաւորներու, գերեվարներու ու
քանդումներու գնով։
Այժմու տխուր գոյավիճակը, որ կը տիրէ Հայաստանի մէջ, իր երկփեղկեալ ու տարանջատեալ
բեւեռներով, յանձինս իշխանութիւն-ընդդիմութիւն ճակատներուն, արդէն ցոյց կու տան,
առնուազն, համատարած զառիթափութիւն մը բոլոր մակարդակներու վրայ, ուր՝ «տէրը իր
ծառան չի ճանչնար, ոչ ալ ծառան՝ իր տէրը»։
Ահաւոր իրավիճակ մըն է այս շարունակուող ու յամեցող վիհը, երկիր ու ժողովուրդ
առաջնորդելով դէպի անորոշութիւն ու խաւարութիւն, մինչ թշնամիները կը զօրանան ու կը
ծաւալին ամէն ուղղութիւններով։
Հայաստանը փոքր «ածու» մըն է, ի դէմս մեծ ու վայրագ հրոսակներու, որոնք իրենց
մագիլները սրած են աջ եւ ահեակ, բազմաթիւ տուեալներ ու բազմատեսակ խաղեր
օգտագործելով, ի նպաստ իրենց շահերուն, մինչ Հայաստանը, իր քանակի նուազումով ու
գոյավիճակով,
ներգզուըռտոցներով
ու
ներպայքարնեով…
կը
փայլի,
իր
ձախաւերութիւններով ու ձախողութիւններով։
Վերյիշեալները ոչ ես եմ յօրինողը, ոչ ալ՝ ուրիշները, այլեւ՝ գործող փաստերը, տեսանելի
երեւոյթները ու շօշափելի պատկերները, երբ ներքաղաքական եւ արտքաղաքական
ուղիներուն վրայ կը նշմարուին ու կը հաստատուին անոնք, իրենց ամենէն այլանդակ եւ
արտառոց վերիվայրումներով, ուր Հայաստանը երբեք չի գտնուիր մխիթարական ու
հանդուրժողական ընդունելի արժեչափերու վրայ։
***
2020 Սեպտեմբերի անփառունակ աւարտով, ապա, նոյն տարուան Նոյեմբերի
համաձայնագիրով, այդ պատերազմը շատ աւելիով խճճուեցաւ ու կնճռոտեցաւ, որովհետեւ
այս վերջինով, հայաստանցիները եւ առհասարակ հայ ժողովուրդը, անկէ ի՞նչ շահեցան կամ
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օգտուեցան, այնքան ատեն որ անոնք տանուլ տուած էին կռփամարտը եւ յայտնուած՝
«յանձնուող»ի դերին մէջ։
Ի տես այս ահաւոր գահավիժումին ու խաժամուժին, որոնց դիմաց հայ ժողովուրդը հինովին
ցնցուած ու խելագարուած էր, ապշած ու շշմած, թէ այս ազգակործան աղէտը ինչպէ՞ս
բեռցուեցաւ իր ուսերուն, երբ պատերազմական լուրերը այլ բովանդակութիւն ունէին։
Հոս է, որ վարագոյրները հետզհետէ սկսան բացուիլ ու ցոյց տալ ողբերգական պատկերներ
ու տեսարաններ, ուր ակնյայտ կը դառնային խայտաբղէտ մանրամասներ ու դրուագներ,
անկախաբար թշնամիներուն բարբարոսութիւններէն ու վայրագութիւններէն, նաեւ՝
հայկական դաւաճանութեան ու դասալքութեան բազմաթիւ փորձերէն, որոնք հայկական
բանակը կազմալուծելով ու հայ զինուորները ցրուելով, զանոնք մղեցին անձնատուութեան,
անզօրութեան, այլեւ՝ շփոթի, հուսկ՝ փախուստի, մինչ գերադաս հրամանատարներ,
պետական
ու
քաղաքական
գործիչներ,
ամենայն
սնափառութեամբ
եւ
ամբարտաւանութեամբ,
դաւադրեցին
իրենց
ինքնութեան
եւ
ազգային
արժանապատուութեան դէմ։
Այս բոլորէն ետք եւ տեղի ունեցածներու լոյսին տակ, ցարդ, ո՛չ գործող իշխանութիւնը կը
գտնուի իր պատասխանատուութեանց բարձունքին վրայ, ո՛չ ընդդիմութիւնը կ’արժեցնէ իր
կառուցողականութիւնը, ո՛չ ալ ժողովուրդը ի վիճակի է իր մարտունակութիւնը ցուցաբերել,
իսկ Սփիւռքը, այս թոհուբոհին մէջ, կը մնայ, եթէ ոչ «բացակայ», բայց, որոշապէս, անզօր,
անմիաբան եւ անհաշտ ուղիի մը կոտորակային ու կոտորածային հարթակներու վրայ։
Լա՛ւ, եթէ այս է հայաստանեան ու սփիւռքեան կարգավիճակներու գործընթացը, ապա, հարց
չէ՞, թէ այս թաւալգլորութեամբ անոնք ո՞ւր կրնան հասնիլ եւ ինչպէ՞ս կրնան դիմագրաւել այս
սուր մարտահրաւէրները, որոնք կը ցցուին իրենց առջեւ։ Կովկասեան ճակատը, իր մօտիկ թէ
հեռաւոր զարգացումներով, արդեօք կը յուշէ՞ որեւէ հանգստամէութիւն թէ
հանադարտութիւն, երբ մարդ բթամիտ ըլլալու է, որ անիկա կրնայ դառնալ ապահովութեան
կամ խաղաղութեան դրօշակակիր։
Նոյն տրամաբանութեամբ, Սփիւռքը կրնա՞յ յայտարարել, որ իր մօտ ամէն ինչ բնական է եւ
(կամ մօտաւորապէս այդպէս է), երբ արեւու նման յստակ է, որ ամէն քայլափոխի կայ
խոչընդոտ մը, խոչընդոտող մը, խանգարում մը, խանգարող մը, արգելակում մը, արգելակող
մը։
Համատարած մտահոգութիւնը այն է, որ յոյսի ու լոյսի նշոյլ չի տեսնուիր, գրեթէ բոլոր
բնագաւառներուն վրայ, որովհետեւ «անգլուխ»ութիւնը կը տիրապետէ ամենուրէք, իսկ
«կարաւան»ը ո՛չ զսպող կայ, ոչ ալ զգաստացնող։
Ա՛յս է գոյավիճակը, մորմոքելի ու կսկծալի, որ այսօր կը տիրէ հայրենիքէն ներս թէ դուրս, իր
ամենէն դժբախտալի ու նոյնիսկ՝ ողբալի ընթացքով ու սահանքներով, ինչ որ աւելի կը
մթագնէ ու կը մռայլէ ներկան, դէպի թանձրամէտ ապագայ, անշուշտ, եթէ պիտի
շարունակուին տատանումներն ու ծածանումները, նորանոր պատուհասներու դուռ
բանալով։
Սակայն, կը թուի թէ՝ մեկնելով խառնափնթոր անցուդարձերէն եւ ելեւէջներէն, նաեւ՝ ի լուր
բախումնային հաւանական առճակատումներու, ցնոր տնօրինում, Հայաստանը ինքզինք
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գտնելու փորձադաշտի մը մէջ չի գտնուիր, աւելին՝ կարելի չէ զայն տեսնել առողջ ու լուրջ
կերպարանքի մը մէջ, պարզապէս անոր համար, որ ան տակաւին կը մնայ գերին իր ներքին
անհամաչափութիւններուն
եւ
արտաքին
կախեալութիւններուն,
ատոնք
ըլլան
անջատողական թէ ճնշողական դիտարկումներով, վարքագիծ մը, որ միշտ վնասակար ու
վտանգաւոր եղած է հայ ժողովուրդին համար։
Երբ այս է նշմարուող ու շարունակուող հակամարտութիւններու թաւալքը, արտաքին
ազդակներն ու բռնութիւնները չեն որ հայրենիքը միայն կը պահեն դաժանութեան ու
վայրագութեան պարունակին մէջ, այլ նաեւ անոնք որոնք հայկական շրջագիծէն ներս կը
գործեն իրենց անհեռատեսութեամբ, անձնասիրութեամբ եւ անիրաւութեամբ։
Ընդունելի կամ համակերպելի ինչպէ՞ս կրնայ ըլլալ, երբ հայաստանցիք, իրենց զանազան
չափանիշներով ու պատկանելիութիւններով, չեն կրնար յստակացնել կամ ճշդել, թէ իրենք
ուր կրնան արժեւորել իրենց ղեկավարութիւններու ազգային-քաղաքական եւ հայրենականհայրենասիրական արեւելումները, երբ հոն կան հետեւեալ մտածողութիւնները կամ
մերձեցումները.
- Թրքամէտութիւն
- Թրքասիրութիւն
- Թրքագործակցութիւն
- Թրքաընտրութիւն
- Թրքահայեացութիւն
Ո՛չ ոք կրնայ ուրանալ կամ հերքել, որ այս ընտրանքները չկան անոնց մօտ կամ կրնան
բացառուած ըլլալ, որովհետեւ անոնք՝ ԿԱ՛Ն եւ յամառօրէն կան, ոչ թէ անպայման թուրքերը
սիրելու կամ զանոնք նախապատիւ նկատելու հաւանականութեամբ այլ՝ դրացի ու
սահմանակից ըլլալու իրողութենէն մեկնելով, նաեւ «բարի» տուեալներէն եւ օրինակներէն,
ատոնք
ըլլան
տնտեսական,
առեւտրական,
արդիւնաբերական
փոխադարձ
յարաբերութիւններ եւ առընչութիւններ։
Հո՛ս է, որ հարցերը իրենք զիրենք կը պարտադրեն ու կը մերկացնեն, երբ Հայաստանի մէջ,
ո՛ր կողմն ալ ըլլայ, ի՛նչ գունաւորում ալ ունենայ, դիմացինը կ’որակէ կամ կ’ամբաստանէ.
- Թրքականութեամբ
- Թրքաստրկամտութեամբ
- Թրքապատկանելիութեամբ
- Թրքակողմնակալութեամբ
- Թրքամտայնութեամբ
Հետաքրքրական չէ՞, որ ամբողջ Հայկական հարցը մէկ կողմ (՞) դրած, անտեսած ու
շրջանցած, հայաստանեան որոշ թեր ու դէմ կողմեր, զիրար կ’ամբաստանեն…
թրքադրածոյութեամբ։ Կը բաւէ հետեւիլ հայաստանեան հակադիր կամ հակընդիր
հատուածներու արտայայտութիւններուն, թէ՝ ինչպէ՞ս «թուրք» կ’ամբաստանեն
իշխանութիւնը կամ ընդդիմութիւնը, առանց անդրադառնալու, թէ ինչպիսի՞ սոսկալի մեղքեր
կը գործեն իրարու նկատմամբ, բայց մանաւանդ հայրենիքի պահպանման ու գոյատեւման։
Այսքան խաւարամտութիւն շատ չէ՞, երբ թուրքը այս բոլորը կը տեսնէ, կը լսէ, ու կը կարդայ,
թէ հայաստանահայերը ինչպիսի՜ լեզուակռիւի մէջ են իրարու հետ, միայն զբաղելով զիրար
ամբաստանելով, թէ՝ այս կամ այն կողմը թրքամէտ է կամ թրքակողմ է։
Հոս, ակամայ, բայց անխուսափելի, փակագիծ մը.
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Սփիւռքը եւ սփիւռքահայութիւնը, ժամանակի ընթացքին, ինչ ալ եղան պայմաններն ու
ժամանակները, որքան ալ Թուրքիոյ նկատմամբ եղան կարծր եւ անզիջողական, երբեք ու
երբեք չեղան պարտուողական կամ համակերպողական։
Գոնէ ասիկա ցոյց կու տայ, որ Արեւմտահայութիւնը, Տարագիր հայութիւն կրողները, ո՛չ երէկ,
ո՛չ այսօր, եւ ոչ ալ վաղը, թուրքերու հետ կրնան հասնիլ… համաձայնութեան մը, այնքան
ատեն որ անոնք կ’ուրանան ցեղասպանութիւնը, կը մնան հողային բռնազաւթիչ եւ
իրաւունքներու յափշտակող։
Ասոնք անվիճելի եւ անդրդուելի են, իրենց ամբողջականութեամբ եւ էութեամբ, այդպէս ալ
կը մնան ու պիտի մնան հնչուն, քանի, արեւմտահայութենէն ոչ ոք միւսը կ’որակէ «թուրք»
կամ թրքամէտ վարկաբեկիչ անուանարկումներով։
Հետեւաբար, հայաստանցիք, եթէ իրենց հայրենակիցները «կ’ամբաստանեն» թրքատեսակ
որակաւորումներով, որո՞ւն հաճոյալի թուալու համար կամ որո՞ւ ջաղացքին ջուր
հոսեցնելով։
Եթէ կը կարծուի կամ կը հաւատացուի, որ հայրենի իրականութեան մէջ կան «թուրք»եր կամ
թրքաբարոյ ձգտումներ, արմատախիլ պէտք է ընել զանոնք, գործնապէս ու հիմնովին,
փոխանակ անհեթեթ լոզունգներ գործածելով՝ դիմելու խռպոտ յանկերգներու։
Ժամանակն է, որ ամէն ոք ու կողմ ինքզինք պատրաստ զգալու է թօթափուելու ու
ձերբազատուելու
զիրար
արատաւորելու
ու
վարկաբեկելու
հիւանդագին
շրթնամարզանքներէն, որովհետեւ տակաւին ժամանակները յղի են թունաւոր երկունքներով
ու ջլատիչ փորձերով, որոնցմէ պէտք է ամէն գնով խուսափիլ կամ դիմակալել զանոնք, եթէ
տակաւին ազգային-պետական արժանապատուութիւն մնացած է մարդոց մօտ։
(Պէյրութ)
Պայքար
17 Ապրիլ 2022

ՄԵԾ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՄԵՆՔ
Հայկական Կիլիկիոյ թագաւորութեան անկումէն (1375)
ի վեր մինչեւ Հայաստանի Հանրապետութեան
հիմնադրումը 1918ին՝ հայերը ուղիղ 543 տարի
կորսնցուցած էին իրենց պետականութիւնը թողնելով
որ օտարները իշխեն իրենց վրայ։ Բացառութիւն կը
կազմէին կիսանկախ Խամսայի մելիքութիւնները,
որոնք Արցախը պաշտպանեցին իրենց արիւնով
մինչեւ
ռուսերուն
գալը
Հայաստան։
1828ին,
Թիւրքմէնչայի պայմանագրով, Արեւելահայաստանը
Պարսկաստանէն
կ՚անցնի
Ռուսաստանի
գերիշխանութեան
տակ։
Սակայն
Արեւմտահայաստանը
կը
շարունակէ
մնալ
Օսմանեան պետութեան մէջ։ «Վէրք Հայաստանի»
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վէպին հեղինակը՝ Խաչատուր Աբովեան, կը գովերգէ ռուսերու մուտքը Կովկաս։ Այսուհետեւ,
մեր հայրենիքի ճակատագիրը կը կապուի Ռուսիոյ հետ։
Երբ Կիլիկիոյ վերջին թագաւոր՝ Լեւոն Ե. Լուսինեան 1375ին գահընկէց եղաւ Եգիպտոսի
Մեմլուքներու ձեռքով, Լուսինեաններու տոհմը որոշ ժամանակ շարունակեց իշխել Կիպրոս
կղզիին վրայ։ Յաջորդ դարերուն, Ճենովայի եւ Վենետիկի վաճառականներու նաւատորմիղը
պահեց Կիպրոսը իր ազդեցութեան տակ։ Վենետիկցիները ցած միջնաբերդով մը
ամրացուցին Նիկոսիա մայրաքաղաքը՝ կղզին պաշտպանելու համար թրքական
արշաւանքներէն։ Կոստանդնուպոլսոյ անկումէն ետք, 1453ին, հզօրացած Օսմանեան
պետութիւնը ոչ միայն գրաւեց Նիկոսիան՝ այլ Միջերկրական ծովու արեւելեան բոլոր ափերը
եւ արաբական թերակղզին։ Նոյնը ըրաւ Եւրոպայի մէջ գրաւելով Պալքանեան թերակղզին,
Յունաստանը, եւ հասաւ մինչեւ Պուտափէշտ ու Վիեննայի դուռները։
Այս մահմետական պետութեան մէջ քրիստոնեաները կը հարստահարուին։ Կրօնքի ոյժով
մահմետականները կը սկսին տիրանալ անոնց ունեցուածքին։ Այսպիսով ի միջի այլոց ծնունդ
կ՚առնէ «Հայկական Հարցը»։ Կային հարուստ հայեր եւ ամիրաներ, որոնք իրենց զաւակները
կ՚ուղարկէին Եւրոպա՝ բարձրագոյն մասնագիտական ուսում ստանալու համար։ Այդ հայ
երիտասարդները շփուելով համալսարանական մտաւորականներու հետ՝ կը սկսին ազդուիլ
անոնց ազգայնական, ազատագրական ու յառաջդիմական գաղափարախօսութիւններէն։
Վերադառնալով հայրենիք, անոնք կը սկսին տարածել այդ վեհ գաղափարները։
Վերածնունդի շրջան մը կ՚ապրին պետականութենէ զուրկ հայերը, որոնք կը ձգտին
վերականգնել պատմական Հայաստանի հին փառքը։ Այդ նպատակով ծնունդ կ՚առնեն մեր
այսպէս կոչուած աւանդական երեք կուսակցութիւնները.ա. Արմէնական/Ռամկավար ազատական կուսակցութիւնը (ՌԱԿ)՝ Վանի մէջ,
բ. Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը (ՀՅԴ)՝ Թիֆլիսի մէջ եւ
գ. Սոցեալ-տեմոքրաթ հնչակեան կուսակցութիւնը (ՍԴՀԿ)՝ Ժընեւի մէջ։
Ասոնց վրայ կ՚աւելնան ուրիշ կուսակցութիւններ ու շարժումներ, որոնց կը պակսի
քաղաքական հասունութիւնն ու դիւանագիտութիւնը։ Յաճախ կատակի ձեւով կ՚ըսուի՝ ուր
կայ երկու հայ, ներկայ է երեք կուսակցութիւն։ Գաւառներուն մէջ սակայն, ամէն մարդ կը
զբաղի իր առօրեայ հոգսերով՝ անյաղորդ արտաքին ազդեցութիւններու։
1877-ին կը բռնկի ռուս-թրքական երրորդ պատերազմը՝ այս անգամ Արեւմտահայաստանի
մէջ։ Ցարական բանակը կը ներխուժէ Օսմանեան պետութեան արեւելեան վեց նահանգները։
Պահ մը թրքահայերը կ՚ոգեւորուին՝ կարծելով թէ պիտի միանան իրենց ռուսահայ
եղբայրներուն։ Հրադադարէն ետք կը ստորագրուի Սան Սթեֆանոյի դաշնագիրը։
Դաշնագրին 16-րդ յօդուածը կը վերաբերի «Հայկական Հարց»-ին։ Ըստ այդ յօդուածին՝
ցարական զօրքերը պիտի մնան այնքան ատեն, մինչեւ որ օսմանցիները բարենորոգումներ
մտցնեն քրիստոնեաներով բնակեցուած արեւելեան վիլայէթներուն մէջ։ Սակայն
անգլիացիները մտահոգուելով ռուսերու յառաջխաղացումէն՝ կը պաշտպանեն թուրք
սուլթանը, «Եւրոպայի հիւանդ մարդը» ընդդէմ ռուսերուն։ Սան Սթեֆանոյի դաշնագիրը կը
վերանայուի յաջորդ տարի, Պերլինի վեհաժողովին մէջ։ Անգլիան կը ստիպէ, որ ռուսերը ետ
քաշուին եւ որպէս վարձատրութիւն կը ստանայ Կիպրոս կղզին։ Սան Սթեֆանոյի 16-րդ
հայանպաստ յօդուածը կը փոխարինուի տխրահռչակ Պերլինի վեհաժողովի 61-րդ
յօդուածով, ըստ որի ռուսերուն քաշուելէն ետք՝ օսմանցիները պիտի լուծեն հայկական
հարցը։ Արիւնարբու Սուլթան Ապտուլ Համիտ Բ. հայկական հարցը «կը լուծէ» ինքնուրոյն
ձեւով՝ մահուան դատապարտելով 300,000 հայեր, որոնք կը ջարդուին եւ ծովամոյն կ՚ըլլան։
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Կայսերապաշտական Անգլիան սառնասրտօրէն կը նայի կատարուածին վրայ եւ ծպտուն չի
հաներ։ Իրեն համար քրիստոնեայ հայերը ոչ մէկ արժէք կը ներկայացնեն…։
Հոս տեղին է նշել, թէ «Հայկական Հարցը» խմբագրուած էր գրող, թարգմանիչ, մտաւորական
եւ հասարակական գործիչ՝ Մինաս Չերազի կողմէ։ Ան ալ նոյնպէս հալածանքի կ՚ենթարկուի
թուրքերուն կողմէն։ Չձերբակալուելու համար, Մինաս Չերազ կը փախչի Անգլիա, որմէ
կ՚անցնի Ֆրանսա։ Ան հոն կը հրատարակէ L’Arménie ֆրանսատառ թերթը, որուն մէջ ան
կ՚անդրադառնայ բոլոր անիրաւութիւններուն մասին, որոնք տեղի կ՚ունենան Հայկական
բարձրաւանդակին վրայ։ Որպէս թարգմանիչ, Մինաս Չերազ Խրիմեան հայրիկին հետ կը
բախէ եւրոպական կառավարական դուռները՝ եւրոպացիներու զօրակցութիւնը ապահովելու
համար։ Պերլինի վեհաժողովին, հայկական պատուիրակութիւնը հրաւէր չի ստանար, ոչ ալ
կը
թոյլատրուի
անոր
մասնակցիլ
մեծ
քաղաքականութեան։
Քաղաքական,
դիւանագիտական կամ զինուորական ոչ մէկ ոյժ ներկայացնող օսմանահպատակ եւ
ռուսահպատակ հայերը, չես գիտեր ինչու, կը կարծէին, թէ իրենց գրկաբաց պիտի ընդունէին
միւս դաւանակից ազգերը։ Անոնք չարաչար սխալուեցան՝ չըմբռնելով մեծ
քաղաքականութեան մէջ ընդհարուող շահերը։
Առաջին Աշխարհամարտին (1914-1918) Երիտթուրքերու ցեղապաշտ «Իթթիհատ վէ
թերեքքի» կուսակցութիւնը (միութիւն եւ յառաջդիմութիւն), իր մեծ թուրանի ծրագիրը
իրագործելու համար, աւելի յարմար առիթ չէր գտած։ 1915ի Ապրիլ 24ին, Իսթանպուլի մէջ կը
ձերբակալուի հայոց վերնախաւը, բաղկացած հարիւրաւոր անդամներէ, եւ երկաթուղիի
կայարանէն կը քշուի դէպի երկրի հեռաւոր գաւառները, ուր ան կը նահատակուի։ Երիտթուրքերը ցեղասպանութեան կ՚ենթարկեն 1,5 միլիոն հայերու։ Այդ ցեղապաշտ
կուսակցութեան ծրագիրն էր ստեղծել «Մեծ Թուրան»ի նոր կայսրութիւնը, որ պիտի
ընդգրկէր բոլոր թրքախօս մուսուլմանները՝ Պալքանեան թերակղզիէն մինչեւ Միջին Ասիա։
Իսկ անկախութեան ձգտող ազատատենչ հայերը, իրենց աշխարհագրական դիրքին
պատճառաւ, արգելք կը հանդիսանային այդ դժոխային ծրագրի իրագործման։ Առաջին
համաշխարհային պատերազմը կ՚աւարտի Օսմանեան պետութեան կատարեալ
պարտութեամբ եւ մասնատումով դաշնակիցներու միջեւ։
1920-ին կը ստորագրուի Սեւրի պայմանագիրը, ըստ որուն դաշնակիցները պիտի թելադրէին
իրենց պայմանները պարտուած կողմերուն վրայ։ Արդէն քայքայուած էին Օսմանեան
կայսրութիւնը, Գերմանիան եւ Աւստրո-Հունգարիան։ Պիտի որոշուէին նորանկախ
պետութիւններու սահմանները։ Սեղանին վրայ կար նաեւ Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու նախագահ՝ Ուուտրօ Ուիլսընի (Woodrow Wilson) գծած «Անկախ եւ Միացեալ
Հայաստան»ի սահմանները, որուն մէջ նորանկախ Հայաստանի Հանրապետութեան պիտի
կցուէին կարգ մը նախկին օսմանեան նահանգներ՝ ծովու ելքով մը դէպի Սեւ ծովի
Տրապիզոնի նաւահանգիստը։
Երկու տարբեր հայկական պատուիրակութիւններ կը ներկայանան Փարիզ՝ բանակցելու
յաղթական դաշնակիցներուն հետ։ Անոնք էին՝
1. Նորանկախ Հայաստանի Հանրապետութեան պատուիրակութիւնը՝ գրող եւ մտաւորական
Աւետիս Ահարոնեանի առաջնորդութեամբ եւ
2. Արեւմտահայութեան պատուիրակութիւնը, որուն խօսնակն էր՝ եգիպտահայ Պօղոս
Նուպար փաշան։
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Այս երկու պատուիրակութիւնները առանձին կը բանակցին դաշնակիցներուն հետ։ Անոնք
դժբախտաբար նախապէս իրարու չեն հանդիպիր՝ իրենց օրակարգը համաձայնեցնելու
համար։
Շատ չանցած նախագահ Ուիլսընի կառավարման ժամկէտը կ՚աւարտի։ ԱՄՆ-ի նորընտիր
նախագահը իր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնէ ներքին քաղաքականութեան վրայ՝ «անկախ
եւ միացեալ Հայաստանի» մանտադը յանձնելով Շուէտին։ Մինչայդ, թուրք ազգայնական
քէմալիստները կը շարունակեն ընդհատուած պատերազմը եւ կը յաջողին ռազմական ուժով
գրաւել նոր տարածքներ՝ Կիլիկիա, Կարս, Արտահան, Մասիս լեռ եւ Անի։ Հայաստանի
Հանրապետութիւնը կը կորսնցնէ իր անկախութիւնը՝ պայքարելով ներքին եւ արտաքին
թշնամիներուն դէմ։ Կարմիր Բանակը կը մտնէ Երեւան 1920-ի Դեկտեմբեր 1-ին, ուր կը
հաստատուին սովետական ընկերվարական կարգերը։ Տարի մը առաջ, պատերազմելէ
յոգնած ֆրանսացիները կը դրժեն իրենց տուած խոստումը հայերուն եւ Կիլիկիան կը
պարպեն։ Լոզանի դաշինքով, 1923ին, կը ճանչցուի Աթաթուրքի նոր հանրապետութիւնը։
Գալով Անդրկովկասին՝ միայն 1936 թուականին կ՚որոշուին Հայաստանի, Վրաստանի եւ
Ատրպէճանի արդի սահմանները։
1991ի Սեպտեմբեր 19ին Հայաստանը վերջապէս անկախացաւ սովետական
եօթանասունամեայ պարտադրուած լուծէն։ Պահ մը կը թուէր, թէ նոր Հայաստանը արդէն
դասը քաղած էր անցեալի սխալներէն։ Սակայն յետոյ պարզուեցաւ, թէ մենք որպէս ազգ
տակաւին հասուն չենք ամուր հիմքերու վրայ կառուցել մեր պետականութիւնը։ Մեզի միշտ
պակսած է քաղաքական ստեղծագործ միտքը, ներքին համերաշխութիւնը եւ մանաւանդ
միջազգային դիւանագիտութեան բարիքները։ Մենք միայն կը սիրենք լսել ականջահաճոյ
հեքիաթներ եւ պարզունակ սրամտութիւններ։ Զորօրինակ, երբ Խրիմեան հայրիկին
հարցուցին թէ ինչպէ՞ս եւրոպացիներուն պիտի բացատրէր մեր դժբախտութիւնը, Նորին
սրբութիւնը, իբր թէ պատասխաներ է. «Իրենց առջեւ պիտի լամ։ Երբ իմ արցունքներս տեսնեն,
անոնք ամէն բան պիտի հասկնան»։ Յետոյ երբ հարցուցին ինչո՞ւ «քրիստոնեայ» ազգերը մեզի
չօգնեցին՝ պատկերաւոր ձեւով պատասխաներ է.
«Մեծ պետութիւնները մեծ կաթսայի մէջ հերիսա կ՚եփէին։ Ներկաները երկաթէ շերեփներով
լեցուցին իրենց ամանները ու կերան այդ հերիսայէն, մինչդեռ մեր շերեփը թուղթէ էր…»։
Ամենակարող գաղութատէր եւ դիւանագէտ պետութիւնը միշտ եղած է Մեծն Բրիտանիան։
Ան մինչեւ այսօր պատրաստ է վաճառքի հանել աշխարհի բոլոր ազգերու ամենավեհ
գաղափարները՝ յանուն իր սեփական շահին։ Օրինակ բերենք Կիպրոսի մէջ մինչեւ այսօր
գործող բրիտանական զինուորական խարիսխը (Military bases belonging to the United
Kingdom/British forces in Cyprus)։ Կիպրոսի անկախացումէն ետք, իրենց ներկայութիւնը
անցանկալի էր։ Ուստի իրենք որդեգրեցին «Բաժնէ՛ որ տիրես»ի խաղաքարթը։ Իսկ երբոր
թուրքերը ներխուժեցին եւ գրաւեցին կղզիին հիւսիսային մասը՝ անոնք ծպտուն անգամ
չհանեցին։Դիւանագէտ անգլիացիները գիտեն պղտոր ջուրին մէջ ձուկ որսալ։
Տարբեր է պարագան փոքրիկ ազգերուն։ Ըստ երեւոյթին, յոյներուն կամ հայերուն նման
փոքրիկ ազգերը անկախ քաղաքականութիւն չեն կրնար վարել։ Անոնք միշտ պէտք ունին
նեցուկը հզօր պետութեան մը։ Ստիպուած, անոնք պէտք է զարգացնեն տարբեր
ունակութիւններ, որոնցմէ ամենակարեւորը դիւանագիտութիւնն է։ Անշուշտ առեւտուրը,
տնտեսութիւնն ու ներքին անդորրը իրենց տեղը ունին։
ԱՐԱՄ ԱՃԵՄԵԱՆ
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ԱՊՐԻԼ 24-Է ԱՊՐԻԼ
Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 21 Ապրիլ 2022
Նորէն Ապրիլ 24 է, նորէն Ցեղասպանութեան
ոգեկոչում, բողոքի երթեր, պատարագ,
հոգեհանգիստ, Հոլիվուտի եւ այլ հայահոծ
վայրերու
մէջ
եռագոյն
եւ
Արցախի
դրօշակներով ինքնաշարժային պոռչտան
ցոյցեր,
յուշարձաններու
մօտ
արարողութիւններ եւ այլն եւ այլն։
Բարի եկաք՝ հերթական ոգեկոչման նո՛յն արարներ։ Յետո՞յ, յաջորդ օրերո՞ւն, մեր
առաքելութիւնը աւարտած նկատելով ամէն մէկս մեր գործի՞ն երթանք։ «Սեւ ծովը նո՞յնն է
միշտ» կամ business as usual ?։
Ինծի կը թուի թէ ինքնանպատակ սկսած է դառնալ նաեւ ամենամեայ այս ոգեկոչումը։ Կը
նկատեմ նաեւ սփիւռքահայ կազմակերպութիւններու համար արդէն վաղո՜ւց աւանդոյթ
դարձած մրցակցութիւն մը – ո՞ր կազմակերպութեան ղեկավարները առաջին շարքին պէտք
է նստին, ո՞ր արի-արենուշական խումնբերը պիտի ցուցադրեն իրենք իրենց, որո՞նք աւելի
շատ պիտի նկարուին օրուան օտար հիւրերու եւ պատուիրակներուն հետ եւ նման բաներ…
Յետո՞յ, յետոյ իւրաքանչիւր քաղաքական թէ հասարակական կազմակերպութիւն իր
մամուլին մէջ իր ներկայութիւնը պիտի շեշտէ, «իւրայիններու» նկարները պիտի զետեղէ
յատուկ դիրքերով…
Այս բոլորը անտեղի չենք նկատեր անշուշտ, բայց մտահոգուած ենք հետեւեալ առումներով.
ա) Տեղական ոչ-հայկական զանգուածային լրատուութեան ներկայութեամբ ու արձագանգով։
բ) Որոշակի ծրագիրներով կամ քայլերով, որոնք պէտք է յաջորդեն եւ կամ նախորդած պէտք
է ըլլային ոգեկոչման արարողութիւններէն առաջ։
գ) Երիտասարդներու կամ համալսարանականներու կարելի շատ մասնակցութիւն։
դ) Մեր միջավայրնին մէջ տարբեր բնագաւառներու մէջ հանրածանօթ հայ եւ ոչ-հայ դէմքերու
ներկայութիւն։
Այս տարի մեր ժողովուրդը կը դիմագրաւէ պատմականօրէն ճակատագրական
զարգացումներ ի դէմս Ռուսաստանի Դաշնութիւն ընդ Ուկրաինա (+Արեւմուտք) արիւնալի
առճակատման, Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ կողմէ տարածաշրջանին մէջ միահեծանութիւն
հաստատելու բացայայտ ճիգերուն, Արցախի եւ ՀՀ սահմանամերձ տարածքներու վրայ
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Ատրպէյճանի մաշեցնող մանր յարձակումներուն եւ իրենց անպատիժ մնալուն, ՌԴ իբր թէ
խաղաղապահ ուժերու կրաւորական դիրքին եւ նման իրականութիւններու։ Ի՞նչ կ՚ընենք եւ
կամ ի՞նչ կ՚ըսենք ամենէն վտանգաւոր ու անդառնալի վնասներու մասին, որոնք կրնան գալ
ՀՀ ներկայիս իշխանութիւններու անխոհեմ, պարտուողական, զիջողական, «նշանաձողերու
իջեցման» քաղաքականութենէն։ Ա՛ՅՍ պէտք է ըլլայ ընթացիկ տարուայ ոգեկոչման մեր
հիմնական առանցքը։
Արդեօք պիտի խօսուի՞ այս մասին, ակնարկութիւններ պիտի ըլլա՞ն ՀՀ-Մոսկովեան
հանդիպումներուն, որոնց մասին շատ քիչ կը հաղորդուի եւ շատ բաներ կը մնան
քօղածածկոյթի տակ, որպէսզի օր մըն ալ պարզուի թէ սաինչ կամ նաինչ
«բանակցութիւններու» ընթացքին Քրեմլին-Պաքու-Անգարա եռեակը մեր կոկորդէն վար
սահեցուցած է ստրկացնող պայմաններ։ Արդէն նման արարներ նորութիւն մը ըլլալէ դադրած
են՝ մեզ դնելով կատարուած իրականութիւններու առջեւ։
Ապրիլ 24, ոգեկոչո՜ւմ, միօրեայ կամ շատ շատ երկօրեայ արարողութիւններով տետրակը
փակել ու երթալը եթէ պիտի ըլլայ նպատակը, ապա ի զուր վատնած պիտի ըլլանք մեր
ժամանակն ու նիւթականը։

ԳՐԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

ԹԷ ԶԳԱՑՈՒՄ ՉՈՒՆԻՔ
Թէ զգացում չունիք, մի՛ գաք մօտ գիրիս,
Մէն մի բառն անոր սրտիս տրոփիւնն է,
Մէն մի բառն անոր հոգւոյս խոր հեւքն է,
Սառնասիրտն ինչպէ՞ս պիտ' հասկնայ զիս...
Թէ սեւեռուած էք լոկ ձեր նեղ ես-ին,
Անհաղո՛րդ այլոց ցաւ, տառապանքին,
Մի՛ մօտենաք իմ ապրուած գիրին,
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Հոն կրա՛կ կայ սրտի, անծանօթ ձեզի...
Թէ կը յոխորտաք լոկ ձեր սառն միտքով,
Որ գիտէ հաշուել սէր, խինդ ու կարօտ,
Մի՛ մերձենաք դուք սիրաջերմ գիրիս,
Ուր ամէն ապրում զարկն է իմ սրտին...
Ու բառիս ետին, թէ չկարենաք
Անոր շունչն զգալ որ մէն մի տառին
Կենաց նոր աւիշ կու տայ սիրավառ,
Հեռացէք անկէ, չոր է ձեր հոգին:
11/4/2022
........................
ԵՍ ԲԱՌԵՐԴ ՀԱՒԱՔԵՑԻ
Ես բառերդ հաւաքեցի
Ոսկեհատիկ ցորենի պէս՝
Հայոց գիրի անդ ու դաշտէն,
Որ հաց թխեմ՝ նօթի սրտին...
Ես բառերդ հաւաքեցի
Որպէս գանձեր անկշռելի՝
Մագաղաթեայ մատեաններէդ,
Որ այսօրդ գեղազարդեմ...
Ես բառերդ հաւաքեցի
Հայոց հնամեայ այգիներէն,
Որ կարենամ թասդ լեցնել
Նոր գինիով՝ պապակ շուրթին...
Ես բառերդ հաւաքեցի
Կա՛թ-կա՛թ ծորող քու բորբ սիրտէդ,
Որ հայ մնամ օտար ափին
Եւ հայ հոգին բարեբանեմ:
9/4/2022
.......................
ԸՄԲՈՍՏՈՒԹԻՒՆ
Ըմբոստութիւն, իջի՛ր երկնէն,
Հուր առկայծէ՛ մեր արեան մէջ,
Բոցեր հրացայտ, շանթ ու կայծեր,
Հրդեհէ՛ մեր ոգին անմեռ:
Իջի՛ր, իջի՛ր մեր լեռներէն,
Արծուաբոյն մեր սարերէն,
Վառէ՛ սիրտերն ի քուն մտած,
Բոցավառէ՛ հուրով Հայկեան:
Իջի՛ր, իջի՛ր Սասնայ Դաւ'թէն,
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Քաջ Վարդանէն, Անդրանիկէն,
Մեր պատմութեան լոյս էջերէն,
Ուր մեր վրէժը դեռ հառաչէ:
Դարձի՛ր բռունցք միասնակամ,
«Մենք» մը հզօր, ապառաժեայ,
Ահեղասաստ, վըրէժավառ,
Ինչպէս լեռը մեր կրանիթեայ...
Աշտարակուէ՛ ոսոխին դէմ,
Դուրս վռնտէ մեր հողերէն,
Ուր աճիւնը հերոսներուն
Դեռ կը ժայթքէ կամք աննկուն:
Ըմբոստութի՛ւն, փայլատակէ
Ոգի բոցէ, շանթեր հրեղէն,
Սասնայ Դաւ'թի Թուր Կեծակով
Զա՛րկ ոսոխին արիակորո՛վ:
11/4/2022
.......................
ԻՂՁ-ԱՂՕԹՔՍ
Աշխարհն ըլլա՛ր պարտէզ սիրոյ,
Ծաղիկներով լուսազարդուած,
Ու ես խոնարհ մշակն անոր,
Սէր-ապրումով լոկ տոգորուած...
Սերմնացանին նման բարի,
Շաղ տայի ես հունտեր չորսդին,
Սպասելով առատ բերքին,
Յանուն հացին, յանուն լոյսին...
Ծիլ ու ծաղիկ տային սերմեր,
Ողողէին դաշտերն յուռթի,
Լո՛յս քաղէին, սէ՛ր քաղէին
Մարդիկ անոնց բաժակներէն...
Սիրերգութի՛ւն, լուսերգութի՛ւն
Մը տարածուէր բիւր սիրտերէն,
Եդեմական շունչ մը օծէր
Օրհնութեան պէս սիրտերը վես...
Եւ ծիածան մը երփներանգ,
Խաղաղութեան դաշինք որպէս,
Կամար դառնար անոնց միջեւ
Ներդաշնութեան անդորրաւէտ...
Չարն հեռանա՛ր, բարին իշխէ՛ր
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Սիրալոյսով վարդահեղեղ...
15/2/2019
..........................
ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ ՀԵՏ
Երբ մնաս մեն-մենակ, առանձին,
Գլուխ-գլխի մենք անբառ կը խօսինք,
Մեր ցաւը թախիծով ահաւոր
Կը տնքայ մեղմաձայն հառաչով...

Աշխարհի աղմուկին մէջ ահեղ,
Շահերու, հաշիւի քաոսին,
Ո՞վ հիմա սիրտ ունի մի պճե՛ղ,
Որ զգայ ցաւն անհուն մեր հողին...

Ո՞վ ունի սէրը սուրբ մեր հողին,
Աթոռէն, փառքերէն վեր, անդին,
Սէրը որ նուիրում է անձայն,
Հոգիի աշխատանք լռելեայն...

Կը գոռան խելայեղ վազքի մէջ,
Կ'արբենան հաճոյքի գինուոյն մէջ,
Մինչ մենք լուռ ու անխօս կ'արտասուենք,
Զերթ անձրեւն որ մաղուի տրտմօրէն:
23/3/2022
........................
ՍԷՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ
Երակներուս մէջ կա՛թ-կա՛թ հոսեցար
Ու ներծծուեցար մօրս կաթին պէս,
Քեզմով սնեցայ, քեզմով աճեցայ
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Հայրենիքէն դուրս, հայրենին իմ մէջ...
Կաթիլներուդ մէջ մեր պատմութիւնն էր
Հայկ նահապետէն մինչեւ մեր օրեր,
Մեր ցաւերը բիւր, տառապանքն անեզր,
Աստղերէն ալ վեր՝ երազները մեր...
Կաթիլներուդ մէջ բոց կար հրակէզ
Սիրոյ, կարօտի այն պատարագէն,
Զոր տարագիր հայն զրկուած իր հողէն
Քեզ կը մատուցէր հաւատքով անշէջ...
Կաթիլներուդ մէջ հիւլէն ոգիի
Հայկէն, Վահագնէն ու Անդրանիկէն
Հուր կը բռնկէր երակներուս մէջ,
Հուրն ազատութեան՝ շունչով բոցեղէն...
Թռիչք կ'առնէր հոգիս դէպ' Լեառն Մասիս,
Դէպ' Անի ու Կարս մինչեւ Կիլիկիա,
Ուր դեռ շունչը կայ պապերուս, նախնեաց,
Աւերակներէն բարձրացող ոգի...
Ու մորմոքը հին կորսուած մեր Տան
Կ'եռար, կը շատնար արիւնիս մէջ տաք,
Կը դառնար երդում, նոր խոստում վաղուան,
Կը փայլատակէր որոտ ու կայծակ...
Ու դուն դարձար իմ էութեան խորհուրդ,
Ցասում ու վրէժ, կամք վերապրելու,
Յարութեան տեսիլք մեր նոր գալիքի,
Արդարութեան կանչ, պայքարի ոգի...
Սրտիս անթրոցով քեզ բորբոքեցի
Ու կամքովս պինդ նոր սլացք տուի
Քու երազանքիդ դարերով հիւսուած,
Հուրէ տեսիլքիդ արեամբ սրբացած:
Քանզի ես գիտեմ, թէ ուրանամ Քեզ,
Եր' սուն արծաթով դաւաճանեմ քեզ,
Կը դառնամ սոսկ ի՛ր մը անհոգի,
Արժանի միայն արգահատանքի:
3/2/2022
...........................
ՊՈԷՏԸ
Պոէտը եկաւ իր անհուն սիրով,
Չարիքը վանեց իր լոյս գրիչով,
Երկինքնե՛ր փռեց յոգնած կոպերուն,
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Վառ աստղե՛ր վառեց, երա՛զ աչքերուն...
Սիրոյ ծաղիկը բացաւ թե՛րթ առ թե՛րթ,
Հոտեւան բոյրեր գտաւ անոր մէջ,
Ըմպեց լոյսն անոնց անյագուրդ տենդով,
Արբեցաւ անոնց յորդուն գինիով...
Մութին մէջ անգամ յոյսի լո՛յս վառեց,
Ցաւատանջ վէրքէն սիրոյ ե՛րգ հիւսեց,
Չարին անզգամ ու չարակամին
Գթաց ու ներեց սիրտով մաքրաջինջ...
Մարդիկ ծաղրեցին այս խենդ գրիչին,
Չգիտցան երբեք որ Արարիչը
Ոգի էր դրեր հողէ անօթին,
Կայծովն Իր հրեղէն մկրտեր հոգին:
23/1/2022
..............................
ՅԱՒԵՐԺՈՒԹԵԱՆ ՊԱՀԸ
Սէրը ան է յաւերժական,
Որ կը դիւթէ մի ակնթարթ,
Հոգիէ հոգի դառնայ ծիածան,
Սիրաձոյլ պահ մը հրացայտ...
Հոգիները գրկեն զիրար
Հրայրքով մը անքննելի,
Միաձոյլ շող մը կը դառնան,
Հուրքով վերին կը մկրտուին...
Սիրոյ վառքէն հոգիներու
Նոր աշխարհներ կ'առնեն ծնունդ,
Վերստեղծուի տիեզերքն անհուն,
Հրաշքներով՝ խորին խորհուրդ...
Ակնթարթն այդ տեւէ ցմահ
Եւ գուցէ ալ անկէ անդին,
Հոգիները սիրաշաղախ
Յաւերժութեան պահն են ինքնին...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԴՈՒՍՏՐԸ՝
ՎԵՐՈՆԻՔԱ ՍԱՖՐԱԶԵԱՆ
Իր հօր՝ Դանիէլ Վարուժանի շուքին տակ չապրեցաւ. բայց
շուքի՛ մէջ ապրեցաւ։ Հօր անուան փայլքը իր վրայ չսփռեց։
Գրիգոր Զօհրապի դուստրը՝ Տոլորէսն ալ կ՚ապրէր
Մէնհէթընի մէջ. շքեղ ու շողշողուն կեանք մը,
միլիոնատէր ամուսինին՝ գարեջրատան սեփականատէր
Լիպմընի հետ։
Վերոնիքան ամբողջ կեանքը Րիզոլի, Տապլտէյ, նաեւ Նիւ
Եորքի
Հանրային
Մատենադարանին
մէջ
պաշտօնավարելէ ետք, երբ հանգստեան կոչուեցաւ, Մէնհէթընէն փոխադրուեցաւ գիւղի
իրենց տունը։ «Արեւին հիւղակը» կը կոչէր զայն։
Հաստատ ու հեզ քալուածքով, գրեթէ թափանցիկ սպիտակ մորթով ու մեղմանոյշ աչքերով,
նրբամարմին։ Թարմութիւն կը բուրէր։ Ազնուական հով մը ունէր վրան։ Հով որ այդքան
նկատելի չէր երբ առաջին անգամ հանդիպեցայ իրեն։
Ամբողջ գիտակից կեանքիս ընթացքին վարուժանական խորհուրդը հետս կրեր եմ, հասեր եմ
Նիւ Եորք։ Եղեռնի ոգեկոչում, խօսք պիտի առնէ նաեւ Վարուժանին դուստրը։ Եկո՛ւր ալ
համբերէ։
Ենթագիտակցութեանս մէջ Վարուժանի կսկծալի նահատակութեամբ վերջակէտ դրուեր էր
իր կեանքին, բայց ահա անյայտ դուռ մը կար, ուրկէ կը յայտնուէր իր առջինեկը –
Վարուժնակը։
Լեփ-լեցուն էր Սուրբ Վարդանանց Տաճարը։ Բարձրախօսը խանգարուած ըլլալուն իր
խօսածը գրեթէ չլսուեցաւ։ Երկար-բարակ ոգեկոչում էր։ Վերջապէս դադրեցաւ եւ դուրս
ելանք տաճարէն։
Հակառակ որ բարձրախօսը չէր աշխատեր, բայց ընդարձակ բակին մէջ երկարահասակ
անձրեւը բարձրաղաղակ կ՚աշխատէր – յորդ, անդադրում, նպատակադրուած։ Մարդ չմնաց
որ երկնահաս ջուրով չօծուէր։
Մայրս ծանօթ էր տիկին Սաֆրազեանին ընկերացող բարեկամուհիին։ Խուռներամ, խխում
կտրած բազմութեան մէջ մօտեցաւ բարեկամուհին, որ իր կարգին ծանօթացուց մեզ տիկին
Սաֆրազեանին։ Երկու տարեց նրբակազմ կիներ, նոյն պոյով, գլուխնին ծածկած անձրեւի
սուր ու բութ ասեղներուն դէմ։ Ես հէյրան մնացած կը դիտեմ իր դիմագիծը. միակ յիշածս ան
է որ հարցուցի՝ կրնա՞մ ձեզի հեռաձայնել.։ (Աստեղիններուն պէս չհարցուցի թէ կրնա՞մ
«կանչել» – պիտի կանչեմ պիտի կանչես, աքաղաղ ենք կարծես)։
-Անշուշտ, - ըսաւ,- ծանօթ եմ ձեր գրութիւններուն։
Հեռաձայնեցի, մուրազիս հասայ։ Մեղմ ու յստակ ձայն էր։ Հետաքրքրուեցաւ Պէյրութով,
համաձայնեցանք խօսիլ եզակիով։ Այդ համաձայնութիւնը իմ կողմէս չիրականացաւ. չէի
կրնար յոգնակի չխօսիլ իր հետ։ Զրուցեցինք այժմէական հարցերու մասին, Եղեռնէն
ճողոպրած Ամերիկա հաստատուած գրողներու՝ Համաստեղի, Արամ Հայկազի, Բենեամին
Նուրիկեանի մասին։ Ընթրիքի ժամը հասաւ բայց մենք կուշտ ու կուռ խօսակցած էինք արդէն։
Գոնէ ամիսը անգամ մը կը հաղորդակցէինք։ Վարուժանի «Նամականի» էն տեղեակ էի թէ ի՛նչ
անձուկ պայմաններու մէջ ապրած է ան Պելճիքա իր ուսանողութեան շրջանին, երբ
Մխիթարեան վարժարանէն ամսական օգնութիւն պէտք է հասնէր իրեն։ Իր ընկերոջ գրած ու
գանգատած էր։ Երբ Վերոնիքային հարցուցի – Բնակա՜ն է ըսաւ, այնպիսի հաշտ թոնով.
Ուսանո՛ղ էր հայրս, ուսանողները միշտ նիւթական անբաւարարութիւն կ՚ունենան։
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«Ես առհասարակ, - շարունակեց, - կը խուսափիմ հանդիպելէ հայերու, մանաւանդ քանի մը
անհաճոյ փորձառութիւններէ ետք։ Գիտե՞ս ինչու հետդ կը խօսիմ, որովհետեւ բա՛ն մը չես
ուզեր ինձմէ հօրս վերաբերեալ, միայն կը հարցնես թէ՝ բանի մը պէտք ունի՞մ։»
Իրաւ ալ, ութսուն տարեկան՝ մէջքը չէր բռներ որ ծռէր պարտէզին տերեւները հաւաքէր։
Մօտակայ եկեղեցիէն ծանօթներ կու գային օգնելու. Կաթոլիկ վարդապետը կու գար
կ՚աղօթէր։ Օտարներու կը վստահէր իր կարիքները. «Հայերէն որո՛ւն հոգն է, - կ՚ըսէր, - չեն
հարցներ անգամ թէ ինչպէ՞ս եմ»։
Յաջորդ անգամ նորէն թափած տերեւներու հարց կար։
Սակաւախօս, սակաւապէտ, հեռատեսիլ չէր ուզեր իր տան մէջ. «Ես պարապ բաներու
ժամանակ չունիմ. չեմ սիրեր ժամերս վատնել»։
Յատկապէս կը սիրէր թատրերգութիւն։ Ի՜նչ պաշար ունէր ժամանակակից օտարալեզու
գրականութեան։
Օր մըն ալ ծրագրեցինք՝ Պեքէթի երկու փոքր թատրերգութիւնները դիտելու երթալ Պրոտուէյ։
Յղի էի, համաձայնեցանք, որ աղջիկս ծնելէն երկու ամիս ետք դիտենք Պեքէթի գործերը։
Խորհուրդ մարդկանց, կամքն Աստուծոյ։ Ամուսնական դղեակս սասանեցաւ , տապալեցաւ.
փախայ ապաստանեցայ հոս-հոն, յետոյ բարձրաթռիչ յարկաբաժնի մը մէջ թառեցայ,
զաւակներս թեւերուս տակ, մօրս ներկայութիւնը՝ պահապան հրեշտակ։
Այն օրէն անցած էր երկու տարի. օր մըն ալ ձեռքս անցաւ հեռաձայններու զոյգ մը տետրակ։
Եւ յանկարծ՝ թիւը Վերոնիքա Սաֆրազեանին։ Հազիւ ձայնս լսած՝ առաջին հարցումը եղաւ՝
աղջիկդ ծնա՞ւ։ Խնդացինք, ինք շատ քնքուշ, ես քիչ քնքուշ։
Երեխաներս գրկած՝ Սթաթըն Այլընտի խարխուլ կամուրջը անցած, հաստատուած էինք
Փալիզէյտծ Փարք, Նիւ Ճըրզի, որպէսզի քանի մը տարիէն հայկական վարժարան յաճախեն։
Զատկուան արձակուրդին Վերոնիքան իր ազգականներուն պիտի այցելէր որոնք հեռու չէին
մեր տունէն։ Գացի զինք տունս բերի։ Զոյգ մը գներ էի Վարուժանի գիրքերէն, խնդրեցի որ
մակագրէ, մէկը Հայկին, մէկը Նայիրիին – այն ատեն երկու եւ չորս տարեկան էին։. Ուրիշ
գրողներէ ալ խնդրած եմ որ իրենց գիրքը մակագրեն զաւակներուս։ Աղուոր-աղուոր գրկեց
աղջիկս եւ տղաս։
Արեւմտեան ափի Կաթողիկէ Պատրիարքը՝ Գերապատիւ Հայր Ներսէս Սէթեան ձեռնարկած
էր շքեղ ճաշկերոյթ-մեծարանքի հանդէս մը Վարուժանի հարիւրամեակին նուիրուած,
Հինգերորդ Պողոտայի վրայ պանդոկի մը մէջ ։ Լեցուած էր սրահը. խօսք պիտի առնէին՝ Տէր
եւ Տիկին Թէօլէօլեանները, փրոֆ. Գէորգ Պարտաքճեանը եւ ես։ Ըսին որ պէտք է բարձրանանք
բեմ եւ նստինք պատուոյ սեղանին առջեւ։ «Պատուոյ սեղան» գաղափարը չեմ սիրեր.
միւսները անպատի՞ւ սեղաններ են, թող «յատուկ սեղան, մասնակցողներու սեղան» ըսեն։
Ընդվզեցայ, ըսի՝ եթէ գիտնայի՝ մինի ժիւփ կը հագուէի։
Երբեք չեմ մոռնար Տիկին Գոհար Թէօէօլեանին նայուածքը հանդիսութենէն ետք. «Չարաճճի՛,
ուրկէ՞ ալ հնարեցիր, ամբողջ հանդիսութեան ընթացքին կը յիշէի եւ խնդուքս հազիւ կը
զսպէի»։
Եթէ Դանիէլ Վարուժանին աղջիկը հոս է, ուրեմն Վարուժանն ալ իր ետեւն է ։ Ոսկեշուք
լոյսեր, վարուժանական զուսպ փարթամութիւն մը սրահին մէջ տարածք ու հուն գտած էր։
Անոր հոգին պարուրած էր շրջապատը. երբ կը խօսէի կը զգայի թէ քերթողը մտիկ կ՚ընէ
ցուցամատը քունքին։
Պատկառելի, իրեն արժանի մեծարանք։ Աւարտելէ ետք Վերոնիքան մօտեցաւ եւ իր զուսպ
ժպիտով - ակռաները չէին յայտնուեր- ըսաւ.- հայրս շա՛տ հպարտ պիտի ըլլար քեզմով։
Հակառակ որ միշտ կ՚ըսէր, թէ իր բնակարանը շատ հեռու է, Վերին Նիւ Եորք, չ՚արժեր քշել, օր
մը յայտնեցի թէ կ՚ուզեմ զինք այցելել։ Կիրակի արեւոտ առաւօտ էր, քշեցի ու քշեցի դէպի
Փոթոմաք ։ Իր ճամբուն անունը՝ Քրոթըն Ֆոլզ։ Ճամբան կը սկսէր այդ անունով յետոյ տեղ մը
կը փոխուէր անունը, իր տան թիւը չկար ու չկար. Հեռաձայնեցի ըսաւ «Այո,՛ բարդ է, բայց ես
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ըսեր էի քեզի որ դժուար է հոս հասնիլ»։ «Ինծի համար հաճելի է դժուարը լուծել։ Կը գտնեմ
հոգ մի՛ ընէք»։ Դարձայ ու դարձայ. խանութ չկար. քարիւղի կայան չկար։ Վերջապէս զոյգ մը
տեսայ որ իրենց կառատան դուրսը ապրանք կը շարէին ։ Հարցուցի։ Մարդը ըսաւ.«Այսպէս
պիտի չգտնես, ես հիմա ինքնաշարժով առջեւէն կ՚երթամ հետեւէ ինծի»։
Հեռաձայնեցի թէ հինգ վայրկեանէն կը հասնիմ։ Իրա՛ւ ալ հասայ. Վերոնիքան պարտէզի
մուտքին կը սպասէր։ Պարտէզը երկու փարթամ ծառեր ունէր,( թափող տերեւներուն
աղբիւրը). մնացեալը խճաքար։
Փայտէ երկար անցք մը կար դէպի իր տան աստիճանները տանող։ Անմիջապէս տուի
մարգարիտներու փունջը. այնքան աղուոր ժպիտ մը ուրուագծուեցաւ։ Անդրադարձաւ՝
միտքս պահեր էի թէ իր էն սիրած ծաղիկը մարգրիտն է – ապրիմ-մեռնիմ։ Խնդրեցի որ կայնի
ճիշդ հոն եւ նկարեցի։
Դուռէն ներս լուսաւոր նախագաւիթ մը կար, յետոյ նստասենեակ, անկէ խոհանոց։ Ուզեց որ
էն առաջ բան մը ուտենք։ Օ՜խ, ինչ աղուոր գիւղական խոհանոց էր –կարօտցեր էի։ Սեղանը
փայտ՝ առանց ծածկոցի։ Աթոռներուն վրայ բարակ բազմոց, սպիտակ ամանի մէջ ճաշակով
շարուած լոլիկ վարունգ ձիթապտուղ կանաչ պիպեռ ստեպղին։ Սառնարանէն հանեց. «Այս
գինին կը սիրե՞ս», հարցուց։ Տարբերութիւն չ՚ըներ ըսի։ «Ես շատ կը սիրեմ գինի, - ըսաւ,կեանքիս ընթացքին ամէ՛ն օր գինի կը խմեմ։ Գիտե՞ս որքան օգտակար է. թերեւս
առողջութիւնս ասոր կը պարտիմ։ »
Խօսեցանք մեր զաւակներուն մասին։ Մէկ-հատիկ աղջիկ ունէր, Րոննի, Ալասքա, եւ թոռնուհի
մը՝ Արիզոնա։ Ցոյց տուաւ նկարները, անոնք այլեւս Քալիֆորնիա հաստատուեր էին, իր
միտքը հանգիստ էր։ Աղջիկը երկարահասակ՝ աղբիւրէ մը ջուր կը խմէր։
Իսկական մայր էր, չէր ծախեր տունը, որպէսզի աղջկան ժառանգ մնայ եւ ան ուզածը
տնօրինէ։ Դիւրին պիտի ըլլար իրեն համար ծերերու յատուկ հաստատութիւն մը երթալ եւ
ազատիլ առանձնատուն ունեցողներու պարտադիր գործերէն – ձիւնէն, տերեւներէն, տանիք
փոխելէ, ուտեստեղէն գնելէ։ Սակայն աղջկան ապագան կը մտածէր։
Նստասենեակը քանըփան մարած կանաչ էր. փոքր գրադարան մը՝ մարած կանաչ։ Մեծ
գրադարան մը՝ ննջասենեակին մէջ։ Գոյները հանդարտութիւն կը բուրէին, իրեն պէս մեղմ էր
մթնոլորտը։ Նստաւ թիկնաթոռին մէջ, ես՝ քանըփային։ Գլուխը քիչ մը ծռեց, նայեցաւ
աչքերուս. «Կը կարդամ, հատ-հատ կը կարդամ, ոմանք նորէն կը կարդամ. լոյս կայ
բանասեղծութիւններուդ մէջ։ Հայրս հպարտ պիտի ըլլար քեզմով։» «Ամբողջ ազգին
հպարտութիւնն է ձեր հայրը։ Ի՞նչ կը յիշէք իրմէ», հարցուցի։
«Շատ լաւ կը յիշեմ վերջին գիշերը. Չորսուկէս տարեկան էի։ Խոհանոցի դուռին քով պզտիկ
աթոռի մը վրայ նստած էի, ոստիկաններ ներս մտան, մայրս լալ սկսաւ, հայրս կը փորձէր
հանդարտեցնել զինք. «Ես քանի մը ժամէն ետ կու գամ», ըսաւ։ Մինչ այդ ոստիկանները
դարակներ բացին, թուղթեր առին։ Կու լար մայրս, հայրս գնաց։ Անկէ ի վեր միմիայն կը լսե՜մ
հօրս մասին ։ Գիտե՞ս այս տարիքիս ե՛ս կրնայի իր մայրը համարուիլ։
Այնքան շատ կը սիրէր խաղալ մեզի հետ. Իշուկ կը խաղայինք, չորքոտանիի պէս կը քալէր
գորգին վրայէն, մեզ իր կռնակին վրայ նստեցուցած։ Շատ ժամանակ կ՚անցընէր մեզի հետ։
Շա՜տ։
Այդ գիշերուընէ ետք ամբողջովին փոխուեցաւ մեր կեանքը, ուրախութիւն չկար։ Մայրս
ամուսնացաւ նորէն։ Այդ մարդը պնդած է որ մենք գիշերօթիկ երթանք՝ համաձայներ է։ Ի՛նչ
ընէ, միսմինակը ինչպէս պիտի խնամէր մեզ. նիւթական յենակ մը պէտք էր չէ՞։
Բայց ես կը մտածեմ թէ հօրս նման ամուսին մը ունենալէ ետք, ա՛լ պէտք չէ մայրս ուրիշ
ամուսին ունենար։ Մենք մայրական գուրգուրանք չտեսանք»։
«Չէ՞ր գար ձեզի տեսնելու»։ «Կու գա՜ր. կարօտցած կ՚ըլլայինք, կ՚ուզէի որ դեռ մնայ, բայց
շուտով ետ կ՚երթար։ Աբիկեանը հեռու կ՚ուզէր պահել մեզ։ Մայրս կը հետեւէր։ Թերեւս մեր
բարօրութեան համար, իր պարագային դժուար էր. ինչպէ՞ս պիտի հոգար մեզի»։
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Վերոնիքան եղբայրներուն Արմէնին եւ Հայկին հետ սերտ յարաբերութիւն ունէր։ Գրեթէ ամէն
ձմեռ կ՚երթար Ֆրեզնօ, երբեմն ամիսներով կը մնար։ Ջերմօրէն կը խօսէր անոնց
ընտանիքներուն մասին։
Երբ Հայաստան գացեր էր՝ այցելեր էր իր հօր անուան վարժարանը. երբեք չէր ըսած թէ ո՛վ է
ինք։ Մեծ գումար մը նուիրեր՝ ելեր էր դուրս։ Վերստին երթալ կ՚ուզէր։ «Մեր յաւերժութիւնը
միայն Հայաստանը կ՚ապահովէ»։
Յետմիջօրէի արեւը, Վերոնիքայի տանիքին զետեղուած պատուհանին մօտեցած մեղմօրէն
կը դիտէր դուստրը որ հօր ներկայութիւն, մօր գուրգուրանք չունեցաւ. բայց մնաց
ազնուական, ինքնամփոփ, այդ տարիքին իսկ ինքնաբաւ ու անպահանջ, փափկանկատ ու
զուսպ. ճերմակ կոճղով ծառի պէս (Պըրչ թրի) որ պիտի կքի կը կարծես, բայց չերերար։
Դէմքը սպիտակ ու ողորկ մորթ, երբեք այդ տարիքը ցոյց չէր տար, ձայնը մեղմանոյշ, աչքերը
մեղրագոյն, շալը ուսին, ձեռքով հիւսուած ժաքէթին բոլոր կոճակները կոճկուած, ցած կրունկ
կօշիկով. ոտքը ոտքին վրայ երբեք չէր դներ։ Իսկ նայուածքով միշտ հեռաւորութիւն մը կը
պահէր, այդ կորուսեալ խորհրդաւորը իրեն կը պահէր։ «Գրեթէ ամէն գիշեր կը կարդամ իր
գործերէն,- ըսաւ- հայրիկս հետս կը խօսի՛։ Թէպէտեւ ինք գիւղ կը նկարագրէր բայց քաղաքի
մարդ էր։ Կը տեսնեմ թէ հայրիկս գիշեր-ցերեկ կեանքի յաւերժութիւնը քանդակեց»։
Հայրը երեսումէկ տարեկան մնաց. ինք իննիսուներեք եղաւ այդ տարի. ճիշդ երեք անգամը։
Արեւը կը դիտէ այս կիները, որոնք իրենց յիշատակները կը պատմեն, ամէն մէկը իր
կորուսեալ դրախտին մասին կը խօսի. երբեմն չեն խօսիր եւ զիրար կը լսեն, քանի որ գինիի
կէս մնացած շիշը՝ կէս մնացած խօսքերը կը մաղէ, կը մանէ, կծիկ կծիկ կ՚ընէ, բզիկ բզիկ կ՚ընէ։
Գինի կայ՝ զայրոյթ է, գինի կայ՝ արտոյտ է։ Կայ զեղումի գինի, կայ զրկանքի գինի։ Կայ
որբութեան եւ կայ սրբութեան գինի։ Կարմիր արեան յուշի եւ վառվռուն նուռի գինի։ Այս
բոլորը ի մի խառնուած՝ Վարուժանի կարմրաշառայլ լոյսերուն մէջ կը փալփլին ոգեծին. մինչ
իր ծննդավայր Սեբաստիայէն շատ հեռու իր դուստրը, իննիսունութ տարեկան, ճրագի
հանգոյն կը հանգի ժամանակին մէջ, 2009-ի Փետրուարին։
Կենա՛ցդ, Վերոնիքա. ձմեռնային տարիքիդ մէջ իսկ գարնան աղուոր աղուոր վարդի պէս
ապրեցար։ Հօրդ արեւին բոյրը ըմպեցիր, խոնարհ ու միայնակ։ Կը տեսնե՞ս, վեց վարդեր
բերեր եմ քեզի, հօրդ ,մօրդ, եղբայրներուդ, եւ հօրդ կորսուած ձեռագիրներուն։ Դար մը առաջ
Պոլսոյ նորակառոյց ընտանիքէն պոկուած, Միացեալ Նահանգներու եւ Եւրոպայի չորս
ծագերուն թաղուած հանգուցեալներ, Դանիէլ Վարուժանի շունչէն ծնած։ Մեղրագոյն լոյսերու
մէջ բոյրի ու համբոյրի սպիտակ վարդեր։
***
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆ
Փետրուար, 2022
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ՅՈՒՇԱՊԱՏՈՒՄ
ՄՈՒՏՔՍ ԴԱՐՈՒՀԻ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ ԵՒ ԱՆԿԷ ԱՆԴԻՆ
Նախակրթական վարժարանս եղած է Պէյրութի Էշրեֆիէ
թաղամասին մէջ գտնուող կիսաֆրանսական, կաթողիկէ
մայրապետներու տնօրինութեամբ գործող Ս. ԸՆՏԱՆԻՔ
կամ St. FAMILLE վարժարանը, որ բաւական մօտ էր մեր
տունին: Այնտեղ, զբօսանքի պահերուն, պարտադիր էր
ֆրանսերէն խօսիլ եւ յատուկ պատժամիջոց էր
սահմանուած հայերէն խօսողներուն: Բոլոր դասերը՝
աշխարհագրութիւն,
պատմութիւն,
թուաբանութիւն,
գիտութիւն, եւն. կը դասաւանդուէին ֆրանսերէնով, իսկ
յետմիջօրէին, ամէնօրեայ դրութեամբ, Ճեմարանէն վկայեալ
երիտասարդ ուսուցչուհի մը մեզի կը դասաւանդէր հայերէն
եւ հայ գրականութիւն:
Բարեբախտաբար, իր դասաւանդութիւնը այնքան ոգեշնչող
էր, որ մենք՝ իր աշակերտները, արդէն շատ լաւ
կ'արտասանէինք Պետրոս Դուրեանի «Տրտունջք»ը, Սիամանթոյի «Գիւտին Փառքը»,
Մեծարենցի «Դաշտի ճամբու մը վրան», Վարուժանի «Կարմիր հողը» եւ այսպէս
շարունակ...Մեր մանկական հոգիները կը կախարդուէին հայ բանաստեղծութեան տողերով,
հակառակ անոր որ շատ ալ չէինք հասկնար կամ ըմբռներ անոնց խորութիւնը:
Քերականութեան պահերուն, ան ոչ միայն մեզի կը սորվեցնէր բառերու ուղղագրութիւնը, այլ
յատուկ կարեւորութեամբ կը բացատրէր ճիշդ շարադասութեան գաղտնիքը՝
տրամաբանական լուծում անուան տակ, նախադասութիւնները մասերու բաժնելով եւ անոնց
փոխկապակցութիւնը վերլուծելով: Այս դասը եւ գրականութեան պահերը հոգիս կը լեցնէին
մեծ հետաքրքրութեամբ, գոհունակութեամբ, կարելի է ըսել՝ ներքին հարստութեամբ: Թէեւ
դժուար էր գոց սորվիլ արեւմտահայ բանաստեղծութեան ընտրանին կամ ամէնէն յայտնի
քերթուածները, սակայն զանոնք սորվելէ ետք, իւրացուցած կ'ըլլայինք զանոնք, մեր ամբողջ
կեանքին համար զանոնք մերը դարձուցած կ'ըլլայինք...եւ տողերը կը կրկնուէին մեր
ներաշխարհին մէջ, ամէն անգամ նոր իմաստ մը, նոր յուզերանգ մը բացայայտելով...մինչեւ
հիմա ալ:
Երբ աւարտեցի նախակրթարանը, հայրս յամառեցաւ զիս ուղարկել ՀԲԸՄիութեան Դարուհի
Յակոբեան երկրորդական վարժարանը, հակառակ իմ պնդումներուս՝ ուսումս
շարունակելու ֆրանսական թեքումով վարժարանի մը մէջ...
-Դուն պէտք է կատարեալ հայերէն սորվիս, իմ երազս է որ յետագային կարենաս մայրենիով
գրել թերթերուն մէջ, մայրենիով խօսիլ բեմերէն...Մենք հայերէնով միայն կրնանք հայ մնալ,
թախանձեց ան: «Լսած եմ որ Բարեգործականի դպրոցներուն մակարդակը շատ լաւ է,
հայերէնի ուսուցումը բարձր մակարդակ ունի, այնպէս որ իմ որոշումս վերջնական է..»,
աւելցուց ան: Իր խօսքը օրէնք էր, ենթարկուեցայ իր որոշումին կամայ թէ ակամայ:
Կը յիշեմ Դարուհի յաճախելուս առաջին օրը, երբ փոխանակ «Պոնժուր»ի «Բարի լոյս» պիտի
ըսէի այլեւս: Քիչ մը տատամսելէ ետք, չեմ գիտեր ի՛նչ թռաւ բերանէս, գուցէ երկուքը միասին,
բայց կը յիշեմ որ աղջիկները խնդացին, յետոյ ըսին. «Հա, կը հասկնանք, դուն ֆրանսական
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դպրոցէ ես»: Առաջին տարին, դժուար եղաւ արաբերէն եւ անգլերէն սորվիլ, բայց յետոյ
շուտով կրցայ անգլերէնը սորվիլ, առանձին դասերու ալ օգնութեամբ, մանաւանդ որ
ֆրանսերէնի իմացութիւնս շատ օգնեց որ անգլերէն բառերը կարենամ մտապահել, քանզի
երկու լեզուները ունին միեւնոյն լատինական արմատները մեծաւ մասամբ...Իսկ արաբերէնը
մնաց միշտ ալ իմ խոցելի կէտս, նոյնիսկ մղձաւանջս...: Ինչ ալ ըլլայ պարագան,
ուսումնառութեանս վերջին երեք տարիներուն՝
9-րդ, 10-րդ եւ աւարտական
դասարաններուն, ես ձեռքբերի իմ դասարանիս բարձրագոյն միջինը եւ պատիւը ունեցայ
շրջանաւարտութեան հանդէսին Հրաժեշտի Ուղերձը կարդալու, դասընկերուհիներուս եւ իմ
անունով...
Դարուհի Յակոբեան յաճախելուս առաջին տարին, զիս անչափ տպաւորած է յատկապէս հայ
գրականութեան մեր ուսուցիչը՝ բանաստեղծ Զարեհ Մելքոնեանը, որ զուարթամտութեամբ
կու գար դասարան, նորութեան շունչով կը մատուցէր հայ գրականութեան գոհարները եւ
նոյնիսկ իր յանդիմանութիւնները մեր չարաճճիութիւններուն նկատմամբ կատակի երանգ
մը ունէին իրենց մէջ...
Յաջորդ տարին, բանաստեղծ Վահէ Վահեանը եղաւ հայ գրականութեան մեր ուսուցիչը, որ
աւելի ծանրախոհ էր, մեզի հետ կը խօսէր յոգնակի, ինչ որ փոխադարձ լրջութիւն
պարտադրող վարքագիծ էր որոշապէս:
Ինքն էր որ մեզի բացաւ հայ գրականութեան ողջ հարստութիւնը, տող առ տող եւ բառ առ բառ
մեզի հաղորդակից դարձուց անոր մէջ հարազատօրէն արտացոլող հայ մարդու
տագնապներուն ու տուայտանքներուն, խռովքներուն եւ յոյզերուն, անոր լուսապաշտ ոգիին
եւ հայ բանաստեղծութեան խորին խորհուրդին հետ...Կը յիշեմ որ ան իր շեշտը կը դնէր
բառերու ճիշդ գործածութեան, բառերու անբռնազբօս անկեղծութեան, բառերու
թելադրականութեան, բառերէն անդին երեւակայութեան թռիչքին...եւ մեր պատանի
հոգիները կը ճախրէին հայ բանաստեղծութեան, հայ գրականութեան մաքուր եւ անհուն
երկնքին մէջ, ըմպելով անյագուրդ անոր ջինջ օդը, ամպերէն վեր ճառագայթող արեւալոյսը...
Պաշտելու չափ սէր ունէր ան յատկապէս Վահան Թէքէեանի երկնած մէն մի քերթուածին
հանդէպ, որ հարազատ ցոլքն էր յետ-Եղեռնեան մեր ցաւերուն եւ երազներուն, հայ մնալու եւ
հայ ապրելու ոգիին, պայքարին, հայրենիքին կառչելու անխախտ հաւատքին, ներկայ
Հայաստանին եւ բռնախլուած հայրենի հողին, հայերէն լեզուին ու գիրին ապագային
նկատմամբ ապրուած մտատանջութեան...Եւ մեր մտքի ու հոգիի աչքերուն առջեւ կը բացուէր
մեր անցեալն ու ներկան, մեր ամբողջ պատմութիւնը իր Վահագնեան ծնունդով՝ «Երկնէր
երկինք եւ երկիր, Երկնէր եւ ծովն ծիրանի...», Նարեկացիական հոգետանջ խոստովանանքով,
Վարուժանի եւ Սիամանթոյի մրրկաշունչ տողերով, Մեծարենցի մարդասիրական, լոյսին
մատչող քերթուածներով, Դուրեանի խռովայոյզ, սիրտ մղկտացնող տրտունջքով, Թէքէեանի
զգաստացնող բանաստեղծութեամբ...եւ այսպէս շարունակ: Հաղորդութեան պահ էր Վահէ
Վահեանի դասաւանդումը, երբ մեր հոգիները ճաշակ մը կ'առնէին հայ գրականութեան շքեղ
անդաստանէն, ծաղի՛կ առ ծաղի՛կ, բո՛յր առ բո՛յր, թո՛յր առ թո՛յր...
Դարուհի Յակոբեանի կրթական յարկին տակ, բացառիկ բախտ էր ունենալ Գերսամ
Ահարոնեանը, որպէս հայոց պատմութեան ուսուցիչ, որ դասարան կը մտնէր իր
պարթեւահասակ, ձիգ կեցուածքով, ակնոցներուն ետին շողացող խաժ աչքերուն տպաւորիչ
հայեացքով եւ իր ուժեղ անհատականութեամբ, ինչպէս նաեւ դասը մատուցելու իւրօրինակ
եղանակով պատկառանք կ'ազդէր մեզի, բոլորիս:
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Երբեմն, ան հազիւ դասարան մտած, «Էջ մը թուղթ հանեցէք», կը հրահանգէր եւ օրուան
դասին հետ կապուած հարցում մը ուղղելով, կը պահանջէր մեր գրաւոր պատասխանը
ներկայացնել:
Իր դասերը մեր մէջ մեծ հետաքրքրութիւն կ'արթնցնէին մեր պատմութեան շուրջ, մանաւանդ
հայ Դատի քաղաքական Պահանջատիրութեան շուրջ: Ան իր մէջ կը խտացնէր պատմաբանն
ու խմբագիրը, քաղաքական գործիչն ու հրապարակագիրը, դաստիարակն ու ղեկավարը:
Ինքն էր որ հայկական Ցեղասպանութեան տարելիցները տակաւ վերածեց՝ լոկ սգատօն
ըլլալէ անդին, հայ Պահանջատիրութեան արծարծումի, Հայ հողային Դատի հետապնդման
յանձնառութեան:
Դասապահերուն ընթացքին, ան միշտ ալ շեշտեց համահայկական ոգին, որ այնքան
շքեղօրէն փայլատակեց Սարդարապատեան լինել-չլինելու ճակատագրական օրերուն եւ
մեր ապրելու իրաւունքը հաստատագրեց այս արեւին տակ, ինչպէս կը սիրէր ընդգծել մեր
սիրելի ուսուցիչը: Հակառակ իր կուսակցական ղեկավար ըլլալուն, Գերսամ Ահարոնեան մեծ
հայն ու դաստիարակը միշտ շեշտեց համահայկական, հաւաքական ոյժը, վեր ելլելով ամէն
տեսակի հատուածականութենէ, կարծես կրկնելով մեծն Չարենցի անմահ պատգամը. «Ո՛վ
հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկութիւնը քո հաւաքական ոյժին մէջ է»:
Իմ հոգեմտաւոր կազմաւորման մէջ, որոշիչ դերակատարում ունեցած է Դարուհի
Յակոբեանի բարձր դասարաններուն՝ Ուսողութիւն եւ Գիտութիւն դասաւանդող կրթական
մեծ մշակը՝ Տիկ. Սօսի Պետիկեան, որ խստապահանջ էր ամէն իմաստով, այլեւ ունէր այն
շատ հազուագիւտ կարողութիւնը՝ դժուար դասերն անգամ պարզեցնելու, յստակեցնելու,
զանոնք իրենց ամէնէն մատչելի եղանակով հրամցընելու գաղտնիքը...Առաւելաբար իրեն կը
պարտիմ իմ սէրն ու հետաքրքրութիւնը ուսողութեան եւ գիտութեանց նկատմամբ: Ան նաեւ
վարակիչ օրինակ էր հայ կնոջ, հայ մօր անսակարկ նուիրումին հայ կրթականմիութենական-հասարակական կեանքին, զանցելով ամէն դժուարութիւն եւ խոչընդոտ,
շնորհիւ իր երկաթեայ կամքին, կարգապահութեան, կազմակերպուած, հետեւողական եւ
տքնաջան աշխատանքին, անշեղ սկզբունքայնութեան:
Դարուհի Յակոբեանի յարկին տակ, ամէնէն պատկառազդու կերպարը մեր տնօրէնն էր՝
Դոկտ. Արա Թոփճեանը, որ խորունկ ակնածանք այլեւ երկիւղախառն ապրումներ կը
յառաջացնէր աշակերտութեան մօտ: Ան մեզի կը դասաւանդէր Թարգմանութիւն՝ անգլերէնէ
հայերէն եւ հակառակը: Իր խստաբիբ հայեացքը, շիփ-շիտակ կեցուածքը եւ մարտական
քալուածքը անջնջելի կը մնան յիշողութեանս մէջ: Երեք-չորս հոգի միատեղ դասի կը հանէր
եւ բարձրաձայն կը գնահատէր իւրաքանչիւրին ստացած նիշը: Ամէն եռամսեակի աւարտին,
վիճակացոյցները կը յանձնէր աշակերտութեան դասարան առ դասարան, իր խստադատ
նկատողութիւնները ընելով իւրաքանչիւրին: Պրն. Թոփճեան կարեւորութեամբ կը շեշտէր
ուսումնական յաջողութեան առընթեր աշակերտին վարքը, վերաբերմունքը, վարքագիծը,
երբեմն վերէն վար լուալով ենթական իր քննադատութիւններով: Յայտնապէս, դժուարահաճ
էր, խստաբարոյ եւ անշուշտ խստապահանջ, բայց իր կերպարը միշտ ալ առինքնած է զիս եւ
կը կարծեմ բոլորս նոյնպէս՝ իր վսեմաշուք անմերձենալիութեամբ եւ բարձր
անհատականութեամբ, իր ներկայութիւնը պարտադրող անսովոր ուժականութեամբ,
«քարիզմայ»ով, որուն շնորհիւ ան իր խոր դրոշմը դրաւ վարժարանին ընթացքին, անունին ու
համբաւին վրայ...
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Տակաւին, մտքիս պաստառէն մէկ առ մէկ կը տողանցեն Օրդ. Անժէլ Ճանճանեանը, որ
Կենսաբանութիւն կը դասաւանդէր մեզի եւ յիշողութեանս մէջ մնաց որպէս անուշ ու
բարեհամբոյր մշակն ու դաստիարակը, ծերունազարդ բայց կայտառ Պրն Հմայեակ
Կռանեանը, որ Գրաբար կը դասաւանդէր հնամաշ գիրքէ մը, ուր «Թզենի մի էր ուրումն
տնկեալ յայգուոջ իւրում» նախադասութիւնը մնաց գամուած իմ եւ շատերուս յիշողութեան
մէջ, Երգ-Երաժշտութեան ուսուցիչ Պրն. Համբարձում Պէրպէրեանը, որ երբ բարկանար
«Սէրսէրի» բառը կը հնչեցնէր իր թաւ ձայնով, Գծագրութեան ուսուցիչ Պրն. Վազգէն
Թիւթիւնճեանը, որ բծախնդիր էր ամէն առումով, Մարմնամարզի ուսուցչուհի Օրդ. Արշօն,
որ միշտ մնաց մեր ամէնէն սրտամօտն ու սիրելին, Տիկ Ռիթա Պալեանը, Հոգեբանութեան
ուսուցչուհին իր ծեքծեքուն արտայայտութիւններով եւ հմայիչ ժպիտով...
Բայց Դարուհին շատ աւելին էր քան դասերն ու դասաւանդութիւնը, կային գրականգեղարուեստական-ընկերային ձեռնարկները, կար արենուշական շարժումը, կային
մարզահանդէսներն ու հաւաքական պտոյտները, հանդիպումներն ու հաւաքոյթները,
խաղերն ու կատակները, պատանի սիրտերու խռովքները, տագնապներն ու յոյզերը...
Այս բոլորը միասնաբար կը կազմէր Դարուհի Յակոբեանի մթնոլորտը՝ իր ջերմ
հայկականութեամբ, հայրենաբոյր շունչով, ընկերուհիներու հետ տաքշունչ եւ տաքսիրտ
փոխյարաբերութիւններով, մեր զրոյցներով ու վիճաբանութիւններով, մեր խանդավառ
գոռում-գոչումներով, պոռթկումներով ու ճիչերով, քահ-քահ խնդուքով, խոհերով եւ
խոկումներով, պարման սիրտերու թրթիռով, ապագայի վարդագոյն երազներով ու
երազանքով, միամիտ ու անկեղծ ապրումներով, իր ոգեղէնութեամբ, իր այն ամէն ինչով որ
բառերով չարտայայտուիր, բայց կը կազմէ այն ընտանեկան օճախին պէս թանկ, անոր պէս
սիրելի եւ անփոխարինելի յարկը, որ տարիներու եւ տասնամեակներու հեռուներէն կը կանչէ
զիս կարօտով, հարազատ մօր տաք գիրկի մը պէս, որմէ աւա՛ղ բաժնուելէն ետք միայն լիովին
կ'արժեւորենք անոր քաղցրութիւնն ու գորովալից ջերմութիւնը...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
Ապրիլ 2022

ՍՓՈՓԱՆՔԻ ՀԱՏՈՐՆԵՐ
Ձօն մեր մայրերուն
Սիլվա Իսկիկեան Մահրեճեան, Լոս Անճելըս, 10 Մայիս 2022
Երբ զիս տեսնէր, կարծես ամբողջ աշխարհը իրը կ’ըլլար:
Խնդրանքս՝ իր հաճոյքն էր. ուրախութիւնս՝ իր
երանութիւնը: Վստահ եմ, եթէ հոգին ալ խնդրէի, սիրով
կու տար: Այս բոլորը, իբրեւ մանուկ եւ պատանի
հասկցած էի, առանց տեսնելու ժպիտի հատիկ մ’իսկ իր
դէմքին վրայ: Մեծ մայրս՝ 1905-ի ծնունդ ըլլալով, այդ
հատիկներուն մեծ մասը սպառած էր որբութեան ու
գաղթականութեան ճամբուն վրայ: Մնացածն ալ խամրած էր, իր Պոլսաբնակ եղբօր կարօտով
:
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Կիրակիները մեզի համար տօն էին, իսկ մեծ մօրս տունը՝ աշխարհի քարտէսին ամենէն
գեղեցիկ վայրը: Մինչեւ երրորդ յարկ՝ տանիք հասնող թթենին, մեր խաղավայրն էր։ Եթէ
հրաշագործ Աստուծոյ պաշտպանութիւնը չըլլար, ես եւ եղբայրս քանի մը անգամ երկինք
բարձրացած կ’ըլլայինք: Մեծ մայրս թթենին կը թօթուէր եւ լեփ-լեցուն ճերմակ թասերով՝
ամբողջ թաղին «սէր» կը բաժնէր: Մեծ մօրս տան մէջ առաւօտուն արթննալը ամենամեծ
հաճոյքս էր: Թթենիին խիտ ճիւղերուն մէջէն արեւուն ճառագայթները փախուստի փայլուն
ճամբաներ կը գտնէին ու կ’իջնէին մինչեւ սիրտիս խորքը:

Կեդրոնը՝ հեղինակին մեծ մայրը՝ Մարիամ
Թաշճեան՝ շրջապատուած հարազատներով, իսկ
աջին՝ մայրը Նուրիցա Թաշճեան Իսկիկեան
Մօրս
կարած
կապոյտով
սեւ
հագուստը
բացառութիւն մըն էր իր ունեցած ընթացիկ սեւ
հագուստներէն: Մեծ մայրս Պոլիս պիտի մեկնէր, իր
մէկ հատիկ ողջ մնացած եղբայրը տեսնելու:
Տարիներու երազ էր, որ մեծ զոհողութիւններով
իրական
կը
դառնար:
Մանուկի
բնազդով՝
վայրկեանին խորհրդաւորութիւնը կը զգայի…: Մեծ
մօրս դէմքին լոյս նստած էր: Իր անժպիտ
շնչառութիւնը կը լսէի…:
-Աղջի՛կս, ինծի հագուելիք մի բերեր. ինծի գիրք բեր: Ես ինչ ըլլայ սիրով կը կարդամ՝ վէպ,
բանաստեղծութիւն, կրօնական, պատմական…:
Ինքնուս տիրապետած էր հայերէնին, իսկ լատինատառ նամակներ կը գրէր Պոլսաբնակ
եղբօր՝ Գեղամին: Ականջէս բնաւ չեն հեռանար իր խօսքերը. «Փողոցէն օրաթերթի
պատառիկներ կը գտնէի. չիմացած տառերուս հնչիւնը, աջին ձախին հարցնելով կ՚իւրացնէի:
Բազմանդամ էինք մէկ սենեակի մէջ, մոմի լոյսով՝ գլուխս մահճակալին տակ պահած, գիրքեր
ամբողջացուցած եմ: Երբեմն ալ տարուած՝ գիշերներ լուսցուցած եմ…»:
-Սա օթեկ հացերը Աստուր քեռիին նապաստակներուն տանիմ:
Պատանուհիի պարզութեանբ կ’ըսէի.
-Ա՜խ մեծ մամա, հիմա այդքան ճամբայ պիտի քալես, նապաստակներուն հա՞ց հասցնես:
–Եաւրըմ, ես հաց չեմ կրնար թափել. ես ձիուն թրիքին մէջէն գարիի հատիկներ կերած եմ…:
Անօթութիւնը իր յիշողութեան մէջ աւեր գործած էր: Մեզ շռայլօրէն կերակրելը իր գերագոյն
հաճոյքն էր: Իր մատներով ոլորուած թահինով հացը՝ մինչեւ օրս մրցակից չունի: Հապա իր
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անուշաբոյր ճաշի կաթսանե՞րը, խորիզով գաթանե՞րը…: Պատառ – պատառ իր հոգիով սէր
կը թխէր…:
Երիտասարդ մօրս մահը, իր չունեցած ժպիտը եւ լսողութիւնը տարաւ: Ո՛չ գաղթի ճամբան,
ո՛չ Պոլիսը, ո՛չ ալ սովը զինք այդքան ցաւցուցած էին…: Թթենին ալ չորցաւ։ Այլեւս անոր
ճիւղերուն մէջէն արեւը չէր թափանցեր…։ Ի՜նչ փոյթ, թէ նապաստակները ինչ կ’ուտէին…։
-Սիլվա՛ աղջիկս, ճաշ եփելը մոռցած եմ…։
-Մեծ մամա՛, քեզի գիրքեր բերած եմ:
Կարծես թէ մարմինէն ելեկտրական հոսանք մը կ’անցնի ու մխիթարութիւն գտածի եռանդով,
գիրքերը կը գրկէ, կը շոյէ, կը զննէ…։ Ձեռքին մէջ՝ ցաք ու ցրիւ օրաթերթի պատառիկներ չեն
այլեւս, այլ ամբողջութեամբ՝ միայն իրեն պատկանող, սփոփանքի հատորներ:

«ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ. ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ» ԵՌԱՀԱՏՈՐԻ
ԱՌԱՋԻՆ ԳՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ

Օրերս Երեւանի «Թէքէեան կենտրոն»-ում տեղի
ունեցաւ բանասիրական գիտութիւնների թեկնածու,
դոցենտ Վարդուհի Դաւթեանի կողմից կազմուած
«Վահան

Թէքէեան.

եռահատոր

Յօդուածների

հրատակութեան

ժողովածու»

առաջին

գրքի

շնորհանդէսը: Գիրքը տպագրուել է «Թէքէեան
կենտրոն» հիմնադրամի աջակցութեամբ՝

Հայաստանում և Սփիւռքում առաջին անգամ

ներկայացնելով հանճարեղ գրողի 1901-1910թթ գրած և արեւմտահայ և արտասահմանեան
մամուլի տարբեր էջերում տպագրած յօդուածները: Կազմող հեղինակը մեծ ջանադրութեամբ,
գիտական բարձր մակարդակով հաւաքել և ժամանակագրական կարգով ներկայացրել է
«ոսկու ձուլակտորների պէս մամուլում սփռուած» յօդուածները:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ «Թէքէեան կենտրոն» հիմնադրամի տնօրէն Արմէն
Ծուլիկեանը:

Շնորհաւորելով

հեղինակին

գրքի

հրատարակութեան

առիթով՝

նա

ուրախութեամբ նկատեց, որ հատորի լոյսընծայումը մշակութասէր հայութեան կողմից
սպասուած ինքնատիպ և բացառիկ աշխատանք է: Ճիշտ է, ըստ նրա, Վահան Թէքէեանին
Հայաստանում նոր-նոր են խորութեամբ սկսում ճանաչել, սակայն Սփիւռքում նա վաղուց է
գնահատուած ու սիրուած: Լինելով արեւմտահայ վերջին և սփիւռքահայ առաջին պոէտը՝ նա
58/65

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (124) Մայիս 2022

միաժամանակ ծաւալել է հասարակական մեծ գործունէութիւն: Ժողովածուում ընդգրկուած
յօդուածների

շնորհիւ

ընթերցողն

առաւել

մանրամասն

կծանօթանայ

կարողագոյն

հրապարակագրի ազգային, մշակութային և հասարակական գործունէութեանը:
Ապա տպաւորիչ ելոյթով հանդէս եկաւ գրքի հեղինակը՝ ներկայացնելով հանճարեղ
գրողի հրապարակագրութեան առանձնայատկութիւնները:
Գրքի վերաբերեալ ծաւալուն և ուշագրաւ վերլուծութեամբ հանդէս եկաւ Մանուկ
Աբեղեանի անուան գրականութեան ինստիտուտի աւագ գիտաշխատող, բանասիրական
գիտութիւնների թեկնածու, դոցենտ Նունէ Մկրտչեանը: Նա, բարձր գնահատելով Վ.
Դաւթեանի կատարած աշխատանքը, մասնաւոր ուշադրութիւն դարձրեց առաջաբանին՝
«Հազարներու

մէջէն

մէկը»

վերնագրով,

Ծանօթագրութիւններին՝

մանրակրկիտ

աշխատուած, Անձնանունների և Տեղանունների ցանկին՝ կազմուած գիտական բարձր
մակարդակով, ինչը միաժամանակ երեւան էր հանում կազմողի հարուստ գիտելիքները
խնդրոյ առարկայ նիւթի վերաբերեալ: Ըստ բանախօսի, գիրքը հարուստ նիւթ կհաղորդի
ընթերցողին՝ հասկանալու ժամանակաշրջանն ու միջավայրը:
Ուշագրաւ էր բանախօս ԵՊՀ դասախօս, բանասիրական գիտութիւնների թեկնածու
Նարինէ Մարկոսեանի ելոյթը: Բարձր գնահատելով հեղինակի աշխատանքը՝ նա կարեւորեց
յօդուածների բազմաթեմայնութիւնը՝ գրականութիւն, քաղաքականութիւն, կրօն, մշակոյթ,
որբահաւաքութիւն, կրթութիւն, լրագրութիւն, գրատպութիւն և այլն, որոնք կարող են տալ
ուսումնասիրութեան անսպառ նիւթ:
Բանախօս

Երեւանի

Հիւսիսային

համալսարանի

Բանասիրութեան

և

մանակավարժութեան ֆակուլտետի դեկան Մէրի Այվազեանն էլ իր խօսքում նկատեց, որ Վ.
Թէքէեանի յօդուածները ճանաչողութեան լայն հնարաւորութիւն են տալիս. ընթերցողը
կարող է անսպառ նիւթ հաւաքել մշակութային, քաղաքական, հոգևոր հայ և օտար
գործիչների

վերաբերեալ՝

ծանօթանալով

նրանց

կեանքի

և

գործունէութեան

մանրամասներին, որոնց վերաբերեալ հանրամատչելի տեղեկութիւնները այլ աղբիւրներում
կա՛մ քիչ են, կա՛մ բացակայում են:
Շնորհանդէսի

գեղարուեստական

մասում

հնչեցին

Կոմիտասի

անզուգական

մշակումները ջութակահար Գրիգոր Գուլխանջեանի հրաշալի կատարմամբ:
Անկրկնելի

ելոյթով

հանդէս

եկաւ

ասմունքող

Աիդա

Ասատուրեանը,

որը

ներկայացրեց հատուածներ Վ. Թէքէեանի յօդուածներից:
Միջոցառումը յուզառատ էր, տպաւորիչ և ջերմ: Թէքէեանասէրները խոստովանեցին,
որ անհամբեր կսպասեն գրքի երկրորդ և երրորդ հատորների լոյսընծայմանը:
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ
ՀԱՒԱՏԱԼ ՄԱՐԴՈՒՆ, ի՛նչ ալ
պատահի, քանզի իւրաքանչիւր
մարդ էակին մէջ կա՛յ
այն
Աստուածային կայծը, զոր տեսնել է
պէտք, զոր բռնկեցնել է պէտք, զոր
վառել է պէտք...Պիտի փնտռել ու
գտնել այն Խորքային ԵՍ-ը, որ կայ
թաքնուած
առօրեայ
բիւր
մանրուքներու ետին, այն ԵՍ-ը որ
քողարկուած
կը
մնայ
սին
պատրանքներու ու խաբկանքներու,
տուայտանքներու ու տագնապներու
խորքը եւ կրնայ յանկարծօրէն
բոցկլտալ
ինքնաճանաչման
եւ
ճշմարտութեան լոյսով..: Մեզմէ
իւրաքանչիւրը թերեւս կրնայ մարդ
էակին մէջ յայտնաբերել անոր ամէնէն դրական գիծերը, կամ՝ հակառակը...: Մեր
վերաբերմունքէն, մեր հայեացքէն ու կեցուածքէն շատ բան է կախեալ...
..............
Ճշմարտութիւնը բարձրաձայնողը քիչ ընկեր կ'ունենայ, քանզի մարդիկ կը սիրեն խաբուիլ
ստրկամտօրէն, քան լսել ճշմարտութիւնը եւ զգաստանալ...Տակաւին ճշմարտութիւնը
բարձրաձայնողը ուղղակի թէ անուղղակի պարտաւորութիւն կը դնէ իւրաքանչիւրին
ուսերուն վրայ՝ խօսելու ճշմարիտը, չծածկելու զայն, ըլլալու շիտակ, շիփ-շիտակ...Կեղծիքը
կը դառնայ թափանցիկ եւ կը մնայ ամօթահար՝ ՃՇՄԱՐԻՏԸ բարձրաձայնողին դիմաց...Ահա
թէ ինչու մեր իմաստուն ժողովուրդը կ'ըսէ իրաւացիօրէն. «Ճշմարտութիւնը խօսողին գլուխը
ծակ կ'ըլլայ», կամ «Ճշմարտութիւնը խօսողը եօթը գիւղէն կը վռնտուի»:
....................
Մարդ արարածը առեղծուածային է, իր բնազդներով ու կիրքերով, խոհերով եւ յոյզերով,
ցաւերով ու տագնապներով, երազներով ու տեսիլքով, ապրելու, արարելու իր կամքով,
պայքարի ոգիով, իր մութով ու լոյսով...Ո՞վ կրնայ մինչեւ վերջ հասկնալ զայն, ըմբռնել անոր
ըրածն ու չըրածը, ըսածն ու չըսածը, խօսքերն ու լռութիւնը...:

Ինքնաճանաչումն ու

մարդաճանաչումը այնքան բարդ են, որ համակ կեանք մը գուցէ բաւարար չըլլայ զանոնք
իրականացնելու համար լիովին: Ճանչնալու նախապայմանը սիրելն է, զգալն է..., սիրելով,
զգալով կը հասկնաս, այնպէս ինչպէս լոյսը կ'ըմբռնես, զայն տեսնելով, զայն զգալով:
........................
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Քարտէսի վրայ աշխարհի բիւրաւոր անուններուն, լայնատարած երկիրներուն մէջ, սրտիս
խօսողը՝ մեր փոքրիկ, սրտաչափ Հայաստանն է...Աշխարհի բազում ու բազմազան
լեզուներուն մէջ, ամէնէն թանկը ինծի համար՝ հայերէնն է, որպէս սրտի կանչ ու արեան
ձայն...ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՀԱՅԵՐԷՆ...Երկու անուն, երկու սրբութիւն, որոնք իրենց մէջ կը
խտացնեն հայուն ինքնութիւնն ու էութիւնը, հայ հոգին ու ոգին, հայ մշակոյթն ու
պատմութիւնը...Մնաս անսասա՛ն իմ երկի՛ր դրախտավայր, կարկաչե՛ս յաւէտ իմ լեզո՛ւ
քաղցրագին...
.......................
Շատ հազուագիւտ են այն անձերը, որոնք գիտեն գնահատել ուրիշին բարի, ազգանուէր
գործը,

քաջալերել

զայն,

արժեւորել

ի

գործ

դրուած

հոգենուէր

աշխատանքը,

զոհողութիւնը...Շատ-շատեր գիտեն միայն բարձրագոչ եւ բարձրաղաղակ խօսիլ, բարբառել
ազնուութեան մասին, ազգասիրութեան մասին, հայրենասիրութեան մասին, միաժամանակ
ուրիշինը անտեսել, արհամարհել, նոյնիսկ սեւցնել...Ահա թէ ինչու հայ կեանքը կը հեւայ, կը
հեւայ, կը հեւայ...ՇՆՉԱՍՊԱՌ
..........................
Շատ քիչեր կը դիմանան դրամի գայթակղութեան, ոսկիի փայլին, բարձր պաշտօնի խայծին:
Քանիներ ճանչցած եմ որոնք ամպագորգոռ բառերով սկզբունք մը, գաղափար մը կամ արժէք
մը պաշտպանած են, բայց յետոյ դիւրաւ զիջած են իրենց դիրքերէն, երբ սեփական ՇԱՀԸ
խնդրոյ առարկայ է դարձած...Փորձութեան ահեղ պահերուն միայն, կարելի կ'ըլլայ
թափանցիկ կերպով տեսնել մէկու մը իրաւ հաւատարմութիւնը՝ իր պաշտպանած
արժէքներուն...Մնացեալը փուճ խօսք է եւ ուրիշ ոչինչ:
.........................
Կեանքի մէջ ամէն յաջողութիւն, ամէն ձեռքբերում իր բարձր գինը ունի՝ անդուլ, տքնաջան
աշխատանք, աներեր կամք ու կորով, դժուարութեանց դէմ դնելու մաքառման, պայքարի ոգի,
հետեւողականութիւն, զոհողութեան պատրաստակամութիւն եւ այսպէս շարունակ: Եթէ
կարկամիս, եթէ նահանջես, եթէ բռնես ետդարձի դիւրին, այլ ծոյլ եւ ոչ-պատուաբեր ճամբան,
յայնժամ

տեղ

չես

հասնիր...ԿԵԱՆՔԸ

ՅԱՐԱՏԵՒ

ՊԱՅՔԱՐ

Է,

հոսանքն

ի

վեր

ԹԻԱՎԱՐՈՒՄ...Բայց այդ ընթացքն է որ հետաքրքրական կը դարձնէ զայն: Պատրաստի
հրամցուածը խորքային ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ չի պատճառեր, ո՛չ ալ ԱՐԺԷՔ կ'ունենայ զայն
ստացողին...
........................
Ազնուութիւնը կը բարձրացնէ մարդ էակը թէ՛ բարոյապէս, թէ՛ հոգեպէս...Ազնուութիւնը
կ'արմատանայ մարդ էակին մէջ՝ ազնիւ արարքներ գործելով, քանզի արարքն է որ կը
սահմանէ մարդը...Եւ՝ հակառակը, անազնիւ արարքները, շարունակաբար կրկնուելով,
բարոյական տիղմի մէջ կը խրեն անհատը, որուն համար ա՛լ վարժութիւն կը դառնայ նման
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վարքի դրսեւորումը...Ահա թէ ինչու՝ փոքր տարիքէն, պզտիկը կը վարժեցնեն բարի ու ազնիւ
վարք դրսեւորելու, որպէսզի ան խրտչի չարէն եւ գործէ բարին...
............................
Գաղթահայ կեանքը մնաց գաղթահայ, գաղթահայու հոգեբանութեամբ եւ մտածողութեամբ,
«իմ ակումբս», «քու ակումբդ» դաւանող հատուածականութեամբ, որուն խորքը բան մը
չկայ...Գաղափարախօսութիւն չկայ, սկզբունք չկայ...Տուն-տուն խաղալու պէս բան մը՝ որուն
ա՛լ ժամանակը չունիմ...Չեմ հասկնար ալ, թէ ինչո՞ւ բաժա՛ն-բաժա՛ն կ'ապրինք այս փոքրիկ
գաղութին մէջ, ուր ափ մը հայ ենք մնացած...Պարզապէս անո՞ր համար, որ կարգ մը մարդիկ
աթոռակներու տիրանան...Ես ոչ մէկ աթոռի պէտք ունիմ, ոչ ալ ժամանակը ունիմ տուն-տուն
խաղալու...
...........................
Գիտական մտածողութեան ռահվիրաներէն՝ Francis Bacon, իր մէկ յայտնի գրութեան մէջ կը
նշէ ՄՏՔԻ ԿՈՒՌՔԵՐԸ, որոնք կը բռնադատեն մեր ազատ մտածողութիւնը, կը խափանեն
ճիշդ տրամաբանութիւնը...Մտքի այդ կուռքերէն մէկն ալ՝ բառ-եզրոյթներու բռնադատումն է
մեր միտքերուն վրայ: Վերջերս այնքան շատ հոլովուեցաւ «ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐ»
եզրոյթը, որ կը խորհիմ թէ լաւ պիտի ըլլայ յստակացնել, թէ ի՞նչ կը հասկնանք այդ եզրոյթով...
Եւրոպական երկիրներու անցած արիւնայեղ պատմական ընթա՞ցքը, յանուն ՈՅԺԻ
տիրապետութեան,

անոնց

գաղութատիրակա՞ն

պատմութիւնը,

ներկայիս

«ժողովրդավարութի՞ւնը», որ այնքան շեղած է իր սկզբունքէն. ՄԱՄՈՆԱՅԻ պաշտամո՞ւնքը,
որ կը կատարուի անխնայ՝ այլ երկիրներու բնական հարստութիւնները կողոպտելու գնով ալ,
այլ երկիրները իրենց մականին տակ պահելու դիտաւորութեամբ կատարուած դաւե՞րն ու
խարդաւա՞նքները, թէ՞՝ բոլոր մարդկային սրբութիւնները ոտնակոխելու, մարդ էակը լոկ
որպէս միջոց օգտագործելու միտումները....: Ճիշդ բառ-եզրոյթի օգտագործումը շատ էական
է՝ հանրային առողջ գիտակցութիւն եւ բարոյա-հոգեբանութիւն ստեղծելու համար
մանաւանդ...: Իսկ «ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐ» եզրոյթը կրնայ ապակողմնորոշիչ ըլլալ մեր
հանրային գիտակցութեան համար:
........................
ԽԱՌՆԻՃԱՂԱՆՃ...Մեր դարուն յատուկ իրավիճակ է կարծէք սա: Լրատուամիջոցները,
գովազդը, ազատութեան եւ մարդկային իրաւանց անունով խօսող տեսակ-տեսակ
կազմակերպութիւնները՝ խօսքը մէկ ըրած, կը ստեղծեն լուրերու, արժէքներու, եզրոյթներու,
կարծիքներու այնպիսի խառնաշփոթ մը, որպէսզի մարդ էակին գիտակցութիւնը մնայ
քաոսային վիճակի մը մէջ, չկարենայ տարանջատել ճշմարիտը՝ սուտէն ու կեղծիքէն, ճիշդը՝
սխալէն, չկարենայ խորանալ ներկայացուած խնդիրներու բուն էութեան մէջ..:
Այն տպաւորութիւնը կը ստեղծուի, որ մարդկային գիտակցութիւնը՝ կարծէք դիտաւորեալ
կերպով, կը կառավարուի անտեսանելի ոյժերու կողմէ, կը դառնայ ձեռնավարելի, ըստ անոնց
կամայականութիւններուն, էապէս կորսնցնելով իր ազատութիւնն ու անկախութիւնը..:
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Գիտակցութեան արթնացումը, գիտակցութեան ազատագրումը, գիտակցութեան խորացումը
դարձեր են հրատապ խնդիրներ ստեղծուած այս խառնիճաղանճին մէջ...
........................
ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆԸ սահման չի ճանչնար...Արդարութիւն պիտի պահանջենք բոլորէն, նաեւ ու
մանաւանդ՝ ՄԵՆՔ ՄԵԶՄԷ, քանզի այնքա՛ն ԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ կան հայ կեանքէն
ներս, որ ապշահար կը մնամ յաճախ, չեմ կրնար նոյնիսկ հաւատալ...Երբեմն սիրտս այնքա՛ն
կը ցաւի, որ պահ մը կ'ուզեմ ամէն ինչէ հրաժարիլ, բայց կրնա՞մ սեփական արիւնէս
հրաժարիլ...
Երան Գույումճեան

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

Թէ արդար է սիրտդ, գործդ, գնա՛ յառաջ,
Թէկուզ ոտքդ դպչի քարին, ծակող փուշին,
Մի՛ երկնչիր թէկուզ մընաս մեն ու մենակ,
Աստուած կ'օրհնէ ճանապարհդ, տեղ կը հասնիս:
................
Գարնան կեանքով թող արթննայ եւ վարարի ողջ աշխարհը,
Յաւէտ լռեն հրթիռները եւ մահասփիւռ հրազէնները,
Ձնծաղիկներ, վարդ ու շուշան թող ողողեն պարտէզները
Եւ օրհներգեն սէրը, կեանքը, հըրաշափառ նոր զարթօնքը:
.................
Հոգին մարդուն ազատ շունչն է,
Աստուածային սուրբ կայծըն է,
Մերթ հրավառի, բոցավառի,
Մերթ թմբիրի մէջ յայտնուի:
.................
Հոգիս հիւլէ մ'է աննշան
Տիեզերքին մէջ թափառական,
Հիւլէովն այդ հաղորդ դառնամ
Անոր զարկին անմահական:
..................
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-Պոէզիայի դարն անցած է.Ըսաւ ծանծաղ միտքովն իր շիլ,
Ինչպէ՞ս տեսնէր հոգին լուսէ,
Շահերէն վեր, դրամէն անդին...
..................
Անցողիկ են սին փառքերը,
Փրփուրի պէս կ'անհետին,
Կը մնայ սոսկ մարգարիտը՝
Ծովու խորունկ յատակին:
...................
Նիւթի, ինչքի սարդոստայնին, պիտ' կարենաս զգալ հոգին,
Խելացնոր աղմուկին մէջ, պիտ' կարենաս դուն միտք ածել
Եւ վանդակի ճաղերուն մէջ, պիտ' կարենաս ազատ ճախրել,
Որ մարդ մնաս, ճշմարիտ մարդ, քաոսին մէջ բռնազբօսիկ:
..................
Անխիղճ, անսիրտ աշխարհիս մէջ,
Պիտ' կարենաս մաքուր պահել
Խղճիդ խորանն ու ծունկ չոքել
Անոր առջեւ սիրտով անեղծ:
..................
Երբ խորանաս հոգիիդ մէջ,
Կը գտնես դուն անհուն գանձեր,
Քանզի հոգին տիեզերք մըն է,
Ուր լոկ քիչեր կը թափանցեն...
.................
Թէ կարենաս բարի սերմեր
Ցանել հողին մեր աւշայորդ,
Անոնք կու տան բարի բերքեր
Յանուն վաղուան արեւայորդ...
...................
Ճշմարտութեան հունտն է թաղուած
Սուտի ծա՛լ-ծա՛լ շերտերուն տակ,
Խոփդ պիտի խրես խորունկ
Որ կարենաս բերել ի լոյս:
.................
Թէ օրն ի բուն տքնիս անվարձ,
Հազար կտոր ըլլաս, դառնաս,
Խիղճդ է որ կ'երջանկանայ,
Մարդիկ լաւդ շատ շուտ մոռնան...
...................
Ծաղկէ ծաղիկ, նեկտարի պէս, հիւթեղ բառեր եմ հաւաքեր
Հայ դպրութեան ոսկի հանդէ՛ն, արեւայորդ պարտէզներէ՛ն,
Որ տող հիւսեմ մեղրի նման, ընթերցողիս զայն մատուցեմ,
Երջանկանամ լոկ տեսնելով մեղրին համը ճաշակողներ...
....................
Ո՛վ ալ ըլլաս, ո՛ւր ալ երթաս
Խորքիդ մէջ միշտ մէն-մենակ ես
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Թիւ (124) Մայիս 2022

Ամէն արուեստ զրոյց մըն է
Հոգիիդ հետ, աղօթքի պէս:
................
Բառերով՝ թրթիռ, բառերով՝ կամար,
Սիրտէ սիրտ գացող լուսեղէն ճամբայ,
Հոգիէ հոգի՝ սիրոյ սուրբ ծիածան
Եւ միտքէ ի միտք՝ թռիչք ու խոյանք...
...................
Խառն է դարը, խառն է մարդը,
Մոլորուեր է ողջ աշխարհը,
Եւ ո՞վ գիտէ ինչո՞ւ մարդը
Եկեր է այս հին աշխարհը...
Երան Գույումճեան
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