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Խմբագրական 

ՈՂՋՈ՛ՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ 

 

Հայրենիքները կը կառուցուին քար առ քար, դիզ առ դիզ իրենց 

ժողովուրդներուն ձեռամբ, քրտինքով, արցունքով, արիւնով, այլեւ 

անկոտրում կամքով ու ոգիով.... 

եւ կը ցոլացնեն պատկան ժռղովուրդներուն հոգին, ոգին, 

մաքառելու, պայքարելու կամքն ու կորովը, գեղագիտական 

ճաշակը, նկարագիրը, ինքնուրոյն աշխարհազգացողութիւնը եւ կը 

դառնան նոյն այդ ժողովուրդներուն հաւաքական պատկերը, 

հայելին ... 

 

Մեր հայրենիքը նոյնպէս պատկերն է հայ ինքնութեան, ոգիին ու հոգիին...: Դարեր ու 

հազարամեակներ, հայ մարդը լոյս քամեր է հայրենի քար ու ապառաժէն, շունչ է փչեր անոնց եւ 

կերտեր է իր բերդերն ու ամրոցները, իր հաւատքի սրբավայրերը, հեթանոսական տաճարներէն 

մինչեւ մեր բիւրաւոր վանքերն ու խաչքարերը, կոթողներն ու յուշարձանները....Միեւնոյն 

ոգեկան տքնանքով, ան ստեղծեր է իր մատեանները, հայ բառն ու բանը, դպրութիւնն ու 

մշակոյթը, հայ հոգեւոր գանձերը ու մտքի ճառագայթումները, հայ հոգեմտաւոր արժէքներու 

համակարգը... Մեր պատմութեան ամէնէն անբարենպաստ պայմաններուն մէջ անգամ, հայ 

ժողովուրդի ոգին մաքառեր ու պայքարեր է մշտարթուն ու անվհատ.....ստեղծեր է փառաւոր 

մշակոյթ, արուեստի բարձրորակ գործեր ու կոթողներ...եւ փառահեղ հերոսամարտերով 

պաշտպաներ է զանոնք թշնամիին երախէն....Այդ ոգին մեզ պահեր-պահպաներ է հայ՝ 

ինքնուրոյն դիմագիծով, հակառակ պատմութեան շարունակական վերիվայրումներուն, 

հակառակ նոյնիսկ ամէնէն ահաւոր խորխորատին՝ հայոց վրայ գործադրուած 

Ցեղասպանութեան եւ Հայրենազրկումին... 

 

Ներկայիս, շուրջ երեսուն տարի է որ մեր հայրենիքը անկախ է՝ ազատագրուած Արցախի հետ 

միասին, ունի ազգային ազատ պետականութիւն, այսինքն ինքն է տէրն ու պատասխանատուն 

սեփական ճակատագրին, բայց ո՞ւր է մեր հոգեմտաւոր արժեհամակարգը: Ունի՞նք նոյն 

հաւատարմութիւնն ու նախանձախնդրութիւնը անոր ֆիզիքական թէ ոգեղէն 

բովանդակութեան....անոր բնական պաշարներուն, հանքային, հումքային, ջրային թէ 

անտառային հարստութեանց, թէ՞ անոնք կը շահագործուին անխնայ պիզնեսային 

տրամաբանութեամբ աւերելով հայրենի բնութիւնն ու անոր բնակչութեան առողջութիւնը...: 

Նոյն տրամաբանութեամբ, ունի՞նք միեւնոյն հաւատարմութիւնը անոր ոգեղէն 

բովանդակութեան, երբ օտար ու խորթ բարքեր կը ներխուժեն հայ կեանքէն ներս, կ'այլասերեն 

ու կը խաթարեն հայ հոգին, կ'աղաւաղեն հայ ինքնութիւնը, կ'աղճատուի հայոց լեզուն, հայ 

բառն ու բանը, եւ հայ տոհմիկ մշակոյթը զոհ կ'երթայ ներկայ սպառողական 

քաղաքակրթութեան դաւանած հակամշակոյթի «արժէքներուն», ազատ շուկայի 

տնօրինումներուն.... 
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Բայց հայրենիքը էապէս հոգեւոր տարածք է անփոխարինելի, անսակարկելի, անշահարկելի.... 

 

Անցեալ տարուան «թաւշեայ, ոչ-բռնի, ժողովրդական յեղափոխութիւնը»՝ մեր ժողովուրդի եւ 

յատկապէս անոր երիտասարդութեան բազմամարդ մասնակցութեամբ, էապէս իր մղիչ ուժը 

կ'առնէր հայրենիքն ու անոր պետականութիւնը իր ճիշդ ու հարազատ հունին վերադարձնելու 

աննկուն կամքէն՝ ազգային ու մարդկային հոգեբարոյական արժէքներու համակարգին, 

մերժելով «Սերժ»ով բնութագրուած համակարգը՝ իր կեղծիքով, հայրենակեղեքումով, թալանով 

ու կողոպուտով, անարդար արդարադատութեամբ, կաշառակերութեամբ եւ փտածութեամբ, 

յանցագործ նկարագրով... 

 

Մեր երիտասարդութիւնը յատկապէս ցոյց տուաւ որ ինքն է ՏԷՐԸ իր երկրին, իր պետութեան ու 

անոր ճակատագրին եւ զինուեցաւ ինքնավստահութեամբ, քաղաքացիական նոր 

ինքնագիտակցութեամբ եւ ապագայի տեսլականով... 

Ունեցանք ժողովրդընտիր վարչապետ, շիտակ ու թափանցիկ կառավարման եղանակ, 

կաշառակերութիւնը պատժուեցաւ ու դեռ կը պատժուի հետեւողականօրէն....Յոյսի ժպիտը 

ծաղկեցաւ մեր ժողովուրդին ստուար զանգուածի դէմքին եւ հայրենալքումի թափը կոտրեցաւ, 

եղան նոյնիսկ հայրենադարձներ... 

Բայց դեռ ամէն բան կիսատ-պռատ է, դեռ շատ մը ոլորտներու մէջ կը հեւան հին համակարգէն 

ժառանգուած մտածելակերպի եւ գործելակերպի մնացուկները, մասնաւորաբար ինչ կը 

վերաբերի արդար արդարադատութեան, հանքարդիւնաբերութեան աղէտալի 

շահագործումին, ուր Ամուլսարի հանքը ներկայիս դարձեր է փորձաքարը հռչակուած 

յեղափոխութեան էութեան եւ անոր բարեյաջող ընթացքին... 

 

Սակայն այսօր հայրենի ժողովուրդը, իր երիտասարդական շարքերով մասնաւորապէս, ունի 

անբեկանելի կամքն ու քաղաքացիական յանձնառութիւնը որ ինքն է տէրը իր երկրին, անոր 

օդին ու ջուրին, անոր հողին ու ընդերքին, անոր բնական պաշարներուն...եւ թոյլ չի տար երբե՛ք 

որ հայրենի հողը շահագործուի անխնայօրէն, որ օտար թէ ներքին ցեցեր ծծեն անոր արիւնը, որ 

վաշխառուներ հարստահարեն զայն յանուն իրենց սեփական շահերուն, կոխկռտելով ամէն 

իրաւունք ու արդարութիւն.... 

 

Ազգային մեր պետականութեան բարեյաջող երթը յոյժ կարիքն ու պահանջքը ունի մեր բոլորին 

քրտնաթոր աշխատանքին, մեր բոլորին ազգային նոր որակի ինքնագիտակցութեան, 

պատասխանատւութեան եւ յանձնառութեան ոգիի ամրապնդումին, պետական 

մտածողութեան արմատաւորումին, ճշմարիտ հայեցիութեան կենսաւորման յանուն 

հայրենակերտումի եւ պետականաշինութեան վսեմագոյն նպատակներուն ... 
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Պետութիւնը մենք ենք, մեզմէ իւրաքանչիւրը՝ անհատաբար եւ միասնաբար...: Չկայ 

վերացական պետութիւն: Եթէ վճռակամ ենք ազգային մեր պետականութեան տալու նոր որակ, 

յայնժամ իւրաքանչիւրս պիտի սկսի իր սեփական անձէն....նոյնիսկ Սփիւռքի մէջ, մեր 

գիտակցութիւնն ու տքնանքը խառնելով հաւաքական ՄԵՆՔ-ի կերտումին.... 

 

Սա Հայաստան է եւ վերջ: Սա հայրենի հող է եւ վերջ: Սա մեր պետականութիւնն է եւ վերջ: Սա է 

ապրող կորիզը մեր երազներուն, ազգային մեր գաղափարախօսութեան բուն նպատակին 

կենսագործման՝ ամբողջական հայութեան եւ ամբողջական Հայաստանի տեսլականին, 

այսինքն՝ հայահաւաքին եւ հողահաւաքին: 

 

Պատ՛իւ ու Փա՛ռք բոլոր անոնց, որոնք քար մը աւելցուցած են մեր հայրենիքի հազարամեայ 

կոթողին ...,որոնք իրենց քրտնաջան աշխատանքն են նուիրեր հայրենակերտումի սուրբ 

գործին....,որոնք իրենց արիւնով են պաշտպաներ մեր սուրբ հողը...., որոնք իրենց վարք ու 

բարքով կը ցուցաբերեն իրենց անսակարկ ու հաստատակամ հայրենատիրութիւնը.... որոնք 

իրենց սիրով, գիտակցութեամբ ու յանձնառութեամբ, իրենց ամբողջանուէր աշխատանքով ու 

գործունէութեամբ կ'ապրին ու կը շնչեն յանուն Հայաստանի ու հայութեան լուսաւոր գալիքին 

համար.... 

 

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՏՕՆԴ...ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՈՒ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆ 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Կիպրահայ 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՍՓԻՒՌՔԻ ԳՈՐԾԵՐՈՒ ԳԼԽԱՒՈՐ ՅԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐ ՏԻԱՐ 

ԶԱՐԵՀ ՍԻՆԱՆԵԱՆԻ ՀԵՏ 

 

Հինգշաբթի 29 Օգոստոս 2019-ին, 

կ.ե. ժամը 6:30-ին, Կիպրոսի 

Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, 

տեղի ունեցաւ կիպրահայ 

համայնքը ներկայացնող 

միութեանց, 

կազմակերպութեանց, 

կառոյցներու եւ թերթերու 

ներկայացուցիչներու հանդիպումը 

Սփիւռքի գործերու գլխաւոր 

Յանձնակատար Տիար Զարեհ 

Սինանեանի հետ: 

Ներկայ էին՝ կիպրահայ համայնքի 

Պետական Ներայացուցիչ Տիար Վարդգէս Մահտեսեան, Լառնագայի հոգեւոր հովիւ Տէր 

Մաշտոց քհնյ. Աշգարեան, Թեմիս պատգամաւորական ժողովի ատենապետն ու անդամներ, 

Վարչական ժողովի ներկայացուցիչներ, Նարեկ վարժարաններու Հոգաբարձութեան 

ատենապետը, անդամները եւ տնօրէնուհին, կուսակցութեանց, միութեանց ներկայացուցիչներ, 

խմբագիրներ: 

Բարեգալուստի խօսքով հանդէս եկաւ Տիար Վարդգէս Մահտեսեան, որ խօսեցաւ գաղութիս 

վայելած բազում պետական առանձնաշնորհումներուն, հայ կեանքին կենսունակութեան 

մասին, ինչ որ կը վկայեն Նարեկ հայկական վարժարանները, եկեղեցիները՝ երեք քաղաքներու 

մէջ, հայախօսութիւնը, գործող երգչախումբն ու պարախումբը, միութիւններու եւ կառոյցներու 

եռուն կեանքը...: Ապա խօսքը փոխանցեց Տիար Զարեհ Սինանեանին, որ նշեց թէ Կիպրոս կը 

գտնուի Կիպրոսի կառավարութեան հրաւէրով, խորացնելու եւ սերտացնելու համար 

Հայաստան-Կիպրոս-Յունաստան եռակողմ յարաբերութիւնները տարբեր բնագաւառներու մէջ, 

քանզի, շարունակեց ան, երեք երկիրները կը դիմագրաւեն հասարակաց մարտահրաւէրներ եւ 

ունին պատմական կապեր եւ ընդհանուր խնդիրներ: Ան լայն բացատրութիւններ տուաւ 

Սփիւռքի գործերու Յանձնակատարի Գրասենեակին մասին, շեշտելով անոր հեռահար 

նպատակը որ հայրենադարձութիւնն է եւ այդ գծով Սփիւռքը հայ պահելը՝ պետականամէտ 

քաղաքականութեան ճիշդ կիրառումով: 

Հարցումները, քննարկումներն ու տրուած համոզիչ պատասխանները ընդգրկեցին 

արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան ու պահպանման կարեւորութիւնը, սփիւռքահայ 

դպրոցներու համար ուսուցիչներու պատրաստութեան խնդիրը, համահայութեան 

կազմակերպութեան հարցը, հայրենադարձութեան նշանակութիւնը, Հայաստան-Սփիւռք 

փոխադարձ կապերու առաւել սերտացման եւ արդիւնաւորման անհրաժեշտութիւնը եւ ասոնց 

հետ առնչակից հարցեր: 
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Տիար Զարեհ Սինանեան սպառիչ բացատրութիւններ տուաւ իրեն ուղղուած տարաբնոյթ 

հարցումներուն, շեշտելով քաղաքական կամքի անհրաժեշտութիւնը՝ հասնելու համար 

բաղձալի լուծումներու, մանաւանդ ինչ կը վերաբերի հայրենադարձութեան հետ կապուած 

խնդիրներուն: Ան ընդգծեց որ Իրաքի, Սուրիոյ եւ այլ հայագաղութներուն ալեկոծ իրավիճակը 

անգամ մը եւս ցոյց տուած էր որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը կը մնայ ըլլալ հայութեան 

համար միակ ապահով վայրը, ուր ան կրնայ անվրդով ապրիլ եւ կերտել իր եւ իր ընտանիքին 

ապագան: 

Հետաքրքրական հանդիպում մը՝ արդարեւ, որ վստահաբար քայլ մըն է Հայաստան-Սփիւռք 

մերձեցման ուղղութեամբ: 

Աւելցնենք որ Տիար Զարեհ Սինանեան այցելած է նաեւ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւն, 

եւ յետ-այցելութեան իր դիմատետրի էջին վրայ արձանագրած է. «Մելգոնեան վարժարանի 

տարածքն ու շինությունները որչափ տպաւորիչ էին իրենց չափսերով և վեհութեամբ, նոյնչափ 

էլ տխուր էին և խորհրդաւոր իրենց դատարկութեամբ։ Ակամայ պատկերացնում ես 

դասարաններն ու խաղահրապարակը, հանդիսասրահն ու հանրակացարանները լի կեանքով, 

կայտառ աշակերտներով և ուսուցիչներով։ Ցաւօք, Մելգոնեանի միջանցքները դատարկ են, իսկ 

դասարանները` պարապ դեռ 2005 թուականից։ Մարդիկ շունչները պահած սպասում են խնդրի 

հանգուցալուծմանը»։ 

Կը մնայ յուսալ եւ սպասել որ իր բարձր միջնորդութեամբ եւ ստեղծագործական նոր 

գաղափարներով, ան կը կարենայ համոզել ՀԲԸՄիութեան ղեկավարութիւնը, որ 

վերատեսութեան ենթարկէ Հաստատութեան փակման որոշումը եւ զայն վերաբանայ 

համահունչ հայ կրթական-ուսումնական նոր ժամանակներու կարիքներուն եւ հրամայականին: 

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ 
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Կիպրահայ 

ՄԻ ՔԱՆԻ ԴԻՄԱՍՏՈՒԵՐՆԵՐ 

ԳԻՏՆԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԲԱՆԷՆ 

 
Ներկայ գրութիւնը մահագրութիւն մը չէ։ Ոչ ալ՝ 

կենսագրութիւն մը։ Այլ պարզապէս յիշեցում մը, գիտնական 

պատմաբանի մը դիմանկարէն՝ հաւանաբար հանրութեան ոչ 

շատ ծանօթ, քանի մը գիծերուն։ Ասիկա ճիտին պարտքն է 

տողերս գրողին, որ այս կոչումի տէր կրթական մշակին, 

պայծառատես հասարակական գործիչին եւ գիտնական 

պատմաբանին դիմագիծը կը գտնէ շատ նման՝ 

լիբանանահայութեան խնդածաղիկ (Gardenia) հայուհիին՝ 

Բերկրուհի Նաճարեանին։ Բայց այս մէկը՝ խնդածաղիկն է 

կիպրահայութեան, որ տուած է նաեւ՝ գրողիս ծանօթ Շաքէ 

Վարսեաններ, Թագուհի Տէվլէթեաններ, Սօսի Պետիկեաններ 

եւ ուրիշներ։ 

Տարագիր Արեւմտահայութեան Համասփիւռքեան Քոնկրէսին 

(ՏԱՀՔ) կողմնակից Ագապի Նասիպեան-Էքմէքճեանի կարեւոր 

ներդրումը եղաւ՝ Հայ Հողային Դատի պատմագրութեան "Great Britain and the Armenian Question 

(1915-1923)" փաստագրութեամբ եւ աղբիւրագիտութեամբ հարուստ երախտաշատ 

ուսումնասիրութիւնը։ 

Ան կեանքէն հեռացաւ իր ամուսնոյն՝ Գալուստ Էքմէքճեանի մահէն չորս տարիներ վերջ՝ 21 

Դեկտեմբեր 2018-ին, Լիմասոլի մէջ։ Մելգոնեան Սանուց Միութիւնը՝ 12 Մայիս 2016 թուին, ՀԲԸՄ-

ՀԵԸ Տեմիրճեան Կեդրոնին մէջ կազմակերպած էր կարծէք՝ իրեն «ողջերթ»ի եզակիօրէն յուզիչ 

ու խոհական երեկոյ մը, արժանին մատուցելու համար բազմատաղանդ ու բազմաշնորհ այս 

գիտնականին, կրթական մշակին (Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան տնօրէնութիւն՝ 

1986-1991 տարիներուն) եւ հասարակական գործիչին։ 

Ագապի Նասիպեան-Էքմէքճեանի դիմանկարին մի քանի կարեւոր ու բարացուցական գիծերուն 

շուրջ, տողերս գրողին վկայութիւնները պիտի տրուին նախ՝ հրապարակելով նամակ մը՝ 29 

Յունուար 2012 թուակիր, ստորագրուած Գալուստ եւ Ագապի Էքմէքճեաններ, ուղղուած գրողիս, 

ապա՝ վկայութիւնները՝ ծանօթագրութիւններու ձեւով, նամակի բնագրին վրայ յիշուած 

թիւերուն համաձայն կարգով։ 

Նախ՝ նամակը. 

Kalousd & Akaby Ekmekjian 

27 Kallikraki, Flat 16 

3075 Limasol 

Cyprus 
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29 Յունուար 2012 

Մեր ժողովուրդին սթափեցումին համար 

Հետեւողականօրէն պայքարող 

Մեթր Գասպար Տէրտէրեանին 

Պէյրութ(1) 

Յարգելի եւ սիրելի Մեթր, 

Անհուն շնորհակալութեամբ ստացանք Նոր Տարուայ առթիւ ձեր ղրկած բացիկը՝ ձեր ազնիւ եւ 

բարի սիրտէն բխող մաղթանքներով, որոնց այնքան պէտք ունինք։ Ինչպէս գիտէք, Գալուստը իր 

ունեցած կաթուածէն ի վեր կորսնցուցած է լսելու եւ տեսնելու իր կարողութիւնները եւ շատ 

ցաւած է։ Իսկ ե՞ս…։ Բայց երկուքս ալ կը պայքարինք որ աւելի գէշ չըլլանք։ Ի սրտէ կը մաղթենք 

որ 2012-ը բոլորիս համար ըլլայ, ձեր բառով՝ «յոյսի» Նոր Տարի մը(2)։ 

Ձեր պատրաստած ճշմարտախոյզ, սքանչելի Օրացոյց-Ուղեցոյցը կարդացինք հիացումով(3)։ 

Մեր Ցեղասպանութեան հարիւրամեակը կը մօտենայ։ Տակաւին ոչ մէկ պահանջք 

ներկայացուած է Թուրքիոյ կամ աշխարհին։ Ինչպէս մատնանշած էք, ճակատագրական է 

կազմակերպել Տարագիր Արեւմտահայութեան Համաշխարհային Քոնկրէսը(4)։ 

Դժբախտաբար, մեր ժողովուրդը կը տառապի «մենծ անձնասիրութենէ» (Ռ. Չիլինկիրեան)(5)։ 

Շատ յաճախ առանձին ծառը կը տեսնենք, փոխանակ լայն հորիզոնով մը՝ ամբողջ անտառը 

տեսնելու(6)։ Հետեւանքնե՞րը։ Հայաստան կը պարպուի։ Իսկ Սփիւռքը կը հալի շաքարի նման(7)։ 

Ունեցած ենք կուսակցութիւն մը, որուն վարիչները նախաճաշի գացած են Կարմիր 

Սուլթանին(8)։ 

Ունինք Մեծ Միութիւն մը, որուն Կեդրոնական Մարմինը իր ժողովները կը գումարէ անգլերէն 

լեզուով… («Հայերէն չխօսողը մեր լեզուին մեռելաթաղն է» կ՚ըսէ Ռ. Հատտէճեան։ ան 

իրաւացիօրէն կը հաւատայ որ իրաւ բարերարութիւնը, մեր ժողովուրդի գոյերթը ապահովող՝ 

մեր դպրոցներն ու եկեղեցիները լեցնելու կոչուած նոր սերունդ պատրաստելն է)(9)։ 

Ունինք ղեկավարի աթոռներուն վրայ բազմողներ, Պուլկարահայ Եղիազար Ուզունեանին նման, 

որոնք թուրք գործարարներու հետ կը հետապնդեն իրենց անձնական նպատակները։ 

Չե՞նք նմանիր արդէն պատահական հովերէ պատահական ուղղութեամբ քշուող 

տերեւներու(10)։ Դուք, իբր դարման այս տխուր իրողութեանց, իրաւացիօրէն կը պնդէք որ 

պէտք է «հզօրացնել ներքին մեր ուժը»(11)։ 

Յուսահատի՞լ։ Ո՛չ, երբե՛ք։ Վերոյիշեալ մռայլ պատկերին դիմաց, ունեցած ենք յոյսին ու լոյսին 

փարած մեր ժողովուրդին ծոցէն ելած բազմաթիւ հերոսներ. Վարդան Մամիկոնեանին նման, որ 

«… չխօսեց։ Արեւի նման յառնեց խաւարից»։ Տակաւին, մեզի ժառանգ մնացած են լոյսը 

օրհներգող Արեւագալի մեր հոգեթով շարականները։ Լոյսի հաւատացող մեր ժողովուրդը միշտ 

ալ ցերեկը ողջունած է ու կ՚ողջունէ «լոյս»ով (բարի լոյս)։ Մեզի ծանօթ լեզուներէն ոչ մէկուն 
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բարեւը առնչուած է լոյսին։ Բայց լեզուական մեր այս բացառիկ հարստութիւնները աչքի լոյսի 

նման պահուելու են մասնաւորաբար մեր ղեկավարներուն կողմէ…(12)։ 

Ֆրանսայի կողմէ մեր Ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող որոշումը յուսանք մեզ չի 

գինովցներ։ Նախագահական ընտրութիւններու ազդակը մեծ դեր խաղացած ըլլալու է այս 

որոշումին մէջ։ Նախագահին Արտաքին Գործերու Նախարարը հակառակ արտայայտուած 

է…(13)։ Ամէն պարագայի, Հայ Դատին իրաւատէրն ու պահանջատէրը մեր ժողովուրդն է 

միայն(14)։ Մեծն Խրիմեանի բառերով, մեր ժողովուրդը իր «խելքի(ն) ու բազուկի(ն) ո՛ւժ» տալու 

է(15)։ 

Ձեզի սրտագին մաղթելով քառաջողջութիւն ու գրական բերքառատ արգասիք, 

Ջերմօրէն 

Գալուստ եւ Ագապի Էքմէքճեան 

Յ.Գ. Ներփակ շատ համեստ գումարը Օրացոյցին տպագրական ծախսերուն պզտիկ 

մասնակցութիւն մըն է(16)։ 

(1) Իմ ծանօթացումը Գալուստ Էքմէքճեանին Նիկոսիոյ մէջ, սկսած է 1967-ին իսկ 1992-ին, 

վերանորոգուած է։ Այս անգամ ալ, Ագապի Նասիպեանի հետ միասին, երբ այցելած էի Նիկոսիա, 

ՏԱՀՔ-ի կողմնակից մտաւորականներ հաւաքագրելու համար 1986-ին, ՀԲԸՄ-ի 80-ամեակին, 

«Մելգոնեան»ի մէջ կայանալիք կեդրոնական հանդիսութեան իբր բանախօս հրաւիրուեցայ՝ 

տնօրէնուհի Սօսի Պետիկեանի եւ Հայկաշէն Ուզունեանի կողմէ։ Ներկայ էին ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ի 

պատասխանատուներ՝ ոչ միայն Լիբանան-Սուրիայէն, այլեւ ԱՄՆ-էն, նաեւ՝ ՀԵԸ-ի մարզական 

խաղերու համագաղութային մրցումներու (Հրաչ Մանուկեանի ղեկավարութեամբ) 

մասնակիցներ։ (Նոյնիսկ կար լուր մը, թէ՝ Ալեք Մանուկեան կրնայ ներկայ ըլլալ հանդիսութեան)։ 

Ելոյթս ջերմ էր եւ ոգեւորիչ, քանի որ ես իջեւանած էի՝ Նիկոսիոյ գրաւեալ մասի սահմանագիծէն 

30 մեթր անդին գտնուող Kennedy Hotel-ի մէջ, եւ ամէն օր սահմանագիծի ետին բարձրացող 

բլուրներու գագաթին կը ծածանէր՝ ոճրագործ ու զաւթիչ պետութեան դրօշը… որ 

Արեւմտահայաստանն ու Եղեռնը միշտ յիշեցնող յարացոյցն էր։ Ելոյթէս վերջ, երբ քուլիսին 

կ՚անցնէի, աննման Սեպուհ Աբգարեանը ծափ տալով՝ պոմպա… բացագանչեց։ Իսկ յետոյ՝ Սօսի 

Պետիկեան, Հայկաշէն Ուզունեան եւ Ագապի Նասիպեան ինծի ըսին թէ՝ ՀԲԸՄ-ի մասին իրենց 

մինչ այդ լսած բանախօսութիւններուն ամէնէն կատարեալն էր եւ յեղափոխաշունչը…։ Եւ 

ուրեմն, 1987-ին, երբ Ագապի Նասիպեան տնօրէնուհին էր «Մելգոնեան»ի, Զօր. Անդրանիկի 

մահուան 60-րդ տարելիցին առիթով, դպրոցին կազմակերպած յիշատակի հանդիսութեան 

հրաւիրուեցայ իբր օրուան բուն բանախօս, ըլլալով Շապին Գարահիսարի զաւակ Արմենակի 

որդին։ Կեցութեանս օրերուն շատ աւելի մօտէն զիրար ճանչցանք՝ ես եւ Ագապի Նասիպեան, 

այն աստիճան, որ տնօրէնուհին ինծի ազատութիւն-պարտականութիւն տուաւ դպրոցի 

ուսանողներուն հետ խմբային հանդիպումներ ունենալու եւ անոնց բացատրելու՝ իբր 

իրաւաբան, ՏԱՀՔ-ի անհրաժեշտութիւնն ու Արեւմտահայաստանը չմոռնալու մեր աւագ 

պարտականութիւնը։ 

Այս բոլորին հիման վրայ, հասկնալի կը դառնայ նամակին մուտքը։ 

(2) Իրենց մահուան տարիներուն մօտեցած ալեհեր ամոլ մը, անոնցմէ մէկը՝ միւսին խնամատար 

ու բուժքոյր… նաեւ՝ ոչ միայն զրուցակից, այլ միակ տեղեկատուն ազգային, գաղութային ու 
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միջազգային քաղաքական կեանքի զարգացումներուն շուրջ, այլեւ՝ ամփոփողը հայ մամուլին եւ 

ստացուած գիրքերուն, օրացոյցերուն եւ նամակներուն, որոնք երկուքով կը պայքարին աւելի 

գէշ չըլլալու համար… եւ՝ կը մաղթեն որ 2012-ը «բոլորին համար» ըլլայ «յոյսի Նոր Տարի»։ Այս 

ամոլին անխախտ հաւատարմութիւնն ու անշէջ սէրը՝ իրարու հանդէպ… ինչ բացատրութիւն 

ունի։ Այն թէ՝ երկուքն ալ ոչ միայն ազնիւ հոգիներ ունին եւ դիմադրելու յեղափոխական շունչ, 

այլեւ՝ գաղափարական իրերահաղորդ ամաններ են, եւ երկուքը՝ միասնաբար, զուգահեռաբար 

կը հային միեւնոյն իտէալին… եւ ոչ թէ՝ լոկ իրարու…։ Երկուքն ալ՝ անհատապաշտ չեն, այլ՝ 

հաւաքապաշտ, համայնապաշտ…։ 

(3) Խօսքը կը վերաբերի Լիբանանահայ Գրական Շրջանակի Օրացոյց-Ուղեցոյցերու 2012 

տարուայ թիւին։ Բայց անոնք ընթերցողներն են այս օրացոյց-ուղեցոյցերուն, 1993 թուականէն ի 

վեր, եւ 1999-ին՝ Գրական Շրջանակի հիմնադրութեան 50-ամեակին, Շրջանակին ուղղած իրենց 

ողջոյնի գիրին մէջ, գրած են թէ՝ այս ուղեցոյցերը կ՚արտացոլացնեն Գրական Շրջանակի 

համահայկական ոգին եւ «վեհօրէն մարդկայնական ու լայնախոհօրէն ազգայնական 

գաղափարականը…»։ Այս ճշմարտութիւնները տեսնող եւ գնահատող գիտական միտքերը՝ 

ուրեմն ունին, միեւնոյն գաղափարականը… աշխարհայեացքը։ 

(4) Այս ամոլը ՏԱՀՔ-ի ճակատագրական հրամայական մը ըլլալուն համոզուած կողմնակիցներէն 

էին։ Անոնք դէմ էին՝ Ցեղասպանութեան լոկ բարոյական պղատոնական ճանաչումի 

մուրացիկութեան, եւ կողմ էին՝ Արեւմտահայաստանի հողային պահանջատիրութեան։ 

Սակայն, գիտնական Ագապին ունէր տարակոյս մը… թէ՝ մեր իրաւաքաղաքագիտութեան 

մարզին մէջ յետամնաց, հաւաքական երկարաշունչ պայքարի անատակ եւ անմիաբան 

ժողովուրդը պիտի կարողանա՞յ իրականացնել ՏԱՀՔ-ի կազմակերպումը։ Իրականութիւն է որ 

նոյնպիսի տարակոյս յայտնած են նաեւ՝ Լեւոն Հախվերդեանը, Դոկտ. Փրոֆ. Արամայիս 

Միրզախանեանը, Աւետիս Եափուճեան եւ Գրիգոր Շահինեանը, որոնք՝ իրենց բառերով, 

իրաւաքաղաքագիտականօրէն լաւ սերտուած, միակ ճիշդ ուղին, միակ համահայկական եւ շատ 

հմայիչ ու ճաճանչագեղ գտնելով գտնելով հանդերձ ՏԱՀՔ-ի ծրագիրը… վերապահութիւն 

ունենալով՝ զայդ կազմակերպելու մեր ժողովուրդի ատակութեան նկատմամբ…։ 

  

(5) Մեր զրոյցներուն ու նամակագրութեան մէջ յաճախ նոյն ուժգնութեամբ դատապարտած ենք 

Տարագիր Արեւմտահայութեան one man show-ի մէջ բացառիկութեան եւ հաւաքական 

աշխատանքի ու պայքարի մէջ անճարակութեան հիւանդութիւնը, զոր նկատած ենք՝ 

գաղթականութեան, հայրենազրկութեան եւ պետականազրկութեան, որ Տարագիր 

Արեւմտահայութեան բեկորներուն մօտ ստեղծած են՝ անապահովութեան, 

անօգնականութեան, աննշանութեան եւ անզօրութեան բարդոյթ մը, զոր պարարտ հող 

նկատած է՝ մշակութային եւ հասարակական թեքումով, բայց այլախոհ Ֆրէօյտեան 

հոգեվերլուծաբան Էրիք Ֆռոմը՝ ֆաշիզմին համար… իր "Fear of Freedom" գիրքին մէջ, Routledge 

and Kegan լոնտոնեան հրատարակչատունէն (էջ 207-208)։ Ուրեմն, Տարագրութեան 

պայմաններուն մէջ մեր հաստատած երերացող «ազգային» կոչուած կառոյցներուն տիրացած 

մենատիրական կուսակցութիւնը՝ միրաժը կը ստեղծէ «Սփիւռքի պետութեան», որ ֆաշական 

կ՚ըլլայ՝ ըստ Էրիք Ֆռոմմի, եւ Տարագիրներու բեկորները իրենց անզօրութեան բարդոյթին 

պատճառով, կամ՝ ազատ կամքով, կ՚ենթարկուին մենատէր կուսակցութեան՝ եթէ իշխանամէտ 

նկարագիր ունին եւ զօրաւորին հետ կ՚ըլլան, եւ կամ ալ՝ դուրս կը մնան «ազգային» կոչուած 

կառոյցներէն, եւ կը յանձնուին հարկադրական համարկումին իրենց գտնուած երկրին, 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (94) Սեպտեմբեր 2018 

 

10/53 

վերածուելով՝ ինքնաշխատ մեքենայի, կորսնցնելով իրենց անձն ու անհատականութիւնը, եւ 

սակայն, այդուհանդերձ, խաբկանքը կ՚ունենայ՝ ազատ անձ ըլլալու, որ ենթակայ է միայն ինքն 

իրեն ու դառնալով «մենծ անձնասէր» մը…։ Ֆաշիզմի պարարտ հող է՝ մանաւանդ, Լիբանանի 

համայնքային համակարգը, որուն մէջ ամէն քաղաքացի կը զգայ թէ ինք աննշան անձ մըն է։ 

Պետական իշխանութիւնը փոխարինուած է համայնքին իշխանութեամբ։ Համայնքներու 

տիրակալութիւնը մերժող քաղաքացիները ամբողջովին անպաշտպան են եւ աննշան։ Իսկ 

համայնքին «զաւակ»ը մնացած «զաւալլը…» քաղաքացին, ստրուկն է իր համայնքի 

իշխանութեան, մասնաւորաբար լիբանանահայ առաքելական քաղաքացին, որուն 

համայնքային բոլոր կառոյցները զաւթուած են մենատէր կուսակցութեան կողմէ։ Էրիք Ֆրոմմ, 

իր այս "Fear of Freedom" գիրքին մէջ, խօսած է նաեւ՝ ԱՄՆ-ի մէջ ֆաշիզմի պարարտ հողին 

մասին…։ Իսկ Պէյրութի արաբատառ օրաթերթերէն՝ «Ալ-Տիար»ը, Շառլ Այեուպի 

ստորագրութեամբ, յատուկ գրութիւն մը հրատարակած էր՝ «Լիբանանեան 

Նացիականութիւնը» վերնագրով։ 

(6) Ագապի Նասիպեան ունէր ոչ միայն պետական մտածելակերպ, այլեւ՝ լայն մտահորիզոն եւ 

լայնախոհութիւն։ 

(7) Ագապի Նասիպեան հիասթափուած էր Գ. Հանրապետութեան համակարգէն եւ 

իրերայաջորդ երեք նախագահներէն, որոնք օլիգարխներուն կ՚արտօնէին՝ ոչ միայն երկրի 

թալանումը, այլեւ՝ հայրենիքի հայաթափումը, զուրկ ըլլալով պետական մտածելակերպէ եւ 

հայրենասիրութենէ։ Երբ իրեն ըսի թէ՝ Դոկտ. Փրոֆ. Արամայիս Միրզախանեան այս 

օլիգարխները անուանած է «մոնկոլ-թաթարներ»… անոր Շուէտի հասցէն ու հեռախօսի 

համարը առաւ ինձմէ՝ որպէսզի կապուի անոր հետ…։ 

(8) Ագապի Նասիպեան կ՚ակնարկէ Դանիէլ Վարուժանի «Վեհաճաշը» գրութեան, զոր ես 

փոխանցած էի իրեն, խիստ դատապարտելով այս կուսակցութեան մահաբեր գործակցութիւնը 

փանթուրք-սիոնական Երիտ. Թուրքերուն հետ։ 

(9) Ագապի Նասիպեան հիասթափուած էր նաեւ՝ իր ջերմօրէն դաւանած ՀԲԸՄ-ի այլասերումէն՝ 

Ալեք Մանուկեանի մահէն վերջ։ Ան շնորհաւորեց իմ գրութիւնս՝ «Եաթաղանը Որ Հասաւ 

Մելգոնեանին» վերնագրով, լոյս տեսած Գրական Շրջանակի օրացոյց-ուղեցոյցին մէջ։ Ան 

շնորհաւորած էր նաեւ իմ պայքարս՝ Ալեք Մանուկեան Կեդրոնի եւ Երուանդ Տեմիրճեան 

վարժարանի շէնքերու վաճառման դէմ։ Այս վերջինին դէմ մեր նստացոյցին պարզած էինք 

պաստառ մը, որ կ՚ընէր. «Հայ դպրոց ծախողը՝ Հայ Դատն ալ կը ծախէ»։ Եւ այս պաստառին 

տակ խմբուած ծնողներու նստացոյցին լուսանկարը առաքեցի իրեն։ 

(10) Իրեն գրած էի Պուլկարահայութեան «ազգային կառոյցներու մէջ բազմած գործարարներէն 

Եղիազարի ամօթալի գործընկերութեան մասին, թուր գործարարներու հետ, եւ՝ դիտել տուած 

էի թէ՝ գործարարը, դրամասէր դրամատէրը (մասնաւորաբար վայրի դրամատէրը)՝ ոչ ազգ ունի, 

ոչ հայրենիք, ոչ կրօն եւ ոչ ալ ժողովուրդ։ 

(11) Գրած եմ. ներքին մեր ուժի զօրացումին պայմաններն ու պահանջներն են՝ համահայկական 

ոգիին զօրացումը, Տարագիր Արեւմտահայու եւ հայրենազրկեալի գիտակցութեան 

պահպանումը, մենատիրութեան ի սպառ հեռացումը կուսակցութիւններէն, ՏԱՀՔ-ի անյապաղ 

կազմակերպումը, եւ Ցեղասպանութեան լոկ բարոյական ճանաչումը մուրալու՝ այսինքն, 

հողային դատին փախուստէն հրաժարումը։ 
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(12) Պարսկահայ յեղափոխական Վարդան Սալախեանի հերոսական կեցուածքին մասին Դոկտ. 

Փրոֆ. Արամայիս Միրզախանեանի գրութիւնը՝ Գրական Շրջանակի Օրացոյց-Ուղեցոյցին մէջ՝ 

յայտնօրէն յեղափոխական դիմադրական շունչով վարակած է Ագապի Նասիպեանի 

անհանգիստ հոգին, ի տես՝ «մեր ժողովուրդին ծոցէն ելած՝ յոյսին եւ լոյսին փարած 

հերոսներ»ուն…։ Այս խօսքերը, հաւանաբար, դրական արձագանգներ էին 15 տարիներ առաջ 

(1997-ին) մեր ունեցած մէկ զրոյցին, «Մելգոնեան»ի տնօրէնութեան սենեակին մէջ, երբ ես իրեն 

կը յայտնէի թէ՝ փաստաբանութենէ առաջ, AUB-ի մէջ իմ նախընտրութիւնս եղած էր 

բնագիտութիւնը, եւ մասնաւորաբար «լոյս»ը…։ Ինք յայտնած էր, թէ՝ ինք շատ կը սիրէր «լոյսը 

օրհներգող Արեւագալի հոգեթով շարականները», եւ ես իրեն յայտնած էի, որ Ս. Նշան 

նախակրթարանի աշակերտութեանս տարիներուն, եկեղեցւոյ դպրաց դասին մէջ, մեներգիչն էի 

Արեւագալի շարականներուն, եւ՝ երգած էի երկու հատուած՝ «Լոյս, Լոյս, Արարիչ Լուսոյ»էն եւ 

«Անեղանելիդ»էն…։ 

(13) Այս տողերուն մէջ կը պարզուին Ագապի Նասիպեանի քաղաքական սթափ 

մտածողութիւնը, եւ միւս կողմէ՝ վախը մեր խաբուիլ սիրող ժողովուրդին գինովութենէն։ 

(14) Իսկ այս տողերուն մէջ պարզորոշ է այն, որ Ագապի Նասիպեան վարակուած չէր մեր 

քաղաքական աւանդական ղեկավարներու մեծ մասին Արեւմուտքի հանդէպ՝ 

ապաւինողականութեան ախտէն, որ յատուկ է անչափահասներուն… եւ անվայել՝ 

չափահասներուն, որոնք անամօթաբար ձեւով «հերոսական» եւ խորքով՝ ստրկական երգեր 

կ՚երգէին (ինչպէս՝ «Հերոս մռնչեց՝ սուլթան դողդողաց» եւ «Եւրոպի աչքից՝ արտասուք սողաց»)։ 

(15) Մեծն Խրիմեանէն այս մէջբերումը կրկին անգամ կը վերահաստատէ Ագապի Նասիպեանի 

մերժումը ապաւինողականութեան եւ ջատագովումը՝ խելքի եւ բազուկի ուժերուն։ Բազուկի 

ուժին մասին դիպուկ է Արփիար Արփիարեանի «Կարմիր Ժամուց»էն սա խօսքը. «Մեր արօրները 

քաշողները՝ եզներն են, գառնուկները՝ արտ չեն կրնար հերկել»…։ Իսկ խելքի ուժին մասին 

դիպուկ է Մաքսիմ Կորքիի սա խօսքը. «Թոյլ մարդիկ կը սպասեն առիթի, ուժեղները՝ կը ստեղծեն 

զայն»…։ 

(16) Եթէ կազմակերպութեան մը անդամին անոր յարումին անկեղծութեան ցուցանիշը իր 

անդամատուրքին վճարումն է, Գալուստ եւ Ագապի ամոլին ալ գաղափարական յարումին 

ցուցանիշներն են, այն պարզ փաստերը, որ Գալուստ 1967, 1968 եւ 1969 տարիներուն, Կիպրոսի 

մէջ, «ՅԱՌԱՋ» շաբաթաթերթին բաժանորդագրած է 10 կիպրահայեր։ Իսկ 1993-էն սկսեալ, 

Գալուստ եւ Ագապի Լիբանանահայ Գրական Շրջանակին կը մուծէին անոր Օրացոյց-

Ուղեցոյցներէն տարեկան 15 օրինակի փոխարժէքը…։ 

Գրական Շրջանակի գաղափարականը՝ «վեհօրէն մարդկայնական եւ լայնախոհօրէն 

ազգայնական», ծանօթ է բոլորին։ Իսկ 1966-1969 տարիներուն լոյս տեսած «ՅԱՌԱՋ» 

շաբաթաթերթը կը խմբագրէին՝ Լիբանանի Կոմկուսէն 1964 թուին հեռացուած 

ղեկավարութեան ընդդիմադիր հայ ընկերները, որոնցմէ վերապրողները՝ 40 տարիներ վերջ 

(2004-ին) վերադարձան Կոմկուսին։ 

Այսպիսով կ՚ամբողջանան Գալուստ եւ Ագապի ամոլին գաղափարական դիմանկարին գիծերը…։ 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ 

13 Յուլիս 2019 
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Յօդուածներ 

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԷՆ ԵՏՔ՝ ԱՅԴՔԱՆ ԱԼ ՀԻՆ ՉԵՂՈՂ 

ԱՆՑԵԱԼԻՆ ՄԷՋ 

Գրեց՝ ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ 

 

Յուլիսի առաջին օրերուն (2, 3, 4), Արամ Ա. վեհափառ 

հայրապետի հրաւէրով կայացաւ մամուլի համահայկական 

խորհրդաժողովը: Միասին եւ մէկ ըլլալու հանդիպում, 

հակառակ բնական եւ երբեմն ալ օգտակար 

տարբերութիւններու: Ժողովին անդրադարձաւ մամուլը, 

խօսուածներուն մասին լոյս կը տեսնէ տեղեկագիր մը՝ 

համաժողովը կազմակերպող յանձնախումբին կողմէ: 

Ժողովի աւարտին, 4 Յուլիսին, կէսօրէ ետք, ժողովականները 

առաջնորդուեցան Ճիպէյլ (Պիպլոս), ուր Հայոց 

ցեղասպանութեան 100-ամեակի ոգեկոչման ծիրէն ներս 

բացուած էր Հայոց ցեղասպանութեան որբերու թանգարանը, 

Թռչնոց բոյն որբանոցի շրջափակին մէջ, որ կը կրէր այդ 

որբանոցի սաներէն Արամ Պէզիկեանի անունը: Թանգարանի 

բացման օրը, 2015-ին, շրջած եւ դիտած էի պատկերներ, 

կարդացած՝ անուններ: Որբութիւնը անջնջելի տխրութեան դրոշմ կը ձգէ դէմքերու վրայ, 

հոգիներու մէջ, ոչ միայն որբերուն, այլ զանոնք ճանչցողներուն, նոյնիսկ երբ կը կարծենք, որ 

ժամանակը կեանքի անհարթութիւնները մասամբ կ'ուղղէ: 

Թանգարանի շեմին՝ Թռչնոց բոյնի գերեզմանոցի հաւաքական դամբանի մը մէջ որբերու եւ հոն 

աշխատողներու աճիւնները ամփոփուած են: Հոն է նաեւ դամբանը որբերու փրկարար ոգին 

հանդիսացած դանիացի միսիոնարուհի Մարիա Ճագըպսընի: Ան ոչ միայն կեանքեր փրկած է, 

անոնց պակսող սէրը տուած է, այնքան անպաճոյճ եւ սրտագին, որ որբերն ու որբուհիները զինք 

կոչած են «մամա»: Թանգարանի երեք բաժիններուն մէջ կան իրեղէն եւ խօսուն վկայութիւններ, 

փրկուածներու, կեանք վերադարձածներու մասին: 

Խօսուած եւ գրուած է Մարիա Ճագըպսընի, Թռչնոց բոյնի եւ թանգարանի մասին, որ ի դէպ 

իրականացաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսի նախաձեռնութեամբ եւ ճիգերով: 

Թռչնոց բոյնը որբանոց չէր միայն, այլ հայկական դպրոց էր, այդպէս է նաեւ այսօր, ուր 

կ'ուսանին որբեր եւ Ճիպէյլի հայկական փոքրիկ գաղութի ընտանիքներու զաւակներ: 

Այս հաստատումները գիտենք, իրականութիւն են: Բայց ի՞նչ կը վկայեն որբերը իրենք, որոնց 

«մամա»-ն եղած է Մարիա Ճագըպսըն: Այցելուներուս բացատրութիւններ տուող առաջնորդը, 

պատկերները երբ ցոյց կու տար, մատը դրաւ դէմքի մը վրայ, աղջնակ մը, որուն համար ըսաւ թէ 

ան ողջ է եւ կ'ապրի: Ինչ որ ըսաւ, հոն կրնար մնալ: Բայց այլապէս հետաքրքրական պիտի ըլլար 

տեսնել եւ լսել «մամա» Ճագըպսընի սանը, գիտնալ, թէ իրապէս բարեսէրի կողքին կա՞ր նաեւ 

մարդկային առաքինութիւն մը, ճանչնալու եւ ընկերանալու այդ որբերուն, անոնք ինչպիսի 

երախտագիտական զգացումներ կը պահէին, «մամա»-ի մահէն կէս դար ետք ալ: 
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Մարիա Ճագըպսընի կենսագրութիւնը կարելի է գտնել գիրքերու եւ թերթերու մէջ: Ուզեցինք 

լսել որբերու «մամա» եղածի մասին ապրուած կեանքի անսեթեւեթ վկայութիւն, որ 

յուշագրութիւն չըլլայ, որ չըլլայ աւուր պատշաճի թղթակցութիւն: Անուն մը: Հեռախօսի համար 

մը: 

Խորհրդաժողովը աւարտած էր, շատեր արդէն վերադարձած էին իրենց երկիրները, 

մնացողները իրենց առօրեայով կը զբաղէին: 

Հեռաձայնեցինք: Ժամադրուեցանք: Առաւօտեան ժամը 11-ին, Տորա կոչուող թաղամասի 

ճաշարանի մը առջեւ: Մեզ դիմաւորեց երիտասարդ կին մը, գացինք ժողովրդական թաղամասի 

շէնք մը: Հիւրընկալ բնակարան մը: Հոն մեզ կը սպասէր պատկերի որբուհին, անցեալի մանուկ 

Արաքսին, որ մեծ մայր է հիմա: 

Հայու տուն: Զրուցեցինք: Քիչ ետք եկաւ նաեւ մեծ մայրիկ Արաքսիի փեսան, որ ի միջի այլոց 

յայտնեց, որ ստացած է Հայաստանի քաղաքացիութիւն, նոյնիսկ կը ցանկայ Հայաստան 

հաստատուիլ, եթէ աշխատանքի հնարաւորութիւն ստեղծուի: Արաքսիի թոռնուհին արդէն 

համլասարանական ուսումը աւարտած է: Որբուհիին շառաւիղները հաւատարիմ մնացած էին 

արմատներուն, առհաւական գիտակցութեամբ: 

Եւ զրուցեցինք: Այդքան ալ հին չէր այդ անցեալը, երբ որբ, որբանոց, որբախնամ բառերը 

ընթացիկ էին: Որբեր՝ ջարդերէն ետք, որբեր՝ հայրենահանուածներու դժուար կեանքի 

պայմաններու հետե-ւանքով: 

Մարիա Ճագըպսըն ոչ միայն կեանքեր փրկած է, այլ նաեւ որբերուն տուած է այն էականը որմէ 

զրկուած կ'ըլլան անոնք, սէր եւ գուրգուրանք: Եղած է իսկական «մամա»: Ան որբերուն 

սորվեցուցած է աշխատիլ, արհեստներ, որպէսզի անկախ ըլլան: Արաքսին պատմեց, որ նոյնիսկ 

երբ որբերը կը մտնէին կեանքի մէջ, «մամա»-ն կը հսկէր, ինչպէս պիտի ընէր հարազատ մայրը. 

Մարիա Ճագըպսըն որբուհիներու ամուսնութեան կը հսկէր, կ'ուզէր տեսնել թեկնածուն, կ'ընէր 

այնպէս՝ որ կարծէք իրմէ կը խնդրուէր հարսնցուին ձեռքը, ըստ հայկական աւանդական 

սովորութեան: 

Արաքսիի դէմքէն եւ խօսքերէն կը ծորէր երախտագիտութեան զգացումը, որ բառերու պէտք 

չունէր խօսելու համար: 

Մտածեցի, որ այսօր կանգնած ենք Հայը փրկելու հրամայականին առջեւ: Ինչպէս երէկ Մարիա 

Ճագըպսըն, կամ նախախնամական միւս Դանիացին, Քարէն Եփփէն, հայ ազգի բեկորներ 

փրկեցին, զանոնք վերադարձուցին ազգին, այսօր կը գտնուինք նոր հանգրուանի դիմաց, 

աշխարհի հեռու եւ մօտ ցրուած բեկորները, որոնք վաղ թէ ուշ դատապարտուած են 

ինքնութեան կորուստի, վերադարձնել հայրենիքին, տէր ըլլալու համար հայրենիքին եւ Հայոց 

իրաւունքին: 

«Մամա»-ին յիշատակի վկայութիւնն է պատկերի աղջնակ Արաքսին, հայ մեծ մայր արդէն, որ 

երբ կը խօսի, կը զգաք երախտագիտութիւնը: Շառաւիղները պէտք է ըլլան հայրենատէր եւ 

հայրենաբնակ, որպէսզի իմաստաւորուի Մարիա Ճագըպսըններու եւ Քարէն Եփփէներու 

առաքինի գործը: 

Ա՛յդ կ'ըլլայ Հայուն իսկական յաղթանակը, ըսելու աշխարհին՝ որ ապրեցանք, 

վերականգնեցանք, կը տեւենք, ազգ ենք եւ հայրենատէր: 
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Ճիպէյլի Թռչնոց բոյնը եւ թանգարանը յիշողութեան կոթողներ են, պէտք է երբեմն երթալ, 

տեսնել, մտածել անցեալի, ներկայի եւ մա՛նաւանդ վաղուան մասին: Տեսնեն՝ սփիւռք(ներ)ի 

Հայերը, նաեւ Հայաստանի Հայերը, հասկնալու համար որ ունեցած ենք եւ ունի՛նք հասարակաց 

ճակատագիր: 

19 Յուլիս 2019, 

Նուազի-լը-Կրան 
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Յօդուածներ 

Նամակ երկրէն 

ԱՆՑԵԱԼԻ ՀԵՏ ԱՊԱՀԱՐԶԱՆԸ ՄԻԱԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆ Է 

 

 
Ամուլսարը անցեալի՝ նախայեղափոխական 

ժամանակաշրջանի ուրուականն է Նոր 

Հայաստանի մէջ: 

Հայրենի բնութեան պահպանման, իրաւական եւ 

արդար հասարակարգի ի խնդիր պայքար 

տանող ակտիւիստներու, եւ իրաւատէրի 

գիտակցութիւնը նուաճած քաղաքացիական 

հասարակութեան համար, Ամուլսարի ոսկին 

անցեալի՝ հին Հայաստանի խորհրդանիշն է։ 

Հանքարդիւնաբերութիւնը ընդհանրապէս, Ամուլսարի ոսկին մասնաւորաբար, ու դեռ՝ օտար եւ 

տեղացի մեծ, այլեւ ագահ դրամագլուխի տէրերուն ծառայող օֆշորները առ հասարակ, ընդերքի 

շահագործման խախուտ օրէնսդրութիւնը եւ այս բոլորին դէմ բողոքող հանրութեան տեսակէտի 

անտեսումը՝ անցեալ կը բուրեն, Սերժ Սարգսեանական ռեժիմ կը յիշեցնեն: Ամուլսարով ի յայտ 

եկող մութ կապերը, անտեսանելի դրամատէրերը, վարագոյներու ետին տեղի ունեցած 

կասկածելի գործարքները հին Հայաստանի յոռի բարքերու մարմնացումն են՝ քաղաքացիական 

հասարակութեան եւ ակտիւիստներու կարեւոր շրջանակի մը համար։ 

Այլ խօսքով՝ համաժողովրդային յեղափոխութեան առաջին գիծերէն քալող ակտիւիստներուն եւ 

քաղաքացիական հասարակութեան համար, Ամուլսարի ոսկիի հանքը՝ անցեալէն եկած 

կոռուպցիայի, երկրի հարստութեան անխնայ թալանի եւ ժողովուրդի կարծիքի ոտնակոխման 

ամենավառ օրինակն է, Սերժ Սարգսեանական ռեժիմի յոռի բարքերու վերապրումը՝ Նոր 

Հայաստանի մէջ: Այլեւս վախի կապանքներէն վերջնականապէս ազատագրուած գիտակից 

քաղաքացիին համար՝ Ամուլսարի հանքի շահագործումը կը նշանակէ համակերպիլ անցեալի 

ահաւոր սխալներուն, զանոնք մերժելու եւ արմատախիլ ընելու փոխարէն: Ընդունիլ Ամուլսարի 

ոսկին կը նշանակէ ենթարկուիլ Սերժ Սարգսեանի եւ իր շուրջը հաւաքուած տզրուկներու խաղի 

կանոններուն, խաղի նոր եւ աւելի արդար օրէնքներ եւ իրաւարարութիւն ստեղծելու փոխարէն: 

Բայց չէ՞ որ յեղափոխութիւնը հինի մերժումն էր՝ ամէն բանէ առաջ, յանուն նոր եւ արդար 

Հայաստանի, չէ՞ որ հիներու ստեղծած յոռի վարք ու բարքին արտաքսումն էր նոր ու վերածնած 

Հայաստանէն: 

Ահա թէ ինչու քաղաքացիական հասարակութեան եւ ակտիւիստներու լայն շրջանակներու 

համար՝ ոչ միայն Ամուլսարի շահագործումն է անընդունելի, այլեւ՝ հանքարդիւնաբերութեան 

ներկայ դրուածքն ու օրէնսդրութիւնը ընդհանրապէս: 
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Յեղափոխութեան աջակցած որեւէ քաղաքացիի համար, Ամուլսարի հանքի շահագործումը 

անցեալի հետ քաղաքական եւ ընկերատնտեսական ամուսնական կապի վերականգնումն է, 

մինչդեռ հասարակութիւնը ընդհանրապէս եւ քաղաքացիական շարժումներն ու 

ակտիւիստները մասնաւորաբար՝ անցեալի հետ ամբողջական եւ վերջնական ապահարզան կը 

պահանջեն ներկայ ղեկավարութենէն: 

Եւ ահա թէ ինչու, ներկայ իշխանութիւնները, Նիկոլ Փաշինեանի ղեկավարութեամբ, շատ 

վտանգաւոր սխալ կ'ընեն, երբ կամա-ակամայ կը մարսեն նախորդներու հակապետական 

գործունէութենէն ժառանգ մնացած ապազգային ու հակամարդկային հանքահէնութիւնը... 

Հասկնալի է, երբ անցեալի իշխանութիւնները եւ իրենց լծակից դարձած ուժերը չեն կրնար 

բացայայտօրէն մերժել Ամուլսարի ընդերքի շահագործումը: Ամուլսարը մերժելով, մերժած պիտի 

ըլլան իրենց սեփական վարքագիծը եւ անուղղակիօրէն ընդունած պիտի ըլլան իրենց սեփական 

մեղքի բաժինը: Այդքան վեհանձնութենէ զուրկ են նախկին ռեժիմի մնացորդացը ու շատ պարզ 

ու հասկնալի է, նոյնիսկ ինչ որ տեղ ընդունելի է անոնց պիղատոսեան քաղաքականութիւնը: 

Իսկ հասարակութեան համար այս ուժերու դիրքորոշումը այս օրերուն այդքան մեծ 

նշանակութիւն չունի: Հանրութիւնը, սակայն, չի հասկնար եւ չ'ընդունիր նոր 

իշխանութիւններու անվճռական եւ երկդէմ վարքագիծը, որքան ալ իրենց քայլը արդարացնող 

իրաւական, քաղաքական եւ տնտեսական հետեւանքներու մասին բացատրութիւն տան 

անոնք: 

Նոր իշխանութիւններուն համար յստակ պէտք է ըլլայ, որ այս րոպէին Ամուլսարի ոսկին արդէն 

միայն հանքի խնդիր չէ: Յաչս հասարակութեան, Ամուլսարի հանքի շահագործումը այլ բան չէ, 

եթէ ոչ՝ անցեալի տրովադայի ձին՝ Նոր Հայաստանի մէջ: Հոգիի վաճառքի դիմաց՝ Սատանայի 

խոստացած Երուսաղէմն է Ամուլսարի ոսկին, կամ՝ համաժողովրդային յեղափոխութեան 

յայտարարած արժեքներու թաղման դիմաց վճարուած գինն է անիկա: Եւ այս իսկ պատճառով, 

համաժողովրդային յեղափոխութեամբ խանդավառ ոեւէ մարդու համար՝ Ամուլսարի ոսկին, 

որքան ալ թանկարժէք ըլլայ, պարզապէս անընդունելի է, ու ի սկզբանէ՝ մերժելի: 

Րաֆֆի Տուտագլեան 

Գրեցէ՛ք ինծի: 

rafdoud@aol.com 
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Տեսակէտ 

10 ՕԳՈՍՏՈՍ 1920. ՍԵՒՐԻ ԴԱՇՆԱԳՐԻՆ ԱՅԺՄԷԱԿԱՆ ԱՐԺԷՔՆ ՈՒ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ 

 

10 Օգոստոսին, 1920-ին, հայ 

ժողովուրդը յաղթահասակ 

կանգնեցաւ միջազգային 

բեմահարթակի վրայ՝ անկախ 

հայրենիքի եւ ազատ 

պետականութեան տէր ազգի 

իրաւական կարգավիճակով նոր 

դարաշրջան իր մուտքը 

նուիրագործելով։ 

Օգոստոս ամսու 10րդ օրը, 99 

տարի առաջ, հանդիսաւոր 

շուքով ստորագրուեցաւ Սեւրի 

Դաշնագիրը, որ նուիրագործեց 

Հայաստանի անկախութեան եւ ազգային պետականութեան՝ Հայաստանի Հանրապետութեան 

միջազգային իրաւական ճանաչումը։ 

Սեւրի Դաշնագիրը նաեւ եղաւ այն միակ միջազգային փաստաթուղթը, ուր Օրէնքի եւ 

Իրաւունքի տիեզերական հիմունքով՝ առաջին քայլը նետուեցաւ մանրամասնօրէն ճշդելու եւ 

քարտէսագրելու համար հայեւթրքական միջ¬պետական սահմանագծումը, Ամերիկայի 

Միացեալ Նահանգներու ատենի նախագահ Վուտրօ Ուիլսընի իրաւարարութեամբ։ 

Փարիզի կեդրոնէն 9,9 քիլոմեթր հարաւ¬արեւմուտք գտնուող արուարձանային Սեւր քաղաքը, 

որ պատմութեան ծանօթ է իբրեւ ֆրանսական փորսըլէնային (ճենապակի) արտադրութեանց 

կեդրոն եւ Կշռումի ու Չափման Միջազգային Գրասենեակի նստավայր, 10 Օգոստոս 1920ին իր 

անունով դրոշմեց նաեւ Առաջին Աշխարհամարտի աւարտին կնքուած Խաղաղութեան 

Դաշնագիրը։ 

Սեւրի Դաշնագիրը մէկն էր Առաջին Աշխարհամարտին աւարտը իրաւականօրէն 

հաստատագրող այն դաշնագիրներէն, որոնք պատերազմի յաղթական Դաշնակից Ուժերուն 

կողմէ պարտադրուեցան պարտեալ Կեդրոնի Ուժերուն՝ Գերմանիոյ, Աւստրօ¬Հունգարիոյ, 

Պուլկարիոյ եւ Օսմանեան Կայսրութեան։ 

Սեւրի Դաշնագիրը հանդիսացաւ պարտեալ Օսմանեան Կայսրութեան եւ յաղթական 

Դաշնակիցներուն միջեւ կնքուած խաղաղութեան ու հաշտութեան պայմանագիրը։ 

Դաշնագրի ստորագրութեան պաշտօնական ու հանդիսաշուք արարողութիւնը կատարուեցաւ 

Սեւրի աշխարհահռչակ Փորսըլէնի Գործարանի ցուցասրահներէն մէկուն մէջ։ 
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Ֆրանսա նախագահեց արարողութեան։ 

Դաշնագիրը պատրաստուեցաւ երեք լեզուներով՝ ֆրանսերէն (առաջնային), անգլերէն ու 

իտալերէն եւ ստորագրուեցաւ, լատինական այբուբենի կարգով, Հայաստանի, Պելճիքայի, 

Ֆրանսայի, Յունաստանի, Հիճազի (արաբական թագաւորութիւն), Իտալիոյ, Ճափոնի, 

Լեհաստանի, Փորթուկալի, Ռումանիոյ, Միացեալ Թագաւորութեան, Եուկոսլաւիոյ եւ Օսմանեան 

Կայսրութեան կողմէ։ Յանուն Հայաստանի Հանրապետութեան՝ Սեւրի Դաշնագիրը ստորագրեց 

Հ.Հ. Պատուիրակութեան նախագահ Աւետիս Ահարոնեան։ Իսկ Օսմանեան Կայսրութեան 

անունով Դաշնագիրը ստորագրեցին թրքական պատուիրակութեան չորս անդամները՝ Ռիզա 

Թեւֆիք, Մեծ Վեզիր Տամաթ Ֆերիտ փաշա, դեսպան Հատի փաշա եւ կրթութեան նախարար 

Րեշիտ Հալիս, որոնք լիազօրուած էին սուլթան Մեհմետ 6րդի կողմէ։ 

Քաղաքական եւ իրաւական բարդ ու անօրինակ ճակատագիր մը վերապահուեցաւ Սեւրի 

Դաշնագրին։ Միջազգային Դաշնագիրներու պատմութեան մէջ եղաւ մէկը այն եզակի 

իրաւական փաստաթուղթերէն, որոնք ո՛չ վերջնականապէս վաւերացուած կամ լիարժէք 

կիրարկուած են, ոչ ալ ամբողջապէս չեղեալ կամ ջնջուած յայտարարուած են։ 

Սեւրի Դաշնագրով փաստօրէն անդամահատուեցաւ Օսմանեան Կայսրութիւնը եւ յաղթական 

Դաշնակիցները իրենց միջեւ բաժնեցին պատերազմական… աւարը։ 

Միջին Արեւելքի, կայսրութեան արեւմտեան բաժնի, Պալքաններու եւ հիւսիսային Ափրիկէի 

տարածքին՝ Ֆրանսա, Անգլիա եւ Իտալիա, ինչպէս նաեւ կրտսեր դաշնակիցի դիրքէն 

Յունաստան, իրենց հոգատարութիւնը հաստատեցին օսմանեան լուծէն ազատագրուած 

տարածքներու, երկիրներու եւ ժողովուրդներու վրայ։ 

Այդ առումով եւ իր համապատասխան յօդուածներով ու բաժիններով՝ Սեւրի Դաշնագիրը 

փաստօրէն ոչ միայն վաւերացման կարիք չունեցաւ, այլեւ՝ անմիջապէս ի գործ դրուեցաւ… բան 

մըն ալ աւելիով։ 

Նոյնը կարելի չէ ըսել, դժբախտաբար, Հայաստանի առընչուող բաժնին կամ յօդուածներուն 

վերաբերեալ։ 

Յաղթական Դաշնակիցները այնքան բուռն մրցակցութեան եւ տարակարծութեանց մէջ էին' 

Օսմանեան Կայսրութեան աւարը իրենց միջեւ բաժնուելու հարցով, որ 1918ի աշնան Առաջին 

Աշխարհամարտի իրողական աւարտէն ետք շուրջ երկու տարի պէտք եղաւ, որպէսզի 1920ի 

Օգոստոս 10ին ի վերջոյ պաշտօնապէս ստորագրուի Սեւրի Դաշնագիրը՝ իրաւական 

նուիրագործումը կատարելու համար Դաշնակիցներու միջեւ գոյացած համաձայնութեանց։ 

Դաշնակիցներու այդ ներքին մրցակցութենէն առաւելագոյն չափով օգտուեցաւ թրքական 

ազգայնականութիւնը՝ Մուսթաֆա Քեմալի ղեկավարութեամբ, որ խորհրդային նորահաստատ 

իշխանութեանց հետ առանձին, երկկողմանի համաձայնութիւններ կնքեց, բացայայտ թէ 

գաղտնի, որպէսզի կարենայ ոչ միայն մերժել Սեւրի Դաշնագիրը, այլեւ՝ 1920ի Հոկտեմբերին 

ընդհանուր յարձակողականի ձեռնարկել Հայաստանի ուղղութեամբ։ 

Քեմալական շարժման դիրքերուն ամրապնդումը եւ Հայաստանի Հանրապետութեան 

տկարացումը (Լենին¬Քեմալ մեղսակից ճնշման տակ) պատճառ դարձան, որ քաղաքական 

խամաճիկի վերածուած սուլթան Մեհմետ 6րդի կառավարութիւնը նոյնիսկ խորհրդարան չյղէ 

Սեւրի դաշնագիրը առ ի վաւերացում։ 
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Այսօրինակ զարգացումներու յորձանուտին մէջ Սեւրի Դաշնագիրը պարզապէս… «մոռցուեցաւ»։ 

Ո՛չ վաւերացուեցաւ, ոչ ալ անվաւեր հռչակուեցաւ, այլ ենթարկուեցաւ ուժի եւ ուժեղի 

տրամաբանութեան՝ իր որոշ մասերով ու յօդուածներով գործադրուելով, իսկ այլ յօդուածներով 

քաղաքական շրջանառութենէ դուրս մղուելով։ 

Այդ առումով ալ Դաշնակիցները նոր դաշնագիր մը պատրաստեցին՝ Առաջին Աշխարհամարտի 

արեւելեան ճակատի պատերազմական դրութեան պաշտօնապէս վերջ տալու նպատակով։ Այդ 

նոր դաշնագիրը եղաւ 1923ի Յուլիս 24ին ստորագրուած Լօզանի Դաշնագիրը, որ սակայն 

կնքուեցաւ ոչ թէ Օսմանեան Կայսրութեան կառավարութեան, այլ՝ Թուրքիոյ Ազգային Մեծ 

Ժողովին հետ, որ Քեմալի ազգայնական շարժման ինքնակոչ իրաւական անուանումն էր։ 

(Հանրապետական Թուրքիան այդ օրերուն դեռ գոյութիւն չունէր իբրեւ իրաւական 

անձնաւորութիւն։ Իբրեւ այդպիսին պիտի հռչակուէր 1923ի Հոկտեմբերի 29ին միայն)։ 

Բայց ինչպէս որ հազարամեակներով պատահած ու կրկնուած է, իրաւունքն ու օրէնքը միշտ ալ 

խոնարհած են սուրին եւ ուժեղին առջեւ՝ այս վերջիններու պահանջներուն եւ կամքին հետ քայլ 

պահելու անթաքոյց ճիգով ու… գիւտարարութեամբ։ 

Նոյնը պատահեցաւ Քեմալի հետ կնքուած Լօզանի Դաշնագրին պարագային, ուր Սեւրի 

Դաշնագիրը իրաւականօրէն չեղեալ յայտարարելու կամ փոխարինելու հարկադրանքը 

շրջանցելով՝ յաղթական Դաշնակիցները յառաջ մղեցին Քեմալի Թուրքիան սիրաշահելու եւ զայն 

խորհրդային ճամբարէն հեռացնելու, ետ բերելու եւ Եւրոպային մօտեցնելու… 

քաղաքականութիւնը։ 

Բայց միաժամանակ այդ շրջանցման գինը եղաւ Քեմալական Թուրքիոյ ճանաչումը՝ իբրեւ 

Օսմանեան Կայսրութեան իրաւայաջորդը, ինչ որ բնականաբար կը նշանակէ նաեւ 

ժառանգումը Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի նկատմամբ թրքական պետութեան բոլոր 

պարտաւորութեանց։ 

Լօզանի Դաշնագրով խորհրդանշուող Եւրոպայի ամօթալի ուրացումն ու խոստմնադրուժ 

վարքագիծը, անկասկա՛ծ, արժանի են առանձին կեդրոնացումով քննարկումի։ Բայց 

անմիջապէս հոս, Սեւրի Դաշնագրին նուիրուած այս անդրադարձի եզրափակման համար, 

կ՛արժէ կարեւորութեամբ ընդգծել ու շեշտել, որ պարզապէս մոռացութեան մատնելով Սեւրի 

Դաշնագիրը՝ Լօզանի Դաշնագրին ստորադիր կողմերը փաստօրէն պատմութեան առջեւ բաց 

պահեցին Սեւրի Դաշնագրին… վերակենդանացման հնարաւորութիւնը։ 

Ինչպէս որ սուրի եւ ուժի ճնշման տակ ատենի մեծապետական աշխարհը յղացաւ Լօզանի 

Դաշնագիրը, նոյն ձեւով ալ եւ համապատասխան զարգացումներու ճնշման տակ՝ 

մեծապետական աշխարհը կրնայ դրուիլ նաեւ նոր «Սեւրի Դաշնագիր» մը պատրաստելու եւ 

որդեգրելու ստիպողութեան տակ։ 

Փաստօրէն Սեւրի Դաշնագրէն զատ չկայ հայեւթրքական միջ¬պետական յարաբերութիւններու 

եւ սահմաններու կարգաւորման միջազգային այլ դաշնագիր մը, որուն տակ կ'երեւի 

ստորագրութիւնը Հայաստանի Հանրապետութեան։ 

Հայ ժողովուրդէն առաջ եւ աշխարհի մեծ ու փոքր բոլոր ուժերէն անդին յատկապէս թրքական 

պետութիւնն է, որ առաւելագոյն մտահոգութեամբ կը գիտակցի այս իրողութեան։ 
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Այդ պատճառով ալ թրքական պետութիւնը ոչ մէկ ճիգ կը խնայէ, որպէսզի խորհրդային ճնշման 

տակ կնքուած 23 Հոկտեմբեր 1921-ի Կարսի Դաշնագրին նմանողութեամբ՝ միջազգային նոր 

դաշնագիր մը կնքելու անձնատուութեան մղէ մերօրեայ Հայաստանի Հանրապետութիւնը։ 

Ի վերջոյ Թուրքիա ամէնէն աւելի կ'անդրադառնայ, որ Սեւրի Դաշնագիրը – մոռցուած ըլլայ թէ 

անվաւեր մնացած – իր գլխուն կախուած է դամոկլեան սուրի պէս՝ Ուիլսընեան 

սահմանագծումով Հայաստանի Հանրապետութեան միջազգային ճանաչումը իրաւականօրէն 

ամրագրելով։ 

Եւ Իսմէթ Ինէօնիւ կոչուի թէ Րէճափ Էրտօղան՝ թրքական պետութեան ղեկին կանգնած 

քաղաքական որեւէ պատասխանատու կը գիտակցի, որ ի վերջոյ կրնայ հաշուետուութեան 

կանչուիլ, եթէ չկարենայ – միջազգային նոր դաշնագրի մը կնքումով – Հայաստանն ու 

հայութիւնը զրկել Սեւրի Պարտամուրհակէն։ 

Այո՛, թէեւ Սեւրի Դաշնագիրը չվաւերացուեցաւ, բայց նաեւ՝ Հայաստանի վերաբերեալ իր 

յօդուածներով՝ չփոխարինուեցաւ որեւէ այլ դաշնագրով։ Կարսի Դաշնագիրը բնաւ չունեցաւ 

միջազգային իրաւականութիւն։ Իսկ Լօզանի Դաշնագիրը պարզապէս ուրացաւ, որ 

մեծապետական աշխարհը – միջազգային օրէնքի եւ իրաւունքի առումով – պարտք է 

Հայաստանին ու հայ ժողովուրդին։ 

10 Օգոստոսին, 99 տարի առաջ, Հայաստանն ու հայութիւնը տիրացան – Ազատ, Անկախ եւ 

Միացեալ Հայաստանի համազգային մեր տեսլականը նուիրագործող – միջազգային Օրէնքի եւ 

Իրաւունքի անժամանցելի յաղթաթուղթին։ 

Մեր սերունդներուն կը մնայ մոռացման եւ ուրացման փոշիներէն հանել ու վերստին կեանքի 

կոչել Սեւրի Դաշնագիրը։ 

Մանաւանդ՝ բոլոր ուժերով թումբ կանգնիլ Սեւրի Պարտամուրհակը հայ ժողովուրդի եւ 

Հայաստանի Հանրապետութեան ձեռքէն խլելու թուրք պետական մերօրեայ սադրանքներուն։ 
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Տեսակէտ 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅՆԱՑՈՒՄԸ՝ ՈՒԺԻ՞ ԹԷ՞՝ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՀԵՏԵՒԱՆՔ Է 

 

1993 թուին, աւելի քան քառորդ դար առաջ, ԱՄՆ-ի մէջ 

լոյս տեսաւ ամերիկեան Odonian հրատարակչատունէն, 

ամերիկահայ միջազգային հրապարակագիր Դաւիթ 

Պարսամեանի հարցազրոյցներու մէկ հաւաքածոն՝ 

ամերիկացի բազմահմուտ լեզուագէտ եւ յառաջապահ 

հրապարակախօս Նօամ Չոմսքիի հետ՝ «Փոքրաթիւ 

Բարգաւաճները եւ Մեծաթիւ Անհանգիստները» ("The 

Prosperous Few and the Restless Many") վերնագրով, որուն 

հատուածներէն մէկը կրէ "The New Global Economy" 

վերնագիրը, որուն մէջ Չոմսքի ունի մարգարէական 

կանխատեսութիւններ եւ դիտարկումներ, եւ անհերքելի 

փաստեր, այն մասին թէ՝ «Համաշխարհայնացում»ը 

(Globalization, Mondialisation) Կապիտալիզմի 

զարգացման գագաթնակէտը, կամ՝ ուժին 

անգերազանցելի մակարդակին հետեւանքը չէր… 

(ինչպէս բարբառեցաւ ամերիկեան իմփերիալիզմի վարձկան կաչաղակ Ֆրանսիս Ֆուքոյաման, 

որ «աւետեց՝ Սոցիալիզմի վերջնական պարտութիւնը, Կապիտալիզմի ջախջախիչ յաղթանակը 

եւ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՎԱԽՃԱՆԸ… Սովետ Միութեան ինքնալուծարումով) այլ՝ Կապիտալիզմի 

միջնաբերդ՝ ամերիկեան իմփերիալիզմի մայրամուտին կամ վայրէջքին… զոր բացայայտած էր 

ԱՄՆ-ի նախագահ Ռիչարտ Նիքսոն՝ 1971 թուին… 2008-ին պայթած Կապիտալիզմի 

կառուցուածքային ճգնաժամէն 37 տարիներ առաջ, եւ՝ Սովետ Միութեան ինքնալուծարումէն 20 

տարիներ առաջ արդէն…։ 

Հետեւաբար, ուսանելի համարեցինք ստորեւ ընթերցողին խտացնել այդ հատուածին 

բովանդակութիւնը։ 

Անցողակի մեկնաբանենք թէ ինչու անգլերէնի մէջ գործածուած global եւ globalization եզրերը 

հայերէնի մէջ երկրագնտային կամ երկրագնտացում չէ թարգմանուած, այլ՝ աշխարհային եւ 

համաշխարհայնացում։ Կ՚երեւի թէ՝ անկլօ-ամերիկեան իմփերիալիստ-գաղութարար 

ծաւալապաշտները, աշխարհագրական երկրագունտը նախընտրած են, առանց նկատի 

ունենալու մարդկութեամբ աշխարհ դարձած երկրագունտը…։ Հայերս աւելի կարեւորութիւն 

տուած ենք՝ մարդկութեամբ աշխարհ դարձած երկրագունտին…։ Բայց ֆրանսացիներն ալ 

mondialisation ըսած են, արաբներն ալ՝ աուլամա (ալամ), իսկ թուրքերը՝ küreselleşme, այսինքն՝ 

երկրագնտայնացում, որ անսխալականօրէն կարեւորութիւնը կու տայ գրաւելի 

աշխարհատարածքին… (küre արմատը երկրագունտի արաբերէնով անուանումին առաջին 

բառն է՝ գուրաթ-էլ-արտ)։ Լեզուի մը լեզուամտածողութիւնը սերտօրէն առնչուած է այդ լեզուն 

գործածող ազգին պատմութեան հետ եւ անոր արժեհամակարգին ու կենսական կարիքին, 

պէտքին, չունեցածին հետ։ Օրինակ՝ բարեւներուն ու բաժակաճառերուն մէջ… հայերս՝ «բարի 

լոյս», արաբները՝ «սապահ ուլ խէյր», լատինները՝ «բարի առաւօտ»… հայերս՝ «կենացդ», 

արաբները՝ «սահթաք», անգլիացիները՝ «չի՜րզ», իսկ թուրքերը՝ «շէրէֆինիզէ»…։ 
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The new global economy – Նոր աշխարհային տնտեսութիւնը… այսինքն՝ 

համաշխարհայնացուած կապիտալիզմը։ 

Դաւիթ Պարսամեան, զրոյցին իբր մուտք, Չոմսքիի կը հաղորդէ՝ թէ անցեալին միայն կարգ մը 

փողոցներու մէջ կը տեսնէինք, հիմա՝ բոլոր փողոցներուն մէջ կը տեսնենք անտունիներ, 

գործազուրկներ, դրամ ուզող մուրացիկներ… եւ՝ մեթրոներու մէջ ու շէնքերու դրան մուտքին 

գիշերող թշուառներ… աղքատութեան եւ անյուսութեան ուրուականը դարձած է տակաւ 

տեսանելի՝ միջին եւ բարձր դասակարգերուն համար։ Այս երեւոյթը յստակօրէն ցոյց կու տայ 

արդիւնաբերական հասարակութիւններու աղքատացումը, «երրորդ աշխարհացում»ը…։ 

Չոմսքի. «Կը յիշեմ, որ Ռիչարտ Նիքսոնը, 1971 թուին, ընդունած էր այն իրականութիւնը՝ թէ 

Միացեալ Նահանգներու տիրապետութիւնը երկրագունտի աշխարհակարգին վրայ անկումի 

մէջ էր, եւ միաբեւեռ աշխարհակարգին յաջորդող ներկայի երրեակ բեւեռով (ԱՄՆ, Ճափոն եւ 

Գերմանիոյ գլխաւորած Եւրոպան) աշխարհակարգին մէջ, Միացեալ Նահանգներ այլեւս չեն 

կրնար յաւակնիլ՝ մնալու աշխարհի դրամատունը։ Հետեւաբար, Միացեալ Նահանգներ մեծ 

հարուածով մը պիտի ջնջեն ընկերային (բարօրութեան) ապահովութիւնները, եւ երկրի ամբողջ 

հարստութիւնը պիտի երթայ հարուստներուն։ Անկումի մէջ եղող այս դրամատիրական 

տնտեսութիւնը ստիպուեցաւ կերպարանափոխուիլ, տարածուելով իր ազգային սահմաններէն 

դուրս, ստեղծել անդրազգային (trans-national) ընկերութիւններ, դառնալ համաշխարհային, եւ 

արտօնել՝ չկարգաւորուած դրամագլուխներու ստեղծումը (unregulated capital)։ Եւ Նիքսոն 

կազմալուծեց Պրեթթոն Ուուտզի Համաձայնագիրը (Bretton Woods Agreement), եւ այդ քայլով 

ճամբան հարթեց միւս բոլոր դրամանիշերուն անկարգաւորուածութեան, արագացնելով՝ 

այսպէս կոչուած համաշխարհայնացումի ընթացքը»։ (Հոս հարկ է յստակացնել՝ թէ 

համաշխարհայնացուողը՝ իրապէս աշխարհի տնտեսութիւնը չէ… այլ՝ ճգնաժամի մէջ եղող ԱՄՆ-

ի տնտեսաձեւի դրամատիրութեան համաշխարհայնացումն է։ Կարծելով՝ որ դէպի դուրս 

վազելով կրնայ հրաշք մը պատահիլ, եւ լուծուիլ դրամատիրութեան կառուցուածքային 

ճգնաժամը)։ 

Հետաքրքրական է այն, որ Չոմսքի 1993-էն առաջ արդէն (1971-ին) տեսած է ԱՄՆ-ի 

դրամատիրութեան անկումը եւ աշխարհի ոստիկանապետութիւնը շարունակելու 

անկարողութիւնը, երբ՝ տակաւին ինքնակազմալուծուած չէր Սովետ Միութիւնը։ Նաեւ այն, որ 

ան կը խօսի արդէն միաբեւեռ աշխարհի վախճանին եւ նոր երրեակ բեւեռով աշխարհակարգի 

մը գոյութեան մասին, որ տասնամեակ մը ետք պիտի դառնար բազմաբեւեռ…։ (Այս 

ստրատեգիական անցումը՝ միաբեւեռէն դէպի բազմաբեւեռ աշխարհակարգ, նաեւ 

մարմնաւորուեցաւ G7 (Great Seven) դրամատիրական գագաթաժողովէն դէպի G20 (Great 

Twenty) դրամատիրական-սոցիալիստական՝ համաշխարհային գագաթաժողով անցումով, 

որուն վերջին նիստերը կայացան 2019 թուի Յունիս 28-29 օրերուն, Ճափոնի Օսաքա քաղաքին 

մէջ, իսկ նախանցեալը կայացած էր 2013-ին՝ Ռուսաստանի Ս. Փեթերսպուրկ քաղաքին մէջ)։ 

Չոմսքի կը շարունակէ. «Այս դէպի դուրս վազելը կը նշանակէ՝ դրամագլուխի ներդրումը տանիլ 

դուրս, դէպի այն երկիրները, ուր կը տիրապետեն բռնատիրական ռեժիմներ, եւ ուր, 

հետեւաբար, աշխատավարձերը շատ աժան են (օրինակ՝ օրական միայն հինգ տոլար)։ Եւ 

ասիկա՝ յուսալով, որ կախարդական հրաշքով մը կրնայ լուծում գտնել դրամատիրութեան 

ճգնաժամը՝ Մեսիայի գալուստէն ժամանակ մը ետք…»։ 
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Չոմսքիի ընթերցասիրութեամբ աշխատած ուղեղ մը, եւ անոր կարդացած որակաւոր 

աղբիւրներու քանակը սերտած ուղեղ մը՝ կրնա՞յ Մեսիայի գալուստով պայմանաւորել արդի 

վայրի դրամատիրութեան կառուցուածքային ճգնաժամին լուծումը, ծաղր ու ծանակի 

ենթարկելով այդ ճգնաժամին տակաւին լուծում յուսացող մարդիկը, եթէ՝ լուրջի առած չըլլար 

առանց բացառութեան, նոյնինքն ԱՄՆ-ի հեղինակաւոր տնտեսագէտներուն եւ պետական 

մտածելակերպով օժտուած պետական փորձառու գործիչներու միահամուռ եզրակացութիւնը՝ 

ԱՄՆ-ի դրամատիրութեան (նոր-ազատական եւ վայրի…) մոտէլի անվերականգնելիութեան 

շուրջ…։ (Վերջին տասը տարիներուն լոյս տեսան տասնեակ մը հատորներ ամերիկացի եւ 

բրիտանացի հեղինակներէ, որոնք կը հաստատեն ամերիկեան իմփերիալիստական 

կայսրութեան վերջալոյսը։ Օրինակ՝ բրիտանացի Ken Coats-ի "Empire No More!"ը եւ ամերիկացի 

Չպիկնիու ՊրժեԺինսքիի "A Second Chance?"ը)։ 

Չոմսքի կը շարունակէ. «Այս դէպի դուրս փախուստը ծնունդ տուաւ երկու տեսակի 

տնտեսութիւններու՝ երկու տեսակի պետութիւններու մէջ։ Ազգային տնտեսութիւնները՝ 

ազգային պետութիւններու մէջ, եւ միջազգային տնտեսութիւններ՝ միջազգային 

պետութիւններու մէջ։ ԱՄՆ-ը ներկայիս դարձած է միջազգային տնտեսութեամբ՝ միջազգային 

պետութիւն։ Այսինքն, ԱՄՆ-ի կառավարութիւնը համաշխարհային կառավարութիւն կը 

հանդիսանայ _ World Government, եւ արդէն ունի իր IMF-ը (International Monetary Fund), իր WB-

ը (World Bank), իր NAFTA-ն (North America Free Trade Agreement), իր GATT-ը (General Agreement 

on Tarifs and Trade) եւ G7-ի (Great Seven) միջազգային մակարդակով կառավարական տարեկան 

ժողովները, որոնք կը լուծեն անդր-ազգային ընկերութիւններու, միջազգային դրամատուներու 

եւ այլ միջազգային կազմակերպութիւններու հարցերն ու խնդիրները, քանի որ կոչուած են 

ծառայելու ատոնց շահերուն, ոտնահարելով դեմոկրատիան, որովհետեւ այսպիսով՝ երկիրներու 

խորհրդարաններն ու բնակիչները անտեղեակ կը մնան այս բոլորին առած որոշումներուն, եւ՝ 

տեղեակ չեն, որ անտեղեակ են։ (Այսօր, նոր բազմաբեւեռ աշխարհակարգին մէջ, G7-ը 

ժամանակավրէպ դարձած է։ Հիմա կայ G20. ողջ աշխարհի մեծագոյն 20 պետութիւնները՝ ԱՄՆ, 

Չինաստան, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Քանատա, Գերմանիա, Բրիտանիա, Ֆրանսա, Իտալիա, 

Մեքսիքօ, Պրազիլ, Արժանթին, Հարաւային Ափրիկէ, Աւստրալիա, Ինտոնեզիա, Եւրոմիութիւն, 

Սէուտական Արաբիա, Թուրքիա, Հարաւային Քորէա եւ Ճափոն, որոնք ունին ե՛ւ 

դրամատիրական ե՛ւ սոցիալիստական տնտեսութիւններ, եւ որոնց մեծագոյներէն հինգը՝ 

կազմած են Միացեալ Ճակատ մը՝ ամերիկեան իմփերիալիզմին ու տոլարին դէմ, որ կը կոչուի 

BRICS – Պրազիլ, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան եւ Հարաւային Ափրիկէ։ Եւ այս նոր 

կազմը միջազգային տեսլականով կը քննէ աշխարհի բոլոր հիմնադիրքները, եւ ոչ թէ հին G7-ի 

նման՝ դրամատիրութիւնը փրկելու միակ նպատակով…։ Այսօր՝ ռազմական ուժով առաջինը 

Ռուսաստանն է, տնտեսական ուժով՝ տակաւին ԱՄՆ-ը, որուն անմիջական մրցակիցը 

Չինաստանն է…)։ 

Չոմսքի կը բացատրէ՝ թէ դեմոկրատիան կ՚ոտնահարուի ոչ միայն միւս երկիրներուն մէջ, այլեւ 

նոյնինքն ԱՄՆ-ի մէջ, որուն խորհրդարանն ու բնակչութիւնը տեղեակ չեն մնար այս բոլորէն։ 

Քանի որ աշխարհագրական Ամերիկան քարտէսի վրայ տարբեր պետութիւն մըն է անդր-

ազգային ընկերութիւններու Ամերիկայէն…։ Եւ՝ քարտէսի ԱՄՆ-ի ազգային պետութիւնը 

շարունակական անկումի մէջ է, իսկ միւս միջազգային պետութիւնը կը շարունակէ շահեր 

արձանագրել։ Այս պատկերը գծելու համար, Չոմսքի կու տայ օրինակ մը՝ General Motors հսկայ 

ընկերութենէն։ GM-ը 24 գործարաններ փակած է ԱՄՆ-ի մէջ, բայց նոր գործարաններ բացած է 

Արեւելեան Գերմանիոյ մէջ…։ 
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Բայց ԱՄՆ-ի այս միջազգային պետութիւնը ոչ մէկ բարիք կը խոստանայ քարտէսի ԱՄՆ-ի 

ապագային համար, եւ դարձեալ, Չոմսքի ինքնավստահօրէն կը պատասխանէ Պարսամեանի 

շեշտակի հարցումին. "Outside of ideology,of Academy and the Press, no one thinks, that capitalism 

is a visible system, and nobody has thought that for the coming sixty or seventy years _ if ever"… 

(Գաղափարախօսութենէն, ակադեմական գրականութենէն եւ մամուլէն դուրս, ոչ ոք կը խորհի 

թէ դրամատիրութիւնը ապրելու կարող համակարգ մըն է, եւ ոչ ոք մտածեց ատիկա՝ յառաջիկայ 

60 եւ 70 տարիներուն համար, եթէ երբեք մտածած ըլլար ատոր վերապրումին մասին)։ 

(Երբ Դաւիթ Պարսամեան Պէյրութի մէջ, «ԱԶԴԱԿ»ի հրաւէրով կը խօսէր դրամատիրութեան 

վայրէջքին ու վերջալոյսին մասին, հաւանաբար գտնուեցան շատեր, որոնք 

թերահաւատութեամբ կամ վերապահութեամբ լսեցին Պարսամեանի խօսքերը։ Այս գրութիւնը 

կարդալով, անոնք հաւանաբար աւելի լրջօրէն պիտի վերանային անոր խօսքերը։ Նոյն 

շաբթուան մէջ, եգիպտական «Ալ-Շրուք» հեղինակաւոր թերթին մէջ, հեղինակաւոր 

վերլուծաբան Ժամիլ Մաթար գրած էր Արեւմուտքի վերջալոյսին մասին, որուն խտացումն ալ 

հրատարակուեցաւ «ԱԶԴԱԿ»ի մէջ, եւ որուն մէջ յիշած էի նաեւ Պարսամեանի 

դասախօսութեան եզրակացութիւնը)։ 

Չոմսքի. «Այս ճգնաժամը կրնայ պայթիլ մօտիկ ապագային (եւ պայթեցաւ 2008-ին՝ 15 տարիներ 

վերջ), եւ այդ է պատճառը, որ Միացեալ Նահանգներ անցնող կէս դարի տեւողութեան, 

որդեգրեցին պետութեան միջամտութեան գաղտնի ճամբայ մը, որ կը կոչուի «Փենթակոնի 

Դրութիւն» (Pentagon System)։ Այս դիմակը կը գործածուէր գաղափարախօսական 

մտահոգութիւններով, քանի որ տնտեսութեան ու շուկային մէջ պետական միջամտութիւնը 

սոցիալիստական համակարգին յատուկ սկզբունք է։ Եւ ազատ շուկան՝ գոյութիւն չի կրնար 

ունենալ… ատիկա պարզապէս կատակ մըն է։ Իսկ Միացեալ Նահանգներ դիմեց պետական 

փրկարար միջամտութեան «Փենթակոնի Դրութիւն» պիտակին տակ, քանի որ Կապիտալիզմը 

չի կրնար վերապրիլ առանց պետական միջամտութեան։ Բոլորին կը թելադրեմ, վերստին եւ 

լրջօրէն կարդալ՝ Ատամ Սմիթի տեսութիւնը Կապիտալիզմի մասին»…։ 

Հոս, Դաւիթ Պարսամեան կ՚ըսէ. «Ես, Լիթէլ Ռոքի խորհրդաժողովի ընթացքին, լսեցի Քլինթոնի 

խօսքերը կառուցուածքային խնդիրներու ներքնակառոյցի վերակառուցումին մասին։ Իսկ 

«Ցուրտ Պատերազմի Տնտեսութեան Կազմալուծումը» ("Dismantling the Cold War Economy") 

խորագրով հատորին հեղինակը՝ Աննա Մարքուզէն խօսեցաւ «Փենթակոնի Դրութեան» 

չափազանցութիւններուն, նաեւ՝ Միացեալ Նահանգներու տնտեսութեան ատոր պատճառած 

ձեւազեղծումներուն եւ վնասներուն մասին»։ 

Չոմսքի. «Այո, որովհետեւ այսօր այլեւս չեն կրնար պահպանել «Փենթակոնի Դրութիւն»ը, երբ կը 

խօսին Սոցիալիզմի ջախջախիչ պարտութեան ու Կապիտալիզմի վերջնական յաղթանակին 

մասին։ Այսօր պարտաւոր են սկսելու խօսիլ նոր դրութիւններու մասին։ Բայց չեն կրնար 

ժողովուրդէն պահանջել կրճատել իրենց սպառումները եւ տենչերն ու ցանկութիւնները, 

որպէսզի ներդրումները շրջուին դէպի բարձրամակարդակ ճարտարագիտութեան 

արդիւնաբերութիւն, պատրուակ գործածելով՝ «ռուսերը կու գան» ահազանգը։ Անցեալին, երբ 

Սովետ Միութիւնը ինքնալուծարուած չէր, կրնային բանալ «Փենթակոնի Դրութիւն» կոչուած 

պետական միջամտութեան վրայ դրուած դիմակը հաւանաբար, երբ «ռուսերը կու գան» 

ահազանգը կրնար գործածուիլ իբր պատրուակ։ Ներկայիս, այդ մէկը բացառուած է»։ (Այստեղ 

հարկ է որ փակագիծի մէջ ըսենք՝ թէ ինչպէս Թուրքիոյ մէջ, երկրի խորքային իշխանութիւնը 

բանակի ձեռքին էր՝ Էրտողանէն առաջ…, ԱՄՆ-ի մէջ, խորքային իշխանութիւնը մինչեւ այսօր կը 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (94) Սեպտեմբեր 2018 

 

25/53 

գտնուի պաշտպանութեան նախարարութեան՝ Փենթակոնի ձեռքին, որ փոխանորդն է երկրի 

ռազմական արդիւնաբերութեան ֆինանսատէրներու դասակարգին։ Վլատիմիր Փութին օգնեց 

Թրամփի ընտրութեան, երբ Թրամփ համաձայնեցաւ Փութինի առաջարկին, որ ԱՄՆ մերժէ Գ. 

Աշխարհամարտը եւ զբաղի միայն ԱՄՆ-ի ներքին կեանքի խնդիրներով։ Երբ Փենթակոն 

Թրամփի տապալման պայքարը շղթայազերծեց՝ քանի որ խաղաղութիւնը կը կրճատէր 

զէնքերու արդիւնաբերութիւնը, Թրամփ Ծոցի քարիւղի արքաներուն եւ էմիրներուն ստեղծեց 

թշնամի մը՝ Իրանը, որուն վտանգին դէմ՝ Ծոցի ապօրինի տէրերը պաշտպանուելու համար 

պէտք է աստղաբաշխական գումարներով զէնքեր գնեն ԱՄՆ-էն)։ 

Չոմսքի. «Հանրապետականները մոլեռանդ եւ տոկմաթիք գաղափարաբաններ են, եւ չեն կրնար 

լուծում մը գտնել դրամատիրութեան խոր ճգնաժամին։ Սակայն, Դեմոկրատները նուազ 

գաղափարաբաններ են ու նուազ մոլեռանդ, նուազ տոկմաթիք են, յարմարող ու ճկուն են, 

անոնք կրնան եւ արդէն գտած են լուծումի տարազ մը։ Հետեւիլ Գերմանիոյ եւ Ճափոնի հետեւած 

լուծումին, որուն կը հետեւին նաեւ Ճափոնի շուրջ գտնուող Հարաւային Քորէան ու Թայուանը. 

այսինքն՝ "To rely on massive state intervention, in order to come out of the Third World pattern to 

an industrial society, on condition that the state is powerful enough to be capable to control not only 

labor, but also capital. But US population is individualistic and the capitalist class most individualistic 

and refuses any state control. That is why the Pentagon System was kept masked for half a century…"։ 

(Ուրեմն, վարչակարգ մը երբ ունենայ նաեւ՝ ազգային գիտակցութիւնը, դրամատիրական 

տնտեսաձեւ ունենալով հանդերձ, չի վարանիր որդեգրելու սոցիալիստական միջոցառումներ,– 

պետութեան միջամտութիւն տնտեսութեան մէջ –, վերահսկելով՝ ոչ միայն աշխատաւոր 

դասակարգին, այլեւ՝ դրամատէր դասակարգին։ Ուրեմն, այսօր, Ռուսաստան, Գերմանիա, 

Ճափոն եւ Հնդկաստան, ունենալով ոչ միայն դրամատիրական տնտեսաձեւ, այլեւ՝ ազգային 

գիտակցութիւն, որդեգրած են պետութեան միջամտութեան սոցիալիստական սկզբունքը, եւ 

արդէն դէմ են՝ ԱՄՆ-ի տիրակալութեան։ Իսկ երկուքը՝ Ռուսաստան եւ Հնդկաստան BRICS-ի 

ճակատին մէջ են։ Բարոյական պարտքս է յիշել՝ թէ նոյն տարին (1993), Էդիկ Յովհաննիսեան, 

«ԴՐՕՇԱԿ»ի մէջ «Որտե՞ղ Ենք Մենք» ծաւալուն յօդուածին մէջ, կը մարգարէանար որ մօտիկ 

ապագային՝ Գերմանիա, Ռուսաստան, Ճափոն եւ Հնդկաստան պիտի որդեգրեն ազգայնական 

ծրագիր եւ պիտի յաղթեն Արեւմուտքի վայրի դրամատիրութեան…)։ 

Մենք, հայերս, գոնէ լաւ գիտենք թէ՝ Գերմանիոյ եւ Ճափոնի եւ միւս երկիրներուն, որոնց մէջ՝ 

շնորհիւ պետական միջամտութեան դրամատիրութիւնը կը շարունակէ գոյատեւել, պատճառը 

այն է, որ այդ երկիրներուն ժողովուրդները չեն նմանիր ԱՄՆ-ի բնակիչներուն… (որոնք 

ժողովուրդներ չեն…), այլ՝ ունին համայնական, հայրենասիրական կապերու եւ հաւաքական 

շահերու (այսինքն՝ ազգային շահերու) գիտակցութիւն, եւ՝ յարգանք այդ շահերուն հանդէպ, եւ 

առաջին հերթին՝ պատմական միեւնոյն հայրենիքին հանդէպ… որ գոյութիւն չունի ԱՄՆ-ի 

բնակիչներուն մօտ, որոնց միջեւ հասարակաց միակ կապը ԱՄՆ-ի պետութիւնն է… որ չունի 

ազգութեան պատմամշակութային կապին անպայմանադիր կերպով պարտաւորեցնող հմայքը, 

գրաւչութիւնը, անարատութիւնը, հարուստ բովանդակութիւնն ու հարազատութեան 

անդիմադրելի կախարդանքը…։ Ընդհակառակը, շատ տխուր է եւ արիւնալի ԱՄՆի բնակիչներու 

հպատակութեան երկրի, տարատնկեալ պետութեան, բնիկ ժողովուրդներու եւ ստրուկներու 

արեան ու ոսկորներուն վրայ խարսխուած պետութեան տարատնկումի պատմութիւնը, լի՝ 

բարբարոսային ցեղասպանութիւններով, որոնք՝ իրաւունքը կու տան բիրտ ու վայրագ ուժին, եւ 

չեն ճանչնար՝ ուրիշ բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներուն ուժը…։ 
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Վերջապէս, Պարսամեան եւ Չոմսքի, ԱՄՆի մէջ Ձախի տկարութեան կամ տկարացումին 

պատճառները կը նկատեն՝ ԱՄՆ-ի բնակիչներու անհատապաշտութիւնը, ձախակողմեան 

կուսակցութեան եւ բանուորական կազմակերպութիւններու անցեալին գործած սխալները, 

Սովետ Միութեան ինքնալուծարումը եւ ձախակողմեան յեղափոխական մտաւորականներու 

դասակարգի մը՝ ինթելիճենցիայի մը բացակայութիւնը։ Չոմսքի կ՚ըսէ. «ԱՄՆ-ի բնակչութիւնը 

մեկուսացած է երկրի քաղաքական բարձր ոլորտի կեանքէն, անտարբեր է՝ քաղաքական 

պայքարին հանդէպ, վարակուած է բիզնեսային խաբկանքներէ, գոռոզացած է ամերիկեան 

ապրելակերպի առասպելական իտէալականացումէն, անպատասխանատու է եւ կուրօրէն կը 

հետեւի «պարտքի առ ապրանք եւ սպառէ» նշանաբանին, եւ «մի վախնար, մասնավճարով գնէ 

ամէնէն սուղ առարկաներն անգամ» ապակողմնորոշումին, հակառակ անոր, որ ամէն օր 

փողոցներուն մէջ, մեթրոներու կայարաններու աստիճաններուն վրայ եւ գիշերներն ալ շէնքերու 

մուտքերուն կը տեսնեն տակաւ բազմացող թիւերով մուրացիկները, անտունիները, 

գործազուրկներն ու գինովները…։ Մանկամիտ, սնափառ եւ վերին դասին պատկանելու 

պատրանքը ունեցողները իրենց չնչին գումարներով բաժնետէր կ՚ըլլան մեծ ընկերութիւններու, 

եւ եթէ հրաշքով լուր մը տարածուի թէ աշխատավարձերու յաւելումի օրէնքի նախագիծ մը կայ 

խորհրդարանին մէջ, կամ՝ յաւելումին դէմ բողոքի նստացոյցեր կը կազմակերպեն, եւ կամ ալ՝ 

իրենց գնած բաժնեթուղթերը կը վերադարձնեն՝ առ ի բողոք, տագնապ ստեղծելով սակարանին 

մէջ…։ Ասոնք կը հաւատան, որ իրօք ԱՄՆ-ի քաղաքացիները աշխարհի ամենահարուստ եւ 

բախտաւոր քաղաքացիներն են, եւ բոլորը՝ իրաւահաւասար։ Քանի որ, ԱՄՆ-ի մէջ արգիլուած 

բառեր են դասակարգ, դասակարգային պայքար եւ… դասակարգային յեղափոխութիւն։ 

Ընդհակառակը, սրբացուած է անհատական սեփականութիւնը եւ տնտեսական հարցերու մէջ՝ 

միշտ ու միշտ, վերջին, վճռող խօսքը կը պատկանի դրամագլուխը ներդնողին (The investor 

decides… who lives, who dies)»։ 

Այսինքն, եթէ դրամագլուխը ներդնողին տալիք որոշումը որո՞ւ մահուկենաց խնդիրն է… ան 

իրաւունք ունի որոշելու թէ՝ ո՞վ պէտք է մեռնի որպէսզի միւսը ապրի…։ 

2018 թուի ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Ժողովին բեմէն Թրամփի ելոյթը համաշխարհայնացումին դէմ… եւ 

G20-ի Օսաքայի գագաթաժողովին Թրամփի սիրալիր հանդիպումը Փութինի հետ… 

լաւատեսութիւն կը ներշնչեն՝ ներկայի անցումային շրջանի ապագային համար։ 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ 

30 Յունիս 2019 
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Տեսակէտ 

ԿՐՆԱ՞ՆՔ ՔԻՉ ՄԸ ԻՐԱՒ ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐ ԸԼԼԱԼ, ԱՅՍԻՆՔՆ՝ ՀԱՅՐԵՆԱՏԷՐ, 

ԵՒ ԱՇԽԱՏԻԼ ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԱՄԱՐ 

Յ. ՊԱԼԵԱՆ 

Սկսեցէ՛ք փոխել ձեր մէջ 

ինչ որ կ'ուզէք փոխել ձեր շուրջ: 

Մահաթմա Կանտի 

 

Ժողովուրդ մը ինքնուրոյն ազգ 

ըլլալու համար պէտք է ինքզինք 

սահմանէ երկրով մը եւ 

մշակոյթով մը՝ որ լեզուով կը 

ժառանգուի մասնաւորաբար: 

Երկիր մը կարենալ գոյատեւելու 

եւ զարգանալու համար պէտք է 

աչալուրջ կերպով հսկէ եւ տէր 

ըլլայ իր մարդուժին եւ բնական 

հարստութիւններուն, 

անոնցմով զարգացնելու 

համար իր տնտեսութիւնը եւ ապահովելու իր ժողովուրդի բարօրութիւնը: 

Երբ երկիր մը կը կորսնցնէ իր մարդուժը, ստիպուած կ'ըլլայ կոչ ընելու ուրիշներու, 

ներգաղթողներու, որոնց աճը երբ կ'անցնի մերուելու տոկոսը, այդ երկրի նախկին դարձած 

ազգաբնակչութիւնը վաղ թէ ուշ դիմագիծ կը փոխէ, ինք կը մերուի եկուորներուն, կ'ըլլայ սկիզբ 

նորի, բայց ոչ նախկինի շարունակութիւն, ինչպէս այնքա՜ն դիպուկ կերպով բանաձեւած է Ի 

դարու քիչ յիշուող բայց իրապէս մտածող մեծ գրող Վիգէն Խեչումեան: 

Ողջախոհութիւնը կը յուշէ, որ իւրաքանչիւր հայրենիք լքողի եւ իւրաքանչիւր չվերադարձողի 

փոխարէն պիտի գան ուրիշներ: 

Յաճախ խորհած եմ, որ Արցախի ազատագրական շարժումը նախ փրկեց Հայաստանը: 

Հետաքրքրական պիտի ըլլայ գիտնալ, թէ արցախեան շարժումէն առաջ Հայաստանի 

բնակչութեան ո՞ր համեմատութիւնը կը կազմէին ազերիները, եւ անոնցմով բնակուած 

տարածքները ո՞ր համեմատութիւնն էին Հայաստանի: Հայերը քաղաքաբնակ դարձեր էին, եւ 

քիչեր հողամշակութեամբ եւ անասնապահութեամբ կը զբաղէին: 

Հայաստանի վերանկախացումէն ի վեր տարերային աղէտ արտագաղթը յառաջացուց 

մարդուժի նուազում: Հակառակ հոլովուած հայրենասիրական ճառերու, սփիւռք(ներ)ը 

չվերդարաձան Հայաստան եւ աճեցան: Իսկ երկիր մը կ'ըլլայ մարդոցմով: 
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Երկիր մը կրնայ ապրիլ եւ գոյատեւել երբ անոր բնակիչները կը ստեղծեն կարենալ ինքնաբաւ 

ըլլալու պայմանները, որոնք առաջին հերթին բնական հարստութիւններու տնտեսավարումն 

են. հողամշակութիւնը եւ ջրային պաշարները, ընդերքի հարստութիւնները (հանքերը), ապա՝ 

ճարտարարուեստը: 

Այս ամբողջը ապագայի տեսանկիւնէ հարկ է տնտեսավարել, յանձանձել: 

Պատմութեան ընթացքին յաճախ խօսուած է, մղձաւանջային եղած գուշակութիւններու՝ 

աշխարհի վերջի մասին: Փոքր երկիր եւ փոքր ժողովուրդ ենք աշխարհի ճակատագիրը 

որոշելու, գուշակներու աշխարհի վերջը կանխելու համար միջոցներու դիմելու: Բայց առնուազն 

մեր փոքրիկ երկրին եւ փոքրիկ ժողովուրդին մասին պէտք է մտածենք, աչքի առջեւ բերելով 

յառաջիկայ քսան, յիսուն կամ հարիւր տարիները: 

Այս մտածողութիւնը ոչ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող տասնեակներով կուսակցութիւններու 

թափահարումն է, ոչ վասն լաւ ապրելու իրաւունքի արտագաղթելու տենդը, ոչ անաշխատ 

դրամի ետեւէն վազքը: Պիտի ունենա՞նք համազգային վերաբերում եւ յանձնառութիւն՝ ըլլալու 

համար նախկինի շարունակութիւն, մնալու համար ազգի հինգհազարմեայ պատմութեան 

ուղիին վրայ, թէ խուճապային նահանջով ծնունդ պիտի տանք նորի մը, ուր մենք պիտի չըլլանք: 

Հայաստանի Հանրապետութիւն, Արցախ եւ սփիւռք(ներ), առանց սեթեւեթի պէտք է խօսին այս 

մասին, ոչ միայն խօսին, այլ մանաւանդ՝ պատասխանատուութիւն ստանձնեն, ըլլան ներկայ եւ 

տէր, ինչ որ տարբեր որակ կը պահանջէ հայասիրութենէ, տուրիզմէ, խելքաբաշխութենէ: 

Այսօր ինչպէ՞ս պէտք է ըմբռնել գուշակներու նախատեսած աշխարհի վերջը, գուշակութիւններ՝ 

որոնք կը յայտնուին ժամանակ առ ժամանակ: «Աշխարհի վերջ»ի մասին խօսած են հին 

Յունաստանի մէջ, կը խօսին աղանդները: Եթէ քիչ մը առարկայական ըլլանք եւ դիտենք մենք 

մեզ, մեր ընկերութիւնները, մեր քաղաքակրթութիւնները, կենցաղը, թերեւս աւելի լաւ կրնանք 

պատկերացնել «աշխարհի վերջ»-ը, աղէտ՝ զոր կը պատրաստենք անհատաբար եւ 

հաւաքաբար, սկսելով մեր տուներէն, փողոցէն, թաղէն, քաղաքէն, երկրէն, հասնելու համար 

մոլորակի ամբողջութեան…: 

Յառաջադէմ համարուած, եւ ինչպէս կ'ըսուի, Երրորդ Աշխարհի երկիրներուն մէջ, 

աղէտսպառնալիք է ԱՂԲը: Մարդկութիւնը անկարող դարձած է հակակշռելու իր արտադրած 

աղբը, ան ըլլայ առտնին, կենցաղային, ճարտարարուեստական թէ գիտական: 

Մեր բնակարաններուն առջեւ դրուած, երբեմն ալ դիզուած, չհաւաքուող եւ նեխող աղբը կը 

տեսնենք, հազուադէպօրէն կը մտահոգուինք, մենք մեզ պատասխանատու չենք համարեր: 

Ճարտարարուեստական եւ ճարտարագիտական աղբը չենք տեսներ: Երկրի ընդերքին մէջ 

թաղուած հիւլէական թափօններու մասին ամէն օր չի խօսուիր, բացի մասնագիտական 

շրջանակներէ, ո՞վ կը լսէ եւ կը տագնապի մեր մոլորակին շուրջ դարձող անթիւ մետաղներու, 

գործիքներու եւ անգործածելի դարձած թափօններու մասին, որոնք օր մը կարկուտի պէս 

կրնան իյնալ երկրի վրայ: Կցուած պատկերը գեղանկար չէ, գիտական է: Հարկ է դիտել: 

Մոլորակի շուրջ դարձող թափօններու պար, տարբեր փողոցի անկիւնը մեզի ծանօթ դիզուած 

աղբէն: 

Բոլորովին ուրիշ պատկեր է, օրինակ, Փարիզը, իր 300.000 շուներով, որոնց արտադրած կեղտը 

20 թոն է ամէն օր: Նոյն Փարիզի քաղաքապետարանը կը յայտարարէ, որ ամէն տարի քաղաքի 

փողոցներէն կը հաւաքուի 350 թոն ծխախոտի կճատ: Ափսոս որ Հայաստանի մայրաքաղաքը 
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դեռ նման թիւեր չունի ոչ շուներու կեղտի եւ ոչ ալ փողոցները թափուով ծխախոտի կճատներու 

մասին: Կ'արժէ յիշեցնել, որ Փարիզի քաղաքացին երբ կճատ մը կը նետէ փողոց, կրնայ 

տուգանուիլ ըստ օրէնքի, եւ ստիպուած կ'ըլլայ վճարել 32 եւրօ: Հայաստա՞ն… 

Բնութեան եւ շրջապատի, բնական հարստութիւններու սպառումը, եւ ջրային պաշարներու 

չարաչար գործածութիւնը, ապականումը եւ սպառումը, կը սպառնան կեանքին, ինչ որ 

գուշակներու նախատեսած «աշխարհի վերջ»ի մասին մտածելու կը մղէ, որուն, պզտիկ 

քայլերով կը մօտեցնենք մենք մեզ: Աշխարհի վերջի վերաբերող գուշակութիւնները թերեւս 

մտածած էին տիեզերական աղէտներու մասին, աստղ մը որ կ'իյնայ մեր մոլորակին վրայ, բայց 

չէին կրնար երեւակայել ժամանակակից աղբ եւ թափօն արտադրող մեր 

քաղաքակըրթութիւնները: 

Հայաստան կը խօսուի Սեւանի մակերեսի նուազման եւ անոր ջուրի ճահճացման մասին: Կը 

խօսուի ոռոգման ջուրի տագնապի մասին: Աւելի լաւ պիտի չըլլա՞ր խօսիլ սպառման 

սահմանափակման եւ խնայողութեան մասին: Երեւանի քաղաքապետութիւնը հաշուա՞ծ է, թէ 

քանի «աւդոլվացման» կայաններ կան, եւ անոնք որքան ջուր կը սպառեն ամէն օր, ամէն ամիս, 

ամբողջ տարին: Այդ սպառած ջուրը կրնա՞յ բարիք ըլլալ ոռոգման եւ Սեւանի համար: Այս իրաւ 

հայրենասիրութեան հարց է, քաղաքացիական գիտակցութիւն, բնապահպանական 

քաղաքականութիւն, որ կարծէք փոխարինուած է հռչակաւոր առածով՝ «ինձմէ ետք ջրհեղեղ»: 

Հասկնալի է, որ ամբողջ աշխարհի հարցերու լուծման կարելիութիւնները չունինք: Բայց 

կրնա՞նք եւ կ'ուզե՞նք մեր հարցերը լուծել: 

Այսպէս, պետութիւնը պէտք է հետեւի պարզ քաղաքականութեան մը. չներածել ինչ որ երկիրը 

ինք կրնայ արտադրել: Այդ ընելով, աշխատատեղեր կը ստեղծուին, քաղաքացին կրնայ 

ինքնաբաւ դառնալ, պետութիւնը հարկ կը գանձէ: Այս ազգային անվտանգութեան հիմնական 

ազդակ է: 

Բնապահպանութեան եւ երկրի բնակեցման համար ինչո՞ւ Երեւան-Աշտարակ-Էջմիածին-

Վանաձոր-Գիւմրի գնացք պիտի չունենայ Հայաստանը, որպէսզի Աշտարակը եւ Էջմիածինը 

Երեւանի պէս ըլլան, ինքնաշարժներու մայրաքաղաք ելքի եւ մուտքի քանակը պիտի նուազի 

(վառելանիւթի նուազ սպառում եւ նուազ ապականում): Ֆրանսա մարդիկ կան որոնք կը 

բնակին Թուր կամ Լիլ քաղաքները 200 ք.մ., եւ ամէն օր կ'երթան Փարիզ եւ կը վերադառնան: 

Իսկ ճարտարագիտութեան զարգացման հետեւանքով, արդէն մարդիկ հեռուն բնակելով 

հանդերձ համակարգիչով կ'աշխատին, առանց տեղափոխուելու պարտաւորութեան: 

Այս եւ այլ կարելիութիւններու մասին մտածողներ կան, գիտցողներ կան: Կազմակերպուելու 

խնդիր կայ: 

Այս պէտք է ընել գերանցելով տասնեակներով կուսակցութիւններու ժամանակավրէպ եւ 

անհետեւանք մրցակցութիւնները: Ցուցադրական նախաձեռնութիւնները բաւարար չեն: 

Պատմութիւնը պիտի յիշէ այն անձերը որոնք այս ընթացքին մէջ պիտի մտցնեն ազգը, ընելով 

այնպէս՝ որ քաղաքացին համոզուի, որ լաւ է այս երկրին մէջ ապրիլ, անհայրենիք եւ տեւաբար 

հոգիով եւ ֆիզիքապէս գաղթական սփիւռք(ներ)ը վերագտնէ գործնապէս ազգի անդամ ըլլալու 

գոյավիճակը: 
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Այս նպատակներու իրականացման փոքր եւ մեծ քայլերը հաւասարապէս կարեւոր են եւ 

պագայակերտ: Կրկնութիւն պիտի ըլլայ թուել. ջուրի սպառման հակակշիռը, գնացքներու 

հաստատումը որպէսզի Հայաստանի բնակավայրերը միանան, բնական հարստութիւններու 

դրական եղանակով շահագործումը (ոչ չարաշահումը) արդիւնաւոր ըլլայ, ինչ որ կարելի է 

արտադրել երկրին մէջ արտադրել երկրին մէջ փոխանակ ներածելու, նպատակադրել 

աշխատատեղերու ստեղծումը, որպէսզի երկիրը տէր ունենայ եւ պետութիւնը հարկ գանձէ: 

Ընել պզտիկ եւ մեծ քայլերը, եւ շարունակել: 

Ընել այնպէս, որ մարդիկ ըսեն՝ լաւ է այս երկրին մէջ ապրիլ: Այդպէս չըսեն միայն օգոստոսին 

Երեւան եկող տուրիստները: Ըսեն նաեւ Շիրակի եւ Զանգեզուրի բնակիչները: 

Իսկ այս մեր փոխարէն օտարներ պիտի չընեն, այլմոլորակայիններ պիտի չգան այդ ընելու 

համար: 

Յիսուն տարի ետք գալիքը ոչ թէ վաղը, այլ այսօր կը սկսի, պատրաստուած անձերով եւ բոլորի 

պատրաստակամութեամբ: Բոլորը, կրկնենք, Հայաստան, Արցախ եւ սփիւռքներ: 

Եթէ հայրենիքը կրպակ չէ: 

Եթէ հայրենիքը սոսկ զբօսավայր չէ: 

Եթէ արմատներու մասին ճառերը պարզապէս շաու (show) չեն: 

Որպէսզի անցեալը մոռացում չըլլայ եւ գալիքը ոչնչութիւն: 
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

 
Ազատ խօսքի, բացխօսութեան, 

թափանցիկութեան ժամանակներ 

են....Բայց պիտի իմանալ 

սահմանը, ուր ազատ խօսքն ու 

բացխօսութիւնը կրնան դառնալ 

բամբասանք ու 

չարախօսութիւն....թափանցիկութ

իւնը կրնայ դառնալ 

գռեհկացում....: Ազատ խօսքը 

էապէս պատասխանատւութիւն է, 

ճիշդը ճիշդ ձեւով ներկայացնելու, պարկեշտօրէն, վայելչօրէն, առանց խծբծանքի, առանց 

վիրաւորանքի.....Ազատ խօսքի չարաշահութիւնը կը վարկաբեկէ խօսքը եւ կը դառնայ 

ցեխարձակումի գործիք: Պիտի չխախտել բարոյականութեան չգրուած, բայց միշտ առկայ 

օրէնքներն ու սահմանները.... 

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

Անհատն ու ազգային հաւաքականութիւնը մշտապէս ինքնանորոգուելու կենսական կարիքն 

ունին, որ չլճանան, չճահճանան, նոյնանման սխալներու ոլորապտոյտին մէջ 

չխեղդուին....ինքնամաքրուելու համար, նոր հորիզոններուն բացուելու համար, նորոգ ուժով 

խթանուելու համար....Իսկ ինքնանորոգումը սեփական սխալներու ինքնախոստովանանք եւ 

ապաշխարանք է առաջին հերթին, որմէ ետք միայն կարելի կ'ըլլայ ՎԵՐԱԾՆՈՒԹԵԱՆ մը յոյսը 

փայփայել... 

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

Առանց մշակոյթի, գիր-գրականութեան, երաժշտութեան, նկարչութեան, 

ճարտարապետութեան իրա՛ւ արժէքներու ստեղծած լուսաւոր եւ լուսաւորող մթնոլորտին, 

խոպան ու անապատ կը դառնայ կեանքը առ հասարակ....հոգիէ եւ հոգեւորէ պարպուած 

գոյութիւն մը, որ ճշմարտօրէն բնութագրուած է որպէս ոգիի սով....Տակաւ աշխարհը կը 

մխրճուի նման սովի մէջ, որ ահաւոր է, մանաւանդ երբ մարդն ի՛նքը անգիտակից կ'ըլլայ այդ 

սովին, եւ անոր առթած հոգեւոր անձկութեան.... 

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

Առօրեայ մանր, գձուձ հարցերը կ'անհետին երբ աշխարհը կ'ընկալես համապարփակ 

հայեացքով....ուր վերջինները փոքրիկ հիւլէ մը անգամ չեն տիեզերական ամբողջութեան 

մէջ...Իսկ այդ մանրուքները որքան կը սպառեն մեր ներուժը, ամպի ծուէններ կը ստեղծեն մեր 

ներաշխարհէն ներս, մեր հոգիի մաքուր երկինքը կը մշուշապատեն յաճախ...Բայց երբ վեր կը 

բարձրանանք այդ մանրուքներէն եւ կ'ընկալենք համայնը, հոգին կ'ընդլայնի, կ'ընդարձակուի եւ 

կարծես կը նոյնանայ տիեզերքին հետ....Մշուշը կը փարատի լայնահորիզոն տեսադաշտիս 

վրայ.... 

.................... 
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Բացասական լիցքերը՝ վրդովմունք, վիրաւորանք, յոռետեսութիւն, նախանձ, 

ատելութիւն....գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար, կը թունաւորեն մեր էութիւնը....եւ 

կ'արգելակեն դրական լիցքերու մուտքը մեր էութենէն ներս...: Ամէն առաւօտ, ֆիզիքական 

մարզանքին հետ զուգահեռ, ի՛նչ լաւ պիտի ըլլար մեր ներաշխարհը եւս նորոգել, զայն 

բեռնաթափելով ամէն տեսակի բացասական տրամադրութիւններէն, լոյսով օծելով, ողողելով 

զայն....որպէսզի կարենանք բարին մտածել, բարին գործել, ճշմարիտը տեսնել, արդարը գործել 

... 

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

Արագ, սրընթաց տեղեկատուութեան մեր օրերուն, այնքան դժուար է երբեմն զատել իրաւը՝ 

սուտէն, ճիշդը՝ սխալէն....մեզի հասնող լուրերու խառնաշփոթին մէջ, ուր շատ անգամ նպատակ 

կայ ապակողմնորոշելու հանրութիւնը, ստեղծելու թիւր հանրային կարծիք....ի շահ չես գիտեր 

որուն եւ որոնց...: Ամէն ոք կը բարբառի իրականութենէն, ազգի եւ ժողովուրդի գերագոյն 

շահերէն....բայց դիւրաւ կարելի է տեսնել հրապարակուած լուրերը սեփական շահերուն 

ծառայեցնելու միտումը ոմանց մօտ....Ճիշդ կողմնորոշուիլը գերագոյն խնդիրներէն մէկն է մեր 

ժամանակներուն.... 

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

Արեւմտեան դեմոկրատիան գրաւեց աշխարհը, բայց փոքրացուց մարդուն... 

Հաւասարութիւն քարոզեց, բայց էապէս ասպարէզէն ջնջեց մեծ մարդու, մեծ 

անհատականութեանց, ստեղծագործ մեծ գաղափարներու ծնունդն ու հնարաւորութիւնները... 

Հաւասարութեան դիմակին տակ, հարուստը հարստացաւ, աղքատը աղքատացաւ.... 

Ազատութեան լոզունգին տակ, մարդը աւելի ստրկացաւ դրամի ահաւոր ուժին... 

Ազատութեան լոզունգին տակ, արժեզրկուեցան դարերու քննութիւնը բռնած աւանդական-

բարոյական մարդկային արժէքները... 

Արդեօ՞ք ան հասած է իր վախճանակէտին, որմէ ծնունդ պիտի առնէ ՆՈՐ ՄԱՐԴԸ.... 

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

Ազգային մեր խորհրդանիշը յաճախ արծիւով է պատկերուած.....Արծիւը ազատօրէն կը ճախրէ, 

կը սաւառնի երկնքի անհունութեան մէջ, անկաշկանդ, անարգել, անպարագիծ: Ազատութիւնը 

հայուն համար գերագոյն արժէք է իրաւամբ ալ: Մեր պատմութեան մէջ, մենք շատ բան 

զոհաբերած ենք յանուն ազատութեան, այդպէս ալ մինչեւ վերջ չհասկնալով սակայն, թէ ի՞նչ է 

ճշմարիտ ազատութիւնը, զայն յաճախ շփոթելով անիշխանականութեան, անտիրութեան, 

սանձարձակութեան եւ նոյնիսկ անպատասխանատուութեան հետ....Պիտի նորովի 

վերասահմանենք «ազատութիւն» յղացքի ճշմարիտ իմաստը....Ազատութիւնը կը նշանակէ 

գերազանցօրէն լիովին տէրը ըլլալ սեփական ճակատագրին եւ պատասխանատւութիւն 

ստանձնել անոր համար ... 

.................... 
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ԳԵՂԵՑԻԿԻ ՃԱՇԱԿԸ՝ լեզուի, երաժշտութեան, նկարչութեան, ճարտարապետութեան, երգ ու 

պարի մէջ, անպայմանօրէն կ'անդրադառնայ մարդ էակի ընդհանուր բարեշնորհութեան՝ 

վարքի, արարքի եւ ամբողջ կենսագործունէութեան մէջ....Ի զուր չէ ըսուած. «Գեղեցիկը կը փրկէ 

աշխարհը»...այդ գեղեցիկը մենք կրնանք գտնել հայ ազգային եւ համամարդկային իրա՛ւ 

մշակոյթի արտայայտութենաց մէջ....Իսկ նոյն տրամաբանութեամբ ալ, մեր ներկայ աշխարհի 

հակամշակոյթի արտայայտութիւնները կը հեռացնեն մարդ էակը իր արարչական պատկերէն 

եւ կ'անբարոյացնեն զայն: Ճշմարիտ մշակոյթի արժէքներով դաստիարակել մարդը...Սա կարելի 

է նկատել մեր դարու գերագոյն հիմնախնդիրներէն մէկը, ինչ որ առաւել էական ու կենսական է 

ի մասնաւորի մեր փոքրաթիւ ժողովուրդին համար: 

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

Եթէ միտքդ ու հոգիդ անկախ չեն, կրնա՞ս ըսել որ անկախ ես....Եթէ միտքդ կաշկանդուած է 

կարծրատիպերու եւ շրջապատի ուղեղալուացումներու ճնշման տակ, եթէ անկախ 

մտածողութիւնդ բռնութեան տակն է սպառողական ընկերութեան քարոզած ու գովազդող 

«արժէք»ներու կեղծիքին....եթէ կշռադատ բանականութիւնդ ի գործ չես դներ, տարանջատելու 

սուտն ու ճշմարիտը....եթէ իմաստութիւնն ու քաջութիւնը չունիս ըլլալու դուն քեզ, անկախ 

այլոց կարծիքէն, յայնժամ ինչպէ՞ս կրնաս անկախ ըլլալ...Անկախութիւնը քիչերուն է տրուած, 

այն սակաւ ընտրեալներուն, որոնք գիտեն ըլլալ, հաւատարիմ ու հարազատ իրենց սեփական 

բանականութեան եւ հոգիի կանչին... 

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

Թօթափել ստրուկը մեր մէջ....որուն բռնակալութիւնը այնքան սովորական է դարձած, որ շատ 

անգամ չենք ալ զգար զայն....Սակայն ան կը բռնանայ մեր ազատութեան վրայ՝ իր 

վախկոտութեամբ, անվստահութեամբ, քաջութեան պակասով, որոշում կայացնելու 

պատասխանատուութեան խուսափումով, անկախ եւ ինքնուրոյն ըլլալու արիութեան 

բացակայութեամբ....Ան կը բռնանայ մանաւանդ մեր մտքերուն վրայ, խափանելով անոր ազատ, 

անկաշկանդ, աննախապաշար մտածելու ունակութիւնը, մտածելու առանց հօտային 

հոգեբանութեան, առանց կարծրատիպերու....Կը բռնանայ մեր ինքնօրէն ըլլալուն վրայ....Մեր 

ազատ ինքնարտայայտութեան, ինքնիրագործման, արժանապատուութեան 

վրայ....Ստրկամտութեան այս ախտէն ազատելով միայն մենք կը դառնանք ազատ, 

արժանապատիւ ազգ ու հայոց երկիր... 

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

Արեւմտահայերէն ամէն բառ ու տող յաղթանակ մըն է նենգ ոսոխին դէմ... 

Արեւմտահայերէն ամէն գիր ու խօսք մեր սուրբ վրէժն է թշնամիին դէմ... 

Արեւմտահայերէն լեզուն թանկագին ոգին ու շունչն է պանդուխտ մեր հողին... 

Արեւմտահայերէն լեզուի կարկաչը արդար պահանջն է մեր գրաւեալ հողին...եւ խոստում, 

երդում՝ նոր վերադարձի: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

 

 
 

 

 

 

 

Սէրը հաշիւ, շահ չի ճանչնար 

Անոնցմէ վեր սրտի գանձ է 

Թէ հաշիւը մտնէ այնտեղ 

Սէրը անդարձ կը հեռանայ.... 

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

Սիրոյն ինչպէ՞ս դուն հրահանգես 

Սէրը ինչպէ՞ս բռնադատես 

Սէրը ինքն է իր աստուածը 

Քեզ կը դարձնէ իր հպատակը... 

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

Սէրը ինչպէ՞ս դուն պատուիրես 

Սէրը ինչպէ՞ս դուն սակարկես 

Առուծախի ապրանք մը չէ 

Ան ինքնաբուխ սրբութիւն է... 

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

Բիւր երդումներն կը հանդիպին 

Կեանքի դաժան փորձաքարին 

Յաղթանակէ իրաւ սէրը 
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Ի՛նչ ալ ըլլան պայմանները... 

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

Բառն ու տողը իրե՛նք եկան 

Ինքնակոչ հիւր կարծես եղան 

Գրելիքս թելադրեցին 

Անյայտացան, անցան-գացին... 

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

Կ'անցնի ժամանակ ու կը հասկնա՛ս 

Թէ մայրդ յաւերժ կ'ապրի սրտիդ մէջ 

Որպէս գա՛նձ անգին, աղօ՛թք մը անբառ 

Որպէս սուրբ նշխա՛ր քու հոգիիդ մէջ... 

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

Բարին ցանկացայ բոլո՛ր-բոլորի՛ն 

Օրհնութիւն տեղաց սիրտէս մաքրաջինջ 

Ես նոյնն եմ դարձեալ այժմ եւ ընդմիշտ 

Բարիին ծառան ու տէրը արի... 

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

Խիղճդ ո՞ւր է, քարսի՛րտ աշխարհ 

Նիւթին փայլովն ես լոկ արբեր 

Ոսկի հորթը կուռք մը որպէս 

Պաշտես որպէս մի նոր աստուած.... 

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

Ձեւի եւ ցոյցի սուտ ու փուճ աշխա՛րհ 

Ուր երեւիլն է առաջնահերթը 

Ուր պատուի է լոկ դրամ ունենալը 

Փոխան ըլլալը ճշմարտօրէն Մա՛րդ... 

..................... 
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Բառ ու տողդ սիրտէդ անցուր 

Փայլին անոնք ճշմարիտով 

Թէ որ պղծես զանոնք սուտով 

Պղծած կ'ըլլաս հոգի՛դ մաքուր... 

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

Կե՛ղծ ու փո՛ւճ աշխարհ, որ պատիւ կու տաս 

Յիմարին փքուն, միայն թէ ըլլայ 

Հարուստ, ոսկեփայլ, ճարպոտ հաստավիզ 

Գուցէ փշրանք մը նետէ կոկորդիդ... 

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

Մի պահ գոնէ պիտ'հեռանաս 

Որ տաղտկալի դուն չթուաս 

Կեանքն է այդպէս դժբախտաբար 

Քեզ կարօտով պէտք է մնան... 

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

Թէ շահ ունին կը մօտենան 

Խօսքեր շռայլեն կեղծ ու պատիր 

Յետոյ շատ շուտ կը հեռանան 

Թէ չդառնաս իրենց գործիք... 

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

Սի՛րտ իմ միամիտ ու դեռ մանկական 

Չար աշխարհիս վրայ դուն չչարացար 

Շռայլեցիր սիրտդ սիրով անսահման 

Փոխարէն ստացար դառնութիւն միայն... 

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

Բայց ամէնէն շատ ես վրդովուեցայ 

Բարիի դիմակ հագած չար սիրտէն 
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Որ դեռ յաւակնի սուտ դասեր ալ տալ 

Բարիին մասին անամօթօրէն... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Գրական-Մշակութային 

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ԲԱԶՄԱԿԷՏԵՐԸ 

Լռութեանս մէջ բազմակէտեր կան 

Որոնք անբառ են, անվերծանելի 

Ինչպէս աստղերը բազում, բազմազան 

Որոնք կը ծփան երկնի անհունին.. 

Ամէն մէկ կէտը բիւր լոյսեր ունի 

Ամէն մէկ կէտը խոր խորհուրդ ունի 

Թէ քու հայեացքդ խորութիւն ունի 

Ան կրնայ տեսնել անտեսանելին... 

Լռութեանս մէջ Բանն է որ ցոլայ 

Ու թէ վերածեմ բառի ու խօսքի 

Ճախրանքը անոր անեզր, անսահման 

Գուցէ բանտուի, շնչահեղձ դառնայ: 

ԵՐԱՆ 

................... 
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ԾՆՆԴԱՎԱՅՐԻՍ՝ ԼԻԲԱՆԱՆԻՆ 

Լուռ թախիծ մը պարուրեց զիս 

Երբ քալեցի փողոցներէդ 

Ուր հետքեր կան օրերուս հին 

Որոնք կ'ապրին հոգիիս մէջ... 

Բայց ես ա՛յլ եմ իմ աշնան մէջ 

Եւ դուն ա՛յլ ես իմ յուշերէս 

Ես բեռն ունիմ տարիներո՛ւս 

Դուն՝ վէրքերէ՛դ ծխացող մուխն... 

Ու ձե՛ռք-ձեռքի եւ սի՛րտ-սիրտի 

Մենք միասին զրուցեցինք 

Վաղուց անցած ժամանակի 

Երբ կեանքն անուրջ մըն էր ոսկի... 

Տարբեր ես դուն իմ երազէս 

Բայց դեռ հեքիաթ մը չհինցող 

Զիս երկնքիդ կը ծիածանէ 

Քաղցրաթախիծ յիշատակով... 

ԵՐԱՆ 

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

ԹԷ ՉԱՅՑԵԼԵՆ 

Թէ չայցելեն ինծի խոհեր 

Յոյզեր, միտքեր արարչահեւ 

Շող չբերեն անոնք երկնէն 

Սիրտս, հոգիս չճաճանչեն 

Ինչո՞ւ ապրիմ կեանք մը բոյսի 

Եւ անօթս՝ լոյսի բաժակ 

Դառնայ միայն փուճ պարունակ 
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Հաճոյքներու պարապ ու սին... 

Տէ՛ր, մի խնայեր արարածիդ 

Խոկումները բեղուն մտքի 

Երազները վառ հոգիի 

Եւ ճախրանքը վեհ ոգիի.. 

Անոնց համար է որ կ'ապրիմ 

Լոյս պահերուն վսեմական 

Երբ անօթս դառնայ բաժակ 

Լոյսի, Գոյի անպարագիծ 

Դառնամ անհուն, անեզրական 

Հիւլէիս մէջ զգամ ես Քե՛զ 

Եւ խոնարհիմ ինչպէս եղէգն 

Խոկի՛դ հսկայ, վսեմական: 

ԵՐԱՆ 

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

Ո՞Վ ԿՐՆԱՅ... 

Եւ ո՞վ կրնայ քեզմէ խլել 

Գի՛րդ, գրի՛չդ, խոկումնե՛րդ 

Խոհ-յոյզե՛րդ, ապրումնե՛րդ 

Էութի՛ւնդ արարչահեւ... 

Մարդիկ կրնան նսեմացնել 

Ու փոքրացնել արարումդ 

Բայց ան գիտէ վեր թեւածել 

Երկինք տանիլ տենչն ու տենդդ... 

Արարումդ թող խծբծեն 

Ծաղր ու ծանակ ընեն զանի 

Քու ի՞նչ փոյթն է թէ վեր ճախրես 
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Ու համբոյր տաս անհաս երկնին.. 

Անոնք վարը պիտի մընան 

Դուն ազատ շունչ պիտի քաշես 

Անոնք բնաւ պիտի գիտնա՞ն 

Վայելքը մեծ, ազատատենչ... 

ԵՐԱՆ 

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

Ո՞ՒՐ Կ'ԵՐԹԱՅ ՄԱՐԴԸ 

Ո՞ւր կ'երթայ մարդը այսպէս մոլեգնած 

Նիւթի ու շահի տենդէն խենթեցած 

Ինչքի կուտակման մարմաջով տարուած 

Եւ գերեվարեա՛լ ու ստրկացեա՛լ.... 

Մոռցած իր հոգին լուսէ, լուսատենչ 

Մոռցած էութիւնն իր արարչական 

Կը մնայ բանտուած կաւին հողեղէն 

Իր պարունակին մէջ պարագծեալ... 

Եւ յար արբեցած մոլուցքէն շահի 

Կը վայրենանայ կիրքերով վայրի 

Յօշոտելով ճիշդ գազանի մը պէս 

Եղբայրն հարազատ, իր նմանը հէք... 

Հոգին մեկուսի եւ յուսալքեալ 

Կու լայ ողբագին խորին անձկութեամբ 

Մնայ սովահա՛ր ու տառապագի՛ն 

Ո՞վ պիտի լսէ կանչն իր դառնագին... 

Պիտի գայ հաստատ պահն հոգեդարձի 

Իրաւ զղջումի պահը փրկարար 

Մարդը պիտ' ճեղքէ իր կաւը հողի 
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Պիտ' ճախրէ վսե՛մ եւ ազատաբա՛ղձ: 

ԵՐԱՆ 

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

ԼԱ՞Մ ԹԷ՞ ԽՆԴԱՄ 

Ես չեմ գիտեր՝ լա՞մ, թէ՞ խնդամ 

Երբ աշխարհի թատրոններուն 

Դիմակահար մարդիկ են շա՛տ 

Որոնց դէմքն է անչափ թաքուն... 

Երբ կը նային, աչքեր չկան 

Երբ կը խօսին, բառը չկայ 

Երբ կը ժպտին, շողը չկայ 

Ու երբ կու լան, արցունք չկայ... 

Ռոպոթներու դար է, գիտե՛մ 

Բայց մարդն ինչպէ՞ս կրնայ ապրիլ 

Այս անհոգի, անսիրտ դարին 

Անդէմ դարին խայտաբղէտ.. 

Եւ աչքերս դեռ կը փնտռեն 

Մարդը սիրտով, հոգուով լուսէ 

Որուն դէմքը ցոլքը ըլլայ 

Բորբ յոյզերուն լուսավարար... 

ԵՐԱՆ 

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

ԵՐԿԻՐ ԱՆԳԻՆ 

Ու թե՛լ առ թե՛լ, հիւլէ՛-հիւլէ՛ 

Ես-ս նուաստ բայց լուսահեւ 

Շաղախեցի քու հողիդ հետ 

Քու սրբալոյս միւռոնիդ հետ... 
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Քու դարերուդ արարչահեւ 

Վսեմաշուք լեռանդ հետ 

Քու վէրքերուդ, երգերուդ հետ 

Ազատաբաղձ ոգիիդ հետ... 

Ես-ս նուաստ տակաւ շատցաւ 

Ճառագայթեց, վեր խոյացաւ 

Ու ճախրանքով երկնասլաց 

Երկնեց տողեր լուսածարաւ... 

Քու մուսադ էր որ այցելեց 

Բորբ սէրդ էր որ ներշնչեց 

Գրչիս խոնարհ տուաւ թեւեր 

Որ երկինքը ես համբուրեմ... 

Բայց թէ խզեմ թելերս բիւր 

Որ կապեն զիս արմատներուդ 

Կ'անէանամ ես անարմատ 

Արմատախիլ բոյսին նման... 

ԵՐԱՆ 

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

ՀԱՅՈՑ ՀՈՂԻՆ ՎՐԱՅ 

Երբ կը քալես հայոց հողին հազարամեայ 

Մաքրէ փոշին քու ոտքերէդ ու սիրտէդ ալ 

Տաճար է ան սրբազնասուրբ ուր Ինքն Աստուած 

Կը զրուցէ մարդ էակին հետ ամէն պահ... 

Ունկն դիր այդ անեղծ, անկեղծ լուռ զրոյցին 

Որ խղճիդ հետ խոստովանանք մ'է մտերմիկ 

Որուն յուշիկ կ'արձագանգեն լեռները վեհ 

Որ երկնախոյզ ու երկնառաք աղօթք մըն են... 
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Ու թէ կեղծիք ու սուտ խառնես դուն քու խօսքիդ 

Լեռները սէգ քեզ կը պատժեն անկարեկիր 

Քեզ կը գլորեն անդունդն ի վար խորխորատին 

Որ կը բացուի որպէս վիհը մեղաց տիղմին... 

Ազնիւ եղիր դուն քեզի հետ եւ բոլորին 

Լեռնաշխարհը չի հանդուրժեր կեղծիքը լիրբ 

Ան խոյանքն է հայ հոգիին ու ոգիին 

Ցոլանքը ջինջ անապական, մաքուր խղճին... 

Թէ արժանի ըլլաս անոր սլացքին վսեմ 

Կը բարձրանաս ճիշդ անոր պէս երկնամատոյց 

Կ'ըմպես լոյսը արեգական, վարդահեղեղ 

Կ'աստուածանաս մեծ սուրբին պէս ճշմարտախոյզ... 

ԵՐԱՆ 

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

ՏՈՂԻՍ 

Մերթ սիրտերու անթրո՛ց դարձար 

Կրա՛կ ու բո՛ց բռնկեցիր 

Մերթ ալ անուշ հովիկ եղար 

Սրտի դո՛ղ ու շոյանք տուիր.. 

Մերթ ժայթքեցար՝ հրաշէ՛կ լաւա 

Ընդերքներէն անքննելի 

Մերթ խոկմանցս խորան եղար 

Խոհով ծանր ու հանդարտիկ... 

Մերթ սիրոյ հրա՛յրք, հրակէզ կարօ՛տ 

Մերթ ալ մորմո՛ք մը ցաւատանջ 

Հրավառեցին ոգիդ վառման 

Դրոշմեցին տող հրաբորբո՛ք.. 
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Մերթ լռութի՛ւն դարձար խաղաղ 

Տենդով, կայծով լուսարարման 

Մերթ ալ եղար հոգեմրրի՛կ 

Տագնապեցար ալի՛ք-ալի՛ք.. 

Մերթ խնդացիր, ուրախացար 

Բերկրանքով մը անծի՛ր, անա՛փ 

Մերթ ալ լացիր արցո՛ւնք-արցո՛ւնք 

Կարծես չկար տանջանքիդ բոյժ... 

Յետոյ եղար աղօ՛թք լուսէ 

Առ Բարձրեալը Ամենակալ 

Խղճիդ խորէն զրոյց անեղծ 

Խոստովանանք մ'անչափ անկեղծ... 

Եւ միշտ երա՛զ մ' հուրհրատեց 

Վառ տեսիլքով մը լուսեղէ՛ն 

Ու չթողուց որ իյնայիր 

Յուսալքման բաւիղին մէջ... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Գրական-Մշակութային 

ԿԻԼԻԿԻԱ՝ ԱՌԻՒԾՆԵՐՈՒ ԵՐԿԻՐ 

 

 
17 Յուլիս 2019-ին, Լիբանանի մայրաքաղաք Պէյրութի՝ 

«Մետրոպոլիս Ամփիր Սոֆիլ» կինոթատրոնին մէջ, մեծ 

շուքով կայացած է «Կիլիկիա. Առիւծներու երկիր» երեք 

պատմական ֆիլմ-ակնարկներու փակ դիտումը: 

Ցուցադրութեան և քննարկման ներկայ եղած են Լիբանանի 

կառավարութեան անդամներ, պատգամաւորներ, հայ 

համայնքի ներկայացուցիչներ, մտաւորականներ, մշակոյթի 

գործիչներ և զանգուածային լրատուամիջոցներու 

ներկայացուցիչներ։ 

Գաղափար - նախաձեռնութիւնը կեանքի է կոչուեր «ԳՈՀԱՐ» 

սիմֆոնիկ նուագախումբի և երգչախումբի հիմնադիր՝ 

Խաչատուրեան ընտանիքին, մասնաւորապէս լիբանանահայ 

բարերար Յարութ Խաչատուրեանի աջակցութեամբ: 

Միտուած ըլլալով ամբողջ աշխարհին գովազդել և 

սերունդներուն հասանելի դարձնել հայկական երաժշտութիւնն ու մշակոյթը ՝ «ԳՈՀԱՐ» -ն այս 

այգամ անդրադարձ կատարած է կինոյին՝ ներկայացնելով հայ ժողովուրդի պատմական 

փառահեղ էջերէն մէկը՝ Կիլիկիայի հպարտ հայոց թագաւորութիւնը: 

«Այս նախաձեռնութիւնը նպատակ ունի սերունդներուն մէջ վառ պահել երբեմնի հզօր եւ 

հպարտ թագաւորութեան ժառանգները ըլլալու գաղափարը։ Կիլիկիայի պատմութիւնը 

ներկայացնող ժապաւէնը մեծ արձագանգ պիտի գտնէ յատկապէս լիբանանահայերու եւ 

աշխարհասփիւռ հայերու շրջագիծէն ներս, քանի որ անոնց մեծամասնութիւնը իր 

արմատներով ճիշդ այնտեղէն կը սերի։ Կիլիկիոյ դրօշները, որոնք բազմիցս ծածանուեր են 

«ԳՈՀԱՐ»-ի համերգներուն ժամանակ բազմահազար հանդիսատեսներու կողմէ, այժմ 

ծածանուելու են պաստառէն այն կողմ՝ պատմական հերոսներու ձեռքին»,- ըսած է Յարութ 

Խաչատուրեանը։ 

Երեք ֆիլմ-ակնարկները ամփոփ, գեղարուեստական մօտեցումով, հանդիսատեսին 

հաղորդակից կը դարձնեն Կիլիկիոյ հզօրագոյն թագաւորական հարստութեան երեք 

հարիւրամեայ պատմութեան: 

Հարկ է նշել, որ ֆիլմ - ակնարկները նկարահանուեր են հայաստանեան «Դոմինո Փրոդաքշըն» 

ընկերութեան կողմէ: Յագեցած ըլլալով պատմական ժանրին բնորոշ ֆիլմարտադրական 

նորարար լուծումներով՝ այս նախագիծը իր բնոյթով առաջիններէն է հայկական շուկային մէջ։ 

«Ֆիլմ-ակնարկների արտադրական ընթացքը թէ՛ ժամանակացոյցի , և թէ՛ ծաւալի 

տեսանկիւնից համապատասխանում է լիամետրաժ ֆիլմ ստեղծելու գործընթացին։ Մեր 

նպատակն էր ստեղծել բարձր որակային չափանիշներին համապատասխանող կինոժապաւէն, 
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որը կը յաւակնի իր խօսքն ասել ժամանակակից պատմական համաշխարհային 

ֆիլմարտադրութեան ասպարէզում եւ Հայաստանը ճանաչելի կը դարձնի՝ որպէս այս ոլորտում 

զարգացման մեծ ներուժ ունեցող երկիր։ Բոլոր նկարահանումները կատարուել են 

Հայաստանում, սկսած մասշտաբային մարտի տեսարաններից մինչեւ ծովամարտ, որի 

նկարահանումները իրականացրել ենք հենց «Կիլիկիա» նաւի վրայ։ Ժապաւէնը յագեցած է 

հարուստ վիզուալ լուծումներով և համակարգչային գրաֆիկայով»,- ըսած է ֆիլմ - ակնարկներու 

բեմադրիչ Աշոտ Առաքէլեանը։ 

Ֆիլմ-ակնարկներուն մէջ, առաւելագոյնս պահպանուած է պատմական հաւաստիութիւնը, 

սակայն թեմայի մատուցման գեղարուեստական և դրամատուրգիական մասն ապահովելու 

նպատակով կան պատմական դրուագներ, որոնք ներկայացուեր են բեմադրիչին իւրայատուկ 

ստեղծագործ մօտեցումով: Դերասանական կազմն ընտրելու հարցին մէջ, առաջնային պայման 

է եղեր ոչ թէ յայտնի դերասաններու մասնակցութիւնը, այլ արհեստավարժ և վառ 

կերպարներու ներգրաւումը։ Ֆիլմ–ակնարկները նկարահանելու հարցով, ստեղծագործական 

խումբը օգտուեր է արխիւներուն մէջ եղած պատմական նիւթերէն, համագործակցեր է 

պատմաբանի հետ։ Ստեղծագործական խումբը ձգտեր է հնարաւորինս ճշգրիտ պահպանել և 

հանդիսականին փոխանցել տուեալ ժամանակաշրջանի շունչը: Ֆիլմ-ակնարկներուն 

իւրօրինակ դրամատիզմ կը հաղորդէ նաեւ յատուկ գրուած երաժշտութիւնը, որ ձայնագրուեր է 

«ԳՈՀԱՐ» սիմֆոնիկ նուագախումբի և երգչախումբի կատարմամբ: 

Ձեւաւորուելով այնպիսի ժամանակաշրջանի մը մէջ, երբ հայ ժողովուրդը չունէր 

պետականութիւն, Միջերկրական ծովի ափին՝ Կիլիկիոյ հողին վրայ, ստեղծուեցաւ նոր 

հայկական իշխանապետութիւն, որ իր երեքդարեան պատմութեան ընթացքին կրցաւ 

պահպանել իր անկախութիւնը և հիմնել հզօր թագաւորութիւն։ 

Առաջին ֆիլմ-ակնարկը կը ներկայացնէ Կիլիկիոյ պատմութիւնը՝ հիմնադրման օրէն մինչեւ 

ամենաազդեցիկ թագաւորներէն մէկուն` Ռուբինեաններու տոհմէն սերող Լեւոն Մեծագործի 

գահակալումը: 

Երկրորդ ֆիլմ-ակնարկը կ'արտացոլացնէ 13-րդ դարի իրադարձութիւնները, Լեւոն Ա. 

թագաւորի դուստր Զապէլի, անոր խնամակալ Կոնստանդին Պայլի և Զապէլի ամուսին՝ 

Հեթումեաններու հարստութեան հիմնադիր Կիլիկիոյ թագաւոր Հեթումի կերպարները, տիրող 

պալատական բարքերն ու խարդաւանքները։ 

Երրորդը՝ 1219-1375 թթ․ պատմութիւնը կը ներկայացնէ Լեւոն Գ-ի գահակալման տարիները, 

չորս կողմէ կեղեքուող Կիլիկիան և վերջին թագաւոր Լեւոն Ե. Լուսինեանը, որուն 

յուղարկաւորութեամբ ալ իր աւարտը կը գտնէ ֆիլմ-ակնարկը։ 

Կիլիկիոյ պատմութիւնը՝ հայ ժողովուրդի սրտերուն և պատմագրութեան մէջ յաւերժացնելու 

միտուած այս նախագիծը, անչափ կարեւոր է հայ մշակոյթին համար: Սա Կիլիկիայի Հայոց 

թագաւորութեան մասին առաջին եւ միակ խաղարկային ժապաւէնն է, եւ ստեղծագործական 

խումբը հեռահար նպատակ ունի հանել զայն միջազգային կինոշուկայ։ 

ֆիլմ-ակնարկներու անդրանիկ ցուցադրութիւնը տեղի ունեցած է նաեւ Երեւանի մէջ 

Սեպտեմբեր 12-ին «Կինօ փարք» շարժանկարի սրահին մէջ: Ցուցադրութեան ներկայ եղած է 

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան: 
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Գրական-Մշակութային 

«Արտէմիս, Կանանց Իրաւունքներու Պաշտպան Թերթը» 

Արտեմիս Մառի Պէյլէրեան 

 

 
Ազատուհի Սիմոնեան–Գալայճեան 

անգլերէն լեզուով ներկայացուցած է 

սոյն ուսումնասիրութիւնը 

«Եգիպտոսի, Սուտանի եւ Եդովպիոյ 

Հայերը գիտաժողովին», որ տեղի 

ունեցած էր Գահիրէ, Ապրիլ 12 2018-

ին Հայկազեան Համալսարանի 

Հայկական Սփիւռքի 

Ուսումնասիրութեան Կեդրոնի 

կազմակերպութեամբ: 

19-րդ եւ 20-րդ դարաշրջանի ուշագրաւ ձեռքբերումը հանդիսացաւ կանանց ամսագիրի 

ստեղծումը սկսեալ «Կիթառ» գրական ընտանեկան ամսագիրէն, որ հրատարակուեցաւ ելպիս 

Կեսարացեանի (1830-1910 կամ 1911) կողմէ Պոլսոյ մէջ 1862-ին: 40 տարի ետք, Գահիրէի մէջ 

(Եգիպտոս) լոյս տեսաւ «Արտէմիս»-ը հետեւեալ ենթավերնագիրով՝ «Ամսահանդէս Ընտանեկան 

Եւ Գրական Օրգան Քսաներրորդ Դարու Հայ Կանանց»: Քանի մը տասնեակ տարի վերջ 

նշանաւոր լրագրող Հայկանուշ Մառք (1884-1964) Պոլսոյ մէջ հրատարակեց «Հայ Կին» գրական 

ընտանեկան ամսագիրը, որ գոյատեւեց 1919-էն մինչեւ 1932: Նոյն տարին 1932-ին, Պոլսահայ 

բայց Լիբանան հաստատուած գրող եւ լրագրող տիկին Սիրան Սեզա (Զարիֆեան 1903-1973), 

Պէյրութի մէջ հրատարակեց «Երիտասարդ Հայուհի» ամսաթերթը, որ պարբերաբար լոյս 

տեսաւ մինչեւ 1967թ.: Գրող տիկնայք իրենց իւրայատուկ ներդրումը ունեցան ամսաթերթերու 

սիւնակներուն մէջ նախքան տիկնանց յատուկ գրական ընտանեկան ամսահանդէսներու 

հրատարակութիւններուն: Այս ձեւով յատուկ ենթահող մը ստեղծուեցաւ, ուր կիներ կրնային 

պաշտպանել իրենց իրաւունքները եւ առաւել պահանջել ուսում եւ զարգացում, որոնք 

անհրաժեշտութիւն նկատուեցան թէ՛ տան մէջ եւ թէ՛ շրջապատի ընկերային, տնտեսական եւ 

քաղաքական կեանքի ոլորտներուն ծիրէն ներս: Գրողներ՝ Սրբուհի Տիւսաբ, Զապէլ Ասատուր եւ 

Զապէլ Եսայեան մեծապէս գնահատուեցան իրենց զանազան յօդուածներով: Անոնք 

քաջալերեցին բոլոր դասակարգի տիկինները, որ գրեն ու արտայայտեն իրենց կարծիքը կամ 

համոզումը բոլոր հարցերու շուրջ, որոնք առնչուած են հայ կնոջ կեանքին: 

Ելպիս Կեսարացեան 

«Արտէմիս» ամսագիրը, որ հրատարակուեցաւ Գահիրէի մէջ, արդարեւ յաջող արդիւնքն էր 

Ափրիկեան հողամասի վրայ նախապատրաստուած հաւաքական ճիգին, ուր համախմբուած 

տիկիններ որոշեցին հիմնել մշակութային, ընկերային եւ հայրենասիրական դրսեւորում ունեցող 

ամսաթերթ մը, որ պիտի ներկայացնէր հայկական համայնքի կեանքը: Վիքթորիա Ռաու իր 

յօդուածին մէջ ենթադրութիւն մը կ'ընէ՝ թէ Պէյլէրեան իր ամսագրին անունը «Արտէմիս» կոչած 
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էր ըստ Յունական դիցաբանութեան տուեալներուն: Յունական դիցաբանութեան մէջ 

«Արտէմիս» որսորդութեան եւ կենդանիներու պաշտպան աստուածուհին էր, ինչպէս նաեւ 

նորածին մանուկներու եւ անոնց մայրերուն աստուածուհին, մանաւանդ ծննդաբերութեան 

պահուն: Անոր ուշագրաւ հոգածութիւնը մայրերու եւ երեխաներու հանդէպ, անկասկած մղեցին 

Պէյլէրեանին, որ աստուածուհիին այս ազնիւ յատկանիշները ներմուծ է «Արտէմիս» ամսագիրին 

մէջ: Արդէն կողքի նկարը որսորդ աստուածուհիին պատկերն է՝ նետ ու աղեղը ձեռքին եւ ոտքին 

տակ առիւծի գլուխ: Կողքի «Արտէմիս» վերնագիրի տակ՝ Սողոմոն Իմաստունի հետեւեալ խօսքը 

կը կարդանք, «Խելացի Կինը ամուսինին Թագն է»: Ուրեմն, կողքի նկարը եւ հոն տեղադրուած 

Սողոմոն Իմաստունի խօսքը յստակօրէն ցոյց կու տան կնոջ ազդեցիկ ըլլալը իր միջավայրին մէջ 

եւ զօրավիգ ամուսինին: «Այո՛, կին մը, որ դեր կրնայ ունենալ արուեստներու եւ ընկերային 

զարգացման ոլորտին մէջ»: 

Գրող՝ Մառի Պէյլէրեան ծնած է Պէշիկթաշ, Պոլիս 1877-ին: Ուսանած է տեղւոյն Եսայեան 

Աղջկանց վարժարանը, ուր յետագային նաեւ դասաւանդած է: Փոքր տարիքին՝ ան 

մտահոգուած էր հայ ժողովուրդի ապագայով եւ ուրեմն տարօրինակ չէր զինք տեսնել որպէս 

կազմակերպիչներէն մէկը Պապ Ալիի ցոյցին, որ պահանջեց սպասուած բարեկարգութիւնները 

իրագործել հայկական գաւառներուն մէջ, զոր Սուլթան Ապտուլ Համիտ ցարդ անտեսած էր: Ան 

իր յանդուգն ճառով յեղափոխութիւն շեփորեց: Հալածուելով ու մահուան դատապարտուելով 

ստիպուեցաւ փախչիլ ու հաստատուիլ Եգիպտոս, ուր շարունակեց իր ուսուցչական ասպարէզը, 

դասաւանդելով Գահիրէի եւ Աղեքսանդրիոյ հայկական դպրոցներուն մէջ: Բայց միշտ իր երազն 

էր ամսաթերթ մը ունենալ պաշտպանելու համար իգական սեռը, եւ որ իրագործուեցաւ 1902-ին, 

Գահիրէի մէջ: 1908-ին, երբ Օսմանեան Սահմանադրութիւնը հռչակուեցաւ, Պէյլէրեան 

վերադարձաւ Թուրքիա ու կրկին նետուեցաւ ուսուցչական ասպարէզ, նախ Զմիւռնիա 

կեդրոնական վարժարան եւ ապա Թոքաթ հայկական վարժարաններ: Դժբախտաբար 

վերադարձը մահացու վախճան ունեցաւ զինք զոհը դարձնելով 1915-ի Մեծ Եղեռնի 

մտաւորականներու անողոք կոտորածին: 

«Արտէմիս» ամսագիրի առաջին խմբագրականը կը նշէր Պէյլէրեանի նպատակը՝ ազատ 

գրական ընտանեկան ամսահանդէս մը հրատարակելու, որ կրնար կանանց շինիչ 

մասնակցութիւնը բերել ընկերային եւ հասարակական կեանքին մէջ: Այս առումով պիտի 

բացատրուի հայ կնոջ պարտականութիւնները, իրաւունքները եւ պահանջքները: 

Քաջալերանքի եւ զօրակցութեան հետ մէկտեղ քննադատական բաժնով պիտի մատնանշուին 

անոր սխալները, թերութիւնները եւ տկարութիւնները: «Արտէմիս» նաեւ պիտի ըլլայ 

«զարթօնքի կոչ» ուղղուած գաւառի հայ կիներուն, որոնք տգիտութենէ եւ արմատացած 

նախապաշարումներէ կը տառապէին: «Արտէմիս» թատերաբեմը եղաւ ոչ միայն հայ կնոջական 

հարցերու ներկայացման, այլ նաեւ հայ կեանքին հետ առընչութիւն ունեցող բոլոր 

խնդիրներուն: Քանի որ «Արտէմիս»-ը բաժանորդներ ունէր աշխարհի զանազան քաղաքներուն 

մէջ, ինչպէս՝ Մոսկուա, Փարիզ, Նիւ Եորք, Թիֆլիս, Նոր Ջուղա եւ Կարս, ահա առիթ ընծայուեցաւ 

այս քաղաքներու կանանց, որ իւրայատուկ յօդուածներով պարզաբան են իրենց տեսակէտները՝ 

սպասուած նոր կեանքի հանգրուաններուն, թէ՛ ուսման վերաբերեալ եւ թէ՛ աշխատանքի 

մարզերուն մէջ: Անոնք գրեցին ներկայի անցուդարձերուն մասին եւ յաճախ իրենց անձնական 

ընտանիքի եւ անմիջական միջավայրի մասին: «Արտէմիս» անվերապահօրէն հրատարակեց 

ժամանակակից հանրածանօթ գրողներու յօդուածները, այր մարդու թէ կնոջ, եւ որոնք ոչ միայն 

առնչուած կ'ըլլային Թուրքիոյ մէջ ապրող իգական սեռին, այլ նաեւ սփիւռքի մէջ առկայ 
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վէճերուն: Այսպէս, «Արտէմիս»-ը առաջնորդի դեր կատարեց աշխարհի չորս կողմ գտնուող 

հայկական համայնքներուն: 

«Արտէմիս»-ի մեծագոյն ներդրումը հայկական կեանքի մէջ դրսեւորուեցաւ իր հիմնական չորս 

նիւթերով.- «Կանանց հիմնական իրաւունքներ», «Մայրութիւն», «Ուսում» եւ 

«Ինքնապաշտպանութեան իրաւունք»: Պէյլէրեան այս չորս վարկածները կարեւոր նկատեց հայ 

կնոջ ազգաշինութեան դերին մէջ ու այս յատկութիւններով օժտուած նոր Հայ Կինն էր, որ ուզեց 

ներկայացնել իր ամսագիրին մէջ: Նոր Հայ Կինը, որ ուշագրաւ ներդրում պիտի ունենար 

հայկական ընկերային եւ քաղաքական կեանքին մէջ, որովհետեւ ուսեալ է եւ իրազէկ 

շրջապատի անցուդարձերուն եւ ուրեմն կրնայ բաժին բերել ի նպաստ ազգի բարօրութեան եւ 

յառաջդիմութեան: Պէյլէրեան կողմնակից էր այն գաղափարին, որ հայ կինը տէրը պէտք է ըլլայ 

իր ճակատագրին, սակայն ան թելադրեց, որ այրերու հետ ամբողջական հաւասարութեան 

պահանջքը որոշ շրջանի մը համար յետաձգուի եւ արծարծուի պատեհ առիթի ազգային 

համախոհութեան եւ միասնականութեան մթնոլորտի մէջ : «Մանուկը» խմբագրականին մէջ, 

Պէյլէրեան կը ներկայացնէ ազատութեան մասին իր հանգանակը, որուն ինքը կը հաւատայ 

որպէս հայ կնոջ հիմնական եւ բնական իրաւունքը: Ըստ այս բանաձեւին՝ հայ կնոջ իրաւունքն է 

ազատ կամքով ընտրել կեանքի ընկեր, ամուսին, առանց ծնողքի պարտադրանքին, որ միշտ կը 

հիմնուէր թեկնածուի նիւթական հարստութեան վրայ: Նաեւ հայ կինը իրաւունք ունենայ 

ազատօրէն խօսելու եւ իր կարծիքները յայտնելու որեւէ հանրային հարցի շուրջ միշտ 

արժանանալով յատուկ յարգանքի: Ան պէտք է ազատ ըլլայ մասնակցելու բոլոր այն 

ձեռնարկներուն, որոնք օգտաշատ են ազգի բարօրութեան համար: 

Հայ կինը եւրոպական չափանիշով զարգացնելու շուրջ ստեղծուած մտաւորականններու 

քննարկումներու լոյսին տակ Պէյլէրեան կ'ըսէ.- «թէ նման գաղափար առ այժմ անկարելի է 

իրականացնել, որովհետեւ Եւրոպացի կինը արդէն յաղթահարած է ամէն խոչընդոտ, մինչդեռ 

հայ կինը տակաւին իր նախնական քայլերուն մէջ է»: 

Սրբուհի Տիւսաբ առաջին հայուհին էր, որ 19-րդ դարու կէսին առաջարկեց, որ հայ կինը 

դաստիարակուի եւ պատրաստուի նաեւ որպէս տան «մայր–ուսուցչուհին»: Պէյլէրեան 

որդեգրեց այս գաղափարը եւ «Արտէմիս»-ի խմբագրականներու նպատակը եղաւ պատրաստել 

աղջիկներ, ամուսիններ եւ մայրեր այն ցանկալի օրուան համար երբ հպարտօրէն ըսուէր «ԱՀԱ 

ՁԵՐ ՄԱՅՐԵՐԸ, ՏՈՒԷՔ ՄԵԶԻ ԱԶԳԸ»: Այսպիսի նորակազմ ընտանիքի մը պարագային, մայրը 

պիտի ստանձնէր շատ աւելի մեծ պարտականութիւններ, որովհետեւ զաւակներու 

կարիքներուն հասնելով հանդերձ մօր պարտականութիւնը պիտի ըլլար անոնց 

դաստիարակութիւնը: Անշուշտ, այս կը պահանջէ, որ մայրեր պարտին ըլլալ աւելի զարգացած 

մանաւանդ մայրենի լեզուի, գրականութեան, ազգային պատմութեան եւ մշակոյթի 

բնագաւառէն ներս : Ու ահա այս ձեւով պատրաստուած ազգին զաւակները կարենան 

լուսաւորուիլ ուսեալ եւ զարգացած մայրերու ջանքերով: Պէյլէրեանի համար մայրութիւնը պէտք 

է ըլլար մօր մը առաջնահերթ պարտականութիւնը, նոյնիսկ եթէ ան ստիպուէր կաշկանդուած 

մնալ տան մէջ: Ըստ Պէյլէրեանի այն տպաւորութիւնները, որ մայր մը կը դրոշմէ զաւկին 

կեանքին մէջ անկասկած, որ իրեն կը պարգեւեն անսահման գոհունակութիւն: Իր անցեալի 

հարուստ ուսուցչական փորձառութեամբ, Եգիպտոս եւ Օսմանեան Թուրքիա, Պէյլէրեան 

կարողացաւ «Արտէմիս»-ի էջերով ճշգրտօրէն գնահատել դպրոցներու համակարգը եւ ըստ 

այնմ փոփոխութիւններ առաջարկել համադրելու համար զանոնք նոր դարաշրջանի 

պահանջքներուն: «Դպրոցը» վերնագիրով խմբագրականը՝ Պէյլէրեանի առաջարկած 

տեսակէտներու ներկայացումն է, ուր ան կը քննադատէ ուսումնականի տեսական ծրագիրը եւ 
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կ'առաջարկէ գործնական նիւթեր աղջկանց համար, որովհետեւ Օսմանեան Կայսրութեան մէջ 

ապրելու հեռանկարը աքսորուելու եւ տուն ու տեղ կորսնցնելու մեծ հաւանականութիւնը ունի: 

Պէյլէրեան ինքնին գաղթական եղած էր եւ ճաշակած կեանքի դժուարութիւններուն 

դառնութիւնը: Մեծ Եղեռնէն շատ տարիներ առաջ, արդէն ան գիտցած էր, որ հայ կինը պէտք է 

պատրաստուի որոշ գործնական հմտութիւններ ձեռք բերել դիմագրաւելու համար ապագան, եւ 

կ'առաջարկէր սորվիլ դերձակութիւն, ասեղնագործութիւն կամ գորգագործութիւն: Իսկ 

գիւղացի աղջիկներուն համար կ'առաջարկէր սորվիլ մեղրաբուծութիւն կամ մետաքսի որդ 

աճեցնելու հմտութիւն եւ այլն: Արդարեւ, հայ կինը Մեծ Եղեռնի գաղթականութեան օրերուն եւ 

անկէ ետք կրցաւ իր հմտութիւնը ի գործ դնել, սնունդ եւ ապաստան ապահովելու համար իր 

տարաբախտ զաւակներուն: Պէյլէրեան իր խմբագրականներուն մէջ կ'անդրադառնայ 

որակաւոր ուսուցիչներու պակասին եւ մանաւանդ անոնց բացակայութեան աղջկանց 

դպրոցներու մէջ: Ան իր «Ինչ պէտք է ընենք» խմբագրականին մէջ կ'ըսէ, թէ՝ մեր 

ուսուցչուհիները նման են խանութներուն մէջ ցուցադրուող պուպրիկներուն: Անոնց հոգը միայն 

հագուստ ու զարդեղէն ցուցադրել է: «Մենք, կ'ըսէ Պէյլէրեան. պէտք է որ ունենանք լրջախոհ եւ 

բանիմաց ուսուցչուհիներ, որոնք կարող են պատրաստել մեր ապագայ մայրերը եւ ազգին 

առաջնորդները»: Պէյլէրեանի կարծիքով լաւ ուսուցչուհին այն է, որուն օգտաշատ գիտելիքները 

կրնան թափանցել աշակերտին միտքին մէջ, որպէսզի յետագային աշակերտն ալ հետեւի 

ուսուցչուհիի օրինակին: «Ընթերցանութիւնը, կ'ըսէ Պէյլէրեան. նոյնքան կարեւոր է աշակերտի 

մտային զարգացումին եւ լայն աշխարհայեացքի կազմաւորման որպէս ազգի ապագայ 

առաջնորդը»: Անշուշտ աղջկայ մը ուսումը գործօն ազդակ է անոր աշխատանքի ընդունման: 

Պէյլէրեանի համար անիմաստ է այն նախապաշարումը՝ թէ շուկայի մէջ աշխատիլը անվայել է 

կնոջ համար, որ յարգուած ընտանեկան դիրք ունի հասարակութեան մէջ: «Ընդհակառակը, 

կ'ըսէ Պէյլէրեան. կանայք կ'արժեզրկուին երբ վճառովի աշխատանքի մէջ չեն գտնուիր, 

մանաւանդ ներկայ 20-րդ դարու յարափոփոխ պայմաններուն մէջ»: Հայ կնոջ օժանդակութեան 

կարիքը կայ հօր, եղբօր կամ ամուսնոյն ապրուստի բեռը թեթեւցնելու: 

«Անշուշտ, կ'ըսէ Պէյլերեան. եթէ կանայք հաւասար իրաւունք կ'ուզեն ունենալ այր մարդոց հետ, 

ուրեմն գործատեղիի մէջ աշխատիլն ալ պէտք է ընդունուի որպէս հաւասար իրաւունք»: 

«Մանաւանդ որ մարդ արարածը ծնած է աշխատանք սիրող բնածին յատկութեամբ եւ ներքին 

գոհունակութիւն կը ստանայ երբ աշխատանքը նիւթականով կը վարձատրուի»: «Արտէմիս»-ի 

«Կանանց Իւրայատուկ Աշխատանքներ» խմբագրականին մէջ, Պէյլէրեան կ'առաջարկէ, որ 

կանանց առաջադրուած գործերը համադրուած ըլլան անոնց բնածին կարողութիւններուն: Թէ 

այն աշխատանքները որոնք ֆիզիքական ոյժ կը պահանջեն՝ անոնք յատկացուելու են միայն այր 

մարդոց, ինչպէս կրակարան սարքելը, ծխնելոյզ մաքրելը, շոգեկառք կամ ծովագնացքներ 

բանեցնելը, եւ այլն: Աշխատանքի տեսակներու նման ծրագրուած բաժանումը վստահաբար 

ներդաշնակութիւն պիտի ստեղծէ թէ՛ ընտանիքէն եւ թէ ընկերութեան կեանքէն ներս, կ'ըսէ 

Պէյլէրեան: 

Մառի Պէյլէրեանի «Կնոջ Աշխատանքին Ստորաբաժանումները» խմբագրականին մէջ՝ ան կը 

զատորոշէ այն աշխատանքի տեսակը, զոր կին մը ընդգրկելու է: Ան կը հաւատայ, որ գործը 

պատշաճելու է կնոջ խառնուածքին եւ անոր արժանաւորութեան պահպանման: Ան կը 

դատապարտէ գինետուներու, սրճարաններու, սափրիչատուներու մէջ եղած աշխատանքը: 

Եթէ անընդունելի է, որ այր մարդը ասեղնագործ աշխատի, գուլպայ հիւսէ, կիներու մազը 

սանտրէ, նոյնքան անընդունելի է կնոջ մը համար այր մարդուն դէմքը ածիլելը: Կնոջ 

աշխատանքը արժեւորելու համար հարկաւոր է նկատի ունենալ նաեւ այրերու եւ կիներու 
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առանձնայատկութիւնները այն գործին նկատմամբ, որ անոնք որդեգրելու են: Ֆիզիքական ուժ 

պահանջող գործերը պէտք է տրուին այր մարդոց ինչպէս փուռ աշխատցնելը, նաւ ղեկավարելը, 

շոգեկառք բանեցնելը իսկ կիներուն վերապահուի իրենց ուժին համազօր աշխատանք: Գործի 

այս բաժանումը ներդաշնակութիւն պիտի ստեղծէ տուեալ ընկերութեան այրերուն եւ կիներուն 

միջեւ լուծելու ընտանիքին առջեւ ծառացող խնդիրները: 

«Արտէմիս»ի էջերուն մէջ կը հանդիպինք նաեւ Պէյլէրեանի արմատական գաղափարներուն, 

որոնք ընկերութեան կեանքին մէջ փոփոխութիւններ կ'առաջադրեն: Ան կը շեշտէ կարիքը հայ 

ընտանիքի կառոյցը կերպարանափոխելու: Չարիքը կը կայանար այն ամուսնութիւններուն մէջ, 

որոնք գաւառներու մէջ մասնաւորաբար ծնողներու կարգադրութեամբ եւ հրամանաւ տեղի 

կ'ունենային: Ըստ իր «Կեսուրը» խորագրուած պատմուածքին, որ կը ցոլացնէր գաւառային 

կեանքը, հայրեր համաձայն կը գտնուէին իրենց աղջիկները ամուսնացնել շատ կանուխ 

տարիքէն այն երիտասարդներուն հետ, որոնք ամենաբարձր դրամօժիտը կ'առաջարկէին 

տիրանալու համար տուեալ հարսնցուին: Ըստ Պէյլէրեանի նման ամուսնութիւններու 

պարագային կինը լռութեան կը դատապարտուէր եւ որեւէ խօսք չէր կրնար ունենալ ընտանիքի 

որոշումներուն մէջ: Իր տիտղոսը «սպասուհի» էր այսինքն ծառայող եւ իրմէ կ'ակնկալուէր ծանր 

տնային աշխատանք իր կեսրոջ բռնատիրական իշխանութեան տակ: Երիտասարդ հարսն ու 

ամուսինը արտօնուած չէին որեւէ զգացում արտայայտելու իրարու հանդէպ ընտանիքի 

անդամներու ներկայութեան: Այս կացութիւնը պատճառ դարձաւ, որ Պէյլէրեան տեսնէ կարիքը 

արթնցնելու կարգադրուած ամուսնութիւններու զոհ հանդիսացող կիները տէր կանգնելու 

իրենց պարտականութիւններուն եւ իրաւունքներուն եւ միեւնոյն ատեն զիրենք պատրաստելու 

առողջ ամուսնական կեանքի: Ան կը ջատագովէր փոխադարձ սիրոյ եւ հասկացողութեան 

ներկայութիւնը որպէս հիմք որեւէ ամուսնական միութեան, որ կը յարգէր կեանքի ընկեր 

ընտրելու ազատութիւնը: Միայն նման ամուսնութիւններ ազգը պիտի օժտէին բարձր 

կարողութեան տէր ապագայ սերունդներով 20-րդ դարու յառաջացած արհեստագիտական 

ոլորտին մէջ: Եթէ աւելի համեստ դասակարգի կիներ պէտք ունէին արմատական բարելաւման, 

դառնալու համար ընկերութեան պիտանի անդամներ, բարձր դասակարգի կիներ եւս կարիքը 

ունէին ամբողջական բարեփոխութեան: Անոնք արտաքին երեւոյթներու, ճոխութեան եւ 

հարստութեան վրայ հիմնուած կեանք մը կ՛ապրէին ծուլութեամբ յատկանշուող եւ հարուստ 

փեսացուի մը փնտռտուքով: ՊէյլԷրեան այս կիները ընկերութեան համար վնասակար կը 

նկատէր եթէ անոնք փոխուելով պատասխանատուութիւններ չվերցնէին որպէս ընկերային 

գիտակցութիւն ունեցող անդամներ այն հաւաքականութիւններուն որուն մաս կը կազմէին: 

Իր խմբագրականներուն մէջ Պէյլէրեան իտէալ կինը կը պատկերացնէ ոչ անպայման միջին 

դասակարգի ընտանիքներուն պատկանող: Ան կը նկարագրէ կինը որպէս անկախ 

մտածողութեան տէր անհատ, գտնելու հնարամիտ կերպեր իր ուսման կարելիութիւններով 

ծառայելու ընկերութեան: Ան, որակաւոր ուսուցչուհի է եւ կը ներշնչէ իր իգական սեռի 

աշակերտներու միտքերը: Անոնցմէ աւելի բարեկեցիկները դպրոցներու, որբանոցներու, 

ծերանոցներու հիմնադիրներ են եւ լծուած են բարեսիրական ծառայութեանց: Իտէալ կինը՝ 

լուսամիտ դաստիարակ մայրն է՝ գաղափարակից եւ կարող կին մը իր ամուսնին: Ան կատարեալ 

տանտիրուհի է, եւ եթէ տունէն դուրս գործ ունի, ան ի վիճակի է ներդաշնակել իր տան եւ 

ասպարէզի պատասխանատուութիւնները: «Իտէալ կիները» խմբագրականին մէջ Պէյլէրեան 

կը շնորհաւորէ Անատոլիայէն երկու կիներ, որոնք բժշկութիւն եւ ճարտարագիտութիւն 

ուսանելով Միացեալ Նահանգներ, վերադարձած են իրենց բնօրրանը ծառայելու համար իրենց 

հայրենակիցներուն: Փոխանակ ապրելու քաղաքակիրթ աշխարհի մը մէջ ՝ իր բոլոր 
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առաւելութիւններով, անոնք իրենց հանգիստը զոհելով՝ մեկնած են Անատոլուի հեռաւոր ու խուլ 

գիւղերը որպէսզի աղքատութեան եւ վատառողջութեան մէջ տուայտող իրենց եղբայրներուն եւ 

քոյրերուն պէտք եղած բժշկական հոգատարութիւնը հասցնեն՝ մարդասիրական եւ բարոյական 

օգնութեան կողքին: 

Վերջաբան 

Թէեւ «Արտէմիս» կարճ կեանք մը ունեցաւ, բայց ան իրագործեց իր առաքելութիւնը 

հրատարակութեան երկու տարիներուն ընթացքին: «Արտէմիս» ջատագովեց 

հաւասարակշռուած կեցուածք մը արեւմտեան ֆեմինիզմի հարցերուն եւ անոր 

ազատագրութեան հետ կապուած խնդիրներուն: Միեւնոյն ժամանակ, «Արտէմիս» պահանջեց 

հայ ազգի կեանքին մէջ կնոջ գրաւելիք տեղը իրաւահաւասար գետնի վրայ: 

Վիքթորիա Ռաուի հատորը նուիրուած է վեց հայ կին գրողներու, որոնցմէ մէկը «Մարի 

Պէյլէրեան եւ «Արտէմիս» խորագիրը կը կրէ եւ Լերնա Էքմէքճիօղլուի յօդուածը՝ «Արտէմիս» Հայ 

Կանանց Հանդէսը Հրատարակուած Եգիպտոսի մէջ 1902-1904», որոնք կը պեղեն վերոյիշեալ 

հանդէսի կոյս հողը միաժամանակ քաջալերելով նոր բանասէրներու եւ հետազօտողներու 

յայտնութիւնը: Այսօր, անհրաժեշտութիւն է ամբողջական արժեւորումի ենթարկելով նաեւ 

բացայայտելու «Արտէմիս»-ի բերած եզակի նպաստը հայ կանանց բարձր կարգավիճակի 

նուաճումին 20-րդ դարու սկիզբը : 

Ազատուհի Սիմոնեան–Գալայճեան 

Գահիրէ, Ապրիլ 12, 2018 

Խմբագրական ծանօթագրութիւն.- 

• Վերարտադրուած են՝ «Արտէմիս» թերթին բնագիրին հարազատութիւնը՝ «Արտէմիս»-ը է-ով 

եւ հեղինակ Պէյլէրեանի ազգանունը է-ով, «Մառի» ստորագրութիւնը ռ-ով եւ Օրգանը գ-ով, 

ինչպէս նաեւ ելպիս Կեսարացեանի ստորագրութիւնը ե-ով: 

• Ուսումնասիրութիւնը հայերէնի թարգմանեց՝ գրող՝ ճարտարագէտ Թադէոս Եսայեան, որ 

ստուգեց եւ բարեփոխեց Ազատուհի Սիմոնեան-Գալայճեան: 

• Ընդհանուր աշխատանքը՝ ներառեալ ստուգումը համադրեց եւ համակարգեց՝ Շաքէ 

Մանկասարեան: 

 


