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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

ԶԳԱՍՏԱՆԱԼՈՒ ՊԱՀՆ Է 

Բոլորիս համար ակնյայտ է այն դառն իրականութիւնը որ 

մեր հայրենիքը՝  Հայաստանի Հանրապետութիւնը, 

կանգնած է մահու-կենաց անդունդի եզրին, վտանգուած է 

անոր լինելութիւնն իսկ...եւ մենք ժամանակը չունինք 

մենք մեզ խաբելու թէ խաղաղութեան պայմանագիր 

ստորագրելով, մենք կրնանք երաշխաւորել մեր երկրին 

ազգային անվտանգութիւնը: 

Թուրքիան եւ Ատրպէյճանը, ըստ էութեան, 

ահաբեկչական պետութիւն են եւ անհեթեթութիւն է 

անոնց հետ խաղաղութեան դաշինք կնքելը:  Մենք պիտի 

լաւ հասկնանք որ նոյնիսկ պայմանագիր կնքելու պարագային, Հայաստանի 

Հանրապետութիւնը երաշխաւորուած պիտի չըլլայ երբեք խաղաղութիւն ստանալու:  Վկայ՝  

Կիպրոսը, որուն հիւսիսային մասը բռնագրաւուած կը մնայ թրքական բանակին կողմէ, 

ահա շուրջ յիսուն տարիէ ի վեր, ոտնահարելով ամէն միջազգային պայմանագիր...Վկայ՝  

Սուրիան եւ շատ մը այլ երկիրներ, ուր համաձայնագիրները շարունակ կ'ըլլան ոտքի 

կոխան նորանոր ոտնձգութիւններով եւ յարձակունակ քաղաքականութեան ռազմական 

սպառնալիքներով... 

Մենք պիտի գիտակցինք ազգովին, որ Թուրքիան եւ Ատրպէյճանը կը վարեն Հայաստանի 

բնաջնջման կամ ոչնչացման քաղաքականութիւն:  Այսօր Ատրպէյճանը՝ իր յաղթանակէն 

առաւել եւս լկտիացած սադրանքներ կը կատարէ Հայաստանի Հանրապետութեան 

նոյնինքն ինքնիշխան տարածքէն ներս, արհամարհելով անոր իրաւական, գերիշխան 

հողատարածքը, ծուէն-ծուէն դիրքեր եւ հողամասեր պոկելով ժամանակ առ ժամանակ: 

Սեպտեմբեր ամսուան մէջ, դեռ վերջերս, Ջերմուկի, Վարդենիսի, Գորիսի մատոյցներուն, 

ան ժպրհեցաւ յարձակողականի անցնիլ իր հրազէններով, հրթիռներով կրակելով 

քաղաքներու եւ գիւղերու վրայ անխնայօրէն, մահ ու աւեր սփռելով... 

Արդարեւ, 2020 թուականի Նոյեմբեր 9-ի հրադադարի համաձայնագիրը սկիզբ դրաւ նոր 

Ցեղասպանութեան, որ կը շարունակուի հետեւողականօրէն, կը հայաթափուին 

հայրենական գիւղեր ու քաղաքներ, նոր ռազմագերիներ կը գնդակահարուին, կը 

խոշտանգուին ամէնէն տմարդի ու նողկալի  եղանակներով,  քաղաքացիական կառոյցներ 

կը ռմբակոծուին եւ այսպէս շարունակ:  Բարեբախտաբար, կայ հայկական բանակի 

առիւծասիրտ զինուորը, որ քաջաբար դէմ կը դնէ թշնամիին ի պաշտպանութիւն հայրենեաց 

հողին սրբազան: 
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Քաղաքագիտութեան Դոկտ. Արմէն Այվազեան նշանակալից կերպով կ'արձանագրէ. 

«Հասկացէք, հայե՛ր, 2020 թ. Նոյեմբերի 9-ից ի վեր սկիզբ է առել ոչ թէ մտացածին 

«Խաղաղութեան դարաշրջանը», այլ հայոց ցեղասպանութեան հերթական փուլը»: 

Ո՞ւր պիտի դնենք մեր յոյսերը: 

Պիտի ըսուի վստահաբար որ Ատրպէյճանի ռազմական յանցագործութիւնները 

դատապարտող ուշագրաւ յայտարարութիւններ եղան աշխարհի գերհզօր պետութեանց 

կամ կառոյցներու ներկայացուցիչներուն կողմէ, ինչպէս՝  ԱՄՆու, Ֆրանսայի, 

Եւրոմիութեան եւ այլ: Նոյնիսկ ԱՄՆ Քոնկրեսի նախագահը Նենսի Փելոսին Երեւան 

այցելեց մեր դժուար ու խորապէս ճգնաժամային պահին ի զօրակցութիւն Հայաստանին եւ 

հայութեան:  Անշուշտ ասոնք շատ ողջունելի են եւ գնահատելի:  Դժբախտաբար, սակայն, 

այդ բանաւոր յայտարարութիւններուն կամ բարոյական զօրակցութեան չյաջորդեցին 

գործնական լիարժէք քայլեր, իսկ Եւրոպական Միութեան՝  Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի 

սահմանին քաղաքացիական դէտեր տեղադրելու առաջարկը, որուն մասին որոշում 

առնուեցաւ 6 Հոկտեմբեր 2022-ին, Փրակայի մէջ, մակերեսային քայլ մըն է, քանզի այդ 

առաքելութիւնը  չունի հաստատուած լիազօրութիւն, զինուած չէ, գործելու է ընդամենը 

երկու ամիս ժամկէտով և որեւէ կերպով չի կրնար ապահովել Հայաստանի սահմաններու 

անվտանգութիւնը։ Տարբեր պիտի ըլլար պարագան, եթէ խիստ պատժամիջոցներ 

կիրարկուէին Ատրպէյճանին դէմ, կամ եթէ «քաղաքակիրթ» Աեւմուտքը ռազմական 

օգնութեան ձեռք երկարէր Հայաստանին, զէնք- զինամթերքի, ժամանակակից 

սպառազինութեան մատակարարումով թէ այլապէս, իսկ դատապարտութեան խօսքերը 

կամ սահմաններուն դիտորդներու տեղակայումը  կրնա՞ն երաշխիք ըլլալ ազգային 

անվտանգութեան...:  Պիտի նկատենք յատկապէս որ այստեղ, ինչպէս այլուր, ՇԱՀՆ է որ կը 

թելադրէ խաղի կանոնները: Եւրոմիութեան նախագահ՝  Ուրսուլա վոն տեր Լայնը՝  կազի, 

նաւթի մատակարարման համաձայնագիր ստորագրելով Ալիեւի հետ, զայն դարպասեց 

որպէս Եւրոմիութեան վստահելի գործընկերը... 

Սա չի նշանակեր երբեք որ մենք ընելիք չունինք Հայաստանի եւ մանաւանդ Սփիւռքի 

փափուկ ոյժը օգտագործելու տեսակէտէն, ազդեցիկ դիւանագիտութեամբ եւ 

գործիքակազմով պաշտպանելու մեր ոտնահարուած իրաւունքները բոլոր մակարդակներու 

վրայ...Կարելիութիւնները առկայ են, բայց դժբախտաբար ցարդ չենք կրցած նպատակասլաց 

կերպով ուղղորդել մեր բոլորին ջանքերը, ի մի բերելու այդ կարելիութիւնները եւ ճիշդ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳ մը ստեղծելու, վեր ելլելով բոլոր անձնական, խմբակային, հատուածական 

նկատառումներէն, Հայաստանը եւ հայութիւնը փրկելու ՄԷԿ ՈՒ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿՈՎ, ՄԷԿ ՈՒ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆՈՎ:  

Միջազգային հանրութեան, միջազգային հեղինակաւոր կառոյցներուն պիտի բացատրենք 

նպատակաուղղուած եւ հետեւողական կերպով, որ Հայաստանի ու Արցախի դէմ 

կատարուածը ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՈՃԻՐ է, ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԻՐԱՒԱՆՑ ամէնէն կոպիտ խախտումն 

է, որ այդ ՈՃԻՐՆԵՐԸ նուազ կարեւոր կամ նուազ գերակշիռ չեն Ուրանիայի մէջ 

կատարուածէն...Հետեւաբար, նոյն հաւաքական ՊԱՏԺԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ պէտք է կիրառուին 

Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ դէմ յանուն քաղաքակիրթ ախարհի խորքային շահերուն: Սա 
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համակարգուած կամ սիստեմաթիկ կերպով իրագործելու համար, մենք պիտի ճիշդ 

օգտագործել գիտնանք Սփիւռքի հսկայական ներոյժը՝  դիւանագիտական, քաղաքական, 

տնտեսական թէ այլ:  

Ալիեւը պաշտօնապէս եւ բարձրագոյն մակարդակով կը յայտարարէ հիմա ալ, որ իրենք 

պիտի վերականգնեն ե՛ւ Արցախը, ե՛ւ Սիւնիքը: Իսկ հարկ կա՞յ աւելցնելու որ Ալիեւը իր 

թիկունքին մշտապէս ունի Թուրքիոյ Էրտողանի, իր աւագ եղբօր զօրավիգն ու 

աջակցութիւնը:  

Ազդեցիկ եւ համակարգուած դիւանագիտութեան հետ միատեղ, մեր սեփական 

ինքնապաշտպանութեան ինքնակազմակերպումը կը մնայ մեր ազգային անվտանգութեան 

գերագոյն երաշխիքը:  Մենք պիտի ինքնակազմակերպուինք բոլոր հնարաւոր եւ անհնարին 

թուող միջոցներով, մենք պիտի զօրացնենք մեր բանակին, զինոյժին, աշխարհազօրին 

մարտունակութիւնը, ռազմական կարողականութիւնը բոլոր ուղղութիւններով: Սա 

հրամայական ու ճակատագրական ստիպողականութիւն է մեր հայրենիքի փրկութեան 

համար: Սա պիտի ընենք առանց ժամանակ կորսնցնելու եւ պիտի ինքնապաշտպանուինք:   

Աւետիս Ահարոնեանի հետեւեալ խօսքերը կարելի է ոգեշնչող ու խորիմաստ պատգամ ու 

կոչ ընտրել հիմա առաւել քան երբեք.-   

«Բայց բաւակա՛ն է: Դարերի հարկը՝ թող դարե՛րը տանեն: Թշնամին չափազանց անողորմ է, 

բիրտ ու ոճրագործ՝ որպէսզի համբերութիւնը շարունակի առաքինութիւն մնալ: Վե՛ր կաց ու 

զա՛րկ, զա՛րկ ուժգին, և թող հազար տարիների մեռելների ոսկորները դողա՛ն 

հարուածներիդ շանթից: Զա՛րկ, երբ հալածում են քեզ: Զա՛րկ, երբ փակում են քո փառաւոր 

ընթացքը: Զա՛րկ, երբ մերժում ու հեգնում են քո պարզած ձեռքը: Զա՛րկ, Զա՛րկ շարունակ, 

մինչեւ կարմիր ոճրի նողկալի քրքի՜ջը խեղդուի, մինչեւ արդարութեան ու ճշմարտութեան 

վսեմ գո՜րծը յաղթանակի: Եւ այն ժամանակ, հաւատա՛, նահատա՜կ ժողովուրդ, 

արիւնարբու թշնամի՛դ անգամ ծունկի կը չոքի ու կը կոչի՝ «Յարգա՜նք քեզ»: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ 

«ԱՅՍՕՐ ՍՓԻՒՌՔԸ ՉԻ ԳԻՏԵՐ, ԹԷ ԻՆՉ Կ'ՈՒԶԷ». Տոքթ. Անդրանիկ Աշճեան 

Կիպրահայ տքթ. Անդրանիկ Աշճեանի հետ ունեցանք 

շահեկան հարցազրոյց մը։ Ստորեւ կը ներկայացնենք 

սոյն հարցազրոյցին սղագրութիւնը։ 

* 

-Արձակուրդային այցով կը գտնուիք Հայաստան։ 

Ժամանակը չէ՞ եկած, որ Հայաստան հաստատուիք, 

այստեղ ապրիք։ 
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Անշուշտ պիտի ուզէի Հայաստան հաստատուիլ եւ այստեղ ապրիլ, բայց հունի մը մէջ մտած 

կեանք մը ունինք։ Ընտանիք ունինք, զաւակներ ունինք եւ զանոնք տեղ հասցնելու խնդիր 

ունինք։ Տագնապալից շրջանի մէջ եթէ ապրէի, անշուշտ, մէկ աչքս աւելի յառած պիտի 

ըլլար դէպի Հայաստան։ Բարեբախտաբար, տեղ մը կ՚ապրինք, որ կայուն է 

քաղաքականապէս, տնտեսապէս եւ ուր դեռ հայութիւն կայ։ Իբր այդ, պատճառ մը չկայ, որ 

հիմա Կիպրոսը լքենք եւ Հայաստան հաստատուինք։ Բայց ամէն մարդ այդ ձգտումը պէտք է 

ունենայ։ Ուր որ տագնապ կայ, Իրաքի, Սուրիոյ եւ Լիբանանի պէս, եւ վիճակը կայուն չէ ու 

հայը հոն որեւէ ապագայ չի տեսներ, պէտք է դէպի Հայաստան դառնայ։ Մեր ապագան 

Հայաստանն է։ Եթէ աշխարհի բոլոր հայերը, իւրաքանչիւրը փոքր հողատարածք մը 

կարենայ գնել Հայաստանի մէջ, ներկայ Հայաստանի մարդագրական տագնապը չի 

լուծուիր։  Հայաստանը լքող մէկ հոգիի դիմաց, երեք հոգի պէտք է հայրենադառնայ։ 

  

-Ինչպէ՞ս գտաք Հայաստանը, մանաւանդ որ այս ձեր 

երկրորդ այցն էր պատերազմէն ասդին։ 

Նախ ըսեմ, որ Հայաստանը 2018-էն վերջ, 

յեղափոխութենէն վերջ շատ յառաջ գնաց՝ բացուեցաւ 

դուրսի աշխարհին։ Վերջին երկու գալերուս տեսայ այդ 

մէկը։ Սակայն վերջին ժամանակներու շրջանային 

խնդիրները, մանաւանդ Ուքրայնայի պատերազմը ժխտական կերպով ազդած է 

Հայաստանի տնտեսութեան վրայ։ Տեղ մը չափանիշները շատ լաւ են, բայց սղութիւն կը 

տիրէ։ Դրամի արժէքը տոլարի եւ եւրոյի փոխառութեան դիմաց բարձրացած է։ 

Սփիւռքահայու մը համար սղած է կեանքը։ Հոս գալու եւ ծախսելու հնարաւորութիւնը 

դժուարացած է։ Չի կրնար ըլլալ այսչափ շահագործում։ Հոս կը մտենս միջազգային խանութ 

մը, ուր կը տեսնես «քազաք» մը։ Գիտես, որ այդ մէկը այլ երկիրներու մէջ քանի կ՚արժէ։ Հոս 

նոյն ապրանքը եռապատիկն է։ 

 -Սահմանի պատերազմական խնդիրները ինչպէ՞ս կը մեկնաբանէք։ Մտահոգութիւններ 

ունի՞ք։ 

1992 թուականէն ի վեր առկախ մնացած հարց մըն է ասիկա։ Երբ նախկին Խորհրդային 

Միութեան բոլոր երկիրները իրենց սահմանները ճշդեցին, գծեցին, մենք Ատրպէյճանի հետ 

պատերազմի մէջ էինք։ Ես Հայաստանի Հանրապետութեան հողային ամբողջականութեան 

վրայ ռազմական վտանգ չեմ տեսներ։ 

 -Արցախի մասին ի՞նչ կը մտածէք։ Գիտեմ, որ ձեր երիտասարդութեան շատ առիթներով 

այցելած էք Արցախ, նոյնիսկ եղած էք Շուշիի եւ Աղտամի մէջ։ Մեզի համար անորոշ է 

Արցախի ապագան։ Այդ մասին ի՞նչ կը խորհիք։ 

Արցախի պատերազմի յաղթանակի կողքին, առած էինք որոշ հողեր, որոնք պիտի 

օգտագործէինք որպէս բանակցութեան քարտ։ Ատիկա գիտէինք։ Բայց որոշ շրջանակներ 

ատիկա անտեսելով, վերաբնակեցում սկսան կատարել Արցախի ընդլայնուած 

սահմաններուն մէջ։ Մենք միասին աշխատած ենք Դիցմայրիի ծրագիրով։ Դիցմայրին 

ազատագրուած տարածք է, կամ ինչպէս Լեւոն Տէր-Պետրոսեան կ՚անուանէր՝ 

խաղաղաքարտ, որ պիտի վերադարձնենք ի վերջոյ։ Եւ այդ թերացումները, ուշացումը եւ 

յաջող բանակցային գործընթաց մը առաջ տանելու ձախողումը մեզի այս օրուան բերին։ Այս 

վիճակին հասանք, քանի որ պատերազմ եղաւ, որուն մենք պատրաստ չէինք։ 
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-Նոյնիսկ եթէ բանակը շատ լաւ զինէինք, մենք կրնա՞նք կռուիլ Թուրքիոյ դէմ։ 

Բացայայտօրէն, ան այս խաղին մէջն է այսօր։ Ուրեմն այս բոլորը մէկդի դնելով՝ Արցախի 

ապագան ինչպէ՞ս կը տեսնէք։ 

Դժուար հարցում է, որուն համար պատասխան չկայ։ Այո, բոլորս պիտի ուզէինք Արցախը 

տեսնել հզօր հանրապետութիւն մը։ Այդ ժամանակներուն մտածելակերպը այն էր, որ եթէ 

մենք միջանցքներ ստանանք, կը վերադարձնենք ազատագրուած տարածքները 

Ատրպէյճանին։ 1994-ի դրութեամբ մենք նախայարձակ էինք։ Այո՛, միջազգային 

հանրութեան որոշ խաւ մը չէր ընդուներ մեր արիւնով գծուած սահմանը։ Նոյնիսկ մեր 

դաշնակից յոյները, որոնք նոյն խնդիրները ունէին Հիւսիսային Կիպրոսի մէջ։ Իրենք ալ 

վերաբնակեցման դէմ էին եւ մեզի կ՚ըսէին, որ համաձայն չեն վերաբնակեցման ծրագիրին։ 

Էլէնի Թիոխարուս՝ Արցախի ամենէն մեծ բարեկամը ուղղակի ըսած է, որ մենք հարցեր 

ունինք Թուրքիոյ հետ եւ չենք կրնար ձեզի օժանդակել Արցախի վերաբնակեցման։ Ձեւով մը 

ըսել կ՚ուզէր, որ ճիշդ չէ մեր ըրածը։ 

 -Հիմա ազէրին ընդունա՞ծ է Արցախի գոյութիւնը։ Տակաւին աչք չունի՞ անոր վրայ։ 

Հիմա որ ռուս սահմանապահ կայ եւ ան հաստատած է իր ներկայութիւնը, ես կը կարծեմ, որ 

ատիկա միջազգային գետնի վրայ մեր ամենամեծ շահն է։ Այո, «դաժան» շահ է, քանի որ 

շատ հող տուինք եւ շատ կեանք տուինք՝ արիւն տուինք, մանաւանդ վերջին տարիներուն, 

որ կրնայինք խուսափիլ եթէ այս հարցը լուծուած ըլլար իննսունական թուականներուն։ 

 -Դուք կու գաք Յունական Կիպրոսէն։ Կիպրահայ համայնքի պատկերը ինչպիսի՞ն է այսօր։ 

Ի՞նչ են գլխաւոր մարտահրաւէրները։ 

Կիպրահայ համայնքը ամէն ինչով իր գոյութիւնը ապահոված է։ Ապահոված է իր լեզուի 

դասաւանդութիւնը, իր ինքնութիւնը պահելու, մեծամասնութիւններէն տարբեր կամ 

իւրայատուկ ըլլալու, իր կրօնական իրաւունքները, իր մշակութային իրաւունքները 

ունենալու։ Ամէն ինչը ապահովուած է։ Անշուշտ չեմ կրնար ըսել, որ ամէն բան իտէալական 

է, հայապահպանման առընթեր աւելի մեծ եւ արդիական աշխատանք պէտք է տարուի, 

որպէսզի երիտասարդները համայնքէն չհեռանան։ Այսօրուան դրութեամբ, շատ մը 

երիտասարդներ, գրեթէ համայնքին եւ անոր կառոյցներուն հետ կապ չունին։ Ասիկա է մեծ 

մարտահրաւէրը։ Այսօր, Եւրոպայի մէջ միակ հայախօս գաղութն ենք եւ հայերէնը տուներէն 

ներս, մեր ամենօրեայ կեանքին մէջ կ՚օգտագործենք։ Եւ այդ մէկը պետութիւնը 

երաշխաւորած է։ Նոյնիսկ մեր միակ միջնակարգ անվճար դպրոցը ունինք։ Ծնողները շատ 

խորհրդանշական բան մը կը վճարեն։ Այդ պատճառով ալ աշակերտութեան թիւը կ՚աճի։ Հոս 

բան մըն ալ ըսեմ՝ Յունական Կիպրոսը արեւմտահայերէնը ճանչցած է որպէս 

փոքրամասնական լեզու ու կերպով մըն ալ պայման դրած, որ վարժարաններու հայերէնի 

ուսուցիչները պէտք է ըլլան արեւմտահայերէնի մասնագէտներ։ 

 -Գիտենք, որ Մելգոնեան կրթական հաստատութեան «վէրքը» կայ Կիպրոսի մէջ։ Այդ 

առումով ի՞նչ կը խորհիք։ 

Բոլորիս համար ցաւ մըն է Մելգոնեանի փակումը։ Բայց պէտք է քանի մը բան նկատի 

առնենք՝ Մելգոնեանը բաց պահուեցաւ, քանի որ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը 

կար եւ աշակերտութիւնը գիշերօթիկ կու գար։ Խնդիրները սկսան, երբ հայաստանցի 

ունեւորները իրենց զաւակները Մելգոնեան սկսան ղրկել, որպէսզի բանակի մէջ չծառայեն։ 
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Անոնք Մելգոնեանի վկայականով կ՚երթային տարբեր երկիրներ եւ Հայաստան չէին 

վերադառնար։ 

 -Սուրիոյ պարագային մենք առիթը չփախցուցի՞նք, որ Մելգոնեանը վերստեղծուէր՝ իբրեւ 

գործող, արեւմտահայերէն լեզուի օրրան։ 

Ես շատ անգամ ըսած եմ, որ արեւմտահայերէն լեզուի վերաորակաւորման կեդրոն կրնայ 

դառնալ Մելգոնեանը, եթէ երկրորդական վարժարան մը պիտի չըլլայ։ 

-Ինչո՞ւ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութիւնը (ՀԲԸՄ) հետամուտ չէ այս խնդրի 

լուծման առընթեր։ Ի վերջոյ, դուք Բարեգործականէն հեռու անձ մը չէք։ 

Մելգոնեանի կալուածը, Նիկոսիոյ կեդրոնը կը գտնուի եւ շատ մեծ արժէք ունի։ 

Վարժարանը երբ 2005-ին փակուեցաւ, շատեր ըսին, որ համաձայն կ՚ըլլան փակուելուն, եթէ 

Բարեգործականը այդ հողամասը վաճառէ եւ ատոր փոխարէն, Նիկոսիայէն քիչ մը դուրս 

դպրոց մը բանայ։ Նաեւ նոյնը ընէ Պուէնոս Այրէսի, Պոսթընի, Ֆրանսայի, Պուլկարիոյ, 

Սիտնիի մէջ։ Այսինքն՝ այդ մեծ գումարը հայթայթէ տարբեր փոքր վարժարաններ հիմնելու։ 

Բայց, ըստ երեւոյթին, իրենց ծրագիրը այդ չէ։ 

 -Սփիւռքի մէջ կարծէք առհասարակ «կրթական տեսլական» մը ունենալու խնդիր կայ։ Այդ 

մասին ի՞նչ կը խորհիք։ 

1970-ական թուականներուն, լուսահոգի Ալեք Մանուկեանի տեսլականը այն էր, որ 

Մելգոնեանի մէջ ներդրած գումարով կրնայ հարիւր հատ կիրակնօրեայ՝ միօրեայ 

վարժարան բանալ Ամերիկայի մէջ եւ այդ կերպով սերունդ փրկել։ 

 -Դուք տագնապի ուրիշ հնոցէ մը կու գաք, այդ ալ Կիպրոսի հարցն է։ Այսօր ո՞ւր է 

կիպրական հարցը։ Այսօր կիպրական օրակարգին առընթեր ի՞նչ կը կատարուի։ Լսած ենք 

յաճախ, որ բանակցութիւններ կը տարուին, սակայն մեզի համար յստակ չէ, թէ տագնապը 

ի՞նչ հունի մէջ է։ 

Կիպրոսի հարցը այսքան տարիէ չէ լուծուած, որովհետեւ որոշ քաղաքական 

ղեկավարներու եւ զանոնք հովանաւորող որոշ տնտեսական շրջանակներ կը միջամտեն եւ 

կը յետաձգեն խնդրին լուծումը։ Ըստ իս, Կիպրոսի խնդրի լուծման համար լաւագոյն 

տարբերակը դաշնակցային դրութիւն մը ստեղծելն է։ Եւ այդ տեսակի առաջարկ թէ՛ յոյները 

եւ թէ՛ թուրքերը ընդունած են 1977-էն ի վեր։ 

 -Այսօր կղզիի երկու հատուածները նոյ՞ն դրամանիշը կը գործածեն։ 

Ոչ։ Անոնք թրքական լիրա կը գործածեն, մենք՝ եւրօ։ 

 -Որեւէ ընթացք մը կա՞յ միացման։ 

Թուրք-կիպրացի շրջանակներուն մէջ փորձ կայ դրամանիշը եւրոյի փոխելու, բայց քանի որ 

իրենց պետական պիւտճէն Թուրքիոյ կողմէ կը տնօրինուի, շատ դժուար է զայն փոխելը։ 

 -Ձեզի իբրեւ հայեր որեւէ ձեւով կը մտահոգէ՞, որ կղզին այսպէս մասնատուած վիճակ մը 

ունի։ 
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Վերջին 19 տարիներուն ընթացքին Հիւսիսային Կիպրոսի Թուրք Հանրապետութիւն( Նշեմ 

որ այս «Հանրապետութիւնը» պաշտօնապէս ճանչցուած չէ եւ իրաւական հիմք չունի Ե.Գ.) 

երթալու հարց մը չունինք։ Իմ սեփական տունս միւս կողմն է՝ Նիկոսիոյ մէջ է։ Տունը 

թրքական բանակը կը գործածէ։ Իմ պարագայիս, բախտաւոր եմ, որ թրքական բանակը 

գործածելով՝ զանազան նորոգութիւններ կատարած է, պահուած է տունը։ Բայց քանի որ 

զինուորական գօտիի մէջ է, միայն երկու անգամ կրցած եմ երթալ։ Բայց ուրիշներ կ՚երթան 

կը տեսնեն, թէ իրենց տան մէջ այսօր կը բնակին ուրիշներ։ 

 -Իսկ անոնք կու գա՞ն։ 

Անշուշտ։ Իւրաքանչիւր թուրք-կիպրացի կը նկատուի Կիպրոսի քաղաղացի։ Ունի 

անցաթուղթ, ունի անձնագիր։ Այսինքն, իմ անձնաթուղթէս ինքն ալ ունի։ 

 -Մօտ օրէն նախագահական ընտրութիւն ալ ունիք։ Մեծ փոփոխութիւն մը կը սպասէ՞ք։ 

Ոչ։ Փոփոխութիւններ պիտի չըլլան, ներկայ դրութեան պաշտօնականացումը պիտի ըլլայ։ 

Այսինքն դաշնակցային՝ ֆետերալ սիսթեմի փոխարէն պիտի ըլլայ թոյլ դաշնակցային 

սիսթեմ։ Միջազգային հանրութիւնն ալ չ՚ուզեր, որ Կիպրոսի մէջ երկու անկախ 

պետութիւններ ճանչցուին։ Մի՛ մոռնաք, որ կայ Կիպրոսի կազի ծովային պաշարը, որ 

հարաւը կը գտնուի, բայց ամբողջ Կիպրոսը անկէ կ՚օգտուի։ Երկու կողմերու 

համաձայնութեան պարագային՝ կիսաֆետերալ սիսթեմը կիրառելու պարագային, 

Կիպրոսը բանակ պիտի չունենայ, պիտի ունենայ միայն ոստիկանութիւն։ 

 -Այս տարին «Սփիւռքի տարի» հռչակած էր Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Տ.Տ. Արամ Ա. 

Կաթողիկոսը։ Խորքին մէջ ինչպէ՞ս կը դիտարկէք այսօրուան սփիւռքին վիճակը։ Ի՞նչ են 

հիմնական մտահոգութիւններն ու խնդիրները։ 

Առաջին՝ երբ ցեղասպանութիւն, հայ դատ կ՚ըսենք, մենք չենք գիտեր, թէ ինչ կ՚ուզենք։ Որոշ 

շրջանակներ կ՚ըսեն՝ հատուցում, ուրիշներ կ՚ըսեն՝ ամբողջական Հայաստան։ Իրատեսօրէն՝ 

ի՞նչ է մեր պահանջքը՝ չենք գիտեր, չենք որոշած, չենք ճշդած։ Ճանաչումը առինք, յետո՞յ։ 

Եթէ Թուրքիոյ նախագահ Էրտողան ընդունի ցեղասպանութիւնը, լաւ յետոյ ի՞նչ պիտի ըլլայ։ 

Յստակ չենք որոշած, թէ ինչ կ՚ուզենք։ Ո՞վ է համայն սփիւռքահայութեան կամքի 

արտայայտիչը։ Հայաստանի կառավարութի՞ւնն է։ Հայաստան-սփիւռք ժողովներ կ՚ընեն, 

բայց գործնական բան չենք տեսներ։ Վերջը ի՞նչ է այս բոլորին, չենք գիտեր։ Հո՞ղ պիտի 

ուզենք Թուրքիայէն, սակայն եկուր տես, որ այսօրուայ փոքրիկ Հայաստանը կը 

դատարկուի...։ Դրա՞մ-նիւթական հատուցում պիտի պահանջե՞նք կամ քանի մը հոգի, որ իր 

տան թուղթերը պահած է, պիտի երթայ տունը՞ պահանջէ։ Ոչ մէկը տրամաբանական է։ 

Անտեղի երազներ։ 

 -Ինչպէ՞ս պէտք է ստեղծել այն շարժիչը, որ մեծ հաշուով սփիւռքի գլխաւոր խօսափողը եւ 

արտայայտիչը ըլլայ։ Եւ այդ առումով ալ ի՞նչ պէտք է ըլլայ հայութեան ապագայի 

տեսլականը։ 

Դժուար հարցում է։ Նախ պէտք է գիտնանք, որ մեր դասական սփիւռքը ցեղասպանութեան 

հետեւանք է։ Հիմա զանազան հայկական սփիւռքներ գոյութիւն ունին։ Մեր ազգային 

կառոյցներու դրուածքը երկրէ երկիր կը տարբերի։ Պէտք է համայնքները մէկ «մոտել»ի վրայ 

հիմնուին, որպէսզի Հայաստան-սփիւռք ժողովներուն այդ համայնքներու 

ներկայացուցիչները գան եւ ներկայացնեն սփիւռքը։ Ամերիկայի մէջ հայ դատի 

յանձնախումբերը, առաջնորդարանները կը խօսին սփիւռքի անունով։ Եւրոպայի՝ 
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Պրիւքսելի մէջ, տարբեր միութիւններ կը խօսին։ Յունական Կիպրոսի մէջ ունինք 

խորհրդարանէ ներս ներկայացուցիչ եւ ազգային իշխանութիւն, որոնք երկու օրը անգամ մը 

իրարու կը հակասեն, ուրիշ օր մըն ալ կը համաձայնին։ Տեղ մը՝ ձեւաչափ մը՝ ֆորմիւլ մը 

պէտք է գտնուի, որպէսզի կարենայ սփիւռքը միասին աշխատիլ։ Յոյները «Սփիւռքի 

միջազգային խորհուրդ» ունին եւ բոլորը այս հովանոցին ներքեւ կը գործեն։ Իսկ մենք 

Ամերիկայի մէջ երկու լոպիական կազմակերպութիւն ունինք, որոնք իրարու դէմ կը գործեն։ 

 -Հայաստան-սփիւռք յարաբերութիւնը ինչպէ՞ս կը գնահատէք։ Մենք բախտաւոր օրեր չենք 

ապրիր, քանի որ տարբեր պատճառներով ստեղծուած է վերաբերմունք մը՝ սփիւռքի 

մեծամասնութեան կողմէ այս իշխանութեան դէմ, իսկ անոր դիմաց կարծես, թէ 

իշխանութիւնն ալ չ՚ուզեր լեզու գտնել եւ կ՚ուզէ իրը ստեղծել։ Ասոր փաստը հոկտեմբերին 

կայանալիք համաժողով մըն է, բոլորովին նոր անունով ձեւակերպուած։ Այս վիճակը տհաճ 

է։ Ի՞նչ կ՚ըսէք։ 

Վերանկախացումէն ետք, առաջին քայլերը սփիւռքի հետ «մի քիչ փող ուղարկեցէք» էր։ 

Յետոյ եղաւ աւելի պաշտօնական ձեւով՝ Սփիւռքի նախարարութիւն, բայց հոն ալ սփիւռքի 

քաղաքական ուժերը ամէն մէկը տարբեր ձեւով մօտեցան։ Նախարարութիւնը «դուրս 

մնացած» անհատներ ալ ներգրաւել փորձեց դեսպանութիւններու միջոցաւ, որու դէմ կեցան 

աւանդական կուսակցութիւնները։ Տեղ մը երկուութիւն ստեղծուեցաւ։ Այսպէս ալ պիտի 

շարունակուի։ Եթէ տուեալ կազմակերպութեան մը համակիր ես, ապա անոր համար 

կարեւորութիւն կը ստանաս։ Եթէ անձնական կապ մը ունիս դեսպանութեան հետ, կրնաս 

կարեւոր համարուիլ, կամ ալ հակառակը լուսանցքի տակ կը մնաս։ 

 -Մօտալուտ կը տեսնէ՞ք այդ երջանիկ պահը՝ «Մէկ սփիւռք, մէկ Հայաստան» ընդհանուր 

կարգախօսին տակ։ 

Նախ իւրաքանչիւր կազմակերպութիւն, ներառեալ եկեղեցին, պէտք է նստի եւ իր 

«խոհանոց»ը շտկէ։ Երկրորդ՝ ամէն մարդ պէտք է հասկնայ, որ ի՛նչ է իր նպատակը եւ ի՛նչ է 

ուզածը։ Երրորդ՝ պէտք է այլեւս հասկնանք, որ եթէ Հայաստանի մէջ ժողովրդավարութիւն 

կը տիրէ եւ ընտրող ժողովուրդի մեծամասնութիւնը մէկը կ՚ընտրէ, միւսը կը դառնայ 

ընդդիմութիւն, բայց քաղաքակիրթ ընդդիմութիւն։ Ամբողջ աշխարհի մէջ ընդդիմութիւն կայ։ 

Վերջ ի վերջոյ ասիկա խորհրդարանական համակարգ է։ Շահողը աթոռ պիտի զբաղեցնէ, 

իսկ ընդդիմութիւնը պէտք եղած ատենը պիտի քննադատէ եւ պիտի աշխատի, որ յաջորդ 

ընտրութիւններուն ընտրազանգուածը համոզուի եւ զինք ընտրէ։ Բոլոր երկիրներու մէջ 

կան քաղաքականութեան կանոններ, որոնց բոլորը կը հետեւին։ Բայց Հայաստանի եւ մեր 

սփիւռքի մէջ այդ կանոնները չենք տեսներ։ 

 Սագօ  Արեան 

«Ժամանակ»/Պոլիս 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (128) Հոկտեմբեր 2022 

 

10/61 

 

ԿԻՊՐԱՀԱՅ 

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՆԻԿՈՍԻՈՅ ՆԱՐԵԿ 

ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ 

Ամէն տարի, Հոկտեմբեր ամսուան մէջ, կը նշուի 

Թարգմանչաց Տօնը, անգամ մը եւս կ'արժեւորուի Հայ 

Գիրերու Գիւտը, կը պանծացուին Գիւտարար Ս. 

Մեսրոպ Մաշտոցը, Ս. Սահակ Պարթեւը, 

Վռամշապուհ արքան, Թարգմանիչ Հայրերը, որոնց 

շնորհիւ կարելի եղաւ իրագործել հայ մշակոյթի 

Ոսկեդարը 5-րդ դարուն: Անձինք նուիրեալք՝  որոնց 

շնորհիւ կրցանք կերտել ազգային ինքնութիւն ու 

գիտակցութիւն եւ յարատեւել պատմութեան մէջ, 

հակառակ մեր գոյութեան սպառնացող 

փոթորիկներուն... 

 

Չորեքշաբթի, 12 Հոկտեմբեր 2022-ին, Նիկոսիոյ Նարեկ վարժարանին մէջ նշուեցաւ Սրբոց 

Թարգմանչաց տօնը՝ կոկիկ գեղարուեստական յայտագիրով մը։ 

  

Առաջին դասարանէն մինչեւ  վեցերորդ դասարանի աշակերտները հանդէս եկան փունջ մը 

երգերով, ասմունքներով եւ բեմական ներկայացումով մը, ուր մատղաշ շուրթերէն հնչեց 

մեր Մեծասքանչը եւ նոր իմաստ զգեցաւ Մեսրոպ Մաշտոցի եւ իր գործակիցներուն 

իրագործած հրաշք առաքելութիւնը: 

 

Խօսք առաւ վարժարանիս տնօրէնուհի Տիկ. Վերա 

Թահմազեան, շնորհակալութիւն յայտնելով 

հանդիսութեան բոլոր մասնակիցներուն եւ զայն 

կազմակերպողներուն, որոնք անգամ մը եւս 

վերահաստատեցին Թարգմանչաց Տօնին խորհուրդն 

ու իմաստը: 

 

Այնուհետեւ, Թեմիս Կաթ. Փոխ. Գերաշնորհ Տ. Խորէն 

Արք. Տողրամաճեան սրտի խօսքով եւ Պահպանիչով 

փակեց հանդիսութիւնը։  

Հանդիսութեան աւարտին, Նարեկ վարժարանի 

նախկին ուսուցիչ Պրն. Եղիա Գայայեան 

աշակերտութեան նուիրեց իր պատրաստած 

Ուղղագրական Բացատրական Բառարանէն հատորներ։ 

Վարձքը կատար բոլորին: 

http://www.azadkhosk.com/
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ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԱՇՆԱՆ ՀՈՎԵՐ» ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՆ 

Շաբաթ, 8 Հոկտեմբեր 2022-ի երեկոյեան ժամը 19:00-ին, Համազգայինի Նիկոսիոյ «Օշական» 

Մասնաճիւղը մշակութային երեկոյով մը հանդէս եկաւ հանրութեան ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի 

մարզադաշտէն ներս։ Ներկայ էին Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ․ Խորէն 

Արք․ Տողրամաճեանը, ՀՅԴ կոմիտէի եւ քոյր միութիւններու ներկայացուցիչներ, անդամներ 

եւ մշակութասէր բազմութիւն մը: 

Վարչութեան ատենապետ՝ Պրն․ Արթօ Դաւիթեանի 

հակիրճ բացման խօսքէն ետք սկսաւ յայտագրի 

գործադրութիւնը, որ կը կրէր «Աշնան Հովեր» անունը: 

Յայտագիրը կ՛ընդգրկէր պարեր մասնակցութեամբ 

Համազգայինի Նիկոսիոյ «Սիփան» պարախումբի, 

պարուսոյց՝ Պրն. Գրիգոր Քէլէշեան եւ գաղութի 

սիրուած երաժիշտներ՝ Տիկին Զարա 

Բարխուդարեանի, Տիկին Լիլիա Դանիէլեան-

Խաչատրեանի (երկուքն ալ դաշնակի 

ընկերակցութեամբ), Մանէ Աւետիսեանի, Էդգար 

Էվոյեանի եւ Ալեքս Մոսկոֆեանի, որոնք ազգային եւ ժողովրդական երգերով ճոխացուցին 

երեկոն: 

Յայտագրի աւարտին, հրաւիրուեցաւ Սրբազանը, որ իր Սրտի Խօսքով քաջալերեց 

պատանիներն ու երիտասարդները, ազգայնաշունչ պատգամով ոգեւորեց ներկաները եւ 

ապա, «Պահպանիչ» աղօթքով փակեց հանդիսութիւնը։ 

9 Հոկտեմբեր 2022 Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ 

ԳՕՇ ԳԻՒՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆԻՆ ԲԱՑՈՒՄԸ 

Ասպետ եւ Այտա Փողարեաններու սխրանքը 

Գէորգ Նաթալի (Եազըճեան), Գօշ գիւղ, 1 Հոկտեմբեր 2022 

Շաբաթ, 1 հոկտեմբեր 2022-ին, 15 հոգիով 

Երեւանէն միքրոպասով ուղղուեցանք Տաւուշի մարզի Գօշ 

գիւղ՝ ներկայ ըլլալու գիւղի «Գրիգոր եւ Կարապետ 

Մելգոնեան» համայնքային կեդրոնի բացման արարողութեան: 

Շուրջ 100 հոգի հաւաքուած էր կեդրոնի դռան առջեւ, հաւանաբար կէսը՝ Նիկոսիոյ 

Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 1960-1980-ական թուականներու շրջանաւարտներ: 

Անոնց, աշխարհասփիւռ ուրիշ մելգոնեանցիներու, նաեւ սփիւռքահայ անհատ 

բարեգործներու նուիրած գումարներով հիմնովին նորոգուած մեծ տունը այսուհետ պիտի 

ծառայէ գիւղի բնակիչներու, մասնաւորաբար նոր սերունդի գեղագիտական, մարդկային եւ 

ազգային դաստիարակութեան: 

http://www.azadkhosk.com/
https://i0.wp.com/keghart.org/wp-content/uploads/2022/10/Gosh-Hall.jpg?fit=583,238&ssl=1
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Յուզիչ էր տեսնել գրկախառնումը զիրար տասնամեակներով չտեսած նախկին 

համադասարանցիներու: Ալ ո՞ւր, եթէ ոչ հայրենի հողի վրայ պէտք է աշխարհով մէկ 

սփռուած հայը հանդիպի իր սիրելիին: 

Կեդրոնի բացմանը ներկայ էր Դիլիջանի քաղաքապետ 

Դաւիթ Սարգսեանը: 

Համայնքային կեդրոնի նորոգման գաղափարը կը 

պատկանի Ասպետ եւ Այտա Փողարեան մելգոնեանցի 

ամոլին: Նախկին եթովպահայ ու իրանահայ, այնուհետ 

ԱՄՆ հաստատուած զոյգը, որոշում կայացուցած է 

հաստատուիլ Գօշ գիւղը եւ սեփական օրինակով 

նպաստել Հայրենիքի բարգաւաճման: 

Բարեբախտութիւն է, որ անոնց ծրագիրները կը վայելեն 

աջակցութիւնը գիւղապետ Գէորգ Ամիրխանեանի: 

Փողարեաններու կողքին, վերջինս գործնապէս ալ, իր աշխատանքային ժամերէն ետք 

մասնակցած է նորոգման աշխատանքներուն՝ շաղախի պատրաստում, պատերու ծեփում, 

էլեկտրական, ջրամատակարարման ու ջրահեռացման ցանցերու անցկացում եւ այլն: 

Ժամը 14-ն է: Գիւղացի աղջնակ մը եւ տղեկ մը իրենց հնչեցուցած բանաստեղծութեամբ կը 

յայտարարեն արարողութեան սկիզբը: Փողարեաններն ու գիւղապետը ապա վար կ’առնեն 

մուտքի դռան աջին տեղադրուած, «Գօշի Գրիգոր եւ Կարապետ Մելգոնեան համայնքի 

կենտրոն» գրութեամբ քարէ ցուցանակը ծածկող սաւանը՝ ներկաներու ծափողջոյններուն 

տակ: Բոլորը ներս կը մտնեն: Ընդարձակ, ձիւնաթոյր մաքրութեամբ մեծ սրահին 

սեղանները կը յորդին գիւղացիներու պատրաստած ուտելիքներով: Գօշավանքի հոգեւոր 

հովիւ Տէր Թադէոս քահանայ Թադէոսեանը, նախքան տան կարգը կատարելը, կու տայ շատ 

իմաստալից քարոզ մը՝ առակի տեսքով. 

– Ծերացած թագաւորը, մտահոգ իր երկրի գալիքով, կը փափաքի գիտնալ, թէ իր երեք 

որդիներէն ո՞ր մէկը կրնայ աւելի բարգաւաճ ապագայ ապահովել երկրին՝ իր մահէն ետք, ու 

անոնցմէ իւրաքանչիւրին կ’առաջարկէ պալատին պարապ ամբարներէն մէկը լեցնել, իրենց 

կարծիքով, ամենէն օգտակար նիւթով: Երէց որդին ամբարը կը լեցնէ ցորենով՝ շեշտելով 

հացին եւ առհասարակ սնունդին կենսական անհրաժեշտութիւնը: Միջնեկ որդին կ’ամբարէ 

փայտ՝ նկատի ունենալով փայտանիւթին կարեւորութիւնը իբրեւ շինարարութեան եւ 

ջեռուցման համար անհրաժեշտ նիւթ: Կրտսեր որդին ամբարը կը պահէ … դատարկ: Երբ 

կու գայ ստուգման պահը եւ բոլորով կը մտնեն ամբար՝ հոն բան չեն տեսներ. ծանրածանր 

խաւար է: Թագաւորը կ’ուզէ յանդիմանել «ծոյլ» որդին: Այդ պահին վերջինս կը վառէ մոմ մը 

եւ ամբարը տեսանելի կը դառնայ: Որդին կ’ըսէ. – Ես լոյսո՛վ, գիտութեա՛մբ, կրթութեա՛մբ, 

մշակոյթո՛վ ու արուեստո՛վ պիտի ողողեմ մեր երկիրը: Եթէ ունենանք անոնցմով յագեցած 

սերունդ, մեր երկիրը կը յորդի ցորենով ալ, փայտով ալ, ամէն տեսակ նիւթական 

բարիքներով ալ: Պարզ է, որ թագաւոր հայրը իրեն յաջորդ կը կարգէ կրտսեր որդին: 

Իր քարոզէն ետք, Տէր Թադէոս կատարեց համայնքային կեդրոնի տան կարգը: Ներկաները 

մասնակցեցան աղօթքին: Այնուհետեւ խօսք առին գիւղապետ Գէորգ Ամիրխանեանը եւ 

http://www.azadkhosk.com/
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Ասպետ ու Այտա Փողարեանները: Յստակ էր ելոյթ ունեցողներուն համեստութիւնը. անոնք 

չէին յաւակներ թէ մեծ գործ կատարած են, այլ ընդամէնը կատարած են իբրեւ հայ ազգի 

մասնիկ իրենց պարտականութիւնը Հայրենիքի նկատմամբ: 

Գիւղի փոքրիկներէն բաղկացած պարախումբի ելոյթէն ետք ներկաները մօտեցան 

սեղաններուն եւ վայելեցին Գօշեցիներուն պատրաստած հիւրասիրութիւնը՝ 

շնորհաւորանքներ եւ բարեմաղթանքներ յղելով կեդրոնի նորոգութեան բոլոր 

մասնակիցներուն, մասնաւորաբար Ասպետին ու Այտային՝ բարձր գնահատելով անոնց 

նուիրուածութիւնը: 

Յուզիչ էր այն պահը, երբ ներկայ մելգոնեանցիները յանպատրաստից «երգչախումբ» մը 

կազմելով երգեցին իրենց Մայր վարժարանին քայլերգը: Շատեր արդէն թոռներու տէր, կը 

հնչեցնէին այն երգը, որ 30-60 տարի առաջ խանդավառութեամբ կ’երգէին Մելգոնեան 

Կրթական Հաստատութեան բակին մէջ, մինչդեռ իրենց թոռները 17 տարիէ ի վեր զրկուած 

են այդ երանութենէն՝ AGBU-ի (չշփոթել Լուիզ Սիմոնի նախագահութեան օրերուն 

մահացած Հ. Բ. Ը. Մ.ի հետ) Նիւ Եորքի ապիկար եւ տխմար ղեկավարիկներու դաւերուն 

պատճառով: 

Արեւամուտին ուխտաւորներու մեր խումբը, հոգեկան վեհացման պահեր ապրելէ ետք, 

վերցուց Երեւան վերադարձի ուղղութիւնը: 

Կ’արժէ նշել, որ Գօշ երթուդարձի փոխադրակառքը սիրայօժար տրամադրած էր «Գեղարդ» 

կայքի անձնակազմէն, Հայրենիքի մէջ հաստատուած գործարար Ռազմիկ Մարտիկեանը: 

Ասպետ եւ Այտա Փողարեաններու օրինակը պէտք է վարակիչ դառնայ աշխարհի չորս 

ծագերուն այսօր միլիոններով ապրող հայութեան համար. ԴԱ՛ՐՁ ԴԷՊԻ ԵՐԿԻՐ: Սա՛ է 

ազգովին փրկուելու մեր միակ, երաշխաւորուա՛ծ միջոցը: Հայրենիքէն հայկական 

գերիշխանութեան տակ մնացած այս փոքրիկ հողակտորը կարիքն ունի արարող ձեռքերու 

եւ միտքերու եւ ոչ թէ աշխարհի ոստաններուն մէջ ցոյցերով, խնդրագիրներով եւ այլններով 

զայն «պաշտպանելու» պատրանքով մոլորեալներու: Հայրենիքը արարելո՛ւ, 

ստեղծագործելո՛ւ, սերնդագործելո՛ւ, քարը քարին վրայ դնելու սրբազան վայր է եւ ոչ թէ 

ծերանոց կամ գերեզմանոց, ուր ուզեն հանգրուանիլ տասնամեակներով օտարներուն 

համար բարիքներ ստեղծած մեր ազգակիցները: Հարիւր հազարներով, միլիոններո՛վ պէտք 

է լեցնել երկիրը: Այդ պարագային, բարգաւաճող տնտեսութիւն ալ կ’ունենանք, 

գերարդիական զէնք ալ, հզօր բանակ ալ, ամէն ինչ ալ: Այս տարրական բանը ե՞րբ պիտի 

հասկնան թափառաշրջիկ գնչուներուն հաւասար դարձած հայերը… 

Տաւուշի մարզի Գօշ գիւղի՝ Մելգոնեան եղբայրներու անունով կոչուած համայնքային 

կեդրոնին բացումը եթէ մէկ կողմէ պիտի սփռէ հայ գիրի, մշակոյթի եւ արուեստի լոյսը, 

անոր գոյառման փաստն իսկ շառաչուն ապտակ է ՀԲԸՄ.ը չարագործական կառոյցի 

վերածած ապիկար ղեկավարիկներուն, որոնք 2005-էն ի վեր խաւարի մէջ կը պահեն 80 

տարի միայն լոյս սփռած «Լուսոյ տաճար»ը, փաստ մը, որ հաւասար է ազգային 

դաւաճանութեան: 

http://www.azadkhosk.com/
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ԴԻՒԱՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ 

Յակոբ Միքայէլեան 

30/09/2022 

 

Դիւանագիտութիւնը շատ հետաքրքրական եւ կարեւոր 

ասպարէզ մըն է, որուն պէտք է տիրացած ըլլայ ոեւէ 

քաղաքական ղեկավար պաշտօն ստանձնելէ առաջ: 

Քաղաքական ասպարէզ մտնել առանց 

դիւանագիտութեան, կը նշանակէ ծով մտնել առանց 

լողալ գիտնալու: Քաղաքական դէտերը երբեմն 

դիմացինին խօսքէն աւելի, անոր շարժումներուն 

ուշադրութիւն կը դարձնեն՝ քալուածքը, կեցուածքը, 

ձեռքերուն դիրքը եւ անոր շարժումները, դէմքը, 

ժպիտը, կամ լրջութիւնը… Մէկ խօսքով՝ մասնագէտ 

դիտորդները ահագին եզրակացութիւններու կը յանգին 

քաղաքական անձնաւորութիւն մը զննելէ ետք: 

Վերջերս ԱՄՆ-ի ամենաազդեցիկ դէմքերէն մէկը՝ 

Ներկայացուցչական պալատի խօսնակ Նենսի Փիլոսին 

Հայաստան եկաւ, եկած օրն իսկ Ծիծեռնակաբերդ 

բարձրացաւ Ցեղասպանութեան թանգարան այցելեց եւ Ցեղասպանութեան զոհերու 

յիշատակին դիմաց գլուխ խոնարհեց, անշէջ կրակին առջեւ ծաղկեփունջ դրաւ եւ մի քանի 

անգամ արցունքները սրբեց… 

Ես սրտատրոփ կը հետեւէի այս աննախադէպ արարողութեան եւ այդ վայրկեանին որքան 

հանգիստ ու ապահով զգացի ինքզինքս, որ ահա՛ աշխարհի ամենաուժեղ պետութեան 

ներկայացուցիչը, որ իր Թայուան այցելելով ահագին աղմուկ բարձրացուց 

տարածաշրջանին եւ ամբողջ աշխարհի մէջ, միեւնոյն անձնաւորութիւնը, քանի մը շաբաթ 

տարբերութեամբ Հայաստան կ՛այցելէ, երբ սպառնալիքներ կը տեղան մեր երկրի գլխուն, 

ճիշդ Թայուանի նման: Թէեւ Թայուանը իսկապէս Չինաստանին կը պատկանի, սակայն 

Հայաստանի հողին մէկ ափն իսկ Ատրպէյճանին չի պատկանիր, սակայն ԱՄՆ-ի այս 

վերաբերմունքով Թայուանն ու Հայաստանը միեւնոյն կարեւորութեան մակարդակի վրայ 

դրուեցան, ի մեծ հարուած Ալիեւին: 

Սակայն… նոյն օրն իսկ, բազմաթիւ մարդիկ այս այցելութենէն դրական հետեւանքներ 

ակնկալելով շնորհակալ ըլլալու փոխարէն խծբծանքի հեղեղ հոսեցուց ֆէյսպուքի էջերուն, 

ուր բան չմնաց որ չըսեն՝ «սուտ լաց… դերասանուհի է… կոկորդիլոսի արցունքներ…» ու 

նման վարկաբեկիչ խօսքեր: Վստահ եմ՝ այս բոլորը արձանագրուեցան ու տեղ հասան: 

Մարդ կը զարմանայ. մարդի՛կ, դուք ի՞նչ կ՛ուզէք, գիտէ՞ք թէ ինչ կ՛ուզէք, թէ ձեզի համար 

միեւնոյնն է, կարեւորը դուք ձեր քաղաքագիտական ու դիւանագիտական պաշարը պիտի 

թափէիք հիւրին գլխուն, որպէսզի հասկնայ, որ «մենք այդ ձեւերէն խաբուողը չենք, մենք 

շատ լաւ կը հասկնանք ձեր կեղծ խաղերը, մենք…մենք…» 

http://www.azadkhosk.com/
https://azg.am/wp-content/uploads/2022/09/divanagit.jpg
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Ծօ մենք գուցէ աշխարհի ամենայետին ազգն ենք քաղաքականութենէ հասկցող, ատոր 

համար ալ յաճախ պարտութիւններ կրած ենք, բայց դաս չենք առած: Չենք սորված 

անցեալին, չենք սորվիր հիմա, պիտի չսորվինք նաեւ ապագային: 

Երկիր մը զօրաւոր կ՛ըլլայ, երբ ժողովուրդը իշխանութեան կողքին կ՛ըլլայ օրհասի 

պահերուն, իշխանաւորը սիրէ, կամ ոչ: Երբեք այսպէս չենք վարուած, անցեալին ալ, 

ներկայիս ալ, միշտ երկրի ղեկավարը քննադատած ենք. փնտռած ենք թերութիւններ ու 

խոշորացոյցի տակ առած վարկաբեկած ենք, ի մեծ ուրախութիւն թշնամիներուն: 

Անկախութեան այս երեսունմէկ տարիներուն չորս ղեկավար ունեցանք, անոնցմէ ոեւէ մէկը 

համընդհանուր սիրոյ ու յարգանքի արժանացա՞ւ. անշուշտ ոչ: Եթէ կայ անթերի անձ մը, 

բերէք զինք գահ բարձրացուցէք, եթէ յաջողիք, վստահ եմ, որ կարճ ժամանակ մը ետք անոր 

ալ վրայ թերութիւններ կը գտնէք, կը դատափետէք  ու խաչը կը հանէք: 

Այնպէս որ, մեր բախտին ու ճակատագրին պատասխանատուները մենք ենք, մենք կը 

դարբնենք մեր ճակատագիրը: Այսպէս ենք եկեր, այսպէս ալ կ՛երթանք: 

Միակ դրական բանը որ պատահեցաւ այս թոհուբոհին մէջ, մեր եւ Արցախի նախկին 

նախագահներուն հանդիպումն էր Վեհափառի Հայրապետի հրաւէրով: Երանի մէկ կողմ 

ձգեն ամէն տարակարծութիւն, Փաշինեանն ալ միանայ իրենց ու ձեռք-ձեռքի տուած գուցէ 

լուծում մը գտնեն այս անել կացութենէն դուրս գալու համար: Պէտք է փակել եռաբլուրը: 

Այլեւս ոչ մէկ զոհ տալու երդումով պահենք այս ափ մը սուրբ հողը: 

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ 

ՀԱԼԷՊԱՀԱՅՈՑ ՄԵԾ ԿՈՐՈՒՍՏԸ՝ ՄԱՆՈՒԷԼ ՔԷՇԻՇԵԱՆ 

(«Հողին յանձնեցինք մեր ժպիտը»...) 

Գրեց՝ ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ 

Գոյժը ընկերային հաղորդակցութեան ցանցերու վրայ 

տարածուեցաւ կայծակնային արագութեամբ: 

Ոչ եւս էր Հալէպի Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Լազար Նաճարեան-

Գալուստ Կիւլպէնկեան Կեդրոնական վարժարանի 

նորանշանակ տնօրէնը՝ վաստակաւոր թատերագիր ու 

բեմադրիչ Մանուէլ Քէշիշեան:  

Անհաւատալի, անմեկնելի, առեղծուածային մահ մը, 

որ քարացուց մեզ, ցնցեց մեր ամբողջ էութիւնը: 

Դեռ երէկ էր՝ դպրոցական վերամուտին: 

Յայտարարուեր էր, թէ վարժարանը նոր տնօրէն մը 

ունեցեր էր յանձինս պր. Քէշիշեանի, որ արդէն շուրջ 

քսան տարուան ծառայութիւն ունէր հաստատութեան 

երդիքին տակ ու հիմա պիտի գար փոխարինել 

նախկին տնօրէնուհի օրդ. Գայիանէ Թիւմպալեանը, որ 

առողջական պատճառներով անցեալ տարի ակամայ 

թողած էր իր պաշտօնը ու մեկնած Պէյրութ:  

Հալէպ, այս տարի, կ՛ապրէր արդէն «տնօրէններու 

տագնապ» մը: Հոս-հոն տնօրէններ կը հրաժարէին կամ 
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կը հրաժարեցուէին, եւ կրթական մեր մարմիններուն համար դժուար գործ էր գտնել 

հեղինակաւոր ու յարգելի անձնաւորութիւն մը, որ միաժամանակ թէ՛ լրացնէր պաշտօնին 

ենթադրած պետական հարկաւոր կանոնական պայմանները, թէ՛ ալ իր հայերէնագիտական 

պաշարով ու ազգային ուժեղ զգացումներով՝ իր գուրգուրանքին առարկայ դարձնէր 

վարժարանին հայաշունչ մթնոլորտը, հայերէնի ուսուցման ընթացքը եւ այն ամէն ինչը, որ 

«հայկական»-ին կ՛առնչուի: 

Պր. Մանօ Քէշիշեան ունէ՛ր այդ յատկանիշերը, անտարակոյս:  

Վերամուտի առաջին օրն իսկ, Սեպտեմբեր 13-ին, երբ դպրոցի սեմին խանդավառօրէն ու 

ժպտերես ողջունած էր զիս, անմիջապէս ծրագրերու «տոպրակ» մը թափեր էր իմ առջեւ.  

- Վերահրատարակել աշակերտական «Բարձունք» պարբերականը  

- Հոկտեմբերին ոգեկոչել «Թարգմանչաց» յիշատակը 

- Բոլոր կարգերուն մէջ մօտէն հետեւիլ քերականութեան եւ Հայոց Պատմութեան 

դասանիւթերու բարւոք ուսուցման...: 

- Նախապատրաստուիլ միջվարժարանային արտասանական մրցումին եւ այլն, եւ այլն: 

-- Անհո՛գ եղէք, պր. Մանօ, միասի՛ն պիտի իրագործենք այս բոլորը: Լմա՜ն տարի մը ունինք 

մեր դիմաց,-- պատասխանած էի իրեն: 

Ո՜վ կրնար կանխագուշակել, թէ պր. տնօրէնին պաշտօնը պիտի տեւէր լոկ... երեք շաբաթ: 

Սեւ վարագոյր մը պիտի իջնէր դպրոցին ու բոլորիս գլխուն, Հոկտեմբեր 6-ին: Պր. Մանօն 

ա՛լ չկար...: Նախորդ օրը՝ Հոկտեմբեր 5-ին, հիւանդանոց գացեր էր սրտանօթային 

անհրաժեշտ (ու նախօրօք ծրագրեալ) բժշկական միջամտութեան մը համար, բայց յետ 

միջամտութեան, իրիկուան ժամերուն, անակնկալ բարդութիւններ ծագեր էին, որոնք կէս 

գիշերին հանգեր էին ողբերգական աւարտի մը...: 

Ահաւասիկ, դա՛րձեալ ծանր հարուած մը կը կրէր Հալէպը, մա՛նաւանդ Բարեգործականն ու 

անոր վարժարանը: Ժամանակաշրջանի մը մէջ, երբ հալէպահայոց մարդկային ուժերը 

նօսրացած են տարապայմանօրէն ու ի՛սկապէս անկարելի դարձած է մեկնողներուն թողած 

թափուր աթոռները լեցնել արժանաւորներով, իւրաքանչիւր «մեկնում» (դէպի 

արտասահման կամ... անդենական) քար մը կը տապալէ կարծէք մեր պատմական 

գաղութին յենասիւներէն: Մեր նորածիններուն առաջին աղաղակները, այլեւս, զուարթ 

արձագանգ մը չեն գտներ մեր ականջներուն մէջ, որքան տխրօրէն կը գտնեն անդարձ 

մեկնողներուն վերջին հրաժեշտները...: 

Հիմա, ո՞վ պիտի փոխարինէ Մանուէլ Քէշիշեանը, ո՞վ պիտի կարենայ կատարել այն 

տարաբնոյթ գործերը, որոնք կը վստահուէին իրեն դպրոցէն ներս թէ դուրս: Ո՞վ պիտի 

կարենայ իր գրիչը թաթխել ցաւի կաղամարին մէջ ու ամէն շաբաթ պատմել հալէպահայոց 

ներկայ դժխեմ առօրեային, անվերջանալի տագնապներուն եւ անորոշ ապագային մասին..., 

ո՞վ:  

* 

Մանուէլ Քէշիշեան իւրայատուկ անձնաւորութիւն մըն էր, մէկը՝ այն սակաւաթիւ 

մտաւորականներէն, որոնք Հալէպի վերջին պատերազմի ընթացքին այս քաղաքէն չուզեցին 

հեռանալ, յամառօրէն կառչած մնացին անոր:  

Թատերագիր էր ու բեմադրիչ, կրթական մշակ ու հարկաւոր պարագային՝ հայերէնաւանդ 

ուսուցիչ, խմբագիր էր ու պատմական նիւթերու հետազօտիչ, գիրի սպասարկու եւ մամուլի 

աշխատակից: Հետեւաբար, իր կորուստը հալէպահայ մշակութային կեանքին մէջ պիտի 

թողու մեծ բաց մը, զոր գոցել կարելի պիտի չըլլայ բնաւ:  

Ողբացեալ մեր երէց բարեկամը մարաշցի էր՝ իր ծնողաց արմատներով: Ծնած էր Հալէպ, 

1952-ին: Նախակրթութիւնն ու երկրորդական ուսումը ստացած էր Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Լազար 

Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան վարժարանը, հոնկէ շրջանաւարտ ըլլալով 1972-ին, 

մեթր Նազար Նազարեանի տնօրէնութեան շրջանին: Դպրոցին «Յուշամատեան»-ին մէջ 
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(2010, Հալէպ), բազմաթիւ խմբանկարներու շարքին կարելի է գտնել նաեւ 1972-ի 

շրջանաւարտից այն լուսանկարը, ուր կ՛երեւի նաեւ ուսանող Մանօն՝ 33 դասընկեր-

դասընկերուհիներու կողքին: Պատկառելի խմբանկար մըն է այդ: Հո՛ն են, սեւ-ճերմակ այդ 

նոյն լուսանկարին մէջ, այսօր շատերու ծանօթ դէմքեր ալ՝ բժիշկներ Ստեփան 

Աղապապեան, Վարանդ Կիրակոսեան, Յակոբ Մանուշակեան, Յարութ Պալեան, Արշակ 

Պէքմէզեան, գործարարներ Արուշ Եսայեան եւ Ժոզէֆ Սանոսեան, ուսողագէտ Սարգիս 

Զաքարեան, հայագէտ դոկտ. Վաչէ Ղազարեան, բանաստեղծ Արա Ճուհարեան, 

միութենական գործիչ Կասիա Ներսոյեան եւ այլն: Այդ տարուան շրջանաւարտներէն 

տասըն իրենց համալսարանական բարձրագոյն ուսումը ստացեր էին Երեւանի մէջ: Մանօ 

Քէշիշեանն ալ մէկն էր անոնցմէ: Ան Հայաստան պիտի մեկնէր խանդավառօրէն ու 1973-78 

պիտի հետեւէր մայրաքաղաքի գեղարուեստաթատերական հիմնարկի դասընթացքներուն, 

շրջանաւարտ ըլլալով իբրեւ բեմադրիչ: 

Այնուհետեւ, Մանուէլ Քէշիշեանի գործունէութեան դաշտը պիտի դառնար Հալէպը: 80-

ականներէն սկսեալ ա՛ն ալ պիտի դառնար մէկը այն բեմադրիչներէն, որոնք թատերական 

շատ աշխոյժ կեանք մը պիտի ստեղծէին Հալէպի մէջ ու մեր բեմերը օժտէին դերասաններու 

ընտիր խումբերով. Յարութիւն Չննոզեան մը, Գրիգոր Քէլէշ մը, Ռուբէն Պարսումեան մը, 

Մանուէլ Ճիճի, Կարպիս Լէփէճեան, Յակոբ Միքայէլեան եւ անոնց կողքին՝ Մանօ 

Քէշիշեան, հայ թատրոնին պիտի տային նոր գոյն ու որակ: Տարիներու սահանքին հետ՝ 

Մանուէլ պիտի բեմադրէր երեսունի չափ փիէսներ, որոնցմէ ոմանք՝ իր սեփական 

գրառումները: Թատրոնը իր տարերքն էր: Ան կանուխէն ինկած էր Մելպոմէնէի հմայքին 

տակ: Պէտք էր տեսնե՜լ իր ուրախութիւնը, երբ 2008-ին Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

Անթիլիասի տպարանէն լոյս կ՛ընծայուէր թատերգութիւններու իր հաւաքածոն, «Մոգական 

հայելիներ» խորագրով (Ռ. եւ Թ. Գարօլան հիմնադրամ, թիւ 4): Այստեղ, 260 էջերու 

երկայնքին մէկտեղուած էին վեց թատերախաղեր: Վստահաբար, ան իր արխիւին մէջ ունէր 

անտիպներ եւս: 

Եթէ Մ. Քէշիշեանի մայր դիմագծութիւնը կը նոյնանար թատերական գործունէութեան հետ, 

ապա անոր հանրային ծառայութեան երկրորդ դաշտն ալ դարձաւ հայ դպրոցը: 2003-ին ան 

պաշտօնի կոչուեցաւ ի՛ր դպրոցին՝ Լազար Նաճարեանի մէջ, որպէս ընդհանուր հսկիչ, 

տեսուչ: Բայց ան իր ուսերուն առաւ այլ պարտականութիւններ ալ: Իր վերահսկողութեամբ 

ու ցուցմունքներով է որ կը սարքուէին վարժարանին ամավերջի հանդէսներն ու 

գեղարուեստական ներկայացումները, ատենամարզանքները: Բնաւորութեամբ մեղմ էր, 

ծայրայեղօրէն փափկանկատ ու բոլորին նկատմամբ (աշակերտ թէ պաշտօնակից) 

յարգալիր ու հայրախնամ:  

Քէշիշեան, միաժամանակ, գիրի աշխոյժ սպասարկու մըն էր: 

Երբ ծայր տուաւ Սուրիոյ ներքին պատերազմը (2011), ան կարծէք եռապատկեց, 

քառապատկեց իր գրչի աշխատանքները: Կարճ ժամանակի մէջ ան դարձաւ շատ 

փնտռուած յօդուածագիր մը, որ անաչառօրէն ու բացառիկ ճշմարտախօսութեամբ իր 

վկայութիւնները կու տար երկիրը պատուհասող աղէտներուն մասին: Կը գրէր առատօրէն 

ու յանդուգն մատնանշումներով: Կը նկարագրէր հայկական թաղերու քանդումները, հայոց 

կրած վնասները, առանց սակայն մոռնալու տեղացի արաբ տարրին ալ մեծղի կորուստներն 

ու անպատմելի ցաւերը: Ուրիշներ ալ գրառումներ կատարեցին այդ տարիներուն: Սակայն 

Մանուէլ Քէշիշեանի սրտագրաւ նկարագրութիւնները, վերլուծումները, 

մեկնաբանութիւնները մնացին ամէնէն վստահելիները, ամէնէն արդարամէտները: Ինք կը 

տեսնէր «վարագոյրին ետին» թաքնուած իրողութիւնները ու կը մատնանշէր զանոնք: Իր այս 

գրութիւններուն մեծ մասը ան կը հրապարակէր երեւանեան «Սիվիլնէթ»-ի կայքէջին վրայ, 

ուրկէ ալ կ՛արտատպուէին անոնք սփիւռքահայ բազմաթիւ թերթերու կողմէ: Վերջին տասը 

տարիներուն, փաստօրէն, Մանուէլ Քէշիշեան նուաճեց սիրուած հրապարակագիրի 
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փայլուն դիրք մը: Ի դէպ, նոյն պատերազմի տարիներուն, ան ստանձնեց նաեւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի 

Սուրիոյ լրատու պաշտօնաթերթին՝ «Հայեացք» պարբերականին խմբագրութիւնը ու սիրուն 

թիւեր դրաւ ընթերցողին սեղանին: Կանոնաւորաբար աշխատակցեցաւ Սուրիահայ 

Գրողներու Համախմբումի «Երթ» տարեգիրքին ալ:  

* 

Նախախնամութեան խորհրդաւոր մէկ կարգադրութեան արդիւնքն էր երեւի՝ որ Մանուէլ 

Քէշիշեանի հրապարակած ամենավերջին գրութիւնը ըլլար այն ծաւալուն հարցազրոյցը, 

զոր ան կատարեց ինծի հետ, դպրոցական վերամուտի անմիջական նախօրէին: Ինք 

հարցումներ ուղղեց ինծի ու ես պատասխանեցի իրեն՝ երկարօրէն ու սրտբաց, զրուցելով 

Հալէպի մեր դպրոցներուն, միութիւններուն եւ արեւմտահայերէնի դիմագրաւած 

լեռնակուտակ դժուարութիւններուն մասին: Հարցազրոյցը երեւցաւ «Սիվիլնէթ»-ի կայքէջին 

վրայ, անցնող Օգոստոս 25-ին: Ասիկա, դժբախտաբար, դարձաւ իր «Կարապի երգը»...:  

Խորհրդաւոր «դէպք» մըն ալ պատահեցաւ իր մահէն գրեթէ օր մը առաջ: 

Երեքշաբթի, 4 Հոկտեմբերն էր: Առաւօտեան առաջին պահուն՝ դասարանն էի արդէն ու 

աշակերտներուս հետ կը զրուցէի օրուան դասանիւթին՝ Յակոբ Պարոնեանի մասին: 

Գրատախտակին վրայ գրած էի երգիծաբանին ամփոփ կենսագրականը: Դասարանին 

դուռը բաց էր ու իմ ձայնը հաւանաբար կը լսուէր միջանցքին մէջ...: Ճիշդ այդ պահուն պր. 

Մանօն երեւցաւ դռան սեմին ու իր ակնարկը սեւեռեց դասարանէն ներս: 

Փափկանկատօրէն՝ ներս չմտաւ, բայց ես կանխեցի զինք ու հրաւիրեցի որ ներս հրամմէ...: 

Ընդառաջեց առանց տատամսելու: Ուզեց քանի մը խօսք ուղղել աշակերտներուն. 

-- Տղա՛ք,-- ըսաւ ակնյայտօրէն յուզուած ձայնով մը-- կ՛ուզեմ որ շա՛տ լաւ արժեւորէք 

հայերէնի դասապահերը: Յա՛րգը գիտցէք ձեր հայերէնի ուսուցիչին, ուշադրութեամբ մտիկ 

ըրէք զինք ու բնաւ մի՛ մոռնաք՝ թէ Բարեգործականը այս դպրոցը բացած է մեր մայրենին 

սորվեցնելու համար...: 

Վերջին բառերը խառնուեցան դասապահին աւարտը ազդարարող զանգի ձայնին...:  

Դասարանէն դուրս ելանք միասին: Գոհունակութիւն յայտնեց որ դպրոցին գործերը կարգի 

մտած էին ու ամէն ինչ կ՛ընթանար հեզասահ կերպով: «Ցտեսութիւն» ըսինք՝ առանց 

իմանալու թէ անգամ մըն ալ պիտի չտեսնէինք զիրար...: Աշակերտութեան ուղղած իր 

խօսքերը «պատգամ» դարձան կարծէք ու անտեսանելիօրէն դրոշմուեցան պատերուն 

վրայ.«Լա՛ւ արժեւորեցէք հայերէնի դասապահերը»...: 

Մեկնեցա՜ւ անսպասելիօրէն, առանց «Մնաք բարով»-ի:  

Հիմա ո՞վ պիտի տնօրինէ դպրոցը, ո՞վ պիտի սարքէ անոր ամավերջի հանդէսները, ո՞վ 

սրտցաւօրէն պիտի գրէ հայաթափուած Նոր Գիւղի եւ միւս հայաբնակ մեր թաղամասերուն 

մասին, ո՞վ պիտի համալրէ այն աշխատասիրութիւնը, որ կը նպատակադրէր տալ Հ.Բ.Ը.Մ.-

ի Սուրիոյ շրջանի ամբողջական պատմութիւնը (այս գործը յանձնուած էր իրեն), 

մա՛նաւանդ ո՞վ պիտի կարենայ մամուլի էջերէն ջոկել Հալէպի պատերազմին առնչուող իր 

թանկագին վկայագրութիւնները ու հատորով մը պատմութեան յանձնել զանոնք: 

Ճիշդ վեց տարի առաջ, 2016-ի Հոկտեմբերին, Հալէպի պատերազմի թէժ օրերուն, յուզիչ 

յօդուած մը ստորագրած էր ան մամուլի մէջ՝ «Հողին յանձնեցինք մեր ժպիտը» խորագրով: 

Հոն, թարգման հանդիսացած էր ինք բովանդակ հալէպահայութեան արցունքին ու վիշտին. 

նկարագրած էր իրարու յաջորդող յուղարկաւորութիւնները այն հէք զոհերուն, որոնք կոյր 

փամփուշտներու կամ հրթիռներու թիրախ կը դառնային ամէն օր...: 

Վեց տարի ետք՝ Հալէպը խաղաղած է, յարաբերաբար: Բայց Մանուէլ Քէշիշեանի 

անժամանակ կորուստով՝ մենք դառնօրէն ու անգամ մը եւս «հողին յանձնեցինք մեր 

ժպիտը»...: 

Հալէպ 

ՊԱՅՔԱՐ 
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ԳԻՒՂԵՐՈՒ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ 

ԱՒՕ ՊՕՂՈՍԵԱՆ 

Քաղաքաբնակութիւնը՝ ինչպէս Հայաստանի մէջ կըսեն՝ 

ուրբանիզացիան, 1800կաններուն սկսաւ Եւրոպայի մէջ, 

եւ որ արդիւնքն էր ճարտարարուեստական 

յեղափոխութեան: Քաղաքներու մէջ հիմնադրուած 

ճարտարարուեստական գործարանները դէպի իրենց 

ներգրաւեցին գիւղացիական բնակչութիւնը: 

 

Այս գործընթացը կարճ ժամանակ մը ետք համաշխարհային երեւոյթ դարձաւ: 20րդ դարու 

վերջաւորութեան արդէն հասած էր իր գագաթնակէտին, երբ քաղաքներու բնակչութիւնը կը 

կազմէր ընդհանուր բնակչութեան 60 տոկոսը` որ շատ բարձր է, նկատի ունենալով 

ասիական եւ ափրիկեան երկիրներու մեծամասնութեան ոչ-զարգացած տնտեսական 

վիճակը: Եւրոպայի մէջ այդ տոկոսը կը հասնի 75ի: 

 

Դէպի քաղաքներ գաղթը Սովետական կարգերուն մէջ ալ տեղի ունեցաւ, նոյն 

ճարտարարուեստականացման մոլուցքին պատճառով եւ գիւղերը սկսան պարպուիլ: 

Հայաստան բացառութիւն չէր կրնար կազմել: 

 

Ի տարբերութիւն Եւրոպայի եւ միւս բոլոր երկիրներուն, խորհրդային ղեկավարութիւնը, 

մեկնելով երկրի ճարտարարուեստականացման սահմանափակ կարողութիւններէն, 

տնտեսական մեկուսացումէն եւ գաղափարախօսական պարտադրանքներէն՝ նոյնիսկ 

ամէնէն հեռաւոր գիւղերուն մէջ հիմնած էր զանազան տեսակի գործարաններ, որոնք շատ 

յաճախ ոչ մէկ առընչութիւն ունէին գիւղատնտեսութեան հետ: Գիւղերու մէջ կարելի էր 

հիմնել Մոսկուա առաքուելիք հեռատեսիլներու ելեկտրոնային մասեր, Լենինկրատ 

առաքելու համար զանազան մեքենական գործիքներ եւ այլ սպառողական կամ մեքենական 

իրեր, առանց նկատի ունենալու ճանապարհածախսերը եւ այլ գործօններ: Այս բոլորին 

հիմնական նպատակը բոլոր ազգաբնակչութիւնը աշխատանքով ապահովելն էր: 

 

Համայնավարական տնտեսական այս մարտավարութիւնը, որ վերջապէս յանգեցաւ 

վարչակարգի փլուզման, օրին բարեբախտութիւն էր հայրենի մեր ժողովուրդին համար: 

Գիւղէն դէպի քաղաքներ հոսքը առաւել նուազ էր՝ քան արտախորհրդային երկիրներունը. 

գիւղացիութիւնը աշխատանք ունէր եւ օրապահիկը կ՛ապահովէր առանց ապագային 

մասին մտահոգուելու: 

 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (128) Հոկտեմբեր 2022 

 

20/61 

Անկախութենէն ետք, այս դրութիւնը, անշուշտ, փուլ եկաւ, եւ տնտեսութեան արագընթաց 

եւ չհաշուարկուած ազատականացման պատճառով, բոլոր այդ տնտեսական կառոյցները 

սեփականաշնորհուեցան եւ չնչին գիներով վաճառուեցան՝ իբրեւ հում նիւթ եւ մաս առ մաս 

քանդուեցան: 

Գիւղացին աշխատանքէ զրկուելով՝ վերադարձաւ հողի մշակման՝ գրեթէ նախանադարեան 

գործելաձեւին, կամ վարժ չըլլալով հողի աշխատանքին՝ հեռացաւ գիւղէն՝ քաղաքին մէջ 

գործ մը ճարելու յոյսով, իսկ ուրիշներ վերջնականապէս երկրէն հեռացան: 

 

Այցելութիւն մը Հայաստանի որեւէ գիւղ՝ մայրաքաղաքէն հեռու կամ մօտիկ, նոյն պատկերը 

կը ներկայացնէ. ամայութիւն, խեղճ տուներ, կոտրած եւ խարխլած պատուհաններ, հատ ու 

կենտ արածող ընտանի կենդանիներ, այցելող օտարներու զարմացած եւ լայն բացուած 

աչքերով հայեացքներ: 

 

Փորձենք մօտէն ուսումնասիրել գիւղի վիճակը, որպէսզի ամբողջապէս հասկնանք այնտեղ 

ապրող հայորդիներու հերոսութեան իսկական չափը: Փորձենք մէկուն կամ միւսին հետ 

խօսիլ եւ հարցումներ ուղղել՝ անպայման ձեզ կը հրաւիրէ իր տունը եւ մինչ քանի մը բառ 

փոխանակէք՝ տան տիկինը արդէն հապճեպօրէն պատրաստած կ՛ըլլայ սեղանը. պէտք է 

նստիք, որ «հաց ուտէք»… Համեղ գիւղական բարիքներ՝ պանիր, մածուն, երշիկ, 

բանջարեղէն, լոլիկ, վարունգ եւ տնական օղի… հայկական աւանդական հիւրասիրութիւն: 

 

Վերջերս հայրենադարձ ընկերոջ մը հետ այդպիսի փորձառութիւն մը ունեցանք 

Արագածոտնի մարզի բարձրադիր գիւղի մը մէջ, եւ մօտէն ծանօթացանք գիւղի 

անցուդարձերուն: Գիւղը ունէր 85 տնտեսութիւններ, շուրջ 500 հոգի բնակչութեամբ: 

Դպրոցը բաւական մեծ էր՝ ընդամէնը շուրջ 50 աշակերտներու համար, որ կը փաստէր, թէ 

նախապէս շատ աւելի մեծ թիւով աշակերտութիւն ունէր: Յայտնի էր, որ դասարանները 

նորոգուած էին կամ նորոգուելու ընթացքին մէջ էին. տակաւին չնորոգուած դասարանները 

աչքի առաջ կը բանային սրտաճմլիկ եւ ահաւոր պատկեր մը: Աներեւակայելի է նկարագրել 

այդ տեսարանը. կոտրած յատակներ, որոնց ճեղքերէն կ՛երեւեր ներքեւի սենեակը, կոտրած 

ապակիներով պատուհաններ, կոտրած նստարաններ եւ թշուառութիւն: 

Տնօրէնը կը բացատրէր, որ խումբ մը ամերիկահայեր այցելած էին եւ յանձն առած նորոգել 

շէնքը. արդէն գործի անցած էին, եւ շուտով մնացեալ մասն ալ պիտի նորոգուէր: Պէտք էր 

տեսնել աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն անհամբերութիւնը՝ վերամուտին նոր 

դասարաններ մտնելու, կ՛ըսէր ան: Չափազանց ուրախ էր, որ թէ՛ ինք եւ թէ դպրոցի երեք 
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ուսուցչուհիները, որոնք տնօրէնի տան մօտ ապրելով՝ լսած եւ եկած էին քաղաքէն եկած 

հայրենադարձներս մօտէն տեսնելու: 

Ընկերոջս հարցումին՝ թէ, որ պարագային գիւղէն հեռացողներ չեն ըլլար եւ կառչած կը 

մնան հողին՝ չորսը գրեթէ միաբերան ըսին. «Միայն եթէ աշխատատեղեր ըլլան՝ գիւղացիք 

կը զգան, որ չեն մոռցուած եւ աշխարհէն չեն կտրուած, զգան՝ որ ազգը իրենց մասին կը 

մտածէ եւ ժողովուրդին մէկ մասնիկն են»: 

 

Հայաստանի համար օդի եւ ջուրի չափ անհրաժեշտ է գիւղերու բարեկեցութիւնը. գիւղը, 

մանաւանդ սահմնամերձները հայութեան համար ռազմավարական նշանակութիւն 

ունեցող բնակավայրեր են, հետեւաբար, առաւելագոյն ուշադրութեան եւ հոգատարութեան 

առարկայ պէտք է ըլլան: 

 

Մեր այցելած Արագածոտնի այդ գիւղը ընդամէնը նմոյշ մըն է Հայաստանի գրեթէ առանց 

բացառութեան բոլոր գիւղերէն եւ աւաններէն, որոնք եթէ շուտափոյթ կերպով մեր 

ուշադրութեան առարկան չդառնան՝ անխուսափելիօրէն պիտի դատարկուին եւ ի սպառ 

վերանան: 

Վերոյիշեալ գիւղի այդ երեք չափազանց բարետես եւ շնորհալի ուսուցչուհիները, որոնց հետ 

զրուցեցինք, ոչինչով կը տարբերին իրենց քաղաքաբնակ սերնդակիցներէն, եւ 

բնականաբար պիտի ձգտին տեղափոխուիլ քաղաք: Այդ քայլը կանխարգիլելու համար, 

պէտք է գոնէ քաղաքի ընձեռած բազմաթիւ առաւելութիւններէն մաս մը հասցնել գիւղը: 

Անհրաժեշտ են բարեկարգուած դպրոցներ՝ բոլոր յարմարութիւններով եւ տաքցուած 

դասարաններով, որպէսզի ձմրան ցուրտ ամիսներուն, երբ ջերմաստիճանը նուազ 20ի կը 

հասնի, աշակերտները չխնդրէին՝ ինչպէս այդ ուսուչուհիներէն մէկը կը պատմէր, որ այդ 

օրը դաս չընէին եւ տուն վերադառնային, որովհետեւ ցուրտէն կը դողային…. 

 

Սփիւռքի հայութեան համար նպատակ պէտք է ըլլայ ներկայացուցիչներ ուղարկել բոլոր 

գիւղերը, տեսնել եւ ցանկագրել պէտքերը եւ վերադառնալով իրենց համայնքները՝ մշակել 

ուսումնասիրուած ծրագիրներ հայրենիքի այդ իսկական ամրոցները վերականգնելու, 

վերաբնակեցնելու եւ ուժեղացնելու համար: 

 

Գիւղերը անհրաժեշտ են նաեւ ռազմավարական այլ նշանակութեան համար: Ճիշդ է, որ 

չկայ որեւէ երկիր, որ կրնայ ամբողջապէս ինքնաբաւ ըլլալ, սակայն արտակարգ 

իրավիճակներու մէջ գտնուելու պարագային, որոշ չափի ինքնաբաւութիւնը անհրաժեշտ է. 

Մենք՝ որ նաեւ մեկուսացած աշխարհագրական դիրք ունինք, արտակարգ իրավիճակներու 
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պարագային, հասկնալիօրէն դատապարտուած ենք մասամբ գոնէ մեր ուտելիքը 

ապահովելու: Մեր քաղցը ուրիշ ոչ ոք կրնայ ամոքել բացի մեր գիւղէն: 

 

Գիւղը նաեւ մեր հացի շտեմարանն է: 

 

Հայութիւնը եւ մանաւանդ Սփիւռքը պարտի հասնիլ հայրենի գիւղի զարգացման: Այդ 

մէկը  պէտք է առաքելութիւն դառնայ, եւ ոչ մէկ գաղափարախօսութիւն, ոչ մէկ 

քաղաքականութիւն եւ ոչ մէկ փոխադարձ պայման արգելակող ազդակներ պէտք է ըլլան: 

 

Հասած ենք այն իրավիճակին, ուր եթէ ազգովին չմիաւորուինք եւ չգործենք, կը կորսնցնենք 

մեր այս վերջին հողակտորը: 

ԳՈՒՐԳԷՆ ԵԱՆԻԿԵԱՆԻ «ՄԱՅՐԸ» ԹԱՏՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆԸ  

 Յարութիւն Իսկահատեան- Պէյրութ 

Գուրգէն Եանիկեան իր “Մայրը” թատրերգութեամբ 

նկատի ունեցած է Հայ Մայրը Մեծ Եղեռնի Օրերուն, 

որ լոյս ընծայած է հայերէնով եւ իր մեքենագրած 

անոր խմորատիպ բնագիրը կը գտնուի Հայաստանի 

Հանրապետութեան Ազգային Արխիւին մէջ: Ան այս 

թատրերգութիւնը հաւանաբար գրած է անցեալ դարու 

վաթսունական թուականներուն: Այս գործը 2020-ին 

լոյս տեսած է Երեւան, Հայկական Ժողովրդային 

Շարժումի կողմէ, Գէորգ Եազըճեանի 

խմբագրութեամբ, ”Միհրի” ՍՊԸ, 80 էջ, որ 

Հայաստանի Արխիւի օրինակին բաղդատմամբ 

յապաւումներով է: 

 

Հայ մայրը` Սաթենիկ, կիսա-անապատային վայրի մը 

մէջ իր ծծկեր դուստրը գրկած բռնագաղթի 

կարաւանէն փախուստ տալով, կը փորձէ պահուըտիլ 

մացառի մը կամ ժայռի մը ետեւ, լեցուն յոյսերով եւ 

ապագայի հեռանկարով: Մինչ այդ ան կորսնցուցած է 

իր ամուսինը, որ թուրքերու հրէշային սպանութեանց զոհ գացած է, ինչպէս նաեւ 

ընտանիքին միւս բոլոր անդամները: Գուրգէն Եանիկեան կ’ըսէ. “Նրա աչքի առաջ իր 

հայրական տնում սպաննել էին նրա հօրը, մօրը եւ ամուսնուն… Իրան էլ էին ուզում 

սպաննել, բայց տեսնելով նրա գեղեցկութիւնը եւ երիտասարդ հասակը որոշել էին գերել եւ 

իր նմանների հետ տանել”: 

Բարեկեցիկ կեանքի վարժուած այս հարսը, օտար էր չոր ու ցամաք այդ վայրերուն, սակայն 

ան երեխային եւ իր կեանքին համար կը վազէր հոս ու հոն: “Հազարներից մէկն էր եւ 

Սաթենիկը, որը սեղմած իր կրծքին նորածին մանուկը, հազիւ կարողանում էր շարժել իր 

ծանրացած ոտները” կ’ըսէ հեղինակը, աւելցնելով. “Թուրքերը կը բռնաբարեն, կը նուիրեն, 

կը ծախեն հարեւան երկրներում, ինչ տարբերութիւն նրանց համար, թէ ինչպէ՞ս կը հասնեն 
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իրանց նպատակին, ոչնչացնել, անհետացնել իսպառ մի ազգ, որի ամբողջ մեղքը եղել է այն, 

որ ծնունդ առնելով Հայկ նահապետից ընդունել է հաւատքը Գրիգոր Լուսաւորչից…”: 

Գուրգէն Եանիկեան մենախօսութեան ընդմէջէն բծախնդրօրէն կ’արտայայտէ Հայ Մայր 

Սաթենիկի այդ դժնդակ պահերու զգացումները, երբ երիտասարդ մայրը իր խօսքերը 

կ’ուղղէ իր գիրկի լացող երեխային: “Սաթենիկ գորգորելով իր զաւակին. – Մի լար իմ 

փոքրիկս, իմ հոգիս: Կարող են քո ձայնը լսել: Աստուած օգնէ մեզ որ այդ գազանները 

չնկատեն մեր փախուստը… Մի թողնիր մեզ անտէր, ո~վ Աստուած: Կռիր բալիկս: Երբ 

մեծանաս քո զաւակներին պիտի պատմես ամէն ինչ: Պիտի պատմես թէ ի՞նչ ես տեսայ, 

պիտի պատմես թէ ի՞նչ դու տեսար քո այդ անմեղ աչքերով: Դեռ լեզու չառած դու որբ 

մնացիր այս աշխարհում: Չկայ ոչ պապիկ քեզ համար, չկայ ոչ մամիկ քեզ համար: Չկայ 

նոյնիսկ հայրիկ: Բոլորին կոտորեցին այդ գազանները, որոնց Աստուած իրանց պատիժը 

պիտի տայ: Սուս ջանիկս, ձայն եմ լսում… Հեռւում լսւում է բորենիների ոռնոցը: Սաթենիկը 

աշխատում է աւելի լաւ պահուիլ քարերի մէջ”: 

Վախի, սարսափի, անապահովութեան, բայց մանաւանդ մայրական սիրոյ ապրուած 

պահերն են անոնք: Սարսափը կ’աւելնայ երբ թուրք աւատապետ մը իր ծառային հետ 

Սաթենիկը կը գտնէ մացառներու ետին: Մարդկային զգացումներէ զուրկ, միայն իր 

հաճոյքին համար ապրող այս թուրք հրէշը, իր անասնական կիրքերը գոհացնելու 

մարմաջով ու մտադրութեամբ` ապարանքէն դուրս ելած էր ու կարաւանին շուրջը կը 

դառնար, հայ տարագրեալներու մէջէն գեղեցկուհի մը իւրացնելու նպատակով: 

Գուրգէն Եանիկեան զօրաւոր կամքի տէր ու վճռակամ հայ կնոջ մը կերպարն է որ կը 

ներկայացնէ, ըսելով. “Սաթենիկը գիտէր թէ ի՞նչ էր սպասում իրան… Նա տրտունջով 

հպատակուողներից չէր: Եթէ նա մենակ լինէր, վաղուց արդէն սեփական կամքով կը 

միանար իր հարազատներին… Բայց իր փոքրիկը, որը նոյնիսկ անուն չունէր, յետ էր 

պահում նրան այդ քայլից”: 

Սիրուն հայ կնոջ մը կարաւանէն փախուստը չէր վրիպած հսկող թուրք տասնապետի 

աչքերէն, որ շրջակայ վայրերը պտըտելով կը փնտռէր զայն: Թուրք աղան ազդեցիկ ոճով կը 

զրուցէ Սաթենիկը պահանջող տասնապետին հետ եւ վերջաւորութեան նուէրով մը զայն իր 

քովէն կը հեռացնէ: Սակայն վերջինս չի մոռնար հայ կինը` որուն գեղեցկութեամբ հմայուած 

էր: 

Թուրք աւատապետին եւ տասնապետին զրոյցը հարազատ ցոլացումն է թրքական անբարոյ 

հոգեբանութեան, անոնց անասնական կիրքերու թաքուն արտայայտութեանց, իրենց 

գագաթնակէտին հասնող թրքական կեղծաւորութեան եւ կաշառակերութեան 

երեւոյթներուն: 

Աւատապետը ծառային կը հրամայէ երեխան խլել մօր գիրկէն եւ վերադարձնել կարաւանին 

մէջ գտնուող իր ազգակիցներուն, սակայն թաքուն կերպով եւ նշաններով անոր հասկցնելով 

որ երեխան սպաննէ: Ծառան երեխան գրկած կ’անյայտանայ մացառներու ետին եւ կարճ 

ատենէ մը ետք կը վերադառնայ իր աղային մօտ, անոր հրամանները կատարելու: Աղան ու 

ծառան Սաթենիկը կ’առեւանգեն ու կը տանին աղայի ապարանք-կանանոցը: Սաթենիկ 

այնտեղի առաջին տիկինը կը դառնայ եւ աղային զաւակ մը կը ծնի որ զայն Ճաաֆար կը 

կոչէ: 

Տասնըհինգ տարիներ կ’անցնին եւ Սաթենիկ թուրքի տան մէջ ապրելով հանդերձ իր հայու 

հոգին չի կորսնցներ: Դիպուած մը կու գայ իմացնելու անոր թէ իր դուստրը ողջ է: Արդարեւ 

ծառան Սաթենիկի երեխան 15 տարիներ առաջ, առեւանգման օրը մացառներուն մէջ 

պահած էր ու չէր սպաննած եւ իր ամուլ կնոջ հաւանութեամբ զայն նոյն գիշերը վերցնելով, 

իր տունը տարած ու որդեգրած էր: Սաթենիկի դուստրը տասնըհինգ տարեկան 

պարմանուհի մը դարձած էր, որ շատ գեղեցիկ էր մօրը նման: Երբ աղան կը տեսնէ զայն, իր 

անասնական կիրքերը կը փրփրին եւ կ’ուզէ կնութեան առնել: Սաթենիկ կ’ընդդիմանայ եւ 
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կը սկսի պայքարիլ աղային կամքին դէմ, երբ հազիւ գտած էր իր սիրելի դուստրը: Սկիզբը 

Սաթենիկ մեղմութեամբ կը խօսի աղային հետ ու կ’ըսէ. “Աղա, դու մտածո՞ւմ ես թէ ի՞նչ ես 

անում: Չէ՞ որ նա իմ բալիկն է: Ի՞նչպէս կարող է մտքովդ նոյնիսկ անցկացնել քո այդ 

ցանկութիւնը”, աւելցնելով. “Յետ կանգնիր քո այդ մտադրութիւնից, դա անկարելի է, 

հասկացիր, նա իմ բալիկն է եւ դու պէտք է նրա վերայ նայես ինչպէս նայում ես Ճաաֆարի 

վերայ”: 

Գալով պատանի Ճաաֆարի, կը պարզուի թէ ան աղայի որդին չէր այլ այն տասնապետին, 

որ աչք ունէր Սաթենիկի վրայ: Տասնապետը 15 տարիներ առաջ, Սաթենիկի առեւանգման 

յաջորդ օրը ներկայացած էր աղային, եւ կրկին պահանջած զայն: Աղան անոյշ խօսքերով 

հանդարտեցուցած էր տասնապետը եւ այդ գիշեր իր տան մէջ ընդունած: Սակայն 

տասնապետը գիշերով գաղտագողի մտած էր Սաթենիկի սենեակը եւ զայն բռնաբարած, 

միաժամանակ յոյս տալով անոր դուստրը ետ բերելու խոստումով: Ուստի Ճաաֆար 

տասնապետի որդին էր, որ ծնած էր Սաթենիկէն: Այս իրականութիւնը լսելէ ետք, աղան 

կատղած վիճակ ունէր եւ կ’ուզէր սպաննել Սաթենիկը անոր դստեր տիրանալու համար: 

Սաթենիկ արդէն որոշած էր իր ընելիքը: Ան սակայն վերջին փորձ մը կը կատարէ ու կ’ըսէ 

աղային. “Եթէ դու այդպիսի նպատակ ունէիր այն ժամանակ դու չպէտք է ինձ ասէիր նրա ով 

լինելը: Եթէ քո մէջ խիղճ ասած զգացմունքի գոնէ հետք կայ, դու չպիտի ասէիր, քանի որ 

ասել ես, դու պէտք է հրաժարուես քո ցանկութիւնց: Ես չեմ ցանկանում տեսնել իմ բալիկին 

քո գրկում”: 

Այս խօսքերուն վրայ Սաթենիկ իր ծրագրին գործադրման կ’անցնի եւ իր դուստրը կը 

թունաւորէ, որպէսզի ան թուրքին ձեռքը չմնայ: Հայուն համար աւելի լաւ է մեռնիլ քան 

թրքանալ` իր պատիւը կորսնցնելով: Սաթենիկ կ’ըսէ աղային. “Ես իմ կարօտը արդէն առայ: 

Երբ բալիկս դեռ փոքր էր դուք ուժով խլեցիք նրան ինձանից, այժմս նա իմ կամքով է 

բաժանւում ինձանից, նա չի ցանկանում ինձ ընդունել որպէս իր մայրը: Դուք խլել էք այժմ եւ 

նրա հոգին: Դու եւ քո ծառան արժանի էք մի այնպիսի պատժի, որը աւելի սարսափելի լինի 

քան այն ինչ դուք ինձ տուեցիք: Գիտեմ որ աղաչանքով ու պաղատանքով այլեւս ոչինչ չի 

փոխուելու: Գիտեմ որ երկուսիդ կրծքում էլ ոչ գութ, ոչ սիրտ կայ: Դուք աւելի անգութ էք 

քան անապատի գազանները, դուք արժանի չէք նոյնիսկ ապրելու: Ի՞նչպէս Ամենակարողը 

կարող էր կեանք տալ ձեզ պէս էակներին”: Այսպէս ըսելէ ետք Սաթենիկ դաշոյնը ինքնիր 

սրտին խրելով անձնասպան կ’ըլլայ: 

Թատրերգութեան վերջաւորութեան հեղինակը` Գուրգէն Եանիկեան անյայտ տիպարի մը 

ձայնով իր պատգամը կ’ուղղէ հայոց. 

“Մի՞թէ մեղքերս թուով կ’աւելնան եթէ ես հարցնեմ թէ ե՞րբ է զարթնելու խիղճը 

մարդկութեան: 

Չոր ու ցամաք անապատների աւազների տակ թաղուած ոսկորներն անգամ լեզու առած, 

աղաղակում են թէ ե՞րբ է վերջապէս վայրի գազանը մարդկային դէմքով ստանալու իր 

արժանի պատիժը: 

Սեւ հրէշի հոգին, ծնունդը խաւարի, դարձրել են այսօր վառ սիրտ կենսալից եւ 

չազատութեան նկարը ծաղրական, հեռաւոր ափից, Վոսփորի հողից, կը գովեն որպէս 

պատկեր իրական: 

Սիրտս է լեցւում վրէժի ցասումով եւ դէմքս ծածկւում ամօթի քօղով, որ կէս դար չանցած, 

գործերը չարի, արիւնոտ, դաժան, գլուխ ոճրագործութեան, կարող են մարդիկ տալ 

մոռացութեան: 

Թող ազգիս անցեալը մի շեփոր դարձած, մարդկային խղճին անվերջ որոտայ, որ չկայ վառ 

սիրտ, կենսալից հսկայ հեռաւոր ափում, Տաճիկի հողում, քայլող շարքերում մեր 

եղբայրութեան, այլ կայ չարութեան կոհակների վերայ բարձրացած խուժան, գործերով 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (128) Հոկտեմբեր 2022 

 

25/61 

դաժան, միշտ էլ թշնամի աշխարհին համայն եւ նրա դէմքը, կեղծ ու դաւաճան, մի օր էլ 

կրկին ցոյց է տալու մեզ գալիք ապագան”: 

 

Գուրգէն Եանիկեանի այս պատգամը յստակօրէն դրդապատճառ է հետագային կատարելիք 

իր արդարահատոյց արարքին: 

 

ՏԵՍԱԿԷՏ 

ՓԱՆԹՈՒՐՔԻԶՄԻ  ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆ  ՅԱՐՁԱԿՈՂԱՊԱՇՏ  

ՁԳՏՈՒՄՆԵՐԸ՝  

ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ 

Յօդուածին անգլերէն բնօրինակը հրատարակուած է 

WND.com-ի մէջ, հայերէնի թարգմանութիւնը կը 

հրատարակենք կայքի խմբագրութեան 

թոյլտուութեամբ։ Յղումը՝ ստորեւ․ 

Լուսին Գասպարեան կ՛ահազանգէ․ «Հայոց 

Ցեղասպանութեան կրկնութեան սպառնալիքը 

ամէնօրեայ իրականութիւն է»։ 

Լուսին Գասպարեան 

 

https://www.wndnewscenter.org/pan-turkisms-aggressive-dreams-of-empire-yesterday-and-today/ 

 

Անգարայէն ղեկավարուող փանթրքական կայսրութեան ստեղծման Թուրքիոյ կայսերական 

նկրտումները իրենց արտայայտութիւնը կը գտնեն նաեւ ներկայ Կովկասի մէջ եւ այլուր։ 

Ցեղապաշտութեան ջատագով այս գաղափարախօսութիւնը կը նախատեսէ հիմնել 

կայսրութիւն մը, որ կը ներառէ թրքախօս իւրաքանչիւր երկիր կամ տարածաշրջան,անկախ 

թէ տուեալ երկրի լեզուն որքանո՞վ հեռու է Թուրքիոյ մէջ խօսուող լեզուէն, կամ թէ այդ 

շրջաններու ժողովուրդը որքանո՞վ համաձայն է նման կայսրութեան մը ստեղծումին: Այս 

սկզբունքը  եղած է եւ կը մնայ Թուրքիոյ արտաքին քաղաքականութեան հիմնական տարրը։ 

Այս ծրագրի իրականացման ճամբուն կանգնած Քրիստոնեայ Հայաստանը 

Քաղաքականութեան Բնօրրան կը համարուի։ Աստուածաշնչեան աւանդոյթին համաձայն, 

Նոյեան Տապանը հանգչած է Հայաստանի պատմական խորհրդանիշին՝ Արարատ լեռան 

գագաթին։ Հայոց լեզուն կը նկատուի հնդեւրոպական մայր լեզուներէն մէկը (չըսելու 

համար՝ հիմնականը)։ Հայաստանի ժողովուրդը ոչ-թրքական ցեղ է։  
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Փանթուրքիզմը՝ երէկ 

Փանթուրքիզմը Օսմանեան Թուրքիոյ հիմնական դրդապատճառն էր՝ 1914-ին 

դաշնակիցներուն դէմ Առաջին Համաշխարհային պատերազմին մէջ ներքաշուելու: 

 

Օսմանեան Թուրքիան ոչ միայն կը ձգտէր ընդարձակել արդէն իսկ գոյութիւն 

ունեցող Միջինարեւելեան իր կայսրութիւնը, այլեւ կը ջանար տարածուիլ դէպի արեւելք եւ 

իր սահմաններուն մէջ ներառել այս յօդուածին կից հեղինակային ծաղրանկարին մէջ 

պատկերուած բոլոր տարածաշրջանները (որոնցմէ շատերը, այդ օրերուն, նոյնիսկ 

երկիրներ չէին): Փանթուրքիզմի առանձնայատկութիւնը պիտի համարուէր այլազան 

երկիրներու, յատկապէս՝ թրքալեզուներու, աշխոյժ ներգրաւումը Թուրքիոյ 

գաղափարական, մշակութային, ռազմական, դիւանագիտական եւ տնտեսական 

ազդեցութեան ոլորտ։ 

Օսմանեան Թուրքիան փանթուրքիստական իր նպատակին հասնելու համար կը 

նպատակադրէր արմատախիլ ընել այսօրուան Թուրքիա կոչուող տարածքին մէջ ապրող 

բնիկ քրիստոնեայ ազգերը, այսինքն՝ հայերը, ասորիներն ու յոյները: Վերջինները այդ 

հողերուն վրայ բնակած էին եւ պետութիւններ ստեղծած հազարաւոր տարիներ առաջ, 

նախքան թրքական եկուոր ցեղերուն Կեդրոնական Ասիայէն եւ Մոնկոլիայէն ժամանումը եւ 

Կոստանդնուպոլսոյ գրաւումը՝ 1453-ին։ 

Փանթուրքիզմը Թուրքիոյ հիմնական մղիչ ազդակն էր 1915-1923 թուականներուն 

հայերու, ասորիներու եւ յոյներու ցեղասպանութիւնը իրագործելու համար: Թուրքիան կը 

ձգտէր միատար դարձնել ու թրքացնել իր կայսրութիւնը: Այս նպատակին հասնելու համար 

միլիոնաւոր բնիկ քրիստոնեաներ խոշտանգումներու ենթարկուեցան, մորթուեցան, 

առեւանգուեցան, հարճերու վերածուեցան եւ բռնի մահմետականացուեցան: 

Ցեղասպանութիւնը շարունակուեցաւ նաեւ թուրք բռնապետ Քեմալ Աթաթուրքի օրօք, 

Համաշխարհային Ա․ պատերազմէն ետք։ Ան հրամայեց իր զօրավարներուն «Հայաստանը 

քանդել քաղաքականապէս եւ ֆիզիքապէս»։ 

Թուրքիոյ եւ իր գործընկեր Ատրպէյճանի ցեղասպանական նպատակները գաղտնիք 

չեն։ Այդ տրամադրութիւնները այսօր իրենց արձագանգը կը գտնեն թուրք բռնակալ Ռեճէպ 

Թայիպ Էրտողանի եւ ազերի միապետ Իլհամ Ալիեւի մօտ․ անոնք կը ջանան վերացնել 

թրքական այս երկու պետութիւններուն միջեւ որպէս պատնէշ կանգնած Հայաստանը: 

Այսօր, քրիստոնեայ Հայաստանը (որուն բնակչութիւնը 3 միլիոնէն նուազ է) կը 

հանդիսանայ Թուրքիոյ (86 միլիոն բնակչութիւն ունեցող) եւ թրքալեզու Ատրպէյճանի (10 

միլիոն բնակչութիւն ունեցող) յարձակողապաշտութեան թիրախը, այնպէս ինչպէս էր՝  

Համաշխարհային Ա․ պատերազմի ընթացքին։ 

Փանթուրքիզմի ներկայ դրսեւորումները 

Լիպիացի լրագրող Ալաատտին Սալեհ խօսելով փանթուրքիզմի սպառնալիքին 

մասին կը գրէ․ «Անգարա կը ձգտի շահագործել Պաքուի հետ դաշինքը տարածաշրջանին 

մէջ իր դիրքը ամրապնդելու համար՝ փորձելով վերականգնել Օսմանեան կայսրութիւնը եւ 

Կեդրոնական Ասիոյ թրքական պետութիւնները համարկել բանակավարական (լոճիստիք) 

հարթ տարածութեան մը մէջ՝ զինուած  միացեալ ուժերու տեղաւորումով»: 
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Փանթուրքիզմի ազդեցութիւնը, սակայն, չի սահմանափակուիր Կեդրոնական Ասիոյ 

եւ Հայաստանի վրայ․ Այս իմաստով ակադեմիկոս Տիմիթրիոս Արիստոպուլոս կը 

գրէ․«Թուրքիոյ ներթափանցումը Լիպիա, ինչպէս նաեւ Սուրիա, անոր յաւակնութիւնները 

Արեւելեան Միջերկրականի մէջ Յունաստանի եւ Կիպրոսի տնտեսական գօտիներու 

նկատմամբ նոյնպէս մաս կը կազմեն փանթուրքիզմի քաղաքական օրակարգին»։    

Հողերու բռնագրաւումը՝ փանթուրքիզմի յատկանիշ 

Թուրքիան ուղղակի ելք չունի դէպի Ատրպէյճան, Կասպից ծով եւ Կեդրոնական 

Ասիա։ Հայաստան կÿընդմիջէ զայն։ Վերջինս տնտեսապէս խեղդելու ակնկալութեամբ 

Թուրքիա եւ Ատրպէյճան Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետութիւններու 

Միութեան (ԽՍՀՄ-ի) լուծարումէն անմիջապէս ետք փակեցին Հայաստանի հետ իրենց 

սահմանները։ Այս շրջափակումը մասամբ օրհնութիւն էր Հայաստանի համար․ Թէեւ ան 

կÿարգիլէր բեռնափոխադրութիւնը դէպի Հայաստան եւ Հայաստանէն դուրս նշեալ 

երկիրներուն ճամբով, սակայն, թոյլ չէր տար, որ Թուրքիա եւ Ատրպէյճան կործանարար 

գործունէութիւն ծաւալեն Հայաստանի դէմ: 

 

Վրաստան եւ Իրան ներկայիս կը ծառայեն որպէս թրքական երթուղիներ դէպի 

Ատրպէյճան եւ անկէ անդին, բայց անոնք կը մնան անուղղակի ճամբաներ: Ներկայիս 

Թուրքիան-Ատրպէյճանին կապող  ճամբան Պաքու-Թիֆլիս-Ճեյհան (ՊԹՃ)  քարիւղատարն 

է։ Ան կÿերկարի Կասպից ծովուն մէջ գտնուող Ազերի-Չիրաղ-Կիւնաշլի քարիւղային 

հանքավայրէն մինչեւ Միջերկրական ծով, կը միացնէ Ատրպէյճանի մայրաքաղաք Պաքուն 

եւ հարաւարեւելեան Միջերկրականի ափին գտնուող Թուրքիոյ Ճեյհան նաւահանգիստը՝ 

Վրաստանի մայրաքաղաք Թիֆլիսի ճամբով։ 

 

2020-ին Ատրպէյճան Թուրքիոյ տնօրինումով յարձակում սանձազերծեց ոչ միայն 

Արցախի ինքնավար մարզին, այլեւ Հայաստանի վրայ։ Թուրքիան այս նախայարձակման 

համար տրամադրած էր կառավարման մեքանիզմ, զինամթերք, զօրք, ՏԱՀԵՇ-ի եւ այլ 

զինեալ ահաբեկիչներ։ Ատրպէյճան ստացած էր նաեւ ամերիկեան F-16 եւ իսրայէլեան 

անօդաչու թռչող սարքեր։ Յարձակումներու տեսանելի նպատակը ներխուժելով յաղթելն էր, 

տիրանալու պատմականօրէն հայկական այն տարածքին, որ կը կոչուի Լեռնային 

Ղարաբաղ (Արցախ), եւ որուն կարելի չէր տիրանալ բարոյապէս, դիւանագիտութեամբ կամ 

պատմական բացարձակ փաստերով: Բայց մտադրութիւնը շատ աւելին էր. Ան կը ներառէր 

Հայաստանի տարածքներու գրաւում, որպէսզի աշխարհագրականօրէն Թուրքիան կապէր 

Ատրպէյճանին՝ Հայաստանի Սիւնիքի մարզին միջոցով, որ ծանօթ է նաեւ որպէս 

Զանգեզուրի շրջան: Սիւնիքը Հայաստանը կը կապէ Իրանի, Ատրպէյճանի եւ Նախիջեւանի։ 

Վերջինս պատմականօրէն հայկական ներգաւառ (անկլաւ) է, որ այժմ կը գտնուի 

Ատրպէյճանի տիրապետութեան տակ: 

 

Թուրքիա եւ Ատրպէյճան իրենք զիրենք «Մէկ ազգ, երկու պետութիւն» կը համարեն. 

Սակայն 2019-ին Էրտողան իր իսկական մտադրութիւնը յայտնեց, երբ յայտարարեց թէ. «Այս 

նպատակին հասնելու հիմնական գործիքը 2009-ին ստեղծուած Թրքական Խորհուրդն է, որ 

միացուցած է թրքական աշխարհի բոլոր (բացառութեամբ Թուրքմենստանի) 

ժամանակակից ներկայացուցիչները։ Մինչեւ այսօր մենք կÿըսէինք «Մեկ ազգ՝ երկու 

պետութիւն [պետութեան մէջ]»։ Երէկ ես յայտարարեցի, որ մենք դարձած ենք մէկ ազգ 5 

պետութիւն [պետութեան մէջ], Աստուծոյ օգնութեամբ մեզ կը միանայ նաեւ 
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Թուրքմենստանը, եւ այսպիսով մենք կը դառնանք մէկ ազգ վեց պետութիւն [պետութեան 

մէջ]։ Մենք տարածաշրջանին մէջ կÿամրապնդենք միատեղ համագործակցութիւնը»։ 

 

Ատրպէյճանի նախագահ Ալիեւ նոյնիսկ կը պնդէ, որ Երեւանը (Հայաստանի 

մայրաքաղաքը), Սեւանայ լիճը եւ հարաւային Հայաստանը կը պատկանին «հին 

Ատրպէյճանին»։ Այս անհեթեթ պնդումը կարելի է հերքել պարզապէս ծանօթանալով 

քարտէսներուն, այդ կարգին՝ հնագոյններուն։ Աշխարհի ողջ պատմութեան մէջ, մինչեւ 1918 

թուական, Ատրպէյճան անունով երկիր գոյութիւն չէ ունեցած։ 

 

Ճեղքել ոչնչացնելով 

2020-ի ատրպէյճանական ներխուժումէն ետք, ատրպէյճանական զօրքերը 

շարունակեցին  բռնագրաւել Հայաստանի հարաւային որոշ տարածքներ եւ պատանդներ 

վերցնել՝ նոյնիսկ կողմերուն միջեւ խաղաղութեան համաձայնագիր ստորագրուելէն ետք։ 

 

Խաղաղութեան համաձայնագիրը գնահատող վերլուծաբաններու կարծիքով, 

Թուրքիոյ, Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի միջեւ գոյություն ունեցող  ճանապարհներու 

ապաշրջափակումը յատկապէս պիտի ծառայէր մէկ նպատակի՝ ապրանքներու 

փոխանակումին։ Մինչդեռ Թուրքիա եւ Ատրպէյճան մտադիր չեն թոյլատրել Թուրքիոյ 

ճամբով Հայաստանի անկաշկանդ երեթեւեկութեան հասանելիութիւնը Եւրոպա․ 2021-ին 

Ատրպէյճանի նախագահ Ալիեւ ընդգծեց իրենց քարոզարշաւին փանթրքական միտումը, 

երբ ըսաւ. «Ե՛ւ Թուրքիա, ե՛ւ Ատրպէյճան անհրաժեշտ քայլերու կը ձեռնարկեն Զանգեզուրի 

միջանցքին արդիւնագործման համար․․․ թրքական ամբողջ աշխարհը միացնելու 

միտումով»: 

 

Փոխադրամիջոցներու կապերը յստակ նպատակի կը ծառայեն․ Միւս կողմէ, 

«միջանցքները» կրնան շատ աւելին նշանակել։ Հետեւաբար բազմաթիւ այլ պատճառներ 

կան՝ կասկածով նայելու Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի ներթափանցման ծրագրերուն։  

2020-ին, Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութեան դէմ սանձազերծուած 

պատերազմի ընթացքին, նոյնիսկ անոր յաջորդող շրջանին, Ատրպէյճան գրաւեց 

ինքնիշխան Հայաստանի տարածքներ, փակեց ճանապարհներ, փորձեց ապօրինի կերպով 

«մաքսեր» կորզել բեռնատարներէ, որոնք ստիպուեցան վերադառնալ իրենց ապրանքներով։ 

 

Ընդամէնը օրեր առաջ՝ 13 Սեպտեմբերին, Ատրպէյճան կրկին յարձակեցաւ 

Հայաստանի վրայ։ Թէեւ Ռուսիոյ միջնորդութեամբ կնքուած զինադադարը* ենթադրաբար 

ուժի մէջ մտաւ երկու օր անց, սակայն ատրպէյճանական ներխուժումները կը 

շարունակուին, իսկ Հայաստան կը շարունակէ մնալ մինակ՝ առանց որեւէ կողմի 

ռազմական օգնութեան**: 

 

Ցեղասպանութիւնը՝ փանթուրքիզմի դրոշմ 

 

Փանթուրքիզմը ինչ-որ ազնիւ, տեսական նպատակ չէ։ Ան կը սպառնայ 

տարածաշրջանային կայունութեան։ Ան լուրջ վտանգ է, յարձակողապաշտ եւ տարածուելու 

ընդունակ: Հետեւաբար Հայոց Ցեղասպանութեան վերսկսման սպառնալիքը ամէնօրեայ 

իրականութիւն է։ 
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Կովկասը վտանգաւոր դրացիութիւն է. Եթէ արեւմտեան բազէները կը ձգտին 

փանթուրքիզմի միջոցով զսպել Ռուսիան եւ Իրանը, արդեօ՞ք կը կարծեն, որ այս 

նախադրեալը հետագային կարելի է շրջել ըստ իրենց ցանկութեան։ Միթէ՞ կարելի է 

արձակուած ճինը վերադարձնել լապտերին: Անկախ այս բոլորէն, ողջ շրջանը կրնայ 

դժոխքի վերածուիլ, եթէ անխոհեմ դերակատարներ փորձեն փոփոխութեան ենթարկել 

Իրանի սահմանները: Վերջերս, Իրանն ու Ատրպէյճանը յայտարարեցին Արաքս գետին 

վրայ, սահմանի մէկ կողմէն միւսը, փոխադրամիջոցներու երթեւեկութեան կամուրջի 

կառուցման իրենց մտադրութիւնը, որպէսզի կարելի ըլլայ Ատրպէյճանը Իրանի տարածքով 

Նախիջեւանի արտագաւառին (էքսկլաւին) կապել՝ տարանցիկ միցանցքի մը ստեղծման 

ծրագրին լոյսին տակ: Եթէ նշեալ կամուրջը կարելի կը դարձնէ այդ կապը, ինչո՞ւ  

անհրաժեշտ է ուրեմն Հայաստանը գրաւել ու միջանցքի պատրուակով անոր սահմաններէն 

ներս խուժել։ 

 

Եթէ պահ մը ենթադրենք որ Հայաստան դուրս եկաւ ՀԱՊԿ-էն (Հաւաքական 

Անվտանգութեան Պայմանագրի Կազմակերպութիւն) կամ հրաժարեցաւ առնչուիլ 

տարածաշրջանային տէրութիւններու՝ Ռուսիոյ կամ Իրանի հետ, այս բոլորը դէպի ծով ելք 

չունեցող, շրջափակուած Հայաստանը ազգային ինքնասպանութեան պիտի առաջնորդեն 

անկասկած:  

Հայաստան յայտնուած է ցեղասպանական պատմութիւն ունեցող երկու 

պետութիւններու միջեւ եւ չի վստահիր ԱՄՆ-ի կամ ՆԱԹՕ-ի երաշխաւորութեան: Թէեւ 

ԱՄՆ-Հայաստան յարաբերութիւնները դարեր շարունակ ջերմ եղած են, սակայն 

պատմութիւնը ցոյց տուած է, որ Արեւմուտքը լքած է իր «փոքր դաշնակիցը»՝ Հայաստանը, 

երբ այդ մէկը հրամայական դարձած է: Տակաւին հաւանական է, որ ՆԱԹՕ-ն յորդորէ 

Թուրքիան եւ Ատրպէյճանը ամբողջութեամբ գրաւելու եւ կլանելու Հայաստանը՝ 

տարածաշրջանը արեւմտեան ազդեցութեան ոլորտ բերելու նպատակով: 

 

Այսպէս՝ մինչ Արեւմուտքը կը ձգտի սահմանափակել սպառողներու կողմէ բնական 

կազի եւ պենզինի օգտագործումը, ան միաժամանակ կարելիութիւններ կ'որոնէ այդ 

նիւթերը ապահովելու այլընտրանքային աղբիւրներէ, ինչպէս օրինակ՝ Ատրպէյճանէն, 

պոյքոթի ենթարկելու ռուսական մատակարարները եւ իրանական խողովակները: 

Աշխարհաքաղաքական առումով Ռուսիան եւ Իրանը տապալելու այս փորձը թերի է եւ 

անհեռատես: Արդեօ՞ք Ատրպէյճանն ու Թուրքիան պիտի կարենան փոխարինել Իրանը 

կամ ռուսական կազը եւ լոկ իրենց միջոցներով մատակարարել Եւրոպան եւ անկէ անդին 

(բացառելով Իրանի փոխադրման ծառայութիւններու տնտեսական գօտին)։ Ինչպէ՞ս կարելի 

է վստահ ըլլալ, որ Թուրքիան եւ Ատրպէյճանը այս միջոցները քաղաքական շահերու 

խաղաքարտի պիտի չվերածեն։ Միթէ՞ չենք յիշեր որ Թուրքիա նման քայլ առաւ, երբ 

Էրտողան սպառնաց իր պահանջները չբաւարարուելու պարագային սուրիացի 

փախստականները ազատ արձակել դէպի Եւրոպա, յիշենք նաեւ Թուրքիոյ ամբարտակներ 

կառուցելու բազմաթիւ ջանքերը, որոնք կը միտէին սովի մատնել իր հակառակորդները: 

 

Եթէ Հայաստան կը մտածէ իր տարածքով տնտեսական փոխադրական 

շարասիւներու առիթ ընծայել, անհրաժեշտ է որ ռազմական աջակցութիւն ապահովէ՝ 

առաջքը առնելու Տրովադայի այն ձիերուն, որոնք կրնան նոր բռնագրաւումներ եւ 

ցեղասպանութիւններ ի գործ դնել: (Հայաստան ինքզինք իրաւունք պէտք է վերապահէ նաեւ 

երթեւեկութեան համար վճարումներ սահմանելու):  

 

http://www.azadkhosk.com/
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Բայց ովքե՞ր պիտի ըլլան Հայաստանի ռազմական պաշտպանները: Ռուսե՞րը, 

իրանցի՞ն, թուրքե՞րը, ազերի՞ն, ամերիկացինե՞րը, ՆԱԹՕ՞-ն, թէ ՄԱԿ-ի խաղաղապահ 

ուժերը․․․։  

Ի դէպ, այս բեմագրութիւնը այնքան վտանգաւոր է, որ կրնայ սանձազերծել 

Համաշխարհային երրորդ պատերազմ մը: 

 

Իրականութեան մէջ, ոչ միայն պատմական տուեալներուն, այլեւ՝ այսօրուան 

զարգացումներուն լոյսին տակ կարելի է հաստատել, որ ո՛չ Թուրքիան, ոչ ալ Ատրպէյճանը 

կրնան Հայաստանի հետ ազնիւ բանակցող ըլլալ։ Երկուքն ալ կը շարունակեն 

բացայայտօրէն ոչնչացնել հայկական կեանքի եւ մշակոյթի բոլոր մնացորդները, այդ 

կարգին՝ խոշտանգելով ռազմագերիներ եւ խաղաղ բնակիչներ, կիրառելով քիմիական 

արգիլուած զէնք եւ քանդելով իրենց վերահսկողութեան տակ գտնուող եկեղեցիներ, 

վանքեր, յուշարձաններ ու գերեզմանատուներ: 

 

Այս իսկ պատճառներով, թրքական եւ ատրպէյճանական փոխադրական 

ճանապարհները պէտք է շարունակեն շրջանցել Հայաստանը։ Հայաստան այլեւս պէտք չէ 

ըլլայ մէկ կողմէ Ռուսիոյ, միւս կողմէ ԱՄՆ-ի ու ՆԱԹՕ-ի քաշքշուկի առարկան: 

Գործնական եւ բարոյական հրամայականը փանթուրքիզմին  բացայայտումն է (եւ անոր դէմ 

դնելը): 

 

Մերժել փանթուրքիզմը՝ յանուն ժողովրդավարութեան, մարդասիրութեան եւ 

խաղաղութեան 

 

Համաձայն ակադեմիկոս Տիմիթրիոս Արիստոպուլոսի․ «Հակառակ այն իրողութեան, 

որ Էրտողանի կառավարման տարիներուն Թուրքիան տեսականօրէն հրաժարած է 

փանթուրքիստական հռետորաբանութենէն՝ յօգուտ «նորօսմանիզմի», գործնականօրէն, 

սակայն, փանթուրքիստական գաղափարախօսութիւնն է որ կը շարունակէ ուղղել Թուրքիոյ 

աշխարհաքաղաքականութիւնը»: 

 

Աւելին՝ Արիստոպուլոսի կարծիքով․ «Իսլամ եղբայրներու իր աջակցութենէն եւ 

Հիւսիսային Սուրիա ներխուժումէն սկսեալ, մինչեւ Լիպիոյ քաղաքացիական պատերազմ,  

ապօրինի ներգաղթի սպառնալիքներ՝ ուղղուած Յունաստանի եւ Եւրոպայի, տակաւին 

Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) պատերազմ, զուգահեռաբար քիւրտերու հալածանքներ․․․ 

ոչ այլ ինչ են, քան Թուրքիոյ ծաւալապաշտական քաղաքականութեան վերաբերող 

փանթրքական ծրագրի օրակարգեր»: 

 

10 Նոյեմբեր 2016-ին, Քեմալ Աթաթուրքի մահուան տարելիցի առիթով, Էրտողան 

բացայայտօրէն յայտարարեց, որ «Թուրքիան ներկայ իր տարածքէն աւելի մեծ է»․ ան 

խօսելով «սրտի սահմաններու»  կրօնական իր ուսմունքին մասին հաստատեց․ «Մենք չենք 

կրնար բանտարկուիլ 780 հազար քառ. քլմ․-ի սահմաններուն մէջ, մեր բնական 

սահմանները կը տարբերին մեր սրտի սահմաններէն։ Մուսուլի, Քերքուքի, Հոմսի, Սքոփժէի 

մէջ ապրող մեր եղբայրները կրնան Թուրքիոյ բնական սահմաններէն անդին ըլլալ, սակայն 

միշտ կը մնան մեր սրտի սահմաններուն մէջ»։ 

 

Մտաւորական Վահան Բաբախանեանի խօսքերով. «Թուրքիզմի 

գաղափարախօսութիւնը ոչ միայն վտանգաւոր է, այլեւ, խորքին մէջ, ցեղասպանութեան մէկ 

արտայայտութիւնն է»:  

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (128) Հոկտեմբեր 2022 

 

31/61 

«Փանթուրքիզմը կը քողարկուի մշակոյթի եւ կրօնի ծածկոյթին տակ», կ՛աւելցնէ 

Բաբախանեան, «ըստ էութեան մնալով սակայն յարձակողապաշտ, ցեղապաշտ ուսմունք՝ 

օտար հողերու բռնագրաւման եւ «Մեծն Թուրանի» ստեղծման համար»։ 

 
 

 *Այս յօդուածի հրապարակումէն ետք տեղեկութիւններ յայտնուեցան 

զինադադարի միջնորդութեան մէջ ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսայի դերակատարութեան մասին։ 

   

 **Նոյն յօդուածի հրապարակումէն ետք Հայաստանին օտարերկրեայ զէնք 
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կայքը։ 

 

 
Անգլերէնէ թարգմանեց՝ 

Զարմիկ Պօղիկեան 

 

ՉՇՓՈԹԵ՛Լ՝ ԱՐՏԱՔԻՆ ԹՇՆԱՄԻՆ 

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻՆ ՀԵՏ 

Հրատապութեան կարգով 

Պարոյր Յ. Աղպաշեան 

Յատկապէս 44օրեայ պատերազմէն ետք եւ ընթացքին, 

մեկնելով շրջանի մէջ արձանագրուող դէպքերէն ու 

հաւանական զարգացումներու երեւոյթներէն, յաճախ 

ահազանգեցինք ու զգուշացուցինք, որ հերթը կրնայ 

գալ Հայաստանին, մանաւանդ ի լուր նորօրեայ 

ցեղասպաններ՝ Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի 

տխրահռչակ նախագահներուն, որոնցմէ առաջինը, 

հանուր աշխարհին ծանուցեց, թէ մինչեւ… Երեւան 

հասնիլը իրենց համար դժուար չէ։ 

Այնուհետեւ, դէպքերը խիստ վտանգաւոր մագլցումներ արձանագրեցին՝ Հայաստան-

Ատրպէյճան սահմաններուն վրայ, ուրկէ ազերիք անարգել սկսան դարպասել հայկական 

հողերը, մասնաւորաբար «աչք» ունենալով Սիւնիքի վրայ։ 
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Ամենօրեայ դէպքերը, հերարձակումներով եւ արձակազէններով, յաճախ ալ 

ռմբակոծումներով ու թափանցումներով, միշտ ալ շարունակուեցան, մարդկային զոհերով 

եւ ինչքային աւերներով, որոնք երբեք չզսպուեցան՝, չդատապարտուեցան կամ ուժեղ 

հակադարձութեան չենթարկուեցան։ 

Հայրենի բանակը, իր հզօր զինուորներով, ի՞նչ կրնար ընել, երբ պետական համակարգը 

անհրաժեշտ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ զօրակցութիւններով հանդէս չէր գար, ոչ թէ չկամութեան 

պատճառներով, այլ՝ համապատասխան միջոցները չունենալով, ինչպէս, վերջերս 

ակնարկեց Ազգային Ժողովի նախագահ Ալեն Մանուկեան, Ամերիկայի Միացեալ 

Նահանգներու Քոնկրէսի նախագահուհի՝ Նենսի Փելոսիի հետ հանդիպման ընթացքին։ 

Եթէ այդ էր չոր իրականութիւնը (եւ այդպէս էր), ապա, իչնո՞ւ հայկական կողմը ԼՌԵՑ կամ 

անհրաժեշտ միջոցառումներուն չդիմեց, ոչ թէ ինքզինք պաշտպանելու, այլեւ՝ հայրենիքը, 

իր ազգային արժանապատուութեան ու պետականութեան պահպանման սիրոյն։ 

Հարցադրումը ինքնին պէտք է ըլլայ խոհական ու հրամայական, այնքան ատեն որ՝ 

հայկական կողմը միշտ եղաւ ու մնաց տուժող, իր պետական, ժողովրդական ու 

համահայկական առումներով, մինչ դիմացի կողմը, երթալով դարձաւ աւելի գռեհիկ ու 

վայրագ, նուաճող եւ ասպատակող։ 

Հայաստանի դիւանագիտութիւնը, դժբախտաբար, այդ պիրկ օրերուն չկրցաւ ինքզինք 

պարտադրել, հասուննալ ու կազմակերպուիլ, իր դիւանագիտական-ռազմական զօրաւոր 

«զէնք»երը օգտագործելով, որովհետեւ այդ ներուժերը ու տարրերը չունէր, իսկ անոնք որոնք 

կը գտնուէին այդ դիրքերուն վրայ (օրինակ՝ յատենի արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ 

Մնացականեան - փայլուն դիւանագէտ մը), անբացատրելիօրէն հեռացաւ իր պաշտօնէն։ 

Ես կը կարծեմ, որ ներկայ իշխանութիւններուն գլխաւոր (եւ աններելի) թերութիւններէն 

մէկն ալ այս էր (եւ է՛). ինչ որ տեղ անպատասխանատուութիւն եւ ուրիշ տեղ մը՝ 

դասալքութիւն։ 

Այո՛, պէտք չէ զարմանալ, մեր համատարած ցաւերը կը սկսին հոսկէ եւ բոլոր անոնք, 

որոնք՝ իշխանութիւն թէ ընդդիմութիւն, այդ սին արժեափերով կը գործեն կամ իրենք 

զիրենք կ’ուզեն պարտադրել, այդ բոլորը կ’ըլլան հայ ժողովուրդի ու հայրենիքի հաշուոյն, 

առանց անդրադառնալու (կամ անդրադառնալո՞վ), որ նման տրամաբանութեամբ եւ 

ուղեգիծով կարելի չէ ղեկավարութիւններ ստանձնել, հող պաշտպանել, իրաւունք 

հետապնդել։ 

Այսօրուան հայ ժողովուրդին տեսածն ու ապրածը ի՞նչ է, եթէ ոչ այս տխուր տեսարաններէն 

մէկը, իր մռայլ, ցցուն ու կրծող հետեւանքներով, որոնք շատ ու շա՜տ կ’արժեն Հայաստանին 

ու հայ ժողովուրդին վրայ, իսկ ատոնց ապացոյցը ո՞ւր կարելի է փնտռել, երբ հայութիւնը, իր 

Հայաստանով թէ Սփիւռքով, արդէն սկսած էր թուլնալ, մէկ կողմէն՝ Հայաստանի ներքին 

վերիվայրումներով, հակամարտութիւններով ու ճակատումներով, միւս կողմէն՝ 

սփիւռքեան տարտղումներով, անջատումներով ու բեւեռացումներով։ 
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Ի դիմաց այս ազգային անհամաչափութիւններուն, անյարիրութիւներուն եւ 

աններդաշնակութիւններուն, բնական էր, որ ներհայկական ուժականութիւնները երերային, 

իսկ արտհայկականները՝ երբեք յուսալիութիւն ու վստահութիւն չներշնչէին։ 

*** 

Հայաստանի վրայ (կամ դէմ), կատարուած վերջին ներխուժումները կամ արշաւանքները, 

ինչպէս ըսինք, անակնկալներ ըլլալէ շա՜տ հեռու էին, երբ զանոնք կը դիտենք (կամ դիտած 

ըլլայինք) աւելի լրջօրէն, առարկայականօրէն ու տրամաբանօրէն։ 

«Ինչո՞ւ»ները շատ են ու բազմաբնոյթ, ներքին թէ արտաքին գործօններէ մեկնելով, սակայն, 

ճիշդ պիտի չըլլա՞ր, շեշտը դնել ներքինին վրայ, նախքան զայն տեսնելը արտաքին 

կողմերուն վրայ։ 

Յստակացնե՛նք. ո՛չ Թուրքիան, ո՛չ ալ (պոչիկ) Ատրպէյճանը, այնքան միամիտ կամ 

կարճատես են, խորաչափելու կամ արժեւորելու այն հանգրուանները, որոնցմով կ’անցնի 

հարաւային Կովկասը, որուն մէջ կը «ծածանին» Հայաստանը եւ Ատրպէյճանը, առաջինը՝ իր 

տարբաղադրումներով, իսկ երկրորդը՝ իր հզօրացումներով։ 

Ո՞վ կրնայ հակառակիլ կամ հակաճառել այս դառն իրականութեան, երբ հակառակը 

փաստող կամ ցուցանող երեւոյթներ չկան, ընդհակառակը՝ կան շատ աւելի մտահոգիչ ու 

խառնափնթոր հոլովոյթներ, իրենց զանազան գունաւորումներով եւ եզրոյթներով։ 

Ահա հո՛ս է, որ պահ մը անդրադառնանք կամ կանգնինք, թէ՝ 44օրեայ պատերազմէն ետք, 

ա՞յս էր կարգավիճակը հայ ժողովուրդին, մնալու, այսպէս ըսած՝ «կարգալոյծ» կամ 

«ինքնալոյծ» ընթացքի մէջ, որոնց մէջ կը տուայտին ցայսօր Հայաստանը ու 

հայաստանաբնակ հայութիւնը։ 

Համարեա ամենօրեայ դրութեամբ, ներհայաստանեան սահմանները ռմբակոծուեցան, 

պատճառելով զոհեր եւ աւերներ, Հայաստանի իշխանութիւնները ի՞նչ ըրին այդ 

կապակցութեամբ, առաջքը առնելու կամ զսպելու այդ բոլորը, միջպետական թէ 

դիւանագիտական ճամբաներով կամ նոյնիսկ դիմելով բիրտ ուժի, որպէս հակադրութիւն 

կամ ինքնապաշտպանութիւն։ 

Ո՛չ երէկուան, ոչ ալ այսօրուան հայ գերիներուն հարցը կարելի եղաւ լուծել, անոնց մեծ 

մասը ենթարկուելով խոշտանգումներու ու սպանութիւններու, երբ 2022ի Նոյեմբերի 

համաձայնագրի հիմամբ, գերիները պիտի յանձնուէին, մինչդեռ անոնք մնացին պատանդ 

Ատրպէյճանական կողմին մօտ։ 

Աւելին. ինչո՞ւ հայկական կողմը, ինքնապաշտպանութեամբ հանդէս չեկաւ, թէ՛ ռազմական, 

թէ՛ դիւանագիտական առումներով, երբ ատոնք իր տարրական իրաւունքներն էին։ 

Բաց աստի, ինչո՞ւ Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութիւնը, թերացաւ կամ 

ուշացաւ ազդու զինամթերքով համալրելու Հայաստանի բանակը, զայն թողլքելով իր տխուր 

ճակատագիրին։ 
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Ամբողջ հայ ժողովուրդը, կը գոռայ, կոկորդ կը պատռէ, Ազգային բանակ ողջունելով եւ 

ոգեկոչելով, երբ գործնական գետնի վրայ, հայ բանակայինները ու զինծառայողները կը 

գտնուին ազերիական-թրքական «եաթաղան»ներուն տակ։ 

Ընդդիմութիւնը, փոխանակ լրջանալու, համախմբուելու ու դուրս գալու իր «մաշած 

ցնցոտի»ներէն, լաւ կ’ըլլայ, իր անիմաստ, անտեղի եւ անհաճոյ խեղկատակութիւններէն 

հրաժարի, իսկ իր տեսակէտները պաշտպանէ ու հետապնդէ խորհրդարանական դաշտէն 

ներս, իսկական ժողովրդավարական կարգերով ու սկզբունքներով, որովհետեւ հայրենիքը, 

ցմրուր «վայելած» ըլլալով իր վերջին երկու նախագահներուն խաղքութիւնները, 

անիրաւութիւնները եւ այլանդակութիւնները, այլեւս ի վիճակի չէ նոր 

պատեհապաշտպներու եւ արկածախնդիրներու քմայքներուն եւ այլասերութիւններուն 

ենթարկուելու։ 

Վերջին հաշուով, ինչպէ՞ս կարելի է հաւատալ կամ համոզուիլ, որ՝ աւելի քան ՀԻՆԳ ՀԱԶԱՐ 

ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ կորսնցնելէ ետք, ներկայիս, շուրջ ԵՐԿՈՒ ՀԱՐԻՒՐ նահատակներ 

եւս կը մատնուին անագորոյն ճակատագիրի, զարմանալի անտարբերութեամբ եւ 

անփութութեամբ, ոչ միայն իշխանութեան, այլեւ՝ ընդդիմութեան աչքերուն առջեւ, առանց 

որ՝ անոնցմէ մէկը, պահ մը բարձրաձայնէ այս ահաւոր ցեղասպանութեան մասին, որքան 

ալ ան ըլլայ «թուային սահմանափակութեան» մէջ, բայց, անպայմանօրէն, նոյն 

սատանայական ծիրէն ներս։ 

Այն ցոյցերն ու բողոքները, որոնք տեղի ունեցան քիչ մը ամէն տեղ ու կողմ, յաճախ 

յապաղած ժամանակացոյցերով, յաճախ ալ՝ անկազմակերպ եղանակով, ի՞նչ կրցան կամ 

կրնան բերել հայութեան, երբ ազերիք անարգել եւ անխնայ կը շարունակեն իրենց 

յարձակողական ռազմավարութիւնը, իսկ հայկական կողմը, տակաւին վճռական քայլ մը 

չառաւ։ 

Ընդհակառակը, ընդդիմութիւնը կը շարունակէ իր հանրահաւաքներու շուրջպարը, 

պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի հրաժարականը ու կառավարութեան 

տապալումը, իսկ իշխանութիւնները, կարգ ու կանոն հաստատելու գնով, բերման 

կ’ենթարկեն ցուցարարներ կամ կը կալանաւորեն զանոնք։ 

Քաոսը տակաւին ոչինչ է, ի դէմս ներքին առճակատումներուն ու բախումներուն, կարծես 

երկիրը բարւօք ու խաղաղ վիճակի մը մէջ կը գտնուի, իսկ թշնամին հանդարտօրէն կը 

գործէ ու կը շահարկէ այդ սայթաքումները, իր մօտակայ թէ հեռակայ ծրագիրները կամաց-

կամաց իրականացնելով։ 

Զաւեշտային մասը այն է, որ Հայաստանի մէջ ամէն մարդ ու կողմ դիմացինը կը նկատէ… 

թուրք, կ’ամբաստանէ թրքական թխածոներով կամ թրքաբարոյ գործելաձեւերով, իսկ 

թշնամին միայն կը խնդայ ու կը ծաղրէ հայաստանցիներուն «փէրուշան»ութիւնը։ 

Ասինքին, մարդ ո՜րքան անզգամ պէտք է ըլլայ իր հայրենիքին գլխուն պայթած 

պատերազմը մոռնալով, տակաւին կարճատեսութեամբ, կը փորձէ Հայաստանը պահել 

պառակտուած, իսկ հայ ժողովուրդը՝ բազմաբեւեռացած, որո՞ւն ջաղացքին ջուր հոսեցնելով 
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կամ շահոյթ ապահովելով, որ այդ ընթացքով երկիրը կը ձգուի անտէր-անտիրական, 

անբարեյոյս եւ անապագայ սեւ ճակատագիրի ենթակայ։ 

Պահ մը ենթադրենք, որ այս իշխանութիւնները տապալեցան կամ հրաժարեցան, արդեօք 

ի՞նչ պիտի ըլլայ Հայաստանին վիճակը, ո՞վ պիտի իշխէ կամ ղեկավարէ զայն, երբ 

հաւանական փոխանորդ մը չէ յայտնուած կամ դժուար պիտի ըլլայ զայն ընտրել, 

փլուզուած ու խորտակուած երկրի մը համար։ 

Բայց, կը թուի թէ «ակցիա»ներու հեղինակ ընդդիմութիւններ այդ հաշիւները չեն ըրած եւ 

իրենց համար թշնամին դուրսը չէ, այլ՝ ներսը, այն խաբկանքով, որ իրենք «փրկիչ»ներ են ու 

պիտի կարենան երկիրը պահել եւ առաջնորդել։ 

Միւս կողմէ, երբ հայրենիքի տխուր վիճակը կը քննարկուի բազմաթիւ երեսներով, իրենց 

խճճուած ու անկիւնաւորուած հետեւանքներով, հետաքրքրականը՝ Սփիւռքը ո՞ւր կը 

գտնուի, ա՛յն Սփիւռքը, որ «միշտ պատրաստ եմ»ի գիտակցութեամբ ու դատողութեամբ կը 

շարժէր, իսկ այսօր, թէեւ անտարբեր չէ, բայց, իրմէ ակնկալուած բարձունքին վրայ չէ, 

մանաւանդ երբ կը տեսնենք ու կը լսենք, որ անիկա աւելի զբաղած է իր ներքին 

պերճանքներով ու պճնանքներով եւ կամ՝ Երեւանի գեղատեսիլ վայրերը վայելելով ու 

Հիւսիսային պողոտայի երկայնքին ու լայնքին դեգերելով։ 

Ասկէ առաջ բազմիցս հաստատած եմ ու հիմա կը կրկնեմ. ԵՐԵՒԱՆԸ ՄԻԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

ՉԷ, ՈՉ ԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ՝ ՄԻԱՅՆ ԵՐԵՒԱՆ։ Ասիկա հիւանդութիւն մըն է, որ, ինչպէս 

սփիւռքահայուն, նաեւ հայաստանցիին մօտ նեղմիտ սովորամոլութիւն է։ 

*** 

Այս գրառումները, իրենց կարծր ու կծու ակնարկութիւններով, կը միտին շեշտադրել այն 

ազգային-հայրենական գործոյթներուն վրայ, որոնք կը սպառնան առ հասարակ հայ 

ժողովուրդին ու հայրենիքին։ 

Բայց, կարելի՞ է չըմբռնել այն ԱՊԱԳԱՅԻ ճակատագիրը, որ Դամկոլեան սուրի մը նման, 

արդէն կախուած է մեր վզին ու հետզհետէ կը խեղդէ մեզ, իսկ հայրենիքի ԲՈՒՌ մը 

ժողովուրդը, զիրար կը բզքտէ, մերթ իշխանական, մերթ ընդդիմադրական մտրակներով, 

իսկ Սփիւռքը կը գտնուի համարեա անզօրութեան ճիրաններուն մէջ։ 

Հետեւաբար, չշփոթե՛լ՝ արտաքին թշնամիները ներքին հակառակորդներուն հետ։ 

(Պէյրութ) 

Պայքար, 2 Հոկտեմբեր 2022 
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ԴԱՐՁԵԱԼ ՄԵՐ ՑԱՒԻՆ ՄԱՍԻՆ 

Յարութ Տէր Դաւիթեան, Լոս Անճելըս,19 Սեպտեմբեր 2022 

Մեր ազգային իրավիճակը, որ կը պարզուի մեր աչքին, 

դժբախտաբար անգամի մը համար եւս ցաւալի կը 

գտնենք: Բայց այս մասին անդրադառնալէ եւ 

առաջարկներ ընելէ առաջ, անհրաժեշտ կը նկատենք 

պարզել մեր առաջարկներուն հիմք ծառայող 

ենթահողը, որպէսզի աւելի յստակ ըլլայ պատկերը եւ 

մեր ընելիքը: Սկսինք համաշխարհային պատկերէն, 

հասնելու համար մեր իրավիճակին: 

Պերլինի պատի քանդումով եւ Սովետական Միութեան փլուզումով ազդանշանը տրուեցաւ 

համաշխարհային նոր համակարգի մը ձեւաւորման գործընթացին: Շատ կարճ ժամանակ 

մը ԱՄՆ-ը դարձաւ աշխարհի մենատէրը եւ նոյնիսկ սկսաւ խօսուիլ, որ ԱՄՆ-ի դաւանած 

ազատական ժողովրդավարութեան յաղթանակով, պատմութեան եղափոխութեան 

ընթացքը հասած է իր աւարտին: Շուտով սակայն յայտնի դարձաւ, որ ԱՄՆ-ով 

առաջնորդուող միաբեւեռ աշխարհը կը վերադառնայ երկբեւեռ դրութեան, Չինաստանի 

հզօրացումով: 

Կ’արժէ այստեղ փակագիծ մը բանալ Չինաստանի առնչութեամբ: Օգտուելով 1969-ի Չին-

Սովետ հակամարտութիւնէն, ԱՄՆ-ը աննախադէպ քայլի ձեռնարկեց, 1972-ին Նիքսըն-

Մաօ Ցէ Թունկ հանդիպումով, այսպիսով սեպ մը խրելով ձախակողմեան աշխարհի 

համակարգին մէջ: Քսանամեակ մը չանցած, փլուզուեցաւ Սովետական Միութեամբ 

առաջնորդուող ձախ բեւեռը: Ներկայիս, երբ Չինաստանն է ձախ բեւեռի առաջնորդը, ինչո՞ւ 

համար ԱՄՆ-ը 1972-ի օրինակով չի փորձէր սիրաշահիլ Ռուսիան, այլ կը փորձէ 

չէզոքացնել կամ իրեն ենթարկել զայն (Ուքրանիոյ պատերազմին միջոցաւ): Արդեօ՞ք 

Ելցինեան տարիներուն իր սխալ գործելաձեւին որպէս արդիւնք Փութինի երեւոյթին 

յայտնուիլը արգելք կը հանդիսանայ այդպիսի ռազմավարութեան մը կիրառկման: 

Յստակ պէտք է ըլլայ բոլորիս համար, որ համաշխարհային բեմի վրայ, մեր անուանումով՝ 

«լուռ պատերազմ» մը կը մղուի Չինաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջեւ, որուն աղմուկը կը լսենք 

Ռուսիա-Ուքրանիա հակամարտութեան բեմէն: Այս «լուռ պատերազմ»ին յատկանիշերէն են 

ԱՄՆ-ի կողմէ ՆԱԹՕ-ի ընդլայնումը 1999-էն սկսեալ եւ Չինաստանի նախաձեռնութեամբ 

2001-ին հիմնուած Շանհայի Գործակցութեան Կազմակերպութիւնը (ՇԳԿ), ինչպէս նաեւ 

«Գոտի եւ Ճամբայ» նախաձեռնութիւնը 2013-էն սկսեալ: Այս զարգացումներուն հետ 

կապուած կ’արժէ նաեւ նշել, որ Փութին իշխանութեան եկաւ 1999-ին եւ Խրիմի կցումը եղաւ 

2014-ին: 

Համաշխարհային բեմի վրայ ընթացող այս զարգացումներէն կը փորձուին օգտուիլ բոլոր 

պետութիւնները, մեկնած իրենց ազգային շահերէն: Երբ աչքի առջեւ կ’ունենանք 

Կովկասեան տարածաշրջանը, կը տեսնենք, որ այս վիճակէն լաւագոյնս օգտուողը առայժմ 

http://www.azadkhosk.com/
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Թուրքիան է: Թուրքիան, որ չյաջողեցաւ Եւրոպական Միութեան անդամակցիլ (դէպի 

Արեւմուտք թեքում). Թուրքիան, որ չյաջողեցաւ դառնալ Իսլամական ու Արաբական 

աշխարհի առաջնորդը (դէպի Արեւելք թեքում), արդէն իսկ որոշ յաջողութիւններու հասած է 

Կովկասեան տարածաշրջանին մէջ, իրեն ենթարկելով Ազրպէյճանը եւ սրելով իր 

փանթուրանական ախորժակները: Ձեւաւորման ընթացքի մէջ եղող երկբեւեռ (ՆԱԹՕ-ՇԳԿ) 

աշխարհին մէջ շատ զգայուն դեր վերապահուած է Թուրքիոյ, որ թէեւ անդամ է ՆԱԹՕ-ի, 

բայց կ’ուզէ գործակցիլ նաեւ ՇԳԿ-ի հետ: Նշենք, որ ՇԳԿ-ն կը բաղկանայ հետեւեալ 

անդամներէ. Չինաստան, Ռուսիա, Ուզպէքստան, Ղազախստան, Քիրկիզստան, 

Տաճիկստան, ինչպէս նաեւ Հնդկաստան եւ Փաքիստան, որոնք միացան 2017-ին եւ Իրան, 

որուն անդամակցութիւնը պիտի վաւերացուի 2023-ի Ապրիլէն ետք: Աշխարհի 

բնակչութեան կէսէն աւելին կը գտնուին այս երկիրներուն մէջ: Թուրքիա չկրնար 

անդամակցիլ ՇԳԿ-ի առանց հրաժարելու ՆԱԹՕ-էն: Վարկած մը, որ շատ անհաւանական 

կը գտնենք, որովհետեւ անդամակցելով ՇԳԿ-ի, ան պիտի չկարենայ իրականացնել իր 

փանթուրանական երազները: Աւելին՝ ան կրնայ վտանգի տակ դնել իր հողային 

ամբողջականութիւնը, ԱՄՆ-ի կողմէ հրահրուելիք Քիւրտիստանի մը ստեղծումով: 

Կը տեսնէ՞ք, որ որքան բարդ են համաշխարհային զարգացումները եւ որքա՜ն 

զգուշութեամբ պէտք է շարժինք: Այս լոյսի տակ պէտք է դիտել նաեւ ԱՄՆ-ի 

Ներկայացուցիչներու Տան խօսնակ՝ Նէնսի Փելոսիի այցերը Ուքրանիա (Ապրիլ 30-Մայիս 

2), Թայուան (Օգոստոս 2-4) եւ Հայաստան (Սեպտեմբեր 17-18): Ինչ կը վերաբերի 

Հայաստանին, կ’արժէ նշել, որ Եւրասիական տարածաշրջանին մէջ ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի 

մեծագոյն դեսպանատուները կը գտնուին Երեւանի մէջ: Կ’արժէ նաեւ նշել յատկանշական 

մի քանի տեղեկութիւններ, ինչպէս՝ ԱՄՆ-ի Եւրոպայի եւ Եւրասիայի հարցերով պետական 

քարտուղարի օգնական, բարձրաստիճան դիւանագէտ Ֆիլիփ Ռիքէրի նշանակումը որպէս 

ԵԱՀԿ-ի համանախագահ,  Իրանի հիւպատոսարանի բացումը Կապանի մէջ, Հայաստանի 

մէջ Չինաստանի դեսպանին այցը Սիւնիք, 3 օրերու տարբերութեամբ, ԱՄՆ-ի եւ Ռուսիոյ 

հետախուզութեան պետերու այցը Հայաստան, եւ շատ այլ բարձրաստիճան ղեկավարներու 

այցելութիւնները Հայաստան, հասկնալու համար Հայաստանի առնչութիւնը 

համաշխարհային զարգացումներուն, եւ որ ինչպիսի ճակատագրական ժամանակաշրջան 

մը կը բոլորենք ազգովին, որ մեզի կը պարտադրէ գործել ծայրագոյն լրջութեամբ եւ 

զգուշութեամբ, միշտ առաջնորդուելով մեր պետական շահերը գերադասելու սկզբունքով: 

Իսկ ինչի՞ ականատես կ’ըլլանք մենք: Դժբախտաբար անգամի մը համար եւս մխրճուած ենք 

մեր անհատական ու հատուածական շահերու հետապնդման բաւիղին մէջ: Մեր 

համոզումով, մեր այս ազգային ախտը գլխաւոր պատճառներէն մին է դարերու ընթացքին 

մեր «փոքր ածու» մնալուն: Վերյիշման համար, նշենք միայն մի քանի գլխաւոր օրինակներ: 

Արշակունեաց հարստութեան (66-428թ) վերջին ութը թագաւորներէն վեցն բնական մահով 

չաւարտեցին իրենց իշխանութիւնը, զոհ երթալով ներքին դաւադրութեանց (սպաննութիւն, 

գերեվարում, կուրացում, գահընկեցութիւն): Դաւիթ Բէկի եւ Մխիթար Սպարապետի 

առաջնորդած ազատագրական պայքարը 18րդ դարու սկիզբին, վիժեցուեցաւ ներքին 

դաւադրութիւնով երկրորդի սպաննութեամբ: Եթէ չէք ուզէր շատ հեռուն երթալ, ապա 

նկատի ունեցէք Հոկտ. 27, 1999-ի Ազգային Ժողովի սպանդը, որ գլխատեց մեր նորանկախ 

պետականութիւնը: Նոյնիսկ մեր աչքին առջեւ կատարուած այս վերջին դաւադրութիւնը 

դաս չէ եղած մեզի համար: Ինչո՞ւ: Որովհետեւ մեր մէջէն գտնուած են պատեհապաշտ, 

փառամոլ եւ մեծամիտ մարդիկ, որոնք իրենց գձուձ հաշիւներուն համար գործիք դառցած 

են օտարին ու ոտնակոխած մեր ազգային շահերը: 44-օրեայ պատերազմը անգամի մը 

http://www.azadkhosk.com/
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համար եւս բացայայտեց այդ ախտը: Ցաւալին հոն է, որ այդպիսիք չեն արժանանար 

համազգային պախարակման, առիթը տալով նորերու ի յայտ գալուն: Անոր համար է, որ 

ըստ Խորենացիին, մեզի կը տիրեն չարսիրտ թագաւորներ: Ցաւալին հոն է նաեւ, որ մեզի կը 

պակսի հարցերը առարկայականօրէն քննելու եւ ըստ այնմ որոշումներու յանգելու բարձր 

մշակոյթը: Փոխարէնը՝ առատ է հայհոյախօսութիւնն ու ցեխարձակումը: Այդպէս 

վարուողները չե՞ն անդրադառնար, որ պարզապէս իրենց անձը վարկաբեկած կ’ըլլան, ոչ թէ 

ան, որուն հասցէին կ’ուղղեն իրենց խօսքը: Արդեօ՞ք այս է մեր իրական պատկերը: 

Ճոռոմօրէն կը ճառենք հին ազգ մը ըլլալու, բացառիկ շնորհներ ունենալու եւ աշխարհի 

քաղաքակրթութեան բազում նպաստներ բերած ըլլալու  խօսքերով, բայց չենք կրնար զիրար 

հանդուրժել եւ համազգային ջանքերու մեկտեղումով մեր պետականութիւնը հզօրացնել: 

Դժբախտաբար այդ է մեր ազգի գերիշխող պատկերը: Բայց այս տգեղ եւ տխուր 

իրավիճակին մէջ մենք կը տեսնենք նաեւ գեղեցիկն ու վեհը, յանձինս մեր բանակի 

զինուորներուն: Ամէն տեսակի առաւելութիւններ ունեցող թշնամի բանակին դէմ 

դիմադրողը եւ հակահարուած տուողը անպայմանօրէն վեհ ու քաջարի պէտք է ըլլայ: 

Ներկայ իրավիճակէն լաւագոյնս դուրս գալու համար մեր գլխաւոր յոյսը կը մնայ մեր 

բանակը, որուն հզօրացման պէտք է նպաստենք ազգովին, զայն օժտելով արդիական 

զէնքերով եւ հայրենասէր ու պատրաստուած հրամանատարներով: Երբ կը յաջողինք այդ 

ընել, վերագտած կ’ըլլանք մեր արժանապատուութիւնը, որ խիստ վիրավորուած է: Միայն 

այդպիսով կրնանք դարմանել մեր ցաւը եւ հպարտօրէն տօնել մեր անկախութիւնը: 

Յ.Գ. Այս յօդուածը ընդարձակուած տարբերակն է Սեպտեմբեր 18-ին Կլէնտէյլի մէջ 
կայացած  հաւաքի մեր ելոյթին: 

ՆՈՐՕՐԵԱՅ  ԽԵՂԿԱՏԱԿ «ՄԱՐԴԱՍԷՐ» ՄԸ ԵՒՍ՝  MATTHEW  BRYZA 

15 Օգոստոս 2022, Լոս Անճելըս 

Խորհրդածութեանս առի՞թը, խնդրեմ կարդալ սա տողերը։  

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան 

 “Integration of Armenians in Karabakh into the Azerbaijani society is the only humanitarian 
way forward, the former US ambassador to Azerbaijan, Matthew Bryza told Trend“. 

(Ղարաբաղի մէջ հայերու ընդելուզումը (իմա՝ ձուլումը, ամբողջին մաս 
կազմելը) Ատրպեճանի հասարակութեան մէջ միակ մարդասիրական ճանապարհն է, 
Trend-ին ըսած է Ատրպեճանի մէջ ԱՄՆ նախկին դեսպան Մեթիու Պրայզան։) 

http://www.azadkhosk.com/
https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3632464.html
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Այսպիսի առիթներով է որ հայկական առածը կ՚ըսէ. «Աղուէսէն վկայութիւն ուզեցին՝ պոչը 

բերաւ»։ 

ԱՄՆ-ի լաւագոյն իրաւաբանական եւ 

քաղաքագիտութեանց հաստատութիւններ հետեւած 

այս «տոն ժուան» դիւանագէտը կը կարծէ գտած ըլլալ 

Արցախի հայութեան բարօրութեան ու փրկութեան 

լաւագոյն բանալին, եւ հանդէս կու գայ վերոնշեալ 

յայտարարութեամբ։ Շնորհակալութի՜ւն 

դիւանագիտական ասպարէզի «աղուէսին»։  Իր 

անցեալը հարեւանցիօրէն ուսումնասիրողը պիտի 

չզարմանայ Մատթէոսի 

«աւետարանի»  յայտարարութեան վրայ, որովհետեւ 

ուրիշ առիթներով համը առած է ան նավթատոլարի՝ 

իր երկրորդ ամուսնութեան առթիւ՝ Իսթամպուլի մէջ։ 

Սա նաեւ ԱՄՆ-ի այն խորհրդականներէն էր Լեհաստանի մէջ, որ խորհուրդներ կու տար 

Solidarity շարժման։ Կ՚ընդունիմ որ միջակէն բարձր ամերիկացի մըն է, վասնզի կը խօսի 

ռուսերէն, լեհերէն, հաւանաբար նաեւ թուրքպէյճաներէն։ 

Ուրեմն ԱՄՆ-ի այս «մարդասէ՜ր» դիւանագէտը օգնելու փորձ ընելու փոխարէն ճիշդ 

հակառակը՝ մեր գլխուն փորձանք կ՚ըլլայ։ 

Իմ նման Միջին Արեւելքի քաղաքական եւ ռազմական վերիվայրումներու մէջ ապրած 

մարդոց համար այսպիսիները կը նկատուին միջազգային սիոնիզմի 

եւ նավթատոլարածարաւներու բանբերի տիպար օրինակներ։ Հոսկէ ալ կը շարունակենք 

մեր մտորումները։ 

ա) Արդեօ՞ք նոյն մարդասիրական (հումանիտար) խորհուրդը պիտի տար 

ուկրաինացիներուն՝ համախոհութեամբ ապրիլ Պուտինա-լավրովեան ՌԴ-ի հետ։ 

բ) Արդեօ՞ք նոյն խրատը պիտի տար Կիպրոսի մէկ երրորդը զաւթած բայց բնակչութեան մէկ 

չորրորդը հանդիսացող թուրքերուն կամ յոյներուն պիտի առաջարկէ՞ր խաղաղութեամբ ու 

համակերպութեամբ ապրիլ երկիրը զաւթած Թուրքիոյ հանրապետութեան ուժերու 

հովանիին տակ։ 

գ) Հրեաները սխա՞լ ըրին որ չմիաձուլուեցան սպանացիներու, փորթուկալցիներու, 

ֆրանսացիներու, արաբական երկիրներու եւ գերմանախօս ժողովուրդներու մէջ։ 

դ) Այս փողկապաւոր դիւանագէտը որեւէ գաղափար ունի՞ կամ թէ գիտէ՞ ինչ կը 

նշանակէ հայրենի պատմական հող, թէ որքան կարեւոր է նախնեաց հողերու եւ 

բնակարաններու մէջ ապրիլ ու պահպանել ազգային առանձնայատկութիւններն ու 

ինքնութիւնը, թէ՞ իր համար նշանակութիւն չունի թէ ԱՄՆ-ի ո՞ր նահանգին մէջ ապրեր է, 

http://www.azadkhosk.com/
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Թեքսաս թէ՞ Ալասքա, քանի որ տեղաբնիկի գիտակցութիւն չունի ինք, այսօր Այովա, վաղը՝ 

Արիզոնա։ 

Դիւրին է խորհուրդ տալը, մանաւանդ մեր պարագային մէջ գտնուող ազգի մը, երբ ռուս-

թուրք-ազերի/թաթար եռեակին կողմէ բծախնդրօրէն հաւաքագրուած եւ մամոնային 

ծախուած օլիգարխներ, յաջողեցան պարտութեան մատնել 1990-ականներուն պատուաբեր 

յաղթանակ տարած մեր ազգին։ Դիւրին է խորհուրդ տալ եւ ըսել. «եթէ այս թաղը չես 

հաւնիր, գնայ միւս թաղը ապրիր…»։ Պրայզաներուն համար ամէն տեղ հայրենիք է, ուր 

փողը առատօրէն կը հոսի, իրենց համար հայրենիք է Պաքուն, Փարիզը, Նիւ Եորքը, 

Իսթամպուլը, վաղը՝ Քապուլը…։ Ինչ կայ որ։ 

Հիմա մեր ականաւոր թղթակիցներէն մէկը սիոնիզմի պատգամաբերներուն հարց կու տայ. 

-Ի միջի այլոց ինչու՞ Եգիպտոսի, Իրաքի, Եմենի, Մարոկի հրեաները բնակութիւն կը 

հաստատեն պատերազմէն աւերուած երկրի մէջ, փոխանակ ձուլուելու այն երկրներու մէջ, 

ուր իրենք ծնած էին և ուր դարեր շարունակ շատ լաւ յաջողութիւններ ունէին…: (Ժ. Թ.) 

Հետեւեալ դրուագները Մ. Պրայզայի կեանքէն ցոյց կու տան ինչպիսի՞ դիւանագէտի հետ 

գործ ունի ՀՀ-ն եւ առհասարակ հայ ժողովուրդը։ 

ա) Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման ԵԱՀԿ (OSCE) Մինսքի 

Խումբին  բանակցային գործընթացին ընթացքին Մ. Պրայզայի աննպաստ եւ կողմնակալ 

արտայայտութիւններուն առթիւ  «Հայ Դատի» ատենապետ Քեն Հաչիքեան բողոքի 

նամակով մը դիմեց Պետ Քարտուղարուհի Հիլըրի Քլինթընին։ 

բ) 2012-ին ԱՄՆ-ի Ծերակոյտը (Սենատը) չվաւերացուց Մ. Պրայզայի նշանակումը իր 

հայցած պաշտօնին արտաքին գործերու նախարարութենէն ներս։ Իր նշանակումին դէմ 

խստօրէն արգելք կեցան հայկական լոպիիստական կազմակերպութիւններ եւ այլ 

ծերակուտականներ՝ իր բացայայտ ատրպէյճանամէտ կողմնորոշումներուն եւ 

Ատրպէյճանի կարգ մը պետական այրերու հետ ունեցած հարցական կապերու պատճառով։ 

գ) Պրայզայի երկրորդ ամուսնութեան առթիւ (թուրք Զէյնօ Պարանի հետ-կասկածելի 

ծագումով կին մը) Ատրպէյճանի Տնտեսական զարգացման նախարար Հէյտար Պապաեւ 

նշանակալի  քարիւղահամ գումար մը «նուիրած է» Իսթամպուլի մէջ կայացած հարսանեաց 

հանդէսին։ 

ԱՄՆ-ի եւ զինակից երկիրներու մէջ ապրող, բարգաւաճող եւ ընտրական որոշ ձայն 

ունեցող մեր հայրենակիցներուն եւ մեր ոչ-հայ բարեկամներուն կը մնայ աչալրջօրէն 

հետեւիլ իրենց երկիրներու մէջ գտնուող եւ զանազան տիտղոսներ ու հանգամանքներ 

ունեցող պրայզաներուն, որպէսզի դիմակազերծուին յաչս իրենց ապրած երկիրներու 

մարդասէր ու ժողովրդավար հոսանքներու։ (Այսքանը կարծեմ կրնանք ընել, մանաւանդ այն 

«ուժերը», որոնք իրենց քիթը կը մտցնեն ՀՀ-ի գործերուն մէջ։) 

http://www.azadkhosk.com/
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Հետաքրքրական պիտի ըլլար իմանալ թէ ի՞նչ պիտի ըսէր ԱՄՆ-ի նախագահ Վ. Վիլսոնը Մ. 

Պրայզային, եթէ հրաշքով մը յայտնուէր այս օրերուն… 

ԹՈՒՐՔ ԺԽՏՈՂԱԿԱՆՆԵՐԸ ՉԵՆ ԿՐՆԱՐ ՊԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՏՆԵԼ 

ՀԱՅԵՐԸ ՔԱԼԻՖՈՐՆԻՈՅ ՄԷՋ 

Յարութ Սասունեան 

«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ 

www.TheCaliforniaCourier.com 

Թուրք ժխտողականները անցեալ 

շաբաթ յայտնաբերեցին, որ իրենք չեն կրնար 

պարտութեան մատնել հայերը Քալիֆորնիոյ մէջ։  

Հակառակ թրքական լոպիիստական մեծածաւալ 

ջանքերուն, Քալիֆորնիոյ նահանգապետ Կեւին 

Նիւսըմ 29 Սեպտեմբեր 2022ին ստորագրեց օրէնք մը, 

որով 24 Ապրիլը` Ցեղասպանութեան յիշատակի օրը, 

պիտի նշուի իբրեւ նահանգային ոչ աշխատանքային 

օր: Օրինագիծը, որուն 7 Փետրուար 2022-ին 

նախաձեռնած էր Քալիֆորնիոյ նահանգային ժողովի 

պատգամաւոր Ատրին Նազարեան, Օգոստոս ամսուն 

վերջը միաձայնութեամբ ընդունուեցաւ նահանգի 

օրէնսդիր երկու պալատներուն կողմէ, իսկ աւելի կանուխ՝ միաձայնութեամբ անցած էր 

պալատներու իւրաքանչիւրին երեք առանձին յանձնախումբերէն: 

Նահանգային ժողովի թիւ 1801 օրէնքը կը պարտաւորեցնէ փակել բոլոր համայնքային 

քոլէճները եւ հանրային դպրոցները ամբողջ Քալիֆորնիոյ տարածքին, իւրաքանչիւր 

տարուան 24 Ապրիլին: Պետական ծառայողներուն կը տրամադրուի վճարովի արձակուրդ։ 

Օրէնքին մէջ ամրագրուած է. «Օրէնսդիրը կը նկատէ եւ կը յայտարարէ, որ 

Ցեղասպանութեան յիշատակի օրը բոլորին համար կ՛ըլլայ անցեալ եւ ներկայ 

ցեղասպանութիւններու մասին  խորհրդածելու օր, բայց յատկապէս անոնց համար, որոնք 

զգացած են այդ վայրագութիւններուն ազդեցութիւնը եւ այն խումբերուն համար, որոնք 

ապաստան  գտած են Քալիֆորնիոյ մէջ, ներառեալ, բայց չսահմանափակուելով 

Հոլոքոսթով, Հոլոտոմորով եւ հայկական, ասորական, յունական, քամպոտիական եւ 

ռուանտական համայնքներու ցեղասպանութիւններով: Ցեղասպանութեան յիշատակի օրը 

պիտի նշուի ամէն տարի 24 Ապրիլին, որ նաեւ յայտնի է իբրեւ Հայոց Ցեղասպանութեան 

յիշատակի օր, այն շաբթուան ընթացքին, երբ Քալիֆորնիոյ նահանգը աւանդաբար կը նշէ 

Ցեղասպանութեան իրազեկման շաբաթը»: 

Ապա, օրէնքին մէջ նաեւ կը նշուի. «Այս նահանգի պետական բոլոր դպրոցներն ու կրթական 

հաստատութիւնները կրնան վարժութիւններ իրականացնել, նիւթապէս հովանաւորուելով  

դրամական առկայ միջոցներէն՝ ոգեկոչելու եւ յարգելու Ցեղասպանութենէն 

վերապրածներու բազմաթիւ ներդրումները այս երկրին մէջ: Կրթութեան նահանգային 

խորհուրդը կրնայ ընդունիլ ուսումնական ծրագիրի օրինակելի ուղեցոյց, որ հասանելի 

կ՛ըլլայ պետական դպրոցներու կողմէ Ցեղասպանութեան յիշատակի օրուան առնչուող 

վարժութիւններու համար»: 
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Թուրք-ամերիկեան ընկերակցութիւններու համագումարը (ATAA) 6 Սեպտեմբերին 

ուշացած եւ ձախողած փորձ  կատարեց՝  հրապարակելու Գործողութիւններու ահազանգ՝ 

խնդրելով նահանգապետ Նիւսըմէն արգելափակել օրինագիծը՝ Քալիֆորնիոյ օրէնսդիր 

մարմնին կողմէ միաձայնութեամբ ընդունուելէ ետք: Թրքական գործողութիւններու 

ահազանգը տեղադրուած է նաեւ Թուրքիոյ կայքերուն վրայ՝ կոչ ընելով աշխարհի 

միլիոնաւոր թուրքերու՝ պատգամներ յղել նահանգապետ Նիւսըմի: Գործողութիւններու 

ահազանգը կը պարունակէր երկու նմուշի նամակներ՝ ուղղուած նահանգապետ Նիւսըմի, 

ինչպէս նաեւ անոր ել-նամակի հասցէն, թղթատարական հասցէն եւ ֆաքսի թիւը: Թրքական 

նամակները կը բովանդակէին Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ սովորական 

ժխտողականութիւն՝ անտեսելով այն փաստը, որ ԱՄՆի 50 բոլոր նահանգները ճանչցած են 

Հայոց Ցեղասպանութիւնը՝ ինչպէս նաեւ Քոնկրեսի երկու պալատները եւ նախագահ Ճօ 

Պայտըն: 

Օրինագիծի մասին՝ նահանգապետ Նիւսըմի 30 Սեպտեմբերի որոշման նախօրէին, 29 

Սեպտեմբերի յետմիջօրէին, ATAA յայտարարեց երկրորդ Գործողութիւններու  ահազանգը՝ 

կոչ ընելով անոր՝ վեթօ դնել օրինագիծին վրայ: Ի դժբախտութիւն ATAAի, նահանգապետը  

նոյն օրն իսկ ստորագրեց օրինագիծը: 30 Սեպտեմբերին, ATAA իր ֆէյսպուքի էջին վրայ 

տեղադրեց երկչոտ  հաղորդագրութիւն մը՝ տպագրական սխալով. «Ցաւօք սրտի, 

Քալիֆորնիոյ թուրքերուն համար կը կիսուինք ջախջախիչ Տիկին (հաւանաբար ուզած է գրել 

«լուր»): Քալիֆորնիոյ նահանգապետ Նիւսըմ ստորագրեց»։ 

Ցեղասպանութեան մասին օրինագիծը ստորագրելէ ետք, նահանգապետ Նիւսըմ 

յայտարարեց. «Ցեղասպանութեան ոգեկոչումը պատմութեան դասէ մը աւելին է: Անիկա 

հզօր գործիք է՝ սերունդէ սերունդ մարդիկը ներգրաւելու մարդկային իրաւունքներու 

սրբութեան, յանցագործութիւններու հրէշաւորութեան եւ ապագայ վայրագութիւններու 

կանխման համար: Ցեղասպանութիւնները ոգեկոչող նահանգային յիշատակի օրուան 

հաստատումը, ինչպէս անցեալին, նոյնպէս ալ ներկայիս, խումբերու համար 

հնարաւորութիւն կու տայ բուժուելու, եւ հզօր պատգամ կը յղէ Քալիֆորնիոյ մեր 

արժէքներուն մասին: Կարեւոր է նշել, որ Քալիֆորնիան կը շարունակէ օրինակ ծառայել՝ 

Ցեղասպանութեան վայրագութիւններէն տառապող մարդոց անթիւ խումբերուն ապաստան 

տրամադրելու գծով»: 

Քալիֆորնիոյ նահանգային ժողովի պատգամաւոր Ատրին Նազարեան՝ օրինագիծի 

հովանաւորը, յայտարարած է. «Իբրեւ Ցեղասպանութենէն վնասուած համայնքի անդամ, 

դժուար է նկարագրել, թէ ի՛նչ արժէք ունի իւրաքանչիւրին համար մեզմէ, որոնք այսքան 

երկար հանդուրժած են մեր ցաւի ու պատմութեան յաճախ դիտաւորեալ ժխտումը։ Այսօր, 

Միացեալ Նահանգներու  ամենամեծ  նահանգը եւ աշխարհի 5-րդ ամենամեծ 

տնտեսութիւնը պարտաւորուած է ամէն տարի ճանչնալ Ցեղասպանութեան 

հետեւանքները: Բոլոր անոնց, որոնք նահատակուած են Ցեղասպանութեան հետեւանքով, 

կ՛ըսենք՝ մենք կը յիշենք ձեզ: Բոլոր անոնց, որոնք կ՛ապրին Ցեղասպանութեան 

հետեւանքներով, կ՛ըսենք՝ մենք ձեր կողքին ենք»: 

Քալիֆորնիոյ նահանգային ժողովի պատգամաւոր Լորա Ֆրիտմըն «Քալիֆորնիա Քուրիըր» 

թերթին ըսաւ. «Ապրիլ 24ի «Ցեղասպանութեան յիշատակի օր»ը ճանչնալով իբրեւ  

Քալիֆորնիոյ նահանգային յիշատակի օր՝ մենք կ՛ընդունինք Հայոց Ցեղասպանութեան 

ողբերգութիւնն ու սարսափները եւ անոր յաջորդած ցեղասպանութիւններու աւերը: Մենք 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (128) Հոկտեմբեր 2022 

 

43/61 

նաեւ կը յարգենք պատմութեան ընթացքին ինկած զոհերն ու վերապրածները եւ կը կրթենք 

ապագայ սերունդները՝ նման վայրագութիւններու կրկնութիւնը կանխելու համար»: 

Թրքական գործողութիւններու ահազանգերը ապարդիւն էին, քանի որ անոնք ունէին 

անհնարին նպատակ՝ արգելափակել լայնօրէն ճանչցուած պատմական իրողութիւնը՝ Հայոց 

Ցեղասպանութիւնը: 

Միակ բանը, որ այժմ պէտք է ընեն թուրք ժխտողականները եւ անոնց կառավարութիւնը 

աւելի քան 100 տարուան կեղծիքէ ետք՝ ճշմարտութիւնը ընդունիլն է եւ Հայոց 

Ցեղասպանութեան ժառանգներուն համապատասխան փոխ հատուցում կատարելը: Նման 

գործողութիւն մը կը բխի նոյնինքն Թուրքիոյ շահերէն։ Այս քայլէն ետք Թուրքիոյ 

քաղաքացիները այլեւս չեն ապրիր խղճի խայթով եւ չեն դիմեր ամօթալի քողարկման, երբ 

իրենց յիշեցնեն Հայոց Ցեղասպանութեան մասին: 

Ինչպէս գրած էի Դեկտեմբեր 2006ի յօդուածիս մէջ, Ահմետ Էրթեկուն՝ Atlantic Recordsի 

հիմնադիրն ու գործադիր տնօրէնը եւ ԱՄՆի մէջ Թուրքիոյ դեսպան Մեհմետ Էրթեկունի 

որդին, իր մահէն առաջ, Լոս Անճելըսի մէջ հանդիպման ժամանակ ինծի ըսաւ, որ չի կրնար  

հասկնալ, թէ ինչո՞ւ թուրք պաշտօնեաները կը շարունակեն  հերքել Հայոց 

Ցեղասպանութիւնը, փաստ մը, որ յայտնի է ամբողջ աշխարհին: Ան յստակացուց, որ 

Ցեղասպանութեան ճանաչման իր նպատակը հայերը գոհացնել չէ: Կը կարծէր, որ նախ եւ 

առաջ, Թուրքիոյ շահերէն կը բխի Ցեղասպանութեան ճանաչումը, քանի որ այդ մէկը պիտի 

օգնէ Անգարային՝ դիմելու Եւրոպական միութեան, վերջինիս անդամակցելու համար եւ 

ձերբազատելու խարանէն, որ այսքան տարի կը հալածէ իր հայրենիքը: 

Այժմ Թուրքիան եւ թուրք ժխտողականները պէտք է որոշեն, թէ ո՞ր ուղին պէտք է ընտրեն: 

Անոնք կա՛մ կ՛ընդունին Հայոց Ցեղասպանութեան ակնյայտ ճշմարտութիւնը, կա՛մ կը  

շարունակեն հերքել պատմական անվիճելի փաստը եւ դառնալ ծիծաղի առարկայ, ամբողջ 

աշխարհի մէջ: 

Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝ Ռուզաննա Աւագեան 

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Սեդա Գրիգորեան 

ԳՐԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝  ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 

ՀԱՅՈՑ ՍՈՒՐԲ ԳԻՐԸ 
Սուրբ գիրը հայոց եւ խօսքը հատու 

Եղեր են զէնքեր փրկութեանն հայուն, 

Հուրն են արծարծեր Հայկեան ոգիին, 

Սրտապնդեր են հայերն Հայկածին... 

 

Ու սուլթանն անգամ զարհուրեր է միշտ 

Գիրէն ու գիրքէն մեր Մեսրոպատառ, 

Քանզի անոնց մէջ կան միշտ անթեղուած 
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Հայ հոգին, ոգին, կամքն Արարչածին... 

 

 

Ու երբ փորձեր են հայ գիրքը այրել, 

Հայն անոր դիմաց դրեր է կեանքը, 

Ոսկի ու արծաթ, քարեր թանկարժէք, 

Քանզի հայ գիրքն է փրկութեան լաստը, 

Մեր ապաւէնը, գանձարան անգին, 

Ուր մեր տառերը կ'ըլլան մէյ մէկ թուր, 

Մահացու հարուած կու տան ոսոխին, 

Կ'ըլլան երաշխիք նոր զարթօնքներու...  

29/9/2021 

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

ԱՇՈՒՆՆԵՐ 

Աշուննե՛ր, եկէք 

Ձեր սրսփուքով, 

Ձեր սրտի դողով, 

Ձեր անուրջներով 

Հեքիաթ լուսեղէն 

Ու մնացէք ինձ հետ... 

 

Աշուննե՛ր, եկէք 

Վերջին հրայրքով, 

Վերջին համբոյրով, 

Բորբ սիրալոյսով, 

Հրակարմիր բոցով 

Ու մնացէք ինձ հետ... 

 

Աշուննե՛ր, եկէք 

Մաքուր ու մաքրող 

Շիթ-շիթ արցունքով, 

Բաժանման թախծով, 

Երգով հոգեթով, 

Ես կարօտ եմ ձեզ... 

29/9/2019 

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

ՄԵՐ ՔԱՋԵՐՈՒՆ 

Հայկեան ոգի,՛ բո՛րբ, լուսեղէ՛ն, 

Որ դարէ դար մեզ ես հասեր, 

Ծիլերուդ մէջ մատղաշ, արի 

Դուն բոցեղէ՛ն հուրհրատիս... 

 

Ո՛չ մէկ չար ձեռք կրցեր է դեռ 

Աղտոտել քեզ իր ցեխին մէջ, 

Մընացեր ես միշտ շողափա՛յլ, 

Մաքրավճի՛տ, անապակա՛ն... 
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Հիմա դուն կը ճառագայթես 

Մեր տղոց մէջ, աղջիկներուն, 

Լոյսդ կու գայ, կը հասնի մեզ 

Այս օրերուն մրրկաշո՛ւնչ... 

 

Կարծես կ'ըլլաս բազմապատիկ, 

Ոգիդ կ'ըլլայ հրացա՛յտ, հրաշէ՛կ, 

Լերանդ պէս ազատաբա՛ղձ, 

Երկինքն ի վեր դուն խոյանաս... 

 

Ամէն հայու մէջ կը մտնես, 

Զայն կ'արթնցնես իր թմբիրէն, 

Որ ճանչնայ իր ոգին Հայկեան 

Ըմբոստութեամբ մը սրբազան... 

 

Խորհո՛ւրդ խորին, անքննելի,՛ 

Որդւոց-որդի մնաս անպիղծ, 

Յաւերժութեան գաղտնիքն ես դուն 

Հայ հոգիին սրբախորհո՛ւրդ: 

28/9/2020 

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

ԱՆԱՊԱՏԻ ԾԱՂԻԿԸ 

Անապատի ծաղիկ մըն էր 

Միայնակ կանգնած աւազին մէջ, 

Երկնէ՛ն իջած ըլլար կարծես, 

Շուրջ բոլորը գորշութիւն էր... 

 

Ան աղերսեց շիթ մը անձրեւ 

Որ չչորնար արեւակէզ, 

Մնա՛ր, ապրէ՛ր, յոյս փայփայէ՛ր 

Որ ծնէին նոր ծաղիկներ... 

 

Ու օր մըն ալ կաթի՛լ-կաթի՛լ 

Անձրեւ իջաւ երկնապարգեւ, 

Արմատն իր չոր անյագ ծծեց 

Մէն մի կաթիլն՝ ակունք կեանքի... 

 

Նոր փայլ զգեցաւ, ուրախացաւ, 

Թերթի՛կ-թերթի՛կ նոր կեանք առաւ, 

Եւ այդ կեանքէն ծնան, շատցան 

Նոր ծաղիկներ լուսահմայ: 

15/6/2022 

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

ԸՂՁԱՆՔ-ԱՂՕԹՔ 

Թող միտքն ազատ վեր խոյանայ դէպի լոյսը ճշմարտութեան, 
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Թող ան ճախրէ միշտ անխափան առանց վախին ստրկութեան... 

 

Ոյժը քաղէ միա՛յն, միա՛յն սէրէն Լոյսին անեզրական, 

Որ կը տրուի անխտրաբար, ինչպէս հոգին մարդուն անբաւ... 

 

Բառերն հնչեն անապական սրտի, մտքի ակէն վարար, 

Չպղծուին սին փայլերէն մամոնային, հորթին ոսկեայ... 

 

Հոսին ազատ ու անկաշկանդ գետակին պէս գարնանահունչ, 

Խիղճը ըլլայ լոկ ուղեցոյց մտքին, սրտին լուսահամբոյր... 

 

Ու թող մարդը վեր բարձրանայ լոզունգներէն կապարացեալ, 

Կեղծիքներէն ոսկոր կապած, պատուարներէն բաժանարար... 

 

Դէպի հոն ուր մարդ էակը կը հանդիպի Արարիչին, 

Կ'երկարէ իր շրթունքները ըմպելու Լոյսը կենսածին... 

 

Վերյառնած այս դըրախտին մէջ աչքը բանայ Ազգս յոգնած, 

Վերագտնէ Արարչաստեղծ պատկերը իր սկզբնական... 

28/7/2022 

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

ՈՒՇ Է, ՈՒՇ Է 

Դեռ պիտի սորվիմ անզգամ ըլլալ 

Այս փուճ աշխարհի անիրաւութեանց, 

Ժպտալ, բարեւել կեղծ դիմակներուն, 

Լուռ համակերպիլ, չհանել ծպտուն 

Կեղծիքին դժնէ, բիւր խաբէութեանց... 

 

Ու կամա՛ց-կամա՛ց իրենց պէս ըլլալ, 
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Ստապատիր խօսք ըսել շարունակ, 

Դիմակներ հագնիլ պէ՛ս-պէ՛ս ու գունե՛ղ, 

Ժպտիլ անիմա՛ստ, ապրիլ անիմա՛ստ, 

Լոկ շա՛հը դարձնել գերագոյն օրէնք... 

 

Խղճիս խորանին ա՛լ չծնրադրել, 

Հաշիւով շարժիլ, սիրտը չլսել, 

Կեանքը դարձընել թատրոն ահարկու, 

Ներքին իմ ձայնիս դառնալ խուլ ու մունջ, 

Ուր Աստուածային կայծ կայ հրեղէն... 

 

Բայց մայրամո՛ւտ է, լո՛յս է ծիրանի, 

Որ չի հանդուրժեր կեղծիքը լպիրշ, 

Հորիզոններուս այլ աշխա՛րհ մըն է 

Որ զիս կը կանչէ հմայքով անեղծ, 

Օ՛ ուշ է, ուշ է, զիս հանգիստ թողէք, 

Թողեցէք մենակ իմ հոգիիս հետ: 

23/8/2022 

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

ԼՈՒՌ ԱՂՕԹՔՈՎ 

Հոգիս կ'ուզէ դեռ արբենա՛լ, 

Ըմպել լոյսը արեգական, 

Ապրիլ զուարթ ու խօլակա՛ն, 

Անձնատուր լոկ մա՛յր բնութեան... 

 

Հոգիս կ'ուզէ կոյր յանձնուի՛լ 

Քմայքներուն արահետին, 

Ուր քար ու ժայռ, ծառ ու ծաղիկ 

Կ'երգեն փառքը Արարիչին... 

 

Այնտեղ չկան դաւ ու կեղծիք, 

Այնտեղ չկան շահ ու հաշիւ, 

Ամէն բան մե՛րկ է, անդիմա՛կ, 

Հոգւոյս, սրտիս շատ հարազա՛տ... 
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Թէ կայ խորհուրդ անքննելի 

Բնութեան մէջ ու տիեզերքի, 

Պիտի պեղել մաքուր հոգւով, 

Սիրտով անե՛ղծ, սիրագորո՛վ... 

 

Գուցէ յայնժամ բնութիւնը 

Կը բանայ իր գաղտնիքները 

Ու կը խօսի քեզ բարբառով՝ 

Անբա՛ռ, անխօ՛ս քեզի հաղորդ... 

 

Թէ մօտենաս լուռ աղօթքո՛վ 

Տիեզերքին խորհուրդին խոր, 

Կը նոյնանաս իր տարերքին, 

Անհուն երկի՛նք կ'ըլլայ հոգիդ... 

15/7/2019 

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

ԿԵԱՆՔԻՍ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ 

 

Մերթ հոսեր եմ գետի նման, մերթ սառեր եմ, 

Մերթ ծաղկեր եմ գարնան նման, մերթ չորցեր եմ, 

Մերթ բարձրացեր զառիվերէն, մերթ ինկեր եմ, 

Մերթ ոռնացեր եմ տանջակէզ, մերթ լռեր եմ... 

 

Մերթ կուրօրէն հաւատացեր ու խաբուեր եմ, 

Վրդովուեր եմ, յետոյ ներեր, գթացեր եմ, 

Յետոյ նորէն պատրանքներով օրօրուեր եմ, 

Մնացեր եմ յամառօրէն միշտ լաւատես... 

 

Ցաւս հեռու պահեր եմ ես այլ աչքերէն 

Եւ կուլ տուեր արցունքներս սրտիս մէջ, 

Խինդիս բաժակն ուրիշներուն միշտ երկարեր, 

Որ զայն ըմպեն անուշահամ գինի որպէս... 
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Աչքերուս դէմ զառիվերն է ցցուեր յաւերժ, 

Խոստումովը ճշմարտութեան լոյս-ակունքին, 

Մնացեր եմ ճշմարտախո՛յզ ճամբորդը սէգ 

Ու բարձրացեր զառիվերէն տառապագի՛ն... 

 

Միրաժի պէս թուեր է ան անհաս երա՛զ, 

Որ շողշողայ որպէս տեսի՛լք մը դիւթական, 

Ու ճախրեր եմ անոր անհուն եթերին մէջ, 

Որսալու գէթ շո՛ղ մը ճաճանչ արեւահեւ... 

 

Այդ ճաճանչով շաղախեր եմ կեանքս համակ 

Որպէս սիրոյ ու հաւատքի ներշնչարան, 

Բիւր դաւերուն, խարդաւանքին մութին դիմաց 

Ան դարձեր է կեռոն լոյսի միշտ աննուաճ: 

 

Թէ խարխափեր, չեմ մոլորեր, չեմ վհատեր, 

Թէ հիասթափուեր, երբեք ես չեմ յուսալքուեր, 

Կամքս, ոգիս պինդ եմ պահեր, հայեացքս դէպ' 

Նոր ծագելիք արշալոյսի հորիզոններ... 

3/9/2022 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ԳԻՐԻՆ ՈՅԺԸ 

Մարուշ Երամեան 

 

Երբ յանձն կ'առնես թերթի մը կամ հանդէսի մը մէջ 

սիւնակ ունենալ, անոր նիւթ հասցնելը քեզ չի 

մտահոգեր այնքան, որքան յարմար նիւթ մը 

արծարծելը, որովհետեւ մամուլին պարագան տարբեր 

է գրագէտի մը համար. մամուլին մէջ կը գրես մի՛շտ 

ընթերցողը նկատի առնելով, մինչ գեղարուեստական 

գրականութեան, մանաւանդ քերթողութեան պարագային գրականութեան սէրն ու 

արուեստն են միայն որ կը մղեն գրիչդ: 

Վերջին օրերուն, ատրպէյճանական կրկնուող յարձակումներուն առջեւ մեր հոգեկան 

վիճակը նկատի առնելով կը մտածեմ՝ գրե՞մ այնպէս, որ ընթերցողը իր ծանր առօրեան եւ 

հոգերը մոռնայ, թէ՞ գրեմ այնպէս, որ ներկայի ծանր իրականութիւնը լաւագոյն ձեւով 

ներկայացուի: 

Մեր գրականութեան մէջ երբեք չեմ հանդիպած պատումի մը, ուր բանաստեղծութիւնը 

մէկու մը՝ բանաստեղծին թէ իր մտերիմներէն մէկուն կեանքը փրկած ըլլայ (թէեւ լսած եմ 

անշուշտ՝ «քերթուածը կ'ուտուի՞», այսինքն՝ քերթուածը փոր չի կշտացներ), հակառակ 

անոր, որ մեր թիւին համեմատ բանաստեղծներուն եւ գրագէտներուն տոկոսային թիւը 

բաւական բարձր է: 

Թերեւս պատճառը այն է, որ մեր գրագէտներուն համար օրագրութիւնն ու յուշագրութիւնը 

այնքան ալ կարեւոր ժանրեր չեն, այլ խօսքով՝ մեր գրագէտներէն քիչերն են, որոնք իրենց 

օրագրութիւնները կամ յուշագրութիւնը լոյսին տուած են: 
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Թերեւս նման դէպքեր պատահած են, պարզապէս մենք ենք որ չենք լսած, իսկ ինչպէ՞ս 

կարդացած ըլլայինք, երբ անոնք գրուած իսկ չեն: 

Բայց ահա որ առօրեայ ընթերցումներէս մէկուն մէջ դէմ յանդիման կու գամ հետեւեալ 

յօդուածին, որ կը կրէ «Թէ ինչպէս քերթողութիւնը կեանքեր կը փրկէ» խորագիրը: 

Երեք ընկերներ, հազիւ իրենց քսանականներուն սկիզբը, կը ճամբորդեն Ալասքայի խորերը: 

Երբ զիրենք հոն հասցնող փոքրիկ նաւակը կը հեռանայ եւ բացարձակ լռութիւնը կ'իջնէ 

սառած դաշտերուն վրայ, յանկարծ մեծ աղմուկով հսկայ ծառ մը արմատախիլ կ'ըլլայ եւ 

թափով կ'իյնայ, իր տակ ճզմելով ընկերներէն մէկը: 

Կը յաջողին օգնութիւն խնդրել: Եւ մինչ կը սպասեն, անոնցմէ մէկը, կարելիին չափ մօտիկ 

պառկելով ծառին տակ ճզմուած եւ ցաւերու մէջ խեղդուած ընկերոջ, զայն ամէն գնով 

արթուն պահելու ջանքով (քնանալը մահ պիտի նշանակէր այս պարագային) կը սկսի ... 

բանաստեղծութիւններ ասմունքել: Կ'արտասանէ ի՛նչ որ կը յիշէ դպրոցական եւ 

համալսարանական օրերէն: 

Քսան տարի ետք, այդ վիրաւորուած ընկերը կ'ըսէ. 

«Ասմունքդ ինծի հանդարտութիւն կը ջամբէր այդտեղ, երբ սառած գետնին վրայ անկարող 

կերպով փռուած էի»: 

Իսկ հեղինակը ինք կ'ըսէ. 

«Նոյնիսկ ասմունքս այդ քերթուածներուն,- որոնք ինծի համար միշտ ալ կը խտացնէին 

ամբողջական անկարողութեան պահ մը,- վերածուեցաւ պատահականօրէն լուծումներ 

գտնելու կատարեալ խորհրդանշանի մը»: 

Կը յիշեմ նաեւ այն բոլոր պատմութիւնները, որոնք լսած կամ կարդացած եմ, պատերազմի 

ընթացքին գրուած օրագրութիւններու, կամ յուշագրութիւններու, որոնցմէ մէկը տեսայ 

Երեւանի ԳԱԹի (Գրականութեան եւ Արուեստի Թանգարան) պահեստներուն մէջ, 

պատերազմական յուշագրութիւն մը, գրուած Նայիրի Զարեանի կողմէ (բայց 

չհրատարակուած): 

Կ'ըսուի նաեւ, թէ Դանիէլ Վարուժան, երբ տարուեցաւ դէպի անմահութիւն, հետը փոքր 

տետր մը ունէր, որուն մէջ, ըստ իր գաղթի եւ ջարդի ընկերներուն, անընդհատ կը գրէր: 

Ափսոս որ այսօր այդ տետրը չկայ, շատ հաւանաբար փճացուած է, բայց եթէ ըլլար, պիտի 

հաստատէր գիրին ոյժը այդ դժխեմ պայմաններուն մէջ: Պիտի հաստատէր նաեւ մարդկային 

հոգիին անկոտրում հզօրութիւնը: 

Աւելի թարմ օրինակ մըն է 44-օրեայ պատերազմին զոհուած Շանթ Նաւոյեանի (19 

տարեկան) յետ մահու լոյս տեսած «Խօսողը Չգիտի, Իմացողը Չի Խօսում» գիրքը, որուն 

վերջին բաժինը գրուած է պատերազմին ընթացքին: Իր ամէնէն ցայտուն խօսքը, որ 

կարդացողին վրայ տարօրէն կ'ազդէ, հետեւեալն է. 

«Երբ լոյսը մեռնի, հանգիստ կը սպասենք նրա ծնունդին խաւարի միջից ... մենք լոյս կը 

դառնանք, որ երբ որ պէտք գայ՝ հանգենք, առանց հարցնել ինչից, կամ ինչի»: 

Սեպտեմբերի վերջին օրը Երեւանի մէջ կը սկսի «Գիրքի երեւանեան 5-րդ փառատօն»ը (եւ 

կը տեւէ մինչեւ Հոկտեմբեր 2), որուն առիթով հայրենի գրագիտուհի Յասմիկ Յակոբեանը 

գրեր է իր դիմատետրի էջին վրայ, անդրադառնալով Հայաստանի պատերազմական 

վիճակին եւ գիրի ոյժին. 

«Տարուան ամենակարեւոր գրական իրադարձութիւնը: Յոյս ունեմ, որ փառատօնը աւելի 

խաղաղ ու հանգիստ կ'անցկացնենք, քան այս օրերի տագնապն է: Ինքս պնդել եմ, որ 

փառատօնը լինի, չնայած որ օրուան կէսը ես էլ տագնապների մէջ եմ, բայց չեմ ուզում 

յանձնուել այս մահուան խուճապին: Չեմ ուզում, որ վախը յաղթի մեզ»: 

«Ու մի բան էլ. երկու օր առաջ, երբ հերթական տագնապի նոպան էր սկսուել մօտս, մի կողմ 

թողեցի համակարգիչը, հեռախօսը, ֆէյսպուքն ու լրատուական դաշտը, տագնապներիս մէջ 

մօտեցայ գրապահարանիս ու որոշեցի փոշուց ազատել բանաստեղծական ժողովածուներս, 
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որոնց վաղուց ձեռք չէի տուել: Ու յանկարծ ձեռքս ընկաւ Յովհաննէս Գրիգորեանի «Երբեք 

չմեռնես» ժողովածուն: Երբե՛ք չմեռնես, երբե՛ք չմեռնես՝ արձագանքում էր գիտակցութեանս 

մէջ մի կէտ. որոշեցի ամէն ինչ մի կողմ թողնել, բացեցի ու սկսեցի կարդալ գիրքը հենց 

թղթից. պէտք է խոստովանեմ, որ վաղուց գրքից բանաստեղծութիւն չէի կարդացել եւ որ 

բանաստեղծութիւնը իրօք նման պահերի կարդալու, յոյզերդ թարգմանուած զգալու 

անմեկնելի զգացողութիւն է պարգեւում»: 

«Ուզում եմ ասել, գտէ՛ք ձեր սիրած բանաստեղծութեան գիրքը, գտէ՛ք ձեզ վախից այն կողմ, 

մէկ այլ աշխարհ տանող գիրքը, կտրուէ՛ք մի պահ լրահոսից ու տագնապալի լուրերից եւ 

գիրք կարդացէ՛ք: Գիտեմ, շատ երկար չեք կարող, բայց օրուան մէջ կէս ժամը, մէկ ժամը 

ամոքիչ ազդեցութիւն է մեր ջղային համակարգին համար»: 

Այս տողերը գրողը Հայաստանի այս օրուան ծանր պայմաններուն մէջ ապրող կին մըն է: 

Ուրեմն որոշ կացութիւններու մէջ, կը մտածես, գիրը կը փրկէ ... 

Կը կարծեմ թէ բառին ազդեցութեան ամէնէն հզօր փաստերէն մէկը Նարեկն է, որուն 

բժշկելու յատկութիւնը ծանօթ էր հայերուն եւ կը գործադրուէր՝ Նարեկը կը դնէին հիւանդին 

բարձին տակ եւ հիւանդը կը լաւանար, մանաւանդ երբ քահանայ մը բարձրաձայն 

ընթերցումներ կատարէր անկէ: Ասոր պատճառը անշուշտ նախ հաւատքն է, ապա 

բառերուն ստեղծած մագնիսական դաշտը, որ բարերար ազդեցութիւն կ'ունենայ լսողին 

վրայ: 

Միջազգային համբաւ նուաճած սուրիացի աքսորեալ բանաստեղծ Ատոնիս (Ալի Ահմատ 

Սաիտ) կը հաւատայ քերթողութեան կարողութիւններուն եւ կ'ըսէ հարցազրոյցի մը 

ընդմէջէն. 

«Բանասեղծութիւնը մանուկ մը չի մորթեր, ոչ ալ մարդ մը կը սպանէ, ոչ իսկ թանգարան մը 

կը կործանէ», ինչպէս նաեւ «բանաստեղծութիւնը երբեք լուծի չ'ենթարկուիր»: 

Եւ կը վերջացնէ՝ «Այնքան ատեն որ մահը կայ,- իսկ մահը կա՛յ,- նաեւ բանաստեղծութիւն 

պիտի ըլլայ: Բանաստեղծութիւնը երբե՛ք կարելի պիտի չըլլայ լռեցնել»: 

https://www.kantsasar.com/news/38517-2/ 

 

ՄԻՋՆԱԴԱՐԵԱՆ ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԻ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՇԱՐԺՈՒՄԸ 

Տոքթ. Սարգիս Ատամ, Գերմանիա, 4 Հոկտեմբեր 2022 

Հայ աշխարհը ամէն տարի Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր 

ամիսներուն կը նշէ «Թարգմանչաց տօն»ը՝ 

հաւատարիմ մնալով հայ գիրին, լեզուին, հաւատքին, 

ու կը վերանորոգէ իր ուխտը: Թարգմանչաց շարժումը 

հայոց պատմութեան անկիւնադարձային 

իրադարձութիւններէն է: 

Թարգմանչաց տօնին հայ ժողովուրդը կը յայտնէ հայ գիրի գիւտարար եւ մայրենի լեզուի 

առաջին ուսուցիչ Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Պարթեւի եւ թարգմանիչ վարդապետներու 

նկատմամբ ունեցած իր երախտագիտական զգացումները եւ կը յիշէ անոնց անմոռանալի 

վաստակը ու խնկելի յիշատակը՝ «Թարգմանչաց տօն եւ մշակոյթի օրեր» անուան տակ: 

http://www.azadkhosk.com/
https://i0.wp.com/keghart.org/wp-content/uploads/2022/10/SA-FB-Alphabet.jpg?fit=560,329&ssl=1
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Թարգմանչաց շարժումը սկսած է հայ գիրի գիւտէն անմիջապէս ետք, 405 թուականին, 

նպատակ ունենալով երկիրը ազատել բիւզանդական ազդեցութենէն, հիմնել հայկական 

դպրոցներ, քրիստոնէական կարեւոր գիրքերը հայերէնի թարգմանել, եկեղեցական ծէսերը 

հայկականացնել՝ ինքնուրոյն հայալեզու դպրութիւն մը սկզբնաւորելու միտումով: 

Թարգմանչաց շարժումը կը հետապնդէր նաեւ պետական շահեր՝ զօրացնել թուլցած 

Արշակունեաց գահը պաշտօնական գրութիւններու լեզուն յունարէնէն եւ ասորերէնէն 

հայերէնի վերածելով. իսկ հայալեզու դպրոցն ու գրականութիւնը հայալեզու Եկեղեցւոյ 

միջոցով պէտք է նեցուկ դառնային հայոց պետականութեան ու հայոց ազգային ինքնութեան 

պաշտպանութեան: 

Այսպիսով, փաստօրէն 5-րդ դարուն կը սկսէր Հայ մշակոյթի «Ոսկեդարը»՝ թարգմանական 

ինքնուրոյն հայ գրականութեան ստեղծումով, աստուածաբանական, դաւանաբանական, 

իմաստասիրական, գիտական, արուեստին, գեղարուեստին ու հայ ընկերային կեանքի 

զարգացման նուիրուած մենագրութիւններով: 

Հայ թարգմանչական շարժումի նուաճումներէն մին ալ «Մաշտոցեան դպրոցներ»ու 

հիմնումն է: Այդ կրթարանները դարձան գրականութեան, քաղաքակրթութեան, գիտութեան 

ու մշակոյթի հետագայ զարգացման, հայ ազգի ինքնութեան պահպանման հիմնական 

կեդրոններ: 

Ս. Գիրքի թարգմանութիւնը կարեւոր դեր խաղցած է հայ իմացական կեանքին մէջ: Հայ 

մատենագրութիւնը սկսած է անոր հայերէնի թարգմանութեամբ: Անո՛վ է, որ 

քրիստոնէական ոգին իր աւետարանական ու փիլիսոփայական ամբողջ տարողութեամբ կը 

թափանցէ հայ ժողովուրդի գիտակցութեան մէջ եւ որպէս դասագիրք այբբենարան` կը 

ձգուի դէպի միւս ազգերու քաղաքակրթութիւնը: 

Իր պատմութիւններով, երգերով ու քրիստոնէական աւանդութիւններով, Աստուածաշունչը 

կը ստեղծէ ամուր աշխարհահայեացք` անցեալի, ներկայի ու ապագայի կեանքի մասին եւ 

միաժամանակ յոյս կը ներշնչէ հայութեան՝ տոկալու եւ յարատեւելու համար: 

Հայերէն եկեղեցական լեզուն թարգմանութիւններու միջոցով մշակուելով ու յղկուելով` կը 

դառնայ գրական լեզու եւ կը կոչուի ԳՐԱԲԱՐ: Դասական հայերէնը կամ գրաբարը դարերու 

ընթացքին կ’ունենայ իր զարգացումը, կը կրէ փոփոխութիւններ, բայց հիմնականին մէջ կը 

պահպանէ լեզուական այն կառոյցը, որով գրած են հայ առաջին թարգմանիչները: 

Վարդանանց պատերազմի աւարտէն տարիներ վերջ, հայ գրականութիւնը ապրեցաւ 

«նահանջ» մը, սակայն Անանիա Շիրակացիի, Գրիգոր Նարեկացիի, Ներսէս Շնորհալիի եւ 

այլ գրական ու գիտական մշակներու ջանքերուն շնորհիւ, հայ կեանքին մէջ 

սկսաւ «Արծաթեայ շրջան» մը, որ տեւեց մինչեւ 15-րդ դար : Մինչեւ այդ դարու սկիզբները 

թարգմանութեան լեզուն գրաբար էր, որմէ ետք հակում մը սկսաւ դէպի աշխարհաբար 

հայերէն. հայ գրականութիւնն ու մշակոյթը թեւակոխեցին «Զարթօնքի շրջան»ը, որու 

ընթացքին իրենց շնորհալի ծառայութիւնները բերին Մխիթարեան հայրեր՝ 

http://www.azadkhosk.com/
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առաջնորդութեամբ Մխիթար Աբբահայր Սեբաստացիի, Ղեւոնդ Ալիշանի եւ այլ 

երախտաւորներու: Հայ գրականութիւնը այսպէսով իր գիրքերու ու բառերու հարստութեան 

առընթեր ունեցաւ աւելի ճոխ ու յղկուած աշխարհաբար մը: 

Հայ գիրերու գիւտով սկսած մշակոյթի զարգացման զուգընթաց, հայ կեանքի մէջ զարգացան 

ու հայ լայն զանգուածներու մտածողութեան մէջ արմատաւորուեցան մարդու եւ տիեզերքի 

վերաբերեալ գիտելիքները: Ուսողութեան, երկրաչափութեան, աստղագիտութեան, 

բժշկութեան, գիտութեան այլ ոլորտներու եւ գեղարուեստի մասին պատկերացումները 

օրուայ մտածողութեան մէջ զարգացան նա՛եւ «Հայ Թարգմանչաց շարժման» շնորհիւ. հայ 

ազգը իր ծոցէն ծնեց բազմաթիւ աշխարհահռչակ գիտնականներ, մտաւորականներ, 

մշակոյթի գործիչներ ու գրական մշակներ, որոնք իրենց կարեւոր նպաստը բերին ու կը 

շարունակեն բերել հայկական եւ համամարդկային քաղաքակրթութեան: 

ՅՈՒՇԱՏԵՏՐԷՍ ՓՐՑՈՒԱԾ ԷՋԵՐ 

ԿԱՐՊԻՍ ՍՈՒՐԷՆԵԱՆԻ ԵՒ ԻՐ «ՕՐԱԳԻՐ»ԻՆ  ՀԵՏ 

(Իր մահուան 11-րդ տարելիցին առթիւ) 

1988-ի սկիզբները, Կիպրոս այցելեց նախկին 

Մելգոնեանցի, խոհագիր, արձակագիր, թարգմանիչ 

Կարպիս Սուրէնեան, յատուկ հրաւէրովը Մելգոնեան 

Կրթական Հաստատութեան Տնօրէնութեան, որպէսզի 

ան հնարաւորութիւնը ունենար 1-2 ամիսով 

դասախօսելու Մելգոնեանի ուսանողութեան, նոր 

թափ ու սլացք տալու անոնց հայեցի ոգիին, նոր 

արթնացում՝ անոնց ազգային գիտակցութեան, 

հրավառէլու անոնց մէջ Մելգոնեանցիութեան տակաւ 

մարմրող կրակն ու բոցը... 

Մեզի՝  ընտանիքիս համար, բացառիկ 

բարեբախտութիւն եղաւ իր կեցութիւնը Կիպրոս:  

Կարդացեր էի իր գիրքերէն՝  «Երանութեան կղզի»ն 

յատկապէս, որ խոր տպաւորութիւն թողած էր 

հոգեմտաւոր աշխարհիս վրայ, իր դէպքերուն եւ 

դէմքերուն նայելու ինքնուրոյն ոճով, զանոնք 

իմաստաւորելու եւ արժեւորելու փիլիսոփայական լայնածիր ու խորաթափանց հայեացքով, 

իր պատմելու եղանակով, ուր պատմուածը միշտ կը զուգորդուէր իր 

խոհափիլիսոփայական խորհրդածութիւններով՝  կեանքին, աշխարհին ու տիեզերքին, 

գոյութենական անվերջանալի խնդիրներուն, բարոյական հարցադրումներուն, հայ ապրելու 

մեր արտաքին ու ներքին մարտահրաւէրներուն...մեր ցաւոտ եւ միաժամանակ յոյս ու լոյս 

ներշնչող, խութ ու տատասկներով լեցուն պատմական ճանապարհին: 
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Գրեթէ ամէն օր մենք կը հանդիպէինք, ժամերով կը զրուցէինք, կ'երթայինք վայելելու 

Կիպրոսի գեղատեսիլ վայրերը, յատկապէս Մեջերկրականի ծիծաղագեղ ափերուն փռուած 

դաշտերն ու հովիտները, որոնք այնքան հարազատ էին իր մանկութեան եւ 

պատանեկութեան աշխարհին, Էլլատային, ուր ծնած ու մեծցած էր ան... 

Տարիներ ետք, Կարպիս Սուրէնեան ինծի ուղարկեց իր Օրագիրը՝  երկու մեծ հատորներով 

հրատարակուած, որոնք կ'ընդգրկեն շուրջ 60-ամեայ կեանք մը՝  1943-2001 թուականները: 

Օրագիր՝  որ տեսակ մը տարեգրութիւնն է մեր ժողովուրդի եւ երկրի աւելի քան կէսդարեան 

կեանքին՝  իր վերիվայրումներով, խորխորատներով եւ խիզախումներով: 

Իր «ՕՐԱԳԻՐ»ը պարզ օրագրութենէ մը շատ աւելին է, հոգեկան կենսագրութիւն եւ 

ինքնախոստովանանք ի խորոց սրտի եւ ամենայն անկեղծութեամբ՝  ինքն իր առջեւ, 

սեփական խղճին առջեւ: Մտերմագոյն ու խորազնին մենախօսութիւն մըն է անիկա՝  լայն 

կտաւի վրայ պաստառադրուած... 

Կարպիս Սուրէնեան կը ծնէր՝  Եղեռնէն մազապուրծ գաղթականներու խոնարհ յարկին 

տակ՝  Աթէնքի մէջ եւ կը մեծնար դժնդակ կեանքի մը պայմաններու ներքոյ:  Իր մանկական 

հոգին, սակայն, ի բնէ օժտուած ըլլալով ներքին պայծառ ժպիտով, պիտի սնէր իր կօշկակար 

հօր լուսապաշտ ոգիով,  անոր պատմած Աստուածաշունչի պարզ պատմութիւններով ու 

առակներով, իր անգրագէտ մեծմօր պարզունակ հեքիաթներովն ու առածներովը, Եզնիկ 

աղայի խօսք ու զրոյցովը անցեալի հարազատ աշխարհին մասին եւ պիտի հմայուէր հին 

յունական դիցաբանութեան առասպելներովը...:  Տակաւին հինգ կամ վեց տարեկան 

երախայ՝  հմայուած զարմանքով պիտի նայէր ոսկեյորդ ծագող արեւին՝  Ակրոպոլիսի եւ 

Պարթենոնի վրայ, եւ պիտի զգար կեանքի, ապրելու նախնական ուրախութիւնը: 

Ուրախութեան այս ներքին ժպիտը պայծառ ու մաքուր պիտի մնար իր մէջ, հակառակ 

կեանքի վերիվայրումներուն եւ հոգին ալեկոծող տառապանքներուն:  Ոգին՝  անընկճելի: 

Պատանեկութիւնը պիտի անցընէր Կիպրոսի մէջ, Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 

գիշերօթիկ փակ միջավայրին մէջ, ուր իր հոգեմտաւոր տեսադաշտին առջեւ պիտի բացուէր 

գիրքերու ընդարձակ աշխարհը՝  գրականութեան, արուեստի, գիտութեան եւ 

փիլիսոփայութեան աշխարհը, որ պիտի կլանէր զայն հոգեկան անհուն բերկրանքով:  Իսկ 

դասական բարձր երաժշտութեան երկերը, յատկապէս Պեթհովենի եւ անոր Իններորդ 

սիմֆոնիան զայն հաղորդակից պիտի դարձնէին գոյութեան գերագոյն խորհուրդին, 

կրօնական գերագոյն զգացումին հետ:  Տակաւին, մեծ «ինչու»ներու խռովքը տակն ու վրայ 

պիտի ընէր իր գիտակցութիւնը, պիտի փոթորկէր իր հոգին, երբ իր անյագ 

ընթերցասիրութեան առջեւ պիտի բացուէր մասնաւորաբար Շէյքսփիրի ողբերգութիւններու 

եւ Տոսթոյեւսկիի վէպերու խորախորհուրդ աշխարհը, մանաւանդ վերջինիս «Կարամազով 

Եղբայրները» հանճարեղ երկը, որ իր մէջ հոգեկան մրրիկ պիտի յարուցէր այնքա՛ն, որ 

պիտի երդուէր օր մը թարգմանել զայն ըստ արժանւոյն:  Սրտի խորերէն դէպի դուրս 

բացուող այդ գեղարուեստական խոստովանանքը՝  ան պիտի նկատէր էական այն գիծը, 

որով իրարու կ'առնչուին Աստուածաշնչեան Յոբը, Նարեկացին, Շէյքսփիրը եւ 

Տոստոյեւսկին եւ այնքան հարազատ են իր իսկ հոգեմտաւոր խառնուածքին: 
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Սուրէնեանի տաղանդաւոր գրիչին տակ, կը վերաշնչաւորուին Մելգոնեանի ինքնուրոյն 

միջավայրն ու մթնոլորտը, եւ մեր աչքերուն առջեւ կը յառնէ գիշերօթիկ այդ մեծ կրթարանին 

կենդանի յուշարձանը: 

Կիպրոս կեցութեան մեր ամէնօրեայ շփումները՝  մեր տան մէջ, Կիպրոսի գեղածիծաղ 

բնութեան մէջ, թէ այլուր, դպրոց դարձան ինծի համար, ազգային-համամարդկային-

փիլիսոփայական հարցերու մէջ խորանալու, նոր իմաստաւորումներ յայտնաբերելու, 

մտահորիզոնս ընդլայնելու եւ ներքնապէս հարստանալու... 

Յայտնապէս, Կարպիս Սուրէնեան կապուած մնացեր էր իր ծննդավայրին՝  Յունաստանին 

եւ իր կրթօճախին՝  Մելգոնեանի հետ...  

Իր անձին մէջ, ան հարազատօրէն կը մարմնաւորէր՝  օտար ափերուն ծնած ու մեծցած 

սփիւռքահայ մարդը, ապա Հայաստան ներգաղթած հայ մարդը, որ իր մէջ կը կրէր 

երկփեղկուածութիւնը զոյգ պատկանելիութեանց՝  ծննդավայրի եւ հայրենիքի... 

Կը մտաբերեմ մեր զրոյցները, իր տպաւորութիւնները Կիպրոսեան կեցութենէն, իր 

հանդիպումներէն, իր այցերէն դէպի մեր հնամեայ վանքերը, որոնք «Ոգու ամրոցներ» են, 

ինչպէս ան արձանագրած է այդ խորագիրը կրող գրքոյկին մէջ հոգեկան զմայլանքով եւ 

երկիւղածութեամբ: 

Կարպիս Սուրէնեան դիպուկ խօսքերով կը մատնանշէր սփիւռքահայ կեանքի 

«Տիլեթանթիզմ»ը որ հաւանաբար թարգմանուի «Արհեստավարժութեան պակաս», ինչպէս 

նաեւ ընդհանրապէս հայ կեանքին մէջ տիրող ազգային սնապարծութիւնը, 

պոռոտախօսութիւնը, օտարամոլութիւնը եւ շատ մը ախտեր, որոնք գոյութիւն ունէին դեռ 

Խորենացիին օրերէն..:  Իսկ երբ մարդիկ անկաշկանդ ու սանձարձակ  խօսքերով կը 

յոխորտային, Սուրէնեան դիտել կու տար. «Ստալինեան շքոլայէն չեն անցած...»: 

Որքան ալ ան սիրահարուած մնացեր էր Միջերկրականի առինքնող ափերուն, որոնք իր 

բնօրրանը եղած էին, ան խոր հիացումով կը խօսէր հայրենի լեռներուն մասին, անոնց 

փառահեղ կոթողայնութեան մասին, որուն հետ անբաղդատելի կը մնային Կիպրոսի 

լեռները, եւ միշտ կը նախընտրէր իր ժամանակը անցընել ծովափը, Միջերկրականի անհուն 

կապոյտով արբշիռ... 

Իր կեանքի ամէն մէկ պահը խորապրած, վերլուծած եւ միշտ իր սկզբունքներուն 

հաւատարիմ մնացած հայ  արժանապատիւ մարդու տիպար էր ան, որ երբեք տուրք չէր 

տուած իր մտքին եւ սրտին վրայ բանեցուած ճնշումներուն, մնալով իրա՛ւ Մելգոնեանցի, 

որուն բնութագրումը տուած է իր «Օրագիր»ի էջերուն մէջ եւ զայն կ'ապրէր ամենայն 

հարազատութեամբ իր ամէնօրեայ կեանքին մէջ..., քանզի ճշմարիտ Մելգոնեանցիութիւնը, 

ըստ իրեն, «հոգիի որակ» էր, որուն հաւատարիմ խոստացաւ մնալ կեանքի բոլոր 

պարագաներուն, երբ ան կը բաժնուէր Մելգոնեանէն 1946-ական թուականներուն... 

Իր կեանքը, մեր զրոյցները, իր գիրքերը ինծի համար կը մնան ներշնչումի մշտական 

աղբիւր: Մերթ ընդ մերթ, դարձեալ ձեռքս կ'առնեմ իր կեանքի վէպը յատկապէս՝ ՕՐԱԳԻՐԸ, 
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զոր կ'ըմբոշխնեմ կրկին ու կրկին անգամ անձանձրոյթ, քանզի այնքան բովանդակալից է 

ան, սիրտ ու միտք յուզող, հարստացնող իր խոհափիլիսոփայական միտքերով ու 

ապրումներով եւ ամէն անգամ նոր իմաստ մը կը յայտնաբերեմ իր պատմողական-

խոհագրական էջերուն մէջ: Իսկ լեզուն՝  մեր Մեծասքանչը, շքեղօրէն կը փայլի անոր մէն մի 

էջին, մէն մի տողին վրայ...Յիշատակդ միշտ վառ մնայ, սիրելի Կարպիս Սուրէնեան... 

Լո՛յս եւ օրհնութի՛ւն քու անմահ յիշատակիդ: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

ՍԷՐԸ ԲՈՒՆ ԻՄԱՍՏՆ Է ԿԵԱՆՔԻՆ...Սէր՝ ընտանիքին, ազգին, հայրենիքին, մարդ էակին, 

աշխարհին, բնութեան, տիեզերքին, Արարիչին...Սէր որ հեռու է՝ սիրուածը օգտագործելէ, 

սիրուածը շահագործելէ, սիրուածը միջոց ծառայեցնելէ...Սիրել ինչպէս լոյսը որ կը ծագի 

ամէն օր եւ կը բաշխէ ինքզինք անհատոյց, անպայմանական...Սէր՝ որ նուիրում է, 

անանձնական, հոգենուէր...Ունի՞նք նման ՃՇՄԱՐԻՏ, ԳԵՂԵՑԻԿ ու ԱԶՆԻՒ ՍԷՐ... 

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

 

Յոգնած եմ գաղութներու կեանքի նեղմտութիւններէն, 

ակումբային կեթթոներէն, նեղ-հատուածական 

մտածելակերպէն, ծառէն անդին անտառը չկարենալ 

տեսնելու կարճատեսութենէն...Էսթապլիշմէնթային 

կաղապարուած միտքերէն, տեսակ-տեսակ 

կարծրատիպերէն, որոնք կ'արգելակեն մտքի, հոգիի 

ազատ թռիչքը դէպի լայնարձակ տարածութիւններ... 

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

Ամէն ղեկավարութիւն հարազատօրէն կ'արտացոլայ զայն ծնող հասարակութեան 

պատկերը...ինչպիսին է հասարակութիւնը, նոյնպիսին է ղեկավարութիւնը: Սա զարմանալի 

թող չթուի երբեք..: Մենք՝ հայ հանրութիւնը, ունի՞նք ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹ, ազգային-

հաւաքական հիմնախնդիրները քննարկելու, թեր ու դէմ կարծիքներ լսելու, փոխանակելու, 

վիճելու եւ յետոյ ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ՅԱՅՏԱՐԱՐԻ գալու ՄՇԱԿՈՅԹ..: Առանց 

զգացականութեան, յուզականութեան..., առողջ բանականութիւն ի գործ դնելով, ինչ որ 

մեծապէս պիտի հարստացնէր մեր տեսակէտներն ու գաղափարները, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ՄՇԱԿՈՅԹ ձեւաւորելով: Պատասխանը ժխտական է ի դժբախտութիւն մեզ, քանզի 

ուշագրաւ երեւոյթ է հայ կեանքի մէջ, որ հազիւ թէ մէկը անհամաձայն ըլլայ մեզի հետ կամ 

տարակարծիք, հակառակորդ կը նկատուի ան, չըսելու համար՝ թշնամի: Նոյն այս 

մտածելակերպը կայ ղեկավարներուն մօտ՝ բոլոր մակարդակներու վրայ ալ...Ահա այս 

ԱԽՏՆ է որ մեր տունը կը քանդէ, այլ ԱԽՏԵՐՈՒ հետ միասին... 

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

ԻՐԵՐՈՒ եւ ԵՐԵՒՈՅԹՆԵՐՈՒ ԽՈՐՔԸ ՏԵՍՆԵԼ, քանզի շատ անգամ ա՛յն ինչ 

ազատագրութեան կը միտի՝ նոր ստրկացման տանող ճամբայ է լոկ, ա՛յն ինչ գեղեցիկ ու 

հրապուրիչ իր կամ երեւոյթ է՝ սուտ փայլով շպարուած կեղծիք է սոսկ, ա՛յն ինչ այնքա՛ն 
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ճշմարտանման է՝ գովազդային աղմուկով խլացուած սուտն է խորքին մէջ եւ ա՛յն ինչ կը 

հրամցուի որպէս արդար նպատակ ու տեսլական՝ ճորտութեան եւ գերութեան հրաւէր է, 

նոր ու փայլուն հանդերձանքով..: Շատ դիւրին է մոլորուիլ ակնահաճոյ եւ ունկահաճոյ 

երեւոյթներուն մէջ, եթէ չկարենաս զգօն ու սթափ տեսնել, վերլուծել, կշռադատել եւ յետոյ 

ԱՐԺԵՒՈՐԵԼ... 

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

Նկատած եմ յաճախ որ վեհանձն մարդիկ են որ գիտեն գնահատել մեծերը, արժանին տալ 

անոնց, մինչ փոքր մարդիկ չեն հանդուրժեր մեծութիւնները, զանոնք կ'անտեսեն, նոյնիսկ 

կ'արհամարհեն եւ քանի անգամ պատահեր է որ մեր մեծերը մնան մինակ, լքուած, փոքր 

մարդոցմով շնչահեղձ եղած...իրենք զիրենք բանտի մէջ զգացած... 

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

ՎԱԽՆ է որ կը խափանէ մտքի եւ հոգիի թռիչքը, ոգիի յանդգնութիւնը, նկարագրի 

տոկունութիւնը, կը մարէ սրտի կրակը....գաղջութիւն կը խառնէ ամէն ինչին, կը ստրկացնէ 

անձը....Վախը որ մերթ ծերացած խոհեմութիւնն է, մերթ՝ նկարագրի տկարութիւն, մերթ ալ 

վսեմ բարձունքներու առթած ահը....Մեծ իրագործումները կը պահանջեն ոգիի 

յանդգնութիւն, քաջութիւն, խիզախութիւն... 

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

Ֆրանսացի մեծ մտածողը VOLTAIRE նշանակալից կերպով ըսած է դարեր առաջ. «Կրնամ 

համաձայն չըլլալ կարծիքիդ, բայց կեանքիս գնով պիտի պաշտպանեմ զայն արտայայտելու 

իրաւունքդ»...Ահա սա է որ կը պակսի հայ կեանքին մէջ առհասարակ եւ սա մեր 

դժբախտութիւնն է, քանզի յարգելով այլոց տեսակէտներու արտայայտութեան իրաւունքը, 

յարգած կ'ըլլաս այլոց մտածելակերպը, ինչ որ անպայմանօրէն բան մը կ'աւելցնէ 

մտահորիզոնիդ ընդլայնումին, նոյնիսկ եթէ համաձայն չըլլաս անոր...: Ատիկա խթան 

կ'ըլլայ նորովի քննելու սեփական կարծիքդ, քանզի ոչինչ անքննելի է, հետեւաբար՝ 

վերահաստատելու զայն, կամ վերափոխելու...Մարդկային յառաջդիմութեան կարեւոր 

ազդակ է սա որոշապէս...: Իսկ մեր մօտ, որքա՛ն շատ են այն պարագաները, երբ անձ մը 

շարունակ պնդէ իր կարծիքը, անարգէ տարակարծիք եղող անձը, զայն բարոյական 

ահաբեկումի ենթարկէ այս կամ այն կերպով...Եւ դեռ կը խօսինք բազմակարծութեան, 

ժողովրդավարութեան եւ այլ արժէքներու մասին, մինչդեռ էապէս զուրկ ենք բանավէճի 

մշակոյթէն, որ հիմքերու հիմքն է ժողովրդավարութեան... 

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

Սփիւռքի մէջ ՀԱՅ ԸԼԼԱԼ կ'ենթադրէ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԸ անդամ կամ համակիր 

ըլլալ...Նոյն տրամաբանութեամբ ալ, եթէ հայկական թերթ մը լոյս կը տեսնէ, կ'ենթադրուի 

որ անիկա ա՛յս կամ ա՛յն կուսակցութեան յարի...Կուսակցութիւններէ եւ Միութիւններէ 

ԱՆԿԱԽ հայ մարդ կամ թերթ դժուար է պատկերացնել...Ա՛լ ժամանակը չէ՞ սակայն 

ձերբազատուելու նման քարացած եւ իր ժամանակը սպառած ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԷ, մտածելու եւ 
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գործելու ԻՆՔՆՈՒՐՈՅՆ, ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՕՏԵՑՈՒՄՈՎ...ՍՓԻՒՌՔԸ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 

ԿԱՐԻՔԸ ՈՒՆԻ ՎԵՐԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ, ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹԵԱՆ ԵՒ 

ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ...,որուն ծիլերը սկսած են նոր-նոր յառնիլ վերջապէս... 

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

Ոչ ոք կը յարգէ վիզը ծուռ, ասոր-անոր առջեւ քծնող, շողոքորթող, դրամ մուրացող 

ՄԱՐԴՈՒՆ...Նոյնն է պարագան ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ու ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ: Եթէ զուրկ ես 

սեփական նկարագիրէ, սկզբունքէ եւ կը սողաս սա կամ նա Միութեան կամ երկրին առջեւ՝ 

ըլլայ ան Եւրոմիութիւն թէ Եւրասիա, Ռուսաստան թէ ԱՄՆ, առանց յստակօրէն ունենալու 

քու ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԴ, որուն հիման վրայ պիտի երթաս փոխ-շահաւէտ 

համագործակցութեան, լաւ գիտնալով թէ ի՞նչ կը զիջիս ինչի՞ փոխարէն...Եթէ չունիս 

յարգանքը մանաւանդ սեփական երկրիդ վարկին ու հեղինակութեան, մշակութային-

բարոյական արժեհամակարգին, ազգային գաղափարախօսութեան, յայնժամ քեզի հետ կը 

վերաբերին որպէս ՍՏՐՈՒԿԻ, կը դառնաս Հզօրներու ձեռքին ԳՈՐԾԻՔ, եւ 

Կ'ԱՐՀԱՄԱՐՀՈՒԻՍ ԲՈԼՈՐԻՆ ԿՈՂՄԷ ԱԼ... 

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

Ուրիշէն յարգանք սպասելէ առաջ, նախ դուն ինքդ յարգէ զայն...Ուրիշէն արդարութիւն 

պահանջելէ առաջ, նախ դուն ինքդ արդար եղիր անոր նկատմամբ...Մեր սեփական անձին 

նկատմամբ պիտի ըլլանք խստապահանջ, նախքան որ իրաւունքը ունենանք՝ ուրիշներէն 

բան պահանջելու...Սա Բարոյականութեան թիւ մէկ խնդիր է, եթէ չենք կորսնցուցած զայն ի 

դժբախտութիւն մեզ... 

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

Մեր պատմութիւնը մեզի կը յուշէ , որ առանց ներքին դաւաճանութեան, դժուար է որ 

թշնամին կարենայ նուաճել երկիրդ...տէր դառնալ անոր..: Ներքին «թշնամիներն» են որ՝ 

գործակցելով թշնամիին հետ այս կամ այն կերպով, կը դիւրացնեն անոր գործը եւ այս կամ 

այն կերպով անձնատուր կ'ըլլան, մոռնալով ազգային արժանապատւութիւն, 

հայրենասիրութիւն եւ նման առաքինութիւններ... 

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

Մեր մէջ այնքան քիչ են եղեր ՃՇՄԱՐԻՏ ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐՆԵՐԸ...եւ այնքան շատ 

ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ ԱՆՈՒՆՈՎ խօսողները...., որոնք չարաչար եղծաներ, շահագործեր 

են այդ բառ-հասկացութիւնը յանուն ՍԵՓԱԿԱՆ ՇԱՀԻ: Մինչդեռ իրաւ 

ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆԸ, ինչպէս կ'ըսէ բանաստեղծը, «ամօթխած զգացում մըն է, զոր 

կ'ապրիս սրտիդ սեղմած»: Ինչպէս բոլոր սէրերը, զայն ճշմարտօրէն ունեցողները զայն կը 

կրեն իրենց սրտին մէջ, որպէս հոգիի գաղտնիք, խորախորհուրդ ապրում, եւ չեն 

յայտարարեր զայն բացէ ի բաց, հրապարակայնօրէն, ի լուր աշխարհին....«Ստահակին 

վերջին ապաստանը իր հայրենասիրութիւնն է», կ'ըսէ ժողովուրդը: ՉԵՄ ՀԱՒԱՏԱՐ 

ՊՈՌՊՌԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ: 

http://www.azadkhosk.com/
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ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

 

Հայրենիքը սրբութիւն է, 

Մի՛ պղծէք զայն գզուըռտոցով, 

Մէն մի քարը պատմութիւն է, 

Մեր պապերուն լոյս հետքերով: 

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

Եռաբլուրը լռութիւն է, 

Ուր կայ հեւքը հերոսներուն, 

Օդը այնտեղ աղօ՛թք է, խո՛ւնկ 

Յիշատակին անմահներուն: 

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

Թէ հոգւոյդ մէջ չունիս խորան 

Սիրոյ, յոյսի ու հաւատքի, 

Ոգեղէն լոյսը հայրենեաց, 

Անդէմ մարդ ես, անհայրենիք: 

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

Սուտ մարդիկ են անչափ շատցեր, 

http://www.azadkhosk.com/
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Իրաւին տեղ չէ մնացեր, 

Քծինք, կեղծիք են բազմացեր, 

Շիտակին տեղ չէ մնացեր: 

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

Ամէն արարք պիտ' հատուցուի՝ 

Թէ օրէնք կայ եւ արդար խիղճ, 

Մարդ կը հնձէ իր ցանածը՝ 

Ցորեն-հացը կամ որոմը... 

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

Որքան ալ դուն ազնիւ ըլլաս, չարը պիտի գոյատեւէ, 

Որքան ալ դուն սէր սերմանես, մոլախոտը պիտի ելլէ 

Եւ պիտ' փորձէ ցորեն հասկդ անէացնել, ի չիք դարձնել, 

Կեանքն է պայքար մը անդադար ուր բարւոյն Լոյսն պիտի յաղթէ: 

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

Ու երբ սրտիս կրակը մարի ժամանակի մոխիրին մէջ, 

Ես անթրոցով պիտի խառնեմ մոխիրը դեռ տաք ու հրկէզ 

Եւ վստահ եմ պիտի գտնեմ անթեղուած կրակ դեռ բոցակէզ 

Ու պիտ' տաքնամ անով գոնէ՝ ձմեռնաշունչ օրերուս մէջ: 

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

Տարիներուս կրակն այրեցաւ, 

Մնաց մոխիրն լոկ կուտակուած, 

Բայց ո՞վ գիտէ թէ անթեղուած 

Որքան հուր կայ որ դեռ մխայ... 

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

Տառապանքով միայն կրնաս 

Իջնել հոգւոյն խորխորատներ, 

Անոր անհունը խորզգալ 

Խորունկ սիրտով մը կարեվէր... 

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

Մենք մեզ երբեք չհասկցանք, 

http://www.azadkhosk.com/
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Արժանին չմատուցեցինք, 

Օտարին հետ լեզու գտանք, 

Իրար միայն խծբծեցինք... 

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

Թէ հայրենի հող չունենաս, 

Քոչուոր ցեղ մը սոսկ կը դառնաս, 

Թափառական ու անարմատ, 

Հո՛ս-հո՛ն քշուիս, ոչնչանաս: 

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

Տէր պիտ' կանգնիս ճակատագրիդ, 

Տէր պիտ' կանգնիս հայոց հողին, 

Օդին, ջուրին ու ընդերքին, 

Եթէ կ'ուզես իրա՛ւ ապրիլ... 

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

Չապաւինիս դուն ուրիշին, 

Թէկուզ ըլլայ ան բարեկամ, 

Ապաւինէ՛ կամքիդ, խելքիդ, 

Կոթողէ ոյժդ սեփական: 

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

Տառապանքիս լռութեան մէջ, 

Յոյսի խարոյկ ես վառեցի, 

Ճարճատիւնէն այդ հրակէզ 

Լոյսի բոցեր հաւաքեցի: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

http://www.azadkhosk.com/

