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Խմբագրական
ՄԱՄՈՒԼԸ ԵՒ ՄԵՆՔ

Մամուլը հզօր ու ազդեցիկ ոյժ է՝ հաղորդակցութեան եւ
հրապարակայնութեան մեր ժամանակներուն: Ընթացիկ դէպքերու եւ
իրադարձութիւններու չոր արձանագրումը ըլլալէն աւելի ու գերիվեր,
մամուլը կը դիտէ ու կը դատէ, կը վերլուծէ օրուան հրատապ
խնդիրները, կ'արծարծէ նոր միտքեր ու գաղափարներ, կ'ուղղորդէ
հանրային կարծիքը: Ան ժամանակի շունչն է ու ոգին,
հաւաքականութեան բազկերակը, անոր խղճի ձայնը, անոր ազգային
դաստիարակութեան հզօր գործօնը...

Հայ կեանքին մէջ, սփիւռքեան իրականութենէն ներս ի մասնաւորի, նշանակալից
դերակատարութիւն ունի ան, որպէս այն տարածքը, այն հանդիպման վայրը, ուր մենք կը
խօսինք մեր մասին, հայ կեանքին մասին, զայն յուզող խնդիրներուն մասին, կ'արտայայտենք
կարծիքներ, կ'ընենք դատումներ, շաղկապելով մեզ իրարմէ տարանջատող միջոցը՝
սփիւռքները իրարու եւ սփիւռքները մայր հայրենիքին, այսինքն՝ ան կը դառնայ ոչ միայն մեզ
միաւորող ազդակ, այլ նաեւ՝ սփիւռք-սփիւռք եւ սփիւռքներ-հայրենիք ինքնաճանաչման բեմ:

Անհրաժեշտ է որ մամուլը ըլլայ ազատ եւ անկախ, անաչառ եւ անկողմնակալ, չըլլայ ան
հակակշիռին տակ վարչախումբի մը, կուսակցութեան մը, խմբակի մը, դրամատէրի մը, որ զայն
օգտագործեն որպէս իրենց քարոզչական բեմը, իրենց խօսափողը, որպէս պատուէր կատարող
գործիք,...: Հոս պիտի ընդգծել որ մամուլին առաքինութիւնն ու առաքելութիւնն է
ազատութիւնը:

Ազատ խօսքը, սակայն, կրնայ բխիլ միայն ազատ միտքէ, ազատ մտածողութենէ, որ կարենայ
շրջանցել տիրող աշխարհակարգի կամ վարչակարգի հաստատած մտային կաղապարները,
կարծրատիպերը, կարենայ քննութեան տակ առնել կամ քննադատել տնտեսաքաղաքական
համակարգի արժէքային դրութիւնը, գործելակերպի եղանակները եւ ամէն բան որ կապ ունի
հասարակութեան հաւաքական կեանքին հետ....: Ազատ միտք եւ մտածողութիւն՝ որ կարենայ
ան անաչառ կերպով յայտնաբերել ճշմարտութիւններ, նոյնիսկ եթէ դառն ըլլան անոնք,
ախտանշել մեր վէրքերն ու արատները, բացթողումներն ու սայթաքումները եւ խթանել
ազգային նորոգ ինքնաճանաչում ու ինքնագիտակցութիւն....դառնալ արթնացման ղօղանջ,
ինքնախաբէութեան, պատրանասիրութեան եւ անտարբերութեան թմբիրին դիմաց...

Կ'արժէ այստեղ յիշատակել 18-րդ դարու ֆրանսացի մեծ իմաստասէր Վոլթէրի խորիմաստ
խօսքը. «Կրնամ համաձայն չըլլալ կարծիքիդ, բայց կեանքիս գնով պիտի պաշտպանեմ զայն
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բարձրաձայնելու իրաւունքդ»: Ասկէ կը բխի բազմակարծութեան կարեւորութիւնը, քանզի ոչ
մէկը կրնայ բացարձակատէրը ըլլալ ճշմարտութեան, որուն կարելի է հասնիլ կարծիքներու
առողջ բանավէճով, միտքերու եւ տեսակէտներու առողջ բախումով, կառուցողական
քննադատութեամբ միայն: Իսկ եթէ մամուլը կը հակակշռուի իշխանութեան մը կողմէ, ո՛վ ալ
ըլլայ ան, եւ արգելքներ կը դրուին անոր բազմակարծութեան առջեւ, ան կը դառնայ պատուէր
կատարող գործիք, եւ կը ստեղծուի այնպիսի ընկերութիւն մը, ուր կաշկանդուած է մտածելու,
ընտրելու, դատելու իրաւունքը...

Հոս կարելի է աւելցնել որ ընկերութիւն մը, հաւաքականութիւն մը ա՛յն է, ինչ որ է իր մամուլը,
մամուլին մէջ ներառելով՝ ձայնասփիւռ, հեռուստացոյց եւ թերթ, ինչպէս նաեւ ընկերային
կայքերը: Ազատ մամուլը ծնունդ կու տայ կամ կը կազմաւորէ ազատ ընկերութիւն: Անազատ
մամուլը՝ ստրկամիտ հաւաքականութիւն մը: Այլ խօսքով, ազատ մամուլը կ'ազատագրէ, իսկ
ստրկացուած մամուլը կը ստրկացնէ այն հաւաքականութիւնը, որուն կը ծառայէ ան:

Ազատութիւն չի նշանակեր երբեք սանձարձակութիւն, անպատասխանատւութիւն:
Ընդհակառակն. ազատութիւնը պատասխանատւութիւն եւ յանձնառութիւն է առաջին հերթին,
եւ կը պահանջէ որ լրագրողը ըլլայ բանիմաց, լաւատեղեակ, հմուտ եւ գիտակից, օժտուած ըլլայ
անաչառ եւ կշռադատ բանականութեամբ ու խղճմտանքով... , որպէսզի չիյնայ ան
կամայականութեանց, խեղաթիւրումներու գիրկը...
Ազատութեան ծիրէն ներս, մամուլը պիտի ունենայ քննադատելու առաքինութիւնը, պիտի
կարենայ բարձրաձայնել հայ կեանքին մէջ յամեցող յոռի երեւոյթները՝ նեղ-հատուածական, նեղխմբակային եւ մենատիրական դրսեւորումները, կամայական վարքագիծը, փտածութեան
երեւոյթները թէ այլ եւ դառնալ ազդու հակակշիռ, տեսակ մը չորրորդ իշխանութիւն՝ հայ
կեանքը ղեկավարելու դեր ստանձնած անձանց համար:

Սա որոշապէս կրնայ ազդակ դառնալ որ տակաւ մեր մօտ կազմաւորուի համահայկական
լայնախոհ մտածողութիւն, համահայկական համախոհութիւն ինչ կը վերաբերի
համահայկական հիմնահարցերուն՝ հայոց երկրին եւ հայութեան լինելութեան եւ անոնց
անվտանգ զարգացման հետ կապուած, որոնց կարեւորագոյններն են որոշապէս՝ հայոց
հայրենիքի անվտանգ յարատեւումն ու հզօրացումը, ազգային պետականութեան ազատ եւ
արդար կայացումն ու հզօրացումը, հայոց լեզուի, մշակոյթի, ազգային ինքնութեան,
հոգեմտաւոր եւ բարոյական արժէքներու կենսունակ պահպանումը, Արցախի եւ ընդհանրապէս
Հայ Դատի պահանջատիրութիւնը, Սփիւռքի կամ սփիւռքներու վերակազմակերպման խնդիրը,
Հայաստան-Սփիւռք կապերու սերտացման եւ արդիւնաւորման հարցը:

Եւ այսպէս, մամուլը կրնայ լիարժէք կատարել իր կոչումը՝ ԼՈՒՍԱԲԱՆԵԼՈՒ հանրութիւնը, եթէ
ըլլայ ազատ, անաչառ, պատասխանատու եւ յանձնառու: «Լուսաբանել» բառը ինքնին,
կազմուած ըլլալով «լոյս» եւ «բան» բառարմատներէն, տառացիօրէն կը նշանակէ բանով կամ
խօսքով լուսաւորել: Իսկ խօսքը ազդեցիկ հզօր ոյժ է՝ «Ի սկզբանէ էր Բանն», ունի ան էական
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դերակատարութիւն
ուղղորդելու
մեզ
ազգաին
ինքնաճանաչման
եւ
ազգային
ինքնագիտակցութեան ընթացքին մէջ, թէ ո՞վ ենք մենք այսօր, ո՞ւր ենք եւ ո՞ւր կ'երթանք
հարցադրումներով արտայայտուած...

Դիպուկ են Գարեգին Նժդեհի խորիմաստ խօսքերը ուղղուած հայ մտաւորականութեան, որոնք
կը հնչեն պատգամի մը խորութեամբ եւ իմաստով. «Հիմա (մեզի) պէտք է վերադաստիարակիչ
հրապարակախօսութիւն:
Հրապարակախօսութիւն, որ անսխալ կերպով ախտանշէ մեր ցեղին հոգերը եւ արմատական
միջոցներ առաջարկի..., որ լուսաբանի մեր ժողովուրդի կնճիռները, որ կռահի իր ժողովուրդին
սպառնացող վտանգը եւ դառնայ նրա հոգեւոր սպառազինումի ահազանգը,...մինչեւ որ
հայութիւնը՝ խրոխտաբար կանգնած իր բարձրաւանդակին վրայ ապացուցէ աշխարհին, թէ
ինքը արի է- տէրը իր հայրենիքին եւ ճակատագրին»:

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Կիպրահայ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ ՊՐՆ. ԱՐԱՐԱՏ
ՄԻՐԶՈՅԵԱՆԻ ՀԵՏ

Ուրբաթ, 5 Յուլիս 2019-ի երեկոյեան ժամը
6:30ին, Ազգային Առաջնորդարան այցելեց
իր պատուիրակութեամբ եւ Կիպրոսի մօտ
Հայաստանի
Դեսպան՝
Պրն.
Ֆատէյ
Չարչօղըլեանի
ընկերակցութեամբ,
Հայաստանի Ազգային Ժողովի Նախագահ՝
Պրն.
Արարատ
Միրզոյեան:
Առաջնորդարանի
մուտքին
Պրն.
նախագահը
դիմաւորուեցաւ
Թեմիս
Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ.
Խորէն Արք. Տողրամաճեանի, Պետական ներկայացուցիչ՝ Պրն. Վարդգէս Մահտեսեանի եւ
քահանայ հայրերու կողմէ, որոնք ուղղուեցան նախ եկեղեցի, Նարեկ վարժարան եւ Ապրիլեան
Յուշակոթող, ապա Առաջնորդարանի դահլիճ, ուր ներկայ էին Թեմի Կրօնական Դասը,
Երեսփոխանական Ժողովի Ատենապետն ու անդամներ, Ազգային Վարչութեան անդամներ,
կառոյցներու, կուսակցութեանց, բարեսիրական, մշակութային, մարզական միութիւններու
ներկայացուցիչներ եւ անդամներ, Կրթական հաստատութեան պատասխանատուներ,
թերթերու խմբագիրներ եւ հրաւիրեալներ։
Սրբազան Հայրը բարի գալուստ մաղթեց Կրօնական Դասուն եւ համայնքին անունով եւ
մասնաւոր ողջոյնները փոխանցեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ գահակալ՝ Արամ Ա. Հայրապետի:
Կաթողիկոսական Փոխանորդը ըսաւ.- «Կիպրահայ գաղութը մօտէն կը հետեւի Ազգային
Ժողովի աշխատանքներուն եւ կը գիտակցի թէ, Հայաստանի հանրապետութիւնը
խորհրդարանական համակարգ որդեգրելէն ետք, աւելիով կը կարեւորուի մեր խորհրդարանի
նշանակութիւնը։ Երբ իրադարձութիւնները ժողովուրդի որոշումով կ՛ընթանան աւելիով կը
կարեւորուի Ազգային ժողովը իբրեւ ուղղակի ներկայացուցչութիւնը ժողովուրդին»։
Շարունակելով խօսքը ըսաւ.- «Մեր Ազգային ժողովի ընտրութիւնները յատկանշուեցան իբրեւ
ժողովրդավար, ազատ, արդար ընտրութիւններ, որոնք միջազգային եւ եւրոպական
մակարդակի վրայ հեղինակութիւն ապահովեցին մեր երկրին։ Մեր Ազգային ժողովին
ուղղութեամբ մտածումներ կան նաեւ այնպէս ընելու, որ Սփիւռքահայութիւնը եւս ձեւով մը
ներգրաւուի եւ մասնակից դառնայ համահայկական օրակարգերու քննարկման:
Այնուամենայնիւ մեր Ազգային ժողովը համայն հայութեան ե՛ւ հայրենիքին Ազգային ժողովն է ու
մեր ամբողջ ազգը ներկայացնողը»։ Անդրադառնալով Հայաստան – Կիպրոս բարեկամութեան
ըսաւ.- «Վստահ ենք որ Կիպրոսի խորհրդարանի հետ Ձեր սերտ համագործակցութիւնը
հիմնովին կը սատարէ երկու բարեկամ պետութիւններու եւ երկու բարեկամ ժողովուրդներու
միջեւ յաւելալ կապերու հաստատման»։
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Սրբազան Հայրը հակիրճ տեղեկութիւններ փոխանցեց Կիպրահայ պատմական գաղութի
մասին եւ ապա անդրադառնալով Անթիլիասի Կաթողիկոսարանէն ներս քանի մը օրեր առաջ
կայացած ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐին, Վեհափառ Հայրապետի
պատգամին, Հայաստանի Վարչապետի Տիկնոջ, խմբագիրներու, թղթակիցներու եւ
մտաւորականներու ելոյթներուն, արտայայտեց ժողովուրդին կամքը աւելի լաւ ու իտէալական
Հայաստան մը եւ Հայրենիք մը ունենալու փափաքներուն եւ ակնկալութիւններուն»:
Եզրակացնելով խօսքը ըսաւ.- Ձեր անունը Հայ ժողովուրդի նուիրական սրբութեան եւ
Խորհուրդի անունն է: Կը մաղթենք որ Ձե՛ր օրով, Արարատ Լեռը տուն բերէք»... Անգամ մը եւս
կ՛ըսենք բարի եկաք Ձեր տունը եւ միասնական գործակցութեամբ պիտի շարունակենք մեր
նպաստը բերել ի շահ մեր ազգին ե՛ւ Հայրենիքին: Կ՛աղօթենք առ բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի
ուժ, կորով եւ առողջութիւն պարգեւէ, որպէսզի կարենաք լաւագոյն ձեւով կատարել Ձեզի
վստահուած դժուարին բայց նուիրական առաքելութիւնը»։
Պրն. Նախագահը խօսք առնելով նախ շնորհակալութիւն յայտնեց ներկաներուն հայրենիքի
հանդէպ իրենց ցուցաբերած հոգածութեան եւ կապուածութեան եւ շեշտեց Հայաստան սփիւռք համագործակցութեան կարեւորութեան հայրենիքի բարգաւաճման, զարգացման եւ
հզօրացման ոլորտներէն ներս: Ներկաները առիթը ունեցան հարցումներ ուղղելու եւ
լուսաբանութիւններ տրուեցան Ազգային Ժողովի Նախագահին եւ Սփիռքի նախկին Նախարար՝
Պրն. Մխիթար Հայրապետեանի կողմէ: Աւարտին, Պրն. Նախագահը յիշատակի նուէր մը՝
«Նարեկ» յանձնեց Սրբազան հօր, որմէ ետք յիշատակի լուսանկարներ առնուեցան:
6 Յուլիս 2019 Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի
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Կիպրահայ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՀԱՆԴԻՊԵՑԱՒ ԿԻՊՐՈՍԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՆԻՔՈՍ ԱՆԱՍԹԱՍԻԱՏԻՍԻ ՀԵՏ

Ուրբաթ, 28 Յունիս 2019-ին, Կիպրոսի
մայրաքաղաք Նիկոսիոյ նախագահական
ապարանքին մէջ հանդիպում մը տեղի
ունեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետին եւ Կիպրոսի նախագահ
Նիքոս
Անասթասիատիսի
միջեւ։
Հանդիպումին Նորին Սրբութեան կողքին
ներկայ էին Կիպրոսի Կաթողիկոսական
Փոխանորդ
Գերշ.
Տ.
Խորէն
Արք.
Տողրամաճեան,
հայկական
երեսփոխանական պլոքի ներկայացուցիչ
Յակոբ Բագրատունի, Կիպրոսի հայ
համայնքի
պետական
ներկայացուցիչ
Վարդգէս Մահտեսեան եւ Հայրապետին գաւազանակիր Հոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Բանճարճեան։
Մտերմիկ մթնոլորտի մէջ տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքին արծարծուեցան Կիպրոսի հայ
համայնքին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաքելութեան, Կիպրոսի ու Հայաստանի
յարաբերութեանց հետ կապ ունեցող շարք մը հարցեր։
Հայրապետը ողջունեց նախագահին վերընտրութիւնը, որ տեղի ունեցած էր շուրջ տարի մը
առաջ եւ որուն նախօրեակին «Կիլիկեան Իշխան»ի շքանշանով պարգեւատրած էր զինք։
Վեհափառ Հայրապետը իր գնահատանքը յայտնեց Կիպրոսի հայութեան նկատմամբ
նախագահին ու կառավարութեան զանազան առիթներով ցուցաբերած յատուկ հոգածութեան
համար։ Ան նաեւ ընդհանուր գիծերով անդրադարձաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
աշխարհասփիւռ թեմերու, միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց ու յատկապէս Կիպրոսի
ուղղափառ եկեղեցւոյ հետ սերտ գործակցութեան։
Տիար Յակոբ Բագրատունի, իր կարգին, Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահին
ողջոյնները փոխանցեց Կիպրոսի նախագահին եւ անդրադարձաւ Կիպրոսի ու Լիբանանի
ծովային սահմաններէն ներս քարիւղի ու կազի շտեմարաններու բաժանման ու գործածութեան
առնչուած ծրագիրին՝ ընդգծելով Լիբանանի ու Կիպրոսի գործակցութեան կարեւորութիւնը։
Նախագահ Անասթասիատիս ջերմօրէն ողջունելով Վեհափառ Հայրապետին այցելութիւնը
Կիպրոս, յիշեց իր ունեցած հանդիպումները թէ՛ Կիպրոսի, թէ՛ Անթիլիասի Մայրավանքի եւ թէ
Պրիւքսէլի մէջ. ան իր յարգանքն ու գնահատանքը յայտնեց կիպրահայ գաղութին՝ շեշտելով
անոր ամուր կապուածութիւնը կղզիին ու անոր արդար դատին։ Այս առիթով նախագահը նաեւ
խօսեցաւ կիպրական հարցին մասին, Նորին Սրբութեան ու անոր ընկարակցող
պատուիրակութեան հետ բաժնելով իր տեսակէտներն ու մտահոգութիւնները։
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Հանդիպման աւարտին, Հայրապետը Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Նարեկ» աղօթամատեանի
հնագոյն ձեռագիրին կրկնօրինակը նուիրեց նախագահին

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի
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Կիպրահայ
ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍԸ 2018-2019

Ամավերջի հանդէսները ուրախութեան եւ
տրտմութեան խառն ապրումներով կը պատեն
սիրտերը....Ուրախութեան՝
քանզի
նոր
ընձիւղներով կը թարմանայ հայ հնամեայ ծառը,
տրտմութեան՝ քանզի անիկա բաժանման պահ է
եւ նոր սկիզբ նոր մարտահրաւէրներու դէմ
յանդիման...
Այս տարի 47-րդ հունձնքն էր Նարեկ
վարժարաններու որ կ'ընծայուէր հայ կեանքին:
Նախակրթարանի բաժինէն՝ 20 շրջանաւարտ (
10՝ Նիկոսիա, 6՝ Լիմասոլ, 4՝ Լառնագա), իսկ
Միջնակարգի բաժինէն՝ 5 շրջանաւարտ գրաւեր էին գեղեցկօրէն զարդարուած Նիկոսիոյ
Նարեկի ամփիթատրոնի բեմը: Հանդիսութիւնը կը վայելէր Հովանաւորութիւնը՝ Կաթ. Փոխ. Տէր
Խորէն Արք. Տողրամաճեանի եւ Նախագահութիւնը՝ Կիպրահայ համայնքի Պետ. Ներկ. Տիար
Վարդգէս Մահտեսեանի: Ներկայ էին Լառնաքայի Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Մաշտոց Աւ. Քհնյ.
Աշգարեան, Նիկոսիոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեան, Կրթական
Նախարարութեան
ներկայացուցիչը,
Ստրովոլոսի
քաղաքապետ՝
Պրն.
Անտրէաս
Բաբախարալամպուս, Հոգաբարձութեան անդամներ, Երեսփոխանական եւ Ազգային
Վարչութեան Ժողովներու ատենապետեր եւ անդամներ, կառոյցներու եւ միութեանց
ներկայացուցիչներ, խմբագիրներ, ծնողներ, հիւրեր:
Ան տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, 19 Յունիս 2019, կ.ե. ժամը 6:30-ին, վարժարանի
ամփիթատրոնին մէջ ի Նիկոսիա:
Տնօրէնուհի
Տիկ.
Վերա
Թահմազեանի
առաջնորդութեամբ,
շրջանաւարտշրջանաւարտուհիները հանդիսաւորութեամբ գրաւեցին իրենց տեղերը երաժշտութեան
հնչիւններու տակ: Այնուհետեւ, յաջորդաբար հնչեցին՝ Կիպրոսի, Հայաստանի եւ Նարեկ
վարժարանի քայլերգները, յոտնկայս ունկնդրութեամբ:
Հոգաբարձութեան խօսքը փոխանցեց վարժարաններու Հոգաբարձութեան Ատենապետ՝ Պրն.
Վարդան Թաշճեան, որ շեշտեց դստիարակութեան եւ կրթութեան դիմագրաւած
դժուարութիւնները՝ ներկայ բարոյական-ընկերային ճգնաժամային ժամանակներուն, ուր
համացանցի վայրագ ներխուժումը՝ պատանիներու կեանքէն ներս կ'ունենայ իր յոռի
ազդեցութիւնը անոնց վարք ու բարքին վրայ, ընդգծեց ուսուցիչ-ծնողք սերտ
համագործակցութեան անհրաժեշտութիւնը, ապա սրտագին շնորհակալութիւն յայտնեց
տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեանին՝ իր անխոնջ եւ ամբոջանուէր ճիգերուն ու քրտնաջան
աշխատանքին համար, ինչպէս նաեւ՝ բոլոր կրթական մշակներուն եւ ծնողներուն, որոնք իրենց
զաւակներուն կրթութիւնը կը վստահին Նարեկ վարժարաններուն:
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Տարեկան ուսումնակրթական տեղեկագիրը ներկայացուց տնօրէնուհի Տիկ. Վերա
Թահմազեան, անդրադառնալով վարժարաններու կրթադաստիարակչական, ուսումնական,
դասարանային եւ արտադասարանային ծրագիրներուն եւ գործունէութեանց, հանդիսութեանց
եւ ձեռնարկներուն, որոնք տեղի ունեցեր էին 2018-2019 ուսումնական տարեշրջանին, իրենց
բոլոր մանրամասնութիւններով: Ապա ջերմագին շնորհակալութեան խօսք ուղղեց Խորէն
արքեպիսկոպոսին, Պետական Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանին, Հոգաբարձութեան
ատենապետին եւ անդամներուն, ուսուցիչ-ուսուցիչներուն եւ ծնողներուն:
Նախակրթարանի շրջանաւարտները յստակ առոգանութեամբ եւ գեղեցկօրէն արտասանեցին
Խաչիկ Դաշտենցի «Հայերէն» բանաստեղծութիւնը:
Ապա տեղի ունեցաւ վկայականաց եւ մրցանակներու բաշխումը ձեռամբ
Ներկայացուցիչին, Կաթ. Փոխանորդ Սրբազան Հօր, ատենապետին եւ տնօրէնութեան:

Պետ.

Նախակրթարանի շրջանաւարտներուն անունով հրաժեշտի հայերէն ուղերձ կարդաց Ալեքսիա
Ալթունեան, իսկ Միջնակարգի շրջանաւարտներուն անունով՝ Էլեն Անդրէասեան՝ յունարէն եւ
Մեղեդի Թաշճեան՝ հայերէն:
Իր Հուսկ Բանքին մէջ, տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեան, իր խօսքը ուղղելով
շրջանաւարտներուն, յատկապէս ըսաւ «Եղէ՛ք աշխատասէր, նպատակասլաց, տքնաջան ու
յարատեւ աշխատող, որովհետեւ ջանասիրութեան եւ յարատեւութեան ընդմէջէն միայն պիտի
կարենաք յառաջդիմել: Իսկ երբ յարատեւութեան ու վճռակամութեան կողքին, ունիք նաեւ
պատրաստակամութիւնը դուք ձեզ ինքնարժեւորելու եւ բարելաւելու, այն ատեն վստահաբար
ձեր բոլոր ծրագիրները յաջողութեամբ պիտի պսակուին» եւ աւելցուց. Ձեր հայախօսութեամբ
եւ հայեցի դաստիարակութեամբ դուք այսօր ապրող ապացոյցն ու վկան էք մեր ժողովուրդի
յարատեւման ու բազմանալու կամքին: Տէ՛ր կանգնեցէք մեր սքանչելի լեզուին եւ ձեր մէջ միշտ
վա՛ռ պահեցէք հայու հոգին եւ ոգին:
Կրկին կը շնորհաւորեմ ձեզ եւ բարի երթ կը մաղթեմ բոլորիդ»:
Շատ տպաւորիչ էր, այնուհետեւ, միջնակարգի շրջանաւարտներուն կատարումը գրական
համադրութեան մը, ուր տեղ գտեր էին աշակերտական գործեր նուիրուած հայրենիքին եւ
Վահագն Դաւթեանի «Ներբող Մայրենի Լեզուին» բանաստեղծութենէն տողեր:
Հայկական ազգագրական պարի հոյակապ կատարումը ( Պարուսոյց՝ Պրն. Քէլէշեան)
վարժարանիս պարախումին կողմէ եւ «Երեւան Էրեբունի», «Երեւան» եւ «Հրաժեշտի Երգ»
խմբերգներու անթերի կատարումը վարժարանիս երգչախումբին կողմէ, խմբավարութեամբ
Պրն. Ս. Տէմիրճեանի, դաշնակի ընկերակցութեամբ Երէցկին Թ. Հապէշեանի, յաւելեալ փայլ մը
տուին այս բովանդակալից եւ տպաւորիչ հանդիսութեան: Իսկ Տէր Խորէն Արքեպիսկոպոսի
օրհնութեան խօսքն ու Պահպանիչը իմաստալից կերպով աւարտեց զայն:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը ջերմօրէն կը շնորհաւորէ Նարեկ վարժարաններու նախակրթարանի եւ
Միջնակարգի բոլոր շրջանաւարտները, իրենց մաղթելով բարի երթ, կանաչ ճանապարհ եւ
նորանոր յաջողութիւններ:
Երան Գույումճեան
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Կիպրահայ
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՆԻԿՈՍԻՈՅ ՀԲԸՄ ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ

Չորեքշաբթի 26 Յունիս 2019-ին, երեկոյեան ժամը 8-ին,
երաժշտասէրներու խումբ մը հաւաքուած էր Նիկոսիոյ
Բարեգործականի ակումբին մէջ, ունկնդրելու Սաղիմահայ
երգչուհի եւ բանախօս Օրդ. Սօսէ Գրիգորեանը, որ սիրայօժար
ընդառաջած էր ՀԲԸՄ վարչութեան հրաւէրին՝ իր խօսք ու
երգով, ներկայացնելու հայ երգի ու երաժշտութեան երկու
տիտանները՝ Սայեաթ Նովա եւ Կոմիտաս:
Վարչական Տիկ. Ռուպինա Գույումճեան ջերմ խօսքերով բարի
գալուստ մաղթեց ներկաներուն, ապա ներկայացուց Սօսէ
Գրիգորեանը, որ ծնած է Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց
վանքի շրջապատէն ներս, յաճախած է Սրբոց Թարգմանչաց
երկրորդական վարժարանը, ապա հետեւած է Eduard Saidi
Musical School-ի դասընթացքներուն, ստանալով Պսակաւոր
Արուեստից վկայականը եւ այժմ կը շարունակէ իր
ուսումնառութիւնը,
մասնագիտանալով
՝
հրէական,
արաբական «փոփ» եւ «ճազ» երաժշտութեան գծով: Ան նաեւ
ամուր կապեր ձեռքբերած է Հայաստանի եւ Սփիւռքի
նախարարութեան հետ եւ մասնակցած է Երեւանի
միջազգային Փառատօներու, ինչպիսիք են՝ «Երգում ենք
Կոմիտաս 2015», «Մենք ենք մեր երգերը 2016», «Կոմիտասի Փառատօն 2017», արժանանալով
պատուոգիրերու եւ վկայականներու: Սօսէ Գրիգորեան մենահամերգներ ունեցած է Բեթղեհէմ
քաղաքին մէջ, Երուսաղէմի Ժառանգաւորաց վարժարանին մէջ, գործօն մասնակիցն է
Սաղիմահայ գաղութի գեղարուեստական ձեռնարկներուն:
Սօսէ Գրիգորեան նախ տեղեկութիւններ տուաւ՝ լուսապատկերներով, Երուսաղէմի
պատմական գաղութիւն մասին, որ հիմա կը հաշուէ շուրջ 2500 հայ, որոնք կ'ապրին
Երուսաղէմի ամէնէն արժէքաւոր մասը նկատուող Ս. Յակոբ եկեղեցիին, վանքին տարածքէն
ներս, ուր կան նաեւ ակումբներ, դպրոցներ, մարզասրահներ եւ համայնքային կեանքի
դիւրութիւններ...: Այնուհետեւ, ան ներկայացուց հայ մեծագոյն աշուղ-բանաստեղծ Սայեաթ
Նովայի ողբերգական կեանքը, անոր սիրահարութիւնը վրացի թագաւոր Հերակլ Բ.-ի քրոջ հետ,
որ տուն տուաւ իր հետագայ կեանքի ողբերգական ընթացքին ու հուսկ աւարտին: Յարգելի
բանախօս-երգչուհին բնութագրեց Սայեաթ Նովայի իւրայատուկ եւ նշանակալից տեղն ու դերը
հայ երաժշտութեան մէջ՝ լուսապատկերներու օգնութեամբ, շեշտելով յատկապէս անոր
սիրերգութիւնը՝ հայերէն, վրացերէն եւ այլ լեզուներով, ինչ որ կամրջեց եւ իրարու մերձեցուց
հայ եւ վրաց ժողովուրդները, միաժամանակ՝ սիրուած կինը բարձրացնելով նոր որակի ու
մակարդակի, նոր հիմքերու վրայ դնելով հայ աշուղական երգը: Ապա իր հոգեթով ձայնով երգեց
«Նազանի» երգը, տող առ տող բացատրելէ ետք երգին բառային իմաստը:
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Ապա ան ներկայացուց Կոմիտասի կեանքը, արժեւորեց զայն որպէս հայ երգի Մեսրոպ Մաշտոց,
որ գտաւ ու հաւաքեց մէկ առ մէկ հայ ժողովրդական երգերը, որոնք կ'երգուէին հայկական
ժողովրդական տօնախմբութեանց ընթացքին, զտեց զանոնք անոնց օտար ու խորթ տարրերէն,
հայացնելով եւ հիմքը դնելով հայ երգին: Սօսէ Գրիգորեան կատարեց Կոմիտասի «Հով արէք»
սիրուած երգը՝ յուզաթրթիռ ձայնով ու խոր ապրումով, արժանանալով ներկաներուն բարձր
գնահատանքին: Ան յատկապէս անդրադարձաւ Կոմիտասի խազագրութեան, որ ցարդ կը մնայ
չվերծանուած եւ երաժշտագէտներու ուսումնասիրութեանց առարկան: Ներկաները
ունկնդրեցին նաեւ Կոմիտասին նուիրուած երգեր՝ Սօսէ Գրիգորեանի կատարողութեամբ,
որոնք ձայնապատկերուած են Հայաստանի մէջ, ինչպէս «7 խազեր»ը: Ձեռնարկի աւարտին,
Սօսէ Գրիգորեան մակագրեց իր ձայնասկաւառակները, որոնք ձայնագրուած են Երեւանի մէջ:
Նորանոր յաջողութիւններ կը մաղթենք երաժիշտ, երգիչ ու մեկնաբան Սօսէ Գրիգորեանին՝ հայ
երգի պանծացման ու տարածման գծով: Վարձքը կատար՝ ՀԲԸՄ վարչութեան, Երեկոյի անթերի
կազմակերպման համար:
Երան Գույումճեան
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Կիպրահայ
Կիպրահայերը բողոքի ցոյց կատարած են՝ պահանջելով վերաբանալ
Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը

Սոյն թուականիս Յուլիս 3-6 օրերուն՝
պաշտօնական այցով Կիպրոս կը գտնուէր
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ
Միրզոյեանի
գլխաւորած
պատուիրակութիւնը, որուն կազմին մէջ է
նաեւ
Հայաստան-Կիպրոս
միջխորհրդարանական
բարեկամական
խումբի
նախագահ
Մխիթար
Հայրապետեանը:
«Մելգոնեան
համաշխարհային
նախաձեռնութեան» հայաստանեան գրասենեակէն NEWS.am-ին կը յայտնեն, որ շարք մը
պաշտօնական հանդիպումներէն յետոյ,հայ խորհրդարանականները այցելեցին Կիպրոսի
հռչակաւոր «Մելգոնեան» կրթական հաստատութիւնը, որ 2005 թուականէն դադրած է գործելէ:
Յատուկ այս այցին համար, կիպրահայերը կազմակերպեր էին բողոքի ցոյց` ընդդէմ
ՀԲԸՄիութեան կողմէ կայացած դպրոցի փակման որոշումին: Ցուցարարները, որոնց կազմին
մէջ կային նաեւ ԱՄՆէն եւ Եւրոպայէն ժամանած մելգոնեանցիներ, նշած են, որ Հայաստանի մէջ
կատարուած յեղափոխութենէն ետք, կ'ակնկալեն նաեւ յեղափոխութիւն Սփիւռքի մէջ, ուր
կարելի չէ թոյլ տալ Սպիտակ եղեռնի իրականացումը:
«Օտար հողի վրայ հայուն հայ պահողը մայրենի լեզուն ու մշակոյթն են, ինչպէ՞ս կարելի է փակել
հայկական դպրոցը, որուն կարիքը ոչ միայն համայնքը, այլեւ ոչ բարենպաստ
աշխարհաքաղաքական պայմաններու մէջ գտնուող տարածաշրջանը այդքան ունի»,- նշեր են
բողոքի գործողութեան մասնակիցները:
Ազդեցիկ ելոյթով հայ պատգամաւորներուն դիմած է «Մելգոնեան համաշխարհային
նախաձեռնութեան» հիմնադիր նախագահ Արսինէ Շիրվանեանը, որունխօսքը ամբողջությամբ
հայկական կրթական հաստատութիւններուն, հայ ինքնութեան պահպանման, հզօրացման ու
այդ ուղղութեամբ աննահանջ պայքարի կոչ էր` ուղղուած ամբողջ աշխարհի հայերուն:
Պատուիրակութեան անդամները իրենց համակրանքը յայտնած են պայքարող
հայրենակիցներու ազգային զգացումներուն նկատմամբ ու խոստացած են ա'լ աւելի խորամուխ
ըլլալ հարցի լուծման տարբերակներուն մէջ` ընդգծելով, որ դպրոցի հարցը հայկական
օրակարգին մէջ է:
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Նշենք նաեւ, որ բողոքի ցոյցին կը մասնակցէին նաեւ եղբայրական Կիպրոսի տարբեր
պաշտօնեաներ, յայտնի կուսակցութիւններու նախագահներ եւպարզապէս Մելգոնեանի յարգն
ու արժէքը իմացող քաղաքացիներ:
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Հարցազրոյց
«Մենք պէտք է անընդհատ Սփիւռքին փաստերով ներշնչենք, որ ա՛յս
Հայաստանը բոլորի հայրենիքն է»

Հայաստանի Հանրային հեռատեսիլի հարցազրոյցը՝
Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ
Սինանեանի հետ («Լուրեր 60 րոպէ» յայտագրէն):

Պետրոս Ղազարեան - Սփիւռքի գործերով գլխաւոր
յանձնակատարը նոր երեւոյթ է մեր պետական
կառավարման համակարգի մէջ։ Նա ի՞նչպիսի
գործունէութիւն է ծաւալելու եւ ի՞նչով է տարբերուելու
Սփիւռքի նախարարից։
Զարեհ Սինանեան - Ասեմ, որ Սփիւռքի հարցերով
գլխաւոր յանձնակատարը ունի շատ գործառոյթներ, որոնք ունէր նաեւ Սփիւռքի նախարարը։
Բայց մեր գրասենեակը օրինակ այլեւս կրթական, մարզական եւ մշակութային ծրագրեր չի
իրագործելու, քանի որ դա համապատասխան նախարարութեան անելիքն է։ Իսկ համարեա թէ
միւս բոլոր գործառոյթները մնալու են Սփիւռքի յանձնակատարի գրասենեակի իրաւասութեան
ներքոյ։ Յանձնակատարի գրասենեակը տարբերւում է նրանով, որ այն նախարարութիւն չի,
այսինքն ստիպուած չի լինելու միշտ ներկայ լինել Ազգային ժողովի կամ կառավարութեան
նիստերին։ Իսկ դա առիթ է տալու յանձնակատարին գտնուել Սփիւռքում, առնչուել եւ աշխատել
Սփիւռքի հետ։

Պ.Ղ. - Ձեր նստավայրը Երեւա՞նն է, թէ՞ Սփիւռքը։
Զ.Ս. - Նստավայրս Երեւանն է, բայց ակնկալւում է որ ես համեմատաբար քիչ գտնուեմ
Երեւանում եւ լինեմ Սփիւռքում։ Իսկ Սփիւռքը ինչպէս գիտէք շատ լայն հասկացութիւն է եւ
այնտեղ գտնուելու լուրջ պատճառներ կան։ Այստեղ ուզում եմ յատկապէս նշել, թէ Սփիւռքի
նախարարութեան լուծարման ժամանակ շատ բուռն հակազդեցութիւն կար եւ մա՛նաւանդ
Սփիւռքից մարդիկ սխալ ակնկալեցին այդ քայլը։ Նրանց թւում էր, թէ Սփիւռքի
նախարարութեան լուծարումը նշանակում է Սփիւռքի նկատմամբ արհամարհանք։ Բայց
ինչպէս որ բոլորը ականատես եղան դա ամենեւին այդպէս չէ, ընդհակառակը, այս գրասենեակը
գործելու է ուղղակիօրէն վարչապետի իրաւասութեան ներքոյ եւ ես միմիայն վարչապետին եմ
հաշուետու լինելու։ Սրանով վարչապետը ուզում էր ազդարարել, թէ որքան կարեւոր են
Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնները։
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Պ.Ղ. - Չնայած, որ մենք չէինք հասկանում, թէ ի՞նչ նպատակ է հետապնդում Սփիւռքի
նախարարութիւնը, բայց ենթադրւում էր որ նա պէտք է մշակի Սփիւռքի մասով հայկական
պետութեան քաղաքականութիւնը։ Ո՞րն է ձեր իրական գործունէութեան դաշտը եւ
հետապնդած նպատակը։
Զ.Ս. - Ինչպէս որ յայտնեցիք, Սփիւռքի նախարարութիւնը պէտք է Հայաստան-Սփիւռք
յարաբերութիւնների համար քաղաքականութիւն մշակէր։ Բայց դա չի արուել, ինչը այսօր մնում
է մեր գրասենեակի հիմնական գործառոյթներից մէկը։ Այսինքն մենք պէտք է կարողանանք
մշակել ա՛յն քաղաքականութիւնը, որի արդիւնքում հնարաւոր կը լինի առաւելագոյնի հասցնել
Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնները եւ այդ յարաբերութիւններից բխող դրական
հետեւանքները՝ երկու կողմերի համար։ Իսկ որպէսզի կարողանանք այս քաղաքականութիւնը
մշակել, մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ, թէ ո՞վքեր են կողմերը։ Այսինքն՝ մի կողմը վարչապետի
ներկայացուցիչն է, իսկ միւսը՝ հսկայական Սփիւռքն է, որին մենք մեծ մասամբ չենք ճանաչում,
որովհետեւ անցնող 10-11 տարիների ընթացքում հարկ եղած աշխատանքը չի տարուել եւ մենք
չենք ուսումնասիրել Սփիւռքը։ Անշուշտ Սփիւռք ասելով հասկանում ենք բազում Սփիւռք(ներ),
որոնք իրարից շատ են տարբերւում եւ յաճախ էլ իրար հակադրւում են։ Նրանք տարբերւում են
իրենց ծագումնաբանութեամբ, գործում են տարբեր քաղաքական եւ քաղաքակրթական
համակարգերում։ Դրա ամենավառ օրինակը Ռուսաստանն է, որտեղ օրինակ Մոսկուայի
հայկական Սփիւռքը շատ է տարբերւում Կրասնոտարի կամ այլ շրջանների հայկական
համայնքներից։ Նոյնը կարելի է ասել նաեւ Միացեալ Նահանգների մասին, որտեղ օրինակ
հարաւային Գալիֆորնիայի Սփիւռքը շատ իւրայատուկ է եւ նման չի Լաս Վեկասի կամ Նիւ
Եորքի Սփիւռքին։ Մի խօսքով սերնդային, մակարդակի եւ համարկումի տարբերութիւններն էլ
շատ են։ Նրանց մէջ նոյնիսկ Հայաստանով հետաքրքրուածութեան տարբերութիւն կայ։ Այս
ամէնը պէտք է խորապէս ուսումնասիրուի եւ համակարգուի, որպէսզի մենք հասկանանք, թէ
ո՞ւմ հետ գործ ունենք։ Պէտք է ամէն մէկին տարբեր մօտեցում ցուցաբերենք եւ այսպէս ասած
գիտական մակարդակի վրայ հասկանանք իրար։

Պ.Ղ. - Նախկինում մենք նաեւ քննարկում էինք այն հարցը, թէ մեր պետութիւնը ի՞նչ է ուզում
Սփիւռքից եւ ո՞րն է մեր նպատակը։ Դրանք տնտեսակա՞ն շահերն են, ներդրումնե՞րն են,
Արցա՞խն է, Հայ դա՞տն է, հայապահպանո՞ւմն է…։ Ձեր կարծիքով որո՞նք են
գերակայութիւնները։
Զ.Ս. - Պետութիւնը ուզում է որ Սփիւռքը չլուծարուի եւ չուծանայ, այլ պահպանուի որպէս
հայկական Սփիւռք։ Սա գերխնդիր է մեզ համար եւ ներկայացնում է՝ բարոյահոգեբանական,
ռազմավարական եւ ազգային ապահովութեան խնդիր։ Գիտէք, մենք փոքր պետութիւն ենք եւ
համեմատաբար փոքր բնակչութիւն ունենք, որի մեծ մասը դրսում է ապրում եւ որի թիւը
Հայաստանի բնակչութիւնից երկու-երեք անգամ աւելի է։ Սփիւռքը ներկայացնում է գիտական,
մասնագիտական, ֆինանսական ներուժ։ Մենք պէտք է Սփիւռքի մեր հայրենակիցներին նայենք
իբրեւ փոթանսիէլ (կարողական - «ՆՅ») հայրենադարձներ եւ մշակենք այնպիսի
քաղաքականութիւն, որպէսզի որքան կարելի է շատ մարդկանց հայրենադարձնենք։
Հայրենադարձութեան ամէնից պայծառ օրինակը 40-ական թուականներին էր, երբ կարճ
ժամանակում 300-350 հազար հոգի ներգաղթեց Հայաստան։ Սակայն դա լաւ մտածուած եւ լաւ
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կազմակերպուած չէր եւ պետութիւնը աղքատութեան ու թշուառութեան մէջ էր…։ Այդ
պատճառով էլ թէ՛ պետութեան եւ թէ ներգաղթողների համար վատ հետեւանքներ ունեցաւ։
Ապագայում կարելի է նոյնը անել, բայց աւելի մտածուած, գիտակից եւ պետական մօտեցում
ցուցաբերելով։ Կարելի է խօսել Իսրայէլի օրինակի մասին, երբ 1915-ին այդ տարածքում ապրում
էր հարիւր հազար Հրեայ, իսկ այսօր այդ երկիրը 8,5 միլիոն բնակչութիւն ունի, որովհետեւ ունի
նպատակասլաց եւ պետական մակարդակով հայրենադարձութեան ծրագիր։ Մեր պետութիւնը
Իրաքի կամ Սուրիոյ պատերազմների ժամանակ ի՞նչ կարողացաւ անել հայ փախստականների
համար, պարզապէս նրանց միայն մի չնչին մասին կարողացաւ պահել Հայրենիքում։ Եւ որքա՜ն
ցաւալի է այս երեւոյթը։ Պատճառը այն է, որ պետութեան համար հայրենադարձութիւնը
գերնպատակ չէր եւ ոչ մի ծրագիր չէր մշակած այդ ուղղութեամբ։ Հետեւաբար այսօր պէտք է
խթանենք եւ ծրագիր մշակենք մեր հայրենակիցների համար, որպէսզի նրանց կարողանանք
հայրենիք բերել։

Պ.Ղ. - Յստակօրէն ձեր գրասենեակը ի՞նչ պէտք է անի այդ ուղղութեամբ։
Զ.Ս. - Պէտք է մօտիկից ուսումնասիրենք այդ հարցը եւ այդ պատճառով էլ ես մեծ մասամբ
Սփիւռքում պիտի լինեմ, որպէսզի վերլուծենք եւ քաղաքականութիւն մշակենք տարբեր
Սփիւռք(ներ)ի համար։ Գիտէք, Սփիւռքի մէջ 1991-ի անկախութեան ստեղծած յոյսերը վաղուց
խամրել էին եւ մեր համայնքները Հայաստանը դիտում էին որպէս անարդարութեան երկիր։ Իսկ
այսօր պետութիւնը փոխուած է եւ լաւատեսութիւն է տիրում ամէն տեղ։ Մեր երկրի օրէնսդիր եւ
գործադիր համակարգերի մէջ բարեփոխումներ են տեղի ունեցել, իսկ հիմա էլ հերթը հասել է
դատական համակարգին։ Ես համոզուած եմ որ այս ամէնի հետեւանքով բնականօրէն
խթանուելու է ներգաղթը։ Մենք պէտք է անընդհատ Սփիւռքին փաստերով ներշնչենք որ ա՛յս
Հայաստանը բոլորի հայրենիքն է։

Պ.Ղ. - Մեր անկախ պետութեան տարբեր ժամանակահատուածներում եղել է այն բանավէճը, թէ
Սփիւռքը ո՞րքանով պէտք է ներգրաւուած լինի Հայաստանի պետականութեան
շինարարութեան գործում։
Զ.Ս. - Այդ ուղղութեամբ տարբեր ձեւաչափեր կան։ Օրինակ անցեալում առաջարկուել է որ
Սփիւռքը կարողանայ քուէարկել Հայաստանի օրէնսդիր կամ գործադիր մարմինների
ընտրութիւններին, իսկ դա քաղաքական ուժերի կողմից միշտ էլ մերժուել է, ինչ որ
տրամաբանական է, նկատի ունենալով որ –ինչպէս ասացի– Սփիւռքի հայ բնակչութեան թիւը
երկու-երեք անգամ աւելի է Հայաստանի ժողովրդի թուից։ Հետեւաբար նման առաջարկներ
նոյնիսկ վտանգաւոր են եւ ազգային ապահովութեան լուրջ խնդիրներ կը ստեղծեն։ Մենք պէտք
է ստեղծենք այնպիսի ձեւաչափեր ու պայմաններ, որ Սփիւռքը հնարաւորին չափ ներգրաւուած
լինի Հայաստանի կեանքի բոլոր բնագաւառներում։ Այսինքն պէտք չէ որեւէ արհեստական
օրէնսդիր խոչընդոտներ ստեղծուեն հայրենադարձութեան համար։ Այն մարդիկ ովքեր ուզում
են Հայաստան գալ, նրանք շատ արագ պէտք է ինտեգրուեն (համարկուին - «ՆՅ»)
Հայաստանեան կեանքի մէջ։ Գիտէք, Սփիւռքահայերից շատեր ուզում են լիովին մասնակցել
Հայաստանի կեանքին եւ դրա համար ամէնից կարեւոր գրաւականը՝ արդար,
հայաստանակենտրոն հասարակարգ ստեղծելն է։
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Պ.Ղ. - Իսկ բացի հայրենադարձութիւնից ի՞նչ ծրագրեր նախատեսած էք։
Զ.Ս. - Տնտեսական դաշտն էլ շատ կարեւոր է։ Հայաստանը շահագրգռուած է որ Սփիւռքի
ֆինանսական կարողականութեան գոնէ ինչ-որ մի մասը ուղղուի դէպի Հայաստան։ Մինչեւ
հիմա այդքան մեծ կարողականութեան միայն մէկ չնչին մասն է օգտագործուել Հայաստանի
տնտեսութեան խթանման նպատակին։ Ասեմ, թէ դրա պատճառը այն է, որ մենք նոյնիսկ ճիշդ
ձեւով չենք մօտեցել Սփիւռքին։ Նախքան յեղափոխութիւնը Սփիւռք-Հայաստան
յարաբերութիւնները եղել են իրար նկատմամբ ոչ ազնիւ յարաբերութիւններ, այսինքն
Հայաստանի կառավարութիւնները շահագրգռուած չեն եղել որ Սփիւռքը իրապէս ներգրաւուի
հայաստանեան կեանքի մէջ։ Գիտէք մետալներ յանձնելը, դպրոցներին գրքեր նուիրելը կամ
ուսուցիչներ պատրաստելը շատ տարրական բաներ են։ Պէտք էր շատ աւելի խոր
վերլուծութիւններ կատարուէին եւ –ինչպէս ասացի արդէն– այդ ուղղութեամբ պէտք էր
քաղաքականութիւն ու ծրագիր մշակուէր։ Ասեմ, որ Սփիւռքի նախարարութիւնը ունէր մի
շտեմարան, որտեղ պահւում էր Սփիւռքի անձանց տուեալները եւ 11 տարուայ ընթացքին
միա՛յն 20 հազար հոգիի անուն էր հաւաքուել այդ «պահեստ»-ի մէջ, մինչդեռ մենք ունենք շուրջ
եօթը միլիոն հաշուող Սփիւռք։ Դա փաստում է, թէ որքա՜ն քիչ աշխատանք է տարուել…։

Պ.Ղ. - Պրն. Սինանեան, դուք Միացեալ Նահանգներից էք։ Արդեօք ամբողջ Սփիւռքի կողմից
ընկալելի լինելու հնարաւորութիւնը ունէ՞ք։
Զ.Ս. - Նախ ասեմ, որ ես Հայաստանից եմ եւ կեանքիս մեծ մասը Միացեալ Նահանգներում
ապրելով Սփիւռքի հետ ուղղակի առնչութիւն եմ ունեցել։ Անկեղծօրէն ասեմ, որ
Սփիւռքահայերը չեն ուզում այս պաշտօնի վրայ տեսնել մէկը որ միա՛յն Հայաստան է ապրել,
քանի որ նա Սփիւռքում չապրելով չի հասկանում Սփիւռքի ցաւը։

Պ.Ղ. - Ձեր աշխատանքը ո՞ր աշխարհատարածքից էք սկսելու։
Զ.Ս. - Աշխատանքս սկսելու եմ Ռուսաստանից, որ ամենամեծ եւ աշխարհագրականօրէն
ամէնից տարածուած համայնքն է, որ միաժամանակ նաեւ ամենաբարդ համայնքն է, որ
Հայաստանի համար ներկայացնում է ամէնից մեծ փոթանսիէլներից մէկը։
Աղբիւր՝ ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ
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Յօդուածներ
ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԷՆ ՅԵՏՈՅ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի եզրափակիչ
պատգամը,
արտասանուած
հայ
մամուլի
տարուան առթիւ Կաթողիկոսարանէն ներս
կազմակերպուած
համագումարի
փակման
նիստին, 4 Յուլիս, 2019-ին
Հայ մամուլին նուիրուած համահայկական
համագումարը իր աւարտին հասաւ։ Արդարեւ,
քննարկուած նիւթերը այնքա՜ն բազմազան էին ու
այլազան, արծարծուած խնդիրները այնքա՜ն
այժմէական էին ու հրատապ, հայմամուլին դիմագրաւած մտահոգութիւններն ու
մարտահրաւէրները այնքա՜ն բազմաբնոյթ էին, մեր հայեցակէտերն ու արժեւորումները
այնքա՜ն տարբեր էին, որ կարելի չէր երեք օրերու ժամանակամիջոցի ընթացքինզանոնք խոր
վերլուծումի ենթարկել։ Հետեւաբար, կարելի չէ համագումարի աշխատանքներուն
եզրայանգում կատարել։ Արդ, հայ մամուլի ներկային ու ապագային հետ աղերս ունեցող
հարցերու քննարկումները անհրաժեշտ է որ շարունակուին։ Համագումարի այս վերջին
նիստին, կ'ուզեմ կարգ մը յիշեցումներ կատարել ու մտածումներ բաժնել ձեզի հետ
յառաջատեսիլ հայեցակէտով։

1) Ամէն բանէ առաջ, կ'ուզեմ բարձրագոյն աստիճանի գոհունակութեամբ հաստատել, որ
Հայաստանի, Արցախի ու Սփիւռքի զանազան շրջանակները ներկայացնող մամլոյ մշակներուն
միատեղ ներկայութիւնը Անթիլիասի մայրավանքին մէջ ինքնին պերճախօս վկայութիւն մըն է,
որ ո՛չ միայն հայ մամուլի, այլ նաեւ հայ մամուլի ճամբով մեր ազգն ու հայրենիքը յուզող
խնդիրներուն մասին միասին խօսիլը, մտածելը, տագնապիլը եւ համագործակցութեան
ճամբաներ որոնելը՝ հրամայական ու անյետաձգելի անհրաժեշտութիւն է ու միաժամանակ
պարտաւորութիւն։ Պատի՛ւ ձեզի, որ ձեր ներկայութեամբ ու գործօն մասնակցութեամբ մեր
համահայկական մտահոգութեան կիզակէտերէն մէկը դարձուցիք հայ մամուլը։

2) Հակառակ մեր ունեցած տարբեր մօտեցումներուն, շեշտաւորումներուն ու հայեցակէտերուն,
մենք իրարու հետ խօսեցանք անկեղծօրէն ու իրապաշտ մօտեցումով։ Մեր տարբերութիւնները
մեզ չառաջնորդեցին բեւեռացումներու, որովհետեւ մեր նպատակը նո՛յնն էր՝ հայրենիքի
հզօրացումը եւ մեր ազգին ընդհանրական ու գերագոյն շահերու պաշտպանութիւնը,
արժէքներու պահպանումը եւ իտէալներու իրագործումը։ Այս մօտեցումը պէտք է արմատանայ
մեր մտածումներուն ու գործերուն մէջ ամէ՛ն տեղ ու բոլո՛ր մակարդակներու վրայ։ Այլ ընտրանք
չունինք։
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3) Ամբողջութեամբ կը բաժնեմ ձեր արտայայտած մտահոգութիւնները, ձեր տագնապն ու
սպասումը։ Անոնք միայն ձերը չեն, այլ մեր բոլորինը։ Հայ մամուլը մեզի համար, ըսի՛նք ու միշտ
պիտի յիշեցնենք, սովորական լրատուական միջոց չէ, այլ սրբազան նպատակի լծուած
առաքելութիւն է։ Այս գիտակցութենէն մղուած, ներկայ տարին հռչակեցինք "Հայ մամուլի
Տարի"։ Այս նախանձախնդրութենէն մեկնած, սոյն համահայկական համագումարը
կազմակերպեցինք եւ բոլորս հաւաքական նո՛յն պատասխանատուութենէն մղուած խօսեցանք
իրարու հետ՝ մամուլին դիմագրաւած խնդիրներն ու մարտահրաւէրները դարձնելով մեր
խորհրդածութիւններուն առանցքը։ Որպէս առաքելութիւն, հայ մամուլը համահայկական
արժէք կը ներկայացնէ եւ, հետեւաբար, մեր սպասումն է, որ ան անվերապահօրէն վայելէ մեր
հայրենիքին, եկեղեցւոյ, կազմակերպութիւններուն ու մեր ազգին ջերմ հոգածութիւնն ու ամուր
զօրակցութիւնը։

4) Յաճախ յիշեցինք, որ հայ մամուլին առաքելութիւնը համապարփակ է եւ անոր աշխատանքին
ծիրը լայնատարած։ Այս իրողութենէն մեկնելով, մեր քննարկած նիւթերը եղան բազմաբնոյթ ու
բազմատարածք, յաճախ հեռուպահելով մեզ անհրաժեշտ վերլուծումէ ու խորացումէ։
Հետեւաբար, կարեւոր կը նկատենք հրապարակային դասախօսութիւններու, բանավէճերու,
սեմինարներու ու յօդուածաշարքերու ճամբով խորքային քննարկումի ենթարկել մամուլին
առնչուած առաջնահերթ խնդիրները։ Մամլոյ մշակներու առընթեր, պէտք է լսենք նաեւ
ժողովուրդը՝ անոր արժեւորումը ու սպասումը։ Չմոռնանք, որ մամուլը առանց ժողովուրդի կը
կորսնցնէ իր գոյութեան պատճառը։ Արդ, ներկայ համագումարը պէտք է շարունակուի այլ
ձեւերով։

5) Առանց ազատութեան, մամուլ գոյութիւն չունի։ Մնայուն կերպով անդրադարձանք մամուլի
ազատութեան՝ շեշտելով զայն երաշխաւորելու ու յարգելու պարտաւորութիւնն ու իրաւունքը՝
թէ՛ պետութեան եւ թէ մամուլ հովանաւորող կազմակերպութիւններուն կողմէ։ Այս ծիրէն ներս,
նաեւ կենսական համարեցինք բազմակարծութեան առաւել զարգացումն ու ծաւալումը։
Խօսեցանք պատասխանատու ու համարատու ազատութեան,ինչպէս նաեւ մամլոյ բարոյական
պարտաւորութեան մասին, որ կ'ենթադրէ ըլլալ՝ ժողովուրդի կամքին արտայայտիչը,
ճշմարտութեան պաշտպանը ու արդարութեան ձայնը։ Միաժամանակ յիշեցուցինք, թէ մամլո
յազատութիւնը մղիչ ուժ պէտք է դառնայ կառուցողական քննադատութեան, հեռու պահելով
զայն ատելութիւն սերմանող ու բեւեռացում յառաջացնող փորձերէ։

6) Տեղական ու տեղայնական խնդիրներէ վեր, հայ մամուլը ունի հասարակաց
մտահոգութիւններ եւ համահայկական ուղղուածութիւն, միշտ պահելով զանազանութիւնն ու
բազմակարծութիւնը։ Պարզուեցաւ, որ մօտեցման,շեշտաւորման ու առաջնահերթութեան
տարբերութիւն գոյութիւն ունի Հայաստանի ու Սփիւռքի մամուլներուն միջեւ։ Անհրաժեշտ կը
նկատենք հայ մամուլը միացնող ազդակներու ու տուեալներու, գործօններու ունպատակներու
առաւել շեշտաւորումը, որպէսզի մամուլը կարենայ մասնակից դառնալ համահայկական
հարցերու քննարկման եւ մտածողութեան ձեւաւորման ու մշակման։ Մեծ է մամուլին դերը այս
ուղղութեամբ։
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7) Լայնօրէն խօսեցանք մամուլի որակի բարձրացման հրամայականին մասին։ Բացման Մեր
պատգամին մէջ ըսինք, թէ հայ մամուլը սովորական լրատուութենէ անդին՝ յատուկ
կարեւորութիւն պէտք է տայ քննական ուվերլուծական յօդուածներու, որպէսզի կարենայ
իշխանութիւններն ու կառոյցները անհրաժեշտութեան պարագային արթնութեան ու
զգաստութեան հրաւիրել, ինչպէս նաեւ ազգային թէ միջազգային այժմէական հարցերուշուրջ
տեղեակ պահել ժողովուրդը։ Այս ծիրէն ներս անդրադարձանք մամուլի լեզուին, եւ առ այդ մեր
մտահոգութիւնը յայտնեցինք հայաստանեան մամուլի լեզուին մէջ օտար բառերու
ներկայութեան, իսկ Սփիւռքիմամուլին մօտ՝ արեւմտահայերէնի աղաւաղումին։ Յատուկ
ուշադրութիւն հարկ է որ տրուի յիշեալ հարցերու քննարկման։

8) Արծարծեցինք օտար լեզուով հայ մամուլին կապուած շարք մը խնդիրներ։ Հարկ է ըլլալ
իրապաշտ։ Օտար լեզուով հայ մամուլին դերը սկսած է դառնալ անհրաժեշտութիւն։ Այս գծով
էական կը նկատենք օտար լեզուովհայ մամուլը նաեւ օտարին ուղղելու հրամայականը։ Որոշ
չափով այս փորձը կը կատարուի. անհրաժեշտ է զայն աւելի կազմակերպ ու հետեւողական
կերպով կատարել։

9) Արդարեւ, նոր մտածումներով լիցքաւորուած նոր տեղեկութիւններով հարստացած, զիրար
աւելի լաւ ճանչցած, մեր տեղական ու համահայկական մտահոգութիւններուն աւելի մօտէն
ծանօթացած պիտի վերադառնաք ձեր մամլոյ օրկաններուն՝ շարունակելու ձեր աշխատանքը։
Ներկայ համագումարը պէտք չէ դառնայ սոսկ դէպք, թէկուզ յոյժ կարեւոր ու նշանակալից։ Ան
պէտք է վերածուի գործընթացքի՝ մեր առաքելութեան դիմաց նորհորիզոններ բացող։ Հոս կը
կայանայ լիարժէք իմաստը ու կարեւորութիւնը այս համագումարին։

10) Համագումարի ընթացքին ամենէն շատ գործածուող բառերէն մէկը եղաւ
համագործակցութիւնը։ Մեր խոր ցանկութիւնն է, վստահաբար նաեւ ձերը, որ այս
համագումարը դառնայ սկիզբ համահայկական մաշտապովսերտ ու համապարփակ
համագործակցութեան՝ Հայաստանի, Արցախի ու Սփիւռքի մամուլներուն միջեւ։ Կը կրկնենք.
համագումար մը իր ճշդած նպատակը կ'իրագործէ համագումարէն յետոյ, երբ վերածուի
համագործակցութիւնը ծաւալող ու ամրապնդող մեքանիզմներու։ Այսօր համագործակցութեան
բամաբնոյթ բնագաւառներու դիմաց կը գտնուի հայ մամուլը։ Անհրաժեշտ է, գործնապաշտ
մօտեցումով ճշդել գործակցութեան առաջնահերթութիւնները ու կերպերը։ Այսպէս, տեղական
մտահոգութիւնները պահելով հանդերձ, ինչպէ՞ս կրնանք տեղեկատուական համահայկական
քաղաքականութիւն մը ճշդել։ Մամուլը հսկայ ներուժ է. ինչպէ՞ս կրնանք զայն օգտագործել
կառուցողական
նպատակներու,
հեռու
պահելով
զայն
ներկայ
ժամանակներու
ապատեղակատուական փորձերէն։ Ի՞նչ կերպերով հայ մամուլը կրնանք դարձնել ազդու
ներկայութիւն միջազգային մամուլէն ներս՝ ներկայացնելու ու պաշտպանելու մեր արժէքները եւ
իրաւունքները, միաժամանակ դիմադրելու մեր ազգին իրաւունքները այլափոխող քարոզչական
արշաւներուն։ Ինչպէ՞ս կրնանք ներդաշնակութիւն ստեղծել համահայկական եւ տեղական,
հայկական եւ միջազգային լրատուութեան միջեւ՝ պահելով իւրաքանչիւրին այժմէականութիւնը
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եւ իւրայատկութիւնը։ Ինչպէ՞ս կրնանք հայ մամուլի համահայկական ցանց մը ստեղծել եւ անոր
շուրջ համախմբել նաեւ օտար մամլոյ օրկաններէն ներս գործող մեր ազգակիցները։
Բնականաբար նաեւ կան նմանօրինակ բազմաթիւ թէ՛ մտահոգութիւններ եւ թէ
կարելիութիւններ, որոնք կը կարօտին լուրջ ու համապարփակ քննարկումի։
11) Միայն տագնապները մեզ պէտք չէ միացնեն, այլ նաեւ ու մանաւանդ մեր համազգային
արժէքներն ու ձգտումները՝ դառնալով մեր միասնութեան առանցքը եւ հզօրութեան աղբիւրը։
Պատմական Հայաստանի փոքր շերտին վրայ գտնուող ներկայ Հայաստանը շրջապատուած է
ո՛չ բարեկամ երկիրներով ու կը դիմագրաւէ լուրջ մարտահրաւէրներ։ Հայաստանն ու մեր ազգը
յուզող խնդիրներու լուծման եւ մեր հաւաքական ներուժի հզօրացման մէջ Ճշդորոշիչ է դերը
մամուլին։ Մենք խօսեցանք մամուլի ապագային մասին. այդ ապագան հեռաւոր ժամանակի մէջ
չէ. ան ներկային մէջ է՝ ժամանակ ու տարածութիւն շրջանցած համաշխարհայնացած
աշխարհին մէջ։ Հետեւաբար, պէտք է ըլլալ զգօն ու միասնաբար լծուիլ աշխատանքի։ Ուստի,
Մեր առաջարկն է, որ Հայաստանը, Արցախը ու Սփիւռքը ներկայացնող համագումարէն բխած
փոքր խումբ մը, համագումարի ընթացքին տրուած զեկոյցներու ու կատարուած
քննարկումներու լոյսին տակ, ինչպէս նաեւ նկատի ունենալով անցնող տարիներուն Սփիւռքի
նախարարութեան կազմակերպած լրագրողներու յատուկ հանդիպումներն ու արդիւնքները,
լայնօրէն քննէ համագործակցութեան ուղիները, մարզերը ու մեթոտները, եւ ճշդէ յառաջիկայ
աշխատանքներու հանգրուանները եւ ուղղութիւնը։ Ա՛յս է Մեր սպասումը։ Ա՛յս է նաեւ ներկայ
համագումարիոգին, պատգամը ու մարտահրաւէրը։
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Յօդուածներ
Բաց նամակ՝ Թուրքիոյ նախագահին եւ ժողովուրդին, ՄԱԿ-ին եւ աշխարհի
հին ու նոր (չ)իրաւարար մեծերուն
Գրեց՝ ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Հայոց հին մայրաքաղաք աւերակ ԱՆԻն
տեսայ, օտարի պէս, զբօսաշրջիկ, ինծի
պէս ուրիշներ ալ կային հոն:
Աւերակ եկեղեցին դիտեցի, անկէ անդին,
վարը, Ախուրեանն էր եւ քանի մը քայլ
անդին
կար
Հայաստանի
Հանրապետութիւնը:
Ուզեցի ինքզինքս համոզել, որ ժամանակը
կը գրէ պատմութիւնը, բռնութիւնները կը
դարձնէ օրէնք եւ արդարութիւն: Ճի՞շդ է:
Այդպէս է Հայոց մայրաքաղաքը Անին.
աւերակ, մեռած: Անվերականգնելի, քանի որ իրաւ տէրերը հոն չեն:
Որո՞ւ կը պատկանի Անին: Պատերազմ եւ զէնք օրէնք կը ստեղծեն: Բայց երբ կը դադրի կռիւը,
գերիները կը փոխանակուին:
Տեղ մը գրուած օրէնք մը չկա՞յ գերի Անին վերադարձնելու, ժողովուրդ մը զրկուած չպահելու իր
հաւաքական յիշողութենէն:
Անին` քար եւ պարիսպ, Թուրքին եւ Թուրքիոյ համար յիշողութիւն չեն, իրենց յիշողութիւնը չեն,
հոն չկան իրենց տեսիլքը, միտքը եւ քրտինքը:
Թուրքին եւ Թուրքիոյ համար պատմամշակութային արժէք չէ Անին, անոնք իրենք զիրենք չեն
կրնար տեսնել, չեն տեսներ այդ աւերակներուն մէջ, կիսականգուն գմբէթներուն մէջ:
Եթէ լսենք ՄԱԿ-ի բեմէն արտասանուած ճառերը, մարդկային իրաւունքի, արդարութեան,
խաղաղութեան եւ համակեցութեան մասին, կը տարուինք մտածելու, որ դրախտը երկինքէն
իջած է երկիր: Ո՞վ զո՞վ ոտքի կը քնացնէ:
Տրովադայի պատերազմի ժամանակ Հեքթոր մենամարտեցաւ Աքիլլէսի դէմ, պարտուեցաւ եւ
սպանուեցաւ: Հեքթորի հայրը` Փրիամոս, քաղաքի պարիսպներէն դուրս եկաւ, գնաց եւ
խնդրեց, որ Աքիլլէս իրեն յանձնէ իր որդի Հեքթորի դին, որպէսզի պատուով զայն թաղէ եւ
Աքիլլէս յանձնեց Հեքթորի դին:
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ԱՆԻն Հայոց աւերակ մայրաքաղաքն է: Անոր քարերուն, սիւներուն եւ գմբէթներուն վրայ կան
միայն Հայերու միտքի եւ մատներու հետքերը: Ի՛նչ ալ եղած ըլլան ԱՆԻի` Թուրքիոյ բռնակցման
պայմանները եւ արդարացումները, օրինական եւ զինուորական, ԱՆԻն հայկական
ժառանգութիւն է, անյեղլի կնիքով:
Չկա՞յ օրէնք մը, չկա՞յ միջազգային իրաւարարական մարմին մը, չկա՞յ ժողով մը, ուր կարելի
ըլլայ դիմել, ընթացիկ քաղաքական ճապկումները մէկդի դնել եւ Աքիլլէսի մեծութեամբ վճռել,
որպէսզի ԱՆԻն վերադարձուի զինք կերտած ժողովուրդին, խնամուի, դառնայ յիշողութեան եւ
յիշեցման խորան, Անցեալը բերէ Ներկային մէջ:
ԱՆԻն` ոչինչ կը ներկայացնէ Թուրքիոյ համար, նոյնիսկ մշակելի տարածք չէ:
Թուրքիոյ նախագահը եւ իշխանութիւնները ոչինչ կը կորսնցնեն ԱՆԻն վերադարձնելով իր
տէրերուն, որոնք սիրով եւ գուրգուրանքով կրնան վերաբերիլ իրենց ժառանգութեան: Նոյնիսկ
եթէ չվերակենդացնեն, զայն կը դարձնեն Հայերու ուխտատեղի: Այդ ընելով` Թուրքիան
վարկանիշ կ՚ապահովէ բարի դրացնութեան եւ մշակոյթներու պաշտպանութեան
ճակատներուն վրայ:
Այս ըմբռնումով, ինչո՞ւ ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղարը եւ ԻՒՆԷՍՔՕ-ի ընդհանուր տնօրէնը,
նաեւ, կրկնենք, աշխարհի իրաւարարութեան իրենք զիրենք կոչած մեծերը չեն խօսիր եւ չեն
պահանջեր, որ ԱՆԻն վերադարձուի իր ժողովուրդին: Այս պահանջը Ցեղասպանութեան
ճանաչում չէ, ահաբեկչութիւն չէ, վարկաբեկում չէ: Մեծերը, որոնք պատմութիւն գիտեն, երբեմն
գիտցած են կռուիլ իրաւունքի համար: Ֆրանսան միլիոնաւոր զոհեր տուաւ, ինչպէս իրենք
կ՚ըսեն, Վոժ լեռներու կապոյտ գիծին վերատիրանալու համար:
Բայց պարզ է նաեւ, որ ԱՆԻի վերադարձի պահանջը ներկայացնող պէտք է ըլլայ: Ո՞վ եւ ինչպէ՞ս:
Ի հարկէ` Հայերը:
Բայց նաեւ թուրք մտաւորականութեան մոլեռանդութենէ եւ կիրքերէ ձերբազատած փաղանգը
ի՛նք հրապարակ պէտք է գայ այս պահանջով:
Ինչո՞ւ ոչ, նաեւ միջազգային այն բոլոր կազմակերպութիւնները, որոնք համաշխարհային
մշակութային պաշտպանութեան կարգախօսով հրապարակ կու գան, կը խօսին Անկքորի,
Փարթենոնի, Փալմիրի, Փարիզի Աստուածամօր տաճարի եւ այլ համամարդկային մշակութային
ժառանգութեան խորհրդանիշերու մասին:
ԱՆԻն վերադարձնե՛լ հայ ժողովուրդին:
Թուրքիոյ համար ԱՆԻն ոչինչ կը ներկայացնէ: Քարակոյտ է:
ԱՆԻն հայ ժողովուրդի պատմութեան բաց գիրքն է, ոգի է, արուեստի կուտակում է:
Ի՞նչ է պարտականութիւնը միջազգային համայնքին:
Այս հարցումով հրապարակ գալ` չի նշանակեր թշնամութիւն սերմանել կամ ծաւալապաշտ
ըլլալ:
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ԱՆԻի՝ Հայութեան վերադարձը իրաւ խաղաղութեան եւ միջազգային փոխըմբռնումի պզտիկ
քայլ կ՚ըլլայ, թերեւս առաջինը` ապագայի մեծ քայլերու:

ԱՆԻՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼ ԱՆՈՐ ԻՐԱՒ ՏԷՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ` ՈՐՊԷՍ ԳՐԱՒԱԿԱՆ ՎԱՂՈՒԱՆ
ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ:
Բաց նամակ` սահմաններէ ասդին եւ անդին:
Եթէ չեն խցուած բոլոր ականջները եւ չեն խաւարած միտքերը:
Քաղաքական մանրուք չէ ԱՆԻն, նոյնիսկ եթէ ասդին եւ անդին օրակարգ չէ:
ԱՆԻն այսօր հոգեկան-ոգեկան օրակարգ է Հայուն համար:
Այս պէտք է ըսել բարձրաձայն, ոչ միայն բանիմացներուն:
Բայց նախ մենք պէտք է ըսենք եւ գիտնանք, որ ան մեզի համար սոսկ զբօսաշրջային հասցէ չէ:
Այս պատմութի՛ւն է, քաղաքականութի՛ւն, մշակո՛յթ եւ անկորնչելի իրաւո՛ւնք:

19 Յունիս 2019, Երեւան

Յ.Գ.- Կը խնդրուի թարգմանել եւ տարածել
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Յօդուածներ
Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոն «Յունաստանի Եւ
Կիպրոսի Հայերը» Գիտաժողովը աւարտեց իր աշխատանքները

Հայկազեան
համալսարանի
Հայկական
սփիւռքի
ուսումնասիրութեան
կեդրոնին
կազմակերպած «Յունաստանի եւ
Կիպրոսի հայերը» գիտաժողովը
աւարտեց իր աշխատանքները:
Հինգշաբթի, 30 մայիս 2019-ի
առաւօտեան
պաշտօնական
բացման հանդիսութեան ներկայ
էին` Հայկազեան համալսարանի նախագահ վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան, Վարուժան արք.
Հերկելեան, վեր. Հրայր Չոլաքեան, կիպրահայ եւ յունահայ հիւրեր, Միջին Արեւելքի
հայօճախներու պատմութեամբ հետաքրքրուող մտաւորականներ, գիտաժողովին մասնակից
գիտահետազօտողներ եւ փորձագէտներ:
Կեդրոնի տնօրէն դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան բացումը կատարելով Հայկական սփիւռքի
ուսումնասիրութեան կեդրոնի 8-րդ տարեկան գիտաժողովին` հրաւիրեց Հայկազեան
համալսարանի նախագահ վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեանը, որ բարի գալուստ մաղթելէ ետք
արտասահմանէն ժամանած հիւրերուն եւ լիբանանահայ ներկաներուն, ընդգծեց.
««Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս»-ի, «Տէրեան» հայագիտական գրադարանի եւ
հայկական ամպիոնի համալսարանական դասընթացքներու կողքին, Հայկական սփիւռքի
ուսումնասիրութեան կեդրոնը կը շարունակէ բերել օգտակար ներդրում` հայագիտական
ուսումնասիրութիւններու»: Վեր. Հայտոսթեան արժեւորեց գիտաժողովներու այս շարքը`
մատնանշելով, որ անոնք առիթ ընծայած են` «Քննելու ցարդ յատկապէս միջինարեւելեան
սփիւռքը ոչ որպէս միօրինակ ընդհանրութիւն կամ մօտակայ երկիրներու գաղութները` որպէս
նմանօրինակ, այլ ամէն մէկ երկրի գաղութ որպէս ինքնուրոյն հարուստ մշակոյթ, թէեւ`
յարափոփոխ իրականութիւններու ենթակայ: Կարեւորը իւրաքանչիւրին ծաւալն ու
ազդեցութեան մակարդակը չէ, այլ` հայկական տեղականութիւնը, պատմամշակութային հիմքը,
հայկական տարածականութեան աստիճանը, հայրենի պետութեան հետ առնչութիւնը,
հաստատութիւններու պատկերը, ականաւոր դէմքերը…,- ու շեշտեց,- լաւ է, որ մենք գերին
չըլլանք աւելի ճոխ անցեալ մը աւելի նօսրացած ներկայի մը հետ բաղդատելու երեւոյթին, այլ`
քննողները մեր գաղութներու ծալքերուն, դասեր քաղելու անոնցմէ»: Վեր. Հայտոսթեան
անդրադարձաւ կեդրոնի այս գիտաժողովներու տարեկան հրատարակութիւններուն եւ «Գ.
Կիւլպէնկեան» հաստատութեան, որ` «Ունեցած է իր գործնական ներդրումը այս մարզին մէջ»:
Հուսկ, ան բոլորի անունով ողջոյն յղեց Կիպրոսի եւ Յունաստանի «մեր սիրելի համայնքներուն»
ու բոլորին մաղթեց «օգտաւէտ երկու օրեր»:
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Ապա դոկտ. Տագէսեան կարդաց կիպրահայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս
Մահտէսեանի ողջոյնի գիրը, ուր ան «հիանալի նախաձեռնութիւն» որակելէ ետք
գիտաժողովներու այս շարքը, կը շնորհաւորէր կազմակերպիչ մարմիններուն «յարատեւ եւ
յամառ ջանքերը», կը գնահատէր գիտաժողովներու նիւթերուն հատորներով լոյս ընծայումը ու
կը շեշտէր. «Սփիւռքի ներկայ պայմաններուն եւ բազմապիսի մարտահրաւէրներուն դիմաց
կեդրոնի իրերայաջորդ համագումարներու տիրական եւ տեւական այս շարքը իր նպատակով,
ծրագրով ու տեսլականով գօտեպնդիչ եւ քաջալերական երեւոյթ մըն է, շահեկան ներդրում մը`
ի խնդիր հայրենիքի սահմաններէն դուրս ապրող մեր հայութեան ապագային»:
Ապա խորունկ վերլուծութեամբ մը գիտաժողովի հիւր դասախօս, «Եունիվըրսիթի քոլեճ
Լանտըն»-ի պատուակալ աւագ հետազօտող, մշակութաբան-մարդաբան դոկտ. Սուզըն Փեթի
պատմութեան ենթախորքով կատարեց Յունաստանի եւ Կիպրոսի հայօճախներուն պատումը`
լուսարձակի տակ առնելով անոնց ժողովրդագրական, կազմակերպական, միութենական,
ներհայկական եւ հայ-յունական փոխյարաբերութեանց վերիվայրումները, ընդգծեց
հայօճախներուն ինքնութենական վերաձեւումներուն շարժառիթները, գործօններն ու
հետեւանքները: Փաստաթղթային լուսանկարներով ներկայացուած այս դասախօսութիւնը
յառաջացուց այն ենթահողն ու միջավայրը, որոնց միջոցով լուսաբանուեցան յաջորդող 34
զեկոյցները:
Գումարուեցան վեց նիստեր, որոնց ընթացքին զեկուցեցին Ֆրանսայէն, Միացեալ
Թագաւորութենէն, Մ. Նահանգներէն, Հայաստանի Հանրապետութենէն, Յունաստանէն,
Կիպրոսէն, Սուրիայէն եւ Լիբանանէն ժամանած փորձագէտներ ու մասնագէտներ: Առաջին
երկու նիստերը նուիրուած էին Յունաստանի հայօճախին, իսկ յաջորդ չորսը` աւելի
մանրամասն քննութեան առին Կիպրոսի հայօճախը: Նիստերը խմբաւորուած էին ըստ
բնագաւառներու.
1.- Յունաստան. պատմութիւն, պետութիւն, ցեղասպանութիւն,
2.- Յունահայութիւն. 1940-էն այսօր, համայնքային կեանք եւ մշակոյթ,
3.- Կիպրոս. պատմութիւն, համայնք եւ Մելքոնեան կրթական հաստատութիւն,
4.- Եղեռն, տեղաւորում, կազմակերպում, տեղաշարժեր եւ մշակոյթ,
5.- Պետութիւն. քաղաքական վիճակ, կրթական-մշակութային ձեռքբերումներ,
6.- Ժամանակակից ընկերամշակութային օրակարգեր:
Յունահայ երիտասարդ փորձագէտ, Թրակիոյ համալսարանի դոկտորականի հայցորդ Սարգիս
Տանկազեանը ներկայացուց Քոմոթինիի հայօճախը` ԺԷ. դարէն մինչեւ այսօր, լուսարձակի տակ
առնելով հայօճախին պատմական ելեւէջները եւ մերօրեայ մարտահրաւէրները: Մինիսոթայի
Սենթ Պենետիքթ համալսարանի դասախօս դոկտ. Ճոն Արմաճանի քննարկեց Յունաստանի
սահմանադրութիւններուն տրամադրութիւնները` փոքրամասնութեանց, ի մասնաւորի հայոց
իրաւունքներուն առնչութեամբ: Ծիծեռնակաբերդի Հայոց ցեղասպանութեան թանգարանհիմնարկի աշխատակից դոկտ. Շուշան Խաչատրեանի զեկոյցին համառօտ տարբերակը
կարդաց իր պաշտօնակից դոկտ. Էտիթա Կժոյեանը: Զեկոյցը կը վերաբերէր Մերձաւոր Արեւելքի
նպաստամատոյցի հոգածութեամբ Յունաստան գտնուող որբերուն: Զեկոյցին կ՛ընկերանային
լուսանկարներ, փաստաթուղթեր եւ վկայութիւններ: Ծիծեռնակաբերդի Ցեղասպանութեան
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թանգարան-հիմնարկի աշխատակից Քրիստինէ Նաճարեանը արժեւորեց շուէտացի միսիոնար
Ալմա Եոհանսոնի անձնդիր գործունէութիւնը` Յունաստան հաստատուած հայ փոքրերուն:
Եոհանսոն նախաեղեռնեան շրջանին ալ անձնուիրաբար ծառայած էր հայութեան: Աթէնքի
համալսարանի դասախօս դոկտ. Հերվէ Ժորժըլէն ներկայացուց թերուս Անժել Քուրթեանի
յուշագրական երեք հատորները, որոնք լոյս տեսած են 1980-ին: Յունարէն այս հատորներուն
իւրայատկութիւնը այն է, որ անոնք կը ներկայացնեն յոյներու Զմիւռնիոյ աղէտին
ոդիսականները` հայկական աչքերով: Դերենիկ Դեմիրճեանի տուն¬թանգարանի վարիչ Կարինէ
Ռաֆայէլեանը ներկայացուց 1930-40-ականներու յունահայ մամուլի մշակութային դիմագիծը`
անդրադառնալով մամուլին մէջ լոյս տեսած յօդուածներուն եւ թարգմանութիւններուն:
Սփիւռքի նախարարութեան նախկին պաշտօնատար դոկտ. Էլիզ Գէորգեանը քննարկեց
յունահայ հայրենադարձութիւնը` ներգաղթի համապատկերին խորքին: Ան լուսաբանեց նաեւ
յունահայ ներգաղթողներու տեղաւորման վայրերու, դիմագրաւած դժուարութիւններու եւ
բերած նպաստներուն հարցեր:
Բ. նիստին Երեւանի պետական համալսարանի դասախօս դոկտ. Տիգրան Ղանալանեանը
ներկայացուց յունահայ արտագաղթը Յունաստանէն` 1946-70-ականներուն: Տալով թուային
տուեալներ` երիտասարդ գիտնականը անդրադարձաւ նաեւ տեղաշարժերուն յառաջացուցած
մշակութային, ընկերաբանական, ժողովրդագրական հետեւանքներուն` թէ՛ հեռացած եւ թէ՛
հաստատուած երկիրներուն հայ հաւաքականութիւններուն: Թեսաղոնիկահայ երիտասարդ
գիտահետազօտող Յովիկ Գասապեանը մանրամասնեց Թեսաղոնիկէի հայ համայնքի վերջին 25
տարիներու զարգացումները, հայօճախին ինքնութենական վերափոխումները` հայաստանցի
արտագաղթողներու շրջան հաստատուելէն ի վեր: Ան անդրադարձաւ անոնց համարկումի
խնդիրներուն եւ հեռանկարներուն: Հայրենի միջին սերունդի հետազօտողներու լաւագոյն
ներկայացուցիչներէն պատմաբանասէր, գեղարուեստագէտ դոկտ. Արծուի Բախչինեանը
ներկայացուց համապատկերը յունահայ դէմքերու մշակութային նպաստին` Յունաստանի եւ
միջազգային գեղարուեստին: Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու ազգային
ակադեմիայի ազգագրութեան եւ հնագիտութեան հիմնարկի սփիւռքի բաժնի ժրաջան
հետազօտող Սոնա Ներսիսեանը դաշտային իր ուսումնասիրութիւններուն արդիւնքը
ներկայացուց` Յունաստանի հայօճախին ինքնակազմակերպման գործին մէջ հայկական
կազմակերպութիւններու դերին առնչութեամբ:
Գ. նիստին բազմավաստակ պատմաբան, կիլիկիագէտ փրոֆեսէօր Քլոտ Մութաֆեանը
վերլուծեց Կիպրոսի եւ Կիլիկեան հայկական թագաւորութեան միջեւ հաստատուած
պալատական խնամիութեան դիւանագիտութիւնը, որ մեծապէս կը ծառայէր ուժերու
մէկտեղման եւ միացեալ քաղաքականութեան որդեգրման: Հալէպահայ երիտասարդ
հետազօտող Աւետիս Ափոշեանը լուսարձակի տակ առաւ Կիպրոսի` օսմանեան
տիրապետութեան շրջանի հայոց կեանքը, տնտեսա-մշակութային վիճակը, ընկերային
պայմաններն ու իրաւունքները: Հմուտ եւ բեղուն պատմաբանասէր, Երեւանի պետական
համալսարանի դասախօս հալէպահայ դոկտ. Յակոբ Չոլաքեանը ներկայացուց բանահիւսական
գողտրիկ նիւթ մը, թէ ինչպէս յիշատակուած է Կիպրոսը Անտիոքի շրջանի հայ
բանահիւսութեան մէջ: Ի բացակայութեան Քալիֆորնիոյ Նորթրիճի համալսարանի
հայագիտութեան բաժնի տնօրէն փրոֆեսէօր Վահրամ Շեմմասեանի, անոր զեկոյցին
ամփոփումը ներկայացուց Հայկազեան համալսարանի մագիստրոսականի ուսանողուհի Ծաղիկ
Սահակեանը: Շեմմասեանը կը փաստագրէր ԺԹ. դարավերջին Կիպրոսի խաղացած դերը`
իբրեւ հայ յեղափոխականներու կամրջագլուխ` Կիպրոսէն օսմանեան մայրցամաք անցումին:
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Հայ աւետարանական քոլեճի տնօրէն դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեանը ներկայացուց պատումը
Մելքոնեան եղբայրներու կտակին եւ Մելքոնեան կրթական հաստատութեան հիմնումի
նախապատմութեան:
Գիտաժողովի առաջին օրուան իրիկունը տեղի ունեցաւ հանրային զրոյց` Յունաստանի եւ
Կիպրոսի հայօճախներու ներկայ մարտահրաւէրներուն խնդիրով: Յովիկ Գասապեանի եւ
տոքթ. Անդրանիկ Աշճեանի հակիրճ ներկայացումներէն ետք ընթացաւ աշխուժ քննարկումը
այս նիւթին, բարձրացուեցան այժմէական անմիջական եւ հրատապ հարցեր ու դարձեալ
պարզուեցաւ, որ միջինարեւելեան հայօճախներու մերօրեայ շարք մը մարտահրաւէրներ
հասարակաց են ու կարիքն ունին ընդհանրական քննարկումի եւ կարգաւորումի:
Երկրորդ օրուան եւ գիտաժողովի Դ. նիստին Ծիծեռնակաբերդի Հայոց ցեղասպանութեան
թանգարան-հիմնարկի փոխտնօրէն դոկտ. Կժոյեանը քննարկեց Ազգերու լիկային
դերակատարութիւնը` Կիպրոսի ու Յունաստանի հայօճախներուն կազմաւորումին մէջ:
Հասկնալի է, որ այդ դերակատարութիւնը կազմակերպական չէր կրնար ըլլալ, այլ` անուղղակի:
Դոկտ. Արմաճանին իր երկրորդ զեկոյցով քննարկեց Կիպրոսի սահմանադրութիւններուն
տրամադրած իրաւունքները` փոքրամասնութիւններուն, նաեւ` կիպրահայոց: Դոկտ.
Ղանալանեանը իր երկրորդ զեկոյցով լուսաբանեց կիպրահայ արտագաղթը Կիպրոսէն` 1955-70ականներուն: Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային արխիւի աշխատակից Յասմիկ
Յարութիւնեանը հիմնուելով արխիւային փաստաթուղթերու վրայ` կատարեց պատումը
Խորհրդային Հայաստանի եւ Կիպրոսի հայօճախի 1945¬91 շրջանի յարաբերութիւններուն,
անդրադարձաւ այդ յարաբերութեանց բարեշրջումներուն եւ ունեցած ազդեցութիւններուն ու
հետեւանքներուն: Ալեքսանդր Թամանեանի անուան Ազգային ճարտարապետութեան
թանգարան-հիմնարկի հիմնադիր եւ տնօրէն փրոֆ. դոկտ. Աշոտ Գրիգորեանը քննարկման նիւթ
դարձուց կիպրահայ եւ յունահայ ճարտարապետներու հոյլը, անոնց գործունէութիւնը եւ շեշտեց
սփիւռքահայ
համահաւաք
ճարտարապետական
շտեմարանի
մը
յառաջացման
անհրաժեշտութիւնը` իբրեւ հայ մշակոյթի բաղադրիչ:
Ե. նիստին կիպրահայ երիտասարդ մտաւորական տոքթ. Անդրանիկ Աշճեանը ներկայացուց
Կիպրոսի հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչները, անոնց ընտրապայքարները եւ
հետեւանքները` հայօճախին երկփեղկումին առումով: Նախկին լիբանանահայ Նայիրի
Մուրատեանը ըրաւ պատմականը Կիպրոսի հայկական ռատիոժամին, յայտագրերուն,
պաշտօնատարներուն եւ գործած ազդեցութեան: Կիպրահայ Նարեկ վարժարաններու
երկարամեայ տնօրէն Վարդան Թաշճեանին զեկոյցը նուիրուած էր կիպրահայ կրթական ճիգին:
Իր բացակայութեան, զեկոյցին ամփոփ տարբերակը կարդաց Հայկազեան համալսարանի
ուսանողուհի Ռիթա Մարիա Գազանճեանը: Զեկոյցը համառօտակի ներկայացնելէ ետք, ԺԹ.
դարավերջ-Ի. դարասկիզբի կրթական փորձը մանրամասնեց Նարեկ վարժարաններուն
ներկան` դպրոցաշէնքերու, կրթական ծրագրերու, աշակերտական թիւի, ուսուցչակազմի եւ այլ
առումներով: Կիպրացի յոյն երիտասարդ հետազօտող Ալեքսանդր Մայքըլ Հաճիլիրան
ներկայացուց 1963-64 Կիպրոսի միջհամայնքային բախումներուն եւ 1974-ի թրքական
ներխուժումին հետեւանքները կիպրահայութեան վրայ: Շահեկան նիւթ մը, որ զուգահեռներ կը
գծէ շրջանի միւս երկիրներու հայօճախներուն կրած վնասներուն հետ:
Զ. նիստին Կիպրոսի նախկին առաջնորդ Վարուժան արք. Հերկելեան համապարփակ
ներկայացուց կիպրահայ թեմը` իր պատմական անցեալէն մինչեւ այսօր: Սրբազան հայրը
հեղինակութիւն է այս նիւթին մէջ` մանրամասն պրպտած ըլլալով Կիպրոսի առաջնորդարանին
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արխիւները: Կիպրահայ միջին սերունդի մտաւորական Մասիս Տէր Բարթողը զեկուցումի նիւթ
դարձուցած էր շրջանի անկայուն երկիրներէ հայերու Կիպրոս ապաստանելու փաստը: Անոր
զեկոյցը անդրադարձաւ նաեւ Կիպրոս հաստատուած շարք մը հայերու արձանագրած
յաջողութիւններուն: Իր բացակայութեան զեկոյցը կարդաց Հայկազեանի ուսանողուհի
Գազանճեանը:
Հաճիլիրայի
երկրորդ
զեկոյցը
նուիրուած
էր
կիպրահայ
կազմակերպութիւններու համապատկերին: Երիտասարդ հետազօտողը ներկայացուց աւելի
քան հարիւրամեայ այդ համապատկերը: Կիպրահայ «Մուֆլոն» հրատարակչատան հիմնադիր
հանգուցեալ Գէորգ Քէշիշեանի դուստր Ռութ Քէշիշեանի զեկոյցը ըրաւ պատմականը
կիպրահայ տպագրութեան եւ ընթերցասիրութեան: Իր բացակայութեան զեկոյցին համառօտ
տարբերակը կարդաց դոկտ. Տագէսեանը: Կիպրահայ աւետարանական համայնքին
պատմական անցեալին անդրադարձաւ դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանը` կատարելով շարք մը
հարցադրումներ: Ի բացակայութեան «Gibrahayer» ելեկտրոնային մամուլի հիմնադիր եւ
պատասխանատու Սիմոն Այնէճեանի, անոր զեկոյցին ամփոփումը ներկայացուց Հայկազեանի
ուսանողուհի Գազանճեանը: Նիւթը կը վերաբերէր կիպրահայ հաղորդակցամիջոցներուն`
անցեալէն մինչեւ այսօր, ինչպէս նաեւ` այս բնագաւառին դիմագրաւած ներկայ
մարտահրաւէրները: Ի բացակայութեան դոկտ. Սօսի Գասպարեանի, անոր զեկոյցին համառօտ
տարբերակը կարդաց դոկտ. Տագէսեանը: Զեկոյցը կ՛արծարծէր կիպրահայերու համարկումի
փորձը` քաղաքական ներգրաւումի եւ մշակութային ինքնավարութեան նաւարկումներուն
միջեւ: Ժամանակի նեղութեան պատճառով չկարդացուեցաւ Կիպրոս գտնուող հայաստանցի
արտագաղթողներուն նուիրուած զեկոյցին ամփոփումը, որ կրկնութիւնն էր գիտաժողովին
առթիւ լոյս տեսած գրքոյկին մէջ տեղ գտած ամփոփումին: Գիտաժողովին վերջին զեկոյցը կը
պատկանէր Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի
ազգագրութեան եւ հնագիտութեան հիմնարկի սփիւռքի բաժնի աշխուժ հետազօտող Լուսինէ
Տանաճեանին, որ դաշտային իր ուսումնասիրութիւններուն արդիւնքը` «Կիպրոսի հայերու
ընկերամշակութային կեանքի առանձնայատկութիւնները» վերնագրեալ զեկոյցը ներկայացուց
շօշափելի վիճակագրութեամբ եւ տուեալներու վրայ հիմնուած վերլուծումներով:
Նիստերը վարեցին դոկտորներ` Արտա Էքմեքճի, Անդրանիկ Տագէսեան, Արմէն Իւրնէշլեան եւ
Շաղիկ Խիւտավերտեան, Եղիա Թաշճեան ու Արմէն Պագգալեան:
Գիտաժողովի աւարտին տեղի ունեցաւ քննարկում եւ ընդհանուր արժեւորում: Կարեւորուեցան
նման գիտաժողովներու անհրաժեշտութիւնը, անոնց յառաջացուցած խթանը` նմանատիպ
ուսումնասիրութիւններու կատարման: Էական համարուեցան նման գիտաժողովներէ բխած
հետեւութիւններու եւ պարզուած խնդիրներու լուծման մեքենաներու յառաջացման
համակարգի մը գոյառումը, անոնց նիւթաբարոյապէս սատարումը:
Գիտաժողովի իր դիտարկումներուն անդրադառնալով` դոկտ. Տագէսեան հաստատեց, որ
«գիտաժողովը փաստեց, թէ որքա՜ն ընելիք կայ» ու թելադրեց, որ գիտահետազօտողները
չբաւարարուին ձեռք բերուածով: Ան անդրադարձաւ զեկոյցներուն մեթոտաբանական, այլեւայլ
պարագաներուն, զուգահեռներ գծեց նախորդ եւ այս գիտաժողովին արծարծուած շարք մը
նիւթերու միջեւ, կատարեց ընդհանրացումներ եւ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր
մասնակիցներուն:
Փակման խօսքին մէջ վեր. Հայտոսթեան գիտաժողովէն բխած իր դիտարկումները կիսելով
ներկաներուն հետ` կատարեց շարք մը հարցադրումներ: Վեր. Հայտոսթեան նշեց, որ պէտք չէ
ծանրանալ հայօճախի քանակին վրայ, այլ` աւելի ուշադիր ըլլալ հայօճախին գործունէութեան եւ
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հնարաւորութիւններուն,
փակագծելով,
թէ
իւրաքանչիւր
հայօճախի
ենթահողի,
մասնագիտութիւններու, երկրի պայմաններու գործօնները նկատառելի հարցեր են: Ան շեշտեց
հայօճախին տէր կանգնելու եւ տէր կանգնողի պարագաները… Հուսկ, ան յուշեց
զեկուցաբերներուն, որ վերամշակելէ ետք իրենց զեկոյցները` կարճ ժամանակի մէջ յղեն այդ
նիւթերը, որպէսզի հատորը կարելի ըլլայ լոյս ընծայել անհրաժեշտ արագութեամբ:
Գիտաժողովի ամբողջ տեւողութեան Հայկազեան համալսարանի «Մուկար» սրահին մէջ
ցուցադրուեցան Մելքոնեան կրթական հաստատութեան առնչուող աւելի քան 50 հատորներ:
Գիտաժողովը յատկանշուեցաւ իր երիտասարդականութեամբ. մասնակիցներուն
երիտասարդները մեծամասնութիւն կը կազմէին: Մասնակիցները պաշտպանած
մագիստրոսական թեզեր, իսկ մեծամասնութիւնը` նաեւ թեկնածուական:

մէջ
էին

Նախորդ գիտաժողովներուն նման` այս ալ յատկանշուեցաւ ջերմ, ազատ, անմիջական,
նախանձախնդիր, բացսիրտ քննարկումներով, առարկայական վերլուծութիւններով,
հայօճախներու համեմատութիւններով: Ի տարբերութիւն նախորդ գիտաժողովներուն, երբ
հայաստանցի գաղթականներու համարկումի խնդիր չէր բարձրացուած, թէ՛ Կիպրոսի եւ թէ՛
Յունաստանի մասնակիցները շեշտակի մտահոգութիւն յայտնեցին անոնց համարկումին եւ
հայապահպանումին առնչութեամբ: Կրկնուող մտահոգութիւն էր խառն ամուսնութիւններու
պարագան: Տարբեր երեսակներէ արծարծուեցան ինքնութեան պահպանման խնդիրները,
անհրաժեշտ նկատուեցաւ ոչ միայն խնդիրներու քննարկումը, այլեւ` անոնց լուծման
քննարկումները: Առաջարկուեցաւ նման գիտաժողովները զարգացնել զուտ ակադեմական
քննարկումներէ դէպի նախաձեռնութիւններու հարթակի: Յաճախակի կրկնուեցան
հայախօսութեան եւ հայերէնագիտութեան հարցերը, միջհայօճախային փոխօգնութեան եւ
հաղորդակցութեան էականութիւնը, ընդգծուեցաւ անհրաժեշտութիւնը` առաւել արծարծելու
մերօրեայ խնդիրները եւ ընդհանրական խնդիրներու պարզաբանման ու լուծման նպաստող
քայլերու ձեռնարկումը:
Գիտաժողովին մասնակիցները կը տիրապետէին իրենց արծարծած նիւթերուն: Անոնք պարզ
ներկայացնողները չէին իրենց զեկոյցներուն, այլ կարծէք ստանձնած էին դատեր, որոնք
զեկուցումներու միջոցով կը բարձրաձայնուէին եւ լուծումներ կ՛որոնէին…
Գիտաժողովի տեւողութեան, զեկուցաբերներուն կողքին, ներկայ եղան լիբանանահայ
մտաւորականներ, Արցախի արտաքին գործոց նախարարութեան երկու պաշտօնատարներ
(որոնք Պէյրութ կը գտնուէին Հայկազեան համալսարանի եւ նախարարութեան միջեւ նոյեմբեր
2018-ին ստորագրուած յուշագրին առ ի գործնականացում), Միջին Արեւելքի հայօճախներու
ժամանակակից պատմութեամբ եւ ընդհանրապէս սփիւռքի ուսումնասիրութեամբ զբաղող
փորձագէտներ, հետազօտողներ, մտաւորականներ, շաղախուեցան նոր մտածումներ,
հաստատուեցան նոր ծանօթութիւններ եւ յարաբերութիւններ, որոնք կը ծառայեն
սփիւռքագիտութեան:
Կեդրոնին կազմակերպած վերջին վեց տարիներու գիտաժողովները Լիբանանի, Սուրիոյ,
Յորդանանի, Իրաքի, Եգիպտոս-Սուտան-Եթովպիոյ, Կիպրոս-Յունաստանի հայօճախներուն
բեւեռուող լուսարձակներ են, որոնք նոր եւ հրատապ այժմէականութիւն կու տան Միջին
Արեւելքի սփիւռքագիտութեան զարգացման: Այս գիտաժողովները կը մղեն առնչուող
հայութիւնը իր պատմութիւնը, դէպքերն ու զարգացումները շրջանի համապատկերով, Միջին
Արեւելքի անդրսահմանային հայեցակարգով դիտելու, ընկալելու եւ գործելու: Այս
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գիտաժողովները նաեւ նախանձախնդիր կոչեր են, որպէսզի քննարկումէ անդին անցնին,
միջինարեւելեան հայութեան շարք մը հրատապ հարցերը եւ անոնց լուծումներ առաջադրուին`
համահայկական պարունակին եւ համապատկերին յօգուտ:
Գիտաժողովին նիւթերը պիտի հրատարակուին յառաջիկային: Արդէն լոյս տեսած են Լիբանանի
եւ Սուրիոյ հայօճախներուն նուիրուած գիտաժողովի հատորները: Մամուլի տակ է Յորդանանի
հայօճախին նուիրուած գիտաժողովին նիւթերուն հատորը, ընթացքի մէջ է նաեւ Իրաքի
հայօճախին նուիրուած գիտաժողովին հատորը:
Յառաջիկայ տարուան` կեդրոնի գիտաժողովի նիւթ որոշուած է «Արաբական ծոցի երկիրներու
հայերը» թեման: Այդ գիտաժողովը կը ծրագրուի կայացնել 2020 մայիսին: Ծրագրային
նախապատրաստական աշխատանքները արդէն իսկ ընթացք առած են: Այդ առումով, յաւելեալ
մանրամասնութիւններու համար դիմել Հայկազեան համալսարանի Հայկական սփիւռքի
ուսումնասիրութեան կեդրոն:
ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓԻՒՌՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆ
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Տեսակէտ
Ո՞ՎՔԵՐ ԿԸ ԼՍԵՆ ՈՏՆԱՁԱՅՆԵՐԸ ԲԱԶՄԱԲԵՒԵՌԻ ՅԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻՆ

Աշխարհ
այսօր
կ՚ապրի
անցումային
ժամանակներ՝
միաբեւեռ
աշխարհակարգէն
դէպի
բազմաբեւեռ
աշխարհակարգ, բայց բոլորը
չեն
լսեր
ոտնաձայները
բազմաբեւեռի յառաջընթացին,
մասնաւորաբար՝
բնազանցական
մտածելակերպին
գերիները…
իրենք վարժուած չեն տեսնելու
կամ լսելու քանակական փոփոխութիւններուն յառաջացուցած որակական փոփոխութիւնները։
Բ. Աշխարհամարտի վաղորդայնին ստեծուած երկբեւեռ աշխարհակարգը (Արեւմուտք-Արեւելք,
Կապիտալիզմ-Սոցիալիզմ) վերջ գտաւ Սովետ Միութեան ինքնալուծարումին իբր հետեւանք, եւ
ծնունդ առաւ ինքնեկ միաբեւեռ աշխարհակարգը՝ ամերիկեան իմփերիալիզմի միահեծան
բռնատիրութեան ներքեւ, որ տեւեց շուրջ երկու տասնամեակ՝ լի կործանարար
պատերազմներով, չքնաղ Եուկոսլաւիայէն Աֆղանիստան, Իրաք եւ Սուրիա… Թունիս, Եգիպտոս,
Լիպիա եւ Եմէն։ 2008 թուին Կապիտալիզմի համաշխարհային կառուցուածքային ճգնաժամով
եւ Փութինեան Ռուսաստանի վերյառնումով՝ սկսաւ նահանջը միաբեւեռ աշխարհակարգին եւ
յառաջընթացը բազմաբեւեռ աշխարհակարգին, որ կը շարունակուի այսօր։
«Հին աշխարհակարգ»էն «նոր աշխարհակարգ» այս անցումին միայն երկու ցուցանիշերուն
կ՚ուզենք անդրադառնալ ներկայ գրութեամբ։
Առաջինը՝ Գերմանիա-Ռուսաստան մերձեցումն է։
Երկրորդը՝ «Նոր Վատիկան»ի Նոր Ազատագրութեան Աստուածաբանութիւնը՝ հին դպրականին
փոխարէն։
Գերմանիա-Ռուսաստան մերձեցումին շօշափելի փաստերն են՝ «Հիւսիսի Հոսք 1» եւ «Հիւսիսի
Հոսք 2» կազամուղերը։ «Հիւսիսի Հոսք 1»ը արդէն սկսած է գործել 2012 թուականէն, իսկ
«Հիւսիսի Հոսք 2»ը պիտի աւարտի 2019 թուին։ Այս երկրորդը 1225 քիլոմեթր երկայնք ունի, որ
ռուսական կազը Պալթիկ ծովու մէջէն կը հասցնէ Գերմանիա, անցնելով Ֆինլանտայէն, Շուէտէն
եւ Տանըմարքէն, 55 միլիառ խորանարդ մեթր ծաւալով, որուն 50 տոկոսը կը պատկանի
Ռուսաստանի, իսկ միւս 50 տոկոսը՝ եւրոպական հինգ մեծ ընկերութիւններու (իւրաքանչիւրը՝
10 տոկոս), որուն արժեգինը 8 միլիառ եւրօ է։ Այս երկիրներուն եւ ընկերութիւններուն միջեւ
հաշիւները կ՚ըլլան եւրօ-ով, ոչ՝ ամ. տոլարով։ Անշուշտ ԱՄՆ կ՚արգիլէ եւրոպական երկիրներուն
այս գործակցութիւնը Ռուսաստանի հետ եւ կը սպառնայ գործակցողներուն դէմ
պատժամիջոցներ գործածել։ Բայց եւրոպական ընկերութիւնները տասնեակ միլիառ եւրօ-ի
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ներդրումներ կ՚ընեն Ռուսաստանի մէջ, եւ փոխադարձաբար, Ռուսաստան տասնեակ միլիառ
եւրօ-ի ներդրումներ կ՚ընէ այդ երկիրներուն մէջ…։
Միւս կողմէ, ԱՄՆ իր դաշնակիցներուն կ՚արգիլէ բայց ինք կը վարէ իր ազգային
արդիւնաբերութիւնը պաշտպանելու քաղաքականութիւն՝ անոնց արտադրութիւններուն դէմ
մաքսային բարձր տուրքեր դնելով։
Դաշինքի մը շղթան երբ դադրի փոխանցման ըլլալէ եւ վերածուի լոկ կաշկանդման…
կաշկանդուող կողմը բնականօրէն կ՚ուզէ դուրս գալ այդ դաշինքէն։
Գերմանիոյ եւ եւրոպական միւս երեք երկիրներու եւ ընկերութիւններու այս եռուն
գործակցութիւնը Ռուսաստանի հետ՝ տնտեսական մարզին մէջ, շատ բնականօրէն պիտի յանգի
քաղաքական ալ մարզի մէջ գործակցութեան։ Եւ արդէն այդ երկիրները սկսան մերժել ու
խուսափիլ մասնակցելէ ԱՄՆ-ի ծաւալողապաշտ ծրագիրներուն։ Եւրոպական մամուլին մէջ լոյս
տեսաւ երգիծանկար մը, որուն մէջ Մերքէլ կռնակը դարձուցած է Թրամփին, եւ իր հայեացքը
ուղղած է դէպի Արեւելք… Արեւմտեան Եւրոպայի դէտերու կարծիքով, Մերքէլ-Թրամփ
ապահարզանը ընթացքի մէջ է արդէն, բայց՝ շռնդալից չէ։ Այդ դէտերը նաեւ կը մատնանշեն
Թրամփի խարխափումներն ու զիկ-զակ կեցուածքները՝ անգամ մը կարծրանալու եւ անգամ մըն
ալ նահանջելու… որոնք պարզուեցան Հիւսիսային Քորէայի, Վենեզուելլայի եւ Իրանի հանդէպ։
Նաեւ՝ Թուրքիոյ հանդէպ, կամ՝ Էֆ-35, կամ՝ Էս-400։ ԱՄՆ-ի ՕԹԱՆ-ի երկու մեծագոյն
դաշնակիցները կը հեռանան իրմէ եւ կը մերձենան Ռուսաստանի… քանի որ միաբեւեռ
աշխարհակարգը յետընթացի մէջ է, իսկ բազմաբեւեռը՝ յառաջընթացի։ Երբ՝ այսօր միայն,
Թուրքիոյ մեղսակից եւ ՕԹԱՆ-ի գծով դաշնակից Գերմանիան կը խոստովանի Հայոց
Ցեղասպանութիւնը, նոյն իրականութեան փաստը չէ՞ միթէ…։
Եւ երբ՝ Սիոնիզմի եւ Փանթուրքիզմի հզօր նեցուկը այսօր, ԱՄՆ-ը՝ նահանջի մէջ է, Իսրայէլ եւ
Թուրքիա կը կորսնցնեն իրենց աւանդական պաշտօնները, եւ ուրեմն՝ երէկի ուժը… որովհետեւ՝
Արեւմուտքի իմփերիալիստ տէրութիւնները այսուհետեւ չեն կրնար որոճալ, նոյնիսկ երազել՝
դէպի Արեւելք ծաւալելու ծրագրեր…։ Ուրեմն, այս պայմաններուն բերումով, Թուրքիա
հարկադրուած է հրաժարելու փանթուրքական ու նոր օսմանական ծրագրերէն, եւ Իսրայէլ՝
Եփրատէն մինչեւ Նեղոս սիոնական ծրագրէն, քանի որ Ժողովրդային Չինաստան, Ռուսաստան,
Իրան, Իրաք եւ Սուրիա (-Լիբանան…) ճակատին կը պատկանի ապագան, եւ այս ճակատը դէմ է
Փանթուրքիզմին ու Սիոնիզմին, որոնց դէմ են նաեւ ոչ փանթուրք թուրքերը եւ ոչ սիոնական
հրեաները, որոնց հետ երկխօսութիւն կրնան ունենալ լայնախոհ հայ, քիւրտ եւ արաբ
ազգայնականները։ Եւ եթէ ձեռնածալ չնստին եւ օգտագործեն ներկայ անցումային այս
ժամանակները եւ յառաջընթաց մեծ պետութիւններուն մօտ յարգանք ստեղծեն՝ իրենց խելքին
ու բազուկին ալ ուժով, կրնան ձեռք բերել դեմոկրատական լուծումներ՝ իրենց ազգային հողային
պահանջներուն, 2020 թուականին Սեւրի Դաշնագրին ու Ուիլսոնեան Իրաւարար Վճիռին
դարադարձը ըլլալու առիթէն օգտուելով։
Հին աշխարհակարգէն նորին անցնելու երկրորդ ցուցանիշը Նոր
Ազատագրութեան Աստուածաբանութիւնն է, հինի դպրականին փոխարէն։

Վատիկանի

նոր՝

Նոր Վատիկանի պաշտօնաթերթ "L'OSSERVATORE ROMANO"-ի 2018 թուի թիւ 50 (14
Դեկտեմբեր) թուակիր անգլիատառ շաբաթօրեայ յաւելուածին մէջ, Ֆրանչիսկոս Ա. Պապը
կ՚անդրադառնայ 10 Դեկտեմբեր 1948 թուին ՄԱԿ-ի որդեգրած Մարդու Իրաւանց Տիեզերական
Հռչակագրի 70-րդ տարեդարձին, բուռն կերպով բողոքելով՝ թէ հակառակ այս հռչակագրի
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պաշտօնական
խոստումներուն՝
տակաւին
չվերացուած
կը
մնան
ծանրակշիռ
անարդարութիւններ (grave injustices remain!)։ Ան, իբր հոգեւորական Առաջնորդ, չի խօսիր
անդենականի մասին, այլ՝ ասդենականի վայրի դրամատիրութեան,– իր բնութագրումով արդի
ստրկատիրութեան,–
անարդարութիւններուն
մասին,
յեղափոխական
քաղաքական
Առաջնորդի մը ընդվզումով ու հաստատակամութեամբ։
Աստուածաբանական այս յառաջընթացը՝ անբաժանելի մէկ երեսակը կը կազմէ նոր
աշխարհակարգին, եւ տապանաքարը՝ հին աշխարհին, արդի ստրկատիրութեան, վայրի
դրամատիրութեան։
Պապը կը պատգամէ. "Place human rights at the centre of all policies... even when this means going
against the current" (մարդու իրաւունքները դրէք բոլոր քաղաքական գիծերու կեդրոնը… եթէ
նոյնիսկ ատիկա նշանակէ՝ քալել հոսանքին դէմ)։
Միջնադարեան խաւարի հոսանքին հետ քալող եւ զինակցած դպրական Վատիկանը, որ
թողութեան «գիր»երու առեւտուրով կը զբաղէր, եւ որուն «Սուրբ» կոչուած աստուածաբանները
(օրինակ՝ Օգոստինոսը…) ստրկութիւնը եւ դասակարգերու խտրութիւնը ոչ միայն բնական այլ
նոյնիսկ՝ նախախնամական կը նկատէին… այսօր՝ բազմաբեւեռ աշխարհակարգին մէջ՝
հիմնովին վերափոխուեր է, դառնալով մարդու իրաւանց, մարդոց իրաւահաւասարութեան ու
արժանապատւութեան ախոյեան ու յառաջապահ պաշտպան, եւ՝ վայրի դրամատիրութեան
հոսանքին դէմ քալող յեղափոխական հոգեւոր կեդրոնի…։
Ֆրանչիսկոս Ա. կ՚ըսէ. «Իրօք, մարդ երբ մօտէն դիտարկէ ժամանակակից հասարակութիւնները,
կը տեսնէ բազմաթիւ հակասութիւններ, որոնք պատճառ կ՚ըլլան հարց տալու թէ՝ 70 տարիներ
առաջ հանդիսաւոր հռչակագրով յայտարարուած բոլոր մարդ արարածներու հաւասար
արժանապատւութիւնը ճշմարտապէ՞ս ճանչցուած էր, յարգուած էր, պաշտպանուած էր եւ
քաջալերուած՝ ամէն պարագային։ Այսօրուան աշխարհին մէջ անարդարութեան բազմաթիւ
ձեւեր կը շարունակեն գոյատեւել՝ իբր հետեւանք շահու վրայ հիմնուած տնտեսաձեւի մը, որ
բնաւ չի վարանիր շահագործելու, կամ՝ արհամարհելու եւ նոյնիսկ սպաննելու մարդ էակներ,
մինչ մարդկութեան մէկ մասը կ՚ապրի առատութեան մէջ, իսկ ուրիշ մաս մը կը տառապի
տեսնելով իր արժանապատւութեան ժխտումը, անտեսումը, եւ իր հիմնական իրաւունքներուն
ոտնահարումն ու բռնաբարումը»։ (1993 թուին Դաւիթ Պարսամեան լոյսին ընծայեց ամերիկացի
ծանօթ յառաջապահ լեզուագէտ Նօամ Չոմսքիի հետ իր ունեցած շարք մը զրոյցներու
հաւաքածոն, Odorian Press հրատարակչատունէն, "The Prosperous Few and the Restless Many"
վերնագրով)։
Ֆրանչիսկոս Ա. կը շարունակէ. «Ես այլ բաներու կողքին, կը մտածեմ՝ չծնող մանուկներու մասին,
որոնց մերժուած է լոյս աշխարհ գալ. անոնց՝ որոնք չեն կրնար հասնիլ արժանապատիւ կեանքի.
անոնց՝ որոնք բացառուած են յարմար ուսումնառութենէ. անոնց՝ որոնք անարդարօրէն
զրկուած են գործէ կամ հարկադրուած են աշխատելու որպէս ստրուկներ. անոնց՝ որոնք
արգելափակուած են անմարդկային պայմաններու մէջ, որոնք կը տառապին չարչարանքէ կամ
որոնց մերժուած է զղջումի առիթը. անոնց՝ որոնք զոհերն են բռնի անյայտացումի եւ անոնց
ընտանիքներուն։ Մտածումս կ՚երթայ նաեւ բոլոր անոնց, որոնք կ՚ապրին կասկածի եւ
հակակրանքի մթնոլորտի մը մէջ, որոնք ենթակայ կը դառնան անհանդուրժողութեան
արարքներու, խտրականութեան եւ բրտութեան՝ իբր հետեւանք իրենց ցեղային, էթնիք,
ազգային կամ կրօնական պատկանելիութեան։ Վերջապէս՝ չեմ կրնար չյիշել նաեւ անոնք, որոնք
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կը տոկան իրենց հիմնական իրաւունքներուն բազմաթիւ բռնաբարումներուն, զինեալ
հակամարտութեան ողբերգական պայմաններու ծիրին մէջ, մինչ մահուան անբարեխիղճ
վաճառականները իրենք զիրենք կը հարստացնեն իրենց եղբայրներուն ու քոյրերուն արեան
հաշւոյն։
Ֆրանչիսկոս Ա. կ՚եզրակացնէ. «Այս ծանրակշիռ երեւոյթները դիմագրաւելով, մենք բոլորս
հաշուետու ենք։ Իրօք, երբ հիմնական իրաւունքներ կը բռնաբարուին, կամ՝ երբ ոմանք
նպաստաւորուած կ՚ըլլան ուրիշներու վնասուելուն գնով, կամ երբ այդ իրաւունքները
երաշխաւորուած կ՚ըլլան լոկ մասնաւոր խումբերու, այդ ժամանակ տեղի կ՚ունենան շատ լուրջ
անարդարութիւններ, որոնք իրենց հերթին պատճառ կ՚ըլլան ծանր հետեւանքներու՝ անջատ
ազգերու ներսիդին, կամ՝ ազգերու միջեւ»։
Բազմաբեւեռ նոր աշխարհակարգի յառաջընթացը ոչ միայն Թուրքիոյ մեղսակից Գերմանիան
մղեց խոստովանելու Հայոց Ցեղասպանութիւնը, այլեւ՝ հին Վատիկանի Աթոռին նստեցուց
Ազատագրութեան Աստուածաբանութեան առաքեալ Ֆրանչիսկոս Ա.ը, որ իբր արդարադատ
հովուապետ, խոնարհեցաւ Ծիծեռնակաբերդի Անշէջ Կրակին առջեւ, եւ՝ Արեւմտահայաստանով
ամբողջականացած Յուշահամալիրի նկարը դրաւ իր գահակալութեան նուիրուած
նամակադրոշմին իբր ֆոն (խորքի նկար)։
Անոնք, որոնք կը լսեն նոր բազմաբեւեռ աշխարհակարգի յառաջընթացին ոտնաձայները,
պարտին շարժիլ՝ օգտուելու Հայ Հողային Դատին համար այս անցումային ժամանակներու
նպաստաւոր պայմաններէն։ Մեր լինելութեան սպառնացող երկու իմփերիալիստական
ծաւալողական ծրագրերը՝ Սիոնիզմն ու Փանթուրքիզմը այսօր կ՚ապրին իրենց մեծագոյն
ճգնաժամը եւ դարձած են ժամանակավրէպ ու ժամանցուած, երբ Արեւելքի երեք հսկաները՝
Չինաստան, Ռուսաստան եւ Հնդկաստան կարծր կորիզը կը կազմեն ե՛ւ BRICS-ի ե՛ւ բազմաբեւեռ
նոր համակարգին՝ Արեւմուտքի դէպի Արեւելք տարածուելու դէմ թումբին…։
2019-2020 տարիներու ոսկի առիթէն չօգտուող ժողովուրդ մը՝ երկրորդ առիթ կրնայ չունենալ…
ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
17 Յունիս 2019
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Տեսակէտ
ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ԵԿԵՂԵՑԻԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ

Ֆրանչիսկոս Ա. Պապը Կաթոլիկ Եկեղեցին
վերափոխեց
քայլող,
յառաջ
շարժող,
առաջնորդող
հոգեւորական
փարոսի,
որդեգրելով՝
սոցիալական
յառաջադէմ
հայեցակարգ մը։
Ան
կ՚ըսէ՝
թէեւ
եկեղեցիին
կրօնը
գաղափարախօսութիւն չէ, սակայն կրօնի
առաքելութեան առնչուած են՝ ժողովուրդը եւ
հասարակութեան սոցիալական խնդիրները,
եւ առանց ժողովուրդին եկեղեցին քարէ եւ
կիրէ շինութիւն մը կը դառնայ, ինչպէս կ՚ըսէր՝
հայկական բարենորոգչական Թոնտրակեան
յեղափոխութիւնը հազարամեակ մը առաջ…։
Արդարեւ, հոգեւոր արժէքները որո՞ւն համար
են, եթէ ոչ՝ ժողովուրդին, հասարակութեան ու
հանրային կեանքին։ Յետոյ՝ հոգեկանը եւ
հոգին՝ նիւթականէն ու նիւթէն (մատերիա)
անջա՞տ գոյութիւններ են, թէ՞՝ մէկը միւսին
պտուղն է, հոգին եւ միտքը։ Այսինքն, գաղափարը (իդէան) ծնունդն է մատերիա ուղեղի
աշխատանքին…։ Պարզ խօսքով՝ գաղափարը մտածող մատերիան է։ Հոգեւորական կամ աւելի
ճիշդ՝ հոգեմտաւոր կեանքը՝ հասարակութեան կեանքին արտացոլացումն է։ Հետեւաբար,
եկեղեցին՝ որպէսզի կարողանայ հոգեմտաւոր առաջնորդութիւն կատարել, պարտի ունենալ իր
սոցիալական հայեցակարգը։
Կաթոլիկ Եկեղեցին այսօր ունի յստակօրէն բանաձեւուած սոցիալական հայեցակարգ, զոր
պիտի պաշտպանէ՝ նոյնիսկ այն երկիրներուն մէջ, ուր պետութեան սոցիալական
հայեցակարգին դէմ, պահպանելով իր առաջնորդողի առաքելութիւնը։ Հայաստանեայց
Եկեղեցին՝ եթէ շարունակէ զուրկ մնալ սոցիալական հայեցակարգէ, միշտ պիտի ենթարկուի
Հայաստանի մէջ տիրող համակարգին, եւ պիտի չկարողանայ կատարել հոգեմտաւոր
առաջնորդութիւն, նոյնիսկ՝ քաղաքական իշխանութիւններուն համար…։ Գարեգին Բ.
ենթարկուեցաւ օլիգարխիկ համակարգին, եւ լուռ մնաց ատոր ոճիրներուն, թալանին ու
աւարին ի տես…։
Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ սոցիալական ներկայի հայեցակարգի կարգ մը դրոյթներուն ծանօթացանք
թերթելով Վատիկանի պաշտօնաթերթ "L'OSSERVATORE ROMANO"-ի 2018 տարուան թիւ 43-ի եւ
թիւ 45-ի շաբաթական անգլիատառ համարները։
Պաշտօնաթերթի թիւ 43-ի մէջ (25 Հոկտեմբեր 2018) կարդացինք այն նամակը, զոր Ֆրանչիսկոս
Ա. յղած է FAO-ի քարտուղարին, ներկայիս աշխարհին մէջ գործող անօթութեան եւ
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սովամահութեան աննախընթաց համեմատութիւններու հասած աղէտին շուրջ, առաջարկելով
կարգ մը միջոցառումներ։
Ան կը գրէ՝ թէ ներկայիս տարեկան 124 միլիոն հոգի կը մեռնի՝ սննդառութեան պակասէ,
անբաւարարութենէ կամ ալ՝ սնունդի անորակութենէ, եւ այս թիւէն մեծ տոկոս մը կը կազմեն
պատերազմներու հետեւանքով իրենց երկրէն փախուստ տուող կամ պատերազմներուն
պարտադրած արտագաղթողները։
Աշխարհի խաղաղութեան վերահաստատումը կրնայ մասամբ նուազեցնել մահացողներու այս
թիւը, բայց կը մնան այն միւս սովամահները, որոնք զոհերն են՝ արդի ստրկատիրութեան (վայրի
դրամատիրութեան)
դաժան
շահագործումին
եւ
անհատական
սեփականութեան
չարաշահումին ու հանրային հարստութեան՝ ոչ արդար, ոչ հաւասար բաշխումին։
Այս վերջին դրոյթները լայնօրէն լուսաբանուած են թիւ 45 (9 Նոյեմբեր 2018) համարին մէջ,
ընդհանուր վերնագրի մը տակ "Ownership is a social responsibility to not abuse it"
(Սեփականութիւնը սոցիալական պատասխանատւութիւն կ՚ենթադրէ՝ զայդ չչարաշահելու)։
Ֆրանչիսկոս Ա. այս դրոյթներուն հիմքը կը նկատէ՝ Տասնաբանեայի 7-րդ բառը՝ ՊԷՏՔ ՉԷ
ԳՈՂՆԱՍ (The seventh word of the Decalogue: You shall not steal), ընչաքաղցութիւնը,
արծաթասիրութիւնը եւ շահագործումը ԳՈՂՆԱԼ համարելով։ Եւ՝ երկարօրէն կը բացատրէ թէ
անհատական սեփականութիւնը ինչու գողնալ է։
Պիտի գոհանամ բառացի մէջբերելով դրոյթներուն խտացեալ բանաձեւերը՝ ստորեւ.
"God rejects every claim to absolute ownership" _ Աստուած կը մերժէ բացարձակ
սեփականութեան ամէն պահանջ…։
"The Earth is the Lord's" – Երկիրը Տէրոջ կը պատկանի…։
"The land shall not be sold in perpetuity, for the land is the Lord's" – Հողը մշտնջենապէս պէտք չէ
ծախուի, քանի որ Տէրոջ կը պատկանի։
"The Earth is the common ownership of mankind" – Երկիրը մարդկութեան համայնական
սեփականութիւնն է…։
"All wealth in order to be good, must have a social dimension" – Ամէն հարստութիւն լաւ ըլլալու
համար սոցիալական տարողութիւն պէտք է ունենայ…։
"The ownership of any property makes its holder a steward of providence" – Ունեցուածքի մը ամէն
սեփականութիւն՝ սեփականատէրը կը դարձնէ Նախախնամութեան պաշտօնատարը…։
"Today the world's wealth is in the hands of the minority, of the few, and poverty. or rather misery
and suffering is in those of the many, of the majority" – Այսօր աշխարհի հարստութիւնը կը գտնուի
փոքրամասնութեան ձեռքին մէջ (սակաւաթիւներու), եւ աղքատութիւնը, կամ աւելի ճիշդը՝
թշուառութիւնն ու տառապանքը, կը գտնուին շատերու (մեծամասնութեան) ձեռքին մէջ…։
"If there is hunger on earth it Is not for lack of goods, rather due to market profits, it is at times even
destroyed, wasted to keep prices high… what is lacking is social justice, equitable distribution of
wealth, due to exploitation and modern slavery" – Եթէ երկրի վրայ անօթութիւն կայ, ատոր
պատճառը սննդամթերքի պակասը չէ, աւելի՝ շուկայական շահերու պատճառով է, գիները
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բարձր պահելու, եւ երբեմն սննդամթերքներ կը փճացուին ու կը թափուին ատոր համար,
պակսողը՝ ընկերային արդարութիւնն է, հարստութեան արդար-հաւասար բաշխումը, իբր
հետեւանք շահագործումի եւ արդի ստրկատիրութեան։ (Ծանօթ է՝ թէ Ֆրանչիսկոս ներկայ
վայրի դրամատիրութեան ժամանակաշրջանը անուանած է արդի ստրկատիրութիւն։ Ծանօթ է
նաեւ՝ որ շուկայի գիները բարձր պահելու համար, դրամատէրները թոներով ուտեղտեղէն
ծովերը կը թափեն։ Իսկ Լիբանանի մէջ, կալուածային ֆինանսատէրերը հողերու եւ
բնակարաններու գիները կը յամառին պահելու աներեւակայելի բարձրութեան վրայ, հակառակ
անոր, որ Պէյրութի եւ բոլոր միւս քաղաքներուն մէջ կան հարիւրներով չծախուած
երկնաքեռներ, կիսաւարտ շէնքեր ու հարիւր հազարաւոր յարկաբաժիններ։
Նախապէս, բազմիցս շեշտած է՝ թէ կեանքի նպատակը դրամ ունենալ չէ, այլ մարդ ըլլալ,
արարող ըլլալ եւ հետք մը ձգել իր ետին։ Իսկ հոս կ՚ըսէ. "Life is not for possessing but for living" –
Կեանքը սեփականութիւն ունենալու համար չէ, այլ՝ ապրելու…։
Մէկ խօսքով՝ համաձայն
Ազատագրութեան
Աստուածաբանութեան
սոցիալական
հայեցակարգի դրոյթներուն, երկիրը եւ անոր ընդերքին, ստորգետնեայ եւ վերգետնեայ
բարիքներն ու հարստութիւնները աստուածապատկան են, եւ ուրեմն՝ աստուածատուր ըլլալով՝
համայն մարդկութեան համայնական սեփականութիւնն են, եւ ուրեմն՝ չկայ անհատական
բացարձակ սեփականութիւն… եւ անհատ սեփականատէրը՝ պաշտօնակատարն է
Նախախնամութեան,
եւ
իրաւունք
չունի
չարաշահելու
այդ
սեփականութիւնը։
Տնտեսագիտական բառապաշարով՝ արտադրութեան միջոցներու անհատ սեփականատէրը,
որ կը շահագործէ արտադրող աշխատաւորները, չարաշահած կ՚ըլլայ այդ սեփականութիւնը,
գործելով Նախախնամութեան պաշտօնակատարի պարտականութեան հակառակը, որ
գողութիւն է, զոր կ՚արգիլէ Տասնաբանեային 7-րդ պատուիրանը։
Այս դրոյթները նոյնական են՝ գիտական սոցիալիզմի եւ կոմունիզմի դրոյթներուն հետ, որոնց
հիմնական մերժումը անհատական սեփականութեան դէմ է, քանի որ եկեղեցին աշխարհի
հարստութեան տէրը կը նկատէ՝ զԱստուած, իսկ միւսները՝ մարդկութիւնը. այսինքն՝ կը
ջատագովեն համայնական սեփականութիւնը եւ կը մերժեն բացարձակ անհատական
սեփականութիւնը, որ աղբիւրն է շահագործումին ու պատերազմներուն եւ բոլոր չարիքներուն…
եւ կը պահանջեն՝ երկրի հասրտութեան արդար-հաւասար բաշխումը մարդոց միջեւ, ինչպէս կը
պահանջէր Վ. Թէքէեան. «Ամէն մարդու հաւասար թող բաժնուի ամէն գանձ», իր «Աղօթք
Վաղուան Սեմին Առջեւ» քերթուածին մէջ։
Եկեղեցին՝ ուրեմն, որպէսզի իրապէս կարողանայ ժողովուրդը հոգեմտաւորապէս առաջնորդել,
պէտք է ունենայ յառաջապահ սոցիալական հայեցակարգ, ինչ որ կը պահանջէ հրաժարիլ
միջնադարեան խաւարի դպրական աստուածաբանութենէն, եւ որդեգրել Ազատագրութեան
Աստուածաբանութիւն, որպէսզի նաեւ՝ հարկադրուած չըլլայ կամակատարը դառնալու
հակաժողովրդայնական, հակամարդկայնական եւ անբարոյ վարչակարգերու։
Հայաստանեայց Եկեղեցին ե՞րբ պիտի ունենայ իր սոցիալական հայեցակարգը, որպէսզի
կարողանայ իրապէս ու գործնապէս կատարել իր հոգեմտաւորական առաջնորդութեան
առաքելութիւնը։ Այդ ե՞րբ է որ պիտի գիտակցի իր առաքելութեան…։
ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
10 Յունիս 2019
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Գրական-Մշակութային
ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

ՄԱՆԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐՐԱՆ
Մանկութեան օրրա՛ն, ինձմէ հեռացար
Քու բոյրդ, թոյրդ ուրիշ տեղ մնաց
Ես քեզ ո՞ւր փնտռեմ, հոգւոյս օրօրա՛ն
Երբ սիրտս գի՛րկդ տենչայ քաղցրահամ..

Մանկութեան օրրա՛ն, ընկերներուս հետ
Հեռացար, գացիր, քեզ ո՞ւր գտնեմ ես
Հոտուըտամ շունչդ, հեւքդ սիրակէզ
Գուցէ կեանքի գաս կարօտէս հրկէզ...

Թանձր մշուշին մէջ տարիներուս
Դուն դեռ կ'առկայծիս զերթ հեռաւոր յուշ
Մերթ անչափ մօտիկ, մերթ անչափ հեռու
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Կը պատես հոգիս յոյզերով քնքուշ...

Կ'ուզեմ փարիլ քեզ սիրով տենդավառ
Մայրական ջերմ գիրկ գտնել ծոցիդ մէջ
Մանկանալ դարձեալ սիրտով անարատ
Եւ վերածընիլ գգուանքովդ տաք...
ԵՐԱՆ
........................
ՄԱՐԴԻԿ ՉԵՆ ՆԵՐԵՐ
Մարդիկ չեն ներեր երբ դէմք մը ունիս
Երբ կը տարբերիս ամբոխէն անգոյն
Երբ չես հետեւիր հօտի բնազդին
Կ'ընկալես աշխարհն միտքով ինքնուրոյն....

Մարդիկ չեն ներեր այն ցորեն հասկին
Որ այլ հասկերէն ատոք է աւել
Կ'ուզեն զայն փրցնել ու նետել մէկդի
Հարթութեան մէջ ան կը սպառնայ իրենց....

Պատիժն ամբոխին գուցէ ծանր ըլլայ
Ուսերդ եթէ ամրակուռ չըլլան
Կը կքին անոնք բեռէն մենութեան
Բայց Արարիչին դուն կը մօտենաս....
ԵՐԱՆ
........................
ՊՈԷԶԻԱՅԻՍ
Արարեցի քեզ տա՛ռ առ տա՛ռ
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Հնչի՛ւն-հնչի՛ւն ու բա՛ռ առ բա՛ռ
Սրտիս կա՛թ-կա՛թ արտասուքէն
Հոգւոյս հե՛ւք-հե՛ւք հառաչանքէն
Ինչպէս սարի աղբիւրն զուլալ
Կա՛թ-կա՛թ ծորի ձեան հալոցքէն...
Փայփայեցի քեզ, իմ անգի՛ն
Ինչպէս մայրը՝ իր զաւակին
Դողացի որ ցոլքն ըլլայիր
Յոյզիս մաքուր ու անարատ
Ու ո՛չ մէկ կեղծ հնչիւն ու տառ
Չպղծէր քեզ՝ լոյսիս խորան..
Ու երբ ոմանք խէթ հայեացքով
Ցեխ նետեցին թեթեւ ձեռքով
Մաքուր, վճիտ քու խորանիդ
Ողջ էութեամբ պաշտպանեցի
Քե՛զ, աչքիս լո՛յս, իմ շունչէս՝ շո՛ւնչ
Քեզ՝ իմ հոգիս լուսահամբո՛յր:
ԵՐԱՆ
........................
Ո՛Չ ՈՔ ՀԱՍԿՑԱՒ
Ո՛չ ոք հասկցաւ սիրտս ու հոգիս
Որոնք հայութեան բաբախիւնն էին
Մանուկ հասակէս հայ բառ ու բանն էր
Որ զիս կը դիւթէր ու կ'առինքընէր
Մանուկ հասակէս հայ երգ ու տաղն էր
Որ սրտիս խօսէր, հոգիս լիացնէր
Հայուն մորմոքն էր որ սիրտս կ'այրէր
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Հայուն երազը զիս թեւաւորէր...
Օտար երկնի տակ իմ Հայաստանն էր
Հոգւոյս օրրանը, հոգւոյս օճախը
Ինձ սնունդ տուող հայ գիրն ու խօսքը
Մնացեալը փուճ, սրտի խաբկանք էր...
ԵՐԱՆ
........................
ԸԼԼԱ՛Ր
Տող մը ըլլա՛ր որ դիւթէր զիս
Խոհի, յոյզի ծաղիկ բուրեա՛ն...

Բառ մը ըլլա՛ր զերթ բանալի
Բանար գաղտնիքն նախաստեղծեա՛ն...

Սիրտ մը ըլլա՛ր այնքան ջերմիկ
Սառը հալէր ո՛ւր ալ ըլլար...

Հոգի մ'ըլլա՛ր սերտ, մտերմիկ
Անխօս, անբառ զիս հասկնար...

Տիեզերքն ըլլար մի բաց երկինք
Ամէն ոք իր աստղն ունենար:
ԵՐԱՆ
........................
ԿԱՐԱՒԱՆԻՆ ՀԵՏ ԱՍՏԵՂԱՑ
Կարաւանին հետ աստեղաց
Թող հեռանա՛մ երկնաթափա՛ռ
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Կեղծիքներէն յոգնած-դադրած
Տիեզերքի շունչը զգա՛մ...
Գիտեմ այնտեղ լեզուն այլ է
Աստղերն հեռու են կեղծիքէ
Թէ կայծկլտան անհուններէն
Իրենց հոգւոյն մաքուր ցոլքն է...
Շատ եմ լսեր հաճոյ խօսքեր
Եւ երդումներ սրտապատառ
Բայց խօսքն կրնա՞յ արտաբերել
Կայծը հոգւոյն աստեղահեւ..
Եւ մոլորուեր եմ շարունակ
Ստապատիր բիւր խօսքերէն
Գոնէ երթամ հեւքը լսեմ
Մրմունջներուն աստղածորան:
ԵՐԱՆ
........................
ՄԵՐ ՍՈՒՐԲ ԼԵՌԱՆ
Մեր հայեացքին դէմ կանգներ ես հպա՛րտ
Վեհասլա՛ց գագաթ երկնին մէջ խըրած
Զերթ աստուածամերձ բարձունք ոգեղէ՛ն
Որուն պիտ' ձգտինք մենք յաւերժօրէ՛ն...

Իտէա՛լ ես դարձեր, լուսեղէն տեսի՛լք
Որ միշտ քե՛զ նայինք ու չփոքրանանք
Քե՛զ պէս համբուրենք աստղեր ու երկինք
Մատչինք լուսեղէն ցնորքին անհաս...
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Եւ դար ու դարեր ուղին ես գծեր
Մեր ճանապարհին դէպի վեր ձգուած
Ու արծիւին պէս վե՛ր ենք խոյացեր
Ու արեւացեր ճառագայթավա՛ռ...

Սին սողուններն են անվերջ վխտացեր
Մեր ոտքերուն տակ ու խայթեր են մեզ
Բայց մեր հայեացքը չէ իջեր ներքեւ
Քեզ պէս լուսաբա՛ղձ է ան մընացեր...

Դուն ճակատագի՛ր ի վերուստ տրուած
Պիտ' տնօրինես մեր բախտը դժուար
Ու մենք անյոգնում վե՛ր պիտ' մագլցինք
Ա՛յդ է մեր ուղին Արարատավա՛ռ...
ԵՐԱՆ
........................
ՏԷ՛Ր, ՇՆՈՐՀԷ՛
Տէ՛ր, շնորհէ ինձ երկո՛ւնք բարի
Թող հե՛ւք առ հե՛ւք ես տանջուիմ
Բայց թող ծնին երգերս ջինջ
Երկունքս թո՛ղ պտղաբերի...
Տառապեալիդ գթա՛ սիրով
Լոյսդ ցաթէ՛ ինձ շողակաթ
Թող ես այրի՛մ վառման հուրով
Տողեր ծնի՛մ ես սիրակաթ...
Պարգեւէ՛ ինձ կայծ ներշնչման
Հովէն, ծովէն այցի թող գայ
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Բռնկեցնէ կաւս խոնարհ
Բաժակ դառնայ լուսարարման...
Խոհերն անգամ վսեմափայլ
Գիտեմ կու գան ազատօրէ՛ն
Թէ բռնանաս, ի չի՛ք դառնան
Ազատութիւն անոնք տենչան...
Ազատ պահին կը յայտնուին
Անակնկալ ինչպէս քամին
Կը փոթորկեն սիրտդ, հոգիդ
Լուսէ երկունք են հրաշածի՛ն..
Թող արժանի դառնամ ես, Տէ՛ր
Արարելու շնորհքիդ վսեմ
Թէ չէ կաւս իմ հողեղէն
Պիտի փտի, կորչի անհետ..
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Գրական-Մշակութային
«ՀԱԶԱՐ ՈՒ ՄԷԿ ԵՐԳ»-Ը՝ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԲԱՑԱՌԻԿ ԱՐԺԷՔԸ
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Կոմիտասի 150-ամեակը առիթ է հայեացք մը եւս նետելու անցեալին եւ տեսնելու, թէ անոր
նախորդ յոբելեանները, մա՛նաւանդ Հայաստանի մէջ, ինչ ձեւով նշուած են: Անշուշտ,
Կոմիտասի գործունէութեան գնահատման կարեւոր հանգրուան մը եղած է անոր 100-ամեակը,
որ մեծ շուքով նշուած է Հայաստանի մէջ՝ 1969 թուականին: Այդ ժամանակ էր, որ ժողովուրդը
ամբողջութեամբ սկսած էր ճանչնալ Կոմիտասը եւ հակառակ անոր հոգեւորական ըլլալուն,
Հայաստանի խորհրդային ղեկավարութիւնը մեծ արժէք տուած էր Կոմիտասին՝ անոր
հարիւրամեակը վերածելով համաժողովրդական տօնախմբութեան: Այդ ժամանակ էր, որ ետեւ
ետեւի Կոմիտասի մասին գրուած են բազմաթիւ գիրքեր, յօդուածներ, վերահրատարակուած են
արդէն իսկ լոյս տեսած գիրքերը:
Սակայն հարիւրամեակէն առաջ ալ Հայաստանի մէջ եղած են ձեռնարկներ, որոնց միջոցաւ հայ
մեծերը յարգանքի տուրք մատուցած են օտարութեան մէջ լուռ ցաւերով հոգին աւանդած մեծ
երաժիշտին: Կոմիտասի անունը եւ անոր գործին արժեւորումը մեծ տեղ ունի նշանաւոր
հայագէտ, հասարակական գործիչ, գրականագէտ, լեզուաբան, բառարանագիր եւ բանահաւաք
Մանուկ Աբեղեանի գրական ժառանգութեան մէջ: Աբեղեան յօդուածներ եւ յուշեր գրած է
Կոմիտասի մասին, որոնք տեղ գտած են 1930 թուականին՝ Կոմիտասի ծննդեան 60-ամեակին
առթիւ հրատարակուած ժողովածոյին մէջ: Ի դէպ, այդ ժողովածոյին մէջ (որ կազմած է հայ
երաժշտագէտ Ռուբէն Թերլեմեզեանը) տեղ գտած են նաեւ Կոմիտասի աշակերտներէն
Սպիրիդոն Մելիքեանի, գրող Դերենիկ Դեմիրճեանի, գրականագէտ Գարեգին Լեւոնեանի,
երգահան Նիկողայոս Տիգրանեանի, նկարիչ Փանոս Թերլեմեզեանի, երգիչ Վահան ՏէրԱռաքելեանի, երգչուհի Մարգարիտ Պապայեանի, երաժշտագէտ Ստեփան Դեմուրեանի, այլ
գործիչներու եւ իրեն՝ Ռուբէն Թերլեմեզեանին յօդուածներն ու յուշերը:
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Գիրքը կազմող Ռուբէն Թերլեմեզեան յառաջաբանին մէջ կը գրէ, որ այդպիսի գիրք մը
Հայաստանի մէջ առաջին անգամ լոյս կը տեսնէ: Հետաքրքրական է, որ գիրքը լոյս տեսած է
Կոմիտասի կենդանութեան ժամանակ, այն օրերուն, երբ Կոմիտաս Ֆրանսա հոգեբուժարանին
մէջ պառկած էր: Ռուբէն Թերլեմեզեան գիրքին մէջ այդպէս ալ կը գրէ. «Մինչեւ այսօր մեծանուն
արուեստագէտը առանձին, անմխիթար կեանքի դառնութիւնները ճաշակելով կ՚ապրի իր
կեանքի վերջալոյսը»:
Հակառակ որ 1930-ին Կոմիտաս ողջ էր, բայց անտեղեակ էր իր մասին Երեւանի մէջ, Պետական
հրատարակչութեան պատուէրով տպագրուած այդ գիրքին մասին: Գիրքին լոյս ընծայումէն
հինգ տարի ետք, ան մահացած է… Յետագային Կոմիտասի մասին լոյս տեսած բոլոր
յուշագրութիւնները հիմնուած են իր 60-ամեակին լոյս տեսած այս գիրքին վրայ:
Առանձնայատուկ ուշադրութեան արժանի են Աբեղեանին յուշերը:
Մանուկ Աբեղեանն ու Կոմիտասը ուսանած են Էջմիածնի Հոգեւոր ճեմարանին մէջ. երկուքն ալ
մեծ
հետաքրքրութիւն
ունէին
բանահաւաքչութեան,
ժողովրդական,
գեղջկական
բանահիւսութեան հանդէպ: Կ՚ըսեն, որ երբ ճեմարանական ուսանողները արձակուրդներուն
իրենց հայրենի բնակավայրերը կ՚երթային, Մանուկ Աբեղեան եւ Կոմիտաս անոնցմէ կը
խնդրէին գրի առնել գիւղի բնակիչներուն երգն ու խօսքը եւ իրենց հետ բերել: Անոնք այդ
նպատակով յատուկ թերթիկներ կը պատրաստէին, կը բաժնէին իրենց ուսանող ընկերներուն եւ
կը խնդրէին վերադարձին լեցուած յանձնել զանոնք: Նոյնպէս Աբեղեանի յուշերէն կը
տեղեկանանք, որ Կոմիտասը եղած է շատ հիւրասէր եւ իր հիւրերուն հաճոյքով հրամցուցած է
իր իսկ ձեռքով պատրաստած սուրճն ու թէյը, թէյին մէջ ալ լեցուցած վարդի թերթեր:
Ըստ Մանուկ Աբեղեանի՝ Կոմիտասը ունեցած է բազում երազանքներ, որոնք մնացած են
չիրականացուած: Ան, օրինակ, երազած է «Սասնայ ծռեր» հայկական հերոսական էպոսի
նիւթով օփերա մը գրել, երկար ժամանակ ջանացած է վերծանել հայ միջնադարեան տաղերուն
խազերը՝ ձայնանիշները եւ որոշ յաջողութիւններու հասած:
Մանուկ Աբեղեանի յուշերէն կը տեղեկանանք, որ մեծ երգահանը լաւ իմացած է թուաբանութիւն
եւ երկրաչափութիւն եւ ճեմարանէն ներս երբեմն վարած է այդ առարկաներուն քննութիւնը:
Մանուկ Աբեղեան նաեւ հետաքրքրական դրուագներ կը
կենցաղավարութեան, սովորութիւններուն, բնաւորութեան մասին:

փոխանցէ

Կոմիտասի

Աբեղեանի մօտիկ ծանօթութիւնը Կոմիտասի հետ սկսած է 1885 թուականի գարնան, երբ
Աբեղեան կ՚աւարտէր Ճեմարանի լսարանական բաժինը, բայց յետագայ տարիներուն ան առիթ
ունեցած է բազմաթիւ անգամներ տեսնելու Կոմիտասը, այդ կարգին՝ արտասահմանի մէջ, ուր
Կոմիտաս մեկնած էր ուսանելու: Արտասահմանէն Էջմիածին վերադառանալով է, որ Կոմիտաս
եռանդով լծուեցաւ մէկ կողմէ մանկավարժական գործունէութեան, իսկ միւս կողմէ
ստեղծագործական բեղուն աշխատանքի՝ ժողովրդական եւ գեղջկական երգերու հաւաքման ու
մշակման իր հետազօտութիւնները ամբողջացնելով: Բացառիկ գործ մը, որ այսօր ալ կը մնայ
անգերազանցելի:
Մանուկ Աբեղեանի յուշագրութեան մէջ կը կարդանք.
«Կոմիտաս կը սիրէր առանձին զբօսնիլ. թռչուններուն ճռուողիւնը եւ սոխակին կլկլոցը լսել
անտառին մէջ, որ արուեստական կերպով տնկուած էր Ներսիսեան լիճէն ներքեւ բաւական
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ընդարձակ տարածութեան վրայ: 1900-ի գարնան, մայիսի առաջին կէսին, ես եւ Կոմիտասը կը
զբօսնէինք այդ անտառին մեծ ծառուղիին մէջ, որուն երկու կողմի առուներուն եզրերը սկիզբէն
տնկուած էին մասրենիներ եւ վարդենիներ: Կոմիտաս վարդ կը քաղէր: Ան կը սիրէր թէյին հետ
(որուն ամենալաւ եւ ամենասուղ տեսակը միշտ կը գործածէր) երբեմն չորցած վարդի տերեւներ
խառնել: Մեր զրոյցին նիւթը ժողովրդական երգն էր: Ան կը գանգատէր, թէ մեր ժողովրդական
քառեակները՝ իբր բանաստեղծութիւն, յաճախ անմտութիւն են, եւ թէ ինքը քառեակ մը երգել
տալու համար չի գիտեր, թէ ինչ երգել տայ, որ լաւ ըլլայ: Ես այդ ժամանակ զբաղած էի
ժողովրդական քառեակներու ուսումնասիրութեամբ, որոնք, իմ կարծիքով, անմտութիւն էին
միայն այն ժամանակ, երբ աղճատուած են, որովհետեւ ժողովրդական երգերը շատ սիրուած էին
այդ թուականներուն, ուստի մտադրուեցանք միասին երգարան մը հրատարակել, սկսելով
ժողովրդական երգերէն»:
Մանուկ Աբեղեանի այս յուշէն հասկնալի կը դառնայ, որ ատկէ ետք ծնունդ առած է հայ
երաժշտական գրականութեան մէջ իր արժանաւոր տեղը զբաղեցնող «Հազար ու մէկ խաղ»
ժողովրդական երգարանը, որուն առաջին յիսնեակը Աբեղեան եւ Կոմիտաս կազմած, ապա
հրատարակած են 1903 թուականին, երկրորդ յիսնեակը՝ 1905 թուականին: Պատրաստ էր նաեւ
երրորդ յիսնեակը, որ Կոմիտաս իրեն հետ Պոլիս տարած է, որ շատ երկար ժամանակ անտիպ
մնացած էր, եւ 2015 թուականին «Մշակութային վերածնունդ» հիմնադրամը զայն տպագրած է
բարձր որակով:
Այսօր Հայաստանի Ազգային գրադարանի մէջ կը պահուի Կոմիտասին նուիրուած ողջ գրական
ժառանգութիւնը՝ թէ՛ անոր մասին գրուած գիրքերը, թէ՛ ալ իր՝ Կոմիտասի գրիչէն ստեղծուած
աշխատութիւններ: Մանուկ Աբեղեանին հետ կազմած «Հազար ու մէկ խաղ» երգարանները
այսօր ալ մեծ արժէք ունին: Անոնց մէջ տեղ գտած երգերը Կոմիտաս անգին գանձերու պէս
մշակած եւ փոխանցած է սերունդներուն՝ առաջին անգամ մէկ գիրքի մէջ հաւաքելով հայկական
գեղջկական երաժշտութիւնը, որ սկզբնաւորուած է հազարամեակներ առաջ եւ իր
պատմութեան ընթացքին անդրադարձած է ազգային մշակոյթի զարգացման բոլոր նշանակալի
փուլերուն: Գեղջկական երգի տեսակը պայմանաւորուած է բանաստեղծական նիւթերով,
իւրաքանչիւրը
ունի
իրեն
բնորոշ
առանձնայատկութիւններն
ու
երաժշտական
արտայայտչամիջոցները: Հայկական գեղջկական երաժշտութիւնը բազմաբնոյթ է՝
աշխատանքային, ծիսական, լալիք, քնարական, պատմական, պանդխտութեան (անտունիներ)
երգեր, վիպերգեր, պարերգեր, կատակերգեր, օրօրներ եւ այլն: Գեղջկական երաժշտութեան մէջ
առանձնայատուկ յատկանիշները երեւան կու գան ինչպէս բանաստեղծական, այնպէս ալ
երաժշտական բնագրերուն մէջ, կ՚առանձնանան հոգեւոր բնոյթի բանաստեղծութիւններով
ժողովուրդի ստեղծած երգերը, տարբեր բովանդակութեան աշխարհիկ տաղերը եւ այլն:
Գեղջկական երաժշտութենէն յայտնի են բազմաթիւ նմոյշներ, ուր կան բացառիկ արժէքաւոր
ստեղծագործութիւններ՝ երաժշտական բանահիւսութեան համաշխարհային չափանիշներով՝
Կոմիտասի արձանագրած, Լոռիի, Ղարաբաղի եւ Ապարանի հորովելները, Սանահինի եւ Լոռիի
կալի երգերը, Իգդիրի, Վայոց ձորի եւ Ղազախի սայլերգները, ընկերային նիւթերով՝ «Ծիրանի
ծառ, բար մի տա», «Կանչէ, կռունկ», «Սիրտս նման է էն փլած տներ», բնութեան նուիրուած՝
«Լուսնակն անուշ», «Պինկիոլ», սիրոյ քնարական՝ «Գարուն ա», «Չինար ես՝ կեռանալ մի»,
«Քելեր, ցոլեր իմ եարը», «Կուժն առայ ելայ սարը» եւ «Գնա, գնա, հետիդ եմ», հարսանեկան
երգերու ամբողջութիւնը, Ակնայ բազմաժանր երգերու շարքերը…
Դարերու ընթացքին աստիճանաբար մշակուած ու կատարելագործուած է ժողովրդական երգը
(անհետացած են որոշ ձեւեր, ի յայտ եկած են նորերը): Յետագային շատ ժողովրդական
48/62

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (93) Յուլիս 2018

երգարաններու մէջ մտած են այդ երգերը, բայց 1900-ականներուն Վաղարշապատի մէջ
Կոմիտասի կազմած եւ լոյս տեսած այդ գիրքերը այսօր ազգային արժէքներ են:
ԵՐԳԱՐԱՆԷՆ
Պարտէզ ունիմ դըրախտ ա,
Ծաղիկ ծաղկունքի վախտա.
Գէշ աղջիկ, սիրուն տըղայ,Էս էլ մի ուրիշ բախտա:
Ոսկէ մատնիք մատներիս,
Շողքըն ընկաւ երեսիս:
Աքլոր, շուտով մի՛ կանչի,
Անքուն կանես իմ եարիս:
Սիրտըս արնով լըցրեցիր,
Կըրակով խորովեցիր.
Աչքըդ դուս գայ ա՜յ աքլոր,
Ի՜նչ շուտ ձէնըդ գըցեցիր:
*
Արազը հեշտացել ա
Եա՜ր.
Ճամբէքը կոշտացել ա,
Եա՜ր.
Խաբա՛ր տարէք իմ եարին,
Եա՜ր.
Առողըս շատացել ա,
Եա՜ր:
Իմ սէրը սուր ա դառել,
Կըրակ ու ջուր ա դառել.
Եա՜ր, քեզ սըրտով սիրելը
Ինձ թուք ու մուր ա դառել:
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*
Չինար ես, կեռանա՛լ մի,
Յա՜ր, յա՜ր, յա՜ր.
Մեր դըռնէն հեռանալ մի,
Յա՜ր, յա՜ր, յա՜ր.
Յա՜ր, նա նա՜յ, նայ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ:
Նայ նա՜յ, նայ, նա՜յ, նա՜յ:

Յա՜ր, քո Աստուած կը սիրես,
Յա՜ր, յա՜ր, յա՜ր.
Հեռու ես, մոռանա՛լ մի:
Յա՜ր, յա՜ր, յա՜ր.
Յա՜ր, նա նա՜յ, նայ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ:
Նայ նա՜յ, նայ, նա՜յ, նա՜յ:

Ձեր բաղի դուռը բաց ա,
Ոտներըս շաղով թաց ա.
Ինձանից հեռացել ես՝
Աչքերըս լիքը լաց ա:

Էս գիշեր երազ տեսայ,
Հերկերըս վարած տեսայ,
Ամօթ քեզի, ա՜յ տըղա,
Քու եարը տարած տեսայ:
*
Կուժն առայ, ելայ սարը,
Չըգըտայ ֆիդան եարը:
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Ֆիդան եարը ինձ տըւէք,
Չըքաշեմ ահ ու զարը:
Մեծ սարի հովին մեռնեմ,
Շէկ տըղի բոյին մեռնեմ.
Մի տարի ա չեմ տեսել,
Տեսնողի աչքին մեռնեմ:

Բլբուլը դարի վերայ,
Խընձորը ծառի վրայ.
Սիրած սիրածի տային,
Չոր գետնին՝ քարի վրայ:
*
Ես սարէն կու գայի,
Դուն դուռը բացիր.
Ձեռդ ծոցդ տարար,
Ա՜խ, արիր, լացիր:

Վա՚յ, վա՚յ, վա՚յ, վառւում եմ,
Վա՚յ, վա՚յ, վա՚յ, հալւում եմ,
Հալւում, վառւում եմ:

Ես մի պինդ պաղ էի,
Դու մըրմուռ լացիր,
Քո հրեղէն արցունքով
Ինձ հալեցիր:
Վա՚յ, վա՚յ, վա՚յ…
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Ես մի չոր ծառ էի,
Դու գարնան արեւ.
Քո սիրով ծաղկեցաւ
Իմ ճիւղն ու տերեւն:
Վա՚յ, վա՚յ, վա՚յ…

Թէ ինձ չէիր առնի,
Ինչու սիրեցիր.
Մի բուռ կըրակ եղար,
Սիրտըս էրեցիր:
Վա՚յ, վա՚յ, վա՚յ…
*
Կապուտ քուռակ հեծել եմ,
Արազին մօտեցել եմ,
Ա՜խ ջան, Արազ,
Վա՜խ, ելման Արազ,
Արազ, ինձ մի ճամբա տուր,Իմ եարին կարօտցել եմ,
Մի ճամբայ տուր,
Երթամ եարիս հիւր:
Արազը չունի գեամին,
Կըրծքիս ա տալի քամին,
Ես մի ղարիբ ջան ունիմ,
Չըհասնե՞մ Ոսկէծամին:
Արազ, Արազ, ջա՜ն Արազ,
Բինգեոլից բըխան Արազ,
Ընկել եմ ես քու ծոցը,
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Մի՛ տար ման ի ման, Արա՛զ:
Խոր գետը ծով դառել ա,
Ինձ էլ հետը տարել ա,
Խեղճ աղջիկն էնպէս գիտէ՝
Սէրս իրենից սառել ա:
Ա՜խ, Արազն է շատ վարար,
Դուրս ելնելու չունիմ ճար.
Ե՜ար, ոսկի ծամըդ բաց թող,
Քաշէ՛ ինձի, քեզ մօտ տար:
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

ՄԵՆՔ-ի կերտումը ազգային գիտակցութիւն է...
ՄԵՆՔ-ի կերտումը չնչին ես-երէն զիջում է...
ՄԵՆՔ-ի կերտումը հեզութեան առաքինութիւն է...
ՄԵՆՔ-ի կերտումը ազգային-պետական մտածողութիւն է...
ՄԵՆՔ-ի կերտումը մեր փրկութիւնն է...
........................
Սուտին ոտքը կարճ կ'ըլլայ, կ'ըսէ առածը, շեշտելով ա՛յն, որ սուտասանը ուշ թէ կանուխ կը
բռնուի եւ իր սուտը կը բացայայտուի....Ցաւ է երբ կը յայտնաբերենք մեր բարեկամ-ծանօթին
սուտ խօսած ըլլալը....Խաբուած կը զգանք, կը հիասթափուինք....բայց ամէնէն շատ, բարոյապէս
կը մեղքնանք, կը խղճանք խնդրոյ առարկայ անձին, քանզի սուտ խօսողը նախ եւ առաջ
Կ'ԱՆԱՐԳԷ ինքզինք, բարոյապէս կը նսեմացնէ իր անձը....եւ անվստահելիութեան կնիքով կը
դրոշմէ իր նկարագիրը....
........................
Ցարդ մեր քաղաքական բանավէճը աւելի վեր չկրցաւ ելլել՝ ընդդիմախօսին անձնական
վիրաւորանք հասցնելու մակարդակէն...Մեր քաղաքական առճակատումները մնացին խճճուած
նեղ-անձնական եւ խմբակային նկատառումներուն մէջ եւ երբեք չդարձան՝ մեր երկիրը
ճգնաժամէն դուրս բերելու, զայն զարգացման նոր հունի մէջ դնելու ուղղութեամբ լուրջ
առաջարկներ ներկայացնելու ծրագիրներու մրցակցութիւն...Այսպէս է որ կը թոփենք շարունակ
նոյն տեղին վրայ, առանց յառաջընթացի...քանզի ամէն յառաջընթաց կը սկսի նախ եւ առաջ՝
մտքի եւ գիտակցութեան յառաջընթացէն....
........................
Տակաւ ուշագրաւ կը դառնայ այն յայտնի ճշմարտութիւնը, թէ՝ ամէն մարդ, իր արարքով, իր
կեցուածքով ու վարքագիծով, իր ըսած-չըսած խօսքով, իր ամէն մէկ շարժումին համար
պատասխանատու է հանրութեան, եւ պահը կու գայ որ՝ հատուցում տայ իր մէն մի քայլին
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համար: Եւ մեզմէ ամէն մէկուն համար, պիտի գայ հաստատապէս դատաստանի ժամը, երբ
ամբողջովին «մերկ» պիտի ներկայանանք Աստուծոյ դատաստանին առջեւ: Սա տիեզերական
կարգի անխախտ օրէնք է, որմէ փախուստ չկայ, բացի գուցէ այն պարագայէն, երբ տուեալ
անհատը կը զղջայ եւ կ'ապաշխարէ իր մեղքին համար դառնօրէն եւ ամենայն անկեղծութեամբ:
........................
Վեցերորդ զգայարանք կամ ներըմբռնողութիւն....Կա՞յ նման բան, թէ՞ յերիւրանք
է....Վստահաբար կայ, քանզի երբեմն զօրաւոր կերպով կը զգաս, որ մէկ փափաքդ նոյն օրն իսկ
պիտի իրականանայ...եւ այդպէս ալ կ'ըլլայ...: Նմանապէս, նոյն այդ զգայարանքով կը զգաս
մէկուն կամ միւսին անկեղծութիւնը կամ կեղծիքը, ճշմարիտ խօսքն ու սուտը....եւ դեռ շա՛տ
բաներ, զորս այլկերպ բացատրել դժուար պիտի ըլլար....
........................
Տիեզերական համընդհանուր օրէնքը ներդաշնակութիւնն է.....Ներդաշնակութիւն՝ մարմնի եւ
հոգիի միջեւ. Ներդաշնակութիւն՝ մարդ-մարդ, մարդ-բնութիւն-տիեզերք-Արարիչ կապերուն մէջ,
Ներդաշնակութիւն՝
անհատ-ազգ-մարդկութիւն
յարաբերութեանց
մէջ....եւ
դեռ
Ներդաշնակութիւն՝ բարոյական օրէնքին մէջ արտայայտուած....Ի զուր չէ որ Էմմանուէլ Քանթը
պիտի ձեւակերպէր. «Երկու բան սիրտս կը լեցնեն սքանչացումով եւ երկիւղածութեամբ՝
աստղազարդ երկինքը ի վերայ իմ եւ բարոյական օրէնքը ընդմէջ իմ»....Մտածելու եւ
խորհրդածելու խօսք մը՝ արդարեւ....
........................
Քիչ գրել, երկա՛ր մտածել...Քիչ արտայայտուիլ եւ երկա՛ր լռել....Քիչ խօսիլ եւ թողուլ որ միտքզգացումները հասուննան, լայն հորիզոններ ընդգրկեն, աճին, հարստանան....Երկար դիտել,
դիտել, դատումներ ընելէ առաջ....Հապճեպօրէն կազմաւորուած դատումը մանաւանդ յղի է
վտանգներով...ան յաճախ կ'ըլլայ մակերեսային, միակողմանի եւ չի կրնար արտայայտել
ամբողջական ճշմարտութիւնը....Հոս է որ ճիշդ է ըսել՝ ԼՌՈՒԹԻՒՆԸ ՈՍԿԻ Է....
........................
Քննադատութիւնը անաչառ եւ անկաշառ քննարկումն է անհատի թէ ընկերութեան թոյլ տուած
արատներուն, սխալներուն, զանոնք սրբագրուած տեսնելու միտումով...Քննադատութիւնը
յառաջդիմութեան ազդակ է...Քննադատութիւնը չենթադրեր երբեք զրպարտութիւն,
անարգանք եւ ասոնց հետ ածանցեալ հայհոյախօսութիւն թէ վարկաբեկում...Առանց շինիչ
քննադատութեան եւ ինքնաքննադատութեան, կեանքը կը լճանայ, միեւնոյն սխալները կը
կրկնուին շարունակաբար, ախտագին իրավիճակ մը ստեղծելով...Հայ կեանքին մէջ,
դժբախտաբար, սրտացաւ, շինիչ քննադատութիւնն անգամ սխալ կը հասկցուի եւ կ'ըմբռնուի
յաճախ որպէս անձնական վիրաւորանք....
........................
Ներքին ճղճիմ ես-ը կարենալ յաղթահարել եւ ճշմարտութիւնը կարենալ բարձրաձայնել....Ահա
հերոսութեան հաւասարազօր կեցուածք մը, որ այնքան բացակայ է ի մասնաւորի Սփիւռքի
լպրծուն մայթերու վրայ քաշքշուող հայ կեանքէն..., ուր այդ ճշմարտութիւնը ամէն պահ կը
զոհաբերուի
անձնական-խմբակային-կուսակցական
կամայականութեանց,
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քինախնդրութեանց....եւ մասամբ սոցին...: Նոյն մտածելակերպին մղումով, ամբողջ վաստակ մը
առ ոչինչ կը համարուի, եթէ այդ վաստակակիրը յանդգնած է իր խղճին եւ ինքնուրոյն
դատողութեան ականջալուր ըլլալ....չենթարկուիլ «որոշում կայացնող»ի դերին մէջ յայտնուած
մարդուն կամ մարդկանց ինքնակոչ խումբին....Եւ այսպէս, բազմամեայ վաստակ մը կ'ըլլայ
ոտնակոխ, առ ի գոհացում փոքրիկ եւ ճղճիմ ես-երու....Ճշմարտութիւնը սակայն լոյսի է նման,
զայն թաղելը անհնար է...
........................
Հայ կեանքին մէջ, թապու կամ արգիլուած նիւթեր կան, որոնց մասին կարելի չէ բարձրաձայնել,
որոնց մասին կարելի չէ քննադատութեան խօսք ըսել, անոնք՝ այդ նիւթերը, հայ կեանքէն վեր
են, եւ եթէ համարձակիս անոնց մասին սրտացաւ, անաչառ քննադատութիւն ընել,
կ'ենթարկուիս բուռն պարսաւանքի, անխնայ քարկոծումի, անձնական վիրաւորանքի....Ահա թէ
ինչո՞ւ մենք չենք կրնար իսկապէս յառաջ երթալ ու ճշմարիտ զարգացում ապրիլ որպէս ազգ ու
երկիր...Սա կը կոչուի կռապաշտութիւն եւ ուրիշ ոչինչ:
........................
Հայրենիքն ու ազգն են որ կ'իմաստաւորեն եւ կ'արժեւորեն հայ անհատի գոյութիւնը՝ ՀՀ-էն
ներս, թէ անկէ դուրս, քանզի առանց այդ գերագոյն արժէքներուն, անհատը կը կծկուի, կը
տկարանայ, կը դառնայ աննպատակ գոյութիւն, առանց սեփական դիմագիծի, առանց կոչումի
կամ առաքելութեան....աննշան աշխարհաքաղաքացի մը սոսկ, որ զուրկ է պատմական իր
դերէն...անհետ կորսուելու ենթակայ:
........................
Հիւանդ ես Սփիւռք...Հիւանդ ես՝ քու հատուածականութեամբ եւ խմբակային
մտածողութեամբ....Հիւանդ
ես՝
քու
ջոջականութեանդ
կամ
էսթապլիշմենթիդ
աթոռամոլութեամբ, կարճատեսութեամբ եւ գաւառամտութեամբ....Հիւանդ ես՝ քու տակաւ
նահանջող հայկականութեամբ, հայ հոգիի խաթարումովը՝ օտարածին վարակներով...Հիւանդ
ես՝ չկարենալով միաբանուիլ եւ համախմբուիլ յստակօրէն բանաձեւուած ազգային գերագոյն
արժէքներուն եւ գաղափարին շուրջ, հայ հոգին ու ոգին, հայ լեզուն ու հայոց հայրենիքը
դաւանելով որպէս գերագոյն սրբութիւններ....Իսկ դեռեւս առողջ մնացող հատուկենտ
անհատները, եթէ չեն հեռացած՝ յուսախաբուած եւ յուսալքուած, հոսանքն ի վեր կը թիավարեն
ու կը մաքառին որ նշոյլ մը յոյս ու լոյս կարենան վառել օտարացող հոգիներուն մէջ....եւ
յընթացս՝ ծաղր ու ծանակ ալ կ'ըլլան որ կ'ապրին իրականութենէ կտրուած աշխարհիս մէջ, ուր
միայն նիւթն ու նիւթականը տեղ ունին...ուր օգտապաշտութիւնը կամ փրակմաթիզմը օրուան
գործող փիլիսոփայութիւնն է՝ հայ հոգին լափլիզող ....
........................
Հասարակական-պետական կեանքի հիմքը բարոյականութիւնն է, որ կը սկսի ամէնէն աննշան
թուացող արարքներէն եւ կը հասնի՝ հայրենիքի համար գերագոյն զոհաբերութեան գացող
վսեմագոյն սխրագործութեան....Փողոցը մաքուր պահելէն, երթեւեկութեան օրէնքը յարգելէն,
բարեկիրթ վարքագիծէն կը սկսի ան եւ կ'երթայ դէպի իր գործը բարեխղճօրէն կատարելու,
որեւէ ճշմարիտ արժէքը գնահատելու, մեծերը յարգելու, տկարին նեցուկ կենալու եւ ազգին ու
հայրենիքին
համար
անսակարկ
նուիրուելու
վսեմ
վարքագիծի
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դրսեւորումը....Բարոյականութիւնն է ր կը պայմանաւորէ ազգի եւ երկրի յառաջընթացը՝
տնտեսական եւ այլ գործօններէն գերիվեր....եւ առաջնահերթաբար:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

Թէ ոտքերդ ա՛լ ուժասպառ չկարենան քեզ տանիլ
Պահէ աչքերդ լոյս գագաթին արեգնափայլ
Թէ պիտ' մեռնիս, լաւ է մեռնիս աչքերդ յառած
Լոյսին անմահ քան թէ սողալ հողակպիկ...
..............................
Յիշատակը մի՛ մեռցներ
Հեւք մ'ունի ան քու հոգիէդ
Սիրոյ շող մը սիրող սիրտէդ
Թող ան թրթռայ հոգիիդ մէջ...
..............................
Հոգիներ կան այնպէս մաքուր ու անարատ
Շողքը անոնց ճառագայթէ աչքերուն մէջ
Որոնք կարծես մէյ մէկ ջահ մըն են սրբազան
Հոգւոյն լոյսով եւ վառ կրակով ջահաւորեալ...
..............................
Խենթ գըրիչներ կ'երգեն երգը ազատութեան
Խենթ մարդիկ լոկ զայն կ'ընծայեն կեանքի ուղի
Միւսները սոսկ կը ծիծաղին իր երեսին
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Դառնալով սոսկ ստրուկ նսեմ սին հաշիւին...
..............................
Երազը ունի լոկ կախման կէտեր
Քանզի վերջ չունի մինչ շողը վերջին
Կը վարդագունէ իղձեր ու տենչեր
Եւ միշտ անկատար երանգ մը ունի..
..............................
Թող իմ տեղը մարդ չիմանայ
Թող ուրանան վաստակս թանկ
Աստուած միայն կրնայ ճանչնալ
Վաստակն արդար եւ հոգեբաշխ...
..............................
Փաթի՛լ-փաթի՛լ ձիւնը տեղաց
Վարսերուս մէջ իմ հուրհրան
Բայց հուրքն անոնց՝ կրա՛կ ու բո՛ց
Դեռ կայծկլտա՛ն սիրակարօտ...
..............................
Թէ մահ կայ դաժան ու ողբերգական
Ի՛նչ ակնոցով ալ դուն նայիս անոր
Գոնէ, Տէ՛ր Աստուած, հերթով ան ըլլայ
Տարիքի կարգով...ծերութեան օրով...
..............................
Անյագուրդ տենչն է որ յարատեւէ
Որ ծարաւ սիրտ մը թողու իր ետին
Զերթ երազ անհաս որուն պիտ'ձգտիս
Բայց պիտ' չունենաս մեծ սիրոյ մը պէս...
..............................
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Ըսա՛ծ-չըսա՛ծ խօսքերուս մէջ
Տուայտեցաւ հոգիս անափ
Ըսած խօսքս հիւլէ մըն էր
Չըսածս էր տիեզերք մ'անծայր...
..............................
Խօսք կայ որ սեղմ ադամանդ է
Գերէ հոգիդ, կախարդէ զայն
Խօսք ալ կայ փուճ, չառինքընէր
Որքան շքեղ ալ ան ըլլայ..
..............................
Մի՛ զըլանաք մարդ էակը ուրախացնել
Ժպիտով մը, բարի խօսքով ու արարքով
Ձեր ըրածը վերադառնայ անպայման ձեզ
Ձեր հոգւոյն մէջ կ'ապրի յաւերժ ու լուսաթով...
..............................
Սիրտդ թէ որ չճենճերի
Չկայծկլտայ, չհրավառի
Ինչպէ՞ս պիտի ճրագ դառնայ
Լուսավառի ան հրափայլ...
..............................
Բերկրանքիս մէջ արեւաշող
Տրտմաթախիծ երանգ մը կայ
Ինչպէս ճաճանչ մը լուսաթով
Մորմոքիս մէջ իմ ցաւատանջ...
..............................
Ամէն օր նոր ճանապարհ է
Անսկիզբ ու անվախճան է
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Երբ կը փնտռենք գեղեցիկը
Անսպառ է անոր լոյսը...
..............................
Խոհը վսեմ զիս կամարէ
Ապրողաց ու չապրողաց հետ
Կը զանցէ ան ժամ-ժամանակ
Տարածքները բաժանարար...
..............................
Հոգիս կարծես տիեզերք մըն է
Որ կ'ընդգրկէ համայնն իր մէջ
Գոյներ, թոյրեր ու երանգներ
Բիւր աշխարհներ աշխարհիս մէջ....
..............................
Թէ կեանքն չըլլար մեծ առեղծուած
Զոր պիտ' պեղես դուն շարունակ
Պոէտն յայնժամ աշխարհ չէր գար
Վերծանելու զայն հիասքանչ...
..............................
Մի՛ վստահիր դափնիներուդ
Որոնք թռիչքդ կը խափանեն
Մտքիդ, սրտիդ, կամքիդ ոյժ տուր
Որ կարենաս յարատեւել..
..............................
Գիրի բագինին դուք մի՛ մօտենաք
Թէ քէնով, ոխով, կեղծիքով էք լի
Գիրը խորան է լուսոյ, հաւատքի
Շուրթով անմաքուր դուք մի՛ պղծէք զայն...
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..............................
Անկեղծ սիրոյ ճառագայթներն թէ որ ուզես դուն ընկալել
Մաքրէ սիրտդ ժանգ ու դիրտէն, աղտ ու մրուրէն ցեխախառն
Որ կարենաս զայն ընդունիլ արփիագեղ ճաճանչին պէս
Լուսաւորուի՛լ, հրավառի՛լ, ընդարձակի՛լ անոր նման...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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