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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ .......................................................................................................................... 59 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԸ ՄԵՐ ԵՐԿԱԹԵԱՅ ՇԵՐԵՓՆ Է 

Յունուար 28-ին հերթական անգամ նշուեցաւ ՀԱՅ 

ԲԱՆԱԿԻ ՕՐը, անգամ մը եւս արժեւորելով անոր 

էական տեղն ու դերը մեր անկախ պետականութեան 

կեանքին մէջ: Այստեղ պիտի կարեւորութեաբ նշել որ 

հայկական բանակը անցած է դարերու, նոյնիսկ 

հազարամեակներու  երկար ու պատուաբեր 

ճանապարհ, կարելի է ըսել Հայկ նահապետի օրերէն 

մինչեւ հիմա, իր մէջ ներառնելով Արտաշես Ա-ի, 

Տիգրան Մեծի, Արշակ Բ-ի, Վարդան Մամիկոնեանի, 

Աշոտ Երկաթի, Դաւիթ-բեկի ու մեր շատ ուրիշ 

թագաւորներու եւ սպարապետներու բանակները, 

ընդհուպ մինչեւ մեր ֆետայական բանակներն ու հայ ազգային-ազատագրական կռիւներ 

մղող հայ մարտիկներու զօրախումբերը..., որոնց արժանի շառաւիղը դարձաւ՝ 1992-ին 

ստեղծուած հայոց նորանկախ պետականութեան ազգային բանակը,  ազգային 

ինքնավարութեան որպէս կարեւորագոյն երաշխիք, որպէս անկախ պետականութեան 

հիմնաքար ու ողնաշար: Դարաւոր ու նոր հայկական բանակին շնորհիւ է որ մենք այսօր 

կանք որպէս երկիր, ժողովուրդ, ազգ ու հայրենիք:  

Սխալ պիտի ըլլար հայ բանակը իմաստաւորել ու արժեւորել տօնէ տօն միայն, քանզի 

անիկա մեր հաւաքական ոյժն է, մեր հաւաքական պաշտպանութիւնը, մեր հպարտութիւնն 

ու ոգին, հայրենիքի հանդէպ անսահման խիզախութիւն, անսակարկ սէր ու նուիրում է, մեր 

ազգային ազատութիւնն ու արժանապատուութիւնը: Մեր հաւաքական դէմքը: 

Խրիմեան Հայրիկ գուցէ լաւագոյնս բնորոշեց անոր ճակատագրական նշանակութիւնը 

ազգային-հաւաքական մեր անխափան ու յարատեւ երթին համար, երբ Պեռլինի 

վեհաժողովին մասին արտայայտուելով, ան դիպուկ խօսքերով ըսաւ, որ այնտեղ կաթսայով 

հարիսա կը բաժնէին եւ ուրիշ պետութիւններ եկեր էին երկաթէ շերեփով ու վերցուցին 

իրենց բաժին-հարիսան, իսկ մենք հայերս, գացեր էինք հոն թղթէ շերեփով միայն եւ մեզի 

ոչինչ հասաւ,  եւ խրատեց իմաստալից կերպով. «Ժողովուրդ, ամէնէն առաջ քո 

ազատութեան յոյսը քո վրայ դիր, քո խելքին, բազկին ոյժ տուր, մարդ ինքն իրմէ պէտք է 

աշխատի, որ փրկուի»:  Իմաստուն հոգեւորականը կոչ կ'ընէր այս խօսքերով հայութեան 

գիտակցութեան արթնացման, որ ազատութիւնը ձեռք կը բերուի ոչ թէ խնդրագիրերով կամ 

աղերսագիրերով, այլ երկաթեայ շերեփով, այսինքն՝  զինեալ պայքարով կամ ուժեղ 

հայկական բանակով:   
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Այսօր օրհասական պահեր կ'ապրի հայութիւնը ի Հայաստան, յԱրցախ եւ ի Սփիւռս 

աշխարհի:  2020 թուականի 44-օրեայ պատերազմի մեր ահաւոր պարտութենէն ետք, մեր 

թշնամին աւելի ու աւելի է լկտիացա՛ծ, գազազա՛ծ, ներխուժելով նոյնինքն Հայաստանի 

Հանրապետութեան գերիշխան տարածքէն ներս, խափանելով Արցախը Հայաստանին 

կապող Բերձորի կամ Լաչինի ճանապարհը եւ դեռ Ալիեւի բերանով կը յոխորտայ գրաւել 

Սիւնիքն ու Գեղարքունիքը, հասնելով մինչեւ Երեւան...Իսկ ՀՀ իշխանութիւնները տակաւին 

կը խօսին խաղաղութեան օրակարգին մասին, ինչ որ դարձած է բովանդակազուրկ 

հասկացողութիւն մը լոկ, որքան ալ բաղձալի ըլլայ ան:  Դժբախտաբար, դեռ պատմութեան 

արշալոյսէն մինչեւ հիմա եւ գուցէ ընդմիշտ, քաղաքականութեան թիւ մէկ չգրուած օրէնքը 

միշտ ալ շեշտած է ու կը շեշտէ ՈՅԺԻ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ եւ ոչ՝  ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՈՅԺԸ: Այսինքն՝  

երկաթեայ շերեփին ոյժը: 

Մահու կենաց գոյութենական լրջագոյն մարտահրաւէրին դէմ յանդիման, քաղաքակիրթ 

աշխարհը կամ միջազգային հանրութիւնը բաղկացնող գերտէրութիւններն ու կառոյցները ի 

պատասխան մեր դիմումներուն, բանաւոր թէ գրաւոր խնդրանքներուն, աղերսանքներուն 

եւ աշխոյժ դիւանագիտական քայլերուն՝  կը բաւարարուին ցարդ արտայայտութիւններով, 

դիտորդական առաքելութիւններով, կոչերով, որոնք ոչ մէկ ազդեցութիւն կը գործեն ցարդ 

անպատիժ մնացած թուրք-ազերի յարձակողապաշտ նկրտումներուն եւ 

ոտնձգութիւններուն վրայ: 

Սա չի նշանակեր երբե՛ք անտեսել որ աշխոյժ, հետեւողական ու երկարաշունչ 

դիւանագիտութիւնը իր կարեւոր դերակատարութիւնը ունի եւ պէտք է ունենայ 

մերկացնելու թուրքազերի ցեղասպան քաղաքականութիւնը ի լուր աշխարհին ու անոր 

մեծերուն եւ ճնշում բանեցնելու անոնց վրայ որ դատապարտեն այդ ցեղասպան 

քաղաքականութիւնը, համապատասխան քայլերու դիմելով :  Բայց ատիկա բաւարար չի 

կրնար ըլլալ զսպելու թուրքազերի ցեղասպան ախորժակներն ու ոտնձգութիւնները:  

Պատմութեան դասերն ու մեր աշխարհաքաղաքական դիրքը այլ բան կը յուշեն:   

Ներկայիս առաւել քան երբեք, մենք անյապաղ եւ ամենայն կուռ միասնականութեամբ 

պիտի դառնանք ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿ, դիմակայելու մեր գոյութեանն իսկ սպառնացող հայաջինջ 

վտանգը, ու պիտի կազմակերպենք մեր աշխարհազօրը առաւելագոյն 

կարողականութեամբ՝  ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԱՐՑԱԽ-ՍՓԻՒՌՔ:  Սա է մեր փրկութեան ելքն ու 

ուղին: 

Յիշենք մեր Սարդարապատը:  Եթէ Ցեղասպանութեան ահռելի ոճրագործութենէն ետք, հայ 

ժողովուրդը՝  իր բոլոր խաւերով ու հատուածներով, մէկ մարդու պէս, օրհասկան 

ահազանգով ոտքի չելլէր պաշտպանելու իր իսկ ձեռքով իր մի բուռ մնացած հայրենի հողը 

եւ չկարենար պարտութեան մատնել թրքական զօրքը, յայնժամ ոչ մէկ դիւանագիտական 

քայլ պիտի կարենար կասեցնել օսմանեան բանակի յառաջխաղացումը Երեւանի վրայ: Եւ 

այսօր գոյութիւն պիտի  չունենար ո՛չ Երեւանը, ո՛չ ալ Հայաստանի Հանրապետութիւնը: 

Անշուշտ ո՛չ ալ Արցախը հայոց: 
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Ներկայիս, կարելի է անվարան ըսել, որ նոյն իրավիճակն է...Միայն դիւանագիտական 

ճանապարհով կարելի չէ երբեք զսպել թուրք-ազերիներուն հայակուլ ու հայրենակուլ 

ախորժակը, որքան ալ կարեւոր ըլլան հմուտ ու ճկուն դիւանագտութիւնն ու հայանպաստ 

համաշխարհային կարծիք ստեղծելու քարոզչական աշխատանքը, առանց մեր երկրի 

պաշտպանութեան հարցը արժանացնելու լիարժէք ու ամբողջական ուշադրութեան, 

ամբողջական վերակազմակերպման, այժմէականացման, պիտի ըսէի 

գերարդիականացման։ Հիմա նոյնպէս եւ ընդմիշտ, ԵՐԿԱԹԵԱՅ ՇԵՐԵՓՈՎ միայն կրնանք 

պաշտպանել մեր հայրենի սուրբ հողը: 

Այդ ԵՐԿԱԹԵԱՅ ՇԵՐԵՓն է ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԸ, որուն ռազմահայրենասիրական բարձր 

ոգին բոցկլտաց նոյնիսկ 44-օրեայ ահեղ պատերազմին, երբ մեր քաջարի զինուորները 

դիմակայեցին ազերի, թուրք, փաքիստանական եւ վարձկան ահաբեկիչներու 

գազանաբարոյ վոհմակները: 

Կը մնայ առաւել ամրացնել, հզօրացնել ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԸ, աչքի լոյսի պէս գուրգուրալ 

անոր, միասնական ջանքերով, համահայկական զօրաշարժով՝  ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԱՐՑԱԽ-

ՍՓԻՒՌՔ, որպէսզի ան իրաւամբ դառնայ տարածաշրջանի ամէնէն մարտունակ բանակը: 

Փա՛ռք ու պատի՛ւ հայկական բանակին, խո՛ւնկ ու աղօ՛թք եւ խոնարհում հայրենիքի 

պաշտպանութեան մարտերուն զոհուած հազարաւոր հայորդիներու անմահ յիշատակին: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ 

«ՈՒՂԻՂ ՕԴԱՅԻՆ ԲԵՌՆԱԹԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼՔԻ 

ՎԵՐԱՑՈՒՄԸ...ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ Է» 

«Մեդիալաբի» հարցերին պատասխանում է թուրքագէտ Ռուբեն Սաֆրաստեանը 

– Պարո՛ն Սաֆրաստեան, Թուրքիան վերացրել 

է Հայաստանի հետ ուղիղ օդային 

բեռնափոխադրումների արգելքը։ Ինչպէ՞ս էք 

գնահատում այս որոշումը, արդեօք սա կարելի՞ է 

ձեռքբերում կամ էական առաջընթաց համարել հայ-

թուրքական յարաբերութիւնների կարգաւորման 

գործընթացում։ 

– Կարծում եմ, որ դա ոչ ինչ-որ ձեռքբերում է, ոչ էլ մեծ առաջընթաց, սա մի բան է, որի 

մասին դեռեւս կէս տարի առաջ էին պայմանաւորուել, կես տարի է՝ Թուրքիան ձգձգում էր, 
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հիմա նոր դրա մասին յայտարարում են։ Ակնյայտ է, որ սա իր էութեամբ տնտեսական մեծ 

նշանակութիւն չունի, բայց սա մաս է կազմում Թուրքիայի կողմից ընտրուած բանակցային 

մարտավարութեանը․ այսպիսի փոքր քայլերով Թուրքիան Հայաստանին պահում է 

բանակցային գործընթացում, նպատակը սա է։ 

Այս որոշումը կարող է ինչ-որ դրական ազդեցութիւն ունենալ, բայց շատ փոքր է լինելու այդ 

ազդեցութիւնը, որովհետև օդային ճանապարհով այդքան մեծ ապրանքափոխադրումներ 

հնարաւոր չէ իրականացնել։ 

– Իսկ ինչու՞ կէս տարի ձգձգելուց յետոյ Թուրքիան հիմա որոշեց այս որոշումը կայացնել։ 

– Այս կերպ ժամանակ են ձգում, իրենց համար կարեւոր է, որ Հայաստանին պահեն 

բանակցային գործընթացի մէջ, որ Հայաստանը չհիասթափուի ու դուրս չգայ այդ 

գործընթացից, իսկ պահելու համար անհրաժեշտ է այսպիսի փոքր քայլեր կատարել։ 

Հիմա սա եղաւ, մի կէս տարի յետոյ էլ, հաւանաբար, կը լինի երրորդ երկրների 

քաղաքացիների մուտքի արգելքի վերացումը, ինչի մասին որոշումն արդէն իսկ ընդունուել 

է, բայց դեռ չի իրականացւում։ Այնպէս որ, այս ամէնի նպատակը Հայաստանին 

բանակցային գործընթացում պահելն է ու այդ գործընթացը Հայաստանի վրա ճնշում 

գործադրելու նպատակով օգտագործելը։ 

– Լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ, ու Թուրքիան էլ իր ակնյայտ աջակցութիւնն 

է արտայայտում Ադրբեջանի այս գործողութեանը: Ըստ ձեզ՝ դեռ երկա՞ր է փակ մնալու 

միջանցքը, ու ինչի՞ դիմաց են պատրաստ բացել ճանապարհն ադրբեջանցիները։ 

– Լաչինի միջանցքը փակուեց Թուրքիայի հետ համաձայնեցուած, գուցէ նաև՝ հենց 

Թուրքիայի նախաձեռնութեամբ, ու սա երկու երկրի համատեղ գործողութիւն է, այս 

ամէնում ինձ համար որեւէ հարցական բան չկայ։ Առաջին ամենակարեւոր նպատակը 

ճնշում գործադրելն է արցախահայութեան վրայ ու հասնել նրան, որ Արցախն իր 

պայքարելու կամքը թուլացնի։ 

Երկրորդ նպատակը, որի մասին արդէն պաշտօնապէս յայտարարութիւններ մենք լսում 

ենք, Հայաստանի վրայ ճնշում գործադրելն է, ինչի միջոցով հնարաւորութիւն կ'ունենան 

կորզել «Զանգեզուրի միջանցքը»։ 
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Կայ նաև աշխարհաքաղաքական խնդիր, որը փորձում են այստեղ լուծել Թուրքիան ու 

Ադրբեջանը, առաջին հերթին՝ Թուրքիան․ Ռուսաստանի դիրքերը տարածաշրջանում 

թուլացնելն է, Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելութեանը հեղինակազրկել, ինչը 

նպաստելու է Թուրքիայի դիրքերի ուժեղացմանը։ 

Այս երեք հիմնական նպատակն է, որ փորձում է լուծել թուրք-ադրբեջանական տանդեմը։ 

Այստեղ շատ բան կախուած է Արցախից, այնտեղի մեր հայրենակիցներից, որոնք, ես 

համոզուած եմ, այն վճռականութիւնը, որը մինչև հիմա ցոյց են տուել, կը շարունակեն ու 

իրենց ինքնորոշման իրաւունքը պաշտպանելու համար կ'անեն ամէն ինչ ու չեն տրուի այս 

անմարդկային, ցեղասպանական միտում արտայայտող գործողութիւններին։ 

– Այսինքն՝ ձեր նշած այս նպատակներից ոչ մէկին դեռ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը չի 

հասել, ու այդ պատճառով էլ միջանցքը դեռ փա՞կ է։ 

– Այո՛։ Ես կարծում եմ ու յոյս ունեմ, որ միջազգային ճնշումը, որը կարծես թէ գնալով 

ուժեղանում է, վերջիվերջոյ կը յանգեցնի նրան, որ միջազգային կազմակերպութիւններն 

աւելի գործուն միջամտութիւն կ'ունենան, ու Ադրբեջանի վրայ կիրառուող ճնշումն աւելի 

իրական կը դառնայ, ու նա ստիպուած կը լինի բացել միջանցքը։ 

– Պարո՛ն Սաֆրաստեան, ձեր մեկնաբանութիւնն եմ խնդրում նաև թուրք-իրանական 

յարաբերութիւնների մասով, որովհետև Թուրքիայից բացայայտ յայտարարեցին, որ Իրանի 

պրոհայկական դիրքորոշումն ու յայտարարութիւններն անհանգստացնում են ինչպէս 

Բաքուին, այնպէս էլ՝ Անկարային։ 

– Այո՛, Թուրքիային իսկապէս անհանգստացնում է դա, ու այդ յայտարարութիւնները, որ 

հիմա սկսեցին Թուրքիայում պաշտօնական մակարդակով հնչել, մինչ այդ ոչ պաշտօնական 

յայտարարութիւններ էին հնչում, վկայում են այն մասին, որ Թուրքիան իսկապէս 

անհանգիստ է այդ առումով, որովհետև Իրանը ցոյց է տալիս, որ այն 

աշխարհաքաղաքական փոփոխութիւնները, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանն ուզում են 

իրականացնել մեր տարածաշրջանում, որոնց նպատակը պէտք է լինի Թուրքիայի դիրքերի 

ուժեղացումն այստեղ, Իրանի շահերին դէմ են։ 

Յատկապէս «Զանգեզուրի միջանցքի» մասով Իրանն ունի իր յստակ դիրքորոշումը, նա ոչ 

միայն յայտարարութիւններով է հանդէս գալիս, այլ նաև մենք տեսանք 

զօրավարժութիւններ, որոնք Իրանն անցկացրեց։ 

http://www.azadkhosk.com/
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Այս ամէնը ցոյց է տալիս, որ Թուրքիայի ու Իրանի շահերը մեր տարածաշրջանում իրար 

հակասում են․ Իրանը չի ուզում, որ Թուրքիան տարածաշրջանում ուժեղանայ, իսկ 

Թուրքիային էլ անհանգստացնում է, որ Իրանն է ակտիվանում մեր տարածաշրջանում։ 

Երկրորդ՝ պէտք է փորձենք հասկանալ թուրք-իրանական յարաբերութիւնների, 

ընդհանրապէս յարաբերութիւնների բուն էութիւնը, իսկ էութիւնն այն է, որ 

տարածաշրջանային առումով առաջատար այս երկրները, որոնք պայքարում են լայն 

տարածաշրջանում՝ Մերձաւոր Արեւելքում, առաջնային դեր ունենալու համար, այս հարիւր 

տարուայ ընթացքում կարողացել են այնպիսի հնարաւորութիւններ գտնել, որ յաջողւում է 

խուսափել ժամանակ առ ժամանակ յարաբերութիւններում նկատուող սրացումներից։ 

Երկու երկրի դիւանագիտութիւններն էլ տիրապետում են բալանսի (հաւասարակշռութեան 

Ա.Խ.) արուեստին, բալանսաւորում են այն վտանգները, որոնք կան։ Այս առումով, ես 

կարծում եմ, նաև այս դէպքում Թուրքիան ու Իրանը կը կարողանան բալանսաւորել 

յարաբերութիւնները, բանը չի հասնի ուղղակի բախումների։ Ճնշումներ կը լինեն մէկը 

միւսի վրայ՝ հռետորաբանութեամբ, զօրավարժութիւններով, բայց կը խուսափեն 

յարաբերութիւնների այնպիսի սրացման մակարդակից, որ կը վտանգի մէկը միւսի 

անվտանգութիւնը։ 

– Բայց Իրանը գոնէ «Զանգեզուրի միջանցքի» մասով իր դիրքորոշմանը հաւատարիմ կը 

մնայ՞։ 

– Ի հարկէ չի փոխի, և նա դա յստակ ասել է։ Բոլորն են հասկանում, որ դա Իրանի համար 

աշխարհաքաղաքական կարեւորագոյն նշանակութիւն ունի, որովհետև դա իր համար 

Հայաստանով, Վրաստանով, Սև ծովով Եւրոպայի հետ կապուելու երկընտրանքային 

հնարաւորութիւն է: Իրանը հիմա մի կողմից զարգացնում է Կասպից ծովով Ռուսաստանի 

հետ այդ միջանցքը և ունի Թուրքիայի վրայով հնարաւորութիւն, բայց հիմա իր համար 

աւելի կարեւոր է ունենալ Եւրոպայի հետ կապուելու այսպէս ասած աւելի անկախ 

հնարաւորութիւն: 

Այնպէս որ, Իրանն ամէն ինչ կ'անի, որ «Զանգեզուրի միջանցքի» գաղափարը 

չիրականանայ, ամէն ինչ ասելով՝ նկատի չունեմ ռազմական գործողութիւններ, 

դիւանագիտական, տնտեսական ոլորտներում կ'արուեն այդ քայլերը։ 

Քրիստինէ Աղաբեկեան - MediaLab.am 
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ԿԻՊՐԱՀԱՅ 

ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՂՔԻՆ՝  ԼԻՄԱՍՈԼԻ ՄԷՋ 

Շաբաթ 28 Յունուար 2023ին, Լիմասոլի փոքրաթիւ 

հայ համայնքի կողմէ տեղի ունեցաւ բողոքի ցոյց ի 

պաշտպանութիւն Արցախի։ Ցուցարարները, 

հաւաքուեցան Ս․ Գէորգ եկեղեցիի բակը, ապա 

Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետութեան 

տասնեակ դրօշակներով, քայլելով հասան Լիմասոլի 

կեդրոնական Անեքսարտիսիաս փողոցը, ուր 

հարիւրաւոր թռուցիկներ բաժնեցին, Լիմասոլի 

հանրութեան տեղեկացնելով Արցախի շրջափակման աղէտալի վիճակին մասին, ի ձեռին 

ունենալով յունարէն, անգլերէն մեծատառ պաստառներ՝  «ԿԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏԵՆՔ ԱՐՑԱԽԻ 

ՇՐՋԱՓԱԿՈՒՄԸ», «ԴԱԴՐԵՑՈՒՑԷՔ ԱՐՑԱԽԻ ՇՐՋԱՓԱԿՈՒՄԸ», «ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ 

ԱՐՑԱԽԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ» եւ այլ:  

Ցոյցի ընթացքին ելոյթ ունեցան Կիպրոսի Հայ Դատի 

յանձնախումբի ատենապետ ընկ․ Յակոբ 

Գազանճեան, "Կիպրոսի Արցախի բարեկամներու" 

կողմէ՝ Կիպրոսի բանասերներու միութեան 

նախագահ Կիրիակոս Պարրիս եւ ՀՅԴ Լիմասոլի 

կառոյցի կողմէ ընկ․ Թորոս Փիլիպոսեան։ 

Ցոյցը տէրունական աղօթքով եզրափակեց Տէր 

Մաշտոց Աշգարեան։ 

Ցոյցը յատկանշանական էր այն առումով որ պատմութեան մէջ առաջին անգամ Լիմասոլի 

մէջ տեղի կ՛ունենար նմանատիպ միջոցառում հայ փոքրաթիւ համայքին կողմէ։ 

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ  ՆՇՈՒՄ  ՆԻԿՈՍԻՈՅ  ԵՒ ԼԱՌՆԱԳԱՅԻ ՄԷՋ 

Երկուշաբթի, 13 Փետրուար 2023-ին, Նիկոսիոյ Ս. 

Աստուածածին եւ Լառնագայի Ս. Ստեփանոս եկեղեցիներուն 

մէջ, Տեառնընդառաջի նախատօնակին առիթով, տեղի ունեցան 

Երեկոյեան Ժամերգութիւն, նախատօնակ, անդաստան եւ 

ապա, շրջափակերուն մէջ խարուկավառութիւն 

հաւատացեալներու ներկայութեամբ: Նիկոսիոյ մէջ 

արարողութեան հանդիսապետեց Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ Գերշ՝. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան, Արժ. Տ. 

Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեանի հետ, իսկ Լառնագայի մէջ՝ Արժ. Տ. 

Մաշտոց Աւագ Քհնյ. Աշգարեանը: 

Տեառնընդառաջը՝ Հայ Եկեղեցւոյ անշարժ տօներէն մէկն է, որ 
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միշտ Փետրուար 14-ին կը նշուի շաբթուան որեւէ օրուան որ զուգադիպի, սակայն 

տօնակատարութիւնները կը սկսին 13 Փետրուարի երեկոյեան: Տօնը նուիրուած է Յիսուսի 

քառասնօրեայ գալուստին դէպի Երուսաղէմի տաճար ծնողքին հետ եւ ընծայումը 

Աստուծոյ: Այդտեղ էր Սիմէոն անունով արդար ու աստուածավախ ծերունի մը, որուն 

յայտնուած էր Սուրբ Հոգիէն, թէ մահ պիտի չտեսնէ մինչեւ Տիրոջ Օծեալը տեսնէ: Ան 

տեսնելով Յիսուս մանուկը, ընդառաջ ելաւ (եւ ասկէ ‹‹Ելանել ընդ առաջ Տեառն›› 

արտայայտութիւնը), իր գիրկը առաւ եւ օրհնեց զԱստուած ու ըսաւ.- «Ալ հիմա, ո՛վ Տէր, 

արձակէ քու ծառադ խաղաղութիւնով քու խօսքիդ համեմատ. վասն զի իմ աչքերս տեսան 

փրկութիւնդ» (Ղուկաս 2. 29-30):  

 

14 Փետրուար 2023 Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 

 

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ 

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ 

                                                                    -Ա- 

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐՈՒ ՏՕՆԸ 

15 Յունուար 2023 

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս 

Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւն (այսուհետեւ՝ 

ՄԿՀ, Կիպրոս) յաճախած իւրաքանչիւր սան-

սանուհիի համար առանձին խորհուրդ ունի 

Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ Ս. 

Յովհաննու Կարապետի տօնը։ Այդ օրը հայ 

համայնքներէ ներս արմատներուն առաւել ամրութեամբ կառչած  հայ աւանդական 

ընտանիքներու մէջ տօնն է Մկրտիչներու, Կարապետներու, Յովհաննէսներու (Ճոն), իսկ 

մելգոնեանցիներուն համար՝ ԱՆՄԱՀ ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐ Գրիգոր եւ Կարապետ Մելգոնեան 

եղբայրներու։ 

Սերունդներ յաջորդաբար այդ օրը կը մասնակցէին Սրբազան Պատարագին եւ 

հոգեպարար արարողութիւն կը կատարուէր եղբայրներու սրբալոյս դամբանին շուրջ։ 

Եւ այսպէս՝ 15 Յունուար 2023-ին, Քալիֆորնիայի Փասատինա քաղաքի Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ հոգեհանգիստ, որուն յաջորդեց 

աւանդական հոգեճաշը։ Մեր խորհրդածութիւնները այս առթիւ պիտի փափաքէինք յանձնել 

ոչ միայն բոլոր Մելգոնեանցիներուն, այլ բոլոր այն հայերուն, որոնք ունին միտք եւ խիղճ, 

«պճեղ մը անոյշ սիրտ», կաթիլ մը հայու արիւն եւ պատառիկ մը արժանապատւութիւն։ 
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Շատեր գիտեն թէ 2005-ին անըմբռնելի որոշումով, իսկ ես պիտի ըսէի անլուրջ ու 

կամայական հրամանով մը փակուեցան Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան դուռերը։ 

Հասցուած էր այնպիսի հարուած մը, որուն խարանը զգաց իւրաքանչիւր Մելգոնեանցի եւ 

անոր բարեկամ ու հարազատ հայ մը։ Նոյնիսկ ոչ հայեր՝ կիպրացի յոյն եւ անգլիացի 

մարդիկ մինչեւ օրս ափսոսանքով կ՚արտայայտուին այս կաղնիին տապալումին առթիւ։ Ի 

հարկէ միակ հրճուողը թուրքն է, որուն հացին իւղ քսուեցաւ, որովհետեւե հայակերտման 

դարբնոց մըն ալ հեռացաւ իր սահմաններէն, որոնք Պատմական Հայրենիքի մեր 

սահմաններն են...։ 

Մենք տակաւին պիտի անդրադառնանք ՄԿՀ փակելու անհեռատես եւ ոչ-ՀԲԸՄ-

ական որոշումին՝ առանց խնայելու փաստերը։ 

Ուրախալին այն էր որ Բարերարներու օրուայ հրաւիրեալներու ներկայութիւնը ցոյց 

կու տար Մելգոնեացի տարբեր սերունդներու սրտցաւութիւնը, զիրար գտնելու եւ իրարմով 

լիանալու պահանջքը, չէ՞ որ անոնք իրենց կեանքի ամէնէն բախտորոշ շրջանը անցուցած 

էին նոյն յարկի տակ, զոյգ շէնքերու, Բարերարներու Դամբանի, զոյգ անտառներու, 

բարձրահասակ ջրամբարի, թէկուզ քարքարոտ բայց նոյն ֆութպոլի դաշտին մէջ։ Չէ՞ որ 

անոնք այդ շրջաբակի Նուենիներու (եւկալիպտուս) ստուերներուն տակ շշնջացած էին 

իրենց սրտի առաջին բաբախումները եւ թողուցած էին իրենց անուններուն 

սկզբնատառերը... 

ՄԿՀ լոկ դպրոց մը չէր եղած, միայն կրթարան մը չէր, այլ կղզեակ մըն էր սիրոյ 

աստուածուհիի կղզիին մէջ, տաճար մըն էր բառիս ամէնէն լայն ընդգրկումով եւ սակայն, 

հեռաւոր Նիւ-Եորքի ինչ որ երկնաքեր շէնքի մը գրասենեակներուն մէջ, կրթութենէ 

բաւական հեռու կեցած մարդիկ շուտիկօրէն որոշում կ՚առնէին փակել՝ տեսակ-տեսակ 

անհեթեթ ու անհամոզիչ պատճառաբանութիւններ մոգոնելով (հնարելով)։ 

15 Յունուարի այս տօնակատարութեան ներկայ էր ՄԿՀ, չէր գոցուած ան, տակաւին 

ապրող յուշ էր, թէկուզ մշուշի մէջ։ Ամբողջ սրահը կը բուրէր ՄԿՀ-ով։ Հոն էին երանաշնորհ 

ուսուցիչները, տաղանդաւոր մարզիկները, օտար վարժարաններու հետ մրցումներէն 

յաղթական վերադարձող տղաքն ու աղջիկները... Մենք չզգազինք թէ մեր հաստատութենէն 

հազարաւոր մղոններ անդին կը գտնուէինք եւ այս էր մեր յաղթանակը, զոր պէտք է վերածել 

ՆՈՐ ՅԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐՈՒ։ 

Մեգլոնեանցին գիտէ իր ստացածին դիմաց տալ եւ աւելի՛ն տալ։ Եւ այսպէս Սանուցի 

ատենապետ Ռաֆֆի Ցնծալեան իր բացման խօսքին մէջ կարճ զեկուցում մը տուաւ անցնող 

շրջանի գործունէութեան մասին, յիշելով նաեւ կարգ մը երախտագէտ Մելգոնեանցիներու 

կատարած բարեսիրական գործերը՝ տեւականացնելու համար Մելգոնեան Բարերարներու 

թողած աւանդը: Ապա անոր հրաւէրով իրարու ետեւէ բարձրախօսին մօտեցան Պրն. Գէորգ 

Յակոբեան, որ յիշեց մեզմէ յաւէտ հեռացած արժանաւոր Մելգոնեանցիները, ի մասնաւորի 

նշելով նորոգ հանգուցեալ Փոլ Քուշարեանի կատարած նուիրեալ աշխատանքները ի խնդիր 

Մելգոնեանի գոյատեւման ու յառաջդիմութեան՝ Սանուցի հիմնադիր անդամի եւ 

ատենապետի իր հագամանքով:  
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Երկարամեայ տնօրէն Պրն. Վարդգէս Գուրույեան հանգամանօրէն զեկուցեց իր եւ 

կնոջ Ալիսի ջանքերով կատարած նուիրաբաշխումի երախտաշատ աշխատանքներուն 

մասին՝ Վանաձորի մէջ։ 

Օրուան աստղերն էին Տէր եւ Տիկ. Ասպետ եւ Այդա Փողարեանները, մին՝ 

Եթովպիայէն, միւսը՝ Իրանէն, հանդիպեր էին ՄԿՀ-ի պարարտ հողի վրայ, կազմեր էին 

տիպար ընտանիք, հայեցի ջերմ բոյն եւ քանի մը տարի առաջ արեան ձայնը, ես պիտի ըսէի՝ 

Բարերարներու ձայնը, զանոնք տարեր էր հիւսիսային Հայաստանի ԳՕՇ գիւղը։ 

-Առաջին իսկ այցելութենէն մենք սիրահարեցանք այս գիւղին եւ անոր 

բնակիչներուն,- ըսին անոնք իրենց ելոյթին մէջ,- եւ որոշեցինք կեանքի նպատակ դարձնել 

Գօշը զարգացնելը, ոտքի կեցնելը, որովհետեւ ամէն ինչ կայ հոս՝ անտառ, լիճ, լեռներ, 

Ալպիական բնութիւն, զարգանալու եւ առաջ երթալու բուռն ցանկութիւն։ 

Այնուհետեւ Տէր եւ Տիկ Փողարեանները լուսապատկերներու ցուցադրութեամբ 

ներկայացուցին ամբողջովին վերափոխուած գիւղը, դպրոցականները, գիւղական ակումբը։ 

Ժպիտ կայ աշակերտներուն դէմքին վրայ, երգ ու ծիծաղ, բարձրագոյն ուսում ստանալու 

բուռն ցանկութիւն եւ ամէնէն կարեւորը՝ վերադարձ գիւղ, հայրենի բնութիւն եւ կերտելու 

նոր ապագայ։ Իմացանք նաեւ թէ հիմնովին նորոգուած ակումբը կոչուած է Գրիգոր եւ 

Կարապետ աղա Մելգոնեան եղբայրներու անունով։ Ի հարկէ Փողարեանները առանձինն 

չէին կրնար գլուխ հանել այս վերափոխութիւնը եւ Գօշի նոր վերածնունդը, եթէ իրենց շուրջ 

չհաւաքուէին ու «ձեռք ձեռքի տալով քոյր եղբար կաթոգին» չօգնէին Մելգոնեանցի 

դասընկերները եւ անշուշտ նոր շունչ ու ոգի ստացած գօշեցիներու համայնքը։ 

Ահաւասիկ ա՛յս է, զոր մենք կը կոչենք Մելգոնեանցիի ոգի, դաստիարակութիւն եւ 

յանձնառութիւն։ 

Քանի՜ քանի Փողարեաններ եւ ընկերներ պիտի հասցնէր ՄԿՀ-ն 2005-էն ասդին, եթէ 

կամայական ու անհեթեթ որոշում մը չառնուէր։  

Կը մօտենայ այս փառապանծ հաստատութեան հիմնադրութեան 100-ամեակը։ 

Նախ՝ Մելգոնեանցիին հոգսը պէտք է ըլլայ իր դպրոցը վերաբանալու խնդիրը, ապա մեր 

ազգային կազմակերպութիւնները, մշակութային միութիւններն ու յատկապէս 

Հայաստանեայց եկեղեցին եւ մեր քոյր եկեղեցիները վճռակամ որոշում պէտք է ընդունին. 

փրկել համայն հայութեան պէտքերուն հասած այս հաստատութիւնը։ 
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ՀԱՅՈՒՆ  ՏԵՍԱԿԸ  ( ԾԻՆԸ) 

  

  

  Ո՞վ չէ լսած մեր տեսակին մասին մե՛ր իսկ 

յոխորտանքները, մեր տեսակին ուրիշ եւ գերազանց 

ըլլալը՝ խելքով, իմաստութեամբ, կարողութիւններով, 

մարտունակութեամբ եւ մշակոյթով: Այս տեսակէտը, 

մանաւա՛նդ Հայաստանի մէջ, շատ տարածուած է, 

թէեւ արտասահմանի մէջ ալ քիչ չէ այս մասին 

ինքնախաբէութիւնը: 

Հայաստանի մէջ յայտնի չէ, թէ ի՛նչն է պատճառը այս 

թիւր կարծիքին: Սփիւռքի տարածքին, հաւանաբար, 

այդ մէկը արդիւնք է տեղացի ժողովուրդներուն կողմէ 

մեր մասին կատարուած գովասանքին եւ մեզ տածած 

յարգանքին: Արդ՝ փորձենք հասկնալ այդ գովասանքին եւ յարգանքին տուն տուող 

դրդապատճառները: 

Անցեալ դարու սկիզբը, Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք, Կիլիկիայէն միջինարեւելեան 

երկիրներ ապաստանած տարագիրները, իրենց ապրուստը եւ կտոր մը հացը ճարելու 

հարկադրանքին տակ գտնուելով եւ մեծամասնութեամբ հաւաքուած ըլլալով քաղաքներու 

մէջ, ինչպէս Հալէպ, Դամասկոս, Պէյրութ եւ այլն, զրկուած մշակելի հողամասերէ՝ պէտք էր 

զբաղէին արհեստներով, որոնցմով տեղացի ժողովուրդները ընդհանրապէս չէին զբաղեր: 

Տեղացիները երկրին բնիկները ըլլալով՝ մեծ մասամբ գիւղաբնակներ էին, հետեւաբար՝ 

խաշնարածութիւնը եւ գիւղատնտեսութիւնն էին իրենց ապրուստի միջոցը, իսկ 

քաղաքներու բնակչութիւնը կազմողները կա՛մ պետական պաշտօնեաներ էին, կա՛մ մանր 

առեւտրականներ: Տեղական լեզուին չտիրապետելու պատճառով, հայութեան կը մնար 

հարկադրաբար արհեստներու հետեւիլ, եւ շատ չանցած՝ անոնք հռչակ ունեցան իբրեւ 

դերձակներ, ոսկերիչներ, մեքենագործներ, փականագործներ, ատաղձագործներ եւ 

ընդհանրապէս բոլոր արհեստներուն մէջ անմրցակից վարպետներ: Մէկ-երկու սերունդ 

պէտք էր, որպէսզի արհեստներէն հետզհետէ անցնէինք վաճառականութեան եւ այլ 

մասնագիտութիւններու: Այսպէս, տեղացի ժողովուրդներուն մէջ տարածուեցաւ այն 

կարծիքը, որ հայը խելացի եւ աշխատասէր ժողովուրդ է: 

Իրականութեան մէջ, ժողովուրդներուն միջեւ բնածին կենսաբանական տարբերութիւններ 

չկան, այլ՝ ընկերային, աշխարհագրական, տնտեսական եւ կրթական ազդեցութիւններ, 

որոնք կ՛ազդեն անոնց զարգացման մակարդակին վրայ: Ամերիկացի մարդաբան եւ 

մտաւորական Ճարէտ Տայամընտ, իր »The World Until Yesterday« աշխատութեան մէջ կը 
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նկարագրէ աշխարհի ամէնէն նախնադարեան եւ աշխարհէն կտրուած Նոր Կինէայի 

Փափուա ցեղախումբերուն կեանքը եւ կը պնդէ, որ եթէ անոնցմէ մէկը մրցէր ամերիկացի 

գիտնականի մը հետ, կղզիի առօրեայ կեանքին հետ առնչութիւն ունեցող հարցի մը արագ 

լուծման համար, ապա, շատ հաւանաբար, ամերիկացին պիտի անճրկէր: Ճարէտ 

Տայամընտ կը մերժէ ազգերու միջեւ IQ-ի տարբերութիւնը: Նոյնպէս, վերջին 

տասնամեակին անուանի դարձած իսրայէլացի պատմաբան եւ մտաւորական Եուվալ Նոա 

Հարարի իր »Sapiens« գիրքին մէջ մարդու ծագման մասին խօսելով՝ դարձեալ կը մերժէ 

ազգերու մտային կարողութեան բնածին տարբերութիւնը, իսկ հայազգի աշխարհահռչակ 

տնտեսագէտ Տարօն Աճէմօղլու, իր »Why Nations Fail« գիրքին մէջ, աւելի առաջ երթալով՝ 

կու տայ օրինակը El Paso քաղաքին, որուն կէսը կը գտնուի ամերիկեան հողամասին վրայ, 

իսկ միւս կէսը՝ Մեքսիքոյի: Մինչ ամերիկեան կողմի ժողովուրդը բարեկեցիկ է եւ 

զարգացած, նոյն ժողովուրդին՝ մեքսիքական հատուածին վրայ ապրող մասը ծայրայեղ 

աղքատ է եւ յետամնաց: Աճէմօղլու կ՛եզրակացնէ, թէ այս տարբերութիւնը 

կառավարութիւններու կազմակերպուածութեան եւ տնտեսական քաղաքականութեանց 

հետեւանք է: 

Վերադառնալով մեր իրականութեան, ինչպէս յայտնի է 19 Յունուար 2023ի գիշերը, Ազատ 

գիւղի զինուորական կացարանին մէջ հրդեհի զոհ գացին 15 ժամկէտային զինուորներ: 

Հետաքննութիւնները ընթացքի մէջ են եւ տակաւին ճշգրիտ եզրակացութեան մը չեն հասած, 

իմանալու համար այդ հրդեհին պատճառները: Սակայն կան տարբեր վարկածներ, որոնցմէ 

մէկն է ատրպեճանական հաւանական խափանարարութեան մը վարկածը: 

Վերջնական եզրակացութիւնը ձգենք մասնագէտներուն եւ հարց տանք մենք մեզի, թէ 

արդեօք մենք տակաւին ըլլալով իրողական պատերազմական վիճակի մէջ, իրաւունք 

ունէի՞նք 18 երիտասարդներու կեանքը վտանգելով՝ զանոնք տեղաւորելու ընդամէնը 15 

քառակուսի մեթր տարածքով եւ երկաթեայ ճաղերով պատուհաններ ունեցող սենեակի մը 

մէջ, որմէ արագօրէն դուրս գալը հարցականի տակ կը դրուի: Ճի՞շդ է այդպիսի երեւացող 

զինուորական կացարան մը ունենալ թշնամու հրետանային հեռաւորութեան ներքոյ, երբ 

միայն երկու տարի առաջ անօդաչուներու գործած աւերը դեռ թարմ է մեր յիշողութեան մէջ: 

Ե՞րբ դասեր պիտի քաղենք վերջապէս մեր իսկ արիւնոտ պատմութենէն: Իսկ այլ 

երկիրներու փորձառութենէն ձրի դասերը, որոնցմէ պէտք է օգտուէինք, անվերջանալի՛ են: 

Անոնցմէ յիշենք Լիբանանի »Հըզպալլա«ի կիրարկած պաշտպանական եւ յարձակողական 

գետնափոր թաքստոցները՝ Հարաւային Լիբանանի այլապէս աչքի չզարնող եւ 

ընդհանրապէս տափարակ ու դաշտային մակերեւոյթին վրայ, որոնք պատճառ դարձան 

իսրայէլեան յառաջացող բանակի պարտութեան եւ նահանջին, բուռ մը կիսազինուորական՝ 

կամաւոր զինուորագրուած ջոկատներու անձնազոհ յարձակումներուն իբրեւ արդիւնք: 
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Երկրորդը՝ ոչ շատ յայտնի Հիւսիսային Քորէայի օրինակն է, որ ծայրայեղ աղքատ եւ 

յետամնաց ըլլալով հանդերձ, այնպիսի՛ հզօր պաշտպանական ենթակառոյցներ ունի 

Հարաւային Քորէայի հետ իր սահմանի երկայնքին, գետնափոր եւ մղոններ երկարող 

փապուղիներու ու թաքստոցներու մէջ, ուր ամբողջ վաշտեր կարելի է պատսպարել, հեռու 

հակառակորդ բանակին աչքերէն: 

Մեր ղեկավարութիւնը, անցեալէն սկսեալ, մեզ սխալ եւ սուտ տեղեկութիւններով 

դաստիարակած է եւ մեզ քնացուցած՝ ըսելով, որ իբր թէ մեր տեսակը տարբեր է, մեր ծինը՝ 

հայու ծինը, արտակարգ բարձր է, իսկ թուրքին եւ ատրպէյճանցիին ծինը՝ ստորադաս: 

Իրականութիւնը եկաւ փաստելու, թէ չկա՛ն ստորադաս ուղեղով ժողովուրդներ, եւ թէ 

թուրքը ստորադաս չէ՛: Անոնք դասեր քաղեցին Արցախի առաջին պատերազմին իրենց 

կրած պարտութենէն եւ համբերութեամբ ամբողջ երեսուն տարի պատրաստուեցան, 

հզօրացան ամէն մակարդակներու վրայ, մինչեւ որ հսկայական առաւելութիւն ձեռք ձգեցին 

եւ յաղթեցին վերջին պատերազմին: 

Մեր բանակային համակարգը եւ ընդհանրապէս թէ՛ ռազմավարութիւնը, թէ՛ 

մարտավարութիւնը, հիմնական վերատեսութեան ենթարկուելու կարիք ունին, իսկ մենք 

պէտք է շուտափոյթ մասնագիտական բանակային համակարգի անցնինք: Պատերազմը իր 

աւարտին չէ հասած, որովհետեւ այդ »խաղաղութեան« թեզը անիրական եւ ծիծաղելի է: 

Չկա՛յ այդպիսի բան. ատրպեճանցիները պիտի շարունակեն՝ այս անգամ բո՛ւն Հայաստանի 

նկատմամբ հողային նկրտումները, իսկ անոնց հետագայ գործողութիւնները պիտի ըլլան 

Սիւնիքի համար: 

Վերեւը յիշուած հրդեհը թող իրակա՛ն դաս ըլլայ եւ սթափեցնէ մեզ, թէ՝ այս ձեւով կարելի չէ՛ 

երկիր պաշտպանել: Սիւնիքը օժտուած է աշխարհագրական բացառիկ բնական 

ամրութիւններով, սակայն թշնամին այդ ամրութիւններուն վրայ է արդէն: Անյապաղօրէն 

անհրաժեշտ է կառուցել այնպիսի պաշտպանական դիրքեր, ինչպէս նշուած են վերեւը, 

ուրիշ երկիրներու օրինակներով: 

Այդ նպատակին համար հարկ է ուժերու լարում՝ համայն հայութեամբ. Հայաստանով, 

Արցախով եւ Սփիւռքով: 

Վաղը կրնայ ուշ ըլլալ… 

ԱՒՕ ՊՕՂՈՍԵԱՆ 

9/2/2023  
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ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆ ՀԵՌԱՏԵՍԻԼԸ ԿԸ ՏԱՐԱԾԷ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ԳԱՐՇԵԼԻ 

ՔԱՐՈԶՉՈՒԹԻՒՆԸ ԸՆԴԴԷՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԻՐԱՆԻ  

Յարութ Սասունեան 

«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ 

www.TheCaliforniaCourier.com 

27 Յունուարին, Իսրայէլի i24NEWS միջազգային 

հեռատեսիլային ընկերութիւնը սփռեց կեղծիքներով 

լեցուն կէս ժամնոց  հաղորդում մը՝ Իսրայէլի հետ 

Ատրպէյճանի յարաբերութիւնները փառաբանելու եւ 

Հայաստանը, Իրանն ու Ռուսիան անարգելու համար: 

Այս գայթակղեցուցիչ հաղորդումը ոչ մէկ կապ ունէր 

լրագրութեան հետ, եւ ամէն բան կ՛առնչուէր 

Ատրպէյճանի տխրահռչակ «ձկնկիթային 

դիւանագիտութեան» հետ։ 

Ահա հատուածներ հեռատեսիլային հաղորդումէն, 

զոր ես սղագրած եմ: Մեկնաբանութիւններս 

ներկայացուած են փակագիծերու մէջ: 

Հաղորդավարը՝ իսրայէլցի լրագրող Հենրիքէ Ցումերման, ըսաւ. «Ատրպէյճան ունի 

խնդրայարոյց դրացիներ, յատկապէս Վլատիմիր Փութինի Ռուսիան՝ Հիւսիսի մէջ եւ 

Այաթոլլա Ալի Խամենէիի Իրանը՝ Հարաւի մէջ: Այսուհանդերձ, անոր պատմական գլխաւոր 

թշնամին մէկ այլ դրացի է՝ Հայաստանը, քրիստոնեայ մեծամասնութիւն ունեցող երկիր մը, 

որ բախած է Ատրպէյճանին երկու մեծ պատերազմներու մէջ՝ պատճառելով հազարաւոր 

զոհեր: 1991ին, Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմին, Ռուսիոյ աջակցութեամբ 

(առաջին սուտը) Հայաստան յաջողեցաւ սահմանային գօտիին մէջ գրաւել 10 հազար 

քառակուսի քիլոմեթր` Լիբանանի տարածքին չափ։ Պաշտօնական նպատակը պուֆերային 

գօտի ստեղծելն էր։ Ատրպէյճանի համար, 2020ի ղարաբաղեան երկրորդ պատերազմը 

յաղթանակի տարի էր։ Նախագահ Իլհամ Ալիեւի բանակը վերանուաճեց հայերու կողմէ 

գրաւուած բոլոր տարածքները (երկրորդ սուտը), սակայն պարզուեցաւ, որ տասնեակ 

գիւղեր եւ փոքր քաղաքներ ամբողջութեամբ աւերուած են եւ ականապատուած (երրորդ 

սուտը)։ Այդպէս էր Խոտաֆարինի շրջանը՝ Իրանի սահմանէն միայն քանի մը մեթր 

հեռաւորութեան վրայ՝ Արաքս գետի ափին։ Այս համաթեքսթին մէջ, Իրան աջակցեցաւ 

Հայաստանի (չորրորդ սուտը), իսկ Իսրայէլ՝ Ատրպէյճանի»։ 

Լրագրողը հարցազրոյց ունեցաւ Ատրպէյճանի կրօնական հարցերու նախարար 

Մուպարաք Քուրպանլիի հետ, որ ըսաւ. «Հայաստան գրաւած է մեր հողերը (հինգերորդ 

սուտը)։ Անցեալ պատերազմին անոնց յաղթելու համար մեր բանակէն հերոսական 

հսկայական ջանքեր պահանջուեցան։ Ատրպէյճանի ժողովուրդը գիտէ, որ այս պատերազմի 

ժամանակ Իրան եղած է Հայաստանի կողքին (վեցերորդ սուտը)։ Այսպիսով, դուք կրնաք 

հասկնալ այս տհաճ զգացումները ոչ թէ ժողովուրդին, այլ իրանական վարչակարգին 

հանդէպ...: Իրան կը նախատէ Իսրայէլը, կարծես թէ ուղղափառ իսլամ տեսանկիւնէ: Բայց 

ո՞ւր էր Իրան 30 տարի, երբ Հայաստան, խախտելով բոլոր միջազգային օրէնքները 

(եօթներորդ սուտը), գրաւեց ատրպէյճանական հողերը, անոնց շարքին՝ Իրանի սահմանը։ 

Իրան ինչո՞ւ կը լռէր այդ ժամանակ» (ութերորդ սուտը)։ 
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Հաղորդավարը շարունակեց. «Վերջապէս հրադադարը ձեռք բերուեցաւ Վլատիմիր 

Փութինի ջանքերով: Պաքուի մէջ, ազատագրման տօնակատարութեան ընթացքին բանակը 

ցուցադրեց Իսրայէլէն ձեռք բերուած յարձակողական անօդաչու սարքեր, որոնք մեծ 

կորուստներ պատճառեցին հայկական ուժերուն (հայերու սպանութեան մասին ամօթալի 

պարծենկոտութիւն): Պաքուի կառավարութեան ազդեցիկ մարդոցմէ մէկը Հիքմեթ Հաճիեւն 

է՝ նախագահ Ալիեւի գլխաւոր խորհրդականը եւ անոր արտաքին 

քաղաքականութեան  ռազմագէտը։ Ան յայտարարեց, որ Իսրայէլ առաջին երկիրներէն մէկն 

էր, որ 1991ին ճանչցաւ Ատրպէյճանի անկախութիւնը եւ հրապարակեց լուրեր, որոնք 

զայրացուցին Թեհրանը»։ Հաճիեւ ըսաւ. «Ատրպէյճանի նախագահը եւ Ազգային 

խորհրդարանը որոշում կայացուցած են  Իսրայէլի մէջ Ատրպէյճանի Հանրապետութեան 

լիարժէք դեսպանութիւն բանալու մասին, եւ Իսրայէլի մէջ Ատրպէյճանի դեսպանատուն 

բանալով պիտի կարենանք նոր մակարդակի հասցնել Իսրայէլ-Ատրպէյճան 

ռազմավարական գործընկերութիւնը»։ (Հաճիեւ չէ նշած, որ նախագահ Ալիեւ՝ Իսլամական 

պետութիւններու արձագանգէն  վախնալով,  Թել Աւիւի մէջ Ատրպէյճանի դեսպանութիւն 

բացաւ միայն 2022ին, Պաքուի մէջ 1993ին Իսրայէլի բացած դեսպանատունէն գրեթէ 30 

տարի ետք: Ապա, իսլամական պետութիւններու բացասական արձագանգը մեղմելու 

համար, Ատրպէյճան բացաւ իր ներկայացուցչական գրասենեակը Ռամալայի մէջ, 

Արեւմտեան ափին): 

Ապա լրագրողը աւելցուց. «Որքան սերտ ըլլան Պաքուի եւ Երուսաղէմի ռազմավարական 

յարաբերութիւնները, այնքան Թեհրան կը սպառնայ երկու երկիրներուն։ Իրանի 

Իսլամական Հանրապետութեան սփռած տեսերիզին մէջ յստակ կը սահմանուէր, որ 

Երուսաղէմի Ալ-Աքսա սուրբ մզկիթ տանող ճամբան կ՛անցնի Ատրպէյճանի 

մայրաքաղաքով։ Առաջին անգամ է, որ Թեհրան կը սպառնայ երկու երկիրներուն՝ ըսելով, 

որ «դուք կը փորէք ձեր գերեզմանները։ Ով որ մարտահրաւէր կը նետէ Իրանի, կը 

կործանի»:  Թեհրան նաեւ կը յարձակի Իսրայէլի արաբ նոր գործընկերներուն վրայ, որոնք 

կը պաշտպանեն Աբրահամի համաձայնագիրները՝ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ, 

Պահրէյն, Մարոք եւ նոյնիսկ Սէուտական Արաբիա...: Այս աշխարհի ամէնէն պայթիւնային 

եւ վտանգաւոր սահմանն է։ Այս կողմէն մենք կը գտնուինք Ատրպէյճան, որ մահմետական 

աշխարհիկ երկիր է, Իսրայէլի ռազմավարական դաշնակիցը, եւ հոն մենք կրնանք տեսնել 

Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան դրօշը, որ Միացեալ Նահանգները եւ Իսրայէլը կը 

նկատէ «մեծ սատանայ  եւ փոքր սատանայ»: Ըստ Իրանի՝ Երուսաղէմի ճամբան կ՛անցնի 

Ատրպէյճանի մայրաքաղաք Պաքուով։ Հոկտեմբեր 2022ին, Իրանի բանակը որոշեց 

ահաբեկման գործողութիւն սկսիլ Ատրպէյճանի դէմ՝ հիւսիսային դրացին մեղադրելով 

Իսրայէլի գործակալ ըլլալու մէջ։ Հազարաւոր իրանցի զինուորներ հրասայլերով, 

ինքնաթիռներով, ուղղաթիռներով եւ ռազմական բեռնատարներով անցան Արաքս գետը 

երկու պետութիւններու սահմանով։ Իրանական բանակը նաեւ հարիւրաւոր անկարգելաւոր 

(paratrooper) իջեցուց սահմանային շրջանին մէջ։ Առկայ էին ռազմական 

զօրավարժութիւններու տասնեակ տեսանիւթեր, որոնք կրկին ու կրկին ցոյց կու տային 

իրենց հրթիռներու թիրախը՝ Հրէական պետութեան Դաւիթի աստղը: Թեհրան կը 

մատնանշէ Պաքուի եւ Երուսաղէմի միջեւ աճող կապերը»: Այնուհետեւ կը ցուցադրուի 

տեսանիւթ, ուր իրանցի հրամանատարը կ՛ըսէ. «Մենք կռնակ կը դարձնենք Արաքս գետի 

հատման վայրին մէջ՝ Ատրպէյճանի հետ սահմանին, որպէսզի մեզի հետ լուրջ վերաբերին: 

Մենք չենք ընդունիր սիոնիստներու ներկայութիւնը մեր դրացնութեամբ»։ 

i24NEWS-ի հաղորդումը շարունակեց. «Զօրավարժութիւններուն մեծ մասը տեղի ունեցած է 

գետի իրանական կողմը, սակայն երբեմն եղած են օդային եւ ցամաքային 
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ներթափանցումներ՝ դէպի Ատրպէյճանի տարածք: Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ 

պատասխանած է իրանցի հրամանատարներուն թուիթըրեան գրառմամբ, որ զայրացուցած 

է Թեհրանը՝ լուսանկար մը, ուր Ատրպէյճանի ղեկավարը գրկախառնուած է իսրայէլական 

Harop տիպի քամիքազի անօդաչու թռչող սարքի հետ։ Ատրպէյճան SkyStriker եւ LORA 

անօդաչու սարքերը գնած է իսրայէլեան Elbit եւ Israel Aerospace Industries 

ընկերութիւններէ»: 

Այնուհետեւ լրագրողը հարցազրոյց վարած է իսրայէլցի նախկին նախարար Էֆրայիմ 

Սնեհի հետ, որ կը ներկայացուի իբրեւ «Իսրայէլի եւ Ատրպէյճանի միջեւ դաշինքի 

ճարտարապետ»: Ան ըսաւ. «Ես կը գիտակցէի բարեկամ Ատրպէյճանի կարեւորութեան՝ 

նկատի ունենալով Իրանին շատ մօտ ըլլալու այն փաստը, որ Իրանին մեծ մասը 

ատրպէյճանական է (իններորդ սուտը)։ Կը Կարծէի, որ այս այն պարագան է, որով մենք 

պէտք է հաստատենք ամուր, առողջ կամուրջ Իսրայէլի եւ Ատրպէյճանի միջեւ...: 

Ատրպէյճանի ժողովուրդը մեծ դեր ունեցած է  նացիական Գերմանիոյի դեմ մղուող 

պայքարին մէջ: «Հայրենական մեծ պատերազմ»ի ժամանակ Հիթլերի դէմ պատերազմող 

հարիւր հազարաւոր ատրպէյճանցիներ տուն չվերադարձան։ Անոնք ինկան Եւրոպայի եւ 

Գերմանիոյ պատերազմի դաշտին մէջ: Եւ ասիկա այնպիսի բան է, որ հրեան երբեք չի 

կրնար մոռնալ: Մենք միշտ երախտապարտ ենք Ատրպէյճանին՝ նացիներու պարտութեան 

մէջ ունեցած աւանդին համար»։ (Տասներորդ սուտը։ Կարծես, Իսրայէլի նախարարը 

տեղեակ չէ, որ 70 հազար ատրպէյճանցիներ կռուած են յանուն նացիական Գերմանիոյ եւ 

մասնակցած են Վարշաւայի ապստամբութեան ճնշման գործողութեան։ Հիթլեր այդ 

ատրպէյճանցիները կոչած է իր վստահելի դաշնակիցները)։ 

Հաղորդավարը շարունակեց. «700 քիլոմեթր սահմանով մեր ճամբորդութեան ընթացքին 

մենք տեսանք, որ իսրայէլական այլ արհեստագիտութիւններ կ՛օգտագործուին իրանական 

կողմը հսկելու համար, օրինակ՝ բարձր ճշգրտութեան տեսախցիկներ եւ շատ արդիական 

ելեկտրոնային սենսըրներ: Քանի մը աղբիւրներու համաձայն՝ այս համակարգերը 

կ՛աջակցին յատուկ ստորաբաժանումներու եւ իսրայէլեան գաղտնի գործակալներու կողմէ 

իրականացուող գործողութիւններուն, որոնք կը ներթափանցեն Իրան՝ պայքարելու անոր 

միջուկային նախագիծերուն դէմ։ Ըստ միջազգային մամուլի՝ այս վիրաբուժական նուրբ 

պայքար է։ Իսրայէլ միշտ կը պահէ իր ռազմաօդային ուժերու օդաչուները Ատրպէյճանի մէջ, 

ինչպէս նաեւ քանի մը F-35  (ԱՄՆ) կործանիչներ՝ հինգերորդ սերունդի մարտական 

ինքնաթիռները, որոնք կը նկատուին մոլորակի ամէնէն արդիական ինքնաթիռները: 

Իրանական զօրավարժութիւններէն ետք F-35ը, ըստ երեւոյթին, ներթափանցեց Իրանի 

օդային տարածք՝ գնահատելու իր հակաօդային համակարգի արդիւնաւէտութիւնը»: (Եթէ 

ճիշդ է այդ, ուրեմն ասիկա յստակ խոստովանութիւն մըն է, որ Իսրայէլ խախտած է՝ F-35երը 

այլ երկրի մը չփոխանցելու ԱՄՆ-ի հետ իր համաձայնութիւնը)։ 

(Երկրորդ եւ վերջին մաս) 

Իսրայէլի միջազգային i24NEWS հեռատեսիլային ընկերութիւնը 27 Յունուարին սփռեց  

հաղորդում մը, որ կը գովաբանէր Ատրպէյճան-Իսրայէլ ռազմական յարաբերութիւնները եւ 

կը նսեմացնէր Հայաստանն ու Իրանը: Անցեալ շաբաթ հրապարակած էինք հաղորդման 

առաջին մասը։ Ահա՛ երկրորդ եւ վերջին մասը։ Մեկնաբանութիւններս ներկայացուած են 

փակագիծերու մէջ. 
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Իսրայէլցի լրագրող Հենրիքէ Ցիմերման կը հաղորդէ. «Ատրպէյճանի եւ Իսրայէլի միջեւ 

ռազմական յարաբերութիւնները վայրկեան առ վայրկեան կը սերտանան։ 2016էն 2020 

թուականներուն, Պաքուի զէնքի, անօդաչու սարքերու եւ ելեկտրոնային համակարգերու 69 

տոկոսը գնուած է Իսրայէլէն։ Իսրայէլեան ռազմանիւթերու գրեթէ մէկ հինգերորդը 

արտահանուած եւ ղրկուած է նախագահ Ալիեւի երկիրը։ Ռոման Կուրեւիչ Պաքու ծնած 

իսրայէլցի քաղաքական վերլուծաբան է։ Ան շեշտը կը դնէ երկու երկիրներու 

յարաբերութիւններուն վրայ. «Իսրայէլի մէջ մեր վառելիքի 40 տոկոսը կ՛առնենք 

Ատրպէյճանէն։ Ատրպէյճան կ՛օգտագործէ մեր  արհեստագիտութիւնը, եւ մենք ունինք 

ընդհանուր շատ կարեւոր ռազմավարական հարցեր։ 20րդ դարու սկիզբը Պաքու արդէն 

նաւթի արդիւնահանման համաշխարհային մայրաքաղաք էր։ Մէկ դար առաջ աշխարհի 

վրայ նաւթի կէսը կ՛արտադրուէր Ատրպէյճանի մէջ։ Աւելի՛ն, 1930ականներուն, 

համայնավարական ժամանակաշրջանին, բռնապետ Եոսիֆ Սթալին որոշեց 

արտադրութիւնը հասցնել առաւելագոյն մակարդակի: Երկրորդ Համաշխարհային 

պատերազմի աւարտէն ետք Հիթլերի տարեդարձի կարկանդակը կասկածի տեղիք չէր տար 

(«Կասպից ծով» գրուած էր անոր կարկանդակին վրայ)։ Նպատակն էր՝ նուաճել Կասպից 

ծովը եւ կարկանդակի վրայի կեռասը` Պաքուն: Նացիները չյաջողեցան։ Այս եւս նպաստեց 

դաշնակիցներու յաղթանակին, քանի որ պատերազմի ժամանակ Կարմիր բանակի նաւթի 

75 տոկոսը կու գար Ատրպէյճանէն»։ 

Իսրայէլցի լրագրողը շարունակեց. «Պաքուի կառավարութիւնը կը պնդէ, որ Իսրայէլի հետ 

իր դաշինքը ոեւէ մէկուն դէմ չէ։ Բայց Այաթոլլայի վարչակարգին համար շատ դժուար է 

տեսնել, թէ ինչպէ՛ս մահմետական մեծամասնութիւն ունեցող եւ ամբողջովին շիա երկիրը 

այդքան խորունկ կապեր կը պահպանէ հրէական պետութեան՝ Իրանի ամէնէն ատելի 

թշնամիին հետ»: Իսրայէլի նախկին նախարար Էֆրէյմ Սնեհ աւելցուց. «Մենք ուժեղ, 

անկախ, աշխարհիկ Ատրպէյճանի կողմնակիցն ենք։ Եւ այս է հիմքը, թէ ինչո՞ւ մենք միասին 

ենք։ Այս առումով սա շատ կարեւոր է․ նաւթը՝ Ատրպէյճանէն Իսրայէլ, 

պաշտպանական սարքերը մեզմէ՝ անոնց։ Շատ կարեւոր է։ Իսկ մենք աւելի շատ 

ներգրաւուած ենք՝ մարդիկ մարդոց հետ, մշակութային յարաբերութիւններ։ Բայց հիմքը 

ուժանիւթն ու պաշտպանութիւնն են»։ 

Այնուհետեւ Հաղորդավարը ըսաւ. «Ատրպէյճանի առաջին նախագահ Հէյտար Ալիեւ 

(Հէյտարը առաջին նախագահը եղած չէ), ներկայ նախագահին հայրը, որոշեց Իսրայէլի հետ 

դաշինք կնքել, որ կը մնայ մինչեւ այսօր, իսկ Թեհրան կը մնայ իբրեւ ընդհանուր 

հակառակորդ: 2016ին, Իսրայէլեան զէնքի վաճառքը գնահատուած է 2.85 միլիառ տոլար։ 

Նախագահ Ալիեւ որոշած է, որ նախկին Խորհրդային Հանրապետութիւնը կը դառնայ 

առաջին շիա մահմետական այն պետութիւնը, որ դիւանագիտական ներկայացուցչութիւն 

կը բանայ Իսրայէլի մէջ։ Վերջին շաբաթներուն, Պաքուի գաղտնի ծառայութիւնները 

յաջողած են քանդել մայրաքաղաքի իրանական լրտեսական ցանցը։ Թեհրանէն երեք 

գործակալ տեղեկութիւն  ստացած են տեղւոյն քանի մը քաղաքացիներէ, որոնց հետ 

կապուած են գաղտնի հեռաձայնով։ Իրանական կողմը պարբերաբար կը վճարէր անոնց 

ծառայութիւններուն դիմաց։ Ատրպէյճանի անվտանգութեան ծառայութիւնները կը պնդէին, 

որ այս ցանցի վերջնական նպատակն է արմատականացնել երկիրը եւ նպաստել 

Իսլամական պետութեան ստեղծման` հետեւելով Այաթոլլայի օրինակին: Ատրպէյճանի 

նախագահը յայտարարեց, որ կրօնը նման է սառցալերան, որուն մեծ մասը պահուած է 

ջուրի տակ»։ Կուրեւիչ աւելցուց. «Երկրորդ պատերազմը տեղի ունեցաւ երկու տարի առաջ՝ 

2020ին, երբ հայ զինուորներ սպաննեցին ատրպէյճանական բանակի երկու 

բարձրաստիճան սպաներ (11-րդ սուտը)։ Արդիւնքը այն է, որ Ատրպէյճան արձագանգեց եւ 
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ազատագրեց գրեթէ բոլոր գրաւեալ տարածքները։ Երբ հայեր գրաւած էին Ատրպէյճանը, 

իրանցիները չէին սպառնար Հայաստանի։ Հիմա անոնք որոշեցին սպառնալ Ատրպէյճանի 

(12-րդ սուտը)՝ տարածքը ազատագրելէ ետք։ Այս շատ տարօրինակ բան է եւ շատ 

տարօրինակ դաշինք...: Ատրպէյճան աւելի ուժեղ է այս յաղթանակէն ետք՝ շնորհիւ 

Իսրայէլի ու Թուրքիոյ մերձեցման։ Իրանցիները ճնշման տակ են։ Դրացիներու միջեւ լաւ 

կապեր հաստատելու փոխարէն, Իրան հարցեր կը ստեղծէ ամբողջ աշխարհին համար»։ 

Հաղորդավարը շարունակեց. «Ղարաբաղի աւերուած շրջաններուն մէջ Պաքուի 

կառավարութիւնը կը փորձէ վերաբնակեցնել հազարաւոր գաղթականներ։ Այդ իսկ 

պատճառով անոնք կը կառուցեն առաջին «խելացի քաղաք»ները, որոնք տակաւին 

փորձնական նախագիծեր են։ Հայաստանի դէմ պատերազմի հետեւանքով, գաղթականները 

կը  տեղաւորուին ամբողջութեամբ աւերուած տարածքներու մէջ։ Հարցերէն մէկը 

սահմանամերձ տարածքներու ամբողջութեամբ ականապատուած ըլլալն է։ Բանակի 

յատուկ ստորաբաժանումներ եւ քաղաքացիական ընկերութիւններ կը փորձեն հողը 

մաքրել ական-ծուղակներէ, բայց ասիկա անվերջանալի աշխատանք է…»: 

Հաղորդավարը եզրակացուց. «Ատրպէյճանի եւ Հայաստանի միջեւ երկու զինուած 

հակամարտութիւններ գոյութիւն ունին, փխրուն զինադադարի պայմաններու մէջ: Եւ կան 

մարդիկ, որոնք կ՛ըսեն՝ երկուքը չեն ըլլար առանց երրորդի։ Բայց այս լարուած իրավիճակը 

աւելի կը բարդանայ Իրանի միջուկային մրցավազքով, որ աւելի քան երբեւէ մօտ է 

միջուկային ռումբ ստեղծելու համար բաւարար ուրան ունենալուն: Իրանի համար, իր 

սահմանին իբրեւ Ատրպէյճանի դաշնակից իսրայէլեան գործակալներ ունենալը՝ նման է 

դանակը կոկորդին դնելուն։ Միւս կողմէ, հրէական պետութիւնը ամէն բան կ՛ընէ, որ 

այաթոլլաները չկատարեն իրենց բնաջնջման սպառնալիքները, բան մը, որ նման է երեք 

հոգիով պիլիարտ խաղալուն, եթէ ոչ աւելին»: 

Վաւերագրական ժապաւէնը հոս վերջացաւ։ Այնուհետեւ, հաղորդավարը՝ իսրայէլցի 

լրագրող Հենրիքէ Ցիմերման, կենդանի հարցազրոյց տուաւ իսրայէլեան ալիքին: Ցիմերման 

ըսաւ. «Կը կարծեմ, որ Իսրայէլի եւ Ատրպէյճանի միջեւ այս հզօր դաշինքին պատճառը 

իսկապէս Իրանն է: Իրօք որ այս կարեւոր է։ Այս ռազմավարական նշանակութիւն ունի 

երկու երկիրներու համար։ Կը կարծեմ, որ (Ատրպէյճանի) դեսպանատան բացումը 

(Իսրայէլի մէջ) շատ երկար գործընթացի արդիւնք է։ Այս նաեւ միջոց է Թեհրանին ըսելու՝ 

«տղա՛ք, մենք նոր դաշնակից ունինք: Վերջին տարիներուն մենք նոր ընկեր ձեռք բերած ենք, 

բայց կ՛ուզենք երթալ մինչեւ վերջ…»: Եւ սա որոշ առումով պատգամ է իրանցիներուն, բայց 

նաեւ Իսրայէլի՝ ըսելու, որ անոնք աւելին կ՛ուզեն: Անոնք կը փափաքին աւելի շատ 

յարաբերութիւններ: Կը Կարծեմ՝ անոնք բարելաւած են իրենց ռազմավարական դիրքերը 

աշխարհի վրայ իրենց հատուածին մէջ, ինչ որ բաւական խնդրայարոյց է։ Ես եղած եմ 

Ատրպէյճանի եւ Իրանի միջեւ 700 քիլոմեթրնոց սահմանին եւ շատ բան տեսած իրանական 

կողմին մէջ։ Եղած են վարժութիւններ եւ զօրավարժութիւններ, որոնց մասին ես խօսած 

եմ հաղորդման մէջ, ատոնք շատ սպառնալից են Ատրպէյճանի համար։ Ուստի անոնք կը 

փափաքին Իսրայէլը ունենալ իբրեւ  բարեկամ։ Եւ ասիկա այն է, ինչ որ կը կատարուի 

հիմա»: 

Հարցումին, թէ Ատրպէյճան արդեօք մտահո՞գ է «հզօր թշնամի Իրանի» մասին, Ցիմերման 

պատասխանեց. «Ի հարկէ։ Անոնք շատ մտահոգուած են։ Եւ ես կը կարծեմ, որ նաեւ 

Հայաստանի դէմ վերջին 30 տարուան ընթացքին անոնց ունեցած այս երկու 

պատերազմները նպաստած են Իսրայէլի հետ ունեցած այս դաշինքին։ Որովհետեւ 30 տարի 
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առաջ, երբ անոնք պատերազմած են, ռուսերը սատարած են հայերուն (13-րդ սուտը), եւ 

անոնք պարտուած են։ Անոնք կորսնցուցած են իրենց տարածքի 20 տոկոսը (որ, 

իրականութեան մէջ, շատ աւելի քիչ էր, քան 20 տոկոսը), ինչ որ անհաւատալի է, քանի որ 

անիկա նման է Լիբանանի 10 հազար քառակուսի քիլոմեթրնոց տարածքին՝ Իսրայէլի 

կէսին: Անոնք կորսնցուցին զայն, եւ կ՛ըսեն, որ մէկ միլիոն ատրպէյճանցի (մէկ միլիոնէն 

շատ քիչ էր) դարձաւ գաղթական։ Այսպիսով, երկու տարի առաջ, ղարաբաղեան երկրորդ 

պատերազմին, անոնք յաղթեցին իսրայէլեան  արհեստագիտութեան շնորհիւ։ Կը Կարծեմ՝ 

իսրայէլեան ռազմական սարքը օգնեց անոնց յաղթել իրենց թշնամիներուն, տուեալ 

պարագային՝ Հայաստանի։ Բայց անոնք ունին նաեւ իրանական սպառնալիքը։ Այսպիսով, 

անոնք պատգամ յղեցին Իրանի՝ ըսելով. «Հիմա մենք ունինք նոր արհեստագիտութիւն, 

ունինք Իսրայէլ»։ Ատրպէյճանի նախագահը նոյնիսկ իսրայէլեան անօդաչու թռչող սարքով 

լուսանկար տեղադրած է։ Որոշ առումով այս հոգեբանական պատերազմ է, որ ցոյց կու տայ, 

որ այս դաշինքը իսկապէս խոր եւ  կարեւոր է։ Անոնք վճռական են Իսրայէլի հետ իրենց 

յարաբերութիւններուն մէջ»։ 

Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝ Ռուզաննա Աւագեան 

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Սեդա Գրիգորեան 

ԹՐՔԱԿԱՆ ՍՓԻՒՌՔԻ Ն  ՈՒՆԵՑԱԾԸ  ՄԻԱՅՆ  «ՏԷՕՆԷՐ ՔԵՊԱՊ»Ը  ՉԷ՛ 

 

 ԱՒՕ ՊՕՂՈՍԵԱՆ 

Համաշխարհային երկրորդ պատերազմէն ետք, 

Եւրոպան ընդհանրապէս եւ Գերմանիան՝ 

մասնաւորաբար, պէտք էր վերակառուցուէին: 

Հիմնայատակ քանդուած էին քաղաքներ եւ գիւղեր, 

սակայն աշխատող ձեռքերու խիստ պակաս կար, 

որովհետեւ պատերազմին ընթացքին զոհուած 

գերմանացիներուն թիւը կ՛անցնէր հինգ միլիոնը: Եւրոպական միւս երկիրներն ալ, իրենց 

կարգին, աշխատող բազմութիւններու կարիքը ունէին. Թուրքիան չէզոք մնացած էր այդ 

պատերազմին եւ միայն վերջին ամիսներուն՝ միացած դաշնակից ճամբարին, հետեւաբար՝ 

մարդկային զոհեր գրեթէ չունէր: 

Առաջինը Գերմանիան էր, որ 1960ականներու սկիզբը համաձայնագիրներ կնքեց Թուրքիոյ 

հետ, աշխատաւորներ ընդունելու համար, ապա Գերմանիոյ օրինակին հետեւացան 

Աւստրիան եւ Հոլանտան: Այդ թուականէն անցած է արդէն իսկ վաթսուն տարի, եւ այսօր 

թուրքերու ընդհանուր թիւը Եւրոպայի տարածքին, ըստ տարբեր գնահատումներու, կը 

հասնի վեցէն ութ միլիոնի, որուն մեծամասնութիւնը՝ Գերմանիոյ մէջ (2013ին, Անկելա 

Մերքել պնդած էր, որ Գերմանիոյ մէջ կան ծագումով եօթը միլիոն թուրքեր): 
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Ի տարբերութիւն նախկին գաղութարար երկիրներ Ֆրանսայի, Անգլիոյ, Հոլանտայի եւ 

Պելճիքայի, ուր փոքրամասնութիւնները կը գլխաւորեն ափրիկեան երկիրներէ 

գաղթականներ, ինչպէս մարոքցիներ եւ ալճերիացներ Ֆրանսայի եւ Պելճիքայի մէջ, իսկ 

ծայրագոյն արեւելքցիները եւ հնդիկներ՝ Անգլիոյ մէջ, թուրքերը տարածուած են ամբողջ 

Եւրոպայի մէջ, մինչեւ Նորվեկիա, Զուիցերիա եւ Շուէտ: 

Եւրոպայի թուրքերը, անշուշտ, մեծամասնութեամբ եկած են Թուրքիայէն, սակայն՝ ո՛չ 

միայն Թուրքիայէն: Պաղ պատերազմի աւարտէն եւ մասնաւորաբար Սովետական 

Միութեան անկումէն ետք, պալքանեան երկիրներու՝ Պուլկարիոյ, Ռումանիոյ, Մակեդոնիոյ, 

Քոսովոյի, Ալպանիոյ եւ Հունգարիոյ թրքական համայնքներէն մեծ թիւով թուրքեր 

գաղթեցին դէպի արեւմտեան երկիրներ, իսկ միջինարեւելեան երկիրներու՝ Սուրիոյ, Իրաքի 

եւ նոյնիսկ Լիբանանի պատերազմական իրավիճակներուն իբրեւ արդինք, այնտեղ գտնուող 

թուրքմէններ եւ այլ թրքացեղեր եւս հասան Եւրոպա: 

Թրքական համայնքները համախումբ կ՛ապրին եւ ունին իրենց թաղամասերը: Անոնք, ըստ 

գերմանական պետական շրջանակներու, չեն համարկուած (integrate) գերմանական 

հասարակութեան հետ եւ տակաւին իրենք զիրենք կը նկատեն թուրք եւ ոչ գերմանացի, 

հակառակ անոր, որ հոն կը գտնուին տասնամեակներէ ի վեր: Եւրոպայի քաղաքներու մէջ 

շատ սովորական երեւոյթ է լսել թրքերէն խօսողներ, լսել թրքական երաժշտութիւն: 

Թրքական ապրանքներ ծախող խանութներ կան բոլոր քաղաքներուն մէջ եւ հոն 

աշխատողներն ալ թուրքեր են: Թուրքերը ընդգրկուած են տնտեսութեան գրեթէ բոլոր 

ոլորտներուն մէջ? անոնք Եւրոպա բերած են իրենց խոհանոցը, իսկ այսօր, նոյնիսկ փոքր 

քաղաքներու մէջ կան թրքական doner kebab ճաշարաններու ցանցը, որ միայն Գերմանիոյ 

մէջ կը հաշուէ 15,000է աւելի խանութ: Անիկա օրական կը սպառէ քանակութեամբ աւելի 

շատ միս քան McDonald-ը եւ Burger King-ը միասին հաշուած: 

Թրքական համայնքներուն մօտաւորապէս 20 տոկոսը ծագումով քիւրտեր եւ զազաներ են: 

Կան նաեւ ազգութեամբ հայեր, որոնք, սակայն, թրքական ազգանուն ունին եւ եւրոպական 

կառավարութիւններուն կողմէ կը նկատուին իբրեւ թուրքեր: 

Վաթսունականներէն մինչեւ եօթանասունականներու սկիզբը, թրքական պետական 

շրջանակներուն համար թուրք գաղթականները պարզապէս յետամնաց Անատոլուի 

անկիրթ գիւղացիներն էին (koylu), կամ՝ օտար դրամանիշ ուղարկող գործիքներ (Devis 

Makinasi)??? ութսունականներէն մինչեւ իննսունականները՝ իբրեւ արտագնայ 

աշխատողներ (yurdishi turkler) կամ (gurbetchiler), բոլորն ալ այդ զանգուածները նսեմացնող 

կոչումներ են: 
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Թրքական համայնքներուն նկատմամբ մերժողական կամ արհամարհական 

վերաբերմունքը փոխուեցաւ միայն 2000էն սկսեալ, Ռեչեփ Էրտողանի իշխանութեան գալէն 

ետք, երբ անոնք սկսան նկատուելու եւ կոչուելու »թրքական սփիւռք« (diaspora), իսկ 

արտասահմանի թուրքերը՝ հայրենակիցներ: 

Թուրքիոյ նախագահ Էրտողանով սկսաւ 21րդ դարու թրքական նոր, արկածախնդիր եւ 

ծաւալապաշտ, թէ՛ դիւանագիտական եւ թէ տնտեսական քաղաքականութիւնը, եւ այդ 

նպատակին համար կարեւոր էր օգտագործել նաեւ Եւրոպայի ու ընդհանրապէս արտերկրի 

թուրքերուն քանակական, քաղաքական եւ տնտեսական կարողականութիւնը: Անոր 

օրերուն է որ եւրոպական այդ երկիրներու թրքական համայնքներուն մէջ սկսան 

կազմաւորուելու թուրք քաղաքական եւ հասարակական կազմակերպութիւններ, որոնց 

նպատակն էր՝ իրենց թիւերով ազդել տեղական քաղաքականութեան վրայ, առաջ տանիլ 

թրքական շահերուն սպասարկող լոպիինկ եւ ի պահանջեալ հարկին՝ կազմակերպել 

հանրահաւաքներ ու ցոյցեր: 

Նման հանրահաւաքներէն կարեւորագոյնն էր 2008ի գերմանական Քէօլն (Cologne) 

քաղաքին մէջ կազմակերպուած հաւաքը, Ludwigshafen քաղաքին մէջ հրդեհի մը ընթացքին 

9 թուրքերու մահուան առիթով? հաւաքին ընթացքին դեռ վարչապետ Էրտողանը, քանի մը 

ժամ սպասցնելէ ետք իրեն աջակցութեան եւ իր խօսքը լսելու եկած քսան հազարի հասնող 

բազմութեանը, կրակոտ եւ հռետորական ճառով մը դիմեց անոնց՝ ըսելով? »Թուրք 

ժողովուրդը բարեկամ եւ հանդուրժող ժողովուրդ է, եւ ո՛ւր որ ան երթայ, իրեն հետ կը տանի 

սէր եւ խինդ? այսօր երեք միլիոն թուրքեր կ՛ապրին Գերմանիա… եւ ձուլման 

քաղաքականութիւնը մարդկութեան դէմ ոճիր է: Դուք պէտք է սորվիք սահուն խօսիլ 

գերմաներէնը, որպէսզի բարձր դիրքերու տիրանաք գերմանական հասարակութեան մէջ, 

սակայն մեր երեխաները պէտք է նաեւ սորվին թրքերէ՛ն, մեր մայր լեզուն թրքերէ՛նն է: 

Թուրքերը պէտք է կարեւոր դեր խաղան գերմանական քաղաքականութեան մէջ, ինչո՞ւ 

մենք չունինք լոպիներ Գերմանիոյ, Հոլանտայի եւ Պելճիքայի մէջ: Դուք Թուրքիոյ 

դեսպաններն էք այս երկիրներուն մէջ, օգնեցէք մեզի, որ միանանք եւ ընդգրկուինք 

Եւրոպական Միութեան մէ«ջ: Այդ հանրահաւաքը օրին մեծ աղմուկ եւ մտահոգութիւն 

յառաջացուց գերմանական պետական շրջանակներուն մէջ, արդարեւ, անիկա առաջին 

անգամն էր, որ թուրք ղեկավար մը այսպիսի ելոյթ մը կ՛ունենար եւ այդքա՛ն բազմութիւն կը 

հաւաքէր իր շուրջ, երբ պաղ պատերազմի աւարտին՝ Պերլինի պատի քանդումին առիթով, 

հազիւ 10,000 հոգի ներկայ եղած էր: 

Թրքական հետաքրքրութիւնը իր սփիւռքով եւ անոր նեցուկ կանգնիլը նպատակ ունի 

(անշուշտ ըստ իրենց)՝ 
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 1- Հայոց Ցեղասպանութեան փաստի ժխտում. 

 2- Եւրոպական Միութեան հետ աւելի սերտ կապերու ամրապնդում. 

 3- Թուրքիան ճանչցնել իբրեր ուժեղ շրջանային պետութիւն եւ պահպանել թրքական 

ինքնութիւնը Եւրոպայի մէջ. 

 4- Արժեզրկել եւ պայքարիլ քրտական ահաբեկչական կազմաւորումներու եւ Կիւլենիստ 

ուժերուն դէմ. 

 5- Պայքարիլ Եւրոպայի մէջ աճող Իսլամոֆոպիայի եւ ազգայնականութեան դէմ։ 

Թրքական սփիւռքը, Ռեչեփ Էրտողանի իշխանութեան գալէն ետք, այս երկու 

տասնամեակներուն ընթացքին անհամեմատ հզօրացած է եւ նպատակ դրած չէզոքացնել 

հայութեան քաղաքական ազդեցութիւնը թէ՛ Եւրոպայի եւ թէ Ամերիկայի մէջ: Եւրոպայի մէջ 

արդէն իսկ յաջողութեան հասան, երբ Ֆրանսայի մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան դրժման 

քրէականացումը հաստատող օրէնքը կրցան շրջել եւ չեղեալ համարել տալ: Ամերիկայի մէջ 

ալ ոգի ի բռին կ՛աշխատին, ձախողցնելու համար Հայ Դատին՝ Հայաստանի ի նպաստ բոլոր 

նախաձեռնութիւնները: 

Թրքական այս ահազանգային նպատակաուղղուածութեան եւ աշխատանքին դիմաց մեր 

հակադարձութիւնը ցարդ կը թուի ըլլալ անհամաչափ, աւելին՝ ամէն ժամանակէ աւելի մենք 

պարտէինք միաբան ըլլալ թէ՛ Սփիւռքի եւ թէ Հայաստանի մէջ: Պէտք է համադրել, 

կարգաւորել եւ ուժեղացնել Սփիւռք-Հայաստան յարաբերութիւնը եւ գործակցութիւնը, 

դիմագրաւելու համար թրքական բազմակողմանի հակահայ այս քաղաքականութեան: Այս 

ամուլ եւ յուսալքուած հոգեվիճակէն դուրս գալու համար, պէտք է գտնել նոր ուղիներ, 

լեցուիլ նորովի կամքով եւ վճռակամութեամբ, ինչպէս նաեւ կազմակերպել եւ օգտագործել 

մեր ունեցած ներուժը: 

Ճիշդ է, որ պէտք չէ գերագնահատել մեր այդ ներուժը, սակայն պէտք չէ նաեւ 

թերագնահատել զայն: 

2/2/2023 
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ՅՈԲԵԼԵԱՐՆԵՐ ԵՒ ՏԱՐԵԴԱՐՁՆԵՐ 

 ԳԷՈՐԳ ԹՈՐՈՅԵԱՆ 

Իւրաքանչիւր տարեմուտ անպայմանօրէն իր հետ կը բերէ նոր 

երազանքներ, թիրախային նոր նպատակներ, յոյսեր եւ ամէնէն 

կարեւորը՝ նոր շունչ կը հաղորդէ արդէն սկսուած 

աշխատանքներուն եւ ծրագիրներուն։ Վերանորոգման այս աւիշը 

կը վարակէ ընդհանրապէս բոլորը։ 

Նոր աշխուժութեամբ եւ նոր վերանորոգ կամքով պէտք է 

դիմաւորէինք 2023ը, սակայն հայ կեանքէն ներս տիրող 

ապառողջ մթնոլորտը եւ քաղաքական դէպքերու ոչ-հայանպաստ 

դասաւորումը լարուած մթնոլորտ մը ստեղծած է մեր շուրջը, որուն յաղթահարման կարիքը 

կը զգանք ազգովին։ Այդ յաղթահարման ճիգին մէջ անպայմանօրէն իրենց դրական եւ 

ոգեւորող դերակատարութիւնը կ՛ունենան յոբելեարները, որոնք իրենց ապրած կեանքի 

օրինակով կը խթանեն մեր կամքերը եւ կը զօրացնեն հաւաքական մեր հաւատքը 

հայութեան ապագային հանդէպ։ 

Ինչպէս իւրաքանչիւր տարի, 2023ը եւս իր մէջ կը պարունակէ բազմաթիւ դէմքերու եւ 

դէպքերու յոբելեարներ, մահուան յիշատակի թուականներ եւ քաղաքական դէպքերու 

տարեդարձներ։ Այդ տարեթիւերէն շատ-շատերը մոռացութեան մատնուած են կամ ալ կը 

փորձենք յիշել ի միջի այլոց։ Այդ յոբելեարներուն մէջ կրնան պատահիլ այնպիսիներ, որոնք 

սոսկական անուն չեն մեր պատմութեան կամ մշակոյթին մէջ։ Այդ տարեդարձներուն մէջ 

կրնանք հանդիպիլ թուականներու, որոնք թաքուն կամ բացայայտ կերպով աղէտաբեր 

եղած են Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդին համար եւ մեր այսօրուան կեանքը այդ դէպքին 

զարգացման շղթային մէկ օղակն է։ Ճիշդ է, որ կարգ մը միութիւններ կամ 

կազմակերպութիւններու միաւորներ հանդիսաւոր կերպով կը նշեն այդ տարեթիւերը, բայց 

նաեւ պէտք է ընդգծել, որ յաճախ առօրեայ հեւքին մէջ թաղուելով, երբեմն աններելիօէն 

մոռացութեան տալով, իսկ երբեմն ալ անհոգութեան կամ ծուլութեան հետեւանքով կը 

մոռցուին անհատականութիւններ, որոնց մէջ կրնան պատահիլ այնպիսիներ, որոնք իրենց 

գործունէութեամբ շատ աւելին տուած են մեր ժողովուրդին, քան միութիւն մը կամ 

կազմակերպութեան մը մէկ միաւորը։ Այստեղ այդ միաւորներուն կամ միութիւններուն 

գործունէութեան շուրջ հարցականներ ստեղծել չէ նպատակս, այլ այն անկրկնելի 

անհատականութիւններուն նշանակալից դերակատարութեանց կարեւորութիւնը ընդգծելն 

է եւ ըստ պատշաճի անոնց արժեւորումը։ 
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Եթէ պահ մը փորձենք նշել այս տարուան հետ կապուած տարեդարձներն ու ամեակները, 

պիտի նկատենք, որ երեւան պիտի գան մեծութիւններ եւ հայոց պատմութեան վերջին 150 

տարիներու ամէնէն կարեւոր դէպքերու թուականներու ամեակները։ Ո՞վ ծանօթ չէ Զապէլ 

Եսայեանին (1878-1943, ծննդեան 145ամեակ, նահատակութեան 90ամեակ), Յակոբ 

Օշականին (1883-1948, ծննդեան 140ամեակ, մահուան 80ամեակ), Վազգէն Շուշանեանին, 

Շահան Շահնուրին եւ Արամ Խաչատուրեանին (ծննդեան 120ամեակ)։ Ո՞վ չէ կարդացած 

Րաֆֆիի եւ Ծերենցի (մահուան 135ամեակ) վէպերը։ Սփիւռքահայ լաւագոյն գրողներէն են 

Անդրանիկ Ծառուկեանը (ծննդեան 110ամեակ) եւ Շաւարշ Նարդունին (1898-1968, ծննդեան 

125ամեակ եւ մահուան 55ամեակ)։ Յովհաննէս Թումանեանը (մահուան 100ամեակ) կը մնայ 

Ամենայն հայոց բանաստեղծը։ Ո՞ր հայը չի ճանչնար հայ մեծագոյն երգիծաբան Յակոբ 

Պարոնեանին (1843-1891, ծննդեան 180ամեակ)։ Հայ յեղափոխութեան մեծ դէմքերէն Արմէն 

Գարոյի (1872-1923, մահուան 100ամեակ) անունը խանդավառած է բոլոր պատանիները 

Պանք Օթոմանի գրաւման դէպքին ընդմէջէն,  իսկ ՀՅԴի հիմնադիրներէն եւ «աշխարհիկ 

սուրբ»ին՝ Սիմոն Զաւարեանի մահուան 110ամեակն է այս տարի։ 

Շարքը կարելի է տակաւին երկարել։ Այստեղ նշեցինք միայն որոշ մեծութիւններ եւ 

հանրածանօթ դէմքեր։ Անոնց մասին կարելի է անդադար խօսիլ եւ յիշատակել զիրենք, 

իրենց ձգած ժառանգութեան եւ կատարած գործերուն ընդմէջէն։ Անոնք անուղղակի 

դաստիարակներ եղած են եւ նորահաս սերունդներուն եւ հայու կերպարի կերտման, 

ազգային նկարագիրի մաքրման եւ մարդկային ու բարոյական յատկանիշներու 

ամրապնդման մէջ իրենց վաստակը բերած են, բանաստեղծութիւններու, 

պատմուածքներու, վէպերու եւ ամէնէն կարեւորը՝ իրենց ապրած կեանքի օրինակով։ 

Անոնցմէ իւրաքանչիւրին մասին պէտք է անդրադառնալ եւ անընդհատ յիշել եւ յիշեցնել այս 

եւ բոլոր յոբելեարներու մասին։ 

Այս տարին նաեւ տարեդարձն է կարգ մը դէպքերու, որոնք անկիւնադարձային եղան մեր 

պատմութեան համար եւ որոնք անտեսանելի թելերով կապուած են միմիանց հետ եւ կամ 

անուղղակի թէ ուղղակի շարունակականութիւն մըն են պատմական հոլովոյթի մը։ Պերլինի 

վեհաժողով (1878, 145ամեակ), Օսմանեան սահմանադրութիւն (1908, 115 ամեակ), 

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութիւն (1918, 105ամեակ), Լօզանի դաշնագիր (100ամեակ) 

եւ վերջապէս Արցախեան շարժման 35 ամեակ (1988)։ 

Վերջին 150ամեայ մեր պատմութեան ամէնէն կարեւոր թուականներն են վերոնշեալները։ 

Պերլինի վեհաժողովով սկսաւ Հայկական Հարցի միջազգայնացումը եւ կայծը տուաւ 

հայկական ինքնապաշտպանութեան եւ յեղափոխութեան։ Օսմանեան սահմանադրութեան 

հռչակումով իշխանութեան եկան երիտթուրքերը, որոնք քանի մը տարի ետք իրագործեցին 
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իրենց հրէշաւոր ծրագիրը՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնը։ 1918ին, Հայաստանի 

Հանրապետութեան հռչակումը այս տարածաշրջանին մէջ իբրեւ ժողովուրդ եւ պետութիւն 

գոյատեւելու հայ ժողովուրդի կամքի արտայայտութիւնն է։ Իսկ Լօզանի դաշնագիրը 

վերստին յաղթանակած Թուրքիոյ քաղաքական յաղթանակն էր, ի հեճուկս հայ, յոյն եւ 

քիւրտ ժողովուրդներու քաղաքական իրաւունքներուն։ Այս տխրահռչակ դաշնագիրէն 65 

տարի ետք, խորհրդային կարգերու տակ իսկ, Արցախի եւ ապա հայրենի մեր ժողովուրդը 

պահանջատէր ներկայացաւ եւ սկսաւ Արցախեան խնդիրը, որ ցարդ կը մնայ անլոյծ։ 

Կ՛ըսուի թէ պատմութիւնը ինքզինք կը կրկնէ։ Իսկ աւելի իմաստուններ կը պնդեն, թէ 

պատմութիւնը ինքզինք կը կրկնէ, եթէ դասեր չքաղենք անկէ եւ նոյն սխալները կրկնենք։ 

Այսօր, Հայաստանի եւ Արցախի դիմագրաւած գոյութենական վտանգի այս օրերուն, 

անհրաժեշտ է վերոնշեալ դէպքերուն սառնասիրտ դատողութեամբ քաղաքական 

վերլուծութիւնը կատարել, հասկնալ մեր սխալները եւ զանոնք չկրկնելու կամքով ու 

գիտակցութեամբ օժտուած գործել։ Այլապէս պատմութիւնը այս անգամ կրնայ չներել մեզի։ 

 Յոբելեարներուն եւ վերոնշեալ դէպքերու պատգամն է, որ այլեւս իրաւունք չունինք 

սխալելու եւ պարտաւոր ենք առաջնորդուելու հայոց պետականութեան շահերով։ 

Միմիայն պետականութեան շահերով։ 

20/1/2023 

ՏԵՍԱԿԷՏ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀՐԱՏԱՊ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ. 

Ո՞ՒՐ Է ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ԽՕՍՔԸ 

Պարոյր Յ. Աղպաշեան 

 

Կրկնուող, զարգացող ու հաստատուող բացայայտ իրականութիւն է, որ հայ ժողովուրդը 

կ’անցնի վտանգաւոր ու գալարուող ուղիներէ, որոնք այս ընթացքով կրնան օր մը զայն 

հասցնել ահաւորագոյնին, իր տեսակաւոր հետեւանքներով։ 

Ուրախալի կամ հպարտանալի քիչ բան կը տեսնուի մեր առօրեային մէջ,իսկ ապագայական 

առումով, մտածելն իսկ փշաքաղիչ ու ցնցիչ է։ 

Դառն ճշմարտութիւններ, որոնք պատած են հայկական գոյութիւնը, Հայաստանի, Արցախի 

թէ Սփիւռքի տարածքներուն մէջ, ուր՝ ամէն օր ու ժամ, կայ բազմակուտակ 

մտահոգութիւներու ու հրամայականներու հսկայ շարան մը։ 

Եթէ կայ մէկը կամ ոմանք, որոնք կը կարծեն ու հաւատացած են, որ կացութիւնը այդքան ալ 

անկումային չէ, ատիկա պարզապէս տհասութիւն է, կարճատեսութիւն, միամտութիւն կամ 

ինքնախաբէութիւն, միանգամա՛յն։ 
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Ուրիշ ձեւակերպում կամ բնութագրում կարելի չէ պատկերացնել, երբ հայրենի աշխարհը 

կը դիմագրաւէ բազում մարտահրաւէրներ, իսկ Սփիւռքը կը գտնուի տատանուող ու 

խարխափող ալեկոծումներու մէջ։ 

Կար ժամանակ եւ ոչ հեռաւոր, երբ Հայաստան կը 

շողար ալեկոծումներով, իր ամբողջական հեւքով ու 

բերքով, հոգ չէ թէ հոն կային որոշ դժուարութիւններ 

ու սահմանափակումներ, բայց, կար մշակութային ու 

հոգեզմայլ վերելք, բոլոր գաւառներէն ներս, որոնք 

կ’ապացուցանէին հայ ժողովուրդին ապրելու, 

արտադրելու ու ստեղծագործելու վճռակամութիւնը։ 

Համարեա նոյնն էր (եւ է՛) պարագան Սփիւռքին, որ 

իր հայեացքները ուղղելով՝ հայրենիքին ընդմէջէն 

դէպի (հաւանակա՞ն) ապագան, միշտ փորձեց իր ձայնը լսելի դարձնել, հակառակ որ 

տխուր արձագանգներ ալ գօտեպնդիչ դերակատարութիւններու մէջ չէին։ 

Հարցերուն-հարցը, այսօրուան դրութեամբ, այն է, որ հայութիւնը «նորմալ» կարգավիճակի 

մը մէջ չի գտնուիր, երբ լայն լուսարձակի տակ կը խորաչափուի անոր լինելիութեան, 

աշխատունակութեան եւ յարատեւութեան գործօնները։ 

Հետաքրքրական է, իսկ անիկա ինչպէ՞ս կրնայ գտնուիլ նման հեզասահ համաչափութեան 

մը հորիզոնականի վրայ, երբ ներհայաստանեան «ճաթըռտան» զանգերը կը հնչեն, 

կ’աղմկեն ու կը խանգարեն, իսկ սփիւռքեան հարթակներու վրայ, կան միապաղաղութեան-

միակողմութեան ու միամէտութեան տակաւին շարունակուող եւ յամեցող ձգտումներն ու 

դիտարկումները, իրենց բազմագոյն արտայայտութիւններով։ 

*** 

Եթէ Հայաստանը չէ արթնցած իր հիւանդագին թմբիրէն, ի տես իշխանութիւն-ընդդիմութիւն 

անվերջանալի ելեւէջներուն, ուր առաջինը կը փորձէ ինքզինք պարտադրել, թէկուզեւ 

յաճախ ոչ բարեյաջողութեամբ, իսկ երկրորդը՝ յամառօրէն կառչած կը մնայ իր 

երեւակայական անհետեւանք մտամարզանքներուն, աւելի գրգռելով ու բարբոքելով առանց 

այդ ալ քաղաքականապէս անկայունացած հայրենիքը։ 

Սփիւռքը եւս, իր երբեմնի ճոխութեամբ ու փարթամութեամբ, իր մտաւորական սերուցքով, 

կրթական գոյավիճակով, մշակութային բազմամակարդակութեամբ, մամլոյ 

հարստութեամբ, միութենական ժրաջանութեամբ եւ ընդհանրապէս ազգային եռուն 

կեանքով, շատ բան կորսնցուցած է իր առաջնորդող դիրքերէն եւ յուսադրիչ 

զարգացումներէն, տեղ մը՝ ամենուրէք տիրող «պայթուցիկ» կացութիւններէն, բայց ուրիշ 

տեղ մը՝ գլխաւորաբար ներսփիւռքեան անհամաձայնութիւններէն, 

անգործակցութիւններէն, անմիաբանութիւններէն։ 

Կար ատեն, երբ ամբողջ հայութիւնը կը կարծէր ու կը հաւատար, որ Հայաստանի 

անկախութիւնը պիտի զօրացնէր հայութիւնը, Արցախի ազատագրութիւնը պիտի 

ամրացնէր հայ ժողովուրդը, Սփիւռքը պիտի ապրէր իր կրկնազարթօնքը, սակայն, ատոնք 

տեղի չունեցան ակնկալուած թափով, ոչ ալ դարձան լուսատու փարոսներ, իսկ այդ բոլորէն 

գերազանցապէս տուժեց նաեւ (ու կը շարունակէ տուժել) Սփիւռքը։ 

Թերեւս այս բոլոր վերիվայրումներուն մէջ, ամենէն սահմռկեցուցիչը՝ հայ ժողովուրդին 

արագընթաց «պարպում»ներն են, մերթ Հայաստանէն, մերթ Արցախէն, մերթ ալ 

սփիւռքահայ հայահոծ գաղութներէն։ 

Արդարեւ, Հայաստանէն անզուսպօրէն շարունակուող արտագաղթը՝ հայաթափումը, 

Արցախեան 44օրեայ պատերազմէն գոյացած տեղաշարժերը ու բռնագաղթերը, իսկ 

Սփիւռքին կամայ թէ ակամայ սպառնացող հեռացումը իր լեզուէն եւ ինքնութենէն, արդէն 
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բաւարար պատճառներ չե՞ն՝ որ հայութիւնը կը տապլտկի ինքնիր «խորթացած» էութեան 

մէջ։ 

Ահաւասիկ թոհուբային խիստ մտահոգիչ պատկեր մը, որ ոչինչով կը մխիթարէ ու կը 

սփոփէ ո՛չ մէկ կողմ, պետականէն մինչեւ ազգային-քաղաքական-միութենական-

գաղութային շրջանակներ ու պատասխանատուներ, այնքան ատեն, որ «ցունամի»ական 

հոսքն ու փոթորիկները քանդողական թափով կը ներխուժեն իւրաքանչիւր հրապարակէ ու 

կալուածէ ներս։ 

Այն շնորհակալ կամ գովելի ճիգերը, որոնք կը թափուին զանազան աղբիւրներէ ու 

պատուանդաններէ, Հայաստանը պահելու անառիկ, Արցախը՝ կանգուն եւ Սփիւռքը՝ 

ուժական, ցարդ որեւէ նախանշոյլով չեն արդարացուիր թէ անոնք կրնան իրենց գոյութեան 

տալ յոյս եւ վստահութիւն, դառնալու համար ապահովութեան երաշխիքներ եւ ամրակուռ 

գրաւականներ։ 

Պատճառները պէտք չէ փնտռել այլուր, որովհետեւ թափանցիկ են, երբ զանոնք կը դիտենք 

իրենց ամբողջական մերկութեամբ, համոզուելու համար, որ հայութիւնը դարձած է 

«ճիւաղային բազմագլուխ» իրականութիւն մը, իսկ ատիկա արդէն ինքզինք կը խօսեցնէ 

տխուր ու դաժան ճակատագիրի մը մասին, որուն մօտալուտ կամ հեռաւոր ըլլալը կարեւոր 

չէ, այլ՝ անոր խժալուր թաւալքին դղրդիւնը պէտք է սարսրէ բոլորը։ 

Զարմանալին այն է, որ հայութեան այս խառնաճաղանչային վիճակը կ’ապրին ու կը զգան 

բոլորը, սակայն, առանց կանխարգիլելու կամ մեղմացնելու անոր հասանելի աղբիւրները, 

պարզապէս անոր համար, որ անոնց մօտ յանձնառութեան գիտակցութիւնը տժգոյն է, 

տեսլապաշտութեան հմայքը բացակայ, կամ՝ անտարբերութեան եւ 

անապատասխանատուութեան մոլուցքները աւելի շեշտուած են։ 

Եթէ ասոնք այրող ճշմարտութիւններ չեն եւ կամ ահազանգող տուեալներ չեն, ապա, 

ինչպէ՞ս բացատրել հայրենիքէն ներս թէ դուրս «բոյն» դրած ԱՐԻՒՆԱՐԲՈՒ ներկայութիւնը 

ճիւաղային ընթացքին, որոնք ոչ միայն ոչինչով նպաստեցին հայ ժողովուրդին 

բարօրութեան ու բարեկեցութեան, այլեւ՝ թշնամացուցին զիրար, հայութիւնը շփոթելով 

իրենց «ագարակներուն» հետ, զայն առաջնորդելով դէպի այսօրուան անկումային յատակը։ 

Հայ ժողովուրդը ունի իր բազմաթիւ պահանջքներն ու իրաւունքները, որոնք հողային 

սեփականութիւններ են, իրենց արդարացի եւ իրաւացի թղթածրարնեով, 

պահանջատիրական ու ցեղասպանական գործողութիւններով, ատոնք ըլլան. 

- Արեւմտահայաստանը ու Կիլիկիան 

- Նախիջեւանը եւ Ջաւախքը 

- Արցախի ամբողջական տարածքը 

- Հայ Դատին հետապնդումը ու ճանաչումը 

- Հայոց պետականութեան պահպանումը եւ ամրացումը 

Արագ ու խտացուած թուումներով, եթէ ասոնք են հայ ժողովուրդին գոյութեան ու 

գրաւականութեան գերհիմնական օրակարգերը, որոնք այսօր մնացած են, այսպէս ըսած՝ 

մասամբ, կողմնակի, թանձրախիտ ստուերներու մէջ, ընդ հովանեաւ հայրենի թէ 

սփիւռքահայ ԹԻՒՐ արժեչափերու, ապա, ինչպէ՞ս կարելի պիտի ըլլայ գոյութիւն պահել ու 

պահպանել, տէր դառնալ արդար իրաւունքներու ձեռքբերմամբ։ 

Այժմու բուռ մը Հայաստանը ՎՏԱՆԳՈՒԱԾ է, տեսնող ու հասկցող չկա՞յ այս դառն 

ճշմարտութենէն, մէկ կողմէն՝ իշխանութիւն խաղալով, միւս կողմէն՝ ընդդիմութիւն 

ձեւացնելով, երբ ամէն ինչ գրեթէ աղաւաղուած է, խեղաթիւրուած, եղծանուած, որովհետեւ 

տխրահռչակ տարրեր, ուրիշ մոլորակներու վրայ կը դեգերին, մինչդեռ իրենցը սկսած է 

մթագնիլ ու խամրիլ։ 

*** 
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Այս անողոք տեսանկիւնէն կ’ուզենք մեր խորհրդածութիւնները հրապարակագրել, 

որովհետեւ միայն նման սթափութիւն մը կրնայ ամէն ինչ տեսնել իր յստակ պարունակին 

մէջ, երբ վտանգուած են հայկական սրբութիւնները, ուրեմն, այլընտրանքներ չկան տարբեր 

ուղղութիւններով շարժելու։ 

Պիտի չուզեմ հոս դարձեալ անդրադառնալ, առնուա՛զն, այն ձախաւերութիւններուն ու 

պարտուողականութիւններուն, որոնք տեղի ունեցան անցնող քանի մը տարիներուն, շատ 

աւելիով չբարդացնելով ու չխաւարեցնելով հայ ժողովուրդի յարատեւման գոյակռիւի 

մարտահրաւէրները, առանց անոնցմէ դուրս գալու միջոցները գտնելու կամ 

համապատասխան եզրերով դիմագրաւելու զանոնք։ 

Կացութիւնը շատ աւելի սրեցաւ ու թեժացաւ, երբ հայ ժողովուրդին մէջ նշմարուեցան նոր 

ճեղքեր ու նոր բեւեռներ, Հայաստան-Արցախ (բառերը չծամծմենք) իրարու նկատմամբ 

անհանդուրժողութիւններու զգալիութեամբ, Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններու գծով 

համագործակցութեան նուազումով, Սփիւռք-Սփիւռք կապերու թուլացման 

նախանշաններով։ 

Անշուշտ, վերոյիշեալները բոլոր մակարդակներու վրայ տարածելը ճիշդ պիտի չըլլար, 

այդուհանդերձ, անոնց կարեւոր մէկ մասը առկայ է եւ կա՛յ (իսկ այդ օրինակներէն որոշ 

մասին յաճախ անդրադարձած եմ), սակայն, ցաւալին այն է, որ «դարմանելի որակումները» 

միշտ պակսած են կամ անհրաժեշտ կարեւորութիւն չէ տրուած անոնց։ 

Մեր կարծիքով, ամենէն մեծ թերացումը, որ կայ այս շրջագիծէն ներս, անկախաբար 

արձանագրուած եւ արձանագրելի ոլորտներէն, հետեւալն է. 

Ո՞ւր են հայ ժողովուրդի կամ հասարակութեան հատուածները, իրենց «անտէր-

անտիրական» կարգավիճակներով, որոնք ոչ միայն անտեղեակ են իրենց «ճակատագիր»ի 

բերումով, հայրենիքէն ներս թէ դուրս, այլեւ՝ իրաւունք ալ չունին այդ մասին 

հարցուփորձելու։ 

Եթէ Հայաստան կը յաւակնի ըլլալ ժողովրդավարական եւ խօսքի ազատութեան բեմ, ապա, 

ո՞ւր է ժողովուրդին ձայնը, տեսակէտը, կողմնորոշումը, այս պարագային, ԳՈՐԾՆԱՊԷՍ եւ 

ՅԱՅՏՆԱՊԷՍ, առանց մանուածապատական ու լարախաղացական հնարքներու, այլապէս 

ինչո՞ւ հայաստանցի «պանդխտութեան ձեռնափայտով» կը թափառի, Արցախցին՝ 

պատերազմական անթացուպով, իսկ սփիւռքահայը՝ տեսակաւոր պատճառներով ու 

պատրուակներով, ճամպրուկը թեւին տակ, կ’ապաստանի հոս ու հոն։ 

Տրուած կամ տրուելիք բացատարութիւնները կամ արդարացումները ո՛չ համոզիչ կրնան 

ըլլալ, ոչ ալ արժանի ուշադրութեան, երբ մեր առջեւ ցցուող համայնապատկերը յստակ ու 

մեկին է, առանց այլայլելու եւ ասեկոսելու։ 

Պէտք է ընդունիլ, որ պետութիւն ու ժողովուրդ, ղեկավարութիւն (՞) - սփիւռքահայութիւն եւ 

առհասարակ՝ վերին, միջին ու վարի խաւեր, իրարմէ փարսախներով հեռու են, որովհետեւ 

իրարու միջեւ անջրպետները այնքան շատ են, ցաւոտ ու փշոտ արահետներով, իսկ ատոնք 

չեն կրնար հայ ժողովուրդին տալ անկախ ապրելու, անաչառ մնալու եւ անյողդողդ 

դառնալու կարելիութիւն։ 

2023ը արդեօ՞ք կրնայ վերատեսութեան ենթարկել հայ ժողովրդի գոյութենականութեան 

ապագան, հարցում մը, որուն պատասխանը պէտք է փնտռել Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք 

եռակողմանիութեան ՃՇԳՐԻՏ հունատումներուն մէջ։ 

(Պէյրութ) 

Պայքար, 22 Յունուար 2023 

Վաղուան Հաշւոյն՝ Հրամայականներ 
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ԱՆԱՐԴԱՐ ՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆ 

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ 

03/02/2023  
 

Խորհրդային Միութիւնը երբ իր թեւերուն տակ առաւ 

15 հանրապետութիւնները, անոնց բազմատասնեակ 

ազգութիւններով, առանց տարբերութիւն դնելու 

անոնց միջեւ, բոլորին հետ վարուեցաւ միեւնոյն 

ձեւով, բոլորին վրայ տարածելով իր կարմիր դրօշը, 

նպատակ ունենալով անոնց բոլորն ալ ներկել նոյն 

գոյնով: 

Այդ հաւաքը կը նմանէր հնահաւաքի մօտ 

կուտակուած առարկաներու, որոնց մէջ կային շատ 

արժէքաւոր իրեր, նաեւ շատ անարժէք իրեր: 

Հնահաւաքը վարպետօրէն ճանչնալով լաւն ու վատը՝ գիտէր զատորոշել եւ իւրաքանչիւրին 

իր արժէքին համեմատ գին որոշել: Սակայն Սովետ «հաւաքարարը» թացն ու չորը միատեղ 

գնահատեց եւ անոնց հետ հաւասար ձեւով վարուեցաւ, բոլորին ալ տուաւ առիթ 

զարգանալու եւ իր հովանաւորութեամբ զանոնք փայլեցուց: 

Խորհրդային վարչակարգի այս հաւասար վերաբերմունքը անհաւասար պետութիւններու 

եւ ազգերու հետ, տեսականօրէն շատ ծափահարելի իրագործում է, սակայն իմ կարծիքով 

անարդարութիւն է: Ըսեմ ինչու. 

Ազգութիւններ, որոնք արդէն ունէին բազմադարեան պատմութիւն եւ մշակոյթ, որոնք 

ունէին գիր եւ գրականութիւն, ճարտարապետութիւն, երաժշտութիւն, մանրանկարչութիւն, 

սովետական մամլիչին տակ դարձան հաւասար այն ազգերուն, որոնք տգիտութեան մէջ կը 

լողային, որոնք ոջիլներու մէջ կ՛ապրէին, որոնք մաքրութիւնն ու լոգանքը ինչ է, չէին գիտեր, 

որոնց գործը միայն անասնաբուծութիւնն էր ու ասպատակումը, ասոր անոր ունեցուածքը 

թալանելը: 

Ու այդ յետամնաց ազգերը մէկ օրէն միւսը դարձան «քաղաքակիրթ», ունեցան թատրոն, 

օփերա ու պալէ, ունեցան գիտութիւն ու ակադեմիա եւ սկսան փայլեցնել իրենց անցեալի 

ոջլոտ պատմութիւնը սուտ ու կեղծ փաստարկներով, որովհետեւ ամէն մարդ գիտէր, թէ 

անոնց զարգացումը հիմք չունի, գաւազանը ձեռքին խիստ ուսուցիչի մը թեւին տակ զօրով 

սորված են, ուր ինքնեկ ատեղծագործութիւն չկայ ու անարմատ բոյսի նման երկար չեն 

կրնար ապրիլ: Ասոր ալ ելքը գտան այդ ազգերը, երբ հարստացան իրենց հողին տակ 

թաղուած բարիքները դուրս հանելով ու անկախացումէն ետք այդ հարստութեամբ ալ 

զինուեցան ամենաարդիական զէնքերով, պարզապէս իրենց դատարկ անցեալը 

լիցքաւորելու դրամական ու զինական ոյժով: 

Հիմա այս ազգերը, յատկապէս անոնց ամենակասկածելի անցեալովը, ասպարէզ կը 

կարդան ամենաամուր հիմքեր ունեցող երկրին, ամենահարուստ մշակոյթ ունեցող 

ժողովուրդին: 
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Եղա՞ւ, ասիկա արդարութի՞ւն է: Այո՛, դարու մը մէջ, ուր բանականութեան ոյժին փոխարէն 

ոյժի՛ բանականութիւնը կը տիրապետէ: Եւ ամենացաւալին ալ՝ ձեռնածալ աշխարհն է: 

Ռուսիան՝ Սովետ Միութեան հովանիին տակ ուզեց բոլոր բաղկացուցիչ տարրերը 

զարգացնել, որպէսզի ամրանան իր յենարան սիւները, որպէսզի ամրանայ Միութիւնը: 

Չբաւարարուեցաւ այսքանով, պարտադրեց որ եղբայրանան ազգերը՝ յետագայ 

ոտնձգութիւնները կանխելու համար: Եւ երգեցինք «Եղբայր դարձան Հայաստան-

Ատրպէյճան…»: Ի՞նչ եղբայր, ինչպէ՞ս կարելի է ցորենն ու որոմը միասին խառնել անապակ 

հաց պատրաստելու համար. ինչպէ՞ս կարելի է ցեղական գամփռը ամուսնացնել գիշատիչ 

բորենիին հետ: Չեղաւ. չ՛ըլլար, չի բռներ: Թերեւս երեւոյթով այո, սակայն իրականութեան 

մէջ չի յաջողիր: 

Հիմա մարդիկ նստած հին օրերը կը յիշեն, Սովետին բարիքները կը յիշեն, յաճախ կը 

հայհոյեն, կը դատապարտեն, սակայն այս իմ մատնանշածիս չեն անդրադառնար: Տեսանք, 

չէ՞, ինչպէս քաղաքակրթութեան կեղծ պատմուճանը պատռեց իրենց «հերոսն» ու 

կացինահարեց մեր անմեղ սպան: Էութիւնը չի փոխուիր, այդպէս ծնած են, այդպէս 

դրոշմուած է իրենց ծիներուն մէջ վայրագ, գազանաբարոյ, թալանող: Կարիք չկայ 

վերադառնալու ջարդի օրերուն Սասունի, Ատանայի, Կիլիկիոյ, Սումգայիթի, Արցախի… 

բոլորն ալ նոյն արիւնոտ ստորագրութիւնը կը կրեն: 

Հիմա, մեր երկիրը պարտուած, ստորացած, նուաստացած, անել կացութեան մատնուած՝ 

հաշտութիւն կը փնտռէ դահիճին հետ: «Ո՜վ մարդկային արդարութիւն», պիտի գոռար 

Սիամանթոն, բայց նոյնիսկ թուքի արժանի չեն: 

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ 

ԱԶԳ 

Ո՞ՒՄ ՀԵՏ... 

«Ինքնիշխանութիւնը իմաստուն քայլերով են պահպանում, 

ոչ միայն լայն թիկունքով»: Սոփոկլէս 

ՌՈՒԲԷՆ  ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ 

Բերձորի միջանցքը նմանւում է մանկութեանս տարիներին կարդացած հեքիաթներին ուր 

վիշապը տիրանում էր աղբիւրին ու ջրից զրկում բնակիչներին: Տարբերութիւնը այն է որ 

այսօր այն հեքիաթ չէ: Խնդրի, լաւագոյն լուծումը՝ ուժով այն գրաւելն է քանզի դիմացը, 

միայն ուժի լեզուն գիտեն: Աւա՜ղ անհրաժեշտ այդ ուժը, դեռ չունենք: Եթէ Ալիեւը մեզ 

ոչնչացնելու նպատակով, երեք տասնամեակ սպասեց՝ վերականգնելու իր զօրութիւնը որ 

յայտարարում է բացէ ի բաց ապա մենք, չկարողացանք նոյնը անել՝ կորցնելով մեր 

ունեցածը: Փառապանծ յաղթանակներ գրանցած մեր բանակը այլեւս նոյնը չէ: Ճիշտ է 

ասուած որ ամէն պատերազմից յետոյ, մնում է երեք դասակարգ՝ հաշմանդամներ, 

լալկաններ, եւ գողեր: Կարծում եմ մենք եւս այդ վիճակի ենք եւ մեզ, մնացել է աշխարհի 
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դռները թակելով աղերսել, որ օտարները մեզ սատար լինեն եւ հանդարտեցնեն Ալիեւի 

կրքերը: Պարզ չէ վիճակը եւ նուրբ դիւանագիտութեան կարիք կայ որ եւս չունենք եւ արդեօք 

ունեցե՞լ ենք: 

Փայլուն մտքերով առատօրէն օժտուած հայրենի 

քաղաքական գանգերը չեն դադարում տարատեսակ 

լուծումներ ցուցադրել մեր ապագայի եւ տիրող վիճակից 

փրկուելու (փրկչի պակաս չունենք): Ոմանք 

առաջարկում են անյապաղ հեռանալ ՀԱՊԿ-ի կազմից 

միւսները, թէ անհրաժեշտ է մոռանալ ռուսների հետ 

կապը շրջուել դէպի ԱՄՆ ը՝ համոզմունքով որ նա մի 

քանի օրում կը հարթի բոլոր անպատշաճութիւնները 

(գեղեցիկ անուրջ): Ուրիշներ նման տարբեր յոյսեր են 

կապում ԵԽ, Հնդկաստանի եւ այլ երկրների հետ՝ մէկը 

միւսից աւելի կամ նուազ տգէտ ու անիմաստ: 

Հասարակութեան մի զանգուած յամառօրէն կառչած է 

Պուտինից ոչ մի պատճառով երես չդարձնելու մտքին: 

Նրանք շեշտում են, որ թէպետ 44-օրեայ դժոխքի 

թոյլատրողը եւ վերջ դնողը նա էր, բայց Ուկրաինայում 

տեղի ունեցող բախումները թոյլ չեն տալիս առաւել ուշադրութեան արժանացնի իր 

դաշնակից հայերին: Ճիշտ է՞ արդեօք երբ ռուս ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Մ. Զախարովան 

լիաթոք յայտարարում է թէ իրենք լրջօրէն զբաղուած են Ալիեւի ու ՀՀ միջեւ՝ Բերձորի եւ 

ընդհանուր յարաբերութիւնների խնդիրները կարգաւորելու գործով: Կ'ուզէի հաւատալ, որ 

այդ բոլորը իրաւ է: Զանց չառնենք այն փաստը, որ ռուս փոխվարչապետ Օվերչուկը 

բացայայտօրէն յայտարարեց, թէ միջազգային հիւսիս-հարաւ մայրուղին կարող է անցնել 

Ադրբեջանի եւ Իրանի միջեւ՝ փոխանակ ՀՀ ի եթէ վերջինս շարունակի 

ապրանքափոխանակումը խաթարել տարածքում եւ յապաղի այդ ուղղութեամբ լուծումներ 

գտնել միեւնոյն ժամանակ շեշտելով թէ բացառուած չէ Բաքու-Նախիջեւան կապը եւս 

ապահովել Իրանի տարածքով: Բացի այդ, երբ անցած սեպտեմբերին ազերիները դարձեալ 

ներխուժեցին նոր տարածքներ գրաւելով եւ հարիւրաւոր(1) զոհ պատճառելով, ՀԱՊԿ 

սպայակոյտի պետը անվարան պատասխանեց հայերի օգնութեան կանչին՝ թէ հայերը եւ 

ազերիները դրացի են եւ թող իրենց խնդիրների դիւանագիտական միջոցներով լուծեն: 

Այդպէս է կեանքը լուսահոգի մօրս ասածի պէս, «եղունգ ունես գլուխդ քորի»: Ժամանակն է 

այդ սկզբունքով եղունգ աճեցնել:  

 

Թէեւ Ռուսների նկատմամբ ատելութեան կոչերը բաւական տարածուած են, բայց 

բնակչութեան մի շերտ, դեռ շարունակում է մնալ ռուսախօս: Դա անհատական բնոյթի է եւ 

արգելելու որեւէ պատճառ չկայ, համազօր այլ լեզուների: 
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Աներկբայ փաստ է որ շատերն են ցաւակցում մեր եւ դրացի բորենիների միջեւ եղած 

վիճակին, բայց այդ ամէնը պարկեշտ խօսքից աւելի չէ: Դիւանագիտութեան դաշտում 

պարտաւոր ենք զգոյշ եւ խորը մտածուած քայլեր անել մանաւանդ որ ամէն մի 

արտայայտութիւն ունի իր ծաւալն ու ծանրակշիռ արժէքը, իսկ խօսակցի բառերը պէտք է 

գիտենալ ըմբռնել ուղիղ թէ՛ թաքնուած իմաստով: Ցաւօք չունենք իշխանութիւն-

ընդդիմութիւն տարրերի համակեցութիւն որ նեղ վիճակի պարագային նետէին 

անհամաձայնութիւնների տրցակը եւ գլուխ գլխի գալով լաւագոյն լուծումներ փնտռէին: 

Փոխարէնը,  համեմատաբար անփորձ իշխանաւորների կողքին, կան ընդդիմադիր խմբեր, 

որոնք աւելի դաւադիր են քան հակադիր, որոնք լծուած են երկիրը ներսից քանդելուն: Ի դէպ 

որոշ բնագաւառների հայանպաստ կերպարը վաղուց է քայքայման ճամբան բռնել: 

Գաղտնիք չէ, որ մեր երկրում դիտորդական նոր առաքելութիւն տեղակայելու Ե.Մ. 

որոշմանը Մոսկուան արձագանքեց՝ նշելով որ Բրիւսելը բնաւ շահագրգիռ չէ 

խաղաղութեանը Կովկասում: Նա ցանկանում է միայն դիտորդական առաքելութեան 

միջոցով ամրապնդել իր դիրքերն ու ճնշել ՌԴ միջնորդական ջանքերը: Մինչեւ իսկ ՀԱՊԿ ը 

պատրաստ է առաքելութիւն տեղակայել՝ գործառնական կերպով երեւոյթներին հետեւելու, 

թէեւ առանց շօշափելի բան փոխելու: Այդ գեղեցիկ խօսքերի ու նպատակների կողքին 

Բերձորը մնում է փակ՝ Արցախը արգելափակ, որ նախնական պարտաւորութիւնների 

անընդունելի խախտում է: Այս դրութեամբ հանրութիւնը բաժանուել է՝ ռուսամէտ եւ 

արեւմըտամէտ խմբերի, որոնք վիճում են ոչ թէ նպատակային սկզբունքների եւ գործի 

առարկայական լուծումի մասին, այլ ենթադրեալ անհիմն առաւելութիւնների: Հնարաւոր 

իրական քայլերի մասին խօսք չկայ՝ այն որեւէ մէկին մասնաւորապէս չի հետաքրքրում։ 

 

Անհրաժեշտ չէ քանքարաւոր լինել հասկանալու որ երկրորդ աշխարհամարտի աւարտից ի 

վեր ԱՄՆ ջանք չի խնայում միջազգային ասպարէզում գերագահ (hégémonique) դիրք 

գրաւել՝ ստանձնելով գլխաւոր վերակացուի դերը: Գաղտնիք չէ նաեւ, որ ուկրաինական 

արդի դժոխքի ծննդեան հիմնական նպատակը ռուսներին հակադրուելն է, քանզի նա 

հրաժարուեց այլ համախոհ երկրների շարքին, իր արտաքին (BRICS) առեւտրի 

վճարումները կատարել դոլարով, որ գրեթէ ԱՄՆ կործանման համազօր է: Այս հիմունքով 

եւ ոչ մեզ օգնելու համար է, որ ռուսներին հակադրուելու ձգտումով, մեր երկիրը եւս մի 

փոքր ուշադրութեան է արժանանում: Այս չի նշանակում նաեւ, որ ռուսները անքուն 

տառապում են մեր բարօրութեան հոգսերի հետ կապուած բեռի տակ: Նրանց միակ 

նպատակն է հաստատուն ոտքի տեղ ունենալ հարաւային Կովկասում: 

 

Նախընտրելի է նոյնիսկ ցանկալի որ բոլորի հետ համակերպուելու դիրք ցուցաբերենք՝ 

չափաւորելով մեր ակնկալիքները մեր բարեկամ համարուող երկրներից: Մէկը պատրաստ 

չէ մեզ փրկելու քայլ անել: Նոյնիսկ ֆրանսայի ծերակոյտի՝ մեր օգտին միաձայն քուէարկած 

բանաձեւը կը մնայ թուղթի վրայ եթէ մենք չլինենք առաջնակառքում: Անհասկանալի է որ 

մենք փորձում ենք ընտրել մէկի կամ միւսի միջեւ մինչդեռ կարելի է՝ թէ՛ մէկը, թէ՛ միւսը 
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բայց միայն օժանդակ բարոյական նեցուկի տեսքով, ո՛չ մարտական, ինչ որ 

բանականութեան լեզուով դիւանագիտութիւն է կոչւում: Կրկնենք որ իրար սիրող 

պետութիւններ չկան այլ կայ միայն շահ, սակայն մենք փնտռում ենք նաեւ 

զգացումներ...երբեմն եւ աւելին: Իրաւ է նաեւ, որ դիւանագիտութեան ասպարէզում 

ընդունուած չէ նեղացուցիչ լինել իրար հանդէպ, այլ համակերպուել: 

 

Երկար է ու դժուար նոյնիսկ խճճուած մեր անցնելիք ճանապարհը ներքին թէ արտաքին 

տատասկներով ծածկուած, որ անհնար է անցնել միայնակ,  բայց ինչպէ՞ս գուշակել թէ, ո՞ւմ 

հետ, հաւանաբար մենք՝ իրար հետ: 

 

(1) Մամուլում եղած թուերը տարբեր են, բայց նոյնիսկ մէկ զոհը շատից շատ է: 

 

25-1-23 

Ռուբէն Յովակիմեան- Սեն Ռաֆայել 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՐԿԸՆՏՐԱՆՔԸ 

 31.01.2023 

Հայաստանի այսօրուան քաղաքական անմխիթար 

վիճակին գլխաւոր պատճառը այն է որ ոյժի 

դրութենէն մեկնելով չի կրնար ընտրութիւն 

կատարել իր դիմաց պարզուող երկընտրանքին մէջ: 

Եթէ պէտք է տարազել այդ երկընտրանքը միայն 

Արեւմուտք-Ռուսաստան հակադրութեան մէջ, ճիշդ 

պիտի չըլլայ երկընտրանքի սահմանումը, 

որովհետեւ ընտրանքները շատ աւելի են քան 

երկուքը: Այդ ընտրանքներէն մէկը եթէ Ամերիկա-

Եւրոպական Միութիւնն է, անոնց դիմաց միայն 

Ռուսաստանը չէ որ կողմ է. այլ` Թուրքիա-Ատրպէյճան մէկ կողմ, Իրան առանձին մէկ 

կողմ եւ ապա Ռուսաստան` միւս կողմ: 

Ցարդ Հայաստանի ճակատագիրը ամրօրէն կապուած էր Ռուսաստանի հետ, որովհետեւ 

աւանդականօրէն Հայաստանի շահերը կը համընկնէին այդ երկրին հետ, աւելի քան ուրիշ 

երկրի կամ բեւեռի: 

Սակայն, ժամանակները ցոյց տուին որ այդ շահերը միշտ ալ յարիր չէին իրարու եւ պէտք էր 

որոնել այլ համադրութիւններ եւ այդպէս սկսաւ փնտռտուքը: 
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Հակառակ ոմանց կարծիքին` 2018ին Հայաստանի մէջ կայացած իշխանափոխութիւնը 

գունաւոր յեղափոխութիւն մը չէր, որովհետեւ Մոսկուա շուտով անդրադարձաւ 

զարգացումներուն եւ առաջքն առաւ գունաւոր յեղափոխութեան մը. որովհետեւ Քրեմլինը 

իր դասը քաղած էր Ուքրանիոյ Մէյտանի յեղափոխութեան առիթով. արդարեւ, երբ 

ռուսամէտ նախագահը` Վիքտոր Եանուքովիչ փախուստ տուաւ մայրաքաղաք Քիեւէն, 

անտիրութեան մատնելով երկիրը, յանկարծ Մէյտանի վրայ երեւցաւ Ամերիկայի պետական 

քարտուղարութեան ներկայացուցիչ Վիքթորիա Նիւլենտը, որ համադրեց Մէյտանի 

յեղափոխութիւնը երկիրը հաստատօրէն զետեղելով ուղիին վրայ որ կ’երթար դէպի 

Եւրոպական Միութիւն եւ դէպի ՆԱԹՕ: Ռուսաստան այդ օրերու իր բացակայութեան գինը 

կը վճարէ այսօրուան պատերազմով, Ուքրանիոյ մէջ: Այնպէս որ, հետագային ան ուզեց 

հակակշիռներ պահել երբ Թաւշեայ յեղափոխութիւնը ծայր տուաւ Հայաստանի մէջ, եւ 

ապա` խլրտումները սկսան Ղազախստանի մէջ: 

Մինչեւ 2020 Հայաստան չունէր ինքնուրույն ռազմական քաղաքականութիւն (military 

doctrine), որովհետեւ ռազմավարութեան խնդիրները պարզուած կը թուէին Ռուսաստանի 

ռազմախարիսխովը Կիւմրիի մէջ, ինչպէս նաեւ այդ երկրին հետ ունեցած ռազմական 

դաշինքին վստահութեամբ: Այդ ինքնավստահութեան ներշնչումն է որ նախագահ Սերժ 

Սարգսեանը մղեց մէկ օրուան մէջ դիրքափոխութիւն ընելու եւ փոխանակ Եւրոպական 

Միութիւն ուղղուելու` յարեցաւ Եւրասիական Տնտեսական Միութեան (ԵԱՏՄ): 

2020ի 44օրեայ պատերազմը, ամբողջ հասակով պարզեց այդ ռազմավարութեան էութիւնը, 

երբ մեր դաշնակից համարած երկիրը ոչ միայն թերացաւ իր յանձնառութեանց մէջ, այլ 

յստակօրէն կողմնակից դարձաւ թշնամի Ատրպէյճանին: Իսկ դաւադրական այս երեւոյթին 

ամբողջ էութիւնը բացայայտուեցաւ երբ Հաւաքական Անվտանգութեան Պայմանագրի 

անդամները, որոնց դաշնակցած ըլլալ կը կարծէր Հայաստան` գացին եւ շնորհաւորեցին 

բռնատէր Ալիեւը իր տարած ̔յաղթանակ՚ին առիթով: 

Այս զարգացումներուն հետեւող ժողովրդային ընդվզումը հասկնալի էր. սակայն, 

քաղաքական խնդիրները դժուար թէ լուծուին ընդվզումով ու զայրոյթով: Պէտք է 

կացութիւնները վերլուծել պաղարիւն կերպով եւ առնել համապատասխան զգոյշ քայլեր: 

Ամբաստանել որ Ռուսաստան դաւաճանեց Հայաստանին` ճիշդ պիտի չըլլար. այլ, պէտք է 

ըսել որ Թուրքիոյ հետ ունեցած մեծ հաշիւներուն պատճառաւ` չկարողացաւ տէրը կանգնիլ 

իր յանձնառութեանց: Ռուսական կողմին վրայ ալ ջղային բացատրութիւններ կը տրուին 

ծածկելու համար Քրեմլինի անկարողութիւնը: Հասկնալի է որ Ռուսաստան հետամուտ 

ըլլայ իր սեփական շահերուն. մեր պարտքն է – առանց մեղադրանքներու – պարզել մեր 

դաշնակիցին որ Հայաստանն ալ հետամուտ պիտի ըլլայ իր շահերուն, մանաւանդ որ 

վերջին պատերազմէն ի վեր կը դիմագրաւէ գոյութենական լուրջ մարտահրաւէրներ: 

Ատրպէյճան ոչ միայն գրաւած է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գտնուող տարածքները այլ 240 

քառակուսի քլմ. հող գրաւած է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքէն: Դեռ աւելին` 

նախագահ Ալիեւ պաշտօնապէս կը յայտարարէ որ Հայաստանի հանրապետութեան 

տարածքը ՙԱրեւմտեան Ատրպէյճան՚ է եւ ծրագիր մշակած է աշխարհի հանրային կարծիքը 

համոզելու որ այդ հողերուն իւրացումը Ատրպէյճանի պատմական իրաւունքն է: 

Ատրպէյճան պարզապէս կը յայտարարէ իր ծրագիրները եւ երբ պատեհութիւնը 

ներկայանայ` կը գործադրէ զանոնք: Հայաստանի դէմ ուղղուած այս սպառնալիքը կու գայ 
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ոչ թէ լրագրողէ մը, ոչ ալ պետական երկրորդական պաշտօնեայէ մը, այլ ուղղակի թշնամի 

երկրի գործադիր իշխանաւորէն, եւ այս սպառնալիքին դիմաց լուռ է մեր դաշնակիցը. լուռ 

են նաեւ աշխարհի մեծերն ու ՄԱԿի ատեանը: Ո՞ւր են միջազգային այն օրէնքները որոնք 

կ’արգիլեն օր ցերեկով պետութիւն տապալելու եւ երկիր գրաւելու արկածախնդրութիւնը: 

Մինչեւ վերջերս շփոթութիւն կար Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեան մէջ, 

սակայն վերջերս կը նշմարուին որոշ աշխուժութիւն եւ յստակութիւն: Հայաստան սկսած է 

իր պաշտպանական ցանցը ընդարձակել եւ Ռուսաստանի ծիրէն դուրս նաեւ որոնել 

զինատեսակներ. երկիրներէն մէկը որ արդիական զինատեսակներ պիտի հայթայթէ 

Հայաստանին ոչ միայն առեւտրական հիմքով այլ նաեւ քաղաքական այլ ազդակներու 

բերումով Հնդկաստանն է. օրինակ Հնդկաստանի հակառակորդ Փաքիստանը գործնապէս 

մասնակցեցաւ 44օրեայ պատերազմին: Նաեւ միջազգային հարթակներու վրայ Հայաստան 

զօրակից է Հնդկաստանին Քաշմիրի խնդրով: 

Լաչինի շրջափակումը առիթ ընծայեց որ Հայաստան Ատրպէյճանի հետ ունեցած իր 

խնդիրները միջազգայնացնէ: Անցեալ տարի Եւրոպական Միութիւնը երկու ամսով 

քաղաքային 40 դիտորդներ ղրկած էր Հայաստան: Անոնց ներկայութիւնը որոշ զսպիչ դեր 

կատարեց որ սահմանային նոր գրաւումներ տեղի չունեցան: Բնականաբար նման 

դիտորդներու ներկայութիւնը սահմանին վրայ չի կըրնար արգիլել պատերազմը, սակայն, 

կրնայ միջազգային հանրութեան առարկայական փաստագրութիւններ ներկայացնել 

նախայարձակ կողմին մասին: 

Այդ փորձառութեան հիման վրայ Եւրոպական Միութիւնը որոշեց 100 դիտորդ ղրկել 

Հայաստան երկու տարուան պայմանաժամով: Այդ նախաձեռնութիւնը վրդովեցուցած է 

Ատրպէյճանը: Ալիեւ բողոքած է որ իր հետ չէ համաձայնեցուած այդ որոշումը: 

Բնականաբար Ալիեւ պիտի ուզէր Հայաստանը անպաշտպան գտնել իր սադրանքներուն 

դիմաց. անբնականը այն է որ Ռուսաստան ձայնակցած է Ատրպէյճանին. օրինակ արտաքին 

գործոց նախարար Լաւրով յայտարարած է որ այդ տեղակայումը կրնայ խնդիրներ 

յարուցանել քանի Ատրպէյճանի հաւանութեան չէ արժանացած ան: Նոյնպէս Ռուսաստանի 

արտաքին գործոց նախարարութեան մէկ զեկոյցը կը զգուշացնէ որ դիտորդներու 

ներկայութիւնը ՙկրնայ աշխարհաքաղաքական խնդիրներ յարուցանել՚: Իսկ Պետական 

Տումայի պատգամաւոր Ալեքսանտր Զատուլին ուղղակի սպառնացած է ըսելով ՙԵթէ այդ 

տեղակայումը պատճառ պիտի ըլլայ որ Հայաստան փոխէ իր քաղաքական 

ուղղուածութիւնը (վեքտոր) մենք կը միջամտենք՚: 

Շատ հասկնալի է որ այդ նախաձեռնութիւնը Արեւմուտքին համար կը նշանակէ 

թափանցում մը Ռուսաստանի ազդեցութեան գօտիէն ներս: Սակայն, Հայաստանի դերը 

պիտի ըլլայ հասկցնել Քրեմլինին որ Հայաստան դիտաւորութիւն չունի քաղաքական այդ 

պարանաձգութեան մէջ դեր մը ունենալ, սակայն կը փորձէ կիրարկել ոչ-պլոքային 

քաղաքականութիւն մը, ինչպէս կը յանձնարարէ ռազմագէտ Արմինէ Մարգարեան: Նոյնպէս 

Հայաստանի իշխանութեանց կը մնայ փաստել որ Երեւանի քայլը Պաքուի դէմ է եւ ոչ 

Ռուսաստանի: 

Այստեղ պէտք է նկատի ունենալ նաեւ զգայութիւնները Թեհրանին, որ վճռական կերպով 

դիրք ճշդած է տարածաշրջանէն ներս որեւէ սահմանային փոփոխութեան դէմ: 

Դժբախտաբար Հայաստանի դաշնակիցը շատ հեռու է նման վերաբերում մը ցոյց տալէ: 
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Ուրեմն, օտար դիտորդներու ներկայութիւնը – մանաւանդ Արեւմուտքէն – ընդունելի չէ 

Իրանի համար: 

Բացառուած չէ որ Հայաստան-Ատրպէյճան լարուածութեան մեղմացում բերելու 

առաքելութեամբ ճամբայ մղած դիտորդական առաքելութիւն մը նպատակներ ունենայ նաեւ 

վերահսկելու Հայաստան-Իրան սահմանը, ինչպէս Իսրայէլ կը կատարէ այդ գործը 

Ատրպէյճանի հողամասէն: Նոյնիսկ այսպիսի հաւանականութեան պարագային աւելի 

հաւասարակշռող կրնան ըլլալ եւրոպական դիտորդներու տուեալները, իսրայէլեանին 

դիմաց, որոնք կրնան ըլլալ միակողմանի: 

Եւրոպական Միութեան նախաձեռնութեան զուգահեռ Եւրոպական Խորհուրդը նիստ մը 

կայացուց Սթրազպուրկի մէջ,ուր, բացի ազերի պատուիրակներէն, պատգամաւորներու 

մեծամասնութիւնը պահանջեց Ատրպէյճանէն բանալ Լաչինի միջանցքը. այդ ուղղութեամբ 

կը պատրաստուի նաեւ յատուկ զեկոյց մը: 

Հայաստան զգուշաւոր կերպով կը փորձէ իր արտաքին քաղաքականութիւնը 

բազմակողմանի դարձնել (դիվերսիֆիկացիա), միշտ զգուշանալով որ լծակ չդառնայ 

Արեւմուտքի Կովկաս ներթափանցման քաղաքականութեան: Արդէն կ’ըսուի թէ ներկայիս 

Ռուսաստան զէնք չի տրամադրեր Հայաստանին: 

Հակառակ այդ իրողութեան ընդդիմութեան մէջ կան դէմքեր որոնց լուծումը ՙմիութենական 

երկիր՚ դառնալն էր Հայաստանի համար, միանալով Ռուս-Պելառուս խարխլած Միութեան: 

Պահ մը փորձեց այդ գաղափարին կրողն ըլլալ նաեւ Ռուբէն Վարդանեան` եթէ տակաւին 

իր ենթագիտակիցին մէջ չի շարունակեր մնալ այդ գաղափարը: Ան Թաթարիստանի նման 

իրավիճակ մը կը նախատեսէր Հայաստանին: Յամենայն դէպս, անոր քաղաքականութիւնը 

կը մնայ խորհրդաւոր քողի տակ, առիթ տալով ամէն կարգի վերագրումներու: 

Բայց բոլոր այն քաղաքական գործիչները եւ մեկնաբանները որոնք կը ջանան Հայաստանը 

հրել հակառուսական հոսանքի մէջ` արջու ծառայութիւն կը մատուցանեն մեր հայրենիքին: 

Կարէն Սարգսեան, Լեւոն Շիրինեան, Տիգրան Խզմալեան, Յովսէփ Խուրշուտեան, Արա 

Բաբեան որոշ չափով` Արման Բաբաճանեան հեգնանքով եւ վիրաւորական 

վերլուծումներով կը ջանան հանրային կարծիքը համոզել որ Ռուսաստան արդէն 

տապալած է, տարանջատուած է մասերու. իսկ նախագահ Փութին ղրկուելու վրայ է դէպի 

միջազգային ոճրային դատարան: Նման մեկնաբանութիւնները աւելորդ զգայնութիւններ կը 

յառաջացնեն ռուսական կողմին մօտ, որուն հետ տակաւին կապուած ենք քաղաքական, 

ռազմական եւ մանաւանդ տնտեսական կապերով: Հակառակ ներկայացւած 

ծաղրանկարային պատկերին, Ռուսաստան ունի տակաւին հզօր լծակներ, ազդու կերպով 

հակադարձելու Հայաստանին: 

Ո՞րն է ճիշդ ուղին. եթէ պարզ ըլլար այս հարցումին պատասխանը` Հայաստան 

անմիջապէս կրնար կիրարկել զայն եւ դուրս գալ այս մղձաւանջային իրավիճակէն: 

Թող ոչ ոք յաւակնի որ ունի ճշմարտութեան մենաշնորհը. քանի այդ ճշմարտութիւնը բարդ 

է, բազմակողմանի եւ զուգորդուած այլ ճշմարտութիւններու հետ: 

http://www.azadkhosk.com/
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Պարտուած երկիր մը շատ ընտրութիւններ չունի: Քանի ճշմարտութիւնը կը պաշտպանուի 

միայն զէնքով: Հայաստան իր գոյութենական պայքարին համար իրաւունք ունի զէնք գնելու 

ոեւէ երկրէ` հակառակ Ատրպէյճանի սպառնալիքներուն: Միւս կողմէ ամէնէն հզօր զէնքը 

կը մնայ խոհեմ դիւանագիտութիւնը` դուրսի աշխարհին հանդէպ. սակայն 

դիւանագիտութիւն մը որուն շուրջ պէտք է ստեղծուի համազգային ներքին զօրակցութիւն: 

Երուանդ Ազատեան 

Դիտրոյթ, ԱՄՆ 

«Պայքար» շաբաթաթերթի Պատասխանատու խմբագիր 

ՄԻՋՆԱԲԵՐԴԸ 

Յակոբ Միքայէլեան 

20/01/2023 

Մեր դիմացկունութեան մասին կարելի է 

դիւցազներգութիւններ յօրինել. իրավունք ունինք 

հպարտանալու մեր հազարաւոր տարիներու 

երկարակեցութեամբ, երբ ուրիշ հսկայ 

կայսրութիւններ չքացան աշխարհի երեսէն: Սակայն 

այսօր վիճակը ուրիշ է, պայմաններն ու 

պարագաները տարբեր, մեր վերականգնիլը դարձած 

է փափաք, քիչ մը եթերային,  կասկածելի: 

Չխորանանք պատմութեան բաւիղներուն մէջ ու 

յիշենք մեր կորսնցուցած պետականութիւնը 

Բագրատունեաց թագաւորութեան օրերուն, ապա 

Կիլիկեան թագաւորութիւնը: Հին աշխարհը ուրիշ էր, 

ուժեղ էինք եւ դիւանագէտ, գիտէինք 

բարեկամութիւններ ստեղծել, թշնամիին դէմ ճակատ ստեղծել,  յաղթանակներ տանիլ, 

պետութիւնը ամրապնդել ու տարածուիլ, շատանալ ու զարգանալ. յետոյ եկան 

պառակտումը, օտարացումը, իշխողէն, հպատակի վերածուելու տարիները: 

Վերջին երկու հարիւր տարիները նկատի առած, սկիզբը անազատ ու անանկախ, ապա 

ասուպային անկախութիւն մը, յետոյ  կիսանկախ ու վերջը՝ վերջապէս  ազատ ու անկախ: 

Դիւրին չեղաւ մեր  վերապրումը, համարեա ոչինչէն երկիր կառուցելը, 

չյուսահատելով  կրկին ոտքի կանգնիլն ու գոյատեւելը: 

Մեծ եղեռնի մեծ հարուածէն ետք տարածուեցանք ամէն կողմ, ուր որ գացինք մենք զմեզ 

պաշտպանելու համար պատուարներ կառուցեցինք, ուրիշի հողին վրայ համայնքը 

պաշտպանող ամրոցներ կառուցեցինք, պայքարեցանք ուծացման դէմ, անզէն կռիւ մղեցինք, 

ապրեցանք, սակայն ժամանակի թաւալումին հետ մեր կառուցած ամրոցները մէկիկ-մէկիկ 

սկսան իյնալ, չկարողանալով դիմադրել մեզ շրջապատող համայնակուլ հոսանքներուն: 

Ինկաւ հայկական Պոլիսը, Թիֆլիսը, մեր երկու մշակութային ու գրական կեդրոնները: 

http://www.azadkhosk.com/
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Նորագոյն պատութեան մէջ ինկաւ Լիբանանը, ինկաւ Պարսկաստանը, Երուսաղէմը, 

Կիպրոսը իր Մելգոնեանով, Ս. Ղազարը իր Մխիթարեանով, Սուրիան իր Հալէպով… 

Յիշածներէս անոնք որ վերապրեցան, նախկինը չմնացին, նախկինը վերադարձնել 

անկարելի եղաւ, որովհետեւ իւրաքանչիւր անկում իր հետ տարաւ ու ցրուեց մարդիկ, 

որոնք ամրոցներուն ամրակուռ քարերն էին: Նոր-նոր գաղթօճախներ մէջտեղ եկան, որոնք 

հազիւ պահակատուներ կրցան կառուցել, ոչ ամրոցներ: 

Հին գաղթօճախներուն տեղ նոր-նոր գաղութներ բուսան,  փորձեցին հայկական մթնոլորտ 

մը ստեղծել, որպէս «այրած սրտի մխիթարանք»: Աշխարհի ամենաշատ գաղթօճախներ 

ունեցող ազգի մրցանակը մենք շահեցանք: Կտոր-կտոր, անհոտ ու անհամ… 

Այս բոլորէն ետք մնաց միակ Միջնաբերդը ներկայ պատառիկ մը Հայաստանը: 

Համատարած հայութեան պաշտպանական պարիսպները փուլ եկան, ինկան ամրոցները, 

մնացին մարտնչող պահակատուները, փոքր-փոքր կղզիներ, կղզեակներ՝ ովկիանոսին մէջ, 

բայց մնաց հայու ոգին: Կարեւոր դրամագլուխ է հայու ոգին, սակայն անմարմին ոգին կամ 

հոգին ոչինչ ընել կարող է, անդունդ գլորուած մեր անցեալի փառքը վեր հանելու, 

տարտղնուած մեր բեկորները վերամիաւորելու, սակայն կարող է Միջնաբերդին սատար 

կանգնիլ բանիւ եւ գործով: 

Երբ ամէն պաշտպանողական դիրք փուլ կու գայ, զօրքը կը քաշուի Միջնաբերդ ու 

այնտեղէն կենաց ու մահու պայքար կը մղէ: Հիմա հայ ժողովուրդին վիճակն ալ այս է. մեր 

հայկականութեան միակ կռուանը մնացեր է Հայաստանը, որ այս օրերուն անոր վիճակն ալ 

շատ փայլուն չէ: 

Մեր այս վիճակին մատնուելու յանցանքը անդադար ուրիշներուն վրայ չբարդենք, մենք ալ 

բաժին ունինք անոր մէջ, եւ մեծ բաժին: Հիմա եղածը եղած է, կարեւորը այս փրկուած 

պատառիկ մը Միջնաբերդը ամրակուռ պահելն է, որպէսզի անոր պարիսպները փուլ չգան 

հին ամրոցներուն նման: Թշնամին եւ անոր լծակիցները երախները բաց կը սպասեն 

յարմար պահու յարձակելու եւ այս կտորն ալ գողնալու ու յօշոտելու: Կը գիտակցի՞նք այս 

սպառնալիքին, թէ՞ տակաւին կը հաւատանք, որ մեզ փրկող կ'ըլլայ: Բնաւ այս 

ցանկատեսութեան զոհ երթալու չենք: Ահա՛ Ուքրաինան, չփորձենք նմանիլ: Ան տարիէ  մը 

ի վեր կրակներու մէջ է, երկիրը աւերակ դարձաւ, ժողովուրդը ցրուեցաւ, ու այս բոլորը 

Արեւմուտքին անսահման օժանդակութեամբ: Այս բոլորէն ետք դրական արդիւնք մը 

նախատեսելը թէական է, հակառակ Ուքրանիոյ երկու բեւեռներու կռուախնձոր ըլլալուն: 

Մենք, այս բոլորը տեսնելէ ետք տակաւին արեւմտեան յոյսե՞ր պիտի փայփայենք: Խելքի 

գանք, անկարելին կարելի դարձնենք ու պահենք այս Միջնաբերդը: 

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ 

ԱԶԳ 

http://www.azadkhosk.com/
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ԳՐԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝  ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 

 

 
 

ԵՍ ՑԱՆԵՑԻ 

Սիրոյ սերմեր ես ցանեցի 

Կեանքիս բարակ արահետին, 

Ծաղիկ ու վարդ անոնք դարձան 

Թոյրերով բիւր ու հոտեւան... 

 

Բարւոյն ցօղեր կաթի՛լ-կաթի՛լ 

Իջան անոնց թերթիկներուն, 

Պսպղացին մաքո՛ւր, անբի՛ծ 

Յոգնած մարդուն խոնջ աչքերուն... 

 

Ծաղիկներս յո՛րդ բազմացան... 

Ամէն մէկը՝ լո՛յսի բաժակ, 

Ամէն մէկը՝ սէ՛ր ըմպանակ, 

Վարդաբուրեա՛ն, լուսածածա՛ն... 

 

Մարդը ըմպեց լո՛յս ու արե՛ւ, 

Սէր-բարութեա՛ն ցոլքեր լուսէ, 

Նոր խայտանքով ան փարեցաւ 

Հին աշխարհին հազարացաւ... 

 

Ու որքան ալ մոլախոտը 

Խեղդել ուզեց ծաղիկներս, 

Շողքը անոնց մնաց մաքուր, 

Մշուշին մէջ՝ նոր յոյս ու լոյս: 

14/1/2021 

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

ԱՐԵԳԱԿՆԵՐ 

Արեգակներ տեսայ անչափ, 

http://www.azadkhosk.com/
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Որք ծագեցան սրտիս մէջ վառ, 

Ինչպէս սէրը որ բռնկի, 

Հրաշքի նման անքննելի... 

Արեգակներ սիրաշաղախ 

Երկնեցին իմ տողս խոնարհ, 

Կեանքս համակ լուսօծեցին 

Ճառագայթովն իրենց ոսկի... 

Արեգակներ դեռ հայեացքիս, 

Ես կ'ողջունեմ մայրամուտն իմ, 

Եւ ո՞վ գիտէ ճաճանչագեղ 

Քանի՛ քանի՛ արշալոյսներ 

Դեռ պիտ' ծագին վարդահեղեղ, 

Ինձ պիտ' շնորհեն պահեր լուսէ, 

Սիրոյ, յոյսի ակնթարթներ, 

Արարումի բռնկումներ... 

8/1/2018 

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

ՈՐՔԱՆ ԱԼ 

Որքան ալ դուն լոյս տարածես, 

Մութը ցըրես, զայն անիծես, 

Յոյսի, լոյսի շողեր սփռես, 

Ոմանք քեզ ստուեր պիտի նետեն... 

 

Որքան ալ դուն բարի սրտով 

Ուզես անուշ խօսք մը ըսել, 

Չարը վանել սիրագորով, 

Ոմանք քեզ քար պիտի նետեն... 

 

Որքան ալ դուն զգաս, ներես, 

Գութով լեցուիս, կարեկցանքով, 

Ոմանք միշտ ալ պիտ' չներեն 

Սրտիդ անքէն ու լուսաւոր... 

 

Ու որքան ալ բարիք գործես, 

Բարի խօսքով սիրտ ամոքես, 

Պիտ' զգաս նետը նախանձին, 

Երախտամոռ անիրաւին: 

10/1/2018 
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..................... 

ՄՏՔԻ ԿԱՅԾԸ 

Քուն մտած բառը յանկարծ արթնցաւ, 

Իր տեղը փնտռեց, հանգիստ չտուաւ, 

Խօսքին մէջ, տողին ան շողարձակեց, 

Տիեզերքէն եկած մտքի մը կայծն էր... 

 

Բառը բառ ծնաւ, բառը խոհ դարձաւ, 

Օղա՛կ առ օղա՛կ մանեակ մը դարձաւ, 

Լոյսեր հուրհրատեց ու ճառագայթեց, 

Արեւալոյս էր՝ երկնքի պարգեւ... 

 

Բառեր ծաղկեցան ու դարձան պարտէզ, 

Ես՝ լոկ պարտիզպան, մշակ մը նուաստ, 

Որ լուռ տքնեցաւ ցերեկ ու գիշեր 

Արժանի ըլլալ ընծային շնորհեալ: 

15/1/2019 

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

ՀՈԳԻՍ ԱՄԲԱՐԵՑ 

Հոգիս ամբարեց լոյսի վառ շողեր 

Արեւալոյսէն, երկնի աստղերէն, 

Լուսնելոյսի պաղ, արծաթեայ փայլէն 

Մեղմ պլպլացող մոմի մը բոցէն... 

 

Հոգիս ամբարեց սիրոյ վառ կայծեր 

Անուշ սիրտերու պարգեւած գոլէն, 

Արեգակնափայլ շող մը ժպիտէն, 

Տաք ձեռքսեղմումէն, բառ մը բարեւէն... 

 

Շաղախեց զանոնք իր քուրային մէջ, 

Որ լոյսն չհանգէր, կրակը չմարէր, 

Ձմրան մէջ անգամ խարոյկն իր վառէր, 

Ջերմութիւն ու լոյս տար յաւերժօրէն... 

20/1/2023 

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

ՀԱՅՈՑ ՄԵԾ ՔԱՋԵՐ 

Հայոց մեծ քաջե՛ր, վեհ դիւցազուննե՛ր, 

Յառնէ՛ք վերստին պատմութեան էջէն, 
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Յանուն մեր հողին, յանուն մեր պատուին, 

Խոյացէ՛ք հզօր նենգ թշնամիին... 

 

Ձեր ոգին անմեռ բոցէ հուր ժայթքէ,՛ 

Ձեր կամքն անկոտրում դառնա՛յ պողպատեայ, 

Իջնէ՛ մեր երկրին բարկացայտ վըրէժ, 

Վռնտէ՛ ընդմիշտ ոսոխը դաժան... 

 

Երկինք ու երկիր իրար խառնեցէ՛ք 

Ձեր ըմբոստութեան զայրոյթով հուրէ, 

Ետ բերէ՛ք ՀՈՂԸ մեր գերեվարեալ, 

Որ մեր արիւնով է լուսաթաթաւ... 

 

Մի՛ թողուք երբեք՝ օտարը պղծէ 

Մեր սուրբ վանքերը, տուն ու օճախը, 

Մեր խաչքարերը, սրբատաշ քարը, 

Որոնք օծուած են միւռոնով լուսէ... 

 

Թամբեցէ՛ք հրեղէն Քուրկիկ Ջալալին, 

Զարկէ՛ք հրաշագործ ձեր Թուր կեծակին, 

Ազատագրեցէ՛ք հնամեայ ՀՈՂԸ, 

Վեր բարձրացուցէ՛ք ՊԱՏՈՒԻ բաժակը: 

30/11/2020 

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

ՄԵՐ ԱՐԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐՈՒՆ 

Մութ գիշերուան մէջ, աստղի՛կ առ աստղի՛կ, 

Հայոց երկինքէն ինծի կ'երեւին 

Հերոսներ անմահ՝ Վարդանը Կարմիր, 

Սասունցի Դաւիթ, Քաջն Անդրանիկ, 

Գարեգին Նժդեհ, Մանուկեան Արամ, 

Միւսները բոլոր՝ լուսաճառա՛գ աստղ, 

Ոգի՛ կը կաթեն, յոյսի՛ վառ ջահեր 

Հայոց մթամած երկնէն սիրահեւ, 

Անբառ պատգամներ անկոտրում կամքի, 

Խիզախ պայքարի ու պիրկ կորովի, 

Յանուն հայրենեաց երթալու յառա՛ջ, 

Մնալ անվհատ, ոգիով անպարտ,, 

Չծնկել երբե՛ք թշնամիին չար, 
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Ծառանալ ընդմիշտ զերթ լեառն Արարատ... 

Ու երկինքը մութ կը լուսավառի, 

Նոր արեգակներ յանկարծ կը ծագին, 

Կ'երկնէ երկինքը հերոսներ արի, 

Լուսատու ջահեր մեր վառ գալիքի: 

29/1/2023 

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

ԻՄ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ԲԱԶՄԱԴԱՐԵԱՆ 

Բազմաչարչա՛ր, տառապահա՛ր, 

Պատիւը միշտ բա՛րձր պահած, 

Խիղճը՝ մաքո՛ւր ու անարա՛տ, 

Իմ ժողովո՛ւրդ բազմադարեան... 

 

Լեռներուդ մէջ դուն ծուարած՝ 

Դար ու դարեր ԼՈՅՍ ես երկներ, 

Աչքդ յառած քու սուրբ լեռան 

Վեհ բարձունքին Աստուածամերձ: 

 

Ու Վերելքն է քեզ միշտ կանչեր 

Խութերէն վեր, ճահիճներէն, 

Հոն ուր Աստ' ծոյ Աչքը հսկէ 

Հայրենիին Արարչահեւ... 

 

Ու թիկունքիդ՝ մանուկ ու ծեր, 

Խաչքար ու վանք, հաւատք անշէջ, 

Այբուբենիդ խորհուրդը մեծ, 

Մէն մի տառը՝ անծիր տիեզերք: 

 

Ու թիկունքիդ՝ քաջեր բոցէ, 

Արծուեհայեաց, առիւծասիրտ, 

Որոնք գիտեն զոհաբերուիլ, 

Իրենց կեանքը քեզ մատաղել... 

 

Ու թիկունքիդ՝ հայուհիներ 

Առիւծածին ու անվեհեր, 

Որոնք գիտեն աշտարակուիլ 

Յանուն փառքիդ ու սուրբ պատուիդ: 
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Վերելքդ է դժուար, դժնէ, 

Ձիգ զառիվերն է քու առջեւ 

Ու սողուններ, իժեր, խոչեր 

Ոտքերդ յար կը խոցոտեն... 

 

Մերթ կ'արիւնիս դուն վիրաւոր, 

Մերթ սայթաքի ոտքդ քարին, 

Բայց միշտ Ձեռք մը Աստուածային 

Քեզ կ'ուղղորդէ իմ սիրաւոր, 

 

Քանզի ճամբադ միշտ դէպի վեր 

Մասսեաց սարին տանի անվրէպ 

Ու անկէ վեր, աստղերէն վեր 

Դէպ' անհունը արեւահեւ... 

30/1/2023 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍԻ 2022 ՏԱՐՈՒԱՆ ԶՈՅԳ 

ԳԻՐՔԵՐՈՒՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ 

 

 
 

Հինգշաբթի, 19 Յունուար 2022-ի երեկոյեան, Հայկազեան համալսարանի հանդիսասրահին 

մէջ տեղի ունեցաւ Հայկազեան հայագիտական հանդէսի (ՀՀՀ) 2022 տարուան (42-րդ 

հատոր) զոյգ գիրքերուն (42/1 եւ 42/2) շնորհանդէսը, ներկայութեամբ Հայկազեան 

համալսարանի նախագահ վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեանի, Հանդէսի հնագոյն աշխատակից, 

Հայաստանի Հանրապետութեան գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի 
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արտասահմանեան անդամ պատմաբան պատուակալ դոկտ. Զաւէն Մսըրլեանի, 

Մխիթարեան միաբանութեան փունջ մը սաներու, հիւրերու, բարեկամներու եւ Հանդէսի 

խմբագրակազմի անդամներուն: 

 

Բացման խօսքին մէջ, Հանդէսի խմբագիր դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան հրաւիրեց ներկաները 

յոտնկայս լռութեամբ յարգելու յիշատակը Հանդէսի խմբագրակազմի ապա եւ խորհրդատու 

մարմնի անդամ հանգուցեալ Ժիրայր Դանիէլեանի յիշատակը, որմէ ետք ան նշեց թէ 42-րդ 

հատորէն սկսեալ Հանդէսը լոյս պիտի տեսնէ մէկ հատոր-երկու գիրք դրութեամբ: Դոկտ. 

Իւրնէշլեան արձանագրեց ընթացիկ հատորով սկսող նորութիւնները՝ «ՀՀՀ-ի նոր մշակուած 

առաքելութիւնն ու տեսլականը», «մասնագիտական հարցազրոյց»-ի բաժինը, 

«ազգագրական, բանահիւսական» հում նիւթի ներկայացումը, հատորները եզրափակող 

«Յիշատակարան»-ը, միաժամանակ նշելով, թէ Հանդէսը «բեմ կը հանդիսանայ նաեւ 

երիտասարդ գիտնականներու, այն հաստատ համոզումով, կամ գէթ ակնկալիքով, որ 

անոնք այս հանգամանաւոր հանդէսին մէջ հրատարակուելով, կը դառնան աւելի՛ 

խստապահանջ, աւելի՛ բծախնդիր եւ յօդուած առ յօդուած կը բարելաւեն իրենց 

աշխատանքը»: 

 

Վաստակաշատ բանասէր դոկտ. Յակոբ Չոլաքեանի խօսքը ընթերցեց Հանդէսի խմբագիր 

տիկ. Սիլվա Փափազեան: Դոկտ. Չոլաքեան ՀՀՀ-ն նկատեց «Ներկայիս՝ Սփիւռքի մէջ 

աւանդական ուղղագրութեամբ լոյս տեսնող փաստօրէն միակը... բոլոր գրութիւնները, 

արեւմտահայերէն թէ արեւելահայերէն, լոյս կը տեսնեն աւանդական ուղղագրութեամբ։ 

Մեր ուղղագրութեան բազմաձեւութիւններու բովին մէջ խմբագրութիւնը 

միօրինականացման յստակ մօտեցում կը ցուցաբերէ։ Ասիկա յոյժ կարեւոր փաստ մըն է 

հայագիտութեան արեւմտահայ աւանդութիւնները պահպանելու տեսակէտէն»։ Ապա ան 

ընդգծեց, թէ «Հայագիտութեան նուաճումները պէտք է հասնին օտար ընթերցողին, ասիկա 

անհրաժեշտութիւն մըն է... մեր ցանկութիւնն է, որ մեր ուսումնասիրողները նախ կիրարկեն 

արեւմտահայերէնը եւ հուսկ, հանրայնացնելու համար արժանի նիւթերը՝ շարադրեն 

անգլերէնով կամ այլ լեզուով մը։ Հայագիտութիւնը մեր հոգեւոր եւ նիւթական մշակոյթի 

արժէքները արժեւորելու ու հանրայնացնելու դերը ունեցած է եւ ունի ներկայիս,և ու 

թելադրեց,և պէտք է կարողանալ օտար եւ օտարագիր հայագէտներուն ալ ցանկալի բեմ 

դարձնել Հանդէսը։...Կ'ակնկալուի նաեւ, որ Հանդէսը կարողանայ սերտ կապեր հաստատել 

ամբողջ Սփիւռքի տարածքին սփռուած հայագիտական հիմնարկներու եւ ամպիոններու 

հետ ու ապահովել անոնց մերձեցումն ու նոյնիսկ համատեղ ծրագրեր մշակել»։ Դոկտ. 

Չոլաքեան անդրադարձաւ նաեւ ընդգրկուած նիւթերուն խմբաւորումներուն՝ 

պատմահնագիտութիւն, գրականագիտութիւն, լեզուաբանութիւն, տնտեսագիտութիւն, 

արուեստ ու արհեստ, ընկերաբանութիւն, բան-արուեստ եւ ազգագրութիւն, 

եկեղեցագիտութիւն, փիլիսոփայութիւն, հրապարակումներ եւն., մատնանշեց «մօտիկ 

անցեալի մեր խնդիրները լուսարձակի տակ» առնող նիւթեր, ու շեշտեց՝ «Մեզի համար յոյժ 

կարեւոր են արեւմտահայութեան ու մանաւանդ սփիւռքահայութեան վերաբերող 

ուսումնասիրութիւնները, որոնք լուսարձակի տակ կ'առնեն որոշ տեղավայրեր, դէպքեր ու 

դէմքեր, կամ կու տան համայնքային-յարանուանական ու գաղութային պատմութեան 

պատկերը», «ցանկալի» նկատեց որ «սփիւռքահայ գրականագէտներ, արուեստաբաններ եւ 

երաժշտագէտներ տեղ գրաւեն Հանդէսին մէջ»։ Ան նկատեց որոշ հետաքրքրութեան մը 

ներկայութիւնը «Սփիւռքի մէջ հայ ժողովուրդի նիւթական մշակոյթի ցրուած արժէքները 

հաւաքողներուն եւ հանրայնացնող ուսումնասիրողներու նկատմամբ», կարեւորեց Հանդէսի 

հրապարակումներու բաժինը, Հանդէսին «իւրայատկութիւններէն» համարեց 

աշխատակիցներու կենսագրութեան ու «մահագրականներ» բաժինները։ Հուսկ, ան 
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գնահատելով Հանդէսի լեզուագիտութեան բաժինը, «ցանկալի» գտաւ որ «Սփիւռքի համար 

լրջագոյն խնդիր ներկայացնող արեւմտահայերէնի ուսուցման հետ կապուած հարցերը՝ 

մեթոտաբանութիւն, դասագիրքեր, ուսուցիչներու որակաւորում, առկայ եւ առցանց, 

ամէնօրեայ եւ միօրեայ ուսուցման հարցերը... քննարկումի ենթարկուին» Հանդէսին մէջ։ 

Դոկտ. Չոլաքեան շնորհակալութիւն յայտնեց Հանդէսի հրատարակութեան զօրավիգ 

կանգնած մարմիններուն եւ խմբագրակազմին «բծախնդիր ու հետեւողական 

աշխատանքներուն»: 

Շնորհանդէսի գեղարուեստական բաժինով, 42-րդ հատորի առաջին գիրքին մէջ լոյս տեսած 

հանգուցեալ Վահան Ա. քհնյ. Քենտիրճեանի ինքնագիր յօրինումներէն երգեց իր թոռը՝ 

տիար Սեւակ Քենտիրճեան: 

 

Անդրադառնալով դարերու ընթացքին բառերու, հասկացութիւններու եւ 

հաստատութիւններու հանդէպ մարդ արարածին ընկալման փոփոխութիւններուն, 

Հանդէսի պատասխանատու խմբագիր դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան հաւաստեց, որ ՀՀՀ-ի 

«պատկան մարմինները, խմբագրակազմս ու անոր շուրջ հաւաքուածներս ... կը դաւանինք 

հայագիտութիւն հասկացութեան նոր սահմանումին, զայն աւելի լայն կը տեսնենք քան 

դասական հայագիտութիւնը...: 

...Մեր դաւանած հայագիտութեան նոր սահմանումը կը կիրարկենք ... Հանդէսին մէջ...քանի 

որ կը հաւատանք որ այդպիսով հայագիտութիւնը կ'այժմէականանայ, ... կը թարմանայ, 

կ'երիտասարդանայ, այդպիսով ան առաւե՛լ օգտապաշտական, սատարողական կը 

դառնայ: Ասիկա գործընթաց մըն է, որուն իրագործումը հետեւողականօրէն կը 

հետապնդենք»: Դոկտ. Տագէսեան եզրափակեց իր խօսքը, ընդգծելով, որ «Ժամանակն է, որ 

ազգային գերագոյն ճգնաժամի այս օրերուն, մենք մեր բաժինը կատարած ըլլալու 

ինքնախաբէութեան քամֆըրթ զոներէն դուրս գանք եւ արտակարգ ոստումով մը 

վերաիմաստաւորենք մեր ազգային հասկացութիւնները եւ վերաիմաստաւորուած 

կիրարկենք զանոնք»: 

 

Փակման իր խօսքին մէջ, Հայկազեան համալսարանի նախագահ վեր. Հայտոսթեան 

գոհունակութիւն յայտնեց Հանդէսին արձանագրած յաջողութիւններուն, անոր 

հետեւողական հրատարակման, մակարդակին պահպանման: Ան Հանդէսի 2022 տարուան 

զոյգ գիրքերու հրատարակումը նկատեց «վստահաբար զարգացման քայլ», աւելցնելով որ 

«գոհունակութիւն անպայման չի նշանակեր բաւարարութիւն: Սակայն, երբ կայ պատճառ 

գոհունակութեան՝ մենք կարեւորութեամբ պէտք է զայն ընդգրկենք»: Ան աւելցուց, որ 

հայկական «նահանջի օրինակները կրնան բազմաթիւ ըլլալ մեր չորսդին: Բայց կարիքը 

ունինք յիշելու թէ կան նաեւ կարեւոր յառաջխաղացքներ մեր հայկական կեանքին մէջ»: 

 

Վեր. Հայտոսթեան կարեւորեց հայ դպրոցին մէջ տարուելիք աշխատանքը՝ «կարդա՛լ, 

մտածե՛լ եւ գրե՛լ քաջալերել, որպէսզի նորահաս սերունդները չթուլնան իրենց զարգացման 

եւ աճման ջանքին մէջ»: Ան անդրադարձաւ գիտական եւ տեղեկատուական աշխարհին մէջ 

տարուող մրցակցական պայքարին, հաւաստելով որ էական է «բոլոր լեզուներով առատ 

հայագիտական նիւթ հայթայթելը աշխարհին»: 

 

Հուսկ, ան ողջունեց «Արցախի մէջ պայքարող մեր աշխատակիցները, Հայաստանի եւ 

Սփիւռքի հայագէտները որոնք կը գործեն առանձինն իրենց անկիւններուն մէջ կամ 

հաստատութիւններու մէջ, մեզմէ բաժնուած ու սիրելի Ժիրայր Դանիէլեանի թարմ 

յիշատակը, անոր հայագիտական վաստակը Հայկազեան համալսարանէն ներս երկար 

տարիներ եւ շատ անդին, ներառեալ Հանդէսի պատմութեան մէջ»: Վեր. Հայտոսթեան իր 
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խօսքը փակեց գնահատանքի խօսք ուղղելով խմբագրակազմին եւ՝ «2023-ի հատորով 

նորանոր հանդիպումներու յոյսով եւ նորոգեալ տեսիլքով» բաժնուիլ առաջարկեց 

շնորհանդէսի այս «տօնական» պահէն: 

 

Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի 42-րդ հատորի երկու գիրքերը միասնաբար կը 

հաշուեն 67 յօդուած-ուսումնասիրութիւններ, քննարկումներ, հրապարակումներ եւ 

գրախօսութիւններ եւ շուրջ երեսուն հայագէտներու մահագրականներ: Ընդհանուրը՝ 1300 

էջ հաշուող այս հատորին աշխատակիցները կու գան Արժանթինէն, Եգիպտոսէն, 

Թուրքիայէն, Լիբանանէն, Հայաստանի Հանրապետութենէն, Մ. Նահանգներէն, 

Յունաստանէն, Չեխոսլովաքիայէն, Սուրիայէն, Քանատայէն եւ Ֆրանսայէն: 

 

Հանդէսի այս եւ նախորդ բոլոր հատորներուն նիւթերը կարելի է գտնել առցանց՝ 

Հայաստանի Ազգային Գրադարանի եւ ՀՀ Գիտութիւններու Ազգային Գրադարանի 

կայքէջերուն վրայ: 

 

ՆԱԽԱՍԻՐԱԾ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՍ՝  

ՊՐ. ԱՐԵԳ ՏԻՐԱԶԱՆ 

 

Մելգոնեանի շրջապատն ու մթնոլորտը փառաբանող 

բազմապիսի ձօներ եւ ներբողականներ գրուած են 

մելգոնեանցի սաներու կողմէ։ Ուսանող մը, որուն ողջ 

պատանեկութիւնը անցած է ՄԿՀ գիշերօթիկին մէջ, 

հարկաւ ունի հաստատութիւնը պանծացնող վառ 

յիշատակներ։  

Լուսահոգի Պր.Արեգ Տիրազան Կոստանդնուպոլսէն 

Կիպրոս ժամանած հայագէտ մանկավարժ մըն էր, 

որուն որպէս Մայրենի լեզուի ուսուցիչ ունենալը մեծ 

պատիւ կը համարեմ։ Ան եղած էր Մեծ Եղեռնին զոհ 

գացած մտաւորականներէն՝ տաղանդաւոր բանաստեղծ Դանիէլ Վարուժանի աշակերտը։ 

Տիրազան գեր-իրապաշտական ժանրի գրող մըն էր՝ հեղինակը «Երրորդի ստուերով», 

«Փորձի կաւ» եւ «Գազանը Աստուած մը կ՚ուզէ» վէպերուն։ Իր վերջին վէպէն մակագրուած 

օրինակ մը կայ դեռ մօտս, որ առնուազն չորս անգամ կարդացած եմ։ ՄԿՀան մէջ այնքան 

խոր տպաւորութիւն թողուց վրաս, որ յետագային ես ալ մանկավարժ դարձայ եւս 

շարունակեցի ընթերցել հայ հեղինակներու ուշագրաւ գործերը։ Անիկա ընդամենը մէկ 

տարի դասաւանդեց մեզի։ Սակայն ասիկա բնաւ չխանգարեց, որ նամակագրական կապերս 

ամուր պահեմ իր հետ։ 

Մելգոնեանի մատենադարանը, իմ վեցամեայ ուսմանս ընթացքին, մնաց Պր. Տիրազանին 

անխոնջ հոգատարութեան տակ։ Տարիներու ընթացքին սովորութիւն ունէի առանձին կամ 

դասընկերոջ մը հետ այցելել իր բնակարանը, որ ջրամբարի հարեւանութեամբ 

շրջապատուած էր գեղատեսիլ աքասիաներով եւ նուշի ծառերով։ Երբոր նուշը հասուննար, 

կանգ կ՚առնէինք առաջին նշենիին մօտ, շուրջերնիս կը նայէինք՝ վստահ ըլլալու համար որ 

հետեւող չկար, կը մագլցէինք ծառը եւ ագահաբար կը լափէին անոր ողջ 

պարունակութիւնը՝ փափուկ կանաչ նուշեր, թաւշեայ կեղեւներով։ Դուռը թակելնուս պէս, 

Տիկ.Մարուսիան ներսէն կը բանար եւ անմիջապէս տաք թէյով կը հիւրասիրէր՝ մինչեւ որ 
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աշակերտներուն տետրակները սրբագրելէ ետք, Պր. Տիրազան միանար մեզի։ Հանգստաւետ 

բազկաթոռներու վրայ բազմած, մենք կ՚ըմբոշխնէինք իրենց ընտանեկան մթնոլորտը։  

Այդ տարիներուն բոլորիս սիրելի մատենադարանը ունէր տասնեակ հազարաւոր գիրքեր, 

դասաւորուած այբբենական կարգով, արդիական ապակեպատ պահարաններու մէջ։ 

Իւրաքանչիւր գիրք կը կրէր պիտակ մը, ըստ գրադարանային միջազգային նորմերուն։ 

Օրինակ՝ ARE 981.541։ Այս նշումէն կարելի էր կռահել, թէ գիրքը կը պարունակէր 

արեւելահայերէնով գրուած բանաստեղծութիւններ։ Տարբեր գիրեր և թիւեր տարբեր բան կը 

յուշէին, զորօրինակ գիրքին լեզուն և գրական ժանրը այսպէս,-  

ARE = Արեւելահայերէն,  

ARW = Արեւմտահայերէն, 

չափածոյ, արձակ, երգիծանք, թատերգութիւն, էսսէ, վէպ, նորավէպ, օտար լեզու, 

մասնագիտական գիրք ևլն…։  

Յատուկ նշանակութիւն ունէին համար 15 պահարանի գրքոյկները, որոնք 

յուշապատումներ էին ցեղասպանութեան մասին՝ գրուած կրթեալ, ուսեալ, Եղեռնը 

վերապրած ականատեսներու կողմէ։ Պր. Տիրազան կը խրախուսէր որ բոլորս կարդայինք 

այդ պարզ հայերէնով գրուած դիւրամատչելի, խիստ հետաքրքրական պատումները, 

որպէսզի առհասարակ ընթերցանութիւնը գրաւիչ դառնայ եւ մոռացութեան չմատնենք 

տարագիր Արեւմտահայերու ողբերգական մօտակայ անցեալը։ Ունէինք նաեւ Հայաստանի 

պետական հրատարակութենէն նուիրուած հաստափոր գիրքեր (հայպետհրատ- ՀՊՀ)։ 

Սակայն Պր. Տիրազան թոյլ չէր տար որ տկար աշակերտները զանոնք կարդային, քանզի 

մտավախութիւն կար որ այդ պոլշեւիկեան ուղղագրութիւնը կրնար բացասական կերպով 

ազդել անոնց տարրական ու աղօտ գիտելիքներուն վրայ։ Անգամ մը տնօրինութիւնը 

բացայայտեց ուսանող մը, որ դպրոցին մէջ շրջանառութեան մէջ դրած էր համայնավար հայ 

հերոսներու փրոփականտիստական գիրք մը։ Ուսանողը անմիջապէս կախակայուեցաւ եւ 

արտաքսուեցաւ գիշերօթիկէն՝ ի լուռ զարմանս ուսանողութեան։ Այն ատեն էր որ մեր 

պատանեկան միտքերը սկսան պղտորիլ ու գոյացնել տհաճ երեւոյթ մը, որմէ մինչայդ զերծ 

մնացեր էինք։  

Մատենադարանը ունէր նաեւ հնամաշ գիրքերու վերանորոգման արհեստանոց մը։ Կային 

կամաւոր աշակերտներ, որոնք իրենց ազատ ժամերուն այդ գիրքերը կազմելով կը զբաղէին ։ 

Իրենց ձեռքին տակ, այդ հնամաշ գիրքերը կը նորոգուէին եւ հրապուրիչ տեսքի կը 

բերուէին։  

Պարբերաբար ես դասընկերներուս համար յարմար ընթերցանութեան գիրքեր կը փնտռէի։ 

Այդ կապակցութեամբ մատենադարանի նեղ միջանցքին մէջ խօսքի կը բռնուէի 

Պր.Տիրազանին հետ։ Ընդհանրապէս ան կլանուած կ՚ըլլար նոր գիրքի մը 

ուսումնասիրութեամբ։ Զիս տեսնելուն պէս՝ իսկոյն հաղորդակից կը դարձնէր ձեռքի գիրքի 

պարունակութեան։ Ան կը կարդար իր ընդգծած ուշագրաւ հատուածները եւ կը վերլուծէր 

զանոնք։ Այնպիսի մեծ ոգեւորութեամբ կը լուսաբանէր գիրքի հեղինակին տողերը, որ ես 

հիփնոսացուած կը նայէի իր դէմքի արտայայտութիւններուն՝ փորձելով ըմբռնել իրենց 

միտք բանին։ 

Պր. Տիրազանին մօտիկէն չճանչցողներուն համար, ինքը պարզապէս ակնոցաւոր, ալեհեր, 

պատկառելի ծերունի մըն էր, որ պաշտօնական բաճկոն-փողկապով անբաժան էր իր ձեռքի 

բարակ կաշիէ պայուսակէն, որուն մէջ հաւանական բարակ նոթատետրերէ զատ ուրիշ բան 

չկար։ Մեր աշակերտութիւնը թէեւ Մայրենի լեզուն եւ գրականութիւնը կ՚ուսումնասիրէր 

Բենիամին Թաշեանի հեղինակած հրաշալի «Հայկարան»-ներով, սակայն Պր.Տիրազան 

ունէր իր ուսուցման յատուկ մեթոտը։ Ան իր նոթատետրը կը փոխանցէր Կարպիսին, որ իր 

գեղագրական ձեռագիրով գրատախտակին կը յանձնէր օրուան յանձնարարութիւնը։ Մենք 

կ՚ընդօրինակէինք այդ պարտականութիւնը, զոր ծանրաբեռնուած էր անճանաչելի դժուար 
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բառերով, հոմանիշներով եւ յաւելեալ բացատրութիւններով։ Սովորական նախադասութիւն 

մը կրնար ունենալ հետեւեալ շարադրանքը.- «Քումայթ թիթեռ մը կը կայթէր շամանդաղին 

մէջ դողդոջուն»։ Մեզմէ ոմանք կ՚ոգեւորուէին Մեծասքանչի հարստութեամբ, մինչդեռ 

ուրիշներ կը մռայլէին, թէ արդեօք երբեւէ պիտի կարենայի՞ն իւրացնել այդքան խճճուած 

նոր բառապաշար։ Գիշերօթիկին մէջ կայծակնային արագութեամբ ձեռքէ ձեռք կ՚անցնէին 

այդ քմծիծաղ ու հռհռոց առաջացնող անսովոր նախադասութիւնները։ Պր.Սեպուհ 

Աբգարեան, որ գաղտագողի համակրանք մը կը տածէր դաստիարակիս հանդէպ, ինձմէ 

փոխ կ՚առնէր հայերէնի տետրս՝ ուսումնասիրելու անոր պարունակութիւնը, եւ ոչ միայն 

այդքան։ Ան ալ իր հերթին գործի կը դնէր իր ճոխ ու ընտիր արտայայտութիւնները 

Կիպրոսի ռատիոկայանի հայկական ժամէն։ Մանչերու շէնքին մէջ լուր տարածուած էր, թէ 

ես, ձեր խոնարհ ծառան, Պր. Տիրազանի նախասիրած աշակերտն էի։ 

Շարադրութեան տետրակներուն մէջ պարտադիր էր ձգել եօթը սանթիմեդրանոց լուսանցք 

մը եւ գրել տողընդմէջ կապոյտ մելանով։ Պր Տիրազան ազատ տողին վրայ կարմիր մելանով 

կը սրբագրէր մեր սխալները՝ լուսանցքին մէջ յիշեցնելով այդ բառերուն վերաբերող 

ուղղագրական կամ քերականական կանոնները։ Մեր ստացած գնահատականը արդիւնքն 

էր բարդ թուաբանական գործողութեան մը՝ առաւելներով եւ նուազներով յագեցած։ 

Վստահաբար Պր.Տիրազան ժամեր կը յատկացնէր մեր շարադրութիւնները խղճմտանքով 

սրբագրելու համար։ Ուրիշ ուսուցիչ դեռ չեմ տեսած, որ այդքան արդար եւ բծախնդիր ըլլար 

իր տուած նիշին մէջ։ 

Շարադրութեան նիշը =94 

-5 (նիւթէն շեղած ես),  

+3 (մաքուր գիր), 

-4 (ուղղագրական սխալներ),  

-2 (մելանդ փոխէ)  

Վերջնական թուանշան՝ 94-5+3-4-2=86 

Իւրաքանչիւրէն կը պահանջէր սրբագրուած շարադրութիւնը դարձեալ ընդօրինակել։ Եթէ 

գոհ մնար՝ քանի մը միաւորով կը բարձրացնէր տուած նիշը։ 

Տարիներ անց, Պէյրութի «Նայիրի» հրատարակչատան մէջ պատահմամբ հանդիպեցայ 

Պր.Տիրազանին։ Այնքան ուրախացանք վերստին զիրար գտնելով։ Ան բովանդակալից զրոյց 

մը ունեցաւ գրական հանդէսի սեփականատէր, խմբագիր եւ հրատարակիչ՝ Պր.Անդրանիկ 

Ծառուկեանին հետ։ Երեւանէն հետս բերած էի նամակ մը Գուրգէն Մահարիէն եւ 

մակագրուած օրինակ մը իր վերջին՝ «Այրուող այգեստանները» վէպէն։ Մեր երկու 

հայագէտները հիացած սկսան թերթել Վանը վերակենդանացնող վէպը եւ իրենց կարծիքը 

յայտնել հեղինակի ոճայնութեան մասին։ Անոնց ցրոյցը գնաց արդի հայ գրականութեան 

շուրջ։ Անոնք երանի կուտային հայրենի գրողներու ստեղծագործական նպաստաւոր 

պայմաններուն։ Անոնք անխտիր կերպով կը վայելէին պետութեան հովանաւորութիւնը՝ 

մինչդեռ Սփիւռքի գրողները կախուած էին մեծահարուստ բարերար մեկենասներէ։ 

Պր.Տիրազանին հետ պայմանաւորուեցայ նորէն հանդիպիլ «Սփիւռք»-ի եւ «Զարթօնք»-ի 

գլխաւոր խմբագրատուներուն մէջ։ Պր.Սիմոն Սիմոնեանին հետ, նախկին դաստիարակս 

արծարծեց Ֆրանսական գրականութեան բարձունքները։ Իսկ Գերսամ Ահարոնեանը երկար 

ժամանակ չունեցաւ մեզմով զբաղելու, այնպէս որ շատ չմնացինք քովը։ Նախքան մեր 

հրաժեշտի պահը, Պր.Տիրազան անկիւն մը առանձնացաւ հետս՝ իր վճիռը տալու 

Լիբանանահայ գրոց-բրոցներու հրատարակած լրագիր-հանդէսներուն մասին։ Իր 

մանկավարժի սովորութեան համաձայն, ան երեքին շնորհեց իրենց արժանի նիշերը.-  

Նայիրի=8,  

Սփիւռք=4,  

Զարթօնք=1։ #10 
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ՈՒՂԵՐՁ 

Դոկտ. ԱԲԷԼ ՔՀՆՅ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ  

 

13 Յունուար 2023 թ.-ի 

շնորհահանդէսին առթիւ 

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 

ներկայացնէՀայոց Ցեղասպանութեան 

վերաբերեալ այն հարիւրաւոր 

փաստաթուղթերը, որոնք կը 

պահպանուին Զուիցերիոյ քանթոնալ եւ պետական 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 մեկնելով՝ «Մարդկութեան վկաները» 

գիրքը ունեցաւ երեք հրատարակութիւն՝ 2015-ին՝ գերմաներէնով, 2018-ին՝ անգլերէնով եւ 

2022-ին՝ ֆրանսերէնով։ 

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

թուականները, ընդամէնը 20 տարիներու ժամանակամիջոցի մը ընթացքին, Օսմանեան 

կայսրութեան 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 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 
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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»։  

Միեւնոյնն է, համայնաջինջ քանդումին, հրէշաւոր մոլուցքին զոհ դարձան հայոց 

մշակութային ժառանգութեան գոհարները՝ վանքերն ու եկեղեցիները, տաճարներն ու 

դպրութեան կեդրոնները։ Քանդուեցան հայ աճիւններ հովանաւորող խաչքարերը, 

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։  

Մարդկային քաղաքակրթութեան մէջ չկայ աւելի մեծ դպրոց մը՝ քան պատմութիւնը։ 

Պատմութիւնը, որուն բորբ քուրային մէջ եփած, կոփուած են մեր կեանքին 

փորձառութիւնները։ Իմաստուն են այն ժողովուրդները, որոնք ճիշդ կը գնահատեն իրենց 

պատմութիւնը, հետեւաբար իրենց կեանքը՝ ներկան եւ ապագան կ’ուղղորդեն անկէ քաղած 

դասերով, կարեւոր թելադրանքներով ու պատգամներով։  

Հայոց պատմութիւնը մեզի մեծ աւանդ մը փոխանցած է։ Մեզի յստակ ու մեկին պատգամած 

է, որ մեր միլիոնաւոր զոհերը, տարածքային հսկայածաւալ կորուստները յաճախ եւ 

միանշանակ եղած են մեր կեդրոնախոյս ձգտումներու, նպատակը միջոցներուն մէջ 

խեղդելու անխոհեմութեան, անձնականը ընդհանուր շահերէն բարձր գերադասելու 

նախասիրութեան, այլ խօսքով՝ անմիաբանութեան ծանրակշիռ հետեւանքը։ Բայց միշտ 

յաղթած ենք, կրցած ենք դիմագրաւել մեր դէմ ծառացած ամենամեծ մարտահրաւէրները, 

երբ միացած ենք, դարձած ենք մէկ մարմին եւ հոգի, կրցած ենք զօրեղ բռունցքաւորուիլ մեր 

պատմութեան թէկուզ ամենաօրհասական պահերուն՝ խորտակելով մեր գոյութեան 

սպառնացող նոյնիսկ մեզմէ գերազանցապէս հզօր թշնամիները։ Հետեւաբար՝ մեր 

խոշորագոյն ուժը մեր համազգային միաբանութիւնն է։ Այսօրուան դժնդակ օրերուն, 

Արցախի եւ արցախահայութեան աղէտալի իրավիճակին մէջ եւ ազգովին կանգնած 

հայրենիքի դէմ ծառացած գոյութենական մարտահրաւէրներուն դիմաց՝ պատմութիւնը 

նորէն մեզի կը պատգամէ սպառնացող վտանգին դէմ բռունցքաւորուիլ, դառնալ մէկ 

մարմին, մէկ հոգի ու սիրտ՝ յաղթել կարենալու, ապրելու, գոյատեւելու եւ որպէս երկիր ու 

պետութիւն մեր արդար իրաւունքներով յարատեւելու համար։ Արդարեւ, հայ ժողովուրդի 

այս «խորհուրդ խորին»-ին կ’անդրադառնայ եւ զայն գեղեցկօրէն կը բնութագրէ Պարոյր 

Սեւակ իր «Սարդարապատ» խորագրով բանաստեղծութեան մէջ, երբ կ’ահազանգէ՝ ըսելով.  

«Երբ չի մնում ելք ու ճար,  

Խենթերն են գտնում հնար (…)։ 

Բայց մենք չընկանք, մենք միշտ կանք, 

Մենք չհանգանք, մենք կը գանք, 

Երբ տան զանգը, ահազանգը, 

Որ մեր հոգու պարտքը տանք»։ 
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Այս հոգու պարտքը, սիրելի՛ բարեկամներ, համազգային միաբանութեան անյետաձգելի 

իրականացումն է, որուն բազմիցս կ’անդրադառնայ եւ այս տարուան իր Ամանորի ուղերձին 

մէջ իր սիրելի ազգին հանգամանօրէն ու հայրաբար կոչ կ’ուղղէ նաեւ Նորին Ս. Օծութիւն Տ. 

Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը։ Մեր կեանքին փորձով վկայուած, անխորտակելի 

ադամանդի մը պէս բիւրեղ հայ ժողովուրդի դարաւոր իմաստութիւնն է ասիկա՝ «Հայե՛ր, 

միացէ՛ք, միացէ՛ք, հայե՛ր»։ Սոյնը ընթացիկ կոչ մը չէ սոսկ, այլ՝ անգերազանցելի 

հրամայական, վերապրելու համար ուժերու լարում, ինքնապաշտպանութեան 

զրահանդերձ փայլուն եւ սրբագործուած իրաւունք։ Արդարեւ, համազգային միութեան 

իրականացման անհրաժեշտութիւնն այսօր կանչն է սրբազան խենթերուն եւ գերազանց 

հրամայականն է ժամանակին՝ այնպէս, ինչպէս Աւարայրի ու Սարդարապատի, նոյնպէս 

Արցախի եւ ազգային բոլոր ճակատներուն վրայ։  

Համազգային միութի՛ւն, այո՛, բայց թէ ինչպէ՞ս, ահա այս է խնդիրը։ Այն, թէ ի՞նչը կը պակսի 

մեզի՝ բոլորս քաջ գիտենք, բայց այդ պակասը ինչպէ՞ս լրացնել՝ հոս է, որ մեր առջեւ դրուած 

հիմնախնդիրը կը դառնայ անլուծելի։ Մեր մարտադաշտը ոչ թէ մեզմէ դուրս, այլ 

գերազանցապէս մեր մէջ կը գտնուի։ Բարոյական բարձրագոյն գիտակցութեան եւ 

առաքինութեան պատերազմը նախ մեր մէջ պէտք է մղուի` վերացնել կարենալու համար 

մեր ներսիդին թերեւս նկարագրային կարծր նստուածք դարձած անմիաբանութիւնն ու 

դիւրաւ պառակտուելու հակամէտութիւնը, անձնականը հաւաքական շահէն առաջնահերթ 

նկատելու բնաւորութիւնը, նաեւ պետական մտածելակերպ մը իւրացնելու փոխարէն 

համայնքայինով բաւարարուելու նախասիրութիւնը։ Ազատութիւնը, անկախութիւնը, մեր 

երկրի սահմաններուն անվտանգութիւնը, բարգաւաճ եւ յառաջադէմ հայրենիք մը 

ունենալու անձեռնմխելի իրաւունքը կարելի է ձեռք բերել միայն ամբողջ հայութեան 

բռունցքուելու եւ ծրագրուած նպատակային պայքար մը իրագործելու միջոցաւ։ Մեր 

կեանքին մէջ ստեղծուած այսօրուան ամենադժուար պահը թերեւս մեր ներքին ուժերը 

զարգացնելու լաւագոյն հնարաւորութիւնը կ’ընձեռէմեզի։Ազգովին սթափիլ է պէտք եւ 

հաւատալ հայ ցեղի դարաւոր բնազդին, որ այն, ինչ կորսնցուցինք, կրնայ ճակատագրի 

հրաշալի շրջադարձ մը հանդիսանա, եթէ երբեք «ինչպէ՞ս իրագործել հայոց համազգային 

միութիւնը» վերոգրեալ կարեւորագոյն հարցումին կարենանք սպառիչ պատասխան մը 

տալ` դառնալով մէկ՝ անբաժանելի ամբողջութիւն մը համահայկական գերխնդրիներուն 

մէջ՝ իրականացնելով միաժամանակ եւ միեւնոյն նպատակներուն ձգտող գործունէութիւն։ 

«Եթէ կամիս, ուրեմն՝ կրնաս» կարգախօսը պէտք է ըլլայ մեր կտրուկ եւ վճռորոշ 

հրամայականը։ Եթէ կամիս ու հաւատաս՝ անկարելի ոչինչ գոյութիւն կրնայ ունենալ։ 

Անկարելին կարելի կը դառնայ կողմերուն միջեւ կամեցողութեան, կառուցողական 

երկխօսութեան, փոխադարձ զիջումներ կատարելու անհրաժեշտութեան, հաւաքականը 

անձնական շահերէն առաջնահերթ դարձնելու գիտակցութեան, ուստի համազգային 

միութիւն մը գոյացնելու գործնական եւ արագ միջոցներ ձեռնարկելու յանձնառութեան մէջ։  

Հայութեան դէմ ծառացած ներկայ աշխարհաքաղաքական փորձութիւնները այնքան ահեղ 

են, մեր հասարակաց թշնամիներուն եւ անոնց ունեցած մեզ բնաջնջելու ախորժակները 

այնքան անյագ են, իրական վտագներ՝ ըլլան անոնք պայմանաւորուած հողային նոր 

տարածքներու կորուստով, պետականութեան ընդմիշտ բարձումով կամ թէկուզ 

ցեղասպանութեան մը կրկնութեամբ, որոնք կանխարգիլելու միակ եւ անվիճարկելի միջոցը 

մէ՛կ մարմին, մէ՛կ սիրտ եւ մէ՛կ հոգի դառնալով՝ համահայկական անխախտ եւ զօրեղ 

բռունցքաւորում գոյացնելն է։ Եթէ երբեք սոյնը շատերուն հրաշքի համազօր 

անիրականանալի երեւոյթ մը կը թուի ըլլալ, ապա թէկուզ մտացածին, բայց խոր 

համոզումով պէտք է հաւատալ «Երբ չի մնում ելք ու ճար, խենթերն են գտնում հնար» մեր 

արիւնաներկ պատմութեամբ բազմիցս վկայուած իրողութեան։ Այնպէս, ինչպէս 

հրաշագործութիւններուն պարագային աւելորդ ու անյարիր կը դառնան «ինչո՞ւ»-ն եւ 
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«ինչպէ՞ս»-ը, այս պարագային եւս անիրականին իրականացումը չի կարօտիր 

իմաստասիրական վերլուծումներու եւ ոչ ալ ենթակայ կը դառնայ բանականութեան կամ 

տրամախոհութեան օրէնքներուն։ Այլ անոր պատասխանը առկայ է նոյնինքն այսօրուան եւ 

վաղուան մահու-կենաց հրամայականին եւ հայկազուն ցեղի ազատատենչ բնազդէն բխող 

իրականութեան մէջ։ 

 

ՎԱԶԳԷՆ  ՇՈՒՇԱՆԵԱՆԻ  ՀԵՏ 

ԾՆՆԴԵԱՆ 120-ԱՄԵԱԿ 

2023 թուականը ծննդեան 120րդ տարեդարձն է 

ֆրանսահայ գրող, բանաստեղծ, հասարակական 

գործիչ Վազգեն Շուշանեանի, որ ծնած է 9 Փետրուար 

1903-ին, Ռոսոսթօ, Ատրիանապոլիս:  

Վազգէն Շուշանեան կարկառուն  մէկ անդամն է 

Շահնուր-Շուշանեան-Որբունի ֆրանսահայ գրողներու  

այն պատկառելի եռեակին, որ յետ-Եղեռնեան սփիւռքի 

տարականոն ու դաժան պայմաններու տակ, 

ապահովեց՝ այլոց կողքին, շարունակականութիւնը 

արեւմտահայ արմատախիլ դարձած գդականութեան եւ 

կամրջեց անցեալը ներկային հետ:  Գրող մը այս՝  որ 

դարձաւ իւրայատուկ իր գաղափարապաշտ, ըմբոստ ու 

մարտնչող խառնուածքով եւ իր ստեղծագործած 

գրականութեամբ, ուր տողերն ու բառերը իրենց 

պարփակած յոյզով ու թրթիռով, վարակիչ ու հրակէզ 

շունչով՝  ընթերցողը կ'առնեն իրենց գլխապտոյտ յորձանուտին մէջ եւ կը դիւթեն, կը 

կախարդեն զայն...քանզի համակ բանաստեղծութիւն է Շուշանեանի հոգին, որ կը հրավառի 

կեանքը լուսաւոր տեսնելու ու ամէն իրի մէջ շունչ ու ոգի փնտռելու անյագուրդ տենդ ու 

տենչով:  Իր երազն էր՝  «բարձրանալ ներկայի գորշ ու անպատսպար տուներէն երազին 

երկնակառոյց ու սպիտակ ապարանքներուն:  Մօտենալ ծաղիկներուն ու զգա՛լ անոնց 

հոգին...:  Շնչել ծառերուն, խոտերուն ու հողին հրաշալի բուրումը ու մաքրուի՛լ»:  Եւ 

տակաւին՝  զգալ «ծառերուն հրաշքը գարնանային ու առաւօտեան լոյսին մէջ, բազկաբա՛ց, 

ճամբաներուն տրտմութիւնը...ջուրերուն երգը մամուռներուն տակ,...բոլո՛ր տուներուն 

բանաստեղծութիւնը՝  քաղաքներու գիշերին ու գիւղանկարներու պայծառութեան մէջ»: 

Միւս կողմէ, Շուշանեանի կեանքը եղերական ճակատագիրն էր՝  Եղեռնի գեհենէն անցած ու 

զայն վերապրած սերունդին:  Արդարեւ, Ռոտոսթօ ծնած Շուշանեան, յարաբերաբար ուրախ 

մանկութենէ մը ետք, պատանեկութեան սեմին հազիւ ոտք դրած՝  պիտի դիմագրաւէր 

գաղթի ու որբութեան, զրկանքի ու տառապանքի դաժան ու դժխեմ ճակատագիրը:  Պիտի 

թափառէր քաղաքէ քաղաք, հուսկ հանգրուանելով Փարիզի մէջ՝  1922-ին:  Կարդանք իր 

հոգիէն բխող աղեկէզ ճիչը. «Դեռ մատղաշ՝  կեանքը զարկաւ զիս, իր անագորոյն 
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հարուածներով:...Ճանչցայ անօթութիւնը, աղտեղութիւնը, մնայուն զրկանքը:  Մարդոց 

իրական ու մերկ դէմքերը տեսայ՝  ծամածռութիւններով, որ պժգանք ու երկիւղ կը 

պատճառէին ինձ:...Ամէն տեղ հասարակին, գռեհկութեան ու ցած բնազդներու 

արքայութիւնն էր, ամէն տեղ վախն էր, կասկածն ու ծերացած խոհեմութիւնը:  

Հպատակութիւնը՝  ընդունուած սովորութեանց՝  չարաշահութիւնը, կազմակերպուած 

գողութիւնը...»:  Պիտի հասկնար ու ըմբռնէր իր սեփական մորթին իսկ վրայ թէ մամոնան՝  

դրամը, կը տիրապետէր ամենուր որպէս ահարկու եւ ամենակալ աստուած մը: 

Եւ ահա իր ապրած տառապանքին, զրկանքին, նուաստացումներուն ու դառնութեանց 

հնոցին մէջ պիտի թրծուէր իր նկարագիրը՝  յանդուգն, վեհանձն, գաղափարապաշտ:  Եւ 

մարմինը պիտի շինէր «բնակարան ընդվզումի, ապստամբութեան ու արդար 

բարկութեանց»: 

Շուշանեան պաշտեց գեղեցիկը, յաւիտենական բանաստեղծութիւնը եւ ստեղծագործեց 

որպէսզի «քիչ մը աւելի գեղեցկութիւն ըլլար թափառական, անհայրենիք ու գրեթէ դասալիք 

ժողովուրդի մը կեանքին մէջ»:...Հրահրեց սրբազան կրակը օտարութեան հրապարակներուն 

վրայ, որպէսզի «վաղը մեծցող տղաքը չմսին ջերմութեան պակասէ»: 

Արծարծեց ըմբոստութեան սրբազան կրակը, արդարութեան ու  մարտնչումի կայծը, 

օրինակ վերցնելով՝  Հայոց պատմութեան էջերէն փայլատակող մեր հրաշալի քաջերուն 

մեծաշռինդ գեղեցկութիւնը եւ հաստատագրեց. «Ո՛չ մէկ Վարք-սրբոց իր ժուժկալ ու զուսպ 

գեղեցկութեամբ, անձնուրացութեան ու ինքնուրացման դրուագներով կրնայ հաւասարիլ 

մեր հերոսներուն անգիր մատեանին յուզիչ հոմերական մեծութեան, հայ յեղափոխութեան 

բաբախուն ու արիւնաքամ Վարք-հերոսացին»: 

Կոչ ըրաւ ի խորոց սրտի մաքրել հայոց արիւնը՝  քաղքենի կենցաղի, ծոյլ հեշտասիրութեան, 

վախկոտութեան, փոքրոգի բռնութեան եւ ստրկութեան օտարամուտ ախտերէն եւ անոր 

վերադարձնել իր հարազատ, առողջ ու քաջ տրոփիւնը: 

Պաշտելով պաշտեց Հայոց Լեզուն՝  սրտին ամբողջ գորովովն ու խանդաղատանքովը. 

«Հայո՜ց լեզու, որքա՜ն կը սիրեմ քեզ: Ո՛չ մէկ աղջիկ երկրի վրայ կրնայ պարծենալ, թէ 

այդքան խանդաղատանք, այդքան գորով, այդքան աղապատանք ստացած է ինձմէ: 

Հաւատարմութիւնը, որ կը զգամ քեզի հանդէպ՝ աւելի՛ զօրաւոր է, քան մեր այս եղկելի 

կեանքը: Կ'ուզէի քեզ սորվիլ մինչեւ վերջին վայրկեանը,- քու յետին շեշտերդ ու քու յետին 

բառերդ: Քու ներքին երաժշտութիւնդ ու քու գծած ճամբադ՝ պատմութեան մէջ: Դուն, որ մեր 

աղօթքն ես ու մեր հաճոյքը,- հայո՜ց լեզու, կը սիրե՛մ քեզ»:  Եւ Հայոց այդ Մեծասքանչ 

լեզուով գրուած գրական հարուստ ժառանգութիւն մը կտակեց գալիք սերունդներուն:  Այդ 

ժառանգութենէն կարելի է յիշատակել «Գարնանային»ը, «Ամրան Գիշերներ»ը, «Հին Երգի 

Կտոր Մըն Էր»ը, «Սիրով եւ Արկածի Տղաքը», «Մահուան Առագաստը», «Առաջին Սէր»ը եւ 

դեռ պարբերական մամուլին մէջ հրատարակուած կամ դեռեւս անտիպ մնացած բազմաթիւ 

արձակ ու չափածոյ գործեր: 

Հայրենազուրկ պանդուխտի խոր հայրենաբաղձութեամբ, Շուշանեան փարեցաւ մանաւանդ 

հայրենի հողին, որպէս ամէնէն թանկագին սրբութիւն սրբոցը:  Քանզի ան խորապէս 
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հաւատաց թէ՝  «Ինչ որ կը մնայ՝  մեր երգն է Արաքսի ափերուն վրայ, ինչ որ կը մնայ՝  

Աբովեանի ստուերն է, որ կը յածի Քանաքեռէն մինչեւ Աշտարակ:...Որքան ատեն որ 

կանգուն է մեր մեծ լեռը եւ անոր արքայական ստուերին տակ ազգը կ'ապրի, հոգ չէ թէ 

տուայտանքով, կարելի են բոլոր զարթօնքները»: 

Եւ սրբազնագոյն կտակի մը նման պատգամեց գալիք սերունդներուն. «Հայոց Ազգ, քայլերդ 

դուրս մի՛ նետեր այս աւանդակներէն, այս ծործորներէն ու այս խոպան հողերէն:... Աւելի 

լաւ է սողալ այստեղ՝  քան թէ գլուխ ցցել ուրիշին սահմաններուն վրայ:  Ո՛չ մէկ նոր ելք 

այլեւս այս հողերէն:  Ճակատագիրդ հոս է եւ սրբութիւնդ հոս, վասնզի հոսկէ է միայն, որ 

վաղը բոլոր փառքերը կրնան արթննալ եւ բոլոր ցորենները բարձրանալ, գեղուղէշ, բոլոր 

ակօսներէն...»: 

Սրբատառ պատգամ մը՝  արդարեւ, որ այնքան այժմէական կը հնչէ ներկայիս 

մասնաւորաբար, երբ տակաւ աճող բազմութիւններ կը հեռանան հայրենի հարազատ 

եզերքներէն ի խնդիր աւելի բարօր ու բարգաւաճ կեանքի, որբանալով իրենց բուն էութենէն 

եւ տակաւ որբացնելով հայրենի սուրբ հողը: 

Իր ծնունդէն 120 տարի ետք, այսօր ալ թարմ ու բուրեան կը հնչեն Վազգէն Շուշանեանի 

երկնած տաղերն ու տողերը, գրուած ամենայն անկեղծութեամբ ու ճշմարտացիութեամբ, ի 

խորոց սրտի, վարար չունչով ու կրակէ բառերով:  Տողեր՝  որոնք մշտապէս պիտի ապրին 

իրենց շուշանափայլ գեղեցկութեամբ ու դեռ ապրեցնեն մատղաշ ծիլերը հայոց հին բայց 

չհինցող կաղնիին...  

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

 

Ազատութեան համար, շղթաները կոտրել է պէտք, 

Ազատութեան համար, անկոտրում կամք ու ջանք է պէտք, 

Ազատութեան համար, նոր միտք ածել, որոշումներ առնել է պէտք, 
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Անոնց համար, ամբողջական պատասխանատւութիւն կրել է պէտք:  

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

«ՄԱՐԴ ՉԿԱՅ»...Այս յանկերգը շատ լսած եմ՝ մեր ազգային կեանքէն ներս, երբ մանաւանդ 

անձեր պիտի նշանակուին ժողովի մը թէ մարմնի մը մէջ...Պատահեր է որ մարդկանց 

անուններ առաջադրուին եւ հայ ջոջականութիւնը մերժէ զանոնք նշանակել, քանզի 

վերջինները «խնդրայարոյց» են...Լռելեայն նախապայման մը կայ՝  նշանակուելու համար 

հայկական ժողովներուն ( անշուշտ միշտ ալ կան բացառութիւններ)...Ատիկա 

ՀԱՄԱԿԵՐՊՈՂԱԿԱՆ, ՅԱՐՄԱՐՈՂԱԿԱՆ ըլլալն է, «ԱՅՈ» ըսելու «ունակութիւն»ն 

է...Միւսները ԽՆԴՐԱՅԱՐՈՅՑ ըլլալով, բաղձալի չեն նկատուիր, քանզի իրենց ուրոյն 

տեսակէտներով, անհատականութեամբ՝ խոտոր կը նկատուին, եւ դժուարութիւն կրնան 

ստեղծել...Բայց հաւաքականութիւն մը կրնա՞յ յառաջդիմել «այո» ըսողներով... 

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

Ներկայ սպառողական քաղաքակրթութիւնը կը միտի ստեղծելու այնպիսի մարդ-

հաւաքականութիւն մը, որ ըլլայ դիւրաւ կառավարելի, գովազդուած ուտելիքներով սնուող, 

հագուստ-կապուստը կապկող, ապրելաձեւը ընդօրինակող, շատ հարցեր չտուող, 

ինքնութենէ ու անհատականութենէ զուրկ զանգուած-ամբոխ մը...Մարդ-անհատն ու Ազգը 

կը մերժեն ենթարկուիլ նման ամբոխացման գործընթացին, քանզի կայացած մարդն ու ազգը 

ունին սկզբունքներ, արժէքներու համակարգ, անհատականութիւն ու նկարագիր, 

գիտակցութիւն եւ ոգի, որոնք կ'երաշխաւորեն իրենց ինքնուրոյնութիւնը, ինքնութիւնը, 

ազատութիւնը... 

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

ԲԱՌԸ պիտի զգոյշ գործածել, մեծ պատասխանատուութեամբ, քանզի «նոյն արճիճից են 

ձուլուում գնդակն ու տառը»...Բառը կրնայ կառուցել, տուն տալ խոր գաղափարներու, 

մտածման թռիչքի, վարակել քեզ մարդկային ամէնէն վսեմ զգացումներով, իտէալներով, 

դառնալ կամար ու կամուրջ տարանջատ սիրտերու, միաւորման, համերաշխութեան 

ազդակ...Նոյն բառը՝ անզգոյշ եւ անտեղի գործածուած, կրնայ ամէնէն ժխտական 

զգացումներ եւ յոռի կիրքեր արթնցնել, թշնամանք սերմանել մարդկանց միջեւ, սիրտեր 

կործանել...: Մարդ էակի որակը նաեւ պայմանաւորուած է ԲԱՌԻ իր ճիշդ օգտագործումով, 

քանզի մարդը իր ԱՍՈՒՆՈՒԹԵԱՄԲ կը տարբերի անասունէն...Հետեւաբար, որքան ճիշդ 

պիտի ըլլար ըսել. Լսեմ բառերդ, ըսեմ թէ Ո՛Վ ԵՍ ԴՈՒՆ... 

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

Եթէ պատրաստ չես զոհողութեան, զրկանքի, տառապանքի, անդուլ անձնուէր 

աշխատանքի, յայնժամ կը համակերպիս տիրող ամէն տեսակի անարդարութեանց եւ 

անմարդկայնութեանց....Աշխարհն ու հայրենիքը ԷԱՊԷՍ ԲԱՐԵՓՈԽԵԼԸ իր ԳԻՆԸ ունի, 

զոր ՇԱՏ ՔԻՉԵՐ պատրաստ կ'ըլլան վճարելու, քանզի մարդը այնքան է ստրկացած իր 

հանգիստին, իր բարօրութեան, իր ներկայ կացութաձեւին ու ապրելակերպին, որ չուզեր 
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խռովել իր հանգիստը՝ յանուն վերացական վեհ գաղափարներու, նախընտրելով ապրիլ իր 

ստրկական վիճակով եւ միայն գանգատիլ այդ մասին ժամանակ առ ժամանակ... 

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

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... 

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

Կան սիրտեր որոնք բաց գրքի նման են, ճշմարիտ ցոլանքը ըլլալով զանոնք լեցնող յոյզերուն 

ու խռովքներուն, տագնապներուն ու տուայտանքներուն, տառապագին ու ցնծագին 

ապրումներուն...Սիրտեր՝ ուր չկան թաքնաթաքուր զգացումներ, քէն, ոխ, ատելութիւն, սուտ 

ու կեղծիք...: Հայելիի նման են անոնք, ուր նայելով կը ճանչնաս նաեւ դուն քեզ, կը դառնաս 

առաւել անկեղծ, առաւել մաքուր, վարակիչ հաղորդականութեամբ մը, որ անպայմանօրէն 

կը փոխանցուի քեզի ալ, քեզ առնելով իր մագնիսական դաշտին մէջ... 

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

Հայրենիքը իր ոգեկան մթնոլորտով է հայրենիք...Այդ ոգեկան մթնոլորտի անհուն կարօտով 

է որ տարագիր հայը կ'ըղձայ իր հայրենիքը, կ'երազէ զայն, կը ներշնչուի անով, ոյժ կ'առնէ 

անկէ...Առանց այդ մթնոլորտին, հայրենիքը կը կորսնցնէ իր բուն գրաւչութիւնը եւ կը 

դառնայ սովորական մի երկիր...Այդ մթնոլորտը կը ստեղծեն հայերէնաբարբառ մեր քոյրերն 

ու եղբայրները, մեր մանուկները, հայաշունչ մեր երգերն ու տաղերը, հայերէնախօս մեր 

քարերը, քանդակները, յուշարձանները, արուեստն ու մշակոյթը.., առանց որոնց հայրենիքը 

պիտի պարպուէր իր ՈԳԵՂԷՆ մթնոլորտէն... 

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

Մեր երկրի ներքին ԱՄՐՈՒԹԵԱՆ գերագոյն երաշխիքը անոր հայեցի 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹԵԱՆ մէջ կը կայանայ, ՀԱՅ ՀՈԳԻԻ ճշմարիտ հայելին ըլլալուն 

մէջ...ԱՆՀՈԳԻ հայրենիքը կը դադրի հայրենիք ըլլալէ, որքան ալ բարօր կեանքով ապրին 

անոր քաղաքացիները, որքան ալ շքեղ ըլլան անոր բնակարանները, պողոտաները, 

կառոյցները...Կարեւորը հոգին է ու ոգին, զորս պիտի կենսաւորել ու ծաղկեցնել, փայլեցնել 

ու զօրացնել հանապազ... 

............................... 
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ՊԵՏԱԿԱՆ կեանքի հիմքը ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆ է, որ կը սկսի ամէնէն աննշան 

թուացող արարքներէն եւ կը հասնի՝ հայրենիքի համար գերագոյն զոհաբերութեան գացող 

վսեմագոյն սխրագործութեան...Փողոցը մաքուր պահելէն, երթեւեկութեան օրէնքը յարգելէն, 

բարեկիրթ վարքագիծէն կը սկսի ան եւ կ'երթայ դէպի իր գործը բարեխղճօրէն կատարելու, 

որեւէ ճշմարիտ արժէքը գնահատելու, մեծերը յարգելու, տկարին նեցուկ կենալու եւ ազգին 

ու հայրենիքին համար անսակարկ նուիրուելու վսեմ վարքագիծի 

դրսեւորումը...ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆ Է ՈՐ ԿԸ ՊԱՅՄԱՆԱՒՈՐԷ ԱԶԳԻ ԵՒ ԵՐԿՐԻ 

ՅԱՌԱՋԸՆԹԱՑԸ՝ տնտեսական եւ այլ գործօններէն գերիվեր...եւ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹԱԲԱՐ: 

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

ՀԱՅԵՐԷՆ ՄԵՍՐՈՊԱՏԱՌ ԳԻՐԸ մեր սրբութիւնն է, մեր էութիւնը, մեր ինքնութիւնը...Ոչ մէկ 

պատրուակ ու պատճառաբանութիւն կրնայ արդարացնել լատիներէն տառերով գրելը..., 

ինչ որ տակաւ տխուր սովորութիւն կը դառնայ դիմատետրի էջերուն վրայ, թէ այլուր: Եթէ 

մենք չյարգենք մեր սրբութիւն սրբոցը, մեր ինքնութիւնը ցոլացնող գիրը, լեզուն, յայնժամ 

ինչպէ՞ս կրնանք ակնկալել որ օտարներ յարգեն մեզ...Առանց ԳԻՐԻ, ՀԱՅԵՐԷՆ 

ՄԵՍՐՈՊԱՏԱՌ ԳԻՐԻ, մենք կը դադրինք ՀԱՅ ըլլալէ, կը հեռանանք մենք մեզմէ, չեմ գիտեր 

ի՛նչ դառնալու համար, հաւանաբար՝ անդիմագիծ մա՞րդ, անդիմագիծ փերեզա՞կ, անհոգի 

մարմի՞ն... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

 

 
 

Թէ բարութեան բեկոր մը լոյս ունիս հոգուոյդ, 

Ո՛վ ալ ըլլաս, ընկերս ես, յայտնի, անյայտ, 

Ցուրտ ու անլոյս հոգիներէն տուի ես խոյս 

Եւ գրկեցի հոգիները լուսաթաթաւ: 

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

Թէ չկառչիս նպատակիդ դուն ամրօրէն 
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Եւ տարուիս փուճ հաճոյքներու խօլ հոսանքին, 

Կը կորսնցնես կեանքիդ ուղին եւ տարուբեր 

Հոս-հոն քշուիս քամիին հետ ու մրրիկին: 

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

Հոգուոյդ տիեզերքը փնտռէ երկնին մէջ, 

Մերթ ամպ-թախիծ է ու մերթ ալ անձրեւ, 

Յետոյ ծիածան է գոյներով պէս-պէս, 

Մերթ ալ ժպիտ է կապոյտ փիրուզէ... 

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

Լաւ է լուռ մնալ 

Քան գիր մը կեղծել, 

Ան կը դառնայ ծաղր 

Ուղղուած միայն քեզ... 

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

Կեանքը երգ է ու մեղեդի, 

Թէ կարենաս լոյսը զգալ 

Լուսաբացին, վերջալոյսին, 

Հոգիդ լեցնել սէր-բարութեամբ... 

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

Կեանքը համակ երկու օր է, 

Մաքուր անցի՛ր քու ճամբայէդ, 

Լոյսի հետքեր թողո՛ւ միայն 

Որ յուշ դառնաս լուսաճաճանչ... 

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

Հունտդ ցանէ՛ ինչ ալ ըլլայ, 

Թէ չորնայ իսկ ան արեւէն, 

Խիղճդ մաքուր կը հեռանաս, 

Թէ քու պարտքդ կատարեր ես: 

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

Ու բառերն են այնքան անզօր 

Ապրումներուն անդնդախոր, 

Անոնք գուցէ փրփուրն են սոսկ 

Ովկիանին խոր ու ալեկոծ: 

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

Սիրտը սիրտով կ'ուրախանայ, 

Հոգին հոգուով կրնայ շողալ, 

Ցաւը անգամ կը մեղմանայ, 

Խինդը շատնայ, արեւ դառնայ... 

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

Ես չգիտցայ թէ ո՞րն է լաւ. 

Իմաստութեան տարի՞քն խոհուն, 

Թէ՞ տաքարիւն ջահելութեան, 

Խենդ ու խելառ ու թռվռուն: 

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

Բարի գործը կ'ապրի յաւերժ ու մահ չունի, 

Կը բողբոջի ամէն գարնան ու կը ծաղկի, 

Ծաղիկները գուցէ անտես ըլլան աչքին, 
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Բայց բոյրն անոնց կը տարածուի մթնոլորտին: 

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

 

Ամբողջ կեանք մը մենք կը փնտռենք 

Ճշմարտութեան հատիկն լուսէ, 

Որ կայ մեր մէջ, բնութեան մէջ, 

Բայց չենք տեսներ, քանզի կոյր ենք: 

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

 

Ցրտաշունչ օդին, եթէ կարենաս 

Չքնաղ ծաղիկ մը նկարել սրտիդ, 

Ան գարնան բուրմունք բերէ հոտեւան, 

Ցուրտը նահանջէ, գարուն գայ սրտիդ... 

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

 

Թէ կարենանք ճշմարտօրէն սիրել զիրար, 

Թէ կարենանք անկեղծ ըլլալ իրար նկատմամբ, 

Ազգը սիրել ու ՄԵՆՔ դառնալ ԵՍ-ի փոխան, 

Յայնժամ կրնանք դառնալ իրաւ ԵՐԿԻՐ ու ԱԶԳ: 

 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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