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ԱԼԵՄԷԶԵԱՆ՝
ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԿԱԹ. ՓՈԽ. ԿԻՊՐՈՍԻ ԹԵՄԻ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Վեհափառը նշանակած է Գերապատիւ Տէր Նարեկ Արք.
Ալեմէզեանը,

որպէս

Կաթողիկոսական

Փոխանորդ

Կիպրոսի Թեմի:
Նարեկ Արքեպիսկոպոս իր նոր պաշտօնավարութիւնը
ստանձնեց Սեպտեմբեր 2014-ին:
Կիրակի 14 Սեպտեմբերին, Ս. Խաչի Վերացման տօնին
առթիւ, Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ,
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս իր անդրանիկ Ս.
Պատարագը

մատուցեց

եւ

քարոզեց

ներկայ

հաւատացեալ ժողովուրդին: Յետ Ս. Պատարագի, տեղի
ունեցաւ ընդունելութիւն ի պատիւ Սրբազան Հօր՝
Առաջնորդարանի

դահլիճին

մէջ,

ինչպէս

նաեւ

Աջահամբոյր:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը խորին ակնածանքով եւ լաւագոյն զգացումներով կը շնորհաւորէ Գերաշնորհ
Տ.

Նարեկ

Արքեպիսկոպոսը՝

Կիպրոսի

հայոց

Կաթողիկոսական

Փոխանորդ

պաշտօնակոչուելուն բարեբաստիկ առիթով, բարի գալուստ մաղթելով Սրբազան Հօր՝ իր
նոր պաշտօնատեղիին մէջ ի Նիկոսիա, ինչպէս նաեւ ՝ բազմարդիւն եւ բարեյաջող
գործունէութիւն ի պայծառացումն Հայաստանեայց Ս. Եկեղեցւոյ եւ կիպրահայ համայնքին
ընդհանրապէս:

ՓԱՅԼՈՒՆ ԱՍՏՂ ՄԸ ՇԻՋԵՑԱՒ ՀԱՅՈՑ ԵՐԿՆԱԿԱՄԱՐԻՆ
ՎՐԱՅ
Համայն հայութիւնը կորսնցուց իր ամէնէն արժանաւոր զաւակներէն մին՝ երաժիշտ,
երգահան, խմբավար, արուեստագէտ, կրթական մշակ, մաեսթրօ ՍԵՊՈՒՀ ԱԲԳԱՐԵԱՆԸ,
որուն մահը տեղի ունեցաւ Երեքշաբթի 5 Օգոստոսին, Նիկոսիա, իր բնակարանին մէջ՝ յետ
երկարատեւ եւ տառապալից հիւանդութեան: Սեպուհ Աբգարեանի մահը կը սգան
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան աշխարհատարած ընտանիքը, ԳՈՀԱՐ համոյթի
մեծ ընտանիքը, ինչպէս նաեւ համայն հայութիւնը:
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Մաեսթրօ Սեպուհ Աբգարեանի յուղարկաւորութիւնը տեղի ունեցաւ Շաբաթ 9 Օգոստոսին,
կ. ե. ժամը 3:30-ին, Նիկոսիոյ Սբ. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, ի ներկայութեան իր
յիշատակը յարգող հոծ բազմութեան մը, ի մասնաւորի՝ Պէյրութէն յատկապէս ժամանած
հանգուցեալի եղբօր՝ Պրն Հրայր Աբգարեանի, Տիկ. Գոհար Խաչատուրեանի, ԳՈՀԱՐ-ի
գլխաւոր մեկենաս Պրն Յարութ Խաչատուրեանի, «Ծաղիկ» թերթի խմբագիր, Պրն. Յակոբ
«ԳՈՀԱՐ»

Տիւնեայեանի,
պատասխանատուներ՝

համոյթի

Սեւակ

եւ

Սարօ

Սերոբեաններու, ինչպէս նաեւ՝ իր բազում
աշակերտներուն, բարեկամներուն եւ զինք յարգող
սգակիր հանրութեան:
Սրտառուչ դամբանական խօսքով հանդէս եկաւ իր
աշակերտներէն՝ Պրն. Վարդան Թաշճեան, «որպէս
յարգանքի

եւ երախտագիտութեան

սրտաբուխ

տուրք մը...աննիւթական պսակ մը...անձի մը, որուն կերտած բարոյական, մշակութային,
իմացական եւ հոգեկան մթնոլորտը շնչող բախտաւորներէն» եղած էր Մելգոնեանի
ուսանողական տարիներուն եւ աւելի ուշ՝ իրեն պաշտօնակից, նոյն հաստատութեան
կամարներուն տակ:
Ան յատկապէս վեր առաւ ՍԵՊՈՒՀ ԱԲԳԱՐԵԱՆԸ, որպէս «ԱՆՈՒՆ» մը, որ անքակտելիօրէն
կապուած պիտի ըլլայ Մելգոնեանի պատմութեան հետ, աւելի քան կէս դար,....եւ վերջին 15
տարիներուն՝

«Գոհար»

սիմֆոնիք

նուագախումբի

եւ

երգչախումբի

համայն

գերդաստանին»: «ՈՒՍՈՒՑԻՉ» մը, որուն կեանքը առաջին մէկ օրէն դարձաւ զոհողութիւն,
նուիրում, պատասխանատուութիւն, երգն ու արուեստը իրենց բովանդակ գեղեցկութեամբ
խնկարկելով մատղաշ շրթներուն եւ հոգիներուն»: «ՄՇԱԿ մը, որուն համար ազգին
օգտակարութիւնը առ հասարակ եւ Մելգոնեանի եւ Գոհարի ծառայութիւնը ի մասնաւորի
ասպարէզէ աւելի ու հրամանակարգէ մը վեր՝ դարձաւ յուզո՛ւմ, բարոյակա՛ն պարտք եւ
մտահայեցողութեան առանցք: Այսպէս կոչուած հայութեան «Մնացորդաց»ը փրկելու եւ մեծ
բարերարներու վրէժը լուծելու համար, իբրեւ գեղեցկագոյն պատգամ Մեծ Եղեռնի 100ամեակին: «ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ» մը, որ...երբեք չզլացաւ այն զուարթախօսութիւնը,
ոգեւորութիւնը, կատակներն ու քահ-քահները, Մելգոնեանի այլապէս կղզիի մէջ կղզիացած
ու ծնողական կարօտով այրող սրտերուն սրսկելով խիստ անհրաժեշտ բարեփոխական
կորովը»: «ԵՐԱԺԻՇՏ» մը, որուն տաղանդը , սէրն ու ներշնչումը սկսան սերմանուիլ եւ
արտաբերուիլ Բարսեղ Կանաչեանի եւ Վահան Պէտէլեանի նման հսկաներու շունչին
տակ....: Երգահան մը, որուն լայն վաստակը եւ թանգարան մը լեցնող յօրինումներու
հարուստ հաւաքածոն աւի՛շ ու աւի՛ւն ստացան Մելգոնեանի քարէն, հողէն, ջուրէն եւ
Կիւմրիի

հայրենաբոյր

ափերէն,

նշխարի

պէս

վերաբաշխուելով

երաժշտասէր

հասարակութեան»: «ԽՄԲԱՎԱՐ» մը, որուն ինքնավստահ եւ ճարտար ճիպոտին դիմաց
Մելգոնեանի երգչախումբը եւ Գոհար համոյթը դարձուցին անջնջելի յուշ ու յիշատակ:
Մելգոնեանէն իր անակնկալ մեկնումէն ետք սակայն, լռեց այդ աւանդական երգչախումբը եւ
շատ չանցած լռեց հաստատութեան զանգակը, որուն իբր հետեւանք ՝ հիւծեցաւ, այրեցաւ,
կոտտաց իր զգայուն սիրտը: Եւ ահա հրաշքի համազօր կանչ մը իր քայլերը առաջնորդեց
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Կիւմրի, ուր Պրն Յարութ Խաչատուրեանի հեռատես ու փայլուն մտայղացումով ու
խնամակալութեամբ

եւ

իր

երկու

եղբայրներուն

Շահէի

եւ

Նարի

ամբողջական

զօրակցութեամբ, ծնունդ առաւ Գոհար սիմֆոնիք նուագախումբն ու երգչախումբը, իրենց
թանկագին հօր Արամի յիշատակին եւ մկրտուած իրենց սիրեցեալ մօր Տիկ. Գոհարի
անունով, նոր շունչ եւ յարութիւն առաւ մայեսթրօ Աբգարեանը, վերակենդանացաւ: Շնորհիւ
«Հայասա» ընկերութեան եւ անոր վարիչ Սեւակ եւ Սարօ Սերոբեան եղբայրներու անխոնջ
եւ հետեւողական ջանքերուն, Գոհարը աշխարհի չորս ծագերուն բեմէ բեմ ոստոստեց,
թնդացնելով հայ երգը՝ Լիբանան, Պոլիս, Ռուսիա, Կիպրոս, Միացեալ Նահանգներ,
Գանատա, Սուրիա, Հարաւային Ամերիկա, եւ տակաւին ի՛նչ ի՛նչ ծրագիրներ պիտի
իրականանային Աւստրալիա եւ այլ երկիրներ, եթէ անսպասելիօրէն փետրաթափ չըլլար սա
բարձրաթռիչ արծիւը:....ՍԵՊՈՒՀ ԱԲԳԱՐԵԱՆ....տակաւին ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏ մը, ԽՕՍՆԱԿ
մը, ՄԱՐԶԻՉ մը, ՊԱՐՈՒՍՈՅՑ մը, ԹԱՒ ՋՈՒԹԱԿԱՀԱՐ մը, ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐ մը,
ՄԵՆԱԿԱՏԱՐ մը, ԲԱՐԵՐԱՐ մը....եւ վերջապէս ՝ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր
Միութեան հովանիին տակ՝ հարազատ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆՑԻ մը, որ Մելգոնեանը դարձուց
կեանքի

հանգանակը,

ուխտագնացութիւնը,

իր

երակներուն
դրօշակը,

տրոփը,
իր

մարմնին

երազներուն,

քրտինքն

յոյզերուն

եւ

ու

շունչը,

իր

տագնապներուն

առանցքը:....Յարգելի Պրն Վարդան Թաշճեան իր յուզառատ դամբանականը աւարտեց
ըսելով. «Պատի՛ւ հայութեան, որ իրեն պէս զաւակ մը ծնաւ: Եւ եթէ իր մահը եղաւ միակ
պարտութիւնը իր կեանքին, եւ ազգին անդարմանելի կորուստը, իր գործը սակայն պիտի
դառնայ իր յաւիտենական յաղթանակը եւ իր ազգին անկորնչելի շահը: ՎԱՐՁՔԴ ԿԱՏԱՐ:
Բանաստեղծին բառերով՝ «Ինչ որ տուիր ուրիշին, թող դարձնէ զայն քեզ, վերը
Աստուած»:...ԵՐԹԴ ԲԱՐԻ, Պրն ԱԲԳԱՐԵԱՆ»: ( Խօսքը ամբողջութեամբ տեսնել ստորեւ):
Պետական Ներկայացուցիչ Պրն Վարդգէս Մահտեսեանի ցաւակցագիրը կարդաց Տէր Մոմիկ
քհնյ. Հապէշեան: Հուսկ, Գերապատիւ Տէր Նարեկ Արք. Ալեմեզեան, որ այս առիթով
յատկապէս ժամանած էր Կիպրոս, իր խորին յարգանքն ու գնահատանքը յայտնեց մայեսթրօ
Սեպուհ Աբգարեանի յիշատակին, որ իր կենսագրութեամբ եւ բազմաբեղուն վաստակով
իմաստաւորած էր իր կեանքը, եւ կը մնար որ իր թողած բացը լեցնէին իր յետնորդները,
հաւատարիմ մնալով իր ազգանուէր գործին եւ ծառայութեան ոգիին:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը կը սգայ մաեսթրօ ՍԵՊՈՒՀ ԱԲԳԱՐԵԱՆԻ մեծ կորուստը, իր յարգանքն ու
խոնարհումը բերելով անոր անթառամ յիշատակին, իր խորին ցաւակցութիւնները
յայտնելով Մելգոնեանի եւ Գոհար համոյթի զոյգ ընտանիքներուն, ինչպէս նաեւ իր եղբօր՝
Պրն. Հրայր Աբգարեանին:
Մաեսթրօ Սեպուհ Աբգարեանի յիշատակը անթառամ պիտի մնայ մեր բոլորին սրտերուն
մէջ, հայ երգի եւ երաժշտութեան մատեանին մէջ, հայ տարագիր հայութեան պատմութեան
էջերուն մէջ, իր վաստակը անմեռ պիտի ապրի համայն հայութեան ոգեկան գանձարանին
մէջ:
ՅԻՇԱՏԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՑ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ:
Ե. Գ.
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ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆԻ ԴԱՄԲԱՆԱԿԱՆԸ
Սգակիր Քոյրեր եւ Եղբայրներ,
Չկայ Հայ մը, Մելգոնեանցի մը, ԳՈՀԱՐցի մը, որ այս պահուն ինքզինք հաշտ զգայ այն ցնցիչ
իրողութեան, որ մահուան յաւիտենական քունն է իջեր աչքերուն եւ դադրեցուցած տրոփը
սրտին՝ սա տիտանին, որ կը կոչուի Սեպուհ Աբգարեան:
Հայութեան ամէնէն արժանաւոր եւ անձնուէր զաւակներէն Սեպուհ Աբգարեանի այս ցուրտ
դագաղին առջեւ, համազգային սուգի մէջ, յարգանքի եւ երախտագիտութեան սրտաբուխ
տուրք մը կ'ուզեմ մատուցանել, աննիւթական պսակ մը զետեղել, անձի մը, որուն կերտած
բարոյական, մշակութային, իմացական եւ հոգեկան մթնոլորտը շնչող բախտաւորներէն
եղայ Մելգոնեանի ուսանողական տարիներուս եւ աւելի ուշ՝ իրեն պաշտօնակցելու
երանութիւնը վայելեցի նոյն հաստատութեան կամարներուն տակ:
Պէտք չէ մոռնալ կամ ուրանալ, որ մարդկութեան ներկայ վիճակը յղացումն ու ցանքն են
երէկուան դաստիարակին եւ այսօրուան դաստիարակն ալ՝ որոշ իմաստով ճակատագիրն է
նաեւ գալիք սերունդներուն եւ կերտիչը մարդկային անհատականութեան եւ նկարագրին:
Սեպուհ Աբգարեան...
ԱՆՈՒՆ մը, որ անքակտելիօրէն կապուած պիտի մնայ Մելգոնեանի պատմութեան հետ,
աւելի քան կէս դար անոր երդիքին տակ «Անմահ Լուսոյ» երգած սերունդներուն եւ վերջին
15 տարիներուն ալ՝ ԳՈՀԱՐ սիմֆոնիք նուագախումբին եւ երգչախումբին համայն
գերդաստանին համար:
ՈՒՍՈՒՑԻՉ մը, որուն կեանքը առաջին մէկ օրէն դարձաւ զոհողութի՛ւն, նուիրո՛ւմ,
պատասխանատուութի՛ւն,

երգն

ու

արուեստը

իրենց

բովանդակ

գեղեցկութեամբ

խնկարկելով մատղաշ շրթներուն եւ հոգիներուն:
ՄՇԱԿ մը, որուն համար ազգին օգտակարութիւնը ընդհանուր առմամբ եւ Մելգոնեանի եւ
ԳՈՀԱՐ-ի ծառայութիւնը ի մասնաւորի ասպարէզէ աւելի ու հրամանակարգէ մը վեր՝
դարձաւ յուզո՛ւմ, բարոյակա՛ն պարտք եւ մտահայեցողութեան առա՛նցք: Իր
պարտականութեան սահմաններէն ալ անդին անցաւ, այսպէս կոչուած «Հայութեան
Մնացորդաց»-ը փրկելու եւ մեծ բարերարներուն վրէժը լուծելու համար, իբրեւ գեղեցկագոյն
պատգամ մեծ եղեռնի 100 ամեակի շեմին:
ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ մը, որ լրիւ գիտակցելով հանդերձ իր առաքելութեան լրջութեան,
երբե՛ք չզլացաւ այն զուարթախօսութիւնը, ոգեւորութիւնը, կատակներն ու քահ-քահները
Մելգոնեանի այլապէս կղզիի մէջ կղզիացած ու ծնողական կարօտով այրող սրտերուն
սրսկելով խիստ անհրաժեշտ բարեփոխական կորովը:
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ՄԱՐԴ մը, որ առողջապահութեան կենսական մը ընտրեց եւ երբեք չշեղեցաւ անոր
ընթածիրէն «առողջ միտք առողջ մարմնի մէջ»-ի գործնական օրինակը տալով իր
շուրջիններուն:
ԵՐԱԺԻՇՏ մը, որուն տաղանդը, սէրն ու ներշնչումը սկսան սերմանուիլ եւ արտաբերուիլ
Բարսեղ Կանաչեանի եւ Վահան Պէտէլեանի նման հսկաներու շունչին տակ եւ անոնց
միջոցաւ անմահանուն Կոմիտասի վարակումին հետ, ծննդավայր՝ Կիպրոս. ապա Հալէպ,
Պէյրութ, Փարիզ եւ դարձեալ Կիպրոս ճանապարհին վրայ:
ԵՐԳԱՀԱՆ մը, որուն լայն վաստակը եւ թանգարան մը լեցնող յօրինումներու հարուստ
հաւաքածոն աւի՛շ եւ աւիւն ստացան Մելգոնեանի քարէն, հողէն, ջուրէն ու ծառերէն եւ
Կիւմրիի հայրենաբոյր ափերէն, նշխարի մը պէս վերաբաշխուելով

երաժշտասէր

հասարակութեան:
ԽՄԲԱՎԱՐ մը, որուն ինքնավստահ եւ ճարտար ճիպոտին դիմաց Մելգոնեանի
երգչախումբը եւ ԳՈՀԱՐ համոյթը «Որքան Դիցակերտ»-էն մինչեւ «Իմ Նոր Երեւան»-ը
դարձուցին անջնջելի յուշ եւ յիշատակ: Մելգոնեանէն անակնկալ իր մեկնումէն ետք սակայն
լռեց այդ աւանդական երգչախումբը եւ շատ չանցած լռեց նաեւ հաստատութեան զանգակը,
որուն իբր հետեւանք հիւծեցաւ, այրեցաւ, կոտտաց իր զգայուն սիրտը: Եւ ահա հրաշքի
համազօր կանչ մը իր քայլերը առաջնորդեց Կիւմրի, ուր Պրն. Յարութ Խաչատուրեանի
հեռատես ու փայլուն մտայղացումով ու խնամակալութեամբ եւ իր երկու եղբայրներուն
Շահէի եւ Նարի ամբողջական զօրակցութեամբ, ծնունդ առաւ ԳՈՀԱՐ սիմֆոնիք
նուագախումբն եւ երգչախումբը, իրենց թանկագին հօր Արամի յիշատակին եւ մկրտուած
իրենց սիրեցեալ մօր
Տիկին Գոհարի անունով, նոր շունչ եւ յարութիւն առաւ Մաեսթրօ Աբգարեանը,
վերակենդանացաւ։ Շնորհիւ Սեւակ եւ Սարօ Սերոբեան եղբայրներու անխոնջ եւ
հետեւողական ջանքերուն, ԳՈՀԱՐ-ը աշխարհի չորս ծագերուն բեմէ բեմ ոստոստեց
թնդացնելով հայ երգը՝ Լիբանան, Պոլիս, Ռուսիա, Կիպրոս, Միացեալ Նահանգներ,
Գանատա, Սուրիա, Հարաւային Ամերիկա եւ տակաւին ի՜նչ, ի՜նչ ծրագիրներ պիտի
իրականանային Աւստրալիա եւ այլ երկիրներ, եթէ անսպասելիօրէն փետրաթափ չըլլար սա
բարձրաթռիչ արծիւը:
Սեպուհ Աբգարեան...տակաւին
ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏ մը, որուն տաղանդաւոր վրձինը իբրեւ ուղեցոյց եւ «պրաւօ»-ն իբրեւ
օրհնութիւն՝

տաղանդներ

առաջնորդեցին

դէպի

գեղանկարչութեան

խոստմնալից

հորիզոններ:
ԽՕՍՆԱԿ մը, որուն ձայնը տարիներ շարունակ արձագանգեց Կիպրոսի հայկական
Ռատիօժամէն, կղզիին եւ դրացի երկիրներու մէջ ապրող հայրենակարօտ սրտերուն
մատուցելով հայ երգի հարուստ անդաստանը:
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ՄԱՐԶԻՉ

մը,

որուն

անսպառ

կորովը

տիպար

ֆիզիքականով

եւ

կատարեալ

կարգապահութեամբ Մելգոնեանի մարզական աւանդութիւնները պահեց նախանձելի
բարձրութեան վրայ:
ՊԱՐՈՒՍՈՅՑ մը, որուն պալէի համբաւը տեղ գտաւ առաջին անգամ ըլլալով Կիպրոսի
բեմերուն վրայ եւ դասական պարի սիրահարներուն սրտին մէջ:
ԹԱՒՋՈՒԹԱԿԱՀԱՐ մը, որուն քառեակները Կոմիտասեան նոր թռիչքով եւ թրթռացումով
հարստացուցին երաժշտական երեկոները:
ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐ մը, որուն ընկերակցութիւնը թափ ու թռիչք, խինդ ու խանդ առինքնեց
գեղարուեստական երեկոներու մեներգներուն «Իմ Խենթ Գարնան»-էն մինչեւ «Օյ, Պճինկօ»ն:
ՄԵՆԱԿԱՏԱՐ մը, որուն օբերայի սոլոներն ու համերգները շէնութեան, ցնծութեան եւ
երանութեան արտակարգ պահեր պարգեւեցին հանրութեան:
ԲԱՐԵԿԱՄ մը, որուն գուրգուրոտ ձեռքն ու սիրտը քնքշօրէն երկարեցաւ դէպի իր սաները,
իբրեւ հայր, եղբայր, բարեկամ, խնամակալ, պաշտպան, ընտանեկան ջերմ, տաքուկ ու
փափուկ

վերաբերումով,

ամոքելով

անոնց

վէրքերը,

հոգալով

անոնց

կարիքները

հարազատի մը պէս:
Եւ վերջապէս՝ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան հովանիին տակ՝
հարազատ

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆՑԻ

մը,

որ

Մելգոնեանը

դարձուց

կեանքի

հանգանակը,

երակներուն տրոփը, մարմնին քրտինքն ու շունչը, իր ուխտագնացութիւնը, իր դրօշակը, իր
երազներուն, յոյզերուն եւ տագնապներուն առանցքը:
Սիրելի քոյրեր եւ եղբայրներ,
Ահա շատ մը տէրերու ծառայող եւ շատ մը «ձեռքերու եւ ձիրքերու արշիպէղաքոս» Սեպուհ
Աբգարեանը, որուն բազմազբաղութիւնը զինք քարկոծեց, բայց չարիւնեց երբէ՛ք բազմարդիւն
իր աշխատանքին արգասիքը Մելգոնեանի պատմութեան եւ բոլոր ժամանակներուն
կտակող եւ հանրային գործ մը յաւերժականացնող իր ժառանգութեամբ: Ա՛յս եղաւ իր
իսկական, արժանի վարձատրութիւնը, իր ստացած շատ մը շքանշաններու կողքին:
Աբգարեանով շնչեց Մելգոնեանցին, եւ ճիշդ այդ պատճառաւ ալ անհերքելի իրականութիւն
է, որ առանց Աբգարեանի երբեւիցէ նոյնը պիտի չըլլար Մելգոնեանցին:
Եւ այդ սերունդներու հոյլը այսօր երախտագէտ սրտով եւ արդար հպարտութեամբ հրաժեշտ
կու տայ իրեն, տարբեր երկնակամարներու տակ:
Պատիւ հայութեան, որ իրեն պէս զաւակ մը ծնաւ:
Եւ եթէ մահը եղաւ միակ պարտութիւնը իր կեանքին եւ ազգին անդարմանելի կորուստը, իր
գործը սակայն պիտի դառնայ իր յաւիտենական յաղթանակը եւ նոյն ազգին անկորնչելի
շահը:
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Վարձքդ կատար:
Բանաստեղծին բառերով եւ իր յօրինած երգով՝ «Ինչ որ տուիր դուն ուրիշին, թող դարձնէ
զայն քեզ, վերը Աստուած...»
Երթդ բարի, Պրն. Աբգարեան:

Սեպուհը, Պրն. Աբգարեան Ուսուցիչը եւ ՄԱԷՍՏՐՕՆ
Րաֆֆի Պետիկեան,
Տինսլաքըն, Գերմանիայ, 6 Օգոստոս 2014
- Հոս Կիպրոսի ռատիոկայանի հայկական ժամն է: Կը հաղորդենք լուրերը: Կիպրոսի
նախագահ Մակարիոս Արքեպիսկոս....
Որպէս մանուկ, երբ Պէյրութ կ՚ապրէինք ձայնասփիւռի միջոցով ամէն շաբաթ կը լսէի իր
հմայիչ ձայնը, սքանչելի Հայերէնը: Երբ ծնողքիս հետ Կիպրոս կու
գայինք արձակուրդի, ամէն անգամ կը սիրէր հիրասիրել, կը տանէր
Տէիրմէնլիք գիւղը (Կիպրոսի բռնագրաւուած հիւսիսը) ղատեյիֆ
ուտելու: Տարբեր էր, ամէն ձեւով...
1976-ին, երբ վեց ամիսով Մելգոնեանցի եղայ, ինծի ուսուցիչ չեղաւ:
Բայց որպէս Մելգոնեանի կեանքը մօտէն ճանչցող, կրնամ ըսել թէ
եօթանասունական-ութսունական թուականներուն Մելգոնեանի եւ
Կիպրահայ գաղութի մշակութային կեանքը սերտօրէն կապուած էր
իր անուան հետ:
Որպէս արուեստի ուսուցիչ, մանաւանդ իր երգչախումբով, հայ պատանիներու մօտ կը
դարբնէր ՈԳԻ-Մելգոնեանցիի ոգի եւ հայկականութիւն, երբ միասին կ՚երգէինք «Սիփանայ
Քաջերը»ը, «Խուժան Ասկեր»ը, «Երեւան-Էրեբունի»ն եւ «Ագգ Փառապանծ»ը:
Միշտ ըսած եմ եւ ամէն օր կը կրկնեմ: Հայ դատի գլխաւոր նուաճումը հայ նոր սերունդի
հայեցի դաստիարակութիւնն է, ոչ թէ այս կամ այն ոճրագործ գաղութարար եւ
կայսերապաշտ պետութիւններու որձեւէգ բանաձեւերը (թուղթէ շերեփները):
Յետո որպէս ոսանող, բժիշկ եւ հասուն մարդ, մօտէն ծանօթացայ իրեն: Երբ հայրս
հիւանդացաւ, միշտ մօրս կողքին էր, որպէս հաւատարիմ եւ վստահելի ընկեր: Մօրս
առաջարկով ընդունեց տղուս՝ Տարօնի կնքահայրութիւնը:
Եղեռնի 75 ամեակին սփիւռքահայ երիտասարդութիւնը անցաւ զինեալ պայքարի, եւ
ամենուրեք ստեղծուած էր բեւեռացած վիճակ մը՝ թեր եւ դէմ զինեալ պայքարի:
Պարոն Աբգարեան առաջին օրէն կողմ դիրք բռնեց եւ թիկունք կեցաւ այս պայքարին:
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Մելգոնեանէն ելլելէ ետք նուիրուեցաւ ուրիշ ծրագրի մը: Հակառակ իր յառաջացած
տարիքին տեղափոխուեցաւ Հայատան եւ ստանձնեց Խաչատուրեան եղբայրներու հիմնած
ԳՈՀԱՐ համոյթի ղեկավարութիւնը: Պտըտեցաւ եւ Հայ երգը, Հայաստանի բոյրն ու ձայնը
տարաւ գաղութէ գաղութ՝ Պոլիս, Միջին Արեւելք, Հարաւային եւ Հիւսիսային Ամերիկա,
ջերմացուց եւ խանդավառեց բոլորը։
Հայաստան ապրելով աւելի մօտէն տեսաւ մեր ժողովուրդի ապրած թշուառութիւնը եւ
իշխող դասակարգի՝ օլիկարխներու սանձանձակ կաշառակերութիւնը եւ կեղեքումը :
Բերանը չէր փակեր, միշտ ուղիղ, բացէն ի բաց կ՚ըսէր իր կարծիքը: Երբ ընկերներով կը
հաւաքուէինք, կը պատմէր հայրենի ժողովուրդի քաշած թշուառութեան մասին ու լուռ
կ՚արտասուէր...
Իր մահուընէ մի քանի ամիս առաջ երկար, աւա՜ղ, վերջին հեռաձայնային խօսակցութիւնն
էր. նիւթը իր առողջութիւնը եւ Հայաստանի կացութիւնը, Հայաստանի արմատական
դիմադրութիւնը՝ պայքարող տղաքը, Ժիրայր Սեֆիլեանն ու իր ընկերները, սփիւռքի
Հայկական Վերածնունդ շարժումը, կը շեշտէր անհրաժեշտութիւնը անզիջող պայքար
տանելու:
Տարօրինակ, շատ տարօրինակ անձ մըն էր Պրն. Սեպուհը...։ Սասունցիի զաւակ,
ցեղասպանութենէ վերապրածներու քէմբին մէջ ծնած, Հալեպ հասակ առած, Մելգոնեան
աշակերտած, Փարիզ ուսանած, արտաքինով միշտ խնամուած ու ժպտերես, ներսէն
ապառաժ-կրանիթ....Վոն Գարայեանի, Սերոբ Աղբիւրի ու Գէորգ Չաւուշի խաոնուրդ մը...
Սերունդ մը, հոյակապ սերունդ մը:
Մինչեւ ողնածուծը հայութիւն, անսահման սէր եւ նուիրուածութիւն հայկական արժէքներու
ու Հայաստանի հանդէպ:
Մեր տունն ալ, սիրելի Սեպուհ, քեզի պէս երկու անկեղծ զինուոր (հայրս եւ մայրս) ու
սպարապետ կորսնցուց...Պիտի գա՞յ արդեօք այսպիսի սերունդ մը...
- Դպրոցները գոցեցէ՛ք, հայակերտումի ամրոցները քանդեցէ՛ք, Մելգոնեանը չորցուցէ՛ք,
Հայաստանը թալանեցէ՛ք եւ դատարկեցէ՛ք, եթէ Աստուած չպատժէ ձեզի, Հայ ժողովուրդը
պիտի տեսնէ ձեր դատաստանը, պարոնայք նորօրեայ ասպատակողներ։
Սիրելի Սեպուհ, Պրն. Աբգարեան, մենք քու յիշատակիդ «ԱՆՄԱՀ ԼՈՒՍՈՅ»ն պիտի երգենք,
Հայերէ՛ն պիտի խօսինք, Հայերէ՛ն պիտի երգենք, Հայաստա՛նը պիտի սիրենք, եւ Հայ դատի
համար պայքարինք:
Մելգոնեանի ոգին քեզմով ապրեցաւ եւ քեզի հետ պիտի ապրի...
Յաւիտենական լոյս շիրիմիդ:
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ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ
Սիրելի Ոսուցիչ,
«Ոչ եւս է մայեսթրօ Սեպուհ Աբգարեան», գուժեցին լրատուամիջոցները: ԳՈՀԱՐ-ի
հանրաճանաչ մայեսթրոն ըլլալէդ առաջ, սակայն, եղար մեր՝ Մելգոնեան Կրթական
Հաստատութեան սան-սանուհիներուն սիրելի ուսուցիչը: Նախ դուն երկրորդական ուսումդ
ստացար այդ աննման կրթարանէն ներս, ապա, բնածին տաղանդներդ զարգացնելէ ետք,
մօտ 50 տարի սատարեցիր դաստիարակութեանը կրտսեր Մելգոնեանցի քոյրերուդ ու
եղբայրներուդ, ըլլալով անոնց գծագրութեան եւ երաժշտութեան ուսուցիչը, պարուսոյցը
սքանչելի պարախումբին, իսկ Կիպրոսի երաժշտութեան հայր՝

Վահան Պէտէլեանի

հանգստեան կոչուելէն վերջ – ինքն էր ճիպոտը քեզի փոխանցողը Հաստատութեան 1966-ի
40-ամեակի հանդիսութեան ընթացքին – խմբավարը այն
քառաձայն երգչախումբին, որ իր տարեկան համերգներով կը
հիացնէր կղզիին հայ եւ օտար ունկնդիրները: Կոչումիդ
հաւատարիմ՝ հոգին եւ մղիչ ոյժը դարձար Մելգոնեանի
մշակութային

կեանքին,

խարուկահանդէսներու

գեղարուեստական

պատրաստութեամբ
մասնակցութեամբ,

եւ

ստեղծած

երգով

թատերական

բեմայարդարումով,
դիմանկարներովդ,

հանդէսներու

յայտագրի

կամ

նուագով

ներկայացումներու

գրամեքենայով
աշակերտներուդ

քանդակներովդ:

եւ

Տակաւին

ստեղծած

մասնակցութեամբ
աշակերտներէդ

շատերուն առաջին «գործերը» պահեցիր եւ, տասնամեակներ
վերջ,

«փրկելով»

վերադարձուցիր,

զարմացնելով

զանոնք: Սփիւռքի զանազան գաղութներ այցելութիւններուդ
առիթով՝

յուշերով, զուարճախօսութիւններով եւ երգերով հարստացուցիր տեղւոյն

«սանուց»ներուն հաւաքոյթները: Որոշ առիթներով, հիւրաբար ղեկավարեցիր անգամ
Աթէնքի «Արարատ» Մ.Մ.Միութեան մեր երգչախումբը:
1954-ին, Վահրամ Մավեանի եւ Անգինէ Քէշիշեան-Մուրատեանի հետ միասին հիմնեցիր
Կիպրոսի Հայկական Ռատիոժամը, որ ճարտարութեամբ վարեցիր 46 տարի, նախ
կիրակիները, ապա՝ ամէն օր հայ երգն ու գրականութիւնը մտցնելով Կիպրոսի եւ Միջին
Արեւելքի հայկական օճախներէն ներս:
Յետոյ....ստեղծեցիր

եւ

ղեկավարեցիր

անզուգական

ԳՈՀԱՐ

մը,

հովանաւորութեամբ՝ Խաչատուրեան եղբայրներուն, որ հայ երաժշտութեան, երգի ու պարի
գոհարները տարածեց աշխարհով մէկ եւ մայեսթրօ Սեպուհ Աբգարեանը դարձուց
հանրածանօթ:
Մեծ եղաւ ցաւը, որ Մելգոնեանի փակումը պատճառեց քեզի, եւ ճիպոտիդ առընթեր
շարժեցիր գրիչդ ալ, քննադատելով եւ պախարակելով այդ տխուր որոշումը առնողները,
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յուսալով որ կրնայիր շարժել անոնց սրտերը: Գրութիւններդ ոչ միայն թշնամութիւն
յառաջացուցին ոմանց մօտ, այլ մեկնեցար առանց երազդ իրականացած տեսնելու:
Վարձքդ կատար, սիրելի ուսուցիչ:
Մելգոնեան մեծ բարերարները հպարտ պիտի ըլլային իրենց հիմնած դպրոցի արգասիքով,
որ անկէ առածը բազմապատկելով բաշխեց Մելգոնեանցիներու յաջորդող սերունդներուն եւ
համայն հայութեան:
Ոչ եւս ես....ֆիզիքապէս: Թողած աւանդովդ ու յիշատակներովդ միշտ մեզի հետ պիտի
ըլլաս:
Սիրելի Մելգոնեանդ հիւրընկալող ասպնջական Կիպրոսի հողը թեթեւ գայ վրադ:
Երանուհի Ղազարեան (1968)

Խմբագրական
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՏՕՆԻՆ
ԴԷՄ ՅԱՆԴԻՄԱՆ....
ՀՀ անկախութեան հերթական տարեդարձը կը դիմաւորենք արտաքին եւ ներքին
ազդակներու ահագնադղորդ ազդեցութեանց տակ: Հայոց
Ցեղասպանութենէն հարիւր տարի ետք, կարծէք ոչինչ փոխուած է՝
աշխարհի

ճակատագիրը

վարող

գերհզօր

տէրութեանց

տրամաբանութեան մէջ: Մեր հայրենիքի սահմաններէն մինչեւ
հայրենամերձ
քարտէսներ
ախորժակներ

հայագաղութները

եւ

անոնցմէ

ալ

անդին,

վերաձեւելու,

աշխարհակալական

նորանոր

յագեցնելու,

վերագաղութացման

նորանոր

նկրտումներ կենսագործելու ժամանակներ են դարձեալ՝ գերհզօր
պետութիւններու եւ անոնց արբանեակ երկիրներու, զանազանզարմանազան խմբաւորումներու կողմէ: Իսկ, կրկին ու կրկին
անգամ, նոյնը կը մնայ զանոնք առաջնորդող սկզբունքը՝
իրաւունքը կը պատկանի զօրաւորին, եւ սին խօսքերու եւ վերացական իտէալներու ծիրին
մէջ բանտարկուած կը մնան՝ իրաւունքի ոյժը, մարդկային իրաւունքները, արդարութիւնը եւ
այլ բարոյական-մարդկայնական արժէքներ...:
Ընդհանուր այս համապատկերին մէջ, հայրենամերձ հայագաղութները քայքայելու
Թուրքիոյ վարած նոր-Օսմանեան քաղաքականութիւնը իր գիշատիչ դէմքը ցոյց տուաւ
անգամ

մը

եւս,

ի

մասնաւորի՝

Քեսապի

մէջ

իրագործուած

հայ

բնակչութեան

տեղահանութեամբ, անոր բնակարաններուն եւ ազգային կառոյցներու թալանով եւ
քանդումով՝ ձեռամբ իր կողմէ զինուած եւ հոն առաքուած ծայրայեղական ճիհատիստներու,
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որոնք ներկայիս ալ զբաղած են Իրաքը կտոր-կտոր ընելու սադայէլական ծրագրի
գործադրութեամբ, եւ տուժողներուն մէջ են նորէն հոն ապրող մեր հայրենակիցները,
հայագաղութը իր ազգային եւ այլ կառոյցներով...., մինչ Սուրիոյ հայագաղութները կը
շարունակեն շնչասպառ ըլլալ, Ասատի վարչակարգի եւ իսլամիստներու միջեւ ընթացող
արիւնալի բախումներու հետեւանքով....
Զուգահեռաբար, մեր հայրենիքի սահմաններուն, ի մասնաւորի Արցախի սահմաններուն
վրայ՝ կը շարունակուին ատրպէյճանական ներթափանցման ոտնձգութիւնները, նոր թափ
կը

ստանան

մշտական

կրակահերթերը,

դիպուկահարներու

գործողութիւնները

եւ

զինադադարի այլ խախտումները, խլելով զինծառայողներու եւ խաղաղ բնակչութեան
բազմաթիւ կեանքեր: Յայտնապէս, Ատրպէյճան՝ նոր սպառազինումով քաջալերուած,
ինչպէս նաեւ՝ միջազգային հանրութեան, ԵԱՀԿ միջնորդ կողմերու ոչ-համարժէք
արձագանգէն ոյժ առած, կը փորձէ կարծէք նոր պատերազմ հրահրել եւ, ոյժի լեզուով,
դիւանագիտական-քաղաքական

զիջումներ

կորզել

Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետութեան տարածքէն...:
Այս բոլորին արժանի հակահարուած տալու համար, էական ու վճռորոշ է անկասկած
համայն հայութեան ներքին կուռ միասնականութիւնը:
Ունի՞նք այդ միասնականութիւնը ներհայաստանեան մակարդակի վրայ: Իրապաշտ
ակնոցով դիտուած, ՀՀ իշխանութիւն-հասարակութիւն անջրպետը, դժբախտաբար, տակաւ
կը մնայ խորացած, տիրական կը շարունակեն ըլլալ քրէաօլիգարխիկ համակարգի աչք
ծակող անարդարութիւնները, անօրինականութիւնները, անպատիժ մնացած ու մնացող
յանցագործութիւնները, ընկերային բեւեռացման աճող սրութիւնը, ապամշակութացման
հոսանքը, բարոյա-հոգեբանական մթնոլորտի անկումը, որոնց հետեւանքով կայ մանաւանդ
ամէնէն ահաւորը՝ Հայաստանը հայաթափող, զայն արիւնաքամ ընող արտագաղթը....
Հայրենի Հողը գերագոյն սրբութիւն է, անտարակոյս, որ կրնայ Միաւորող հզօրագոյն ազդակ
ըլլալ նման տագնապալի ժամանակներուն յատկապէս: Վկայ՝ մեր զոյգ Հանրապետութեանց
սահմանները՝

արթուն

պահակի

պէս

հսկող,

հայ

զինուորի

անկոտրում

ոգին,

զոհաբերութեան վերջին քայլին երթալու պատրաստակամութիւնը, հայրենասիրութեան
անսակարկ, նուիրական յանձնառութիւնը, անտեղիտալի մարտունակութիւնը....:
Վարակիչ երեւոյթ, որ կը փոխանցուի հայոց բանակէն հայ հասարակութեան, հայ
ժողովուրդին, հայ ազգին, ո՛ւր որ ալ ապրի ան...եւ փոխադարձաբար ալ, քանզի նման
ճակատագրական, օրհասական պահերուն է որ անջատ-անջատ միաւորները հայութեան կը
դառնան ՄԷԿ ԱԶԳ, մէկդի դնելով զիրենք իրարմէ բաժնող բոլոր տարբերութիւնները, մանր
հաշիւներն ու նկատառումները, իսկ երկիրը կը դառնայ համայն հայութեան ՀԱՅՐԵՆԻՔ....:
Հողէն է որ սնունդ կ'առնէ ազգային ինքնութիւնը: Առանց հայրենի հողին, առանց անոր
համախմբող անփոխարինելի ոյժին, կը խամրին հետզհետէ ազգային ինքնութիւնն ու
գիտակցութիւնը, կ'աղօտի հայ հոգին, կը ջլատուի ոգին: Այնքան խորիմաստ կը հնչէ
Խրիմեան Հայրիկի պատգամը ուղղուած իր թոռան, այսինքն՝ գալիք սերունդներուն, ամէնէն
պարզ ու միաժամանակ ամէնէն դիպուկ բառերով արտայայտուած. «Հողն պէտք է կենաց եւ
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մահու օր. Սրա համար Պապիկ զքեզ հողին հետ կապեց ու պսակեց, որ պինդ գրկես զհողն,
չթողուս որ ուրիշներ ձեռքէդ յափշտակեն, դու անհող մնաս, ստրուկ լինես»:
Պետականաշինութեան հիմնական շաղախը հայրենի հողն է, որոշապէս, անոր վրայ
ապրելու, արարելու, զայն հայոց լեզուով ու մշակոյթով, հայ հոգեւոր-բարոյական
արժէքներով օծելու անկոտրում ոգին, զայն պաշտպանելու եւ կենսունակ պահպանելու
աննկուն կամքը...: Պետականաշինութիւնը կը պահանջէ ազգի բոլոր զաւակներուն
անսակարկ սէրը, նուիրումը, առօրեայ տքնաջան, քրտնաթոր աշխատանքը, քար առ քար
կառուցումը՝ անխոնջ ու ստեղծագործ եռանդով...: Նման հասարակութիւնը միայն կրնայ
ծնունդ տալ իրեն արժանի ղեկավարութեան, քանզի ընդունուած օրինաչափութիւն է, որ
իշխանութիւն-հասարակութիւն

կ'ըլլան

իրարու

արժանի,

զիրար

լրացնող,

զիրար

ամբողջացնող....
Եթէ մեզմէ իւրաքանչիւրը կարենայ քննել ինքզինք՝ ամենայն գիտակից անկեղծութեամբ եւ
անաչառութեամբ, կրկնելով Ամերիկայի մէկ նախագահին պերճախօս պատգամը. «Մի՛
հարցներ թէ հայրենիքդ ի՞նչ կրնայ ընել քեզի համար, այլ հարց տո՛ւր թէ դո՛ւն ի՞նչ կրնաս
ընել հայրենիքիդ համար», յայնժամ հայրենիքն ու անոր պետականութիւնը վստահաբար կը
կարենան յաղթահարել ամէն դժուարութիւն ու խոչընդոտ, նուաճել նոյնիսկ թռիչքային
զարգացման հանգրուան, բոլորին ուժերուն եւ կարելիութեանց նպատակաուղղուած
մէկտեղումով եւ կոթողումով....
Հայաստանի

Հանրապետութեան

վերանկախացման

հերթական

տարեդարձին,

իւրաքանչիւր հայորդի, ո՛ւր որ ալ ապրի ան, երդուեալ կամաւորագրեալը պիտի ըլլայ հայոց
հայրենիքին, իւրաքանչիւրը՝ իրեն յատուկ տեղով ու դերով, իրեն յատուկ քրտնաջան
աշխատանքով ու հայրենանուէր ծառայութեամբ..., կեանքի կոչելու համար ամէնէն էական
հրամայականը

հայոց

պետականութեան

ամրապնդման,

որ

համայն

հայութեան

համախմբումի, միաւորման, կենսագործումն է, համայն հայութեան միասնականութիւնն ու
զօրաշարժը, Սարդարապատեան օրերուն նման....
Պիտի ունենա՞նք հաւաքական այդ իմաստութիւնն ու վճռակամութիւնը....
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Հարցազրոյց
Հայկական Երուսաղէմ, Այսօր եւ Վաղը Դարաւոր Անցեալ Եւ
Վտանգուած Ապագայ
Հարցազրոյց Սաղիմահայ Գաղութի Ակնառու Ներկայացուցիչներէն Յակոբ Անդրէասեանին
Հետ
Սագօ Արեան, Երուսաղէմ, Օգոստոս 2014
Խօսակիցս` Յակոբ Անդրէասեան, Երուսաղէմի գաղութի ճանչցուած ազգայիններէն է: Ան
երկար տարիներ եղած է ՌԱԿ-ի անդամ եւ վարած ՝ պատասխանատու բազմաթիւ
պաշտօններ, ինչպէս ՌԱԿ-ի Կեդրոնական Վարչութեան Ատենադպիր, ապա ՓոխԱտենապետ։

Այժմ

Երուսաղէմի

Հայ

Երիտասարդաց

Միութեան

Ատենապետն

է։

Անդրէասեան, Զէյթունցի Տէր Կարապետ Աւագ Քահանայի (Զէյթունցի Կարապետ) որդին է,
որ իր մօրենական կողմի մեծ հօրմէն ժառանգած է յախճապակեայ սպասներու եւ
զարդարանքներու

պատրաստութիւնն

ու

առեւտուրը:

Անդրէասեանի համար Արաբ-Իսրայէլեան բաւական բարդ
հակամարտութեան ամէնէն յետին մանրամասնութիւնները իր
առօրեայ

կեանքին

մաս

կը

կազմեն:

Գիտէ

Իսրայէլ

պետութեան խնդիրները եւ կը հասկնայ Կազայի խնդիրներուն
ամէն խորքային հարցերը: Բայց ասոնցմէ անդին իր համար
ամէնէն հիմնականը հայութեան առջեւ ցցուած հարցերն են ու
նոր մարտահրաւէրները: Այս առումով ան կ'ըսէ. «Ինծի համար
հարցերուն հիմնականը հայութեան ակնոցով նայիլն է: Եթէ
տուեալ խնդրին մէջ մեր ժողովուրդին օգուտ կայ, ապա ես այդ խնդրին կրողն եմ»: Անոր
համար

նաեւ

կարեւորագոյն

հիմնահարց

է

Երուսաղէմի

հայութեան

այսօրուան

իրավիճակը, որ իր կարծիքով այսօր մոռցուած է հայութեան կողմէ: Կազայի վերջին
պատերազմին, «Համաս»ի մօտեցումներուն, Իսրայէլի վարած քաղաքականութեան, ինչպէս
նաեւ Երուսաղէմի հայկական կալուածներու կարեւորագոյն խնդրին մասին զրուցեցի
Յակոբ Անդրէասեանին հետ: Ահաւասիկ մեր զրոյցը:

Հարցում.- Պրն. Անդրէասեան, կ'ենթադրեմ, որ այս 10-րդ պատերազմն է, որուն ականատես
կ'ըլլաք: Ինչպէ՞ս կը գնահատէք ընդահուր իրավիճակը:
Պատասխան. - Այսօր ընթացող պատերազմը բոլորովին տարբեր է նախորդ տարիներուն
տեղի ունեցած պատերազմներէն: Այն իմաստով, որ պատերազմը տեղի կ'ունենայ Իսրայէլի
եւ Իսլամական խալիֆայութեան տենչացող եւ Պաղեստինեան Կազա շրջանին վրայ
տիրապետութիւն հաստատած «Համաս»ի զինուորական թեւին միջեւ: «Համաս» նոյնիսկ չէ
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հետաքրքրուած Պաղեստինով այլ ան մաս կը կազմէ ծայրայեղ Իսլամական ընդհանուր
ծրագրի մը, որուն սահմանները կ'երկարին մինչեւ Իրաք եւ Սուրիա:

Հարցում.- Տեղեկութիւններ կան, որ «Համաս» մեծ ճնշումներ կը կիրարկէ Կազայի
ժողովուրդին վրայ:Որքանո՞վ ճիշդ է այս տեղեկութիւնը:
Պատասխան. - Այո՛, այդպէս է: Կրօնական որեւէ իշխանութիւն բնակաբանաբար
ճնշուածութիւն պիտի ստեղծէ տուեալ հատուածի մը մէջ: Ու այս խօսքը կը վերաբերի նաեւ
Կազային: Հոն իշխանութիւնը կրօնական է եւ այդ մէկը բնականաբար ճնշուածութիւն կը
ստեղծէ:

Հարցում.- Երէկ Իսրայէլի նախկին նախագահ Շիմոն Փէրէս յայտարարութիւն մը
կատարելով ըսած է, որ Արաբական աշխարհը այլեւս նեցուկ չի կանգնիր «Համաս»ին:
Ի՞նչքանով ճիշդ է այս խօսքը:
Պատասխան. - Մասամբ ճիշդ է, որովհետեւ Արաբական պետութիւնները բոլորն ալ լուրջ
տագնապներ կ'ապրին: Կարծեմ լաւ գիտէք, որ Իրաք եւ Սուրիա ինչ պայմաններու տակ են:
Իսկ

մնացեալ

բոլոր

պետութիւնները,

մինչեւ

Հիւսիսային

Ափրիկէի

Արաբական

պետութիւնները, յայտնուած են շատ թոյլ վիճակներու մէջ: Արաբներու մեծամասնութիւնը
նպատակայարմար կը տեսնէ, որ «Համաս»ի զինուորական ուժը ջլատուի:

Հարցում.- Իսկ ի՞նչ կարելի է ըսել Իսրայէլի մասին։
Պատասխան.

-

Իսրայէլի

վիճակը

նոյնպէս

նախանձելի

չէ:

Նաթանիահույի

կառավարութիւնը այսօր լուրջ տագնապի առջեւ է այն իմաստով որ, անոր դէմ ցցուած
թշնամին բոլորովին այլ որակի թշնամի մըն է :
Հարցում.- Կրնա՞ք քիչ մը մանրամասնել:
Պատասխան. - Իրավիճակը բացատրելու համար այստեղ պիտի ուզէի մէջբերել Իսրայէլի
պաշտպանութեան յայտնի նախարարներէն՝ Մոշէ Տայանի խօսքը, երբ ան առիթով մը ըսած
է. «Վախցէ՛ք այն ատեն, երբ Արաբը մեռնիլ կը սորվի»։

Հարցում.- Այսի՞նքն։
Պատասխան. - Գիտէ՞ք, այսօրուան Պաղեստինցին, որ կը ճակատի Իսրայէլի դէմ, տարբեր է
անցեալի Արաբէն: Բոլորդ կը հետեւիք զանգուածային լրատուութեան (մէտիային) ու կը
տեսնէք, որ անչափահաս երեխաներ փողոց իջած են պայքարելու համար: Օրինակ, օրեր
առաջ ցոյց տուին 8-9 տարեկան երեխայ մը, որ կը պոռար Իսրայէլացի զինուորի մը վրայ՝
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հարց տալով՝ «ո՞վ ես դուն եւ ինչի՞ վստահելով կը պոռաս վրաս»: Պատկերացուցէք, երբ
1967-ին Իսրայէլեան բանակը Արաբական շրջաններ մուտք կը գործէր անոնք (Արաբները.Ս.Ա.) Իսրայէլացի զինուորին անունը լսելով դող կ'ապրէին: Սակայն այսօր իրավիճակը
բոլորովին փոխուած է: Արաբը իր աչքերուն առած է մահը եւ ինք իրեն հարց կու տայ ի՞նչ
տարբերութիւն, եթէ այսօր մեռնի կամ վաղը: Արաբին համար այսօր կարեւորագոյնը իր
պայքարի շարունակութիւնն է:

Հարցում.- Քաղաքական գետնի վրայ ի՞նչպէս կը գնահատէք Իսրայէլի վիճակը:
Պատասխան. - Իսրայէլի տագնապը նաեւ քաղաքական հիմք ունի որովհետեւ այսօր ան
չունի անցեալի առաջնորդները: Այսօր Իսրայէլը ղեկավարող անձնաւորութիւնները
անցեալի

ուժականութիւնը

չունին:

Մօտիկ անցեալին

Իսրայէլի

համար

կարեւոր

ազդեցութիւն ունեցած ղեկավարներ ինչպիսին էին ՝ Մոշէ Տայանը, Կոլտա Մայիրը,
Մէնահիմ Պէկինը եւ Պէն Կորիոնը, որոնք չկան այսօր: Սիոնիզմը ինքը լուրջ տագնապի
առջեւ է եւ այդ տագնապը բոլոր գետիններու վրայ երեւելի է: Այս բոլոր պատճառները թուելէ
ետք պէտք է ըսել, որ Իսրայէլ նախանձելի վիճակ մը չունի հակառակ անոր որ միջազգային
հարթակին վրայ անուրանալի է, որ Իսրայէլեան
լոպիները

շատ

մեծ

տնտեսական,

ապահովական, ընկերային եւ քաղաքական
ազդեցութեան գօտիներ ունին:

Հարցում.- Կազայի այս պատերազմին առընթեր
եւ հակառակ ընթացող բանակցութիւններուն
տակաւին

դժուար

է

ըսել,

որ

շրջանը

հաւանական հրադադարով մը ամբողջական
խաղաղութեան հանգրուան մը պիտի մտնէ:
Ի՞նչպէս կը գնահատէք իրավիճակը մանաւանդ,
որ վարչապետ Նաթանիահու յայտարարած է,
թէ ի գին ամէն ինչի Իսրայէլեան բանակը
հիմնովին պիտի քանդէ Կազայի գետնային անցքերը:
Պատասխան. - Տեսէ՛ք, Իսրայէլեան բանակին համար գերխնդիրը Կազան գրաւելը չէ: Այլ
Կազայի գետնային անցքերուն քանդումը: Նկատի առէք նաեւ, որ Կազան գրաւելու համար
Իսրայէլեան բանակը կրնայ մի քանի հազար զոհ տալ բան մը, որուն պատրաստ չէ ո՛չ
կառավարութիւնը եւ ո՛չ ալ ժողովուրդը: Ու հակառակ անոր, որ Իսրայէլ մեծ թիւով
բանակային զօրքեր կուտակեց, Կազան ցամաքային գրաւման չենթարկեց:
Հարցում.- Այսինքն Իսրայէլ պիտի կարողանա՞յ գետնային անցքերը քանդել:
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Պատասխան. - Կ'ենթադրեմ այո, պիտի կարողանայ: Նկատի պէտք է առնէք նաեւ
Եգիպտոսի կեցուածքը, որ նոյնպէս համամիտ է, որ «Համաս»ի համար կարեւորագոյն
խաղաքարտի վերածուած նկուղները քանդուին:
Հարցում.- Ինչպէ՞ս կը բնութագրէք Իրանի Իսլամական հանրապետութեան կողմէ Իսրայէլի
հասցէին հնչեցուած սպառնալիքները:
Պատասխան. - Ես լուրջի չեմ առներ այդ սպառնալիքները: Իսրայէլի համար աւելի հեշտ է
կռուիլ կանոնաւոր բանակի մը դէմ քան կէրիլլայական խումբերու եւ միլիցներու դէմ:
Իսրայէլ կրնայ մինչեւ ծայր երթալ ու նոյնիսկ հարուածել Իրանեան դիրքեր: Ան նոյնիսկ
պատրաստ է անսպասելի ու ծայրայեղ քայլերու դիմելով ամբողջ շրջանը «այրել»:

Հարցում.- Այս վերջին պատերազմին Արեւմտեան մամուլը եւ յատկապէս իսրայէլամէտ
տարբեր աղբիւրներ յաճախ կը խօսին այն մասին, որ «Համաս» Կազայի խաղաղ
բնակչութիւնը որպէս մարդկային վահան կը գործածէ (Human Shields): Ի՞նչքանով ճիշդ են
այս տեղեկութիւնները:
Պատասխան. - Նոր չէ այս մեթոտը. նոյն մեթոտը կը գործածէին իսրայէլացի ղեկավարներ:
Օրինակ 1940-ականներուն իսրայէլեան բանակի ատաղձը կազմող «Էթցէլ» եւ «Հականա»
ջոկատները այդ ձեւը կը կիրարկէին: Այս առումով քանի մը օր առաջ նկատեցի, որ
պաղեստինցի զինեալներ իսրայէլեան տարածքներու ուղղութեամբ հրթիռներ կ'արձակէին
ու անոնց մօտ կանգնած էր կրօնաւոր մը եւ մի քանի երախաներ: Իրօք, ի՞նչ գործ ունին այդ
անմեղ երախաները հոն: Այս ի՞նչ կը նշանակէ: Յետոյ կը խօսուի, որ Կազայի տակ
գետնափոր երկրորդ Կազա մը գոյութիւն ունի: Եթէ այդպէս է, ապա ի՞նչու «Համաս» իր
ժողովուրդը այդ ապահով տեղերը չառաջնորդեց: Կամ ինչպէս ընդունիլ մզկիթները
զինապահեստանոցի վերածելն ու նոյնիսկ անոնց (մզկիթներու- Ս.Ա.) մէջ գետնային անցքեր
բանալը: Զարմանալի չեն այս բոլորը, որովհետեւ «Համաս»ին համար գետնային անցքերը
որպէս տնտեսական գործօն կը ծառայեն: Մինչեւ վերջերս կը խօսուէր, որ անցքերը աւելի
քան 15.000 ամերիկեան տոլարով կը վաճառուէին ու անցքերու «առեւտուրը» կը
կատարուէր միայն «Համաս»ի կողմէ: Այսօր Կազայի մէջ դէպի Եգիպտոս բացուած 1300
գետնային անցքեր կան ու այդ անցքերուն շնորհիւ «Համաս» զէնք փոխադրելէ զատ նաեւ
առեւտրական գործառքներ կը կատարէ: Գաղտնիք ալ չէ, որ «Համաս»ի ղեկավարները
նիւթական մեծ եկամուտներ կ'ապահովեն այդ անցքերուն միջոցով մանաւանդ որ Կազան
տարիներէ ի վեր տնտեսական լուրջ պաշարման տակ է:

Հարցում.- Կարելի՞ է քիչ մը Հայկական Երուսաղէմի մասին խօսիլ:
Պատասխան. - Երուսաղէմի հայերուն համար շատ կարեւոր է, որ հայութեան բոլոր
հատուածները մօտէն հետեւին այն շրջաններուն իրավիճակին, ուր մեր ժողովուրդը
տագնապահար է: Այսինքն դրական կը գնահատենք հայութեան հետաքրքրութիւնը Հալէպի,
Քեսապի, Դամասկոսի կամ այլ շրջաններու հանդէպ, ուր մեր ժողովուրդը ամէնօրեայ մահու
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եւ կենաց պայքար կը մղէ: Այդ համայնքներուն վիշտը նաեւ մեզի կը տագնապեցնէ: Բայց
պէտք չէ մոռնալ, որ 1930-ականներէն սկսեալ Երուսաղէմի հայութիւնը կ'ապրի բաւական
լարուած ու վտանգաւոր կացութիւններու մէջ: Հիմա, երբ արդէն պետականութիւն ունինք,
ժամանակը չ՞է որ մեր պատասխանատու մարմինները լրջագոյնս մօտենան Երուսաղէմի
հայութեան: Գաղտնիք չէ, որ մեր ակնկալութիւնները նիւթական չեն, այլ մենք կարիքն
ունինք բարոյական եւ քաղաքական նեցուկի: Մեր կացութիւնը այսօր բաւական ծանր է:
Կ'ապրինք անապահով վիճակներու մէջ ու չմոռնանք որ, Երուսաղէմի դիրքը ոչ միայն
հայութեան, այլ ամբողջ աշխարհին համար կարեւորագոյն նշանակութիւն ունի: Հայութիւնը
կանգնած է երկու հզօր եկեղեցական աշխարհներու միջեւ ու մենք որպէս ամէնէն հին
համայնքներէն մին համահաւասար իրաւունքներ ունինք Կաթողիկէ եւ Յոյն Ուղղափառ
դարաւոր եկեղեցիներուն հետ:

Հարցում.- Ձեր խօսքէն արդեօ՞ք պէտք է հասկնալ, որ Սաղիմահայութեան ապագան
վտանգուած է:
Պատասխան. - Բնականաբար կան վտանգներ մանաւանդ, որ Կազայի մէջ տեղի ունեցած
դէպքերուն հետեւանքով ամբողջ երկրին մէջ սուր լարուածութիւն կը տիրէ: Եւ այս առումով
մենք կը փորձենք միշտ զգոյշ ըլլալ մեր շրջագայութիւններուն մէջ: Սակայն մեզի համար
աւելի լուրջ սպառնալիք է կալուածներու հարցը:

Հարցում.- Կարելի է՞ մանրամասնութիւններ տալ։
Պատասխան. - Օրինակ, մենք հսկայական կալուածներ ունինք Երուսաղէմի մէջ (խօսակիցս
բնականաբար նկատի ունի Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեան հովանաւորութեան
տակ եղած կալուածները.- Ս.Ա.) եւ հայութեան թիւի նօսրացումով այդ կալուածներու
վիճակը կրնայ վտանգի մատնուիլ: Պէտք է նաեւ նկատի առնել, որ մեր մօտ համայնքային
որեւէ վէճի պարագային Իսրայէլի կառավարութիւնը նեցուկ կը կանգնի Յունական
պատրիարքութեան պարզ անոր համար, որ անոր կարեւորագոյն կառոյցները կառուցուած
են Յունաց Պատրիարքութեան հողերուն վրայ: Օրինակ Իսրայէլի Քնէսէթը (ԽորհրդարանՍ.Ա), ինչպէս նաեւ Երուսաղէմի, գլխաւոր թանգարանն ու տասնեակ այլ կարեւոր
կառոյցներ եւ կառավարական շէնքեր կառուցուած են Յունաց Պատրիարքութեան
կալուածներուն վրայ: Իսրայէլի համար կարեւորագոյն խնդիր է այդ հողերուն տիրանալը եւ
ատոր համար Իսրայէլի կառավարութիւնները միշտ դրական մօտեցում ունին Յոյներուն
հանդէպ: Գալով յունական կողմին, անոնք որեւէ ատեն եւ իրենց պատրիարքին կողմէ եղած
անակնկալ եւ անսպասելի ստորագրութեամբ մը կրնան այդ հողերը զիջիլ: Այս է ընդհանուր
պատկերը այսօր ու այս առումով Հայաստանի իշխանութիւնները եւ ամբողջ սփիւռքը պէտք
է ուշադիր աչքերով նային Երուսաղէմի հայոց կալուածներու խնդրին: Մի՛ զարմանաք եթէ
օր մը յոյները Իսրայէլի կառավարութենէն պահանջեն հայերը հեռացնել իրենց շրջաններէն
եւ ատոր դիմաց իրենք իրենց կալուածները Իսրայէլին տրամադրեն: Ի՞նչ պիտի ըլլայ մեր
վիճակը այդ ատեն: Ասոր համար է, որ կ'ըսեմ թէ մենք վտանգուած ենք: Բայց ցաւօք ես
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մօտեցման լրջութիւն չեմ տեսներ հայկական պատասխանատու մարմիններուն մօտ: Ու
զարմանալի է, որ երբ անոնցմէ շատեր Երուսաղէմ կ'այցելեն կը հիանան, կը զարմանան, կը
հպարտանան ու այդ հպարտութիւնը հոս Երուսաղէմի մէջ ձգելով կը հեռանան ... Այս է
հիմնական մտահոգութիւնս:
Keghart.com

Յօդուածներ
Տիրան
Լոքմագէօզեան.«Մեզ
կազմակերպուած աշխատանքը,
հակառակն է»

մօտ
ինչը

պակասում
է
թուրքերի մօտ

«Մինչեւ 50-ամեակը չէր խօսւում Հայոց Ցեղասպանության մասին, բայց 1965 թ. Երեւանում,
ժողովուրդը դուրս եկաւ փողոց ... եւ դրանից յետոյ կոթող հիմնուեց... Իսկ արտասահմանում
մեր ձայնը լսելի չէր, եւ միայն ԱՍԱԼԱ-ի գործողութիւններից յետոյ էր որ լսելի դարձաւ»:

«Արաքս» շաբաթաթերթ, Թեհրան, 24 յուլիսի 2014թ.:
Յուլիսի

23-ի,

երեկոյեան,

Իրանահայ

ազգային

եւ

մշակութային

միութեան

կենտրոնատեղիում կայացաւ, Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած,
իրանահայ անկախ կառոյցների միասնական նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած
անդրանիկ ձեռնարկը՝ թուրքագէտ Տիրան
Լոքմագէօզեանի բանախօսությամբ:
Ծրագրի

սկզբում

Իսլամական

ազատ

համալսարանի
Հայոց
լեզուի
եւ
գրականութեան ամբիոնի վարիչ եւ դասախօս
դոկտ. Անդրանիկ Սիմոնեանն իր օրուայ
խորհուրդի
բացման

նշանակութիւնը

խօսքից

յետոյ

շեշտաւորող

բեմ

հրաւիրուեց

եւ

հայութեան

բանախօսին:
Հայոց

Ցեղասպանութեան

ոտնահարուած իրաւունքների ձեռքբերումների մասին խօսելով, օրուայ բանախօս
թուրքագէտ Տիրան Լոքմագէօզեանը քննադատեց, իր բնորոշմամբ «հայի յատուկ
միամտութիւնը» , որ մոռանում է գայլի յօշոտող բնազդը: Նա շեշտեց, որ «Ճանաչելու,
իմանալու խնդիրը ամենակարեւոր խնդիրն է մեր գործում», որպէսզի կարողանանք ըստ
այնմ դիմել հակաքայլի՝ «Գիտակցենք, որ եթէ ճանաչում ես հակառակորդին, արդէն կիսով
չափ յաղթեցիր»:
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Լոքմագէօզեանը կարեւորութեամբ յիշատակեց, որ «Մինչեւ 50-ամեակը չէր խօսւում Հայոց
Ցեղասպանութեան մասին, բայց 1965 թ. Երեւանում, ժողովուրդը դուրս եկաւ փողոց ... եւ
դրանից յետոյ կոթող հիմնուեց... Իսկ արտասահմանում մեր ձայնը լսելի չէր, եւ միայն
ԱՍԱԼԱ-ի գործողութիւններից յետոյ էր որ լսելի դարձաւ»: Նա յաւելեց, «Այն օրերին ես
Գերմանիայում էի, այնտեղ էր նաեւ Էդիկ Յովհաննիսեանը, ով ասում էր. «Մենք մեծ
գումարներ էինք ծախսում որ մի քանի տող գրեն մեր մասին ու չէինք յաջողում, իսկ սրանց
մի փամփուշտը շատ բան գրել տուեց»:
Լոքմագէօզեանն յաւելեց, որ հայկական նորագոյն պայքարի սկզբնական շրջանում
«թուրքերը փորձեցին ամէն ինչը թեթեւի առնել ու մոռացութեան տալ, իսկ երբ տեսան չի
դադարում ընթացքը չկարողացան լուռ մնալ եւ պարտաւորուեցին խօսել եւ այս անգամ
տարբեր ստեր յօրինելով...»:
«Հայաստանի անկախութիւնից յետոյ մեր գործը աւելի դժուարացաւ»,- ասաց բանախօսը
յաւելելով, որ մեզ մօտ պակասում է կազմակերպուած աշխատանքը, ինչը թուրքերի մօտ
հակառակն է: Այսօր նրանք շատ աւելի լուրջ են մօտենում հարցին քան մենք,
դժբախտաբար: Հայաստանում ամէն մարդ մի գործ անում է, բայց համադրում,
կոորդինացում գոյութիւն չունի, կազմակերպուած չէ: Թանգարանն իր համար է աշխատում,
Ակադեմիան իր համար եւ այդպիսով սայլը տեղից չի շարժւում: Մեզ մօտ բացակայում է
պետական մօտեցումը, պետական մտածելակերպը»:
Բանախօսը պնդելով, որ. «Ամէն մի հայ ցեղասպանութեան փաստ է», ասաց. «Մենք, որպես
հայ, Հայոց Ցեղասպանութեան մասին փաստերի պէտք չունենք, դրանք առաջին հերթին
պիտի հրապարակենք թուրքերէն, ապա միջազգային լեզուով՝ անգլերէն, ֆրանսերէն,
ռուսերէն եւ վերջում նոր հայերէն»:
«Բարեբախտաբար, թուրքերը մեզ աւելին են պատկերացնում այն բանից քան մենք կանք:
Իհարկէ, դա լաւ է մի կողմից, բայց միւս կողմից ունի վատ բաժին, որ նրանք աւելի լաւ են
պատրաստւում քան մենք», ասաց բանախօսը եւ շարունակեց. «Թուրքերը շատ լուրջ են
աշխատում եւ պետութիււնը լաւագոյնս ֆինանսաւորում է այդ գործին, ինչը մեր մօտ
իսկապէս պակասում է: Թուրքիայի պետութիւնը համակարգուած մօտեցում ունի այս
հարցի նկատմամբ, ինչը դժբախտաբար Հայաստանում չենք տեսնում»:
Անդրադառնալով Թուրքիայում առաջացած վերջին փոփոխութիւններին Լոքմագէօզեանը
զգուշացրեց թուրքական նոր դաւադրութիւնից. «Գորշ գայլերից ես այսօր այնքան վտանգ
չեմ տեսնում, այլ վախենում եմ նրանցից, որոնք պրոհայկական քաղաքականութիւն են
խաղում: Ես վախենում եմ կեղծաւորներից, որոնք ասում են հայերից պիտի ներողութիւն
խնդրել, բայց չեն ընդունում Ցեղասպանութիւնը եւ, իհարկէ, խիստ դէմ են հատուցմանը»:
Նա յայտնի փրոտոկոլները հայերի դէմ լարուած որագայթներից մէկը համարեց եւ ապա
խօսելով Սեւրի եւ Լոզանի պայմանագրերի մասին ասաց. «Թուրքերը շատ են հպարտանում
Լոզանի պայմանագրով եւ այն համարում են իրենց հանրապետութեան հաստատող
պայմանագրերից

ամենակարեւորը,

սակայն
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պայմանագրում ճշդուած է Թուրքիայի բոլոր սահմանները բացի արեւելեանից, այդ
սահմանը բաց է թողուած եւ դա մեր շահին է»:
Տիրան Լոքմագէօզեանն իր խօսքի վերջում շեշտեց, որ «100-ամեակով չի աւարտւում ոչինչ,
այլ սկսւում է ամէն ինչ» և ապա հարցերին տուեց սպառիչ պատասխաններ:
Դոկտ. Անդրանիկ Սիմոնեանը եզրափակելով երեկոն, ասաց. ԱՍԱԼԱ-ի կազմակերպած
«Փարիզի պատմական «Վան» գործողութիւնը շատ բաներ փոխեց ֆրանսիահայի ու
Ֆրանսիայի

կեանքում:

իրաւազրկուած

Ֆրանսիայի

ժողովրդների

նախագահը,

մասին,

իր

ճառի

որ

այդ

օրերին

տեքստում

պիտի

խօսէր

յիշատակած

չունէր

իրաւազրկուած հայ ժողովրդի անունը, որն այնուհետ աւելցաւ: Իսկ այսօր Ֆրանսիայում
Հայոց Ցեղասպանութեան հերքողը դատւում է այդ երկրում», և յաւելեց. «Այսօր,
բարեբախտաբար, պետութիւն ունենք, որը պիտի պետականօրէն այս ուղղութեամբ
աշխատանք ծաւալի ու մենք ամէն մէկս պիտի մեր վրայ պարտք զգանք ինչ-որ քայլ
կատարելու 100-ամեակի առիթով»:

ԴԵՐՍԻՄ. ԱՌԵՂԾՈՒԱԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՐՀ
ՆԱԻՐ ԵԱՆ
Ճակատագրակից ժողովուրդ, հայկական շերտեր
1960-ականներին դերսիմահայերը կարծում էին, թէ իրենք հայոց ցեղասպանութիւնից
փրկուած աշխարհի երեսին ապրող միակ հայերն են: Այս մտայնութիւնը հիմնաւոր
պատճառ ունէր: Բանն այն է, որ թուրքերը
Դերսիմը կտրել էին արտաքին աշխարհից.
տեղեկատուութեան անհասանելիութիւնն ու
վերահսկողութիւնը

թուրքերի

կողմից

Դերսիմը բռի մէջ պահելու եւ ենթարկեցնելու
նպատակ

էր

հետապնդում:

Թուրքական

իշխանութիւնները պարբերաբար իսլամ են
պարտադրել
դրեսիմցիներին:

ու
Դերսիմն

պարտադրում
ամէն

առաւօտ

արթնանում է մոլլայի ձայնից, որ բոլորին
մզկիթներ է կանչումՙ աղօթելու: Բայց
դերսիմցիներն անհաղորդ են այդ հրաւէրին.
նրանք միայն առերես, սեփական կեանքը չվտանգելու համար են ընդունում սուննի
դաւանանքը, իսկ իրականում ալեւի եղել են ու ալեւի էլ մնում են: Այդ փաստը հունից
հանում է թուրքերին: Ինչքան էլ նրանք ջանում են Եւրոպայի աչքին թոզ փչել, թէ իբր
յարգում են իրենց երկրում ապրող այլ ազգերի հաւատքը, բայց ազգայնամոլների ձեռքով
հալածում են այլադաւաններինՙ իրենց ձեւակերպմամբՙ հաւատուրացներին: Ալեւիներն, ի
տարբերութիւն թուրքերի, խոստովանում են, որ Դերսիմն իրենց հայրենիքը չէ, որ իրենք
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իրանական ժողովուրդ են ու այստեղ են եկել 10-11-րդ դարերում: Դերսիմում հայկական
հնագոյն կոթողներ կան. ալեւիները մզկիթները թողածՙ այդ աւերակ եկեղեցիներում են մոմ
վառում ու աղօթում: Նրանք մերժում են թուրքական ամէն ինչՙ լինի կրօն, լեզու, թէ անգամ
խոհանոց: Եթէ սրճարանում սուրճ պատուիրէք ու մատուցողին կողմնորոշելու համար
շեշտէք, որ սեւՙ թուրքական կոչուող սուրճ էք ուզում, նա դուրս կը հարւիրի ձեզ սրճարանիցՙ
ասելով, որ դա թուրքական սուրճ չէ, եւ իրենք առհասարակ թուրքական ոչինչ չունեն:
Ալեւիների մշակոյթը, պատմութիւնը, կենցաղն ուսումնասիրուած չեն. մատների վրայ
կարելի է հաշուել այն գիտնականներին, որոնք երբեւէ հետաքրքրուել են ալեւիներով:
Ալեւիզմը բազմաստուածութեան, բնապաշտութեան է նման. ալեւիները ծառի, արեւի, ջրի
պաշտամունք ունեն: Նրանց սուրբ գետը Մնձուրին է (արժէ նորից յիշել հրաշալի գրող
Յակոբ Մնձուրու հրաշք պատմուածքները այդ վայրերի բնութեան ու ժողովրդի մասին:
Խմբ.), որին անուանում են Անահիտի ջրեր: Դերսիմցիները թոյլ չեն տայ լուացուելուց ու ջուր
խմելուց բացի, ասենք, լողաք այդ գետում: Մնձուրի գետում են նրանք երդուում, մկրտուում,
ամուսնութեան ու բարեկամութեան ուխտ անում: Դերսիմցիները լեռնցիներին յատուկ կուռ
ու անխախտ աւանդոյթներ ունեն:
Դերսիմում 1915-ին թուրքերը ցեղասպանութիւն չեն իրականացրել: Անառիկ ամրոցի է
նման Դերսիմըՙ շրջապատուած բարձրաբերձ լեռներով: Թուրքերը ժամանակ չեն վատնելՙ
բարձրանալու լեռների ծերպերն ու կոտորելու տեղաբնակներին: Արեւմտեան Հայաստանի
հայաբնակ միւս բնակավայրերն աւելի դիւրահաս են եղել. Դերսիմը նրանք թողել են
հետագայի համար: Դերսիմում ապրող զազաներն ու քրդերը նոյնպէս չեն մասնակցել
հայկական կոտորածներին: Աւելին, իրենք էլ են շուտով եաթաղանի բաժին դարձել:
Թուրքերը Դերսիմին ասում են Թունջելի. «թունջն» այն օպերացիան է, որը թուրքերը
ձեռնարկել ենՙ Դերսիմում ցեղասպանութիւն իրականացնելու համար: Աթաթուրքի
ցեղասպան

վերջին

գործողութիւնն

իրագործուել

է

հենց

այստեղ

1938-ին:

Այդ

ոճրագործութիւնը դերսիմցիները չեն մոռացել ու ներքին ընդվզումով անընդհատ յիշեցնում
են այդ մասին: Անգամ տօնական հանդիսութիւնների ժամանակ կարելի է տեսնել
երիտասարդներիՙ ձեռքներին պաստառներՙ «Դերսիմ-1938» վերտառութեամբ: Թուրքերը լաւ
գիտեն, որ այդ ցեղասպանութիւնը դեռ չեն մարսել, դրա համար էլ առաւօտից երեկոյ
Դերսիմը հսկում են ուղղաթիռներով ու ժանդարմներով: Ժանդարմները Դերսիմում ապրող
միակ թուրքերն են: Մշտական հալածանքներն ու վերահսկողութիւնը ստիպում են
դերսիմցիներին արտագաղթել: Միայն արտագաղթածներն են բարձրաձայնում, որ իրենք
ալեւի են, ոչ թէ սունի-մահմեդականներ: Ստամպուլում ու Թուրքիայի միւս քաղաքաներում
ազատ արտայայտուելու հնարաւորութիւն որոշ չափով կայ, իսկ Դերսիմումՙ բացարձակ ոչ:
Ամէն տարիՙ ամռանը, Դերսիմում տեղի է ունենում «Մունզուր» մշակութային ու
բնապահպանական փառատօնը: Այն պատեհ առիթ է, որպէսզի Թուրքիայի միւս
բնակավայրերից ու Եւրոպայից գոնէ ժամանակաւորապէս հայրենիք վերադառնան
դերսիմցիները: Ազգային երգ, պար, խօսք, խոհանոց. «Մունզուրն» իր յարկի տակ է
հաւաքում դերսիմցիներին, հիւրընկալում նաեւ այլ ազգերի երաժշտական խմբերի:
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«Կարին» աւանդական երգի, պարի խումբը երկրորդ անգամ է մասնակցել «Մունզուր»
փառատօնին: Դերսիմ մեկնելուն աջակցել է «Մոդուս Վիվենդի» կենտրոնը: Նման
ճամբորդութիւնները մշակութային համագործակցութիւն ստեղծելուց բացի, նպատակ ունեն
Դերսիմում ծպտուած հայերի յայտնաբերել: Առաւել համարձակ դերսիմահայերը
խոստովանում են իրենց հայկական ծագումն ու անգամ ցանկութիւն յայտնում որպէս հայ
քրիստոնեայՙ մկրտուել: Անցեալ տարի, օրինակ, մի դերսիմցի եկել է Հայաստան ու հայ
առաքելական եկեղեցում մկրտութիւն ստացել: Դերսիմցիները հայ հիւրերի ականջին
թաքուն շշնջում են. «Եթէ Դերսիմում կը լինի մէկը, որ կ'ասի, թէ ինքը հայկական ծագում
չունի, ուրեմն նա ստախօս է»: Բայց հենց որ շրջապատում թուրքեր են յայտնուում, նրանք
յայտարարում են, որ մահմեդական են, խօսում են թուրքերէն ու թուրքահպատակ են:
Ինչքան էլ ըմբոստ ու սեփական պատմութեան արիւնոտ էջերի նկատմամբ ցասումով
լցուած լինեն, այնուամենայնիւ, դերսիմցիները ներքին կայուն վախ ունեն թուրքերի
նկատմամբ, որ արեան հետ հոսում է երակներում ու սերնդէ-սերունդ փոխանցուում:
Քաղաքագէտների կարծիքովՙ մեր երկիրը պէտք է Դերսիմի հետ բարիդրացիական
յարաբերութիւններ հաստատի ու պահպանի: Ի դէմս դերսիմցիներիՙ մենք ունենք
համախոհներՙ
թուրքական
իշխանութիւնների
ծայրայեղ
իսլամիստական
քաղաքականութիւնը մերժողներ: Եթէ մենք դիւանագիտական յարաբերութիւններ չունենք
Թուրքիայի հետ, եւ մէկս միւսի հանդէպ թշնամանքով ենք լցուած, ուրեմն կարելի է այդ
երկրում գտնել էթնիկ կամ կրօնական այնպիսի խմբեր, որոնք բարեացակամ են
տրամադրուած հայերիս հանդէպ: Ջերմ յարաբերութիւններ ուենալ Դերսիմի հետ, որտեղ
ապրում է 17-20 մլն. ալեւի, Հայաստանի շահերից է բխում միայն: Մանաւանդ որ Դերսիմն էլ
մեզ նման ունի ցեղասպանութեան ճանաչման խնդիր:
Վերջին տարիներին Հայաստանի ու Դերսիմի միջեւ սկսուած յարաբերութիւններն
աշխուժանալու միտում ունեն: Ոչ ոք չգիտէ Դերսիմում քանի հայ է ապրում: Էթնիկ,
կրօնական, պատմական, մշակութային զարգացումներն ու հասարակական շերտերն
ուսումնասիրուած, բացայայտուած չեն, ուստի դժուար է ասել, թէ դերսիմահայերի ազգային
ու մշակութային նկարագրից ինչ է մնացել: Դերսիմից վերադարձողները վստահեցնում են,
որ դերսիմահայերի երգերի ու պարերի մէջ հայկական պահպանուած ու բիւրեղացած
շերտեր կան: Ապրելով այլ ազգերի հետՙ ժամանակի ընթացքում կենցաղի, մշակոյթի ու
աւանդոյթների փոխանակում է տեղի ունեցել: Բայց ինչպէս դերսիմահայ մամիկներն են
շապիկի տակ թաքուն պահում-պահպանում մետաղէ խաչը, այնպէս էլ հայկական ծագումն
ու մշակոյթն է ծպտուած ապրում Դերսիմի լեռներում, ձորերում, աւերակ եկեղեցիներում ու
պատմութեան հեռաւոր տարեթուերում:
Աղբիւր՝ ԱԶԳ
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«Կ՛ուզեմ Ցաւը Դուրս Հանել»
Պէյրութէն Վարշաւա
Հրայր Ճէպէճեան,
Նիկոսիա, 6 Յուլիս 2014
«Ես 51 տոկոս հայ եմ, իսկ 49 տոկոս` լիբանանցի»
Հաւասարակշռութիւնը արժէք մըն է, որ անհատի կեանքին ու
հաւաքական յարաբերութիւններուն աշխատանքային լաւ հիմք կու
տայ: Հաւասարակշռութիւնը լաւ հիմք կու տայ ոչ միայն կեանքի
տեսադաշտերու եւ հայեացքներու, բայց նաեւ` ինքնութեան եւ
մշակութային գործօններուն: Այս մէկը աւելիով կ՛արտացոլայ մեր
սփիւռքահայ իրականութեան մէջ, երբ մէկ կողմէն կապուած ենք
հայկական ինքնութեան, իսկ միւս կողմէն` այն հիւրընկալ երկրին
(երկիրներուն), ուր «պարտադրաբար» ապաստան գտանք:
Բարեբախտաբար այս «պարտադրանքը» տաժանելի չդարձաւ, այլ`
արժէքի գիտակցութիւնը, երբ բոլոր հայերը սիրեցին իրենց
ապաստան գտած երկիրները, որոնք մեզի տուին նաեւ ինքնութիւն
եւ դաստիարակութիւն:
Այս հաւասարակշռուած կեանքի մինչեւ օրս ապրող մէկ լաւ իրականութիւնը վայելեցի
Վարշաւիայի մէջ` Փետրուար 2014-ին, Ճոնի Գույումճեանին հետ:
Ճոնին ծնած է Պուրճ Համուտ: «Պուրճ Համուտը ինծի համար ամբողջ կեանք մըն է…: Թիրօ
քեմփը, Սանճաքը, Սիսը…», կ՛ըսէ Ճոնին, որուն մէջ կը զգամ այդ «ամբողջ կեանքին»
արմատաւորումը, երբ մէկ-մէկ սկսաւ քակել իր կեանքի մեն մի միաւորը: Ութ տարեկանին
գացած է Վենետիկ եւ ուսանած Մխիթարեաններուն մօտ: Վերադարձած է Պէյրութ եւ իր
ուսումը շարունակած` Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ ճեմարանին մէջ, ապա` Ժամհուր դպրոցին
մէջ: Ուսումը կատարելագործելու համար մեկնած է Ֆրանսա եւ մասնագիտացած
շարժարուեստի մէջ որպէս բեմադրիչ: Եղած է դասընկերը Ռոման Փոլանսքիի, որ իր
վաստակը ունի ներկայ օրերու ֆիլմաշխարհին մէջ որպէս բեմադրիչ: 1964-ին անցած է
Լեհաստան` իր մասնագիտութիւնը ի գործ դնելու, բայց կեանքի պայմանները տարբեր
դուրս եկած են Ճոնիին համար
- Շարժարուեստը աշխարհս է,- կ՛ըսէ Ճոնի:- Պատանեկութեանս օրերուն սինեմա «Արաքս»ի
մէջ ցուցադրուած ժապաւէններուն գործածուած պատճէնները կը թափէին: Ես զանոնք կը
հաւաքէի եւ մեր շէնքին տանիքը ճերմակ սաւան մը կը դնէի, ետեւը պզտիկ լոյսով կը
ցուցադրէի զանոնք թաղի մանուկներուն:
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Ասիկա Ճոնիին Պուրճ Համուտի իր ապրած մանկութեան եւ պատանեկութեան օրերու մէկ
քաղցր յիշատակներէն էր, որ զինք քաջալերած եւ իր կեանքին համար մղիչ ուժ եղած է նոյն
այդ մասնագիտութեան հետեւելու համար»:
Լեհաստանի մէջ կարելի չէ եղած իր մասնագիտութեամբ իր կեանքը կերտելու:
- Չեմ գիտեր` ինչո՞ւ Լեհաստան եկայ,- ըսաւ Ճոնին:- Կեանքի մէջ ընտրութիւններ կ՛ընես,
յետոյ կը հետեւիս անոնց:
Ճոնին հետեւած է իր «ընտրութեան» եւ այսօր յիսուն տարիէ ի վեր ան կ՛ապրի Լեհաստան:
Ընտանիք կազմած է` ամուսնանալով տեղացիի մը հետ եւ իր միակ զաւակը անուանած`
Արտաւազդ:
Ճոնիին աչքերուն մէջ զղջում կամ յուսախաբութիւն չկար իր ընտրութեան եւ որոշումին
համար: Ան ապրած է ու տակաւին կ՛ապրի իր կեանքը նուիրուածութեամբ եւ
հաւասարակշռութեամբ`

երախտապարտ

ըլլալով

իր

հայկական

եւ

լիբանանեան

ինքնութիւններուն:
- Լիբանանը ինծի տուաւ ինքնութիւն,- կ՛ըսէ Ճոնի:- Շնորհակալութիւն եւ յարգանք ունիմ
Լիբանանի հանդէպ: Իսկ շնորհակալութեան եւ յարգանքի գործնական ապացո՞յցը. ան
մինչեւ օրս կը մնայ լիբանանեան անձնագիրով` անկախ այն երեւոյթէն, թէ տարիներէ ի վեր
կ՛ապրի Լեհաստան եւ ամուսնացած է տեղացիի հետ: Ես 51 տոկոս հայ եմ եւ 49 տոկոս
լիբանանցի: Լեհաստան այսօր Եւրոպական Միութեան անդամ երկիր է, որուն անձնագիրը
արժէք ունի համաշխարհային համակարգին մէջ, բայց Ճոնիին կեանքի արժեչափերը ուրիշ
են:
Ճոնի Գույումճեան ամէն ջանք ի գործ դրած է, որպէսզի
լիբանանեան դեսպանատունը իր կեդրոնը ունենայ Վարշաւայի մէջ,
1993

թուականին:

Ան

խորհրդարանական
յանձնախումբին
պաշտօնական

անդամ

միջպետական

է

Լեհաստան-Լիբանան
յարաբերութիւններու

եւ այդ կապերը ամրապնդելու համար
այցելութեամբ
Լիբանան
եկած
է

պատուիրակութեան մը հետ, երկու տարի առաջ: Ճոնի աշխատանք
տարած է նաեւ, որպէսզի Լեհաստանի խորհրդարանը 2005-ին
Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչնայ:
Բայց Ճոնի տակաւին ունի «ցաւ» մը, «զոր կ՛ուզէ դուրս հանել»:- Հայրս ծնած է Ատըեաման
(Արեւմտեան Հայաստան) եւ մահացած` Պուրճ Համուտ,- սկսաւ պատմել Ճոնին:
- Հայրս մեծանուն ընտանիքի զաւակ եղած է, որ նիւթապէս հարուստ ըլլալով` մեծ դիրք
ունեցած է քաղաքին մէջ: Բայց հայրս չէր պատմեր մեզի Ցեղասպանութեան մասին: Մէջը
ցաւ մը ունէր, որ պահեց մինչեւ իր մահը:
Ճիշդ էր` Ճոնին ինծի կը նայէր, երբ կը խօսէր, բայց յստակ էր, թէ ան արդէն գացած էր հեռու`
Ատըեաման, վերջապէս եզրակացուց.
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- Ես կ՛ուզեմ հօրս այդ ցաւը դուրս հանել:
Ճոնին քանիցս այցելած էր Ատըեաման: Ոտք դրած էր պապենական հողին վրայ, լսած է
հօրը եւ իր ընտանիքին պատմութեան, հռչակին, ինչպէս նաեւ գերդաստանի` Գույումճեան
ընտանիքին վայելած հմայքին ու դիրքին մասին: Ճոնի զգացած էր հերոսական կերպարը
մեծ մօրը, որ որպէս ֆետայի կռուած էր թուրքերուն դէմ: Վերջապէս, Ճոնին ապրած է հոսած
«արիւնը», բայց նաեւ` ապրող «արիւնը», որ մինչեւ օրս իր կեանքին տուած է ապրելու
տեսլական եւ հիմք:
Այս ապրող տեսլականն ու հիմքը Ճոնին մղած են դառնալու իր մասնագիտութեան`
շարժարուեստին…: Ան պատրաստած է բեմագրութիւն մը երկու ժամ տեւողութեամբ`
մեկնելով իր Ատըեաման տուած այցելութիւններէն եւ այնտեղէն պոկած ցաւէն:
- Սկիզբը որոշեցի կոչել «Կարմիր խաչքար,- ըսաւ Ճոնին:- Հիմա կ՛ուզեմ անուանել,
«Հերոսներու յուղարկաւորութեան երգը»:
Ճոնիին դէմքին վրայ գծուեցաւ պզտիկ ժպիտ մը, որուն ետին յուզում կար ու նաեւ`
յոգնածութիւն. «Կ՛ուզեմ ժապաւէնին մէջէն ցաւը դուրս հանել, բայց նաեւ` ցաւին ապրած
հերոսութիւնը», ըսաւ ան:
Թէեւ իննսուն եւ ինը տարիներ անցած են, բայց տակաւին հայը աշխարհով մէկ կը քալէ նոյն
այս ցաւին ծանրաբեռնուածութեամբ եւ իւրաքանչիւր առիթի կը փորձէ իր պարունակին
մէջէն «ցաւը դուրս հանել» եւ այդ «ցաւին» մէջ ու անոր միջոցով կը դնէ իր
պահանջատիրութիւնն ու արդար հատուցումը:
Ճոնի Գույումճեանը այն հաւատաւոր հայն է, որ կ՛ուզէ «ցաւը դուրս հանել»:
«Կարմիր խաչքա՞ր», թէ՞ «Հերոսներու յուղարկաւորութեան երգը», Ճոնի Գույումճեան պէտք
է յաջողի դուրս հանել «ցաւը»…
Ծ.Խ.
- Սիւնարձանները կը գտնուին Ատըեամանի շրջանին մէջ, Նեմրութ լեռ. կը պատկանին
Կոմմագէնէի թագաւորութեան (Երուանդունիներ):
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Գրական-Մշակութային
Քարերն Ալ Կը Խօսին
Բագրատ Էսդուգեան, «Ակօս»
Աւելի քան 4 հազար տարուան բնօրրանի մը վրայէն հազիւ դար մը առաջ անհետացած մեծ
մշակոյթի մը հետքերն են, որ նախ կը խանդավառեն Մինաս Գոճայեանը:
2011 եւ 2012-ին դէպի պատմական Հայաստան կատարուած երկու ճամբորդութիւններու
տպաւորութիւնները հատորի մը վերածուած եւ «Մորմոքող անցեալի արահետներով»
խորագիրով դրուած է մեր սեղանին վրայ: Հեղինակը` Մինաս Գոճայեան, նմանաբնոյթ
երրորդ ուխտագնացութեան մը ընծայած առիթը
օգտագործած եւ այցելած է խմբագրատունս: Այս
հանդիպումը ինքնին առիթ դարձաւ, որ մենք աւելի
մօտէն
ծանօթանանք
արմատներով
կիլիկեցի,
ծնունդով լիբանանցի, իսկ այժմ լոսանճելըսաբնակ
մտաւորականի մը հետ: Ինչպէս նախորդ անգամներ,
ան այս անգամ ալ իրեն հետ ունի ամերիկահայ
ուխտաւորներու

խումբ

մը

եւ

այդ

խումբին

պատմական Տոլմապահչէյի պալատը շրջած պահուն
ինք կարճատեւ փախուստ մը տուած ու այցելած է
մեզի:
Այս սենեակի մէջ բաժնելու շատ բան կը գտնէ Մինաս Գոճայեան, քանի որ «Ակօս»-ի
հայերէն էջերու աւագ խմբագիր Սարգիս Սերովբեանը նոյնպէս բազմիցս շրջած է
Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ քաղաքները` յատկապէս հոն որոնելով հայ անցեալի
մեր օրերուն մնացած հնութիւնները: Առաջին ծանօթացումով կը յիշուի նաեւ նոյն
ճանապարհներու այլ ուղեւորներ` Արմէն Արոյեան կամ Սեւան Նշանեան եւս: Երկուքն ալ
բազում ապրումներ ունեցած են այս բացակայ անուններուն հետ, որոնք յիշելով` կրկին ու
կրկին կը յիշատակուի հայ ժողովուրդի քաղաքաշինական, ճարտարապետական կամ ալ,
կարճ խօսքով, ստեղծագործական եզակի յատկութիւնները:
Վաստակաւոր ուսուցիչ մըն է մեր հիւրը եւ արդէն կարճատեւ զրոյցէն կարելի կ՛ըլլայ
ենթադրել իր այս յատկութիւնը: Իրաւ ալ ասպարէզները իրենց դրոշմը կը դնեն այդ
ասպարէզով զբաղողներու բնաւորութեան վրայ: Զգուշ դիտորդ մը կրնայ նկատել, թէ իր
խօսակիցը մեծ հաւանականութեամբ ուսուցիչ մըն է, բժիշկ մը, մի գուցէ կամ ալ`
իրաւապաշտպան մը: Կ՛երեւի այդպէս եղաւ, եւ մենք ալ երբեք չզարմացանք, երբ լսեցինք
մեր խօսակիցին բազմամեայ ծառայութիւնը կրթութեան ոլորտէ ներս: Ան իր գիրքին կողքի
շապիկին վրայ արձանագրած է ծննդեան տարեթիւն ու վայրը` 1946, Պէյրութ: Ապա կը
բացատրէ իր հօրենական եւ մօրենական ընտանիքին բնօրրանը: Նախակրթութիւնը
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ստացած է Պէյրութի Ռուբինեան վարժարանը, իսկ երկրորդական ուսումը` ՀԲԸՄ-ի
Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանը: Աւարտած է Երեւանի պետական համալսարանի
բանասիրական եւ պատմութեան բաժինները:
Գալով իր հեղինակած ճանապարհագրութեան` մենք անվերապահօրէն կրնանք ըսել, որ
այսքան վառ տողերով շարադրուած նկարագրականը ընթերցողին մօտ անխուսափելիօրէն
կ՛աւելցնէ այդ վայրերը սեփական աչքերով տեսնելու անդիմադրելի ցանկութիւնը: Մինաս
Գոճայեան լոկ զբօսաշրջական ուղեցոյցի մը հեղինակը չէ: Անոր բացատրութիւններուն մէջ
անբաժան են նաեւ իր սեփական տպաւորութիւնները, պատմական անդրադարձները եւ այդ
ուղղութեամբ իր մեկնաբանութիւնները:
Շատ անգամ հիացման զգացումներուն կ՛ընկերակցի ապերախտութեան կամ ուրացումի
դէմ ընդվզումը: Ան չի հանդուրժեր Կիլիկիոյ դաշտին «Չուքուրովա» վերանուանման:
«Փոսադաշտ»

կը

թարգմանէ

այս

թրքերէնացուած

անունը,

որ

տեղանուններու

փոփոխութիւնով երկրի անցեալը մոռացութեան մատնելու թշուառ ռազմավարութիւն մըն է:
Այս բաժնի մէջ յայտնուած դիւրազգացութիւնը շատ աւելի հասկնալի կը դառնայ, քանի որ
բաժնի ենթախորագիրն է «Դէպի Կիլիկիա, դէպի նախնեաց հող Չորք-Մարզպան
(Տէօրթեօլ)»: Այս աւանի մասին վկայութիւնները կը շարունակուին «պապերուս ծննդավայր
նարնջաստան Չորք-Մարզպան» խորագրեալ յաջորդ բաժնի մէջ ալ:
Այս բնոյթի ուխտագնացութիւններու համար որդեգրուած ուղղութենէն կը շեղինք Մինաս
Գոճայեանի առաջնորդած տարբերակով: Ուստի այս ուղեւորութիւնը կը սկսի Պոլսոյ
Սապիհա Կէօքչեն օդակայանէն դէպի Անտիոք կատարուած թռիչքով: Առաջին կայանը կը
հանդիսանայ Հանրապետական Թուրքիոյ միակ հայկական գիւղը` Վաքըֆ: Այս գիւղը
իսկապէս իմաստալից է մանաւանդ խումբին մաս կազմող մուսալեռցիներու համար: Ի դէմ
բազմաթիւ ժխտման կամ ուրացումի պատմութեան, իրենք ուղղակիօրէն կը շփուին այն
մարդկանց հետ, որոնցմով նոյնիսկ նոյն բարբառը կ՛օգտագործեն: Կամ ալ կը ցնցուին`
տեսնելով, թէ իրենց համար «կորուսեալ» դարձածը վաքըֆցիներու համար առօրեայ է: Հոգ
չէ թէ Մուսա Լերան եօթը գիւղերէն այսօր մնացած ըլլայ միայն մէկ գիւղ, այդ գիւղը իր
էութեամբ կը շարունակէ ռուբինեան հարստութեան կենդանի ներկայացուցիչը մնալ նաեւ
մեր ժամանակներուն:
Ծառը երկարակեաց է` բաղդատմամբ մարդ արարածի կեանքի տեւողութեան: Սակայն
հազար տարին ծառի մը համար ալ գերազանց երկար տեւողութիւն է, որուն պատճառով
անհամար կը դառնան անոր ձօնուած աւանդազրոյցները, առասպելները եւ նոյնիսկ
յիշատակները: Ահա այս տեսակի բնական կոթող մըն է Խըտըրպէկ գիւղի հազարամեայ
սօսին, որուն զով հովանիին ներքեւ կը վերակենդանանան վերոնշեալ յիշատակները:
Սակայն նման ճանապարհորդութիւններու մէջ այս տեսակի դադարները ստիպուած են
կարճատեւ ըլլալու, քանի որ դեռ պիտի այցելուին կիլիկեան այլ շրջաններ` ՉորքՄարզպանը, Լեւոնի բերդը, քոզանուած Սիսը եւ Ատանան:
Ուղեցոյցի սլաքը այժմ ցոյց կու տայ Կապադովկիոյ շրջանը, Իւրկիւպ եւ Կեսարիա: Իսկ
Կեսարիայէն ետք դարձեալ բազմաթիւ ապրումներով հարուստ բնօրրան մը` Ուլնիա կամ
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Զէյթուն: Ապա 12-րդ բաժնին մէջ պիտի այցելենք Գերմանիկ-Մարաշ, որ այսօր կը յիշուի
Քահրաման Մարաշ:
Մինաս Գոճայեանի խումբը կ՛ընթանայ աքսորի կարաւաններու հակառակ ուղղութեամբ:
Այսպէս, կիլիկեան երկրէն կ՛ուղղուինք դէպի Հայկական բարձրաւանդակ: Եւ այստեղ ամէն
աւան, ամէն բլուր, ամէն առու կը վերածուի Մեծ եղեռնի դաժան յուշերու վերապրումի մը:
Միթէ ուրիշ կերպ կարելի է՞, երբ Սուրբ Կարապետէն մնացած միակ հետքի, փուլ եկած
պատի մը սրբատաշ քարերուն մօտ գիւղացիի մը մատուցած լաւաշը ձեռիդ կը մրմնջաս
Մուրատատույի աղերսուած աղօթքը` «Չանկլի, զիմ մուրազը տուր, զիմ սրտի սիրածը
տուր»:
Այս աղերսանքով սոյն փլատակի վրայ կարելի է Մշոյ Սուլթան Սուրբ Կարապետի հետ
կապուած դեռ բազում երազներով տարուիլ, օրինակի համար` ուխտագնացութեան
թափօրները երազել, աշուղները, քենտիրպազները, փահլեւանները պատկերացնել աչքերու
առջեւ: Բայց ինչպէս վերեւ ալ նշած էինք, ժամանակը թանկ է: Դեռ Բալահովիտ պիտի
երթանք: Բալու պիտի այցելենք: Պիտի տեսնենք «Հրանդ Տինք հիմնադրամ»-ի այդ հրաշալի
աշխատութիւնով վերանորոգուած Հաւաւի աղբիւրները: Երկար ճամբայ ունինք մեր առջեւ:
Այն բախտաւորներն ենք, որ Արարատը հանդիպակաց կողմէն պիտի տեսնենք ու մեր
թոքերուն թոյլ տուած ամենագոռ ձայնով պիտի արտասանենք «Ես իմ Մասիս սարն եմ
սիրում»:
Աւելի քան 4 հազար տարուան բնօրրանի մը վրայէն հազիւ դար մը առաջ անհետացած մեծ
մշակոյթի մը հետքերն են, որ նախ կը խանդավառեն Մինաս Գոճայեանին խումբը եւ այս
հրատարակութիւնով ալ` ընթերցողը:
Այդ խանդավառութիւնը, կ՛երեւի, բոլորս կը պարտինք հեղինակին դիւրահաղորդ
գրելաոճին, որ թարգման կը հանդիսանայ համահայկական զգացումներու:
Այդ շունչով է, որ կը մագլցինք այս անգամ Մարութայ սար: Սասուն հասած ենք, Դաւթի
վաթանն ենք: Նոյնիսկ սա սուլող քամին եթէ զգուշ լսենք, մեր ականջներուն պիտի հասնի
նաեւ Ձէնով Օհանի կանչը: Մենք ալ տոգորուած ենք` լսելով այդ կանչը: Խոր մտածումներու
մէջ ենք ինկած` արդեօք ո՞ր ձին մեզ շուտով կը հասցնէ Դաւթի մօտ…
Հայ ժողովուրդի հերոսապատումները սահմանուած չեն առասպելներով: Վարդան
Մամիկոնեանի տնկած սօսիին նոյն տեղը 15 դար յետոյ սօսի տնկեց հայ ժողովուրդի այլ
զօրավար զաւակ մը` մարաջախտ Բաղրամեան: Իսկ եթէ Միսաք Մանուշեան կամ Սողոմոն
Թեհլիրեան իրենց ձեռքով տնկած սօսիներ չունին հայոց հողին վրայ, ի՛նչ փոյթ, հայ
ժողովուրդը անոնց յիշատակին կառուցուած դպրոցներ ունի, որոնց հունձքը պիտի ըլլան
մերօրեայ հերոսները:
Իբրեւ խոստովանութիւն` նշենք, թէ մեր մտքի այս տեսակի թռիչքները գիրքին ներշնչումէն
կը ծագի: Հեղինակն է մեզ այս ու նման խորհուրդներու մատնողը: Զբօսաշրջիկ բառի
յուշածը այլ բան է, պատմական Հայաստանի մէջ շրջող հայ ուխտաւորի ապրումները` այլ
բան: Այդ տարբերակին գիտակցութեամբ է, որ Մինաս Գոճայեան նպատակադրած է իր
աշխատութիւնը թարգմանել անգլերէնի եւ թրքերէնի: Եւ այս թարգմանութիւնը ուղղուած
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պիտի ըլլայ ո՛չ միայն հայախօսութենէ դադրած հայ ընթերցողին, այլ` մայրենին թրքերէն
եղող շատ աւելի հոծ հասարակութեան մը:
Բայց մենք խորհուրդ կու տանք բոլոր այն հայերուն, որոնք նախապէս չեն գտնուած
Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ տարածքին, նախքան ճամբորդելը` անպայման
կարդան այս գիրքը: Նոյնիսկ բովանդակ ճամբորդութեան ընթացքին ալ ունենան իրենց
մօտ` ընդմիշտ թարմացնելու համար այնտեղ յիշատակուած տեղեկութիւնները, քանի որ,
ինչպէս այս գրքի նախաբանի հեղինակ փրոֆ. Արտեմ Սարգսեանն ալ կը վկայէ, «…այս
ուխտագնացութեան

հատորէն

քարերն

անգամ

կը

խօսին,

ինչպէս`

հեղինակը,

կ՛ըմբոստանան այս կացութեան դէմ, որ անփոփոխ կը մնայ արդէն շուրջ հարիւր տարի…»:

Տեսակէտ
"ԱՅՍ ԴՊՐՈՑԸ ԿԸ ԲԱՆԱՄ ԱԶԳԻՍ ՎՐԷ՜ԺԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ" –
ՓԱԿԵԼՈՎ
ՈՒ՞Մ
ՎՐԷԺԸ
ԼՈՒԾԵՑԻՔ
*ՎԱՐԴԳԷՍ
ԳՈՒՐՈՒԵԱՆ*
Կիպրոսի Մելգոնեան կրթական հաստատութեան վերաբացման պահանջով , խնդրանքով ,
բազմաթիւ բաց նամակներ յղուած են Հայաստանի հանրապետութեան նախագահին, Հայոց
զոյգ կաթողիկոսներուն , ՀՀ Սփիւռքի եւ Կրթութեան ու գիտութեան նախարարներուն:
Նամակները

մնացած

են

անպատասխան :
Այս անգամ կը հրապարակենք
«Փակ» նամակ ,եթէ բաց նամակը
կը մնայ անպատասխան , գուցէ
Փակ անուանուող նամակը կը
հետաքրքրէ հասցէատէրերը:
**********
Փակ
Սուրիահայութիւնը,

նամակ
Հայկական

Բարեգործական ԸնդհանուրՄիութիւնը Եւ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը
Պէտք կա՞յ ըսելու որ Քեսապի պարպումը կանխամտածուած էր:
Պէտք կա՞յ ըսելու որ մերօրեայ Քեսապի քանդումը ուղղակի շարունակութիւնն է
Ցեղասպանութեան, եւ յենակէտներէն մին՝ Բան-Թուրքական կամ Բան-Թուրանական
ապագայ կայսրութեան:
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Պէտք կա՞յ ըսելու որ այս Թուրքիոյ կողմէ զօրաւոր ապտակներէն մէկն է Հայութեան
ուղղուած՝ ի պատասխան Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Յուշաշխատանքներուն որպէս
սկզբնական հակադարձութիւն:
Ինչու՞ Հալէպի հայկական թաղերը թիրախ են կազմակերպուած ռմբակոծումներու:
Ինչու՞ Տէր Զօրի մեր սրբատեղիները պղծուեցան, կողոպտուեցան, քանդուեցան:
Ցոյցեր կազմակերպեցինք, ըստ հայ մամուլին՝ «քանի մը հարիւր ցուցարարներ»ով… Լոս
Անճելըսի մօտ կէս միլիոն հաշուող գաղութէն միայն «քանի մը հարիւ՞ր»… Եւ մենք կ'ուզենք
տպաւորել ոչ-հայ զանգուածները եւ ազդարարել Թուքիոյ որ «էդ մենք ենք գալիս»…
Շուրջ 85,000 հաշուող Սուրիահայութեան կէսէն աւելին արդէն իսկ գաղթականներ են
Միջին Արեւելքի կարգ մը երկիրներու մէջ: 2000 Քեսապցիներ եկան միանալու այս
զանգուածին: Մեր բոլոր հռետորաշունչ բանախօսութիւնները մէկ շերտ հող անգամ չեն
կրնար ազատագրել Քեսապէն կամ պնակ մը կերակուր տալ որբեւայրիի մը: Լաթաքիոյ,
Դամասկոսի, Պէյրութի եւ այլ շրջաններու հայերը, որքան որ ալ փորձեն պատսպարել այս
գաղթականները,

կացութիւնը

տակաւին

կը

մնայ

ողբերգական:

Չմոռնանք

որ

Սուրիահայերը, ոչ – գաղթական Սուրիահայերը, իրե՛նք տակաւին պէտք ունին արտաքին
օժանդակութեան: Եւ այս օժանդակութեան կարօտ հայերը ինչպէ՞ս պիտի օգնեն գաղթական
հայերուն, եւ մինչեւ ե՞րբ:
Գիտենք: Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը, ՀՕՄը, Եկեղեցիները,
բազմաթիւ անհատներ, բարեսիրական կազմակերպութիւններ, ինչու՞ չէ, Հայաստանի
Հանրապետութիւնը, Կարմիր Խաչը եւ ուրիշներ օգնութիւն կը ղրկեն Սուրիահայերուն:
Շնորհակալ ենք: Հիմնական ի՞նչ քայլեր կ'առնուին փրկելու
Սուրիոյ մեր գաղթականները:
Միջին Արեւելքի հայկական գրեթէ բոլոր գաղութները քանդուեցան: Լիբանանի, Իրանի,
Իրաքի, Յորդանանի, Եթովպիոյ եւ հիմա՝ Սուրիոյ հայկական կեդրոնները կիսակործան,
արդէն իսկ սկսած են պարպուիլ հայերէն: Քեսապը, որպէս շարունակութիւնը Կիլիկիոյ, իր
հազարամեայ բնիկ բնակչութենէն արդէն իսկ պարպուեցաւ: (Ոմանք կ'ըսեն որ Մեծն
Տիգրանի օրերէն հայեր հաստատուած էին Քեսապ:) Նոյնիսկ եթէ Սուրիական բանակը
վերագրաւէ Քեսապը, ան արդէն քարուքանդ է: Հարիւրաւոր տարիներու մեր շինարար
Քեսապցիներուն աշխատանքը փճացաւ: Կրնա՞նք վերաշինել…
Մնաց Կիպրոսը, ուր հայ գաղութը կը վայելէ Կիպրոսի բարեխնամ կառավարութեան
հովանին, պաշտպանութիւնն ու խնամքը:
Մեծ Եղեռէն ետք, հայերէն չգիտցող, թրքախօս Աղա Կարապետ եւ Աղա Գրիգոր Մելգոնեան
եղբայրները Աստուածային տեսիլքո՞վ թէ Արեան Կանչին անսալով, իմաստութիւնը
ունեցան Կիպրոսի մէջ հիմնելու Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը, ուր հարիւրաւոր
հայ որբեր, մէկ մասնիկը Մնացորդացին, պատսպարուեցան, ուսանեցան եւ յաջորդող
տասնամեակներուն Հայ Սփիւռքի Զարթօնքին, Հայ Սփիւռքի կազմութեան մէջ բերին իրենց
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անփոխարինելի նպաստը: «Այս դպրոցը կը բանամ Ազգիս Վրէ՜ժը լուծելու» ըսաւ Մեծ
Բարերարը: Եւ սփիւռքի կազմութեամբ, կազմակերպուածութեամբ, Մելգոնեանի Լուսոյ
Կաճառէն, Լուսոյ Տաճարէն ցոլարձակուող ճառագայթներով յաջորդական սերունդները
աղօթեցին Մեսրոպի լեզուով, երգեցին Կոմիտասեան Շարականներն ու երգերը,
ասմունքեցին

Թէքէեանը,

Շիրազն ու Կապուտիկեանը,

Տէրեանը,

Սիամանթօն

ու

Վարուժանը եւ մասամբ լուծեցին Ազգին Վրէժը մաքուր Հայեր մնալով:
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը, Եղեռնէն ետք «Մեծ Պարգեւ»ը, «Մեծագոյն
Բարիք»ը եղաւ հայութեան: Աստուածատուր Պարգեւը՝ Սփիւռքի Հայութեան եւ մասամբ՝
Հայաստանին: Հազարաւոր հայ որբեր եւ ապա վերապրած խլեակներու նորածին
սերունդնե՜րը ամբողջ պատսպարուեցան, հասակ առին հոն, ընտանիք կազմեցին եւ
բազմացուցին

Թորգոմայ

Տոհմը:

Հայապահպանութեան

ամուր

ամրոցն

ու

հայակերտութեան լուսաշող դարբնոցը եղաւ ան: Սրբազա՜ն Վրէ՛ժ:
Տակաւին, Մեծ Բարերարը իմաստութիւնը ունեցաւ իր կտակը վստահելու Հայկական
Բարեգործական

Ընդհանուր

Միութեան,

որուն

իմաստուն

ղեկավարութեամբ,

Հաստատութիւնը գոյատեւեց ութ տասնամեակներ:
Փառք ու Պատիւ Մելգոնեան Եղբայրներուն: Աշխարհացրիւ Մելգոնեանցիները ամէն տարի,
Յունուարի կէսերուն, Սբ. Յովհաննու Կարապետի Տօնին, կը խոնարհին անմար յիշատակին
առջեւ հայ ժողովուրդի Մեծագոյն Բարերարներուն, իրենց Հոգիի Ծնողներուն, իրենց
«մտերիմ» Բարերարներուն:
Այսօր, Սփիւռքահայութիւնը կը գտնուի «Ճերմակ Ջարդ»ի վերջին հանգրուանին:
Ճերմակ Ջարդին եկաւ միանալ կարմիր ջարդը: Ճերմակ Ջարդը Միջին Արեւելքի շատ մը
գաղութները «մաքրեց», հայերէնը մոռցնել տուաւ քիչ մը ամէն տեղ եւ Հայու Հոգին ու Ոգին
օտար մշակոյթներու տիղմին մէջ մխրճեց: Այժմ Սուրիոյ հայութեամբ բաբախուն
քաղաքներուն, ինչպէս Ռաքքայի, Տէր Զօրի, Դամասկոսի, Հալէպի, այլ վայրերու եւ հիմա ալ
Քեսապի հայութեան պարպումով, անոնց տուներուն, աշխատավայրերուն, ակումբներուն,
դպրոցներուն, ազգային այլ կառոյցներուն, Եկեղեցիներուն եւ Սրբատեղիներուն քանդումով
եւ բազմաթիւ սպաննութիւններով կարծես վերջին հատորը կը գրուի Հայ Սփիւռքին:
Բայց Մենք գիտենք Ապրիլ: Մենք գիտենք որպէս փիւնիկ, մոխիրներէն յարութիւն առնել եւ
աղաղակել «Մենք Կանք, Պիտի Մնանք, ու Դեռ՝ Շատանանք»:
Ինչպէս Մեծ Եղեռնէն ետք Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը Մեծ Պարգեւը եղաւ
հայութեան, այսօր ալ, Սուրիահայութեան այս Մեծ Վիշտի օրերուն, Մելգոնեան Կրթական
Հաստատութեան

վերաբացումը

Վերանորոգուած

Մեծ

Պարգեւը

պիտի

ըլլայ

սփիւռքահայութեան, բայց մանաւանդ՝ Սուրիահայութեան:
Հայկական

Բարեգործական

Ընդհանուր

Միութեան

Պատկառելի

Կեդրոնական

Վարչութիւնը եթէ Սփիւռքահայութեան, բայց մանաւանդ Սուրիահայութեան ներկայի
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տագնապալի եւ շատ վտանգաւոր կացութիւնը նկատի առնելով վերաբանայ ազգապարծան
այս Մեծ Հաստատութիւնը, ՄԵԾԱԳՈՅՆ ԲԱՐԻՔը գործած պիտի ըլլայ սփիւռքահայութեան:
Մեծ թիւով Սուրիահայ աշակերտներ պիտի պատսպարուին ապահով միջավայրի մէջ,
պիտի ուսանին, պիտի սորվին Մեր Մայրենին , եւ երբ ժամանակը գայ, պիտի վերադառնան
Հալէպ, Քեսապ թէ Դամասկոս (եւ այլուր), Լուսոյ Տաճարին Լոյսը տանելով իրենց հետ եւ մեր
գաղութները պիտի ապրին Արշալոյսը Մեծ Զարթօնքին:
Տակաւին,

Մելգոնեան

Կրթական

Հաստատութեան

վերաբացումով,

Հայկական

Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը ՄԵԾԱԳՈՅՆ ՆՈՒԷՐ ը տուած պիտի ըլլայ ողջ
հայութեան՝ Ցեղասպանութեան 100-ամեակի սեմին:
«Ազգիս Վրէժը Լուծելու» ուրիշ ի՞նչ աւելի մեծ զէնք՝ քան Հայ Լեզուի փրկութիւնը
արտասահմանի մէջ:
Մեր Նահատակներուն Յիշատակը յարգելու ի՞նչ աւելի մեծ միջոցառում՝ քան վերաբացումը
Զոյգ Շէնքերուն Մելգոնեանի:
Հայ Լեզուի փրկութեան ի՞նչ աւելի մեծ կրթական հաստատութիւն՝ քան Մելգոնեան
Կրթական Հաստատութիւնը:
Արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան ի՞նչ աւելի ապահով ամրոց՝ քան Մելգոնեան
Կրթական Հաստատութիւնը:
Հայ Ոգիի վերազարթօնքի եւ վերանորոգման ի՞նչ աւելի մեծ դարբնոց՝ քան Մելգոնեան
Կրթական Հաստատութիւնը:
Ձեզմէ շատերուն ծանօթ է թէ խումբ մը Մելգոնեանցի Շրջանաւարտներ «Կոչ – Բաց
Նամակ»-ով մը դիմեցին Հ.Բ.Ը.Միութեան Պատկառելի Կեդրոնական Վարչութեան եւ անոր
Նախագահ՝ Տիար Պերճ Սեդրակեանին որպէսզի վերաբանան Մելգոնեան Կրթական
Հաստատութիւնը:
Նոյնպէս, «Խնդրանք – Բաց Նամակ»-ով մը նոյն խումբը դիմեց Ամենայն Հայոց եւ Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսներուն, ՀՀ Վսեմաշուք Նախագահին, ՀՀ Սփիւռքի եւ Կրթական
Նախարարներուն եւ Աւանդական երեք Կուսակցութիւններու Գերագոյն Մարմիններուն
որպէսզի բարեխօսեն առ որ անկ է՝ վերաբանալու Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը:
Ժամանակը շատ սուղ է:
Կը սպասենք Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան պատասխանին:
Մինչ այդ՝ ապահովութիւն եւ համբերութիւն կը մաղթենք մեր Սուրիահայ եղբայրներուն եւ
քոյրերուն:
Armweeklynews.am
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Դիտարկում՝ Ռումբ Թէ՞ ... Կօշիկ
Յ. Աղպաշեան, Պէյրութ, 22 Յուլիս 2014
Շատեր

միամտաբար

տարբաղադրութեամբ,

կ՚ըսեն

կամ

կը

կարծեն,

«պաղ

պատերազմ»ը

վերջ

թէ

Խորհրդային

գտաւ,

Միութեան

ուրեմն,

նոյներու

տրամաբանութեամբ, գերհզօրի մը անկումով, ուրիշ գերհզօր
մը՝ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ, կը մնայ աշխարհի տէր
ու տիրական։
Սակայն,
քիչ
թէ
շատ,
պատմութեան
ծանօթ
ու
քաղաքագիտութեան իրազեկ կողմեր, համոզուած էին (ու
համոզուած

են),

թէ

ճիշդ

չէ

նման

մօտեցումը

կամ

մեկնաբանումը, հետեւեալ պատճառներով.
ա. Խորհրդային Միութեան համահանրապետական ցանցը
քայքայուելով, Ռուսաստանը՝ իր տարածքային, բնակչային,
արտադրային,

նոյնիսկ՝

քաղաքական,

տնտեսական,

յարաբերական առաւելութիւններով ու բարեմասնութիւններով
չէր կրնար ընդերկար ստուերի մէջ մնալ կամ զիջումներու մէջ
թաղուիլ։
բ. Կայսերական հասկացողութիւնը եւ ինքնութիւնը, որ ռուսերու համար դարերու
ժառանգութիւն ունի, անպայման ինքզինք պարտադրելու եւ երեւան գալու
պարտաւորութեան տակ պիտի գտնուէր, թէկուզ 70 տարուան… ընդմիջումէ մը ետք, ուր
դարձեալ, ա՛յդ ժամանակաշրջանին, երբեք կայսերական ռուսայատուկ հոգեբանութիւնը ոչ
կրնար մոռցուիլ, ոչ ալ շոգիանալ։
գ. Խորհրդային շղարշացման թօթափումէն ետք, ընկերվարական վարդապետութենէն դէպի
ազատ շուկայական անցումային հանգրուանին, Ռուսաստանը ունեցաւ լուրջ տագնապներ,
յատկապէս տնտեսական, դրամատնային, առեւտրական եւ արժութային մարտահրաւէրներ
դիմագրաւելու, սակայն կարճ ժամանակ անց, ատոնց մեծ մասը յաղթահարուեցաւ,
որովհետեւ

կայսերական

Ռուսաստանը

գիտցաւ

լաւագոյնս

«տնօրինել»

զանոնք,

վերանորոգելով, վերայարմարելով ու վերամրացնելով իր հզօրութիւնը՝ համարեա բոլոր
մակարդակներու ու բնագաւառներու մէջ։
դ. Արտաքին քաղաքականութեան ծիրին մէջ, ի հեճուկս շատերու յուսախաբութեան եւ ի
զարմանս ուրիշներու ալ ապշահարութեան, Ռուսաստանը կրցաւ յաջողապէս թիավարել
ամէն ուղղութեամբ, վերագտնելով իր դիրքն ու տեղը ոչ միայն ներքին, այլեւ միջազգային
ոլորտներու մէջ, որպէս մնայուն գերհզօր պետութիւն մը, սմքած հայեացքներուն տակ
ՆԱԹՕին, Արեւմուտքին եւ ԱՄՆին։
ե. Վլատիմիր Փութինի կրկնակի նախագահութեան շրջանին, արդէն արեւի նման յստակ
դարձաւ, որ Ռուսական կայսրութիւնը աքտիւօրէն գործող է եւ անոր մրցակից ամէն կողմ
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այդ հաշիւը պէտք է ընէ ու համապատասխանօրէն վերաբերուի անոր հետ, որովհետեւ
ռուսական «արջ»ին թաթերը երկար ու սուր են։
զ. Եթէ 1920-1990ը նկատուեցաւ «պաղ պատերազմի ժամանակաշրջան, ներկայիս, մեր
կարծիքով, կացութիւնը շատ աւելիով «տաք պատերազմ»ի մթնոլորտի մէջ է, քանի որ
«տաք»ը «պաղ»էն աւելի այրող ու ցաւցնող կրնայ ըլլալ:
Այն բոլոր կողմերը, որոնք Խորհրդային Միութեան չքացումով ցնծութեան պահեր
ապրեցան, հաւանաբար երբեք չանդրադարձան, որ Ռուսաստանը աւելի զօրաւոր կրնայ
դուրս գալ իր դէմ լարուած դաւադրութիւններէն, իր խօսքը լսելի դարձնելով, իսկ գործը՝
զգալի, հոն ուր ինքն ալ ունի իր գերպետական շահերը, ազդեցութեան գօտիները,
միջպետական յարաբերութիւնները, զինուորական ներգործութիւնները, տնտեսական
փոխշահաւէտութիւնները, բայց մանաւանդ՝ աշխարհաքաղաքական անզիջողութիւնները:
Ինչո՞ւ այս արագ դիտարկումները։
Ռուսական Դաշնութեան քարոզչութիւն չէ ասիկա, ոչ ալ գովերգութիւն, այլ՝ չոր ու խօսուն
իրականութիւններու լոյսին տակ, ցոյց տալու, թէ՝
- Խորհրդային Միութիւնը վերափոխարինուած է ռուսական կայսրութեամբ
- «Պաղ պատերազմ»ը՝ «տաք պատերազմ»ի մը հաւանականութեամբ փոփոխական է
- Արեւմտեան-ամերիկեան քաղաքականութիւնը չի կրնար շրջանցել ռուսականութեան
գերակշռութեան վերաճող հզօրութիւնը
- Արեւմտեան-ամերիկեան «միջամուխութիւն»ները ռուսական ազդեցութեան գօտիներուն
մէջ, արտօնելի չեն, «կարմիր գիծ» են։
Բաց աստի, անհերքելի փաստ է, որ ռուսական կայսրութեան հեղինակութիւնն ու
գերհզօրութիւնը

ամենուր

են,

չկան

այլեւս

անկախութեան

առաջին

տարիներուն

կաղապարումներն ու խարխափումները, իսկ ռուսական ներկայութիւնը Միջերկրականի
մէջ («տաք ջուրեր») ակնբախ է, մանաւանդ սուրիական հակամարտութեան շրջագիծէն
ներս։
Այս

բոլորին

մէջ,

ինչ

որ

արձանագրելի

է,

ռուսական

կողմը

հեռու

է

ծայրայեղականութիւններէ եւ անչափաւորականութիւններէ, ի տարբերութիւն ամերիկեան
«պուշեան» եւ «օպամայական» ձախաւերութիւններուն, որոնք Միջին Արեւելքին համար
պատուհասներ դարձան։
Միջազգային ատեաններու մասին կը յանկերգուի, որոնք, ի միջի այլոց, կատարեալ
անհեթեթութիւններ են, բայց, եթէ պահ մը հաւատանք անոնց դերասանութիւններուն, ինչո՞ւ
Ճորճ (ան)կրտսեր Պուշը դատի չի կանչուիր հաշուետուութեա՛ն, որ պատճառ դարձաւ՝
- Ապօրինաբար Իրաք ներխուժելու, Իրաքը բզքտելու, Իրաքը թալանելու, Իրաքը նուաճելու,
Իրաքը պարպելու, Իրաքը խոցոտելու եւ յանուն ինչի՞, երբ պատառիկ մը, մասունք մը իսկ
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(կարծեցեալ) կորիզային կամ քիմիական զէնքեր չգտնուեցան հոն, վկայութեամբ՝ նոյնիսկ
ամերիկացի քաղաքական գործիչներու ու զինուորական հրամանատարներու։
- Հազարաւոր ամերիկացի զինուորներ «ոչխար»ի նման սպաննուելուն, որոնք չէին գիտեր
որուն դէմ եւ ինչու արաբական երկիր մը ասպատակելու եկած էին։
-

Միջազգային

(ՄԱԿի)

Կազմակերպութեան

յանցապարտութեան,

որ

ամենէն

մեծ

ամօթանքն

զգուշացումները
էր

ոտնակոխելու

շպրտուած

աշխարհի

ու

պանքիմունեաններու նման անողնաշարներու երեսին։
Երանի թէ՝ այս այլանդակութիւնները հոս վերջանային, ընդհակառակը՝ շարունակուեցան
եւ աւելի խորացան, նոր հարուածներ հասցնելով արաբականութեան եւ արաբական
աշխարհին, դժբախտաբար, զօրակցութեամբը արաբական կարգ մը երկիրներու ու
մասնակցութեամբ՝ էրտողանճիաններու։
Բնական է, երբեք տարօրինակ չէր, երբ՝ իրաքցի երիտասարդ մը, իր կօշիկով «դիմաւորեց»
նախագահ

Պուշը,

զայն

շպրտելով

անոր

դէմքին,

քաղաքական,

բարոյական,

արժանապատուական ապտակ մը հասցնելով անոր եւ իր վարչակազմին։
Կրնայ ըլլալ ոմանց համար այդ քայլը կոպիտ էր, անքաղաքակիրթ, բայց, ի՜նչ ըսել, երբ
ամբողջ երկիր մը ու ժողովուրդ մը ասպատակող կողմը, առանց ամչնալու, Պաղտատ եկած
էր «շան քարոզ»ներ կարդալու։
Ամերիկայի

նախկին

արտաքին

«կօշկահար»ութեան արժանացաւ,

գործոց

նախարարուհի՝

Հիլարի

Քլինթըն,

նոյն

բայց, հետաքրքրական է, այսպիսիներ, արդեօք

անդրադարձա՞ն, թէ ինչո՞ւ նման… շոյանքներու կ՚արժանանան եւ կամ՝ ատոնք պիտի
շարունակուի՞ն նոր «կօշիկ»ներ ստանալու հեւքին մէջ գտնուիլ։
Բայց, կը թուի թէ՝ հիմա ալ, Պարաքը, «պարան»ը ուրիշին վզին անցուցած
քաղաքականութիւնը աւելի կը նախընտրէ, որովհետեւ՝ իր նախորդէն ոչինչով
տարբերուեցաւ, նոր փորձանքներ սփռելով հոս ու հոն, այս անգամ սակայն, ինքզինք դէմ
յանդիման գտնելով կայսերական Փութինին։
Հոս է որ պիտի հարցադրուի.
Ո՞ր մէկը կը նախընտրուի. ռո՞ւմբը՝ որ ֆիզիքապէս կը սպաննէ, թէ՞՝ կօշիկը, որ բարոյապէս
կ՚ոչնչացնէ։
Հետեւաբար, պէտք չէ զարմանալ. տեսանելի թէ հարուածելի, «կօշիկ»ները պիտի
շարունակեն «սաւառնիլ», կարեւորը՝ գերհզօրները պիտի զգաստանա՞ն, թէ պիտի սպասեն
յաջորդին՝ մուճակներուն («փապուճ»ներուն)։
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ԽՈՀԻ ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ
ԺԱՄԱՆԱԿԸ մեծ դպրոց է....ան է որ կ'ուսուցանէ, թէ ի՞նչն է ամէնէն էականը կեանքի մէջ, թէ
ի՞նչ արժէքներ մնայուն ու յաւերժական են, ի՞նչը՝ անցողիկ....ԺԱՄԱՆԱԿՆ է որ մեզի կը
սորվեցնէ ա՛յն ինչ որ չանցնիր Ժամանակին հետ եւ կը մնայ դրոշմուած հոգիին խորքը,
որպէս ապրումի եւ վերապրումի մշտական ներշնչարան....ԺԱՄԱՆԱԿՆ է որ ցոյց կու տայ
ա՛յն բոլոր սուտ ու փուճ բաները, որոնք մեզ կը հրապուրեն անչափ, կը խլեն մեր ոյժն ու
ժամանակը ու կ'անցնին անհետ ժամանակին
հետ...ԺԱՄԱՆԱԿՆ է որ մեզ կը յուշէ այն
դէմքերն ու դէպքերը, որոնց կարեւորութիւնը
միայն տեսանք երբ արդէն ուշ էր.....ԱՆՈՂՈՔ
ԺԱՄԱՆԱԿԸ

սակայն

ետդարձ

չունի....եւ

կարելի չէ երբե՛ք ետ դարձնել անոր
սլաքը....կարելի է սակայն կեանքին մնացեալ
ԺԱՄԱՆԱԿԸ ապրիլ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ տուած
դասերէն խրատուելով....
…………………………

Մի

բուռ

ժողովուրդ

ենք

մնացեր՝

դարաւոր

տառապանքներէ,

չարչարանքներէ,

ցեղասպանութենէ վերապրած.....սակայն դեռ որքա՛ն կոտորակուած, մասնատուած ենք,
դեռ որքան ներքին գզուըռտոցներով ենք զբաղած, դեռ որքա՛ն անհասկցող, անհանդուրժող
ենք իրարու հանդէպ....եւ այսպէս կը շարունակենք մեր ճամբան, առանց խրատուելու մեր
դաժան պատմութենէն, առանց էապէս իրարու հետ լեզու գտնելու....ամէն մէկս՝ իր կեղեւին
մէջ պարփակուած, ամէն մէկս իր ԵՍ-ին սպասարկու....Եւ դեռ կան մեր անբուժելի քէներն ու
ոխերը, մեր անհաշտ պայքարները....յանուն սին աթոռի կամ աթոռակներու, յանուն մի փոր
հացի, յանուն սեփական գրպանի, դիրքի, փառքի...: Չեմ գիտեր ի՞նչ ունինք, որ չենք կրնար
բաժնուիլ...: Տեղին չէ՞ մեծն Յովհաննէս Թումանեանի դիպուկ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ. «ՄԵՆՔ
ՆԵՐՍԻՑ ԵՆՔ ՓՉԱՑԱԾ....», թելադրելով ազգովին ինքնամաքրուելու հրամայականը....
………………………

ՄԵՐ ՆԵՐՔԻՆ ՑԵՑԵՐԸ....Մինչ արտաքին թշնամին իրաւամբ դաժան է եղած մեզի հանդէպ,
ամբողջ հայրենիքէ մը մեզ զրկելով, ցեղասպանելով մեզ եւ մշակութասպանութեան
սպառնալիքը կախելով մեր գլխուն վերեւ՝ դամոկլեան սուրի նման, քիչ չէ եղած ներքին
ցեցերուն կամ ներքին թշնամիին գործած եւ գործող աւերը....Ներքին այդ ցեցերը կարելի է
կոչել՝ օտարամոլութիւն, ստրկամտութիւն, նախանձ, իրարհանդուրժողութեան պակաս,
հատուածամոլութիւն, եսամոլութիւն....եւ նման արատներ, որոնք պատճառ եղած են որ
36/39

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (39) Սեպտեմբեր 2014

չկարենանք ՄԻԱԲԱՆՈՒԻԼ որպէս ԱԶԳ եւ մնանք շարունակ բաժան-բաժան, մսխելով մեր
վտիտ ուժերը էապէս ՄԱՆՐՈՒՔ հարցերու վրայ....
………………………

ՔԱՒՈՒԹԵԱՆ ՆՈԽԱԶ փնտռելը շատ է տարածուած հայ կեանքին մէջ: Ամէն անգամ որ
ձախողութեան մը դէմ յանդիման գանք, անոր պատճառը հազուադէպ է որ փնտռենք մեր
գործած ի՛նչ-ի՛նչ սխալներուն կամ թերացումներուն մէջ....Պատճառը շուտով կը գտնենք
այսինչին կամ այնինչին մէջ, անոր թոյլ տուած մէկ ոչ-ճիշդ արարքին կամ վարքագիծին
մէջ....եւ կը սկսի շարքը մեղադրականներու կամ ամբաստանութեանց...: Ուրիշը քաւութեան
նոխազ դարձնելը՝ սեփական պատասխանատուութենէ խուսափիլ կը նշանակէ էապէս, ինչ
որ միայն ինքնախաբէութեան կրնայ առաջնորդել մեզ....
………………………

Չկայ սահման ԻՄԱՑՈՒԹԵԱՆ,
ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹԵԱՆ....Իմացութեան մէկ լեռը երբ կը նուաճես, կը տեսնես որ ուրիշ լեռ մը
կայ տեսողութեանդ դիմաց...եւ այսպէս շարունակ: Ճանաչողութեան մէկ բարձունքի
նուաճումը քեզ այսպէս կ'առաջնորդէ միւս բարձունքի նուաճումին....եւ այդ վերելքին մէջ է
բուն հոգեպարար երջանկութիւնը....Ոգիի տքնանք է սա, էապէս, սեփական ԵՍ-ի
սահմանափակութիւնը յաղթահարելու, յարատեւ մագլցելու, աւելի հեռուն կարենալ
տեսնելու, աւելի մեծ ամբողջը կարենալ ընդգրկելու անդուլ-անհատնում ՃԻԳ, որ կը
բարձրացնէ, կը լիացնէ, կ'ազնուացնէ յընթացս միտքդ, հոգիդ, ներքին տիեզերախորհուրդ
ԵՍ-դ....
………………………

Մտածելու մեր ծուլութիւնը եւ անկախ դատելու յանդգնութեան պակասը հաւանաբար
պատճառ են եղած որ ուրիշին հրամցուցած ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ հալած իւղի տեղ ընդունինք,
կուրօրէն կրկնելով զանոնք, կուրօրէն պանծացնելով զանոնք, կուրօրէն հաւատալով
անոնց..., առանց զանոնք անցնելու մեր մտածման, կշռադատման, խոր գիտակցութեան
բովէն....Այսպէս է որ մենք տակաւ ստրկացած ենք եւ դեռ ալ կը ստրկանանք այլոց
գերիշխանութեան, որ ունի քաղաքական, տնտեսական, աշխարհայեացքային, արժէքային
կողմեր ու յատկանիշներ....Անկախութեան սկզբնակէտը անկախ կարենալ մտածելու մէջ է
գերազանցօրէն....
…………………
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Միայն Աստուծոյ խորատես սրատես, ամէնատես ԱՉՔՆ է որ կրնայ տեսնել մարդոց սրտի
խորքը, անոր ազնուութիւնը, բարութիւնը, մաքրութիւնը,....տեսնել, խորաչափել մարդոց
ըրածն ու չըրածը, ըսածն ու չըսածը, մտածածն ու զգացածը….արժեւորել անոնցմէ
իւրաքանչիւրին խիղճը, վաստակը....եւ ըստ այնմ ԴԱՏԵԼ զայն...: Մեր մարդկային
սահմանափակ միտքը չի կրնար երբե՛ք ճիշդ դատել մեր նմանը, ճշմարտօրէն ճանչնալ
անոր էութիւնը, վաստակը....հետեւաբար կը մնայ թերի, միակողմանի, աչառու՝ բոլոր
պարագաներուն ալ.....
……………………

Ֆրանսացի մեծ մտածողը VOLTAIRE նշանակալից կերպով ըսած է դարեր առաջ. «Կրնամ
համաձայն

չըլլալ

կարծիքիդ,

բայց

կեանքիս

գնով

պիտի

պաշտպանեմ

զայն

ԱՐՏԱՅԱՅՏԵԼՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔԴ»....Ահա սա է որ կը պակսի հայ կեանքին մէջ առհասարակ
եւ սա մեր դժբախտութիւնն է, քանզի յարգելով այլոց տեսակէտներու արտայայտութեան
իրաւունքը, յարգած կ'ըլլաս այլոց մտածելակերպը, ինչ որ անպայմանօրէն բան մը կ'աւելցնէ
մտահորիզոնիդ, նոյնիսկ եթէ համաձայն չըլլաս անոր...: Ատիկա խթան կ'ըլլայ նորովի
քննելու սեփական կարծիքդ, քանզի ոչինչ անքննելի է, հետեւաբար՝ վերահաստատելու
զայն, կամ վերափոխելու ....Մարդկային յառաջդիմութեան կարեւոր ազդակ է սա
որոշապէս....: Իսկ մեր մօտ, որքա՛ն շատ են այն պարագաները, երբ անձ մը շարունակ կը
պնդէ իր կարծիքը, կ'անարգէ տարակարծիք եղող անձը, զայն բարոյական ահաբեկումի
կ'ենթարկէ

այս

կամ

այն

կերպով....Եւ

դեռ

կը

խօսինք

բազմակարծութեան,

ժողովրդավարութեան եւ այլ արժէքներուն մասին....մինչդեռ էապէս զուրկ ենք բանավէճի
մշակոյթէն .....
……………………

Սեփական

ճշմարտութիւնը

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՑՆԵԼԸ

կը

նշանակէ

սեփական

ԱՆՍԽԱԼԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ հաստատել....իսկ կա՞յ մարդ, որ անսխալական ըլլայ...: Սա չէ՞
գլխաւո պատճառը խոնարհ ըլլալու, չմեծամտելու հրամայականին...: Խոնարհ ըլլալ էապէս
կը նշանակէ ԲԱՑ ՄՏՔՈՎ եւ ԲԱՑ ՍՐՏՈՎ մօտենալ մարդոց, չգոռոզանալ, չբքանալ...:
Գոռոզամտութիւնը կը փակէ մտքի եւ սրտի դռները, կը սահմանափակէ մարդը, անոր
սիրելու եւ սորվելու կարողութիւնը....Գոռոզամտութիւնը ինքնակղզիացում է....
……………………

Տառապանքը դպրոց է նաեւ....նոյնն են հիասթափութիւնը, պատրանաթափութիւնը, որոնք
կը սորվեցնեն աւելի ԶԳՕՆ ու ԶԳԱՍՏ ըլլալ, ցանկալին իրականի տեղ չդնել....փորձարկել,
վերլուծել, կշռադատել դէպքերն ու դէմքերը, դատումը առկախել, եզրակացութեան չյանգիլ
անմիջապէս....եւ

շարունակաբար

ԲԱՑ

պահել
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կարծրատիպերէ

ձերբազատ:

Մտքի

արթնութիւնը

տեւական

վարժութեան

կը

կարօտի....Անիկա դիւրութեամբ ձեռք չբերուիր: Իսկ հիասթափութիւնները մեծագոյն
ԳՐԳԻՌ են աւելի ԶԳՕՆ եւ ԶԳԱՍՏ դատելու յետագային....
……………………

Տիեզերքի մէջ՝ աշխարհը, աշխարհի մէջ՝ աշխարհներ, աշխարհներու մէջ մեր փոքրիկ
թուացող սեփական ներաշխարհը՝ իր լաւով ու վատով, լոյսով ու ստուերով, արարման
կամքով, պայքարի ոգիով, սէրերով ու կարօտներով, խնդութեամբ ու ցաւերով, երազներով,
տեսլականով....տակաւին

իր

մէջ

ծիածանուող

մեծ

աշխարհի

ու

բնութեան

անդրադարձումներով....Փոքրիկ աշխարհ մը՝ այս, որ ամբողջ տիեզերք մը կը պարփակէ իր
մէջ....
……………………

Հոգիս կ'ուզէ ճախրել ԱԶԱՏ երկնքի ու տարածութեան անհունութեան մէջ, վեր ելլել ամէն
տեսակի սահմանափակումներէն, նեղ-անձնական, ներկայ ժամանակի, տարածութեան
կղզիացումներէն....Սա կը նմանի թերեւս բարձրանալ վեր սանդուխներէն աշտարակի մը,
որուն դէպի գագաթ տանող ընթացքին, կը փոխուին տեսարանները պահ առ պահ..., մինչեւ
որ հասնիս այն բարձրակէտին, ուրկէ կարելի կ'ըլլայ դիտել ամբողջ ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐԸ..:
Այդ համայնապատկերը ընդգրկելով հայեացքովդ, կը տեսնես իւրաքանչիւր կառոյցի տեղն
ու դերը ԱՄԲՈՂՋԻՆ մէջ....Նմանակերպ դիտարկումով, մարդ էակը կրնայ որոշապէս
ազատագրել ինքզինք մանր ու սին կաշկանդումներէն եւ ամէն երեւոյթ արժեւորել՝
համահունչ անոր ունեցած տեղին՝ կեանքի եւ տիեզերքի ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹԵԱՆ մէջ....
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
Յուլիս-Օգոստոս-Սեպտեմբեր
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