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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

ՅՈ՞ ԵՐԹԱՍ ՍՓԻՒՌՔ 

Տարին սկսանք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետի 2022 թուականը «Սփիւռքի տարի» 

հռչակման Կոնդակով, տարին կ'աւարտենք մեր 

խոնարհ խորհրդածութիւններով, ինչ կը վերաբերի 

Սփիւռքի վերակազմակերպման խնդիրներուն, աւելի 

ճիշդ խոչընդոտներուն, որոնք կ'արգելակեն որ ՀԶՕՐ 

ՍՓԻՒՌՔ մը կոչուի ի կեանք...Հզօր Սփիւռք՝ որ 

ունենայ Սփիւռքի հայութեան քաղաքական 

ամբողջութիւնը ներկայացնող ԿԱՌՈՅՑ, որ կարենայ 

խօսիլ անոր անունով միջազգային հարթակներու 

վրայ, Հայաստանի Հանրապետութեան հետ, 

կարենայ նոյնիսկ օժտուիլ իրաւական 

անձնաւորութեան կարգավիճակով, եթէ ան ընտրուած ըլլայ ու իրաւամբ ներկայացնէ 

համայն սփիւռքին կամքն ու ձայնը...Հզօր Սփիւռք՝ որ կարենայ համադրել սփիւռքահայ 

կեանքի կրթական, ընկերային, մշակութային, քաղաքական հրատապ հարցերը 

հայապահպանման ու հայ Դատի պահանջատիրութեան գծով...վերկուսակցական ու 

համահայկական մտածողութեամբ...Հզօր սփիւռք՝ որ կարենայ դիմագրաւել Հայաստան-

Սփիւռք արդիւնաւէտ գործակցութեան մարտահրաւէրները եւ բարւոք լուծումներ 

առաջարկել ու գտնել այդ համագործակցութեան լիարժէք արդիւնաւորման ուղղութեամբ: 

Արդարեւ, Արամ Ա. Հայրապետը իր Կոնդակին մէջ կ'ընդգծէր. «Հայ ժողովուրդի երկու 

բեւեռներուն միջեւ գործակցութիւնը պէտք է դառնայ համապարփակ, ծրագրուած եւ 

հետեւողական, հիմնուած՝ փոխադարձ վստահութեան վրայ։ Սփիւռքի վերակենսաւորման 

մէջ էական է դերը Հայաստանին, մասնաւորաբար մշակութային ու կրթական մարզերուն 

մէջ։ Միւս կողմէն՝ Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան շըրջագծէն ներս, անհրաժեշտ կը 

նկատենք Հայաստանի կառավարման ինչպէս նաեւ համահայկական խնդիրներու ու 

ծրագիրներու քննարկման մէջ Սփիւռքի գործօն մասնակցութիւնը»։ Որքան ճշմարիտ 

խօսքեր՝  արդարեւ: Բայց ունի՞նք համայն Սփիւռքին անունով խօսող, համայն Սփիւռքի 

հաւաքական կամքը ներկայացնող Կառոյց... 

 

Սփիւռքը, նկատի ունենալով յատկապէս յետ-Եղեռնեան տարագիր սփիւռքը, չկրցաւ երբեք 

իրմէ թօթափել նեղ-անձնական, նեղ-խմբակային, նեղ-հատուածական շահերն ու 

նկատառումները եւ մտածել, խորհիլ ու գործել համահայկական ոգիով, համահայկական 

մտածողութեամբ, համահայկական տեսլականով: Մեր բոլոր կառոյցները՝  դպրոց, մամուլ, 
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ակումբներ, նոյնիսկ հայոց եկեղեցին, չնչին բացառութեամբ, գործեցին եւ կը գործեն 

կուսակցութեանց ազդեցութեան կամ մականին տակ: 

 

Արամ Աճեմեան ՍՓԻՒՌՔ շաբաթաթերթին մէջ դեռեւս 1971-ին ցաւով կը հարցադրէր. 

«Ունեցա՞նք երէկ, ունի՞նք այսօր Սփիւռքի ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑԵԱԼ 

ԽՈՐՀՈՒՐԴ մը, որ ունենար իր պաշտօնաթերթը (օրկան), որ միակամ արտայայտութիւնը 

ըլլար բովանդակ Հայութեան ըղձանքներուն, փափաքներուն, երազներուն, 

տեսակէտներուն՝ առաջին գիծի վրայ քաղաքական, ապա մշակութային, կրօնա-

բարոյական, կրթական: Նման կեդրոնաձիգ, ներքնապէս ուժեղ Ազգային Խորհուրդ մը ո՛չ 

միայն Սփիւռքի Հայութեան, այլ նաեւ Հայաստանի կառավարութեան համար պիտի 

ծառայէր որպէս աղբիւր յոյսի եւ զօրութեան…»: 

Չունինք, չունեցանք, քանզի մեզի էապէս պակսեցաւ ԻՐԱՐՈՒ ՀԵՏ ԼԵԶՈՒ ԳՏՆԵԼՈՒ 

ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԳՈՎԻՆ...Մեր ամբողջ պատմութեան մէջ, ի բացառեալ այն շատ 

հազուագիւտ պահերէն, երբ միասնաբար ոտքի ելանք ընդդէմ անարգ թշնամիին, մահու 

կենաց գուպարին մէջ եւ յաղթեցինք, ինչպէս Սարդարապատի մէջ, մեզի ընդհանրապէս 

պակսեցաւ այդ յատկութիւնը, առաքինութիւնը, թափանցամտութիւնը, լայնահորիզոն 

մտածողութիւնը, հեզութիւնը...հոգիէ-հոգի եւ սիրտէ-սիրտ կամարուող կապը, ինչ որ շատ 

հաւանաբար՝ զիրար անկեղծօրէն սիրելէն կու գայ, զիրար հասկնալէն, զիրար զգալէն կը 

բխի, առանց ամբարտաւանութեան ու պոռոտախօսութեան...: Եթէ ազգի մը զաւակները 

պիտի չհասկնան զիրար, պիտի բնովեն ու վիրաւորեն զիրար, պիտի անիրաւեն զիրար, 

յայնժամ ինչպէ՞ս կարելի է սպասել որ օտարը հասկնայ մեզ կամ արդարութիւն ընէ մեզի...: 

Դարէ-դար կուտակուող այս իրարհասկացողութեան, իրարհանդուրժողութեան, 

փոխադարձ իրաւ յարգանքի ահաւոր ՊԱԿԱՍՆ է երեւի մեր դժբախտութեանց բուն 

աղբիւրը... 

Նոյն այդ թերութիւնը, որ ի դէպ յատուկ չէ միայն Սփիւռքին, այլեւ հայրենական մեր 

կեանքին,  կը կրկնուի հիմա ալ, առաւել մեծ չափերով, երբ անհունդուրժողութիւնը իրարու 

նկատմամբ դարձեր է թշնամական վերաբերմունք, եւ իրաւ թշնամին թողած,  մէկը միւսը 

նուաստացնելու, վարկաբեկելու համար կ'օգտագործուին ամէնէն նողկալի 

զրպարտութիւնները, հայհոյանքները, չարախօսութիւնները...»: 

Քաղաքագէտ Դոկտ. Արմէն Այվազեան այնքան դիպուկ կերպով կ'արձանագրէ. «Կայ 

հայրենասիրութեան մի թերի և արատաւոր տեսակ՝ կուսակցական հայրենասիրութիւնը...։ 

Հայրենասէրների մի խումբը հակառակորդ ճամբարում տեսնում է բոլոր սխալները, 

թերութիւնները, յանցագործութիւնները, դաւաճանութիւններն ու յիմարութիւնները։ Բայց 

երբ ճիշտ նոյն սխալները, թերութիւնները, յանցագործութիւնները, դաւաճանութիւններն ու 

յիմարութիւնները կատարում է իր կուսակցութիւնը կամ քաղաքական խմբաւորումը՝ 

բերանը ջուր է առնում, գլուխն էլ հողի մէջ մտցնում»: 

Ցաւով պիտի արձանագրենք որ սփիւռքի կազմաւորման առաջին իսկ օրերէն մինչեւ հիմա, 

մենք երբեք չունեցանք ծառէն անդին անտառը տեսնելու լայնամտութիւն, հեռատեսութիւն, 
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նեղ հատուածական ու կուսակցական մտածողութեամբ առաջնորդուեցանք, շփոթելով 

կուսակցական մտածելակերպը՝  համազգային մտածելակերպին հետ, կուսակցական նեղ 

շահերը՝  համազգային գերագոյն շահերուն ու նպատակներուն հետ, եւ չարաչար 

տուժեցինք ազգովին, հաւաքական ոյժ չդառնալով, պառակտուելով ու բաժա՛ն-բաժա՛ն 

ջլատուելով, թշնամիին ըրածը ամբողջացնելով: 

Շատոնց ժամանակն է կեանքի կոչելու անյապաղ Մարմին մը, որ Սփիւռքի Հայութեան 

հաւաքական ամբողջութիւնը ներկայացնէ, անջա՛տ-անջա՛տ կուսակցութիւններէն վեր ու 

անդին համազգային մտահոգութեամբ ու տեսլականով...Մարմին՝  որ կարենայ վերջապէս 

մէկ մարդու պէս համազգային արտը վարել, հերկել ու մշակել: Ասիկա իրագործելու 

համար, անհրաժեշտ նախապայման է, անկասկած, յեղափոխել քարացած միտքերն ու 

կարծրատիպերը, մտածել ու գործել կոշկոռ կապած կաղապարներէն, հին քէներէն ու 

ոխերէն, նախապաշարումներէն ձերբազատ: Հոս հայեցի համահայկական կրթութիւնը եւ 

ազատ մամուլը էական դերակատարութիւն ունին կատարելիք, այլ գործօններու հետ 

միատեղ: 

Եթէ կարենանք այս գիտակից ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ստեղծել, յայնժամ 

կրնանք ունենալ ՀԶՕՐ ՍՓԻՒՌՔ, որ ամէնէն ամուր ԶՕՐԱՎԻԳԸ, ԹԵՒՆ ու ԹԻԿՈՒՆՔԸ 

կրնայ ըլլալ նաեւ ՀԶՕՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ կերտումին եւս, Արցախի հետ միասին, եւ վերջապէս 

Հայաստան-Սփիւռք զոյգ թեւերով ճախրել դէպի նոր վարդահեղեղ հորիզոններ... 

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ԱՄԱՆՈՐ ԵՒ Ս. ԾՆՈՒՆԴ ԱՄԲՈՂՋ ՀԱՅԱՇԽԱՐՀԻՆ: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ 

ԹՈՒՐՔԱԳԷՏ ՌՈՒԲԷՆ ՍԱՖՐԱՍՏԵԱՆԻ ՀԵՏ 

 «Մեդիալաբի» հարցերին պատասխանում է 

թուրքագէտ Ռուբէն Սաֆրաստեանը 

– Պարո՛ն Սաֆրաստեան, Թուրքիայի նախագահի 

մամուլի խօսնակ Իբրահիմ Քալընի խօսքով՝ կողմերի 

յարաբերութիւնների կարգաւորումը դրական է 

ընթանում, որ Նոյեմբերի սկզբին սահմանային 

հանդիպում են ունեցել: Նկատի ունենալով, որ պաշտօնական Երեւանն այս հանդիպման 

մասին չի տեղեկացրել, որքանո՞վ էք իրականութեանը մօտ համարում Էրդողանի խօսնակի 

յայտարարութիւնը: 
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– Սկսեմ նրանից, որ այդ յայտարարութեամբ պարզ դարձան մանրամասներ, որոնց մենք 

տեղեակ չէինք, բայց թուրքական կողմի հիմնական մօտեցումը չի փոխուել, այսինքն՝ առաջ 

է քաշւում նախապայման, ըստ էութեան պահանջ՝ եթէ հայկական կողմն ուզում է այս 

գործընթացում առաջընթաց լինի, ապա Ադրբեջանի հետ յարաբերութիւններում պէտք է 

զիջումների գնայ: Ամենակարեւորն այդ յայտարարութիւնից սա է ինձ համար, որ, ըստ 

էութեան, Թուրքիայի մօտեցումը չի փոխուել:  

Իսկ այն, ինչ ներկայացւում է, իսկապէս տեխնիկական բնոյթի խնդիրներ են, որոնք 

քննարկւում են, բայց իրական, գործուն քայլեր չեն արուել: Այսինքն՝ թուրքական կողմը 

շարունակում է իր քաղաքականութիւնը բանակցային գործընթացում. մի կողմից դնում է 

պահանջներ, միւս կողմից՝ տպաւորութիւն է ստեղծում, թէ ինքը պատրաստ է 

յարաբերութիւններ հաստատելու, բայց իրականում ոչինչ էլ տեղի չի ունենում, սա 

թուրքական տակտիկան է, որի մասին ես խօսել եմ ամիսներ առաջ: 

– Իսկ ինչո՞ւ պաշտօնական Երեւանը թէկուզ այդ փոքր քայլերի, ինչպէս դուք էք բնորոշում՝ 

ձեռք բերուող պայմանաւորուածութիւնների մասին չի իրազեկում հայ հանրութեանը, 

որպէսզի թուրքական կողմից չիրազեկուենք: 

– Չեմ կարող ասել: Գուցէ այն բանի համար, որովհետև հասկանում է, որ դրանք այնքան 

փոքր հարցեր են, որ դրանց մասին խօսելու անհրաժեշտութիւն էլ չկայ, առաւել եւս դրանք 

ներկայացնել որպէս առաջընթաց բանակցային գործընթացում: Ենթադրում եմ, բայց յստակ, 

բնականաբար, չեմ կարող ասել: 

– Պարո՛ն Սաֆրաստեան, յատկապէս վերջին օրերին Ադրբեջանն ամէն օր խախտում է 

հրադադարը, ձեր տպաւորութեամբ՝ Թուրքիան հիմա որքանո՞վ է շահագրգռուած նոր 

ռազմական գործողութիւնների գնալ Ադրբեջանի ձեռամբ: 

– Իմ տեսակէտն այն է, որ Ադրբեջանի գործողութիւնները ոչ միայն համաձայնեցուած են 

Թուրքիայի հետ, այլեւ թուրքական ծրագրի մի մասն են կազմում: Ես կարծում եմ, որ 

Թուրքիան ներկայ փուլում լուծում է ռազմավարական կարեւոր խնդիր՝ Հարաւային 

Կովկասում իր ազդեցութեան ուժեղացում, և Ադրբեջանն իր այս ագրեսիվ 

քաղաքականութեամբ ծառայում է Թուրքիայի ստրատեգիային:  

Երկրորդ՝ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր քաղաքականութիւնը, որի 

նպատակն է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրայ, որ իր պահանջները ընդունելի լինեն: 

Ըստ էութեան, Ադրբեջանն ու Թուրքիան գործում են միասին, ու այդ գործունէութեան բուն 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (130) Դեկտեմբեր 2022 

 

6/59 

էութիւնը հարկադրման քաղաքականութիւնն է, այսինքն՝ ագրեսիվ յայտարարութիւններով 

ու գործողութիւններով փորձում են պարտադրել, որ Հայաստանը զիջումների գնայ:  

– Առաջիկայում նոր ռազմական էսկալացիան հայ-ադրբեջանական սահմանին 

իրատեսակա՞ն է: 

– Կարծում եմ՝ այո՛: Եթէ Ադրբեջանում, առաջին հերթին՝ Անկարայում, գան 

եզրակացութեան, որ այս ագրեսիվ գործողութիւններով Հայաստանը չի գնում զիջումների, ի 

հարկէ աւելի մեծ ագրեսիա կը նախապատրաստուի՝ աւելի լայնածաւալ ռազմական 

գործողութիւնների գնալու համար: 

– Ինչո՞վ ձեռնտու չէ ֆրանսիական միջնորդութիւնը հայ-ադրբեջանական 

յարաբերութիւնների կարգաւորման հարցում Թուրքիայի համար, որ Ադրբեջանը փորձում է 

հրաժարուել դրանից: 

– Որովհետև Ֆրանսիայի միջնորդութիւնը, նրանց գնահատմամբ, միջնորդութիւն է յօգուտ 

Հայաստանի: Այս առումով յիշում եմ Էրդողանի յայտարարութիւնը, երբ նա իմացաւ, որ 

Ֆրանսիայի Սենատն ընդունել է հայանպաստ այդ բանաձեւը, կարծեմ Սամարղանդում էր 

այդ ժամանակ, յայտարարեց, որ «սա սկանդալ է: Ես կը վերադառնամ ու այդ հարցով կը 

զբաղուեմ»:  

Հաւանական է, որ Թուրքիան փորձել է ճնշում գործադրել Ֆրանսիայի վրայ, որ վերջինս իր 

այդ մօտեցումից յետ կանգնի, բայց Ֆրանսիան, ինչպէս տեսնում ենք, շարունակում է իր 

քաղաքականութիւնը, ու ակնյայտ է, որ նախաձեռնութիւնը գալիս է հենց Մակրոնի 

կուսակցութիւնից:  

Ես այն մարդկանց խմբին չեմ պատկանում, որ թերագնահատում են այդ որոշումները, այո՛, 

պարզ է, որ դրանք չունեն պարտադիր բնոյթ, բայց, հաշուի առնելով, որ դա ֆրանսիական 

էլիտայի մի զգալի մասի դիրքորոշումն է, իսկ ֆրանսիական էլիտան Եւրամիութեան 

էլիտայի կարեւոր հատուածն է, իր ազդեցութիւնը կ'ունենայ նաեւ Եւրամիութեան 

պետութիւնների էլիտայի վրայ: 

Ի հարկէ, դա բաւական բարդ գործընթաց է լինելու, բայց շուտով դրա ազդեցութիւնը կը 

տեսնենք, նոյնիսկ այն պայմաններում, երբ Եւրամիութիւնը Ադրբեջանի հետ գնում է գազի 

գործարքի:  

http://www.azadkhosk.com/
https://medialab.am/242627/
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– Պարո՛ն Սաֆրաստեան, կայ պնդում, որ «Ադրբեջանը հիմա ծանր վիճակում է, որովհետեւ 

միջազգային ճնշումներն ակտիվացել են իր ուղղութեամբ»: Ի՞նչ կ'ասէք այս մասին: 

– Ես չէի ասի, որ դա ծանր վիճակ է: Այն վիճակը, որում հիմա Ադրբեջանն է, անսովոր է իր 

համար, որովհետեւ Ադրբեջանը սովոր չէ, որ կարող են լինել եւրոպական շրջանակներ, 

որոնք կարող են այսպէս բացայայտ քննադատել իր քաղաքականութիւնը, մինչև հիմա մենք 

դա չենք տեսել: 

Ադրբեջանի ղեկավարութիւնը դեռեւս չի կարողացել այս իրավիճակից ելքեր գտնել, իսկ 

նրանց ելքը մէկն է լինելու՝ աւելի ուժեղացնել բռնութիւնն ու ագրեսիան Հայաստանի 

նկատմամբ: 

Քրիստինէ Աղաբեկեան 

MediaLab.am 

ԿԻՊՐԱՀԱՅ 

ՓԱՌԱՀԵՂ ՀԱՄԵՐԳ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 

ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ 100-ԱՄԵԱԿԻ 

 

Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Մայր Եկեղեցւոյ 

Երգչախումբի 100-ամեակի պանծալի համերգը 

տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 3 Դեկտեմբեր 2022-ին, 

երեկոյեան ժամը 19:00-ին, Սթրովոլոսի 

Քաղաքապետարանի շքեղ սրահին մէջ, 

հովանաւորութեամբ Թեմիս Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն 

Արք. Տողրամաճեանի, նախագահութեամբ Պետ. 

Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի,  

ներկայութեամբ Կիպրացի եւ հայ պաշտօնական 

անձնաւորութիւններու, հոգեւորականներու, դեսպաններու եւ մասնաւոր հրաւիրեալներու, 

որոնք նիւթապէս սատարած էին Երգչախումբին:  

Յայտագիրը ընդգրկեց առաւելաբար հայերէն եւ քանի մը յունարէն ու անգլերէն երգեր, 

Երգչախումբի 100 տարուան պատմութեան ամփոփ տեսերիզը եւ այլ անակնկալներ:  

Նախքան համերգի կատարումը, ներկաները երկարօրէն յամեցան սրահի մուտքին, ուր 

կոկիկ դասաւորումով սարքուած էր լուսանկարներու ցուցադրութիւն մը, որ կը 

ներկայացնէր գաղութիս անցած երկար ու հպարտառիթ երաժշտական ուղին ու 

պատմութիւնը:  

 

http://www.azadkhosk.com/
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Հարիւրամեակի յոբելենական Համերգը՝  իր հոգեւոր ու ժողովրդական երգերու հոյակապ ու 

հոգեպարար կատարումներով, երաժշտական իսկական հրավառութիւն էր, շնորհիւ 

Երգչախումբի աւելի քան 137 կրտսեր եւ երէց անդամներուն (5 տարեկանէն մինչեւ 89 

տարեկան),  Հայաստանէն, Կիպրոսէն ու Լիբանանէն հայ արհեստավարժ երաժիշտներու, 

որոնք միացան Նիկոսիոյ նուագահարներուն եւ խումբին, շնորհիւ բոլոր մասնակիցներուն 

ժրաջան ու քրտնաջան աշխատանքին, անսակարկ նուիրումին ու հաւատքին, շնորհիւ 

նաեւ հայ երաժշտական աւանդական գործիքներու նուագակցութեան, այլեւ մանաւանդ 

շնորհիւ  խմբավարներ՝  Նառա Սարտարեանի եւ Վիքի Գույումճեանի հմուտ 

ղեկավարութեան, եւ վերջապէս, շնորհիւ ձեռնարկի անթերի կազմակերպուածութեան, 

ինչպէս նաեւ  ներկաներու խուռներամ մասնակցութեան ու քաջալերանքին: 

 

Կ'արժէ յատկապէս յիշատակել, որ Ս. 

Աստուածածին Մայր Եկեղեցւոյ Երգչախումբը 

առաջին քառաձայն երգչախումբն է համայն 

Կիպրոսի:  Ան հիմնուած է 1921-ին յայտնի 

երաժիշտ Վահան Պետելեանի կողմէ, որ այնքան 

համեստ էր, բայց օժտուած էր հոգիի, սրտի 

մեծութեամբ, նուիրեալ քրիստոնեայ էր, այլեւ ունէր 

տեսլականը հայ աւանդական երգն ու 

երաժշտութիւնը պահել-պահպանելու եւ զայն 

փոխանցելու յաջորդական սերունդներու, որպէս 

հայապահպանման ու հայակերտումի հզօրագոյն գործօններէն մէկը: Երգչախումբը երգած է 

իր առաջին Եկմալեան քառաձայն Սուրբ Պատարագը 6 Յունուար 1922-ին, 60 անդամներով, 

որոնք Ցեղասպանութենէն փրկուած որբեր եւ գաղթականներ էին: 

 

Իր երախտարժան գործը շարունակած են Երանաշնորհ Տէր Վազգէն աւագ քահանայ 

Սանտրունի, Երանաշնորհ Զարեհ եպիսկոպոս Ազնաւորեան, հանգուցեալ Հայրապետ 

Թորոսեան, հանգուցեալ մաեստրօ Սեպուհ Աբգարեան եւ Տիկ. Լուսի Համբարձումեան: 

2010-ին Երգչախումբի ղեկավարութիւնը ստանձնեց Տիկ. Նառա Սարտարեանը:  

Երգչախումբի  երգեհոնահար/ դաշնակահարուհիներէն կ'արժէ յիշատակել Տիկիններ Ալիս 

Պէտէլեան, Մարի Մաննա Գազանճեան, Նորա Գրիգորեան, Մարիա Թումայեան, Լալա 

Թոգաթլեան, Զարա Բարխուդարեան, Լուսի Համբարձումեան եւ մինչեւ օրս նուագակցող 

երէցկին Թամար Հապէշեան եւ Տիկ. Լիլիա Խաչատուրեան: 

 

2011-ին, կազմուեցան Պարմանուհիներու, Կրտսերներու եւ Փոքրիկներու երգչախումբերը, 

5-էն մինչեւ 27-ը տարեկան անձինք միացան երգելու համար հոգեւոր եւ ազգային երգեր:  

Այս երգչախումբերու ղեկավարն է Տիկ. Վիքի Գույումճեանը, դաշնակի ընկերակցութեամբ 

քանոնահար Տիկ. Ալիսա Ոսկանեանի: 

 

Ներկայիս, Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ Երգչախումբը մեծ 

պատասխանատուութեամբ ու նուիրումով կը շարուակէ նախնեաց երաժշտական 

աւանդոյթները, ամէն գնով պահպանելու, զօրացնելու եւ շարունակելու համար մեր 

հոգեւոր-ազգային մշակոյթը եւ մեր եկեղեցական ու աւանդական երաժշտութիւնը: 

Հարիւրամեակի Համերգը անգամ մը եւս ապացուցեց որ Երգչախումբը կենսունակ ու 

աշխոյժ է, առաւել քան երբեւէ եւ պատրաստ է դիմագրաւելու նորանոր մարտահրաւէրներ, 

նոր հորիզոններու վառ տեսլականով: 

 

http://www.azadkhosk.com/
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ՎԱՐՁՔԸ ԿԱՏԱՐ ԲՈԼՈՐԻՆ ԵՒ ԴԷՊԻ ՆՈՐԱՆՈՐ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ: 

 

ԵՐԱՆ  ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ԾՆՈՒՆԴԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ՝  ՆԻԿՈՍԻԱ, 

ԼԱՌՆԱԳԱ, ԼԻՄԱՍՈԼ  

Սիրելի հաւատացեալներ, Ձեր ազնիւ ուշադրութեան 

կ'ուզենք յանձնել՝ թէ թեմիս երեք եկեղեցիներուն մէջ 

պիտի մատուցուի Ճրագալոյցի եւ Ս. Ծննդեան 

պատարագ հետեւեալ ժամանակացոյցով: 

 ՆԻԿՈՍԻԱ – 

Ճրագալոյցի Պատարագ՝ Հինգշաբթի, 5 Յունուար 2023 

կ.ե. ժամը 5:30-ին  

Ս. Ծնունդ՝ Ուրբաթ, 6 Յունուար 2023 

Ժամերգութիւն կ.ա. ժամը 9:00-ին 

Ս. Պատարագ, Քարոզ եւ Ջրօրհնէք կ.ա. ժամը 9:30-ին  

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ ԳԵՐՇ. Տ. ԽՈՐԷՆ ԱՐՔ. 

ՏՈՂՐԱՄԱՃԵԱՆ 

 ԼԱՌՆԱԳԱ – 

Ճրագալոյցի Պատարագ՝ Հինգշաբթի, 5 Յունուար 2023 կ.ե. ժամը 5:00-ին  

Ս. Ծնունդ՝ Ուրբաթ, 6 Յունուար 2023  

Ս. Պատարագ, Քարոզ եւ Ջրօրհնէք կ.ա. ժամը 9:30-ին  

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ՝ ԱՐԺ. Տ. ՄԱՇՏՈՑ Աւ. ՔՀՆՅ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ  

ԼԻՄԱՍՈԼ – 

Ճրագալոյցի Պատարագ՝ Հինգշաբթի, 5 Յունուար 2023 կ.ե. ժամը 6:00-ին  

Ս. Ծնունդ՝ Ուրբաթ, 6 Յունուար 2023  

Ս. Պատարագ, Քարոզ եւ Ջրօրհնէք կ.ա. ժամը 9:30-ին  

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ՝ ԱՐԺ. Տ. ՄՈՄԻԿ ՔՀՆՅ. ՀԱՊԷՇԵԱՆ  

http://www.azadkhosk.com/
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Ամանորի եւ մարդացեալ Աստուածորդիի Ս. Ծնունդին առթիւ, մեր շնորհաւորութիւնները 

կը փոխանցենք բոլորիդ, մաղթելով երջանիկ, առողջ եւ անփորձանք տարի մը Տիրոջ 

օրհնութեամբ: 

''Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ Ձեզի մեզի մեծ Աւետիս''  

10 Դեկտեմբեր 2022  

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ 

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ 

ՏԱՊԱԼԵՑԱՒ ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ 81-ԱՄԵԱՅ 

ԿԱՂՆԻՆ 

 

Ի՞նչ գրել, ինչպէ՞ս գրել, երբ ուղեղդ իսկ չի յաջողիր 

նուազագոյն կեդրոնացումն իսկ ապահովել՝ 

հեղինակելու յիշատակի խօսք մը Ժիրայր Դանիէլեանի 

նման բազմատաղանդ մարդուն մասին: 

Շատեր արդէն գրեցին, ուրիշներ այս ու գալիք օրերուն, 

տարիներուն, տասնամեակներուն եւ դարերուն պիտի 

գրեն Ժիրայր Դանիէլեան ԵՐԵՒՈՅԹին մասին: Ես 

պիտի բաւարարուիմ հայ պարբերական մամուլի 

մատենագիտութեան մէջ Ժիրայրի ունեցած վաստակին 

ներկայացումով, շատ փոքր ըլլալով այդ վաստակը 

լիարժէք գնահատելու համար: 

Լիբանանահայ գաղութը բախտաւոր եղաւ, որ 

միաժամանակ երկու հմուտ մասնագէտ ունեցաւ այս 

մարզին մէջ՝ արժանայիշատակ Արտաշէս Տէր 

Խաչատուրեանն ու Ժիրայր Դանիէլեանը. երկուքին 

համար՝ հայ պարբերական մամուլին 

մատենագիտութիւնը իրենց տարերքն էր, էութեան առա՛նցքը՝ մանկավարժութեան, 

խմբագրութեան, հասարակական գործունէութեան եւ իրենց միւս աշխատանքներու 

ընդհանուր ծիրին մէջ: Հայրենիքին մէջ ալ 20-րդ դարուն եղան հմուտ մատենագէտներ: 

Այսօր սակայն, Ժիրայրին հեռացումով, հայ մամուլի մատենագիտութիւնը համապարփակ 

իմացող այլեւս գոյութիւն չունի ամբողջ աշխարհի մէջ (գոնէ ես այդպիսիք չեմ գիտեր): Կան 

մատենագիտութիւն կազմողներ միայն, բայց մատենագիտութիւն իմանալը 

անհրաժեշտաբար կը պահանջէ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ, այն ալ ՍԵՐՏ առնչութիւն տպագիր 

մամուլին հետ: Այդ իսկ բաւարար չէ. պէտք է հայ մամուլը նաեւ ՍԻՐԵ՛Լ, 

պարբերականներուն թուղթը շօշափել այնպէս, ինչպէս պատարագիչ քահանան խոր 

երկիւղածութեամբ եւ սրբութեամբ կը ձեռնէ Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը պարունակող 

սկիհը: 

http://www.azadkhosk.com/
https://azg.am/wp-content/uploads/2022/12/j2.jpg
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Պարոն Արտաշէսն ու պարոն Ժիրայրը եղան հայ մամուլի մատենագիտութեան ա՛յդ 

տեսակի պատարագիչ քահանաները: Անոնք հայ մամուլի քալող հանրագիտարաններ էին: 

Երկուքէն ալ շատ բան սորված եմ: Լիբանան գտնուած օրերուս, անպայման երկուքին ալ  

կ'այցելէի: Մինչեւ 2-3 ժամ տեւող այդ հանդիպումները աւելի շատ մենախօսութեան կը 

վերածուէին: Անգամ մը Ժիրայրը այդ նկատեց եւ ինք էր որ ըսաւ. «Գէո՛րգ, կարծես թէ 

մենախօսութիւն ըրի»: Անշուշտ չըսի, թէ ճիշդ ա՛յդ էր իմ ուզածը՝ զինք լսել, սորվիլ իրմէ հայ 

մամուլի պատմաբանի ու մատենագէտի մասնագիտութեան որոշ գաղտնիքներ, նաեւ՝ 

ստանալ տեղեկութիւններ քուլիսներու ետին տեղի ունեցող… խաղերու մասին: 

Մինչ Լիբանանի մէջ կ'ընթանար քաղաքացիական դաժան պատերազմը եւ Ժիրայրի թէ՛ 

բնակարանը եւ թէ՛ ծառայած Հայկազեան Գոլէճի գրադարանը կռիւներու անմիջական 

գօտիին մէջ կը գտնուէին, ան բանասիրական որոնումներով կը վերանար շրջապատի 

անդոհանքէն: Հայ պարբերական մամուլի մատենագիտութեան առնչուած դանիէլեանական 

հրատարակութիւններուն մեծագոյն մասը տպուած է 1980-ականներու առաջին կէսին, երբ 

Լիբանանը բառին իսկական առումով կ'այրէր քաղաքացիական պատերազմի եւ 

իսրայէլական ներխուժման կրակներուն մէջ: Ահաւասիկ այդ աշխատութիւններուն ցանկը. 

— «Հայ մամուլի հաւաքածոյ» (Ծովակ Ալթունեանի հետ, Ա. տպագրութիւն՝ Պէյրութ, 1974, 

Բ.՝ լրամշակուած տպագրութիւն՝ 1981), 

— «Սփիւռքահայ նոր պարբերական մամուլը 1967-1980 թուականներուն. 

Մատենագիտութեան փորձ» (Պէյրութ, 1980), 

— «Ռամկավար ազատական մամուլը» (Պէյրութ, 1982), 

— « «Հասկ» ամսագիրին 50 տարին. Մատենագիտական ակնարկ» (Պէյրութ, 1982), 

— «Հայ նոր պարբերական մամուլը, 1967-1981» (տպարան «Ալթափրես», Պէյրութ, 1984): 

Հինգ տարուան ընթացքին՝ նոյնքան հրատարակութիւն: Սա սոսկական թիւ չէ, այլ 

պատկառելի՜ պտղաբերում: 

Հայ մամուլի մատենագիտութեան վերաբերող հարուստ տեղեկութիւններ եւ ճշդումներ կան 

նաեւ Ժիրայրի խմբագրած կամ խմբագրութեան մաս կազմած «Շիրակ» եւ «Կամար» 

գրական ամսագիրներուն, «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս» տարեգիրքի 

հատորներուն եւ ուրիշ պարբերականներու, նաեւ դանիէլեանական հետեւեալ 

հատորներուն մէջ. «Լիբանանահայ տպագրութիւնը պատերազմի տարիներուն, 1975-1984» 

(Պէյրութ, 1986), «Բանասիրական որոնումներ» («Սիփան» հրատարակչութիւն, Պէյրութ, 

1996), «Գրական որոնումներ» (Վաչէ Ղազարեանի հեղինակակցութեամբ, Անթիլիաս, 2007), 

«Բանասիրութեան բաւիղներուն մէջ» (խմբագիր՝ Երուանդ Տէր Խաչատրեան, «Մուղնի» 

հրատարակչութիւն, Երեւան, 2011), «Մատենագիտութիւն ընդդէմ ցանկագրումի…» 

(Անթիլիաս, 2018) ու անոր յաւելուածը (Անթիլիաս, 2021), նաեւ զանազան ուրիշ 

հրապարակումներու մէջ: 

http://www.azadkhosk.com/
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Հայրենի պատմաբան, արժանայիշատակ Պետրոս Յովհաննիսեանին եւ մշտական 

ուսուցիչիս՝ Յակոբ Չոլաքեանին հետ, Ժիրայր Դանիէլեան եղաւ մատենագիտական 

առաջին լուրջ քայլերս խրախուսողներէն, երբ իմ խմբագրած «Սփիւռք» պարբերականի 

սեպտեմբեր 1990 — ապրիլ 1991-ի թիւերուն մէջ հրատարակեցի «Խորհրդահայ մամուլն 

այսօր» մատենագիտական շարքը: Հետեւեցան հայրենական մամուլի նոր անուններու 

մատենագիտութեան գրքոյկ մը եւ գիրք մը: Երէց ընկերներուս քաջալերանքը պիտի յանգէր 

«Հայաստանի 1985-1991 թուականներու պարբերական մամուլը» պատմական-

մատենագիտական թեկնածուական ատենախօսութեան հեղինակման եւ անոր 

պաշտպանութեանը ՀՀ ԳԱԱ-ի պատմութեան հիմնարկին մէջ 2001-ին: Նոյնքան 

արժանայիշատակ մտաւորականներ Պէպօ Սիմոնեանի եւ Գէորգ Գանտահարեանի հետ, 

Ժիրայր Դանիէլեան եղաւ անոնցմէ, որոնք երաշխաւորեցին այդ մենագրութեան 

հրատարակումը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Գէորգ Մելիտինեցի» գրական 

մրցանակի ծիրին մէջ (հետագային Պէպօ Սիմոնեանէն պիտի իմանայի, թէ գիրքիս 

տպագրութիւնը երաշխաւորելու համար, եռեակը թուք ու մուր ստացած է, իսկ գիրքին 

տպաքանակը փրկուած է … ծրագրեալ հրկիզումէ՝ շնորհիւ եռեակի ջանքերուն): Աւելին, 

յաջորդ տարուան նոյեմբերին, Դանիէլեան իր տնօրինած Հ. Բ. Ը. Մ.ի Դարուհի-

Յովակիմեան երկրորդական վարժարանի վերտառութեամբ կազմակերպեց իմ 

«Հայաստանի նորագոյն մամուլը 1987-2002» դասախօսութիւն-ցուցահանդէսը Հ. Բ. Ը. Մ. — 

Հ. Ե. Ը.ի «Զապէլ Մովսէսեան» կեդրոնի սրահին մէջ: Ի տես շուրջ հազար անուն 

ցուցանմուշներուն, Ժիրայրը ինծի յորդորեց անպայման կազմել անոնց 

մատենագիտութիւնը՝ խոստանալով օգնել անոր լոյս աշխարհ գալուն: Կը յիշեմ, թէ 

դասախօսութեան սկիզբի իր խօսքին մէջ, Ժիրայրը ինչ հպարտութեամբ զիս կը 

ներկայացնէր հանդիսականներուն իբրեւ դպրոցի լաւագոյն շրջանաւարտներէն մէկը: 

Ժիրայրին խորհուրդով, շարունակեցի հայրենական, աւելի ստոյգ՝ նախկին Խորհրդային 

Միութեան երկիրներու հայկական մամուլի մատենագրումը, որ ստիպուած էի դադրեցնել 

2014-ին՝ կեանքի պայմաններուն պարտադրանքով: 

Ժիրայր Դանիէլեանի մեզմէ մարմնապէս հեռացման ցաւը կը բազմապատկուի այն 

իրողութեամբ, որ այսօր ամբողջ աշխարհի մէջ չկայ իր էութեամբ հայ պարբերական 

մամուլի պատմութեան ու մատենագիտութեան նուիրուած նոյնիսկ մէկ հոգի: Հայրենիքին 

եւ սփիւռքի մէջ, ինծի նման ուրիշներ ալ սկսան, սակայն կա՛մ կէս ձգեցին, կա՛մ 

բաւարարուեցան հայ պարբերական մամուլի որոշակի հատուածի մը ուսումնասիրական 

աշխատանքներով ու անոնց հրատարակումով: 

Ահա այս իմաստով ալ Ժիրայր Դանիէլեանը կը մնայ անփոխարինելի: Երանի՜ սխալած 

ըլլամ: Վստահ եմ, այդ պարագային, Ժիրայրի հոգին պիտի հրճուի անդենականին մէջ: 

Շնորհակալութի՛ւն քեզի, Ժիրա՛յր: 

ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ 

Երեւան, 28 նոյեմբեր 2022 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿ 
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ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱՒԱՆԴԱՊԱՀՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋԵՒ 

  
Երիտասարդներ օրինակներու պէտք ունին, ոչ քննադատներու:  
Ճոն Վուտըն, ամերիկացի պասքեթպոլի մարզիչ 
 

Օրինակը ամենալաւ ուսուցիչն է: Այդպէս եղած է հինէն ի վեր: Թագաւորներ իրենց 

զաւակներուն համար վարձած են այդ դարերու ամենալաւ փիլիսոփաները, ուսուցիչները, 

որպէսզի սորվեցնեն կեանքի եւ մարդկային յարաբերութեան գաղտնիքները: 

Թագաժառանգները սորված են կրօնք, լեզուներ, տրամաբանութիւն, հռետորութիւն, 

երաժշտութիւն, արուեստ եւ հին ժամանակներու շատ մը այլ գիտելիքներ: 

Տրաբամանութիւնը եղած է բոլոր գիտելիքներու ամենակարեւորը, որովհետեւ ան է որ կը 

սորվեցնէ մարդուն ըլլալ ժուժկալ, յարաբերիլ այնպիսի ձեւով որ քաղաքացին չդժգոհի, 

հակառակորդին հետ բանակցիլ տրամաբանութեան օգտագործումով: Չխախտել բնութեան 

եւ աստուածներու օրէնքը, որ հաւասարակշռութիւնն է մարդու եւ բնութեան միջեւ: 

Արիսթոթէլ եւ Պարոյր Հայկազն մեծ ուսուցիչներ էին: Մէկը Աթէնքի մէջ, երկրորդը Աթէնքի 

եւ Հռոմի մէջ: Անոնք ազդեցիկ էին իրենց կեանքով եւ խօսքով: Հզօր էին իրենց 

փիլիսոփայական թեզերը ներկայացնելու մէջ: 

Մեծ է այն ժողովուրդը, որ օրինակով կը դաստիարակէ իր զաւակները: Ակնարկ մը նետելով 

զարգացած ժողովուրդներու վրայ, պիտի տեսնենք, թէ անոնց մեծամասնութեան մօտ կայ 

հաստատուած երկխօսութեան վրայ հիմնուած, ռամկավարական համակարգ: Արեւմտեան 

Եւրոպայէն, մինչեւ Պալթիք Ծովու երկիրներ: Նոյնիսկ այն երկիրներու մէջ, ուր կը կարծենք, 

թէ ռամկավարութիւնը շատ զարգացած չէ ինչպէս Ռուսիա, երբեմն պատկերասփիւռէն կը 

հետեւիմ քաղաքական քննարկումներու ծրագիրի մը: Առջեւի շարքին վրայ կը նստին 

քաղաքագէտներ եւ մասնագէտներ, որոնցմէ մաս մը հայեր, իսկ անոնց ետեւը տեղ կը 

գրաւեն քաղաքականութեամբ զբաղող երիտասարդներ: Թեր ու դէմ կարծիքներու 

փոխանակումը երբեմն կը հասնի ձայն բարձրացնելուն ու ծրագիրը վարողի 

միջամտութեան: Մթնոլորտը առողջ է: Ամէն կողմ կը պաշտպանէ իր թեզը գիտական 

հիմերու վրայ եւ իր ունեցած գիտելիքներով: Նոյնն է պարագան Ֆրանսայի մէջ: 

Քաղաքագէտները օրինակ կը ծառայեն ունկնդիր երիտասարդներուն իրենց միտքով եւ 

խօսքով: 

Երիտասարդներ օրինակի պէտք ունին: Անոնք շատ լաւ գիտեն, թէ խօսքէն բան չ'ելլեր, այլ 

գործն է կարեւոր: Այսօր մենք ի՞նչ կու տանք մեր գալիք սերունդին: Ինչ որ ցոյց կու տանք 

իրենց մեր խօսքով եւ գործով , այն ալ պիտի քաղենք ապագային, փոքր տարբերութեամբ մը, 

որ երիտասարդին իմացականութենէն կախեալ է: Եթէ ցոյց կու տանք հաւասարակշռուած 

եւ յարգանքի վրայ հիմնուած յարաբերութիւն, ապագային պիտի ունենանք զիրար յարգող, 

հաւասարաշռուած տրամաբանութիւն ունեցող երիտասարդներ: Եթէ ցոյց կու տանք 

հատուածամոլութիւն, միւսը չյարգելու եւ անհաւասարակշիռ վարուելակերպ, այդ ալ պիտի 

ստանանք ապագային: Չզարմանանք, թէ ինչո՞ւ չենք զարգանար որպէս ժողովուրդ եւ 
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հաւաքականութիւն: Սխալը մեր դաստիարակութեան մէջ է: Ինչ որ ցանենք, այն ալ կը 

հնձենք:  

Անձնական երկարատեւ փորձառութեամբ դժբախտաբար պիտի յայտարարեմ, թէ 

բացառութիւններ յարգելով, հասայ այն եզրակացութեան թէ կարգ մը կուսակցական 

կառոյցներ չեն յարգեր վերոյիշեալ կէտերը: Այսինքն կը դաստիարակեն ուրիշին կարծիքը 

չյարգող եւ այլամերժ երիտասարդներ: Կը դաստիարակեն կաղապարուած 

գաղափարախօսութեան մը կուրօրէն հաւատացող երիտասարդներ: Անոնք չեն ուզեր 

հասկնալ, որ երիտասարդը պիտի ծառայէ ազգին վերջ ի վերջոյ: Միութիւնները միայն 

միջոցներ են: Այս է մեր ազգի յաջողութեան գաղտնիքը: Երբ երիտասարդ մը 

դաստիարակուի միայն իր հատուածին ծառայելու, ինչպէս որ է վիճակը հիմա, ազգը կը 

ձախողի, որովհետեւ դաստիարակած կ'ըլլայ հատուածամոլ եւ ոչ ընդհանուրի շահին 

համար աշխատող երիտասարդ:  

Հակառակն ալ կայ հայ ժողովուրդին մէջ: Այսինքն կան երիտասարդներ, որոնք 

դաստիարակուած են սանձարձակ ազատութեան գաղափարախօսութեամբ: Չեն հաւատար 

մեր ժողովուրդի աւանդապահ մշակոյթին, քրիստոնէութեան եւ ազգային արժէքներուն: Կը 

հաւատան Համաշխարհայնացում կոչուած գաղափարախօսութեան, ըստ որու, մարդ 

ազատ է ամէն կաշկանդումէ, ազգային, կրօնական թէ անհատական: Մարմինը քուկդ է եւ 

անոր հետ ազատ ես վարուելու ինչպէս որ կ'ուզես: Մեր ժողովուրդի դարաւոր, գեղեցիկ 

նիստուկացը դուրս դրուած են այդ երիտասարդներու օրակարգէն: Կարեւորը այն է որ 

իրենք վայելեն իրենց ազատութիւնը, լեզուի, խօսքի, գործի եւ մտածելակերպի առանց որեւէ 

կաշկանդումի: Դառնան Աշխարհի քաղաքացի առանց ինքնուրոյն մշակոյթի եւ կենսաձեւի: 

Այս երիտասարդներու խումբը կ'ընդունի նաեւ սանձարձակ մարմնական յարաբերութիւնը, 

հեռու ամէն կրօնական դաւանանքէ եւ քրիստոնէական արժէքներէն: Ազգին պատմութիւնը, 

ներկայ վիճակը կամ քրիստոնէական արժէքները քիչ տեղ ունին այդ երիտասարդներու 

բառարանին մէջ:  

Ոսկեայ միջինն է լուծումը: Յոյն փիլիսոփայ Արիսթոթէլի Ոսկեայ միջինն է (The Golden 

Mean), որ սահմանափակ ազատութիւնը կը դարձնէ մեր կենսաձեւը: Այսինքն ճիշդ է որ 

Աստուած մարդուն տուած է միտքը եւ ազատութիւնը որոշում առնելու, անոր տուած է նաեւ 

Սուրբ գիրքերը եւ դաւանանքը իր կեանքը դարձնելու համար Աստուածահաճոյ եւ 

հաւասարակշռուած: Հեռու ամէն մոլութենէ եւ ծայրայեղութենէ: Այս ծայրայեղութիւնն է որ 

կը քանդէ երիտասարդին կեանքը՝ անպատասխանատու կենսաձեւ, թմրամոլութիւն, 

անկաշկանդ ազատութիւն, սանձարձակ յարաբերութիւն եւ ծայրայեղ վերաբերմունք: 

Ոսկեայ միջինն է որ մեզի կու տան Ազգը եւ Եկեղեցին, ըլլալու համար հայրենասէր եւ 

Եկեղեցւոյ դաւանանքը ապրող մարդիկ: Ընտանիք, դպրոց եւ միութիւններ մեծ դեր ունին 

կատարելիք այս հաւասարակշռուած մարդը դաստիարակելու մէջ:  

Դաստիարակութեան ծրագիրին հիմնաքարն է հաւատքը: Առանց քրիստոնէական 

հաւատքի չենք կրնար դաստիարակել արդարամիտ եւ խղճամիտ երիտասարդներ: Անցեալ 

դարու կուսակցական ժխտական օրինակները մեր աչքերուն առջեւ են: Անկրօն 

դաստիարակութիւնը աւերներ գործեց Եւրոպայի եւ մեր ժողովուրդին մէջ: ժամն է 

վերադառնալու քրիստոնէական հիմերու վրայ դրուած դաստիարակութեան: 

Տրամաբանութիւն եւ տրամաբանող երիտասրդներ մեծ արժէք են մեր ազգին համար: 

Հաւասարակշռուած մարդը նաեւ տրամաբանող մարդն է: Այս է որ կը հալածուի 

Համաշխարհայնացումի կողմէ: Պահանջուածը տրամաբանութենէ զուրկ «զոմպի»ներու 

կամ քալող մեռելներու զանգուած մըն է, որ կուրօրէն կը հաւատայ հաստատուած 

գաղափարախօսութեան: Գիրք կարդալը կը համարուի նաեւ կարեւոր երիտասարդին 

համար: Մղենք երիտասարդները կարդալու գրականութիւն, վերլուծում, յօդուածներ: 

Հաւասարակշռուած երիտասրդը նաեւ լաւ կարդացող մը ըլլալու է: Բնութեան սէրը նաեւ 
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կարեւոր է երիտասարդի գիտակցութեան մակարդակի բարձրացումին մէջ: Ընդհանրապէս 

բնութիւն սիրող մարդը հաւասարակշռուած մարդն է: Ուրախութեամբ կրնամ յայտարարել, 

թէ իմ տարիներու փորձառութենէս մեկնելով պատանիներու եւ երիտասարդներու հետ 

աշխատանքիս մէջ, հայ պատանին կամ երիտասարդը բնութիւն սիրող եղած է միշտ, փոքր 

բացառութիւններով:  

Նորահաս սերունդը մեր բոլորի նեցուկին պէտք ունի՝ ծնողք, դպրոց, բարեկամներ, 

միութիւններ: Անոր տանք Ոսկեայ միջինով ապրելու կենսաձեւը: Ճիշդ է դժուար օրեր են, 

սակայն մեր երիտասարդները արժանի են ամէն նեցուկի: Ազգի ապագան իրենցն է: Այն 

ազգը, որ դաստիրակուած, բանիմաց երիտասարդներ ունի պէտք չէ վախնայ իր ապագայէն: 

Աշխատինք այդ ուղղութեամբ: 

ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ 

«Պայքար» շաբաթաթերթ, 20 Նոյեմբեր 2022 

 

ՔԱԹԱՐՆ  ՈՒ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 

 

Դժուար թէ կարենաս Քաթարը գտնել քարտէսի վրայ՝ եթէ մէկը ցոյց չտայ. ճիշդ կոյր աղիքի 

կը նմանի, մայր հողէն դուրս ցցուած,  Արաբական թերակղզիի արեւելեան սահմանէն 

Պարսից ծոցին մէջ լողացող: Համարեա  Լիբանանի տարածքին չափ, բայց ոչ Լիբանանի 

նման հանրածանօթ, սակայն շատ հարուստ իր նաֆթահորերով, որոնք միլիառներ կը 

դիզեն երկրի պետական գանձատան մէջ: Եւ այս պճլիկ, աննշան երկիրը, որ սկսած էր 

հանրածանօթ դառնալ, մէկ անգամէն համաշխարհային ճանաչում եւ նոյնիսկ բարձր վարկ 

ապահովեց, երբ 2022-ի ֆութպոլի աշխարհի առաջնութեան՝ Մոնտիալի հիւրընկալը 

դարձաւ: Ըսուեցաւ, թէ երկիրը 220.000.000.000 $ (220 միլիառ տոլար) ծախսած է այս 

մրցաշարքը կազմակերպելու համար՝ գեղակերտ մարզադաշտեր, առաջնակարգ 

հիւրանոցներ ու ինչեր ու ինչեր: 

(Հիմա մի նստիք ու հաշուէք, թէ այդ հսկայ գումարով ինչ բարեսիրական 

ծրագիրներ  կարելի էր յաջողցնել): Փոքր է, ու իր փոքրութիւնը իրեն բարդոյթ չպատճառելու 

համար, ստիպուած է մե~ծ գործեր ընել, մինչեւ իսկ արաբական քաղաքականութեան մէջ 

կտրուկ տեսակէտ ունենալ, օրինակ՝ հսկայ Սէուտական Արաբիոյ հետ բախում ունենալ: 

Յաջող կերպով կազմակերպեց Մոնտիալը եւ բազմահազար օտարներու ներկայութեան 

առիթը օգտագործեց իսլամական կրօնքի քարոզչութիւն ընելու, զանազան միջոցներու 

դիմելով: 

Փոքրերը երբ մեծ գործեր կ՛ուզեն ընել եւ անոնցմով վարկ շահիլ, այնքան խելայեղ բաներ 

կ՛ընեն, որ հզօր պետութիւններուն ոչ թէ նախանձը, այլ երբեմն քմծիծաղը կը շարժեն: Կը 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (130) Դեկտեմբեր 2022 

 

16/59 

նմանին այն հաւուն, որ ջայլամի հաւկիթին նման մեծ հաւկիթ կ՛ուզէ ածել, բայց… բան մը 

կը պատռի, չէ՞… Բայց բան մը չպատռեցաւ. ունեցած միլիառները «զրահապատ» են: 

Փնտռեցինք, ըսինք՝ արդեօք ուրիշ փոքր երկիր մըն ալ կա՞յ Քաթարի նման, անոր մրցակից, 

որ այսպիսի  արկածախնդրութեան դիմած ըլլայ: Շատ փնտռեցինք, յոգնեցանք, վերջը 

տեսանք որ Նասրէտտին Հոճային նման էշը նստեր, էշ կը փնտռենք: Ահա՛ Հայաստանը. 

Հայաստանէն լաւ մրցակի՞ց Քաթարին: Հայաստանն ալ փոքր է, Քաթարին պէս նաֆթ չունի, 

սակայն մեծ մշակոյթ ու գիտութիւն ունի: Փա՛ստ, որ ահա՛ միջազգային սիրուած 

մանկական Եւրատեսիլը Երեւանի մէջ կազմակերպուեցաւ ու այդ նպատակին համար, ոչ 

թէ ջայլամի հաւկիթ ածելու ջանք թափեց  Հայաստանը, այլ՝ ոսկի՛ հաւկիթ ածեց: (Անշուշտ 

բաներ մը պատռուած կրնան ըլլալ, սակայն պատռուածքներն ալ նորոգողներ կ՛ըլլան, 

Եւրոպան ողջ ըլլայ): 

Այնպիսի պատրաստութիւններ տեսած են մեր արհեստավարժ տղաքը միջազգային 

փորձառութիւն ունեցող վարպետ արուեստագէտներու հետ, որ զարմանք ու հիացում 

յառաջացուցած է օտար հիւրերուն մէջ, որոնք ի՜նչ գովասանքներ շռայլեցին, սկսեալ 

հրապարակի Եւրատեսիլի բացման առթիւ կազմակերպուած ցուցադրութիւններէն 

ու  ամանորեայ լուսազարդարանքներէն, մինչեւ Համալիրի շքեղագոյն յարդարանքներն ու 

վերջապէս մրցանքի կազմակերպումը, այնքան շնորհալի, անսայթաք ու 

բարձրամակարդակ: 

Ապրի՛ Հայաստանը: Երանի նոյն ոգիով ու եռանդով մեր սահմաններն ալ զարդարեն զէնք 

ու զրահով, որպէսզի ոչ մէկ թիզ հող ոտնակոխ ըլլայ: 

Ճիշդ է որ այս բոլորը կ՛ուրախացնեն մեզ, մասնաւորաբար 44-օրեայ պատերազմին 

պատճառած համատարած տրամադրութեան անկումէն ետք, պէտք էր այս մէկը, սակայն եւ 

այնպէս քննադատողներ ալ եղան եւ իրաւունք ալ ունէին գուցէ, որ մարդոց հոգիներուն մէջ 

բացուած վէրքերը դեռ չսպիացած՝ ճի՞շդ էր այսպիսի բան կազմակերպել: Հաւանաբար ճիշդ 

էր, այն իմասով որ վերջերս բողոքող, արդարութիւն ակնկալող, 

օժանդակութեան  խնդրարկու երկիր ըլլալէն՝ մեր մասին օտարներուն կարծիքը փոխելու 

օժանդակեց: 

Մրցումին մասնակից 16 երկիրները խառնուրդ էին արեւմտեան (եւրոպական) եւ 

արեւելեան (նախկին սոցիալիստական), կարծես նմուշի համար ընտրուած, որոնց մէջ աչքի 

կը զարնէր բացակայութիւնը, օրինակ, Յունաստանին, Կիպրոսին, ինչպէս նաեւ Ռուսիոյ, 

մինչ Ուքրաինան ներկայ էր, հակառակ այնտեղ տիրող ողբերգական վիճակին: 

Թէ ինչ մեկնաբանութիւններ պիտի ըլլան տակաւին, չեմ գիտեր, սակայն վստահ եղանք, որ 

եթէ ուզենք, լաւագոյնը կրնանք ընել եւ զարմացնել: 

Տարոսը մեր հողերուն ազատագրման պայքարին: 

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ 

http://www.azadkhosk.com/
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16/12/2022, ԱԶԳ 

ՍԻՒՆԻՔԸ  ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ  ՄՐՑԱԿՑՈՒԹԵԱՆ  ԿԵԴՐՈՆ 

 29 Նոյեմբեր, 2022  

ԳԷՈՐԳ ԹՈՐՈՅԵԱՆ 

 Սիւնիքը պատմական Հայաստանի կամ Մեծ Հայքի 15 

նահանգներէն է եւ միշտ ալ եղած է հայկական 

թագաւորութիւններու սահմաններուն մէջ։ Արտաշէսեան եւ 

մանաւանդ Արշակունիներու ժամանակաշրջանին եւ անոր 

յաջորդած պարսկական տիրապետութեան շրջանին այդ 

տարածքին տանուտէրերը եղած են Սիւնի իշխանները։ Աւելի 

ուշ, 1700ական թուականներուն Սիւնիքը դարձաւ Հայ 

ազատագրական շարժումի կեդրոնը՝ Դաւիթ Բէկի առաջնորդած 

շարժումի օրրանը։ 1918-1920 թուականներուն, Արցախի հետ 

միասին, Ատրպէյճանը Հայաստանի առաջին 

Հանրապետութենէն միշտ ալ պահանջեց այս երկրամասը։ 1920ին, Ազգերու Լիկային, իսկ 

աւելի ուշ՝ Ուիլսընեան իրաւարար վճիռով, անիկա Արցախի եւ Նախիջեւանի հետ միասին 

ճանչցուեցաւ Հայաստանի մաս։ Հակառակ այս իրողութեան, համայնավարները փորձեցին 

զէնքով խլել Սիւնիքը եւ կցել Ատրպէյճանին։ Բարեբախտաբար Նժդեհի 

հրամանատարութեամբ, հայկական ուժերուն դէմ անոնք պարտութիւններ կրեցին եւ 

Սիւնիքը մնաց Հայաստանի սահմաններուն մէջ։ Ներկայիս անոր բնակչութիւնը կը հաշուէ 

շուրջ 135,000։ Կարեւոր քաղաքներն են՝ Կապանը, Գորիսը, Սիսիանը, Մեղրին, Քաջարանը։ 

2020ին, 44օրեայ պատերազմի աւարտէն եւ Նոյեմբեր 9ի յայտարարագիրէն ետք, 

Ատրպէյճանը սկսաւ պահանջել Սիւնիքով միջանցք դէպի Նախիջեւան։ Ըստ էութեան սա 

նոյն այդ հին քաղաքականութիւնն է որ կը վարէ մեր թշնամին, բնականաբար 

համախորհուրդ իր մեծ եղբօր՝ Թուրքիոյ, այս երկու երկիրներուն մէջ ցամաքային կապ 

հաստատելու եւ այդ ձեւով իրագործելու Մեծն Թուրանիոյ ծրագիրը, որուն հետամուտ են 

մեր արեւելքի եւ արեւմուտքի դրացի-թշնամիները։ 

Դժբախտաբար միջանցքի այս գաղափարին կողմնակից է նաեւ Ռուսիան։ Ճիշդ է, որ 

անիկա բացայայտօրէն նման յայտարարութիւններ չէ կատարած, բայց նաեւ հակառակին 

ապացոյցն ալ չէ տուած։ Այս իմաստով, 2020ի 44օրեայ պատերազմին վերջնական 

նպատակը Սիւնիքով ցամաքային ճամբայ բանալ էր դէպի Նախիջեւան եւ Թուրքիա։ 

Ռուս-թրքական այս ծրագիրին կը հակադրուին առաջին հերթին Իրանը, ապա Արեւմուտքը 

եւ մասնաւորաբար՝ Միացեալ Նահանգները, իւրաքանչիւրը աշխարհաքաղաքական իր 

շահերէն մեկնած։ Իրանի համար, Հայաստանի սահմանը իր անցքն է դէպի Եւրոպա, 

ինչպէս նաեւ Սիւնիքի միջանցքի իրականացման պարագային, Իրանը պատմութեան մէջ էջ 

մը վերջնականապէս կը փակէ՝ միանգամընդմիշտ դուրս մնալով Կովկասէն։ Առաւել, 

http://www.azadkhosk.com/
https://asbarez.am/430225/%d5%bd%d5%ab%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%a8-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5/
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պէտք  է նշել, որ Իրանի համար Հայաստանի սահմանը իր միակ «խաղաղ» սահմանն է եւ 

այնտեղ հարեւանին հետ խնդիրներ չունի։ Իրան նաեւ վերջերս հիւպատոսարան բացաւ 

Կապանի մէջ, հասկցնելով, թէ համամիտ չէ միջանցքի գաղափարին։ 

Միացեալ Նահանգները բազմաթիւ անգամներ պատգամ ուղղեց միջանցքով շահագրգիռ 

կողմերուն, թէ Սիւնիքը Հայաստանի անձեռնմխելի տարածքն է։ Անցնող մէկուկէս 

տարուան ընթացքին Միացեալ Նահանգներու դեսպանին յաճախակի այցերը դէպի Սիւնիք, 

քօղարկուած պատգամ էին թուրքերուն եւ ռուսերուն այդ անցքին անոր ընդդիմութեան։ 

Միացեալ Նահանգներու այս քաղաքականութիւնը պէտք է հասկնալ անոր 

աշխարհաքաղաքական հաշիւներուն ընդմէջէն։ Ռուս-ուքրանական պատերազմով, 

ամերիկացիք նպատակադրած են քանդել ռուսական կայսերական նկրտումները եւ 

հետեւաբար Սիւնիքի միջանցքով առիթ չեն ուզեր տալ թրքական կայսրութեան մը 

ստեղծումին, որ շատ աւելի վտանգաւոր է եւ նուազ վերահսկելի՝ քան ռուսականը։ Նաեւ, 

երբ Ռուսիան պաշարելու ձեռնարկած են, անոնք առիթ պիտի չտան Սիւնիքի միջոցով 

«զարկերակ» մը տալ մահացող ռուսական պետութեան։ 

Սիւնիքը, իր աշխարհագրական դիրքին առթած կարեւորութենէն բացի, հետաքրքրութիւնը 

կը շարժէ բոլոր պետութիւններուն, մասնաւորաբար Արեւմուտքին եւ մանաւանդ Միացեալ 

Նահանգներուն։ 

Հակառակ աշխարհագրական իր փոքր տարածքին, Սիւնիք հարուստ ընդերքով տարածք է։ 

Անոր ոսկիի, իւրանիումի, պղինձի եւ այլ մետաղներու քանակը կը գրգռէ ախորժակը բոլոր 

մեծ տէրութիւններուն։ Սիւնիքը ունի նաեւ ստորգետնեայ ջուրի հսկայ շտեմարաններ։ 

2001ին կատարուած ուսումնասիրութեան մը համաձայն, եթէ ջուրի խողովակներ հասցուին 

մինչեւ Ծոցի արաբական երկիրները, ապա տարեկան 1․5-2 միլիառ տոլարի շահ կարելի 

է  ապահովել Հայաստանին։ Իսկ հանածոները, որոնց գիները անընդհատ կը բարձրանան, 

կը գնահատուին 980 միլիառ տոլարով․․․ Նման հարստութիւն մը «ախորժաբեր» է բոլորին 

համար։ 

Դժբախտաբար, մեր ապիկար ղեկավարութիւնը երեսուն տարի շարունակ մեր ուղեղներուն 

մէջ փորձած է մեխել այն կեղծիքը, թէ մեր թշնամին՝ Ատրպէյճանը, նաւթ ունի եւ 

հետեւաբար հարուստ երկիր է, կարծէք աշխարհի երեսին միակ հարստութիւնը նաւթն է։ Եւ 

այս կեղծիքին հիման վրայ, ան չէ գնահատած մեր երկիրի հարստութիւնները եւ ըստ այդմ 

տնտեսական ուժի վերածուելու եւ բոլորին համար քաղաքականօրէն շահագրգիռ երկիր 

դառնալու կարելիութիւնները, որոնց շնորհիւ կարելի էր զիջումներ պարտադրել 

Ատրպէյճանին։ 

http://www.azadkhosk.com/
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Հայաստանի ներկայ իշխանութիւնները Սիւնիքի այս հարստութիւնները ոչ թէ 

խաղաթուղթի այլ յաղթաթուղթի կրնան վերածել եւ ըստ այնմ բանակցիլ Արեւմուտքին հետ 

առաւելագոյն նպաստաւոր պայմաններ ստեղծելով Հայաստանի եւ Արցախի համար եւ 

Հայաստանը դարձնել այս տարածաշրջանի կարեւորագոյն երկիրը։ 

Սիւնիքը կրնայ փրկել Հայաստանը։ 

 

ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՎԱՅԵԼՉՈՒԹԻՒՆԸ ՊԱՀԵԼՈՒ 

ՎՃՌԱԿԱՆՈՒԹԵԱՄԲ. 

ՊՏՈՅՏ ՄԸ ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԷՆ ՆԵՐՍ 

Սփիւռքահայութիւնը միշտ ալ աչքի ինկած է իր 

մաքրասիրութեամբ, պարտաճանաչութեամբ, 

բծախնդրութեամբ, նախանձախնդրութեամբ եւ 

օրինականութեամբ, հո՛ն՝ ուր կայք հաստատած է, հո՛ն՝ 

ուր ապրած, հո՛ն՝ ուր գործած, հո՛ն՝ ուր գոյատեւած, 

հո՛ն՝ ուր նշանաւորուած։ 

Այդպէս եղած է, որովհետեւ հայ ժողովուրդը, իր 

էութեամբ ու գոյութեամբ, նկարագիրով ու 

բնաւորութեամբ, գործելաձեւով եւ աւանդութեամբ, 

ճանչցուած է որպէս իր ակունքներուն եւ արմատներուն հարազատ արտացողլացումը 

ներկայացնող դրոշմներով, դարերու եւ տարիներու հերթականութեամբ եւ 

յաջորդականութեամբ։ 

Եթէ չըլլային այդ յատկութիւնները, բարեմասնութիւններն ու առաքինութիւնները, արդեօ՞ք 

անիկա կրնար ինքզինք արդարացնող եւ արդիւնաւէտող մակարդակներու վրայ գտնուիլ, 

այնքան ատեն որ՝ ժամանակներնու պայմանները, բոլորովին այլ հունաւորում կրնան տալ 

անոր կեցութեան ու կենդանացման։ 

Թերեւս, ասոնք էին պատճառները, որոնք տարագրուած, տեղահանուած, գաղթականացած 

ու բեկորուած հայ ժողովուրդին տուին ուժ ու կամք, լիցք ու մղում, վերապրելու ու 

վերազարթօնքուելու, դէպի նոր հորիզոններ, որքան ալ ատոնք ըլլային դաժան, բիրտ եւ 

անողոք։ 

Ո՞վ կրնար պատկերացնել կամ երեւակայել, որ ցեղասպանուած ժողովուրդին 

«մնացորդաց»ները, որոնք հոս ու հոն տարտղնուեցան կամ սփռուեցան, պիտի կարենային 

վերայառնիլ, վերածնիլ ու վերակերտուիլ, որպէս ԻՍԿԱԿԱՆ ժառանգորդները իրենց 

նախնիներուն կամ հարազատներուն։ 

Բայց, ցեղասպանուած հայ ժողովուրդին շառաւիղները, իրենց ամրակուռ հաւատքով, 

աննկուն վճռակամութեամբ եւ անյողդողդ կամքով, ոչ միայն փորձեցին յաղթահարել 

անցարգելները, այլեւ՝ կրցան ստեղծել բոլորովին նոր եւ յուսատու ապագայի մը գէթ… 

հաւանական ուղիները։ 

Այս բոլորին հիմքը կը կազմէին, այլեւ՝ կը բնորոշէին այն երեւոյթներու կամ 

իրողութիւններու ընթացքները, որոնք կը յուշէին ու կը պարզէին խօսուն պաստառ մը, որ 

ինքնին բարացուցական էր։ 
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Իսկ այդ պատկերը միշտ ալ յատուկ եղած է հայ ժողովւրդի կենցաղին եւ ապրելակերպին, 

որովհետեւ ի բնէ ան իր հայորդիներուն կրկնօրինակը հանդիսացած է՝ 

հաւատարմութեամբ, ժրաջանութեամբ ու հպարտութեամբ, ոչ միայն չհեռանալու իր 

ազգային պատկանելիութեան անկրկնելի սովորոյթներէն, այլեւ՝ աւելի կառչելու անոնց, ի 

հարկին նորագոյն կամ այժմէական յարմարեցումներով։ 

Պատմութիւնը վկա՛յ, թէ՛ Արեւմտահայաստանի, թէ՛ Արեւելահայաստանի ժողովուրդը, 

վերոյիշեալ բոլոր հայադրոշմ ու հայայատուկ յատկանիշներով օժտուած էր, անոր համար 

ալ, յայտնի եղած են իրենց խառնուածքային, բնազդային, հոգեբանական ու 

բնաւորապաշտական ԶՈ՛ՒՏ հայկական դիմագիծերով, բայց, նաեւ, ինչ որ ինքնայատուկ է, 

իրենց մարդկայնական-ազգայնական նիստուկացերով, հասկացողութիւններով, 

արտայայտութիւններով, խօսակցութիւններով, մտայնութիւններով, որոնց մէջ ամենէն 

յատկանշականը ՀԱՅԸ ու ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ շեշտող եւ ուրուագծող գիծերն ու 

սեփականութիւններն են, իրենց առտնին թէ համազգային աւանդոյթներու պահպանումով։ 

Առհասարակ, քիչ են այն ժողովուրդները, որոնք իրենց ազգային, ցեղական, կրօնական, 

համայնքային թէ ընկերային բնագաւառներէն ներս, հաւատարիմ կը մնան կամ կը 

շարունակեն պահել-պահպանել իրենց աւանդապահ կամ աւանդապաշտ ըմբռնումները, 

զանոնք գործադրելու եւ անոնց հետեւելու հեռանկարով, պարզապէս չկորսնցնելու համար 

այն առաւելութիւնները եւ օգտապաշտութիւները, որոնցմով ժողովուրդ մը կրնայ ինքզինք 

պահել կենդանի, իր անցեալի թէ ներկայի ճամբով, ինքզինք արժեւորելու ու կողմնորոշելու 

ընդունելի ուղեգիծով, որուն համար պատրաստ պէտք է ըլլայ որեւէ քայլի, գործողութեան 

ու նախաձեռնութեան։ 

*** 

Քիչ մը երկար, քիչ մըն ալ «գեղազարդուած» այս ակնարկը, պարզապէս մուտք գործելու 

համար հո՛ն ուր անհրաժեշտութիւնը կայ խօսելու կամ գրելու հայ ժողովուրդին հետ 

կապուած այն անհրաժեշտութիւններուն մասին, որոնք կը կազմեն մեր ներկան, մեր 

շրջապատը, միջավայրը։ 

Անշուշտ, խօսքը, այս պարագային, հեռուներու հետ կապ չունի, այլ՝ մօտիկներու, ուր՝ 

ամենօրեայ կեանք կայ, իր բազմատեսակ, բազմաբնոյթ ու բազմակողմ թեւերով եւ այդ 

բոլորը ապրող, վայելող ու շնչող կենդանութեամբ կամ ալ՝ երբեմն, որոշ վերապահութեամբ։ 

Լիբանանահայութիւնը միշտ ալ փայլած է իր տեղայնական գոյատեւման արժանիքներով, 

յատկապէս իր ապրած ու բնակած շրջավայրերուն մէջ, ատոնք ըլլան՝ շէնք, համալիր, 

փողոց, թաղամաս, ուր հայութիւնը կարեւոր ու մեծամասնութիւն կազմող 

հաւաքականութիւն մը եղած է (եւ է՛)։ 

Ճիշդ է, որ հայահոծ այդ շրջաններէն ոմանք չեն այն ինչ որ էին ատենին, բայց, 

այդուհանդերձ, անոնք հայաբնակ նստավայրեր են, ոչ միայն իրենց բնակչութեամբ, այլեւ 

իրենց եկեղեցիներով, դպրոցներով, ակումբներով ու կազմակերպութիւններով, յստակ 

երանգ մը տալով անոնց հայկական ինքնութեան, դիմագիծին ու գոյութենականութեան։ 

Վստահաբար, հայկական կեցութեամբ թէ բնակելիութեամբ, ամենէն աւելի ցայտուն վայրը 

կը նկատուի ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏԸ, որ ծանօթ է իր հայեցիութեամբ, հայախօսութեամբ ու 

համամտածողութեամբ, միւս բոլոր շրջաններուն ու նահանգներուն համեմատութեամբ 

ունենալով գերակայ նկատառելիութիւն։ 

Ընդունինք, որ՝ վերջին տարիներուն (ինչպէս միւս հայկական նստավայրերը, օրինակ՝ 

Հաճընն ու Խալիլ Պետեուին), Պուրճ Համուտը, այն չէ ինչ որ էր մօտիկ անցեալին, նոյնիսկ 

քաղաքացիական ամենէն թէժ ժամանակներուն։ 

Պարագաներուն մասին պիտի չխօսիմ, ոչ ալ անդրադառնամ անոնց տուն տուող 

պատճառներուն, բայց, կ’արժէ արտայայտուիլ անընդունելի եւ աններելի երեւոյթի մը 

մասին, երբ մարդ կը ճեմէ Պուրճ Համուտի գլխաւոր թէ կողմնակի լայն ու նեղլիկ 
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փողոցներէն. ատիկա աղբերու կոյտերն են, թափթփած ու տարտղնուած, հոս ու հոն միայն 

աղբեր, մայթերուն երկայնքին, նոյնիսկ ճամբաներուն մէջտեղը, շէնքերուն ու 

վաճառատուներուն առջեւը թէ մօտակայքը, ահաւոր խառնարանի մը տպաւորութիւնը 

ձգելով, իրենց գարշահոտութեամբ, միջատներու ու ճանճերու անհանգստացնող 

առատութեամբ, եւ այլ անհաճոյութիւններու երեւումով։ 

Լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմին իսկ, երբ ամէն կողմ անապահովութիւն ու 

մռայլութիւն էր, Պուրճ Համուտը միշտ ալ պահած էր իր օրինակելի ու պատշաճելի ներքին 

եւ արտաքին մաքրութիւնը ու գեղեցկութիւնը, նոյնիսկ «նախանձ»ը գրգռելով միւս 

շրջաններուն, որոնք կը գնահատէին անոր այդ շնորհալիութիւնները, որովհետեւ 

իրերայաջորդ քաղաքապետութիւնները աչալուրջ էին հետեւելու կարգուկանոնի 

պահպանումին ու զայն հեռու պահելու ապականած մթնոլորտներէն ու մանաւանդ 

կեղտերու տարածումէն։ 

Պահ մը ակամայ կը մտածուի, որ Պուրճ Համուտի բնակչութիւնը, որ հոն հաստատուած է 

իր ընտանիքներով, ինչպէս կը դիմանայ այդ ժխորին, առտու-իրիկուն, թէ՛ ականատես 

ըլլալով այդ տգեղութիւններուն, թէ՛ ալ շնչելով գարշահոտերը, տակաւին չմոռնալով, անոր 

ծովահայեաց ջուրերուն մէջ «պսպսացող» բազմակուտակ ուրուական-աղբալեռնաշղթան…։ 

Կ’անգիտանանք՝ քաղաքապետարանի պատասխանատուները ինչպէս կը վերաբերին այս 

տխեղծութիւններուն հետ կամ ի՞նչ պատասխան ունին, երբ տիրող խորշանքը ամենօրեայ 

պատկեր է, անկախաբար շրջանը պղտորող տեսարաններէն, նաեւ՝ առողջապահական 

խոցելիութիւններէն։ 

Յաճախ կը լսենք, որ, բացի միջքաղաքապետականէն, նաեւ օտար-եւրոպական 

պատուիրակութիւններ կ’այցելեն Պուրճ Համուտի քաղաքապետարան, օժանդակելու կամ 

համագործակցելու ծրագիրներով, լա՛ւ, այդ պարագային անոնք չե՞ն տեսներ եւ չե՞ն 

զարմանար իրենց առջեւ պարզուած անմաքրութիւններէն։ 

Ատեն մը, Պուրճ Համուտի ԿԱՐԳ մը փողոցներուն մէջ, յայտնուեցան ԿԱՄԱՒՈՐ 

ծառայողներ, որոնք փորձեցին մաքրել ու հաւաքել աղբերը, բայց, այսօր այդ ալ չկայ, մինչ 

աղբերը համարեա ամենուրէք են։ 

Ժամանակն է՝ Պուրճ Համուտը դուրս բերել այս անհամակերպելի իրավիճակէն, 

քաղաքապետարանի անմիջական հովանաւորութեամբ ու հսկողութեամբ, նաեւ հոն գործող 

հայկական կազմակերպութիւններուն միջոցով, զօրակոչի ենթարկելով բոլորը, որպէսզի 

Պուրճ համուտին խնայուի որեւէ անկումայնութիւն ու դարձեալ վերահաստատուի անոր 

դրական-աւանդական տպաւորիչ տեսքը։ 

Ատեն մը ըսուած էր, որ «Պուրճ Համուտը սփիւռքահայութեան սիրտն է», իսկ այդպէս 

մնալու համար, անհրաժեշտ է անոր տալ մնայուն ՓԱՅԼՔ, ՀՐԱՅՐՔ ու ՀՈՒՐՔ։ 

*** 

Այս գրառումներն ու մտորումները կատարեցի, պարզապէս հայկական աւան մը տեսնելու 

իր արժանաւոր բարձուքին վրայ, ինչպէս միշտ, յօրինակ այլոց ու հայութեան վարկանշային 

մակարդակի պահպանման, թէկուզ այժմու տիրած խիստ պայմաններուն, նիւթական-

հոգեբանական ծանր ճնշումներուն։ 

Անցեալի հակոտնեայ ու հակադէմ տրամադրութիւնները իրարու նկատմամբ, գրեթէ չկան, 

հետեւաբար, ի՞նչ բանը կ’արգիլէ որ Պուրճ Համուտի քաղաքապետարանը ըլլայ 

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԱԾ հաւաքական ուժ մը, առանց բարդոյթներու ու չկամութիւններու, 

որպէսզի ան իսկապէս դառնայ՝ ՍԻՐՏ։ 

Ի դէպ, այս մատնանշումները բնաւ չեն նշանակեր, որ Պուրճ Համուտը օժտուած չէ այլ կամ 

լրացուցիչ շինիչ օգտակար ու բարենշելի ծրագիրներէ ու նախաձեռնութիւններէ, որոնց 

գոհունակութեամբ ականատես կ’ըլլանք զանազան առիթներով, բայց, երբ պարզուած 
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տգեղութիւնները մեր աչքին առջեւ կը ծառանան, օրական յաճախականութեամբ, հո՛ս է 

ցաւը եւ անոնցմէ ձերբազատուելու հրամայականը…։ 

(Պէյրութ) 

ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ 

ՊԱՅՔԱՐ 

13 Նոյեմբեր 2022 

ՏԵՍԱԿԷՏ 

ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  ՀՐԱՏԱՊ  ՀԱՐՑԵՐ 

ՀԱՊԿ-ում մնալ-չմնալը Հայաստանի համար 

ժամանակավրէպ ու անկարեւոր հարց է, որն այս 

պահին սպասարկում է ոչ թէ մեր, այլ երրորդ ուժերի 

օրակարգը։  

Մնայ ՀՀ-ն ՀԱՊԿ-ում, թէ դուրս գայ նրանից՝ 

Ադրբեջանը, միեւնոյնն է, վաղ թէ ուշ դիմելու է նոր 

մեծածաւալ ագրեսիայի, իսկ ՀԱՊԿ-ն ի 

պաշտպանութիւն Հայաստանի էական քայլեր չի 

ձեռնարկելու։ Այդ մասին է ամէն առիթով պարզ 

յայտարարում Բելառուսի նախագահ Ա. Լուկաշենկոն՝ 

արտայայտելով կազմակերպութեան անդամ-

պետութիւնների ընդհանուր կարծիքը։  

Այնինչ ՄԵԶ ՀԱՄԱՐ վճռորոշ նշանակութիւն ունեցող 

հրատապ հարցերը բոլորովին այլ են։ Ահա դրանց 

առաջնային շարքը. 

 

• Որքա՞ն է Հայկական բանակի ընդհանուր 

թուաքանակը։ Ի՞նչ կարելի է անել այդ թիւը 

հնարաւորինս մեծացնելու համար։ 

 

• Ի՞նչ թիւ են կազմում ՀՀ ուժային կառոյցների այն ստորաբաժանումները, որոնք կարող են 

միանալ Հայկական բանակին և արդիւնաւէտօրէն մասնակցել ռազմական 

գործողութիւններին։ Ի՞նչ կարելի է անել այդ ստորաբաժանումների մարտական 

պատրաստութեան աստիճանը բարձրացնելու համար։ 

 

• Որքա՞ն պահեստազօրային կը միանայ Հայկական բանակին ադրբեջանական 

յարձակումից 24-48 ժամուայ ընթացքում, ապա և հետագայում։ Ի՞նչ կարելի է անել 

պահեստազօրայինների մարտական պատրաստութեան աստիճանը բարձր պահելու 

համար։  

 

• Հայաստանում քանի՞ աշխարհազօրային գումարտակ, վաշտ ու դասակ է կազմաւորուած։ 

Քանի՞սն են պատրաստ մասնակցելու մարտերին և ապահովելու թիկունքի 

անվտանգութիւնը։ 
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• Ո՞րքան է Հայաստանի աշխարհազօրային ջոկատների մարտիկների թուաքանակը։ Ի՞նչ 

կարելի է անել նրանց թիւը մեծացնելու համար։ 

 

• Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում ո՞ր քաղաքներն ու գիւղերը դեռեւս չունեն 

կազմակերպուած աշխարհազօրային զօրաջոկատներ։ Ի՞նչ պէտք է արուի դրանք 

շուտափոյթ կեպով ստեղծելու համար։ 

 

• Ի՞նչ նոր և նորագոյն զէնքով ու սպառազինութեամբ են դիմադրելու թշնամուն մեր 

բանակայիններն ու աշխարհազօրայինները։ Ի՞նչ պէտք է արուի այդ կարեւորագոյն խնդիրը 

պատշաճօրէն լուծելու համար։  

 

• Ովքե՞ր՝ ո՞ր հրամանատարներն են առաջնորդելու Հայկական բանակն այս անգամ՝ 

սարդարապատեան բնոյթի գալիք մարտերում։ 

 

• Ի՞նչպէս է կազմակերպուած ամրաշինութիւնների կառուցման աշխատանքը։ Ի՞նչ պէտք է 

անել Սիւնիքն անառիկ ամրոցի վերածելու համար։ Ի՞նչ պէտք է անել ամրաշինութիւններն 

ամբողջ Հայաստանում և յատկապէս սահմանամերձ գօտիներում շատացնելու 

ուղղութեամբ։ 

 

• Ե՞րբ է ի վերջոյ կարգի բերուելու ՀՀ քաղաքացիական պաշտպանութեան բնագաւառն ու, 

մասնաւորապէս, խաղաղ բնակչութեան համար նախատեսուած ապաստարանները։ 

  

• Ո՞ր պետութիւններն են պատրաստ կամ պատրաստակամ մեզ սատարելու՝ 

ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու գործում։ Ի՞նչ պէտք է անել նրանց հետ անյապաղ 

սերտ ռազմական յարաբերութիւններ հաստատելու համար։ 

 

• Որքա՞ն են Հայաստանում գազի, վառելիքի, զինամթերքի և սննդամթերքի պաշարները։ 

Ի՞նչ պէտք է անել դրանք մեծացնելու համար։ 

 

• Քանի՞ հայ է պատրաստ արտերկրից ժամանելու Հայաստան՝ հայրենիքի 

պաշտպանութեանը մասնակցելու համար։ Ի՞նչ աշխատանքներ կարելի է այդ ուղղութեամբ 

իրականացնել արտերկրում։ Ի՞նչ օրէնսդրական և այլ կարգի միջոցներ կարելի է ձեռնարկել 

այդ նպատակով սփիւռքահայ երիտասարդների մուտքը Հայաստան դիւրացնելու և նրանց 

ծառայութիւնը Հայկական բանակում կամ աշխարհազօրում արագօրէն կազմակերպելու 

համար։ 

 

Հե՛նց այս հարցերը պէտք է լինեն (լինէին) ինչպէս հայ հասարակութեան, այնպէս էլ 

իշխանութեան ուշադրութեան և գործունէութեան կիզակէտում, անկախ այն 

հանգամանքից՝ որ նրանցում առկայ են պետական գաղտնիքի տարրեր։ Տուեալ դէպքում 

կարեւորը ոչ թէ յստակ թուերն են, այլ նշուած ուղղութիւններով տարուող (այժմ՝ չտարուող) 

աշխատանքը, որովհետև բոլոր վերոյիշեալ դէպքերում մենք առաւելագոյն հնարաւորն 

ապահովելու կարիքն ունենք։ Բայց արի ու տես, որ ճիշտ այս գերակայ հարցերն են 

հետեւողականօրէն շրջանցւում ՀՀ քաղաքական խօսոյթում՝ շարունակաբար շեղելով ու 

ապակողմնորոշելով հասարակութիւնն այլեւս վաղուց երկրորդական ու երրորդական 

նշանակութեան ուղղութիւններով։  

http://www.azadkhosk.com/
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Ուստի առողջ ուժերի խնդիրն է՝ վերադարձնել Հայաստանի ժողովրդին իր բուն, իսկական 

քաղաքական օրակարգը, որն այս փուլում կարելի է կարճ սահմանել ընդամէնը երկու 

բառով՝ ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ։ 

---------------------------------------- 

Յ.Գ. Իսկ ՀԱՊԿ-ում ՀՀ մնալուց կամ դուրս գալուց վճռորոշ բան չի փոխուելու։ Ըստ իս, 

դուրս գալը որոշակի վտանգներ է պարունակում, մնալը՝ առնուազն չի վնասում։ Պէտք է 

հասկանալ, որ այդ կազմակերպութիւնը շատ առումներով խորհրդանշական բնոյթ է 

ձեռքբերել։ Ուրեմն, ճիշտն առայժմ սպասելն է՝ տեսնելը, թէ ինչպիսին են լինելու 

Ռուսաստանի հետագայ քաղաքականութիւնն ու քայլերը, ռուս-թուրքական և ռուս-

ադրբեջանական յարաբերութիւնները, «СВО»-ի ճակատագիրը, համաշխարհային ու 

տարածաշրջանային արագ փոփոխուող իրավիճակը։ Ըստ այդմ էլ՝ յետոյ որոշում 

կ'ընդունենք։ Շտապելն այս հարցում վնասակար է։ Իսկ դուրս գալը միշտ էլ կայ ու կայ։ 

ԴՈԿՏ. ԱՐՄԷՆ ԱՅՎԱԶԵԱՆ 

 

ԴԱՐՁ 

 

Ռուբէն Յովակիմեան, Սեն Ռաֆայել – Ֆրանսիա, 6 Դեկտեմբեր 2022 

«Վերականգնուած յարաբերութիւնները 

պահանջում են աւելի շատ խնամք, քան չխզուածները»: 

Լառոշֆուկո 

Իմաստուն քայլ է, երբ ոմանք, իրենց սխալ ընթացքից հրաժարուելով կամ զղջալով՝ ետ են 

կանգնում այդ ուղուց (անասունները չունեն իրենց վարքը մի ուղղութիւնից միւսը փոխելու 

այդ գիտակցութիւնը): Իր էութեամբ, դա դէպի իրական եւ առարկայական ոլորտ դարձ է 

գնահատւում: Սակայն բացառուած չէ, որ խոհեմութեան բացակայութեան դէպքում, սխալի 

վրայ յամառելն ունենայ ցաւալի, կորստաբեր հետեւանքներ: 

Կարեւոր քայլ էր խորհրդարանական ընդդիմութեան վերադարձը փողոցից դէպի Ազգային 

Ժողովի նիստերի սրահ: Միաժամանակ, մի քանի պատգամաւոր, երկրի հասարակութեանը 

համոզելու իրենց ձախողանքը գիտակցելով, հրաժարուեցին իրենց լիազօրութիւններից: 

Բայց դարձը չեղաւ դատարկ ձեռքերով, այլ ընդդիմադիրները ԱԺ վերադառնում են իրենց 

օրակարգով, որ կենտրոնացած է Արցախի ու նրա «փրկութեան» թեմայի վրայ՝ նախկինի 

նման առանց ասելու թէ ինչպէ՛ս, ի՛նչ միջոցներով: Նրանք բնաւ հետաքրքրուած չեն երկրի 

ուսերին բարձուած հանապազօրեայ մարտահրաւէրներով, որոնք անմիջական, հրատապ 

http://www.azadkhosk.com/
https://i0.wp.com/keghart.org/wp-content/uploads/2022/02/NA1.jpg?fit=600,315&ssl=1
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լուծման կարիք ունեն: Դրանցից է հայ-ռուսական յարաբերութիւնների թուլացման 

կարեւորութիւնը, որ սկսել է կաղալ[1] : 

Մէկ բան ստոյգ է՝ ընդդիմադիր ճակատում նորեր պիտի յայտնուեն: Պարզ չէ սակայն, թէ 

նախկին աղմկարար, լպիրշ լաչառներին ո՞վ պիտի փոխարինի: Թերեւս անրջային 

երազանք է, որ պատգամաւորների միջեւ խոհեմ, բարեկիրթ, պատշաճ վերաբերմունքը 

դառնայ ընդունուած գործելակերպ՝ խարդաւանքներին ու հայհոյանքներին վերջ դնելով: 

Ստոյգ է, որ խորհրդարան էին մտել ոչ թէ պատահական, այլ յատուկ ընտրուած 

անհատներ, աւելի ճիշտ՝ «կա՛մ կը տիրենք, կա՛մ կը ջարդենք» կարգախօսի ջոկատայիններ, 

ում սկզբունքային նպատակն էր նիստերի բնական ընթացքի խաթարումը ամէն գնով եւ 

միջոցով, մինչեւ իսկ ծեծկռտուքով: Մեղա՜յ, եթէ սխալ եմ հասկացել: 

Այն կարծիքին չեմ, թէ ընդդիմադիրների շարքերը միայն աղմկարար կիսագրագէտներից են 

կազմուած, որոնցից ոմանք փայլում են իրենց պարզամտութեամբ, յաճախ՝ 

տխմարութեամբ: Վստահաբար, խելամիտ եւ կիրթ անձանց պակաս չկայ նրանց մէջ, բայց 

այդպիսիք մնացել են լուսանցքում: Երկիրը որքան պիտի շահէր, եթէ ա՛յդ կարգի 

մարդկանցով փոխարինուէին հրաժարականի հայց ներկայացրած աղմկարարները. գուցէ 

որոշ հարցերի լուծումը աւելի դիւրին լինէր: Հարկաւոր էր լուրջ քննարկումներով ձգտել 

փոխհասկացողութեան՝ անդադար հակադրուելու փոխարէն: 

Եթէ հայեացք նետենք մօտակայ անցեալին, որոշ երեւոյթներ ակնյայտ են դառնում. 1994-ի 

Մայիսին զինադադարի Բիշքեքի պայմանագիրը ստորագրելուց յետոյ մենք հանգստացանք, 

թէ Արցախի հարցը լուծել ենք, քանզի յաղթել էինք ծանր պատերազմում: Ուշադրութեան 

չարժանացաւ անգամ այն փաստը, որ ազերիները պայմանագիրը ստորագրեցին 

պարզապէս իբրեւ զինադադար՝ շարունակելով անընդհատ զինուել: Այսօր նրա՛նք են 

յոխորտում, թէ Արցախի հարցը իրենք լուծել են եւ այդպիսի խնդիր չկայ: Արցախը 

«փրկելու» ցաւով անքուն գիշերներ անցընող այսօրուան ընդդիմադիրները, ձեռքի տակ 

եղած հնարաւոր լուծումները ձգձգելով, անտեսեցին մեր յաղթանակով ստեղծուած իրական 

վիճակը միջազգայնօրէն օրինականացնելու քայլերը, եւ դառն հետեւանքը մէջտեղն է: 

Թերեւս հնարաւոր է, դարձի պայմաններում վերանայել կլանային դաշինքների կազմը, 

վերջ տալ «քօքից կրծելու» սկզբունքին եւ պարտականութիւնների յստակ շրջանակի մէջ 

տեղաւորուել՝ չմոռանալով, որ իշխանութիւններին այլախոհը գործակից է երկրի շահերի 

առումով, ոչ թէ թշնամի: Աւելորդ չէ յիշեցնել, որ բաւական աղմուկի առիթ տուեց ամանորի 

առիթով Հանրապետութեան հրապարակի վրայ տօնածառի տեղադրումը, մինչդեռ 

ընդդիմութիւնը աւելի կարեւոր խնդիրների մասին լռում է: Կարեւոր է նաեւ նշել, որ 

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի ամենամեայ «թելեթոն»-դրամահաւաքին զոյգ 

կաթողիկոսները թերացան՝ մերժելով իրենց ողջոյնի եւ քաջալերանքի պատգամը յղել: Այդ 

եւս ողջամտութեան բացակայութեան հերթական ապացոյց է: 

Այս թոհուբոհի պայմաններում, մթնոլորտը պարզ եւ կատարեալ չէ նաեւ իշխանական 

շրջանակում: Արւում են որոշ քայլեր, որոնք պետական մտածողութեան յարիր չեն եւ 

կարելի կը լինէր խուսափել դրանցից: Ցաւօք, միշտ չէ, որ նրանց մօտ էլ ողջամտութիւնը 

http://www.azadkhosk.com/
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ներկայ է, եւ անփութութիւնը իր գործն է անում: Վերջերս յաճախ են խօսում 

մանկավարժներին «ատեստաւորել»ու մասին՝ նրանց աշխատավարձը բարձրացնելու 

համար: Ծրագիրը ըստ էութեան ճիշտ է եւ անհրաժեշտ: Սակայն այդ անուանումը խորթ է 

եւ անընդունելի. եթէ վարչապետի շուրջը գտնուէր հայերէնին քիչ թէ շատ տիրապետող 

մէկը, պիտի թելադրէր այն կոչել վկայագրում, հաւաստագրում կամ այլ, մեր մայրենիին 

հարազատ բառով: 

Եթէ կոշտ ու անյարգալից չթուայ, կ’ասէի, որ պատգամաւորների եւ նախարարների զգալի 

մասը, նաեւ վարչապետը, իրե՛նք «ատեստաւորման» կարիք ունեն, քանզի նրանց գործածած 

լեզուն շա՜տ հեռու է հայերէն լինելուց, մինչդեռ օրէնքը նրանց պարտաւորեցնում է իրենց 

աշխատանքում անաղարտ հայերէն օգտագործել: Ընթերցողը կարող է մտածել, թէ մի օտար 

բառի առկայութիւնը նշելը լուն ուղտ դարձնել է, բայց շեշտեմ՝ քաղաքակրթութեան օրէնք է, 

որ իւրաքանչիւր երկրի ղեկավար պարտաւոր է դրօշի հետ մէկտեղ յարգել պետական 

լեզուն եւ միջպետական հանդիպումների ժամանակ ա՛յն օգտագործել եւ իրենց ասելիքը 

օտար խօսակիցներին յայտնել թարգմանիչների օգնութեամբ: Ցաւօք, այդ 

օրինաչափութիւնը մերոնք արհամարհում են, եւ յայտնւում անյարմար վիճակում: Նոյն 

վարչապետը մի քանի անգամ ծաղրանքի ենթարկուեց Պուտինի եւ ուրիշների հետ 

հանդիպումների ընթացքին գործածած կաղ ու թերի ռուսերէնի համար, իսկ նրա 

անգլերէնով կամ ֆրանսերէնով ելոյթները հեռու են ընդունելի մակարդակից: Եթէ երեւոյթը 

աղէտալի չէ, ապա պատուաբեր եւս չէ: 

Մեր նպատակը մէկի կամ միւսի թերութիւնը երեւան հանելը չէ, այլ մեր երկրի 

պատուարժան դիրքը պահպանուած տեսնելը: Նման փոքր խնդիրները հնարաւոր է 

դիւրութեամբ լուծել: Բայց ե՞րբ: 

[1] 44-օրեայ դժոխքի ընթացքում մեր նկատմամբ Ռուսաստանի դիրքը աւելի շատ ձեռնպահ 

էր, քան իսկական դաշնակցի պահուածք: Բացայայտ էր, որ ՀԱՊԿ-ի երեւանեան 

համաժողովին ՀՀ-ի վարչապետը գրեթէ միայնակ մնաց. այդուհանդերձ նա քաջութիւնն 

ունեցաւ առաջարկուող բանաձեւը չստորագրել: Մինչ այդ, ոմանք հակառուսական ցոյցեր 

էին անում Երեւանի փողոցներում՝ չգիտենք թէ ո՞ւմ օգտին: Վարչապետի այս դիրքորոշման 

հետեւանքներն անյայտ են. ՀՀ-Ռուսաստան յարաբերութիւնները կարող են է՛լ աւելի սուր 

բնոյթ ստանալ: Անհրաժեշտ է այս հարցում խոհեմ եւ զգոյշ լինել: 

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ  ԸՆԴԴԻՄՈՒԹԵԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՕՐԱԿԱՐԳԸ  

Խորհրդարանական ընդդիմութիւնը վերջապէս 

վերադարձաւ խորհրդարան։ Սակայն, վնասուած։ 

Վահէ Յակոբեանի գլխաւորած «Վերածնուող 

Հայաստան» կուսակցութիւնը «Հայաստան» դաշինքէն 

հեռացաւ, անդամներէն երեքը իրենց 

երեսփոխանական լիազօրութիւններէն հրաժարելով, 

իսկ մէկը՝ խորհրդարանական մնալով, սակայն 
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կուսակցութեան անդամակցութենէն հրաժարելով։ Մնացին Ռոբերտ Քոչարեանի 

կողմնակիցներն ու ՀՅԴն։  

Երկար ամիսներու փողոցային ցոյցերէ ետք, չկրցան համոզել հանրութիւնը, որ պէտք է 

իշխանափոխութիւն կատարուի։ Կարեւոր երեւոյթ է այս վերադարձը, Խորհրդարանի 

բնականոն աշխատանքը ապահովելու համար, Սահմանադրութեամբ օրէնսդիր ժողովի 

գործունէութիւնը վերահաստատելու, նոյնիսկ եթէ անոր օրակարգը դեռ կը մնայ Արցախի 

ինքնիշխանութեան վրայ կեդրոնացած, անտեսելով Հայաստանի առջեւ ծառացած 

բազմակողմանի քաղաքական, դիւանագիտական եւ հակամարտութեան վերաբերող 

մարտահրաւէրներու առօրեան, որուն դէմ-յանդիման կը գտնուի երկիրը։ Ընդդիմութիւնը 

մասնաւորապէս լուռ է Ռուսաստանի դերին կապակցութեամբ, անոր դաշնակցային 

պարտականութիւններուն զլացումին հանդէպ, նոյնը՝ ՀԱՊԿին պարագային։ Որքան ալ 

ՀՅԴն Արեւմուտքի մէջ ԱՄՆու, Եւրոպական Միութեան եւ Ֆրանսայի իշխանութիւններուն 

եւ տեղական կառավարման իշխանութիւններուն հետ կ՚աշխատի Հայաստանին նեցուկ 

կանգնելու համար, Հայաստանի մէջ իբրեւ խորհրդարանական ընդդիմութիւն՝ «Հայաստան» 

դաշինքի անդամ, ռուսամէտ դիրքորոշումներ կը պաշտպանէ, ամբողջովին հակասական 

իրավիճակ մը դրսեւորելով։  

Արցախի վերաբերեալ, Հայաստանի իշխանութիւնը իր համաձայնութիւնը տալէ ետք 

Ռուսաստանի առաջարկին, որ կը թելադրէր Արցախի կարգավիճակի հարցը չքննարկել 

ներկայիս, զայն յետաձգելով աւելի յարմար ատենի, չստացաւ Ազերպայճանի զօրքերը 

Հայաստանի գրաւեալ տարածքներէն դուրս հանելու ուղղուած այն նեցուկը, զոր 

կ՚ակնկալէր։ Այս դիրքորոշումը բոլորովին նոր էջ մը բացաւ Հայաստան-Ռուսաստան 

յարաբերութիւններուն մէջ, մա՛ նաւանդ երբ Երեւանի մէջ կայացած ՀԱՊԿի վեհաժողովին, 

Փաշինեան մերժեց ստորագրել վերջնական հռչակագիրը, յայտնելով որ՝ «Հայաստանն 

առաջարկում է նաեւ ՀԱՊԿ Հաւաքական անվտանգութեան խորհրդի որոշմամբ 

արագացնել ադրբեջանական կողմի հետ անհրաժեշտ քաղաքական եւ դիւանագիտական 

աշխատանքը՝ ուղղուած ՀՀ ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զօրքերի անյապաղ եւ 

անվերապահ դուրսբերմանը իրենց սկզբնական դիրքեր՝ 2021 թ. Մայիսի 11-ի դրութեամբ։ 

Գտնում եմ, որ Հայաստանին օգնութիւն տրամադրելու վերաբերեալ ներկայացուած 

յայտարարութիւնը բաւարար մշակուած չէ, եւ ես պատրաստ չեմ այն այս տեսքով հիմա 

ստորագրել», անակնկալի բերելով Ռուսաստանի եւ Պելառուսի նախագահները։  

Օգտուելով ՀԱՊԿի եւ Ռուսաստանի այս դիրքորոշումէն, Ալիեւ յայտարարեց որ 

Դեկտեմբեր 7ին Պրիւսէլի մէջ նախատեսուած հանդիպումը տեղի պիտի չունենայ 

հայկական կողմի դիրքորոշման պատճառով, շեշտելով որ «Փաշինեան համաձայն է 

հանդիպելու միայն Ֆրանսայի նախագահ Մաքրոնի մասնակցութեամբ»։  

Ազերպայճան սկսած է շատ խորամանկ կերպով շահագործել արեւմըտեան երկիրներու 

միջեւ յառաջ եկած կարգ մը հակասութիւնները, ռազմավարական շահերու բախումները, 

յատկապէս՝ ԱՄՆու եւ Ֆրանսայի։ Ըստ երեւոյթին Իրանի կոշտ դիրքորոշումը 

Ազերպայճանի հանդէպ եւ Իրանի մէջ տեղի ունեցող ապստամբական շարժումները ԱՄՆը 

կը ստիպեն Ազերպայճանը դիտելու իբրեւ ռազմավարական գործընկեր, ինչպէս որ 
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պարագան էր Եւրոպայի յանձնախումբի նախագահուհիին՝ Ուրսուլա Ֆոն Տեր Լեյէնին, որ 

կազի համաձայնագիր կնքելու ատեն նման յայտարարութիւն կատարեց։ Ֆրանսան դեռ կը 

մնայ միակը, որուն միջնորդութիւնը Ազերպայճան հայամէտ կը համարէ։ ԱՄՆը կը 

քաջալերէ Ազերիներն ու Հայերը ուղղակի բանակցութիւններ վարելու։ Այդ չէ Եւրոպական 

Միութեան եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Մաքրոնի պնդումին վրայ է, որ Եւրոպական 

Միութեան 40 հոգինոց քաղաքացիական մնայուն դիտարկման առաքելութիւնը կեանքի 

կոչուած է:  Ֆրանսայի Ծերակոյտին՝  Հայաստանին ու Արցախին զօրակցող բանաձեւին 

քուէարկումը եւ օրերս Ազգային ժողովին կողմէ նոյնանման բանաձեւի մը քննարկումները 

Ֆրանսան դարձուցած են Ազերպայճանի առաջին թիրախը։ Արեւմտեան պետութիւններու 

միջեւ այս հակասութիւններն եւ անոնց հակադրութիւնը Ռուսաստանին ու ՀԱՊԿին նաեւ 

առիթ կու տան Ազերպայճանին, որ օր ըստ օրէ աւելի սաստկացնէ սահմանային 

յարձակումները։ Իսկ Արցախի մէջ նոր խաղացող մը՝ Ռուբէն Վարդանեան, Արցախի 

Պետական նախարար դառնալով, խաղի նոր օրէնքներ կը սահմանէ այնտեղ։  

ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ 

ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ 

1/12/2022 

ՍՊԱՍԵԼՈՎ  ՀԱՅԿԱԿԱՆ  «ԱԼԻՅԱ»ԻՆ 

ԱՒՕ ՊՕՂՈՍԵԱՆ 

 

Բոլոր պատերազմներուն պարագային, անխուսափելի 

հետեւանքներէն են բնակչութեանց ներքին 

տեղափոխութիւնները, արտագաղթը եւ անոնց 

ընկերակցող մարդկային տառապանքն ու 

դժբախտութիւնները, եւ ոչ բոլորին առջեւ ծովը 

ճեղքուելով՝ առիթ կու տայ բազմութիւններուն 

հանգիստ ձեւով հեռանալու վտանգի գօտիէն, ինչպէս Կարմիր ծովը բացուած էր 

Եգիպտոսէն փախուստ տուող հրեաներուն առջեւ, սակայն բոլոր ազատածներուն անխտիր 

վիճակուած է «անապատին մէջ 40 տարուան դեգերումները»: 

Ռուս-ուքրանական պատերազմին իբրեւ հետեւանք, բազմամիլիոն ուքրանացիներ 

պատերազմի արհաւիրքէն փախուստ տալով ապաստան գտան եւրոպական երկիրներ. 

անոնց մէջ վստահաբար կան նաեւ հինգ հարիւր հազարի հասնող հայկական հին 

գաղութէն մարդիկ, իսկ Ռուսիոյ մէջ յայտարարուած մասնակի զօրակոչին իբրեւ 

հետեւանք, այս անգամ ալ Ռուսիայէն բազմահազարներ կը խուժեն հարեւան ու մանաւանդ 

նախկին խորհրդային երկիրներ, որոնցմէ ամենագլխաւորը Ղազախստանի 
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հանրապետութիւնն է, որ հազարաւոր քիլոմեթր երկարութեամբ անվերահսկելի սահման 

ունի Ռուսիոյ հետ, ուրկէ հետզհետէ տեղափոխուելու համար այլ երկիրներ, ո՛ւր որ 

հնարաւոր է, ներառեալ՝ Հայաստան: 

Հայաստանի պարագային, ճշգրիտ տուեալներ դժբախտաբար չկան այն մասին, թէ քանի 

հոգի ապաստան գտած է հոն, սակայն կը խօսուի շուրջ հարիւր հազար ռուսերու 

ժամանումին մասին, եւ ինչպէս կ՛ենթադրուի, գաղթը տակաւին կանգ չէ առած, 

մասնաւորաբար մասնակի զօրակոչի յայտարարութենէն ետք: 

Ռուսերը, սակայն, երեւացող եւ զատորոշուող զանգուածն են՝ իրենց լեզուին եւ 

արտաքինին պատճառով, սակայն որքա՞ն է արդեօք Ռուսիայէն ժամանած կամ փախուստ 

տուած հայերու թիւը… դժուար է գնահատել, որովհետեւ անոնք հայկական անցագիրներով 

կը վերադառնան իրենց գիւղերն ու բնակարանները: 

Հայաստան ժամանած այս զանգուածները վստահաբար անդրադարձ կ՛ունենան 

ընկերային, ժողովրդագրական, տնտեսական եւ ֆինանսական բնագաւառներուն վրայ: 

Յարատեւօրէն յարաբերելով տեղացիներու հետ, մտերմութիւն կը ստեղծուի անոնց միջեւ, 

իսկ տնտեսական բնագաւառը որոշ աշխուժութիւն կ՛ապրի. վերջապէս, այդ մարդիկը, 

ապրելով այստեղ եւ մանաւանդ ընդգրկուած ըլլալով առցանց աշխատանքներու մէջ՝ օտար 

դրամանիշի հոսքի աղբիւր կը դառնան, թէեւ միեւնոյն ժամանակ գնաճ կը պատճառեն: 

Գալով հայերու վերադարձին, անոր անդրադարձը միանշանակօրէն դրական կարելի չէ 

գնահատել, գոնէ՝ մօտ ապագային, որովհետեւ աշխատանքի շուկան պէտք է զարգանայ եւ 

ընդարձակուի՝ մեծամասնութիւնը ընդգրկելու համար: Ի հարկէ, վերադարձողներուն մէջ 

կայ փոքրամասնութիւն մը, որ բարեկեցիկ է եւ կարողութիւնն ունի գործ հաստատելու 

Հայաստանի մէջ, հետեւաբար՝ նոր աշխատանքի առիթներ ստեղծելու: Ակնյայտ է ներկայիս 

բնակարանաշինութեան զարմանալի մեծ թափը: Վստահաբար գնողներուն մէջ որոշ թիւ կը 

կազմեն Ռուսիայէն վերադարձողները: Կը մնայ, որ աշխատանքի համար արտերկիր 

մեկնած գիւղացիները եւս վերադառնան իրենց դաշտերը: Բացասականը՝ Ռուսիայէն 

դրամական փոխանցումներու նուազումն է՝ հոն աշխատանքի գացած հայրենակիցներու 

վերադարձին պատճառով: 

Հայաստանի մէջ, թէկուզ ժամանակաւոր կերպով հաստատուած ռուսերը, առայժմ միայն 

արհեստական բանականութեան ոլորտին մէջ աշխատողներն են: Այս իրողութիւնը հայ 

մասնագէտներուն կը ստիպէ մրցակցիլ անոնց հետ եւ իրենց գիտելիքները զարգացնել, 

որովհետեւ անոնք՝ ռուսերը, ենթադրաբար աւելի բարձր մակարդակի վրայ կը գտնուին: 
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Իսրայէլի օրինակը եթէ ուսումնասիրենք, կը հասկնանք, որ Իսրայէլ հայրենադարձած 

ռուսիոյ հրեաներուն առաջին՝ 1970ականներու եւ երկրորդ՝ 1991ի ալիքները, զորս իրենք 

«Ա» կը կոչեն եւ որոնք մէկ միլիոնէ աւելի էին, գիտական մեծ ներդրումներու ազդակ եղած 

են Իսրայէլի բժշկագիտական, արհեստական բանականութեան եւ ընդհանրապէս բոլոր 

գիտական եւ մասնաւորաբար ռազմարդիւնաբերութեան բնագաւառներուն մէջ: Այս 

տարուան ռուս-ուքրանական պատերազմին սկիզբէն ի վեր, դարձեալ հրեաներու քսան 

հազարի հասնող փախստականներու եւ գաղթողներու ալիք մը արդէն իսկ հասած է 

Իսրայէլ, հրէական պետութիւնը անոնց յատկացուցած է 25 միլիոն տոլարի օժանդակութիւն: 

Իսրայէլի պետութիւնը պատրաստ է ապագային, Ռուսիոյ հրեաներէն բացի, ընդունելու 

նոյնիսկ այն ռուսերը, որոնք կրնան փաստել, թէ իրենց նախնեաց մէջ գոնէ մէկը հրէական 

ծագում ունի: Այդ վիճելի ծագումով հրեաները կը գնահատուին մօտաւորապէս վեց հարիւր 

հազար: Իսրայէլի պետութիւնը գիտէ, որ այս զանգուածը, ի տարբերութիւն առաջին եւ 

երկրորդ ալիքներուն, Իսրայէլի հրեայ ժողովուրդին մէջ ձուլուելու եւ յարմարուելու խնդիր 

պիտի ունենայ, սակայն անոնց օգուտը, ի վերջոյ, անգնահատելի պիտի ըլլայ՝ 

ժողովրդագրական պատկերը Իսրայէլի արաբ բնակչութեան եւ նոյնիսկ ուղղափառ 

հրեաներուն համեմատ բարելաւելու առումով: 

Հայկական պետութիւնը, հասկնալիօրէն, ներկայիս այդ նիւթական կարելիութիւնները 

չունի՝ ապագային հաւանական ներգաղթողներու սատարելու համար, սակայն կարելի է 

խելամիտ տնտեսական քաղաքականութիւն մը որդեգրելով ընդունիլ այնպիսի օրէնքներ, 

որոնք կրնան քաջալերել ներգաղթող հայ կամ օտար գործարարները, ինչպէս՝ ներդրումներ 

կատարելու պարագային՝ որոշ ժամանակի մը համար հարկային պարտաւորութիւններէ 

զերծ պահել զանոնք, պայմանաւ որ անոնք հիմնեն այնպիսի արդիւնաբերական 

գործարաններ, որոնք Հայաստանի մէջ ցարդ գոյութիւն չեն ունեցած, որպէսզի մրցակցային 

առաւելութիւն չունենան հայաստանցի գործարանատէրերուն նկատմամբ: Այսպիսով, թէ՛ 

տնտեսութիւնը կը զարգանայ եւ թէ՛ աշխատատեղեր կը ստեղծուին ներգաղթողներուն ու 

տեղացիներուն համար: 

Թէ՛ վերջին նախագահին եւ թէ վարչապետին կողմէ՝ 2050ին հինգ միլիոնի հասնելու 

խոստումը ինչպէ՞ս պիտի իրականանայ, եթէ մեր երկրի բարօրութեան եւ 

ժողովրդագրական վիճակի բարելաւման համար չօգտագործենք հայաշխարհին մէջ տեղի 

ունեցող ողբերգական ճգնաժամերը: 

Վերջապէս, Հին Կտակարանի «Գիրք Իսահակի» մաս 13ին մէջ յիշատակուած 

պարբերութիւնը, թէ՝ «Առանց հովիւի ոչխարներուն նման, ամէն ոք պիտի վերադառնայ իր 
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ժողովուրդին եւ ամէնքը պիտի փախչին դէպի իրենց մայր երկիր»ը, չէ գրուած միայն 

հրեաներուն համար… 

Անկախութենէն մինչեւ այսօր մեզի առիթ տրուած էր զարգանալու, հզօրանալու եւ ուժեղ 

պետութիւն դառնալու, իսկ մենք ոչ միայն չյառաջդիմեցինք, այլ նոյնիսկ նահանջեցինք 

գրեթէ բոլոր բնագաւառներուն մէջ եւ աւելին՝ հողային ու մարդկային կորուստներ 

ունեցանք: 

Նոր տարուայ շեմին կը մաղթենք, որ վերջապէս արթննանք եւ մեկնարկ տանք այնպիսի 

ծրագիրներու, որոնք հետզհետէ ճամբայ պիտի բանան ուսումնասիրուած եւ հաստատուն 

մեր «Ալիյա»ին: 

ՀԱՅԵՐԸ ՊԷՏՔ Է ՍԱՌՆԱՍՐՏՕՐԷՆ ԳՆԱՀԱՏԵՆ ՖՐԱՆՍԱՅԻ 

ԾԵՐԱԿՈՅՏԻՆ ԴՐԱԿԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒԸ 

Յարութ Սասունեան 

«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ 
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Հայերը իրենց երկարատեւ պատմութեան ընթացքին, 

միշտ ակնկալած են, որ օտար ուժ մը զիրենք փրկէ 

թշնամիներէն: Դարեր շարունակ անոնք օգնութեան 

յոյս ունեցած են հռոմէացիներէն, բիւզանդացիներէն, 

ռուսերէն, ֆրանսացիներէն, ամերիկացիներէն, իսկ 

ներկայիս՝ իրանցիներէն: Բայց ոչ ոք երբեք չէ եկած 

փրկելու զանոնք։ Կը թուի, թէ հիասթափութիւններու 

այսքան երկար շարանէն ետք, հայերը վերջապէս 

դասեր կը քաղեն, որ ո՛չ ոք իրենց փրկութեան կը 

հասնի։ Իրե՛նք պէտք է իրենք իրենց փրկեն։ 

Հաշուի առնելով նման անիրատեսական ակնկալիքներ, հայերը կը շարունակեն 

հաւանական փրկարարէ մը միւսը երթալ՝ փորձելով գտնել ոեւէ մէկը, որ կ՛օգնէ իրենց: Ոչ 

ոք օգնեց փրկելու հայերը, երբ Օսմանեան Թուրքիան անոնց դէմ ցեղասպանութիւն 

կ՛իրականացնէր. ոչ ոք փրկեց զանոնք, երբ վերապրածները վերադարձան Կիլիկիա եւ 

յարձակման ենթարկուեցան ու սպաննուեցան Աթաթուրքի զօրքերուն կողմէ. ոչ ոք  անոնց 

օգնեց 1980-ականներու վերջաւորութեան եւ 1990-ականներու սկիզբը, երբ 

ատրպէյճանցիները կը կոտորէին հայերը Արցախի մէջ. եւ ոչ ոք օգնեց հայերուն, երբ 

ատրպէյճանցիները Թուրքիոյ, Իսրայէլի եւ ճիհատիսթ ահաբեկիչներու 

աջակցութեամբ նուաճեցին Արցախի մեծ մասը՝ սպաննելով ու խեղելով հազարաւոր հայ 

զինուորներ ու խաղաղ բնակիչներ։ 

Բոլոր այս հիասթափեցնող փորձառութիւններէն ետք հայերը յոյս ունէին, որ Ռուսիա կը 

միջամտէ եւ կը փրկէ Արցախը: Երբ այդ տեղի չունեցաւ, անոնք բարձրաձայն բողոքեցին, որ 

Ռուսիա դաւաճանած է իրենց։ Հայերը շարունակ կը պահանջէին ՀԱՊԿ-էն (Հաւաքական 
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անվտանգութեան պայմանագիրի կազմակերպութիւն) պաշտպանել Հայաստանը՝ իր 

սահմաններուն հանդէպ ատրպէյճանական կրկնուող ոտնձգութիւններէն։ 

Հայերը կարծես թէ չեն հասկնար, որ իւրաքանչիւր ազգի առաջնահերթութիւնը սեփական 

ազգային շահերու, այլ ոչ թէ Հայաստանի պաշտպանութիւնն է: Ոչ ոք պարտաւոր է օգնելու 

Հայաստանին, նոյնիսկ երբ ստորագրուած է փոխադարձ պաշտպանութեան պայմանագիր, 

որ կը դիտուի իբրեւ՝ միայն «թուղթի կտոր»։ Իրենց անիրատեսական ակնկալիքներէն 

հրաժարելու փոխարէն՝ հայերը ներկայիս դիմած են Ֆրանսայի եւ Միացեալ Նահանգներու՝ 

յուսալով, որ անոնք կու գան իրենց օգնութեան... 

Յուսադրող է, որ վերջին ամիսներուն, Հայաստան պայմանագիրներ կնքած է Հնդկաստանի 

հետ՝ մեծ քանակութեամբ հրթիռներ եւ հրետանի գնելու համար։ Վերջապէս, Հայաստանի 

կառավարութիւնը կը գիտակցի, որ պէտք է պաշտպանել երկիրը, այլ ոչ թէ ապաւինիլ 

ուրիշներու ողորմութեան: 

Անցեալ շաբաթ, աշխարհասփիւռ հայութիւնը ցնծութեան մէջ էր, որ Ֆրանսայի Ծերակոյտը 

հայանպաստ բանաձեւ անցուց։ Սակայն հայերը պէտք չէ ուռճացնեն, ոչ ալ 

թերագնահատեն այս բանաձեւին նշանակութիւնը։ Ֆրանսահայ համայնքը երկար 

տարիներ գովասանքի արժանի լոպիիստական գործունէութիւն ծաւալած է՝ հայերու եւ 

Հայաստանի հանդէպ նման սրտցաւ մթնոլորտ ստեղծած ըլլալուն համար։ Ա՛յս է 

հիմնական պատճառը, որ այս բանաձեւը ընդունուեցաւ Ֆրանսայի Ծերակոյտին կողմէ 

գրեթէ միաձայնութեամբ, 295 կողմ եւ մէկ դէմ ձայներու յարաբերակցութեամբ։  

Ֆրանսայի համապարփակ բանաձեւը խստօրէն կը դատապարտէ Ատրպէյճանի 

ներխուժումը Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնիշխան տարածք եւ կը պահանջէ. 

- Ատրպէյճանական ուժերու անյապաղ դուրս բերումը Հայաստանէն. 

- 2020-ի պատերազմէն ի վեր Պաքուի մէջ պահուող հայ բոլոր ռազմագերիներու ազատ 

արձակումը. 

- Հայկական մշակութային եւ կրօնական յուշարձաններու պահպանութիւնը. 

- Որ Ֆրանսայի կառավարութիւնը ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդին հետ միասին դիմէ 

Միջազգային քրէական դատարան, Ատրպէյճանի յարձակումներուն առնչութեամբ. 

- Որ Ֆրանսա պատժամիջոցներ կիրարկէ Ատրպէյճանի հանդէպ, բռնագրաւէ անոր 

ղեկավարներուն ունեցուածքը եւ բռնարգելք կիրարկէ ատրպէյճանական քարիւղի եւ կազի 

ներմուծման վրայ. 

-- Արցախի մէջ ֆրանսական մարդասիրական գրասենեակի ստեղծում. 

- Հայաստանի պաշտպանունակութեան ամրապնդում. 

- Միջազգային հանրութեան հովանիին տակ գործող միջ-դիրքային ուժերու տեղակայում. 

- Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի) Հանրապետութեան ճանաչում. 
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- Որ Ֆրանսան ապահովէ Ատրպէյճանի մասնակցութիւնը՝ Հայաստանի հետ խաղաղ 

բանակցութիւններուն, կայուն խաղաղութիւն հաստատելու համար։ 

Ատրպէյճան շատ կոշտ արձագանգեց այս բանաձեւին եւ դատապարտեց Ֆրանսայի 

Ծերակոյտը, նման բանաձեւ մը ընդունելուն համար։ Հակադարձ միջոցներու ձեռնարկելով՝ 

Ատրպէյճան խզման վտանգին կ՛ենթարկէ Ֆրանսայի հետ իր դիւանագիտական եւ 

տնտեսական յարաբերութիւնները։ Այսուամենայնիւ, որպէսզի այս ոչ պարտադիր 

բանաձեւը որեւէ ազդեցութիւն ունենայ, պէտք է որ ընդունուի Ֆրանսայի Ազգային ժողովի 

կողմէ եւ աջակցութիւն ստանայ Ֆրանսայի նախագահին ու կառավարութեան կողմէ: 

Հայերը պէտք է սառնասրտօրէն գնահատեն Ֆրանսայի Ծերակոյտի բանաձեւը։ Անոնք 

պէտք չէ ակնկալեն, որ Ֆրանսան կը փրկէ Արցախը կամ Հայաստանը։ Անոնք պէտք է 

շարունակեն հզօրացնել Հայաստանի զինուած ուժերը, որպէսզի կարենան պաշտպանել 

երկրին սահմանները՝ միաժամանակ ողջունելով որեւէ երկրի օգնութիւնը՝ առանց որեւէ 

անիրատեսական ակնկալիք ունենալու։ Յիշէք, որ Ֆրանսայի Ծերակոյտն ու խորհրդարանը 

2020-ի պատերազմէն ետք բանաձեւեր ընդունեցին՝ կոչ ընելով Ֆրանսայի 

կառավարութեան՝ ճանչնալ Արցախի Հանրապետութիւնը, բան մը, որ չիրականացաւ։ 

Ասիկա զարմանալի չէ, քանի որ Հայաստան ի՛նք չի ճանչնար Արցախի անկախութիւնը։ 

Հետագայ հիասթափութիւններէն խուսափելու համար, հայերը պէտք է Ֆրանսայի 

Ծերակոյտի բանաձեւը դիտարկեն իբրեւ բարոյական եւ դիւանագիտական կարեւոր 

աջակցութիւն, այլ ոչ թէ ռազմական: 

Այժմ Հայաստանի կառավարութեան եւ աշխարհասփիւռ հայութեան խնդիրը ապահովելն է, 

որ Ֆրանսայի Ծերակոյտի որոշումը օգտագործուի Հայաստանի եւ Արցախի հայութեան 

յաւելեալ աջակցութիւն ցուցաբերելու համար։ 

Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝ Ռուզաննա Աւագեան 

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Սեդա Գրիգորեան 

ԳՐԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝  ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 
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ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՕՐԵՐՈՒՆ 

Այս օրերուն տարեվերջի, 

Հոգիս այցի կու գայ կրկին 

Ձե՛զ, մանկութեան յուշեր անգին, 

Ձեզմով եղայ ես միշտ արբշիռ... 

 

Այնքան լո՛յս կայ ձեր մէջ, երա՛զ, 

Որ կեանք մ'ամբողջ կը պարուրէ 

Սէր-խնդութեամբ արեգնափայլ, 

Անուրջներով վարդահեղեղ... 

 

Եւ որքան ալ թախիծ մը լուռ 

Պատէ հոգիս այս օրերուն, 

Ձեր լոյսը բորբ կ'առկայծի վառ, 

Կ'ընծայէ զիս վարդաբուրեան... 

 

Ու թօթուելով ամէն տանջանք, 

Մանուկն իմ մէջ յառնէ դարձեալ, 

Կը փարատէ ամպերը մութ, 

Նոր յոյս կու տայ սրտիս տխուր... 

13/12/2019 

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

 

 

ՄԱՐԴ ԷԱԿԻՆ 

Ցաւս ցաւի՛դ ես խառնեցի, ո՛վ մարդ էակ, 

Խինդս՝ խինդի՛դ, խռովքս՝ խռովքի՛դ ես ման եկայ, 

Տագնապներս քու տագնապէ՛դ ծնունդ առին, 

Երազանքս քու իղձերէ՛դ թեւեր առին... 

 

Խիղճս անեղծ քեզի համար լոկ մղկտաց 

Ու ծունկ չոքեց քու մեղքերուդ ի քաւութիւն, 

Սրտիս խորէն հոգիս աղօթք լոկ բարձրացուց 

Քու փրկութեա՛ն, քու մարդացմա՛ն, ազնուացմա՛ն... 

 

Եւ յընթացս բիւրեղացա՛ւ հոգիս խռովեալ, 

Եւ յընթացս ես մարդացա՛յ ու զիս ճանչցա՛յ, 

Գտայ հոգի՛ս խառնարանին շփոթահար, 

Փարատեցաւ մէգն ու մշուշը քօղածածկ: 

 

Քե՛զ կը պարտիմ զիս գտնելուս բերկրանքն անգին, 

Քե՛զ կը պարտիմ գգուանքը քու տաքուկ ձեռքիդ, 

Իմաստութեան այցը վսե՛մ, վսեմացնո՛ղ, 

Սիրտէ ի սիրտ ծիածա՛նը մեզ կամարող... 

9/11/2022 

....................... 
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ԾԱՌԻՆ ՆՄԱՆ 

Զուլալ հոգիս նոյնը մնաց 

Մաքուր ու ջինջ, անապական, 

Ժանգ ու փոշին ջնջեց միշտ ալ 

Արցունքովն իր հոսող կա՛թ կա՛թ... 

 

Տառապանքէն ու ցաւերէն 

Քաղեց եռանդ, խոհեր, յոյզեր, 

Պայքարի ոյժ միշտ անվհատ, 

Կանգնեցաւ պերճ ու վեհապանծ... 

 

Ծառին նման երկնասլաց, 

Սաղարթները վեր երկարեց, 

Ըմպեց լոյսը արեգական, 

Որպէս աւիշ, աւիւն լուսէ... 

 

Եւ արմատներն խոր երկարեց 

Ընդերքներուն մէջ մայր հողին, 

Որ ո՛չ մէկ հողմ ու փոթորիկ 

Չտապալէր հասակը պերճ... 

 

Քանզի գիտէր որ արմա՛տն է 

Կենաց հա՛ցը, հի՛ւթը, սի՛ւնը, 

Անկէ քաղեց, ամրապնդեց 

Իր գոյութեան խոր խորհո՛ւրդը: 

16/6/2022 

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

 

Կ'ԱՆՑՆԻՆ... 

Կ'անցնին բոլոր փառքերը փուճ, դիրք ու դըրամ, 

Կ'անցնին բոլոր հաճոյքները, սէրերը սին, 

Կ'անցնին բոլոր պատրանքները հմայաթափ 

Եւ կեղծ ընկերք որ լաւ օրիդ երեւացին... 

 

Կ'անցնին նաեւ գեղեցկութիւն, պերճանք ու փայլ, 

Խըրախճանքներ զուարթաշէն ու ոսկեփայլ, 

Ճոխ սեղաններ, գինարբուքներ, բիւր ըղձանքներ 

Եւ աթոռներ, տենդ ու տենչեր, բիւր անուրջներ... 

 

Քեզ կը մնայ ա՛յն ինչ տուիր հոգուով, սրտով, 

Քեզ կը մնայ նուիրումդ հոգենուէր, 

Արարումդ, մատուցումդ բխած սիրտէդ, 

Ընծայածդ ուրիշներուն սիրագորով... 

 

Ի՛նչ որ տուիր քու հոգիէդ քե՛զ կը դառնայ 

Որպէս ապրում, ներքին բերկրանք որ կը մնայ, 

Որպէս մի գանձ անկապտելի ու թանկագին 
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Եւ կը դառնայ ուրախութիւն բիւրապատիկ: 

20/11/2018 

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

 

ԱՆՑՆՈՂ ՏԱՐՈՒԱՆ 

Ժամանակիս մէջ մէկ տարուան, 

Պայծառ արեւ, գորշ ամպեր կան, 

Մերթ վառ գարո՛ւն, ծաղկած ծառե՛ր, 

Մերթ ալ ձըմե՛ռ, անձրե՛ւ-անձրե՛ւ... 

 

Մերթ երկինքն է հոգւոյս շէնշո՛ղ, 

Մերթ ամպամած թախիծ է գո՛րշ, 

Մերթ տեսիլքն է վաղուան ժպտո՛ւն, 

Սէր-գորովա՛նք սրտիս քնքուշ... 

 

Մերթ ալ սիրտ մը հիասթափի 

Կեղծիքներէ՛ն խաբեպատիր, 

Ու կ'որոնէ իր իտէալը, 

Դեռ անկոտրում է հաւա՛տքը... 

 

Այդ հաւատքով միշտ ալ զինուած, 

Պիտ' ողջունէ արշալոյսնե՛ր, 

Որք պիտ' ծագին լուսավարա՛ր, 

Սիրտս լոյսով պիտ' ողողեն... 

 

Կ'անցնի՛ս, կ'երթա՛ս շատ քիչ մնաց, 

Իմ ընթացիկ, հնացած տարի, 

Բայց թեւերուդ ցաւե՛րս տար 

Ես դեռ մնամ կեանքով արբշիռ... 

12/12/2020 

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

ԲԱՌԸ ԸԼԼԱՐ 

Թող բառն ըլլար «եղիցի լոյս» 

Ու ճառագէր մթան մէջ լոյս, 

Ճեղքէր գորշը խաւարամած 

Ու ճաճանչէր լուսավարար... 

 

Թող բառն ըլլար խաղաղարար 

Հոգիներուն մրրկայոյզ, 

Գգուէր զանոնք սիւքին նման 

Սէր-քնքշանքովն իր թաթաւուն... 

 

Թող բառն հնչէր աղօթքի պէս, 

Փարատէր մէգը սիրտերէն, 

Միւռոնաօծ ան կաթեցնէր 

Լո՛յս, բարութի՛ւն երկնապարգեւ... 
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Թող բառն հնչէր օրհնութեան պէս, 

Հրաշագործէր Արարչին պէս, 

Բոլոր չարեաց դէմ ան ըլլար 

Բարեաց անձրեւ սիրավարար: 

 

Բառը ըլլար կամա՛ր, ծիածա՛ն, 

Սիրտէ ի սիրտ ու մարդէ մարդ, 

Նարօտի պէս ան պսակէր 

Սիրտերն անջատ, տառապահեւ: 

23/11/2021 

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

 

ԲԱՌՍ, ՏՈՂՍ 

Բառս, տողս սիրտէս յորդուն 

Նուիրեցի ես լիաբուռն, 

Մերթ ան դպաւ սրտին մարդուն, 

Մերթ ալ մնաց որբ, անտերո՛ւնչ... 

 

Բառս, տողս ցոլքը եղաւ 

Հոգւոյս, սրտիս անդաւաճան, 

Բխում առաւ ան անաղարտ 

Սրտիս ակէն յորդահոսան... 

 

Արեան սնունդով կաթի՛լ-կաթի՛լ 

Դիեցուցի զայն շարունակ, 

Ամէն մէկ բառ զարկն էր սրտիս, 

Անոր հեւքով կեանքի կոչուած... 

 

Ամէն մէկ տող՝ թե՛լ-թե՛լ հիւսուած 

Երազէս վառ, որ անթեղուած 

Կ'ապրէր հոգւոյս ծալքերուն մէջ 

Եւ թռիչք առաւ բառերուս հետ... 

 

Բառերուս հետ ես սլացայ 

Երկինքն ի վեր, տարածուեցայ, 

Դարձայ բնակիչ բիւր սիրտերու, 

Անոնց ընկեր ու բալասան... 

 

Բառերուս հետ ես փնտռեցի 

Իմաստութիւն, խորհուրդ գոյի, 

Խորխորատներն հոգւոյն իջայ, 

Իր մութնուլոյսովը առկայծ... 

 

Բառերուս հետ աղօթք դարձայ, 

Բարձրեալին հետ հաղորդակից, 

Չնչին անձս մեծցաւ յանկարծ, 

Պարագրկեց անպարագիծն... 
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Բառերուս հետ ես դարձայ մարդ, 

Բանական մարդ որ ունի միտք, 

Հոգի անհուն տիեզերքի չափ, 

Օժտեալ կայծով աստուածային:  

20/11/2015 

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

ԼՈՒՍԷ ՀԵՔԻԱԹ 

Ձիւնասպիտակ մաքրութիւն կար 

Ամանորեան օրերուս մէջ, 

Միամիտ, անմեղ հաւատք մը կար 

Կաղանդի վառ սպասումիս մէջ... 

 

Բեհեզ հագած բիւր հրեշտակներ 

Կ'իջնէին վար սուրբ երկինքէն, 

Լոյս օրհնութի՛ւն, բարի՛ք ու բե՛րք 

Կը տեղային անձրեւի պէս... 

 

Համակ ժպի՛տ, լո՛յս ու սէ՛ր կար 

Տօնական բորբ օրերուն մէջ, 

Կաղանդըն էր երազ-հեքիաթ, 

Որ մեզ հմայէր ու կախարդէր... 

 

Կարծես ձիւնը փաթի՛լ-փաթի՛լ 

Պիտի տեղար հրաշքի մը պէս, 

Փետո՛ւր-փետո՛ւր ցոլքեր վճիտ 

Պիտ' շողային ամէնուրեք... 

 

Մաքուր հրաշքը ես դեռ կ'ապրիմ 

Օրերուն մէջ այս տաղտկալի 

Եւ կ'երազեմ հեքիա՛թն լուսէ, 

Որ պիտի գայ երկնապարգեւ.. 

7/12/2019 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ՈՍԿԵԴՐՈՒԱԳ ԿԱՄԱՐ ՄԸ ԽՈՆԱՐՀԵՑԱՒ…(ԺԻՐԱՅՐ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆԻ 

ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ) 

 

Գրեց՝ ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ 
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Իր այնքա՜ն սիրած Լիբանանէն շատ հեռու, Միացեալ Նահանգներու Պոսթըն քաղաքին մէջ, 

ուր հիւանդանոցային դարմանումի տակ առնուած էր վերջերս, 22 Նոյեմբերին իր վերջին 

շունչը կը փչէր սփիւռքահայ թանկագին եւ բանիբուն մտաւորական մը եւս՝ Ժիրայր 

Դանիէլեան։ 

Մեծանուն ու դժուարահաճն Յակոբ Օշական ունէր անպաճոյճ բայց խորիմաստ 

արտայայտութիւն մը, զոր կը սիրէր գործածել միայն այն ատեն՝ երբ գրագէտ մը շատ 

ցայտուն ու ակներեւ արժանիքներ դրսեւորէր իր գրական վաստակին մէջ ու տոկուն պահէր 

զայն. «իրա՛ւ գրողը», «իրա՛ւ մտաւորականը»։ 

«Համապատկեր»-ի հեղինակին կողմէ քիչերուն շնորհուած պատուանուն մըն էր այս։ 

Կը խորհիմ որ ողբացեալ Ժիրայր Դանիէլեանն ալ լիովին արժանի է օշականեան այդ 

պատուանունին, թէ՛ իր գրականագիտական-բանասիրական վաստակին տարողութեամբ, 

թէ՛ ալ այդ վաստակին ու բերքին անխախտ որակով։  

Սիրտ մղկտացնող մահ մըն է այս կորուստը՝ 

լիբանանահայութեան թէ ամբողջ սփիւռքահայութեան 

տեսակէտէն, հաւասարապէս։ Գիտենք, թէ «կանխահաս» 

չէ ան, քանի ողբացեալը կը գտնուէր իր ալեւոր տարիքին 

մէջ ու արդէն իր ետին թողած էր կեանքի ութ 

տասնամեակներ։ Բայց… որովհետեւ թափուր կը մնայ 

Ժիրայր Դանիէլեանի թողած գրասեղանը ու նոր դէմքեր 

չեն յայտնուիր անոր կիսադարեայ հոյակապ դրօշարշաւը 

շարունակելու համար, ուստի՝ կը մղկտայ մեր սիրտը, 

թախիծն ու յուսահատութիւնը կը պարուրեն մեզ 

անսփոփ։ 

Արդարեւ, Ժիրայր Դանիէլեան մէկն էր, որ բացառիկ 

կառչածութեամբ, երկար տարիներ, մնաց լիբանանահայ 

գրական, մշակութային ու կրթական հրապարակին 

ամէնէն տիրական ու հեղինակաւոր անուններէն մին։ 

Կատարելատիպ մտաւորական մը, որ խորապէս կը 

տիրապետէր մեր մայրենիին ու զայն կը գործածէր 

գեղեցկօրէն ու շքեղութեամբ, քաջածանօթ էր հայոց 

պատմութեան ելեւէջներուն, գրականութիւնը սիրած ու ճանչցած էր ի տղայ տիոց, բայց 

նաեւ զարդ մըն էր բեմերու վրայ՝ ամէն անգամ որ գրական-մշակութային ձեռնարկ մը 

սարքուէր։ Ինչ գործ որ պիտի ստանձնէր կամ ինչ աշխատանքի որ պիտի ձեռնարկէր, զայն 

անպայման պիտի պսակէր յաջողութեամբ։ Գեղեցիկն ու որակեալը եղան իր 

մտասեւեռումը. բծախնդրութիւնն ու ճշգրտաբանութիւնը նպատակ դարձան իրեն։ Եւ 

որովհետեւ իր գործը հայ գիրքին, հայ մամուլին ու հայ դպրութեան հետ էր բացառաբար, 

ուրեմն՝ Դանիէլեան մեծապէս նպաստած եղաւ լիբանանահայ մշակոյթի ծաղկումին, անոր 

գանձանակին մէջ նետեց շա՜տ լումաներ, ու ինչ որ ամէնէն կարեւորն է՝ առօրեայ 

անդադրում պայքար մղեց, որպէսզի հետզհետէ ամայացող լիբանանահայ գրական 

հրապարակին կամարին վերեւ մի՛շտ պլպլան մեսրոպավառ կանթեղները…։ 

Այդ հրապարակին ամենավերջին մոհիկաններէն մին ալ ի՛նք էր՝ Դանիէլեան։ Մեկնած էին 

Սիմոն Սիմոնեանն ու Անդրանիկ Ծառուկեանը, Վահէ-Վահեանն ու Մուշեղ Իշխանը, 

Գառնիկ Ադդարեանն ու Արմէն Դարեանը, Երուանդ Պարսումեանն ու Օննիկ 

Սարգիսեանը, Գէորգ Աճեմեանն ու Հրաչ Քաջարենցը, Գրիգոր Շահինեանն ու Պօղոս 

Սնապեանը, Լեւոն Վարդանն ու Պէպօ Սիմոնեանը, ու տակաւին՝ Սարգիս Կիրակոսեանն 
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ու Արա Արծրունին, Յակոբ Մանուկեանն ու Արամ Սեփեթճեանը, Ազնաւորեան սրբազանն 

ու Կռանեան վարդապետը եւ ուրիշներ՝ տասնեակներով…։ Ժիրայր Դանիէլեանի 

անմիջական շրջապատն էր ասիկա՝ վաթսունականներէն մինչեւ երկու-հազարականներ…։ 

Հրապարակը ի՛սկապէս ամայացած էր 2000-ականներէն ասդին։ 

Ու հակառակ այս ահաւոր տերեւաթափին՝ Ժիրայր կը շարունակէր մնալ պատնէշի վրայ, 

տիւ ու գիշեր, անվհատ եւ անձանձրոյթ, մինչեւ որ պիտի պատահէր Պէյրութի մեծ աղէտը՝ 

նաւահանգիստի կործանարար պայթումը, 4 Օգոստոս 2020-ին։ 

Ժիրայր Դանիէլեան ծանրօրէն վիրաւորուած՝ պիտի կորսնցնէր իր աչքին լոյսը…։ Ամերիկա 

պիտի երթար մտատանջ՝ այս ցաւին դարման որոնելու ակնկալութեամբ եւ յոյսով։ Սակայն 

Նախախնամութեան անիմանալի կարգադրութեամբ՝ Ամերիկան պիտի դառնար իր վերջին 

հանգստարանը։ «Աստ հանգչի»։  

* 

Չեմ գիտեր թէ ողբացեալը իր ինքնակենսագրութիւնը տեղ մը արձանագրե՞ր է, թէ՞ ոչ։ 

Երանի թէ գոյութիւն ունենար այդպիսի տպագիր վաւերաթուղթ մը, ու մենք հիմա 

օգտուէինք այդ տեղեկութիւններէն՝ շարադրելու համար իր 80 տարիներու հարուստ 

կեանքին ուղեծիրը՝ «ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք» (իր մահուան առթիւ դէս ու դէն երեւցող 

կենսագրականները լի էին բազմաթիւ անհեթեթ անճշդութիւններով)։ Կամ երանի թէ 

Ֆրանսահայ վիպագիր Կարօ Փօլատեանի նմանողութեամբ՝ բանիմաց լրագրող մը «զրոյց» 

մը կատարէր իրեն հետ, խօսեցնէր զինք իր մանկութեան, պատանեկութեան, դպրոցական 

կեանքին, ուսուցիչներուն, գրական առաջին հետաքրքրութիւններուն, գաղափարական 

հակումներուն, երեւելի գրողներու հետ իր շփումներուն մասին։ Չէ եղած, չէ իրականացած 

նման բան, աւա՜ղ։ Այդ պատճառով ալ՝ գունագեղ կեանքի մը բազմածալ դրուագները, թիւ ու 

թուականով, անծանօթ կը մնան մեզի։ 

Գիտենք անշուշտ, որ ան ծնած էր 1941-ին, հաճընցի ծնողներու յարկի մը տակ։ Ուսման 

իրերայաջորդ կայքերը հանդիսացեր էին վիեննական Մխիթարեանց վարժարանը, Հ.Բ.Ը.Մ.-

ի Յովակիմեան-Մանուկեան մանչերու երկրդ. վարժարանը (ուրկէ շրջանաւարտ էր 1961-ին 

ու «Հրաժեշտի ուղերձ»-ը ի՛նք կարդացած էր) եւ Հայկազեան գոլէճը, ուրկէ շրջանաւարտ էր 

«Պսակաւոր արուեստից» վկայականով։ 

* 

Ժիրայր Դանիէլեանի անունը ծանօթ էր ինծի վաղուց, դեռ իմ ճեմարանական տարիներէն։ 

Կանուխէն շահագրգռուած ըլլալով հայ մամուլով՝ գիտէի որ Պէյրութի մէջ կ՛ապրէին այդ 

բնագաւառին երկու մրցակից մասնագէտները՝ Արտաշէս Տէր Խաչատուրեանն ու Ժիրայր 

Դանիէլեանը։ Որքա՜ն կը փափաքէի զիրենք տեսնել, թօթուել իրենց ձեռքը...։ 

Այնպէս պատահեցաւ, որ պր. Արտաշէսը ճանչնամ Հալէպի մէջ, ուր եկաւ ան 80-

ականներուն, հայ պարբերական մամուլի հրաշալի ցուցահանդէս մը սարքելու եւ 

դասախօսութիւններ տալու համար։ Իսկ պր. Ժիրայրը ինծի եկաւ աւելի ուշ… իր 

մակագրուած գիրքերով։ Նախ՝ «Հայ նոր պարբերական մամուլը՝ 1967-1981» (1984), յետոյ ալ՝ 

«Բանասիրական որոնումներ»-ը (1996)։ 

Այս երկու գիրքերը, առ այսօր, գրադարանիս մէջ կը գրաւեն պատուոյ տեղ։ Ասոնցմէ 

առաջինը ի՛սկապէս հմայիչ հրատարակութիւն մըն է, ուր հեղինակը մի առ մի թուած ու 

նկարագրած է տուեալ ժամանակաշրջանի սփիւռքահայ թերթերը, պարբերականներն ու 

հանդէսները, շուրջ 300 անուն, իւրաքանչիւրին կցելով անուանաթերթի քլիշէներն ալ։ Այս 

գիրքով՝ Ժիրայր Դանիէլեան հաստատապէս կը նուաճէր մամլոյ մասնագէտի դիրք ու 

պատիւ։ Արդէն, տպագիր գիրքն ու հայատառ մամուլը, հինէն իվեր, իր տեսադաշտին մէջ կը 

մնային միշտ։ Երկար տարիներ Պէյրութի Հայկազեան գոլէճի (յետոյ՝ համալսարան) 

հայկական մատենադարանին գրադարանավարն ըլլալով՝ ան ինքզինք նոյնացուցեր էր հայ 

գիրքին ու թերթին հետ։ Դեռ 1974-ին, Ծովակ Ալթունեանի գործակցութեամբ, կազմած ու 
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հրատարակութեան պատրաստած էր գոլէճի գրադարանին հայ մամուլի հաւաքածոներու 

ցուցակը (մեքենագիր, բազմագրուած)։ Առիթով մը, «Զարթօնք» օրաթերթի բացառիկներէն 

մէկուն մէջ (Մայիս, 1982) ներկայացուց Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 

ժամանակակից մամուլը (անջատ պրակով ալ տպուած)։ Պատրաստեց «Լիբանանահայ 

տպագրութիւնը պատերազմի տարիներուն, 1975-1984» աշխատասիրութիւնը (1986)։ Յետոյ, 

աչքի լոյս թափեց ահագին՝ Երեւան տպուած «Հայկական սովետական հանրագիտարան»-ի 

հատորաշարքին մէջ մամուլի անուններու մասին գրուած բառայօդուածներու տողերուն 

արանքին նկատուող սխալներն ու անճշդութիւնները մէկ առ մէկ մատնանշելու համար…։ 

Դանիէլեանի մշտատեւ որոնումներն ու դեգերումները հայ գրականութեան ու մամլոյ 

անդաստանէն ներս՝ վստահելի բանասէրի մը վերածեցին զինք։ Իր «Բանասիրական 

որոնումներ»-ուն յաջորդեց «Գրական որոնումներ» հատորը (2007)։ Երկու ժողովածուները, 

արտաքնապէս՝ երկուորեակներ, միասնաբար կը կազմէին շուրջ 850 էջ։ Սաղարթախիտ 

անտառ մը, ուր ծառերու շուքին տակ կամ մացառներու եւ թուփերու միջեւ կրնայիք 

յայտնաբերել «Ագապի» հայատառ թրքերէն վէպի հեղինակ Յովսէփ փաշա Վարդանեանն ու 

«Բազմավէպ»-ի անդրանիկ խմբագիր Հ. Գաբրիէլ Այվազովսքին, զմիւռնահայ 

հրապարակագիր Ստեփան Ոսկանն ու «Ճիհան» թերթի խմբագիր Տիրան էՖ. Քէլէկեանը, 

Վազգէն Շուշանեան, Սիմոն Սիմոնեան, Սիրան Սեզա, բանասէր Միքայէլ Յակոբեան, 

Չարենց, Պ. Սեւակ, Յակոբ Թորոսեան, ու տակաւին՝ գրախօսականներ, խմբագրական 

նոթեր, գրական նշմարներ, յոբելենական տարեթիւերու առթիւ գրի առնուած ակնարկներ, 

դիմաստուերներ, արժեւորումներ, «խաչեցեալ գիրքեր» եւ այլն, եւ այլն։ Ի մի բան՝ հունձք եւ 

բերք։ 

Դանիէլեան կարեւոր ներկայութիւն ունեցաւ նաեւ լիբանանահայ կրթական մարզին մէջ։ 

1987-2010, ան վարեց Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Դարուհի-Յովակիմեան երկսեռ միացեալ վարժարանի 

տնօրէնի պաշտօնը։ Ի՛ր դպրոցն էր այս, ու ինք նոյն պաշտօնին մէջ կը յաջորդէր իր երբեմնի 

տնօրէնին՝ պր. Արա Թօփճեանին։ 

Կրթական հարցերով մտահոգ՝ 2002-ին պատրաստեց ու հրատարակեց «Լիբանանահայ 

դպրոցը. թիւեր եւ մտորումներ» շահեկան ուսումնասիրութիւնը։ 

Խմբագրական աշխատանքները եւս բնաւ չբացակայեցան իր գրասեղանէն։ 1969-ի երանելի 

օրերուն, երբ լիբանանահայութիւնը կ՛ապրէր իր համայնքային ու ազգային հաւաքական 

կեանքին ամէնէն եռուն մէկ շրջանը, Ժիրայր քանի մը ընկերներով հրապարակ հանեց 

«Երիտասարդ հայ» երկշաբաթաթերթը, բոլորովին անկախապաշտ գաղափարներով։ Իրեն 

հետ էին Կռանեան վարդապետը, Պետրոս Թերզեանը, ԼութՖի Թապաքեանը, Յովսէփ 

Մելքոնեանը, Ալ. Պէրէճիքլեանն ու Օշին Գրգեաշարեանը։ Թերթը թէեւ կիսաքաղաքական, 

ունեցաւ սակայն առաւելաբար ընկերային, ազգային ու մշակութային արեւելում։ Անկէ լոյս 

ընծայուեցան 101 թիւեր, վերջինը՝ 1975-ի Մարտին։ Լիբանանի մէջ բռնկած 

քաղաքացիական պատերազմը իր բոցերուն մէջ մոխրացուց նաեւ «Երիտասարդ հայ»-ը…։ 

Գրականութեան եւ արուեստի «Շիրակ» ամսագիրը, որ 1956-էն իվեր կը հրատարակուէր 

Թէքէեան Մշակ. Միութեան կողմէ, իր երկարամեայ խմբագրին՝ Օննիկ Սարգիսեանի 

Ամերիկա մեկնումէն ետք կը կարօտէր հոգատար նոր ձեռքերու։ Ժիրայր Դանիէլեան հոս 

եւս «ներկա՛յ» պատասխանեց։ Ան ստանձնեց ամսագրին պատասխանատուութիւնը 

յօժարակամ, զայն ձեռնհասօրէն խմբագրելով 1990-1997։ Ինչ մեղք սակայն, որ այս 

երկարամեայ պարբերականը, այնուհետեւ, մտաւ խարխափումներու եւ ընկրկումներու 

փուլէ մը ներս ու քանի մը տարի Հալէպի մէջ խմբագրուելէ ետք լռեց վերջնականապէս, 

2006-ին…։ 

Մինչ այդ, Ժիրայր Դանիէլեանի կեանքին մէջ անկիւնադարձ մը եղաւ 2005-ը։ Ան հիմնեց ու 

լոյս ընծայեց իր սեփական «Կամար» պարբերաթերթը, զուտ գրական ու գեղարուեստական 

բովանդակութեամբ։ Ընդհանրապէս 112 էջանի ծաւալով, գեղատիպ, գունազարդ ու սղագին 
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հրատարակութիւն մըն էր այս, որուն նիւթապէս կը սատարէր Լիզպոնի Գալուստ 

Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւնն ալ։ Հոս, երէց անուններու կողքին, իրենց ստորագրութիւնը 

կը դնէին նաեւ նորեր, յա՛տկապէս բանաստեղծներ, Հայաստանէն թէ սփիւռքէն։ Ճոխ էին 

նաեւ արձակի եւ գրավերլուծութեան բաժինները։ 15 տարուան ընթացքին «Կամար»-էն լոյս 

ընծայուեցան 32 թիւեր։ 33-րդ թիւը, որ պէտք է հրատարակուէր 2020-ին, մնաց կէս-կատար 

ու անտիպ…։ 

Վերջին տարիներուն, Ժիրայր Դանիէլեանի նոր «տուն»-ը դարձաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի մայրավանքը, ուր ստանձնեց ան «Հայագիտական 

բաժանմունքի գրասենեակ»-ի վարիչի պաշտօնը, Վեհափառ Արամ Ա.-ի հրաւէրով։ Ի 

պաշտօնէ՝ խմբագրեց ու հրատարակութեան պատրաստեց բազմաթիւ գիրքեր։ Իր 

գրասենեակն ու գրասեղանը կը յորդէին գիրքերու ու թերթերու դէզերով։ Իրեն համար 

«փեթակ» մըն էր այս, ուր ընտիր մեղր հարկ էր պատրաստել ամէ՛ն օր…։ Վեհափառ 

հայրապետն ալ, իր կարգին, մեծապէս կը գնահատէր իր այս վաղեմի (ու մտերիմ) 

բարեկամին կարողութիւնները, առ այդ՝ անոր վստահելով ոչ միայն կաթողիկոսարանի 

«Հայագիտական դասընթացքներ»-ու տնօրինումը, այլեւ ՊիքՖայայի դպրեվանքի 

ընծայարանէն ներս հայ լեզու եւ գրականութիւն դասաւանդելու պարտականութիւնը։ 

2018-ին եւ անոր յաջորդող տարիներուն, երբ իբրեւ այցելու դասախօս հիւրն եղայ 

կաթողիկոսարանի «Հայագիտական դասընթացքներ»-ուն, առիթն ունեցայ պր. Ժիրայրը 

ճանչնալու աւելի՛ մօտէն, իր մտերմութեան մէջ։ Մեր անվերջանալի զրոյցները կը պտտկէին 

հայ գրականութեան ու անոր երեւելի սպասարկուներուն շուրջ։ «Կարօտի զրոյց» մըն էր 

մերը, մի՛շտ դէպի անցեալ հայող ու այդ անցեալէն ներշնչուող…։ Այս շրջանին է ահա, որ 

ան լոյս ըծայեց հաստափոր հատոր մը եւս, որ կը կրէր «Մատենագիտութիւն ընդդէմ 

ցանկագրումի» տարօրինակ խորագիրը (2018)։ 

Ի՞նչ էր այս, ի՞նչ ցանկագրումի մասին էր խօսքը։ 

Ժիրայր Դանիէլեան դա՛րձեալ լծուեր էր իր վաղեմի առաքելութեան. ճշդել ու սրբագրել, 

մատենագիտական բացթողումներ մատնանշել։ 

Գիրք մըն էր այս, որ «մաղէ կ՛անցընէր» ա՛յլ գիրք մը՝ 2013-ին Հայկազեան համալսարանի 

հրատարակած «Լիբանանահայ գիրքը 1894-2012»-ն, նշդրակի հարուածներով ցոյց տալով 

անոր մէջ գլուխ ցցող մեծաթիւ սխալներն ու վրէպները…։ 

* 

2015-ին, «Կամար»-ի 24-րդ թիւին խմբագրականին մէջ՝ ափսոսալով լիբանանահայ 

մտաւորական կեանքի անշքացումին ու տերեւաթափին ի տես, Ժիրայր Դանիէլեան կը 

գրէր. 

-- Մեկնողներուն ցաւը կը կրծէ մեր էութիւնը։ Իսկ վաղուան անստուգութիւնը կը 

սարսափեցնէ մեզ։ 

Հիմա, երբ ի՛նք ալ չկայ այլեւս, այդ անստուգութիւնը վերածուած է անդոհանքի, իսկ 

«սարսափը» կը շարունակէ կախուած մնալ մեր գլխուն վերեւ…։ 

Լո՜յս եւ խունկ՝ իր թարմ հողակոյտին։ 

Հալէպ 

«Պայքար» շաբաթաթերթ, Պոսթըն (4 Դեկտեմբեր 2022) 

 

ԱՆԱՀԻՏ ՉԱՐԵՆՑԻ ՀԵՏ 

ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 125-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ 
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 Գիտակցութեանս ծալքերուն մէջ, մշտապէս վառ կը մնայ Անահիտ Չարենցի խօսքը, 

խօսքերը, զորս ան արտասանեց իր հանճարեղ հօր՝  ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑԻ ծննդեան 100-

ամեակի շքեղ հանդիսութեան եւ անկէ ետք ալ՝  ՓԱՐՈՍ ամսաթերթին տուած իր 

հարցազրոյցին... 

Թուականը՝  17 Յունուար 1998, պատմական ու պատմակերտ թուական Մելգոնեան 

կրթական հաստատութեան եւ ընդհանրապէս Կիպրահայութեան կեանքի տարեգրութեան 

մէջ, անմոռանալի, ոգեշնչող, սրտապնդող, մտքի եւ յոյզի նոր հորիզոններ պարագրկող...  

Արդարեւ, մեծ բանաստեղծին կրտսեր դուստրը, ԱՆԱՀԻՏ ՉԱՐԵՆՑԸ, որպէս մեծ 

բանաստեղծէն վերապրած նշխար մը սրբազան,  հրաւիրուած էր որպէս գլխաւոր 

բանախօսը՝  անմահանուն ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑԻ ծննդեան 100-ամեակի փառահեղ 

հանդիսութեան, կազմակերպութեամբ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան եւ ՀԲԸՄ 

Նիկոսիոյ Մասնաժողովին: Հանդիսութեան ներկայ խուռներամ բազմութիւնը, իր շունչը 

պահած, կարծես մագնիսացած, քար լռութեան մէջ ունկնդրեց բանախօսին, որ շուրջ մէկ 

ժամ անընդմէջ այնքան վառ գոյներով ու կենդանի գիծերով կենսաւորեց իր հօր, մեծ 

բանաստեղծին ողբերգական կեանքն ու վաստակը, ինչպէս եւ իր ընտանիքին ապրած 

ոդիսականը:  

Նշեմ որ Անահիտ Չարենց ծնած է Երեւան: Բարձրագոյն 

կրթութիւնը ստացած է Երեւանի պետական համալսարանի 

բանասիրական բաժանմունքին մէջ:  Կարճ ատեն մը 

ուսուցչութիւն ընելէ ետք, անցած է գիտական աշխատանքի՝  

Մանուկ Աբեղեանի անուան գրականութեան Հաստատութեան 

մէջ, ուր եւ պաշտպանած է իր դոկտորական թեզը՝  «Եղիշէ 

Չարենցի Ստեղծագործութեան Վերջին Շրջանը»:  1955-էն 

սկսեալ, իր կեանքը նուիրած է Եղիշէ Չարենցի անտիպներու 

հաւաքման եւ հրատարակութեան գործին: 

Անահիտ Չարենց ոգեկոչեց իր հօր յիշատակը, նկատի 

ունենալով որ ինք ընդամէնը երկու տարեկան էր, երբ կը 

զոհուէր Չարենց Երեւանի բանտին մէջ, ապա անդրադարձաւ 

իր մօր աքսորին, իր եւ իր քրոջ մանկութեան ու պատանեկութեան, ապա կեդրոնացաւ 

Չարենցի «Վերջին Մատեան»ի՝  «Գիրք Ճանապարհի»ի հրատարակութեան 

դժուարութիւններուն, երկու տարբերակներուն, կատարեց մէջբերումներ եւ ծանրացաւ 

Չարենցի ամենավերջին ստեղծագործութիւններուն եւ կեանքի վերջին ամիսներուն վրայ:  

Ներկաները յոտնկայս ծափողջոյններով դիմաւորեցին Անահիտ Չարենցի ելոյթը, այլեւ 

յուզախռով ու ալեկոծ ապրումներով...  

Քանի մը օր ետք, կայացաւ մեր հարցազրոյցը, որ յաւելեալ լոյս սփռեց անզուգական պոէտի 

եղերական ճակատագրին վրայ:  

Իմ նախաբան խօսքիս մէջ, հրատարակուած «Փարոս» պարբերաթերթի թիւ 4 համարին մէջ, 

ես նշեցի. «Եղիշէ Չարենցը պէտք է համարել Արեւելահայ բանաստեղծութեան ցարդ 
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չգերազանցուած գագաթը՝  նկատի ունենալով անոր պոէզիային զգացումներու թափը, 

խոհերու խորութիւնն ու լայն ընդգրկումը, երեւակայութեան թռիչքը, հուրհրատող 

պատկերները, հրաբորբ ոգին, ապագայի վառ տեսիլքը, ինչպէս եւ դարի շունչն ու ոգին: 

Որքան գիտեմ, ոչ մէկը ցարդ կրցած է այս բոլոր յատկութիւնները միաձուլել իր մէջ 

հաւասար ուժգնութեամբ ու տարողութեամբ եւ հիմնել բանաստեղծութեան մէջ նոր 

մտածողութեան տեսակ: Ապա հարց տուի թէ ինք, որպէս գրականագէտ, ինչպէ՞ս կը 

բնորոշէր Չարենցի տեղը հայ բանաստեղծութեան մէջ»: 

Ան բառացի պատասխանեց. «Եղիշէ Չարենցի անցած ուղին խիստ դժուար է եղել՝  ծանր, 

տագնապալից, նման իր ժողովրդի «հայրենի երկիր հասնելու ճանապարհի երթին»:  Ան 

յայտնուել է պատմական երկու ժամանակահատուածների սահմանագծում, երբ հինը 

քանդւում էր եւ նորն էր կառուցւում, պէտք էր նոր ուղի բանալ, եւ ինքը՝  որպէս մեծ 

բանաստեղծ եւ հոգեւոր առաջնորդը իր ժողովրդի, խտացրեց իր մէջ իր ժողովրդի ամբողջ 

լուսաւոր անցեալը, միախառնեց դա իր ապրած օրերին եւ կերտեց նոր գալիքի ուղի:  

Այդպիսի դժուարին դեր էր վերապահուած նրան հենց պատմութիւնից:  Չարենցի մէջ 

դժուար է իրարմէ զատել բանաստեղծն ու քաղաքացին, պոէտն ու հոգեւոր առաջնորդը: 

«Բազում ուղիներով եւ հերկերով անցած» եւ «իմաստութեան դառնապատիր պտուղը 

ճաշակած արուեստագէտը, ի հարկէ, չհասցրեց իրականացնել իր անհուն մտածումները եւ 

մեզ տալ իր նոր գիրքը:  Նրա վերջին ձեռագրերի յաճախ խաթարուած ու անաւարտ 

պատառիկների մէջ մնացին նրա ապագայ գրքի տեղ-տեղ բաւական յստակ, իսկ տեղ-տեղ 

աղօտ ուրուագծերը միայն, բայց այն ինչ հասաւ մեզ, նրա կեանքի վերջին տարիները 

բնորոշում են իբրեւ նոր ու բարձրարժէք իրագործումների ու ամենօրեայ որոնումների մի 

յախուռն ու խոստմնալից շրջան, մի բացարձակապէս նոր մտածողութեան տեսակ»: 

Իմ այն հարցումիս, թէ կայ այսպէս կոչուած «հօտի բարոյականութիւն» յղացքը, որ կը 

դրսեւորուի երբեմն նախանձով եւ նոյնիսկ ատելութեամբ՝  ընդդէմ անոնց, որոնք շատ վեր 

կը կենան ընդհանուր միջակութենէն՝  իրենց շեշսուած անհատականութեամբ ու 

հանճարով...Հետեւաբար, բացի Ստալինի ու  Բերիայի բնատիրական հալածանքներէն, 

արդեօ՞ք Չարենց զոհ չգնա՞ց նաեւ անոր համար որ իր արտակարգ ու ինքնատիպ 

տաղանդը անհանդուրժելի համարուեցաւ զինք շրջապատող միջակութեանց 

կողմէ...Անահիտ Չարենց պատասխանեց. «Ստեղծագործական կեանքի հենց սկզբից նրա 

շուրջը ահաւոր նախանձի ու թշնամանքի մթնոլորտ ստեղծուեց:  «Իրեն բնութիւնից 

շռայլօրէն շնորհուած հանճարը հանգիստ չէր տալիս քանքարազուրկ մարդկանց եղկ 

ոհմակներին», գրում էր նա:   1922 թուականին՝  Մոսկուայում լոյս է տեսնում Չարենցի 

բանաստեղծութիւնն ու պոէմների երկհատորեակը, որի մէջ հաւաքուած էին նրա 

հանճարեղ պոէմներն ու բանաստեղծական շարքերը, առաջին անգամ աշխարհ էր գալիս 

«Տաղարանը» եւ «Ես Իմ Անուշ Հայաստանի» բանաստեղծութիւնը:  Այս գիրքը դեռ 

տպարանում էր երբ 1922-ի Դեկտ. 1-ին, հայ գրաքննիչը հետեւեալ պաշտօնական դիմումն է 

ուղարկում Մոսկուայի համապատասխան գրաքննական բաժնին. «Ես տեղեկութիւն ունեմ, 

որ մի քանի ամիս առաջ, խորհրդային սոցիալիստական հանրապետուեան միջոցներով 

տպագրուել է Ե. Չարենցի բանաստեղծութիւնների երկհատորեակը, որի իրազեկ 

ընկերների, կոմունիստների ասելով, ունի միանգամայն ջարդարարական-կղերական-
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նացիոնալիստական բնոյթ...ըստ այնմ խնդրում եմ ձեր կարգադրութիւնը...Չարենցի գիրքը 

դեռեւս տարածուած չէ»: Ուրեմն դեռ 1920-ական թուականներից ամէն առիթով 

բանաստեղծը զրպարտուել ու քննադատուել էր: «Թոյն շահեցի միայն ես վաստակիս 

համար, եւ մնացել եմ այսպէս դառնացած հիմա»:...Երկար ժամանակ չէին համարձակւում 

Չարենցին բանտարկել եւ մնացած գրողները, այդ մանր մարդիկ՝  միջակութիւնները, որոնք 

թոյնով ու նախանձով էին լցուած Չարենցի դէմ, Գրողների Միութեան ժողովներում դաժան 

խօսքերով դատապարտում էին յատկապէս Չարենցին:  Եւ այսպիսի ժողովներին, ես 

այսպիսի մի տող եմ կարդացել. «Չարենցի «Գիրք Ճանապարհի»ն պէտք է ոչնչացուի եւ դէն 

շպրտուի, որպէսզի իր ազդեցութիւնը չունենայ նոր սերնդի վրայ»:  Իսկ մի ուրիշ գրող այդ 

ժողովներում ուղղակի այսպիսի արտայայտութիւն է անում. «Չարենցը մի քար է ընկած հայ 

պոէզիայի ճանապարհին, պէտք է օր առաջ վերացնել այդ քարը»:... Անահիտ Չարենց 

շարունակեց. «1936-37 թուականների գրաւոր թէ բանաւոր ելոյթների այս հիմնական ոգին 

ու մթնոլորտը հազուադէպօրէն ճեղքւում էին մի լուսաւոր խօսքով:  Սրա վկայութիւնն է 

ժամանակակիցներին, նաեւ ապագայի մարդկանց ուղղուած Զապէլ Եսայեանի խօսքը 

ասուած 1937 թուականի մի ելոյթում. «Եղիշէ Չարենցը մեր ամենամեծ բանաստեղծն է, այդ 

անուրանալի է բոլորիս համար:...Մեզանից շատերի անունները կը կորչեն, բայց գալիք 

սերունդները չեն մոռանայ Չարենցին:  Թերեւս մեզմէ ոմանց անունները անցնեն գալիք 

սերունդներին միայն այն պատճառով, որ Չարենցի արժէքով մէկի մասին եղել ենք արդար 

կամ անարդար»: 

Այլ նիւթի մը անցնելով, երբ Անահիտ Չարենցին տեսակէտը ուզեցի իմանալ՝  Չարենցեան 

բանաստեղծութեան մէջ յաճախակի կրկնուող «հուր», «վառ» եւ նման եզրերուն մասի, ան 

նշեց.- Չարենցի կեանքը եղել է մի անձնազոհ, անանձնական նուիրում, ամբողջական 

ինքնազոհաբերում: Նա համարում է որ ամէն մարդ եւ ամէն արուեստագէտ՝  պէտք է իր 

ամբողջ կեանքում, իր ամբողջ էութեամբ վառուի, կրակ դառնայ, հուր դառնայ եւ տրուի 

մարդկութեանը ու իր ժողովրդին: Սրանից է գալիս այս իմաստով յատկանշական այս 

քառատողը յատկապէս.- 

Ինչքան որ հուր կայ իմ սրտում, բոլորը քեզ, 

Ինչքան ծիծաղ  ու վառ խնդում, բոլորը քեզ, 

Բոլորը տամ ու նուիրեմ, ինձ ոչ մի հուր թող չմնայ, 

Դու չմրսես ձմրան ցրտում, բոլորը քեզ»: 

Ահա այս ամբողջական ինքնազոհաբերումի զգացողութիւնն է որ յաճախ կրկնւում է իր 

ամբողջ պոէզիայի մէջ: 

Ապա խօսքը դարձաւ մեր նորահաս հայրենի երիտասարդութեան գրականութեան 

ընկալումին, մասնաւորապէս պոէզիայի անոր ընկալումին շուրջ, որուն մասին ան 

յստակօրէն յայտնեց իր կարծիքը.- «Ի պատիւ հայ ժողովրդին, պէտք է ասել որ աշխարհի 

այն եզակի ժողովրդներից է որ սիրում է բանաստեղծութիւն, սիրում է պոէզիա, կարող է 

անգիր ասել բանաստեղծական կտորներ...Չեմ հանդիպել մի մարդու, Հայաստանում, որ 
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Չարենցի գոնէ մի բանաստեղծութիւնը անգիր չիմանայ, հանդիպում էի բանուորների, 

գիւղացիների, կոլխոզիկների, որոնք այնպիսի սիրով էին խօսում Չարենցի մասին – եւ ոչ 

միայն Չարենց գիտեն անգիր, այլեւ Վարուժան, Թէքէեան...Մի մարդ կար որ Ղեւոնդ 

Ալիշանի բանաստեղծութիւնները կ'արտասանէր, Ռաֆայէլ Պատկանեանի:  Այս երեւոյթը 

ուրիշներն էլ ի հարկէ նկատել են:  Ուիլիըմ Սարոյեանը օր մը հօրս թանգարանում ինձ 

ասեց. «Ես ուղղակի զարմանում եմ ու նախանձում որ քո հօր ստեղծագործութիւնները 

բոլորը գիտեն եւ բոլորը պաշտում են քո հօրը, իսկ ինձ Ամերիկայում շատ քիչեր գիտեն...:  

Իմ տղան, որ իր ամբողջ կեանքում հանգիստ ապրել է, իմ երախաները՝  իմ 

ստեղծագործութիւնները անգամ չեն կարդացել, իսկ դու որ միայն տառապել ես հօրդ 

ճակատագրով ու յիշատակներով, ոչ միայն այդպէս լաւ գիտես քո հօր 

ստեղծագործութիւնները, այլ նաեւ օգնում ես նրանց հրատարակմանը»: Եւ Անահիտ 

Չարենց աւելցուց. «Սա հայ ժողովուրդին բնորոշ բան է:  Թէեւ հիմա մտաւորականութեան 

վիճակը ծանրացաւ Հայաստանում- դժուար կեցութիւն է նրանց համար- բայց միեւնոյնն է, 

հայ ժողովուրդը իր դասական գրողներին, բանաստեղծներին կարդում, սիրում է եւ 

Չարենցին հարիւրամեայ յոբելենական տօնակատարութիւնները Հայաստանում հենց այդ 

են ապացուցում»:... 

Մեր հարցազրոյցի աւարտին, խնդրեցի իրմէ որ ի՞նչ պատգամ կամ թելադրութիւն ունէր 

ուղղուած Կիպրահայութեան ընդհանրապէս:  Անահիտ Չարենց, յայտնապէս գոհութեամբ 

պատասխանեց. «Այս հանդիպումը Կիպրահայութեան հետ մեծ անակնկալ էր, եւ շատ լաւ 

տպաւորուեցի նրանից:  Շատ սիրեցի այդ երեկոն:  Շատ յուզիչ էր բոլորի 

վերաբերմունքը...Կիներ, մեծահասակներ ինձ մօտ էին գալիս արցունքոտուած աչքերով, 

ինձ համբուրում էին:  Դա արտայայտում էր նրանց խոր սէրը հայ ժողովրդի նկատմամբ եւ 

հայ ժողովրդի մեծ բանաստեղծ Եղիշէ Չարենցի հանդէպ, որը իմ հայրն է:  Եւ դա 

ապացուցում է որ այդ մարդիկ մեծ հայրենասէրներ են:  Եթէ նրանք կարող են Չարենցով 

յուզուել, ինձնով արտասուել, դա նշանակում է որ իրենց մէջ շատ խորն է 

հայրենասիրական ոգին եւ այս փոքրիկ կղզում, իրենց հոգեկան այդ մեծութիւնը եւ 

վեհութիւնը իրենք չեն մարել:  Այս իմաստով, ինձ համար շատ սիրելի, շատ գնահատելի է 

Կիպրոսի այս հայութիւնը եւ ես կը կարօտեմ այս մարդկանց եւ բոլորիդ»: 

Իսկ մենք, սիրելի ԱՆԱՀԻՏ ՉԱՐԵՆՑ», կարօտ պիտի մնանք քու ոգեշունչ ներկայութեանդ, 

քու սրբազան ներքին կրակիդ, որուն շնորհիւ քու խօսքդ կը դառնար հզօր, սիրտեր ու 

հոգիներ դիւթող, կախարդող, մեր բոլորին ուշադրութիւնը մագնիսացնող հրեղէն ժայթքում, 

ինչպէս եղաւ քու հօրդ՝  ՄԵԾՆ ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑԻ բանաստեղծութիւնը, որ մինչեւ հիմա կը 

զանցէ ժամանակ ու միջոց եւ մեզ կը փոխադրէ հայրենական եզերքները, դէպի Արարատի 

լուսապսակ գագաթը, անոնց լուսեղինութեամբ եւ ոգեղինութեամբ կ'օծէ մեր հայրենաբաղձ 

հոգիները այսօր եւ ընդմիշտ... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2022  
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  ՈՍԿԷ  ԱՇՈՒՆ 

 

Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 15 Նոյեմբեր 2022 

Գրիգոր Սաթամեան. «Թատերական ուղեւորութիւնս» 

My Theatrical Journey: A memoir գիրքի շնորհանդէս 

Պէյրութի համեստ թաղերէն ելած Գրիգոր կը յաճախէ ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան 

վարժարանը, ուր աշակերտական տարիներէն կը հիացնէ ուսանողութիւնն ու ուսուցչական 

կազմը իր դերասանական բնածին տաղանդով։ Ի վերուստ շնորհուած ունակութիւնը կը 

ցուցադրէ ՀԲԸՄ-ի «Վահրամ Փափազեան» թատերախումբէն ներս՝ միաժամանակ 

հետեւելով  Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանի Տնտեսագիտութեան ճիւղին, սակայն 

Գրիգոր Սաթամեանին տրուած էր առիթ եւ ոսկի պատեհութիւն ծառայելու սփիւռքահայ 

բեմին։ 

Եւ այսպէս՝ 1964-ին,  ՀԲԸ Միութեան կրթաթոշակով  կը մեկնի Անգլիա եւ կը յաճախէ 

Լոնտոնի շարժանկարի արուեստի դպրոցը (London School of Film Technique)։ Անկէ ետք 

մասնագիտութիւնը կը շարունակէ Old Vic Theatre School-էն ներս։ Ծննդավայր 

վերադառնալէն ետք  Գրիգոր կը դառնայ լիբանանհայ բեմարուեստի փնտռուած աստղերէն 

մէկը։ Գիրքին մէջ Գ. Սաթամեան յատուկ երկիւղածութեամբ կ՚արտայայտուի «Վահրամ 

Փափազեան» թատերախումբի երախտաւորներէն Պերճ Ֆազլեանի եւ միւս գործակից 

դերասան ընկեր-ընկերուհիներու մասին։ 

Անմոռանալի օրեր էին Հայաստանեան հիւրախաղերը 1972-ին, երբ թատերախումբը 

հանդէս եկաւ բազմաթիւ բեմադրութիւններով եւ հայրենի թատերասէրները մեծ 

ընդունելութեամբ արտայայտեցին իրենց գնահատանքը։ Անձնապէս կրնամ 

http://www.azadkhosk.com/
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վկայել,  որովհետեւ այդ տարիներուն ես կ՚ուսանէի Երեւանի մէջ եւ ներկայ կ՚ըլլայի 

թատերախումբի ելոյթներուն։ Այդ օրերուն «մեր Գրիգորն է, Սարգիս Մինասեանը, Թորոս 

Սարգիսեանը…» ըսելով կը հպարտանայինք 

համալսարանին մէջ եւ մեր ընկերական 

շրջանակէն ներս։ 

Ներկայացուած «Թատերական 

ուղեւորութիւնս» գեղատիպ պատկերազարդ 

գիրքը հարազատ կերպով կը ներկայացնէ ոչ 

միայն բեմի վարպետ Գրիգոր Սաթամեանի 

ոդիսականը, այլեւ ամբողջ շրջանի մը 

գեղարուեստական կեանքի պատկերը, 

սկսելով Պէյրութէն, շարունակելով ԱՄՆ 

Արեւելեան Ափ, Հարաւային Ամերիկա եւ 

հուսկ ապա՝ Լոս Անճելոս։ Այս ափերուն 

Գրիգոր բեմ հանեց գերազանցօրէն 

արեւմտահերէնով գրուած դասական եւ 

թարգմանական ստեղծագործութիւններ՝ 

ներշնչելով աւելի երիտասարդ ուժեր։ Գրիգոր կրնար աւելի փայլիլ հոլիվուտեան 

աշխարհէն ներս, ուր կարճ, բայց դիպուկ դերեր ստանձնեց 1990-2000-ական 

թուականներուն մեծ ժողովրդականութիւն վայելող աստղ՝ Պրուք Շիլծի հետ (Brook Shields), 

բայց նախընտրեց ծառայել ՀԱՅ ԹԱՏՐՈՆԷՆ ՆԵՐՍ։ Ան հետեւեալ խօսքով կը ներկայացնէ 

իր որոշումը. «Հոլիվուտի մէջ՝ հայ մը աւելի մեծ տարբերութիւն պիտի չընէ, սակայն անձ մը 

աւելի հայ թատրոնի եւ մշակոյթի մէջ հսկայ տարբերութիւն պիտի ընէ։ Ես տակաւին իմ 

յարաբերութիւններս չեմ խզած իրենց հետ, այն իմաստով որ, երբ պէտք ունենան, կը կանչեն 

զիս։ Ես կ՛ուզեմ որ նոր սերունդը հետաքրքրուի մուտք գործելու՝ արհեստավարժ այդ 

ասպարէզին մէջ եւ եթէ հարկը պահանջէ, պատրաստ եմ օգնելու անոնց»։ 

Կիրակի, 13  Նոյեմբերին, ՀԲԸՄ-ի «Պոյաճեան» սրահին մէջ կատարուածը սոսկ գիրքի 

շնորհանդէս չէր, այլ յաւուր պատշաճի հանդիսութիւն մը, ուր մեծարուեցաւ 

դերասանապետ, բեմադրիչ, մշակոյթի գործիչ Գրիգոր Սաթամեանը։ Բացման խօսքով 

Պրն.  Գէորգ Քէօշկերեան դիտել տուաւ այս հանգամանքը եւ, որպէս Գրիգոր Սաթամեանի 

ղեկավարած «Արտաւազդ» թատերախումբի երկար տարիներու դերասան, շեշտը դրաւ 

«օրուան հերոսին» ոչ միայն տաղանդին, այլեւ որպէս մշակոյթի մարդու վրայ, մարդ մը, որ 

կրնայ հրամանատարի մը նման խանդավառել գործակիցները։ Օրուան գլխաւոր 

բանախօսն էր Տոքթ. Գրիգոր Սիմոնեան՝ թատերախումբի վարչական կազմի ատենապետը։ 

Ան կենսագրական կարեւոր հանգրուաններու ընդմէջէն ներկայացուց Գրիգոր 

Սաթամեանի մեծ ծառայութիւնը սփիւռքահայ թատրոնի կեանքէն ներս իբրեւ ներշնչող 

դէմք։ Յուշապատումով հանդէս եկաւ նաեւ Գրիգոր Սաթամեանի ուսանողական ընկեր եւ 

դերասան Պրն. Տիգրան Էքիզեան, որ իրեն յատուկ համով-հոտով պատումով արժեւորեց 

եօթանասուն տարուայ ընկերն ու արուեստագէտ գործիչը։ 

Կ՚արժէ յիշել եւ շնորհակալութիւն յայտնել ներկայացուած գիրքի մեկենաս, մշակութասէր եւ 

լայն սրտի տէր հայ Պրն. Նազարէթ Գեւոնեանին, ինչպէս նաեւ գիրքի ձեւաւորող Հերրի 
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Մեսրոպեանին, որուն գեղագէտի հպումներուն շնորհիւ թատերասէր հասարակութեան 

տրամադրութեան տակ դրուած է  My Theatrical Journey: A memoir պատկերազարդ գիրքը։ 

ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարան (Քանոկա փարք, Քալիֆորնիա) 

Հանգստեան կոչուած ուսուցիչի մը համար ուրախութեան եւ հպարտութեան առիթներ են, 

երբ ան կը հանդիպի իր սաներուն՝ արդէն մեծցած, հասուն երիտասարդներ դարձած, 

մասնագիտութեան տիրացած, տուն-տեղ կազմած եւ իրենց հերթին իրենց զաւակները նոյն 

դպրոցի խնամքին յանձնած հասուն քաղաքացիներու։ 

 

Տարբեր տարիներու շրջանաւարտներ 

Այս զգացումը ունեցանք մենք Շաբաթ, Նոյեմբերի 5-ի երեկոյեան, ՀԲԸՄ Մանուկեան-

Տեմիրճեան վարժարանի (ՄՏՎ) հիւրընկալ բակին մէջ, երբ գիրկընդխառնումներով զիրար 

ողջունեցինք՝ թէ՛ ուրախութեան եւ թէ՛ յուզումնախառն արցունքներով։ 

Երկրորդ տարին է որ վարժարանի Շրջանաւարտից կապերու բաժանմունքը լուրջ գործի 

անցած է եւ կը հետաքրքրուի ՄՏՎ-ի սեմէն անցած աշակերտներով։ Շնորհաւորանքի եւ 

երախտագիտական խօսքերու արժանի է պատասխանատուն Տիկ.  Վերոնիկա 

Գարատանայեանը, որ արհեստավարժօրէն կը հետեւի շրջանաւարտներուն՝ նպատակ 

ունենալով զօրացնել շրջանաւարտ-ՄՏՎ յարաբերութիւնը, որմէ միայն բարիք կը ծնի եւ 

վարժարանի կենսունակութիւնն ու բարգաւաճումը կ՚ապահովուի։ Կ՚ընդգծեմ նաեւ 

Տնօրէնուհի, երկարամեայ ուսուցչուհի Անահիտ Նալբանդեանի ջանքերը՝ ի մի հաւաքելու 

մեր սան-սանուհիները։ Այս օրերուն եւ այս ափերուն վրայ հայ վարժարանը ամրոց մըն է, 

իւրայատուկ ապաստարան մը, ուր կարելի եղած թափով կը ջամբուի հայեցի կրթութիւն ու 

դաստիարակութիւն եւ անշուշտ՝ ժամանակակից ուսում։ 

Ինծի համար հոգեպարար երեւոյթ էր տեսնել, խօսիլ, զրուցել, հետաքրքրուիլ սաներուս 

անձնական կեանքով, ընտանիքով եւ այս բոլորը բացառաբար ՀԱՅԵՐԷՆ լեզուով։ Ուրեմն 

մեր ջանքերը ի զուր չեն անցած եւ մենք ստացած ենք մեր տուածին դիմաց՝ աւելի 

անուշցած։ Երկու առիթներով ալ իմ հակիրճ կոչիս մէջ շրջանաւարտներուն դիմելով ըսի. 

-Այս դպրոցը ամենէն առաջ ձե՛րն է, ձեր զաւակներունն է եւ անոնց զաւակներունը պէտք է 

ըլլայ։ Գուրգուրացէք այն հաստատութեան վրայ, որ ձեզի այս յաջողութիւններու հասցուց։ 

Ո՛չ միայն տէր կենանք մեր դպրոցներուն ու հաստատութիւններուն, այլեւ  ամէն տարի 

մէկով աւեցնենք, քանզի՝ 

«Հայ դպրոցը տո՛ւնն է հայուն, աշխահի չորս ծագերուն»։ 
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ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐ   Ը. ԴԱՐԷՆ – ՀԱՅ ԱՌԱՋԻՆ  ԿԻՆ  

ՇԱՐԱԿԱՆԱԳԻՐՆԵՐԸ 

19 Նոյեմբեր, 2022 

  

 0 

 

Դոկտ. Աբէլ Քհնյ. Մանուկեան 

  

 «Կինը ստեղծուեցաւ այր մարդու կողէն։ Ո՛չ ոտքէն, որպէսզի նուաստացուի։ Ո՛չ գլուխէն, 

որ գերազանցէ։ Այլ կողէն, որպէսզի անոր քով ըլլայ։ Թեւին տակէն, որպէսզի պաշտպանուի։ 

Եւ սիրտին կողմէն, որպէսզի սիրուած ըլլայ»։ (Ս. 

Օգոստինոս Հիպպոնացի) 

Իւղաբեր կանայք, Թարգմանչաց Աւետարան,1232 թ., 

Մատենադարան ձեռ. թիւ 2743,Գրիգոր ծաղկող։ 

Ե. դարու Եկեղեցւոյ ականաւոր հայրերէն Ս. Օգոստինոս 

Հիպպոնացիին կը վերագրուի այս բացառիկ 

գնահատականը, որ ան տուած է կնոջ մասին։ Ան կ’ա-

ռընչուի աստուածաշնչական արարչագործութեան պատ-

մութեան հետ, որ իր ազդեցութեան գերազանց կնիքը 

ձգած է մարդու գոյութեան՝ Ադամի ու Եւայի 

http://www.azadkhosk.com/
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ստեղծագործութեան վերաբերեալ պատկերացումներուն վրայ։ Քրիստոնէութիւնը եղաւ այն 

կրօնը, որ Աստուածամօր սուրբ կերպարով ազնուացուց կնոջ վիճակը ու բարձրացուց անոր 

դիրքը ընկերային կեանքին մէջ։ Բարոյական այս ընկալումը իր բնական զարգացումը ունե-

ցաւ Եկեղեցիին մէջ եւ առիթ տուաւ բարերար ներշնչումներու նաեւ հայ իգական սեռին։ 

Արդարեւ, հայոց պատմութեան մէջ հայ կինը չզլացաւ իր հաւատքին կուսական ծաղիկները 

նուիրաբերելու Հայ Եկեղեցիին, անոր սրբութեան վառարանին մէջ լեցնելով անուշաբոյր 

խունկը իր հոգիին, սրտին ու մտքին։ 

Հայ Եկեղեցւոյ շարականին քաղցրախօս քնարը հնչած է նաեւ հայ ժողովուրդի իգական 

սեռին պատկանող հոգեշունչ ներկայացուցիչներէն, որոնցմէ են անտարակոյս Սահակա-

դուխտ Սիւնեցին եւ Խոսրովիդուխտ Գողթնացին[1]։ Թէպէտ մեր մատենագրութիւնը իրենց 

մասին չի վկայեր, թէ երբեւէ ունեցա՞ծ են իրենք եկեղեցական որեւէ տուչութիւն, ինչպէս օ-

րինակ՝ սարկաւագութեան աստիճան կամ այլ կոչումներ, այնուամենայնիւ իրենց կեանքն 

ու վաստակը, գոնէ Սահակադուխտ Սիւնեցիի պարագային, անհաւանական չի դարձներ 

ենթադրելու, թէ ան հաւանաբար ընդունած է եկեղեցական համապատասխան կարգավի-

ճակ մը, այլ խօսքով՝ պաշտօն մը, որուն շնորհած հեղինակութիւնն ու դիրքը, ցաւօք, 

անյայտ կը մնայ մեզի։ Ասով հանդերձ, բոլորովին աւելորդ պիտի չըլլայ այստեղ հակիրճ 

անդրադառնալու իրենց սրտին ու հոգիին բուրումնաւէտ ծաղիկները հայ 

մատենագրութեան անդաստանին ձօնած հայոց իգական սեռի այս ներկայացուցիչներուն՝ 

միանձնուհի Սահակադուխտ Սիւնեցիին եւ իշխանուհի Խոսրովիդուխտ Գողթնացիին, 

պարզապէս իրենց ցայտուն օրինակով վկայելու համար, թէ մեր Եկեղեցւոյ զարգացման 

վաղ շրջանին ինչպիսի՛ կարեւոր դերակատարութիւն մը ունեցած են կանայք՝ յօրինելով 

երաժշտութիւն, շարական, մեղեդի ու տաղ։ 

Սահակադուտ Սիւնեցի եղած է Է.‒Ը. դարերու բազմավաստակ մատենագիր Ստեփանոս 

Սիւնեցիին քոյրը եւ յիշատակուած է անոր վարքագրութեան մէջ հետեւեալ տողերով. 

«Սուրբ Ստեփանոս ունէր Սահակադուխտ անունով քոյր մը` կուսական վարքով, որ 

հրաժարած էր աշխարհի բոլոր զուարճութիւններէն: Երթալով Դուին քաղաքը` բնակեցաւ 

Գառնիի խոր ձորին մէջ` Ազատ գետին մօտ […] Այնտեղ հաւնելով բնակեցաւ սուրբ կոյսը` 

սուրբ Սահակ հայրապետի բնակատեղիին մէջ, այնտեղ ալ վախճանեցաւ: Ան զարդարուած 

էր բոլոր առաքինութիւններով եւ իմաստութեամբ. կը դաստիարակէր անարատ 

մանուկները եւ հասցնելով չափահասութեան` քահանայութեան կը կարգէր: Իսկ ինքը, 

վարագոյրի ետեւ նստելով, կ’ուսուցանէր աշակերտներուն: Ան ստեղծեց բազում տաղեր, 

մեղեդիներ, ծննդեան եւ փոխման կցուրդներ, որոնցմէ մէկը ‛Սրբուհի Մարիամ’-ն է’»[2]։ 

Հիմնուելով Մխիթար Այրիվանեցիի հաղորդած սոյն տեղեկութեան վրայ, Ստեփանոս 

Օրբէլեան նոյնպէս Սահակադուխտին մասին կը վկայէ՝ ըսելով. 
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«Ան շատ հմուտ էր երաժշտական արուեստին մէջ, որ վարագոյրի ետեւ նստելով` 

կ’ուսուցանէր շատերուն: Եւ ստեղծեց քաղցրեղանակ կցուրդներ եւ մեղեդիներ, որոնցմէ 

մէկը ‛Սրբուհի Մարիամ’-ն է, որ իր անունով է յօրինուած»[3]։ 

Սահակադուխտ հեղինակած է նաեւ Աստուածածնի վերափոխման ձօնուած կցուրդ մը՝ սա 

տողերով՝ «Այսօր բազմութիւնք առաքելոց եւ կուսանաց ժողովեալ ի միասին», որ կազմուած 

է հինգ տունէ[4]։ Բաց աստի, իր գրչին կը պատկանի նոյնպէս Մեծի Պահոց Խաղաղական 

ժամերգութեան «Սրբուհի Մարիամ սափոր ոսկի» Դկ. ստեղի շարականը, որուն միայն 

առաջին եւ եօթներորդ տուները պահպանուած են Հայց. Եկեղեցւոյ ժամագիրքին մէջ[5]։ 

Անթաքոյց հիացմունքի է արժանի Սահակադուխտ միանձնուհին, որուն լուսապսակ անձը 

եւ ամենայն յիշատակութեան արժանի գործը, հակառակ պատմական տեղեկութիւններու 

ժլատութեան, հայ կուսաններու, բիւրաւոր վկայուհիներու եւ գթութեան քոյրերու առինքնող 

հրապոյր մը կ’առթէ մեր հոգիին մէջ։ Յոյժ հետաքրքրական պէտք է նկատել, որ Ը. դարուն 

կանայք կարելիութիւնը ունեցած են յօժարակամ միանձնուհի դառնալու եւ ճգնելու 

Այրիվանքին կամ անոր մերձաւորութեան մէջ, ուր միաժամանակ 140-ի հասնող 

քարանձաւ-խուցերէ ներս միայնակեաց այր ճգնաւորներ կ’ապրէին[6]։ 

Քրիստոնէական հաւատքի արգասիքներէն մին հանդիսացող ճգնազգեաց կեանքը ցայսօր 

կարելի է տեսնել նաեւ քոյր եկեղեցիներու աւանդութեան մէջ, ինչպիսին, զորօրինակ, 

Յունաստանի Աթոս վանական թերակղզին է, ուր, վանքերէ ու վանական միաբանու-

թիւններէ բացի, լեռներու բարձունքին կամ ձորերու քարանձաւներու մէջ ճգնաւորական 

կեանքով հարիւրաւոր ճգնաւորներ կ’ապրին։ Բայց կանանց մուտքն ու ներկայութիւնը 

այդտեղ բացարձակապէս արգիլուած է՝ կազմելով բացառաբար այր վանականներէ 

կայացած կրօնական հանրապետութիւն մը։ Մինչդեռ, այս առնչութեամբ, սեռերու հարցին 

մէջ անուրանալի լայնախոհութիւն մը դիտարկելի է Հայց. Առաք. Եկեղեցիէն ներս, քանի որ, 

ահաւասիկ, յանձին Սահակադուխտի կը վկայուի, թէ ան խստամբեր կեանք մը վարած է 

Այրիվանքի շուշան ստուերին տակ՝ այր վանականներու եւ ճգնաւորներու «հարեւա-

նութեան» կամ «մերձաւորութեան» մէջ։ 

Արդարեւ, այս համաթեքթսին մէջ առաւել յիշարժան փաստ մըն է Սահակադուխտ 

միանձնուհիին ունեցած ուսուցանելու իրաւունքը, թէկուզ նստելով վարագոյրին ետեւ, 

ինչպէս գրաբար բնագիրը կ’ըսէ՝ «ի ներքս վարագոյրին», երբ «…կը դաստիարակէր 

անարատ մանուկները եւ զանոնք հասցնելով չափահասութեան` քահանայութեան կը 

կարգէր:»[7]։ Այսինքն՝ կ’ուսուցանէր եւ քահանայական ձեռնադրութեան կոչումին կը 

հասցնէր շատ մը կղերիկոսներ։ «Կարգէր ի քահանայութիւն» վկայութիւնը Ը. դարու այս 

միանձնուհիին մասին մեծագոյն առանձնաշնորհում մըն է, երբ նկատի ունենանք, որ այդ 

ժամանակ քոյր եկեղեցիներու նուիրապետական դրուածքին մէջ կանանց դերն ու 

http://www.azadkhosk.com/
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ներկայութիւնը արդէն հետզհետէ անտեսուելու սկսած էր։ Սոյնը, անշուշտ, Հայ Եկեղեցւոյ 

մէջ բացառիկ երեւոյթ մըն է, որ բոլորովին ոսկեճամուկ որակ մը կու տայ վաղ միջնադարու 

մեր հոգեւոր-եկեղեցական կեանքին։ 

Նոյնքան յիշատակելի է նաեւ միանձնուհիին «ի ներքս վարագոյրին» դասաւանդելու 

սովորութիւնը, որ ենթադրել կու տայ, թէ Սահակադուխտ, բառին բուն իմաստով, գեղեցիկ 

եւ գրաւիչ անձնաւորութիւն մը եղած է, եւ քանի որ ինքզինք նուիրած է խստամբեր 

կեանքին, հրաժարած է այն բոլոր զգայնութիւններէն, որոնք շարժառիթ կրնային հան-

դիսանալ հաճոյքի, մէկ խօսքով՝ ամէն ինչէ, որ հաճելի կրնայ ըլլալ մարմնին։ Ան գերազանց 

ճիգ մը գործադրած է իր գեղով չգայթակղելու համար իրեն «առ ոտս» ուսանելու եկող 

պատանիները, քանի որ ճգնողական կեանքին առանցքը կազմած է կամայ թէ ակամայ 

չմեղանչելու նպատակով մարմնաւորէն հրաժարումը եւ փոխարէնը հոգեւորին հետ 

միացումը՝ Քրիստոսով փրկուելու համար։ Քրիստոնէական ընկալումով՝ մեղքը արդէն 

իրագործուած փաստը չէ միայն, այլ նախապէս անհատ մարդու մտքին մէջ մտածումը եւ 

անոր զգայարաններուն մէջ մեղանչելու գործողութեան մղող հրապոյրը։ Սահակադուխտ, 

անտարակոյս, «ի ներքս վարագոյրին» յաջողած է օտար աչքերէ պահել իր հմայիչ գեղեց-

կութիւնը, սակայն դիւթիչ ձա՞յնը…։ Անկարելի է երաժշտութիւն դասաւանդել առանց 

երգելու։ Արդեօք Աստուածամօր ձօնած իր «Սրբուհի Մարիամ, սափոր ոսկի» շարականին 

երգեցողութեան ընդմէջէն տակաւին լսելի չէ՞ այն հրեշտակային, «քաղցրեղանակ» ու 

հոգեթով ձայնը, որ սրբութեան մը բիւրեղ ապրումը կ’առթէ մեր կրօնազգած սրտին մէջ, 

մեղսաքաւիչ արցունքի շիթեր քամելով մեր տամկացած աչքերէն։ 

Սխալ պիտի ըլլայ կարծել, որ «ի ներքս վարագոյրին» դասաւանդելու սովորութիւնը կապ-

ուած ըլլայ իր կին ըլլալուն պատճառով որեւէ արգելքի հետ, քանի որ ինք այնուամենայնիւ 

կը դասաւանդէր։ Այս կը նշանակէ,– թէկուզ սոյնը ըլլայ համարձակ յայտարարութիւն մը,– 

որ Ը. դարուն իգական սեռէ ներկայացուցիչ մը իքզինքին կը վերապահէր ուսուցանելու, այլ 

խօսքով՝ «վարդապետելու» իշխանութիւն, տակաւին Գրիգոր Տաթեւացիէն եօթը 

հարիւրամեակ առաջ։ Արդարեւ, Տաթեւացիով հաստատուեցաւ Հայ Եկեղեցւոյ ուղղափառ 

դաւանութեան եւ սրբազան աւանդութեանց մասին վարդապետելու հեղինակաւոր 

իշխանութիւնը՝ վարդապետական համապատասխան կարգի եւ գաւազանի տուչութեամբ։ 

Ը. դարուն, երբ Հայաստան արդէն ամբողջապէս կը գտնուէր արաբական տիրապետութեան 

տակ, հայոց երկնակամարին վրայ Սահակադուխտին հետ կը փայլի լուսաշող աստղ մը 

եւս, որ իր շողակաթ ցոլքերը կը ծաթէ հայոց հոգեւոր բանաստեղծութեան ու 

երգարուեստին մէջ։ Ան Գողթնի իշխան Վահան Գողթնացիին քոյրն է՝ Խոսրովիդուխտ 

իշխանուհին, որ իր եղբօր վասն Քրիստոսի սիրոյն նահատակութեան առթիւ կը յօրինէ 

«Զարմանալի է ինձ քան զերգս երաժշտականաց» տողերով սկսող ներբողը[8]։ Ի տար-

http://www.azadkhosk.com/
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բերութիւն Սահակադուխտի հոգեզմայլ ստեղծագործութիւններուն, Հայ Եկեղեցին կը 

կանոնականացնէ վերոգրեալ ներբողը՝ զայն իբրեւ շարական ներմուծելով իր շարակնոցին 

մէջ, որ ցայսօր կ’երգուի Վահան Գողթնացիին ձօնուած յիշատակի օրուան կանոնին մէջ՝ 

կազմելով միակ երգասացութիւնը[9]։ Արդարեւ, արաբական տիրապետութեան եւ 

մահմետական կրօնի հակակշռին տակ հեծող Հայ Եկեղեցին նախընտրութիւն մը պիտի 

տար այս ներբողին, որուն բովանդակութիւնը բարեբանութիւն մըն է մահմետական կրօնին 

դէմ՝ Քրիստոսի հաւատքին ճշմարտութեան համար վկայող եւ արեան նահատակութիւն 

ընդունող հայազգի սուրբին մասին։ 

Փաստօրէն, հայազգի այս շարականագիրները՝ միանձնուհի Սահակադուխտ Սիւնեցին եւ 

իշխանուհի Խոսրովիդուխտ Գողթնացին, համաքրիստոնէական առումով, Ընդհանրական 

Եկեղեցւոյ մէջ կը հանդիսանան առաջին կին շարականագիրները, որոնք շուրջ մէկ դարով 

կը կանխեն յոյն շարականագիր Կասիա Կոստանդնուպոլսեցին (810- 855), որ Բիւզանդա-

կան Եկեղեցւոյ մէջ համբաւաւոր դարձաւ՝ յօրինելով 50-ի հասնող շարականներէ ու 

հոգեւոր ստեղծագործութիւններէ բացի, նաեւ 261 աշխարհիկ գրուածքներ՝ էպիգրամներու 

բնոյթով[10]: 

  

[1] Այս մասին տե՛ս Յովսէփեանց Գ., Մխիթար Այրիվանեցի. Նորագիւտ արձանագրութիւն 

եւ երկեր, Երուսաղէմ, 1931, էջ 17‒23։ Ստեփաննոս Օրբէլեան, Պատմութիւն Նահանգին 

Սիսական, Փարիզ, 1859, էջ 182։ Հ. Ղ. Ալիշան, Սիսական. Տեղագրութիւն Սիւնեաց 

աշխարհի, Վենետիկ, 1893, էջ 127‒128։ Հակոբյան Գ. Ա., 8-րդ դարի մեր կին 

շարականագիրները, «Էջմիածին», ԼԴ (Գ), 1977, էջ 20‒25։ Արևշատյան Ա., Ստեփանոս 

Սյունեցու վարքը որպես վաղքրիստոնեական Հայաստանի երաժշտական արվեստի արժե-

քավոր պատմական աղբյուր, «Բանբեր Մատենադարանի», 30, 2020, էջ 355‒358։ Շիրինեան 

Է., Առաջին կին շարականագիրները, Արմենուհի Դրոստ-Աբգարեանին նուիրուած Տօնագիր 

(Ֆեստշրիֆտ), Internationale Werkstücke-Deutsch Armenische Studien, Հալլէի 

համալսարանական հրատարակչութիւն (տպագրութիւնը ընթացքի մէջ է): М. Э. 

С. Ширинян, Саакадухт Сюнеци,  Православная Энциклопедия, Москва, 2020, т.  LХ, С. 739: 

Արևշատյան Ա., Խոսրովիդուխտ, Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան, Երևան, 2002, 

էջ 436։  Նավոյան Մ., Սահակադուխտ, նույն տեղում, էջ 878-879։ Քէոսէեան Յ., 

Սահակադուխտ Սիւնեցի, Մատենագիրք Հայոց, Զ. հատոր, Ը. դար, Անթիլիաս – Լիբանան, 

2007, էջ 601‒605։ 

[2] Հմմտ. Յովսէփեանց Գ., Մխիթար Այրիվանեցի. Նորագիւտ արձանագրութիւն եւ երկեր, 

անդ, էջ 17‒18։ 

[3] Հմմտ. Ստեփաննոս Օրբէլեան, Պատմութիւն Նահանգին Սիսական, անդ, էջ 182։ 
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[4] Տե՛ս Արևշատյան Ա., Ստեփանոս Սյունեցու վարքը որպես վաղքրիստոնեական 

Հայաստանի երաժշտական արվեստի արժեքավոր պատմական աղբյուր, անդ, էջ 355‒356։ 

[5] Անդ, էջ 356։ 

[6] Շիրինեան Է., Առաջին կին շարականագիրները, անդ (տպագրութիւնը ընթացքի մէջ է): 

[7] Հմմտ. Յովսէփեանց Գ., Մխիթար Այրիվանեցի. Նորագիւտ արձանագրութիւն եւ երկեր, 

անդ, էջ 17‒18։ 

[8] Տե՛ս Արևշատյան Ա., Ստեփանոս Սյունեցու վարքը որպես վաղքրիստոնեական 

Հայաստանի երաժշտական արվեստի արժեքավոր պատմական աղբյուր, անդ, էջ 357‒358։ 

Շիրինեան Է., Առաջին կին շարականագիրները, անդ (տպագրութիւնը ընթացքի մէջ է): 

[9] Տե՛ս Շարական սրբոյն Վահանայ Գողթնացւոյն, Մատենագիրք Հայոց, Ը. հատոր, 

Շարական, Անթիլիաս ‒ Լիբանան, 2007, էջ 358։ Արևշատյան Ա., Ստեփանոս Սյունեցու 

վարքը որպես վաղքրիստոնեական Հայաստանի երաժշտական արվեստի արժեքավոր 

պատմական աղբյուր, անդ, էջ 357։ 

[10] Տե՛ս Շիրինեան Է., Առաջին կին շարականագիրները, անդ  (տպագրութիւնը ընթացքի 

մէջ է):  Արևշատյան Ա., Ստեփանոս Սյունեցու վարքը որպես վաղքրիստոնեական 

Հայաստանի երաժշտական արվեստի արժեքավոր պատմական աղբյուր, նույն տեղում, էջ 

356-357:  Ökumenische  Heiligenlexikon,  Kassia die 

Hymnographin, https://www.heiligenlexikon.de/BiographienK/Kassia_Hymnographin.html. 

 

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

Գրական մաքուր եւ կենդանի ոճով գրուած 

գրութիւնները միշտ ալ մեծ ուրախութիւն կու տան 

սրտիս...Ներքնապէս բաւարարուած կը զգամ, 

հարստացած, հոգեկան մեծ վայելք մը կ'ապրիմ եւ 

դարձեալ ու դարձեալ կը կարդամ զանոնք, 

ամբողջականօրէն ըմբոշխնելու համար այդ վայելքը, 

որուն սիրատոչոր ԾԱՐԱՒԸ ունիմ ներկայիս, երբ մեր 

մայրենին կը նահանջէ ահաւոր թափով, կը նահանջէ 

նիւթապաշտ եւ նիւթասպառ աշխարհի մը ոգեզուրկ 

միջավայրին մէջ...Նիւթը կրնա՞յ երբեւէ պարգեւել այն 

խորագոյն ուրախութիւնը որ ոգեկան է էապէս, իսկ 

մեր ՄԵԾԱՍՔԱՆՉԻՆ պարգեւածը ԱՆՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ 

ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ Է, մանաւանդ օտար ափերուն վրայ 

ապրող հայուն, որուն համար ան իրաւամբ 

ՀԱՅՐԵՆԻՔ է: 

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

Գնահատանքի համար չեմ աշխատիր երբե՛ք, հոգիի 
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եւ խղճի պարտք կը համարեմ աշխատիլը, գրելը, գործելը...Բայց պուտ մը գնահատանքը, 

կաթիլ մը քաջալերանքը, պճեղ մը անուշ խօսքը հրաշքներ կրնան գործել, մանաւանդ երբ 

այդ աշխատանքը հոգենուէր է, անվճար, սրտաբուխ, սրտանուէր...Իսկ եթէ խօսքդ, գիրդ, 

աշխատանքդ հանդիպի խուլ ականջներու, համր սիրտերու, անտարբերութեան քարեղէն 

պատին, յայնժամ, խոստովանի՛մ կամ ո՛չ, բան մը կը կոտրի մէջս անպայմանօրէն, որքան 

ալ ամուր ըլլան կամքս, ոգիս, կորովս...Ազգային կեանքի մէջ, ես կը խորհիմ ու կը 

հաւատամ որ անտարբերութիւնը ազգային դաւաճանութիւն է: 

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

Դժուարութեան, նեղութեան եւ տագնապի պահերուն, մարդ էակը կարծես աւելի կը 

մարդկայնանայ, աւելի խորութեամբ կը զգայ ուրիշին տառապանքը, ցաւը, 

նեղութիւնը...Միանգամայն, ձեւի ու ձեւականութեան դիմակները կրնան վար առնուիլ, 

սիրտն ու հոգին կը դառնան թափանցիկ...Կը պատռին ՍՈՒՏԻ ու ԿԵՂԾԻՔԻ շղարշները, 

որոնցմով կը քօղարկուին յաճախ ցոփ ու շուայտ կեանքի բազմատեսակ երեւոյթները, 

որոնք մարդը մարդէն տարանջատող արհեստական պատուար կը ստեղծեն 

շարունակ...«ՏԱՌԱՊԱՆՔԻՆ ԸՆԴՄԷՋԷՆ ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ», ըսած էր մեծ մտածող 

մը...Կարելի է նաեւ ըսել՝ ՏԱՌԱՊԱՆՔԻՆ ԸՆԴՄԷՋԷՆ ՄԱՐԴԿԱՅՆՈՒԹԻՒՆ... 

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

Նոր ժամանակներու մարդը ՄԷԿ ՕՐՈՒԱՆ ՄԱՐԴ է, շատ յաճախ, հոգեզուրկ եւ 

արմատախիլ...Կ'ապրի օրուան պահանջներուն համեմատ, այսօր հոս է, վաղը՝ հոն...Այսօր 

ա՛յս բարեկամները ունի, վաղը՝ ա՛յն...Նոյն ձեւով ալ կը փոխուին իր հակառակորդները՝ 

գաղափարական գետնի վրայ...Կ'ընէ ա՛յն ինչ որ իր տուեալ պահու շահերը կը պահանջեն, 

եւ կը ծիծաղի ալ անոնց վրայ, որոնք սկզբունքի տէր են, արժանապատուութեան հարց կը 

բարձրացնեն...Տեսած եմ երդուեալ հակառակորդներ, որոնք յանկարծ կը բարեկամանան, 

նոյնիսկ կը սերտանան, երբ կան հասարակաց շահեր...Շահն է որ կը թելադրէ նմաններուն 

վարքը, իսկ շահը յարափոփոխ կ'ըլլայ միշտ ալ... 

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

Միաբանութիւն կ'ըսենք ու դեռ կ'անջատուինք... 

Բռունցքուինք կ'ըսենք, բայց ամէն մարդ իր երգը կ'երգէ, իրը կը դաւանի ճշմարտութիւնը... 

Հաւաքական ոյժ դառնալու մասին կը բարբառինք ու կը պառակտուինք շարունակ... 

Մեր մօտ ահաւոր բացակայ է հաւաքական գիտակցութիւնը, հաւաքական կամքը, 

պետական մտածողութիւնը, Ես-ը Մենք-ին զիջելու խոնարհութիւնը, հեզութիւնը, իրա՛ւ 

ազգասիրութիւնը... 

ԱՄԷՆ ՀԱՅ ԻՆՔՆ Է ԽԵԼԱՑԻ, ԱԶԳԱՓՐԿԻՉ, ԻՆՔՆԻՇԽԱՆ... 

Սա չէ՞ մեր վէրքերուն վէրքը: 

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

Մեծութիւն կայ խոնարհութեան մէջ, մեծութիւն կայ արդարամտութեան մէջ, մեծութիւն կայ 

շիտակութեան մէջ, մեծութիւն կայ անկեղծութեան մէջ, մեծութիւն կայ 

ճշմարտախօսութեան մէջ, որոնց բոլորին հանրագումարը ՄԵԾ մարդն է անկասկած: 

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

Սէրը կը տրուի ինքնաբուխ, սրտաբուխ, խորաբուխ՝  սրտին խորհրդաւոր խորերէն, 

ինքնամատո՛յց, ինքնաբե՛ր, ինքնանուէ՛ր...Ան չի ճանչնար հաշիւ ու շահ, ան չի ճանչնար 

ծրագիր ու նպատակ...: Գթալը սիրել չէ, կարեկցիլը սիրել չէ, մեղքնալը սիրել չէ, թէեւ սիրոյ 
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տարրեր կան այդ բոլորին մէջ...ՍԷՐԸ ԱՅՍ ԲՈԼՈՐԷՆ ՎԵՐ Է...ԱՆ ԿԵԱՆՔԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ 

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆ Է... 

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

Վաղուց մոռցուած մեղեդի մը, երգի եղանակ մը, նոյնիսկ մոռցուած բոյր մը, համ մը՝ ի՛նչ 

անգին յիշատակներ կ'արթնցնէ մէջդ...Յիշատակներ՝ որոնք կարծես դուրս կ'ելլեն մեր 

ենթագիտակցութեան խորերէն եւ նոր շունչով կը բաբախեն յանկարծ...Մարդ էակին 

ներաշխարհը ծա՛լ-ծա՛լ շերտեր ունի, յուշերու կուտակումներ, որոնք անթեղուած կը մնան, 

բայց չեն մեռնիր...Կը բաւէ որ մեր առօրեայէն գրգիռ մը՝ մեր զգայարանքներուն հպի, եւ 

ահա դարձեալ կը յայտնուին անոնք՝ իրենց վաղեմի տրոփիւնով, թարմութեամբ, իրենց 

մթնոլորտին մէջ կ'առնեն մեր էութիւնը համակ, տրամադրութիւն կը 

ստեղծեն...ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐԸ ՀՈԳԻԻՆ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆՆ ԵՆ... 

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

Օտարին հրամցուցած նոյնիսկ դառնահամ դեղահատը պատրաստ կ'ըլլանք կլլելու, բայց 

հարազատէն եկած ամէնէն կառուցողական առաջարկն անգամ կը գտնենք անվստահելի, 

կասկածելի եւ մեր կրաւորական վերապահութիւնը կը յայտնենք այս կամ այն ձեւով...Եւ 

դեռ օտարը կը բարեբանենք, կը մեծարենք, անոր լեզուն, մշակոյթն ու ապրելակերպը կը 

պանծացնենք եւ կը մոռնանք մերինը, մերինները, իյնալով ՕՏԱՐԱՄՈԼՈՒԹԵԱՆ գիրկը... 

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

ԱԶԳԸ ԻՐ ՄԵԾԵՐՈՎ Է ՄԵԾ...Մեծութիւններն են որ ՈՒՂԵՑՈՅՑ կը դառնան ազգին, 

լուսատու փարոս՝ իրենց վարք ու բարքով, բարոյական ըմբռնումներով, ապրելաձեւով, 

իրենց դաւանած եւ սեփական կեանքով ապրուած ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՎ, ստեղծագործական 

տաղանդով, ազգի սրտին հետ խօսելու ճշմարիտ անկեղծութեամբ...Անոնք ազգի, 

ժողովուրդի ԽԻՂՃՆ են, ՈԳԻՆ ու ՀՈԳԻՆ, անոր արժանապատուութեան արթուն 

պահապանը...Անոնց ներկայութեան, մենք կը զգաստանանք, մենք մեզի կու գանք, կը 

սթափինք, մեր սխալներուն համար ամօթահար ու մեղաւոր  կը զգանք: Իսկ անոնց 

բացակայութեան, մենք կը որբանանք հոգեպէս, բարոյապէս...Կը որբանանք մեր 

հաւաքական ԽՂՃԻՆ ու ՈԳԻԻՆ ՄԷՋ...Այս մտորումները կ'ունենամ, ամէն անգամ որ մեր 

ՄԵԾԵՐԷՆ մէկը կը հեռանայ մեզմէ, այս աշխարհէն, զրկելով մեզ իր բաբախուն, խօսուն, 

ոգեշնչող ներկայութենէն:  

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

ԶՈՒԱՐՃԱՆՔԻ «ՄՇԱԿՈՅԹ»...Սա կարծես կլանած ըլլայ ճշմարիտ արուեստի եւ իրաւ 

մշակոյթի ամէն բարձրորակ արտայայտութիւն, դառնալով դարի հիւանդութիւնը, 

դառնալով հակամշակոյթ, որ իր ահեղ հոսանքին մէջ կ'առնէ երիտասարդն ու տարեցը, կին 

թէ երիտասարդ, մանուկ թէ պարման, կեանքը դարձնելով մակերեսային, եսամոլական 

խրախճանքի հանդէս, ուր տեղ չկայ արուեստի վաւերական արժէքներուն, բացի շատ 

հազուադէպ պարագաներէ, որոնք չեն զգենուր համաժողովրդական բնոյթ...«Լաւ 

ժամանակ» անցընելը, ուտել-խմել-զուարճանալը դարձեր է կեանքի գերագոյն նպատակ, 

լաւ կեանքի չափանիշ...Հարց կը ծագի, թէ այսպէ՞ս պիտի կարենանք հայեցի ինքնութիւն 

պահել-պահպանել եւ զայն փոխանցել յաջորդական սերունդներուն... 

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

Պիտի պահե՛նք, աչքի լո՛յսի պէս պիտի պահպանենք մեր գանձերու գանձ՝ 

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ, որուն քաղցր հնչիւններուն ներքոյ բացինք մեր աչքերը արեւին, 

խօսեցանք զայն մեր մանուկ շուրթերով, արտասանեցինք ու երգեցինք զայն, անով 

մտածեցինք ու յուզուեցանք, անով սիրեցինք ու լացինք, զայրացանք ու ըմբոստացանք 

ալ...Անիկա մեր մտքին, սրտին ու հոգիին լեզուն է հարազատ...: Որքա՛ն կը սքանչանամ 
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անոր հիւթեղ բառերուն, որոնք քիմքս կ'օծեն շարունակ, անոր մեղեդայնութեան, 

հնչիւնաբանութեան, նրբութեան ու հարստութեան վրայ...Արեւմտահայերէնը մեր 

բռնագրաւուած հողն է, անոր ոգեղէն բովանդակութիւնը, զոր կը կրենք մեր արեան մէջ, 

որպէս մեր անկողոպտելի հարստութիւնը, մեր գանձը, մեր ԷՈՒԹԻՒՆԸ... 

ԵՐԱՆ  ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ինչո՞ւ այսքան դաւ, խարդաւանք, բուռ մը ազգիս մէջ ծուարած, 

Ինչո՞ւ այսքան բաժանումներ մէկ սին ու փուճ դիրքի համար, 

Ներքին ցեցն է որ քայքայէ մեր մարմինը դաժանաբար, 

Ե՞րբ պիտ' կրնանք խելք հաւաքել, դառնալ բռունցք միասնական: 

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

Մարդիկ անմար խանդ մը ունին 

Երբ ազատ ես մտքիդ թռիչքով, 

Չես հպատակիր դիրքին, դրամին, 

Ուժեղ, անկախ ես ոգիով... 

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

Թէ հոգւոյն մէջ երազ չըլլար, 

Չափուած-ձեւուած կեանք մը ըլլար, 

Հոգին թռիչք պիտ' չունենար, 

Չորս պատին մէջ բանտուած մնար... 

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

Ո՛վ անմիտներ, դուք չէք կրնար 

Բռնադատել միտքս անսանձ, 

Խափանել թռիչքն հոգւոյս ազատ, 

Ձեր սին շահին ստրուկ կը մնաք: 

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

Լոյսը հոգւոյդ միշտ վառ պահէ 

Որ մութն այնտեղ չթափանցէ, 

Թող ողողէ ամբողջապէս, 

Տեղ չթողու մութին ահեղ: 

………... 

Հեռու մնա՛ միշտ կուռքերէն, 

Պաշտէ միայն ճշմարիտը, 

Զոր պարտիս միշտ վերաքննել, 
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Որ չդառնայ կարծրատիպ մը: 

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

Տարիներու թաւալումով 

Աչքիդ մէգը կը փարատի, 

Կը տեսնես ճիշդը լուսաթով, 

Երբ արեւդ է մայրամուտին... 

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

Ճիշդն եմ փնտռեր մշուշի մէջ, 

Ճիշդն եմ խօսեր ու քարկոծուեր, 

Ճիշդն եմ գործեր ու խափանուեր, 

Ճիշդին մնամ ծառայ ու տէր: 

.......... 

Լեզուն ոգին է հայրենեաց, 

Աչքիդ լոյսի՛ն պէս պահէ զայն, 

Լեզուո՛վ միայն հայրենիքը 

Կ'ըլլայ իրա՛ւ հոգւոյդ տունը... 

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

Աշխարհին՝ նոր, թարմ օդ է պէտք, 

Մարդ էակին՝ նոր տեսիլներ, 

Գեղեցիկին՝ նոր լոյս է պէտք, 

Ճշմարիտին՝ ճիշդ ակնոցներ... 

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

Ժամանակէն վեր, սիրտս մնաց շէն, 

Ժամանակազանց հոգիս վերթեւեց 

Ու անժամանակ մնացի պարման, 

Տարիք, եղանակ ես չհասկցայ... 

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

Թղթեայ շերեփնե՛ր, դուք մեզ օրրեցիք 

Դարեր ու դարեր, ժանգ չկապեցիք, 

Ձեզմով միշտ արբշիռ, մենք չձուլեցինք 

Երկաթեայ շերեփ մեր բաժին ճաշին: 

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

Սուտլիկ մարդկանց դար է հիմա, 

Դատարկամի՛տ, դատարկաբա՛ն, 

Միայն աթոռ մը ունենան, 

Անով միայն գոռոզանան: 

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

Խառնափնթոր աշխարհիս մէջ, բառը դառնար 

կամա՛ր, ծիածա՛ն, 

Ներդաշնութիւն ան արարէր չոր ու անսէր 

սիրտերուն մէջ, 

Թող ան դառնար ԵՂԻՑԻ ԼՈՅՍ մառախուղին  

մէջ մթամած, 

Փարոսի պէս լուսաւորէր ճանապարհը 

մեր դէմ ձգուած... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

 

http://www.azadkhosk.com/

