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Խմբագրական
ՀԱՅ ԳԻՐՔԸ ՀԱՅԵՑԻ ԼԻՆԵԼՈՒԹԵԱՆ ԷԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿ Է
«Հայ գիրքով հայ հոգի՛ն է, որ կը կաթի ու կը տարրանայ մեր հոգիներուն
մէջ» Գարեգին Ա. Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց

Հայ գիրքը, ամենալայն առումով, հաղորդակից կը դարձնէ մեզ
ճանաչողութեան լոյսին, կ'ընդարձակէ մեր իմացողութեան
հորիզոնները եւ մեզ կը մղէ մարդկային ու ազգային
ինքնագիտակցութեան:

Որքան ճիշդ է ըսուած.- «Օ՛, գիրքերու աշխարհը տիեզերք է
անեզր» ( Եղիշէ Չարենց): Անեզր, անսահման տիեզերք մը՝
արդարեւ, որ դուրս կը բերէ, կ'ազատագրէ ընթերցողը իր
քարացած
ըմբռնումներու
եւ
նախապաշարումներու
բռնակալութենէն եւ զայն կը տանի հեռուները, դէպի այլ
ժամանակներու եւ այլ տարածքներու մտքի ու հոգիի
անդաստանները, անոր հայեացքին դիմաց կը շողացնէ անհուն
ճանապարհը դէպի աղբիւրը լոյսին...

Այն մարդը կամ այն ժողովուրդը որ կը կտրուի գիրքի աշխարհէն՝ կը դառնայ ստրուկը իր նեղ ու
սահմանափակ հայեացքներուն ու հաւատալիքներուն: Անոր կեանքը կը դառնայ ճահիճ մը, ուր
կը տիրեն մոլեռանդութիւնն ու այլամերժութիւնը, խաւարամտութիւնն ու անսանձ կիրքերը...

Գիրքերու աշխարհին հետ հաղորդուելով միայն, մարդն ու ազգը իրենց կեանքը կը վերածեն
իրաւ յառաջդիմութեան կենսընթացի մը, ճշմարտութեան անվերջ խուզարկու լոյսի
ճանապարհի...., ինչ որ ուժեղ գրաւական է ազգի մը լինելութեան:

Ի զուր չէ որ հայ գիրերու հրաշագործ գիւտարար Մեսրոպ Մաշտոց իր հայերէնագիր առաջին
տողերով հաստատագրեր է ուղին մեր ազգային երթին, տուեր է գաղտնիքը մեր բոլոր
գոյամարտերու յաղթանակին.«Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ
Իմանալ զբանս հանճարոյ...»:
Ասիկա դարձեր է մեր ժողովուրդի հիմնական կենսափիլիսոփայութիւնը:
«Քանակի դէմ՝ թեւ
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Թուի դէմ՝ թռիչք
Արեան դէմ՝ թանաք
Թրի դէմ՝ գրիչ
Եւ դարանի դէմ՝ Մատենադարան»: ( Պարոյր Սեւակ)
Հայ գիրն ու գիրքը դարձեր են մեր ազգային ու հողային ամբողջականութիւնը փոխարինող
շաղախ, անցեալ դարերը ներկային կամրջող, մեր ժողովուրդի բաժան-բաժան բեկորները ի մի
համախմբող զօրաւոր ուժ ու գործօն: Դարձեր են հայրենի հող, հաւաքական յիշողութիւն,
գալիքի տեսիլք, հոգեմտաւոր, բարոյական արժէքներու համակարգ ու ազգային
գաղափարախօսութիւն, ոգորում ու մաքառում: Հաւաքական ինքնաճանաչում ու ազգային
ինքնագիտակցութիւն, ազգային արժանապատւութիւն:
Արդարեւ, հայ հոգիին ամէնէն հարազատ հայելին են հայ գիրն ու գիրքը: Այն հոգիին՝ որ
անցնելով արեան եւ աւերումներու, կոտորածներու եւ արհաւիրքներուն ընդմէջէն, ընդ հուր եւ
ընդ սուր, մնացեր է արի ու ազնիւ, ձգտեր է միշտ լոյսին եւ ներշնչեր է մարդասիրութիւն՝ իր
ամենալայն իմաստով, ազատութեան անկոտրում տենչ ու տենդ, արդար ու ստեղծագործ
աշխատանքի կորով, արիասիրտ հայրենասիրութիւն, վերապրելու եւ տոկալու անընկճելի
ոգի...:

Եւ այսպէս, Նարեկեան ի խորոց սրտի Աստուծոյ մերձենալու վսեմագոյն աղօթք է հայ գիրքը,
Շնորհալիի լուսաբաղձ ու լուսատենդ շարական... Խորենացիական հայրենասիրութեան
պատգամ են հայ պատմախօս մատեանները, իմաստասիրական մտքի առկայծում են Դաւիթ
Անյաղթի, Եզնիկի ու Տաթեւացիի երկերը: Սիրոյ մերթ քաղցրագին, մերթ ալ հրաշէկ
ապրումներու եւ յոյզերու աշխարհ է հայ բանաստեղծութիւնը, Քուչակէն Սայեաթ-Նովա եւ
Դուրեան....Մեծարենցեան անանձնական ուրախութիւն եւ արեւալոյսի անհուն եւ սիրատոչոր
ծարաւ: Եւ դեռ՝ Վարուժանեան բերիի եւ խաղաղ աշխատանքի օրհներգութիւն ու
սիրերգութիւն է, այլեւ՝ ազատութեան ըղձանք ու պայքարի կոչ: Տակաւին՝ Թէքէեանական
ըմբոստութիւն է սրբազան եւ Սեւակեան անլռելի զանգակատուն...

Ինչպէ՞ս պիտի ճանչնայինք մենք զմեզ, ազգային մեր էութիւնը, եթէ չըլլային հայ մատեանները:
Պիտի կարենայի՞նք արդեօք դիմագրաւել մեր պատմութեան ծանրածանր մարտահրաւէրները,
ուժ գտնել մեր մէջ մղելու ազգային-ազատագրական հերոսամարտեր, ինչպէս Աւարայրի,
Սարդարապատի, Արցախի գոյամարտերը, եթէ չունենայինք հայ երկաթագիր տառերու
բանակը եւ հայկեան անկոտրում ոգին իրենց մէջ խտացուցած հայ մատեանները...:

Ահա թէ ինչու մեր ժողովուրդը պաշտամունքի հասնող սէր տածած է հայ գիրին ու գիրքին
նկատմամբ: Սրբացուցած է Աստուածաշունչի Թարգմանիչ Հայրերը, որոնց տօնը կը նշէ ամէն
Հոկտեմբերին: Ամէնէն դժուար ու դաժան պայմաններուն տակ իսկ, մեր Գրիչները, որոնց մէջ
նաեւ հայուհիներ, գիրք արտագրեր են: Անզաւակ ամուսիններ գիրք որդեգրեր են: Եթէ
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արժէքաւոր գիրքը ինկեր է թշնամիին ձեռքը, հայ մարդը ոսկիի ամէնէն բարձր փրկագինը
տուեր է զայն վերցնելու համար թշնամիին ձեռքէն: Գրքասիրութեան վառ օրինակ է՝ 1915-ի
գեհենային օրերուն, երկու հայ գեղջուկ կանանց սխրանքը, երբ աքսորի ճամբուն վրայ, անոնք
թողելով իրենց առաջին անհրաժեշտութեան իրերը, կ'ազատեն 700 տարուան մագաղաթեայ
ամէնէն մեծ մատեանը՝ Մշոյ Ճառընտիրը, զայն բաժնելով երկու մասի: Սա մեծ խորհուրդ ունի
իր մէջ:
Եղեռնէն ետք ալ, դարձեալ գիրքը դարձաւ գրաւականը ազգային մեր վերազարթօնքին, մեր
հոգեմտաւոր վերականգնումին: Հայ բազմահազար որբեր խլեցին գիրքը «կատաղօրէ՛ն, հա՛ցի
պէս», ինչպէս կը գրէ Վահան Թէքէեան, կարենալու համար վերապրիլ որպէս մարդ եւ որպէս
հայ:
Ներկայիս, սպառողական հասարակութեան ընձեռած օգտապաշտ եւ գործնապաշտ
պայմաններուն տակ, ինչպէս նաեւ համացանցի լայն կարելիութիւններուն դէմ յանդիման,
որքա՛ն նուազած կը թուի ըլլալ գիրք ընթերցողներու թիւը՝ ընդհանրապէս եւ հայ գիրք
ընթերցողներունը՝ մասնաւորապէս:

Բայց արդեօ՞ք համացանցը պիտի կարենար փոխանցել այն հոգեմտաւոր, բարոյական
արժէքները, որոնց ահաւոր պակասը կը զգացուի ներկայ աշխարհի գայթակղութեանց եւ
մոլորութեանց դիմաց....Արդեօ՞ք ան պիտի կարենար ներշնչել ու կազմաւորել հայ մարդուն մօտ
այն ազգային ինքնաճանաչումն ու ազգային ինքնագիտակցութիւնը, որոնք կը խամրին օրէցօր՝
հայ կեանքին մէջ, հայրենիքի թէ սփիւռքի տարածքին...

Ներկայ աշխարհի տեղեկատւութեանց եւ շուկայիկ աղմուկի խառնաշփոթին մէջ, ինչպէս նաեւ՝
համաշխարհայնացման ազգակուլ եւ հայրենակուլ յորձանքին դէմ յանդիման, հայ գիրքի
էջերուն մէջ մենք պիտի կարենանք կարդալ մեր մեծերը յատկապէս, անոնցմով մենք մեզ
ճանչնալու, հոգեմտաւոր սնունդ ստանալու եւ՝ դիմադրողականութիւն մշակելու
հակամշակոյթի չարժէքներու ներխուժման դէմ...ինչպէս նաեւ՝ հաղորդ դառնալու մեր
ոսկեղենիկ, մեսրոպատառ լեզուի հմայքին ու խորհուրդին: Աւելին, հայ մեծերու երկնած գիրքն է
որ մեր մէջ պիտի կազմաւորէ հոգեմտաւոր արժէքներու համակարգ եւ ազգային
գաղափարախօսութիւն, առանց որոնց մենք կը խարխափենք ու կը սայթաքինք ներկայ
ժամանակներու լպրծուն մայթերուն վրայ...

Այսօր ալ, մեր մեծերու երկնած հայ գիրքը «օդի, ջուրի, հացի նման» կենսական ու
ճակատագրական է մեզի եւ յատկապէս նոր սերունդ պատրաստելու համար, քանզի անոնց
ազգային, հոգեւոր, գաղափարական շունչն ու ոգին կրնան դառնալ այն կենսայորդ աւիշը որ
կրնայ լիարժէք աճեցընել հայութեան եւ հայոց հայրենիքին վաղուան հզօր ծառը...

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Կիպրահայ
ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ 150-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ
ԵՐԵԿՈՅ

Հայրենիքէն ներս եւ սփիւռքի գաղթօճախներու
տարածքին՝ հանդիսութիւններով եւ տարբեր
ձեռնարկներով,
նշուեցաւ
Կոմիտաս
Վարդապետի 150-ամեակը, պանծացնելով ու
փառաւորելով անոր տեղն ու դերը հայ
երաժշտութեան
պատմութեան
մէջ
մասնաւորապէս եւ՝ հայ մշակոյթին մէջ,
ընդհանրապէս: Կիպրոսէն ներս, Կոմիտաս
վարդապետի 150-ամեակը ըստ արժանւոյն
նշուեցաւ Ուրբաթ, 15 Նոյեմբեր 2019, կ.ե. ժամը
7:30-ին, Նիկոսիոյ պատմաշունչ ու պատմաբոյր
Կաստելիոտիսա սրահին մէջ, երաժշտական
բարձրորակ Երեկոյով մը, կազմակերպութեամբ
Կիպրահայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակին:
Ներկայ էին՝ Թեմիս Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեան, Տէր Մոմիկ քհնյ. Հապէշեան,
Պետ. Ներկ. Տէր եւ Տիկին Վարդգէս Մահտեսեան, Պատգամաւորական եւ Վարչական ժողովի,
Նարեկ
վարժարանի
Հոգաբարձութեան,
կառոյցներու
եւ
կազմակերպութեանց
ներկայացուցիչներ, խմբագիրներ եւ կիպրահայութեան բազմամարդ հասարակութիւն մը:
Տեսաերիզի վրայ ներկայացուեցաւ հայ երգահան, երաժշտագէտ, ուսուցիչ եւ խմբավար
Կոմիտասի ( Սողոմոն Սողոմոնեան) կեանքի կարեւորագոյն հանգրուանները: Ապա բարի
գալուստի ջերմ խօսք արտասանեց Վիոլէթա Թաշճեան, ներկայացնելով Կոմիտաս
վարդապետը որպէս հայ երաժշտութեան հոգեւոր հայրը, որ կրցաւ հայ հոգիին ձայնը տարածել
աշխարհի տարբեր ոստաններուն մէջ, արժանանալով աշխարհաճանաչ երաժշտագէտներու
բարձրագոյն գնահատանքին: Իր խօսքէն ետք, Վիոլէթա Թաշճեան խոր ապրումով կարդաց
Պարոյր Սեւակի Անլռելի Զանգակատունէն հատուած մը, արժանանալով ներկաներուն ջերմ
ընդունելութեան:
Կիպրահայ յայտնի սոփրանօ երգչուհի Սոնա Գարգալոյեան յաջորդաբար երգեց Կոմիտասի
«Քելէ Քելէ», «Ծիրանի Ծառ», «Չինար ես» սիրուած երգերը, դաշնակի ընկերակցութեամբ Լիլիա
Տանիէլեան Խաչատրեանի, ներկաները փոխադրելով հայրենի աշխարհ, զանոնք հաղորդակից
դարձնելով մերթ սիրոյ ու կարօտի յոյզերուն, մերթ խռովահար սրտի հարազատ ապրումներուն,
հայ հոգիի քնքշութեան ու թրթիռին, բարութեան եւ լոյսին...: Այս բաժինին անակնկալը եղաւ
Սոնա Գարգալոյեանի կիպրայոյն աշակերտուհի Պանայոտա Թէոտորուն, որ կարելի
հարազատութեամբ մեներգեց «Շողեր Ճան» երգը...
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Նայիրեան աղջիկներու հեզաճկուն պարով հանդէս եկան Համազգային Սիփան Պարախումբի
պարմանուհիները, պարելով «Սարերի Հովին Մեռնեմ»ը, դիւթելով ներկաները իրենց բարձր
կատարողութեամբ:
Ապա դարձեալ հնչեցին Կոմիտասեան հայաշունչ երգերը՝ «Քելեր Ցոլեր»ը, «Հով Արէք Սարեր»ը,
«Անտունի»ն եւ «Կռունկ»ը՝ Սոփրանօ երգչուհի Սոնա Կարկալոյեանի այնքա՛ն յուզառատ,
այնքա՛ն հմուտ, այնքա՛ն հայաշունչ մատուցումով, ուր մերթ հայ հոգիի թախիծն ու մորմոքը,
մերթ անոր սրտառուչ սէրն ու այրող կարօտը առ սիրուած էակն ու հայրենի
տունը....պանդուխտ սիրտերէն առկայծեցին ու կարծես թեւ ու թռիչք առին դէպի հայրենեաց
աշխարհի լեռներն ու ձորերը, շէներն ու աւանները, անոնց բոյրն ու թոյրը բերելով, շունչն ու
ոգին փոխանցելով ներկաներուն, Կոմիտասեան երգերու հրաշալի մեկնաբանութեամբ...: Այս
բաժինին մէջ եւս, գեղեցիկ անակնկալ էր Սոնա Գարգալոյեանի աշակերտ՝ Կիրիակոս
Անաստասիուի յաջող կատարումը «Ալագեազ» երգին:
Գեղարուեստական յայտագրի վերջին մասով, հանդէս եկաւ դարձեալ Համազգային Սիփան
Պարախումբը՝ երկսեռ, եւ հոյակապ կատարումով ներկայացուց «Հայկական Շարան» պարը,
խրոխտ ու կորովի ռիթմով ու շարժումներով:
Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ Գերաշնորհ Տ. Խորէն Արքեպիսկոպոսի Պահպանիչ աղօթքով:
Բովանդակալից եւ ոգեշունչ Երեկոյ մը՝ արդարեւ, որ առօրեայ կեանքէն վեր ու անդին, մեզ
հաղորդակից ըրաւ Կոմիտասի մեծութեան, անոր անմահ ոգիին ու շունչին, այլեւ՝ անոր
բարձրարուեստ, հայ հոգիին հարազատ երգերուն ու բխումին: ԲՈԼՈՐԻՆ ՎԱՐՁՔԸ ԿԱՏԱՐ
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ

5/50

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (96) Նոյեմբեր 2019

Կիպրահայ
Կիպրահայ մամուլը յաւելեալ արժէք է համահայկական լրատուադաշտին
համար
Շահան Գանտահարեանի խօսքը, Հայ մամուլի տարուան առիթով 11
հոկտեմբեր,2019-ին, Նիկոսիոյ մէջ կազմակերպուած ձեռնարկին առիթով:

Հայ
մամուլին
նուիրուած
որեւէ
տօնակատարութիւն կամ ձեռնարկ ինքնին
մեր աշխարհատարած դրութեան եւ
հայկական ցանցային աշխարհին կը
վերաբերի. այսօրուան համակարգին մէջ
ամէնէն շատ մամուլն է, որ իր բոլոր
եղանակներով
աշխարհագրական
սահմանները արագօրէն կը ճեղքէ եւ
իրարու կը միացնէ հայկական աշխարհի
տարբեր անկիւններուն մէջ ապրող հայ
մարդիկը:
Այսօրուան այժմէական խնդիրներուն անդրադարձ կատարելով` Արամ Ա. վեհափառ
հայրապետը կը հռչակէր Հայ մամուլի տարի, որ շուտով իր աւարտին կը հասնի: Կը
նախատեսուէր, որ տարուան ընթացքին զանազան միութիւններ, կազմակերպութիւններ այս
հռչակումին ընդառաջ կազմակերպէին մամլոյ ցուցահանդէսներ, սեմինարներ, քննարկումներ
կամ պարզապէս` ձեռնարկներ: Այդ բոլորը առիթ պիտի ըլլային` քննարկելու հայ մամուլի
անցած ուղին, նուաճումները, դիմագրաւած դժուարութիւնները, բայց մանաւանդ`
հեռանկարային խնդիրները: Թէ ի՞նչ կը սպասէ հայ մամուլին այսօր իբրեւ լրատուամիջոց, իբրեւ
տեսակէտ արտայայտող հարթակ, իբրեւ վերլուծում հրամցնող միջոց եւ ամէնէն կարեւորը`
հանրային կարծիք ստեղծող գործիք:
Պէտք է ըսել, որ Անթիլիասի մէջ յուլիսին տեղի ունեցած Մամլոյ համահայկական համաժողովը
իր մասնակիցներու թիւով, իր արծարծած հարցերու այժմէականութեամբ եւ մանաւանդ
մասնակիցներու ցուցաբերած մասնագիտական որակով կարեւոր շրջադարձ մը կը համարուի
մամլոյ համահայկական համախմբումներու շարքին մէջ:
Այդ համահայկական աշխատանքը մեկնարկած էր 90-ական թուականներուն, երբ
Լրատուամիջոցներու համահայկական ընկերակցութիւնը Երեւանի մէջ կը նախաձեռնէր նման
համաժողովներ. ապա անոր միացած էր Հայաստանի Ժուռնալիստներու միութիւնը, եւ
վերջապէս, սփիւռքի նախարարութեան ձեւաւորումով յառաջացած էր համահայկական
համաժողովները համակարգող մարմին, որուն մէջ ներառուած էին Հայաստանի եւ Արցախի
հանրապետութիւններուն եւ սփիւռքի մէջ գործող հայկական ամենանշանաւոր
լրատուամիջոցներու գլխաւոր դէմքերը:
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Սփիւռքի նախարարութեան վերափոխումով անցումային շրջան էր, եւ անհրաժեշտութիւնը
կար վերստին համախմբուելու: Այս ժամանակամիջոցին էր, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութիւնը կը ձեռնարկէր Մամլոյ համահայկական համաժողովին:
Այս ելակէտը սկզբունքով յատկապէս սփիւռքի մէջ առիթ պէտք էր ծառայէր, որ իւրաքանչիւր
շրջան սկսէր լրագրողական մարդուժի համախմբման աշխատանքներուն: Ոչ բոլոր շրջաններն
ու համայնքներն են, որ գիտակցեցան առիթի կարեւորութեան` արժեւորելու համար ոչ միայն
հայ մամուլը, այլ նաեւ` հայ մամուլի երախտաւորները: Իսկ այս առումով հիմնովին ողջունելի է
Կիպրոսի թեմի հոգեւոր եւ Ազգային իշխանութիւններու նախաձեռնութիւնը` արժեւորելու հայ
մամուլն ու անոր սպասարկուները:
Կ՛ապրինք յարափոփոխ աշխարհի մէջ, ուր մնայուն փոփոխութիւնը կարծէք ոչ թէ միջոց է, այլ`
նպատակ: Այն, ինչ որ արդիական է հիմա, այս վայրկեանին շատ արագ կրնայ նկատուիլ
ժամկէտանց: Արհեստագիտութիւնը, տեղեկագիտութիւնը մրցապայքարի մէջ ներքաշած են
տարբեր ընկերութիւններ` նորութիւն բերելու եւ այդ նորութեան համար շուկայ գրաւելու իրենց
վազքին մէջ:
Այս մրցավազքը որքան ունի իր առաւելութիւնները, այնքան ունի նաեւ իր
անպատեհութիւնները: Եւ այս մրցավազքը ամէնէն ցցուն ձեւով կը յայտնուի տեղեկատուական
հարթութիւններու վրայ, այսինքն` մերօրեայ մամուլին, եթէ կարելի է այսօրուան
լրատուադաշտին տալ մամուլ անունը: Մամուլը կարծէք հնամաշ իմաստ սկսած է ստանալ,
որովհետեւ անվերջ կը ձեւափոխուի լրատուամիջոց հասկացողութիւնը:
Մարդ անհատը այսօր ինքը վերածուած է լրատուամիջոցի, որ օրական կրնայ ոչ միայն
լրատուութիւն տարածել, այլ նաեւ ինքը լրատուութիւն արտադրել: Անհրաժեշտութիւնը չունի
նոյնիսկ կայք հաստատելու. ընկերային ցանցի վրայ կը բանայ իր էջը, կը հաւաքագրէ
ընկերներու թիւ, կը ստեղծէ հազարաւոր հետեւողներու ցանց եւ անվերջ, օրը արդէն քանի
անգամ, կրնայ տեղեկութիւններով, լուսանկարներով, վիտէոներով հասանելի դառնալ
բազմութեան մը: Իր ցանցային ընկերներէն մէկը եթէ ուզէ, իր կարգին իր հազարաւոր ցանցին
կը կիսէ այդ նիւթը, եւ առաջին սկզբնաղբիւրի արտադրանքի շուկան կը սկսի
բազմապատկուիլ:
Ամէն մարդ տեղեկութիւն ունենալու ոչ միայն իրաւունքը ունի, այլ նաեւ ներկայ
դիւրութիւններով կը վայելէ այդ հաճոյքը: Անհատ արտադրողը կը հասնի անհատ սպառողին,
որ ճիգի պէտք չունի փնտռտուքներ ընելու. լուրերը իրեն կը հասնին կայծակնային ձեւով. 21-րդ
դարու անհատը ամէնէն տեղեկացուածն է բոլոր ժամանակներուն մէջ:
Լուր արտադրելը, ստանալը, բաժնելը, տարածելը հոս չեն աւարտեր այսօրուան համակարգի
տարածականութիւնը: Լուրը թողարկողը կը սպասէ ոչ միայն հաւանութեան նշաններու, այլ
նաեւ` քննարկումի: Կը սկսի քննարկումը, տեսակէտներու բախումը: Այստեղ արդէն կը ջնջուին
լուր տուողին եւ լուրը կարդացողին միջեւ գոյութիւն ունեցող բոլոր սահմանները եւ, մեր
հասկացողութեամբ, խմբագիրն ու ընթերցողը նոյն հարթակին վրայ կը շարունակեն
քննարկումը:
Տակաւին, գրաւոր նիւթին հետզհետէ կը փոխարինէ լուսանկար եւ մէկ տող բացատրական
գրութիւնը, մինչ ուղղակի վիտէօ սփռումը
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հետզհետէ կը նախընտրուի ձեռնարկի մը թղթակցութեան բնոյթի նիւթէն: Որեւէ ձեռնարկի
կարելի է հետեւիլ, երբ ներկաներէն մէկը պարզապէս իր ընկերային ցանցով ուզէ ուղղակի
սփռել տեղի ունեցող իրադարձութիւնը:
Այս համակարգը այնքան տարածականութիւն գտած է, որ ընկերային ցանցերը նոյնիսկ կը
նախընտրուին պետական ամենաբարձր պաշտօնատարներուն կողմէ. նախագահներ եւ
նախարարներ եւ պետական գործիչներ իրենց թուիթըրեան էջերուն վրայ կը նախընտրեն
կատարել իրենց յայտարարութիւնները` փոխանակ դասական մամլոյ ասուլիս հրաւիրելու.
նոյնը կը կատարուի մեր երկրին մէջ, ուր վարչապետը կը նախընտրէ իր հիմնական
յայտարարութիւնները կատարել ընկերային ցանցի վրայ:
Այս պայմաններուն մէջ դասական մամուլը ինչպէ՞ս պիտի շարունակէ իրականացնել իրեն
վստահուած գործառոյթները: Ձեռնարկ մը երբ ուղղակի կը սփռուի, իմաստ կ՛ունենայ, լաւագոյն
պարագային, յաջորդ օրուան թիւին մէջ հրատարակելը: Լուր մը, երբ ուղղակի կը կարդացուի,
կը դիտուի եւ այն ալ բազմաթիւ աղբիւրներէ անհատին կը հասնի, ի՞նչ հրատապութիւն կրնայ
ներկայացնել, երբ 24 ժամ ուշացումով պիտի տպուի տպագիր մամուլին մէջ:
Այս երեւոյթին աւելի խորը կ՛ուզենք անդրադառնալ, երբ մտաբերենք, որ համացանցէն առաջ
մարդիկ, օրինակ, ուղղակի մարզադաշտ կ՛երթային ֆութպոլի խաղ դիտելու կամ հեռատեսիլէն
ուղղակի կը հետեւէին, բայց յաջորդ օրը կը սպասէին օրաթերթերը այնտեղ կարդալու համար
այդ խաղի նկարագրականն ու մեկնաբանութիւնը. նոյնիսկ կը սպասէին մարզական
շաբաթաթերթին
կամ
ամսաթերթին`
տարբեր
դիտանկիւններէ
կատարուած
նկարագրականները կարդալու:
Հոգեբանական երես մը գոյութիւն ունի այս երեւոյթին մէջ. անհատը կ՛ուզէ վերստին դիտել
զինք հետաքրքրած բաժինը: Կ՛ուզէ տեսնել նիւթին տրուած կարեւորութիւնը էջադրումի
ճամբով, կ՛ուզէ իմանալ գլխաւոր վերնագիրը, թէ ի՛նչ շեշտած է խմբագիրը: Եւ կարդալ
մանաւանդ մեկնաբանութիւնը, վերլուծումը:
Ահա այստեղ է արդէն, որ կ՛առանձնանայ դասական մամուլին իւրայատկութիւնը: Պէտք է նաեւ
կարողանանք պատասխանել այն հարցումին, թէ յօդուածագիրը ինչո՞ւ կը նախընտրէ իր
յօդուածը տեսնել տպագիր տարբերակին մէջ, քան` ելեկտրոնայինին, երբ խմբագիրը իրեն
կ՛առաջարկէ զայն նկատի ունենալ միայն ելեկտրոնային տարբերակի վրայ:
Պէտք է պատասխանել նաեւ այն հարցումին, թէ որեւէ նախաձեռնութեան տէր ինչո՞ւ կը
շարունակէ նախընտրել տպագիր մամուլի անդրադարձը իր ծրագրին կամ նախաձեռնութեան,
քան` հեռատեսիլինը կամ որեւէ այլ լրատուամիջոցինը: Տպագիրը, կարծէք, մնայունի
համոզումը կը փոխանցէ, արխիւայնացումի գաղափար մը հաւանաբար կայ այս բոլորին մէջ, որ
ժամանակի հասկացողութեան մէջ դիմանալու նախադրեալները կը պարփակէ իր մէջ:
Բոլոր վիճակագրութիւնները ցոյց կու տան, որ վերլուծական յօդուած կամ յատկապէս
մեկնաբանական գրութիւն մարդիկ կը նախընտրեն դասական ձեւով կարդալ: Միւսը արագ,
հակիրճ, տեղեկացնող դրութիւնն է, որ անվերջ նորարարութիւններու պիտի ենթարկուի
տակաւին: Մինչ դասականը, որքան ալ նահանջէ, պիտի շարունակէ մնալ իբրեւ
անհրաժեշտութիւն, մանաւանդ երբ կ՛առաջադրենք ազատ, բայց պատասխանատու մամուլը,
որովհետեւ, տպագիրի պարագային, շատ աւելի շեշտուած է պատասխանատու, հաւաստի եւ
անսխալ ու անթերի ըլլալու ինքնամղումը:
8/50

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (96) Նոյեմբեր 2019

Հայաստանի մէջ վերջերս կատարուած ուսումնասիրութիւն մը կը նկատէր, որ ելեկտրոնային
տարածքներու վրայ շրջանառուող նիւթերուն կարեւոր բաժինը տպագիր մամուլի
արտադրանքն էր: Այսինքն համացանցի եւ ընկերային ցանցերու վրայ քննարկուող հարցերը
հիմնականին մէջ իբրեւ սկզբնաղբիւր ունէին տպագիր մամուլի, օրաթերթերու խմբագիրներու
արծարծած խնդիրները:
Լրագրողական արուեստն ու ակնկալուած հմտութիւնը այսօր բոլոր միջոցներու լիարժէք
օգտագործումն է համատեղ. փաստօրէն չկայ որեւէ տպագիր մամուլի ներկայացուցիչ, որ չունի
իր կայքը եւ ընկերային ցանցերու էջերը, չունի տեսանիւթի իր բաժինը, չունի իր արխիւը
թուայնացնելու բաժանմունքն ու իր ընթերցողներուն հետ մնայուն հեռակայ եւ ֆիզիքական
կապի մէջ ըլլալու առիթները:
Դասական մամուլի իւրաքանչիւր ներկայացուցիչ այսօրուան իրականութեան եւ
նորարարութեան բոլոր մանրամասնութիւններուն հետ հաշուի նստելու պարտաւորութեան
տակ է: Նորը պէտք չէ դիտել իբրեւ դասականի ժխտումը եւ` հակառակը: Բոլորի
առաւելութիւններու համադրումն է, որ այսօր 21-րդ դարու հայ մամուլին համար կրնայ ստեղծել
համեմատաբար զարգացող իրավիճակ: Եւ մամուլը, առաջին հերթին, գաղափարներ
տարածողը պիտի ըլլայ մի՛շտ զարգացման ճանապարհին:
Կարելի է արձանագրել հաստատօրէն, որ այս անհրաժեշտ սկզբունքները կը կիրարկուին
կիպրահայ համայնքի լրատուադաշտին մէջ: Կիպրոսի մէջ ունինք տպագիր մամուլ,
ձայնասփիւռի պատմական ունեցող ժամ եւ ելեկտրոնային մամուլ. բոլորը ոչ միայն իրենց
կայքային բաժինը ունին, այլ նաեւ ընկերային ցանցի վրայ` իրենց ներկայութիւնը: Ունինք զուտ
ելեկտրոնային մամուլ, որ ելեկտրոնային նամակարշաւով եւ ընկերային ցանցերու վրայ իրենց
աշխուժութեամբ գրաւած է բազմաթիւ լրատուամիջոցներու ուշադրութիւնը: Այստեղէն
ուղղակի կը հեռարձակուին հոգեւոր, ազգային, կուսակցական թէ միութենական
ձեռնարկներու, նախաձեռնութիւններու մասին հաղորդումներ, ուղղակի սփռումներ: Տպագիր
մամուլի ներկայացուցիչ «Արձագանգ»-ի յօդուածներուն առընթեր, լրատուութիւններու
տարածման հիմնական աշխատանք կը կատարեն ելեկտրոնային հրատարակութիւններ
«Ազատ Խօսք»-ն ու «Կիպրահայեր»-ը, իսկ ընկերային ցանցերու ճամբով առաջնորդարանի
«Լրատու»-ն, «Կիպրոսէն Լուրեր»-ն ու «Այբուբեն»-ը:
Կղզի եւ կղզիացում բառերը այսօրուան համաշխարհայնացած երկրագունդին մէջ
իմաստազուրկ են. չկայ մեկուսացում, չկան հեռաւոր ոչ մասնակից հատուածներ: Ցանցերը
քանդած են բոլոր սահմանները եւ արագօրէն երկրագունդի հատուածները` կապած իրարու:
Այս կղզին նաեւ վաղուց դուրս եկած է աշխարհագրական կղզիացումէն եւ միացած` հայկական
աշխարհի տեղեկատուական ցանցին, իր ուշագրաւ դիրքով եւ լուսաբանումներով:
Կիպրահայ համայնքը տեղեկատուական եւ ցանցային կապերով նախ իրարու հետ
աղերսութիւններ ձեւաւորած է եւ ապա բացուած` ամբողջ հայկական աշխարհին:
Եւ մամուլի գործիչը այսօր ուր որ ալ գտնուի, եթէ քաղաքական այժմէական հարցերուն պիտի
հետեւի, եթէ կիպրական հարցի աշխարհաքաղաքական կարեւորութեան մասին վերլուծում
պիտի կատարէ, եթէ Սուրբ Մակարայ վանքի վերանորոգման աշխատանքներուն քաղաքական
իմաստը պիտի ըմբռնէ, եթէ կիպրական հարցի միջազգայնացման մէջ հայկական գործօնի
դերը պիտի տեսնէ, պիտի համոզուի, որ կիպրական պետութիւնը համայն աշխարհի
պետութիւններէն ամէնէն հայանպաստ դիրքորոշումները ունի ոչ միայն Ցեղասպանութեան
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հարցի ճանաչումով, այլ նաեւ` քրէականացումով, նոյնիսկ նաեւ` արցախահայութեան
ինքնորոշումի իրաւունքը ընդգծող. պիտի համոզուի տակաւին, որ համայնքին նկատմամբ իր
կիրարկած քաղաքականութեամբ այս երկրի իրերայաջորդ կառավարութիւնները ձեւաւորած
են
ամէնէն
բարենպաստ
ենթահողը`
համեմատած
տարբեր
երկիրներու
կառավարութիւններուն: Ու դեռ պիտի անվարան հաստատէ, որ համաեւրոպական
կառոյցներուն թէ ընդհանրապէս միջազգային ընտանիքին մէջ Կիպրոսի ներկայացուցիչները
մնայուն կերպով պիտի պաշտպանեն հայկական կողմին շահերը: Կիպրահայ համայնքի
պատկանող թերթերուն եւ լրատուամիջոցներուն հետեւողն է, որ պիտի կարենայ ըմբռնել
Նիկոսիոյ, Աթէնքի եւ Երեւանի միջեւ կնքուած եւ ռազմավարական նշանակութիւն ունեցող
համագործակցութեան պայմանագրին կարեւորութիւնը, յատկապէս միեւնոյն պետութեան`
Թուրքիոյ պատճառով սփիւռք ունեցող այս ժողովուրդներու հարցերը քննարկող: Կիպրահայ
մեր լրատուամիջոցներն են եւ կիպրահայ մեր խմբագիրները, որոնք կը հիմնաւորեն, թէ ինչո՛ւ
արցախեան հակամարտութիւնն ու կիպրական հարցը միեւնոյն համեմատութեան մէջ դնող
մեր հակառակորդներուն քաղաքական վարկածները ոչ միայն պատմական աղերսներ չունին,
այլ նաեւ քաղաքականօրէն ընկալելի չեն կրնար ըլլալ. Արցախը ազատագրուած է, մինչ
հիւսիսային Կիպրոսը` բռնագրաւուած: Իրենց մեկնաբանութիւններուն հետեւելով է, որ
բռնագրաւուած Կիպրոսի մէջ հայկական իրաւունքներու վերականգնման համար ինչ ուղիներ
պէտք է փնտռէ հայ քաղաքական միտքը` եւրոպական նորմերուն ընդառաջ հայոց կրօնական
եւ ազգային իրաւունքները պաշտպանելու համար: Կիպրոսի մեր թերթերը կարդացողները,
ձայնասփիւռի ժամի ունկնդիրները, ելեկտրոնային կայքի թէ իմէյլարշաւի կամ ընկերային
ցանցերու արտադրած նիւթերուն ծանօթացողներն են, որ կրնան ճիշդ հասկնալ կիպրական
ջուրերու մէջ Թուրքիոյ կատարած ոտնձգութիւններուն վտանգաւորութեան չափը:
Պէտք է անպայման «Արձագանգ»-ի էջերը ուսումնասիրել, «Ազատ Խօսք»-ի յօդուածները
կարդալ, «Կիպրահայեր»-ուն թողարկած արագ լրատուութեան հետեւիլ, առաջնորդարանի
հոգեւոր եւ ազգային գործունէութեան մասին տեղեկանալ, կիպրահայութեան վերաբերող
իրադարձութիւններուն տեղեկանալ օտարալեզու կայքով, թէ «Այբուբեն»-ի կամ «Կիպրոսէն
Լուրեր»-ու ճամբով իմանալու համար այս համայնքի ներկայացուցած կարեւորութիւնը
համահայկական աշխատանքներուն մէջ: Այս բոլորին վրայ նաեւ աւելցնել սփիւռքահայ
թերթերէն «Արարատ»-ն ու «Պայքար»-ը խմբագրելու փորձառութիւն ամբարած մամուլի
գործիչներու մասնակցութիւնը ընդհանուր աշխատանքին: Հայկական գործօնի մասին
կիպրական նշանաւոր երեւումը կը պարտինք Հայ դատի աջակից կիպրահայ եւ կիպրացի
լրագրողներուն: Այն փաստը միայն, որ Եւրոմիութեան անդամ այս երկրի կարեւոր քաղաքներէն
մէկուն քաղաքապետական խորհուրդը ամենաբազմանդամ պատուիրակութեամբ կ՛այցելէ
Արցախ, յստակօրէն կ՛ընդգծէ այն, որ Կիպրոսը կիպրահայ համայնքի քաղաքական գործօնի
ներդրումով էապէս սատար կը հանդիսանայ Արցախի միջազգային ճանաչելիութեան: Եւ
վերջապէս, Նիկոսիա-Երեւան միջպետական յարաբերութիւններու զարգացման, ռազմականէն
մինչեւ կրթական համակարգերու միջեւ ընթացող կապերը սերտացնելու հեռանկարին
ընդառաջ ընթերցողն ու մամլոյ գործիչը, ուր որ ալ գտնուի, կը նկատէ, թէ ինչպէ՛ս
հետեւողականօրէն կ՛իրականանան պատուիրակութիւններու փոխայցելութիւններն ու անոնց
հետեւող գործնական արդիւնքը:
Սփիւռքահայ ազգային քաղաքական միտքը անպայման պէտք ունի հետեւելու կիպրահայ
լրատուամիջոցներու թողարկած նիւթերուն, մեկնաբանութիւններուն եւ վերլուծումներուն`
վերահամոզուելու, թէ ինչպիսի՛ հսկայ աշխատանք տարուած է պետական ներկայացուցիչի,
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հոգեւոր եւ Ազգային իշխանութեան եւ կիպրահայ կազմակերպութիւններու կողմէ` այս
հանրագումարը ձեռք ձգելու համար:
Կիպրահայ լրատուադաշտն է, որ իր տպագիր մամուլով, ձայնասփիւռի ժամով, ելեկտրոնային
կայքերով թէ ընկերային ցանցերով այսօր իւրայատուկ տեղ ու դեր ունի համահայկական
տեղեկատուադաշտի մէջ. եւ իբրեւ այդպիսին` իր նպաստը կը բերէ համահայկական
մտածողութեան եւ համահայկական հասարակութեան ձեւաւորման մէջ:
Այս առաջադրանքին մէջ մեծ է աւանդն ու ներդրումը կիպրահայ մամուլի գործիչներուն, որոնց
տարիներու աշխատանքը, քրտինքն ու ժամանակը, անմնացորդ ծառայելը հարստացուցած են
եւ կը հարստացնեն սփիւռքահայ մամուլը: Եւ վստահ եղէք, որ մամուլի ոեւէ գործիչ, ուր որ ալ
գտնուի, տարուան ընթացքին, բազմաթիւ հանգրուաններու եւ կարեւոր իրադարձութիւններու
համար իր ուշադրութիւնը պիտի շարունակէ սեւեռել կիպրահայ մամուլի տարբեր
ներկայացուցիչներու թողարկած լուրերուն եւ մեկնաբանութիւններուն վրայ:
Կիպրահայ մամուլը իր բոլոր ներկայացուցիչներով յաւելեալ արժէք է համահայկական
լրատուադաշտին: Վարձքը կատար` այս առաքելութեան լծուած կիպրահայ մամուլի բոլոր
գործիչներուն:
Շնորհակալութի՛ւն:
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Յօդուածներ
Սուրիոյ Իսկէնտէրունի վարչատարածքին մասին 1947-ին Գրուած CIA-ի
գաղտնի տեղեկագիրը
Գրեց՝ ՎԱՀԱԳՆ ԳԱՐԱԳԱՇԵԱՆ

Նախաբան
80
տարի
առաջ,
թուրքֆրանսական
քաղաքական
դաւադիր
համաձայնութեամբ,
Սուրիոյ
պատկանող
Իսկէնտէրունի
մարզային
վարչատարածքը
կցուեցաւ
Թուրքիոյ Հանրապետութեան։ 11էն 14-րդ դար Իսկէնտէրունի
տարածքը մաս կազմած է Կիլիկիոյ
Հայկական
թագաւորութեան,
որուն պատճառով մինչեւ 20-րդ
դար այնտեղ գոյատեւած են
հայկական բնակավայրեր, որոնցմէ ամենէն մեծն էր Մուսալեռը։ Ա. Աշխարհամարտէն ետք
ֆրանսական իշխանութեանց հոգատարութեան տակ գտնուող Իսկէնտէրունի մարզային
վարչատարածքի բնակչութեան մէջ տոկոսային փոքրամասնութիւն կազմած են Թուրքերը։
Ազգերու Լիկայի միջնորդութեամբ 1938-ին վարչատարածքին տրուած է ինքնավարութիւն եւ
անուանուած է Հաթայի ինքնավար պետութիւն։ Ինքնավար մարզի օրէնսդիր խորհրդարանի
ընտրութիւններուն ընթացքին Թուրքերը ստացած են 22 աթոռ, ալեւիները՝ 9, Հայերը՝ 5, սիւննի
Արաբները՝ 2, Յոյն ուղղափառները՝ 2։ Թուրք-ֆրանսական դաւադիր համագործակցութեամբ,
վարչատարածքի բնակչութեան 39%-ը կազմող Թուրքերը կը ստանային խորհրդարանի
աթոռներու 55%-ը։ Այս իրադարձութեան յաջորդող 1939-ին կազմակերպուած ժողովրդային
հանրաքուէով մը վարչատարածքը դարձեալ ընտրական խարդաւանանքներու զոհ դառնալով
վերջնապէս կը կցուէր Թուրքիոյ։ Երկրորդ Աշխարհամարտի վաղորդայնին բեւեռացած
քաղաքական թէժ կրկէսին մէջ, Իսկէնտէրունի վարչատարածքը զոհ կը դառնար ԱնգլիաՖրանսա ընդդէմ Գերմանիա-Իտալիա միջերկրականեան աւազանի տիրապետութեան
մրցակցութեան։ Ըստ քաղաքական վերլուծաբաններու՝ Ֆրանսացիներու կողմէ Իսկէնտէրունի
զիջումը՝ Թուրքիոյ չէզոք դիրք պահելու եւ Գերմանիոյ հետ դաշինք չկազմելու
երաշխաւորագիրն էր։ Բռնակցուած վարչատարածքը յաջորդող տասնամեակներուն
ծրագրուած ձեւով կը վերաբնակեցուի Թուրքերով։ Ըստ 1936-ի ֆրանսական
վիճակագրութեանց՝ Իսկէնտէրունի 220 հազար բնակչութեան ժողովրդագրական պատկերը
հետեւեալն էր.
– 46% Արաբ (ալեւի եւ սիւննի Արաբ)
– 39% Թուրք
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– 11% Հայ
– 8% Յոյն, Ասորի եւ այլ քրիստոնեաներ
– 4% Չերքէզներ, Քիւրտեր եւ Հրեաներ։
Հայ բնակիչներու ընդհանուր թիւը այս վիճակագրութեան մէջ 24 հազար է, մինչ այս յօդուածի
գլխաւոր նիւթը հանդիսացող ԱՄՆ-ու Կեդրոնական հետախուզութեան վարչութեան 28
Փետրուար 1947 թուակիր «Հաթայի հարցը» զեկոյցին մէջ Հայերու տոկոսային թիւը 13% է, իսկ
ընդհանուրը՝ 29 հազար։ Նշենք, որ վարչատարածքի ամենէն բազմամարդ հայկական
բնակավայրը հանդիսացող Մուսալեռի բնակչութեան թիւն էր՝ 4600 («Յուշամատեան Մուսա
Լեռան»)։
Կեդրոնական հետախուզութեան վարչութեան գաղտնի տեղեկագիրը
Տեղեկագիրը կը կրէ 28 Փետր. 1947 թուականը եւ արձանագրուած է որպէս Կեդրոնական
հետախուզութեան խումբի (Central Intelligence Group) գաղտնի զեկուցագիր։ ԱՄՆ-ու վերոյիշեալ
պետական ապահովական կառոյցը վեց ամիս ետք վերանուանուած է Կեդրոնական
հետախուզութեան վարչութիւն (Central Intelligence Agency – CIA)։
Տեղեկագիրը կը սկսի այն հաստատումով, որ ըստ շրջագայող տարաձայնութիւններու՝ Սուրիա
կը պատրաստուի Հաթայի հարցը բարձրացնել Միացեալ Ազգերու կազմակերպութեան
Ապահովութեան խորհուրդին մէջ կամ Արդարութեան միջազգային դատարանին մէջ։ Իր
կարգին, Թուրքիոյ Արտաքին գործոց նախարարութեան քարտուղարը կ՚ակնկալէ, որ նման
կացութեան մը պարագային՝ Ուաշինկթըն իբրեւ Անգարայի դաշնակից, ՄԱԿ-ի Ապահովութեան
խորհուրդի նիստին Սուրիոյ ի նպաստ չքուէարկէ։ Քարտուղարը կ՚աւելցնէ, որ Թուրքիա
պատրաստ է որոշ զիջումներ կատարելու, երբեք չհրաժարելով Հաթայի ամբողջականութեան
պահպանումէն։
Զեկուցագիրը կը նշէ, որ թէ՛ Դամասկոս եւ թէ՛ Անգարա տնտեսական եւ ռազմագիտական
տեսանկիւնէն Իսկէնտէրունը կարեւոր կը նկատեն։ Սուրիոյ համար վարչատարածքը կը
հանդիսանայ դէպի հիւսիս բացուելու ամենէն կարեւոր ելքը եւ Իսկէնտէրունի համարժէք ու
լիակատար գործող ոչ մէկ այլ նաւահանգիստ կայ Սուրիոյ ծովեզերեայ տարածքին։ Թուրքիոյ
համար Իսկէնտէրունը հարաւային ծովային սահմանագօտին պաշտպանող պարիսպն է, որուն
զիջումը կրնայ նախընթաց հանդիսանալ՝ Թուրքիոյ հիւսիսարեւելեան կարգ մը տարածքներու
նկատմամբ Խորհրդային Միութեան իր կարգին հողային պահանջներ ներկայացնելուն։
Անդրադառնալով 1936-ի Ֆրանքեւսուրիական դաշնագրին, զեկուցագիրը կը գրէ, որ Սուրիոյ եւ
Լիբանանի խոստացուած անկախութեան դիմաց՝ Անգարա կը պահանջէ Իսկէնտէրունը։ Հարցը
ի վերջոյ կը դրուի Ազգերու լիկայի դատաստանին։ 29 Մայիս 1937-ին Ազգերու լիկային կողմէ
նշանակուած քննչական յանձնախումբ մը կը հրապարակէ վարչատարածքի կանոնագրի եւ
հիմնական օրէնքներու նախագիծը, ըստ որուն՝ Հաթայ վերանուանուելով, Իսկէնտէրունը կը
դառնայ ինքնավար շրջան, որ իր սահմանի մաքսային վարչական գործերը կը համադրէ
Դամասկոսի հետ։ Վարչատարածքի արտաքին քաղաքականութեան վերահսկողութիւնը կը
յանձնուի Դամասկոսի եւ 40 աթոռ ունեցող խորհրդարանին մաս կը կազմեն սուրիացի եւ թուրք
ժողովուրդները, ինչպէս նաեւ բոլոր ազգային փոքրամասնութիւնները։ Տեղեկագիրը այստեղ կը
նշէ, որ այս համաձայնագրին համամիտ գտնուած են բոլոր կողմերը, իսկ համաձայնագրի
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ստորագրումէն անմիջապէս ետք թրքական կողմը ամէն ճիգ ի գործ դրած է, որպէսզի
խորհրդարանի աթոռներուն մեծամասնութեան տիրանայ։
Տեղեկագիրը կարեւորութեամբ կ՚անդրադառնայ, որ Ֆրանսացիները լռելեայն հակամէտ էին
տարածքը ամբողջութեամբ Անգարային յանձնելու, որպէսզի Արեւելեան Միջերկրականի վրայ
«բարեկամ» Թուրքիա մը ունենան։
Տեղեկագիրը նաեւ կը հաստատէ, որ հակառակ այն իրողութեան, որ Հաթայի ոչ-թուրք
բնակչութեան թուաքանակը աւելի էր, Անգարայի սադրանքներուն եւ յատկապէս
ֆրանսացիներու՝ թրքական դաւերն ու խարդաւանանքները չտեսնել ձեւացնելուն պատճառով՝
աթոռներու թիւով խորհրդարանին մէջ Թուրքերը կը գերազանցէին։ Հաթայի ինքնավար
վարչատարածքի գոյութիւնը նուազ քան մէկ տարի տեւեց, որմէ ետք, 1939-ին Ֆրանսացիները
իրենց պարտաւորութիւնները աւարտած համարելով՝ մեկնեցան շրջանէն, իսկ նոյն տարուան
Յունիս 23-ին, առանց Ազգերու լիկայի համաձայնութեան՝ վարչատարածքը կցուեցաւ Թուրքիոյ։
Զեկուցագիրը կը վկայէ, որ 1939-էն ի վեր, Արաբներու եւ Հայերու զգալի թիւ մը մեկնած է
Հաթայէն։ Ամերիկեան տեղեկագիրը նաեւ անհիմն կը գտնէ թրքական յաճախակի պնդումները,
թէ վարչատարածքը երկար ժամանակէ ի վեր մեծամասնութեամբ Թուրքերով բնակուած է։
Թրքական բանակի բարձր հրամանատարութեան համար, Փոքր-Ասիոյ բարձրաւանդակի
հարաւը երիզող Տաւրոսեան լեռնաշղթայի եւ Թուրքիոյ ամբողջ միջերկրականեան ափի
պաշտպանութիւնը պայմանաւորուած է Իսկէնտէրունով։
Կեդրոնական հետախուզութեան խումբը կը հաստատէ, թէ Անգարա կը հաւատայ, որ
սուրիական կողմին հետ որեւէ փոխզիջումի քայլ՝ նախընթաց պիտի հանդիսանայ, եւ
Խորհրդային Հայաստանն ու Խորհրդային Վրաստանը, իրենց կարգին, հողային
յաւակնութիւններ պիտի ունենան ու ռազմագիտական նշանակութիւն ունեցող հսկայ
տարածքներ պիտի պահանջեն։
Հաւանական զարգացումներ
Կեդրոնական հետախուզութեան խումբը իր տեղեկագիրը կ'եզրափակէ, գրելով որ Թուրքիոյ
Արտաքին գործոց նախարարութիւնը անպաշտօն ձեւով տեղեակ պահած է սուրիական կողմը,
որ պատրաստ է փոքր ծաւալի սահմանային սրբագրութիւններ կատարելու եւ Իսկէնտէրունի
նաւահանգիստը Դամասկոսի համար օգտագործելի դարձնելու։
Վերլուծելով իրաց կացութիւնը, տեղեկագրին հեղինակները կը գրեն, որ հաւանական
փոխզիջումի տարբերակ մը կրնայ ըլլալ այն, որ Թուրքիան Սուրիոյ յանձնէ Իսկէնտէրունի
վարչատարածքին մէջ Ասի գետի ձախ ափը, ուր կը գտնուի Անտիոք քաղաքը։ Նաեւ
մտավախութիւն կը յայտնէ, որ հարցը կրնայ որպէս «վայրի խաղաքարտ» օգտագործուիլ
Խորհրդային Միութեան կողմէ, որուն գործակալները կրնան այս հարցով հրահրել
տարածաշրջանը։
Վերջին տողերով, տեղեկագիրը յոյս կը յայտնէ, որ աւելի հանդարտ ժամանակներու մէջ, երկու
երկիրներու ներկայացուցիչները բանակցութիւններու սեղանին վրայ նոր տարազի մը
ձեւաւորման կարենան յանգիլ։
***
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Թուրքիոյ կողմէ բռնակցումէն ետք, Սուրիոյ պատմութեան կրթական ծրագրերուն մէջ
Իսկէնտէրունի վարչատարածքը մնաց Սուրիոյ աշխարհագրական քարտէսի պետական
սահմաններուն մէջ ներառուած, իսկ քաղաքական գետնի վրայ՝ Իսկէնտէրունի հարցը Սուրիոյ
իշխանութիւններուն կողմէ յաճախ պիտի օգտագործուէր իբրեւ քաղաքական «վայրի
խաղաքարտ», յատկապէս այն ժամանակահատուածին, երբ Դամասկոսի հովանիին ներքեւ
Սուրիոյ եւ Լիբանանի մէջ կը գործէր Քիւրտիստանի բանուորական կուսակցութիւնը։ 1998-ին,
Սուրիա թրքական եւ միջազգային ճնշումներու ներքեւ՝ PKK-ի ղեկավար Էօճալանը յանձնեց
Թուրքիոյ։
Երկու երկիրներու միջեւ քաղաքական ձիւնհալի եւ մեղրալուսնի ժամանակաշրջանը սկսաւ
2003 թուականին, երբ երկու երկիրները կնքեցին առեւտրական կարեւոր համաձայնագրեր,
միաժամանակ ստորագրեցին Իսկէնտէրունի տարածքին մէջ հոսող Որոնդէս գետին վրայ
Թուրքիա-Սուրիա Բարեկամութեան ամբարտակի կառուցման վիթխարի ծրագրի
պայմանագրի նախագիծը։ Այս զարգացումներուն ընթացքին, Պաշար ալ-Ասատ յստակօրէն
ազդանշանը կու տար Էրտողանին, որ նոյնիսկ եթէ պաշտօնապէս սահմանային հարցը անլոյծ
կը մնար, Դամասկոսի համար Իսկէնտէրունի հարցը այլեւս առաջնահերթ չէր։ 2009-ին եւ 2010ին, երկու երկիրները նոյնիսկ զինուորական միացեալ ռազմափորձեր կատարեցին։
2011-ի Սուրիոյ պատերազմը եկաւ յեղաշրջելու բոլոր հաշիւները եւ 2003-2011 Սուրիա-Թուրքիա
քաղաքական մեղրալուսինը կը հասնէր իր աւարտին, երբ Թուրքիա սուրիական
իշխանութիւններուն դէմ կտրուկ քաղաքական դիրքորոշում կ՚որդեգրէր։
2014-Մարտ 21-ին, Անգարայի կողմէ հովանաւորուող Al-Nusra Front-ի, Sham al-Islam-ի եւ Ansar alSham-ի ծայրայեղ իսլամ ահաբեկչական խմբաւորումներու զինեալները Հաթայի տարածքէն
Քեսապի վրայ յարձակեցան եւ թրքական բանակի հրետանիի օժանդակութեամբ գրաւեցին
Քեսապը։ Պատմութիւնը ծանօթ է բոլորին։
Սուրիոյ պատերազմի բռնկումէն ի վեր, այսօր կը գործէ «Իսկէնտէրունի ազատագրման
ժողովրդային ճակատը», որ ըստ անպաշտօն տուեալներու, ունի Դամասկոսի կողմէ
հովանաւորուող 5000 զինեալներ։
Վ.Գ.
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Յօդուածներ
110 ԱՄԵԱԿ ԱՏԱՆԱՅԻ ԿԱՄ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐՈՒ
1909-2019
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԲԱՆԸ
Դոկտ. Մինաս Գոճայեան

Այս տարի կը լրանայ հայ ազգի
նորագոյն շրջանի պատմութեան
եւ
արիւնալից
դարասկզբին
Կիլիկիոյ
կանխամտածուած
կոտորածներու
հարիւրտասնամեակը եւ սակայն
ցարդ ոչ մէկ արձագանգ լսեցինք
հայ աշխարհէն, ուր մնաց
արեւմտաեւրոպական
օրրաններէն։ Եւ տակաւին գո՞հ
պէտք
է
ըլլանք
որ
նախաձեռնութիւնը իրենց ձեռքն
առնելով Թուրքիոյ համապատասխան կազմակերպութիւները մեզմէ առաջ անցնելով
հայկական կոտորածներու վերաբերեալ մեր յօդուածներուն հակազդելու նպատակով
չիջեցուցին թրքական եւ արեւմտաեւրոպական մամուլին մէջ յօդուածներ՝ վախնալով որ հայերը
իրենց ատամները սրած կը սպասէին 2019-ին, որպէսզի սկսէին իրենց հակաթրքական
արշաւանքը Թուրքիոյ դէմ։
Կոտորածները պատմութեան մէջ յայտնի են նաեւ Ատանայի կոտորածներ անունով, ելլելով այն
փաստէն, որ ջարդերը ուսումնասիրուած արագութեամբ եւ ծրագրաւորմամբ սկսան Կիլիկիոյ
վարչական կեդրոն Ատանայէն (Ատանայի վիլայէթ-նահանգ)։
Ատանան կը գտնուի դաշտային Կիլիկիոյ մէջ եւ կը նկատուի նահանգի առեւտրական,
երթեւեկութեան, արհեստներու եւ մշակութային կեդրոնը։ Քաղաքին մէջէն կը հոսի Կիլիկիոյ
Սիհուն գետը՝ իր հռչակաւոր 22 կամարանի կամուրջով, կառուցուած Բիւզանդական
կայսրութեան Յուստինիանոս կայսրի (527-565) կողմէ։ Հայեր Կիլիկիա հաստատուած են դեռեւս
Ն.Ք. Ա. դարէն, իսկ 1090-ական թուականներուն Կիլիկիոյ Հեթումեան տոհմէն Օշին իշխանը
արդէն տէրն էր քաղաքին։ Ատանան մի քանի դար մնաց հայկական գերիշխանութեան տակ
մինչեւ անիկա անցաւ Օսմանեան կայսրութեան տիրապետութեան տակ։ Հակառակ
Օսմանեան եւ Մեմլուքեան կայսրութիւններու դաժան իշխանութեանց, քսաներորդ դարու
սկիզբը 45.000 բնակչութեան 12.600 հայեր էին՝ իրենց ազգային, կրօնական, ուսումնական եւ
առեւտրական կեդրոններով։ Ատանան վաճառաշահ քաղաք մըն էր։
Ատանան հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ մէկ անգամէն սկսաւ յիշատակուիլ 1908-1909
տարիներուն, երբ Սուլթան Ապտիւլ Համիտի բռնապետութիւնը վար առնուեցաւ եւ
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Երիտթուրքերը անցան Օսմանեան կայսրութեան գլուխը։ Այդ յեղաշրջման ազդեցութիւնը
չհասաւ գաւառները, ընդհակառակն՝ պատճառ եղաւ որ յետադիմական թուրքերը փորձեն
վերատիրանալ Կասրութեան։ Այս ընթացքին վերջիններս սկսան դիմել գռգրիչ միջոցներու՝
լուրեր տարածելով թէ Հայ ժողովուրդը օգտուելով Երիտթուրքերու շնորհած ազատութիններէն,
իբր կը պատրաստուին հիմնել «հայկական թագաւորութիւն» Կիլիկիոյ տարածքին։
Թուրքերուն միտքերը պատրաստ էին ընդունիլ որեւէ միջոց հայերուն ախորժակները զսպելու
ուղղութեամբ, հետեւաբար Ատանայի վիլայէթի նահանգապետի գլխաւորութեամբ գաղտնի
ժողով մը գումարուեցաւ Մարտի վերջերուն, որմէ ետք զէնք ու զինամթերք բաժուեցաւ
թուրքերուն եւ բանտերէն ազատ արձակուեցան քրէական յանցագործներ։ Ապրիլ մէկին թուրք
խառնամբոխը յանկարծ փողոցները իջաւ եւ պաշարեց Ատանայի հայկական թաղամասերն ու
շրջանները, ապա սկսաւ անխնայ կերպով թալանել, կրակի տալ, կոտորել ու սպաննել հայ
ազգաբնակչութիւնը, որ բնաւ ժամանակ չէր ունեցած դոյզն չափով նախապատրաստուելու։
Մէկ երկու օրուան մէջ սպաննուեցաւ 30.000 հայ։ Ոմանք պաշտպանութեան նպատակով
ապաստանեցան եկեղեցիներու եւ վանքերու մէջ։ Անոնց նոնպէս չխնայուեցաւ։
Հարուածն ու կոտորածը այնքան վայրագ ու յանկարծակի էին, որ մեր մեծ հայրերու եւ մայրերու
յիշողութեան մէջ յաճախ այդ թուականով կը յիշուէին իրենց ամուսնութեան տարին, ծննդեան
թուականը եւ այլ դէպքեր՝ «Ատանայի կոտորածին նորածին զաւկիս հետ պատսպարուեցանք
Ատանայի Ս. Ստեփանոս Եկեղեցւոյ մէջ եւ հոն էր որ կորսնցուցի առաջնեկս եւ դաշոյնի
մահացու հարուածով զոհ գնաց նաեւ քոյրս...»։ («Ատանա ղըթալընտա...)
Ամբողջ տարածաշրջանը ճակատագրականօրէն ցնցուեցաւ այս պատահարներէն եւ
հարիւրաւոր հայ ընտանիքներ գաղթեցին օտար երկիրներ՝ այլեւս չվստահելով ո՛չ երիտասարդ,
ո՛չ ալ ծեր թուրքին։ Կիլիկիոյ հայութիւնը կրեց միլիոնաւոր օսմանեան ոսկիներու վնաս, որբերու
հսկսյական զանգուածներ մնացին բաց երկնքի տակ, մինչեւ որ Պոլսոյ Պատրիարքութիւնը,
պոլսահայ բարեսիրաց եւ օրիորդաց միութիւնները եւ յատկապէս Հայկական Բարեգործական
Ընդհանուր Միւթիւնը զգալի նուիրատուութիւններով վերաբացին դպրոցներ, մայրանոցներ ու
որբանոցներ, որոնցմէ պէտք է յիշել Քէլէկեան որբանոցը Չորք-Մարզպանի մէջ։
Ահաւոր կոտորածին զոհ գացին նաեւ հայկական տարբեր յարանուանութեանց պատկանող
հայեր իրենց սեփականութեանց անհաշուելի կորոստներով։
Թուրքեր սակայն կարգ մը վայրերու մէջ հանդիպեցան լուրջ զինեալ դիմադրութեանց, որոնց
մէջ իր պատուաւոր տեղը գրաւեց Չորք-Մարզպանի (Տորթ-Եոլ) երկշաբաթեայ կատաղի
դիմադրութիւնը, որուն շնորհիւ փրկուեցան այս քաղաքն ու մերձակայ գիւղերը։
Մինչ պոլսահայութիւնը հազիւ դուրս կու գար անակնկալ դէպքերու ցնցումներէն, պոլսահայ
տիկնանց միութիւններ կ՝անցնին գործի ո՝չ միայն նիւթական օգնութեամբ վերականգնելու
Կիլիկիոյ հայութեան դժխեմ կացութիւնը, այլ շատ պոլսահայ օրիորդներ ու մտաւորականներ
կամովին կը մեկնին Կիլիկիա՝ թիկունք կենալով հայ դպրոցներու եւ օժանդակելով մշակութային
վերելքին։ Անոնցմէ էին յայտնի գրող եւ հասարակական գործիչ Զապէլ Եսայանը, Զարուհի
Փեշտիմալճեանը (Տիկ. Վ. Արշակունի), Արշակուհի Թէոդիկ, Զարուհի Ազատեան (յետ. Շաւարշ
Միսաքեանի կինը), Մատթէոս Զարիֆեան։ Բանաստեղծ Սիամանթօ գրեց իր «Յաղթանակ մը»
բոցաշունչ բանաստեղծութիւնը։ Կոտորածներէն ամիջապէս ետք Երիտթուրքական
կառավարութեան խորհրդարանը յատուկ պատուիրակութիւն մը կը ղրկէ Ատանա Յակոբ
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Պապիկեանի գլխաւորութեամբ, որ իր յայտնաբերութիւնները ներկայացնելէ ետք խորհրդաւոր
պայմաններու տակ կը սպաննուի։
Ներկայիս Միջին Արեւելքի եւ յատկապէս Սուրիոյ կռիւներու լոյսին տակ գնահատելով Կիլիկիոյ
կոտորածները, մէկ անգամ եւս կու գանք այն եզրակացութեան որ թուրք թուրք է՝ Օսմանեան
թէ Երիտթուրքական կամ հանրապետական։ Ատանայի կոտորածներուն, ինչպէս այս օրերուն
Սուրիոյ քիւրտերու պարագային, քրիստոնեայ Եւրոպան մատը մատին չզարկաւ, բացի քանի
անհատներու կոչերէն։
Ներկայիս Միջին Արեւելքի մէջ եւ յատկապէս Սուրիոյ մէջ ծաւալուող արիւնալի դէպքերու լոյսին
տակ դիտելով Կիլիկիոյ կոտորածները, դժուար չէ հաստատել թէ չկայ «հին» ու «նոր» թուրք՝ ան
նոյն ծաւալապաշտ ու ազգայնամոլ պետութիւնն է, որ ամէն առիթի կը սպասէ ընդարձակուելու
շրջանին մէջ՝ հասնելու համար Չինաստանի սահմանները, այսինքն ստեղծելով համաթուրանական (նախկին անուանմամբ՝ համիսլամական) ընդարձակ պետութիւն մը, որուն
համար ան կը դիմէ խարդաւանքներու, պատերազմներու եւ ազգային զտման միջոցերու՝ վկայ՝
1974-ին հիւսիսային Կիպրոսի վրայ կատարած իր ներխուժումը եւ հիւսիսային Սուրիոյ
քիւրտերու դէմ իր սանձազերծած իբր թէ զսպիչ «գործողութիւնները», իմա՝ ռազմական
յարձակումները։
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Տեսակէտ
Պէտք է պատշաճ նշել Վուդրօ Վիլսոնի իրաւարար վճռի 100-ամեակը

ԱՄՆ-ի 28-րդ նախագահ (19131921 թթ.), քաղաքական ու
պետական գործիչ, ակադեմիկոս
Վուդրօ Վիլսոնի անունն այսօր
շատ
հայերի
է
յայտնի`Հայաստանի
Հանրապետութիւնում, թէ նրա
սահմաններից դուրս:
2020թ. նոյեմբերի 22-ին լրանում է
Հայաստանի
և
Թուրքիայի
սահմանի վերաբերեալ Վուդրօ
Վիլսոնի իրաւարար վճռի կամ Վիլսոնի իրաւարարական պայմանակարգի կայացման
հարիւրամեակը (պաշտօնական լրիւ անուանումը՝ «Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների
նախագահի որոշումը Թուրքիայի և Հայաստանի միջեւ սահմանի, Հայաստանի դէպի ծով ելքի և
հայկական
սահմանին
յարակից
թուրքական
տարածքի
ապառազմականացման
վերաբերեալ»)։
Վուդրօ Վիլսոնը ծնուել է Ստոնտոնում (ԱՄՆ, Վերջինիա), 1856թ. դեկտեմբերի 28-ին,
վախճանուել Վաշինգտոնում, 1924թ. փետրուարի 3-ին: Նրա աճիւնն ամփոփուած է
Վաշինգտոնի ազգային տաճարում: Աւարտել է Դեվեդսոն քոլեջը, Փրինսթոնի համալսարանը,
Ջոն Հոփկինսի համալսարանը և Վիրջինիայի համալսարանը: 1890-1902 թուականներին եղել է
Փրինսթոնի համալսարանի պրոֆեսոր, իսկ 1902-1910 թուականներին՝ նոյն համալսարանի
ռեկտոր։ 1919թ. արժանացել է Խաղաղութեան նոբելեան մրցանակի։ Յայտնի է նաեւ որպէս
պատմաբան և քաղաքագէտ: Եղել է ԱՄՆ-ի Դեմոկրատական կուսակցութեան անդամ, 19111913 թուականներին՝ Նիւ Ջերսի նահանգի նահանգապետ:
Վուդրօ Վիլսոնը յայտնի է նաեւ Հայկական հարցի հայանպաստ լուծման իր դիրքորոշմամբ:
1920թ.-ի ապրիլին ԱՄՆ-ը փաստացի (դե ֆակտօ) ճանաչել է Հայաստանի առաջին
հանրապետութիւնը: Լինելով հայկական պետութեան կայացման, ամրապնդման ջատագով,
Վիլսոնը պաշտպանել է ԱՄՆ-ի կողմից Հայաստանի մանդատը ստանձնելու գաղափարը,
սակայն նոյն թուականի հունիսին ԱՄՆ-ի Սենատը մերժել է (52 դէմ, 23 կողմ) Հայաստանի
մանդատը: Սեւրի պայմանագրի իրողութիւնները ամրագրելու նպատակով, Ազգերի լիգայի
յանձնարարութեամբ Վիլսոնի կողմից գծուել է Թուրքիայի և Հայաստանի նոր սահմանագիծը,
որը դրուած է Վիլսոնի իրաւարար վճռի հիմքում։ Սակայն միջազգային իրադրութեան արագ
փոփոխութիւնը, Անտանտի երկրների միջեւ հակասութիւնների սրումը, Խորհրդային
Ռուսաստանի և Քեմալական Թուրքիայի հետ կապուած իրադարձութիւնները, Հայաստանի
առաջին հանրապետութեան անկումը ձախողել են ինչպէս Սեւրի պայմանագրի, այնպէս էլ
Վիլսոնի իրաւարար վճռի իրագործումը։ Վիլսոնի մասին նկարահանուած «Վիլսոն» (1944 թ.)
գեղարուեստական կինոնկարն արժանացել է 5 «Օսկարի»:
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Կարծում ենք, Վուդրօ Վիլսոնի իրաւարար վճռի 100-ամեակի առթիւ անհրաժեշտ է ՀՀ
իշխանութիւններից պահանջել պատշաճ մակարդակով նշել մեր ժողովրդի համար շատ
կարեւոր նշանակութիւն ունեցող այդ փաստաթղթի 100-ամեայ տարեդարձը` Հայաստանում
իրականացնելով մի շարք միջոցառումներ: Հնարաւոր միջոցառումներից կարող են լինել
մասնաւորապէս`
Համազգային հռչակագրի ընդունումը:
 Իրաւարար վճռի 100-ամեակին նուիրուած հանդիսաւոր նիստի գումարումը Երեւանում:
 Միջազգային գիտաժողովի գումարումը:
 Վիլսոնեան Հայաստանի քարտէզի հրատարակումը:
 Հայոց ցեղասպանութեան
ցուցադրութիւնը:

թանգարանում Իրաւարար

վճռի վերաբերեալ

նիւթերի

 Դպրոցական ծրագրերում իրաւարար վճռի պատշաճ ներկայացումը:
 Շարադրութիւնների (ակնարկների), վերլուծական/գիտական աշխատանքների մրցոյթը
դպրոցականների, ուսանողների, երիտասարդ գիտնականների շրջանում:
 Համապատասխան նամականիշի թողարկումը:
 Վուդրօ Վիլսոնի անունով փողոցի անուանակոչումը, մասնաւորապէս` Ամերիկեան փողոցի
վերանուանումը Վուդրօ Վիլսոնի անունով:
 Վուդրօ Վիլսոնի իրաւարար վճռի 100-ամեակի օրը քայլերթի կազմակերպումը:
Արթուր Յովհաննիսեան
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Տեսակէտ
ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳ՝
ՈՉ ՅԱՂԹՈՂՆԵՐ ԵՒ ՈՉ ՊԱՐՏՈՒՈՂՆԵՐ ԱՅԼ՝ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ ԵՒ
ԲԱՐԳԱՒԱՃՈՒՄ

Կ՚ապրինք անցումային ժամանակներու մէջ. պատերազմի
եւ
տնտեսական
ճգնաժամի
հին
միաբեւեռ
աշխարհակարգէն
դէպի
խաղաղութեան
ու
բարգաւաճումի նոր բազմաբեւեռ աշխարհակարգ, որուն
լուսամիտ առաջնորդներն են՝ Ֆրանչիսկոս Ա., Վլատիմիր
Փութին եւ… Սերգէյ Լաւրով։
Չարագործին դէմ՝ բարբարոսական, շահագործողական
ռեժիմներ, ազատազրկումի եւ չարչարանքի միջոցներ կը կիրարկեն, մինչ քաղաքակրթիչ եւ
իրաւապաշտպան ռեժիմներ, ուղղիչ եւ դաստիարակիչ տուներ կը գործածեն. ինչ որ թէ՛
չարագործը կը փրկէ իր ախտէն, եւ թէ՛ հասարակութիւնը՝ անոր չարիքէն։ Երկու կողմերուն
միաժամանակ բարիք ընելով… եւ երկու կողմերը իրարու բարեկամացնելով, որուն հետեւանքով՝
երկու կողմերն ալ յաղթող կ՚ըլլան, եւ ոչ թէ՝ մէկը յաղթող, իսկ միւսը՝ պարտուող… ինչ որ կը
վերացնէ դառնութիւններն ու վրէժխնդրութիւնը կողմերուն միջեւ, երաշխաւորելով
հասարակական խաղաղութիւնն ու կայունութիւնը։
Նոյնն է պարագան հակամարտող հասարակարգերուն եւ պետութիւններուն ու
ժողովուրդներուն միջեւ, որոնք եթէ որդեգրեն արդար խաղաղութեան մը համար անկեղծ
երկխօսութիւնը, կը դառնան բարեկամներ, կամ՝ խաղաղ մրցակիցներ միայն՝ բարի նախանձով,
եւ երկուքով կրնան բարգաւաճիլ…։
Այս պարզ ճշմարտութիւնը լաւ հասկցած են վերը յիշուած երեք լոսւամիտ առաջնորդները, եւ
զայդ կը սորվեցնեն այսօր՝ համայն աշխարհին, երաշխաւորելու համար համաշխարհային
խաղաղութիւնը, կանխարգիլելու համար Գ. աշխարհամարտ մը, որուն շուրջ Փութինէն բան մը
սորված կը թուի ըլլալ Տոնալտ Թրամփ, եւ ինք ալ գոհ կը թուի ըլլալ՝ երազելով խաղաղութեան
Նոպէլեան մրցանակ…։ Արիստոտէլ ըսած է. «Անոնք որոնք գիտցած են՝ կը գործադրեն։ Անոնք
որոնք հասկցած են՝ կը սորվեցնեն»։ Այդ երեքը դաստիարակներ են։ Տոնալտ Թրամփ՝
օրինակելի ուսուցանող մը չէ, բայց՝ իմաստուն է, քանի որ ճիշդ ինքնաճանաչումը կատարած է
ամերիկեան իմփերիալիզմի ներկայիս պարզած տեղատուական վիճակին, եւ՝ ընդունած է
Փութինի իրեն ցոյց տուած ճամբան։ Եւ նոյն Արիստոտէլն է, որ ըսած է. «Ինքնաճանաչումը
իմաստութեան սկիզբն է»։ Եւ Պղատոն կ՚ըսէր. «Ով մարդ՝ Ծանիր Զքեզ» (Anthrope Gnosize
Aphton)։ (Իմաստուն Թրամփ ճանչցած է ամերիկեան կայսրութեան անկումը, քանի որ ուշադիր
կարդացած է Gore Vidal-ի "The Decline and Fall of the American Empire" հատորը (լոյս տեսած 1999
թուին, Odonian Press-էն)։ Բայց ԱՄՆ-ի կողմնակից «յիմար կոյսերը», ամենուրեք՝ ներառեալ
Լիբանան եւ Հայաստան, դեռեւս չեն կարդացած 20 տարիներ առաջ լոյս տեսած այդ հատորը,
կամ՝ չեն հասկցած, եւ քաղաքական «աչք» ալ չունին կարենալ տեսնելու համար ներկայի
անցումային ժամանակներու զարգացման ուղղութիւնը։ Թրամփ Խաղաղութեան Նոպէլեան
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Մրցանակ կը սպասէ, նաեւ՝ որովհետեւ որոշած է իր զօրքերը քաշել Սուրիոյ հիւսիսէն եւ
հարաւէն… Թուրքիոյ եւ Իսրայէլի սահմաններէն. այսինքն՝ ամերիկեան իմփերիալիզմի Միջին
Արեւելքի մէջ ունեցած իր երկու օֆֆշոր ռազմախարիսխներու սահմաններէն, ծանր
մտավախութիւններ պատճառելով փանթուրքական Թուրքիոյ եւ սիոնական Իսրայէլի…
մասնաւորաբար՝ Իսրայէլի, որուն բարձրաստիճան զինուորականները անկարող կը զգան
պաշտպանուելու, միաժամանակ թէ՝ Հզպալլայի եւ թէ՛ սուրիական բանակի ներկայութենէն՝
իրենց հիւսիսային սահմանին վրայ)։
Մեր նախորդ գրութիւններուն մէջ, յաճախակի անդրադարձած ենք Ֆրանչիսկոս Ա. եւ
Վլատիմիր Փութին լուսամիտ առաջնորդներու խօսքերուն։ Ներկայ գրութեամբ պիտի
անդրադառնանք Սերգէյ Լաւրով լուսամիտ առաջնորդին խօսքերուն անդրադարձող՝
Արեւմտեան Հայաստանի շարունակուող պետութեան վարչապետի նամակին, զոր այս վերջինը
յղած է Սերգէյ Լաւրովին, որուն հայերէն թարգմանութիւնը հրատարակուած է ԱՀՀ
պաշտօնաթերթի թիւ 6 (3 Հոկտեմբեր 2019) համարին մէջ։ ԱՀՀ վարչապետ Գառնիկ
Սարգիսեան, կարդացած ըլլալով Սերգէյ Լաւրովի մէկ կարեւոր յօդուածը՝ ՄԱԿ-ի Ընդհանուր
Ժողովի 74-րդ նստաշրջանի նախօրէին (լոյս տեսած 20 Սեպտեմբեր 2019 թուին, ռուսական
կայքէջի մը վրայ), Արեւմտեան Հայաստանի վարչապետի իր հանգամանքով, Սեպտեմբեր 23-ին
անոր յղած է խիստ կարեւոր նամակ մը, որ օրինակելի նախաձեռնութիւն մըն է՝ օգտուելու
ներկայի անցումային ժամանակներու հայանպաստ զարգացումներէն՝ ի նպաստ Հայ Հողային
Դատին։
Սերգէյ Լաւրով, յօդուածը տուած է "Russia in Global Affairs" (magazine) հանդէսին։ Յօդուածի
վերնագիրն է՝ "The World at a Crossroads: A System of International Relations for the Future"։
Վարչապետը նախ կը գրէ թէ ինք «մեծ ուշադրութեամբ» կարդացած է Ռուսական Դաշնութեան
«խաղաղասէր արտգործնախարարին յօդուածը», եւ իրեն համար անակնկալ մը չէր յօդուածին
«տրամաբանութեան եւ մօտեցումներուն մէջ «Ձեր քաղաքական իրապաշտութեան
խիզախութիւնը, որ հիմնականօրէն կը յենի համամարդկային հարցերու նկատմամբ, Ձեր եւ
ընդհանրապէս Ռուսական Դաշնութեան որդեգրած անկեղծութեան վրայ, որ թոյլ տուաւ որ
Դուք մատնացոյց ընէք՝ համաշխարհային ներկայ ճգնաժամէն դուրս գալու ամէնէն արդար,
օրինական եւ իրապէս կենսունակ լուծումներու բանալի սկզբունքները, ուր չկան յաղթողներ ու
պարտեալներ, չկայ վրէժխնդրութիւն՝ բոլոր դառնութիւններով հանդերձ, այլ կայ՝ ամուր եւ
հաստատ դիրքերէ մեկնած՝ համաշխարհային խաղաղութեան, միջազգային կայունութեան, եւ՝
հաւաքական, ընդհանրական բարգաւաճումի ուղիին առաջարկը»։ Վարչապետը իրաւացիօրէն
ընդգծած է՝ թէ Փութինեան-Լաւրովեան Ռուսաստանի խաղաղութեան առաջարկը՝
Արեւմուտքին, չի մեկնիր տկարութեան դիրքերէ, այլ՝ «ամուր եւ հաստատ դիրքերէ…»։ Եւ միւս
կողմէ՝ վարչապետը մեղմօրէն կը նշէ անսպասելի բարեացակամութիւն մը՝ «միաբեւեռ
աշխարհակարգի ձգտող կողմին հանդէպ», քանի որ Լաւրովի ոճը այնքա՜ն անվրէժխնդիր ու
ներողամիտ է անոնց պատճառած «բոլոր դառնութիւններուն հանդէպ», որ իր յօդուածը
ընթերցողները կ՚ունենան այն տպաւորութիւնը, թէ՝ Լաւրով կը կարծէ թէ միաբեւեռ
աշխարհակարգի իշխանաւորները չեն գիտակցիր թէ՝ իրենց ծրագիրը անիրաւ է եւ հիմնուած
խաբեբայութեան վրայ...։
Ապա՝ վարչապետը մաղթանք կը յայտնէ, որ Լաւրովի միջազգային գործընկերները, որոնց ան
համերաշխութեան ձեռք կը մեկնէ, լիովին գիտակցին որ Լաւրովի առաջարկը կ՚ընդգրկէ նաեւ՝
22/50

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (96) Նոյեմբեր 2019

իրենց իսկ ճգնաժամէն դուրս գալու պատուաւոր ելքն ու փրկութիւնը։ (Ըստ երեւոյթին, Տոնալտ
Թրամփ գիտակցած է)։
Վարչապետը տարակոյս կը յայտնէ հետեւեալ բառերով. «Բայց ի՞նչ գնով անոնք կրնան
գիտակցիլ։ Երբ անոնք քանի մը դար բռնութեամբ եւ այլ ազգերու արեան ու իրաւունքներուն
գնով փառքեր կուտակեցին եւ այդ փառքերու քաղցր համէն իրենց քիմքերը պատրաստ են
հրաժարելու՝ առանց փոխարժէքի…»։
Եւ կը շարունակէ. «Շնորհիւ Միջին Արեւելքի բնիկ ազգերու, մասնաւորաբար, Սուրիոյ եւ
Պարսկաստանի,
աննահանջ
դիմադրողականութեան,
զուգորդուած
Ռուսաստանի
Դաշնութեան եւ Ժողովրդային Չինաստանի պատասխանատու եւ խիզախ անընկճելի
կեցուածքներուն, միաբեւեռ աշխարհակարգի ծրագիրը անվերականգնելիօրէն ձախողած է,
բայց տակաւին՝ պարտուած չէ, վերջնականապէս»։
«Կ՚երեւի թէ՝ համաշխարհային խաղաղութեան պահպանութեան միջազգային կայունութեան
ապահովումին հրամայականի իրականացումը կը թելադրէ, որ այդ ծրագրի տէրերը պէտք չէ որ
պարտուին, այլ՝ համոզուին իրենց կենսական շահերը միայն երաշխաւորող ուղին որոնելու, զոր
Դուք ցոյց կու տաք՝ փոխադարձ վստահութեան պայմաններով, սակայն այդ ուղիին գործնական
քայլերը Դուք չէք յիշեր մանրամասնօրէն։ Ուրեմն, մենք հոս է որ Արեւմտեան Հայաստանի
հայութեան եւ ընդհանրապէս աշխարհասփիւռ ողջ հայութեան ձայնը լսելի դարձնել կ՚ուզենք՝
յիշեալ գործնական քայլերէն մէկը որպէս…»։
Նախ՝ վարչապետը Լաւրովի ուշադրութեան կը յանձնէ այն, որ «Արեւմտեան Հայաստանի եւ
Կիլիկիոյ հայութիւնն այսօր, բոլոր ժամանակներէն աւելի, ՈՂՋ է… թէ՛ աշխարհասփիւռ հայ
համայնքներուն, եւ թէ՛՝ Թուրքիոյ կողմէ բռնագրաւեալ Արեւմտեան Հայաստանի մէջ, եւ՝
հայկական նոր Յառաջապահ Սփիւռքը ներկայի անցումային ժամանակներուն, բազմաբեւեռ
աշխարհակարգին մէջ, այլեւս տեղքայլ չըներ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան լոկ բարոյական
ճանաչումը պահանջելով, այլ կը պահանջէ Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ
ազատագրումը թրքական բռնագրաւումէն…»։ (Յայտնօրէն, վարչապետը այս զատորոշումը՝
նոր յառաջապահ Հայ Սփիւռքին աւանդականէն, անհրաժեշտ համարած է, մտավախութիւն
ունենալով՝ որ Լաւրով, աւանդական Հայ Սփիւռքէն ստացած իր տպաւորութեան տակ,
տարակուսելի գտնէ նամակին բովանդակութիւնը)։
Ապա՝ խօսելով Հայ եւ Արաբ ժողովուրդներուն սպառնացող վտանգներուն մասին, կը գրէ.
«Բոլորս, մասնաւորաբար հայերս եւ արաբները, քաջ գիտենք, որ նախկին միաբեւեռութեան
ձգտող ուժերու քաղաքականութեան գլխաւոր նպատակը եղաւ՝ Միջին Արեւելքը պահել ոչ
խաղաղ եւ ոչ կայուն իրավիճակի մը մէջ, որուն գլխաւոր գործադրողները եղան, ու կը
շարունակեն մնալ՝ Փանթուրքիզմի ծրագրի հեղինակ Սիոնիզմի տարատնկեալ պետութիւնը՝
Իսրայէլ, եւ Փանթուրքիզմի ծրագրի գործադրող՝ դարձեալ տարատնկեալ պետութիւնը՝
Թուրքիա (ոչ միայն Նեթանիահուն կամ Էրտողանը)։ Եթէ միաբեւեռ աշխարհակարգի
մայրամուտը իրականութիւն է, ուրեմն, արագացնելու համար բազմաբեւեռ աշխարհակարգի
արշալոյսը, հարկ է չէզոքացնել հին աշխարհակարգի նպատակին ծառայող երկու
տարատնկեալ պետութիւններուն ազդեցութիւնը, վերահաստատելու համար Միջին Արեւելքի
խաղաղութիւնն ու կայունութիւնը, որոշելով ստեղծել՝ Արեւմտեան Հայաստանն ու
դեմոկրատական Պաղեստինը, որպէս ազատ եւ անկախ պետութիւններ, իրենց բնիկ
ժողովուրդներով… որպէսզի հողին տակ թաղուած չմնան տարածաշրջանի բնիկ
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ժողովուրդներու անհատոյց մնացած պատմական անկապտելի իրաւունքները, եւ այդպիսով՝
երաշխաւորուած ըլլան տարածաշրջանի արդար խաղաղութիւնն ու երկարատեւ
կայունութիւնը»։

Հոս, վարչապետ Սարգիսեան մեղմ բառերով կը յայտնէ արդարացի եւ իրաւացի մտահոգութիւն
մը, գրելով. «Եթէ շարունակուի, Թուրքիոյ նկատմամբ՝ ներողամտութեան ու աչքաթողութեան
նմանող քաղաքականութիւնը կամ տակտիկան… եւ ան՝ վերջին ութ տարիներուն եւս իր
գործած ոճիրներուն հակառակ՝ յանկարծ յայտնուի յաղթող կողմի ձեւաւորման կազմին մէջ… եւ
դառնայ մասնակիցը տարածաշրջանի ապագայի ձեւաւորումին… ապա՝ հին աշխարհակարգի
ուժերը երբեք պիտի չհրաժարին իրենց դէպի Արեւելք տարածուելու Փանթուրքիզմի
երազանքէն… եւ բնականաբար, երբեք պատրաստակամ պիտի չըլլան մասնակցելու նոր
բազմաբեւեռ աշխարհակարգի կերտումին, եւ հետեւաբար՝ միջազգային ճգնաժամն ու
տարածաշրջանը պիտի վերստին թեւակոխեն, նոր տասնամեակներ տեւող անկայունութեան
մէջ, ինչ որ կը հակասէ բազմաբեւեռ աշխարհակարգի խաղաղասիրական վսեմ նպատակին, եւ՝
կը վնասէ տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդներու պատմական իրաւունքներուն»։ (Լաւ պիտի
ըլլար, որ այս պարբերութեան մէջ, յիշուէր թէ Թուրքիոյ կողմէ յամառօրէն հետապնդուող
«ապահովութեան գօտի»ի պահանջը Սուրիոյ հողերուն վրայ… իբր թէ վախնալով քիւրտերէն…
վրան բաց սուտ մըն է, որուն տակ պահուած է Թուրքիոյ նպատակը՝ սուրիական նաֆթային
շրջանի մը բռնագրաւումի)։
Այս վերջին երկու պարբերութիւններուն մէջ Փանթուրքիզմի ծրագրի վերյիշեցումը խիստ
շահեկան է, որովհետեւ՝ մէկ կողմէ կը բացայայտէ Փանթուրքիզմի ծրագրի հեղինակը (որ
Սիոնիզմն է), որուն նկատմամբ գրեթէ հաւկուրացած է հայ ժողովուրդին մեծամասնութիւնը
մինչեւ այսօր… հակառակ սիոնական երիտթուրքերու գործած Մեծ Եղեռնին…, միւս կողմէ՝
Լաւրովին կը վերյիշեցնէ հայ եւ ռուս ժողովուրդներու ստրատեգիական բնական դաշինքը
Փանթուրքիզմի ծրագրին դէմ, եւ՝ Արեւելահայաստանի կողքին, Արեւմտեան Հայաստանի ալ
վերականգնումով, կը հզօրանայ հայկական պատնէշը Թուրքիոյ դէպի Ազրպէյճան ու
Կեդրոնական Ասիա ծաւալելու ծրագրին դէմ, որ կը համընկնի նաեւ Ռուսաստանի
գոյութենական շահերուն հետ…։
Եւ խելօք համեստութեամբ մը, վարչապետը կը շարունակէ. «Այս տողերով, մենք չենք յաւակնիր
ձեզի
վերյիշեցնելու
աշխարհաքաղաքական
հաստատուն
իրականութիւններ
եւ
ռազմավարական բնական դաշինքներ, այլ պարզապէս կ՚արտայայտենք մեր անկեղծ
մտահոգութիւնները, քանզի հայերս՝ բազմաբեւեռ ու միջազգային հանրային իրաւունքի
գերակայութեան նոր աշխարհակարգով, որուն շոգեշարժը Ռուսաստանն է, ամէնէն աւելի
շահագրգռուածներն ենք անտարակոյս…։ Որովհետեւ՝ մենք որոշած ենք ազատագրել մեր
գրաւեալ հայրենիքը պատմական։ Կեանքի կոչել մեր ազատ եւ անկախ Արեւմտեան
Հայաստանի պետութիւնը, որուն պատմականօրէն առաջին, ռահվիրայ ախոյեանը
հանդիսացած է՝ 11 Յունուար 1918 թուի Ռուսաստանի Դեկրետը, որուն պատմական
նախաքայլը հանդիսացած էր 1878 թուի Սան-Սթեֆանոյի դաշնագրի Յօդ. 16-րդը։ Մենք որոշած
ենք ամէն գնով ձեռնարկել մեր ազգային ինքնորոշումի իրաւունքին կիրառումին, եւ դառնալ
տարածաշրջանին խաղաղութիւն եւ կայունութիւն բերելու գործընթացին գործօն մասնակիցը,
շրջանի այլ բնիկ ժողովուրդներուն հետ միատեղ, այնպէս՝ ինչպէս Դուք Ձեր թանկարժէք եւ
իմաստուն յօդուածով կոչ կ՚ընէք աշխարհի բոլոր պետութիւններուն։ Իսկ կարեւորագոյնը այն է,
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որ մենք այս բոլորը կը ձգտինք իրականացնել՝ միայն ու միայն, միջազգային հանրային
իրաւունքին ուժով։ Իսկ այդ ուժով միայնակ քայլելը գրեթէ անհնար է տարագրեալ,
պետականազուրկ եւ հայրենազուրկ ժողովուրդի մը համար, որուն հայրենի պատմական հողը
բռնագրաւեալ կը մնայ Թուրքիոյ կողմէ»։
Նամակի
վերջընթեր
պարբերութեան
մէջ,
վարչապետ
Սարգիսեան
կը
գրէ.
«Արեւմտահայաստանի անկախութեան Դեկրետի օրով, հզօր Ռուսաստանի արտաքին գործոց
նախարարը Չիչերինն էր, որուն գլխաւոր խորհրդականը Լեւոն Գարախանեանն էր…։ Այսօր՝
Դուք էք հզօր Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարը, որ կարիքը չունի հայ
խորհրդականի մը, որովհետեւ ինք կը խտացնէ իր անձին մէջ նաեւ՝ հայ խորհրդականը։ Ի
հարկէ՝ Ձեր ուշադրութեան կեդրոնը պիտի ըլլայ Ռուսական Դաշնութեան գերագոյն շահերն ու
առաջնահերթութիւն ունեցող համաշխարհային հարցերը…։ Բայց ո՞վ կրնայ այսօր ըսել՝ որ
Արեւմտեան Հայաստանի պետութեան վերականգնումը անբաժանելի բաղադրիչ մը չէ, Ձեր
ուշադրութեան կեդրոնը գրաւող յիշեալ երկու խնդիրներուն։ Ոչ ոք։ Հետեւաբար, Ձեր
օգնութեամբ, հարկ է, որ Արեւմտահայաստանի տարագրեալ ժողովուրդին ձայնը լսելի
դառնայ»։
Արեւմտեան Հայաստանի շարունակուող պետութեան վարչապետին նամակը Սերգէյ Լաւրովին,
կ՚եզրափակուի հետեւեալ պարբերութեամբ.
«Մեծայարգ եւ մեզի հարազատ Սերգէյ Լաւրով, մենք անվերապահօրէն կը ձայնակցինք Ձեր
յօդուածի բովանդակութեան՝ ամբողջութեամբ։ Կը ցանկանք ձեր բարձր ուշադրութեան
յանձնել Ճափոնի Օսաքա քաղաքին մէջ կայացած G20 գագաթաժողովի նախօրէին,
Արեւմտեան Հայաստանի նախագահութեան անունով առաքուած նամակը՝ Ռուսական
Դաշնութեան եւ Միացեալ Նահանգներու նախագահներուն (որուն պատճէնը կցեալ է)։
«Խորին յարգանօք
«Գառնիկ Սարգիսեան՝ Արեւմտահայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ
«Հռոմ, 23 Սեպտեմբեր 2019»։
Նկատի ունենալով հզօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգէյ Լաւրովի այս յօդուածին
բովանդակած մարդկայնական վսեմ առաջարկին կենսական նշանակութիւնը ողջ
մարդկութեան եւ՝ առաջին հերթին, հայ ժողովուրդին համար, եւ նկատի առնելով՝ որ այդ
առաջարկին հիմնական միտք բանին յիշուած է Արեւմտահայաստանի շարունակուող
պետութեան վարչապետի նամակը խտացնող ներկայ գրութեան մէջ, որ կ՚ընդգրկէ նաեւ՝
հայութեան անյետաձգելի պահանջները՝ այս անցումային բախտորոշ ժամանակներուն մէջ, կը
խնդրուի սփիւռքահայ եւ հայրենի մամուլի օրկաններէն արտատպել սոյն գրութիւնը, որպէս՝ ի
պաշտօնէ, Չորրորդ Իշխանութիւն…։ Կանխայայտ շնորհակալութիւն։
2020 անկիւնադարձային տարուան սեմին, համահայութեան կենսունակ ու մարտնչող ուժերը,
որ ի Հայաստան ու Արցախ եւ ի սփիւռս աշխարհի, յուսանք՝ որ կը գիտնան արդիւնաբեր եւ
ստեղծագործ կերպով արժեւորել Սեւրի Դաշնագրի եւ Ուիլսոնեան Իրաւարար Վճիռի
դարադարձերը, եւ չեն ուշանար օգտուելու ներկայի անցումային ժամանակներու հայանպաստ
զարգացումներէն, եւ՝ չեն կրկներ Մեծ Եղեռնի դարադարձի տեղքայլն ու ձմեռնաքունը։
Ասիկա վերջին մաղթանք-պաղատանք է, այս տողերու 86-ամեայ հեղինակին…։
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ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Պէյրութ
21 Հոկտեմբեր 2019
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Տեսակէտ
ՈՂԲ ՀԱՅ ԴՊՐՈՑԻ
Հայ դպրոցը սոսկ ուսումնարան չէ,
Հայ դպրոցը սոսկ քարաշէն կառոյց չէ,
Հայ դպրոցը հայակերտման ու
Հայապահպանման սրբավայր է: Ո.Մ.

Որքան ալ շեշտենք հայ դպրոցի
դերն ու կարեւորութիւնը, եթէ
մեր խօսքին չենք միացներ մեր
գործօն մասնակցութիւնն ու
աշխատանքը զայն կենդանի ոյժ
պահելու
համար
մեր
հասարակական կեանքի մէջ՝ ան
կը
մնայ
լոկ
բաղձանքի
սահմաններուն մէջ, մինչեւ որ
սփիւռքեան
հայախօս
հին
սերունդը անհետանայ:
Արտասաhմանեան, նամանաւանդ Միացեալ Նահանգներու, պայմաններուն մէջ այդքան ալ
դիւրին չէ հայկական դպրոց պահել, երբ ամէն քայլափոխի՝ կան պետական հանրային ձրի
դպրոցներ: Ամերիկեան «բարձր» քաղաքակրթութեան ազդեցութեան ներքեւ շա՜տ
դիւրութեամբ պիտի ձուլուին, ե՛ւ կը ձուլուին, մեր նորահաս սերունդի զաւակները, որովհետեւ
պատմութիւնը բազմիցս փաստած է, որ այդ մեծ հալոցին մէջ ոչ մէկ ազգութիւն կրնայ դիմանալ
եւ գոյատեւել:
Նկատի ունենալով ձուլումի վտանգը, Ամերիկայի հայ գաղութները պարտաւոր են ի գին ամէն
զոհողութեան բանալ հայեցի դաստիարակութեան օճախներ, եւ եղածներուն վրայ ալ
գուրգուրալ ու պահել զանոնք՝ ինչպէս կը պահենք մեր եկեղեցիները, որովհետեւ հայ դպրոցը
տաճարն է մեսրոպաշունչ հայ լեզուին:
Թէեւ անցեալին յաճախ կը կրկնէինք որ հայը ոչ-քրիստոնեայ երկիրներու մէջ չի կրնար ձուլուիլ,
Միջին Արեւելքի վերջին տարիներու քաղաքական վերիվայրումները դժբախտաբար
պարտաւորեցին որ մեր համոզումը փոխենք, որովհետեւ անհանդուրժող իսլամական
շարժումները կը սպառնան մեր գոյութեան, ուստի եւ մեր լեզուի յարատեւման, մեզ
արմատախիլ ընելով մեր որդեգրած երկրորդ հայրենիքներէն՝ Սուրիայէն, Լիբանանէն,
Պարսկաստանէն, Եգիպտոսէն եւ այլ երկիրներէ:
Այսօր Լոս Անճելըսահայ գաղութը կը կանգնի դժբախտ իրողութեան մը առջեւ: Երկա՜ր
տարիներու տքնաջան աշխատանքէ եւ յաջողութեան բազմաթիւ մրցանակներէ ետք,
Փասատինայի Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան վարժարանը ներկայ տարեշրջանի աւարտին
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ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական վարչութեան հրահանգով պիտի փակուի: Տակաւին երէկ էր կարծէք, որ
նոյնանման տխրութեան եւ դժբախտութեան առջեւ գտնուեցանք երբ Թէքէեան Մշակութային
Միութեան «պատուարժա՜ն» վարչութիւնը որոշեց, եւ փակելէ ետք Լոս Անճելըսի Արշակ
Տիգրանեան դպրոցը՝ կալուածը ծախեց...: Փակման նախօրեակին յայտարարուեցաւ, որ
վարչութիւնը որոշած է դպրոցը ծախելէ ետք ուրիշ հայաշատ վայր մը փոխադրել վարժարանը,
որուն իրագործման կը սպասենք այսօր, եւ ո՞վ գիտէ՝ տակաւին մինչեւ ե՛րբ...: Թէեւ զանազան
մեկնաբանութիւններ լսեցինք այս մասին, սակայն զանոնք հրապարակաւ յայտնելու հարկը
չենք տեսներ, որովհետեւ մեր մտահոգութիւնը այսօր շա՜տ աւելի լուրջ է եւ ահազանգող:
Ցեղասպանութեան հարիւրամեակը անցաւ, սակայն ճերմակ ջարդը կը շարունակուի մեզ ամէն
օր հիւծելով այս դառն իրականութեան դիմաց: Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան վարժարանի
փակումը անպատասխանատու քայլ մը է որ բացարձակապէս ներելի չէ, չըսելու համար որ զայն
կը նկատենք աղէտաբեր ոճիր՝ հայ ժողովուրդի գոյութենական պայքարի ճանապարհին վրայ:
Մենք պէտք էր նոր դպրոցներ բանայինք ցեղասպանութեան հարիւրամեակէն ետք՝ մեր վրէժը
լուծելու համար մեր թշնամիէն, որ փորձեց մեզ արմատախիլ ընել մեր հազարամեայ
հայրենիքէն բայց չկրցաւ կործանել մեր ապրելու եւ ստեղծելու անկորնչելի կամքն ու կորովը:
Ինչպէ՞ս պիտի լուծենք մեր մայրերուն եւ մեծ մայրերուն վրէժը, որոնք Տէր Զօրի
անապատներուն մէջ, անօթի ու ծարաւ, չմոռցան իրենց մանուկներուն հայկական այբուբենը
սորվեցնել կիզիչ անապատի աւազներուն վրայ, իսկ այսօր ՀԲԸՄ-ի վարչութիւնը, դրժելով իր
հիմնադիրներու ուխտն ու տեսլականը, փակած է եւ տակաւին կը փակէ Ամերիկայի,
Գանատայի, Հարաւային Ամերիկայի, Կիպրոսի եւ Լիբանանի մէջ գտնուող իր դպրոցները՝
զանազան անհեթեթ պատճառաբանութիւններով: Ահաւասիկ փոքրիկ, բայց ո'չ ամբողջական
ցանկ մը փակուած վարժարաններու.Ա.- Յովակիմեան-Մանուկեան մանչերու երկրորդական վարժարան - Լիբանան
Բ.- Դարուհի Յակոբեան աղջկանց երկրորդական վարժարան - Լիբանան
Գ.- Լեւոն Նազարեան նախակրթարան – Լիբանան
Դ.- Երուանդ Տէմիրճեան վարժարան - Լիբանան
Դ.- Մելքոնեան կրթական հաստատութիւն - Կիպրոս
Ե.- Դանիէլ եւ Ալիս Զարուկեան վարժարան – Թորոնթօ
Զ.- Թէքէեան Մշակութային Միութեան Արշակ Տիգրանեան վարժարան – Լոս Անճելըս
Է.- Մխիթարեան Հայրերու վարժարան – Լոս Անճելըս
Ը.- Սուրբ Խաչ Ազգային ամէնօրեայ վարժարան – Թորոնթօ

Ասոնց վրայ կու գան աւելնալու փակուած եւ ծախուած՝ ազգային եւ միութենական անհաշիւ
դպրոցներ: Վերջին 45 տարիներուն , ՀԲԸՄ-ի կամ այլ պատկանելիութեան հարիւրէ աւելի
հայկական ամէնօրեայ վարժարաններ փակուեցան:
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Ի՛նչ ալ ըլլան ՀԲԸՄ-ի վարչութեան որոշումները, ատոնք ո՛չ մէկ ձեւով տխուր եւ ժխտական
անդրադարձ պէտք է ունենան գաղութի գոյութենական պայքարի առաքելութեան վրայ: Եթէ
հարցը նիւթական է, կարելի է համազգային հանգանակութիւն կազմակերպել եւ ապահովել նոր
բարերարներ, ինչպէս անցեալին: Եթէ հարցը անձնական հեղինակութեան խնդիր է, – ականջդ
խօսի Պարոն Սեդրակեան, - պէտք է զոհել անձնական շահերն ու հաշիւները՝ յանուն
հաւաքականին, այսինքն ժողովուրդին: Այլ խօսքով՝ անկարելի բան չկայ այս պարագային, եթէ
իսկապէս կը հաւատանք հայ դպրոցի կարեւորութեան, մասնաւորաբար Լոս Անճելըսի հայահոծ
գաղութին մէջ:
Բայց եթէ կայ վարչական մը, Երուանդ Տէմիրճեանի նման, որ կը յանդգնի օր ցերեկով
ծնողներուն եւ աշակերտութեան յայտարարել. «Ինչո՞ւ կը նեղուիք, 50 տարի ետք հայ
վարժարան պիտի չմնայ այլեւս Ամերիկայի մէջ, հետեւաբար ի՞նչ է տարբերութիւնը, 50 տարի
ետք փակուած է [Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան] վարժարանը՝ թէ այսօր». եւ եթէ այսպիսի
անտառաբնակներու յանձնուած է ՀԲԸՄ-ի վարժարաններու ղեկավարութիւնը՝ վա՜յ եկեր է
մեզի...: Թշնամիի պէտք չունինք այլեւս...:
Ամէն անգամ որ դպրոց մը կը փակենք, կ'ուրախացնենք մեր թշնամին եւ կը պղծենք մեր
նահատակներու արիւնաթաթախ կտակը – գոյատեւել եւ ապրիլ հայօրէն եւ մեր գոյութիւնը
խարսխել հայ լեզուի վրայ, որովհետեւ առանց հայ լեզուի չկայ ինքնութիւն: Սփիւռքի մէջ
հայօրէն գոյատեւելու արմատը, նոր սերունդներ պատրաստելու հիմնական վայրը հայկական
դպրոցն է:
Հաւանաբար շատեր առարկեն, թէ դիւրին է խօսիլ քան գործել եւ մանաւանդ դպրոց պահել, թէ
ատիկա այդքա՜ն նիւթական զոհողութիւններու կարիքն ունի: Կասկած չկայ մեր մտքին մէջ որ
մեր դպրոցներուն տնտեսական վիճակը լուրջ մարտահրաւէրներու առջեւ կը դնէ մեզ
ամէնուրեք: Նոյն ատեն ո՛չ մէկ կասկած կայ նաեւ, որ դժուար է ընդհանրապէս հայ ծնողքին,
նամանաւանդ մասնաւորապէս գաղթական հայ ծնողքին տնտեսական վիճակը, երբ շատ մը
պարագաներու բերումով ան ի վիճակի չէ տուեալ տարեշրջանի կրթաթոշակի ծանր բեռան
ենթարկուիլ:
Սփիւռքի հայ դպրոցներու պարագային, կաթողիկոսութիւն, առաջնորդարաններ,
համայնքային ղեկավարութիւն, կրթական մշակներ եւ ծնողներ, որքան կարելի է ի գին ամէն
տեսակի զոհողութեան՝ բարոյական պարտաւորութիւն ունին այս ծանր բայց «քաղցր լուծը»
իրենց ուսերուն վրայ վերցնելու, երբ հարցը կը վերաբերի մեր նորահաս սերունդի հայեցի
դաստիարակութեան, անդաստան մը՝ ուր պիտի դարբնուին մեր ապագայ ջահակիրները Հայ
Դատի պահանջատիրութեան:
Հայ դպրոցը ո՛չ զինք հովանաւորող եւ կամ անոր ֆիզիքական կառոյցին տէրը հանդիսացող
հաստատութեան խնամակալներուն, հոգաբարձուներուն կը պատկանի, ո՛չ ալ թեմակալ
առաջնորդին, համայնքապետին, կուսակցապետին կամ միութեան մը ատենապետին ու
վարչականներուն: Հայ դպրոցը սեփականութիւնն է ժողովուրդին եւ տունն է իւրաքանչիւր
հայու:
Որպէսզի մեր հողային պահանջատիրութեան պայքարը շարունակենք, սփիւռքի մէջ պէտք
ունինք նոր, երիտասարդ ոյժերու, որոնք հայրենասիրական շունչով կը դաստիարակուին հայ
վարժարաններու մէջ: Երբ այս դպրոցները կը փակուին՝ այդ սերունդները ինքնաբերաբար կը
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յաճախեն օտար դպրոցներ եւ կը կազմաւորուին որպէս օտարամոլ երիտասարդներ, որոնց մօտ
կը բացակայի հայրենասիրութեան ոգին:
Հայ դպրոցը՝ մե՛նք ենք մեր ամբողջ կարողականութեամբ, եւ մեզմէ իւրաքանչիւրը պէտք է ըլլայ
անոր տէրը ու ճանչնայ զայն որպէս ինքնութեան եւ հպարտութեան անսպառ աղբիւր:
Ահաւասիկ հո՛ս է որ կը դրսեւորուի մեր դասալքութիւնը՝ երբ կը փակենք դպրոց մը՝
խուսափելու համար յանձնառութենէ եւ ծանր պարտականութենէ:
Եկեղեցիներ, կոթողներ եւ յուշարձաններ կառուցանելով չէ՛ որ հայութիւնը կը պահպանուի,
նամանաւանդ մեզ հիւրընկալող երկիրներուն մէջ: Քարեղէն կառոյցներէն աւելի՝ հայու
նկարագիրն է որ պիտի կերտենք հայ պատանիին մէջ, որպէսզի մեր գոյութենական պայքարը
իր յաղթանակի ուղիղ ճանապարհին վրայ դրուած ըլլայ:
Չարաչար կը սխալին բոլոր անոնք՝ որոնք դպրոցը կը ղեկավարեն որպէս շահութաբեր
հաստատութիւն: Նոր մարտավարութեամբ պէտք է պայքարիլ նման հոգեբանութեան տէր
ղեկավարներու դէմ եւ տէր կանգնիլ արժանավայել կերպով մեր դպրոցներուն, եթէ իսկապէս կը
հաւատանք որ Մայրենի լեզուն խարիսխն է ազգի մը գոյութեան, ինքնութեան պահպանման եւ
գոյատեւման: Լեզուի կորուստը պատճառ կը դառնայ նաեւ մշակոյթի կորուստին, այլ խօսքով՝
մարդկային պատմութեան թատերաբեմէն անհետ կորստեան: Լեզուն է որ իր մէջ կ'ամփոփէ եւ
կը խտացնէ մշակոյթի մը բոլոր արժէքներն ու գանձերը: Ահաւասի՛կ սփիւռքահայութեան
մեծագոյն մարտահրաւէրը:
ՊԱՏՐԱ՞ՍՏ ԵՆՔ ԴԻՄԱԳՐԱՒԵԼՈՒ ԶԱՅՆ...:
ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ
15 Նոյեմբեր 2019
Լոս Անճելըս
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Գրական-Մշակութային
ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

ԱՇՈՒՆԸ ԿԻՆ Է
Աշունը կին է պչրոտ, քմայքոտ
Որ իր հըրապոյրն է փըռեր շըռայլ
Վերջին մի տենդով, խենդացնող հուրքով
Կըրակ ու բոց է հագեր հըրավառ...

Դեռ այնքա՛ն դիւթանք ու թովչանք ունի
Դեռ այնքա՛ն գորով ու կարօտ ունի
Սէրեր դեռ չըսուած, այրումներ ներքին
Որոնք դարձեր են ցոլքեր հրակարմիր...

Ու պիտ' շողշողայ բիւր երանգներով
Բաշխէ լիառատ տարփանքները խօլ
Սիրակաթ սիրտը պիտ' տայ աշխարհին
Սա չէ՞ իր կենաց խորհուրդը խորին...
ԵՐԱՆ
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............................
ԱՇՆԱՆ ՄԷՋ
Աշնան մէջ մշո՛ւշ, թախի՛ծ կայ անափ
Աշնան մէջ կարօ՛տ, սէ՛ր կայ թանձրացած
Ու հեքիաթավա՛ռ երազ մը տարտամ
Հոգիս կ'օրօրէ մեղմիւ քնքշութեամբ...
Տերեւներն աշնան ոսկեզօծ հո՛ւր են
Յուշ են բոցակէզ ու սիրոյ յո՛յզ են
Հրդեհուած սրտի վերջին ցոլքերն են
Որ կը բռնկին վերջալոյսին պէս...
Եւ բոսորագոյն երանգներ պէ՛ս-պէ՛ս
Կը փռեն իրենց շողերը վերջին
Տենդագին սիրով կը յամենան դեռ
Բաժանման թախիծ կը սփռեն չորսդին...
Թա՛ց են տերեւներն, թա՛ց է եւ հոգիս
Շի՛թ-շի՛թ արցունքը կը մառախուղուի
Կը ծածկէ անտառն հաստ վերմակի տակ
Օ՛ տրտմութիւնն իր թող գաղտնի մնայ...
ԵՐԱՆ
............................
ՔԵԶ ՆՄԱՆ, ԱՇՈ՛ՒՆ
Հե՛ւք մը քու շունչէդ կար իմ աշնան մէջ
Բո՛ց մը կրակէդ սիրտս հրավառեց
Շո՛ղ մը թոյրերէդ յար ճառագայթեց
Ու մերժեց մեռնիլ, մընաց լուսեղէ՛ն...
Քեզ նման, աշո՛ւն, մնացի նաշխուն
Սիրտս սրտիդ պէս մի առեղծուա՛ծ էր
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Ոչ ոք զայն կրցաւ կարդա՛լ, խորզգա՛լ
Տերեւներուն տակ տեսնել սի՛րտս տաք...
Գաղտնիքը անոր անվերջ հուրհրատե՛ց
Բոցեղէն կրակներ, յոյզեր սիրահեւ
Բայց հրդե՛հն անոր միայն զիս այրեց...
ԵՐԱՆ
............................
ՄԵՐ ՎԵՀԱՇՈՒՆՉ ԼԵՌԱՆ
Եւ չեմ գիտեր ո՞վ է երկներ
Քեզ վեհասլա՛ց ու երկնամե՛րձ
Մեր ցաւե՞րն են քեզ կոթողեր
Որպէս հառաչ աղօթահե՛ւ
Թէ՞ հողէն ես դուն բարձրացեր
Հայոց հողէն տառապահե՛ւ
Եւ հրավառեր, Լո՛յս ես դարձեր
Որ մեր հոգին քե՛զ սեւեռենք...
Քեզի՛ նայինք, քեզմո՛վ լիանանք
Քեզմո՛վ հիանանք լուսապայծառ
Ու միշտ ձգտինք քեզի՛ հասնիլ
Բայց դուն մնաս անմատչելի
Երազի պէս լուսահեղեղ
Երազի պէս անբռնելի
Եւ անոր պէս լուսետետիլ
Կախարդանքով, դիւթանքով լի...
ԵՐԱՆ
............................
ՔԱՆԻ ՄԸ ԲԱՌ
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Մոռացութեան լուռ ափերէն
Քանի մը բառ ազատեցի
Անոնց վրայ շունչ փչեցի
Եւ կեանք առին յանկարծօրէն...

Ժամանակի խոր անդունդէն
Թրթիռ մը լոյս բերի գիրիս
Շողշողաց ան նշոյլով գէթ
Խաւարին դէմ մոմ մը վտիտ..

Անէութեան խուլ վիհերէն
Շեշտեր բերի տուի բառիս
Ան զրնգաց ու ղօղանջեց
Զերթ մանկան ճիչն կենսափթիթ...

Գուրգուրացի բառիս վրայ
Որ պսպղար մեկնումէս ետք
Զերթ աստղալոյսն որ կը շողայ
Երբ աստղն ի՛նքն է անէացեր...
ԵՐԱՆ
............................
ԻՐԻԿՈՒՆԸ
Ոսկելո՛յս է, ոսկեշո՛ղ է իրիկունը
Տրտում-անուշ համբոյր ունի հըրաժեշտը
Ծառ ու ծաղկին, քար ու ժայռին, երկնին կապոյտ
Ու ժըպիտն իր կը մարմրի հե՛զ ու քնքո՛ւշ...
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Սիրալո՛յս է, հրաշո՛ւնչ է իրիկունը
Կը բռնկի վերջին անգամ իր կարօտը
Ու կը գգուէ յուշի՛կ-յուշի՛կ ու թախծագին
Դաշտ ու պարտէզ, փողոցները կիսամայի...

Եւ անդորր մը կը տարածուի մթնոլորտին
Կը թափանցէ հոգիները բիւր պարտասած
Երազ մը լոյս կը ծփծփայ հորիզոնին
Ու կը վառէ բորբ սիրտերը սիրածարաւ...
ԵՐԱՆ
............................
ԿԱԹԻԼ ՄԸ ԱՐՑՈՒՆՔ
Կաթիլ մը արցունք ու ծով մը թախիծ
Ովկեան մը խորունկ յոյզի, տագնապի
Անանուն սիրոյ, վշտի, ապրումի
Ալեկոծուեցաւ ալի՛ք առ ալի՛ք...
Շիթ մը արտասուք եւ յորդ անձրեւ էր
Որ ներս հոսեցաւ սրտի սափորին
Հեղեղեց հոգին ափէն յորդեցաւ
Մարդիկ չտեսան այդ ներքին լաւան...
Կաթիլ մը արցունք թարթիչէն կախուած
Անխօս ու անբառ յորձանքէն սրտի
Խտացած յոյզն էր հոգիին համակ
Որուն աղբիւրը միշտ անտես մնաց...
Կաթիլը բարակ ադամանդի պէս
Թանձրացաւ այնքա՛ն ու դարձաւ բիւրեղ
Շողշողաց պայծառ ամէնքին ի տես
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Սրտի անհունէն բխած գանձ մըն էր...
ԵՐԱՆ
............................
ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒԻՍ
Շրթունքիս վրայ միւռոն եղար
Հոգւոյս, սրտիս՝ լուսոյ խորան
Քեզմով միայն ես ապրեցայ
Օդի, ջուրի պէս կենսական...
Բառերովդ աղօթեցի
Բառերովդ հաւատացի
Սիրեցի ու մտածեցի
Ըղձացի ու երազեցի...
Դուն անբաժա՛ն ինձմէ եղար
Հոգիիս պէս միշտ հարազատ
Քե՛զ փարեցայ ես տենդագին
Որ ամրանամ օտար հողին...
Դուն դարձար ինձ երդի՛ք, օճա՛խ
Հայրենի տո՛ւն հոգւոյս համար
Հոգեսնո՛ւնդ, հպարտութի՛ւն
Եւ ապաւէ՛ն բիւր հողմերուն...
Քանի սէրեր եկան-անցան
Այլալեզու, օտարականչ
Քե՛զ մնացի հաւատարիմ
Զերթ էութեան անքննելի...
ԵՐԱՆ
............................
ՎԵՐՋԻՆ ՁՕՆԸ
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Սաղարթախիտ իմ կաղնիէս շքեղափայլ
Վտիտ ոստ մը մընաց միայն աշնանավառ
Որ դեռ թրթռայ հովիկին հետ, արեւին տակ
Կ'ըմպէ լոյսը, կ'օրհնէ կեանքը սիրավարար...
Ոստին վրայ ոսկեկարմիր, լուսաթրթիռ
Դեռ թռչուն մը կը գեղգեղէ կեանքով արբշիռ
Թառած ճիւղին որ իր տունն է վաղ օրերէն
Ինչպէ՞ս լըքէ, չուէ դէպի այլ երկիրներ...
Թէ գայ ձմեռն ու ծառն ընէ տերեւաթափ
Տերեւներուն հետ այդ վերջին գուցէ իյնայ
Եւ հագագին վերջին երգը ձօն մը դառնայ
Հաւատարիմ սիրոյն անշէջ, լուսաճառագ ...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

37/50

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (96) Նոյեմբեր 2019

Գրական-Մշակութային
ՄԱՏԹԷՈՍ
ԶԱՐԻՖԵԱՆԻ
ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ

Ի՜ՆՉ ՇՈՒՏ
Հովին հիւանդ համբոյրէն
Ծառերն ամբողջ դեղնեցան.
Ի՜նչ շուտ, ի՜նչ շուտ դեղնեցան
-- Վարդերը մահ կը բուրեն…
Վիշտի մը լուռ համբոյրէն
Երազներըս դեղնեցան.
Ի՜նչ շուտ, ի՜նչ շուտ դեղնեցան
-- Սէրերս մահ կը բուրեն…։
ՄԱՏԹԷՈՍ ԶԱՐԻՖԵԱՆ
«Տրտմութեան և Խաղաղութեան Երգեր»
Պոլիս, 1921
ՕՐՀԱՍ
Թող դէմքդ այդպէս տժգունի.
Աչքէդ հոսի թող արցունք.
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Քրիստոնեայ ո՛չ մէկ խունկ
Հոգիիդ բոյրը ունի.
Թող դէմքդ այդպէս տժգունի…
Հեռուն, լոյսը կը հատնի.
Աղօթէ՛, քոյր թախծադէմ,
Նայէ որքա՜ն գունատ եմ,
Հոգիս շատ քիչ ժամ ունի
Թող դէմքդ այդպէս տժգունի…։
ՄԱՏԹԷՈՍ ԶԱՐԻՖԵԱՆ
«Տրտմութեան և Խաղաղութեան Երգեր»
Պոլիս, 1921
ՈՐՈՇՈՒՄ
Ոչ իսկ հառա՛չ մը հանել
Ճամբուն վրայ այս անել.
Հրամայել որ ցամքի՛
Վերջին կաթիլն արցունքի.
Ո՛չ ոքի ձեռք երկարել
Որ գայ հրդեհն այս մարել.
Գիշերին մէջ, լուռ, անտես,
Դիտել հեռու՜ն, կուռքի պէս.
Դիտել ծովափն ուր այնքա՜ն
Աստղեր սրտէս դուրս ինկան.
Ու ժա՜ռն այն ծեր՝ ուր հոգիս
Վարդի մ՚համար լքեց զիս…
Յետոյ ժպտիլ ու քալել
Ճամբուն վրայ այս անել։
ՄԱՏԹԷՈՍ ԶԱՐԻՖԵԱՆ
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«Տրտմութեան և Խաղաղութեան Երգեր»
Պոլիս, 1921
ԱՐՀԱՄԱՐՀԱՆՔ
Ցաւիս խորերէն, տե՛ս, Ճակատագիր,
Անսահման ծիծաղ մ՚ունիմ քեզի դէմ.
Գիտցի՛ր որ նորէն քեզ կ՚ահամարհեմ,
Չկարծես թէ ալ զիս կործանեցիր…
Ի զուր կը թափես մոխիր սրտիս վրայ.
Ճառագա՜յթ կայ հոն՝ իջած անհունէն…
Զոհերն հարուածիդ լոկ ոսկորներս են,
Անոնց պէտք չունի՛ միտքըս որ սուրայ…
Պայծա՜ռ է ճակատս՝ արշալոյսի պէս.
Հոգիս՝ միշտ աղուոր, միշտ հպարտ, ժպտուն՝
Դեռ կը սաւառնի՜ անհունէ անհուն…
Ի զու՛ր սրտիս վրայ մոխիր կը թափես.
Աստուածնե՜ր կան հոն՝ իջած երկընքէն.
Ցաւիս խորերէն, տե՛ս, անոնք կ՚երգե՜ն…
ՄԱՏԹԷՈՍ ԶԱՐԻՖԵԱՆ
«Կեանքի ու Մահուան Երգեր»
Պոլիս, 1922
Մատթէոս Զարիֆեանի բանաստեղծութիւնը խորապէս ներանձնական է և ժամանակի
պարագայական առընչութիւններէն վեր։ Խիզախ, անզիջող և ասպետական գրո՛հ մը՝ մահուան
դէմ։ Հակառակ անողոք հիւանդութեան, իր տողերը կը ճառագայթեն բաբախուն վանկերով։
Անոնք ջրաներկի զգայուն հարուածներ են, որոնք ապրումներու հեղեղներ կը շղթայազերծեն։
Զարիֆեան ծնած է 1894-ին, Պոլսոյ Կէտիկ Փաշա թաղը և սակայն իր կարճատև կեանքին
օրրանը եղած է Սկիւտարը և մասամբ նաև՝ մօտակայ Իշխանաց Կղզին, ուր տեղափոխուած է
ապաքինման յոյսով։ Իր ուսումնական տարիները ան անցուցած է Սկիւտարի ազգային
վարժարանին, Պարտիզակի ամերիկեան վարժարանին և Րապըրթ Քոլէճի մէջ։ Այնուհետև ան
փոխանցուած է Սկիւտարի հանրահռչակ Պէրպէրեան Վարժարանը, որուն ընթացքը ան
աւարտած է 1913-ին «Պսակաւոր Արուեստից» տիտղոսով։ Այս շրջանին, Զարիֆեան
բացառապէս աշխոյժ և մարզական շնորհներով օժտուած երիտասարդ մըն է. Պոլսոյ հայկական
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ողիմպիական խաղերու ախոյեաններէ՛ն։ Ան նաև անյագ ընթերցող մըն է հայ և օտար
գրականութեանց։ Բացառիկ է իր սէրը Տոլստոյի գրականութեան հանդէպ, որուն
աշխարհահայեացքով տոգորուած պիտի մնայ ան իր ամբողջ կեանքի ընթացքին։ Աւարտելէ
ետք Պէրպէրեանի ընթացքը, այլ երիտասարդ մտաւորականներու պէս ինք ևս կը մեկնի Երկիր
ուսուցչական պաշտօն ստանձնելով Ատանայի Ազգային Վարժարանին մէջ։ Եւ սակայն
հիւանդութիւնը զինք պիտի տանի Լիբանան և հոնկէ վերստին Պոլիս։
Զարիֆեան սկսած է գրել 1919-ին և իր ստեղծագործական կեանքը ունեցած է ընդամէնը հինգ
տարիներու տեւողութիւն։ Հինգ տառապակոծ տարինե՛ր՝ հիւանդութեան ճիրաններուն մէջ։
Ճիշտ ինչպէս Դուրեանը։ Ճիշտ ինչպէս Մեծարե՛նցը։ Իր երկու քերթողագրքերը՝ «Տրտմութեան
և Խաղաղութեան Երգեր» (1921) և «Կեանքի և Մահուան Երգեր» (1922) լոյս տեսած են Պոլսոյ
մէջ։ Ան գրած է մինչև վերջ։ Իր ծաւալուն օրագիրը սրտաճմլիկ վկայութիւն մըն է մաքառման և
սիրոյ։ Ան իր աչքերը փակեց 1924-ին, երբ միայն բոլորած էր երեսուն տարիներ։ Իր գերեզմանը
կը գտնուի Սկիւտարի Հայոց Գերեզմաննոցին մէջ, Դուրեանի դամբանէն քիչ անդին։
Զարիֆեանի
բանաստեղծութիւնը
կը
պատկանի
յետ-պատերազմեան
Սփիւռքի
ժամանակաշրջանին։ Եթէ ապրէր, ան հաւանաբար մաս պիտի կազմէր պոլսահայ
մտաւորականութեան արտագաղթին (խոյս տալով քեմալական սպառնալիքէն)։ Ինք եւս պիտի
ապրէր Սփիւռքի հոգեբանական դառն աքսորը։ Զարիֆեանի «Ամբողջական Երկեր»ու
գեղակազմ հատորը լոյս տեսաւ 1956-ին Պէյրութի մէջ, Անի ամսագրի մատենաշարէն իր քրոջ՝
արձակագիր Սիրան Սեզայի և բանաստեղծ Վահէ-Վահեանի խմբագրութեամբ։
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ
Ի՞նչ կ'արժեն տեղեկութիւնները,
նոյնիսկ
գիտելիքը՝
առանց
իմաստութեան: Ներկայ դարուն,
մարդ անհատը ողողուած է
արագահոս
տեղեկատուութեամբ,
մասնագիտական
եւ
այլ
գիտելիքներով....սակայն
ան
յաճախ
կը
յայտնուի
խառնաշփոթի մէջ, չկարենալով տարանջատել բարին՝ չարէն, ճշմարիտը՝ սուտէն ու կեղծիքէն,
արդարը՝ անարդարէն, ճիշդը՝ սխալէն....Իմաստութիւնն է որ մարդ էակին կ'ըլլայ ուղեցոյց եւ
լուսատու փարոս՝ ընտրելու համար կեանքի ճիշդ ուղին, կեանքը ճիշդ ապրելու
կերպը...մանաւանդ բարդագոյն իրավիճակներու մէջ...Իմաստութիւնն է որ կեանքի գերագոյն
արժէքներ եւ սկզբունքներ կը փոխանցէ մարդուն, գոյութեան իմաստ ու նպատակ, իտէալ ու
տեսլական կը ներշնչէ անոր...: Իմաստութիւնը կը կերտուի կենսափորձով, ինքնաճանաչումով,
մարդաճանաչումով, կշռադատ բանականութեամբ, դասեր քաղելով մեր եւ այլոց սխալներէն...:
Իրաւ դաստիարակութեամբ: Իմաստութիւնը կեանքը ճիշդ ապրելու կարողութիւն է:
........................
Խոհն ու միտքը ապրանքներ չեն որ ապսպրանքով կամ պատուէրով կարելի ըլլայ
ձեռքբերել....անոնք կու գան եւ մեզ կ'այցելեն յանկարծօրէն, չես գիտեր ուրկէ....գուցէ պիտի
արժանի ըլլանք զանոնք հիւրընկալելու մեր սրտին ու մտքին մէջ....Խոհի սերմերը կրնան
ծլարձակիլ միայն եթէ արգաւանդ ըլլայ հողը ուր կ'իյնան անոնք...թէ ոչ կը չորնան եւ չեն
պտղաբերիր անոնք, մանաւանդ եթէ անոնց զլանանք տալ այն կաթիլ մը ջուրը որ անչափ
կենսական է անոնց....
........................
Կը թուի թէ այնքան քիչ բան է պէտք մարդ էակին, էապէս ԵՐՋԱՆԻԿ զգալու համար....Նոյն
երկինքը, աստղերը, լուսինը, ծառ ու ծաղիկները....բնութեան պէսպիսուն հրաշալիքները, զորս
երբեմն չենք ալ նկատեր՝ «վազքով տարուած ու զբաղուած»....կամ սին ու փուճ
զուարճանքներուն անձնատուր....գուցէ եւ շահամոլութեան կամ փառատենչութեան տենդէն
կոյրցած....Վառ պահել զգայնութիւնը գեղեցիկին, արթուն ըլլալ բնութեան եւ կեանքի
սքանչելիքներուն....զգալ կեանքի հարշք-խորհուրդը....Դեռ հի՛ն-հի՛ն դարերէն է ըսուած, որ
գեղեցկութիւնը կը փրկէ աշխարհը ...Իսկ այդ գեղեցկութիւնը արդեօ՞ք կ'ընկալենք, կը
գնահատենք կամ զայն կը պահպանենք անաղարտ ու անխաթար....
........................
Համաշխարհայնացած դրամատիրութեան դրուածքին համար՝ ամէն ինչ վաճառելի ապրանք է.
մարդը, պատմութիւնը, մշակոյթը, հայրենիքները, նոյնիսկ բնութիւնն ու անոր պաշարները....եւ՝
ազգերը, որոնք ներկայիս զանգուածաբար կ'արտագաղթեն մարդուժ հայթայթելու այլ
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պետութեանց եւ յընթացս կորսնցնելով իրենց ազգային դիմագիծը....Անդէմ, անդիմագիծ եւ
անազգ բազմութիւնները տակաւ կը շատնան եւ կը դառնան շրջուն խլեակներ...Սա
քաղաքակրթութեան ՃԳՆԱԺԱՄՆ Է...
........................
Հայեցի հարազատ ՄՇԱԿՈՅԹՆ է մեր ազգային ինքնութեան բանալին....Առանց այդ մշակոյթին,
մենք կը դադրինք ՀԱՅ ըլլալէ....այս օրերուն, օտարամոլութենէ եւ շահամոլութենէ տարուած,
հայը ինքզինք կ'որոնէ օտար մշակոյթներուն եւ բարքերուն անձնատուր....Սա տեսակ մը
ստրկամտութիւն է որոշապէս....Սոկրատեսի խօսք-պատգամը, դարերու խորքէն, այսօր ալ կը
հնչէ իր ամբողջ այժմէականութեամբ՝ ԾԱՆԻՐ ԶՔԵԶ.... մենք այնքան էական կարիքը ունինք
այսօր եւ ընդմիշտ ճանչնալու մենք զմեզ՝ հոգեմտաւոր սնունդ ստանալու մեր հարազատ
մշակոյթի ակունքներէն....փոխանակ մուրալու եւ աղերսելու օտար ու խորթ «մշակութային» ոչարժէքները....
........................
Հիմա ամէն ինչ խառնուեր է իրար՝ գեղեցիկն ու տգեղը, ճիշդն ու սխալը, իրաւն ու սուտը,
մաքուրն ու աղտոտը, հարազատն ու խորթը....եւ այս խառնաշփոթին մէջ, երանի՛ անոր որ կը
գտնէ իր ճամբան, ունկնդիր՝ իր սրտի ճշմարիտ ձայնին, առանց ականջ տալու իր շուրջի՝
ականջ ծակող եւ մոլորեցնող աղմուկին...
........................
ՄԱՐԴ-ԲՆՈՒԹԻՒՆ, ՄԱՐԴ-ՏԻԵԶԵՐՔ, ՄԱՐԴ-ԱԶԳ, ՄԱՐԴ-ՄՇԱԿՈՅԹ....Այս կապերը եթէ չըլլան
ներդաշնակ ու խեղուին, մենք չենք կրնար ունենալ առողջ, լիարժէք եւ ճշմարտապէս զարգացող
ագզային պետականութիւն....Այսօր այդ կապերը էապէս խեղուած են նիւթապաշտ եւ շահամոլ
քաղաքակրթութեան սպառողական հասարակութեան մէջ....Մեր պետականութեան
ՆԱԽԱՏԻՊԱՐԸ պէտք չէ որ ըլլայ արդէն սպառած նիւթապաշտ քաղաքակրթութեան
համակարգը....այլ պէտք է խարսխուի ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԵՐ ՄՇԱԿՈՅԹԻ արժէքներու համակարգին
վրայ՝ հայկական Բարձրաւանդակին վրայ առողջ եւ լիարժէք ազգային- պետական կեանք
ստեղծելու տեսլականով....
........................
Մեծ անհատականութիւններու ժամանակը շատոնց անցած կը թուի ըլլալ....«ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ
ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ» եզրոյթով բնորոշուող իրականութիւնը ներկայիս դարձեր է էապէս «ՊԻԶՆԵՍ»ի
մտածողութեամբ եւ հոգեբանութեամբ կառավարուող կարգ ու սարք....ուր տիրական են
նիւթապաշտութիւնը, շահամոլութիւնը եւ սպառողական քաղաքակրթութեան յատուկ
«արժէք»ներու համակարգ մը: Այդ համակարգէն ներս, մեծութիւններ դժուար թէ աճին ու իրենց
արժանի տեղը գտնեն հասարակութեան մէջ: Մինչդեռ միջակութիւններ, զորս կարելի է գնել ու
վաճառել, կը բուսնին սունկի նման եւ կը գրաւեն հրապարակը ամենուր: Ներկայ դրուածքին
մէջ, ամէն մարդ կարծես իր գինը ունի....եւ կը կատարէ գնորդին պատուէրը...Մարդը
կ'ապրանքայնանայ եւ կը կորսնցնէ իր բուն արարչաստեղծ արժէքը:
........................
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Մենք հաւաքաբար կրնանք հայ կեանքի իրավիճակը բարեփոխել, եթէ իսկապէս վճռակամ եւ
յանձնառու ըլլանք ատիկա ընելու....Բայց մեզմէ իւրաքանչիւրը միայն կը գանգատի օրն ի բուն,
կ'ընդվզի, կը բողոքէ, եւ երբ գործի անցնելու ժամը հնչէ, իւրաքանչիւրը միայն իր մասին կը
մտածէ գերազանցօրէն, իր սեփական մորթին....եւ յանձնառու չըլլար՝ իր անձնականը զոհելու
յանուն հաւաքականին....Մեր մօտ այնքա՛ն կը բացակայի հաւաքական շահի գիտակցութիւնը,
անկէ
բխող
անձնականը
զոհելու
պատրաստակամութիւնը,
անձնուիրութիւնը....Ազգասիրութիւնը խօսքով չըլլար...միայն արարքն է որ կը սահմանէ
անհատն ու ժողովուրդը....
........................
Շուկայական համատարած մտայնութեան արշաւին մէջ, ամէն ինչ կը թուի թէ իր նիւթական
արժէքն ունի, ամէն ինչ ապրանք է, ամէն ինչ ծախու է....Այս մտայնութիւնը որքա՛ն աւեր կը
գործէ ի մասնաւորի՝ դար ու դարերով, հոգեւոր արժէքներով ապրող ու սնանող մեր
ժողովուրդին: Ինչպէ՞ս կարելի է, օրինակ, հայ դպրոցը արժեւորել իր ձեռքբերած նիւթական
շահով, ինչպէ՞ս կարելի է դրամական գին սահմանել հայեցի կրթութեան, հայ մշակոյթի
արժէքները նիւթականացնել, մեր ձեռագիր մատեանները շուկայի ապրանքի վերածել, եւ
այսպէս շարունակ: Ժողովուրդ մը կրնա՞յ ապրիլ առանց իր սրբութիւններուն, որոնք
անսակարկելի արժէքներ են, իր ինքնութիւնն ու էութիւնն են....Շուկայացնելով եւ փոշիացնելով
իր հոգեւոր արժէքներն ու սրբութիւնները, ազգ մը հաստատապէս կորստեան կը դատապարտէ
ինքզինք....
........................
Վայրեր կան ուր կ'երթաս եւ հոգիէդ մասնիկ մը հոն կը մնայ առ յաւէտ...
Մարդիկ կան, որոնց կը հանդիպիս, եւ անոնք կը ծուարին հոգւոյդ մէջ առ յաւէտ...
Պահեր կան կեանքի մէջ, շատ կարճատեւ, որոնք կ'ապրին քեզ հետ յաւիտեան...
Սա գուցէ յաւերժութեան խորհուրդն է...
........................
«Քաղաքակիրթ աշխարհ» լոզունգը կամ եզրոյթը կ'օգտագործենք տեղի-անտեղի...մինչդեռ
անիկա էապէս կը նշանակէ համաշխարհայնացող, նիւթի ու շահի տիրապետումը անխնայ
կիրառող եւ ազգը, պատմութիւնը եւ հայրենիքները բովանդակազրկող եւ իմաստազրկող
իրադրութիւն, ուր ՈՅԺԻ քաղաքականութիւնը առաջնային նշանակութիւն ունի բոլոր
առումներով ալ, եւ որուն զոհ կ'երթան հոգեւոր-բարոյական-մշակութային արժէքները....
........................
Առանց յստակ արժեհամակարգի, ո՛չ կրթական կեանքը կարելի է ճիշդ կազմակերպել, ո՛չ
ընտանեկան կեանքը, ո՛չ ալ ազգային-պետական կեանքը...Արժեհամակարգը կու տայ
բարձրագոյն նպատակներն ու արժէքները, որոնց համար կը գործեն նշեալ
կենսագործունէութեանց հաստատութիւնները, ընտանիքէն մինչեւ դպրոց, պետականութիւն
ու աւելին...Արժեհամակարգը անոնց «ալֆան եւ օմեղան» կարելի է համարել...Առանց
յստակեցուած ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ, ընտանիքը, դպրոցը, պետութիւնը կը գոյատեւեն
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պատեհապաշտական նկատառումներով, անխարիսխ եւ անուղեցոյց...Ցաւօք, ներկայ
նիւթապաշտ եւ օգտապաշտ աշխարհի դրուածքին մէջ, տիեզերաշունչ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
փոխարինուած է սպառողական հասարակութեան չարժէքներով...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

Թէ ես կրցայ գրել ինչ-որ տողեր լուսէ
Իմ մուսաս էր որ զիս դրդեց տիւ ու գիշեր
Գրի առնել ինծի յուշած միտքերը լոյս
Զանոնք բաշխեմ հոգիներուն ես սիրալոյս...
......................
Հոգիս այս պահուն օրհնութիւն ունի
Անոնց որ պահիկ մ'անցան իմ կեանքէս
Նշոյլ մը հայեացք ինձ հետ թողուցին
Ինձ հետ մնացին յար յաւերժօրէն...
......................
Քանիներ կան որոնք թեւեր ինծի տուին
Բարի խօսքով, լոյս ժպիտով մը խնդագին
Քանիներ կան որոնք պաղ սիրտ մը ցոյց տուին
Դեռ քանիներ՝ որոնց սուր խօսքն խոցեց հոգիս..
......................
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Թէ նշոյլ մը իմաստութիւն ես ձեռքբերի
Հազար անգամ ինկայ, ելայ ես վիրաւոր
Վէրքս դարձաւ երգ մը վարար ու հոգեթով
Վէրքս դարձաւ իմաստութեան բեկոր մը ջինջ...
......................
Առանց ճիգի, աշխատանքի
Անգին գանձ ալ ունենաս
Ուրախութիւն չի տար սիրտիդ
Զայն նուաճելն է իրաւ բերկրանք...
......................
Ամէն անգամ որ զառիվեր մը բարձրացայ
Շնչակտուր հասայ գագաթն անոր լուսէ
Նոր կեանք մ'առի ես արփաւէտ լոյսով արբած
Յետոյ տեսայ հորիզոնին նոր բարձունքներ...
......................
Սիրտդ, հոգիդ լոյսով օծէ
Նոյնիսկ մթին խաւարին մէջ
Լոյսին կառչիր կեանք մը համակ
Որ լո՛յս դառնաս, անմահանա՛ս...
......................
Ամէն անգամ որ արգելք մը յաղթահարես
Հոգիդ կ'աճի ու կը մեծնայ անհունօրէն
Դիւրասահ կեանքն անմիտ ու ծոյլ քեզ կ'ընծայէ
Կը խեղճանաս ու կծկուիս պատեանիդ մէջ...
......................
Մի՛ ընտրեր դուն դիւրին ճամբան
Որ հեզասահ թուի ըլլալ
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Դժուար ուղին է վերընթաց
Որ քեզ տանի լոյսին անհաս...
......................
Ես սիրեցի բռնկումը մայրամուտի
Երբ հրդեհներ յանկարծ վառին հորիզոնին
Եւ չես գիտեր հրաժե՞շտ է սա, թէ՞ նոր սկիզբ
Ծիրանեգոյն նոր աշխարհի մը ծնունդին...
......................
Բառերէն վեր խորհուրդ մը կայ
Անքննելի խորհուրդ խորին
Հոգիէ հոգի կը ծիածանուի
Լռութեամբ մը հոգեհառաչ...
......................
Ուղիղ քալէ ճանապարհէդ
Թէ բարեւեն ուրախացի՛ր
Թէ անտեսեն մի՛ սրտնեղիր
Ոգիդ բարձր պահէ յաւէտ...
......................
Ժամանակի ձեռքն անկաշառ
Գգուեց զիս իր իմաստութեամբ
Բայց բարձր գին պահանջեց ան
Բոյլ մը կայծին իմաստութեան...
......................
Հիմա մարդիկ բազմերես են
Հո՛ս կողքիդ են, հո՛ն քեզ դէմ են
Հո՛ս կը գովեն, հո՛ն բամբասեն
Իսկականը՝ ո՞ր երեսն է...
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......................
Շահի պայքար, ուժի պայքար
Յանուն փառքի, իշխանութեան
Իսկ հոգիին համար անբաւ
Սով է տխուր, լի անձկութեամբ..
......................
Հազար ցաւ ալ թէ ունենամ
Սիրտս այրող լուռ տառապանք
Արարումս՝ խինդ հոգեկան
Կը շէնցընէ հոգիս համակ..
......................
Ի՞նչ փոյթ մարդիկ գովաբանեն
Կամ հակառակն՝ վատաբանեն
Քեզ ու գործդ արդար, բարի
Խիղճիդ միայն դուն տաս հաշիւ:
......................
Զուր է կեանքդ թէ չփնտռես
Հոգիդ անբաւ, անպարունակ
Անով աճի՛ս, համայնանա՛ս
Անով Աստծոյն դուն մօտենաս..
......................
Հոգիիդ մէջ թէ լոյս չըլլայ
Արեւալոյսն անգամ շքեղ
Չի կրնար քեզ լուսաւորել
Դառնալ լոյսի աղբիւր վարար...
......................
Մի՛ կապկեր դուն ոճն ուրիշի
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Ամէն մարդ ալ իր ոճն ունի
Գտի՛ր ոճդ քու սեփական
Որ հոգիիդ ցոլքը ըլլայ...
......................
Գողութեան շատ տեսակներ կան
Մարդ կայ նիւթի, ինչքի գող է
Ոգիի բերք գողցող ալ կայ
Սա ամէնէն նողկալին է..
......................
Թէ հայեացքդ ընդարձակես եւ համայնը դուն ընդգրկես
Յայնժամ որքա՛ն չնչին թուին մանրուքները ամէնօրեայ
Վեր բարձրանաս ճղճիմ, նանիր բիւր միտքերէն բռնադատեալ
Ընդարձակի՛ս, անհունանա՛ս, տիեզերքին պէս անծայրածիր..
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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