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Համայնքային 

ՀԱՅ ԳԻՐՔԸ ԵՒ ԱՐԴԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

Հայ գիրքի տարուան առիթով եւ կազմակերպութեամբ Կիպրոսի Թեմի 

Վարչական ժողովին, տեղի ունեցաւ դասախօսական շարք մը՝ նուիրուած 

հայ գիրքին եւ տպագրութեան: Դասախօսութիւնները կատարուեցան Մեծ 

Պահոց շրջանի Ուրբաթ օրերուն, Հսկումի արարողութեանց ընթացքին: 

 

ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ՄԱԿԱՐԱՅ ՎԱՆՔ 

Երեսփոխանական Գրասենեակէն կը տեղեկանանք, թէ Կիրակի 13 Մայիս 2012-ին, 

տեղի պիտի ունենայ ուխտագնացութիւն դէպի Ս. Մակարայ Վանք, միացեալ 

կազմակերպութեամբը՝ Երեսփոխանական Գրասենեակի եւ Ազգային 

Առաջնորդարանի: 

Մակարայ Վանքէն վերադարձի 

ճանապարհին՝ ուխտաւորները կանգ 

պիտի առնեն Վիքթորիա փողոցին 

վրայ, այցելելու համար վերջերս 

վերանորոգուած Ս. Աստուածածին 

եկեղեցին ու յարակից կառոյցները: 

Մասնակցողներէն կը խնդրուի որ 

Երեսփոխանական Գրասենեակին մօտ 

արձանագրուին մինչեւ 7 Մայիս, 

փոխանցելով՝ Եւրոպական I. D.-ի կամ 

անցագիրի թիւ, անուն-ազգանուն, 

ծննդեան թուական եւ վայր: Մասնակցութեան սակն է՝ 12 եւրօ: Հանրակառքի 

սպասարկութիւն պիտի կատարուի, մեկնումը պիտի ըլլայ Նիկոսիոյ Ազգային 

Առաջնորդարանէն առաւօտեան ժամը 11:00-ին: 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ԹԵԼԷԹՈՆ 2011 

(ԿԻՊՐՈՍ) 

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Կիպրոսի Մարմինը իր խորին 

շնորհակալութիւնները կը յայտնէ բոլոր անոնց, որոնք սրտաբուխ 

նուիրատուութիւններով, գործնականապէս օժանդակեցին Արցախի գիւղերու 

ջրամատակարարման ծրագիրներու իրականացման: Միեւնոյն ատեն բոլոր անոնք 

որ կը փափաքին մասնակից դառնալ հայրենասիրական եւ մարդասիրական ազնիւ 
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այս ճիգին՝ դեռ կրնան փոխանցել իրենց նուիրատուութիւնները Ազգային 

Առաջնորդարան եւ կամ Marfin Laiki Bank (Account No 001-31-089439):  

 

Խմբագրական 

ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ 

ԱՌԹԻՒ  

Հայոց Ցեղասպանութեան 97-րդ տարելիցին առիթով, համայն 

հայ ժողովուրդը՝ միակամ ու միասիրտ, անգամ մը եւս կը 

խոնարհի իր բիւրաւոր նահատակներու յիշատակին առջեւ եւ կը 

վերանորոգէ իր յանձնառութիւնը՝ հաւատարիմ մնալու անոնց 

սրբազան կտակին...: 

Ոգեկոչումն ու հաւատարմութեան վերանորոգումը էական են, 

որոշապէս, պայմանաւ որ մեր մտքերուն մէջ յստակացնենք, 

մէկանգամընդմիշտ, թէ ի՞նչ կը նշանակէ այդ 

հաւատարմութիւնը, այսօր մանաւանդ, Հայոց 

Ցեղասպանութեան դարադարձի սեմին: Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային 

ճանաչո՞ւմի ապահովում, անոր ժխտողականութիւնը քրէօրէն պատժելի դարձնելու 

օրինագիծի ընդունմա՞ն ձեռքբերում, հողային հատուցման Պահանջատիրութի՞ւն..., 

թէ՞՝ շարունակաբար կրկնուող յանկերգ, ուր հռետորաբանութիւնը կարծէք 

մթագնած ըլլայ մեր գործելու քաղաքական կամքը եւ ուր ցանկատեսական ճառերն 

ու կարգախօսները ընդունուին որպէս հարցի գործադրութիւն...: «Խաբուիլ սիրող 

մեր ժողովուրդը», պիտի ըսէր մեր գրողներէն մին, այնքան դիպուկ կերպով..., 

ակնարկելով այն իրողութեան, որ շարունակաբար մեր յոյսերը կապելով օտարին 

բարեկամեցողութեան հետ, հիասթափուած ենք դառնօրէն, եւ այդպէս ալ, առ այսօր 

չենք մշակած Ազգային մեր Ծրագիրը խոհականութեամբ եւ համազգային 

համագործակցութեամբ..., հազարամեակներու պատմութիւն ունեցող ժողովուրդի 

մը վայել իմաստնութեամբ...: 

Ըսուածին փաստարկ որպէս, նշենք պարզապէս որ հայ քաղաքական միտքը 

տասնամաեակներ շարունակ՝ Հայ Դատի Պահանջատիրութիւնը սահմանափակած 

է Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը ձեռքբերելու գործընթացով...այս կամ այն 

երկրի նախագահին, խորհրդարանին, ծերակոյտին, թէ այլ ատեաններու կողմէ, 

առանց ճշդելու, գոնէ ինքն իրեն համար, թէ ի՞նչ է բուն Պահանջուածը եւ ո՞վ է զայն 

Պահանջողը: Դեռ վերջերս միայն, ի՛նչ փառապանծ յաղթանակներ տօնուեցան, երբ 

Ֆրանսայի Խորհրդարանն ու Ծերակոյտը ընդունեցին օրինագիծ՝ քրէօրէն պատժելի 

դարձնելու համար Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտումը....ինչ խօսք որ տօնական այդ 

տրամադրութիւնը շուտով խորտակուեցաւ, երբ Ֆրանսայի Սահմանադրական 

խորհուրդը անսահմանադրական հռչակեց նման օրինագիծը, անտրամաբանական 
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վարքագիծ դրսեւորելով, քանի դեռ Կէսոյի օրէնքը չեղեալ չէ համարուած, այսինքն՝ 

Հրեաներու Հոլոքոսթի նկատմամբ օրինագիծը: Խնդիրը, սակայն, այն է թէ Հայոց 

Ցեղասպանութեան ճանաչման հարցը, մեր իսկ թոյլտուութեամբ, դարձած է 

արտաքին ոյժերու շահարկման առարկայ, անոնց քաղաքական խաղերու գործիք ու 

խաղաքարտ...: Խաղաքարտ՝ որ կ'օգտագործուի այսօր բոլոր մեծ ոյժերու կողմէ ի 

շահ իրենց մեծապետական հաշիւներուն: Սա արդեօ՞ք նախատինք չէ մեր 

մեռելներու յիշատակին...: Ալ ժամանակը չէ՞ որ, վերջապէս մենք ըլլանք ՏԷՐԸ մեր 

ճակատագրին: 

Բայց ինչպէ՞ս:  

Առաջին հերթին, արդեօ՞ք ա՛լ յստակացնելու չենք, թէ Ի՞ՆՉ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՆՔ: 

Որոշապէս, Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումներէն անդին ու գերիվեր, մեր բուն 

Պահանջատիրութիւնը՝ թուրքին կողմէ բռնախլուած հայուն հայրենական հողերու 

վերադարձն է իր տիրոջ: ՀՈՂԻՆ համար էր որ գործադրուեցաւ Ցեղասպանութիւնը: 

Այն հողին, որ կը կոչուէր ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆ եւ ուր հազարամեակներէ ի վեր 

կ'ապրէր արեւմտահայութիւնը՝ իր լեզուով, մշակոյթով, ազգային-հաւաքական 

հաստատութիւններով, աւանդութիւններով ու արժէքներով... տուն ու տեղերով, 

կալուածներով ու հարստութիւններով.: Համախումբ ազգային կեանքով մանաւանդ: 

Այդ արեւմտահայութեան իրաւայաջորդը, ներկայիս, իր հողերէն բռնահանուած 

Տարագիր արեւմտահայութիւնն է, ցրուած աշխարհի երեսին, որպէս քիչ թէ շատ 

կազմակերպուած հայագաղութներ, սակայն իր ամբողջութեանը մէջ՝ տակաւին 

անկազմակերպ ու անտիրական, զուրկ ի մասնաւորի զայն ներկայացնող լիազօր 

իրաւական կառոյցէ, ինչ որ պիտի հնարաւորութիւն ընձեռէր իրեն, դառնալու 

միջազգային կարգավիճակ ունեցող ազգային-քաղաքական հաւաքականութիւն եւ 

այդպիսով կարենալու իր ԴԱՏԸ հետապնդել լիարժէք ու լիիրաւ կերպով:  

ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐԸ, սակայն, ցարդ կը մտածէ՞ ու կը գործէ՞ այդ ուղղութեամբ, թէ՝ իր 

էսթապլիշմենթներով ու ջոջականութեամբ, կ'ապրի աթոռներու եւ աթոռակներու 

սին ու փառատենչ գոհունակութեամբ եւ կարճատեսութեամբ: Ե՞րբ պիտի տրուի 

մեկնարկը նման աշխատանքին: Այս մասին շատ է գրուած, մանաւանդ վերջին 

տարիներուն, բայց Սփիւռքի Արշակաւանը ե՞րբ պիտի սթափի ու անցնի 

վերացական խօսքէն արդիւնաւէտ գործի...: Իսկ ժամանակը, հաստատապէս, մեր 

դէմ կը գործէ, երբ տարուէ-տարի ահաւոր նահանջ կ'արձանագրեն արեւմտահայ 

լեզուն, Բառն ու Բանը, ազգային ինքնագիտակցութիւնը, առանց որոնց Հայոց 

Ցեղասպանութիւնը ինքնաբերաբար կը հասնի իր վերջին հանգրուանին, եւ 

Պահանջատիրութիւնը կը մնայ առանց իր Պահանջատէրին: 

Իսկ՝ Հայաստանը՞:  

Հայաստանը միշտ ալ մեր սրբութիւն սրբոցն է եւ այդ մասին երկու կարծիք չի 

կրնար ըլլալ: Սակայն եւ այնպէս, Հայաստանի Հանրապետութիւնը ունի՞ իր 

պետական քաղաքականութեան մէջ Հայ Դատի Պահանջատիրութիւնը: ՀՀ երեք 
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նախագահներն ալ, տարբեր առիթներով, հրապարակած են իրենց պետական 

կեցուածքը՝ Հայ Հողային Դատին նկատմամբ: Յիշեցման կարցով, առաջին 

նախագահի արտաքին գործոց նախարար Ռաֆֆի Յովհաննիսեան կը 

հրաժարեցուէր իր պաշտօնէն՝ Իսթանպուլ կատարած իր պաշտօնական այցէն 

վերադարձին, ուր ան յիշատակումը կատարած էր Հայոց Ցեղասպանութեան: 

Երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեան հրապարակաւ կը յայտարարէր թուրք 

հանրայայտ լրագրողին.« Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը իրաւական հիմքեր 

չստեղծեր հողային հատուցման»: Իսկ վերջինը, Սերժ Սարգսեան, յատկապէս, իր 

ֆութպոլային քաղաքականութեամբ, պատմաբաններու յանձնախումբի մը 

ստեղծման իր տրամադրութեամբ եւ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրութիւններու 

ստորագրութեամբ, կը մնայ յուշարարը մեր հողային Պահանջատիրական Դատի 

ահաւոր եւ անընդունելի զիջումին ի նպաստ «Հայաստան-Թուրքիա սահմանի 

բացումին»: Յուշարարը՝ այն փաստին որ ՀՀ պետական քաղաքականութիւնը կրնայ 

ըլլալ ամբողջովին անյարիր մեր համազգային շահերուն, պատմական 

իրաւունքներուն ու Պահանջատիրութեան: Ուրեմն՝ ի՞նչ: Ապաւինի՞նք Հայաստանի 

Հանրապետութեան վարած պետական քաղաքականութեան եւ չվրդովե՞նք մեր 

հանգիստը...: Սփիւռքի Արշակաւանը պիտի զգաստանա՞յ, ի վերջոյ, որ 

ճակատագրական հրամայական է ա՛լ վերակազմակերպուիլ՝ 2015-ի դարադարձի 

սեմին, ընտրովի կայացած Ներկայացուցչական Լիազօր Մարմնի մը ներքոյ, որ 

կարենայ մեր Պահանջատիրութիւնը ներկայացնել միջազգային ատեաններու, ճշդել 

գործընթաց եւ ուղեգիծ, մշակել համապարփակ Ծրագիր: Առանց նման իրաւական 

իրաւատէրի կարգավիճակ ունեցող ՄԱՐՄՆԻ կամ ԿԱՌՈՅՑԻ, մենք՝ 

Արեւմտահայութեան իրաւայաջորդներս, ինչպէ՞ս պիտի կարենանք լսելի դառնալ 

Միջազգային ատեաններուն առջեւ եւ Արեւմտահայաստանի Դատ հետապնդել 

լիարժէք կերպով...: 

Նեկայիս կազմուած կամ կազմուող Հայաստան-Սփիւռք յանձնաժողովները, որքան 

ալ գովելի ըլլան որպէս նախաձեռնութիւն ու աշխատանք, կրնա՞ն երբեւէ վայելել 

վերոյիշեալ հանգամանքը ունեցող, ընտրովի կայացած, ներկայացուցչական լիազօր 

կառոյցի ոյժն ու հեղինակութիւնը, իրաւական կարգավիճակը: Գուցէ նման 

յանձնաժողով մը կարենայ ձեռնարկել նման ԿԱՌՈՅՑ մը կեանքի կոչելու 

նախապատրաստական աշխատանքներուն: Յուսանք ու սպասենք: 

Մենք կը մնանք այն հաստատ համոզումին վրայ, որ Հայոց Ցեղասպանութեան 

հարիւրամեակին դէմ յանդիման, հրամայական պահանջ է նշեալ Կառոյցի 

ձեւաւորման յանձնառումը եւ անոր գործադրումը, եթէ խօսքերէն ու 

ճառասացութիւններէն անդին, ճշմարտօրէն ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐՆ ենք մեր Դատին եւ 

ունինք զայն հետապնդելու քաղաքական աննկուն եւ անկոտրում կամքը:  

Երան Գույումճեան  

 

 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (13) - Ապրիլ 2012 

 

5/65 

Հարցազրոյց 

Այդպէս էլ չհասկացանք` ինչ է ազատութիւնը  

Մեր զրուցակիցն է «Ղարաբաղ» կոմիտէի անդամ Աշոտ Մանուչարեանը  

Պարոն Մանուչարեան, մինչեւ կուսակցութիւնների 
համամասնական ցուցակների ձեւաւորումը, Դուք 
առաջարկում էիք նոր մոտէլ` ցուցակներում 
ամբողջութեամբ հանրային բաժինի առկայութիւն, 
ինչը տեղի չունեցաւ, սակայն Ժառանգութիւն 
կուսակցութիւնը մասամբ ունի հանրային բաժինի 
ներգրաւուածութիւն: Իրավիճակի փոփոխութիւն 
նախընտրական շրջանում արդեօք կայ՞: 

Կան իրավիճակի փոքր փոփոխութիւններ. օրինակ` եթէ հիւանդը քաղցկեղով է 

հիւանդ, և ունի սարսափելի գլխացաւեր, քանի որ մետաստազներ ունի, դուք կարող 

էք նրան գլխացաւի դեղահատեր տալ, և այդ ցաւերը մի փոքր ժամանակով կը 

մեղմանան, բայց եթէ դուք հիւանդութիւնը չբուժէք, ապա հիւանդը կը մեռնի: Հիմա 

Հայաստանը հիւանդ է քաղցկեղով, և այն բոլոր փոփոխութիւնները, որ 

առաջարկում են կուսակցութիւնները, եթէ անգամ դրական միտումներ կան, ինչպէս 

օրինակ, կան Ժառանգութեան, Ազատ դեմոկրատների կամ Քոնկրէսի 

առաջարկների մէջ, դրանց բնոյթն այսպիսին է` տանք դեղահատեր գլխացաւը 

մեղմացնելու համար, չնայած մետաստազներից է քաղցկեղը: Մետաստազները 

գալիս են արեւմտեան քաղաքակրթական համակարգից, որն ըստ էութեան 

աւարտուած է, որովհետեւ մենք արդէն ունենք ուրիշ մարդ, համատարած մտածող, 

համատարած փնտռտուքով զբաղուող մարդ, որն ուզում է իր մարդկային աշխարհը 

կառուցել:... Վերջիվերջոյ, աշխարհում կողոպտուեցին միլիարտաւոր մարդիկ, իսկ 

ո՞ւր գնաց այդ կողոպուտի գումարը: Մեծ կասկած կայ, որ ինչ-որ շրջանակների 

ձեռքում է կուտակւում, որի զոհը դառնում է ժողովուրդը: Այսինքն` եթէ սա գիշատիչ 

մարդու համակարգն է, այդպէս էլ պէտք է լինի: Կան յաջողակներ, որոնք խլում են 

ամէն ինչ, և անյաջողակներ, որոնք չունեն ոչինչ: Եւ քանի այդպէս է մնում, 

յաջողակները պէտք է աւելի տռզեն, իսկ անյաջողակները պէտք է աւելի նիհարեն: 

Հիմա խնդիրն այն է, որ մենք էլ ենք ուզում այդ համակարգի մէջ լինել և լինել դրա 

առաջատարները: Առաջադէմ քաղաքական համակարգերն այդ փնտռտուքի մէջ են, 

մինչդեռ աւելի յետադիմական մեր հասարակական համակարգերը` կանաչները և 

միւսները, ասում են` եկէք մէկ ուրիշ աշխարհ փնտռենք: Այս ամէնն 

անհեթեթութիւն է, այդ փնտռտուքն է, որ ողջունելի է: Եւ հիմա ամենակարեւոր 

հարցը, որ պէտք է շօշափենք` ինչպիսին պէտք է լինի այդ աշխարհը:  

Նորի ձգտում, չկապկելու, չնմանակելու ձգտում ո՞ր ուժն ունի:  
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Կայ այդ ձգտումը կուսակցական շրջանակներից դուրս: Իրականում կուսակցական 

համակարգերը քաղաքականից դուրս են, նրանք չեն զբաղւում 

քաղաքականութեամբ, նրանց գործունէութիւնը Հայաստանում աւելի շուտ 

տնտեսական հնարաւորութիւնների վերաբաշխումն է, իսկ քաղաքականութեամբ 

զբաղւում են մտաւորականները, երիտասարդութիւնը, տարբեր հասարակական 

կառոյցներ (ոչ բոլորը, քանի որ նրանց զգալի մասը այդ նոյն վերաբաշխման 

գործընթացի մէջ է), և նրանց հետ է կապուած Հայաստանի յոյսը: Հայաստանը պէտք 

է փորձի ինքը գտնել, որովհետեւ այնպէս չէ, որ կայ զարգացած երկիր և թերի 

զարգացած, և որ այդ զարգացածը պէտք է գտնի. իրականում ոչ մէկը չգիտի որտեղ է 

դա ծնուելու: Ամբողջ մարդկութիւնը փնտռտուքի մէջ է, և ինչու չէ, թող այն ծնուի 

Հայաստանում: Հայաստանում այդ մտքերը կան, և Հայսատանն ունեցել է նման 

փորձ:  

Ի՞նչ նկատի ունէք: Եթէ ոչ քաղաքացիական հասարակարգ, ոչ շուկայական 
տնտեսութիւն, ոչ դեմոկրատիա, ապա ի՞նչ ի նկատի ունէք, ինչպիսի՞ն պէտք է լինի 
նոր համակարգը:  

Մարդը եկել այն վիճակին է հասել, երբ նրա ստեղծագործական, մտաւոր 

զգացմունքային և բոլոր բնութիւնները պէտք է ամբողջականանան և սպասարկեն 

իր այդ զուտ մարդկային աշխարհին, այսինքն` մարդը երկու աշխարհների կրող է, 

մէկը՝ կենդանական աշխարհի, նա նաեւ կենդանի է, միւսը՝ զուտ մարդկային 

աշխարհի: Հիմա նրա մարդկային աշխարհի ունակութիւնները ծառայում են նրա 

կենդանական բնոյթի սպասարկման համար: Այսօրուայ Եւրոպան անսահման 

հեռացել է եւրոպական քաղաքակրթութիւնից, որը փորձում էր գտնել մարդկային 

աշխարհը սպասարկելու, նրա զարգացման ճանապարհները, սակայն հիմա 

սպասարկում է այդ մարդու կենդանական աշխարհը` խախտելով եւրոպական 

քաղաքակրթութեան բոլոր ուղենիշները, սկզբունքները, գաղափարները և այլն: Ի՞նչ 

պետք է լինի հիմա, այդ ստեղծագործական մարդը, այդ մարդ-մարդը, որը 

սպասարկում է մարդկային վիրաւորանքները, ինչպէ՞ս ինքը պէտք է կառուցի իր 

աշխարհը: Այդպիսի մարդը արդէն եկել հասել է մի վիճակի, երբ պէտք է ստեղծի իր 

ինքնակազմակերպման և ինքնակառավարման համակարգերը:  

Ի՞նչ ասել է ինքնակազմակերպման կամ ինքնակառավարման համակարգեր:  

Մինչեւ այօր մարդն իր բոլոր գործերը կարգաւորում էր պետութիւնով: Պետութեան 

կառավարման մարմինները ինչ-ինչ ձեւով ձեւաւորւում են պետութեան մէջ, և 

մարդկանց գործերը լուծւում են այդ համակարգերով: Այստեղ երկու խնդիր է ծնւում. 

Մէկը` բոլոր պետութիւնների մէջ խորթացում կայ այդ պետական մեքենայի և 

ժողովրդի միջեւ: Այդ խորթացումը կարող է շատ խորը լինել, մինչեւ անգամ 

բախման աստիճանի հասնել, որոշ դէպքերում մարդիկ չեն զգում, մինչեւ ժողովրդի 

պատասխանը չի լինում այդ համակարգին այնպէս, ինչպէս Ամերիկայում Ուոլ 

սթրիթը եղաւ: Հիմա առաջին խնդիրը, որ կայ, պէտք է այդ խորթացումը վերացուի, 

չպէտք է լինեն մարդիկ, ովքեր կառավարիչ են մեր գործերին, և մենք, որ այդ 

կառավարման հետ ունենք մի կապ` մեզ հինգ տարին մէկ թղթի կտոր են տալիս, որ 
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գնանք նետենք, և որոշեն` ով է մեզ կառավարելու: Յետոյ տեսնում են, որ մեր մէջ 

կասկած է առաջացել, ասում են` լաւ, հինգ -հինգ հաւաքուէք, քաղաքացիական 

հասարակարգ ձեւաւորէք և պարբերաբար քննարկէք խնդիրներ, օրինակ` ինչ գոյն 

ներկել ցանկապատը, իսկ թէ նրա ետևում ինչ պէտք է կատարուի, դա ձեզ չի 

վերաբերւում: Քաղաքացիական համակարգն ընդամէնը որոշում է, թէ ինչ գոյնի 

պէտք է ներկուի ցանկապատը, սա հռչակում է ստրատեգիական հարց, մինչդեռ 

ստրատեգիական հարցն է` իսկ պէ՞տք է արդեօք ցանկապատը, թէ ոչ: Եւ 

ամենակարեւորը՝ այն, ինչ ցանկապատի ետևում է կատարւում, այդ հարցերը 

քաղաքացիական հասարակագից դուրս են: 

Պարոն Մանուչարեան, Մաշտոցի պուրակում ինքնորոշուած քաղաքացիներն են, 
հնարաւո՞ր է` նրանք ստեղծում են ինքնակազմակերպման և ինքնակառավարման 
համակարգեր:  

«Ինքնորոշուածը» շատ կարեւոր բառ է, որովհետեւ տեղի-անտեղի օգտագործում 

ենք անկախութիւն, ինքնորոշում, մինչդեռ մենք հիմա ֆանտաստիկ կախեալ 

վիճակում ենք յայտնուել, և այսքան կախեալ երբեք չենք եղել, և մեր անկախութիւնը, 

մեր դրօշը, մեր նախագահի մեքենան, այս բոլորը մեր անկախութեան բաղադրիչներ 

են, մենք անկախութիւն չունենք, ունենք դրա ատրիբուտները, հիմա անկախութեան 

դրսեւորումը հենց դրա մէջ է, որ մարդը ինքնուրոյն ունակ է հասկանալ` ինչ 

կեանքով է ապրում, ինչո՞ւ է այսպէս: Ամբողջ կախուածութիւնը գալիս է նրանից, որ 

մարդու գլուխը դրել են կեղծ փիլիսոփայութիւն, ասում են`անկախ մարդ է, ինչ 

ուզում է, կարող է անել, բայց գլխում դրուած է ծրագիր, ինքն այդ ծրագրի ռոպոթն է, 

էլ դրանից կախեալ կախուածութի՞ւն: Մենք հիմա պէտք է ասենք մարդուն` դու 

մտածող էակ ես: Մենք 88-ն ենք ունեցել, երբ ունէինք հսկայական քանակով 

քաղաքացիների խմբեր, որոնք տարբեր հարցեր էին քննարկում, այն ժամանակ էլ 

էկոլոգիայից առաջացաւ պայքարը:  

Յետոյ այդ մարդը դարձաւ նորից ռոպո՞թ:  

Յետոյ մենք այդ մարդկանց հետ մի սխալ կատարեցինք, ասացինք` գիտէք, 

առաջադէմ աշխարհ կայ, որը գտել է այդ բանաձեւերը, պարզւում է, որ եթէ մենք 

ունենանք ընտրութիւն, կուսակցութիւններ, ազատ խօսք և այլն, մնացած 

«ութիւնները» կը գան և կը շարուեն մեր կողքը: Մենք մտանք այդ յորձանուտը և 

պարզուեց, որ ոչնչացնում ենք այդ ինքնորոշուած մարդուն, ազատ մարդուն, իսկ 

մարդու իրական ազատութիւնը, ստեղծագործական ոգին գալիս է, երբ մարդը 

կարողանում է ազատուել առաջին հերթին իր կրքերից, փոխարէնը բերեցինք 

այսօրուայ Եւրոպայի կրքերի ազատութիւնը: Մենք այդպէս էլ չհասկացանք` ինչ է 

նշանակում ազատութիւն: Մենք փոխարինեցինք կրքերից ազատութիւնը կրքերի 

ազատութեամբ: Մենք ուզում ենք համարկուել այնտեղ, որովհետեւ դա առաջադէմ 

է, Մոցարթի, Հեկելի Եւրոպան որեւէ կապ չունի այն Եւրոպայի հետ, որի մասին 

խօսում ենք: Եւ հիմա եւրոպական քաղաքակրթութիւնը ինչ-որ մի ուժ պէտք է 

վերադարձնի Եւրոպային, եւ ինչո՞ւ դա չանի Հայաստանը:  
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Պարոն Մանուչարեան, Դուք խօսում էք մի Հայաստանի մասին, որը յամենայն դէպս 
մեր իրականութեան մէջ դժուար է պատկերացնել, կայ հսկայական մաս 
հասարակութեան մէջ, որը դեռ 5-10.000 դրամի տրամաբանութեան մէջ է ապրում, 
ինչպէ՞ս պէտք է այդ անցումը կատարել:  

Ես բարձրացնում եմ երեք հիմնական ուժերի խնդիրը, որոնք գործում են այսօր մեր 

երկրի օրկանիզմում, որոնք վերափոխում են, ազդում են կեանքի վրայ: Մէկը մեր 

ժողովրդի ամբողջականութիւնն է, որն իր վրայ կառավարումն իրականացնելու 

հարցում արտասավոր դերակատարում չի վերցնում, երկրորդ մասը` մի խումբ է, 

որը վերցնում է այդ արտասովոր դերակատարումը, դա կազմակերպիչներն են: 

Մենք այսօր ունենք երկու տիպի կազմակերպիչներ` կեղծ համակարգի 

կազմակերպիչներ, նրանք, ովքեր համաշխարհային յափշտակման համակարգի 

կողմից կարգուել են մեզ վրայ`արքաներ, փոխարքաներ, կիսարքաներ և այլն, այս 

համակարգը գործում է, և երկրորդ` ընդվզում կայ դրա դէմ, օրինակ` Մաշտոցի 

պուրակը, նման տիպի այլ խմբերը, որոնք այս կամ այն ոլորտում փորձում են 

կազմակերպել: Պէտք է կազմակերպուի միտքը կեանքի ցանկացած ուղղութեամբ, և 

նրանք գնում են այդ ճանապարհով, և կամաց-կամաց տեղի է ունենալու այն, ինչ 

տեղի ունեցաւ 88-ին, որ բոլոր ոլորտները ծածկուելու են այդ խմբերով: Բայց 

կազմակերպիչներն այն երիտասարդներն են, նրանք կապուած չեն այս աշխարհի 

կաղապարներով, նրանք փնտռում են արդարութիւն, շատ դէպքերում 

գեղեցկութիւն, ճիշդը, ճշմարիտը նաեւ գեղեցիկ է: Նրանք ընդունելի են ցակացած 

կէտում, նրանց հետ բոլոր կուսակցութիւնները, կառավարիչները պատրաստ են 

խօսել: Հակառակն է տեղի ունենում, վարչապետը հրաւիրում է, նրանք չեն գնում, 

սա շատ կարեւոր է: Մի հատուած էլ ունենք, որը, պայմանական ասած, 

իմաստուններ են, այն մարդիկ են, որ գիտեն` ուր գնալ, ինչի գնալ կամ իրենց թւում 

է, որ գիտեն: Սովետական շրջանում իմաստունների դերը իր վրայ էր վերցրել 

մտաւորականութիւնը, և իրօք նրանցից շատ շատերը բաւական խորը մարդիկ էին, 

բայց մեր այս շրջանում մտաւորականութեան զգալի հատուածն ուղղակի 

խայտառակ եղաւ, նրանք սկսեցին կեղծիք տարածել հարստութեան, փողի համար, 

վերածուեցին հացկատակների, և նրանք համար մէկ դաւաճաններն են, 

դաւաճաններ ոչ միայն երկրի, ժողովրդի, այլ իրենք իրենց ու իրենց դաւանածին, 

որովհետեւ իրենք կեղծում են իրենց դաւանանքը: Մենք տեսնում ենք մի օլիկարխի 

կողքը հաւաքուած յայտնի մարդկանց, մտաւորականների, որոնք պէտք է պարզ 

ժողովրդի պահապանը լինեն այդ օլիկարխի սանձարձակութիւններից… 

Իմաստունների խնդիրը մնում է, նրանք պէտք է խօսեն ճիշդ, նրանք պէտք է 

ինքնորոշուած քաղաքացիներ լինեն, ոչ թէ դրսից եկած գաղափարների զոհը 

դառնան և իրենց ետեւից տանեն ժողովրդին: Այսօր այդ նոր գաղափարը պէտք է 

ձեւաւորուի:  

Սիրանոյշ Պապեան  
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«Արի տունը» կեղծաւորութիւն է  

«Առաջին լրատուական»-ի զրուցակիցն է «Փարիզեան սուրճ» ընկերութեան նախկին 

սեփականատէր, ֆրանսահայ գործարար Վալերի-Աշխէն Գործունեանը: 

- Աշխէն, երկուսուկէս 
ամսուայ բացակայութիւնից 
յետոյ նորից Հայաստանում 
էք: Ի՞նչ զգացողութիւններ 
ունէք: 

- Ամէն անգամ Հայաստան 

վերադառնալն ինձ համար 

մեծ ուրախութիւն է, քանի որ 

ինձ համար սա շատ 

հարազատ տեղ է և իր 

ամենաբացասական 

կողմերով հանդերձ՝ շատ եմ 

կարօտում: Դժբախտաբար, 

երբ դու գալիս ես Փարիզից, 

որի օդակայանում հազարաւոր մարդիկ կան և իջնում ես Երեւանի օդակայան, 

տեսնում ես, որ այս գեղեցիկ օդակայանում մարդ չկայ, պարապութիւն է, ո՞ւր են, 

ո՞ւր են գնացել հայերը: Սա իմ հարազատ հողն է, և ինչքան էլ վատ յիշողութիւններ 

լինեն, կապուած եմ և առանց այդ հողի՝ չեմ կարող: 

- Այս անգամ Ձեր այցն ի՞նչ նպատակ ունի: 

- Ամփոփեցի իմ գործնական հարցերը Հայաստանում, և այլեւս պիզնէս տիկին չեմ, 

պարզապէս ներկայիս «Փարիզեան սուրճի» տէրերը ինձ հրաւիրում են, ասում, որ 

ես միշտ կարող եմ գալ, մնալ ինչքան կամենամ: Արդէն այլ տրամադրութեամբ եմ 

գալիս, քանի որ հարկային և գործնական ոչ մի հոգս չունեմ, և անպայման կը 

շարունակեմ մաս կազմել «Փոքր Փարիզի» կեանքին և ապագային: 

- Աշխէն, Դուք Ձեր պիզնէսը տանուլ տուած գնացիք: Սփիւռքահայերին, որոնք 
փորձում են այսօր Հայաստանում ներդրումներ անել, ի՛նչ խորհուրդներ կը տաք: 

- Միշտ ասում եմ՝ եթէ որևէ մէկը ուզում է Հայաստանում գործ սկսել, պէտք է 

ունենայ երկու շատ կարեւոր մարդ իր կողքին՝ վստահելի և պրոֆեսիոնալ 

իրաւաբան և հաշուապահ, հաշուապահն իր հերթին պէտք է ունեցուածք ունենայ, և 

եթէ սխալ հաշուապահութիւն անի, պէտք է պատասխան տայ: Շատ կարեւոր է, որ 

հաշուապահը ունենայ պանքային հաշիւ և այլն: Այսօր մտածել, որ Հայաստանում 

կարող են ներդրում անել, այնքան էլ ճիշդ չէ. նախեւառաջ համաշխարհային 

ճգնաժամ ենք ապրում, Հայաստանի վիճակը լաւ չէ, և ստեղծել այստեղ նոր գործ՝ 

հիմնուած ինչի՞ վրայ, որովհետև մեծամասնութիւնը ուզում է փախչել այս երկրից, 
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քանի որ ապագայ չեն տեսնում: Ինչի՞ վրայ հիմնուած պէտք է գործ դնես այստեղ. 

չենք կարող արտահանել, քանի որ խնդիր ունենք Թուրքիայի հետ, պետութիւնն իր 

կամքով որեւէ միջամտութիւն, օգնող որեւէ բան չի անում, որ երկիրը տնտեսական 

այս վիճակից հանի և յոյս տայ, որ այդ մարդկանց, որոնք ուզում են որեւէ բան անել, 

գրաւի իր կողմը: 

- Դուք եկել էք մի այնպիսի ժամանակ, երբ նախընտրական պրոցեսներ են, 
հնարաւո՞ր է Հայաստանում ընտրութիւնների միջոցով փոփոխութիւնների հասնել: 

- Ես հայաստանցի չեմ, բայց ես բացարձակապէս չեմ հաւատում, որ որեւէ բան 

պէտք է փոխեն այս ընտրութիւններով: Ընդհակառակը, պէտք է շարունակուի նոյն 

ձևով, և որեւէ յոյս չունեմ այս ընտրութիւնները նախորդի շարունակութիւնը չեն 

լինի, ո՞ւմ օգտին քուէարկել, ժողովուրդը ընդհանրապէս չի հաւատում, որ որեւէ 

բան կը փոխուի, եթէ սրանք շարունակուեն: Այսինքն՝ անյոյս ժողովուրդ է այսօր, 

անյոյս պետութիւն և քաղաքական գործիչներ, սարսափելի վիճակ է, և ես շատ 

մտահոգ եմ: Բայց որովհետեւ ինձ թւում է՝ այն կէտին ենք հասել, որ այլեւս յոյս չկայ, 

մի բան պէտք է փոխուի, որովհետեւ այսպէս շարունակուել չի կարող: 

- Աշխէն, ձախողուած քաղաքականութեան կողքին կայ քաղաքացիական 
ակտիւութիւն, հասցրե՞լ էք գնալ Մաշտոցի պուրակ: 

- Պէտք է գնամ պուրակ, միայն երիտասարդներն են յոյս ներշնչում, նրանք, որոնք 

ակտիւօրէն իրենց քաղաքացիական իրաւունքներն են փորձում պաշտպանել, և կը 

պայքարեն, լոյս կայ, որ կարող է յոյս բերել… Միայն իրենք են, և այդ պայքարն է, որ 

կարող է մեծանալ և դառնալ քաղաքական ուժ, ներկայացուցիչներ լինեն և 

ընդհանուր ձեւով այս երկիրը փոխեն. ես միայն իրենց հետ կապուած յոյսեր ունեմ: 

- Աշխէն, երբ հեռանում էիք Հայաստանից, քաղաքական գործիչները չփորձեցի՞ն 
գալ, աջակցել, չէ՞ որ ընդամէնը մէկ տարի առաջ էին Ձեզ պիզնէս տիկնոջ կոչում 
տուել: 

- Բացարձակապէս որեւէ զանգ, e-mail չեմ ստացել, գոնէ կեղծաւորութեամբ մի բան 

անէին, բայց ընդհանրապէս որեւէ մէկը չմօտեցաւ ինձ: Եւ երբ ես իմ պատմութիւնը 

պատմեցի Ֆրանսիայի կարեւոր թերթերին, այնտեղ էլ ինձ հարցրին՝ գոնէ Սփիւռքի 

նախարարութիւնը հետաքրքուե՞լ է: Չէ՛, չկայ նման բան… 

- Մի քանի տարի է սփիւռքի նախախարութիւնը «Արի տուն» է կանչում, բայց տուն 
եկողներ գրեթէ չկան: 

- Դժբախտաբար կամ բարեբախտաբար ինձ թւում է՝ սփիւռքահայութիւնը գիտի 

Հայաստանի իրականութիւնը: Անշուշտ, իրենք գալիս են ամռանը արեւոտ Երեւան, 

բայց ձմեռը մարդ չկայ դրսից, ինձ թւում է՝ սփիւռքահայութիւնն էլ լաւ գիտէ 

իրականութիւնը, ուղղակի իրենք շատ յաճախ ասում են, որ իրենք չեն կարող 

մասնակցել Հայաստանի պատմութեանը, որովհետեւ Հայաստանի հայը պէտք է 
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փոխի իր իրականութիւնը: Իսկ ինչո՞ւ պէտք է գան, վերադառնան տուն, երբ մենք 

արդէն տասնվեց տարի եկել ենք, փորձել մասնակցութիւն ունենալ տնտեսութեան 

մէջ, սակայն ջղայնացած և վիրաւորուած, նիւթապէս ամէն ինչ կորցրած՝ 

վերադարձել եմ Ֆրանսիա: Այսինքն՝ եթէ ինձ Ֆրանսիայում գիտեն, որ պայքարող 

եմ, չէի եկել Հայաստան փող ստեղծեմ կամ խաբեմ, հանգիստ ինձ համար կարող էի 

մնալ Փարիզում, բայց որովհետեւ ես շատ հայ եմ, ուզում էի մասնակցել… իսկ «Արի 

տունը» նորից կեղծաւորութիւն է: 

- Այսինքն՝ Հայաստանում յաջողութեան կարող ես հասնել, եթէ խաբո՞ւմ ես: 

- Չեմ իմանում, երեւի այստեղ յաջողելու համար պէտք է կողքիդ մէկ ուրիշ 

սեփականատէր լինի քեզ հետ, որը պատկանում է բարձր օղակի քաղաքական 

մարդկանց, կամ իրենց պէտք լինես, այսինքն՝ եթէ կողքդ պաշտպանող մէկը չկայ, 

որ իրենց կողմից է, որ չգան քեզ խանգարեն, որ հարկերը (ես սուրճ էի ներմուծում և 

32 տոկոս վճարում) կամ վճարում են, կամ ոչ, իրենք մեծ գումարները չեն վճարում, 

և մինչեւ այդ ամէնը չվերանայ, Հայաստանը հետաքրքիր երկիր չի լինելու, որ 

սփիւռքահայերից որեւէ մէկը գայ՝ ներդրում անի, որովհետեւ ուրիշ ճար չկայ, 

որովհետեւ կամ իրենց պէս պէտք է լինես, կամ իրենց կողքին: 

- Ամռանը երբ գաք, ընտրութիւններն արդէն աւարտուած կը լինեն, հնարաւո՞ր է 
փոփոխութիւն լինի և նորից ներդրում անէք: 

- Յոյսեր չկան, կարճաժամկէտ ես չեմ տեսնում այդ յոյսը, որ ես անձամբ գամ 

ներդնեմ կամ իմ ընտանիքին և մօտ մարդկանց ասեմ, որ գան ներդրում անեն: 

- Դուք պէտք է Եւրադատարան դիմէիք, ի՞նչ ընթացքի մէջ է գործը: 

- Հիմա իմ իրաւաբանը զբաղւում է այդ հարցով, բայց սա երկարատեւ պրոցէս է: 

Դիմելու ենք դատարան, որովհետեւ առաջին և երկրորդ ատեանների դատարանի 

որոշումների պատճառով ես կորցրի իմ ունեցուածքը, դա նորից սկզբունքի հարց է, 

այսինքն՝ ես շատ լաւ գիտեմ, որ նիւթական ինձ ոչ մի բան չի բերի, բայց սա 

սկզբունքի հարց է, և իրենք պէտք է հասկանան, որ եթէ դատաւորը դատում է, պէտք 

է ճիշդ դատի, ոչ թէ ինչ-որ մէկի օգտին վճիռ կայացնի, քանի որ այդ մէկն իր ընկերն 

է: Դատարանը ոչ քաղաքականացուած և ազատ պէտք է լինի: Սա նորից պայքարի 

միջոց է ճշդի համար, ոչ թէ խանգարելու, այլ օգնելու: Ես միշտ ասում եմ, որ 

պետութիւնը պէտք է աշխատի ժողովրդի համար և ոչ թէ ժողովուրդը պետութեան 

համար, դա է քաղաքականութիւնը, քեզ ընտրում են, որ դու այս երկրին և 

հասարակութեանը լաւ նայես, ոչ թէ այդ մարդկանց ստրուկ դարձնես առանց յոյսի. 

իրենք պէտք է դա հասկանան և փոխուեն:Եւ մեր քաղաքացիական պայքարը կարող 

է տանել դէպի լաւ Հայաստան և լաւ ապագայ, որը շատ եմ ցանկանում 

իրականանայ, և դրա համար պէտք է պայքարենք, ուրիշ ճար չունենք:  

Սիրանոյշ Պապեան  
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«Ամէն ինչ վարդագոյն չէ մեր բանակում, բայց սեւ էլ չէ»  

«Առաջին լրատուական»-ի զրուցակիցն է երգիչ Արսէն Գրիգորեանը (Մրօ) 

- Պարոն Գրիգորեան, այս օրերին ականատես ենք լինում 
քաղաքացիական տարբեր շարժումների՝ բանակի, 
բնապահպանական, հանրային տարածքի պահպանման 
և այլն: Որտե՞ղ է դրսեւորւում իրական քաղաքացի Արսէն 
Գրիգորեանը՝ երգերո՞ւմ, թէ՞ իրականութեան մէջ: 

- Կարծում եմ՝ քաղաքացիական դրսեւորումները, 

վերաբերմունքը, ինչու չէ` նաեւ քաղաքացիական 

գործունէութիւնն աւելի շուտ ապրելաձեւ պէտք է լինի: 

Այսինքն՝ հայրենասիրութիւնը, հասարակութեան մէջ 

տեղ գտած խնդիրների նկատմամբ վերաբերմունքը չպէտք է ինչ-որ պահով 

պայմանաւորուած լինի, այսօր լինի, վաղը՝ ոչ: Օրինակ՝ ես երբեք չեմ սպասել, որ 

Ապրիլի 24-ը գայ, նոր մտածեմ՝ ցեղասպանութեան զոհ դարձած մեր ժողովրդի, Հայ 

դատի մասին: Սա պէտք է օրակարգային լինի, իւրաքանչիւր օր դու պէտք է նման 

ապրելակերպ դրսեւորես: Բանակի, առհասարակ զինուորագրութեան, հայրենիքին 

ծառայելու վերաբերմունքդ պէտք է ընդհանրապէս քո ապրելաձեւով դրսեւորուի: 

Երբեք չի եղել՝ ես սպասեմ մի բան լինի, նոր արձագանգեմ: Երբեմն մարդիկ 

օգտագործում են ինչ-որ մի դէպք՝ իրենց ցոյց տալու համար, ինչը տկար մարդու 

քայլ եմ համարում: 

- Պարոն Գրիգորեան, քաղաքացիական շարժումները շատերը պայմանաւորում են 
վերջին տարիներին հասարակութեան մէջ տեղի ունեցող փոփոխութիւններով, 
հասարակութիւնը եկել է ինչ-որ գիտակցութեան, որ պէտք է իր իրաւունքների 
համար պայքարի: 

- Բնականաբար պայքար կայ, և կարծում եմ՝ մեր ժողովրդի գիտակցութիւնը միշտ էլ 

բարձր է եղել: Շատերը կան, որ իրենց վերաբերմունքն են ունեցել և երբեք յատուկ 

դրոշ չեն դարձրել դա և ցոյց տուել: Ամէն մէկը ինչ-որ մի բան անում է: 

Իւրաքանչիւրը պէտք է իր արածի համար մտածի՝ ինչ կարող է անել, որ 

պրակտիկօրէն աւելի արդիւնաւէտ լինի: Իմ քայլը ժողովրդական երգի տարածման 

և վերապրեցման խնդրում, կարծում եմ, ամենակարեւորն է, որովհետեւ դրա 

միջոցով շատ խնդիրների փորձում եմ լուծումներ առաջարկել: Հայրենասիրական 

երգերի տարածումը, ազատամարտիկների նկատմամբ իմ վերաբերմունքը, թէեւ 

երբեք չեմ բարձրաձայնում, բայց անընդհատ դա անում եմ, բայց յատուկ ցոյց չեմ 

տալիս: 

- 87 թուականից Հայաստանում էք, 20 տարի է՝ Հայաստանն անկախ է, սակայն շատ 
է խօսւում՝ այն այդպէս էլ մեզանում չհասկացուեց: Համաձա՞յն էք արդեօք: 
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- Իմիջիայլոց, յոբելեանական տարի է այս տարի. ուղիղ քսանհինգ տարի է՝ 

Հայաստան եմ վերադարձել, որովհետեւ ես հայրենազրկուել էի, հայրենազրկուած 

իւրաքանչիւր արեւմտահայ պէտք է վերադարձի ճանապարհը գտնի, գայ 

Հայաստան, իր ներդրումը ունենայ շէնացնելու երկիրը:Ինչ վերաբերում է 

անկախութեանը` բնականաբար ինչ-որ դրսեւորումներ կան, որտեղ մարդն իր 

ազատութիւնն ապրում է: Բայց եթէ կլոպալ մասշտաբով վերցնենք երկրի, 

պետականութեան հետ կապուած, մենք բոլորս էլ գիտենք՝ ոչ մի երկիր աշխարհում 

անկախ չէ: Ընդհանրապէս լինում է համակարգի տարբերութիւն երկրների միջեւ 

փոխյարաբերութիւնների առումով, բայց մի երկիր, որը տնտեսապէս կախուած է 

որեւէ երկրից, կարո՞ղ է լիարժէք անկախ լինել: Իմ պատկերացմամբ՝ մենք ունեցել 

ենք շատուշատ ձեռքբերումներ զուտ անկախութեան իմաստով: Մենք այսօր 

գիտակցում ենք, որ ինքնիշխան պետութիւն ենք, իւրաքանչիւրս ինչ-որ բան 

փորձում է անել, բայց մենք հասնելու ենք նրան, որ այդ ամէնը համակարգուած 

լինի, և բոլոր խնդիրները, որոնք ռազմավարական նշանակութիւն ունեն ազգային 

պետութիւն ունենալու համար, դրանք պէտք է ռազմավարական լուծումներ 

ունենան, որ հասնենք դրան, ոչ թէ անհատական վերաբերմունք տուեալ հարցի 

նկատմամբ: Օրինակ՝ մշակոյթի ասպարէզում, կարծում եմ, մեզ պէտք է ազգային-

երաժշտական յատուկ ռազմավարութիւն, և դա սկզբունքային հարց պէտք է դրուի: 

Մենք պէտք է մտածենք՝ մանկապարտէզից սկսած դաստիարակենք երեխաներին, 

որ երբ մեծանան, երիտասարդ դառնան, մենք պահանջելու տեղ ունենանք, ոչ թէ 

հիմա ասենք, որ երիտասարդները օտարամոլութեան յետեւից են ընկնում, այլ թէ 

մենք ինչ ենք անում, որ երիտասարդներից պահանջենք: Պէտք է փոքրուց 

սովորեցնել հայրենասիրական երգեր, որոնք հայրենիքն իր համար 

ամենաբարձրարժէք երեւոյթը կը դարձնեն, որ երբ տղան մեծանայ, արդէն կը 

դառնայ ոչ թէ բանակ գնացող, այլ զինուորագրուող հայրենիքի պաշտպանութեան 

ամենակարեւոր սուրբ գործին: Եւ աղջիկն էլ իսկական մայր կը դառնայ՝ անկախ 

նրանից ինչ մասնագիտութիւն կ'ունենայ:  

- Այն բանակը, որ այսօր ունենք, Ձեր որդուն ծառայութեան կ'ուղարկէ՞ք արդեօք: 

- Միանշանակ կ'ուղարկեմ, ինձ համար այս հարցը տարօրինակ է, սա պարգեւ է 

Աստծուց, և իմ տղան պէտք է գնայ հայոց բանակում ծառայի: Տղաս տասնմէկ 

տարեկան է: Արդէն մի քանի տարի է՝ ես, Շուշան Պետրոսեանը, Ֆորշը, Արամոն, 

ընկերներով գնում ենք զօրամասեր երգում, յատկապէս սահմանապահ զօրամասեր: 

Մօտ մէկ-երկու ամիս շրջում ենք, երգում և հաղորդակցութիւն ստեղծում 

հասարակութեան և զինուորների միջեւ մեր երգերով, մեր շփումներով: Ես իմ 

որդուն՝ Գրիգորին, միշտ տանում եմ, Շուշան Պետրոսեանն իր տղային է բերում, 

Աւոն՝ իր, տանում ենք, թող տեսնեն, և ես չէի ասի, որ ամէն ինչ վարդագոյն է մեր 

բանակում, բայց սեւ էլ չէ: Ցանկացած պայմանում իմ երեխան պէտք է ծառայի, դա 

իր համար է մեծ պարգեւ, ոչ թէ ուղղակի մտածենք՝ ինչ անենք բանակից ազատենք, 

մեր ընտանիքում նման բան չկայ: Իմ երեխաները արթնանում են, ասում՝ բարի լոյս, 

Հայաստա՛ն: 

- Սահմանում երգելով կարո՞ղ ենք արդեօք իրավիճակ փոխել: 
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- Ես կ'ուզենայի, որ իմ պարտականութեան մասին խօսենք, այսինքն՝ ես ինչ եմ 

անում... ես իմ երգով կարողանում եմ զինուորների ոգին բարձրացնել, նրանց 

ներշնչել, որ իրենք իսկապէս շատ կարեւոր և սուրբ գործ են կատարում: Ցանկացած 

ժամանակ ես չեմ մոռանում մեր զինուորներին, յատկապէս այն զինուորներին, 

որոնք հիմա խրամատներում կանգնած են: Ինչպէ՞ս կարող ես չհպարտանալ 

Օմարի արծիւներով, Օմարի լեռնանցքում, որ մեզ համար այդքան կարեւոր 

ռազմավարական նշանակութիւն ունեցող տարածքը հսկում են մեր զինուորները: 

- Պարոն Գրիգորեան, ինչպէ՞ս կարող ենք ցաւ չապրել «Եղնիկներում» 
խոշտանգուած զինուորի համար: Ինչպէ՞ս նպաստել նման դէպքերի վերացմանը: 

- Իմ պատկերացմամբ՝ ամէն ինչ կը գայ կ'ընկնի իր տեղը: Խնդիրներ լինում են 

ցանկացած բանակում: Մեզ համար շատ ծանր է, ինչպէ՞ս կարող ենք չտխրել, երբ 

որեւէ հայի մատը փուշ մտնի, ինչպէ՞ս կարող ենք չտխրել, երբ խաղաղ 

պայմաններում զինուոր է զոհւում, սա սարսափելի երեւոյթ է: Կարծում եմ՝ 

բարեփոխումները, որ խոստանում են, կամաց-կամաց կ'ունենանք: 

- Արուեստագէտի լաւատեսութի՞ւն է: 

- Ե՛ւ արուեստագէտի, և՛ նաեւ իմ բնոյթով այդպէս եմ: Հաւատում եմ, որ մենք 

կ'ունենանք իսկապէս հզօր պետութիւն, որտեղ բացարձակ արդարութիւն կը լինի, 

որտեղ բոլորս կ'ապրենք սիրով և արժանապատիւ ու բարութեամբ լցուած կը լինենք 

միմեանց նկատմամբ: Այսինքն՝ ցանկացած երեւոյթ մեզանում կարող է տարբեր 

կերպ մեկնաբանուել: Ես ուզում եմ՝ բոլորս բարի լինենք միմեանց նկատմամբ, սէրը, 

բարութիւնը յաղթող է, հային բնորոշ գիծ է, որը կարծես ընդյատակ է գնացել, չի 

վերացել, բայց բոլորս ամէն մէկը իր մասնագիտութեամբ, ամէն մէկը իր դերը, 

նշանակութիւնը պէտք է ունենայ, որ արթնացնենք այն բջիջը, որը կը տանի դէպի 

զարգացում: 

- Պարոն Գրիգորեան, Մաշտոցի պուրակում ապամոնտաժող պրիկատներ են 
աշխատում, փորձում ապօրինի տեղադրուած պուտիկներն ապամոնտաժել: 
Ինքնորոշուա՞ծ քաղաքացին է ծնւում այսօր պուրակում: 

- Ինքնորոշուած քաղաքացին կայ մեր հասարակութեան մէջ, և ցանկացած 

անօրինականութեան դէմ իմ վերաբերմունքը միանշանակ է: Ուղղակի ես չեմ 

կարող կապել մեր հասարակական և քաղաքացիական վերաբերմունքը միայն այդ 

դէպքի հետ, այսինքն՝ եթէ ես այնտեղ ներկայ չեմ, նշանակում է ես քաղաքացիական 

վերաբերմունք չունե՞մ: Արդեօք չե՞մ անում բաներ, որոնք ինձ համար ոչ պակաս 

կարեւոր են:  

Սիրանոյշ Պապեան 
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Յօդուածներ 

Այրող Արժէքները 

Հալէպ չեմ ծնած, բայց փոքր տարիքէս միշտ կապուածութիւն մը 

ունեցած եմ Հալէպին եւ անոր միջոցով` սուրիական երկրին հետ: 

Կապուածութիւնս կու գայ այն իրականութենէն, որ ծնողքս` հայրս եւ 

մայրս, բնիկ հալէպցիներ են: Ասոր վրայ կ՛աւելնայ նաեւ այն, որ 

հօրեղբայրս` տոքթ. Ռոպեր Ճէպէճեան, կառչած մնաց հալէպահայ գաղութի 

արժէքին եւ իրականութեան` մինչեւ վերջ, որովհետեւ հաւատք ունէր հալէպահայ 

գաղութին նկատմամբ` իբրեւ սփիւռքահայ իրականութեան ամուր կռուանի: Եւ 

տակաւին, ան միշտ արժեւորեց հայ եւ արաբ ժողովուրդներուն բարեկամութիւնն ու 

այդ բարեկամութեան համար ապրեցաւ նուիրական կեանք մը: 

Բայց կար նաեւ եկեղեցական-միութենական կապուածութիւնը` Հալէպի եւ 

հալէպահայութեան իրականութեան: Հայ աւետարանական եկեղեցիներու 

սահմանադրական կառոյցը կը ստիպէր, որ յաճախակիօրէն գումարուէին Սուրիա-

Լիբանան լայնանիստ ժողովներ եւ համագումարներ: Այս մէկը` երիտասարդական 

շարքերէն սկսեալ, մինչեւ եկեղեցիներու միութեան եւ անոր Կեդրոնական 

մարմինին ժողովները: Եղաւ ժամանակ, երբ յաճախական դրութեամբ Հալէպ պէտք 

էր ճամբորդէինք` այս կամ այն ժողովին մասնակցելու: Նկատի ունենալով 

Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին ստեղծած պայմանները` յաճախ պիտի 

տրտնջայինք եւ քիչ մըն ալ ձանձրոյթի նշաններ դրսեւորէինք` կրկնելով. «Նորէ՞ն 

Հալէպ պիտի երթանք»: 

Ժողովներուն հերթականութիւնը պիտի ստիպէր, որ «մագոգային» 

ճամբորդութիւններու նման, յաճախ Հալէպ այցելէինք եւ այս` տարիներու վրայ 

երկարած: Այս բոլորը կը սկսէր մեր օրերու այսպէս ըսած «անուն վաստկած» մեր 

հայ վարորդներուն հետ: Կային` Գօգօ Սուսանին, Ապու Ներսոն, Կուկուլի Յակոբը 

եւ տակաւին` Բարսեղն ու երիտասարդական շարքերու ներկայացուցիչ Մանուկը: 

Բոլորը մեր «տղաներն» էին, որոնք երկար տարիներու վրայ իրենց կեանքի 

պատմութիւնը կիսեցին մեզի հետ: Պիտի լսէինք իւրաքանչիւրին 

«արկածախնդրութիւնները» եւ այդ բոլորին մէջ իրենց ներաշխարհը արտայայտող 

տագնապները: Կեանք մըն էր, զոր կ՛ապրէին իրենց հասկցած պարունակով, եւ որ 

հայկական մէկ իրական վիճակ էր` տեսնելու համար տարբեր «գունաւոր» ապրուող 

կացութիւնները:  

Մեր օրերուն բաւական արկածախնդրական էր գիրքեր եւ հրատարակութիւններ 

Սուրիա փոխադրելը: Մեր եկեղեցւոյ հրատարակութիւնները սահմանէն միւս կողմ 

անցընելու քաղցր լուծը վերցուցած էին մեր տղաքը: Անոնց մէջ նշանաւոր էր Գօգօ 

Սուսանին: Ունէր իրեն յատուկ խօսելու ոճ եւ ժպիտը դէմքին` սահմանին վրայի 

պաշտօնեային կը կրկնէր անգիր ըրած իր յատկանշական նախադասութիւնը. «Այս 

սնտուկը սուրբ է, չդպչիս հա՛, այլապէս Աստուած պապան կը բարկանայ»: 
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Ապու Ներսոն ունէր աւելի խիստ ու զուսպ նայուածք: Հանդարտ էր ու վճռական: 

Ամէն անգամ որ կը խնդրուէր իրմէ ինքնաշարժին սնտուկը բանալ` ստուգման 

համար, Ապու Ներսոն կը պատասխանէր. «Բան մը չկայ մէջը»: Նոյնիսկ եթէ 

ինքնաշարժին սնտուկը հազիւ կարենար գոցել Ապու Ներսոն, իրենց յատուկ 

մշակոյթ եւ կենցաղ էր այս արտայայտութիւնը` հաղորդակցութեան միջոց մը 

սահմանի վրայ պաշտօնեային հետ, որուն պնդումներուն միեւնոյն պատասխանը 

կու տար Ապու Ներսոն. «Բան մը չկայ մէջը» յանկերգը կը կրկնէր ան այս անգամ 

աւելի ինքնավստահ եւ քիչ մըն ալ խիստ: Զիրար լաւ հասկցած ու իրարու վայել 

հասկացողութեամբ անոնք կը կրկնէին իրենց երկխօսութիւնը` նոյնքան 

հարազատութեամբ եւ արժէքով: 

Ճամբորդութեան հաճելի երեւոյթներէն էին նաեւ Հալէպէն առաջ` Մաարա գիւղի 

ճաշարանները: Թէեւ կը կենայինք քիչ մը հանգստանալու, բայց իրականութեան մէջ 

այդ հանգիստին կը զուգորդուէր անուշեղէնի եւ նախաճաշ¬ճաշի 

խանդավառութիւնը: Հոն կար նաեւ ճաշարանատէրերուն կենցաղը, հիւրը յարգելու 

մշակութային կրկնուող յանկերգ¬արժէքը: Վճարելու ատեն անոնք անպայման 

պիտի ըսէին. «Խալի ալէյնա» (մեր վրայ ձգէ վճարումը):  

Հիւր էինք իրենց համար եւ արաբական¬միջինարեւելեան մշակութային մեծ եւ 

հիմնական կենցաղային գիծն է հիւրը յարգելը, թէկուզ` խօսքով. եւ մենք կը 

պատասխանէինք` «Չ՛ըլլար»: Ծանօթ¬անծանօթներ էինք, բայց կը հասկնայինք 

իրարու հաղորդականութեան ստեղծած արժէքին իւրայատուկ ջերմութիւնը, որ կը 

միացնէր մարդիկը իրարու` ստեղծելու կեանքի այն պահը, որ գեղեցիկ է եւ 

պիտանի… 

Մեր ժողովները կը սկսէին Ճամալին «Բարի գալուստ»¬ի խօսքով. ան ընդհանուր 

ապահովութեան գրասենեակի հայկական բաժանմունքի պատասխանատուն էր, որ 

արդէն տեղեկացած էր, թէ ժողով մը կայ: Պիտի ողջունէր իւրաքանչիւրս, ապա մեր 

անձնաթուղթերուն հիման վրայ պիտի արձանագրէր մեր անունները իր տոմարին 

մէջ: 

Այս մէկը կը կատարէր տարիներ շարունակ, չեմ գիտեր, թէ մեր անունները քանի՛ 

անգամ գրուած են հոն, մինչեւ որ օր մը ինք ալ բաւարարուեցաւ ու ըսաւ. «Պէտք 

չկայ ընելու այս ցանկագրումը: Նոյն մարդիկն էք, տարիներով կու գաք ու կ՛երթաք»: 

Այդ օրերուն Սուրիան շատ աւելի «փակ» տնտեսութեան սկզբունքները կը 

կիրարկէր: Կարելի չէր օտար դրամանիշի անունն իսկ տալ, յատկապէս` տոլարի: 

«Կանաչը» լաւագոյն որակումն էր. այդպիսով պէտք էր հասկնայինք, թէ ինչպէ՛ս 

պէտք էր բացատրէինք պիւտճէական որակումները ըստ պատշաճի: Այն ժամանակ 

նոյնիսկ չէինք կրնար պատկերացնել, որ պիտի գայ օր, երբ առանց կաշկանդումի 

նոյնինքն «կանաչով» գնում պիտի ընէինք սուրիական որեւէ մէկ վաճառատան մէջ, 

նաեւ դիւրութեամբ փոխանցումներ պիտի կատարէինք եւ այլն:  
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Իւրաքանչիւր ճամբորդութեան, այցելութեան եւ ժողովի` ապրեցանք պահը եւ 

հարազատութիւնը իր ամբողջութեան մէջ: Տեսանք բարեկարգումի քայլ առ քայլ 

յառաջընթացը: Ապրեցանք «երազային» Հալէպն ու անոր ժողովուրդին եւ կենցաղին 

ստեղծած հարազատութեամբ լի ապրող մշակոյթը: Եթէ մէկ կողմէ կար 

պատմութիւն, արմատ եւ աւանդ, կար նաեւ մարդկութեան համար կեանքի արժէքը, 

որ իր մէջ կը պարունակէր նկարագիրն ու ոճը: Այդ նկարագիրն է, որ մեր 

կեանքերուն կու տայ արժէք եւ իմաստ: 

Ծնանք, մեծցանք ու ապրեցանք (եւ տակաւին կ՛ապրինք) այս տարածաշրջանին 

մէջ, ուստի գիտենք նաեւ, որ շրջանը կարիքը ունի հսկայական բարեկարգումներու: 

Բայց նաեւ գիտենք, որ այս տարածաշրջանին մէջ կան մարդկային արժէքներ, որոնք 

մեր կեանքերուն իմաստ տուին, բարեկամութիւն եւ հաղորդականութիւն 

ստեղծեցին եւ այս բոլորէն ծնունդ առաւ մշակութային ջերմութիւնը: 

Յունուար 2011-էն ի վեր արաբական աշխարհը կ՛ապրի «յեղափոխութիւններու» 

հեւք մը… Այսպէս կոչուած` «Արաբական գարուն»: Եթէ այդ բոլորը մէկ կողմէ տեղի 

կ՛ունենան բարեկարգումի կարգախօսով, բայց եւ այնպէս հոն կայ միջազգային 

օրակարգերու եւ անոնց զիրար հրմշտկելու հաշուարկները: Ուրիշ հարց է, թէ 

քաղաքական վերլուծումները ի՞նչ են տեղի ունեցածին մասին, եւ թէ` անոնք ո՞ւր 

կրնան առաջնորդել: Էականն ու մնայունը տարածաշրջանին մէջ ստեղծուած 

մարդկային կեանքի արժէքներն են, որոնք եւս «կ՛այրին» այրող այլ իրավիճակներու 

շարքին եւ շրջանին մէջ տիրող բոլոր իրադարձութիւններուն խառնակութեան մէջ: 

Այս արժէքները կարեւոր են ո՛չ միայն շրջանին մարդկային կեանքին եւ անոր 

քաղաքակրթութեան համար, այլ` միջազգային ընտանիքին համար 

հաւասարապէս: Եթէ «օձի պէս խորամանկ» չենք կրնար ըլլալ, գէթ պահուան մը 

համար ըլլանք «աղաւնիի պէս միամիտ»: Այս միամիտ հոգիով ու 

տրամադրութեամբ եւ բարձրաձայն խնդրանք մը ընենք միջազգային համակարգին.  

«Հանգի՛ստ ձգեցէք տարածաշրջաները: Հոս կան արժէքներ, որոնք պէտք չէ՛ այրին»:  

Հրայր Ճէպէճեան  

 

ԱՂՕԹԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ… 

ՀԵՏԵՒՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ՌՈՊԷՐ ՀԱՏՏԷՃԵԱՆԻ Պետրոս Հաճեան  

Աղօթավարութիւն:Չեմ գիտեր ներելի՞ է այսպիսի բառ մը 

գործածել թէ ոչ, բայց ես պիտի ջանամ բացատրել, թէ ինչո՞ւ 

...հնարեցի այս բառը, (ինչպէս «մանկավարութիւն», 

«ճառավարութիւն» բառերը), գրելու համար ներկայ յօդուածը։ 

Աղօթավարութիւն բառը կրնայ նշանակել աղօթքով կառավարելու 

գաղափարը եւ կամ ունենալ աղօթքներ կազմակերպելու իմաստը, 
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եթէ այս բարդ բառի առաջին արմատը՝ աղօթ(ք), հայցական հոլով ուղղակի խնդիրը 

նկատենք երկրորդ արմատին՝ վար(ել)։  

Թերեւս աւելի ճիշդ է այս երկրորդ իմաստը։ Յամենայն դէպս, երկու պարագային ալ 

այս բառակերտումը կը սատարէ լուսաբանելու համար ներկայ յօդուածով 

քննութեան բերուող երեւոյթը։ Լեզուաբանական մարզանք չէ ըրածս։ Ես պարզապէս 

կ՚ուզեմ արդարացնել փորձ մը, որ կը միտի այս խորագրով անդրադառնալ գրեթէ 

միջազգային շարժումի մը, որ ճիւղաւորուած է երկրէ-երկիր եւ ժողովուրդէ-

ժողովուրդ.  

- Աղանդներու կողմէ սարքուող աղօթասացութիւնները, որոնք կը թուի, թէ 

կեդրոնական ուղեղէ մը նախածրագրուած են՝ խարխլելու համար մարդկութեան 

կեանքին մէջ դարերէ ի վեր արմատացած կառոյցներ եւ արժէքներ, ինչպէս են 

եկեղեցին, ազգային ինքնութիւնը, պետական ամբողջականութիւնը, եւայլն։ Նման 

շարժումներ են թմրեցուցիչներու ուժեղ կերպով կազմակերպուած տարածումը 

աշխարհի մէջ, կաշառքներու ընդհանրացումը կառավարական անձնակազմերու եւ 

կառոյցներու մէջ եւ տեղեկատւութեան գերարդիական ներկայ միջոցները, որոնք 

մանուկներու կազմաւորման մէջ շատ աւելի ուժգին ազդեցութիւն կ՚ունենան 

(առաւելաբար ժխտականօրէն), քան ծնողներն ու դպրոցը։ Այս վերջին 

երեւոյթներուն պիտի անդրադառնամ դարձեալ իմ կողմէս կազմուած հետեւեալ 

բառակերտումներով՝ թմրավարութիւն, 

պատկերավարութիւն, կաշառավարութիւն ։ 

Ես ինծի թոյլ կու տամ կատարել այս նոր բառակերտումները կարենալ խօսելու 

համար այս նոր երեւոյթներուն մասին, որոնք ընդհանրացած են մարդկային 

կեանքի ներկայ քաղաքակրթութեան մէջ՝ համաշխարհայնացումի պայմաններուն 

մէջ։ Արդ, ներկայ յօդուածի խորագրով՝ աղօթավարութիւն, կ՚ուզեմ ակնարկել 

կազմակերպուած այն աղօթասացութիւններուն, որոնք տեղի կ՚ունենան ընդարձակ 

սրահներու մէջ եւ ուր խօսք կ՚առնեն ճարտասան, շատախօս, լեզուանի քարոզիչներ, 

դերասանական շարժուձեւերով երթեւեկելով բեմերու վրայ եւ օգտագործելով 

յուսահատ մարդոց, անտիրական ծերերու, ընտանեկան դժբախտութենէ դառնացած 

կիներու եւ այլ բազում տեսակի անյաջողութիւններու հանդիպած անհատներու 

թուլակամութիւնը, հոգեկան փխրուն վիճակը։ Այս քարոզիչները ներկայանալի 

տիպարներ են, ընկերութեան մէջ մարդոց կը ներկայանան քաղաքավարութեամբ ու 

քնքշութեամբ, շոյելով իրենց խօսակիցներուն ինքնասիրութիւնը, փորձելով գրաւել 

անոնց ուշադրութիւնը եւ շահիլ անոնց վստահութիւնը։ Կիրակի օր մը, եկեղեցի 

ուղղուելու ճամբուս վրայ, մեր եկեղեցւոյ դարձուածքին, երկու երիտասարդներ շատ 

նրբութեամբ բարեւեցին զիս եւ… հայերէնով խօսքի բռնուեցան հետս.  

- Ո՞ւր կը շտապէք այսպէս արագօրէն, ըսաւ անոնցմէ մէկը։ 

- Եկեղեցի, պատարագը սկսելու վրայ է, պատասխանեցի, զարմանքով նայելով այս 

երիտասարդներուն, զորս առաջին անգամն է որ կը տեսնէի։ Աւելի զարմացած էի 
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իրենց խօսած հայերէնին՝ մաքուր եւ սահուն, կատարեալ առոգանութեամբ եւ 

անթերի գրեթէ. արեւմտահայերէն։ Ուղղակի ապշած էի.  

- Բայց ո՞ւր սորված էք այս հայերէնը, հարց տուի գոհացում տալու համար 

հետաքրքրութեանս եւ անշուշտ… ուրախութեանս։  

- Կը տեսնենք, որ կը սիրէք եկեղեցի յաճախել, ըսաւ անոնցմէ մէկը, առանց 

պատասխանելու իմ հարցումիս, ինչո՞ւ չէք գար մեր աղօթատեղին… - Ձեր 

աղօթատեղի՞ն, անակնկալի եկայ ես եւ մտածեցի, որ Պ. Այրէսի մէջ գոյութիւն 

ունեցող հայկական եկեղեցիներէն մէկն էր իրենց… աղօթատեղին։ Արագօրէն տուին 

հասցէն եւ բացատրեցին, թէ ինչպէ՞ս կարելի էր դիւրութեամբ հասնիլ հոն։ 

- Եկեղեցի չէ, աղօթատեղի է, ըսաւ անոնցմէ մէկը, եւ աւելցնելու վրայ էր 

հաւաքական աղօթքի ժամերն ու օրերը, երբ խստիւ ընմիջեցի զինք եւ առի ու 

քալեցի։ Գլխի ինկած էի։ Եկեղեցի չէ, այլ աղօթատեղի։ Ճի՛շդ հոս էր արդէն 

պահուած շան գլուխը։ Կարեւորը աղօթատեղի ըլլալը չէր, այլ որ եկեղեցի՛ չըլլար։ 

Այս երիտասարդները, այս պարագային… մարզուած՝ Հայեր որսալու ասպարէզին 

համար, անոնցմէ էին, որոնք սեփական կամ վարձու առնուած ընդարձակ 

սրահներու մէջ երկարապատում ճառեր (կամ քարոզնե՞ր) կը խօսէին 

դերասաններու նման կապկութիւններ ընելով, ներկաներուն կրկնել տալով 

աղաչանքի կամ զղջումի որոշ բացագանչութիւններ, կրկնել տալով որոշ 

շարժուձեւեր, բեմ հանելով իբրեւ թէ հիւանդ մարդիկ, մեղք գործած ու տխեղծ 

մարդիկ, ամուսնական վէճեր ունեցող կիներ, որոնք կու լան, կը խոստովանին, կը 

տոչորին, փրկութիւն կը հայցեն եւ ի վերջոյ հոգեպէս եւ… ֆիզիքապէս դարմանուած 

կ՚իջնեն վար։ Իսկապէս, նոր օրերու այս փրկիչները նաեւ բեմերու վրայ, 

պատկերասփռուած հաւաքոյթներու ընթացքին… հրաշքներ ալ կը գործեն, 

հիւանդներ բուժելով, մտային անհաւասակշռութիւն ունեցողները վերադարձնելով 

բնականոն վիճակի, կեանքէն յուսաթափ մարդոց կամք ու կորով ներշնչելով, 

ընտանեկան- ամուսնական վէճեր հարթելով, եւայլն, եւայլն։ Այստեղ Արժանթինի 

մէջ, Կաթողիկէ հզօր եկեղեցւոյ ազդեցութեան եւ ուժի սահմաններուն մէջ, այս 

աղանդներն ու անոնց քարոզիչները ազատօրէն կը գործեն, կը պտըտին տունէ-

տուն, կը ցրուեն քարոզչական իրենց թղթիկները, կ՚օգտագործեն փողոցը, 

հրապարակներն ու պատկերասփիւռը։ 

Կը դիմեն անկելանոցներն ու ծերանոցները ու կը խօսին բոլորին առանց 

բացառութեան, յատկապէս թուլամիտ կամ յուսահատ մարդոց։ Իմացած եմ, որ 

Հայաստանի մէջ եւս նման աղանդներ կը գործեն մասնաւորապէս գաւառական 

շրջաններու մէջ, անուղղակի կերպով ջանալով անշքացնել մեր եկեղեցին եւ հայ 

անհատին մէջ սպաննել ազգային ինքնութեան կենսունակ բջիջները… իրենց 

հետեւորդները վերածելով անկամ ու անջիղ արարածներու։ Աղօթավարութիւն՝ 

երկիրներու մէջ, ուր դարերէ ի վեր ամրացած են առաքեալներու կողմէ հիմնուած 

եկեղեցիներ, որոնք ոչ միայն յամառօրէն նուիրուած են քրիստոնէական ոգիի ու 

խօսքի մշակումին, կանոնակարգած են հաւատքի վարդապետութիւնը, այլեւ կը 

կազմեն տուեալ ժողովուրդի, -այս պարագային հայ ժողովուրդի-, ազգային 
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մշակոյթի ու քաղաքակրթութեան ամենէն ամուր կռուանները։ Աղօթավարութիւն՝ 

խայծ ունենալով «աղօթքը» եւ ջլատելու համար այս կռուաններու 

ուժականութիւնը… Աղօթավարութիւն՝ որ կը կատարուի ընդարձակ սրահներու մէջ 

եւ դերասանական բեմականութեամբ, ամէն գնով հակազգային շարժում մըն է։ 

Աղօթելու համար մեր ժողովուրդը ունի իր եկեղեցիները։  

Պ. Հ.  

 

Անկախութեան Զինուորը 

Էդիկ Բաղդասարեան, Երեւան, Հայաստանի Հանրապետութիւն  

Լէօնիտ Ազգալդեան  

Ղարաբաղում 1991թ. արտասահմանցի մի լրագրող «Ազատագրական բանակի» 

հրամանատար Լէօնիտ Ազգալդեանին հարցրեց՝ ի՞նչ գոյնի էք դուք, այսինքն՝ ո՞ր 

կուսակցութեանն էք պատկանում: Լէօնիտը ծնկելով մի բուռ հող վերցրեց ու ասաց՝ 

ահա իմ գոյնը:1992թ. Յունիսի 21-ին Մարտակերտի շրջանի Տօնաշէն գիւղի 

մերձակայքում զոհուեց «Ազատագրական բանակի» հրամանատար Լէօնիտ 

Ազգալդեանը: Թշնամին դարանակալել էր, եւ հրամանատարի մեքենան 

կրակահերթերի տակ թեքուեց ճանապարհից: Նրա վարորդը` Պաւլիկ Թադէոսեանը 

կարողացել է դուրս թռնել մեքենայից եւ փախչել: Լէօնիտի 

զոհուելու հանգամանքները առայսօր մնացել են առեղծուած: 

Նրա զինակիցներից Սարգիս Հացպանեանը ասում է. 

«Դաւադիր գնդակների զոհ դարձաւ Լէօնիտը»: 

1988-ին սկսուած Ղարաբաղեան շարժումը Թատերական 

հրապարակ բերեց հարիւր հազարաւոր հայերի: Շատերի 

համար Ղարաբաղի պայքարը Թատերական հրապարակ գալն էր, ոմանց համար էլ՝ 

այնտեղ ճառեր արտասանելը: Դեռ այն ժամանակ Լէօնիտը ընկերներին 

զգուշացնում էր, որ այս պայքարը զինուած պայքար է դառնալու, պէտք է 

պատրաստուել դրան: Ու պատրաստւում էր: Լէօնիտի բնակարանը փորձասենեակ 

էր դարձել, որտեղ զէնք էին փորձարկում: Յետոյ հաւաքեց համախոհներին եւ սկսեց 

զինուորի գործ սովորել ու սովորեցնել: Լէօնիտը ծնուել է 1942 թուականին 

Թիֆլիսում: Որոշ ժամանակ անց նրա ընտանիքը տեղափոխուել է Երեւան: 

Մասնագիտութեամբ ֆիզիկոս է, աւարտել է Երեւանի պետական համալսարանի 

ֆիզիկայի ֆակուլտետը:  

Իր մասնագիտութեամբ աշխատել է տարբեր գիտահետազօտական 

ինստիտուտներում: Ղարաբաղեան շարժման սկզբում Լէօնիտը յայտնուեց 

պայքարի առաջին գծում: 1990թ. Փետրուարից «Անկախութեան բանակի» 

հրամանատարն էր: Կազմակերպել է մի շարք շրջանների 
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ինքնապաշտպանութիւնը, մասնակցել է առաջին ազատագրական մարտերին: 

1991թ. համախոհների հետ ստեղծեց «Ազատագրական բանակ» ռազմական 

կազմակերպութիւնը, որի գլխաւոր հրամանատարն էր մինչեւ կեանքի վերջը:  

«Մինչեւ հիմա մենք միայն յանձնել ենք հողերը թշնամուն, եւ հոգեբանութիւնն 

այնպիսին է, որ ազգի մէջ դիմադրական ոգին շատ թուլացել է: Դա նրանից է գալիս, 

որ մեր ազգի մտաւորականութիւնը կազմողները հիմնականում ցածր ոգու տէր 

մարդիկ են, մարտնչելու ձեւը չգիտեն: Իսկ այստեղ, փաստօրէն, մեր ազգի 

ֆորպոստն է՝ Գետաշէնը, Շահումեանը, Արցախը, Զանգեզուրը: Դրանք գտնւում են 

անմիջապէս ոչնչացման վտանգի տակ, եւ սրանք դատարկ խօսքեր չեն, դա իրօք 

այդպէս է: Ցանկացած պահի մի փոքր կազմակերպուած ոյժ կարող է յարձակուել, 

կտրել ճանապարհները եւ կրկնել 15 թիւը»,-1991թ. Մարտին Շահումեանում տուած 

հարցազրոյցում ասել է Լէօնիտ Ազգալդեանը: Այդ տարիներին ատրպէյճանական 

զինուած խմբաւորումները խորհրդային բանակի հովանաւորութեամբ 

յարձակումներ էին գործում Ղարաբաղի եւ Շահումեանի տարբեր հայկական 

բնակավայրերի վրայ: Լէօնիտի ջոկատը այդ բնակավայրերում կազմակերպում էր 

ինքնապաշտպանութիւնը:  

«Այս ընթացքում կատարուեց սելեկցիա, մնացին նրանք, ովքեր եկել են իրենց հողը 

պաշտպանելու, իրօք հասկանում են, որ չի կարելի յանձնել ոչ մի կտոր հող, որ, 

իրօք, սա Հայաստան է: Ինչ էլ ասեն միջազգային կամ ազգային գործիչները, սա 

Հայաստան է եւ վերջ: Ոչ ոք չի կարող ասել, որ սա Հայաստան չէ, ոչ ոք իրաւունք 

չունի սա վաճառքի դնել, փոխանակել, յանձնել: 

Ոչ մի տեսակի գաղափար չի կարող արդարացնել Շահումեանի, Գետաշէնի, 

Արցախի յանձնումը»,-ասել է Լէօնիտը նոյն հարցազրոյցում: Արցախում չկայ մի 

բնակավայր, ուր չճանաչեն Լէօնիտին: Մինչեւ պետական պարգեւ շնորհելը 

ժողովուրդն արդէն պարգեւատրել էր նրան: Նրա լուսանկարները փակցուած են 

Արցախի բոլոր դպրոցներում, պետական հիմնարկներում: «Մենք այստեղ ստեղծում 

ենք մեր մարտական գործող ճամբարները, տեղի տղաներից առանձնացնում ենք 

ռազմական ունակութիւններ ունեցողներին եւ յատուկ ծրագրով մարզում, ստեղծում 

ենք քոմանտոսների խմբեր, ովքեր կատարում են յատուկ յանձնարարութիւններ: 

Մեր բանակի հիմքում ընկած են ազգային վերականգնման, անկախութեան, իղձերի 

կատարման գործողութիւններ»,-ասում էր Լէօնիտը: Նրա ղեկավարած 

զօրամիաւորումում կային մի քանի սփիւռքահայեր, ու այդ փաստը Լէօնիտին շատ 

էր ոգեւորում. «Ի զուր չէ, որ այստեղ հաւաքւում են այն հայորդիները, ովքեր 

հասկանում են ազգի պայքարի իմաստը:  

Սփիւռքի տղաների այստեղ գտնուելը ոգեւորութեան, հոգեկան իմաստով մեծ 

նշանակութիւն ունի: Մեր ճամբարներում տղաներից մէկի գոյութիւնն արդէն ձգում 

է ուրիշներին: Մարդիկ հասկանում են, որ ի զուր չէ աշխատանքը, որ սա 

համազգային գործ է, որ մենք, իրօք, ճիշդ ենք, որովհետեւ էն հեռաւոր երկրից գալիս 

է հայը, կանգնում մեր կողքին եւ ասում՝ մենք այստեղ պիտի պատերազմենք»:  
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1991թ. Շահումեանի տարածաշրջանում դրութեան տէրը խորհրդային բանակը եւ 

ատրպէյճանական զինուած խմբաւորումներն էին: Ահա այդ պայմաններում 

Լէօնիտը կարողանում էր իր տղաների հետ իրականացնել հայկական գիւղերի 

ինքնապաշտպանութիւնը:  

«Ազատագրական բանակը» կարգապահութեամբ առանձնանում էր մնացած 

ջոկատներից: Չորս տարուայ ընթացքում Հայաստանում եւ Ղարաբաղում 

մասնակցելով տասնեակ մարտերի՝ Լէօնիտը կորցրել էր վեց զինուոր: Իր 

զինուորներին նա սովորեցրել էր ամէն մի դժուարութեան: Ծխելն ու խմելը խստիւ 

արգելւում էր: Ղարաբաղում նման այլ զօրամիաւորում չկար: Ամէն օր ութ ժամ 

մարզւում էին նրա տղաները: Նա կանոնաւոր բանակի զինուորներ էր 

պատրաստում: Մարտից առաջ միշտ այսպիսի հրահանգ էր տալիս. «Անզէն 

մարդկանց չէք խփում»: Նաեւ ասում էր. «Փախչողներին էլ չխփէք, թող հեռանան»: 

Այդպիսի հրահանգ տուեց նաեւ Աղդաբան գիւղի ռազմական յենակէտը ոչնչացնելու 

օրը: Նոյն օրը ատրպէյճանցիները մտել եւ կոտորել էին Մարաղա գիւղի խաղաղ 

բնակիչներին: Լէօնիտը ջոկատով շտապեց Մարաղա: Թշնամին տասնեակ զոհեր 

տալով նահանջեց՝ գիւղում թողնելով տասնեակ խաղաղ բնակիչների՝ երեխաների, 

կանանց, ծերերի խոշտանգուած դիակներ: Նա հմայւում էր Ղարաբաղի բնութեամբ 

ու միշտ ասում էր. «Հայերը գեղեցիկի հասկացողութիւն չունեն, եթէ ունենային, 

թէկուզ միայն դրա համար Ղարաբաղը չեն տայ: Այս գեղեցկութիւնը ուրիշին տալը 

յանցագործութիւն է»,- կրկնում էր Լէօնիտը: Լէօնիտի երազանքը ազգային բանակի, 

իսկ դրա թիկունքում՝ հզօր Հայաստան-պետութեան ստեղծումն էր: Իսկ բանակն 

այն ժամանակ դանդաղ էր ձեւաւորւում: Վերջին անգամ երբ հանդիպեցինք (Լաչինի 

ճանապարհը բացելուց յետոյ էր), ասաց. «Այս յաղթանակները հաւասարուելու են 

զրոյի, որովհետեւ այս 

յաղթանակների թիկունքում 

կանոնաւոր բանակ չկայ»: 

Նա չէր հաշտւում Լաչինի 

ճանապարհի բացումից որոշ 

ժամանակ անց Շահումեանի 

տարածաշրջանի եւ Մարտակերտի 

յանձնման հետ: Այն փաստը, որ 

զինուորների մի մասը այնտեղից 

հեռացել էր մինչեւ բնակիչների 

դուրս գալը, հունից հանել էր 

Լէօնիտին: Ասում էր, որ այդ մարդիկ պէտք է պատժուեն: Նա իր զինուորներով 

պատրաստւում էր ազատագրել Շահումեանը:  

Լէօնիտի ամենամտերիմ մարդը ու սիրելի զինուորը «Ազատագրական բանակի» 

«Արցախ ճակատի» հրամանատար Վլատիմիր Բալայեանն էր: Նա Վլատիմիրին 

համարում էր բնածին ռազմական մասնագէտ: 1992-ի Յունիսի 9-ին Մարտակերտի 

շրջանի Չայլու գիւղի պաշտպանութեան մարտում զոհուեց Վլատիմիր Բալայեանը: 
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Այդ օրը Լէօնիտի զինուորները առաջին եւ վերջին անգամ իրենց հրամանատարին 

տեսան երեխայի պէս արտասուելիս: 

«Նա զոհուել է, նա գնացել է դէպի աստուածները, որովհետեւ այնտեղ նրա 

պահանջը կար: Ուրեմն պէտք է երկիրը պահենք, որ նա նահատակ չլինի, նա զոհ է, 

ոչ նահատակ»,-աճիւնի մօտ կանգնածներին ասաց Լէօնիտը: Վլատիմիրի թաղումից 

յետոյ երկու ժամ ոչ ոքի հետ չէր խօսում, միայնակ կանգնած էր: Յետոյ ձեռքն օդում 

թափ տուեց ու ասաց. «Պիտի գնամ հանդիպեմ Վլատիմիրին այնտեղ՝ երկնքում»: 

Տասներկու օր անց զոհուեց Լէօնիտ Ազգալդեանը:  

«Էն ազգը, որը կը կորցնի Ղարաբաղը, լրիւ կը տապալուի»,-տարբեր առիթներով 

կրկնում էր Լէօնիտը:  

 

Պիտի Գայ Թուրքերու Պատասխան Տալու  

Օրը. 102-Ամեայ Փերուզ Գալուստեան 

Հարիւրաւոր հայեր, հրեաներ եւ անոնց աջակիցները հաւաքուած են Նիւ Եորքի 

Թայմզ հրապարակին վրայ՝ յարգելու 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանութեան` 

Հայոց Ցեղասպասնութեան, 

ինչպէս նաեւ Հոլոքոսթի 

զոհերուն յիշատակը: 

Ձեռնարկը նուիրուած էր 

Օսմանեան կայսրութեան մէջ 

երիտթուրքերուն կողմէ 

ոչնչացուած մօտ երկու միլիոն 

զոհուած հայերու եւ երկրորդ 

համաշխարհային 

պատերազմի տարիներուն 

Գերմանիոյ նացիստական 

իշխանութիւններուն կողմէ 

ոչնչացուած մօտ 6 միլիոն 

հրեաներուն յիշատակին: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներուն տեղի ունեցած 

ողբերգութեան 97-րդ տարելիցին ընդառաջ Հայոց Ցեղասպանութիւնը վերապրած 

չորս կանայք պատմած են, իրենց այդ օրերուն ապրած վշտի ու ցաւի մասին:  

Մարտ 25-ին տեղի ունեցած ձեռնարկ ընթացքին մէկ դար եւ նոյնիսկ աւելի չորս 

կանայք պատմած են իրենց պատմութիւնները: «Փաստը, որ հակառակ անոնց 

տարիքին, իրենց հետ տեղի ունեցած իրադարձութիւնները դեռ կը յիշեն, կը վկայէ 

այն մասին, թէ անոնք ինչքան ողբերգական եղած են»,- ըսած է Միչիկանի 
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համալսարանի Հայկական հետազօտութիւններու կեդրոնի հիմնադիր տնօրէն 

Տէնիս Փափազեան: 

Փերուզ Գալուստեան, 102 տ: Ծնած է Խարբերդ` 1909-ին: Ան ընդամէնը եղած է 

երկու տարեկան, երբ թուրքերը իրենց ընտանիքի բոլոր տղամարդոց տարած են, 

մօտ 15 հոգիի եւ զանոնք զոյգ-զոյգ կապելով՝ նետած են Եփրատ գետը: Երբ ան մօրը 

հարցուցած է, թէ ուր են տղամարդիկը, մայրը սկսած է լալ եւ ըսել, որ անոնք այլեւս 

չեն վերադառնար: Աւելի ուշ Գալուստեանն ու անոր մայրը՝ թուրք առաջնորդներէն 

մէկուն` Իպրահիմ պէյի կնոջ մօտ տարած են իբրեւ աղախին: Մօտ հինգ տարի անց 

անոնք փախած են Հալէպ, ուր մնացած են շուրջ երեք տարի, իսկ յետոյ մեկնած են 

ԱՄՆ, ուր «ցեղասպանութենէն փրկուած հայրը կը սպասէր իրենց»: «Յոյսով եմ, որ 

օր մը բոլոր հայերը պիտի համախմբուին եւ վրէժխնդիր ըլլան թուրքերէն: Անոնք 

ստախօս եղած են, կան ու կը մնան:  

Աստուած մեզի հետ չէր այդ օրերուն, բայց պիտի գայ օրը, երբ արդարութիւնը պիտի 

ծառայէ Աստուծոյ եւ թուրքերը պատասխան պիտի տան հայերուն դէմ իրենց 

ըրածներուն համար»,- ըսած է Գալուստեան՝ իր մայրենի լեզուով:  

Արշալոյս Տատիր, 100 տ.: Ծնած է 15 Օգոստոս 1913-ին Շապին Գարահիսար: Ան կը 

պատմէ, որ հօրը սպաննած են երիտթուրքերը` երբ ան ընդամէնը 25 տարեկան էր, 

իսկ մայրը եղած է ընդամէնը 20 տարեկան: Անոր բժիշկ քեռին, մէկն էր այն 

նահատակներէն, որոնք սպաննուեցան 24 Ապրիլ 1915-ին` հայ առաջնորդներու 

հետ, որոնց մէջ կային նաեւ թրքական խորհրդարանի անդամներ: Ան կը յիշէ 

հարիւրաւոր մարմիններ` դիզուած իրարու վրայ: «Ես երբեք աւելի լաւ չեմ ըլլար, 

քանի դեռ արդարութիւն չէ հաստատուած»,- ըսած է ան:  

Երրորդը Շարլոթ Քեչեճեանն է` ծնած 21 Հոկտեմբեր 1912-ին: Ան պատմած է, թէ 

ինչպէս հարիւրաւոր մղոններ անապատով անցած է մօր հետ` փախչելով 

հետապնդող թուրքերէն: Ան յիշած է, թէ ինչպէս յոգնած ու սոված քնացած են 

անապատներուն մէջ: Պատմած է, թէ ինչպէս մայրը կը խոստանար, որ եթէ քիչ մըն 

ալ դիմանայ, յարմարաւէտ եւ ուրախ պիտի ըլլայ եւ առատ սնունդ պիտի ունենան: 

«Ատիկա, ի հարկէ, չեղաւ»,- կը պատմէ ան եւ կ'աւելցնէ,- «Ատիկա այնպիսի բան 

մըն է, որ յոյսով եմ երբեք չէք տեսներ»:  

Եւ վերջինը Ազնիւ Կիրակոսեանն է: Ան ծնած է 30 Դեկտեմբեր 1910-ին` Ուրֆա: 

Անոր ամբողջ ընտանիքը սպաննուած է, իսկ 6-ամեայ աղջիկը մեծցած է որբանոցի 

մէջ։  

Tert.am  
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Ձրի Գիրք Կը Նուիրեմ 

Հայկ Նագգաշեան,  

Մոնթրէալ, Գանատա 

Գանատահայոց Առաջնորդ Տ. Բագրատ Եպս. Գալստանեանի նախաձեռնութեամբ, 

Դեկտ. 4, 2009-ին, Մոնթրէալի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ 

«Վաչէ Յովսէփեան» սրահին մէջ կայացաւ ընկեր Հայկ Նագգաշեանի «Խճանկար» 

գիրքին ճոխ շնորհանդէսը, հոծ բազմութեան մը 

ներկայութեան:  

Լուսանկարին մէջ՝ տեսարան մը գինեձօնի արարողութենէն: 

Ձախէն աջ՝ ընկեր Նագգաշեան, Սրբազան Հայրը եւ 

եկեղեցւոյ հովիւ Տ. Վազգէն Քհնյ. Պոյաճեան: Անցած 

Հոկտեմբերին տօնեցինք տպագրուած առաջին հայ գիրքին 

500-ամեակը: 

Այդ առթիւ հայ մամուլը, Սփիւռքէն մինչեւ Հայաստան, 

պանծացուց իրապէս պանծալի այս իրականութիւնը եւ տակաւին ինքզինք հայ 

զգացող ամէն հայ հպարտութեան ապրում մը ունեցաւ: Ադկէ ի վեր անցեր է 5-6 

ամիս, բայց հայ գիրքը ուր որ է մ գիրքերուս: Եւ որպէսզի ժամանակի փոշիին 

տակհոն է, գէթ ինչ կը վերաբերի ի չծածկուին՝ խաւաքարտէ տուփերու մէջ պահած 

եմ զանոնք: Անոր հրատարակութեան առթիւ, թերթերու տրուած 

յայտարարութիւններուն զուգահեռ, ազգային եւ եկեղեցական 

պատասխանատուներուն օրինակներ նուիրեցի, որոնցմէ ոմանք երկտողով մը 

գնահատեցին զիս, բայց առանց օրինակ մը իսկ գնելու մասին պահանջքի, բացի 

մէկէն, որ երեք օրինակ գնեց:  

Տեսնելով այս կացութիւնը, փոխանակ տխուր խորհրդածութիւններու տակ 

ընկճուելու, մտածեցի գիրքի սպառման նոր ձեւի մը մասին՝ ձրի նուիրելով 

փափաքողներուն: «Խճանկար» խորագրեալ 671 էջէ բաղկացած այս գիրքը 1957-2009 

ժամանակաշրջանին հրապարակագրական յօդուածներուս մէկ մասն է, զոր 

ստանալ ուզողը յանձն պէտք է առնէ փոխադրութիւնը՝ փոստով կամ անձամբ: 

Կարծեմ յստակ է ինչ որ կ'ըսեմ, յուսալով ձերբազատուիլ մղձաւանջի վերածուած 

այն զգացումէն, որ կը յաճախէ ինծի, ամէն անգամ որ տեսնեմ դէզը այդ գիրքերուս, 

որ իններորդն է, ինքզինքիս խոստանալով գիրք չգրել, միաժամանակ ափսոսալով 

անոր ծախսուած 12,000 տոլարին, որ կրնայի ընտանիքիս հաճոյքին տրամադրել:  

Բայց հազիւ թէ այդ ափսոսանքը կ'ունենամ միտքս կը թռի UNESCO-ի վերջերս 

կատարած մէկ ուսումասիրութեան, ուր արեւմտահայերէնը վտանգուած լեզուներու 

շարքին դասուած է...: Բայց այս մասին առանձին պիտի անդրադառնանք: 
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Ծանօթ.- Սփիւռքահայ անուանի արձակակիր եւ յայտնի մտաւորական Հայկ 

Նագգաշեանի «Խճանկար» գիրքէն օրինակներ փափաքողները կրնան դիմել 

հեղինակին՝ hnaccashian@yahoo.ca ե-թղթատարի հասցէով:  

 

Գրական-Մշակութային 

ՕՐԱԳԻՐ. 1943-2001 

ՀԱՏՈՐ 1 

ԿԱՐՊԻՍ ՍՈՒՐԷՆԵԱՆ (հատուած)  

Մարդ էակին մէջ, ըստ իս, ի բնէ կայ ճշմարտութեան 

զգացումը, գիտակցութենէն աւելի խոր, գրեթէ բնազդի 

նման թերեւս: Այնքան հիմնական է այդ զգացումը, որ 

ատոր դէմ որեւէ մեղանչում, ըլլայ նոյնիսկ 

ամենադոյզն չափով, հակազդեցութիւն յառաջ կը բերէ 

մարդու մէջ: Ըստ էութեան, յայտնատեսական է 

(intuitive) այդ հակազդեցութիւնը, որ կրնայ 

գիտակցականօրէն արտայայտութիւն գտնել որպէս 

բանական վերաբերում մը այդ մեղանչման դէմ: Բայց 

աւելի յաճախ, ինչքան նկատած եմ, այդ 

հակազդեցութիւնը ուղղակի արտայայտութիւն չի 

գտներ, բայց հոգեկան թաքուն շարժում մը, 

տրամադրութիւն մը, վիճակ մը կը ստեղծէ անպայման, 

ոեւէ մարդու մէջ, նոյնիսկ եթէ բարոյապէս 

խաթարուած ըլլայ ան: Սուտն զգալը կը դառնայ 

անբացատրելի անձկութիւն մը՝ տհաճութիւն, վարանում, վանողականութիւն, իսկ 

եթէ աւելի որոշակիօրէն քիչ մը՝ տարակոյս, որ արդէն գիտակցականի ոլորտը կը 

սկսի թափանցել:  

Կարելի է խենթութեան աստիճան խանդավառել մարդիկը երկիմաստ, անճշմարիտ 

խօսքերով, նոյնիսկ շպարուած սուտերով, եթէ խանդավառողը ունի հռետորական 

ձիրք ու վարպետութիւն եւ որոշակի նպատակ, գիտէ նաեւ օգտագործել 

նպաստաւոր հանգամանքներն ու պահը կամ նոյնիսկ ստեղծել այդպիսի պահ: 

 

Նման խանդավառութիւնը, սակայն, որ գրեթէ միշտ ալ ամբոխավարական 

ճարտասանութեան, փրոփականտի կերպերով կը հրահրուի եւ բուն ամբոխային ալ 

տրամադրութիւններ կը ստեղծէ՝ ըստ էութեան անճշմարիտ խօսքերով ու 
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շպարուած սուտերով, երկար չի կրնար տեւել, ժամանակաւոր կ'ըլլայ քիչ թէ շատ: 

Ամբոխը կազմուած է անհատ մարդոցմէ, իսկ անհատին խորքը ճշմարտութեան 

զգացումը թաքուն կը հակազդէ, տակաւին առանց զգացնելու ինքզինք, որքան ալ 

անճշմարիտը ճշմարտակերպ ներկայացուի, որքան ալ սուտը շպարուի 

պերճախօսութեամբ: Ու նաեւ ճշմարտութեան զգացումը, չես գիտեր ինչ 

ճառագայթումով մը, անհատէ անհատ համայնանալու կը միտի, իսկ այդ 

համայնացումը, որ ներքուստ խօսուն է, իսկ արտաքուստ՝ լուռ, բոլորովին տարբեր 

բան է քան ամբոխային տրամադրութիւնը, որ արտաքուստ աղմկոտ է, իսկ 

ներքուստ, յաճախ, քիչ թէ շատ նման է պարապ տակառի, ուր դուրսէն 

բորբոքեցուած յոյզերու արձագանգն է որ կը թնդայ: Ու խենթանալու աստիճան 

խանդավառութեան իսկ խորքին մէջ՝ լրիւ գոհացում չի կրնար ստեղծել 

անճշմարիտը եւ մանաւանդ շպարուած սուտը, հոն տարտամ դժգոհութիւն մը կը 

խլրտի, կը խմորուի տակաւ, տարակոյսի կերպ ստանալով: Ու երբ ի յայտ գան 

իրականութիւններ, որոնց թաքուցման կամ եղծման վրայ հիմնուած են եղած 

անճշմարիտն ու շպարուած սուտը, եւ մանաւանդ տառապանքներ ալ պատճառած, 

տարտամ, խմորուող դժգոհութիւնն ալ կամաց-կամաց,- կամ երբեմն նոյնիսկ 

յանկարծօրէն,- ի յայտ կու գայ որպէս խաբուածի զգացում, որ կրնայ նոյնիսկ 

երէկուան խանդավառութիւնը վերածել խաբէութեան դէմ խուլ կամ բուռն 

ատելութեան: Մարդկութեան պատմական կեանքին մէջ, առօրեային մէջ ալ, 

հազուադէպ չէ նման երեւոյթը: Մարդ էակին մէջ այդ ի բնէ ճշմարտութեան 

զգացումը անխափանելի է վերջ ի վերջոյ....  

 

Երբ ճանճերը կը փակեն բերանս  

 

 

 

 

Այն օրը, երբ իմ բառերն հող էին, 

Ես բարեկամ էի ցորենի հասկերուն 

Այն օրը, երբ իմ բառերն 

բարկութիւն էին 

Ես բարեկամ էի շղթաներու 

Այն օրը երբ իմ բառերն քարեր էին 
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Ես բարեկամ էի ջուրին 

Այն օրը, երբ իմ բառերն 

ըմբոստութիւն էին 

Ես բարեկամ էի երկրաշարժին 

Այն օրը, երբ իմ բառերն թթու 

խնձորներ էին 

Ես բարեկամ էի լաւատեսներուն 

Սակայն այն օրը, երբ իմ բառերը դարձան մեղր 

Ճանճերը փակեցին իմ շրթները.  

Արաբ նշանաւոր բանաստեղծ Մահմուտ Տարուիշի այս խօսքերը փոխ առնելով՝ 

կ'ուզեմ մտածումներս բաժնել ժողովրդավարութեան մասին, այս անգամ՝ որպէս 

մտայնութիւն եւ առաջին հարցումը կ'ուղղեմ ինքզինքիս. Ի՞նչ պիտի ըլլար իմ 

կեցուածքը բռնատիրութեան հանդէպ: 

Ի՞նչ պիտի ըլլար ձե'ր հակազդեցութիւնը, աշխարհի հայեր: Հայեր, որոնք տեսեր ու 

ապրեր են ե'ւ օսմանեան, ե'ւ թրքական, ե'ւ արաբական աշխարհի բռնատիրական 

կարգերու տակ: ի՞նչ պիտի ըլլար հակազդեցութիւնը այն հայ մարդոց, որոնք 

հանգիստ կեանք կը վարեն արեւմտեան աշխարհի ընձեռած ազատութիւններու 

ներքոյ: Դժուար հարցում է, սակայն իմ պատասխանս մէկն է. բանալի բառը, 

դժբախտաբար, "յարմարուիլն"ն է: 

20րդ դարու փիլիսոփաներուն նուիրուած նոր աշխատասիրութեան մը մէջ, վերջերս 

կարդացի Երրորդ Րայխի ժամանակ գերմանացի մտաւորականներու եւ 

փիլիսոփաներու յարմարուելու ձիրքին մասին: 

Ակամայ կը մտածեմ, որ բռնատիրութիւնը կառավարման կարգ ըլլալու կողքին, 

աւելի շատ մտայնութեան արտացոլում է, այնպէս, ինչպէս ժողովրդավարութիւնը 

արգասիք է յատուկ մտայնութեան:  

Այնքան ատեն, որ մեր դիրքորոշումները կ'ընտրենք յարմարուելով "ջերմութեան 

ակունքներուն", համապատասխանեցնելով մեր ընտրութիւնները այդ 

ակունքներուն, այնքան ատեն, որ կը խուսափինք դիմելու այնպիսի քայլերու, որոնք 

կրնան մեր անձին վնաս հասցնել, ապա բոլորս ալ անխտիր կը կրենք 

բռնատիրական մտայնութիւն, բոլորս ալ ներկուած ենք յարմարուողի գոյներով՝ 

գորշ, մոխրագոյն: 
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Ժողովրդավարական ազատ կարգերու տակ ապրող մարդոց մեծ մասը 

պատասխան չունի վերը նշած հարցիս: Մենք, սակայն, որպէս հաւաքականութիւն՝ 

պարտաւոր ենք այս հարցին տալ շտապ արձագանգ: 

Ուրեմն ի՞նչ կ'ընես եթէ բռնատիրութեան տակ իյնաս. Ի՞նչ կ'ընենք մենք 

ամերիկահայերս, ֆրանսահայերս, գանատահայերս, մենք՝ որ մեր ազգային 

կառոյցներու (Եկեղեցական խորհուրդ, կուսակցական կառոյցներ, հասարակական 

կազմակերպութիւններ) 

ապա-ժողովրդավարական դրոյթներէն օր ու գիշեր կը դժգոհինք, բայց նաեւ 

բարեփոխելու նուազագոյն տրամադրութիւն չենք ցուցաբերեր: 

Ամերիկացի բանաստեղծ, ժուրնալիստ Ուոլտ Վիթմընի կը վերագրուի հետեւեալ 

խօսքը. այն պահուն, որ բռնատիրութիւնը հասնի ազատ Ամերիկա, մենք՝ 

ամերիկացիներս, զայն անվարան կը կոչենք ժողովրդավարութիւն: 

Մենք կը հաւատանք, որ պաշտպանուած ենք այնքան ժամանակ, որ 

պաշտպանութեան տակ կը պահենք որոշակի փոքրամասնութիւններ եւ 

խմբաւորումներ: Կը կարծենք, որ գիտենք ու կը ճանչնանք բռնատիրութիւններու 

աշխատելու ոճը, միջոցները: 

Արթուն ըլլալը անկասկած շատ լաւ է, սակայն՝ վտանգաւոր, եթէ հանգիստ ու 

ձեռնածալ մնանք եւ ուրախանանք մեր ժողովրդավարամիտ ըլլալու հանգամանքով, 

այնքան ատեն որ վնասը մեզի չի հասնիր: Բռնատիրութիւնը ճանչնալու համար 

բաւարար չէ իմանալ, թէ որոնք են ճնշուած խմբաւորումները: Բռնատիրութիւնը 

յատկանշական է նաեւ անոր համար, որ իր մէջ կը սնուցանէ խմբաւորումներ, 

որոնք կը ծափահարեն ու կը ծափահարուին իշխանութեան կողմէ, խմբաւորումներ, 

որոնք կը ծափահարեն ճնշումները եւ կը մասնակցին անտրամաբանական եւ 

պարտադիր միջոցառումներու որդեգրման:  

Օրինակները հեռու չեն. յիշէ'ք հայ մտաւորականներու կեցուածքը Մաշտոցի Այգիի 

պաշտպանութեան ելած երիտասարդներուն դէմ: 

Կրանտակերներ, սատանայապաշտներ, հիպպիներ, ապուշներ.… պիտակումները 

ուղղակի ամօթալի էին: 

Հաւաքական մտածողութեան վրայ ազդելու հնարաւորութիւնները ունեցողները, 

մտաւորականները, որոնք բարոյականը օրակարգային կը դարձնեն իրենց 

գրութիւններով եւ մտքերով, անոնք որ ճիշդն ու արդարը կը պարգեւատրեն 

նուէրներով, ոսկեայ մետալներով կամ այլ տիպի նիւթական վճարումներով, այդ 

նոյն մտաւորականները զինուած ու պատրաստ են մաքրելու կամ ինքնմաքրուելու 

այն օրը, որ նոր կարգերը նոր իրադրութիւն կու գան պարտադրելու: Մեր "սուփըր" 

մտաւորականները պատրաստ են նոր երգ երգելու. երգելու այն երգը, որ հաճոյք կը 

պատճառէ նոր թագաւորին:  
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Այդ խմբաւորումներու անունները կարեւոր չեն, քանի անոնք ամէն օր անուն կը 

փոխեն, նպատակ կը փոխեն, սակայն մեր հաւաքականութեան կ'առաջարկեն 

մշտապէս նոյն բանը: Այն որ թշնամին մեր մէջն է, որ պէտք է պոկել այն մեր 

մարմնէն ու մեր "ճղճիմ ուղեղներէն": 

Բռնատիրութեան մեքանիզմը բարդ է, խեղաթիւրող: Ան չի յառաջանար մէկ օրուան 

մէջ, այլ մեր արեան մէջ կը ներարկուի կաթիլ առ կաթիլ, կը սրսկուի իբրեւ դեղ՝ 

արտակարգ միջոցառում ի պաշտպանութիւն արդարութեան: Բռնատիրութիւնը մեր 

իւրաքանչիւրի մօտ կը սերմանէ ու կը շահագործէ ուժեղին դէմ տկարին 

պաշտպանելու մարդու ներքին բնազդը. շատ ուշ մենք կը սկսինք տեսնել 

անտեսանելին, այն թաքուն նշանները, որոնք ճանաչելի կը դարձնեն 

բռնատիրութիւնը, հագուստն ու կապը, կրծքանշանները, քանի որ այս բոլորը 

պարուրուած են գեղեցիկի ու բարիի շղարշով, մետաքսի նման երազային, շաղի 

նման անրջային: 

Եւ այսպէս, ժամանակի ընթացքին, պայմաններուն յարմարուելու մեր "ձիրքը" կը 

դառնայ նախ մեքենական, ապա կը վերափոխուի հաւատարմութեան. հաւատարիմ 

եղիր քու թագաւորին, որովհետեւ ան է, որ կրնայ լուծել բոլոր խնդիրները, քանզի 

թագաւորը օդի նման անհրաժեշտ է բարիին համար, արդարին պաշտպանութեան 

համար: Երբ կը փորձեմ պատկերացնել, թէ ինչպիսին կրնայ ըլլալ իմ սեփական 

հակազդեցութիւնը բռնատիրութեան հանդէպ, պատասխանի փոխարէն իմ մօտ կը 

յառաջանան հարցադրումներ. 

- Ուրիշի մտքերն ու աշխարհայեացքները ինչպէ՞ս կը դիմակալեմ՝ լուռ 

զօրակցութեա՞մբ, թէ կը հակադարձեմ փաստերով, ապացոյցներով:  

- Ժողովրդավարական իմ հաւատամքը ի՞նչ բանի վրայ է խարսխուած. 

համոզմունքի՞ վրայ, թէ՝ արդիւնք է կոնֆորմիզմի: - Հաւատարիմ ու կառչած կը 

մնա՞մ ժողովրդավարական իմ համոզումներուս, նոյնիսկ այն պահուն, երբ այդ 

համոզմունքներս կը դառնան վտանգաւոր: 

- Ի՞նչ կ'ընեմ, երբ զիս նախ կը պարգեւատրեն ու յետոյ կ'ակնկալեն, որ ես 

պարտադիր արդարացնեմ վերիններու կեցուածքները եւ կը քաջալերեն 

ինքնագրաքննութիւնը:  

- Ի՞նչ կ'ընեմ երբ կը սկսին հետս վերաբերիլ որպէս "փարեա" (հասարակութենէն 

վտարեալ):  

Իշխանութիւնները մարդուժի պակաս չունին: Միշտ կը գտնուին մարդիկ, որոնց 

համար ուրիշները ծաղրանքի առարկայ դարձնելը շահաբեր է: Միշտ կան մարդիկ, 

որոնք պատրաստ են ատելութեան արշաւի ձեռնարկելու, ամբաստանելու, 

ստորացնելու այլ մարդոց՝ առանց փաստի կամ ապացոյցի, առանց 

բացատրութեան… 
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Բռնատիրութիւնը յարմարուողականութեան գագաթնակէտն է, կոնֆորմիզմի 

վերջին աստիճանը: Կոնֆորմիզմի մտայնութեամբ կարիք չկայ վիճարկելու, 

արդարացնելու մեր քայլերը, այնտեղ հարցերը կը լուծուին պարգեւներով եւ 

պատիժներով: Մտքի բռնատիրութեան համակարգին տակ ապրող մարդը, 

կողմնորոշուելու համար, նախ կը ստուգէ թէ ՈՎ Է ԽՕՍՈՂԸ: Թէ ի՞նչ ըսաւ՝ 

կարեւոր չէ, կարեւորը ըսողի ինքնութիւնն է եւ ոչ թէ խօսքը: 

Ժողովրդավարութիւնը, այո, մտայնութիւն է, բայց բռնատիրութիւնը եւս 

մտայնութիւն է: Եւ երբ մենք, միւսներս, մեծամասնութիւնս, կը լռենք, չենք ուզեր 

ձայն բարձրացնել, ապա մեր լռութեամբ մեր շուրջ գործուած շղարշը կը վերածենք 

անյաղթահարելի հաստ պատերու: 

Իսկապէս այն օրը, երբ իմ բառերը դառնան մեղր, ճանճերը կը փակեն իմ շուրթները:  

ՍԻՒԶԱՆ ԽԱՐՏԱԼԵԱՆ 

 

Այս գարունը  

Այս գարնանամուտը կարծես այլ կերպ սկսուեց: Աւելի պայծառ, աւելի ջերմ, քան 

երբեւէ: Չեմ ուզում տուն գնալ, ուզում եմ շարունակ զբօսնել պուրակի մեր 

ծառուղիներով, ծանօթ մայթերով շրջել եմ ուզում և երազել ….ու հենց այդ 

երազներով էլ ուզում եմ հիւսել լուսածածան երազանքների իմ զարմանահրաշ 

մոլորակը: 

Այս գարունը միանգամից մտաւ սիրտս, 

միանգամից փոթորկեց մտքերս, հոգիս, 

էութիւնս, մենութիւնս: Այս գարունը միայն 

կարող է ամոքել ցաւերն իր նախկին… ցաւեր, 

որոնք միշտ ինձ հետ են… Ես գերագոյն ճիգով 

փորձում եմ գտնել կորած երջանկութիւնից մի 

մոռացուած մասնիկ, մի փոքրիկ փշուր: Այս 

գարունն ինձ անսահման ներշնչանք 

պարգեւեց, քնքուշ զգացումներ ու կեանք 

խոստացաւ: Այս գարունը նման է հազար 

բոյրերով լեցուն ծաղկեփնջի, որը ասես սիրոյ և 

սպասման փունջ լինի: Այս գարունը նոր 

յոյսերի, նոր յոյզերի, նոր լիցքերի ու նոր 

կեանքի իմ ծաղկեփունջն է՝ հիւսուած մեր լեռների, մեր դաշտերի պարզ ու 

հասարակ գարնանանային ծաղիկների զմրուխտէ նրբանուրբ թերթիկներից:  

Սպասուած գարուն  
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Աշխարհը կրկին գարունով է լցուել, հոգեթով բոյրեր են ու պայծառ թարմութիւն: 

Կարծես մեր հոգու դռներն են բացուել…Դու կաս ինձ համար, ու ես այնպէս եմ 

զգում կեանքի փոթորկումը: Ինձ քնքուշ բառեր շշնջա՛, որոնք գարնան բոյր ունեն, 

ջերմ համբոյրներ տու¯ր, որոնք գարնան տաք շունչ ունեն: Ձեռքս բռնի՛ր ամուր-

ամուր, որ միասին մենք գարունը գրկենք: Ժպտա՛ սրտիս, նայի՛ր աչքերիս, որ 

փոթորկուենք միասին:Մեղմ շոյի՛ր այտերս, մազերս, ձեռքերս, որ լսեմ տիեզերքի 

նուրբ շշունջները և վաղուց, շա¯տ վաղուց ասուած խօսքերը հին. -Գարուն է 

արդէն…ես քեզ սիրում եմ:  

Միասնութիւն  

Աշխարհը հազար թելերով կապուած է իրար, 

Երկինքը միաձոյլ է երկրին, 

Արեւը, լուսինը, աստղերը՝ տիեզերքին, 

Տերեւը ծառին է մտերմիկ փարուել: 

Վայրի ծաղիկները՝ դաշտերին անծիր, 

Ջրերն ամփոփւում են կապոյտի մէջ, 

Նկարիչն իր վրձնով ձուլւում է գոյներին, 

Բանաստեղծը բառերի մէջ է սուզուած: 

Մարդը յաւերժ կապուած է բնութեանը, 

Ես՝ քեզ, դու՝ անէութեանն անհուն, 

Ունայնութիւն է՝ անորոշ, անպարագիծ, 

Ամէն ինչ միաձոյլ է, զարմանալի ներդաշնակ….  

Անանուն կարօտ  

Կարօտներս թափառական վաղուց հեռւում են մնացել,  

Ու ես հիմա մնացել եմ մենակ, մէն-մենակ, ինքս ինձ հետ, Այնտեղ՝ հեռուներում, 

կարօտներս առանց ինձ հալւում են, Ու մարում են մայրամուտի պէս իմ ամպագոյն 

կարօտները, Ես շատ եմ կարօտել իմ անտուն ու անանուն կարօտներին, Ուզում եմ 

ամուր-ամուր ձուլուել նրանց ու քնքշօրէն փարուել, 
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Թող յետ գան ինձ մօտ , հանգրուանեն հոգուս մէջ յաւերժ Զգոյշ հալչեն ջերմ 

ափերիս մէջ կանացի…ու անէանան… Ու ծովանան իմ ծիածանաթեւ, իմ խենթ-

խելառ կարօտները, Որ աշխարհի կարօտներն այսուհետ մենակ չմնան: 

Կարինէ Մովսիսեան  

Հայաստան- 2012  

 

ՈՉ ԵՒՍ Է ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ 

92 տարեկան հասակին վախճանեցաւ հայ նշանաւոր կոմպոզիտոր Ալեքսանդր 

Յարութիւնեանըՙ ժամանակակից հայ դասական երաժշտութեան մեծերէն մէկը: 

Ստեղծագործական կեանքի տեւական շրջանը բեղուն էր, բազմերանգ, որ կայացաւ 

հայ եւ համաշխարհային երաժշտական մշակոյթի 

հարուստ ժառանգութեան վրայ: Իր գործերը ան 

հարստացուց նաեւ հայ ժողովրդական եւ 

աշուղական երգերու ինքնատիպ 

մեղեդայնութեամբ: 

Ալ. Յարութիւնեանի վաստակը հայ երաժշտական 

արուեստի զարգացման գործին մէջ, յիրաւի անգնահատելի է. 1954-էն մինչեւ 1990 

թուականը ան Հայֆիլհարմոնիայի անփոփոխ գեղարուեստական ղեկավարն էր, 

1962-էն դասաւանդեր է Երեւանի պետական երժշտանոցին մէջ: Երաժշտական 

հարուստ ժառանգութիւն թողուց կոմպոզիտորըՙ «Տօնական նախերգանք» կոնցերտը, 

«Սիմֆոնիա»-ն, «Հայկական ռապսոդիա» (համահեղինակՙ Ա. Բաբաջանեան) երկու 

դաշնամուրի համար, «Հայաստանի պարերը» սիմֆոնիկ սուիտը, «Ասք հայ 

ժողովրդի մասին» վոկալ-սիմֆոնիկ պոէմը, Կոնցերտ-ֆանտազիա 5 փողային 

նուագարանների համար, «Սայեաթ-Նովա» քնարական-դրամատիկական օփերան: 

Ալ. Յարութիւնեանի երաժշտութիւնը կը բնորոշուի ընդգծուած 

արտայայտչականութեամբ, 

զգացմունքայնութեամբ, մեղեդիական լայն շնչառութեամբ, տրամաթիզմի 

տարրերով, գունային եւ ռիթմային յագեցուածութեամբ: 

Ոչ միայն Հայաստանի մէջ, նաեւ երկրի սահմաններէն դուրս, ան ճանչցուած եւ 

սիրուած կոմպոզիտոր էր, իր ստեղծագործութիւնները հնչեր են միջազգային 

նշանաւոր բեմերուն վրայՙ Գերմանիոյ, Լեհաստանի, Իտալիոյ, Ֆրանսայի, ԱՄՆ-ի, 

Անգլիոյ մէջ (Թագաւորական սիմֆոնիկ նուագախումբի կողմէ նաեւ): Փողային 

գործիքներու համար իր գրած շարք մը ստեղծագործութիւնները մտեր են 

համաշխարհային ճանաչում ունեցող կատարողներու նուագացանկին մէջ: 
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Կոմպոզիտորի ստեղծագործական վաստակը բարձր է գնահատուեր, նա 

արժանացեր է ԽՍՀՄ եւ ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստի, ՀԽՍՀ արուեստի 

վաստակաւոր գործչի կոչման, պետական մրցանակի: Ալեքսանդր Յարութիւնեանի 

ստեղծագործութիւնը հայ երաժշտական մշակոյթի պատմութեան անբաժանելի 

մասն է ու հարստութիւնը:  

Աղբիւր՝ ԱԶԳ  

 

Ոչ Եւս Է Զարեհ Մելքոնեան 

Խոր ցաւով տեղեկացանք թէ Ուրբաթ, Մարտ 30-ին, մահացած է սփիւռքահայ 

տաղանդաւոր եւ բազմաշնորհ մտաւորական, բանաստեղծ, թատերագիր, 

հրապարակակիր, անուանի կրթական մշակ եւ գաղափարի 

համոզուած հաւատաւոր Զարեհ Մելքոնեանը: 

Վաստակաշատ Զարեհ Մելքոնեան ծնած էր Հալէպ, Սուրիա, 1923-

ին: Շրջանաւարտ ըլլալէ ետք Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական 

Հաստատութենէն, յաջողութեամբ աւարտած էր նաեւ Պէյրութի 

Ամերիկեան Համալսարանը, արժանանալով Պսակաւոր 

Արուեստից տիտղոսի: Ապա նուիրուած էր ուսուցչական 

ասպարէզի, տարիներ շարունակ հայերէն լեզու դասաւադելով Հ.Բ.Ը.Միութեան 

Պէյրութի Յովակիմեան Մանուկեան եւ Դարուհի Յակոբեան վարժարաններէն ներս, 

իսկ 1964-էն սկսեալ, չորս տարի վարած էր Դարուհի Յակոբեանի տնօրէնութեան 

պաշտօնը: 1968-ին տեղափոխուած էր Տիթրոյթ, Միացեալ Նահանգներ եւ յաջորդող 

15 տարիներուն յաջող կերպով կատարած էր Հ.Բ.Ը.Միութեան Ամերիկայի Միջին 

Արեւմտեան շրջանակի վարիչ-տնօրէնութիւնը: 1985-ին տեղափոխուած էր 

Քալիֆորնիոյ Ֆրիմոնթ (Սան Ֆրանսիսքոյի շրջան) քաղաքը, ուր կը բնակէր մինչեւ 

իր մահը: 

Զարեհ Մելքոնեան յայտնի եւ բազմաբեղուն գրագէտ մըն էր, հրատարակուած 

ունենալով բանաստեղծական 12 հատոր (առաջինը լոյս տեսած 1943-ին), 13 

թատրերգութիւններ, ինչպէս նաեւ գրադատական, հրապարակագրական եւ 

յուշագրական բազմաթիւ յօդուածներ: Ութը տարի շարունակ (1956-1964) 

խմբագրած էր Թէքէեան Մշակութային Միութեան Լիբանանի «Շիրակ» գրական 

ամսաթերթը: 

Հեղինակած է նաեւ հայերէն լեզուի քերականութեան դասագիրքերու հանրայայտ 

շարք մը, որ շուրջ կէս դար, իբրեւ դասագիրք գործածուած է հայկական սփիւռքի 

գրեթէ ամբողջ տարածքին: 

Զարեհ Մելքոնեանի մահուընէ երկու ամիս առաջ մահացած էր նաեւ իր կողակիցը՝ 

Գոհար Մելքոնեան: 
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Զարեհ Մելքոնեանի տխրալի մեկնումով, հայ ժողովուրդը կը կորսնցնէ հմուտ եւ 

վաւերական մտաւորական մը, փայլուն գրիչ մը, գաղափարական մարդը: Իր 

աշակերտները, որոնք սփռուած են քիչ մը ամէն տեղ, կը կորսնցնեն կրթական այն 

մշակը, որ գիտէր դասարանը պահել լարուած հետաքրքրութեան մէջ եւ անոնց 

սիրցնել մեր լեզուն, մեր գրականութիւնը...: Որպէս իր աշակերտուհիներէն մէկը՝ 

Դարուհի Յակոբեան աղջկանց Երկրորդական վարժարանին մէջ, անձամբ կրնամ 

վկայել, որ Զարեհ Մելքոնեան՝ բացառիկ դաստիարակն ու ուսուցիչը, ունէր 

գաղտնիքը՝ իւրաքանչիւր հայերէնի եւ ի մասնաւորի հայ գրականութեան 

դասապահը դարձնելու համով ու հոտով, մեր հոգեկան հայեացքին դիմաց 

ապրեցնելով մեր մեծ քերթողներուն՝ Վարուժանի, Սիամանթոյի, Պետրոս 

Դուրեանի, Մեծարենցի եւ այլոց շունչն ու ոգին...մտածողութիւնն ու 

հոգեբանութիւնը, Բառն ու Բանը...: 

Զարեհ Մելքոնեանի յիշատակը պիտի մնայ անթառամ բոլոր զինք ճանչցողներուն, 

այլ մանաւանդ իր աշակերտներու յիշողութեան մէջ: Ան յաւերժ պիտի ապրի ի 

մասնաւորի իր հեղինակած գրական-գեղարուեստական երկերուն մէջ: 

ՅԻՇԱՏԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՑ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ  

 

Տեսակէտ 

Մենք Ենք՝ Մեր Ցաւերը 

Կեցցէ՛ Մարաջախտ Բաղրամեանը, Անկցի՞… Բաղրամեանը 

Սերժ Սարգսեան 

10 Նոյեմբեր 2011ին, գրած էինք՝ «նախագահական «հեւք»ը սկսած 

է» (նաեւ՝ խորհրդարանական), ակնարկելով այն 

նախապատրաստութիւններուն, որոնց տենդագին լծուած է 

Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութիւնը (Սերժ 

Սարգսեանի նախագահութեամբ), պաշտօնափոխութիւններ ու 

պաշտօնանկութիւններ կատարելով, ի նպաստ իր դիրքերու 

աւելի զարգացման, յառաջիկայ ընտրութիւններուն իր 

իշխանութիւնը պահելու ցանկատեսութեամբ։Ատոնց պերճախօս 

թափանցիկութիւնը հանդիսացաւ յատենի Ազգային Ժողովի նախագահ Յովիկ 

Աբրահամեանի տեղափոխութիւնը՝ օրէնսդրական ղեկավարութենէն… ընտրական 

ղեկավարութիւն, խիստ ծիծաղելի տնօրինումով ու ժողովրդավարական 

խոցելիութեամբ։ 
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Նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ իր գլխաւորած կուսակցութիւնը, յամառօրէն կը 

շարունակեն օգտագործել իրենց լիազօրութիւններն ու իրաւասութիւնները, ամէն 

մակարդակի վրայ, հաւանական որեւէ «ճեղք» փակելու կամ «դրսեկ»ներ 

կասեցնելու։ Ասոր վերջին (բայց ոչ-վերջնագոյն) օրինակը արդեօք չէ՞ 15 Փետրուար 

2012ին Հրազդան քաղաքի մէջ տեղի ունեցած քաղաքապետական ընտրապայքարը, 

ուր Հանրապետական կուսակցութեան թեկնածուն յաղթանակ (՞) արձանագրեց Հայ 

Ազգային Քոնկրէսի անդամին նկատմամբ, խիստ հարցականներու (հասկնալի՞) 

մթնոլորտի մը մէջ, ինչ որ, անգամ մը եւս, կը հաստատէ իշխող կուսակցութեան 

ընչաքաղցութեան տրամադրութիւնները…։  

Այս ընթացքով, երբեք զարմանալի պիտի չթուի, որ Սարգսեան եւ ընկերք «պիտի 

ջախջախեն» (կամ ատոր պիտի ձգտին) բոլոր զանոնք, որոնք պիտի փորձեն նոր 

տարազումով հանդէս գալ կամ դառնալ իշխող ընդդիմութիւն։ Ներկայ 

ընդդիմութիւնը - ՀՅԴ, ՀԱՔ - «Ժառանգութիւն», որոնց կրնայ միանալ «Բարգաւաճ 

Հայաստան»ը - ի՞նչ կրնայ ընել ի դէմս տիրող նախագահութեան եւ իշխանութեան 

«անառիկ» դառնալու կամ մնալու տուեալներուն։ Թերեւս մէկ պարագայի միայն 

կրնայ իշխող մեծամասնութիւնը «ցնցուիլ», երբ ուժով ու նիւթով ծանօթ «Բարգաւաճ 

Հայաստան»ը հրապարակ իջնէ՝ ամբողջովին կողքին ընդդիմութեան, պայմանաւ որ 

զայն բաղկացնող շերտերը, իրօք, միանան, համագործակցին ու միաբեւեռացուին։ 

Ծանօթ է, թէ «Բարգաւաճ Հայաստան», իբրեւ մէկ անդամը համաձայնական 

(քոալիսիոն) ներկայ կառավարութեան, այնքան ալ «հաշտ» ընթացքի մը մէջ չի 

գտնուիր իր միւս գործընկերներուն հետ (Հանրապետական, Օրինաց Երկիր), 

փորձելով «ձերբազատուիլ» անոնցմէ, այն հեռանկարով որ հայաստանեան իշխող 

միակ կուսակցութիւն-ղեկավարութիւնը ինք կը դառնալ։  

Ռոպերթ Քոչարեան  

Գիտակցելով այս ախորժակային ծալքերուն, մերթ Սերժ 

Սարգսեան, մերթ Ռոպերթ Քոչարեան կ'ուզեն զայն… 

սիրաշահիլ, օգտուելու համար անոր քուէային 

առաելութիւններէն ու նիւթական հարստութենէն։ Սերժ 

Սարգսեան ու Հանրապետական կուսակցութիւն, որքան ալ 

ինքնավստահ ըլլան իրենց անսահման կարելիութիւններուն 

եւ անչափելի միջոցներուն վրայ, ստիպուած են այդ բոլորին 

հետ հաշուի նստելու, այլեւ՝ աւելի անզիջող ու կարծր 

դառնալու, իրենց համար սովորական դարձած բոլոր կարգի 

«զէնք»երը գործածելով։ Բնական է, մինչեւ այդ ստուգատեսներուն վերջնական 

ձեւաւորումը, կամուրջին տակէն տեսակաւոր ջուրեր կրնան հոսիլ, այսինքն, 

խաղաթուղթերը կրնան խառնուիլ եւ կամ՝ շատեր մէկ ճիւղէն միւսը կրնան թառիլ, 

հրաժարումներու եւ տարբեր անդամակցութիւններու կարգով։  

Ատենին գրած էինք, թէ հայրենական կուսակցութիւններուն մեծ մասը չունի (չէ 

ունեցած ու չի կրնար ունենալ) հաստատուն ու կայուն երաշխիքով գործընթաց ու 

ապագայ, պարզապէս անոր համար, որ անոնք իշխանամոլութեան գերին ըլլալով, 
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դարձած են ու կը դառնան պարագայական։ Ասոր լաւագոյն փաստերը խիստ 

տեսանելի են՝ տասնեակներով կուսակցութիւններու խամրումով կամ 

շոգիացումով, իսկ շատ աւելի զաւեշտականը այն է, երբ շատեր մէկ 

կուսակցութենէն միւսը կը ցատկին (նապաստակներու նման), ուրիշներ՝ մէկէն 

միւսը կը սողոսկին (կրիաներու նման), իսկ մաս մըն ալ՝ անկուսակցականութենէն 

կը յայտնուի կուսակցութեան մը մէջ (աքլորներու նման)։ Որոշ է, որ այդ 

տարօրինակ-անտարօրինակ տեղաշարժերը տեղի կ'ունենան խիստ 

պատեհապաշտական ու հաշուենկատական նկրտումներով, ուր 

ազգայնականութիւն կամ գաղափարախօսութիւն փնտռելը պարզապէս… ցնորք է։  

Վարդան Օսկանեան 

Այս բարձրաձայն մտորումին առիթը Հայաստանի 

արտաքին գործոց նախկին նախարար Վարդան 

Օսկանեանի դիմումն էր «Բարգաւաճ Հայաստան» 

կուսակցութեան՝ անդամակցելու անոր, ուր արդէն 

ընդունուած է, կուսակցութեան 17 Մարտ 2012ի 

համագումարէն առաջ։ 

(Ի դէպ, ներկայ վարչապետը՝ Տիգրան Սարգսեան, երկար 

ժամանակ «կոյս» մնալով կուսակցական անդամակցութենէ, 

«մատի մէկ շարժում»ով դարձաւ Հանրապետական կուսակցութեան անդամ, որուն, 

վստահաբար, ինքն ալ համոզուած չէր, բայց…)։ 

Օսկանեան երբեք կուսակցական պատկանելիութիւն չէ ունեցած։ Հիմա, յանկա՜րծ, 

ինչո՞ւ ախորժակը կը բացուի ու կուսակցութեան մը շարքերը կ'անդամագրուի այն 

համոզումով (՞), որ անոր միջոցով կրնայ «ապահովել ազատ եւ արդար 

ընտրութիւններ, հետեւաբար, նաեւ նոր խորհրդարան՝ քաղաքական ուժերու նոր 

դասաւորութեամբ»։ 

Ասիկա կը նշանակէ, թէ ցարդ տեղի ունեցածները… կեղծ էին (նորութի՞ւն է), բայց 

մինչեւ հոն հասնիլը, լաւ պիտի չըլլա՞ր որ Պրն. Օսկանեանը հրապարակաւ խօսէր 

նաեւ իր շրջանի խաղքութիւններուն մասին, յատկապէս իր «շէֆ»ին՝ Քոչարեանի 

օրով, որ հասաւ մինչեւ հաւաքական ու ժողովրդային սպանդներու։  

Աւելին՝ ճիշդ է, թէ Օսկանեան, բազմաթիւ անգամներ, արտայայտուած է ներկա՛յ 

իշխանութիւններու իրադարձութիւններուն ու զարգացումներուն մասին, 

ընդհանրապէս քննադատական ակնոցով, որոնց անդրադառնալու առիթ ունեցած 

ենք օրին, սակայն, որքա՜ն ցանկալի պիտի ըլլար այդ քննադատութիւնները 

կատարուէին նաեւ իր կառավարական շրջաններուն, թէկուզեւ 

ինքնաքննադատական եւ քոչարեանական։ Բաց աստի, եթէ Օսկանեան 

հաւատացած է, «որ, ժամանակն է, որ աւելի աքթիւ մասնակցութիւն ունենայ երկրի 

քաղաքական գործընթացներուն», ապա, ատիկա պայմա՞ն է, որ ըլլայ 

կուսակցական անդամակցութեամբ, եթէ ախորժակը չունենայ պատգամաւոր 
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դառնալու, «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութեան կառքով արշաւելու դէպի… 

Ազգային Ժողով։  

Անշուշտ, ատիկա իր գիտնալիքն է, պիտի մտածեն շատեր։ Անտարակո՛յս, սակայն, 

պետական այր մը, որուն նախագահին պաշտօնավարութեան շրջանին տեղի 

ունեցան խայտաբղէտ ներքին թէ ներքին մահացու սայթաքումներ, երկիրը խրելով 

յամեցող աղէտներու եւ անորոշութիւննրու մէջ, ինչպէ՞ս կրնայ 

նորարարութիւններու կամ բարեկարգումներու յաւակնութիւններ ունենալ… 

հագնելով կուսակցական պատմուճան, մոռնալով մօտիկ անցեալի բռնարարքային 

վերիվայրումները։ Մինչ այդ, հետաքրքրական է, Պրն. Օսկանեան արդեօք 

«արտօնութիւն» առա՞ծ է իր նախկին «շէֆ»էն, թէ՞ անկէ ինքզինք հեռու կը պահէ, 

աւելի հեզասահ անցո՜ւմ մը ունենալու համար խորհրդարան։ Ինչ ալ ըլլան 

պատասխանները, մէկ բան յստակ է, թէ ոչ միայն սխալ բան մը կայ, այլեւ՝ սխալ 

մարդիկ, սխալ տեղով ու գործով, այնքան ատեն որ հիները կը կրկնուին… նորերով։  

Պարոյր Աղպաշեան, Պէյրութ, Լիբանան  

 

Լուրջ մենամարտ համակարգի հետ 

Տեղական խնդիրների լուծումը՝ Թռչկանի ջրվէժ, Թեղուտ, Մաշտոցի պուրակ կամ 

այլ համանման հարցեր, անկասկած հանդիսանում է Հայաստանում ձեւաւորուած 

քաղաքացիական բջիջների ընդամէնը մարտավարական թիրախը, իսկ 

ռազմավարական իմաստով թիրախը Հայաստանում քաղաքացիական 

իշխանութեան հաստատման գործընթացում պայքարի եւ գործունէութեան նոր, 

առաւել արդիւնաւէտ մեխանիզմի, մոտէլի ներդրումն է հանրային գիտակցութեան 

մէջ:  

Այդ մոտէլի հիմքում այն է, որ քաղաքական 

համակարգը պէտք է լինի ընդամէնը 

քաղաքացիական գիտակցութեանը 

սպասարկող ինստիտուտ, որովհետեւ երբ 

քաղաքական համակարգը դադարում է 

լինել այդպիսին, ապա ցանկացած երկրի 

ճանապարհ տանում է դէպի անխուսափելի 

ճգնաժամ: Դրա վառ օրինակ են թերեւս 

Արեւմուտքի զարգացած երկրները, որոնք 

քաղաքակրթական նշանակալի ձեռքբերման 

հասան հենց այն բանի շնորհիւ, որ 

քաղաքական համակարգը սպասարկեց 

քաղաքացիականութեանը:  
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Իսկ այժմ այդ հասարակարգերը, այդ պետութիւնները կանգնել են լրջագոյն 

ճգնաժամի առաջ, որովհետեւ ինչ որ պահից սկսած, քաղաքական համակարգերը 

դուրս եկան քաղաքացիականութեան սպասարկման առանցքից, եւ ստեղծուեց մի 

իրավիճակ, երբ արդէն քաղաքացիներն էին այդ երկրներում թէ տնտեսական, թէ 

քաղաքական առումով սպասարկում այդ համակարգերին: Եւ այժմ ակնյայտ է 

լրջագոյն ճգնաժամը, որը ուժգնանում է նախորդ բանաձեւի իներցիոն ուժի 

սպառմանը զուգահեռ:  

Եւ թերեւս պատահական չէ, որ արեւմտեան էլիտաները առնուազն առերեւոյթ 

փորձում են վերադառնալ քաղաքացիականութեան սպասարկման բանաձեւերին: 

Այդ իմաստով, Հայաստանում քաղաքացիական բջիջների գործունէութիւնը 

ներկայում բաւական համահունչ է համաշխարհային ժամանակին, եւ թէեւ կարող է 

ստացուել դրանց նշանակութեան գերագնահատում, բայց այդ բջիջները 

Հայաստանում առայժմ ժամանակին ու տարածութեանը ամենահամարժէք 

արձագանգը տուող շերտն են: Այդ իսկ պատճառով, այդ բջիջների ռազմավարական 

թիրախը պէտք է լինի հանրային գիտակցութեան մէջ հնարաւորինս տարածուելը, ի 

հարկէ միաժամանակ յղկելով եւ շտկելով նաեւ իր մէջ ունեցած բազմաթիւ 

թերութիւնները: 

Եթէ այդ բջիջներն իրենց առջեւ չեն դնում այդօրինակ ռազմավարական թիրախ, 

ապա մարտավարական անգամ 100 տոկոս արդիւնաւէտութեան պարագայում 

խոշոր հաշուով շատ ցածր է լինելու դրանց օգտակար գործողութեան գործօնը՝ 

Հայաստանի վերափոխման կենսական խնդրի լուծմանը նպաստելու հարցում: 

Ներկայում, որքան էլ աշխոյժ են այդ խմբերը, որքան էլ նուիրուած ու ջանասէր են 

այդ շերտի ներկայացուցիչները, այդուհանդերձ փաստ է, որ նրանք ունեն 

Հայաստանի առօրեայ կեանքում տեղեկատուական 

ներկայացուածութեան էական խնդիր: 

Այդ ներկայացուածութիւնը քիչ թէ շատ բաւարար է առայժմ միայն համացանցում: 

Մինչդեռ, առանց տեղեկատուական լայն ներկայացուածութեան, շատ բարդ է 

լինելու ընդլայնել քաղաքացիական շարժումն ու դառնալ թելադրող գործօն 

քաղաքական համակարգի համար: Այդ իմաստով, խորհրդարանի առաջիկայ 

ընտրութիւնը կարծես թէ բաւական պատեհ առիթ է, որը կարող է տալ այդ խնդրի 

որոշակի լուծման հնարաւորութիւն: Բանն այն է, որ խորհրդարանի ընտրութեան 

քարոզարշաւի ընթացքում օրէնսդրօրէն տրւում է հեռուստա եւ 

ռատիոքարոզչութեան անվճար եթերաժամանակի հնարաւորութիւն: 

Խօսքը համապետական սփռման Հանրային հեռուստաընկերութեան մասին է: 

Հայաստանի քաղաքացիական բջիջները թերեւս կարող են այդ հնարաւորութիւնն 

օգտագործել սեփական մօտեցումները, պատկերացումները, քաղաքացիական 

պայքարի մեխանիզմները հանրային հնարաւորինս լայն լսարանին հասցնելու 

համար, խնդիրները թէ տեղական, թէ կլոպալ համատեքստում բացատրելու, 

ներկայացնելու համար:  
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Այդ հանգամանքը չափազանց կարեւոր է ոչ այնքան ներկայիս մարտավարական, 

այլ ընդհանրապէս քաղաքացիական նորաբողբոջ շարժման ռազմավարական 

խնդրի սպասարկման տեսանկիւնից: Դրա համար անհրաժեշտ է, որ 

քաղաքացիական բջիջները կազմաւորեն նախընտրական որեւէ միաւոր, 

բացարձակապէս պայմանական՝ ֆորմալ նախընտրական, ընդամէնը 

համապետական սփռման անվճար եթերաժամանակի հնարաւորութիւն ունենալու 

համար:  

Բնականաբար, դա չի լինելու պայքար խորհրդարանի տեղի համար, կամ պայքար 

որեւէ քաղաքական ուժի դէմ: Դրա մասին կը յայտարարուի բացայայտ, որ 

մասնակցութեան նպատակը բացարձակապէս խորհրդարանի մանտաթը չէ: 

Նոյնիսկ կարելի է յայտարարել, որ քաղաքացիներին ամէնեւին կոչ չեն անում 

քուէարկել իրենց օգտին, նոյնիսկ հակառակ կոչն են անում՝ չքուէարկել, այլ 

ընդամէնը լսել, խօսել իրենց հետ եւ փորձել մտածել այդ զրոյցների շուրջ: 

Դա լինելու է պայքար գոյութիւն ունեցող քաղաքական համակարգի եւ մշակոյթի 

դէմ, պայքար այդ համակարգի կեանքում քաղաքացիական առանցքը հաստատելու 

համար, իսկ որպէս դրա միջոց՝ Հայաստանում քաղաքացիական 

պատկերացումներն ու պահանջները վերաձեւակերպելու համար: Անշուշտ, 

խորհրդարանի ընտրութեան նախընտրական արշաւի մէկ ամսուայ մի քանի 

անվճար եթերաժամը քիչ են ռազմավարական այդ խնդիրը լուծելու համար, առաւել 

եւս, որ խոշոր հաշուով այդ խնդրի դէմ է աշխատում մի ամբողջ քաղաքական 

համակարգ:  

Բայց, միեւնոյն ժամանակ, պէտք է օգտագործել ամենանուազագոյն 

հնարաւորութիւնն անգամ, այդ թւում փորձելով նաեւ դաշնակիցներ գտնել 

քաղաքական համակարգում՝ կամ անհատների, կամ պարզապէս ամբողջական 

միաւորների տեսքով:  

ՅԱԿՈԲ ԲԱԴԱԼԵԱՆ  

 

Պրն. Ծառուկեան, Պրն. Օսկանեան, Դուք Արտագաղթի Գովազդ Էք 

Անում Եւ Սանդի Մէջ Ջուր Էք Ծեծում... 

Դոկտ. Արամայիս Միրզախանեան, Սթոքհոլմ 

Պարսիկ իմաստասէրն ասում է.- «Երբ մարդ լուռ է, դժուար է 

կռահել՝ նա գոհարավաճա՞ռ է, թէ՞ բամպակ գզող»: Իսկ հայերս 

ունենք ոչ պակաս իմաստուն ասացուածք, ըստ որի, շատ խօսողին 

ու միտք չարտայայտողին ասում են.- «Սանդի մէջ ջուր է ծեծում»: 

Այս օրերին Հայաստանում քաղաքական կուսակցութիւնների 
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համագումարների թէժ մթնոլորտ է, եւ մրցադաշտը խիստ յագեցած է... Մենք՝ 

սփիււռքահայերս, մասնակցութիւն չունենք այս մրցավազքի մէջ, սակայն ինձ 

նմանները, որ Հայաստանում հարստութիւն ու բիզնէս չունեն, պաշտօն ու դիրք 

չունեն, ու ընտրելու ու ընտրուելու իրաւունք չունեն, երբեմն, երբեմն փորձում են, 

մեր ժողովրդի շահերից ելնելով, իրենց սրտացաւ կեցուածքը դրսեւորել այն ամէնի 

հանդէպ, ինչ կատարւում է Հայաստանում:  

Սիրելի ընթերցող, ներողամիտ եղիր, նախաբանը երկար ստացուեց... Խօսքս Պրն. Գ. 

Ծառուկեանի ու Պրն. Վ. Օսկանեանի ելոյթների մասին է՝ հնչած «Հայաստանի 

Բարգաւաճ Կուսակցութեան» (ՀԲԿ)-ի համագումարի ընթացքին: Լաւ է, որ սրանից 

առաջ բախտ ենք ունեցել լսելու կուսակցապետին ու ՀՀ նախկին արտաքին գործոց 

նախարարին, եւ նրանց գոհարավաճառ լինելու մէջ համոզուած չենք... բայց որ 

այսքան անորակ բամպակ կարող են գզել, այդ էլ չէի սպասում... 

Պրն. Ծառուկեանը ասում է՝  

«Այսօր մենք ինքներս մեզ պէտք է հարց տանք. "Ինչպէ՞ս է ստացւում, որ 

Հայաստանից դուրս ապրող եւ աշխատող մեր հայրենակիցները հասնում են 

լրջագոյն յաջողութիւնների՝ կեանքի տարբեր բնագաւառներում դառնալով յայտնի 

դէմքեր, գործիչներ: Ինչպէ՞ս է ստացւում, որ հայը, արտագաղթելով օտար երկիր, 

կարողանում է մէկ-երկու տարում ոտքի կանգնել...»  

Յարգելի մեծահարուստ Պրն. Ծառուկեան, այս արտայայտութիւնը ոչ միայն 

անորակ բամպակ գզել է, այլ արտագաղթի բացայայտ գովազդ է... Ձեր ասածների 

մէջ ոչ մէկ իրականութիւն չկայ: Հայաստանից արտագաղթածների մեծ տոկոսը վատ 

է ապրում: Այդ մարդկանց չվիրաւորելու նպատակով չեմ նշում այն նուաստացուցիչ 

աշխատանքների ցանկը, որով նրանք զբաղւում են Հայաստանից դուրս: Դուք լաւ 

գիտէք, թէ Հայաստանից գաղթած հայ կանայք ինչպիսի անպատուաբեր 

աշխատանքով են զբաղուած Թուրքիայում, Արաբական Էմիրաթներում, Իրանում եւ 

այլուր: Դուք եւ Ձեր կուսակցութիւնն, անշուշտ, տեղեակ էք, թէ Քալիֆորնիայի 

բանտերում քանի հազար հայ կանայք ու տղամարդիկ են բանտարկուած 

գողութեան, անառակութեան, թմրադեղերի առք ու վաճառքի մեղադրանքներով, 

իսկ ժուլիկութեամբ զբաղուող կազմակերպուած բանդաները «մեծ համբաւ» ունեն: 

Եւրոպական սոցիալապէս առաւել բարեկեցիկ երկրներում Հայաստանից 

գաղթածների՝ նպաստով ապրողների թիւը համեմատւում է սոմալիացիների, 

թուրքերի ու բանգլադեշցիների հետ: Հայաստանի գաղթականների ծանր հոգեկան 

ու կարօտախտի տառապանքները գումարելով նշուածի հետ, ամէն մի ազնիւ, 

պատուախնդիր ու ազգասէր մարդու մօտ, խորը ցաւ է առաջանում: Պրն. Գագիկ 

Ծառուկեան, այս մարդիկ Ձեր եւ ձեզ նման օլիգարխների զոհերն են: Դուք եւ 

Հայաստանը բռնագրաւած Ձեր գործակիցներն են այս դժբախտութիւնների 

պատճառը: 
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Արդար լինելու համար մէջ բերեմ Ձեր հետեւեալ միտքը. 

«...Ուստի, մենք մեր երկրում այսօր ունենք լրջագոյն խնդիր՝ 

ստեղծել համապատասխան պայմաններ, ընձեռել 

հնարաւորութիւն, որ աշխատող մարդը չմտածի հեռանալու 

մասին, բարիք ստեղծի մեր երկրում»:  

Գովելի ցանկութիւն է: Իսկ քսան տարի շարունակ ինչո՞վ 

էիք զբաղուած (ընթերցողը կասի թալանով): Յարգելի 

պարոն, Դուք՝ Հայաստան երկիրը շահագործող 

օլիգարխներդ, աշխարհի առաջին ու վերջին կեղեքիչները 

չէք, դուք համաշխարհային դրամատիրական անարդար 

համակարգի մէկ օղակն էք...  

Պրն. Ծառուկեան, Ձեր ասածների մէջ նաեւ չնչին տոկոսով ճշմարտութիւն կայ: 

Հայաստանից գաղթածների մի շօշափելի մաս, ունենալով Հայաստանում ձեռք 

բերած գիտելիքներ, իրենց ամէնօրեայ քրտնաջան, ազնիւ ու կարգապահ 

աշխատանքներով, կեանքի տարբեր բնագաւառներում լուրջ յաջողութիւնների են 

հասել: Ուսանողները նոյնպես զգալի առաջադիմութիւններ են գրանցում: Սակայն 

այս հանգամանքը Ձեզ իրաւունք չի վերապահում արտագաղթի գովազդ անել, թէ 

դրսում ամէն ինչ լաէ է:  

Պարզւում է, որտեղ դուք չկաք, այդտեղ լաւ է...  

Իսկ նոր բարգաւաճած նախկին արտգործ նախարարը (ՆԱՆ)՝ Պրն. Վարդան 

Օսկանեանը ասում է.  

«...Մայիսի 6-ին մենք ընտրելու ենք Հայաստանի նոր խորհրդարանը: Դա սոսկ 

խորհրդարանական ընտրութիւն չէ, դա Հայաստանի ապագայի ընտրութիւնն է: ... 

Մայիսեան ընտրութիւնները իրօք Հայաստանի համար լինելու են 

ճակատագրական: »: 

Այսպիսի բամպակ Պրն. Օսկանեանը դեռ չեր գզել: Ոչ աւել, ոչ պակաս, 

«Հայաստանի ապագայի ընտրութիւնն է» : Աստծոյ սիրոյն, մի վախեցրէք, ի՞նչ էք 

պատրաստւում անել: Պրն. ՆԱՆ, հայ ժողովուրդը Ձեր աշխատանքի 

թղթապանակին լաւ ծանօթ է:  

Այս մասին յետոյ:  

Պրն. Օսկանեանը շարունակում է.  

«... Հայաստանի բնակչութիւնը կազմում է 2 միլիոն 871 հազար մարդ: Այսինքն՝ մենք 

իջել ենք 3 միլիոնի հոգեբանական շեմից, եւ այլեւս չենք կարող ասել, որ 3-

միլիոնանոց երկիր ենք, որովհետեւ չենք: Ակնյայտ է, որ եթէ առաջիկայ տարիներին 

Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական եւ բարոյա-հոգեբանական 
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իրավիճակը կտրուկ չփոխուի, ոչ հեռու ապագայում մենք արդէն հատած կը լինենք 

2,5 միլիոնի շեմը:»  

Ինչպիսի դառն իրողութիւն ու ցաւալի ինքնախարազանում: Պրն. ՆԱՆ, Ձեր 

իշխանութեան տարիներին ինչքա՞ն մարդ է արտագաղթել Հայաստանից եւ ինչու՞...  

Իմ հարցի պատասխանն արդէն դուք տուել էք.  

«Գնում են, որովհետեւ կորցրել են յոյսն ու հաւատը երկրի ապագայի նկատմամբ:  

Գնում են անարդարութիւնների պատճառով:  

Գնում են, որովհետեւ չեն վստահում:  

Գնում են, որովհետեւ չեն կարողանում հանապազօրեայ հացը վաստակել:»  

Գովելի է Ձեր համարձակութիւնը, այսպէս յստակ պատասխանելու համար: 

Խնդրում եմ նոյն համարձակութեամբ պատասխանէք. Մարտի Մէկի 

ոճրագործութիւնից յետոյ քանի՞ հազար մարդ է լքել Հայաստանը: Դուք այդ 

ժամանակ երկրի արտգործ նախարարն էիք եւ մեղսակից էք: Այդքան հեշտ 

պիղատոսի նման ձեռքներդ լուանալ չէք կարող, ժողովուրդը թոյլ չի տայ, իսկ 

պատմութիւնն անողոք դատաւոր է...  

Իսկ ի՞նչ էք պատրաստւում անել,  

Դուք ասում էք.  

«Բարգաւաճ Հայաստանն» իր տնտեսական քաղաքականութեան հիմնական թիրախ 

է դարձնելու տնտեսական աճը, աշխատատեղերի ստեղծումը եւ Հայաստանի 

իւրաքանչիւր քաղաքացու կենսամակարդակի բարձրացումը:  

Պրն. Օսականեան, մեր ժողովուրդը կեանքի փորձ ունի, 

երկրում տիրող դասակարգային կեղեքիչ տնտեսական 

համակարգում ձեր ասածները անհնարին է, 

անհամատեղելի ազատ շուկայական 

կապիտալիստական յարաբերութիւններում: Ձեր 

կուսակցապետը, նրա օլիգարխիկ ընկերներն ու 

կաշառակերութեան ու օրինազանցութեան մէջ հմտացած 

իշխանութիւնները, այդ թոյլ չեն տալու:  

Կապիտալիստական շահագործող սիստէմը ամբողջ աշխարհում սնանկանում է... 

Երկրագնդի կէսից աւելին, միլիարդաւոր մարդիկ ապրում են աղքատութեան, 

անգրագիտութեան, գործազրկութեան, հիւանդութիւնների ու սոցիալական 

անապահովութեան ծայրայեղ վիճակում: Այս բոլորը դրամատիրական համակարգի 
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դիկտատուրայի անարդար էութեան արգասիքներն են... Այս համակարգը 

Հայաստանում հրաշք գործել չի կարող:  

Ձեր խօսքը աւարտում էք.  

«բոլորս՝ ընտրողներ, թէ ընտրուածներ, պէտք է նայենք մէկմէկու եւ ասենք, որ 

միասին աշխատանք ունենք անելու, որպէսզի մենք, մեր երեխաները, մեր ծնողները, 

մեր հարեւաններն ու մեր բարեկամները վստահեն իրենց եւ իրենց երկրի 

ապագային:»  

Յարգելի նախկին սփիւռքահայ, նախկին արտգործ նախարար, դուք իսկապէս 

սանդի մէջ ջուր էք ծեծում ու բամպակ էք գզում եւ յարգանք չունէք ձեզ լսողների 

նկատմամբ: Ձեր այս տողերի մէջ մէկ հատիկ բռնուելիք միտք չկայ, ժողովրդի ու 

երկրի առաջ ծառացած հարցերին ոչ մէկ գիտա-տնտեսական մօտեցում չկայ: Դուք 

Ձեր քննութիւնը յանձնել էք... Ժողովուրդը ձեզ՝ «Հայաստանի ապագայի 

ընտրութիւնը» թոյլ չի տայ...  

Հայաստանին ու մեր ժողովրդին կը փրկի միայն տնտեսական համակարգային 

փոփոխութիւնը, որտեղ դուք «բարգաւաճելու» եւ գիշատիչ «արծիւները» մեր 

ժողովրդի գլխին ճախրելու հնարաւորութիւն չեն ունենալու:  

 

Մինչ կը սլանան օլիկարխիան և քրէական աշխարհը...  

Մինչ Հայաստանի իշխանութիւնը զբաղուած է իր օլիկարխներին խորհրդարան 

վերստին խցկելու հոգածութեամբ, նրանց թեկնածութիւնները մէկ առ մէկ 

առաջադրելով խորհրդարանի ընտրութեան համամասնական ցուցակներում և 

մեծամասնական ընտրակարգերում, Եւրախորհրդարանը Հայաստանի վերաբերեալ 

փաստաթուղթ է ընդունել, որտեղ ի թիւս այլ դրոյթների նշւում է ԵԱՀԿ Մինսկի 

խմբի համանախագահների կազմում Ֆրանսիան Եւրամիութեամբ փոխարինելու 

անհրաժեշտութեան մասին: 

Սա Հայաստանի համար իսկապէս 

կարեւոր մի մարտահրաւէր է ոչ միայն 

Ղարաբաղի հակամարտութեան 

կարգաւորման գործընթացի, այլեւ 

ընդհանրապէս աշխարհաքաղաքական 

տրամաբանութեան մասով: Բանն այն է, 

որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, ըստ էութեան, 

ոչ միայն հանդիսանում է Ղարաբաղի 

հակամարտութեան կարգաւորման 

միջնորդական ձեւաչափ, այլ նաեւ, ըստ 

էութեան, հանդէս է գալիս որպէս հարաւկովկասեան տարածաշրջանում և յարակից 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (13) - Ապրիլ 2012 

 

45/65 

շրջաններում աշխարհաքաղաքական զարգացումների վերաբերեալ 

գերտէրութիւնների կամ հզօր տերութիւնների մի փակ ակումբ, որտեղ կայացւում են 

կարեւոր որոշումներ այս կամ այն զարգացումների, ընդհուպ անգամ 

տարածաշրջանում պետութիւնների ներքին զարգացումների վերաբերեալ:  

Այլ կերպ ասած, Մինսկի խումբը վերածուել է տեղական նշանակութեան 

իւրօրինակ G 3-ի, որտեղ քննարկւում են կարեւորագոյն ռազմաքաղաքական և 

տնտեսական հարցեր: Այստեղ ահա Ֆրանսիան հանդիսանում է մի երկիր, որը 

ակնյայտօրէն դրական վերաբերմունք և տրամադրուածութիւն ունի Հայաստանի 

հանդէպ: Այդ երկրի փոխարինումը նշանակալիօրէն կարող է թուլացնել 

Հայաստանի դիրքերն այդ G 3-ում, դրանից բխող էական մարտահրաւէրներով: 

Աւելին, նկատի ունենալով ատրպէյճանական լոպպիինկը, որ առկայ է եւրոպական 

կառոյցներում և արդէն իսկ հանդիսացել է բաւականին տհաճ և անցանկալի 

հակահայ տարբեր բանաձեւերի պատճառ, կարող ենք եզրակացնել, որ Ֆրանսիայի 

փոխարինումը Եւրամիութեամբ, Հայաստանի համար պարզապէս նշանակում է 

դիւանագիտական և քաղաքական տապալում, ընդ որում բաւական վտանգաւոր 

հեռանկարով:  

Ի դէպ, ամէնեւին պատահական չէ, որ Ֆրանսիայում հայկական օրինագծի 

վերաբերեալ յայտնի զարգացումների ֆոնին, Ֆրանսիան Մինսկի խմբից դուրս 

բերելու պահանջը Թուրքիայի առաջին հակադարձումներից մէկն էր, որն այսօր 

փաստօրէն արձագանգ՝ դրական արձագանգ է գտնում Եւրախորհրդարանում:  

Եւ այս ֆոնին ահա առաւել, քան ակնառու է այն յանցաւոր դատարկութիւնն ու 

իշխանապաշտութիւնը, որ տիրում է Հայաստանի քրէաօլիկարխիկ իշխանական 

համակարգում: Այն պահին, երբ հասունանում են Հայաստանի համար լրջագոյն 

միջազգային մարտահրաւէրներ, և դրանք պահանջում են պետական կառավարման 

անյապաղ արդիականացում՝ մարտահրաւէրներին համարժէք և արդիւնաւէտ 

արձագանգելու, դրանք կանխելու համար, Հայաստանի իշխանութիւնը զբաղուած է 

իր օլիկարխիկ կերպի և բնոյթի վերարտադրութեան գործով և ամբողջ թափով 

սուրում է ընտրատարածքներ:  

Հայաստանի քրէաօլիկարխիկ իշխող համակարգի համար աշխարհի կենտրոնը 

առաջիկայում ընտրատարածքներն են, և այդ համակարգը առաջիկայում ունակ է 

արձագանգել բացառապէս այն զարգացումներին, որոնք տեղի են ունենում հենց 

այդ տարածքների հետ կապուած, իսկ աշխարհում տեղի ունեցողը, ինչպէս ասում 

են՝ կը սպասի, մինչեւ հայկական օլիկարխիան և քրէական աշխարհը քառատրոփ 

«բարեյաջողապէս կը նուաճեն այդ ընտրատարածքները:  

Եղիազար Այնթապցի  
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Սուրիահայութեան Ներկան ու Ապագան Պէտք է Մտահոգեն ե'ւ 

Հայաստանի Հանրապետութիւնը, ե'ւ Սփիւռքը  

«Սիվիլիթաս» հիմնադրամի փորձագէտ-

վերլուծաբան Թաթուլ Յակոբեան կը գրէ. 

Սուրիոյ իրադարձութիւնները, որոնք 

միջազգային լրատուամիջոցներով կը 

լուսաբանուին խիստ միակողմանի (ի 

վնաս գործող իշխանութիւններու ու 

նախագահ Պաշշար ալ Ասատի), պէտք է 

մտահոգեն Հայաստանն ու Սփիւռքը՝ երեք 

հիմնական պատճառներով: 

Առաջինը մարդկային կորուստներն են: 

Սուրիոյ մէջ կը սպաննուին ու կը վիրաւորուին մարդիկ, որոնց շարքին` հայեր: Ի 

տարբերութիւն Թունուսի, Եգիպտոսի, Եմէնի ու Լիպիոյ, ուր «Արաբական գարուն»ը 

տապալած է այդ երկիրներու նախկին առաջնորդները, Սուրիոյ մէջ 

ներքաղաքական պատերազմը երկարաձգուելու ակնյայտ միտումներ ունի: 

Միջազգային հանրութիւնը, փոխանակ ճնշումներ բանեցնէ նախագահ Ասատի 

վրայ, որպէսզի վերջինս երկրի մէջ լուրջ քաղաքական բարեփոխումներ կատարէ 

(այս պահուն նախագահ Ասատը պատրաստ է գնալ լրջագոյն զիջումներու), կը 

պահանջէ Սուրիոյ առաջնորդի հրաժարականը: 

Բնականաբար, նախագահ Ասատը հրաժարական չի տար: Դժուար է կանխատեսել, 

թէ ինչպիսի հանգուցալուծում կ'ունենան սուրիական իրադարձութիւնները: 

Հաւանական է, որ արիւնահեղութիւնը շարունակուի, ինչպէս կը շարունակուի մէկ 

տարիէ ի վեր: Թուրքիայի տարածքին հաստատուած սուրիական ընդդիմութիւնը կը 

քաջալերէ, որ զինեալ ապստամբները պայքար մղեն նախագահ Ասատի 

կառավարական ուժերուն դէմ:  

Բախումներու ընթացքին արիւն կը թափի, կը սպանուին նաեւ հազարաւոր խաղաղ 

բնակիչներ: Տուժածներու մէջ կան նաեւ հայեր: Սուրիահայութիւնը, որ 

գլխաւորաբար կեդրոնացած է Հալէպի, Գամիշլիի, Լաթաքիոյ, Քեսապի ու 

Դամասկոսի շրջաններուն մէջ, կը փորձէ չէզոքութիւն պահպանել: Նման կեցուածք, 

անկասկած, արդարացուած է: Աւելին` անիկա է չարեաց փոքրագոյնը: Սակայն 

չէզոքութիւն պահպանելը դեռ բաւարար պայման չէ, որպէսզի սուրիահայութիւնը 

խուսափի զոհերէ ու վիրաւորներէ: Շուրջ 80 հազարի հասնող սուրիահայութեան 

ներկայ կացութիւնն ու ապագան պէտք է մտահոգեն ինչպէս Հայաստանի 

Հանրապետութիւնը, այնպէս ալ՝ Սփիւռքը: Բարեբախտաբար, հայաշատ շրջանները 

չեն դարձած կառավարութիւն-ընդդիմութիւն զինուած պայքարի հիմնական 

վայրերը, թէեւ իրավիճակը մայրաքաղաք Դամասկոսն ու մեծութեամբ երկրորդ 

քաղաք Հալէպը, յատկապէս` վերջին շաբաթներուն, հեռու են խաղաղ ու հանգիստ 

ըլլալէն :  
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Երկրորդ` Սուրիոյ մէջ ներքաղաքական պատերազմի ու արիւնահեղութեան 

շարունակականութիւնը կը ստիպեն սուրիահայութիւնը, որ աւելի ապահով վայրեր 

գտնէ: Մարդկայնօրէն հասկանալի է, որ սուրիահայութիւնը պէտք է մտահոգուի իր 

ֆիզիքական անվտանգութեան խնդիրներով: Ի տարբերութիւն Սփիւռքի այլ 

հայաշատ վայրերու` Սուրիան ու Լիբանանը առանցքային դերակատարութիւն 

ունին ամբողջ հայկական աշխարհի համար: 

Հալէպն ու Պէյրութը տասնամեակներ եղած են եւ կը շարունակեն մնալ շտեմարան` 

հայ աշխարհին տալով բազմաթիւ հոգեւորականներ, մտաւորականներ, 

ուսուցիչներ ու ազգապահպանութեան համար կարեւոր այլ դերակատարներ: 

Աւստրալիոյ, Ամերիկայի ու Եւրոպայի հայկականութեան ոգին պահպանողը 

տասնամեակներ եղած են գլխաւորաբար Հալէպն ու Պէյրութը ձգած հայորդիները: 

Անոնք ձգած են Հալէպն ու Պէյրութը, բայց իրենց հետ հայ աշխարհին տարած 

հայկական ոգին: Հայկական Սփիւռքի յարատեւութիւնն ու հայկական ոգիի 

պահպանումը ուղղակիօրէն կապուած են Հալէպի ու Պէյրութի հետ: Երրորդը 

Հայաստանի Հանրապետութեան շահն է: 

Ակնյայտ է, որ Արեւմուտքի համար արաբական աշխարհի ժողովրդավարացումը 

պատրուակ է: Եթէ Արեւմուտքը մտահոգուած է մարդու իրաւունքներու եւ միւս 

հիմնարար ազատութիւնները յարգելով, ապա նախ պէտք է տապալուէին 

Սէուտեան Արաբիոյ, Քաթարի ու Պահրէյնի բռնապետական վարչակարգերը: 

Հակառակը` անոնք կը վայելեն Արեւմուտքի աջակցութիւնը` ընդդէմ շիաներու: 

Գրեթէ կասկած չկայ, որ Արեւմուտքը կը փորձէ արաբական աշխարհի եւ 

իսլամական արեւելքի մէջ սահմանափակել շիաներու իշխանութիւնը: Սուրիոյ մէջ 

«յաջողութեան» հասնելու պարագային հերթը հաւանաբար կը հասնի 

«Հըզպոլլահ»ին Լիբանանի մէջ եւ Իրանին: «Հըզպոլլահ»ը այսօր լուրջ ուժ է 

Լիբանանի մէջ:  

Անոր դէմ պատերազմը կը նշանակէ հերթական անհանգստութիւն պատճառել 

լիբանանահայութեան: Լիբանանի մէջ նոր պատերազմի պարագային այդ երկրի 

վերջին յիսուն հազար հայերու մէկ մասը (եթէ ոչ զգալի մասը) եւս կ'արտագաղթէ: 

Իսկ ամենամտահոգիչը Իրանի դէպքն է: Իսլամական Հանրապետութեան դէմ 

պատերազմը կամ ռազմական հարուածները Հայաստանը կը կանգնեցնեն 

անելանելի ընտրութեան առջեւ: Այնպէս որ` Պաշշար Ասատի յաջողութիւնը, կը 

նշանակէ թէ` սուրիական ճգնաժամի խաղաղ հանգուցալուծումը անուղղակիօրէն 

կը բխի նաեւ Հայաստանի եւ հայ աշխարհի շահերէն: 
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Անցուդարձ 

Հայ Առաքելական եկեղեցին տօնեց Սուրբ Յարութեան տօնը  

Կիրակի, 8 Ապրիլին, Հայ Առաքելական եկեղեցին տօնեց Յիսուս Քրիստոսի 

հրաշափառ Սուրբ Յարութեան տօնը՝ Հայաստանի Հանրապետութենէն ներս եւ 

Սփիւռքի տարածքին: 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ, 

Ս. Պատարագ մատուցեց եւ 

համայն հայութեան Սուրբ 

Յարութեան աւետիսը յղեց 

Ամենայն Հայոց Գարեգին երկրորդ 

կաթողիկոսը: 

Հայրապետական Պատարագին 

ներկայ էին Հայաստանի 

նախագահ Սերժ Սարգսեանը, 

Ազգային ժողովի նախագահ 

Սամուէլ Նիկոյեանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսեանը, Սահմանադրական 

դատարանի նախագահ Գագիկ Յարութիւնեանը, պատգամաւորներ, 

կառավարութեան անդամներ, Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի անդամներ, 

Հայաստանի մօտ հաւատարմագրուած դիւանագիտական առաքելութիւններու 

ներկայացուցիչներ, Մայր Աթոռի բարերարներ, գիտութեան, կրթութեան եւ 

մշակոյթի գործիչներ: 

Պատարագի ընթացքին, Սուրբ Յարութեան տօնին առիթով՝ Ամենայն Հայոց 

կաթողիկոսը հայրապետական իր պատգամն ուղղեց աշխարհասփիւռ հայ 

ժողովուրդին: Ան ի մասնաւորի ըսաւ.- «Մեր Տէրը` Քրիստոս, Իր խաչելութեամբ ու 

յարութեամբ խորտակեց մահը, քաւեց մարդկային մեղքերը եւ հաշտեցրեց 

աշխարհը Աստծոյ հետ, որպէսզի այն մնայ այդ հաշտութեան մէջ հաւատքով ու 

պատուիրանապահութեամբ, խաղաղութեամբ, 

արդարութեամբ, սիրով ու ողորմութեամբ»: 

«Աշխարհն այսօր էլ կարիքն ունի վերափոխման, կեանքի նորոգութեան, քանզի 

բեկուած է խաղաղութիւնը, անկատար է արդարութիւնը, աննահանջ են 

չքաւորութիւնը, պատերազմները, աղէտներն ու աւերները: Տակաւին ազգեր ու 

ժողովուրդներ քայլում են Գողգոթայի ճանապարհով, կրում գանահարութեան ու 

հալածանքների փշէ պսակը, գամւում հակամարտութիւնների ու 

արիւնահեղութիւնների խաչին» ...Աստուածամերժ այս ընթացքներում օրհնեալ, 

յարուցեալ կեանքի յոյսն ու լաւատեսութիւնն է բերում առաքեալի աւետաբեր 
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խօսքը, որն այսօր էլ հնչում է նոյն արդիականութեամբ. - «Աստուած, որ Տիրոջը 

յարութիւն տուեց, ձեզ էլ յարութիւն պիտի տայ Իր զօրութեամբ»։ 

«Նոր մարդիկ լինենք նոր երկիր ու նոր կեանք կառուցելու համար: Ինչպէս 

առաքեալները Տիրոջ յարութեան աւետիսով փոխակերպուած ու զօրացած` 

աշխարհը վերափոխեցին, մենք էլ մշտապէս աճելով ու զօրանալով հաւատքի մէջ, 

պիտի վերափոխենք մեր իրականութիւնը, յաղթահարենք կեանքի 

դժուարութիւնները եւ դիմագրաւենք ժամանակի մարտահրաւէրներին...:  

Մեր պատմութեան նոր այգաբացն է` լեցուն մեր անկախացեալ երկրի եւ ազգային 

կեանքի զարթօնքի յոյսերով։  

Մեր հայրերը այս տեսիլքով վերապրեցին առաւել դժուարին ու բարդ ժամանակներ, 

համբերեցին ծանր փորձութիւնների, տոկացին հալածանքների ու նեղութիւնների 

մէջ, տքնեցին ու ստեղծեցին արդար վաստակով եւ Հայրենիքի համար ելան 

անհաւասար մարտերի: Պարտք ունենք մեր հայրերի եւ սերունդների առջեւ` 

շէնացնելու մեր երկիրը, մարմնաւորելու ազգային մեր իղձերը»: 

«Մեր Տիրոջ կենարար խօսքին ու պատգամներին հաւատարիմ, Նրա 

ճշմարտութեամբ տոգորուած` ամէն հարցում ու գործում դրսեւորենք սէր ու 

նուիրում առ Հայրենին, նախանձախնդրութիւն, ազգային շահի գիտակցութիւն, որ 

մեր ջանքն ու եռանդը դառնան արդիւնք, առաջընթաց, նոր յոյս ու հեռանկար: 

Այս պատասխանատուութեամբ մասնակցենք նաեւ Հայաստանի Ազգային ժողովի 

առաջիկայ ընտրութիւններին, այն դարձնենք մեր երկրի եւ աշխարհասփիւռ մեր 

կեանքի զօրացման ու զարգացման ուժ ու յենարան», - յայտարարեց Ամենայն Հայոց 

կաթողիկոսը։  

«Մենք կարող ենք ունենալ քաղաքական ու տնտեսական հեռանկարների, ազգն ու 

երկիրը շէնացնելու տարբեր ծրագրեր ու ակնկալիքներ, դրանց իրագործման 

տարբեր ուղիներ, սակայն արդարութիւնը, օրինայարգութիւնը, միմեանց հանդէպ 

յարգանքը, համերաշխութեան, հասկացողութեան ոգին բոլոր պարագաներում, 

նաեւ` ընտրական գործընթացում, կենսական պահանջ են` միաւորուելու համար 

մեր նպատակների շուրջ եւ վկայելու կեանքը վերափոխելու մեր ձգտումն ու 

կամքը», - ըսաւ Վեհափառը իր պատգամին մէջ։  

 

Կիպրոսը կ'աջակցի Հայաստանի Եւրոպական ձգտումներուն 

Արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդեանի հրաւէրով, պաշտօնական այցով 

Հայաստան գտնուող Կիպրոսի արտգործնախարար Էրատօ Կոզակու-Մարկուլիսի 

հետ, Ապրիլ 3-ին, ստորագրուեցաւ Փոխըմբռնման յուշագիր՝ Եւրոմիութեան 

առնչուոող հարցերու վերաբերեալ համագործակցութեան մասին։ Կիպրոսի 
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արտգործնախարարը սա նշանակալի 

քայլ համարեց։ 

«Մենք լիովին կ'աջակցինք 

Հայաստանի եւրոպական 

ձգտումներուն եւ հաւանութիւն կու 

տանք Հայաստանի եւրոպական 

ընտրութեան», - յայտարարեց 

Կոզակու-Մարկուլիսը` 

շարունակելով. - «Որպէս 

Եւրոմիութեան անդամ եւ ապագային 

Եւրոպական միութեան խորհուրդը 

նախագահող երկրի արտգործնախարար` ես կ'ուզեմ որ իմ գործընկերները, 

պաշտօնեաներն ու հայ ժողովուրդը իմանան, որ իրենք լաւ ընկեր, հաւատարիմ 

աջակից ունին Եւրոպական միութեան մէջ։ Մենք ամէն ինչ կ'ընենք` նպաստելու 

համար Հայաստանի եւրոպական ընտրութեան»։  

Էրատո Կոզակու-Մարկուլիսը այցելեց նաեւ Ծիծեռնակաբերդ եւ ծաղկեպսակ 

զետեղեց Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին։ Լրագրողներու հետ 

հանդիպման ժամանակ, Կիպրոսի արտգործնախարարը խոստովանեցաւ, որ 

ատիկա սոսկ պարտականութիւն չէր։ 

«Ես միշտ սպասեր եմ այս պահին, որպէսզի իմ յարգանքի տուրքը մատուցեմ 

ամբողջ հայ ժողովուրդին։ Իմ այցը Ցեղասպանութեան զոհերու յուշահամալիր 

պարտականութիւն է, բայցեւ՝ խոստում, որ տուեր եմ Կիպրոսի հայկական 

համայնքին», - ըսած է Կոզակու-Մարկուլիսը։ Կիպրոսի դիւանագիտական 

գերատեսչութեան ղեկավարը անդրադարձած է Թուրքիոյ այն յայտարարության, թէ 

պաշտօնական Անգարան կը սառեցնէ յարաբերութիւնները Եւրոպական միութեան 

հետ, եթէ Եւրոմիութեան խորհուրդի նախագահութիւնը ստանձնէ իր կողմէ 

չճանչցուած Կիպրոսի Հանրապետութիւնը։ 

«Եթե Թուրքիան որոշէ չհամագործակցիլ նախագահող երկրի հետ, կը կարծեմ որ 

վնաս կը հասցնէ Եւրոպական միութեան անդամակցելու իր հեռանկարին։ Սա, 

միանշանակ, Եւրոմիութեան անդամության թեկնածու երկրին յարիր պահուածք չէ», 

- յայտարարած է Կիպրոսի արտգործնախարարը։  

 

Էրտողանը ԱՄՆ նախագահին խնդրեր է՝ Քոնկրէսին մէջ, հայկական 

նախագիծերու դէմն առնել 

Թուրքիոյ վարչապետ Էրտողան Հարաւային Քորէայի մայրաքաղաքին մէջ, ԱՄՆ 

նախագահին հետ անցուցած 2 ժամ 15 րոպէ տեւողութեամբ հանդիպումէն ետք, 

թուրք լրագրողներուն ներկայացուցեր է քննարկուած թեմաները: 
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Թրքական Milliyet-ի փոխանցումով` Էրտողանը 

նշեր է, թէ ԱՄՆ նախագահին հետ խօսեր են 

Սուրիոյ, Իրանին, Իրաքին, Կիպրոսին եւ 

Հայաստանին վերաբերող թեմաներու շուրջ: 

Էրտողանը ըսեր է, թէ Ղարաբաղի խնդրին հետ 

կապուած Օպամային հետ զրոյցին ընթացքին, 

ան նշեր է, որ Մինսքի խումբին կողմէ 20 տարի 

կ'ընթանան աշխատանքներ, սակայն 

արդիւնքներ չկան:  

Էրտողանը պնդեր է, թէ խնդրի լուծման համար, եթէ անհրաժեշտ ըլլայ 

Ատրպէյճանի վրայ ջանքեր գործադրել, Թուրքիան կ'ընէ այն, ինչ իրեն կը հասնի: 

Թուրքիոյ վարչապետը անդրադարձեր է նաեւ ԱՄՆ Քոնկրէսին մէջ, Հայոց 

ցեղասպանութիւնը դատապարտող նախագիծերուն` շեշտելով, թէ պէտք չէ 

քաղաքական գործիչները դարձնել պատմաբաններ: 

«Հանրապետականները կու գան` նոյնն է, դեմոկրատները կու գան` նոյնն է: Այդ 

նախագիծերը ամէն Ապրիլին պէտք չէ որ յայտնուին Քոնկրէսին մէջ»,-նշեր է 

Էրտողանը` աւելցնելով, որ Օպաման շնորհակալութիւն է յայտներ կրօնական 

փոքրամասնութիւններու նկատմամբ Թուրքիոյ քաղաքականութեան համար:  

 

Զուիցերիան պատրաստ է վերականգնելու իր միջնորդութիւնը 

Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ 

Զուիցերիան եւ Թուրքիան կը ցանկան զօրացնել իրենց տնտեսական 

համագործակցութիւնը:  

Այդ մասին կը գրէր զուիցերիական RTS կայքը: Մօտ 15 գործարարներու 

ուղեկցութեամբ, Զուիցերիոյ Դաշնային խորհուրդի եւ տնտեսութեան նախարար 

Եոհան Շնայտեր-Ամանը պիտի քննարկէ Զուիցերիոյ հետաքրքրութիւնները այդ 

հեռանկարային շուկային մէջ: Զարգացման մակարդակը բարձր է, ըսեր է 

տնտեսութեան նախարարը լրագրողներուն, իր թուրք գործընկեր Զաֆեր 

Չակլայեանի հետ հանդիպումէն ետք:  

Նշենք, որ Թուրքիոյ եւ Զուիցերիոյ միջեւ 

յարաբերութիւնները որոշակիօրէն լարուած եղած 

էին, յատկապէս 2003-ին Զուիցերիոյ ԱԺ-ի կողմէ 

Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումէն յետոյ:  

Այդուհանդերձ, Զուիցերիան դարձեր էր միջնորդ 

Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ, որ յանգեցրեր է 

2009-ին երկու արձանագրութիւններու 
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ստորագրման` ուղղուած յարաբերութիւններու կարգաւորման: Այդ գործընթացը 

սառեցուեր էր 2010-ին, երբ Հայաստանը մեղադրեց Անգարային, վաւերացման 

գործէն ներս՝ «անընդունելի նախապայմաններ» առաջ քաշելուն մէջ: Եոհան 

Շնայտեր-Ամանը հաստատեր է Զուիցերիոյ պատրաստակամութիւնը 

վերականգնելու համագործակցութիւնը, եթէ երկու կողմերը ցանկութիւն յայտնեն:  

 

ՍԼՈՎԱՔԻԱ ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԹԷ ԱՆԴՐԴՈՒԵԼԻ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՅ ՀԱՅՈՑ 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԺԽՏՈՂԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐՈՒՆ 

ՀԱՆԴԷՊ 

Մինչ Պաղըշ եւ Պահչէլի, Ֆրանսայի մէջ Ցեղասպանութեան ժխտումի «շօու»եր կը 

շռայլեն, մինչ անոնցմէ առաջինը Զուիցերիոյ մէջ, ուր ի զօրու է պատժելիութեան 

օրէնքը, կը խուսափի անկէ՝ շնորհիւ դիւանագէտի իր անձեռնմխելիութեան, 

Սլովաքիոյ Բարձրագոյն ատեանի նախագահ Սթեֆան Հարապին յայտարարած է, 

թէ այդ ուղղութեամբ իր երկիրը անդրդուելի պիտի ըլլայ: 

Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման 

նուիրուած ձեռնարկի մը առթիւ 

արտայայտուելով՝ Հարապին ըսած է, 

թէ ոեւէ անձ որ Սլովաքիոյ մէջ պիտի 

ուրանայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը, 

առանց այլեւայլի, ինչ որ ալ ըլլայ իր 

կարգավիճակն ու աստիճանը, հինգ 

տարի բանտարկութեան պիտի 

դատապարտուի:  

Այս խօսքերուն առաջին 

հակազդեցութիւնը եկած է Էկէմէն Պաղըշէն: Երեկոյթի մը ընթացքին, 

անդրադառնալով Հարապինի արտայայտութիւններուն՝ թուրք նախարարը ըսած է. 

“ան հասակէն վեր բաներ մը ըսեր է Թուրքերու դէմ։ Անոր պիտի պատասխանեմ 

իրենց իսկ առածով։ Արդարեւ սլովաք առած մը կ՚ըսէ. «Սուտին մէկ ոտքը կարճ է»”։ 

Պաղըշ յանձնարարած է, որ մարդիկ իրական նիւթերով զբաղին՝ փոխանակ «սուտ 

պնդումներ»ու հետեւելու։  
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Էդուարդ Շարմազանով. «ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձեւաչափում 

փոփոխութիւնն անընդունելի է» 

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան արդիւնաւէտ կարգաւորում հնարաւոր է 

միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործող ձեւաչափով: 

Այդ մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ 

զրոյցին՝ յայտներ է խորհրդարանի 

փոխխօսնակ Էդուարդ Շարմազանովը: Իր 

խօսքով, նման դիրքորոշում է յայտներ ոչ 

միայն հայկական կողմը, այլ նաեւ ԵԱՀԿ 

Մինսկի խումբի համանախագահները` 

պետութեան ղեկավարներու մակարդակով, 

ընդ որս ե՛ւ բանաւոր ե՛ւ գրաւոր ձեւով: 

«Հայաստանի դիրքորոշումը շատ պարզ է` 

ձեւաչափի փոփոխութիւնն անընդունելի է: 

Հակամարտութեան հայկական կողմերը` Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը, 

մէկ անգամ չէ, որ ասել են դրա մասին: Նման դիրքորոշում են ցուցաբերել ԵՄ-ի 

բարձրաստիճան դէմքերը, այդ թւում ԵՄ-ի` արտաքին հարցերով եւ 

անվտանգութեան քաղաքականութեան հարցերով գերագոյն յանձնակատար 

Քեթրին Էշթոնը, ԵՄ ընդլայնման և հարեւանութեան քաղաքականութեան 

հարցերով յանձնակատար Շտեֆան Ֆիւլէն եւ ուրիշները»,-նշեր է զրուցակիցը` 

ընդգծելով, որ ձեւաչափի փոփոխման համար անհրաժեշտ է բոլոր կողմերու եւ 

հակամարտութեան միջնորդներու համաձայնութիւնը:  

Էդուարդ Շարմազանովը նշեր է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կը հանդիսանայ ԵԱՀԿ-ի 

եւ ոչ թէ Եւրոխորհրդարանի կառոյցը: «Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը 

շատ բարդ է եւ պահանջում է նուրբ, քրտնաջան աշխատանք: Ձեւաչափի 

ցանկացած փոփոխութիւն կամ նման փորձ կը վնասեն այդ աշխատանքին»,-

եզրափակեր է փոխխօսնակը: 

Աւելի վաղ NEWS.am-ը հաղորդեր է, որ Եւրոխորհրդարանի արտաքին 

յարաբերութիւններու յանձնաժողովը Մարտ 22-ին, փաստաթուղթ է ընդուներ 

Հայաստանի վերաբերեալ, ուր, ի թիւս այլ դրոյթներու, առաջարկեր է, որ Լեռնային 

Ղարաբաղի կարգաւորման միջնորդական առաքելութեամբ զբաղող ԵԱՀԿ Մինսկի 

խումբին մէջ, Ֆրանսան փոխարինուի Եւրոմիութեամբ: Նշենք, որ փաստաթուղթը 

դեռեւս պէտք է քուէարկութեան դրուի Եւրոխորհրդարանի լիագումար նիստին մէջ, 

որ, ամենայն հաւանականութեամբ, տեղի կ'ունենայ Ապրիլի վերջերը։  

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am  
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Այլ լուրեր  

Հայ-ամերիկեան ռազմական համագործակցութիւնը կ'ընդլայնի  

Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սէյրան Օհանեանի ներկայացմամբ, 

հայ-ամերիկեան ռազմական համագործակցութիւնը յառաջիկային ընդլայնելու է: 

Նման համոզմունք յայտնեց Հայաստանի 

պաշտպանութեան նախարարը 

«Ազատութիւն» ռատիոկայանի հետ 

զրոյցին՝ անդրադառնալով վերջերս 

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ 

կատարած իր աշխատանքային այցի 

արդիւնքներուն: 

«Հայ-ամերիկեան ռազմական 

համագործակցութիւնը այսօր բնականոն ընթացքի մէջ է, կարելի է ասել նաեւ՝ 

կատարելագործման փուլում է եւ տարէցտարի ընդլայնւում է՝ յատկապէս 

աջակցութիւնը բարեփոխումների իրականացմանը, փորձագիտական 

աջակցութիւնը բոլոր խնդիրներում, եւ այդ առումով ես իմ շնորհակալական խօսքը 

ասացի: Մենք ընդլայնում իրականացնելու ենք գործող ծրագրերի շրջանակներում», 

- ըսած է նախարարը: 

Յիշեցնենք` Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեանի 

գլխաւորած պատուիրակութիւնը Միացեալ Նահանգներ էր մեկներ Մարտի 

վերջերուն: Այցի շրջանակներէն ներս, Օհանեանը հանդիպումներ է ունեցեր ԱՄՆ-ի 

պաշտպանութեան քարտուղար Լէոն Փանեթայի, Կեդրոնական հետախուզական 

վարչութեան տնօրէն Տէյվիտ Փեթրէուսի, պաշտպանութեան քարտուղարի 

տեղակալ Ճոզէֆ ՄըքՄիլանի, պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի տեղակալներ 

Ֆիլիփ Կորտոնի եւ Էնտրու Շափիրոյի հետ: 

ԱՄՆ-ի պաշտպանութեան քարտուղարի հետ հանդիպման ժամանակ, 

մասնաւորապէս, քննարկուեր էին պաշտպանական բնագաւառէն ներս՝ երկկողմ 

համագործակցութեան ու տարածաշրջանային 

անվտանգութեան առնչուող հարցեր: Լէոն Փանեթան ողջուներ էր պաշտպանական 

բնագաւառէն ներս Հայաստանի մէջ իրականացուող բարեփոխումները եւ 

հաստատեր էր այս ուղղութեամբ Հայաստանի պաշտպանութեան 

նախարարութեան աջակցելու ԱՄՆ-ի պատրաստակամութիւնը, ինչպէս նաեւ 

շնորհակալութիւն էր յայտներ Քոսովոյի եւ Աֆղանիստանի մէջ՝ ՆԱԹՕ-ի կողմէ 

ղեկավարուող առաքելութիւններուն Հայաստանի ցուցաբերած նշանակալից 

աջակցութեան համար:  
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«Մենք համագործակցութեան շրջանակներում բազմաթիւ հանդիպումներ ունեցանք 

պաշտպանութեան նախարարութեան ղեկավարութեան հետ՝ յանձինս 

քարտուղարի, եւ Կեդրոնական հետախուզութեան գլխաւոր վարչութեան պետի հետ 

զրուցեցինք ընդհանուր առմամբ մեր համագործակցութեան կէտերի շուրջ, որոնք 

իրենց մէջ պարունակում են առաջին հերթին մարդկային ռեսուրսների 

կառավարում, ռազմական կրթութիւն, սերժանտական համակարգի ներդրում եւ 

նաեւ մարդասիրական խնդիրներ՝ խաղաղապահութիւն, ականազերծման 

խնդիրներ եւ նաեւ անդրադարձանք տարածաշրջանային անվտանգութեան 

խնդիրներին: 

Ընդհանուր առմամբ քննարկուեց այն իրողութիւնը, որ գոյութիւն ունի այսօր մեր 

տարածաշրջանում, հակամարտութեան խնդիրները եւ մենք եւս մէկ անգամ 

արձանագրեցինք, որ բոլորս էլ կողմնակից ենք, որ հակամարտութիւնը պէտք է 

լուծուի խաղաղ ճանապարհով», - ըսած է Օհանեանը՝ աւելցնելով. - 

«Ռազմակրթական ոլորտում պայմանաւորուածութիւն ձեռք բերուեց, որպէսզի 

աւելացուեն մեր սպաների, ուսանողների, ունկնդիրների տեղերը սովորելու համար 

յատկապէս հրամանատարաշտաբային օղակի դասընթացներում եւ նաեւ 

խաղաղապահութեան ոլորտում 

պայամանաւորուածութիւն ձեռք բերուեց ֆինանսաւորման հետ կապուած 

հարցերում»: 

Ինչպէս «Ազատութիւն» ռատիոկայանին փոխանցած են, Հայաստանի 

պաշտպանութեան նախարարութենէն, պաշտպանական բնագաւառէն ներս, հայ-

ամերիկեան աշխոյժ համագործակցութիւնը սկիզբ է առեր 2002 թուականին, երբ 

2001 թուականի Սեպտեմբեր 11-էն ետք, Միացեալ Նահանգները որոշեց աշխոյժ 

ռազմական համագործակցութիւն սկսիլ նաեւ հարաւկովկասեան երկիրներու հետ:  

 

ԱԶԷՐՊԱՅՃԱՆ ՏԵՂԻ ԿՈՒ ՏԱՅ ԿԻՊՐԱԿԱՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐՈՒՆ 

Թրքական մամուլը կը հաղորդէ, որ Ազրպէյճան ջնջած է դէպի հիւսիսային Կիպրոս 

(կղզիին՝ Թուրքերու կողմէ գրաւեալ բաժինը) թռիչքները, որոնք տարեկան 18 

հազար զբօսաշրջիկներ կը փոխադրէին: 

Ըստ թրքական մամուլին՝ Կիպրոսի բուն՝ 

յունական կառավարութիւնը, Ազրպէյճանի 

կառավարութեան սպառնալիք յղած էր այն 

մասին, որ եթէ ազրպէյճանական 

թռիչքները շարունակուին դէպի ապօրինի 

«Հիւսիսային Կիպրոսի թրքական 

հանրապետութիւն», կիպրական 

օդանաւերն ալ դէպի Լեռնային 
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Ղարաբաղի մայրաքաղաք՝ Ստեփանակերտի նորակառոյց օդակայան թռիչքներ 

պիտի կատարեն: Ազրպէյճանի այս որոշումը հիւսիսային Կիպրոսի 

զբօսաշրջութեան կալուածին լուրջ հարուած մը հասցուցած է: 

«Հիւսիսային Կիպրոսի թրքական հանրապետութեան զբօսաշրջութեան, 

կենսոլորտի եւ մշակոյթի նախարարութիւնը» կ՚ակնկալէր, որ այս տարի հիւսիսային 

Կիպրոս այցելող ազրպէյճանցի զբօսաշրջիկներուն թիւը պիտի կրկնապատկուի:  

 

Յայտնի Հրատարակիչ Ռակըպ Զարաքօլու Ազատ Արձակուած Է 

Սթամպուլի ծանր յանցագործութիւններու 15-րդ դատարանը ազատ արձակած է 

թուրք հրատարակիչ, իրաւապաշտպան, հայամէտ դիրքորոշմամբ յայտնի Ռակըպ 

Զարաքօլուն, կը տեղեկացնէ «Անատոլու» գործակալութիւնը:Անոր հետ միասին 

ազատ արձակուած են Քրտական աշխատաւորական կուսակցութեան (PKK) 

«Քրտական համայնքներու միութեան» (KCK), ահաբեկչական օգնութիւն 

ցուցաբերելու համար 

մեղադրուող եւս 15 անձ: 

Յիշեցնենք, որ Ռակըպ 

Զարաքօլուի դէմ գործ 

յարուցուած էր «ահաբեկչական 

խմբաւորման աջակցութիւն 

ցուցաբերելու» մեղադրանքով:  

Սթամպուլի դատախազութիւնը 

արդէն պատրաստած է 

մեղադրական ակտը, ըստ որուն, 

եթէ մեղադրանքը հաստատուի, 

Հայոց ցեղասպանութեան 

մերժողականութեան դէմ 

պայքարող եւ նոյն այդ գործունէութեան համար բազմիցս քրէական հետապնդման 

ենթարկուած թուրք իրաւապաշտպանին կը սպառնայ 7.5-էն 15 տարուան 

ազատազրկում: Գործով` Ռակըպ Զարաքօլուի հետ միասին 193 մեղադրեալ կայ, 

որոնցմէ կալանքի տակ կը պահուէին 147-ը:  

 

Եւրոխորհրդարանի նախագահը Թուրքիոյ կոչ կ'ընէ ընդունելու 

անցեալը 

Եւրոխորհրդարանի նորընտիր նախագահ, գերմանացի սոցեալ-դեմոկրատ 

Մարտին Շուլցը Մարտ 20ին՝ Թուրքիոյ կոչ է ըրած 1915 թուականի Հայոց 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (13) - Ապրիլ 2012 

 

57/65 

ցեղասպանութեան հարցով հետեւելու Գերմանիոյ օրինակին եւ ընդունելու 

սեփական անցեալը։ 

«Իմ առաջարկն է` ըլլալ 

հնարաւորինս բաց սեփական 

անցեալի հետ կապուած, սա 

ապագային դէմ-յանդիման 

կանգնելու լաւագոյն եղանակն է», - 

«Ֆրանսփրէս» լրատուական 

գործակալութեան փոխանցմամբ` 

յայտարարեր է Շուլցը Պրիւքսէլի 

մէջ, Թուրքիոյ Եւրոմիութեան հետ 

յարաբերութիւններու հարցերով 

նախարար Էկեմէն Պաղըշի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Նա ընդգծեր է, որ 

նման խորհուրդ կու տայ «որպէս գերմանացի»։ 

«Դուք պէտք է դէմ-յանդիման կանգնիք ձեր պատմութեան հետ եւ թոյլ տաք անկախ 

ուսումնասիրութիւններ ընել, եւ եթէ այդ անկախ հետազօտութիւններու 

եզրակացութիւնը ըլլայ այն, որ խօսքը ցեղասպանութեան մասին է, դուք պէտք է 

զայն ճանչնաք», - յայտարարեր է Եւրոխորհրդարանի նախագահը։  

Ընդգծելով, որ իր երկրի անցեալը եւս «դիւրին անցեալ չէ, շատ դժուարին անցեալ է», 

գերմանացի խորհրդարանականը ըսեր է, որ նոր սերունդները, նոյնիսկ եթէ 

մեղաւոր չեն, պէտք է այնպէս ընեն, որպէսզի անցեալի սարսափները չկրկնուին։ 

Եւրոխորհրդարանի նախագահը կոչ է ըրեր յարգելու Ֆրանսայի խորհրդարանին 

կողմէ վերջերս ընդունուած` Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող 

օրէնքը։  

«Ես գիտեմ, որ Եւրոմիութեան մէջ, շատեր կան, ովքեր ֆրանսացի 

խորհրդարանականներու կարծիքին են», - յայտարարեր է Շուլցը` յաւելելով, թէ 

Թուրքիայէն կ'ակնկալէ «խնդրի կարգաւորում»։ Թուրք նախարարը, իր հերթին, 

վերահաստատեր է իր երկրի դիրքորոշումը, համաձայն որուն` պատմութեան 

վերաբերեալ դատողութիւններ պէտք է ընեն ոչ թէ քաղաքական գործիչները, այլ 

պատմաբանները։  

Պաղըշը յիշեցուցեր է 1915 թուականի իրադարձութիւնները ուսումնասիրելու 

նպատակով գիտական յանձնաժողով ստեղծելու` 2005 թուականին պաշտօնական 

Երեւանին Անգարայի ըրած առաջարկը։  
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ԹՐՔԱԿԱՆ ԱՄԷՆԱՄԵԱՅ «ՀԱԿԱ-ԱՊՐԻԼ 24»ԵԱՆ ԱՐՇԱՒԸ.ՔԼԻՆԹԸՆ 

ՀԱՄՈԶՈՒԱԾ Է, ՈՐ ԱՊՐԻԼ 24Ի ԿԱՊԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ԿԱՐԵՒՈՐ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՊԻՏԻ ՉԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԻ 

Վերջին տարիներուն անշրջանցելի ֆոլքլոր դարձած է. Ապրիլ 24ի շեմին՝ նախ 

«հակաթուրք» բանաձեւերու նախաձեռնութիւններու կամ ծրագիրներու մասին 

արձագանգներ կը հասնին ԱՄՆ-էն, ապա կը սկսի աւանդական այն արարը՝ 

աճուրդներ կը կատարուին այն մասին, թէ արդեօք ԱՄՆ-ու նախագահը այս տարի 

«ցեղասպանութիւն» բառը պիտի արտասանէ՞, թէ ոչ: 

Եւ այս բոլորին դէմ Անգարա 

դիւանագիտական ծանր հրետանին 

գործի կը լծէ, նիւթական եւ այլ 

զոհողութիւններէ չի խուսափիր, երկրին 

բարձրաստիճան դէմքերը պատգամներ, 

հազիւ թէ քօղարկուած կամ կեղծօրէն 

քօղարկուած սպառնալիքներ կ՚ուղղեն 

առ որ անկ է: 2012ը բացառութիւն չի 

կազմեր:  

Ինչպէս ծանօթ է, վերջերս Սէուլի մէջ 

գումարուած հիւլէական ապահովութեան վեհաժողովին, Թուրքիոյ վարչապետը 

այս ուղղութեամբ արդէն առաջին խրատական մը տուաւ Օպամային՝ խնդրոյ 

առարկայ ընելով թուրք ժողովուրդին հոգեկան առողջութիւնն իսկ, անոր դիտել 

տալով, թէ «Թուրքերը զզուած են այլեւս ամէն տարի Ապրիլ 24ի նախօրեակին նման 

պրկումներու, լարումներու մէջ ապրելէ»:  

Էրտողան եւ Տաւութօղլու, այս անգամ ալ Հ. Քլինթընի՝ Ապրիլ 1ին, Պոլսոյ մէջ 

գումարուած Սուրիոյ Բարեկամներու խորհրդաժողովին ներկայութենէն օգտուելով, 

իրենց մրճահարումի աշխատանքը շարունակած են: Անոնք կարեւոր երեք 

պատգամներ փոխանցած են ԱՄՆ-ու Արտաքին գործոց նախարարուհիին: 

Առաջինը կը վերաբերի Հայոց Ցեղասպանութեան բանաձեւին: Էրտողան եւ 

Տաւութօղլու ըսած են որ «Ցեղասպանութեան բանաձեւը անվայել է երկու 

երկիրներու յարաբերութիւններուն եւ կը գործածուի խաղալիքի նման: Ասիկա 

այլեւս պէտք է վերջ գտնէ»: 

Քլինթըն պատասխանած է, որ կը հասկնայ Թուրքիոյ զգայնութիւնը եւ կը հաւատայ, 

որ այս տարի եւս Ապրիլ 24ի կապակցութեամբ կարեւոր զարգացում պիտի 

չարձանագրուի: Էրտողան եւ Տաւութօղլու այս առիթով ըսած են, որ իրենք կ՚ուզեն 

Հայաստանի հետ բնականոն յարաբերութիւններ հաստատել, բայց Երեւան պէտք է 

փրկուի ներքին քաղաքականութեան մտահոգութիւններէն ու պէտք է հրաժարի 

Ցեղասպանութեան առընչուող պնդումներէն: Անոնց երկրորդ պատգամը 

վերաբերած է Յունաստանին: Քլինթըն դիտել տուած է, որ իր երկիրը գոհ է 
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կրօնական այն բարեփոխումներէն, որոնք ընդունուեցան Թուրքիոյ մէջ, բայց կը 

սպասեն նաեւ Հէյպէլիի Յունաց Դպրեվանքի բացումին: 

Թուրքիոյ ղեկավարները պատասխանած են, որ այդ մասին աշխատանք կը 

տարուի, բայց պէտք է որ Յոյներն ալ բարելաւեն Արեւմտեան Թրակիոյ Թուրքերուն 

կացութիւնը: Որպէս երրորդ պատգամ, Էրտողան ու Տաւութօղլու դիտել տուած են, 

որ Կիպրոսի մէջ այլեւս սպառելու վրայ է թրքական բաժնի նախագահ Տէրվիշ 

Էրօղլուի համբերութիւնը:  

 

Այլազան 

BBC-ն Անդրադարձած է Կալկաթայի Հայերուն (լուսանկարներ) 

Բրիտանական BBC-ին Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքին մէջ բնակող հայերու 

մասին իւրօրինակ լուսանկարներու շարք պատրաստած է: 

Ինչպէս կը նշէ լրատուամիջոցը` 

Կալկաթայի հայերը կը համարուին 

ամենասակաւաթիւ ազգային 

փոքրամասնութիւններէն մէկը: 

Տասնամեակներ առաջ անոնք 

հարուստ եւ ազդեցիկ մարդիկ եղած 

են, սակայն երթալով անոնց թիւը կը 

պակսի:  

Կը նշուի, որ Կալկաթայի մէջ կը 

բնակի շուրջ 200 հայ, որոնցմէ 

շատերը երբեք Հայաստան չեն 

այցելած:  

Հակառակ անոր որ հայերու մեծ մասն 

ամուսնացած է այլ ազգերու 

ներկայացուցիչներու հետ, 

այնուհանդերձ անոնք պահպանած են 

իրենց կրօնական եւ ազգային 

ինքնութիւնը: Անդրադառնալով 

կրթական համակարգին, կը նշուի որ 

հնդկական քաղաքի մէջ կը գործէ 

Հայկական Քոլէճ եւ Մարդասիրական ակադեմիա, ուր հայերէն բացի կ'ուսանին 

նաեւ այլազգի երեխաներ:  
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Հայերը Կալկաթա հասած են 1600-

ականներուն, աւելի վաղ քան 

բրիտանացիները: Անոնցմէ շատերը եղած են 

հարուստ վաճառականներ, որոնք կառուցած 

են ածխահանքեր, հիւրանոցներ: 

 

Կալկաթայի մէջ առաջին հայկական եկեղեցին` 

Սուրբ Նազարէթը, կառուցուած է 1707-ին եւ կը 

համարուի քաղաքի ամենահին եկեղեցին:  

 

Անդրադառնալով հարուստ հայերուն, 

BBC-ն կը նշէ, որ ազդեցիկ հայերը 

այլեւս միայն մարդոց 

յիշողութիւններուն մէջ կան: Կը նշուի, 

որ ծագումով Ճուլֆայէն Չարլզ 

Սարգիսը, որ մահացած է անցեալ 

տարի, Հայկական Քոլէճի «ամենահին 

շրջանաւարտն է»: 

Ամփոփելով լուսանկարներու շարքը, 

լրատուամիջոցը կը գրէ.«Կալկաթայի երիտասարդ հայերը թէեւ կ'ապրին իրենց 

համայնքի աւանդոյթներով, այնուամենայնիւ անոնք նաեւ հնդկական մշակոյթի 

կրողներն են»:  

 

Ապրիլ 24-ին Թրքական Իրերու Աճուրդ. Զուգադիպութիւն, Թէ՞...Անի 

Մարգարեան, Երեւան, Հայաստանի Հանրապետութիւն 

Թրքական ու հայկական կայքերը գրեցին այն մասին, որ սոյն թուականի Ապրիլ 24-

էն-26-ը Sotheby's աճուրդի տան Լոնտոնի մասնաճիւղէն ներս, տեղի է ունենալու 

«Թրքական եւ իսլամական շաբաթ. Դասականէն մինչեւ ժամանակակից» խորագրով 

աճուրդի շաբաթ: 

Համաձայն աճուրդի պաշտօնական կայքին, Ապրիլի 24-ին 

(Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի օրը), աճուրդի են 

հանուելու Օսմանեան Թուրքիոյ ժամանակաշրջանին 

նուիրուած արուեստի նմոյշներ:  
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Նշենք նաեւ, որ 15-19-րդ դդ. պատկանող իրերու թուին պիտի ըլլան՝ խեցեղէն 

նմոյշներ, ճենապակի, ոսկեայ ու արծաթեայ իրեր, ինչպէս նաեւ գորգեր եւ 

ձեռագիրներ: Ատկէ զատ, նոյն օրը աճուրդին ներկայացուելու են նաեւ Օսմանեան 

Թուրքիոյ նուիրուած կտաւներ, որոնց թուին՝ հայազգի հանրաճանաչ նկարիչ 

Յովհաննէս Այվազովսկիի «Տեսարան Կոնստանդնուպոլսից եւ Պոսֆորից» կտաւը 

(նախնական գինը`1.2-1.8 միլիոն ստեռլինկ բաունտ): Սա առւնուազն յանդգնութիւն 

է, յատկապէս եթէ հաշուի առնենք, թէ ինչ վերաբերմունք ունէր Այվազովսկին 

թուրքերու նկատմամբ... Աճուրդի կայքին մէջ, դեռեւս չեն ներկայացուցեր թէ յստակ 

քանի նմոյշներ պիտի ըլլան, ինչպէս նաեւ կը բացակային լուսանկարները: Սակայն 

արդէն իսկ շարք մը թրքական պլոկ-ներ կը մեկնաբանեն այս տեղեկութիւնը՝ իրենց 

յօդուածներուն կցելով մի քանի լուսանկարներ:  

Անոնցմէ մէկը մեծ ուրախութեամբ կը նշէ, որ ներկայացուելու են ընդհանուր 

առմամբ 254 նմոյշներ՝ նուազագոյնը 3.5 մլն ստեռլինկ փաունտ արժողութեամբ: Իսկ 

մեկնաբանութիւններէն մէկուն մէջ ալ ակնյայտօրէն կը խօսուի այն մասին, որ 

աճուրդի օրը բնաւ ալ պատահական չեն ընտրեր: Մէկ այլ թուրք օգտատէր կը նշէ, 

որ սա Ֆրանսայի Սենաթին ուղղուած ինքնատիպ պատասխան է: 

Թուրքերու երկերեսութիւնը աւելի քան ակներեւ է. օրեր առաջ Թուրքիոյ Արտաքին 

Գործերու նախարար Ահմէտ Տաւուտօղլուն Մերձաւոր Արեւելքի ու 

տարածաշրջանի մէջ կրօնական խաղաղութեան միջավայրի ստեղծման շուրջ 

համաձայնութեան ձեռքբերման ուղղուած շրջանակներէն ներս, հանդիպեր էր 

Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքի տեղապահ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշեանի հետ: 

Թրքական «Zaman»-ը, անդարադառնալով այս փաստին, կը գովերգէր 

Տաւուտօղլուն՝ անուանելով զայն «խաղաղարար», «հայ-թրքական կապերն 

ամրապնդող քաղաքական գործիչ», «աննախադէպ մի երեւոյթ, երբ նախարարն 

անձամբ կ'այցելէ ազգային փոքրամասնութիւն կազմող հայերու Պատրիարքին ու 

բարեկամութեան ձեռք կը մեկնէ անոր…»: 

Այս ի՞նչ «բարեկամութիւն» է, երբ Ապրիլ 24-ին թուրքերը մեծ շուքով իրենց 

մշակոյթը կը ներկայացնեն.. Իրաւացի էր հայ Արքեպիսկոպոսը, երբ յայտարարեր 

էր. «Եթէ հայ համայնքը դուրս հանուի, Թուրքիոյ մէկ ոտքը կաղ կը դառնայ»: 

Թրքական ողջ մշակոյթի՝ կերպարուեստի, ճարտարապետութեան, թատրոնի ու 

գրականութեան հիմքին հայերն են: Սա մենք՝ հայերս, չենք ըսեր. այս մասին 

բազմիցս բարձրաձայներ են օտարազգի, ինչպէս նաեւ թուրք գիտնականներն ու 

մտաւորականները:  

(արեւմտահայերէնի վերածումը՝ «Ազատ Խօսք»ի ) 
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Արեւմտեան Հայաստանի Եւ Կիլիկիոյ Նուիրուած Յուշամատեաններու 

Հրատարակութիւն. Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն 

Հայկական Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով, այլ ծրագիրներու շարքին, 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը որոշած է հրատարակել Արեւմտեան 

Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ քաղաքներուն, աւաններուն ու գիւղերուն նուիրուած 

յուշամատեաններու (պատմութիւն, հերոսամարտ, յուշագրութիւն, եւ այլն) շարքը: 

Սոյն շարքը պիտի ընդգրկէ Մալաթիա, Տարօն, 

Երզնկա, Սիս, Այնթապ, Սիվրիհիսար, Պոնտոս, 

Մուսա Լեռ, Էվերէկ, Կիւրին, Հարք-Խնուս, Բալու, 

Զէյթուն, Ուրֆա, Սեբաստիա, Հաճըն, Քիլիս, 

Եոզկաթ, Կարին, Արաբկիր, Ատանա, Մարաշ, 

Քեսապ, Հիւսէյնիկ, Խարբերդ, Չորք-Մարզպան, 

Շապին Գարահիսար, Կեսարիա, Թոմարզա, 

Պարտիզակ, Սասուն, Ամանոս, Էրզրում, 

Ամասիա, Սամսոն եւ այլ շրջաններ, կը յայտնէ 

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը՝ աւելցնելով. Այս 

առիթով, կ'ուզենք կարեւորութեամբ շեշտել 

հետեւեալ կէտերը.-  

1.- Յուշամատեաններու հրատարակութիւնը պիտի կատարուի Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Կաթողիկոսի հսկողութեան ներքեւ եւ յատուկ յանձնախումբի մը օժանդակութեամբ:  

2.- Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ շրջաններու մեծ մասը արդէն իսկ 

հրատարակուած յուշամատեաններ ունի: Ծրագրուած շարքին մէջ անոնք պիտի 

ներառուին՝ անհրաժեշտութեան պարագային ենթարկուելով լեզուական 

սրբագրութիւններու, ճշդումներու կամ յաւելումներու:  

3.- Կարգ մը շրջաններու պարագային մէկէ աւելի յուշամատեաններ 

հրատարակուած են: Ներկայ շարքին մէջ նկատի պիտի առնուի միայն այն հատորը, 

որ աւելի ամբողջական է:  

4.- Յուշամատեաններու շարքը պիտի ըլլայ միաձեւ՝ ծաւալով, չափով, թուղթի 

տեսակով եւ այլ մանրամասնութիւններով:  

5.- Աւելի քան հարիւր յուշամատեաններ անցեալին հրատարակուած են փոքր 

տպաքանակով եւ ընդհանրապէս՝ սպառած: Թէ' Արեւմտեան Հայաստանի եւ թէ 

Կիլիկիոյ մէջ տակաւին կան շրջաններ, որոնք չունին յուշամատեաններ եւ այդ 

շրջաններու պատմութիւնը ծանօթ չէ մեր ժողովուրդի զաւակներուն: Ներկայ 

ծրագրին նպատակն է ո'չ միայն ցարդ հրատարակուած յուշամատեանները 

վերահրատարակել, այլեւ անծանօթ մնացած շրջաններու պատմութիւնը 

ուսումնասիրել ու հրատարակել:  
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6.- Այս եզակի ծրագիրը պիտի իրագործուի բարձր տպաքանակով եւ 

յուշամատեաններու պատկառելի այս շարքը պիտի տրամադրուի Հայաստանի, 

Արցախի եւ Սփիւռքի բոլոր միութիւններուն, կրթական կառոյցներուն ու 

մատենադարաններուն:  

7.- Ծրագիրը ի գործ պիտի դրուի անմիջապէս: Յիշեալ ծրագրի գծով կրնաք կապ 

պահել Կաթողիկոսարանի դիւանապետ Պրն. Խաչիկ Տէտէեանի հետ. 

chancellor@armenianorthodoxchurch.org : Կոչ կ'ուղղենք մեր մտաւորականներուն ու 

պատմագէտներուն՝ պատրաստելու պատմութիւնը այն հայահոծ շրջաններուն, 

որոնց մասին ցարդ աշխատասիրութիւն չէ կատարուած: Կոչ կ'ուղղենք նաեւ մեր 

հայրենակցական միութիւններուն, հիմնադրամներուն, բարերարներուն ու մեր 

ժողովուրդի սիրելի զաւակներուն՝ ստանձնելու մեկենասութիւնը ծրագրուած 

շարքին պատկանող հատորի մը եւ կամ մէկէ աւելի հատորներու:  

Tert.am  

 

«Շոա» Հիմնադրամը Պիտի Արխիւացնէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը 

Վերապրածներուն Վկայութիւնները 

Աշխարհահռչակ բեմադրիչ Սթիւըն Սփիլպըրկի հիմնած «Շոա» հիմնադրամ-

հիմնարկը պիտի թուայնացնէ եւ արխիւացնէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը վերապրած 

անձերուն վկայութիւնները: Ծրագիրը պիտի իրականացուի Հարաւային 

Քալիֆորնիոյ հայկական 

ուսումնասիրութիւններու խորհուրդին 

հետ համատեղ: 

«Այս վկայութիւնները կան, քանի որ 

վերապրածները ուզած են պատմել 

աշխարհին, թէ ինչ տեղի ունեցած է 

իրենց հետ: Այդ ձայներն ու նկարները 

ո'չ միայն կ'ապացուցեն տեղի ունեցած 

վայրագութիւնները, այլեւ ցոյց կու 

տան, թէ մարդկութեան դէմ նման 

յանցագործութիւնները ինչպիսի 

անհանդուրժողականութիւն կը ծնին, 

երբ կը մնան անպատիժ»,- ըսած է «Շոա» հիմնադրամի գործադիր տնօրէն Սթիւըն 

Սմիթ:  

1994-ին Սթիւըն Սփիլպըրկի կողմէ ստեղծուած հիմնադրամը թուայնացուցած է 

հրէական Հոլոքոսթը վերապրածներու աւելի քան 52.000 վկայութիւն: Հիմնադրամը 

այժմ աշխատանքներ սկսած է Մայքլ Յակոբեանի հետ՝ 400 շարժանկար 

թուայնացնելու համար: Բեմադրիչ Քառլա Կարապետեան, որ աշխատած է 
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Յակոբեանի հետ, կարեւոր համարած է նախաձեռնութիւնը, ըսելով, որ ատիկա 

հնարաւորութիւն պիտի տայ աշխարհի տարբեր համալսարաններու մէջ 

ուսումնասիրելու Ցեղասպանութեան փաստը:  

«Ասիկա առաջին անգամ է, որ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին հարցազրոյցները 

հասանելի պիտի ըլլան, եւ աշխարհի տարբեր համալսարաններ հնարաւորութիւն 

պիտի ունենան օգտուելու անոնցմէ: Ատիկա կարեւոր է հանրութեան ցոյց տալու 

վերապրողներու եւ վկաներու պատմութիւնները:  

Ցեղասպանութիւնը հասկնալու համար, պէտք է համեմատենք զանոնք, եւ միայն 

այդ ճանապարհով մենք պիտի կարողանանք կանխել զանոնք»,- ըսած է ան: 2010-

ին` մահէն մէկ ամիս առաջ, Daily News-ի հետ հարցազրոյցին ընթացքին Մայքլ 

Յակոբեան նշած էր, որ իր շարժանկարներուն որոշ հատուածներուն մէջ ահռելի 

ապացոյցներ կան այն մասին, թէ ինչ կատարուած է իրականութեան մէջ 

Օսմանեան կայսրութեան մէջ:  

Մայքլ Յակոբեանի շարժանկարներու թուայնացման գործընթացը պիտի աւարտի 

երկու տարուան ընթացքին։ Այս մասին տեղեկացուցած է Հարաւային Քալիֆորնիոյ 

հայկական ուսումնասիրութիւններու խորհուրդի ղեկավար Ճերրի Փափազեան: 

«Այս նախագիծը ցոյց պիտի տայ, թէ ով ենք մենք եւ ինչ կատարուած է մեր 

նախնիներուն հետ: Մեր կարգախօսը հետեւեալն է` թոյլ չտալ, որ անոնց ձայները 

մոռցուին»,- ըսած է ան: «Շոա» հիմնադրամ-հիմնարկը նաեւ կ'աշխատի 

արխիւացնել Ռուանտայի, Քամպոտայի եւ Պոսնիայի ջարդերուն վկայութիւնները:  

 

«Սարդարապատ»ը Պիտի Հրապարակէ Այլընտրանքային 

Իշխանութիւն Ստեղծելու «Ճանապարհային Քարտէս»ը  

Այլընտրանքային ընտրութիւններու 

նախաձեռնութեամբ հանդէս եկող Ժիրայր 

Սեֆիլեան Մայիս 6–ի քուէարկութեան 

«Սարդարապատ» շարժման անդամներուն, 

համակիրներուն այս կամ այն ընդդիմադիր 

քաղաքական ուժը ընտրելու կոչով հանդէս 

պիտի չգայ: 

Ի պատասխան Tert.am-ի այն հարցին, թէ, 

այնումենայնիւ, մինչեւ այլընտրանքային 

գործընթացի մեկնարկը պիտի ըլլան 

ընտրութիւններ, եւ կարեւո՞ր է, թէ քաղաքական 

ո՞ր ուժը կամ մեծամասնական թեկնածուն պիտի պաշտպանեն առանձին 

ընդդիմադիր անհատները, «Սարդարապատ» շարժման նախաձենող խումբի 
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անդամ, Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլեան 

ըսաւ,- «Զարմանալի է, որ այս բեմականութիւնը «ընտրութիւններ» կը կոչէք:  

Մեր ժողովուրդը այս սուտ, «չընտրութիւններ»ու ընթացքէն յոգնած է, անոր չի 

հետաքրքրեր` ով որուն միացաւ, ով քանիերորդ տեղն է ցուցակին վրայ կամ` 

մեծամասնականով ով դրած է , ով` հանած: Ան յստակ գիտէ, որ ընտրութիւններուն 

արդիւնքը կանխորոշուած է, ուստի մեծամասնութեան կողմէն լուրջ 

մասնակցութիւն չկայ»: 

Այսպիսով, «Սարդարապատ»ի միակ կոչը ժողովուրդին պիտի ըլլայ համբերատար 

ըլլալ եւ «գիտնալ որ ամէն ինչ կորսուած չէ», եւ որ լուծումը այսօրուընէ այդ դաշտին 

մէջ պիտի չըլլայ, այլ այն դաշտին, որ «օր-օրի կը ձեւաւորուի ի դէմս Մաշտոցի 

պուրակի եւ այլ հարթակներու»:  

Tert.am-ի հարցին, թէ ի՞նչ կը «նշանակէ այլընտրանքային ընտրութիւններ» եւ 

արդեօ՞ք նման մօտեցումը երեւակայական դաշտէն չէ, Ժիրայր Սեֆիլեան 

պատասխանեց,- «Այլընտրանքային ընտրութիւններ կը նշանակէ վարչաձեւի խաղի 

կանոններէն դուրս, ժողովրդավարական հիմունքներու վրայ ձեւաւորել 

իշխանութիւն` ընտրութիւններու միջոցով»: 

Ինչ կը վերաբերի այընտրանքային ընտրութեան երեւակայական ըլլալուն՝ 

«Սարդարապատ» շարժման հիմնադիրը ըսաւ, որ յառաջիկային շրջանառութեան 

մէջ պիտի դրուի անոր ճանապարհային քարտէսը, որ պիտի մանրամասնէ, թէ 

ինչպէս պիտի ձեւաւորուի ապօրինի վարչախումբին զուգահեռ օրինական 

իշխանութիւն: «Եւ կը տեսնէք, որ այդ ամբողջը երեւակայականէն կ'իջնէ գետին»,- 

ամփոփեց Ժիրայր Սեֆիլեան:  

Պատասխանելով հարցին, թէ այստեղ այնուամենայնիւ քաղաքական ու 

քաղաքացիական նիհիլիզմ չկա՞յ, վերջինս կրկնեց, որ թէ' Դաշնակցութիւնը եւ թէ' 

Ժառանգութիւնն ու Կոնգրէսը իրենց մասնակցութեամբ կ'օրինականացնեն 

վարչախումբը: «Պատկերացուցէ'ք, թէ ինչ պիտի ըլլար, եթէ ո՛չ Քոնկրէսը, ո՛չ 

Ժառանգութիւնը, ո՛չ Դաշնակցութիւնը մասնակցէին: Ինչ պիտի ընէին իրենք, սխալ 

պիտի ըլլար չէ՞»,- ըսաւ Ժիրայր Սեֆիլեան: Ըստ «Սարդարապատ» շարժման 

հիմնադիրին` կուսակցութիւնները իբրեւ կուսակցութիւն իրենց դերը կորսնցուցած 

են ոչ միայն ընտրութիւններու, այլեւ այլ գործառոյթներու մէջ:  

Tert.am 

 

 


