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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

ՏԱՐԵՄՈՒՏԻ ԽՈՀԵՐ 

Անցեալ դարասկիզբին, աշխարհը մեզ ճանչցաւ 

հայոց ցեղասպանութեամբ եւ գաղթականութեամբ, 

անոնց ահաւոր հետեւանքներով:  Ներկայիս, աւելի 

քան մէկ դար ետք, աշխարհ ականատես եղաւ ՀՀ 

վերանկախացումէն ետք հայկական ամէնէն մեծ 

աղէտին՝  44-օրեայ պատերազմին եւ անոր հետեւող 

իրադարձութիւններուն, որոնց վերջինը՝  Արցախը 

Հայաստանին կապող Բերձորի կամ Լաչինի 

միջանցքին խափանումն է ազերի 

«բնապահպան»ներուն կողմէ, որոնց բուն նպատակը 

Արցախի հայաթափումն է եւ Արցախի հարցի 

կարգաւորման մէկանգամընդմիշտ լուծումը:   Եւ 

աւելին:  Արցախի հայաթափումէն ետք, դեռ յառաջանալն է դէպի Սիւնիք, Գեղարքունիք, 

ընդհուպ մինչեւ Երեւան:  «Բնապահպան»ներու այս լկտի պահուածքին ու նպատակին 

մասին կը խօսի անոնցմէ մէկուն մէջքին գրուած «Hedefimiz Erivan» (այսինքն, մեր թիրախը՝  

Երեւանն է) լպիրշ գրութիւնը, որ բացայայտօրէն ցոյց կու տայ թուրք-թաթարական 

հակահայ ցեղասպանական նկրտումները, աւելի ճիշդ՝  ցեղասպանական 

քաղաքականութիւնը: Ճակատագրի հեգնա՞նք է արդեօք, որ պատմութիւնը ինքզինք կրկնեց 

շուրջ մէկ դար ետք՝  իրադարձութիւններու միեւնոյն ոլորապտոյտով ու 

տրամաբանութեամբ... 

Իսկ «միջազգային հանրութիւնը» կամ զայն բաղկացնող հզօր գերտէրութիւնները կը 

բաւարարուին անատամ յայտարարութիւններով եւ կոչերով, դիտորդական 

առաքելութիւններով, առանց ցարդ գործնական քայլեր առնելու հայերու շօշափելի 

պաշտպանութիւնը ստանձնելու գծով: 

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը իր նոր տարուան եւ Ս. Ծննդեան ուղերձին մէջ 

յատկանշականօրէն կ'արձանագրէ. «Փաստօրէն չունինք իրաւ բարեկամներ։ Առանձին ենք։ 

Չունինք ազգային ռազմավարութիւն։ Չունինք միացեալ ճակատ՝ ազգին տագնապները 

միա՛սնաբար դիմագրաւելու։ Միայն զիրար կʼամբաստանենք ու կը մեղադրենք։ Յաղթական 

Արցախը կորսնցուցած է իր ազատագրեալ հողերուն մեծ մասը ու կը դիմագրաւէ 

գոյութենական խնդիր։ Հայաստանը եւս ենթակայ է կորսնցնելու իր գերիշխանութիւնը»։ 
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Այս խորապատկերին վրայ, ՀՀ վարչապետին հռչակած «անխուսափելի ճամբորդութիւնը 

դէպի 29,800 քառակուսի քիլոմեթր տարածքով Հայաստան» երբեք չերաշխաւորեր Արցախի 

ինքնուրոյն գոյութիւնը, ո՛չ ալ նոյնիսկ Հայաստանի Հանրապետութեան գոյատեւումը: 

Արցախի պաշարման ու հայաթափման անպայմանօրէն պիտի յաջորդէ Սիւնիքի եւ 

հայրենական միւս շրջաններու հայաթափումը:  Սա կը յուշէ թուրք-ազերի ցեղասպան 

քաղաքականութիւնը, զոր չտեսնելը ինքնախաբէութեան ջայլամային քաղաքականութիւն է 

ցաւօք:  Կայ աւելին:   Քաղաքագէտ Դոկտ. Արմէն Այվազեան նշանակալից կերպով կը գրէ. 

«Հայաստանը չի կարող գոյատեւել ընդամէնը 29,800 քառակուսի քիլոմեթր տարածքի վրայ: 

Վերապրելու համար պէտք է ազատագրուեն առնուազն Արցախը, նրա շուրջն ընկած 

հայկական շրջանները, ինչպէս նաև ադրբեջանական զօրքի կողմից այժմ փակի տակ 

դրուած մեզ իրար կապող բոլոր ճանապարհները։ Այնպէս որ՝ Հայաստանի և հայերի 

համար «անխուսափելի ճամբորդութիւն» պէտք է ընտրուի ոչ թէ թուրքի ողորմածութեանը 

յանձնուելը և սպասելը, թէ երբ է նա, այնուամենայնիւ, որոշելու մեզ բնաջնջել, այլ միմիայն 

տարածքային, մտաւոր ե ազգային ազատագրութիւնը»: 

 

Արցախը ազատագրելու համար նախ էական նախապայման է վերջ դնել բոլոր տեսակի 

պառակտումներուն, ներազգային բաժանումներուն եւ բռունցքուի՛լ, բռունցքուի՛լ: 

 

Ակներեւ է այսօր իշխանութիւն-ընդդիմութիւն անհաշտ ու թշնամական պայքարը, զոր 

պէտք է յաղթահարել յանուն հայրենիքի փրկութեան սուրբ գործին:  Նմանապէս, ուշագրաւ 

է ՀՀ իշխանութիւն-հայոց եկեղեցի ներքին լարուած յարաբերութիւնները, որոնք միայն ջուր 

կրնան լեցնել թշնամիին ջրաղացին:  Մտահան չընենք այն կարեւոր փաստը որ 

Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցին աւելի քան 1700 տարի եղեր է մեր 

պետականութեան սատարողն ու ջատագովը, իսկ երբեմն ալ, պետականազուրկ 

պարագաներուն, զայն կրողն ու փոխարինողը: Պիտի վերջ դրուի պետութիւն-եկեղեցի 

ներկայիս շարունակուող անհամերաշխութեան:  

 

Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնները նոյնպէս կը գտնուին անբաղձալի իրավիճակի մը 

մէջ:  Եթէ կը փափաքինք մեր հաւաքական նաւը խաղաղ նաւահանգիստ հասցընել՝  

փոթորկալից ու մրրկահար ովկիանոսի ալիքներուն ընդմէջէն, այսօր առաւել քան երբեք 

Ճակատագրական անհրաժեշտութիւն է գոյացնել Հայաստան-Սփիւռք միասնականութիւնը 

եւ զայն արդիւնաւորել առաւելագոյնս ի խնդիր հայոց պետականութեան հզօրացման, 

յանուն Հայաստան աշխարհի յարատեւման երթին:  Բեւեռացուած է նոյնինքն Սփիւռքը եւս:  

Գոյութենական ստիպողութեան տակ ենք զսպելու սուր, եղբայրամերժ 

կուսակցամոլութեան ամէն դրսեւորում, ինչ որ ախտագին երեւոյթ է հաստատապէս եւ 

իրարու նկատմամբ անհաշտ թշնամանքի կը վերածէ «օդի, ջուրի, հացի նման» 

կենսականօրէն անհրաժեշտ՝  տարբեր հատուածներու համերաշխ միասնականութիւնը:  

Աւելին, այսօր մեր փոշիացած, մա՛ս-մա՛ս դարձած ու կոտորակուած գոյութիւնը «ՄԵՆՔ»ի 

կամ ԲՌՈՒՆՑՔՈՒԱԾ ոյժի վերածելու գոյութենական հարկադրանքին տակ ենք: 

 

Զգա՛ստ, իրատե՛ս ու խիզա՛խ հայրենասիրութեամբ, մենք պիտի կարողանանք տեսնել եւ 

ուղղել մեր արատները, ի մի բերել ու հաւաքել Սփիւռք-Սփիւռք, Հայաստան-Սփիւռք, 

Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք մեր բարոյահոգեբանական, քարոզչական, 

ռազմատնտեսական, դիւանագիտական ու մասնագիտական ներոյժը եւ պետական 

մտածողութեամբ ԱԶԳ դառնալ, վեր ելլելով բոլոր բաժանումներէն ու պառակտումներէն, 

հատուածական-խմբակային նեղ շահերէն ու նկատառումներէն, որպէսզի կարենանք 

պետական աչալրջութեամբ, իմաստութեամբ ու հեռատեսութեամբ գլուխ հանել 
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քաղաքական այն բոլոր խաղերէն ու խարդաւանքներէն, որոնք կը հիւսուին մեր շուրջ, 

մասնաւորաբար նկատի ունենալով այն աշխարհաքաղաքական ծուղակի պայմանները, ուր 

կը գտնուի մեր երկիրը: 

 

Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք միացեալ ոյժերով մենք պէտք է կարենանք միջազգային  

դիւանագիտական ուժգին ու ազդեցիկ ճնշում բանեցնել որպէսզի մեծ տէրութիւնները 

վերջապէս  կիրառեն տնտեսական եւ այլ պատժամիջոցներ ցեղասպան Ատրպէյճանի դէմ, 

ընդհուպ մինչեւ ռազմական միջամտութիւն: Եթէ սա չյաջողի, մենք պէտք է պատրաստ 

ըլլանք ինքնապաշտպանուելու ռազմականօրէն, եթէ հարկը ա՛յդ պահանջէ:  Այլ ելք 

գոյութիւն չունի, ցաւօք, եթէ կ'ուզենք ապրիլ որպէս ինքնուրոյն ազգ ու հայրենիք, դարերէն 

եկող եւ դէպի դարերը գացող... 

 

Մենք պիտի վերագտնենք պայքարելու մեր աննկուն ոգին, հաւատքը մեր միասնական 

ոյժին, «մենակի վճռակամութիւն»ը, որ կրնայ հրաշքներ գործել եւ մեր հաւաքական 

մարմինէն թօթափել ամէն պարտուողականութիւն, յանձնուողականութիւն, 

անտարբերութեան թմբիր, ոգեշնչուելով զօրավար Անդրանիկի, Գարեգին Նժդեհի եւ անոնց 

նմաններու անկոտրում ոգիով ու ազգային հզօր շունչով... 

 

Մեր առջեւ նորօրեայ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏՆ է, լինել-չլինելու գոյամարտը, ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԵԱՆ 

միասնականութեամբ ու ոգիով: 

 

ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԵԶ ՊԱՀԱՊԱՆ:   

  

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ 

«ՄԵԴԻԱԼԱԲ»Ի ՀԱՐՑԵՐԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է ԹՈՒՐՔԱԳԷՏ ՌՈՒԲԷՆ 

ՍԱՖՐԱՍՏԵԱՆԸ 

«Թուրքիայի ցինիզմը տեսէք,  որ այս ցեղասպան 

գործողութիւնը համարում  է օգնութեան ձեռք ու 

խորհուրդ տալիս չհրաժարուել դրանից». Ռուբէն 

Սաֆրաստեան 

«Մեդիալաբի» հարցերին պատասխանում է 

թուրքագէտ Ռուբէն Սաֆրաստեանը 

 – Պարո՛ն Սաֆրաստեան, դեկտեմբերի 12-ից մինչ օրս  Լաչինի միջանցքը շարունակում է 

փակ մնալ, սա նշանակում է, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմն իր նպատակին դեռ չի՞ 

հասել: 
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– Պէտք է նշել, որ այս միջանցքի փակումը ոչ միայն ադրբեջանական, այլև թուրքական 

նախաձեռնութիւն է: Ես համոզուած եմ, որ այս ամէնի նախաձեռնողը հենց Թուրքիան է, 

որովհետև նա, ըստ էութեան Ադրբեջանի միջոցով  փակելով միջանցքը, նաև 

աշխարհաքաղաքական խնդիր է լուծում, ոչ միայն փորձում է Հայաստանից զիջումներ 

կորզել, այլ նաև հեղինակազրկում է ռուս խաղաղապահներին, իսկ դա Թուրքիայի կարևոր 

նպատակն է: 

Թուրքիան 44-օրեայ պատերազմից յետոյ  նպատակ ունէր, որ խաղաղապահ ուժերը լինեն 

ոչ թէ զուտ ռուսական, այլ  թուրք-ռուսական: Դա չստացուեց, հիմա նրանց համար կարևոր 

է խաղաղապահներին հեղինակազրկել, ցույց տալ, որ նրանք չեն կարողանում իրենց 

գործառույթները կատարել, քանի որ Թուրքիան չկայ խաղաղապահների կազմում: 

Թուրքիան նաև այդ աշխարհաքաղաքական խնդիրն է լուծում, ու դրա համար է այս ամբողջ 

անմարդկային ու խայտառակ շրջափակումը: Չմոռանանք, որ Թուրքիան իր լիակատար 

աջակցութիւնն  է յայտնել Ադրբեջանին: 

– Ադրբեջանը բացմիցս խօսել է Լաչինի միջանցքում համատեղ վերահսկողութիւն 

իրականացնելու իր ցանկութեան մասին: Կը յաջողուի՞ տեղադրել ադրբեջանական 

անցակէտ Հայաստանն ու Արցախը կապող միակ ճանապարհին: 

– Համոզուած եմ, որ եթէ հայկական կողմը շարունակի այս յամառ պայքարն այս 

անմարդկային գործողութիւնների դէմ, չի յաջողուի: Ռուսական կողմին ևս դա ձեռնտու չէ: 

– Թուրքիայի ՊՆ-ն յայտարարել էր, որ մինչև 2025 թուականը Ադրբեջանի բանակը պէտք է 

համապատասխանի Թուրքիայի  զինուած ուժերի չափանիշներին ու պահանջներին: 2025-ը 

յատո՞ւկ է շեշտւում, եթէ նկատի ունենանք, որ այդ թուականին է որոշուելու ռուս 

խաղաղապահների մանդատի երկարաձգման հարցը, թէ՞ ուղղակի պատահականութիւն է, 

պարո՛ն Սաֆրաստեան: 

– Կարծում եմ, որ նրանց նպատակն է հասնել այն բանին, որ ռուս խաղաղպահներին 

հեղինակազրկելով՝ աւելի շուտ հեռացնեն ԼՂ-ից: Համոզուած եմ, կ'աշխատեն ամէն ինչ 

անել, որ խաղաղապահներն աւելի շուտ հեռանան: 

-Յաջողելո՞ւ են: 
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– Հայաստանն ու Արցախը պէտք է պատասխանեն, բայց ես համոզուած եմ, որ պայքարն 

արցախցիները կը շարունակեն ու զիջումների չեն գնայ: Եթէ զիջումների չգնան, ապա 

Թուրքիայի ու Ադրբեջանի համար խաղաղապահների հեռացմանն աւելի դժուար կը լինի 

հասնել, շատ բան արցախցիներից է կախուած:   

Մենք տեսնում ենք, որ ռուսական կողմը չի կատարում իր պարտաւորութիւնները, բայց 

խաղաղապահները դեռևս մնում են, ու չկայ նշան, որ ռուսները դուրս կը բերեն իրենց 

խաղաղապահներին, որովհետև դա նրանց շահերից չի բխում: 

– Ադրբեջանն ի՞նչ պայմանով կը բացի Լաչինի միջանցքը: 

– Պայմանները պարզ են. թուրքական կողմը յայտարարեց, չէ՞, որ հայերը թող չհրաժարուեն 

Ադրբեջանի մեկնած ձեռքից: Տեսնո՞ւմ էք՝ ինչ ցինիզմ է, որ այս ցեղասպան գործողութիւնը 

համարում են օգնութեան ձեռք ու խորհուրդ տալիս չհրաժարուել դրանից:  

Մենք գործ ունենք ոչ միայն դաժան, այլև շատ ցինիկ կողմի հետ: Պայմաններն առաջին 

հերթին զիջումն է՝ կապուած Արցախի խնդրի հետ, որ Հայաստանը ճանաչի Արցախն 

Ադրբեջանի կազմում, «Զանգեզուրի միջանցք» և Արցախի հայաթափում: Իրական 

էթնիկական զտման քաղաքականութիւն են նախապատրաստւում իրականացնել 

Արցախում: 

– Պարո՛ն Սաֆրաստեան, իսկ այս տանդեմին կանգնեցնելու միջազգային լծակները որո՞նք 

կարող են լինել, որովհետև նկատելի է, որ յայտարարութիւններն ու կոչերը չեն հաստատ: 

– Իրենց ցեղասպան քաղաքականութիւնը կը շարունակեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ 

չկան միջազգային ճնշման գործնական քայլեր: Եթէ մենք կարողանանք հասնել նրան, որ 

միջազգային կազմակերպութիւնները, մասնաւորապէս ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան 

խորհուրդը որոշում ընդունի ու դատապարտի, որը մինչև հիմա չկայ, իհարկէ իր 

ազդեցութիւնը կ'ունենայ, էլ չեմ ասում պատժամիջոցների մասին: 

Անվտանգութեան խորհրդի այդ նիստը ցույց տուեց, որ մի շարք երկրներ օբյեկտիվ 

գնահատականներ տուեցին, ինչը բխում էր այն իրավիճակից, որը ստեղծուել է: Երկրների 

մի մասը փորձեց այդ օբյեկտիվութիւնը փոխարինել լղոզուած յայտարարութիւններով, 

բայց, ընդհանուր առմամբ, մենք կարող ենք արձանագրել, որ  իրատեսական 

օբյեկտիվութիւնը գերակշռում էր այդ նիստում հնչած յայտարարութիւններում: 
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Սա ի հարկէ դրական քայլ է, մեր դիւանագիտութիւնը շատ լուրջ պէտք է աշխատի, որ այս 

քայլը օդի մէջ չմնայ, դրան հետեւեն կոնկրետ գործողութիւններ, եթէ դա լինի, թուրք-

ադրբեջանական տանդեմի վրայ ճնշումն աւելի կը մեծանայ: 

Քրիստինէ Աղաբեկեան 

MediaLab.am 

ԿԻՊՐԱՀԱՅ 

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԱՆՄԱՀ ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐ ԱՂԱ ԿԱՐԱՊԵՏ ԵՒ 

ԱՂԱ ԳՐԻԳՈՐ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆՆԵՐՈՒ 

Տարեկան սրբազան աւանդութեամբ, Ս. Յովհաննու Կարապետի Տօնին՝ Կիրակի, 15 

Յունուար 2023-ի առաւօտեան, Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ մէջ, յետ-

Պատարագի, Հոգեհանգստեան Պաշտօն կատարուեցաւ, ըստ կտակի, Մելգոնեան անմահ 

բարերարներ՝ աղա Կարապետ եւ աղա Գրիգոր Մելգոնեաններու հոգուոց համար ի 

ներկայութեան անոնց յիշատակը յարգող Մելգոնեան մեծ ընտանիքի անդամներուն եւ 

ստուար բազմութեան մը:  Անգամ մը եւս յիշատակուեցաւ ու արժեւորուեցաւ բոլորին 

մտքերուն մէջ անոնց ազգանուէր վիթխարի բարեգործութիւնը: Աւաղ, անաւարտ մնաց 

իրենց Մեծ Երազի իրագործումը՝  Հաստատութիւնը բաց պահել մինչեւ թէկուզ մէկ հայ 

մնար սփիւռքի մէջ:  Իսկ ներկայ ժամանակներուն մասնաւորաբար, մենք որքա՛ն 

կենսական ԿԱՐԻՔԸ ունինք Մելգոնեանի եւ Մելգոնեաններու՝ հայ մնալու եւ հայ ապրելու 

համար՝ ձուլման հայաջինջ ու համայնակուլ հոսանքին դիմաց...: 
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Այնուհետեւ, ժամը 11:00-ին, ներկաները, որոնց մէջ յատկապէս Թեմիս Կաթ. Փոխ. 

Գերաշնորհ Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեան, Պետական Ներկ. Տէր եւ Տիկ. Վարդգէս 

Մահտեսեան, համախմբուեցան Մելգոնեան բարերարներու դամբանին առջեւ՝ Մելգոնեան 

Կրթական Հաստատութեան շրջափակին վրայ, ուր ծաղկեպսակներ զետեղուեցան 

բարերարներու դամբանին առջեւ, ապա ներկաները միասնաբար երգեցին՝  Տէրունական 

աղօթքը եւ աւանդական դարձած Մելգոնեանի քայլերգը, «Անմահ Լուսոյ»ն, խոր յուզումով 

եւ ապրումով: Նոյն օրը, 15 Յունուար 2023-ի կէսօրին, հոգեճաշ մատուցուեցաւ Գալայճյան 

հանգստեան տան երէցներուն: 

Նշենք որ Մելգոնեան անմահ  Բարերարները իրենց ամբողջ հարստութիւնը՝  շուրջ 600,000 

անգլ. ոսկի, կտակեցին հիմնելու համար Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը, որպէսզի 

իրենց հայեցի կրթութիւնը ստանային Եղեռնէն որբացած թէ մազապուրծ փրկուած հայ 

աշակերտներ սփիւռքի չորս ծագերէն: Կրթարանը կառուցուեցաւ 1924-26 թուականներուն 

եւ անոր վարչական տնօրինումը յանձնուեցաւ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր 

Միութեան:  ՄԿՀը սփիւռքի շուրջ 40 երկիրներէ յաճախած հազարաւոր հայ աշակերտներու 

համար յոյսի եւ լուսոյ տաճար մը եղաւ, հայակերտումի եւ հայ մշակութապահպանման 

հզօր ամրոց տարիներ ու տասնամեակներ շարունակ մինչեւ անոր փակման որոշումը,   

ՀԲԸՄ Կեդրոնական վարչական ժողովին կողմէ՝  2005-ին: 

Անմահ բարերարները՝  աղա Կարապետ եւ աղա Գրիգոր Մելգոնեաններ կը նկատուին 

իրաւացիօրէն հայ ազգի մեծագոյն բարերարները, նկատի ունենալով իրենց նուիրած 

գումարին արժէքը, որ ներկայի տուեալներով վիթխարի չափերու կը հասնի:   

ՅԻՇԱՏԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՑ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ: 

Ե.Գ. 

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ «ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՏՈՒՆ» 

 

Չորեքշաբթի, 4 Յունուար 2023-ի առաւօտեան ժամը 

10։30ին, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. 

Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան եւ Նիկոսիոյ Հոգեւոր 

Հովիւ՝ Արժ. Տ. Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեան, յետ 

համավարակի պետական խիստ 

սահմանափակումներուն, տարիներու գեղեցիկ 

սովորութեան համաձայն, ընդառաջելով 

«Գալայճեան Հանգստեան Տուն»ի Տնօրէնութեան 

փափաքին, Նոր Տարուան օրհնութեան եւ 

բժշկութեան աղօթքներ կատարեցին, ներկայութեամբ 

տնօրէնին եւ իր տիկնոջ, բուժքոյրերու, 

պաշտօնէութեան ու սահմանափակ տարեցներու: 

Զրուցելէ եւ բարեմաղթութիւններ կատարելէ ետք 

տարեցներուն եւ պատասխանատուներուն հետ 
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Սրբազան Հայրը աղօթքով եւ «Պահպանիչ»ով օրհնեց բոլորը: 

Յայտնենք, որ թագաժահրի համավարակէն ի վեր յարգելով պետական ու հանգստեան տան 

օրէնքները, երրորդ տարին ըլլալով տարեցներուն նուէներ չեն բաշխուիր 

առողջապահական ու ապահովական պատճառներով եւ անոր դիմաց մի միայն 

կ՛ուղարկուի տարիներու սովորութեան կամ աւանդութեան համաձայն (կարկանդակ - 

գաթան)՝ «Վասիլոբիթա»ն: 

Կ՛աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Իր երկնային խնամքին ու պաշտպանութեան 

ներքեւ միշտ պահէ մեր գաղութի, աշխարհի տարածքին եւ յատկապէս Հայրենիքի ու 

Արցախի մէջ գտնուող յառաջացեալ տարիքի մեր բոլոր հայրերն ու մայրերը, իրենց կեանքը 

լեցնելով առողջութեան ու երջանկութեան առատագոյն բարիքներով եւ օրհնութեամբ: 

5 Յունուար 2023 Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ 

ԵՐԲ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆ ԼԱՅՆ ԿԸ ԲԱՆԱՅ ԻՐ ՔՍԱԿԸ, ԴՐԱՄԱՍԷՐՆԵՐԸ ԿԸ 

ՇՏԱՊԵՆ ԱՌՆԵԼ ԻՐԵՆՑ ԲԱԺԻՆԸ 

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ 

«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ 

www.TheCaliforniaCourier.com 

Լրագրող Թիլ Պրուքնըր հետաքննական ծաւալուն 

յօդուած գրած է, թէ ինչպէս  Ատրպէյճան իր 

հսկայական նաւթատոլարները կու տայ քաղաքական 

գործիչներուն, գործարարներուն եւ 

համալսարաններուն: Նոյնիսկ յայտնի անհատներն 

ու հաստատութիւնները իրենք զիրենք կը ծախեն, երբ 

հսկայական գումարներ կը թափին իրենց վրայ։ 

Պրուքնըրի՝ «Կաշառակերստան Ատրպէյճան. ինչպէս 

դառնալ թաքուն լոպիիստ ատրպէյճանական ոճով» 

վերնագրով յօդուածը տեղադրուած է 

«Կազմակերպուած յանցանքի եւ կաշառակերութեան 

լուսաբանման նախագիծի (OCCRP)» կայքին մէջ։ 

Յօդուածին մէջ ըսուած է. «Պրենտա Շեֆըրի՝ գիտնականի եւ ուժանիւթային 

քաղաքականութեան յաճախ յիշատակուող փորձագէտի վերելքը ցոյց կու տայ, թէ որքան 

խոցելի է ամերիկեան արտաքին քաղաքական կառոյցը օտարերկրեայ գործակալներու 

կողմէ  շահարկումներու  նկատմամբ: Օտար վարչակարգի եւ բացայայտ ու գաղտնի 

լոպիիստներու բազմազան ցանցի աջակցութեամբ՝ ան նաւթային դրամները օգտագործած է 

իր գիտական 

համբաւը բարձրացնելու համար,  այնուհետեւ,  իր  հերթին,  այդ  հեղինակութիւնը  

օգտագործել 

յառաջ մղելու Ատրպէյճանի օրակարգը՝ Քոնկրեսի վկայութիւններու,  թերթերու  
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տասնեակ յօդուածներու եւ  լրատուական միջոցներու մէջ ելոյթներու, անհամար 

վերլուծական/ուղեղային միջոցառումներու եւ նոյնիսկ գիտական հրապարակումներու 

միջոցով։ Ու դեռ կը շարունակէ այդ ընել»: 

2001ին, Ներկայացուցիչներու պալատի արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբին 

վկայութիւն տալով՝ Շեֆըր ներկայացուած է իբրեւ «Կասպեան ուսումնասիրութիւններու 

ծրագիրի տնօրէն եւ գիտութեան ու միջազգային յարաբերութիւններու Պելֆըրթի (Պելֆըր) 

կեդրոնի Միջազգային ապահովութեան ծրագիրի ասպիրանթ Հարվըրտի Քենետիի անուան 

կառավարման դպրոցին մէջ»։ 

Իր ելոյթին  մէջ  Շեֆըր  Քոնկրեսէն  խնդրած է չեղեալ համարել Ազատութեան 

աջակցութեան գործողութեան 907րդ բաժինը, որ կ՛արգիլէ ամերիկեան ուղղակի 

օգնութիւնը Ատրպէյճանի կառավարութեան: Քոնկրեսի անդամները չէին գիտեր, որ 

«Կասպեան ուսումնասիրութիւններու ծրագիրը, զոր ան կը ղեկավարէր Հարվըրտի մէջ, 

ստեղծուած է 1999ին, Ատրպէյճանի Առեւտուրի պալատի եւ նաւթակազային 

ընկերութիւններու համախմբման՝ Exxon-ի, Mobil-ի եւ Chevron-ի կողմէ, 1 միլիոն տոլար 

դրամաշնորհով, եւ որ բոլորն ալ առեւտրային շահեր ունէին տարածաշրջանի մէջ։ 

Առեւտուրի պալատը ատրպէյճանամէտ ազդեցութեան խումբ է, որուն տնօրէններու 

խորհուրդի կազմին մէջ ընդգրկուած են SOCAR-ի փոխ նախագահը, ատրպէյճանական 

պետական ուժանիւթային ընկերութիւնը, ինչպէս նաեւ BP-ի եւ Chevron-

ի յառաջատար  լոպիիստները»: 

1999ին, պալատը մամլոյ հաղորդագրութիւն տարածած է՝ նշելով, որ Կասպեան 

ուսումնասիրութիւններու ծրագիրին նպատակն է «օգնել ձեւաւորելու իրազեկ 

քաղաքականութիւն» Ատրպէյճանի մասին։ Քենետիի կառավարման դպրոցը իր մամլոյ 

հաղորդագրութեան մէջ յայտարարած է, որ Հարվըրտի Պելֆըրի գիտութեան եւ միջազգային 

յարաբերութիւններու կեդրոնի տնօրէն Կրեհեմ Թ. Ալիսըն եւ նախագահ Իլհամ Ալիեւ, որ 

այդ օրերուն Ատրպէյճանի SOCAR նաւթային ընկերութեան առաջին փոխ նախագահն էր, 

ելոյթ կ՛ունենան ատոր անդրանիկ համաժողովին մէջ։ 

2000ին, այդ օրերու նախագահ Հէյտար Ալիեւ մասնակցած է Ատրպէյճանի Առեւտուրի 

պալատի  միջոցառման` ըսելով հիւրերուն. «Կ՛ողջունեմ բացումը Հարվըրտի 

համալսարանի նոր ամպիոնին, որ կը վերաբերի Ատրպէյճանի եւ Կասպեան 

տարածաշրջանին: Շնորհակալ եմ ամերիկա-ատրպէյճանական Առեւտուրի պալատի 

կողմէ ցուցաբերուող օգնութեան համար»։ Պաշտպանութեան նախարարի նախկին 

օգնական եւ Հարվըրտի Քենետիի դպրոցի պատասխանատու Էլիսըն հեռացուած էր 

պալատի հոգաբարձուներու խորհուրդի կազմէն, այն բանէն ետք, երբ 

OCCRP մատնանշած էր անոր անունը: 

OCCRP բազմիցս խնդրած է պալատէն՝ իր ֆինանսական հաշուետուութիւններուն 

պատճէնները, սակայն պալատը զանոնք չէ տրամադրած, բան մը, որ անօրինական է: 

Պալատը նշած է այնպիսի նշանաւոր դէմքերու, ինչպէս՝ «Հենրի Քիսինճըր, Զպիկնիեւ 

Պժեզինսքի, Ճէյմզ Ա. Պէյքըր Երրորդ, Պրենթ Սքոքրոֆթ եւ Ճոն Սընունու» իբրեւ իր 

«Խորհրդականներու պատուաւոր խորհուրդի» անդամներ։ 

Շեֆըր  «ղեկավարած է Կասպեան ուսումնասիրութիւններու ծրագիրը մինչեւ 2005: Իր 

պաշտօնավարման ընթացքին, ան գրած է 14 կարծիքի յօդուածներ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայէլի 
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յառաջատար թերթերու համար, ներառեալ International Herald Tribune-ը եւ Jerusalem Post-ը՝ 

շատ յօդուածներու մէջ կոչ ընելով ամերիկեան քաղաքականութիւն մշակողներուն՝ աւելի 

մեծ ուշադրութիւն դարձնել տարածաշրջանի վրայ: Ատոնցմէ մէկուն մէջ յորդորած է ԱՄՆ-

ի՝ դադրեցնել վիճելի Լեռնային Ղարաբաղի ֆինանսաւորումը»։ Մայիս 2006ին, լրագրող եւ 

լոպիիստական հարցերով փորձագէտ Քեն Սիլվըրսթըն Harper’s Magazine-ի մէջ գրած է 

«Վարձու ակադեմիկոսներ» վերնագիրով  յօդուած մը՝ մեղադրելով յայտնի 

ակադեմիկոսները «(Կասպեան) տարածաշրջանի  ղեկավարներու  անունէն  մտային 

լարախաղացութեան համար»։ Ան առանձնայատուկ կոշտ քննադատութեան  ենթարկած է 

Շեֆըրը։ 

Սիլվըրսթըն մեղադրած է Հարվըրտի Կասպեան ուսումնասիրութիւններու ծրագիրը 

«մտաւորական ամբողջականութեան» բացակայութեան մէջ՝ ընդգծելով ատոր կապը 

Ատրպէյճանի Առեւտուրի պալատին հետ եւ մասնաւորապէս նշած է «2001 

թուականի Շեֆըրի խնդրանքը Քոնկրեսին՝ ջնջել Ատրպէյճանի դէմ պատժամիջոցները»։ 

Սիլվըրսթըն իր յօդուածին մէջ նախազգուշացուցած է. «Զգուշացէ՛ք կասպեան դիտորդներ. 

յաջորդ անգամ, երբ կը տեսնէք կամ կը լսէք «անկախ» ամերիկացի փորձագէտի խօսքը այն 

մասին, թէ ինչպէ՛ս տարածաշրջանի  ղեկավարները  համարձակ բարեփոխումներ 

կ՛իրականացնեն, ստուգեցէք այդ փորձագէտին վկայագիրները, որպէսզի տեսնէք, թէ 

արդեօք ան իրականութեան մէջ անկախ է»։ 

Պրուքնըրը գրած է՝ յաջորդ ամիս ««International Herald Tribune» 

հրապարակեց  Շեֆըրի  երրորդ յօդուածը, որ կը վերաբերէր Իրանի ցեղային 

ատրպէյճանցիներուն եւ այլ փոքրամասնութիւններու»: Այդ ժամանակէն ի վեր 

Սիլվըրսթըն  զայն անուանեց «վարձու ակադեմիկոս, որուն պաշտօնը  սնած է 

ատրպէյճանական լոպիիստական կազմակերպութիւններու  

եւ  արեւմտեան  նաւթային  ընկերութիւններու կողմէ, որոնք ներդրումներ  կատարած են  

Ատրպէյճանի մէջ»: 

Պրուքնըր բողոքած է New York Times-ի, Washington Post-ի, Reuters-ի, Bloomberg-ի, Foreign 

Affairs Journal-ի եւ Wall Street Journal-ի խմբագիրներուն՝ Շեֆըրի յօդուածները 

հրապարակելնուն համար՝ առանց բացայայտելու անոր կապերը Ատրպէյճանի հետ: 

Շեֆըր նաեւ յաճախ մասնակցած է վերլուծական կեդրոններու խմբային քննարկումներուն: 

2013ին, Ատրպէյճանի նախագահական կեղծ ընտրութիւններէն երկու օր անց, Շեֆըր  ելոյթ 

ունեցաւ Քարնեկի հիմնադրամին մէջ` գովաբանելով ճնշող երկրին «աշխոյժ մամուլը», 

անոր քաղաքական բուռն բանավէճերը եւ «իրատես» ընտրողները... 

Դեկտեմբեր 2014ին, Շեֆըր յայտնուեցաւ հեռատեսիլային պաստառներուն Fox Business-ի եւ 

Al Jazeera America-ի միջոցով եւ տպագիր մեկնաբանութիւն տուաւ ուժանիւթային հարցերու 

մասին Jerusalem Post-ի, London Times-ի, The Australian-ի, NPR-ի եւ Foreign Policy ամսագիրի 

միջոցով: (Միայն քանի մը շաբաթ առաջ Foreign Policy ամսագիրը հրապարակած էր մէկ այլ 

հեղինակի յօդուածը Ատրպէյճանի լոպիիստական  ջանքերուն  մասին,  ուր կը 

նշուէր  Շեֆըրի կապը SOCAR-ի հետ»), գրած է Պրուքնըր։ 

Ամօթալի է, որ վերլուծական կեդրոնները, համալսարաններն ու քաղաքական գործիչները 

պատրաստակամօրէն կ՛ընդունին Ատրպէյճանի առաջարկած գումարները, ատով իսկ 
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խրախուսելով ճնշող վարչակարգին շարունակել մեծ գումարներ տալ՝ քողարկելու համար 

մարդկային իրաւունքներու խախտումները։ 

 

Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝ Ռուզաննա Աւագեան 

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Սեդա Գրիգորեան 

ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ «ՈՍԿԵՂՋԻՒՐՆ» Է  

  

ԱՒՕ ՊՕՂՈՍԵԱՆ 

Կենդանական աշխարհը պայքարի դաշտ է, ուր ամէն 

տեսակ ու նոյնիսկ նոյն տեսակի պատկանող ամէն խումբ 

եւ վոհմակ կը պայքարի իր տարածքը եւ սնունդը 

ապահովելու՝ ի գին միւս խումբի կամ տեսակի 

տարածքին: Մարդկութիւնն ալ նոյն այդ կենդանական 

աշխարհին կը պատկանի, հետեւաբար, անոր պատմութիւնը անվերջ պայքարի եւ 

պատերազմներու պատմութիւն է: 

Պատերազմներուն յաղթանակածները միշտ եղած են անոնք, որոնք կամ թուային 

առաւելութիւն ունեցած են, կամ՝ աւելի լաւ սպառազինութիւն, երբեմն ալ՝ հակառակորդի 

թուային եւ զինական առաւելութեան դէմ ամուր պաշտպանողական պարիսպներ, սակայն 

կարեւորագոյնը՝ գերազանց ռազմավարութիւնն ու մարտավարութիւնն է: 

Այդ գերազանց մարտավարութեանց եւ ռազմավարութեանց արդիւնքով է որ 

պատերազմներէն ոմանք եղած են անկիւնադարձային եւ փոխած են ժողովուրդներու ու 

նոյնիսկ ցամաքամասերու հետագայ ճակատագիրը, ինչպէս Մարաթոնի, Ուոթըրլոյի, 

Ստալինկրատի եւ ի թիւս այլոց՝ մանաւա՛նդ Կոստանդնուպոլսոյ ճակատամարտը: 

29 Մայիս 1453ին ինկաւ Կոստանդնուպոլիսը՝ 53 օրեր շարունակ քաղաքը պաշտպանող 

Կոստանդին կայսեր 7000 զինուորներէն բաղկացած բանակին եւ Օսմանեան անհամեմատ 

բազմամարդ բանակին միջեւ բուռն կռիւներէ ետք: Օսմանեան բանակը մշտապէս 

վերանորոգուելու կարելիութիւնը ունէր, սակայն պաշարեալներն ալ ունէին 

գերազանցապէս ամուր, հազար տարի դիմացած ու 23 այլ բանակներ պարտութեան 

մատնած պարիսպներու համակարգ մը՝ քաղաքին երեք կողմերը պատսպարող, իսկ 

չորրորդ կողմը կար ծովը եւ Ոսկեղջիւրի անցքը (Golden Horn), որ անանցանելի էր, մէկ 

ափէն միւս ափը՝ դէպի Կալաթա քաղաք երկարող երկաթեայ շղթային պատճառով, որ 

միայն բարեկամ նաւերու համար կը բացուէր: Ուստի, քաղաքին պաշտպանութիւնը յուսալի 
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էր, եթէ չըլլային քանի մը գործօններ: Այդ գործօններն էին ներքին դաւադրութիւնը, 

Եւրոպայի անմիաբանութիւնը եւ յարանուանական ճղճիմ հաշիւները: Այս կարեւոր 

գործօններէն բացի, կար նաեւ անգնահատելի այլ գործօն մը՝ Օսմանեան կողմի ղեկավար 

սուլթան Մեհմետ Բ.ի անզուգական եւ հանճարեղ մարտավարութիւնը, որ անակնկալի 

բերաւ հակառակորդին բանակը: 

Մեհմետ Բ. տասնինը տարեկան էր, երբ իր հօրմէն ժառանգեց գահը, եւ դիմադրելով այդ 

օրերուն համար սովորական եղած պալատական դաւադրութիւններուն՝ կրցաւ երկաթեայ 

իր կամքին հպատակեցնել վեզիրներն ու փաշաները, եւ միայն 21 տարեկանին ձեռնարկեց 

Կոստանդնուպոլսոյ յիշեալ գործողութեան: Արդարեւ, հակառակ փաշաներուն ճնշող 

խորհուրդներուն՝ ան ոչ միայն յամառօրէն շարունակեց ամէնօրեայ ռմբակոծումները 

հունգարացի քրիստոնեայ զինագործի մը սարքած ցարդ ամենամեծ թնթանօթներով, այլ 

յղացաւ աներեւակայելի եւ նախապէս ոչ մէկ այլ բանակի կողմէ օգտագործուած 

մարտավարութիւն մը: Պէտք էր ամէն գնով Ոսկեղջիւրի երկաթեայ շղթան շրջանցել եւ 

անցնիլ միւս կողմ, ինչ որ մէկ կողմէն պիտի արգիլէր հաւանական օգնութեան հասնող 

արեւմտեան նաւատորմին մուտքը քաղաք, իսկ միւս կողմէ պիտի յուսալքէր 

պաշարեալները եւ խորտակէր արդէն իսկ շարունակ ռմբակոծուած ու թուլացած 

պարիսպները՝ ներխուժելով քաղաք: Բայց ինչպէ՞ս շրջանցել այդ շղթան… կար մէկ միջոց. 

օսմանեան նաւատորմը (այդ օրերուն փոքր նաւեր էին) գերաններու վրայ, եզներու եւ 

մարդկային բազուկներու միջոցաւ Կալաթան շրջանցող անտառներուն միջով գլորելով՝ 

հասցնել շղթային միւս կողմը: Այդ հանճարեղ միտքը յաջողութեան հասաւ եւ կարելի 

դարձուց ենիչերիներու քաղաք ներխուժումը: 

Արեւմտեան Եւրոպայի եւ Վենետիկի խոստացած օգնութիւնը այդպէս ալ տեղ չհասաւ, եւ 

քաղաքը վերջնականապէս ինկաւ օսմանեան տիրապետութեան տակ՝ իր հիմնադրութենէն 

1200 տարի ետք, որ ճանապարհ բացաւ կայսրութեան՝ դէպի պալքաններ եւ անդին 

ընդարձակուելու: 

Բայց ինչպէ՞ս պատահեցաւ, որ կաթոլիկ Եւրոպան եւ արեւմտեան երկիրները, որոնք 

բաւարար ուժ ունէին շատ դիւրութեամբ առաջքը առնելու օսմանեան այդ ներխուժման, 

չտուին այդ յոյժ կարեւոր որոշումը եւ թողեցին, որ ցամաքամասի արեւելեան իրենց 

դարպասը հանդիսացող Կոստանդնուպոլիսը իյնայ՝ ճանապարհ բանալով յետագայի 

թրքական բանակներուն եւ բազմութիւններուն Եւրոպայի սիրտը թափանցումին: Այդ 

չարաբաստիկ պարտութեան հետեւանքներէն են այսօրուան թրքական համայնքներուն՝ 

Արեւելեան Եւրոպայի մէջ առկայութիւնը, Ալպանիոյ իսլամական պետութեան գոյութիւնը 

եւ վերջապէս՝ արդի թրքական մեծ համայնքներու տարածումը Արեւմտեան Եւրոպայի 
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բոլոր երկիրները, նոյնիսկ՝ արդի Թուրքիոյ հանրապետութեան հզօրացումը եւ Եւրոպայի ու 

տարածաշրջանին դէմ անոր նետած մարտահրաւէրները: 

Մեր տարածաշրջանին մէջ այդ մարտահրաւէրներէն էր 2020ին Արցախի դէմ թուրք-

ատրպէյճանական միացեալ յարձակումը, որուն իբրեւ հետեւանք մենք կորսնցուցինք մեր 

պատմական հայկական՝ բազում զոհողութիւններով ձեռք բերուած հողերը: Այդ 44օրեայ 

պատերազմին մեր պարտութեան պատճառները շատ են. անոնցմէ գլխաւորը՝ անցնած 

երեսուն տարուան մեր անգործութիւնը եւ ապիկարութիւնը, իսկ բուն պատերազմի 

օրերուն, հակառակ մեր երկրի անառիկ կռուաններուն, աշխարհագրութեան եւ բնութեան՝ 

Շուշիի անկումով պատերազմին անփառունակ աւարտը: Մենք կորսնցուցինք մեր 

արեւելեան դարպասը եւ Հայաստանը վերածեցինք խոցելի թէ՛ արեւմուտքէն, թէ՛ 

արեւելքէն: Պարտութեան միւս պատճառներէն կրնան ըլլալ հաւանական ներ-հայկական 

դաւադրական գործունէութիւններ, որոնք ցարդ փաստուած չեն, նաեւ մեր դաշնակիցներուն 

բացայայտ դաւաճանութիւնը մեզի եւ ամենակարեւորը՝ մեր ղեկավարութեան ու բանակի 

հրամանատարութեան ոչ-փայլուն դրսեւորումը: Մեր անառիկ լեռները եւ կիրճերը 

հնարամիտ մարտավարութեամբ մը կարելի էր դարձնել ներխուժող թշնամի բանակին 

գերեզմանը: Չգտնուեցա՛ւ սակայն այդ հրամանատարութիւնը: 

Այս օրերուն, նոր մարտահրաւէրի առջեւ ենք, եւ հանրապետութեան սահմաններն են 

սպառնալիքի տակ: Զանգեզուրը Հայաստանի Ոսկեղջիւրն է, որուն գրաւումով՝ Հայաստանի 

գոյութիւնը հարցականի տակ կը դրուի: Ինչպէս Արեւմտեան Եւրոպան չկրցաւ ըմբռնել 

Կոստանդնուպոլիսը փրկելու անհրաժեշտութիւնը, Ռուսիան եւս, ըստ երեւոյթին, 

չ՛ընկալեր, թէ Զանգեզուրի կորուստով՝ վերջապէս Ռուսիան ի՛նքն է որ ներխուժման պիտի 

ենթարկուի ոչ-հեռու ապագային: 

Մենք Ռուսիոյ այս վարքագիծը տեսնելով, պէտք է ամէն գնով ապաւինինք բացառապէս մեր 

սեփական ուժին, որուն համար ալ անհրաժեշտ է պետութեան շուրջ զօրակոչուիլ բոլորո՛վ, 

ի գործ դնել մեր ամբողջ կարողականութիւնը՝ Սփիւռքով եւ հայրենի հայութեամբ, 

դիւանագէտներով եւ կղերականութեամբ, գիտնականներով եւ մասնագէտներով, բոլորո՛վ 

մէկ, որպէսզի ամուր պահենք Զանգեզուրը, զայն դարձնենք իսկապէս անառիկ, իսկ 

անխուսափելի յաջորդ պատերազմին ի յայտ բերենք այդ բացառիկ ռազմական 

ղեկավարութիւնը եւ գերազանց մարտավարութիւնը, որուն միջոցաւ կարելի կ՛ըլլայ 

անառիկ պահել հայրենի երկիրը: 

22/12/2022 
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Ի  ՅԻՇԱՏԱԿ  ԲԱՐԵԿԱՄԻՍ՝  ԺԻՐԱՅՐ  ԴԱՆԻԷԼԵԱՆԻՆ 

ՊԵՏՐՈՍ ԹԵՐԶԵԱՆ 

 «Շուտ-շուտ խօսինք: Շուտ-շուտ խօսինք»: Ասոնք 

եղան իր բառերը, երբ իր հիւանդութեան լուրը տուաւ 

ինծի Պոսթընէն: Մեր ժամանակը կարճցած էր: 

Հաշուըուած: Ու այնքա՜ն խօսելիք ունէինք… 

Շուտ-շուտ խօսեցանք անշուշտ այս վերջին 

կարճատեւ շրջանին: Որքան որ կրցանք: Առանց 

մելամաղձոտութեան: Հանդարտ: Երբեմն` իր կողմէ ափսոսանք մը, որովհետեւ անաւարտ 

գործերու ցանկը երկար էր, ինչպէս նաեւ` ծրագրուած, բայց` անսկիզբ մնացած գործերու 

շարքը: 

Պէյրութի նաւահանգիստի ահաւոր պայթումով, 2020-ի օգոստոս 4-ին, Ժիրայրի կեանքը 

մղձաւանջային հունի մէջ մտաւ: Իր եւ Զուարթին բնակարանը, որ նաւահանգիստին ճիշդ 

դիմացը կը գտնուէր, քարուքանդ եղաւ: Իսկ ամենացաւալին` պայթումի ճնշումն ու 

հոսանքը իրմէ խլեցին իր առողջ աչքը. միւսը արդէն միայն 17 տոկոս կը տեսնէր: 

Ապաստանեցան իրենց մեծ աղջկան` Մարալին տունը, Պոսթըն: Փոքրը` Արփին, 

Քալիֆորնիա կը բնակի: 

Բժիշկները Ժիրայրին վիրաւորուած աչքը չկրցան փրկել: Ոչ ալ` բարելաւել միւսին 

տեսողութիւնը: Հակառակ ասոր` Զուարթին օգնութեամբ վերսկսած էր կարդալ եւ գրել: 

Տակաւին կարելի էր ուրեմն գրութիւններու ծրագրել, գործեր դասաւորել: Բայց ահա 

անողորմ հիւանդութեան յայտնուիլը այս բոլորին վերջ տուաւ: Միայն ու միայն մէկ «գործ» 

մնաց` պատրաստուիլ վերջին հրաժեշտին: 

«Ստոյիկ կերպով կ՛առնեմ ըսաւ: Ընդունեցի, ու այդ վայրկեանէն ամէն ինչ պարզ դարձաւ 

ինծի համար: Հանգիստ եմ»: Ասոնք եղան իր խօսքերը: 

Չէինք կարծեր սակայն, որ մահը այդքան արագ զինք պիտի խլէր մեզմէ: Յոյս ունէինք, որ 

Նոր տարին ընտանիքով կ՛անցընէ: 

Երբ նոյեմբեր 13-ին հանգիստ ու երկար խօսեցանք իրարու հետ, չէինք գիտեր, որ մեր 

վերջին բառերը կը փոխանակէինք: Ինչպէս միշտ, այս անգամ ալ «Ժիր տղայ, ինչպէ՞ս ես», 

հարցուցի: Սովորաբար կը խնդար, հիւմըրը միշտ ներկայ էր իր մօտ, բայց այս անգամ, 

«ժիրութիւն չմնաց» ըսաւ: Քանի մը օր ետք բնակարանին մէջ ինկած էր ու գանկը 
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վիրաւորած: Հիւանդանոց փոխադրած էին: Խնամած, ապա` տուն ուղարկած: Տաժանելի 

վերջին օրեր: Ու… վախճան: 

*** 

Ժիրայրին ծանօթացայ 1969-ի սեպտեմբեր ամսուն, երբ «Երիտասարդ Հայ» 

երկշաբաթաթերթի հրատարակութեան  նախապատրաստական ժողովներուն սկսայ 

մասնակցիլ: Խմբագրատուն կոչուածը Պէյրութի Զարիֆ թաղամասին մէջ գտնուող սենեակ 

մըն էր` կիսագետնափոր: «Երիտասարդ Հայ»-ի առաջին թիւը լոյս տեսաւ 1970-ի 

դեկտեմբեր 27-ին: Վերջինը` 101-րդ թիւը, 1975-ի մարտ 28-ին: Անկէ ետք անկարելի եղաւ 

անոր հրատարակութիւնը շարունակելը մէկ կողմէ կուտակուած պարտքերուն պատճառով, 

միւս կողմէ` լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմին իբրեւ հետեւանք: 

Հրատարակութեան նախապատրաստական ժողովներուն ընթացքին մեր մէջէն 

ամենավերապահը ինքն էր` նոր թերթի տնտեսական ապագայի նկատմամբ: Փորձը ցոյց 

տուաւ, որ անոր զգուշութիւնը արդարացի էր: Դրամական ոչ մէկ միջոց ունէինք: 

Ընդհակառակը, ի սկզբանէ ունէինք 3000 լիբանանեան ոսկիի պարտք մը, որ մեզի համար 

այդ թուականին պատկառելի գումար մըն էր: Հինգ տարի ետք, երբ հրատարակութիւնը 

դադրեցուցինք, թերթին պարտքը բազմապատկուած էր: Մաս մը դրամական 

փոխանցումներով փակեցինք: Բայց Ժիրայրն էր, որ պարտքին մինչեւ վերջին ղրուշը 

վճարեց` մեր տպարանին համար սրբագրութիւններ կատարելով: 

Այս մանրամասնութիւնը կու տամ, որովհետեւ իր մէջ կը խտացնէ անձին նկարագիրը, 

սկզբունքները, կեանքի ընկալումը, ծայր աստիճան պարկեշտութիւնը: Իսկ այն լրջութիւնն 

ու բծախնդրութիւնը, զորս կը ցուցաբերէր գործին նկատմամբ, լաւագոյնս ցոյց կու տար 

անոր մտաւորակա՛ն պարկեշտութիւնը: Ամէն բան պէտք էր ստուգուած ըլլար` թուական, 

անուն, վայր… Ստորակէտները իրենց ճիշդ տեղը դրուած պէտք էր ըլլային: Ինք, որ միշտ 

հանդարտ էր, միայն մտաւորական անլրջութեան հանդէպ բարկութիւն ցոյց կու տար: Կը 

զայրանար: Այսինչը «Կալկաթա ծնած է, եղբա՛յր, եւ…-ին, ոչ թէ…-ին: Ինչպէ՞ս կարելի է 

հրատարակել այս տեսակ չստուգուած տուեալներ»: Այս բծախնդրութեամբ է, որ անհամար 

հատորներ խմբագրեց, մասնաւորաբար` Անթիլիասի մայրավանքի հրատարակչատան 

համար: Ու գրի առաւ իր հեղինակային գործերը: 

Մտաւորականի այս պարկեշտութեամբ կը մասնակցէր նաեւ զանազան 

խորհրդակցութիւններու, ժողովներու: Բնաւ իր կարծիքը չէր ծածկեր, ո՛չ իսկ` այս կամ այն 
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պատկառելի անձնաւորութեան մը ներկայութեան: Կը խօսէր հանդարտ, 

պատճառաբանելով ու միայն երբ ըսելիք ունէր: 

Ինքն է, որ ինծի հայերէն գրել սորվեցուց: 1969-ին 21 տարեկան էի: Մինչեւ տասը տարեկան 

Պուրճ Համուտի Մեսրոպեան վարժարանը յաճախած էի: Անկէ ետք` ֆրանսական դպրոց ու 

համալսարան: Հայերէն կը կարդայի (կը սիրէի), բայց գրելու կարողութիւնը չունէի: 

Հետեւաբար ԵՀ-ին սկսայ աշխատակցիլ ֆրանսերէն գրուած յօդուածներով, որոնք հայերէնի 

կը թարգմանուէին: Օր մըն ալ Ժիրայրը ըմբոստացաւ: Ու թելադրեց, որ հայերէն գրեմ: «Ես 

կը սրբագրեմ,¬ ըսաւ,- դուն սկսէ»: Ու սկսայ: Դիւրին չեղաւ: Կապոյտ մելանով գրածներս 

իրեն կը յանձնէի, քանի մը օր ետք կաս-կարմիր կը վերադառնային` սրբագրութիւններով 

լեցուն: Ահաւոր… բայց ոչ մէկ գանգատ իր կողմէ: Ի՜նչ զոհողութիւն:  Ամիսներու ընթացքին 

կարմիր գոյնը սկսաւ աստիճանաբար նուազիլ, եւ օր մըն ալ, երեւի տարի մը ետք, մեծ 

ժպիտով մը յօդուածս ինծի վերադարձուց նոյնութեամբ` կապոյտ: Որքա՜ն երախտապարտ 

եմ իրեն: 

Հոս ԵՀ-ի «ոդիսականը» գրի առնելու տեղը չէ: Մեր թերթի մասին մերթ ընդ մերթ կը 

կարդամ տողեր` գրի առնուած ազնիւ անձերու կողմէ, որոնք սակայն երբեւէ ԵՀ-ի 

խմբագրութեան մաս չեն կազմած, կամ ալ ժամանակաւոր մասնակցութիւն ունեցած են: 

Հետեւաբար ակամայ սխալներու տեղիք կու տան: 1979-ի սեպտեմբեր ամսուն (7-11), ICOM-

ի երկրորդ սեմինարին, որ տեղի ունեցաւ Փարիզի Սորպոնի համալսարանին մէջ, ես 

անձնական վկայութիւն մը տուի ԵՀ-ի մասին (հրատարակուեցաւ 1981-ին): Սակայն միայն 

Ժիրայրը կարողութիւնը ունէր ամբողջական պատմութիւնը տալու «Երիտասարդ Հայ»-ի: 

Ըմբոստ թերթ մը, որ ատենին իր դերը ունեցաւ սփիւռքահայ մամուլի ու հասարակական 

կարծիքի խմորումներուն մէջ: 

ԵՀ-ի հիմնադիր հինգ անդամներէն ահա երեքը մեկնեցան այս աշխարհէն: Առաջինը, մեր 

մէջէն ամենատարեցը` Զմմառու միաբան հայր Անդրանիկ Կռանեան, երկրորդը` 

բեմադրիչ-դերասան Լութֆի Թապաքեան, ու անկէ քանի մը շաբաթ ետք` Ժիրայրը: 

Մնացինք երկու` ԵՀ-ի հրատարակութեան բուն նախաձեռնող Յովսէփ Մելքոնեանը (ԱՄՆ) 

եւ ես (Ֆրանսա): Անշուշտ տարիներու ընթացքին տասնեակ երիտասարդներ միացան 

թերթին: Հրաշալի անձեր, նուիրեալ խմբագիրներ, արուեստագէտներ: Ցիրուցան եղանք 

բոլորս: 

Ժիրայրին տեղը տիրական եղաւ թերթի խմբագրական աշխատանքներուն մէջ: Ոչ մէկ 

յօդուած տպարան կ՛երթար առանց իր աչքէն ու սրբագրիչ ձեռքէն անցնելու: Յօդուածներս 

գիշերը կը գրէի: Առաւօտեան ժամը 7:00-ին կ՛երթայի իր մօտ: Զուարթին հետ նախաճաշի 
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նստած կ՛ըլլար: Գրածս կը յանձնէի իրեն: Ինք ալ իր գրած կամ սրբագրած յօդուածը կու 

տար ինծի, որ տպարան տանէի: Ապա գործիս կ՛երթայի: Այս երթ ու դարձերը երբեմն 

կէսօրին տեղի կ՛ունենային` բարեբախտաբար: Ծնողքին քով ճաշի գացած կ՛ըլլար: Սեղանը 

միշտ բաց էր անշուշտ: Ու այսպէս, երբեմն առիթը կ՛ունենայի իր հօր մօտակայ փուռէն նոր 

հասած, տաք-տաք լեհմաճունները ճաշակելու, յատուկ պատրաստուած` ընտանեկան 

սեղանին համար… 

Ի՜նչ սքանչելի ընտանիք: Իր ծնողները Պէյրութի կեդրոնական հրապարակէն ոչ շատ հեռու 

յարկաբաժին մը ունէին` հանդարտ փողոցի մը մէջ: Անուշ անձեր: Միշտ ժպտադէմ: Միշտ 

ուշադիր: Ինչպէ՞ս մոռնալ: Ու ինչո՞ւ մոռնալ: 

Յարգուած էր բոլորին կողմէ, Հայաստան թէ սփիւռք, իբրեւ մարդ եւ իբրեւ մտաւորական: 

Լայնածաւալ զարգացումի տէր էր: Հայոց պատմութեան, հայ գրականութեան ու մանաւանդ 

հայ մամուլի ու տպագրութեան լաւագոյն մասնագէտ: Տպաւորիչ էր անոր յիշողութիւնը` 

տարողութեամբ եւ ճշգրտութեամբ: Հաւատարիմ բարեկամ էր: Մտերիմ: 

Գրադարանապետ, դպրոցի տնօրէն, թերթերու հիմնադիր ու խմբագիր, մատենագէտ, 

ուսումնասիրութիւններու հմուտ հեղինակ, հայագիտական ամպիոնի ղեկավար… սակայն 

միշտ` համեստ: Անձ մը, որուն կարծիքը եւ խորհուրդները փնտռուած էին թէ՛ 

բարեկամներու, թէ՛ պատասխանատու անձնաւորութիւններու կողմէ: Կեանքի 

իմաստութիւնը իւրացուցած մարդ մըն էր: Մէկ նայուածքով չափած կ՛ըլլար խօսակիցը, 

բայց կը մնար միշտ հանդուրժող, ներողամիտ, ժպտադէմ: 

Ամառնային Լիբանան այցելութիւններուս առիթով, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ 

Ա. վեհափառի հիւրերը կ՛ըլլայինք Պիքֆայա: Ժամանակէն դուրս ժամեր էին ասոնք` 

բազմաբովանդակ խօսակցութեան եւ գաղափարներու փոխանակումի անգնահատելի 

առիթներ: Ժիրայրը հոս եւս փափկանկատ կը գտնուէր: Գիտակցելով, որ ինք վեհափառի 

մօտիկ գործակիցը ըլլալով` անոր հետ յաճախակի կը շփուէր, մինչդեռ իմ հանդիպումները 

հազուադէպ էին, նշմարած էի, որ կը միջամտէր միայն ի պահանջել հարկին` խօսքը ձգելով 

առաւելապէս վեհափառին եւ ինծի: 

Աշակերտներ, ուսանողներ, գիրքերու հեղինակներ, թերթերու յօդուածագիրներ, 

ընթերցողներ, ունկնդիրներ… բոլորս օգտուած ենք անոր վաստակէն եւ բոլորս 

երախտապարտ ենք իրեն: 

Ափսո՜ս, որ մահը մեզմէ խլեց ազգիս նուիրեալ, անփոխարինելի մտաւորական մը: 
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*** 

Այս տողերը սկսայ գրի առնել իբրեւ անձնական վկայութիւն, երբ Զուարթը հեռաձայնեց ու 

յայտնեց Ժիրայրին յուղարկաւորութեան թուականը` երեքշաբթի, նոյեմբեր 29: Փափաքեցայ 

այսպիսով հեռակայ մասնակցութիւնս բերել յուղարկաւորութեան եւ աղօթքին: Տէ՛ր, «բժիշկ 

հոգւոց մերոց» (Մեսրոպ), թեւաբաց դիմաւորէ զինք: Լաւ մարդ էր: 

Փարիզ, 19 Դեկտեմբեր 2022 

«ՍՓԻՒՌՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆԱԿԻՑՆ Է» 

Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ 

Վարդան Մարաշլեանը երիտասարդ տնտեսագէտ է։ 

Ծնած է Երեւան, ուսանած է Մոսկուայի պետական 

համալսարանի տնտեսագիտութեան բաժանմունքի 

մէջ, եւ ստացած է դոկտորական վկայական։ Ան 

ներկայիս «Վերադարձ Հայաստան» հասարակական 

կազմակերպութեան գործադիր տնօրէնն է։ Եթէ կը 

մտածէ, կը ծրագրէ ու կ'աշխատի 

հայրենադարձութեան տեսլականով բայց միեւնոյն 

ժամանակ գիտէ սփիւռքը եւ լաւ ճանչցած է զայն։ Եթէ հասկցած է սփիւռքը բայց մանաւանդ 

ան կ'արժեւորէ անոր կարողականութիւնները։ Վարդանը տեսած է սփիւռքին մտաւոր եւ 

մասնագիտական ներուժը, կը գիտակցի անոր եւ կ'արժեւորէ զայն։ Ան չուշացաւ ընելու իր 

կարեւոր մատնանշումը. «Սփիւռքը Հայաստանի  դաշնակիցն է»։ Ըստ բացատրական 

բառարանին, «դաշնակից» բառը կը բացատրուի որպէս «զինակից», «կողմնակից», 

«դաշինքով մէկու մը հետ կապուած», «ուխտակից», «համախոհ» եւ «համերաշխ»։ 

Վարդանը լաւ տեսած եւ սորված է տարածաշրջանի ռազմա-քաղաքական իրավիճակը՝ 

յատկապէս ներկայ օրերու բարդ ու կնճռոտ կացութիւնները։ Ան կը տեսնէ Հայաստանի 

դիրքը տարածաշրջանի եւ միջազգային իրադարձութիւններուն եւ անոնց քաշքշուքներուն 

մէջ եւ այս իրավիճակներէն մեկնելով ան հաստատ է իր համոզմունքներուն մէջ։ Բայց քիչ 

մըն ալ աւելին. «Սփիւռքը Հայաստանի միակ դաշնակիցն է: Դաշնակիցի հասկացողութիւնը 

երկուստեք եւ փոխադարձ հասկացողութեան եւ փոխ ընբռնումի վրայ պէտք է կայանայ», 

ըսաւ ան։ 

Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնները ունին պատմական ենթահող։  

Պատանեկան տարիներուս՝ սովետական համակարգի ժամանակ, կը գործէր 

«սփիւռքահայութեան հետ մշակութային կապերի կոմիտէն», որ մշակութային, գրական, 

կրթական եւ գեղարուեստական հսկայական առաքելութիւն կը տածէր։ Հայաստանի 

անկախութենէ ետք, Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնները շարունակուեցան Ափիւռքի 

նախարարութեան միջոցով։ Նախարարութիւնը ունեցաւ լաւ գործունէութիւն եւ Հայաստան 
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եւ Սփիւռք սկսան զիրար աւելի լաւ ճանչնալ։ Ներկայիս նախարարութիւնը ստացած է 

յանձնակատարի կարգավիճակ եւ կայ աշխատանքը եւ երեւի որոնումը, թէ ինչպէ՞ս եւ ի՞նչ 

պիտակի տակ պիտի դնել Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնները, ինչպէ՞ս ա՝լ աւելի լաւ 

պիտի ճանչնալ զիրար: 

Կ'ապրինք մեր կեանքերը իրարմէ տարբեր եւ ունինք կենցաղային, մտածողութեան, 

գործելակերպի եւ ապրելակերպի տարբերութիւններ։ Իսկ սփիւռքը ունի իր 

բարդութիւնները։ Բարդ է իր կազմուածքով եւ մշակութային տարբերութիւններով։ Սփիւռքի 

մէջ հայ ենք, իւրաքանչիւրս տարբեր ենք իրարմէ բայց օտար չենք։ Իւրաքանչիւրս մէկ 

երկրի մը մէջ ծնած եւ մեծցած է եւ այս ալ մեր պատմութեան եւ անոր պատճառած 

աղէտներու հետեւանքն է։ Բայց այս բոլորին առընթեր կայ միացնող օղակը։ Սփիւռքը 

սփիւռքին, Հայաստանի հետ, եւ Արցախի հետ։ Եւ հակառակն ալ ճիշդ է։ 

Այս միացնող օղա՞կը: 

Ծնած եւ մեծցած եմ հայրենասէր եւ հաւատացեալ ընտանիքի մը մէջ։ Պատանեկան եւ 

երիտասարդական տարիներուս, Հայաստանը սովետական համակարգի մէջ էր։ 

Ընտանիքիս համար Հայաստան հայրենիք էր եւ վեր էր գոյնէ, կարգավիճակէ եւ 

ղեկավարութենէ։ Հայրենիքը եւ անոր մշակութային արժէքները մեր ինքնութիւնը 

կազմեցին, երբ յատկապէս Հայաստանէն արուեստագէտներ կուգային Պէյրութ եւ կը 

հմայէին մեզ իրենց ելոյթներով։ Ու տակաւին ի՝նչ խօսք հայրենի Արարատ ֆութպոլի 

խումբը եւ անոր հերոս տղաքը։ Անոնք դարձան մեր ազգային ինքնութիւնը կերտող 

տիպարներ։ Այս բոլորը աւելիով ամրապնդուեցան երբ 1980-ին առաջին անգամ ըլլալով 

այցելեցի Հայաստան։ Զբօսաշրջիկ էի եւ միայն այդքան։ Այդ բոլորը որ սորված էի երբ կը 

մեծնայի սկսան ամրագրուիլ մէջս։ Միայն այդքան։ Պէտք էր սպասէի մինչեւ 1991 տարին, 

որպէսզի սորվէի ինչպէս կամրջեմ ինքնութիւնս Հայաստանի քոյրերուս եւ եղբայրներուս 

հետ։  

1991-ին երբ սովետական համակարգը փուլ եկաւ, բոլոր այն երկիրները որոնք կը գտնուէին 

անոր մէջ, ներառեալ Հայաստանը, ստացան իրենց անկախութիւնը։ Անկախութեան հետ 

սկսաւ արտասահմանեան արժէքներու եւ անոնց հմայքին հոսքը դէպի այս երկիրները։ 

Միացեալ Աստուածաշունչի Ընկերութիւններու կողմէ ղրկուեցայ որպէս խորհրդատու, 

հաստատելու Հայաստանի Աստուածաշունչի Ընկերութեան գրասենեակը:  

 

Ճիշդ է, որ հայ ենք եւ հայերէն կը խօսինք բայց զիրար չէինք հասկնար։ Արեւելահայերէնի եւ 

արեւմտահայերէնի հարցը չէր։ Կային մտածողութեան, կենցաղի ու աշխատանքային ոճի 

տարբերութիւններ։ Անհրաժեշտ էր, որ գիտակցէի այս բոլոր տարբերութիւններուն եթէ 

պիտի յարմարուէի եւ աշխատանքը յաջողէր։  

Ու տակաւին, այդ տարիները Հայաստանի համար շատ դժուար օրեր էին։ Երկրաշարժ, 

պատերազմ, շրջափակում, եւ ելեկտրականութեան, հացի եւ քարիւղի տագնապ։ Կարիքը 

կար համբերելու, զիջելու, եւ կամաց-կամաց ժամանակին առիթը տալու, որպէսզի 
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հասկցուէինք իրարու հետ։ Ժամանակը իր ներդրումը ունեցաւ։ Ժամանակի ընթացքին 

տեսայ եւ տեսանք միասին մեր տարբերութիւնները, ապրեցայ եւ ապրեցանք միասին մեր 

դժուարութիւնները, եւ սորվեցայ եւ սորվեցանք միասին, թէ բոլորս հայ ենք՝ անկախ մեր 

տարբերութիւններէն եւ պայմաններէն։ «Դաշնակից» բառը սկսաւ իր բոյնը շինել իմ մէջս եւ 

նաեւ գործընկերներուս մէջ։ 

Կեանքի փորձը ցոյց տուած է, թէ Հայաստանը լաւ ճանչնալու եւ ըմբոշխնելու համար պէտք 

է որ հանրային ինքնաշարժներու եւ անոնց վարիչներուն հետ զրուցես։  

Արմէնը միջին տարիքի վարորդ մըն է որ զիս պիտի տանէր Արշակունեայց փողոցէն մինչեւ 

Բաղրամեան։ Նշմարեցի թէ անոր ատամները փշրուած էին։ Չեմ գիտեր ինչպէ՞ս եւ առանց 

ամչնալու իրեն հարց տուի թէ ի՞նչ պատահած է իր ատամներուն։ Արմէնին պատմութի՞ւնը։ 

«Սովետական բանակին հետ կռուած եմ Աֆղանիստանի մէջ», ըսաւ Արմէն։ «Ատկէ ետք 

արցախեան պատերազմներուն մասնակցած եմ 90-ական տարիներուն»։  

Հոս սկսայ նշմարել Արմէնին դէմքին վրայ գծուած հպարտութիւնը։ «Արցախի 

պատերազմին հարուած ստացայ եւ ակրաներս փշրուեցան», ըսաւ Արմէն։  

«Դուն ալ իրենց հատ մը չի խփեցի՞ր», հարցուցի Արմէնին, քիչ մը ծիծաղով եւ կատակի 

մթնոլորտի մէջ։ 

«Պա ո՞նց», եղաւ Արմէնին կտրուկ եւ վստահ պատասխանը։ 

Արմէնը ունի թիկնեղ եւ ամուր մարմին։ Յայտնի էր, թէ զինուորական եղած էր եւ ունէր 

տոկուն կազմուածք։ «Ամուսնացա՞ծ ես», հարցուցի Արմէնին։ 

«Վեց զաւակ ունիմ եւ երեք թոռնիկ», եղաւ Արմէնին ուրախ պատասխանը։ Բայց 

ուրախութիւնը միայն դէմքին վրայ չէր։ Կը զգայի այդ ուրախութիւնը, որ կուգար իր ներսէն՝ 

սրտէն եւ հոգիէն։ «Աշխատասէր մարդ ես եղեր, Արմէն», ըսի իրեն դարձեալ կատակով։ 

«Չորս մանչ զաւակ ունիմ եւ երկու աղջիկ», ըսաւ Արմէն։ «Չորս տղաքս ալ մարմնակրթանքի 

կը հետեւին եւ տարբեր մարզաձեւերու մէջ են։ Իսկ աղջիկներս ամուսնացած են եւ ունին 

երեք զաւակներ»։ 

 

Արմէն մէկ կողմէ ինքնաշարժը կը վարէր բայց իր բջիջային հեռախօսին մէջէն դուրս բերաւ 

իր զաւակներուն, թոռներուն եւ տիկնոջը նկարները։ Ուրախ է Արմէն, հպարտ եւ գոհունակ 

իր ընտանիքով եւ կեանքով եւ այդ բոլորը շատ ակներեւ էր երբ ցոյց կու տար նկարները։  

«Ես իմ գործս որ կ՚ընեմ, շատ կը սիրեմ։ Իմ օրապահիկը կը վաստկիմ եւ ընտանիքիս հետ 

կ՚ուրախանամ», գոհունակութեամբ եւ հոգեկան հանգստութեամբ ըսաւ Արմէն։ 

Հասայ Բաղրամեան։ Արմէն գիտէր, թէ ես սփիւռքահայ եմ։  
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«Ես իմ հայրենիքը շատ կը սիրեմ», ըսաւ Արմէն։ Կարծես ան ըսաւ այս խօսքը որպէս մնաք 

բարով։  «Ուրախ եմ որ դուն հայրենիք եկած ես»։ 

«Ես ալ կը սիրեմ», ըսի Արմէնին։  

Այս սիրոյ արտայայտութիւնը հայրենիքի նկատմամբ, մեր այդ օրուն հաղորդակցութեան եւ 

խօսակցութեան միացնող օղակը եղաւ՝ սէրը հայրենիքին, որ Արմէն եւ ես փոխանակեցինք։ 

Դարձեալ Վարդանը։ «Սփիւռքը Հայաստանի դաշնակիցն է»։ Դաշնակիցը եւ 

դաշնակցութիւնը կ՚ենթադրէ կապուածութիւն, համախոհութիւն, եւ համերաշխութիւն, եւ 

միացնող օղակը սէրն է։ Այս այն սէրն է, որ երկայնամիտ է։ Աստուածաշունչին մէջ 

«երկայնամիտ սէր»ը կ'ընդգրկէ լման կեանքը։ Կեանքը, որ կ'ապրիս, ոչ թէ միայն առանձին 

այլ հաւաքական իմաստով։ Կ'ապրիս կեանքը միասին, զիրար հասկնալով, համբերելով եւ 

զիրար քաջալերելով։ Երկայնամիտի բացատրութիւնը խորունկ է եւ խորքային։  

Եթէ Հայաստան-Սփիւռք դաշնակից են, այս պիտի նշանակէ, թէ այս դաշնակցութեան 

համար անհրաժեշտ է համախոհութիւն եւ համերաշխութիւն՝ երկու կողմանէ։ Այս բոլորին 

միացնող օղակը երկայնամիտ սէրն է։ Այս սէրը կը շինէ։ Երկայնամիտ սէրը կեանք կը 

կերտէ եւ ուր հայը կ՚ապրի հայուն հետ՝ հաւատքով։ Հաւատք մը, ուր մեր անձերը կը 

կերտուին եւ նաեւ կը կերտուի հողը, տունը, հաւաքականութիւնը եւ հայրենիքը՝ հայուն 

ամբողջական կեանքը եւ անոր պատմութիւնը։  

Այս սէրն է, որ տեսայ Արմէնին մէջ եւ այս սէրն է որ մենք բաժնեկցեցանք միասին։ Այս սէրն 

է, որ կը շինէ մեր դաշինքը, դաշնակցութիւնը բայց անպայմանօրէն հայրենիքը։  

«Երկայնամիտ սէրը»։  

«Սփիւռքը Հայաստանի դաշնակիցն է»։  

Դաշինք մը որ կը շինէ։ Մե՛զ իւրաքանչի՛ւրս։ Բայց անպայմանօրէն Հայաստա՛նը, Արցա՛խը 

եւ Սփի՛ւռքը։ 

Քուէյթ, Դեկտեմբեր, 2022 

ՀԱՅ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆԸ՝ ԻՐ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՈՎ 

ԵՒ ԱՊԱԳԱՅԱԿԱՆ  ԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐՈՎ 

ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ 

 

Որքան Հայաստանը եւ Արցախը, Սփիւռքը եւս կը գտնուի հրատապութեան օրակարգի 

վրայ, իր բազմագլուխ, բազմերանգ ու բազմաբնոյթ տագնապներով, որոնք այսօր կը կազմեն 

ՄՏԱՀՈԳԻՉ ամբողջութիւն մը։ 

Անշուշտ, այդ բոլորը մէկ օրէն միւսը չկազմուեցան ու չբարդացան, միշտ ալ կային, բայց, 

գրեթէ անտեսանելի կամ անշօշափելի եզրերով, որովհետեւ կեանքի պայմանները տարբեր 

էին, մտայնութիւնները՝ ուրիշ, յարաբերութիւնները՝ խառն եւ ընդհանրապէս 

վերաբերմունքները՝ անհամաչափ։ 
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Բնական է, նման իրադրութիւններու մէջ, տուեալ 

ժամանակաշրջաններէն մեկնելով, ուրիշ ի՞նչ 

կ’ակնկալուէր կամ ինչո՞վ կարելի էր փոխարինել 

Սփիւռքի գոյավիճակը, այնքան ատեն որ տիրող 

տրամադրութիւնները այլ տարբերակներ չէին 

ենթադրեր կամ պահանջեր։ 

Կարեւորը՝ գոյատեւութիւնն էր (իմա՝ 

հայապահպանութիւնը), կրտսեր սերուդնները 

պահպանելու, գալիքները դաստիարակելու ու 

նորերը կազմաւորելու, իրենց ազգութեամբ եւ ինքնութեամբ, լեզուով ու մշակոյթով, 

քաղաքացիութեամբ ու մարդկայնութեամբ, դէպի վաղուան ներկայացուցիչները եւ 

ապագայի առաջնորդները, իրենց զանազան դրսեւորումներով, արտայայտութիւններով ու 

դերակատարութիւններով։ 

Հակառակ դժուարին պայմաններուն, անխուսափելի արգելքներուն ու պարտադրեալ 

միջոցներուն, Սփիւռքը կրցաւ խուսանաւել զանոնք, կարելի ջանքերով, 

դիմադրակայունութիւններով եւ յաղթահարումներով, որպէսզի Տարագիր հայութիւնը 

դարձեալ չորբանայ, չկոտորուի ու չխաչուի, պատմութիւնը ինքզինք չկրկնելու 

վճռականութեամբ։ 

Հայոց Ցեղասպանութենէն աւելի քան հարիւր տարի ետք, ժամանակները ցոյց տուին, որ 

սփիւռքահայութիւնը կրցաւ վերապրիլ, ի վիճակի եղաւ վերականգնիլ, յամրաքայլ, բայց, 

ամրաքայլ խոյանքներով, որովհետեւ «արգիլուած» էր իրեն կքիլ կամ ընկղմիլ, յանձնուիլ 

կամ պարտուիլ, խորտակուիլ կամ քանդուիլ, վերաճզմուիլ կամ վերացեղասպանուիլ։ 

Ակնարկ մը, հայեացք մը, Սփիւռքի անցնող բազմատարիներուն վրայ, արդէն ցոյց կու տայ, 

թէ ինչպէս ան դիմացաւ փոթորիկներուն, մնաց կանգուն եւ ամուր, իր հայապահպանումի 

օճախներով ու կառոյցներով, հայաբոյր կոթողներով եւ յուշերով, լուսաւոր ճրագներով ու 

բոցերով։ 

Ցեղին ձայնը եւ արիւնի հոսքն էին, որոնք կը տիրէին ամենուրէք, կը լիցքաւորէին, կը 

գօտեպնդէին, կը զօրակցէին ու կ’արժեւորէին սփիւռքահայութեան մնալու պատնէշի վրայ, 

անտեղիտալի կամքով աւ աննկուն հաւատքով, երթը շարունակելու ու հասնելու այն 

ափերուն, որոնք իր յարատեւութեան եւ անսասանութեան երաշխիքներն էին։ 

*** 

Այս թռուցիկ մուտքը, ի տես այն կացութաձեւին, որ այսօր կայ, խիստ թափանցիկօրէն, 

մօտիկ անցեալէն մինչեւ այսօրուան կարգավիճակը, ուր Սփիւռքը կը գտնուի (կամ կը 

գալարուի՞), ա՛ռնուազն խառնաշփոթութեան մէջ, որուն դէմ պայքարումը կամ 

արգելակումը համարեա… անկարելիութիւն մը սկսած է դառնալ։ 

Յստակ է, աւելի քան երբեք, եւ պէտք չէ թաքնուին ոմանք իրենց մատներուն ետեւ։ 

Սփիւռքը չէ այն, ինչ որ էր երէկ, պարզապէս անոր համար, որ, ինչպէս վերը յիշուեցաւ, 

բոլորովին տարբեր հարթակներու վրայ կը գտնուին երէկուան եւ այսօրուան (նաեւ 

վաղուա՞ն) Սփիւռքները։ 

Դժուա՞ր է տեսնել այս «մերկութիւն»ը կամ անկարելի՞ է չհաշտուիլ այդ չոր իրականութեան 

հետ, երբ արեւու նման յստակ է, որ Սփիւռքը կը կոտտայ իր ցաւերուն մէջ, որովհետեւ կան 

ահաւոր լեռներ, որոնք կամաց-կամաց սկսած են փուլ գալ անոր վրայ, առանց որ արագ ու 

լուրջ դարմանումներու դիմուի։ 

Կը փորձուի ամէն ինչ վարդագոյն ձեւացնել, բայց, ատոնք կը փրկե՞ն այն գահավիժումը, 

որուն մատնուած է Սփիւռքը, իր գոյնով եւ որակով, իր էութեամբ ու բովանդակութեամբ, իր 

կազմութեամբ ու գոյութեամբ, եւ սկսած է, հետզհետէ ինքզինք աւելի «զգալի» դարձնել, մինչ 
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տակաւին, գիտակցաբար կամ ոչ, կ’անտեսուին կամ շրջանցուին անոնց բերած (ու բերելիք) 

հաւանական տխուր հետեւանքները։ 

Ճիշդ ըսուած է, որուն մասին բազմիցս արտայայտուած եմ, թէ՛ խորհրդային, թէ յետ 

խորհրդային շրջաններուն, 

ՍՓԻՒՌՔԸ ԲԱՐԴ ԿԱՌՈՅՑ ՄԸՆ Է 

այն աստիճան, որ ո՛չ հայրենիքը կը գիտակցի, ո՛չ ալ՝ նոյնինքն Սփիւռքը, թէ ինչպիսի 

իրականութեան մը հետ կրնան գործ ունենալ, ալ ո՞ւր մնաց որ ան ճանչցուի այս կամ այն 

կողմէն, այնքան որ բարդ ու փշոտ է, մշուշոտ ու խորհրդաւոր, որուն նկատմամբ կարելի չէ 

միամտութեամբ ու մակերեսայնութեամբ վերաբերուիլ։ 

Այս մատնանշումները ի՞նչ կը նշանակեն եւ ինչի՞ կը վերագրեն մեր ակնարկութիւնները, 

թէեւ պարզ ըլլալու չափ յստակ պէտք է ըլլան պատասխանները, երբ լայն ու խոր ֆոնի վրայ 

զանոնք կը դիտենք կամ կը խորաչափենք։ 

Այս ուղղութեամբ, մեզ հետաքրքրողը, այլեւ՝ մտահոգողը, մեր ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆՆ է, 

մանաւանդ համալսարանական եւ յետհամալսարանական սերունդները, որոնք գաղթող 

թռչուններու նման (արագիլ, կռունկ, ծիծեռնակ), աչքերնին դէպի ուրիշ ափեր են, արագօրէն 

թռչելու իրենց ծննդավայրերէն հեռու, բարձրագոյն ուսում կամ ասպարէզ փնտռելու 

հեռանկարով։ 

Անշուշտ, երբ այս մասին կը բարձրաձայնեմ, առաջին հերթին նկատի ունիմ լիբանանահայ 

ուսանողը կամ երիտասարդութիւնը, որուն կարեւոր մասը ինքզինք այլուր կը տեսնէ, 

թէկուզ յետ համալսարանական ժամանակաշրջանին։ 

Կար ժասմանակ (երանելի՜ ժամանակներ), երբ համալսարան յաճախելու կամ ուսանելու 

հանգրուանը կը հասնէր, բազմաթիւ պատեհութիւններ եւ առաւելութիւններ կային 

թեկնածուներուն համար, ինչպէս՝ 

ա. Համալսարանական կրթաթոշակներու լիարժէք կամ ամբողջական, գոհացուցիչ կամ 

ընդունելի աղբիւրներ, ազգային, բարեսիրական, հայրենակցական, խնամակալ ու 

կրթանպաստային հիմնարկներ, նաեւ անհատական բարերարական հիմնադրամներ, 

որոնք լիուլի կը բաւարարէին անոնց պահանջքները, մեծապէս թեթեւցնելով ծնողներուն 

հոգերը։ 

բ. Խորհրդային Հայաստանը, որ 1950ական թուականներու վերջերէն սկսեալ, իր 

համալսարանական դռները լայնօրէն բացաւ սփիւռքահայ ուսանողներու առջեւ, ոչ միայն 

ԱՆՎՃԱՐ բարեբեր կարելիութիւններով, այլեւ՝ կեցութեան յարմարութիւններով եւ 

ամսաթոշակային բարւոք տնօրինումներով, որոնք, իսկապէս, օրհնաբեր դարձան 

բազմահարիւրներու բարձրագոյն կրթութեան արժանանալուն ու դառնալու մասնագէտներ, 

ոմանք ալ իրենց թեկնածուական վկայականները ստանալով։ 

Այսօրուան առումով, կա՞ն այս աղբիւրները, իրենց նիւթական կամ կրթաթոշակային 

յատկացումներով, անշո՛ւշտ, գոյ են, բայց, անտարակոյս, ոչ նոյն տարողութեամբ կամ 

բաւարարութեամբ։ 

Անկախ Հայաստանը, որ պէտք է դառնար ամենէն աւելի զօրեղը, սփիւռքահայ ուսանողներ 

ընդունելու, դժբախտաբար, չկրցաւ ունենալ այդ գրաւչութիւնը ու քաղաքականութիւնը, 

հակառակ որ իր համալսարանական կրթաթոշակները, համեմատած արտասահմանեան 

համալսարաններու, համեստ ու տանելի են, իսկ մարդասիրական մասնագիտութիւնները 

(հայագիտութիւն, արուեստագիտութիւն, եւայլն), համարեա՝ ձրի, մտածել տալով, թէ ինչո՞ւ 

է այդ «պարապութիւն»ը եւ ինչպէ՞ս կարելի է բառնալ զայն։ 

Չենք գիտեր, թէ պատկան մարմիններ կամ կողմեր, ինչպէս կը մեկնաբանեն կամ ի՞նչ 

բացատրութիւններ ունին այս մասին, թէ՛ սփիւռքեան, թէ՛ հայաստանեան տեսանկիւններէն 

դիտելով զանոնք, երբ հարցը կը վերաբերի մեր նոր սերունդներուն դէպի մասնագիտական 

կալուածներ դիմելու առաջադրանքներուն, ուր կան, մէկէ աւելի հարցականներ։ 
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Մեր կարծիքով, կը նշանակէ, թէ՝ հոս կամ հոն, Հայաստան թէ Սփիւռք, կան, մեղմ ըսած, 

բայց յստակօրէն, բացթողումներ, որոնք կը կարօտին լուրջ, գործնական եւ անմիջական 

վերանայումներու, բարձրագոյն մակարդակներով, պեղելու հնարքներ կամ լուծումներ, 

դէպի այս ԳԵՐԱԴԱՍ օրակարգին նկատմամբ հիմնական կենդանացումի կամ 

առողջացումի ելքեր գտնելու։ 

Այս բոլորը, նորութիւն չէ, տարիներու պահանջքներ են, միշտ արծարծուած ու ծեծուած, 

բարեկարգումնե՞ր, եղած են, բայց, այն ինչ որ տեղի կ’ունենայ այսօր մեր 

երիտասարդութեան ու նոր սերունդի ապագայականութեան հետ, որոշապէս, կը յուզէ 

բոլորը, սարսափելով այն գալիքէն, որ երբեք ալ… յուսադրելի չէ։ 

*** 

Այս ՉՈՐ արձանգրութիւնները, բայց, այսպէս ըսած ՊԵՐՃԱԽՕՍ պատկերները ցոյց կու 

տան ու մեզ կ’առաջնորդեն ուրիշ (այժմէական) կանխաերեւոյթի մը, որ, զարգանալու եւ 

ընդհանրանալու հաւանականութեամբ, կրնայ Սփիւռքի Միջին Արեւելեան գաղութներուն 

վրայ նորագոյն տխուր ստուեր մը եւս ձգել։ 

Այս պարագային, հարցը աւելի քան ճակատագրական է, որովհետեւ, հայ 

համալսարանական շրջանաւարտները, մեծ մարտահրաւէրներու առջեւ ինքզինքնին կը 

գտնեն, եւ ո՞ւր ինքզինք կրնայ տեսնել (գոնէ Լիբանանը ի մտի ունենալով). 

● Հայ շրջանաւարտներ, որոնք մեծ մասամբ փայլուն ու խոտմնալից են, իրենք զիրենք 

արժեւորելու եւ արդարացնելու համար, մասնագիտութիւններու գծով, դժուար կը գտնեն 

(չըսելու համար՝ անկարելի) իրենց արժանիքներուն համապատասխանող ասպարէզներ, 

թէ՛ պետական, թէ՛ ազգային կառոյցներէ ներս։ 

Պատճառները ո՞ւր կարելի է փնտռել, եթէ ոչ հայ իրականութիւններէն ներս, մերթ՝ 

կուսակցական պատկանելիութիւններու, մերթ՝ անտարբերութիւններու, մերթ ալ՝ 

անպատասխանատուութիւններու բերմամբ։ 

Արդի՞ւնք. շատ պարզ, յուսախաբութիւններ ու հիասթափութիւններ, այս կամ այն 

թեկնածուներէն, որոնք՝ միակ ճամբան կը փնտռեն կամ կը գտնեն, դէպի այլուր դիմելու եւ 

հոն տեսնելու իրենց ապագան, որքան ալ (առաջին հայեացքով) անոնք չըլլան այնքան 

յուսադրիչ կամ հրապուրիչ։ 

Այս բոլոր հորիզոնականներէն ներս թէ դուրս, սակայն, պէտք է ընդունիլ, որ կայ 

ԱՆՍԱԿԱՐԿԵԼԻ իրականութիւն մը, իր տիրող եւ իշխող հասկացողութեամբ ու 

ճշմարտացիութեամբ, ատիկա հետեւեալն է. 

● Համալսարանաւարտը, ի՛նչ ալ ըլլայ իր մասնագիտութիւնը կամ վկայականը, աւելի 

բարձրագոյնին հասնելու դժուարութեան առջեւ ինքզինք կը գտնէ, որովհետեւ Լիբանանի 

մէջ անոր տիրապետելու կամ ամբողջացնելու կարելիութիւնները սահմանափակ են, 

մանաւանդ պետական-կառավարական դիրքերու գծով, ոչ անպայման հոն ցցուող 

արուեստական արգելքներուն պատճառով (որոնք, դժբախտաբար, կան), այլ նաեւ երկրին 

հնարաւորութիւնները թոյլ չեն տար աւելիին ձգտելու կամ արձանագրելու 

յառաջդիմութիւներ։ 

Ատենին լիբանանահայերը բարձրագոյն դիրքեր նուաճած են ու կառուցային մարզերուն մէջ 

մրցանիշներ արձանագրած, սակայն, այսօր, տեղացի լիբանանցիներ գլած անցած են եւ 

առաւելաբար իրենք գրաւած են այդ բարձունքները (զանազան նկատառումներով, որոնց 

մասին ալ կ’արժէ գրել)։ 

Գաղտնիք չէ, մեծապետական երկիրներուն մէջ, հայերը, ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ 

աշխատասիրութիններով, դերակատարութիւններով ու գործունէութիւններով, նախանձելի 

ու պատուաբեր պաշտօններ կը վարեն, որովհետեւ, արժանաւորները հոն կը գնահատուին, 

կը զօրակցուին ու կ’առաջդիմուին, պարզապէս անոր համար, որ հոն կան անսահման 
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վերելքներ եւ անբռնազբօսիկ շրջագիծեր, որոնք չեն կրնար պատնէշել ոեւէ կարողատէրի 

մը կամ շնորհատէրի մը՝ դառնալու առաջատար մը կամ գրաւելու «բանալի» պաշտօն մը։ 

Ահաւասիկ, այսօրինակ եւ յարակից կամ նմանատիպ անպատեհութիւններ ու 

ճնշուածութիւններ կը ստիպեն, որ նոր սերունդները փորձեն իրենց «բախտ»ը փոխադրել 

մէկ առանցքէն՝ միւսին, իրենց ետին ձգելով իրենց հարազատագոյնը ու նուիրականագոյնը՝ 

նոր աշխարհը փնտռելով… այլուր։ 

Մեղաւորը կամ յանցաւորը, շատ բնական է, հայ շրջանաւարտը չէ, ոչ ալ իր 

ընչաքաղցութիւնը, սակայն, նախ՝ լիբանանեան աշխատանքային սահմանափակեալ 

դրուածքները, ապա, հեռանկարային անորոշութիւնները, կրնա՞ն այլընտրանք ձգել 

թեկնածու շրջանաւարտներուն մօտ։ 

*** 

Այս գրառումներու ու մտորումներու լոյսին տակ, պէտք է բացատրել ու լուսաբանել, թէ 

ինչո՞ւ մեր նորահաս շրջանաւարտները կը տատամսին ու կը խարխափեն, թէ՝ ո՞ր 

ուղղութեամբ պէտք է ուղղեն իրենց սլացքները, դէպի բարձրադիր բեւեռներ։ 

Սակայն, ամենէն կարեւորը այն է, որ ազգային-կրօնական, միութենական, հասարակական 

կազմակերպութիւններ, որոնք նախանձախնդիր ըլլալու են, հայ համալսարանկանին 

նկատմամբ տածելու ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ հոգածութիւն, յատկապէս արժանաւորներուն ու 

կարօտեալներուն, արդեօք ո՞րքանով իրենց պատասխանատուութիւններու ծիրերուն մէջ 

կը գտնուին, երբ լիբանանահայութիւնը ատոնց պահանջքը եւ օժանդակութեան կարիքը 

ունի։ 

Եզրակացութիւն. լիբանանահայ նոր սերունդը, համալսարանականութիւնը եւ 

երիտասարդութիւնը կը գտնուին ապագայական մարտահրաւէրներու դիմաց։ Եթէ անոնց 

նկատմամբ գործնապաշտ, արդիւնաշատ ու զօրակցական վերաբերմունք չցուցադրուի, կը 

նշանակէ թէ՝ «Մի բան կայ, որ իր տեղում չէ եւ ոչ էլ կարող է իր տեղը գտնել…»։ 

(Պէյրութ) 

Պայքար, 25 Դեկտեմբեր 2022 

Հրատապութեան Կարգով 

 

ՏԵՍԱԿԷՏ 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ  ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԷՐ՝  ԸՆԴԱՄԷՆԸ  500  ԴՐԱՄՈՎ 

  

 ԱՒՕ ՊՕՂՈՍԵԱՆ 

Մարդը միշտ ձգտած է աւելի բարեկեցիկ ապրելու, 

հետեւաբար, երբեմն փոխած է իր տունը՝ աւելի մեծ 

տան մը մէջ ապրելու համար կամ հաստատուած է 

ուրիշ գիւղի մը մէջ: Գիւղէն դէպի քաղաք կամ այլ 

երկիրներ գաղթն ալ բացառութիւն չէ, որովհետեւ 

այնտեղ աշխատանք գտնելու առիթները աւելի շատ 

են, ինչ որ կը նշանակէ նաեւ՝ աւելի լաւ ապրելու հաւանականութիւն կամ առնուազն յոյս: 

Այսօր այս երեւոյթը ոչ միայն կը շարունակուի, այլեւ աւելի ակնյայտ դարձած է: Մարդիկ կը 
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լքեն գիւղը՝ հաստատուելու քաղաքներու մէջ: Այս երեւոյթը բացասական կերպով 

անդրադարձած է թէ՛ գիւղին եւ թէ քաղաքին, աւելին՝ թէ՛ մեր կեանքի որակին եւ թէ 

բնութեան ու շրջապատին վրայ: 

Գիւղը սակաւաթիւ դառնալուն իբրեւ հետեւանք, քիչ գումարներ կը յատկացուին 

համայնքին, ինչ որ կը պատճառէ նուազ հոգատարութիւն համայնքային կառոյցներու 

նկատմամբ, իմա՝ դպրոցին, մշակոյթի կեդրոնին եւ այլ հաստատութիւններու. այս երեւոյթը, 

իր հերթին, կ՛առաջացնէ յաւելեալ գաղթ, մշակելի տարածքներու լքում եւ անապատացում, 

որոնք ուղղակիօրէն բացասական ազդեցութիւն կ՛ունենան մթնոլորտի որակին վրայ: Գիւղի 

դատարկման իբրեւ հետեւանք, աւանդական բարքերու, մշակութային արժէքներու, 

ժառանգութեանց եւ սովորութիւններու այլասերում տեղի կ՛ունենայ, աւելին՝ նոյնիսկ 

ժողովրդագրական աճի նուազում, որովհետեւ գիւղն է որ բազմանդամ ընտանիքներ կը 

շնորհէ, ի տարբերութիւն քաղաքին, ուր առօրեայ հեւքը եւ կեանքի սուղ պայմանները չեն 

թոյլատրեր բազմանդամ ընտանիքներու կազմութիւնը: 

Գիւղերէն գաղթը բացասական ազդեցութիւն կ՛ունենայ նաեւ քաղաքներուն վրայ: Անոնք կը 

գերխճողուին՝ բարձրացնելով առաջին հերթին տուներու վարձքերը, աժան աշխատուժին 

պատճառով կը նուազին աշխատավարձերը եւ կ՛իջնէ կեանքին մակարդակը: Գիւղի 

դատարկութեամբ եւ քաղաքի գերխճողումով, պահանջուած սնունդը, որ նախապէս կը 

մատակարարուէր գիւղէն, պետութեան կը ստիպէ զայն ներածել այլ երկիրներէ, ինչ որ 

դրամանիշի արտահոսք կ՛ենթադրէ, իսկ գերխճողման իբրեւ հետեւանք կը գոյանան 

աղքատ բնակարանային աւաններ (slumps), որոնք կ՛ապականեն մթնոլորտը: Վերջապէս, 

կեանքի ցած մակարդակին պատճառով կ՛աւելնայ երկրէն արտագաղթը: 

Այս բացասական ազդեցութեան դէմ պայքարելու միջոցները շատ դժուար են եւ գրեթէ 

անկարելի, նոյնիսկ զարգացած եւ հարուստ երկիրները անճրկած կը թուին ըլլալ այս 

հարցին մէջ, սակայն չեն դադրիր լուծումներ փնտռելէ եւ փորձելէ մտայղանալ միջոցներ, 

որոնցմէ են անշուշտ ճանապարհներու եւ ենթակառոյցներու արդիականացումը, 

գիւղական համայնքները կարգ մը հարկերէ զերծ պահելը, արտադրական ծրագիրներու 

համար ցած կամ զերօ տոկոսներով վարկերու տրամադրումը, եւ այլn…, որոնք բոլորը, 

բնականաբար, որոշ դրական ազդեցութիւն կ՛ունենան: Այս միջոցառումներուն զուգահեռ, 

Իտալիոյ մէջ տասնամեակ մը առաջ մտայղացուած ծրագիրը առանձնայատուկ է եւ 

բաւական խօսիլ կու տայ իր մասին: 

Ինչպէս գրեթէ բոլոր երկիրներուն մէջ, նոյնպէս Իտալիոյ տարածքին կան բազմաթիւ 

գիւղեր, որոնք գրեթէ անմարդաբնակ են եւ կը կոչուին ուրուական գիւղեր (ghost villages): 

Անոնք ընդհանրապէս կը գտնուին լեռնային գեղատեսիլ, սակայն քաղաքներէ հեռու 
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վայրերու մէջ, որոնցմէ մարդիկ հեռացած են դէպի քաղաքներ, հոն աշխատատեղերու 

բացակայութեան եւ աւելի լաւ կեանքի մը հեռանկարը ունենալու ցանկութեան պատճառով: 

Իտալական կառավարութիւնը գործի դրաւ հանճարեղ գաղափար մը: Ան այդ գիւղերուն մէջ 

լքուած բազմաթիւ տուներու սեփականատերէրը գտնելով, բանակցութեանց մէջ մտաւ 

անոնց հետ եւ այդ տուները գնեց, անշուշտ ջնջին գիներով, ապա զանոնք վաճառքի դրաւ՝ 

ընդամէնը մէկ եուրոյի: Այո՛, ընդամէնը մէկ եուրոյի, ոեւէ մէկը՝ իտալացի թէ 

օտարահպատակ, կրնայ ներկայանալ եւ գնել այդ տունը, իսկ նոյն կալուածին համար եթէ 

պատահի որ մէկէ աւելի գնորդներ յայտնուին, ապա աճուրդի կը դրուի անիկա, թերեւս 

գինը բարձրացնելով 500 կամ 1000 եուրոյի, որ դարձեալ թանկ գին մը չէ: Սակայն, կայ 

պայմա՛ն մը… մէկ տարուան ընթացքին այդ տունը պէտք է նորոգուի, որովհետեւ 

ընդհանրապէս այդ տուները վերանորոգման կը կարօտին, ապա պէտք է գնորդը բնակի 

անոր մէջ՝ առնուազն 10 տարի: Անհաւատալի կրնայ թուիլ, սակայն արձագանգը չուշացաւ. 

բազմաթիւ երիտասարդներ եւ զոյգեր ընդառաջեցին, թէ՛ իտալացիներ եւ թէ օտարազգիներ, 

որոնք, յոգնած քաղաքներու ժխորէն եւ մանաւանդ օգտուելով ներկայիս »օնլայն« 

աշխատելու ընձեռուած կարելիութիւններէն՝ հոն կու գան հիմնելու ջերմոցային 

գիւղատնտեսութիւն, անասնաբուծութիւն, Airbnb-ի վարձակալութիւն, կը բանան 

ճաշարաններ եւ զբօսաշրջութիւն զարգացնող այլ ձեռնարկներ: 

Այս ծրագիրը մասնաւորաբար յաջողութիւն գտաւ Սիսիլիոյ եւ Սարտինիոյ հեռաւոր 

գեղատեսիլ վայրերու գիւղերուն մէջ, ուր կը հանդիպինք աշխարհի բազմաթիւ երկիրներէ 

եւ մանաւանդ Ամերիկայէն եկած ու հաստատուած զոյգերու, որոնցմէ են վենետիկցի 

Ռոպերթօ Նարտի եւ կինը՝ Լոս Անճելըսէն, Մարի Օհանէսեան-Նարտի, որոնք այդ 

կալուածներէն մէկուն տիրացած են Սիսիլիոյ Սամպուքա (Sambuca) գիւղին մէջ: 

Ահա այսպէս, դատարկուող գիւղերը դարձած են մտահոգութի՛ւն՝ դրացի երկիրներէ 

անմիջական ապահովութեան սպառնալիք ընդհանրապէս չունեցող եւ վաթսուն միլիոն 

բնակչութիւն ունեցող Իտալիոյ պէս երկիրի մը համար: Իսկ մենք, թէ՛ ժողովրդագրական, 

թէ՛ ապահովութեան առումով խոցելի ըլլալով, պարտինք մեր անմիջական մտահոգութեան 

կարեւորագոյն առարկաներէն մէկը դարձնել այս երեւոյթը: Մե՛ր ալ գիւղերը շատ արագ 

կերպով կը դատարկուին, կը հայաթափուին: Մանաւանդ սահմանամերձ գիւղերը 

չափազանց անմխիթար վիճակի մէջ են, եւ այսօր իսկ շուտափոյթ միջոցներու պէտք է 

ձեռնարկուին՝ վերաբնակեցնելու համար զանոնք: Իտալական այս ծրագիրը կարելի էր շատ 

դիւրութեամբ ի գործ դրուէր անցեալին, Արցախի ընդարձակ տարածքներուն վրայ եւ 

ապահովել միլիոնով մարդ՝ անոր բարեբեր եւ հարուստ դաշտերուն պատճառով: Կարելի 

էր շնորհել հողատարածքներ եւ կալուածներ ձրիօրէն, պայմանաւ որ ճանապարհներով եւ 

ենթակառոյցներով ապահովուէին անոնք: Այդ մէկը յաջողեցնելու համար, անհրաժեշտ էր 
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հայրենասիրութիւն, նպատակ եւ երեւակայութիւն: Պարզապէս անտարբեր էինք այդ 

տարածքները վերաբնակեցնելու անհրաժեշտութեան դիմաց, իսկ այդ, ներկայիս, Արցախի 

աղէտալի պատերազմէն ետք, կ՛իրականացնեն ատրպէյճանցիները՝ smart village-ներ, 

օդանաւակայան, ճանապարհներ եւ այլ անհրաժեշտ ենթակառոյցներ կառուցելով: 

Ներկայիս երկու ճանապարհ կայ մեզի համար. կա՛մ կը յուսալքուինք եւ մնացեալ 

Հայաստանն ալ կը կորսնցնենք, կա՛մ կը վերագտնենք մենք զմեզ եւ կը վճռենք 

վերականգնիլ ու հզօրացնել մեր երկիրը: Այդ նպատակը իրագործելու ճանապարհը գործով 

կ՛ըլլայ, անդուլ աշխատանքով, նպատակաուղուածութեամբ եւ միահամուռ ուժերով՝ 

ամբո՛ղջ հայութեամբ, հայրենի եւ սփիւռքահայ… բոլոր ուղղութիւններու վրայ աշխատանք 

տանելով, կրթութեան զարկ տալով, դիւանագիտութեան ուղիներ փնտռելով, բանակ 

հզօրացնելով, տնտեսութիւն զարգացնելով եւ արտագաղթին առաջքը առնելով: Իսկ 

արտագաղթին առաջքը կ՛առնուի նաեւ մեր գիւղերը վերաբնակեցնելով, ինչին համար ալ 

կ՛արժէ մտածել իտալական վերոնշեալ ծրագիրին գաղափարը ընդօրինակելու մասին: 

Եթէ ծրագրենք՝ կը գտնե՛նք անհրաժեշտ գումարները: Անոնք կա՛ն: 

12 Յունուար 2023 

Ասպարէզ 

 

ԱՐՑԱԽ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԵՆՔ ԲՈԼՈՐՍ 

28.12.2022 

Ձերբազատուենք մեր բարդոյթներից և քաջութիւն ունենանք ընդունելու, որ, անհատապէս 

ու հաւաքաբար, բոլորս մեղաւոր ենք այն ամէն ինչի համար, որ տարիներով արեցինք կամ 

չարեցինք, և յատկապէս մեր անտարբերութեամբ թոյլ տուեցինք որ անեն ուրիշները: 

ՎԻԳԷՆ ԱՐԱԲԵԱՆ 

Այսօր, երբ Հայաստան աշխարհի շուրջ ստեղծուած ծանր իրավիճակը գնալով աւելի ու 
աւելի է թանձրանում և այս օրերին էլ աւելի է կարեւորւում ամէն խօսքի ու գործողութեան 
արժէքը, երբ լարուած ու յուզուած առօրեայում բառերն աւելի ծանր են հնչում, էլ աւելի 
անհրաժեշտ է դառնում ցանկացած սթափ ու գիտակից խօսք, որն ուղղուած է մեզ բոլորիս: 
Այսպիսի մի գրառում ենք ցանկանում ներկայացնել, որի հեղինակը լիբանանահայ Վիգէն 
Արաբեանն է: 

Հեղինակի մասին՝ 
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Ադցախը եղել է Վիգէն Արաբեանի ուշադրութեան կենտրոնն ու սէրը: 
Դեռևս 1990-ականներից սկսած, նա բազմաթիւ բարեգործական կազմակերպութիւններ է 
ղեկավարել՝ հիմնականում Արցախի սահմանամերձ շրջաններում շինարարական 
աշխատանքներ իրականացնելով՝ տներ, դպրոցներ և բժշկական կենտրոններ: 
Հանդիսանում է «Սատարենք մեր հերոսներին» ՀԿ նախագահը:  Դեռեւս 2016թ. սկսած 
իրագործել է և իրագործում է բազմաշերտ ծրագիր: 2020թ. պատերազմից յետոյ 
աշխատանքների մեծ մասն ուղղուած է Արցախի սահմանամերձ շրջանները 
վերաբնակեցնելու աշխատանքներին:  

Վիգէն Արաբեանի և այս կազմակերպութեան մասին յաւելեալ տեղեկատւութիւն կարող էք 
ստանալ այցելելով հետեւեալ էջը՝ 
www.supportourheroes.am  

Վիգէն Արաբեանի գրառումը՝ 

Բարդ է յետպատերազմեան իրավիճակը, աւելի բարդ, 

քան մեզանից ոեւէ մէկը կարող էր պատկերացնել 

2020 թուականի Սեպտեմբեր 26-ին։ Մեր ժողովուրդին 

՝ Հայաստանում և սփիւռքում, պատերազմը բերեց 

ցաւ, հիասթափութիւն, անկարողութեան զգացում: 

Հարազատ կորցրած ընտանիքների համար 

պատերազմի կորուստը դարձաւ անձնական 

ողբերգութիւն, ազգայինը դարձնելով երկրորդական, 

իսկ պատերազմի մասնակիցներից շատերի յուշերը 

շարունակում են մնալ նրանց առօրեայում, 

հայրենիքի իրավիճակի բարդութեանն ու 

անորոշութեանը զուգահեռ: 

Հասկանում եմ և ապրում կեանքիս ամէն մի 

վայրկեանը՝ ձգտելով հասկանալ բոլորին, միեւնոյն ժամանակ՝ բուռն ընդվզում եմ 

յանձնուողական տրամադրութիւնների դէմ։ Ընդվզում եմ յատկապէս նրանց դէմ, որոնք 28 

տարի ցուցաբերեցին անտարբերութիւն՝ երկրում ընթացող համակարգուած թալանի 

նկատմամբ, և բաւարարուեցին լոզունգներով ու կենացներով, և այսօր «հիասթափուած» են։ 

Եթէ այսօր մենք մեզ իրաւունք ենք տալիս քննադատելու ներկայ կամ նախկին 

իշխանութիւններին, ուրեմն պարտաւոր ենք նոյն կամքով էլ ստանձնել 

պատասխանատւութիւն՝ որպէս հասարակութիւն, տարիների ընթացքում մեր որդեգրած 

խուսափողական, անտարբեր կեցուածքի համար, երկրի իշխանութիւնների վարած 

ապազգային, հայրենադաւ քաղաքականութեան նկատմամբ։ 

Ուրեմն ի՞նչ….և դէպի ու՞ր: 

Ձերբազատուենք մեր բարդոյթներից և քաջութիւն ունենանք ընդունելու, որ, անհատապէս 

ու հաւաքաբար, բոլորս մեղաւոր ենք այն ամէն ինչի համար, որ  տարիներով արեցինք կամ 

չարեցինք, և յատկապէս մեր անտարբերութեամբ թոյլ տուեցինք որ անեն ուրիշները: 
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Գիտակցենք, ընդունենք և առանց վարանելու միասնական ոգով 

ու  կամքով  վերակառուցենք հայրենիքը՝ ընտանիք առ ընտանիք, տուն առ տուն՝ յիշելով 

ամէն վայրկեան, որ պարտական ենք այն անմահների նկատմամբ, ովքեր զոհաբերեցին 

իրենց գերագոյնը, և նրանց, ովքեր այսօր շարունակում են մաքառելով ապրել մեր 

հայրենիքի առաւել հոգեհարազատ ու  վտանգուած հողաշերտում՝ Արցախում։ Գիտակցենք, 

որ պարզապէս չունենք այլ տարբերակ, և եթէ շարունակենք այս ընթացքը, ապա այն մեզ 

տանելու է կործանման: Գիտակցենք յատկապէս, որ մենք, պատմութեանը վաղուց ենք 

ապացուցել, որ մեր տեսակը յանձնուող չէ, որ հայի տեսակը պատահականութեամբ չի 

գոյատեւել 4000 տարի։ 

Յիշենք ու գիտակցենք, որ մեր պապերն ապրեցին նոյնքան ու աւելի դաժան օրեր, ու մեզ 

ժառանգեցին անժառանգելին, և ամէն անգամ, երբ գտնուեցինք ազգային մեծագոյն 

արհաւիրքի առջեւ, միաւորեցինք մեր բռունցքները և վերստեղծեցինք աւելի հզօր և նոր 

Հայաստան։ 

Պատմութիւնը կրկնւում է, և մեր սերունդը կրում է մեծագոյն պատասխանատւութիւն` տէր 

կանգնելու Արցախին։ Նժդեհի, Ազգալդեանի ու Մոնթէի խօսքերը լոկ մարգարէութիւն չեն, 

այլ՝ ռազմաքաղաքական լրջագոյն վերլուծութիւն։ Արցախը Հայաստան է, և Հայաստանը չի 

գոյատեւելու առանց Արցախի։  Այսօր, հսկայական աշխատանք կայ անելու Արցախում և 

ազգային, միասնական ջանքի բացարձակ լարումով, կարող ենք էապէս փոխել 

իրավիճակը` և ժողովրդագրական, և քաղաքական, և ռազմական ճակատներում, բայց 

առաջին հերթին պարտաւոր ենք ապահովել հայի արժանապատիւ գոյատեւումը 

Արցախում։ Քարվաճառի, Թալիշի, Մատաղիսի, Ակնայի, Քաշաթաղի, Շուշիի և Հադրութի 

ճանապարհները բոլորը սկսում են բացառապէս հայկական Մարտակերտից, Ասկերանից, 

Մարտունիից ու Ստեփանակերտից։ 

Արցախը ման մի՛ եկէք բեմերում  և հրապարակներում։ Արցախն այսօր այդ հողի վրայ 

ապրող ամէն մի հայորդին է, ամէն մի 3 տարեկան մանուկը, խրամատում կանգնած ամէն 

մի հայ զինուորը, ամէն մի ամուսին կորցրած պայքարող այրին, զաւակը կորցրած հպարտ 

մայրը, ովքեր այնքան կարիքը ունեն տեսնելու, զգալու, ապրելու, որ մենք բոլորս՝ 

Հայաստանում, Ֆրանսիայում, Լիբանանում, ԱՄՆ-ում, Կանադայում կամ այլուր բնակուող 

հայորդիներս, բոլորս միասնական կանգնած ենք իրենց կողքին՝ հեռու քաղաքական և 

կուսակցական պատկանելութիւնից, տարաձայնութիւններից ու ճառերից, և սատարում ենք 

արցախցու գոյութենական պայքարին, մեր գործով, մեր կեանքով, անտրտունջ ու 

հաստատակամ։ Սա՛ է այսօրուայ մեր միակ ու անվիճելի հրամայականը։ 

Ի՛ գործ, բոլորս։ 

Միասին կառուցենք այսօր՝ վաղուայ Հայաստանը։ 

Աշխատե՛նք, ներշնչե՛նք, ներշնչուե՛նք։ 

Վիգէն Սերոբի Արաբեան 

«Սատարենք Մեր Հերոսներին» 

http://www.azadkhosk.com/
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Բարեգործական Հասարակական Կազմակերպութիւն 

ՄԵՆՔ 

Ռուբէն Յովակիմեան, Սեն Ռաֆայէլ (Ֆրանսիա), 15 Դեկտեմբեր 2022 

«Հասարակութիւնը կարող է ոտքի կանգնել, ըմբոստանալ 
միայն ցածր գաղափարներով»: 
Շամֆորտ (XV դար) 

Երկիր, ազգ, հայրենիք, հասարակութիւն, համայնք, 

ժողովուրդ, ամբոխ, հանրութիւն, բնակչութիւն: Այս 

բառերից իւրաքանչիւրն ունի ի՛ր իմաստն ու ծաւալուն 

բովանդակութիւնը, ի՛ր անխափան արժէքը, նաեւ ի՛ր 

պահանջներն ու մօտեցումները: Այդ արժէքների 

բաղադրիչները՝ բարեկեցութիւն, մշակոյթ, լեզու, 

առողջապահութիւն, արդարադատութիւն, բանակ, 

կրթութիւն եւ այլն, անվարան պարտադիր եւ 

կենսական է պահպանել ու զարգացնել: Ցաւօ՜ք, 

բնակչութեան մի մասը դա չի գիտակցում, այնքան, որ իրար ատելը հասել է թշնամանքի 

մակարդակի: 

Գիտենք, մեր ազգային եւ պետական կեանքում թերացումները բազում են: Թերեւս այդ է ՀՀ 

եւ Արցախի շուրջը տեղի ունեցող զարգացումների պատճառներից մէկը, քանզի սահմանի 

միւս կողմից տեսնում են, որ հայերը դեռ բռունցք չեն դարձած: 

Ադրբեջանը, մեզ բզկտելու նպատակով, օրըստօրէ նոր պահանջներ է ստեղծում՝ իր իղձերն 

իրականացնելու համար, իսկ ռուս խաղաղապահները մեզ՝ հայերիս համոզում են, որ 

հնարաւորութիւն չունեն նրանց կարգի հրաւիրելու եւ չեն կարող որեւէ քայլ անել, ուստի 

մենք պէտք է համակերպուենք նրանց պահանջներին՝ աւելի վատից փրկուելու համար: 

Բերձորի միջանցքի փակումը բացայայտ սադրանք է, նոր պատերազմ սկսելու, աւելի ճիշդ՝ 

պատերազմը շարունակելու պատրուակ: Միջազգային հեղինակաւոր կառոյցներն էլ, որոնք 

իբրեւ թէ անքուն գիշերներ են անց կացնում աշխարհը փրկելու համար, նոր պատերազմը 

անխուսափելի են համարում։ Իսկ ի՞նչ ասենք հայրենի մեր «ամենագէտներ»ի մասին, ովքեր 

սփիւռքի որոշ մամուլի հետ համահունչ, կրկին փախցնելով խոհեմաբար լռելու առիթը, 

աղմկում են, թէ ՀՀ արդի իշխանութիւնները ակնյայտօրէն մտադիր չեն կանխել 

պատերազմը ու չեն էլ աշխատում այդ ուղղութեամբ։ Կարելի՞ է աւելի տխմար լինել, քան 

նման թերուսները, որ կուրացել են նիկոլախտից եւ պատրաստ են ամէն տեսակի ստոր 

քայլի: Նրանք ընդունակ չեն հասկանալու, որ լինել-չլինելու վիճակում ենք եւ մեծ է նոր 

բախումների հաւանականութիւնը: Մեր «թղթէ շերեփ»ի դիմաց, ազերի բորենին գեղեցիկ 

խօսք ու գիր չի հասկանում, նա ճանաչում է եաթաղան, կացին եւ բիրտ ուժ: Պարզամիտ 

պէտք է լինել չհասկանալու, որ Ալիեւի աճպարարութիւնների նպատակը Սիւնիքի 

միջանցքին տիրանալն է եւ թէ նա պատրաստ է ամէն գնով հասնել այդ նպատակին: 

http://www.azadkhosk.com/
https://i0.wp.com/keghart.org/wp-content/uploads/2022/02/mardik.jpg?fit=560,378&ssl=1
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Կանգնած ենք անժխտելի փաստի առջեւ՝ հասարակական կարծիք ստեղծող հայ 

տարատեսակ մամուլը, Արմէնպրեսի հետ մէկտեղ, հիւանդ է, մթնոլորտը՝ թունաւոր: Այդ 

լրատուամիջոցներից ոմանք գործում են ինչ որ մէկի պատուէրով եւ այնքան են մխրճուել 

ոլորանի սուտ ու կեղծ գալարների մէջ, որ նրանցից մէկը[1] համարձակւում է նշել, թէ 

միջազգային չափանիշերով «Եւրատեսիլ»-ը, ոչ կարեւոր միջոցառում լինելով, պետութիւնը, 

այսուհանդերձ չի կարողացել այն ծառայեցնել քարոզչական նպատակներով եւ նոր 

պատերազմի վտանգը կասեցնել: Աւելի հեռու է գնում Բեյրութի «Զարթօնք» օրաթերթը, որի 

մի խմբագրականում կարդում ենք. «Արցախի ելքը միայն անկախութեան միջազգային 

ճանաչումին ի խնդիր մեր միահամուռ եւ գործնական պահանջին մէջ կը կայանայ» (Սեւակ 

Յակոբեան): Ինչպիսի՜ «պայծառ» միտք. բաւական է միահամուռ պահանջենք եւ ամէն ինչ 

ըստ կանոնի տեղաւորենք՝ Ալիեւը ծնկի կը գայ: 

 «Խելքին աշեցէք»,− պիտի ասէր ժողովրդական գուսանը: 

Նման մտքերի ծնունդը սերտօրէն կապուած է ազգային ընդհանուր գաղափարախօսութեան 

բացակայութեան, մտաւորականների կրաւորական կեցուածքի եւ համատարած թերուս 

լինելու հետ: Այս գործօններին կարելի է կցել նաեւ տնտեսական վիճակը, որ հեռու է 

համասեռ լինելուց (սա չի նշանակում թէ բոլորը միեւնոյն մակարդակի կենցաղ պիտի 

ունենան): Իսկ ի՞նչ կարելի է ասել լեզուի եւ մշակոյթի մասին, երբ թերի գրագիտութիւնը 

դարձել է համաճարակ, ուր տիրում են ամօթալի անգլոհայերէնն ու օտարներին կապկելը: 

Իւրաքանչիւրը, իր պարտաւորութիւնները կատարելու փոխարէն, ամէն ինչի լուծումը 

սպասում է իշխանութիւններից: Նրանց դերը, իրօք, հսկայական է, բայց յաճախ նրանք եւս 

նոյն տեսակի անձանց խմբաւորումներ են: Հայ դպրոցը վրիպել է իր դերի մէջ: Միակ 

գաղափարը, որ բազում հայրենաբնակների մէջ ամրագրուած է ու աներեր՝ արտագաղթն է: 

Շատերը եթէ իրենք ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում լքել երկիրը, ապա ուղարկում 

են զաւակներին: Արտերկրում բուժուելը դարձել է սովորոյթ, որ նման է Եվրամիության 

արդարադատութեանը դիմելուն: Կալանքի դէպքում բոլորը դառնում են անբուժելի հիւանդ 

կամ քաղբանտարկեալի պիտակով կնքւում: Օրինակները շատ են: 

Ճիշտ է՝ պատերազմ ենք կորցրել, որի պատճառները բազում են եւ այլազան: Մեր 

տարածաշրջանում պայմանները բարենպաստ չեն մեզ համար, շրջապատուած ենք 

արիւնարբու թշնամիներով, որոնք հոգեբանական ահռելի ճնշում են գործադրում մեզ վրայ, 

իսկ Ալիեւի ու Էրդողանի լրբութիւնները սահման չունեն: Ճիշտ է նաեւ, որ կարելի է 

մտածել, թէ մենք ի՞նչ սխալներ ենք գործել ու շարունակում ենք գործել՝ առանց մի պահ 

անդրադառնալու, որ այդտեղ է թաղուած խոզի գլուխը: 

Կան տարբեր ամբոխավար կարծիքներ՝ հակադիր, չմտածուած հիմքերով: Ոմանք 

յամառօրէն կրկնում են, թէ կործանման եզրին ենք եւ պէտք է շուտափոյթ միանանք մի մեծ 

երկրի: Ուրիշներ կոչ են անում ռուսներից հեռանալու եւ Արեւմուտքին ապաւինելու… Մէկը 

միւսից աւելի անմիտ ու տխմար մտքեր: Շատ քիչեր առաջարկում են՝ ինչպէ՞ս անել, որ 

գլուխ գլխի գալով միասին քննարկենք եղած հնարաւոր ուղիները եւ մեր ջանքերով, նուազ 

վնասով մի ելք գտնենք՝ զանց չառնելով ենթադրեալ օգնութիւնները դրսից: 

http://www.azadkhosk.com/
https://keghart.org/hovaguimian-we/#1
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Յաճախ եմ մտորում՝ անկախութիւնը ճի՞շտ էր մեզ համար եւ ի՞նչ ունեցանք՝ բացի 

մաշումից ու անհամար վնասներից, բանականութեան կորստից եւ քաղաքակիրթ 

հասարակութեան բացակայութիւնից: Մեր արդի վիճակով՝ հեռու չենք ամբոխ լինելուց, 

մինչդեռ առկայ են երկրներ, որ մի ժամանակ մեզանից աւելի վատ կացութեան մէջ լինելով, 

կարողացան ոտքի կանգնել, մինչեւ իսկ բարեկեցիկ երկիր ստեղծել, ինչպէս Գերմանիան, 

Կորեան, Սինգապուրը… Որքան էլ ցաւալի է, անհնար է հարց չտալ՝ ինչո՞ւ մենք այս ցանկի 

վրայ չենք: Նոյնիսկ եթէ նաւթ ունենայինք, երեւի դարձեալ չկարողանայինք իրար 

հասկանալ: 

Տեսնենք, թէ արեւը ո՞րտեղից է ծագելու: 

[1] Անուն չտանք, քանզի իրենց մտքերով, գործածած բառապաշարով եւ կեղծիքի 
մակարդակով այնքան նման են իրար, որ ամէն մէկը կը ճանաչի ինքն իրեն: 

ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ  ԿՈՎԿԱՍԻ  ՄԷՋ  ՎԵ՞ՐՋ  ՌՈՒՍԱԿԱՆ  

ԱՐԿԱԾԱԽՆԴՐՈՒԹԵԱՆ 

ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ 

 

Կասկածէ վեր է, որ Արցախի միջանցքի խափանումը 

Ալիեւի ոխերիմ հայատեաց վերաբերմունքին 

արտայայտութիւնն է։ Այս միջոցին Արցախն էր, անկէ 

առաջ` Հայաստանը, անկէ առաջ` 2020ի պատերազմին 

ընթացքին բոլոր պատերազմական 

յանցագործութիւնները, ռազմագերիներուն դէմ 

անմարդկային վերաբերումը, մշակութային 

ժառանգութեան ոչնչացման գործողութիւնները։ 

Միջազգային հասարակութեան համար յստակ է՝ 

մանաւանդ 2020ի Հայաստանի պարտութենէն ի վեր, որ կայ յարձակող եւ կայ տուժող։ 

Սեպտեմբերի 13ի յարձակումը՝ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին վրայ, աւելի 

բացայայտ դարձուց իրողութիւն մը, որ բոլորը գիտէին։ Միջազգային քաղաքական դասն ալ 

արտայայտուած է, դատապարտած է։ Էհ, յետոյ ի՞նչ։ Ալիեւ նորէն կը շարունակէ, 

անպատիժ, իր խժդժութիւնները, իր յարձակումները։ 

Պարտուած երկրի մը վրայ այսքան յարձակում գործել ինքնին յանցագործութիւն է եւ աւելի՛ 

մեծ յանցագործութիւն է, այս պարագային, գերտէրութիւններու՝ անկարին օգնութեան 

չփութալը։ Ալիեւը կանգնեցնող չկայ։ Քաղաքակիրթ արեւմտեան աշխարհին վրայ յոյս 

դնողները թող բանան իրենց աչքերը. Արեւմուտքէն յոյս չկայ։ Աշխարհը կը խոնարհի 

Ալիեւին առջեւ։ Հարց տանք, թէ ինչո՞ւ։ Պատասխանը՝ քարիւղ ունի, կազ ունի։ Սակայն այս 
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պատասխանը գոհացուցիչ չէ։ Եւրոպական Միութիւնը, ըսենք, կաշկանդուած է, գերի է 

Ատրպէյճանի կազին ու քարիւղին։ Հապա ի՞նչ ըսել Միացեալ Նահանգներու պարագային, 

որ աշխարհի հզօրագոյն ուժն է եւ Ատրպէյճանի ո՛չ կազէն եւ ո՛չ ալ քարիւղէն կախեալ է 

անոր տնտեսութիւնը։ Ինչո՞ւ պատիժներ չի կիրարկեր, չի սպառնար։ Կը ձգէ, որ Ալիեւ 

վերստին յարձակի, անմարդկային իր գործողութիւնները շարունակէ։ Ուրեմն, միայն կազն 

ու քարիւղը չեն խնդիրը, ուրիշ խնդիր ալ կայ։ Խնդրին մէջ թաքնուած ուրիշ խնդիր կայ։ Եւ 

եթէ պատիժ չկայ, ուրեմն ընդհակառակն՝ քաջալերանք կայ, որպէսզի Ալիեւ շարունակէ իր 

հրէշային վարքը։ Եւ ինչո՞ւ։ 

Լաչինի միջանցքը Հայաստանը կը կապէ Արցախին եւ եթէ այդ կապը խզուի, Արցախը 

ամբողջովին կը մեկուսանայ, կը կղզիանայ եւ անոր բնակչութիւնը կ՛ենթարկուի կա՛մ 

ամբողջական տեղահանութեան, կա՛մ ալ կը բնաջնջուի ձեռամբ Ալիեւի։ Երկու պարագային 

ալ Արցախի ոչնչացումը անխուսափելի է։ Եթէ Արցախ ոչնչանայ, ի՞նչ պիտի ըլլայ 

ճակատագիրը ռուս խաղաղապահ ուժերուն։ Պարզ է՝ պիտի դառնան անպէտ եւ տարածքը 

լքեն։ Ահաւասիկ պարզ ու տրամաբանական պատասխան մը։ Արցախը զոհել՝ ռուս 

խաղաղապահ ուժերը դուրս բերելու համար։ Միացեալ Նահանգներն ու Եւրոմիութիւնը 

Հայաստան-Ատրպէյճան հակամարտութեան մէջ Ատրպէյճանի կողմնակիցն են, զայն կը 

գործածեն իբրեւ զէնք՝ Ռուսաստանը Հարաւային Կովկասէն հեռացնելու համար, իսկ 

Արցախը՝ իբրեւ կեր։ Հայաստան ու Արցախ զոհն են Արեւմուտք-Ռուսաստան 

հակամարտութեան։ Արցախէն ետք կարգը պիտի գայ Հայաստանի մէջ տեղակայուած 

ռուսական ռազմախարիսխին։ Եւ հաւանաբար անկէ ետք ալ՝ Իրանին, որ այս օրերուն շատ 

բուռն ներքին ըմբոստութիւններու ենթակայ է։ 

«Նոր Յառաջ» 

28/12/2022 

 

ԼՌՈՒԹԻՒՆԸ ՄԻՇՏ ՈՍԿԻ ՉԷ 

Ռուբէն Յովակիմեան, Սեն Ռաֆայէլ (Ֆրանսիա), 29 Դեկտեմբեր 2022 

«Կեանքը պէտք է ապրել, եւ ոչ գոյատեւել»: 
Պղուտարքոս 

«Մարդկանց ապրելակերպը աւելի 
տեսանելի է քան Մասիսի գագաթը»: 
Հայկական  
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Երբ աշխարհը զոյգ տօները ճոխ դիմաւորելու 

հոգսերով է ծանրաբեռնուած, ՀՀ-ի եւ Արցախի շուրջ 

ընթացող զարգացումները մնում են անորոշ: Այս 

վիճակն ստեղծուել է ազերի ռազմատենչ «գորշ 

գայլեր»-ի՝ Բերձորի միջանցքը բնապահպանական 

պիտակի տակ փակելու եւ ռուս խաղաղապահների 

կրաւորական կեցուածքի պատճառով: Թէպէտ 

տեղում ռուս պատասխանատու սպան խոստացել 

էր մի քանի օրից խնդիրը կարգաւորել, բայց 

խոստումը չյարգուեց. աւելին, վտանգ կայ, որ 

իրավիճակը ամէն պահի կարող է անվերահսկելի 

դառնալ: Վարչապետը նոյն օրերին հանդիպել է Պուտինի հետ՝ ներկայացնելով տիրող 

վիճակը եւ հայցել նրա միջամտութիւնը՝ Արցախի վիճակին վերջնական լուծում գտնելու 

նպատակով: Անյայտ է, թէ որքա՛ն պիտի սպասենք… 

Ո՞ւմ համար է գաղտնիք, որ այս բոլորը սադրանք է եւ պատերազմի յաջորդ փուլի 

նախաշեմ, նոյնիսկ զգուշացում մեր իշխանութիւններին՝ նոր բանակցութիւնների 

ժամանակ նոր պահանջներ դնելու միտումով: 

Իսկ մեր ներքին պառակտումները բաւական առատ ջուր են բերում Ալիեւի ջրաղացին: 

Երբ իրար հակասող մտքեր եւ «փրկարար» ծրագրեր են առաջարկում հանրութեանը, 

դժուար է հարց չտալ, թէ հայրենի հասարակութեան նպատակը ի՞նչ է եւ ո՞ւր են ցանկանում 

հասնել: Ոմանք ուղղակի պնդում են ռուսների հետ դաշինքից հրաժարուել եւ ուղղուել 

դէպի Արեւմուտք՝ մոռանալով ոչ հեռու անցեալում մոլդաւացիների ու վրացիների գլխին 

եկածը եւ ուկրաինական արդի դժոխքը: Մեր անզգոյշ լինելու պարագային կը դառնանք մեր 

դրացիների կամ այլոց կեր: Կարիք կա՞յ յիշեցնելու, որ պետութիւնները միայն սեփական 

շահի սկզբունքով են գործում, իսկ մենք շահաբեր չենք դարձած դեռ: Չմոռանանք Բելոռուսի 

նախագահ Լուկաշենկոյի լպիրշ խօսքը, թէ «հայերը ո՞ւմ են պէտք», նաեւ Բաթումի, 

Ալեքսամդրապոլի, Կարսի եւ միւս պայմանագրերը, Սումգայիթի, Կիրովաբադի, Բաքուի ու 

այլ վայրերի եղեռնները, 44-օրեայ դժոխքը: 

Ժամանակն է, եթէ արդէն ուշ չէ, արդի աղջամուղջային պայմաններում, համահայկական 

մեր շահերին համեմատ զգոյշ քայլերով առաջանալ, ներքին թէ արտաքին 

քաղաքականութեան ոլորտներում գործել ծանր ու թեթեւ անելով մեր իւրաքանչիւր խօսքն 

ու արարքը: Ոմանք պնդում են, թէ ԱՄՆ-ից պէտք է պահանջել աջակից լինել մեզ, որպէս 

ժողովրդավար երկիր եւ խիստ պատժել ազերի արկածախնդիրներին, ուրիշներ բողոքում 

են ռուս խաղաղապահների անօգուտ լինելու փաստից, մինչեւ իսկ համարում են որ 

ճանապարհը փակել են ռուսները՝ մեզ ստիպելու մտնել Ռուսաստանի կամ Ռուսաստան-

Պելառուս միութենական պետութեան կազմի մէջ, եւ տարբեր նման բաներ: Եթէ նոյնիսկ այդ 

տեսակէտները մասամբ ճիշտ են ու հաւանական, արդեօք տեղի՞ն է ամէն ճշմարտութիւն 

բարձրաձայնելը:  

http://www.azadkhosk.com/
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Եթէ վերոյիշեալները վտանգածին հանգամանքներ են՝ կապուած արտաքին աշխարհի հետ, 

ապա ոչ պակաս կործանարար են ներքին պառակտումները: Իշխանութիւն-ընդդիմութիւն 

անիմաստ ու ոչնչի չծառայող յարաբերութեանը մտադիր չեմ անդրադառնալ: Արդէն 

բաւական խօսուել է այդ նիւթի շուրջ: Մի կողմից դժգոհում ենք, թէ ազերի դպրոց-

մսուրներում իսկ հայատեացութիւն են քարոզում, միւս կողմից Տաւուշի առաջնորդ 

Բագրատ եպս․ Գալստանեանը (որ քաղաքական ոլորտ է մտել ակամայ կամ իր վերադասի 

ցուցումով) իր հանրային ելոյթում կաթոգին շեշտում է, թէ իրական հայերը յաղթելու են 

վատ-թուրք հայերին՝ պառակտելով հայ հանրութեանը: Նա մոռանում է, որ հայութեան մեծ 

մասի համար իրե՛նց իսկ հրաժարումը հոգեւոր կարգից՝ աւելի ցանկալի է եւ անհրաժեշտ: 

Ցաւօք մերոնք-ձերոնք-ի այս հիւանդագին մտայնութիւնը շատ տարածուած է: Եւ հէնց մեր 

իսկ հեղինակած ա՛յդ մօտեցումն է ինքնակործանման ակունքը: 

Նման քաոսային մտայնութեան պայմաններում թիւ մէկ տուժողը հայեցի մթնոլորտն է, 

ազգային միութեան գաղափարախօսութիւնը, իսկ պետական մտածողութեան մասին խօսք 

անգամ լինել չի կարող: Իրար հետ հաղորդակցուելու անընդունակ ենք դարձել: Փայլուն 

օրինակն է Ազգային ժողովը: 

Անժխտելի է, որ անկախութեան երեք տասնամեակներին կորցրինք մեր ունեցած 

բարոյական շատ արժէքներ՝ առանց նորը ստեղծելու կամ պեղելու, մինչդեռ մեր դռները 

լայն բացեցինք ամէն տեսակ այլանդակութիւն ներմուծելու, քանի հողը պարարտ էր, մեր 

տգիտութիւնը՝ գերազանց: Մասոններ, սորոսականներ, սեռափոխներ եւ աղբամանից ելած 

ուրիշ այլանդակներ ազատօրէն տեղ գտան մեր պարզամիտ միջավայրում: Մեր 

աւանդական տօները մոռացած՝ սկսեցին նշել «հելոուին» իրլանդական հեթանոսական 

ծէսը: Ո՞ւմ համար են դրանք եւ ինչի՞ են ծառայում: 

Հետեւանքը եղաւ այն, որ Երեւանը դադարեց հայոց մայրաքաղաքի նմանուել իր 

արտաքինով: Բազմիցս անդրադարձել ենք խանութների ճակատին փակցուած, մեր 

կենցաղին ու բարքերին անյարիր ցուցանակների մասին, որոնք աշխարհի շատ լեզուներով 

են լինում՝ բացի հայերէնից: Ըստ պատմաբան Գէորգ Նաթալիի տարածած նիւթերի՝ այժմ 

քաղաքի շէնքերի պատերը ծածկուած են բացառապէս օտարալեզու գովազդային 

պաստառներով եւ ազդերով, հայկական տառը բացակայ է դրանց մէջ: Կիսատ-պռատ 

անգլո-հայերէնը դարձել է տիրակալ ամէնուր, ներառեալ պետական միջավայրերը, իսկ 

գրաւոր թէ բանաւոր մամուլը խայտառակ վիճակ ունի հայերէնը խեղաթիւրելու առումով: 

Ինչպէ՞ս կարելի է հանդուրժել, երբ ինքը՝ վարչապետը, ԱԺ նախագահը, նախարարներ, 

պատգամաւոր այրեր ու կիներ եւ բազում ուրիշներ խօսում են հայերէնի նմանող մի լեզվով, 

օտար բառեր գործածելով՝ թերեւս մնալով անծանօթ դրանց լիարժէք իմաստին: ՀՀ 

առողջապահութեան նախարար տիկինը հեռատեսիլով իր ելոյթում հիւանդ բառի 

փոխարէն գործածեց պացիենտ (patient) բառը, եւ ահա՛ բուժական ոլորտի գրեթէ բոլոր 

աշխատողներն սկսեցին այդ բառը գործածել մոնիտորինգ, սուբյեկտ, հիգիենա եւ 

օտարածին ուրիշ բազում բառերի հետ: Դժուար է հաշտուել այն մտքի հետ, որ երկրում 

բազմաթիւ համալսարանների, գիտութիւնների կաճառի հայագիտական հիմնարկների, 

Լեզուի պետական կոմիտէի եւ մեծաթիւ լեզուաբան մասնագէտների ներկայութեամբ՝ 

լեզուի խեղաթիւրման դիմաց կատարելապէս լռակեաց են բոլորը, անհանգստացող եւ 

միջամտող չկայ: 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (131) Յունուար 2023 

 

38/62 

ԳՐԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝  ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 

 

 
 

ԿԵԱՆՔԻՍ ՊԱՀԵՐ 

 

Ձե՛զ կը յիշեմ, կեանքիս պահեր, 

Որք հեռացաք երազի պէս, 

Բայց սիրտիս մէջ կարօտ մ'առկայծ, 

Թախիծ մը լուռ կը բոցկլտայ... 

 

Ոմանք ձեզմէ կորան անհետ, 

Սիրտս զանոնք չփայփայեց, 

Կեանքիս հեռուէն անցան կարծես, 

Էջէս անդին լուսանցքի պէս... 

 

Ոմանք ձեզմէ դարձան անգին 

Յաւերժութեան պահ մը անջինջ, 

Բոյրովն անոր ընդմիշտ արբշիռ, 

Սիրտիս մէջ զայն ես գգուեցի... 

 

Ուրիշներ կան շուտ սահեցան, 

Լոյսի շող մը դարձան յաւէտ, 

Լուսածորան հեւք մը որպէս 

Կը շշնջան կարօտաձայն... 

 

Սիրտս ծակած պահեր ալ կան, 

Որոնց թողած խոցը խորունկ 

Մրմռացնէ ցաւով մը խուլ 

Սիրտս փխրուն, կսկծահար... 

 

Պահեր ալ կան որք դիւթեցին, 

Կախարդական գինի դարձան, 

Բռնկեցին սիրտս մի պահ 

Հուր ու բոցով արարչածին... 

 

Կեանքիս պահե՛ր, կեանքիս կեա՛նքն էք, 

http://www.azadkhosk.com/
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Անցաք գացիք անվերադարձ, 

Անկրկնելի՛, անզուգակա՛ն... 

Ձեր անցումէն ետք իմացայ 

Ժամանակէն վեր ու անդին 

Սիրտիս տրոփիւնն ու զարկն էիք... 

1/12/2022 

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

ԾԻՐԱՆԱԳԵՂ ՄԱՅՐԱՄՈՒՏԻՍ 

Հիմա արդէն կը նայիմ ճանապարհիս իմ անցեալ, 

Ուր արեւներ ոսկեշող հորիզոնիս փայլեցան, 

Գարուններուս հետ միասին հոգիս խինդով լեցուցին, 

Պարուրեցին զիս վաղուան երազներով կաթոգին... 

 

Նոյն արեւին տակ նստած կը խոկամ լուռ ու տխուր, 

Երազներուս տեղ հիմա կայ մորմոքը անյայտին, 

Վերջալուսցող իրիկուան մեղեդի մը տրտմանոյշ 

Զիս կը տանի՛, կը տանի՛ եզերքներուն ծիրանի... 

 

Դեռ կը գգուեն սիրալիր ճաճանչները արեւին, 

Դեռ այնքան յո՛յզ կայ սրտիս, շերտերուն ծա՛լ-ծա՛լ մտքիս, 

Բի՛ւր-բի՛ւր խոհեր կ'այցելեն որոնք կարծես վերջ չունին, 

Մայրամուտիս շողերը սակայն քի՛չ-քի՛չ կը մարին... 

 

Ու անդորր մը երկնային կ'իջնէ դանդա՛ղ, յամրաքա՛յլ, 

Զիս կ'առնէ իր թեւերուն որ չմսիմ մեն-մենա՛կ, 

Կը յուշէ ինձ տաք բառեր գորովանքով սիրաջերմ, 

Օ՛ ան ունի համբոյրը ակնթարթին սիրահեւ... 

 

Ծիրանագեղ մայրամո՛ւտ, հոգիս կ'օրհնէ քեզ հիմա, 

Բայց երկարէ՛, երկարէ՛ պահն այս վսե՛մ, դիւթակա՛ն, 

Երբ երկինքն ու երկիրը միաձուլուին, նոյնանան, 

Երբ հոգիս կը վերթեւէ դէպի անհունը անբա՛ւ... 

17/12/2022 

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

ՏԱԳՆԱՊ 

Խոցուեր եմ ես բիւր անգամներ, բայց չեմ ծնկեր, 

Տոկացեր եմ հպարտօրէ՛ն, ինքնավայե՛լ, 

Դարմաներ եմ վէրքերս եւ ոտքի կանգներ, 

Տառապանքիս փորձով եմ ես իմաստնացե՛ր... 

http://www.azadkhosk.com/
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Չեմ թողուր որ դուք սակարկէք հո՛ղն իմ տանջուած, 

Որուն համար բորբ արիւնս եմ ես թափեր, 

Քրտինքովըս եմ ոռոգեր զայն շարունակ, 

Մեռելներուս աճիւնովն եմ զայն շաղախեր... 

 

Հիւլէ՛ հիւլէ՛ ան կը կըրէ հոգին Հայկեան, 

Հիւլէ՛ հիւլէ՛ ան ցոլանքն է մեր պատմութեան, 

Որուն դարերն ունին փառքը ազատութեան, 

Անընկճելի այն ոգիին հրավառման... 

 

Թէ պիտ' սողամ զեռունի պէս ես գետնամա՛ծ, 

Լաւ է մեռնիմ թռիչքիս մէջ երկնասըլա՛ց, 

Արծիւին պէս, երկինքներու համը շուրթիս, 

Քան մանրանալ շուկաներուն առուծախի... 

 

Դա՛ր ու դարե՛ր այսպէս եմ ես յարատեւեր, 

Արիութեամբ օծեր հողս երկնապարգեւ, 

Ու թէեւ ան փոքրացեր է տարածութեամբ, 

Պահեր ոգին միշտ անկոտրում ու աննահանջ... 

 

Այդ ոգիով եմ ամրացեր ու ժայռացեր, 

Լեռըս՝ վկա՛յ, չեմ զիջեր իմ բարձրութենէն, 

Եւ հիմա ալ ոգիս պոռթկայ հո՛ւր ու լաւա՛, 

Թէ ձեռքդ տաս հուր ընդերքին իր բոցարծարծ... 

3/1/2023 

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

ՕՐՀՆԵՐԳՈՒԹԵԱՆ ՊԷՍ 

Ձմեռը որքան ալ դուռս թակէ, 

Սիրտս դեռ պարման զարկով կը տրոփէ, 

Բիւր յոյզեր, խռովքներ ունի ան իր մէջ, 

Ծերանալ մերժէ սիրտս հրակէզ... 

 

Ժամանակըն այս ինչ փուճ բան է, Տէ՛ր, 

Սիրտն ինչպէ՞ս տարիք-մարիք ունենայ, 

Երբ կը բաբախէ ուժգին կրծքիդ տակ, 

Երբ ամէնուն հեւքն կը զգայ կարեվէր... 
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Սրտիս մէջ կը զգամ աւիշը գարնան, 

Շունչը զարթօնքի, բիւր երազներ վառ, 

Որոնք չեն թողուր որ ես ծերանամ, 

Այլ մնամ պարման շունչով կենսավառ... 

 

Ու պարման աչքով դեռ սքանչանա՛մ, 

Բաց, անքէն սիրտով զգա՛մ, հասկնա՛մ, 

Սխալին հիւլէն փնտռեմ ի՛մ մէջ ալ, 

Եւ միշտ օրհներգեմ կեանքն ինձ ընծայուած... 

28/12/2023 

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

ԵՐԳԵՐՈՒՍ ՄԷՋ 

Երգերուս մէջ սիրոյ թրթի՛ռն էր մեղեդի, 

Անբառ, անխօս ու անաղմուկ երգ մը վճիտ, 

Զոր միշտ ցանկաց իր էութեամբ երազ հոգիս, 

Բայց շատ անգամ դպաւ քարէ կարծր պատին... 

 

Երգերուս մէջ բարութեան ցո՛լքն էր հայելիս, 

Վճիտ, մաքուր ինչպէս վարար աղբիւր սարի, 

Որուն նետուած քարը անգամ մաղձով դեղին՝ 

Մընաց անուժ, պղտորելու հոսանքը ջինջ... 

 

Երգերուս մէջ գո՛ւթն էր անծիր մարդ էակին, 

Ցաւին անոր, տառապանքին ու մորմոքին, 

Ու որքան ալ տքնեցաւ ան սփոփել զանի, 

Մընաց անկար, եղաւ անոնց լոկ բաժնեկից... 

 

Ի՛նչ ալ ըլլայ ցնծերգութի՛ւն մ'էր երգս լոյս, 

Բիւր օրհնութի՛ւն Արարիչին որ կա՛մ, կ'ապրիմ, 

Եւ հաղո՛րդ եմ տիեզերքին՝ խորին խորհո՛ւրդ, 

Խոկումներով, երազներով լուսատեսիլ... 

13/1/2019 

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

 

Ո՞ՒՐ Է ՈԳԻՆ 

Գինարբո՛ւք է, խնճո՛յք ու տօ՛ն, 

Բայց իմ սի՛րտն է մեծ բացական, 

Կարմիր գինին է արիւնո՛տ, 
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Խնճոյքին մէջ, վի՛շտ է ու լա՛ց... 

 

Ո՞ւր են երգերն հերոսակա՛ն, 

Բաժակները՝ վառմա՛ն կենաց, 

Պապանձուեր ենք ազգովին 

Թմբիրի մէջ համատարած... 

 

Ո՞ւր է ոգի՛ն, Հայկեա՛ն ոգին 

Այն սրբազան ըմբոստութեան, 

Որ ծառանայ ոսոխին դէմ, 

Զայն շպրտէ մեր սուրբ հողէն... 

 

Կենաց-մահու պայքա՛ր է թէժ, 

Ելէ՛ք ոտքի, եթէ ՀԱ՛Յ էք, 

Թէ արեան մէջ դուք չէք խառնած, 

Թոյն ու մրուրն օտարութեան... 

 

Ելէ՛ք ոտքի, թէ չէք կուրցեր 

Մամոնայի չար աստուածէն, 

Որ միշտ գիտէ քընացընել 

Նեննիմներով մեզ օրօրել... 

 

Պիտի թօթուենք մեր մարմինէն 

Ցուրտ թմբիրը սառցակալած, 

Պիտի ժայթքենք բո՛ց ու լաւա՛ 

Թշնամիին լկտի ու չար... 

 

Ազգը մեր մէջ պիտ' արթննայ, 

Վահագնեան կամքով արի, 

Բռունցքով հզօր ու վճռական 

Պիտ' ազատէ սուրբ ՀԱՅՐԵՆԻՆ: 

5/1/2023 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ՄԵԿՆՈՂ, ԲԱՅՑ… «ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՂ» ԺԻՐԱՅՐԸ. 

ԻՐ ԼԻԱՐԺԷՔՈՒԹԵԱՄԲ ԵՒ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹԵԱՄԲ 

ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ 
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ԺԻ՜Ր-Ա՛ՅՐ։ 

Ես այսպէս կը բնորոշեմ ԺԻՐԱՅՐԸ, իր անուանումով, 

նկարագիրով, էութեամբ, բնաւորութեամբ, 

մարդկայնութեամբ, ընկերասիրութեամբ, 

հայամբողջութեամբ, համամասնագիտութեամբ, 

հայագիտականութեամբ, հրապարակագրութեամբ, 

մատենագիտութեամբ, լրագրագիտութեամբ 

հեղինակութեամբ եւ առհասարակ բարձրահունչ 

մտաւորականութեամբ։ 

Ժիրայրը, տակաւին իր դպրոցական նստարաններէն, 

արդէն սկսած էր կազմաւորուիլ իբրեւ վաղուան խօսուն ու խոստմնալի գրիչներէն, իր 

ստեղծագործական, գրչագրական, յօդուածագրական ու հրապարակագրական 

գրութիւններով, սկսելով՝ ՀԲԸ Միութեան Յովակիմեան-Մանուկեան Վարժարանի 

«Նուիրում» պարբերաթերթէն, մինչեւ մամուլի սիւնակները, ինչպէս՝ «Յառաջ», 

«Երիտասարդ Հայ», «Զարթօնք», «Շիրակ», ուր հեղինակաւոր եւ պատուաբեր 

ստորագրութիւններով հանդէս կու գար, միշտ իրեն յատուկ ոճով ու լեզուագիտական 

իւրայատուկ հարստութիւններով։ 

Գիրքերու աշխարհէն եկած էր, ուր թրծուած ու կախարդուած էր անոնց հմայքով, 

գրաւչութեամբ ու պաշտամունքով, յետագային այդ բոլորը զինք առաջնորդելով 

մատենագիտական ու լրագրական բեղմնալի բնագաւառներ, դառնալով անոնց հմուտ 

մասնագէտներէն ու քաջագիտակներէն մէկը, իր հրատարակած արժէքաւոր հատորներով 

ու մամուլին մէջ ծաւալուող յօդուածներով, միշտ պեղող եւ յայտնաբերող միտքով։ 

Թէ՛ Սփիւռքի, թէ՛ Հայաստանի մէջ, մտաւորական շրջանակներէն ներս, ան դարձած էր 

հանրածանօթ անուն մը, հայերէնագիտական բազմաճիւղ մասնագէտներուն մօտ վայելելով 

յարգանք ու սէր, մեծապէս գնահատելի գտնելով անոր վաստակն ու հեղինակութիւնը։ 

*** 

Ժիրա՛յրը անշեղ գաղափարախօսութեան կրող մըն էր, անզիջող սկզբունքի տէր եւ 

անտեղիտալի համոզմունքներու կառչող մը։ 

Յովհաննէս Աղպաշեանին հետ ունէր սերտ ու մտերմիկ կապեր, որպէս երէց սերունդի 

հանրայայտ ներկայացուցիչ, որուն հանդէպ կը տածէր անկեղծ զգացումներ, յատկապէս 

ազգային-քաղաքական հարցերու շուրջ, նաեւ՝ հաւատալով մամուլի խաղցած շինիչ 

դերակատարութեան, զրոյցներու ու հանդիպումներու ընդմէջէն։ 

Յետագային, այդ յարաբերութիւնները «ժառանգուեցան» ինծի, ոչ միայն անձնական, այլեւ 

միջընտանեկան ծիրէ ներս, մանաւանդ երբ ես ալ ընդգրկուեցայ ազգային-միութենական, 

լրագրական, դասախօսական ու կրթական մարզերէն ներս, համարեա ամենօրեայ 

խօսակցութիւններով եւ անմիջականութիւններով անդրադառնալով ազգային-հայրենական 

հրատապ խնդիրներուն, որոնք կը յուզէին ու կը տագնապեցնէին բոլորս, յաճախ մեր 

պատկերացումները, ակնարկներն ու մեկնաբանութիւնները ըլլալով միեւնոյն 

հարթակներուն վրայ։ 

*** 

Դարմանումներու համար, Պոսթոն (ԱՄՆ) տեղափոխուելէն ետք, առիթէ-առիթ 

հեռախօսային կապերով, երկար զրոյցներ կ’ունենայինք Ժիրայրին հետ, անկախաբար 

ընթացիկ հարցերէն, ան խորապէս կ’ապրէր այն տխուր իրադարձութիւնները, որոնք տեղի 

կ’ունենային իր ծննդավայր-հայրենիքին ու մայր-հայրենիքին մէջ, դժգոհելով գոյութիւն 

ունեցող անարդարութիւններէն, անիրաւութիւններէն, մոլեռանդութիւններէն ու 

ծայրայեղութիւններէն, ներլիբանանեան թէ ներհայաստանեան ոլորտներէն ներս։ 
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Իր դատումները ու խոկումները, միշտ ալ ողջմիտ եւ իրապաշտ կ’ըլլային, 

տրամաբանական ու համոզիչ, որովհետեւ իր մտածումներն ու մօտեցումները հիմնուած 

կ’ըլլային առարկայական եւ տեղեկագրական տուեալներու վրայ։ 

Բնական է, որպէս ամուր հաւատամքի ու լրջախոհ ազգայինի, Ժիրայրը մերթ ընդ մերթ ալ 

կ’ունենար պոռթկումներ ու բողոքներ, երբ կը տեսնէր, իր շրջապատէն ներս թէ դուրս, 

անյարիրութիւններ ու պարտազանցութիւններ, որոնք մեծապէս կը վնասէին 

հաւաքականութեան ու հասարակութեան, սեպ խրելով իրարու միջեւ, իսկ ատոնք իրեն 

համար անհանդուրժելի եւ անտանելի կը նկատուէին, ինչ որ չէր վարաներ յականէ-

անուանէ մատնանշելու զանոնք։ Իր սիրեցեալ ուսուցիչին՝ Վահէ-Վահեանին բառը 

օգտագործելով, իր անցումէն շուրջ երկու շաբաթ առաջ, դարձեալ հեռախօսազրոյց մը 

ունեցայ Ժիրայրին հետ եւ, ինչպէս միշտ, երկար ու ջերմ, որուն ընթացքին, իր սովորութեան 

համաձայն, յուշեր պատմեց, զարմանալի մանրամասնութեամբ, յիշեց իր հարազատ 

բարեկամները, հարցնելով անոնց քեֆի մասին, չմոռնալով տեղ մըն ալ «սպրդեցնելով», որ 

առողջական հարցեր ունի ու կը հետեւի բժշկական քննութիւններու։ 

Այդուհանդերձ, իր բարձր տրամադրութենէն չուզեց հրաժարիլ եւ նոյն խանդավառութեամբ 

եւ աշխուժութեամբ աւարտեց զրոյցը, այն տպաւորութիւնը ձգելով թէ՝ յաջորդիւ կը 

շարունակէ։ 

«Յաջորդիւ»ը չեկաւ, բայց Ժիրայրին «զրնգուն» ձայնը մնաց (ու պիտի մնայ) ականջիս մէջ, 

մինչեւ որ 23 Նոյեմբերին անոր «անցում»ին գոյժը կայծակի արագութեամբ տարածուեցաւ 

ամենուրէք։ 

24 Նոյեմբերի երեկոյեան հեռախօսս հնչեց։ Ժիրայրին կողակից՝ Զուարթն էր, որ տխրայուշ 

ոճով ամուսնոյն շիջումին մասին խօսեցաւ, անոր բացակայութիւնը նկատելով ոչ միայն իր 

եւ իր հարազատներուն, այլեւ բոլոր զինք ճանչցողներուն համար անսփոփելի ցաւ մըն է։ 

Եւ իրաւամբ, Ժիրայրին մեկնումը ցնցող էր, որովհետեւ ամէն ոք կը հաւատար որ պիտի 

վերադառնար իր սիրելի ծննդավայրը ու վայելէր իր ընկերական լայն շրջանակները։ 

Այո՛, ճիշդ է որ Ժիրայրը կը գտնուէր Ամերիկա, բայց, իր հոգին կը սաւառնէր Լիբանանի 

վերեւը, ուր անցուցած էր իր պատանեկութիւնը, երիտասարդութիւնը ու չափահասութիւնը, 

բայց, նաեւ պատրաստած ու խմբագրած էր իր հոգեհատորները, իր խմբագրած թերթերը, 

երկարամեայ տնօրէնութեան ժամանակաշրջանը, Հայագիտական Հիմնարկի 

տնօրէնութիւնը, ազգային-միութենական ծառայութիւնները ու բազում այլ վայրերը։ 

Ժիրայրին ամենէն ուրախ ու նաեւ տխուր պահերէն եղան, երբ իր երախտաւոր 

ուսուցիչներուն՝ նախկին խմբագիրներ Զարեհ Մելգոնեանի եւ Օննիկ Սարգիսեանի որպէս 

յաջորդ արժանաւոր մտաւորական-խմբագիր իրեն վստահուեցաւ «Շիրակ» ամսագիրի 

խմբագրութիւնը, խումբ մը այլ մտաւորական-խմբագիրներու գործակցութեամբ, 

ձեռնհասօրէն վարելով զայն, մինչեւ որ չարամիտ ձեռքեր ու ձախաւեր ուղեղներ 

անճիտեցին զայն, մեծ յուզում պատճառելով Ժիրայրին եւ իր գրչեղբայրներուն։ 

Իսկ «Կամար» պարբերաթերթը ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ մըն էր, որուն առիթով, մտայղացող ու 

գործադրող խմբագիր Ժիրայրը եւ իր խմբագրակազմը ցնծութիւն ապրեցան, մինչեւ որ ան 

ալ, իր փայլուն երկունքը ապրելէ ետք դադրեցաւ, Ժիրայրին չարաբախտ արկածով, ապա՝ 

մեկնումով։ 

*** 

Հակառակ իր համեստութեան ու զգաստութեան, երբ մտածումը ունեցայ իր մասին հանդէս 

գալու հեռահար հարցազրոյցով մը, իր եւ իր անկեղծ բարեկամներուն միջեւ կամուրջ մը 

բանալու տրամադրութեամբ կամ յիշեցնելու համար որ՝ «Ժիրայրը հոս է», ակամայ 

հաշտուեցաւ գաղափարին հետ եւ հարցազրոյցը լոյս տեսաւ «Պայքար»ի (13 եւ 20 

Փետրուար 2022ի թուակիրին մէջ), յուրախութիւն իրեն ու բազմաթիւ ընթերցողներու։ 
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Այսօր, ուրախ եմ որ այդ հարցազրոյցը ունեցած եմ հետը, ուր իր «աղէտ»ի ու «ցաւ»ի ամբողջ 

պատկերը կայ, խառն հոգեվիճակով, բայց, փափկանկատ լաւատեսութեամբ, իր 

հարազատներուն նկատմամբ ջերմ զգացումներով, հայրենիքի մէջ տիրող իրավիճակի 

մտահոգութեամբ, Լիբանանի հանդէպ իր բուխ սիրով եւ ընդհանրապէս իր բարի 

մաղթանքներով։ 

Բացառիկ յիշողութեան տէր Ժիրարին վերջին օրինակներէն եղաւ, երբ իր գիրքի՝ «Գրական 

Որոնումներ»ու մասին իմ գրախօսականս ուզուեցաւ հայրենի մէկ աղբիւրէն, սակայն, 

անկարելի եղաւ զայն… գտնել, զարմանալիօրէ՛ն ։ 

Ժիրայրը երբ իմացաւ, ըսաւ թէ ինք ունի նմոյշ մը Պէյրութի գրադարանին մէջ եւ գիտէ տեղն 

ալ, բայց, գործնապէս չի կրնար հասնիլ հոն։ Քանի մը օր ետք հեռաձայնեց եւ ըսաւ. «Գտա՜յ», 

«ուրկէ՞» հարցումիս, պատասխանեց. «Հայաստանէն» եւ արդէն յանձնած է՝ առ որ անկ է։ 

Ժիրայրին հետ մտերմութիւնս ու համագործակցութիւնս, ինչպէս Լիբանանի ամենէն թեժ ու 

բռնկող օրերուն, երբ «Զարթօնք»ի խմբագրատունը դարձած էր մեր կեցութեան օթեւանը եւ 

ապահովարանը, Ժիրայրին հետ անցուցած ենք աշխատանքային ու լրագրային հաճելի եւ 

արդիւնաւորող պահեր (իր բնակարանը ըլլալով կեդրոնին մերձակայքը), միշտ իր 

ժպտերես, զուարճախօս, օգտաբեր ու գործնամէտ միջամտութիւններով ու 

մասնակցութիւններով։ 

Հայաստան մեր այցելութիւնները, խորհրդային թէ անկախական շրջաններուն, գրեթէ եղած 

ենք միասնաբար, հոն՝ հայրենի շունչին, երկինքին ու մթնոլորտին մէջ, վերանորոգուելով ու 

վերապայծառնալով։ 

Լիբանանի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան առաջին արտակարգ եւ լիազօր դեսպան՝ 

Երուան Մելքոնեանի կանխահաս մահուան առիթով, որպէս մեր հարազատ բարեկամը, 

Ժիրայրը եւ նուաստս մասնակցեցանք անոր յուղարկաւորութեան ու թաղման 

արարողութեանց, ինք որպէս Բարեգործականի, իսկ ես՝ ՌԱԿի ներկայացուցիչներ։ Իսկ այդ 

ընտրութիւնները պատահական չէին, այլ՝ գիտակցուած, նկատի ունենալով մեր տարիներու 

սերտակցութիւնն ու մօտիկութիւնը։ 

Այսպէս էր Ժի՜ր-ա՛յրը, իր «այբ»ով եւ «օ-ֆ»ով, որուն հետ համագործակցիլը, համատեղուիլը 

ու համաչափուիլը, շատ-շատերու համար եղած է գերագոյն հաճոյք, հպարտառիթ 

մէկտեղութիւն, ազնուական բարեկամութիւն, գաղափարական վսեմութիւն եւ ընկերային 

պերճախօսութիւն։ 

*** 

Ժիրայրը, իր մտաւորական աւանդով ու հրայրքով, մարդկային խորքով ու նկարագիրով, 

ազգային ոգիով ու սլացքով, մտաւորական շղարշով ու լիցքով, կը մնայ ու կը ճանչցուի 

սփիւռքահայ իրականութեան գրական-մամլոյ աշխարհի ամենէն ականաւորներէն եւ 

երեւելիներէն։ 

Չենք գիտեր, իր մեկնումը ի՜նչ պիտի արժէ, հոս թէ այլուր, բայց, հաստատապէս գիտենք, որ 

Ժիրայրը պիտի մնայ մե՜նծ բացակայ մը, իր անձով ու դիմագիծով, ներկայութեամբ ու 

գործունէութեամբ, հայագիտութեամբ ու հայերէնագիտութեամբ։ 

Ճիշդ է, Ժիրայրը ութսուննոց էր, բայց, իր ժրաջանութեամբ ու կենսունակութեամբ, 

յիշողութեամբ ու պայծառամտութեամբ, «փարոս» մըն էր, որ ուժն ու փայլքը ունէր մնալու 

պատնէշի վրայ, այլեւ շարունակելու ճառագայթել ու լուսաւորել իր համազգային, 

համագաղութային, համայնքային ու համահայկական շրջանակները, ամենայն 

թափանցիկութեամբ եւ օգտաշատութեամբ։ 

Իր մեկնումը տխուր իրականութիւն մըն է, բայց… «վերադարձ»ը, իր ուժգնութեամբ ու 

համատարածութեամբ, զգալիութեամբ ու համասիրութեամբ, կը մնայ կենդանի պատկեր 

մը, իր լիարժէքութեամբ եւ ամբողջականութեամբ։ 

Պէյրութ 
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ՏԻԳՐԱՆ  ԳԱԼԱՅՃԵԱՆԻ ՄԱՀՈՒԱՆ  ԵՐԿՐՈՐԴ  ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ  ՏԽՈՒՐ  

ԱՌԻԹՈՎ 

ԱԶԱՏՈՒՀԻ ՍԻՄՈՆԵԱՆ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ 

«Արարատ» 4 Յունուար 2023 

 

 

Ժամանակը երբեք չի կրնար մթագնել քու յիշատակդ 

սիրելի Տիգրան: Կենսունակ քու խառնուածքդ 

ճառագայթող քու ժպիտդ, խանդավառ 

խօսակցութիւնդ, լաւատեսութիւն եւ դրական ուժ 

փոխանցող բնաւորորութիւնդ, բոլոր հարցերուն 

լուծում գտնող քու պայծառ միտքդ, 

վճռակամութիւնդ մեզի կ՚ընկերանան մեր կեանքի 

իւրաքանչիւր օրուան ընթացքին: 

 

Քու ծնունդովդ մեր օճախը լուսաւորող եւ երջանկութեամբ օժտող որպէս մեր անդրանիկ 

զաւակը, հօրդ եւ իմ օրերը իմաստաւորեցիր: Դուն էիր որ տուիր մեր կոչումը որպէս հայր եւ 

մայր որը մեր մինչ այդ ունեցած բարձրագոյն պաշտօնն էր: Քու աճումիդ հետեւեցանք քայլ 

առ քայլ մանաւանդ երբ սկսար բարբառել մեր մայրենի լեզուն: Ի՜նչ երջանկութիւն էր լսել 

«մամա» եւ «պապա» քու կանչերդ: Հետզհետէ կազմաւորուող քու մտային կարողութիւններդ 

մեզ կը լեցնէին ապագայի երազներով: Դպրոցական տարիներուն քու ցուցաբերած 

արտակարգ արդիւնքներդ կը յուսադրէին մեզ որ անպայման պիտի հասնիս ապագայ 

ասպարէզիդ բարձունքները: Փայլուն յաջողութիւններով սկսար աւարտել համալսարանի 

BA/BS եւ MBA ծրագիրները ու նետուեցար կեանքի ասպարէզ: Շահեցար յարգանքը 

գործակիցներուդ եւ պատասխանատուներուդ մինչեւ գրաւեցիր բարձր դիրքեր միջազգային 

այն ընկերութիւններուն մէջ ուր հրաւիրուեցար աշխատանքի: 

 

 

1995 թուականէն սկսեալ թրծուեցար ֆինանսական աշխարհի ամենաբարդ հոլովոյթին մէջ 

եւ հետզհետէ հասար բարձրագոյն ղեկավարութեան ոլորտներուն: Ոչ միայն փայլեցար 

ասպարէզիդ մէջ ձեռք ձգած հմտութեամբդ այլ մարդկային արժանիքներովդ, որպէս 

օրինակելի առաջնորդ եւ ղեկավար: Այդ ուղղութեամբ կը վկայեն քու տնօրէնութեանդ տակ 

գտնուող բոլոր գործակիցներդ: 

 

Պատանեկան օրերուդ ՀՄՄ-ի սկաուտական շարքերուն մէջ ձեռք ձգած 

կարգապահութիւնդ, հայրենասիրութիւնդ, հաւաքականութեան ծառայելու 

պատրաստակամութիւնդ միանալով ընտանեկան յարկիդ տակ ստացած գաղափարական 

դաստիարակութեանդ, քեզ դարձուցին հայ համայնքի աչքառու երիտասարդ ուժերէն մին՝ 

որպէս Լիբանանի Ազգային Առաջնորդարանի երեսփոխան: Այդ հանգամանքով ալ 

ծառայեցիր Ռըմէյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ բարգաւաճման եւ ծուխի կարիքներուն 

բաւարարման: 
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Նաւահանգիստի պայթումէն ստեղծուած համատարած թշուառութեան եւ հետզհետէ աճող 

տնտեսական սուր տագնապին լուծումներ որոնելով հասար ժողովուրդի համեստ խաւի 

ամէնօրեայ պէտքերուն: 

 

Համալսարանական ուսմամբ օժտուած հայ երիտասարդ ուժերու հանդէպ հոգածու 

կեցուածքովդ զանոնք առաջնորդեցիր իրենց մասնագիտութեան յատուկ պաշտօններու, 

միջազգային ընկերութիւններէն ներս: Քայլ պահեցիր անոնց յառաջխաղացքին հետ եւ քու 

փորձառու եւ հեռատես ղեկավարի ցուցմունքներովդ զիրենք հաստատեցիր տուեալ 

ընկերութիւններու մնայուն քատրին մէջ: 

 

Կազմեցիր քու ընտանիքդ համալսարանական ուսմամբ օժտուած հայուհիի մը Սիլվիին 

հետ: Նուիրուեցար ընտանիքիդ բարօրութեան եւ տիկնոջդ հետ դաստիարակեցիր մանչդ 

Արեգը եւ դուստրդ Սարիկը: Անոնք վայելեցին քու ամբողջական սէրդ եւ հոգածութիւնդ: 

Չխնայեցիր որեւէ բան անոնց ուսման վերաբերեալ: Անոնք յաճախեցին Ամերիկեան 

Համալսարանի կից International College ուր դուն  եւ եղբայրդ՝ Ռազմիկը ստացած էիք ձեր 

նախակրթարանի եւ երկրորդականի ուսումը: Ուզեցիր որ զաւակներդ ստանան որակաւոր 

ուսում միջազգային մակարդակով: 

 

Հաւատացած ըլլալով քու ընտանիքիդ դերակատարութեան քու կեանքիդ մէջ, ուզեցիր նոյն 

արժէքները փոխանցել քու զաւակներուդ: Աշխատանքի հանդէպ սէր, կարգապահութիւն, 

ծնողաց հանդէպ յարգանք, ծառայասիրութիւն, տկարներու հանդէպ կարեկցութիւն: 

Կարիքաւորներուն օգնելու առաքինութիւնը կը  փոխանցէիր քու կեանքիդ օրինակով: 

 

Հօրդ, գրագէտ՝ Պէպօ Սիմոնեանին հանդէպ խոր ակնածանք ունէիր եւ հպարտ էիր անոր 

հարուստ վաստակով որպէս գրող, հասարակական դէմք, ղեկավար, կրթական առաջնորդ 

եւ մանկավարժ: Մօտէն կը հետեւէիր անոր վերլուծումներուն կուսակցական, ազգային, 

քաղակաքան եւ մշակութային մարզերու վերաբերեալ: Ընտանեկան այս դպրոցին մէջ 

թրծուեցար եւ դարձար ազգային կեանքի դերակատարներու հոյլին ընտրանիներէն մին: 

  

Բացառիկ հոգածութիւն ցուցաբերեցիր մօրդ նկատմամբ յատկապէս հօրդ մահուընէն ետք: 

Գնահատանքով կ՚արտայայտուէիր քու ուսմանդ եւ ասպարէզիդ մեծապէս նպաստած մօրդ 

դերակատարութեան իր համալսարանի դասախօսի հանգամանքով: Եղբօրդ հանդէպ 

ունեցած մտերմութիւնդ, գործակցութիւնդ, անոր ընտանիքին հանդէպ տածած բացառիկ 

սէրդ մաս կը կազմեն քու արժանիքներուդ: Երկու եղբօր միջեւ գոյութիւն ունեցող ձեր կապը 

այնքան ամուր եղած է որ, հիացումի առարկայ դարձած է ձեր անմիջական շրջանակներուն 

մէջ: 

  

Խորապէս ընկերային խառնուածքովդ մշակեցիր բարեկամութիւններ գիտակից կեանքիդ 

բովանդակ ընթացքին: Ցուցաբերեցիր հաւատարմութիւն եւ նուիրում բարեկամներուդ եւ 

անոնց ընտանիքներուն նկատմամբ: 

 

Տունդ միշտ լեցուն էր հարազատներով եւ բարեկամներով, որոնք ուրախութեամբ կը 

հիւրասիրէիր տիկնոջդ Սիլվիին հետ: Ազգականական եւ բարեկամական շրջանակներուն 

դիմագրաւած դժուարութիւններուն լուծման մասնակից էիր: Կը հասցնէիր անոնց քու 

նիւթական եւ բարոյական աջակցութիւնդ: Միշտ պատրաստ էիր գործնականօրէն 

սատարելու անոնց խնդիրներու լուծման: 

 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (131) Յունուար 2023 

 

48/62 

Փոքր տարիքէդ ընտանիքէդ ստացած քրիստոնէական դաստիարակութիւնդ քեզի հետ 

մնաց ամբողջ կեանքիդ ընթացքին: Սուրբ գրային սկզբունքներով ապրեցար քու կեանքդ: 

Հաւատացիր աղօթքի ուժին եւ դիմեցիր Աստուծոյ քու բոլոր ծրագիրներուդ յաջողութեան 

համար: Ինձմէ եւս կը խնդրէիր աղօթք եւ կը հաւատայիր որ անոնք անպայման պիտի 

պատասխանուէին: Քու առաքինութիւններուդ մաս կը կազմէին պարկեշտութիւնը, 

արդարամտութիւնը, ճշմարտախօսութիւնը, ծառայութիւնն ու աշխատասիրութիւնը, որոնք 

քու քրիստոնէական նկարագիրդ կը ցոլացնէին նաեւ: 

 

Լաւատեսութիւնը կը կազմէր քու ամենացայտուն յատկանիշդ: Ամենադժուարին եւ բարդ 

իրավիճակներուդ մէջ միշտ ելք մը կը գտնէիր քու պայծառ լաւատեսութեանդ պատճառաւ: 

Մութ ամպերը կը փարատէին երբ լծուէիր աշխատանքի, քու դրական կեցուածքովդ կը 

յաղթահարէիր բոլոր դժուարութիւնները: Որքան պէտք ունինք այսօր քու ներկայութեանդ, 

յատկապէս Լիբանանեան իրականութեան մէջ հետզհետէ քայքայուող տնտեսութիւնը, 

դրամատնային անկեալ վիճակը, ապահովական քաոսը, դեղորայքի եւ այլ կենսական 

նիւթերու անբաւարարութիւնը քաղաքացիները հասցուցած են ծայրահեղ 

յուսահատութեան: Արդեօք ինչ ձեւով մեզի պիտի օգնէիր դուրս գալու մեր այս անբաղձալի 

վիճակէն: 

 

Գիտենք որ ներկայ ես մեր կեանքին մէջ ամէնօրեայ դրութեամբ: Հոգիդ կը թեւածէ մեր 

շուրջը եւ մեզի ուժ, կորով, քաջալերանք կը փոխանցէ: Խաղաղութեան մէջ կը պահէ մեզ 

որպէսզի քու յիշատակդ մեզ գօտեպնդէ, դուրս բերէ մեր խոր վիշտէն: 

Յաւիտենականութեան մէջ ես արդէն, շրջապատուած լուսաւոր հոգիներով: 

 

Թող մենք եւս արժանի դառնանք միանալու քեզի որպէս մէկ մասնիկը արդարներու 

փաղանգին: 

  

Մայրդ՝ Ազատուհի Սիմոնեան Գալայճեան 
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ՇՆՈՐՀԱՇԱՏ  ԴՈԿՏ. ԱԲԷԼ  ՔՀՆՅ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ ԶՈՅԳ  ԳԻՐՔԵՐՈՒՆ 

ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ  ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ 

Ուրբաթ, 13 յունուար  2023, երեկոյեան ժամը  7.30-ին, ի ներկայութիւն  Մեծի 

Տանն  Կիլիկիոյ  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.  Արամ  Ա.  Վեհափառի  ներկայացուցիչ գերաշնորհ Կոմիտաս 

Արք. Օհանեանի, Լիբանանի Թեմի Բարեջան Առաջնորդ Շահէ Արք. Փանոսեանի, 

Գերապայծառ Գէորգ Ասատուրեանի, պետական երեսփոխան տիար Յակոբ 

Բագրատունիի, հայ  քաղաքական կուսակցութիւններու, ազգային-բարեսիրական, 

հասարակական, երիտասարդական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներու 

եւ  պատկառելի  բազմութեան մը ներկայութեան, «Փրոմենատ»  պանդոկին մէջ  տեղի 

ունեցաւ աստուածաբանական եւ փիլիսոփայական գիտութիւններու դոկտոր, Զուիցերիոյ 

Բարեկարգեալ-Աւետարանական Եկեղեցւոյ  գիտաշխատող, Զուիցերիոյ  Կրօններու 

Խորհուրդի  գլխաւոր  քարտուղար, հայագիտական նիւթերու հմուտ, հայ եւ  օտարալեզու 

հրատարակութիւններով  ծանօթ՝ դոկտ. Աբէլ  Մանուկեանի գիրքերուն նուիրուած 

շնորհանդէսը: 

Հանդիսավար  Ահարոն  Շխրտըմեան բարի գալուստ մաղթեց  ներկաներուն 

եւ  հրաւիրեց մէկ վայրկեան յոտնկայս   յարգելու լիբանանահայ  մատենագէտ, 

կրթական  մշակ, խմբագիր, մտաւորական՝ Ժիրայր Դանիէլեանի  յիշատակը: 

«Պատմական, գիտական կամ գրական որեւէ լուրջ ուսումնասիրութիւն ոչ միայն 

մնայուն արժէք կը ներկայացնէ հետագայ սերունդներուն համար, այլ՝ աւանդ, ընդգծելով, 

թէ վերջին տարիներուն  մեր պատմագիտութիւնը սփիւռքի եւ հայրենիքի մէջ հարստացաւ 

Դոկտ. Փրոֆեսոր  Աշոտ Մելքոնեանի, Երուանդ Փամպուքեանի, դոկտ. Աբէլ Մանուկեանի, 

դոկտ. Զաւէն Մըսրլեանի եւ այլ երախտաւորներու  լուրջ աշխատութիւններով, որոնք ոչ 

միայն մեր ազգային  արժէքները կը պահպանեն, այլ՝ աւանդը», աւելցնելով, թէ մեր 

պատմագիտութիւնը ծանրակշիռ հնչեղութիւն ունեցաւ դոկտ. Աբէլ 
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Մանուկեանի «Մարդասիրութեան Վկանե՞րը», Թէ՞ «Մարդասիրութեան Վկայագիր» գերմա

ներէն, անգլերէն եւ ֆրանսերէն, ինչպէս նաեւ` «Հնչակեան Կուսակցութեան կազմաւորումը 

եւ  Քսան Կախաղաններու  Մասին Անդրադարձը Եւրոպական Մամուլի  Ու 

Դիւանագիտական  Թղթակցութեանց Մէջ» պատմագիտական հատորներով» ըսաւ ան: 

Զոյգ գիրքերուն մէջ դոկտ. Աբէլ Մանուկեանի նպատակը  եղած է  ներկայացնել 

Օսմանեան Թուրքիոյ  բռնակալութեան տակ, իր պատմական  հողերուն վրայ ապրող   հայ 

ժողովուրդին արիւնաքամ  վիճակը, Օսմանեան կայսրութեան 

հայասպան  քաղաքականութիւնը: 

Յաջորդաբար սրտի   խօսքերով ելոյթ ունեցան Հայաստանի Գիտութիւններու 

ակադեմիայի  Պատմութեան Հաստատութեան տնօրէն՝ դոկտ.փրոֆեսոր Աշոտ 

Մելքոնեանը, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ազգային Կեդրոնական 

Վարչութեան անդամ, ազգային- հասարակական գործիչ՝ տիկին Սեդա  Մարկոսեան-

Խտըշեանը, պատմաբան, խմբագիր, կրթական  մշակ, ազգային- հասարակական գործիչ, 

մտաւորական Երուանդ Փամպուքեանը, Ս.Դ. Հնչակեան Կուսակցութեան Կեդրոնական 

վարչութեան անդամ Ալեք Քէօշկերեանը, որոնք դրուատեցին  արխիւային  հարուստ 

տուեալներու վրայ զոյգ  հրատարակութիւնները եւ նորանոր  յաջողութիւններ 

մաղթեցին  հեղինակին: 

Տօներեան  շնորհալի եռեակը՝ Արէն (դաշնամուր), Ալեք (Ջութակ), Առնօ ( թաւ 

ջութակ) կատարեց «Կտոր մը երկինք»ը՝ Տիգրան Մանսուրեան եւ  «Վաղարշապատի 

պար»ը՝ Կոմիտաս: 

Բանասէր, խմբագիր, տիպար  հոգեւորական՝ դոկտ. Մեսրոպ վրդ. Հայունի 

ներկայացուց 

«Մարդասիրութեան Վկանե՞րը», Թէ՞ «Մարդասիրութեան Վկայագիր»  հատորը: 

Ան  գնահատեց ուսումնասիրողին որակեալ ճաշակը,կատարած  հսկայ աշխատանքը: 

Դոկտ. Մեսրոպ վարդապետ Հայունի նշեց, որ գիրքը գրուած է  օտար  շրջանակներու 

համար, հարուստ  պատմագրական ու  բովանդակային համադրումով, աղբիւրագիտական 

ապացոյցով եւ համապատկերային  ներկայացումով, ուր հեղինակին  նպատակը եղած է 

օտարազգիին  ծանօթացնել  հայ ժողովուրդին պատմութիւնը: 

«Հատորին բնագիրը գերմաներէն է, որուն տիրացած է արժանապատիւ Հեղինակը՝ 

վկայուած ուսումնաւարտը Վիեննայի Համալսարանին Կաթողիկէ-Աստուածաբանական 

Կաճառէն եւ «Դոկտոր» ակադեմական կոչումին արժանացած՝ նոյն համալսարանէն: 

Գերմաներէնէն բացի, այս գիրքը թարգմանաբար ունեցած է նաեւ անգլերէն եւ ֆրանսերէն 

հրատարակութիւններ, որոնցմէ մին լոյս տեսած է 2018, իսկ միւսը՝ 2022 թուականին» 

յայտնեց ան:    

Դոկտ.  Մեսրոպ վարդապետ Հայունի խօսքի աւարտին,  Դոկտ.Աբէլ  Մանուկեանի 

միջոցով իր սրտաբուխ երախտագիտութիւնը յայտնեց զուիցերիացի մարդասէր ու 

հայանպաստ ժողովուրդին եւ նոյն խանդով  գնահատեց հեղինակին  տարած հսկայական 

ու պատուաբեր աշխատանքը: 

Տօներեան  եռեակը տպաւորիչ  մեկնաբանութեամբ  կատարեց  Կոմիտասի « Քելէ 

Քելէն»։ 

Մեծի Տանն  Կիլիկիոյ Հայագիտութեան Կեդրոնի տնօրէն եւ ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-ի Մամլոյ եւ 

Տեղեկատուական Գրասենեակի պատասխանատու, տիար 

Ահարոն  Շխրտըմեան  ներկայացուց՝ « Հնչակեան Կուսակցութեան կազմաւորումը 

եւ  Քսան Կախաղաններու Մասին Անդրադարձը Եւրոպական Մամուլի Ու 

Դիւանագիտական  Թղթակցութեանց Մէջ» հատորը: 

Ան  ըսաւ, թէ Հայաստանի վերանկախացումէն ետք նոր 

հրատարակութիւններով  հարստացած է մեր  պատմագրութիւնը  եւ առանձնակի 

http://www.azadkhosk.com/
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ուշադրութեան առարկայ դարձած է  հայ  քաղաքական կուսակցութիւններու 

գործունէութիւնը, որուն  լոյսին տակ քանի մը կարեւոր  հրատարակութիւններով ճոխացած 

է նաեւ Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան պատմութիւնը:  

Երկու գլխաւոր մասերու բաժնուած հատորը ունի տասնեակ մը ենթաբաժիններ: Դոկտ. 

Աբէլ Մանուկեան առարկայական եւ արխիւային տուեալներու լոյսին տակ, 

անհամար  փաստերով  եւ մանրամասնութիւններով կ’ապացուցէ, թէ 1887 

թուականէն  շատ աւելի կանուխ՝ 1886  օգոստոսին արդէն գործել սկսած է ապագայ 

Հնչակեան կուսակցութեան կորիզը՝ «Ժընեւի յեղափոխական  ընկերութիւն», յաճախ ալ՝ 

«Ժընեւի խմբակ»ը անուան  տակ: 

Այլ իրողութիւն մը ապացուցելով, Կուսակցութեան հիմնադիր անդամները վեց եղած են, 

եւ ոչ՝ եօթը, ինչպէս շատեր կը շփոթին՝ Աւետիս Նազարբէկեան, Մարօ Վարդանեան-

Նազարբէկեան, Ռուբէն Խան-Ազատ, Գաբրիէլ Կաֆեան, Գէորգ Ղարաջեան եւ Քրիստափոր 

Օհանեան: Ս.Դ.Հնչակեան Կուսակցութեան հիմնադիրներու եօթնեակ լուսանկարին մէջ 

յատուած եօթներորդ անձը, որ կիսանիստ դիրքով ժառի մը մօտ յատնուած է, ընդամէնը 

ռուս յեղափոխական եւ ցարական Ռուսիայէն վտարանդի ուսանող մըն է, որ բոլորովին 

առնչութիւն մը չունի կուսակցութեան հիմնադիր վեցեակին հետ։ 

  

Ըստ բանախօսին, Հնչակեան անցեալի երանանուէր օրերը փոխադրող 

հրաշալի  իրագործում մըն է դոկտոր Աբէլին  հատորը: 

  

Հատորին  երկրորդ  մասին մէջ դոկտ. Աբէլ Մանուկեան մեզի  ցարդ 

անծանօթ  արխիւային տուեալներով կը ներկայացնէ զուիցերիական եւ գերմանական 

մամուլին անդրադարձը հնչակեան Քսաններու նահատակութեան, Երիտ-թուրքերու 

յեղափոխութեան, Հայոց ցեղասպանութեան: 

  

«Մենք  շատ գրած եւ փառաբանած ենք մեր ազգային ազատագրական պայքարի 

հերոսական էջերը, սակայն այլ կշիռ եւ իմաստ կը ստանայ օտար պետութիւններու 

արխիւներէն անոնց  մասին արձագանգը». յայտնեց Ահարոն Շխրտըմեան, 

աւելցնելով՝ հայրենասիրական եւ ազգասիրական իր ազատաբաղձ պատգամներուն 

զուգահեռ գիրքը ունի արժանահաւատ լուրջ թելադրութիւն մը՝ անհրաժեշտ է 

վերատեսութեան ենթարկել մեր ժողովուրդին նորագոյն պատմութիւնը, հիմնուելով 

հաւաստի տեղեկութիւններու եւ պատմական սկզբնաղբիւրներու վրայ: 

  

«Այս հատորին նպատակը  կուսակցական  քարոզչութիւն չէ երբեք, այլ՝  Հնչակեան 

կուսակցութեան կազմաւորումը առարկայական  հիմքերու վրայ 

դնելու  յանդուգն  եւ  խիզախ քայլ մը»:  Դոկտ.  Մանուկեան յաջողած է իր առաքելութեան 

մէջ, ըսաւ Ահարոն Շխրտըմեան, եւ շեշտեց, թէ  հատորին մէջ յատուկ ընդգուած է 

մեր  ժողովուրդին միասնականութեան եւ հայոց պետականութիւն ստեղծելու գաղափարը: 

«Այսօր, երբ  յատկապէս լինելութեան, գոյակեցութեան օրեր կ'ապրին Արցախն ու 

Հայաստանը, երբ օրէ օր կը  հիւծի Սփիւռքը, այս կը նշանակէ, թէ  ինքնաքննութեան եւ 

վերանայումի անհրաժեշտութիւն ունինք բոլորս:  Իրար  հետ խօսիլ սորվինք բոլորս: 

Չմոռնանք՝ միասնականութիւնը խօսքէն գործի վերածելու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. 

Վեհափառին մնայուն պատգամը». Եզրակացուց ան: Եւ վերջապէս, Ահարոն  Շխրտըմեան 

շնորհաւորեց դոկտ. Աբէլ քհնյ. Մանուկեանը այս  զոյգ հատորներուն առիթով: Բեղուն գրիչ 

եւ անսպառ ուժ եւ կարողութիւն մաղթեց անոր՝ նորանոր  հատորներ լոյս ընծայելու 

համոզումով եւ ակնկալութեամբ: 

http://www.azadkhosk.com/
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Հուսկ բեմ հրաւիրուեցաւ Գերշ. Տ. Կոմիտաս Արք. Օհանեանը, 

որ արտասանեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառին 

օրհնութեան եւ գնահատանքի խօսքը՝ ուղղուած հատորներու հեղինակին եւ 

շնորհահանդէսին մասնակցողներուն։ Ան ըսաւ. 

  

«Այսօր ինծի համար պատիւ եւ ուրախութիւն է բերելու Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին օրհնութեան եւ գնահատանքի խօսքը ուղղուած 

դոկտ. Աբէլ Մանուկեանին, որուն հրատարակած գիրքերուն նուիրուած է այսօրուան 

շնորհահանդէսը։ Արդարեւ,Վեհափառը իր մեծ գնահատանքը եւ շնորհաւորանքը կը յղէ 

այս երկու գիրքերուն հրատարակութեան առիթով։ Հաւատացէք, սիրելինե՛ր, ես ինքզինքս 

կը զգամ 1980/90-ական թուականներուն մէջ, երբ բոլոր հայ ուժերը համախմբուած կը 

նայէին դէպի ապագան։ Արդարեւ, հայ մամուլի, օտար մամուլի եւ գրականութեան դոկտ. 

Աբէլ. Մանուկեանի ներկայացուցած յօդուածներով արդէն ինքը հանրաճանաչ դէմք մըն է, 

բծախնդիր, պրպտող, լաւ գրիչ, ոչ սովորական աշխատող, որ իր բոլոր գործերով յայտնի է 

հայ ժողովուրդին մատուցած արժէքներով։ Իր այս երկու գիրքերը ինծի համար գրական, 

բայց յուշարձան խաչքարեր են, որոնք անդին կը մղեն մեր դարաւոր թշնամին հայ 

ժողովուրդին եւ հայոց Ցեղասպանութեան վրայ շիրմաքար դնելու բոլոր փորձերուն։ 

Պատմաբան Աշոտ Մելքոնեանին վերջին խօսքը իմ սրտիս դպաւ եւ ուրախութեամբ կ՛ուզեմ 

կրկնել. ’Ամէն մէկ հայ մէկ արժէք մըն է մեր ամբողջականութեան համար’։ Վեհափառ 

Հայրապետը անցեալ եւ այս տարի հռչակած է Սփիւռքի տարի։ Հայապահպանութեան եւ 

հայակերտումին համար այսպիսի գիրքերը պէտք է բազմանան, որովհետեւ մեզի կու տան 

հաւատք ապագային համար։ Մեզի յոյս կը ներշնչեն, որ մենք պարտուողական հոգիին տակ 

չենք ճնշուիր, այլ դարձեալ մեր ուժերուն վրայ կը կանգնինք։ Վեհափառ Հօր պատգամը 

այսօր կրկնուեցաւ յարգելի բոլոր դասախօսներէն. անհրաժեշտօրէն ապրիլ անցեալը, բայց 

այդ անցեալի սխալները սրբագրել, միասնականութեամբ յառաջ նայինք՝ զօրացնելով 

պետականութեամբ կազմակերպուած մեր հայրենիքը։ Բայց առանց կազմակերպեալ 

Սփիւռքի ոչ մէկ տեղ կրնանք հասնիլ։ Հետեւաբար կը կրկնեմ Վեհափառ Հօր պատգամը, թէ 

միացեալ ուժերով պարտաւոր ենք ստեղծելու նոր կայծ մը, որ մեր արժէքաւոր 

հայորդիներուն եւ ժողովուրդին ջանքերով կու գայ։ Սիրելի՛ դոկտ. Աբէլ Մանուկեան, 

Վեհափար Հօր հայրական օրհնութեան եւ գնահատանքին հետ պիտի ուզեմ իմ եւ 

ներկաներուն սրտագին մաղթանքները փոխանցել ձեզի, այս սուրբ տօնական օրերուն, մեր 

Տիրոջ Աստուածայայտնութեան, այլ խօսքով՝ Ծնունդի եւ Մկրտութեան առիթով, մաղթելով 

ձեզի քաջառողջ երկար կեանք, որովհետեւ կը հաւատամ, որ դուք տակաւին շատ գործեր 

պիտի նուիրէք ազգին, որովհետեւ անոնց մղիչ ուժը ձեր սէրը եւ անսակարկ հաւատքը եղած 

է մեր ժողովուրդին եւ հայ ազգին հանդէպ։ Վստահ եղէք, որ մեր ժողովուրդին զաւակները 

երախտագիտութեամբ պիտի դիմաւորեն ձեզ»։ 

  

Վերջաւորութեան սրտի յուզումնալից խօսքով հանդէս եկաւ Տ. Աբէլ քհնյ. Մանուկեանը, որ 

նախ որդիական մասնաւոր շնորհակալութիւն յայտնեց Նորին Ս. Օծութիւն Տ.Տ. Արամ Ա. 

Վեհափառ Հայրապետին, յանձին Տ. Կոմիտաս արք. Օհանեանի իր հայրական օրհնութիւնն 

ու գնահատանքը փոխանցելուն համար։ Նոյնպէս՝ Հոգեւոր Տիրոջ՝ գերերջանիկ Տ. Ռաֆայէլ 

Պետրոս ԻԱ․ պատրիարքին, սրբազան եւ հոգեշնորհ հայրերուն, հայ քաղաքական 

կուսակցութիւններու՝ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան, Սոցիալ Դեմոկրատ 

Հնչակեան Կուսակցութեան, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, ազգային 

կազմակերպութիւններու պատուարժան ներկայացուցիչներուն, ինչպէս նաեւ 

ընդհանրապէս բոլոր ներկաներուն շնորհահանդէսը պատուելու իրենց մասնաւոր 

ուշադրութեան եւ գնահատելի ներկայութեան համար։ Ան ըսաւ.« Վախճան բանիս, 
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առանձնայատուկ շնորհակալութիւն կը յայտնեմ տիար Ահարոն Շխրտըմեանին այսօրուան 

շնորհահանդէսը յոգնատանջ եւ անձնդիր աշխատանքով ու գրեթէ առանձին 

կազմակերպելուն, համակարգելուն եւ, ահաւասիկ, զայն բացառիկ յաջողութեամբ 

պսակելուն համար։ Առանց իր կազմակերպչական աշխատանքին, նուիրումին եւ 

յարատեւութեան, ստուգապէս, անկարելի պիտի ըլլար ի հեռաստանէ իրականացնել նման 

լուրջ ձեռնարկի մը գործադրումն ու յաջողութիւնը։   

    Ամէն ինչ, որ չի պահպանուիր, ենթակայ է մոռացութեան եւ կորուստի: Առկայ գիրքերուն 

նպատակն է մոռացութենէ եւ կորուստէ փրկել այն իրադարձութիւնները, որոնք տեղի 

ունեցած են մեր ժողովուրդի բազմադարեան պատմութեան մէջ։ 

Ո՞վ պիտի համատեղէ եւ ներկայացնէ Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ այն 

հարիւրաւոր փաստաթուղթերը, որոնք կը պահպանուին Զուիցերիոյ քանթոնալ եւ պետա-

կան արխիւներուն մէջ։ Հարցում մը, որ վաղուց կը չարչրկէր միտքս ու կը ծանրաբեռնէր 

խիղճս։ 

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակը հանդիսացաւ այն բարեպատեհ առիթը, 

որուն նախասեմին ուխտեցի հանգամանօրէն անդրադառնալ զիս չարչրկող հարցումին՝ 

պատրաստելով գիրք մը, որուն հասցէակիրը պէտք է ըլլար ոչ անպայման հայ ընթերցողը, 

այլ միանշանակ օտարը՝ գերմանախօս, անգլիախօս, ֆրանսախօս կամ ինչո՞ւ չէ նաեւ թուրք 

ընթերցասէր հասարակութիւնը։ Այս առաջադրանքէն մեկներով՝ «Մարդկութեան վկաները» 

գիրքս ունեցաւ երեք հրատարակութիւն՝ 2015-ին գերմաներէն, 2018-ին անգլերէն եւ 2022-ին 

ֆրանսերէն լեզուներով։ 

Պատմական անուրանալի փաստերը կը վկայեն, որ 1895/96-էն մինչեւ 1915/16 թուա-

կանները, ընդամէնը 20 տարիներու ժամանակամիջոցի մը ընթացքին, Օսմանեան կայսրու-

թեան քաղաքական արիւնկզակ վերնախաւը յաջողեցաւ բնաջնջել ամբողջ ազգ մը, հրոյ եւ 

սրոյ ճարակ դարձնել հնաւանդ քաղաքակրթութիւն մը՝ մահացու հարուած հասցնելով նախ 

անոր մտաւորական, ապա քաղաքական մտքի փայլուն ներկայացուցիչներուն, հուսկ 

ժողովուրդին՝ Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ ամբողջ տարածքով։ Թշնամին շատ լաւ 

գիտէր, թէ ազգ մը անճիտելու համար հարկ էր միաժամանակ ի սպառ ջնջել անոր ստեղծած 

քաղաքակրթութիւնը, մշակութային ժառանգութիւնը, բայց մասնաւորաբար հաւաքական 

յիշողութիւնը, որ հայ ժողովուրդին հազարամեակներու պատմութի՛ւնն իսկ է։ 

Ամէն անգամ, երբ ինքզինքիս հարց կու տայի, թէ այս դժնդակ ժամանակներուն մէջ 

արդեօք իմաստ մը ունի՞ ընդհանրապէս պարապիլ գրական-ստեղծագործական կամ 

պատմագիտական աշխատանքներով, հրապարակել գիրքեր հետզհետէ առաւել եւս 

նօսրացող ընթերցասէր հասարակութեան մը համար։ Ինքնահարցադրումներուս 

պատասխանը միշտ պարզ ու մեկին եղած է. ցեղասպան թշնամին իր հայաջինջ ծրագրով 

միայն այն ժամանակ կը յաջողի, երբ բնաջնջել կարենայ ցեղասպանուած ժողովուրդի մը 

ժառանգորդներուն հաւաքական յիշողութիւնը, այսինքն՝ պատմութիւնը։ Ուստի պէտք է 

գրել, պէտք է ոչինչ խնայել՝ պատմական դէպքերն ու դէմքերը, իրադարձութիւնները թէկուզ 

իրենց ամենատխուր եւ սահմռկեցուցիչ փաստերով ճշմարտութեան լոյսին տակ պարզելու 

նպատակով։ 

Մահու աքսորի ճամբաներուն, Տէր Զօրի մահահոտ անապատին մէջ ալեզարդ 

ծերունիներն ու խլեակներու վերածուած մայրերը հայ ցեղը փճացումի ենթարկող թուրք եւ 

քուրդ հրէշը ի զուր անիծեցին՝ ըսելով. 

’Պատիժս ընդ Կայէնի կրեսցէ, ընդ Յուդայի պատժեսցի, ի Քրիստոսէ անմասն 

մնասցէ եւ մեր մեղաց պարտական լիցի յահագին դատաստանին’։ 

Միեւնոյն է, համայնաջինջ քանդումին, հրէշաւոր մոլուցքին զոհ դարձան հայոց 

մշակութային ժառանգութեան գոհարները՝ վանքերն ու եկեղեցիները, տաճարներն ու 

դպրութեան կեդրոնները։ Քանդուեցան հայ աճիւններ հովանաւորող խաչքարերը, 
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պղծուեցան ու կողոպտուեցան սրբանուէր սպասները, ձեռագիր աւետարաններն ու հայ 

մտքին փառահեղ կոթողները՝ Ագաթանգեղոսներու, Փաւստոսներու, Կորիւններու, 

Փարպեցիներու, Եղիշէներու, Խորենացիներու, Նարեկացիներու, Շնորհալիներու եւ այլ 

մատենագիրներու բիւրաւոր մատեաններ հրոյ ճարակ դարձան թուրք եւ քուրդ խուժանին 

ձեռքով՝ մարմնին հետ նաեւ սպաննելու համար հայ ցեղին սիրտը, ջնջել կարենալու համար 

հայոց պատմական յիշողութիւնն ու հայութեան մասին յիշատակի մը վերջին նշոյլը։ Ուստի 

պէտք է գրել վառ պահելու համար մեր ազգային հաւաքական յիշողութիւնը, որովհետեւ ան 

մեր պայքարի փողփողուն դրօշն է, մեր արդար պահանջատիրութեան անխորտակելի ու 

զօրեղ զէնքն է»։    

 Ապա  տեղի ունեցաւ գինեձօնի արարողութիւնը մասնակցութեամբ թեմիս 

բարեխնամ Առաջնորդ Սրբազան Շահէ  Արք. Փանոսեանի, Գերշ. Տ. Կոմիտաս Արք. 

Օհանեանի, Գերապայծառ Տ. Գէորգ եպս. Ասատուրեանի, Հ. Մեսրոպ վրդ. Հայունիի, Պետ. 

Երեսփոխան տիար Յակոբ Բագրատունիի, Ս.Դ.Հ.Կ. Կեդրոնական Վարչութեան անդամ 

տիար Ալեք Քէօշկէրեանի, փրոֆ. դոկտ. Աշոտ Մելքոնեանի, Երուանդ Փամպուքեանի, 

տիկին Սեդա Մարկոսեան-Խտըշեանի, տիար Ահարոն Շխրտըմեանի եւ հատորներուս 

հեղինակ՝ դոկտ. Աբէլ քհնյ. Մանուկեանի։    

Գինեձօնի արարողութեան  յաջորդեց  հիւրասիրութիւն եւ  գիրքերու մակագրութիւն: 

Հեղինակին ցանկութեան համաձայն գիրքերու վաճառքին ամբողջ հասոյթը փոխանցուեցաւ 

«Զուարթնոց» Յատուկ Բարեսիրական Կեդրոնին: 

Ներկաները լիացած  բաժնուեցան լեցուն  սրահէն  եւ  հիւրասիրութեան 

ընթացքին,  պահ  մը անջատուելով առտնին  մտահոգութիւններէն, ուրախ մթնոլորտի մը 

մէջ  շարունակեցին մտերմիկ զրոյցը: 

Yerepouni-news.com 

ՅՈՒՇԱՏԵՏՐԷՍ ՓՐՑՈՒԱԾ ԷՋԵՐ 

ԾՆՆԴԵԱՆՍ ՏԱՐԵԴԱՐՁՆԵՐԸ 

Ծներ եմ ցուրտ ձմրան մէջ՝  Յունուար 12-ին, երբ շատ 

անգամ սառուցեալ քամին, անձրեւին հետ միախառն, 

աշխարհը կը պարուրէր պաղ մառախուղով, օդի 

անօրինակ սառնութեամբ, ամպամած, գորշ 

երկինքով, նոյնիսկ Միջերկրականեան այս ափերուն, 

ուր կլիման ընդհանրապէս բարեխառն է, արեւոտ:  

Բայց իմ բնաւորութեանս մէջ, զարմանալիօրէն, ո՛չ 

մէկ հետք կայ սառնութեան...Տաքարիւն եմ, զգայուն 

սիրտով, որ կ'ըմբոստանայ ամէն անարդարութեան, 

անիրաւութեան, անազնուութեան դէմ, որո՛ւն ալ 

ուղղուած ըլլայ անիկա: Իսկ տրամադրութիւնս միշտ 

շէնշող է, լաւատես, ամպերուն ետին արեւը տեսնելու տենդ ու տենչով, կէս բաժակս լեցուն 

տեսնելու դրական մօտեցումով... 

Մայրս կը պատմէր որ Պէյրութի ամերիկեան հիւանդանոցին մէջ ծնած եմ՝  գեղեցիկ, առողջ 

եւ հինգ քիլոկրամ ծանրութեամբ մեծկակ մանուկ մը, զոր, ինչպէս կը պատմէր մայրս, 

այնտեղ այցելուներուն ցոյց կու տային հիացումով...ինչ որ այնքան անհաւատալի է, 
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որովհետեւ յետոյ նիհարակազմ ու նրբամարմին եմ եղած մանկութեան եւ 

պատանեկութեան տարիներուս մասնաւորաբար, սակաւակեր ըլլալուս հետեւանքով, 

հաւանաբար:  Մեր գիւղին մէջ անցուցած եմ կեանքիս առաջին մէկու կէս տարին, քանզի 

այնտեղի ֆրանսական ինչ-որ յայտնի  գործարանին մէջ աշխատեր է հայրիկս:  Գուցէ այդ է 

պատճառը, որ շատ կը սիրեմ լեռնային անտառապատ ու անդորրաւէտ  բնութիւնը, 

ծառերու սօսափիւնը, մաքուր եւ զով օդը, հեռու քաղաքի ժխորէն ու թոհուբոհէն... 

Մանկութեան տարիներուս, անհամբեր կը սպասէի ծննդեանս տարեդարձին, որպէս ստոյգ  

ցուցանիշ մը որ տարի մը եւս մեծցեր էի, աւելի հասունցեր էի միտքով, կենսափորձով, 

ֆիզիքապէս ալ անշուշտ:  Երազանքս էր լիարժէք մարդ դառնալ, իմացութեամբ, 

ուսումնապէս...եւ արժանաւոր տեղս ու դերս ունենալ հասարակութեան մէջ...Իսկ 

տարեդարձներս քա՛յլ առ քա՛յլ, տա՛րի առ տա՛րի, այնտեղ պիտի առաջնորդէին զիս... 

Տարեդարձիս նշումը կ'ըլլար շատ համեստ, ընտանեկան մտերմիկ հաւաքոյթով, ուր 

անպայմանօրէն մայրս պատրաստած կ'ըլլար իմ նախասիրած մէկ ճաշս, դերձակուհիի իր 

վարպետ ձեռքերով կարած կ'ըլլար գեղեցիկ զգեստ մը, զոր մեծ հրճուանքով կը հագնէի այդ 

օրը եւ փոքրիկ նուէր մըն ալ կ'ընծայուէր ինծի, ըստ օրուան իմ նախասիրութիւններուս:  

Այդքանը բաւարար էր որ երջանիկ զգայի ես զիս... 

Յետադարձ հայեացքով, քի՞չ բան էր վայելել ծնողքիդ ու ընտանիքիդ անկեղծ, սրտագին 

գորովանքն ու գուրգուրանքը, ընտանեկան ջերմաջերմ յարկին տակ նշել ծննդեան 

տարեդարձդ, վառարանի ճարճատիւն գոլովն ու ծիրանի բոցովը, մինչ դուրսը՝ 

տեղատարափ անձրեւն ու փոթորիկը աւելի կը քաղցրացնէր տան տաքուկ մթնոլորտը...ու 

տակաւին վայելել համադամ ճաշերն ու ճաշակաւոր հագուստը՝  մօրդ թանկագին ու 

ճարտար ձեռքով պատրաստուած... 

Է՛հ, երա՛զ դարձած օրեր, որոնց անուշութիւնը ինծի կ'այցելէ հիմա ալ, ծննդեանս ամէն մէկ 

տարեդարձի օրը ու սիրտս կը ճմլուի անհուն կարօտովը իմ սիրելի ծնողաց, որոնք կային ու  

ա՛լ չկան... 

Ժամանակը որքա՛ն բան փոխած է ընտանեկան աւանդութիւններուն, վարք ու բարքին, մեր 

ապրելակերպին մէջ առ հասարակ:  Հիմա այնքան յորդառատ, երբեմն շռայլօրէն զեղուն են 

տարեդարձներու սեղանները, խնճոյքները՝  բազմամարդ ու շքեղազարդ, ստացուած 

նուէրները՝  բազմատեսակ  ու ճոխ, որոնք աւա՛ղ շատ յաճախ յաջորդ օրն իսկ դէն կը 

շպրտուին...եւ որքան պակսած է այն սրտի՛ ուրախութիւնը որ ոգեկան է, գերազանցօրէն, 

սիրտէ-սիրտ կամարուող այն ծիածանը, զոր ես կը զգայի ծնողացս ու ընտանիքիս այլ 

անդամներու աչքերուն մէջ, ըսուած սրտաբուխ խօսքի մը շեշտի՛ն մէջ, չըսուածի՛ն մէջ ալ, 

անբա՛ռ բայց խօսո՛ւն լռութեան մէջ նոյնիսկ...Եւ ի՞նչ փոյթ թէ ստացուած նուէրը չըլլար 

թանկարժէք, եթէ անոր մէջ կար անկեղծ սիրոյ արտայայտութիւնը, փայփայուած երազի մը 

ցոլքը...Այդ չէ՞ր արդէն նուէրին բուն արժէքը: 

Նիւթականը չէր որ զիս կ'ուրախացնէր անսահմանօրէն, այլ այն ոգեկա՛նը որ թաքնուած էր 

նիւթեղէնին մէջ, այն խորհո՛ւրդը զոր կը զգայի ծննդեանս տարեդարձին օրը, ինչպէս եւ այլ 
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տօներուն ու տօնախմբութիւններուն, երբ մեր սիրտերն ու հոգիները կը ճառագայթէին 

անօրինակ ցնծութեամբ, երանութեամբ եւ կը լեցուէին ափէ ափ... 

Տարիներու թաւալումին հետ, տարեդարձներս տակաւ դարձան ձեւական ինչ-որ բան, եթէ 

անկեղծ ուզեմ ըլլալ ես ինծի հետ եւ չփորձեմ ես զիս խաբել...Իսկ գիրը եթէ անկեղծ չէ, աւելի 

լաւ կ'ըլլայ զայն աղբարկղը նետել, քան զայն մատուցել ընթերցողին, որ ծարաւի է 

անկեղծութեան խորքին մէջ եւ ըստ էութեան: 

Հիմա ինծի համար, տարեդարձներս թերեւս առիթ են միայն մտորելու ըրած-չըրածիս 

մասին, խոկալու յետագայ ծրագիրներուս մասին եւ դառնօրէն ափսոսալու թէ որքա՛ն շո՛ւտ, 

սրընթա՛ց կ'անցնին, կը սահին տարիներս, կեանքիս ժամանակը.., որ իւրաքանչիւր 

տարեդարձիս կը զեղչուի եւս մէկ տարիով, բնութեան անողոք օրէնքով: 

Եւ ներկայիս, ամէն տարեդարձիս յատկապէս, երբ վերաքաղը կ'ընեմ անցած տարիներուս, 

մտքիս մէջ կը պատկերանան անոնց արեւոտ թէ ամպամած պահերը, երազներս ու 

տագնապներս, կեանքիս ճանապարհի անկումներն ու վերելքները, խութերն ու փուշերը, 

այլեւ գունագեղ ծաղիկները հոտեւան, որոնց բոյրով արբշիռ ես քալեցի իմ ուղիէս առանց 

էապէս շեղելու իմ նպատակներէս, սկզբունքներէս ու դաւանած արժէքներէս...Եթէ պահ մը 

ընկրկեցայ կամ սայթաքեցայ, շուտով վերադարձայ կեանքիս հունին եւ միշտ հաւատարիմ 

մնացի ես ինծի, իմ ինքնութեան ու անունին, իմ արմատներուն:  Ու որքա՛ն շատ էին զիս 

մոլորեցնող ճամբաները, որքա՛ն շատ էին մտքիս ու սրտիս ազատութեան վրայ բանեցուած 

ճնշումները, որքա՛ն հրապուրիչ էին գայթակղութիւնները..:  Երկաթեայ յամառ կամքով, 

տուրք չտուի երբե՛ք սուտին ու կեղծիքին, խաբեպատիր խոստումներուն, ներքին 

ազատութեանս սպառնացող ճնշումներուն...եւ խիղճս հանդարտ է հիմա երբ կը դիտեմ 

կեանքս՝  տասնամեակներուս բարձունքէն, թէպէտեւ կ'ափսոսամ շատ անգամ սին ու փուճ 

բաներու վրայ վատնած ժամանակիս, սուտլիկ մարդկանց հանդէպ տածած միամիտ 

հաւատքիս...Է՛հ, ոչինչ կատարեալ է այս աշխարհիս վրայ: 

Ինծի համար, իմ հոգւոյս իսկական բերկրանք պատճառող պահերը կը շարունակեն ըլլալ՝  

այն  խուսափուկ ու շատ անգամ անակնկալ պահերը, երբ թէկուզ փոքրիկ պտոյտ մը 

կատարեմ բնութեան մէջ, սիրելի դէմք մը տեսնեմ, անկեղծ ժպիտի մը ճաճանչը, բարի 

խօսքի մը արեւը ճառագայթէ...երբ արարման կայծս հրավառի բառ ու տողի մէջ, երբ 

հոգենուէր աշխատանքս ուրախացնէ ուրիշը, ուրիշները, երբ մեծերը կարդամ եւ ըլլամ 

հաղորդակից անոնց յոյզ-ապրումներուն ու խոկումներուն...եւ միշտ ու միշտ երբ հոգիներ 

ծիածանուին համերաշխօրէն սիրոյ, բարութեան, գորովանքի, ազնուութեան ծիածանով... 

Մնացեալը լոկ ձեւականութիւն է, պարտադիր ուրախութիւն, որ երբե՛ք չի լեցներ հոգիս, 

իրաւ ուրախութիւն չի տար սրտիս... 

Առաւել քան երբեւէ, կեանքիս կենսաթրթիռ ու կենսախայտ գարուններէն, ամառներէն ետք, 

հիմա կեանքիս աշնան միայն, աւելի՛ ու աւելի՛ կը գնահատեմ ու կ'արժեւորեմ կեանքի 

հրաշքը, կը շատնա՛յ, կը շատնա՛յ սքանչացումս, հոգեզմայլանքս տիեզերքին, բնութեան, 

մարդկային հոգիին հանդէպ, որ անհունօրէն մեծ է, տիեզերքը ընդգրկելու չափ..., թէեւ կոյր 

չեմ բնաւ այդ լուսեղէն հրաշքը ստուերող ու մթագնող չարիքին:  
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Այժմ, առաւել քան երբեք, երբ հորիզոնիս մայրամուտը փռած է իր ոսկեշող ծիրանին, 

տարեդարձներս երանի թէ ուշանա՛ն, ժամանակը թող յամենայ երկա՛ր, քանզի ես դեռ 

կ'ուզեմ վայելել վերջալոյսի այդ զուարթ ծիրանին եւ այդ ծիրանի լոյսով արբշի՛ռ՝  արարել 

տողեր, գիրեր երկնապարգեւ, որպէս սրտիս ընծան իմ ընթերցողին: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2023 

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

ՀԱՅ ԸԼԼԱԼԸ քարոզելով, խրատելով չըլլար...Մարդ 

էակը կամ կը զգայ զայն իր երակներուն մէջ, իր սրտի 

տրոփիւնին մէջ, իր հոգիին, էութեան խորքը, կամ ալ 

չզգար զայն...Չեմ գիտեր ո՞ւր կը կայանայ բուն 

գաղտնիքը...Մօր կաթին հետ կու գայ ան, օրօրոցային 

երգերէն մինչեւ այն ամբողջ մթնոլորտը, ուր կը 

մեծնայ, կ'աճի երեխան՝ մարմնով, հոգիով, միտքով..: 

Պարտադիր հայկականութիւն չի կրնար ըլլալ, ոչ ալ՝ 

հայրենասիրութիւն..: Մինչ թուրքը ամէն վայրկեան՝ 

մեծով, պզտիկով, հպարտութեամբ կը պոռայ՝ 

«Երանի թուրք եմ ըսողին», մենք մեր զաւակը օտար դպրոց կը տանինք, միշտ մտածելով որ 

օտարին ջամբած ուսումը աւելի լաւ է, օտարին տուած կրթութիւնը աւելի առողջ է, աւելի 

որակաւոր է... ՄԵՆՔ ՕՏԱՐԱՄՈԼ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ԵՆՔ...Երանի՛ մենք ալ կարենայինք ըսել՝ 

«Երանի՛ հայ եմ ըսողին»... 

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

Կեանքիս լաւագոյն պահերը ապրած եմ, երբ նոր մարտահրաւէր մը դիմագրաւած եմ, երբ 

նոր խոչընդոտ մը յաղթահարած եմ, երբ ինքզինքս գերազանցած եմ որեւէ նոր որակ մը 

նուաճելով կամքի, մտքի, հոգիի գործունէութեանց բնագաւառէն ներս, երբ կրցած եմ 

ինքզինքս յաղթահարել եւ շնչել հոգեմտաւոր նոր ոլորտի մը մաքո՛ւր, վսե՛մ եւ վսեմացնող 

շունչը... 

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

Լռութիւնը խորունկ է, ան հոգիները կը պեղէ, նոր խորացումներու կ'ուղղորդէ անհատը, 

ինքնաճանաչման կայծեր կ'արձակէ, տիեզերական անսահման տարածքներ 

կ'ընդգրկէ...Քաջասիրտները միայն կրնան դիմանալ անոր անդնդային խորութեան, անոր 

տիեզերական մենութեան զգացումին... 

............................ 
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Ընտանեկան ջերմ յարկին քաղցրութիւնը կարելի է՞ արդեօք փոխարինել մէկ այլ բանով...Ոչ, 

որոշապէս: Ընտանեկան օճախը ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ ՍՐԲՈՑ է, անկէ կը սկսին ԱԶԳՆ ու 

ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ...Իսկ՝ այսօ՞ր...Ներկայ քաղաքակրթութիւնը՝ իր «ազատութեան» 

փիլիսոփայութեամբ, խորքին մէջ էապէս նիւթապաշտ, կարծէք միտուած ըլլայ քայքայելու 

ԸՆՏԱՆԻՔԸ, ազգի եւ հայրենիքի կորիզն ու հիմնական բջիջը, ամէն ինչ վերածելու 

հսկայական շուկայի, ուր ամէն բան առեւտուրի առարկայ է, ամէն արժէք ու սրբութիւն 

ծախու է հանուած, փոխան երեսուն խեղճ արծաթի...Մեզի պէս փոքր ազգի մը պարագային 

ի մասնաւորի, որ անցեր է պատմական դժուարին ու խորտուբորտ ճանապարհ, ՀԱՅ 

ՕՃԱԽԸ եղեր է արթուն պահապանը ՀԱՅ ՀՈԳԻԻ եւ ՈԳԻԻ, զանոնք սերունդէ-սերունդ 

փոխանցողը...Հայ ընտանիքի կորուստը ազգի ու հայրենիքի կորուստ է... 

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

Աշխարհը կառավարող ոյժի կեդրոնները միջոցներու մէջ խտրութիւն չեն դներ՝ հասնելու 

համար իրենց նպատակին...Տեղ մը պատերազմ կը հրահրեն, այլ տեղ մը՝ տնտեսական 

տագնապ կը ստեղծեն, ուրիշ տեղ մը՝  ներքաղաքացիական կռիւներ կը 

բռնկեցնեն...Նպատակը մէկ է՝ աշխարհի տնտեսա-քաղաքական-ռազմական ոյժերը 

կերդրոնացնել իրենց ձեռքին եւ ըստ այնմ ձեռնավարել երկիրներն ու ժողովուրդները...Եւ 

ի՞նչ փոյթ, եթէ այդ նպատակին հասնելու ճամբուն վրայ, անմեղ կեանքեր տրորուին, 

երկիրներ ըլլան քարուքանդ, մարդկային ճակատագիրներ խեղուին...ԱՆՏԱՌԻ ԴԱԺԱՆ 

ՕՐԷՆՔՆ Է ՈՐ ԿԸ ԳԵՐԱԿԱՅԷ...Միայն միջոցները կը դառնան առաւել 

կատարելագործուած, առաւել նրբացած ու բրտացած միաժամանակ... 

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

Ազատ երկիր ունենալու համար, ազատ միտք պիտի ունենաս...Սա նախապայման է 

որոշապէս, իսկ ազատ միտքը կ'ենթադրէ ազատ քաղաքական բանավէճ, քննադատական 

միտք, սառն, անաչառ դատողութիւն եւ նման բաներ, որոնք ընդհանրապէս բացակայ են 

հայ կեանքէն, ուր շատ անգամ տարակարծիք ըլլալդ կը մեկնաբանուի որպէս թշնամական 

կեցուածք..: Առանց քաղաքական մշակոյթի, կարելի չէ ազատ, արդար, ժողովրդավար 

երկիր ու պետութիւն ստեղծել... 

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

Եթէ որեւէ մէկ սխալին սխալով պատասխանենք, կը դառնանք կոյր համակերպողը կամ 

նոյնիսկ ստրուկը ուրիշին գործած սխալին, կը կորսնցնենք ճիշդը գործելու մեր 

ազատութիւնը...Այսպէս է որ սխալները կը բազմապատկուին, կը բազմանան եւ շնչահեղձ 

կ'ընեն մեզ...: Իսկապէս ազատ մարդը կը գործէ համաձայն իր դատողութեան, համաձայն 

իր ներքին ձայնին եւ ո՛չ՝ ի պատասխան մէկու մը գործած սխալին, բարի օրինակ ալ 

ծառայելով այլոց եւ զգաստութեան հրաւիրելով սխալը գործած մարդը... 

.......................... 
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Երբ մեծութեան մը քով կ'ապրինք, չենք ալ նկատեր զայն, երբեմն զայն կը ժխտենք, նոյնիսկ 

կը հալածենք զայն՝ մեր բամբասանքներով, մեր չարախօսութեամբ, մեր նախանձով...Յետոյ, 

երբ ան ա՛լ չկայ, կ'աւաղենք, կ'ափսոսանք եւ կը մեծարենք անոր բացակայութիւնը...: Չեմ 

գիտեր թէ ինչո՞ւ է այդպէս...Բայց լերան մը բարձրութիւնն անգամ կը նշմարենք, երբ 

հեռուէն կը դիտենք զայն: 

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

Ինքնագոհութիւնը միայն լճացման կրնայ առաջնորդել մեզ...Առողջ եւ անաչառ 

ինքնաքննադատութիւնն է, որ կրնայ մեզ զգաստացնել մեր գործած սխալներուն եւ 

բացթողումներուն մասին եւ կրնայ յառաջդիմութեան ազդակ դառնալ...Այն անհատը թէ 

ազգային-հասարակական հաւաքականութիւնը, որ պատրաստ չէ շինիչ եւ սթափ 

ինքնաքննադատութեան, վստահաբար ետքայլ կ'արձանագրէ եւ տակաւ կը խրուի 

ինքնագոհութեան եւ ինքնախաբէութեան ճահիճին մէջ... 

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

Իւրաքանչիւր անհատ՝ գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար, կը ձգտի, կ'աշխատի, ջանք ու 

ճիգ ի գործ կը դնէ՝ մաքուր յետագիծ մը, օրինակելի կենսագրութիւն մը թողելու յետագայ 

սերունդին կամ սերունդներուն, հոգեմտաւոր արժէքներու ժառանգութիւն մը, առաւել կամ 

նուազ չափով, բարի վարք մը, բարոյական պատգամ մը...Եւ այս բոլորը՝ սեփական կեանքի 

օրինակով հաստատագրուած...Այս առումով ալ, ան կը դառնայ անմահ, քանզի կը դառնայ 

արժէքներու փոխանցման ՕՂԱԿ, առանց որուն պիտի փշրուէր սերունդներու 

շարունակականութեան շղթան...Որքա՛ն մեծ է իսկապէս ալ մեզմէ իւրաքանչիւրին 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆԸ, եթէ կը հաւատանք ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՈԳԻԻՆ, եւ խոտի նման 

չենք ապրիր այս աշխարհիս երեսին... 

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

Կեանքի դպրոցը կը յուշէ էականը տարանջատել ոչ-էականէն, ներքին ձայնին ըլլալ 

ունկնդիր, զայն ընդունիլ որպէս ուղեցոյց՝ սուտը ճշմարիտէն զանազանելու համար, կեղծ 

մարդկանց ականջ չկախել, չվրդովիլ փուճ բաներէն, ժամանակն ու եռանդը տալ ա՛յն 

բաներուն, որոնք մեզ իսկապէս կ'ուրախացնեն, լայնախոհութեամբ մօտենալ հարցերուն, 

իւրաքանչիւրին տեղն ու կշիռը ճիշդ գնահատել փորձելով, անկեղծ ըլլալ ինքն իրեն հետ 

միշտ եւ բոլոր պարագաներուն...Մինչեւ ա՛յն ատեն որ կ'ապրինք, կեանքի դպրոցը բան մը 

կը յուշէ մեզի՝ դաս մը, որուն համար նիշեր չենք ստանար, բայց կը ձեռքբերենք բան մը որ 

նիշէն վեր է եւ կը կոչուի ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ... 

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

Հայ Բառն ու Բանը, որով կը մտածենք, կը զգանք, կը յուզուինք, կ'ուրախանանք, 

կ'ընդվզինք, կը զայրանանք, կը սիրենք, կ'աղօթենք ամբողջ կեանք մը: Ան մեր ամէնէն, 

ամէնէն մտերիմն է, մեր սրտի, հոգիի, մտքի ամէնէն խոր ծալքերուն գաղտնարանի 

բանալին...Մերթ անոնց խառնաշփոթը յստակացնող, բիւրեղացնող հրաշք-գործիքը, մերթ 
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անոնց ճաճանչներուն վսեմ ցոլանքը, մերթ զանոնք ափէ ափ լեցնող ցաւերուն ու 

խռովքներուն ամոքիչ բալասանը, մերթ ալ զանոնք ներշնչող, ոգեշնչող վարար աղբիւրը, 

որուն սրբազան ակունքէն կ'ըմպեմ ու պիտի ըմպեմ անյագ մինչեւ վերջին շունչս... 

ԵՐԱՆ  ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

 

Բառդ պիտի թեւեր հագնի 

Որ թեւածէ սիրտէ ի սիրտ, 

Դայլայլն անոր սիրտեր դիւթէ, 

Զերթ մեղեդի մը լուսահեւ: 

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

Տողդ պիտի արեւ հագնի, 

Լոյս ու յոյս տայ մոլորեալին, 

Խուժէ սիրտէն չոր ու անսէր, 

Սիրոյ կայծեր հրավառէ: 

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

Խօսքդ պիտի ըլլայ անթրոց 

Միտքերու մէջ խառնափնթոր, 

Ճշմարիտը յայտնաբերող 

Լուսարձակ մը պայծառ, հզօր: 
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............... 

Սխալիդ բեռն թէ չշալկես 

Եւ զայն բարդես այլոց վրայ, 

Զոհ կը դառնաս, ո՛չ ազատ մարդ, 

Որ կրնայ կեանքն իր տնօրինել: 

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

Աշխատանքով ստեղծարար 

Մարդը կրնայ երջանկանալ, 

Ինքզինք զգալ մասնիկն անխախտ 

Գերագոյնին արարչական... 

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

Գոնէ մի պահ պիտ' անջատուիս, 

Պիտ' չխորհիս, չմտածես, 

Սրտիդ տրոփին լոկ ունկնդիր, 

Խղճիդ ձայնը պիտի լսես: 

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

Թէ քեզ անտեսեն, վաստակդ մոռնան, 

Գիրդ կոխկռտեն որպէս անպէտք իր, 

Դուն դարձեալ բարի ու արի մնա՛յ, 

Հոգիդ է այդպէս շիտակ ու ազնիւ: 

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

Սիրտը օրէնք չունի երբեք, 

Մէկ կը պաղի, մէկ կը տաքնայ, 

Տերեւի պէս կը թրթռայ 

Թէ որ սիւքը զայն համբուրէ.. 

............... 
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Մենք բառերով լոկ կը ցաւինք, 

Մերթ կ'ափսոսանք, մերթ կ'աւաղենք, 

Բայց մեր ձեռքը չենք երկարեր 

Որ բալասան դառնանք ցաւին... 

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

Ցաւը կը մեռնի՞, ցաւը կը քաշուի 

Տեղ մը սրտին մէջ, ուր լուռ կ'արտասուէ 

Որ չխանգարէ երթուդարձն անծիր 

Առօրեայ կեանքին մշտնջենահեւ... 

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

Թէ ճշմարիտն պիտի ըսես, 

Խօսքդ ոլո՛ր-մոլո՛ր չըլլայ, 

Ճշմարիտը շիփ-շիտա՛կ է 

Եւ չընդունիր ան կեղծ պատեան... 

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

Սիրտդ պահէ միշտ լուսաշէն 

Քանի կ'ապրիս, լոյսը տեսնես, 

Ամէն մէկ օր պարգեւ մըն է 

Ընծայուած քեզ Արարիչէն... 

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

Աստղերն ի՞նչ են որ, եթէ ոչ սիրոյ եւ հաւատքի ցոլք,  

Ցանցնուած բո՛ւռ-բո՛ւռ երկնի անհունին, աստղերն՝ մարդուն յո՛յս, 

Կամա՛ր լուսածին որ կը միաւորէ եթերն ու սիրտեր, 

Ի խորոց սրտի աղօթքը ինչպէս լուռ գիշերուան մէջ... 

Երան Գույումճեան 
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