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Համայնքային 

ՆԻԿՈՍԻՈՅ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 30-ԱՄԵԱԿ ԵՒ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՄԵՐԳ 

«Եկեղեցին հայկական բարձր բերդն է հաւատքին 

Իմ պապերուս, որ հողէն զայն քար առ քար հանեցին 

Ու երկինքէն իջուցին զայն ցօղ առ ցօղ, ամպ առ ամպ,  

Ու թաղուեցան անոր մէջ, հանդարտութեա՛մբ, հեզութեա՛մբ» 

 

 

 

 

 

 

Բարձր հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Վեհափառ 

Հայրապետ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի եւ կազմակերպութեամբ Ազգային 

Իշխանութեան, փառահեղ շուքով տօնակատարուեցաւ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 

30-ամեակը՝ Սրբազան Համերգով մը, կատարողութեամբ եկեղեցւոյ երգչախումբին: 

Ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի, 1 Դեկտեմբեր 2011, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, 

Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, հոծ բազմութեան մը ներկայութեամբ: 
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Բացման իր խօսքին մէջ. ողջունելէ ետք բարձր ներկայութիւնը Վեհափառ 

Հայրապետին եւ իր Պատկառելի շքախումբին, Գերշ. Տ. Վարուժան Արք. նշեց որ մեր 

ժողովուրդի տարագրութեան կեանքին մէջ, կիպրահայութիւնը երկրորդ անգամ կը 

տարագրուէր միեւնոյն թշնամիէն եւ կը զրկուէր իր եկեղեցիէն: Սակայն, 

շարունակեց ան, շնորհիւ իր յարատեւելու կամքին եւ իր կազմակերպած 

դրամահաւաքին, կիպրահայութիւնը, երեսուն տարիներ առաջ, պիտի կարենար 

կառուցել իր Մայր եկեղեցին, որպէս իր հաւատքի տունը եւ գաղութը համախմբող 

ու միաւորող գերագոյն կառոյցը...: 

Անդրադառնալով եկեղեցւոյ երգչախումբին, ան ընդգծեց եւ բարձր գնահատեց 

վաստակը անոր նախկին ղեկավար՝ Հայրապետ Թորոսեանի, որուն 

անհանգստութենէն ետք, երգչախումբը մնացեր էր անտէր, առանց ղեկի: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ներկայիս, բարեբախտութիւն է, ըսաւ Սրբազան Հայրը, որ վերակազմաւորուած է Ս. 

Աստուածածին եկեղեցւոյ երգչախումբը, շնորհիւ ի մասնաւորի ժրաջանութեանը եւ 

անխոնջ ճիգերուն անոր խմբավարին՝ Տիկ. Նառա Սարտարեանի, ինչպէս եւ՝ անոր 

հին ու նոր անդամներուն: 

Այնուհետեւ, ծայր առաւ սրբազան համերգի կատարումը, հմուտ 

խմբավարութեամբը՝ Տիկ. Նառա Սարտարեանի եւ դաշնակի ընկերակցութեամբը՝ 

Երէցկին Թամար Հապէշեանի:  

Հոգեպարար մթնոլորտի մը մէջ, ներկաները լիովին ըմբոշխնեցին հայ հոգեւոր եւ 

ժողովրդային երգերու գեղեցիկ փունջ մը, որ մատուցուեցաւ անթերի 

ներդաշնակութեամբ եւ խոր ապրումով...,: 

Յաջորդաբար կատարուեցան՝ «Տաղ Ջրօրհնէքի», «Այսօր Ձայնն Հայրական», 

«Եկեղեցին Հայկական», «Սուրբ Սուրբ», «Հայու Մաղթանք», «Օրհնեցից Զտէր» 

խմբերգները, որպէս կարծէք ոսկեայ շարականներ Հայաստանեայց առաքելական 
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եկեղեցւոյ: Ժողովրդային երգերը ընդգրկեցին՝ «Գութաներգ»ը, «Սիփանայ Քաջեր»ը, 

«Գարուն ա»ն, «Ե՛լ, Ել»ը, «Երեւան Էրեբունի»ն, «Ով Հայոց Աշխարհ»ը...որոնք 

կատարուեցան նոյնքան ոգեշունչ ու սրտալիր, ունկնդիրները փոխադրելով հայոց 

աշխարհ, զանոնք հաղորդ դարձնելով անոր բոյրերուն ու թոյրերուն, օդ ու ջուրին, 

շունչ ու ոգիին հետ...:  

 

 

 

 

 

 

 

Հանդիսութեան յաւելեալ փայլ տուին՝ խմբերգներուն մենակատար Վիքի 

Գույումճեան իր հոգեգրաւ եւ առինքնող ձայնով եւ Զօհրապ Գույումճեան իր 

ասմունքով, որ կատարուեցաւ յստակ առոգանութեամբ, ապրումով եւ 

հասկացողութեամբ: Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 30-ամեակին նուիրուած 

Հայրապետական Կոնդակը ընթերցեց Գերշ. Տ. Գեղամ Արք. Խաչերեան: Ընթերցման 

յաջորդեց մեր բոլորին այնքան հարազատ դարձած, հոգեյոյզ ՝ «Կիլիկիա» խմբերգի 

կատարումը, որ ունկնդրուեցաւ յոտնկայս եւ արձագանգեց բոլորին հոգիներէն 

ներս...:  

Իր հայրապետական պատգամին մէջ, Արամ Ա. Կաթողիկոս շեշտեց 

մասնաւորաբար այն իրականութիւնը, որ եկեղեցին՝ պատէն, ծէսէն, մոմէն ու 

խունկէն անդին՝ ժողովուրդն է, իր հաւատքով ու նուիրումով, սիրով ու 

յանձնառութեամբ, հոգեւոր ու ազգային տեսիլքով: Իր հաւաքական կեանքով: 

Ժողովուրդն է, ըսաւ ան, որ բովանդակութիւն կու տայ եկեղեցիին, կ'իմաստաւորէ 

ու կ'արժեւորէ զայն: Ան ընդգծեց որ «Հայկական եկեղեցին հոգեւոր առաքելութիւն է 

եւ ազգային ծառայութիւն»: Վեհափառ Հայրապետը կարեւորեց ի մասնաւորի 

համախումբ միասնականութեան, մէկ ամբողջութիւն ըլլալու անհրաժեշտութիւնը 

եկեղեցւոյ շուրջ եւ եկեղեցւոյ մէջ:  
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Ան դիտել տուաւ նաեւ, որ ընտրութիւններու ատեն, բնական է որ ըլլան 

մրցակցութիւններ մեր գաղութներու մէջ: Սակայն, աւելցուց ան, ըտրութիւններէն 

ետք՝ եթէ բաժանումները շարունակուին, անոնք կը ջլատեն ու կը տկարացնեն 

գաղութի ներքին կեանքը եւ կ'ըլլան վնասաբեր...:  

Ան իր հայրապետական պատգամը աւարտեց՝ կոչ ընելով բոլորին, 

միասնականութեամբ բոլորուելու մեր եկեղեցւոյ շուրջ, պայծառացնելու զայն եւ 

պայծառանալու անով՝ փառքին համար Աստուծոյ: Հուսկ, «Հայրապետական 

Օրհներգ»ի կատարումէն ետք, Արամ Ա. Կաթողիկոս բարձրօրէն դրուատեց Թեմիս 

Կաթղ. Փոխ. Գերշ. Տ. Վարուժան Արքեպիսկոպոսի տարիներու տքնաջան ու բեղուն 

աշխատանքն ու նուիրումը Կիպրոսի Հայոց Թեմի կրօնական, ազգային եւ 

մշակութային կեանքէն ներս, անոր կարեւոր ներդրումը յատկապէս հայ գիր ու 

գիրքի խրախուսման ու տարածման գործին մէջ եւ, առ ի գնահատանք իր 

վաստակին, զայն պարգեւատրեց ոսկեայ պանակէով մը:  

Հոգեկան ու ազգային նոր աւիւն ու աւիշ ներարկող, ներշնչող ու ոգեշնչող Երեկոյ 

մը՝ արդարեւ, որ հիացուց ու լիացուց մեզ տարեվերջի նախատօնական այս 

օրերուն...: Երան Գույումճեան  

 

 

Արամ Ա. Կաթողիկոսի Այցը Նարեկ Վարժարան 

Ուրբաթ 2 Դեկտեմբեր 2011 թուականը վստահաբար անմոռանալի պիտի մնայ Նարեկ 

վարժարաններու տարեգրութեան մէջ եւ պիտի նշանաւորուի հոգեպարար այցելութեամբը՝ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառի, ընկերակցութեամբը՝ Թեհրանի, Լիբանանի եւ Կիպրոսի 

Թեմերու Առաջնորդ Արքեպիսկոպոսներու, Հոգեշնորհ եւ Արժանապատիւ Հայրերու եւ 

Պետ. Ներկայացուցիչին: 
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Վարժարանի հանդիսասրահին մէջ տեղի ունեցաւ կոկիկ հանդիսութիւն մը ի պատիւ 

Վեհափառ Հայրապետին եւ անոր պատկառելի շքախումբին: Հանդիսութեան ներկայ 

գտնուեցաւ նաեւ Կրթութեան եւ Մշակոյթի Նախարարութեան Քննիչ Տիկ. Eleni Hadji 

Michael: 

Բարեգալուստի ջերմ խօսքով հանդէս եկաւ Նարեկ վարժարաններու Հոգաբարձութեան 

ատենապետ Տիար Վարդան Թաշճեան, որ յատկապէս ըսաւ.« Ձեր այցելութիւնները մեզ կը 

նորոգեն, կը խթանեն, նոր աւիշ ու աւիւն կը ներարկեն, երբ ուսուցիչ-աշակերտ, ծնողք կը 

լսեն Ձեր հայրական պատգամը, կը հաղորդուին Ձեր օրհնաբեր եւ յուսադրիչ բառերով եւ 

կ'ուխտեն հաւատարիմ մնալ Լուսաւորչեան իրենց հաւատքին, Առաքելական մեր դարաւոր 

եկեղեցիին, Մեսրոպեան այբուբենին, որպէսզի դառնան իրա՛ւ թիկնապահները գալիքին, 

մեր մշակութային, պատմական ժառանգութեան»:  

Ան շարունակեց իր խօսքը, ըսելով որ այդ նորոգութիւնը փոխադարձ է, որով՝ «Դուք եւս 

շաղուելով այս փոքրիկներուն հետ…կը մանկանաք, կ'երջանկանաք, կը թարմանաք, կը 

կազդուրուիք, կ'ոգեւորուիք, կը գօտեպնդուիք՝ օր ըստ օրէ մեզի սպառնացող տեսակաւոր 

դժուարութիւններու եւ մարտահրաւէրներու գորշ ամպերով լեցուն երկնակամարին տակ»:  

Վեհափառի անձին մէջ, Պրն. Թաշճեան ողջունեց նաեւ՝ մեր Դատը, մեր եկեղեցւոյ 

իրաւունքները, մեր պատմութիւնը՝ միջազգային բեմերէն ու ատեաններէն պաշտպանող 

քաջակորով եկեղեցականն ու հաստատակամ Առաջնորդը, որուն վարկին, հեղինակութեան 

ու իմաստնութեան ականատես եղեր էր դեռ վերջերս՝ Պաֆոսի մէջ կայացած Մերձաւոր 

Արեւելքի եկեղեցիներու խորհուրդի 10-րդ Համագումարին, որուն ներկայ եղեր էր նաեւ ինք, 

որպէս պատուիրակութեան աշխարհական անդամ: Ապա՝ Վեհափառին մաղթեց քաջառողջ 

կեանք, բարեբաստիկ տարիներ, անսահման ոյժ եւ կարողութիւն՝ Իր առաքելութեան 

ճամբուն վրայ: 

Խօսք առաւ նաեւ Տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեան, որ յատկապէս նկատեց.« Ձեր 

այցելութիւնը այսօր հոս, Հայ Մանուկի Տարուայ աւարտին եւ Հայ Գիրքի Տարուայ սեմին, 

յատուկ իմաստ եւ կարեւորութիւն ունի մեր բոլորին համար, յատկապէս մեր 

աշակերտութեան համար, որուն եւս յատկացուցած էք այս տարին»:  
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Ընդգծելէ ետք հայ վարժարանին եւ ի մասնաւորի Նարեկ վարժարաններու տեղն ու դերը 

սփիւռքի հայապահպանման գործին մէջ, ան նշեց որ դպրոցի մը արժէքը կը կայանայ անոր 

ուսումնակրթական որակաւորման մէջ: Եւ շարունակեց.« Առ այդ, Հոգաբարձութեան եւ 

Տնօրէնութեան գլխաւոր նպատակն է վերարժեւորել դպրոցի որակը եւ ապահովել անոր 

շարունակական բարելաւումը ուսումնական բոլոր մարզերէն ներս»:  

Տիկ. Թահմազեան մասնաւորապէս շեշտեց, որ հայ մանուկի ազգային, կրթական, հոգեւոր, 

մշակութային եւ բարոյական դաստիարակութիւնը գլխաւորաբար վստահուած է հայ 

վարժարանին: Սակայն, շարունակեց ան, հայ վարժարանը, իր նպատակին հասնելու 

համար անպայման կարիքը ունի հայերէն ժամանակակից դասագիրքերու, հայերէն 

աստուածաշունչի, հայ երգարանի, հայկական գիրքերով լեցուն գրաւիչ գրադարանի:  

 

 

 

 

 

 

Այս առնչութեամբ ալ, տնօրէնուհին կարեւորեց Վեհափառին՝ 2012-ը Հայ Գիրքի Տարի 

հռչակումը, որպէս հայ գիր ու գիրքի, հայ մշակոյթի յաւերժացման միտող քայլ եւ մեր 

գոյատեւման վտանգներուն դէմ պայքարելու խթան: Իր խօսքի աւարտին, ան իմաստալից 

կերպով ըսաւ.« Վեհափառ Տէր, Դուք Ձեր խօսքերուն մէջ յաճախ էական հարց տուած էք, թէ՝ 

ինչպիսի՞ հայեր կ'ուզենք մէջտեղ բերել այսօրուան աշխարհին մէջ:  

Սփիւռքի հայ վարժարանները գործնական կերպով կրնան պատասխանել, թէ՝ 

համաշխարհայնացման հուժկու հոսանքին դէմ, անոնց գլխաւոր դերն է՝ կերտել լաւ հայը, 

լաւ քրիստոնեան, լաւ քաղաքացին, որ հայրենիքէն հեռու, դժուար պայմաններու տակ, 

կարենայ հայօրէն ապրիլ, հպարտ զգալ իր ինքնութեամբ եւ պատիւ բերել իր ազգին ու այն 

երկրին, ուր ծնած է ու կ'ապրի ան»:  

Այնուհետեւ, Նարեկի աշակերտները ապրումով եւ անթերի առոգանութեամբ 

արտասանեցին Մեսրոպ Մաշտոցին եւ հայոց լեզուին նուիրուած բանաստեղծութիւններ: 

Նարեկի երգչախումբը ելոյթ ունեցաւ «Ազգ Փառապանծ» եւ «Հայերէն Երգենք» երգերու 

յաջող կատարումով: 

Հանդիսութեան աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը աշակերտներուն պատգամեց հոգալ ու 

գուրգուրալ հայ դպրոցին, ինչպէս նաեւ՝ քաջալերել որ օտար վարժարան յաճախող հայ 

տղաքն ու հայ աղջիկները իրենց քայլերը ուղղեն դէպի հայ դպրոց…: Նմանապէս, Ան 
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պատգամեց որ յարգը գիտնան այն բարենպաստ պայմաններուն, որ կան Նարեկէն ներս եւ 

լաւագոյնս արդիւնաւորեն զանոնք, լաւ հայեր դառնալով…: 

Միաբերան երգուած Տէրունական աղօթքով վերջ գտաւ այս յիշարժան հանդիսութիւնը: 

Ե. Գ.  

 

 

Հանդիպում Հայրենի Գրականագէտ, Մտաւորական Երուանդ Տէր-

Խաչատրեանի հետ 

Խորապէս ուսանելի, բովանդակալից եւ միտք-ապրումներ ներշնչող Դասախօսական 

Երեկոյ մը տեղի ունեցաւ՝ Չորեքշաբթի, 14 Դեկտեմբեր 2011, Ժամը 8:00-ին, «Վ. Իւթիւճեան» 

սրահին մէջ, հովանաւորութեամբ Վարուժան Արքեպիսկոպոսի եւ կազմակերպութեամբ՝ 

Ազգային Առաջնորդարանի եւ Համազգայինի «Օշական» մասնաճիւղի: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հիւր-դասախօսն էր՝ հայրենի ականաւոր գրականագէտ, արուեստաբան, Երեւանի 

պետական համալսարանի դասախօս Երուանդ Տէր-Խաչատրեան, նիւթ ունենալով՝ 

«Հայրենի ժամանակակից գրականութիւնը եւ մամուլը»: 
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Երեկոյի բացումը կատարեց «Օշական» մասնաճիւղի վարչութեան ատենապետ Պրն. Արթօ 

Դաւիթեան, որ ներկայացուց Երուանդ Տէր-Խաչատրեանը որպէս սփիւռքահայ կեանքին 

ծանօթ մտաւորական, որ դասախօսած է Պէյրութի Ճեմարանի Հայագիտական Հիմնարկին 

եւ Դպրեվանքին մէջ: Ան նաեւ խմբագիրն ու հրատարակիչն է բազում գիրքերու, որոնցմէ մի 

քանիին գինեձօնը պիտի կատարուէր երեկոյի աւարտին: Այդ գիրքերն են՝ Խաչատուր 

Աբովեանի «Վէրք Հայաստանի»ն, Խրիմեան Հայրիկի «Պապիկ եւ թոռնիկ»ը, Դանիէլ 

Վարուժանի «Հացին երգը» եւ Գէորգ Գանտահարեանի մասին գիրքը: 

Պրն. Երուանդ Տէր-Խաչատրեան՝ իր շատ հետաքրքրական եւ բովանդակալից 

դասախօսութիւնը սկսաւ կարեւոր հաստատումով մը՝ «մեր ժողովուրդը գրականութեամբ 

ապրող ժողովուրդ է»...: Շատ յուզիչ դրուագ մը պատմեց, այնուհետեւ, մեր պատմութենէն 

որպէս խօսուն ապացոյց ըսուածին: Արդարեւ, պատմեց ան, մեր ձեռագիր մատեաններու 

յիշատակարաններէն մէկուն մէջ կայ արձանագրութիւն մը, ուր մատեանը կը գողցուի, 

ժողովուրդը կը կոտորուի, գրողն ու իր զաւակները կ'իյնան գերութեան մէջ...: Տասը տարի 

մատեանը որոնելէ ետք, մարդը զայն կը գտնէ ի վերջոյ եւ կ'ուզէ փրկագնել զայն: 

Պահանջուած փրկագինը, սակայն, շատ բարձր կ'ըլլայ, եւ մարդը պէտք է ընտրութիւն 

կատարէ՝ կա՛մ փրկել իր զաւակները գերութենէ, կա՛մ՝ այդ մատեանը: «Գացի վերջին 

անգամ որդիներս տեսնելու, լաց լացի եւ այս մատեանը փրկագնեցի եւ բերի», կը գրէ ան իր 

յիշատակարանին մէջ...: Այս պատմութիւնը, ըսաւ յարգելի դասախօսը, ինչպէս եւ այլ 

նմանատիպ դրուագներ, որոնցմէ ան առանձնացուց Մշոյ վիթխարի ձեռագիր Ճառնտիրի 

փրկութիւնը երկու հայուհիներու ձեռամբ, ցոյց կու տան որ այս ժողովուրդը կը սիրէ 

գրականութիւնը...: 

Անդրադառնալով հայրենի գրականութեան, Երուանդ Տէր-Խաչատրեան նշեց որ ոչ-

հեռաւոր անցեալին, 1960-ական թուականներուն յատկապէս, մենք ունեցանք փառահեղ 

վերելքի տարիներ: 1957, 58, 59 թուականներուն, առաջին անգամ ըլլալով կը 

հրատարակուէին արեւմտահայ մեր յայտնի հեղինակները՝ Մեծարենց, Սիամանթօ, 

Վարուժան...: Այս հրատարակութիւնները, աւելցուց ան, եւ մի շարք այլ 

իրադարձութիւններ՝ Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդեան 1600-ամեակը, Սայեաթ-Նովայի ծննդեան 

250-ամեակը...խթանեցին մեր ազգային ինքնագիտակցութիւնը եւ նախապատրաստեցին 

1965-ի Ապրիլ 24-ի գերագոյն վերելքը...: Այնուհետեւ, շարունակեց ան, Ֆրանց Վէրֆէլի 

գիրքը թարգմանուեցաւ, վերահրատարակուեցաւ Պարոյր Սեւակի «Անլռելի 

Զանգակատունը»...: Ասպարէզի վրայ էին, ըսաւ ան, երիտասարդ տաղանդաւոր գրողներ, 

որոնք նոր աստիճանի բարձրացուցին մեր գրականութիւնը, ջանալով շարունակել 1937-ին 

զոհ գացած մեծերու գրական աւանդները: Անոնք էին՝ Համօ Սահեան, Գէորգ Էմին, Պարոյր 

Սեւակ, Վահագն Դաւթեան, Հրաչեայ Յովհաննիսեան, Սիլվա Կապուտիկեան, Մարօ 

Մարգարեան եւ ուրիշներ: 

Արձակագիրներէն ան առանձնացուց՝ Հրանդ Մատթէոսեանը, Մուշեղ Գալշոյեանը, 

Յովհաննէս Մելքոնեանը, Մանուկ Մնացականեանը..., որոնց մշակած գրականութիւնը 

խորքով ու մտածողութեամբ ազգային էր:Սակայն, նկատեց ան, 70-ական թուականներէն 
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ետք, երբ սկսան աքսորել այլախոհները՝ Սոլժենիցինը, Սախարովը..., մարում տեղի 

ունեցաւ, երբ մեծ հիմքը կար գրական այդ աւանդը շարունակելու: 

Գրականագէտ Երուանդ Տէր-Խաչատրեան ցաւով մատնանշեց, որ յետ-անկախացման 

տարիներուն ալ, կը թուէր թէ գրական առկայ նախահիմքերուն վրայ պիտի գար նոր 

սերունդը, զանոնք աւելի խորացնելու եւ շարունակելու...: Ասպարէզի վրայ մնաց մի նոր 

սերունդ, նշեց ան, ինչպէս՝ Ռազմիկ Դաւոյեան, Հենրիկ Էթոյեան, Յովհաննէս Գրիգորեան, 

Դաւիթ Յովհաննէս, Արտեմ Յարութիւնեան եւ ուրիշներ: 

 

 

 

 

 

 

 

Ան ընդգծեց որ արձակի մէջ՝ 2-3 հեղինակներ փառահեղ գրականութիւն ստեղծեցին՝ 

Վահագն Գրիգորեան, Կարպիս Սուրէնեան, Լեւոն Խեչոյեան: Ան յատկապէս ծանրացաւ 

«հրաշալի գրող եւ թարգմանիչ», նախկին Մելգոնեանցի Կարպիս Սուրէնեանի վրայ, 

«խոհա-փիլիսոփայական էսսէի վարպետ, որուն վերջին գործը՝ 1946-2001 Օրագիրը 

երկհատորեայ, սփիւռքահայ եւ հայրենի իրականութեան պատկերացումն ու վերլուծումն 

է... բացառիկ ու հրաշալի գիրք...փաստագրական ճշգրտութեամբ եւ մեծ 

գեղարուեստականութեամբ» գրուած: Իսկ որպէս թարգմանիչ, ան Մաշտոցեան դպրոցի 

հարազատ շարունակողն է, շեշտեց ան, որուն թարգմանութիւնները՝ բնագրին համարժէք 

վերստեղծում են: 

Յարգելի գրականագէտը խոր ցաւով անդրադարձաւ հայրենական ներկայ իրավիճակին, 

ուր չկայ գրական միջավայր, կը պակսի ոգին եւ լեզուն կը նահանջէ, գռեհկութիւնն ու 

փողոցի լեզուն կը մտնեն գրականութիւն եւ նոյնիսկ կը խրախուսուին անոնք...: Ան ըսաւ ի 

մասնաւորի. «Լեզուն միայն հաղորդակցութեան միջոց չէ, լեզուն մեծ իմաստով լոկոս է՝ Ի 

սկզբանէ էր Բանն..., որ իր մէջ միաւորում է ժողովրդի ե՛ւ պատմութիւնը, ե՛ւ նկարագիրը, 

ե՛ւ հոգեբանութիւնը, ե՛ւ գեղարուեստական մտածողութիւնը, ե՛ւ մշակոյթը»: Եւ աւելցուց.« 

Լեզուն նահանջում է սարսափելի ձեւով...մեր կրթութիւնը թերի է լինում...բառը կարծէք 

մնում է բառարանների մէջ...»: 

«Սա ցաւոտ խնդիր է եւ կապւում է մեր կեանքի ուրիշ երեւոյթների հետ» ըսաւ ան, եւ 

աւելցուց՝ ներկայիս, «ասելիք չունեցող մարդիկ են...», որոնք ունին թեքնիքը եւ այլ բաներ, 

բայց չունին ոգին...: 
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Մամուլի մասին անդրադառնալով, Երուանդ Տէր-Խաչատրեան նշեց որ մամուլը պէտք է 

համապարփակ կերպով նեկայացնէ հայ իրականութիւնը, շեշտելով մասնաւորաբար որ 

Հայաստանը միայն Երեւանը չէ, այլ նաեւ գիւղերն ու շրջանները, զորս պէտք չէ աչքաթող 

ընել...: Մամուլը էապէս պէտք է պատասխան տայ մեզ յուզող հարցերուն, ընդգծեց ան: 

Նմանապէս, կարեւոր է, շեշտեց ան, որ սերտ կապ ըլլայ մամուլի եւ գրականութեան ու 

մշակոյթի միջեւ: Մինչդեռ ներկայիս, դիտել տուաւ ան, զգալիօրէն բացակայ է հայրենական 

կեանքէն նմանատիպ մամուլը: Նոյնը կարելի է ըսել, շարունակեց ան, 

հեռուստաալիքներուն մասին, ի մասնաւորի Հ1-ի մասին, ուրկէ երբեք չի հնչեր, օրինակ, 

Կոմիտաս կամ Եկմալեան..., եւ ընդհանրապէս անբարեյոյս վիճակի մէջ է որպէս որակ ու 

մակարդակ...: 

Այս խիստ իմաստալից դասախօսութենէն ետք, տեղի ունեցաւ վերոնշեալ գիրքերու 

աւանդական գինեձօնը, ձեռամբ Վարուժան Արքեպիսկոպոսի եւ Մոմիկ քահանայ 

Հապէշեանի: 

Ձեռնարկի աւարտին՝ Վարուժան Արքեպիսկոպոս պարգեւատրեց հիւր-դասախօսը յատուկ 

կրծքանշանով մը առ ի գնահատանք անոր հայ գրականութեան ի սպաս տարած բեղուն 

աշխատանքին: 

Տարեվերջի նախատօնական այս օրերուն, ձենարկը դարձաւ իւրայատուկ տօն ձօնուած հայ 

Բառ ու Բանին, հայ Գիր ու Գրականութեան..., որ լիցքաւորեց մեզ ազգային նորոգ ոգիով ու 

գիտակցութեամբ: 

Երան Գույումճեան  

 

Խմբագրական 

Տարեվերջի Անսեթեւեթ Խօսքեր 

 

 

 

 

Տարի մը եւս կը սահի շուտով մեր կեանքի ժամանակէն...եւ կ'երթայ պատմութեան գիրկը: 

Տարեվերջի այս օրերուն, պահն է ինքնամփոփ խոկումի եւ անաչառ դատողութեան՝ ճիշդ 

արժեւորելու համար 2011-ի համայնքային, համասփիւռքեան ու համահայկական 

իրադարձութիւնները, որոնք իրենց ետին թողուցին հետքեր ու անդրադարձներ...: Եւ այս՝ 

կարենալու համար մեր այսօրը ճիշդ հասկնալ եւ ըստ այնմ ծրագրաւորելու մեր գալիքը...:  
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Համայնքային մակարդակի վրայ, 2011-ի առաջին իսկ ամիսներէն, կիպրահայ գաղութը՝ իր 

կազմակերպութիւններով, մամուլով, ընկերային ցանցով եւ շարքային ազգայիններով, 

ամբողջովին կլանուեցաւ՝ Պետական Ներկայացուցիչի նախընտրական արշաւի յորձանքին 

մէջ:  

Վերացական կամ փիլիսոփայական մտածողութեամբ, քաղաքական մշակոյթի հիմնական 

տարրերէն մէկն է, անտարակոյս, ընտրելու եւ ընտրուելու իրաւունքը: Անոր 

կենսագործումը: Ժողովրդավարական առողջ բանավէճով, հրապարակ ելած թեկնածուներ, 

պարտին իրենց տեսակէտներով եւ ծրագիրներով ներկայանալ հանրութեան, զայն համոզել 

իրապաշտ խոստումներու եւ տուեալներու հիման վրայ, որպէսզի արժանանան անոր 

վստահութեան քուէին: Տեսական այս միտքը, սակայն, երբ կը բախի կեանքի առօրեայ 

գործնական իրականութեան, սփիռքահայ մեր կեանքին մէջ ի մասնաւորի, կ'այլափոխուի 

ու կ'այլասերի..., կը դառնայ երկու հակամարտ կողմերու միջեւ ծաւալուող բուռն, ծայրայեղ 

պայքար...: 

Գաւառամտութեան , հատուածամոլութեան եւ իրերամերժութեան հեղձուցիչ մթնոլորտ մը 

կը ստեղծուի, ուր՝ փոխան գաղափարներու առողջ ու քաղաքակիրթ մրցակցութեան, 

հատուածական կիրքեր կը հրահրուին, ի յայտ կու գան՝ իրարու քէն ընող, զիրար խծբծող, 

զիրար մերժող ու ժխտող թշնամական «ճակատներ»...: Այդ հակամարտութիւնները կը 

դառնան չափազանց կտրուկ, սեւ ու սպիտակի հակադրութեամբ, առանց նրբերանգներու...: 

Աւելին, կը դառնան՝ «եթէ մեզի հետ չես, ուրեմն մեզի դէմ ես» ախտագին մտածողութիւն եւ 

հոգեբանութիւն...., եւ իրենց մոլեգին արշաւին մէջ կը տրորեն ամէն ինչ որ թանկ ու 

նուիրական է մարդկային փոխ-յարաբերութեանց համար...:  

Այս բոլորը տխուր հետքեր կը թողուն վստահաբար համայնքի հաւաքական կեանքին վրայ, 

զայն պառակտելով, ինչպէս նաեւ կը սրեն հատուածական բեւեռացումը, անոր վրայ նոր 

բաժանումներ ալ աւելցնելով:  

Լայն հայեացքով դիտուած, հարցադրել կարելի է, թէ յանուն ինչի՞ է նման ամուլ ու 

ազգավնաս պայքարը վերջ ի վերջոյ...: Յանուն քանի մը աթոռներո՞ւ, թէ՞՝ քինախնդիր կոյր 

կիրքերու յագեցմա՞ն, կամ, ո՞վ գիտէ, յանուն հակառակութեան եւ անմիաբանութեան 

գուցէ՞...: Նմանապէս՝ նեղ-անձնական եւ խմբակային ի՛նչ-ի՛նչ սին ու շիլ հաշիւներո՞ւ...: 

Յամենայնդէպս, մէկ բան յստակ է: Ա'լ շատոնց ժամանակն է իմաստնանալու եւ 

հասուննալու, որպէս հաւաքականութիւն ու Սփիւռք, երբ մանաւանդ ափ մը հայ ենք 

մնացած, ենթակայ՝ ազգային ձուլման ու անհետացման օրէ օր աճող վտանգին: 

Հետեւաբար՝ կուռ ու միասնական հաւաքականութիւն ըլլալու խնդիրը դարձած է անվիճելի 

հրամայական, որ միաժամանակ չի զանցառեր երբեք բազմակարծութեան 

ժողովրդավարական սկզբունքի առկայութիւնը:  

Շուտով Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցն է արդէն, իսկ մենք տակաւին 

կարգի բերած չենք մեր տունը: Չենք կրցած դեռեւս իրարու հետ ճիշդ վարուելու, իրարու 

հետ ճիշդ ու արդիւնաւէտ գործելու ամէնէն տարրական եւ էական խնդիրը լուծել...:  

Ընդհանրացնելով այս երեւոյթը, նոյնը կրնանք ըսել համասփիւռքեան մեր կեանքին մասին: 

Հայոց Ցեղասպանութեան եւ արեւմտահայ մնացորդացին հայրենազրկումէն եւ 

տարագրումէն շուրջ հարիւր տարի ետք, կրնա՞նք ըսել որ ձեւաւորած ենք՝ մեր Դատն ու 

Պահանջատիրութիւնը միջազգային ատեաններուն ներկայացնող Մէկ եւ Լիազօր 

Մարմին...: Կրցա՞ծ ենք յաղթահարել մեր հատուածական, կուսակցական, դաւանական եւ 
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այլ բազմերանգ տարբերութիւնները, կամրջել աշխարհացրիւ հայագաղութները եւ ստեղծել 

մեր կարելիութիւնները համակարգող եւ զանոնք քաղաքական լծակի վերածող կառոյց...:  

Պահն է ա՛լ զգաստանալու,... մենք մեզի հետ լիարժէք կարենալ խօսելու, հասկցուելու, 

ներհայկական կեանքը համադրելու եւ վերակազմակերպելու հիմնական հարցին լուծում 

մը տալու: Ի զուր չէ ըսուած, որ՝ ու՛ր չորս հայ, հո՛ն հինգ կուսակցութիւն...:  

Եւ ինչպէ՞ս պիտի կարենանք մեր իրաւապահանջատիրութիւնը հետապնդել ընդդէմ 

թշնամիին, երբ չենք սորված նոյնիսկ իրարու հետ լեզու գտնել, գործակցիլ 

համերաշխութեամբ, եւ՝ Մէկ Ձայնով ներկայանալ յաչս աշխարհին...: Իսկ անողոք 

ժամանակը՝ յետ-Եղեռնեան արդէն երրորդ, չորրորդ սերունդներու առկայութեամբ, կը 

գործէ մեզի դէմ որոշապէս, զանոնք իրենց ազգային արմատներէն հեռացնելու եւ ծագումով 

հայերու վերածելու ահեղ ու հայաջինջ սպառնալիքով:  

Իսկ մեր Մայր երկրին՝ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ, ի՞նչ է տիրող իրավիճակը: 

Անկախացումէն քսան տարիներ ետք, կրնա՞նք ըսել, որ այնտեղ ստեղծուած է 

ժողովրդավարական ազատ ու արդար հասարակարգ...: Թէ՞՝ դրամ-իշխանութիւն 

համակարգը հնարաւորութիւններ ընձեռած է, որ մէկ կողմէն՝ կառավարական այրեր 

սեփականատէրը դառնան շքեղ առանձնատուներու, ճաշարաններու, բախտախաղի 

սրահներու, վաճառատուներու ...., մինչ միւս կողմէ՝ ժողովուրդին մեծ մասը ապրի 

թշուառութեան ու գործազրկութեան մէջ: Այսօր, հաւաստի հաշուարկներով, տարին հարիւր 

հազար մարդ կ'արտագաղթէ հայրենիքէն, եւ երկիրը փաստօրէն բռնած է հայաթափումի 

ազգակործան ճամբան: 

Լաւատեսական շեշտադրումով՝ 2011-ը նշանաւորուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան 

անկախացման 20-ամեայ տարեդարձի փառահեղ տօնակատարութիւններով, որոնք, ի՛նչ 

խօսք, հպարտութիւն ներշնչեցին մէն մի հայու, որովհետեւ անկախ պետականութեան 

հասկացութիւնը շատ աւելի բարձր է ամէն տեսակի վարչակարգերէ եւ իշխանաւորներէ: 

Բայց յանուն նոյն այդ անկախ պետականութեան ամրակայման եւ կենսունակ 

պահպանման, պէտք է որ քննութեան տակ պահենք իշխող կառավարութիւնը, որպէսզի ան 

ինքզինք հաշուետու զգայ զայն ընտրող ժողովուրդին: Միթէ սա չէ՞ ժողովրդավարութեան 

հիմնարար օրէնքը: Հրապարակագիրը, մասնաւորաբար, եթէ տէրն է իր կոչումին, պարտի 

արծարծել այս հարցերը, պարտի ան կառուցողական քննադատութեամբ հանդէս գալ եւ 

կարգի հրաւիրել իշխանաւորները, յանուն երկրի կառավարման կարգ ու սարքի 

բարեփոխումին, յանուն հայրենի մեր ժողովուրդի բարեկեցութեան եւ կորստաբեր 

արտագաղթի կասեցման... եւ այս՝ ոմանց կողմէ պախարակուելու եւ «գէշ» ըլլալու իսկ 

գնով...:  

Ազգային միեւնոյն հպարտութեամբ, 2011-ին տօնակատարեցինք Արցախի 

Հանրապետութեան անկախացման 20-ամեակը: Դարակազմիկ Արցախեան յաղթանակը 

սակայն անպայմանօրէն ամրագրուելու է միջազգային իրաւական ճանաչումով, որ մեզմէ 

կը պահանջէ անչափ իմաստնութիւն, հեռատեսութիւն եւ նուիրաբերում..., որոնց առաջին 

կարեւոր դրսեւորումը պիտի ըլլար անոր վերաբնակեցումը բոլոր հնարաւոր միջոցներով եւ 

անյապաղ: Ազատագրուած հայրենական տարածքները լիովին իւրացնելով, շէնցնելով ու 

ծաղկեցնելով է որ կրնանք երաշխաւորել եւ ամրակայել անոնց տիրութիւնը:  

Համաշխարհայնացման համահարթեցնող վտանգներուն եւ մեծապետական 

ամբողջատիրական նկրտումներուն դէմ յանդիման, ներկայիս ճակատագրական 
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հրամայականին առջեւ կը գտնուինք՝ Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք միաւորելու մեր ուժերն 

ու կարելիութիւնները, կուռ կազմակերպուածութեամբ, տքնաջան աշխատանքով եւ զգաստ 

խոհեմութեամբ..., վեր ելլելով անձնական, հատուածական, խմբակային եւ այլ 

զանազանութիւններէ ու զարմանազանութիւններէ, նեղ ու գաւառամիտ հաշիւներէ՝ 

համահայկական տեսիլքն ու գաղափարախօսութիւնը ունենալով որպէս մեկնակէտ...:  

Այս կը պահանջէ Հայ Դատի պահանջատիրութիւնը, որուն առաջին եւ կարեւորագոյն 

օղակն է Արցախեան յաղթանակի իրաւական ամրագրումը: Այս կը պահանջեն՝ 

Հայաստանի եւ Սփիւռքի հզօրացումը, հայկական ինքնութեան, մշակոյթի եւ 

քաղաքակրթութեան յաւերժական երթը: Հայութեան եւ հայկականութեան լինելութիւնը...:  

Հաւաքական մաքառումի եւ պահանջատիրական միասնական պայքարի գիտակցութեամբ 

եւ վճռակամութեամբ կը փափաքինք դիմաւորել Նոր Տարին՝ 2012 թուականը, մաղթելով 

բոլորին առողջութիւն, յաջողութեան կամք ու կորով եւ ամենայն բարին:  

Երան Գույումճեան  

 

 

Հարցազրոյց 

«Հրաժարականներով կը խորհիմ որ միայն մակերեսային 

փոփոխութիւններ կարելի է յառաջ բերել...» 

Հետեւեալ հարցազրոյցը, որ կայացաւ «Առաջին Լրատուական»ին եւ «Ազատ Խօսք»ի 

խմբագիր Երան Գույումճեանի միջեւ աւելի քան ամիս մը առաջ,, կը յանձնենք մեր 

ընթերցողներուն ուշադրութեան.- 

«Առաջին լրատուական»-ի զրուցակիցն է «Ազատ խօսք» համացանցային թերթի խմբագիր 

Երան Գույումճեանը (Նիկոսիա-Կիպրոս): 

-Տիկին Գույումճեան, Ձեր խմբագրականներում անընդհատ անդրադառնում էք 
Հայաստանի ներքաղաքական կեանքում տեղ գտած իրադարձութիւններին: Կարևոր 
քաղաքական մշակոյթի ձեռքբերում էիք համարում երկխօսութիւնը, որն առկախուեց: Հիմա 
կարծես հրաժարականների շղթայ է սկսուել: Ի՞նչ տպաւորութիւններ ունէք այս ամէնից: 

- Այս ամէնէն ես այն տպաւորութիւնն ունիմ, որ՝ քաղաքական նոր մշակոյթ ձևաւորելու 

փոխարէն, կամ հասարակութեան ընկերային-տնտեսական և այլ խնդիրներու լուծման 

ուղղութեամբ նոր ծրագիրներ մշակելու և առաջադրելու տեղ, ՀՀ-ի ներքաղաքական 

կեանքին մէջ տիրական է կարծէք իշխանութիւնը պահելու, զայն վերարտադրելու կամ զայն 

նուաճելու համար տարուող պայքարը: Նմանապէս, կը խորհիմ որ ՀՀ-էն ներս 

քաղաքականութիւնը շատ անձնաւորուած է... Հրաժարականներով կը խորհիմ որ միայն 

մակերեսային փոփոխութիւններ կարելի է յառաջ բերել... Մինչդեռ պահանջուածը՝ 

համակարգային լուրջ փոփոխութիւններ ըլլալու են: Օրինակ, փոփոխութիւններ, որոնք դէմ 

դնեն անօրինականութեան, կոռուպցիային, օլիկարխային իշխանութեան, կեղծուած 
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ընտրութիւններու դրութեան... : Այսինքն՝ յառաջ բերեն երկրին մէջ խորքային 

բարեփոխութիւն և ոչ թէ ձևական կամ ինչ-որ քոզմետիկ կերպարանափոխութիւն: Ինչ կը 

վերաբերի քաղաքական նոր մշակոյթի ձևաւորման խնդրին, ճիշդ է, որ իշխանութիւն-

ընդդիմութիւն երկխօսութիւնը՝ որպէս երկու գլխաւոր հակադիր ուժերու միջև կայացող 

բանավէճի փորձ, ողջունելի քայլ մըն էր, եթէ ըլլար անկեղծ գործընթաց, և ոչ՝ քաղաքական 

միաւորներ միայն ձեռք բերելու մակերեսային ինչ-որ գործարք... 

- Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շառլ Ազնաւուրը վերջերս հարցազրոյցներից 
մէկում անդրադարձաւ Հայաստանում միկրացիայի խնդրին` մասնաւորապէս նշելով, որ 
դրան նպաստում է մաֆիայի առկայութիւնը երկրում: Արդեօք համամի՞տ էք: 

- Մաֆիա կը նշանակէ՝ ապօրինի մենաշնորհեալներու ինչ-որ քլան, որ երկիրը կը տանի 

դէպի օլիկարխացում, այսինքն՝ հարստութեան և իշխանութեան կուտակման քանի մը 

անձերու մօտ: Հետևաբար, օրէնքի և արդարութեան տեղ, երկրին մէջ կ'իշխեն 

կամայականութիւններն ու անարդարութիւնները..., իրենց անբաղձալի հետևանքներով: Այս 

իրավիճակը կրնայ որոշապէս նպաստել քաղաքացիներու բարոյա-հոգեբանական վիճակի 

անկման և երկրէն արտագաղթին: 

- Նշանակում է` Դուք նկատում էք երկրում նաև բարոյահոգեբանակա՞ն վիճակի անկում: 
Եւ, ըստ Ձեզ, դրա պատճառները որտե՞ղ են: 

- Որոշապէս կը նկատեմ ՀՀ քաղաքացիներու մօտ բարոյահոգեբանական վիճակի անկում 

կամ յուսալքում երկրին և իրենց ապագային նկատմամբ: Շատ-շատեր իրենց զաւակներու 

ապագան կը փնտռեն ՀՀ-էն դուրս, դժբախտաբար: Կարելի է՞ արդեօք օլիկարխիկ 

համակարգին վերջ դնել... : Որքան կը տեսնեմ, իշխանութիւնը ամէն ինչ կ'ընէ ինքզինք 

վերարտադրելու համար, իսկ ընդդիմութիւնը միաւորուած չէ յստակ և բոլորին մատչելի և 

ընդունելի ծրագրի մը շուրջ: 

-Երկու ամիս առաջ Հայաստան-Սփիւռք ֆորումին հանդէս եկաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոս Արամ Առաջինը` նշելով, որ երկիրը դատարկւում է, իսկ իշխանութիւնները 
խրախուսում են այդ գործընթացը սխալ քաղաքականութեամբ. «Փտածութեան, կոռուպցիա 
կոչուող հիւանդութեան արագ ընթացքը, փոքրամասնութեան տնտեսական յղփացած 
վիճակը և դրա դիմաց մտաւորականների, գրողների, ուսուցիչների ու ընդհանրապես 
ժողովրդի կենցաղային խեղճ պայմանները բարեփոխումների խիստ անհրաժեշտութիւն են 
զգում»: Սակայն Գարեգին Բ Կաթողիկոսի կողմից երբևէ մնան բան չենք լսել: Ի՞նչ դեր պէտք 
է խաղար այսօր եկեղեցին: 

- Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսը, սփիւռքահայութեան անունով նաև, ճիշդ 

քննադատութիւններով է հանդէս եկեր ձեր նշած երևոյթներուն նկատմամբ...: Երբ խնդիրը 

կը վերաբերի հայութեան ու Հայաստանի լինելութեան գերխնդիրներուն, Հոգևոր Պետերը 

պէտք է որ կեցուածք ու վերաբերմունք հանդէս բերեն և ուղղութիւն թելադրեն մեր 

ժողովուրդին...: Ես կը խորհիմ, որ մեր զոյգ Կաթողիկոսները նաև մատնանշելու էին հոգևոր 

և բարոյական մթնոլորտի առողջացման հրամայական անհրաժեշտութիւնը մեր 

հանրապետութենէն ներս, ուր առաւելաբար կը թագաւորէ ոսկէ հորթի պաշտամունքը: Այս 

մասին, անոնք նոյնիսկ պարտաւոր են իրենց ծանրակշիռ խօսքը ըսել: Այսօր, մեր եկեղեցւոյ 

դերը ես կը տեսնեմ առաւելաբար մեր ժողովուրդը՝ իր հոգևոր ու բարոյական արժէքներուն 

վերադարձնելու, անոնցմով զայն զինելու գերագոյն առաքելութեան կենսագործման մէջ... 

մանաւանդ Նիւթի տիրապետութեան մեր ժամանակներուն: 
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- Դուք շատ էք անդրադառնում սփիւռքի խնդիրներին` մասնաւորապէս նշելով, որ սփիւռքը 
խելացի և պատրաստուած մարդկանց կարիք ունի: Ի՞նչ կարող են փոխել խելացի մարդիկ 
սփիւռքի կեանքում: 

- Ես կը շեշտեմ սփիւռքի մէջ տակաւ ընդգծուող՝ հայօրէն պատրաստուած, գիտակից 

մարդուժի պակասը ազգային կառոյցներէն ներս և ընդհանրապէս...: Մեզի կենսականօրէն 

անհրաժեշտ են նման քատրեր, որ կարենան հայապահպանումի, Հայ դատի 

պահանջատիրութեան և, ինչու չէ, սփիւռքի վերակազմակերպման գերխնդիրները յառաջ 

տանիլ հմտութեամբ և գիտակից պատասխանատուութեամբ: Վերջապէս, կը հաւատամ, որ 

զօրաւոր սփիւռք մը անհրաժեշտ է նաև Հայաստանի Հանրապետութեան հզօրացման 

համար: Իսկ իր արմատներէն հեռացած և ապաքաղաքականացած սփիւռք մը արդէն 

վերածուած կ'ըլլայ փերեզակներու անդիմագիծ զանգուածի... 

- Ստացւում է՝ այդքան համաժողովները, որոնք կազմակերպւում են Հայաստան-Սփիւռք 
շրջանակներում, մեծ հաշուով, ֆորմա՞լ են: Եւ ինչո՞ւ Հայաստանը սփիւռքի համար 
գայթակղիչ չէ: 

- Այդ համաժողովները, որոնցմէ երկուքին միայն ներկայ գտնուած եմ, շատ մակերեսային 

են, տեսակ մը հայրենասիրական զգացումները շոյող և լաւագոյն պարագային տեսական 

առաջարկներ շօշափող ամպիոն... որ ինչ-որ տեղ օգտակար են Հայաստան-սփիւռք փոխ-

ծանօթացման և փոխ-ճանաչման համար... Սակայն կը խորհիմ, որ ա՛լ պահը հասած է 

աւելի իմաստուն դառնալու և Հայաստան-Սփիւռք համագործակցութեան արդիւնաւէտ 

մեքանիզմներ մշակելու, երկարաշունչ և հետևողական ծրագիրներու համար...: 

Հայաստանը միշտ ալ մեզ կանչող փարոս է, ազգային ներշնչման կենարար աղբիւր, ինչ ալ 

ըլլայ պարագան...ահա թէ ինչու սրտացաւօրէն կը քննադատենք որոշ երևոյթներ, զայն 

աւելի հզօր ու բարձր տեսնելու գերագոյն նպատակով... 

- Տեսակէտ կայ, որ սփիւռքին Հայաստանի իշխանութիւնները «կթու կովի» տեղ են դրել, 
միայն ֆինանսական աջակցութեան մասին են մտածում: Համամի՞տ էք արդեօք: 

- Ընդհանրապէս կայ ՀՀ իշխանութեանց մօտ այդ մօտեցումը սփիւռքին նկատմամբ... 

այսինքն կայ՝ «դուք օգնեցէք, բայց մի՛ խառնուիք»-ի վարքագիծը: Մինչդեռ սփիւռքը պէտք է 

իր խօսքը ունենայ այն հարցերուն մասին, որոնք կը վերաբերին համազգային 

անվտանգութեան և հայեցի լինելութեան գերխնդիրներուն... Անշուշտ պէտք է ըսել որ 

սփիւռքն ալ լիարժէք չէ ներկայացուած՝ իր աւանդական կառոյցներու ներկայացուցիչներով 

միայն: Այսինքն՝ սփիւռքը պէտք է ստեղծէ իր Լիազօր ներկայացուցչական մարմինը՝ 

ժողովրդավարական հիմունքներով ընտրուած: Այլապէս, իր հաւաքական հարազատ ձայնը 

լսելի չըլլար այդ համաժողովներուն և ընդհանրապէս...: Սա շատ բարդ խնդիր է, բայց ոչ-

անիրագործելի, եթէ ցուցաբերենք անհրաժեշտ քաղաքական կամքը: 

15:03 Խօսք | Երեքշաբթի 22.11.2011 | Սիրանոյշ Պապեան  
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Պէտք է վերացնել լեգիտիմութեան խնդիրը եւ սթափ լինել 

 

 

 

 

 

 

 

Հարցազրոյց քաղաքագիտութեան դոկտոր Լեւոն Շիրինեանի հետ։ 

-Այսօր Միացեալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի յարաբերութիւնները սրման միտում են 
դրսեւորում, եթէ չասենք սրուել են: Դա ինչպիսի՞ ազդեցութիւն կ'ունենայ մեր վրայ: 

-Նախ մի բան ասեմ, Արեւմուտքն ակնյայտօրէն Փութինի վերադարձ չի ուզում: Սա ասենք, 

յետոյ խօսենք մնացածի մասին: Յիշենք, որ Չըրչիլը երկու անգամ վերադարձել է 

կուսակցութիւն փոխելով: Հիմա իրենց համար խնդիրն այն է, որ Փութինը 

պետանվտանգութեան մարդ է, եւ ռազմարդիւնաբերական համալիրին քաջածանօթ, դա 

նշանակում է հզօր Ռուսաստանի ջատագով է: Ես դրա մէջ Հայաստանի համար վտանգ չեմ 

տեսնում, ինչպէս որ աղմուկ են անում ոմանք: Կարծում եմ, հիմնականում սրանով է 

պայմանաւորուած հակառուսական յայտարարութիւններն ու այն արշաւը, որ ծաւալուել է 

ՌԴ-ի դէմ: 

 

-Այսինքն, Արեւմուտքի հրահրմա՞մբ են ՌԴ-ում նկատւում հակափութինեան 
դրսեւորումներ, իսկ, օրինակ, ՀՀ-ում իրականացււմ հակառուսական արշաւ: 

-Այո, ՌԴ-ն ինքն էլ երկատուած է. միշտ ունի արեւմտեան մշակութային կողմնորոշմամբ 

քաղաքական հատուած` Պետրոս Առաջինը, եւ եւրասիացիներ` Տուկինը, միւսները: 

Փութինը եւրասիացի է: 

 

- Իսկ Մետւետե՞ւը: 

-Նա էլ է հզօր Ռուսաստանի վերականգնման կողմնակից, ինչպէս Փութինը: Իրենց համար 

հասկանալի, սակայն արեւմուտքի համար անընդունելի եւ անհասկանալի է այդ ձգտումը: 

Արեւմուտքին թւում էր, թէ ՌԴ-ի հետ հաշիւները մաքրել է, բայց պարզուեց, որ 

Ռուսաստանի ռեզերվն այնպիսին է, որ իրենք շտապում են ՌԴ-ն «թաղել»:  

Միւս տարբերակն այն է, որ այս անգամ Արեւմուտքը ժողովրդավարական խաղ չի խաղում: 

Երբ Կորպաչովն եւ Շեւարտնաձէն հայրենիքը վաճառում էին, հաճոյքով տրւում էին 

Արեւմուտքին, այնտեղ պարտաւորութիւններ կային, որ ՆԱԹՕ-ն չպէտք է շարժուի դէպի 
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արեւելք. դա հանդիսաւոր արեւմտեան Մաքլերի խօսքն է, որն անգամ 

պետքաղաքականութեան մէջ արժէք չի ունենում: Այդ հանդիսաւոր խօսքից յետոյ 

սոցճամբարի երկրները մտան ԵՄ, ՆԱԹՕ եւ այլն: Ռուսները, հաւանաբար, ակնկալում էին, 

որ այդպէս չի լինելու: Այսինքն, ՆԱԹՕ-ն շարժւում է դէպի արեւելք, եւ դա ակնյայտ է: 

 

-Ու դա սպառնալի՞ք է Ռուսաստանի Դաշնութեան համար: 

-Անշուշտ, բայց միայն ՆԱԹՕ-ի շարժուելը չի, եթէ միայն շարժուէր կառուցուածքի 

իմաստով` այդքան մեծ սպառնալիք չէր լինի, բայց այն սկսում է հրթիռային համակարգեր 

մօտեցնել ՌԴ-ին. սա նախ կասկած է առաջացնում Ռուսաստանի մօտ, չնայած իրենք 

«երդւում են», որ այդ ՌԴ-ի դէմ չէ, բայց եւրոպական երկրներում հրթիռային համակարգեր 

են տեղադրում, ասում են` Իրանի դէմ է: Նրանք էլ ասում են, եթէ Իրանի դէմ է, տարէք, 

Իրանի մօտ դրէք, ինչի մասին է խօսքը: Դա ՌԴ-ի անվտանգութեանը բացայայտ 

սպառնալիք է: Սա էլ ռուս- ամերիկեան յարաբերութիւնների սրման երկրորդ պատճառն է: 

Հիմա այս յարաբերութիւնների մէջ մենք կարող ենք լինել դեմոկրատ, կարող ենք չլինել: 

 

-Բայց մենք կարո՞ղ ենք ընտրել: Կարծիք կայ, որ ոչ թէ մենք ենք ընտրում, այլ մեզ են 
ընտրում, ինչպէս լինում է փոքր երկրների հետ: 

-Կայ, այո այդպիսի մօտեցում: Այդ կարծիքն արտայայտւում է մամուլում: Ասեմ, որ մեր 

մամուլի մի մասը` արեւմտեան կողմնորոշում ունեցող հատուածը, կարծում է, որ ռուսի 

կրնկի տակից կարող ենք դուրս գալ, կամ իրենց այդպէս են ձեւացնում, իրենց համար շատ 

հաճելի է` միանալ Արեւմուտքին: Այդ մամուլը ընդդիմադիր մամուլն է: Բայց կայ նաեւ միւս 

հատուածը, որը Հայաստանի անվտանգութեան հարցերով շատ է մտահոգ: 

 

-Ուզում էք ասել, որ ընդդիմութիւնը մտահոգ չէ՞ ՀՀ անվտանգութեան հարցերով: 

-Մտահոգ է, բայց մեր ընդդիմութիւնը եւ բոլորը պէտք է հասկանան, որ մենք Արեւմուտքին 

կարող ենք միանալ միայն Թուրքիայի հետ՝ մերձենալով ու գրկախառնուելով: Դէ բնական է, 

որ այդ ճանապարհին պէտք է մեր ազգային շահերն ու անվտանգութիւնը զոհաբերուեն 

Թուրքիային: Այսինքն, անվտանգութեան եւ զարգացման ընտրութեան մեր ամպլիտուդը 

շատ քիչ է: 

 

-Դուք ասում էք, ընդդիմութիւնը դէպի Արեւմուտք է ձգտում, բայց արմատական 
ընդդիմութիւնը, ի դէմս ՀԱԿ առաջնորդ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի, հակառուսական 
տրամադրութիւն չունի, իսկ Տէր-Պետրոսեանը հանրահաւաքներում հանդէս է գալիս 
Արեւմուտքի անկեղծ քննադատութեամբ: 

- Ես ասացի մամուլը, ոչ թէ Տէր-Պետրոսեանը: Ես կոնկրետ թերթեր նկատի ունեմ: Լեւոն 

Տէր-Պետրոսեանին հիմա բաւականին սթափ քաղաքական գործիչ եմ 
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համարում,որովհետեւ այն ժամանակ, երբ ռուսական բանակը ատրպէյճանական յատուկ 

ջոկատայինների հետ մտնում էր Արցախ, ինքը արեւմտեան հակումներ ունէր: Ես կարող եմ 

վստահաբար ասել, որ այդ օրը նրա գլխին սառը ջուր լցուեց եւ այդ իմաստով՝ այսօր շատ 

աւելի սթափ է դատում: Այո, նա հասկացաւ, որ փրկութիւնը Արեւմուտքում չի, մանաւանդ 

որ այն փրկութեան ձեռք չմեկնեց: Անգամ Վրաստանին չօգնեց 2008 թուականի 

պատերազմի ժամանակ: Արեւմուտքն ուղղակի ցաւակցական հեռագրեր էր ուղարկում 

«զոհուածին»: Այսօր կարող ենք փաստել, որ Այսրկովկասը ռուսական ազդեցութեան գօտի 

է, որի վառ վկայութիւնն է Գիւմրիի ռուսական ռազմապազայի առկայութիւնը, որի հետ 

մենք համակարծիք ենք, դա այնքան էլ վատ բան չի, ինչպէս նաեւ Հայաստանի ատոմային 

էլեկտրակայանի նորմալ աշխատանքի հանգամանքը: 

Հիմա եթէ Արեւմուտքը սրում է յարաբերութիւնները ՌԴ-ի հետ, պարզ է, որ 

գերտէրութիւնները պէտք է իրար հետ հաշիւներ մաքրեն: Այդ պարագայում, ինչպէս միշտ, 

մենք կը յայտնուենք հաշուի մէջ, որովհետեւ մեր երկիրը, մեր բանակը, չպէտք է մոռանանք, 

որ ռուսական զէնքով է զինուած եւ լաւ է, որ այդպէս է: Քաղաքագիտութեան պահանջն է` 

խօսել ոչ թէ ցանկութիւններով, այլ համադրել դրանք փաստերի հետ: Մեր պարագայում, 

մենք մի ժողովուրդ ենք, որը ցեղասպանութեան միջով անցել է, եւ անվտանգութեան 

խնդիրը մեզ համար շատ կարեւոր է, վիճելու տեղ չկայ: 

 

-Օսկանեանի պաշտօնավարման ժամանակ քաղաքականութեան մէջ սկսեց գործածուել 
«կոմպլեմենտարիզմ» տերմինը: Այդ ժամանակ հնարաւոր էր մանեւրել` «խաղեր տալ» 
արեւմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ, դա հնարաւոր էր նաեւ մինչ այժմ, քանի որ 
Մետւետեւ-Օպամա նախագահների օրոք յարաբերութիւնները «նորացուեցին, 
թարմացուեցին», դա տալիս էր կոմպլեմենտար քաղաքականութիւն վարելու որոշակի 
հնարաւորութիւնը: Այսօր, երբ յարաբերութիւնները սրւում են, ՀՀ-ն պէտք է ռէա՞լ եւ 
կոնկրե՞տ ընտրութիւն կատարի ՌԴ-ի եւ ԱՄՆ-ի միջեւ, թէ՞ կարելի է «խաղը շարունակել»: 

-Ես կոմպլեմենտար քաղաքականութեան կողմնակիցն եմ: Այնպէս չի, որ միայն ռուսական 

գիրկը նետուենք ու վերջ` ինչպէս կոմունիստներն են հասկանում: Ոչ: Պէտք է 

կոմպլեմենտար քաղաքականութիւնը շարունակել, ուղղակի խաղի մտաւոր մակարդակն է 

պէտք խիստ բարձրացնել: Սխալը շատ վտանգաւոր եւ անուղղելի կարող է լինել, 

որովհետեւ դա նման է այն իրավիճակին, երբ փիղը մտնում է յախճապակու խանութ եւ ման 

է գալիս ու շատ էլ չի նայում, թէ ինչ է կատարւում: Դրա համար մեր աշխատանքի որակը, 

սկզբունքը պէտք է լինի` չզիջելով շարունակել նոյն որակի աշխատանք: Առայժմ այդ 

հնարաւորութիւնն ունենք, որովհետեւ այդ յարաբերութիւնները սրւում են, բայց դա չի 

նշանակում, որ սրուել են: Հիմա երկու մակարդակ կայ այդ հարցի. գնում է քարոզչական 

պատերազմ, այս տարիներին տեսնում էք, թէ ինչ է կատարւում, բայց դեռ այդ 

«պատերազմը» չի վերջացել, ուրեմն մենք պէտք է հասկանանք, այդ տեղեկատուական 

պատերազմը կարող է ռէալ պատերազմի տանել, թէ ոչ: Ես վստահ եմ, որ այս սրացումը 

անպայմանօրէն պայմանաւորուած է Փութինի պաշտօնավարութեան, վերադարձի հետ, 

որովհետեւ դա ՌԴ-ի ազգային շահերի, քաղաքական խմբի, իշխանութեան 

շարունակականութիւնն է ապահովում: Հիմա Արեւմուտքի հարցերի հարցն է` Փութինին 

չթողնել իշխանութեան կամ սեւ բիծ գցել: Ես իրենց փոխարէն, դա չէի անի, որովհետեւ 

միեւնոյնն է, Փութինը վերադառնալու է, եւ մի արտայայտութիւն կայ` Ռուսաստանը 

կենտրոնանում է, ՌԴ-ն ճգնաժամը յաղթահարել է, իրենք ինչ ուզում են թող ասեն` Ելցինի 

ժամանակ Ռուսաստանը քայքայուեց եւ բարոյալքուեց: 
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Ռուսական հասարակութեան մէջ, ի տարբերութիւն շատերի եւ գուցէ նաեւ մեզ, կայ մի 

շերտ, որին չի յուզում ոչ աղքատութիւնը, ոչ լաւ ու վատ ապրելը, ինքն իր երկրի 

վերջնական նուիրեալն է: Դա յատուկ է նաեւ պարսիկներին: Նրանք շատ հանգիստ կարող 

են ասել` երեխաս զոհուեց յանուն հայրենիքի, երեխան ծնուել է, որ հայրենիքը պաշտպանի: 

Այս ժողովուրդներին շատ տիպական բան է: 

ՌԴ-ն այսօր սա քաջ գիտակցում է, բայց ստեղծուած վիճակում ուզում է որոշակի օգուտ 

ստանալ` քարոզչական միաւոր. կայ նաեւ այս տարիների փորձը. Արեւմուտքը ինչ 

խոստացել է Կորպաչով-Շեւարտնաձէ տանդեմին` չի կատարել: Այս պարագայում պէտք է 

ուղղակի նեարդերը պահած, ռացիոնալ քաղաքականութիւն վարել: 

Մենք պէտք է հասկանանք, որ միջուկային տէրութեան հետ չեն վիճում, մանաւանդ 

Ռուսաստանի, որովհետեւ ռուսական քաղաքական աւանդոյթն ունի պոստուլատներ, որ 

մեզ համար անընկալելի է. տեսէք ՌԴ-ն, ի տարբերութիւն Անգլիայի, ԱՄՆ-ի, ինչ զոհեր է 

տուել, քանի հարիւր հազարներով, բայց իր համար նշանակութիւն չունի, շրխկոցով կարող 

են գնալ, շրկխոցով յետ վերադառնալ, սա նրանց ռազմաքաղաքական մշակոյթի մէջ է: 

Հետևաբար` նրանք ի վիճակի են աշխարհը աղէտի առաջ կանգնեցնել: Հիմա իրենք արդար 

են, Արեւմուտքն` անարդար, խոստումները չի կատարում: 

-Իսկ ի՞նչ է պահանջում այս իրավիճակում մեր ազգային շահը:  

-Երկրի կազմակերպուածութեան հարցը պէտք է անընդհատ բարձրացուի: Մենք մի 

վտանգաւոր տարածաշրջանում ենք. Փրակայում եթէ մի բան լինում է, մենք մտածում ենք, 

ինչ կը լինի մեզ հետ, բայց Փրական ինչքան հեռու է մեզանից: Երկիրը զօրաշարժի վիճակի 

մէջ պէտք է բերել, ժողովրդի բարոյահոգեբանական վիճակը լաւացնել, բանակի ոգին 

բարձրացնել, ընտրութիւնը, սցենարը ուղեղում ունենալով շարունակել նոյն 

քաղաքականութիւնը` կապերն ու յարաբերութիւնները Արեւմուտքի հետ չվնասելով: Պէտք 

է կարողանանք զուսպ լինել եւ այդ հաշիւների մէջ ճիշդ դուրս գալ, շանթաժի չենթարկուել: 

 

-Կարծում էք սառնասիրտ եւ սթափ, զուսպ քաղաքականութիւն վարել մեր իշխանութիւնն ի 
վիճակի՞ է, ի զօրո՞ւ է: 

-Ի վիճակի կը լինէր, եթէ լեգիտիմութեան խնդիր չունենար, եթէ ներքին 

պառակտուածութեան հարց չունենար: Մեր քաղաքականութիւնը շատ աւելի 

կշռադատուած է եղել եւ արդիւնաւէտ մինչեւ Մարտի 1-ի դէպքերը, երբ լեգիտիմութեան 

հարցն առաջացաւ, երբ հասարակութիւնը պառակտուեց ու թշնամանքը խորացաւ: Մեր 

վտանգը սրա մէջ է: Մնացածը, եթէ երկիրը զօրաշարժուած, հաւաքուած երկիր է, տեսէք, չեմ 

ասում դեմոկրատական, դա ինձ համար տուեալ պարագայում արժէք չունի, այդ դէպքում 

երկիրը շատ արագ կարող է կողմնորոշումները փոխել, անցնել այս կողմ այն կողմ, բայց 

եթէ երկիրն ու հասարակութիւնը բարոյալքուած լինեն, ոչինչ չի ստացուի` բնական է՝ 

արտաքին ազդեցութիւնները մեծ կը լինեն: Մեր վտանգը միշտ սրա մէջ է, էլիտայի 

չկազմակերպուածութեան, չկրթուածութեան, իրար չհասկանալու, համազգային 

խնդիրների շուրջ իրար հետ չլինելու մէջ է: Քաղաքական էլիտան վճռական պահին 

պարտաւոր է ամէն ինչ դնել մի կողմ` հայրենիքի գերակայ շահը եւ անվտանգութիւնն 

ապահովելու համար: Ես ասեմ, որ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի կողմնակիցը երբեք չեմ եղել, 

բայց կարծում եմ, որ նա սթափ գործիչ է, եւ այդ որոշումը ճիշդ կը կայացնի, անգամ 

հակառակ իր շրջապատի: Ես այդ վստահութիւնն ունեմ: 
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-Այսինքն, ուզում էք ասել, որ հիմա այդպիսի վճռորոշ պա՞հ է: 

-Առայժմ ոչ: Բայց քաղաքականութեան մէջ «պրոժեկտոր» պէտք է լինի, քանի որ այդ հարցը, 

նոյնիսկ քարոզչական պատերազմի մէջ կայ, հետեւապէս պէտք է կազմակերպուել, նաեւ 

վատթարագոյն սցենարի համար: Եւ գլխաւորը, մենք ժամանակին վտանգի 

գիտակցութեամբ պէտք է կողմնորոշուենք: Մերձաւոր Արեւելքում ամերիկեան 

յածանաւերը մօտենում են Սիրիային: Սիրիայի անկումը աղէտ է մեզ համար` համայնքի 

իմաստով, Սիրիայի անկումը աղէտ է Մերձաւոր եւ Միջին արեւելքի համար, աղէտ է, 

որովհետեւ Թուրքիան բացարձակապէս հզօրանում է, որի սլաքներն ուղղւում են դէպի 

Իրան: Այս պայմաններում մեր պետականութեան եւ բանակի կազմակերպուածութեան 

հարցերը դառնում են բացարձակ արժէքներ: Մարտահրաւէրներին պէտք է պատրաստ 

լինենք, մանաւանդ եթէ դա գալիս է նաեւ Եւրոպայից: Մի բան էլ պէտք է նկատի ունենանք: 

Վրաստանի հանդէպ քաղաքականութեան ճշգրտման կարիք ունենք. այն վարուել է 

իներցիայով, հաշուի չառնելով առաջին հանրապետութեան պատմական փորձը, եւ 

երկրորդ. ՆԱԹՕ-ն եւ ԱՄՆ-ն նորից մեծ սիրախաղ են սկսել Վրաստանի հետ, կ'ընդունեն 

Վրաստանին ՆԱԹՕ, թէ ոչ, դա կարեւոր չի, բայց սիրախաղը սկսուած է, եւ վրացիները 

սիրով կը տրուեն: Արդիւնքը ինչ կը ստացուի` չգտեմ, դժուարանում եմ ասել, բայց վստահ 

եմ, որ ՌԴ-ն դա չի հանդուրժի, հետեւաբար, մենք մեր հնարաւոր դաշնակիցների եւ 

թշնամիների հաշուարկմամբ պարտաւոր ենք նոր սցենարներ ունենալ:  

 

-Կարծո՞ւմ էք, նաեւ անվտանգութեան հայեցակարգի վերանայման անհրաժեշտութիւն է 
առաջանում: 

-Չէի ասի, որովհետև դա կոմպլեմենտար քաղաքականութեան հայեցակարգ է, առայժմ դրա 

փոփոխման անհրաժեշտութիւնը չունենք:Մի բան էլ. եթէ մենք բացարձակ ռուսական 

թեքում վերցնենք, կարող են մեզ պատժել: Այդ պատիժները կարող են տարբեր կերպ 

արտայայտուել: 

 

-Ստացւում է, երկու կողմից էլ կարող ենք պատժուել, ապտակներ ստանալ:  

-Այո, բայց մեր դէպքում միայն ապտակներով չի աւարտւում, պատմութիւնը ցոյց է տուել, որ 

մերն աւարտւում է ցեղասպանութեամբ կամ հայրենիքի կորստով: Բայց եթէ վերջնական 

ընտրութեան հարց լինի, նոյնիսկ մեր արեւմտամէտները համաձայն կը լինեն, որ մեր 

անվտանգութեան առանցքը լինեն Ռուսաստանն ու Իրանը: Առայժմ մեր վտանգը ուրիշ 

տեղից է գալիս. այս ընտրութիւններով վերացնելո՞ւ ենք լեգիտիմութեան խնդիրը, թէ՞ 

շարունակելու ենք գողականով ընտրութիւններ անցկացնել եւ տգէտ մի զանգուած նորից 

վերեւ մղել: Եթէ Հայաստանն ունի պատասխանատու գործիչներ, իսկ այդպիսիք ունի, 

ուրեմն նրանք պարտաւոր են ապահովել ՀՀ-ում խորհրդարանական մաքուր 

ընտրութիւններ, ինչպիսիք Արցախն է անում, մենք ունենք էլիտայի թարմացման եւ 

իրական էլիտայի առաջացման կարիք: Սա կ'անենք` մեր զօրաշարժային ուժերը խիստ կը 

բարձրանան եւ մեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնայ: 

Զրուցեց Տիանա Մարկոսեանը  
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«Վենետիկի Մխիթարեան Միաբանութիւնը Հայաստանին կը նայի, 

ինչպէս պապը՝ իր թոռան» 

 

 

 

 

 

 

 

«Առաջին լրատուական»-ը Վենետիկի Մխիթարեան միաբանութեան, Վենետիկի հայկական 

համայնքի խնդիրներու շուրջ զրուցեր է «Ինֆօ Արմենիա» ՀԿ նախագահ, Վենետիկի 

հայկական համայնքի ներկայացուցիչ Տիգրան Կարապետեանի հետ: 

- Տիգրան, վերջին մէկ տարուայ ընթացքում Վենետիկի Մխիթարեան միաբանութեան շուրջ 

ծաւալուող խօսակցութիւններն առաւել սուր բնոյթ են կրում, մասնաւորապէս Ոսկան 

Մխիթարեանն իր յօդուածում անդրադարձել էր վերջին 40 տարիների ընթացքում 

միաբանութեան աբբահայրերի փոփոխութիւններին, ինչը Միաբանութեանը ճգնաժամի է 

հասցրել: Ի՞նչ է իրականում կատարւում Վենետիկի Մխիթարեաններում: 

- Տեղեակ եմ, որ վերջերս Միաբանութեան վերաբերեալ մեծ քանակութեամբ բացասական 

յօդուածներ տպագրուեցան, բայց կը կարծեմ որ` այս ամէնուն հիմքին առկայ է՝ 

Մխիթարեան միաբանութիւնը ոչ որպէս գիտելիք և ազգային մշակոյթ ստեղծող կեդրոն, այլ 

որպէս տնտեսական կամ ցանկացած ուրիշ տեսանկիւնէն դիտարկելը: Իմ կարծիքով` 

Մխիթարեան միաբանութիւնն այսօր իր ամենակարևոր փուլին մէջ է: Հայր Եղիա աբբահօր 

շնորհիւ, Միաբանութիւնը կարողացաւ իր շուրջ հաւաքել մտաւորականներ: Այսօր 

Մխիթարեան միաբանութիւնը դարձեր է իւրայատուկ կեդրոն, ուր տարեկան շուրջ 

քառասուն հազար մարդ կ'այցելէ: Երկու ժամուայ այցելութեան ընթացքին, մարդիկ ոչ 

միայն հնարաւորութիւն կ'ունենան ճանչնալու 2000 տարուայ պատմութիւնը, մշակոյթը, այլ 

նաև հասկնալու թէ` ինչ կը ներկայացնէ Միաբանութիւնը ինքն իրմով: Միաբանութիւնը 

գոյութիւն ունէր այն շրջանին, երբ մենք պետականութիւն չունէինք, 150 տարի մեր երկիրը 

տրորուելէն ետք, պարսկական և օսմանեան կայսրութեանց պատերազմներուն 

հետեւանքով, Միաբանութիւնը կարողացաւ ժառանգել գիտելիք, ստեղծել նոր գիտելիք, գրել 

առաջին քերականութեան աշխարհաբարի գիրքը, տպարան ստեղծել, որը գոյութիւն ունի 

1749 թուականէն և կը տպագրէ մօտ 40 լեզուներով, և տարբեր որակի գիտական 

աշխատանքներ տարածեց մեր ժողովուրդին մէջ, ի վերջոյ նոր գիտութիւն ստեղծեց: 
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- Դուք ձեռագրերի մասին յիշատակեցիք. խօսակցութիւններ կան, որ ձեռագրերից, ինչպէս 

նաև ոսկեղէն, արծաթեղէն իրեր, կահ-կարասիներ են վաճառուել: Այսինքն` ուզում էք 

ասել` այս ամէնը ապատեղեկատուութի՞ւն է: 

- Ես անձամբ ոչ մի նման լուր երբևիցէ չեմ ստացեր: Կարող եմ միայն մի բան կրկնել, ինչ-որ 

առիթ ունեցեր եմ այս հարցը լսել և նոյն կերպ կը պատասխանեմ` ով կ'ուզէ ծախել 

ձեռագիրը, վաղը ես կը գնեմ զայն և կը վերադարձնեմ Միաբանութեան, որովհետև ան է 

տէրը, որովհետև Միաբանութեան մէջ էր, որ կարդացին ձեռագիրը և հիմնուելով ատոր 

վրայ` ստեղծեցին նոր գիտութիւն մեր ազգի համար: 

- Միաբանութիւնն ունի՞ ֆինանսներ, թէ՞ իսկապէս ճգնաժամ կայ: 

- Աբբահօր շնորհիւ այսօր Մխիթարեան միաբանութիւնը կը ծաղկի: Պատմութեան մէջ այս 

քանակի և որակի տեղեկութիւններու տարածում չէ եղած: Մեծ հպարտութեամբ կարող եմ 

ըսել, որ այս տարի Մշակոյթի նախարարութեան, Մխիթարեան միաբանութեան, «Ինֆօ 

Արմենիա» ՀԿ-ի հետ համատեղ մի գաղափար կարողացանք կեանքի կոչել, ինչի շնորհիւ 

Դեկտեմբեր 14-էն մինչեւ Ապրիլ 16-ը մէկ միլիոն մարդու պիտի տեղեկացնենք մեր 

մշակոյթի մասին համացանցի միջոցով, և ես յոյս ունիմ, որ ատկէ յետոյ մեծ մասը պիտի գայ 

Հայաստանը տեսնելու: Մխիթարեան միաբանութիւնը և Մշակոյթի նախարարութիւնը 

հայկական համայնքի վրայ հիմնուելով (բացումը Դեկտեմբեր 14-ին) կարողացան կեանքի 

կոչել հայոց մշակոյթի ամենակարևոր ցուցահանդէսը` նուիրուած հայ առաջին տպագիր 

գիրքի` «Ուրբաթագրքի» 500 -ամեակին, զոր Յակոբ Մեղապարտը ստեղծեց Վենետիկի մէջ` 

1512-ին: 

- Վենետիկի հայկական համայնքն ի՞նչ խնդիրներ ունի, գրեթէ բոլոր հայ համայնքներում 

հայապահպանութեան խնդիր կայ, գիտեմ, որ շատ փոքր համայնք է Վենետիկում: 

- Վենետիկն արդէն իր փիլիսոփայութեան մէջ իւրայատուկ քաղաք է, Վենետօ նահանգի 

մայրաքաղաքն է, որը աշխարհի հինգ ամենահարուստ մարզերէն մէկն է: Վենետիկը կը 

շարունակէ հանրապետութեան աւանդութիւնը: Համայնքին մէջ, յիսուն հոգի հազիւ կ'ըլլան 

անոնք, որ որոշ ճանապարհներով կարողացեր են որակ ձևաւորել: Միակ խնդիրը` 

կարողանանք Հայաստանի մէջ տարածել Մխիթարեան միաբանութեան Վենետիկի 

համայնքի աշխատանքները: Հայապահպանման խնդիրներ, այս պահուն, չեմ կարծեր, թէ 

կան: 

- Քսանամեայ անկախացած Հայաստանի և Վենետիկի հայկական համայնքի միջև 

համագործակցութիւնն ի՞նչ չափով է: 

- Ես կ'ապրիմ 300 տարեկան Միաբանութեան շուքին տակ: Վերաբերմունքը դժուար է 

դատել, տպաւորութիւն է` Միաբանութիւնը Հայաստանին կը նայի այնպէս, ինչպէս պապը 

թոռան: 

Ինչ կը վերաբերի համագործակցութեան, ապա Մխիթարեան վարժարանը Երևանի մէջ կայ, 

վերջերս այցելեցի, հիացած եմ աշխատանքով: 
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- Տպաւորութիւն է, թէ համայնքում խնդիրներ չկան: 

- Խնդիրներ կան, բայց անոնք ներընտանեկան խնդիրներ են: Ինչ կը վերաբերի 

աշխատանքներուն, ապա համոզուած եմ` մշակոյթի տարածման առումով փայլուն 

անցումներ են: Հայաստանի մեծ խնդիրներէն մէկը հոգեբանական պատերազմին 

պատասխանելն է: Դեռ հնարաւորութիւններ չունինք նման գիտնականներ մեր շուրջը 

համախմբելու: 

Ինչ կը վերաբերի քսանամեայ անկախացած Հայաստանին, ապա վերջին երկու-երեք 

տարուայ ընթացքին հսկայական քայլեր առնուեցան, ինչը միանշանակ դրական կը 

գնահատեմ: Որակ կը նկատուի անգամ առանց մտնելու շատ մը ներքին հարցերու մէջ: 

Աւելորդ չեմ համարեր նշել, որ Հեթում Երկրորդէն յետոյ, հայոց աշխարհին մէջ միակ 

անգամն է, որ լիպերալ իշխանութիւն է, կը կարծեմ` մենք ատկէ պէտք է օգտուինք և 

լրացնենք բացերը: 

- Հնարաւո՞ր է` տեղի խնդիրներին խորութեամբ ծանօթ չէք, ծանօթ չէք Մարտի 1 տեղի 

ունեցաւ, որոնք լիպերալութեան արգելքներ էին: 

- Մարտի 1-ին լիպերալութիւն չկար: 

- Դրանից հետո ստեղծուե՞ց: 

- Դա միանշանակ քաղաքական քայլ է, որ չի կարող հետևանք չունենալ, այսօր դատել այն 

մասին, որ Մարտի 1-ը լիպերալ մտածելակերպի յանգեցուց, կը դժուարանամ... ատոր 

համար լուրջ ընկերաբանական վերլուծութիւններ են պէտք: Մարտի 1-ը իմ անձնական 

վիշտն էր, մէկ անգամ ևս մեր ազգը արիւն թափեց, բայց ինչպէս կը տեսնենք, ցանկացած 

ազգ իր գաղափարներուն հասնելու համար արիւն կը թափէ: 

 

Սիրանոյշ Պապեան  

(պատասխաններուն արեւմտահայերէնի վերածումը՝ Ազատ Խօսքի)  
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Յօդուածներ 

Մոնթէ Մելքոնեանի Յիշատակին 

Նոյեմբեր 25-ին, Մոնթէ Մելքոնեանը կը դառնար 54 տարեկան: Հետեւեալ գրութիւնը 

հատուած մըն է Մոնթէի եղբօր՝ Մարգար Մելքոնեանի գրած յօդուածէն, զոր կ'արտատպենք 

առ ի երախտագիտութիւն իր անմոռաց յիշատակին եւ որպէս ոգեշնչող օրինակ նորահաս 

սերունդներուն...: Հայերէն թարգմանութիւնը կատարեր է Սեդա Մելքոնեանը:  

 

 

 

 

 

 

 

Մաքուր հայրենասէրը 

Տէօչը ժամանակին ազգը սահմանած է որպէս խումբ մը մարդիկ, իրար միացած իրենց 

անցեալին վերաբերեալ սխալ հայեացքով և իրենց դրացիներուն նկատմամբ ընդհանուր 

ատելութեամբ: Քսան տարի առաջ օփերայի հրապարակը հաւաքուած ամբոխը կը բաժնէր 

անցեալի վերաբերեալ սխալ տեսակէտ մը թէ ոչ, ցուցարարներէն ոմանք- ոչ բոլորը բայց 

ոմանք- հաստատապէս կը բաժնէին ատելութիւն մը հարեւաններուն նկատմամբ, կը 

նախատէին ԽՍՀՄ ժողովուրդներու միջեւ բարեկամութեան գաղափարը: Այս եւ այլ 

առումներով անոնք շատ նման էին Պաքուի իրենց գործընկերներուն: 

 

Մոնթէն, սակայն, չէր կիսեր ամբոխավարներուն ատելութիւնը «թուրքերուն» նկատմամբ: 

Ան շատոնց հասունցած էր նման զգացումներ ունենալու համար, եւ առիթ ալ ունեցած որոշ 

թուրքեր ընկերներ կոչելու: Ատելութեան փոխարէն այն ինչ հաստատուած էր Մոնթէին մէջ 

«Հայաստան»-ի հանդէպ իր ունեցած բուռն նուիրումն էր: Իրեն համար այդ աւելին էր քան 

լոկ բառ մը: Մասամբ, Հայաստանը երկիրն էր- լեռները, գետերը և անտառները, ուր կը 

սիրէր թափառիլ ու հետազօտել, Սեւանայ լիճը, ուր կը սիրէր լողալ, եւ տեղի կենդանիները, 

որոնց դէմ յանդիման կու գար պիշ աչքերով:  

Նոյնիսկ մարտերու միջեւ եղած կարճ հանդարտութեան ժամանակ, ան չէր կրնար դիմանալ 

չգովաբանելու վայրի գեղեցկութիւնը այդ բոլորին: Ի հարկէ, Հայաստանը կ'ըդգրկէր նաև 

մշակոյթը- իր կերակրատեսակներով, երաժշտութեամբ, երգ ու պարով, գիւղի կեանքով եւ 

աւանդական զգեստներով, առածներով ու հեքիաթներով, բոլորը իրենց հարուստ 
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տարածաշրջանային բազմազանութեամբ: Այն նաեւ կ'ընդգրկէր եկեղեցական 

ճարտարապետութիւնն ու պատարագը, 

բանաստեղծութիւնը, թատրոնն ու ժամանակակից գրականութիւնը: Եւ յետոյ կար լեզուն, 

որ Մոնթէն սորված էր իր չափահաս տարիքին եւ կը խօսէր արեւմտահայ տարբերակով, 

զոր յատկապէս կը սիրէր: 

 

Մարդիկ եւս Հայաստանին մաս կը կազմէին եւ Մոնթէն բաւական յստակ էր իր համոզման 

մէջ, թէ սփիւռքի հայերն ալ հայ ժողովուրդի մէկ մասն են: Ան երբեք չմոռցաւ Իրանի, 

Լիբանանի եւ Արցախի գիւղացիները, որոնք իրենց դռները բացին իրեն, ոչ ալ Թեհրանի, 

Պէյրութի, Փարիզի եւ Երեւանի այն ընտանիքները, որոնք իրենց սեղաններն ու վերմակները 

բաժնեցին իր հետ:  

Ան հաւատարմութիւն ուխտեց Կառլէն Անանեանին, Արամ Վարդանեանին, Արամ 

Պասմաճեանին, Փիեռ Կիւլիւմեանին եւ սփիւռքի այլ չփառաբանուած նահատակներու, իսկ 

այդ ընելով՝ հաւատարմութիւն կ'ուխտէր Հայաստանին:  

Եւ յետոյ, անշուշտ, կային բազմաթիւ զինակից ընկերներ Արցախի մէջ, Սարիբէկ 

Մարտիրոսեանին, Հրայր Կարապետեանին, Աբօ Հայրապետեանին, Կարօ Թովմասեանին, 

Էդիկ Բաղդասարեանին եւ Հմայակ Հարոյանին պէս մարդիկ:  

Մոնթէն ասոնցմէ աւելի լաւ ընկերներ չէր կրնար երևակայել, իր այլ տղամարդ եւ կին 

ընկերներու կողքին, որոնք, ինչպէս ինք կ'ըսէր «ոսկիի պէս» էին:  

«Մենք նորմալ մարդիկ ենք» կ'ըսէր Մոնթէն: Առնուազն մէկ առումով սակայն, Հայաստանը 

արտասովոր է. ուրիշ ազգ չեմ գիտեր որ նոյնքան առատաձեռնութիւն ու խիզախութիւն 

արտադրած ըլլայ մարդագլուխ։ 

 

 

 

 

 

 

 

Բայց Հայաստանը ծայրայեղութիւններու երկիր է, լաւագոյն մարդկային տարրերով ինչպէս 

նաեւ յոռեգոյնով:  

Մոնթէին անվերապահ նուիրուածութիւնը իր ժողովուրդին երբեմն զինք առաջնորդեց 

կարճատեսութեան եզրին: Ան արդարացումներ գտաւ մեծամիտներու և 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (9) - Դեկտեմբեր 2011 

 

26/69 

պատեհապաշտներու ի նպաստ, եւ աղիտալիօրէն թերագնահատեց թէ որքան դաժան 

կրնային ըլլալ իր ընկերակիցներէն ոմանք: Ըստ իրեն, ինչ որ գանգստեր [չարագործ] մը, 

ներքուստ «հայրենասէր» էր, եւ այս կամ այն մարդախողխող աւազակը «լաւ տղայ» էր: 

Ուրիշ առիթներով կը թուի թէ Մոնթէն կ'ենթադրէր, որ երբ հարցը վերաբերի կեանքի 

կարեւոր որոշումներուն, բնականաբար իր հայրենակիցներուն առաջնային 

նկատառութիւնը պիտի ըլլար ազգային մշակոյթն ու հայրենասիրական 

պարտականութիւնները:  

Երբ ան տեսաւ հարիւրաւոր ապագայ արտագաղթողներ կարգ բռնած Երեւանի ամերիկեան 

հիւպատոսարանին դիմաց, ան չտեսաւ լոկ մարդիկ, ովքեր գործ կը փնտռեն կամ աւելի լաւ 

ապագայ մը իրենց երեխաներուն համար: Այլ անկէ անդին, տեսաւ մարդիկ՝ ովքեր 

գիտակցաբար կը զոհաբերէին իրենց ազգային կեանքը ոտքերով իսկ բողոքելով Հայրենիքի 

վատ առաջնորդութեան դէմ: Ան կը հաւատար թէ արտագաղթողները Հայաստանէն կը 

մեկնէին աչքերնին ետեւ թողած: 

 

Վերանայելով որոշ մարդոց գործունէութիւնը, ովքեր կը ցանկան ունենալ ազգային հերոսի 

կոչում, կը թուի թէ ազգի բարօրութիւնը այնքան կարևոր չէ եղած իրենց համար, որքան 

իրենց եսը, իրենց վրէժխնդրութիւնը, իրենց իշխանութեան տենչը կամ իրենց ագահութիւնը: 

Բայց Մոնթէին պարագան այս չէր: Իր պարագային Հայաստանի բարօրութիւնը 

առաջնահերթութիւն էր ամէն ինչէն աւելի, ներառեալ սեփական վարկանիշէն, 

յարմարաւէտութենէն, առողջապահութենէն, հարստութենէն, եւ ինքնին՝ կեանքէն: Ոեւէ 

մէկը չի կրնար ճիշդ հասկնալ Մոնթէն, առանց հասկնալու իր տարօրինակ, բուռն, մաքուր 

«կապուածութիւնը Հայաստանին», ինչպէս ինք կ'ըսէր: Այս առումով գոնէ, Աւոյին 

համաժողովրդական պատկերը, որպէս մաքուր եւ անզիջելի հայրենասէր իսկապէս 

Մոնթէին իրական պատկերն է: Այստեղ է, որ առասպելը կը հանդիպի մարդուն: 

 

Մոնթէն բախտաւոր էր, որ ապրեցաւ այնքան որքան իր կեանքն էր: Եղած են դէպքեր երբ 

շատ հաւանական էր, որ դիպուկահարի մը փամփուշտը գտնէր զինք, կամ մահանար 

օդային յարձակման մը ժամանակ, ականապատ ինքնաշարժի մը կամ քարշացանցի մը 

պատճառով: Իր ամենասիրելի ընկերներէն ոմանք զոհ գացին այս բաներուն: Ամէն բանէ 

աւելի, ան ինքզինք բախտաւոր կը համարէր, որ ապրեցաւ բաւարար՝ միանալու համար 

Արցախի ինքնորոշման պայքարին: 

 

Սակայն Մոնթէն կրկնակի բախտաւոր է չապրելուն համար աւելի քան իր կեանքն էր: 

Բախտաւոր է, որ մահացաւ նախ քան կրնար տեսնել, թէ քսան տարուան «անկախութիւնն» 

ու դրամատիրութիւնը ի՛նչ ըրած են իր սիրած հայրենիքին: Աղքատութիւն, 

կաշառակերութիւն, անզօրութիւն, շրջակայ միջավայրի վատթարացում, անարդարութիւն, 

արժէքներու անկում, դիւանագիտական ստորաքարշութիւն Անգարային—այս բոլորին 

ականատես ըլլալը շատ դժնդակ պիտի ըլլար իրեն համար: Սակայն յոռեգոյնը պիտի ըլլար 

տեսնել Հայաստանի չքացումը՝ արտագաղթի պատճառով: 

Ինչ կը վերաբերի մեզի՝ մնացեալներուս, մենք ալ ձևով մը բախտաւոր ենք: Միջակութեան 

ծաղկման, սուտի և յառնող դրամատիրութեան ապշեցուցիչ ագահութեան 
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պայմաններուն մէջ, Մոնթէն ոչ զոհ էր, ոչ ալ չարագործ, և իր կեանքին ու գործին միջև 

տարբերութիւն չկար: Մռայլ քմահաճոյքներու այս օրերուն, մենք բախտաւոր ենք որ ունինք 

Մոնթէին նման դէմք մը, որ կ'օգնէ մեզի սիրելու մեր ժողովուրդը:  

 

 

Արեւմտահայերէնը անհետացման վտա՞նգ կ՛ապրի  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNESCO-ի արտայայտութենէն առաջի եւ վերջի մասին  

 

UNESCO-ի արտայայտութիւնը կրնայ մեզ յուզել, բայց ոչ մէկ ձեւով զայրոյթի պատճառ 

կրնայ ըլլալ: Եթէ զայրոյթի հասցէ պիտի փնտռենք, պէտք է որ քաջութիւն ունենանք մենք 

մեզ դիտելու հայելիին մէջ: Ի՞նչ կը բանինք երբ հայկական վարժարաններ կը փակուին, 

աւելի ճիշդ՝ կը փակենք: Ի՞նչ կը բանինք երբ հայերէն թերթ կը փակուի: Կը փակենք: Կը 

բաւարարուինք համացանցային հեռագրալուրերով: 

 

Ո՞ր ազգային տրամաբանութեան կը հետեւինք երբ հայկական վարժարանի նպատակ կը 

համարենք պետական ծրագրի իրականացումը եւ անով կ’ուզենք արդարացնել հայ դպրոցի 

գոյութիւնը: 

 

Երբ հայկական կարեւոր համայնքի մը դպրոցական տարիքի տղոց 43 տոկոսը կը գտնուի 

օտար վարժարաններու մէջ, երբ հայկական վարժարանի սով չկայ, ինչ կը բանինք 
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բարեսիրականի զսպաշապիկէն դուրս գալով: 

 

Երբ, ըստ գնահատումներու 500.000 անդամ հաշուող հայկական համայնքի մը մէջ, որուն 

վրայ կը գումարուին, ըստ գնահատումներու 200.000 Հայաստանի Հանրապետութենէն 

արտագաղթածներ, միայն 1.200 հայ աշակերտներ կան հայկական վարժարաններու մէջ, 

ո՞ր արարի բեմին վրայ կը գտնուինք, առաջի՞ն թէ երկրորդ: 1.200ով 100.000 կը փրկուի՞: 

 

Հարցում մըն ալ. եթէ արեւմտահայերէնը դառնայ մեռեալ լեզու, երեւոյթին 

տրամաբանական հետեւանքներով, ի՞նչ բանի պիտի ծառայէ Ցեղասպանութեան 

ճանաչումը. անդադար հոլովուող ճենոսայտի: 

Պատասխանատւութիւնները առկայ են ղեկավարութիւններու մակարդակին, բայց նաեւ 

իւրաքանչիւր Հայու, անխտի՛ր: 

 

Իւրաքանչիւր Հայ, որ նոյնիսկ երբ առաջնորդող չէ, գիտակիցի պարտականութիւն ունի 

ընդվզելու: Այդ ընդվզելու յատկութիւնը, հոգեկան ուժը, Հռոմէացիներու վիրթուսը, անգլուխ 

ըլլալու հետեւանքով թմբիրի մէջ է: 

Այսօր կանգնած ենք ճամբաբաժանի մը առջեւ: 

 

 

Ճամփաբաժան եւ ընտրութիւն  

 

Հարկ է ընտրել: 

Եւ ազգային տրամաբանութիւնը կը պահանջէ ընտրել առաջին արարի ուղին: Բոլոր 

մնացեալները կեղծիք են, ապազգային են, շարունակութիւն ըլլալու չեն կոչուած: 

 

Եւ պէտք է անսեթեւեթ կերպով հասկնալ, առանց ճկոյթի ետին թաքնուելու.  

Մեռած լեզուով կ՚ըլլայ սկիզբ նորի եւ ոչ՝ շարունակութիւն:  

Այսինքն ծագումով հայերով կը բազմանան ուրիշ ժողովուրդներ, Հայերու դիակին վրայ: 

 

Աւելի քան դար մը առաջ, բանաստեղծը՝ Վահան Տէրեան՝ ըսած էր. Միթէ՞ դիակ է ձեր 

ուզածը: 

 

Ղեկավարութիւնները դատել արեւմտահայերէնը մեռած լեզու դարձնելու  

վտանգին դէմ բարձրացուած վահաններով: 

Ո՞ւր կը գտնուինք: Առանց ոտքի քնացնող հռետորութեան. վերջնականապէս պարտուա՞ծ 

ենք, թէ պիտի վերականգնինք: 

 

Հոն ուր կը գտնուինք, միջին լուծումներ չկան: 

 

Վահանին վրա՞յ… թէ վահանի ետին: 

 

Որպէսզի վահանի ետին ըլլալ սոսկ խօսք չըլլայ, բաժակաճառ զարդարող խօսք, 

անյետաձգելի պահանջ է ստեղծումը համազգային կառոյցի մը, վերհատուածական, 

վերկողմնապաշտական, վերհամայնքային, վերկուսակցական, յառաջացնելով 

համազգային տարողութեամբ հիմնադրամ:  
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Այս հիմնադրամը կը ծառայէ ընդհանրապէս հայերէնի, այս պարագային մասնաւորաբար 

արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան, տարածման, ուսուցման եւ որակաւորման, 

ձեռնարկելով հայաւանդ դպրոցներու բազմացման, հոն ուր անոնք չկան, նոյնիսկ երբ 

հայածնունդ մարդիկ անոնց պահանջը չեն զգար, մերուելու-ձուլուելու-պատշաճելու-

յաջողելու տենդով վարակուած:  

 

Ղեկավարութիւնները պարտաւորութիւններ ունին անտարբեր զանգուածներուն 

նկատմամբ՝ յանուն ազգին: 

 

Թէ ինչպէ՞ս, ո՞վ եւ որո՞նք կրնան ձեռնարկել այս ապագայատես շարժումին եւ առաջնորդել 

զայն, պէտք է տեսնել, առանց տխրեցնող կողմնապաշտութիւններու եւ 

դիրքապաշտութիւններու, թէ ով եւ որոնք կը տագնապին եւ անուրանալի 

նախաձեռնութիւններու կը դիմեն այս կենսական խնդրով: Թող ներուի հասցէ ճշդել ներկայ 

հանգրուանին. այս խնդրով պատնէշի վրայ գտնուող հայրենահանուած ժողովուրդի 

հայրենահանուած հոգեւոր առաջնորդութիւնը, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը եւ 

Կաթողիկոսը: 

 

Իւրաքանչիւր օր որ կ’անցնի լճացման ճահիճին մէջ, այնքան կ’արագացնէ Իւնէսքօ-ի 

սպառնական նախատեսութիւնը: Եւ պիտի հասկնանք, որ մանր քայլերով չենք կրնար 

կուրծք տալ աւերակ ստեղծելու ընթացքին մէջ եղող սպառնալիքին: 

 

Արդարեւ, բռնագրաւուած հայրենիքի վերականգնումը կ’ըլլայ ժողովուրդով, որ պահած 

ըլլայ հարազատութիւն: Իսկ այդ հարազատութեան առաջին եւ էական պատուանդանը 

ժողովուրդի նկարագիր եւ պատմութիւն պահած եւ պահող լեզուն է, առանց որուն կը մնան 

հայածնունդ ամբոխներ, եթէ կ’ուզէք, ժամանակ մըն ալ՝ գորշացող ծագումով Հայեր: 

 

Իրատեսութիւն ունենալ՝ առանց ճապկումներու:  

 

Ահազանգէ եւ քնացնող վերլուծումներէ ետք, եւ աւաղելէ առաջ՝ նախաձեռնել, առանց 

մանրավաճառի մտմըտուքներու: Այս ընել՝ ազգի աւելի քան կէսի վերապրումի եւ 

վերականգնումի առաջադրանքով: 

 

Առանց անտեղի հրավառութիւններու եւ մանր քաղքենիի բարեսիրութեան: 

Տեւելու հեռանկարով առաջնորդուելու խնդրին առջեւ կանգնած ենք: 

Պատմութիւնը ժամանակակիցներս պիտի դատէ այս էական խնդրին տուած մեր լուծումով: 

 

Եւ ժամանակակիցներս ղեկավարութիւնները դատելու յանդգնութիւն պէտք է ունենանք, 

առանց զիկզակելու, այս էական խնդրի լուծման իրենց բերած նպաստով:  

Յակոբ Պալեան  
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Հարեւան երկիրներուն մարդու իրաւունքներու դաս տուող Թուրքիան 

թող նախ իրեն նայի. The Economist  

Թրքական Cumhuriyet թերթի փոխանցմամբ՝ բրիտանական The Economist պարբերականին 

մէջ, հրապարակուեր է «Թուրքիան ու մարդու իրաւունքները» խորագիրով վերլուծութիւն 

մը, ուր խիստ քննադատութեան են ենթարկուեր թրքական իշխանութիւնները. 

 

 

 

 

 

 

 

«Մարդու իրաւունքերու դասեր տուող Թուրքիան նախ պէտք է նայի իր ներսը տեղի 

ունեցող դէպքերուն։ Թրքական դատարանները լի են իշխող «Արդարութիւն ու զարգացում» 

կուսակցութեան (ԱԶԿ) ներկայացուցիչներով։ Աւելի քան 500 երեխաներ ահաբեկչական 

կազմակերպութեան անդամ հանդիսանալու մեղադրանքով յայտնուեր են բանտերու մէջ։ 

 

Ատկէ զատ, թրքական բանտերուն մէջ, դեռևս կը գտնուին 76 լրագրողներ, որոնք նոյնպէս 

կը մեղադրուին ահաբեկչութեան հետ կապեր ունենալու մէջ։ Այդ ցուցանիշով Թուրքիան 

անգամ կը գերազանցէ Չինաստանին։ Վերջին օրերուն, ձերբակալուեր են 47 

փաստաբաններ, որոնք անցեալին գործ են ունեցեր քուրտ առաջնորդ Ապտուլլահ Օճալանի 

հետ։ 2009 թուականէն սկսած՝ «Քրտական համայնքներու միութեան» (KCK) գործի 

շրջանակներէն ներս, ձերբակալուեր է նուազագոյնը 3500 քուրտ գործիչ։ 

Մի ժամանակ արմատական բարեփոխումներէն բարբառող վարչապետ Էրտողանը 

երթալով աւելի խիստ միջոցներու կը դիմէ։ «Արաբական գարուն» վերապրած երկիրներու 

համար, Թուրքիան որպէս տիպար երկիր դիտարկող Արևմուտքը նշանակութիւն չի տար 

Թուրքիոյ մէջ՝ մարդու իրաւունքներու շարունակական վատթարացման։ Ատիկա կը 

բացատրուի անով որ Եւրոպան խրուած է սեփական խնդիրներու մէջ և ան 

տարածաշրջանային անվտանգութեան հարցին մէջ կը զգայ Թուրքիոյ կարիքը»։ 

 

Յիշեցնենք, որ վերջին շրջանին՝ Էրտողանը բազմիցս մարդու իրաւունքներու դասեր է 

տուեր Սուրիոյ նախագահ Պաշար Ալ-Ասատին՝ զայն անգամ նմանցնելով Հիթլերի և միւս 

բռնապետներուն, անոնց թուին նաև Կատաֆիի հետ։ 
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Հայ օլիկարխներու առանձնատուները 

Գրիշա Բալասանեան  

Մարմարապատ, մարդահասակ արձանիկներով, կամարներով, ոսկեզօծ գմբէթներով ու 

նմանատիպ ոճով կառուցուած առանձնատները յատուկ են օլիկարխներուն: Նման 

շքեղութիւններ իրենց թոյլ կու տան յատկապէս արաբական երկիրներու շէյխերը: 

 

 

 

 

 

 

 

Հասարակութեան աչքէն հեռու, քաղաքի ծայրամասերուն կամ ոչ -բանուկ հատուածներուն 

մէջ, վեր կը խոյանան հայ օլիկարխներու տաճարանման ու արձանիկներով 

շրջապատուած, անպայման պարսպապատ տուները: Ճարտարապետ Սաշուր 

Քալաշեանը, մէկ կողմ թողելով օլիկարխներու տուներու ճարտարապետական 

լուծումներու մասնագիտական կողմը, «Հետքի» հետ զրոյցի ընթացքին նշեց, թէ նման 

տուները օլիկարխներու հոգեբանական վիճակի արտայայտութիւնն են: 

 

«Նման դղեակների տէրերը պատսպարում են իրենց տները պարիսպներով, որ յանկարծ 

որեւէ մէկը չտեսնի, թէ իրենք ներսում ինչ են անում: Պատահական չէ, որ մեզ մօտ էլ 

օլիկարխների տները մայթերի վրայ չեն, բաց չեն, հասու չեն, ինչ-որ չափով թաքնուած են 

մարդու աչքից: Դա էլ է գալիս այն հոգեբանութիւնից` գող` սիրտը դող: Վախ կայ իրենց մէջ, 

որ նախանձ մարդիկ չարութիւն կ'անեն իրենց նկատմամբ, իսկ նախանձութիւնն 

առաջանում է մեծ մասամբ անարդար աշխատած գումարների նկատմամբ»,-կ'ըսէ 

ճարտարապետը: 

 

Սաշուր Քալաշեանը այնպիսի մարդիկ կը ճանչնայ, որոնք տան մէջ եկեղեցի են կառուցեր 

ու ամէն գիշեր Աստուծոյ կ'աղօթեն: «Քրիստոնէութեան մէջ կայ այդպիսի դրոյթ, որ 

ցանկացած մեղք, երբ Քրիստոսից թողութիւն ես խնդրում, համարւում ես ներուած: Ամէն օր 

մեղքերի թողութիւն են անում, յաջորդ օրը էլի չարութեամբ են լցւում: Օլիկարխների տները 

տաճարների նման են, դրանք երբեմն չեն տարբերւում եկեղեցուց»,- կ'աւելցնէ 

ճարտարապետը: 

 

Հայ օլիկարխներէն ամենաշքեղ առանձնատները կը պատկանին «Բարգաւաճ Հայաստան» 
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կուսակցութեան նախագահ, պատգամաւոր Գագիկ Ծառուկեանին: Ամէն պարագայի, 

հասարակութեան տեսանելի են հենց իր դղեակները: Աբովեան տանող ճանապարհին, 

բլրակի վրայ, ուրկէ կ'երեւի ամբողջ քաղաքը, իրարու հարեւանութեամբ վեր կը խոյանան 

Գագիկ Ծառուկեանի երկու առանձնատները, որոնք իրենց ճարտարապետական 

լուծումներով քիչ կը տարբերին մէկը միւսէն: 

Ոչ ոք կը կասկածի Գագիկ Ծառուկեանի հնարաւորութիւններուն ու ֆինանսական 

կարողութիւններուն, առաւել եւս, որ զանոնք չի թաքցներ նաեւ Ծառուկեանը: Վերջերս, 

Գագիկ Ծառուկեանի մամուլի խօսնակ Խաչիկ Գալստեանը «Հետքին» տեղեկացուցեր էր, որ 

պատգամաւորի եկամուտը կը գոյանայ «Մուլթի Կրուփ»ի մէջ մտնող եւ բաժնեմասերու 

տեսքով իրեն պատկանող շուրջ 35 ընկերութեանց գործունէութենէն: 

2009-ին ալ. Գագիկ Ծառուկեանը կնոջ` Ճաւահիր Ծառուկեանի հետ, մօտ 25 մլն եւրոյով 

գներ է պուլկարական հանքային ջուրերու «Gorna Banya» ընկերութիւնը: Անիկա Սօֆիայի 

մերձակայքին ունի հանքային ջուրերու 3 աղբիւրներ: Պատգամաւորին կը պատկանին այլ 

ընկերութիւններ ու կազմակերպութիւններ եւս: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Էջմիածնի մէջ ալ, իր ճոխ առանձնատունով կրնայ հպարտանալ ԱԺ ՀՀԿ խմբակցութեան 

պատգամաւոր, գեներալ Սէյրան Սարոյեանը: Ի տարբերութիւն Գագիկ Ծառուկեանի 

առանձնատան, գեներալ պատգամաւորի առանձնատունը կը գտնուի կեդրոնական փողոցի 

վրայ` շրջապատուած բարձր պարիսպով: 

Առանձնատունը մշտապէս կը հսկուի անվտանգութեան աշխատակիցներու կողմէ, եւ 

հասարակ քաղաքացին չի կրնար նոյնիսկ դարպասներու արանքէն տեսնել պատգամաւորի 

դղեակը: Սէյրան Սարոյեանն ալ սէր ունի արձանիկներու նկատմամբ, եւ տան 

դարպասներէն սկսած` տունը զարդարուած է կենդանիներու քարէ արձաններով: 

Առանձնատան ետեւի մասը շքեղ լողաւազան եւ պարտէզ կան: 

Կ'ըսեն, որ այս առանձնատունը Սէյրան Սարոյեանի միակ առանձնատունը չէ: Յատկապէս 

առաւօտեան եւ երեկոյեան ժամերուն, առանձնատան դարպասներէն դուրս կու գան 

պատգամաւորին պատկանող մի քանի շքեղ աւտոմեքենաներ` «Համմըրներ» եւ 

«Պրապուսներ»: Աւտոմեքենաները կարելի է տարբերակել «77»-ով սկսող այսպէս կոչուած 

«կոլտ» պետհամարանիշերով: 
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Պատգամաւորը հազուադէպ կ'ըլլայ Ազգային ժողովի եւ ընդհանրապէս Հայաստանի մէջ: 

Մեր աղբիւրներու փոխանցմամբ` ան գործարաններ ու սպասարկման վաճառատուներ 

ունի Ուքրանիայի` Օտեսա քաղաքին մէջ: Պատգամաւորի յաճախակի այցերը Ուքրանիա 

հենց իր առեւտուրին հետ են կապուած: Իսկ Էջմիածնի մէջ, Ս. Սարոյեանին կը պատկանին 

«Սար Կոպ» գինիի, օղիի, քոնեաքի գործարանը եւ մի քանի գործարաններ եւս: 

 

Պատգամաւորի օգնական Պորիս Մկրտչեանը «Հետքին» ըսաւ, թէ ինք տեղեակ չէ 

պատգամաւորի ունեցուածքէն, սակայն նշեց, որ Սէյրան Սարոյեանը կապ չունի պիզնեսի 

հետ: Այս պահուն մեր ձեռքի տակ է պատգամաւորի միայն 2009 -ի գոյքի եւ եկամուտներու 

յայտարարագիրը: 

 

Ըստ ատոր` Սէյրան Սարոյեանը 2009-ին. ունեցեր է 63 մլն 143 հազար 440 դրամ: Ձեռք է 

բերեր 2 հողամաս, 2 շէնք-շինութիւն եւ հողին ամրակայուած մէկ այլ անշարժ գոյք: Դժուար 

է հաւատալ, որ պիզնեսի հետ կապ չունեցող մարդն ամսական 300 հազար դրամ 

աշխատավարձով կարողացեր է այդքան դրամական եկամուտ կուտակել, հետն ալ` 

անշարժ գոյք գնել:  

( արեւմտահայերէնի վերածումը՝ Ազատ Խօսքի) 

 

 

Գրական-Մշակութային 

Ձանձրոյթի ու Մսխումի Հաւասարումը… 

ԿԱՂԱՆԴԻ ԾԱՌԸ  
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Ծառէն ժանեակ ծառէն մանեակ ծառէն սոխակ կախեցէք 

Ծառէն թելեր ծառէն ծամեր ծառէն լոյսեր կախեցէք 

Ծառէն ծաղիկ ու խաղալիք 

Ծառէն պերճանք ու զարդարանք 

Ծառէն խաբկանք ծառէն պատրանք ու երազանք կախեցէք 

-Կից մը տուէք թող փլի 

Նոր ծառ մ'առէք- ծառէն ձանձրոյթ 

Ծառէն ձանձրոյթ ծառէն ձանձրոյթ կախեցէք 

-Այդքան առատ արդէն ուրիշ ի՞նչ ունիք-...: 

ԶԱՀՐԱՏ 

Յամի Տեառն 1991 թ. նախօրէին, տօնական այս օրերուն, ուղիղ քսան տարի կ'ընէ որ ես 

իւրաքանչիւր ամանորին դուրս կը բերեմ Զահրատի կաղանդի ծառը ու կը սկսիմ մտորել 

«ծառէն ձանձրոյթ, ծառէն ձանձրոյթ, ծառէն ձանձրոյթ» կախելու մասին... 

Բայց ուրիշ ի՞նչ ունինք «տօնական» այս օրերուն... 

Ու կը մտածեմ թէ ի՞նչ է տարբերութիւնը ծառէն կախուած ձանձրոյթին, ու՝ 

տօնախմբողներուն ծառէն կախած գունաւոր գունդերուն, ոսկի ու արծաթ ժապաւէններուն, 

ու դեռ ծիրանի գօտիի բոլոր գոյներով վառող ելեքտրական լամբերուն... 

Կաղանդի ծառը ձանձրոյթի տարեկան հաշուեփակն ըլլար կարծես: 

 

Տարի մը ամբողջ՝ Հայը իր բոլոր ձանձրոյթները՝ սրճարաններու, ճաշարաններու, 

խրախճանքներու, հարսանիքներու, օդանաւերու ու նաւերու մէջ աջ ու ահեակ մսխելէ ետք, 

սարսափով կը տեսնէ յանկարծ, թէ այնքան ձանձրոյթ կայ տակաւին ունայնացած իր 

հոգիին մէջ... 

Ու տարի մը ամբողջ հանճարեղ ի՛նչ անուններ չէր տուած աջ ու ահեակ մսխուած այդ 

ձանձրոյթներուն, զանոնք կարենալ պճնազարդելու համար ամենէն համոզիչովը մարդուն 

յայտնաբերած պատրուակներուն... 

«Մէկ հատիկի նշանտուքն է, կամ՝ հարսանիքը»... 

«Առաջնեկի մկրտութիւնն է»... 

«Վայ, առաջինին ըրինք, երկրորդին, երրորդին, չորրորդին ինչո՞ւ չընենք..., ի՞նչ է, ո՞րբ է 

չօճուխը»... 

Ու այս «չօճուխ»ներն ու երեխաները չեն մեծնար բնաւ, հոգ չէ թէ անոնց առաջին 

աղուամազերը ածիլելու, կամ՝ արբունքի հասած ըլլալը յայտարարելու համար ի՛նչ 

ճաշարաններու մէջ, քանի ապասեակներով Հայը մսխեց իր ձանձրոյթը...: 

Ու դեռ՝ 

«Սուրբ Յակոբ է ու Սուրբ Սարգիս..., Յովհաննէս Մկրտիչ է ու Սուրբ Կարապետ»...: 

 

Սուրբերուն մոմ վառելն ու աղօթելը մոռցած Հայը, սակայն, սրճարաններու եւ 

զբօսավայրերու մէջ «միջազգայի՛ն» քանի երգիչներու ոտքերուն հազարաւոր ոսկիներով իր 

ձանձրոյթը շռայլելու մրցումին, պահեց իր խոստումը՝ յաղթանակը ոչ ոքի զիջելու... 

Ունայնացած սրտերու ու հոգիներու ձանձրոյթ է, պէտք է փարատել... 

Ու տարի մը ամբողջ՝ կնունքի, նշանտուքի, հարսանիքի ու վկայականներու բաշխման 

հանդիսութիւններուն, Հայը՝ իր «չօճուխ»ներն ու երեխաները կերպարանափոխեց ոսկերիչի 
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շարժուն կրպակներու, եկեղեցիներու սեմերն ու դպրոցներու սրահները շփոթելով 

ցուցադրական սրահներու հետ...:  

Ու ոսկերիչի այդ կրպակները զարդարելու պահուն, միայն լացն էր պակաս՝ 

-Մենք չտեսանք, իրենք թող տեսնեն... 

Ու ցարդ գաղտնիք կը մնայ թէ ինչն էր որ «մենք չտեսանք», ու ինչ կ'ուզէ Հայը որ իր 

«չօճուխ»ներն ու երեխաները տեսնեն... 

Ու աւարտելէ ետք շարքը «չօճուխ»ներուն ու երեխաներուն, հարսերուն ու փեսաներուն, 

զարմիկներուն ու զարմուհիներուն, չփարատող ձանձրոյթը կարենալ բեռնաթափելու 

համար՝ Հայը վազեց փարաւոններու, Աբոլլոններու, կեսարներու ու «արեւ թագաւոր»ներու 

երկիրները, ու դեռ ջուրին կուժը չկոտրած այդ ճամբաներուն վրայ, ջուրի ճամբու վերածեց 

Նոր Աշխարհը...: Օդանաւը ողջ մնայ, հիմա այնքան կարճ են միջոցներն ու ժամերը...: 

Բայց Հայուն ձանձրոյթը ուրիշ է: Չմարող, չմաշող ու չբուժուող տեսակէն: Պահանջքի պէս 

բան է մսխելը զայն: Ու կատարեց վերջին գիւտը: Զարգացած Արեւմուտքի մէջ «զարգացած» 

մարդիկ հսկայական հարստութիւն կը կտակեն իրենց կատուներուն ու շնիկներուն...Հայուն 

ի՞նչն էր պակաս որ տարեդարձ մը չտօնէ իր...շնիկին: Իրաւ, ի՞նչն էր պակաս: Ո՛չ 

ճաշարանը, ո՛չ սպասեակը, ո՛չ երգիչը, ո՛չ իր ձանձրոյթը, ու ո՛չ իսկ նուէրներու ձանձրոյթը 

շալկած «հարազատներ»ը...: 

 

Հայը ու՞ր եւ ի՞նչպէս պիտի սպառէ այս ձանձրոյթը, զոր մինչեւ իսկ իր մշակոյթի ու 

ժողովրդային տուները չեն կրնար փարատել, հակառակ այն փաստին, որ Հայը՝ մշակոյթի 

ու ժողովրդային այդ տուները խուժեց խուռներամ բազմութեամբ, ու զանոնք վերածեց 

սքանչելի ճաշասրահներու ու պարահանդէսներու եզակի բեմահարթակներու...: 

 

Հայը մշակոյթի անունով կերաւ ու պարեց, մոռնալով ու մոռացութեան տալով մշակոյթ, գիր 

ու դպրութիւն, առաւելագոյն առատաձեռնութեան պարագային՝ որբուկի անկիւնին 

մխիթարանքը շորհելով անոնց...: 

 

 

 

 

 

 

Եթէ ձանձրանալ մը կայ, Հայը կը նախընտրէ ձանձրանալ ճաշ ու պարով, երգով՝ 

նահանջելէ ետք...: Գիր ու դպրութեան ձանձրոյթը նուիրատուութեամբ անգամ չի 

փարատիր... ծանր, շա՛տ ծանր է անոր ստեղծած ձանձրոյթը ունայնացած սրտերուն ու 

հոգիներուն համար, որոնք կարծեցին, հաւատացին անգամ թէ կարելի է մսխել աջ ու 

ահեակ, ու դուրս գալ ձանձրոյթէն՝ լիացած, նորոգուած, հեղինակացած, բայց 

մանաւանդ...իմաստացած: 
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Հայուն՝ մսխումներով իմաստացածները, որոնք ամէն տեղ են այսօր ու կեանքի բոլոր 

բնագաւառներուն մէջ, ձանձրոյթի ու մսխումի հաւասարակշռութիւնը կարենալ պահելու 

իրենց խաղին մէջ, ծառէն գնդիկ, ծառէն գնդակ, ծառէն լամբ ու ժապաւէն կը կախեն... 

Սակայն կը վախնան կից մը տալու ծառին, 

Քանի որ՝ 

Եթէ կից մը տան, կը փլի ծառը, ու ծառին հետ կը փլին իրենք:  

 

Ուրեմն՝ «ծառէն ձանձրոյթ, ծառէն ձանձրոյթ, ծառէն ձանձրոյթ կախեցէք...» 

«Այսքան առատ արդէն ուրիշ ի՞նչ ունիք»: 

Բայց դեռ ո՞րքան մսխելու արտօնուած է Հայը: 

Եւ՝ 

Ո՞վ շնորհած է այդ արտօնութիւնը իրեն: 

6 Յունուար, 1991 

Երուանդ Հ. Քասունի 

«Կիրակնօրեայ Մտորումներ»  

 

 

Գրական-Մշակութային  

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ... 

Կը ներկայացնենք մեր ընթերցողներուն՝ Կարպիս Սուրէնեանի ՕՐԱԳԻՐ-էն քաղուած 

հատուած մը, ուր տաղանդաւոր էսսէիստը կը նկարագրէ Կաղանդի գիշեր մը Մելգոնեան 

Կրթական Հաստատութեան մէջ, ուր՝ անցուցած է ան իր ուսումնառութեան 

պատանեկութեան տարիները...: 
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1946 

...Կը յիշեմ թէ ի՛նչ բերկրալի քոյր-եղբայր զգացումով, զուարթ, աշխոյժ, կատակներով ալ, 

յանկարծ հոգեկան թռիչքով սրամիտ, հնարամիտ դարձած, երբեմն խմբովին երգելով ալ՝ 

երկու-երեք օր կ'աշխատէինք ջանասիրաբար, աղջիկները գոյնզգոյն թուղթերէ կը 

պատրաստէին շղթայաձեւ ժապաւէններ ու զանազան զարդաձեւեր, տղաքս ատոնք կը 

կախէինք սրահին բոլոր կողմերը, պատուհաններուն ալ՝ դրասանգներու պէս, լրիւ կը 

զարդարէինք հսկայ տօնածառը: Եւ Կաղանդի գիշե՛րը:  

Այդպէս շքեղօրէն գեղազարդուած սրահին մէկ կողմը տղաքս, միւս կողմը աղջիկները, 

մէջտեղն ալ ուսուցիչներն ընտանիքով՝ երկար սեղաններու շուրջ, որ նստարաններու հետ 

միասին տղաքս բերած ու շարած կ'ըլլայինք, աղջիկներն ալ յարդարած, եւ որոնց վրայ, 

ամէն մէկուս առջեւ չոր միրգերու տոպրակին հետ, կիպրական խոշոր նարինջներու 

ոսկեգոյնը կենդանի փայլ մըն ալ եւ թարմութեան բուրումը կ'աւելցնէր Ամանորի հանդէսին: 

Իսկ ամէն անգամ բեմի կապոյտ վարագոյրը բացուելուն՝ ուրախ զաւեշտ մը, կենդանի 

պատկեր մը, երգ, նուագ, ոտանաւոր կատակներ իրարու եւ նոյնիսկ ուսուցիչներու 

հասցէին, եւ այդ բոլորը ի՛նչ ոգեւորութեամբ կը պատրաստէին բարձր դասարաններու 

տղաք եւ աղջիկներ իրարմէ անկախ, մրցելով իրենց հնարամտութեամբ, սրամտութեամբ: 

Ու կէս գիշերին Նոր Տարիին հետ կու գար Կաղանդ պապան իր կարմիր զգեստով, 

փառահեղ ճերմակ մօրուքով ու յօնքերով, նուէրներու կարմիր պարկովը ուսին, իր փոքր 

երգչախումբն ալ ետեւէն՝ խումբ մը տղաք ու աղջիկներ: Ընդհանուր աշխուժութեան ու 

ծափերու մէջ՝ ան կ'անցնէր սրահի ետեւէն մինչեւ բեմ, կ'ելլէր կը նստէր բեմառաջի 

սանդուղին վերը, իր զուարթ օրհնութիւնն ու բարեմաղթութիւնը կ'ըսէր իբր թէ ծերունիի 

ձայնով:  

Յետոյ կը բանար իր կարմիր պարկը, մէկիկ-մէկիկ փոքր նուէրները կը հանէր 

աշակերտներու անունով, կը կանչէր, կու գային իր ձեռքը համբուրելով ստանալու, եւ ամէն 

մէկուն ալ ըսելիք զուարթ խօսք մը կը գտնէր, իսկ վերջը հրաժեշտ տալով կը խոստանար 

գալ տարի աշխարհի խաղաղութիւն բերել իր հետ: 

 

 

 

 

 

 

 

Մինչեւ վերջին վայրկեանը պէտք է գաղտնիք մնար թէ ով պիտի ըլլայ Կաղանդ պապան, 

որոշողը Պրն. Շէօհմէլեանն էր, միշտ ալ ինք կը կազմակերպէր ու կը ղեկավարէր Ամանորի 

հանդիսութիւնը՝ բեմին վրայ փորձերէն ու հանդիսասրահի զարդարումէն սկսեալ:  



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (9) - Դեկտեմբեր 2011 

 

38/69 

Նախանցեալ տարի ես էի եղած Կաղանդ պապան եւ նոյնիսկ, նախօրօք մտադրած 

«չարաճճիութեամբ» մը որպէս անակնկալ (մեր հանդէսներու յայտագրերուն յաճախ 

«անակնկալ» մը նշուած կ'ըլլար), ծերունի Տնօրէն ծանրամարմին Տօքթ. Թօփճեանն ալ 

կանչեցի Կաղանդ պապային քով նուէր ստանալու, եկաւ հաստ ակնոցին տակ քիչ մը 

խոժոռ ժպիտով, անակնկալէն հարկադրեալ, իսկ այդ «նուէրս», փոքրիկ խաչի մը հետ, 

ենթադրեալ ողջոյն մըն էր Էջմիածնէն, ուր ժամանակին Գէորգեան ճեմարանը իր ուսանած 

ըլլալը իմացեր էի... 

Օ՛, թերեւս Ամանորն է ամենագունագեղ յիշատակը, որ պիտի մնայ ինծի այս դպրոցին մէջ 

եօթ տարուան կեանքէս: 

Միայն մէկ անգամ, երբ օդէն Կիպրոսի ռմբակոծութիւններ կ'ըլլային մերթ, չտօնուեցաւ 

Կաղանդի գիշերը, տղաքը կիսամութ միջնասրահին մէջ սաքսոֆոնով ու քլառինեթով երգ ու 

պարի պէս բաներ մը ըրին՝ տխրութիւնը խենթ ու խելառ գոչիւններու վերածելով, ու այդ 

գիշեր ես լացի անկողնիս մէջ...  

 

 

Գրական-Մշակութային  

100 ՏԱՐԻ ՅԵՏՈՅ ԹՈՐՈՍ ՌՈՍԼԻՆԻ 2 ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՆ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ 

Ցնծալի լուր, այս անգամ̔ վերջին տասնամեակներուն միայն տխրեցնող տեղեկութիւններու 

աղբիւր դարձած Հայկական Երուսաղէմէն: Հայոց պատրիարքութեան գանձատուն են 

վերադարձեր հանճարեղ Թորոս Ռոսլինի երկու գլուխգործոցները, որոնք շուրջ 100 տարի 

առաջ, դեռեւս մեզի անյայտ հանգամանքներու տակ, պոկուեր-գողցուեր են Կեռան 

թագուհիի ̔ իր ամուսնոյն համար պատուիրած Աւետարանէն: Վերադարձուեր են̔ որպէս 

նուէր, այն ալ̔ ազգութեամբ յոյն Թանասիս Մարտինոս անունով բարերարին կողմէ,, 

Լոնտոնէն Ներսէս (Վրէժ) քահանայ Ներսէսեանի միջնորդութեամբ:  
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«Այս թանկագին պարտէզը փրկած եմ գերութենէ, այս բուրումնաւէտ մրգաստանը, այս ջինջ 

ու փայլող գիրքը ի յիշատակ ինձ եւ ծնողներուս, կնոջս եւ զաւակներուս: Օրհնեալ է ան, որ 

զաւակ մը ունի ի Սիոն» (Մատենադարանի ձեռագիր թիւ 142): 

 

Երեքշաբթի, 15 Նոյեմբեր 2011 -ին աննախընթաց միջոցառում մը կազմակերպուեցաւ 

Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց մայրավանքի պատրիարքարանէն ներս ամենապատիւ 

սրբազան պատրիարք Տ. Թորգոմ արք. Մանուկեանի, Սրբոց Յակոբեանց միաբանութեան 

անդամներու եւ հայ համայնքէն հրաւիրեալներու ներկայութեան: 

 

Այս հանդիսութեան առիթը զարդանկար երկու մագաղաթեայ ձեռագիր թերթերու 

յանձնումն էր, որոնք ժամանակին կը պատկանէին Հայոց պատրիարքութեան 

ամենաթանկարժէք ձեռագիրներու հաւաքածոյին: Յիշեալ ձեռագիրը այն Աւետարանն է, որ 

պատուիրուած էր Կեռան թագուհիին կողմէ իր ամուսնոյն եւ Կիլիկիոյ Հայոց ապագայ 

թագաւոր Լեւոն Բ./Գ. -ի համար: Ձեռագիրը ընդօրինակուած է Աւետիս Դպիրի կողմէ 

մայրաքաղաք Սիսի մէջ 1272 թուին եւ զարդանկարուած Կիլիկեան դարաշրջանի նշանաւոր 

արուեստագէտ Թորոս Ռոսլինի կողմէ 1256-1272 ժամանակամիջոցին: 

 

Երկու մանրանկարները, որոնք այժմ իրենց տունը վերադարձուեցան̔ կը ներկայացնեն 

Սուրբ Մարկոս Աւետարանիչը (էջ 115) եւ Համբարձումը (էջ 284), որոնք անօրինաբար 

փրցուած էին ձեռագիր մատեանէն մօտ հարիւր տարի առաջ:  

Մինչեւ վերջերս յիշեալ երկու էջերը մաս կը կազմէին Icons and East Christian Works of Art 

հաւաքածոյին, որ կը պատկանէր հոլանտացի հնահաւաք պարոն Միքայէլ վան Ռիյնին:  

Այժմու սեփականատէրը̔ պարոն Թանասիս Մարտինոս, որ յոյն միջնորդի մը միջոցաւ 

ամբողջ հաւաքածոն 1989 -ին գնած էր պարոն Միքայէլ վան Ռիյնէն, այս տարուան 

Մայիսին Լոնտոնի Սոթըպիզ աճուրդի տան մասնագէտ պարոն Դիմոթէոս Պոլտընի 

թելադրութեան վրայ կապի մէջ մտաւ Բրիտանական մատենադարանի (նախկին 

Բրիտանական թանգարան) Միջին Արեւելքի բաժնի պատասխանատու̔ արժանապատիւ Տ. 

Ներսէս (Վրէժ) քահանայ Ներսէսեանի հետ այս երկու մանրանկարներու ծագման մասին 

անոր մասնագիտական կարծիքը առնելու համար:  

Հարցը քննարկելէ եւ անհրաժեշտ ապացոյցները ստանալէ ետք, թէ ատոնք անօրինաբար 

վերցուած էին Կեռան թագուհիի Աւետարաններու մատեանէն, պարոն Թանասիս 

Մարտինոս ազնուօրէն համաձայնեցաւ մանրանկարները վերադարձնել որպէս նուէր 

Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքութեան:  
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Հայոց պատրիարքէն ստացած լիազօրութեամբ̔ արժանապատիւ Տ. Ներսէս քահանան 

հեշտացուց երկու թերթերու վերադարձը եւ Երուսաղէմ հրաւիրուեցաւ զանոնք յանձնելու 

Պատրիարքարանին, ուր նախապէս ատոնք մաս կը կազմէին թիւ 2653 ձեռագիր 

մատեանին: 

 

Տէր Ներսէս իր խօսքին մէջ վեր բերաւ այս պատեհութեան ոգին ու էութիւնը եւ ընդգծեց այս 

մագաղաթին կարեւորութիւնը հայ մշակոյթին մէջ, Կեռան թագուհիի Աւետարաններուն 

պատմութիւնը եւ վերջապէս երկու թերթերուն պահպանութիւնը փոխանցեց ամենապատիւ 

պատրիարքին Տ. Թորգոմ արք. Մանուկեանին, Ս. Աթոռոյ լուսարարապետ գերաշնորհ Տ. 

Նուրհան արք. Մանուկեանին եւ լուսարար Տ. Բարսեղ վրդ. Գալեմտերեանին, որոնք 

ստացութեան փաստաթուղթը ստորագրեցին: Այսպիսով մէկ դարու բացակայութենէ մը 

ետք Կեռան թագուհիի Աւետարաններէն պակսող երկու թերթերը իրենց հարազատ տունը 

վերադարձան: 

 

Հանդիսութեան յայտագրին բացումը կատարեց հոգեշնորհ Սամուէլ ծ. վրդ. Աղոյեանը, 

ներկայացնելով Տէր Ներսէսի կենսագրական գիծերը: 

 

Իր սիրոյ աշխատանքին եւ երկու թերթերու վերադարձի իր նուիրեալ հետապնդման 

համար̔ Ամենապատիւ պատրիարք սրբազան հայրը եւ լուսարարապետ Նուրհան 

արքեպիսկոպոս միասնաբար լանջախաչով զարդարեցին Տ. Ներսէս քահանայի կուրծքը ի 

դիմաց Սրբոց Յակոբեանց միաբանութեան: 

 

Հանդիսութիւնը փակուեցաւ Ս. Աթոռի օրհներգով, որուն յաջորդեց հիւրասիրութիւնը:  
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Գրական-Մշակութային  

50 տարի անընդմէջ՝ Պետական երգչախումբին հետ 

Ուղիղ 50 տարի առաջ` 1961 թուականի Նոյեմբեր 27-ին, Հայաստանի պետական 

երգչախումբը բեմ բարձրացաւ իր նոր գեղարուեստական ղեկավարի՝ Յովհաննէս 

Չեքիճեանի գլխաւորութեամբ: 

 

 

 

 

 

Մինչեւ 32-ամեայ պոլսահայ երաժիշտին յայտնուիլը, կապելլան 11 խմբավար էր փոխեր, 

վերջինն ալ հրաժարականի դիմում գրեր էր, այնպէս որ Պետական երգչախումբը 

փաստացի ղեկավար չունէր և լուծարման եզրին էր: Ու մաեստրոյի Հայաստան գալը 

ճակատագիր դարձաւ երգչախումբի համար:  

Ան գլխաւորեց իր երգչախումբի յաղթարշաւը ու անոր շնորհիւ խումբն արժանացաւ 

«Ակադեմիականի» բարձր կոչմանն ու մշակոյթի մեծերու բարձրագոյն գնահատականին: 

Շրջագայութիւններ նախկին Խորհրդային Միութեան հանրապետութիւններուն ու 

արտասահմանեան երկիրներու մէջ, 800-է աւելի համերգներ:  

Երբ Գրիգոր Խանճեանը կը ձևաւորէր երգչախումբի ազդագիրը, ան օգտագործեց Հերպըրտ 

ֆոն Գարայեանի ձեռքերու պատկերը, քանի որ Չեքիճեանի իւրաքանչիւր մատը, կ'ըսէր ան, 

ֆոն Գարայեանի նման, ի զօրու է «խօսեցնելու» երգչախումբը: 

Մաեստրոյի համար առանձնայատուկ են յատկապէս լենինկրատեան համերգները: Իր 

խօսքով՝ «այս ունկնդիրը միշտ էլ առանձնացել է որպէս նրբաճաշակ ու ակադեմիական 

մակարդակի ունկնդիր, ով կարող էր համերգի գալ պարտիտուրայով: Շոստակովիչի 

անուան դահլիճն էլ Եւրոպայի լաւագոյն համերգասրահներից էր, Լենինկրատի 

ակադեմիական սիմֆոնիկ նուագախումբը` Եւրոպայի լաւագոյն նուագախմբերից»:  

«Արուեստը հպարտ է և չի կարող ապրել տնուորի իրաւունքով։ Արուեստը պէտք է ապրի 

տանտիրոջ պէս, լինի իր օճախի, ծխի տէրը, արմատներով իջնի հողի մէջ, սաղարթով ապրի 

երկնքում։  

Անհայրենիք արուեստ չկայ և չի կարող լինել». Յովհաննէս Չեքիճեանի այս խօսքերուն 

ապացոյցը աշխարհի տարբեր բեմահարթակներէն հնչեցուցած կոմիտասեան խմբերգներու 

անզուգական կատարումներն են: Եւ ահա 50 տարի անց` նոյն օրը, և նոյն «Արամ 

Խաչատրեան» համերգասրահին մէջ, կեանքի 8րդ տասնամեակը բեմին վրայ բոլորող 
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մաեստրոն, իր արուեստի երախտաւորներուն հետ ու անոնց համար հնչեցուց 

բարձրարուեստ երաժշտական կտաւներու իր ինքնատիպ մեկնաբանութիւնները: 

 

 

Գրական-Մշակութային  

Աւետարանը գողցուա՞ծ է 

Լոնտոնի «Sotheby's» աճուրդին՝ վերջերս վաճառուեր է 17-րդ դարու հայկական ձեռագիր 

աւետարան: Գիրքը վաճառուեր է 13.750 փաունտ սթերլինկով: Մինչ այս պահը, կը գրէ Ա1+-

ի թղթակիցը, անյայտ է, թէ ուրկէ «Sotheby's» -ի մէջ է յայտնուեր 17-րդ դարու հայկական 

ձեռագիր աւետարանը: 

 

 

 

 

 

Թեհերանի «Արաքս» շաբաթաթերթը կասկած կը յայտնէ, որ անիկա կրնայ ըլլալ Սպահանի 

Սբ. Ամենափրկիչ վանքէն թալանուած իրերէն։ Թերթը Սպահանի հայոց թեմի Թեմական 

խորհուրդէն կը պահանջէ որ յայտարարութեամբ մը հանդէս գայ եւ հրապարակէ Վանքէն 

անհետացած իրերու ցուցակը եւ յստակացնէ, թէ արդեօ՞ք «Sotheby's» աճուրդին յայտնուած 

ձեռագիր աւետարանը կը պատկանի Վանքի թանգարանին, թէ՞ ոչ: 

 

Յիշեցնենք որ Յունիս 12-ին, Լոնտոնի մէջ՝ երկու հայեր փորձեր էին վաճառքի հանել 

Սպահանի Սբ. Ամենափրկիչ վանքի թանգարանէն թալանուած 14-րդ եւ 17-րդ դարերուն 

պատկանող հայկական ազգային ժառանգութեան մասունքներ։ Անոնք ձերբակալուեր են, 

գողօնը առգրաւուեր է, սակայն Թեմական խորհուրդը չէ հրապարակած թալանուած իրերու 

ցանկը:  

Ա1+ 
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Տեսակէտ 

«ԴՐՍՈՒՄ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ ՉԿԱՅ, ՊէՏՔ Է ՄՆԱԼ ՏԱՆԸ, ԿՌԻՒ ԱՆԵԼ 

ՍԵՓԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՒՄ»  

Վերջին շրջանում շատ է խօսւում ազգայնականութեան, ազգային գաղափարախօսութեան 

մասին։ Ի՞նչ է ազգային գաղափարախօսութիւնը, բնութեան և հասարակութեան մասին 

գիտութիւններու միջազգային ակադեմիայի անդամ, պատուաւոր դոկտոր ԱՐԹՈՒՐ 

ԱՐՄԻՆԻ սահմանմամբ։ 

 

 

 

 

 

 

 

«Մարդը երջանիկ է, երբ ունի իր սիրելի կինը, տղամարդը, երեխան, ընտանիքը, բակը, 

հայրենիքը։ Կլոպալիստական արկածախնդրութիւնները յատուկ սարքուած են։ Բոլորս 

պէտք է քաջ գիտակցենք, որ այսօր աշխարհը հասել է այն աստիճանին, որ ցանկացած 

երկիր ներսից պայթեցնելու, գրաւելու համար ինքնաթիռ, թանք, զօրք հարկաւոր չեն. դրանք 

հին զէնքեր են։  

Գաղափարախօսութեամբ հասարակութեան ներսում կարողանում են շրջանառութեան մէջ 

դնել թեմաներ, որոնք ներսից քանդում են տուեալ երկիրը։ Բազմաթիւ տեսութիւններ կան, 

որոնք հիմնականում կարելի է անուանել մտքի վարժանք կամ քաղաքական 

նպատակայնութիւն։ Չպէտք է թոյլ տալ, որ մեզ ներքաշեն նման սին երկխօսութեան մէջ։  

Ահռելի մեկակառոյցներն իրենց բազմաթիւ 

գիտահետազօտական ինստիտուտներով ստեղծում են տեսութիւններ (նաև կրօնական)՝ 

իրենց 

աշխարհաքաղաքական նպատակների համար։ Եւ շատ հեշտ է յատկապէս 

երիտասարդութեանը ներքաշել այդ ամէնի մէջ։ Երիտասարդութիւնը պէտք է հասկանայ, 

որ դա իր լինելութեան, գոյութեան խնդիրն է»,- նշեց Արթուր Արմինը։ 

 

Ըստ նրա, Աստուած երկու սկզբունքով է արարել. հիմնականում անհատականութիւններ է 

ստեղծել և տեսակներ. «Աստուած ստեղծում է բազմազանութեան սիմֆոնիա։ 
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Միատարրութիւնն ու միահարթեցումը, որ խորհրդային տարիներին դրուած էին 

ինտերնացիոնալիզմի գաղափարախօսութեան հիմքում, այսօր տեսնում ենք 

կլոպալիստական ուժերի մօտ։ 

12 պանքային համակարգերին, ընտանիքներին է այսօր պատկանում երկրագնդի 

հարստութեան երկու երրորդը։ Կոզմոպոլիտ կլոպալիզացիոն նպատակայնութեան խնդիրն 

այսօր իշխելն է, իսկ բազմազանութիւնը խոչընդոտում է դրան, ուստի պէտք է 

գաղափարախօսական հենքով համահարթեցնել այդ տարբերութիւնները։ Իւրաքանչիւր 

ազգ իր աւանդն է ներդնում հասարակութեան մէջ, և իւրաքանչիւր տեսակ, ընդհանուր 

մարդկային հասարակութեան մէջ, ֆունկցիոնալ առումով իրար փոխլրացնելով, ստեղծում 

է բազմազանութեան սիմֆոնիա։ Վերջին 20-25 տարիների ընթացքում գիտնականներն 

ահռելի աշխատանք կատարեցին և առաջարկութիւն արեցին գիտական ակադեմիական 

բոլոր կենտրոններին, ըստ որի, ազգը կենսաբանական տեսակ է։ Պարզւում է, որ RH1 կենն 

ունի իր յաճախականութիւնը, որը տարբերւում է այլ ազգերի յաճախականութիւնից։  

200-ից աւելի ազգեր կան աշխարհում, որոնք ունեն հաւաքական տիպիկ կենոտիպ, որը 

տարբեր է միւս կենոտիպից, քանի որ ամէն մէկը մարդկային հասարակութեան մէջ իր 

գործառոյթն ունի»։ Արթուր Արմինն անդրադարձաւ նաև նժդեհեան 

գաղափարախօսութեանը։ 

«Վերջին մէկ ամսուայ ընթացքում հրապարակներում և համացանցում Նժդեհին ֆաշիստ 

անուանեցին, ազգային գաղափարախօսութիւնը՝ կեղծ կատեգորիա։ Ազգային 

գաղափարախօսութիւնը ֆաշիզմ չէ, որովհետև այն մէկ ազգի գերակայութիւնը չէ միւսների 

նկատմամբ։ Ազգային գաղափարախօսութիւնը ոչ թէ մէկ ազգի ֆեթիշացումն է, այլ 

սեփական տեսակի ինքնաճանաչողութիւնը և սեփական տեսակի գոյութեան, լինելութեան 

ծրագիրը։ Նժդեհի մօտ չէք կարող գտնել որևիցէ տող, որ խօսում է աշխարհի միւս ազգերի 

նկատմամբ հայ ազգի գերակայութեան մասին։  

Հայ ազգն իհարկէ ունի գերակայութիւն միւսների նկատմամբ որոշակի յատկութիւններով, 

որոնցով իրեն օժտել է բնութիւնը»,- ասում է Արթուր Արմինը՝ աւելացնելով, որ մեզ խիստ 

անհրաժեշտ է ազգային գաղափարաբանութիւն։ Այն պէտք է լինի զարգացող, պարբերաբար 

լրացուի, ուսուցանուի դպրոցներում և համալսարաններում։ 

 

Անդրադառնալով արտագաղթի խնդրին՝ Արթուր Արմինը նշեց. «Դրսում երջանկութիւն 

չկայ։ Պէտք է մնալ տանը, կռիւ անել սեփական երկրում։ Հին հայկական ժողովրդական 

խօսք կայ. գաղթականը 77 դժբախտութիւն իր աչքի առաջ պէտք է տեսնի, և դրանցից 

ամենաթեթևը մահն է։ Ցաւօք, մենք մեր նախորդների փորձից երբեք եզրակացութիւններ 

չենք անում և միշտ գործում ենք նոյն սխալը։ Որովհետև չունենք յստակ, զարգացող 

ազգային գաղափարախօսութիւն։ Մեր պարտքն է մեզնից առաջ բոլոր հզօրագոյն 

տեսաբանների վրա յենուելով, այսօրուայ 

գիտահետազօտական ուսումնասիրութիւնների 

արդիւնքներով լրացնելով, աշխարհաքաղաքական իրավիճակից ելնելով՝ միշտ նորացնել 

ազգային գաղափարաբանութիւնը, որովհետև դա մեր ժողովրդի գոյութեան ծրագիրն է»։ 

Իսկ ի՞նչ է ազգային գաղափարախօսութիւնը։  
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Ըստ Արթուր Արմինի, հասարակութեան ընդհանրական բարոյահոգևոր նկարագրից բխած 

սկզբունքների հիմքի վրայ կառուցուած տեսաբանութիւնը կոչւում է ազգային 

գաղափարախօսութիւն։  

 

Ցանկացած հասարակութիւն (նոյնիսկ ազնուագոյն նստակեաց ազգերը) որոշ 

իրադրութիւններում կարող է կորցնել գիտակցութիւնը, դառնալ ամբոխակերպ ու ընկնել 

հօտային բարոյահոգևոր իրավիճակի մէջ։ «Ազգի գիտակցութիւնը նրա մտաւորական խաւն 

է, այն մտաւորական խաւը, որ չի վճարւում ոևէ մէկի կողմից։ Այդպիսի մարդիկ 

հասարակութեանը պէտք են, նրանք հասարակութեան և՛ խղճմտանքն են, և՛ 

գիտակցութիւնը։ Սակայն երբ հասարակութիւնն ընկնում է ամբոխակերպ վիճակի մեջ, 

կառավարւում է զգացմունքներով։ Հայաստանի ժողովրդի մեծամասնութիւնը փնտռում է 

առաջնորդի, և գիտէ՞ք` ինչու. որ ինքը պատասխանատուութեան տակ չընկնի։  

Իրականում լաւ թագաւոր կամ նախագահ չի լինում, պէտք է օրէնքները յստակ լինեն, 

որպէսզի նախ չցանկանան նստել թագաւորի գահին, իսկ եթէ նստեցին էլ, ապա իրենց 

գործառոյթները կատարեն»։ Արթուր Արմինը խորհուրդ տուեց ոչ թէ այս կամ այն 

առաջնորդի խոստումներին հետևել, այլ հանդէս գալ համակարգային մտածողութեան 

տեսակէտից։  

 

Լիլիթ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 

idefacto.am  

 

 

Մենք Ենք՝ Մեր Ցաւերը 

Բանակը… Դանակ Չէ, Իսկ Դանակը Երբե՛ք՝ Բանակ  

Պարոյր Աղպաշեան, Պէյրութ, Լիբանան  

Ազգային բանակը, ոչ միայն հայրենիքի, այլեւ համայն հայ ժողովուրդին համար, 

անխորտակելիութեան եւ հպարտութեան գրաւականն է, մանաւանդ՝ ա՛յս հանգրուանին, 

երբ Ատրպէյճան-Թուրքիա առանցքը, կը յաւակնի հայկական անգին հողամաս՝ Արցախը 

դարպասել, իր հազարումէկ նենգութիւններով ու մեքենայութիւններով։ 
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Ո՞վ պիտի պաշտպանէ հայապատկան Ղարաբաղը, որ իր շուրջ վեց հազար 

նահատակներով ազատագրուեցաւ ատրպէյճանական վոհմակներէ ու վերադարձած է իր 

հարազատ զաւակներուն, որպէս հայրենի աշխարհի անկախ եւ ինքնիշխան միաւոր։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ո՞վ տէր պիտի կանգնի այն Հայաստանին, որ հայ ժողովուրդի վերջին (բայց ոչ վերջնագոյն) 

հանգրունաատեղին է, իր այսօրուան ու վաղուան յոյսերով, դէպի այն «Մեծ Երազ»ը, որ կը 

կոչուի ամբողջական Հայաստան։ 

 

Բնական է եւ՝ արդար, որ ատիկա պիտի ըլլայ ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ բանակը, իր ժողովուրդի 

զաւակներով, իրերայաջորդ սերունդներու պահակագունդերով, լիցքաւորուած նուիրեալ 

սահմանապահներով։ 

 

Սարդարապատեան հերոսական ճակատամարտի օրինակով, Արցախեան 

ազատագրական գոյապայքարի ուղիով ու հայապատկան իրաւունքներու երաշխիքով, հայ 

ժողովուրդը չի կրնար այլ ուղի ընտրել, չի կրնար այլ կողմնորոշում ունենալ, չի կրնար այլ 

ճակատագիրի ենթարկուիլ, բացի դառնալէն՝ իր իրաւունքներուն տէրը, իր ինքնութեան 

կրողը, իր դատին իրաւապաշտպանը։ 

 

Եթէ անկախութիւն համակարգը, պետականութիւն իրողավիճակը ու գերիշխանութիւն 

հասկացողութիւնը, ժողովրդային, ժողովրդական ու ժողովրդակարգային սկզբունքներով 

պիտի պահուին ու տնօրինուին, անոնց լաւագոյն ու գործնական դրսեւորումներով կը 

գտնուին բանակի լիարժէքութեան ու լիակատարութեան մէջ։ 

 

Պետութիւն-եկեղեցի, պետութիւն-հասարակութիւն, եկեղեցի-մտաւորականութիւն (կամ 

որեւէ այլ առընչութիւն), ի՞նչ իմաստ ու դերակատարութիւն կրնան ունենալ, այլեւ՝ 

ազդեցութիւն, երբ ԲԱՆԱԿԱՅԻՆ կառոյցը, իր գործնապաշտական, 

ժողովրդապաշտպանական ու հողապաշտպանական էութիւններով… չկայ։ 

Ուրեմն, բանակը, որպէս զինական, զինուորական ու զինապաշտպանական ամրակուռ 

ամրոց, ժողովուրդներու կեանքի, գործունէութեան ու պահպանութեան մէջ, հսկայական 

դեր ունի (եւ պիտի ունենայ)։ 

* * * 

Այս թռուցիկ, այլապէս անմիջական գրահպումները ստիպուած եղանք 

հրապարակագրական տողերով արտայայտելու, երկար տատանումներէ ետք, պարզապէս 
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անոր համար որ, այս թղթածրարը խիստ վտանգաւոր ու փափուկ է, հայութենէն աւելի 

ուրիշներուն համար (յատկապէս թշնամի, բայց նաեւ… բարեկամ-թշնամի), որոնք կրնան, 

զանազան հաշուենկատութիւններով շահագործել զայն։ 

* * * 

 

Նոր չէ, նորութիւն ալ չէ, ըսողը կամ գրողը մենք չենք, այլ՝ հայրենի պատկան կողմեր, նաեւ 

հայրենի մամուլը կամ լրատուական միջոցները. 

 

Հայրենական բանակին մէջ տեղի կ’ունենան անձնասպանական դէպքեր, խորհրդաւոր 

սպանութիւններ, մտահոգիչ արարքներ, ապառողջ երեւոյթներ եւ «հաշուեյարդար»ի 

պարագաներ, որոնց առընչութեամբ կը կատարուին հարցաքննութիւններ… ճշդելու 

համար, թէ ինչո՞ւ տեղի կ’ունենան ասոնք, ո՞վքեր են մեղաւորները եւ ի՞նչ պատիժ կը 

սպասուի անոնց։ 

 

Այսքանը՝ հայրենի լրատուամիջոցները իրենք կը բացայայտեն, կը գրեն, կ’արձագանգեն, 

Սփիւռքն ալ, իր կարգին, կը վերարտադրէ զանոնք։ 

 

Շատեր կրնան ըսել թէ՝ այս բոլորին մէջ ի՞նչ կայ տարօրինակ, աշխարհի բոլոր 

բանակներուն մէջ կը պատահին նման դէպքեր եւ երեւոյթներ։ 

 

Բայց, ատոնք ի՞նչով կ’արդարացնեն որ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿին մէջ պատահին, ապա 

հետաքննութիւնները շարունակուին եւ արդիւնքները… յամենան, այն աստիճան, որ 

«զոհ»երուն ընտանիքներն ու հարազատները, նախագահական պալատին առջեւ ցոյց ընեն, 

պատասխան փնտռեն, բայց, «ծանօթ-անծանօթ» դէպքերը շարունակուին, մինչ մատղաշ 

զօրակոչիկներ ու զինուորականներ, մէկ օրէն միւսը… մահանան։ 

 

Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար՝ Սէյրան Օհանեանը, որուն 

ազգային-ազատագրական գործունէութիւններու ու մարդկային նկարագիրին մասին լաւ 

վկայութիւններ կան, ինչպէ՞ս կը բացատրէ այս, մեղմ ըսած, անհարթութիւնները, որոնք իր 

աչքին եւ ականջին առջեւ տեղի կ’ունենան…։ 

* * * 

Հայաստանի անկախութեան 20րդ տարեդարձին առիթով, հայ ժողովուրդը (ի Հայաստան թէ 

Սփիւռս), նաեւ օտար դէտեր, քիչ մը զարմանքով, քիչ մըն ալ խրախուսանքով, դիտեցին հայ 

Ազգային Բանակին խրոխտ, կարգապահ ու մարտունակ զօրահանդէսը, ա՛յն բանակէն, որ 

հայ ժողովուրդին ապահովութեան, անվտանգութեան ու կայունութեան ապաւէնն է։ 

 

Լա՛ւ, եթէ ա՛յս է հայ Ազգային Բանակը, ա՛յս է հայ ժողովուրդին պաշտպանութեան 

կռուանը, ա՛յս է հայ հողային իրաւատէրութեան ռահվիրան, ո՞վ կրնայ մեզի բացատրել, թէ 

այդ նոյն Ազգային Բանակէն ներս ինչո՞ւ տեղի կ’ունենան այն ինչ որ կը լսենք ու կը 

կարդանք, հայրենի մամուլէն թէ այլ հաղորդակցական միջոցներէ։ 

 

Մեզի (եւ վստահաբար բոլորին համար), այլեւս անհանդուրժելի է լսել ու կարդալ. 

 

«Հայաստանի (կամ Ղարաբաղի՞) բանակին մէջ, զինուոր մը եւս… անձնասպան եղած»։ 

 

Եթէ ասիկա պարագայական կամ պատահական ըլլար, ոչի՜նչ, բայց այդպէս չէ, պարզապէս 
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անոր համար, որ այդ տխուր երեւոյթները կը շարունակուին, մինչ հետաքննութիւնները կը 

քաշքշուին, իսկ ոմանք ալ կը խուսափին իրենց զաւակները ղրկելէ բանակային 

ծառայութեան…։ 

 

 

Աղէտի գօտի է ողջ Հայաստանը, որտեղ սպանուեցին Շինարարն ու 

Ոգին  

23 տարի առաջ, Հայաստանում տեղի ունեցաւ աւերիչ երկրաշարժ, լրիւ կամ մասնակի 

տուժեցին հանրապետութեան երկրորդ և երրորդ քաղաքները` Գիւմրին ու Վանաձորը, 

հիմնայատակ աւերուեց Սպիտակը, եղան հազարաւոր զոհեր:  

 

 

 

 

 

 

 

Խորհրդային քարոզչութեան նպատակային քաղաքականութեան «շնորհիւ»` այն օրերին 

հնարաւոր չեղաւ մինչև վերջ պարզել երկրաշարժի պատճառներն ու հետևանքները, 

զոհերի իրական թիւը: Մի շարք հարցականների պատասխաններ այդպէս էլ չեն տրուել 

անցած քսան երկար ու ձիգ տարիների ընթացքում: 

 

Ռոպերթ Քոչարեանը դեռ 2003-ին պարծենում էր, թէ մեզանում «աղէտի գօտի» 

հասկացութիւնը վերացուած է: Իրականում ստում էր, որովհետև հենց այսօր մեզանից 

իւրաքանչիւրը կարող է լինել Գիւմրիում կամ Սպիտակում ու տեսնել ճիշդ հակառակ 

պատկերը: Մասնաւորապէս` Գիւմրիի ոչ համաչափ, անկանոն զարգացումը սպառնում է 

սպանել կոլորիտային, աւանդականութեան ռեսուրս, հոգևոր-մշակութային արժէքներ 

կրող, սեփական ձեռագիր ունեցող այդ քաղաքի դիմագիծը:  

Սակայն շէնքերը կը կառուցուեն, քաղաքները կը վերագտնեն իրենց ինֆրաստրուկտուրան, 

ողջերն էլ կ'ապրեն ու մի կերպ եոլա կը գնան: Անմեղ մարդկանց կեանքն է, որ որևէ կերպ 

վերադարձնել հնարաւոր չէ. այսօր մենք կ'աղօթենք նրանց հոգիների համար: 

 

Մի միտք էլ կայ, որ տանջում է ինձ, իմ նման մտածող բազմաթիւ մարդկանց: Բնական 

աղէտը «աղէտի գօտի» սահմանումը տուեց աշխարհագրական կոնկրետ միջավայրի` 
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Հայաստանի հիւսիսին: Սակայն այսօր արդէն ակնյայտ է, որ «աղէտի գօտի» 

հասկացութիւնը զուտ աշխարհագրական չէ, եթէ կ'ուզէք` հոգեվիճակային, հոգեբանական 

է: Ահա այս` հոգեվիճակային, հոգեբանական «աղէտի գօտու» մասշտապները շատ աւելի 

մեծ են, խորքային պատճառները` աւելի լուրջ, այդ «վիրուսը» թափանցել է իւրաքանչիւրիս 

մէջ:  

«Աղէտի գօտին» մեր հոգիներում է, ԱԺ շէնքում, որտեղ սպանուեցին Շինարարն ու Ոգին, 

Երևանի կենտրոնական փողոցներում` տասը անմեղի չչորացող արեան հետքերով, նրանց 

ընտանիքներում` սպանուած գարունը նորով չփոխարինելու անկարողութեամբ: «Աղէտի 

գօտին» ողջ Հայաստանն է, որտեղ մարդը արժէք չունի` անօգնական սպասելով որևէ 

զոռպայի կամ ֆեոտալի դատավճռին:  

Մուսա Միքայէլեան  

 

 

«Today's Zaman». Խոհեր Տերսիմի մասին.., իսկ 1915 թուականին մասին` 

ի՞նչ 

Հայերու ոչնչացումը թուրք հասարակութեան գիտակցութեան մէջ շատ աւելի խոր հետք է 

թողեր, քան Անգլիայի, Ֆրանսայի կամ Նիտեռլանտներու գործած նմանատիպ 

յանցագործութիւնները գաղութներուն մէջ: «Բրիտանացիներու համար հնդկացիները 

աշխարհի միւս ծայրը բնակող մարդիկ էին: Ինչ կը վերաբերի մեզի, ապա հայերը մեր 

հարեւաններն էին, ովքեր կ'ապրէին մեզի հետ կողք- կողքի»,- կը գրէ «Today’s Zaman»-ի 

հեղինակ Օրհան Քեմալ Ճենկիզը, որուն յօդուածը NEWS.am-ը կը ներկայացնէ որոշակի 

կրճատումներով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Միւս պատճառը ժամանակակից թրքական ինքնագիտակցութեան մէջ է թաքնուած: 

Այստեղ կան ուրիշ, աւելի ցաւոտ գործօններ, որոնցմէ մի քանին կը նշեն Թաներ Աքչամն ու 

այլ պատմաբանները: Անոնցմէ մի քանին, որոնք էական դեր են ունեցեր հայերու 

կոտորածներուն համար, ժամանակակից հանրապետութեան ակունքներուն մօտ են 
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կանգնած: Հայեացք նետելով անցեալին, մենք կրնանք կորսնցնել մեր «հերոսները»` 

հիմնադիրները, որոնք կը վերածուին մարդասպաններու: 

Հիմա ակնյայտ է, որ մենք Թուրքիոյ մէջ, մեր ինքնագիտակցութիւնը կառուցեր ենք ժխտման 

վրայ: Այդ փաստի գիտակցումը միանգամայն շատ բան կը պարզէ: 

 

Այսօր թրքական հանրութեան մէջ ամենագլխաւոր թեմաներէն մէկը` անցեալի հետ առերես 

գալու հնարաւորութեան բացթողումն է: Մամուլին մէջ, կը քննարկուին փաստաթուղթեր, 

ըստ որոնց՝ Աթաթիւրքն ու իր մերձաւոր զինուորական շրջապատն անձամբ են Տերսիմի 

ջարդերու մասին կարգադրութիւններ տուեր:  

Սա կը կատարուի այն բանին համար, որ կառավարող կուսակացութիւնը կը կարծէ, թէ 

Տերսիմի իրադարձութիւններուն համար քոնքրէթ քաղաքական ուժ է մեղաւոր: Սակայն այդ 

նոյն կառավարութիւնն ի վիճակի չէ մօտենալու 1915-ի իրադարձութիւններուն: Այն 

պարագային, երբ մենք կը տեսնենք, որ Տերսիմը եղեր է ընդամէնը «հարցի լուծման» 

այնպիսի մօտեցման կրկնութիւն, զոր մենք տեսեր էինք 1915-ին: 

 

Տերսիմի ապստամբութեան ժամանակ, իշխանութեան գլուխն էր 

Ժողովրդահանրապետական կուսակցութիւնը: Իհարկէ, քանի որ ԺՀԿ-ն է եղեր 

իշխանութիւն, պատմութեան հետ անոր հաշիւներն աւելի մեծ են: Սակայն պատմութեան 

հետ թուրք հանրութեան առերեսումը կախուած է անկէ, թէ ի՛նչ չափով անցեալը կը 

բացայայտուի: 

 

Էրտողանը ներողութիւն է խնդրեր Տերսիմի ջարդերուն համար: Սակայն կարո՞ղ ենք 

արդեօք խօսիլ մեր անցեալին նկատմամբ իրական վերաբերմունքի մասին` չշօշափելով 

1915-ի իրադարձութիւններու թեման»: 

 

 

«Մտանք Ձմեռնային քունի մէջ»  

Եւ այսպէս, Նոյեմբեր 25-ին՝ Հայ ազգային քոնկրեսը փակեց քաղաքական տարին` 

յայտարարելով, որ յաջորդ հանրահաւաքը տեղի կ'ունենայ Փետրուարին: Քոնկրեսի 

առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսեանն ալ յայտարարեց, որ Փետրուար-Մարտին նշանակալից 

իրադարձութիւններ կրնան սպասուիլ Հայաստանի քաղաքական կեանքէն ներս: Ըստ 

ամենայնի, տարին փակուած կարելի է համարել նաև իշխանութեան մասով:  
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Դեկտեմբերը երևի թէ հանդարտ կ'անցնի, աղմկոտ պաշտօնանկութիւններու շարան 

չըլլար: Հայաստանի քաղաքական կեանքը թերևս «ձմռան քուն» կը մտնէ, իհարկէ՝ գարնան 

գերաշխուժանալու աներկբայ հեռանկարով, որովհետև գարնան թէժ շրջան կը մտնէ 

նախընտրական մթնոլորտը: 

 

Դեռ գուցէ վաղ է տարին ամփոփել, սակայն այդուհանդերձ կարելի է ըսել, որ անիկա, 

ընդհանուր առմամբ, քաղաքական զիկզակի տարի էր: Գարնան եղան Հայ ազգային 

քոնկրեսի գերբազմամարդ հանրահաւաքները, եղան որոշակի մարտավարական 

յաջողութիւններ՝ քաղբանտարկեալներու ազատ արձակման, Ազատութեան հրապարակին 

վրայ հանրահաւաքներու վերսկսման առումով: 

Յետոյ եղաւ երկխօսութիւնը, որմէ յետոյ, սակայն, արձանագրուեցաւ սրընթաց վայրէջք, 

երկխօսութիւնը յայտարարուեցաւ անյոյս և մերժուեցաւ, իշխանութիւնը սկսաւ քատրային 

փոփոխութիւններով մթնոլորտ թելադրել, իսկ տարուայ իր վերջին հանրահաւաքին ալ՝ 

Քոնկրեսը յայտարարեց ԲՀԿ-ի հետ համատեղ շարժելու պատրաստակամութեան մասին` 

իհարկէ դնելով որոշակի պայմաններ: 

 

Տարուայ կտրուածքով, ներքաղաքական այդ զիկզակը կամ ոլորանները, հանրութեան մէջ 

գլխապտոյտէն բացի երևի թէ ուրիշ բան չյառաջացուցին: Հայաստանի ներքաղաքական 

կեանքը մարդկանց համար սկսեր է ա՛լ աւելի անհասկնալի դառնալ, սկսան ա՛լ աւելի 

խորհրդաւոր և «իմաստուն» դառնալ ընդդիմութեան քաղաքական յայտարարութիւններն ու 

սխեմաները, իշխանութիւնը սկսաւ գլխապտոյտ յառաջացնել իր քատրային 

փոփոխութիւններու շարանով: Եւ յառաջիկային՝ կարծես թէ չի նշմարուիր, որ կը գտնուի 

մէկը, որ կը դադրեցնէ այդ գլխապտոյտը և, ներքաղաքական գործընթացէն ներս, 

հասարակութեան պարզ, անոր կեանքին անմիջականօրէն մօտ և շօշափելի ազդակներ կը 

յղէ: 

 

Ահա այդ իրավիճակին մէջ, ներքաղաքական գործընթացը կը մտնէ «ձմեռնային քուն»... 

հանրութեան գլուխը պտըտցուցին, իսկ իրենք իրենց համար հանգիստ կը քնանան, կենսուժ 

կը կուտակեն, ու երբ ո՛ւր որ է հանրութեան գլուխը պէտք է հանգստանար այդ 

պտոյտներէն, կը բացուի նախընտրական թէժ շրջանն ու… նորէն գլխապտոյտ:  

Եղիազար Այնթապցի  

(արեւմտահայերէնի վերածումը՝ Ազատ Խօսքի)  
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Անցուդարձ 

Պայտընը Կիւլին խոստացեր է վերահսկել Հայոց ցեղասպանութեան 

հարցը 

Թրքական Hürriyet Daily News թերթի փոխանցմամբ, Անգարայի մէջ, Թուրքիոյ 

նախագահ Ապտուլլահ Կիւլի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ, ԱՄՆ 

փոխնախագահ Ճոզէֆ Պայտընը խոստումներ տուեր է իրեն՝ կապուած Թուրքիոյ 

մէջ, ահաբեկչական հռչակուած ու արգիլուած «Քիւրտիստանի աշխատաւորական» 

կուսակցութեան (PKK) և Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման հարցերուն հետ։ 
 

 

 

 

 

 

 

PKK-ի մասով՝ Պայտընը իր երկրին անունով երաշխիքներ է տուեր, որ Իրաքէն 

ամերիկեան զօրքերու դուրսբերումէն ետք, պարապութիւն (vacuum) չի 

յառաջանալու, որմէ կարենայ օգտուիլ Հիւսիսային Իրաքի մէջ տեղակայուած PKK-

ն։ Պայտընը ընդգծեր է, որ Ուաշինկթոնը կը հասկնայ տուեալ հարցին նկատմամբ 

Թուրքիոյ զգայնութիւնը և շարունակելու է աջակցիլ Անգարային PKK-ի դէմ 

պայքարի գծով։  

Հայոց ցեղասպանութեան հետ կապուած՝ Պայտընը Կիւլին կոչ ըրած է 

աշխուժացնելու հայ-թրքական յարաբերութիւններու կարգաւորման գործընթացը, 

քանի որ ատիկա կը նպաստէ ԱՄՆ Քոնկրեսէն ներս Հայոց ցեղասպանութեան 

ճանաչման վերաբերեալ յառաջիկայ քննարկումներու կանխումին։  
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Հայ-թրքական յարաբերութիւններու կարգաւորման նախապայմանը կը 

մնայ անփոփոխ. Թուրքիոյ խորհրդարանի նախագահ  

Թրքական Anadolu գործակալութեան փոխանցմամբ՝ Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովի 

(ԹԱՄԺ) նախագահ Ճեմիլ Չիչէքն Ատրպէյճանի նախկին նախագահ Հեյտար Ալիեւի 

մահուան 8-րդ տարելիցի կապակցութեամբ, Անգարայի մէջ կազմակերպուած 

միջոցառման ժամանակ, անդրադարձեր է հայ-թրքական յարաբերութիւններու 

կարգաւորման և Հայոց ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման խնդիրներուն. 

 

 

 

 

 

 

 

«Հայ-թրքական յարաբերութիւններու կարգաւորման անփոփոխ նախապայմանը կը 

շարունակէ մնալ «ատրպէյճանական տարածքներու բռնագրաւման» վերջ դնելը։ 

Մեր ամէնէն առաջնահերթ նպատակներէն մէկը «ատրպէյճանական 

տարածքներու» վերադարձն է։ Լեռնային Ղարաբաղը Կովկասի անվտանգութեան 

ու կայունութեան համար ամենամեծ սպառնալիքն է։  
 

Բոլոր պետութիւններուն ու միջազգային կառոյցներուն կոչ կ'ընեմ ստիպելու 

Հայաստանը որ վերջ դնէ «բռնագրաւումին»։ Ո՛ր տեսանկիւնէն ալ նայինք, հայ-

թրքական յարաբերութիւններու կարգաւորման նախապայմանը սա է։ 

Հայաստանը երկար ժամանակէ ի վեր կը պնդէ Ցեղասպանութեան շուրջ։ Ատիկա 

վերածուեր է քաղաքական արշաւի, և ներկայիս շարք մը երկիրներու 

խորհրդարաններ այդ կապակցութեամբ որոշումներ ընդուներ են ու կ'ընդունին, ուր 

խոսք կ'ըլլայ 100 տարի առաջուան իրադարձութիւններու մասին։ Մենք ալ կ'ըսենք, 

որ եթէ պէտք է անդրադառնալ անցեալի պատմական խնդիրներուն, ապա այդ 

գործընթացը «պէտք է սկսիլ» Հայաստանէն, որ «բռնագրաւեր է ատրպէյճանական» 

տարածքները»։ 
 

Յիշեցնենք, որ օրեր առաջ Չիչէքի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ՝ ԱՄՆ 

փոխնախագահ Ճոզէֆ Պայտընը յոյս էր յայտներ, որ ԹԱՄԺ-ը քայլեր կը ձեռնարկէ 

հայ-թրքական արձանագրութիւններու վաւերացման ուղղութեամբ։  
 

Ի դէպ, Ճեմիլ Չիչէքը կը դասուի թուրք քաղաքական գործիչներու ծայրայեղ 

հակահայկական թեւին՝ հանդիսանալով քրէական օրէնսգրքի տխրահռչակ 301-րդ 
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յօդուածի կնքահայրներէն ու ջատագովներէն մէկը, ինչի համար ալ ստացեր է «301-

րդ Ճեմիլ» մականունը: 

 

 

ԱՄՆ-ը և Զուիցերիան կը պատրաստուին վերակենդանացնելու հայ-

թրքական գործընթացը  

Հայ-թրքական գործընթացէն ամիսներ անց կրկին կ'արծարծուի հայ-թրքական 

յարաբերութիւններու կարգաւորման գործընթացը վերսկսելու հարցը:  

 

 

 

 

 

 

 

Մասնաւորապէս այդ մասին գրեր է թրքական Hurriyet թերթը, որուն փոխանցմամբ, 

Զուիցերիան կարող է վերսկսիլ հայ-թրքական կարգաւորման գործընթացին իր 

միջնորդական առաքելութիւնը: Պարբերականը կը տեղեկացնէ, որ Վիլնիուսի մէջ՝ 

ԵԱՀԿ արտգործնախարարներու նիստի շրջանակներուն մէջ կայացած Հայաստանի 

և Ատրպէյճանի արտգործնախարարներու հանդիպումէն անմիջապես յետոյ, 

Թուրքիոյ արտգործնախարար Ահմետ Դաւութօղլուն բանակցութիւններ է վարեր 

Զուիցերիոյ նախագահ և արտաքին գործերու դաշնային քարտուղարութեան 

տնօրէն Միշլին Քալմի Ռէյի հետ և մի շարք այլ հարցերու թուին քննարկեր է նաև 

հայ-թրքական յարաբերութիւններու կարգաւորման գործընթացը, ուր Զուիցերիան 

հանդէս կու գայ որպէս միջնորդ: Պարբերականի աղբիւրի տեղեկացմամբ, այդ 

հանդիպման հանգուցալուծումը եղեր է այն, որ ամենայն հաւանականութեամբ հայ-

թրքական յարաբերութիւններու կարգաւորման գործընթացը Զուիցերիոյ 

միջնորդութեամբ կարող է երկրորդ շունչ ստանալ: 

Զուիցերիա-Հայաստան ընկերակցութեան նախագահ Սարգիս Շահինեանը 

«Ժամանակի» հետ զրոյցին ընթացքին նշած է, որ՝ թէ՛ Զուիցերիայի, թէ՛ ԱՄՆ-ի 

համար խնդիրն այս պահուն բաւականին յստակ է դրուած, և վերջիններս միտուած 

են ընելու այնպիսի քայլեր, որոնք հնարաւորութիւն կու տան հաւասարակշռութիւն 

ստեղծելու տարածաշրջանէն ներս և այնտեղ ապահովել ԱՄՆ ներկայութիւնը. «Իր 

այդ նպատակներուն մասին ԱՄՆ-ը բազմիցս բարձրաձայներ է: WikiLeaks-ի մէջ ալ 
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2010-ի Յունուարին ԱՄՆ դեսպանը բացէիբաց ըսեր էր, որ իրենց համար 2011-ի 

ամենաառաջնային խնդիրը պէտք է ըլլայ հայ-թրքական յարաբերութիւններու 

կարգաւորման գործընթացի վերսկսումը, և այդ խնդիրը ան համարեր էր նոյնիսկ 

առաւել կարևոր, քան իրանական խնդիրը»: 

 

Շահինեանի խօսքով, ԱՄՆ-ի համար հայ-թրքական յարաբերութիւններու 

կարգաւորումը կարևոր է այն առումով, որ հանգիստ կարողանայ տարածաշրջանէն 

քարիւղ տեղափոխել դէպի Արևմուտք: «Զուիցերիան եւս հետաքրքրուած է այս 

խնդիրով, որովհետև ան ալ այդ քարիւղի կարիքն ունի և զուիցերիական խոշոր 

էներկետիկ ընկերութիւններ համաձայնութիւններ ունին ատրպէյճանական և 

իրանական քարիւղային ընկերութիւններու հետ: Պարզ է, որ Զուիցերիան առաջին 

հերթին հետաքրքրուած է այդ քարիւղը ապահով ճանապարհով սեփական երկիր 

հասցնելու խնդրով, ինչ որ պէտք է իրականացուի Nabucco-ի միջոցով»,- կարծիք 

յայտնած է Շահինեանը:  

 

 

Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին ընդառաջ թրքական կողմը 

նոր զէնք է ձեռքբերեր  

Թրքական Anadolu գործակալութեան փոխանցումով՝ «Տեղիշիմ» 

հրատարակչութեան աջակցութեամբ և Սաքարիայի համալսարանի դասախօս ու 

թրքական պատմագիտական ընկերութեան (TTK) հայկական բաժինի 

պատասխանատու, դոկտոր, փրօֆ. Էնիս Շահինի խմբագրութեամբ լոյս է տեսեր 

հայ-թրքական ամբողջական յարաբերութիւններուն նուիրուած 24 հատորնոց 

հանրագիտարան մը։  
 

 

 

 

 

 

 

Անոր մէջ տեղ գտած են նաև հայ, ատրպէյճանցի, ֆրանսացի, անգլիացի, ռուս և 

ամերիկացի հեղինակներու 361 ակադեմական աշխատութիւնները։ 

Հանրագիտարանը պատրաստուեր է 5 տարուան մէջ, բաղկացած է 17,000 էջէ ու 
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80,000 փաստաթուղթէ և նուիրուած է հայ-թրքական շուրջ հազարամեայ 

պատմութեան (սելճուքեան ժամանակներէն սկսած)։  

Հանրագիտարանը շուկայ կը յայտնուի 2012 թուականի Ապրիլին։ Մինչև 2015 

թուականը (Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցը) այս հանրագիտարանը 

թարգմանուելու է անգլերէնի և այլ լեզուներու։  
 

«Տեղիշիմ» հրատարակչութեան սեփականատէր Իսմաիլ Այտընը նշեր է, որ սա 

աննախադէպ աշխատութիւն է, որուն մէջ նշուած է, թէ ինչպէս տարբեր ազգութիւն 

ու տարբեր կրօն ունեցող երկու ժողովուրդներ հազար տարի գոյակցեր են միմեանց 

հետ. «Ատոր առաջին օրինակը սելճուքեաններու ժամանակ թողարկուած դրամն է, 

որուն մէկ կողմը պատկերուած է Հայոց թագաւորութեան, իսկ միւս կողմը՝ 

սելճուքներու խորհրդանիշը»։ 

 

 

Մենք միայն կը խօսինք, իսկ թուրքերն արդէն Վատիկանի արխիւները 

կ'ուսումնասիրեն  

Կը պարզուի, որ թուրքերը վաղուց կ'ուսումնասիրեն Օսմանեան կայսրութեան 

վերաբերող փաստաթուղթերը Վատիկանի արխիւներուն մէջ: Մինչդեռ Վատիկանը 

յայտարարեր էր, որ կը բանայ իր գաղտնի արխիւը 2012-ի Փետրուարէն, ուր կ'ըլլան 

8-րդ դարէն մինչև 20-րդ դարերուն վերաբերող փաստաթուղթեր, որոնք լոյս կը 

սփռեն նաև Օսմանեան կայսրութենէն ներս գործադրուած հայերու 

ցեղասպանութեան փաստերուն վրայ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Այս մասին յայտարարեր էր Վատիկանի արխիւներու պատասխանատու 

Monseigneur Սերճիօ Պագանին յայտնելով, որ եկող տարուայ փետրուար ամսոյն 
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բացուելիք “in Arcana” ցուցահանդէսին՝ բազում փաստաթղթեր են ցուցադրուելու, և 

որ յատկապէս խիստ դաժան է ըլլալու Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերող 

բաժինը: Ան հանդէս եկեր էր հետևեալ մեկնաբանութեամբ. «Հայոց 

ցեղասպանութեան վերաբերեալ վաւերագիրներն անհաւատալի և անմարդկային 

են: Թուրք զինուորներու գործած անգութ դաժանութիւններն ուղղակի անտանելի 

են»:  

Սակայն կը պարզուի, որ թուրքերը վաղուց կ'օգտուին Վատիկանի արխիւներուն 

մէջ պահուող Օսմանեան կայսրութեան պատմական փաստաթուղթերէն և լուրջ 

ուսումնասիրութիւն կ'իրականացնեն: Տողան գործակալութիւնը կը տեղեկացնէ , որ 

Վատիկանի մօտ Թուրքիոյ դեսպան Քենան Կեուրսոյը 10 տարի է որ 

կ'ուսումնասիրէ Վատիկանի արխիւներուն մէջ պահուող Օսմանեան 

վաւերագիրները: Աւելին, անոր միջնորդութեամբ, երեք թուրք լրագրողներ նոյնպէս 

մուտք գործեր են Վատիկանի արխիւները:  

Առայժմ կը տեղեկացուի , որ լրագրողներուն թոյլատրուեր է դիտել Վատիկանի 

գանձերէն մէկը` 17-րդ դարու ճանապարհորդ Եւիլեա Չելեպիի Նեղոսի քարտէսը: 

Սակայն լրագրողներուն հնարաւորութիւն տուեր են դիտել 6 մ երկարութիւն 

ունեցող քարտէսի միայն 1.5 մեթրը: Լրագրողները կրցեր են ծանօթանալ նաև այլ 

պատմական փաստաթուղթերու, որոնք կ'երթան մինչև 15-րդ դարը:  

Հարցը այն չէ, թէ ինչ տեսեր են այդ արխիւներուն մէջ՝ թուրք դեսպանն ու 

լրագրողները, հարցը այն է, որ թուրք գիտնականները վաղուց կ'աշխատին 

Վատիկանի մէջ՝ Օսմանեան կայսրութեան ժամանակաշրջանին վերաբերող 

փաստաթուղթերու հետ: Տողան գործակալութեան հաղորդումով, լրագրողներու 

հետ միասին, Վատիկանի արխիւներ մուտք գործելու թոյլտուութիւն ստացեր է նաև 

թուրք յայտնի պատմաբան Մուսթաֆա Ճենափ Այտընը: 

 

Եթէ թուրք պատմաբաններուն ու լրագրողներուն կարելի է Վատիկանի 

արխիւներուն մէջ ծանօթանալ Օսմանեան կայսրութեան ժամանակաշրջանին 

վերաբերող փաստաթուղթերուն , ապա ո՞ւր են հայ գիտնականները, 

եկեղեցականներն ու պատմաբանները:  

Armweeklynews.am  

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ | ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

Հայ Գրատպութեան 500-ամեակի Հանդիսաւոր Նշումը Սկսաւ 

Վենետիկէն  

Վենետիկի Հանրապետութեան նշանաւոր 
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իրադարձութիւններէն մէկը՝ հայոց Կիլիկիայի Կատերինա Կորնարօ Ա (Caterina 

Cornaro-I) թագուհիի ժամանումն էր այնտեղ...: Հայոց Կատերինա թագուհին կը 

մարմնաւորէ հայ-վենետիկեան բարեկամութեան սկիզբը. հայոց անկախութեան 

բացակայութիւնը երկուքին ալ ստիպեց գտնել այլընտրանք:  

 

 

 

 

 

 

Վենետիկը յաւերժացուց հայոց ներկայութիւնը Մխիթարեան միաբանութեան 

միջոցով, փորձեց անոր շունչ տալ Մուրատ-Ռաֆայէլեան վարժարանով և 

վերջապէս վայելեց իր պատմական բարեկամի` Հայաստանի Հանրապետութեան 

անկախութիւնը: Վերջապէս 20-ամեայ պատրաստութենէն ետք, Վենետիկը նոյն 

պատմական շքեղութեամբ ընդունեց հայոց նախագահին: 

Նախագահական այցն առանձնայատուկ էր բոլոր առումներով: Յատկանշական է 

նախագահի այցը «Հայերու ճանապարհ», Սուրբ Խաչ հայոց եկեղեցի և իհարկէ` 

բարձր ընդունելութիւնը Սուրբ Մարկոս հրապարակին վրայ, ուր Ս. Սարգսեանի 

ներկայութեամբ բացուեցաւ Հայ գրատպութեան 500-ամեակին նուիրուած 

ցուցահանդէսը:  

Անիկա 4 ամիս պիտի մնայ վենետիկցիներու և զբօսաշրջիկներու ուշադրութեան 

կեդրոնը` դառնալով Հայաստանի և հայութեան մշակոյթի ու ազգային ինքնութեան 

տարածման իւրայատուկ կարեւորութեան վկան: Նախագահի այցը Վենետիկ սկսաւ 

Մխիթարեան միաբանութեան մայրավանքէն` ընդգծելով անոր կարեւորութիւնը 

ազգային մշակոյթի պահպանման գործին մէջ:  

Correr թանգարանին մէջ կայացած հայկական ցուցահանդէսի բացումէն ետք, 

Դեկտեմբեր 14-ի երեկոյեան՝ թանգարանի «Նափոլէոն» դահլիճին մէջ նախագահի 

պատուին տրուեցաւ պաշտօնական ընթրիք: ՀՀ նախագահը իր ելոյթին մէջ 

յատկապէս ըսաւ.« Իտալիան բարեկամ երկիր լինելուց բացի, որի հետ մենք շուտով 

բոլորելու ենք մեր դիւանագիտական յարաբերութիւնների 20-ամեակը, պատմական 

բազմաթիւ արահետներ է թողել հայ ժողովրդի տարեգրութեան մէջ»:  

Նշենք յատկապէս որ ցուցահանդէսը կը կրէր «Հայաստան քաղաքակրթութեան 

դրոշմներ» խորագիրը, ուր ներկայացուած էին Հայաստանի եւ Եւրոպայի 
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թանգարաններէն ու գրադարաններէն բերուած աւելի քան 200 հազուագիւտ 

ձեռագրեր, հնատիպ գիրքեր, մանրանկարներ, խաչքարեր, գորգեր, քարտէսներ...:  

Սերժ Սարգսեանի այցով Երեւանն ու Վենետիկը հռչակուեցան քոյր քաղաքներ` 

վերադարձնելով հին և կարեւոր լուսամուտը Արեւելքի և Արեւմուտքի միջև:  

 

 

Այլ լուրեր  

Լիբանանի նախագահ. Ղարաբաղի հարցը պէտք է լուծում ստանայ 

ազգերու ինքնորոշման իրաւունքի հիման վրայ 

Ղարաբաղի հարցը պէտք է լուծում ստանայ միջազգային իրաւունքի սկզբունքներու, 

ազգերու ինքնորոշման իրաւունքի հիման վրայ: Այս մասին, Դեկտեմբեր 9-ին՝ 

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի հետ ունեցած համատեղ ասուլիսին, 

յայտարարեր է Լիբանանի նախագահ Միշէլ Սուլեյմանը` պատասխանելով 

ղարաբաղեան խնդրի վերաբերեալ Լիբանանի դիրքորոշման մասին հարցին: 

 

 

 

 

 

 

 

Սուլեյմանը նաեւ նշեր է, որ այստեղ Լիբանանի դիրքորոշումն անփոփոխ է. 

«Ատրպէյճանն այդ հարցը փորձեր է քննարկել Իսլամական համաժողովի 

ընթացքին, բայց մենք այդ եւ նմանատիպ այլ կազմակերպութիւններէն ներս, միշտ 

դէմ ենք եղեր Հայաստանը դատապարտող որոշումներու ընդունման»: 

 

Սուլեյմանի խօսքով` ԵԱՀԿ Մինսքի խումբը եւ գերտէրութիւնները պէտք է ամէն 

ջանք գործադրեն ղարաբաղեան հարցի կարգաւորման համար, որպէսզի 

խաղաղութիւն տիրէ: 
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Իմ Երկրիս Մէջ Հիմա Ներքին «Ցեղասպանութիւն» է. Ազնաւուր 

Դեկտեմբերի կէսերուն՝ համերգային ծրագիրով Մոսկուա գտնուող աշխարհահռչակ 

հայ երգիչ Շառլ Ազնաւուր Life Showbiz-ի հետ զրոյցի ընթացքին նշած է. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ներկայիս իմ երկրիս մէջ ներքին ցեղասպանութիւն տեղի կ’ունենայ: Ատիկա 

քաղաքականապէս անընդունելի կը համարեմ: Հայաստանի իշխանութիւնները, 

հնարաւորութիւն չտալով երկրին շնչելու, երկիրը կը զրկեն սեփական 

երիտասարդութենէն, որ կը հեռանայ: Այդ իմաստով, խնդիրը արդէն քաղաքական 

չէ, այլ համամարդկային: Ատիկա պէտք է անյապաղ լուծուի»: 

Tert.am  
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Թուրքիան ապօրինի ձերբակալութիւններու եւ քաղաքական 

բռնութիւններու «յառաջադէմ» երկիր է. The Guardian  

Բրիտանական The Guardian թերթի փոխանցմամբ, Թուրքիան ապօրինի 

ձերբակալութիւններու եւ քաղաքական բռնութիւններու «յառաջադէմ» երկիր է. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Գոյութիւն ունի մեծցող անդունդ անոնց միջև, ովքեր ժամանակակից Թուրքիան կը 

ներկայացնեն որպէս ժողովրդավար երկիր, և անոնց միջև, ովքեր Թուրքիա ըսելով՝ 

կը հասկնան կամայական ձերբակալութիւններ, քաղաքական բռնութիւններ և 

ռազմական աւերումներ։ 

Վերջին երկու տարիներուն, թրքական պետութիւնը բանտերը լեցուցեր է 

հազարաւոր քաղաքացիներով, զանոնք մեղադրելով՝ արմատական կամ 

աահաբեկչական գործողութիւններու մասնակցութեան մէջ։  
 

Միւս կողմէն ալ, շարք մը «յառաջադէմ» մեկնաբաններ կը պնդեն, թէ Թուրքիան, 

միւս երկիրներու, ծայրայեղ պարագային Մերձաւոր Արևելքի երկիրներու հետ 

համեմատութեամբ, ժողովրդավարացման յաջող օրինակ է։ Անոնք ուշադրութեան 

կը յանձնեն, որ Թուրքիան համաշխարհային անկման պայմաններու մէջ, գործօն 

կերպով կը զարգացնէ իր տնտեսութիւնը, կ'իրականացնէ չափաւոր իսլամական 

քաղաքականութիւն, օժտուած է աշխարհիկ խորհրդարանով, ինչպէս նաև 

կ'իրականացնէ անկախ արտաքին քաղաքականութիւն՝ քննադատելով Իսրայէլը և 

աջակցելով «արաբական գարնան» երկիրներու ժողովրդավար ուժերուն»։ 
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Մենք Ցարդ Ամօթխած Եղած Ենք Ու Չենք Խօսած Մեր Անցեալին 

Մասին. 

CNN-TURKի Խմբագիրը Հայկական Հարցէն Չխուսափելու Կոչ Կ՛ուղղէ Թուրքիոյ 

Թուրքիա պէտք է իր պատմութեան մութ էջերուն դէմ յանդիման գայ եւ 

համեստութեամբ ու քաջութեամբ քննէ իր անցեալի սխալները. այսպէս գրած է 

«Սի.Էն.Էն. Թիւրք»ի գլխաւոր խմբագիր եւ յայտնի վերլուծաբան Մեհմետ Ալի 

Պիրանտ, իր Նոյեմբեր 21ի յօդուածին մէջ՝ մատնանշելով յատկապէս Հայկական 

Հարցը: Այս մասին կը յայտնէ «Հիւրրիյէթ»ը։ 

 

 

 

 

 

 

 

Պիրանտ գրած է, թէ բոլոր երկիրները՝ ուշ կամ կանուխ, բախում պիտի ունենան 

իրենց անցեալի մութ էջերուն հետ: 

«Մենք ցարդ ամօթխած եղած ենք ու չենք կրցած խօսիլ մեր անցեալին մասին: Մենք 

չենք կրնար խիզախօրէն քննել մեր անցեալի սխալները: Այդ մօտեցումը արդիւնք չէ 

տուած, որովհետեւ ամբաստանութիւնները կը մնան: Զոհերը դեռ հոն են: Հայկական 

Հարցը այս դասակարգին մէջ է:  

Երբ ահաւոր միջադէպ մը կայ մեր դիմաց, չենք կրնար զայն անտեսել: Զայն 

ուրանալով՝ պարզապէս մենք մեզ կը խաբենք»,- ընդգծած է Պիրանտ, կոչ ընելով 

վերջ տալու նման ինքնախաբէութեան ու լրջօրէն մօտենալու հարցին: 

Ան հարց տուած է, թէ Թուրքիա ինչո՞ւ այսքա՛ն կը վախնայ այս հարցէն եւ անհիմն 

կը համարէ 

պատասխանատւութենէն խուսափելու փորձերը, որոնցմէ մէկն է այն պնդումը, թէ 

ներկայ Թուրքիան 

պատասխանատու չէ հարիւրամեակ մը առաջ Օսմանեան կայսրութեան 

արարքներուն համար: 
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Սակայն, շարունակելով մնալ ուրացողներու փաղանգին մէջ ու Հայկական 

Ցեղասպանութիւնը պարզապէս «հայկական իրադարձութիւններ» կոչելով՝ ան 

կ՛աւելցնէ,- «Կը մօտենայ հայկական իրադարձութիւններու հարիւրամեակը: Եթէ 

մենք քայլերու չձեռնարկենք, ապա մեր վրայ պիտի բարդեն բոլոր 

յանցագործութիւնները: Քանի մը տարի առաջ, վարչապետ Թուրկուտ Էօզալ, 

մայրաքաղաք Ալժէ այցելելով՝ ներողութիւն խնդրեց անոր համար որ Թուրքիա չէ 

աջակցած Ալճերիոյ ազատագրական պայքարին՝ ֆրանսական 

գաղութատիրութեան դէմ: Ի՞նչ պատահեցաւ: Ի՞նչ կորսնցուցինք: Հակառակը, մենք 

շահեցանք: Եկէք մէկ կողմ ձգենք ներքին քաղաքականութեան խնդիրները եւ դէմ 

յանդիման գանք մեր պատմութեան»:  

 

 

Ֆրանսայի խորհրդարանը ընդունեց Հայոց ցեղասպանութեան 

հերքումը քրէականացնող օրինագիծը  

Դեկտեմբեր 22-ի նիստին՝ Ֆրանսայի խորհրդարանը ընդունեց Հայոց 

ցեղասպանութեան հերքումը քրէականացնող օրինագիծը։Օրինագիծով կը 

նախատեսուի Ֆրանսայի մէջ՝ Հայոց ցեղասպանութիւնը հերքողները պատժել մէկ 

տարի ազատազրկումով ու 45,000 եւրօ գումարի տուգանքով։Դեկտեմբեր 7-ին, այս 

օրինագիծը ընդգրկուեր էր Ֆրանսայի Ազգային Ժողովի իրաւական հարցերու 

յանձնաժողովի օրակարգին մէջ: 

 

 

 

 

 

 

Յիշեցնենք, որ Թուրքիան նախքան օրինագիծի քուէարկութիւնը, սպառնացեր էր 

Ֆրանսային, որ ատիկա լուրջ հետեւանքներ պիտի ունենար, ընդհուպ մինչեւ 

Փարիզի մէջ Թուրքիոյ դեսպանի յետկանչը եւ առեւտրական յարաբերութիւններու 

խզումը:  
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Այլազան 

1939-ին՝ Ֆրանսան հայաբնակ նահանգը Թուրքիոյ վաճառեր է 7 մլն 

ֆրանքով. Vatan  

Թրքական Vatan թերթի տրամադրութեան տակ է յայտնուեր աղմկայարոյց 

փաստաթուղթ մը, ըստ որուն՝ Թուրքիան երկրի հարաւարևելեան հատուածին մէջ 

ինկած Հաթայի նահանգը (Ալեքսանտրեթի սանճագ), զոր Սուրիան առ այսօր կը 

համարէ իրենը, Ֆրանսայէն գներ է 7 միլիոն ֆրանքով։  
 

 

 

 

 

 

 

 

Կը նշուի, որ Առաջին համաշխարհային պատերազմէն յետոյ, Հաթայը յանձնուեր է 

Ֆրանսայի մանտադին, որ 1939 թուականին զայն 7 միլիոն ֆրանքով վաճառեր է 

Թուրքիոյ։ Այս համաձայնագրին տակ իրենց ստորագրութիւնն են դրեր Թուրքիոյ 

տուեալ ժամանակի նախագահ Իսմեթ Ինէօնիւն, վարչապետ Ռեֆիք Սայտամը և 

կառավարութեան բոլոր անդամները։  
 

Յիշեցնենք, որ 1937 թուականին՝ Ալեքսանտրեթի սանճագի 240,000-նոց 

բնակչութեան 120,000-ը արաբներ էին, 43,000-ը հայեր, իսկ մնացածը՝ թուրքեր, 

թուրքմէններ, քրտեր ու չերքէզներ։ 

 

 

Հայերն ու թուրքերը կը համագործակցին 

Հայ-թրքական համատեղ 56 գրանցուած ձեռնարկութիւններ կը գործեն Հայաստանի 

մէջ։ Թուրք-հայկական պիզնեսի զարգացման կեդրոնի համանախագահ Նոյեան 

Սօյեաքը Նոյեմբեր 22-ին Երեւանի մէջ տեղի ունեցած համաժողովին նշեց, որ երկու 

երկիրներուն միջեւ 
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առեւտրաշրջանառութեան ծաւալը հեռու է բաւարար ըլլալէ՝ տարեկան ընդամէնը 

300 մլն ԱՄՆ տոլար։  

 

 

 

 

 

Երբ պարոն Սօյեաքին յիշեցուցինք որ՝ դեռեւս 100 տարի առաջ Օսմանեան 

Թուրքիոյ ներքին առեւտրաշրջանառութեան շուրջ 80 տոկոսը կ'իրականացնէին 

հայերը, թուրք գործարարը գերադասեց շրջանցել անցեալին վերաբերող հարցը։ 

 

«Մեր ժողովուրդներու մշակութային ընդհանրութիւնները կ'օգնեն զարգացնելու 

տնտեսական կապերը։ Այսօր երկուստեք առեւտրաշրջանառութեան 99 տոկոսը կը 

կազմէ Թուրքիայէն Հայաստան ներմուծումը։ Հայ գործարարները պէտք է 

չարչարուին՝ վիճակը փոխելու համար»,- ըսաւ Նոյեան Սօյեաքը։ 

 

Ամերիկեան USAID ծրագրի աջակցութեամբ տեղի ունեցող հայ եւ թուրք 

գործարարներու համաժողովին ընթացքին, Հայաստանի գործարարներու եւ 

արդիւնաբերողներու միութեան նախագահ Արսէն Ղազարեանի կարծիքով ալ, 

առայժմ հիմնականին մէջ, զբօսաշրջիկներ արտահանող Հայաստանը կարող է 

հարեւան երկիր արտահանել մրցունակ ապրանք։ 

«Մենք փորձում ենք ցոյց տալ թրքական կառավարութեան, որ տնտեսական 

էմպարկոյի պայմաններում եւս կարող են զարգանալ տնտեսական 

յարաբերութիւնները եւ Հայաստանին ծնկի բերելու քաղաքականութիւնը ճիշդ չէ։ 

Պէտք է գիտակցել սեփական շահի առաջնահերթութիւնը, առանց երրորդ երկրի 

շահերը փայփայելու»,- ակնարկեց Արսէն Ղազարեանը։ 

 

Ան չի կիսեր այն մտահոգութիւնները, թէ սահմաններու բացման պարագային՝ 

հայկական այլապէս ալ թերզարգացած արդիւնաբերութիւնը չի դիմանար թրքական 

ապրանքներու ազատ ներմուծման։ 

«Թուրքական ապրանքները Հայաստանում ունեն իրենց որոշակի նիշը, մենք այդ 

հարուածն արդէն ստացել ենք, այսօր մեր տնտեսութիւնը պատրաստ է ոչ միայն 

դիմակայել, այլեւ արտահանման հնարաւորութիւն ստանալ եւ մրցել Թուրքիայի 

հետ»,- նշեց Հայաստանի գործարարներու եւ արդիւնաբերողներու միութեան 

նախագահը։ 
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Հայ գործարարները փորձեր էին ցուցահանդէսի միջոցով ներկայացնել այն 

ապրանքները, որոնք հնարաւորութեան պարագային, կարող են արտահանուիլ 

Թուրքիա՝ հիմնականին մէջ, թեթեւ արդիւնաբերութեան եւ գիւղատնտեսական 

արտադրանք։  
 

Երկօրեայ համաժողովի աւարտին գործարարները ստորագրեր են յուշագիրներ՝ 

դիւանագիտական յարաբերութիւններու բացակայութեան պայմաններու մէջ, երկու 

երկիրներու միջև գործարար համագործակցութիւնը զարգացնելու նպատակով:  

Աղբիւր՝ Ա1+ 

 

 

Թուրքիան պէտք է ճանչնայ Հայոց ցեղասպանութիւնը և վերացնէ 301-

րդ յօդուածը. բրիտանացի վերլուծաբան  

Ռուսական Regnum լրատուական գործակալութեան փոխանցումով՝ բրիտանացի 

յայտնի վերլուծաբան, բրիտանական The Independent պարբերականի մեկնաբան 

Ռոպըրթ Ֆիսկը յայտարարեր է, որ Թուրքիան պէտք է ճանչնայ Հայոց 

ցեղասպանութիւնը։  
 

 

 

 

 

 

 

 

Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցած գիտական համաժողովի ընթացքին, Ֆիսկը շօշափեր է 

նաև Հայոց ցեղասպանութեան ու Պոլսոյ հայկական «Ակօս» թերթի նախկին 

խմբագրապետ Հրանդ Տինքի սպանութեան թեմաները։ 

Խօսելով Հայոց ցեղասպանութեան մասին՝ Ֆիսկը թրքական իշխանութիւններուն 

կոչ ըրեր է ճանչնալու այդ պատմական փաստը։ Թուրքիոյ մէջ, մարդու 

իրաւունքներու խախտման վերաբերեալ, Ֆիսկը նշեր է, որ ամէն քայլափոխին 

Թուրքիոյ մէջ կարելի է ականատես ըլլալ մարդու իրաւունքներու խախտման 

պարագաներու: 
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Ֆիսկն ընդգծեր է, որ Թուրքիոյ մէջ՝ մամուլն ազատ չէ, և որ անհրաժեշտ է վերացնել 

Քրէական օրէնսգրքի 301-րդ յօդուածը։  
 

Յիշեցնենք, որ 301-րդ յօդուածը՝ Թուրքիոյ մէջ կը հանդիսանայ խօսքի 

անազատութեան իւրօրինակ ցուցանիշ՝ Դամոկլեան սուրի նման սպառնալով Հայոց 

ցեղասպանութեան և թրքական իշխանութիւններու համար այլ ցաւոտ հարցերու 

շուրջ արտայայտուողներու գլխուն։  

 

 

Երուսաղէմի հայկական եկեղեցիներու ապագան կրկին վտանգուած է 

Յայտնի դարձեր է, որ Պաղեստինի ինքնավարութեան ղեկավարները 

Մերձաւորարեւելեան Քառեակին ` Եւրոմիութիւն, Ռուսաստան, ԱՄՆ և ՄԱԿ, 

ներկայացուցեր են Իսրայէլի հետ տարածքներու փոխանակման իրենց 

առաջարկութիւնները: Առաջարկին մէջ, որ ներկայացուեր է 2011-ի Նոյեմբեր 14-ին, 

մասնաւորապես կ'ըսուի, որ պաղեստինցիները պատրաստ են փոխանակել 

Արևմտեան Ափի տարածքներու միայն 1.9 տոկոսը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նշենք, որ Մերձաւորարեւելեան Քառեակը կողմերուն առաջարկեր էր 

տարածքներու փոխանակման վերաբերեալ առաջարկութիւնները ներկայացնել 

մինչև 2012-ի Յունուար ամսուայ վերջը: Սա միայն Պաղեստինի ինքնավարութեան և 

Իսրայէլի խնդիրը չէ, քանի որ շաբաթներ առաջ Al Jazeera արաբական 
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հեռուստաընկերութիւնը հաղորդագրութիւն մը տարածեր էր այն մասին, որ՝ դեռևս 

2008-ին Պաղեստինեան ինքնավարութեան իշխանութիւնները գաղտնի բանակցեր 

են Իսրայէլի հետ` համաձայնելով հին Երուսաղէմի մէկ մասը` այդ թուին Հայ 

եկեղեցիին պատկանող տարածքի մէկ հատուածը յանձնելու Իսրայէլին։  

Այժմ, համաձայն իսրայելական մամուլի 

տեղեկութիւններուն, պաղեստինցիները վերջնականապէս ձևաւորեր են իրենց 

առաջարկները:  

Սակայն ինչպէս իսրայելական , այնպէս ալ պաղեստինեան կողմը գաղտնի կը 

պահեն առաջարկութիւններուն մէջ ներառուած և փոխանակման համար 

նախատեսուած տարածքներու աշխարհագրական անուանումները և չափերը:  

Սակայն մեծ է հաւանականութիւնը, որ Արևմտեան Ափի 1.9 տոկոս փոխանակման 

տարածքներուն մէջ կրնան ընդգրկուիլ նաև Երուսաղէմի Հայոց 

պատրիարքարանին պատկանող տարածքներ: Չի բացառուիր այն, որ վերջերս 

Հայաստանէն Իսրայէլ մեկնած ծպտեալ հայկական պատուիրակութիւնը ճիշդ այդ 

խնդիրը կը քննարկէր Իսրայէլի իշխանութիւններուն հետ: 

 

Երուսաղէմի քրիստոնէական եկեղեցիները համատեղ դիրքորոշում են 

արտայայտեր, որ սրբավայրերը և եկեղեցիները պէտք է ունենան յատուկ 

կարգավիճակ և անոնց վերաբերող հարցերը պէտք չէ քննարկել այլ ձևաչափով: Թէ 

որքանո՞վ Իսրայէլը, Պաղեստինը և Քառեակը պիտի յարգեն քրիստոնէական 

եկեղեցիներու դիրքորոշումը պարզ կը դառնայ երկու ամիս յետոյ:  

 

 

 

Թուրքիան Պիտի Վերադարձնէ՞ հայկական եկեղեցիները 

ԱՄՆ Քոնկրեսի ներկայացուցիչներու պալատը Դեկտ. 13-ի երեկոյեան միաձայն 

ընդուներ է թիւ 306 բանաձեւը, որ կոչ կ'ընէ Թուրքիոյ պաշտպանելու 

քրիստոնէական ժառանգութիւնը եւ վերադարձնելու առգրաւուած եկեղեցական 

ունեցուածքը քրիստոնեայ համայնքներուն, անոնց թուին՝ հայերուն։ 

 

 

 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 
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Այս մասին կը յայտնէ Ամերիկայի հայկական համագումարը։  

Հայկական եկեղեցւոյ Արեւելեան թեմի ներկայացուցիչ, արքեպիսկոպոս Վիգէն 

Հայկազեանը ըսեր է, որ այս օրինագիծը կ'արտացոլացնէ հայկական արժէքները եւ 

կարեւոր քայլ է՝ պաշտպանելու Թուրքիոյ հայկական համայնքի եւ մնացեալ 

փոքրամասնութիւններու ժառանգութիւնը։ 

 

Օրինագիծը իր 4 կէտերով կոչ կ'ընէ վերջ տալու ցանկացած տեսակի կրօնական 

խտրականութեան, թոյլ տալ քրիստոնէական եկեղեցիներու տէրերուն , առանց 

սահմանափակումներու, կազմակերպելու պաշտամունքի արարողութիւններ, 

հաւաքներ, կրօնական կրթութիւն, եկեղեցական ուսուցում, իրենց օրինական 

տէրերուն վերադարձնելու բոլոր քրիստոնէական եկեղեցիները, յուշարձանները, 

սրբավայրերը, անոնց թուին՝ շարժական գոյքը, ինչպէս նաեւ թոյլ տալ նորոգելու 

այդ ժառանգութիւնը։  

 


