
 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (25) Մայիս 2013  

 

1/23 

Կիպրահայ 

ԵՂԵՌՆԻ 98ՐԴ ԱՄԵԱԿԻ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄԸ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ 

Այս տարի եւս, կիպրահայութիւնը բազում ձեռնարկներով ոգեկոչեց մեր մէկ ու կէս միլիոն 

նահատակներու յիշատակը եւ վերանորոգեց իր ուխտն ու երդումը հաւատարիմ մնալու 

անոնց սրբազան Կտակին:   

Հինգշաբթի, 18 Ապրիլին՝ 

Կիպրոսի Խորհրդարանի դահլիճին մէջ, կիպրահայ համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ 

Պրն. Վարդգէս Մահտեսեան պաշտօնական խօսք առաւ, անգամ մը եւս շեշտելով Հայոց 

Պահանջատիրութիւնը եւ արդարութեան վերականգնումի հրամայականը: 

Շաբաթ, 20 Ապրիլին ՝ 

Ըստ տարիներու իմաստալից աւանդութեան, երիտասարդ կիպրահայեր կատարեցին 

արեան տուչութիւն՝  Նարեկ վարժարանի մուտքի սրահին մէջ,  իրենց արիւնը տալով 

որպէս խորհրդանշական փոխհատուցում մեր մէկ ու կէս միլիոն նահատակներու սուրբ 

արեան: 

Չորեքշաբթի, 24 Ապրիլին ՝ 

Առաւօտեան, Ս. Պատարագ մատուցուեցաւ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ եւ 

Հոգեհանգստեան Պաշտօն կատարուեցաւ ի յիշատակ Ապրիլեան նահատակաց:  

Նոյն օրը, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, կիպրահայերու հոծ բազմութիւն մը՝  մեծով, պզտիկով, 

տարեց եւ կրտսեր, գլխաւորութեամբ Թեմիս Կաթ. Փոխ. Վարուժան Արքեպիսկոպոսի, Պետ. 

Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանի, Երեսփոխանական եւ Վարչական Ժողովներու 

անդամներուն, քայլարշաւ կատարեց Արմենիաս Պողոտային վրայ, Լիմասոլի մայրուղիէն 

յառաջանալով մինչեւ Նահատակաց յուշարձան, լուռ երկիւղածութեամբ, մէկ սիրտ, մէկ 

հոգի....Երիտասարդներու խումբը՝  «Արդարութիւն, Ճանաչում»,«Թուրքիա՛, ընդունէ 

յանցագործութիւնդ» եւ այլ ցուցապաստառներով եւ նոյնիմաստ վանկարկումներով 

միացաւ քայլարշաւին, բողոքի եւ ընդվզումի մեր հաւաքական ապրումներուն ձայն 

տալով:   Այնուհետեւ,  Նահատակաց յուշարձանին առջեւ, տեղի ունեցաւ Հոգեհանգիստ եւ 

Ոգեկոչման հանդիսութիւն, հովանաւորութեամբ՝  Սթրովոլոսի քաղաքապետ Տոքթ. 

Լազարոս Սավիտիսի:  Ներկայ գստնուեցան եւ Ոգեկոչումը իրենց ներկայութեամբ 

յարգեցին հոգեւոր եւ աշխարհիկ բարձրաստիճան հիւրեր՝  Խորհրդարանի անդամներ, 

կուսակցապետեր, Փոքրամասնութեանց ներկայացուցիչներ...:   
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Հոգեհանգստեան արարողութենէն ետք, 

իր պատգամը փոխանցեց Վարուժան 

Արքեպիսկոպոս, շեշտելով որ Եղեռնի 

մօտալուտ 100-ամեայ տարելիցը խթան 

պէտք է ըլլայ  աշխատանքի, ի 

մասնաւորի՝  մեր վերապրումի 

յաղթանակի ոգին փոխանցելու մեր 

երիտասարդութեան՝  իրեն հասկնալի 

ոճով ու ռազմավարութեամբ, նաեւ՝ նոր 

ճիգեր ի գործ դնելու, որպէսզի թուրք 

ժողովուրդը իրազեկ դառնայ այն 

պատմութեան որ հարիւր տարիներ 

շարունակ խեղաթիւրուած կերպով է ներկայացուած իրեն, եւ մանաւանդ՝  հզօրացնելու մեր 

անկախ պետականութիւնը, որմէ կրնայ գալ մեր վերածնունդի պատգամը....: 

Ապա խօսք առաւ Պետ. Ներկ. Պրն. Վարդգէս Մահտեսեան, որ ընդգծեց այն փաստը որ 

Հայոց Ցեղասպանութիւնը սկիզբ էր առեր 1895-ին եւ շարունակուեր էր մինչեւ 1923 

թուականը:  Յատուկ կերպով անդրադարձաւ այն սեւ օրուան, երբ բազմահարիւր հայ 

մտաւորականներ եւ տարբեր բնագաւառներու մասնագէտներ մէկ գիշերուան մէջ կը 

ձերբակալուէին եւ դէպի մահ կ'աքսորուէին:  Նմանապէս, ան շեշտեց՝  Ցեղասպանութիւնը 

մտայղացած եւ ի գործ դրած Երիտթուրքերու Բանթուրանական քաղաքականութիւնը, որով 

ծրագիր կար ստեղծելու Մեծ Թուրանը՝  Պալքաններէն մինչեւ Սիպերիա:  Ան յոյս յայտնեց 

որ ճշմարտութեան եւ արդարութեան լոյսը օր մը կը ճաճանչէ՝  հայութեան, ինչպէս նաեւ 

Կիպրոսի ժողովուրդին համար, տուն 

տալով ազգային-պետական նոր 

զարթօնքի: 

Ի վերջոյ, ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ 

Տոքթ. Լազարոս Սավիտիսը, որ ամփոփ 

ներկայացնելէ ետք Ցեղասպանութեան 

պատմականը, հայ մտաւորականութեան 

ձերբակալման Կարմիր Կիրակին, 

ողջունեց այն փաստը որ 

հայութիւնը՝  Եղեռնագործութենէն եւ 

Հայրենազրկումէն ետք, կրցեր էր 

արժանապատւութեամբ ոտքի կանգնիլ, 

ստեղծել իր Հանրապետութիւնը եւ վերապրիլ:  Ան յատուկ կերպով անդրադարձաւ 

կիպրահայերու ապրած ոդիսականին, սկսելով դեռ 19-րդ դարէն, երբ որպէս հետեւանք 

հայկական ջարդերուն, Կիպրոս ապաստանած հայերուն համար կը բացուէր «Քիւրքճեան» 

որբանոցը....ապա անցում կատարեց 20-րդ դարու սկիզբին, երբ 1909-ին անոնք ոտք էին 

դրեր յատկապէս Լառնագայի նաւահանգիստը, յետ Ատանայի կոտորածներուն, 

արժանանալով Կիպրոսի ժողովուրդին եւ կառավարութեան հիւրընկալ հոգածութեան, 
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կառուցեր էին Լառնագայի Ս. Ստեփանոս եկեղեցին եւ այնուհետեւ Եղեռնէն ետք ալ, երբ 

անոնց թիւը բազմապատկուեր էր, կրցեր էին կազմակերպել իրենց ազգային կեանքը 

արժանապատւութեամբ եւ իրենց կարեւոր լուման էին բերեր Կիպրոսի կեանքին, 

յատկապէս արուեստներու եւ արհեստներու 

ծաղկումին, ինչպէս եւ այլ ոլորտներու 

զարգացման:  Ան մաղթեց որ ի վերջոյ 

արդարութիւնը յաղթանակէ եւ ցեղասպան 

Թուրքիան իր պատասխանատւութիւնը 

ստանձնէ պատմութեան առջեւ: 

Հուսկ, Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 

Երգչախումբը ապրումով կատարեց 

ազգային-հայրենասիրական երգեր, 

ջերմացնելով սրտերը եւ արժանանալով 

ներկաներուն բարձր գնահատանքին: 

Ոգեկոչումի աւարտին, պաշտօնական հիւրերը մէկ առ մէկ ծաղկեպսակներ դրին 

Նահատակաց Յուշարձանին առջեւ, որոնց հետեւեցան ներկաները եւ խոնարհումով իրենց 

կարմիր մեխակը կամ ճերմակ շուշանը զետեղեցին Յուշարձանին առջեւ: 

Յարգանքի եւ խոնարհումի արժանավայել ձեռնարկ մը՝  արդարեւ, այլեւ նորոգելու մեր 

ուխտն ու երդումը հաւատարիմ մնալու մեր մէկ ու կէս միլիոն նահատակներու սրբազան 

Կտակին եւ նոր շունչով ու նոր թափով շարունակելու մեր Պահանջատիրութեան 

երթը՝  յանուն ՄԷԿ, ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ՄԷԿ, ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ 

ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ:  

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ  

«ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏՈՎ ՎԵՐԱԾՆՈՒԱԾ ՀԱՅՐԵՆԻՔ» 

Մայիս ամիսը յաղթանակներու ամիս է, որոնց բուն մեկնակէտ-յաղթանակն է 

Սարդարապատը, ուր վճռուեցաւ հայութեան լինելութեան գերխնդիրը:  Այդ յաղթանակը 

վերիմաստաւորելու եւ վերարժեւորելու էր կոչուած՝  Դասախօսական Երեկոն, որ տեղի 

ունեցաւ Ուրբաթ, 17 Մայիս 2013-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Նիկոսիոյ Ազգային 

Առաջնորդարանի «Իւթիւճեան» սրահին մէջ, կազմակերպութեամբ Կիպրոսի Հայ 

Աւետարանական Եկեղեցւոյ:  Երեկոն կը վայելէր հովանաւորութիւնը Կաթ. Փոխ. Գերշ. Տէր 

Վարուժան Արք. Հերկելեանի եւ նախագահութիւնը Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս 

Մահտեսեանի: 
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Բացման խօսքով հանդէս եկաւ  Երեկոյի կազմակերպիչ Պրն. Հրայր Ճէպէճեան, որ 

ողջունելէ ետք ներկաները, վեր առաւ Սարդարապատի մահու կենաց իրադրութիւնը, որ 

խտացած է «Սարդարապատ» երգի առաջին 

տողին մէջ՝  «Երբ չի մնում ելք ու ճար» եւ 

ընդհանրացուց այդ իրադրութիւնը ներկայիս հայ 

իրականութեան վրայ, ուր մեր հիմնահարցերուն 

շուրջ անհրաժեշտ համարեց գոյացնել 

հաւաքական զգաստութիւն:  Ապա ան 

ներկայացուց օրուան բանախօսը, Քանատայէն 

յատկապէս հրաւիրուած, Քանատայի Հայ 

Աւետարանչական Ընկերակցութեան գործադիր 

Տնօրէն Պրն. Միհրան Ճիզմէճեանը, որ ծնած ու 

մեծցած է «երազային Հալէպ»ի մէջ, ուսումը 

շարունակած՝  Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանին մէջ, այնուհետեւ բեղուն 

գործունէութիւն է ծաւալած կրթական-եկեղեցական-մշակութային բնագաւառներէն ներս, 

եղած է ուսուցիչ ու տնօրէն, հարապարակագիր, դասախօս, Միջին արեւելեան երկիրներու 

մէջ, Քանատա եւ Հայաստան:  Հեղինակ է յօդուածներու եւ մի քանի գիրքերու:  Նմանապէս, 

ան ներկայացուց՝  Պէյրութէն յատկապէս հրաւիրուած, Լիբանանահայ յայտնի ասմունքող 

Տիկ. Իրմա Գապաքեան-Տէտէեանը, որպէս ուրոյն դեսպանը հայ բանաստեղծութեան, հայ 

Բառ ու Բանին, որոնց շունչն ու ոգին կը 

տարածէ ան  իր ասմունքով՝  «Վանայ Ձայն» 

ռատիոկայանի ալիքներէն, թէ 

անձամբ՝   Սփիւռքի բազում հայագաղութներու 

մէջ: 

Նախքան դասախօսութիւնը, երեկոյի առաջին 

փայլը տուաւ Ճէպէճեաններուն շնորհալի 

դուստրը Ալիք Ճէպէճեան, որ անդամ է 

Կիպրոսի Երիտասարդական Սիմֆոնիք 

Նուագախումբին:  Ան սրինգի վրայ հմտօրէն 

նուագեց  հայկական մեղեդիներ, որոնցմէ՝  «Ես 

Իմ Անոյշ Հայաստանի»ն, «Ցանկամ Տեսնել Զիմ Կիլիկիա»ն, արժանանալով ներկաներուն 

ջերմ գնահատանքին: 
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Պրն. Միհրան Ճիզմէճեան իր դասախօսութիւնը սկսաւ վեր առնելով Սարդարապատի բուն 

նշանակութիւնը մեր պատմութեան համար, նշելով որ Սարդարապատը դարձաւ 

դարձակէտային քսաներորդ դարու մեր պատմութեան համար եւ հնարաւորեց որ մենք 

ունենանք պետականութիւն, չդառնանք անհայրենիք ժողովուրդ, ինչպիսին են, օրինակ, 

քիւրտերը, որ ցարդ կ'աշխատին ստեղծել իրենց Քիւրտիստանը:  Ան մանրամասն կերպով 

ներկայացուց Սարդարապատը նախորդող 

աշխարհաքաղաքական իրադրութիւնը, շեշտելով 

որ թուրքերուն բուն նպատակն էր 

Արեւելահայաստանը եւս գրաւել եւ իրականացնել 

իրենց բանթուրանական ծրագիրը:  

Հայ ժողովուրդի տարած հերոսական 

յաղթանակները երեք ճակատներու վրայ 

ալ՝  Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի եւ 

Ղարաքիլիսէի, ան վերագրեց երեք կարեւորագոյն 

գործօններու:  Առաջինը ան համարեց մեր 

ռազմական հրամանատարներու՝  զօրավար Անդրանիկի, Դրոյի, Զօրավարներ 

Նազարբեկեանի, Սիլիկեանի, Դանիէլ Բեկ Փիրումեանի կռուելու եւ յաղթելու 

վճռակամութիւնը:  Երկրորդը՝  հայ հոգեւոր դասի ոգեշունչ մասնակցութիւնը, յատկապէս 

Գարեգին Եպիսկոպոս Յովսէփեանցի, որ որպէս նոր օրերու Ղեւոնդ Երէց, ժողովուրդը 

ոգեշնչեց մահու կենաց մարտի:  Երրորդը՝ մեր ժողովուրդը, ի՛նքը, որ մէկդի դրած իր 

յարանուանական, քաղաքական եւ ընկերային տարբերութիւնները, ձեռք-ձեռքի տուած, 

կռուեցաւ պաշտպանելու իր պատմական հայրենիքէն մնացած վերջին մի բուռ հողը, 

անգամ մը եւս ապացուցելով Չարենցեան պատգամի ճշմարտացիութիւնը՝  «Ո՛վ հայ 

ժողովուրդ, քո միակ փրկութիւնը քո միասնական 

ոյժի մէջ է»:  Կարեւոր գործօն նկատեց նաեւ այն 

էական հանգամանքը, որ նման օրհասական 

պահուն, ժողովուրդը՝  բուռն հաւատքով եւ 

վճռակամութեամբ զինուած, գերազանցեց 

ինքզինք, եւ կրցաւ դիմագրաւել եռապատիկ թիւով 

եւ զէնք ու զինամթերքով զինուած 

թշնամին:  Յարգելի դասախօսը ընդգծեց այն 

կարեւոր իրականութիւնը, որ ներկայիս ունինք 

վերանկախացած հայրենիք, որ մեզի անարիւն 

հրամցուեցաւ 1991-ին, եւ է մեր ամէնէն ամուր 

գրաւականն ու երաշխիքը, հայ լինելութեան ու զարգացման, մեր մեծ երազի՝  Միացեալ 

Հայաստանի իրականացման:  Ան նաեւ շեշտեց էական կարեւորութիւնը դէմ դնելու 

Սպիտակ Եղեռնի սպառնալիքին, հայ սերունդները կապելով մեր ազգային մշակոյթին, 

զայն կրող կառոյցներուն՝  հայ ընտանիքին, դպրոցին, եկեղեցիին, մամուլին...: 

Այս բովանդակալից խօսքէն ետք, Սարդարապատեան ոգին ու շունչը իր բոցաշունչ 

ասմունքով ներկաներուն փոխանցեց Տիկ. Իրմա Գապաքեան-Տէտէեան, գեղեցկօրէն 
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համադրած ըլլալով իր հրամցուցած հայ բանաստեղծութեան փունջը՝  Ժագ Յակոբեանի, 

Խաչիկ Տէտէեանի, Համօ Սահեանի, Վահագն Դաւթեանի, Գէորգ Էմինի.....քերթողութենէն 

քաղուած բանաստեղծութեանց ընտիր ծաղկաքաղով մը:  Խոր հասկացողութեամբ, 

հարազատ ապրումով եւ յստակ առոգանութեամբ կատարուած այս հիասքանչ ասմունքը 

ներշնչեց եւ յուզեց ներկաները ազգային-

հայրենասիրական վառ ապրումներով եւ 

յոյզերով: 

Իր փակման խօսքին մէջ, Վարուժան 

Արքեպիսկոպոս Հերկելեան բարձր գնահատեց 

օրուան բանախօսն ու ասմունքողը եւ դիպուկ 

կերպով մատնանշեց որ ներկայիս, երբ 

Հայաստան անակախացած է եւ ա՛լ չկան երկաթէ 

եւ այլ տեսակի վարագոյրներ, Հայաստանէն 

արտագաղթը թափ կ'առնէ աղիտալիօրէն.... , մինչ Սփիւռքի մէջ ալ, կը նահանջեն հայ 

ազգային գիտակցութիւնն ու ոգին....շեշտելով որ մենք կրնանք հասնիլ մեր 

Երազին՝  Միացեալ Հայաստանին, եթէ վառ պահենք այն ՈԳԻՆ, զոր իր ասմունքով կրցեր 

էր մեզի փոխանցել Իրմա Գապաքեան-Տէտէեանը:  Հուսկ ան պարգեւատրեց զայն 

Կիլիկեան յատուկ շքանշանով առ ի գնահատանք իր ասմունքային առաքելութեան: 

Իմաստալից այս Երեկոն վերջ գտաւ միասնաբար երգուած «Սարդարապատից» ոգեշունչ 

երգով եւ Պահպանիչով: 

ԱԶԱՏ  ԽՕՍՔ         

 

Կիպրահայութիւնը՝ Մակարավանք իր Ուխտագնացութեամբ, 

նորոգեց իր Պահանջատիրութիւնը 

Կիրակի, 19 Մայիս 2013-ին, կիպրահայութիւնը այս տարի եւս, տարիներու իմաստալից 

աւանդութեամբ, կատարեց իր ուխտագնացութիւնը դէպի Մակարավանք, որ 

բռնագրաւուած կը մնայ թրքական բանակին կողմէ, հիւսիսայի Կիպրոսի 

տարածքին:  Ուխտագնացութիւնը կազմակերպուած էր Երեսփոխանական Գրասենեակին 

եւ Առաջնորդարանին կողմէ՝  միասնաբար: 

Աւերակուած վանքէն ներս, ուր ատենին, նախքան թրքական 

վայրագ  ներխուժումը,  կեանքը կը խայտար զուարթ ու հայաշունչ, ուխտաւորները մոմ 

վառեցին, խունկ ծխեցին եւ աղօթք մրմնջեցին ի յիշատակ մեր նախնեաց, միասնաբար 

երգեցին Տէրունական աղօթքը, կատարեցին Հոգեհանգստեան արարողութիւն:   

Հոգեյոյզ մթնոլորտին մէջ, խօսք առաւ Վարուժան Արքեպիսկոպոս, որ շեշտեց այն 

հանգամանքը, որ կիպրահայեր դարձեալ այնտեղ են, յիշելու համար իրենց պապերն ու 
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մամերը, հաղորդուելու անոնց ոգիին հետ, 

վերանորոգելու մանաւանդ իրենց ուխտը, որ 

Տէրն են այս փլատակ վանքին, ինչպէս 

եւ՝  այն բոլոր փլատակ վանքերուն եւ 

եկեղեցիներուն, որոնք կը գտնուին 

բռնագրաւուած Արեւմտահայաստանի եւ 

Կիլիկիոյ մէջ: Ան յատկապէս ըսաւ. «Մենք 

հոս ենք, որովհետեւ Պահանջատէր 

ենք,....բոլորս նոյն ոգիով պիտի պայքարինք 

եւ կառչած պիտի մնանք այդ պայքարին, 

որովհետեւ մեր Դատը արդար է, մեր 

իրաւունքները՝  անձեռնմխելի»: 

Աւերակուած վանքի շրջաբակին մէջ, խոր ապրումով, հոգեխռով 

յուզումով  ասմունքեց՝  հիւրաբար Կիպրոս գտնուող, լիբանանահայ արուեստագէտ Տիկ. 

Իրմա Գապաքեան-Տէտէեան:   

Պահը այնքան ներդաշնակ էր իր 

ասմունքած 

բանաստեղծութեան՝  «Հաւատում եմ քեզ, 

Իմ Հայ Ժողովուրդ», ուր բառերը կարծէք 

կ'արձագանգէին սիրտէ-սիրտ...:  «Եւ քո 

վաստակով, քո կոթողներով, Քո 

մատեաններով, սիրոյ տողերով, Գողթան 

երգերով, խորունկ վէրքերով Հասել ես 

հողմերին այս ահեղ դարի...»: 

Կը մնայ մաղթել, որ իր դարերու վէրքը 

երգի վերածած մեր 

ստեղծագործ  ժողովուրդը հասնի իր Մեծ Երազին, վերատիրանայ իր գերեվարեալ 

կոթողներուն, վանքերուն եւ Հողին...: 

  

ՈՒԽՏԵՐՆԻԴ  ԿԱՏԱ՛Ր,  ՍԻՐԵԼԻ  ԿԻՊՐԱՀԱՅԵՐ: 

  

ԱԶԱՏ  ԽՕՍՔ  
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Խմբագրական 

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԵԱՆ ԶԱՆԳԵՐԸ Կ'ԱՀԱԶԱՆԳԵՆ.... 

Ցեղասպանութենէն եւ մեծ Հայրենազրկումէն միայն երեք տարի ետք, երբ ամայացած էր 

ամբողջ Արեւմտահայաստանը եւ Եղեռնէն մազապուրծ բեկորնեը ցրուած կը մնային 

արաբական անապատներու մէջ թէ այլուր, թուրքը՝  անպատիժ ու 

անսանձ, կը քալէր դէպի մեր երկրին վերջին մի թիզ հողը, դէպի 

հայութեան մնացորդաց մի բուռը, որպէսզի զայն եւս ոչնչացնէր, եւ 

յետոյ ըսէր. «Կա՛ր հայ ազգ, նա մեր թշնամին էր, ոչնչացուցինք, ա՛լ 

չկայ, եւ մե՛նք ենք անոր տան ու հողի տէրը»....: 

Ճակատագրական եւ օրհասական էր պահը Հայաստանի եւ ամբողջ 

հայութեան համար: Լինել-չլինելու 

պահ՝  տառացիօրէն:  «Սարդարապատ» երկհատորեայ 

պատմավէպին մէջ, Բագրատ Ուլուբաբեան այնքան 

յատկանշականօրէն կը նկարագրէ մեր պատմութեան վճռորոշ այդ 

պահը. «1918 թուականի Մայիսի 22-ի առաւօտը բացուեց Արարատեան երկրի բոլոր 

վանքերի ու եկեղեցիների զանգերի ղօղանջներով: ...Էջմիածնի Մայր տաճարի կանչին 

անմիջապէս արձագանգեցին Գայանէի ու Հռիփսիմէի վանքերի համերաշխ զանգերը, որոնց 

տագնապոտ ձայներից չորս կողմերի վրայ զարթնեց Արարատեան դաշտը:  Եւ ծաւալուեց 

համասփիւռ ու անվերջանալի մի ահազանգ, որ մտնում էր շէներն ու աւանները, զարկուում 

էր հայոց սարերին ու լեռնապարերին....եւ այնպէս էր թուում, թէ լեռները եւս զանգեր են 

դարձել, ու Արարատն էլ մայր զանգն է՝  դրուած հայոց երկրի կրծքին»:  Այսպէս, հայրենիքի 

վերջին սրբազան բեկորի փրկութեան համար, զանգերու համատարած այդ ղօղանջները 

կարծէք ահազանգի տակ կը պահէին ամէն մէկ հայ մարդը, հողն ու երկինքը...., այլեւ՝ 

սարսռազդու  ահ ու սարսափ կը սփռէին արիւնարբու  թշնամիին, որ եկեր էր վերջին 

մահացու հարուածը տալու մեր երկրին ու ժողովուրդին: 

Համայն հայ ժողովուրդը՝  տեղացի ու գաղթական, կին ու տղամարդ, մտաւորական ու 

բանուոր, ծեր ու երեխայ, մէկ ու միասնական բռունցք դարձած, անսալով իր 

ինքնապաշտպանութեան ներքին բնազդին,  հայեացքը յառած իր սուրբ լեռան, վեհաշունչ 

Արարատին, անոր յոյսով ու լոյսով գօտեպինդ, կ'երդուէր՝  կռուիլ ու յաղթել, յաղթել եւ 

ապրիլ:  Այս անբեկանելի ոգիով ամրապինդ, հայ ժողովուրդը՝  թէեւ արիւնաքամ եւ 

ուժասպառ, կրցաւ ետ կանգնեցնել թշնամին՝ Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի եւ 

Ղարաքիլիսէի հերոսական ճակատամարտներուն մէջ եւ նուաճեց իր ապրելու 

իրաւունքը՝  մեր պատմական հայրենիքէն մնացած մի սրտաչափ հողին վրայ: Խորիմաստ 

են Գարեգին եպիսկոպոս Յովսէփեանի խօսքերը . «Եկել էր ժամը՝  ապացուցելու, որ մենք, 

թէպէտ եւ կիսով չափ զոհ գնացած թուրքի եաթաղանին, միւս կիսով՝  ենթակայ նոյն դժխեմ 

բախտին, կարող ենք ոտքի կանգնել ազգովին եւ կասեցնել անարգ թշնամու 

առաջխաղացումը: ...Սարդարապատի դաշտում, թշնամու դէմ ելած հայութիւնն 
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ապացուցեց, որ կարող է յաղթել անցեալ յաղթանակներով յղփացած թշնամուն:  Յաղթել եւ, 

ո՛չ թէ նահատակուելով, այլ յաղթութեամբ պաշտպանել իր կեանքը, իր լեզուն ու հաւատը, 

իր գոյութեան իրաւունքն ու զարթօնքի հեռանկարը.....Այս է Սարդարապատը, ա՛զգ 

հայոց...»: 

Սարդարապատեան հերոսամարտի յաղթանակով, մենք ունեցանք Պետականութիւն՝  վեց 

երկար դարերու պետականազուրկ կեանքէն ետք, ծնունդ առին յաջորդաբար մեր երեք 

Հանրապետութիւնները: Սարդարապատեան անընկճելի, անկոտրում ոգին էր որ բոցկլտաց 

Արցախեան ազատամարտի օրերուն եւս, ինչպէս ան բոցկլտացեր էր դարեր 

առաջ՝  Աւարայրի դաշտին վրայ՝  Մահ Իմացեալ Անմահութիւն Է, վեհ ըմբռնումով: Այսպէս, 

ազգային-ազատագրական մեր բազմադարեան պայքարներու շղթային անքակտելի 

օղակներն են՝  Աւարայրը, Սարդարապատն ու Արցախը....: 

Այսօր եւս, Սարդարապատեան լինել-չլինելու, ազգային-ազատագրական պայքարի 

հրամայականը դրուած է մէն մի հայու առջեւ, Հայաստանի մէջ, թէ 

Սփիւռքի:  Պայքար՝  արտաքին եւ ներքին ճակատներու վրայ ալ:  Արդարեւ, մինչ 

աշխարհաքաղաքական ոյժեր նորանոր դաւեր կը նիւթեն մեր տարածաշրջանէն ներս, 

մինչ  նոր-օսմանականութիւնը կը զարթնու նոր դիմակով, սպառնալով հայրենամերձ մեր 

հայագաղութներու ապահովութեան եւ անվտանգութեան,  մեր մինուճար, փոքրիկ 

Հանրապետութեան մէջ ալ, օրէ-օր նոր թափ կը ստանան արտագաղթն ու Հայաստանի 

հայաթափումը, սպառնալով մեր ազգային անվտանգութեան, ժողովրդագրական նոր 

աղէտի դուռ բանալով:  Ներքին Ցեղասպանութիւն մը՝  այս, որ հայ ազգային 

օրակարգի  ամէնէն հրատապ գերխնդիրն է ներկայիս եւ կը պահանջէ իր լուծումը 

անյապաղ, քանզի ի՞նչ կ'արժեն Ցեղասպանութեան ճանաչման, մեր իրաւունքներու 

Պահանջատիրութեան  պայքարը, Արցախեան Ազատագրութեան իրաւական ամրագրումը, 

եթէ Հայաստանը մնայ առանց հայու...:  Աղիտալի այս հայրենալքումը հետեւանքն է, 

գերազանցօրէն, ՀՀ վարչախումբին վարած շահախնդիր, ժողովուրդ ու երկիր կեղեքող ու 

հարստահարող հայրենադաւ քաղաքականութեան մէկ կողմէ, ինչպէս նաեւ՝  հայ մարդուն 

իր հայրենիքէն ու ազգային էութենէն օտարանալուն, միւս կողմէ: 

Ճգնաժամային եւ օրհասական այս կացութեան դէմ յանդիման, Սարդարապատեան 

համազգային գիտակցութիւն, զգօնութիւն եւ աներեր վճռակամութիւն են 

անհրաժեշտ՝  համակարգային, արմատական փոփոխութիւն յառաջ բերելու մեր 

հանրապետութեան կառավարման մէջ, ստեղծելու նոր որակի պետականութիւն, որ 

կարենայ հնարաւորել հայ հասարակութեան եւ քաղաքացիին ազատ, արդար ու 

արժանապատիւ կեանքը, որ հիմնուած ըլլայ հայ հոգեւոր-մշակութային արժեհամակարգի 

վրայ, հաղորդ՝  մեր ժողովուրդի իղձերուն ու տագնապներուն, երազներուն ու 

տեսլականին....:  Պետականութիւն՝  որ ծառայէ մեր ժողովուրդի շահերուն եւ 

իրաւունքներուն կենսագործման եւ չդառնայ իշխող վարչախումբին անձնական թէ 

խմբակային առանձնաշնորհեալ սեփականութիւնը կամ օտար ոյժերու ռազմավարական 

շահերու սպասարկման գործիքը կամ անոնց կամակատարը:  Պետականութիւն՝  որ 
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դառնայ վերադարձի երկիր, ոչ՝  արտագաղթի...:  Այլ խօսքով՝    Մեր հաւաքական Տունը 

փրկելու էական, ճակատագրական խնդրին առջեւ ենք կանգնած ազգովին: 

Տակաւին, Սարդարապատեան աննկուն եւ անզիջում ոգի է պէտք, կարենալ դիմադրելու 

ներկայ խորապէս նիւթապաշտ, օգտապաշտ եւ եսապաշտ, ազգ ու մշակոյթ ջնջող 

սպառողական քաղաքակրթութեան համայնակուլ հոսանքին, որ կը սպառնայ մեզ վերածել 

անդէմ, անդիմագիծ եւ ապաքաղաքականացած ամբոխի...: 

Որքա՛ն ճշմարիտ է ըսուած. «Ազգեր մեծ կ'ընծայուին այն հզօր եւ աննկուն կամքով, որ ի 

յայտ կը բերեն անոնք ի խնդիր իրենց ազգային էութեան նուաճումին»:  Ազգային 

հաւաքականութեան, պետականութեան ԳՈՅՈՒԹԵԱՆ ԲՈՒՆ ԻՄԱՍՏԸ  պահել-պահպանել 

ու նոր աւիշով նորոգել է ազգային այդ էութիւնը:  Այսինքն՝  ազգի հոգեւոր-բարոյական-

մշակութային արժեհամակարգը, որ ներքին բովանդակութիւնն ու իմաստն է իւրաքանչիւր 

պետականութեան եւ առանց որուն հայրենիքը կը դառնայ լոկ աշխարհագրական տարածք, 

բնակութեան սովորական վայր թէ պանդոկ..., իսկ հայ քաղաքացին կը դառնայ լոկ սպառող 

անհատ թէ գործիք, զուրկ հայ հոգիէ եւ ոգիէ....: 

Սարդարապատեան ղօղանջները այսօր կ'ահազանգեն համայն հայութեան՝  ամուր 

կառչելու հայրենեաց սրբազան հողին, ազգային մեր արմատներուն, էութեան, 

մշակութային-հոգեւոր-բարոյական արժեհամակարգին, որոնք վտանգուած են ի սպառ 

կորչելու, եթէ չկարենանք զանոնք դարձնել հիմքերու հիմքը մեր նոր որակի 

պետականութեան, հայ մարդու ապրելակերպին, մեր ժողովուրդի միասնականութեան:  

Ո՛Վ  ԱԿԱՆՋ  ՈՒՆԻ  ԼՍԵԼՈՅ  ԼՈՒԻՑԷ:  

ԵՐԱՆ  ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ  
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Հարցազրոյց  

ԿԻՊՐՈՍԸ ՄԵԶԻ ՀԱՄԱՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՅՐԵՆԻՔ Է 

Սիրանոյշ Պապեան 

Հարցազրոյց - 23 Ապրիլի 2013  

Կիպրոսի «Ազատ խօսք» համացանցային թերթի խմբագիր Երան Գույումճեանի հետ 

զրուցել ենք Կիպրոսում շարունակուող ֆինանսական ճգնաժամի շուրջ  

Հ.-Տիկին Գույումճեան, արդեօք դեռ չկայ՞ վիճակագրութիւն` որքան հայկական կապիտալ է 

մնացել Կիպրոսի պանքերում:  

Պ.-Թէ որքան հայկական գումար է մնացեր Կիպրոսի դամատուներուն մէջ, դեռ 

տեղեկութիւն չկայ: Ընդհանրապէս կիպրահայ համայնքը պահպանողական և փակ 

համայնք է, բայց վստահաբար կրնամ ըսել, որ շատ-շատեր դրամատուներուն մէջ ունին մեծ 

գումարներ, և հիմա ալ այդ գումարներուն մեծ մասը 

վտանգուած է: Կիպրահայութիւնը ընդհանրապէս կ'ապրի 

խնայողաբար` նախընտրելով իր խնայողութիւնը պահել 

դրամատուներուն մէջ: Մի քանի անձանց մասին միայն 

տեղեկութիւն ունիմ, որ մեծ գումարներ կորսնցուցած են՝ իրենց 

կալուածը ծախելով և գումարը ի պահ դնելով դրամատուներուն 

մէջ: Խօսակցութիւններ կան, որ նաեւ ռուսահայեր կամ այլ 

երկիրներու հայեր ալ մեծ գումարներ ունէին Կիպրոսի դրամատուներուն մէջ, սակայն 

անուններ չկան և ոչ ալ յստակ գումարներ: Կիպրոսը, ըլլալով համարեա ֆինանսական 

կեդրոն, մեծ գումարներու համար ակնյայտօրէն գրաւիչ վայր էր: Բարեբախտաբար, մեր 

ազգային կառոյցները՝ դպրոց, եկեղեցի, առայժմ գումար չեն կորսնցուցած 

դրամատուներուն մէջ:  

 

Հ.-ԵՄ-ն Կիպրոսին 10 մլրդ եւրօ յատկացուց 10 տարի ժամկէտով` տնտեսութեան 

վերականգնման համար: Ի՞նչ էք կարծում, արդեօք սա հնարաւորութիւն կը տայ՞ դուրս գալ 

ճգնաժամից:  

Պ.-ԵՄ-ի յատկացուցած տասը միլիարտ եւրոն միայն որոշակիօրէն և փոքր չափով կը 

կարողանայ թեթեւցնել իրավիճակը: Սակայն տնտեսական ճգնաժամը կը շարունակուի` 

ամէն օր վաճառատուներ, խանութներ կը փակուին կամ կը սնանկանան, մարդիկ իրենց 

գործը կը կորսնցնեն: Առեւտուրը գրեթէ կանգ առած է: Շատ-շատեր հասեր են 

աղքատութեան շեմին, բարեգործական հիմնարկները ձրի ճաշ սկսեր են մատակարարել 

կարիքաւոր ընտանիքներուն: Կայ նաեւ միւս` հոգեբանական կողմը. մարդիկ շատ 
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խնայողաբար կը ծախսեն իրենց գումարները`տասը կը մտածեն, մէկ կը ծախսեն, քանի որ 

կայ վաղուան անորոշութիւնը: Յատկապէս յառաջիկայ մի քանի տարիները շատ ծանր 

պիտի ըլլան Կիպրոսի ժողովուրդին համար:  

Երբեմն հարց ալ կը յառաջանայ թէ` երբեւէ հնարաւոր պիտի ըլլայ՞ յաղթահարել այս 

ճգնաժամը: Առայժմ, սակայն, ժողովուրդը, ներառեալ հայերը, սպասողական վիճակի մէջ 

են: Թէեւ շատերը կ'ըսեն, որ իրենց զաւակներուն համար Կիպրոսը հեռանկար չունի:  

Աւելցնեմ, որ տնտեսութեան վերականգնման համար վճռորոշ է, որ դրամատուները 

կարենան լաւ հիմքերու վրայ դնել իրենց գործունէութեան վարչարարութիւնը (management) 

և վստահութիւն ներշնչեն գործարարին և ժողովուրդին:  

 

Հ.-Տիկին Գույումճեան, կա՞ն տեղեկութիւններ, թէ յատկապէս մեր օլիգարխներից ում 

կապիտալն է տուժել:  

Պ.-Ես միայն գիտեմ, որ երբ ծանօթի մը, որ որոշ չափով տեղեկացուած է, հարց տուի այդ 

մասին, ինծի յայտնեց, որ շատ հայ օլիկարխներ գումարներ ի պահ են դրեր կիպրական 

դրամատուներու մէջ և անշուշտ տուժեր են ներկայ պայմաններուն տակ: Անուններ 

չյայտնեց, սակայն անոնք, ըստ իրեն, բազմաթիւ են:  

 

Հ.-Տիկին Գույումճեան, Կիպրոսի ուղղափառ եկեղեցին իր գոյքային ունեցուածքը 

պատրաստւում է տրամադրել պետութեան տնօրինութեանը, եթէ դա կ'օգնի Կիպրոսին 

դուրս գալ ճգնաժամից: Եկեղեցին այս քայլով աւելի՞ է բարձրացնում իր հեղինակութիւնը:  

Պ.-Ճիշդ է, որ Կիպրոսի ուղղափառ եկեղեցին տրամադրութիւն յայտնեց ամէն կերպով 

աջակցելու պետութեան, որ կարենայ ան դուրս գալ այս ճգնաժամէն: Չեմ գիտեր որ ատիկա 

որքանով կը կարենայ օգնել, որ երկիրը յաղթահարէ տնտեսական-ֆինանսական 

ճգնաժամը: Բայց եկեղեցին իր այդ կեցուածքով ցոյց տուաւ, որ ինք զօրակից ու զօրավիգ է 

երկրին ու պետութեան: Կիպրոսի մէջ, ուղղափառ եկեղեցին մեծ վարկ ու հեղինակութիւն 

կը վայելէ պետութեան և մասնաւորապէս ժողովուրդին մօտ: Եկեղեցի-պետութիւն, 

եկեղեցի-ժողովուրդ կապերը շատ սերտ են:  

Մինչդեռ Հայաստանի եկեղեցին, ցաւօք, որքան ես եմ նկատեր, ՀՀ իշխանութեան հետ է: 

Ամենաճգնաժամային պահերուն անգամ, երբ քաղաքացիները փողոց էին դուրս եկեր 

յանուն իրենց քաղաքացիական իրաւունքի պահանջատիրութեան, յանուն իրենց 

արդարութեան ու արժանապատուութեան, մեր հոգեւոր Պետը չկրցաւ իր հօտին հետ 

հաղորդակցիլ, կապի մէջ մտնել, հասկնալ զայն, կիսել անոր ցաւն ու մտահոգութիւնները, 

յորդորել, հաւատք ու յոյս ներշնչել անոր: Հայաստանէն ներս, կը թուի թէ կը բացակայի 

եկեղեցի-ժողովուրդ, եկեղեցի-հասարակութիւն էական ու կենսական կապը: Վստահ եմ, 

սակայն, որ կան անհատ եկեղեցականներ, որոնք սերտ կապ ունին մեր երկրի 

հասարակութեան հետ եւ որոնք ժողովուրդին մօտ են կանգնած:  
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Հ.-Ձեր ապագան Կիպրոսո՞ւմ էք պատկերացնում:  

Պ.-Կիպրոսը մեզի համար պատմական նշանակութիւն ունի, անիկա միայն բնակութեան 

վայր չէ: Այստեղ են հայկական արմատներ վեցերորդ դարէն: Կիպրոսի ժողովուրդը և 

կառավարութիւնը շատ ազնիւ և հիւրընկալ են եղած հայերու հանդէպ, թէ՛ յետեղեռնեան 

տարիներուն, երբ լայն բացեր են իրենց դռներն ու սիրտերը տարագիր հայ ժողովուրդին 

առջեւ, և թէ՛ ներկայիս, երբ ամբողջովին կը ֆինանսաւորեն մեր հայկական դպրոցները, 

կ'օգնեն հայ եկեղեցւոյ: Արեւմտահայերէնը պաշտօնապէս ճանչցուած է որպէս 

փոքրամասնութեան մը լեզուն և կառավարութիւնը գործնականօրէն կ'աջակցի անոր 

պահպանման և սերունդէ-սերունդ փոխանցման խնդրին: Կիպրոսը մեզի համար երկրորդ 

հայրենիք է: Ես անձնապէս պատրաստ եմ կիսելու անոր նեղ օրերը, ինչպէս որ վայելեր եմ 

անոր լաւ ու բարգաւաճ օրերը: Ազգային ու ազգապահպանման առումով, Կիպրոսը կը 

շարունակէ մնալ յուսալի վայր մը: Զուր չէ, որ այստեղ բոլոր հայերը հայախօս են և կառչած 

կը մնան իրենց ազգային արմատներուն: Իսկ ձախորդ օրերը ձմռան նման կու գան ու 

կ'երթան, հետեւաբար վհատելու չէ:  

 

Գրական-Մշակութային  

Առաջ և հիմա 

Հալչում են օրերը կեանքի մերկ լաբիրինթոսում: Անյագ ցանկութիւն կայ 

վերաիմաստաւորելու  անցած օրերը, որոնց սրընթաց վազքի մէջ յաճախ  կորցրել եմ իմ 

խոհերը նրբին: Անցած օրերի տպաւորութիւնները մնում են մարդու 

յուշերում՝ երբեմն ցաւոտ, երբեմն պայծառ: Հոգու աչքերը տեսնում 

են այն, ինչը չենք կարողանում սովորական աչքերով տեսնել և 

մտապահել: Եւ ամէն ինչ դաջուել է մտապատկերիս մէջ՝ յոյզերս, 

տագնապներս, զգացումներս: Եւ խօսքերս, որոնք գուցէ 

դատարկութեան մէջ են հնչել՝ չգիտես ում համար և ինչու: Երբեմն 

զուր են հնչել, բայց, միեւնոյն է, բառերն այս աշխարհում երբեք չեն 

կորցնում  իրենց իմաստը:  Ի սկզբանէ  բանն էր... 

Խօսքը հացահատիկի  սերմի նման է..., որ ծանր 

երկունքից  յետոյ  բերք է տալիս: 

Հիմա ամէն ինչ  այլ է, իմ աչքերն այլ կերպ են տեսնում՝ աւելի 

զննողական ու խորաթափանց: Այնքան տարբեր, որ կարողացայ ներթափանցել քո 

գունագեղ  հոգու մի փոքրիկ անկիւնը: Գուցէ ի սկզբանէ  այդ չքնաղ անկիւնը ինձ համար էր 

նախասահմանուած, ուղղակի մենք ժամանակի և տարածութեան մէջ  կորցրել էինք   իրար 
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կամ  դեռ  չենք հասցրել արժեւորել   կեանքի այս եզակի  պահը: Բայց այսօր մենք երկուսս էլ 

ունենք ամենագեղեցիկն ու անկրկնելին աշխարհում՝   մեր զգայուն հոգիների  հեռաւոր 

միասնութեան ՄԵՐ  գաղտնիքը՝  չբացայայտուած ու  խորհրդաւոր: Գիտեմ, որ չենք  կարող 

անտեսել այդ անիմաստ  հեռաւորութիւնը, որը տանջող  է, բայց ոչ երբեք որոշիչ. 

Դու՝ այնտեղ՝ հեռու ովկիանոսի ափին, 

Ես՝ այստեղ՝ բարձրաբերձ սարերի գրկում.. 

Դէ ասա ինձ, ինչպէ՞ս դիմանամ..  

Գուցէ մխիթարուեմ նրանով, որ քո գոյութիւնն ինձ ապրելու տե՞նչ է տալիս.. 

Հիմա, երբ դու կաս, այս աշխարհն ինձ համար ուրիշ ընկալում ունի: Կաս դու...դու,  որ ինձ 

համար դարձել ես էութիւն, լինելիութիւն:  

Իսկ երբ ամէն օրուայ մէջ քիչ ես լինում, սրտիս անհանգիստ թրթիռներն եմ զգում, մտքերս 

շփոթահար են լինում, ու  ես դարձեալ մոլորւում եմ ու կորցնում եմ ինձ կեանքի մեծ 

ճանապարհին:  

Ինձ հետ մնա՛, որ կարողանամ ապրել, 

Ուժ տու՛ր ինձ, յոյս տուր ՝  

Վաղուայ երջանիկ օրն ունենալու համար՝  

Ջերմացած ափերիս ու տաք  հոգուս մէջ… 

 

Կարինէ Մովսիսեան  

Հայաստան,  մայիս  2013թ.  
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Տեսակէտ  

Մենք Ենք՝ Մեր Ցաւերը 

«ԴԷՊԻ ԱՊԱՀՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱ՞Ն», ԹԷ՝ ԴԷՊԻ ԱՊԱՀՈՎ… 

ԱՐՏՀԱՅԱՍՏԱՆ 

Պարոյր Աղպաշեան  

«Դէպի ապահով Հայաստան» կարգախօսը կը պատկանի Հայաստանի Հանրապետութեան 

նախագահ Սերժ Սարգսեանին, որ, երկրորդ շրջանի մը համար, իր նախագահական 

թեկնածութիւնը առաջադրելու ժամանակ, զայն հրապարակեց իր նախընտրական 

քարոզարշաւի ընթացքին։Իրօք, սիրտ հրճուեցնող հոյակապ 

լոզունգ մըն է, այնքան ատեն որ Հայաստանի ապահովութիւնը կը 

շեշտուի, այլեւ՝ կը պաշտպանուի, որ օդի ու ջուրի նման 

անհրաժեշտութիւն մըն է հայ ժողովուրդին համար։ 

Սակայն, եթէ արագ ակնարկ մը նետենք յաջորդական 

նախագահներուն արձակած «շռնդալից» նմանօրինակ 

կարգախօսներուն վրայ, հարց պիտի չտա՞նք, թէ անոնցմէ ո՛րոնք 

(եւ ո՛րքանով) իրագործուեցան։ 

Բայց, հարց տալու պէտք կա՞յ, երբ տխուր պատկերը մեր աչքին 

առջեւն է ու կը տեսնենք այդ կարգախօսներուն մեծ մասին… փուչիկութիւնը կամ 

փրփրութիւնը։ 

Պատճառները կամ պայմանները ինչ ալ ըլլան անոնց անգործադրելիութեան (կամ 

կիսագործադրելիութեան), ո՛չ ներելի, ո՛չ ալ արդարանալի են, այնքան ատեն որ 

ժողովուրդը սկսած է (արդէն վաղո՜ւց) չհաւատալ անոնց, թերահաւատ եւ անվստահ 

դառնալով եկող-գացող ու գացող-եկող իշխանութիւններու նկատմամբ։ 

Քաղաքամայր Երեւանի արդիականացումը՝ նորագոյն շինարարական գոյներով ու 

պատկերներով, ի՞նչ իմաստ ունի կամ կրնայ ունենալ, երբ անիկա կը կատարուի 

աւանդական Երեւանը աղաւաղելով, մշակութային կոթողները փճացնելով, պատմական 

շէնքերը քանդելով եւ անոնց բնակիչները փողոց նետելով։ 

Իսկ ահաւո՛րը՝ շքեղ կառոյցներու, պերճանքի կեդրոններու ու պճնանքի երեւոյթներու 

սեփականատէրերը գիտէ՞ք որոնք եղած են, եւ ե՛ն. նոյնինքն իշխանաւորները, պետական 

այրերը, ընդհուպ՝ «Դէպի ապահով Հայաստան» անփուշ եւ անարգել ճամբայ փնտռողները։ 

Այս առթիւ, դարձեալ ինքզինք պարտադրող հարցումը (որուն մասին քանիցս 

արտայայտուած եմ). 
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Ինչո՞ւ նախագահական պալատին առջեւ տակաւին կը շարունակուին այն մայրերուն 

բողոքները, որոնք կ՚ուզեն պատասխան մը ստանալ, բանակի մէջ իրենց զաւակներուն 

խորհրդաւոր մահերուն կամ սպանութիւններուն մասին։ 

Եթէ արկած, պատահականութիւն կամ հոգեբանական արարք պիտի ըսուի, ատիկա աւելի 

քան խոշո՜ր անհեթեթութիւն մըն է, որովհետեւ օրինակները բոլորովին այլ 

տարբերակներու կ՚առաջնորդեն, վկայութեամբը ու տեղեկութեամբը ոչ միայն ծնողներուն, 

այլեւ՝ համատարած հրապարակումներուն։ 

Ինչպէ՞ս կարելի է «Դէպի ապահով Հայաստան» գոռալ, երբ ապահովութեան երաշխիքները 

այնքան ալ շօշափելի ու զգալի չեն։ 

Խօսքը, անշուշտ, չի վերաբերիր միայն ֆիզիքական ապահովութեան, որ շատ կարեւոր է, 

այլ նաեւ՝ քաղաքացիական, քաղաքական, ժողովրդավարական եւ ազատական, առաւել՝ 

կենցաղային, ապրուստային, բարօրային եւ ապրելակերպային գործօններուն։ 

Վերոյիշեալներէն ո՛ր մէկը կը գտնուի իր բաղձալի, նոյնիսկ կիսաբաղձալի վիճակին մէջ, 

երբ վիհը գործող իշխանութիւններու ու հասարակութեան լայն խաւերուն միջեւ, հետզհետէ 

աւելի կը շատնայ ու կը խորանայ, մինչ այնայլայլօրէն տակաւին կը խօսուի «Դէպի 

ապահով Հայաստան» դիւրաբեկ նշանաբանին մասին։ 

Այս գահավիժային ընթացքէն ի՞նչ ծնած է կամ կրնայ ծնիլ։ Միթէ պարզ չէ՞, այն հրէ՛շը, որ կը 

կոչուի ԱՐՏԱԳԱՂԹ: 

Այս տխրահռչակ ու զազրելի երեւոյթին մասին, շա՜տ մեկնաբանութիւններ, վերլուծումներ 

ու քննարկումներ հնչեցին ու կը հնչեն պատկան կողմերէն, որոնց մեծ մասը անբաւարար, 

ուրիշներ՝ անընդունելի։ 

Ինչպէ՞ս եւ ինչո՞վ կարելի է բացատրել՝ Հայաստանէն տարեկան, միջին հաշուով, 40-50 

հազար մարդու հեռացումը կամ չւումը։ 

Ինչո՞ւ այս արտահոսքը կը շարունակուի։ 

Ըստ մեզի, որովհետեւ՝ 

- Իշխանութիւններու նկատմամբ վստահութիւնը ի սպառ չքացած է, ցնդա՜ծ։ 

- Հայաստանի մէջ ապագայ չտեսնողներ կան։ 

- Գործազրկութիւնը ճնշող ճշմարտութիւն է։ 

- Սակաւապետութիւնը՝ իր առանձնաշնորհումներով, իսկ սակաւապետները՝ իրենց 

այլանդակութիւններով կ՚արիւնաքամեն Հայաստանն ու Հայաստանցին։ 

- Իշխող վերնախաւի եւ իշխուող ստորնախաւի, առաջինը՝ շահագործողի, երկրորդը՝ 

շահագործուողի դերերով, Հայաստանը կը խրեն մութ եւ անվերջանալի փապուղիի մը մէջ։ 
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Վերջին հաշուով, այս չոր մատնանշումները (վստահաբար լրացուցիչ այլ 

ժխտականութիւններով), ինչի՞ կ՚առաջնորդեն, եթէ ոչ մնայուն յուսահատութեան եւ 

յարատեւ հիասթափութեան, հուսկ՝ արտագաղթի (եթէ կարելիութիւններ ունենան 

մեկնողները) եւ կամ՝ համակերպութեան (եթէ չկան այլ հնարաւորութիւններ)։ 

Յստակ թող ըլլայ. ոչ ոք միամտութիւնը պէտք է ունենայ կարծելու թէ՝ արտագաղթը 

սարսափազդու մակարդակի չէ հասած եւ այդքան ալ տագնապելու պատճառ չկայ։ 

Հիմնովին սխալ է այս մտածումը եւ կը սխալին այդպէս մտածողները, նոյնիսկ ատոնք 

վտանգաւոր են՝ հայ ժողովուրդին ու հայրենիքին գոյատեւման համար, երբ թշնամիին 

ընելիքը (կամ չըրա՞ծը) մենք մեր ձեռքով կ՚ընենք։ 

Դժբախտաբար, հայրենի իշխանութիւնները գրեթէ ՈՉԻ՜ՆՉ կ՚ընեն արտագաղթի տուն 

տուող պատճառները կասեցնելու, ընդհակառակը՝ իրենց անտարբերութեամբ ու 

թուլամորթութեամբ, ուղղակի թէ անուղղակի կերպով, կը քաջալերեն զայն, չգիտակցելով 

թէ ինչպիսի՜ ոճիր կը գործեն Հայաստանի ու հայ ժողովուրդին դէմ։ 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան, երբ իր նախընտրական քարոզարշաւի կարգախօսը՝ «Դէպի 

ապահով Հայաստան» հրապարակ կը նետէր, արդեօք ի մտի ունէ՞ր, որ այդ 

ապահովութիւնը… ապահովելու համար, անհրաժեշտ էր նաեւ ժողովուրդին 

արժանապատւութիւնը պահել-ապահովել, առաջին հերթին արտագաղթի պատճառները 

ախտաճանաչելով եւ, հետեւապէս, աստիճանաբար դարմանելով։ 

Եթէ չէր ըրած (ու պիտի չընէ), այդ կարգախօսը ո՛չ համ, ո՛չ ալ բոյր ունի, որովհետեւ «Դէպի 

ապահով Հայաստանը»ը պիտի փոխարինուի «Դէպի ապահով… արտհայաստան»ով։ 

Այս ազգային գերխնդիրը նման սրութեամբ կը դնենք ու տագնապոտութեամբ կը դիտենք 

զայն, հոգ չէ թէ ոմանք «անհանգստանան» անկէ, ուրիշներ ալ՝ «խլրտին», բայց, ա՛յս է 

մերկապարանոց իրականութիւնը։ 

2013 Ապրիլ 23 
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ՅՈՒՇԵՐՈՒ ՇԱՐՔԷՆ 

ՄԵՐ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ԵՒ....ԱՅԼՆ 

Նիկոսիոյ «Սբ. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Երգչախումբ»ը, 80-ամեայ պատկառելի 

պատմութիւն մը ունի կիպրահայ գաղութի կեանքին մէջ:  Երգահան-խնբավար Վահան 

Պէտէլեանի ջանքերով հիմնուած այս խումբը անուրանալի դեր ու դրոշմ պահած է ու կը 

շարունակէ պահել Կիպրոսի ազգային, կրօնական եւ մշակութային մարզերէն ներս:  Ոչ 

միայն եկեղեցական, այլեւ աշխարհիկ երաժշտութեան 

իր հարուստ երգացանկով ու բազմապիսի ելոյթներով 

հաճոյք եւ հիացում հիւսած է ունկնդիրներու 

տպաւորութեան վրայ, պատարագի քառաձայն, 

հոյակապ երգեցողութենէն մինչեւ տարեկան 

համերգներու գեղեցիկ աւանդութիւնը: 

Պարագաներու բերումով, այս երգչախումբը ատեն մը 

լռեց:  Մէկ կողմէն Կիպրոսի միջ-համայնքային 

բախումներէն հայութեան կրած վնասներուն 

հետեւանքով, երբ թուրքերու կողմէ գրաւուեցաւ նաեւ եկեղեցին, եւ միւս կողմէն Պրն. 

Պէտէլեանի ինչպէս նաեւ կարգ մը վեթերան անդամներու անդարձ մեկնումին 

պատճառաւ:  Ուրիշներ ալ՝  սա կամ նա ձեւով դադրեցան, առանց փոխարինող 

երիտասարդ նոր ոյժերու եւ անսպասելիօրէն ամլացաւ խումբին վերապահուած եկեղեցւոյ 

դասը կամ վերնատունը, նոյնիտկ կարեւոր տօներու պարագաներուն: 

Հարուածը ծանր եկաւ գաղութին:  Ամէն ոք կ'ողբար խումբին ջլատու՛մը, պակա՛սը, առանց 

սակայն վերականգնումի գործնական քայլ մը առնելու: 

Ի վերջոյ, եօթանասունական թուականներու կէսերուն,, Նարեկ Վարժարանի 

տնօրէնութեանս սկզբնական շրջանին, օր մը, եկեղեցւոյ հոգեւոր անխոնջ հովիւ Տ. Վազգէն 

Աւագ Քհնյ. Սանտրունին, վարժարանիս երաժշտութեան ուսուցիչ Հայրապետ Թորոսեանը 

եւ ես՝  քով-քովի եկանք Տեսչարանիս մէջ եւ հաստա՛տ, վճռակա՛մ որոշում առինք ամէն 

գնով վերականգնելու խումբը, գաղութիս գեղարուեստական կեանքին վիրաւոր այս երեսը 

շուտով դարմանելու բարի նպատակէն թելադրուած: 

Մամլոյ յայտարարութիւն մը բաւարար եղաւ ի մի խմբելու եւ խթանելու նախկին 

անդամներէն շատեր:  Կարծես այս կայծին կը սպասէր ամէն մարդ:  Շուտով կազմեցինք 

երգչախումբի վարչութիւնը, որուն ատենապետութիւնը ստանձնեցի ես եւ հերթական 

ժողովներով ու շարունակական կանոնաւոր փորձերով ետ կեանքի կոչուեցաւ «Սուրբ 

Աստուածածին եկեղեցւոյ երգչախումբ»ը ի գոհունակութիւն բոլորին:  Հետզհետէ աճող 

անդամներու թիւով, որ ատեն մը 70-ը անցաւ, ոչ միայն գաղութային, այլեւ 

համակիպրական տեսակաւոր ձեռնարկներուն, կամ հեռատեսիլի պատկերասփռումներուն 
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կարճ ատենէն կրկին բեմի զարդ դարձանք, հին օրերու գովքն ու քաղցրութիւնը նորոգող 

յուսադրիչ երեւոյթով: 

Ամանորեան կամ այլ առիթներով կազմակերպուած միջ-երգչախմբային փառատօներուն 

մանաւանդ՝  ուր կղզիի տարբեր քաղաքներէն 10-15 երգչախումբ իրարու ետեւէն քանի մը 

երգ կ'երգէր, ժողովուրդին ամէնէն ջերմ ու խանդավառ ծափերը կը տեղային մեր վրայ, երբ 

շարքով բեմ կու գայինք անդամներս եւ ետեւէն՝  խմբավար Հայրապետ Թորոսեանը, մեր 

բոլորին սիրելի «Հայրօ»ն, ամչկոտ ժպիտը դէմքին: Արդար հպարտութիւն մը կ'ուռեցնէր 

մեր կուրծքը, երբ բարձրախօսէն միաժամանակ կը յայտարարուէր «Այժմ պիտի երգէ 

Կիպրոսի ամենահին երգչախումբը...» ատ ուրիշ որ յունական առոգանութեամբ հնչուող 

«Սուրբ Աստուածածին» երկու հայկական բառերը լաւ մը կը տապկուէին յոյն խօսնակին 

բերնին մէջ, մինչեւ որ գերմարդկային ճիգով մը կարենար արտասանել զանոնք, 

հաւանական «էօֆ» մը քաշելով մտքէն, ծամածռուող իր դէմքին հետ:  Ինչե՛ր չէ երգած այս 

խումբը, Հէնտըլի «Հալէլուեայ»էն մինչեւ Կանաչեանի «Շուշօ»ն ու «Տալիլօ»ն, Կոմիտասի 

«Ձիք Դու Քաշի»-էն մինչեւ «Երեւան-Երեբունի»ն ու «Սարդարապատի Քաջեր»ը, 

Պէտէլեանի «Որքան Դիցակերտ»-էն մինչեւ Հաճիտաքիս, Թհէոտորաքիս--- 

Կը յիշեմ, անգամ մը, Նիկոսիոյ մէջ Սրբազան Համերգի մը աւարտին, Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետը, որուն բարձր հովանաւորութիւնը կը վայելէր ձեռնարկը, սա բառերով սկսաւ 

օրհնութեան եւ գնահատանքի իր խօսքը: 

-Մենք ասանկ երգչախումբ չունինք Լիբանանի մէջ, հակառակ մեր թիւին.... 

Մինչեւ իսկ տարի մը, 1986-ին, մեր համբաւը մեզ փոխադրեց Երուսաղէմ, Եղիշէ 

Պատրիարքին հրաւէրով, տեղւոյն Զատկուան շաբաթ մը տեւող ծիսակատարութիւններուն 

մեր մասնակցութիւնը բերելու համար:  

Կիպրահայ համայնքի ազգային տօնակատարութիւններուն այլեւս անխուսափելի 

ներկայութիւն մը, չըսելու համար ակնկալութիւն մըն էր երգչախումբը բեմին 

վրայ:  Պահպանիչէն անմիջապէս առաջ, գործադրուող գեղարուեստական յայտագրի 

եզրափակիչ բաժնին՝  սրահը կը թնդացնէինք հայրենասիրական կամ ժողովրդական 

օրուան պատշաճ խմբերգներով եւ այդ ալ քանիցս կրկնելու հարկադրանքով, ներկաներուն 

բուռն փափքին եւ երկարատեւ «պիզ»երուն վրայ: 

Ահա այսպէս տարի մըն ալ, Հայաստանի Անկախութեան տարեդարձը նշող 

հրապարակային մէկ հանդիսութեան, դարձեալ հրաւէր ստացանք:  Ձեռնարկը տեղի պիտի 

ունենար Նիկոսիոյ Ամերիքըն Աքատէմիի հանդիսասրահին մէջ:  Կղզիին երեք 

քաղաքներէն խուժած էր հարիւրաւոր ժողովուրդ եւ լեցուցած՝  սրահը:  Տօնական մթնոլորտ 

մը կը տիրէր թէ՛ մեծերու եւ թէ՛ փոքրերու մօտ:  

Օրուան պատգամներէն, կենդանի պատկերէն, մեներգներէն ու արտասանութիւններէն 

ետք, կարգը եկաւ երգչախումբին: 
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Սրահէն դուրս գալով, աջ կողմի միջանցքին ծայրը անտեսանելի դռնէ մը, ճաշակաւոր 

ուրոյն տարազներով մէկ առ մէկ մտանք բեմ եւ գոց վարագոյրի ետին սկսանք գրաւել մեր 

տեղերը եռայարկ ամպիոններուն վրայ, սեւ հաստ կողքով նօթագրեալ երգարանները մեր 

ձեռքին:  Սոբրանօ-ալթօ առջեւի երկու շարքերը, իսկ թէնոր-պաս երրորդ շարքը արձանի 

նման պատրաստ վիճակի մէջ տեղաւորուելէն ետք, բեմի վարագոյրը դանդաղօրէն 

բացուեցաւ կեդրոնէն դէպի աջ ու ձախ: 

Ծափահարութիւնները սկսան: 

Ձախ կողմէն ներս մտաւ ընկերակցող դաշնակահարուհին՝  Նորա Գրիգորեանը եւ նստաւ 

շարժական իր բոլորաձեւ աթոռին վրայ:  Ապա, աջ կողմէն, զգոյշ, դանդաղ քայլերով, 

ձեռքերը մարմնին փակցուցած, գլուխը կէս մը հակ, ժպիտը դէմքին՝  մեր 

խմբավարը՝  Թորոսեանը:  Կեցաւ բեմին մէջտեղը, դարձաւ ժողովուրդին, քաղաքավարօրէն 

տուաւ իր սովորական խոնարհութիւնը ծափերու եւ սուլոցներու աճող աղմուկին դիմաց եւ 

դարձաւ մեզի:  Բաճկոնին աջ գրպանէն տիաբազոնը հանեց, բերնին մէջ հարմոնիքայի պէս 

թեթեւ  վզզոց մը հնչեցուց եւ նայուածքը ուղղեց դաշնակահարուհիին:  Հոնկէ ալ «տանկ-

տանկ» լա-լա-ները ստանալէն ետք, չորս ձայներուն ուղղութեամբ աջ ձեռքը մէկ մէկ 

երկարելով տուաւ իւրաքանչիւր խումբի սկզբնաձայնը «տալ», «տալ», «տալ»:  Գլուխը վեր 

առաւ, լաւ մը մեզ դիտեց, աչքերովը՝  «հայտէ ձեզ տեսնեմ» մը հասկցուց եւ ազգային տօնին 

ճշգրիտ ընտրութեամբ առաջին խմբերգը՝  «Տալւորիկի քաջեր»-ը սկսելու համար՝  երկու 

ձեռքերը օդ բարձրացուց աղոթող իմամի մը պէս եւ իբր ազդանշան ուժգի՛ն առաւ վար, օդը 

ճեղքող սուրերու նման: 

-Տա՛լ... 

«ւորիկ»-ին չհասանք.... 

Ահաւոր ճաթռտոց մը, քրա՛ք, քրա՛ք, թա՛խ-թո՛ւխ, բա՛թ-չա՛թ ակնթարթի մը մէջ ռումբի պէս 

ականահարեց բեմի ու սրահի տրամաթիք պահը, որուն յաջորդեց գոռում-գոչումով խառն 

երկրաշարժի մը ցնցումները յիշեցնող լաբիրինթոս մը:  Թէնոր-պաս մէկ առ մէկ իրենց 

թիկնեղ եւ պարտապանաց մարմիններով սկսան գլորիլ ասոր-անոր վրայ, զամբիւղէ մը 

դուրս շպրտուող «բաթաթէս»ներու պէս:  Տղոցմէ մին փլաւ կափարիչը կէս մը բաց խոշոր 

դաշնակին վրայ, որուն լարերը պոչին կոխուած կատուի մը ճիչը արձակեցին, կա՛րճ, 

կտրո՛ւկ:  Ուրիշներ տապալեցան գետին, մորթուող աքաղաղի հռնդիւններով, մինչ 

աղջիկներուն ցաւատանջ «այ-այ», «ույ-ույ»ները «Տալւորիկ»էն տարբեր խմբերգ մը 

սկսցուցին յայտագրէն դուրս:  

Թունդ ելած էր նաեւ սրահը:  «Մամա՛ - պապա՛, օ՛հ, օ՛, կանչեր ծայր տուին ամէն 

անկիւնէ:  Մարդ չմնաց որ ոտքի չելլէր:  Կիներ՝  ափ ի բերան, սահմռկած, մինչ ճաթելու 

ասիճան անզուսպ բայց անմեղ խնդուք մը կլանած էր փոքրիկները, իրենց համար 

երկարապատում եւ անհասկնալի, չըսելու համար ձանձրացուցիչ խօսքերու լրջութենէն 

ետք վերջապէս շարժում եւ արկածախնդրութիւն հրամցնող յայտագրի յանկարծական այս 

փոփոխութեան վրայ....Շատեր ալ բեմ վազելու սկսան, օգնութեան ձեռք մը երկարելու 

բնազդական ճիգով: 
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Ի՞նչ էր պատահածը: 

Երրորդ շարքի ամպիոնները, որոնց վրայ կայնած էին թէնորները ու պասերը, չկարենալով 

տոկալ հարիւրաւոր քիլոներու ծանրութեան, մէկէն ի մէկ տեղի տուած՝  կոտրած, ճաթած 

էին, մէկ ծայրէն մինչեւ միւս ծայրը:  Որովհետեւ, մեր մէջէն ամէնէն նիհար, թեթեւ 

թէնորը՝  Ահարոնը ուշացած ըլլալով, ճիշդ սկսելու պահուն՝  ետեւի կողմէն գաղտնաբար 

փորձած էր իր շարքը մագլցիլ ու տեղ գրաւել մեր մէջտեղը եւ բաժակը յորդեցնող կաթիլի 

պէս, ամպիոններուն համբերութիւնը 

չարաչար գործածել:  Ամպիոններ, 

որոնք ապսպրուած ու շինուած էին 

Աքատէմիի աշակերտներուն շատ 

աւելի թեթեւ ծանրութեան հաշիւով 

միայն:  Մինչդեռ մենք՝  կը յիշեցնէինք 

Լիբանանի հին օրերու 

բեռնատարները, որոնք երկու թոն 

ծանրութեան փոխարէն, տասը թոն 

կը բեռցնէին Դամասկոսէն-Պէյրութ 

ուղեւորութեան վրայ եւ Ալէյ գիւղի 

զառիվարին երկուքը մէկ «ֆրէմի 

բրոպլէմ»ով մայրաքաղաք չհասած 

տեղ մը կը գլորէին անդունդէն վար, ապրանքներն ալ միասին: 

Զարմանալիօրէն, այդ օր՝  պատահմամբ, ձեռնարկը ժապաւէնի առնող չկար:  Հարկաւ 

չկային նաեւ նոր օրերու i-phone-ները կամ Samsungը, այլապէս այդ ֆիլմը կրնար ամբողջ 

աշխարհը տեսնել եւ....վայելել մեր երգչախումբը....Candid Camera-ի յայտագիրներու մէջ: 

Բարեբախտաբար, հարիւր մեթր միջոց մը կը բաժնէր Նիկոսիոյ Պետական նախկին 

հիւանդանոցը Ամերիքըն Աքատէմիէն:  Երկու վայրկեանէն հիւանդակառքը հասաւ եւ սրտի 

հարց ունեցող թէնորներէն մին փոխադրեց շտապ օգնութեան:  Ուրիշներ մանր մունր 

սկրթուքներով եւ քիչ մըն ալ չարքաշութիւն ծախելով «մալէշ»ի կապեցին:  Բայց վախը, 

ցնցումը, սրտհատնումը եւ նեղութիւնը տարբեր աստիճան խրած եղան ամէն մէկուն 

մարմնէն ներս աներեւակայելի փորձանքի մը լռելեայն ցաւերով: 

«Ջո՛ւր, ջո՛ւր, ջո՛ւր բերէք, ջո՛ւր հասցուցէք», կը պոռային շատեր: 

Ամէնէն բախտաւորը եղայ ես.... 

Ճիշդ իմ առջեւս երգող ալթոներէն մին՝  Օրդ Անահիտն էր, Տէր Մովսէսեան երեք քոյրերէն 

մին:  Happy go lucky կին մը, կատակասէր, զուարթախօս, «երջանիկ» արարած մը:  Սիրուած 

էր բոլորէն իր պարզամտութեան եւ թեթեւ նիւթերու շաղակրատութեան համար:  Իր 

ներկայութեան, բռնազբօսիկ չէիր զգար երբեք:  Խօսք մը կը զարնէր, քաշքշուք մը կու տար 

հաւատարիմ իր բնաւորութեան, առանց սակայն ճեղքելու անախորժութեան 

սահմանը:  Արդէն երգչախումբի մեր բոլոր հաւաքոյթներուն ընդհանուր պատկերն ալ այդ 

էր:  Զուարթ, շէն, «սան-ֆասօն» մթնոլորտ մը կը տիրէր միշտ, իրարհասկացողութեան եւ 
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գործակցութեան օրինակելի ոգի մը՝  ինչ որ աւելիով կը հրապուրէր անդամակցութիւնը եւ 

մոռցնել կու տար փորձերու յոգնութիւնը: 

Ուրեմն՝  ես, ինքզինքս գտայ Անահիտին գիրուկ, մսոտ մարմնին կարկառուն մասերուն 

վրայ...նման այն բարձերուն, որոնց վրայ կը փլին Հոլիվուտի դերասանները, անվնաս ու 

անարիւն, ինչ փոյթ թէ արիւնլուայ խաբուսիկ տեսարան մը հրամցնեն սինեմաներու 

ճերմակ պաստառներուն վրայ, աշխարհի չորս կողմը: 

Հանդէսը լրջօրէն խանգարուեցաւ:  Յաջորդող օրերուն, մարդիկ աւելի շատ խօսեցան ա՛յս 

հանդէսին մասին բնականաբար, քան երբեւիցէ խօսած ըլլային աւելի շքեղ 

տօնակատարումներու մասին: 

Ամէնէն շատ յիշողը սակայն եղաւ ինքը՝  Անահիտը:  Ամէն անգամ որ կը հանդիպէինք 

իրարու, յատկապէս երգչախումբի փորձերուն, ինծի դառնալով, բարձրաձայն՝  վստահ 

ըլլալով որ ուրիշներ ալ անպայման կը լսեն ըսածը, չարաճճիօրէն քաշքշող խնդուքով մը կը 

յայտարարէր... 

-Պարոն Վարդան, լա՛ւ որ առջեւդ էի հա՛, չէ նէ շատ գէշ պիտի ըլլար վիճակդ:  Հա՛, հա՛, 

հա՛:  Քեզի ե՛ս փրկեցի հա, հա, հա: 

-Շնորհակալ եմ Անահիտ:  Լաւ որ.... 

Երգչախումբն ալ կը խնդար: 

Այսպէս օրերը կ'անցնէին եւ Անահիտը զիս տեսնելուն, նորէն աւրուած տիսքի մը պէս.... 

-Պարոն Վարդան, ես չըլլայի նէ բախտդ բուրդ էր հա...Աստուած գիտէ...Ի՞նչ պիտի.... 

-Այո, Անահիտ, լա՛ւ որ առջեւս էիր, թէ ոչ իրաւ որ մէկ տեղս կրնար կոտրիլ... 

Խիստ գոհունակ էր եւ «հպարտ» խնդուքով մը կը շարունակէր: 

-Տեսա՞ր մը եա՞...ես քեզի չէ՞ի ըսեր կոր....ատ չէ ամմա, Պարոն Վարդան, յաջորդ հանդէսը 

ե՞րբ է... 

-Ինչո՞ւ կը հարցնես Անահիտ:  Գալ տարի է, չե՞ս գիտեր: 

-Նորէն ետեւէս պիտի երգե՞ս.... 

Վա՛յ Անահիտ վա՛յ:  Կանուխ մեկնեցաւ այս աշխարհէն:  Ինքն ա՛լ, Հայրոն ա՛լ, Տէր Վազգէնը 

եւ ուրիշ անդամներ ա՛լ, բայց երգչախումբը մնա՛ց:  Ունեցած-չունեցածը եկեղեցիին 

կտակելու միտք ունէր:  Ի՞նչ եղաւ, չեմ գիտեր:  Բայց վստահ գիտեմ որ հաճելի իր 

կատակները գէթ մեզի թողուց իբրեւ կտակ եւ յիշատակ: 

8 Ապրիլ 2013- Նիկոսիա   
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