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Խմբագրական 

ԻՄԱՑԵԱԼ ԿԵԱՆՔԻ ՈՒՂԻՆ ԱՆՄԵՌ Է 

Աւելի քան 1500 տարի է որ Վարդանանց սխրանքը կ'իմաստաւորենք ու 

կ'արժեւորենք, զայն կ'առնչենք նորօրեայ հայ կեանքին, նոր դասեր կը 

փորձենք քաղել անկէ, քանզի կը հաւատանք որ անոր պատգամը՝ 

Աւարայրի պատգամը, անմեռ է բոլոր ժամանակներուն համար ալ: «Մահ 

իմացեալ անմահութիւն է» խորիմաստ խօսքը դարձեր է լոզունգ, յանկերգ, 

որուն խորագոյն իմաստը քիչ անգամ կը քննարկենք.... 

Խորունկ մտածող, խոհագիր Կոստան Զարեան դիպուկ խօսքերով կը 

հաստատագրէ. «Եթէ չենք անհետացել....որովհետեւ վտանգի ժամերին մենք վերագտել ենք 

մեր իսկութիւնը, մեր միութիւնը, մեր հոգեկան դէմքը....»: Հինգերորդ դարուն, այդ հոգեկան 

դէմքը, ազգային-հոգեւոր դէմքը, կերտուեր էր մասնաւորաբար քրիստոնէութեան պետական 

կրօնք հռչակումով եւ տարածումով, հայ գիրերու գիւտով, հայ մշակոյթի Ոսկեդարով, որոնք 

միասնաբար ազգային ինքնագիտակցութեան նոր զարթօնք մը յառաջ բերած էին Հայաստան 

աշխարհին: Ոգեկան անկախութեան մը հիմքերը դրած էին: Ոգեկան անկախութեան կամ 

ինքնուրոյնութեան իմացութեան կամ գաղափարախօսութեան: Այս խորապատկերին վրայ, 

աւելի ըմբռնելի կը դառնայ Վարդանանց վճռակամութիւնը՝ քաջաբար կռուելու եւ, ի 

պահանջել հարկին, իմացեալ մահով նահատակուելու ի պաշտպանութիւն հայօրէն 

ապրելու մեր սրբազան իրաւունքին՝ լեզուի, հաւատքի եւ հայրենիքի: Պերճախօս էր 

Վարդանանց տուած պատասխանը՝ Յազկերտին, որ կը հրահանգէր հայերուն ընդունիլ 

մոգերու կրօնքը. «....Այս հաւատքէն ոչ ոք կրնայ զմեզ խախտել, ո՛չ հրեշտակները, ո՛չ 

մարդիկ, ո՛չ հուր, ո՛չ սուր եւ ո՛չ որեւէ դառն տանջանք...»: 

Ինչպէս յայտնի է, Աւարայրի դաշտին վրայ, հերոսաբար կռուեցան հայոց սպարապետ 

Վարդանն ու իր սրբազան ուխտին հաւատարիմ նախարարները, հայոց հոգեւորականներն 

ու ազատները, հայ ոստանիկն ու շինականը, աշխարհազօրը՝ մէկ սիրտ, մէկ հոգի, 

պաշտպանելու համար իրենց հաւատքն ու ազգային ինքնութիւնը մազդեզանց բռնութեան 

դէմ: Պարսիկներու անհամար զօրքին եւ ռազմական փիղերուն դէմ՝ հայ փոքրաքանակ 

զօրքը կռուեցաւ մինչեւ իր վերջին շունչը, նահատակուեցան շատեր, իսկ ողջ մնացողները 

ամրացան բերդերու եւ անտառներու մէջ եւ դիմացան: Թշնամին տեսաւ եւ համոզուեցաւ , 

որ հայը կը մեռնի, կը նահատակուի, սակայն հաւատարիմ կը մնայ իր ազգային 

ինքնութեան: Իր հաւատքին: Իր խղճի ազատութեան: 

Մէկ օր տեւող Աւարայրի ճակատամարտը այնքան մեծ խորհուրդ ու իմաստ կը խտացնէ իր 

մէջ: Արդարեւ, ոգեկան եւ հոգեկան այդ ազատութեամբ է որ մեր ժողովուրդը կրցաւ տոկալ 

դարերու արհաւիրքներուն, պետականազուրկ կեանքին եւ անաղարտ պահել իր 

հայեցիութիւնը: Սա գուցէ խորթ հնչէ Մաքիավէլեան քաղաքական մտայնութեան, որ 

իրաւունք պիտի տար Վասակին, ուրանալու հաւատք կամ ինքնութիւն յանուն 

պետականութեան պաշտպանութեան: Բայց ի՞նչ արժէք կրնայ ունենալ որեւէ պետութիւն, 
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եթէ անիկա զուրկ է իր ազգային նկարագրէն եւ ազգային էութենէն: Պետութիւն պետութեա՞ն 

սիրոյն եւ ինքնանպատա՞կ.... 

Մեծ գաղափարները միշտ ալ մեծ զոհեր կը պահանջեն, ըսուած է վաղուց: Իսկ կա՞յ աւելի 

մեծ գաղափար, քան ազգի ու երկրի ազատ, ինքնուրոյն գոյութաձեւը: 

Վարդանանքն ու Աւարայրը դարձան ուղեցոյց փարոս հայոց պատմութեան յետագայ երթին: 

Դիպուկ են մեծ բանաստեղծ Յովհաննէս Թումանեանի տողերը. « Ոչ մի բռնակալ, ոչ մի 

բարբարոս երբեք չի կարողացել նուաճել ու ընկճել հայկական ցեղի էդ հզօր յատկութիւնը: 

Ամէն անգամ, ամէն մի բռնակալի հայ ժողովուրդը կարող է կրկնել Վարդանանց խօսքը, թէ՝ 

դու կարող ես հայի մարմինը տանջել, բայց նրա հոգու հետ ի՞նչ ես անելու...»: 

Վարդանանց ոգին, վճռակամութիւնը, տեսլականը դարձեր են ներշնչարան մեր 

պատմութեան դժուարին ու վճռորոշ պահերուն: Վկայ՝ ազգային-ազատագրական մեր 

հերոսամարտերը, Սարդարապատը, 65-ի հզօր երթը Երեւանի փողոցներուն մէջ՝ «Մեր 

հողերը» պահանջատիրութեամբ, 88-ի միլիոնանոց հրեղէն ժայթքումը, Արցախեան 

սխրանքը, հայոց բանակի կազմաւորումը եւ ազգային լինելութեան գոյամարտը՝ այսօր: Մեր 

բնաշխարհի աննպաստ պայմանները միշտ ալ ստիպեր են որ այդ ոգին, Վարդանանց ոգին, 

հայու ոգին ըլլայ մշտարթուն, որ ան յարատեւօրէն մաքառի ու պայքարի, ստեղծագործէ ալ, 

ի հեճուկս մեր պատմական ճակատագրի անդադրում հարուածներուն...: Այդ ոգիով 

զինուած, մեր ժողովուրդը կրցեր է նոյնիսկ տոկալ ցեղասպանութեան հայաջինջ ու 

մահաբեր հարուածին եւ կրցեր է հասնիլ մեր օրերը՝ իր ուրոյն դէմքով ու մշակոյթով...: 

Ներկայիս, վերանկախացած Հայաստանի Հանրապետութեան եւ ընդհանրապէս համայն 

հայութեան գլխուն վրայ, ուրուականի պէս կը սաւառնի «արեւմտեան դեմոկրատիա» 

կոչուած, արտաքին տեսքով շատ մարդասէր, բարեացակամ, մարդկային իրաւունքներու 

ջերմ պաշտպան, բայց խորքին մէջ էապէս նիւթապաշտ, ազատ շուկայի տնօրինած 

«արժէք»ներով սնող սպառողական հասարակարզ, որ ազգային ու մարդկային այլասերման 

ահաւոր վտանգներով է յղի, մանաւանդ երբ ան զինուած է նաեւ ժամանակակից 

արհեստագիտութեան ընձեռած արագընթաց նուաճում-հրաշալիքներով, որոնք կը 

փոքրացնեն մեր երկրագունդը՝ հաղորդակցութեան աւելի ու աւելի արագացող 

միջոցներով....զայն կը դարձնեն աւելի կառավարելի՝ շահամոլ եւ իշխանամոլ ուժերու 

կողմէ: «Դեմոկրատիա» եզրոյթի շրթնային հոլովումին հետ միատեղ, աշխարհը տակաւ կը 

դառնայ առաւել համահարթեցուած, առաւել ամբողջատիրական, մարդկային 

մտայնութեան, բարքերու, կենցաղի ամբողջական այլափոխումով....մարդկութեան 

ստրկացման նոր սպառնալիքով: 

Այս ահեղ յորձանուտին մէջ, ո՞ւր ենք մենք ազգովին, որպէս հայութիւն եւ հայոց երկիր: 

Պիտի կարենա՞նք ազգային ու մարդկային ինքնագիտակցութեան, իմացութեան, ոգիի նոր 

որակ նուաճել, թէ՞ անձնատուր պիտի ըլլանք հայակուլ հոսանքին....Պիտի կարենա՞նք 

իմացեալ կեանքով ապրիլ, մշտարթուն պահել մեր մէջ Վարդանանց ոգին, որ էապէս 

պայքարի առկայծ ոգին է, կրաւորականութենէն ու համակերպողականութենէն դէպի 

մաքառում, հանգամանքներու վրայ ներազդելու հաւաքական կամք եւ կորով, 
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ապաւինողական մտայնութենէն ու վարքագիծէն դէպի սեփական հաւաքական ուժերուն 

ապաւինելու իմաստութիւն, դասալքութեան եւ քաղքենիացման լճացումէն դէպի ազգային 

ինքնութեան, անանց արժէքներուն հաւատարիմ մնալու, զանոնք վերանորոգ աւիշով 

կենսաւորելու ոգի, վճռակամութիւն, յանձնառութիւն: Այս բոլորը՝ հաւաքական կամքով, 

միահամուռ ճիգերով, մէկ սիրտ եւ մէկ հոգի՝ Հայաստան, Արցախ, Սփիւռք: 

Դարերու խորքէն, Վարդանանք կը պատգամեն ամուր պահել ՈԳԻՆ, քանզի էականը միշտ 

ալ ՈԳԻՆ է, եւ յայտնի ճշմարտութիւն է որ ազգեր չեն մեռնիր, այլ անձնասպան կ'ըլլան, եթէ 

կորսնցնեն ապրելու, արարելու, մաքառելու եւ պայքարելու ոգին, կամքը, հաւատքը, 

յանձնառութիւնը:  

«Մահ իմացեալ անմահութիւն է» պատգամը էապէս կը բխի իմացեալ կեանքով ապրելու եւ, 

ի պահանջել հարկին, մեռնելու հրամայականէն: Իսկ իմացեալ կեանքի ուղին ազգային-

մարդկային ինքնաճանաչման, հոգեւոր-բարոյական արժէքներով ապրելու 

գաղափարապաշտ ուղին է, դարերու խորքէն եկած աննկուն ոգիով ամրապինդ, որով 

զինուած էին Վարդանանք եւ մեր բոլոր հերոսները, որով զինուած է նոյնիսկ ամէնէն 

խոնարհ, շարքային հայ մարը՝ երէկ եւ այսօր, եթէ չէ դաւաճանած Վարդանին եւ զայն կը կրէ 

իր հոգւոյն եւ ոգիին մէջ.... 

Այսօր, առաւել քան երբե՛ք, մենք ազգովին էական, կենսական կարիքը ունինք նոր 

Վարդաններու, որ մշտարծարծ պահեն ոգին Հայկեան, այլեւ ազգային նոր զարթօնք մը 

ընծայեն հայոց երկրին ու ժողովուրդին.... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

Կիպրահայ 

«THE RAGE OF WAR» Գիրքի ներկայացում եւ բազմաձայն զրոյց 

«THE RAGE OF WAR» գիրքը էապէս Արցախեան հակամարտութեան մասին է, 

հեղինակութեամբը՝ թղթակից, քաղաքական վերլուծաբան, միջազգային 

յարաբերութիւններու ասպարէզէն ներս, Դոկտ. Եաննոս 

Խարալամպիտիսի: Ուրբաթ 12 Փետրուար 2016-ին, երեկոյեան ժամը 

եօթն ու կէսին, Կիպրոսի Առաջնորդարանի «Վահրամ Իւթիւճեան» 

սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ հետաքրքրական նեկայացումը վերոնշեալ 

գիրքին՝ բազմաձայն զրոյցով մը, կազմակերպութեամբ Նիկոսիոյ՝ 

Լիտրա Գոլէճի վերլուծական կեդրոնին եւ ներկայութեամբը հայ եւ յոյն 

հոծ հասարակութեան մը:  

http://www.azadkhosk.com/
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Առաջին զեկուցաբերն էր Եւրոպայի Հայ Դատի Յանձնախումբի 

նախագահ Գասպար Կարապետեան, որ բարձր գնահատեց 

հեղինակի քաջութիւնն ու համարձակախօսութիւնը՝ նման գիրքի 

մը պատրաստութեան գծով յայտնաբերուած, աւելցնելով որ 

հեղինակը ջերմ պաշտպանն է Արցախեան Դատին, բազում 

անգամներ այցելած է Արցախ եւ կը շարունակէ իր հետազօտական 

աշխատանքը ի պաշտպանութիւն անոր ժողովուրդի ինքնորոշման 

իրաւունքներուն: Ան սրտագին շնորհակալութիւն յայտնեց Եաննոս 

Խարալամպիտիսին, ակնկալելով որ անոր ջանքերը 

կ'արդիւնաւորուին նմանատիպ այլ հրատարակութիւններով եւս:  

Այնուհետեւ, խօսք առաւ Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձնախումբի 

ատենապետ Սիմոն Այնէճեան, որ սիրալիր ողջունեց գիրքի հեղինակը՝ իր քաջակորով 

կեցուածքին եւ տարած հետազօտական աշխատանքին համար, բարձր գնահատելով նաեւ 

օրուան բոլոր զեկուցաբերները իրենց անաչառ գործունէութեան համար: 

Շատ տպաւորիչ էր յատկապէս՝ Կիպրոսի Եւրոերեսփոխան Տոքթ. 

Էլենի Թէոխարուսի խօսքը, ուր ան արտայայտեց իր սէրն ու 

զօրակցութիւնը Արցախի ժողովուրդին, պատմեց իր աւելի քան 

քսան այցերուն մասին այնտեղ, սկսեալ 90-ական թուականներէն, 

իր կատարած բժշկական օգնութիւններուն, հարիւրաւոր 

գործողութիւններուն՝ ամէնէն անբարենպաստ պայմաններու տակ: 

Տեսաերիզի մը վրայ, ներկաները զուգահեռաբար ականատեսը 

եղան յարգելի հայասէրին ամբողջանուէր աջակցութեան եւ 

բժշկական միջամտութեան Արցախի հարիւրաւոր 

վիրաւորեալներուն: Տոքթ. Էլենի Թէոխարուս անգամ մը եւս 

յայտնեց իր անվերապահ զօրակցութիւնը Արցախեան Դատին ու 

ժողովուրդին, զայն համարելով իր կեանքի նուիրական նպատակներէն մէկը, եւ 

շնորհաւորեց գիրքի հեղինակը իր անխոնջ եւ քաջարի աշխատանքին համար: 

Յաջորդաբար խօսք առին Նիկոսիոյ Համալսարանի Իրաւաբանութեան Բաժանմունքի 

Ղեկավար Ախիլլէաս Էմիլիանիտիս, որ իրաւական տեսանկիւնէն 

պաշտպանեց Արցախի ժողովուրդին ինքնորոշման իրաւունքը եւ 

հանգամանօրէն ներկայացուց «THE RAGE OF WAR» գիրքը եւ ապա՝ 

գիրքի հեղինակ Դոկտ. Եոաննոս Խարալամպիտիս, որ ընդգծեց այն 

կարեւոր փաստը, որ ոչ մէկ ուժ կամ կայսրութիւն կրնայ ջնջել 

ժողովուրդի մը ազգային ինքնութիւնը, ազգային իտէալները եւ ոգին, 

որոնք անպայմանօրէն իրենց դրսեւորումը կը գտնեն այս կամ այն 

կերպով, աւելցնելով որ պատերազմը անխուսափելի կը դառնայ, երբ 

ժողովուրդ մը այլընտրանք չունենար պաշտպանելու իր 

իրաւունքներն ու արժանապատուութիւնը: Այս համապատկերին 

վրայ, յարգելի զեկուցաբերը շեշտեց որ Արցախեան հակամարտութիւնը էապէս Արցախի 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (55) Փետրուար 2016 

 

5/58 

ժողովուրդին ազգային-ազատագրական կռիւն էր թօթափելու խորհրդային իշխանութեանց 

պարտադրած վարչական դրուածքը, որ կամայական էր, չէր համապատասխաներ ան այդ 

տարածքի հայկականութեան, թէ՛ պատմականօրէն, 

թէ՛ ժողովրդագրականօրէն: Արցախի հայ 

ժողովուրդին ինքնորոշման արդար իրաւունքի 

դրսեւորումին 1988-1994 թուականներուն՝ 

Ազրպէյճան հակադարձեց զանգուածային 

բռնութիւններով եւ ոճրագործութիւններով, որոնք ի 

գործ դրուեցան հայկական ծագում ունեցող իր 

քաղաքացիներուն դէմ՝ Սումգայիթի, Պաքուի, 

Կիրովապատի մէջ եւ այլուր: Յարգելի հեղինակը իր 

խօսքը եզրափակեց շեշտադրելով որ որեւէ կայսրութիւն չի կրնար ընդմիշտ լռեցնել 

ժողովուրդի մը արդարութեան ձայնը կամ ազգային ինքնութեան իրաւունքներէն բխող 

պահանջատիրութիւնը, ազգային-ազատագրական տենչը:  

Խորապէս ուսանելի ձեռնարկ մը՝ արդարեւ, ուր Կիպրոսի քաղաքական, ակադեմական 

ոլորտներու ակնառու անձնաւորութիւններ իրաւականօրէն այլեւ հայասիրաբար 

անդրադարձան մեր արդար Դատի մէկ կարեւոր երեսին, իրենց զօրակցութիւնը յայտնելով 

անոր: 

ԱԶԱՏ  ԽՕՍՔ 

Հարցազրոյց 

«ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՄԵՐ ԲՌՆԱԳՐԱՒՈՒԱԾ 

ԱԶԳԱՊԱՏԿԱՆ ՈՒ ԵԿԵՂԵՑԱՊԱՏԿԱՆ ԿԱԼՈՒԱԾՆԵՐՈՒ 

ՑԱՆԿԱԳՐՈՒՄԸ ԱՆՅԵՏԱՁԳԵԼԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹԻՒՆ Է» Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

Վերջերս հայկական մամուլը արձագանգեց Հայաստանի Ազգային Արխիւին կողմէ 

հրապարակուած լուր մը, թէ Պայազիտի եկեղեցւոյ 

առնչուած կալուածագրեր յայտնաբերուած են եւ թէ 

Հայաստանի Ազգային Արխիւը հրատարակութեան կը 

պատրաստէ Արեւմտեան Հայաստանի քանի մը 

եկեղեցիներու կալուածագրերը: Նկատի ունենալով մեր 

պահանջատիրութեան ծիրէն ներս կալուածներու հարցին 

առանցքային կարեւորութիւնը, ինչպէս նաեւ Սիսի 

Կաթողիկոսարանի վերադարձը պահանջող Մեծի Տանն կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

տարած իրաւական աշխատանքը այս ուղղութեամբ, ՀԱՍԿը դիմեց Վեհափառ 

Հայրապետին, անհրաժեշտ տեղեկութիւններ ու լուսաբանութիւններ ստանալու համար: 

Վեհափառ Հայրապետին հետ մեր հարցազրոյցը տեղի ունեցաւ Կաթողիկոսարան 

արխիւատան մէջ: 

http://www.azadkhosk.com/
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1.- Հարցում. Վեհափառ Տէր, վերջերս մամուլին մէջ հրապարակուած լուրերուն 

առնչութեամբ, թէ՝ Հայաստանի Ազգային Արխիւը հրատարակութեան կը պատրաստէ 

Արեւմտեան Հայաստանի քանի մը եկեղեցիներու կալուածագրերը, ի՞նչ է Ձեր տեսակէտը 

այս ուղղութեամբ: 

Պատասխան. Բնականաբար ուրախութեամբ կ'ողջունենք Արեւմտեան Հայաստանի ու 

Կիլիկիոյ ազգապատկան ու եկեղեցապատկան կալուածներուն առնչուած որեւէ 

փաստաթուղթի յայտնաբերումը կամ հրատարակութիւնը: Նման յայտնաբերումներ ու 

հրապարակումներ մեծապէս կը նպաստեն ընդհանրապէս մեր ազգային 

պահանջատիրութեան ու յատկապէս իրաւական ծիրէն ներս մեր կատարելիք 

աշխատանքներուն: Սակայն, ինչպէս յաճախ շեշտած ենք, այս հարցերու գծով մեր 

մօտեցումները պէտք է ըլլան համապարփակ, ուսումնասիրուած ու հետեւողական, հեռու՝ 

պատահական մօտեցումներէ, հապճեպ մեկնաբանութիւններէ ու զգացական 

արտայայտութիւններէ: 

 

2.- Հարցում. Վեհափառ Տէր, 100-ամեակին առիթով Ձեր պատգամներուն մէջ յաճախ 

ընդգծած էք ազգապատկան ու եկեղեցապատկան կալուածներու վերադարձը, որպէս 

առաջին հանգրուան մեր բռնաբարուած իրաւունքներու ձեռքբերման: Այս ուղղութեամբ ի՞նչ 

ունիք ըսելիք: 

Պատասխան. Ա՛յս է Մեր տեսակէտը, եւ կը խորհինք թէ ա՛յս է նաեւ տեսակէտը մեր դատին 

քաղաքա-իրաւական հարցերու մօտէն ծանօթ հայ թէ օտար փորձագէտներու ու 

մասնագէտներու: Մեր պահանջատիրութիւնը պիտի մնայ ռոմանթիք ու հռետորական 

մօտեցումներու սահմաններուն մէջ, եթէ ան չունենայ իրաւական քոնքրէթ հիմք: Չմոռնանք 

որ մեր դատը ըստ էութեան քաղաքական դատ է. սակայն պէտք չէ անտեսել անոր 

իրաւական երեսը: Մեր դատը միջազգային օրէնքի սահմաններէն ներս զետեղելու եւ 

միջազգային օրէնքի տուեալներու լոյսին տակ հետապնդելու համար, անհրաժեշտ է 

իրաւական հիմքերէ մեկնիլ: Հետեւաբար, Մեր համոզումով, որպէս հայ դատի իրաւական 

հետապնդումի առաջին եւ քոնքրէթ քայլ, հարկ է սկսիլ մեր կալուածներէն եւ այս ծիրէն ներս 

առաջնահերթութիւն տալով եկեղեցապատկան ու ազգապատկան կալուածներուն: Թէ՛ 

Լոզանի համաձայնագիրը, թէ՛ Եւրոպայի Մարդկային Իրաւանց Դատարանի որդեգրած 

իրաւական սկզբունքներն ու գործունէութեան շրջագիծը եւ թէ ընդհանրապէս միջազգային 

օրէնքը այս ուղղութեամբ որոշ կարելիութիւններ կ'ընծայէ: Նոյն այս իրողութենէն մեկնելով, 

Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարանին մօտ մեր Ս. Աթոռը դատ բացաւ պահանջելով 

Սիսի Կաթողիկոսարանի վերադարձը, որպէս առաջին հանգրուան ազգապատկան ու 

եկեղեցապատկան կալուածներու վերադարձին: 

 

3.- Հարցում. Վեհափառ Տէր, արդեօք Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանը ունի՞ Կիլիկիոյ իր 

ազգապատկան ու եկեղեցապատկան կալուածներու ամբողջական ցանկը: 
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Պատասխան. Այս մասին անհրաժեշտ կը նկատենք հետեւեալ տեղեկութիւնները ու 

լուսաբանութիւնները փոխանցել պատմական տուեալներու լոյսին տակ.- 1912-13-ին, 

Օսմանեան պետութեան Արդարութեան եւ Կրօնից Նախարարութեան թելադրութեան 

ընդառաջելով, Պոլսոյ Պատրիարքարանը պատրաստած է Օսմանեան Կայսրութեան 

սահմաններէն ներս գտնուող ազգապատկան ու եկեղեցապատկան կալուածներու ցանկը: 

Այս մասին Ա. Խ. Սաֆրաստեան յաջորդական յօդուածներ ստորագրած է «Էջմիածին» 

ամսագրին 1965 եւ 1966 տարիներու յաջորդական թիւերուն մէջ, հետեւեալ խորագրով՝ 

«Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքարանի Կողմից Թուրքիայի Արդարադատութեան եւ 

Դաւանանքների Մինիստրութեան Ներկայացուած Հայկական Եկեղեցիների եւ Վանքերի 

Ցուցակներն ու Թաքրիրները (1912-1913 Թ.Թ.)»: Սաֆրաստեան իր յօդուածաշարքին սկիզբը 

կու տայ հետեւեալ կարեւոր բացատրութիւնը. ահաւասիկ Մեր սեղանին վրայ է բնագիրը եւ 

կ'ուզենք որ նոյնութեամբ մէջբերէք.- «Կոստանդնուպոլսի հայոց Պատրիարքարանի կողմից, 

Հիջրեթի 330-331 թուականին (1912-1913) կազմուած եւ թուրքական կառավարութեան են 

ներկայացուած Օսմանեան կայսրութեան մէջ գտնուած վանքերի եւ եկեղեցիների 

ցուցակները եւ նրանց հետ համապատասխան թաքրիրները (ծանուցագրեր)՝ ուղղուած 

արդարադատութեան եւ դաւանանքների մինիստրութեան: Այդ ցուցակներն ու թաքրիրները 

պահւում են Երեւանի հանրային գրադարանի թուրքերէն գրքերի շարքում 1-47 համարների 

տակ: Գրադարանում պահուած թաքրիրներն ու ցուցակները Պատրիարքարանի սեւագիր 

օրինակներն են, ինչպէս նշուած է ցուցակում, իսկ մաքրագրուած օրինակները 

ներկայացուած են կառավարութեան: Ցուցակներն ու թաքրիրները բլանկի վրայ գրուած են 

եւ Պատրիարքարանի գրասենեակի կողմի հաւաքուած Պատրիարքարանի պաշտօնական 

մեծ թղթածրարում (դժբախտաբար կիսով չափ պատռուած): Ցուցակների եւ թաքրիրների 

վրայ կան փոփոխութիւններ, որոշ տեղերում նաեւ հայերէն լեզուով ծանօթութիւններ: 

Պատրիարքարանի թղթածրարի վրայ թուրքերէն լեզուով գրուած է. "Հայկական 

եկեղեցիների ցուցակը: Կոստանդնուպոլսի եւ այլ վիլայեթների եկեղեցիների ցուցակը: 

Արդարադատութեան մինիստրութիւն… (պատռուած է)"» («Էջմիածին», ԻԲ Տարի, Յունուար 

1965, էջ 40): 

Ապա Սաֆրաստեան կ'աւելցնէ թէ՝ «Թաքրիրների բովանդակութիւնից երեւում է, որ 

Կոստանդնուպոլսի հայոց Պատրիարքարանը եկեղեցիների եւ վանքերի մասին 

տեղեկութիւնները ստացել է վիլայեթների եւ քաղաքների հայոց առաջնորդարաններից. 

հետեւաբար կարելի է ընդունիլ, որ վանքերի եւ եկեղեցիների ցուցակները վաւերական են եւ 

եկեղեցիների մասին տրուած տեղեկութիւնները, մասնաւորապէս նրանց կառուցման 

թուականները ունեն պատմական ճշտութիւն…: Թաքրիրների բովանդակութիւնից 

պարզւում է, որ Թուրքիայի սահմաններուն գտնուող բոլոր հայկական (հաւանաբար նաեւ 

յունական եւ այլ ազգային փոքրամասնութիւնների) եկեղեցիները եւ վանքերը պէտք է 

հաստատուած լինեն, թաքրիրների արտայայտութեամբ՝ "կապուած լինեն" ("մերբութ") 

յատուկ սուլթանական ֆերմանի: Այդ պատճառով էլ ցուցակում ցոյց տրուած բոլոր 

եկեղեցիները եւ վանքերը բաժանւում են երկու կարգի՝ "ֆերմանով հաստատուած" եւ 

"առանց ֆերմանի" թոյլատրուած եկեղեցիներ եւ վանքեր: Մինչեւ 1912-1913 թուականները 

հայոց եկեղեցիների կարեւոր մասը (մեր հաշուով շուրջ 70-75 տոկոսը) հաստատուած չեն 

եղել ֆերմանով: Հաւանաբար, թուրքական կառավարութեան որոշակի պահանջով, հայոց 
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Պատրիարքարանը ներկայացնում է բոլոր եկեղեցիների եւ վանքերի լրիւ ցուցակը, 

միաժամանակ ցոյց տալով նրանց վայրերը, անունները, կառուցման թուականները եւ 

ֆերմանով հաստատուած լինելը կամ չլինելը, ֆերմանով հաստատուած լինելու դէպքում՝ 

նաեւ ֆերմանի տարեթիւն ու ամսաթիւը: Մի շարք եկեղեցիների ու վանքերի մասին ասւում 

է միայն "կառուցուած է հնուց"»: 

Ներածական լուսաբանութիւններէ յետոյ, Սաֆրաստեան կը ներկայացնէ եկեղեցիներու եւ 

վանքերու ցանկը՝ յարակից տուեալներով: Յիշեալ ցանկին բնագիրը վստահաբար կը 

գտնուի Թուրքիոյ արխիւներուն մէջ: Անցեալ տարի մեր արխիւատան պատասխանատուին 

ըսուեցաւ թէ՝ Պատրիարքարանի եւ Հայաստանի Ազգ. Արխիւատան մէջ նման ցանկ 

գոյութիւն չունի…: Ճի՞շդ է արդեօք: Շարունակելով Մեր խօսքը, կ'ուզենք յայտնել, որ 14 

Ապրիլ 1921-ին Զաքարիա Պզտիկեան, այդ օրերուն հանրածանօթ փաստաբան, 

Երջանկայիշատակ Սահակ Կաթողիկոսի թելադրութեամբ յուշագիր մը յանձնած է Սուրիոյ 

ու Լիբանանի մօտ Ֆրանսայի Haut Commissariat-ի, ուր մանրամասնութեամբ ներկայացուած 

են Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ազգապատկան ու եկեղեցապատկան կալուածներու 

ցանկը եւ իւրաքանչիւր կալուածի բնոյթն ու տարածութիւնը: Նոյն յուշագրին մէջ նաեւ 

ներկայացուած են կալուածներու, ցեղասպանութեան ընթացքին հայ ժողովուրդին ու 

եկեղեցւոյ կրած նիւթական վնասներու, կորսնցուցած նաեւ շարժուն կալուածներու 

նիւթական մանրամասն արժեւորումը: Իրաւա-քաղաքական իմաստով լուրջ փաստաթուղթ 

մըն է սա, որուն մայր օրինակը կը գտնուի Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի արխիւատան մէջ: 

Այս մասին անդրադարձած է Բիւզանդ Եղիայեան «Ատանայի Հայոց Պատմութիւն» 

(Անթիլիաս 1970, էջ 871-891) հատորին մէջ, ինչպէս նաեւ Գէորգ Պաղճեան իր «La 

Confiscation, par le Gouvernement turc, des biens arméniens… dits abandonnés" գիրքին մէջ, որուն 

անգլերէն թարգմանութիւնը հրատարակուեցաւ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանին կողմէ, 2010-

ին (տես էջ 433-474): 

 

4.- Հարցում. Մեծապէս շնորհակալ ենք Ձեր տուած այս կարեւոր տեղեկութիւններուն 

համար: Ձեր կատարած մատնանշումները ցոյց կու տան, որ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի 

արխիւատան մէջ կը գտնուին նաեւ կալուածներու առնչուած ուրիշ փաստաթուղթեր: 

Պատասխան. Կաթողիկոսարանի արխիւատան մէջ ոչ միայն քիչ առաջ Մեր յիշած 

կալուածներուն ցանկը ունինք, այլ նաեւ մեր կալուածներուն առնչուած այլ 

փաստաթուղթեր. օրինակ, կալուածագրեր, ապահովագրական ընկերութիւններուն հետ 

կնքուած համաձայնագրեր, կալուածներու եկամուտները ճշդող ցանկեր, կալուածներու 

կացութեան մասին տեղեկութիւններ՝ Սահակ Կաթողիկոսի եւ Առաջնորդ Սրբազաններու 

միջեւ եղած թղթակցութիւններուն, եւ՝ Սահակ Կաթողիկոսի յուշերուն մէջ: Յիշեալ 

փաստաթուղթերը դասաւորուեցան վերջին տարիներուն, Մեր անմիջական հսկողութեամբ: 
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5.- Հարցում. Վեհափառ Տէր, ինչպէս քիչ առաջ մատնանշեցիք, կալուածագրերը կամ անոնց 

առնչուած փաստաթուղթերը կենսական են կալուածներու վերադարձի գծով առնուելիք 

իրաւական քայլերուն համար: Կրնա՞ք Ձեր տեսակէտը պարզել այս ուղղութեամբ: 

Պատասխան. Կալուածագրերու ու յարակից փաստաթուղթերու մէկտեղումը ու 

ցանկագրումը կը նկատենք հրամայական: Ճիշդ է, պատմութիւնը յստակօրէն կը վկայէ մեր 

ազգապատկան ու եկեղեցապատկան կալուածներու սեփականութեան մասին: Սակայն, 

իրաւական ու իրաւաբանական գործընթացներու համար անհրաժեշտ է կալուածագրերու 

գոյութիւնը, որքան ալ պատմութեան վկայութիւնները ըլլան հարուստ: Նման 

դժուարութեան դիմաց գտնուեցանք երբ կը պատրաստէինք Սիսի Կաթողիկոսարանի 

դատական թղթածրարը: Եւ ճիշդ ասոր համար Մենք յաճախակի առիթներով շեշտած ենք 

Արեւմտեան Հայաստանի ու Կիլիկիոյ ազգապատկան ու եկեղեցապատկան կալուածներու 

ամբողջական ցանկագրումը կատարելու անհրաժեշտութիւնը: Այս մասին կ'ուզենք Մեր 

տեսակէտը պարզել.- 

ա) Վստահաբար, Անթիլիասի արխիւատան առընթեր մեր կալուածներու գծով 

փաստաթուղթեր գոյութիւն ունին նաեւ Հայաստանի Ազգային Արխիւատան, Ս. Էջմիածնի, 

Պոլսոյ եւ Երուսաղէմի արխիւատուներուն, ինչպէս նաեւ Զմմառի, Վենետիկի ու Վիեննայի 

արխիւատուներուն եւ Փարիզի Նուպարեան Մատենադարանին մէջ: Վստահաբար, հայ 

ընտանիքներէն ոմանք պահած են իրենց սեփականութիւնը եղող կալուածագրերը: բ) 

Մասնագտէներու փոքր յանձնախումբ մը, բաղկացած Հայաստանի պետութեան, Ս. 

Էջմիածնի, Անթիլիասի, Հայ Դատի գրասենեակին ու Կաթողիկէ եկեղեցւոյ 

ներկայացուցիչներէ շուտով պէտք է լծուի առաջին հերթին ազգապատկան ու 

եկեղեցապատկան եւ ապա անհատական կալուածներու հաւաքումի, մասնագիտական 

ցանկագրումի ու ուսումնասիրութեան աշխատանքին: գ) Կատարուած աշխատանքը 

յարակից փաստաթուղթերով ու ցանկերով պէտք է թարգմանուի օտար լեզուներու: 

Նման նախաձեռնութիւն մը կը պահանջէ լուրջ, հետեւողական ու մասնագիտական 

աշխատանք: Այս աշխատանքին պէտք է շուտով լծուինք, ո՜ւշ ենք արդէն, եթէ 

պահանջատիրութեան գծով լուրջ է մեր մօտեցումը: Այլապէս, հոս ու հոն կատարուած 

կողմնակի աշխատանքներն ու յայտարարութիւնները, որքան ալ գնահատելի ըլլան, կը 

դառնան պատահական ու ժամանակի վատնում: Կը յուսանք որ յառաջիկային կազմուելիք 

Համահայկական Խորհուրդը այս եւ համահայկական բնոյթ ունեցող այլ ծրագիրներով ու 

աշխատանքներով պիտի զբաղի կազմակերպ մօտեցումով եւ, ինչպէս յաճախ կը շեշտենք, 

Հայաստանի եւ Սփիւռքի միջեւ դերերու յստակեցումով ու աշխատանքի բաժանումով: 

 

6.- Հարցում. Վեհափառ Տէր, իմացած ենք որ Երուսաղէմի արխիւներուն մէջ 

ցեղասպանութեան ու յատկապէս կալուածներու հետ կապ ունեցող կարեւոր 

վաւերագիրներ գոյութիւն ունին՝ Պոլսոյ Զաւէն Պատրիարքին կողմէ փոխադրուած: Ճի՞շդ է 

այս տեղեկութիւնը: 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (55) Փետրուար 2016 

 

10/58 

Պատասխան. Բնականաբար այս հարցումին պատասխանը Երուսաղէմի Հայոց 

Պատրիարքութիւնը պէտք է տայ: Նման պարագաներուն, անձնական մեկնաբանութիւններէ 

ու ենթադրութիւններէ հարկ է խուսափիլ ու դիմել յստակ աղբիւրներու: Ցեղասպանութեան 

արհաւիրքը ապրած Երջանկայիշատակ Զաւէն Պատրիարք, «Պատրիարքական Յուշերս – 

Վաւերագիրներ եւ Վկայութիւններ» (Գահիրէ, 1947), իր գիրքին մէջ կը գրէ. «1938ին ամառը 

յատկապէս Երուսաղէմ գացի, աչքէ անցնելու համար Տեղեկատու Դիւանի թղթածրարները, 

որոնք ղրկուած էին 1922 Նոյեմբերին Մանչէսթըր Պալաքեան Գրիգորիս եպս.ի ի պահ եւ 

Թորգոմ պատրիարքի ջանքերով փոխադրուած էին վերջը Երուսաղէմ ուր կը պահուէին 

խնամով: Մեծապէս անակնկալի եկայ տեսնելով հոն կատարեալ հաւաքածոյ մը 

վաւերագիրներու եւ արձանագրութիւններու 1918-1922 բոլոր կարեւոր դէպքերուն» (էջ 303): 

Իսկ նոյն հատորին հրատարակիչ մարմինը գիրքին «Զեկոյց»ի բաժնին մէջ կը գրէ.- 

«Բարեբախտաբար իր պատրիարքութեան շրջանի թուղթերը եւ արձանագրութիւնները Կ. 

Պոլիսէն իր հրամանով Մարսիլիա եւ անկէ Երուսաղէմի վանքը փոխադրուած էին: Ուստի 

Ն. Ամենապատուութիւնը յանձն առաւ երթալ Երուսաղէմ եւ զանոնք աչքէ անցնել»: Յիշեալ 

վկայութիւնը ցոյց կու տայ որ Երուսաղէմի արխիւներուն մէջ կարեւոր վաւերաթուղթեր 

գոյութիւն ունին, որոնք կը կարօտին պրպտումի եւ ուսումնասիրութեան: 

 

7.- Հարցում. Վեհափառ Տէր, վերջին հարցում մը. Սիսի Կաթողիկոսարանի դատին գծով 

որեւէ ըսելիք ունի՞ք: 

Պատասխան. Դատը Ապրիլ 27-ին յանձնուած է Թուրքիոյ Սահմանադրական Դատարանին: 

Օրին դատարանը մեզմէ որոշ տեղեկութիւններ ուզեց. փոխանցեցինք: Յայտնենք, որ 9 

Դեկտեմբեր 2015-ին Պոլսոյ մէջ մեր դատին շուրջ կազմակերպուած մամլոյ ասուլիսը լայն 

արձագանգ գտաւ. աւելի քան 70 մամլոյ օրկաններ անդրադարձան այս մասին: Թուրքիոյ 

մտաւորական շրջանակներէն ներս եւս որոշ հետաքրքրութիւն ստեղծուեցաւ Սիսի 

Կաթողիկոսարանի դատին շուրջ: Մեր առնելիք յառաջիկայ քայլերուն մասին շուտով 

խորհրդակցական հանդիպում մը պիտի ունենանք մեր իրաւագէտներուն հետ: 

Փրոֆեսէօր Թաներ Աքչամ. «1915 Թ. Հայկական Ապստամբութիւնների 

Վերաբերեալ Պնդումը Սուտ Է» (Ա. Մաս) 

«1915 թ. գաղթի ճանապարհին մեղքը քրտերի վրայ են 

բարդում, լա՛ւ, իսկ Սիրիայում վերաբնակեցուած հայերին 

ինչո՞ւ սպաննեցին»: 

 Հայկական Կոտորածներից Մէկ Դար Է Անցել 
 

Ապրիլքսանչորսեան քննարկումներն սկսուեցին Հռոմի 

պապ Ֆրանչիսկոսի այն արտայայտութեամբ, որով 

կոտորածները որակում է «ընդհանրապէս անցեալ դարաշրջանի առաջին 

ցեղասպանութիւն»: Վատիկանը Հռոմի պապի խօսքը մեկնաբանեց որպէս մէջբերում, 
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սակայն անգամ այս պարզաբանումը չխանգարեց, որպէսզի Հռոմի պապը չդառնայ 

Թուրքիայի որոշ քաղաքական գործիչների թիրախը: Վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլուն 

կոտորածի վերաբերեալ ցաւակցական ուղերձում ասաց. «Մեր մարդկային եւ պատմական 

պարտքն է տէր կանգնել հայերի յիշողութեանը», սակայն բողոքի հրապարակներում 1915 թ. 

վատ յիշողութիւնները «ցեղասպանութիւն» որակողներին թիրախ ընտրեց, իսկ Հռոմի պապ 

Ֆրանչիսկոսին յիշեցրեց ԺԳ. դարում Սպանիայում գործած հաւատաքննութեան 

դատարանների մասին: 

Այն դէպքում, երբ 100-րդ տարելիցին Գերմանիան, Աւստրիան, Չեխիայի 

Հանրապետութիւնը, Ռուսաստանն ու Եւրոխորհրդարանը տեղի ունեցած զանգուածային 

ջարդերը որակում են «ցեղասպանութիւն», Միացեալ Նահանգների նախագահ Պարաք 

Օպաման կրկին յիշեցրեց «Մեծ եղեռն» արտայայտութիւնը: 

Թուրքիայի հասարակութիւնը դարձեալ օրակարգ բերեց նոյն քննարկումը` 

«ցեղասպանութի՞ւն է, թէ՞ ոչ», եւ «ցեղասպանութիւն չէ» որակողների ճամբարի գլխաւոր 

փաստարկը եղաւ «հայկական ապստամբութիւնը»: 

Միացեալ Նահանգների Քլարք համալսարանի դասախօս, փրոֆ. դոկտոր Թաներ Աքչամն 

այս «տեղեկութիւնը» հարցականի տակ է դնում եւ ասում, որ` «համակարգուած հայկական 

ապստամբութիւն հետագայում է եղել: Եթէ նման բան լինէր, փաստաթղթեր կը լինէին»: 

Աքչամը շարունակում է.«Մարդուն անգամ ցաւ է պատճառում այն, որ այս ամէնը կեղծիք են 

որակում: Եթէ նայէք ապստամբութիւն որակուած դէպքերին մէկ առ մէկ, կը հասկանաք, թէ 

ինչ նկատի ունեմ: Այս փաստաթղթերը հրատարակուել են Գլխաւոր սպայակոյտի 8 

հատորից բաղկացած աշխատութիւններում: Սակայն հաւանաբար ոչ ոք չի կարդացել… 

Օրինակ` Զէյթունի դէպքը, որը հայկական ապստամբութիւն է որակւում, լոկ զինուորական 

ծառայութիւնից խուսափած երիտասարդների ընդվզում է… Զէյթունի բնակչութիւնը եւս 

հաւանութիւն չէր տալիս երիտասարդների դիրքորոշմանը: Պիթլիսում դաշնակցական 

ներկայացուցիչը գործում էր զինուորական հրամանատարի հետ միասին: Այս ամէնի մասին 

կարելի է կարդալ շրջանի զինուորականների զեկոյցներում»: 

Հարցին, թէ ցեղասպանութեան վերաբերեալ բարձրաձայն քննակումների ժամանակ 

մոռանում են, թէ «1915 թ. ինչ է կատարուելը», Աքչամը պատասխանում է. 

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Ինչպէ՞ս որակել 1915 թ. դէպքերը` ցեղասպանութի՞ւն, տեղահանութի՞ւն, թէ՞ 

կոտորած: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Նշուած բոլոր տարբերակները ճիշդ են: Սա ցեղասպանութիւն է: Շատ պարզ 

պատճառով ցեղասպանութիւն է: Որովհետեւ Ռաֆայէլ Լեմքինը, ով գործածութեան մէջ է 

դրել «ցեղասպանութիւն» եզրը, այն կիրառել է հայերի հանդէպ կատարուածի համար: 

Հիմա` երբ փենիսիլինը յայտնագործած մարդն ասում է, թէ այս հիւանդութեան համար դեղ 

եմ յայտնագործել ու անունն էլ փենիսիլին եմ դրել, իմաստ ունի՞ ասել, թէ ա՛յ մարդ, այս 

դեղի անունը փենիսիլին չէ: Դա լրիւ յիմարութիւն կը լինի: 
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Երբ Ռ. Լեմքինը 1921 թ. ուսանող եղած ժամանակ լսում է Թալէաթ փաշայի սպանութեան 

վերաբերեալ դատավարութեան մասին, բաւականին ազդւում է եւ մի բան չհասկանալով` 

դիմում է իր ուսուցչին. «Մէկը մեղադրւում է մէկ միլիոն մարդու սպանութեան մէջ, սակայն 

ազատութեան մէջ է (Թալէաթ փաշայ), մինչդեռ միւսին, ով մեղադրւում է մէկի սպանութեան 

մէջ, ուզում են բանտարկել: Սա ի՞նչ է»: Ուսուցիչը պատասխանում է. «Պատկերացրու` մի 

հողագործ հաւեր ունի: Եթէ իր հաւերին սպաննում է, դա իր գործն է, հաւերն իրեն են 

պատկանում: Թէ ինչ կ՛անի` քեզ չի վերաբերում»: Այն, ինչ փորձում էր բացատրել Լեմքինի 

ուսուցիչը, միջազգային գերիշխանութեան սահմանումն է: Որեւէ պետութեան ներքին 

գործերին չի կարելի խառնուել. պետական պաշտօնեաները կարող են սեփական 

քաղաքացիների հետ կատարել այն ամէնն, ինչ ցանկանում են: Լեմքինը պատասխանում է. 

«Բայց մարդիկ հաւ չեն»: Այնուհետեւ թողնում է ուսումնասիրութեան դաշտն ու որոշում 

իրաւագիտութիւն ուսումնասիրել: Նա նպատակ է հետապնդում մշակել այնպիսի օրէնք, 

որը թոյլ կը տար պետական պաշտօնեաներին իրաւական պատասխանատուութեան 

ենթարկել իրենց կատարած յանցագործութեան համար: Նրան յաջողում է նման օրէնք 

մշակել: 

Առաջին անգամ «ցեղասպանութիւն» բառն օգտագործում է 1944 թ. մի գրքում: Երկար 

պայքարից յետոյ 1948 թ. Միացեալ ազգերի կազմակերպութիւնն ընդունում է այն` որպէս 

ուխտ: Այդ թուականից առաջ եւ յետոյ տուած բոլոր հարցազրոյցներում, բոլոր 

յօդուածներում անընդհատ գրում է. «Ես այս եզրը հայերի նկատմամբ կատարուածի համար 

եմ կիրառում»: Պարզ ասեմ` հիմա մեր ծաւալած քննարկումը, թէ «այս եզրը ճիշդ չէ», 

անտեղի է: Այլեւս Թուրքիան պէտք է ազատուի այս նախնականութիւնից: 

«Ժխտողները Գէթ Մի Հիմնաւոր Փաստարկ Չունեն» 
 

Հ.- Ցեղասպանութիւն եզրը կիրառում են Ողջակիզման համար: Եւ խօսքը գնում է 

համակարգուածութեան մասին: Հայկական կոտորածների վերաբերեալ կարելի՞ է նոյնն 

ասել: 

Պ.- Եթէ համակարգուած գաղափար չլինէր, ապա 1915 թ. մայիսից մինչեւ 1917 թ. 1,3 միլիոն 

մարդու աքսորելով` 1 միլիոնը չէիք կարող բնաջնջել: Պարզ իրականութիւնը, որին չեն 

կարողանում պատասխանել նրանք, ովքեր պնդում են, թէ այսքան մարդկանց սպանութիւնը 

Պոլսում չի ծրագրաւորուել, այս է. «Ուրեմն, չնայած այս մահերին` հարկ չեն համարել 

դադարեցնել աքսորը: Նախընտրել են այսքան մարդկանց այսքան երկար 

ժամանակահատուածում սպաննել, ոչնչացնել, քան թէ թողել իրենց տեղերում»: Չնայած 

դրա դէմ եղած հարիւր հազարաւոր փաստաթղթերի, եթէ անգամ ընդունենք, որ մահուան 

հրամանն ինքը չի արձակել, փաստ է, որ հող է նախապատրաստել մահերի համար, 

մահացութիւնների մասին իմանալով հանդերձ, շարունակել է մարդկանց աքսորել: 

Այսինքն, որ տեսանկիւնից էլ ուզում էք` նայէք, մէկ է` ժխտողներն անգամ մի հիմնաւոր 

փաստարկ չունեն: 
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«Քաղաքներում, Ուր Աքսորել Էին Հայերին, Սահմանել Էին Չափաբաժին` Հայերը Պէտք Չէ 

Կազմէին Բնակչութեան 10 Տոկոսից Աւելին» 

 

Օսմանեան կառավարութիւնը, աւելի ճիշդ` Միութիւն եւ առաջադիմութիւն կուսակցութիւնը 

Օսմանեան կայսրութեան սահմաններում բնակուող հայ քաղաքացիներին իրենց 

բնակավայրերից աքսորելով` ոչնչացման էր դատապարտել եւ սա իրականացրել էր 

համակարգուած ձեւով: Իւրաքանչիւրը պէտք է պատասխանի հետեւեալ հարցին. 

համաձայն 1918 թ. սկզբի Թալէաթ փաշայի պաշտօնական տուեալների` աքսորուած հայերի 

թիւը մօտ 1,3 միլիոն էր: Այսքան հայի հանել էին իրենց ծնուած-մեծացած գաւառներից եւ 

աքսորել Սիրիա ու Իրաք: 1918 թ., երբ դաշնակից ուժերը զաւթում են Իրաքն ու Սիրիան, 

ենթադրւում է, որ այստեղ եղել է 150 հազարի չափ հայ: Մինչ այդ 1918 թ. Օսմանեան 

կայսրութեան տարածք ոչ ոք չի մտել: Աքսորուած հայերի թիւը 1,3 միլիոն է, ողջ է մնացել 

200 հազար հայ: Լա՛ւ, իսկ մնացածն ո՞ւր են: Յօ՞դս են ցնդել, թէ՞ թռել են: 

Մէկ այլ տեղեկութիւն ձեզ հաղորդեմ` օսմանեան կառավարութեան գաղտնի 

շրջաբերականներում ներքին գործերի նախարարութիւնից բոլոր շրջաններ` յատկապէս 

Հալէպ, Մուսուլ, Պէյրութ եւ Երուսաղէմ ուղարկուած շրջաբերականներում հրամայւում է, որ 

աքսորուած հայերը վերաբնակութեան վայրերում չգերազանցեն մուսուլմաններին. կազմեն 

բնակչութեան 10 տոկոսից ոչ աւելին: Լա՛ւ, իսկ այնտեղի մուսուլման բնակչութիւնը որքա՞ն 

է: 1,8 միլիոն, ուրեմն հայերի թիւն էլ 10 տոկոսի չափով է, այսինքն 180 է: Լա՛ւ, իսկ 

աքսորուած 1,3 միլիոն հայերի թիւն ինչպէ՞ս ես 180 հազարի հասցնելու: Հիմա հասկացա՞ք, 

թէ ինչու եւ թէ որքան հայ է կենդանի մնացել, ահա սա էլ ցոյց է տալիս, որ բնաջնջումը եղել է 

շատ համակարգուած: 

«Աքսորի Ճանապարհի Մեղքը Բարդում Են Քրտերի Վրայ, Իսկ Քաղաքների Հայերին Ո՞վ 

Սպաննեց» 
 

Լա՜ւ, մի պահ եկէք մտածենք, որ ոչ ոք չի հաւատում համակարգուած լինելու փաստին. ձեզ 

մէկ այլ հարց ուղղեմ. աքսորը տեւել է 1915 թ. մայիսից մինչեւ 1915 թ. հոկտեմբեր-նոյեմբերը: 

Յունիսից-հոկտեմբեր աքսորից կենդանի մնալ յաջողած, այսինքն Սիրիա հասած հայերին 

վերաբնակեցնում են այստեղ: Լա՜ւ, իսկ այս վերաբնակեցուած հայերին ինչո՞ւ են 

սպաննում: Ենթադրենք, թէ Քիւրտիստանի լեռներում գործընթացն իրենց հսկողութիւնից 

դուրս էր: Հսկայական 4-րդ բանակային զօրասիւնի հսկողութեան տակ գտնուած հարթ 

հողատարածքի վրայ 1916 թ. մայիսից մինչեւ 1917 թ. սկիզբը 250 հազար հայ ինչո՞ւ է 

սպաննւում: Գաղթի ժամանակ սպանութեան մեղքն ուզում են քրտերի վրայ բարդել: Լա՛ւ, 

իսկ այստեղ մեղքն ո՞ւմ վրայ էք բարդելու: 

1915 թ. հոկտեմբերից սկսած եւ հիմնականում 1916 թ. Հալէպը եւ շրջակայ Ռաս Ուլ Այնի եւ 

Ռաքքայի պէս աւանների, Մունճուպի, Մամուրէի, Իսլահիէի, Քաթմայի, Պապի, Մեսքենէի 

եւ Տիւպսի նման բոլոր համակենտրոնացման ճամբարները եւ բնակավայրերը դատարկում 

եւ հայերին կրկին աքսորում են Տէր Զօրի անապատները` բնաջնջելով մինչեւ 1917 թ. սկիզբը: 
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Այս տեղեկութիւնները յենւում են փաստաթղթերի վրայ, որոնք գոյութիւն ունեն: Դէ, 

ենթադրենք, թէ Անատոլիան հայերից դատարկելիս պատճառ բերեցիք, թէ 

«կառավարութիւնը չէր կարողանում հսկել», լա՛ւ, իսկ Սիրիայում բնակեցուած հայերին, 

որոնք 1916 թ. մօտ 500 հազարի էին հասնում, ինչո՞ւ տնից-տեղից կտրեցիք: Չէ՞ որ ձեր 

նպատակը վերաբնակեցումն էր, այդ դէպքում ինչո՞ւ վերաբնակեցուած հայերին բռնի 

տեղահանեցիք: Ինչո՞ւ 1916 թ. մարտից սկսած` ոստիկան զօրաց միջոցով բնաջնջեցիք 

նրանց: Լեռնային շրջան չէ, հարթավայր է, եւ ողջ տարածքը 4-րդ բանակային զօրասիւնի 

հսկողութեան տակ է… 

Կարծում եմ` ընդհանրապէս կարիք չկայ շարունակելու այս ժխտողականութիւն կոչուած 

յիմարութիւնը: Գերմանիայի, Աւստրիայի, Անգլիայի, Ամերիկայի եւ օսմանեան բոլոր 

արխիւները մեզ դրա մասին են վկայում: Վերջ ի վերջոյ Միութիւն եւ առաջադիմութիւն 

կուսակցութիւնը պատերազմի տարիներին օրակարգ էր բերել Անատոլիայի հայկական 

բնակչութիւնը ոչնչացնելու ծրագիրը եւ երկու տարի շարունակ համակարգուած կեանքի 

կոչեց այն: 

Նպատակը Քրիստոնէական Բնակչութիւնը Նուազեցնելն Էր. Յոյներին Աքսորեցին, Հայերին 

Բնաջնջեցին 

Հ.- Լա՜ւ, իսկ դա պատմական զարգացում ունէ՞ր: Դա պատերազմի ընթացքում պահի 

թելադրանքով կայացուած որոշո՞ւմ էր, թէ՞ տարիներ առաջ էին որոշել: 

Պ.- Յայտնի է, որ Միութիւն եւ առաջադիմութիւն կուսակցութիւնը, երբ 1913 թ. սկսում է 

տանուլ տալ Պալքանեան պատերազմում, ցանկանում է մուսուլման թուրքերի 

մեծամասնութեան առանցքով Անատոլիան միատարր դարձնել: Այս նպատակով 

յատկապէս ամբողջ 1914 թ. ընթացքում Եգէական շրջանի` յատկապէս ծովամերձ հատուածի 

յոյներին աքսորել է Յունաստան: Նպատակն այս շրջանի քրիստոնէական բնակչութիւնը 

նուազեցնելն էր: Հայերին էլ են այս նպատակից դրդուած ոչնչացրել, քանի որ չկար մի երկիր, 

ուր չուղարկէին: 

Այն հարցի վերաբերեալ, թէ հայերին բնաջնջելու որոշումը երբ եւ ինչպէս են կայացրել, մեր 

ձեռքում որոշ փաստաթղթեր կան, համաձայն որոնց, բնաջնջման վերաբերեալ վերջնական 

որոշումը մեծ հաւանականութեամբ կայացուել է 1915 թ. մարտի վերջերին: Սրա մասին 

տարբեր ապացոյցներ կան: Սակայն չգիտենք, թէ դրանից առաջ, օրինակ` նախքան 

պատերազմը բնաջնջման վերաբերեալ որեւէ որոշում կայացուած եղե՞լ է, թէ՞ ոչ: 

Ցանկանում եմ յիշեցնել 1942 թ. Վենզէի համաժողովում հրեաներին ոչնչացնելու 

նացիականների որոշման մասին: Ըստ էութեան, այս ժողովի նպատակն էր նախկինում 

կայացուած որոշումը համակարգել: Հրեաների բնաջնջումն այս թուականից շատ աւելի 

շուտ էր սկսուել: 

«Իթթիհատականները 1914 Թ. Փետրուարի Բարեփոխումներն Ընկալեցին Որպէս 

Արեւելեան Անատոլիայի Կորուստ» 
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Հիմա չգիտենք` 1915 թ. մարտի վերջին կայացուած որոշումն այդ պահի՞ն է կայացուել, թէ՞ 

Վենզէի համաժողովի նման` նախապէս կայացուած որոշումը գործադրելու ուղղութեամբ է 

եղել: Կարծում եմ, որ պատերազմից առաջ նման որոշում չի եղել: Ինչի՞ վրայ յենուելով եմ 

ասում. յենուելով ներքին գործերի նախարար Թալէաթ փաշայի` 1915 թ. մայիսի 26-ին 

վարչապետին ներկայացրած երկար զեկոյցի վրայ… Այստեղ Թալէաթ փաշան ասում է. 

«Ստորագրելով 1914 թ. փետրուարի բարենորոգումների մասին ծրագիրը` արեւելեան 

Անատոլիայի որոշ վիլայեթներ օտարների հսկողութեան տակ անցնելու վտանգ առաջացաւ, 

ինչպէս որ Եւրոպայում, այստեղ եւս կորցնելու էինք մեր հողերը»: Այսինքն 1914 թ. 

փետրուարի բարեփոխումների համաձայնագիրն իթթիհատականների համար 

հաւասարազօր էր արեւելեան Անատոլիայի կորստին: Եւ իր այդ նամակում Թալէաթ 

փաշան շարունակաբար ասում է, որ` «Մեր երկրի գլխին պատուհաս դարձած այս 

հայկական բարենորոգումների խնդիրը վերջնականապէս լուծելու համար որոշ բաներ էինք 

մտածում, երբ պատերազմը ծագեց»: Այսինքն պատերազմից առաջ իթթիհատականները 

մտադրուած էին Հայկական հարցն արմատականօրէն լուծելու խնդրով եւ իրար մէջ 

քննարկում էին այն: 

Մեր ձեռքում այլ հետաքրքիր փաստաթղթեր եւս կան, որոնք հրատարակել եմ իմ գրքերում: 

Օրինակ` 1914 թ. նոյեմբերին Էրզրումի եւ Վանի վիլայեթներ ուղարկուած հեռագրերում 

հրամայւում է. «Շարժուէք համաձայն տեղական անհրաժեշտութեան, մինչեւ որ հայերի 

վերաբերեալ վերջնական որոշում ստանաք»: 

Ելնելով այս ամէնից` կարծում եմ, որ իթթիհատականների համար երկու կարեւոր 

բեկումնային պահ է եղել. առաջինը 1914 թ. փետրուարի բարենորոգումների 

համաձայնագիրը (հնարաւոր է, որ այս համաձայնագրի հետ մէկտեղ, այսինքն` 

պատերազմից առաջ ձեւաւորուած լինի հայերին բնաջնջելու գաղափարը), երկրորդ` 

ամենայն հաւանականութեամբ պատերազմի ընթացքով պայմանաւորուած` յատկապէս 

Տարտանելի գործողութեան պատճառով գրանցուած մահացութիւններն ու Սարիղամիշի 

պարտութիւնը ստիպել են երիտթուրքերին մտածել, որ անգամ Պոլիսը չեն կարողանալու 

պաշտպանել եւ պահի թելադրանքով հայերին բնաջնջելու որոշում են կայացրել: 

«Իթթիհատականները Մինչեւ 1912 Թ. Ամառը Գործում Էին Դաշնակցութիւն 

Կուսակցութեան Հետ Միասին» 

Հ.- Լա՛ւ, իսկ հայերն իրօ՞ք վտանգ էին ներկայացնում, կարո՞ղ էր քաղաքացիական 

պատերազմ ծագել: 

Պ.- Համաձայն մեր ձեռքի տակ եղած փաստաթղթերի` ոչ: Սակայն օսմանցիներն 

օգտագործեցին հայերի` «Քաղաքացիական պատերազմի սպառնալիք լինելու» թեզը: Ինչո՞ւ 

վտանգ չէին ներկայացնում, որովհետեւ Միութիւն եւ առաջադիմութիւն կուսակցութիւնը 

մինչեւ 1912 թ. ամառը գործում էր Դաշնակցութիւն կուսակցութեան հետ միասին: Անգամ 

պատերազմն սկսելու ժամանակ լայնածաւալ գործողութիւն չկար, որն ապստամբութեան 

յանգեցնէր: Տասնեակ հեռագրեր կան` ուղղուած Պոլիս, որտեղ նահանգապետները գրում են, 

որ շրջաններում ամէն ինչ հանգիստ է: 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (55) Փետրուար 2016 

 

16/58 

Բացի այդ` պէտք է հաշուի առնել նաեւ այն, որ երբ 1914 թ. օգոստոսի 2-ին համընդհանուր 

զօրահաւաք յայտարարեցին, 18-45 տարեկան բոլոր հայ տղամարդկանց բանակ 

զօրակոչեցին: Այս հայ զինուորներն սկզբում կանոնաւոր գումարտակներում էին, 

հետագայում կամաց-կամաց նրանցից բանուորական գումարտակներ կազմեցին: 

Բանուորական գումարտակների հայերին ոչնչացնելու էին: Մեզ յայտնի չէ, թէ օսմանեան 

բանակում որքան հայ զինուոր է եղել, եւ թէ որքան հայ է ներգրաւուած եղել այս 

բանուորական գումարտակներում: Ամենայն հաւանականութեամբ սրա վերաբերեալ 

վիճակագրութիւն կայ, սակայն այն գաղտնի է պահւում Գլխաւոր սպայակոյտի արխիւում: 

ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄ 

«Թէ. 24» 

Թարգմ. ԱՆԱՀԻՏ ՔԱՐՏԱՇԵԱՆ 

«Ակունք» 

Յօդուածներ 

Անի Կարմիրեան. "Արեւմտահայերէնը կրնայ անգամ մը եւս դառնալ 

հաղորդակցութեան եւ մշակոյթի լեզու մը"  

Անի Կարմիրեանի ստորեւ հրամցուած զեկուցումը ներկայացուեցաւ որպէս բացման խօսք 

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական 

Համայնքներու Բաժանմունքին եւ Ֆրանսայի Արեւելեան 

Լեզուներու եւ Քաղաքակրթութիւններու Ազգային Հիմնարկին 

(Ինալքօ) կողմէ Փարիզի մէջ կազմակերպուած 

«Դաստիարակչական նորարարութիւններ՝ ԻԱ. դարուն 

արեւմտահայերէնի դասաւանդման մարտահրաւէրները» 

գիտաժողովին (21-22 Սեպտեմբեր 2015)։ 

Զեկուցումը կ՚անդրադառնայ արեւմտահայերէնի դիմագրաւած 

գլխաւոր հարցին. ինչպէ՞ս փոխանցել լեզու մը սերունդէ սերունդ, որպէս գործածական 

լեզու։ Անոր ներշնչումը կը բխի մեր սփիւռքեան գոյավիճակի իրականութիւններէն - որոնց 

կարգին պէտք է հաշուել երկլեզւութեան մարտահրաւէրները, ինչպէս նաեւ 

մանկավարժական նորարար մօտեցումները, որոնք ի գործ դրուած են յաջող կերպով նաեւ 

այլ լեզուներու իւրացման պարագաներու մէջ։ Սփիւռքի հայկական հաստատութիւններուն 

եւ դաստիարակներուն ուղղուած կոչ մըն է ան, որպէսզի լեզուի վտանգուած ճակատագրին 

դէմ յանդիման յանձնառու հանդիսանան, փոխանակ արտաքին հեղինակութիւններու 

դիմելու՝ վիճակը բարելաւելու յոյսով։ Անի Կարմիրեանի գրուածքը դաստիարակչական 

բարենորոգումի միտող մեր աշխատանքին եւ արեւմտահայերէնի իւրացման նկատմամբ 

մեր մօտեցումին փիլիսոփայական հիմքերը կ՚ամրապնդէ։ Արեւմտահայերէնը պիտի 

գոյատեւէ մէկ պայմանով միայն. եթէ հոգ տանինք անոր ապակեդրոնացած կերպով՝ 

տեղական պէտքերուն կատարումով եւ տեղական լուծումներով։ Մեր նպատակակէտը 

http://www.azadkhosk.com/
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ուրեմն լեզուի փոխանցում մըն է, որ ապահովէ իրական, շնչող, գործածուող, մինչեւ իսկ 

«չարաշահուող» լեզու մը ըլլալը, փոխանակ՝ «մաքրութեան», «միութեան» կամ 

քերականական կատարելութեան մտահոգութիւններէ առաջնորդուած ու քարացած 

կանոններու շարքի մը։ Կ՚ուզենք որ հայերէնը դառնայ Սփիւռքի բազմաթիւ 

երիտասարդներու ամէնօրեայ լեզուն, ապրելու եւ ստեղծագործելու եղանակ մը, եւ ոչ թէ 

անցեալին մէջ ընդելուզուած գեղեցիկ նշխար մը։ Լեզուները կը գոյատեւեն եթէ նոր 

սերունդներ գան զայն խօսելու, գրելու, անով արտադրելու - եւ արեւմտահայերէնը տարբեր 

չէ միւս լեզուներէն, ըլլա՛յ Սփիւռքի մէջ, ըլլա՛յ Հայաստան։ 

ՌԱԶՄԻԿ ՓԱՆՈՍԵԱՆ, Տնօրէն 

  

TABULA RASA 

 

ՎԵՐԱՄՏԱԾԵԼ ՀԻՄՆԱԴՐՈՅԹՆԵՐԸ 

— 1 — 

Հաւաքուած ենք արեւմտահայերէնի՛ն ի նպաստ եւ արեւմտահայերէնո՛վ նոր 

դաստիարակչական եղանակներ երեւակայելու համար միասնաբար։ Կը գտնուինք Սփիւռք 

կոչուած տարածքի մը մէջ, ուր հարիւր տարիէ ի վեր գրեթէ նոյն ողբը կ՚իմանանք, լեզուի 

պահպանման եւ տարածման աննպաստ պայմաններուն վերաբերեալ, լեզուի մը որ գիտենք՝ 

հող չունի ոտքերուն տակ, պետութիւն չունի, սահմաններ չունի։ Այդ ողբը կենաց ու մահու 

հարց մը կը դնէ կարծէք մեր առջին։ Անդամալուծուած ենք, գոյութենական ճգնաժամի մը 

դէմ յանդիման գտնուելու տպաւորութիւնն ունինք։ Եթէ կայ այդպիսի ճգնաժամ, անկասկած 

մեր դաստիարակչական համակարգէն կը բխի, այդ համակարգի մասին մեր ունեցած 

փորձառութենէն։  

Մեր երախաները Սփիւռքի երեսին՝ միօրեայ կամ ամէնօրեայ դպրոցներ կը յաճախեն եւ 

սակայն որեւէ օգուտ չեն քաղեր ատկէ — հայախօսութեան իմաստով, ստեղծագործ 

գործունէութեան իմաստով, ընթերցողներու հաւաք մը կազմելու իմաստով։ Մինչեւ հիմա 

կիրարկուած դաստիարակչական բնատիպերը կարծէք անզօր դարձած են։ Ճշմարտութիւնը 

այն է, որ դէպի արեւմտեան Սփիւռք բերած ենք նոյն այն բնատիպերը որոնք Միջին 

Արեւելքի մէջ ի զօրու էին 1920էն ետք։ Այդ բնատիպերը սնանկութեան մատնուած են այսօր։ 

Նոր դաստիարակչական բնատիպ մը մտածելու, պատրաստելու եւ կիրարկելու 

անհրաժեշտութիւնը կը զգացուի ամէնուրեք։  

Ահա՛ ինչու հաւաքուած ենք այս շաբաթ Փարիզի մէջ, ու կ՚ուզեմ այսօրուան ներկայացումս 

օգտագործել սկսելու համար հաւաքական մտորում մը այս նոր վիճակին եւ անոր 

համապատասխանող լեզուի ուսուցումի նոր ձեւեր որոնելու անհրաժեշտութեան շուրջ։  

«Դաստիարակ» բառին վրայ դրուած շեշտը կ՚ենթադրէ, որ խնդրոյ առարկայ 

դաստիարակները դառնան մտածող, քննարկող էակներ, իրենց էութիւնը եւ իրենց 
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գործունէութիւնը միշտ վերանայումի ենթարկող մշակութային սպասարկուներ։ 

Դաստիարակիչին աշխատանքը շատ անգամ կը տեսնենք որպէս անցեալէ եկած 

գիտելիքներու կրկնութիւնը, կարծէք երախաները այդ գիտելքներուն կրաւորական 

ընդունարանները ըլլային։ Մտածելու այդ ձեւը մասնաւորաբար սխալ ու վնասակար է, երբ 

հարցը կը վերաբերի սփիւռքեան վիճակի մէջ լեզու մը փոխանցելու։ Դաստիարակը պէտք է 

հետեւաբար անդադար վերամտածէ իր կատարած աշխատանքին հիմունքները։ Անցեալէն 

աւանդուածը պէտք է մէկ քով դրուի երբ անկէ եկած աւանդութիւնները անբաւարար են, 

նախապաշարումներու վրայ հիմնուած են, ու չեն համապատասխաներ երախաներու 

պէտքերուն եւ կարողութիւններուն։  

Նոյն բանը կ՚ըսէր ասկէ գրեթէ հարիւր տարի առաջ Կոմիտաս Վարդապետը, Պոլսոյ Էսաեան 

Վարժարանի ուսուցիչներուն առջեւ արտասանած ուղերձի մը ընթացքին, 1912ին։ Կը 

մէջբերեմ իր խօսքերը, որոնք այնքա՜ն տպաւորիչ են.  

Մենք մանուկներու հոգեկան պահանջներուն յարմարցուած դասագիրքեր չունինք, մեր 

դասագիրքերը լեցուն են փիլիսոփայական, բայց ոչ ճիշդ մանկական նիւթերով։ […] Անոնց որ 

տակաւին կեանքի հասկացողութիւնը չունին, դուք տուած էք կեանքի փիլիսոփայութեան 

դասեր։ Ասիկա՝ իր մտաւոր ստամոքսը չի կրնար մարսել. ծուռ, ծո՜ւռ դաստիարակութիւն է։ 

Իսկական վարժապետներ չկան։ Եթէ մանուկը չի հասկնար ձեր դասաւանդութիւնը, 

յանցանքը ձերն է, որովհետեւ չէք կրցած հասկնալ անոր հոգին. պէտք է վար իջնել մինչեւ 

անոր հոգեկան աստիճանը […] (1):  

Կոմիտասին ըսածը պէտք է հասկնալ որպէս մանկավարժական սկզբունք։ Այդ սկզբունքն է, 

կարծեմ, որ ներշնչումի աղբիւր եղած է մեզի համար երբ Փարիզի մէջ Մկնիկ երկլեզու 

աշխատանոցը հիմնեցինք։ Նոյն սկզբունքը տարիներով առաջնորդած է զիս որպէս Նիւ 

Ճըրզիի Յովնանեան Վարժարանի տնօրէնուհին։ Էական սկզբունք մըն է, երախայէն 

մեկնելու, երախան յարգելու, ամէն ինչ իր աչքով դիտելու սկզբունքը։ Նոյն սկզբունքը ի զօրու 

է անկասկած ամէն տարիքի սորվողի մը համար։ Բայց չափահասները ունին 

պաշտպանուելու միջոցներ երբ սխալ մօտեցումի մը դիմաց դրուած են։ Երախաները չունին 

միշտ այդ կարելիութիւնը, կրնան աւելի դիւրութեամբ վնասուիլ։ Առաւել եւս՝ նոր լեզու մը 

սորվելու իրենց բնական պատրաստակամութիւնը պէտք է առաջնորդէ մեծերուն 

վերաբերումը, եթէ վերջիններս ի վիճակի են անոր վրայ հիմնելու իրենց մօտեցումը։ Ահա՛ 

ինչու երախային տեսանկիւնը որդեգրելը լաւագոյն կեցուածքը պիտի ըլլայ միշտ լեզուի 

ուսուցիչներու համար։ Երախային ցանկութիւնն է, որ պիտի առաջնորդէ մեզ։ Ատկէ նաեւ 

հսկայ պատասխանատւութիւնը որ բեռցուած է մեր ուսերուն։  

Մանրամասնելէ առաջ ըսածներս, կ՚ուզեմ հիմա պահ մը պատմական շեղանցք մը 

առաջարկել, նշելու համար որ ասկէ առաջ ալ հայերէն լեզուն նմանօրինակ կացութիւններու 

մէջ գտնուած է։ ԺԸ. դարուն, այսինքն այնպիսի շրջանի մը երբ հանրային 

դաստիարակութեան գաղափարը չկար տակաւին ու գաւառաներու ինչպէս քաղաքներու 

հայ բնակչութիւնը յաճախ անգրագէտ էր, Մխիթար Աբբահայրը իրեն յանձնուած տղոց, 

որոնք յաճախ թրքախօս էին, նախ հայերէն կը սորվեցնէր, այսինքն՝ աշխարհաբար հայերէն 

եւ յետոյ միայն գրաբարի կ՚անցնէր, եւ աւելի բարձր գիտութիւններու։ Այդ աշակերտներուն 
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համար է, որ գրած է 1727ին լոյս տեսած աշխարհաբարի առաջին քերականութիւնը։ Ու 

ատկէ դար մը ետք է միայն որ նոյն աշխարհաբարը դարձած է դպրոցներուն մէջ խօսուած ու 

դասաւանդուած լեզուն, դառնալով միաժամանակ Օսմանեան կայսրութեան Հայերուն 

հաղորդակցութեան եւ մշակութային լեզուն։ Եւ նոյնիսկ այդ պայմաններուն տակ, գիտենք 

որ 1920էն ետք է միայն որ Միջին Արեւելքի Հայերը լիովին հայախօս համայնքներ կազմած 

են։ Միջագետքի վերապրողներուն մեծամասնութիւնը հեռու էր հայախօս ըլլալէ։  

Բայց այն ատեն ո՞ւր է տարբերութիւնը անոնց եւ մեր միջեւ, ո՞ւր է տարբերութիւնը ԺԹ. 

դարու վիճակին եւ ժամանակակից արեւմտեան երկիրներու վիճակին միջեւ, ինչ կը 

վերաբերի լեզուի իւրացման։  

Տարբերութիւնը հետեւեալ ձեւով պիտի բացատրէի։ Վերը նկարագրուած գոյավիճակներու 

պարագային, երախաներուն համար լեզուն միշտ շրջակայ աշխարհը յայտնաբերելու միջոց 

մըն էր։ Կ՚ուզեմ ըսել՝ միմիայն հայկական աշխարհին վրայ բացուած պատուհան մը չէր։ 

Պատուհաններէն մէկն էր —նոյնիսկ եթէ միակը չէր— որուն ընդմէջէն կապ կը հաստատէին 

աշխարհին հետ, իրենք իրենց հետ, իրենց աշխատանքին հետ։ Ինչ որ հայերէնի 

դասաւանդումը կորսնցուցած է՝ այդ կարողութիւնն է, լեզուն յայտնաբերումի միջոց մը 

դարձնելու կարողութիւնն է, այսինքն՝ բուն լեզուէն դուրս ուրիշ բաներ ալ յայտնաբերելու 

միջոց ըլլալու կարողութիւնը։ Այդ է, որ պէտք է միասին վերստեղծենք, այդ կարողութիւնը։  

Եւ այս կէտին շուրջ, ընդունեցէ՛ք որ տարբերութիւնը մեծ չէ Միջին Արեւելքի (այսինքն այսօր 

գլխաւորաբար՝ Պոլսոյ եւ Պէյրութի) մէջ ի զօրու դաստիրակչական մօտեցումներուն եւ 

Եւրոպայի կամ Հիւսիսային Ամերիկայի հայկական համայնքներուն մէջ ի զօրու 

մօտեցումներուն եւ մտայնութիւններուն միջեւ։ Բոլոր այս համայնքներուն մէջ, լեզուով 

աշխարհին բացուելու նոյն այդ կարողութիւնն է, որ պէտք ունի վերամշակուելու, 

վերստեղծուելու։  

Այո, պէտք ունինք ստեղծելու հայերէն լեզուն դասաւանդելու նոր մօտեցում, որուն շնորհիւ 

երախաներուն վերստին պիտի ընձեռուի այդ լեզուով աշխարհին բացուելու 

հնարաւորութիւնը, մէկ ու միակ աշխարհին որ ունինք, բայց անոր՝ ամբողջութեա՛մբ, եւ ոչ 

թէ միայն այդ աշխարհին "հայկական" կարծուած ու հռչակուած երեսակին։ Երկու լեզու մէկ 

աշխարհի համար, ահա՛ ինչ պիտի ըլլայ մեր սկզբունքը, ահա՛ նաեւ ինչ պիտի ըլլայ 

համաքաղաքացիութիւն մշակելու մեր ձեւը, երկլեզութեան կամ բազմալեզուութեան մեր 

եղանակը (2)։  

Ո՛չ մէկը մեզի համար առաջուընէ պատրաստած է այս տեսակի երկլեզւութեան մը 

համապատասխան դաստիարակչական մտածողութիւն մը եւ մանկավարժական 

փիլիսոփայութիւն մը։ Ո՛չ ԺԹ. դարու՝ Խաչատուր Աբովեանի գործը, ո՛չ Ի. դարու մուտքին՝ 

Զապէլ Ասատուրի եւ ուրիշներու դասագիրքերը, ո՛չ Լեւոն Շանթի մանկավարժական 

ուսումնասիրութիւնները, այն շրջանին՝ երբ Պէյրութի Ճեմարանը կը ղեկավարէր։ Ու ո՛չ ալ 

վերջապէս՝ հանրապետական Թուրքիոյ շրջանին Պոլսոյ մէջ հաստատուած Յարութիւն 

Հինդլեանի "Նոր Դպրոց"ը, իր նորարար մանկավարժութեամբ հանդերձ։ Ուրեմն մե՛նք 

պիտի ընենք։ Ամէն ինչ պիտի վերստեղծենք ծայրէն։ Մեզի սպասող մարտահրաւէրն է։ 
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Ըսածս յաւելեալ բացատրութիւններու կը կարօտի։ Ո՛չ միայն մեզի կը մնայ մեր 

ժամանակներուն համաձայն դաստիարակչական մօտեցում մը ստեղծել, այլեւ կը թուի թէ 

ԺԹ. դարու Օսմանեան կայսրութեան եւ Ի. դարու Միջին Արեւելքի փորձառութիւնները 

արգելք կը հանդիսանան աւելի քան օգնութիւն։ Կարծէք ստիպուած ըլլայինք Մխիթար 

Աբբահօր վերադառնալու գտնելու համար շրջան մը ուր վաւերական փոխանակութիւն մը 

հնարաւոր էր հայերէնի եւ արեւմտեան լեզուներուն միջեւ, իրենց պարագային՝ իտալերէնի, 

լատիներէնի, աւելի ուշ՝ ֆրանսերէնի։ Վարդապետներ կը պատրաստուէին, որոնք սակայն 

միեւնոյն ատեն եւրոպացի մտաւորականներ էին, յարգուած որպէս այդ։  

Միջին Արեւելքի սկզբնական սերունդներուն համար հասկնալի երեւոյթ է այն 

ինքնամփոփումը, որուն միջոցաւ հայախօսութեան կարծեցեալ միջնաբերդեր ստեղծուեցան։ 

Այդ ինքնամփոփումը մէկ կողմէ՝ սերունդներ փրկեց, միւս կողմէ ալ սակայն՝ աւերներ 

գործեց։ Արդիւնքը այն եղաւ, որ այդ համակարգին մէջ դաստիարակուած սերունդները 

չգիտցան անցքը կատարել դէպի Արեւմուտքի մէջ մեծցող սերունդները, չգիտցան աւելի լայն 

աշխարհի մը հայերէնով մաս կազմելու ձեւերը ստեղծել, փոխանակութեան եւ 

թարգմանութեան միջոցներ կիրարկել։ Գիրքեր չէին թարգմանուեր։ Երախայէն մեկնող 

դաստիարակութիւն մը չէր հրամցուեր։ Ծրագրուած մանկապատանեկան գրականութիւն 

չկար, քանի մը անձնական նախաձեռնութիւններէ անդին —էական կէտ մը որուն պիտի 

վերադառնամ քիչ ետքը—։ Վերացական եւ յղացական բառապաշարի գործածութիւնը 

չքաջալերուեցաւ, ուր մնաց՝ քննադատական մտածողութեան մը հնարաւորութիւնը։ Այս 

ամբողջը շարունակուեցաւ անփոփոխ Սփիւռքի մէջ, ստանալով նաեւ անուն մը, որ էր՝ 

հայապահպանում։ Եթէ կայ բան մը որմէ պէտք է ձերբազատինք ընդմիշտ, այդ 

հայապահպանումի գաղափարախօսութիւնն է, անոր տեղը դնելով հայաստեղծումի 

փիլիսոփայութիւն մը։  

Կարդալ պէտք է քառասուն տարի առաջ գրուած հայապահպանումի 

գաղափարաբանութեան քննադատութիւնը Յարութիւն Քիւրքճեանի հատու գրիչէն.  

…ստեղծել հայութեան նոր որակ. որակ՝ որ միայն աւանդութեան ու նոր պայմաններու 

կրկնակ տիրապետումէն կը ծնի։ Ստեղծել, եւ ո՛չ թէ պահպանել. ստեղծումը արդէն կը 

պահպանէ. իսկ պահպանումը… բա՛ն մըն ալ չի պահպաներ պահպանումը. ո՛չ իսկ ինքզինք 

(3)։  

Ինքն է՝ Յարութիւն Քիւրքճեանը, որ կ՚ընդգծէ «կրկնակ» բառը։ Տիրապետել նոյնքան 

աւանդութեան, որքան՝ նոր պայմաններուն։ Եւ խօսելով Սփիւռքի տղոց ու աղջիկներուն 

մասին, որոնք ուղղութիւն չէին գտներ որովհետեւ իրենց չէր տրուած, դաստիարակչական 

համապատասխան մօտեցումով, այդ կրկնակ տիրապետութեան հնարաւորութիւնը, 

Քիւրքճեան քիչ մը անդին կ՚աւելցնէ հետեւեալը.  

…Խուճապահար, ինքնանըպատակ պահպանումի գաղափարաբանութեան մը ծնունդներն 

էին այս աղջիկները, այս տղաքը։ Իրենց ծնունդէն տարիներ, տարիներ առաջ, վճռուած էր 
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արդէն, աներեւակայելի, անըմբռնելի ճակատագրապաշտութեամբ մը, որ անոնք "պիտի 

ըլլան օտար, մտածումով եւ գործով" (4)։ 

Վերջին բառերը կու գան Շահնուրի Նահանջէն։ Քառասուն տարի անցաւ այդ տողերը 

գրուելէն, ախտաճանաչումը կատարուելէն ի վեր, ու քիչ բան փոխուած է ատկէ ասդին։ Շատ 

մը տեղեր՝ գաղափարը այն է, որ մեր տղոց պէտք է փոխանցենք որպէս Հայ վերապրելու 

ծառայող նուազագոյնի իջած տուեալներ, քիչ մը պատմութիւն, քիչ մը կրօնք, քիչ մը լեզու։ Ու 

այդ քիչն ալ պարտադրել տղոց, կարծէք ըլլային ինչպէս ըսի՝ կրաւորական ընդունարաններ։ 

Լեզուին դերը հետզհետէ մոռցուած է, ու ստեղծագործական գործօնն ալ՝ ամբողջովին 

սրբուած։ Կարծէք՝ կ՚ուզենք փաստել որ հայախօսութիւնը Սփիւռքի մէջ հնարաւոր չէ, 

կ՚ուզենք փաստել որ աւանդութեան եւ նոր պայմաններու կրկնակ եւ փոխադարձ 

տիրապետումը հնարաւոր չէ, կ՚ուզենք փաստել որ ստեղծագործ ըլլալը հնարաւոր չէ։  

Իմ անձնական փորձառութիւնս Քիւրքճեանին նկարագրած տղոց ու աղջիկներուն 

փորձառութենէն քիչ մը տարբեր է։ Բայց ո՛չ աւելի փայլուն։ Մեծցած եմ Պոլիս, յաճախած եմ 

հայկական դպրոց։ Կը յիշեմ անկէ միայն ձանձրոյթը, սարսափը երբեմն, պոռալները, 

ապտակելները։ Բռնութիւն յանուն դաստիարակութեան։ Ինչպէ՞ս կարենայի որեւէ բան 

սորվիլ երբ դասընկերներս կը պատժուէին փոքր սայթաքումի մը համար, ու անոնք որ պէտք 

պիտի ունենային մասնաւոր խնամքի՝ կը ծաղրուէին իրենց տարբերութեան համար։ 

Ինչպէ՞ս սորվիլ երբ աշխարհին բացուելու մեր կարողութիւնն իսկ սկիզբէն անտեսուած ու 

ջնջուած էր։ Եւ այս ամբողջը՝ հայերէն լեզուով։  

Ահաւասիկ ուրեմն առաջին մարտահրաւէրը։ Կը կայանայ անհրաժեշտութեան մէջ այդ 

անցեալէն հեռանալու։ Հեռանալու դաստիարակչական համակարգէ մը որ լեզուական 

գետնի վրայ՝ տղաքը մերժումի կը մղէր, ուր միակ մտահոգութիւնը պահպանումն էր, ուր 

անշարժութիւնը հրամայական էր։ 
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Երկրորդ մարտահրաւէրը սերտօրէն առընչուած է առաջինին։ Կը վերաբերի այն 

իրողութեան որ Սփիւռքի մէջ՝ լեզուն դարձած է սրբութիւն մը։ Ահաւասիկ լեզուին հետ մեր 

յարաբերութեան ամենէն մահացու երեսակը։ Վերջաւորութեան՝ այդ հոգեբանութեան միակ 

նպատակը ցոյց տալ է թէ աւանդութեան եւ արդիականութեան միջեւ ո՛չ մէկ համադրութիւն 

հնարաւոր է, որ երբեք տէրն ու տիրականները պիտի չդառնանք մենք մեր լեզուին, հոս, 

այսօր, որ լեզուն երբեք պիտի չպատկանի անոնց որոնք ենթադրաբար պէտք է կարենային 

հաղորդակցիլ այդ լեզուով, այդ լեզուին մէջ։ Այդ մահացու սրբացումի գործողութեան դէմ 

դնելու միակ միջոցը ցոյց տալ է, որ ստեղծագործ կեցուածք մը հնարաւոր է, որ յաջող 

երկլեզու դաստիարակութիւն մը կարելի է կիրարկել։ Ու այդ ընելու համար անշուշտ՝ պէտք 

է "ապասրբացնել" լեզուն։  
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Պիտի թուարկեմ յաջող երկլեզու դաստիարակութեան մը սկզբունքներէն ու 

նախապայմաններէն մէկ քանին, առանց զարգացնելու, բացատրութիւններն ու 

մանրամասնութիւնները ձգելով ուրիշ առիթի։ Տեսական գետնի վրայ, գլխաւոր սկզբունքը եւ 

ուրեմն գլխաւոր հրամայականը հայերէնը որպէս երկրորդ լեզու իւրացնելու պայմանները 

ստեղծելու անհրաժեշտութիւնն է, պատրաստելով իւրացումի "բնական" պայմաններ, 

նախընտրաբար չմնալով դպրոցի նեղ սահմաններէն ներս։ Ինչպէ՞ս կրնայ սփիւռքեան լեզու 

մը "բնական" միջավայր մը ունենալ, պիտի հարցնէք։ Բայց ա՛յդ իսկ է մարտահրաւէրը։ 

"Բնական"ը ստեղծել արուեստականօրէն։ Յարակարծիք մը չէ։ Էական է, որովհետեւ լեզու 

մը կրնայ միայն իւրացուիլ, չի կրնար դասաւանդուիլ։ Մենք՝ անոր հոգացողները կրնանք 

միայն իւրացումի գործողութիւնը հրահրել, խրախուսել։ Կրնանք համածիր մը ստեղծել որ 

իւրացումը կարելի դարձնէ։ Պէտք է ըլլանք ուրեմն չուսուցիչներ։ Դժուա՞ր է ընդունիլը որ 

մեր հակակշիռէն դուրս կատարուող գործողութիւն մըն է տեղի ունեցածը, որ պարտաւոր 

ենք դասարանային տիրապետութեան կեցուածքներէն հրաժարելու, լեզուի սրբացումին 

վերջ տալու, մեր դերը վերասահմանելու, աշակերտներուն հետ գիտելիք ու փորձառութիւն 

փոխանակելու։ Սրբացած լեզու մը էապէս իշխանութիւն բանեցնելու միջոց մըն է, ուրիշ 

ոչինչ։ Ահա՛ նաեւ ինչու այս ձեւով լեզուի իւրացումին սատար կանգնիլը 

ժողովրդավարական նշանակութիւն ունեցող արարք մըն է։ Երախաները այդ 

ժողովրդապետութեան քաղաքացիներն են։ Պէտք է զգուշանալ զանոնք ենթարկուող 

ենթականեր դարձնելու մեր ձգտումէն, որպէսզի կռնակ չդարձնեն նաեւ լեզուական 

իւրացումի շարժընթացին։  

Եւ հիմա այդ սկզբունքները թարգմանենք կիրառական կանոններու։ Առաջին կանոնն է՝ 

յարգանքը։ Յարգել երախաները եւ պատանիները, աշխարհը իրենց աչքով դիտել, ընդունիլ 

որ սորվելիք ունինք իրենցմէ։ Զանոնք առարկաներու չվերածել, բեմ հանելու սիրոյն իրենց 

չհասկցած լեզուով բաներ չսորվեցնել, ուղղագրական մրցումներու մասնակից չընել զիրենք 

սրբագրելու սիրոյն։ Անցեալին զոհերը չդարձնել, ներկային մէջ ապրող լեզուի մը 

ժառանգորդներ պատրաստել։ Այդ ձեւով՝ վստահ ըլլալ որ անոնք աշխարհը պիտի 

դիմաւորեն այդ լեզուին ընդմէջէն։  

Այս ամբողջը մեր կողմէ կ՚ենթադրէ գիտակցութիւն եւ որոշ չափով՝ ծրագրաւորում։ Մեր 

հաւաքին նպատակն է ի միջի այլոց՝ այդպիսի գիտակցութիւն մը յառաջացնելու ձեւերը 

մէջտեղ բերել։ Պէտք է աշխատինք դաստիարակչական կաղապարի մը վրայ, որուն մէջ 

երախան է կեդրոնը, բայց որ կը պահանջէ նաեւ բոլորին գործօն, տեւական, միասնական 

մասնակցութիւնը։ Այդպիսի գիտակցութիւն, այդպիսի մասնակցութիւն նոր սկզբունքներ կը 

պահանջեն, նոր դպրոցական ծրագիրներ, նախաձեռնութիւններ, որոնք քայլ պահել 

գիտնան մեր դարու մանկավարժական գիտելիքներուն հետ, եւ մանաւանդ՝ ներդաշնակ 

ըլլան երախաներու միւս զբաղումներուն հետ, տեղական լեզուներուն հետ առընչուած։  

Երկու յաւելեալ կէտերու վրայ կ՚ուզեմ հոս շեշտը դնել մասնաւորաբար։ Մէկը 

արեւմտահայերէնով մանկական եւ պատանեկան մատչելի գրականութեան մը ապշեցուցիչ 

բացակայութիւնն է։ Այս բացակայութիւնը ուղղակի ախտանիշ մըն է։ Ցոյց կու տայ թէ 

ինչպէ՛ս կը գործեն պահպանումի եւ սրբացումի ախտերը։ Ամենէն խօսուն նշանն է, որ ցոյց 
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կու տայ մեր մօտեցումին սնանկութիւնը։ Երկրորդ կէտը կը վերաբերի տարբեր տարիքի 

տղոց համար միասնական ծրագիրներ պատրաստելու անհրաժեշտութեան, օգտագործելով 

համագործակցութեան ուժականութիւնը, երիտասարդներուն մօտ ստեղծելով 

միասնութեան զգացում մը, եւ չափահասները պատրաստելով իրենց "չուսուցչական" 

պաշտօնին ու պարտականութիւններուն։  

Այս ամբողջը մէկ օրէն միւսը պիտի չկատարուի, բնական է։ Ո՛չ նոր ծրագիրներու 

ստեղծումը, ո՛չ ալ անոնց կիրակումը։ Եթէ մէկ բան սորված եմ ես տարիներու ընթացքին՝ 

այն է, որ փոփոխութիւնը ժամանակ կը պահանջէ։ Երկար ընթացք մըն է։ Բայց հասած ենք 

անցման կէտի մը, գրեթէ վերջակէտի մը, ուրկէ ամէն ինչ պէտք է վերսկսի։ Ահա՛ ինչու այս 

հարցերուն շուրջ մեր այսօրուան հանդիպումը այնքա՜ն կարեւոր է։  

Խօսքս սկսայ նշելով որ ամէն կողմ, ամէն տեղ, կը յիշեցուի մեզի, թէ արեւմտահայերէնի 

գոյութիւնն իսկ վտանգուած է, կարծես չգիտնայինք այդպէս ըլլալը։ Եւ սակայն այս անցման 

կէտը յղի է նորանոր հնարաւորութիւններով։ Սփիւռքը երբեք այսքան ներկապակցուած չէ 

եղած, առնուազն համացանցային նորագոյն միջոցներով, թեքնաբանական 

նորարարութիւններով։ Արեւմտահայերէնը կրնայ անգամ մը եւս դառնալ 

հաղորդակցութեան եւ մշակոյթի լեզու մը, բան մը որ պէտք է միշտ մնացած ըլլար Սփիւռքի 

մէկ ծայրէն միւսը։ Բայց քանի որ սփիւռքեան լեզու մըն է այսօր աւելի քան երբեք, մեր 

պարտականութիւնն է այդ փոփոխութիւնները բաց աչքով դիմագրաւել եւ անոնց հետ 

համաքայլ յառաջանալ։  

Մեր պարտականութիւնն է տարբեր համայնքներու մէջ գործող ուսուցիչները, դպրոցի 

տնօրէնները իրարու միջեւ կապի մէջ պահել, փոխանակ ամէն մէկս իր անկիւնը 

առանձնացած մնալու։ Մեր պարտականութիւնն է Սփիւռքի մէջ համաշխարհայնացած 

կապակցութիւնները լաւագոյնս օգտագործել, իրարմէ սորվիլ, մեր դաստիարակչական եւ 

քաղաքական հորիզոնները լայնցնելու միտումով, համագործակցական մշակոյթ մը ստեղծել 

դպրոցներէն ներս, եւ դպրոցէ դպրոց, բոլոր տարիքներուն յարմար պատանեկան 

գրականութիւն մը ստեղծել, կամ անոր ստեղծումին ներշնչարանը հանդիսանալ, նաեւ՝ 

արեւմտահայերէնով թարգմանել վերստին։ Առաւել եւս՝ ուսուցիչներու, տնօրէններու նոր 

սերունդներ պատրաստել, հոգաբարձու մարմիններու մտայնութիւնը արդիականացնել եւ 

վերանորոգել։ Պէտք է նաեւ գիտնանք մեր երիտասարդներուն համար ուսուցչական 

պաշտօններու դուռը բանալ, որպէսզի կարենան իրենց գիտակից մօտեցումը կիրարկել, 

որպէս "չուսուցիչներ"։ Մէկ խօսքով՝ մեր պարտականութիւնն է արեւմտահայերէնը ԻԱ. դար 

մտցնել վերջապէս։ Այն ատեն թերեւս մեր փորձառութիւնը հետաքրքրէ լեզուի իւրացումի 

մասնագէտները եւ իր կարգին բնատիպ մը հանդիսանայ նաեւ ուրիշներու համար, 

դաստիարակչական նորարարութեան մարզէն ներս։ 

  

Անի Կարմիրեան 
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Հայ Վիճակը 

Յետահայեցութեամբ և Նախահայեցութեամբ Վերլուծում մը 

ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ  

2015ը՝ Հարիւրամեակը 1915ի Եղեռնին, կը նշէ ժամանակաշրջանի մը աւարտը, իսկ ներկան 

նոր դարու մը սեմին` գոյաբանական տարածքներով միջնարար մըն է միայն մասամբ 

գիտցուած-հասկցուած անցեալի մը և երեւակայուած ապագայի մը միջև: Յաջորդ հայ դարը 

փոխաբերութիւն մըն է հայերու ճակատագրին: Որովհետև անձկութեամբ ակնկալուած և 

միաժամանակ սպասելի այս ապագան կ'ընգրկէ հայերու տարածքային-ժամանակային 

ամբողջութիւնը կամ Հայկական Մեթասիսթեմը: 

Գլխաւորաբար լայն հանրութեան նաև մտաւորականութեան 

ուղղուած՝ այս աշխատութիւնը քննական վերարժևորում մըն է հայ 

վիճակին, այսպէս կոչուած հայկական բաներու և հայագիտական 

հարցերու, յետահայեցութեամբ՝ դէպի անցեալը և 

նախահայեցութեամբ՝ դէպի ապագան: Յետահայեցութիւնը կամ 

յետատեսութիւնը հասկացողութիւնն է անցեալին պատահած 

դէպքերուն նշանակութեան: Անիկա չ'ենթադրեր կատարեալ 

տեսողութիւն, սակայն պայման է ըմբռնելու դէպքերու 

պատճառները, թէ ի՞նչ կարելի էր ընել և թէ ի՞նչ են պատմութեան դասերը: 

Նախահայեցութիւնը հմտութիւնն է ապագային նայելու՝ անցեալին և ներկային յստակ 

հասկացողութեան վրայ հիմնուած: Նաև, կացութիւնը բարելաւելու նպատակով և 

քաջութեամբ, անիկա կարողութիւնն է նախատեսելու դէպքերու ուղղութիւնը նախ քան 

իրենց պատահիլը: Բոլոր պարագաներուն՝ բանալին քննական-վերլուծողական մօտեցումն 

է: Հակադիր աւանդական մեթոտներու՝ և փոխանակ բաժնելու մէկ կողմէ 

փիլիսոփայութեան և միւս կողմէ ընկերային գիտութեանց բեւեռները՝ նաև առնելով 2015ը 

իբրև սկզբնակէտ, այս գործը միջմարզային, բացատրողական, գործնական և 

օրինաչափական աշխատութիւն մըն է: Անիկա կ'ըլլայ իսկապէս վերլուծողական-քննական 

եթէ կարենայ հայ մշակոյթի բոլոր մակարդակներուն վրայ յառաջացնել ազատագրութիւն 

գաղափարաբանական բանարկութիւններէ, մրուրացումններէ, և մեքենականած 

գործելակերպերէ: 

Միտքի և գործի գիտակի՛ց ազատութեան զարգացումին հետամուտ՝ այս սերտողութիւնը 

նաև փորձ մըն է բանալու նոր տարածութիւն մը, կամ միջոց մը՝ հեռու ճահճացումէ, 

իշխանութենէ և ձեռնավարութիւններէ, ինչ կերպով ալ ի յայտ գան և գործեն անոնք: Կը թուի 

թէ հայոց պատմութեան այս հանգրուանին մէջ քննական- վերլուծողական մօտեցումը 

անհրաժեշտութիւն է, որովհետև փաստօրէն անցեալ և ներկայ աւանդական ձեւերը շատ 

սահմանափակ են և պահպանողական: Անոնք նաև արուեստականօրէն բնականացուցած 

են ընկերային-մշակութային պատահական իրականութիւններ և մթագնած անոնց և 

ժողովուրդին միջև յարաբերութիւնը: Իբրև հետևանք՝ առկայ կացութիւնը, կամ սթաթիւս 

քուօն, նկատուած է ցոլացումը տեսակ մը 'բնական', անխուսափելի և անփոփոխելի 
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'hայկական կարգի' մը, կամ կարգավիճակի մը, որուն պէտք է որ հետեւին և յարմարին 

անհատները և հաւաքականութիւնները: Այս աշխատութեան յատուկ նոր գաղափարները և 

առաջարկուած գիտութիւնը պէտք է որ հաւաքաբար կազմեն համապարփակ քննարկում մը 

և տեսակ մը օրինաչափական խարիսխ ընդհանուր առմամբ հայագիտական 

հետազօտութեանց : Ինչպէս որ Հ. Կ. Կատամեր (1900-1902) կ'առաջարկէ, քանի որ որևէ 

բանի մասին գիտութեան գործնակա՛ն կիրարկումը մաս կը կազմէ այդ գիտութեան՝ և քանի 

որ ինչ որ անհատը գիտնայ/հասկնայ անպայմանօրէն պիտի փոխէ այն ինչ որ կը կատարէ, 

քննակա՛ն մօտեցումը պէտք է հայթայթէ անհրաժեշտ հողը վերակառուցման և 

վերանոգչական նոր և գործնական ծրագիրներու: Վերջին տասնամեակներու և 

ժամանակակից մտածողներու նման՝ մարդկային մտածողութիւնը և հասկացողութիւնը կը 

նկատեմ գերազանցապէս ընկերային-մշակութային գործունէութիւն մը: Այսպէս, բոլոր 

երևոյթները նախակերպաւորուած են ենթակային և ճանաչողութեան առարկային 

պատմականութեան միջոցով: Երկուքն ալ արդիւնք են մարդկային գործունէութեան ըստ 

որոշ ժամանակի-տեղի յատուկ հանգամանքներու: Հետևաբար, բոլոր իմացքները 

պարզապէս արտայատութիւններն են ընկերային կառոյցներուն: Իրենց կարգին, իմացական 

սիսթեմները ևս հետևանք են պատմական դարձուածքներու և ոչ թէ բխումներ արտա-

պատմական իրականութիւններէ: 

Յաջորդ կէտը, որ արմատապէս կը տարբերէ այս աշխատութիւնը ընկերային գիտութեանց 

մէջ այլ գործերէ՝ կը վերաբերի անհատին հանգամայնութեան (situatedness): Բոլոր մարդոց 

նման, հայերը ևս ձևով մը 'նետուած' են պատմութեան մը կամ ազգային պատումներու 

համակարգի մը մէջ, զորս ոչ իրենք սկսած են ոչ ալ կրնան աւարտել, սակայն պէտք է որ 

կերպով մը շարունակեն: Հարիւրամեակը առիթ է անդրադառնալու ոչ միայն հսկայական 

համախորտակումի մը՝ այլ մեծ քանակութեամբ աւանդութեանց, պատումներու, 

'նախապաշարումներու' (Կատամերի արտայայտութեամբ) կամ նախադատումներու: 

Որպէսզի կարելի ըլլայ որոշել թէ ինչպէս պէտք է գործել, պէտք է նախ հասկնալ ինքզինք 

ըստ այս պատումներուն հետ յարաբերութեան, ապա որոշել թէ ուր և ինչպէս պէտք է ուզել 

կամ կարենալ շարժիլ: 

Կացութեան իւրայատկութիւնը այն է թէ մինչ մարդիկ արդէն 'կը քալեն' իբրև հայեր, անոնք 

պէտք է որ միաժամանակ փորձեն գրահանել-լուծել այն պատումները, որոնց մաս կը 

կազմեն կրկին՝ իբրև հայեր: Ուրեմն հայոց պատմութեան իրենց հասկացողութիւնը կը սկսի 

շարունակուող պատմութեան մը կէսէն: Հայեր պէտք որ ապրին և գործեն միաժամանակ 

փորձելով հասկնալ թէ իրենք զիրենք և թէ իրենց ազգային պատմութիւնը: Կացութիւնը 

աւելի բարդ է քան կը թուի ըլլալ, որովհետև շատերու համար այս պատմութեան 

հասկացողութիւնը ժառանգուած է և իմաստները վերարձակուած նոյն այդ հասկնալու 

գործողութեան: Այսպէս, կեցած յարատևօրէն փոխուող ժամանակի-տեղի պայմաններու մէջ՝ 

հայեր պէտք է որ ձևով մը հասկնան իրենք զիրենք և այն գրականութիւնը որմէ կու գան 

իրենց պատումները: 

Այս է այն կացութիւնը՝ զոր գոյապաշտները կը կոչեն հանգամայնութիւն: Անիկա կը 

նշանակէ մարդկային գիտակցութեան վրայ պատմական պայմաններու ազդեցութիւնը և թէ 
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մարդիկ 'թաղուած/արմատացած' են իրենց սեփական պատմութեան և մշակոյթին մէջ, 

որոնցմո՛վ կազմուած է արդէն իրենց ինքնութիւնը: Այսպէս, մարդիկ չեն կրնար նայիլ որևէ 

պատմական դրուագի առանց նախադատումներու կամ նախա-հասկացողութեանց, որոնք 

կրնան ըլլալ դրական կամ ժխտական՝ ըստ իրենց տեղեկութեանց իրողականութեան հետ 

ունեցած յարաբերութեան: 

Այս աշխատութիւնը լայնօրէն կ'անդրադառնայ այն պարագաներուն՝ ըստ որոնց 

կատարուած են անցեալ պատմութեան մեկնաբանումները և ապագայի մասին 

կարելիութիւններու ներկայացումները: Այս ծիրեն ներս հասկնալ պատմութիւնը կը 

նշանակէ ուղղակիօրէն 'ներկայ' ըլլալ և անդրադառնալ իրերու և պատահարներու: Թէև 

միշտ ալ գիտութիւնը սահմանափակ է և երբեք ամբողջական կամ վստահելի, հասկնալ կը 

նշանակէ ըմբռնել, համաձայնիլ և կարենալ գործել-կիրարկել, այսինքն ամբողջովին և 

գործօն կերպով մաս կազմել պատմական գործընթացին: Ուրեմն, ենթակային և իր 

հասկացողութեան պատմականութիւնը ունին սկզբունքի ուժ, առնուազն այս 

աշխատութեան համար: Նաև, չափազանց կարևոր է որոշել մարդու պատմական 

հանգամայնութիւնը և հասկացողութեան գործնական բնոյթը: Այն ինչ որ կը հասկնանք 

անպայմանօրէն տարբերութիւն մը կը պատճառէ մեր գործելակերպին մէջ: Այսինքն, պէտք է 

գիտնալ թէ ի՞նչ կը պատահի մարդոց երբ իրենք զիրենք կը գտնեն հասկնալու և 

մեկնաբանելու շրջանակին մէջ: 

Ժամանակայնութիւնը կը յատկանշէ այս վերլուծական փորձառութիւնը: Ասիկա իր եռակի 

տարածայնութիւնն է՝ այսինքն անցեալ, ներկայ և ապագայ: Կը նշանակէ թէ ներկան՝ կամ 

Հարիւրամեակը կը պարունակէ միաժամանակ անցեալը և ապագան և թէ այս երեք 

տարածքները փոխ-յարաբերական են և փոխ-ազդեցիկ: Իրենց պատմութեան այս 

հանգրուանին մէջ՝ հայերու համար հասկնալ իրենց պատմութիւնը չի նշանակեր գտնել 

յաւիտենական ճշմարտութիւններ, կամ ապագայի մասին դիւցազնական երազներ, այլ 

հասնիլ նոր ու թարմ մեկնաբանութեանց իրենց իրականութեանց վերաբերեալ և ի 

բացակայութեան աւանդականօրէն ընդունուած ափրիօրի և ապապատմական 

ենթադրութեանց Առնուազն տեսականօրէն, ամէն մարդ պէտք է որ գտնուի իր պատմական 

կացութիւնը ապրելու և հասկնալու հանգամանքի մը մէջ, ուր ենթական և իր առարկան մաս 

կը կազմեն վերլուծողական նոյն շրջանակին: Ոչ ոք, և ոչ մէկ հաստատութիւն կրնայ կամ 

պէտք է որ յաւակնի ըլլալ գիտութեան անմարմինմեքենայ/աղբիւր մը: 

Ինչպէս որ շուտով յայտնի պիտի ըլլայ, այս աշխատութիւնը մեծ կարևորութիւն կ'ընծայէ 

պատմական ճանաչողութեան և ճանաչողութեան ընդհանուր առմամբ: Որովհետև այս 

կարգի գիտութիւնը խիստ կերպով կ'առընչուի մարդկային շահերու և այս պարագային 

հայերու: Այսինքն գիտութիւնը զուրկ չէ գործնական արժէքէ, և կամ առարկայականօրէն 

անկախ անկէ: Սեփական պատմութիւնը գիտնալ ժամանակակից և ուժական ծիրի մէջ կը 

շահագրգռէ հայերը, որովհետև այս շահը կ'առընչուի իրենց ինքնութեան պահպանումին և 

գոյատևման: Պահել ինքնութիւնը կը նշանակէ տեսնել հայոց հիմնական շահը պատմական 

գիտութեան ազատագրական դերին մէջ: Նկատի առած գիտութեան և ուժի սերտ 

յարաբերութիւնը, ազատագրութեան իմացքը կը թուի ըլլալ նիւթին մօտենալու կտրուկ կերպ 
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մը: Այս աշխատութեան պարագային՝ Թ. Ատորնոյի (1903-1969) 'մշակութային 

ճարտարարուեստի' տեսութիւնը, 'մշակութային արտադրութեանց', և զանգուածային 

զուարճանքի' իր տեսակէտները վերլուծումի օգտակար շրջանակներ են: Արդի հայ 

մշակոյթը իր կարգին մաս կը կազմէ համաշխարհային կամ կլոպըլ մշակոյթին և անոր 

պայմաններուն: Թէ մտաւորական և թէ զանգուածային մշակոյթները – ներառեալ 

հաղորդակցութեան արդի միջոցները – արդի ընկերութիւնները շաղախող ազդակներն են:. 

Ուրեմն ուրիշներու նման, հայ մշակութային ճարտարարուեստը ևս կը հանդիսանայ ուժի և 

ազդեցութեան հզօրագոյն ազդակներէն մէկը: 

Իսկապէս, ժամանակակից մշակոյթը նման է ընդհանուր ճարտարարուեստին: Ունի իր 

դրամագլուխները, արտադրողները, սպառողները, ապրանքները, շուկաները, և մանաւանդ 

միջոցներն ու հաղորդակցութեան ցանցերը: Ամէն տեղ ընկերութիւնը սպառողական 

ընկերութիւն է մշակոյթի՛ պարագային ևս: Արուեստները և ժողովրդական զուարճութեան 

այլ մարզերը այնպիսին են՝ ուր մարդիկ կը գտնուին չափազանց զգայուն վիճակի մէջ 

որովհետև կը հաւատան թէ ամբողջովին ազատ են ամէն ազդեցութենէ և ճնշումներէ: 

Սակայն իրողապէս, արուեստներու, զուաճութեանց և հաղորդակցութեանց միջոցներու 

յարատև և համատարած ենթարկութիւնը առիթներ կ'ըլլան իշխանութեան, չեզոքացնելով 

հանրութիւնը և արգիլելով ազատ և քննադատական կեցուածքներու զարգացումը: 

Հակառակ մշակութային արտադրութեանց երևութական բազմազանութեան, մշակութային 

ճարտարարուեստը աշխարհային միապաղաղ սիսթեմ մըն է, որուն թէ արտադրողները և թէ 

սպառողները պէտք է որ համակերպին և ենթարկուին: 

Ընդհանուր նպատակը արտադրել է մշակութային ապրանքներ որոնք սպառելի և շահաբեր 

են, ներառեալ 'քաղաքական' արտադրիչներու շահերը: Իրողապէս, արդի 

քաղաքականութիւնն ալ գոնէ մասամբ մաս կը կազմէ մշակութային ճարտարարուեստին և 

ժամանցին: Մշակութային ճարտարարուեստին յատուկ հաղորդակցութեան միջոցները կը 

կազմեն իսկական ցանց մը, որուն պայմաններուն տակ սիսթեմաթիք կերպով ճնշուած են 

կարելիութիւնները վարելու ինքնիշխան կեանք, կամ զարգացնելու ինքնուրոյն 

քննադատական կեցուածքներ թէ սեփական կեանքին և թէ ընկերային կացութեան մասին: 

Այսպիսի պարագաներու մէջ մարդոց մտածելակերպը կ'ըլլայ անպայմանօրէն 

կրաւորական: Այսինքն, մարդիկ իրականութիւնը կը դիտեն և կը հասկնան ըստ 

մշակութային ճարտարարուեստին պարտադրած կաղապարներուն և չափանիշներուն: 

* * * 

Իւրայատկութիւ՛նն է հայոց պատմութեան յատկանիշը: Ուրեմն խուսափելով 

ընդհանրացումներէ, ընթացիկ կարծիքներէ և զգացականութենէ, այդ 

իւրայատկութիւններուն բնորոշումովը կը սկսի այս աշխատութիւնը: Այս հանգրուանէն ետք 

և անո՛ր հիման վրայ միայն կարելի կ'ըլլայ կատարել պատմական գործընթացներու 

քննական վերարժևորումը, յետահայեցութեամբ՝ ուղղուած դէպի անցեալը, և 

նախահայեցութեամբ՝ դէպի ապագան: 
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Առաջին Մասը հակիրճ ներկայացում մըն է հայ վիճակին ըստ իր իւրայատուկ կողմերուն: 

Աւելի ուղղակիօրէն վերբերելու համար Տարբերութիւնները մէկ կողմէ գրաւոր 

պատմութեանց՝ և միւս կողմէ իրողական կացութեանց՝ այս իւրայատկութիւնները 

ներկայացուած են տասնըհինգ հակադրական եզրերու տարազումներու մէջ: Իւրաքանչիւր 

տարազին առաջին մասը կը կազմեն գրաւոր պատմութեանց և ընդունուած համոզումներու 

մէջ առկայ վերացականացումներն ու ենթադրութիւնները: Երկրորդ եզրը կը կազմեն 

իրողական պարագաները, կամ 'դէպքերը' գետնի վրայ, որոնցմէ պէտք է որ սկսի որևէ 

վերարժևորում, փոփոխութիւն կամ բարեկարգութիւն: 

Երկրորդ Մասը նախահայեցական վերլուծում մըն է այսպէս կոչուած 'յաջորդ հայ դարուն': 

Կ'առաջարկեմ հաւանական և կարելի կողմնակի ելքեր կամ ուղղակի ետդարձներ երեք 

մակարդակներու վրայ.- հանրային, կրթական և մտաւորական: Օրինակ կ'առաջարկեմ հայ 

ժողովրդական մտադրոյթին մէջ չեզոքացնել կրաւորական և տեսակ մը փոխառեալ-

պարտադրեալ տարրերը և փոխարէնը յառաջացնել քննադատական մտածողութեան 

մշակոյթ և բարոյականութիւն: Փոխանակ ամէն առիթի աւանդական պատումներն ու 

գաղափարները հրամցնելու՝ անհրաժեշտ է ժողովուրդը հաղորդակցութեան մէջ դնել 

մշակոյթի, լեզուի և պատմութեան մասին հիմնական ծանօթութեանց հետ: Նաև՝ նկատի 

առած հայկական վիճակին բազամալեզուական և բազմամշակութային իւրայատկութիւնը՝ 

պէտք է յառաջացնել անոնց գիտակցական գործադրումը՝ միաժամանակ պահելով 

մայրենին, և այսպէս: 

Երրորդ Մասը՝ յետահայեցութեամբ և նախահայեցութեամբ երեւութաբանական և 

ամբողջաբանական վերլուծում մըն է երեք կենսական խնդիրներու՝ արևմտահայերէնի, հայ 

պատմագրութեան և ինքնութեան: Քանի որ ինչպէս որ կ'ըսեն, 'բարեպաշտութիւնը կը սկսի 

խօսողէն', այս աշխատութիւնը ի՛նքը պէտք է որ ըլլայ առաջին գործադրողը իր 

առաջարկներուն: Այս նպատակով պատրաստած եմ երկու յաւելուած, հայոց պատմութեան 

ժամանակագրութիւն մը, և մասնագիտական եզրաբանութիւն մը հայերէնէ անգլերէն և 

հակառակը: 

Հայերէն և անգլերէն լեզուներով գրելու դժուարին և բարդ աշխատանքը մաս կը կազմէ այս 

գործին նպատակներուն: Եթէ այսպէս կոչուած յաջորդ հայ դարը 'լինելու և չլինելու' 

ճակատագրական հանգրուան մըն է՝ ուրեմն ժամանակն է որ հայերը իրենց խնդիրներուն 

մասին մտածեն, խօսին, և գրեն իրենց լեզուով ևս: Այլապէս, ամէն գործունէութիւն, ինչ 

նշանաբանի կամ դրօշակի տակ ալ գայ հրապարակ՝ յարակարծական է: Որովհետև հարցը 

կը վերաբերի գոյութեանը ժողովուրդի մը, որ չէ յաջողած, կամ ուզած կամ փորձած պահել 

իր ամէնէն մեծ արժէքներէն մէկը՝ լեզուն: Դժբախտաբար, նոյնիսկ անոնք որ քիչ թէ շատ 

պահած են միջակ մակարդակի խօսակցական խառն հայերէն մը, դժուարութիւն ունին 

հայերէն կարդալու, կամ հայերէնով մտածելու: Այս մտահոգութեամբ է որ հայերէն և 

անգլերէն թեքսթերը դասաւորած եմ զուգահեռ և հանդիպակաց էջերու վրայ իբրև օգտակար 

ձեւ մը ծանօթութեան և վարժութեան համար: Միշտ ալ կայ արևմտահայերէնի խնդիրը: 

Ինչպէս յիշատակած եմ Երրորդ Մասին մէջ, շատ սակաւ է թիւը անոնց, որոնք լաւապէս կը 

տիրապետեն գոնէ մէկ արևմտեան լեզուի և մշակոյթի, ինչպէս նաև արևմտահայերէնին և 
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մտաւոր մշակոյթին, և կը գրեն հաւասարապէս երկու լեզուներով: Անոնք որ կը խուսափին 

կամ չեն կրնար արևմտահայերէնով գրել պատրուակ կ'ընեն ընթերցողի հարցը: Այս 

պարագան պէտք չէ որ արգելք հանդիսանայ նոր փորձերու: Յաճախ գրականութեան սեռ մը 

կամ որակ մը ի՛նքը կը ստեղծէ իր ընթերցողները: Մտաւորականը պէտք է որ կարենայ տալ 

գործ մը, որ յառաջացնէ իր ընթերցողը և տիալոկ մը սկսի անոր հետ: Քանի որ արդի 

քննադատական փիլիսոփայութեան մարզին մէջ շատ քիչ է թիւը այն հեղինակներուն, որոնք 

կը գրեն նաև արևմտահայերէնով, չէ յառաջացած պահանջը գտնելու կամ կազմելու նոր 

բառեր նոր իմացքներու համար: Այսպէս, կարևոր թիւով բառեր տակաւին չունին 

համապասխան եզրերը արևմտահայերէնի մէջ: Սակայն լեզուն բաւականաչափ արդիական 

է որպէսզի արտօնէ նոր բառերու կազմութիւնը: Այս և այլ աշխատութեանց մէջ կազմած եմ 

բառեր ինչպէս մտադրոյթ (mindset), նախահայեցութիւն (foresight), յետահայեցութիւն 

(hindsight), մտահերձում (schizophrenia) ևայլն: Այս լուծումին կողքին կայ նաև այն համոզումը 

թէ ինչպէս որ գրեթէ բոլոր արդի լեզուներուն մէջ կը գործածուին բազմաթիւ լատիներէն 

արմատով բառեր, ինչ՞ու չէ նաև արևմտահայերէնի: Ուրեմն գործածած եմ նաև այդպիսի 

բառեր, ինչպէս մեթոտ, սիսթեմ, տիալոկ, ևայլն: Յաճախ սակայն պահելու համար 

իւրաքանչիւր լեզուին 'ոգին' նախադասութեամբ մը փորձած եմ տալ բառին իմաստը՝ երկու 

թեքսթերուն ալ պարագային: Տառադարձութեանց պարագային՝ գործածած եմ դիւրին 

հետևելի ձեւեր յաւելեալ մատչելիութեան համար: 

Ինչպէս որ ընթերցողը անմիջապէս պիտի նկատէ՝ իբրև միջ-մարզային և քննադատական 

գործ՝ այս գիրքը վիճարկումներու ամբողջութիւն մըն է ուղղուած հրապարակի վրայ 

գտնուող հայապատումներուն, հռետորութեանց, ենթադրութեանց, գործունէութեանց և 

մտայնութեանց դէմ: Կատարածս պատմափիլիսոփայութիւն է հիմնուած ուղղակի 

պատմակա՛ն փորձին և քիչ թէ շատ ժողովրդական մակարդակի վրայ: Ժամանակն է սկսելու 

վերարժևորումի լայնածաւալ աշխատանք մը, որ կրնայ ունենալ միայն դրական արդիւնք և 

ստեղծել լուրջ ինքնագիտակցութիւն անհատական և հաւաքական մակարդակներու վրայ: 

Եթէ անիկա անխուսափելիօրէն պատճառէ քիչ մը շփոթ նոյնիսկ հակադարձ՝ խնդիր չէ: 

Ուրիշ կերպ կարելի չէ պայքարիլ հին ու նոր հայկական տոկմաթիզմին և/կամ 

անտարբերութեան դէմ: Ժամանակն է ճամբայ բանալ տարբեր և աւելի զարգացած 

մտածելակերպերու, նո՛ր հայազգացութեան մը՝ նո՛ր դարու մը համար: 

Վերջապէս, բացատրութիւն մը պէտք է տալ իր ոճով իմ գրականութեանս մէջ իւրայատուկ 

այս գործին այսպէս կոչուած ներքին տարածքին՝ կամ մղումին մասին: Ժամանակակից 

հայոց պատմութեան այս պահուն՝ ինչու՞ պէտք էր որ արծարծէի այս կարգի հարցեր և 

կատարէի այս կարգի առաջադրանքներ: Այս գիրքը գրուեցաւ որովհետև ազգային 

մակարդակի վրայ այսօր գոյութիւն ունի տագնապ, և ճի՛շդ այսպիսի պայմաններէ որ կը ծնի 

մտաւորական աշխատանքը: Պարզ է որ առիթը Հարիւրամեակն է, որ կամուրջ մըն է 

անցեալին և ապագային միջև: Անցեալը գոյութիւն ունի միայն յետահայեցութեամբ: Իսկ 

ապագային մասին՝ հիմնուած անցեալին և ներկային վրայ պէտք է զարգացնել 

նախահայեցութիւն թէ անհատապէս և թէ հաւաքաբար: Ներկան հոգեհայեցական-

ներհայեցողական պահ մըն է: 
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Ամէնէն կարևոր և միակ հարցումը այն է թէ ի՞նչ է գալիքը յաջորդ հայ դարուն: 

Ժողովրդական մակարդակի վրայ և բոլոր բեմերէն՝ արդարարութեան և 

պահանջատիրութեան կոչերը ներշնչեցին ամբողջ ժողովուրդը, նոյնիսկ անտարբերները՝ 

իրենց արմատներուն և անմիջական ապագային մասին: Սակայն, առիթը ներկայացնելու 

կերպերը Եղեռնը վերածեցին հայոց ծագումաբանական դիւցազնավէպին՝ կամ 

միթոմոթէորին, որ պէտք է որ միաժամանակ միացնէ և վերանորոգէ ազգը: Վիճելի է նիւթ է 

ասիկա: Արդիւնքը այն է թէ բոլոր գրուածները և ըսուածները գործնականապէս ծածկեցին 

այլ ստիպողական հարցերը առընչուած ժողովուրդին գոյատևումին, լճացող մտաւորական 

մշակոյթին, գրականութեան և լեզուին: Եղեռնի հարիւրամեակին զգացական տարածքները, 

բողոքները, ցոյցերը, համագումարները արձագանգեցին ամէն տեղ: Անոնք նաև ստեղծեցին 

վտանգաւոր կերպով փակ և փոքր աւազան մը բովանդակելու համար բոլոր հայկական 

բաները: Նոր մրուրացումներ աւելցան արդէն առկայ մրուրացումներու վրայ և նուազեցան 

ուժեղ ու քննադատական մշակոյթի մը զարգացումին կարելիութիւնները: Իրողութիւնը այս 

է, անիկա նաև տագնապ է: Ժողովուրդին և մշակոյթին գոյատևումը կախում ունին նոր, 

ուժական, քննադատական և հոսուն մշակոյթէ մը, որ պիտի ձեռնարկէ բոլո՛ր հայկական 

բաներուն վերարժևորումին, յետահայեցութեամբ և նախայեցութեամբ: Միշտ ալ 

նախապայմաններ են պատմական զգացողութիւնը և գիտութիւնը, սակայն տակաւին 

երկուքն ալ կը պակսին հայ իրականութեան մէջ: Այս առընչութեամբ՝ մտաւորական 

մշակոյթը ունի բացարձակ կարևորութիւն և դեր: Հայ մտաւորականը այլևս պէտք է որ ըլլայ 

աւելի ինքնագիտակից, ինքնա-քննադատական և հաշուետու: Հոս է որ կը սկսի այս 

աշխատութիւնը և կը յուսայ բերել իր սատարը: 

Հակիրճ Բովանդակութիւն 

Յառաջաբան. Հայ Վիճակը Վերլուծական Դիտանկիւնէ (17) 

Առաջին Մաս. Յետահայեցութեամբ.- Հայ Վիճակին և Պատմական Եղափոխութեան 

Իւրայատուկ Կողմերն ու Մակարդակները (33) 

Երկրորդ Մաս. Նախահայեցութեամբ.- Յաջորդ Հայ Դարը – Կողմնակի Ելքեր և 

Ամբողջական Ետդարձներ Հանրութեան, Կրթական Հաստատութեանց և Մտաւորական 

Մշակոյթի Մակարդակներուն վրայ (91) 

Երրորդ Մաս. Յետահայեցութեամբ և Նախահայեցութեամբ.- Երեւութաբանական և 

Ամբողջաբանական Վերլուծում Արևմտահայերէնի, Պատմագրութեան և Ինքնութեան 

Հարցերուն (113) 

Եզրակացութիւն. Մաքրասրբում և Վաղորդայնը (141) 

Յաւելուած Ա. Հայոց Պատմութեան Ժամանակագրութիւն մը (149) 

Յաւելուած Բ. Եզրաբանութիւն մը. Հայերէն-Անգլերէն և Անգլերէն-Հայերէն (199) 
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Տեսակէտ 

Գերմանիայի Դիրքորոշումը Ցեղասպանութեան Նկատմամբ 

Դոկտ. Ժիրայր Քոչարեան, 

Բեռլին, Պետական Ազատ Համալսարան 

Գերմանական լրատուական միջոցների, 

մշակութային, գիտական և մարդու իրաւունքների 

բազմաթիւ միջոցառումների արձագանգը 

ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին 

գերազանցեց Գերմանիայում ապրող հայերի 

սպասելիքները1։ Խորհրդարանական 

բանավէճում բոլոր խմբակցութիւների 

ներկայացուցիչները այս տարուայ Ապրիլի (2015թ.) 24-ին ներկայացրեցին յուզիչ ճառեր։ 

Յատկապէս տպաւորիչ էր Բունդեսթագի նախագահի՝ Պրոֆ. Լամեռթի (քրիստոնեայ-

դեմոկրատական միաւորում, CDU) բացման ելոյթը, որը պարզ ու յստակ «1915-ի դէպքերը» 

ցեղասպանութիւն որակեց և դատապարտեց։ Իմ կարծիքով այս որակական և քաղաքական 

ազդու դիրքորոշման մէջ խիստ կարեւոր էին հետեւեալ չորս գործօնները՝ 

ա) Կաթոլիկ եկեղեցու գլուխ՝ Պապ Ֆրանսիսքոսի 2015թ-ի ապրիլի 12-ի պատարագի 

ընթացքում արտայայտած օրինակելի և յստակ խօսքը 

բ) գերմանական խորհրդարանական ընդդիմականների հաշուեյարդարը CSU-CDU 

իշխանութեան հետ 

գ) գերմանական հասարակութեան մեջ պատմութեան գիտակցութեան զարգացումը և 

դ) Էրդողանի Նէօ-օսմանական քաղաքականութեան ժխտումը ու Եւրոխորհրդարանի 

որոշումը։ 

Հայկական միութիւն-կազմակերպութիւնների գործօնը նշանակալի վաստակ չունեցաւ, 

քանզի նրանք չունեն միջոցներ ազդելու Գերմանիայի քաղաքականութեան վրայ։ 

Բունդեսթագը 15 տարի է, ինչ առնչւում է հայոց ցեղասպանութեան խնդրին, այսինքն 

ստիպուած է տալ սահմանուած գնահատական՝ համաձայն ՄԱԿ-ի ցեղասպանութեան 

պայմանագրի։ 

Այս տարուայ (2015թ.) 24 Ապրիլին, 2005-ի բանաձեւի բարելաւմանն էին սպասում ոչ միայն 

Գերմանիայում ապրող հայերը, այլեւ ցեղասպանագէտները և մարդու իրաւունքների 

հարցերով զբաղուող անձինք։ Սակայն արտգործնախարարութեան, քանցլերի գրասենեակի, 

ինչպէս նաեւ իշխող մեծ խմբակցութիւնների ներկայացուցիչների պահանջով այս տարուայ 

սկզբին որոշուած նախագիծ-բանաձեւից «ցեղասպանութիւն» եզրը հանուեց։ Ընդդիմական 

ձախերը և կանաչները, ի պատասխան դրան, ներկայացրին իրենց սեփական բանաձեւը։ 

Հասարակութեան կարծիքի ճնշման ներքոյ և գուցէ նաև նկատի առնելով Գերմանիայի 
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վարկը արտերկրում՝ ապրիլի 24-ից առաջ մեծ կոալիցիայի առաջարկի մէջ դարձեալ 

կարճաժամկէտ ներառուեց «ցեղասպանութիւն» եզրը, թէպէտեւ վերին աստիճանի խճճուած 

նախադասութեամբ՝ «Հայերի ճակատագիրը վառ օրինակ է, երբ խօսքը գնում է 

զանգուածային բնաջնջման, էթնիկ մաքրագործման, տեղահանութեան, անգամ 

ցեղասպանութեան պատմութեան մասին, որոնցով 20-րդ դարը սարսափելի եղանակով 

նշանաւորուած է»։ 

Գործադիր մարմնի ազդեցութիւնը օրէնսդիրի վրայ, որը անյարիր է ժողովրդավարական 

հիմունքներին, ցաւօք տխուր աւանդոյթ ունի Գերմանիայի հայ-թուրքական 

քաղաքականութիւնում։ Արդէն 1915թ-ին իշխանութեան վարչապետը՝ քանցլերը, 

վկայակոչելով գերմանա-օսմանական զինուորական դաշնակցութիւնը, արգելեց Թուրքիայի 

հայաջինջ քաղաքականութեան նկատմամբ որեւէ քննադատական կեցուածք։ 

 

Գերմանական մեղքի մասնաբաժնին վերաբերուող որեւէ ընդարձակ, գիտական և ճշգրիտ 

աշխատութիւն առ այսօր բացակայում է Գերմանիայում։ Ոչ մի պատմաբան, ոչ մի 

համալսարան չի անցկացրել ուսումնասիրման որեւէ ծրագիր։ Այս թեման երկար ժամանակ 

թողնուել էր լրագրողներին։ Սակայն, շարունակ աճող մի հասարակութիւնում, որտեղ 

հանցագործների իսլամ ժառանգորդները՝ թուրքերը և մերձաւոր-արևելեան քրիստոնեայ 

զոհերի սերունդները միասին են ապրում, գիտական և յիշողութեան անգործունէութեան 

քաղաքականութիւնը հանգեցնելու է ողբերգութեան։ 

Ապրիլի 24-ին Բունդեսթագում ներկայացուած ճառերի ցանկում պետութեան որեւէ անդամ 

ելոյթ չունեցաւ։ Այնտեղ նստած էր արտգործնախարար Ֆրանք-Վալթեր Շթայնմայերը 

կառավարական աթոռին և քարացած դէմքով հետեւում էր 100 տարի առաջ իրականացուած 

հայոց ցեղասպանութեան մասին քննարկումներին։ 

Շաբաթներ դրանից առաջ, նա դիմել էր ամեն միջոցի, որպէսզի ցեղասպանութիւն 

հասկացութիւնը չհնչի, նկատի առնելով Թուրքիայի հետ բարձր մակարդակի 

յարաբերութիւնները։ Սակայն Դաշնային Հանրապետութեան նախագահը, Բունդեսթագի 

նախագահը, բազմաթիւ պատգամաւորներ և բոլոր խմբակցութւնները արդէն դիրքաւորուել 

էին։ Կատարուածը ցեղասպանութիւն էր, առանց այլեւայլի, Շթայնմայերի դէմքից երևում էր 

իրեն վիրաւորուած զգալը։ «Ձախողումը նա անձնական ընդունեց»2, դիպուկ ասում է Հենրի 

Մ. Բրոդերը։ 

Սկզբից եւեթ միշտ արտգործնախարարութիւնը և կամ արտգործնախարարը ունէին և ունեն 

հակահայ դիրքորոշում, անկախ կուսակցական պատկանելիութիւնից։ 

Գերմանա-Օսմանեան յարաբերութիւնը սերտանում է Helmut Karl Bernhard von Moltk-ի 

ժամանակաշրջանից, երբ նա 1836-1839թթ թրքական բանակի instrukteur-ն էր, որը և 

ընդլայնուեց տնտեսական, զինուորական, մշակութային և սոցիալական ոլորտներով։ 

Այս ժամանակամիջոցին էլ գեներալներ von der Goltz-ը և Liman von Sanders-ը, գլխաւորում էին 

զինուորական- mission-ը: Բեռլին-Բաղդադ երկաթգծի ծրագիրը սկսուեց իրականանալ և 
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աւելի սերտացան այդ յարաբերութիւնները՝ մղելով Օսմանեան սուլթանութեանը 

մասնակցելու առաջին համաշխարհային պատերազմին, որպէս Գերմանիայի դաշնակից։ 

Մինչեւ 1918թ. Թուրքիայում գերմանական սպաների թիւը հասաւ 800-ի, իսկ զինուորներինը 

25,000-ի։ Պատերազմը ցանկացած առիթն էր, որի ստուերի ներքոյ իրագործուեց 

երիտթուրքերի կողմից նախապեէս ծրագրուած ցեղասպանութիւնը։ Թուրքիայում ապրող 

քրիստոնեայ ազգերի՝ հայերի, ասորիների/արամէալեզու քրիստոնեաների և յոյների 

բնաջնջումը, որոնց կոտորածների և բռնատեղահանումների (Deportation) մասին Կ. Պոլսոյ 

կայսերական Գերմանիայի դեսպանատունը իր շուրջ 15 Օսմանեան սուլթանութեան 

քաղաքներում աշխատող հիւպատոսութիններից լաւագոյնս տեղեակ էր, որն էլ իր հերթին 

փոխանցում էր Բեռլին։ Բեռլինը չփորձեց կասեցնել կոտորածը, այլ գրաքննութիւն 

սահմանեց Հայոց կոտորածների մասին։ 1915թ դեկտեմբեր 23-ին մամուլի գրաքննութիւնը 

դեռ աւելի խստացրեց, քանզի «Հայկական հարցի կապակցութեամբ նախընտրելի էր լռելը։ 

Յատուկ գովասանքի արժանի չեն թուրք իշխանաւորները»3։ 

Գրաքննութեան օրէնքին ենթարկուեց նաև Լեփսիուսի «Հայ ժողովրդի մահուան երթը» 

(1919, Փոթսդամ) գիրքը4, որն հասցէագրուած էր խորհրդարանի (Ռայխսթագի) 

պատգամաւորներին, ինչպէս նաեւ Քառլ Լիբքնեխտի հարցադրումը` ուղղուած 

կառավարութեանը 1916-ի Յունուար ամսին, Հայոց զանգուածային կոտորածների 

առնչութեամբ, որին խորհրդարանի նախագահը զրկեց ձայնից։ 

Դեսպան Փաուլ Գրաֆ Վոլֆ-Մեթերնիխը նամակով 1915-ի դեկտեմբերին դիմել էր հայերի 

բնաջնջման առթիւ Գերմանիայի արտգործնախարարութեանը։ Քանցլեր Թէոբալդ Ֆոն-

Բեթման Հոլվեգը պատասխանել էր նրան. «Մեր նպատակն է Թուրքիան մինչև պատերազմի 

աւարտը պահել մեր կողքին, կարեւոր չէ թէ դրանից հայերը կը կործանուեն, թէ ոչ…»5։ 

Գերմանական ակադեմականները, դիւանագէտներն ու զինուորականները, աջակցում էին 

Մաքս ֆոն Օփենհայմին: Թէպէտեւ չյաջողուեց նրանց իսլամներին, անգլիացիների և 

ֆրանսիացիների դէմ «մոբիլիզացնել», սակայն «Ջիհատ-հռչակումը» ունեցաւ թուրքերի, 

քուրդերի և չերքեզների մօտ մեծ արձագանք, որոնք քրիստոնեաների նկատմամբ յատուկ 

դաժանութիւն ցուցաբերեցին, յատկապէս ցեղասպանութեան և բռնատեղահանութիւնների 

ընթացքում։ 

Պատերազմը պարտուելուց յետոյ, երիտ-թուրք պարագլուխները, զինեղբայր Գերմանիայի 

օժանդակութեամբ, փախան Թուրքիայից և ապաստան գտան Բեռլինում։ 

Արտգործնախարարութիւնը դիմեց բոլոր միջոցների հովանաւորելու իր դաշնակից 

ոճրագործներին և մերժեց թուրք պատասխանատուներին յանձնել Կ. Պոլսոյ զինուորական 

ատեանին, որը Մեծն Բրիտանիայի ջանքերով և ճնշման հետեւանքով էր կեանքի կոչուել։ 

Այսպիսով Գերմանիան արգելք հանդիսացաւ, որպէսզի թուրք մեղսակիցները կրեն իրենց 

պատիժը, թէպէտեւ նրանք արդէն մահուան էին դատապարտուել զինուորական ատեանի 

կողմից ( Թալեաթ, Ջեմալ, Էնւեր և Ազմի)։ Արտգործնախարարութիւնը ոչ մի ջանք չխնայեց, 

որպէսզի Թալեաթ փաշայի դատավարութիւնը չդառնայ քաղաքական ֆորում։ Դատը տեւեց 

միայն մէկուկէս օր, որպէսզի առիթ չտրուի բոլոր վկաներին ելոյթ ունենալու: Սողոմոն 

Թէհլերեանը յայտարարուեց անմեղ և անհապաղ արտաքսուեց Գերմանիայից։ 
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Արտգործնախարարութիւնը մոլորեցրեց նաև Յոհաննէս Լեփսիուսին, նրան յանձնելով 

կեղծուած փաստաթղթեր՝ «Գերմանիան և Հայաստանը 1914-1918, Փոթսդամ, 1919» գրքի 

համար, որպէսզի կայսերական Գերմանիան անմեղ ներկայացուի։ Նացիոնալ- 

սոցիալիստական Գերմանիայի օրոք Թալեաթի դին դեսպան Ֆրանց Ֆոն Փափենի (1945 

որպէս պատերազմական ոճրագործ մահուան դատապարտուեց) ներկայութեամբ 

վերաթաղուեց Կ. Պոլսոյ ազատութեան բլուրի վրա (դեռ Ջեմալ Ազմին և Բէհաէդդին Շաքիրը 

թաղուած են Բեռլինի Քոլոմբիա-դամ թրքական գերեզմանոցում, «շէհիտլեր» մզկիթի 

հովանու ներքեւ): 

Գերմանիայի նացիոնալ-սոցիալիստական աշխատաւորների կուսակցութեան 

գաղափարախօս Ալֆրեդ Ռոզենբերգը 1926թ բնորոշել էր հայերին որպէս հրեաների ռասայի 

(ցեղին) խորթ եղբայրը և արդարացրել երիտ-թուրքերի ոճրագործութիւնը6։ Ինչպէս նաեւ 

արգելել էր Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան 40 օրը» վէպը։ 

Այսօրուայ Գերմանիան լրիւ անտեսում է ցեղասպանութիւնը, թէպէտեւ Գերմանիայի 

դաշնային հանրապետութիւնը (ԳԴՀ) ստորագրել է 1955-ի փետրուար 22-ին ՄԱԿ-ի 

ցեղասպանութեան կանխման և պատժման կոնվենցիան (1948-ի դեկտեմբերի 9-ին, որը ուժի 

մէջ է մտել 1951-ի յունուար 12-ին)։ Նոյն տարում էլ ԳԴՀ-ն դարձել է NATO-ի անդամ, յանձն 

առնելով թրքական բանակի կատարելագործումն ու նորագոյն զէնք ու զինամթերքի 

մատակարարումը։ 1996 թուականից առկայ է գերմանաթրքական մաքսային միութիւն և 

Գերմանիան Թուրքիայի ամենամեծ առեւտրական գործընկերն է։ 

 

Թուրքիայից գաղթած այսպէս կոչուած հիւր աշխատաւորները կազմում են ԳԴՀ-եան 

ամենամեծ իսլամական համայնքը, որոնց 2-րդ, 3-րդ սերունդները բոլոր գերմանական 

կուսակցութիւններում ակտիւ են և ունեն ազդեցութիւն գերմանական քաղաքական 

որոշումներում։ Նախկին քանցլեր Գերհարդ Շրոյդերը Թուրքիայի ԵՄ-ի անդամակցութեան 

ջատագովներից էր։ ԳԴՀ-ն որպէս Դեմոկրատական Հանրապետութիւն, անդամ է մարդու 

արժէքային համակարգ ներկայացնող ԵՄ համայնքին, այսուամենայնիւ, իր սոցիալ և 

քրիստոնեայ-դեմոկրատական Եւրոպայի պառլամենտի անդամները միաձայն դէմ 

քուէարկեցին 1987-ին հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման բանաձևին։ 

Բունդեսթագը և Հայոց ցեղասպանութիւնը: 

2000-ի ապրիլին հայկական, թրքական և գերմանական 

կազմակերպութիւնների ներկայացուցիչներ (Դոկտ. Թեսա Հոֆման, Ալի 

Էռթեմ և Դոկտ. Ժիրայր Քոչարեան) 16,000 ստորագրութիւններով 

դիմեցին Բունդեթագի խնդրագրերի գրասենեակին, ճանաչելու և 

դատապարտելու Հայոց ցեղասպանութիւնը, որին մէկ տարի յետոյ 

արձագանգեց Բունդսթագը, խուսափողական եղանակով։ Տեղեակ 

պահելով պաշտօնապէս Թուրքիայի կառավարութեանը խնդրագրի 

նպատակի մասին, սակայն խնդրարկուներին մատնանշել էր 2001թ գարնանը աշխատանքի 
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սկսած թուրք-հայկական հաշտեցման յանձնախումբը՝ TARC-ը (Turkish-Armenian Reconcilation 

Commission), թէպէտեւ TARC-ը միջազգային անցումային արդարադատութեան կենտրոնին 

(International Center of Transitional Justice) յանձնած իրաւական գնահատականը (2003թ 

փետրուարին) յանգել էր եզրակացութեան, որ կարելի է ասել, ընդհանուր առմամբ 

եղելութիւնները համահունչ են ՄԱԿ-ի ցեղասպանութեան կոնվենցիայի բոլոր կէտերին7։ 

Այսուամենայնիւ գերմանական օրէնսդիր մարմինը և կառավարութիւնը նկատի չառան 

Անցումային Արդարադատութեան Դատարանի (ICTJ) իրաւական բնորոշումը։ 

Ցեղասպանութեան ճանաչման 2-րդ խնդրագիրը այս անգամ CDU/CSU խմբակցութեան 

կողմից ներկայացուեց Բունդսթագին փետրուար 2005-ին, երբ դեռ ընդդիմադիր էին, մի 

ծանրաշարժ ծրագրային վերնագրով «Յիշողութիւն և յիշատակում (1915-16 թթ.) հայերի 

կոտորածները և վտարումները, Գերմանիան պիտի ունենայ իր ներդրումը թուրքերի և 

հայերի հաշտեցման հարցում"8։ 

Գերմանիան ինքն իրեն համարում է որպէս ազնիւ միջնորդ, սակայն չունի սեփական 

դիրքորոշում, թէ արդեօք 1915-ի կոտորածները և վտարումները ցեղասպանութի՞ւն է, 

նկատի առնելով հայ-թրքական անիրական մերձեցումները, TARC (2000) և վերջապէս հայ-

թրքական երկու արձանագրութիւնները (10.10.2009), (NZZ, 05.01.2012), որոնք կարճ 

ժամանակ յետոյ փաստեցին իրենց անարդիւնաւէտ լինելը և շատ թովիչ այսպէս կոչուած 

միջպետական երկխօսութիւնը, որը մնաց Գերմանիայի թրքական երեւակայական 

քաղաքականութեան սահմաններում, այսուհանդերձ 

Գերմանիան չփոխեց իր քաղաքական կողմնորոշումը։ 

100 տարի ցեղասպանութիւնից և բռնատեղահանումներից 

յետոյ, Թուրքիան և Գերմանիան վարում են նոյն 

արհամարհական քաղաքականութիւնը։ Գերմանիան, որը 

նպաստել է հայերի, ասորիների/արամէալեզու 

քրիստոնեաների, քրիստոնեայ արաբների, եզդիների և 

տերսիմցիների ցեղասպանութիւններին, հրաժարւում է դիրքորոշումից, որը ծայրահեղ 

ցաւալի է զոհերի ժառանգների համար և հարուածում է այն քրդերին և թուրքերին, որոնք 

պատասխանատուութիւն են ստանձնել ցեղասպանութեան ոճրագործութեան համար, 

քանզի թրքական պաշտօնական քաղաքականութիւնը, պատմութեան առումով, 

հովանաւորւում է Գերմանիայի կողմից։ 

Հայերի ցեղասպանութիւնն ու բռնատեղահանումները, որոնք չափանիշ են հանդիսացել 

ՄԱԿ-ի ցեղասպանութեան կանխման և պատժման կոնվենցիային, աղճատել որպէս «ջարդ 

և արտաքսում», կազմում է ԳԴՀ-ի արտաքին գործօց նախարարութեան բոլոր 

յայտարարութիւնների հիմքը, որը կառավարութեան անունից որպէս պատասխան տրւում է 

ընդդիմադիր կուսակցութիւններին, երբ նրանք Բունդեսթագում Հայոց ցեղասպանութեան 

հարցն են բարձրացնում։ 

Միքայէլ Հէզէմանը 2015 թ. սեպտեմբերի իր յօդուածում գրում է, «Երբ Պապ Ֆրանսիսկուսը 

այս տարուայ ապրիլի 12-ին Հայոց երկու կաթողիկոսների ներկայութեամբ Ս. Պետրոս 
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կաթողիկէում պատարագով ոգեկոչում էր Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցը, 

Գերմանիայի դեսպան Տիկին Անէթէ Շաւանը ցուցադրաբար հեռու մնաց վատիկանեան 

պատարագից: Տիկին Մերքելը այդ դէպքից առաջ յայտարարել էր` «Հայոց 

ցեղասպանութիւնը Հայաստանի և Թուրքիայի միջեւ երկկողմ խնդիր է», ու հերքել էր 

գերմանական որեւէ մեղսակցութիւն: Արտգործնախարար Շթայնմայերը յետ չէր մնացել իր 

քանցլերից և նշել էր. «Երկու ազգերի բուն խնդիրը իրար հետ չխօսելն է»: Իսկ պետ-

նախարար Միխայել Ռոթը սեփականացնելով Անկարայի դիրքորոշումը, յայտարարեց իմ 

բողոք-նամակին առ ի պատասխան, գրում է Հէզէմանը, «Սկզբում, իհարկէ, Էրդողանի 

կողմից կեանքի կոչուած պատմաբանների յանձնախումբը 

պիտի որոշի, թե ի՞նչ է իրապէս տեղի ունեցել 1915-ին»9: 

Ինչպէս սկզբում ակնարկեցինք, 2015-ի Ապրիլի 24-ի յուզիչ 

ճառերից յետոյ որոշուեց, որ Բունդսթագի արտաքին 

յարաբերությունների յանձնախումբը բանաձեւ մշակի 

Բուդեսթագի արձակուրդներից առաջ, և յետոյ էլ 

յետաձգուեց արձակուրդներից յետոյ, որը և առայսօր տեղի 

չի ունեցել: Ուլա Ելփքին իր Սեպտեմբեր 13-ի, Զմիւռնիայի 

ողբերգութեան՝ հայերի, յոյների, Ասորի/ արամէալեզու 

քրիստոնեաների միասնական յուշահամալիրի բացման 

օրուայ ճառում, որը տեղի ունեցաւ Շառլոթենբուրգի աւետարանական պանթէոնում, 

այսպէս յայտարարեց. «Հնարաւոր է ցեղասպանութեան հարցը 2016-ի Ապրիլ 24-ին մտնի 

Բունդեսթագի օրակարգ»։ 

2015-ին Գերմանիայում ցեղասպանութեան թեմայով հրատարակուած գրքեր և 

պարբերականներ. 
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10.Ձախերի կուսակցութեան բունդեսթագի պատգամաւոր 

Զեկոյցը՝ "Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարարութեան դիրքորոշումը Հայոց և միւս 

քրիստոնեայ ազգերի ցեղասպանութեան նկատմամբ՝ անցեալն ու ներկան" ներկայացուել է 

միջազգային գիտաժողովում "Հայոց ցեղասպանութեան-100. ճանաչումից՝ հատուցում", 

Երևան, 2015թ. Հոկտ.15-16-ը: 

 

Նշմար. Առանց Սուրիոյ` Արաբական Համախումբ Ճակատ Մը Պատրանք 

Մըն Է 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ 

Սուրիա բաբախուն սիրտն է արաբականութեան: Սուրիոյ մէջ կ՛որոշուի արաբականութեան 

վախճանը կամ վերազարթնումը, որովհետեւ արաբական 

համախումբ ճակատի մը ստեղծումն ու պահպանումը 

պայմանաւորուած է Սուրիոյ բազմազանութեան շնորհիւ 

ունեցած յատուկ դերակատարութեամբ, որմէ զուրկ են 

արաբական միւս երկիրները: Ապտել Նասեր քաջ գիտակցած էր 

այս պատմական իրականութեան եւ աճապարեց 

իրականացնելու առաջին արաբական միութիւնը Սուրիոյ հետ: 
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Եւ այսօր Սուրիոյ մէջ եւ շուրջ ընթացող համաշխարհային պատերազմի ելքէն կախեալ է ո՛չ 

միայն Սուրիոյ ապագան, այլ նաեւ` արաբականութեան: 

Երբ այսօր դիտենք արաբական աշխարհի համայնապատկերը, կը տեսնենք, որ Լիպիոյ, 

Թունուզի, Ալճերիոյ, Եգիպտոսի եւ Եմէնի ներքին տագնապներէն շատ աւելի 

քաշողականութիւն ունի Սուրիոյ մէջ եւ շուրջ ընթացող պատերազմը` արաբ թէ օտար 

տէրութիւններուն համար, եւ այդ պատերազմը զգեցած է համաշխարհային 

համեմատութիւններ: 

Եւ այն յուսալքիչ պահուն, երբ կը թուէր, թէ արաբական տէրութիւններէն մեկուսացուած 

Սուրիան անկումի անդունդի եզրին հասած է, հակառակ Իրանի եւ Հըզպալլայի 

օգնութեանց, եւ վերածուած է «ձախողած պետութեան»… չուշացաւ Փութինի առաջնորդած 

ազգային (եւ ոչ թէ Ելցինի ղեկավարած ապազգային եւ ամերիկանացած) Ռուսիոյ կորովի 

միջամտութիւնը Սուրիոյ կողքին` քաջ գիտակցելով տարածաշրջանին մէջ Սուրիոյ դերին: 

Այսպիսով, Սուրիա դարձաւ այն երկիրը, որ բացայայտեց տարածաշրջանին մէջ 

ամերիկեան ազդեցութեան մայրամուտն ու ռուսական ազդեցութեան արշալոյսը: (Զուտ մեր 

հայկական շահերէն մեկնելով` մենք կ՛ողջունենք Ռուսիոյ եւ Իրանի ազդեցութեանց 

զօրացումը տարածաշրջանին մէջ, որովհետեւ այս երկու տէրութիւնները միակ եւ հզօր 

պատուարը կը հանդիսանան Էրտողանի նորօսմանական եւ փանթուրքական 

ախորժակներուն դէմ, ինչ որ կ՛երաշխաւորէ Արեւելահայաստանի լինելութիւնը): 

Նոյնինքն Էրտողանի Թուրքիան, օգտուելով Պաշշար Ասատի պատմական մեծ սխալէն, 

կրցաւ մերձենալ Սուրիոյ եւ այդպիսով իր առջեւ բաց գտաւ ճանապարհը` բացուելու 

արաբական աշխարհին եւ շահելու անոր վստահութիւնը, որովհետեւ արաբական 

աշխարհը չէ մոռցած դարաւոր օսմանեան լուծը եւ դէմ պիտի գար Թուրքիոյ 

նորօսմանական ծաւալումին: 

Բայց երբ Էրտողանի Թուրքիան շրջադարձ կատարեց Սուրիոյ դէմ, արաբական աշխարհը, 

փոխանակ Սուրիոյ կողքին կանգնելու, Արաբական լիկայով միասին կանգնեցաւ Սուրիոյ 

դէմ` զինակցելով Թուրքիոյ եւ Իսրայէլի… հաւանաբար կարծելով, թէ Սուրիոյ անկումով 

արաբական ուրիշ տէրութիւն մը (Սէուտական Արաբիան) կը տիրապետէ Սուրիոյ: 

Արաբական շրջադարձը Սուրիոյ դէմ արաբականութեան տրուած մեծագոյն հարուածը 

հանդիսացաւ` զօրացնելով ամերիկեան-սիոնական թշնամին եւ Թուրքիան: Սակայն 

Սուրիոյ դէմ իր շրջադարձով Էրտողանի Թուրքիան վտանգեց իր ներքին կայունութիւնը եւ 

ներքին վիճակը մատնեց աննախընթաց վատթարացումի: 

Միջազգային վերլուծաբաններու կարծիքով, եթէ Իրան, որ արդէն յաջողած էր ազդեցիկ 

ներկայութիւն դառնալ Իրաքի մէջ, եթէ նաեւ յաջողած չըլլար ազդեցիկ ներկայութիւն 

դառնալ Սուրիոյ մէջ (նաեւ` Լիբանանի, Հըզպալլա) պիտի չյաջողէ՞ր Արեւմուտքէն խլել 

միջուկային համաձայնութիւնը` ի հեճուկս Իսրայէլի… 

Սուրիա ամերիկեան-սիոնական ապազգային բեւեռին դէմ յստակ դիրքորոշում 

պահպանելով` շահեցաւ երկու հզօր դաշնակիցներ` Ռուսիան, Փութինի ղեկավարած 
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ազգային Ռուսիան, եւ Իրանը, որոնց աջակցութիւնը Սուրիոյ` հակակշռեց ամերիկեան-

սիոնական-փանթուրք-սէուտական նախայարձակումը եւ պահպանեց Սուրիան: 

Հոս հարկ է վերյիշել այն իմաստուն ու իրատես թելադրութիւնը, որ Էդիկ Յովհաննիսեան 

կատարած էր Արեւելահայաստանի նորաթուխ իշխանաւորներուն, որոնք կը խաղային եւ 

մինչեւ այսօր կը խաղան երկու լարի վրայ` ամերիկեան եւ ռուսական, վերապահութիւններ 

յառաջացնելով մեր բնական դաշնակից Ռուսիոյ ղեկավարութեան մօտ: Էդիկ 

Յովհաննիսեան 1993-ին «Դրօշակ»-ի մէջ «Ո՞ւր ենք գտնւում մենք» խորագիրին տակ կը 

գրէր հետեւեալը. «Դաշնակիցներ շահելու համար մենք պէտք է ունենանք քաղաքական 

յստակ դիրքորոշում եւ չասել այն ապսիւրտը, թէ մենք հիմա անկախ ենք եւ լաւ 

յարաբերութիւնների մէջ ենք եւ գործակցում ենք թէ՛ ամերիկացիների եւ թէ՛ ռուսների հետ: 

Պէտք է գիտակցել, որ միայն Ռուսաստանի ազգային շահերի ոլորտում է, որ Հայաստանը 

որոշ հետաքրքրութիւն է ներկայացնում: Եւ Ելցինի ամերիկանացած ու ապազգային 

Ռուսաստանի համար Հայաստանը ոչ մի հետաքրքրութիւն չի ներկայացնում: Մեզ 

չխաբենք` ասելով, թէ հիմա անկախ ենք եւ կարող ենք սեփական ուժերով պաշտպանել մեր 

հայրենիքը: Աշխարհը շարժւում է դէպի ազգային կառոյց: Հաւանաբար մօտիկ ապագայում 

Չինաստանը, Ճափոնը, Գերմանիան եւ Ռուսաստանը դառնան ազգային բեւեռի 

պաշտպաններ եւ ջախջախիչ հարուած տան ամերիկեան-սիոնական ապազգային բեւեռին: 

Ազգային բեւեռի յաղթանակը անխուսափելի է, քանզի ապազգայնացուած աշխարհը 

սուզուել է անբարոյականութեան ծովում, որից յետոյ կը խորտակուի վերջնականապէս: 

Հետեւաբար մեր ներկայ կացութիւնը ստիպած է մեզ` կանգնել պատնէշի ազգային կողմում 

կանգնած բանակի շարքերում»: Ուրեմն եւ այսօր` Փութինի առաջնորդած ազգային Ռուսիոյ 

բեւեռին կողքին: 

Մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետութիւնը կ՛որդեգրէ Եւրոպայի «Վենետիկեան 

յանձնախումբ»-ին պարտադրած սահմանադրական փոփոխութիւնները, քանի որ ձեռնտու 

է իրեն, բայց արդեօ՞ք եւրոպական արժէքները եւ այդ փոփոխութիւնները կը պահպանեն 

Հայաստանի Հանրապետութեան ազգային պետութեան բնութագիրը… 

Դեկտեմբեր 2015 
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Գրական-Մշակութային 

ՀԱՏՏԷՃԵԱՆԻ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ 

Սուրէն ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ 

(ծննդեան 90 ամեակի առթիւ) 

 

Հայ լրագրութեան Նահապետը Յունուարի 26-ին դարձաւ 90 տարեկան: Նա դեռ աշխատում 

է, խմբագրում «Մարմարա» օրաթերթը, ստեղծում գրական-յուշագրական իր նոր գործերը: 

Ըստ նրա «պահապան հրեշտակ», «Մարմարայի» փոխխմբագիր Մաքրուհի Յակոբեանի, Ռ. 

Հատտեճյանի ինքնազգացողութիւնը շատ լաւ է, 

աշխատանքային եռանդը̔ կատարեալ: «Ազգ»ը 

շնորհաւորում է նրան 90-ամեակի առթիւ, մաղթում 

նրան բեղմնաւոր նոր տարիներ: Այս գեղեցիկ 

բարեմաղթանքին կը միանայ «Ազատ Խօսք»-ը, յարգելի 

յոբելեարին մաղթելով արեւշատ տարիներ, 

ստեղծագործական անխոնջ եռանդ ու կորով:  

 

Մի ամբողջ դարաշրջան է ընդգրկում Ռոպէր Հատտէճեանի ապրած կեանքը: Նրանով 

կարելի է կազմել արեւմտահայ բնօրրանում ազգային կեցութիւն եւ նկարագիր պահած-

շահած ժողովրդի պարզ ու բարդ կենսագրութիւնը: Նրա հոգեաշխարհը ձեւաւորուեց 

անցեալ դարի ճիշդ կէսից̔ յիսունականներից: Այսօր, արդէն վաթսուն եւ աւելի տարիներ, 

նա՛ է ձեւաւորում Պոլսոյ ազգային գրամշակութային եւ ընկերային կեանքի շնչառութիւնը: 

Եւ նա ստեղծեց ի՛ր ժամանակը: Թւում է̔ բերեց մէկ պատուհան, իրականում նա այդ 

պատուհանով ընդլայնեց եւ ամբողջացրեց արեւմտահայութեան հոգեմտաւոր 

ընկալումների սահմանները: Նրա հարուստ ու բազմաշերտ, բեղուն գրականութիւնը իր 

ժողովրդի անցեալի ու ներկայի հետ անվերջանալի երկխօսութեան̔ կրնկի վրայ բաց 

դարպաս է, ուր կարող ենք որսալ անցեալի պատմութեան ծալքերի մէջ թաղուած 

գեղարուեստական ճշմարտութեան բացայայտումի ճիգը: Այդ դարպասից ներս հզօր 

ներաշխարհի̔ մեզ համար անտես տրոփն է, ստեղծագործողի, հոգեբանի, փիլիսոփայի 

եռեւեփումը: Այդ դարպասից ներս անձն է̔ նոյնքան բարդ, գուցէ եւ ներհակ, գուցէ եւ 

ներքնապէս տարբեր իր «գիր»ից: Սա իր փիլիսոփայութեան նախադուռն է: 

Մենք կարող ենք հաստատել, որ նա բոլոր ժամանակների, բոլոր երեւելի դէմքերի հետ իր 

ծաւալած երկխօսութիւններում քննել է մեր ու «նրանց» օրերի, մտահոգութիւնների 

հասարակաց, ընդհանուր գիծը, այն, ինչ միաւորել է ճակատագրապաշտ ժողովրդին: Ինքը 

ազգային մեծ ժամանակի կարեւոր հանգոյցներից, յաւերժական ընթացքի վկայասէր 

երաշխաւորներից մէկն է: 
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Անցնող այս վերջին երեք տասնամեակների մէջ, երբ, կարող ենք ասել, թէ «որոշ չափով» 

ճանաչում ենք Ռ. Հատտէճեանի ստեղծագործութիւն-«գիրը», նրա մասին մենագրութեան 

հեղինակ ենք, մեզ տեւականօրէն ուղեկցում է «չոր» ու նոյն նշանառութեամբ տարողունակ 

հարցումը̔ ո՞վ է, ի վերջոյ, նա: 

Պատասխանը ենթադրում է, նախ, առարկայական գնահատութիւն. հանգիստ խղճով 

թուարկում ենք նրա ծովածաւալ գրքերը, հրատարակութիւնները, որոնց ճշգրիտ թիւը 

վախենամ ինքն էլ չյիշի. չէ՞ որ միայն «Յուշատետր»ի հատորները 70-ից անց են: Երկրորդ, 

փորձում ենք կազմել բուն հետաքրքրութիւնների, այսպէս կոչուած̔ բառի կախարդական 

մեկնութեան շրջանակը̔ վէպը, թատրերգութիւնները, պատմուածքները, իր ժամանակի 

հոլովոյթը ընդգրկած մարդկանց (ասել է թէ̔ Սուրբ Մեսրոպից ծնունդ առնող ու 

փայլատակող մեր գրագէտների անվերջանալի տողանցքը) եւ գաղափարները (ասել է թէ̔ 

մտքի ծանրանիստ բաւիղներից մինչեւ գեղեցիկ խօսքի, իմաստնութեան խաղի սուր ու 

տպաւորիչ ընդհանրացումները, երեւոյթների հոգեբանական վերլուծական ենթախորքի 

կառոյցների բարունակներից ընդհուպ ժողովրդի հաւաքական ճակատագրի քննութեան 

կերպերն ու իսկութեան եղանակները): Այս ամէնը կազմում են իր̔ Ռոպէր Հատտէճեանի 

խորագնայ հայեացքի հատուածակողմերը, եւ վերջապէս, չմոռանանքՙ իր գոյապաշտ 

փիլիսոփայութիւնը: 

Յիրաւի, միայն ստեղծագործութիւնների սոսկական թուարկումը բաւարար լինել չի կարող. 

Ռոպէր Հատտէճեանը աշխարհ է փռել իր պատուհանից̔ զարմանահրաշ եւ գունագեղ, 

անսպառ ու թարմատի: 

Կայ եւ գրողի ճանաչողութեան երրորդ սահմանագիծը, որը իրաւունքով ու 

խանդաղատանքով ինքը,- եւ մենք նրա հետ լիուլի համերաշխ ենք,- կարող է կոչել «առաջին 

ճակատ»: Դա «Մարմարա» օրաթերթն է, որի համբաւաւոր խմբագրապետն է գրեթէ յիսուն 

տարիներ, ճշմարիտ կապաւորը մարդու եւ հայկականի, յոյզի եւ կեցութեան 

սահմանագլուխներում: Այսօր էլ նա այնտեղ է. նրա օրն ու ժամը, անգամ վայրկեանը լցուած 

են թերթի բազմաբնոյթ հնհնուքներով̔ համայնքնային, ընկերային նիւթերի ընտրութեամբ եւ 

դասդասումով, հայաստանեան եւ միջազգային կեանքի համակողմանի լուսաբանումով, 

թուրքական մամուլի ամենօրեայ անձանձիր վերատեսութեան անսխալ փորձով, գրական 

կեանքի կազմակերպական բարձր շնորհով: 

Իսկ ահա լրագրական խորհրդածութիւնների բոլորագիծ ճանապարհը նրան դարձրեց հայ 

հրապարագրութեան խոշորագոյն դէմքերից մէկը, ինչի վկայութիւնն են յուշագրութիւնները, 

ժամանակագրութիւնները, օրագրային պատումները, հանդիպումների, պտոյտների, 

գրական հաւաքոյթների, բառային-լեզուական պրպտումների առանձին հատորները, 

որոնցից ամէն մէկը թեմատիկ ամբողջութեան մէջ մէկտեղում է ոչ միայն այս կամ այն 

առանձին հատորը, այլ նաեւ խոհի փիլիսոփայական սրուածութիւնը: Սա մի փոքր այլ է, 

քան օրուայ «սովորական» ջիղը, աւելի թւում է̔ փիլիսոփայական, քան, իր իսկ բառով̔ «չոր ու 

ցամաք հրապարակագրութիւնը»: Ռ. Հատտէճեանը մեր գրամշակութային ածուներում 

խորացրեց խորհրդածութեան ճանապարհով մարդու եւ ժամանակի գեղարուեստական 

բնութագրումի «դժուարամարս» փորձը, ինչով յատկանշուել են Գէօթէի 
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(«Բանաստեղծութիւն եւ ճշմարտութիւն»), Միքայէլ Նալբանդեանի («Կոմս Էմմանուէլի 

յիշատակարանը»), Մարիէտա Շահինեանի («Մարդը եւ ժամանակը») եւ դեռ շատ 

ուրիշների երկերը: Ռ. Հատտէճեանի տեղը նրանց շարքում է եւ̔ առաջինների մէջ: 

Պատահակա՞ն համարել, որ այստեղ գերակշռում են գրապատմական 

ժամանակագրութիւնների, գրական լիարիւն դիմանկարների ճանապարհով 19-րդ եւ 20-րդ 

դարերի հայ գրականութեան պատմութեան համակողմանի պատկերման ճանաչողութեան 

բարձր օրինակները: Դա մեր գրականութիւնը սիրել տալու շարունակական փորձուած 

եղանակ է, որտեղ յօդուածը իր տեղը զիջում է նիւթը բացելու ոչ հայեցողական ուշագրաւ 

պատումի թրթիռին: Շատ յաճախ դա համաշխարհային գրական գոհարները մեզանում նոյն 

սիրով շրջանառելու «ուղիղ» քայլ է: Ընդ որում̔ Ռ. Հատտէճեանը քաջ գիտի, որ 

«Յուշատետր»երի հասցէատէրը այսօր միայն պոլսեցին չէ. գնահատութիւնների 

վերլուծական կենսադաշտում նրա լսարանը ընդարձակ է, ինչպէս երբեք, այստեղից̔ լայն ու 

խորն են համագրական ու համազգային հարցադրումները: 

Ստեղծագործական տարերքը խմբագիր-հրապարակախօսը երբեմն «խանդոտ» կրքով, բայց 

եւ սրտի հասկանալի կծկումով մղել է երկրորդ գիծ̔ ի շահ թերթի օրապահանջ քայլերի: Բայց 

գրողը ինքնարտայայտման ելքեր, գուցէ ոչ յաճախ, այնուհանդերձ, գտնում էր: Եւ սա 

գրական մեծութեան նշան է եղել տարբեր ժամանակներում: 

Այսպէս, նա գրական ասպարէզ մուտք գործեց պատմուածքներով: Երկրորդ 

աշխարհամարտից անմիջապէս յետոյ Ստամբուլի «Անիւ» հանդէսի խմբագիր Խաչիկ 

Ամիրեանը հայ ընթերցողին թարգմանաբար ներկայացրեց նրա «Բառասխալ» 

պատմուածքը, որը մէկընդմիշտ շրջեց Պոլսի Մխիթարեան վարժարանը նոր-նոր աւարտած 

երիտասարդի ճակատագիրը̔ յետագային ծնունդ տալով երախտագիտական ջերմ 

խոստովանութեան. «Յստակ կերպով կը յիշեմ անակնկալ հանդիպումս հայ գրականութեան 

հետ: ...Իր (Խ. Ամիրեանի - Ս.Դ.) այդ շարժումով հայ գրականութիւնը ի՞նչ շահեցաւ, չեմ 

գիտեր, բայց գիտեմ, թէ ես շահեցայ հա՛յ գրականութիւնը»: 

Ի հա՛րկէ, շահել է եւ հա՛յ գրականութիւնը, որն այսօր հատում է «շահումի» ստուգութեան 

իր իններորդ տասնամեակի վաւերագիրը. ականաւոր արձակագիրն ու խմբագիրը 

իմացական-գեղարուեստական մտքի բարձրագոյն սահմաններում է: Դրա վկայութիւններն 

են «Բառասխալ» (Իսթանպուլ, 1972), «Մարդոց մեծութեան եւ խեղճութեան մասին» 

(Բոսթըն, 1979) պատմուածքների ժողովածուները, «Առաստաղը» վէպի երկու հատորները 

(Իսթանպուլ, 1983, 2000) եւ մէկ գրքով̔ (Երեւան, 2006), թատրերգութիւններից̔ «Կեանքի մը 

երեք կիրակիները», «Մահը ա՞յս է արդեօք», «Մարդը եւ իր պատեանը», «Կիրակնօրեայ 

հաշուեփակ» եւ շատ ուրիշներ (1970-1990-ական թթ.): 

Իր հիմնարար ստեղծագործութիւններում Ռ. Հատտէճեանի ընտրած կերպարները 

ընկերութեան փոքր, աննշան, անգամ ինչ-որտեղ խեղճ մարդիկ են̔ թողլքուած, երբեմն նաեւ 

խեղուած, որոնց ուսերին, սակայն, հեղինակը դնում է երկու դարերի սահմանագծին դեռ 

մնացած խղճի նշոյլը, ազգային-բարոյաբանական դասերի ծանրութիւնը: 

Գեղարուեստական դիպախաղից առաւել նրան շահագրգռում է գործողութեան 

խորհրդանիշը, երբ հաստատում է դարաշրջանից մարդու հաւաքական դժգոհութիւնը, 
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մարդու միջից արտաքսումի ճամբայ բռնած գութը̔ ազգային գրականութիւնից ածանցուած 

հիմնարար գերգաղափարը: Գրողն ընդվզում է իր հերոսների հետ, փորձում է չխոնարհուել, 

վերակերտել հնարաւոր ճակատագիրը, սակայն միաժամանակ նկատում է ընդվզման 

համընդհանուր, համազգային թուլութիւնը, գրական կենսագրութեան դիմաց ազնիւ 

առճակատման կոյր «ժամանակավրէպութիւնը»: «Առաստաղ»ի անանուն հերոսի, 

պատմուածքներից̔ փիլիսոփայութեան ուսուցչի, կամ Գնել Դաւիթեանի եւ այլոց 

կերպարների մէջ խորհրդանշւում է Սփիւռքի այսօրուայ ու վաղուայ անյոյս ու անլոյս 

ընթացքը, մի հեռանկար, որ խոշորագոյն բանաստեղծ Զարեհ Խրախունու դիպուկ 

բնութագրումով «...մահագուշակ ուրուականի մը նման յայտնուած է ամէնուս հորիզոնին 

վրայ եւ կուգայ իւրաքանչիւրիս դուռը բախելու»: 

Յայտնի իրողութիւն, գրեթէ անսրբագրելի անարդարութիւն է կարծես պատմութեան̔ մեզ 

տրուած ընկերային թնճուկը̔ «Մէկը ծովու չափ շատ ունի, միւսը սովի մէջ կ՚ապրի»: Նման 

արտայայտութիւնն անցել է ասացուածքների շարքը, որը առօրեային միայն չի վերաբերում: 

Այս պարագային այն խորհրդանշում է Աստծոյ շքեղ բաշխումի վկայութիւնը: Ռոպէր 

Հատտէճեանը շարունակաբար մեզ տալիս է մտքի առատութեան եղջիւրից իր ապրումները, 

ներաշխարհի իր նշխարները: Այն մենք ընդունում ենք իբրեւ մարդկային ջերմ պատգամ, 

իբրեւ լինելութեան, վայելքի, խանդավառութեան բարձր նշան: 

Կարդալ Հատտէճեան, նշանակում է բաշխուել մարդկային երջանկութեան ու հոգեւին 

տառապանքի բեւեռների միջեւ: Նշանակում է աւելին̔ հաւատալ խօսքի առաջնորդի սլացքին 

ու ընդառաջ գնալ նրա հոգեաշխարհի «ծովու» բացերին, գեղարուեստական անակնկալների 

հրավառութեանը: 

Եւ իմ պարզ խորհուրդը հայ ընթերցողին̔ ԿԱՐԴԱՑէ՛Ք ՀԱՏՏԷՃԵԱՆ: 

ԱՂԲԻՒՐ՝ ԱԶԳ- ՄՇԱԿՈՅԹ 

24 յունուար, 2016 
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ՓՈՒՆՋ ՄԸ ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ.... 

 

ԱՂՕԹՔ ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՌ ԱՍՏՈՒԱԾ 

Տէ՛ր, բարձիս տակ ծնած օրէս 

Դրիր հունտեր յանուն վաղուան  

Հունտեր սիրոյ, իմացութեան 

Հունտեր գութի եւ բարութեան.... 

Կեանք մը համակ ես տքնաջան 

Աշխատեցայ որ ընձիւղին 

Հունտերն այդ ինձ ընծայուած 

Ծլին, ծաղկին, պտղաբերին.. 

Ոռոգեցի զանոնք յաճախ 

Արիւն-արցունքով յորդառատ 

Որ չցամքին տաքին, պաղին 

Օրերուս մէջ իմ ապիրատ.... 

Քեզ կը բերեմ արդ սրտով շէն 

Բերքս բարի, համեստ ընծաս. 

Տուածիդ քով, քիչ է գիտեմ 

Բայց անկեղծ է ու սիրառատ 

Ինչպէս այրի կնոջ լուման 

Գանձանակին լիաբուռն նետուած.... 

Տէ՛ր, կ'աղաչեմ սրտիս նայէ 

Սիրովդ մեծ օրհնէ զայն, Տէ՛ր... 

Օրերուս հետ դեռ պիտ'շատնայ 

Բերքն այս գուցէ եւ բազմանայ 

Եթէ դառնայ արժանի ան 
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Երկնային քու ողորմութեան: Ե.Գ. 

............... 

ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՀԵՐՈՒՆ.... 

Արարչական պահերուն վեհ 

Մարմնիս նեղ պարունակէն 

Դուրս կը թռչին միտքերս վսեմ 

Կ'ազատագրուին անոնք կարծես... 

  

Արարչական պահերուն սուրբ 

Փոքրիկ ես-ս, հիւլէ տժգոյն 

Լոյսով կ'օծուի, լուսահամբոյր 

Լոյս-պարունակ կը դառնայ սուրբ... 

  

Արարչական պահերուն լոյս 

Աստուած կու գայ բնակիլ իմ մէջ 

Կ'աստուածանամ արարչալոյս 

Տիեզերքն համայն կ'ապրի իմ մէջ... 

  

Արարչական պահերուն յոյս 

Յոյսի շողեր վճիտ, մաքուր 

Կ'ըլլան խոստում յանուն գալիք 

Վարդահեղեղ արշալոյսին: Ե.Գ. 

............... 

ԲԱՌԵՐԸ ՄԵՐ... 

Արեւահա՛մ են, քաղցրահնչի՛ւն են 

Բառերը մեր,  
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Ծիրանափա՛յլ են, ոսկեղենի՛կ են 

Բառերը մեր, 

Խո՛ւնկ ու աղօ՛թք են, մո՛մ ու միւռո՛ն են 

Բառերը մեր, 

Պանդուխտի կա՛նչ են, սէ՛ր ու կարօ՛տ են 

Բառերը մեր, 

Սիրերգութի՛ւն են, հո՛ւր ու կրա՛կ են 

Բառերը մեր, 

Պայքարի ե՛րթ են, մաքառման շո՛ւնչ են 

Բառերը մեր.... 

Օրհներգութի՛ւն են, ողբերգութի՛ւն են 

Բառերը մեր, 

Գութանի ե՛րգ են, արարման տե՛նդ են 

Բառերը մեր, 

Ծխանի ծո՛ւխ ու օրօրի ե՛րգ են 

Բառերը մեր, 

Դարերը բիւր իրար կապող կամա՛ր 

Կամո՛ւրջ աներեր, 

Գալիք դարերը տանող ճանապա՛րհ են 

Բառերը մեր....Ե.Գ. 

............... 

Ա՛Խ ԸԼԼԱՅԻ.... 

Ա՛խ ըլլայի շող մը վճիտ 

Ճամբուն վրայ մոլորեալին 

Տուն կանչէի զայն զուարթուն 

Չխոտորէր ան շուարուն... 
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Ա՛խ ըլլայի արեւ գարնան 

Ժպիտէս իմ արեւալոյս 

Ծիլ ու ծաղիկ բացուէր առատ 

Յորդէր դաշտը կանաչ զմրուխտ.... 

  

Ա՛խ ըլլայի յոյսի նշոյլ 

Անտէր, անկար մնացած մարդուն 

Զօրավիգով իմ սրտաբուխ 

Կառչէր կեանքին ան աննկուն.... 

  

Լո՛յս ու հաւա՛տ ես տեղայի 

Անձրեւի պէս ես բոլորին 

Կեանքի մթամած բաւիղներուն 

Ծագէր շաւիղն զերթ արշալոյս: Ե.Գ. 

............... 

ԴԺՈՒԱՐ Է ԶԻՍ ՀԱՍԿՆԱԼԸ.... 

Դժուար է զիս հասկնալը 

Անչափ դիւրին ու բարդ եմ ես 

Դիւրին ինչպէս դաշտի խոտը 

Որ դալարի անձրեւէն ետք 

Կանաչ-կանաչ ու յորդագեղ 

Բայց խորշակէն կ'ըլլայ հրակէզ.... 

Դիւրին ինչպէս տերեւը պարզ 

Որ կանաչի ամէն գարնան 

Զմրուխտ-զմրուխտ կը շողշողայ 
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Յետոյ ոսկի, հուր կը զզենու 

Աշնան գոյներ տխրադալուկ 

Կ'երթայ հողին միաձուլուելու.... 

Դժուար է զիս հասկնալը 

Իմ մէջ կ'ապրի գոյի խորհուրդն 

Մերթ խաղաղ զերթ երկնի կապոյտն 

Մերթ շանթ ու կայծ ահագնացունց.... 

Մերթ հանդարտիկ ծով կապուտակ 

Երկնին ժպտող, փիրուզափայլ 

Մերթ փոթորկոտ ալեաց շառաչ 

Որ հուր կը ժայթքէ բարկացայտ.... 

Հիւլէիս մէջ կայ խտացեալ 

Տիեզերք մ'անհուն ու բարդիբարդ 

Անդրադարձում հրաշանման 

Երանգներու բիւրածաւալ....Ե.Գ. 

............... 

  

ՊԱՀՆ Է ԼՌՈՒԹԵԱՆ... 

Պահն է լռութեան 

Խորին խորհուրդի 

Խոր ներամփոփման 

Խոստովանանքի... 

Լռած են ձայներն 

Աղմուկն քաղաքի 

Խաղաղութիւն է 

Ժամն է աղօթքի... 
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Խիղճս դատաւոր 

Կը նայի խորունկ 

Խորխորատներուն 

Սրտիս եւ մտքիս.... 

Ներանձնական պահ 

Ինքդ քու դիմաց 

Պիտ'արդարանաս 

Ըրածիդ համար 

Նաեւ չըրածիդ 

Ըսած, գրածիդ 

Դեռ մտածածիդ 

Եւ ամէն ինչիդ.... 

Օրուան աւարտին 

Եւ նոր սկիզբին 

Խիղճդ՝ հայելի 

Դուն քեզ տեսնելու 

Դուն քեզ ճանչնալու 

Զգաստանալու  

Նորէն ապրելու...Ե.Գ. 

............... 

ՐՈՊԷԱԿԱՆՔ... 

Կարօտներս անցան, գացին 

Հուր ու կրակովն իրենց կիզիչ 

Հիմա հանդարտ, մելամաղձիկ 

Լռութիւն է սրտիս յուշիկ... 

Սրտիս ծովը չունի ալիք 
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Իմաստութիւն է լրջախոհ 

Այդպէս ովկիանն կը խաղաղի 

Փոթորիկէն ետք ալեկոծ...Ե.Գ. 

............... 

Սիրտս նման վարդին շքեղ 

Բոյրեր, թոյրեր իր շուրջ սփռեց 

Ան բացուեցաւ թերթ առ թերթ 

Ոչինչ պահեց ինքն իրեն... 

Մարդիկ բոյր ու թոյրով արբշիռ 

Գովեցին վարդն հմայագեղ 

Փուշը ոմանց մատը ծակեց 

Վարդը սակայն ի՞նչ մեղք ունէր...Ե.Գ. 

............... 

ԲՈԼՈՐ ԲԱՆՍԱՐԿՈՒՆԵՐՈՒՆ... 

Թող միտքերս բիւր հոսին անարգե՛լ 

Լոյսի պէս ազատ, լոյսի պէս բիւրեղ 

Մի՛ կաշկանդէք դուք հոսքն անոնց վճիտ 

Հաշիւներով ձեր աչառու եւ շիլ... 

Ո՞վ է ձեզ ինծի դատաւոր կարգեր 

Սրտաբուխ խօսքն ինչո՞ւ փոքրացնել 

Շաքարապատուած դաւերով ձեր սին 

Որոնք այնքան մերկ ինծի կ'երեւին.... 

Մի՛ փորձէք թռիչքս խափանել ի զուր 

Ես կը ճախրեմ ձեր նետերէն շատ վեր 

Կը բարձրանամ ես երկինքներն ի վեր 

Կը մերձենամ հուսկ գահին Աստուծոյ...Ե.Գ. 
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............... 

Ո՞Վ ՊԻՏԻ ԶԳԱՅ.... 

Ո՞վ պիտի զգայ թախիծը հոգւոյդ 

Որ տողերուդ մէջ թաքնուած մնաց 

Ըսուած ու չըսուած տողիդ մէջ մնաց 

Լռութեանդ մէջ մնաց քօղարկուն.... 

  

Ո՞վ պիտի զգայ այրումդ ներքին 

Որ կը հուրհրատի զերթ բոցակէզ ճրագ 

Կը սպառի դանդաղ, հոգւոյդ լոյս կու տայ 

Ճենճերումովը սրտիդ անձկագին.... 

  

Ո՞վ պիտի կարդայ բառերդ մաշած 

Որոնք մնացին յար չհասկցուած 

Հնչիւնով դժուար եւ անմատչելի 

Ներքին իմաստով անըմբռնելի.... 

  

Բայց կը յամառիս գրել, ո՛վ իմ խենթ 

Բառ ու տողերով կը մնաս արբշիռ 

Գինիի բաժակ որմէ յար կ'ըմպես 

Կենաց աղբիւր իբր եւ կենաց աւիշ: Ե.Գ. 

............... 

Քանի՛ երազ դարձաւ միրաժ 

Բայց երազին դեռ կառչեցայ 

Ճախրեցի յար իր թեւերով 

Տարածուեցայ լուսագորով.... 
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Քանի անգամ պատահեցաւ 

Որ թեւերս բախին ահեղ 

Ժայռին մեծղի, ահագնամեծ 

Եւ արիւնի սիրտս խելառ... 

  

Քանի անգամ պատահեցաւ 

Որ թեւերս չդիմանան 

Անդունդն ի վեր արագընթաց  

Վեր խոյացող երկնին անբաւ.... 

  

Հոգիս սակայն յամառեցաւ 

Ճախրել ազատ, քան ստրկաբար 

Թողնել լազուրն անպարագիծ 

Ապաստանիլ ամուլ կեանքին.... 

  

Հոգիս մերժեց հողակպիկ 

Երազազուրկ կեանքն նսեմ 

Դառնալ նիւթին, ինչքին գերի 

Շօշափելին միայն տեսնել... 

  

Ոգին փնտռեց ան գոյին մէջ 

Անմատչելին, խորհուրդն խորին 

Եւ մնաց յար երազողն վեհ 

Անծայրածիր վեհ անհունին...Ե.Գ. 
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Գրական-Մշակութային 

Գրիգոր Պըլտեանի Գրական Գործունէութեան 50 Ամեակին Առիթով 

 

Գրող, բանաստեղծ, քննադատ, Գրիգոր Պըլտեան կը հանդիսանայ հայ ժամանակակից 

գրականութեան մեծագոյն անուններէն մէկը, եթէ ոչ մեծագոյնը։ Երեսունէ աւելի գիրքերու 

հեղինակ, Պըլտեանի առաջին գրութիւնները կը սկսին լոյս տեսնել ճեմարանականի 

տարիներուն, «Ջահակիր»ի էջերուն մէջ ու կը 

շարունակուին «Բագին»ի ու մանաւանդ «Ահեկան»ի 

մէջ 1960ականներու կէսերէն սկսեալ։ Այսօր իսկ, 50 

տարի ետք, այդ էջերուն ընթերցումը մեզ դէմ առ դէմ 

կը դնէ տարօրինակ զգացումի մը առջեւ։ Այդ էջերէն 

արդէն զգալի կը դառնայ որ գործ ունինք բացառիկ 

մտքի ու սեւեռումի տէր գրողի մը հետ։ Այդ տողերուն 

մէջ յայտնուող լեզուն ու հայեացքը կը մատնեն 

գրական ժառանգը ստանալու ու նորոգելու եզակի կամք մը ու գործարկում մը։  

Առաջին ընդարձակ գրութիւններէն մէկը, լոյս տեսած 1968ին Բագինի մէջ, ապա «Տրամ» 

հատորին մէջ 1980ին, կը կոչուի՝ «Մեծարենցի համար»։ Պըլտեան հարցազրոյցի մը մէջ կը 

խոստովանի որ զայն գրած է «իբրեւ տօն ու ձօն, իբրեւ նուէր մը որ սիրած եմ։ Կ՚ուզէի 

Մեծարենցի մահուան 60ամեակին նուէր մը ընել, այսինքն՝ ընթերցում մը ,ուր Մեծարենց 

յայտնուէր իր իսկական տարողութեամբ, իր այժմէականութեամբ»։ Այս տողը ինքնին կը 

խտացնէ Պըլտեանի իրագործելիք ծրագիրներէն մէկուն լայն աղեղը, այսինքն այն 

աշխատանքին որուն ան կուտայ «ընթերցում» անունը։ Ընթերցումը գրական գործերը կ՚առնէ 

իբրեւ լեզուական արտադրութիւն, ենթակայ լեզուի կանոններուն ու սահմաններուն եւ 

ուրեմն ենթակայ կազմալուծման, բան մը որ կը միտի մտածել զանոնք, աշխատցնել, 

յատնաբերելու համար հոն պահուած ու զանոնք լարող ուժերն ու չտիրապետուած 

գրողական արարքները։ Այս ամէնը որպէսզի կարենանք յայտնաբերել անոնց 

տարողութիւնը, թարմացնել զանոնք բերելով մեր իսկ ժամանակին մէջ։ 

Ծրագրուածը պիտի իրականայ բազմաթիւ լայնածաւալ ուսումնասիրութիւններու ու 

յօդուածներու ընդմէջէն, նիւթ առնելով հայ գրականութեան ամբողջ արտադրութիւնը 

ժամանակի երկայնքին։ Քննադատական ծրագիր մը, որուն միւս երեսը կը կազմէ 

ստեղծագործական աշխատանքը բանաստծեղծութեան ու արձակի զոյգ ուղիներով։ 

Բանաստեղծ Պըլտեան լեզուն պիտի տանի իր իսկ անհետացումին հետ առճակատումին 

ծայրը, հոն ուր ամէն իմաստ ու օրէնք կը դառնայ ենթակայ չքացման երբ լեզուն կը 

յայտնաբերէ իր ծայրագոյն էութիւնը իբրեւ լեզու եւ ուրկէ կը սկսի ձեւ ու իմաստ ստեղծել 

ինքնիրեն։ Այս բոլորը՝ լեզու ստեղծելու մտահոգութեամբ, լեզու մը որ կարենայ յաղթահարել 

զինք անապատ դարձուցած դէպքը ու յառնել ինքնիր մոխիրներէն։ 

Այդ աշխատանքը անհրաժեշտ պիտի դառնայ վիպական լայն ծրագրին համար, որուն 

ձեռնարկած է արձակագիր Պըլտեան վերջին քսան տարիներուն. պատումներու շարք մը, 
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«Գիշերադարձ» ընդհանուր խորագրին տակ, որմէ լոյս տեսած են արդէն ութ հատոր, 

վերջինը՝ «Կրկնագիր մարդը» անունով քանի մը ամիս առաջ։ Այս շարքով գրողը կարծես 

կ՚ամբողջացնէ յիսուն տարի առաջ սկսուած լայնածաւալ ծրագրի երրորդ ու 

ամենահանրամատչելի օղակը։ Պատումները գրականութեան աքցանին մէջ կը բռնեն 

անապատէն ծնած ժողովուրդի մը անմիջական անցեալը, դէմք ու ձայն կուտան անոր 

խլեակներուն, զանոնք տեղադրելով իրենց ապաստան գտած վայրերուն մէջ։ 

Ասիկա յեղափոխական ծրագիր մըն է, որովհետեւ մերժուած, գոյութեան իրաւունքէն զուրկ 

վայր մը կը դարձնէ գրական առարկայ, կարծես ձայն կուտայ լռութեան ու լռեցուածին։ 

Անցումային աշխատանք մը, որ անցեալը կը կապէ ներկային ու կը բանայ զայն ապագային։ 

Անկէ բխած հատորները կը հանդիսանան հայ գրականութեան գեղեցկագոյն էջերը, էջեր որ 

կարծես երկինքէն իյնալու տպաւորութիւնը կուտան անապատ դարձող լեզուին 

աւազներուն վրայ։ Գրականութիւնը սակայն երկինքէն չ՚իյնար։ Պըլտեանի գրչին տակ 

անիկա արդիւնք է հինէն եկող ծրագրի մը զանազան փուլերէն անցած հսկայական 

աշխատանքի մը։ Յիսուն տարուան աշխատանք, որուն արդիւնքը Գրիգոր Պըլտեան ինք իսկ 

նուէր մըն է որ կ՚ընէ հայոց գիրերու երկնակամարին։ 

Գրիգոր Պըլտեան 

  

Ծնած է 1945-ին Պէյրութի Հայաշէն թաղը: Թորգոմեան Վարժարանով սկսած նախնական 

ուսումը շարունակած է Նշան Փալանճեան Ճեմարանի մէջ: Երկրորդական ուսումի 

աւարտէն ետք, 1964-1966 Պէյրութի մէջ կը զբաղի ուսուցչութեամբ: 

Բարձրագոյն ուսումի առաջին հանգրուանը ամբողջացուցած է Պէյրութի Էքոլ տէ Լէթրի մէջ, 

ուր հետեւած է փիլիսոփայութեան դասընթացներուն: 

1966-ին Գրիգոր Շահինեանի խմբագրութեամբ Պէյրութի մէջ «Ահեկան» հանդէսի 

հրատարակութիւնը Պըլտեանի գրական գործունէութեան կարեւոր հանգրուանը կը 

հանդիսանայ: «Ահեկան»ը կը դառնայ արդիապաշտ եւ յառաջադէմ ըմբռնումներով 

հրապարակ ելած երիտասարդներու գրական փորձադաշտը: 

Իմացական ուռճացումի անյագ ծարաւը զինք կը նետէ Եւրոպայի իմացական շարժումներու 

կեդրոնը: 1967-ին Փարիզով կը սկսի Պըլտեանի գրական եւ քննադատական մտածողութեան 

հասունացումին ամբողջացումի հանգրուանը, ուր կը հետեւի Սորպոնի փիլիսոփայութեան 

դասընթացներուն: Կ'արժանանայ տոքտորական տիտղոսին 1973-ին, աւարտաճառը գրելով 

Մարթին Հայտըկէրի «Գեղարուեստական զանցումը» նիւթին շուրջ: Երկրորդ դոկտորական 

աւարտաճառը «Cinquante ans de littérature arménienne en France: Du même à l'autre» 

պաշտպանած է 1994-ին: 

Պըլտեան ուսուցչական բեղուն գործունէութիւն ունեցած է: 1987-2006 դասաւանդած է 

գրաբար, մատենագրութիւն եւ եկեղեցւոյ պատմութիւն Լիոնի Կաթողիկէ Համալսարանի 

մէջ: Իսկ այժմ ԻՆԱԼՔՕ-ի մէջ կը դասաւանդէ հայ գրականութիւն 
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Յետ ուսանողական յեղափոխութեան շրջանի փարիզեան մտաւորական միջավայրը իր 

դրոշմը ձգած է անոր իմացական կազմաւորումին վրայ, որուն բարերար ազդեցութեան 

շնորհիւ հայ գրականութիւնը նոր գագաթ մը նուաճեց: 

Գրիգոր Պըլտեան կ'ապրի եւ կը ստեղծագործէ Փարիզ: 

ՀՈՐԻԶՈՆ - Շաբաթաթերթ 

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

 

Ամէն անգամ որ կ'անտեսենք արժանաւորը, մտքի, հոգիի իր լոյսը անմնացորդ բոլորին 

սփռող անձը, անձերը, վաստակաշատ մտաւորականը կամ նուիրեալը, ամէն անգամ որ 

փառք ու պատիւ կ'ընծայենք լոկ հարուստին, պոռոտախօս ինքնագովանին, որ Աբիսողոմ 

աղայի նորօրեայ կերպարն է մեր մէջ....մենք մեր ընտրութեամբ եւ մեր 

պատասխանատուութեամբ ստուերի տակ կը թողունք մեր շրջապատի, համայնքի, հայ 

իրականութեան հոգեմտաւոր արժէքները, հոգիի եւ ոգիի մթնոլորտը....ի խոնարհումն 

նիւթին, դրամին, ցուցամոլութեան եւ գոռոզամտութեան.... 

.................... 

  

Ինչ տխուր է երբ մարդ էակը չկարենայ իր անհատականութիւնը արտայայտել՝ խօսքով, 

գիրով, հանրային ծառայութեամբ, մնայ անպտուղ, կծկուի ու մեռնի ինքն իր 

մէջ...Անհատականութիւնը կը ծաղկի, եթէ արտայայտութիւն գտնէ ան, եթէ արտադրէ, 

պտղաբերի եւ որքան տայ ան, այնքան աւելի կը շատնայ, կը ծաւալի, կը հարստանայ, 

ինքզինք կ'իրագործէ....Դժբախտութիւն է չտալը, դժբախտութիւն է, երբ մարդ էակը կը սմքի, 

կը ցամքի, կ'աղքատանայ հոգեպէս եւ կը մեռնի անհետ... 

.................... 

  

Ես-ի գոռոզութիւնը սխալ հասկցուած արժանապատւութիւն է....Առաջինը շատ անգամ 

քաղքենիացած փուճ բարքերով կը սնանի, կը բքի, կը հպարտանայ ի ցոյց իր նեղ ես-ին...մինչ 

երկրորդը մարդ էակի բուն արժանաւորութինը կը հաստատէ՝ հաւատարիմ մնալով զայն 

բնութագրող բարոյական, հոգեմտաւոր արժէքներուն եւ կը գերադասէ իր նեղ ես-ի 

ցանկութիւնները զոհաբերել յանուն իր մարդկային բարձր արժանաւորութեան, ճշմարիտ 

արժանապատւութեան.... 

.................... 

  

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (55) Փետրուար 2016 

 

56/58 

Մարդկային հոգին կը փնտռէ Ճշմարտութեան Լոյսը ի սկզբանէ....սա է իր բուն 

առաքելութիւնը: Մարդ էակը հաւատարիմ կը մնայ այդ առաքելութեան, եթէ չեղծանուի 

անոր հոգին, եթէ չմոլորի ան՝ նիւթապաշտութեան, փառամոլութեան, 

գոռոզամտութեան....մութ բաւիղներուն մէջ....եթէ մնայ ան իր նախաստեղծ մաքրութեամբ, 

անարատութեամբ....Ճշմարտութեան լոյսը անսայթաք փնտռելով է որ տակաւ կ'ազնուանայ, 

կը բարձրանայ, կը վեհանայ եւ կ'ազատագրուի մարդ էակը եւ քայլ առ քայլ կ'իրագործէ իր 

բուն առաքելութիւնը.....յաղթահարելով ամէն փորձութիւն, ամէն խոչընդոտ, ամէն 

դժուարութիւն....Ինչ վսեմ գոյիմաստ: 

.................... 

  

Հոգին հանդերձանք, զարդարանք չի սիրեր, ան լոյսի նման պարզ է, թափանցիկ, գեղեցիկ 

ինքն իր մէջ....եւ ազատ, անսահմանափակ, անպարագիծ...: Մարդը, սակայն, յաճախ կ'ուզէ 

զայն շնչահեղձ ընել ցուցամոլական եւ փառամոլիկ պճնազարդերով....կ'ուզէ անոր 

ազատութիւնը կաշկանդել՝ պաշտօնի, դիրքի, ընչաքաղցութեան ճիրաններուն մէջ...: Թող 

հոգին սաւառնի ազատ երկինքն ի վեր, ճախրէ տիեզերքի անհունութեան մէջ եւ ցոլայ իր 

լուսափայլ պարզութեամբ, ինքնեկ շողարձակումով....Հոգին մարդ էակի ներքին լոյսն է... 

.................... 

  

Նոր գաղափարներու եւ նոր մտածողութեան արգասաւորման համար, նախ հողը 

պատրաստ պիտի ըլլայ....ապա թէ ոչ, այդ միտքերը ծիլ չեն տար, կեանք չեն առներ, ու 

շուտով կը խամրին, կը մեռնին....Հող պատրաստել կը նշանակէ էապէս դաստիարակել 

հանրութիւնը այնպիսի արժէքներով, որոնք յարիր ըլլան ազգային ու համամարդկային 

բարոյական, հոգեւոր իտէալին, տեսլականին, հայ մշակոյթի համակարգին...: Եթէ 

հանրութիւնը կը սնանի մեծաւ մասամբ նիւթական արժէքներով, եթէ անոր մօտ 

տիրապետող են՝ ընչաքաղցութիւնն ու հեշտակեցութիւնը, յայնժամ նոր գաղափարները չեն 

վեածուիր բաբախող, կենսատրոփ իրականութեան.... 

.................... 

  

Երբ ձեւի եւ ձեւականութեան ետեւէն կ'երթանք, կը հեռանանք խորքէն, խորքայինէն....Երբ 

ծէսերու եւ ծիսակատարութեանց ենք միայն հետամուտ, կը հեռանանք ծէսը իմաստաւորող 

խորհուրդէն, բուն իմաստէն....Մեր կեանքը տակաւ կը դառնայ մակերեսային, փրփուրային 

կեցութիւն, կեանքի լուսանցքին վրայ ապրուած գոյաձեւ...Իսկ մեզի պէս մեծ 

տառապանքներէ անցած ժողովուրդ մը պիտի կարենայ կեանքի խորքային իմաստներ 

յայտնաբերել եւ անոնցմով ապրիլ գերազանցօրէն.... 

.................... 
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Տխուր է երբ կը շփոթենք միջոցը՝ նպատակին հետ, երբ ապրելու միջոցը կը դառնայ 

նպատակ...երբ կ'ուտենք, կը խմենք..ոչ թէ ապրելու համար, այլ հակառակը՝ կ'ապրինք 

ուտել-խմելու համար...Երբ կուսակցութիւններ կը հիմնենք թէ այլ կառոյցներ՝ ազգի եւ 

հայրենիքի լինելութեան համար, բայց տակաւ վերջինները կը դառնան միջոց եւ ազգի ու 

երկրի վախճանական արժէքը կ'այլասերի, դառնալով միջոց՝ կուսակցութեանց, 

խմբաւորումներու թէ կառոյցներու պարարտացման, հզօրացման համար...Նպատակի ու 

միջոցի տեղափոխանակումը կրնայ անհատը, ազգային-հաւաքականութիւնն ու երկիրը 

աղիտալի քայքայման առաջնորդել... 

.................... 

  

Ի սկզբանէ էր Բանն՝ Խօսքը, որ այնքան է վարկաբեկուած մեր օրերուն, պղծուած սուտով ու 

կեղծիքով, որ կը թուի կորսնցուցած ըլլալ իր արժէքը....Բայց Խօսքը կը բխի մարդ էակին 

սրտէն ու հոգիէն, ան շունչ է, սրտի տրոփ է, մտքի կայծ է....Զայն եղծելը համազօր է՝ մարդուն 

էութիւնը խարդախելուն, անարգելուն....Խօսքի անեղծութիւնը մարդ էակին 

արժանաւորութիւնն է.... 

.................... 

  

Ազատութեան չափանիշ է, երբ մարդ էակը քաջութիւնը կ'ունենայ ընդունելու իր սխալը, 

առանց զայն ուրիշին վրայ բարդել փորձելու, ստանձնելով իր պատասխանատուութիւնը 

անոր նկատմամբ....Մշտապէս զոհի հոգեբանութեամբ հանդէս գալը, կը նշանակէ որ երբեք 

տէրը չես սեփական ճակատագրիդ, այսինքն՝ զուրկ ես ազատութենէ... 

.................... 

  

Հանգիստ, քաղքենի եւ յղփացած կեանքով ապրող մարդը ընդհանրապէս կը դառնայ 

ծուլամիտ եւ թուլակամ, կը կորսնցնէ տակաւ՝ արդարութեան եւ բարոյական բարձր 

արժէքներու եւ սկզբունքներու համար պայքարելու իր կամքն ու կորովը, կը դառնայ 

ստրուկը հեշտակեաց կեանքին, որ ճահիճի մը նման կուլ կու տայ անոր մաքառելու, 

ոգորելու, գոյութեան գերագոյն նպատակի մը ի խնդիր՝ ինքզինք նուիրաբերելու ձգտումն ու 

ոգին..... 

.................... 

  

ԵՐԱՆԻ՛ անոր որ մանկական մաքուր, անմեղ ու անյիշաչար սրտով կ'ապրի... 

ԵՐԱՆԻ՛ անոր որ արթուն խիղճով կը փորձէ նայիլ մարդոց ու աշխարհին, եւ սեփական 

պատասխանատւութիւն կը ստանձնէ իր շրջապատի սխալագործութեանց մէջ... 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (55) Փետրուար 2016 

 

58/58 

ԵՐԱՆԻ՛ անոր որ սիրտն ու խիղճը կը դարձնէ իր կեանքի բուն ուղեցոյցը.... 

ԵՐԱՆԻ՛ անոր որ չի տարուիր մեծամասնութեան հոսանքէն եւ կը բռնէ այն ուղին, զոր ի 

խորոց սրտի կը զգայ որ ճիշդն է, որքան ալ փշոտ ու անբաղձալի թուի ան.... 

ԵՐԱՆԻ՛ անոր որ ազնւութեան, կարեկցանքի, սիրոյ....զգացումներ կը տածէ բոլորին 

հանդէպ, անխտրաբար եւ առանց հաշիւի... 

ԵՐԱՆԻ՛ անոր որ պատրաստ է մինակ կանգնիլ ի պաշտպանութիւն արդարութեան, 

ճշմարտութեան...առանց գայթակղելու մեծամասնութեան զօրաւոր թիկունքէն... 

Վերջապէս, ԵՐԱՆԻ՛ անոր որ կը զգայ կեանքը ճիշդ ապրելու արուեստը...կեանքի բոլոր 

պարագաներուն եւ խորխորատներուն մէջ.... 

 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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