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Համայնքային 

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ  

Իմաստալից աւանդութիւն է դարձած՝ ամէն տարի Փետրուար ամսոյն մէջ, 

հանդիսութեամբ եւ Ս. Պատարագով ոգեկոչել Վարդանանց յիշատակը, 

հաղորդուելու համար անոնց ցուցաբերած ոգիին՝ Աւարայրի ոգիին հետ, որպէս 

նորոգ խթան հայօրէն ապրելու եւ յարատեւելու մեր անխախտ վճռակամութեան: 

Այս սրբազան աւանդութեան 

հաւատարիմ կը մնան Կիպրահայ 

Նարեկ վարժարանները, 

Վարդանանց Տօնը 

հանդիսաւորապէս նշելով ամէն 

տարի եւ վերամկրտուելով անոր 

ոգիով ու խորհուրդով..: 

Հինգշաբթի 16 Փետրուար, 2012, 

առաւօտեան ժամը 8:15-ին՝ 

Նիկոսիոյ Նարեկ վարժարանի 

սրահին մէջ համախմբուած էին 

աշակերտութիւն, ծնողք, 

հոգաբարձութիւն, տնօրէնութիւն 

եւ ուսուցչակազմ՝ միասնաբար 

տօնակատարելու Վարդանանց տօնը: Ներկայ էր նաեւ Թեմիս Կաթ. Փոխ. Տէր 

Վարուժան Արք. Հերկելեան, ինչպէս նաեւ՝ հիւրաբար Կիպրոս գտնուող, 

բանաստեղծ եւ «Խօսնակ» թերթի խմբագիր, լիբանանաբնակ Տիար Համբիկ 

Մարտիրոսեան: Բացման իր բովանդակալից բարեգալուստի խօսքին մէջ, Տիկ. 

Մակի Էսկիճեան յատկապէս ըսաւ. «Անմահ Վարդանանք են, որ նոր լոյս սփռեցին 

մեր հաւատքին եւ Այբուբենին, 

իրենց գիտակցուած արարքով 

յորդորելով բոլորիս անխտիր 

դառնալ անխոնջ պահակները 

մեր լեզուին ու կրօնին՝ երկու 

հիմնաքարերը մեր լինելութեան: 

Եւ շարունակեց.« Վարդանանց 

միասնական ոգիով մենք 

յաղթեցինք Սարդարապատի 

հերոսամարտին: Արցախի մէջ 

ազատագրական պայքար 

մղեցինք, եւ երկու հերոսական 

էջեր եւս աւելցուցինք մեր 

պատմութեան մէջ»: Ան ընդգծեց, 
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որ «մենք այն ազգն ենք, որ 

միասնական ուժերով կրնանք 

հրաշքներ գործել, միայն թէ 

Վարդաններ ունենանք մեր 

հոգիներուն մէջ...ուստի 

սթափինք, ըլլանք հայրենասէր 

եւ հեռու մնանք 

օտարամոլութենէ:  

Աչքի լոյսի պէս պահենք մեր 

լեզուն եւ մեր 

աւանդութիւնները...կառչինք 

մեր հաւատքին, մեր 

ինքնութեան...հպարտ զգանք 

մեր ազգութեամբ...այս ձեւով մեր Դատի ճանաչումն ալ կը պարտադրենք ամբողջ 

աշխարհին, յարգանք ալ կը պարտադրենք օտարին»: Իր խօսքի աւարտին, Տիկ 

Էսկիճեան պատգամեց հաւատարիմ մնալ այդ ոգիին եւ շեշտեց.« Վարդանի ոգին 

մօր կաթին հետ կը փոխանցուի հայ փոքրիկին, ապա հայկական դպրոցը իր 

մնայուն դրոշմը կը թողու անոր հոգիին մէջ...:  

Եկեղեցին կու գայ ամբողջացնել 

հայ մանուկի հայակերտման 

սրբազան գործը.... ուրեմն 

երրորդութեան դերը լուրջ եւ 

խիստ կարեւոր է...: Փոքրիկները 

մեր հայելին են, պիտի ցոլացնեն 

մեզմէ ժառանգուածը»: 

Այնուհետեւ, դասարան առ 

դասարան՝ թատերական 

ներկայացումով, 

արտասանութիւններով, 

ընթերցումներով եւ խմբերգերով՝ 

Նարեկի աշակերտները, 

մանկապարտէզի փոքրիկներէն 

մինչեւ միջնակարգի մեծերը, մէկ 

առ մէկ եւ խմբովին, պանծացուցին Վարդանանց ու Աւարայրի ոգին, ոգեշնչելով 

ներկաները հայօրէն ապրելու, մաքառելու եւ պայքարելու աննկուն ոգիով...: 

Հանդիսութեան աւարտին, տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեան շնորհաւորեց 

աշակերտութիւնը եւ ուսուցչակազմը իրենց ներկայացուցած բարձրորակ 

հանդիսութեան համար, ապա շնորհաւորեց անուան տօնը՝ հոգաբարձութեան 

ատենապետ, վաստակաւոր կրթական մշակ, Տիար Վարդան Թաշճեանի, 

ծաղկեփունջ մը յանձնելով անոր: Պրն. Թաշճեան, յայտնապէս յուզուած, փափաք 

յայտնեց այդ ծաղկեփունջը անձնապէս զետեղելու՝ թարմ հաղակոյտին վրայ նորոգ 
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հանգուցեալ, Նարեկ վարժարանի վաստակաշատ երկարամեայ ուսուցիչ 

Հայրապետ Թորոսեանի...: Վարուժան Արքեպիսկոպոս, իր հերթին, բարձր 

գնահատեց Նարեկի աշակերտութիւնն ու ուսուցիչները, որոնք կրցեր էին 

տպաւորիչ, այժմէական եւ ազդեցիկ հանդիսութիւն մը ներկայացնել:  

Ան ի մասնաւորի ըսաւ, որ 

Վարդանանց կռիւը աւարտ 

չունի եւ կը շարունակուի մեր 

ամէնօրեայ կեանքին մէջ՝ 

ընդդէմ հայութեան եւ 

հայկականութեան 

սպառնացողՎասակներու եւ 

Յազկերտներու, յանուն հայ 

լեզուով ու հաւատքով հայ 

մնալու եւ ապրելու սուրբ 

նպատակին: Իսկ այդ 

նպատակին հասնելու 

լաւագոյն միջոցը, ըսաւ 

Սրբազան Հայրը, հայ գիր ու 

գիրք կարդալն է, անոնց 

կառչած մնալը...: Հուսկ, Պահպանիչով վերջ գտաւ այս բովանդակալից, ազգային-

հայրենասիրական ոգի եւ ապրումներ ներշնչող հանդիսութիւնը: 

Ե. Գ.  

ՈՉ ԵՒՍ Է ՀԱՅՐԱՊԵՏ ԹՈՐՈՍԵԱՆ  

11 Փետրուար 2012-ին, Նիկոսիոյ Ս. 

Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, 

կատարուեցաւ յուղարկաւորութեան 

արարողութիւնը նորոգ մահացեալ՝ 

Հայրապետ Թորոսեանի, հայ թէ օտար 

խուռներամ բազմութեան մը 

ներկայութեամբ: 

Ան վաստակաշատ կրթական մշակ էր, 

երկարամեայ խմբավարը Ս. Աստուածածին 

եկեղեցւոյ երգչախումբին, հայկական 

ռատիոժամի հաղորդավար եւ Կիպրոսի 

պետական նուագախումբի 

թաւջութակահար: Բայց ամէնէն աւելի, ան 

սիրուած եւ յարգուած անձնաւորութիւն մըն 

էր, շնորհիւ իր ազնիւ ու վեհանձն, 

բարեացակամ եւ ծառայասէր 
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բնաւորութեան...: 

Դամբանական խօսքերով հանդէս եկան Թեմիս Կաթ. Փոխ. Տ. Վարուժան Արք. 

Հերկելեան, Նարեկ վարժարաններու տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեան եւ Պրն. 

Վարդան Թաշճեան: Սրբազան Հայրը ներկայացուց Հայրապետ Թորոսեանը որպէս 

անձ մը, որ կարելի է կոչել Աստուածային լոյսի վկայ...: Այդ լոյսը, ըսաւ ան, զայն 

առաջնորդեց դէպի ճշմարտութիւն, զայն ընծայեց՝ ընտանիքին, եկեղեցւոյն, 

դպրոցին եւ համայնքին նուիրեալ անձնաւորութիւն մը, որ իր վարքով ու գործքով 

արժեւորեց իր կեանքը, բարի եւ լուսաւոր հետք մը ձգելով հայ կեանքին վրայ: 

Սրբազան Հայրը բարձրօրէն գնահատեց ի մասնաւորի հանգուցեալին խոր 

նուիրուածութիւնն ու ջերմեռանդ մասնակցութիւնը եկեղեցւոյ կեանքին եւ 

մանուկներու դաստիարակութեան գործին: Հուսկ, ան՝ Վեհափառ Հօր, քահանայ 

Հայրերուն, Թեմական եւ Վարչական ժողովներուն, եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան եւ 

իր անունով խորին ցաւակցութիւն յայտնեց հանգուցեալին տիկնոջ, զաւակներուն, 

թոռներուն եւ բոլոր պարագաներուն: Յանուն Նարեկ վարժարաններու 

Հոգաբարձութեան, Տնօրէնութեան, Ուսուցչակազմին, Պաշտօնէութեան եւ 

աշակերտութեան, խօսք առաւ Տիկ. Թահմազեան, որ վեր առաւ Հայրապետ 

Թորոսեանը որպէս անձնաւորութիւն մը, որ տիրական ներկայութիւն էր գաղութի 

կրթական-մշակութային-եկեղեցական կեանքին մէջ եւ փայլ կու տար անոր:  

Բայց, յատկապէս, ան զայն ներկայացուց որպէ տիպար դաստիարակ մը, որ գիտէր 

ճիշդ վարուիլ իր աշակերտներուն հետ, իր լայն համբերութեամբ, բարի ժպիտով, 

ուրախանալ անոնց յաջողութիւններով եւ սրտացաւօրէն դիմագրաւել անոնց 

թերութիւնները: Իր ժպիտը, իր երգն ու նուագը մշտապէս պիտի ապրին մեզի հետ, 

ըսաւ ան, որպէս անմար ու ներշնչող յիշատակ: 

Հուսկ, սրտայոյզ խօսքով հանդէս եկաւ հանգուցեալին մտերիմ բարեկամ, Նարեկ 

վարժարաններու Հոգաբարձութեան ատենապետ Պրն. Վարդան Թաշճեան. որ 

սրտի խոր կսկիծով խօսեցաւ «Հայրօ»ին հետ իր ունեցած աւելի քան 60 տարուայ 

սերտ բարեկամութեան մասին...:  

Բարեկամութիւն մը՝ որ սկիզբ առած էր իրենց պատանի հասակէն, անցած էր 

Մելգոնեանի եւ Նարեկի գրասեղաններէն, համայնքի եկեղեցական-մշակութային-

երաժշտական կեանքէն, դառնալով հարազատի եղբայրական կապ, առանց որուն 

կեանքը տարբեր պիտի ըլլար այսուհետ, ըսաւ ան: 

Հայրապետի կեանքը բնութագրելով, Պրն. Թաշճեան ընդգծեց որ անիկա եղած էր 

անվերջ եւ հեւքոտ վազք մը՝ տունէն դպրոց, դպրոցէն ռատիոկայան, 

ռատիոկայանէն նուագախումբ, նուագախումբէն եկեղեցի...եւ այսպէս 

շարունակաբար, անտրտունջ ու մշտաժպիտ, համակ բարութեամբ ու 

ազնուութեամբ, մրջիւնին վրայ իսկ չկոխելու նրբազգածութեամբ...: 
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Հանգուցեալին ներկայութիւնը կիպրահայութեան կեանքէն ներս, նշեց ան, եղեր էր 

ջերմութիւն ու լոյս տարածող շէնշող ներկայութիւն մը՝ բամբ ձայնով հնչող իր 

երգով, թաւջութակի իր նուագով, իր հոգիին բարութեամբ, բարեկամեցողութեամբ, 

միշտ ծառայելու պատրաստ իր բնաւորութեամբ: 

«Միշտ յարգեց ու յարգուեցաւ, միշտ սիրեց ու սիրուեցաւ, պատուեց ու 

պատուուեցաւ, բարձրացուց ու բարձրացաւ» ըսաւ Պրն. Թաշճեան իր հանգուցեալ 

ընկերոջ մասին, խորապէս յուզուած: Անոր մեկնումը շատ ծանր պիտի ըլլայ, 

եզրակացուց ան, իսկ իր յիշատակը երբեք պիտի չթառամի...  

Այսպիսին էր, իրաւամբ ալ Հայրապետ Թորոսեանը, մեր սիրելի Հայրոն, վսեմ 

տիպար մը՝ մարդամեծարութեան եւ կնամեծարութեան, անկեղծ յարգանքի եւ 

ընկերասիրութեան, անսակարկ սիրոյ եւ նուիրումի հանդէպ ընտանիքին, 

եկեղեցիին, դպրոցին ու համայնքին: Բարութեան եւ ազնուութեան մարմնացումն 

իսկ էր, որ մշտապէս պիտի ապրի մեր յիշողութեան մէջ, որպէս առաքինի մարդ ու 

ընկեր...: Հայրապետ Թորոսեանի մահուան տխուր առիթով, «Ազատ Խօսք»ը եւս 

խորին ցաւակցութիւն կը յայտնէ հանգուցեալին տիկնոջ՝ Սօսիին, իր դուտրերուն՝ 

Մարալին եւ Հուրիկին, թոռներուն եւ բոլոր պարագաներուն: Յաւէտ լոյ՛ս, խու՛նկ ու 

աղօ՛թք իր անթառամ յիշատակին: Հանգի՛ստ իր վաստակաշատ աճիւններուն: 

Ե. Գ.  

Խմբագրական 

ԱՒԱՐԱՅՐԷՆ ԱՐՑԱԽ...ԻՍԿ ՀԻՄԱ՞ 

Հայոց պատմութեան էջերուն մէջ, աւելի քան 1500 

տարի է ահա, որ Վարդանանց սերունդի ցուցաբերած 

ոգին, Աւարայրի՛ ոգին, սրբազան խորհրդանիշ է 

դարձած` ասպետական, առիւծանման մաքառումի ի 

պաշտպանութիւն հայեցի ինքնութեան ու 

արժանապատուութեան, հայ հաւատքին ու 

էութեան...: Ժողովրդային ոգիի մի վսեմ ու հրեղէն 

ժայթքո՛ւմ, մի ըմբոստութի՛ւն սրբազան, որ ցարդ եւ 

ընդմիշտ իրարու կը շաղկապէ Հայկազունեաց 

տարանջատ սերունդները, յաղթահարելով 

ժամանակի ու տարածութեան 

սահմանափակումները եւ կը դառնայ ուղենիշ 

ապագայի...: 

«Այս հաւատքէն ո՛չ ոք կրնայ զմեզ խախտել, ո՛չ հրեշտակները, ո՛չ մարդիկ, ո՛չ հուր, 

ո՛չ սուր, ո՛չ ջուր եւ ո՛չ որեւէ դառն տանջանք...քու սուրդ եւ մեր պարանոցը», կամ 

«մահ իմացեալ անմահութիւն է» խօսքերը՝ Վարդանանց քաջարի հերոսներուն, 
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դարձան Գաղափարի մը համար մինչեւ վերջ պայքարելու եւ յանուն անոր գերագոյն 

զոհաբերութեան երթալու վսեմ երդում ու յանձնառութիւն, անկոտրում կամք ու 

անընկճելի կորով վասն Հաւատքի ու Հայրենեաց...: 

Եթէ կանք այսօր որպէս ժողովուրդ ու երկիր, ատիկա գերազանցօրէն կը պարտինք 

այս անպարտելի Ոգիին, որ ուղեկցեր է մեզի՝ մեր ճակատագրի վերիվայրումներուն 

եւ պատմութեան խորտուբորտ ուղիներուն վրայ, նոյնիսկ Եղեռնի ահաւոր 

խորխորատին մէջ...: 

Վարդանանց ազգային ոգիին ծնուցիչն ու սնուցիչը եղան, անտարակոյս, Ս. Սահակ 

եւ Ս. Մեսրոպ, Մեր Թարգմանիչ Հայրերը: Կարմիր Վարդանը, արդարեւ, մեծցաւ Ս. 

Սահակի ծունկերուն վրայ: Ձուիկ Տիկիններու գուրգուրոտ խնամքին տակ 

դաստիարակուեցան Վահանանք: Թարգմանչաց Հայրերու գաղափարական շունչով 

թրծուեցան՝ Խորխոռունի, Արծրունի, Բագրատունի, Գնդունի, Կամսարական, 

Մամիկոնեան...իշխաններն ու սեպուհները...: 

Այդ ոգին փայլատակեցաւ լինել-չլինելու ահեղ ու վճռորոշ գոյամարտին՝ 

Սարդարապատի մէջ, ուր Ցեղասպանութեան ահռելի գեհենէն ետք, հայ ժողովուրդի 

մնացորդացը ոտքի ելաւ՝ օրհասի ահազանգով եւ հերոսական ինքնափրկութեան 

հրաշքով պարտութեան մատնեց թշնամին, ստեղծեց իր անկախ 

հանրապետութիւնը, որ դարձաւ սովետական, ապա ՝ ներկայիս Հայասանի Գ. 

Հանրապետութիւնը: Եթէ չըլլար համաժողովրդային ոգեկան հրայրքի այդ 

ժայթքումը՝ ճակատագրական այդ պահուն, ապա վաղուց անհետացած կ'ըլլայինք 

հաստատապէս որպէս կենսունակ ժողովուրդ ու երկիր...: 

Նոյն Ոգիով, Եղեռնի յիսնամեակին՝ 1965-ի Ապրիլ 24-ին՝ Երեւանի փողոցներուն 

մէջ, հարիւր հազարաւորներ ոտքի ելան ընդվզումի բուռն պոռթկումով՝ «Մեր 

հողե՛րը, մեր հողե՛րը» աղաղակելով, ինչ որ արտակարգ երեւոյթ էր Սովետական 

Միութեան մէջ...: 

Ապա պատահեցաւ միլիոննոց պոռթկումը 1988 Փետրուարին, որ այդ Ոգիին 

շաղախած իսկական ժայռացում էր՝ առօրեայ կեանքի երեւոյթներէն այնպէս վեր 

ցցուած իր պատմականութեամբ, որ իսկոյն աշխարհին երեւելի դարձաւ՝ որպէս «իր 

արդարութիւնը պահանջող սթափ ու քաղաքակիրթ հաւաքականութիւն», յաչս ի 

մասնաւորի օտար լրատուամիջոցներուն, որոնք այդ դիպուկ բառերով 

արտայայտուեցան այդ մասին: 

Իսկ Արցախեան յաղթանակը՞: Այդ եւս արդիւնքը չէ՞ր, արդեօք, Ոգիի գերագոյն 

լարումի, որով առիւծասիրտ ազատամարտիկներ, իրենց կեանքին իսկ գնով, կրցան 

ազատագրել հայրենի գերեվարեալ հողերէն մասնիկ մը գոնէ եւ զայն վերադարձնել 

անոր բուն տիրոջ՝ հայ ժողովուրդին: 

Եւ այսպէս, բազում օրինակներ կարելի է բերել մեր պատմութենէն, ուր նոյն այդ 

Ոգին պայքարած է մշտարթուն բոլոր տեսակի հարուածներուն դէմ..., Ազգային-
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ազատագրական պայքարի ելած մեր արիասիրտ ֆետայիներէն, մինչեւ Տէր-Զօրի 

անապատներուն մէջ՝ աւազը հայ գիր ու գիրքի վերածած մեր աննման մայրերը...: 

Եղեռնի օրերուն՝ քաջաբար մահուան գացող մեր նահատակ գրողներէն մինչեւ 

Ցեղասպանութեան միջազգային լռութեան պատը քանդելու համար հերոսաբար 

ոտքի ելած սփիւռքահայ ազատամարտիկներու եւ մարտնչողներու սերունդը...: 

Իսկ հիմա՞: Ունի՞նք այդ ոգին: Սփիւռքահայ իրականութեան մէջ, ստոյգ փաստ են՝ 

տարագիր մեր ժողովուրդի քաղքենիացումն ու օտարացումը, ազգային էութենէն ու 

արմատներէն տխուր նահանջը, հայոց լեզուի, մշակոյթի եւ հայ արժէքներու 

խամրումը.. : Նմանապէս, սովորական երեւոյթ սկսած են դառնալ հայ դպրոցներու 

եւ հայ թերթերու փակումը, հայ մարդուն անտարբերութիւնը հայ գիր ու գիրքին 

նկատմամբ...: Տակաւ կը խարխլուի ազգային արժեհամակարգի գլխաւոր սիւներէն 

մէկը՝ հայ ընտանիքը, հիմնական դարբնոցը գուցէ ազգային ոգիի ու ինքնութեան: 

Մի՞թէ պիտի վերածուինք ծագումով միայն հայերու, մոռնանք ազգային դիմագիծ ու 

արժանապատուութիւն, Հայ Դատ ու Պահանջատիրութիւն...: Դառնանք 

անդիմագիծ, ապաքաղաքականացած ամբո՞խ, սպառողական հասարակութեան 

մէկ կրաւորական բջի՞ջը լոկ...: 

Մեր հայրենիքէն ներս ալ, ո՞ւր գնաց բազմահազարամեայ իր պատմութեանը Տէր 

կանգնած, միլիոնով ոտքի ելած 1988-ի ժողովուրդը: Ինչո՞ւ հայը, ընդհանրապէս, 

դարձաւ անտարբեր իր երկրին, հայրենիքին, ազգին նկատմամբ: Ինչո՞ւ ան տակաւ 

կը հեռանայ իր ազգային մտածողութենէն ու ազգային արժէքներէն: Ինչո՞ւ՝ ի 

մասնաւորի, համատարած դարձած անտարբեր վերաբերմունքը հայոց լեզուին 

հանդէպ՝ մամուլի էջերուն մէջ, հեռուստացոյցով, քիչ մը ամէն տեղ՝ այս 

աղաւաղումն ու աղճատումը մեր սրբութիւն սրբոցին՝ մեր Մեծասքանչ հայոց 

լեզուին, որ հիմքերու հիմքն է ազգային ինքնութեան ու ոգիին: Այս բոլորին հետ 

զուգընթաց, կ'ահագնանայ շարունակական արտագաղթը, որ աղէտալիօրէն կը 

սպառնայ հայաթափել ողջ Հայաստանը: 

Լսենք խորիմաստ խօսքերը տաղանդաւոր գրող ու խոր մտածող Կարպիս 

Սուրէնեանի.  

« Էականը ոգեկանն է: Ոգեկանի խամրումն է պատճառը օտարացման՝ լինի արտագաղթելով, լինի 

նոյնիսկ մնալով հայրենիքում, բայց նիհիլիստօրէն վերաբերուելով ազգային բուն արժէքներին, 

կապկելով նման վերաբերմունքները դրսից» 

: Ճշմարիտ ախտանշումը՝ արդարեւ, ազգային այն տխուր նահանջին, որ կը տիրէ 

ներկայիս՝ Հայաստանի Հանրապետութենէն ներս, թէ անոր սահմաններէն դուրս՝ 

Սփիւռքի չորս ծագերուն վրայ...: 

Մեծ բանաստեղծ Վահան Թէքէեան կը բնութագրէ Վարդանանց ոգին ու հոգին 

հետեւեալ թանձրախիտ տողերով՝ 

«Վարդանի հոգին՝ հրագունդ անշէջ 
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Կը մտնէ ամէն հայու հոգւոյն մէջ...» 

Ճգնաժամային այս օրերուն, իցի՛ւ թէ, իսկապէս ալ, այդ հոգին մտնէ իւրաքանչիւր 

հայու մէջ, դառնայ խթան ազգային ոգիի, ազգային ինքնագիտակցութեան 

արթնացման: Սա, վստահաբար, անհրաժեշտ է, կենսական ու ճակատագրական 

մեզմէ ամէն մէկուն համար, եթէ կ'ուզենք յարատեւել որպէս հայութիւն եւ հայոց 

երկիր: 

Երան Գույումճեան  

 

Հարցազրոյց 

Թաներ Աքչամ. Ցեղասպանութեան ժխտումը Թուրքիոյ պետական 

քաղաքականութիւնն է 

NEWS.am-ը կը ներկայացնէ հատուած մը՝ թուրք պատմաբան եւ ընկերաբան Թաներ 

Աքչամի հարցազրոյցէն, որ 

հրապարակուեր է ֆրանսական 

«Le Monde»-ի մէջ: 

Ի՞նչ էք մտածում Ֆրանսիայում 
ցեղասպանութիւնների եւ, 
մասնաւորապէս, Հայոց 
ցեղասպանութեան ժխտման 
քրէականացման օրինագծի 
մասին: 

Ինչպէս ասում են, չկայ վատ 

գովազդ: Թէեւ կարճաժամկէտ 

հեռանկարում ֆրանսիական 

օրէնքը Թուրքիայում 

ընդունուեց շատ բացասական, 

բայց ես կարծում եմ, որ 

երկարաժամկէտ ազդեցութիւնը կը լինի դրական: Թուրքիան կարող է ներսում 

շարունակել արգելել եւ լռեցնել ճշմարտութիւնը, բայց միջազգային հանրութիւնում 

կը լինեն անդադար յիշեցումներ մի հիմնախնդրի մասին, որը Թուրքիան պէտք է ի 

վերջոյ լուծի:Նոյնիսկ, եթէ հանդէս են գալիս այս օրէնսդրական նախաձեռնութեան 

դէմ` նշանակում է, որ Թուրքիան չի կարող խուսափել հարցից: Այդ պատճառով 

ֆրանսիական նախաձեռնութիւնը չի կարող դիտարկուել սոսկ որպէս «օրէնք» 

Ֆրանսիայի համար: Այն դարձել է Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման 

միջազգային արշաւի մաս:Թուրքիայի հիստերիան, ցասումը, տրամադրութեան 
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անկումը կ'անցնին եւ բացասական իրադարձութիւնները կը մոռացուեն: Կը մնայ 

ծանր իրականութիւնը` չլուծուած լրջագոյն հիմնախնդրի առկայութիւնը: Ես յոյս 

ունեմ, որ այդ արդիւնքը կ'ամրապնդի դիրքն այն մտաւորականների, որոնք պնդում 

են, որ պատմական յիշողութեան հետ առերեսումը սերտ կապուած է Թուրքիայում 

ժողովրդավարական հասարակութեան ստեղծման հետ:Ֆրանսիայի վերջնական 

նպատակից կամ մտադրութիւններից անկախ, թուրքական հասարակութիւնն ու 

դրա կրթուած շերտերը դարձեալ զգուշացւում են, որ անհրաժեշտ է լուծել այս 

արմատական հիմնախնդիրը: Ոմանք կարող են հակադարձել, որ «դա այլ կերպ 

պէտք է տեղի ունենայ», բայց եթէ դուք ինքնուրոյն չլուծէք սեփական 

հիմնախնդիրները, ապա ուրիշը ձեզ կը պարտադրի իր լուծումը: Այս աշխարհում 

այդպէս է տեղի ունենում:  

Իսկ դա արդիւնաւէ՞տ է:  

Իւրաքանչիւրը պէտք է գիտակցի, որ 1915-ի վերաբերեալ Թուրքիան 

իրականացնում է կանխամտածուած ամնեզիայի մարտավարութիւն: Թուրքիան 

թաղել էր այդ հարցը եւ ձեւացնում էր, թէ այդպիսի խնդիր գոյութիւն չունի: Միակ 

յոյսն այն էր, որ բոլորը կ'ունենան կարճ յիշողութիւն եւ ամէն ինչ կը մոռացուի: 

Այդպէս նրանք վարուել են մօտ հարիւր տարի: Ամէն տարի, Ապրիլի 24-ից յետոյ 

թերթերում յայտնւում են «այս անգամ էլ խուսափեցինք դրանից» բնոյթի 

մեկնաբանութիւններ: 2015-ին ընդառաջ մարտավարութիւնը նոյնն է: Նրանք գիտեն, 

որ այդ թեման կը բարձրացուի եւ անում են ամէն ինչ, որպէսզի 2015-ին հասնեն 

նուազագոյն կորուստներով:  

Այդ պատճառով է այսպիսի ցասումով ընդունւում ֆրանսիական օրէնքը: Թուրքիան 

վրդովուած է, որ թարմացնում են իր յիշողութիւնը: Այդ յիշողութիւնն ուրուականի 

նման հետապնդում է թուրքերին տասնամեակներ շարունակ: Ես տարիներ 

շարունակ քննարկում եմ Հայոց ցեղասպանութեան թեման, բայց թուրքական 

մտաւորականութեան միւս ներկայացուցիչների մօտ ես միշտ նկատել եմ 

հետաքրքրութեան որոշակի բացակայութիւն: Կարծես` նրանց համար այդ թեման 

որոշակիօրէն անիրական է, ոչ հաւաստի եւ դրսից պարտադրուած: Իմ 

օտարերկրացի գործընկերները խօսում են պայքարը շարունակելու իմ 

«համարձակութեան» մասին, չնայած «սպառնալիքներին եւ վտանգին»: Բայց դա 

երբեք ինձ համար խնդիր չի եղել: Իմ ամենամեծ հիմնահարցը միայնութիւնն է 

հայրենիքում: Նոյնիսկ ընկերներս հաղորդակից չէին: «Վախի» եւ «խիզախութեան» 

խնդիր չի եղել: Ինձ անհանգստացնում էր նրանց անտարբերութիւնը, 

հետաքրքրութեան բացակայութիւնը, մեկուսացումը: 

Ի՞նչ տարողութիւն ունի թուրքական պետութեան կողմից ժխտման 
քաղաքականութիւնը: 

Թուրքիայի որդեգրած ժխտման քաղաքականութիւնը՝ տնտեսական, քաղաքական 

եւ ռազմավարական շահի համար հանդուրժող երկրները, պէտք է հասկանան, որ 

ժխտումը համակարգ է: Համեմատենք Հարաւային Ափրիկէի ցեղապաշտական 
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ռեժիմի հետ: Ապէրթայտի ինստիտուտները, համակարգերը եւ մտայնութիւնը 

հիմնուած էին ռասայական տարբերութիւնների վրայ: Նոյնն այս դէպքում է: 1915-ի 

ցեղասպանութիւնը ժխտելով` Թուրքիան վերարտադրում է այն ինստիտուտները, 

հասարակական յարաբերութիւնները, մտայնութիւնը, որոնք յանգեցրին 1915-ին 

տեղի ունեցածին: Ցեղասպանութեան ժխտումը դուրս է գալիս հին ռեժիմի 

պաշտպանութեան շրջանակից: Ժխտումը սնում է ակրեսիայի 

քաղաքականութիւնը` բոլոր նրանց դէմ, ովքեր դէմ են ժխտողների 

մտայնութեան:Այդ պատճառով Հրանդ Տինքի փաստացի սպանողը դեռ 

ազատութեան մէջ է: Այդ պատճառով են կազմակերպւում յարձակումներ հայերի 

դէմ եւ Եւրոպայում հայերի յուշարձանների դէմ: Այդ պատճառով են ԱՄՆ-ում 

անցկացւում ատելութեան եւ թշնամութեան արշաւներ իմ դէմ, 

մտաւորականութեան այլ ներկայացուցիչների դէմ:Բոլորը պէտք է հասկանան, որ 

Թուրքիայում ցեղասպանութեան ժխտումը ճարտարարուեստ է: Դա եւս 

կարեւորագոյն պետական քաղաքականութիւն է: Թուքիայի Ազգային 

անվտանգութեան խորհուրդը 2001-ին ստեղծեց ցեղասպանութեան 

մեղադրանքների դէմ պայքարի համակարգող կոմիտէ: Կոմիտէում ներկայացուած 

են բոլոր առանցքային նախարարութիւնները, զինուած ուժերը, իսկ ղեկավարը 

փոխվարչապետն է:Ես կրկնում եմ, որ ցեղասպանութեան ժխտումը թուրքական 

պետութեան քաղաքականութեան կարեւորագոյն ուղղութիւններից է: Դուք պէտք է 

հասկանաք, որ չէք բախւում հասարակ «ժխտման» հետ: Դուք բախւում էք 

պատմութիւնը կեղծող եւ սրբագրող ռեժիմի հետ: Քանի դեռ Թուրքիան 

շարունակում է ինստիտուտների եւ մտայնութեան միջոցով ցեղասպանութեան 

ժխտման պետական քաղաքականութիւնը, Անգարան զգայուն կը լինի արտաքին 

ճնշմանը: Իրականում, այդ ճնշումը պէտք է մեծացուի: 

Ի՞նչ ճնշման մասին է: Ինչպիսի՞ն այն կարող է լինել:  

Եթէ Արեւմուտքը լուրջ է մօտենում Մերձաւոր Արեւելքում ժողովրդավարութեանը, 

ապա չի կարող աջակցել մի ռեժիմի, որը վարում է ժխտման քաղաքականութիւն: 

Դա թոյլ է տալիս Թուրքիային վախեցնել եւ սպառնալ միւսներին: Դրան պէտք է 

վերջ դրուի: Առանց արտաքին ճնշման Թուրքիան չի հրաժարուի ժխտման 

քաղաքականութիւնից:Պատմական ժխտումը, հաւանաբար, հիմնական խոչընդոտն 

է Մերձաւոր Արեւելքում խաղաղութեան եւ ժողովրդավարութեան հաստատման 

ճանապարհին: Ինչո՞ւ Սիրիայում, Լիբանանում եւ Իրաքում քրիստոնեաները, 

քրտերն ու արաբները վախեցած են Թուրքիայից: Ինչո՞ւ նրանք չեն ցանկանում 

ժողովրդավարոթեան եւ մարդու իրաւունքների պաշտպանութեան հարցում 

Թուրքիայի միջամտութիւնը: Որովհետեւ նրանք այսօրուայ թուրքական ռեժիմի մէջ 

տեսնում են «Իթթիհատի» մտայնութեան կրողներին եւ անցեալում իրենց դէմ 

գործած յանցագործութիւնները:Հարաւափրիկեան ռեժիմը չընկաւ միայն ներքին 

ճնշման տակ: Միջազգային հանրութեան աջակցութիւնը նոյնպէս շատ կարեւոր էր: 

Քանի դեռ Արեւմուտքը թոյլ է տալիս Թուրքիային շարունակել ժխտման 

քաղաքականութիւնը` ցեղասպանութեան ժխտումը կը շարունակուի:Մենք 

բախւում ենք այսօր աշխարհում զանգուածային սպանութիւնների եւ 

ցեղասպանութիւնների կանխման խնդրին: Թուրքիայի ժխտողական 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (11) - Փետրուար 2012 

 

11/67 

քաղականութիւնը պէտք է վերանայուի կլոպաալ աշխարհում ցեղասպանութեան 

կանխման համատեքստում:Ընդդիմախօսներս կ'առարկեն, թէ արտաքին ճնշման 

հիմքում ոչ թէ ժողովրդավարութեան հաստատումն է, այլ` Թուրքիայի հզօրութիւնը 

սահմանափակելը: Իհարկէ, այդտեղ կայ ճշմարտութեան հատիկ: Բայց 

բուժամիջոցը մէկն է. թոյլ մի տուէք միւսներին սահմանափակել ձեզ: Եթէ չէք 

ցանկանում, որ ձեր սխալներն օգտագործեն ձեր դէմ` շտկէք այդ սխալները: 

Կատարէք ձեր պարտքը: Ոչ մի երկիր երբեք չի վնասուել ժողովրդավարութիւնից եւ 

մարդու իրաւունքների յարգանքի սկզբունքից:Կլոպալ փոխկապակցուած 

աշխարհում այսօր «արտաքին» եւ «ներքին» հասկացութիւններն ինքնին վիճարկելի 

են: Ցեղասպանութեան ժխտման դէմ պայքարը համաշխարհային 

ժողովրդավարութեան եւ մարդու իրաւունքների խնդիր է: Ճանաչումը ակտուալ 

հարց է ամբողջ մարդկութեան համար: 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am  

Միշտ Թատերական Պատնէշի Վրայ...Հարցազրոյց Վաստակաշատ 

Դերասան Եւ Բեմադրիչ Պերճ Ֆազլեանի Հետ 

Հարցազրոյցը վարեց՝ Համօ Մոսկոֆեան, Պէյրութ 

- Երկար տարիներէ ի վեր բազմաթիւ դերերով ու 
թատերգութիւններով հանդէս եկած էք Սփիւռքի թէ 
արաբական աշխարհի բազմատեսակ բեմերէն եւ 
ֆիլմերու մէջ: Կրնա՞ք ներկայացնել ձեր արուեստագէտի 
կեանքի ուղին:  

- Շնորհակալ եմ, որ առիթը ստեղծուած է, որպէսզի 

կարենամ արտայայտուիլ: 1956 թուականին Պէյրութ 

եկայ Թուրքիայէն, ուր քաղաքական հակումներ ունէի, 

այդ շրջանին՝ ձախակողմեան հակումներ: Կեանքի ու 

զինուորական ծառայութեան մէջ դժուարութիւններ ունեցայ: Հայրս որոշեց, որ այդ 

երկրէն հեռանամ: Պէյրութի մէջ բարեբախտաբար կրցայ առաջին օրէն իմ սիրած 

թատերական աշխատանքս տանիլ: Երբ հոս եկայ Լիբանանի մէջ թատերական 

շարժում գոյութիւն չունէր: Շրջապատուած էի տեղացի եւ հայ մտաւորական 

երիտասարդներու կողմէ ու փափաքեցանք, որ տեղական լիբանանեան շարժում մը 

ստեղծուի: Այսօր եթէ լիբանանեան թատրոնի պատմութիւնը բացուի, համեստաբար 

այնտեղ արձանագրուած է իմ գործունէութիւնս, որ մեծ պատիւ մըն է: 85 տարեկան 

հասակիս ալ կը գործակցիմ իրենց հետ: 

- Լիբանանեան թէ արաբական ֆիլմերու մէջ ալ կեդրոնական դերեր ստանձնած էք 
եւ այսօր կը համագործակցիք «Քարաքալլա» երգեցիկ-պարային համոյթին հետ: 
Կրնա՞ք այդ մասին ալ տեղեկութիւններ փոխանցել:  
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- Լիբանանեան սինեման թէեւ սկսած էր, սակայն եգիպտական ֆիլմերն էին, որ 

կ'աշխատէին: Երբ 1950-ականներուն սկսայ գործակցիլ Ռահպանի եղբայրներուն 

հետ, Ֆէյրուզին հետ միասին 16 տարիներ համագործակցեցայ իրենց հետ: Անոնք 

մտադրած էին հիմնել լիբանանեան սինեման, լիբանանցի արուեստագէտներու, 

մտաւորականներու եւ բեմադրիչներու հետ: Այդտեղ ես ալ գործակցեցայ: 

Ռահպանի եղբայրները առաջին ֆիլմէն ետք որոշած էին ժապաւէն մը պատրաստել 

թուրքերու դէմ ազատագրական շարժումին վերաբերեալ: Այդ ֆիլմին անունը 

դրուեցաւ "Սեֆերպերլիք" եւ ինծի վստահեցան թուրք դահիճ իշխանի մը դերը: Այդ 

լաւ արձագանգ գտաւ, նաեւ մինչեւ այսօր, որովհետեւ լաւ ճանչնալով թրքական 

զինուորական իշխանութեան դաժանութիւնը, պէտք չունէի ուսումնասիրելու եւ 

արդէն միտքիս մէջ կար այն պատկերը, որ գոյութիւն ունէր երիտասարդութեանս 

շրջանին: Այդ պատկերը առնելով մեկնաբանեցի այդ դաժան սպայի դերը, որուն 

մասին կը խօսուի մինչեւ այսօր: Անկէ ետք Լիբանանի բոլոր մեծ "աստղ"երուն հետ 

համագործակցեցայ՝ ինչպէս Ֆէյրուզը, Շուշուն, Անթուան Քրպէժը եւ ուրիշներ, 

որոնց մինչեւ այսօր կը յարգեմ եւ կը խոստովանիմ, որ մեծ յարգանք ունիմ իրենց 

մօտ: Ասոնց կողքին կան նաեւ խաղցած դերերս ու բեմադրած թատերգութիւններս 

հայկական շրջանակներէ ներս:  

- Տարիներէ ի վեր կապեր հաստատած էք Թուրքիոյ լուսաւորեալ 
մտաւորականութեան հետ եւ տարիներ առաջ ձեր փորձը՝ թատերգութիւն մը 
ներկայացնելու Թուրքիոյ հայանպաստ մտաւորականի մը մէկ գործը, խոր 
թշնամանքով ընդունուեցաւ եւ դուք նեղացած որոշ ժամանակ հեռացաք 
Լիբանանէն: Այսօր ինչպէ՞ս է իրավիճակը:  

- Բարեբախտաբար այսօր կարեւոր տեղաշարժեր կան ոչ միայն Սփիւռքի 

տարածքին, այլ նաեւ Լիբանանի մէջ: Անոր նպաստեց նաեւ թուրք 

մտաւորականութիւնը, որոնք սկսան բացուիլ Հայկական Հարցին նկատմամբ: 

Առաջարկած եմ Մեծ Եղեռնի 50-ամեակի թուականներուն թուրք մտաւորական 

հեղինակի մը (հիմա գոյութիւն չունի, սպաննուեցաւ - Մահմուտ Մաքալ), որ գայ 

այստեղ եւ թրքերէնով հայերու ի նպաստ խօսի:  

Ինք հետաքրքրուեցաւ անշուշտ, բայց մեր մտայնութիւնը շատ գոց էր: Եթէ մենք 

պիտի չկրնանք մտնել թշնամիին մտածելակերպին մէջ եւ որպէս հայ եթէ կ'ուզես, 

որ քու հարցդ յստականայ ու քեզի մտիկ ընեն, թշնամիդ անհանգիստ պիտի ընես: 

Այսօր բարեբախտաբար հարցերը փոխուած են: Նոյնիսկ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Արամ Ա. կաթողիկոսը թուրք հեղինակ կը հրաւիրէ, որ խօսի Հայոց 

Ցեղասպանութեան մասին եւ հարցեր տրուին: Այս մեծ երեւոյթ մըն է: Ես այս 

շարժման կողմնակից եղած եմ ու կը մնամ մինչեւ այսօր:  

Թուրքիոյ 70 միլիոն ժողովուրդին մէջ 35,000 թուրք մտաւորականներ կան, որոնք ի 

նպաստ հայ ժողովուրդին արտայայտուելու պատրաստ են: Տարիներ առաջ երբ 

թուրք հեղինակ Մահմուտ Մաքալին մէկ գործը արաբերէնի թարգմանելով բեմ 

բարձրացուցինք "Էսմէր Ալի" (Ապու Ալի Ալ Ասմարանի) անունով, այդ մէկը 

տեղական առումով մեծ արձագանգ գտաւ եւ չորս ամիս ծայրէ ծայր լեցուն 
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դահլիճով բեմադրուեցաւ: Հայկական առումով խնդիրներ եղան...: Այդ թուրք 

հեղինակը ի նպաստ մեզի կ'արտայայտուէր: Նոյնպէս Նազըմ Հիքմէթը, որուն 

անձնապէս Լիբանանի մէջ ծանօթացայ: Ինք հրաւիրուեցաւ Գեղամ Սեւանի եւ 

Գրական Շրջանակին կողմէ: Թուրք նշանաւոր բանաստեղծին եւ ապա 

կաթողիկոսարանին կողմէ հրաւիրուած պատմաբան Թանէր Աքչամին հարցուցի, 

թէ ինչո՞ւ ժամանակին թուրք ձախակողմեան մտաւորականները 

չարտայայտուեցան հայոց մասին: Պատասխանեցին, թէ անոնք կրնային սպաննուիլ 

թուրք պետութեան կողմէ եւ այդպէս ալ եղաւ...: Ըլլայ Մահմուտ Մաքալը, ըլլայ 

Սապահէտտին Ալին, ըլլայ Նազըմ Հիքմէթը, որ դուրսը մահացաւ, Օյքան Էրին 

(բանաստեղծ), նոյն սերունդին տղաներն էինք մենք: Հրանդ Տինքը այսօր 21-րդ 

դարու հերոսներէն է եւ տակաւին չենք կրցած համահայկական առումով անոր 

մահուան տարելիցը նշել: Յոյսով եմ, որ Ցեղասպանութեան ժխտման 

քրէականացման մէջ Ֆրանսայի որոշումը ի նպաստ հայոց Դատին արդար 

հատուցում կ'ըլլայ:  

- Որո՞նք են ձեր ծրագիրները այսքան տարուան թատերական գործունէութիւններէ 
ետք:  

- Հիմա արդէն կը մասնակցիմ, մանաւանդ որ ուզեցին յարգել զիս «Քարաքալլա» 

միջազգային համբաւ ունեցող պարային երգեցիկ թատրոնին մէջ:  

Զաւակս նոյնպէս որպէս խմբավար մեծ համբաւ 

ունի: Ամբողջ գործունէութեանս յաջողութեան մէջ 

մեծ դեր ունեցած է տիկինս՝ Սիրվարդը, իր 

աջակցութեամբ, միտքով եւ համբերութեամբ: 

Որպէս արուեստագիտուհի եւ գեղանկարչուհի 

մեծ յարգանք ունի մշակոյթի եւ արուեստի 

հանդէպ, դերեր վերցնելով ինչպէս հայկական 

թատրոններու, այնպէս ալ արաբական ֆիլմերու 

մէջ: Անցեալին Սփիւռքի երիտասարդութիւնը, որոնց դուք կը պատկանիք, կրցած էր 

նպատակի մը համար գործել: Դժբախտաբար սակայն այսօր ան պարպուած է, 

որովհետեւ ղեկավար տարր գոյութիւն չունի...: Լիբանանի մէջ քաղաքական հարցեր 

տեղի ունեցան եւ 250,000 հայեր Միջին Արեւելքէն Ամերիկա տեղափոխուեցան: 

Այսօր Մեծ Եղեռնի 100-ամեակին մի քանի տարիներ մնացած, պէտք է նոյնիսկ 

մանուկներու ելեկտրոնային խաղերուն մէջ այդ հարցին մասին խօսուի: *** 

Արուեստի եւ թատրոնի "համայնագիտարան"ին հետ մեր հարցազրոյցը ակամայ 

աւարտին կը հասնի եւ 2011 տարուան վերջին օրը՝ Պերճ Ֆազլեանի հրաւէրով կը 

դառնանք հանդիսատես "Գիւղի Օփերա" հրաշալի պարային թատրոնին, որուն 

գլխաւոր դերերէն մէկը վստահուած էր հայ վաստակաշատ դերասանին ու 

բեմադրիչին՝ «Քարաքալլա»ի կողմէ:  

Keghart.com կայքէջէն  
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Տիգրան Խզմալեան. «…պէտք է մտածել երկրորդ մայրաքաղաքի 

մասին» 

Ինչպիսի՞ն է Տիգրան Խզմալեանի 
քաղաքը:  

Բազմաշերտ, բազմակողմանի, 

բազմաբնոյթ: Խօսել քաղաքի մասին 

կարելի է որպէս աշխատատեղի, որպէս 

մեծ շուկայի, բնակավայրի, 

տարածութեան: Սկզբունքօրէն քաղաքը 

պաշտպանուած տարածք է: Ի 

տարբերութիւն քաղաքի, գիւղը 

անպաշտպան է: Պատմութեան 

զարգացման ընթացքում առաջին 

զանգուածային բնակավայրերը հենց 

եղել են պատսպարուած տարածքներ, 

այսինքն քաղաքներ, իսկ 

քաղաքակրթութիւնը ստեղծւում է հենց այդպիսի տարածքում, մինչդեռ մշակոյթը 

ստեղծւում է գիւղում:  

Իսկ որ՞ն է մշակոյթի ու արուեստի տարբերութիւնը:  

Ազգային մշակոյթը պարերն են, ծէսերը, երաժշտութիւնը: այս ամէնի ստեղծման 

համար պէտք է հողի վրայ կանգնել, քանի որ ասֆալտը շատ չոր է մշակոյթ 

ստեղծելու համար: Այն, ինչ ստեղծում է ասֆալտը, աւելի շատ զուարճանքի կամ 

սարսափի համար է: Տարբերութիւնը նոյնն է, ինչ այն զուլալ ջրի, որը Ապարան է 

հասնում Արագածից և երկաթէ ժանգոտուած խողովակներով քաղաք հասնող ջրի: 

Մշակոյթը կենդանի ջուրն է, որին ժանգոտ խողովակը ճանապարհին սպանում է: 

իսկ արուեստը աւելի յարիր է քաղաքին: Արուեստը քաղաքի մշակոյթն է` պալետ, 

կինօ, սիմֆոնիկ երաժշտութիւն: Բայց քաղաքը պահանջում է պետականութիւն: 

Հայաստանը երբ չունէր պետականութիւն, հայերն ապրում էին օտար 

քաղաքներում, իսկ Հայստանում մնում էին հողի վրայ աշխատող մարդիկ, ովքեր 

շարունակում էին մշակոյթ ստեղծել: պատահական չէ, որ Հայաստանում ունենք 

բարձր մակարդակի պոէզիա, քանի որ պոէզիան պետականութիւն չի պահանջում, 

բայց չունենք արձակ գործեր, որովհետեւ պետականութեան պակաս ունենք: Արամ 

Խաչատրեանը, Սերկէյ Փարաջանովը հնարաւոր չէին լինի, եթէ չլինէր Սովետական 

Միութիւն:  

Իսկ այսօր մենք ունե՞ նք պետութիւն:  
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Մենք ունենք միայն պետութեան իմիտացիա. դատարկ խրտուիլակներ` 

նախագահական պալատ, նախագահի կոչում, բայց մարդիկ սա չեն ընդունում, 

քանի որ պետութիւնը մարդկանց կամաւոր ընդունած օրէնքի և իրաւունքի համալիր 

է, որոնք իրենք կրում են կամաւոր, քանի որ դա ապահովում է իրենց 

անվտանգութիւնը: Այսօր հենց արտագաղթողների թուից կարելի է եզրակացնել, որ 

մարդիկ պետութիւն չեն զգում և հրաժարւում են կատարել կեղծ պետութեան 

առաջարկած պահանջները:  

Որո՞նք են Հայաստանում քաղաքային մշակոյթի արտայայտութիւնները:  

Մշակոյթը ընդհանրապէս արտայայտում է հասարակութեան վիճակը: Այսօր 

մեզանում գորրծում են ֆայլաբազարի կանոնները, որոնք թելադրում են այն, ինչը 

հասու է և յարիր ինքնակոչ իշխանաւորներին: եթէ նրանց փակես մի տեղ ու 

քսանչորս ժամ ստիպես լսել Կոմիտաս, երեւի չեն դիմանա այդ խոշտանգմանը: 

Բայց միայն մշակոյթով կարող ենք մաքրել նրանց ուղեղները, ստամոքսները, որոնք 

աղտոտուած են: Քաղաքային մշակոյթը նաեւ բուժելու ձեւ է: Հիմա այն ծանր հիւանդ 

է: Եթէ Թաթան, Արամ Ասատրեանը ու Արմէնչիկը ներկայացնում են քաղաքային 

մշակոյթ, ապա ես քաղաքացի չեմ ու մշակոյթով չեմ զբաղուած: Նրանց արածը ոչ 

հայկական է, ոչ քաղաքային, ոչ ազգային, ոչ մշակոյթ: Սա հակազգային տիւերսիա 

է, որոնց հեղինակները մի քանի մարդիկ են, ովքեր նշանակուել են իրենց 

պաշտօններին մօտաւորապէս տասնհինգ տարի առաջ, որպէսզի իրենց տէրերի 

սեփականութիւնը պահպանելու համար բթացնեն ժողովրդին, փչացնեն նրա 

ճաշակը, ներմուծեն այն արժէքները, որոնք հակասում են մարդկային նկարագրին: 

Քաղաքային մշակոյթն այսօր այն է, ինչ մնաց իմ Երևանից. Ռուբէն Հախվերդեան, 

Արթուր Մեսչեան, Յակոբ Յակոբեան:  

Ո՞րն է ձեր Երեւանը: 

Ընդհանրապէս Երեւանը դարձել է քաղաք միայն վաթսունականներին: Մինչ այդ 

այն որոշակիօրէն այլ բան էր: Սկզբում բերդաքաղաք, յետոյ` Ուրարտուի համար 

դէպի Սեւան տանող ճանապարհին կարեւոր կայազօր, որը գտնւում էր Աարարատ 

լեռան և Սեւանայ լճի ճիշդ կենտրոնում: Իսկ ռուսական և պարսկական 

տիրապետութեան շրջանում Երեւանը ծայրամասային և գաւառական շրջկենտրոն 

էր: Երեսունականների Երեւանը դեռեւս գիւղերի հաւաքածու էր, որտեղ կար Կոնդը, 

Սարի թաղը, Քանաքեռը: Դրանք իրենց կանոններով և օրէնքներով ապրող 

տարածքներ էին: Միայն վաթսունականներին ծնուեց սերունդ, որը ստեղծեց 

այսօրուայ Երեւանը` որպէս արդիւնք փախստականների հոսքի` ներգաղթի: Գալիս 

էին վանեցիներ, պաքուեցիներ, թիֆլիսեցիներ, Փարիզի և Պէյրութի 

ժողովուրդը:Ամէն մէկն իր արժեհամակարգն ու սովորոյթներն էր բերում` 

առաւօտեան սուրճ խմել, խաշ ուտել, դրսում սեղաններ պատրաստել, իրար 

պարտք տալ, երեկոյեան բակերում հաւաքուել…եւ այս ամէնը ստեղծեց այն, ինչ 

մենք անուանեցինք Երեւան`Սայեաթ-Նովա փողոցով, Մայր Հայաստանի 

արձաններով, Սասունցի Դաւթի արձաններով, Օփերայի շէնքով: ցաւօք, այս ամէնը 

շարունակւում է քանդուել մեր աչքի առաջ:Ես վերջին երկու տասնամեակի 
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ընթացքում անօգնական դիտորդի կարգավիճակով տեսնում եմ` ինչպէս է իմ շուրջ 

անյայտանում այն քաղաքը, որտեղ ես եմ մեծացել: Երկու օր առաջ մեծ հարուած 

ստացայ, երբ տեսայ Փակ շուկայի նկարները, որտեղ անցել է իմ մանկութիւնը… 

մօրս հետ գնում էինք շուկայ, որտեղ ես երկրորդ յարկից նայում էի մրգի, 

բանջարեղէնի խայտաբղէտ գեղեցկութեանը: Վերեւ բարձրացող հողին, բերքի 

հոտին, բազմալեզու մարդկանց ձայների հնչիւններին, վերեւից թափուող 

աստուածային լոյսի շողերին, որոնք ներթափանցում էին գոթական տաճարի լոյսի 

շողերին համաչափ Երեւանը ստեղծուեց վաթսունականներին և աւարտուեց այսօր:  

Աւարտուե՞ց:  

Իմ Երեւանը աւարտուեց: Ես հասկանում եմ` ժամանակի ընթացքում մարդիկ են 

փոխւում, քաղաքն է փոխւում, օձը մաշկն է փոխում: Սա բնական է, բայց այն 

քաղաքը, որտեղ ես ծնուել եմ, վերացել է. չկայ Կինօ Նայիրին, չկայ 

Եիրատասարդութեան պալատը, որտեղ ես ամուսնացել եմ, չկան Արամի փողոցի 

իմ ամենասիրած շէնքերը, որտեղ ես նկարահանել եմ իմ առաջին 

գեղարուեստական ֆիլմը: Իսկ միւս կողմից էլ քաղաքաշինական նոր ընթացքը ինձ 

չի գոհացնում, որովհետեւ վերջին քսան տարուայ ընթացում կառուցուող կառոյցնրը 

հակասում են Երեւանի սկզբունքին: Թամանեանի կոմից Երեւանը կառուցւում էր 

որպէս քաղաք ժողովրդի համար: Օփերան կոչւում էր ժողովրդական տուն: Այսինքն 

բոլոր կառոյցները, որ Թամանեանը կառուցում էր, մարդկանց համար էին` 

հիւանդանոցներ, բուհեր: Այն ինչ կառուցւում է այսօր` դրամատներ, 

գրասենեակներ, ժողովրդի դէմ են և ստեղծւում են ժողովրդի հաշուին: 

Ճարտարապետական և քաղաքաշինական տեսանկիւնից սարսափելի սխալ 

կատարելով` քաղաքի կենտրոնի նեղ փողոցներում կառուցուեցին բարձրայարկ 

շէնքեր` մոռանալով, որ եթէ այդ դատարկ շէնքերը լցուեն, արդէն շնչահեղձ քաղաքը 

կը խեղդուի: Երեւանն այսօր ինձ յիշեցնում է ծանր հիւանդ մարդու, որի ատամներն 

են թափուած, լեարդն է ցաւում, ճաղատ է, ունի ռեւմատիզմ,..., և յանկարծ գումար է 

պարտքով վերցնում և ոսկի ատամներ է գցում: Այդ ոսկի ատամները չարաբաստիկ 

Հիւսիսային պողոտան է: Որեւէ առողջական հարց չի լուծւում, բայց մենք ունենք 

ոսկի ատամներ, որոնք դատարկ են: Երեւանը նման է մեռած փետուրների 

հաւաքածուի, և մեծ ողբերգութիւն է, երբ երեկոյեան անցնում ես քաղաքով և 

տեսնում սեւ, անմարդաբնակ, չլուսաւորուած բնակելի շէնքեր, որոնք մի ժամանակ 

ապրում էին: Արդէն չշահագործուած` Հիւսիսային պողոտան փտում է: 

Առհասարակ ի՞նչն է քաղաքի գրաւչութիւնը:  

Միանշանակ հանրային տարածքների առատութիւնը: Լոնտոնը հիասքանչ է իր 

պարտէզներով: Հրապարակներ և պարտէզներ, որոնք ոչ թէ ինչ-որ մէկինն են, այլ 

ընդհանուր հանրութեանը: Երեւանում վերջին տարիների զարգացումները 

կատարւում են հասարակական տարածքների ոչնչացման հաշուին: Իսկ 

զաւեշտալին այն է, որ դա արւում է գերակայ հանրային շահի քօղի ներքոյ: Սա 

ցինիկ գործելաոճ է: Հանրային շահը չի կարող կատարուել իր իսկ հաշուին: 

Հասարակութեան և յատկապէս իշխանութեան հասունութիւնը արտայայտւում է 
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նրանով, թէ ինչպէ՞ս ենք մենք վերաբերում թոյլերին, ծերերին և երեխաներին: Իսկ 

Երեւանի կենտրոնում սրճարանների խիտ ցանցը զբօսանքն անանցանելի է 

դարձնում, որից տուժում են յատկապէս երեխաները, ծերերը և խոցելի խմբերը: 

Որեւէ մէկը շէնք կառուցելիս չի մտածել Արցախեան պատերազմի հերոս 

հաշմանդամի մասին: Այս ամէնը վանում է Երեւանից:  

Իսկ քաղաքացիական հասարակութիւնը այսօր դեր խաղու՞մ է Երեւանի կեանքում:  

Սա հենց այն հասարակութիւնն է, որը սկսում է քաղաքը պաշտպանել: Եւ 

պաշտպանւում է ոչ թէ մարդկանց գլխին քարեր շպրտելով, այլ մարդկանց միջոցով: 

Այսօրուայ երիտասարդութիւնը կարողանում է պաշտպանել Մոսկուա 

կինոթատրոնի ամառային դահլիճը, Թեղուտը: Սա ասֆալտի տակից աճող առողջ 

ծաղիկներն են, որոնք ճաքեցնում են ասֆալտը: Սա քաղաքի 

ինքնապաշտպանութիւնն է, որը չի կարողանում ապրել առանց 

քաղաքակրթութեան:  

Եթէ քաղաքի ինքնապաշտպանութիւնը նոր է սկսւում, այսինքն Երեւանը նո՞ր է 
դառնում քաղաք:  

Երեւանը պաշտպանուած էր դրսի թշնամիներից: Այսօր պաշտպանւում է ներսի 

թշնամիներից: Այն այսօր զաւթուած տարածք է, որը պէտք է ազատագրել ղեկավար 

զաւթիչներից: Քսան տարի առաջ մենք ազատագրուեցինք դրսի թշնամուց, իսկ 

ներսում դաւադրութիւն եղաւ և զաւթուեցինք ներսից: Սրա ապացոյցն է 

պաշտօնեաների գնդակահարութիւնը, Մարտի մէկը, երբ պետութիւնը սկսեց 

սպանել սեփական քաղաքացիներին: Երեւանը վէրքեր ստացաւ, որոնք դեռ չեն 

սպիացել: Այն բուժելու համար անհրաժեշտ են դեղ և աշխատանք: Դեղը պայքարն է, 

իսկ պայքարը կայ:  

Ասացիք` Երեւանն արդէն շնչահեղձ է լինում: իսկ ո՞րն է դեղատոմսը:  

Ես վստահ եմ` Երեւանը վնաս է պատճառում Հայաստանին, քանի որ գերքաղաք է 

դարձել, իսկ երբ գլուխը աւելի մեծ է, քան մարմինը, հիւանդութիւն է: Երեւանը 

այլեւս չպիտի դիտել որպէս հայերի վերջին մայրաքաղաք: Պէտք է մտածել երկրորդ 

մայրաքաղաքի մասին` ատմինիստրատիւ մայրաքաղաք, որը կը գտնուի 

սահմանից աւելի հեռու զուտ գործնական յարաբերութիւնների համար: Ես 

կ'առաջարկէի Հրազդանի տարածքում, որտեղ կայ գետ, այնտեղից երեւում են Սիսն 

ու Մասիսը, մօտ է Սեւանին: Երեւանը պէտք է մնայ որպէս մեծ քաղաք, 

մշակութային կենտրոն, բայց միանշանակ կառավարական համակարգը պէտք է 

դուրս հանել Երեւանից և թոյլ տալ` քաղաքը շնչի, իսկ միւս քաղաքներն էլ 

համաչափ զարգանան: Առանց Գիւմրիի, Վանաձորի, Գորիսի Երեւանը կը մեռնի: 

Այսօր այդ քաղաքները մեռնում են, քանի որ հսկայական տզրուկի պէս Երեւանն 

ապրում է նրանց հաշուին: 

HayNews.am  
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Յօդուածներ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան Ճանաչման Հարցի Շուրջ-

Յոյսեր Եւ Պատրանքներ 

Արա Պապեան  

Վերջին շրջանում աւելի յաճախադէպ են դարձել 

խօսակցութիւնները Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութեան ընդհանրապէս ճանաչման եւ, 

մասնաւորապէս, Հայաստանի Հանրապետութեան կողմից 

ճանաչման վերաբերեալ: Խօսակցութիւնները գլխաւորապէս 

քաղաքական բնոյթի են, թէեւ պետութեան ճանաչումն 

առաջին հերթին իրաւական երեւոյթ է:  

Յիշեալ խօսակցութիւնները հիմնականում կարելի է 

բաժանել երկու խմբի: Առաջին խմբի ներկայացուցիչները 

գտնում են, որ ԼՂՀ ճանաչումը մեզ ոչինչ չի տայ: Երկրորդ 

դիրքորոշման կողմնակիցների համար ԼՂՀ ճանաչումը 

կարծես վերջնական նպատակը լինի: Ես ձեռնպահ կը մնամ այս մօտեցումներին 

գնահատական տալուց: Փոխարէնը առաւելապէս կը կենտրոնանամ հարցի 

իրաւական կողմի վրայ եւ կը փորձեմ ցոյց տալ, որ հարցն աւելի բարդ է, քան թւում 

է առաջին հայեացքից: Որեւէ պետութեան ճանաչում, ինչքան էլ այն խարսխուած 

լինի քաղաքական դրդապատճառների վրայ, այնուհանդերձ իրաւական երեւոյթ է: 

Ըստ այդմ, անհրաժեշտ է քննութեան առնել այն նախադրեալները եւ այն իրաւական 

հետեւանքները, որոնք առնչւում են պետութիւնների ճանաչման հետ:  

Նոր ժամանակների պատմութեան մէջ պայմանագրով ամրագրուած առաջին 

ճանաչումը տեղի է ունեցել 1648թ.-ին, երբ խաղաղութեան պայմանագրով վերջ 

տրուեց իսպանա-նիդերլանդական ութսունամեայ (1568-1648թթ.) պատերազմին եւ 

Իսպանիան ճանաչեց իրենից 67 տարի առաջ անջատուած եւ 1581թ.-ին իր 

ինքնիշխանութիւնը հռչակած Միացեալ Նիդերլանդների անկախութիւնը: 

Նորահաստատ պետութիւնների ճանաչման հարցն ամբողջովին ընկալելու համար 

անհրաժեշտ է տեսնել, թէ միջազգային իրաւունքն ինչպիսի՞ չափորոշիչներ է առաջ 

քաշում այդ երկրների անկախութիւնը ճանաչելու համար: Ըստ միջազգային 

իրաւունքի, դրանք երեքն են` որոշակի տարածք, բնակչութիւն եւ տուեալ տարածքի 

արդիւնաւէտ կառավարում (fixed territory, a population, effective government):1 

Անհրաժեշտ եմ համարում ընդգծել, որ միջազգային իրաւունքը տարածքի կամ 

բնակչութեան որեւէ նուազագոյն շեմ չի սահմանում: 

Տարածքի եւ բնակչութեան առումով կարեւոր է, որ տարածքը լինի որոշակի, իսկ 

բնակչութիւնը` մշտական: Այսքանը: Օրինակ, ներկայումս անկախացող հարաւային 

Սուդանի եւ հիւսիսային Սուդանի միջեւ կայ երկու տարածք` Աբյէիի (Abyei, 10, 460 
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sq/km, 60,000 շունչ) եւ Հարաւային Քուրդուֆանի (South Kurdufan, 158,355 sq/km, 

1,100,000 շունչ) շրջանները` ընդհանուր առմամբ 1,160,000 բնակչութեամբ - 168 815 

քառ. կմ, որոնց ճակատագիրը որոշուելու է հետագայում: Ինչպէս տեսնում էք, այս 

անյստակութիւնները չեն խանգարում անկախացման գործընթացին:  

Անհրաժեշտ եմ համարում ընդգծել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 

տարածքը մինչեւ մի քանի մետր ճշգրտութեամբ տարանջատուած է Ադրբեջանից: 

Ինչ վերաբերում է արդիւնաւէտ կառավարման դրոյթին, ապա միանշանակ է, որ առ 

նուազն 1994թ. Մայիսից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան ընտրուած 

իշխանություններն են իրականացնում կառավարումը Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութեան ողջ տարածքի վրայ: Ուզում եմ յատուկ շեշտել, որ Ադրբեջանի 

Հանրապետութիւնը եւ ոչ մի օր չի իրականացրել արդիւնաւէտ կառավարում 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան տարածքի որեւէ հատուածի վրայ, իսկ 

Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի տարածքի վրայ ընդհանրապէս որեւէ 

տեսակի կառավարում չի իրականացրել երբեւէ:  

Վերոյիշեալը երեք չափորոշիչներն էին ճանաչման համար: Տեսնենք, չճանաչելու 

համար ի՞նչ հիչմքեր են պէտք: Միջազգային իրաւունքն առանձնանշում է երկու 

հիմք, որոնց պատճառով կարող է ճանաչումը տեղի չունենալ: Առաջինը ոչ 

բաւարար անկախութիւնն է: Այստեղ ԼՂՀ դիրքերը բաւականին թոյլ են: Մենք 

մոռանում ենք մի կարեւոր հանգամանք` անկախութիւն նշանակում է 

անկախութիւն ոչ միայն Ադրբեջանից, այլեւ Հայաստանից: Այնպէս որ, քանի դեռ 

ԼՂՀ դուրս է մղուած բանակցային գործընթացից միամտութիւն է ակնկալել, որ 

որեւէ երկիր կը ճանաչի ԼՂՀ անկախութիւնը: Ճանաչմանը խոչընդոտող երկրորդ 

պատճառը ինքնորոշման սկզբունքի բաղադրիչներից որեւէ մէկի ոտնահարումն է:  

Օրինակ, երբ իշխանութեան մէջ համարժէքօրէն ներկայացուած չեն տուեալ 

տարածքի էթնիկ կամ կրօնական խմբերը: Այս հարցում ԼՂՀ իշխանական 

սանդղակում ստեղծուած իրավիճակը միանգամայն համապատասխանում է երկրի 

ներկայիս բնակչութեան կազմին: Կարեւոր հանգամանք է նաեւ ճանաչման ձգտող 

որեւէ պետական միաւորման մէջ հաստատուած բարքերն ու կարգերը: Զուտ 

իրաւական տեսանկիւնից ժողովրդավարական վարչաձեւի առկայութիւնը 

անկախութեան ճանաչման նախապայման չէ: Այնուհանդերձ, վերջերս ԼՂՀ 

յետընթացը «մասնակի ազատ երկրներից» «անազատ երկրների» շարքը, ըստ 

Freedom Haouse-ի սանդղակի, լուրջ խոչընդոտ է ԼՂՀ ճանաչման ճանապարհին: Ինձ 

կարող են առարկել` ասելով, որ եթէ ուզենան ճանաչել, ապա ժողովրդավարութեան 

այս վիճակում էլ կը ճանաչեն: Համաձայն եմ: Բայց հէնց խնդիրն էլ այն է, որ չեն 

ուզում ճանաչել, ուստի եւ նման պայմաններում միակ խելամիտ 

քաղաքականութիւնը չճանաչելու համար բոլոր պատճառների եւ պատրուակների 

բացառումն է:  

Հիմա անդրադառնանք մէկ այլ կարեւոր հարցի` ի՞նչ իրաւական հետեւանքներ է 

ստեղծելու ԼՂՀ ճանաչումը կամ աւելի պարզ` ինչո՞ւ են ոմանք ուզում, որ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը ճանաչուի: Այս հարցն ունի երկու կողմ, մէկը ԼՂՀ 
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ճանաչումն է ՀՀ կողմից, միւսը այլ երկրների կողմից: Հայաստանի կողմից ԼՂՀ 

ճանաչումն ունի մի քանի դրսեւորում: Ճանաչման կողմնակիցները աւելի շուտ 

առջնորդւում են քաղաքական նպատակներով: Սակայն հարցն ունի նաեւ 

իրաւական լուրջ բարդութիւն, որը մշտապէս անտեսւում է: Ըստ Հայաստանի 

Հանրապետութեան սահմանադրութեան մաս հանդիսացող Անկախութեան 

հռչակագրի, Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութիւնը հռչակել է նաեւ 

«հիմնուելով 1989 թուականի Դեկտեմբերի 1-ի «Հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային 

Ղարաբաղի վերամիաւորման մասին» Հայկական ԽՍՀ Գերագոյն խորհրդի եւ 

Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրայ», այսինքն 

ճանաչել է նշեալ փաստաթղթի օրինականութիւնը:  

Յիշեցնեմ, որ նշեալ համատեղ որոշման 3-րդ կէտը հռչակել է «Հայկական ԽՍՀ-ի եւ 

Լեռնային Ղարաբաղի վերամիաւորումը»: Ինչպէ՞ս կարող է Հայաստանի 

Հանրապետութիւնը իր իսկ մի մասը ճանաչել անկախ: Ուզում եմ ընդծել, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հայաստանի Հանրապետութեան մաս լինելը ոչ միայն de jure 

ամրագրուած է ՀՀ սահմանադրութեան մէջ, այլեւ de facto կենսագործւում է մեր 

ամէնօրեայ կեանքում: Հակառակ դէպքում հայաստանցի զինծառայողների 

ներկայութիւնը ԼՂՀ-ում կը լինէր անօրինական, ղարաբաղաբնակները չէին կարող 

ՀՀ անձնագրեր ստանալ, իսկ Ռոբերտ Քոչարեանն էլ չէր կարող մասնակցել ՀՀ 

նախագահի ընտրութիւններին: ԼՂՀ ճանաչման ձգտողները կարծում են, որ 

ճանաչումը կը բարձրացնի ԼՂՀ անվտանգութեան աստիճանը:  

Եթէ մոռանանք նման որոշման 

հակասահմանադրականութիւնը, գուցէ եւ ճիշդ են: Սակայն յիշենք, որ ճանաչուած 

պետութիւն լինելը չի ազատում այդ երկիրը արտաքին յարձակման վտանգից: 

Վերջին ժամանակաշրջանի օրինակները շատ են` թուրքական զօրքերի 

պարբերական ներխուժումները Իրաք, հէնց նոյն Իրաքի ներխուժումը Քուվէյթ, 

դրանից առաջ իսրայէլական ներխուժումը Լիբանան կամ թուրքական ներխուժումը 

Կիպրոս եւ այլն: Ուստի հաշուի առնելով ոչ վաղ անցեալի փորձը, կարող ենք 

ամփոփել` այո միջազգային ճանաչումը կը նպաստի Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութեան անվտանգութեան աստիճանի բարձրացմանը, սակայն չի 

կարող երաշխաւորել ԼՂՀ ապահով գոյութիւնը: Հիմա ամենակարեւոր հարցը` ի՞նչ 

անել: Պատմական փորձը ցոյց է տալիս, որ պետական միաւորները գոյութիւն 

ունեն, քանի դեռ այդ պետութեան եւ նրա հաւանական հակառակորդների միջեւ 

առկայ է ոյժերի հաւասարակշռութիւն: Ուստի, պատասխանը շատ պարզ է` պէտք է 

պահպանել ոյժերի հաւասարակշռութիւնը: 

Ուզում եմ յատուկ շեշտել, որ ոյժ ասածը եւ ռազմական հզօրութիւնը նոյնական չեն: 

Ռազմական հզօրութիւնը ոյժի, թէեւ կարեւոր, բայց ընդամէնը բաղադրիչներից մէկն 

է: Այստեղ առաջ է գալիս ամենադժուար հարցը` ինչպէ՞ս պահպանել ոյժերի 

հաւասարակշռութիւնը մի կողմից ԼՂՀ եւ Հայաստանի Հանրապետութեան, միւս 

կողմից Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ, երբ կողմերի ուժային զամբիւղների 

ձեւաւորման հիմքերը էականօրէն տարբեր են:  
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Պարզ ասած, մենք զիջում ենք մեր հաւանական հակառակորդներին 

քաղաքականապէս, տնտեսապէս, տարածքով, աշխարհագրական դիրքով, 

բնակչութեամբ, ռեսուրս-ներով, ռազմական արդիւնաբերութեամբ եւ այլն: Առաջին 

հայեացքից դժուար թուացող այս հարցն ունի շատ պարզ պատասխան: Քանի որ 

հաւասարակշռութիւնը յարաբերական հասկացութիւն է, այսինքն այն կողմերի 

ոյժերի համեմատութիւնն է, ապա եթէ դու ի վիճակի չես հաւասարակշռութեան 

հասնել ինքդ ուժեղանալով, ապա պիտի գնաս այլ ճանապարհով` պիտի 

տկարացնես քո հակառակորդին: Հակառակորդին տկարացնելու բազմաթիւ ձեւեր 

կան, ես միայն կ′անդրադառնամ դրանցից մի քանիսին: Այսօր Ադրբեջանի բնիկ 

ժողովուրդները, որոնց թուաքանակն առ նուազն 2,5-3 միլիոն է, լեզգինները, 

աւարները, ցախուրները, թալիշները, թաթերը, ուդիները եւ այլք, տառապում են 

ադրբեջանական ազգայնականութեան լծի տակ: 

Այո, ներկայումս նրանցից շատերի ինքնութիւնը ճնշուած է կամ հարկադրաբար 

քօղարկուած, սակայն տեղեկատուական դաշտում նպատակային աշխատանքը կը 

յանգեցնի նրանց ազգային գիտակցութեան զարթօնքին: Եւրոպական զանազան 

կառոյցներում մեր պատուիրակութիւնները եւ մեր դեսպանութիւնները ողջ 

քաղաքակիրթ աշխարհում մշտապէս պէտք է արծարծեն Ադրբեջանում էթնիկ եւ այլ 

փոքրամասնութիւնների նկատմամբ գործադրուող խտրականութեան եւ 

հալածանքի փաստերը: Գործնական առումով անհրաժեշտ է ԼՂՀ-ից հեռարձակել 

այդ ժողովուրդներին հասցէագրուած ռուսալեզու, թուրքալեզու եւ այդ 

ժողովուրդների լեզուներով ռադիօ եւ հեռուստահաղորդումներ, ստեղծել 

համապատասխան կայքեր: Վստահ եմ, որ հիմնական առարկութիւնը կը լինի, որ 

մասնագէտներ չկան եւ միջոցներ չկան: Նախ միջոցների մասին:  

Եթէ ԼՂՀ պիւտճէում նախկին պաշտօնեաների պահպանման ծախսերը կրճատուեն 

կամ ի չիք դառնան, ապա միայն այդ գումարով կարելի կը լինի իրականացնել 

նշածս ծրագիրը: Իսկ երբ լինեն միջոցներ, մասնագէտներն ի յայտ կը գան: 

Ադրբեջանի բնիկ ժողովուրդների մէջ դեռ կան մարդիկ, որ ուզում են պայքարել 

սեփական ժողովուրդների ապագայի համար: Միեւնոյն ժամանակ կարծում եմ, որ 

աւելի լաւ կը լինի, որ Հայաստան հիմնադրամը տարեկան մի երկու դպրոց պակաս 

նորոգի կամ Սեւանի ափին ուինդսերֆինգ-ի ակումբ չկառուցի, սակայն 

իրականացնի նշածս ծրագրերը: Չէ որ, երբ վերջնականապէս խախտուի 

հաւասարակշռութիւնը, ապա պատերազմը կը դառնայ անխուսափելի, իսկ այդ 

դէպքում կատարուած բոլոր աշխատանքները պարզապէս աւերակներ կը դառնան: 

Այսինքն, ներքին հակակշիռների միջոցով արտաքին հաւասարակշռութեան 

պահպանումը պիտի դառնայ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ ԼՂՀ 

քաղաքականութեան հիմնաքարերից մէկը: 

Ասածս վերաբերում է նաեւ Թուրքիային: Թուրքիայում ներկայումս ընթանում են 

ինքնութեան որոնման խորքային խմորումներ: Օրինակ, որոշ տուեալներով 

Թուրքիայում մինչեւ երեք միլիոնի հասնող զազաները թիրախային խմբի լաւագոյն 

օրինակն են: Քրդերի հետ յարաբերութիւնները խիստ կարեւոր են եւ հաշուի 

առնելով մեր տարածաշրջանում ընթացող գործընթացները, կարող են վճռորոշ 
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լինել Հայաստանի ապագայի համար: Հայաստանն իր քսանամեակին շատ աւելի 

հասուն եւ հեռահար քաղաքականութիւն պիտի իրականացնի: Մենք պէտք է 

հասկանանք, որ եթէ ոչ մեր իրաւունքների վերականգնումը, ապա գոնէ մեր եւ 

Թուրքիայի միջեւ միջնորմ պետութեան ստեղծումը բխում է մեր կենսական 

շահերից: Հակառակ պարագային մեր ճանաչուած լինելը մեզ չի փրկի: 

Ուզում եմ յիշեցնել, որ առաջին հանրապետութիւնն ունէր լիակատար ճանաչում 

միջազգային համայնքի կողմից, այդ թւում նաեւ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի, 

սակայն դա չխանգարեց, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը յարձակման 

ենթարկուի նրանց կողմից եւ բաժանուի նրանց միջեւ: Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութեան անվտանգութեան ապահովման միւս ճանապարհը Թուրքիային 

տարածաշրջանից հնարաւորինս հեռու պահելն է: Ցաւօք հայ-թուրքական 

տխրահռչակ արձանագրութիւնները տրոյական ձիու դեր խաղացին եւ օգնեցին 

Թուրքիային միջամուխ լինելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցի մէջ: Ակնյայտ է, որ 

խորքի մեջ ցանկացած բանակցութիւն, այդ թւում նաեւ միջպետական, 

ազդեցութեան լծակների փոխադարձ կիրարկման գործընթաց է:  

Բանակցութիւնները կարող են քեզ համար նպաստաւոր ելք ունենալ, եթէ քո 

ընդդիմախօսի վրայ քո լծակներն աւելի ազդեցիկ են, քան նրանը քո վրայ: Երբ ես 

տարիներ առաջ հանրապետութեան նախագահին առաջարկեցի իմ ծրագիրը, որը 

մեծապէս խարսխուած էր Վուդրօ Վիլսոնի իրաւարար վճռի վերարծարծման վրայ, 

ապա մտքիս մէջ առաջինը նկատի ունէի Հայաստանի Հանրապետութեան եւ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան անվտանգութեան ապահովումը: Այսօր 

էլ ես գտնում եմ, որ Վիլսոնի իրաւարար վճռի համապատասխան հնչեղութեան 

հասցուած հարցը, ինչպէս նաեւ այդ վճռի արժեւորումը ազդեցիկ իրաւական 

կառոյցների եւ մասնագէտների կողմից, կարող է ներկայ պայմաններում մեր 

ձեռքին լուրջ լծակ լինել եւ էական հարցերում ապահովել Թուրքիայի չէզոքութիւնը: 

Ես այսօր էլ գտնում եմ, որ Թուրքիայի վրայ ազդեցութեան լծակների ստեղծումը մեր 

արտաքին քաղաքականութեան կարեւորագոյն նպատակներից պիտի լինի, իսկ այդ 

ճանապարհին Վիլսոնի իրաւարար վճիռը ուղենշային նշանակութիւն ունի: Ցաւօք 

չնայած իմ բոլոր ջանքերին ես հինգ տարուայ ընթացքում չկարողացայ որեւէ 

յաջողութեան հասնել, հակառակ դէպքում ես միայնակ չէի շարունակի իմ պայքարը 

եւ գոնէ մի կառոյց ինձ կ'օգնէր ու կ′աջակցէր: 

Ամփոփելով, կարող եմ անել հետեւեալ եզրակացութիւնները. 1. Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետութեան ճանաչումը քաղաքական առումով խիստ 

ժամանակավրէպ է, իսկ իրաւական առումով յղի է անցանկալի հետեւանքներով: 2. 

Առանց սահմանադրական փոփոխութիւնների ԼՂՀ ճանաչումը Հայաստանի 

Հանրապետութեան կողմից կը լինի հակասահմանադրական: 3. ԼՂՀ ճանաչումը 

որեւէ երկրի կողմից կը լինի Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքային 

ամբողջականութեան ոտնահարում: 4. ԼՂՀ ճանաչումը որեւէ երկրի կողմից առանց 

ՀՀ ճանաչման, ԼՂՀ-ում հայաստանցի զինծառայողներին կը դնի խիստ խոցելի 

իրաւական կարգավիճակի մէջ:  
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5. Հիմնական ոյժերը պէտք է կենտրոնացնել ոյժերի հաւասարակշութիւնը պահելու 

ուղղութեամբ: Դրա համար պէտք է Ադրբեջանը թուլացնել ներքնապէս, իսկ 

Թուրքիայի նկատմամբ ունենալ ազդեցութեան լծակներ: 6. Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութեան ճանաչման հարցը պէտք է հանել հայութեան քաղաքական 

օրակարգից որպէս գործնականում անիրագործելի, իսկ արդիւնքում ոչինչ չտուող 

նպատակ: Տարիներ առաջ առիթ ունեցայ հանդիպելու Մինսկի խմբի ամերիկեան 

նախկին համանախագահներից մէկին: Խօսակցութիւնն անկեղծ էր, քանի որ 

երկուսս էլ նախկին պաշտօնեաներ էինք: Իմ այն հարցին, թէ ի՞նչ է լինելու 

Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը, նա ասաց հետեւեալը. «Ի՞նչ պիտի լինի որ: 

Եթէ կարողացաք պահել ուրեմն ձերը կը լինի, եթէ չկարողացաք պահել, ուրեմն 

ադրբեջանցիներինը կը լինի»: 

Պատասխանն ի հարկէ ցինիկ է, սակայն սա է միակ ճշմարտութիւնը:  

 

Նախիջեւան Այցելութիւնը Ցոյց Կու Տայ, Թէ Ինչո՞ւ Հայերը Յետ Այսու 

Չեն Կրնար Ապրիլ Ատրպէյճանի Լուծին Տակ 

Սկովտիացի գիտաշխատող Սթիվըն Սիմ զեկուցած էր իր կրած տհաճ 

տպաւորութիւններուն մասին Ատրպէյճանի կողմէ ներկայիս գրաւուած եւ 

պատմականօրէն հայկական տարածք հանդիսացող Նախիջեւան կատարած այցին 

ընթացքին: Քանի որ Սիմի 2006 թուականի բացայայտող զեկոյցը պատշաճ կերպով 

չէր լուսաբանուած միջազգային մամուլով, կը փափաքիմ այս յօդուածով 

ներկայացնել անոր որոշ կարեւոր 

հայեցակէտերը: 

Սիմը յայտնած է, որ ինք Նախիջեւան 

մտած է ինքնաշարժով, թրքական 

սահմանէն, եւ ուղղուած է դէպի Երնճաք 

հովիտի Ապրաքունիս գիւղը: Երբ 

այնտեղ հարց տուած է 12ամեայ տղու մը, 

թէ որտե՞ղ կը գտնուի գիւղի եկեղեցին, 

ան ցոյց տուած է դատարկ տարածք մը: 

Ապա Սիմ այցելած է Պանանիյար գիւղը, 

որ հայերուն ծանօթ է իբրեւ Ափարանք, 

ուր, անոր խօսքով՝ «առնուազն մինչեւ 

1970ական թուականները, գիւղին 

կեդրոնը բարձրադիր վայրի մը մէջ 

գտնուող միջնադարեան մեծ եկեղեցւոյ 

փլատակը կար: Այժմ նախկին եկեղեցւոյ 

հողին վրայ մզկիթ կառուցուած է»:  

Նորաշէնի մէջ, այս գիւղին Հիւսիս 
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արեւմտեան ծայրամասը, երկու հայկական եկեղեցիներ եւ գերեզմանատուն մը 

կային: Ան (այս անգամ) ոչ մէկ եկեղեցւոյ կամ գերեզմանատան հետքը գտաւ 

այնտեղ: Նախիջեւանի մէջ, երրորդ օրը, երբ շոգեկառքով կը ճամբորդէր Ջուլֆա, 

Սիմ նկատեց Ջուղայի գերեզմանատան փլատակները: Ան զեկուցեց, որ տեսած է 

«երեք լեռնաշղթաներու վրայ սփռուած եւ քարէ սալիկներով ծածկուած բլրալանջ 

մը: Բոլոր գերեզմանաքարերը, առանց բացառութեան, շրջուած էին»: Օրտուպատի 

մէջ Սիմ բերուեցաւ ոստիկանութեան գրասենեակ, ուր ան հարցաքննութեան 

ենթարկուեցաւ իր այցելութեան նպատակին առնչութեամբ, եւ իր պայուսակը 

խուզարկուեցաւ:  

Ապա ան յաջորդ հանրակառքով ետ ուղարկուեցաւ Նախիջեւան քաղաք: Այնտեղէն 

ան ուղղուեցաւ դէպի Շուռութ, որ «միջին դարերու վերջաւորութեան փոքրիկ 

հայկական քաղաք մըն էր՝ իր եկեղեցիներով, դպրոցներով, վանքերով, 

մատենադարանով եւ քանի մը տասնեակ հազար բնակիչներով»: Քըռնա գիւղի 

հարեւանութեամբ տեղի հայկական եկեղեցւոյ հետքերն իսկ չկային: Նոյն 

իրավիճակը ունէր նաեւ Կահ գիւղը: Երբ Սիմ անցորդի մը հարցուցած է Շուռութ 

գիւղի եկեղեցւոյ մասին, անցորդը պատասխանած է, թէ եկեղեցին ոչնչացուած է:  

Շուռութ գիւղին մէջ Սիմ դէմ յանդիման եկած է խումբ մը գիւղացիներու հետ: Երբ 

ան յայտնած է, որ եկած է տեսնելու հին եկեղեցին, անոնք պատասխանած են, թէ 

գիւղին մէջ երբե՛ք եկեղեցի չէ եղած: 

Հազիւ հեռացած Շուռութէն, «թաքսի»ի վարորդը ըսած է Սիմին, թէ գիւղացիները 

հեռաձայնած են Ջուլֆայի ոստիկանութիւն, եւ թէ իրաւապահ մարմիններու 

աշխատակիցները հաւանաբար իրեն կը սպասեն ճանապարհին: Ոստիկանական 

ինքնաշարժ մը իրօք կը սպասէր Սիմին: «Ոստիկանը նստաւ «թաքսի»ի ետեւի 

նստարանը եւ հարցուց, թէ արդեօք տեղագրական քարտէս եւ ազգագրական գիրք 

կա՞յ հետս»: Երբ Սիմ պատասխանած է՝ ո՛չ, չկայ, ոստիկանը արագօրէն 

խուզարկած է անոր պայուսակը: Ջուլֆայի մէջ Սիմ դարձեալ կանչուած է 

ոստիկանատուն, ուր անոր պայուսակը անգամ մը եւս խուզարկուած է:  

Միջանցքին մէջ որոշ ժամանակ սպասցնելէ ետք, Սիմը տարած են քաղաքի «Արազ» 

հիւրանոցը: Անոր ուղեկցած են դէպի շէնքի ետին գտնուող այգին: Սիմը երեք ժամ 

հոն պահելէ ետք, ի վերջոյ զայն ազատ արձակած են: Սիմի պայուսակէն «հանած 

էին բոլոր իրերը եւ մանրամասն զննած, պարզելու համար, թէ արդեօք պայուսակը 

գաղտնի գրպաններ ունի՞:  

Ասիկա տեւեց շուրջ 15 վայրկեան, առանց որեւէ բառ փոխանակելու»: Սիմին 

հարցուցած են անոր աշխատանքին մասին. Թէ որքա՞ն կը վաստակի, ո՞վ կը 

հովանաւորէ իր այս այցը Նախիջեւան եւ ինչո՞ւ ան իր սեփական միջոցները 

ծախսած է այստեղ գալու համար: Ոստիկանները մանրամասնօրէն ստուգած են 

Սիմին նօթագրութիւնները, ինչպէս նաեւ անոր թուային «քամերա»ին բոլոր 

լուսանկարները: Անոնց ուշադրութիւնը յատկապէս գրաւած է Նախիջեւան 

քաղաքին մէջ առնուած լուսանկարը: «Ատիկա քարէ սալիկ մըն էր, զոր ես տեսած 
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էի Մոմինա Հաթուն դամբարանի դիմացի այգիին մէջ, շրջապատուած խոյաձեւ 

գերեզմանաքարերով:  

Այս քարին վրայ փորագրուած էր խաչ մը, որ վեր կը խոյանար ուղղանկիւն հիմքէ 

մը»: Ատրպէյճանցի պաշտօնեաները ըսած են Սիմին, թէ ատիկա խաչ չէր: Սիմ, իր 

կարգին պատասխանած է, որ ինք հայկական գիրքի մը մէջ կարդացեր է այդ 

եկեղեցւոյ մասին: Անոնք ջղագրգիռ պատասխանած են. «Ատիկա ճիշդ չէ: Այնտեղ 

սուտ գրուած է: Տեսէ՛ք, հայերը միշտ կը ստեն, կը խաբեն բոլորը»: Անոնք նաեւ նշած 

են, թէ «Նախիջեւանի մէջ որեւէ հայկական եկեղեցի գոյութիւն չէ ունեցած, երբե՛ք:  

Այստեղ երբե՛ք ոեւէ հայ չէ ապրած, հետեւաբար, ինչպէ՞ս կրնայ ըլլալ որ 

եկեղեցիներ գոյութիւն ունեցած են այստեղ»: Ատրպէյճանցիները ըսած են Սիմին. 

«Կը կարծենք, որ դուք Ատրպէյճանի հանրապետութիւն չէք եկած բարի 

նպատակներով»: Սիմը նշած է, որ Նախիջեւանի իր տհաճ տպաւորութիւնները 

«որոշ առումով լոյս սփռեցին այն կեցուածքին վրայ, զոր ատրպէյճանցիները ունին 

հայերու եւ հայկական ամէն ինչի նկատմամբ»:  

Զեկոյցին մէջ յստակ կը դառնայ, թէ ինչո՛ւ Արցախի հայերուն համար անհնար է 

ատրպէյճանցիներու կեղեքիչ լուծին տակ կրկին ապրիլը: Եթէ սկովտիացի 

այցելուին հետ այսպիսի վատ ձեւով վարուած են, ապա պատկերացուցէք, թէ 

ատրպէյճանցիները ոքրա՛ն աւելի վատ ձեւով վարուած են իրենց հայ 

հպատակներուն հետ, մինչեւ Արցախի ազատագրումը:  

Յարութ Սասունեան  

«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր  

 

Հրանուշ Խառատեան. «Ատրպէյճանում հայը կը վախենայ անգամ իր 

ազգակիցների հետ շփուել» 

22 տարի առաջ, Պաքուի տարբեր 

թաղամասերուն մէջ, հայերը 

կ'ենթարկուէին բռնության, կողոպուտի 

եւ անգամ բռնաբարութեան, շատերը 

ինքնասպան կ'ըլլային՝ պատուհանէն 

նետուելով:  

Յունուար 13-էն յետոյ անօգնական 

մնացած պաքուահայերը թակարդի մէջ 

էին, անոնք թաքստոց կը փնտռէին, սակայն օդակայաններն ու գնացքները փակ էին, 

ատրպէյճանցիները, բառիս բուն իմաստով, կը յօշոտէին զանոնք: Մտնելով 

շէնքերէն ներս,մոլագարները կը յարձակէին իրենց հերթական զոհերուն վրայ եւ կը 
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խլէին զանոնք: Յունուար 20-ին, այս մասին «Յենարան» ակումբին մէջ յայտնեց 

ազգագրագետ Հրանուշ Խառատեանը: Ասուլիսի թեման էր՝ «Պաքուի հայերի 

ջարդերը՝ 22 տարի անց»:  

«Պաքուահայերի հետ կատարել ենք հետազօտութիւն, նրանց պատմելով` 
վնգստացող ստահակները «մահ հայերին» գոռալով՝ փողոցներով պտըտւում էին, 
ոստիկաններն ու իշխանութիւնը ակնյայտ հրահրում էին այդ ողբերգութիւնը, 
տեսնելով թաքնուած մարդկանց՝ ատրպէյճանցիներին ուղղորդում էին հայերի 
կողմը: «Մահ հայերին» կարգախօս ընտրած երկրում ձեւաւորւում էր մի մշակոյթ, 
որտեղ ակրեսիւութիւնը, բռնութիւնը եւ հիստերիկան հայերի նկատմամբ 
համարւում էր հերոսութիւն: Ոչ միայն ես, այլեւ Ատրպէյճանում ապրող առաքինի 
որոշ զանգուած համարում է, որ սա լաւ հարեւանութիւն չէ» 

,-փաստեց տիկին Խառատեանը: Այն հարցին, թէ ինչ կ'ասի հայ փախստականների 

մասին ընդհանրապէս, եւ արդեօք այժմ Ատրպէյճանում հայ կայ՞, ազգագրագէտը 

պատասխանեց.  

«Այսօր հայ փախստականները շատ ծանր վիճակում են, նրանց խնդիրը օրակարգից 
հանուած է, իսկ մեր իշխանութիւնները պատշաճ ուշադրութիւն չեն դարձնում, չեն 
լուծում բնակարանների եւ այլ խնդիրներ: Մենք պարտաւոր ենք լավ վերաբերուել 
անմեղ զանգուածին, եւ հենց մեր` հայերիս մեղքով է, որ փախստականների խնդիրը 
միջազգային «որակով» չի լուծուել»:  

«Փախստականների խնդիրը մնում է ամբողջ հայ հասարակութեան և 
նախագահական խղճի վրայ,-յայտարարեց բանախօսը, յաւելելով,- ինչ վերաբերում 
է Ատրպէյճանում ապրող հայերին, նրանց թիւը հասնում է 2500-3000-ի: Դրանք 
հիմնականում հայ կանայք են, ովքեր ամուսնացել են ատրպէյճանցի 
տղամարդկանց հետ: Եան ազգանունով վերջացող բոլոր մարդիկ դատապարտուած 
են դժոխային կեանքի, նրանց ճակատին գրուած է, որ աշխատանք չպէտք է 
ունենան, միշտ ստորացումների եւ զրպարտանքի պէտք է ենթարկուեն: Հեշտ չէ 
Ատրպէյճանում, որպէս հայ ապրել, դու անգամ կը վախենաս քո ազգակիցների հետ 
շփուել»: 

Անժելա ՇԱՀՈՒՄԵԱՆ 
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Բոլորս Մեղսակից Ենք 

Հրանդ Տինքի սպանութենէն անցած է հինգ տարի, բայց տակաւին ոչ մէկ 

փոփոխութիւն:  

Դատարանը երէկ (Յունուար 19) մէկ 

հոգիի՝ էրհան Թունճելի ցմահ 

բանտարկութեան վճիռը կայացուց: 

Թունճէլ մեղադրուած էր՝ ոճիրը յղացած 

ըլլալու մեղադրանքով: Այս ոճիրին բուն 

մեծաւորը համակարգն էր. իր 

կառոյցներով, իր ջատագովներով, իր 

օրէնսդրութեամբ եւ իր ընդունուած 

կարգերով սպաննած էր Հրանդ Տինքը: 

Այսպիսի ոճիրի մը դիմաց ինչպէ՞ս 

կարելի է միայն մէկ հոգի դատապարտել: Այս ոճիրը գործադրող համակարգը պէտք 

է փլուզել ընդհանրապէս որպէսզի արդարութիւնը իր տեղը գտնէ: 

Այս համակարգին ինչ եւ ուր ըլլալը գրեթէ բոլորս գիտենք, չնայած որ մեզմէ ոմանք 

կը կարծեն որ այդ համակարգը ամբողջ Թուրքիան է: Այդ ոճրագործ համակարգին 

զուգահեռ կը գործէ նաեւ ուրիշ համակարգ մը, որ թէկուզ ոճիրին անմիջական 

մասնակիցը չէ, բայց ոճիրը չարգիլելու, եւ ոճիրին առիթ տալու մեղքերով լեցուն է: 

Այդ համակարգը մենք ենք, որ անմեղութեան եւ զոհի պատուանդանին վրայ 

կանգնած, անընդհատ փրկութեան կարիքն ունեցողի եւ բռնաբարուողի դերով 

հանդէս կու գանք: 

Հրանդ Տինքի մահէն առաջ մենք չկրցանք զինք ճանչնալ, զինք մինակ ձգեցինք, 

մինակ ձգեցինք իր դահիճին հետ, եւ ինք սպաննուած պահուն գիտէր, որ եթէ օր մը 

մեզմէ մէկուն օգնութեան կարիքն ունենար, մենք պիտի լքէինք զինք, չօգնէինք 

անոր: Աւելին՝ զինք անպատուեցինք յաճախ, զինք վտարեցինք մեր անհասանելի 

դղեակներէն, զինք չընդունեցինք որպէս մեզմէ մէկը, քանի որ ան խաղաղութեան եւ 

երկխօսութեան մարդ էր: 

Ան Թուրքիան շատ լաւ ճանչնալով, լաւագոյնս գիտէր անոր լեզուն, անոր բառերը, 

ու այդ բառերուն վրայ կը խաղար, իսկ մենք չէինք հասկնար եղածը, նոյնիսկ կը 

հերքէինք իր գոյութիւնը, քանի որ մենք այդ հերքումի կարողութեան լաւագոյնս կը 

տիրապետէինք, թերեւս ալ մեր դահիճներէն սորված ենք այս ամբողջական 

հերքումի բառապաշարը եւ ճառաբանութիւնը: Հրանդ Տինքի ողջ եղած օրերուն, 

զինք չընդունեցինք, իր ըսածները կախաղան բարձրացուցինք, քանի որ ըսաւ «ես 

չեմ ընդունիր Ֆրանսական օրէնքը», հաւասարեցուց ֆրանսական օրէնքը թրքական 

օրէնքի մը չգոյութեան… Քանի որ հաւատաց որ որեւէ բան, որեւէ յոյսի նշոյլ միայն 

Թուրքական ատեաններէն կրնայ գալ, իսկ այս մէկը յարմար չէր մեր պաշտօնական 

վերնախաւին:  
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Ուրեմն ընտրեցինք ամէնէն հեշտը՝ մերժեցինք զինք… Մերժեցինք այն օրը, երբ 

թրքական մերժումին դէմ ցոյցի ելած էինք: Մերժում առաւել մերժում եղաւ աւելի 

մերժում: Հրանդ Տինքի մահէն ետք զինք վերածեցինք կարգախօսի, եւ ինչպէս մեր 

բոլոր զոհերը արժեզրկած ենք, եւ վերածած ենք թիւի, մէկուկէսմիլիոնի, զինք ալ 

արժեզրկեցինք, վերածեցինք առաւելմէկի, իր գործերը չկարդացինք նոյնիսկ իր 

մահէն ետք, քանի որ կարեւոր չէր այլեւս, մեր ատելութեան շարժիչին թափելիք նոր 

իւղի վերածեցինք զինք: Ինք ըսաւ «ապրիլ 23.5» մենք ապրիլքսանչորսի մոմերու 

մատաղ ըրինք զինք: Հրանդ Տինքի մահէն ետք Թուրքիան փոխուեցաւ, բայց մենք 

նոյնը մնացինք: 

Իր թաղումին հարիւր հազար հոգի սգաւոր դարձան 

ու փողոց իջան Թուրքիան ցկեանս նոր ուղիի վրայ 

դնելով, մենք այդ հարիւր հազարին չհաւատացինք, 

չհարցուցինք իսկ թէ ո՞վքեր են այս մարդիկ, ո՞ւրկէ 

կուգան , անօթի՞ են, բանի մը պէտք ունի՞ն, օգնե՞նք 

իրենց, թերեւս հարիւր հազարը երկու հարիւր հազա՞ր 

ընենք: Ո՛չ: Մենք այդ հարիւր հազարը «աչքի փոշի» 

կոչեցինք: Հրանդ Տինքով մենք չհպարտացանք, այլ 

միայն լացինք: Հրանդ Տինքով մեր ճակատն ու 

կուրծքը չզինեցինք, այլ միայն պոռոտախօսութիւն 

ըրինք:  

Հրանդ Տինքին չհասկցանք, Հրանդ Տինքին 

չբացատրեցինք աշխարհին: Աշխարհը հասկցաւ, 

մենք չհասկցանք, մենք միայն լափեցինք Հրանդ Տինքը: Հինգ տարի անց, թերեւս 

պէտք է ընդունիլ այլեւս, որ մեղսակից ենք Հրանդ Տինքի սպանութեան, չկրցանք 

փրկել զինք: Եթէ մենք Հրանդ Տինքի թիկունքին ըլլայինք, ոչ ոք պիտի յանդգնէր 

գնդակահարել զինք, եւ եթէ թերեւս մեզմէ մի քանի հոգին, «Ակօս» կարդար իր 

մահէն առաջ, Հրանդ Տինքը աւելի ապահով պիտի զգար ինքզինք, առնուազն իր 

սպանութենէն մի քանի օր առաջ «ինքզինքս տկար կը զգամ, աղաւնիի մը նման» 

պիտի չըսէր, եւ իր տկարութիւնը դահիճ համակարգին կարողութիւն պիտի չտար 

զինք զգետնելու: Մենք Հրանդ Տինքը վաճառքի հանելու իրաւունք չունինք այսօր ալ: 

Գոնէ այսօր հասկնանք զինք: Անոր կեանքը պայքար էր արդարութեան համար եւ 

արդարութիւնը իր տեղը պիտի գտնէ միայն երբ փոխուին այս համակարգերը՝ 

երկուքն ալ:  

Վահագն »Իրաւունք»  
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« Սուրիոյ հայերը պետութեան եւ երկրի հետ են» 

NEWS.am-ը կը ներկայացնէ հատուածներ Նանոր Պարսումեանի յօդուածէն, որ 

հրապարակուեր է «The Armenian Weekly» պարբերականին մէջ: 

Փետրուար 10-ին, Հալէպի մէջ, 

երկու մեքենաներու պայթիւնի 

հետեւանքով զոհուեցաւ 28 մարդ, 

այդ թուին՝ զինակոչիկ Վիգէն 

Հայրապետեանը: Այդ 

պայթիւնները՝ 2011-ի Մարտէն, 

նախագահ Պաշար Ասատի դէմ 

սկսուած ապստամբութեան 

վատագոյն դրսեւորումներն էին: 

Հայրապետեանի մահը ցնցեց 

Սուրիոյ հայ համայնքը, որ մինչեւ 

այժմ պաշտօնապէս չէզոքութիւն 

կը պահպանէ, սակայն շատերը 

կը պաշտպանեն Ասատի կառավարութիւնը: Ահաբեկչութիւնը ցոյց տուաւ, որ 

բռնութիւնը կը հասնի Հալէպ եւ Տամասկոս: Սուրիոյ երկու խոշորագոյն 

քաղաքներուն մէջ կ'ապրին հազարաւոր հայեր:  

«The Armenian Weekly»-ն կապուեր է սուրիահայերու հետ, որպէսզի լուսաբանէ 

սուրիացի քրիստոնեաներու եւ, մասնաւորապէս, հայերու խնդիրները տուեալ 

իրադրութեան մէջ: Սուրիոյ հայերը կը ցանկան լաւատես ըլլալ իրենց համայնքի 

ապագային վերաբերեալ: «Մենք մշտապէս կը լսենք պայթիւններու եւ տանկային 

համազարկերու ձայները, սակայն մենք դեռ անվտանգութեան մէջ ենք»,- անունը 

չհրապարակելու պայմանով յայտնեց ակտիւիստներէն մէկը: Հայ համայնքն ու 

քրիստոնեաները կը կազմեն Սուրիոյ բնակչութեան մօտ 8-10 տոկոսը: Անոնք յոգներ 

են անորոշութենէն: 

«Հայերը միւս փոքրամասնութիւններուն նման խոցելի են եւ կը վախնան Սուրիոյ 

անվտանգութեան կառոյցներուն կաթուածահար ըլլալէն»,- նշեց Դամասկոսի 

համալսարանի դասախօս, պատմաբան Նորա Արիսեանը: Հայր Գարեգին 

Պետուրեանը 2011-ի Նոյեմբերէն եղեր է Սուրիոյ մէջ եւ հետեւեր է, թէ ինչպէս 

գործունէութեան բոլոր ոլորտներէն ներս, սկսեր է գերիշխել վախի մթնոլորտը: 

Վտանգաւոր է ճանապարհորդել քաղաքէ քաղաք, ամէն տեղ ապստամբներ կան: 

Հայր Պետուրեանը այդ ամէնի մեղքը կը դնէ ընդդիմության վրայ:  

Իր խօսքով, ապստամբները չեն հասկնար ազատութեան եւ հայրենասիրութեան 

իրական իմաստը, եւ ատոր փոխարէն խաղաքար կը դառնան օտար 

կառավարութիւններու ձեռքին մէջ, եւ զէնք կը վերցնեն սեփական կառավարութեան 

դէմ: Չնայած լարուածութեան ու բռնութեան սաստկացման, սուրիահայ համայնքը 

կը ձգտի պահպանել չէզոքութիւն:  
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Համայնքը ձեռնպահ կը մնայ պաշտօնական եւ հրապարակային դիրքորոշում 

յայտնելէ, թէեւ համայնքի անդամները յանուն խաղաղութեան եւ կայունութեան 

մշտապէս պատրաստակամութիւն կը յայտնեն աջակցելու կառավարութեան: 

Պատմաբան Արա Սանճեանը կը կարծէ, որ Սուրիոյ հայերը ներքին 

հակամարտութեան մէջ ոչինչ կրնան ընել:  

«Պէտք է միայն փրկել սեփական գլուխը եւ յուսալ, որ կայծակը շատ ուժեղ 

չհարուածէ»,- ըսաւ ան: Հալէպի հայերէն մէկուն խօսքով, որոշ սուրիահայեր 

մասնակցեր են Ասատի կառավարութեան աջակցութեան հանրահաւաքներուն, 

միւսներն ալ կը համագործակցին սուրիական հետախուզութեան հետ` հաղորդելով 

միւս հայերու գործունէութեան մասին: Իր խօսքով, Սուրիայի հայ համայնքի 

անդամները կրնան հալածանքներու ենթարկուիլ, եթէ աջակցութիւն ցոյց տան 

ընդդիմութեան. այլախոհները կ'որակուին «դաւաճան» եւ կը դառնան «վհուկներու 

որսի» զոհ: Այդ պատճառով, ան ամենաիմաստուն ընտրութիւնը կը համարէ 

չէզոքութիւնը: Այդուամենայնիւ, որոշ սուրիահայեր միացեր են ընդդիմութեան:  

27-ամեայ ակտիւիստ Ճիմի Շահինեանը ընդդիմութեան հետ կապ ունենալու 

համար բանտարկուեր էր: Նա ազատ արձակուեցաւ Դեկտեմբեր 19-ին: 

Սուրիահայերու մեծ մասը կը զգուշանայ արտաքին միջամտութենէն: Բազմաթիւ 

սուրիահայերու համար, անհանգստութեան պատճառ է Թուրքիոյ աջակցութիւնն 

ընդդիմութեանը: Շատերը մտավախութիւն ունին, որ Ասատի կառավարութեան 

տապալումէն յետոյ, իշխանութիւնը կը վերցնէ ալ աւելի բռնապետական 

վարչակարգ մը: «Շատերը կը զգուշացնեն, որ արաբական գարնան կարող է 

յաջորդել իսլամական ձմեռը»,- ըսաւ Արիսեանը: Սանճեանի խօսքով, «Մուսուլման 

եղբայրները» Սուրիայի միակ կազմակերպուած ընդդիմութիւնն է:  

«Եթէ ռեժիմը տապալուի եւ Սուրիան ամբողջական մնայ, ապա ամենահաւանական 

ուժը, որ կը ստանայ վերահսկողութիւն` Եգիպտոսի օրինակով կ'ըլլայ «Մուսուլման 

եղբայրները»: Ընդդիմութեան միւս առաջնորդները՝ Ֆրանսայի եւ Ստամպուլի մէջ 

նստած, շատ հաճելի բաներ կ'ըսեն արեւմտեան լրատուամիջոցներուն, սակայն չեմ 

կարծեր, թէ անոնք այստեղ իրական իշխանութիւն ունին եւ կարող են հասնիլ զգալի 

յաջողութիւններու յետասատեան ընտրութիւններուն մէջ: Մենք ատոր օրինակը 

տեսեր ենք Եգիպտոսի մէջ»: Հայերը չեն շտապեր լքել երկիրը: «Գաղտնիք չէ, որ 

բազմաթիւ սուրիահայեր Հայաստանի քաղաքացիութիւն ստանալու դիմում են 

ներկայացուցեր: Բայց ատիկա չի նշանակեր, որ անոնք պատրաստ են կամ կը 

ցանկան անմիջապէս տեղափոխուիլ Հայաստան: Չնայած լարուած իրավիճակին, 

Սուրիոյ հայերը պետութեան եւ երկրի հետ են», - եզրափակեց Արիսեանը:  

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am  
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Գրական-Մշակութային 

«ՔՈ ՀԱՅՐԵՆԱՏՈՒՐ ՀՈՂՆ ՈՒ ԴԱՇՏ ՍԻՐԵՍ ԵՒ ԵՐԲԵՔ 

ՉԲԱԺՆՈՒԻՍ»  

Այս խօսքերը անշուշտ կը պատկանին Հայոց Հայրիկին՝ Խրիմեան Հայրիկին, որուն 

«երկաթէ շերեփ»ի խորիմաստ առականման խօսքը դարձաւ ուղեցոյց ու պատգամ՝ 

հայ ազգային-ազատագրական շարժումին համար՝ 19-րդ դարուն: Այսպէս, 1878-ին՝ 

Պերլինի Վեհաժողովէն ան ձեռնունայն կը վերադառնար հայրենիք...: 

Արդարեւ, արդարութեան «թուղթէ շերեփ»ով 

ներկայացող հայկական Պատուիրակութեան համար, 

զոր կը գլխաւորէր Մկրտիչ Խրիմեան, կարելի չէր 

եղած Եւրոպայի մէջ եփուած հարիսայէն բաժին մը 

ունենալ, խոր հիասթափութեան մատնելով 

հայութիւնը, բայց եւ միաժամանակ զայն 

զգաստացնելով, որ՝ ոյժն է, »երկաթէ շերեփ»ն է, որ 

կրնայ երաշխաւորել ազգային մեր կոխկռտուած 

իրաւունքներու ձեռքբերումը: 

Այդ մասին Խրիմեան Հայրիկ պիտի պատգամէր իր 

ժողովուրդին՝ անոր ուղղուած սրտառուչ եւ 

իմաստալից, պատմական ու պատմակերտ խօսքով...: 

Վանի Յայնկոյսներ թաղամասին մէջ ծնած Մկրտիչ Խրիմեան իր կեանքով, վարքով 

ու գործքով պիտի դառնար 19-րդ դարու Մովսէս Խորենացին, իր ազգային-

հայրենասիրական երկերով, իր խմբագրած «Արծուի Վասպուրականի» եւ «Արծուիկ 

Տարօնոյ» թերթերով եւ իր ծաւալած ազգանուէր ու հայրենաշէն բուռն 

գործունէութեամբ:  

Պիտի դառնար իրաւամբ Հայոց Հայրիկը, մանաւանդ՝ իր անափ սիրովը առ իր 

ժողովուրդն ու հայրենիք, համակ իր էութեամբ նուիրումովը վասն իր ժողովուրդի 

կրթական, կրօնական, մշակութային, քաղաքական ու տնտեսական 

վերազարթօնքին ու վերելքին: Այսօր, ընթերցողի սեղանին վրայ է իր «ՊԱՊԻԿ ԵՒ 

ԹՈՌՆԻԿ» գիրքը, խմբագրութեամբը՝ հայ գիր ու գիրքի նուիրեալ Վարուժան 

Արքեպիսկոպոս Հերկելեանի եւ հրատարակութեամբը «Գառնի» Մատենաշարի:  

Թէեւ Խրիմեանի օրերու գիւղը շատոնց վերափոխուած է, սակայն մշտապէս 

այժմէական կը մնայ իր անմեռ գիրը, յատկապէս իր պատգամովը՝ գիրքի ՊԱՊԿԷ 

ՊՍԱԿ Ի ԴԱՇՏ գլուխին մէջ արտաբերուած, ուր Պապիկը՝ իր Թոռնիկը խաչով 

Աւետարանով պսակելէ ետք, կը տանի զայն դաշտ, ըսելով՝ « Ես այժմ կրկին պիտի 

պսակեմ զքեզ հողին ու մաճի, գութանին եւ հողագործութեան հետ, պէտք է ուխտես 

երկնից եւ երկրի առաջ, որ այս պսակն անքակտելի պահես, ահա կը դնեմ քո գլուխ 

ցորենաբոյսի ցողուններէն հիւսուած այս գեղեցիկ պսակ, թող վկայ լինին մեր 
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մշակներ, հօտաղներ եւ մեր լծկան գոմշուկներ եւ եզներ»: Հարազատ հօր մը 

սրտացաւութեամբ եւ ապագայակերտ տեսլականով, ան իր գիրքին մէջ 

պարփակուած թանկագին կտակները կը թողու որպէս մշտախօս յիշատակ ու 

պատգամ, որոնց գլխաւոր նպատակն է՝ խրատել հայուն որ ան իր հայրենատուր 

հողէն չբաժնուի, «զի իւր սեպհական ժառանգութիւն եւ դրախտի երկիր» է,...:  

Գլուխ առ գլուխ եւ էջ առ էջ, Պապիկը կը յորդորէ իր Թոռնիկին հաւատարիմ մնալ՝ 

հայ գաւառի նահապետական տան պատկառանքին ու պարկեշտութեան, 

տոհմական առաքինութիւններուն...., կեանքի ու վարքի շիտակութեան, բարութեան 

ու բարերարութեան, գթասրտութեան եւ քրիստոնէական մարդասիրութեան, 

արդարամտութեան եւ անկեղծ աստուածապաշտութեան...: Հայրիկը յատուկ 

կերպով կ'ընդգծէ կրթութեան կարեւորութիւնը, ժամանակին հետ քայլ պահելու 

անհրաժեշտութիւնը, մայրենի կրթութեան եւ խնամքի արժէքը, շեշտելով ի 

մասնաւորի որ մայրերն են առաջին վարժապետն ու կրթիչը իրենց զաւակներուն: 

 

Գիրքին առանցքը, սակայն, հայրենեաց հողին կառչելու իր սրտայոյզ եւ 

բազմախորհուրդ պատգամն է՝ «Թոռնիկ, հողն պէտք է կենաց եւ մահու օր, սորա 

համար Պապիկն զքեզ հողին հետ կապեց ու պսակեց, որ պինդ գրկես զհողն. 

չթողուս որ ուրիշներ ձեռքէդ յափշտակեն, դու անհող մնաս, ստրուկ լինիս, երթաս 

ուրիշի դռներ վարձկան մշակ դառնաս...»: Եւ շարունակելով իր միտքը, Հայրիկ կը 

խրատէ որ գիւղացիի տան հաստատուն հիմը հողագործութիւնն է, առանց որուն ան 

չքաւորութեան կը դատապարտուի մինչ ի մահ...:  

Գիրքին էջերէն ընթերցողին ուշադրութիւնը իրենց վրայ կը սեւեռեն նաեւ՝ հայ 

գաւառներու վարքն ու բարքը, նիստուկացը, հողագործին ու մշակին առօրեայ 

կեանքը իր բոլոր երեսներով, աւանդութիւններով ու սովորութիւններով, կեցութեան 

ու աշխատանքի մանրամասնութիւններով, հաւատալիքներով ու ծէսերով, այլ 

մանաւանդ՝ հայ գիւղացիին հանապազօրեայ նուիրումովը իր մայր հողին, 

աշխատանքին եւ հայրենական սրբութիւններուն:  

«Պապիկ եւ Թոռնիկ»ը ուղեցոյց ու սրբազան պատուիրան է բոլոր ժամանակներու 

հայ յաջորդական սերունդներուն եւ ի մասնաւորի մեր օրերուն համար, երբ 

արտագաղթը հայրենի եզերքներէն հասած է աղէտալի չափերու, երբ 

պանդխտութիւնը դէպի օտար ափեր ահաւոր տարողութիւն է զգեցած: Տակաւին՝ 

երբ հայրենի գիւղերը ահաւոր չքաւորութեան եւ թշուառութեան տակ կը մնան կքած 

եւ տակաւ կ'ամայանան իրենց շունչ ու կեանք պարգեւող բնիկ ժողովուրդէն...: Ահա 

թէ ինչու այնքան ողջունելի է անոր վերահրատարակութիւնը մեր օրերուն...:  

Իցի՛ւ թէ անիկա դառնայ զգաստութեան կոչ, հայրենասիրութեան եւ 

հայրենատիրութեան հրաւէր, որպէսզի հայը չլքէ իր գիւղն ու հողը, այլ փարի 

հայրենական սուրբ հողին, խնամէ ու մշակէ զայն, քանզի հողն է պարունակը 

հայրենի բերք ու բարիքին, տոհմիկ առաքինութիւններուն ու պապենական 
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աւանդութեանց...հայութեան ու հայկականութեան պահապան է ան, զօրութեան 

աղբիւր ու գրաւական, սրբութիւն սրբոց: Ի զուր չէ որ մեր քաջարի հերոսներն ու 

ազատամարտիկները, դարեր շարունակ, իրենց ամենաթանկ արիւնն են թափած 

հայրենեաց հողը ազատագրելու համար թշնամիին ձեռքէն: Այսօր անոր կենսունակ 

պահպանումը, շնչաւորումն ու բարգաւաճումը՝ իր գիւղերով ու աւաններով, արտ ու 

դաշտերով, ամէն մէկ թիզ հողով, էական ու ճակատագրական հիմնախնդիր են 

համայն հայութեան համար ալ...: 

Իսկ այս եւ նման գիրքերու ընթերցումը անպայմանօրէն իր բարերար ազդեցութիւնը 

կ'ունենայ՝ մեզ մեր նախնեաց հայրենապաշտական սուրբ աւանդներուն, ազգային 

մեր խորագոյն արմատներուն հետ կապելու գծով: Որքան փափաքելի պիտի ըլլար, 

հետեւաբար, որ «Պապիկ եւ Թոռնիկ»ը ընթերցէին հայ մատղաշ սերունդի տղաքն ու 

աղջիկները յատկապէս, որպէսզի սորվէին անոնք գուրգուրալ հողին, ի մասնաւորի 

հայրենական սուրբ հողին, կապուիլ անոր հետ յաւերժօրէն, քանզի անիկա է 

գլխաւոր երաշխիքներէն մէկը, եթէ ոչ գերագոյնը՝ ազգի կենսունակութեան, առողջ, 

ապահով ու երջանիկ ապագայի մը կերտումին:  

Երան Գույումճեան  

 

ՃԻՇԴԸ ԿԱՐՊԻՍՆ Է ՅԱԿՈԲ ԱՒԵՏԻՔԵԱՆ 

Հանդերձեալ կեանքի գոյութեանը չէր հաւատում, հակառակ որ Հայ առաքելական 

եկեղեցու գիտակը, պաշտողն ու պաշտպանողն էր: 

Վերջ, ասում էր, այս կեանքով վերջանում է ամէն բան: 

Վերամարմնաւորման գաղափարը մերժելով մերժում էր, 

հակառակ որ հնդկական ու մանաւանդ չինական 

փիլիսոփաներին ու փիլիսոփայութեանը կատարելապէս 

էր տիրապետում, ինչպէս հին յոյներին ու հռոմէացիներին: 

Պաշտում էր բնութիւնը եւ առիթը բաց չէր թողնում իր 

ստեղծագործութիւններում խորապէս, ամենայն 

մանրամասնութեամբ, մեծարենցեան հիացումով հիանալու ծառ ու ծաղկի, լեռների 

ու դաշտերի գեղեցկութեամբ, նրանց վրայ արեւի ճառագայթների գուներանգային 

խաղերով, հակառակ որ գիտէր, անգամ վշտանում էր, որ այդ հիացումն ու սէրը 

փոխադարձ չէ. բնութիւնն ինքը անտարբեր է մեր նկատմամբ, եւ կարող է նոյնիսկ 

դաժան լինել... Հիանում էր մարդկային ոգու հզօրութեամբ, մեծ մտածողների, մեծ 

ստեղծագործողների մտքի տիեզերական ընդգրկումներով, հակառակ որ գիտէր, 

խորաչափել էր մարդկային ստորութիւնները, գձուձ հաշիւներն ու 

հաշուենկատութիւնները նաեւ, ինչը նրան վանում էր հասարակական լայն 

շփումներից, քէֆի սեղաններից, հանդէսներից, պաշտօններից ու մանաւանդ 
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պաշտօնեաներից: Նրան առաջին անգամ հանդիպել էի ուսանողական տարիներիս, 

Երեւանում: 

Թորոսը, Թորանեան, Վարդգէս Պետրոսեանին ու նրան բերել էր հանրակացարանՙ 

սփիւռքահայ ուսանողներիս հետ հանդիպման: Նոր էի կարդացել «Բնիկ 

որտեղացի՞ էք» գիրքը, մոռացուած հարազատի հետ վերստին մտերմանալու պէս: 

Հանդիպումից յուսախաբ էի: Վարդգէսը խօսում էր անընդհատ, ինքը լռում էր 

անընդհատ: Ակնոցի մէկ ապակին ջարդուած էր այդ օրը, եւ այն ժամանակ փորձեցի 

նրա լռութիւնը վերագրել այդ անյարմարութեանը: Հետագայում միայն պիտի 

հասկանայի լռութեան պատճառը, պատճառնե՛րը, երբ «Ազգ»-ի խմբագրութիւնում 

երկար խօսում էր իր կեանքի դառնութիւնների, հարկադիր եւ ինքնահարկադիր 

մեկուսացումների մասին... Մեր մտերմութիւնն սկսուեց 1996 թուին, երբ Կիպրոսում 

կրկին բորբոքուել էին հակամարտ կրքերը, եւ թուրքերը որոշել էին կղզու իրենց 

զաւթած մասում, Ֆամակուստայի մօտ գտնուող հայկական դարաւոր 

Մակարավանքը հիւրանոցի վերածել, մինչ Կիպրոսի կառավարութիւնն ու հայ 

համայնքը միջազգային բողոք էին բարձրացրել: 

Խնդրոյ առարկայ էր մեր վանքի իսկական տարածքի հարցը: Եուրին էր, Երուանդ 

Տէր-Խաչատրեանը, որ յուշեց, թէ Կարպիս Սուրենեանն ունի Մակարավանքի 

տարածքի քարտէսը: Դա իսկական գիւտ էր: Հրաւիրեցի: «Բարեւ, էֆենտիմ» ասելով 

ներս մտաւ հնօրեայ արեւմտահայկական հով մը բերելով իր հետ: Սեղանիս դրեց 

քարտէսն ու կցեալ յօդուածը: Սեւագրութիւնն էր այն քարտէսի, որն իր ձեռքով, 

դասընկերների օգնութեամբ տեղանքը չափագրելուց յետոյ պատրաստել էր 

տասնամեակներ առաջ Մելգոնեան վարժարանում ուսանելու տարիներին, երբ 

աշակերտներին տանում էին Մակարավանքՙ վրանների տակ հանգստանալու: 

Պարզուեց նաեւ, որ իմ նոր բարեկամն աշակերտութեան այդ տարիներին 

Նիկոսիայի անգլիական թերթի համար բազմաթիւ քարտէսներ է գծել 

պատերազմական (2-րդ համաշխարհային) գործողութիւնների տեղանքը 

ներկայացնող:  

Տպեցինք քարտէսը յօդուածի հետ: Չմոռացանք այդ համարից օրինակներ ուղարկել 

Կիպրոսի մեր բարեկամներին, յատկապէս Cyprus Weekly-ի սքանչելի խմբագիր 

Ճորճ Տէր-Բարթողինՙ օգտագործելու ի պէտս... համբակաց: Այդ յօդուածին յաջորդեց 

ուրիշը ̔հայերի ու հայկական հարցի մասին նշանաւոր Lawrence of Arabia-ի դաժան 

արտայայտութիւններով լեցուն մի գրութեան առաջին թարգմանութեամբ եւ կից 

խորհրդածութիւններով: Յաջորդեցին միւսները, գրեթէ կանոնաւոր 

պարբերականութեամբ, որոնք, խոստովանեմ, եւս մի պատճառ դարձան «Ազգ»-ի 

մշակութային յաւելուածների հրատարակութեանՙ իրենց ծաւալի ու խորութեան 

բերումով, մանաւանդ որ Կարպիսի մտերմագոյն ընկեր Յակոբ Յակոբեանը, մեր 

պաշտելի նկարիչը, վրձնի հետ սկսել էր գրիչ շարժել եւ ընթերցողների կողմից 

այնքան սպասուած իր խոհագրութիւնների համար կարիք ունէր թերթային աւելի 

լայն ծաւալի: (Թէեւ, խօսքը մեր մեջ, Կարպիսն իր ընկերոջ յօդուածներն ընդունում 

էր վարպետի ժպիտով: «Մեր Յակոբին գրածները գարնան հեղեղի կը նմանին, 

ասում էր, մեծ թափ ունի, բայց լեռներէն հետը ամէն ինչ կը բերէ, բայց անկեղծ է, կը 
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հաւատայ ու կը հաւատացնէ իր ըսածին»): Արագ չէր գրում, բայց հիմնաւոր էր 

գրում:  

 

Ասելիքը շատ էր, բայց հիմնականն էր ասում: Իսկական, զտարիւն էսսէիստ էր, 

հետեւաբար իր միջով էր, մտքի ու հոգու միջով էր անցկացնում թեման, նիւթը, 

դիպաշարը, դէմքերն ու մթնոլորտը, ապա գրի առնում դրանք փառահեղ մի 

հայերէնով, որն անխոցելի էր արեւելահայերէնի քերականութեան տեսակէտից եւ 

վաւերականՙ արեւմտահայերէնի լեզուազգացողութեամբ, հարստացած̔ գրաբարեան 

արտայայտութիւններով: Այսինքնՙ գրական ճշմարիտ հայերէն: Սիրում էր 

մանաւանդ յամենալ ու խորանալ մանրամասնութիւնների մէջ, որոնք հեռու էին 

սակայն ինքնանպատակ լինելուց ̔ մարդը, մթնոլորտը, զգայական պահը պէ՛տք էր 

ներկայացնել հարազատօրէն, նոյնիսկ ճշգրտութեամբ, ինչը հենց այն կէտն է, ուր 

գրողն ու լրագրողը, էսսէն ու լրագրութիւնը հանդիպում են միմեանց: Վկայ՛ 

Հեմինկուէյը: 

Զուտ գրական ստեղծագործութեան եւ ընթերցումների արանքում, մերձակայ 

այգում կամ փողոցներում զբօսնելիս կամ զրուցելիս, յաճախ դրանց իսկ 

թելադրանքով, մտմտում էր ուղեղին կառչած մի թեմայի շուրջ, եւ խմբագրութիւն 

հերթական այցելութեան ընթացքում ոգեւորութեամբ պատմում եւ փաստօրէն 

համաձայնեցնում էր հերթական խոհագրութեան նիւթը: Յաջորդ այցին, երբ գալիս 

էր շաբաթական թերթերը կողակցիՙ տիկին Մարիամի համար տուն տանելու, բերում 

էր մաքուր մեքենագրուած յօդուածը: «Էֆենտիմ, կարդա ասիկա եւ վճիռդ տուր: 

Վաղը հեռաձայնե՞մ», ասում էր ու գնում միջանցքՙ Մելանիայի կամ Յակոբի 

(Չաքրեան) հետ զրուցելու:  

Թէեւ բնաւ չի մերժուել իր որեւէ յօդուածը (մերժե՞լ), սակայն ինձ դուր էր գալիս 

յաջորդ օրը հեռախօսով «վճիռս» տալու արարողութիւնը: (Իմ լրագրողի կեանքում 

այդպէս վարւում էին միայն երկու հոգի̔ կուսակցական շէֆերիցս մեթր Հրաչեայ 

Սեդրակեանը եւ փրոֆ. Բարունակ Թովմասեանը. «Յակոբ, այս յօդուածս եթէ 

հաւնիս̔ տպէ, եթէ ոչՙ նետէ զամբիւղ, կրնաս նաեւ փոփոխել», ասում էին նրանք ̔

միայն մեծերին յատուկ համեստութեամբ): Շարուելուց յետոյ առաջին սրբագրիչը 

ինքն էր միշտ, կարդում էր ուշադիր եւ անսխալ յանձնում մեր աննման Կարինէինՙ 

էջադրողին:  

Հերթական ներդիրը տպարան ուղարկելուց առաջ գալիս էր կրկին, կրկին կարդում 

եւ տպարանային օրինակը վերցնում, խնամքով փաթաթում ու տանում էր տուն: 

Իսկը սկսնակ յօդուածագրի պէս: Միայն երկու անգամ եմ նրան պատուէր տուել: 

Մէկը ̔ քսաներորդ դարի մեր մեծագոյն կոմպոզիտորներից Ալան Յովհաննէսի 

մասին, նպատակ ունենալով 100-ամեակի առիթով այդ մեծութեանը գրեթէ 

անծանօթ մեր հասարակութեանը (հիմա ծանօ՞թ է) ներկայացնելու նրան: Երկրորդը̔ 

Օհան Դուրեանի մահուան կապակցութեամբ, երբ «ընդդիմադրի» քօղի տակ 

հանդէս եկող կուսակցական մամուլը քաղաքականացրեց մեծ երաժշտի մահն 
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անգամ̔ առանց փորձելու ցոյց տալ նրա մեծութիւնը: Կարպիսը միանգամից 

չհամաձայնուեց պատուէրը կատարելու:  

Գրելիս անընդհատ ծխում էր, մանաւանդ երբ որդինՙ սքանչելի մարդ, վիրաբոյժ-

թոքաբան Յովիկ Սարկաւագեանը տանը չէր, իսկ տիկնոջ բողոքներին ու 

յանդիմանութիւններին դիմանալը բնաւ հեշտ չէր: Պարզապէս մերժեց գրել այս 

անգամ: Ու մինչ Եուրիի հետ մտմտում էինք նրան համոզելու կերպերի մասին, 

խմբագրութիւնում հնչեց զանգըՙ «Էֆենտիմ, որոշեցի գրել» ասաց ու կախեց 

խօսափողը, մինչ Եուրին աչքերը փայլացրեց ակնոցների տակից. «Կուտը կուլ 

տուեց»: Դա մի հրաշալի յօդուած էր Օհանի մասին, որը միայն ինքը կարող էր գրել: 

Դա եղաւ նախավերջինը: Իսկ վերջինը... Վերջ չկայ՛: Այս կեանքով չի՛ վերջանում 

ամէն բան: Կարպիսը շարունակում է գրել: Այնքան ժամանակ որ ընթերցող ունի: 

Այնքան ժամանակ որ մենքՙ նրա ընթերցողներս կանք, ու մեզնից յետոյ կը գան 

նորերը ̔ աւելի լաւ ընթերցողներ, մեծ էսսէիստին աւելի ճիշդ, աւելի լաւ 

գնահատողներ:  

Ճիշդը Կարպիսն է:  

Նկար 1. «Ազգի» խմբագրատանը, 2007 թ.  

 

«Պոէզիան կեանք է դառնում, երբ կապւում է մարդու թշուառութեան, 

ուրախութեան և…» * 

(Բանաստեղծ Դր. Փրոֆ. Արտեմ Յարութիւնեանի հեղինակային երեկոյ )  

Ռ. Կորիւն  

Պոէզիային նուիրուած երեկոյ էր: Պոէզիան գրականութեան ամենաընդգրկուն 

ժանրն է, հնչեղ բոլոր ժողովուրդների մօտ: Պոէզիային կեանք տուողը բանաստեղծն 

է, նա է որ կեանքի վերիվայրումներից ներշնչուելով ստեղծագործում է: Այո՛, 

բանաստեղծութիւնը կեանքից է բխում, ծիածանուած ու թուխպ մթագնած կեանքից:  

Բանաստեղծութիւնը ծնւում է շնորհալի, 

տաղանդաւոր և քանքարաւոր 

անհատների մօտ, որոնք խորաթափանց 

եղելութիւնների ծալքերում ու ծիլերում 

ինքնաբուխ ու ինքնամոռ, առանց 

ծեքծեքումների ու նկատառումների, 

ժողովրդի ազատ ու բարօր կեանքի, 

հայրենիքի ազատութեան ու վերելքի, 

իշխանութեանց թերացումների ու 

բացթողումների, հասարակական կեանքի 
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արատների և մարդկային արժէքների պահպանման իրենց մտքերն ու մտածումներն 

են յայտնում, նպակադրուած դէպի վեհը ու վսեմը: Բանաստեղծութեան 

հայրենասիրական, ժողովրդասիրական ու սիրային սեռն առաւել եւս տարածուած 

բնոյթ է կրում: 

Հեղինակային երեկոյ էր, Կլենտէյլի հանրային գրադարանում, Քալիֆորնիայի Հայ 

Գրողների Միութեան (ԿՀԳՄ) վարչութիւնը օգտուելով հանրածանօթ բանաստեղծ, 

Երեւանի Պետական Համալսարանի Դասախօս Դր Փրոֆ Արտեմ Յարութիւնեանի 

ներկայութիւնից Լոս Անճելոսում հրաւիրել էր նրան ներկայացնելու իր պոէզիան: 

Օրը՝ Ուրբաթ Յունուար 20, 2012 թուական, երեկոյեան ժամը վեց: Գաղջ երեկոյ` 

աստղավառ երկնքով: 

Սրահում ներկայ էին մտքի ու գրչի, խօսքի ու բանի միութեան անդամներ և գրասէր 

հասարակութիւն: Նախքան միջոցառման սկսումը պատահեց ցաւալի դէպք, մեր 

միութեան անդամ` հանրածանօթ փրոֆ. Օշին Քէշիշեանին, որը սրտի տագնապի 

հետեւանքով փոխադրուեց հիւանդանոց, դժբախտ դէպքը ներկաների յուզման 

պատճառ դարձաւ աղօթելով առ Աստուած շուտափոյթ ապաքինում, նա երեկոյին 

ելոյթ պիտի ունենար: Ձեռնարկի մեկնարկումը կատարեց ԿՀԳՄ նախագահ` 

բանաստեղծ Գրիշ Դաւթեանը, նաև որպէս հանդիսավար, նախ միութեան առնչուող 

տեղեկութիւններ փոխանցեց, ապա ներկայացրեց երեկոյի ծրագիրը: Նա Արտեմ 

Յարութիւնեանին հրաւիրելիս հակիրճ բառերով անդրադարձաւ նրա 

հեղինակութեան մասին, ասելով. « Հանրայայտ բանաստեղծ Արտեմ 

Յարութիւնեանը 21-րդ դարի մեր լաւագոյն բանաստեղծներից է, նա իր լեզուաոճի, 

մտածողութեան և գեղարուեստական ըմբռնողութեան շնորհիւ նոր արահետ է 

բացել մեր բանաստեղծութեան մէջ:  

Օտար լեզուների իմացութեան շնորհիւ նա լաւատեղեակ է Եւրոպական և 

Ամերիկեան գրականութիւններին, նա իր ճաշակով դրանց լաւագոյն հիւթը 

ներարկում է մեր բանաստեղծութեան մէջ: Արտեմ Յարութիւնեանի գրականութեան 

մէջ բուռն ոգեղինութեամբ ներկայացուած են ներկայ ժամանակների Հայաստանի և 

Արցախի իրականութիւնները…»: Բեմ հրաւիրուեց Ա. Յարութիւնեանը, նա այսպէս 

սկսեց իր խօսքը. « Բոլոր հանդիպումները սիրոյ և այլ տեսակի զգացումներ են 

առաջացնում ելոյթ ունեցողի մօտ, բայց ես մի քիչ խճողուած եմ, որովհետև իմ լաւ 

բարեկամը, հրաշալի Օշին Քէշիշեանը, իրեն վատ է զգացել և իրեն տարել են շտապ 

օգնութեան, որն ինձ շատ տխրեցրեց, յուսով կենսախինդ և հումորով լեցուն Օշինը 

կը յաղթի հիւանդութեանը»: 

Նա շարունակելով խօսքը պոէտի առաքելութեան և իր մասին ասաց. « Ինձ չեմ 

վերագրում այդ առաքելութիւնը ամբողջովին… Բնաւորութեանս մէջ արմատացած 

հակումը լուրջ և ազնիւ արուեստի հանդէպ ամրապնդուեց նաև իմ կենսափորձով: 

Ես ծնուել և դաստիարակուել եմ Արցախում… Հայրս այնտեղ եղել է գրողների 

միութեան նախագահ… Արցախը նաեւ ինձ խթանեց չդադարող քաղաքական 

բռնութեան և հասարակական խմորումների իրավիճակում պոէզիայով զբաղուելու 

անհրաժեշտութեամբ: Ես աշխատել եմ Ուաշինկթոնում որպէս դեսպան Արցախի 
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կողմից…Արցախի շնորհիւ հասկացայ որ բանաստեղծութիւնը պէտք է լինի ոչ 

միայն նրբագեղօրէն ճշմարտացի, այլեւ` անյաղթահարելի և իմաստուն, ոչ թէ միայն 

ինքնատիպ վարիացիա համաշխարհային թեմաներով, այլև` հենց աշխարհի 

պատկերումը: Ես ուզում եմ որպէսզի պոէզիայի պոէտական իւրատիպութիւնը լինի 

այնքան գործուն, ինչպէս` բռունցքի անհամբեր հարուածը, որ մէկէն տալիս ենք 

չաշխատող հեռուստացոյցի գլխին փորձելով պատկերներ կորզել»:  

 

Նա իր խօսքի մէջ կարեւորութեամբ շեշտեց պոէզիայի դերը կեանքի տարբեր 

տեսակի դրսեւորումների նկատմամբ, ապա ընթերցեց բանաստեղծութիւններ 

իր`«Հեռուստապոէմներ Շուշի և Բաբելոն Հիւրանոցների աշտարակներից» գրքից, 

որոնք մտածելու և խորհելու առիթ հանդիսացան, արժանանալով ներկաների 

գնահատանքին: Բանաստեղծ Արտեմ Յարութիւնեանը մինչեւ հիմա հրատարակել է 

իր ստեղծագործութիւնների հետևեալ հատորները. «Նշանների երկիր» 1973թ, 

«Տեսադաշտ» 1979թ, «Շեմ» 1984թ, «Ներկայութեան խօսքեր» 1988թ, «Հրդեհը 

հինաւուրց հողի» 1993թ, «Նամակ Նոյին» 1997թ, «Յուդայի արձակուրդը» 2003թ, 

«Հեռուստապոէմներ Շուշի և Բաբելոն հիւրանոցների աշտարակից» 2010թ 

բանաստեղծութիւնների ժողովածուները:  

Մի շարք թարգմանութիւններից յիշենք. Փիթըր Պալաքեանի` «Ճակատագրի սեւ 

շունը» 2002թ, «Ընտրանի ամերիկեան և անգլիական պոէզիայի» 2005թ հատորները: 

Նա անգամներ մրցանակների և պատւագրերի է արժանացել, նոյնիսկ ներկայացուել 

է Նոպելեան մրցանակի: Ամպիոն հրաւիրուեց` Լոս Անճելըսի Քալիֆորնիա 

Համալսարանի Մերձաւոր Արեւելքի Լեզուների և Մշակոյթի Նարեկացի Ամպիոնի 

Տնօրէն Փրոֆ. Փիթըր Քաուին: նա իր խնամքով պատրաստած զեկոյցի սկզբում 

հեղինակին առաջարկում է բանաստեղծութիւնների խտասալիկը պատրաստել իր 

իսկ կատարումով. «Հեղինակի ձայնը զգացումների հետ միասին ունկնդրելու, որը 

գերագոյն հաճոյք է լինելու մեզ համար»:  

Փրոֆ. Փ. Քաուին արժանաւոր հեղինակութիւն է նկատում Արտեմ 

Յարութիւնեանին. իր ծանօթութիւնը և ճանաչողութիւնը սկսուած է համարում 

հրատարակուած գրքերի միջոցով ստեղծուած շփումների ճամբով: Նա նշեց. 

«Յարութիւնեանը հետազօտել է բրիտանական և ամերիկեան գրականութիւնները, 

որով արժանացել է դոկտորական կոչման»: Յարգելի զեկուցաբերը արժեւորելով 

նրա գիտական գործունէութիւնը եզրակացնում է. «Գիտնական և թարգմանիչ 

բազմատաղանդ հեղինակը աւելի ծանօթ է որպէս բանաստեղծ… Նոր ժողովածուում 

հեղինակը առիթ է ընձեռում 20-րդ դարի պատմութեանը մօտենալ, և նոր 

դիտանկիւնից ներկայանալ այժմէական ընթերցողին… Այս հատորում 

Յարութիւնեանը հայթայթում է մեզ մի ամբողջ շարք պատկերներ և դա 

անդրադարձուած է ընդհանուր վերնագրի ներքոյ` «Հեռուստապոէմներ…»: 

Գրքի մեկնաբանութեան հատուածում նշում է. «Գիտնականը հանդէս է գալիս 

փիլիսոփայական վերլուծումներով, որոնց միջոցով յաճախակի փորձում է 
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անիմաստ իրադարձութիւնները իմաստաւորել ընթերցողի համար, իսկ 

բանաստեղծը նոյնպէս կերպարանափոխւում է և իհարկէ գալիս է մարգարէական 

տեսիլքներով, երբեմն երազային, երբեմն մղձաւանջային… Յարութիւնեանը չի 

թաքցնում իր ըմբոստ, երբեմն իրոնիայով տոգորուած, վերաբերմունքը աշխարհի 

կառավարիչների անխիղճ և սխալ գործունէութեանց նկատմամբ…»: Յարգելի 

փրոֆեսորը իր գրութեան աւարտին խորհուրդ է տալիս ներկաներին. «… վերցնել 

այս գիրքը, տանել տուն և ըմբոշխնել»: 

Փրոֆեսորը իր խորապէս ուսումնասիրած զեկոյցով Ա. Յարութիւնեանի 

գրականութեան ծալքերից երեւան բերեց բանաստեղծի, գրականագէտի, 

գիտնականի և թարգմանիչի բարձրօրէն գնահատելի ունակութիւնները: 

Տաղանդաւոր երգչուհի Անահիտ Ներսիսեանը իր սոխակային ձայնով լսարանին 

երգով հաճոյք պատճառեց: Ինչպէս ամէն անգամ երգելիս, այս անգամ էլ նա 

գնահատանքի բուռն ծափերի արժանացաւ իր երգած ժողովրդական նուրբ 

գեղգեղանքով երգի համար: Կրկին անգամ մեր սիրելի և յարգելի Արտեմ 

Յարութիւնեանը բեմ հրաւիրուեց:  

Նա շարունակեց բանաստեղծութիւններ կարդալ` ապրումով, այնպէս որ սրահը լուռ 

հետեւում էր ըմբոշխնելով նրա էութիւնից բխած` ցասումի, բողոքի, 

դատապարտութեան, պահանջատիրութեան, քաջագործութեան, հպարտանքի, 

նուաստացման, քամահրանքի, արգահատանքի, քննադատական 

բովանդակութեամբ ստեղծագործութիւնները, որոնք առնչւում էին Հայաստանի 

ցաւալի երեւոյթներին, Արցախի գոյամարտին առնչուող իրադարձութիւններին, 

Թուրքիայի իրագործած ցեղասպանութեան արհաւիրքներին, Պաքուի և 

Սումգայիթի սպանութիւններին, Ուաշինկթոնում դեսպան եղած օրերի 

տպաւորութիւնների, հասարակական կեանքին կապուող ահաւոր արատների հետ: 

Արդարեւ ունեցանք պոէզայի հոգեպարար երեկոյ: Հիւրասիրութեան ընթացքում 

մեծ գոհունակութեամբ մտքերի փոխանակութիւն էր գնում երեկոյի շուրջ: 

Սանլանտ, Քալիֆորնիա  

 

Թիֆլիսի Թումանեանի տունը պիտի գնէ հայ գործարարը եւ զայն պիտի 

նուիրէ հայ համայնքին  

Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսեանի մօտ՝ Յունուար 26-ին տեղի ունեցած 

խորհրդակցութեան ընթացքին, քննարկուեր է Թիֆլիսի մէջ գտնուող Յովհաննէս 

Թումանեանի տան յետագայ ճակատագիրը: 
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Մշակոյթի նախարարութեան 

լրատուական ծառայութենէն կը 

յայտնեն, որ խորհրդակցութեան 

մասնակցեր են մշակոյթի նախարար 

Յասմիկ Պօղոսեանը, 

փոխարտգործնախարար Շաւարշ 

Քոչարեանը, Գրողներու միութեան 

նախագահ Լեւոն Անանեանը եւ 

բանաստեղծի թոռնուհին` Իրմա 

Սաֆրազպեկեանը:  

Խորհրդակցութեան ընթացքին, Իրմա Սաֆրազպեկեանը տեղեկացուցեր է, որ 

Յովհաննէս Թումանեանի բնակարանը ունի արդէն գնորդ, որ գործարքէն յետոյ 

մտադիր է զայն նուիրել Թիֆլիսի հայկական համայնքին` յետագային զայն 

մշակութային կեդրոնի վերածելու պայմանով: Վարչապետի յանձնարարականով, 

ՀՀ ԱԳՆ նախարարը բնակարանի վաճառքէն յետոյ, վրացական կողմին հետ պիտի 

քննարկէ զայն համայնքին յանձնելուն հետ կապուած իրաւական հարցերը:  

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am  

 

Տեսակէտ 

Ժողովուրդի Թշնամիները՝ Մաֆիան 

Այս երկու բառերով կը բնութագրուէին եւ մատնացոյց կ'ըլլային հանրութեան 

վնասակար տարրերը խորհրդային իշխանութեան օրերուն, իսկ այսօր, անկախ 

Հայաստանի մէջ, իշխանութեան զանազան աստիճաններու վրայ կը գտնուին 

անոնք եւ անոնց հովանաւորութեան տակ՝ մակաբոյծներու ցանց մը Մաֆիա 

անունով: 

Մարդկային այս տականքներուն մասնագիտութիւնն է 

կեղեքումը՝ անխնայ կողոպտելով նոյնիսկ խեղճ 

գիւղացիները, որոնք իրենց տան շուրջի հողամասին վրայ 

իրենց առօրեայ սնունդի բանջարեղէնը կը մշակեն: Երբ 

երկրին մէջ չկայ օրէնք եւ արդարութիւն եւ ուր գիւղացին իր 

կտոր մը հողամասի տուած արդիւնքին ալ տէրը չէ՝ 

հետեւանքը այն կ'ըլլայ, որ երիտասարդութիւնը 

կ'արտագաղթէ, ետին թողելով անկար ծերերն ու 

մանուկները: 
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Մաֆիոզ այս աւազակախումբին ասպատակութեան զոհ կ'ըլլան նաեւ սփիւռքահայ 

գործարարներ, ինչ որ ոչ միայն զանոնք իրենց ձեռնարկներէն հրաժարելու կը մղէ, 

այլ պատճառ կ'ըլլայ նաեւ որ նոր գործարարներ հրաժարին իրենց ծրագիրներէն:  

Այս մարզին վերջին զոհերէն մին է լիբանանահայ, այժմ ամերիկահայ, յայտնի 

ընտանիքներէն Նարեկ Յարութիւնեանը՝ որ միաժամանակ Հայաստանի մէջ գործող 

«Նարեկացի» արուեստի միութեան հիմնադիրն ու նախագահն է: Ան խոր վիշտով եւ 

ընդվզումով կը պատմէ այն հալածանքը եւ անհիմն անբաստանութիւնները, որոնք 

զինք մինչեւ բանտ առաջնորդեցին: Այս հալածանքներուն յետին նպատակն է զինք 

հեռացնել երկրէն՝ ունեցածը աւար թողելով աւազակախումբին:  

Շուրջ տասնամեակէ մը ի վեր անոր բարեսիրական այլազան գործունէութիւնները 

գերազանցած են երեք միլիոն տոլարը՝ արժանանալով Հայաստանի պետական 

գնահատանքին: Այսպէս՝ Հայաստանի վարչապետին յուշամետալով 

պարգեւատրումը՝ 2010-ին, Մշակոյթի նախարարութեան բարձրագոյն 

գնահատանքը հանդիսացող ոսկեմետալով պարգեւատրումը 2011-ին: Բայց 

ներկայիս, ողբերգա-զաւեշտական վարմունք մը ցոյց տալով, նոյն իշխանութիւնը 

ինքզինք կը հակասէ Նարեկ Յարութիւնեանը հալածելով: Իսկ Հայաստանի 

պատուոյ դեսպանը Զուիցերիոյ՝ Շարլ Ազնաւուր ուրիշ ցաւ ունի:  

Ան վերջերս համերգ մը տուած է Մոսկուայի մէջ, ուր 

հարցազրոյցի մը ընթացքին Հայաստանի պարզած 

ներկայ կացութեան անդրադառնալով ըսած է.- 

«Ներկայիս իմ երկրիս մէջ «ցեղասպանութիւն» տեղի 

կ'ունենայ: Մաֆիայի մասին սարսափելի 

պատմութիւններ լսեցի: Անոնք կը կարողանան 

այնպէս ընել, որ գիւղացին սոված մնայ իր իսկ հողին 

վրայ: Մաֆիայի այդ անդամները պէտք է 

գնդակահարել»: Ողբալի այս կացութեան պատճառ 

եղող եւ ականատես Հայաստանի իշխանութիւնը 

սեփականացուցած պարոնայք Քոչարեան եւ Սերժ Սարգսեան պէտք է լրջօրէն 

մտահոգուին նախքան որ այս վիճակը անդարմանելի ըլլայ, ի վերջոյ գիտակցելով, 

որ ժողովուրդին համբերութիւնն ալ սահման մը ունի եւ անյատակ չեն կողոպուտի 

ծառայող պետական հարստութեան «Դանայեան կարասները»:  

Հայկ Նագգաշեան  

Մոնթրէալ  
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Մեր բանակը 

(Հետեւեալ գրութիւնը՝ գրուած հայկական բանակի 20-ամեայ տարեդարձին 

առիթով, տուն կու տայ լուրջ մտորումներու եւ հարցադրումներու...: Զայն կը 

յանձնենք ձեր ազնիւ ուշադրութեան): 

Հայաստանի բանակը դարձաւ քսան 

տարեկան: Թւում է, թէ նման 

իրավիճակներում որեւէ բան գրելն 

ամենահեշտն է, որովհետև մնում է 

ընդամէնը մեծարանքի խօսքեր 

շռայլել մեր բանակի և նրա 

զինծառայողների հասցէին, 

գովերգել հերոսական էջերը, 

բանակի կայացման տառապալից, 

բայց նուիրական տարիները, յիշել 

բոլոր հերոսներին, ովքեր արդէն 

չկան, և ովքեր շարունակում են ապրել: Սակայն այդ ամէնը կը նշանակի մի տեսակ 

ոչինչ չասել, ոչինչ չզգալ, որովհետեւ իրական զգացողութիւններն, անկասկած, 

պաթոսով չէ, որ հաղորդւում են, և ոչ էլ փառաբանումներով և ձօներգերով: 

Դրանք պէտք է թողնել show-ի համար, որն ունի իր փորձառու մասնագէտները, 

որոնք այսօր դեռ կը լինեն իրենց սիրած տարերքի մէջ: Մենք պէտք է որ վաղուց 

դուրս եկած լինենք այն շրջանից, երբ պաթետիկ բացականչութիւններով ենք նշում 

Հայաստանի զինուած ուժերի քսանամեակը: Թէ՛ մենք, թէ՛ այդ ուժերը արդէն 

բաւական կայացած տարիքում ենք` նման նախադպրոցական պաթոսի համար: 

Իրականում մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանի քսանամեայ զինուժն ունի 

բազմաթիւ հիմնարար խնդիրներ, որ այդ զինուժի ծառայողների մի ստուար մասի 

հարազատներն ու ընկերները այսօր ամենեւին էլ տօնի տրամադրութիւն չունեն, 

քանի որ նրանք սգում են խաղաղ պայմաններում իրենց զաւակների մահը: 

Միւս կողմից` այսօր հանրապետութեան տարբեր զօրամասերում իրենց 

ծառայութիւնն են կատարում տասնեակ հազարաւոր այլ հայ տղաներ, որոնք 

եղանակային ցանկացած պայմաններում փորձում են հսկել Հայաստանի և 

Ղարաբաղի խաղաղութիւնը:  

Միւս կողմից` մենք բոլորս գիտենք, որ այդ տղաները պատկանում են սոցիալապէս, 

այսպէս ասած, անապահով խաւին, քանի որ Հայաստանում կայ ապահովների, 

պաշտօնեաների, գործարարների, իշխանամերձ մտաւորականների և համանման 

այլ արարածների մի խաւ, որոնց որդիները բանակ չեն գնում կամ գնում են 

հանգստանալու բանակում, մի թեթեւ զուարճանալու և կեանքը կարօտելու, երբ 

հիասթափուած ու զզուած են լինում ամենօրեայ հաճոյքներից:  
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Մենք գիտենք նաեւ, որ կան բանակի հրամկազմի բազմաթիւ ներկայացուցիչներ, 

որոնք ծառայութիւնը դարձրել են պիզնես, պիզնես` զինուորի հաշուին, պիզնես` 

իրենց պաշտօնական լիազօրութիւնները չարաշահելու հաշուին: Մենք գիտենք, որ 

այսօր մեր զինուժի գեներալակազմը հանդիսանում է երեւի թէ Հայաստանում 

ամենահարուստ խաւերից մէկը:  

Այս ամէնը մենք գիտենք, սակայն այս ամէնով հանդերձ գիտենք նաեւ, որ սա մեր 

բանակն է, մեր պետութեան բանակն է, մեր որդիների բանակն է, և որը մենք պէտք է 

շտկենք դրա հանդէպ մեր հոգատարութեամբ: Պարզապէս ներկայումս մեր 

հոգատարութիւնն արտայայտւում է բանակի խնդիրների մասին խօսելով: Դա 

հոգատարութիւն է, ոչ թէ գրանտակերութիւն, ինչպէս փորձում են ներկայացնել 

որոշ հրամանատարներ և չինովնիկներ: 

Հասարակութեան հետեւողական աղմուկը հոգատարութեան դրսեւորում է, որով 

փորձ է արւում բարեփոխել զինուժը, շտկել արատները, որ բանակի յաջորդ 

տօներին մենք խաղաղ պայմաններում բանակում որդի կորցրած սգաւոր մայրեր 

չունենանք: Եւ այստեղ, իշխանութիւնը, պատասխանատուները, հասարակութեան 

այդ հոգատարութեանը մութ և դաւադիր պիտակներ փակցնելու փոխարէն, 

պարտաւոր են ծառայել յօգուտ այդ հոգատարութեան, ինչի համար 

հասարակութիւնն իրենց վարձել է այդ պետական պաշտօններին: 

Բանակի խնդիրները համալիր են, ու այնքան ամրակուռ, որ անգամ տօնական 

օրերին անհնար է դրանք շրջանցելը: Հայաստանի բանակը ունի լուրջ 

բարեփոխումների, արժէքային և կառուցուածքային լրջագոյն վերանայումների 

անհրաժեշտութիւն, քանի որ այդ ամէնի ուշացման համար իրենց կեանքով են 

վճարում մեր զինուորները: Այդ փոփոխութիւնները հրատապ անհրաժեշտութիւն 

են, և պէտք չէ դրանց մասին խօսելուց վախենալ: Վախենալ պէտք է դրանց 

բացակայութեան հետեւանքներից: 

Բայց այսքանով սահմանափակուենք այսօր և լցուենք լաւատեսութեամբ: Մեր 

զինուժը կայացել է փորձութիւնների ճանապարհ անցնելով, մեր զինուժը յաղթել է 

թշնամուն, մեր զինուժն այսօր զսպում է հակառակորդին, և այդ ամէնը` մեր 

տղաների շնորհիւ, նրանց ոգու արիութեան և ամրութեան շնորհիւ: Բոլոր նրանց 

շնորհիւ, ովքեր բարեխղճօրէն տանում են իրենց ծառայութիւնը, լինի սպայ, թէ 

զինուոր: Շնորհաւոր բոլոր նրանց տօնը: Շնորհաւոր Ձեր բոլորի տօնը, մեր սիրելի 

որդիներ, եղբայրներ, հայրեր, որ ծառայութիւնը կրում էք պատուով, բարեխիղճ, 

պարկեշտ, նուիրումով: Մեր բանակը Դուք էք, իսկ մենք էլ Ձեր զէնքն ենք այդ 

բանակն ամուր և մարտունակ պահելու նուիրական գործում:  

Եղիազար Այնթապցի  
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Հանգրուանային յաղթանա՞կ թէ ընդհանուր հաշուեփակ. Յակոբ 

Պալեան 

Յունուար 23-ին, առողջական պատճառով, տան մէջ բանտարկուած էի, երբ Փարիզի 

սրտին վրայ հաւաքուած էին Հայեր՝ անձկութեամբ սպասելով, որ Ծերակոյտը քննէ 

եւ քուէարկէ Հայոց Ցեղասպանութեան ուրացումը քրէականացնող օրէնքի 

նախագիծը: 

Պատմութեան ընթացքին յաճախ 

հարուածուած հայութիւնը 

յաղթանակի ծարաւ ունեցած է եւ 

ունի՝ այն աստիճան, որ 

պարտութիւններն անգամ 

հոգեփոխութեան կ'ենթարկենք եւ 

ճառ կը ճառենք՝ «բարոյական 

յաղթանակ» պանծացնելով: Յիշենք 

Վարդանանքը… Յունուար 2001-ին, 

Ֆրանսայի Ազգային Ժողովը բացած 

էր դուռը եւ քուէարկած Հայոց 

Ցեղասպանութեան ճանաչումը: 

Կիսաբոլորակ ժողովասրահին մէջ ներկայ եղած էի եւ հետեւած վիճարկումներուն, 

եւ սրահէն յաճախ դուրս գալով, զեկուցած էի սրտատրոփ սպասող Հայերուն: 

Իրարու յաջորդած էին երեսփոխանները՝ հիմնաւորելով իրենց տեսակէտները, եւ 

ապա քուէարկած: Ճանաչման յաղթանակ մըն էր, բարոյական յաղթանակ մը, բայց 

ոչ յափշտակուած իրաւունքի ճանաչման: Սրահէն ելքին՝ երէց ազգային մը, իր 

ուրախութիւնը եւ յուզումը արտայայտելով, ըսած էր, երբ կը քալէինք կողք-կողքի, 

որ «Ֆրանսահայութիւնը հասած էր իր նպատակին»:  

Ժողովուրդի տրամաբանութեան մէջ, երբ կը բացակայի յստակութիւնը, 

հանգրուանը կը շփոթուի նպատակին հետ: Այդ էր ազնիւ հայրենակիցի միտքին մէջ 

եղած շփոթը: Յետագային Ծերակոյտը, իր կարգին, բազմաթիւ խուսանաւումներէ 

ետք, քուէարկած էր ճանաչումը՝ իր պարզացուած եւ պարզագոյն 

տարազաւորումով, ըստ որուն «Ֆրանսան կը ճանչնար 1915-ի Հայոց 

Ցեղասպանութիւնը», եւ Հանրապետութեան նախագահն ու վարչապետը, Ժագ 

Շիրաք եւ Լիոնէլ Ժոսփէն, ստորագրած էին ընդունուած որոշումը օրէնքի վերածող 

հրամանագիրը:  

Տասը տարի ետք, ցեղասպանութեան ենթարկուած միւս ժողովուրդին հանդէպ 

որդեգրուած լրացման օրէնքին հետեւութեամբ, որ պատժելի կը դարձնէր 

ուրացումը, Հայութիւնը հետապնդեց, որ իր կարգին եւս, ուրացումը դասուի 

քրէական յանցանքի գլխուն տակ: Չէի կրցած ներկայ ըլլալ զօրակցութեան ցոյցին, 

սակայն չիք չարիք առանց բարիքի. շնորհիւ հեռատեսիլի բարիքին՝ հետեւեցայ 
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Ծերակոյտի նիստի մեծ մասին եւ բազմաթիւ ծերակուտականներու 

արտայայտութեան:  

Օգտակար պիտի ըլլայ պատմութեան համար, այդ ելոյթները՝ դէմ եւ թեր, 

հրատարակել՝ հայերէնով, ֆրանսերէնով, անգլերէնով, արաբերէնով, սպաներէնով 

եւ թրքերէնով:  

Յաճախ ըսած եւ գրած եմ, որ ցեղասպանութիւնը ընթացքի մէջ է, կը շարունակուի: 

Մեծ գոհունակութեամբ լսեցի այս հարցով արտայայտուող ծերակուտականները, 

երբ անոնք կ'ընդգծէին, որ իրենց հողէն հեռացուածները, ապաստանելով տարբեր 

երկինքներու տակ, կը կորսնցէին իրենց լեզուն: Ըսուեցաւ, որ լեզուն ինքնութեան 

պահպանութեան առանցքն էր: Եթէ լեզուն կորսուի, ցեղասպանութիւնը կը 

շարունակուի եւ կը հասնի իր եզրայանգման:  

Այս շարունակուող ցեղասպանութիւնը ուրացումէ աւելին է, բայց անոր 

քրէականացման համար ո՞ւր եւ որո՞ւ պէտք է բողոքել: Կ'ենթադրեմ, որ պէտք է 

նայիլ հայելիին մէջ: Երբ Հանրապետութեան նախագահը եւ վարչապետը օրէնքի 

հրամանագիրը ստորագրեն, մենք, ազգովին, պիտի ընդգրկուի՞նք երրորդ 

հանգրուանի աշխատանքին մէջ՝ վերականգնելու համար բռնագրաւուած 

Արեւմտահայաստանի աքսորական աշխարհաբարը, որուն համար կ'ըսուի, թէ 

անհետացման վտանգ կ'ապրի: 

Երրորդէն ետք՝ չորրորդ կամ զուգահեռ հանգրուաններ ալ կան, որոնք 

առաջիններուն հետ առաջին պէտք էր որ մնացած ըլլային: Դադրեցանք 

իւրաքանչիւր նախաձեռնութեան ընկերացնելէ հիմնական եւ պարզագոյն 

հարցումը, «Ինչո՞ւ ցեղասպանութիւն գործուեցաւ» եւ եւ անոր շեշտակի 

պատասխանը՝ «Հողի համար»: Այլ խօսքով՝ հանգրուանը պէտք չէ շփոթել 

նպատակին հետ, եւ ինչպէս Ֆրանսացին կ'ըսէ մեծ իմաստութեամբ, որ «ծառը 

պէտք չէ ծածկէ անտառը»: 

Հեռատեսիլի լրագրողը բազմաթիւ կարճատեւ հարցազրոյցներ ունեցաւ 

ծերակուտականներու հետ: Արտայայտուեցան դէմ եւ թեր կարծիքներ: Ընդունուած 

իրողութիւն է, որ Ծերակոյտը աւանդականօրէն իմաստուններու խորհուրդ մըն է: 

Բայց ինչպէս ամենուրէք, հոն եւս կան բացառութիւններ: Խորապէս ցաւեցայ, երբ 

ծերակուտական մը բացատրեց, որ քննուող օրէնքը անտեղի է, քանի որ «հարիւր 

տարի անցած է արդէն եւ Ֆրանսան կարիք ունի Թուրքիոյ՝ որպէս առեւտրական 

գործընկեր»… Մարդն ու մարդկային օրէնքը կարելի՞ էր այս աստիճան 

ստորադասել օրացոյցին եւ նպարավաճառատան: Ծերակոյտի բարոյական 

հեղինակութիւնը նսեմացնող արտայայտութիւններուն դէմ օրէնք կա՞յ… 

Հանդիսութեան մը ընթացքին, քիւրտ մտաւորական մը, իրեն ընծայուած պատիւը 

ընդունելու պահուն ըսած էր. «Կը յուսամ որ այս չի տրուիր որպէս ընդհանուր 

հաշուեփակ»: 
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Մենք ալ, այսօր իսկ, պիտի ըսե՞նք համայն աշխարհին, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ), 

որ ուրացման քրէականացումը «ընդհանուր հաշուեփակ» չէ, solde de tous compte… 

Է՞ թէ ոչ: Ի՞նչ պիտի ըսենք մենք: Ո՞ր պատասխանին համար: 

Յակոբ Պալեան  

«Բագին» գրական հանդէսի խմբագրապետ,  

 

Փոքրացող կարկանդակի համար պայքարողները 

Հայաստանը թեւակոխում է նախընտրական ամենաակտիւ շրջան, որը խոստանում 

է լինել բաւական թէժ: 

Թէժութիւնը, ըստ էութեան, 

միանգամայն օրինաչափ 

սպասւում է, որովհետև 

պետութիւնը և հասարակութիւնը 

հասել են մի հանգրուանի, որտեղ 

de jure սնանկ չեն, սակայն de facto 

սպառուած է գրեթէ ամէն ինչ, և 

բոլոր հիմնարար ուղղութիւններով 

հեռանկարները ոչ մի լաւ բան չեն 

խոստանում, ու միակ կայուն 

միտումը, որ աճ է արձանագրում, 

անկախ ամէն ինչից, հիասթափութիւնն ու արտագաղթն է՝ բարոյական և 

ֆիզիքական իմաստով:  

Ահա այդ պայմաններում բնական է, որ նախընտրական պայքարը պէտք է թէժ լինի: 

Սակայն այդ թէժութիւնը պէտք է թելադրուած լինի հասարակութեան 

ակտիւությամբ, հասարակական պահանջներով, հանրութեան պատուէրով և 

թելադրած օրակարգով: Մինչդեռ ներկայիս թէժ սպասումն ունի բոլորովին այլ 

շարժառիթ: Դրա հիմքում այն է, որ էապէս նուազել է իշխանական կերակրատաշտի 

շրջանակը, տրամագիծը: Այն բաւական նեղացել է, մինչդեռ արտագաղթողների մէջ 

իշխանութեան այս կամ այն չափի յաւակնորդներ չկան՝ նրանք բոլորը մնում են 

Հայաստանում, Հայաստանից հեռանում են այն մարդիկ, որոնք հանրային, 

քաղաքացիական մասը պէտք է կազմէին: 

Իսկ իշխանութեան կերակրատաշտի համար պայքարողների կազմը եղել է, կայ և 

նոյնիսկ աւելանում է: Բայց ներկայիս ընտրութեան առանձնայատկութիւնն այն է, 

որ այդ կազմի ընդլայնմանը զուգահեռ, չի աւելանում կերակրատաշտի, 

կարկանդակի պարունակութիւնը, ծաւալը: Արդիւնքում ստացւում է, որ փոքրացող 

կարկանդակի համար պայքարում են աւելացող թուով յաւակնորդներ:  
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Բնական է, որ այդ դէպքում պայքարը իսկապէս պէտք է թէժ լինի, որովհետեւ քչի 

համար պայքարում են շատերը: Սակայն այստեղ թէժութիւնն ունի նաեւ որոշակի 

այլ ենթատեքստ էլ: Բանն այն է, որ կարկանդակի համար պայքարն իրականում ոչ 

միայն նիւթական յագեցածութիւն, ախորժակի բաւարարում է ենթադրում, այլ նաեւ 

էապէս կապ ունի անվտանգութեան խնդիրների հետ: 

Այսինքն` կարկանդակի մօտ լինելը նաեւ անվտանգութեան որոշակի երաշխիքներ է 

ենթադրում: Ում բաժին չի հասնում կարկանդակից որեւէ մաս, նա յայտնւում է կամ 

մարգինալանալու վտանգի առջեւ, եթէ ընդդիմութիւն է, կամ էլ քաւութեան նոխազ 

դառնալու վտանգի առջեւ՝ եթէ իշխանութիւն է: Եւ վերջապէս այդ ամէնի վերին՝ 

երրորդ շերտը, պատասխանատուութեան խնդիրը, որով արդէն մտահոգ է 

իշխանութեան մի նեղ շրջանակ:  

Այդ նեղ շրջանակը, որ ընդունուած է բնորոշել Սերժ Սարգսեան և Ռոպերթ 

Քոչարեան անուանումներով, պայքարում է երկրում որոշումների կայացման 

մեխանիզմի կոճակը իր ձեռքում պահելու համար, որովհետեւ եթէ որևէ մէկի 

ձեռքից այն կորչի, ապա այդ մէկը կարող է վաղը յայտնուել քաւութեան նոխազի 

դերում, բայց արդէն ոչ թէ զուտ ներհայաստանեան, այլ առաւել ընդգրկուն՝ 

միջազգային գործընթացներու համապատկերում, որոնց անխուսափելի մաս է 

կազմում Հայաստանը, ու որոնք, անկասկած, Հայաստանից պահանջելու են 

բաւական բարդ որոշումներ և լուծումներ: Ահա այդ երեք շերտերում է 

Հայաստանում թէժանում նախընտրական պայքարը: 

Եւ որքան էլ այդ թէժացումը մի կողմից հետաքրքիր է հասարակութեան համար, 

քանի որ բոլորը բոլորին մերկացնելու են հենց հասարակութեան առաջ` 

բացայայտելով միմեանց, այդքան էլ այդ ամէնը հասարակութեան հետ ուղղակի 

կապ չունի, այսինքն` մարդիկ իրենց խնդիրներով հանդերձ գտնւում են բոլորովին 

այլ հարթութիւնում, և նախընտրական կրքերը որեւէ առնչութիւն չունեն մարդկանց 

այդ հարթութեան, մարդկանց հոգսերի, խնդիրների, հասարակական ու պետական 

կարեւորագոյն հիմնախնդիրների հետ:  

Ահա այսպիսի` ինչ-որ առումով փարատոքսալ մի իրավիճակ է Հայաստանում, որի 

«կուլմինացիան» էլ այն է, որ հասարակական զօրաշարժի, ակտիւութեան, 

քաղաքացիական ճակատի ձեւաւորման խնդիրներ ունեցող Հայաստանում չկայ 

հասարակական համախմբման կենսունակ մի գաղափար՝ առանցքային նոր 

գաղափար, որը նախընտրական պայքարում պէտք է լինէր հասարակութեան 

շարժիչ ուժը: Բանն այն է, որ սահմանային իրավիճակում յայտնուած 

պետութիւնների և հասարակութիւնների համար կարծես թէ այլ ելք չկայ, քան 

առանցքային անձի կամ գաղափարի առկայութիւնը գործընթացների 

հասարակական տիրոյթում, կամ գործընթացներից դուրս մնացած հասարակական 

տիրոյթում:  

Այսօր սակայն մենք տեսնում ենք, որ թէ անձը չկայ, թէ չկայ գաղափարը, որը կարող 

էր կոնսոլիտացնող ֆոն ստեղծել և հասարակութեանը զօրաշարժող առաւելագոյն 
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արդիւնք ապահովել: Այդ դատարկութիւնը հանդիսանում է Հայաստանի 

քսանամեայ անկախութեան ամենացցուն տապալումներից մէկը, երբ քսան տարում 

մենք սպառել ենք անձերի ու գաղափարների վերարտադրման ռեսուրսը: Այդ 

իմաստով, խորհրդարանի առաջիկայ ընտրութիւնը, թերևս, դառնալու է մեր 

անկախութեան քսանամեայ ընթացքի հայելին:  

Ընտրութեան ամենաբարերար ազդեցութիւնը հասարակական շահի տեսանկիւնից, 

թերեւս լինելու է հենց այդ, երբ մենք պարզորոշ տեսնելու ենք ինքներս մեզ, 

տեսնելու ենք մեր մերկութիւնը, տեսնելու ենք մեզ մերկացրած և մեր իսկ 

հագուկապի հաշուին իրենց մերկութիւնն ու աղտոտուածութիւնը քօղարկած 

քաղաքական ուժերի պերճանքը և թշուառութիւնը: Խորհրդարանի ներկայիս 

ընտրութիւնը մեզ ցոյց է տալու ամէն ինչ, ինչ որ կայ իրականում, և մենք առաջին 

անգամ, թերևս, ամբողջութեամբ ականատես ենք լինելու Հայաստանի առկայ 

իրավիճակին, կանգնելու ենք դրա հետ դէմ դիմաց: Սպասուող թէժացումների 

ազդեցութիւնը հասարակութեան համար, թերեւս, կը լինի միայն դա, ինչը ի հարկէ 

փոքր չէ, քանի որ հնարաւորութիւն տալով տեսնել ամէն ինչ, խորհրդարանական 

ընտրութեան հայելին նաեւ կ'օգնի այդ ամէն ինչը գնահատել առաւելագոյն 

ամբողջականութեամբ: 

Իսկ գնահատականից յետոյ, բնականաբար, կը գայ արդէն հանրային 

վերարժեւորման պահը, երբ ամբողջապէս պատկերացնելով ով ով է, 

հասարակութիւնը կը պատկերացնի նաեւ թէ ինքն ով է այս երկրում և ինչ 

առաքելութիւն ունի, ինչն է, որ կարող է և պէտք է անի միայն ինքը իր և իր 

պետութեան համար: Ներկայումս հասարակութեան շատ անդամներ համարում են, 

որ իրենք այստեղ խորթ են և իրենց անելիքը այստեղից հեռանալն է: Բայց դա, 

թերեւս, այն բանի հետեւանք է, որ չկայ ներկայիս իրավիճակի ամբողջական 

պատկերացում և գնահատական: Երբ դա կը լինի, հասարակութիւնն էլ արդէն կը 

պատկերացնի ու կը հասկանայ, որ ինքն այստեղ խորթ չէ, և որ իր անելիքը 

Հայաստանից հեռանալը չէ, այլ երկրում մնալն ու Հայաստանի հանդէպ հարազատի 

գործառոյթներն իրականացնելը:  

Վերլուծական ( Առաջին լրատուական)  
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«Today`s Zaman». Տինքի գործով դատավճիռը չբաւարարեց 

արդարութեան հանրային զգացումը  

Թէեւ լրագրող Հրանդ Տինքի սպանութենէն անցեր է արդէն հինգ տարի, սակայն 

քաղաքացիական հասարակութիւնը առաջուան նման անհանգստացած է, որ 

յանցագործութեան իրական մեղաւորներուն վերաբերեալ ապացոյցները մինչեւ 

այժմ բացայայտնուած չեն եւ արդարութեան հանրային զգացումը բաւարարուած չէ: 

Այդ մասին կը գրէր թրքական «Today`s 

Zaman»-ը: «Ակօս» թերթի գլխաւոր 

խմբագիր Հրանդ Տինքը սպաննուեցաւ 

2007-ի Յունուար 19-ին, Իսթամպուլի մէջ, 

թերթի խմբագրութեան գրասենեակին 

մօտ, ծայրայեղ-ազգայնական 

անչափահասի մը կողմէ:  

Կասկածեալ յանցագործն ու իր յանցակիցը 

կանգնեցան դատարանի առջեւ, սակայն 

դաւադրութեան կազմակերպիչները առ 

այսօր բացայայտուած չեն: Դատախազը Սեպտեմբերին մատնանշեց «Էրկենեգոնի» 

տրապիզոնեան բջիջը որպէս Տինքի սպանութեան ոգեշնչող, սակայն սպանութեան 

իրագործումէն ետք, ապացոյցները քօղարկելու մեղադրանքով, բազմաթիւ 

պետական պաշտօնեաներ դատարան չկանչուեցան: Դատական գործընթացին 

վրայ ստուեր կը ձգեն վերացուած ձայնագրութիւններն ու թղթածրարները, ինչ որ 

կ'ստիպէ մեզ կասկածելու ոստիկանութեան վրայ: Ապացոյցներու մեծ մասը ցոյց կու 

տայ, որ սպանութիւնը հնարաւոր էր կանխել: Ոստիկանութիւնը սպանութենէն մի 

քանի ամիս առաջ արդէն տեղեկացուած է եղեր հնարաւոր մահափորձի մասին: 

Կ'ապշեցնէ նաեւ այն հանգամանքը, որ բացայայտուեր են ոստիկանութեան եւ 

կասկածեալներու կապերը: Օրինակ` Էրհան Թունճելին, որ սպանութեան 

առանցքային կասկածեալներէն է, անցեալին եղեր է ոստիկանութեան իրազեկող 

անձ: Թունճելին կը կասկածուի Տինքի սպանութիւնը հրահրելու մէջ: Սակայն 

Թունճելիի թղթածրարը ոստիկանութեան մօտ ոչնչացուեր է: Պաշտօնեաները 

կ'ըսեն, որ այդ տեղեկութիւնները «պետական գաղտնիք» են: 

Յետաքննութիւնը բազմաթիւ ապացոյցներ տուաւ, որ դաւադրութեան ոգեշնչողները 

կապեր են ունեցեր Իսթամպուլի, Տրապիզոնի եւ Անգարայի հետ, կը գրէ թրքական 

պարբերականը: NEWS.am-ն աւելի վաղ յայտներ էր, որ Իսթամպուլի ծանր 

յանցագործութիւններու խնդրով, 14-րդ դատարանին մէջ, Յունուար 17-ին 

կայացուեցաւ Իսթամպուլի հայկական «Ակօս» շաբաթաթերթի նախկին գլխաւոր 

խմբագիր Հրանդ Տինքի սպանութեան գործով դատավճիռը։  

Յունուար 17-ին, թրքական դատարանը Տինքի սպանութեան գործով, Եասին 

Հայալին մեղաւոր ճանչցաւ՝ սպանութիւնը ծրագրաւորելու եւ կազմակերպելու 
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մեղադրանքով եւ զայն դատապարտեց ցմահ ազատազրկման։ Սպանութիւնը 

ուղղորդողներէն Էրհան Թունճելը՝ Տինքի սպանութեան գործով անմեղ ճանչցոեցաւ, 

սակայն դատապարտուեցաւ 10 տարի 6 ամիս պատժաչափի՝ Mc Donald's-ի 

պայթիւնին համար։ Սակայն դատարանը զայն ազատ արձակելու որոշում է 

կայացուցեր` հաշուի առնելով, որ ան այսքան ժամանակ գտնուեր է կալանքի տակ: 

Համապատասխան գործընթացէն յետոյ Էրհան Թունճելը ազատ է արձակուեր: 

Տինքի փաստաբաններէն Արզու Պեճերիքը նիստէն առաջ շեշտեր է, թէ եթէ այսկերպ 

աւարտի դատը, ապա անիկա կ'ըլլայ խիստ թերի, քանի որ 

հեռահաղորդակցութեան վարչութեան կողմէ ուղարկուած հեռախօսային 

ձայնագրութիւնները պատշաճօրէն չեն ուսումնասիրուեր, մի շարք անձինք չեն 

ներառուեր դատական գործընթացին մէջ։  

Նշենք, որ թրքական դատարանը աւելի վաղ Տինքի սպանութիւնն իրականացուցած 

Օկիւն Սամասթը դատապարտեր էր 21 տարի 6 ամիս ազատազրկման՝ 

կանխամտածուած սպանութեան համար եւ 1 տարի 4 ամիս՝ անօրինական զէնք 

կրելու համար։ Ըստ այնմ, Սամասթի պատժաչափը հասեր էր 22 տարի 10 ամսուայ: 

Օկիւն Սամասթի փաստաբանի դիմումին համաձայն՝ անոր գործը տեղափոխուեր 

էր Իսթամպուլի անչափահասներու համար նախատեսուած դատարան, քանի որ 

փաստաբանը հիմնաւորեր էր, թէ սպանութեան պահուն Սամասթը անչափահաս էր 

եղած: 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am  

 

Անցուդարձ 

ԵՒՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԿԸ ՀՐԱՒԻՐԷ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ… "ԵԹԷ ՊԱՐԶՈՒԻ ՈՐ 

ԿԱՏԱՐՈՒԱԾԸ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ Է" 

Մամուլին մէջ, ամեն տեղ լուրը ներկայացուած է «Եւրոպայի խորհրդարանի 

նախագահը Թուրքիան կը հրաւիրէ առերեսելու իր պատմութեան հետ» խորագրով, 

ինչ որ առաջին ակնարկով՝ հայանպաստ 

դիրքորոշում մը ենթադրել կու տայ իր կողմէ: 

Արդարեւ, Եւրոպական Խորհրդարանի 

նախագահ՝ Մարթին Շուլց, Թուրքիոյ 

եւրոպական հարցերու պետական նախարար 

Էկէմէն Պաղըշի հետ հանդիպման ընթացքին 

թելադրած է, որ Գերմանիոյ օրինակով՝ 

Թուրքիա եւս առերեսի իր պատմութեան հետ: 
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Շուլց ըսած է. "Լաւագոյն խորհուրդս Թուրքիոյ՝ այն կ՚ըլլայ, որ առերեսի իր 

պատմութեան հետ, որովհետեւ միայն այդ պարագային կարելի կ՚ըլլայ կայուն 

ապագայ մը ստեղծել": 

Ան յայտնած է նաեւ, թէ իր երկիրն ալ «բաւական բարդ» պատմութիւն ունեցած է, 

սակայն շատ ուշադրութեամբ կը վարուի այդ հարցին հետ: Եւրոպական 

խորհրդարանի նախագահին ըսածներուն այսքանը ոչ մէկ խնդիր կը յարուցանէ:  

Բայց ասկէ վերջ ըսուածները, բացի եթէ զոհ դարձած են թարգմանական կամ այլ 

խեղաթիւրման, շատ չեն տարբերիր թրքական այն յանկերգէն, ըստ որուն՝ 

պատմաբաններու յանձնախումբ պէտք է կազմել, ուսումնասիրել դէպքերը, եւլն., 

մէկ խօսքով խնդրականացնել ինչ որ արդէն փաստուած է, կասկածի քօղի տակ 

զետեղել հաստատուած իրողութիւնը:  

Այսպէս, գերմանացի երեսփոխանը ըսած է. "Դուք պէտք է արտօնէք, որ ազատ 

հետաքննութիւններ կատարուին 1915ի առընչութեամբ, եւ եթէ այդ 

հետաքննութիւններով պարզուի, թէ տեղի ունեցածը ցեղասպանութիւն էր, պէտք է 

զայն ընդունիք": 

Ինչպէս կ՚երեւի, փոխանակ յառաջդիմելու, իրականութեան մէջ յետադիմութեան 

առաջարկ կամ միտում կայ: Չմոռնանք նշելու նաեւ, որ Շուլցի խօսակիցը այն թուրք 

նախարարն է, որ վերջին օրերուն, յաջորդական ձեւով ու հրապարակաւ 

Ցեղասպանութեան իրողութիւնը ժխտեց բացայայտ արհամարհանքով: Զուիցերիա 

կը պատրաստուի իրեն դէմ հետաքննութեան ձեռնարկելու, քանի ենթական՝ 

ֆրանսական օրէնքին առթիւ, զուտ գրգռութեան միտումով նման 

արտայայտութիւններ ունեցաւ նաեւ այդ երկրին մէջ, ուր ժխտողականութիւնը 

պատժելի է օրէնքով:  

Նոր Յառաջ  

 

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԾԵՐԱԿՈՅՏԸ ՈՐԴԵԳՐԵՑ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 

ԺԽՏՈՒՄԸ ՔՐԷԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՕՐԻՆԱԳԻԾԸ 

Ֆրանսայի ծերակոյտը Յունուար 23-ի երեկոյեան ժամը 23:23-ին 127 թեր եւ 86 դէմ 

քուէներով որդեգրեց Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող 

օրինագիծը: Քուէարկութեան արդիւնքէն անմիջապէս ետք, ծերակոյտի շէնքին 

առջեւ հաւաքուած հայերը սկսան «Զարթիր Լաօ» երգով տօնել օրինագիծի 

որդեգրումը: 
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Օրէնքը գործադրելի դառնալու 

համար կարիքը կայ նախագահ 

Նիքոլա Սարքոզիի 

ստորագրութեան: Թրքական 

«Ռատիքալ» օրաթերթի կայքէջը 

դիպուկ կերպով նշեց, որ «թուրքերը 

գացին իրենց տուները, հայերը 

սկսան տօնել»: Եւրոպայի տարբեր 

շրջաններէն Փարիզ եկած թուրքերը 

արդէն քուէարկութենէն առաջ 

սկսած էին հեռանալ ծերակոյտի 

շէնքին առջեւէն: Ծերակոյտը 16:04-ին սկսաւ քննարկել նշեալ օրինագիծը, որ 

Ֆրանսայի մէջ Հայոց ցեղասպանութիւնը ժխտողներուն դէմ մինչեւ մէկ տարուան 

բանտարկութեան եւ 45 հազար եւրօ տուգանքի պատիժ կը սահմանէ: 

Խորհրդարանին հետ կապերու հարցով նախարար Փաթրիք Օլիէ յայտնեց, որ 

«ժխտողականութիւնը մեր հաւաքական յիշողութեան դէմ գերագոյն անարգանքն 

է»: Ան նշեց, որ եթէ օրէնքին դէմ պէտք էր բողոքել, այդ մէկը պէտք էր կատարել 20 

տարի առաջ հրէական Ողջակիզումի ժխտումը քրէականացնող օրէնքի որդեգրման 

ընթացքին: Ան տրամաբանական չնկատեց, որ խորհրդարանին կողմէ ճանչցուած 

երկու ցեղասպանութիւններուն նկատմամբ տարբեր մօտեցումներ ցուցաբերուին` 

առաջինին ժխտումը քրէականացնելով, իսկ երկրորդինը` ոչ: Նախարար Օլիէ 

օրինագիծի որդեգրումը արդարութեան կիրարկում նկատեց եւ նշեց, որ Ֆրանսա 

այսպիսի օրէնք մը որդեգրող առաջին երկիրը պիտի չըլլայ: Նախարարը օրինագիծի 

քննարկումը անհարկի նկատեց, որովհետեւ անոր հիմքը տասը եւ քսան տարի 

առաջ կատարուած է:  

Ան նշեց, որ օրինագիծի որդեգրումով ծերակուտականները ցեղասպանութեան 

ճանաչում չէ որ կ՛ընեն, այլ` Ֆրանսայի օրէնքը կ՛ամբողջացնեն: Ան ընդգծեց, որ 

կառավարութիւնը կը զօրակցի այս օրինագիծին, եւ ծերակուտականները հրաւիրեց 

միաձայնութեամբ որդեգրելու օրինագիծը: Նախարար Օլիէ երկրորդ անգամ խօսք 

առնելով ծերակուտականներուն յիշեցուց, որ 2001-ին հրէական Ողջակիզումի 

օրէնքը գրեթէ միաձայնութեամբ որդեգրած էին, «իսկ հիմա ինչո՞ւ զայն 

սահմանադրական դատարանին փոխանցելու մասին կը խօսիք, եթէ օրէնքը 

հակասահմանադրական էր, այդ քայլը 2001-ին պէտք էր կատարէիք»: 
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Նախքան օրինագիծի քննարկումը, 

Անգարա վերջին անգամ ըլլալով 

զգուշացուց Փարիզը: Թուրքիոյ 

արտաքին գործոց նախարար 

Ահմեթ Տաւութօղլու յայտարարեց, 

որ «թրքական կառավարութիւնը 

Ֆրանսայի դէմ վրէժխնդրական 

միջոցառումներ պիտի որդեգրէ, 

եթէ Ֆրանսայի ծերակոյտը 

որդեգրէ Հայոց ցեղասպանութեան 

ժխտումը քրէականացնող 

օրինագիծը»` աւելցնելով, որ 

«նախապէս ճշդեցինք շարք մը միջոցառումներ, որոնք մտադիր ենք գործադրելու, 

եթէ օրինագիծը վերջնականապէս որդեգրուի: Ոչ ոք պէտք է այդ ուղղութեամբ 

կասկած ունենայ»: 

«Այդ օրինագիծը միջնադարեան հաւատաքննութեան որոշումներու նախատիպ կը 

նկատուի», յայտարարեց Տաւութօղլու, որ Իրանի հիւլէական թղթածրարին հարցը 

քննարկելու համար Պրիւքսել նախատեսուած իր այցելութիւնը չեղեալ 

յայտարարած էր` ծերակոյտի քննարկման հետեւելու համար:  

 

Գերմանիան եւս պէտք է ճանչնայ Հայոց ցեղասպանութեան հարցին մէջ 

իր պատասխանատուութիւնը. Պունտեսթակի մէջ «Ձախ» 

խմբակցութեան ղեկավար 

NEWS.am-ը ներկայացուցած է Գերմանիոյ Պունտեսթակի Մարդու իրաւունքներու 

եւ մարդասիրական օգնութեան յանձնաժողովէն ներս՝ «Ձախ» (Die Linke) 

կուսակցութեան խումբի ղեկավար Աննեթ Կրոթի / Annette Groth/ որոշ 

մեկնաբանութիւնները Հայոց 

ցեղասպանութեան ժխտումը 

քրէականացնող օրինագծին մասին: 

NEWS.am-ի թղթակիցին հետ զրոյցին 

ընթացքին, գերմանացի 

պատգամաւորը մանրամասներ է. 

«Գերմանիոյ «Ձախ» (Die Linke) 

խորհրդարանական խմբակցութիւնն 

արդէն բաւական երկար տարիներ է, 

ինչ սուր կերպով կը քննադատէ 

Թուրքիոյ կառավարութեան 

քաղաքականութիւնը: «Ձախ» 
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խմբակցութիւնն ամէն կերպ կը ջանայ նպաստել թրքական քաղաքականութեան 

ժողովրդավարացման ու Հայաստանի եւ Թուրքիոյ հաշտեցման: Խմբակցութիւնը կը 

քննադատէ թրքական կառավարութեան որդեգրած վերաբերմունքը Օսմանեան 

կայսրութեան մէջ տեղի ունեցած Հայոց ցեղասանութեան նկատմամբ: 

Միայն այն պարագային, երբ Թուրքիոյ կառավարութիւնը ներողութիւն խնդրէ 

Օսմանեան կայսրութեան ժամանակ տեղի ունեցած Հայոց ցեղասպանութեան 

համար, կարելի կ'ըլլայ որ արդարութիւնը բաժին հասնի հայ ժողովուրդին: Առանց 

արդարութեան դժուար կ'ըլլայ հաշտեցումը երկու երկիրներու միջեւ: «Ձախ» 

խմբակցութեան համար կարեւոր է, որ Գերմանիոյ Պունտեսթակը եւս ճանչնայ 

Հայոց ցեղասպանութեան հարցին մէջ՝ Գերմանական կայսրութեան (Գերմանական 

Ռայխի) պատասխանատուութիւնը: Մենք կը կարծենք, որ Գերմանիան պէտք է որ 

հաշտութեան լաւ օրինակ ծառայէ եւ բացէիբաց ներողութիւն խնդրէ այն 

ժամանակուայ գերմանական կայսրութեան կառավարական չինովնիկներու ու 

սպաներու կողմէ՝ գիտակցաբար տրուած ցեղասպանութեան աջակցութեան եւ 

թուլտւութեան համար:  

Մենք այն համոզումին ենք, որ թրքական հասարակութեան մէջ, պատմութեան 

քննադատաբար վերանայումը կարեւոր նախադրեալ է, որպէսզի այսօրուայ 

Թուրքիոյ մէջ հնարաւոր ըլլայ այլ քաղաքականութիւն վարել 

փոքրամասնութիւններու հարցով:  

Ի՞նչ տեղի կ'ունենայ այսօր Թուրքիոյ քրտաբնակ տարածքներուն մէջ: Օր օրի կը 

ոտնահարուին մարդու իրաւունքները քրտաբնակ շրջաններուն մէջ: Ես այն 

կարծիքին եմ, որ ոչ միայն Ֆրանսան, այլեւ Եւրոմիութիւնը պէտք է խիստ 

քննադատաբար մօտենայ այս հարցին: 

Մենք կը սպասենք, որ եւրոպական բոլոր երկիրներն իրենց գաղութային 

պատմութեան, եւ ատկէ բխող պատասխանատուութեան հետ զբաղին: 

Եւրոմիութեան գրեթէ բոլոր երկիրներուն մէջ, գոյութիւն ունի 

ինքնասահմանափակում, որ թոյլ չի տար վերանայիլ Եւրոպայի գաղութային 

պատմութեան ու ներողութիւն խնդրել, ուղղել սխալները՝ այդ պատմութեանը դէմ 

յանդիման կանգնածներու ու անոնց ժառանգներուն հանդէպ: Այսօր Գերմանիոյ մէջ, 

մենք չենք կրնար մինչ օրս հասնիլ անոր, որ հերերու ու նամա ցեղախմբերու 

ցեղասպանութիւնը ճանչցուի: 

Նմանապէս, մօտ 60 տարի տեւեց, մինչեւ որ գնչուներու ժառանգները հասան անոր, 

որ անմիջապէս Պունտեսթակի հարեւանութեամբ կառուցուի կոտորածի 

ենթարկուած գնչուներու յիշատակի յուշարձան: Ինչպէս որ մենք Թուրքիայէն կը 

սպասենք, որ վերջինս կանգնի իր պատմութեան առջեւ, այնպէս ալ մենք 

Գերմանիոյ մէջ, հանդէս կու գանք այն մասին, որ Գերմանիան քննադատաբար 

վերանայի իր պատմութեան: Մենք համոզուած ենք, որ Թուրքիոյ կողմէ Հայոց 

ցեղասպանութեան մասին գիտակցիլը՝ այն հիմնական կարեւոր պայմանն է, որ կը 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (11) - Փետրուար 2012 

 

55/67 

նպաստէ ժողովրդավարական աւանդոյթներու զարգացման եւ պատմութենէն 

դասեր սերտելուն»:  

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am  

 

Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցած թուրք իրաւապաշտպանը 

առաջարկեր են ներկայացնել Նոպելեան մրցանակի  

Շուետիոյ խորհրդարանի խումբ մը պատգամաւորներ դիմեր են Նոպելեան 

խաղաղութեան կոմիտէին՝ 2012-ի Խաղաղութեան Նոպելեան մրցանակը թուրք 

յայտնի իրաւապաշտպան, Պելկէ հրատարակչատան սեփականատէր Ռակըփ 

Զարաքօլուին յանձնելու առաջարկով։ 

Թրքական Evrensel կայքի փոխանցմամբ՝ 

շուետ պատգամաւորներու դիմում-

առաջարկին մէջ նշուեր է, որ Ռակըփ 

Զարաքօլուն հրատարակեր է Թուրքիոյ մէջ 

թապու հանդիսացող Հայոց 

ցեղասպանութեան եւ քրտական հարցի 

վերաբերեալ, որոնց համար մի քանի անգամ 

դատապարտուեր է։  

«Թուրքիոյ մէջ, 1980-ի Սեպտեմբեր 12-ի ռազմական յեղաշրջումէն յետոյ, 

Զարաքօլուն մտեր է Մարդու իրաւունքներու միութեան մէջ եւ յանուն 

ժողովրդավարութեան եւ մարդու իրաւունքերու անդադար շարունակեր է իր 

պայքարը, որուն համար դարձեր է պետութեան թիրախ, եւ 2011-ի Նոյեմբեր 1-ին 

կալանաւորուեր է՝ ահաբեկչական կազմակերպութեան անդամ ըլլալու 

մեղադրանքով»,-նշուեր է դիմումին մէջ։  

Նշենք, որ Զարաքօլուն մէկ ամիս առաջ փաստաբաններու միջոցով կոչ-նամակ էր 

ուղարկեր Թուրքիոյ խորհրդարանի նախագահութեան՝ յորդորելով ճանչնալ Հայոց 

ցեղասպանութիւնը։ 

«Այո, Թուրքիան պէտք է առերես գայ իր պատմութեան հետ: Անիկա ոչ միայն 

պարտաւորութիւն է նահատակներու առջեւ, այլեւ պարտականութիւն 

հասարակութեան առողջ մտածելակերպի համար: 1915-ի համար հիմնարար 

ներողութիւնը շատ կարեւոր է: Ատոր տեղը Թուրքիոյ խորհրդարանը պէտք է ըլլայ: 

Անիկա չի ստորացներ Թուրքիան, այլ կ'ուժեղացնէ եւ զայն աւելի կը բարձրացնէ»,-

գրեր էր Զարաքօլուն։ Յիշեցնենք, որ Ռակըփ Զարաքօլուն յայտնի իրաւապաշտպան 

եւ հրատարակիչ է Թուրքիոյ մէջ։ Իր գլխաւորած «Պելկէ» հրատարկչատան մէջ 
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տպագրուեր են Հայոց ցեղասպանութեան մասին բազմաթիւ գրքեր։ Զարաքօլուն 

2011-ի Փետրուարին այցելեր էր Հայաստան։ 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am  

 

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐՔՈԶԻ ՅԱՅՏՆԱԾ Է ԻՐ ՎՃՌԱԿԱՄՈՒԹԻՒՆԸ՝ 

ԺԽՏՈՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՊԱՏԺԵԼԻ ԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻՆ ՄԷՋ 

Չորեքշաբթի, Փետրուար 1ին, նախարարաց խորհուրդի նիստին ընթացքին, 

նախագահ Սարքոզի յայտարարած է, որ պատժելիութեան օրէնքին՝ 

Սահմանադրական Խորհուրդին կողմէ արգիլուելու պարագային, պէտք եղածը 

պիտի ընէ որպէսզի անմիջապէս նոր բանաձեւ 

մը ներկայացուի: 

Հանրապետութեան նախագահը քննադատած 

է նաեւ այն նախարարները, ինչպէս օրինակ՝ 

արտաքին գործոց նախարար Ժիւփէն կամ 

գիւղատնտեսութեան նախարար՝ Պրիւնօ լը 

Մէրը, որոնք կ՚ընդդիմանան օրէնքին, ըսելով 

որ "իրենց քիթին ծայրէն աւելի հեռուն 

տեսնելու անկարող են":  

Ֆրանսայի նախագահը աւելցուցած է նաեւ որ եթէ այս օրէնքը արգիլուի, որոշ 

անձեր առիթը օգտագործելով պիտի ներկայացնեն QPC (Question prioritaire de 

constitutionnalité - Սահմանադրականութեան առաջնային հարց) նաեւ «Կէսօ» 

օրէնքին դէմ, որ կը պատժէ Հրեաներու Շոահին ժխտումը: Նախագահ Սարքոզիի 

այս վճռակամութիւնը հաւանաբար ա՛լ աւելի պիտի շեշտէ Թուրքերու զայրոյթը, 

մինչ Սահմանադրական Խորհուրդին ներկայացուած դիմումէն ետք Թուրքիոյ 

Փարիզի դեսպանը ըսած էր, թէ խզումի սահմանին հասած ֆրանքեւթրքական 

լարուած յարաբերութիւնները այդ քայլով պիտի մեղմանան: Նշենք, որ օրէնքին՝ 

Ազգային Ժողովին կողմէ Դեկտեմբեր 22ին քուէարկութենէն ի վեր Թուրքիա 

առկախած է Ֆրանսայի հետ քաղաքական եւ ռազմական գործակցութիւնը, եւ կը 

սպառնայ նոյնը ընել տնտեսական եւ մշակութային մարզերուն մէջ ալ, եթէ օրէնքը ի 

զօրու դառնայ:  

Նոր Յառաջ  
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ԱՄՆ-ը՝ Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնելու հարցով, 

Ֆրանսայի ուղին չընտրեր 

ԱՄՆ-ը Ֆրանսայի ուղին չընտրեր, եւ Օսմանեան Թուրքիայի օրօք կատարուած 

Հայոց ցեղասպանութեան փաստը ժխտելու համար քրէական պատիժ չի 

սահմաներ: Այս մասին իր գերատեսչութեան աշխատակիցներուն հետ հանդիպման 

ընթացքին յայտարարեր է պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը: 

«Մեր ուժեղագոյն կողմերէն մէկն այն 

է, որ մենք խօսքերը չենք 

քրէականացներ: Մարդիկ կարող են 

ըսել գրեթէ ամէն ինչ, որ կը ցանկան, 

եւ մեր երկրին մէջ, անոնք այդպէս ալ 

կ'ընեն: Այլ երկիրներ, անոնց թուին` 

մեր մտերիմ բարեկամներն ու 

դաշնակիցները, այնպէս, ինչպէս 

Ֆրանսան, այլ չափանիշներ ունին: 

Բայց մենք, յոյսով եմ, խօսքերը 

քրէականացնելու ուղին երբեք չենք 

ընտրեր», - Քլինթոնի խօսքերը կը մեջբերէ ԻԹԱՌ-ԹԱՍՍ-ը: Ինչ կը վերաբերի Հայոց 

ցեղասպանութեան ճանաչման, Քլինթոնն ընդգծեր է, որ այդ թեմայով 

քննարկումները պէտք է վարեն պատմաբանները, ոչ թէ քաղաքական գործիչները: 

Իր խօսքով` որքան ալ սարսափելի են այս կամ այն իրադարձութիւնները, որքան ալ 

ուժգին յուզումներ յառաջացնեն անոնք մարդկանց մէջ, պատմական վէճը լուծելու 

համար՝ գործադիր իշխանութիւնը օգտագործելը կրնայ վտանգաւոր հետեւանքներ 

ունենալ:  

Ինչպէս աւելի վաղ յայտարարեր էին ԱՄՆ-ի հայկական համայնքները, Հայոց 

ցեղասպանութեան ճանաչման յաջորդ «մարտը» կը ծաւալի Ուաշինթոնի մէջ: ԱՄՆ-

ի հայկական համայնքը վաղուց կը ձգտի անոր, որ Քոնկրեսը բանաձեւ ընդունի 1915 

թուականի` Օսմանեան կայսրութեան վերջին օրերուն, հայերու զանգուածային 

կոտորածներու փաստը ճանչնալու վերաբերեալ: 

Այդ օրէնսդրական նախաձեռնութիւնը Քոնկրեսի մէջ անցընելու փորձերը քանիցս 

կատարուեր են, սակայն յաջողութեամբ չեն պսակուեր: «Օսմանեան կայսրութեան 

մէջ, հայերու զանգուածային ոչնչացումն» ընդունելու հետ մէկտեղ, ԱՄՆ 

կառավարութիւնը, սակայն, երբեք չէ արտաբերեր «ցեղասպանութիւն» բառը: 

Պարաք Օպաման դեռեւս իր նախընտրական քարոզարշաւին մէջ, կողմ 

կ'արտայայտուէր այն բանին, որ կառավարութիւնը բացէ ի բաց ճանչնայ Հայոց 

ցեղասպանութեան փաստը: 

Սակայն նախագահական պաշտօնն ստանձնելէն ետք, ան ջանասիրաբար կը 

խուսափի այդ թեմայով հրապարակային խօսելէն, որպէսզի ԱՄՆ-ի կարեւոր 
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գործընկերոջ` Թուրքիոյ հետ յարաբերութիւնները չփճանան: Բացի ատկէ, երբ 2010-

ի Մարտին գործը հասաւ Ներկայացուցիչներու պալատի վճռորոշ քուէարկութեան, 

Օպամայի վարչակազմը ըրաւ ամէն հնարաւորը, որպէսզի անիկա չկայանայ, կը գրէ 

vesti.ru-ն:  

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am  

 

Այլ լուրեր  

1915ի Դէպքերը Ցեղասպանութիւն Չեն. Թող Գան ու Զիս Ձերբակալեն. 

Էկէմէն Պաղըշ 

«Մենք հիմա Զուիցրիոյ մէջ ենք, եւ ես կ'ըսեմ, որ 1915ի դէպքերը ցեղասպանութիւն 

չեն: Թող գան եւ զիս ձեռբակալեն»:  

Այսպէս յայտարարած է Եւրոմիութեան 

բանակցութիւններու Թուրքիոյ աւագ 

բանագնաց Էկէմէն Պաղըշ՝ լրագրողներու հետ 

հանդիպման ժամանակ։ Այս մասին կը 

հաղորդէ թրքական «Հուրրիէթ» թերթը: Ըստ 

թերթին՝ Տաւոսի Համաշխարհային 

տնտեսական տարեկան ժողովէն ետք՝ Էկէմէն 

Պաղըշ մեկնած է Զուրիխ։ 

Զիւրիխի մէջ կայացած համերգի մը աւարտին, հանդիպելով լրագրողներու հետ՝ 

Հայկական Ցեղասպանութեան օրինագիծին վերաբերող հարցումին ի պատասխան 

Պաղըշ ըսած է,- «Նշեալ հարցին առնչութեամբ Թուրքիոյ վարչապետը պէտք եղածը 

ըսած է, այս օրինագիծը ուժ չի ներկայացներ մեզի համար:  

Ֆրանսայի մէջ խելքը գլուխը մարդիկ աւելի են քան անխելքները: Զուիցերիան եւս, 

ինչպէս գիտէք, «Ցեղասանութիւն»ը քրէկանացնող երկիրներէն մէկն է: Մենք հիմա 

Զուիցերիոյ մէջ ենք, եւ ես կ'ըսեմ, որ 1915ի դէպքերը ցեղասպանութիւն չեն: Թող 

գան ու զիս ձերբակալեն: Ես կը հաւատամ, որ այսպիսի ջանքերը երկար կեանք 

չունին: Ասոնք թուղթի կտորէն աւելի բան չեն ներկայացներ»:  

Tert.am  
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Human Rights Watch Կը Քննադատէ Թուրքիոյ Բռնութիւնը Մարդու 

Իրաւունքներուն Դէմ 

Human Rights Watch-ը իր տարեկան զեկոյցին մէջ քննադատած է Թուրքիոյ մէջ 

խօսքի ազատութեան սահմանափակումը: 

Յիշեալ կազմակերպութիւնը (կեդրոնը՝ Լոնտոն) 

90 երկիրներ ընդգրկող 676 էջէ բաղկացած իր 

զեկոյցին մէջ կը զգուշացնէ Թուրքիան՝ ըսելով՝ 

արաբական գարունին աջակցելու փոխարէն, 

Թուրքիա պէտք է իր երկրի մարդկային 

իրաւունքներով զբաղի: Այս մասին կը յաղորդէ 

թրքական «Տեմոկրատ հապէր» կայքը:  

Զեկոյցը կը քննադատէ Թուրքիան՝ 

լրագրողները, գրողները, քաղաքական 

գործիչները եւ ընդդիմադիր դիրքորոշում 

ունեցողները բանտարկելուն համար: 

«Նոյնիսկ ոչ բաւարար փաստերու պարագային՝ 

լրագրողներու եւ գրողներու դէմ անընդհատ 

դատեր կը բացուին, խօսքի ազատութիւնը կը 

ճնշուի, իսկ «դատարանները անկարող են պաշպանելու խօսքի ազատութիւնը»»,- 

կ'ըսէ Human Rights Watch։ Ըստ զեկոյցին՝ Թուրքիոյ մէջ կանանց նկատմամբ 

բռնութեան կիրառումը կը շարունակուի, իսկ ոստիկանութիւնն ու դատարանները 

չեն կրնար պաշտպանել կանանց իրաւունքները, իսկ ցուցարարներուն դէմ 

ոստիկանութեան կիրառած բռնութիւնը դեռ Թուրքիոյ կարեւոր հարցերէն մէկն է:  

Tert.am  
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Այս Կեղծիքին Վերջ Տալով Իսրայէլ Պէտք է Ճանչնայ Հայոց 

Ցեղասպանութիւնը. Իսրայէլ Չառնի 

«Իսրայէլը պէտք է վերջ տայ այս կեղծիքին եւ ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը»,– 

The Jerusalem Post պարբերականին մէջ գրած է Երուսաղէմի Հոլոքոսթի եւ 

ցեղասպանութիւններու ուսումնարանի տնօրէն Իսրայէլ Չառնի: 

«Փաստերը ակնյայտ են. Թուրքիան 

ցեղասպանութիւն իրականացուցած է, 

որուն ժամանակ 1,5 միլիոն հայ 

սպաննուած է»,– կը գրէ փրոֆէսըրը եւ 

կ'աւելցնէ,– «Մեզի` հրեաներուս եւ 

իսրայէլցիներուս համար, սակայն, 

անիկա աւելի մեծ նշանակութիւն ունի. 

Պար Իլան համալսարանի իսրայէլցի 

փրոֆէսըրներէն մէկը Հայոց 

Ցեղասպանութիւնը բնութագրած էր 

իբրեւ Հոլոքոսթի համար «գլխաւոր փորձ»:  

Մենք նաեւ գիտենք, որ Հիթլերը հրէաներուն «ետեւէն գալու ժամանակ» 

առաջնորդուած է Հայոց Ցեղասպանութեան նախադէպով: Փրոֆէսըրը կը յիշեցնէ 

նաեւ, որ ցեղասպանութիւններու ժխտումը նոյն «ցեղասպանութեան վերջին փուլն 

է»:  

Իսրայէլի խորհրդարանի` Քնեսեթի կրթութեան եւ մշակոյթի յանձնաժողովին մէջ 

2011 Դեկտեմբերին քննարկման դրուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման, 

ինչպէս նաեւ Ապրիլ 24ը Իսրայէլի մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան յիշատակի օր 

ճանչնալու մասին բանաձեւերը, որոնք, սակայն, այդպէս ալ քուէարկութեան 

չդրուեցան: Հաղորդուեցաւ, որ յանձնաժողովը յետաձգած է բանաձեւին վերաբերեալ 

քուէարկութիւնը, որպէսզի 

խորհդարանականներուն հնարաւորութիւն տայ 

ուսումնասիրելու Հայոց Ցեղասպանութեան մասին այլ երկիրներու 

խորհրդարաններուն բանաձեւերը:  

Tert.am  
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Ցեղասպանութիւններու մասին ֆրանսական օրէնքի ընդունման յոյսը 

կ'առկայծի  

Մարսէյի ծերակոյտ քաղաքապետ Ժան Քլոտ Կոտէնը՝ հայ համայնքի անուանի 

ներկայացուցիչներէն Ժագ Տօնապետեանի պարգեւատրման արարողութեան 

ժամանակ, հասկցուցեր է, որ Ֆրանսայի Սահմանադրական խորհուրդը կը 

տատանուի Պուայէի հեղինակած ցեղասպանութիւններու ժխտումը քրէականացնող 

օրէնքի հարցին մէջ: 

Մարսէյի հայերը նորէն շունչերը 

պահած յոյսով կը սպասեն, կը 

տեղեկացնէ ֆրանսական 

«Lemeilleurdemarseille.fr» կայքը: «Մենք 

կը կարծենք, թէ կը տատանուին». այս 

մի քանի բառերը բաւական էին հայ 

համայնքի ներկայացուցիչներուն 

ուրախութիւն պարգեւելու համար, կը 

գրէ պարբերականը: Այդ խօսքերը 

Կոտէնն արտաբերեր է Ժագ 

Տօնապետեանի աշխատանքին 

յարգանքի տուրք մատուցելէն յետոյ: 

Տօնապետեանն աւելի քան 25 տարի ղեկավարեր է հայ համայնքը եւ պայքարեր է 

Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման համար:  

Մարսէյի ծերակոյտ քաղաքապետի խօսքով, Սահմանադրական խորհուրդի 

դատաւորները կը տատանուին օրէնքի խիստ բովանդակութեան կիրառման եւ 

ինքնիշխանութեան միջեւ, որ պէտք է պատկանի ժողովուրդին եւ որ 

արտայայտուեր է խորհրդարանի երկու պալատներու քուէարկութեամբ: 

Երկընտրանքը կը լուծուի յառաջիկայ շաբաթներու ընթացքին: Մինչ այդ, Կոտէնը 

խորհուրդ կու տայ ընել եւ ըսել ոչինչ, որ կրնայ որպէս ճնշում դիտարկուիլ 

Ծերակոյտի անդամներուն վրայ: Կը թուի թէ վերածներ է՝ օրէնքը մինչեւ 

խորհրդարանական նստաշրջանի աւարտն ընդունելու յոյսը: 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS  

 

Արտասահմանեան մամուլ. Հայոց ցեղասպանութեան հարցով Թուրքիոյ 

անդրդուելիութիւնն աւելի ու աւելի անտանելի կը դառնայ 

NEWS.am-ը որոշ կրճատումներով կը ներկայացնէ France-Presse գործակալութեան 

յօդուածը, որ հրապարակուեր է լիբանանեան ֆրանսալեզու L'Orient-Le Jour թերթին 

մէջ.«Հայոց ցեղասպանութեան հարիւրերորդ տարելիցէն երեք տարի առաջ 
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վերլուծաբանները կը նշեն, որ թրքական անդրդուելիութիւնն աւելի ու աւելի 

անտանելի կը դառնայ է այն երկրներուն նկատմամբ, որոնք, ինչպէս Ֆրանսան, կը 

ցանկան Հայոց ցեղասպանութեան մասին 

օրէնք ընդունիլ: 

Աւելի քան մէկ ամիս շարունակ, 

Թուրքիան իր մկանները ցոյց կու տար 

Ֆրանսային` ստիպելով հրաժարիլ 

ցեղասպանութիւններու ժխտումը 

քրէականացնող օրինագծի ընդունումէն: 

Օսմանեան կայսրութեան իրաւայաջորդ 

Թուրքիան կտրուկ կերպով կը մերժէ 

«ցեղասպանութիւն» եզրը, եւ այդ 

վճռականութիւնը տասնամեակներով կը դրսեւորուի` առաւել կամ նուազ չափով 

զգուշացնելով՝ Ցեղասպանութիւնը կամ անոր մերժումը քրէականացնող օրէնք 

ընդունիլ ցանկացող երկիրներուն: Ատիկա սակայն չէ խանգարած, որ աւելի քան 

քսան պետութիւն ճանչնան Հայոց ցեղասպանութիւնը: Եւ այդ աւելի ու աւելի 

անտանելի կը դառնայ առաջին հերթին Անգարայի համար, կը գրէ«Milliyet» թերթի 

մեկնաբան Սենմիհ Իտիզը:  

«Թուրքիան կը բազմապատկէ Ֆրանսայի դէմ սպառնալիքները: Սակայն մի քանի 

շաբաթ անց, այդ թեման նորէն կը յայտնուի ԱՄՆ քոնկրեսի օրակարգին մէջ: Հերթին 

մէջ, այլ երկիրներ եւս կան: Ամէն անգամ Թուրքիան ետ կանչելու է իր դեսպանը: 

Մենք կանգնած ենք անհեթեթ իրավիճակի առջեւ»,-գրեր է նա: 

Միջազգային ճգնաժամային խումբի անդամ Հիու Պոպուայի կարծիքով` լուծումը 

Հայաստանի հետ յարաբերութիւններու կարգաւորման մէջ է: «Թուրքիոյ մէջ, 

շատերը մտահոգուած են, թէ ինչպէս երկիրը պիտի յաղթահարէ 2015 –ի հետ 

կապուած իրավիճակը, եւ կը կարծեն, որ պէտք է հայերու հետ հաշտեցման ուղի 

որդեգրել` ըլլալու համար այն մարդկանց կողքին, ովքեր յիշելու են Անատոլիայի 

անհետացած հայ համայնքին... եւ չըլլալ թիրախ»,- նշեր է վերլուծաբանը: Թուրքիան 

այլեւս չի կրնար խուսափիլ յիշողութեան հետ կապուած իր պարտաւորութիւններու 

կատարումէն եւ զղջումէն, կը նշէ «HaberTürk» թերթի մեկնաբան, փրօֆ. Սոլի Օզելը: 

Իր խօսքով` «առաջին հերթին պէտք է ցաւ յայտնել. թրքական պետութիւնը երբեք 

ատիկա չէ ըրած: Իրականութեան մէջ, ատիկա ելակէտ է հայկական հարցի 

մեղմացման խնդրով»:  

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am  
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Այլազան 

Քոնկրեսականներ Կը Քննադատեն Քլինթընի Թրքամէտ Կեցուածքը 

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ Ներկայացուցիչներու 

տան ներկայացուցած Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչումը պահանջող թիւ 

304 բանաձեւի գլխաւոր հեղինակներ Էտըմ Շիֆ եւ Ռապըրթ Տոլ ստորագրահաւաքի 

մը սկսած են՝ արտաքին գործոց նախարար Հիլըրի Քլինթընի դէմ յղուելիք նամակի 

մը համար, ուր կը քննադատուի Հայկական Ցեղասպանութեան մասին Քլինթընի 

վերջերս կատարած յայտարարութիւնը: 

Քլինթըն յայտարարած էր, թէ 

«պատմական բանավէճ» մը տեղի 

պէտք է ունենայ Հայկական 

Ցեղասպանութեան հարցով:  

Այդ յայտարարութեան 

ակնարկելով՝ քոնկրեսականները 

կը գրեն, թէ Քլինթըն պէտք է ետ 

քաշէ իր այդ խօսքը, որովհետեւ 

անոր կեցուածքը սկսած է գրեթէ 

նոյնանալու Թուրքիոյ ուրացման 

քաղաքականութեան: Անոնք 

կ՛աւելցնեն, թէ Քլինթըն պէտք է յստակօրէն ընդունի Հայկական Ցեղասպանութեան 

պատմական իրողութիւնը՝ յիշեցնելով, թէ «ցեղասպանութիւն» բառը ստեղծուած էր՝ 

օրինակ ունենալով Հայկական Ցեղասպանութիւնը: 

Tert.am  

 

Եթէ Հայկական օրինագիծը դադրեցուի, նոյն բախտին կ'արժանանայ 

նաեւ Հոլոքոսթի մասին օրէնքը. Սարքոզի  

Յունուար 31-ին Հայոց ցեղասպանութեան ժխտման համար քրէական պատիժ 

սահմանող օրինագիծն ուղարկուեր է Ֆրանսայի Սահմանադրական դատարան, ինչ 

որ յառաջացուցեր է Ֆրանսայի նախագահ Նիքոլա Սարքոզիի դժգոհութիւնը: 
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Այս մասին կը յայտնէ France Presse 

գործակալութիւնը։ Սարքոզին ըսեր է, 

որ եթէ օրինագիծը դադրեցուի, ապա 

Սահմանադրական դատարան 

կ'ուղարկուի նաեւ Հոլոքոսթի 

ժխտումը քրէականացնող օրէնքը:  

Օրէնքը բողոքարկելու համար 

հաւաքուեր է 77 ձայն, թէեւ բաւական 

էր անգամ 60–ը։ Ըստ Ֆրանսայի 

օրէնքներուն՝ Սահմանադրական 

դատարանը պէտք է մէկ ամսուայ ընթացքին որոշէ՝ կը համապատասխանէ՞ արդեօք 

օրէնքը Ֆրանսայի Սահմանադրութեան։  

Լուրեր Հայաստանից  

 

Թրքական Լոպպին Ընդդէմ Հայկական Ցեղասպանութեան 100ամեակին  

Թրքական լոպպիի ռազմավարական 

ուսումնասիրութիւններու կեդրոնը (LOBİSAV) 

«քաղաքացիական բողոքի արշաւ» մը կը կազմակերպէ՝ 1915ի Հայկական 

Ցեղասպանութիւնը իրենց օրակարգին մէջ առնելու պատրաստ եւ ճանչցող 22 

երկիրներուն դէմ։ 

Այս մասին կը գրէ թրքական 

«Զաման» թերթը: Անոնք մէկ 

ամսուան ընթացքին 12 հազար 

ստորագրութիւն հաւաքած են: 

Գլխաւոր կեդրոնը 

Ուաշինկթընի մէջ եղող ԱՄՆ-ի 

տարածքի 70 միութիւններ իր 

մէջ ներառած Թուրք-

Ամերիկեան միութիւնն է 

(ATAA), որուն նախագահը՝ 

Էրճումանթ Քըլիչ, «Անատոլու 

Աժանս»ին պարզաբանումներ 

տալով՝ իրենց աշխատանքներուն մասին ըսած է, որ Թուրքիան կը գտնուի 

հայկական Սփիւռքին կողմէ մեծ մարտահրաւէրի մը դէմ յանդիման: 
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Հայերը չորս բառերէ (ծանօթացում, ճանաչում, փոխհատուցում, հող) բաղկացած 

իրենց պահանջքներէն առաջին երկուքը արդէն իրագործած եւ հասած են 3րդի ու 

4րդի հանգրուանին: Քըլըչ նաեւ ըսած է,- «Հայկական Սփիւռքը Հայկական 

Ցեղասպանութեան 100ամեակի նախաշեմին մեծ պատրաստութիւններու մէջ է: 

Թուրքիոյ 97 տարիներու լռութեան պատճառով՝ հայերը կրցան ձեռք բերել 1915ի 

դէպքերը բազմաթիւ պետութիւններու կողմէ իբրեւ ցեղասպանութիւն ճանչնալը եւ 

նոյնը համոզել տուին նաեւ արեւմուտքի պատմաբաններուն, իրաւաբաններուն եւ 

գիտնականներուն: Իսկ յառաջիկայ երեք տարիները լոպպինկի մարտավարական 

պատերազմներու ժամանակաշրջան է: Եթէ մամուլն ալ մեզի հետ աշխատի՝ այս 

երեք տարիներուն կրնանք հարցը փոխել ի շահ մեզի:  

«Պէտք է աշխատանք տանինք արեւմուտքի քաղաքացիներուն մէջ: Ասկէ ետք թուրք 

քաղաքացիական հասարակութիւնը լուռ պէտք չէ մնայ: Այդ նպատակով սկսանք 

«թուրք քաղաքացիներու բողոքի արշաւ»ը, որուն ծիրէն ներս Հայկական 

Ցեղասպանութիւնը ճանչցող բոլոր երկիրներուն եւ իր օրակարգին մէջ անոր 

ճանաչումը ներառած երկիրներուն ու Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած 

յուշակոթողներ զետեղած 30 երկիրներուն պիտի յղենք «զգուշացման» նամակ, իսկ 

Հայկական Ցեղասպանութիւնը մերժած երկիրներուն ու տեղական կառոյցներուն՝ 

«շնորհակալական» նամակ: 

Մէկ ամսուան ընթացքին 12 հազար ստորագրողներէն 280ը դասախօսներ են: Քըլիչ 

յայտնած է, որ ստորագրութիւնները 2015ի Ապրիլ 24էն մէկ օր առաջ պիտի 

ուղարկուին բոլոր երկիրներու նախագահներուն, վարչապետներուն, 

խորհրդարանի եւ ծերակոյտի նախագահներուն, ԱՄՆ նահանգապետներուն, 

նահանգային խորհուրդներուն, համալսարաններու տնօրէններուն պետական եւ 

գիտական կեդրոններուն: Իսկ Հայկական Ցեղասպանութիւնը մերժած Պուլկարիոյ 

եւ Դանիոյ նախագահներուն՝ պիտի ուղարկուի «շնորհակալական» նամակ: 
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Մենք Տարածաշրջանին Մէջ Ամենահզօր Բանակը Ունինք. Ալիեւ  

«Անցեալ տարի Ատրպէյճանը մեծ յաջողութիւններու հասած է նաեւ արտաքին 

քաղաքականութեան բնագաւառին մէջ: 

Մեր երկիրը ընտրուեցաւ ՄԱԿ–ի Անվտանգութեան խորհուրդի ոչ մշտական 

անդամ, եւ այդպիսով Ատրպէյճան նուաճեց միջազգային հանրութեան հաւատն ու 

վստահութիւնը»,– ատրպէյճանական «ԱՊԱ» 
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գործակալութեան հաղորդումով` նախարարներու 

հանդիպման ժամանակ իր ունեցած ելոյթին 

ընթացքին յայտարարած է Ատրպէյճանի 

նախագահ Իլհամ Ալիեւ:  

Ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման 

անդրադառնալով` Ալիեւ ըսած է, թէ իբր 

Հայաստանի ոչ կառուցողական դիրքորոշման 

իբրեւ արդիւնք՝ 2011ին ԼՂ հակամարտութեան 

կարգաւորման բանակցային գործընթացին մէջ 

յառաջընթաց չէ արձանագրուած: «Ատրպէյճան կը 

մեծցնէ իր ռազմական ներուժը: Եթէ 2010ին ռազմական ծախսերը 3 միլիառ 413 

միլիոն տոլար կը կազմէին՝ 2011ին` 3 միլիառ 474 միլիոն տոլար: 

Մեր բանակը այսօր շատ բան կրնայ ընել, մենք տարածաշրջանին մէջ ամենաուժեղ 

բանակը ունինք»,– յայտարարած է Ալիեւ: Աւելցնենք միայն, որ վերջերս 

Ատրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարի տեղակալ Արազ Ազիմով իր 

անհանգստութիւնը յայտնած էր այն մասին, որ 3 միլիոն բնակչութիւն ունեցող 

Հայաստանը 71.000 զինուորական ուժ ունի, իսկ 8,6 միլիոն բնակչութիւն ունեցող 

Ատրպէյճանը` 63.000:  

 

 

Գիտեմ՝ Բարդ է Ընդունիլ Պատմութեան Ընթացքին Եղածը... Սարքոզիի 

Նամակը Էրտողանին 

Ֆրանսայի նախագահ Նիքոլա Սարքոզի՝ երկրի խորհդարանի վերին պալատի 

Հայոց Ցեղասպանութիւնը քրէականացնող օրինագիծին քննարկման նախօրէին՝ 

նամակ յղած է Թուրքիոյ վարչապետ 

Էրտողանին: 

«Յարգելի վարչապետ, Նախ, կը ցանկանամ 

տեղեկացնել, որ օրինագիծի իրական 

նպատակը ֆրանսական հասարակութեան 

մէջ երկար տարիներ առկայ ժխտման 

զգացողութենէն ազատիլն ու 100ամեայ 

վէրքերը բուժելն է: Նախագիծի գրութեան 

մէջ չի նշուիր որեւէ պետութիւն կամ 

ժողովուրդ: Մենք նաեւ շատ լաւ կը 

հասկնանք, թէ ինչ ցաւ ապրած է թուրք 

ազգը Առաջին համաշխարհային 

պատերազմին եւ Օսմանեան կայսրութեան 
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կործանման հետեւանքով:  

Գիտեմ, որ բարդ է ընդունիլ պատմութեան ընթացքին եղածը: Սակայն, Ֆրանսա 

ընդունած է շատ դառն ճշմարտութիւն մը` մասնակցութիւնը ստրուկներու 

առեւտուրին, ինչպէս նաեւ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքին 

երկրի մէջ բնակող հրեաները`գերմանական համակեդրոնացման ճամբարներ 

կ'ուղարկէր: Ես 2007ին Ալճերիոյ մէջ խոստովանած եմ այն ողջ սարսափը, որ թոյլ 

տուած է ֆրանսական գաղութատիրութիւնը Ալճերիոյ մէջ:  

Թուրքիան մեծ երկիր է եւ կարեւոր գործընկեր Ֆրանսայի համար: Կը մաղթեմ 

մեզի` ինչպէս երկու բարեկամի ու դաշնակիցի, յենուիլ բանականութեան վրայ: Կը 

ցանկանամ, որ տեղեկացուած ըլլաք, որ այս օրէնքին հետ առնչուած աւելորդ 

քայլերը վնաս կը հասցնեն երկու երկիրներու բազմակողմ յարաբերութիւններուն եւ 

անոր պատասխանատուութիւնը կ'իյնայ այդ քայլերը կատարողներու ուսերուն»,- 

ըսուած է նամակին մէջ: 

Tert.am  

 

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ «ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ» ին  

Ողբ.. Հայրապետ Թորոսեանի մահուան առթիւ, փոխան ծաղկեպսակի, եղած են 

հետեւեալ նուիրատուութիւնները՝ 

Տիար Նազարէթ Դաւիթեան  

---------------------------------------------25 եւրօ 

Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Շողեր Չէչճէնեան  

---------------------------------------------25 եւրօ 

 


