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Կիպրահայ 

«ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԵՐԳԻՉ» ՀԱՄՈՅԹԻ ԵՐԵԿՈՅ 

Հայ մշակոյթը մեր ինքնութիւնն ու էութիւնն է, Հայ Հոգիին ամէնէն հարազատ 

արտայայտութիւնը:  Անոր հետ հաղորդակցութիւնը՝  «օդի, ջուրի, հացի նման» էական ու 

կենսական է հայօրէն ապրելու, հայ մնալու համար, ի մասնաւորի Սփիւռքի օտար եւ 

օտարացնող ափերուն վրայ ապրող 

հայութեան համար….քանզի անոր մէջ 

կ'արտացոլան՝  մեր աշխարհայեացքն ու 

աշխարհընկալումը, մեր հոգեբանութիւնն ու 

նկարագիրը, մեր ապրելակերպն ու 

գեղագիտական ճաշակը, ինքնուրոյն ՈՃԸ….: 

Մեր բնիկ մշակոյթի էատարրերէն են ի 

մասնաւորի հայ ժողովրդական-աշուղական 

երգն ու նուագը, հայկական պարերը, որոնցմէ 

գեղեցիկ փունջ մը ներկայացուեցաւ 

կիպրահայ հանրութեան՝  Շաբաթ 9 Նոյեմբեր 2013, ժամը 19:00-ին, Նիկոսիոյ Ստրովոլոսի 

Քաղաքապետարանի հանդիսասրահին մէջ, մասնակցութեամբ՝  Մայր հայրենիքէն 

յատկապաէս հրաւիրուած, Հայրենի Ժողովրդական Երգիչ Նախագիծի լաւագոյն 

երգիչներուն եւ Նուագախումբին, ինչպէս նաեւ՝  Համազգայինի «Սիփան» Պարախումբին 

(Պարուսոյց եւ Գեղարուեստական ղեկավար՝   Պետրոս Ղարիպեան) եւ ներկայութեամբ 

Ստրովոլոսի քաղաքապետին, օտար դեսպաններու եւ հիւրերու, Վարուժան 

Արքեպիսկոպոսի եւ քահանայ Հայրերու, Պետական 

Ներկայացուցիչ Տէր եւ Տիկ. Վարդգէս Մահտեսեաններու եւ 

հայ գեղարուեստասէր հոծ բազմութեան մը:     Երեկոն անթերի 

կերպով կազմակերպուած էր Երեսփոխանական 

Գրասենեակին կողմէ: 

Երկու լման ժամեր, սրահը ծայրէ-ծայր լեցնող ներկաները 

ըմբոշխնեցին՝  Սեւակ Ամրոյեանի, Պետրոս Պետրոսեանի, 

Եւա Թաշճեանի, Լուսինէ Գասպարեանի եւ Մոնիքա 

Նազարեանի մատուցած աշուղական սրտայոյզ 

երգերը,  նուագակցութեամբ «Ակն» հնգեակին, որուն 

նուագարանները կը կազմեն հայկական հնագոյն նուագարանները:  Այսպէս, Քամանչան կը 

նուագէր վաստակաւոր արուեստագէտ Վարդան Պաղտասարեանը, Դուդուկը՝  համոյթի 

դուդուկահար  Գէորգ Կարապետեանը, Դափը՝   դափահար Արսէն Եսայեանը, 

Սանթուրը՝   սանթուրի եզակի կրող Վլատիմիր Պապիկեանը, իսկ թառը՝  թառահար ու 

երգահան, Համոյթի գեղարուեստական ղեկավար Արտեմ Խաչատուրը:  Այս 
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նուագարաններուն վրայ նուագուած հայկական մեղեդիներու ներդաշնակ կատարումը կը 

ստեղծէր այն բնիկ հայկական մթնոլորտը, ուր հրամցուած երգերը կը ստանային իրենց 

բնիկ հնչերանգը, հարազատ շեշտն ու շունչը, որոնք այնքան յատուկ են մեր հին, բայց երբեք 

չհինցող հայ աշուղական երգերուն….  

Այսպէս, հանդիսականները՝  իրենց շունչը պահած, ամբողջովին վերացած ու վեհացած, 

ունկնդրեցին՝  Սայեաթ-Նովայի, Աշուղ Շերամի, Աշուղ Աշոտի, Աշուղ Հավասիի, Արտեմ 

Խաչատուրի….յօրինումներէն աւելի քան քսան երգեր, որոնց մէջ գերիշխողը ՍԷՐՆ է ու 

ԿԱՐՕՏԸ՝  հրակէզ ու հրավառ, ինչպէս եւ՝  Եարին ԳՈՎՔԸ, այնպիսի հրաշունշ բառերով ու 

տողերով արտայայտուած, որոնք կարծէք միայն հայ հոգիին ու հայ սրտին են 

յատուկ:  Արդարեւ, կա՞յ արդեօք այլ ժողովուրդներու մօտ, նման սրտակէզ 

արտայայտութիւններ, ինչպիսիք են, օրինակ՝  «Դուն կրակ, հագածդ կրակ, Վո՞ւր կրակին 

դիմանամ…», կամ՝  «Նայուածքդ հոգի կը հանէ»…կամ՝  «Պոյիդ, պոսիդ մատա՛ղ, Ճէյրան, 

ճէյրան, ճէյրան»….Երգ-մեղեդիներ՝  ասոնք, որոնք դարձան կամար ու կամուրջ ոգեղէն, 

սիրտէ-սիրտ եւ հոգիէ-հոգի փոխանցուող, քնարական յուզականութեամբ թրթռուն…. 

Երգի ու նուագի կատարումները մերթ ընդ մերթ ընդմիջուեցան՝  Համազգայինի «Սիփան» 

պարախումբի հիասքանչ պարերով հայկական, 

որոնք՝  յաւելեալ փայլ, ներդաշն ձեւերու, 

շարժումներու եւ գոյներու հրավառութիւն 

հաղորդեցին Երեկոյին… 

Սայեաթ-Նովայի, որուն ծննդեան 300-ամեակն է 

այս տարի, անմահական խօսքերը այնքան 

բնութագրական են հայ բնիկ երգերուն, 

մեղեդիներուն եւ տաղերուն համար՝  «Ամէն 

մարդ չի կարայ կարդայ, Իմ գիրն ուրիշ գրէն է, Ամէն մարդ չի կարայ խմի, Իմ ջուրն ուրիշ 

ջրէն է…»:  Իրապէս ալ, ընդհանրացնելով  այս խորիմաստ խօսքը, հայ մարդը միայն կրնայ 

լիովին խորզգալ եւ խորապրիլ հայ ժողովրդական-աշուղական երգն ու նուագը, տաղն ու 

մեղեդին եւ անոնցմով գտնել իր հարազատ ՀԱՅ  ՀՈԳԻՆ…. 

Գեղարուեստական այս Երեկոն հայ հոգիի եւ ոգիի ովասիս էր՝  մշակութային տակաւ 

անապատացող մեր առօրեային մէջ ուր կ'ապրինք, մեր կարօտակէզ 

ծարաւին՝  հայրենական աղբիւր զովարար, որ հիացուց, լիացուց եւ հայացուց մեզ…. 

ԵՐԱՆ  ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ  
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 ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆ Ի ՊԱՏՈՒԻ 

Յարգանք Ուսուցիչին, Արուեստագէտին  

Երանուհի Ղազարեան 

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 26, 2013-ի երեկոյեան Հայթայեան եղբայրներու Փասատինայի Pandora 

on Green շքեղ սրահին մէջ տեղի ունեցաւ «Մելգոնեան Սանուց եւ Բարեկամներ»ու 

տարեկան ճաշկերոյթ-պարահանդէսը:Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 

շրջանաւարտներս այս տարի կը պատուէինք վաստակաշատ ուսուցիչ, դաստիարակ, 

տնօրէն, գեղանկարիչ Վարդան Թաշճեանը: Երեկոյթի պատուոյ հիւրն էր Երուսաղէմի 

Պատրիարքը՝ Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեան: Ձեռնարկն ու մեծարեալը 

իրենց ներկայութեամբ կը պատուէին նաեւ Լոս Անճէլէսի մէջ Կիպրոսի Ընդհ. Հիւպատոս 

Անտրէաս Քիփրիանիտիս, Տէր Մուշեղ Աւագ Քհնյ. Թաշճեան, եղբայրը մեծարեալին, ՀԲԸՄ-

ի Մանուկեան-Տէմիրճեան վարժարանի տնօրէն՝ Յակոբ 

Յակոբեան, երկարամեայ ուսուցիչ, անցեալ տարուայ 

մեծարեալը՝ Գէորգ Յակոբեան: 

Կը մտածեմ թէ որքան պատշաճ է Հոկտեմբերին մեծարել 

մեր կրթական մշակները: Ոչ միայն որովհետեւ 

Հոկտեմբերը հայերուս համար է մշակոյթի ամիսը, որու 

ընթացքին կը տօնախմբենք մեր առաջին ուսուցիչ 

Մեսրոպ Մաշտոցն ու իր աշակերտները՝ Սուրբ 

Թարգմանիչները, այլ նաեւ որովհետեւ Հոկտեմբեր 5-ը 1994-էն ի վեր UNESCO-ի կողմէ 

հաստատուած է որպէս «Համաշխարհային Ուսուցիչներու Օր»: 

Բեմ բարձրացաւ Սանուցի ատենապետ Ռաֆֆի Ցնծալեան, բարի գալուստ մաղթեց բոլորին, 

շնորհակալութիւն յայտնեց բարձրաստիճան հիւրերուն իրենց ներկայութեան համար, ու 

հրաւիրեց Պատրիարք Հայրը սեղանները օրհնելու: Ապա Վերգինէ Միսիրեանի 

առաջնորդութեամբ, տարբեր տասնամեակներու ու տարիքներու շրջանաւարտներ, 

միաբերան յոտնկայս երգեցինք ՄԿՀ-ի քայլերգը: 

 

Անմահ լուսոյ, ճշմարտութեան, բարիին, 

Տաճարն է այս, սրբանուէր, թանկագին, 

Ան մեզ տուաւ, նահատակուած մեր ցեղին, 

Զաւակներէն լաւագոյնը ու բարին ... 

Յաջորդեց ցուցադրութիւնը կարճ ժապաւէնի մը, Վարդան Թաշճեանի կեանքէն 

դրուագներով, պատրաստուած Ժիրայր Մակարեանի կողմէ: 
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Քիչ վերջ պրն. Ցնծալեան բեմ հրաւիրեց Գէորգ Յակոբեանը, համալսարանական 

տարիներու դասընկերը, հետագային պաշտօնակիցը, երկարամեայ բարեկամը 

Վ.Թաշճեանին, որպէսզի ներկայացնէ մեծարեալին կենսագրականը: 

«Ինծի համար մեծ հաճոյք եւ բացառիկ պատիւ է ներկայացնել թանկագին բարեկամ մը, 

վաստակաշատ ուսուցիչ, դաստիարակ ու տնօրէն, բազմատաղանդ արուեստագէտ, ինչպէս 

նաեւ սիրուած ու յարգուած ազնուական մարդու տիպար մը», ըսելով սկսաւ պ. Յակոբեան: 

Վարդան Թաշճեան ծնած է Պէյրութ, նախակրթութիւնը ստացած է Պէյրութի Սուրբ 

Քառասուն Մանկանց Ազգային վարժարանին մէջ, իսկ 1953-ին մեկնած Կիպրոս, 

Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան մէջ ստանալու իր երկրորդական ուսումը: 

Մելգոնեանի մշակութային հարուստ մթնոլորտին մէջ կը զարգանան Վարդանի բնատուր 

տաղանդները՝ գրական-բանաստեղծական, երաժշտական, թատերական, նկարչական ու 

մարզական: Մաս կը կազմէ Հաստատութեան երգչախումբին, նուագախումբին, 

փողերախումբին, թատերախումբին եւ ֆութպոլի խումբին: Պրն. Սեպուհ Աբգարեանի 

քաջալերանքով եւ ցուցմունքներով կը զարգացնէ մանաւանդ գեղանկարչութիւնը: 

Արժանացած է «Անի Կէօքճեան» գրական մրցանակին: 

1959-ին գերազանցիկ արդիւնքներով կ'աւարտէ Մելգոնեանը եւ առանց մուտքի քննութեան 

կ'ընդունուի Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարան, սակայն նիւթական պայմանները կը 

ստիպեն զինք տարեշրջան մը (1959-60) ուսուցչութիւն ընելու Պէյրութի Ազգ. Լուսինեան 

վարժարանէն ներս: 1960-64 կը յաճախէ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարան, զոր կ'աւարտէ 

1964-ին, տիրանալով Ուսողութեան Պսակաւոր Գիտութեանց (BS) վկայականին: 

Ուսանողական տարիներուն մաս կը կազմէ զանազան յանձնախումբերու, երգչախումբին, 

ֆութպոլի խումբին: 1962-64, տակաւին համալսարանի ուսանողներ, Վ.Թաշճեան, ինչպէս 

նաեւ Գ.Յակոբեան, Յ.Յակոբեան, Յար.Արսէն, կը պաշտօնավարեն Արմէն Ղարիպի նոր 

բարձրագոյն վարժարանէն ներս որպէս այցելու ուսուցիչներ, փորձառութիւն մը՝ որ 

ընդմիշտ կը կապէ զիրենք մանկավարժական ասպարէզին, պատանիներու 

դաստիարակութեան նուիրական կոչումին:        

1964-66 Վ.Թաշճեան ու Գ.Յակոբեան միասին կը պաշտօնավարեն Shouf National College-ին 

մէջ, որպէս ուսողութեան եւ գիտութեան ուսուցիչներ: Շուտով «սթէզ Ուարթան» 

կ'արժանանայ աշակերտութեան եւ  արաբ հանրութեան յարգանքին եւ սիրոյն, ոչ միայն 

որպէս կարող եւ նուիրեալ դասատու, այլեւ թատերական, երաժշտական, մարզական եւ այլ 

մշակութային գործունէութիւններ նախաձեռնող եւ կազմակերպող անձնաւորութիւն: 

Անոնցմէ յատկապէս յիշատակելի կ'ըլլան Յակոբ Պարոնեանի «Մեծապատիւ 

Մուրացկաններ»ը արաբերէնով – վեց յաջորդական ներկայացումներ – որոնց մեջ ինք կը 

վերցնէ Աբիսողոմ Աղայի դերը. Shouf National College-ի մարզական կեանքի աշխուժացումը. 

գործօն մասնակցութիւնը մշակութային ձեռնարկներուն, դասախօսութիւններով, երգով ու 

նուագով: Ազատ պահերուն կը զբաղի բանաստեղծութիւններ գրելով եւ նկարչութեամբ: 

1966-ին, ընդառաջելով ՄԿՀ տնօրէն Ասատուր Պետեանի հրաւէրին, Վ.Թաշճեան կը 

վերադառնայ Մելգոնեան, իր աշակերտական քաղցր յուշերուն, իր զուարճալի 

«անեքթոտ»ներուն ծնունդ տուող շրջապատը, այս անգամ որպէս նուիրեալ ուսուցիչ, իր 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (30) Նոյեմբեր 2013 

 

5/44 

աշակերտներուն մեծ եղբայր եւ ընկեր, ուր կը պաշտօնավարէ մինջեւ 1975: Մելգոնեանի 

մէջ ան մղիչ ուժը կը հանդիսանայ մանաւանդ թատերական գործունէութեան, հիմնելով 

«Յակոբ Պարոնեան» թատերախումբը, որուն, աշակերտներու կողքին, կը ծառայէ որպէս 

բեմադրիչ, դերասան, բեմայարդար, դիմայարդար, նոյնիսկ զգեստաւորման 

պատասխանատու: Բազմատեսակ եւ որակաւոր բեմադրութիւնները կը ներկայացուէին ոչ 

միայն աշակերտութեան եւ պաշտօնէութեան, այլ նաեւ Կիպրահայ համայնքի 

թատերասէրներուն համար: 

1969-ին Վ.Թաշճեան կ'ամուսնանայ Կիպրահայ Սիլվիա Էսքիճեանի հետ: Կը 

բախտաւորուին երկու շնորհալի դուստրերով, Թալին եւ Նանոր, նաեւ երկու թոռնիկներով: 

1975-2001, 27 տարի, Վ.Թաշճեան ձեռնհասօրէն կը վարէ Կիպրոսի ՆԱՐԵԿ հայկական 

վարժարաններու ընդհանուր տնօրէնի պաշտօնը: Ներկայիս ան ատենապետն է սոյն 

վարժարաններու հոգաբարձութեան:  

Մելգոնեանի մէջ յայտնաբերուած նկարչական տաղանդը հետզհետէ զարգացնելով, 1970-

ական տարիներուն Վ.Թաշճեան ծանօթ է արդէն որպէս տաղանդաւոր գեղանկարիչ: 

Ունեցած է աւելի քան 48 անհատական ցուցահանդէսներ (Կիպրոս, Պէյրութ, Լոս Անճէլէս, 

Լոնտոն, Աթէնք, Թորոնթօ, Մոնթրէալ, Սիտնի, Պանքոք, Տուպայ), մասնակցած է աւելի քան 

50 խմբային ցուցահանդէսներու վերոյիշեալ եւ այլ քաղաքներու մէջ, որոնցմէ շատերը 

հովանաւորութիւնը վայելած են բարձրաստիճան անձնաւորութիւններու: 1998-ին յատուկ 

գնահատութեան կ'արժանանայ Կիպրոսի նախագահ Քլիրիտիսի կողմէ, կղզիի 

մշակութային կեանքին բերած իր նպաստին համար: 

Հասարակական գործունէութեան ծիրէն ներս Վ.Թաշճեան 1978-ին մասնակցած է 

Commonwealth Educational Association-ի համաշխարհային համագումարին, որպէս Կիպրոսի 

կրթական պատուիրակ, 1981-ին եւ 1990-ին նշանակուած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան աշխարհական պատուիրակ Middle East Council of Churches-ի 

ընդհանուր ժողովներուն, վարած է Կիպրահայ համայնքի թեմական ընտրողական 

յանձնախումբի ատենապետութիւնը վերջին 25 տարիներուն, դասախօսած է ազգային, 

մշակութային, կրօնական, եւ արուեստի վերաբերեալ նիւթերու շուրջ, յօդուածագրութեամբ 

մասնակցած է եւ տակաւին կը մասնակցի սփիւռքահայ մամուլին: Իր գրական բազմաթիւ 

գործերէն ցարդ լոյս տեսած են «Հուսկ Բանք» եւ «Սիրերգ» գիրքերը: 2001-ին 

պարգեւատրուած է «Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով ձեռամբ Արամ Ա. 

Կաթողիկոսին, առ ի գնահատանք իր կրթական ու մշակութային վաստակաշատ 

ծառայութեանց: 

«Ինչպէս առածը կ'ըսէ», շեշտեց Գ.Յակոբեան, «իւրաքանչիւր մեծ մարդու ետին կը կանգնի 

կին մը: Սիլվիան, անցնող չորսուկէս տասնամեակներուն եղաւ ո'չ միայն իր սիրելի 

կողակիցը, այլեւ ընկերուհին, գործակիցը, օգնականը եւ զինք քաջալերողը»: 

Իր հաղորդականութեամբ, զուարթախոհութեամբ ընկերային կեանքի մէջ սիրուած ու 

փնտռուած, բարեկամներուն ու աշակերտներուն սէրն ու յարգանքը վայելող երկարամեայ 

իր ընկերոջ մասին խօսքը ան աւարտեց ըսելով. «Վարդանին կը մաղթենք քաջառողջութիւն, 
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ուժ, կորով ու եռանդ, տակաւին երկար տարիներ, իր գրիչով ու վրձինով շարունակելու 

գրական ու նկարչական ստեղծագործ աշխատանք, հոգեկան սնունդ եւ մտաւորական 

վայելք պարգեւելով իր ընթերցողներուն եւ արուեստասէր հանրութեան: Վարձքդ կատա'ր, 

սիրելի Վարդան:» 

Ռաֆֆի Ցնծալեան բեմ հրաւիրեց Վարդան Թաշճեանը ու ներկաներու յոտնկայս 

ծափահարութիւններու ընկերակցութեամբ յանձնեց իրեն Սանուցի կողմէ յատկապէս 

պատրաստուած գնահատանքի յուշատախտակը: Ապա խօսքը տուաւ մեծարեալին: 

«Եթէ սիրտս այսօր չկենայ, ալ ուրիշ օր չի կենար», սկսաւ ան, յայտնապէս յուզուած: 

Ողջունեց ներկաները, շնորհակալութիւն յայտնեց Պատրիարք Հօր իր ներկայութեան 

համար, մաղթելով իրեն արեւշատութիւն, իսկ Երուսաղէմի Սուրբ Աթոռին՝ 

անսասանութիւն: Յունարէնով շնորհակալութիւն յայտնեց Կիպրոսի հիւպատոսին, որ իր 

ներկայութեամբ կը պատուէր թէ կիպրահայութիւնը, թէ զինք եւ թէ ձեռնարկը ու մաղթեց 

իրեն ամէն բարիք: Շնորհակալութեան խօսք ուղղեց Սանուցին, որ կը պատուէր իր գործը 

թէ Մելգոնեանէն ներս, թէ՝ դուրս, շնորհելով իրենց անմոռանալի պահեր, որոնք միշտ 

պիտի մնան իրենց սրտերուն մէջ ... ուսուցիչ, իսկական մարդ, նմոյշ օրինակելի՝ Գէորգ 

Յակոբեանին, որ նկարիչի պէս գունագեղ 

ներկայացուցած էր իր կենսագրականը ... Ժիրայրին եւ 

Ռաֆֆիին ժապաւէնի պատրաստութեան համար ... ու 

Ժիրայր այդ երեկոյ ալ տակաւին կը նկարէր ... Էտվին 

Թահմազեանին եւ Հայթայեան եղբայրներուն 

ճաշկերոյթին նախորդող երկօրեայ ցուցահանդէսի 

կազմակերպութեան համար ... Կարէն Աւետիքեանին եւ 

Միքայէլ Նահապետին մուտքը եւ ապա բեմը զարդարող 

պաստառին համար ... բարեկամներուն, 

աշակերտներուն, որոնք ամէն ջանք թափած էին իրենց կեցութիւնը հաճելի դարձնելու 

համար: 

«Կու գանք երկրէ մը», ըսաւ ան «ուր տակաւին կը գտնուի Մելգոնեանը, ուր արմուկ 

մաշեցուցինք ու ապա ցրուեցանք ... տոպրակ մը ալիւրի պէս, որմէ մէջտեղ եկաւ այն 

օրհնուած հացը որ պիտի լուծէր Մելգոնեան եղբայրներու վրէժը: Նոյնիսկ երբ հեռու ենք, 

կապուած ենք Մելգոնեանին մեզի ջամբուած տեսակաւոր առաքինութիւններով: ... 

Մելգոնեանը մեզի տուաւ բարերարներու եւ բարերարութեան հանդէպ 

երախտագիտութեան զգացումը ...  բարերարութեան հանդէպ այդ երախտապարտ ոգին ... 

ոգին՝ որ զիս ետ մղեց դէպի կրթական ասպարէզ որպէսզի ինչ որ ստացայ այնտեղէն որպէս 

սնունդ կարենամ ես բազմապատիկ տոկոսով վերադարձնել թէ Մելգոնեանին եւ թէ ազգին: 

Եւ այդ նոյն երախտապարտութեան ոգին է որ այսօր դուք ցոյց կու տաք սիրելի 

աշակերտներս ձեր նախկին մէկ ուսուցիչին նկատմամբ: Այս տախտակին մէջ ես կը 

տեսնեմ ձեր սէրը: Կա՞յ աւելի քաղցր, աւեղի անուշ բան քան սէրը անոնց որոնց կրթական 

մշակ մը կը ծառայէ: Երկու կարեւոր բան կայ կեանքի մէջ – մէկը՝ օգտակար ըլլալ իր 

նմաններուն ... երկրորդը՝ վայելել սէրը անոնց որ կը ծառայես: Այսօր դուք այս 
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յուշատախտակով արտայայտած կ'ըլլաք ձեր սէրը եւ զօրացուցած կ'ըլլաք իմ մէջս կեանքի 

իմաստը»: 

Շեշտելով թէ իր յաջողութիւններուն սատարած էին նաեւ իր աշակերտները, բարեկամները, 

պաշտօնակիցները եւ անոնց դէպի իր անձը տածած սէրը, յարգանքը, քաջալերանքը, 

Վարդան Թաշճեան գնահատեց Սանուցի իրեն եւ իրմէ առաջ ուրիշ ուսուցիչներու ըրած 

պատիւը եւ մաղթեց որ շարունակեն անոնք դաստիարակներ մեծարելու այս բարի 

սովորութիւնը: Գալով իր յաճախ կրկնած խօսքին թէ յաջողութիւնը երջանկութեան 

բանալին չէ, այլ երջանկութիւնն է յաջողութեան բանալին, ան ուզեց «երկու կին յատկապէս 

յիշել, որոնք ճակատագրական դեր խաղցան իմ կեանքիս ընթացքին: Առաջինը մայրս է ... 

որովհետեւ առաւ այդ կարեւոր որոշումը զիս ղրկելու Կիպրոս եւ Մելգոնեան, իսկ երկրորդ 

կինը որուն շատ բան կը պարտիմ Սիլվան է, որ զիս Կիպրոս պահեց եւ Կիպրոսի մէջ զիս 

պահպանեց պահապան հրեշտակի մը պէս եւ միշտ  եղաւ աջ բազուկս ամենուրեք, ամէն 

ատեն եւ տակաւին կը շարունակէ»: Վերջացնելով, «թոյլ տուէք որ պահիկ մը մանկանամ, 

եթէ ինծի հարցնէք ո՞րչափ կը սիրես այս քոյրիկներդ եւ եղբայրներդ, ես պիտի ըսէի ա՜չափ, 

ա՜չափ» ըսաւ, թեւերը լայն բանալով: 

Պաշտօնական յայտագիրը հասած էր աւարտին, բայց ներկաները շարունակեցին 

զուարճանալ – պարելով, մեծարեալին հետ նկարուելով, Հրայր Պարոնեանի, Վարդան 

Թաշճեանի, Տիգրան Էքիզեանի «անեքթոտ»ներով, մտերմիկ խօսակցութիւններով: 

Յաջող եւ գնահատելի ձեռնարկ մը եւս: Կը սպասենք յաջորդին:      

 

ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆԻ 

Կիպրոսի եւ ի մասնաւորի կիպրահայ համայնքի արուեստասէր հասարակութեան համար, 

յիշատակելի օր մը եղաւ՝  Երեքշաբթի, 12 Նոյեմբեր 2013-ը, երբ Կիպրոսի Թատերական 

Կազմակերպութեան շէնքէն ներս (THOC)՝  տեղի 

ունեցաւ Մեծարանքի տպաւորիչ Ձեռնարկ, 

նուիրուած՝  նկարիչ, բազմակողմանի արուեստագէտ 

ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆԻՆ, նշելու համար յատկապէս 

իր նկարչական բեղուն գործունէութեան 

ՔԱՌԱՍՆԱՄԵԱԿԸ եւ միաժամանակ պաշտօնական 

բացումը կատարելու իր նորագոյն նկարչական 

գործերուն:  

Երեկոյի պաշտօնական բացումին՝  խօսք առին յատկապէս Կիպրոսի Հանրապետութեան 

Կրթութեան եւ Մշակոյթի Նախարար Տիար Կիրիակոս Կենեվեզոս 

եւ KPMG հաստատութեան նախագահ Տիար Անկելոս Կրեկորիատիս, որոնք ջերմ 

խօսքերով դրուատեցին Վարդան Թաշճեանի արուեստը, որ գերազանցօրէն նուիրուած է 

Կիպրոսի բնական գեղեցկութեան, անոր ծովային թէ ցամաքային տեսարաններուն, 
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լեռնային թէ դաշտային լուսաւոր երփներանգներուն, ծառին ու ծաղկին, թուփ ու տերեւին, 

քար ու ժայռին..... որոնք ինքնատիպ ոճով մը հանդիսադրուած են իր պաստառներուն վրայ 

եւ իւրայատուկ կերպով դուրս կը բերեն անոնց մէջ թաքնուած լոյսը...  Անդրադարձան ի 

մասնաւորի իր հայկական ծագումին, Մելգոնեանցիութեան, կեանքի ճանապարհի կարեւոր 

հանգրուաններուն եւ ի մասնաւորի անոր կրթական, ազգային, մշակութային բազմերես 

գործունէութեան: 

Յայտնապէս յուզուած, խօսք առաւ նաեւ Մեծարեալը՝  Վարդան Թաշճեան, որ իր սրտագին 

շնորհակալութեան խօսքին մէջ, նշեց մասնաւորապէս որ ինք կը նկարէ ոչ թէ իր տեսածը, 

այլ իր զգացածը եւ նախքան որ իր վրձինը թաթխէ իր երանգապնակի գոյներուն, ան զայն 

կը թաթխէ նախ եւ առաջ իր սրտին մէջ...:  Արուեստագէտի առաքելութիւնը ան 

սահմանեց՝  Անտրէ Ժիտի դիպուկ բառերով, որպէս կամուրջ Արարչին եւ մարդուն միջեւ, 

այսինքն՝  երկնքին եւ երկրին:  

Վարդան Թաշճեանի նկարչական պաստառները ցուցադրուած են աշխարհի շատ մը 

երկիրներու մէջ՝  ԱՄՆ-ի, Գանատայի, Եւրոպայի, Աւստրալիայի, Միջին Արեւելքի, հեռաւոր 

Արեւելքի....զինք տանելով մինչեւ Մոնթրէալ, Լոնտոն, Աթէնք, Սիտնէյ, Պանքոք, Տուպայ, 

Պէյրութ, Լոս-Անճելըս....:  Իր գործերը կարելի է գտնել աշխարհի՝  արուեստի բազում 

թանգարաններուն, ցուցասրահներուն, անձնական հաւաքածոներուն մէջ: Ան միակ 

կիպրացի նկարիչն է, որ այսքան շատ ներկայացուած է  միջազգային ցուցահանդէսներուն 

մէջ:  Թափնեկիրն է ան բազմաթիւ պարգեւներու:  

Իր նորագոյն ցուցահանդէսը կը կրէ՝  «Սուրբերու Կղզի, Լուսոյ Արուեստագէտ» խորագիրը 

եւ կ'ընդգրկէ 32 նոր գործեր: 

Իւրաքանչիւր պաստառ կը ներկայացնէ՝  գոյներու 

եւ գիծերու բազմերանգ ձեւեր ու կերպեր, որոք կը 

միաձուլուին, կը ներդաշնակուին մէկ 

խճանկարային աշխարհի մը մէջ, որուն 

մեկնաբանութիւնը արուեստագէտը կը թողու 

յաճախ դիտողին երեւակայութեան, անոր 

գեղագիտական ընկալումին....:  Վարդան 

Թաշճեան կ'ըսէ այնքան նշանակալից կերպով. 

«Կ'ուզեմ որ իմ արուեստս ըլլայ ընկերային եւ 

թափանցիկ, այնպէս ինչպէս է իմ նկարագիրը»: 

Գեղարուեստասէր ընտրանի հասարակութիւնը առիթը ունեցաւ նաեւ դիտելու, այս 

առիթով, փաստագրական կարճ ժապաւէն մը՝  Վարդան Թաշճեանի կեանքին եւ գործերուն 

մասին՝  «Shades of Tranquillity» խորագրեալ, կամ՝  Խաղաղութեան Երանգներ...., ուր 

արուեստասէր հասարակութիւնը առիթ ունեցաւ մօտէն ծանօթանալու Վարդան Թաշճեանի 

կեանքին, արուեստին եւ ի մասնաւորի անոր արուեստի փիլիսոփայութեան...., զոր կարելի 

է բնութագրել որպէս՝  լոյսը փնտռելու, զայն գտնելու եւ արտայայտելու անդադրում 

ճիգ՝   գոյնի եւ գիծի լեզուով: 
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ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը ջերմօրէն կը շնորհաւորէ տաղանդաւոր արուեստագէտ ՎԱՐԴԱՆ 

ԹԱՇՃԵԱՆԸ՝  իր նկարչական ստեղծագործութեան քառասնամեակին, ինչպէս նաեւ իր 

նորագոյն ցուցահանդէսին զոյգ առիթներով, իրեն մաղթելով քաջառողջ, արեւշատ կեանք, 

ստեղծագործական նորանոր բռնկումներով լի: 

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ    

 

Խմբագրական 

ՄՇԱԿՈՅԹԸ ՄԵՐ ՆԵՐՔԻՆ ԱՄՐՈՑՆ Է 

Մշակոյթը ժողովուրդի մը ինքնութեան արտայայտութիւնն է, ամենալայն 

իմաստով:  Անիկա ըլլայ խօսքով թէ գիրով, գոյնով թէ գիծով, երաժշտութեամբ թէ 

քանդակով, երգով թէ պարով....ուր ամենայն հարազատութեամբ կը 

ցոլան այդ ժողովուրդին յոյզերն ու յոյսերը, խռովքներն ու 

տագնապները, երազներն ու տեսլականը:  Անոր 

աշխարհազգացողութիւնն ու աշխարհայեացքը, հոգեբանութիւնը, 

նկարագիրը, հոգեմտաւոր դիմագիծը:  Մէկ խօսքով՝  անոր 

ընդհանրական Հոգին, հաւաքական ԵՍ-ը: 

Դարերու եւ հազարամեակներու Հայոց Պատմութեան խորտուբորտ 

ճանապարհին, շատ անգամ մահու-կենաց սուր հարցականին դէմ 

յանդիման, հայ ժողովուրդը երկներ է բարձր մշակոյթ ու արուեստ, ստեղծագործեր է 

յարաճուն տենդով ի հեճուկս նոյն այդ աննպաստ պայմաններուն, հաստատելու համար իր 

գոյութեան խորհուրդը, իր լինելութեան կերպը....:  Այսպէս է որ կեանքի են կոչուեր մեր 

հրաշք-ճարտարապետութեան յուշարձաններն ու կոթողները, քանդակներն ու խաչքարերը, 

մեր մանրանկարչութիւնն ու նկարչութիւնը, բանահիւսութիւնն ու գիր-գրականութիւնը, մեր 

տաղերն ու երգերը...., որոնք Հայ Հոգիի վսեմագոյն դրսեւորումներն են, մեր ինքնութեան 

հայելին, անցեալի վկան ու ապագայի տեսլականը....: 

Մշակոյթն է որ կը շաղկապէ անցեալը ներկային ու ապագային:  Անիկա է, գերազանցօրէն, 

որ անդրանցելով ժամանակի ու տարածութեան անջրպետը, մէկ ազգի սերունդները կը 

կամրջէ իրարու, զանոնք կը միաւորէ միեւնոյն Մայրենիով ստեղծուած Բառ ու Բանով ի 

մասնաւորի, քանզի բուն Մշակոյթը, վերջ ի վերջոյ, Մայրենի զարգացող Լեզուն է, մեր 

Մեծասքանչը, հայ գիր ու գրականութիւնը՝  ազգի ոգեկան հիմքն ու կառոյցը, դարէ-դար եւ 

սերունդէ-սերունդ անոր յարատեւ երթի բուն Երաշխիքը, անոր բաբախուն ինքնութեան 

վկայականը աշխարհի մէջ:  Անոր մէջ է խտացած հայ ազգի ինքնաճանաչումն ու 

ինքնագիտակցութիւնը:  Հայոց լեզուին եւ անով ստեղծուած հայ գիր ու գրականութեան 

մէջ՝  վառ կ'ապրին շունչն ու ոգին Մեսրոպ Մաշտոցի ու Սահակ Պարթեւի, Խորենացիի ու 
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Նարեկացիի, Քուչակի ու Սայեաթ-Նովայի, Շնորհալիի եւ Կոմիտասի, Ռաֆֆիի եւ 

Աբովեանի....վառ կ'ապրին մեր ոսկեայ շարականներն ու Գողթան երգերը...., որպէս հայ 

իրերայաջորդ սերունդներուն ազգային հոգեւոր հաց ու մանանայ, որպէս ազգային 

հոգեմտաւոր սնունդ հանապազօրեայ եւ ներշնչարան ՀԱՅ ՈԳԻԻ....  

Մշակոյթը ազգի ու հայրենիքի խորքային ճանաչողութեան, անոնց հանդէպ սիրոյ եւ 

նուիրումի անսպառ աղբիւր է:  Առանց տոհմիկ մշակոյթի, ազգն ու հայրենիքը տակաւ կը 

կորսնցնեն իրենց ոգին, դիմագիծը, գոյութեան կերպն ու խորհուրդը:  Ազգի հոգեւոր 

շարունակականութեան երաշխիքը.... 

Արեւմտահայութեան հայրենահանումին յոռեգոյն հետեւանքը եղաւ 

անտարակոյս՝  մշակութասպանութեան սպառնալիքը, քանզի առանց հայրենի հողին վրայ 

համախումբ կեանքի, դիւրաւ տեղի կու տան մայրենի լեզուն, գիրն ու գրականութիւնը, 

մշակոյթը առհասարակ, ինչ որ հայոց Ցեղասպանութեան բնական շարունակութիւնն է 

անկասկած:  Սպիտակ Եղեռն մը ՝  այս անարիւն, որ կը սպառնայ ահագնացող թափով 

ապահայացնել տարագիր հատուածը մեր ժողովուրդին, զայն պարպելով իր հայեցի 

ինքնութիւնը կազմող հայոց լեզուէն, հայ Բառ ու Բանէն, տոհմիկ մշակոյթէն....հուսկ զայն 

վերածել ծագումով միայն հայերու: 

Ասոր զուգընթաց, համաշխարհայնացման ահարկու, վիթխարի հոսանքը տակաւ կը միտի 

աշխարհին պարտադրելու մշակութային համահարթեցում, ուր քայլ առ քայլ տեղ կը գտնէ, 

կը տարածուի եւ տիրական կը դառնայ ուժեղին մշակոյթը, սպառնալով ջնջել ազգային 

ինքնութիւն, պատմութիւն, մշակոյթ եւ ոգի: 

Այսօրուան աշխարհի համաշխարհայնացման եւ սպառողական քաղաքակրթութեան 

մթնոլորտին մէջ, մեր հայրենի բնօրրանին՝  Հայաստանի Հանրապետութենէն ներս իսկ, 

վտանգուած կը թուին ըլլալ հայ մշակոյթը եւ անոր հիմքերու հիմքը՝  մայրենի լեզուն, մեր 

Մեծասքանչը:  Այսօր, որքանո՞վ մեր հայրենի ժողովուրդը իր հոգեւոր հացը կը ստանայ իր 

Բանաստեղծէն, իր Գրողէն, իր Նկարիչէն, իր Երգահանէն, իր Երաժիշտէն, իր տոհմիկ 

Պարէն ու ապրելակերպէն...:  Մեր երկրի անկախացման աւելի քան քսան տարիներուն, 

սպառողական քաղաքակրթութեան ազատ շուկայական «արժէքները», 

նիւթապաշտութիւնը, շահամոլութիւնը, բարեկեցիկ կեանք ստեղծելու մոլեգին եւ 

անյագուրդ մարմաջը մէկ կողմ հրեցին կարծէք հայ ճշմարիտ մշակոյթի արժէքները, անոնց 

տեղը զիջելով առեւտրականացած հակամշակոյթի տարրերուն, ինչպիսիք են, օրինակ, «շօ-

պիզնեսը», ժամանց ու զուարճութիւն պատճառող մակերեսային հրավառութիւնները, 

գռեհկութիւն ու բռնութիւն, ոճիր ու կողոպուտ, վայրագութիւն եւ 

արիւնահեղութիւն  պարունակող ժապաւէնները, սերիալները, որոնք ողողեցին 

մշակութային շուկան իրենց անորակ, սուտ ու փուտ չարժէքներով եւ համապատասխան 

ապրելակերպ թելադրող վարք ու բարքով....:  Փոխարէնը, պատանդ վերցուեցաւ հայ 

հարազատ ինքնութիւնը ցոլացնող ճշմարիտ մշակոյթը, ազգային-հոգեւոր արժէքներու 

համակարգը:  Սա արդեօ՞ք բերդը կամ ամրոցը  ներսէն գրաւելու ծրագիր էր.... 
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Հայրենիքը էապէս ՀՈԳԵՒՈՐ տարածք է, որ կը շնչաւորուի ու կ'իմաստաւորուի հայ 

հոգեւոր, բարոյական, մշակութային արժէքներով:  Առանց այդ արժէքներուն, հայրենիքը կը 

դառնայ սովորական բնակութեան վայր մը միայն, իր աշխարհագրական տարածքով, զոր 

դիւրաւ կարելի է փոխարինել մէկ այլ վայրով:  Սա չէ՞, արդարեւ, բուն արտագաղթը, երբ 

հայ մարդը, նոյնիսկ մնալով եւ ապրելով իր հայրենիքին մէջ, կը դատարկուի ու 

կ'արտագաղթէ իր հոգեւոր արժէքներէն, իր մայրենի լեզուէն, իր գիր-գրականութենէն, երգ-

երաժշտութենէն:  Մէկ խօսքով՝  իր մշակոյթէն:   

Օտարացումը հայ ինքնատիպ մշակոյթի արժէքներէն կրնայ դիւրաւ յանգիլ  հայրենիքէն 

ֆիզիքական եւ բարոյական արտագաղթի:  Հոգեպէս հայրենիքին կապուած ըլլալու եւ 

մնալու էական նախապայմանը՝  հայ մշակոյթին հետ հայ մարդուն սերտ առնչութիւնն ու 

հաղորդակցութիւնն է, զայն իր էութեան անքակտելի ու անբաժանելի մաս 

զգալը:  Հայրենիքէն հեռու ապրելով նոյնիսկ, հայը կառչած կը մնայ իր հայրենեաց հողին, 

իր ազգային էութեան, եթէ ան իր հոգեմտաւոր սնունդը կ'առնէ հայոց լեզուէն, հայ 

գրականութենէն ու բանաստեղծութենէն, հայ երգ ու տաղէն, կը շարունակէ կարդալ 

հայերէն, խօսիլ հայերէն, երգել եւ զգալ հայերէն...: 

Ներկայիս, հակառակ հակամշակոյթի եւ ապամշակութացման տանող օրէցօր 

բազմապատկուող տարրերուն, հակառակ համաշխարհայնացման ամենակուլ յորձանքին, 

հակառակ սպառողական քաղաքակրթութեան նիւթապաշտական նկրտումներուն, 

գերազանցօրէն ՄԵԶՄԷ Է ԿԱԽԵԱԼ ապրիլ մեր ՄՇԱԿՈՅԹԸ, ապրեցնել, ծաղկեցնել, 

պանծացնել ու տարածել զայն:  Իւրաքանչիւր հայ մարդ՝  եթէ խորապէս  գիտակցի, որ 

Հայոց Պատմութեան յարատեւ Երթը պայմանաւորուած է իր սէրէն ու նուիրումէն հանդէպ 

մեր Ոսկեղենիկ լեզուն, հայ բնիկ Բառն ու Բանը, հանդէպ մեր գրականութիւնն ու 

երաժշտութիւնը, հայ երգն ու տաղը...., պատասխանատու եւ յանձնառու զգայ հայ հոգեւոր-

մշակութային արժէքներու կենսունակ պահպանման եւ սերունդէ-սերունդ փոխանցման 

համար, յայնժամ ան լիարժէք ՏԷՐԸ կրնայ զգալ հայրենեաց հողին, արթուն Կրողն ու 

Պահապանը անոր կենարար շունչին ու ոգիին:: 

Հայրենիքի պաշտպանութեան ռազմատնտեսական հզօրութիւնը ոչինչ պիտի արժէր, եթէ 

վտանգուէր անոր ներքին ինքնապաշտպանութիւնը որ մեր ՄՇԱԿՈՅԹՆ է, հայրենիքը 

հայրենիք ընծայող անոր Ինքնութեան եւ Էութեան հիմնատարրը:  ՄՇԱԿՈՅԹԸ  ՄԵՐ 

ՆԵՐՔԻՆ ԱՄՐՈՑՆ Է, զոր տանուլ տալու պարագային, մենք կ'ունենանք ՀԱՅԱՍՏԱՆ մը 

առանց ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ, ինչ որ էապէս կը նշանակէ՝  ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՄԸ ԱՌԱՆՑ 

ՀԱՅԵՐՈՒ....  

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ           
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Հարցազրոյց  

Վարդան Պետրոսեան. «Մարդուն, կարծես, փորձում են 

դարձնել կռուող շուն» 

Մարինէ Մարտիրոսեան  

10 հոկտեմբերի, 2013 

Հարցազրոյց դերասան Վարդան Պետրոսեանի հետ 

 

Հարցում - Ձեր «Ամէն երկուշաբթի» ներկայացման մէջ անդրադարձել էք արտագաղթի 

թեմային՝ նշելով, որ երկիրն այնքան է դատարկուել, որ 

նմանուել է «դրախտի»: Ինչպէ՞ս եք Ձեզ զգում այդ 

«դրախտում»: 

Պատասխան - «Դրախտում» ինձ զգում եմ, ինչպէս ձուկը 

ջրում, բայց հարցն այն է, թէ ինչպիսի ջրում, ինչ 

մաքրութեամբ ջրում, ինչ չափի թունաւորուած ջրում, ինչ 

չափի պղտոր ջրում: Եւ ասել, թէ խուսափում եմ մեր 

«դրախտավայրի» հոգսերից, թունաւորուածութիւնից, 

բոլորովին ոչ: Մտածում եմ, որ մարդու կեանքը հենց դա է, և մարդուն տրուած է 

հնարաւորութիւն՝ այդ ցեխերը, այդ պղտորուածութիւնը մաքրելու համար: Դրանից պէտք է 

չփախչել: Չգիտեմ, թէ որքանով է ինձ յաջողւում դա անել, բայց, այնուամենայնիւ, փորձում 

եմ ինչ-որ բան անել, այս տխուր, դառնացած ժամանակներում մարդկանց հոգիներն ինչ-որ 

չափով ջերմացնել, ինչ-որ չափով մարդուն, իսկապէս, մօտեցնել դրախտին, այսինքն՝ 

մարդու մէջ անընդհատ արթնացնել մարդուն: Շատ դժուար ու դաժան քաղաքական 

ժամանակներ ենք ապրում ամբողջ աշխարհում: Մարդուն, կարծես, փորձում են դարձնել 

կռուող շուն: Մարդուն, կարծես, դիտմամբ կատաղեցնում են: Մարդկանց, կարծես, զինում 

են իրար դէմ, մարդկանց սնում են ատելութեամբ: Ըստ իս՝ արուեստի գերխնդիրը 

հակառակն անելն է՝ ամէն ինչ անել մարդու մէջ մարդուն արթնացնելու համար, մարդու մէջ 

մարդ պահելու համար: Դա է իսկական դրախտը, երբ մարդու մէջ արթուն է մարդը, երբ 

մարդը սիրում է մարդուն, հոգում է նրա հոգսերը, անտարբեր չէ նրա խնդիրների 

նկատմամբ: 

Հարցում - Ինչպէ՞ս կը ձևակերպէք Հայաստանում տիրող վիճակը: 

Պատասխան - Ես չեմ կարող դա անել հիմա: Եթէ լինէի Հուլիոս Կեսարը, միգուցէ 

կարողանայի: Յիշո՞ւմ էք նրա խօսքերը՝ «Եկայ, տեսայ, յաղթեցի»: Բայց ես Հուլիոս Կեսարը 
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չեմ և չեմ կարող կարճ՝ երեք բառով ձևակերպել: Ես այդ ամէնը փորձում եմ ինչ-որ ձևով 

ներկայացնել իմ ներկայացումներում, հարցազրոյցներում: 

Հարցում - Ի՞նչն է փոխուել վերջին տարիներին Հայաստանում: 

Պատասխան - Գիտէք, կեանքն աւելի է դժուարացել: Բոլորս էլ տեսնում ենք դա: Շատ-շատ 

մարդիկ թողել-գնացել են: Դա էլ ենք տեսնում: Եւ տեսնում ենք, որ ամէն ինչ աւելի է 

դժուարանալու, և տեսնում ենք, որ մարդիկ դեռ գնում են, և տեսնում ենք, որ մարդիկ 

սկսում են կորցնել յոյսը: Սա շատ տխուր է: Մարդիկ շատ են դառնացած: Նրանք, կարծես, 

անընդհատ յուսախաբ են լինում: Մենք ապրում ենք յուսախաբութեան տեւական 

ժամանակահատուած: Թէ ինչքան կը տեւի դա, չգիտեմ: Աւելանում են մեծ 

սուպերմարկետները, փակւում են փոքրիկ խանութները, արհեստաւորների կրպակները, 

մեծանում են մեր երեխաները, մեծանում ենք մենք ինքներս: 

Հարցում - Ինչպէ՞ս էք տեսնում այսօրուայ հանդիսատեսին: Բեմից նկատո՞ւմ էք մարդկանց 

տխրութիւնը: 

Պատասխան - Հայ մարդն ընդհանրապէս հոգու խորքում տխուր մարդ է, մի քիչ դառնացած 

է: Դա շատ հասկանալի է պատմութեան պատճառով. մեր պատմութիւնը մեզ դառնացրել է: 

Շատ յաճախ իմ հարցազրոյցներում պատմում եմ իմ ընտանիքի մասին: Մենք շատ երգող 

մեծ գերդաստան ենք: Առաջին 2-3 բաժակներից յետոյ բոլորը սկսում են երգել՝ մայրս, 

մօրաքոյրներս, մեր սերունդը… Ինչ երգ ասես, չենք երգում՝ ժողովրդական երգեր, ռոք 

երգեր, ջազ, մի խօսքով՝ բազմագոյն երգեր, և վրացիները մեզ շատ կը նախանձէին: Բայց 

մեր սեղանները միշտ վերջանում էին տխուր երգերով. մայրս, մօրաքոյրս սկսում էին «Մշոյ 

գորաններ» երգել, «Քելէ, լաո, քելէ էրթանք մեր էրգիր»: Մենք երիտասարդներով նայում 

էինք ու ծիծաղում՝ ասելով, որ ինչքան էլ ուրախանանք, միեւնոյն է՝ վերջում տխրում ենք: 

Թախիծը, միեւնոյն է, կայ հայի սրտի մէջ: Այդ նոյն թախիծը կայ նաեւ հայ հանդիսատեսի 

մէջ: Դրա համար ասում եմ, որ անընդհատ փորձում եմ պայքարել դրա դէմ, մարդուն 

ուրախացնել: Բայց նաեւ փորձում եմ այդ թախիծին դարման անել, որովհետեւ միայն 

ուրախացնելը քիչ է: Դու նրան պէտք է հնարաւորութիւն տաս շփուել իր հոգսերի հետ, և 

այդ շփման մէջ նա պէտք է ուրախանայ: Իմ ներկայացումներում յաճախ օգտագործում եմ 

հոգեբուժութեան վարժութիւններ, և, կարծում եմ, առայժմ ինձ դա յաջողուել է: Մանկուց 

երազում էի բժիշկ դառնալ: Իմ մէջ կայ մարդուն խնամելու կարօտը, յետոյ մի պահ 

հասկացայ, որ շատ ուժեղ եմ բեմում, և հնարաւոր է համատեղել կատակն ու բժշկութիւնը: 

Վերջերս կեանքից հեռացաւ մեր նահապետը՝ Սօս Սարգսեանը: Նա իմ բոլոր 

ներկայացումներին գալիս էր և վերջում բարձրանում էր բեմ, խօսում մարդկանց հետ իմ 

մասին: Այդ պահերին կոկորդս միշտ սեղմւում էր: Նա շատ ջերմ էր արտայայտւում իմ 

մասին: Նրա ամենաջերմ խօսքն իմ մասին այն էր, որ ասաց՝ Վարդանը մեր որդին է: Աւելի 

մեծ հաճոյախօսութիւն դժուար է ստանալ բեմում հենց բեմի նահապետի կողմից: Նրա 

մահից յետոյ հաղորդումներ էին հեռարձակուել: Դրանցից մէկում պատահաբար լսեցի, որ 

նա ասում էր. «Մենք մի երգ չունենք, որի բառերը բոլորս իմանանք. մի էրկու բառ գիտենք 

սկզբից, մի էրկու բառ էլ վերջից: Այ եթէ գայ էն օրը, որ մենք՝ հայերս, ձեռք-ձեռքի բռնած 
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երգենք, մեզ էլ ոչ ոք չի յաղթի»: Նա, կարծես, իմ ներկայացման տեքստն էր ասում: Ես նրա 

այս խօսքերը լսել եմ նրա մահից յետոյ, ես այնքան էի ուզում, որ նա նայէր այդ 

ներկայացումը: Պատկերացնո՞ւմ էք նրա ապրումները: Իր միտքը կ'իրականար: 

Մարդկանց մտքում, կարծես, այդ բանը կայ. ինչո՞ւ մենք իրար հետ չենք երգում, ինչո՞ւ ենք 

օտարացած իրար հանդէպ, ինչո՞ւ իրար չենք վստահում, ինչո՞ւ ենք աւելի օտարամոլ, 

ինչո՞ւ ենք աւելի հայատեաց, ինչո՞ւ ենք մեր մէջ տեսնում ստրուկի, ճորտի, ինչո՞ւ ենք 

ինքներս մեզ արհամարհում: Իմ ներկայացումների մէջ միշտ փորձում եմ պայքարել դրա 

դէմ, մարդուն անընդհատ վերածնել՝ յիշեցնելով, որ ինքը մեծ, հերոսական, բարոյական 

բարձր արժանիքների տէր ժողովրդի զաւակ է: Այո, մենք էլ ունենք թերութիւններ ու 

արատներ, բայց մենք ունենք շատ լաւ բաներ: Եւ եթէ ուզում ես՝ կեանքն ինչ-որ չափով 

լաւանայ, մարդու մէջ անընդհատ պէտք է արթնացնես լաւը: Ոչ մի աշակերտի անընդհատ 

փնովելով գերազանցիկ չեն դարձնում: 

Հարցում - Ի՞նչն է Ձեզ աւելի շատ վախեցնում մեր երկրի ապագայի հարցում: 

Պատասխան - Արտագաղթն ինձ վախեցնում է, որովհետեւ գնալով կորցնելու ենք մեր 

մարդկային ռեսուրսները, մենք բանակում ծառայողներ չենք ունենալու, և մի քանի տարի 

յետոյ մեր երկիրը կարող է դառնալ անպաշտպան: Իմ տղան այս պահին ծառայում է 

բանակում: Այս տարի նա պիտի զօրացրուի, բայց նրա ծառայութիւնը մի քիչ ձգձգուելու է, 

քանի որ լսել եմ, որ այս տարի աշնանային զօրակոչը տարեսկզբին կամ տարեվերջին կը 

լինի: Վատ բան չեմ տեսնում դրանում, և նըւնուալու հարց չի կարող լինել: Բանակը մնում է 

բանակ: Բայց վաղն ի՞նչ ենք անելու: Լաւ, ենթադրենք, այս զօրակոչը եկաւ մի քիչ ուշ, յետոյ 

միւս զօրակոչը 2 տարուայ փոխարէն ծառայի 2,5 տարի, միւս զօրակոչը՝ 3 տարի, յետոյ 

յաջորդ զօրակոչին գնան 30 տարեկանները, յետոյ՝ ես… Այսպէս ո՞ւր ենք գնալու, երբ 

Հայաստանում մնայ 200.000 կամ 500.000 մարդ: Այդ դէպքում ո՞վ է ծառայելու: Թէ՞ մենք 

ունենալու ենք մի քանի ոստիկանախումբ, մի քանի ջոկատ ներքին հանդարտութիւնը 

պահելու համար, բանակազուրկ: Սա է ինձ վախեցնում: 

Մենք մի կողմից հպարտանում ենք մեր բանակով, մեր բանակի կայացմամբ, որովհետեւ 

մեր պաշտպանը բանակն է, մեր ապահովութեան գրաւականն է: 

Հարցում - Ի՞նչ կորցրեցինք անկախութեան 22 տարիներին: 

Պատասխան - Հաւատը, շատ հաւատը… Հաւատն ինքներս մեր նկատմամբ: Սա շատ վատ 

բան էր, որ արեցին մեր իշխանութիւններն անկախութեան առաջին օրերից սկսած: Դա 

եղաւ գիտակցուած, թէ անգիտակցուած՝ չեմ կարող ասել, բայց այնպիսի տպաւորութիւն էր, 

որ առաջին օրերից սկսեցին ջարդել հայ մարդու ողնաշարը: Այն հայ մարդու, որը 

Ղարաբաղեան շարժումից և Ատրպէյճանի հետ պատերազմի յաղթանակից յետոյ պինդ 

կանգնած էր: Սա ամենաուժեղ կացնի հարուածն էր հայ մարդուն, հայ պետականութեան 

ողնաշարին: Հայ մարդը կորցրեց հաւատն իր նկատմամբ, իր պատմութեան նկատմամբ, իր 

առաջընթացի նկատմամբ, իր ապագայի նկատմամբ: Գիտէ՞ք, ինչ ծանր բան է, երբ մարդը 

հաւատ չունի, և գիտէ՞ք, ինչքան ուժեղ և անպարտելի է այն մարդը, որ ունի հաւատ: Չէք 

կարող տապալել մէկին, որը հաւատ ունի: Հաւատը ոտքի է կանգնեցնում: Ես հաւատում եմ, 
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դրա համար ինձ չեն կարող տապալել գետնին: Քանի դեռ ես հաւատում եմ, քանի դեռ 

կառչած եմ իմ պատմութիւնից, իմ արմատներից, ես անպարտելի եմ: Եւ մարդուն յաղթելու 

համար առաջին հերթին նրան հեռացրեցին Աստծուց, մեր արմատներից, նրանց գցեցին 

փողոց և որբի պէս մեկուսացրեցին: 

Հարցում - Եւ ինչպէ՞ս պէտք է վերականգնել այդ հաւատը: Կա՞ն տարբերակներ: 

Պատասխան - Դրա համար հասարակութեան ամէն մի ինստիտուտ պէտք է լաւ ու 

նուիրուած աշխատի: Ամէն ինստիտուտ պէտք է անի այն, ինչ վերապահուած է իրեն: 

Եկեղեցին պէտք է անի իր գործը, և ամենակարեւոր պահն այս գործում վերապահում եմ 

եկեղեցուն: Արուեստը եւս շատ մեծ գործ ունի: Սրանք այն երկու ճանապարհներն են, 

որոնք տանում են դէպի Աստուած, որտեղ մարդը վերագտնում է իր հոգեւորը: Իսկ ամէն ինչ 

պէտք է սկսել հոգեւորից, մինչեւ անգամ տնտեսական, սոցիալական հարցերը: 

Հարցում - Եւ ո՞րն էք համարում այսօրուայ մարդու ողբերգութիւնը: 

Պատասխան - Հաւատի բացակայութիւնը: Ցաւօք սրտի, մեր մէջ այսօր հաւատը շատ է 

քչացել: Ասել, որ դա իսպառ վերջացել է, չեմ կարող, որովհետեւ, կարծում եմ, մարդիկ, 

այնուամենայնիւ, ինչ-որ չափով հաւատ ունեն իրենց ներսում: 

Եթէ հաւատ լինէր, մարդն այլ կերպ կը նայէր աշխարհին: Եթէ հաւատն ուժեղ լինէր, մարդն 

այլ կերպ կը նայէր իր զրկանքներին: Ես խուսափում եմ խօսել այս մասին 

հարցազրոյցներում, որովհետեւ ճիշտ չեն հասկանում: Ես միշտ մի օրինակ եմ բերում, որն 

ասել է Նիցշէն. նոյնիսկ այգեպանները գիտեն, որ այն բոյսը, որ չափից աւելի լաւ 

պայմաններում է աճում, դեգրադացւում է, ուր մնաց կենդանին. կատուն սկսում է մուկ 

չորսալ, շունը սկսում է չհաջել, չյարձակուել գողի վրայ: Մարդն էլ է դեգրադացւում՝ 

դառնալով ինչ-որ տարօրինակ կենդանի, բնազդներին կառչած՝ ուտել, քնել, յետոյ նորից 

ուտել, յետոյ նորից քնել, մի քիչ բազմանալ: Ցաւօք սրտի, մարդուն մարդ մնալու համար 

անհրաժեշտ են մի քիչ զրկանքներ: Հայ մարդուն շատ են տրուած զրկանքները, կրել ենք 

պատմութեան ամենամեծ զրկանքները: Ֆրանսիացի հայասէր մի մտածող ասել էր. «Եթէ 

թերթենք մարդկութեան տառապանքների գիրքը, ապա ամենադաժան էջերը բաժին են 

ընկել հայ ժողովրդին»: 

Ափսոս, որ մենք մեր պատմութիւնից դասեր չենք քաղում, և մենք անընդհատ կրկնել, 

կրկնել, կրկնել ենք մեր նոյն սխալները՝ անընդհատ խորանալով անդունդի մէջ: 

Հարցում - Լաւատեսութեան հատիկ չկայ՞: Ելք չկայ՞: 

Պատասխան - Ելքը ելք փնտռելու մէջ է: Հաւատը հենց դրա համար է ծառայում մարդուն, որ 

նա ուժահատ չլինի, թէ չէ մարդը յոգնում է ելք փնտռելով և վերջում ձեռքը թափ տալիս: 

Անընդհատ պէտք է փնտռել, բայց ես տպաւորութիւն ունեմ, որ ելք չենք փնտռում: Մեր 

մտաւորականների խաւը յոգնել է: Իսկ մտաւորականը նա է, ով անընդհատ մտածում է, ելք 

է փնտռում: Ես էլ երբեմն յոգնում եմ, բաներ կան, որ չեմ հասկանում՝ քաղաքականութիւնից 
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չեմ հասկանում, տնտեսութիւնից հեռու եմ, ինչ-որ չափով մարդկային հոգուց եմ 

հասկանում և ուզում եմ վերանորոգել այդ հոգին: 

Նժդեհի խօսքերն եմ ուզում կրկնել, որ մեր փրկութիւնը հայ մարդու հոգեվերանորոգման 

մէջ է: Սա մշտական աշխատանք է, որ ամէն ժողովուրդ պէտք է տանի, և ամէն ժողովրդի 

մտաւորական խաւը պարտաւոր է օգնել: Մենք սիրում ենք, չէ՞, «ռեմոնտ» անել տունը, 

նոյնն էլ վերաբերում է մարդու հոգուն: Մարդը անընդհատ պէտք է վերանորոգի, թարմացնի 

իր հոգին: Եւ պէտք է չյոգնի այդ գործից: Սա է ելքը՝ հոգեվերանորոգումը:  

Յօդուածներ  

Սահմանամերձ գիւղում ընդամէնը 3 ընտանիք է ապրում 

Մարինէ Մարտիրոսեան  

11 հոկտեմբեր, 2013 

Վայոց ձորի Կապոյտ և Սերս գիւղերի ցուցանակը աշխուժութիւն առաջացրեց 

ավտոպուսում: Քիչ յետոյ ավտոպուսը կանգ առաւ, ոմանք լուսանկարեցին ցուցանակը: 

Ցուցանակից յետոյ ճանապարհի «տրամադրութիւնը», կարծես, փոխուեց: Նեղլիկ 

արահետը տանում էր դէպի Կապոյտ: Արահետի ձախ հատուածում ցորենագոյն 

տարածութիւններն էին, որոնք ձուլւում էին հեռւում եզրագծուող կապոյտ լեռներին: 

Ավտոպուսը յետուառաջ էր գնում: Ճանապարհը նման 

մեքենաների համար չէր, վարորդը, սակայն, չէր 

համաձայնում, յուսադրում էր իր փորձառութեամբ: Արեւը 

տաքացնում էր ավտոպուսի ապակին, որի կեղտոտ 

մակերեսին գծագրւում էին լեռները: 

Գիւղի աղբիւրի մօտ ավտոպուսը կանգ առաւ, մարդիկ իջան: 

Աղբիւրից քիչ հեռու գտնուող ցանկապատից սագերի 

ընտանիքն էր անցնում: Մարդիկ սկսեցին փնտռել գիւղի 

գոնէ մի բնակչի՝ իմանալու, թէ գիւղի որ հատուածում են գտնւում խաչքարերը: Քիչ յետոյ 

եկաւ Գէորգը: Նա նախ զարմացաւ, որ իրենց գիւղ հիւրեր էին եկել, որովհետեւ գիւղն 

այնքան հեռու է մայրաքաղաքից: Գիւղ եկած հիւրերն էլ, ըստ նրա, գալիս են 13-րդ դարից 

պահպանուած խաչքարերը նայելու: Գէորգն իր որդու հետ մեզ ուղեկցեց դէպի այդ 

խաչքարերը: Ճանապարհին սկսեցինք զրուցել: 
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«Անտէրութիւն ա: Ոչ մէկը չի գալիս մի հատ հարցնի՝ էստեղ մարդ ապրո՞ւմ ա: 

Սահմանամերձ գիւղերին օգնում են, բայց մենք ոչ մի բան չենք 

տեսնում: Մեր գիւղը սահմանակից ա Նախիջեւանին, բայց ոչ մի 

բանով չեն օգնում: Յաբախտի ապրում ենք»,- ասաց Գէորգը: 

Կապոյտում, ըստ Գէորգի, ձմռանը բնակւում է 3 ընտանիք, իսկ 

ամռանը՝ հանգստանալու, ոմանք էլ անասնապահութեան 

նպատակով գալիս են գիւղ: Գիւղը ներառւում է հարեւան Գոմք 

գիւղական համայնքի կազմում, հետեւաբար, երկու գիւղն ունեն 

մէկ գիւղապետ: «Ոչ գազ ունենք, ոչ ջուր ունենք, ոչ դպրոց ունենք, 

ոչ խանութ ունենք, ոչ բուժկէտ ունենք, ոչ մի բան չունենք»,- 

մասրենու թփերին նայելով՝ պատմում էր գիւղի բնակիչը, որը 

ատամի ցաւից բողոքելով՝ պատասխանում էր մեր հարցերին: 

Գէորգի ասելով՝ ատամը բուժելու նպատակով պէտք է հասնի 

Վայք, բայց դրա համար ո՛չ տրանսպորտի, ո՛չ էլ ատամնաբոյժին վճարելու գումար չունի: 

Դրա համար էլ, ըստ նրա, պէտք է տանջուի, յարմարուի ցաւին: «Ես ոչ մի բան չեմ սպասում 

կառավարութիւնից, որովհետեւ 20 տարի ա՝ էստեղ բնակւում եմ, վիճակը դէպի վատն ա 

գնում: Փոխարէնը դէպի լաւը գնայ, դէպի վատն ա գնում: Գիւղից էնքան են գնացել, որ 

մնացել ենք երեք ընտանիք, երեւի էդ ընտանիքներն էլ գնան, գիւղը քանդուի: Տէ մարդիկ 

տեսան, որ ոչ մի բան չեն անում, գնացին Ռուսաստան… արտագաղթեցին»,- նշեց նա, ում 

խօսքով՝ վերջին անգամ իշխանութիւններն իրենց յիշել են ընտրութիւններից առաջ՝ լաւ 

ապագայի խոստումների տեսքով: 

Խորհրդային Միութեան տարիներին Կապոյտ գիւղում ատրպէյճանցիներ էին ապրում, 

ովքեր իրենց տները կառուցել են խաչքարերը ջարդելով: Բայց դրանից առաջ, ըստ Գէորգի, 

գիւղը բացառապէս հայաբնակ էր: 

Գէորգն ունի երկու անչափահաս երեխայ: Գիւղում ընդհանուր հաշուով կայ երեք երեխայ: 

Երեխաները գնում են Գոմքի դպրոց: Կապոյտից մինչեւ Գոմք, ըստ նրա, 2-3 կմ է: 

Երեխաներին դպրոց է հասցնում մեքենան, որը, սակայն, նախորդ ձմռանը յանձն չէր առել 

այդ աշխատանքը, քանի որ ճանապարհները սառցակալել էին; Հետեւաբար, երեխաները 

ամբողջ ձմռանը չեն գնացել դպրոց: 

Ձմռանը գիւղում փակւում են ճանապարհները, աղբիւրը սառչում է, և բնակիչները 

ստիպուած են ձեան հալոցքով ջուր ստանալ: 
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«Ձմռանը եթե ճանապարհ չի լինում, որ ձորից ջուր բերենք, ձիւն ենք հալեցնում, ձեան ջրով 

ենք եոլա գնում: Գայլերի ոհմակը լցւում ա գիւղը: Տէ, գիւղում որ բնակիչ չկայ, ոնց որ 

գազանանոց դառնայ: Շատ-շատ-շատ դժուար ա: Երբ արեւը մայր ա մտնում, գայլերը լցւում 

են գիւղը: Լինում ա, որ առաւօտեան դուրս եմ գալիս, հայաթում լրիւ գայլերի հետքեր են»,- 

պատմում էր Գէորգը, ում խօսքերին ուշադիր հետեւում էր նրա որդին՝ Հայկը: Գէորգի 

փոխանցմամբ՝ ձմռանն անհնարին է լինում 

երեկոյեան ժամը վեցից յետոյ փողոց դուրս գալը, 

քանի որ բակը լցւում է գայլերով: 

«Եթե սահմանի գիւղին ուշադրութիւն չեն 

դարձնում, ուրեմն, ամէն ինչ վերջացած ա: 

Գիւղացին էլ կը զզուի, կը թողնի, կը գնայ»,- նշեց 

Կապոյտի բնակիչը:Քիչ հետո մենք Գէորգի հետ 

գնացինք նրա տուն:  

Տան բակում նրա կինը՝ Ռուզաննան, ճաշ էր եփում կրակի վրայ, երեխաները խաղում էին: 

Յետոյ բոլորը հաւաքուեցին տանը: 

Տան դողդոջուն աստիճանների պէս էր փոքրիկ պատշգամբի յատակը: Յատակի փայտերն 

իրարից հեռացել էին, բայց տնեցիները յարմարուել են նաև այդ ամենօրեայ տեղաշարժին: 

Ու թւում է՝ այս մարդկանց կեանքում տեղաշարժ ասուածը միայն այս ձեւով է... «Երազում 

ենք գնանք մեր գիւղից: Ախր, անհետաքրքիր ա 

էստեղ, ոչ մի երեխայ չկայ: Երեք հոգով էլ խաղերը 

հետաքրքիր չեն»,- պատմում էին երեխաները: 

Երբ հետաքրքրուեցի Գէորգից, թէ հնարաւոր է՝ 

տեղափոխուեն գիւղից, փոքր-ինչ լռելուց յետոյ 

ասաց. «Եթէ ամէն ինչ էսպես շարունակուի, 

հնարաւոր է... Բայց գիւղն ա անտէր մնում, գիւղը: 

Սահման ա...»: 

Արեւն արդէն մայր էր մտել, երբ հրաժեշտ տուեցի 

Գէորգի ընտանիքին: Իրիկնամուտի կապոյտը, ասես, լցուել էր գիւղ... Իսկ հեռւում լսելի էին 

գազանների ձայները... 

«Ձմեռը մօտ է, քիչ-քիչ կ'իջնեն մեր գիւղ»,- 

ճանապարհին բացատրում էր Գէորգը՝ յետոյ 

կէսկատակ-կէսլուրջ աւելացնելով՝ «Մեր գիւղում 

բնակիչները դարձել են գազանները»: 

Հ.Գ. ՀՀ վիճակագրական ծառայութեան 

հրապարակած ամփոփ տեղեկանքի համաձայն՝ 

Հայաստանում մինչեւ 100 բնակիչ ունեցող 

գիւղերի թիւը հասնում է 110-ի, որոնցից 27 գիւղ 
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բոլորովին բնակիչ չունի: 11 գիւղերում կայ 1-ից 10 բնակիչ: 

ՀԵՏՔ 

 

Գրական-Մշակութային  

ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՆՈՐ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ  

Իմ միակ թոռնիկին՝ շատ փոքրիկ Կարէնին  

 

 

 

 

 

Դու աշխարհի մէջ իմ մեծ աշխարհն ես  

Իմ կեանքի  իրականացած երազն ես.  

Եւ հոգուս ամենազօր փոթորիկն ես,  

Յոյզերս ես ու  գոյները հիասքանչ,  

Տիեզերքի  իմ անսահմանութիւնն ես,  

Ու ամենանուրբ խոհերի տիրակալն ես,  

Թաւշէ  ծաղիկների  անուշաբոյրն ես,  

Սրտիս զարկն ես յուզառատ,  

Դու իմ շունչն ես, իմ էութիւնն ես,  

Իմ  հարազատն  ես,   մտերիմն ես , 

Դու իմ իմաստուն  ՍԷՐՆ  ես փայփայած, 

Իմ հոգու տողերի յաւերժ թարգմանն ես,  

Իմ պայծառ, արդար առաւօտն ես,  
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Ու երգերիս քնքուշ լարն ես,  

Դու   կենսատու զուլալ ջուր ես,  

Ապագայի  յոյսն  ես ինձ համար: 

Դու  իմ հաճելի անհանգստութիւնն ես, 

Իմ լուսէ  երկինքն ես ու արեւի ջերմ շողը, 

Հոգուս անտես թելերի հանգրուանն ես,  

Դու իմ  ինքնատիպ հպարտութիւնն ես, 

Պարզապէս իմ  մեծագոյն  հարստութիւնն ես, 

Դու իմ  փոքրիկ թոռնիկ ու   իմ մեծ հրաշք…  

Աշունը և ես  

Աշունը  կամաց-կամաց մօտենում է իր աւարտին:Գետնին թափուած են վերջին տերեւները. 

յոգնած ու թոշնած, բայց երփնաթերթ աշնանային տերեւներ, ինչպէս կարմիր, դեղին 

երազանքներ… 

Շուտով վերջին տերեւները կը խառնուեն հողախառն ձեանը, և կը վերանան բոլոր հետքերն 

աշնան: Այս աշունն էլ կը հեռանայ, սակայն երազանքները կը 

մնան:  Երազանքները  յաւերժ են մարդկային հոգու նման….նրանք միայն սկիզբ 

ունեն,  վերջ չունեն, քանզի վերջն անէութիւնն է: Նրանց  հանգրուանը եթերային հեռուն է, 

տիեզերական անվերջութիւնն է անսահման:  

Հայաստանում աշնան գոյներն էլ  են փոխուել, աշնան շշունջներն էլ առաջուանը 

չեն…Օդում զգացւում է մշուշոտ ձմռան ցուրտ օրերի հեւքը, սակայն իմ հոգում  ԱՐԵՒ է, 

ջերմ, փայլող արեւ…. 

Կարինէ Մովսիսեան  

20.10. 2013թ. Հայաստան  
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ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՆՈՐ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՍՈՆԵՏ 

«Տարուայ եղանակներ» շարքից 

 

 

 

 

 

 

 

Քամի՛ն, աշնան քամի՛ն, այս մենութեան ժամին, 

Տագնապահար, տրտում, թափառում է, գալիս. 

Հեծեծում է, վայում, տեղապտոյտ տալիս- 

Քամի՛ն, աշնան քամի՛ն, այս մէնութեան ժամին: 

  

Քամի՛ն, աշնան քամի՛ն, նոյն յուշերի թեւին, 

Ներխուժում է հոգիս, ինչպէս յոգնած թռչուն. 

Ծուարատեղ փնտռում, կռնչում է, ճչում- 

Քամի՛ն, աշնան քամի՛ն, նոյն յուշերի թեւին 

  

Քամի՛ն, աշնան քամի՛ն, մղկտում է, լալիս, 

«Ետ տուր,- ասում է նա,- այն օրերը քնքոյշ, 

Երբ դեռ զեփիւռ էի, մեղմ ու իրիկնայուշ»... 

Քամի՛ն, աշնան քամի՛ն, մղկտում է, լալիս... 
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Ինչպէ՞ս ու ո՞նց ասեմ. «Ուշ է, ափսո՛ս, շատ ուշ»- 

Երբ նա հոգու ցաւից գարնան լաց է տալիս... 

   

ԿԱՐԷՆ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ 

 

ՅԱԿՈԲ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ՄՏՔԵՐԻՑ 

Ինձ համար ամենատպաւորիչ եւ յուզիչ նկարը մարդ ներկայացնող նկարն է: Միայն շատ 

մեծ նկարիչը կարող է մարդ նկարել, մարդու մասին պատմել եւ նաեւ̔ իր մասին: 

Միլիոնաւոր սքանչելի նկարչական գործեր կան աշխարհում: Շատ մեծ 

նկարիչներ կան, որոնց կտաւներում մարդու կերպարը բացակայում է: 

Նրանք, ունենալով գոյնի, գծի, ձեւի մեծ զգացողութիւն եւ 

երեւակայութիւն, իրենց գործերով կարող են դիտողին գեղագիտական 

հաճոյք պատճառել: Նկարչութեան մէջ ինձ աւելի շատ մարդու 

կերպարն է յուզում, որովհետեւ այս կարճ կեանքի ընթացքում մեր 

մարդկային բոլոր զգացմունքները̔ ուրախութիւնն ու տխրութիւնը, 

երջանկութիւնն ու դժբախտութիւնը, մեզ լաւ կամ վատ զգալը 

պայմանաւորուած է ուրիշ մարդկանց̔ մեզ հետ ունեցած 

յարաբերութիւններով: Ո՞ւմ ենք ուղղում մեր սէրը կամ հակակրանքը, 

յաղթութեան, պարտութեան եւ միւս զգացումները, եթէ կեանքն 

առհասարակ բարդ, անհասկանալի բան է, բայց այդ զգացումները միմեանց հանդէպ կան եւ 

անխուսափելի են: Այնպէս որ, ես չեմ կարող փախչել մարդուց եւ ոչ էլ անտեսել նրան: Ես 

գոյութիւն չունեմ առանց ուրիշ մարդկանց: Նկարում պատկերուած մարդու մէջ ես ինձ եմ 

տեսնում, իմ մէկ տեսակը, մէկ մասը: 

Քսան տարեկան էի, երբ առաջին անգամ նկարեցի մարդկանց, որոնց միջոցով ուզում էի 

արտայայտել զգացումներս: Դրանք տխուր մարդու տխուր զգացումներ էին, մարդ, որն 

իրեն զգում է խեղճ, պարտուած, անկարող, վախկոտ, նուաստացած եւ վիրաւորուած: 

Դրանից մի քանի տարի առաջ, երբ տասնհինգ տարեկան էի եւ սովորում էի գիշերօթիկ 

դպրոցում, պատահաբար տեսայ Վան Գոգի ինքնանկարի վերատպութիւնը, նկարից ինձ էր 

նայում տանջուած, հիւծուած, հիւանդ Վան Գոգը: Սիրտս կծկուեց: Համարեա խորշանքի 

զգացում ունեցայ, չէի կարող տեսնել մարդուն այդ վիճակի մէջ: Ես̔ պարզ, անապաստան մի 

երեխայ, սարսափում էի այլասերումից, անառողջից, դժբախտից եւ խղճալիից: Մի քանի 

տարի յետոյ, երբ արդէն գիշերօթիկից մտել էի կեանք, տեսայ, որ ինքս մի թոյլ եւ 

դատապարտուած մարդ եմ: 

Հենց այդ ժամանակ ինձ սկսեց յուզել մարդու այդ խեղճ, թշուառ տեսակը: Ես ուզում էի 

այդպիսիներին նկարել եւ նրանց միջոցով ինձ էի նկարում: Հաւանաբար, ուզում էի 

ուժեղների գութը շարժել խեղճերի հանդէպ կամ, պարզապէս, յուսահատութիւնս էի 
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նկարում: Այսպէս էր մինչեւ Եգիպտոսից հայրենիք գալս: Սովետական Հայաստան գալով, 

ես ուզում էի ազատուել իմ խեղճութիւնից, օտար երկրներում ունեցածս հոգեկան եւ 

ֆիզիքական անապահովութիւնից: 

Ո՛չ մէկ բան հայերուս վիշտին մասին, մեր անչափ մեծ կորուստին, մեր հայրենիքին տասը 

տասնմէկերորդի կորստի մասին, մեր նախահայրերու բնօրրանին պղծուելու մասին 

այնպէս չի յիշեցնում, ինչպէս մեր նորանկախ հայրենիքի մայրաքաղաքից, Երեւանից, 

օրնիբուն մեր աչքերուն երեւացող Արարատ լեռան տեսիլքը: 

Հայ մարդու համար, մանաւանդ օտարութեան մէջ, հայրենիքէն վտարուած հայ մարդու 

համար Արարատ անունը հոմանիշ է Հայաստանին: Արարատ լեռը Հայաստանն է, ուզում է 

լինի փշալարերի այս կողմը, ուզում է լինի փշալարերի այն կողմը: 

... Աշնան լուսաւոր մի օր, եղանակը մեղմ էր, որոշեցի Գառնի տանող աւտոպուսը նստել եւ 

ճանապարհին եթէ հետաքրքրական մի բանի պատահէի, կարող էի իջնել աւտոպուսից: 

Երեւանէն դուրս էինք ելել, Ջրվէժի բլուրներին էինք մօտենում, երբ նկատեցի, որ 

բլուրներուն վրա ալիւրի պէս սպիտակ ձիւն էր նստել: Սիրտս կոտրուեց, չեմ սիրում ձմեռ 

նկարել, մանաւանդ ձիւնոտ գետնի վրայ նստիլ, բայց ի՞նչ կարող էի անել: Մտածեցի̔ լա՛ւ, 

եթէ նոյնիսկ չկարողանամ նկարել, հաճելի օր է, աւտոպուսի լուսամուտից նայելով եւ 

դիտելով բնութիւնը, կը հասնիմ մինչեւ Գառնի, եւ յետոյ նոյն աւտոպուսով ալ կը 

վերադառնամ տուն: 

Եւ այստեղ պատահեցաւ նկարչական կեանքիս ամենագեղեցիկ անակնկալներէն մէկը: 

Հազիւ մտել էինք Ողջաբերդ գիւղը, աւտոպուսը կանգնեց, ես յանկարծ տեսայ Արարատը. 

չէի հաւատում աչքերիս, Արարատը իր ամբողջութեամբ, հիմքից մինչեւ գագաթը այնպէս 

յստակ, լուսաւոր, ձիւնով ծածկուած գագաթներով, կարծէք ամբողջ սարը բիւրեղապակի 

ըլլար: Հազիւ ուշքի եկայ, վարորդին խնդրեցի կանգնեցնել աւտոպուսը եւ դուրս թռայ: 

Ուրախութենէս չէի իմանում ինչ անելս, բայց մանաւանդ դողում էի, որ յանկարծ եղանակը 

չի փոխուի, մի բան չպատահի, որ այդ երազային պահը չփշրուի: 12 տարի ապրելով, 

Արարատը այս կերպարանքով չէի տեսել: 

Ճամբու եզրին անմիջապէս մի տեղ գտայ, դրի աթոռակս, նստեցի եւ սկսեցի նկարել. բոլոր 

սիրած բաները դիմացս էին, այգի, շարուած քարերով ցանկապատով, որ հիմա 

հազուագիւտ է գիւղերում, պեթոնը գիւղ մտած է: Տերեւաթափ ծիրանի ծառեր, առաջին 

պլանի վրայ, յետոյ սկսում էին բլուրները եւ Արարատը̔ անհաւատալի գեղեցիկ, մաս-

մաքուր թափանցիկ երկինքին մէջ: Աշխատում էի տենդագին̔ դողալով, որ յանկարծ 

չկորսնցնեմ այս գեղեցկութիւնը, մի բան չպատահի սիրելիիս: Բարեբախտաբար կրցայ 

աւարտել ջրաներկ նկարս. իսկապէս երջանիկ էի: 

Եւ մանաւանդ յայտնաբերել էի այն համոզմունքը, որ ես կարող եմ նկարել Արարատը. 

վերջապէս տեսել էի Արարատը եւ միացել Արարատին. ալ հոգս չէր, որ այդ նկարիս 

Արարատը ոեւէ բան ասո՞ւմ է անգլիացիին կամ ճաբոնացիին, Արարատը իմս էր: Այդ 

օրուանից մի նոր վիճակ սկսեց նկարչական կեանքիս մէջ, ես ուզում էի, որ կրկնուէր եղածը, 
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Արարատ նկարելը ինձ համար դարձել էր մտասեւեռում. ուզում էի ամէն օր նկարել 

Արարատ: 

Առանց առողջացման Հայաստանը ինչպէ՞ս կարող է «հզօր» երկիր դառնալ: Ես ծեր մարդ 

եմ, երեւի չտեսնեմ մեր ժողովուրդը բուժուած, երեւի երկարատեւ բուժում պէտք է: Բայց ես 

հաւատում եմ, որ հայ ժողովուրդը կրնայ բուժուիլ, Արարատի փէշերուն անկարելի է որ 

չգտնուին բուժման միջոցներ: Անկարելի է, որ հազարաւոր տարիներ ամէն տեսակ 

փորձութիւններ անցած ժողովուրդ մը, շատ անգամներ մահուան, վերջնական կորստեան 

ճիրաններից փրկուած ժողովուրդը չունենայ, թէկուզ այս պահուն քիչ, բուժման միջոցներ: 

Սիրելի ընթերցող, կրնաս թերահաւատութեամբ եւ կասկածանքով կարդալ գրածս: Ես կը 

հաւատամ, որ հայը թէեւ ըսի քիչ, բայց ունի հզօր բուժման միջոց, եւ այդ դեղը միշտ ալ ես 

կոչում եմ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ: 

Հայ ժողովուրդ, բուժիր դուն քեզ, օտարը քեզ չի բուժելու...  

 

Տեսակէտ  

Պրն. Նախագահ, Կը խնայէ՞ք…  

«Մենք Ենք՝ Մեր Ցաւերը» շարքէն 

Պրն. Նախագահ, Կը խնայէ՞ք .Մովսէս Խորենացի»ն, 

Տիկ. Նախարարուհի, Կը խնայէ՞ք «Մխիթար Գօշ»ը 

Պարոյր Աղպաշեան, Պէյրութ, 5 Հոկտեմբեր 2013  

Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնները, որոնցմով հպարտանալու կամ ուրախանալու 

շատ բան կար, այսօր ո՞րքանով լիարժէք իրականութիւն մը կամ 

պատկեր մը կը ներկայացնեն, երբ արժեչափերը հիմնովին խախտած 

են, գնահատանքի արժանիքները խեղաթիւրուած, յարգանքի 

վերաբերմունքները կեղծուած, իսկ փոխադարձ շահագործումնե՞րը, 

Աստուած իմ… առայժմ չխօսինք այդ մասին։ 

Իւրաքանչիւր շրջահայեաց եւ ողջմիտ հայ, ո՛ւր որ ալ գտնուի, պէտք է 

հարց տայ, թէ ինչո՞ւ կը փորձուի սփիւռքահայութեան նկատմամբ 

տածել խնդրարկութեան վարքագիծ եւ կամ՝ ինչո՞ւ 

սփիւռքահայութիւնը, ուղղակիօրէն թէ ուղղակիօրէն, ինքզինք կը դնէ 

խնկարկու վիճակի մը մէջ։ 
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Անշուշտ, այս ընդգծումները իրենց մասնաւորութեան ծիրին մէջ պէտք չէ դիտել, սակայն, 

անոնք հասած են մտահոգիչ սահմաններու, երբ Հայաստանը չափի ու կշիռի 

անհաւասարակշռութեամբ կը վերաբերի Սփիւռքի այս կամ այն երեւոյթներուն ու 

հատուածներուն  նկատմամբ, մինչ Սփիւռքը կը խանդավառուի՜, յաճախ ալ… կը 

խենդանա՜յ ատոնցմէ։ 

Հայաստանը պետութիւն է այլեւս, հետեւաբար, պէտք է պետական մտածողութեամբ ու 

հասկացողութեամբ գործէ, հարցերը դիտէ եւ, ըստ այնմ, կողմնորոշուի, նոյնիսկ երբ իր 

դիմաց գտնէ հայրենակիցներ (իմա՝ սփիւռքահայեր)։ 

Պետականութեան լրջամտութիւնը ասիկա՛ կը պահանջէ, պետական կարգուսարքը 

ատիկա՛ կը հարկադրէ, պետական գործիչներուն ձեռնհասութիւնը այլ ընտրանք չի ձգեր, ոչ 

միայն միջ-պետական յարաբերութիւններու ընթացքին, այլեւ՝ միջ-հայագաղութային, 

սակայն, միշտ առանց զգացականութեան ու զեղունութեան։ 

Իսկ Սփիւռքը, պէտք է հասկնայ այլեւս, որ հայրենի պետականութեան կարգավիճակի հետ 

կարելի չէ յարաբերիլ «ուզելու-պահանջելու կամ ակնկալելու-խնդրելու» 

տրամաբանութեամբ, նոյնիսկ այն պարագաներուն, երբ այդպիսի «մոմենտ»ներ 

ստեղծուելու առիթներ կան կամ կը ստեղծուին։ 

Դժբախտաբար, Սփիւռքի որոշակի անկիւններուն մէջ (ոմանց համար աներեւելի, ոմանց 

համար ալ՝ խիստ երեւելի), այն հիւանդագին հոգեբանութիւնը կայ, թէ՝ հայրենասիրական 

մարզանքներով ու շարժուձեւերով, կրնան հասնիլ… անհասանելիութիւններու, 

Հայաստանի իշխանութիւններէն կորզելով… շքանշան, տիտղոս, պատուագիր, 

գնահատագիր, եւայլն (տեսակները բազմաբղէտ ու բազմաբզզիւն են)։ 

Վստա՛հ պէտք է ըլլալ, որ հայրենի պատկան իշխանութիւնները ծանօթ են այսօրինակ, 

մեղմ ըսած, անհանդուրժողութիւններու, սակայն, զարմանալ թէ ոչ, ոչ միայն կը լռեն, այլեւ 

կը քաջալերեն, իրենց գրպաններէն եւ ծոցերէն… գնահատելով անգնահատելի 

անգնահատները, նոյն այդ «պարգեւ»ներով։ 

Պատահեցաւ որ, օր մը, հայրենի կարեւոր պատասխանատուի մը հարց տուի. 

- Ինչո՞ւ Սփիւռքի հետ այսպէս կը վերաբերիք եւ ինչո՞ւ հայրենի պետութեան անգին 

նուիրականութիւնը այս ձեւերով կը ստուերէք։ 

Պատասխանը հետեւեալն էր. 

- Գիտէ՞ք ինչ, մենք ամէն ինչ լաւ ենք իմանում, սակայն, ի՞նչ անենք որ «ձերոնք» են ուզում, 

խնդրում ու պահանջում։ 

Հասկնալի են «մերոնց» ուզածները (եւ չուզածներ), բայց, անհասկնալին այն է, որ 

պետութի՞ւնը պիտի համակերպէր այս եւ այլ ձախլիկութիւններուն, թէ՞՝ պիտի դառնար 

կարճ ու կտրուկ, պետականավայել լրջութեամբ ու հեղինակահզօրութեամբ 

պատասխանելու. 
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- Դա մեր անելիքն է ու կը գործենք ոնց որ առիթն է կամ արժանաւորն է…։ 

                                                                                  *** 

Ինչո՞ւ այս (կրկնուող ու չլուծուո՞ղ) հպումները։ 

Միթէ պարզ չէ՞։ 

Ո՛չ հայրենի պատկան կողմերը կը հասկնան (կամ կ'ուզեն հասկնալ) եւ ո՛չ ալ Սփիւռքը, թէ 

այս ձեւով կամ ընթացքով, կարելի չէ Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնները ամրացնել եւ 

հունաւորել, յատկապէս մտաւորական մակարդակի վրայ։ 

Ոեւէ մէկը կրնա՞յ հակադրուիլ այս վարկածին կամ հակաճառել, թէ հայ մտքի ու 

ստեղծագործ ոգիի նուիրեալները ինչո՞ւ այս դժխեմ ճակատագիրին «զոհ» կը դառնան։ 

Չենք գիտեր կամ կ'անգիտանանք, եթէ Հայաստանի մէջ կան մտաւորականներ եւ 

իրատեսներ, որոնք կը բաժնեն այս մտահոգութիւնները ու կը տեսնեն ատոր 

անպատեհութիւնները ու վտանգաւոր սահանքները։ 

Ոեւէ մէկը դէմ չէ որ Հայաստանը գնահատէ Սփիւռքի արժանաւոր զաւակները, որոնք՝ 

զանազան մակարդակներու վրայ, հասած են բարձրագոյն դիրքերու, ի մասնաւորի 

հայագաղութային, բայց, երբ հարցը, պարագան կամ առիթը կը հասնի ճամարտակութեան, 

ճապաղութեան ու ճապուռութեան աստիճանին, այլեւս պէտք է երեւակայել՝ ո՞ւր հասած 

ենք եւ ո՞ւր հասցուցած մեր արժեչափերը։ 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը, գրեթէ ամենօրեայ դրութեամբ եւ 

յաճախականութեամբ, կը մեծարէ ու կը մեծարէ՜. 

Ինչո՞վ՝ «Մովսէս Խորենացի»ով։ 

Հոս ինքզինք պարտադրող հարցումը, ուղղուած նաեւ հայրենի զգաստ 

մտաւորականութեան. 

- Մովսէս Խորենացին մեր ազգային պատմութեան անգերազանցելի պատմահայրն է, որուն 

արժեւորումը ոչ միայն հայ պատմաբաններու կողմէ կը կատարուի, այլեւ՝ օտար 

հայագէտներու, որպէս խորենացիագիտութիւն։ 

Ինչպէ՞ս կարելի է այդքան դաժան գտնուիլ Մովսէս Խորենացիի նկատմամբ ու զայն աջ ու 

ձախ «բաշխել» կամ «շնորհել», որոնցմէ շատեր  նոյնիսկ չեն գիտեր անոր պատմա-

ազգային արժէքը։ 

Պէտք է յիշել. Ռոպերթ Քոչարեան Մովսէս Խորենացի նուիրած էր… զինուորականի մը, 

նախ վարկաբեկելով Պատմահայրը, ապա՝ ցոյց տալով կատարեալ տգիտութիւն մը, մինչ 

աշխարհահռչակ մարզիկի մը շնորհուած էր… Պօղոս Նուպար Փաշա։ 

Այս ո՜ւր լսուած է, որ նախագահական կամ այլ մակարդակով պարգեւատրումներ ըլլան, 

անձնական նախաձեռնութիւններով կամ միջնորդական խողովակներով, մինչդեռ ատոնք 
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պէտք է անցնին յատուկ յանձնախումբի մը բովէն, պահելու համար նախագահական 

վարկը, պարգեւին արժէքին ծանրակշռութիւնը եւ, ամենէն կարեւորը, պարգեւատրուողի 

բացարձակ արժանապատուութիւնը, իր լայնահունչ իմաստով։ 

Եթէ չկան այս գործօնները, ո՛չ շնորհողը եւ ո՛չ շնորհուողը կ'արդարացնեն տուչութեան 

նման բոլոր բեմադրութիւնները, իսկ եթէ նախագահութիւնը կը կարծէ, թէ այդ բոլորը իրեն 

համար անիմաստ են, ինքն է որ կ'որոշէ եւ ինքն է որ կ'ընտրէ, այն ատեն կրնայ 

նախագահական յատուկ մրցանակներ շնորհել, առանց մեր ազգային, պատմական, 

մշակութային, ստեղծագործական նուիրականութիւնները բռնադատելու ու շահագործելու, 

յատկապէս երբ անոնք կը յանձնուին անարժաններու, կիսարժաններու կամ 

«հէչ»արժաններու։ 

Ուրիշ պատկեր մը եւս։ 

Սփիւռքի նախարարութեան մրցանակներու ու շքանշաններու առատութիւնը գլխապտոյտ 

առաջացնող է, յաճախ «կաղանդ պապան» յիշեցնելով, երբեմն ալ մտածելով թէ այս որքա՜ն 

պարգեւներու պահեստներ կան, ապա, կամաց-կամաց հաւատալով որ մօտիկ ապագային 

իւրաքանչիւր հայորդի… մրցանակակիր մը պիտի ըլլայ (թերեւս, բացի զանոնք… 

տուողներէն)։ 

Մխիթար Գօշը միջնադարեան մեր մեծագոյն եւ անկրկնելի դատաստանագիրն ու 

առակագիրն է եւ, յանկա՜րծ, անոր անուամբ շքանշան կը շնորհուի շուկայական մարզի 

գործիչի մը, (առ ի գնահատա՞նք) անոր բերած հայրենական ներդրումին։ 

Սակայն, արդեօք այս պարգեւատրուողը գիտէ՞ Մխիթար Գօշին ո՛վ ըլլալը եւ անոր բերած 

նպաստը հայ բանասիրութեան ու համաշխարհային դատաստանագրութեան։ 

Ինչպէ՞ս կ'ըլլայ որ այսպիսի շուտիկութեամբ ու կարճատեսութեամբ, Մխիթար Գօշը… կը 

հասարակցուի, որովհետեւ շուկայիկի մը խոստացուած է ատիկա եւ կամ… պահանջուած։ 

Ի՞նչ տրամաբանութիւն է ասիկա եւ ինչպէ՞ս կը տնօրինուին այսպիսի ապաշնորհ 

արարքներ։ 

Այս սահմանանցումները պէ՛տք է զսպուին, հուսկ՝ ի սպառ վերանան, 

պարգեւատրումներու գործընթացը ձգելով ակադեմական-մասնագիտական 

շրջանակներու, հոգ չէ թէ անոնք հովանաւորուին նախագահական կամ նախարարական 

լծակներով։ 

Աւելին՝ դուք կրնաք շարունակել ձեր մրցանակաբաշխութիւններն ու պարգեւատրումները, 

բայց, ոչ ԱՆՃԻՇԴ, ԱՆՏԵՂԻ եւ ԱՆԻՄԱՍՏ գործարքներով, որոնց ականատեսն ու 

ականջալուրը եղանք ու կ'ըլլանք։ 

Ուրեմն, մինչ այդ. 

«Պրն. նախագահ, խնայեցէք Մովսէս Խորենացի»ն։ 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (30) Նոյեմբեր 2013 

 

28/44 

«Տիկ. նախարարուհի, խնայեցէք «Մխիթար Գօշ»ը։ 

                                                                            *** 

Վերջացնելու համար. 

Խորհրդային կարգի օրերուն, հայ մտաւորականները, արուեստագէտները, խմբագիրները, 

կրթական մշակները, հասարակական գործիչները անհատուցօրէն եւ անփոխադարձօրէն 

կը վարձատրուէին հայրենիքէն՝ Սփիւռքահայութեան հետ մշակութային կապի կոմիտէին 

միջոցով, սակայն, առանց… շքանշաններու, մրցանակներու, պարգեւներու, տիտղոսներու։ 

Հայրենիք այցելութիւնները, տարբեր պիտակներու տակ - հաւաքներ, խորհրդաժողովներ, 

համագումարներ, ամեակներ եւ այլ բարեբաստիկ ձեռնարկներ, առիթներ կ'ըլլային 

հրաւիրեալները մեծարելու, մասնայատուկ հոգատարութեամբ, գուրգուրանքով, 

հանգստաւէտ ու կազդուրողական պայմաններով, լաւագոյն եւ յարմարագոյն 

տնօրինումներով, իսկ այդ վերաբերմունքները հրաւիրեալներու հոգեկանը կը 

վերանորոգէին, ստեղծագործական լիցքը կ'ամրապնդէին, հաւատքը կը զօրացնէին, աւելի 

կառչելու իրենց առաքելութեան երթուղիին։ 

Ասոնցմէ աւելի «շքանշաններ» ո՞ւր կարելի է գտնել կամ որմէ՞ կարելի է ստանալ։ 

                                    

Յ. Գ. Այս յօդուածը պատրաստուած էր, առնուազն, երկու ամիս առաջ, սակայն, որոշ 

նկատառումներով, շրջանառութեան մէջ չէ դրուած, այն բարեմտութեամբ, թէ տեղ մը 

«զգաստ»ութեան նշդրակը իր հատու դերը կը կատարէ։ 

Սակայն, սխալած էինք, որովհետեւ շարունակուեցաւ, օրինակի համար, Խորենացիին 

«նետահարում»ը… նախագահական մակարդակով եւ յաճախ՝ սխալ ընտրութեամբ, մեզ 

մղելով դարձեալ այս հրատապ հարցը լոյսին բերելու, խաւարին մէջ չմնալու 

մտահոգութեամբ։ 

Պարոյր Աղպաշեան, Պէյրութ 
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ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ 

Ո՞վ է հայը, երբեմն ես ինծի հարց կու տամ: 

Թէեւ շատերուն համար այս հարցումը կրկնութիւն կը թուի ըլլալ, բայց նաեւ միւս կողմէ ալ 

կը կարծեմ, որ իրենց կորսուած յիշողութիւններու ծալքերը կրնայ բանալ: 

Հայ ենք ու մինչեւ այսօր մեր գոյութեան ամբողջ տեւողութեան տառապած ժողովուրդ մը 

եղած ենք: Այս է մեր ճակատագիրը, արդարացած ենք: Սակայն հակառակ այս ամբողջ 

ճշմարտութեան, այս օրերուն դարձեալ հարց կու տամ՝ ո՞վ է հայը: 

Կը հաւատամ, որ մեր ապրած կեանքը հետաքրքրական, կամ աւելի ճիշդ, լաւ ու վատ 

անակնկալներով լեցուն ըլլալով հանդերձ, հոգեբանական կէտեր ալ 

ունի: Այսպէս, եթէ գիտենք, որ մեր հարցումը որոշ պատասխան մը 

չունի, առաւել հաճոյքով կրկին անգամներ հարց կու տանք: Այս մէկը 

թէեւ կը նմանի օդին մէջ կրակելու պէս բանի մը, բայց ինծի համար 

մղձաւանջ ալ է: 

Միտքս այս ծփացող խոհերէն ազատելու համար, յստակացնեմ: 

Նախ ըսեմ, որ այս օրերուն, գրեթէ ամէն առիթներով կը յիշենք ու կը 

վերյիշենք մեր մէկ ու կէս միլիոն անմեղ նահատակները: Կը խօսինք 

մեր Դատի մասին ու մօտէն կը հետեւինք անոր հետզհետէ զարգացող 

ծալքերուն: Ու յանկարծ մեր աչքին առջեւ կը պատկերացնենք այն նոր 

երեւոյթը, թէ տակաւին մեր պապենական հողերուն վրայ կ՛ապրին հայեր, որոնք 

իսլամացած են: Այլ խօսքով, մեր հարազատ հողերուն վրայ տակաւին իրենց հայութիւնը 

գաղտնօրէն պահող հայեր կ՛ապրին, որոնք կրօնքով իսլամ են՝ իսլամ հայ: 

Արդեօք նման բան կարելի՞ է ընդունիլ, հասկնալ, համակերպիլ: 

Կ՛ենթադրուի, թէ աւելի քան երկու միլիոնի կը հասնի այս հայերուն թիւը, որոնց համար 

Մեծ Եղեռնի օրերուն կեանքը ձեւով մը ունեցած էր տարբեր ներքին հաշտութիւն մը: 

Մինչեւ հիմա շատ քիչ խօսուած է այս «հայերուն» մասին: Բայց երբ կամաց կամաց 

քաղաքականութեան սլաքը փոխուեցաւ, կարծես այս հարցը տագնապալի ծուխի մը նման 

եկաւ եւ լեցուց մեր էութիւնը: 

Իսլամ հայեր: 

Այս հայերը, մեկնելով իրենց հաւատքէն՝ կրնա՞նք հայ կոչել, անուանել կամ հայերու դասին 

շարել: Իսկ իրենք ալ իրենց կարգին, որքանո՞վ կ՛ընդունին իրենց հայ ըլլալը: Կ՛ուզե՞ն հայ 

սեպուիլ, թէ ոչ կը նախընտրեն ներկայ իրենց այս իրավիճակը շարունակել: Ո՞ր աստիճանի 

է իրենց ենթագիտակցութիւնը: 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (30) Նոյեմբեր 2013 

 

30/44 

Հաւատացէք, այս տողերը պարզ վանկերու խումբ մը չեն եւ ոչ ալ յանգերու տողանցք, այլ 

սոսկ մտահոգութիւն եւ մինչեւ հիմա անպատասխան մնացած հարցի մը յայտնաբերում: 

Իբրեւ աւանդապահ ժողովուրդի մը հարազատ զաւակ, բոլորս ալ գիտենք, որ եթէ հայ ես, 

ուրեմն քրիստոնեայ պէտք է ըլլաս, ոչ աւելի եւ ոչ պակաս: Մինչեւ հիմա Քրիստոսով ու 

խաչով լեցուած էր մեր հաւատքը: Ուրիշ կրօն ընդունելի չէր: Ու մեր դարաւոր կրօնին ու 

հաւատքին համար հեղեղի նման արիւն թափած էինք:   Վկայ՝ մեր պատմութիւնը: 

Դարերէ ի վեր քրիստոնեայ ենք մեր երեք յարանուանութիւններով: Անհաւատ կամ 

միասեռական հայուն մասին չէ մեր ակնարկութիւնը: 

Իսկ հիմա ալ՝ իսլամացած հայ: Ի՞նչ ըսել է իսլամ հայ եւ աւելին՝ արդեօք նման հայերու 

ներկայութիւնը որքանո՞վ ընբռնելի է կամ ալ ընդունելի է: Այո, ոչ, չեմ գիտեր: Միայն այն 

գիտեմ, որ իսլամացած այս հայերը երկար ատենէ ի վեր ծածուկ ու մեր սրտերէն անգիտակ, 

կարծես մեզի հետ լռութեամբ կը խօսէին ու կ՛ապրէին գաղտնի, տեսակ մը ուրուականի 

նման: Հաւանաբար, մեզի կը սպասէին, մեր գիտակցութեան զարգացման: Ահա այս օրերուն 

մէջտեղն են: Ինչպէ՞ս կարելի պիտի ըլլայ զիրենք իբրեւ հաւաքական կերպար՝ ներառել մեր 

մէջ կամ խառնել հայութիւն կոչուած մեր ազգային արդէն իսկ խառն կաթսային մէջ: 

Անկեղծօրէն ըսելով, ինծի համար այս հայերը տակաւին չեն նահանջած, չեն մեռած, կը 

շնչեն, կ՛ապրին: Հայ են, թէեւ տարբեր կրօն ունին: Մեր արիւնէն են, ուզենք կամ չուզենք, ու 

ճակատագիրի բերումով Քրիստոսի փոխարէն տարբեր մարգարէի մը կը ծառայեն: 

Ուստի կ՛ընդունիմ, որ նման հայեր նոր ժամանակներու կը պատկանին: Բայց հարցը այն է, 

թէ ինչպէ՞ս կարելի պիտի ըլլայ մեր հոգին եւ միտքը բանալ դէպի այս իրականութիւնը: 

Ցարդ ամէն բան լուռ էր, բայց այնպէս կ՛երեւի, թէ այդ լռութիւնը ձայներով լեցուն էր ու մենք 

չէինք լսած: 

Չմոռնանք, որ մինչեւ հիմա ազգովին տուժած ենք, որովհետեւ միակամ ու պատրաստ չենք 

եղած: Արդեօք հիմա պատրա՞ստ ենք՝ դուք ձեզի հարց տուէք: Ահա այս մէկն է, որ միջուկը 

կրծող որդերու նման հարց կը դառնայ մեր միտքերուն մէջ: 

Ճիշդ է, որ դժուար է երէկը հաշտեցնել այսօրուան հետ: Բայց՝ գաղտնիքը բացուած է: 

Հազարաւոր հայեր, յարգելի կամ ոչ պատճառներով, իսլամացած են ու ներկայիս կ՛ապրին 

իրենց պապենական ու հարազատ հողերուն վրայ: Տեղահան չեն եղած: Չեն ջարդուած եւ 

աւելին՝ մեզմէ աւելի իրենք են այդ հողերուն իսկական եւ իրաւական տէրերը: Անոնք 

աւելորդ փաստի կամ դատի կարիքը չունին: 

Արդեօք պիտի ընդունի՞նք զիրենք իբրեւ հայ: Արդեօք մեր այս նոր որդեգրումը մեղանչում 

մը պիտի չնկատուի՞ Աւարայրներ մղած մեր պապերուն համար: 

Իրականութիւն է, որ իւրաքանչիւրիս մտածելակերպը մեր վաղն է: Գիտեմ նաեւ, որ հայուն 

կեանքը ինքնին հայոց պատմութիւն ալ է: Արդ, այս բոլորէն ետք ինչպէ՞ս կարելի պիտի 

ըլլայ որոնել հայուն ինքնութիւնը: 
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Ահա 21րդ դարու մեր պատմութեան հարցերէն մէկը: Արդեօք քննելու պատրա՞ստ ենք: 

bedig43@aol.com 

 

ԾԱԳՈՂ ԱՐԵՒԻ ԵՐԿԻՐԸ. ՊԱՐԱՐՏ ՀՈՂ ՀԱՅԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ 

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ  

«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր  

Անցեալ ամիս առաջին անգամ ըլլալով այցելեցի Ճափոն հիասքանչ երկիրը: 

Թոքիոյի «Նարիթա»  օդակայանին մէջ հազիւ ոտքս դրած, կարծէք յայտնուեցայ 

գերիրապաշտ երկրի մը մէջ. այնքան լաւ, որ անհաւատալի կը թուէր… 

Առաջին բանը, զոր կը նկատես, ճափոնցիներու ծայրայեղ քաղաքավարութիւնն է: 

Հիւրերուն առջեւ շարունակ խոնարհելով անոնց ողջոյնը 

անհամեմատելիօրէն աւելի յարգալից է, քան՝ մեր սովորական 

ձեռքսեղմումը: Ես զարմացայ, երբ պարզեցի, որ անոնք բոլորին 

միեւնոյն հիանալի ծառայութիւնը կը մատուցեն՝ առանց յաւելեալ 

վճարումի: Ոչ ոք կողմնակի գումար կը ստանայ, ներառեալ` 

մատուցողներն ու կառատուներու սպասարկողները: 

Ճափոնը կատարեալ մաքրութեան երկիր է: Ոչ մէկ տեղ կրնաս աղբ 

գտնել: Որեւէ տեղ աղբի կուտակումներ չկան: Փողոցին մէջ չես 

տեսներ նոյնիսկ ծռմռուած կամ փոշոտ ինքնաշարժ մը: Նոյնիսկ 

շինանիւթեր տեղափոխող բեռնատարները ծածկուած են ցանցով եւ 

բեռնման հրապարակէն դուրս գալէն առաջ զանոնք կը լուան, որպէսզի կեղտը չթափի 

քաղաքի փողոցներուն մէջ: Զարմանալի է, որ Թոքիոն հարուածած փոթորիկէն ետք նոյնիսկ 

փողոցներուն մէջ աղբի մնացորդներ չկային: 

Ի լրումն այս բոլորին, Ճափոնի մէջ յանցագործութեան ցուցանիշը շատ ցած է` շնորհիւ 

բնակչութեան հանգիստ պահուածքին եւ զէնքի բացակայութեան: Թէեւ Թոքիոյի մայթերը 

մարդաշատ են, սակայն ամէն մէկը իր գործին կ’երթայ` առանց ուրիշները հրելու կամ 

հրմշտելու, վիճելու կամ ձայնը բարձրացնելու: Վարորդները կը յարգեն երթեւեկութեան 

կանոնները եւ իրենց ինքնաշարժները կը վարեն սահմանուած կարգով` առանց միւսներուն 

առջեւը կտրելու կամ ձայնային ազդանշան տալու: 

Փողոցներուն մէջ կարելի է տեսնել բժշկական դիմակներ կրող մեծաթիւ անձեր: Կը թուի, թէ 

անոնք այդ ձեւով իրենք զիրենք կը պաշտպանեն անցորդներէն` կրիփով կամ այլ 

հիւանդութեամբ չվարակուելու համար: Սակայն կը պարզուի, որ նոյնինքն դիմակով 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (30) Նոյեմբեր 2013 

 

32/44 

մարդիկ հիւանդ են կրիփով: Անոնք այնքան ուշադիր ըլլալով՝ չեն ուզեր, որ իրենց ժահրերը 

փոխանցուին միւսներուն։ 

Ճափոնական սրբավայրեր եւ հին պալատներ այցելելէն բացի, այս հեռաւոր երկրին մէջ ես 

կարելիութիւն ունեցայ մասնակցելու հայութեան վերաբերող ձեռնարկներու: 

Ուրախութեամբ գիտցայ, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը դեսպանատուն ունէր 

Թոքիոյի մէջ: Դեսպան Հրանդ Պօղոսեանը եւ կցորդ Մոնիքա Սիմոնեանը սիրալիր 

ընդունեցին զիս եւ համառօտ ներկայացուցին իրենց անխոնջ ջանքեհո՝ ուղղուած երկու 

երկիրներուն միջեւ բարեկամական յարաբերութիւններու զարգացման: Մենք քննարկեցինք 

Միացեալ Նահանգներու հայ համայնքին եւ Ճափոնի մէջ Հայաստանի դեսպանատան միջեւ 

համագործակցութեան կարելիութիւնները, յատկապէս՝ Հայոց ցեղասպանութեան 

հարիւրամեակի օրերուն: 

Բաւական հաճելի անակնկալ էր Հայաստանի դեսպանատան կազմակերպած համերգը` 

նուիրուած Արամ Խաչատրեանի ծննդեան 110-ամեակին: Երեք անուանի երաժիշտներ` 

դաշնակահարներ Արմէն Բաբախանեանը եւ Ջուլետա Վարդանեանը եւ թաւջութակահար 

Արամ Թալալեանը Հայաստանէն յատուկ ժամանած էին այդ եզակի երեկոյթին համար: 

Ճափոնական լսարանը, օտար երկիրներու դիւանագէտները, ինչպէս նաեւ քանի մը հայ 

ուսանողներ ու գործարարներ մեծապէս տպաւորուած էին Արամ Խաչատրեանի 

երաժշտութեամբ եւ երաժիշտներու վարպետ կատարումով: Նոյնիսկ  հանդիպեցայ 

ճափոնցի գիտնականի մը, որ վարժ կը խօսէր հայերէն: Առաջին անգամ ըլլալով կը լսէի 

ճափոնական առոգանութեամբ հայերէն: 

Զիս հիւրընկալող ճափոնցիները կազմակերպած էին հանդիպումներս Թոքիոյի եւ Քիոթոյի 

քանի մը մեծ ընկերութիւններու գլխաւոր տնօրէններու հետ, որոնց հետ քննարկեցի 

ճափոնական ներդրումներու կարելիութիւնները Հայաստանի մէջ: Շատ տպաւորիչ էր 

Քիոթոյի համալսարանի ցօղունային բջիջներու աճեցման ժամանակակից 

գիտահետազօտական տարրալուծարանը: 

Այդ նոյն օրը բացառիկ առիթ ունեցայ դասախօսութիւն տալու խումբ մը փայլուն 

ուսանողներու եւ անոնց դասախօսներուն: Անոնք բաւական լաւ անգլերէն գիտէին եւ 

բազմաթիւ հարցումներ ուղղեցին, թէեւ ինծի ըսած էին, որ ճափոնցի ուսանողները 

սովորաբար չեն հարցներ: Իմ ելոյթիս մէջ ես լուսաբանեցի Հայոց ցեղասպանութիւնը, 

արցախեան հակամարտութիւնը, Սուրիոյ քաղաքացիական պատերազմը, «Արաբական 

գարուն»ը, «մխիթարութեան կիներու» վիճայարոյց հարցը եւ հակամարտութիւններու 

խաղաղ կարգաւորման անհրաժեշտութիւնը: 

Թոքիօ վերադառնալէն ետք հիւրընկալողներս զիս զարմացուցին` ներկայացնելով «Տը 

Ճըփեն Թայմզ» թերթի 4 հոկտեմբեր 1998-ի թիւին պատճէնը, ուր կէս էջնոց յօդուած 

հրապարակուած էր Հայաստանի համար իմ` իբրեւ Միացեալ հայկական հիմնադրամի 

նախագահի, կատարած մարդասիրական աշխատանքներուս մասին: 
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Վերջին հանդիպումս ճափոնցի պետական բարձրաստիճան երեք պաշտօնեաներու հետ էր, 

որոնց հետ մանրամասնօրէն քննարկեցի Ճափոնի յարաբերութիւնները Հայաստանի, 

Ատրպէյճանի, Թուրքիոյ, Չինաստանի, Ռուսիոյ եւ Հարաւային Քորէայի հետ: 

Ճափոնի համալսարանի ուսանողներուն եւ կառավարութեան ղեկավարներուն 

հետ  ունեցած զրոյցներէն հասկցայ, որ հայ ժողովուրդը սովորութիւն դարձուցած է իր 

քաղաքական բոլոր ջանքերը կեդրոնացնել Միջին Արեւելքի, Եւրոպայի, Հիւսիսային եւ 

Հարաւային Ամերիկայի մէջ` բոլորովին անտեսելով Ասիոյ ռազմավարական բազմաթիւ 

կարեւոր երկիրներ: 

Թերեւս քաղաքական եւ տնտեսական տեսանկիւնէ աւելի արդիւնաւէտ կ’ըլլայ ընդլայնել 

մեր գործունէութեան դաշտը` ուշադրութիւնը սեւեռելով այն երկիրներուն վրայ, որոնց 

քաղաքացիները գրեթէ ոչինչ գիտեն Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի մասին: 

Թարգմանեց` 

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆ 

Արեւմտահայերէնի վերածեց` 

Եռագոյն կայքէջը  

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱԿԱՌԱԿ ԵՐԵՍԸ 

ԼՈՒՍԻՆԷ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, 

Երեւան, Հայաստանի Հանրապետութիւն 

Ո'չ կարօտ, ո'չ տխրութիւն, ո'չ զայրոյթ, ո'չ ափսոսանք, այլ` մտային ծայրայեղ 

կենտրոնացում. Այս էի զգում պապերիս երկիր չորսօրեայ ուղեւորութեան ընթացքում` 

Կարս, Անի, Վան, Արտահան,... Բայազէտ... 

Չորս օրուայ ընթացքում ես ոչ մի վանքում մոմ չվառեցի, 

ոչ նոյնիսկ` ԱՂԹԱՄԱՐՈՒՄ, փոխարէնը` մի ծայրայեղ 

կենտրոնացում ունէի, որն իր գագաթնակէտին հասաւ 

Վանայ բերդում ու ՄՀԵՐԻ ԴՐԱՆ առաջ: 

Ինձ համար աշխարհի սկիզբն ու վերջն այստեղ է... Ու 

ես` հայ քրիստոնեաս, Վանայ բարձրաբերձ սարերից 

իջնող աղբիւրի ջրում ՆՈՐԻՑ մկրտուեցի` Խաչ 

Պատերազմին ԱՆԵՂ պահելու հաստատ որոշմամբ: 
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Հասկացայ, որ խեղճութեան, անյուսութեան, կոտրած մէջքի ու խուճապի դէմ իմ 

Ագռաւուքարն ունեմ, աշխարհը տիրած միաչքանու ու կպչուն ''նազեր'' յուռութ-աչքի դէմ` 

Վանայ կատուի դեղին-կապոյտ զոյգ աչքը: 

Աշխարհի ամենաապահով վայրն է ԱԳՌԱՒՈՒՔԱՐԸ, ոչ մի կեղծ խորշակ այնտեղ մուտք 

չունի: ՄՀԵՐԻ ԴՈՒՌԸ բաց է միմիայն հոգով արի ու սեփական գիտակցութեան ԹՈՒՐ 

ԿԵԾԱԿԻՆ ՎԱՆԱՅ ՔԱՐԻ վրայ փորձած ՀԱՅԵՐԻ համար: Մնացեալների համար այն բանտ 

կամ փախուստ է թւում: Մինչդեռ աստուածամարտում յաղթողների առաջ է միայն այս 

դուռը բացւում: ՄՀԵՐԻ դրան հնամենի սեպագիր արձանագրութիւնը դեռ ոչ ոք լիարժէք չի 

վերծանել, սակայն այն, ինչ մեզ պէտք է իմանալ` մենք գիտենք դարեր ի վեր.  

- ԹԷ ԿՏՐԵՑ, ԵՍ ՉԵՄ ՄԵՂԱՒՈՐՑԵՐ. 

-ԹԷ ՉԸ ԿՏՐԵՑ, ՄԵՂԱՒՈՐՑԵՐ ԵՄ: 

Իմ իմաստուն մանուկ, իմ աղաւնի խորագէտ ա'զգ, դու պարտաւո'ր ես աստուածամարտում 

ՅԱՂԹԵԼ գերբնական մի ճիգով ...  

Պարտաւոր ես հմուտ հնագէտի պէս զգուշութեամբ քերել տարթն ու ժանգը քո էութիւնից ու 

ՎԵՐՋԱՊԷՍ ՃԱՆԱՉԵԼ ՔԵԶ:  

ՓՈՔՐ ՄՀԵՐԻ ԱՌԱՍՊԵԼԱԿԱՆ ՃԻԳՈՎ ՊԱՐՏԱՒՈՐ ԵՍ ԻՆՔԴ ՔԵԶ ՆԱԽ ՅԱՂԹԵԼ ԵՒ 

ՅԵՏՈՅ ՆՈՐ ՄԻԱՅՆ ՉԱՐ ԱՇԽԱՐՀԻՆ... 

Մեր լեզուն կտրողն ու մեր աչքը հանողը, մեր ջրին մեր իսկ արիւնը խառնողն այսօր մեզ 

դաս է տալիս` մեր սարերի վրայ ''օնչէ վաթան - նախեւառաջ` հայրենիքը'' գրելով: 

Վանի նահանգը միայն, Հայաստանի Հանրապետութեան երկու երրորդի չափ է: 

Բացառիկ ձգողութիւն ունի Վանը, այստեղ կարող ես տեսնել անսպասելին. Վանի մեր 

իջեւանած բարձրակարգ հիւրատան ճակատին Հայաստանի եռագոյնն էլ էր ծածանւում: 

Այլ էր Կարս-Ղարսը... 

Եթէ դժոխքը համանուագ ունի, ապա ես այն օրը լսեցի այդ սիմֆոնիա-ն Կարսում: 

Նորակառոյց պարիսպը բանտել է սեւաքար, բացառիկ գեղեցկութեամբ առինքնող, ծաղկած 

տանիքով ԱՌԱՔԵԼՈՑ եկեղեցին: 

Վանքն ինձ Կոմիտասին յիշեցրեց... 

Կոմիտասի պէս նա էլ թրքերէն երգերը թուրքերից լաւ գիտի: Օրը հինգ անգամ իր 

պատերից ծործորուն նամազն է տարածւում ու այդպիսով բացառիկ դարձնում այսօրուայ 

համաշխարհային իրականութեան ամենաաններդաշնակ մշակութային ֆենոմէն-ներից 

մէկը: Օրը Շաբաթ էր ու շուտով նամազին գումարուեցին հարսանիք ազդարարող բազում 

շչակների ձայնն ու թուրքական փոփ-ի ռիթմիկ դմփդմփոցը: 

http://www.azadkhosk.com/
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Բայց ՎԱՆՔԸ խելակորոյս չէ, այլ ՀԱՆԳԻՍՏ ՍՊԱՍՈՒՄ Է: 

Սպասում է մինչեւ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՊՐՈՂ ԲՈԼՈՐ ՀԱՅԵՐԸ ՄԷԿ ԱՌ ՄԷԿ ԳԱՆ ու 

տեսնեն իրեն` այդ օտար չալման գլխին: Սպասում է մինչեւ հայերը ՄԱՔՐԱԳՈՐԾԵՆ 

ԻՐԵՆՑ ԷՈՒԹԻՒՆԸ եւ յետոյ կարողանան իրեն էլ մաքրել օտար այդ էութիւնից:  

Երբ անցանք Վարդանի կամուրջն ու հասանք ՉԱՐԵՆՑԻ տան աւերակներին, ես 

անհամբերութեամբ առաջինը կտրեցի փողոցը: Մեքենան շեշտակի անցաւ կողքովս` 

ականջներիս մեջ զնգացնելով TURKISH POP-ի ելեւէջումը: Ինձ յանկարծ թուաց, թէ 

ԵՐԵՒԱՆՈՒՄ եմ... Ու երբ ճամբորդող ընկերներիցս մէկը տրտնջաց, թէ ինչու Հայաստանի 

Հանրապետութեան մշակոյթի նախարարութիւնը գոնէ փորձ չի անում Չարենցի տան 

նորոգումը ծրագրել, ես ուղղակի ասացի. 

-Երբ որ ԵՐԵՒԱՆՈՒՄ այ այ'ս անցնող մեքենայի նման մեքենայ այլեւս չլինի, ՉԱՐԵՆՑԻ 

ՏՈՒՆԸ վերականգնելը նոյնքան դիւրին կը լինի, որքան Գիւմրիից Կարս հասնելը... 

Մինչ այդ արդէն հասցրել էի մտնել աւերակներից ներս ու շրջել սենեակներով: Տունն ինձ 

եղինջէ ապտակ էր հասցրել... ՉԱՐԵՆՑԻ ՏՈՒՆՆ ԷԼ Է ՎԱՆՔԻ ՆՄԱՆ ԿԱՆՉՈՒՄ: Կանչում, 

ապտակում ու ստիպում մաքրագործուել, որ կարենալ մաքրագործե՜լ: 

Մաքրել սեփական ուղեղները, ականջները , սրտերը նորոգե՜լ... 

Աւելի ուշ, Անիում` լքեալ, անգմբէթ ու անխաչ եկեղեցու շուրջը արածող հօտը տեսնելով, 

հասկացայ, որ ես մի նոր դաւանանքի կարիք ունեմ արդէն եւ այդ դաւանանքն իմ 

ԻՍԿԱԿԱՆ ԷՈՒԹԻՒՆԸ ՃԱՆԱՉԵԼՆ Է: Կոմիտասն ասում էր, որ միայն անասունները ոչինչ 

փոխ չեն առնում իրարից, բայց ԻՆՉ ԵՆՔ ՄԵՆՔ ՓՈԽ ԱՌԵԼ ԵՒ ԻՆՉ` ՆՐԱՆՔ: 

Նրանք ՎԱՆՔ ԵՆ ՓՈԽ ԱՌԵԼ, ԱՄՈՒՐ ՏՆԵՐ, որոնցում այսօր էլ իրենց վարչական 

հիմնարկներն են աշխատեցնում, փոխ են առել գեն-ե՜ր... 

Իսկ ինչ ենք մենք փոխ առել. Թրքիշ փոփ, օճառ, հագուստ, թրքական սուրճ ... 

ՀԱՅԵ'Ր, Հայաստանի ու սփիւռքի հայե'ր, մէկ առ մէկ ու բոլորդ ԱՅՑԵԼԷ'Ք ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ, շրջէ'ք ԿԱՐՍԻ, ՎԱՆԻ բացառիկ անճաշակ ու աղտոտ փողոցներով, տեսէ'ք 

ձեր փոխ առածն ու` նրանցը: Տեսէ'ք, որ նրանք իրենց էութեանը հաւատարիմ են, նրանք 

գիտեն, թէ ովքեր են: ՍԱԿԱՅՆ ՄԵՆՔ, ՈՎՔԵՐ ԵՆՔ ԱՅՍՕՐ մենք: Մենք անգամ 

ՎԱՃԱՌԱԿԱՆԻ մեր պարզ ''քթածակն'' ենք կորցրե՜լ: 

Արդեօք ԲԱՑԱՌԻԿ ԹԱՆԿ ԳԻՆ ՉԵՆՔ ՎՃԱՐՈՒՄ օճառի ու հագուստի դիմաց... 

Իմ իմաստուն մանո'ւկ, իմ աղաւնի խորագէ'տ ազգ, ԴՈՒ ՊԱՐՏԱՒՈ'Ր ԵՍ ՍԱՌԸ ԳԼԽՈՎ ու 

ԾԱՅՐԱՅԵՂ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՄԲ ՎԵՐԱԳՏՆԵԼ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆԴ: ՊԱՐՏԱՒՈՐ ԵՍ ՔՈ 

ԻՐԱԿԱՆ ԷՈՒԹԻՒՆԸ ՎԵՐՍՏԱՆԱԼ: 

ՊԱՐՏԱՒՈՐ ԵՍ տեսնել, որ Սարդարապատի կռիւը ՀԷՆՑ ՀԻՄԱ է, որ երկրորդ 

Սարդարապատի ժամանակ գուցէ էլ չունենաս:  

http://www.azadkhosk.com/
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Դու պարտաւ'որ ես հասկանալ, որ ՀԷՆՑ ՀԻՄԱ մի նոր դաւանանքի կարիք ունես եւ այդ 

դաւանանքը քո ԻՍԿԱԿԱՆ ԷՈՒԹԻՒՆՆ ԻՄԱՆԱԼԸ ՊԻՏԻ ԼԻՆԻ:  

Հէնց այսօր, երբ ոսոխդ քո ներսում եղած ճիւաղների ձեռքով է քեզ արնաքամ անում` 

կիսատ մնացածը լրացնելով ու քեզ ստիպելով լքել քո երկիրը, հէնց այսօր, երբ դու կարծում 

ես, թէ այլ ճար չունես, քան փախչել քո բնօրրանից, այցելի'ր ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ: Քո 

կոտրուած ու լքուած հոգու միակ դարմանն այնտեղ է: Այցելի'ր ՍԱՌԸ ԳԼԽՈՎ ու առանց 

լաց ու կոծի: Ինքդ քեզնից չես փախչի, եթէ անգամ Չեխիան, կամ Բուրկինա Ֆասօն քեզ 

քաղաքացիութիւն շնորհի:  

ՍԹԱՓՈՒԹԵԱՆ վերջին կայանը ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ Է:  

ԳՆԱ՛ ՊԱՊԵՐԻԴ ԵՐԿԻՐԸ, ԳՆԱ՛ ՈՒ ՏԵՍ ԱՐԱՐԱՏԻ ՀԱԿԱՌԱԿ ԵՐԵՍԸ…  

 

ՀԱՅՑ. ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՊԱՏԱՆԴ Է  

Ա.- Երուսաղէմի պատրիարք Նուրհան Արք. 

Մանուկեանի նամակն ու բողոքի կեցուածքը եւ անոր 

ունենալիք անդրադարձը ամբողջ եկեղեցականութեան 

հոգեբանութեան վրայ:  

Ըստ աւանդութեան, Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսութեան հետ սկսած է նաեւ Երուսաղէմի 

Հայոց Պատրիարքութիւնը, որ իր զինուորեալ 

միաբանութեամբ, միշտ առանձնակի եւ յատուկ 

դիրք մը ունեցած է մեր Եկեղեցւոյ 

նուիրապետութեան մէջ, իբրեւ զուտ կրօնական 

կեդրոն: Ո՛չ այնքան հայ միջավայրի մէջ, կարողացած է պահել միշտ նախանձելի դիրք մը 

բոլոր յարանուանական «մրցակցութիւններու» մէջ, եւ շնորհիւ անցեալին իր վայելած 

քաղաքական բացառիկ պայմաններուն՝ հայ ժողովուրդին համար եղած է յոյսի եւ 

սփոփանքի ամրոց մը, ուր անվթար կը պահպանուին Հայց. Եկեղեցւոյ աւանդութիւններն ու 

արարողակարգերը:  

Թէեւ այսօր նոր քաղաքական պայմաններու, ճնշումներու եւ պրկումներու հետեւանքով կը 

փորձէ հնարաւորին չափ պահպանել նոյն գոյավիճակը՝ ո՛չ այնքան բարեկեցիկ 

պայմաններուն ներքեւ, ուր կը պատրաստուի հոգեւորականներու նոր սերունդ մը, եւ ուր Ս. 

Աթոռին մամուլը կը փորձէ արդիւնաւորել իր աշխատանքները ըստ կարելւոյն: 

Ազգովին կ՛ապրինք ողբերգական վիճակի մէջ: Կեանքի պայմանները եւ հանրային 

հետաքրքրութեան լրջութիւնն ու պակասը մեզ կանգնեցուցած են քայքայիչ վտանգներու 

առաջ, որոնց առ հասարակ գիտակցութիւնն անգամ չունինք: Դժբախտաբար եկեղեցւոյ 

խունկը եւ եկեղեցական պաշտօնէութեան բեմական հրապոյրը առաւել հիմնական տեղ կը 
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գրաւեն մեր հոգիին մէջ քան Հայց. Եկեղեցւոյ ժողովրդապետական կառոյցը նուիրագործող 

եւ ամրացնող պատուանդանը որ կը կոչուի Օրէնք: 

Նախ սահմանենք օրէնքի հասկացողութիւնը.-  

Ա.- Անտառի օրէնք- անսկզբունք վայր, դէպք, ուր զօրաւորին կամքն է որ կը տիրապետէ, կը 

ղեկավարէ: Լա Ֆոնթէնեան հասկացողութեամբ՝ «զօրաւորագոյնին իրաւունքը միշտ 

լաւագոյնն է» (La raison du plus fort est toujours la meilleure): 

Բ.- Բնական կամ բնութեան օրէնք- անփոփոխելի կապը որ գոյութիւն ունի բնութեան 

զանազան երեւոյթներուն մէջ եւ միջեւ: 

Գ.- Ամբոխային օրէնք- իւրովին դատաստան ընել, «յանցաւորը» առանց դատարան 

յաձնելու մահուան դատապարտել: 

Դ.- Սահմանադրական օրէնք- որ պետութեան կազմին ձեւը եւ իշխանութեան ու 

քաղաքացիներուն իրաւունքները կը սահմանէ: 

Ե.- Միջազգային օրէնք- որ կը ճշդէ, կ՛որոշէ պետութիւններու փոխադարձ 

յարաբերութիւնները եւ անոնց իրաւական դրութիւնը: 

Զ.- Քաղաքացիական օրէնք- որ կը սահմանէ տուեալ երկրին քաղաքացիներուն մասնաւոր 

սեփականութեան, փոխադարձ պարտաւորութիւններուն, ընտանեկան եւ ժառանգական 

հարցերուն վերաբերեալ տրամադրութիւններ, կանոններ: 

Է.- Քրէական օրէնք- յանցանքները եւ անոնց համար ըլլալիք պատիժները սահմանող 

կանոն:  

Իսկ այս բոլորէն դուրս կայ նաեւ մեր ամէնօրեայ կեանքին մէջ պարզուող անհասկնալի եւ 

անընդունելի իրողութիւն մը, որ կը կոչուի «օրէնք շինել», այսինքն՝ օրէնքէ դուրս 

քմահաճօրէն կամք պարտադրել եւ զայն վերածել սովորական երեւոյթի: 

Այս բոլոր սահմանումները տեսնելէ ու հասկնալէ ետք, ո՞ր բաժնին մէջ պէտք է զետեղել 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան եւ Երուսաղէմի պատրիարքութեան փոխ-

յարաբերութիւնները,-- կը թողունք մեր ընթերցողներու հայեցողութեան եւ դատողութեան: 

Վերլուծելէ առաջ Պատրիարք Հօր նամակին բովանդակութիւնը, կ՛արժէ յիշեցնել մեր 

ընթերցողներուն, թէ անհասկնալի է այն իրողութիւնը որ մեր երկու պատրիարքական 

Աթոռներն ալ (յԵրուսաղէմ եւ ի Կոստանդնուպոլիս) ո՛չ միայն կը փորձեն հեռու մնալ Մայր 

Աթոռէն, այլեւ սառն են իրենց յարաբերութիւնները Էջմիածնի հետ: Երուսաղէմի վերջին 

պատրիարքական ընտրութիւններուն առիթով, միջամուխ ըլլալու անյաջող փորձերը 

Ամենայն Հայոց Հայրապետին՝ շատ հաշտ աչքով չէին դիտուած Երուսաղէմի զինուորեալ 

միաբանութեան կողմէ: Ո՛չ ալ երջանկայիշատակ Թորգոմ պատրիարքի յայտնած 

թելադրութիւններն ու դժգոհութիւնները հաշտ աչքով էին դիտուած Ներսիսեան խմբակին 

կողմէ, այն օրերուն՝ երբ հանգուցեալը կաթողիկոսական տեղապահն էր եւ չէր հանդուրժեր 

իր շուրջը կատարուած անկանոնութեանց եւ սանձարձակութեանց: 
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Վերադառնանք Օգոստոս 3, 2013-ին գրուած պաշտօնական նամակին եւ վերլուծենք այդ 

նամակին տուն տուող շարժառիթները: Նախ յայտարարենք որ այդ նամակը գրուած է 

եղբայրաբար, ուղղուած աւագ եղբօր՝ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին, որպէս ներքին 

փոթորկումներու անշպար արտայայտութիւն: Ապա նշենք նաեւ տխրահռչակ 

հաղորդագրութիւնը Գերագոյն Խորհուրդի Յուլիս 31-ի նիստին, որուն մասնակցեցան 

Խորհուրդի ո՛չ ամբողջական (թէեւ ո՛չ օրինապէս ընտրեալ, այլ՝ նշանակեալ) «պատկեր» 

անդամները, այլ խօսքով՝ իրենց ինքնասիրութիւնը կորսնցուցած ստրկացած անդամներ, 

որոնք չվարանեցան անգամ մը եւս կքիլ իրենց վրայ պարտադրուած ճնշումներուն տակ, եւ 

առին աներեւակայելի որոշում մը, որ անգամ մը եւս արատաւորեց բարձրաստիճան 

եկեղեցականին՝ Նորվան Արք. Զաքարեանի արժանապատուութիւնը: Ի՞նչ պիտի մտածէին 

այս «պատկեր» անդամները, եթէ դերերը շրջուէին եւ իրե՛նք ըլլային Նորվան Սրբազանին 

տեղ, իսկ իրենց միաբանակից եղբայրները ամենայն անտարբերութեամբ ու 

սառնարիւնութեամբ նման ճակատագրական որոշում մը առնէին: Ո՜հ ինչ փոթորիկ 

զգացած պէտք է ըլլային իրենց հոգւոյն մէջ, եւ անիծէին այն օրը՝ երբ ուխտեցին 

միաբանական շարքերը մտնել:  

Արդար եւ իրաւ է որ եղբայր մը կարենայ իր եղբօր յորդորել որպէսզի ներողամիտ գտնուի 

իր այլ եղբօր նկատմամբ եթէ նոյնիսկ սայթաքումներ կան, որոնք արժանի են խիստ 

կեցուածքի եւ նոյնիսկ պատիժի: Սակայն այնպիսի պարագայի մը ուր անարդարութիւն մը 

կայ, ինչպէ՞ս կարելի է անտարբեր մնալ եւ թողուլ որ հոգեւոր եղբայր մը զոհ երթայ 

կամայականութեանց, քմահաճոյքներու, եւ ինչո՛ւ չէ՝ քինախնդրութեան: Եղած որոշումը 

«անընդունելի եւ անարդար» նկատելէ ետք, Նուրհան Պատրիարք կը յորդորէ Ամենայն 

Հայոց Հայրապետին՝ ըլլալ ներողամիտ եւ հայրաբար վերաբերիլ իր ստորադաս հոգեւոր 

հայրերուն հանդէպ: 

«Իսկ երկու տարի առաջ երբ փորձած էիք մեր ապառողջ Թորգոմ պատրիարքը համոզել որ 

«Աթոռակից» մը ընտրել տար, եւ ան մերժած էր Ձեր առաջարկը, ետքը Դուք Արիս Արք. 

Շիրվանեանին, որ ըսած էր Ձեզի. «Մենք Կանոնադրութեան մէջ այդպիսի յօդուած մը 

չունէինք», որուն Ձեր իրեն կատարած սպառնալիքը եղած է, «Ես ձեր բոլորին կարգը 

կ'առնեմ», ինծի ալ կրկնեցիք նոյնը, եւ իմ պատասխանս եղաւ. «Վեհափառ, ո՞ւր կ՛երթաս, 

ուրիշ բան չե՞ս գիտեր»: Վստահաբար այս անփառունակ յայտարարութիւնը չափէն աւելի 

վիրաւորած եւ վշտացուցած էր Երուսաղէմի միաբան հայրերը: Տխուր իրականութիւն մը, 

սակայն հարազատ ցոլացումն է ոչ-քրիստոնէավայել, հակականոնական ա՛յն 

արարքներուն, որոնք անգութօրէն կը գործադրուին երկու կաթողիկոսութիւններէն ներս:  

Պատրիարք Հօր վերջին մտածում-թելադրութիւնը, ըստ որուն «անկարելի է որ վախի եւ 

սպառնալիքի մթնոլորտի մէջ առողջ սերունդներ հասնին», ինքնին մեծագոյն 

վկայութիւններէն մէկն է այն ակնյայտ իրականութեան որուն մասին ո'չ թէ միայն մամուլն է 

որ կ՛արտայայտուի, այլ նոյն ինքն Մայր Աթոռի Միաբանութեան անդամները, որոնք 

«խեղդամահ» եղած են անհանդուրժողական նեխած մթնոլորտին մէջ:  

Այս բոլոր իրողութեանց քաջածանօթ մեր եպիսկոպոսները, նամանաւանդ անոնք՝ որոնք 

հասակ առած են Երուսաղէմի դպրեվանքին մէջ, ի՞նչպէս չհամարձակեցան կամ 
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չփափաքեցան այս կնճռոտ հարցը օրակարգի բերել եւ արդար լուծումներ առաջարկել: Ի՞նչ 

պիտի մտածեն մեր երիտասարդ նորահաս միաբանները այս վախի ու սպառնալիքի 

մթնոլորտին մէջ: 

Ոմանք կ՛առարկեն որ այսպիսի հարցեր «ներքին կարգով» պէտք է լուծուին: 

Ընդհակառակը, մենք կը հաւատանք որ ժամանակը եկած է բացայայտելու ամէն 

ճշմարտութիւն հանրութեան առաջ, եթէ կը հաւատանք որ մենք ժողովրդավար Եկեղեցի 

ենք՝ ժողովուրդով եւ ժողովուրդին համար: 

Հայց. Եկեղեցին հետզհետէ դառնալու վրայ է կղերատիրական հաստատութիւն մը, 

անտեսելով ամէն ժողովրդապետական օրէնք, կարգ ու կանոն: Այս սանձարձակ վիճակին 

մէջ տակաւին կան ոմանք, թէկուզ փոքրաթիւ, որոնք կը հաւատան սահմանադրական 

սկզբունքներու, բայց եւ այնպէս չունին բարոյական ոյժը իրենց ձայները բարձրացնելու, եւ 

դժբախտաբար այդպէս ալ կղզիացած, մեկուսի կ՛ապրին: 

Պէտք ունի՞նք անգամ մը եւս շեշտելու որ անուրանալի ճշմարտութիւն է թէ հայ ժողովուրդի 

քաղաքակրթական ընդունակութիւնը, որ մեր ազգի ազնուացման եւ դարերու ընթացքին 

յառաջացման ապացոյցն է, մշակուեցաւ եւ զարգացաւ Հայց. Եկեղեցւոյ ջանքերով: Հայց. 

Եկեղեցին, որպէս վառարան քրիստոնէական կրթութեան եւ դաստիարակութեան, կերտած 

է հայուն հոգեւոր նկարագիրը եւ միանգամայն եղած է մեր ազգային ինքնուրոյն գոյութիւնը 

պահող եւ զարգացնող հաստատութիւն մը՝ մեր քաղաքական իշխանութեանց զուգընթաց: 

Ցաւ ի սիրտ կը յայտարարենք, թէ բացորոշ վարանք մը կայ կարգ մը պատասխանատու 

մարդոց մօտ՝ ազգային-եկեղեցական սահմանադրական կարգերը անխախտ պահելու, եւ 

մասնաւորաբար սանձելու բաձրաստիճան եկեղեցականներու ակներեւ յաւակնութիւններն 

ու յոխորտանքները, եւ պարտադրել որ մնան անոնք իրենց կոչումին թելադրած 

պարկեշտութեան մէջ  

Հայց. Եկեղեցւոյ գերիշխան հեղինակութիւնը, որ օրուան կաթողիկոսն է, պարտաւոր է 

յարգել սահմանադրական կարգերը, որովհետեւ ժողովրդավարական կարգերու 

անտեսումը արհամարհանք մըն է հայ ժողովուրդի նուիրական եւ անկապտելի 

իրաւունքներուն հանդէպ: 

ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ Շար. Բ. 

20 Հոկտեմբեր, 2013  
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ԽՈՀ-ԱՊՐՈՒՄԻ ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ 
ՍԻՐԵԼԻ ԸՆԹԵՐՑՈՂ, 

Խոհ-Ապրումի պատառիկները՝ այս, զորս կը միտիմ ներկայացնել այսուհետեւ 

փունջ առ փունջ՝ ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ի իւրաքանչիւր համարին մէջ, թերեւս զարմացնեն 

քեզ, քանզի անոնք չեն տեղադրուիր ընթացիկ գրական սեռերու կաղապարին 

մէջ....Արդարեւ, անոնք գրի առնուած են տուեալ պահի թելադրանքով եւ 

հրապարակուած են ատենին ընկերային ցանցի էջերուն վրայ: Անոնք գրուած են 

անմիջական անկեղծութեամբ, ընթերցողին հետ կիսելու համար պահին առթած 

ապրումներն ու մտորումները, սիրտէ-սիրտ եւ հոգիէ-հոգի փոխանցուող 

խոստովանութեան մը հանգոյն.... 

Անոնց յարուցած հետաքրքրութիւնը, սակայն, ընթերցողին մօտ՝ պատճառ դարձաւ, 

որ մտածեմ զանոնք հրատարակել ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ի մէջ ալ, այն յոյսով որ անոնց 

ընթերցումը քու մէջդ ալ թերեւս արթնցնէ որոշ հետաքրքրութիւն, դառնայ 

մտածման գրգիռ, զգացումի թէ յոյզի թրթիռ... 

Այս խոհ-ապրումները կ'ընդգրկեն ամէնէն տարբեր ու այլաբնոյթ նիւթեր՝ ազգային-

հասարակական-բարոյական, կամ բնութեան ու տիեզերքին հետ առնչուող 

թեմաներ, որոնք կապ ունին մեր մարդկային առօրեայ կեանքին հետ....ԱԶԱՏ 

ԽՕՍՔ-ի այս թիւով, պարագայական խորագիր մը ընտրեցի՝ «Աշնանային», քանի որ 

ներկայացուած գրառումները այդ եղանակի ընկալումին հետ են կապուած 

գերազանցօրէն: Յետագային, վստահաբար տարբեր դասաւորումներու տակ պիտի 

ներկայացուին անոնք, կամ՝ առանց որեւէ դասաւորումի: 

Լիովին բաւարարուած պիտի զգայի, եթէ այս՝ ծաւալով փոքր, բայց խիտ ու խոր 

գրութիւնները արժանանային ուշադրութեանդ, մատչէին սրտիդ, հետաքրքրութիւն 

արթնցնէին հայ խօսք ու գիրին, հայ Բառ ու Բանին նկատմամբ....ԲԱՐԻ 

ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ: 

 

 

 

 

 

 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (30) Նոյեմբեր 2013 

 

41/44 

ԽՈՀ-ԱՊՐՈՒՄԻ ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ 

ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ 

Միջերկրական այս ափին, Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր 

ամիսներուն, նոյնիսկ ձմռան եղանակին՝ հաճելի, 

մեղմ կլիման է տիրականը, անձրեւոտ օդը՝ 

հազուադէպ....իսկ օրհնաբեր անձրեւին այնքա՛ն 

կարօտը ունին արեւակէզ հողը, խանձուած 

դաշտերն ու արտերը կղզիին՝ քիչ մը թարմանալու, 

քիչ մը կանաչնալու եւ նորոգուելու համար...Ահա 

կրկին պայծառ ու կապոյտ է այս վաղ նոյեմբերեան երկինքը, չկան անձրեւաբեր 

ամպերը....Իսկ հոգիիս եղանակը չի ներդաշնակուիր այս յամեցող, դեռ տաք ու գաղջ 

եղանակին....Ան կարօտը ունի աշնանային զովարա՛ր, բե՛րք ու բարի՛ք խոստացող 

անձրեւին, այնպէս ինչպէս արեւակէզ հողը ունի կարօ՛տը ջուրի, անձրեւին պարգեւած 

կենարար, յորդառատ ջուրին... 

Աշուն ու անձրեւ....Շշուկ ու Շրշիւն...Թախծանոյշ մեղեդիի մը հանգոյն, կը դառնան Հոգիիս 

Կանչ, Սրտիս Կարօտ.... 

************** 

  

ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ....Մարդ էակը գուցէ միակն է Արարչութեան ստեղծած 

արարածներուն մէջ, որ կը զգայ ու կ'ընկալէ գեղեցկութեան խորհուրդը՝ մանաւանդ 

բնութեան երեւոյթներուն մէջ....Արդարեւ, ի՞նչ կ'արժէ ընդհանրապէս Գեղեցիկը, ինքն իր 

մէջ, եթէ չըլլայ մարդը, անոր վսեմ ակնարկը, հոգին, որոնք ՀԱՂՈՐԴԱԿԻՑ կը դառնան 

Գեղեցիկին հետ, իմաստ ու արժէք կու տան անոր, անով կը սքանչանան, կը զմայլին, կը 

վեհանան, կը ներշնչուին....Եւ, արուեստագէտին պարագային, զայն կը վերարտադրեն՝ 

ԳԵՂԵՑԻԿԸ, գոյնով, գիծով, քանդակով թէ բառերով: Մարդկային հոգին, եթէ չէ եղծանուած 

ան, միշտ ալ կը փնտռէ այդ գեղեցիկը ամենուր, որպէս հոգեմտաւոր սնունդ ու մանանա՝ 

օդի, ջուրի, հացի նման...: Ան չի բաւարարուիր լոկ նիւթական բարիքներով, քանզի ՈԳԻԻՆ 

բարիքները նոյնքան եւ գուցէ աւելի էական են զայն իրապէս երջանկացնելու 

համար....Գեղեցկութեան ճաշակը մարդ էակը նաեւ կը մղէ գեղեցիկ արարքներու....Մեր 

դարու Մտածողներէն մէկը արդարեւ պիտի ըսէր այնքան նշանակալից կերպով. « Մեր 

դարի խնդիրներէն մէկն ալ ա՛յն է, որ ան կորսնցուցած է ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԵԱՆ 

ԶԳԱՅՆՈՒԹԻՒՆԸ».....Սա որոշապէս մտածելու լրջագոյն խնդիր է.... 

********* 
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Օդին մէջ կը թեւածէ աշնան շո՛ւնչը....Ա՛լ չկան ամրան տօթն ու տապը, կիզիչ արեւը, 

երկինքը ամպամած է եւ շուտով օրհնաբեր անձրեւը պիտի գայ՝ մաքրելու ամիսներով 

կուտակուած փոշին, որ նստած կը մնայ քաղաքին վրայ, ծառերուն, ծաղիկներուն ու 

փողոցներուն մէջ: Մարդ էակը նոյնպէս կը տրամադրուի աշխատելու նոր կորովով՝ ամրան 

հանգիստ եւ ամուլ ծուլութենէն ետք....Աշունը, Աշնան Մթնոլորտը՝ իր ոսկեգոյն, հրավառ 

գոյներով, մօտալուտ ձմեռն աւետող իր շունչով ու շշունջով. երկարող գիշերներով, անցա՛ծ 

օրերու երազային ապրումներով կը պարուրէ հոգին....: Այս անանուն 

ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆ է թերեւս, որ տարուան այս եղանակը այնքան սիրելի ու գրաւիչ 

կ'ընծայէ սրտիս: 

******** 

  

ԲՆՈՒԹԵԱՆ ԹԱԽԻ՞ԾԸ....Գորշ ամպի ծուէններ կան այսօր երկնքին մէջ, տեսակ մը 

տարտամ թախիծ՝ մթնոլորտին մէջ....Աշնանային, տակաւ դալկացող ու մեռնող Բնութեան 

թախիծը գուցէ, որ նոյնանման տրամադրութիւն կը ստեղծէ մարդկային հոգւոյն մէջ՝ 

գիտակից թէ անգիտակից....Չկայ արեւալո՛յսը, չկան անոր պայծառ եւ պայծառացնող 

ճառագայթները....Նման օրերուն, կարծես հոգին կ'ապաւինի իր ներքին լոյսին, կը 

խորասուզուի իր էութեան խորքը, որ անսահման է որքան Տիեզերքը....Կը բաւէ որ 

կարենանք ներզգալ հոգիի այդ ԱՆՀՈՒՆՈՒԹԻՒՆԸ....որ յաճախ կը քօղարկուի 

մանրուքներով՝ առօրեայ կեանքի վազքին ու տաղտուկին մէջ, նիւթապաշտ աշխարհի 

կապարէ ծանրութեան տակ կը հեւայ...: Ամբողջ կեանք մը թերեւս բաւարար պիտի չըլլար 

ՃԱՆՉՆԱԼՈՒ համար զայն՝ «իր լոյսերովը պայծառ, իր մթութեամբը ահեղ»....Ո՞Վ ԿԱՐԴԱԼ 

ՀՈԳԻՆ ԳԻՏԷ.... 

******** 

  

Թոշնած, դալկացած տերեւները աշնան մէկ-մէկ կ'իյնան վար, արցունք առ արցունք.... 

Երբեմնի փարթամ, սաղարթախիտ ծառը տակաւ կը մերկանայ զայն շքեղօրէն 

զգեստաւորող ճոխ ու խիտ տերեւներէն....դառնալով կմախքացած ստուերը իր նախկին 

տեսքին....Մարդ էակն ալ իր կեանքի ԱՇՈ՛ՒՆԸ ունի, երբ տարիներու բեռան տակ կքելով, 

քիչ-քիչ կը զրկուի իր երբեմնի փայլէն ու հմայքէն....տակաւ կը սմքի ան ֆիզիքապէս....Բայց 

երանի՛ անոր, որ տարիներու փորձով կ'իմաստնանայ, կը խորանայ, կը հարստանայ, 

այնպէս ինչպէս մայր հողը կը պարարտանայ թափուած ու փտած տերեւներու 

կուտակումներէն...: Վերջապէս, տիեզերական համընդհանուր ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹԵԱՆ 

ՕՐԷՆՔՈՎ, ա՛յն ինչ կը մնայ հողին տակ՝ մարդ էակէն մինչեւ ծառերն ու տերեւները, նոյն 

սփոփանքն է գուցէ՝ «Արեւն ըմպած ըլլալու մխիթարանքը անհուն»... 

********  
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Աշնան թախիծը պատեր է հոգիս....Շուտով գալու է ձմեռը՝ իր ցրտաշունչ եղանակով, 

սառնամանիքով, բուք ու բորանով....Պիտի հաւաքել շաղ տուած խոհի եւ յոյզի 

պատառիկները, յուշի եւ անուրջի բեկորները, անոնց կենարար ու ջերմացնող ծածկոյթին 

տակ տաքնալու, չմսելու, չսառելու համար....Ո՛հ, գարնան եւ ամռան կանա՛չ տարիներս, 

որքա՛ն շուտ անցաք-գացիք....ոսկի հետքեր ձգելով յիշողութեանս մէջ....Հետքե՛ր լուսեղէ՛ն, 

որոնք դեռ կառչած կը մնան յիշողութենէս, էութենէս, ինչպէս աշնան սա ծառին ոսկեհուր 

տերեւները, որոնք կը յամառին մնալ ծառին վրայ, լո՛յս ճառագելու, լոյսո՛վ թրթռալու դեռ, 

մինչեւ որ քամին անողոք փչէ ու գետին շպրտէ զանոնք....Բայց անոնց փտումէն հողին տակ, 

կենսայորդ նոր աւի՛շով պիտի նորոգուի ծառն համակ....ԵՐԱՆԻ ԱՆՈՆՑ ԿԵՆԱՐԱՐ 

ՓՏՈՒՄԻՆ ՆՄԱՆԷՐ ՄԱՐԴ ԷԱԿԻՆ ԱԼ ԱՆԽՈՒՍԱՓԵԼԻ ՓՏՈՒՄԸ... 

******* 

  

Ամէն նոր օր՝ նոր սկիզբ մը կը խոստանայ կարծէք...աշխարհին նոր աչքով նայելու, նոր 

բաներ տեսնելու, նորովի սքանչանալու Բնութեան երեւոյթներով....Իսկ Բնութիւնը այնքան 

հարուստ է, երբ քաղաքէն հեռանաս եւ գտնուիս անոր գիրկը: Աշնան խայտաբղէտ գոյներն 

են աչքերուս առջեւ, որոնք թուփ առ թուփ կը հրավառին, կ'ոսկեզօծուին..., թէեւ տիրականը 

մշտադալար կանաչն է եղեւիններուն...Երկնքին վրայ ամպի փոքրիկ ծուէններ կան, բայց 

անսահման կապոյտն է, որ կը գրաւէ հայեացքդ.... արեւալոյսով պայծառացած փոքրիկ 

տիեզերք մը՝ այս, որ անդորրաւէտ խաղաղութիւն կը շնչէ համակ, խաղաղութիւն կու տայ 

հոգիիդ...Ի՛նչ լաւ պիտի ըլլար, եթէ մարդ էակը մշտապէս ապրէր այսպէս, բնութեան մէջ եւ 

բնութեան հետ, անոր հետ առնչակից ու հաղորդակից, անոր հետ ներդաշնակ 

մանաւանդ....քանզի քաղաքային կեանքը՝ իր տուփէ բնակարաններով, պեթոնապատ 

շէնքերով, կարծէք կը բանտէ, շնչահեղձ կ'ընէ ՀՈԳԻՆ, որ այնքա՛ն կարիքը ունի ԱԶԱՏ 

ՇՈՒՆՉԻ, ԱԶԱՏ ՕԴԻ, ԲՆՈՒԹԵԱՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏԻՆ, իր ԻՍԿՈՒԹԻՒՆԸ գտնելու համար.... 

*********** 

  

ՄԱՐԴ-ԲՆՈՒԹԻՒՆ-ՏԻԵԶԵՐՔ....Մարդը՝ բնութեան եւ տիեզերքին մէջ եւ բնութիւն-

տիեզերքը՝ մարդուն մէջ: Կապ մը՝ սերտ ու ներդաշնակ, որ խախտուելու պարագային, 

կրնայ կործանարար ըլլալ թէ՛ մարդուն, թէ՛ բնութիւն-տիեզերքին համար ալ: 

Մարդկային հոգիին մէջ կարծէք կը ծիածանուին բնութեան գոյներն ու երանգները, ձեւերն 

ու կերպերը՝ հաղորդակցութեամբ մը, որ կ'ընկալէ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆ անոնց, կ'իմաստաւորէ եւ 

կ'արժեւորէ զանոնք....Բնութիւնն ալ չզգա՞ր արդեօք մարդուն ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ իրեն 

հանդէպ....Շատ յաճախ լսեր ենք, որ ծաղիկները կը սիրեն երաժշտութիւնը, կը զգան 

մարդուն խնամքն ու հոգատարութիւնը իրենց նկատմամբ....եւ հակառակը անշուշտ: 

Ներկայ սպառողական քաղաքակրթութիւնը ԲՆՈՒԹԵԱՆ հետ կը վերաբերի որպէս 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ աղբիւրի....Անտառներ կը փճանան, ծառերէն փայտ ստանալու համար, 

լիճերու, գետերու ջուրը կ'աղտոտի քիմիական նիւթերով....Բնութիւնն ալ կը հակադարձէ իր 
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այլաբնոյթ աղետալի երեւոյթերով....Սա որոշապէս ՄԱՐԴ-ԲՆՈՒԹԻՒՆ ՕՐԷՆՔԻ խախտում 

է, որուն քիչ անգամ կ'անդրադառնանք, կլանուած ՕԳՈՒՏ ՔԱՂԵԼՈՒ շահամոլ 

փիլիսոփայութեամբ եւ ապրելակերպով... 

ՄԱՐԴ-ԲՆՈՒԹԻՒՆ-ՏԻԵԶԵՐՔ յարաբերակցութիւնը այնքան լաւ արտայայտած է 

գերմանացի փիլիսոփան՝ ԷՄՄԱՆՈՒԷԼ ՔԱՆԹԸ, գոչելով՝ «Աստղազարդ երկինքը ի վերայ 

իմ եւ բարոյական օրէնքը ընդմէջ իմ»....Անքակտելի եւ նուիրական ԿԱՊ մը կայ արդարեւ 

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԷՆՔԻՆ եւ ԲՆՈՒԹԻՒՆ-ՏԻԵԶԵՐՔԻ հետ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹԵԱՆ.... 

  

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

Սեպտեմբեր-Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր 2013  

 

 

ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ....Մարդ էակը գուցէ միակն է Արարչութեան ստեղծած 

արարածներուն մէջ, որ կը զգայ ու կ'ընկալէ գեղեցկութեան խորհուրդը՝ մանաւանդ 

բնութեան երեւոյթներուն մէջ....Արդարեւ, ի՞նչ կ'արժէ ընդհանրապէս Գեղեցիկը, ինքն իր 

մէջ, եթէ չըլլայ մարդը, անոր վսեմ ակնարկը, հոգին, որոնք ՀԱՂՈՐԴԱԿԻՑ կը դառնան 

Գեղեցիկին հետ, իմաստ ու արժէք կու տան անոր, անով կը սքանչանան, կը զմայլին, կը 

վեհանան, կը ներշնչուին....Եւ, արուեստագէտին պարագային, զայն կը վերարտադրեն՝ 

ԳԵՂԵՑԻԿԸ, գոյնով, գիծով, քանդակով թէ բառերով: Մարդկային հոգին, եթէ չէ եղծանուած 

ան, միշտ ալ կը փնտռէ այդ գեղեցիկը ամենուր, որպէս հոգեմտաւոր սնունդ ու մանանա՝ 

օդի, ջուրի, հացի նման...: 
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