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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

ՃՇՄԱՐԻՏ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ ՄԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՒՆ 

Կրթութիւնն է անհատի, հասարակութեան, ազգի 

ու պետականութեան ապագան պայմանաւորողը:  

Խառնաշփոթ մեր ժամանակներուն, ուր սուտն ու 

իրաւը, կեղծն ու անկեղծը, ճիշդն ու սխալը 

խառնուեր են իրար եւ հանրութեան կը 

մատուցուին զանգուածայնօրէն, 

տեղեկատուութեանց եւ հաղորդակցութեանց 

տեղատարափով ամէն ժամ ու ամէն վայրկեան, 

առանց խտրութեան,  դժուար է ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ կատարել եւ զատորոշել ցորենը յարդէն, 

ճիշդ կողմնորոշուիլ, ճիշդ դիտել ու ճիշդ դատել, չտարուիլ գեղեցկօրէն շպարուած սուտ ու 

կեղծիքէն... 

Գուցէ սա է պատճառներէն մէկը որ լուսաւոր մեր ժամանակներուն, կը վխտայ 

տգիտութիւնը, հապճեպօրէն կատարուող սխալ դատողութիւնները, մոլորեցնող 

մեկնաբանութիւնները եւ ասոնց արդիւնքը եղող խառնիճաղանճը... 

Կրթութեան եւ դաստիարակութեան գլխաւոր դերակատարութիւններէն մէկը պիտի ըլլայ 

քննական մտածողութիւն, ստեղծագործական միտք, կաղապարներէն դուրս մտածելու 

կարողութիւն զարգացնելու խնդիրը, ինչպէս նաեւ տեղեկատուական գրագիտութիւն 

մշակելու խնդիրը, հաղորդակցութեան ճիշդ համակարգ կայացնելու խնդիրը, վիթխարի 

փոփոխութեանց հետ ճիշդ վարուելու խնդիրը, ուր մտքի ճկունութիւնը հինին վրայ նորը 

կերտելու ունակութիւնը պիտի ըլլայ..., առանց շեղուելու ազգային-համամարդկային 

արժեհամակարգէն եւ սկզբունքներէն: 

Կրթութեան հակապատկերը կամ տգիտութիւնը հետեւեալ բառ-հասկացութիւններով կամ 

հոմանիշներով կը բնորոշուի, ըստ Վիքի բառարանին.- «Անգիտութիւն, տխմարութիւն, 

անգիտակութիւն, անտեղեակութիւն, համբակութիւն, աղքատիմացութիւն, 

աղքատամտութիւն, տկարամտութիւն, դատարկամտութիւն, նեղմտութիւն, 

կարճամտութիւն, դատարկագլխութիւն, համբակամտութիւն, նիհարամտութիւն, 

խեղճամտութիւն, իմաստակութիւն, տգիտանք, անուսութիւն, անուսումնութիւն, 
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անգրագիտութիւն, անդպրութիւն յետամնացութիւն, անզարգացածութիւն, 

սահմանափակութիւն»։ 

Հակապատկերը տգիտութեան եւ անոր հոմանիշներուն՝ ճշմարիտ կրթութիւնն է, որ 

կ'ենթադրէ լայնահորիզոն մտածողութիւն, տեւաբար սորվելու հակում, քննական-

վերլուծական եւ բաց միտքի մշակում՝  մակերեսայինէն, նախապաշարումներէն կամ 

ընկալեալ կաղապարներէն վեր ու անդին, ինչ որ քայլ առ քայլ իմաստնութեան 

կ'առաջնորդէ անհատն ու հասարակութիւնը: 

Կրթութիւնը պէտք չէ սահմանափակուի լոկ արհեստագիտութիւն, որոշ հմտութիւններ կամ 

մասնագիտութիւն կամ լեզուներու իմացութիւն ձեռքբերելով, ինչ որ հաստատապէս 

կարեւոր է որպէսզի մարդ-անհատը իր տեղն ու դերը գտնէ հասարակութեան մէջ:  Սակայն, 

ՆԵՐՔԻՆ ՄԱՐԴՈՒ մշակումը նոյնքան եւ գուցէ եւ աւելի կարեւոր է, որպէսզի «կրթուած» 

անձը չվերածուի լոկ մարդ-մեքենայի կամ ռոպոթի, այլ ըլլայ բանական մարդ՝  հոգեւոր 

տարածքով... 

Ի վերջոյ ՄԱՐԴԸ կը յատկանշուի գերազանցօրէն իր ներշնչուելու եւ ներշնչելու 

կարողութեամբ...Ներշնչումը ունի լայն տարածք եւ տարողութիւն:  Կրթութիւնը պիտի 

կարենայ ներշնչել մատղաշ հոգիները արի ու բարի կամքով, բարձր իտէալներով ու վսեմ 

գաղափարականով, ոգիի թռիչքով, ազգային ու համամարդկային, հոգեմտաւոր 

բարձրագոյն արժէքներով, կեանքն ու աշխարհը գնահատելու եւ արժեւորելու խորագոյն 

զգայնութեամբ, իրարու նկատմամբ նրբակիրթ վարուելակերպով, հայրենիքին հանդէպ 

բարձր պատասխանատուութեան ոգիով եւ նման այլ առաքինութիւններով... 

Դիմատետրին մէջ, կը կարդայի վերջերս հետեւեալ սրտացաւ գրառումը ոմն Լեւոն 

Ստեփանեանի էջէն.  «Գրքերը աղբը նետող, մեքենայի պատուհանից աղբը 

ճանապարհներին թափող, անտառները հատող, ամբողջ օրը տանը նստած, բայց երկրից ու 

պետութիւնից բողոքող տեսակների երեխեքին պէտք է գտնել ու կրթել... Մենք այլընտրանք 

չունենք, եթէ մի սերունդ էլ մեծացաւ էս ճղճիմ հոգեկերտուածքով, մենք ամենայն 

հաւանականութեամբ կը կորցնենք մեր պետականութիւնը: Կրթուել, կրթուել, կրթուել»: 

Խորապէս օգտապաշտ, շուկայիկ, գործնապաշտ եւ շահամոլ աշխարհիս մէջ, կրթութիւնը 

պիտի կարենայ ներշնչել հոգեւոր անանց արժէքներ ու նպատակներ, հաշուենկատութեան 

դիմաց՝  զոհաբերութեան պատրաստակամութիւն, նիւթապաշտութեան դիմաց՝  

ոգեկանութիւն եւ հոգիի ու մտքի թռիչք ու խոյանք, միջակութեանց յոխորտանքին եւ 

ամբարտաւանութեան դիմաց՝  գերազանցութեան եւ կատարելութեան ճշմարիտ ձգտում, 

ուս թօթուողներու դիմաց՝  պատասխանատուութեան բարձր գիտակցութիւն, անհաւատ 

յոռետեսութեան դիմաց՝  խորին հաւատք Աստուծոյ, բնութեան ու տիեզերքին, 

եսամոլութեան դիմաց՝  վեհանձնութեան, ազնուութեան առաքինութիւն, խառնիճաղանճ 

խառնաշփոթին մէջ՝  ճշմարիտին, բարիին ու գեղեցիկին որոնման աննահանջ ձգտում, 

փորձաւանոր պահերուն՝  ոգիի տոկունութիւն, յոյս ու հաւատք... 

Նման կրթութեամբ օժտուած անհատն է աւելի լաւ ապագայի մեր յոյսն ու հաւատքը:  Միայն 

այն ատեն կը նահանջեն տգիտութեան բնորոշ վերոնշեալ բոլոր ստորոգելիները մէկ առ 
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մէկ, կը նահանջեն յոռի վարքն ու բարքը, հայհոյախօսական խօսոյթն ու վարքագիծը, 

նիւթապաշտական եսամոլութիւնը եւ քայլ առ քայլ մարդը կը բարձրանայ հոգեմտաւոր 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹԵԱՆ աստիճանին, ուր ես-երը կը դառնան հզօր ՄԵՆՔ անխորտակելի, ԱԶԳ 

անպարտելի, որ կը ձգտի լաւագոյնին բոլոր մարզերէն ներս ալ: 

Ի զուր չէ ըսուած. «Ապագան վտանգուած ժողովուրդների վերջին խաղաթուղթը 

վերադաստիարակութիւնն է (Գարեգին Նժդեհ): 

Ճշմարիտ ՄԱՐԴԱԿԵՐՏՈՒՄԸ, ԱԶԳԱԿԵՐՏՈՒՄԸ, ինչպէս նաեւ 

ՊԵՏԱԿԱՆԱՇԻՆՈՒԹԻՒՆԸ՝  իրերայաջորդ սերունդներուն ՃՇՄԱՐԻՏ ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ 

ջամբելուն մէջ կը կայանայ գերազանցօրէն: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՀԳՄ ՆԱԽԱԳԱՀ ԷԴՈՒԱՐԴ ՄԻԼԻՏՈՆԵԱՆԻ ՀԵՏ 

«Մենք պէտք է իրար գտնենք, այլ ոչ թէ թշնամանանք ու հեռանանք…» «Ինձ աւելի շատ 

հետաքրքրում են ստեղծուելիք գործերը, քան արդէն եղածները» 

 Մայիսի 24, 2022 

Բանաստեղծ, արձակագիր, նկարիչ, Հայաստանի 

գրողների միութեան նախագահ, ՀՀ մշակոյթի 

վաստակաւոր գործիչ Էդուարդ Միլիտոնեանը 

բոլորեց եօթ տասնամեակը: Այդ առիթով է «ՀՀ» 

հարցազրոյցը հայ գրողական ընտանիքի 

ղեկավարի հետ: 

 -Պարոն Միլիտոնեան, սովորաբար, 

յոբելեանները ենթադրում են նաեւ անցած ճանապարհի, ստեղծագործական հունձքի 

ինքնարժեւորում, թէեւ իսկական արժեւորողը ընթերցողն է: Այդուհանդերձ, հարցնեմ. 

արդեօք գոհացնո՞ւմ է Ձեր արած ստեղծագործական կալուկուտը հենց Ձեզ: 

 -Իմ կարծիքով, ստեղծագործող մարդը չպէտք է զբաղուի ինքնագնահատման տանջանքով, 

թէեւ գրողը ինչ-որ տեղ էլ չի կարող դա չանել: Աւելի ճիշտ է դրա վրայ ոչ ժամանակ, ոչ էլ 

էներգիա ծախսի, եւ այն, ինչ տուել է Աստուած եւ ինքն է յայտնաբերել իր մէջ՝ զբաղուի 

դրանով: Իսկ գնահատողը, ճիշտ էք ասում, թող լինի ընթերցողը, ճաշակաւոր մարդիկ, 

գրականագէտները, նաեւ օտարները, եթէ իր ստեղծագործութիւնները թարգմանուել են այլ 

լեզուներով: Այնպէս որ, էդ իմաստով ես ջանք չեմ թափում ինքս ինձ գնահատելու. տարբեր 

ժանրերով վաթսունից աւելի գրքեր եմ հրատարակել եւ մեծերի, եւ մանուկների համար: 

Արել եմ ներքին մղումներով: Ամէն գրքի լոյս ընծայումից յետոյ մտածում եմ, որ դրանք 
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այլեւս իմը չեն, եւ նոր լիցքեր եմ փնտռում իմ մէջ: Ինձ աւելի շատ հետաքրքրում են 

ստեղծուելիք գործերը, քան արդէն եղածները: Էսպէս է:  

-Կային ժամանակներ, երբ միութեան անդամ գրողների, նաեւ խոստումնալից սկսնակների 

գրքերը հրատարակւում էին պետական աջակցութեամբ: Այսօր, ցաւօք, այդպէս չէ: Ինչո՞ւ, եւ 

ինչպէ՞ս է լուծւում այդ խնդիրը: -Պետական աջակցութիւն… Ասեմ, որ ես, գործի բերումով, 

դրա ակունքներում եմ եղել. 1999 եւ 2000 թուականներին, երբ կառավարութեանն առընթեր 

գրահրատարակչութեան եւ տեղեկատուութեան վարչութեան պետ էի նշանակուել, 

քննարկեցինք իրավիճակը, տեսանք, որ հազուադէպ են հրատարակւում դասականների եւ 

ժամանակակից գրողների գրքերը, ինչը չէր բաւարարում ընթացիկ գրականութեան, նաեւ 

մեր մեծերի գրականութեան հանրահռչակումին: Այդ ժամանակ վարչապետը 

երջանկայիշատակ Վազգէն Սարգսեանն էր: Քննարկման ժամանակ հարցրեց, թէ ես ինչ եմ 

առաջարկում: Ասացի, որ որոշակի ուղղուածութիւն լինի նաեւ արդի գրականութեան 

նկատմամբ, որը բաց էր մնացել. հատուկենտ գրողներ էին, որ հովանաւորների 

աջակցութեամբ կարողանում էին հրատարակուել: Իսկ պետական միջոցներով դա անելը 

նաեւ քաղաքականութիւն պիտի դառնար: Եւ պետական պատուէրը ընդլայնեցինք՝ 

ընդգրկելով ժամանակակից գրողների գրքերը, նաեւ՝ ալբոմային գրականութիւն: Ծրագիրը 

շատ լաւ ընդունուեց, դաշտը որոշակիօրէն խաղաղուեց: Սակայն մի խնդիր կար. երբ 

մասնակցում էինք գրքի միջազգային ցուցահանդէսների, տեսնում էինք, որ մեր 

ներկայացրածները հիմնականում հայերէն էին, օտարների, սփիւռքահայ մեր շատ 

ազգակիցների համար՝ անմատչելի: Վազգէնն արդէն չկար, եւ այդ հարցը այս անգամ 

քննարկեցինք կրկին երջանկայիշատակ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարեանի հետ: 

Ներկայ էր նաեւ ֆինանսների նախարարը: Վարչապետը սիրով ընդունեց թարգմանչական 

գործին զարկ տալու իմ առաջարկը, եւ 20 մլն դրամ աւելացրին մեր բիւջէին: Դրանից յետոյ 

մենք հարիւրից աւելի երկլեզու եւ եռալեզու ալբոմներ  ենք հրատարակել՝ ընդգրկելով մեր 

անցեալի եւ ներկայ մշակոյթը: Նաեւ գրքեր՝ տարբեր լեզուներով՝ ֆրանսերէն, իսպաներեն, 

անգլերէն, ռուսերէն, անգամ շուեդերէն: Սակայն պիտի ասեմ, որ, թարգմանիչների 

առումով, վիճակը նախանձելի չէր: Կարողացանք այդ խնդիրը եւս կարգաւորել, եւ գրքի 

միջազգային ցուցահանդէսներին արդէն սկսեցինք մասնակցել նաեւ թարգմանական 

գրականութեամբ, ինչը շատ կարեւոր է օտարներին ներկայանալու, մեր գրականութիւնը 

միջազգային ասպարէզ հանելու տեսանկիւնից: Ամէն ինչ շատ լաւ էր: Լաւ էր նաեւ 

գրահրատարակիչների համար: Սակայն 2016 թ. Արմէն Ամիրեան անուն-ազգանունով մի 

մշակոյթի նախարար նշանակուեց, թէ ինչ մշակութային ծառայութեան համար՝ չգիտենք, 

մարդը նշանակման հենց առաջին օրուանից աննախադէպ արշաւ սկսեց այն ամէնի դէմ, 

ինչն առնչւում էր գրին, գրքին, գրականութեանը, գրադարաններին: Հետեւանքը այն եղաւ, 

որ այդ հրաշալի ծրագիրը հանուեց, պետպատուէրները նուազեցրին, փակեց 

գրահրատարակչութեան վարչութիւնը, ունէինք պահեստ, որտեղ մէկտեղվում էին գրքերը 

եւ ուղարկւում վաճառքի՝ այդ պահեստը վերացրեց: Նոյն ճակատագրին արժանացաւ 

երաժշտական գրադարանը: Եւ այն բարենպաստ վիճակը, որ ստեղծուել էր՝ գլխիվայր շուռ 

եկաւ, եւ դրա տեղը, մէկ-երկու հրատարակչի հետ խօսելով՝ բերեց ինչ-որ գրքի տօն, որով 

սկզբում ուզում էր գրքի մրցոյթներ անցկացնել՝ գրողները նստերին կարդային, իսկ 

ստուդիայում նստած ընթերցողները որոշէին՝ դրա գիրքը արժի՞ տպագրել, թէ՞ ոչ: Ինձ հետ 
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էլ խօսեց այս մասին, լաւ էր՝ կարողացայ մի բան հասկացնել, եւ չեղարկուեց: Յետոյ էլ թէ՝ 

Թամանեանի արձանի մերձակայքում անենք նոյն բանը՝ թող ընթերցողները հաւաքուեն, եւ 

գրատօն անենք: Ու մեջտեղ եկաւ, իր բառով ասած՝ «ֆեստի» կոչուած տօնը, որն առ այսօր 

շարունակւում է. մի երկու հոգու գիրք են հրատարակում եւ մրցանակներ են տալիս: 

Գրողների միութեան պլենումում քննարկուեց եւ քննադատուեց նախարարութեան այդ 

վարքը, իսկ հետագայում, 2018-ից յետոյ, երբ փոխուեց մշակոյթի նախարարը, մեզ՝ ԳՄ 

նախագահութեան անդամներին, ընդունեց Լիլիթ Մակունցը: Դրանից յետոյ հաստատուեց 

դրամաշնորհային ծրագիր՝ մինչեւ 19 անուն գրքերի: Դրանցից 12-ը թարգմանական գրքեր 

են եղել, 4-5-ը՝ ժամանակակից հեղինակներ: Մենք նախարարութիւնում այս հարցն էլ ենք 

քննարկել, որ այսպէս շարունակելն էլ ճիշտ չի. կարելի է մի փոքր ընդարձակել 

դրամաշնորհը, մրցոյթի համար խորագիտակ ու բանիմաց  մարդկանցից կազմուած 

յանձնաժողով ստեղծել: Կարճ ասած, գրականութեանն անհրաժեշտ է պատշաճ 

վերաբերմունք, պատշաճ ֆինանսաւորում, ինչպէս դա արւում է կինոյի, թատրոնի, 

երաժշտական փառատօների պարագայում: Ինչո՞ւ պիտի գրականութիւնը դրանից դուրս 

մնայ: Միայն մէկ փաստ ասեմ. վերջին 6-7 տարում մանկական ոչ մի գիրք չի 

հրատարակուել: Մենք ի՞նչ ենք տալու մեր երեխաներին, միայն հեռախօսայի՞ն 

«գիտելիքներ»… 

 -Ի՞նչ կասեք սփիւռքահայ գրողների, նրանց հետ մեր գրողական ընտանիքի կապերի 

մասին: -Նրանց գերակշիռ մասը մեր միութեան անդամներ են: Ի դէպ, ստեղծագործական 

կազմակերպութիւնների մէջ մերը եզակի է, որ սփիւռքի անդամներ ունի: Նրանցից 

իւրաքանչիւրի հետ հորիզոնական կապերի մէջ ենք: Որտեղ կան գրական կառոյցներ՝ 

աշխատում ենք դրանց հետ, որտեղ չկան՝ առանձնակի: Նրանցից շատերի հետ այստեղ 

յաճախ ենք կազմակերպում հանդիպումներ, ընթերցումներ գրադարաններում, ԳՄ 

մարզային բաժանմունքներում: Մեր հրատարակած անթոլոգիաներում ընդգրկվււմ են նաեւ 

դրսի մեր գրչակիցները: 

 -Խօսենք նաեւ գրական մամուլի մասին: 

 -Գիտէք՝ «Գրական թերթը», «Նորքը» սրանց կողքին՝ մարզայինները: Ես յատուկ ուզում եմ 

նշել «Գրեթերթի» մասին, որով Հայաստանը, թերեւս, եզակի երկիր է աշխարհում, որը 

յատուկ երիտասարդների համար գրական պարբերական ունի: Մարզային թերթեր ունենք 

Շիրակում՝ «Եղեգան փողը», «Երկունքը»՝ Լոռիում: Յաւելեմ, որ ամէն տարի կազմակերպում 

ենք երիտասարդ գրողների հանդիպումներ Ծաղկաձորի մեր ստեղծագործական տանը: 

Նրանց համար ունենք մրցանակաբաշխութիւն. մինչեւ 27 տարեկաններն են մասնակցում 

Ընդհանուր բարեգործականի հետ կատարուող այս ձեռնարկումին: Հերթական 

մրցանակաբաշխութիւնը տեղի կ'ունենայ այս աշնանը՝ հոկտեմբերին: Միութիւնում 

գործում է «Ցոլքեր» գրական խմբակը: Այնպէս որ, մեր դռները միշտ բաց են երիտասարդ 

գրողների առջեւ:  

-Ժամանակին ինքներս մեզ ճանաչում էինք որպէս ընթերցող ազգ: Այսօր այդպէս չէ: Ըստ 

Ձեզ, ի՞նչը խաթարուեց մեր մէջ: 
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 -Այսօր աշխարհում առկայ է ընթերցողական ճգնաժամ, ինչը պայմանաւորուած է 

տեխնոլոգիական նորայայտնութիւններով, թէեւ դրանցով էլ են կարդում: Ընթերցողական 

ճգնաժամը առաւելապէս պոէզիայի պարագայում է: Տեսէք, եթէ ուսումնասիրէք, ասենք, 

Գերմանիայի, Ֆրանսիայի անգամ ամենայայտնի պոէտները հրատարակւում են շատ քիչ 

տպաքանակներով՝ մի քանի հարիւր օրինակ, որը եթէ վաճառուի, դարձեալ լաւ է: Վիճակը 

նոյնն է Ռուսաստանում: Այս վիճակն է աշխարհում, իսկ Հայաստանը այդ աշխարհի մի 

մասն է: Աւելին՝ մեր երկրից մեծ արտագաղթ եղաւ, ասել է, թէ ընթերցողները նաեւ այսպէս 

պակասեցին, փակուեցին գրախանութները, նոր գրքեր չէին հրատարակւում: Փոխուել է 

նաեւ ընթերցողի նախասիրութիւնը, գրականութեան ասելիքն է փոխուել, որին ընթերցողը 

սովոր չէ: Բայց այժմ որոշակի փոփոխութիւն է նկատւում: Դրական փոփոխութիւն: 

 -Դուրս գանք գրականութեան շրջանակից: Ի՞նչն է Ձեզ՝ որպէս հայ մարդու, մտահոգում մեր 

ժողովրդի համար խոտորուած ու դժուարին այս ժամանակներում: 

 -Մեր ժողովրդի պատմության առանցքային մասը ցաւի, կորստի, ողբերգութեան 

պատմութիւն է: Մեր սերնդին բախտ վիճակուեց ապրել, արարել խաղաղութեան 

պայմաններում: Իննսունականներին՝ կրկին պատերազմ, եւ պատմութիւնը խտացուեց 

կարճ ժամանակի մէջ: Առաջին արցախեան պատերազմում կարողացանք յաղթել 

թշնամուն, բայց յետոյ ասես մի տեսակ ընդարմացանք: Ոսոխը շարունակեց պատրաստուել 

նոր պատերազմի, զինուեց մինչեւ ատամները, մենք ոչինչ չարինք այդ ուղղութեամբ, 

կորցրել էինք մեր հոտառութիւնը: Մենք միամիտ եղանք դարեր շարունակ, միամիտ 

հիմնաքարեր ստեղծեցինք մեզ համար. մենք առաջին քրիիստոնեայ ազգն ենք՝ քրիստոնեայ 

աշխարհը մեզ կը սատարի, արդար ենք՝ պիտի պաշտպանի, ցեղասպանուած ենք՝ մեզ 

պիտի ընկալեն, հասկանան, դեմոկրատական երկիր ենք՝ պիտի գնահատեն… Այս բոլորը 

սայթաքուն հիմնաքարեր էին՝ ոտքդ դնում ես վրան՝ սայթաքում, ընկնում ես: 

Դիւանագիտական աշխարհում բարեկամ, թշնամի, ոչ թշնամի, կիսաբարեկամ՝ էս բոլորում 

համարում ենք կամ թշնամի, կամ բարեկամ: Կարծում եմ՝ սխալ մօտեցում է, մենք բոլորի 

հետ պիտի կարողանայինք աշխատել: Մշակութային քաղաքականութիւն ունեցա՞նք: Ո՜չ: 

Ադրբեջանը ընդդէմ պատմական ճշմարտութեան միլիոններով գրքեր ցրեց աշխարհով մէկ, 

մենք արի՞նք: Ո՜չ: Ֆիլմեր ստեղծե՞լ ենք, գրքեր գրե՞լ ենք… Չգիտեմ: Նրանք յօրինուած 

Խոջալուն աշխարհի աչքը մտցրին: Իսկ մենք ընդամէնը դռնեդուռ ընկանք, արդիւնքում՝ 

ոչինչ, այդ դաշտում տանուլ տուեցինք: Թուրքիան ու Ադրբեջանը գնելով, կաշառելով առաջ 

տարան իրենցը, պատերազմեցին, հասան իրենցին, եւ ոչ մէկը նրանց ձեռքը չբռնեց, 

չդատապարտեց… Մենք իրաւունք չունենք պառակտուելու, յօշոտելու ինքներս մեզ: Հենց 

դա է թշնամու երազանքը: Մենք աւելի շատ պէտք է իրար գտնելու ճանապարհը փնտռենք, 

քան թշնամանանք ու հեռանանք… 

HHPRESS.AM  
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ԿԻՊՐԱՀԱՅ 

ՆԵՐՇՆՉՈՂ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԾԱՆՈՒՄԸ 

«ԱԶԳԵՐ ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԻՆ, ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ ԱՆՈՆՔ ՈՒՆԻՆ ՆԵՐՇՆՉՈՂ 

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՆԵՐ» 

Երեքշաբթի, 24 Մայիս 2022-ին, կ. Ե. Ժամը 6:00-ին, 

Կիպրոսի Համալսարանը հիւրընկալեց Պէյրութի 

Հայկազեան Համալսարանի Տնօրէն, Վեր. Դոկտ. Փօլ 

Հայտոսթեանը իր ազնուափայլ տիկնոջ հետ միասին, 

դասախօսելու շատ հետաքրքրկան եւ բովանդակալից 

նիւթի մը շուրջ՝  «Ներշնչող պատումներ, Հայկական 

Ցեղասպանութեան Յիշողութեան Վերծանումը» 

Կիպրոսի Համալսարանի դահլիճին մէջ, 

ներկայութեամբ Պետական Ներկայացուցիչ Տէր եւ Տիկ. Վարդգէս Մահտեսեանի, Կիպրոսի 

Համալսարանի Տնօրէնութեան եւ տուեալ նիւթով հետաքրքրուող ընտրանի 

հասարակութեան մը: 

Կազմակերպիչ Մարմնի եւ Կիպրոսի Համալսարանի տնօրէնութեան բացման եւ 

բարեգալուստի խօսքերէն ետք, ձայնը տրուեցաւ յարգարժան հիւր-դասախօսին, որուն 

մօտեցումը տուեալ նիւթին անչափ իւրովի էր, ներշնչող եւ մտածել տուող... 

Ան իր խորիմաստ խօսքը սկսաւ զուգահեռներ գծելով հայոց ապրած Ցեղասպանութեան եւ 

կիպրացի ժողովուրդին ապրած 1974-ի աղէտին, բռնագաղթի, բռնութեանց, սպաննութեանց, 

որոնք ունին համանման եզրեր ...Ողբերգութիւններ՝ որոնք նշեց ան, ներկայիս եւս կը 

պատահին Միջին Արեւելքի մէջ եւ նոյնիսկ Եւրոպայի սրտին: Անոր համար ալ, անցեալի 

յիշողութիւնը, շեշտեց յարգելի հիւր-դասախօսը, անպայմանօրէն կ'առնչուի ներկային, իսկ 

անոր պատումները ունին մարդկային, համամարդկային, հոգեւոր, ազգային եւ 

ներանձնական տարածքներ, որոնք էական են ինքնութեան կերտումին եւ ներշնչող են 

ներկայ եւ գալիք սերունդներուն: «Ազգեր գոյութիւն ունին, որովհետեւ անոնք ունին 

ներշնչող պատմութիւններ:...  Նոր սերունդները կը պատրաստենք՝  իրենց պատմելով 

այնպիսի պատմութիւններ, որոնք կրնան ներշնչել...» ըսաւ ան: «Պատմութիւններ կերտելով, 

ազգեր կը կերտենք»: 

«ՆԵՐՇՆՉՈՒԻԼ ԵՒ ՆԵՐՇՆՉԵԼ»ը խորապէս մարդկային առանձնայատկութիւն է, 

արձանագրեց Դոկտ. Հայտոսթեան, աւելցընելով որ ներշնչուելով կ'իրագործուի պատմելու 
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արարքը, որով հեղինակը կը սեփականացնէ պատմութիւնը եւ զայն կը փոխանցէ 

իրերայաջորդ սերունդներուն:   Օգտապաշտ եւ շուկայական աշխարհիս մէջ, նման 

պատումները գրողէն կը պահանջեն զոհողութիւն, հոգեկան կորով, արիութիւն, որպէսզի 

կարենայ ան ներշնչուիլ եւ ներշնչել ուրիշները...Իսկ ներշնչումը, ըսաւ ան, մտքի, սրտի 

լուսաւորում է, ներքին հարստացման ազդակ, նորոգ ոյժով բարձր իտէալներով ու 

նպատակներով տոգորուիլ է, նորովի եւ աւելի խորութեամբ արժեւորել է մեր ներկայ 

կեանքը...Ներշնչումով է որ ոեւէ անհատ կը նախաձեռնէ որեւէ աշխատանքի...կամ կը 

կապուի իր հողին, ուրիշ մարդոց, Աստուծոյ եւ բնութեան հետ..., ներշնչումով է որ կը 

ստեղծէ նոյնիսկ օրէնքներ...  

Ան պատումի բազում օրինակներ բերաւ Հայտոսթեան գերդաստանի բռնագաղթէն, 

աքսորէն կամ նահատակութենէն՝  Մարաշէն դէպի Հալէպ, ինչպէս նաեւ իր մօրենական 

Երանեան գերդաստանի ոդիսականէն: Յիշատակեց՝  Հայկազեան Համալսարանի անունը 

կրող եւ Ցեղասպանութեան զոհերէն Արմենակ Հայկազեանի ապրած ողբերգութիւնը Հայոց 

Ցեղասպանութեան տարիներուն:  

Հայոց Ցեղասպանութեան իւրաքանչիւր նահատակ իր սեփական, ինքնուրոյն 

պատմութիւնը ունի, ընդգծեց ան, հետեւաբար կան մէկ ու կէս միլիոն պատմութիւններ, 

որոնց մեծ մասը կը մնայ դեռ չգրուած, մեծ մասը կորսուած...Պատմութիւններ՝ որոնք իրենց 

ինքնութիւնն էին եւ կը  կազմաւորեն ապագայ սերունդներու ինքնութիւնը...Իր կարեւոր 

միտքերէն են յատկապէս այն որ՝ միայն հարուստ յիշողութեամբ է որ ազգեր կը պահեն 

իրենց ինքնութիւնը...Նախնեաց պատմութիւնները, անոնց արժէքները, անոնց ապրածը 

իմաստաւորելը կարեւոր են սնուցանելու երեւակայութիւնը եւ ինքնութիւնը...Այս 

պատմութիւնները կ'ապրին մեզի հետ եւ կ'ուղղորդեն մեր ապագան...առանց դառնալու 

սակայն բանտ մը, կամ «տուփ մը»...Անցեալի պատումը կարեւոր է ներկային եւ ապագային 

համար, քանզի առանց անցեալի, ներկան կը մնայ անանցեալ, անհատը՝  առանց 

ինքնութեան, անգոյն երկնքին պէս, սառած կրակին նման... Փորձութեան պահերուն, մենք 

կը փարինք յիշողութեան մէն մի ծալքին՝  նոր ներշնչում քաղելու համար, նորոգ ոյժ՝  

կեանքին կառչելու, գերազանցութեան ձգտելու միջակութեանց մէջ, հոգին փնտռելու 

շուկայական աշխարհիս մէջ...Իսկ ներշնչումը սահմաններ չի ճանչնար ժամանակի եւ 

տարածքի...եւ անչափելի է: «Ներշնչումը կեանք է, ներշնչումը գոյութեան իմաստ է»: 

Խորապէս ներշնչող, հետաքրքրական եւ իմաստալից դասախօսութեան աւարտին, 

ընդունելութեան սրահին մէջ, ներկաները առիթը ունեցան շնորհաւորելու Դոկտ. 

Հայտոսթեանը եւ միտքեր փոխանակելու՝  արծարծուած նիւթերուն շուրջ: 

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը սրտանց կը շնորհաւորէ Դոկտ. Փօլ Հայտոսթեանը՝  իր խորիմաստ 

դասախօսութեան համար, որուն արծարծած միտքերը նոր լոյս կը սփռեն ինքնութեան 

սահմանումին եւ «ազգակերտում» հասկացողութեան վրայ, իրեն մաղթելով նորանոր 

յաջողութիւններ: 

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ 
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ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ ՌՈՒՊԻՆԱ ՍՎԱՃԵԱՆԻ «The Long Shadow» գիրքին 

 

Հինգշաբթի, 2 Յունիս 2022-ի երեկոյեան ժամը 

7։30ին, Նիկոսիոյ Նարեկ Վարժարանի 

ամփիթատրոնին մէջ, տեղի ունեցաւ Կիպրահայ – 

Անգլիաբնակ Տիկին՝ Ռուպինա Սվաճեանի «The 

Long Shadow» գրքի շնորհահանդէսն ու գինեձօնը, 

հովանաւորութեամբ Կիպրոսի Հայոց Թեմի 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. 

Տողրամաճեանի: Ներկայ էին Պետական 

Ներկայացուցիչ Պրն. Վարդգէս Մահտեսեան, Արժ. 

Տ. Մաշտոց Աւ. Քհնյ. Աշգարեան, Արժ. Տ. Մոմիկ 

Քհնյ. Հապէշեան, Երեսփոխանական ու Վարչական Ժողովներու անդամներ, համայնքիս 

մէջ գործող քաղաքական, մշակութային եւ բարեսիրական կազմակերպութիւններու եւ 

միութիւններու ներկայացուցիչներ, Նարեկ վարժարաններու Հոգաբարձութեան 

ներկայացուցիչներ, ուսուցիչներ, հեղինակի հարազատներ, Անգլիայէն եւ Կիպրոսէն օտար 

հիւրեր եւ ընթերցասէր հասարակութիւն մը:  

Նարեկ Վարժարաններու Տնօրէնուհի՝ Տիկ. Վերա Թահմազեան կատարեց բացման խօսքը, 

որմէ ետք հակիրճ կերպով անդրադարձաւ հեղինակի կեանքին եւ գրքի բովանդակութեան: 

Ապա, հայկական սովորութեան համաձայն, Սրբազան Հօր, Անգլիոյ Առաջնորդ՝ Յովակիմ 

Եպս. Մանուկեանի (հիւրաբար կը գտնուէր Կիպրոս) եւ Քահանայ Հայրերուն կողէ 

կատարուեցաւ աղօթքն ու գրքի գինեձօնը: Յովակիմ Սրբազանը խօսք առնելով նախ 

շնորհաւորեց Տիկին Ռուպինա Սվաճեանն ու շատ ամփոփ կերպով օտարներուն 

բացատրեց գինեձօնի հայկական սովորութեան մասին: Ապա, հեղինակը կարճ բաժին մը 

ընթերցեց նորատիպ գիրքէն, որմէ ետք, տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն եւ հեղինակին 

կողմէ մակագրութիւն մտերմիկ գրական մթնոլորտի մէջ։ 

 

3 Յունիս 2022 Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 

 

ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍԸ 

 

Ուրախութեան եւ թախիծի յուզախառն 

ապրումներով լեցուն մթնոլորտի մը մէջ կայացաւ 

Նարեկ վարժարաններու ամավերջի հանդէսը՝ 

Չորեքշաբթի 15 Յունիս 2022, կ. ե. ժամը 6:30- ին, 

Վարժարանի սրահին մէջ, հովանաւորութեամբ՝ 

Կաթ. Փոխ. Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանի եւ 

նախագահութեամբ՝ Հայ համայնքի Պետ. Ներկ. 

Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի: Այս տարի 

հանգրուանային ու պատմական տարի էր, ըլլալով 50-րդ հունձքի տարին Նարեկ 

վարժարաններու: 

Ներկայ էին Սթրովոլոսի քաղաքապետը, Նախակրթարաններու  Պատասխանատուն, 

Հոգեւոր Հայրեր, Հոգաբարձութեան, Թեմական եւ Վարչական ժողովներու անդամներ, 

հիւրեր, ծնողներ եւ գաղութի անդամներ:  
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Հայկական երաժշտութեան հնչիւններուն ներքոյ, Նարեկի շրջանաւարտները՝ ընդամէնը 29  

հոգի, որոնցմէ 14-ը՝ Նիկոսիոյ Նարեկի Նախակրթարանէն, 6-ը՝  Լիմասոլի 

Նախակրթարանէն , 4-ը՝  Լառնագայի Նախակրթարանէն եւ 5-ը՝  Նարեկի Միջնակարգէն, 

առաջնորդութեամբ Տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեանի, հանդիսաւորութեամբ մուտք 

գործեցին սրահ եւ գրաւեցին իրենց տեղերը՝  բեմին վրայ:  

Կիպրոսի, Հայաստանի եւ Նարեկ վարժարանի քայլերգներու երգեցողութեամբ սկիզբ առաւ 

հանդիսութիւնը:  

2021-2022 ուսումնական տարուան տեղեկագիրը ներկայացուց Տնօրէնուհի Տիկ. Վերա 

Թահմազեան, ամփոփ անդրադառնալով աշակերտութեան թիւին երեք դպրոցներու մէջ ալ, 

ուսուցչակազմին, տարեկան կրթա-դաստիարակչական գործունէութեան, կարեւոր 

անձնաւորութիւններու այցելութեանց դպրոց, միջ-դպրոցական գործունէութեանց եւ 

կարեւոր այլ մանկավարժական եւ ուսումնա-կրթական աշխատանքներուն, որոնց բոլորին 

նպատակն է՝ պատրաստել գիտակից քաղաքացին, որ զինուած ըլլայ մարդկային ու 

ազգային բարձր արժէքներով եւ գիտակից ըլլայ իր ազգային մշակոյթին, պատմութեան եւ 

կրօնքին: Տնօրէնուհին յատկապէս անդրադարձաւ համաճարակին ստեղծած 

դժուարութիւններուն եւ դպրոցին հեզասահ ընթացքին վրայ անոր ունեցած ժխտական 

անդրադարձին եւ նոր կարելիութեանց որդեգրումին: 

Յատուկ յուշանուէրներ ստացան հանգստեան կոչուող երկար տարիներու ուսուցիչ՝ Պրն. 

Յակոբ Էսքիճեանն ու վարժարանէն մեկնող քանի մը տարիներ ծառայած երիտասարդ 

խոստումնալից ուսուցիչ՝ Պրն. Հրայր Եսայեանը: 

Հանդիսութեան գեղարուեստական ճոխ յայտագիրը ընդգրկեց՝  երգի ու պարի 

կատարողութիւնը «Նանօր» Պարախումբին կողմէ, Համաստեղի «Հայու Ոգին» 

բանաստեղծութեան արտասանութիւնը՝  Նախակրթարանի շրջանաւարտներուն կողմէ, 

Պարոյր Սեւակի «Հայաստան» գրական համադրութեան մատուցումը՝  Միջնակարգի 

աշակերտութեան կողմէ, «Սիրելի Ուսուցիչ», «Վերջին Զանգ» եւ հուսկ «Հրաժեշտի Երգ»  

խմբերգներու կատարումը՝  Երգչախումբին կողմէ, խմբավարութեամբ Տիկ. Լիլիա 

Դանիէլեանի եւ նուագակցութեամբ դպրոցին Նուագախումբին: 

Հրաժեշտի ուղերձներ կարդացին Նայիրի Մահտեսեան եւ Ստեֆանոս Բաբատոպուլոս՝ 

Նախակրթարանի շրջանաւարտներուն անունով, ինչպէս նաեւ՝ Պանայիոտիս Պանայի եւ 

Արի Նիկոլայիտիս՝ Միջնակարգի շրջանաւարտներուն անունով: 

Իր Հուսկ Բանքին մէջ, տնօրէնուհին յատկապէս ըսաւ. «Աւարտական հանդէս է, սակայն 

աւարտ մը չէ այս։ Նոր սկիզբ մըն է այս ձեզի համար, զոր կը թեւակոխէք զինուած՝ այո՛ 

գիտելիքներով, բայց մանաւանդ կերտուած նկարագիրով։ Միջնակարգի, երկրորդականի եւ 

համալսարանի ձեր հետագայ ուսման ընթացքին, դուք պիտի անդրադառնաք անպայման 

որ հիմքերու հիմքը ա՛յս հանգրուանին է որ դրուեցաւ․ Նարեկի դասարաններուն եւ 

շրջափակին մէջ։  

Դուք եղաք նաեւ աշակերտական այն սերունդը, որ համավարակի պայմաններուն մէջ 

անցուց դպրոցական երկու լման տարեշրջան։ Ուսման համակարգի փոփոխութեան 

առաջին փորձերը ձեր ուսումնառութեան շրջանին տեղի ունեցան։ Նախ դասերու 

առկախումը, յետոյ մասնակի առցանց ուսուցումը, հեռավար դասերը եւ նման նոր 

դրութիւնները փորձարկումի դրուեցան` ձեր օրով։ Շնորհիւ ծնողներու հասկացողութեան 

եւ գործակցութեան, ուսուցիչներու նոր դրութիւններուն յարմարուելուն եւ ձեր 

հետեւողական մասնակցութեան՝ կարողացանք հաւաքաբար գործադրել ուսումնական 

ծրագիրները։ ... Այս բոլորը կը յուշեն, որ համավարակի կամ այլ պատճառներու 

բերումով,  յանկարծական նոր վիճակներ ալ կրնան ստեղծուիլ։  Եթէ ունեցաք նոր 

վիճակները յաղթահարելու յաջող փորձառութիւն, ուրեմն դուք կրցաք ձեռք բերել՝  կեանքի 
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մէջ նոր մարտահրաւէրներ ու նոր վիճակներ յաղթահարելու, անոնց դիմաց նոր որոշումներ 

առնելու, հարցերը անցնցում լուծելու կարեւորագոյն յատկանիշը:... 

Դուք բարձրացաք այս հաստատութեան առաջին աստիճանները։ Քիչ ետք, պիտի իջնէք 

բեմէն բարձրանալու համար նոր աստիճաններ։    

ՆԱՐԵԿի աստիճանները թող ձեր բոլորը բարձրացնեն միշտ աւելի վե՛ր, ուր կ՛երեւին 

մասնագիտութիւններն ու ասպարէզի յաջողութիւնները եւ ուր տեսանելի են նաեւ 

ազնուութիւնն ու պարկեշտութիւնը, ծառայասիրութիւնն ու մարդոց օգտակար ըլլալու 

սկզբունքները։ Եւ վստահ ենք, որ այդ բոլորը դուք եւս պիտի վերադարձնէք այս կրթական 

հաստատութեան, երբ ձեր ծնողներուն բարի օրինակին հետեւելով՝ ձեր երեխաներուն 

ձեռքը ամուր բռնած, զիրենք պիտի  առաջնորդէք այստեղ՝ բարձրանալու համար ՆԱՐԵԿի 

առաջին այլեւ հիմնական աստիճանները։    

Սրտագի՛ն շնորհաւորութիւններ եւ բարի՛ երթ ձեզի, նախակրթարանի եւ միջնակարգի 

սիրելի շրջանաւարտներ։  Ձեզմէ իւրաքանչիւրին, անուն առ անուն, սրտանց կը մաղթեմ 

անփորձանք եւ անխափան թռիչք դէպի յաջողութիւններով լեցուն  ապագայ եւ անամպ ու 

պայծառ երկինք»: 

Հանդիսութեան աւարտին, Խորէն Արքեպիսկոպոսի Պահպանիչ աղօթքէն առաջ, Սրբազան 

Հայրը մաղթեց շրջանաւարտներուն որ ըլլան ջահակիրներն ու փարոսները հայ հոգիին, 

Հայաստանին, Արցախին եւ Սփիւռքին:  Փոխ առնելով Անդրանիկ Ծառուկեանի տողերը ան 

յատկապէս կոչ ըրաւ շրջանաւարտներուն, «Մենք պիտ' հասնինք, սրբազան լեռ կատարիդ» 

եւ պիտի կերտենք ԱԶԱՏ, ԱՆԿԱԽ ԵՒ ՄԻԱՑԵԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ: 

«ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ»ը կը շնորհաւորէ 2021-2022 Նարեկ Վարժարաններու 50-րդ հունձքը, 

մաղթելով որ անոնք բարձր պահեն հայու հոգին, Մեսրոպաւանդ արժէքները, անկախ եւ 

միացեալ Հայաստանի տեսլականը, մնան հաւատարիմ Նարեկ վարժարաններու 

փոխանցած ոգիին եւ հասնին պատուաբեր յաջողութեանց բոլոր բնագաւառներէն ներս: 

Ե. Գ. 

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ 

ԱՇԽԱՐՀԱԾԱՒԱԼ, ԱՇԽԱՐՀԱՏԱՐԱԾ ԵՒ ԱՇԽԱՐՀԱՑՐԻՒ 

ՍՓԻՒՌՔ ԵՒ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆ. 

Ո՞ՒՐ Է ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

Պարոյր Յ. Աղպաշեան 

 

Վստահաբար, հայոց բառալեզուին մէջ, ամենէն շատ եւ աւելի գործածուող եզրն է՝ 

ՍՓԻՒՌՔը, իր զանազան տարբերակներով ու դրսեւորումներով, հնչեղութիւններով եւ 

արտասանութիւններով, որովհետեւ անիկա կը ներկայացնէ կենդանի ամբողջ 

իրականութիւն մը։ 

Այլ ընտրանք կարելի՞ էր պատկերացնել կամ նախապատուութիւն տալ ուրիշ բառերու, երբ 

իւրաքանչիւր հայ, ո՛ւր ալ գտնուի, ի՛նչ տարիք ունենայ, ո՛ր համայնքի պատկանի կամ 
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շրջանի մէջ ապրի, նոյնիսկ եթէ Սփիւռք բառը չգործածէ, սակայն, անպայման, Սփիւռքի 

պատկանելիութեամբ կամ սփիւռքահայու հոգեբանութեամբ կը ներշնչէ։ 

Ճիշդ է, Սփիւռքը ու սփիւռքահայութիւնը, միշտ ալ գոյութիւն ունեցած են հայ ժողովուրդի 

կեանքին մէջ, բայց գէթ 20րդ դարէն սկսեալ անոնք նոր հունաւորում եւ ուղղութիւն 

ստացան, գիտակցուած թէ անգիտակցուած հոլովոյթներով, որովհետեւ պայմանները 

պարտադրեցին, պարագաները ստիպեցին եւ, ընդհանրապէս, փոփոխուող 

կարգավիճակները առաջնորդեցին անոնց։ 

Պատահակա՞ն է, որ այսօր երբ կը խօսուի հայութեան մասին, Հայաստանի եւ Արցախի 

կողքին, ամենէն աւելի կը բարբառուի Սփիւռք հասկացողութիւնը, անշուշտ իր այլաբնոյթ 

անուանումներով։ 

Ժամանակի ընթացքին, անցեալի տարտամոտ կամ 

մշուշոտ սփիւռքադրուածքը, հետզհետէ ունեցած 

կոշտ ու հաստատուն իրականութիւն մը, առանց 

պետութեան եւ իշխանութեան, կառավարութեան ու 

պետականութեան, բայց, դառնալով խօսուն ու 

կենդանացնող ուղիի մը պատկերը։ 

Որքան ալ խորթ ու անհարազատ նկատուէր 

ինքզինք պարտադրող այդ գոյերթը, այդուհանդերձ 

ան մնաց լուսաշողացնող ազդակի մը հաւաստիքը, 

որովհետեւ՝ հայրենի հողին եւ երկունքէն հեռու, իր միակ ապահովութիւնը եւ 

երաշխաւորութիւնը, իր Սփիւռքի գոյավիճակին պահպանումն էր ու սփիւռքահայու 

ճանաչողութեան ամրագրումը, մի՛շտ հայկական ոգիի լիութեամբ, ոգեղինութեամբ եւ 

արտացոլութեամբ։ 

Նոր կամ նորագոյն Սփիւռքը այս ընթացքով կազմաւորուեցաւ ու բարգաւաճեցաւ, իսկ 

սփիւռքահայութիւնը՝ այդ հիմունքով ու մեկնարկով գործեց ու հասունցաւ, իրերայաջորդ 

սերունդներ պատրաստելով, նորանոր հորիզոններու բացայայտումներով ու 

ձեւաւորումներով։ 

Անշուշտ, այս բոլորը տարօրինակ չէին, ոչ ալ անակնկալներ, այլ տարագրութեան 

պարտադրած գործօններ եւ երեւոյթներ, որոնք՝ այս կամ այն չափով, Սփիւռքը դրին նոր 

կաղապարումներու դիմաց, իսկ սփիւռքահայութիւնը՝ չնախատեսուած 

մարտահրաւէրներու։ 

*** 

Զարմանալի այն է, որ՝ հակառակ Սփիւռք ու սփիւռքահայութիւն կարգավիճակին 

գոյութենականութեան, իր ըմբռնողութեամբ, կազմաւորութեամբ եւ յառաջխաղացութեամբ, 

Սփիւռքը՝ իր համապարբակութեամբ, համատեղութեամբ ու համակեցութեամբ կայ ու 

հաւանաբար մնայ ընդերկար։ 

Իսկ այս օղակաշղթայումը կրնա՞յ օգտակար կամ նպաստաւոր դառնալ Սփիւռքին ու 

սփիւռքահայութեան, երբ այս վերջինները չունին յենակէտեր, աւելի ճիշդ, ինքզինքնին չեն 

ապահոված զօրաւոր սիւներով, այնքան ատեն որ՝ անոնք չեն կրցած տակաւին դառնալ 

միաբեւեռ ճակատներ, թէ՛ ազգային, թէ՛ գաղութային, թէ՛ համայնքային, թէ՛ կուսակցական 

(՞) հիմունքներով։ 

Վերջին հաշուով, Սփիւռքը ու սփիւռքահայութիւնը, իրենց նորօրեայ կազմաւորումներով, 

ինչո՞վ կը տառապին եւ ո՞ւր կը բնորոշուին, եթէ ոչ իրենց անջատողականութիւններով, 

անմիաբանութիւններով եւ անմիասնականութիւններով։ 
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Նորութի՞ւն են այս ակնարկութիւնները, բնա՛ւ, ընդհակառակը, մնայուն եւ յարատեւող են, 

իրենց զարգացումներով եւ ելեւէջներով, ուղիներով ու տեղաշարժերով, ուր՝ Սփիւռքը 

յաճախ կ’երերայ, իսկ սփիւռքահայութիւնը՝ կը ծփծփայ, իր տարբեր հարթակներուն վրայ։ 

Ներկայիս կա՛յ, ունի՛նք, խայտաբղէտ ու բազմագլուխ Սփիւռք մը, սփիւռքահայութիւն մը, 

իրենց բազմատեսակութեամբ, բազմակողմութեամբ ու բազմաբաղադրութեամբ, 

հետեւաբար, այս պարագային, ո՛ւր պէտք է փնտռել անոնց միութեան կամ 

միութենականութեան եզրերը, երբ այդ Սփիւռք կոչեցեալը ու սփիւռքահայութիւն 

յորջորջեալը, ո՛չ մօտէն, ո՛չ ալ հեռուէն զիրար կը լրացնեն եւ կամ՝ կը փորձեն զիրար 

ամբողջացնել։ 

Դժբախտաբար (կամ ակամայ պարտադրութեամբ) Սփիւռքը ու սփիւռքահայութիւնը կը 

գտնուին, առնուազն անյարիր հորիզոնականներու վրայ, ներքնապէս թէ արտաքնապէս, 

իսկ այդ մանուածապատութիւնը կրնա՞յ ուժի վերածուիլ, աւելի ճիշդ՝ մէկութեան։ 

Հազի՜ւ թէ, պարզապէս անոր համար, որ ամէն օր աւելի կը բեկորուին ու կ’անջատուին 

անոնք, եթէ ոչ ինքնամեկուսացումի ճամբով, բայց, ապահովաբար, ժամանակի ընթացքին, 

նորանոր տեղաշարժերով կամ անոնք կրնան յայտնուիլ տարաբնոյթ վտանգաւոր 

խաչմերուկներու վրայ։ 

Այս բոլորը չտեսնել կամ չհաւատալ անոնց տխուր ճակատագրութեան, պարզապէ՛ս, 

գիտակցուած կամ անգիտակցուած հաւկուրութիւն է, ինչ որ շատ աւելի վտանգաւոր ու 

պատուհասաբեր է Սփիւռքի ու սփիւռքահայութեան գոյութեան համար։ 

Ցաւալի է, որ այս դառն ճշմարտութիւնները չեն արժանանար համապատասխան 

ուշադրութեան, Սփիւռքը դուրս բերելու իր խեղդամահ ոլորապտոյտներէն, գէթ «փրկելու» 

զայն իր յաւելեալ աւազախրումներէն։ 

Անգամ մը եւս նայինք ազգային կառոյցներու գոյավիճակի նահանջին, տեսլապաշտ 

ղեկավարութեանց նօսրացումին, նոր սերունդներէն զգալի մասի մը անփութութեան եւ 

անտարբերութեան, մտաւորական մարդուժի նուազումին, ի՞նչ են ասոնք եւ ի՞նչ կը 

նշանակեն, եթէ ոչ ահաւոր հայկական «ցունամի»ի մը կուտակումը, քիչ մը ամէն տեղ եւ 

ամէն մակարդակի վրայ։ 

Դարձեալ խորաչափենք ազգային կուսակցութեանց մռայլացած… փայլատակումները, 

բոլորն ալ կը խարխափին, կը տատանին, ամէն մէկը իր արժեչափով, կարողականութեամբ 

եւ, ինչո՞ւ ոչ, նաեւ իր փլուզման գացող (կամ գացած) գնացքով։ 

Ինչո՞ւ այս կուսակցութիւնները, իրենց պանծալի, գերակշռելի ու հպարտալի 

ներդրումներով ու դերակատարութիւններով, կրցան «ամբոխներ խելագարել», իսկ այսօր 

կը ծփան անմխիթարականութեան ծոցին մէջ։ 

Այս առընչութեամբ, բազմաթիւ անգամներ անդրադարձած եմ այս թաւալգլորութեան 

սահանքներուն, իրենց աղէտալի կործանարարութեանց հետեւանքներով, ինչ որ այսօր 

վերածուած է թանձր խաւարամտութեան, ոչ միայն իմ հրապարակագրութեամբ, այլեւ 

բազմաթիւ ողջմիտ գրիչներու արձանագրութեամբ։ 

Ներկայիս, գրեթէ ոչինչ փոխուած է, բացի կարգ մը դրական փորձերէն, որոնք, փոթորկոտ 

ովկիանոսներուն մէջ, ի՞նչ նպաստ կրնային (կամ կրցան) բերել։ 

Պատճա՞ռը այս ահազանգային տերեւաթափութեան, շատ յստակ է, արեւու մը 

ուժգնութեամբ, այսպէս. 

Անցեալի պայծառատես, իրապաշտ, խորաթափանց, տեսլապաշտ եւ ընդհանրապէս 

զգաստ առաջնորդներուն տեղ գրաւած են միջակութիւններ, որոնք, այս կամ այն 

յաւակնութիւններով, դիրքի ու պաշտօնի ընչաքաղցութեամբ, արժանաւորներ փորձած են 
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անշքացնել, մեկուսացնել կամ արգելակել, յանուն իրենց հիւանդագին եսերուն ու 

մոլութիւններուն։ 

Իսկ այս մակընթացութիւնները կամ տեղատուութիւնները կրնա՞ն նոր աւիւն ու լիցք տալ, 

այնքան ատեն որ կեանքը սրընթաց կ’ընթանայ, իր հետ բերելով նորութիւններ (նաեւ՝ 

տագնապներ), մինչ անոնց նկատմամբ անհրաժեշտութիւն կայ վերաբերուիլ արթուն եւ 

առողջ հակազդեցութիւններով։ 

Բայց, Սփիւռքը ու սփիւռքահայութիւնը, հակառակ իրենց ազգային պարտականութեանց եւ 

յանձնառութեանց, բազմաթիւ մարզերէ եւ ուղիներէ ներս, ի վիճակի չեղան տեսնել եւ 

արժեւորել հրապարակներու վրայ տեղի ունեցած (եւ ունենալիք) շարժերը, շատ յաճախ 

ապակողմնորոշուելով ու մոլորելով։ 

Հայաստանի անկախութիւնը, իր բոլոր լուսաւորումներով ու ճառագայթումներով, եղաւ 

նոյնքան… տժգունութիւն մը, որովհետեւ հայրենասէր Սփիւռքը ու հայրենահաւատ 

սփիւռքահայը, ամբողջովին նետուեցան անոր գիրկը, առանց անդրադառնալու, որ այդքան 

շուտիկութիւն մը չափազանցութիւն է, երբ՝ նոյնինքն հայաստանաբնակը իսկ չէր կրցած իր 

թմբիրէն դուրս գալ։ 

Մնացածը (մինչեւ օրս) ծանօթ պատմութիւն է, որովհետեւ, այժմու Հայաստանը իր մէջ 

կլանած է նաեւ Սփիւռքը ու սփիւռքահայութիւնը, առանց ծրագրաւորելի ու համաչափելի 

յայտագիրներու, թէ՛ ինք տուժելով, թէ՛ Սփիւռքը տանելով այդ խարխափումներով։ 

Այսօր, Հայաստանի գործող իշխանութիւնները, իրենց անհակակշռելի փորձադաշտով, 

ընդդիմութիւնը՝ իր անխոհեմ վարքագիծով, Հայաստանը (եւ Արցախը) տարած են 

փապուղիի մը մէջ, որուն ուր ըլլալը եւ ինչ ճակատագիրի ենթարկուիլը կը մնան 

հարցականներ։ 

Ինչո՞ւ այս մտորումները, թէկուզ կրկնելու գնով, երբ մեր աչքին առջեւ, Հայաստանին չափ 

մտահոգիչ, Սփիւռքը ու սփիւռքահայութիւնն ալ կը տապլտկին իրենց սուր ցաւերուն մէջ 

(եւ ի՜նչ ցաւեր), իսկ փրկութեան կամ դարմանումի նշաններ կա՞ն, ի դէմս լեռնակուտակ ու 

բազմատեսակ սահանքներուն։ 

Չեմ գիտեր, այն պարծանքը (թէ՞ պատրանքը), որ կ’ապրի հայութիւնը, յատկապէս 

սփիւռքահայութիւնը, թէ եօթը միլիոն կը հաշուէ, ուրկէ՞ բուսաւ ու ժառանգուեցաւ, հոգ չէ թէ 

ընդունելի ըլլայ այդ վարկածը։ 

Եթէ այդպէս է, ապա, ո՞ւր է այդ բազմազանգուածը կամ համազանգուածը, ոչ թէ թիւի 

հաշուառումով, այլ՝ համագործակցութեան, համակեցութեան ու համախոհութեան։ 

Չկա՛յ նման երեւակայածին (ան)ճշդութիւն, որովհետեւ սփիւռքահայութիւնը, իր ամբողջ 

գոյութեան ընթացքին, նման համապարփակ ՄԻԱՊԱՏԿԵՐՈՎ չէ երեւցած, չէ գործած, (եթէ 

բացառենք կարգ մը յիշատակելի պարագաներ, որոնք մնայուն չափանիշներ ըլլալէ հեռու 

են…)։ 

*** 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ. 

Այս բոլորի լոյսին տակ. արձանագրելին՝ 

Իւրաքանչիւր սփիւռքահայ կազմակերպութիւն, մեծ թէ փոքր, միջակ թէ համեստ, երբ կը 

խօսի իր ուժականութեան ու հեղինակութեան մասին (որոնք բնաւ ալ չեն համընկնիր 

իրականութեան), ինչո՞ւ կը ճառե՜ն. 

«ՄԵՐ ԱՇԽԱՀՐԱԾԱՒԱԼ, ԱՇԽԱՐՀԱՏԱՐԱԾ ԵՒ ԱՇԽԱՐՀԱՑՐԻՒ ԿՈՒՍԱԿԻՑՆԵՐԸ, 

ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԻՑՆԵՐԸ, ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ…», բայց, հետաքրքրական է, ի՞նչ 
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ըրին, կ’ընեն ու պիտի ընեն։ Ասոնց պատասխանները ո՞ւր պիտի փնտռուին ու գտնուին։ 

Ձայն-ծպտուն կա՞յ։ 

Թնճուկներուն թնճուկագոյնը հոս պահուըտած է։ 

(Պէյրութ) 

Պայքար, 5 Յունիս, 2022 

 

1918 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐԸ 

ՀԱՄԱԳՐԾԱԿՑԱԾ Է ՆԱՑԻՍՏԱԿԱՆ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՀԵՏ 

 Յարութ Սասունեան 

«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ 

www.TheCaliforniaCourier.com 

Իլհամ Ալիեւ եւ ատրպէյճանական լրատուական 

միջոցները յաճախ կ՛անարգեն հայ ազգային հերոս 

Գարեգին Նժդեհը՝ Համաշխարհային Բ. պատերազմի 

տարիներուն նացիական Գերմանիոյ հետ կապ 

ունենալուն համար: 

Սակայն, ատրպէյճանցիները երբեք չեն նշեր 1918 

թուականին անկախ Ատրպէյճանի 

Հանրապետութեան հիմնադիր՝ հայր Մամետ 

Ռասուլզատէի ատրպէյճանական լեգէոնին հետ կապ 

ունենալուն եւ նացիական Գերմանիոյ համար կռուած ըլլալուն մասին: Նախագահ Ալիեւ 

2017-ի իր ելոյթին մէջ չյիշատակեց Ռասուլզատէն՝ Ատրպէյճանի առաջին 

Հանրապետութեան առանցքային դէմքերուն անունները նշելու պահուն։ 

2020-ին, երբ Ալիեւ Նժդեհը մեղադրեց նացիական ըլլալու մէջ, Հայաստանի վարչապետ 

Նիկոլ Փաշինեան հակադարձեց՝ ըսելով, որ Ռասուլզատէն «սերտօրէն գործակցած է 

նացիական Գերմանիոյ եւ Նացի կուսակցութեան հետ»։ Փաշինեան քննադատեց Ալիեւը՝ 

Ռասուլզատէն հերոսացնելուն համար: Ատրպէյճանի խորհրդարանի փոխ խօսնակ 

Ֆեզայիլ Իպրահիմլի Մայիս 2020-ին խորհրդարանի լիագումար նիստի ընթացքին 

առարկեց՝ ըսելով, որ Փաշինեանի մեղադրանքը «մոլորութիւն է»։ 

Մինչ Ալիեւ կը շարունակէ քննադատական մեկնաբանութիւններ ընել Երեւան գտնուող 

Գարեգին Նժդեհի արձանին մասին, ան կը խուսափի ընդունելէ, որ Ատրպէյճանի մէջ կան 

Ռասուլզատէի անունով քանի մը փողոցներ եւ պողոտաներ, անոր արձանները ամբողջ 

երկրին մէջ տարածուած են, իսկ անոր պատկերը՝ թղթատարական նամականիշերու եւ 

թղթադրամներու վրայ են։ Ռասուլզատէի անունով Պաքուի մէջ կայ նաեւ 

համայնքապետարան։ Թուրքիոյ մայրաքաղաք Անգարայի մէջ նոյնիսկ գոյութիւն 

ունի  «Ռասուլզատէի անաթոլիական միջնակարգ դպրոց»։ 

Մարդոց մեծ մասը տեղեակ չէր ըլլար Ռասուլզատէի՝ նացիական Գերմանիոյ հետ ունեցած 

թաքուն կապերուն մասին, եթէ տեղի չունենար անոր կեանքին նուիրուած վաւերագրական 

ժապաւէնի առեղծուածային կասեցումը. անիկա պէտք է սփռուէր Ատրպէյճանի պետական 

հեռատեսիլի կայանէն, 31 Յունուար  2022-ին՝ ծննդեան 138-րդ տարելիցին առիթով։ 

Սակայն, հեռասփռուելէն միայն օր մը առաջ, վաւերագրական ժապաւէնը չեղեալ 

նկատուեցաւ առանց որեւէ բացատրութեան։ Հետեւանքը այն եղաւ, որ ատրպէյճանական 
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հեռատեսիլային հաղորդման արտադրող Ֆահրատտին Հասանզատէ ներկայացուց իր 

հրաժարականը։ 

Եթէ Ռասուլզատէի կենսագրական վաւերագրական ժապաւէնը սփռուէր, ապա երկրին մէջ 

կրնային թարմացուիլ խօսակցութիւններ՝ Հիթլերի ատրպէյճանական լեգէոնին հետ 

Ռասուլզատէի ունեցած աջակցութեան մասին: Համաշխարհային Բ. պատերազմին, այս 

զօրամիաւորը կը բաղկանար 70 հազար զինուորէ: Հայկական լեգէոնը ունէր 11․6էն 33 

հազար զինուոր, իսկ վրացականը՝ 30 հազար զինուոր՝ ըստ Ուիքիփետիայի։ Երեք 

լեգէոններու զինուորներն ալ ռազմագերիներ էին, որոնք գերի տարուած էին 

գերմանացիներու կողմէ: Բոլորը յոյս ունէին, որ Գերմանիոյ յաղթանակով իրենց 

հայրենիքները կ՛ազատագրուէին խորհրդային բռնագրաւումէն: 

Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանի դասախօս Դաւիթ Դաւիթեան World Geostrategic 

Insights-ի մէջ գրած է. «Ռասուլզատէ նացիներու հետ յարաբերութիւններ հաստատեց 1930-

ականներուն, երբ Ռումանիա կ՛ապրէր: Համաշխարհային Բ. պատերազմի սկիզբը 

Գերմանիոյ ներկայացուցիչները Ռումանիոյ իշխանութիւններուն ծանուցեցին, որ 

Ռասուլզատէ իրենց քաղաքական դաշնակիցն է եւ խնդրեցին, որ Ռասուլզատէի 

տրամադրուին փաստաթուղթեր, որոնք թոյլ կու տան դիւրացնելու անոր դիւանագիտական 

անցումը՝ Պերլին: Ռասուլզատէի նպատակն էր՝ օգնել նացիական  

Գերմանիոյ՝  նուաճելու  Կովկասը  կամ  ստիպելու Թուրքիան՝ իբրեւ Գերմանիոյ 

դաշնակից, ընելու նոյնը՝   ճամբայ բանալով անկախ Ատրպէյճանի  համար  եւ,  ինչու չէ, 

ոչնչացնելով  այն,  ինչ  որ մնացած էր Հայաստանէն»։ 

Դաւիթեան կ՛աւելցնէ. «1942ի Մայիսին, Ռասուլզատէ մասնակցած է նացիներու եւ 

կովկասեան մահմետական  գաղթականներու  ներկայացուցիչներու հանդիպումներուն 

եւ ատրպէյճանցի ռազմագերիներէն աշխուժօրէն  հաւաքած գունդեր՝ գերմանական 

Վերմախտի (Նացիական Գերմանիոյ զինուած ուժեր) համար…: Հետաքրքրական է, որ 

Ռասուլզատէ Գերմանիա մնացած է մինչեւ 1947: Վերջապէս, ան հաստատուած է Թուրքիա, 

ուր ապրած է մինչեւ իր կեանքին վերջը, 1955»: 

  

Ռասուլզատէի թոռնիկը՝ Ռայիս Ռասուլզատէ, 1999-ին, Azerbaijan International ամսագիրի 

աշնանային թիւին մէջ գրեց. «Շատ չանցած, Հիթլեր սկսաւ փնտռել մէկը, որ զինք պիտի 

ներկայացնէր անդրկովկասեան տարածաշրջանին մէջ։ Ան հայերու կամ վրացիներու մէջ 

յարմար մէկը չկրցաւ գտնել, բայց լսած էր Ռասուլզատէի մասին՝ իբրեւ 

ուսեալ  եւ բարեկիրթ անձնաւորութիւն»: Անոր թոռնիկին խօսքով, երբ Հիթլեր Պերլինի մէջ 

հանդիպած է Ռասուլզատէի, անկէ խնդրած է ելոյթ ունենալ ֆաշիստական գերմանական 

բանակի ատրպէյճանցի զինուորներուն առջեւ։ 

Փաստաթուղթի մը մէջ (WO 208/4367), որ կը գտնուի Միացեալ Թագաւորութեան 

պատերազմի գրասենեակի արխիւներուն մէջ, մէջբերում կատարուած է Հիթլերէն, որ 12 

Դեկտեմբեր 1942ին ըսած է. «Վրացիները թուրք ժողովուրդ չեն, աւելի 

ճիշդ  բնորոշելի՝ կովկասեան ցեղ են, հաւանաբար նոյնիսկ սքանտինաւեան արիւնով: 

Հակառակ բոլոր բացատրութիւններուն` կամ (Ալֆրետ) Ռոզենպերկի (նացիզմի 

գաղափարախօս), կամ ռազմական կողմէ, ես նոյնպէս չեմ վստահիր հայերուն: Հայկական 

ստորաբաժանումները կը նկատեմ նոյնքան անվստահելի ու վտանգաւոր։ Վստահելի կը 

նկատեմ միայն անոնք, որոնք մաքուր մահմետականներ են, այսինքն՝ իրական թուրք 

ժողովուրդները»։ 

Իր յօդուածին մէջ Դաւիթեան կը յայտնէ, որ ատրպէյճանական I./111 դաշտային 

գումարտակը «Օգոստոս 1944ին մասնակցած է Վարշաւայի ապստամբութիւնը ճնշելու 
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գործողութեան, որուն հետեւանքով զոհուած է մօտաւորապէս 40 հազար (լեհ) խաղաղ 

բնակիչ»։ 

Եզրափակելով՝ Դաւիթեան ատրպէյճանցիներուն յիշեցուցած է հետեւեալ ասացուածքը. 

«Անոնք, որոնք կ՛ապրին ապակիէ տուներու մէջ, պէտք չէ քարեր նետեն ուրիշներու 

տուներուն վրայ: Ես կ՛ուզէի աւելցնել աստուածաշնչեան այս խրատը. «Կեղծաւո՛ր, նախ քու 

աչքիդ մէջի գերանը հանէ եւ յետոյ յստակ կը տեսնես, թէ ինչպէս կարելի է եղբօրդ աչքին 

մէջէն շիւղը հանել»։ 

Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝ Ռուզաննա Աւագեան 

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Սեդա Գրիգորեան 

 

ԼԻՆԵԼՈՒ ԹԷ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ 

Արեգ Եափուճեան, Սիտնի, Աւստրալիա, 11 Մայիս 2022 

25 Ապրիլ 2021 թ.: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան իր հրաժարականը 

ներկայացուց և արտահերթ ընտրութիւն 

յայտարարեց երկիրը ներքին տագնապէ դուրս 

բերելու: Ընտրողներու 53.91 տոկոս ձայներու 

մեծամասնութեամբ շահելէ ետք, վերադարձաւ 

իշխանութեան: 

25 Ապրիլ 2022 թ.: 

Ընդդիմադիր ուժերը, որոնք խորհրդարան 

վերադարձած էին, դարձեալ կ’որոշեն փողոցային անհնազանդութեան «ակցիա»ներու 

դիմել, որպէսզի Նիկոլ Փաշինեան դարձեալ իր հրաժարականը ներկայացնէ, ըստ իրենց՝ 

փրկելու համար Հայաստանը և Արցախը: 

Ընդդիմադիր ուժերը կը պատճառաբանեն թէ Փաշինեան, իր վերջին զեկուցումներուն 

ընթացքին Արցախի իրաւունքներու նշաձողի մասին արտայայտութիւնն է, որ զիրենք մղեց 

այս քայլին … 

Ակնյայտ է որ Ռուսաստան երթալով աւելի ու աւելի կը մեկուսանայ: Ան կարծէք 

Արեւմուտքի կողմէ լարուած Ուքրանիոյ ծուղակին մէջ ինկած, օրէ օր նոր կորուստներ 

կրելով և նոր պատժամիջոցներու ենթարկուելով, յարմար առիթի մը կը սպասէ որպէսզի 

սեւերես դուրս չգայ այս կոպտօրէն սխալ հաշուարկուած արկածախնդրութենէն: 

Արեւմուտքը միւս կողմէ, ա՛լ աւելի ճնշումներ կը բանեցնէ Ռուսաստանի վրայ և կը փորձէ 

զայն ամբողջ Կովկասէն դուրս շպրտել: ԱՄՆը այլեւս չի հանդուրժեր որ տկարացած 

Ռուսաստանը Կովկասի բանալիները իր քովը պահէ: 

Հայաստանի իշխանութիւնները այլեւս կա’մ այս կողմ պէտք է շարժին կամ ալ այն կողմ: 

Միայն երկու տարբերակ կայ Հայաստանի համար՝ արեւելք կամ արեւմուտք: 

Առաջին տարբերակի համաձայն, Հայաստան կը շարունակէ հաւատարիմ մնալ 

Ռուսաստանի հետ հաստատած դարաւոր կապերուն, յուսալով որ Ռուսաստան եւս իբրեւ 

ռազմավարական դաշնակից, միշտ պաշտպան պիտի կանգնի և նեցուկ կենայ թէ՛ 

զինամթերքով և թէ՛ «խաղաղապահ» ուժերով: 

Վերջին երկու տարուայ փորձառութիւնը դժբախտաբար այլ պատկեր մը կը ներկայացնէ: 

Արցախի 44-օրեայ պատերազմին ընթացքին, ինչպէս միշտ, Ռուսաստան 

http://www.azadkhosk.com/
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որեւէ  գործնական քայլ մը չառաւ որ շուտով հրադադար պարտադրէ: Նոյնիսկ, 

պատերազմէն ետք հակառակ իր վերջին վայրկեանին հովանաւորած Նոյեմբեր 9-ի 

յայտարարութեան, Ատրպէյճան մինչեւ օրս կը շարունակէ Հայաստանի և Արցախի նոր 

հողատարածքներ հատել և ռմբակոծել սահմանային կէտէր՝ ի տես ռուսական 

խաղաղապահ ուժերուն: Աւելին՝ Ատրպէյճան կ’անտեսէ բոլոր միջազգային օրէնքները և 

հարիւրէ աւելի հայ ռազմագերիներ պատանդ կը պահէ սակառկութեան առարկայ 

դարձնելու նպատակով: 

Եռակողմ յայտարարութեան կառչելով սակայն, Հայաստան կրնայ վտանգաւոր կացութեան 

մէջ մտնել: Այս եռակողմ յայտարարութիւնը Ռուսաստանի առիթ կու տայ որ ԱՄՆը և 

Ֆրանսան, իբրեւ ԵԱՀԿ Մինսկի կազմալուծուած խումբի համանախագահներ, դուրս մղէ 

Կովկասէն, և Ատրպէյճանի հետ նստելով լուծումներ պարտադրել, որոնք կրնան մեծ 

վտանգ հանդիսանալ Հայաստանի պետականութեան: 

Ատրպէյճան Զանգեզուրը միշտ իր սեփականութիւնը նկատած է այն օրերէն ի վեր, երբ 

Անդրկովկասեան Սէյմը լուծուեցաւ և թուրքերուն ստիպման տակ կազմուեցաւ 

Անդրկովկասի երեք անկախ հանրապետութիւնները: Եւ այսպէս յարմար առիթը կը 

ստեղծուի որ Արցախի դիմաց, որ այժմ ռուս խաղաղապահ ուժերուն հսկողութեան տակ կը 

գտնուի, ստանայ Զանգեզուրը և ի վերջոյ կապ հաստատէ Նախիջևանի և եղբայրական 

Թուրքիոյ հետ: 

Հայաստան նոյնպէս կը ստանայ իր ցանկացած Արցախը, և երկուքը միասին իրենց միակ 

«փրկութեան» լուծում կը մնայ միանալ  Ռուսաստանի ծրագրած միութենական պետութեան 

և միանգամընդմիշտ ՀՀ-ն եւ Արցախը կ’անցնին պատմութեան գիրքերուն իբրև երբեմնի 

գոյութիւն ունեցող հայկական պետականութիւն: 

Երկրորդ տարբերակի համաձայն, Հայաստան կը սկսի կամաց կամաց ձերբազատուիլ 

Ռուսաստանի հետ իր պարտաւորութիւններէն և որոնել արեւմտեան կողմնաշխարհի նոր 

դաշնակիցներ՝ յանձինս ԱՄՆի և ԵՄի: Սակայն ի՞նչ ծրագիրներ ունի Արեւմուտքը 

Հայաստանի համար: 

ԱՄՆը ներկայիս ամէն կերպ կը քաջալերէ Թուրքիան և Հայաստանը որ իրենց միջեւ 

դիւանագիտական կապեր հաստատեն: Արդէն մի քանի «առանց նախապայմաններու» 

հանդիպումներ տեղի ունեցան երկու կողմերուն միջև, սակայն մինչև օրս ապարդիւն: Եթէ 

Թուրքիա իսկապէս անկեղծ է, սահմանները շատոնց կը բացուէին: Սակայն, 

ընդհակառակը, ան նախապայմաններ առաջ կը քաշէ որ Ատրպէյճանի շահերուն կը 

նպաստէ և այսպէսով բանակցութիւնները կ’երկարաձգէ: 

Հայաստան 44-օրեայ պատերազմէն ետք միակողմանի որոշումով թրքական ապրանքի 

ներմուծումն արգիլեց և ապա վերացուց այդ արգելքը իբրև բարի կամքի դրսեւորում: Միւս 

կողմէ, մինչև օրս Թուրքիա առանց որեւէ բացատրութեան, հայկական FLYONE 

ARMENIA  ընկերութեանը չ’արտօներ որ իր օդային տարածքով դէպի եւրոպական երկրներ 

չուերթներ իրականացնէ: 

Նոյնպէս երկրորդ տարբերակի համաձայն, վերջերս մեծ թափ ստացած են «Պարսից Ծոց-

Սեւ Ծով» միջազգային փոխադրամիջոցային միջանցքի ծրագիրը: Այս ծրագրին համաձայն 

Հնդկաստանէն, որ ի միջի այլոց պիտի դառնայ Չինաստանի դէմ հաւասարակշռող ոյժ, 

անցնելով Իրանէն, Հայաստանէն և Վրաստանէն, պիտի աշխուժացնեն Ասիոյ և Եւրոպայի 

միջեւ առեւտրական կապերը: Այսպիսով Հայաստանին դարձնելով տնտեսական և 

քաղաքական կշիռ ունեցող ոյժ, հնարաւորութիւն տալով ապահովելու Սիւնիքը և 

պահպանելու Հայաստանի պետականութիւնը: 
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Ինչպէս կը տեսնուի, այս ծրագիրը կը շրջանցէ Թուրքիոյ և Ատրպէյճանի, մեծ վնասներ 

պատճառելով նաև Ռուսիոյ: Այս եռեակէն որևէ մէկը, առանձին կամ միասին, կրնան շատ 

դիւիրութեամբ լարուածութիւն ստեղծել և ռազմական գործողութիւններու անցնիլ 

Հայաստանի դէմ՝ կասեցնելու զայն դէպի արեւմտեան տարբերակին հետևելու: 

Յատկանշական է, որ ԱՄՆի արտաքին գործոց նախարարը վերջերս յստակօրէն 

զգուշացուց մասնաւորապէս Ատրպէյճանի, որ չփորձէ միակողմանի լուծումներ 

պարտադրել տարածաշրջանէն ներս: 

Առաւել, մէկ կողմէ Ճօ Պայտէնը վերջերս կոչ ըրաւ 164 մլն ԱՄՆ տոլար յատկացնել 

Ատրպէյճանին 2023 ֆինանսական տարուայ համար, և կրճատել Հայաստանին 

տրամադրուող ամերիկեան օգնութիւնը 47 տոկոսով` 24 մլն տոլարի, առանց նշելու 

Արցախի համար օգնութեան չափը: Միւս կողմէ, ԵՄը Հայաստանի համար 2,6 մլրդ եւրօ 

ներդրում խոստացաւ, որմէ Սիւնիքի բարելաւման համար յատկացնելով 80 մլն եւրօ: 

Հայերս անցեալին շատ անգամներ վստահած ենք Արեւմուտքի խոստումներուն և 

դժբախտաբար արդիւնքը ընդհանրապէս դրական չէ եղած: Հայաստան կը յուսայ որ այս 

անգամ տարածաշրջանի զարգացումներուն հետեւանքով, աւելի դրական արդիւնք ունենայ, 

եթէ այս տարբերակին հետեւի: 

Եւ այսպէս, Հայաստանի ներկայ իշխանութիւնները զգուշօրէն քայլ առ քայլ կ՛ընթանան 

դէպի արեւմուտք, առանց բոլորովին խզելու դիւանագիտական կապերը Ռուսաստանի 

հետ: Ի վերջոյ, ո՞վ պիտի հետաքրքրուի բարեկամութիւն մշակել որևէ երկրի հետ, որ 

ատենին թերևս գերհզօր պետութիւն մըն էր և այժմ մեկուսացած և տկարացած՝ 

անկանխատեսելի ապագայ մը ունի: 

Հայաստանի իշխանութեան ներկայացուցիչները այսօր մի քանի ամիս է հանդիպումներ 

կ՛ունենան զանազան բարձրաստիճան ներկայացուցիչներու հետ, սկսեալ Ռուսաստանէն, 

անցնելով Հնդկաստանէն, Իրանէն, ԵՄ-էն, Ֆրանսայէն, Հոլանտայէն և հասնելով մինչև 

ԱՄՆ: 

Ռուսաստան, որ ի զուր կը փորձէ իր ծրագրած միութենական պետութիւնը իրականացնել և 

ականատես կ՛ըլլայ Հայաստանի տարած յաջողութիւններուն դիւանագիտական գետնի 

վրայ, որ անկասկած վնաս պիտի պատճառէ իր ծրագիրներուն, սկսած է հրահրել ներքին 

տագնապներ՝ գլխու ցաւ պատճառելու Հայաստանի ներկայ իշխանութիւններուն: 

Եւ ո՞վ աւելի յարմար պիտի հանդիսանայ աղմուկ ստեղծելու, քան ռուսամէտ 

«նախկինները», որոնք ամէն կերպ կը փորձեն վերադառնալ իշխանութեան: Ասոնց միացած 

են իշխանամոլ հատուածապաշտներ, որոնք որեւէ առիթ կը փնտռեն աթոռներու 

տիրանալու: Թերևւս ալ անոնց միացած են մարդիկ, որոնք իսկապէս վշտացած Արցախի 

պատերազմի ընթացքին իրենց հարազատներու կորուստով՝ իրենց ցասումը կը փափաքին 

յայտարարել: 

Հետաքրքրականը այդ է, որ այս խորհրդարանական նախկինները Արցախի դրօշներ 

զետեղեցին Ազգային Ժողովին մէջ իրենց յատկացուած նստարաններուն վրայ և փողոց 

անցան, աղբամաններով և բեռնատար մեքենաներով պողոտաները փակելու: Մինչև իսկ ոյժ 

կիռարելով կը փորձեն ներխուժել Ազգային Ժողովի կամ Երեւանի քաղաքապետարանի 

շէնքերը: Եւ երբ անզէն ոստիկանութիւնը կը փորձէ կարգ ու կանոն պարտադրել մայր 

պողոտաներուն վրայ, դժգոհութիւններ կ՛արձագանգեն իրաւապահներու «բիրտ», 

«անմարդկային», «անհամաչափ» ուժ կիրառելու դէպքերուն համար: Թերևս Հայաստանի 

իշխանութիւնները, բռնատիրական Ղազախստանի նման ՀԱՊԿ երկրներու զօրքերուն 

օգնութեա՞ն պէտք է դիմեն, որ հանրահաւաքի մասնակիցները հասկնան ինչ է «բիրտ, 

անմարդկային, անհամաչափ ուժ կիրառելու» բուն իմաստը… Բարեբախտաբար, այդ օրերը 

այլեւս անցեալին կը պատկանին Հայաստանի պարագային: 
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Այս նախկինները, որոնք Արցախի կարգավիճակի հարցը իբրև պատճառաբանութիւն 

կ՛օգտագործեն, նոյն նախկիններն են, որոնք, անցեալ 25-30 տարիներուն, երբ 

իշխանութեան գլուխն էին և պայմանները աւելի նպաստաւոր էին, ո՛չ ճանչցան Արցախի 

հռչակած անկախութիւնը, ո՛չ Արցախը պաշտօնապէս ընդունեցին իբրև Հայաստանի 

անբաժանելի մաս, և ո՛չ ալ հրաւիրեցին արցախահայութիւնը, որ առիթը ունենայ տեղ 

գրաւելու Ատրպէյճանի հետ բանակցութիւններու սեղանին շուրջ: 

Այստեղ պէտք է նշել որ Խ. Միութեան փլուզումին առաջին մէկ օրէն ՄԱԿը, ԱՄՆը և 

Արեւմուտքը ընդհանուր առմամբ, իբրև սկզբունքային որոշում ընդունեցին և ճանչցան 

օրուան 15 հանրապետութիւններու վարչական սահմանները իբրեւ միջազգայնօրէն 

ճանչցուած սահմաններ: Մօտ 20 ինքնավար մարզեր և շրջաններ գոյութիւն ունէին և 

բոլորին ալ անկախութեան կամ ազգային ինքնորոշման իրաւունքները չեն ճանչցուած 

մինչև օրս: Ուրեմն, ըստ երեւոյթին, ներկայ պայմաններուն անիրատես ակնկալութիւն մը 

կարելի է համարել Արցախի, կամ նոյնիսկ Ջաւախքի կողմնոոշումը, որուն մասին խօսող 

անգամ չկայ այս օրերուն կամ անկախութեան կարգավիճակ քննարկել գոնէ առ այժմ: 

Նոյնպէս յատկանշական է թէ այս հանրահաւաքներուն Նիկոլ Փաշինեան դադրեցաւ 

դաւաճան ըլլալէ: Ան հիմա այլեւս թուրք է և ըստ նախկիններուն պէտք է ունենանք «Առանց 

թուրքի Հայատան»: Եւ երբ հարց տրուի՝ «թէ Նիկոլը գնայ դուք ի՞նչ էք անելու», 

պատասխանը կ՛ըլլայ «Ժողովուրդ ջա’ն, ցաւդ տանեմ, հիմա դրա մասին խօսելու 

ժամանակը չի, Նիկոլը կը գնայ, Ազգային Համաձայնութեան Կառավարութիւն կը կազմենք 

և յետոյ կ’որոշենք»: 

Ուրեմն ընթերցողին դատողութեան կը ձգեմ որոշելու թէ ո՞ւր է ելքը. Կա՛մ պիտի նայինք 

Արեւելք և կամ ալ Արեւմուտք: Երկու տարբերակներն ալ լի են անորոշութիւններով և որեւէ 

վրիպումի արդիւնքը կրնայ շատ սուղի նստիլ բոլորիս վրայ: 

Կ՛եզրափակեմ մտորումներս. Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան նորընտիր Ե. 

Նախագահի՝ Վահագն Խաչատրեանի խօսքերով. «Ապահով և անվտանգ հայրենիք պահելը 

մեր բոլորի սուրբ պարտքն է»: 

 

ԿԻՆԸ ԵՒ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ 

Մարուշ Երամեան 

 

Կան բաներ, որոնք չեն մտածուիր, պարզապէս 

կ'ապրուին, երբ ստիպուած ես ապրիլ կացութիւն 

մը: Անշուշտ կը հեռանաս, եթէ առիթ ունիս նման 

անապրելի կացութիւններէ հեռանալու: Եթէ չունիս, 

պարզապէս կ'ապրիս: 

Եթէ ֆրանսական կրթութիւն ստացած ըլլայի, 

գրութիւնս պիտի սկսէի երկու հարցումներով եւ անոնց շուրջ հիւսէի մտածումներուս 

ցանցը՝ ի՞նչ կը նշանակէ կին ըլլալ, եւ ի՞նչ ըսել է պատերազմ, հետեւաբար՝ ի՞նչ կը 

նշանակէ կին ըլլալ պատերազմի մէջ - կարծես շատ պարզ ըլլար կին ըլլալը խաղաղութեան 

մէջ: 

Սակայն մէկ բան է ապրիլ խաղաղ, գոնէ համեմատաբար խաղաղ քաղաքի մը մէջ եւ գրել 

պատերազմի մասին, եւ ամբողջովին այլ բան՝ ըլլալ պատերազմի մը կեդրոնը. այս 

պարագային հաւանաբար գրել չըլլար, որովհետեւ երբ մահը կը պարէ շուրջդ, կրնաս 
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միա՛յն խիտ կերպով ապրիլ քեզի տրուած կեանքը, մէկ աչքիդ խոշորացոյց դրած, միւսին՝ 

վարդագոյն ակնոց: 

Այստեղ կ'ուզեմ լուսարձակս բանալ ա՛յն դրական երեւոյթներուն վրայ, որոնք կը ծաղկին 

կիներուն եւ անոնց ներքին ոյժին եւ տոկունութեան շնորհիւ, ամէնէն ժխտական եւ դժխեմ 

պարագաներու՝ պատերազմներու ընթացքին: 

Հետաքրքրական է, որ կիները իրապէ՛ս տարբեր կեցուածք ունին պատերազմին մէջ, 

անկախ այն իրողութենէն, որ կարգ մը կիներ այրերուն հաւասար զէնք կը վերցնեն ու 

ճակատ կը մեկնին: 

Պատերազմները ո՛չ նորութիւն են, ոչ ալ միայն կարգ մը վայրերու-երկիրներու յատուկ: 

Բոլոր երկիրներն ալ, երկիր ըլլալէ առաջ ու մանաւանդ՝ վերջ, ապրած են պատերազմը. 

ամէն տեղ ալ կիները նոյն կեցուածքը դրսեւորած են: 

Նշեմ որ պատերազմը, փարատոքսալ կերպով որոշ հանգիտութիւններ ունի 

կատարողական արուեստներուն հետ. որքան ալ նկարագրութիւնը մանրամասն եւ ճոխ 

ըլլայ, ճշգրիտ կամ իրապէ՛ս արտայայտիչ, ատիկա կը մնայ տպաւորութիւն եւ ոչ՝ 

արուեստէն ծնած ապրում, զոր կարելի է միայն ու միայն կենդանի ելոյթի մը ներկայ ըլլալով 

ունենալ: 

Պատերազմը եւս պէ՛տք է ապրիլ, գիտնալու եւ իմանալու երեւոյթին տարողութիւնը. այդ 

մասին կարդալը կամ լսելը շատ-շատ գիտելիք կ'աւելցնէ - թէեւ չեմ գիտեր թէ որո՞ւն պէտք 

է նման «գիտելիք»ը - բայց չի կրնար ապրումը փոխանցել: 

Ժողովուրդը կ'ըսէ՝ կրակը ինկած տեղը կ'այրէ. այս եւ այլ առածներ ապրելով 

հաստատեցինք, որ ժողովրդական իմաստութիւնը միշտ ալ անսխալական կը մնայ. 

անշուշտ կրնար ըսել, թէ հարիւր առ հարիւր կը զգամ Արցախի պատերազմի օրերուն 

կիներուն ապրածը, Հայաստանի մութի ու ցուրտի տարիներուն կիներուն տառապանքը, 

նոյնիսկ՝ Հալէպի Նոր Գիւղ թաղամասին մէջ ապրող կիներուն ապրածը կրցած եմ լրիւ 

ապրիլ: Թերեւս կը հասկնամ, բայց չեմ ապրիր: 

Պատերազմներու ընթացքին իւրաքանչիւր ընտանիքի հարցերը կը մեծնան, տարողութիւն 

կը ստանան եւ ընդհանրապէս կը ծանրանան կիներուն ուսերուն: Բայց արաբները կ'ըսեն, 

չէ՞, որ գլխուն ծանրութիւն կրող կինը միշտ աւելի շիտակ կը քալէ: Անշուշտ ակնարկը 

անապատի պէտուին կիներուն մասին է, որոնք շատ երկար հեռաւորութիւններէ ջուր կը 

կրեն իրենց ընտանիքներուն համար, ջուրի մեծ կարասները իրենց գլուխներուն վրայ 

հաւասարակշռելով: 

Չհասկնալ վիճակը, բնական է, բայց դիտել, մտածել ու փորձել բան մը ընել, թէկուզ փոքր 

քայլ մը, կացութենէն փշրանք մը բան փոխելու համար. այստեղ է, որ կիները կը տարբերին: 

Տղամարդիկ մեծ քայլերով կ'առաջնորդուին, ու եթէ առիթ չունենան մեծ քայլեր առնելու, 

ընդհանրապէս քայլ չեն առներ: Մինչ կիները միշտ ալ գոհացած են փոքր քայլերով: Եւ 

ճամբու վերջաւորութեան կիներն են, որոնք իրենց փոքր քայլերուն գումարով իրապէ՛ս 

երկար ճամբայ կտրած կ'ըլլան: 

Եւ ուրեմն, տագնապի եւ դժուարութիւններու պարագային, կը սկսին ամէնէն փոքր, ամէնէն 

առօրեական քայլերով՝ տունը, ընտանիքը կը դառնան պաշտպանողական առաջին բջիջը, 

ուր կին-մայրը կը փորձէ չակերտեալ «խաղաղութիւն» մը պահել, անջատել տունը դուրսի 

աշխարհէն՝ ռումբեր, աւեր ու մահ ... եւ ընտանիքը պատսպարել այնպէս, կարծես ոչինչ կայ 

արտասովոր, իբր թէ ամէն բան սովորական է ... 

Այս բոլորը կ'ըլլան ոչ թէ մտածել-ծրագրելով - խորքին մէջ ժամանակ չկայ արդէն մտածել-

ծրագրելու - այլ վերապրումի, survival-ի (դժբախտաբար այս բառին ճիշդ իմաստը 
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արտայայտող բառ չունիմ) բնազդով, որ կիներուն պարագային քիչ մը աւելի զօրաւոր 

կերպով կը բանի: 

Ապրելու, եւ ոչ միայն ապրելու, այլ մանաւանդ ԱՊՐԵՑՆԵԼՈՒ բնազդն է, որ կը մղէ կիները, 

մինչ ուրիշ բնազդ մըն է, որ կը շարժէ այրը՝ ՓՐԿԵԼՈՒ բնազդը: Հաւանաբար այս է 

պատճառը, որ կիները շատ աւելի կը տոկան ծանր պայմաններու, ամուսնական կեանքէն 

ներս, միայն իրենց զաւակները ապրեցնելու բնազդով՝ «զաւակներուս համար», ինչպէս շատ 

յաճախ կը լսենք կիներու բերնէն: 

Ինչ որ կը կորսնցնենք, ինչքերէ, հնագիտական կառոյցներէ, մարդկային հսկայ մշակոյթէ, 

նոյնիսկ մարդկային կեանքերէ անդին, ՄԱՐԴը ինքն է, գլխագիր մարդը, իր ամբողջ 

մարդկայնութեամբ, որուն համար այնքա՜ն բան կը ծախսուի, մանաւանդ «յառաջացած», 

«արեւմտեան» երկիրներուն մէջ: 

Մարդուն կորուստը այնքան մեծ է: 

Ուոլֆկանկ Պորխէրթ (Wolfgang Borchert) իր մէկ մանրապատումին մէջ կ'ըսէ. 

«Երբ պատերազմը վերջացաւ, զինուորը տուն վերադարձաւ: Բայց հաց չունէր: Տեսաւ մէկը, 

որ հաց ունէր: Սպանեց, հացը առաւ: 

-Իրաւունք չունիս անձ մը սպանելու,- դատաւորը ըսաւ: 

-Ինչո՞ւ,- զարմացաւ զինուորը»: 

Բոլորս ալ, տարբեր պայմաններու մէջ մեր մորթին վրայ զգացած ենք, թէ որքան փխրուն է 

կեանք ըսուածը, որքա՜ն դիւրաբեկ, եւ որովհետեւ այդպիսին է, ուրեմն գալիքը որքան որ 

մերն է,- որովհետեւ մարդ ենք եւ գիտենք ծրագրել,- նոյնքան ալ մերը չէ, երբ անհաշիւ են 

ինկող ռումբերը եւ անկանխատեսելի է յաջորդ վայրկեանը: 

Քիչ բան չէ՝ կեանքը ապրիլ սորվիլ իր ներկային մէջ, բայց մանաւանդ վերադառնալ 

կեանքին իմաստ տուող էութենական արժէքներուն, որովհետեւ երբ հարուստը նոյնպէս կը 

սպանուի, որքան աղքատը, ուրեմն ա՛լ բան չունենար հպարտանալիք, իր աշխատանքէն ու 

ազնուութենէն անդին: Սորվեցանք ՎԵՐԱգնահատել մարդկային այն արժէքները, զորս 

մոռացութեան տուեր էինք: 

Այս ամբողջին մէջ ի՞նչ է կնոջ դերը, Ապրեցնելու բնազդէն անդին: Սպասելի է, որ 

ապրեցնելու կողքին եւ անկէ անդին շարունակէ մարդ կերտելու իր առաքելութիւնը, որ ոչ 

միայն մայրերուն առանձնաշնորհն է, այլ նաեւ այն մասնագէտներուն, որոնց 

մեծամասնութիւնը կիներ են ամէն տեղ՝ ուսուցչուհիներուն: 

Կին մը կրնա՞յ նման ծանր պահերու նման ծանր պարտաւորութիւն մը շարունակել կրել: 

Ինծի ծանօթ երեք պարագաներու՝ պաղեստինեան աւելի քան կէս դարէ ի վեր ընթացող 

պատերազմին, Հալէպի պատերազմի ծանր տարիներուն եւ Արցախեան 44-օրեայ 

պատերազմի ընթացքին կինը կրցած է կրել ոչ միայն իր ուսերուն դրուած բեռը, այլ եւ իր 

ինքնակամ բեռը կրել արժանապատիւ լռութեամբ: 

Պաղեստինցի կիները կը շարունակեն ծնունդ տալ զաւակներու, թէեւ շատ լաւ կը 

գիտակցին, թէ անոնք, այդ զաւակները իրենցը չեն, այլ հողինն են, հողը պահելու համար 

ծնած են: Եւ զանոնք հողին կը յանձնեն իրենց բաժին ցաւը գիտակցօրէն լռելով, արցախցի 

հայուհիները կը շարունակեն իրենց ամէնօրեայ պայքարը, իսկ հալէպահայ կինը կը 

շարունակէ ապրեցնել, մեծ արժանապատուութեամբ, մայր գաղութի նոր սերունդը: 

Դժբախտաբար այնքան քիչ գրուած է պատերազմներու ընթացքին կիներուն ապրած 

ամէնօրեայ, «սովորական» սխրագործութիւններուն մասին, թէեւ համեմատաբար աւելի 

գրուած է անոնց կրած տառապանքին մասին: 

http://www.azadkhosk.com/
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Ի՜նչ զարմանալի երեւոյթ է, որ երբ կինը կացութեան մը բանտարկեալը կը դառնայ, կը 

բացուին իր ստեղծագործական երակները: Ստեղծագործութիւնը այս պարագային կ'երթայ 

ոչ թէ արուեստներուն, այլ՝ սովորական արարքներու, ամէնօրեայ ցաւը տանելի դարձնելու 

միջոցներու ստեղծումին: 

Մութին մէջ մոմ մը, մոմեր վառել: 

ԳԱՆՁԱՍԱՐ 

 

ԱՅՍ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ 

Յակոբ Միքայէլեան 

20/05/2022 

 

Երբ հարցի մը միայն մէկ երեսը տեսնելով 

եզրակացութիւն կը կազմես, կրնաս սխալած ըլլալ, 

քանի որ հարցին միւս երեսը այլ բան կրնայ 

թելադրել. այնպէս որ, ամէն անգամ հարց մը 

քննելու ատեն, անպայման անոր միւս երեսին ալ 

նայելու է: 

Դրուագ առաջին.- Ինչպէս եղաւ, չեմ յիշեր, թաքսիի 

վարորդին հետ սկսանք խօսիլ բարձունքի մը վրայ 

տեղադրուելիք Յիսուսի արձանին մասին: Ես ըսի, 

որ մեր եկեղեցին դէմ է արձաններու, այսքան գումար մսխել արձանի մը վրայ անտեղի է, 

ամբողջ աշխարհը գիտէ, որ մենք առաջին քրիստոնեայ պետութիւնն ենք,  այնպէս որ այդ 

արձանը այդքան ալ անհրաժեշտ բան մը չէ: Մարդը մտիկ ըրաւ ու իմ ամբողջ 

«փաստաբանութիւնս» ի թերեւ հանեց, երբ ամենայն պարզութեամբ ըսաւ, որ այդ արձանին 

համար ճոպանուղի կը կառուցեն, աշխարհի չորս կողմէն զբօսաշրջիկներ կու գան եւ ԳՈՐԾ 

կ՛ըլլայ, այդ շրջանի գիւղերն ու գիւղացիները կ՛օգտուին, գործ կ՛ունենան: Ահա՛ քեզի 

երկրորդ երես: 

Ճիշդ ես ըսի ու լռեցի: Հարցին այդ երեսը բնաւ մտքովս չէր անցած: Անմիջապէս մտաբերեցի 

Լիբանանի «Հարիսայի» Աստուածածնի բարձրադիր արձանը եւ ճոպանուղիով ու այլ 

միջոցներով ամէն օր այցելող  բազմահարիւրաւոր ուխտաւորներն ու զբօսաշրջիկները եւ 

մոմերու ու յուշանուէրներու վաճառքէն գոյացած հսկայ եկամուտը: 

Դրուագ երկրորդ.- Ձեռքի հեռախօսէս կը կարդայի  Ուքրանիոյ պատերազմին ռուսական 

բանակին կրած վնասներուն մասին, ըստ լրատուին՝ 200 ռազմական օդանաւ, 650 հրասայլ 

3.000 զրահամեքենայ, քանի հազար զինուոր: Վայրկեաններ ետք, այլ աղբիւրէ մը կը 

կարդայի, որ  Ռուսիան այնպիսի խաղ մը խաղցեր է Արեւմուտքի գլխուն, որ շշմեցուցած է 

բոլորը, որոնք ցարդ կուլ տալով խաղը, ձայն չեն հաներ: Կը յիշենք ինչպէս 

յայտարարուեցաւ, թէ ռուսական ամենամեծ կազի ընկերութիւնները ահաւոր վնասներու 

մէջ են, այս լուրին որպէս անդրադարձ, արեւմտեան երկիրներու բաժնետոմս ունեցողները 

աժան գինով վաճառած են իրենց բաժնետոմսերը, ռուսական ընկերութիւնները գնած են 

զանոնք, ու երբ Ռուսիան յայտարարեց, որ այդուհետեւ Արեւմուտքը ռուսական կազին 

դիմաց ռուբլիով պէտք վճարէ, 48 ժամերու ընթացքին ռուսական ընկերութիւնները 20 մլիառ 

տոլար շահ մը ապահոված են: Գրողը կ՛ըսէ, որ Ուաթըրլուի պատերազմէն մինչեւ օրս 

այսպիսի խաղ չէր խաղցուած: Ահա՛ հարցին երկրորդ երեսը: 

http://www.azadkhosk.com/
https://azg.am/wp-content/uploads/2022/05/pat.jpg
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Յամենայնդէպս, Ռուս-ուքրաինական մօտ երեք ամիս տեւած պատերազմն ալ երկու երես 

ունի. դեռ չէ աւարտած ու կարծես դեռ անակնկալներ կան առջեւը: Բայց, խօսելով այս 

պատերազմին մասին, որուն համար ըսուեցաւ, թէ երրորդ համաշխարհային պատերազմի 

նախերգանքն է,  մեր աչքին առջեւ ունենալով  նախորդ երկու պատերազմները եւ անոնց 

ենթահողին վրայ կը փորձէենք պատկերացնել այս նորը, սակայն օրերը ցոյց տուին, որ 

երկրորդ համաշխարհայինէն 77 տարի ետք երեւոյթով  շատ  բան չէ փոխուած: 

Կը կարծուէր, որ լրիւ տարբեր պիտի ըլլային ոչ միայն զինատեսակները, այլ նաեւ 

պատերազմի տեւողութիւնը (ոչ առաջինին նման՝ 4 տարի, ոչ ալ երկրորդին նման՝ 6 տարի, 

այլ՝ կայծակնայի՛ն, օրերու հարց, նոյնիսկ ժամերու), ինչպէս նաեւ տարբեր պիտի ըլլար 

ամէն ինչ, ինչպէս կու տան հոլիվուտեան ֆիլմերը՝ աստղային, էլեկտրոնիկ, ռոպոթներով, 

անհպելի զինուորներով…: 

Բոլոր մասնագէտներուն նախատեսութիւնները սխալ դուրս եկան. Բացի ԱԹՍ-ներէն, 

միեւնոյն աւանդական զէնքերն են, քիչ մը աւելի զարգացած: Միեւնոյն զինուորներն են, քիչ 

մը աւելի զրահաւորուած, բայց ոչ անմահ, անհպելի: Կը կարծուէր, որ 77 տարի ետք այնքան 

մը պիտի փոխուէին կռուի եղանակները, որ իրար պիտի ոչնչացնէին տեղերնին նստած: 

Կոճակ մը սեղմելով, հազարաւոր քիլոմեթր հեռուէն պիտի հարուածէին ու բնաջնջէին: 

Այդպէս բան չեղաւ: (Թէեւ Փութինը կը սպառնար այդպէս ընել): 77 տարի ետք կը 

պատկերացնէինք, որ քարտէսին վրայէն երկիրներ պիտի ջնջուին, այդպէս բան ալ չեղաւ: 

Թափուած զինամթերքն ու զոհուած զինուորները մէկ կողմ, այս պատերազմին գերակշռող 

բաժինը եղաւ տնտեսականը. Արեւմուտքը հարիւրաւոր տնտեսական պատժամիջոցներով 

սկսաւ «կռուիլ», սակայն պատժամիջոցներուն հետեւանքները երկու հակամարտ 

կողմերուն ալ վնաս պատճառեցին: Արեւմուտքը շահեցաւ իր միասնականութիւնը 

ամրապնդելով: Ռուսիան շահեցաւ իր ազդեցութեան սահմանները պաշտպանուած 

պահելով: 

Ամէն ինչի նման այս պատերազմն ալ երկու երես ունի, որոնք իրար չեն հակասեր, իրար 
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ՔԱՂԱԾ ԸԼԼԱՅԻՆ ԹՈՒՐՔԵՐԷՆ 

 

«Առանց թուրքի Հայաստան»… եւ այսպէսով 

Հայաստանը թուրքէն զերծ պահելը դարձաւ 

ազգային գաղափարախօսութիւն՝ 

խորհրդարանական ընդդիմադիր ճակատին 

համար։ Պետութիւնը փրկելու բնաբան, ոչ 

կերտելու, այլ՝ փրկելու։ Պետութիւնը արդէն 

կերտած էին մինչեւ 2018-ը, բեղուն, ազատ, անկախ, 

անվտանգ, յառաջադէմ, արդար… Սակայն, ժողովուրդը իր ձեռքով քանդեց կերտուածը, 

հետեւելով «խաբեբայ»ի մը, «արկածախնդիր»ի մը, «դաւաճան»ի եւ վերջապէս՝ «թուրք»ի մը 

առաջնորդութեան։ 
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Այո՛, անցեալին, թուրքին դէմ պայքարը եղած էր ազգային գաղափարախօսութեան հիմք, 

իսկ ներկայիս՝ երկրէն զայն վանելը։ Մեկուսանալը։ Արդէն Հայաստանը շրջապատուած է 

թուրքերով եւ ազէրի թուրքերով. Թուրքիայէն եւ Ատրպէյճանէն անդին Պարսկաստանի 

Ատրպատականը եւ Վրաստանի հարաւ-արեւմուտքն ալ լեցուն են ազէրիներով։ Անշուշտ, 

ռուսը, վրացին, նրանցին, ամերիկացին, եւրոպացին կրնան թուրքին հետ գործ ունենալ, 

բայց հայը, Հայաստանը՝ ո՛չ։ Իսկ ի՞նչ պիտի ըսէ Դաշնակցութիւնն իր ընկերվարական 

գաղափարակիցներուն, երբ Ընկերվարական միջազգայնական համագումարին մասնակցի 

«Առանց թուրքի Հայաստան» լոզունգով։ Ի՞նչ պիտի ըսէ Թուրքիոյ ընկերվարական 

գաղափարակիցներուն։ Եւ ի՞նչ պիտի ըսէ Հանրապետականը, երբ եւրոպական 

ազատական կուսակցութիւններու համագումարին զեկուցէ Հայաստանի 

ժողովրդավարական ու ազատական ձեռքբերումներուն մասին՝ «առանց թուրքի 

Հայաստա՞ն»։ Իսկ ի՞նչ ըսել Ռոպերթ Քոչարեանի՝ հայր Ալիեւի հետ Քի Ուեստի մէջ եւ անկէ 

առաջ 1993-ին գաղտնի հանդիպումին եւ բազմաթիւ այլ հանդիպումներուն մասին։ Եւ ի՞նչ 

պիտի ըսէ Հայ Առաքելական Եկեղեցին Պոլսոյ Պատրիարքութեան, որ կախեալ է 

Թուրքիայէն, որ օր ու գիշեր թուրքերուն հետ գործ ունի։ Պէտք է ընտրութի՞ւն կատարէ, 

կա՛մ Թուրքիան, կա՛մ Հայաստա՞նը։ Այսինքն՝ լքէ ժողովուրդը, ժառանգութիւնը, 

կալուածները, պատմութիւնը… Նոյն հարցումը իրենք իրենց պէտք է յղե՞ն բոլոր 

պոլսահայերը, թրքահայերը, նաեւ անոնք, որոնք իսլամացած, թրքացած, քրտացած, թաքուն 

մնացած են։ Եւ ի՞նչ պիտի ընէ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը, որ դատ բացած է 

Սիսի կաթողիկոսարանին տիրանալու։ Պէտք է հրաժարի՞։ Իսկ ի՞նչ պիտի ընենք օսմանեան 

տիրապետութեան տակ գտնուած հայութեան պատմութիւնը, անոր ծառայած բոլոր հայ 

կառավարական պաշտօնեաները, այնտեղ գործած առեւտրականները, արուեստագէտները, 

արհեստաւորները, գիւղացիները… որոնք գործակցած են, աշխատած են, ապրած են, 

ստեղծագործած են, պայքարած են թուրքերու դէմ եւ օր ու գիշեր անոնց հետ շփուած։ 

Մոռնա՞նք Արեւմտահայաստանն ու արեւմտահայ ժառանգութիւնը։ Մոռնա՞նք նաեւ 

Դաշնակցութեան եւ Երիտթուրքերու եղբայրացումը 1908-ի Յեղափոխութեան ժամանակ, 

1920-ին, 1921-ին՝ թուրքերուն հետ Կարսի եւ Մոսկուայի համաձայնագրերու ստորագրումը։ 

Ժխտե՞նք սփիւռքահայութեան մէկ դարու պատմութիւնը, ցեղասպանուած սերունդին 

Արեւմտահայաստան, Կիլիկիա ծնած ըլլալը, թուրքերուն հետ շփումներ ունեցած ըլլալը։ 

«Առանց թուրքի Հայաստան» ստեղծելու համար պէտք է ուղեղները լուալ, ջնջել հայութեան 

յիշողութենէն հայեւթուրք յարաբերութիւններու պատմութիւնը, որովհետեւ համազօր է 

դաւաճանութեան, սրբապղծումի, հակոտնեայ՝ «առանց թուրքի Հայաստան»ի 

իրականացումին, փրկութեան տեսլականին։ Այդ պատմութիւնները կրնան ապականել, չէ՞, 

երիտասարդ սերունդներու երեւակայութիւնը… 

Այսպէս, թուրքէն խոր վախի, անոր հանդէպ ատելութեան, ցեղապաշտութեան բոլոր 

դրսեւորումները մէկ նախադասութեան մէջ ի յայտ եկան։ Ցարդ թուրքը՝ յանուն 

ազատութեան, արդարութեան պայքարի, ժողովուրդներու իրաւունքի պաշտպանութեան, 

ինքնապաշտպանութեան, ինչպէս նաեւ Ցեղասպանութեան ճանաչման, 

ժխտողականութեան ու ռազմական ոճիրներու դէմ պայքարի, փոքրամասնութիւններու 

իրաւունքներու պաշտպանութեան, մշակութային ժառանգութեան, քաղաքակրթական 

արժէքներու պահպանութեան ծառայող մղիչ ուժ էր։ Այս բոլորը մէկ անգամէն 

անհետացա՞ն, չքացա՞ն։ Իսկ վաղը ընդդիմադիրները Արցախի համար բանակցութիւնները, 

Հայաստանի համար սահմանագծումի, սահմանազատման համաձայնութիւնները որո՞ւ 

հետ պիտի կնքեն։ Պիտի յանդգնի՞ն ժխտել Նոյեմբեր 9-ի համաձայնագիրը։ Պիտի յանդգնի՞ն 

հակառակիլ Ռուսաստանի Փութինին։ Մինչեւ հիմա այս կէտին մասին ո՛չ 

Դաշնակցութիւնը, ո՛չ Քոչարեանը, ո՛չ ալ Սերժ Սարգսեանը արտայայտուած են։ 

Փաստօրէն, ինչ որ քաղաքական պայքարի համար իբրեւ լոզունգ յղացուած է ամբոխները 
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հրահրելու, խանդավառելու համար, աւելի պարզ եւ ուղղակի ժխտումն է Արցախին ու 

արցախահայութեան իրաւունքներուն։ «Առանց թուրքի Հայաստան»ով իշխանութեան գլուխ 

եկած ընդդիմութիւնը պիտի հաւասարի ցեղապաշտ Ալիեւին, որ առանց հայու Ատրպէյճան 

կ՚երեւակայէ։ Ի՞նչ իմաստ ունի այլեւս Եւրոպայի Մարդու իրաւանց ատեան երթալ ու 

Ատրպէյճանի հայատեացութեան դէմ դատի դիմել։ 

Բարեբախտաբար, այս խեղկատակութեան դիմաց կառավարութիւնը դիւանագիտական 

հսկայական աշխատանք կը տանի տարբեր ձեւաչափերով, Մոսկուայէն մինչեւ ԱՄՆ, 

մինչեւ Չինաստան, Հնդկաստան, երկխօսութեան ու բանակցութիւններու միջոցով, 

Հայաստանին ու Արցախին խնայելու համար երկրորդ պատերազմի մը 

հաւանականութիւնը։ 

Երանի՜ թէ «առանց թուրքի Հայաստան»ի քարոզիչները փոխանակ լոզունգներ մշակելու, 

դասեր քաղած ըլլային թուրքերէն, որոնք յաջողեցան «Պայրաքթար» շինել, բանակ ու երկիր 

կառուցել, ճկուն բազմաբեւեռ քաղաքականութիւն վարել… 

Նոր Յառաջ, Շաբաթ, Յունիս 4, 2022 

Ժիրայր Չոլաքեան 

 

«ԱՂՈՒԷՍ» ԹՈՒՐՔԻԱՆ 

Յակոբ Միքայէլեան 

17/06/2022 
 

Հիմա է ճիշդ ժամանակը ընդգծելու եւ ցցուն 

տառերով գրելու՝ «Պղտոր ջուրի մէջ ձուկ որսալ» 

ասոյթը, որուն հերոսը Թուրքիան է եւ անշուշտ անոր 

նախագահը: Ուզենք, թէ չուզենք պիտի ընդունինք 

իրականութիւնը՝ Թուրքիան դարձեր է այս 

տարածաշրջանին,- որ կ՛երկարի Արեւմտեան 

Եւրոպայէն մինչեւ Ռուսիոյ դռները՝ Կովկաս, եւ 

Պալթեան երկիրներէն մինչեւ Արաբական ծոց եւ 

Ափրիկէ, ամենէն հեղինակաւոր պետութիւնը, որ ամենայն վստահութեամբ եւ իր ուժին 

գիտակցութեամբ կրնայ ոտնակոխել ՄԱԿ-ի եւ ՆԱԹՕ-ի օրէնքները, կրնայ թշնամանալ 

որեւէ մեծ երկրի հետ, ապա վերականգնել յարաբերութիւնները ամենայն ճարպիկութեամբ 

եւ իր քաղաքական խաղերով, ոչ միայն զերծ մնալ թշնամանքէ ու պատիժներէ, այլ՝ 

չէզոքութիւն պահելով կրնայ հակամարտ պետութիւններու միջեւ միջնորդ հաշտարարի 

դեր ստանձնել: 

ԱՄՆ-ի, Ռուսիոյ, ՄԱԿ-ի, ՆԱԹՕ-ի, Հայկական ցեղասպանութիւնը ճանչցող պետութեանց, 

Յունաստանի, Իսրայէլի, Սէուտական Արաբիոյ, Իրաքի, Սուրիոյ, Լիպիայի, Կիպրոսի, 

Հայաստանի, ու չեմ գիտեր դեռ քանի պետութիւններու հետ հարցեր ունեցաւ, որոնք 

թշնամանքի հասան, սակայն շատ չանցած ձեւը գտաւ հաշտուելու, աւեի ճիշդ՝ 

դիմացինները ուզեցին հաշտուիլ, նկատի ունենալով այդ պետութեան ունեցած 

կարեւորութիւնն ու կարողականութիւնը տարածաշրջանին մէջ եւ նաեւ համաշխարհային 

հարթակին վրայ: Հիմա ալ հերթը Հայաստանինն է: 

http://www.azadkhosk.com/
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Թուրքիան տարիներէ ի վեր երազած էր Սուրիա ներխուժել, նոյնիսկ վերականգնել 

Օսմանեան շրջանի «Հալէպի Վիլայէթը», Հալէպն ալ գրաւելով: Հոն չհասաւ, թոյլ չտուին որ 

հասնի, շատ մեծ արկածախնդրութիւն էր, շատ վտանգաւոր հետեւանքներով, սակայն թոյլ 

տուին որ արժամապէս մնայ սահմանային գօտիին մէջ: Մնաց ու թրքացուց զայն, իսկ այս 

օրերուն ալ, երբ զինք այդ գրաւեալ շրջաններէն հեռացնելու մասին կը խօսին, 

մասնաւորաբար, երբ Փութինը յայտարարեց, որ Սուրիոյ պիտի վերադարձնէ այդ հողերը, 

Էրտողանը նոր հրահանգ արձակեց եւ պաշտօնապէս յայտարարեց, որ հիւսիսային Սուրիոյ 

սահմանի երկայնքին ու սուրիական հողերէն ներս 30 քմ լայնքով «ապահովական գօտի» մը 

պիտի ստեղծէ, վերջ տալու համար սուրիական Մինպիճ քաղաքին մէջ տեղակայուած 

Քրտական PPK-ի ոտնձգութիւններուն: 

Անշուշտ Սուրիան բողոքեց, Ռուսիան, հակառակ մինչեւ մէջքը թաղուած ըլլալուն 

Ուքրանիոյ պատերազմին մէջ, դէմ արտայայտուեցաւ, միայն այդքան, դեռ պէտք ունէր 

Թուրքիային պատերազմի այս օրերուն: Ներխուժում, գրաւում, թրքացում, թալանում, 

անդին՝ բողոք, դատապարտում եւ… վերջ: 

Ինչքան ալ պատմաբաններ, քաղաքագէտներ, մտաւորականներ թուրքերու չարանենգ 

նկարագրին մասին արտայայտուին, ինչքան ալ իր հասցէին քննադատութիւններ ըլլան, 

կարծես բնաւ հոգը չէ, ինք իր գիտցածէն սանթիմ մը իսկ չի շեղիր, անտարբեր կը մնայ եւ 

գիտցածէն ետ չի մնար: Ամբողջ աշխարհը տարուած է ռուս-ուքրաինական պատերազմով, 

պղտոր է մթնոլորտը, իսկ Թուրքիոյ համար ոսկի առիթ՝ քիչ մը աւելի ձեռքերն ու ոտքերը 

տարածելու. Իսկ վերջերս ալ յայտարարեց, որ իր բանակին իրաւունք տուած է Թուրքիոյ 

սահմաններէն դուրս զինեալ գործողութիւններ կատարելու: 

Արդէն այդ մէկը տարիներէ ի վեր կը կիրառէր Սուրիա մտնելով, Քաթարի մէջ 

զինուորական յենակէտ հաստատելով, Լիպիա բանակ ուղարկելով, Ատրպէյճան-

Հայաստան պատերազմին մասնակցելով եւ այլն, սակայն հիմա արդէն 

պաշտօնականացուց: Թէ ի՞նչ նոր ծրագիրներ ունի, յայտնի չէ, սակայն այս որոշումը 

յումպէտս չէ առնուած: 

Վերջին իրադարձութիւնները շատ խօսուն են, կապուած Ռուսիա-Ուքրաինա 

պատերազմին, ուր յաջողեցաւ ձեւով մը չէզոք մնալ եւ նոյնիսկ հաշտարարի դեր խաղալ, 

հրաւիրեց երկու կողմերը, որ Թուրքիայ գան եւ բանակցին: 

Գիտցաւ օգտուիլ նաեւ Ռուսիոյ դէմ առնուած տնտեսական պատիժներէն, մասնաւորաբար 

ռուսական նաֆթի հոսքին կապակցութեամբ սկսաւ ծրագիրներ մշակել իր տարածքէն 

անցընել թէ ռուսական եւ թէ ուքրաինական արգիլեալ սննդամթերքները: 

Էրտողանին նման ճարպիկ լարախաղաց աշխարհը չէ տեսած: Շատ լաւ գիտէ պղտոր 

ջուրին մէջ ձուկ որսալ. ոչ միայն սովորական ձուկ, այլ նոյնիսկ կէտ ձուկ: 

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ 
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ՆՈՂԿԱՆՔ 

Ռուբէն Յովակիմեան, Սեն Ռաֆայել, 14 Մայիս 2022 

«Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ հայ առաքելական եկեղեցին մե՛ր օրերում, մե՛ր աչքի առաջ 
մզկիթ դարձաւ: 
Աստուած Էջմիածնի մայր տաճարը պահպանի: Ազերի թուրքերից չէ, ազգադաւ 
հայերից»:  Գրիգոր Ջանիկեան 

Այլախոհ կամ ընդդիմադիր լինելը ոչ միայն սխալ ու 

պախարակելի  չէ, այլ նոյնիսկ գովելի, յարգելի է եւ 

հպարտանալու տեղիք է տալիս, միայն թէ այդ 

ուխտին  հետեւողը ունենայ լուրջ գաղափարական 

հիմունքներ, կի՛րթ, պատշա՛ճ կեցուածք եւ 

նպատակ՝ օգտակար լինել իր երկրին եւ 

հասարակութեանը, երբ նոյնիսկ բանավէճի 

ընթացքին  նրա ամէն արտասանած բառը լինի 

իմաստալից,  նպատակային եւ տրամաբանական, 

անգամ եթէ ոմանք չեն ըմբռնում ու համակերպւում: 

Կարող է պարզամիտ թուալ, բայց այդ է գործելաձեւը մի շարք երկրներում, ուր տիրող է 

բանականութիւնը, իսկ սակաւապետութիւնը ազգային ախտ չէ դարձած, համատարած է 

փոխադարձ յարգանքը  եւ միջավայրի կրթական մակարդակը միջակից բարձր: 

Ցաւօք, իմա՝ դժբախտաբար, այդպէս չէ մեր աւետեաց երկրում, ուր հակադրուող անձանց 

յարաբերութիւնը ոչ  միայն ամօթալի եւ անընդունելի է, այլ երբեմն նողկալի՝ տարրական 

բարեկրթութեան բացակայութեամբ: Կարիք կա՞յ ԱԺ-ի նիստերի կամ փողոցային ցոյցերի 

պատկերը ներկայացնել, որ միայն երեւացող մակերեսն (façade) են, քօղ, որի ներքոյ 

դաւադրական մի ամբողջ համակարգ է թաքնուած՝  թէ՛ հայրենածին եւ թէ՛ ենթադրաբար 

դրսից ներմուծուած: 

Պիտի չանդրադառնամ երեսնամեայ աւազակային քաղաքական 

անբարոյ  աճպարարութիւններին, երբ ծնունդ առան եւ հիմնաւորուեցին արդի բոլոր 

չարիք  դարձած սկզբունքներն ու գործելաոճերը: Ի՞նչ անուն կարելի է տալ, երբ 

պատգամաւորների մէկ երրորդը, որ ընդդիմադիր է, քաղաքական որեւէ կառուցողական 

ծրագիր կամ առաջարկ չի հնչել ընտրութիւնից ի վեր եւ այդ 

ժամանակահատուածում  միայն ամպագոռգոռ կոչերով՝ թէ խորհրդարանում եւ թէ 

փողոցային ցոյցերում, վարչապետի հրաժարականը պահանջելով սադրանքի է դիմում 

Արցախը փրկելու պատրուակով, որ եւս կեղծ է եւ շինծու:  Անհասկանալի է, թէ իրականում 

ի՞նչ խնդիր է ցանկանում լուծել, թերեւս անգիտանալով, որ դրօշ ծածանելով չէ, որ կարելի է 

որեւէ տարածք գրաւել, կամ որ հայն է, որ այդ ազատագրմանը չի երազում: 

Պարզապէս, քանի որ ընդդիմադիր համայնքը ոչ մի ասելիք չունի. նա փորձում է խանգարել 

իշխանութեան քայլերը, ժամանակը ձգում եւ սպասում իրեն համար լաւագոյն եւ 

բարենպաստ պայմանների ստեղծման, իսկ իշխանութեան գրաւման դէպքում՝ փրկել 

գողօնը:   Չմոռանանք նաեւ, որ իշխանութիւնը եւս՝ «օրէցօրի» 

տրամաբանութեամբ  գործելով,  խուսափում է որոշ առարկայական եւ երկարաժամկէտ 

քայլերից: 

44-օրեայ դժոխքը դաս չեղաւ շատերի համար, ոմանք չեն ցանկանում հասկանալ, որ 

առերես ենք թուրք-ազերի ճիւաղի  հետ եւ չենք կարող, իմա՝ պատրաստ եւս չենք 

դիմակայել նրանց ախորժակին, ու Արցախը վերագրաւելու կեղծ ու սին գոչումները 
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խաբկանք են եւ բանի չծառայելուց զատ՝ վնասակար, ինչպէս, որ հայ ընդդիմադիր 

պատգամաւոր Հայկ Մամիջանեանը (չեմ կարող կրկին չանդրադառնալ)  ԵՄ նիստի 

ընթացքին քուէարկում է  թշնամու օգտին՝ արդարանալով, թէ իր համոզումների համաձայն 

Նիկոլի դէմ է գործել: Տգէտ, տխմար եւ  դաւաճան մտայնութիւն, ինչպէս նաեւ այս օրերին՝ 

վարչապետի Հոլանդիա պաշտօնական այցելութեան ընթացքին, նոյն տրամաբանութեամբ , 

հայրենիքի սիրով եւ փրկելու տենչով  տառապող  մի խումբ պարման-պարմանուհիներ, 

Երեւանի նոյն բողոքի պաստառներով ցոյց էին կազմակերպել՝ իրենց՝ ոչ երիտասարդ 

հրահանգիչների թելադրանքով,  «Նիկոլի դէմ», մի պահ անգամ չգիտակցելով, որ օտար 

երկրում Նիկոլը մարմնացնում է Հայաստանը: ԱՄՕ՛Թ: 

Ի՞նչ ասել արուեստի ոլորտում՝ այն թափթփուկների մասին, որոնցից մէկն է Հրանտ 

Թոխատեանը, որ   անգիտակից  իր տխմարութեան եւ  ապիկարութեան աստիճանին, 

միանում է վրանների տակ գիշերող ցուցարարներին՝ կրկնելով նրանց կոչերը, որի կողքին 

առաւել բեղուն է քոչի դաշինքի կարկառուն  կոչնակ եւ երկիր  փրկելու տենչանքից հալ 

ու  մաշ եղած Գեղամ Մանուկեանը, որ իր ներկայութեամբ՝ որդին, զարմիկն եւ փեսան (7 

հոգով), Գիւմրիում ծեծի են ենթարկում երեք ալեհեր բնակչի, որոնցից մէկը ձեռնափայտով 

էր քայլում՝ նրանց անուանելով «թուրք»: Տեսաերիզը տարածուեց աշխարհով մէկ: 

Ա՞յս  է  փրկչի  կերպարը: 

Տիրող ամբոխային աղմուկի կողքին ո՞ւմ համար է գաղտնիք, որ Արցախի փրկութեան 

լաւագոյն զէնքը՝ այն վերաբնակեցնելն է, մինչդեռ այդ չքնաղ երկիրը թողած, նրա հոգսերով 

այրուող՝ անյայտ միջոցներով հարստացած զաւակները ամէնուր ապարանքների են 

տիրանում, փոխանակ իրենց գողօնը ներդրուեն երկրի բարեկարգման եւ զինումի համար: 

Ինչո՞ւ են  ՀՀ եւ ԱՀ չորս նախագահները իրենց շքախմբով թառել Երեւանում, քաղաքական 

դաշինք կազմում եւ ընդդիմութիւն խաղում, ինչո՞ւ Պարգեւ սրբազանը հիւանդութեան 

պատրուակով փախաւ ԱՄՆ եւ չար լեզուները պնդում են թէ դատարկ գրպանով չգնաց՝ 

Ղազանչեցոց տաճարը անտէր թողնելով, ինչո՞ւ․․․ ցանկը երկար է եւ բազում են, աւելի 

քան  70 հազար, երկրի կարօտից տառապողները՝ Երեւանում, Մոսկուայում կամ 

այլուր,  որոնց խիստ կարիքը ունի լքուած եւ թշնամու թիրախ դարձած 

երկիրը,  եւ  դժուար  չէ որեւէ երկրի փողոցում դրօշ ծածանելով Նիկոլի հրաժարական եւ 

Արցախի փրկութիւնը պահանջել: 

Դժուար է հաշտուել ընչաքաղցութեան տիրակալ լինելու մտքի հետ, որով վարակուած են 

հայրենաբնակ տարբեր մակարդակի գործիչներ՝ համոզուած լինելով, որ այն միայն 

հայկական երեւոյթ չէ,  մարդկայի՛ն է: 

Մնում է, որ խամաճիկային ցոյցերի հովանաւորները ըմբռնեն եւ գիտակցեն, որ իրենց երգը 

երգուած է, այլեւս վերադարձի ուղի չի մնացել եւ դադարեցնեն իրենց մանկլաւիկների 

դաւադիր գործունէութիւնների  ծաւալումը: 

Մենք դեռ անելիք շատ ունենք: 

 

ԶԱՐԹԻ՛Ր, ԼԱՕ, ԲԱՅՑ ՈՐՈ՞Ւ ԴԷՄ 

Մեթր Պարգեւ Դաւիթեան, Լուսաբաց (Թիւ 1173), 14 Մայիս 2022 

Հայաստանի ժողովուրդին մեծամասնութեան կողմէ երեք տարուան մէջ երկու անգամ 

մերժուած և որպէս ”թալանչի” ճանչցուած խմբակցութիւնը, տասնեակ մը հազար հաշուող 

իր հետեւորդներով, կը շարունակէ փողոցային իր աղմկալի հաւաքներն ու երթերը 

իշխանսփոխութիւն յառաջացնելու նպատակով: 

http://www.azadkhosk.com/
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Օգտուելով ներկայ իշխանութեան թոյլատու 

քաղաքականութենէն, որ կ՛ուզէ լաւ երեւնալ 

յարելով Արեւմուտքի և Եւրոպայի 

ժողովրդավարական չափանիշերուն,  ընդդիմադիր 

կոչուող խմբակցութիւնը առիթը չի փախցներ 

տարածելու ”բազում աղմուկ վասն ոչինչի” իր 

արշաւը: Անօրինականութեան և 

անհնազանդութեան մոլուցքով լեցուած մարդիկ 

կարծէք բաւականացած չեն իրենց 

չարաբաստիկ  ”Հայրենիքի Փրկութեան Շարժում” ի 

ձախորդ արկածախնդրութենէն, երբ յառաջ քշեցին այժմ անհետ կորած Վազգէն 

Մանուկեանը՝ զայն չընտրեալ վարչապետ առաջարկելով, ու հիմա ալ ելած են ազգի 

շալակը ”զարթի՜ր, լաօ” գոչելով: 

Ի տես այդ մարդոց մոլեգին, աղմկալի ու ինքնահաւան պոռթկումներուն, մարդ կը տարուի 

հարց տալու, թէ որու՞ օգտին կը շարժին անոնք, եթէ ոչ միայն իրենց: Իշխանափոխութիւն 

պահանջողները իշխանատենչութենէ կը տառապին, որովհետեւ իրենց դաւանած 

հայրենասիրութեան, ազգասիրութեան  և բարեփոխութեան մթերանոցին մէջ մը պակսի 

ժողովուրդին հաւատքը իրենց նկատմամբ: Փորձուածը անգամ մը ևս փորձելը յիմարութիւն 

է, և ժողովուրդը անոնց անցեալը վերյիշելով՝ «թքած ունի» անոնց կտակին (legacy) վրայ …. : 

Դժուար օրերու մէջ կ՛ապրին մեր ժողովուրդն ու պետութիւնը և ամէնուն՝ Ռուսաստանի, 

Ամերիկայի և Եւրոպական խորհուրդին կողմէ բանեցուած խիստ ճնշումները, որ ”նշաձողը” 

վար իջեցնենք, ոեւէ ղեկավարի, Փաշինեան կամ ոչ-Փաշինեան, հակառակելու առիթ և 

կարելիութիւն չեն տար: Նախկինները երբեք փրկութեան ծրագիր կամ լուծում չեն 

ներկայացներ երկիրը դուրս բերելու այս անել վիճակէն և ներկայ վարչաձեւը քննադատելէ 

զատ բան չեն ըներ: Անոնք վարպետօրէն ձգձգեցին և յետաձգեցին քսան տարուան 

երկայնքին Արցախի հարցին լուծումը և խաբկանքներով օրօրեցին մեզ՝ առիթ տալով 

Ալիեւի, որ իր բանակը զօրացնէ և պարտութեան մատնէ մեզ: Հիմա ալ այդ նախկինները 

նոր խաբկանքներով կը ներկայանան մեզի ”քաջ նազար”եան լոզունգներով նոր 

պարտութիւններու դռներ բանալու համաւ մեր առջև: 

Եթէ ”երկու չարեաց փոքրագոյնը” կ՛առաջարկուի մեզի ՄԵԾԵՐՈՒՆ կողմէ, պէտք է 

համակերպիլ ուզենք կամ չուզենք՝ անիծելով ՄԵԾԵՐԸ:  Ռուսիոյ դէմ ամբողջ Արեւմուտքին 

նեցուկը վայելող Ուքրանիոյ բախտը չունեցանք և չենք ալ կրնար ունենալ, երբ Թուրքիա կը 

շարունակէ ըլլալ շփացած գործընկերը ՆԱԹՕ-ի և Արեւմուտքի, երբ Փութինն ալ 

սիրաբանութեան մէջ է Էրտողանի հետ: Եթէ Արցախի ազգային նկարագիրն ու անոր 

ժողովուրդի ապահովութիւնը Փաշինեանը յաջողցնէ ՄԵԾԵՐՈՒՆ երաշխաւորութեամբ և 

անոնց տնտեսական օգնութեամբ, զայն դաւաճան կոչողները դաւաճանած կ՛ըլլան 

Հայաստանի և Արցախի մեր ժողովուրդին խաղաղ և անդորր կեանք ապրելու իրաւունքին 

դէմ: 

Ասկէ դուրս ամէն ինչ ամբոխավարութեամբ զանգուածները աղէտալիօրէն գրգռել է ի վնաս 

ազգին ու հայրենիքին: 

Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան շրջանին տկար ըլլալով՝ ակամայ կորսնցուցինք հող ու 

անկախութիւն, և նոյն վիճակին մէջ գտնուելով այսօր՝ ոմանց յոխորտագին ձայներուն 

անսալով կրնանք մեր այս ունեցածն ալ  կորսնցնել: 

Յուլիս 2021-ին, Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան հայկական համայնքներու 

բաժանմունքին ֆինանսական օժանդակութեամբ լոյս տեսաւ   ուսումնասիրութիւն մը՝ 

”Սպիտակ Թուղթ” անուան տակ, որպէս վերնագիր ունենալով ”2020 թ. Ղարաբաղեան 

http://www.azadkhosk.com/
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պատերազմը և Հայաստանի ապագայ արտաքին ու անվտանգութեան 

քաղաքականութիւնները” (139 էջ), հեղինակութեամբ իրենց ասպարէզներուն մէջ մեծ 

յաջողութիւն արձանագրած երեք հայորդիներու՝ Ռոբերտ Այդապիրեանի, Ժիրայր 

Լիպարիտեանի և Թալին Փափազեանի: Նախաբանի առաջին էջին վրայ 

անոնց  ըրած  հետեւեալ եզրակացութիւնը շատ բան պէտք է ըսէ ամբոխավարութեամբ 

մասսաները հրահրողներուն: ” Դժուարութիւնն այն է, որ պէտք է պահպանել այն, ինչը 

կարեւոր է Հայաստանի համար և ինչի վրայ կարելի է կառուցել, եւ թողնել այն, ինչը կարող 

է թուալ կարեւոր այս կամ այն մակարդակում, բայց դա կամ անիրագործելի է, կամ մեծ 

դժուարութիւններ է ստեղծում առաւել կարեւորի համար”: 

Հայաստանի և Սփիւռքի մէջ ուրիշին հայրենասիրութեան դաս տալ ուզող աղմկարարները 

լաւ կ’ընեն, եթէ ականջ տան վերոյիշեալ իմաստութեան, որպէսզի պահպանուի կարեւորը 

Հայաստանի և Արցախի ժողովուրդներուն համար և ”քաջնազարեան” հերոսութիւններով 

մեծ դժուարութիւններ չստեղծեն առաւել կարեւորին համար: ”Զարթի՛ր, լաօ՜” 

պոռչտուքներով և պաստառներով, թրքամէտ կոչելով Փաշինեանն ու իր իշխանութիւնը, 

սխալ ճամբով քալելու պիտի չկրնան մղել լաօն: ”Սուլթան” չկայ Երեւանի մէջ, որ ”կ՜ուզէ 

ջնջէ մըզի” , և որո՞ւ դէմ պիտի զարթնի լաօն, երբ իր պետութեան ներկայացուցիչները 

աշխարհը կը շրջին իր կեանքի բարելաւումն և հայրենիքի խաղաղութիւնը ապահովելու 

համար: 

Ո՞ՐՆ Է ՀԱՅՈՒՆ ԵՐԱԶԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 

Պարոյր Յ. Աղպաշեան 

Հայաստանի Հանրապետութեան անկայունութիւնը 

եւ անորոշութիւնը, անկասկած, իր տխուր ու 

ժխտական ազդեցութիւնը կը ձգէ նաեւ 

սփիւռքահայութեան ու Սփիւռքի վրայ, տեղ մը 

զգացական գետնի վրայ, ուրիշ տեղ մը՝ ազգային, 

ուղղակի թէ անուղղակի ներգործութիւններով։ 

Եթէ մօտիկ ապագային, յատկապէս Խորհրդային 

շրջանին, այս երեւոյթները այնքան ալ զգալի չէին, 

բայց, անկախութեան օրէն սկսեալ, ամէն ինչ 

փոխուեցաւ կամ նոր հոլովոյթ ստացաւ, սկիզբը յամրօրէն, իսկ յետագային՝ արագօրէն, 

ստեղծելով բոլորովին տարբեր պատկերներ, որոնք այնքան ալ տանելի կամ ընդունելի չէին։ 

Կայ տեսակէտ, որ այդ յեղաշրջումները կամ յամեցումները բնական էին, քանի 

մտայնութիւններն ու հոգեբանութիւնները փոխուեցան եւ նոր արտայայտութիւններու 

վերածուեցան, մերձեցումներն ու դրսեւորումները ազդու գունաւորում ստացան եւ նոր 

դիտարկութիւններու արժանացան։ 

Եթէ այս զարգացումներն ու վերիվայրումները աւելի ակնյայտ էին Հայաստանին համար, 

իշխանութիւն թէ ժողովուրդ, ապա, Սփիւռքի պարագային եւս, ատոնք պակաս չէին, իրենց 

վերաբերմունքներով, խորաչափութիւններով ու քննարկումներով, ոչ միայն իրարու 

նկատմամբ, այլեւ՝ Հայաստան-Սփիւռք հակագոյավիճակներով կամ 

համագոյավիճակներով։ 

Անկախութեան գոյերթը, Հայաստանին համար, որքան ալ ըլլար նոր ապագայի մը 

պայծառատեսութեամբ, այդուհանդերձ եղաւ նաեւ տխուր յուշերու շարան մը, ի տես այն 

դժուարութիւններուն ու դժբախտութիւններուն, որոնք «պարտադրուեցան» ժողովուրդին, 
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մէկ վարչախումբէն միւսին անցումով, իր ետին ձգելով բազմաթիւ տագնապներ (ընկերային, 

մարդկային, քաղաքական, հասարակական, եւայլն)։ 

Սփիւռքը, որ ուշի-ուշով կը հետեւէր այդ անբարենպաստ ելեւէջներուն, անյուսահատ եւ 

անընկճելի վճռակամութեամբ, կը փութար իր բարոյական, նիւթական ու 

կազմակերպչական նեցուկը յայտնելու ու ներուժը տրամադրելու հայրենի ժողովուրդին, 

համոզուած ըլալով որ ատիկա էր ճիշդ ընտրութիւնը՝ հայրենիք պահելու ու կերտելու 

հեռանկարով։ 

Դժբախտաբար, սակայն, ժամանակի ընթացքին, հակառակ բարելաւումի ու բարեկարգումի 

ճիգերուն, այս անգամ յաջորդական իշխանութիւններու, մեղմ ըսած, անգոհացուցիչ եւ 

անբաւարար ընթացքները, նոր պատուհասներ բերին ժողովուրդի գլխուն, յաճախ 

խուճապի մատնելով անոր մեծ մասը, զայն մղելով մերթ արտագաղթի, մերթ 

հիասթափութեան, մերթ ալ՝ յուսախաբութեան։ 

Դարձեալ այս ընկրկումները խորապէս կը մտահոգէին սփիւռքահայերը, որոնք իրենց 

հերթին շուար-մոլոր, բայց, միշտ հաւատքով զօրավիգ կը կանգնէին հայրենի ժողովուրդին, 

ակնկալելով որ «ձախորդ օրերը ձմրան նման կու գան ու կ’երթան»։ 

Բայց, ո՞ւր մնացին այդ օրերը, ո՞ւր ձգեցին զանոնք եւ ո՞ւր առաջնորդեցին Հայաստանը 

(իմա՝ հայ ժողովուրդը)։ 

Սփիւռքը, որ իր տարագրութենէն ասդին, կ’ապրէր յոյսով եւ երազով, հաւատքով ու 

տեսիլքով, վերադառնալու հայրենի հող, վերապրելու հոն, սերունդներ կոփելու ու 

դաստիարակելու, վաղուան ամբողջական Հայաստանի մը կազմաւորումով, արդեօք կրցա՞ւ 

այդ վստահութիւնը շահիլ եւ ունենալ։ 

Այո՛, իր մնացորդացով, Արեւմտահայութիւնը մնաց, թէկուզ բեկորացած վիճակով, բայց, 

անյողդողդ կամքով, աննկուն ու կանգուն, իր արմատնելով՝ լեզու ու մշակոյթ, ինքնութիւն 

ու պատկանելիութիւն, դպրոց եւ եկեղեցի, հայապահպանում ու հայրենասիրութիւն, միշտ 

հայեացքը սեւեռելով, դէպի լուսաճաճանչ, լուսաբոց ու լուսաշէն հայրենիք։ 

Նոյնիսկ Խորհրդային 70ամեայ Հայաստանը քաղաքական նպատակներով շփոթող (եւ ինչ 

որ տեղ ստուերող) շրջանակներ, չկրցան ուրանալ, որ անիկա պիտի ըլլայ այն ՀԻՄՆԱՔԱՐ 

ԿՌՈՒԱՆԸ, որ Սփիւռքը պիտի կարենայ փրկել իր յորձանուտէն, այնքան ատեն որ անիկա 

պիտի հանդիսանայ փրկարար լաստ մը, որմէ հայ ժողովուրդը, ի սփիւռս թէ Հայաստան, 

իրեն պիտի տան ապրելու ու գոյատեւելու իրաւունք, հոգ չէ թէ անոնք տակաւին 

դիմագրաւելու են բազմաթիւ խոչընդոտներ եւ արգելքներ։ 

*** 

Արմատաւորելի հիմքերով եւ անկախութեան ձեւաւորման խարիսխներով, ներկայ 

Հայաստանը ո՞րքանով կ’արդարացնէ հայ ժողովուրդին երազները եւ ո՞ւր կը գտնէ անոնց 

միաւորումին ու հզօրացումին արժեչափերը։ 

Արդեօ՞ք նորանկախ Հայաստանի իրերայաջորդ իշխանութիւնները, իրենց (հաւանական) 

կազմաւորումի ու հասունացման ոլորտի ընթացին, ԼՐՋՕՐԷՆ ու ՀԱՄՈԶԿԵՐՕՐԷՆ, 

նկատի կ’առնէին Սփիւռքի դերակատարութիւնները ու բաժնեմասնակցութիւնները, որպէս 

հայ ժողովուրդի անբաժանելի հիմնաշերտեր եւ ոչ որպէս «դրսեկներ» (որովհետեւ այս 

վարկածը կա՛յ, ցաւագինօրէ՛ն, տակաւաին 1947ի ներգաղթի օրերէն մինչեւ օրս, որպէս… 

«աղբար»ներ)։ 

Ո՛չ, անոնք չկային, բացի կարգ մը «իւրայատուկ» պարագաներէն, որովհետեւ, 

հայաստանեան աղբիւրներու համաձայն, միշտ ալ արձանագրուեցան շահագործումներ եւ 

անպարկեշտութիւններ, որոնց մասին (գաղտնիք չէ), բազմաթիւ բացայայտումներ 

կատարուեցան, կը կատարուին (ու թերեւս շարունակուին)։ 
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Իսկ Սփիւռքը, փոխանակ զգաստացնելու, հետեւելու ու պահանջելու բացատրութիւններ 

(կամ հաշուետուութիւններ) իր բերած օժանդակութիւններուն մասին, սուսիկ-փուսիկ կը 

լռէր, կը պապանձէր, լաւագոյն պարագային, կարգ մը… թռուցիկներ կ’արձակէր։ 

Արդի՞ւնք։ 

Ներկայ անբարեյոյս եւ անբաղձալի վիճակը, որ կը տիրէ թէ՛ Հայաստանի, թէ՛ Սփիւռքի մէջ, 

առաւել՝ իրարու նկատմամբ կամ դէմ։ 

Հայաստանի Ազգային Ժողովը, ոչ միայն յայտնի է, այլեւ հաստատուած է. ոչինչով կրնայ 

օգտել իր ժողովուրդին ու երկրին,անոր շնորհելու բարօրութիւն, բարեկեցութիւն ու 

բարեկամութիւն, հետեւաբար, զո՜ւր կը սպասուի անկէ որեւէ… հրաշք, քանի բաբելոնեան 

խառնարանէն աւելի քանդիչ է ան։ 

Սփիւռքը, իր բազմագլուխութեամբ, (որ նորութիւն չէ), կրցած էր իր ներկայութիւնը 

ապացուցել եւ յաճախ օգնութեան ձեռք երկարել հայրենիքին, սակայն, ան ալ 

ոլորապտոյտի մը մէջ կը գալարի, երբ իր բազմաթիւ հայագաղութները դէմ յանդիման կը 

գտնուին մարտահրաւէրներու եւ անակնկալներու առջեւ, հակառակ ոգեւին եւ էովին 

փորձելով պայքարիլ անոնց դէմ։ 

Հիմա՛, հարցը այն է, որ ո՛վ, որուն պիտի օգնէ, ո՛վ որուն պիտի օժանդակէ, ո՛վ, որուն տէր 

պիտի կանգնի եւ ո՞ւր կը կայանայ ելքը, երբ Հայաստանը շա՜տ հեռու է իր 

ինքնամիացումէն, իսկ Սփիւռքը կը տապլտկի իր բազմակոտորակումներէն։ 

Երէկ, զիրար չէին «հասկցած» Հայաստանը եւ Սփիւռքը, նաեւ՝ Սփիւռքը իր 

ներշերտաւորումներով, առ այս, սակայն, նոր հորիզոններ բացուեցան, նոր լուսամուտներ 

ճառագայթեցին, նոր լաւատեսութիւններ խմորուեցան, եւ, ամենէն կարեւորը, 

համավստահութեան նախանշաններ ուրուագծուեցան, որոնք, բոլորն ալ, այս կամ այն 

ձեւով, դարձան ամրակուռ պատնէշները հաւանական իրագործումներու ու նուաճումներու 

կատարելագործման։ 

Այս բոլորը ի՞նչ կը նշանակեն կամ ինչի՞ կը յանգեցնեն, երբ կայ ու կը մնա՛յ հիմնական 

հարցապնդում մը, հարցաքննարկում մը, հարցապահանջ մը։ 

Հայաստանը եւ Սփիւռքը կրցա՞ն զիրար ամբողջացնել կամ միանալ, իրենց ազգային-

հայրենական օղակներով, երբ՝ ներհայաստանեան ճակատներու վրայ, ամէն ինչ կը մնայ 

խարխլած ու խարխափած, իսկ ներսփիւռքեան բեւեռներու վրայ, ամէն ինչ բեկորուած ու 

մասնատուած, մե՜նծ հարցականներու առջեւ դնելով, թէ՛ նոր Հայաստանը (անկախացած) 

եւ թէ՛ յամեցող Սփիւռքը (դասականացած), հետեւաբար, անոնք պիտի կարենա՞ն զիրար 

լրացնել եւ դառնալ մէկութեան (՞) համախորհրդանիշ մը։ 

Դժուարին հարցադրումներ, որոնց պատասխաններ գտնելը դիւրին կամ անկարելի ըլլալու 

չափ մարտահրաւէրային են, հետագայ գրառումներով. 

- ԴԻՒՐԻՆ է, որովհետեւ, ո՛վ չի գիտեր, որ Հայաստանը, իր գոյութեամբ եւ էութեամբ, ի՞նչ կը 

ներկայացնէ, ինչպէ՞ս կը գնահատէ կամ կը դիտարկէ իր քաղաքական կացութաձեւը եւ ո՞ւր 

կրնայ տեսնել իր շահը կամ ապագան, արագընթաց ներքին թէ արտաքին թաւալքներու 

լոյսին տակ։ 

- ԱՆԿԱՐԵԼԻ է, որովհետեւ, համաշխարհային քաղաքականութեան, ռազմավարութեան ու 

մարտավարութեան բեւեռներուն վրայ, Հայաստանը կը գտնուի այնպիսի փափուկ ու փշոտ 

լարերու վրայ, որ ինքզինք պահելու համար աչալուրջ ու պատրաստակամ այրող կարիքը 

ունի իր զտարիւն ներուժութեան, ազգային միասնականութեան եւ ամրակուռ 

ամբողջականութեան։ 
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Բայց, հարցը այն է, որ հայ ժողովուրդը իր հայաստանեան ու սփիւռքեան թեւերով, ինչպէ՞ս 

կրնայ դիմակալել այն փորձութիւնները, որոնք կը ցցուին իր առջեւ, անգամ մը ներքին 

ալեկոծումներու, անգամ մըն ալ՝ արատքին փոթորիկներու պատճառներով, այսպէս թէ 

այնպէս, իրենց տխուր հետքերը ձգելով հայ ժողովուրդին կեանքին վրայ, զայն մատնելով 

անճրկութեան, մղելով մեկուսացման կամ առաջնորդելով… անկիւնաւորման։ 

Ահաւասիկ բարդ ու հանգուցաւոր խճանկար մը, որ կը պատէ Հայաստանն ու Սփիւռքը, 

իրենց տարբաղադրումներով ու տարանջատումներով, հակակողմնորոշումներով ու 

հակակողմնակցութիւններով, որոնք, վերջին հաշուով, չեն կրնար Հայաստանը տանիլ դէպի 

համակեցութիւն, ոչ ալ կրնան զայն փրկել, այնքան ատեն որ բեւեռները միանալու շատ թոյլ 

կէտերու վրայ կը գտնուին կամ կրնան գոյացնել միացման ոլորտներ, իրենց 

կառուցողականութեամբ ու լիակատարութեամբ։ 

Այս մտորումներն ու գրառումները կը կատարուին, ոչ թէ երեւակայածին կամ ենթադրածին 

հաւանականութիւններով, այլ՝ մեկնելով հայաստանեան ու սփիւռքեան բռնազբօսիկ 

առանձգականութիւններէն, իրենց զանազան թեր ու դէմ շղարշներով, որոնք կը բնորոշեն ու 

կ’ընդգծեն կարծր իրականութիւններ, ուր անոնց նկատմամբ կարելի չէ մնալ անտարբեր, 

մինչեւ որ անոնք կարենան ինքզինքնին բիւրեղացնել կամ արդարացնել, դէպի աւելի 

յստակատես քաղաքականութիւն ու միաբեւեռականութիւն, Հայաստան-Սփիւռք, 

առնուազն, զիրար չխաչաձեւելու ու չխոչընդոտելու կարգով։ 

Սակայն, այդ բոլորը իրականութիւն դառնալու կամ դարձնելու համար, ո՞ւր պէտք է 

փնտռել առանցքներն ու հնարքները, երբ անոնք կը պակսին ու կը բացակային բազմաթիւ 

բնագաւառներէ ներս։ 

Հո՛ս պէտք է փնտռել ատոնց հիմնական բանալին, այն բանալին, ուղին, որուն միջոցով, 

կարելի պիտի ըլլայ ճշդել եւ ուղղորդել երազային Հայաստանին ձեւաւորումը, 

կազմաւորումն ու հասունացումը։ 

Բայց, արդեօք, նման տուեալներով, ի Հայաստան թէ Սփիւռք, կա՞յ այդ կարելիութիւնը, 

ողջամտութիւնը կամ հասանելիութիւնը, նախ՝ Հայաստանը դուրս բերելու իր 

տիղմախրումէն, ապա՝ վերակերտել նոր Հայաստանը, իր հզօր պետականութեամբ, 

վարչակազմութեամբ ու ռազմաուժականուեամբ, պայմանաւ որ Սփիւռքն ալ դուրս գայ իր 

շարունակուող տատանումներէն, դառնալով նոյնքան հզօր ամբողջականութիւն մը։ 

ՊԱՅՔԱՐ 
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ԳՐԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝  ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 

 

 

 

ԺԱՄԱՆԱԿԷՆ ԱՆԴԻՆ 

Հրակարմիր վարսերէն 

Բո՛ց-բո՛ց կրակ կը տեղար, 

Կը հրդեհէր, հրավառէր 

Սիրտը՝ սիրոյ մի բաժակ... 

 

Ժամանակի լուռ հոսքէն 

Արծաթ տեղաց լուսնկայ, 

Կարմիրը վառ վարսերէն 

Դարձաւ սպիտակ, ձիւնափայլ... 

 

Հոգին երբեք չգիտցաւ 

Ժամանակի առեղծուածն, 
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Յամառեցաւ խոյանալ 

Ճախրանքովն իր վեհասլաց... 

 

Ան թեւ առաւ ու թռաւ 

Ժամանակէն վեր, անդին, 

Հոգին ըրաւ պարունակ 

Անեզրական տիեզերքին: 

14/5/2022 

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

ՄԱՅՐԱՄՈՒՏԻՍ ՃԱՃԱՆՉՆԵՐԸ 

Մայրամուտիս ճաճանչները 

Բացին աչքերս աղօտած 

Եւ ես տեսայ չտեսածս 

Ծիրանագեղ լոյսին տակ... 

 

Լուսաբացն էր արեւաշող 

Ոսկելոյսով միւռոնաօծ, 

Կեանքն էր պարտէզ մը ծաղկավառ, 

Ես՝ թիթեռ մը կենսարբեցած... 

 

Ծաղկէ ծաղիկ գոյն ու նեկտար 

Ամբարեցի սիրավարար, 

Բոյր-թոյրերով ես գինովցայ 

Մինչեւ օրս իրիկնացաւ... 

 

Բռնկեցաւ յանկարծ պահը, 

Հագաւ հանդերձ ծիրանավառ, 

Հորիզոնը շառագունած 

Յուշեց գալիք հըրաժեշտը... 

 

Խոկումներս յոյզերուս հետ 

Վարարեցան պահին հետ 

Եւ երկունքով ծիրանաթով 

Ծնունդ առին տողերս բորբ... 

 

Եւ ո՞վ կրնայ ճիշդ ըմբռնել 

Թէ ո՞ր պահն է երանաւէտ.- 

Լուսաշաղախ այգաբա՞ցը, 
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Թէ՞ հրավառ մայրամուտը, 

Երբ հուր, ոսկի տեղան կարծես 

Գրիչիս տակ դառնան աստղեր: 

23/5/2022 

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

ԼՈՒՍՈՐԴԻՆԵՐ ՑԵՂԻՆ ՀԱՅԿԵԱՆ 

 

Ամբողջ սերունդ մը նոր քաջաց, 

Լուսորդիներ ցեղին Հայկեան՝ 

Աչքերն կեանքին դեռ նոր բացած, 

Արնախումին բաժին դարձան... 

 

Ամէն մէկը մէկ դիւցազուն, 

Առիւծասիրտ մի Հայկազուն, 

Հին կաղնիին՝ ոստ բողբոջուն, 

Հայ օճախին, հայրենեաց՝ սիւն: 

 

Աճիւնն իրենց խառնուեցաւ 

Հայոց հողին բազմադարեան, 

Որ ուռճացաւ բազմապատիկ 

Զերթ աւշայորդ հողը բերրի: 

 

Հոգին անոնց բարձրացաւ վեր 

Որպէս անմար աստղ լուսեղէն, 

Գիշերուան մէջ՝ կանթեղ լոյսի, 

Վառ հաւատքի, բորբ ոգիի: 

 

Վերէն անոնք պիտի հսկեն 

Մեր երկիրը դեռ տանջակէզ, 

Սրբազան պարտք պիտ' ներշնչեն 

Չմոլորիլ մեր ուղիէն: 

 

Թէ սայթաքինք ու խարխափենք, 

Ցաւը անոնց պիտ' մռնչէ, 

Պիտ' որոտայ հրեղէն կայծեր, 

Շանթի շեղբեր փայլատակէ: 

 

Եւ այս անգամ, գէթ այս անգամ, 
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Մենք պիտ' ճգնինք արժանանալ 

Անոնց թափած անբիծ արեան 

Ու մատաղած կեանքին պարման: 

 

Յայնժամ իրենց երազանքը 

Պիտ' հուրհրատէ ու բոցկլտայ, 

Ու վաղուան նոր արեգակը 

Արշալոյսներ պիտ' խոստանայ: 

17/2/2021 

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

Եւ որքան շատ են ուրացողները, 

Մաքուր սրտիդ մէջ բիծ փնտռողները, 

Սպիտակ գոյնն անգամ սեւ տեսնողները, 

Յանկարծօրէն լուռ հեռացողները, 

Անձայն, անշշուկ քար նետողները, 

Քեզ չհանդուրժող նախանձոտները, 

Պատրուակ փնտռող խծբծողները, 

Կեղծ ժպիտներով քեզ մատնողները, 

Նեղ ես-ը տեսնող շահամոլները, 

Սրբութիւն ծախող ստահակները, 

Արդարութիւնը մրոտողները, 

Ճշմարտութեան դէմ կոյր ու համրերը, 

Հայրենին միայն դրօշ դարձնողները, 

Անոր քօղին տակ պահուըտողները, 

Կամ անոր անուամբ փառք հիւսողները 

Եւ անմիտ-անմիտ պարծենկոտները: 

7/1/2022 

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

 

ՍԵՐՄՆԱՑԱՆԻՆ ՆՄԱՆ 

 

Սերմնացանին նման բարի, 

Ես հունտերն իմ շռայլ ցանեցի 

Ակօսներուն սրտի, մտքի, 

Բառ հունտերս որոնք յուռթի 

Ծիլեր տուին արտերուն մէջ 

Հոգիներուն բիւր լուսաշէն... 

Բո՛ւռ-բո՛ւռ զանոնք ես շաղ տուի 
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Գիրովս ջի՛նջ, լուսաթաթա՛ւ 

Որ ցորեանի հասկեր դառնան, 

Ատոք հասկեր լո՛յս եւ ոսկի՛... 

Հեռաստաններն էին իմ դէմ, 

Հայոց աշխարհն էր հնաւանդ 

Հերկերով վեհ ու փառապանծ, 

Ես՝ լոկ յետի՛ն մշակ նսեմ: 

Երկի՛ր իմ բորբ, լուսահմայ, 

Ճաճանչներուդ արեւահեղ 

Եւ բերքերուդ հմայագեղ, 

Թէ կարենամ ընծայ բերել 

Նշո՛յլ մը լոյս, հա՛սկ մը ցորեն, 

Խղճիս պարտքը ես ի կատար 

Գոհ կը մեկնիմ այս աշխարհէն... 

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

ԳՈՒՑԷ ՄԻ ՕՐ 

Թողած կեանքս տարագիրի, 

Թողած ցաւ, վիշտ տառապալից, 

Ես երգեցի լոյսը անմահ 

Ցեղիս սրտին զերթ անշէջ ջահ... 

 

Երգս խոնարհ գուցէ մի օր 

Դէն շպրտուի զերթ անպէտք իր, 

Հովը տանի խառնէ հողին 

Եւ ան մեռնի դողդղալով... 

 

Թրթի՛ռ մը լոյս գուցէ ցաթի 

Անոր վտիտ լոյս էջերէն, 

Շո՛ղ մը վճիտ իմ բորբ սիրտէն, 

Որ բաբախեց միշտ կաթոգին... 

 

Գոլը սրտիս եթէ հասնի 

Եւ ջերմացնէ սիրտ մը լքուած, 

Յայնժամ պիտի բերկրի հոգիս, 

Պիտի օրհնէ կեանքս անցած... 

5/6/2022 

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

ՔԵԶ ԿԱՌՉԵՑԱՅ 
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Օրերուս մէջ խառնաշփոթ 

Եւ պահերուս տագնապահար, 

Քե՛զ կառչեցայ ես անվրդով, 

Երկի՛ր անգին, իմ Հայաստա՛ն... 

 

Տեսի՛լք եղար իմ հայեացքին 

Քու ոգիով արմենական, 

Իտէա՛լ որպէս ճաճանչեցիր 

Ճամբաներուս վրայ օտար... 

 

Գորո՛վ եղար դուն մայրական 

Սիրով անափ ու կաթոգին, 

Հեռու հեռուէն ես զգացի 

Սրտիդ տրոփիւնն կարօտավառ... 

 

Փարո՛ս եղար եւ ուղեցո՛յց 

Ոլոր-մոլոր ճանապարհիս, 

Մշուշին մէջ ուղեմոլոր 

Արեան ձա՛յն մը եղար վճիտ... 

 

Եւ յո՛յս, հաւա՛տք ներշնչեցիր, 

Անխոնջ եռա՛նդ՝ չսայթաքիմ 

Ու քեզ փարիմ զերթ կրծքին մօր, 

Ըմպեմ աւիշ հայրենայորդ... 

 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

 

ԾՐԱՐՈՎ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ 

 

Դեղին գոյնով, գիծերուն վրայ օրօրուն վազքով Պելճիքական թրամվայները նոր չէին 

Գահիրէի մէջ, եւ յիսունական թուականներու առաջին կէսերուն, Ապպասիայի մեկնակէտէն 

մինչեւ Հելիոպոլսոյ արուարձան հասնիլը, կէս ժամէն աւելի կը տեւէին: 

Թերեւս ալ այդ պատճառով, լեցուն չէր այն օրուայ յետմիջօրէի ժամը երեքի հանրակառքը 

երբ քոյրս ու ես, երկրորդ կարգի փայտէ նստարանի մը վրայ իրարմէ ծրարով բաժնուած՝ 

Հելիոպոլսոյ Broderie Karkour խանութը գործ կը տանէինք: 

Ես այն ատեն հազիւ ինը կամ տասը տարեկան տղայ, ամէն երկուշաբթի կամ երեքշաբթի 

օրերուն , քրոջս հետ Հելիոպոլիս կը ճամբորդէի: 
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Մայրս ճամբաներու վտանգներու մասին շատ կը մտահոգուէր, եւ կարծես քրոջս 

ապահովութիւնն ալ իմ ինը կամ տասը տարիներու ուժիս վստահէր՝ 

- Գնա՛, հարկ եղած պարագային գոնէ քովը ձայն մը կ’ըլլաս,- կ’ըսէր զիս խրատելով : 

Ես մօրս պատուէրին վրայ, ինքզինքս մեծի մը չափ 

պատասխանատու կը զգայի եւ տասը տարիներու 

բոլոր ուժովս, քոյրս պաշտպանելու հազարումէկ 

երեւակայական ձեւեր կը մտածէի :  

Հեռու չէր Գարգուրին խանութը, սակայն ինծի 

համար այլեւս սովորական դարձած էր երկուշաբթի 

կամ երեքշաբթի օրերու ճամբորդութիւնը, ու ես 

արդէն գրեթէ գոց սորված էի թրամվայներուն աջ ու 

ցախ օրօրուելու թիւը, ու շատոնց ալ ընտելացած էի 

գիծերու վրայ դարձող անիւներու միօրինակ 

«Թըքը՛ր, Թըքը՛ր» ձայնին, որ hաւասար 

հեռաւորութիւններէ անդադար կրկնուելով, ատեն 

մը ետք արդէն ձանձրալի կը դառնային 

ականջներուս : 

Սակայն կարեւոր էր շաբաթը գոնէ մէկ անգամ Հելիոպոլսոյ Broderie Karkour ի խանութը 

այցելելը, որովհետեւ անոր տէրը, քրոջս գործ կու տար:  

Իր Karkour անունը, հայերէնով մեր գիտցած Գրիգորն էր:  

Բայց ան հայախօս չէր, եւ գիտցողներուն համար ալ, հազիւ անունով միայն հայ էր, 

որովհետեւ պզտիկութենէն հայախօս շրջաններէ հեռու մնալով, կանուխէն արաբախօս 

դարձած էր:  

Շատ չէին իրեն պէս հայախօս չեղողները գաղութին մէջ: 

Սակայն Karkourը աշխատող եւ դրամ խնայող էր, եւ տարիներ առաջ Հելիոպոլսոյ մէջ 

հիմնած իր խանութն ալ, հինէն ի վեր ճանչցուած էր արուարձանին մէջ:  

Հոն պաշտօնեաները եւ երբեմն ալ նոյն ինքն Karkourը, երկար սեղաններու ետեւ նստած, 

ասեղնագործութեան ապսպրանքներ կ’ընդունէին, եւ խանութի ցուցակներէն եղած 

ընտրութիւններով, յաճախորդներու բերած սպիտակ սաւաններու, սեղանի սփռոցներու , եւ 

դեռ տարբեր տեսակ ալ կերպասներու վրայ , մանիշակագոյն «քոփիա» մատիտով 

հրեշտակներ, ծաղիկներ, եւ ուրիշ սիրուած նկարներ կը գծէին, եւ «դուրս»ը աշխատողներու 

գործ կու տային:  

Մենք ամէն անգամ երբ սաւաններու կապոցներով տուն դառնայինք, քոյրս սեղանին վրայ 

կը բանար կապոցները, սաւաններուն վրայ կատարուելիք աշխատանքը վայրկեան մը լուռ 

աչքէ կ’անցնէր, ու յետոյ կողմս դառնալով, 

-Կարօ, գնա՛ խասնախներս ինծի բեր,-կ’ըսէր: 

Խասնախները բարակ փայտէ երկու բոլորակաձեւ շրջանակներ էին, որոնցմէ մէկը , միւսէն 

շատ քիչ տարբերութեամբ յա՛տկապէս պզտիկ շինուած կ’ըլլար, որպէսզի կերպասին վրայի 

բանուելիք մասը երկուքին միջեւ պրկուելով հաստատ մնար, եւ կարի մեքենային ելլող-

իջնող ասեղին տակ չի խաղար, եւ աշխատանքն ալ չի դժուարանար: 

Քոյրս գործի նախապատրաստական այդ մասը վերջացնելէ ետք, մեքենային աջ կողմի 

պզտիկ անիւը ձեռքով վար կը հրէր եւ խասնախները մեքենային ասեղին տակ աջ ու ձախ, 

կամ վեր-վար շարժելով, սպիտակ սաւանները գունաւոր ծաղիկներով կը լեցնէր: 
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Գործը հեռուէն դիտողին համար դիւրին կ’երեւէր, բայց իրականութեանը մէջ այդպէս չէր, եւ 

անոր աւելի դժուար ու «ձեռք բռնող» մասն ալ, դեռ ծաղիկները մաքրելն էր, որոնք 

մեքենայով աշխատուած ըլլալնուն պատճառաւ թելերով իրարու կապուած կ’ըլլային: Այդ 

թելերը զանազանել, պզտիկ մկրատով ուշադրութեամբ կտրել եւ մաքրելն ալ, ուրիշ 

մանրակրկիտ գործ էր եւ սաւաններուն վրայ ծաղիկներ բանելու չափ ալ ժամանակի կը 

կարօտէր: 

Սակայն գործը դիւրին չէր, մինչեւ վերջանալը շատ կ’երկարէր եւ մայրս ալ երբ ամէն 

անգամ անցնէր ու քոյրս մեքենային ետեւ նստած տեսնէր, կամ ալ հեռուէն դարձող անիւին 

աղմուկը լսէր,  

-Ա՜խ , ես ի՛նչ սխալ ըրի տէ, աղջիկս պզտիկ տարիքին մեքենայի գործին տակ դրի,- կ’ըսէր 

ու կ’ափսոսար: 

Ճիշտ է որ մեր ընտանիքին պայմանները փայլուն չէին այն օրերուն, սակայն անկախ ատկէ, 

մայրս նոյն ձեւով միշտ ալ ինքզինք յանցաւոր կը զգար եւ տարիներ յետոյ ալ, երբ մեր 

ընտանիքին «մէջքը շտկուեցաւ» , ան յաճախ աչքերուն մէջ պահած իր հին օրերուն կը 

նայէր, եւ կարծես դիմացն ալ գտնուող մէկու մը հետ խօսէր,  

-Ի՞նչ ընէի.... ստիպուած էի,-կ’աւելցնէր եւ գլուխը ցաւով կը շարժէր: 

Ես այն օրերուն կը լսէի մօրս ափսոսանքը, եւ կ’ուզէի օգնել քրոջս: Ան մեքենային առջեւ 

գլուխը կախ, ոտքով շարունակ անիւը կը դարձնէր եւ մարմինը միայն կը շտկէր, երբ նոր 

տեսարաններու վրայ աշխատելու համար, խասնախներուն տեղերը փոխել պէտք կ’ըլլար: 

...:  

Հեռուն նստած, դասագիրքերուս վրայէն ես կը տեսնէի ու կը դիտէի կարի մեքենայէն ամէն 

օր քիչ մը աւելի վար կախուող ծաղիկներով աշխատուած սպիտակակ սաւանները...: 

 

* * * 

Թրամվայը գիծերուն վրայ ճռնչալով դանդաղեցաւ եւ կանգառին մօտենալով օրօրը 

դադրեցուց: 

Տուներէն եւ խանութներէն վեր, արուարձանին երկինքը պայծառ էր եւ կարծես սերմնացան 

մը արեւին դէմ ափով հատիկներ նետած ըլլար այդ պահուն, երկու իրարու մօտ ճերմակ 

գիծեր, դանդաղ կը քակուէին ու կը հալէին վերի կապոյտին վրայ...: 

-Տեսա՞ր, ի՞նչպէս ճերմակ են վերի գիծերը,- հարցուցի քրոջս երբ վեր նայեցայ: 

-Օդանաւ անցած ըլլալու է ,- պատասխանեց քոյրս անհոգ ձեւով եւ ինքն ալ վեր նայեցաւ...:  

Կանգառի մայթին վրայ Նոյեմբերի գարնան հովը զով կը փչէր: 

Փողոցի ասֆալտէն անդին, դիմացի “Broderie Karkour”ին ապակիէ դուռը բաց էր: 

Ներսը խանութի խորքին երկարող սեղանի մը ետեւ, քանի մը պաշտօնեաներ ցուցակներու 

էջեր դարձնելով, յաճախորդներու հետ կը խօսակցէին եւ առաջարկներ կ'ընէին: 

Յանկարծ մեր ետեւէն, 

-Ա՜՜հ... եա «Ուարտա», այս որչա՜փ շուտ,- լսեցինք: 

Դարձանք Karkourն էր: 

Թուխ դէմքով օտարացած խանութպանը «Ուարտա» կը կանչէր քրոջս անունը, որ թէեւ 

արաբերէնով հայերէնին իմաստը ունէր, բայց անշուշտ նոյնը չէր մեզի համար...:  

-Այս անգամուն եղբայրս օգնեց ինծի, ու ես ալ կրցայ գործը աւելի շուտ վերջացնել ,-

պատասխանեց քոյրս Karkourին, եւ ձեռքով հետը բերած ծրարը ցոյց տուաւ: 
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-Ինչ լա՜ւ,- ըսաւ Karkourը եւ յետոյ ալ,- գրասենեակս երթանք կ'ուզեմ տեսնել բերած 

գործերդ ,-աւելցուց... 

Երկար սեղանի մը առջեւ, Karkourը ակնոցներ անցուց աչքերուն, քակեց ծրարը, եւ դուրս 

հանեց քրոջս ըրած գործերը: Յետոյ բացաւ առաջին եւ երկրորդ սաւանները եւ առջեւի ու 

ետեւի կողմերը քննելէ ետք, գոհունակ դէմքով ծալեց եւ երրորդը բացաւ: 

Ես քրոջս մօտ կեցած՝ հետաքրքրութեամբ կը դիտէի Karkourին բոլոր շարժումները եւ քիթէն 

հիմա սահած ու վար իջած կլոր ակնոցները: 

Յանկարծ Karkourը հաստ իրանը առջեւ ծռեց, եւ լայն ափը բերնին տանելով, կէս 

զարմացած ու կէս ալ բարկացած շեշտով, 

-Այս ի՞նչ է ,-պոռաց:  

Սպիտակ սաւանին վրայ ծաղիկներէն մէկուն շատ մօտիկ, մկրատի գրեթէ աննշմարելի 

կտրուածքի մը նորոգութիւնը կար...: 

Այդ կտրուածքը ծանօթ էր ինծի: Նախորդ գիշեր, քրոջս օգնելու նպատակով ծաղիկներուն 

թելերը կտրած ժամանակս, մկրատը առանց ուզելու ձեռքէս «փախած» եւ պզտիկ կտրուածք 

մը բացած էր սաւանին վրայ: 

Ես յուսալով որ եղածը աննկատ կ'անցնէր քրոջմէս, բան չէի ըսած իրեն: Սակայն 

առաւօտուն ան նշմարած էր եւ առանց ինծի յայտնելու, վրան կանանչ տերեւ բանելով 

ծածկած էր կտրուածքը:  

Նորոգութիւնը գրեթէ վարպետ արուեստագէտի մը գործին չափ կատարեալ եղած էր, եւ 

քննիչ աչքերու մօտ անգամ դժուար կասկածի տեղ կը ձգէր :  

Սակայն այդպէս չէր Karkourին համար: Իր վարժ եւ պրպտող սուր աչքերով ան նշմարեց 

սաւանին վրայի նորոգութիւնը եւ սաստիկ բարկացաւ: Ան մօրս խօսքով ան «Մըզ Մըզ» 

մարդ էր եւ վստահ չեմ, բայց այն օրը թերեւս գործի վերաբերեալ ունեցած ուրիշ 

մտահոգութիւններու պատճառով, պատճառներով, չուզեց քրոջս աշխատավարձը վճարել: 

Օգուտ չունեցան քրոջս բոլոր համոզիչ խօսքերը: 

Karkourը անդրդուելի մնաց ու չկակուղցաւ:  

Ես դիմացը ոտքի կեցած, վայրկեանին խղճի խայթ զգացի:  

Ի վերջոյ կը գիտակցէի որ բուն յանցաւորը ես էի եւ քոյրս չէր...: 

Karkourը դեռ բարկացած, սեղանին վրայ սաւանը առջեւ ետեւ կը դարձնէր: 

Ես իր շարժումները դիտելով,  

- Ինչպէ՞ս կրնամ օգնել քրոջս եւ մօրս պատուիրած քովի « ձայնը ըլլալ» կը խորհէի...:  

- Բայց ես տասը տարեկան հասակովս ի՞նչ կրնայի ընել կամ ըսել Karkourին...  

Սակայն կարեւոր էր զգացնել քրոջս , որ գոնէ քովն էի եւ հետն էի...: 

Բնազդաբար քայլ մը մօտեցայ եւ լուռ թեւին դպայ:  

Ան հասկցաւ, ձեռքս բռնեց եւ պահ մը իր քրտնած ափին մէջ պահեց:  

Սակայն այն օրուընէ յետոյ, հակառակ զղջացած Karkourի մը շատ անգամներ ղրկած 

ստիպողական նոր առաջարկներուն, քոյրս եւ ես իր խանութը չայցելեցինք այլեւս, եւ 

երկուշաբթի կամ երեքշաբթի օրերու յետմիջօրէներուն Հելիոպոլսոյ արուարձանը գացող 

հանրակառքի փայտէ նստարանին վրայ երկու տեղեր միշտ թափուր մնացին...:  

** * 
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Քաղաքի լայն պողոտային վրայ, Օգոստոսի կէսօրուայ արեւին դէմ խանութներու վար իջած 

եւ յետմիջօրէին դեռ բաց մնացած ամպհովանիները, ցուցափեղկերու առջեւ զով շուք ձգած 

էին , եւ երբեմն ալ ներսէն մինչեւ մայթերը հասնող անուշ բոյրեր, փողոցին մէջ քալելը 

հաճելի կը դարձնէին այդ ժամուն: 

Օրը սկաւառակէ մը քակուող երգի պէս, դանդաղ կը հալէր արեւի լոյսին մէջ...:  

Հանդարտ եւ խաղաղ էր երկինքը:  

Յանկարծ կանանչ Նէոն լոյսերով Kayser կօշկավաճառի խանութին մօտերը հով փչել սկսաւ, 

եւ պողոտային մէջտեղի ծառերուն կլոր տերեւները խշշալով շարժեցան: 

Սակայն դեռ ուրախ էր փողոցին մթնոլորտը, կամ ալ թերեւս այդպէս թուեցաւ մեզի այդ 

պահուն, որովհետեւ “Broderie Karkour”ի տուած մեր վերջին այցելութիւնէն ետք, քոյրս 

սկսած էր մեր ծանօթներուն եւ բարեկամներուն առաջարկել իր գործը: Տարբեր էր 

հանրակառքով շաբաթական ճամբորդութիւններէն այն օրը, եւ մենք՝ քոյրս ու ես, 

պողոտային վրայ թեթեւ քայլերով, այս անգամուն, Տիգրան Էվերեկլեանին տունը 

աշխատուած սաւաններու եւ բարձերու գործ կը տանէինք:  

Տիգրանը կօշիկներու մեծ վաճառական էր եւ եթէ չեմ սխալիր խանութներ ունէր ու 

հօրաքրոջս ամուսինին կողմէն ալ ազգական էր մեզի:  

Ծառազարդ պողոտան շատ երկար չէր, , եւ շառագունած երկնքի լոյսին տակ անոր 

երկայնքին տեսնուող տեսարանը յատկապէս գեղեցիկ էր այդ պահուն եւ քիչ յետոյ, երբ 

Cicurel վաճառատան առջեւ հասանք, դիմացի ճաշարանին փայտէ շրջանակով բաց դրան 

ապակիներուն մէջ, ներսի երկու կամ երեք լուսամփոփներու դեղին լոյսերը կը ցոլային, եւ 

մայթերու վրայ շարուած սեղաններու շուրջ դարձող շքեղ համազգեստով սպասաւորներն 

ալ, բարձր մակարդակի հով կու տային ճաշարանին...:  

Մենք քալեցինք ու անցանք անոնց առջեւէն, եւ պողոտային կէսի խաչմերուկին՝ Սոլիման 

Փաշա փողոցին մէջ բարձր եւ շքեղ շէնքէ մը ներս մտանք: 

- Հելլօ՜՜... բացագանչեց Տիգրանը խնդալով երբ վերելակէն դուրս ելաւ եւ մեզ տեսաւ...  

Միջին տարիքով Տիգրանը վայելուչ հագած էր : Մաքուր ածիլուած դէմքէն թարմութիւն կը 

ծորար, եւ իր երկար «Հելլօ՜՜»ն ալ թէեւ սովորական չէր ու խորթ էր մեզի , սակայն 

վայրկեանին արդիական եւ հաճելի թուեցաւ ինծի: 

Տիգրանը վերելակին դուռը վայրկեան մը ձեռքով բաց պահեց, եւ յետոյ 

-Կը ներես,-ըսաւ քրոջս,-ես հիմա դուրս ելլելու վրայ եմ բայց դուք ելէ՛ք, Օտէթը վերն է ձեզի 

կը սպասէ,-բացատրեց ժպիտով:  

Նրբակազմ մարմինով Օտէթը երբ դուռը բացաւ, փափուկ ծաղիկներ գրկելու պէս ձեռքերուն 

վրայ վերցուց մեր տարած ծրարը, եւ երբ քակեց կապոցը ու բացաւ սաւանները, վայրկեան 

մը հիացած կեցաւ, եւ լուռ դիտեց քրոջս գործը:  

Բաց սաւաններուն վրայ անխօս մտերմութեամբ քով քովի ժպտուն ծաղիկներ , կարծես ոչ 

թէ ասեղով եւ գունաւոր թելերով միահիւսուած էին, այլ կակուղ վրձինով ներկուած ...: 

Օտէթը սքանչացած, ձեռքը ծաղիկներուն քսեց եւ քրոջս նայելով, 

-Վարդուհի՛, ասոնց միայն անուշ բոյրը պակաս է ,-ըսաւ:  

Օտէթը կատակասէր էր բայց միեւնոյն ատեն ալ գործնական կին էր: Ան սուրճի եւ 

քաղցրաւենիքի վրայ 

-Հիմա ըսէ՛ Վարդուհի, ի՛նչ է քեզի տալիք պարտքս,- հարցուց: 

-Պարտք չկայ տալիք Օտէթ,- պատասխանեց քոյրս եւ ըսածէն գոհ, անմիջապէս ժպտեցաւ...: 
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Ես չհաւատացի լսածիս, շշմած կծկուեցայ եւ ինքնիրենս,, 

-Այս երկրորդ անգամն է, որ քոյրս աշխատավարձ չստանար,-մտածեցի,-առաջինը առանց 

իր կամքին, իսկ երկրորդն ալ կամովին... 

Սակայն միայն ես չէի լսածիս չհաւատացողը: Օտէթն ալ չէր հաւատացած իր լսածին եւ 

առանց սպասելու 

-Ինչպէ՜ս առարկեց... 

-Դուք հօրաքրոջս ամուսինին կողմէն ազգական էք մեզի,- պատասխանեց քոյրս, եւ Օտէթին 

պնդումներուն տեղի չտուաւ : 

Անկէ յետոյ անցան ամիսներ եւ մենք մոռցանք Օտէթին մեր տուած այցելութիւնը: 

Դեկտեմբեր ամսու կէսերու կանուխ եւ ցուրտ առաւօտ մը, թաւ ձայնով մէկը յանկարծ 

վարէն  

- Եա Մազմազել Ուարտա՜՜,- պոռաց... 

Մենք առաջին յարկ կը բնակէինք: 

«Մազմազել»ը ես գիտէի, եգիպտացիներուն աղաւաղուած ձեւով գործածած, ֆրանսերէնին 

«Mademoiselle» ն էր:  

-Բայց ո՞ր եգիպտացին մեզի պիտի փնտռէ,-խորհեցայ եւ կարեւորութիւն չտուի: 

-Մազմազել Ուարտա՜՜՜կրկնեց ձայնը այս անգամ աւելի բարձր, եւ քիչ յետոյ ուժեղ 

կազմուածքով մարդ մը մեր տան դուռը թակեց: 

Երբ բացինք, խոշոր ծրար մը ձեռքին,  

-Մազմազել Ուարտան հո՞ս կը բնակի ,- հարցուց: 

Մօրս հաստատական պատասխանին վրայ, մարդը ձեռքի կապոցը մօրս երկարեց, եւ  

-Առէ՛ք, այս ձեզի համար է ,-ըսաւ: 

Բոլորս զարմացանք եւ 

-Ո՞վ կրնայ ղրկած ըլլալ այս ծրարը ,-հարցուցինք մարդուն...: 

-Ձեր ազգականը Ուսթազ Տիգրանը եւ Մատամ Օտէթը,-պատասխանեց մարդը եւ յետոյ 

կռնակը դարձնելով , սանդուխի աստիճաններէն արագ վար իջաւ անյայտացաւ: 

Մենք բացինք ծրարը: Մէջը տոպրակներով ընկոյզ, չամիչ, կաղին, նուշ, եւ դեռ ուրիշ ալ 

մրգեղէններ կային: 

Հոն ուր ափ մը երջանկութիւն բաւ էր մեր հոգիները պայծառացնելու համար, Օտէթը այդ 

երջանկութիւնը շալկած խոշոր ծրարով ղրկած էր մեզի: 

Յուզիչ եւ անսպասելի էր պահը:  

Մայրս թեւերը բարձրացուց եւ օրհնեց Օտէթին եւ Տիգրանին մեզ յիշած ըլլալնուն համար:  

Այն տարուայ կաղանդուայ գիշերը, մեր սեղանը միրգերով ճոխ, ուրախ եւ առատ եղաւ եւ 

մենք այնպէս զգացինք, որ Օտէթը եւ Տիգրանը իսկական ազգականներ էին մեզի, 

որովհետեւ անկէ յետոյ, մենք դեռ հինգ յաջորդաբար տարիներ եւս, կանոնաւոր կերպով 

ստացանք եւ վայելեցինք անոնց ծրարներով մեզի ղրկած խոշոր երջանկութիւնը...:  

 

ԿԱՐՕ ՊՈՀՃԱԼԵԱՆ 

Քամփինաս, Պրազիլ 
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ԱՏԱՆԱՅԻ ԵՐԳԸ/ ՈՂԲԸ 

10/06/2022 

Պատմութեան համար կը հրատարակենք Հայկ 
Բիւրատի սոյն գրութիւնը. Երանի ակնարկութիւն 
եղած ըլլար «Ատանայի երգի» երաժշտութեան 
հեղինակի մասին: Մեծ խմբավար ու երաժիշտ 
Թաթուլ Ալթունեան, որ ատանացի էր, դեր ունեցած է 
այս երգի տարածման մէջ: Սակայն ի՞նչ էր իր դերը 
այս երգի մշակման մէջ: 

Խմբ. 

1909 թուականին Ատանայի կոտորածից յետոյ Սմբատ Բիւրատը անմիջապէս գրում է իր 

«Ատանայի երգը» եւ առաջին անգամ այն հրատարակում է իր ամսագրերից մէկում, եթէ չեմ 

սխալւում` «Գաղափարի» մէջ: 

1911 թուականին բանաստեղծութիւնը լոյս է տեսնում Հմայեակ Արամեանցի «Հայուն 

երգարանը» գրքի մէջ (էջ 287): 

1912 թուականին նորից տպւում է Յակոբ Թերզեանի «Կիլիկիոյ Աղէտը» գրքի մէջ (էջ 851): 

Ցաւալիօրէն, 1940 ական թուականներից (երբ Բիւրատները այլեւս չունէին տպարան), 

«Ատանայի ողբը» տպուել է, ոչ մի անգամ չի նշուել գրողի անունը Սփիւռքում, իսկ 

Հայաստանում Սմբատ Բիւրատը արգելուած հեղինակ էր: 

Հայաստանում երգիչները սկսեցին երգել այս երգը աւելի ուշ 1970-ական թուականներին: 

Սակայն այս երգը միշտ երգուել է սփիւռքում: Չնայած լինելով շատ տխուր երգ, այն միշտ 

երգուել է հաւաքոյթներում եւ նոյնիսկ հարսանիքներում: 

Ես առաջին անգամ լսել եմ երեք տարեկան հասակում՝ իմ հօրաքոյր Արաքսիի 

կատարմամբ, 1963 թուականին: Երբ արդէն տասը տարեկան էի, պապս` Վաղինակը, ինձ 

համար արտասանեց այս բանաստեղծութիւնը մի քանի անգամ, շատ յուզուելով իր հօր` 

Սմբատ Բիւրատի` անտեսուած մարդու համար: Նա ինձ ցոյց տուեց Հ.Մ.Պօղոսեանի 

«Զեյթունի պատմութիւնը» գիրքը, որի 371 էջում ես առաջին անգամ տեսայ 

բանաստեղծութեան երկու տունը միայն: 

Շատ փնտռելուց յետոյ, Ամերիկայում առաջին անգամ ամբողջ բանաստեղծութիւնը գտայ 

1998 թուականին եւ այն կազմեց իմ յօդուածի մասը, որը ես 1999-2000 թուականներին 

տպագրեցի մի քանի ամսագրերում` յայտնելով համայքին «Բիւրատ Մշակութային 

Կազմակերպութեան» ստեղծման մասին: 

5 տարուան մէջ մենք ունէինք ԲՄԿ-ը, աշխատեցրեցինք` որպէս «Բարեգործական 

ընկերութիւն», բայց քանի որ չստացանք հանրութեան կողմից ոչ մի օգնութիւն, 

կազմակերպութիւնը կորցրեց «Բարեգործական» պետական հովանաւորութիւնը: Բայց մենք 

օգտագործեցինք այդ տարիները հրատարակելով չորս գիրք Հայաստանում, դնելով 

հիմնաքարը Սմբատ Բիւրատի յիշատակի վերականգնմանը: 

2022-ի Մարտին Սմբատ Բիւրատի «Բանաստեղծութիւններ եւ պոէմներ» գրքի մէջ առաջին 

անգամ «Ատանայի երգը» տպուեց նրա միւս բանաստեղծութիւնների հետ: Նոյնիսկ սիրելի 

Սիպիլը յատկացրել է URL եւ բջջային հեռախօսով բացելուց յետոյ, այն տանում է 

«Ատանայի ողբին», որտեղ այն հնչում է Սիպիլի անուշ կատարմամբ: 

Ապրիլի 27, 2022 թուին շատ ճաշակով «Երաժշտական պատմութիւններ»ի ժամանակ 

«Ատանայի ողբը» ցոյց տրուեց ինձ առաջին անգամ: 

http://www.azadkhosk.com/
https://azg.am/wp-content/uploads/2022/06/adana1.jpg
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Շնորհակալութիւն Յասմիկ Հախվերտեանին, գրականութեան եւ արուեստի թանգարանին, 

բոլոր մասնակից երգչուհիներին` Ագապի Ղազարեանին, Ֆլորա Մարտիրոսեանին, 

Զարուհի Բաբայեանին, Նունէ Եսայեանին, պոլսահայ Սիպիլին եւ միւս 

կազմակերպիչներին՝ ամենագեղեցիկ հաղորդման համար: 

ՀԱՅԿ ԲԻՒՐԱՏ 

ԱԶԳ 

ՄԵՐ ՓՈՔՐԻԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 

Ամբողջ քսանամեակ մը՝ մանկութիւն, 

պատանեկութիւն եւ վաղ երիտասարդութիւն, 

անցընելէ ետք հայահոծ, հայաշունչ ծննդավայրիս՝ 

Պէյրութի մէջ, ուր կեանքը կը բաբախէր ազգային-

գեղարուեստական, մտաւորական շունչով, ոգիով, 

գործունէութեամբ, ամուսնութեան բերումով 

տեղափոխուեցայ Կիպրոս, որ վաղուց ճանչցուեր է 

որպէս «Կղզի նման չիք մեր Կիպրեայ», Ռուսինեանի 

յայտնի երգին տողով...Ինչ խօսք, ամէն ինչ 

դրախտային էր առաջին հայեացքով, ունէի հոգատար, ազնիւ ամուսին եւ լաւ շրջանակ, 

բայց հոգիս կը տուայտէր կարօտովը՝ Պէյրութի ազգային-միութենական հայաբոյր կեանքին: 

Կիպրոսը շատ փոքր գաղութ է բաղդատած Լիբանանին, խիստ սահմանափակ հայ 

կեանքով եւ հնարաւորութիւններով: Բարեբախտաբար, հայաշունչ կեանքի այդ մեծ բացը 

լրացնելու եւ անհուն կարօտս մասամբ ամոքելու եկաւ Մելգոնեան Կրթական 

Հաստատութիւնը: 

Դեռ մանկութեան օրերէս, հայրս բարձր գովասանքով կը խօսէր Մելգոնեան Կրթական 

Հաստատութեան մասին, անոր ունեցած տեղին ու դերին մասին հայապահպանումի եւ 

հայակերտումի սրբազան նպատակներուն գծով, բայց ան անչափ անհասանելի կը թուէր 

ինծի: 

Կիպրոսի մեր բարեկամական շրջանակին մէջ կար աննման եւ ջերմսիրտ զոյգ մը՝ 

Հայրապետ եւ Սօսի Թորոսեանները, երկուքն ալ հարազատ Մելգոնեանցիներ, որոնք զիս 

ուղղորդեցին Մելգոնեան, ներկայ ըլլալու անոր բազում եւ բազմապիսի ձեռնարկներուն: 70-

ական թուականներուն, Մելգոնեանը կ'եռար գրական-թատերական-երաժշտական 

ձեռնարկներով եւ հանդիսութիւններով, արենուշական եւ մարզական շարժումներով: 

Շուտով մտերմացանք այս բացսիրտ եւ ազնուահոգի զոյգին հետ եւ մեր առջեւ բացուեցաւ 

նոր աշխարհ մը, Մելգոնեանի արտադասարանային գործունէութեանց հայաշխարհը... 

Օր մը՝ թատերական երեկոյ կ'ըլլար, ուրիշ օր մը՝ երաժշտական համերգ, կամ գրական 

երեկոյ՝ նուիրուած մեր մեծ բանաստեղծներէն կամ գրողներէն մէկուն յոբելեանին: Նոյնիսկ, 

Մելգոնեանի տարեկան մարզահանդէսներն ու արենուշական հաւաքոյթները զիս կը 

հրապուրէին անչափ: Մեծ բախտաւորութիւն էր տեսնել սփիւռքահայ աւելի քան քսան 

երկիրներէ ժամանած պարման-պարմանուհիներ միատեղ հաւաքուած Մելգոնեանի 

կրթական յարկին տակ, ոչ միայն չոր ու ցամաք ուսում ստանալու, այլեւ ու մանաւանդ 

իրենց սրտի ու մտքի, ոգիի ջահը վառելու այնտեղ բոցավառող Մեսրոպեան ջահէն, յետոյ 

այդ ջահով լուսաւորելու Սփիւռքի չորս ծագերուն սփռուած իրերայաջորդ սերունդները...եւ 

ի կատար ածելու Մելգոնեան անմահ Բարերարներուն՝ աղա Կարապետ եւ աղա Գրիգոր 

Մելգոնեաններու Մեծ Երազը, որ կը խտանար Բարերարին պարզ եւ դիպուկ խօսքերուն 

մէջ. «Ես այս դպրոցը կը բանամ ազգիս վրէժը լուծելու համար»: 

http://www.azadkhosk.com/
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Մելգոնեանի կեանքին հետ առաւել սերտօրէն կապուեցայ, երբ Տիկ. Սօսի Պետիկեանը 

նշանակուեցաւ Տնօրէնուհին Հաստատութեան, փոխարինելու Պրն. Ասատուր Պետեանը: 

Ան, որպէս իմ վաղեմի ուսուցչուհին ՀԲԸՄ Դարուհի Յակոբեան երկր. Վարժարանէն ներս, 

զիս մղեց որ գործօն մասնակիցը դառնայի ՀԲԸՄիութեան Նիկոսիոյ Մասնաճիւղի 

մշակութային կեանքին, որ կ'ընթանար միասնական գործակցութեամբը Մելգոնեան 

Կրթական Հաստատութեան: 

Տէր եւ Տիկ. Վարուժան եւ Սօսի Պետիկեանները նոր շունչ բերին Մելգոնեանի կեանքին, նոր 

աւիշ ու աւիւն փոխանցեցին անոր հայկականութեան: Բազմապատկուեցան գրական-

գեղարուեստական ձեռնարկները, ասուլիսները, հայրենի արուեստագէտներու 

այցելութիւնները, հանդիպումները...եւ մենք՝ կողակիցս ու ես, հայրենիքէն փարսախներով 

հեռու, աւելի մօտէն հաղորդակից դարձանք՝ Միջերկրականի գեղածիծաղ ափերուն 

փռուած այդ փոքրիկ Հայաստանին հայատրոփ կեանքին, ըմպեցինք անոր լոյսն ու յոյսը, 

սէրն ու հաւատքը առ մայրենին ու հայրենին եւ մեր տարագիր հոգիները թեւ առին դէպի 

եզերքները հայրենական...: Այստեղ անշուշտ անուրանալի է նաեւ կրթական այլ մշակներու 

ներդրումը, յատկապէս երաժիշտ-խմբավար Սեպուհ Աբգարեանի, Հայագիտութեան 

ուսուցիչներ՝ Վահան Պետիրեանի, Արտեմ Սարգսեանի, Մինաս Գոճայեանի, Երուանդ 

Մելքոնեանի եւ շատ ուրիշներու, որոնք ոչ միայն հայերէնի եւ հայ գրականութեան ու 

պատմութեան դասատու էին, այլեւ Սփիւռք-Հայրենիք ոգեղէն կապը սերտացնող ու 

ամրացնող մշակներ... 

Այնուհետեւ, իմ կեանքս միահիւսուեցաւ Մելգոնեանի կեանքին, բառիս ամբողջական 

իմաստով: Անիկա իսկապէս դարձաւ իմ երկրորդ տունս, հարազատ օճախ, որ 

ժամադրավայրն էր Սփիւռքէն ու Մայր հայրենիքէն Կիպրոս այցելող կռունկներու, որոնց 

համար Մելգոնեանի սիրտը գտնուող մեծ Բարերարներու դամբանը իւրօրինակ 

ուխտատեղի էր, իսկ ողջ աշակերտութիւնը՝ կոտորուած, կոտորակուած ու ցեղասպանուած 

արեւմտահայութեան նորաբողբոջ ծիլերու անդաստանը, ուր կ'աճէին ու կը ծաղկէին 

անոնք, որպէս արեւմտահայ լեզուի, բառ ու բանի նորագոյն կրողները յանուն լոյսին եւ 

հացին կենաց... :  

Արդարեւ, ինչպէ՞ս չյիշատակել այստեղ յետ-Եղեռնեան Սփիւռքը եւ որբերը, որոնց մասին 

Վահան Թէքէեան կը գրէ. «Կը խլեն գիրքը անոնք, կատաղօրէն, հացի՛ պէս...» Այդ 

բազմահազար որբերուն համար լուսոյ տաճար եղաւ Մելգոնեան Կրթական 

Հաստատութիւնը, ուր անոնք ստացան հայեցի կրթութիւն, եւ հայասպանութեան դէմ 

զինուեցան մշակութապահպանութեամբ: Դժուար տարիներ էին յետ-Եղեռնեան տարիներն 

ու տասնամեակները...Ամէն Ապրիլ 24-ի ոգեկոչում կը վերածուէր լաց ու ողբի...: Հայրենի 

գրող, Մելգոնեանցի Շաքէ Վարսեան յուզումով կը պատմէր, թէ նման ոգեկոչումի օր մը, երբ 

ցեղասպանութեան վէրքը շատ թարմ էր եւ ամէն հայ տարագիրի սիրտը արիւն կու լար, 

Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան սան-սանուհիներ երբ կը կատարեն Կոմիտասեան 

երգեր, սրահին մէջ ծայր կ'առնէ լաց ու ողբի փղձկում մը, որ կը վարակէ բոլորը...Արիւնալի 

յուշերը կ'ալեկոծեն բոլորին հոգիները...եւ յանկարծ, բեմին վրայ կը յայտնուի 

երաժշտութեան ուսուցիչ Բարսեղ Կանաչեան եւ կը յորդորէ. «Ինչո՞ւ կու լաք, այսպիսի երգ 

ունեցող ժողովուրդ մը չի մեռնիր, պէտք չէ մեռնի»... 

Անցեր էին տասնամեակներ այդ սեւ օրերէն, կէս դարէն ալ աւելի, բայց դեռ նմաններուն 

ոգին կը թեւածէր Մելգոնեանի մթնոլորտին մէջ, զոյգ շէնքերուն եւ դալարագեղ պուրակին 

մէջ, ուր ամէն մէկ ծառ տնկուած էր որբի մը ձեռամբ...«Մեռելներուս իբրեւ խաչ, Ես այս 

ծառը տնկեցի», ինչպէս պիտի գրէր Լեւոն Սիւրմելեան... 

Ամէնշաբաթեայ յաջորդականութեամբ, Մելգոնեանի բեմէն կը հնչէին ելոյթները հայրենի 

կամ սփիւռքահայ բանաստեղծներու, գրողներու, մտաւորականներու թէ 
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արուեստագէտներու, որոնք հիւրաբար կ'այցելէին Մելգոնեան, իրենց հայու հոգիէն նոր 

շունչ ու հեւք թողելով այնտեղ: Բանաստեղծներէն յիշեմ անունները՝ Վահէ Վահեանի, 

Գէորգ Էմինի, Սիլվա Կապուտիկեանի, Վահագն Դաւթեանի...արձակագիրներէն՝ Կարպիս 

Սուրէնեանի, Անդրանիկ Անդրէասեանի, Վարդգէս Պետրոսեանի, Շաքէ Վարսեանի, 

Սեւտա Սեւանի...Հրապարակագիրներէն՝ Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի, Պարոյր 

Աղպաշեանի, Ժիրայր Դանիէլեանի, Հայր Անդրանիկ Կռանեանի, Լեւոն Վարդանի 

...պատմաբաններէն՝ Դոկտ. Վահագն Տատրեանի, Դոկտ. Արա Սանճեանի, Բարսեղ 

Թուղլաճեանի... երաժիշտներէն՝ Վարդան Պետրոսեանի, Գրիգոր Արծրունիի, Արթուր 

Փափազեանի, Կոմիտաս քառեակի, Լուսինէ Զաքարեանի, Գոհար Գասպարեանի, 

Մելանիա Աբովեանի...եւ ուրիշ շատ-շատերու...  

Ելոյթներէն ետք, աւանդոյթ դարձած էր զանոնք հիւրընկալել ճաշկերոյթի մը շուրջ կամ 

խրախճանքով՝ ՀԲԸՄիութեան Նիկոսիոյ ակումբին մէջ կամ տնօրէնութեան վիլլային մէջ թէ 

այլուր, եւ կը շարունակուէր ստեղծուած հայաջերմ մթնոլորտը՝ խօսք ու զրոյցով, հայ երգ ու 

ասմունքով... 

Նման հանդիպումներէն կամ պաշտօնական հանդիսութիւններէն բացի, տեղի կ'ունենային 

ասուլիսներ, ասմունքի մրցոյթներ, խարուկահանդէսներ, մարզահանդէսներ, որոնց ներկայ 

գտնուիլը առանձնաշնորհում կարելի է նկատել...Կը յիշեմ նոյնիսկ բարոյախօսութիւնները 

ամէն Երեքշաբթի առաւօտեան, դասերէն առաջ, երբ բացի ուսուցիչներէն բարոյական նիւթի 

մը շուրջ խօսք կ'առնէին գաղութէն հրաւիրեալներ, քանզի բարոյական կրթութիւնը 

անբաժանելի մասն էր Մելգոնեանի ուսումնակրթական կեանքին: Տիկ Պետիկեանը զիս ալ 

հրաւիրած է քանիցս խօսք առնելու բարոյախօսական նիւթի մը շուրջ՝ աշակերտութեան 

համար հրատապ կամ կարեւոր նկատուող: 

Իսկ տարեկան համերգները՝ Մելգոնեանի Երգչախումբին կատարողութեամբ եւ 

խմբավարութեամբը Մայեստրօ Սեպուհ Աբգարեանի, երաժշտական բացառիկ վայելք էին, 

հոգեպարար եւ հոգեվարար...Այդպէս էր նաեւ Ս. Ծննդեան երգերու յատուկ Երեկոն, որ 

տեղի կ'ունենար Դեկտեմբեր ամսուան մէջ, Ս. Ծննդեան եռալեզու երգերու 

կատարողութեամբ, տօնական օրերու համն ու բոյրը, անոնց խորհրդաւորութիւնը 

փոխանցելով սիրտէ սիրտ, հոգիէ հոգի... 

Զիս յատկապէս տպաւորած են տակաւին Մելգոնեանի Ամավերջի հանդիսութիւնները, երբ 

շրջանաւարտներ եւ շրջանաւարտուհիներ ուրախութեան եւ տրտմութեան խառն 

զգացումներով կը դիմաւորէին Մելգոնեանէն իրենց շրջանաւարտութիւնը: Դժուար էր 

հրաժեշտ առնել իրենց պատանեկութեան օրրանէն, Մելգոնեանի մեծ ընտանիքէն, իրենց 

քոյր ու եղբայրներէն, պարման սիրտերու մէջ բողբոջած ու ծաղկած մաքուր ու անմեղ 

սէրերէն...Ուրախութեան արցունքներուն կը միախառնուէր բաժանման դառն կսկիծը...: 

Բարեբախտութիւն է որ շատ մը սիրող զոյգեր միասին կազմեցին յետոյ իրենց ընտանեկան 

բոյնը, յաւերժացնելով պատանի սիրտերու մէջ ծնած սիրոյ թրթիռը, հարթելով ցեղին 

յաւերժացման ճամբան... 

Այսպիսին էր Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը, Սփիւռքի լայնածաւալ տարածքին 

մէջ՝ հայութեամբ ու հայկականութեամբ շնչող դալարագեղ ովասիսը, որ իրերայաջորդ շատ 

մը սերունդներուն համար եղաւ հայակերտումի լուսաջերմ օճախ, որուն սերմանած 

հունտերը տուին բերքառատ հունձք ի վայելումն սփիւռքացած հայատոչոր հոգիներու, 

ցրուած աշխարհի չորս ծագերուն... 

Մելգոնեանի հայկական աւազանին մէջ, ես նոյնպէս կրկին անգամ կարծես մկրտուեցայ 

հայկականութեամբ, հայ բառ ու բանի լուսապաշտ խորհուրդով, հայոց պատմութեան 

աննկուն ոգիով, հայ մշակոյթի անմահական արժէքներու վերիմաստաւորումով, մեր 

Մեծերու թողած ժառանգութեան շառայլներով, հայրենեաց հողի ոգեղէն եւ լուսեղէն 
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հրայրքներով...Անոր սրբանուէր յարկին տակ, իմ մէջ կազմաւորուեցաւ հրապարակախօսն 

ու հրապարակագիրը, խմբագիրն ու հայ գիրի մշակը... 

Մելգոնեանը եղաւ այն արգաւանդ հողը, ուր նետուած սերմերը տուին ոգեղէն եւ լուսեղէն 

հարուստ եւ հարստացնող հունձք, մերթ կրկնապատի՛կ, մերթ ալ բազմապատի՛կ... 

Բիւր օրհնութի՛ւն եւ խոնարհո՛ւմ Մեծ Բարերարներու տեսիլքին, անոնց սիրտերը 

հրավառող սուրբ վրէժին որ ծնունդ տուաւ այն ԼՈՒՍՈՅ ՏԱՃԱՐԻՆ, որ կոչուեցաւ 

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ: 

Երան Գույումճեան 

Յունիս 2022 

 

ՊԱՏՆԷՇԻ ՎՐԱՅ ՄՆԱՑՈՂՆԵՐԷՆ՝ 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ. 

ԳՐՈՂԸ, ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ, ԽՄԲԱԳԻՐԸ 

Պարոյր Յ. Աղպաշեան 

 

Ուշագրաւ է, որ իգական սեռի մտաւորականները, 

վերջին քանի մը տարիներուն, քաղաքական, 

գրական, հրապարակագրական, լրագրական, 

միութենական, կրթական ապարէզներուն մէջ, 

բաւական աշխոյժ ներկայութիւն են։ 

Ասիկա ցայտուն իրողութիւն մըն է, այլեւ՝ 

խանդավառող ու հպարտացնող, որովհետեւ, եթէ 

անցնող դարաշրջաններուն ունէինք զգալի թիւով 

մտաւորական կիներ, որոնք գիրքերու հեղինակներ 

էին, մամուլին մէջ գրիչ շարժողներ, ազգային կեանքին մէջ երեւելիներ կամ ընկերային 

շրջապատին մէջ գործօն տարրեր, իրենց ներդրումներով ու մասնակցութիւններով, 

նպաստներով ու դերակատարութիւններով, մեծապէս գնահատելի էին, արժանի 

համապատասխան քաջալերանքի ու մեծարանքի։ 

Այսօր, աւելի քան երբեք, կարիքը կայ նոր ուժերու, որոնք օժտուած ըլլան մտքի ու գրիչի 

փայլատակումներով, մտաւորականի արժանիքներով ու պատասխանատուութեան բարձր 

գիտակցութեամբ, իրենց լուման ընծայելու ազգային կեանքի հզօրացման, արժեւորման ու 

բարգաւաճման, միանգամայն։ 

Հրամայական է շեշտել (թէ՞ յուշել), որ ազգային կառոյցներու պատասխանատուներ, 

փոխանակ լռելու կամ դիտելու, առերես ծափելու կամ փսփսալու, բարի ըլլան բարոյապէս 

ու գործնապէս սատարելու նման արժանաւորներու ու շնորհալիներու տարած 

աշխատանքը, իրենց վաստակին յատուկ ծառայութեամբ ու ձեռք բերած յաջողութեամբ։ 

Անշուշտ, այս՝ դիտարկումը հաստկեկ թղթածրար մըն է, որուն անդրադառնալու բազմաթիւ 

առիթներ ունեցած եմ, «տէր դառնալու» մեր մտաւորական արժէքաւոր մարդուժերուն, այս 

պարագային՝ իգական սեռի ներկայացուցիչներուն։ 

*** 
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Վերջերս, եռահատոր հրատարակութիւններ ստացայ կիպրահայ (ծնունդով լիբանանահայ) 

Երան Գույումճեանէն, որուն հետ իմ ծանօթութիւնս, բարեկամութիւնս ու մտերմութիւնս 

երկար տարիներէ ի վեր կը պահուին։ 

Սակայն, այդ բոլորը նոր որակ եւ երանգ ստացան, վերջին տարիներուն, երբ Երանը իր 

միութենական գործունէութեամբ, ազգային հրապարակի կողքին, հետզհետէ սկսաւ փայլիլ, 

մերթ գրական աշխարհէն ներս, մերթ լրագրական, դառնալով հանրածանօթ անուն մը, իր 

բանաստեղծական արուեստով, լրագրական հրապարակագրութեամբ ու խմբագրական 

պատասխանատուութեամբ։ 

Իր մամուլը՝ «Ազատ խօսք», թէ՛ գրաւոր տպագրութեամբ, թէ՛ առցանցային, անհատական 

ձեռներէցութեամբ ու հոգատարութեամբ, բաւական լայն տարածում ունի, ոչ միայն 

Սփիւռքի մէջ, այլեւ՝ հայրենիքի, որոնք բոլորն ալ կը գնահատեն անոր ներուժը եւ 

յանձնառու մտաւորականի հմայքը, որ առանց վհատելու, թուլնալու կամ ընկրկելու, կը 

հրատարակէ զայն, միշտ կառչած մնալով իր ազգային սկզբունքներուն ու գաղափարական 

մտահորիզոնին։ 

Ոչ միայն այսքան. իր դիմատետրի սիւնակները միշտ լի են, համարեա ամենօրեայ 

դրութեամբ, իր վկայութիւններով, որպէս բանաստեղծուհի, յուշագրող, քառեակագիր, 

մեկնաբան, ուր տիրողը իր մտորումներն ու խոհերն են, հայեացքներն ու տեսակէտները, 

դատումներն ու մտասեւեռումները, որոնք բոլորն ալ, կարծէք, մէկ ամբողջութիւն կը 

կազմեն, հեղինակուհին դարձնելով «հերոս» մը, իր բովանդակ առումով ու 

նպատակասլացութեամբ, քանի իր ինքնութեամբ եւ էութեամբ, ի՛նքն է, ԵՐԱՆ 

ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆը։ 

*** 

Այս առիթով, կ'արժէ Երանին երեք գիրքերուն հետ գէթ համառօտակի, «ընտելանալ», 

զանոնք ըմբոշխնելով, իրենց հիւթեղ լեզուով, շահեկան միտքերով, նաեւ սթափ 

մտածողութեամբ, հայրենասիրական լիցքով եւ, ընդհանրապէս, անոր երկունքային 

լուսաբացով ու հոգեկան հորիզոնով։ 

Ա. «ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ» - 277 էջ, Նիկոսիա, 2020 

Այս հատորը, իրապէս իւրօրինակ է, ուր քառեակներու մէկտեղումով, Երանը գտած է իր 

փիլիսոփայական աշխարհը, որ ըստ իրեն. «ծնունդ առած են որպէս խոհի եւ յոյզի, միտքի ու 

պատկերի միաձուլումով երկնուած ստեղծագործութիւններ՝ չորս տողերու մէջ խտացած՝ 

ինքնաբուխ եւ ինքնեկ մղումով…»։ 

Եւ իրօք, այս քառեակներով, Երանը, մեկնելով իր փորձառութիւններէն, կրցած է ստեղծել 

«քառեակախօս» ու «քառեակաշէն» իր բեմահարթակը, անկէ ներշնչելով ու ներշնչուելով, 

որպէսզի կարենայ այդ հիմունքներով, ընթերցողները մղել խորհրդածութեան, իր 

դաստիարակչական սլացքներով եւ երթերով, բանալ կեանքի պատուհանները, միշտ 

«օրակարգ» ունենալով հայրենասիրական սերմերը եւ անոնցմով սնուող բարոյախօսական 

խորհուրդները։ 

Այսպէս. 

«Կեանքի ամէն ակնթարթը՝ 

Խորհուրդ մըն է քեզ ընծայուած, 

Որուն նոյնիսկ նշոյլ լոյսը՝ 

Քեզ կը լեցնէ անհունութեամբ…»։ 

Զարմացնելու չափ զանազան ու բազմազան են Երանին քառեակները, որոնց մեծ մասը 

կենդանի պատկերներ, ապրող եւ ապրեցնող ոլորտներով, իւրաքանչիւրը ըլլալով 

բուրմունք մը, հրաշք մը, ուր միշտ կարելի է տեսնել ու զգալ հեղինակուհիին ձայնը, 

մտորումը, ուրուագիծը եւ դիմանկարը։  

Բ. «ՀԱՅԵՐԳՈՒԹԻՒՆ» - 225 էջ, Նիկոսիա, 2020 
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Խորագիրը այս գիրքին շատ բան կը յուշէ, գերազանցապէս նուիրուած ըլլալով հայրենիքին, 

հայրենասիրութեան եւ ինչ որ կապ ունի հայութեան հետ - լեզու, դպրոց, կերպար, 

գրականութիւն, մշակոյթ, որոնց նկատմամբ հեղինակուհին ամրակուռ հաւատք ունի ու կը 

փորձէ զանոնք «կենդանացնել», վառ պահել՝ դէպի յաւիտենականութիւն։ 

Թերեւս այս է պատճառը, որ Երանը ճգնած է, իր հայաշխարհը վերածել հայապատումի 

«խրախճանք»ի մը, իր համոզմունքով ու տեսլապաշտութեամբ, ամբողջ օղակաշարի 

խճանկար մը ստեղծելով, առաւել՝ իր յոյզերուն եւ ապրումներուն թարգմանը հանդիսանալ, 

ընթերցողը ուղղելով դէպի ընդերքը իր բանաստեղծութեան հարստութեան, 

հայապահպանումի նկատմամբ խոր հաւատքի արձանագրութեամբ։ 

Երանը իր իւրաքանչիւր բանաստեղծութեան ընդմէջէն, ամբողջ համապատկեր մը մշակած 

է, ամենայն իրապաշտութեամբ ու նկարագրութեամբ, ինչ որ, ոչ միայն կ'արդարացնէ իր 

գիրքի խորագրութեան ամբողջական էութեան, այլեւ զայն փոխադրելով «հայերգութեան» 

վերածնունդի յաւերժական կամուրջի մը, որուն հերոսներն են ՀԱՅը եւ ԵՐԳը, իրենց 

լիակատար ու լրարժէք ներկայութիւններով, բայց, միշտ բանաստեղծական շունչով ու 

շղարշով, ստեղծագործողի իւրայատկութեամբ եւ ինքնակերտողի վճռակամութեամբ։ 

Ազգային լիաբուռն յորդառատութեամբ, նոյնիսկ քաղաքական երբեմնի հպումային 

շարժերով, Երանը կրցած է իր բանաստեղծական արուեստին տալ խօսուն գոյն եւ երանգ, 

ամենայն յստակութեամբ ու թափանցիկութեամբ, իր խօսքն ու տեսակէտը արտայայտելով՝ 

որպէս ուրոյն անհատականութեան ու մեկնաբանութեան գրիչ, թէկուզ անիկա ըլլայ 

բանաստեղծական հրայրքով։ 

Գ. «ՀՈԳՒՈՅՍ ՀԵՒՔԻՆ ՀԵՏ», 253 էջ, Նիկոսիա, 2020 

Բանաստեղծութիւններու ամբողջ փունջ մը, այս անգամ ԵՐԱՆԱԿԱՆ իսկական 

դրոշմներով, ուր բանաստեղծուհին, իրեն յատուկ ոճով ու մօտեցումներով, կեդրոնացած է 

այն հրատապութիւններուն վրայ, որոնք այսօր կը երեն հայրենիքը՝ իրենց բազմակողմանի 

ելեւէջներով, անհաշուելի վերի-վայրումներով, վտանգելով անոր գոյութիւնը կամ զայն 

առաջնորդելով դէպի անորոշութիւնը, որոնց մէջ, հայոց լեզուին դալուկութիւնը եւ 

յատկապէս Արեւմտահայերէնը, բոլորն ալ, տարօրինակ սանձարձակութեամբ, դեգերելով 

խռպոտ հորիզոնականներու վրայ։ 

Այս հատորը եւս, իր բնոյթով ու խորքով, մեր ցաւերն ու ակնկալութիւններն են, որոնք 

Երանի պրիսմակին տակ դարձած են հնչեղ մտահոգութիւններ, Հայաստան-Սփիւռք 

թեւերուն վրայ դառնալով Երանին մնայուն հոգետագնապներէն, ուր ան՝ կը պոռթկայ ու կը 

բողոքէ, կը տանջուի ու կը տառապի, որպէսզի հայրենիքը ու Հայաստանը զերծ մնան 

հաւանական այն սահանքներէն, որոնք զիրենք կ’առաջնորդեն դէպի անդունդ։ 

*** 

Ահաւասիկ, սփիւռքահայ գրագիտուհի մը, բանաստեղծուհի մը, խմբագրուհի մը, 

մշակութային նուիրեալ մը, որ լիովին փարած ու կառչած է իր ակունքներուն, ԱՌԱՆՁԻՆն, 

դիմագրաւելով խայտաբղէտ դժուարութիւններ, բայց, յանդգնօրէն մնալով պատնէշի վրայ, 

որուն համար կ’արժէ (ու պէ՛տք է) զինք շնորհաւորել եւ արժեւորել, իր բացառիկ 

կարողութիւններուն ու զոհողութիւններուն իբրեւ արդար վարձատրութիւն։ 

Երանին բիւրեղ, ջինջ ու մաքրամաքուր լեզուն, ճոխ, իրատես ու պատկերաւոր ոճը եւս կը 

յատկանշուին իրենց բարձրորակ պայծառութեամբ, իր գործերուն տալով յաւելեալ 

բարեմասնութիւններով օժտուած գնահատելի գեղարուեստականութիւն մը։ 

*** 

Այս առընչութեամբ յիշատակի արժանի են երեք գիրքերուն կողքի գծագրութեան հեղինակ՝ 

հայրենի գեղանկարիչ Շմաւոն Շմաւոնեանի զարդարուն ու զմայլելի գեղանկարները, 

որոնք, լոյսի ու ճառագայթի միաձոյլ արտայայտութիւններ են, Երանին գործերուն 

ամբողջական զուգորդութեամբ։ 
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Նաեւ՝ էջադրումի ու կողքերու ձեւաւորման պատասխանատու՝ Եղիա Գայայեանին, որ 

լաւագոյն արհեստավարժութեամբ, արժեւորած ու ներդաշնակած է գիրքին արտաքին ու 

ներքին ձեւազարդարումները։ 

Պէյրութ 

Պայքար, 19 Յունիս 2022 

 

 

 

 

 

 

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

 

ՄԵՆՔ-ի կերտումը ազգային գիտակցութիւն է... 

ՄԵՆՔ-ի կերտումը չնչին ես-երէն զիջում է... 

ՄԵՆՔ-ի կերտումը հեզութեան առաքինութիւն է... 

ՄԵՆՔ-ի կերտումը ազգային-պետական մտածողութիւն է... 

ՄԵՆՔ-ի կերտումը մեր փրկութիւնն է... 

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

Անիրաւութեանց դէմ անտարբեր ըլլալը կամ կրաւորական կեցուածք ունենալը համազօր 

չէ՞ զայն անուղղակի քաջալերելուն...: Շատեր, մեծաւ մասամբ, լուռ կը մնան, երբ անիրաւը 

կը պաշտպանուի, մինչ արդարը կը քարկոծուի....Ինչո՞ւ գէշ մարդ ըլլան եւ ձայն 

բարձրացնեն ի պաշտպանութիւն անարդարուած «տկար»ին....Այսպէս չէ՞ որ 

անիրաւութիւնները կը կուտակուին ընկերութեան մը մէջ, մանաւանդ եթէ անիրաւողը ունի 

ՈՅԺԻ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ... 

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

Բառերը շունչ են, բառերը լոյս են, բառերը ոգի են, հոգի են...Այլեւ՝ նշդրակ են, որ պալար 

կապած վէրքը բուժելու համար պիտի գործածել...Այո՛, գէշ երեւնալու իսկ գնով...Կարելի չէ 

միշտ հաճոյ թուիլ մարդկանց եւ քծնիլ ու շողոքորթել, հոն ուր ճշմարտութիւնը պէտք է 

ըսուի, որքան ալ դառն ըլլայ անիկա...Մարդը սիրողը նաեւ, ի պահանջել հարկին, պիտի 

նշդրակ գործածէ, սեփական սիրտը արիւնելու գնով ի սէր եւ ի փրկութիւն մարդուն, քանզի 

միայն ճշմարտութիւնը կրնայ մեզ ազատագրել: 
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...................... 

Եթէ չես կրնար ճակատագիրդ փոխել, ըստ քու ներքին ցանկութեան, իղձերուն ու 

երազներուն, յայնժամ աւելի լաւ չէ՞ որ հաշտուիս ճակատգրիդ հետ եւ ի զուր տեղ կռիւ 

չընես անոր հետ....Լատիներէնով ասոր կ'ըսեն՝ amora fati, կամ սիրել ճակատագիրդ եւ 

գուցէ ընել լաւագոյնդ զայն արժեւորելու համար....: Օրինակ մը կրնայ ըլլալ ըսուածին՝ ՀԱՅ 

ԸԼԼԱԼՈՒ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ, զոր պիտի ընդունիս եւ փորձես լաւագոյնս իմաստաւորել եւ 

արժեւորել զայն..., առանց շարունակ դժգոհելու, որ հայ ըլլալը դժուար ճակատագիր է...Այս 

պարագային, դժուարութիւնը ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐ է նաեւ՝ մաքառումի, պայքարի եւ 

յարատեւման... 

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

Ես կը հաւատամ որ մարդը՝ եթէ ուզէ սորվիլ, անպայման կը սորվի, իսկ սորվիլ չուզողին՝ 

դժուար թէ կարենաս բան սորվեցնել: Մէկ ականջէն կը մտնէ, միւսէն դուրս 

կ'ելլէ...ՍՈՐՎԻԼԸ էապէս ներքին տրամադրութիւն է, խորունկ փափաք, ընկալելու 

պատրաստակամութիւն, տակաւին՝ սեւեռուն աշխատանք է, լարուած կամք ու կորով, 

կարգապահութիւն եւ նման բաներ: Սորվելու ընթացքը երբե՛ք կանգ չառներ, քանզի մարդը 

սորվելիք ունի մինչեւ իր վերջին շունչը...ԿԵԱՆՔԸ ՍՈՐՎԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔ Է: 

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

Ժամանակին Աբիսողոմ աղաներու շուրջ կը դառնային մեծապատիւ մուրացկանները, 

անոնցմէ բան մը կորզելու համար...Իսկ հիմա՞: Տարբեր է՞...Մօտաւորապէս, նոյն պատկերն 

է ամէնուր...Հարուստ եւ դիրքաւոր մարդկանց շուրջ կը դառնան, զանոնք կը խնկարկեն 

շարունակ պէս-պէս մարդիկ, կարծես անոնց հարստութենէն փշրանքներ կորզելու 

համար...Իսկ ո՞ւր մնաց մարդկային արժանապատուութիւնը... 

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

Ինծի համար արդարութիւնը, ճշմարտախօսութիւնը վեր են բարեկամութենէն, ամէն 

տեսակի շահերէն, դիրքերէն ու պաշտօններէն...Կան անսակարկելի, գերագոյն արժէքներ, 

որոնց համար կ'արժէ նոյնիսկ մէն-մինակ, առանձին մնալ այս աշխարհիս երեսին, բայց 

խիղճդ մնա՛յ մաքուր ու անբիծ...Այլապէս գուցէ ունենաս կեղծ բարեկամներ, բայց 

կորսնցնես սեփական հոգին... 

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

Համայն աշխարհի մէջ ԹԱԼԱՆԸ դարձեր է ապրելու կերպ, 

վարքագիծ...Նիւթապաշտութեան, ընչաքաղցութեան, շահամոլութեան չարժէքներով 

ապրող ժամանակակից աշխարհին մէջ, պիտի գայ հաստատապէս բեկումնային պահը, երբ 

ժողովուրդներ ոտքի պիտի ելլեն ԹԱԼԱՆԻ մտածելակերպին, ապրելակերպին, 

վարքագիծին դէմ ըմբոստութեամբ մը սրբազան....Թող մեր երկիրը ըլլայ երանի՛ այդ 

սրբազան ըմբոստութեան յառաջապահը, որ կարենայ վերահաստատել բարոյական, 

հոգեմտաւոր արժէքներու համակարգը եւ վերականգնել մարդ անհատին, ազգին ու 

մարդկութեան արժանապատւութիւնը... 

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

Մարդ էակը՝ աննշա՞ն հիւլէ մը համայն տիեզերքին մէջ, բայց իր ՈԳԻՈՎ կ'ըլլայ ան 

առնչակից, հաղորդակից նոյն այդ տիեզերքի, տիեզերական հզօրութեան հետ, տիեզերքի 

անհունութեան հետ, եւ ԿԸ ՇԱՏՆԱՅ, Կ'ԸՆԴԱՐՁԱԿԻ իր հոգին,  որ չի ճանչնար սահման ու 

պարագիծ, քանզի ան կը կրէ իր մէջ ՄԱՍՆԻԿ մը նոյն այդ տիեզերական անհունութենէն... 

............................... 
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Մարդը շատ աւելին է քան քաղաքացին, քան բնակիչը, որ քանակով միայն կը բնութագրուի 

գերազանցօրէն, մինչդեռ մարդը էապէս որակ է, մարմնականէն եւ բնազդայինէն անդին՝ 

հոգեւոր տարածք, որ ունի բարոյական, բանական, գեղագիտական 

հասկացութիւններ...Ներկայիս ժողովրդավարութեան եւ անոր հետ շաղկապուած եզրերով՝ 

մարդը կը դառնայ սոսկ թիւ ու քանակ, վիճակագրականօրէն հաշուուելի, եւ մոռացութեան 

կը տրուի անոր հոգեւոր տարածքը, ոգին, արժէքը, էութիւնը... 

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

Մեր փոքրիկ Ես-երը, մեր չնչին փառամոլութիւնները, մեր իշխանատենչ  կիրքերը, մեր 

խմբակները, մեր խմբակայինը, մեր հաշիւները, մեր շահերը, մեր աթոռները...Ահա ասոնք 

են որ կործանարար են համայնքին, ազգին ու հայրենիքին...Պիտի կարենա՞նք 

ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԻԼ ու վեր ելլել ասոնցմէ...Պիտի կարենա՞նք իսկապէս եւ ճշմարտօրէն 

մտածել ՀԱՒԱՔԱԿԱՆԻՆ մասին, առանց սակայն ճզմելու անհատներու 

արժանապատուութիւնը... 

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

Թուրքին ջրաղացին ջուր կը լեցնենք եւ ազգային պարտուողականութեան ճամբան կը 

բռնենք՝ 

-Երբ մէկս միւսին հանդէպ սէր, յարգանք հանդուրժողութիւն չենք ցուցաբերեր: 

-Երբ մեր արժէքները կ'անտեսենք, կ'արհամարհենք եւ արժանին չենք մատուցեր անոնց: 

-Երբ հայատառ մեր հայերէնը թողած, օտար լեզուով կը հաղորդակցինք իրարու: 

-Երբ մեր զաւակները չենք ուղարկեր հայկական դպրոց, հազար ու մէկ պատրուակներով: 

-Երբ հայ գիրքին նկատմամբ չունինք սէր, գուրգուրանք եւ հայ գրողը կ'անտեսենք: 

-Երբ մեր փոքրիկ ես-երը չենք զիջիր յանուն հաւաքականին, յանուն ՄԵՆՔ-ին: 

-Երբ կուսակցական, խմբակային սին շահերը գերադաս կը համարենք ազգայինէն, 

համահայկականէն, նոյնիսկ պետականէն, պետականը շփոթելով կուսակցական 

գործելակերպին հետ: 

-Երբ կը մերժենք օգնութեան ձեռք երկարել մեր ազգակիցին: 

-Երբ օտարահունչ երգը, խօսքը, խորթ բարքերը կը կլանեն մեր միտքն ու հոգին: 

-Երբ հայ դպրոցներ կը փակենք, հայ մամուլին կամ հայ գիրքին կը զլանանք մեր լուման: 

Եւ այսպէս, մեր փոքրիկ-փոքրիկ նմանատիպ արարքները կաթիլ-կաթիլ կուտակուելով կը 

դառնան անձնատուական, պարտուողականեւ յանձնուողական տխուր վարքագիծ ի 

նպաստ մեր թշնամիին եւ ի վնաս հայութեան, հայոց հայրենիքին եւ հայկականութեան:  

ՄԵՂԱ՛Յ, ՄԵՂԱ՛Յ ԱՐԱՐԱՏԻՆ: 

ԵՐԱՆ  ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

 

 

 

Որքան ալ դուն ազնիւ ըլլաս, 

Անազնիւներ պիտի գտնես, 

Որոնք հազար երդում պիտ' տան 

Ու կռնակէդ պիտ' հարուածեն: 

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

Համակ կեանք մը՝ անեղծ սիրտով, 

Անեղծ հոգուով ես ման եկայ, 

Եւ ճշմարիտ անկեղծ խօսքով 

Խաչ բարձրացայ ես շատ անգամ... 

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

Սիրտս ներեց բոլորին ալ, 

Պարունակն իր՝ գութով շաղուած, 

Տեղ չթողուց ոխի, քէնի, 

Նոյնիսկ անարգ թշնամիին: 

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

Թէ սիրտդ,հոգիդ չբռնկին 

Ներքին այրումով մը տենդավառ, 

Չես կրնար դուն ճըրագ դառնալ, 

Երկնել տողեր արեւածին... 

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

Խելք տուողներն այնքա՛ն շատ են, 
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Թէ չունենաս սեփական խելք, 

Տերեւի մը նման քշուիս 

Ուր հովն փչէ, ոռնայ քամին... 

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

 

Մեր շերեփը մնաց թղթեայ, 

Մեր սիրտերը՝ միամիտ անչափ, 

Մինչ թշնամին մեզ սպառնաց 

Եաթաղանովն իր երկաթեայ: 

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

Յաղթելու համար, պիտի մաքառիս, 

Պիտի պայքարիս անդուլ, հանապազ, 

Ափսէի վրայ երբե՛ք չի տրուիր 

Յաղթանակներու դափնին շողափայլ... 

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

Պիտի պատժես անօրէնը, 

Ոճրագործը, յանցագործը, 

Թէ ոչ չարը կու տայ ծիլեր, 

Կը բազմանայ ան անարգել: 

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

Մարդ էակը ես փնտռեցի 

Ի տուընջեան ու գիշերի, 

Յաճախ գտայ զայն հոգեզուրկ 

Իրերու տակ շնչակտուր: 

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

Թէ կ'ուզես ապրիլ, պիտի պայքարիս, 

Յանուն բարիին, լոյսին, արդարին, 

Չարիքին ընդդէմ պիտ' մնաս արի, 

Բայց զայն պիտ' ճզմես մինչ ոյժդ վերջին: 

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

Ուժեղ է ան որ կ'ընդունի իր սխալը, 

Կը խըրատուի ու դաս կ'առնէ իմաստնօրէ՛ն, 

Իսկ տկարը միշտ ալ կ'իյնայ նոյն ճահիճը, 

Մեղքը նետէ այլոց վրայ յիմարօրէ՛ն: 

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

Կեանքը խորին խորհո՛ւրդ մըն է, առեղծուա՛ծ է անքննելի, 

Որքան ալ դուն խորհրդածես, փրփո՛ւրը լոկ պիտի տեսնես 

Այն ովկիանին խո՛ր, ալեկո՛ծ, որ մերթ խաղաղ ըլլալ թուի, 
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Մերթ ալ յանկարծ կը մրրկի ալիքներով փրփըրադէզ: 

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

Ուզե՛ս ապրէ շքեղ կեանքով, պալատական բիւր գանձերով, 

Ուզե՛ս ապրէ աղքատ կեանքով, ունեզուրկի թշուառ կեանքով, 

Միեւնո՛յնն է, մերկ պիտ'երթաս այս աշխարհէն դուն անցաւոր, 

Հետդ պիտի տանիս միայն արի, բարի գործերդ լոկ: 

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

Կեանքն է պայքար մը մշտատեւ, 

Ոգիդ արթուն դուն պիտ' հսկես, 

Որ թմբիրը քեզ չկլանէ, 

Սուտն ու կեղծը քեզ չօրօրեն: 

 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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