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Խմբագրական
Ե՞ՐԲ ՊԻՏԻ ՍԹԱՓԻՆՔ
Նորէն հերթական Ապրիլ 24 է, տարուէ տարի կրկնուող նոյն
ոգեկոչումներով, մեր հաւաքական յիշողութեան նորոգ վերապրումով,
ազգային
նոյն
հռետորաբանութեամբ
ու
ճառերով,
Պահանջատիրութեան կոչերով, որոնք կարծէք դարձեր են լոզունգներ
միայն, անբովանդակ եւ իմաստազուրկ, քանզի ազգովին նոյն տեղքայլի
մէջ ենք, երբ հարցը կը վերաբերի Հայ Դատի Պահանջատիրութեան
իրաւաքաղաքական ոլորտին, ուր տարուէ տարի կը թոփենք նոյն տեղը,
առանց քայլ մը յառաջ երթալու, կը յանկերգենք Ցեղասպանութեան
ճանաչումները ա՛յս կամ ա՛յն երկրի նախագահին, խորհրդարանին, թէ յայտնի
անձնաւորութեանց կողմէ...: Ու դեռ կը մնանք բանտարկուած Ցեղասպանութեան
միջազգային ճանաչում ապահովելու ապաքաղաքական, էապէս բարոյական տխուր
գործընթացին մէջ, կարծես ա՛յդ ըլլար Հայ Դատի Պահանջատիրութեան բուն նպատակը:
Իսկ ժամանակը կը սուրայ արագընթաց, յետ-Եղեռնեան իրերայաջորդ սերունդներու
ազգային դիմագիծի, մայրենի լեզուի, տարագիրի ինքնութեան գիտակցութեան խամրումով
ու մաշումով, Մեծ Եղեռնի հայաթափումին ու հայրենաթափումին աւելցնելով սպիտակ կամ
անարիւն Եղեռնը, ուր հետզհետէ ձուլման եւ համաշխարհայնացման ահեղ հոսանքը կը
լափլիզէ ինքնութիւն, հայկականութիւն, պատմութիւն եւ մշակոյթ...:

Ժամանակը կ'ընթանայ մեզի եւ մեր Դատին դէմ: Իսկ Արեւմտահայութեան մնացորդացը՝
սփռուած աշխարհի չորս ծագերուն, դեռ կը մնայ «Փոշի ազգ», առանց կարենալ
քաղաքականօրէն միաւորուելու՝ զայն ներկայացնող եւ զայն կառավարող մէկ,
կեդրոնական կառոյցի մը հովանիին տակ, ինչ որ հնարաւորութիւն պիտի ընձեռէր որ
ներկայանայինք աշխարհին եւ միջազգային հանրային իրաւունքի ատեաններուն
իրաւական անձնաւորութեամբ, որպէս հանգամանաւոր Իրաւատէրը բռնախլուած
Արեւմտահայաստանի հողային Դատին: Զուգահեռաբար, որ՝ կարենայինք «Փոշի ազգ»ը
խտացնել, ամրացնել, ժայռացնել, անոր դիմադրականութիւնը զօրացնել, զայն
նպատակասլաց ամբողջութեան մը վերածել...

Այսպէս, Հայկական Ցեղասպանութեան անհերքելի փաստին ճանաչման ձեռքբերումը
դարձեր է Հայ Դատի օրակարգի թիւ մէկ խնդիրը, ահա աւելի քան հարիւր տարիներէ ի վեր,
մինչդեռ Հայ Դատը իրաւազրկուած եւ հայրենազրկեալ տարագիր արեւմտահայութեան
քաղաքական պահանջատիրութեան դատն է, հողային պահանջատիրութեան դատը
Թուրքիոյ դէմ ուղղուած: Այլ խօսքով, Պահանջատիրութիւնը ունի մէկ բովանդակութիւն՝
Հողը, բռնագրաւուած Արեւմտեան Հայաստանը եւ Հայկական Կիլիկիան: Բայց դեռեւս
տարագիր արեւմտահայութեան ցանուցիր, բազմահպատակ ու բազմագլուխ բեկորները
չեն կրցած միաւորուիլ որպէս քաղաքական ինքնուրոյն հաւաքականութիւն, որպէս
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Տարագիր Արեւմտահայ Ժողովուրդ, որ կարենայ հանդէս գալ որպէս հանգամանաւոր
Պահանջատէրը իրմէ բռնախլուած Արեւմտահայաստանին:

Ունի՞նք այդ քաղաքական հաւաքական կամքը եւ կազմակերպչական ունակութիւնը,
լիիրա՛ւ իրաւատէրն ու պահանջատէրը դառնալու բռնագրաւեալ Արեւմտահայաստանին,
համապատասխան միջազգային հանրային իրաւունքին սկզբունքներուն: Երեւոյթը կը
խօսի ընդհանուր մէկ իրողութեան մասին: «Տարագիր Արեւմտահայութիւնն ու անոր
Պահանջատիրութիւնը կը տառապին անտիրութենէ», ինչպէս իրաւացիօրէն կը գրէ
յանձնառու հրապարակագիր եւ մտաւորական Դոկտ. Երուանդ Հ. Քասունի՝ իր վերջերս
հրատարակած «Լուսարձակի տակ» հատորին մէջ:

Սխալ չհասկցուինք: Պահանջատիրութիւնը հետապնդելու ճանապարհին, ոչ մէկ հայ կրնայ
ժխտել՝ Հայաստանի պետութեան դերն ու կարեւորութիւնը: Իրականութեան մէջ, որքան
նախընտրելի պիտի ըլլար, եթէ Հայաստանի Հանրապետութիւնը ի՛նք պահանջէր Թուրքիոյ
հետ իր սահմաններու ճշդումը՝ Ուիլսոնեան իրաւարար վճիռին գործադրութեան
պահանջով: Եւ եթէ Թուրքիան առարկելու ըլլար, որ Ուիլսոնեան փոխանցելի հողամասերը
կը գտնուին Արեւմտահայաստանի մէջ, յայնժամ տարագիր արեւմտահայութեան
ներկայացուցչական լիազօր Մարմինը, կազմուելու պարագային, կրնար պահանջել այդ
հողամասերու ազատագրումն ու փոխանցումը Արեւելահայաստանին, ինչ որ դարձեալ կը
նշանակէ որ պատմական անհրաժեշտութիւն է Տարագիր Արեւմտահայութեան
Ներկայացուցչական, Կեդրոնական Մարմնի մը կազմութիւնը, ի՛նչ անունով ալ կոչենք զայն:
Դժբախտաբար, ցաւով պիտի արձանագրել որ վերանկախացած Հայաստանի
Հանրապետութեան յաջորդական երեք նախագահներն ալ նման պահանջատիրական
կեցուածք չունեցան Թուրքիայէն, պետական, պաշտօնական մակարդակով, այլ՝
ընդհակառակն:

Արդարեւ, ՀՀ առաջին նախագահը, Լեւոն Տէր Պետրոսեան՝ 1994-ին, կը յայտարարէր. «Ես
ասեմ միանգամից, որ ես չեմ ընդունում «պահանջատիրութիւն» բառը...միշտ ռէալ
փոլիթիքի սկզբունքով»: ՀՀ երկրորդ նախագահը, Ռոպերթ Քոչարեան՝ 2001-ին, կը
յայտարարէր. «Ցեղասպանութեան ճանաչման դէպքում՝ Հայաստանը Թուրքիայից հողային
պահանջ չի ունենայ»: Իսկ ՀՀ երրորդ նախագահը, Սերժ Սարգսեան՝ 2015-ին, կը
յայտարարէր. « Հայաստանի Հանրապետութիւնն իր անկախացումից ի վեր, երբեք
Թուրքիային կամ որեւէ այլ երկրի տարածքային պահանջներ չի ներկայացրել: Մեր
պետութեան արտաքին քաղաքական օրակարգում նման խնդիր չի եղել եւ չկայ»:

Մեզի կը մնայ, անյետաձգելիօրէն եւ համահայկական Սարդարապատեան ոգիով, կեանքի
կոչել Տարագիր Արեւմտահայութեան Համաշխարհային Քոնկրէսը, կամ ՏԱՀՔ-ը, ինչպէս
տասնամեակներ շարունակ կը գրէ Հայ Դատի մեծ նուիրեալ Մեթր Գասպար Տէրտէրեան:
Նման կառոյցի մը կազմաւորումը նոր որակ ու նոր թափ պիտի տայ, վստահաբար, մեր
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պահանջատիրութեան աշխատանքներուն, ինչպէս նաեւ նպատակասլացութիւն պիտի
փոխանցէ հայապահպանման եւ հայակերտումի մեր ճիգերուն: Զուգահեռաբար,
վերակազմակերպուած ու միաւորուած տարագիր Սփիւռքը պիտի ըլլայ հզօր ոյժ,
զօրացնելով նաեւ Հայաստանի Հանրապետութիւնն ու Արցախը, այսինքն՝ համայն
հայութիւնը:

Տարագիր Հայութեան Սփիւռքին համար սթափութեան պահն է, որ կրնայ առաջնորդել նոր
Զարթօնքի, եթէ կարենանք հաւաքական կամք եւ կազմակերպչական ոգի ցուցաբերել ու
լիիրաւ Պահանջատէրը դառնալ մեզմէ բռնախլուած Հողին:

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Կիպրահայ
ՊԵՏ. ՆԵՐԿ. ՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ ԽՕՍՔ ԱՌԱՒ ԿԻՊՐՈՍԻ
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 103-ՐԴ
ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ
Ուրբաթ, 20 Ապրիլ 2018-ի առաւօտեան, հայկական
Ցեղասպանութեան 103-րդ տարելիցին առիթով, կիպրահայ
համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Տիար Վարդգէս
Մահտեսեան
յատուկ
ելոյթ
ունեցաւ
Կիպրոսի
Հանրապետութեան Խորհրդարանին մէջ:
Իր խօսքին մէջ, Պրն. Մահտեսեան նշեց մասնաւորապէս.
«Ի՞նչ
ազդեցութիւն
կրնայ
ունենալ
Թուրքիոյ
կառավարութեան կողմէ հայկական Ցեղասպանութեան հնարաւոր ճանաչումը՝ թուրք
ժողովուրդին վրայ, որ մանուկ հասակէն սորված է որ ողբերգական այդ դէպքերը՝
Քրիստոնեաներու եւ Իսլամներու միջեւ տեղի ունեցած քաղաքացիական կռիւներու բնոյթ
ունէին եւ թէ երկու կողմերէն ալ զոհեր եղած էին: Սակայն, ի հեճուկս թրքական
կառավարութեան ի գործ դրած իրականութիւնը կոծկելու ճիգերուն, հետզհետէ կ'աւելնայ
թիւը այն թուրքերուն, որոնք կը ճանչնան իրենց նախնիներուն գործած ոճիրները»:
Իր խօսքի աւարտին, Պետական Ներկայացուցիչը արտայայտեց իր անկեղծ
երախտագիտութիւնը իր ծննդավայր Կիպրոսին, որ հանդիսացեր էր առաջին Եւրոպական
երկիրը եւ՝ երկրորդը աշխարհիս մէջ՝ հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչման խիզախ
քայլը առնելուն մէջ, 36/1975 Հռչակագիրով, միահամուռ կերպով որդեգրուած Կիպրոսի
Խորհրդարանին կողմէ: Խորհրդարանը կամ Ազգային Ժողովը նմանապէս որդեգրած էր այլ
Օրինագիծ մը 45(1)/2015, Կիպրոսը ընծայելով չորրորդ երկիրը որ կը քրէականացնէր
հայկական Ցեղասպանութեան ժխտումը:
Այս առիթով, Խորհրդարանի անդամները Պրն. Մահտեսեանէն ստացան օրինակ մը՝
Կիպրոսի հայկական Ցեղասպանութեան Հարիւրամեակի Յանձնախումբին կողմէ
հրատարակուած երկլեզու (Յունարէն եւ Անգլերէն) գրքոյկէն, ուր կան յօդուածներ որոնք
լոյս տեսած են Կիպրոսի յունական մամուլին մէջ՝ 1914-1923 թթ. տեղի ունեցած հայկական
Ցեղասպանութեան մասին, ինչպէս նաեւ՝ յիշատակումներ նախորդ ջարդերուն մասին:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ
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Հարցազրոյց
ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ
ՊՈԼՍԱՀԱՅ
ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆԻ ՀԵՏ

ԳՐՈՂ

ԵՒ

ՈՒՍՈՒՑԻՉ

ՍԵՒԱՆ

«…Ինքնութեան
Աւանդական
Սահմաններուն
Մէջ
Բանտարկուած Հայերը Իրենցմէ Դուրս Այլ Հայեր Չեն
Ընդունիր»

Սեւան Տէյիրմենճեան կը փորձէ բացատրել, թէ որոնք են
պոլսահայերու ինքնութեան հիմերը, անոնց կապը կրօնքի,
հայոց լեզուի, ծպտեալ հայերու եւ Հայաստանի Հանրապետութեան հետ:
ՀԱՐՑՈՒՄ.- Պոլսահայ համայնքին մէջ հայկական ինքնութիւնը ինչպէ՞ս կ՛ընկալուի, ո՞րն է
հայու ինքնութիւնը:
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Ես պոլսահայ համայնքը ներկայացնող մէկը չեմ, ատոր համար ալ հիմնուելով
իմ դիտարկումներուն վրայ՝ շատ ընդհանրական բառերով կրնամ խօսիլ: Համայնք ըսելով՝
ինքնութեան որոշ սահման մը գծած կ՛ըլլանք արդէն: Ըստ Թուրքիոյ մէջ իշխող
մտայնութեան եւ պոլսահայ համայնքի ընկալման՝ ինքնութիւնը աւելի՛ կրօնական եզր է, եւ
համայնքն ալ ամփոփուած է եկեղեցւոյ շուրջ: Ոեւէ պոլսահայու եթէ հարցնենք՝ պիտի
տեսնենք, որ եկեղեցին շատ կարեւոր է, նոյնիսկ եթէ հաւատացեալ չէ, նոյնիսկ եթէ
քրիստոնէութիւնը իր ինքնութեան մաս չի կազմեր: Հետեւաբար, կրօնական ինքնութիւնը
ընդհանուր ինքնութեան կարեւոր մէկ մասն է: Ոմանց համար ալ լեզո՛ւն, պէտք է ըսեմ:
Միւս կողմէ հարցը խնդրայարոյց է, քանի որ պոլսահայ եզրը, եթէ քրքրենք, բաւական
տարբեր եզրեր ի յայտ կու գան: Օրինակ, ես եկեղեցի չեմ երթար, հաւատացեալ չեմ, երբ
հարցնես հայկական ինքնութեան մասին՝ այլ կերպ կը մտածեմ:

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Իսկ առհասարակ ինքնութիւնը ի՞նչ է իրենց համար:
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Պոլսահայ համայնքը շատ չէ մտածած եւ չի ալ մտածեր այս մասին: Կան որոշ
աւանդութիւններ եւ սահմաններ, որոնցմով կ՛ապրին, բայց եթէ հարցնէք, թէ այսինչ բանը
ինչո՛ւ կ՛ընեն, կը դժուարանան բացատրել: Այս նիւթերը իրենց համար օտար են եւ կը
կարծեմ, թէ չունին ինքնութեան բացատրութիւնը:
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ՀԱՐՑՈՒՄ.- Վերջին տարիներուն Պոլսոյ մէջ յատկապէս հայկական մամուլը կը
բարձրաձայնէ օրըստօրէ խորացող մաշումի մասին: Ատիկա գիտակցուա՞ծ մաշում է, թէ
ինքնութեան գիտակցութեան պակաս:
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Դէմ եմ ինքնութեան մաշում արտայայտութեան, աւելի շատ պէտք է խօսիլ
ինքնութեան հասկացութեան փոփոխութեան մասին: Օրինակ, եթէ թերթենք հարիւր տարի
առաջուան մամուլը' շատ աւելի տարբեր աչքով կը նայինք, 40ականներու եւ այսօրուան
մամուլը նոյնպէս մաշում ցոյց կու տայ, ասկէ հարիւր տարի ետք ալ մաշումի մասին պիտի
խօսինք: Ասիկա անտեղի գանգատելու ձեւ է: Պարզապէս ինքնութեան հասկացութիւնն ու
բնորոշումն է, որ կը փոխուին: Օրինակ, իմ ծնողներուն համար, համայնքը, ուր ես ծնած եմ,
հետեւեալն էր. ծնելէ ետք կը մկրտուիս, հայկական վարժարան եւ լիսէ կը յաճախես,
աւարտելէ ետք կա՛մ մանկավարժ կը դառնաս, կա՛մ ոսկիի շուկային մէջ կ՛աշխատիս: Դուն,
քու կարգին, երախաներ կ՛ունենաս եւ նոյն գործընթացը այսպէս կը կրկնուի: Համայնքային
միութիւններու հաւաքոյթներուն կը մասնակցիս, հայերէն կը խօսին: Այդ նոյն մարդիկը
կ՛ըսեն, որ համայնքը մաշումի ենթակայ է: Պատկերին միւս կողմէն նայելու պարագային,
իրականութիւնը բոլորովին տարբեր է: Համայնքը, որ նման սահմաններ ունէր, օտար կը
համարէր այն հայերը, որոնք հայերէն չէին խօսեր, սանուց միութիւններու ձեռնարկներուն
չէին մասնակցիր կամ եկեղեցի չէին երթար, որոնք ոչ թէ հայու, այլ օտարի հետ
կ՛ամուսնանային:

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Խօսեցանք օտար թուացող հայերու մասին. թերեւս հոս ճիշդ պիտի ըլլար խօսիլ
ծպտեալ հայերու մասին: Անոնք ինչպէ՞ս կ՛ընդունին այդ հայերը:
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Պոլսահայ ինքնութեան աւանդական սահմաններուն մէջ բանտարկուած
հայերը իրենցմէ դուրս այլ հայեր չեն ընդունիր: Հայաստանցի հայն ալ չեն ընդունիր:
Հայաստան ուսանած տարիներուս, երբ պոլսահայեր այցելութեան կու գային, ինքնութեան
թելադրանքով Էջմիածին, Մատենադարան եւ այլ տեղեր կ՛այցելէին: Եւ երբ կը տեսնէին, որ
հայաստանցիները յաճախ եկեղեցի կամ պատմական այլ վայրեր չեն երթար, կ՛ըսէին.
«Ասոնք ի՞նչ տեսակ հայեր են»: Նման մարդոց համար ինքնութեան իրականութիւնը այն է,
որ եթէ եկեղեցի չես երթար կամ հայերէն չես խօսիր՝ հայ չես: Կամ եթէ եկեղեցի կ՛երթաս,
բայց շատ լաւ հայերէն չես խօսիր, դարձեա՛լ հայ ես: Փաստօրէն քրիստոնէութիւնը աւելի
առաջնային յատկանիշ է իրենց համար: Պարզ է, ծպտեալ հայերը երբեք ընդունելի պիտի
չըլլան:

ՀԱՐՑՈՒՄ.- «Հայաստան-Սփիւռք Յարաբերութիւններ. Արին Ո՞վ Է» յօդուածին մէջ գրած
էիք, թէ պոլսահայերը Հայաստան այցի եւ առհասարակ պետական կառոյցներու կողմէ
կազմակերպուած ձեռնարկներու ժամանակ, ներառեալ համահայկական խաղերը, միշտ
հարցեր կ՛ունենան: Դուք որպէս հիմնական հարց ցոյց կու տաք լեզուն: Լեզուէն բացի կա՞ն
ուրիշ հարցեր, որոնք կրնան նման լուրջ տարակարծութիւններու պատճառ դառնալ:
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ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Լեզուն առաջին հարցն է, որովհետեւ, նախ եւ առաջ, զայն կը լսեն եւ
հաղորդակցութեան միջոց է: Ապա երբ այդ պատնէշը կը յաղթահարուի, կը խօսին անգլերէն
կամ հայերէն: Բայց կը յառաջանայ մէկ այլ հարց՝ թուրքին պատկերացումը: Թրքական
ինքնութեան նկատմամբ հայաստանցիներու, սփիւռքահայերու եւ պոլսահայերու
մօտեցումը նոյնը չէ: Պոլսահայերուն համար թուրքը միատարր զանգուած չէ, ինչպէս
յաճախ կ՛ընկալուի, ըսենք, հայաստանցիի համար: Արհեստական ինքնութիւն է եւ շատ
պեղելու պարագային, բազմազանութիւնը կը դառնայ ակնյայտ: Ասիկա եւս բախման հարց
է:

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Նոյն իրավիճակին ականատես եղանք, երբ սուրիահայերը եկան Հայաստան:
Յաճախ իրարու հետ արագ հաղորդակցելու, կամ գաղտնի որեւէ բան խօսելու համար կը
հաղորդակցէին արաբերէն, ինչ որ հակազդեցութեան պատճառ կը դառնար: Նոյնն է
պարսկերէնի պարագան: Կարծես թէ հայաստանեան հասարակութիւնը հարց ունի
արեւելեան լեզուներու հետ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Ճիշդ դիտարկում է. այո՛, Հայաստանի հասարակութիւնը միատարր
զանգուած է, օտարները չեն սիրուիր: Պահպանողական է եւ նոյնիսկ սփիւռքահայերու
հանդէպ երբեմն վերապահումներ ունի: Պոլսահայերը վարժուած են իրարու հետ թրքերէն
խօսելու. երբ Հայաստանի մէջ հիւրընկալեցի ընկեր մը, որուն հետ թրքերէն կը խօսէինք,
լիբանանահայ ընկեր մը ըսաւ՝ գոնէ Հայաստանի մէջ թրքերէն մի՛ խօսիք: Ասիկա ճիշդ այդ
նոյն վերաբերումն է, որ Թուրքիայինն է՝ արգիլել կամ անցանկալի համարել այլ լեզուները,
ինչ որ իմ պատկերացուցած ժողովրդավար Հայաստանին յարիր չի կրնար ըլլալ:

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Արդեօք նմանութիւն չե՞ս տեսներ հայաստանցիներու՝ սփիւռքահայերու
հանդէպ եւ պոլսահայերու՝ ծպտեալ հայերու հանդէպ վերաբերումին միջեւ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Շատ լաւ դիտարկում է եւ կարծեմ ասիկա համահայկական հիւանդութիւն է:
«Այդ ալ հա՞յ է» ըսելու շատ սովոր ենք: Լա՛ւ, եթէ ան՝ միւսը, այն միւսը հայ չեն, ուրեմն ո՞վ է
հայը…

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Լաւ, ո՞վ է հայը քեզի համար, ո՞րն է հայկական ինքնութեան քու սահմանումը եւ
անոր մէջ ի՞նչ տեղ կը գրաւէ լեզուն:
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Որպէս բանասէր, լեզուն ինծի համար ինքնութեան փոխանցման
կարեւորագոյն բաղադրիչներէն մէկն է, բայց եւ այնպէս չեմ մեղադրեր անոնց, որոնք չեն
խօսիր հայերէն: Երբ կը կարդամ Ե. դարու գրութիւն մը եւ կը հասկնամ, Մաշտոցէն եկող
այդ կապը շատ զօրաւոր կը զգամ եւ կ՛ուրախանամ: Լեզուն նաեւ ունի մշակութաբանական
ներգործութիւն, որ շատ կարեւոր է: Հայաստանի մէջ ուսումիս աւարտին, ինծի կը
հարցնէին, թէ ի՛նչ կը զգամ: Պատասխանս կարճ էր. «Հայ եկայ, այստեղ մարդ դարձայ»:
Այսինքն Հայաստանի պարագան շատ կարեւոր էր: Բայց դուրսի հայերը իրենց հայկական
ինքնութիւնը շեշտելու համար աւելորդ ջանք կը գործադրեն: Մոլուցքն ունին ինքնութիւն
ցոյց տալու: «Դրսեցի» հայու ինքնութեան համար ուրիշ ըլլալը, տարբերիլը շատ կարեւոր է:
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ՀԱՐՑՈՒՄ.- Ինչո՞ւ Թուրքիոյ հայ համայնքին մէջ ատիկա չի գործեր. արդեօք կը գերադասեն
աչքի չզարնել:
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Լեզուն կը նահանջէ, բայց քրիստոնէութեան միջոցով կամ խոհանոցով
իրենց տարբերութիւնը ցոյց կու տան:
Թուրքիան երկիրս է, բայց ո՛չ այնպէս, ինչպէս Թուրքը կ՛ընկալէ: Պետութիւնը ըստ
քաղաքական կամ պատմական զարգացումներու՝ իր քաղաքացիներուն կը թելադրէ
թրքական ինքնութիւն մը, զոր ոմանք կ՛ընդունին եւ ոմանք ալ չեն ընդունիր: Այս շրջանին,
գիտէք, նորոյթ է օսմանեան-իսլամական գունաւորումներով թրքական ինքնութիւնը: Բայց
թրքահայութեան կամ այլ ժողովուրդներու համար ատիկա չի կրնար ընդունելի ըլլալ:
Թրքահայերը իսլամական այս մակընթացութեան կը պատասխանեն փարելով իրենց
քրիստոնէական ինքնութեան: Ուրեմն, թրքահայու ինքնութեան մէջ կարեւոր ազդակ է այն
հակազդեցութիւնը, զոր ան կը ցուցաբերէ իշխանութեան՝ թրքական պետութեան
թելադրած ինքնութեան բնորոշումին:

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Քանի որ հայրենիքէն խօսեցանք, քեզի համար պոլսահայութիւնը սփի՞ւռք է:
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Այս հարցին մասին ես երկար տարիներ խորհրդածած եմ, տարբեր միտքեր
ունեցած, եւ դեռ ալ կը մտածեմ: Բայց այս պահու պատասխանս հետեւեալն է. քանի որ
Հայաստանի տարածքէն դուրս հողատարածք է Պոլիսը, երբեք մաս չէ կազմած պատմական
հայրենիքին, հետեւաբար, այո՛, Հայաստանէն դուրս է եւ սփիւռք է: Բայց պոլսահայութիւնը
սփիւռքն է երկրի մը, որ այլեւս գոյութիւն չունի: Միանշանակ հաստատ կրնամ նշել, որ
Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքը չենք: Շատ կը սիրեմ Հայաստանը, մշակոյթիս
մէկ մասը հոն պահպանուած է եւ կը շարունակէ պահպանուիլ, բայց ես կապ չունիմ այդ
երկրին հետ: Այսօրուան աւանդական Սփիւռքը, որուն Հայաստան կը ջանայ տէր դառնալ,
իրեն չի պատկանիր:

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Այսինքն Հայաստանը որպէս համայն հայութեան հայրենիք չե՞ս տեսներ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Այո, կարելի է այդպէս ըսել: Օրինակ, սփիւռքի նախարարութեան «Արի Տուն»
նախագիծը 90ականներուն Հայաստանէն գաղթածներու երախաներուն համար պէտք է
ըլլայ, որովհետեւ իրենց ծնողներու հայրենիքն է ատիկա: Ես կը սիրեմ Հայաստանը, բայց իմ
ինքնութեան մէջ իմ տունը չէ: Թուրքիոյ մէջ միշտ կը յիշեցնեն քու հայ ըլլալուն մասին:
Հայաստանի մէջ ես զգացի, որ արեւմտահայ եմ, ուրիշ եմ, հետեւաբար ուրիշ տեղի կը
պատկանիմ եւ Հայաստանը իմ տունը չէ: Մարդիկ կը սարսափին, երբ նման բաներ կը լսեն,
բայց կարծեմ, որ ես որեւէ գէշ բան չեմ ըսեր եւ ոեւէ մէկը չեմ անարգեր:

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Համայնքի մէջ լեզուն կը կորսուի, բայց ատոր զուգահեռ վերջին տարիներուն
հայերէնի ուսուցումը թափ ստացած է: Հայերէնի ուսուցման վիճակին մասին խօսինք. ի՞նչ
մակարդակի է:
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ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Լեզուն ինծի համար հաղորդակցութեան միջոց է նախ եւ առաջ: Օրինակ երբ
փոքր հասակիդ մայրիկիդ հետ ո՛ր լեզուով որ խօսիս' հայերէն, գերմաներէն կամ թրքերէն,
մինչեւ կեանքիդ վերջ այդ լեզուով ալ կը շարունակես: Թուրքիոյ մէջ արդէն շատոնց
հաղորդակցութեան լեզուն թրքերէնն է նաեւ հայոց համար. նոյնիսկ անոնք, որոնք հայերէնի
կարեւորութիւնը կը շեշտեն, կամ մտահոգութիւններու մասին կը բարձրաձայնեն, թրքերէն
կը խօսին: Այնպէս, որ հայերէնը այս պարագային պարզապէս պատրանք կը թուի: Այո,
լեզուն կարեւոր է, եւ ես կը խղճամ այն երիտասարդներուն, որոնք հայերէնին անգիտակ
ըլլալով՝ կտրուած են Մաշտոցէն ցայսօր մեր ժողովուրդի կուտակած հսկայ
ժառանգութենէն:
«Քանի որ հայ եմ, պէտք է հայերէն խօսիմ» մօտեցումը լեզուն ազգայնացնելու տեսակ է,
ազգայնական մօտեցում: Թրքերէնը միայն Թուրքին չի պատկանիր, հայոց լեզուներէն մէկն
ալ թրքերէնը եղած է: Օսմանեան կայսրութեան ժամանակ ալ թրքերէնով արտայայտուած
են: Լեզուի կարեւորութեան կ՛անդրադառնան այո, բայց ատիկա կը մնայ դասարանին մէջ
միայն: Նոյնիսկ դասարանին մէջ թրքերէն կը խօսին: Լեզուի ուսուցիչներու պակաս ունինք
եւ միայն ուսուցիչով չի վերջանար: Ընտանիքին մէջ պէտք է ըլլայ լեզուին հետ կապ,
երախան պէտք է գիտակցի, որ ծնողներուն հետ պէտք է հայերէն խօսիլ: Առաջ,
եկեղեցիներուն մէջ հայերէն խօսելու սովորութիւն կար, իսկ հիմա նոյնիսկ
հոգեւորականները չեն տիրապետեր հայերէնին: Միւս կողմէ, հարցը միայն տիրապետելը չէ,
պէտք է նաեւ առօրեայ կեանքին մէջ գործածուի:
Շահան Շահնուր դեռ 20ականներէն տեսեր էր ատիկա, երբ կ՛ըսէր. «Լեզուն կը նահանջէ»:
Ասիկա բնական ընթացք է, բայց չի նշանակեր, որ մենք պէտք է ըլլանք լեզուի
գերեզմանափորը: Որպէս հաղորդակցութեան լեզու դժբախտաբար հայերէնը շատ զիջած է
իր դիրքերը: Նոյնիսկ հայերէնի դասաւանդումը փրկութիւն չէ: Հայերէնը որպէս սովորելի
լեզու կարելի է սորվիլ ակադեմական մակարդակով: Բայց հաղորդակցութեան լեզու
դարձնե՛լը այլ հարց է:

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Ինչո՞ւ չեն նախընտրեր հաղորդակցիլ հայերէնով:
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Ուսուցչութեանս տարիներուն աշակերտներուս յաճախ կը հարցնէի, թէ ե՛րբ
դադրեցան հայերէն խօսելէ: Բոլորն ալ կը պատասխանէին՝ միջնակարգի աւարտին: Ըսել է,
թէ բառապաշարը այլեւս չէր բաւեր իրենց միջնակարգէն ետք: Պոլսահայերուն համար
հայերէնը «սրբութիւն սրբոց» է: Աշակերտները հետեւեալ մտայնութիւնը կ՛իւրացնեն.
կրնան հայերէն աղօթել, եկեղեցւոյ մէջ հաղորդակցիլ, բայց առօրեայ կեանքին մէջ, ըսենք,
սէր խոստովանիլ չեն կրնար: Ո՛չ թէ չեն կրնար, այլ՝ կարելի չէ: Կը հասկնա՞ք: Որովհետեւ սէր
խոստովանիլը հասարակ բան մըն է, որուն համար հայերէն գործածելը հարկաւոր չէ:
Երիտասարդները հայերէնով չեն ապրիր, ա՛յդ է հարցը: Դժբախտաբար, ուսուցիչներուն
համար ալ հայերէնը ապրելու լեզու չէ: Չեմ մեղադրեր, ատիկա շատ բնական է, պարզապէս
պէտք է ախտաբանութիւնը ճիշդ ընենք, որպէսզի բուժումն ալ ճիշդ ըլլայ:

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Բուժումը լեզուն սորվեցնելն է, որ փաստօրէն շատ տարբերութիւն չ՛ընձեռեր…
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ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Եթէ այս ձեւով փորձենք բուժել եւ հայերէնին միայն որպէս սրբութիւն
մօտենանք, այո, բան պիտի չփոխուի: Թէկուզ սխալներով, բայց պէտք է երախաները
քաջալերել, որ խօսին: Առօրեայ կեանքին մէջ պէտք է ամէն ինչի մասին կարենան խօսիլ,
մտածել հայերէն: Ես իմ աշակերտներուն միշտ կ՛ըսեմ՝ գրեցէք եւ խօսեցէք, թէկուզ սխալ:
Թէկուզ սխալ ուղղագրութեամբ, բայց գրելը չգրելէն աւելի լաւ է: Հայերէնի դասաւանդումը
լաւ է, անշուշտ, բայց ատիկա լուծում չէ, քանի որ դեռ ամէն ինչ հայերէնով ընելու
մտայնութիւնը հաստատուած չէ:

ՀԱՐՑՈՒՄ.- Պոլսահայերը ունին հայերէն խօսելու հիմք, բայց կարծես ցանկութիւն չկայ:
Ծպտեալ հայերու պարագային, ճիշդ հակառակն է: Խօսինք քիչ մըն ալ այն մեթոտին մասին,
զոր դուք կ՛առաջարկէք հայերէն ուսուցանելու համար:
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Ծպտեալ հայերու հայերէն խօսելու փափաքը հասկնալի է: Տարիներու
կարօտն է եւ արդարացիօրէն կը մտածեն, որ ատիկա իրենց ինքնութեան մաս կը կազմէ, թէ
հայերէն խօսելով՝ աւելի՛ հայ կը դառնան: Կը մկրտուին, որ քրիստոնեայ դառնան, քանի որ
հայը քրիստոնեայ է:
Ես հայերէնը կը սորվեցնեմ որպէս խօսակցական լեզու: Հայերէնին կը ծանօթանան
այնպէս, ինչպէս մանուկը կը սորվի, ապա առօրեայ կեանքին մէջ, երբ կարենան
արտայայտել իրենք զիրենք, այն ատեն կրնան աւելի մասնագիտացած սորվիլ: Նոյնիսկ
կ՛ըսեմ լատինատառ գրեցէք, եթէ կը դժուարանաք, միայն թէ հայերէն մտածեցէք: Ա՛յս է, ըստ
իս, կարեւորը:
Սխալ խօսելու վախով, այսօր շատ մը հայ երիտասարդներ չեն խօսիր: Պոլսահայ դասական
կերպարը ինքզինք սահմաններու մէջ դրած է եւ հայերէնը նոյնպէս դրած է կաղապարի մը
մէջ: Մեսրոպ Մաշտոց եթէ լսէր մեր այսօրուան հայերէնը շատ պիտի տխրէր, քանի որ Ե.
դարու հետ համեմատած՝ մեր այսօրուան լեզուն մեծ սխալ մըն է: Բայց ի՞նչ ընենք, չխօսի՞նք:
Լեզուն զարգացող օրկանիզմ է եւ ամէն օր կը փոխուի:

Յօդուածներ
ԱՆՈՆՑ՝ ՈՐ ՉԵՆ ՃԱՆՉՆԱՐ
«ԱՍՍԻԶԱՑԻԱԿԱՆ» ՀԱՅ ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ
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ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Արժանթինի մայրաքաղաքի նախկին թեմական
Առաջնորդ
Խորխէ
Մարիօ
Պերկոլիօ
Արքեպիսկոպոսը, կողմնակիցը՝ Լատին Ամերիկայի
կաթողիկէ
կղերականութեան
որդեգրած
«Ազատագրութեան
Աստուածաբանութեան»,
ներկայիս՝
Վատիկանի
Ֆրանչիսկոս
Քահանայապետը, եթէ ծանօթացած ըլլար Հայր
Անդրանիկ Ծ. Վարդապետ Կռանեանի հոգեւորական
եւ հասարակական կեանքին ու գործունէութեան, անվարան պիտի ըսէր թէ՝ Վարդապետ
Կռանեանը եղած է կաթողիկէ հոգեւորականի օրինակելի տիպար մը։ Եւ ասիկա կը
պահանջուի նաեւ՝ միւս բոլոր եկեղեցիներու հոգեւորականներէն անխտիր, ներառեալ՝
Հայց. Եկեղեցւոյ հոգեւորականներէն… որոնք այսօր՝ դժբախտաբար, չեն ներկայացներ
օրինակելի տիպարի կերպարները, բացի՝ շատ փոքրաթիւ հոգեւորականներէ…։
Արդարադատ Պապը, որ արդարութիւն ըրաւ հայ ժողովուրդի 1915 թուի մարտիրոսութեան,
խոնարհելով՝ Ծիծեռնակաբերդի «Անշէջ Կրակ»ին առջեւ, եւ իրեն նուիրուած
նամականիշին խորքի խորհրդանշանը ընտրեց՝ Ծիծեռնակաբերդի Յուշակոթողը,
անպայման պիտի գտնէր նաեւ՝ Վարդապետ Կռանեանի յիշատակը արժեւորելու ձեւ մը,
անոր եւս արդարութիւն ընելու համար։
Որովհետեւ՝ Վարդապետ Անդրանիկ Կռանեանի ապրած կեանքն ու հոգեւոր ու
հասարակական գործունէութիւնը՝ համաձայն եղած էին այն սկզբունքներուն, զորս այսօր
կը քարոզէ Ֆրանչիսկոս Պապը՝ հոգեւորական ու աշխարհական կաթողիկէ
հաւատացեալներուն։
Այսպէս՝ իր ընտրութենէն անմիջապէս յետոյ, բազմութեան իր ուղղած առաջին խօսքը՝
Ֆրանչիսկոս արտասանեց, իր մայրենի՝ սպաներէնով. "Fratelli e Sorella Buonasera!"։
Լեզուներու գիտակ Վարդապետ Կռանեան եւս իր մայրենի՝ հայերէն լեզուին տուաւ
նախամեծարանք։ (Այս եւ յաջորդող բոլոր մէջբերուած խօսքերը Ֆրանչիսկոս Պապին՝
մէջբերուած են Սարգիս Նաճարեանի ուսանելի հատորէն)։
Վարդապետ
Կռանեան
իր
հայագիտական,
խոհագրական,
թատերագրական,
խմբագրական,
դասագրքական
ու
քաղաքական
բոլոր
գրութիւններուն
եւ
դասախօսութիւններուն մէջ՝ բժիշկ մըն էր, ոչ սոսկական քարոզիչ մը…։ Իսկ Ֆրանչիսկոս
Պապը կ՚ըսէ. «Քարոզը՝ Աստուծոյ Խօսքին ծանուցումն է, իսկ դասախօսութիւնը՝ Անոր
Խօսքին բացատրութիւնն է, եւ դասախօսելը (բացատրելը)՝ բժիշկ ըլլալ է»։ Որովհետեւ
Աւետարանի լեզուն շատ հին է, եւ հարկ է՝ որ հոգեւորականը, այսօրուան լեզուով բացատրէ
եւ այսօրուան պայմաններուն լոյսին տակ մեկնաբանէ Անոր Խօսքին բուն իմաստը…, դուրս
ձգելով մանրամասնութիւնները, որոնց նշանակութիւնը այսօր՝ հիմնովին տարբեր է։
Վարդապետ Կռանեանի դուռը բաց էր բոլոր զայն թակողներուն առջեւ՝ ամէն ժամանակ։ Եւ
այս տողերը գրողը, պարտք կը զգայ երախտագիտութեամբ յիշելու թէ՝ երբ Վարդապետը
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պատասխանատուն էր կաթողիկէ «Արարատեան» սրահին, Լիբանանահայ Գրական
Շրջանակին առջեւ ալ բացաւ սրահին դուռը, Գրական Շրջանակի տասնեակ մը
հանդիսութիւններուն առջեւ, ինչպէս՝ անոր հիմնադրութեան 50-ամեակին եւ Հայաստանի
Կոմկուսի
ընդհանուր
քարտուղար
Սերգէյ
Պատալեանի
հրապարակային
բանախօսութեան… անխտրական հանդուրժողութեամբ։ Պապը կ՚ըսէ. «Յոռի երեւոյթ է՝
ժողովրդապետութիւններու դուռին առջեւ «ընդունելութեան ժամեր» ցուցատախտակը։
Հոգեւորին դուռը բաց պէտք է ըլլայ բոլոր զայն թակողներուն առջեւ, որովհետեւ մենք՝
հոգեւորականներս, կանչուած ենք՝ աշխարհականներուն ծառայելու, եւ ոչ թէ՝ անոնցմէ
միայն ծառայութիւններ ընդունելու։ Եկեղեցին՝ քահանաներու ընտրանի մը չէ, եւ Սուրբ
Հոգին եկեղեցական նուիրապետութեան սեփականութիւնը չէ միայն»։ Այսինքն,
եկեղեցականներու ընտրանիի մը մենաշնորհը չէ Սբ. Հոգին…։
Վարդապետ Կռանեան ոչ միայն կը գրէր քաղաքական յօդուածներ ու գրականութիւն, այլեւ՝
գործօն մասնակցութիւն կ՚ունենար մեր ժողովուրդի քաղաքական կեանքին, քանի որ ան՝
իր հոգեւորականի առաքելութեան ու կոչումին անյարիր կամ անյարակից (incoherent) չէր
նկատեր քաղաքականութիւնը։ Եւ Ֆրանչիսկոս Պապը կ՚ըսէ. «Մեծ թէ փոքր
քաղաքականութեամբ զբաղիլը կարեւոր է։ Կարելի է սուրբ դառնալ՝ քաղաքականութեամբ
զբաղելով…։ Հարկ է խառնուիլ քաղաքական պայքարին։ Կաթոլիկ մը չի կրնար
բաւականանալ դիտելով պատշգամէն։ Մկրտուածները պէտք չէ վարանին ասպարէզ
իջնելու՝ թէկուզ եւ քիչ մը ձեռքերը եւ սիրտը աղտոտելու գնով։ Սխալ է ըսել՝
քաղաքականութեամբ չեմ ուզեր զբաղիլ, որովհետեւ չեմ ուզեր մեղանչել։ Զբաղեցէք
քաղաքականութեամբ եւ Տէրոջմէ խնդրեցէք՝ օգնել ձեզի, որպէսզի չմեղանչէք։ Իսկ եթէ
պատահի որ ձեռքերնիդ կեղտոտի, թողութիւն խնդրեցէք, եւ՝ շարունակեցէք»։ Եւ կը
բացատրէ. «Եթէ մենք ծուլանանք ու չմասնակցինք հասարակութեան կեանքին, ուրիշները
կ՚ըլլան մեր քաղաքական ճակատագիրը որոշողները»։ Եւ՝ ուրիշները կրնան մեր
քաղաքական ճակատագիրը որոշել ո՛չ աստուածահաճոյ կերպով. պատերազմներու,
բռնութիւններու, շահագործումի եւ բռնագրաւումի ուղիներուն հետեւելով…։ Եւ այդ
ուրիշները շատ են այսօր՝ վայրի դրամատիրութեան աշխարհակարգին մէջ…։
Վարդապետ Կռանեան, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի թէժ օրերուն,
քաղաքական առաջնորդող խմբագրականներով կը կողմնորոշէր լիբանանահայութիւնը
«ՄԱՍԻՍ» պաշտօնաթերթին ընդմէջէն, քաղաքական աւելի յանդուգն ու ճշմարտախօս
գրիչով, քան նոյնիսկ՝ կուսակցական հայ մամուլը։
Ան միայն խմբագիրը չեղաւ «Մասիս»ին եւ «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս»ին, այլեւ՝
մաս կազմեց երիտասարդական, յառաջապահ ու քաղաքական նոր խօսքի օրկան՝
«Երիտասարդ Հայ»ի։ Անոր նոյնիսկ գեղարուեստական գրականութեան մէջ տեղ գտաւ
թատերախաղ մը՝ նուիրուած Հայ Ազատագրական Շարժումներուն, եւ քաղաքացիական
պատերազմի օրերու իր գրութիւնները վերամշակելով, ամփոփեց «Անապահով Օրեր»
վերնագրով հատորին մէջ, մեծ յանդգնութեամբ քննադատելով իր շրջապատին մէջ
տիրապետող խաչապաշտ զինեալներու հակահայ եւ անմարդկային գործողութիւնները…
ոճիրները…։
Վարդապետ Կռանեանին ես հանդիպեցայ, նաեւ՝ ինծի համար անսպասելիօրէն, 1979
թուին, Փարիզի Nikko պանդոկի համագումարներու սրահին մէջ, ուր Սեպտեմբեր 3-6
օրերուն, կը գումարուէր Հայկական Ա. Համագումարը, եւ ինք նստած էր համագումարի
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նախագահութեան սեղանին վրայ, արձակագիր Գէորգ Աճեմեանի, Վեր. Ճէյմզ
Գառնուզեանի, Մեթր Ժագ Ճախեանի, Փրոֆ. Վահագն Տատրեանի, ֆինանսագէտ Մկրտիչ
Յ. Պուլտուքեանի եւ… Հայ Գաղտնի Բանակի ղեկավար Յակոբ Յակոբեանի շարքին։ Մինչ
լիբանանահայ քաղաքական կազմակերպութիւններն ու մամուլը կը վարանէին բացորոշ
կերպով կանգնելու Հայ Գաղտնի Բանակի (Հ.Ա.Հ.Գ.Բ.) կողքին, Վարդապետ Կռանեան
«ՄԱՍԻՍ»ի 23 Յունուար 1982 թուակիր համարին մէջ կը գրէր. «Մաղթանքս Այս Է (Գաղտնի
Բանակին) Շնորհաւոր Նոր Տարի» վերնագրին տակ գրութիւն մը, որ Գաղտնի Բանակը կը
համարէր 1981 տարուան Սփիւռքի իրականութեան մեծագոյն դէպքը… քանի որ ինք՝ մեր
հողային պահանջատրութեան գործնականօրէն յանձնառու առաջնորդներէն էր նաեւ,
զատորոշուելով՝ աւանդական կուսակցութիւններու այն ղեկավարներէն, որոնք 1915 թուի
դարադարձին անգամ՝ մոռցան Արարատը, Արեւմտահայաստանը, եւ իբր խորհրդանիշ՝
որդեգրեցին սիոնական «Անմոռուկ»ը… մինչդեռ Մեծ Եղեռնը գործուած էր սիոնածին
Փանթուրք Երիտ Թուրքերու ձեռամբ…։
Եւ որպէս պատգամ, Ֆրանչիսկոս Պապը կ՚ըսէ. «Այսօրուան աշխարհը ձեզմէ կը պահանջէ
Պատմութեան դերակատարը ըլլալ, ոչ՝ կրաւորական ենթակաները։ Կեանքը գեղեցիկ է
այնքանով որքանով որ կ՚ուզենք զայն ապրիլ՝ անոր վրայ հետք մը ձգելով։ Այսօր Յիսուս ձեզ
կը հրաւիրէ հետք մը ձգելու՝ ձեր եւ ուրիշներու պատմութեան մէջ»։
Իսկ Թորգոմ Պատրիարք Գուշակեան՝ արծաթասէր, ընչաքաղց ու չունեւորութեան ու
ծառայութեան ուխտը դրժած, ոչ թէ մարդ ըլլալը, այլ՝ դրամ ունենալը նախընտրող, Յիսուսի
Լերան Քարոզին չանսացող եկեղեցականներուն ուղղելով խօսքը, ըսած է. «Ոչ աստիճանը
եւ ոչ ալ սքեմը պէտք է ծառայեցնէք իբրեւ միջոց՝ ճոխ ու փարթամ կենցաղի յղփանքին, որ
շատ աւելի անվայել է եւ անպատիւ՝ հոգեւորականին համար»։ Դժբախտաբար, այսօր,
ահաւոր իրողութիւն մըն է հաստատել թէ՝ մեր բարձրաստիճան եկեղեցականներուն
մեծամասնութիւնը, արծաթապաշտ է, եւ՝ մեծ ունեւոր, ո՛չ չքաւոր…։ Եւ Ոսկան Մխիթարեան
հրապարակած է անոնց անուանացանկը, որ կ՚ընդգրկէ… կաթողիկոսներ եւ
արքեպիսկոպոսներ…։
Եւ՝ Խորխէ Մարիօ Պերկոլիօ Արքեպիսկոպոսը ընտրած է Ս. Ֆրանչիսկոս Ասսիզացիին
անունը, քանի որ Ասսիզացին հրաժարած էր իր մեծահարուստ հօր ժառանգութենէն,
նախընտրելով՝ ըլլալ չունեւոր հոգեւորական, եւ՝ մուրալով իր հաւաքած գումարները բաշխել
չունեւորներուն։ Վարդապետ Կռանեան՝ նախընտրեց մարդ մնալ, վարդապետի
աստիճանին վրայ, հրաժարելով՝ իր եկեղեցական աստիճանը ճոխ ու փարթամ կենցաղի
յղփանքին ծառայեցնելէ, քանի որ ուխտած էր ծառայել ժողովուրդին։ Հետեւաբար, հեռու
մնաց
իր
աստիճանը
բարձրացնելու
փորձութենէն,
փառատենչութիւնը
եւ
արծաթասիրութիւնը չունեցաւ բարձրանալու՝ եկեղեցւոյ նուիրապետութեան իշխանական
կարգի աստիճաններէն, հետեւելով՝ հազարամեակ մը առաջ, Հայ Թոնտրակեան
բարենորոգչական յեղափոխութեան սկզբունքներուն, եւ՝ մնաց վարդապետ, որպէսզի
ստիպուած չըլլայ զիջումներ կատարելու իր առաքելութենէն՝ եկեղեցւոյ էսթապլիշմէնթին
գերադաս իշխանաւորներուն պահանջով։
Անմահն Կոմիտասն ալ միայն՝ վարդապետ մըն էր։ Եւ վարդապետի աստիճանին
գերադրական հեղինակութիւնը կրցաւ բացայայտել մեծատաղանդ Պարոյր Սեւակը՝
շքեղօրէն, իր «Անլռելի Զանգակատուն» պոէմային մէջ, որուն ազդեցութեան տակ, եւ՝ ամէն
անգամ որ լսեմ վարդապետ բառը, Հայր Անդրանիկ Կռանեանն ալ կը յիշեմ «Հայ դարերուն
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դիմաց կեցող ադամանդեայ ապառաժ» Մեսրոպ Մաշտոցի հետ միասին, որ լոկ վարդապետ
մըն էր…, բայց իր տքնաջան միտքի լարումով, գտած էր հայ ժողովուրդին ինքնուրոյնութիւնը
ապահովող հայկական ինքնուրոյն եւ հարուստ Այբուբենը… դասուելով՝ մեր եկեղեցական
քահանայապետէն ալ բարձր աստիճանի վրայ։ Որովհետեւ՝ մարդոց գործն է անմահ, ո՛չ
աստիճանը…։
Վարդապետ Կռանեան մնաց ծառայասէր ու չունեւոր, բայց հարուստ՝ իր ժողովուրդին
նուիրածներով, որոնք անմոռանալի հետքեր ձգեցին լիբանանահայութեան հասարակական
ու հոգեւոր կեանքի պատմութեան մէջ, ինչպէս կը պահանջէր Յիսուս՝ Ֆրանչիսկոս Պապի
վկայութեամբ։
Խոնարհելով Վարդապետ Կռանեանի թողած լուսաւոր հետքերուն անշեղ յիշատակի
ատրուշանին առջեւ, երախտագիտութեամբ կ՚ըսեմ՝ վարձքդ կատար «ասսիզացի» Հայ
Վարդապետ։
Պէյրութ, 28 Փետրուար 2018
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Տեսակէտ
ԽՈՀԵՐ՝ ՀԱՅ ԳԻՐ ՈՒ ՄԱՄՈՒԼԻՆ ԴԵՐԻՆ ՇՈՒՐՋ
Գրեց ՝ ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ

Ժողովուրդի մը ազգային ոգին ու նկարագիրը պահող, ու զայն
յաւերժին յանձնող միակ յատկանիշը՝ իր գրաւոր արտայայտութեանց
գանձարանն է: Միտքը վերածուած գիրի ու գրականութեան, իր
բազմասեռ ճիւղաւորումներով, – գեղարուեստական թէ այլապէս, –
մամուլին կ՚ընծայէ շատ կարեւոր դերակատարում մը: Այսօր,
ժամանակի յարափոփոխ ընթացքին շնորհիւ, կ՚իմաստաւորուի նաեւ
մեր ներկան՝ օժանդակութեամբը համացանցին: Մօտիկ անցեալին
սկիզբ առաւ «համացանցային գրականութիւն ու մամուլ» մը, որու
առաւելութիւնները եթէ կարենանք օգտագործել զբարիս, տպագիր
մամուլը կը պահենք հեռու՝ անոր ենթադրեալ վտանգներէն:
Անցնող
երեսնամեակին,
համայն
աշխարհը
յեղաշրջումներով: Անմասն չմնացինք նաեւ մենք:

յատկանշուեցաւ

բազմատեսակ

Խորհրդային Միութեան տարբաղադրումն ու լուծարումը, անկախ հանրապետութիւններու
ստեղծումն ու անոնց նոր կարգավիճակը, ոչ միայն Հայաստանի, այլեւ յարակից բոլոր
երկրամասերը մատնեցին նոյն ճակատագիրին: Հայաստանի պարագային, 1988-ի
սարսափազդու երկրաշարժի չարիքէն՝ Սփիւռք եւ Հայաստան առաւել եւս մօտեցան
իրարու եւ Հայութիւնն ամբողջ դարձան միասնական ամբողջութիւն մը:
Սակայն, անկարելի թուացող երեւոյթներ գոյութեան իրաւունք ստացան:
Մինչ, Արցախի ազատագրումով Հայութիւնը պատմականօրէն մեծագոյն յաղթանակ մը
կ՚արձանագրէր, անդին՝ իրերու դժբախտ մէկ դասաւորումով, արտագաղթի ահաւոր
քաղցկեղը մեր հայրենի բնակչութեան մէկ երրորդը յանձնեց Սփիւռքի անստոյգ
ճակատագրին, երեւոյթ մը՝ որուն ականատես հայրենի վերին իշխանութիւնները ոչ մէկ
ձեւով օգնութեան հասնելու փորձ մը կատարեցին՝ կասեցնելու համար դէպի անդունդ
գահավիժումը հայրենի բնակչութեան:
Եղաւ տեղաշարժ ՝ ե՛ւ մարդկային, ե՛ւ հոգեկան:
Սպիտակ արիւնահոսութիւն մը՝ նոյնքան ահազդեցիկ, որքա՛ն կարմիր ջարդը: Մինչ հիմա՝
կը խոստանան 1990-ի նոյն թուաքանակին (իմա՛ 4 միլիոն) հասցնել հայրենի բնակչութեան
աճը՝ 2040 թուին:
15/38

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (79) Ապրիլ 2018

Արդ, ո՞ւր են հայրենիքի մեր քաղաքական, դիւանագիտական եւ ինչո՛ւ չէ՝ նաեւ գրական
միտքի առաջնորդները:
Սփիւռքահայ քաղաքական միտքի առաջնորդները ըլլալով անգիտակ տեղական (հայրենի)
պայմաններուն, դժուար թէ կարենան ողջմիտ որոշումներ կայացնել: Իսկ, սփիւռքահայ
գիրի ու մամուլի աշխատակիցներ, իրենք իրենց իրաւունք կու տան միայն...
ախտաճանաչումներ եւ հրապարակումներ կատարելու մամուլի էջերուն:
Արդ, այս հանգրուանին, ժամանակը սպառած է վաղուց եւ ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼին պիտի տանք իր
իսկական դերը՝ ահազանգելու մեզի մօտեցող վտանգը:
– Պիտի կարենա՞նք, գերագոյն զոհողութեամբ մը զօրաշարժի ենթարկել մեր նիւթական թէ
իմացական հարստութիւնները, մեր ընկերային-քաղաքական ու դիւանագիտական
դարաւոր փորձառութիւնը, վերատեսութեան ենթարկել անցեալի մեր գործունէութիւնները,
գնահատել արդիւնաւէտն ու ազգօգուտը, եւ հրաժարիլ ցնորքներէ:
– Պիտի կարենա՞նք, – առանց ցեղապաշտ որակուելու, – ամէն բանէ գերիվեր դասել
հայրենիք եւ հայ ժողովուրդ, մշակոյթ ու գրականութիւն, եւ դուրս գալ համայնական
աւազախրումէ:
– Պիտի կարենա՞նք մեր առօրեայ թէ պարբերական մամուլը վերածել հայ ՄՏԱԾՈՂ
հասարակութեան ողջմիտ դատողութեան հանդիսարանին:
Եթէ՝ ԱՅՈ՛ , – ուրեմն հայ մամուլը պիտի գիտակցի իրեն վիճակող ԴԵՐին:
Այսօր, Նոր Հայն է, որ ծնունդ պիտի առնէ բազմաչարչար հայ ժողովուրդի ծոցէն, մեր
տենչավառ յոյսերէն եւ յուսախաբութիւններէն, մեր ամրախարիսխ հաւատքի ու սիրոյ
տաճարներէն: Նոր Հայն է ան, յոգնած իրերամերժ ելոյթներէն ու երեւոյթներէն, սպառած իր
ազգային-եկեղեցական տագնապը խորացնող ազդակներէն, ու մերթ աժան ու մերթ
դառնահամ հայրենասիրական ճառախօսութիւններէն:
Նոր Հայը հրաժեշտ պիտի առնէ այն բոլոր քէներէն ու ոխերէն, որոնք մեր դարաւոր
թշնամիին մոնկոլատիպ դէմքին վրայ կը յաջողին դեղին ժպիտ մը ուրուագծել:
Նոր Հայն է այս, նոր Սփիւռքահայը, որ իր մեծ հայրերու աննախընթաց նախճիրէն ետք,
անոնց ժառանգորդ սերունդներուն ունեցած մերթ ուրախալի, ու մերթ տխուր
փորձառութիւններէն իմաստնացած, իր ակնարկը կը յառէ դէպի իրագործելի տեսիլքներն
իր ժողովուրդին:
Ահա թէ ինչո՛ւ, նորածին հայ սերունդները, գիտակից յանձնառութեամբ զինուած, հեռո՛ւ
հատուածական մտայնութիւններէն, կը հաւատան հայրենիք-սփիւռք փոխադարձ
վստահութեան վրայ հիմնուող նորաստեղծ յարաբերութիւններուն ու նորագոյն
զարգացումներէն
սպասուող
բարեշրջումներու
բարերար ազդեցութեան:
Մեր
ակնկալութիւննե՞րը հայրենիքէն.- – Հայաստան երկրին եւ Արցախի սահմաններուն ու
ժողովուրդին անվտանգութիւնն ու բարեկեցիկ կեանքը:
– Կասեցում՝ արտագաղթին ծնունդ տուող որեւէ պատճառի կամ հետեւանքի:
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– Ստեղծել աշխատանքային այնպիսի բարեկեցիկ վիճակ, որ առիթ չտայ գործազրկութեան
եւ անեկամուտ ընտանիքներու գոյառումին: Ծանօթ է բոլորիս, որ հայրենի ժողովուրդին մէկ
երրորդը դատապարտուած է կրելու այս ծանր բեռը:
– Վերջ տալ «ԽԾԲ»-ով * մենաշնորհեալ դասակարգի գոյառումին եւ անոր պատճառած
այլախոհ բարդ իրավիճակներու, երեւոյթ մը՝ որ կը յանգի ընդվզումի ալիքներուն:
Երկխօսութիւն՝ քաղբանտարկեալներու հետ:
– Հայրենիքի սահմանամերձ թէ ներքին գիւղերը օժտել ժամանակակից դարու
պահանջքները գոհացնող կենցաղային ամենէն տարրական իրաւունքներով: Ժողովուրդն է
ՏԷՐը իր Հայրենիքին, եւ Հայրենիքն է ՏԷՐը բնութեան շնորհած բազմապիսի
հարստութիւններու՝ հանքային, ջրային, կազային կամ այլեւայլ բարիքներուն: Գիտնալ
օգտուիլ արեւաշող Հայաստանի արեգակնային հարստութենէն, որ կրնայ նուազագոյնի
իջեցնել հայրենի ազգաբնակչութեան վրայ ծանրացող հարկային ծախսերը:
– Առաւելագոյն հոգածութիւնը ցուցաբերել հայ Գիրի ու Դպրութեան, Գիտութեան ու
Մշակոյթի զանազան բնագաւառներուն ծառայող Միտքի ու Գրչի աշխատաւորներուն:
Ի մօտոյ, պիտի ողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան Չորրորդ նախագահին
եօթնամեայ նստաշրջանը: Բարւոք ապագայի մը ակնկալութեամբ՝ նորընտիր նախագահին
անձին վրայ մեծ յոյսեր կապած է ամբողջ հայ ժողովուրդը:
Հայրենի
Մամուլը՝
իբրեւ
պարտաւորութիւններ:

4-րդ

իշխանութիւն,

Այս մտածումներով կ՚ամփոփենք մեր խոհերը:
Ա. Ս.
* Յապաւում՝ խնամի, ծանօթ, բարեկամ բառերու։
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Տեսակէտ
Բարոյագիտական Բ.
ԵՐԿՈՒ ԱՆԲԱՐՈՅ ԱՐԱՐՔՆԵՐ՝
ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ – ԳԵՐԵՎԱՐՈՒՄ
ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Մեր
բարոյագիտական
նշմարի
Ա.
մասին
մէջ,
անդրադարձանք՝ Արդարութեան եւ Խաղաղութեան երկու
բարոյական
նպատակներուն
իրարու
ընդելուզուածութեան՝
բարոյագիտութեան
եւ
իրաւագիտութեան ընդելուզուածութեան հիման վրայ,
մէջբերելով՝ հին հեղինակաւոր փիլիսոփայ, բարոյագէտ եւ
իրաւագէտ Հելվեթիւսի այն դիտարկումը, թէ՝ այն
բարոյագիտութիւնը, որ հիմնուած չէ իրաւագիտութեան
վրայ, անբարոյական է։ Նաեւ հոն անդրադարձանք՝
Կաթոլիկ եւ Յոյն-Ուղղափառ եկեղեցիներու հաշտութեան
եւ անոնց հրապարակած «Միացեալ Յայտարարութիւն»
կոչուած փաստաթուղթին շարք մը կէտերուն։
Ներկայ Բ. մասին մէջ, պիտի անդրադառնանք երկու
անբարոյ արարքներու՝ Շահագործումի եւ Գերեվարումի
ընդելուզուածութեան, մեկնելով՝ նոյն Հելվեթիւսի վերի դիտարկումէն. նաեւ՝ Կաթոլիկ եւ
Ռուս-Ուղղափառ
եկեղեցիներու
հաշտութեան
եւ
հրապարակած
«Միացեալ
Յայտարարութիւն» խորագրեալ փաստաթուղթէն, ինչպէս նաեւ՝ Կաթոլիկ եւ Լուտերական
եկեղեցիներու հաշտութեան ու նոր համագործակցութեան՝ 2017 թուին, Մարթին Լուտերի
1517 թուի Բարենորոգչական (Reformation) Շարժումին 500-ամեակին առիթով, եւ անոնց
որդեգրած նշանաբանէն։
Յիշել հարկ է, որ այս էքիւմենիք հաշտարար ու խաղաղասիրական աշխատանքներուն
գլխաւոր նախաձեռնողն է Վատիկանի Ֆրանչիսկոս Պապը, որ կը հետեւի Լատին
Ամերիկայի Կաթոլիկ յեղափոխական աստուածաբաններուն՝ 20-րդ դարի 60-ականներուն
պաշտպանած Ազատագրական Աստուածաբանութեան, որ վերջ կը դնէր «Հին Աշխարհ»ի
դպրական, ստրկական ու շահագործողական հին աստուածաբանութեան, եւ հիմը կը դնէր
«Նոր Աշխարհ»ի ազատագրական, արդարադատ եւ խաղաղասիրական նոր
աստուածաբանութեան։ Եւ՝ վերջին քսանամեակին, հին միաբեւեռ աշխարհակարգը սկսաւ
ընթանալ դէպի մայրամուտ, իսկ նոր բազմաբեւեռ աշխարհակարգը սկսաւ իր
արեւածագին։ Այս փոփոխուող ու նորոգուող ժամանակներուն շնորհիւ է որ Արժանթինի
մայրաքաղաքի Արքեպիսկոպոսը՝ Խորխէ Մարիօ Պերկոլիօ, նստաւ Վատիկանի Պապական
Աթոռին, եւ սկսաւ բարենորոգել Կաթոլիկ Եկեղեցին, Ֆրանչիսկոս պատուանունով։ (Այս
նորոգուող ժամանակներուն յեղափոխական շունչը ե՞րբ պիտի հասնի Հայց. Եկեղեցիին եւ…
Արեւելահայաստան…)։
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•••
Ձեռքի տակ ունինք Ֆրանսայի Լիոն քաղաքին մէջ լոյս տեսնող «Էքիւմենիք Տեղեկատու»
("Bulletin Œcuménique") եռամսեայ հանդէսի Ապրիլ-Յունիս 2016 թուակիր համարը, որուն
բովանդակութեան կարգ մը նիւթերուն կ՚ուզեմ անդրադառնալ ստորեւ։
2016 թուի Փետրուար 12-ին, Ռուս-Ուղղափառ Եկեղեցիի Պատրիարք Կիւրեղ (Cyrill) եւ
Կաթոլիկ Եկեղեցիի Պապ Ֆրանչիսկոս, իրարու հանդիպած են Քուպայի մայրաքաղաք
Հաւանայի օդակայանի VIP-ներու դահլիճին մէջ, հաշտութեան բանաձեւ մը ստորագրելու
նպատակով։ Երկու ժամ տեւող խորհրդակցութենէ վերջ, «Միացեալ Յայտարարութիւն» մը
ստորագրած են։ Առաջինը՝ հովուապետական այցելութիւն կու տար Լատին Ամերիկայի իր
հօտին, երկրորդը՝ Մեքսիքոյի իր հօտին։ Անոնք միասնաբար ընտրած էին Քուպայի
մայրաքաղաքը, որովհետեւ Հաւանան կը գտնուէր Եւրոպայէն դուրս, աշխարհի չորս
ծագերու խաչմերուկին վրայ, եւ՝ կը հանդիսանար «նոր ժամանակներու խորհրդանիշը»,
որուն օդակայանին մէջ՝ ամէն ազգի ճամբորդները իրարու կը հանդիպէին։ Եւ՝ VIP-ներու
դահլիճին մէջ փակուած երկու քահանայապետները չէին կրնար մռոնալ աշխարհի
քաղաքական բարդ հարցերը, մասնաւորաբար՝ Միջին Արեւելքի իսլամ թէ քրիստոնեայ
ժողովուրդներուն դէմ շղթայազերծուած բարբարոսային պատերազմը եւ անոր զոհերը, ինչ
որ վստահաբար եղած էր վճռորոշ շարժառիթը այս հաշտութեան, հազարամեակ մը տեւած
ցաւալի բաժանումէն վերջ։
Խորհրդակցութեան աւարտին, VIP-ներու դահլիճը բացուած է հանրութեան ու
լրագրողներու առջեւ, եւ երկուքը հրապարակած են «Միացեալ Յայտարարութիւն»ը եւ
ունեցած՝ հակիրճ ելոյթներ։ «Էքիւմենիք Տեղեկատու»ն հրատարակած է միայն Ֆրանչիսկոս
Պապի ելոյթը, որուն վերջաւորութեան ան ըսած է. «Ես չեմ կրնար հեռանալ այս
օդակայանէն՝ առանց արտայայտելու իմ անկեղծ երախտագիտութիւնը հանդէպ՝ Քուպայի,
Քուպայի մեծ ժողովուրդին եւ անոր նախագահ Ռաուլ Քասթրոյին, որ հիմա ներկայ է հոս։
Շնորհակալ եմ ձեր ցոյց տուած գործնական եւ արդիւնաւէտ ասպնջականութեան համար։
Եթէ այսպէս շարունակէք՝ Քուպան պիտի դառնայ Աշխարհի Միութեան մայրաքաղաքը՝
Աստուծոյ փառքին համար»։
Թէեւ Ֆրանչիսկոս լրագրողներուն յայտարարած է, թէ՝ այս «Միացեալ Յայտարարութիւն»ը
«լոկ հովուապետական է, ոչ՝ քաղաքական, եւ ոչ՝ ընկերա-տնտեսական»… բայց անոր մէջ
կան թէ՛ քաղաքական, եւ թէ՛ ընկերատնտեսական շատ հիմնական կեցուածքներ, զորս
կ՚ուզեմ բացայայտել, ստորեւ խտացնելով անոր բովանդակած 30 կէտերէն 10 կէտերը։
Ուշագրաւ է, որ միւս կէտերէն տասնեակ մը կը վերաբերին՝ ընտանիքի պահպանումին,
ընտանեկան սիրոյ եւ հաւատարմութեան, ընտանիքի հիւանդ ծերերուն եւ խեղանդամ
անձերուն հանդէպ խնամատար ու գուրգուրալից վերաբերմունքի պարտականութեանց,
մարդկային կեանքին հանդէպ յարգանքին, euthanasia-ի դատապարտումին, եւ՝
հասարակութեան հանդէպ պատասխանատւութեան յանձնառութեան…։
Մեր ընտրած կէտերը հետեւեալներն են.
Թիւ 1 – Յանուն մեր Տիրոջ Յիսուսի, մենք՝ Ֆրանչիսկոս Պապ եւ Ռուսիոյ Պատրիարք
Կիւրեղ, իրարու հանդիպեցանք Հաւանայի մէջ, պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով,
որպէս հաւատքի եղբայրներ, բարձրաձայն եւ սրտէ-սիրտ խօսելու համար մեր
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եկեղեցիներու յարաբերութեանց շուրջ,
քաղաքակրթութեան յառաջընթացը։

իբր

տեսլական

ունենալով՝

մարդկային

Թիւ 2 – Մեր եղբայրական հանդիպումը տեղի ունեցաւ Քուպայի մէջ, Հիւսիսի եւ Հարաւի,
Արեւելքի եւ Արեմուտքի ճանապարհներու խաչմերուկին։ Այս կղզին խորհրդանիշն է «Նոր
Աշխարհ»ի յոյսերուն եւ 20-րդ դարի պատմական ողբերգական դէպքերուն։ Այս տեղէն մեր
խօսքը կ՚ուղղենք Լատին Ամերիկայի եւ միւս ցամաքամասերու բոլոր ժողովուրդներուն։
Թիւ 3 – Մենք՝ իրարու հանդիպեցանք, հեռու՝ «Հին Աշխարհ»ի կռիւներէն, ուժգնօրէն
զգալով
անհրաժեշտութիւնը՝
կաթոլիկներու
եւ
ուղղափառներու
հաւաքական
աշխատանքին, փոխանդարձ յարգանքով ու անուշութեամբ, աշխարհին հաղորդելու
համար մեր ունեցած լիայուսութիւնը։
Թիւ 4 – Մենք կը բաժնենք առաջին հազարամեակի քրիստոնէութեան անաղարտ
հոգեւորական աւանդը, իր մարտիրոսներով ու սկզբնաղբիւրներով։ Եւ՝ կ՚աշխատինք
յաղթահարել մեր այն ցաւալի տարակարծութիւնները, զորս ժառանգեցինք երկրորդ
հազարամեակի մեր նախորդներէն։
Թիւ 7 – Մենք կ՚ապրինք մարդկային քաղաքակրթութեան թեւակոխած դարադարձի
փոփոխութիւններու պահին մէջ, եւ պարտք կը զգանք՝ միասնաբար եւ միեւնոյն կերպով,
միեւնոյն վկայութիւնը տալու Յիսուսի Աւետարանի ճշմարտութեան…։
Թիւ 8 – Մեր հայեացքը նախ եւ առաջ կ՚ուղղենք աշխարհի այն շրջաններուն, ուր
քրիստոնեաները կը հալածուին բարբարոսային արարքներով, Մերձաւոր Արեւելքի եւ
Հիւսիսային Ափրիկէի բազմաթիւ երկիրներուն մէջ։ Երկիրներ, ուր ծնաւ ու տարածուիլ
սկսաւ մեր հաւատքը։ Սակայն, այսօր, քրիստոնեայ ժողովուրդներ կը գաղթեն
զանգուածներով այդ վայրերէն, ուր անոնք ապրած էին Առաքեալներու օրերէն, համատեղ
ու համերաշխ՝ միւս կրօնական համայնքներուն հետ…։
Թիւ 9 – Մենք՝ կոչ կ՚ընենք Միջազգային Համայնքին, առնելու այն ստիպողական քայլերը,
որոնք կրնան արգիլել Մերձաւոր Արեւելքի քրիստոնեաներու հեռացումին շարունակումը,
եւ՝ մեր ձայնը կը բարձրացնենք պաշտպանելու հալածուող քրիստոնեաները,
միաժամանակ՝ սրտակցելով միւս կրօնական աւանդութեանց հաւատացեալներուն հետ,
որոնք եւս կը տառապին ու զոհ կ՚երթան քաղաքացիական պատերազմներու, քաոսի եւ
ահաբեկչական վայրագութեանց։

Թիւ 11 – Կոչ կ՚ընենք հակամարտող կողմերուն՝ երկխօսութեամբ լուծելու իրենց
տարակարծութիւնները, եւ՝ հրաժարին ահաբեկչական խումբերը հովանաւորելէ,
ֆինանսաւորելէ եւ զինելէ… եւ ընդհակառակը, վերջ դնեն անոնց, որովհետեւ՝ Աստուծոյ
անունով անոնց գործած ոճիրները աստուածահաճոյ չեն, քանի որ Աստուած դէմ է ոճիրին
ու պատերազմին, այլ կը պահանջէ՝ խաղաղութիւն եւ հաշտութիւն՝ իր ստեղծած մարդոց
միջեւ։ Նաեւ կ՚ընենք՝ աշխարհի անխտիր բոլոր քրիստոնեաներուն, եւ՝ Աստուծոյ
հաւատացողներուն, աղօթելու առ Աստուած նախախնամ, որ պաշտպանէ իր
ստեղծածները ջարդերէ եւ աւերումներէ, եւ օգնէ՝ արդար եւ մնայուն խաղաղութեան
հաստատումին, Մերձաւոր Արեւելքի մէջ, եւ՝ արգիլէ նոր համաշխարհային պատերազմի մը
բռնկումը…։
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Թիւ 17 – Մեր հայեացքը նաեւ կ՚երթայ այն ժողովուրդներուն, որոնք կ՚ապրին
անյուսութեան, ծայրայեղ կարիքի եւ աղքատութեան մէջ, մինչ ուրիշներու հարստութիւնը
կը կուտակուի հսկայական չափերով։ Մենք չենք կրնար անտարբեր մնալ գերզարգացած
երկիրներու մէջ տիրող այն անսահման սպառողականութեան ու զեխութեան, որոնց
հետեւանքով՝ միլիոնաւոր մարդիկ կը մնան անօթի, գործազուրկ եւ անօթեւան, կը սպառին
տակաւ՝ մեր մոլորակի կենսական աղբիւրները, եւ կը ստեղծուին՝ երկրային
հարստութեանց անհաւասար բաշխումի, շահագործումի եւ ընկերային ու ազգային
անարդարութեան վիճակ մը՝ ազգամիջեան յարաբերութեանց մէջ՝ շահագործումով եւ
գերեվարութեամբ…։
Թիւ 18 – Քրիստոնեայ եկեղեցիները կոչուած են դատապարտելու ընկերային եւ ազգային
այս անարդարութիւնը, եւ պաշտպանելու՝ ընկերային եւ ազգային արդարութեան
պահանջները, իսկ անարդարութեան պատասխանատուները չեն կրնար հպարտանալ ու
արդարանալ Աստուծոյ առջեւ…։
Թիւ 24 – Ուղղափառներս եւ Կաթոլիկներս, միացած ենք՝ ոչ միայն առաջին հազարամեակի
Եկեղեցւոյ Աւանդութեամբ, այլեւ՝ այն հասկացողութեամբ, որ մենք մրցակիցներ չենք, այլ
եղբայրներ, եւ այս հայեցակարգով պէտք է վարուինք ոչ միայն իրարու, այլեւ ուրիշ
եկեղեցիներու եւ ողջ մարդկութեան հանդէպ…։
Թիւ 27 – Մենք միասնաբար կոչ կ՚ընենք նաեւ՝ ընկերային ու ազգային արդարութեան,
քրիստոնէական համամարդկային անխտրական եղբայրակցութեան եւ համաշխարհային
խաղաղութեան…։
Այս երկու եկեղեցիներու քահանայապետներու յայտարարութիւնը, իրենք կը համարեն «լոկ
հովուապետական»… ոչ՝ քաղաքական եւ ոչ՝ ընկերա-տնտեսական, սակայն անոր մէջ
պաշտպանուող սկզբունքները եւ դատապարտուած արարքները, յայտնօրէն կը
պատկանին Սոցիալիզմի եւ Կապիտալիզմի հասարակարգերուն…։ Սկզբունքները՝
բարոյական են, իսկ արարքները՝ հակաբարոյական։
•••
«Էքիւմենիք Տեղեկատու» եռամսեայի այս համարը կը տեղեկացնէ նաեւ, թէ՝ 31 Հոկտեմբեր
2017 թուականին, կաթոլիկ եւ լուտերական եկեղեցիները, Շուէտի Լունդ (Lund) քաղաքին
մէջ, միասնաբար նշած են՝ 1517 թուին, Մարթին Լուտերի հիմնած Բարենորոգչական
Շարժումին (Reformation) 500-ամեակը, եւ՝ Լուտերական Մայր Եկեղեցիին մէջ մատուցած են
էքիւմենիք պատարագ՝ կաթոլիկ եւ լուտերական ծէսերով, նախագահութեամբը
Ֆրանչիսկոս Պապին եւ Լուտերական Համաշխարհային Դաշնակցութեան ընդհանուր
քարտուղար Վերապատուելի Մարթին Ճունճի (Martin Junge), եւ գործակցութեամբը Շուէտի
եկեղեցիին, եւ՝ Սթոքհոլմի կաթողիկէ թեմին, շարունակելով 50 տարիներ առաջ (1967)
սկսած լուտերակաթոլիկ էքիւմենիք երկխօսութեան ձեռքբերումները, որ եզրափակուած է
«Միատեղ Աղօթք»ով (Prière Commune)։
Լուտերական Եկեղեցիի 500-ամեակին առիթով մատուցուած այս էքիւմենիք պատարագին
նշանաբանը եղած է. «Գործելով լուտերականներու եւ կաթոլիկներու միջեւ հաշտութեան
ուղղութեամբ՝ աշխատած կ՚ըլլանք ի նպաստ Արդարութեան, Խաղաղութեան եւ
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Հաշտութեան, համայն աշխարհին մէջ, որ այսօր՝ բզկտուած է «Հին Աշխարհ»ի
հակամարտութիւններով եւ բիրտ ուժի վայրագութիւններով»…։
•••
Հաւանայի օդակայանէն հրապարակուած Կաթոլիկ-Ռուս Ուղղափառ եկեղեցիներու
«Միացեալ Յայտարարութիւն» կոչուած փաստաթուղթին թիւ 17, թիւ 18 եւ թիւ 27 կէտերուն
մէջ բացորոշ կերպով դատապարտուած են՝ որպէս երկու անբարոյ արարքներ,
շահագործումն ու ազգերու գերեվարումը։ Այս փաստաթուղթը ունի պատմական
նշանակութիւն, աւետելով «Նոր Աշխարհ»ի դարաշրջանը…։
Գ. Տ.
Պէյրութ, 11 Մարտ 2018
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

Փառքի աղերսարկուները....Ամենուր են անոնք հայ կեանքի մէջ, կեանքի իմաստ ու
նպատակ դարձուցած այս՝ փառքի, պատիւի աղերսարկուները, որոնք պատրաստ են
զոհելու կեանքի մէջ ամէնէն թանկագինը՝ սկզբունք, արժանապատուութիւն,
ինքնասիրութիւն, խոնարհութիւն....խիղճ ու ճշմարտախօսութիւն, միայն թէ «արժանի»
դառնան փառքի դափնիին, պատիւ ընծայուի իրենց, պարգեւատրուին եւ գովաբանուին,
հոգ չէ թէ կեղծ ու փուճ խօսքերով ի ցոյց մարդկանց ու աշխարհին...Մեծապատիւ
մուրացկաններ՝ ասոնք, որոնք Փառք մուրալու ընթացքին կը կորսնցնեն՝ մարդկային
կեանքին բուն արժէք տուող ուղղամտութիւնն ու խղճմտութիւնը, արդարամտութիւնն ու
շիտակութիւնը, ներքին հպարտութիւնը, ոգեկան երջանկութիւնը վերջապէս....եւ վերջ ի
վերջոյ, փառքի ետեւէն վազելով, կ'արժանանան անփառունակ վախճանի...
....................
Ամէն ինչ որ կը պատահի այս աշխարհիս երեսին պատճառ մը ունի անկասկած՝ մեզի
անիմանալի եւ անըմբռնելի....քանզի մարդկային միտքը շատ է սահմանափակ....որքան ալ
գիտութիւնը յոխորտայ թէ ամէն ինչ յայտնաբերած է կամ պիտի յայտնաբերէ...Գուցէ հոգին,
իր խորախորհուրդ խորքին մէջ, կը խորզգայ ամէն ինչ, բայց անոր ձայնը կը խեղդուի մեր
ամէնօրեայ կեանքի աղմուկին մէջ, հազարումէկ մտմտուքներուն մէջ, կեանքի
խառնաշփոթին մէջ....Բուն իրականութիւնը, կամ Գերագոյն Իրականութիւնը Հոգիին
ներքնաշերտերուն մէջ է թաքնուած....Մարգարէները անոնք են որ հասու կը դառնան
անոր...
....................
Գրաւոր խօսքը տարբեր ներգործութիւն ունի....կը կարդաս եւ դարձեալ կը կարդաս, կը
խորասուզուիս բառերու խորքը, երեւակայութիւնդ՝ թեւեր առած, նոր իմաստներ կը
յայտնաբերէ գրուած բառերուն ու տողերուն մէջ, չգրուածին մէջ....լռելեայն ըսուածին
մէջ....Ի՛նչ մոգականութիւն, ի՛նչ կախարդանք ունին բառերը, երբ տեղին են օգտագործուած,
առանց սեթեւեթանքի, պաճուճանքի, իրենք իրեց մէջ....անոնք աշխարհ մը կրնան
պարփակել....
....................
Երանի անոր որ գեղեցկօրէն կը թողու պաշտօնը, աթոռը, արժանավայել կը հեռանայ իր
դիրքէն, նախքան որ դառնայ անբաղձալի, անընդունելի, հուսկ՝ նողկալի....Երանի անոր որ
գերին կամ ստրուկը չէ այդ չորքոտանի բռնակալին եւ չի թողուր որ այդ բռնակալը զայն
հալածէ մինչեւ իր վերջին շունչը....Գեղեցիկ հրաժարականը մեծութիւն է...
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....................
Զիրար բարձրացնելով միայն կրնանք բարձրանալ....Իսկ հայ կեանքին մէջ, որքան սակաւ են
անոնք որ գիտեն բարձրացնել ուրիշը, իր նմանը, իր հայրենակիցը, կեդրոնացած ըլլալով
սեփական արժէքի, սեփական վարկի, սեփական շահի վրայ...Երբ հերթը գայ
մասնաւորապէս գործնապէս ցուցաբերելու մեր իրաւ գնահատանքը, կը զլանանք ատիկա
ընել, միշտ կարծելով որ գնահատելով արժանաւորը՝ բան մը պիտի զեղչուի մեր
վարկանիշէն, մեր արժանիքէն...Մինչդեռ հակառակն է ճիշդը, բարձրացնելով եւ
արժեւորելով՝ մենք կը բարձրանանք, միաժամանակ՝ պարտաւորութիւն ալ դրած կ'ըլլանք
տուեալ անձին ըլլալու աւելին քան ինչ որ է...: Մեր պատմութեան բացթողումներուն եւ
պարտութեանց մէջ, էական դերակատարութիւն ունի այս ինքնակեդրոն, ես պիտի ըսէի՝
նախանձոտ վարքագիծը...
....................
Հայրենիքը կը ծնի, կ'ապրի ու կը շնչէ մարդուն մէջ, նոյնիսկ եթէ ան շատ հեռու կ'ապրի
անկէ...եւ շատ անգամ հայրենիքը կ'օտարանայ եւ անգամ կը խորթանայ մարդ էակէն,
նոյնիսկ եթէ ան կ'ապրի իր հայրենիքին մէջ....Էականը՝ հայրենիքի առկայութիւնն է մարդ
էակի սրտին ու հոգիին մէջ...
....................
Հանրային որեւէ դերակատաում հաշուետւութիւն կ'ենթադրէ հանրութեան առջեւ...ըրածչըրածիդ անկեղծ խոստովանանքը առաւել եւս թոյլ տուած թերացումներուդ
բացատրութիւնը նոյնինքն հանրութեան առջեւ....Որքան ինծի յայտնի է, հայ կեանքին մէջ,
ոչ մէկ հանրային գործիչ պատասխանատւութեան կանչուած է ցարդ իր ըրած-չըրածին
համար...Նման վարքագիծը նորանոր սայթաքումներու տեղի կու տայ ազգայինհաւաքական կեանքէն ներս....ցաւ ի սիրտ:
....................
Հայրենիքը հայերէնով է հայրենիք...Առանց հայերէնի, ան կը դառնայ սովորական երկիր
կամ բնակավայր....Հայերէնն է որ անոր կու տայ ինքնուրոյն մթնոլորտ, հայեցի բոյր ու թոյր,
շունչ ու ոգի....քանզի լեզուն միայն հաղորդակցութեան միջոց չէ, այլ՝ լեզուամտածողութիւն.
հոգեբանութիւն, աշխարհընկալման եղանակ, նկարագիր....Հայերէնը մեր ինքնութիւնն ու
էութիւնն է, մեր հոգեւոր Հայաստանը, առանց որուն հայրենիքը կը դադրի հոգի եւ ոգի
ունենալէ...
....................
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...
....................
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Ներկայ աշխարհի խառնիճաղանճին ու թոհուբոհին մէջ, ճշմարտութիւնը յայտնաբերելը,
կեանքի մեծագոյն մարտահրաւէրներէն մէկն է, եթէ ոչ՝ գերագոյնը....Անիկա այնքան
թաքնուած կը մնայ բազմաբնոյթ դիմակներու ետին, կեղծ ու խաբեպատիր խօսքերու եւ
շպարներու տակ, մարդկային շահամէտ եւ հաշուենկատ փոխյարաբերութիւններու
ներքոյ....Պիտի շարունակ պեղել զայն, փնտռել զայն անխոնջ եւ մշտարթուն, առանց
խաբելու ինքզինք, առանց օրօրուելու գեղեցիկ պատրանքներու խաբուսիկ հրապոյրէն,
շեշտակի նայիլ անոր աչքերուն՝ քաջաբար, քանզի առանց ճշմարտութեան
յայտնաբերումին, կարելի՞ է երբեւէ հասնիլ խորունկ ինքնաճանաչման եւ
մարդաճանաչման....կարելի՞ է ազատագրուիլ....
....................
Ոչ մէկ պատիւ ու պաշտօն աւելի բարձր կրնայ ըլլալ, քան ճշմարտութիւնը խօսելու եւ գրելու
նպատակը սրբազան....Ոչ մէկ նիւթական թէ այլ վարձատրութիւն կրնայ համեմատուիլ՝
ազատ մտքին ու ազատ խօսքին հետ....Ոչ մէկ պարգեւ, դիրք կամ աթոռ կրնայ ըլլալ
համարժէք՝ արթուն խիղճին եւ արդարութեան ձայնին հետ....Առաջինները խաբուսիկ են եւ
գնայուն, երկրորդները՝ մնայուն եւ յաւերժական արժէքներ, որոնք կը սահմանեն կեանքի
ճշմարիտ որակը....
....................
Ունենա՞լ թէ՞ ըլլալ...Ներկայ աշխարհի դրուածքին մէջ, մարդ էակը հակուած է անձնատուր
ըլլալ՝ ունենալու եւ աւելին ունենալու հոսանքին կամ նոյնիսկ մոլուցքին....Ժամանակակից
քաղաքակրթութեան ազատ շուկայական դրութիւնը կը քաջալերէ որ մարդ էակը ցանկայ
շարունակաբար ինչքեր կուտակել, հարստութիւն դիզել...կարծէք կեանքի նպատակը ըլլար
ունենալը միայն.... նիւթ, գումար ու ինչքեր կուտակելը...: Իրերու կուտակումը սակայն կրնա՞յ
սրտին ճշմարիտ ուրախութիւն պարգեւել, մանաւանդ երբ անտեսուի հոգեկանը մարդուն
մէջ....Մարդ արարածը հոգի է եւ մարմին...եթէ ունենալը կարենայ գոհացնել մարմնականը
մարդուն մէջ, հոգին կը մնայ աղքատ, էապէս չբաւարարուած....հետեւաբար ոչ-երջանիկ:
Իսկ հոգիի սնունդը կու գայ գերազանցօրէն բարոյական-հոգեւոր-մշակութային արժէքներէ,
որոնց հետ սերտ հաղորդակցութիւնը, անոնց կենսաւորումը մարդ-անհատի առօրեայ
կեանքին մէջ իրեն պիտի պարգեւէր լիարժէք մարդ ըլլալու անփոխարինելի
երջանկութիւնը....
....................
Ան որ արդար չէ ինքն իր մէջ, ինքն իր հետ, ինչպէ՞ս կրնայ արդարութիւն ակնկալել,
պահանջել ուրիշներէն....Եթէ մէկը անիրաւ է, կեղեքող, վաշխառու, ինչպէ՞ս կրնայ
պահանջել որ ուրիշը ըլլա՛յ իրաւայարգ, արդարամիտ....Եթէ մէկը անբարոյ է, ուրիշին
իրաւունքը խլող, թալանող, բռնակալ, ինչպէ՞ս կրնայ պահանջել որ ուրիշը ըլլա՛յ բարոյական,
շիտակ, ազատութիւն եւ հաւասարութիւն յարգող....Ինքնամաքրումը պարտադիր
նախապայման է ամէն իրաւապահանջութեան:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Գրական-Մշակութային
ՓՈՒՆՋ ՄԸ ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

Գարուններս անցան-գացին
Ասուպի պէս արագընթաց
Անոնցմէ դեռ շող մը վճիտ
Փայլատակէ սրտիս մէջ տաք...
Թիթեռ մը դեռ թեւիկ-թեւիկ
Կը թռչկոտի ծաղկէ-ծաղիկ
Բոյր-թոյրերով դառնայ արբշիռ
Ոսկելոյսին մէջ գարունի...
Պարման սիրտ մը անմեղունակ
Արեգական լոյս աչքերով
Կը նայի դեռ կեանքին, մարդկանց
Անապական ու հոգեթով...
Զեփիւռը մեղմ դեռ կ'օրօրէ
Բիւր երազներ անրջահեւ
Պարման հոգին բեղմնաւորէ
Վառ յոյզերով արեւահեւ...
Լոյս խոկումներ դեռ կ'այցելեն
Էութիւնս կը բռնկեն
Գարնան տենդը, Օ՛, մահ չունի
Նորոգ շունչով կը բողբոջի...
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ԵՐԱՆ
...............
ԿԵԱՆՔԻՍ ՃԱՄԲԱՆ
Կեանքիս ճամբան մութնուլոյս էր
Մերթ շողակաթ, արեւավառ
Մերթ գորշ, ամպոտ, խաւարամած
Աչքս լոյսին գամուած մնաց...

Մթութեան մէջ ու խաւարին
Միտքս, հոգիս մոմեր եղան
Պլպլացին իմ ճամբէքին
Ինչպէս կանթեղ մը լուսավառ...

Տիւ ու գիշեր լոյս քաղեցի
Բորբ արեւէն, վառ աստղերէն
Ծառ ու ծաղկէն, բիւր հաւքերէն
Ամբարեցի հոգիիս մէջ...

Ինչո՞ւ մթան լոկ սեւեռել
Աչքերն՝ հոգւոյ լուսամուտներ
Երբ այնքան շատ են լոյսի կայծեր
Որք մեր շուրջը փայլատակեն..

Կաթիլ-կաթիլ ու շիթ առ շիթ
Լոյսի շողերն ես հաւաքած
Պիտ' ճառագեմ հոն ուր կրնամ
Լուսատու եմ՝ ազգս վկայ...
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Լոյս հիւլէէս ինչ որ մնայ
Պիտի դառնայ նորէն լոյսին
Բայց ես գիտեմ լոյսս շատնայ
Թէ կարենամ բաժնել զանի..
ԵՐԱՆ
...............
ԸԼԼԱՅԻ՛
Շառագունող իրիկունին
Բոսորագոյն վարդն ըլլայի՛
Հորիզոնին ես փռուէի
Որպէս նոր յոյս լուսածագի...

Վերջալուսցող իրիկունին
Անդորրաւէտ սիւքն ըլլայի՛
Գգուէի լուռ, քնքուշ, մեղմիւ
Յոգնած կոպերն մարդ էակին...

Մեկնումին հետ իրիկունին
Աստղերու շողքն ես ըլլայի՛
Ջահավառեալ պսպղայի
Հոգիներու վառ երկնքին...

Աստղաբոյլէս ես կաթէի՛
Բիւր երազներ վարդահեղեղ
Անուրջներէն անոնց լուսէ
Ծնէին նոր արշալոյսներ..
ԵՐԱՆ
...............
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Ո՞Վ ՊԻՏ' ՀԱՍԿՆԱՅ...
Ո՞վ պիտ' հասկնայ տագնապը հոգւոյս
Խուլ մրրիկները մտքիս ովկեանին
Հեւքը բորբ սրտիս փոթորկայոյզ
Հառաչները բիւր իմ ներաշխարհիս...
Թէ բառս հիւսեմ սրտիս թելերէն
Կաթ-կաթ զայն օծեմ արցունքով վճիտ
Դարձեալ չի կրնար ան ցոլացընել
Բիւր երանգները հոգւոյս անհունին...
Չըսուած, չգրուած խօսքիս մէջ անթեղ
Սիրտս պիտ' հուրհրայ՝ հրաբուխ բոցակէզ
Հրացայտ լաւան միայն մերթ ընդ մերթ
Պիտի զայն մատնէ ժայթքով հրակէզ...
ԵՐԱՆ
...............
ՍԷՐԸ ԻՆՉՊԷ՞Ս...
Սէրը ինչպէ՞ս դուն բացատրես
Սէրը ինչպէ՞ս դուն գովերգես
Սէրը բառեր ունի՞ արդեօք
Լոկ պիտ'շնչես օդը անոր
Պիտ' հրկիզուիս բոցովն անոր
Պիտի յառնես հրաշքովն անոր
Հուրհրատիս, հուրհրատես
Պիտ' նուիրուիս ու նուիրես
Պիտ' խորապրիս, խորապրեցնես
Լոյսի համը պիտ' ճաշակես
Տիեզերքն առնես քու սրտիդ մէջ
Անհունանաս համայնատենչ
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Յաւերժանաս յաւերժատենդ
Արեւալոյսն պիտի ըմպես
Մնաս ծարաւ ու սիրահեւ
Մնաս անյագ ու սիրատենդ...

Երբ սէր չկայ, դուն մեռած ես...
ԵՐԱՆ
...............
ԱՊՐԻԼ 24
Ես չեմ ուզեր իմ ցաւիս ճանաչում
Ես չեմ աղերսեր սուտ գութն աշխարհի
Իմ ցաւս խորունկ պատուով պիտ' տանիմ
Ցաւս հրաբուխ է, լաւայով լեցուն...

Մի մօտենաք ինձ, կեղծաւորնե՛ր փուճ
Ցասումս ունի արժան'պատւութիւն
Հրաբուխս խորունկ լաւայով հրաշէկ
Պիտի պայթի քար սրտին աշխարհի...

Յայնժամ լոկ գուցէ ան զգաստանայ
Ու ապաշխարէ մեղքերն իր դաժան
Ես համակ խիղճն եմ ամբողջ մարդկութեան
Ժամը պիտի գայ մեղքի հատուցման:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Գրական-Մշակութային
Յամառիլ նոյն սխալին վրայ՝ 1922-էն ի վեր
Գրեց՝ ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ

Հայաստանի
խորհրդայնացումէն
ետք,
նոր
վարչակարգին առաջին գործերէն մէկը ուղղագրութեան
փոփոխութիւնը
եղաւ։
Հայերէնի
ուղղագրութեան վերաբերեալ մինչ այդ գիտական կամ
հանրային քննարկումներ կ՚ըլլային, երկակի կամ
բազմակի գրելաձեւեր, հնչիւնային համակարգի
պատմական զարգացումի արդիւնքին յառաջացած
խօսելակերպեր
տուն
կու
տային
մտային
մարզանքներու, սակայն նորահաստատ պետութեան
որոշմագրով մը կատարածը ուղղակի հարուած մը,
կոշտ միջամտութիւն մըն էր անկասկած, քանի որ
հայերէնի ուղղագրութեան շուրջ ընթացող բուռն քննարկումներն ու բանավէճերը
ուղղագրութեան փոփոխութիւնը անհրաժեշտութիւն մը, անյապաղ իրագործելի
օրակարգային նիւթ մը նկատած չէին երբեք, եւ արեւմտահայ ու արեւելահայ
մտաւորականութիւնը գոնէ այս նիւթին մէջ համակարծութեան մէջ էր։ 1921-ին
Սովետական Հայաստանի լուսաւորութեան ժողովըրդական կոմիսար, այսինքն Կրթութեան
նախարար Աշոտ Յովհաննիսեան բացէիբաց կը յայտարարէր, թէ ուղղագրութեան հարցը
քաղաքական է «եւ հայ լեզուի ուղղագրութեան ռեֆորմի խնդիրը Հայաստանի
յեղափոխական իշխանութեան հերթական խնդիրներից մինը։ Մեր օրերում այդ խնդիրը
քննութեան չի դրւում սկզբունքի տեսակէտից։ Ռեֆորմի խնդիրը կարօտ է միայն
տեխնիկական մշակման։ Նախարարի այս խօսքերէն կը հասկցուի, որ ուղղագրութեան
փոփոխութիւնը արդէն իսկ որոշուած էր, կը մնար միայն յստակացնել ինչպէսը։ 1922 Մարտ
4-ին նոր նախարար Պօղոս Մակինցեան ամբողջութեամբ կ՚ընդունի լեզուաբան Մանուկ
Աբեղեանի նախապէս ներկայացուցած ուղղագրութեան փոփոխութեան բոլոր
առաջարկները եւ զանոնք կը հաստատէ դեկրետով մը։ Նոր ուղղագրութեան նպատակն էր
ձայնաւորներու, յ կիսաձայնի եւ վ բաղաձայնի նկատմամբ վերացնել գրել-կարդալու եւ
ուղղագրութեան ուսման դժուարութիւնները, որոնք լեզուի բնական հնչիւնափոխութեամբ
յառաջացած էին գրութեան մէջ։ Այդպէսով հայերէնի գրութիւնը, գոնէ Սովետական
Միութեան եւ յետագային նաեւ արեւելեան ճամբարի երկիրներու սահմաններէն ներս, կը
վերածուի հնչիւնական պարզ գրութեան՝ համապատասխանելով արտասանութեան։
«Խորհրդային Հայաստան» պաշտօնաթերթին մէջ այդ շրջանին կը տպագրուին
յօդուածներ,
որոնք
կ՚ողջունեն
նոր
ուղղագրութիւնը՝
ըստ
սովետական
հռետորաբանութեան կղերամիտ ու պահպանողական համարելով աւանդական
ուղղագրութեան կողմնակիցները, որոնք նուազ հեղինակութիւններ չէին այդ տարիներուն։
Օրինակ՝ Յովհաննէս Թումանեանը, որ Մակինցեանին ուղղեալ նամակին մէջ կը գրէր
հետեւեալը. «Ես որպէս հայ գրող եւ Հայ գրողների միութեան նախագահը՝ գալիս եմ
յայտնելու իմ զարմանքը եւ բողոքելու էն վարմունքի դէմ որ ունեցել է Հայաստանի
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Լուսժողկոմը էն կարեւոր խնդրում»։ Աւետիք Իսահակեան՝ նո՛յնպէս։ «Ամէն բան լաւ է գնում
Հայաստանում (Երեւանից եկած թերթերը կարդում եմ), միայն մի բան է գէշ
ուղղագրութիւնը, աշխատեցէք փոխել», կը գրէր ան Մարտիրոս Սարեանին ուղղեալ
նամակին մէջ։ Պետական օրէնքով ուղղագրութիւնը փոխուած էր, բայց դժգոհութիւնները
չէին դադրեր։ Մտաւորականները չէին ընդուներ նոր ուղղագրութիւնը։ Նոյնիսկ
Սովետական Հայաստանի այդ ժամանակուան ղեկավար Ալեքսանդր Միասնիկեան, որու
նախագահած կառավարութիւնը ընդունած էր որոշումը, բարեկամի մը ուղղեալ նամակի մը
մէջ «ներեցէք պահպանողականութիւնս,կ՚ըսէր, մինչեւ այսօր, ի ցաւ, չեմ սովորել կարգին
գրել նոր ուղղագրութեամբ»։ Դժգոհութիւններ կը բարձրանային նաեւ Հայաստանէն դուրս։
Մխիթարեան Հ. Վարդան Հացունի «Բազմավէպ»-ի մէջ Սովետական Հայաստանի
ղեկավարներուն վճիռները կը նկատէր «հատու եւ անողոք» ու կը գրէր. «Գուցէ վերջին
սերունդն ենք՝ որ Հացեկացւոյն գրչով կը գրենք, եւ որ տեղի պիտի տայ Երեւանի մէջ
խնկարկուած մոսկովեան գրչին։ Այդ երկու գրիչները զիրար չեն հասկնար, չեն կարող
պատճառաբանել իրարու հետ»։ Իսկ Վահան Թէքէեան «Ժողովուրդի ձայնը-Ժամանակ»-ի
մէջ նոր ուղղագրութիւնը կ՚որակէ «անճոռնի բան», «ամբարիշտ փորձ»։ Արեւելահայու ու
Արեւմտահայու խնդիր մը յարուցել չուզելով հանդերձ, Թէքէեան «տարօրինակ» կը նկատէ
Արարատէն անդին ապրող Հայերը, որոնք «ինքնիրեննին ամբողջ հայութեան
ճակատագիրը կը տնօրինեն… եւ ինքնիրեննին կը փոխեն նաեւ անոր լեզուն, բնաւ հոգ
չընելով թէ զայն խօսող ու գրող եւ իրենցմէ լաւ խօսող ու գրող ուրիշ Հայեր եղած են ու կան»։
Իսկ Պոլիս հրատարակուող «Ճակատամարտ» «բարբարոսութիւն» կը նկատէ
կատարուածը եւ «հայ լեզուն հայ ժողովուրդին վերջին մասունքն» ու «միակ
նուիրականութիւնը» յայտարարելով՝ կ՚եզրակացնէ. «Պէտք է, նոյնքան կտրուկ
հրամանագրով մը, վերջ տալ այս անորակելի բարբարոսութեան։
…

Այլապէս, պիտի մղուինք եզրակացնել, թէ Երեւանի վարիչները ասպարէզ իջած են,
պարզապէս լրացնելու համար մեր թշնամիներուն պակաս թողածը»։ Սովետական
Հայաստանի իշխանութիւններուն կողմէ պարտադրուած ուղղագրութեան փոփոխութիւնը
ձախաւեր ծրագիր մըն էր անշուշտ, մեռած՝ ծնելուն պէս։ Մակինցեան քանի մը տարի անց՝
1925-ին կը խոստովանէր, թէ ուղղագրական այդ փոփոխութիւնը աստիճան մըն էր
պարզապէս՝ «դէպի լատինական գիրը անցնելու գործը դիւրացնելու համար»։ Որովհետեւ
իրեն համար մեսրոպեան այբուբենը «անկիւնաւոր, տգեղ եւ աչքերի համար վնասակար» էր
ու պէտք էր անմիջապէս «արխիւը նետել»։ Ըստ իրեն, «… Հայ խորհրդային իշխանութեան
չորրորդ տարեդարձի այս տօնը ամենեւին մթագնած չեն լինի՝ խոստովանելով
անյաջողութիւնը
ուղղագրական
ռեֆորմի
գործում»։
Ուրեմն
ուղղագրութեան
փոփոխութիւնը կատարուած էր քաղաքական հեռանկարով մը։ Նոյն ճակատագրին
արժանացած
ռուսերէնի,
պելառուսերէնի,
ուքրաներէնի
ուղղագրական
փոփոխութիւնները, այլ նաեւ Խորհրդային Միութեան մեծ ու փոքր ժողովուրդներուն
համար պատրաստուած ու պարտադրուած 68 լատինատառ այբուբենները շուրջը
մտածելու կամ վերլուծելու երկրորդ տեսութիւն մը չեն տար մեզի։ Բոլոր այս
փոփոխութիւնները հրահանգուած էին Համայնավար կուսակցութեան կեդրոնական
կոմիտէէն ու պէտք է կիրառուէին Սովետական Միութեան տարածքին՝ հուսկ յանգելու
համար կիւրեղեան այբուբենին։ Հայաստանի անկախացումէն վերջ, սփիւռքահայ
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մտաւորականներ, գրագէտներ բազմիցս արտայայտուեցան այս նիւթի շուրջ, քանի մը
թերթեր ու պարբերականներ բացառիկ թիւեր պատրաստեցին, 1922 Մարտ 4-ի որոշումը
ջնջելու խնդրանքով Հայաստանի նախագահին գրուեցան բաց նամակներ, դիմումներ,
որոնք բոլորն ալ մնացին «ձայն բարբառոյ յանապատի»։ Սփիւռքահայ մտաւորականները
այս նիւթին շուրջ ունին միասնական կեցուածք մը, սակայն նոյնը կարելի չէ ըսել
Հայաստանի մտաւորականներու հասցէին, որոնց մէկ մասը 1998-ին «Հայաստանի
Հանրապետութիւն» թերթին մէջ ստորագրեցին «Յանուն միասնական ուղղագրութեան»
վերնագրեալ համախօսական մը, ուր կ՚ըսուէր. «Սա ո՛չ միայն լեզուական կամ
լեզուաբանական հարց է, այլեւ՝ խորապէս քաղաքական, ուստի եւ «լեզուաբան»-«ոչ
լեզուաբանի», «մասնագէտ»-«ոչ մասնագէտ» բանակռուի, լրագրային բանավէճի կամ այդ
եղանակով լուծելիք խնդիր էլ չէ, այլ, կրկնում ենք, հրատապ լուծում պահանջող
քաղաքական օրախնդիր»։ Իսկ մտաւորականներու ուրիշ հատուած մը կատաղի ձեւով
կ՚ըսէ, թէ «Սփիւռքը իրաւունք չունի Հայաստանին պարտադրելու իր ուղղագրութիւնը»։ Չեն
գիտակցիր, որ հարցը սխալ է դիտել Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններու
դիտանկիւնէն, թէ հարցը Հայաստանի ու Սփիւռքի կամ արեւելահայերէնի ու
արեւմտահայերէնի հարց չէ, այլ Հայոց լեզուի, մշակոյթի, քաղաքակրթութեան ամբողջին
վերաբերող ախտ մը... Ախտ մը, որ մեր երեւակայածէն շատ աւելի վնասներ հասցուցած է
մեր ժողովուրդին ու անոր մշակոյթին։ Եզրափակեմ լեզուաբան Մանուկ Աբեղեանի 1913-ին
«Արարատ» հանդէսին մէջ տպագրած «Մեր ուղղագրութեան մասին» յօդուածի հետեւեալ
բաժինով. «… ուղղագրութիւնը միութիւն պիտի ունենայ, որպէսզի նոյն լեզուն խօսող
մարդիկ կարողանան մէկմէկու գրած հեշտութեամբ վերծանել։ Բացի այդ՝ բառերի
պատկերները դարէ դար էլ չպիտի մեծ փոփոխութիւնների ենթակայ լինին, որպէսզի յաջորդ
սերունդները չկտրուեն նախորդների հետ գրի միջոցով մտաւոր հաղորդակցութիւն
ունենալուց։ Եթէ չլինի ուրեմն ուղղագրութեան այս ընդհանուր եւ տեւական միութիւնը, չի
կարող գոյութիւն ունենալ եւ մի ընդհանուր գրական լեզու։ Հայերէնի համար աւելի մեծ է այս
պայմանի նշանակութիւնը, քանի որ մենք ունենք այսօր երկու գրական լեզուներ, որոնք
նոյնանում են գոնէ միակերպ ուղղագրութեամբ։ Ուստի հէնց սկզբից պիտի ասեմ, որ եթէ
որեւէ փոփոխութիւն պէտք է մեր ուղղագրութեան մէջ աւելի խառն դրութիւն մտցնի եւ մեր
գրական լեզուներն իրարուց աւելի հեռացնի, աւելի լաւ է, որ չլինի»։ Ս.Տ.
ԱՂԲԻՒՐ՝ ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ
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Գրական-Մշակութային
ԹԷՔԷԵԱՆԻ «ԵՐԿՈՒ ԴՐԱԽՏՆԵՐԸ»
Յակոբ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ

Ես Վահան Թէքէեանի բանաստեղծութիւններով հմայուած մէկն
եմ. կը սիրեմ, քանի որ երբ կարդամ, կը գրաւուիմ եւ կը մղուիմ
կրկնելու ընթերցումս : Երբ աւելի լաւ ըմբռնելու համար երկրորդ
անգամ կը կարդամ, ըմբռնումը կը վերածուի սիրոյ եւ երթալով
այդ սէրը կը փոխակերպուի վայելքի, յատկապէս երբ
մեկնաբանելով անոր փիլիսոփայական տողերը կը հասնիմ իր
միտքերու ակունքին:
Մե՛ծ է, ըսելիք չկայ: Անտեղի կերպով զինք «Բանաստեղծութեան
իշխան» չեն կոչած: Գիտէի որ բանաստեղծութեան կողքին եղած
է նաեւ հրապարակագիր, հիմնած եւ խմբագրած է Գահիրէի
«Արեւ»ը եւ Պէյրութի «Զարթօնք»ն ու «Շիրակ»ը, եւ անշուշտ
խմբագրականներ ու յօդուածներ ստորագրած է, սակայն առիթ
չէի ունեցած զանոնք կարդալու:
Առիթը ստեղծուեցաւ, երբ յունուարի 26-ին Երեւանի ՀԲԸՄիութեան յարկին տակ նշուեցաւ
Պոլսոյ «Ժամանակ» օրաթերթի հիմնադրութեան 110-ամեակը, ներկայութեամբ թերթի
հիմնադիր Գոչունեան ընտանիքի շառաւիղՙ Արա Գոչունեանի (Գոչ) եւ զուգահեռ
շնորհահանդէսը կատարուեցաւ թերթի տպարանէն լոյս տեսած երեք գիրքերու, որոնցմէ
մին ալ Վ. Թէքէեանի հրապարակագրական յօդուածներու հատընտիր մըն էր, իսկ միւս
երկուքը կը պատկանէին Ռ, Զարդարեանի եւ Երուխանի գրիչներուն:
Թէքէեանի գիրքը «Երկու դրախտները» վերնագիրը կը կրէ, որուն տակ գրուած էՙ
«Ցիրուցան էջեր»: 480 էջերէ բաղկացած այս գործը կազմած, խմբագրած եւ ծանօթագրած է
Սեւան Տէյիրմէնճեանը, իսկ յառաջաբանը գրած է դոկտ. Վաչէ Ղազարեանը:
Գիրքը ունի երեք բաժինՙ Ա. Հրապարակագրութիւն, Բ. Գրականութիւն եւ արուեստ, Գ.
Յուշեր-վկայութիւններ:
Բաժիններու անուանումներուն համեմատ, անոնց տակ ամփոփուած են բազմազան եւ
բազմաբնոյթ յօդուածներՙ ազգային, քաղաքական, ընկերային, անձնական յուշեր... բոլորն
ալ հետաքրքրական, իրապաշտական, վերլուծական, յաճախ զուարթաբանութեամբ
համեմուած, ոչ մէկ չափազանցութիւն պարունակող, նոյնիսկ, որպէս կուսակցական, միշտ
չափաւոր ու իր անունին վայել:
Թէքէեանի առինքնող գրիչին պտուղներուն ուսանելիութեան եւ անոնց առթած հաճոյքին
կողքին, ահագին գիտելիքներ ու տեղեկութիւններ քաղեցի այդ օրերու եւ շրջաններու
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անցուդարձերուն մասին, ծանօթացայ նոր անուններու, բացայայտուեցան
լուսաբանուեցան ինծի համար մշուշոտ շարք մը դէպքեր ու դէմքեր:

ու

Թիւր կարծիք մը կայ, որ հրապարակագրութիւնը իսկական գրականութիւն չէ, այլՙ
ժողովրդային որակումովՙ «ղազէթաճիութիւն»(*), սակայն երբ մարդ կը կարդայ մեր կարգ
մը նշանաւոր խմբագիրներու յօդուածները, այն ատեն կը հասկնայ, որ անոնք ոչ միայն
գրականութիւն են, այլեւ ժողովուրդը առաջնորդող, արեւելում տուող, խթանող ազդակներ
են: Թէքէեան տեղ մը կ՛անդրադառնայ ասոր, երբ կ՛ըսէՙ «Գրականութիւն եւ
հրապարակագրութիւն ձեռք ձեռքի տուած կը քալեն...»
Հետաքրքրութեամբ եւ հաճոյքով կարդացուող գիրք է եւ դժուար է ընդհատել ընթերցումը:
Ամէն էջի մէջ գեղեցիկ միտք մը կայ, գրաւիչ մեկնաբանութիւն, ընդգծելի տողեր, որոնք
յիշարժան են: Մէջբերենք քանի մը տող.
«Մեծ ազգերու զարգացման գաղտնիքը փնտռել ու պարզելՙ ամբողջ քաղաքակրթութեան
պատմութիւնը գրել կը նշանակէ, արդիական ըմբռնումով խորազննել պատմութիւնը բոլոր
մեծ ազգերու կեանքին, ուր մեծ դէպքերու, աշխարհակալութեանց, նուաճումներու եւ
ընկրկումներու քովն ի վեր եւ անոնցմէ առաջ, պրպտուած եւ ի լոյս դրուած այդ ազգերը
կազմող ժողովուրդներուն վարքն ու բարքը, օրէնքները, ֆիզիքական, մտաւորական ու
հոգեկան կեանքի պայմանները»
«Հետաքրքրական եւ բեղուն շրջան մըն է արեւմտահայ գրականութեան1890-1900-ի
շրջանը, ըլլալով ծայրափակումը (aboutissemant) եւ սկզբնաւորութիւն մը միանգամայն:
Անշուշտ, ինքնաբոյս չէ ան: Իր ետին ունի 15 դարերու ամբողջ գրականութիւնը եւ
մասնաւորապէս անոր արեւմտահայ կոչուած ճիւղը, որմէ կը սերի անմիջականօրէն:»
«...կուսակցութիւններն ալ, աշխարհի մէջ ուրիշ շատ մը բաներու նման, ունին իրենց
օգուտն ու վնասը...»
«Ժամանակ»ի հրատարակչական այս գործը իսկապէս շնորհաւորելի է, իսկ անոր
մատենաշարի 5 թիւը կրող այս գիրքը կու գայ կարեւոր յաւելում մը կատարելու մեր
գրականութեան գանձարանին մէջ, եւ բանաստեղծ Թէքէեանի կողքին, արձակագիրհրապարակագիր մարդը ծանօթացնելուՙ իր ամբողջ գեղեցկութեամբ:
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ

Մի՛ սպաննէք սէրը, մարդի՛կ
Շահ ու հաշիւ փնտռելով հոն
Սէրը ինքն իրմո՛վ կը սնի
Կը լիանա՛յ ինքն իրենով...Ե.Գ.
...............
Ո՞վ պիտի զգայ սիրտդ սիրակէզ
Լռութիւնդ ո՞վ պիտի վերծանէ
Փուճ խօսքերով լոկ մարդիկ կը դատեն
Սրտիդ տրոփիւնը ո՞վ կրնայ լսել...Ե.Գ.
...............
Սիրտդ ուրախ պիտի ըլլայ
Որ ըմբոշխնես ձմե՛ռն անգամ
Անոր մէջ ալ ձիւն մաքրութի՛ւն
Տաքուկ օճա՛խ տեսնես խնդուն...Ե.Գ.
...............
Լոյսին դիմաց ահագնամե՛ծ
Ստուերը մութ դառնայ նսե՛մ
Զերթ բարութեան վեհութեա՛ն դէմ
Չարը սպառի՛, հատնի՛ իր մէջ...Ե.Գ.
...............
Աղօ՛թք մը լուռ կը մրմնջեմ
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Հոգիիս խոր գաղտնարանէն
Ամէն անգամ որ գրիչս վառ
Դրոշմէ տառերն սուրբ Մեսրոպեա՛ն...Ե.Գ.
...............
Ձեռքերդ մաքո՛ւր, խիղճդ միշտ զուլա՛լ
Դուն պիտ' մօտենաս գիրի խորանին
Դարաւոր լոյսո՛վ է ան ողողուած
Հե՛ւք մը հոգի տաս քու խոնարհումիդ...Ե.Գ.
...............
Ամէն նոր օր՝ մաքուր պաստառ
Որ նորովի՛ պիտ' ներկուի
Գոյներովը մեր հոգեկան
Լուսապայծա՛ռ թէ մթագի՛ն...Ե.Գ.
..................
Հոսանքն ի վեր թիավարեցի
Արեւներո՛ւն ես սիրահար
Խոնջէնքէս ետք ամէն անգամ
Գեղաճաճանչ լո՛յսն ըմպեցի...Ե.Գ
...............
Սիրափրփուր ալիքներէ՛ն
Ափին նետուած յուշե՛ր մնացին
Մարգարտափա՛յլ այդ յուշերէն
Ակնթարթնե՛ր՝ անմահ լոյսի...Ե.Գ.
...............
Հոգիս ջա՛հ է արեգնացեալ
Խաւարին մէջ մութ գիշերուան
Լուսնկայի պաղ լոյսին տեղ
Հուրքե՛ր ունի ան տօթակէզ..Ե.Գ.
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կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (79) Ապրիլ 2018

...............
Պոռպռանէն գործ մի՛ սպասեր
Լուրջ գործը միշտ անաղմո՛ւկ է
Պարապ տակառն շատ ձայն հանէ
Լեցունը միշտ ալ անձա՛յն է...Ե.Գ.
...............
Երջանկութի՛ւնս գտած տո՛ղըս է
Անհուն բերկրանքս՝ բա՛ռս ոսկեղնիկ
Քովէ քով շարուած երկնած գի՛րըս է
Ուր մաքուր ցոլա՛ն յոյզերս յուշի՛կ...Ե.Գ.
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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