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Խմբագրական
ԲՌՈՒՆՑՔՈՒԻԼՆ Է ՅԱՒԵՐԺՈՒԹԻՒՆՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

Ինչպէս յայտնի է, Կիրակի 27
Սեպտեմբերի
առաւօտեան
ժամերուն, Վարագայ Ս. Խաչի
տօնին, Արցախը յանկարծօրէն
ենթարկուեցաւ
պատերազմական ահաւոր եւ
լայնածաւալ
յարձակումի,
շղթայազերծուած Ազրպէյճանի
կողմէ՝
Թրքական
կառավարութեան զօրակցութեամբ եւ աջակցութեամբ, «Մէկ ազգ, երկու պետութիւն»
լոզունգով եւ թուրանական գաղափարախօսութեան տրամաբանութեամբ: Ռազմական այս
գործողութիւններուն ընթացքին, թշնամին մեծ տրամաչափի զէնք-զինամթերքով, ամէնէն
գերարդիական հրթիռներով, սպառազինութեամբ եւ միջազգայնօրէն արգիլուած ռումբերով
թիրախ դարձուց նաեւ քաղաքացիական խաղաղ բնակչութիւնը, քաղաքացիական
շինութիւններ եւ կառոյցներ, մեծ ու փոքր բնակավայրեր, ենթակառուցուածքներ...: Ռազմական
այս գործողութիւններուն մէջ, ակնյայտ դարձաւ Թուրքիոյ ամբողջական ներգրաւուածութիւնը,
ինչպէս նաեւ՝ թրքական վերահսկողութեան տակ գտնուող սուրիական տարածքներէ
ահաբեկիչ ու վարձկան տարրերու՝ ճիհատիստներու, աւելի ճիշդ ՏԱԷՇ-ի մարդասպաններուն
տեղափոխումը Ազրպէյճան եւ անոնց մասնակցութիւնը այս լայնածաւալ պատերազմին:
Ակնյայտ դարձաւ որ պատերազմական այս յանցագործները՝ խախտելով միջազգային
մարդկային իրաւունքներու բոլոր սկզբունքները, կը հրթիռակոծեն Ստեփանակերտը եւ Շուշին,
անոնց քաղաքացիական խաղաղ բնակչութիւնը՝ ծեր ու երեխայ, կին թէ անզէն մարդ ու
քաղաքացի..., ինչպէս նաեւ հոգեւոր-մշակութային թէ կրօնական արժէք ներկայացնող կոթող
ու կառոյց, տուն ու օճախ: Վկայ՝ Շուշիի ռմբակոծուած Ս. Ամենափրկիչ պատմական եկեղեցին,
որ խորհրդանիշն է հայուն հաւատքին եւ ոգեղէն զօրութեան:

Հայութիւնը ամբողջ՝ մէկ սիրտ, մէկ հոգի, մէկ կամք ու մէկ բռունցք դարձած, սատար կը
կանգնի Արցախի եւ մեր սուրբ Հայրենիքի գոյապայքարին, դիմակայելու էապէս թրքական
հայաջինջ քաղաքականութեան այս նորօրեայ դրսեւորումը, որ ոչինչով կը տարբերի 105 եւ
աւելի տարիներ առաջ մտայղացուած եւ գործադրուած Ցեղասպանութեան եւ
Հայասպանութեան քաղաքականութենէն եւ վայրագութենէն: Ներկայիս, սակայն, կայ ազգային
մեր պետականութիւնը, Հայաստանի եւ Արցախի քաջարի եւ մարտունակ ոգիով զինուած
բանակը, կայ աւելի քան վճռակամօրէն տրամադրուած մեր ժողովուրդը՝ պաշտպանելու իր
հողին վրայ ազատ եւ արժանապատուօրէն ապրելու եւ արարելու վսեմագոյն իրաւունքը եւ
յանուն անոր՝ իր կեանքը դնելու հայրենիքի զոհասեղանին, եթէ հարկը զայդ պահանջէ: Կան
նաեւ սփիւռքի կազմակերպուած հայագաղութները, որոնց սիրտը կը բաբախէ հայրենի
ժողովուրդին հետ համատրոփ, ապագայի մէկ եւ միեւնոյն տեսլականով գօտեպինդ...
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Մենք ՀՀ հեռատեսիլի կայաններէն, դիմատետրի էջերէն եւ այլ լրատուական կայքերէն իրազեկ
եղանք, թէ ինչպիսի անձնազոհ հերոսութեամբ կռուեցան ու կը կռուին հայ բանակի
զինուորները, սպաները, հրամանատարները, զօրավարները... ամէն պահ սխրանքներ
գործելով, թէ ինչպիսի հայրենանուէր տրամադրութեամբ, աննկուն կամքով ու ոգիով ճակատ
կ'երթան կամաւորները, ազատամարտիկները, «Փափկասուն տիկնայք հայոց աշխարհի»,
ինչպիսի եռանդագին նուիրումով՝ վիրաւորին արիւն տալու համար կը հերթագրուին շարքային
քաղաքացիներ..., ինչպիսի հայրենասիրական ոգիով կը կազմակերպուին ցոյց-բողոքներ
սփիւռքի բոլոր հայագաղութներէն ներս ի պաշտպանութիւն եւ զօրակցութիւն Արցախի եւ
Հայաստանի հիմնարար իրաւունքներուն, որոնք շարունակաբար եւ ամէնէն տմարդի
եղանակներով ոտնակոխ եղան եւ կ'ըլլան թուրք-ազերի ահաբեկիչ վոհմակին կողմէ՝ կոպիտ
խախտումովը միջազգային ամէնէն տարրական սկզբունքներուն... ինչպիսի հաւաքական
գիտակցութեամբ տեղի կ'ունենան դրամահաւաքներ ի օժանդակութիւն Արցախի մեր քոյր ու
եղբայրներուն...եւ շարքը կ'երկարի ու պիտի երկարի, քանզի սա մահու կենաց հայրենական
կռիւ է, ճիշդ Սարդարապատեան օրերուն նման, նոյնիսկ եթէ զինադադար հաստատուի, որուն
խախուտ ըլլալը փաստուած է քանիցս...
Ամէն հայ այսօր, ո՛ւր որ ալ գտնուի ան՝ հայրենիքի երկնակամարին տակ, թէ սփիւռքի օտար
մայթերուն վրայ, ՊԱՐՏԱՒՈՐ է թեւ ու թիկունք ըլլալ հայ զինուորին, հայ մարտիկին, պարտաւոր
է ըլլալ ՊԱՇՏՊԱՆ ՀԱՅՐԵՆԵԱՑ, ինչով որ կրնայ՝ զէնքով, բազուկով, ներդրած լումայով,
դիւանագիտական եւ բարոյական նեցուկով, լրատուական աղբիւրներու ճիշդ օգտագործումով
եւ տարածումով, գիրով, ՈԳԻՈՎ, շօշափելի գործի վերածելով ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿ ըլլալու
համահայկական հրամայական սկզբունքը...

ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆԸ ներքին էութիւն է, առանց որուն կեանքը կը զրկուի իր առանցքէն, իր
բուն իմաստէն...Աշխարհ կու գանք, ՀԱՅՐԵՆԻՔՈՎ ապրելու, անով լեցուելու, անոր ներքին
էութեան վրայ մեր սիրտէն ու հոգիէն նշոյլ մը լոյս կաթեցնելու, քար մը դնելու անոր ոգեղէն
կառոյցին, անոր շաղախելու ցօղը մեր քրտինքին, մեր արցունքին, մեր արիւնին..., սրբազնագոյն
այն վայրն է ան, ուր կը պառկին մեր մեռելները՝ իրենց մշտակենդան ոգիով եւ ուր կ'ապրի, կը
շնչէ ու կը ծաղկի հայ հոգին, առանց որուն մենք կը դառնանք խլեակներ միայն, առանց
ինքնութեան, առանց դիմագիծի, մուրիկներ ու թափառիկներ անդէմ, այսինքն ողորմելի
արարածներ ...: Ինչպէս ըսուած է, հայրենիքէն վեր Աստուած է միայն...

Ազգային հաւաքական գիտակցութեան արթնացման եւ անոր գերագոյն արդիւնաւորման
պահն է, ԲՌՈՒՆՑՔՈՒԵԼՈՒ պահն է՝ միասիրտ ու միակամ, որ կարենանք ապրիլ ու լինել: Եւ
որքան ճիշդ է ըսուած՝ «Բռունցքուելն է յաւերժութիւնն Հայաստանի»:

Քանզի՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔԷՆ ՎԵՐ, ԱՍՏՈՒԱԾ Է ՄԻԱՅՆ
ԱՄԷՆ ԻՆՉ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՀԱՄԱՐ
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ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

Կիպրահայ
ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ-ԳԻՆԵՁՕՆ ԵՐԱՆ ԿԵՐԹՄԵՆԵԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԻ
ՉՈՐՍ ՔԵՐԹՈՂԱԳԻՐՔԵՐՈՒ

Սեպտեմբեր
ամսուան
վերջաւորութեան, հայ կեանքէն
ներս տիրող գորշ ու մռայլ
մթնոլորտին մէջ՝ լուսաշող եւ
ոգեշնչող ձեռնարկ մը դարձաւ՝
Երան
Գույումճեանի
չորս
ժողովածուներուն
շնորհահանդէս-գինեձօնը, որպէս
հայ գիրքերէն ճառագայթող
Մեսրոպեան նոր յոյս ու լոյս՝
հայրենի երկինքը մթագնած
ամպերուն մէջ...եւ նոր աւիշ
մահու-կենաց մեր պայքարին:
Շնորհահանդէս-գինեձօնը տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, 30 Սեպտեմբեր 2020-ին, երեկոյեան
ժամը 7:00-ին, Նարեկ վարժարաններու ամփիթատրոնին մէջ, հովանաւորութեամբ Կիպրոսի
Թեմի Կաթ. Փոխ. Գերաշնորհ Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի, նախագահութեամբ կիպրահայ
համայնքի Պետ. Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի եւ նեկայութեամբը կիպրահայ գրասէր
հանրութեան:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ գիրքերու հրատարակիչ Պրն. Եղիա Գայայեան, որ 2020
թուականը բնութագրելէ ետք որպէս արտառոց իրադարձութեանց թուական մը, սկսեալ
պսակաձեւ ժահրի պարտադրած սարսափելի պայմաններէն, ուր բոլորին կեանքը վերածուած է
տխուր ու մռայլ դիմակահանդէսի մը, մինչեւ աւետեաց երկրին մէջ շարունակուող սեւերու եւ
ճերմակներու տակաւին շարունակուող արիւնալի բախումները, վայրագութիւններն ու թալանը,
մինչեւ Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ տեղի ունեցած ահաւոր պայթիւնը, մինչեւ 27
Սեպտեմբերին՝
Ատրպէյճանի
սանձազերծած
լայնածաւալ
յարձակում-պատերազմը՝
Հայաստան-Ատրպէյճան սահմանի ամբողջ երկայնքին..., կարեւորութեամբ նշեց որ այս
ձեռնարկին մասին յայտարարուած էր շաբաթներ առաջ, երբ լոյսին ընծայուեցան Տիկ. Երան
Գույումճեանի բանաստեղծութեանց երեք հատորները եւ քառեակներու ժողովածուն,
«խորանին առջեւ խաչաձեւ ճարճատող չորս մոմերու պէս»: Պարագաներու բերումով, աւելցուց
ան, «ամիսներ շարունակ, ստանձնելով հրատարակչութեան գործը, ջանադրաբար
աշխատեցանք՝ բանաստեղծուհին եւ ես, վերջապէս լոյսին ընծայելով մէկը միւսին ետեւէն
բանաստեղծուհիին անտիպ հունձքը՝ «Հոգւոյս հեւքին հետ», իբրեւ «բանաստեղծուհիին հեւքը
կամ արագ շնչառութիւնը», «Հայերգութիւն», իբրեւ «հայրենիքին եւ հայերէնին նկատմամբ
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ամբարուած անսահման սէր», «Լուսէ
անուրջներ»
ժողովածուն,
իբրեւ
«լուսաւոր եւ լուսաշող երազներ» եւ
«Քառեակներ»
ժողովածուն,
իբրեւ
«խոհի եւ յոյզի, միտքի եւ պատկերի
միաձուլում»: Դժբախտաբար, շեշտեց
Պրն Գայայեան, շատ սակաւաթիւ
ընթերցող մնացած է, աւելի ստոյգ՝
գրողներէն քիչ մը աւելի, մինչ ընկերային
տարբեր
ցանցերը,
հեռատեսիլը
չէզոքացուցած են գիրը եւ գիրքը,
գրականութիւնն ու ընթերցանութիւնը,
նոյնիսկ մայրենի լեզուն, որ մեր գոյութեան ու գոյատեւման միակ մնայուն գրաւականն է:
Վերջացնելով իր խօսքը, ան ըսաւ. «Սփիւռքահայ առանց երգի նահանջի քարքարոտ ճամբուն
վրայ, համարձակօրէն այսօր հրապարակ կ'իջնէ Տիկ. Երանը, ընթերցողին փոխանցելով իր
մարդասիրական ոգին, իր անկեղծ հայասիրութիւնը եւ հայրենասիրութիւնը»:
Իր խօսքին որպէս նախաբան, հեղինակը` Երան Կերթմենեան Գույումճեան, ընդգծեց « որ հայ
գիրն ու հայ գիրքը եղեր են միշտ մեր ոգեղէն ամէնէն ամուր զէնքը հայ ինքնութեան
պահպանման, հայոց պատմութեան անխափան երթին, հետեւաբար գիրքերուս
շնորհահանդէսը՝ մեր հայրենիքի կենաց-մահու պայքարի այս օրերուն, կը զգենու կրկնակի
իմաստ եւ խորհուրդ եւ մենք յաղթելու ենք նաեւ այս ոգիով»: Ան բնութագրեց
բանաստեղծութիւնը, որպէս «ամէնէն անկեղծ ու ամէնէն մտերմիկ զրոյց մը սեփական հոգիին
հետ, ինքնաճանաչման փորձ մը, սիրտը պարպելու, լիցքաթափուելու ճիգ մը, մեր մէջ
կուտակուած յոյզերն ու խոկումները, ապրումներն ու զգացումները արտայայտելու, մեր ներքին
փոթորիկը կամ քաոսը յաղթահարելու մղում մը: Անոր գործիքը բառերն են, հայ
բանաստեղծութեան պարագային՝ մեր ոսկեղենիկ լեզուին, մեր Մեծասքանչ հայերէնին բառերը,
որոնք բառարանի լուռ էջերէն կը յայտնուին եւ շունչ, հեւք ու ոգի կը հագնին բանաստեղծին
գրչին տակ:
Կեանք կ'առնեն...«Բանաստեղծութիւնը», շարունակեց ան, «տեսակ մը ոգիի յանդգնութիւն է,
ընթերցողին առջեւ հոգեպէս մերկանալ է՝ անսեթեւե՛թ ու անշպար...սիրտը բանա՛լ է,
խոստովանա՛նքի պէս անեղծ ու անկեղծ...»: Տիկ. Երան Գույումճեան շեշտեց որ «այս
նիւթապաշտ ու գործնապաշտ ժամանակներուն, բանաստեղծները՝ մեծերէն մինչեւ ամէնէն
խոնարհները, սրբազան խենդեր են գուցէ, որոնք անսալով իրենց ներքին ձայնին, կը գրեն,
կ'արարեն, նշոյլ մը ոգեղէն ճառագայթ սփռելու մարդ էակի՝ նիւթականով յագեցած առօրեային
եւ մեքենայացած կեանքին մէջ...»: «Իմ սրտագին կոչս է», ըսաւ ան, «որ կարդանք հայ գիրքը,
զայն տանինք մեր տուները, անով հայացնենք մեր տան մթնոլորտը, կարդանք հայ գիրքը՝
առաւել հարստանալու եւ ազնուանալու համար, հաղորդ դառնալու հայ հոգիին,
հայկականութեան եւ մանաւանդ Հայոց լեզուի գանձ բառերուն: Եւ վերջապէս, կարդանք հայ
գիրքը ՀԱՅ ՄՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ»: Ան իր խօսքը (զոր պիտի տանք առանձին) համեմեց իր
բանաստեղծութենէն առնուած տողերով եւ զայն եզրափակեց ըսելով՝ «Իմ մաղթանքս պիտի
ըլլար, բնականաբար, որ շատ ըլլային ընթերցողները, եթէ իսկապէս կը հաւատանք
արեւմտահայերէնի կենսունակ պահպանման, որ ...մեր հարստութեան վերջին լուման է,
բռնախլուած Հայաստանի անկողոպտելի գանձն ու ոգին, որուն պիտի կառչինք ամրօրէն,
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փայփայենք զայն աչքի լոյսի պէս, որպէս հայ տարագիր հայութեան ինքնութեան ու
լինելութեան գրաւական... Ճաշակեցէ՛ք ձեր սեղանին վրայ դրուած գիրքերը, որպէս հայ հոգիի
աղ ու հաց, հայ հոգիի նշխար ու մանանայ...»:
Այնուհետեւ, Տիկ Նայիրի Մուրատեան՝ օրուան մահու-կենաց մարտերուն համահունչ, երկու
բանաստեղծութիւն կատարեց խոր ապրումով՝ «Նոյն Ցեղասպանն է» եւ «Մեր անմահ
զինուորներուն» քերթուածները, ապա՝ «Իմ Հայաստան» եւ «Իմ աշնան մէջ»
բանաստեղծութիւնները, յուզելով եւ ոգեշնչելով ներկաները:
Յաջորդեց Տիկ. Մարալ Չոլաքեան Ատուրեանի կատարումը՝ «Կաթիլ մը արցունք», «Սրբագին
մօրս» եւ «Հայ զինուորին» քերթուածներուն, մերթ որպէս յարգանք ու սէր մեր մայրերուն, մերթ
որպէս փառաբանում եւ խոնարհում հայ զինուորին:
Ապա հանդէս եկաւ Տիկ. Լորա Ատուրեան Մկրտիչեան երեք բանաստեղծութեանց ասմունքով՝
«Հին երգի մը այցը», «Ես չուզեցի երգել սէրը» եւ «Օճախիս», սիրավարար ապրումներով
համակելով ներկաները:
Ասմունքի բաժինը իր աւարտին հասաւ՝ Տիկ. Նայիրի Մուրատեանի փունջ մը քառեակներու
արտասանութեամբ՝ յստակ առոգանութեամբ եւ ապրումով:
Ապա տեղի ունեցաւ գինեձօնի արարողութիւնը, ձեռամբ Սրբազան Հօր եւ Տէր Մոմիկ քահանայ
Հապէշեանի, մասնակցութեամբ Պետական Ներկայացուցիչին եւ հեղինակին:

Ի վերջոյ, Սրբազան Հայրը եզրափակիչ խօսք արտասանեց, դիտել տալով որ նոր լոյս տեսած
հատորներուն մէջ, ան նկատած է ներշնչում, տեսլական, սէր, գրականութիւն, լեզուի
մաքրութիւն եւ ոգի, այլեւ կրօնական զգացում ու հաւատք, մերձեցում առ Աստուած,
աւելցընելով թէ իր սրտին դպած է յատկապէս հեղինակին մէկ խօսքը, ուր ան կը փափաքի,
կ'աղօթէ որ իր գրութիւններուն գէթ մէկ տողը, մէկ բառը դպնայ պատանիին, երիտասարդին,
հայ մարդուն եւ տայ իր արդիւնքը: Եւ մաղթեց որ այդ հունտերը, սերմերը իյնան պարարտ
հողերուն վրայ եւ տան իրենց արդիւնքը՝ 30, 60, 100, Աւետարանեան հասկացողութեամբ:
Պահպանիչ աղօթքով վերջ գտաւ այս հոգեպարար եւ ոգեպնդող ձեռնարկը, որուն հետեւեցան
գիրքերու մակագրութիւնը՝ հեղինակին կողմէ եւ պատշաճ հիւրասիրութիւն: Գրական այս
Երեկոն դարձաւ իրաւամբ հայոց լեզուի Մեսրոպաշունչ յաղթանակ մը՝ խաւարամած եւ
հոգեզուրկ մեր ժամանակներուն:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ
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Կիպրահայ
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԻ ԽՕՍՔԸ՝ ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍԻՆ

ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐ, ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՒ
ՏԷՐ
ՀԱՅՐ,
ՄԵԾԱՐԳՈՅ
ՊԵՏԱԿԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ,
ՊԱՏՈՒԱՐԺԱՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ԹԵՄԱԿԱՆ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ԿՐԹԱԿԱՆ,
ԱԶԳԱՅԻՆ, ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒ,
ՍԻՐԵԼԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐ,
Որպէս նախաբան իմ խօսքիս, պիտի ուզէի
կարեւորութեամբ ընդգծել որ հայ գիրն ու հայ գիրքը եղեր են միշտ մեր ոգեղէն ամէնէն ամուր
զէնքը հայ ինքնութեան պահպանման, հայոց պատմութեան անխափան երթին, հետեւաբար
գիրքերուս շնորհահանդէսը՝ մեր հայրենիքի կենաց-մահու պայքարի այս օրերուն, կը զգենու
կրկնակի իմաստ եւ խորհուրդ:
ՍԻՐԵԼԻՆԵՐ,
Այսօր, հոգեկան անհուն բերկրանքով եւ խոնարհաբար՝ իմ աշնան գրական բերքս կը մատուցեմ
ձեզ, հայ ընթերցողին եւ հայ գրականութեան, յուսալով որ անոր գունագեղ ծաղիկները՝ իրենց
բոյր ու թոյրով, նոր յաւելում մը բերեն սփիւռքահայ գրականութեան անդաստանին: Շնորհակալ
եմ, սիրելիներ, որ այս առիթով եկած էք կիսելու իմ ուրախութիւնս, որ միայն իմս չէ, այլ նաեւ
ձերը, հայ գիր ու գրականութեան, արեւմտահայ բառ ու բանին՝ ընդհանրապէս: Շնորհակալ եմ՝
Սրբազան Հօր, ձեռնարկին շնորհած իր հովանաւորութեան համար եւ՝ Պետական
Ներկայացուցիչին՝ իր նախագահութեան համար: Սրտագին շնորհակալութիւնս կ'երթայ
գիրքերուս հրատարակիչ՝ Պրն. Եղիա Գայայեանին, որ անչափ բծախնդրութեամբ եւ
բարեխղճութեամբ կատարեց իր դժուարին ու բարդ աշխատանքը: Խորին շնորհակալութիւն՝
Նարեկ վարժարաններու պատուարժան Հոգաբարձութեան եւ Տնօրէնութեան՝ բացօթեայ այս
ամփիթատրոնը տրամադրելու համար, Տիկ. Գայիանէ Տէր-Աւետիսեանին, որ սիրայօժար
ստանձնեց՝ գինիի մատակարարումը եւ բազում այլ հարցերով զօրավիգ եղաւ ինծի: Շնորհակալ
եմ Պրն. Արմէն Տեմիրճեանին՝ ձեռնարկի յօժարակամ նկարահանումին եւ Սեդօ Թահմազեանին՝
ձայնային սարքերու կարգաւորման համար: Նմանապէս եւ մասնաւորաբար՝ բոլոր անոնց,
որոնք իրենց ասմունքով ճաշակ մը պիտի փոխանցեն ձեզի՝ իմ ստեղծագործութիւններէս: Իմ
խորազգած երախտիքի խօսքս կ'ուզեմ ուղղել իմ սիրելի կողակիցիս, որ միշտ թեւ ու թիկունք
եղաւ իմ ստեղծագործական աշխատանքիս՝ լայն համբերութեամբ եւ վեհանձնութեամբ,
ինչպէս նաեւ՝ ընտանիքիս բոլոր անդամներուն: Եւ վերջապէս, ի խորոց սրտի շնորհակալ եւ
երախտապարտ եմ Ամենակալին, որ ինծի կեանք պարգեւեց եւ արարման կայծը վառեց իմ
հողեղէն պարունակիս մէջ:
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ՍԻՐԵԼԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐ, բանաստեղծութիւնը աղօթք
առումով...Փոխ առնելով բանաստեղծութեանս տողերը՝

մըն

է,

բառիս

ամենալայն

Խոստովանա՛նք ես, խղճի պէս մաքուր,
Խօ՛սք ես ի խորոց սրտիս իմ անեղծ,
Հզօր ապաւէ՛ն հոգւոյս թափառուն,
Մտերիմ զրո՛յց Արարիչին հետ...»
Բանաստեղծութիւնը ամէնէն անկեղծ ու ամէնէն մտերմիկ զրոյցն է սեփական հոգիին հետ,
ինքնաճանաչման փորձ մը, սիրտը պարպելու, լիցքաթափուելու ճիգ մը, մեր մէջ կուտակուած
յոյզերն ու խոկումները, ապրումներն ու զգացումները արտայայտելու, մեր ներքին փոթորիկը
կամ քաոսը յաղթահարելու մղում մը: Անոր գործիքը բառերն են, հայ բանաստեղծութեան
պարագային՝ մեր ոսկեղենիկ լեզուին, մեր Մեծասքանչ հայերէնին բառերը, որոնք բառարանի
լուռ էջերէն կը յայտնուին եւ շունչ, հեւք ու ոգի կը հագնին բանաստեղծին գրչին տակ: Կեանք
կ'առնեն....
Բանաստեղծութիւնը տեսակ մը ոգիի յանդգնութիւն է, ընթերցողին առջեւ հոգեպէս մերկանալ
է՝ անսեթեւե՛թ ու անշպար...սիրտը բանա՛լ է, խոստովանա՛նքի պէս անեղծ ու անկեղծ...
Ինչո՞ւ բանաստեղծութիւնը: Դեռ մանուկ հասակէս, բառը զիս միշտ գերած ու դիւթած էր, ան
միշտ թռիչք առած էր երեւակայութեանս մէջ, նոր խորացումներու առաջնորդած էր, նոր
հորիզոններ բացած էր մտքիս...: Արդարեւ, բանաստեղծութեանս բառերով՝
Բառը դիւթեց զիս մանուկ հասակէս,
Մոգական բառը թեւ առաւ, թռաւ,
Ես անոր տուի հոգիի ճախրա՛նք,
Յոյզերու թրթի՛ռ, խոկումներ լուսէ՛...
Ինձ հետ ապրեցաւ ցերեկ ու գիշեր,
Բառը դարձաւ գի՛ր, բառը դարձաւ տո՛ղ,
Սրտիս հարազատ մտերի՛մ մը սերտ,
Թարգմա՛նը հոգւոյս, խօսակի՛ցն անոր...
Բառով զրուցեցի սրտիս, մտքիս հետ,
Բառով զրուցեցի ընթերցողիս հետ,
Բառով ես շատցայ անսահմանօրէն,
Բառով բնակեցայ ես բոլորին մէջ:
Եւ այսպէս ծնան իմ բանաստեղծութիւններս մէկը միւսին ետեւէն՝ առեղծուածային ժայթքումով
մը: Իրականութեան մէջ, մեծ յանդգնութիւն է պէտք գրիչ վերցընելու եւ բանաստեղծելու՝ հայ
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գրական դարաւոր եւ փառաւոր անդաստանին մէջ, ուր կան այնպիսի հանճարներ, ինչպիսիք
են՝ Գրիգոր Նարեկացին, Դանիէլ Վարուժանն ու Սիամանթոն, Պետրոս Դուրեանն ու
Մեծարենցը, Յովհաննէս Թումանեանն ու Աւետիք Իսահակեանը, Չարենցն ու Շիրազը եւ շատ
ուրիշներ...: Բայց բնութեան մէջ անգամ, շքեղ վարդին ու շուշանին քովն ի վեր կ'աճի համեստ
մանուշակը, կակաչը, մարգարտածաղիկը եւ իր ուրոյն բոյրն ու թոյրը կը բերէ լայնածիր
ծաղկաստանի խճանկարին...Եւ այսպէս, բանաստեղծութեանս տողերով՝
Նեղ ու բարակ կածան բացի
Անդաստանին բառ ու բանի,
Զարդարեցի Մեսրոպաբոյր
Ծաղիկներով համբո՛յր-համբո՛յր...
Կածանս էր փոքր ու չնչին
Պողոտային բառ ու բանի,
Բայց բառերուս մէջ մաքրաջինջ
Բիւրեղափայլ շողաց հոգիս:
Այս նիւթապաշտ ու գործնապաշտ ժամանակներուն, բանաստեղծները՝ մեծերէն մինչեւ ամէնէն
խոնարհները, սրբազան խենդեր են գուցէ, որոնք անսալով իրենց ներքին ձայնին, կը գրեն,
կ'արարեն, նշոյլ մը ոգեղէն ճառագայթ սփռելու մարդ էակի՝ նիւթականով յագեցած առօրեային
եւ մեքենայացած կեանքին մէջ...:
Բանաստեղծութիւնը տակաւին բարիին, գեղեցիկին փնտռտուքն է, ճշմարիտին երազը, մարդ
մնալու ճիգ մը, մարդ որ վերագտնէ իր Աստուածակերպ պատկերը, իր մարդկային ճիշդ
առաքելութիւնը՝ ներկայ աշխարհիս քաոսային իրավիճակին մէջ մասնաւորաբար...: Գիտական
աշխարհի հսկաներէն՝ Չարլզ Տարուին, պիտի արձանագրէր իր կեանքի վերջաւորութեան.
«Եթէ ես կրկին վերապրէի կեանքը, ես ինծի համար օրէնք կը սահմանէի՝ գոնէ շաբաթը մէկ
անգամ կարդալ որոշ քանակով բանաստեղծութիւններ եւ լսել որոշ չափով երաժշտութիւն...Այդ
ճաշակներու կորուստը հաւասար է երջանկութեան կորուստին...»: Բայց որքան շատ է
պատահեր, որ մեր գրողները ամբողջովին անտեսուին, լքուած իրենց բախտին, ու իրենց
երկնած գիրը մնայ փոշեթաթախ դարակներու մէջ միայն՝ անտէր ու որբացած: Ցաւալի
իրականութիւն մը՝ արդարեւ:
Ես պիտի անհունօրէն շնորհակալ ըլլամ Աստուծոյ, բախտիս, ճակատագրիս, ինծի ընծայած այս
մեծ պարգեւին համար...
Շնորհակալ եմ Արարիչին,
Որ պարգեւեց հոգի լուսէ,
Որ կարենամ պայծա՛ռ նայիլ
Մարդուն, կեանքին ու աշխարհին,
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Ամպերէն վեր արե՛ւն տեսնել,
Հրավառիլ լոյս շողերով
Ու արբենալ սիրադողով..
Դեռ՝ արարման տենդը վառեց
Հոգիիս մէջ իմ բոցակէզ,
Բառե՛ր դրաւ իմ շրթունքին,
Որ օրհներգե՛մ կեանքը անգին...
Ներշնչումիս աղբիւրը եղած են կեանքը առ հասարակ, Մայր բնութիւնը, համակ տիեզերքը, մեր
հրաշք-աշխարհը՝ իր լուսաբացով ու վերջալոյսով, իր ծառ ու ծաղիկներով, իր չորս
եղանակներով,
տերեւներու
թրթիռով,
ջուրերու
կարկաչով,
թռչուններու
դայլայլով....Ներշնչումիս ակունք եղած է մարդ էակը՝ իր յոյզերով ու տագնապներով, երազներով
ու տեսիլքով, տենդերով ու տենչերով, իր ճակատագրով...եւ զիս այնքան խռոված են՝ ներկայ
դարու տուայտանքները, մարդը մարդկայինէն հեռացնող նիւթի, շահի, դիրքի ու փառքի
մոլուցքը, որոնց դիմաց բանաստեղծութիւնը գուցէ այն ՈԳԵՂԷՆ զէնքերէն մէկն է որ մարդը դեռ
մա՛րդ կը պահէ այս տակաւ անմարդկայնացնող ժամանակներուն...: Ներշնչման մշտայորդ
աղբիւր եղած է յատկապէսՄայր հայրենիքը, սփիւռքի տարագիր կեանքի արմատախիլ,
հայրենազրկեալ եւ իրաւազրկեալ իրավիճակը,....մեր Մեծասքանչ, ոսկեղենիկ լեզուին տածած
անհուն սէրս, որուն համար այնքան շատ բան կը պարտիմ իմ ուսուցիչներուս՝ բանաստեղծներ
Վահէ Վահեանին եւ Զարեհ Մելքոնեանին եւ այլ կրթական մշակներուս, այլեւ ու
մասնաւորաբար՝ իմ աննման հօրս, որ երբ գործէն յոգնած տուն վերադառնար, նոյնիսկ
ամառնային արձակուրդներուն, ջանադրաբար մեզի կը սորվեցնէր ճիշդ գրել մեր լեզուն,
կատարելագործել անոր իմացութիւնը....Արդարեւ՝
«Հայերէն գիրը բարեբանող
Մեծ սէ՛րդ էր որ ինձ տուիր,
Սուրբ պատուիրա՛ն ու լոյս յորդո՛ր,
Որ ես կրեմ սրտիս մէջ ժիր,
Հա՛յր իմ անգին
--Մեր լեզո՛ւն դուն պիտի սորվիսՊատգամեցիր դուն հայրաբար
-Առանց անոր մենք ա՛լ չկանքՄեր էութի՛ւնն է- հրահանգեցիր
....
Լեզուն դարձաւ լուսէ ակունք,
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Ուր ըմպեցի բառերն Հայկեան,
Որպէս երա՛զ, ցա՛ւ ու մորմո՛ք,
Որպէս ո՛գի, սէ՛ր ու հաւա՛տք...
Լեզուն դարձաւ ո՛ւխտ սրբազան
Հաղորդուելու մեր սուրբ նախնեաց,
Մէն մի բառը արեւահամ
Հայ հոգիի ձայն հարազատ...»:
Եւ այժմ, սրտի անհուն գոհունակութիւն պիտի զգամ, եթէ կրցայ իմ անգին հայրիկիս յորդորը
գէթ մասամբ իրագործած ըլլալ, հրատարակելով քերթուածներուս եւ քառեակներուս այս
ժողովածուները, որպէս նաեւ երախտի՛ք ու խոնարհո՛ւմ իր լուսաճաճանչ յիշատակին:
Եւ ահա, սիրելի՛ ընթերցող, սեղանիդ վրայ են չորս հատորներս՝ «Հայերգութիւն», «Հոգւոյս
հեւքին հետ», «Լուսէ անուրջներ» եւ «Քառեակներ»..., որոնք ճիշդ է որ փոր չեն կշտացներ՝ այս
հոգեզուրկ ժամանակներուն, բայց անոնք հոգեհա՛ց են, հոգեսնո՛ւնդ, որ նոյնքան կենսական է
մարդ էակին համար, քանզի մարդ էակը կ'ապրի «ոչ միայն հացիւ, այլեւ բանիւ»:
Հատորներուս լոյս ընծայումը տեսակ մը բերքահաւաքն է միրգերուս աշնան, այն յոյսով որ կը
կարդաք ու կը ճաշակէք զանոնք, որպէս միրգեր հոգեկան, բխած սրտիս ու հոգւոյս
ակունքներէն.ՍԻՐԵԼԻՆԵՐ, իմ սրտագին կոչս է որ կարդանք հայ գիրքը, զայն տանինք մեր տուները, անով
հայացնենք մեր տան մթնոլորտը, կարդանք հայ գիրքը՝ առաւել հարստանալու եւ ազնուանալու
համար, հաղորդ դառնալու հայ հոգիին, հայկականութեան եւ մանաւանդ Հայոց լեզուի գանձ
բառերուն: Եւ վերջապէս, կարդանք հայ գիրքը ՀԱՅ ՄՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
Թոյլ տուէք խօսքս եզրափակել՝ աշնան այս խոնարհ հունձքիս ուղղուած տողերով.Կը փայփայեմ ձե՛զ, միրգե՛րս աշնան,
Դուք վաղ գարունէս արե՛ւ էք ըմպած,
Հիւթեր հաւաքած, պաղին տոկացած,
Խոհի եւ յոյզի գանձ էք կուտակած...

Դուք՝ տարիներուս թանձրացած գինի՛ն,
Ձե՛զ կը մատուցեմ իմ ընթերցողին,
Գուցէ գտնէ ան ձեր էջերուն մէջ
Իր քիմքը օծող բառե՛ր սիրաջերմ....
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Գուցէ ըլլաք դուք իր սրտին սփոփա՛նք,
Բուժիչ սպեղանի՝ վէրքերուն սրտի,
Հէք մոլորեալին նոր յո՛յս ու լո՛յս տաք,
Ըլլաք նոր գրգի՛ռ, սիրոյ նոր թրթի՛ռ....

Գուցէ սակայն դուք մէկդի շպրտուիք,
Ո՛չ մէկ ընթերցող հակի ձեր վրայ,
Ճաշակէ համը զոր սնուցեցի
Շունչ ու հեւքովս, սիրովս կա՛թ-կա՛թ....

Ի՛նչ ալ ըլլայ, Տէ՛ր, սիրով կ'ընծայեմ
Հունձքըն այս բարի, միրգե՛րն իմ աշնան,
Բայց երանի՛ թէ ան ունենայ գէթ
Մէկ ընթերցող որ բարի օրհնէ զայն...
Իմ մաղթանքս պիտի ըլլար, բնականաբար, որ շատ ըլլային ընթերցողները, եթէ իսկապէս կը
հաւատանք արեւմտահայերէնի կենսունակ պահպանման, որ ....«Մեր հարստութեան վերջին
լուման է», բռնախլուած Հայաստանի անկողոպտելի գանձն ու ոգին, որուն պիտի կառչինք
ամրօրէն, փայփայենք զայն աչքի լոյսի պէս, որպէս հայ տարագիր հայութեան ինքնութեան ու
լինելութեան գրաւական...
ՍԻՐԵԼԻՆԵՐ, ճաշակեցէ՛ք ձեր սեղանին վրայ դրուած գիրքերը, որպէս հայ հոգիի աղ ու հաց, հայ
հոգիի նշխար ու մանանայ...
ԵՐԱՆ ԿԵՐԹՄԷՆԵԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

11/42

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (106) Հոկտեմբեր 2020

Կիպրահայ
ՈՂՋՈՅՆԻ
ԽՕՍՔԵՐ՝
ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԱՌԹԻՒ

ԵՐԱՆ

ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԻ

ԳԻՐՔԵՐՈՒ

Բարիին Խօսնակը
14 Սեպտեմբեր 2020

Ազնուափայլ Տիկ. Երան Գույումճեան,
Շնորհակալութեամբ
ստացայ
ձեր
չորս
քերթողագիրքերու
շնորհահանդէս-գինեձօնի
հրաւէրը՝ չորեքշաբթի 30 Սեպտեմբերի, Նիկոսիա,
Կիպրոս։ Չորս գրական արժէք որ մեր հայ
գրականութեան անդաստանէն ներս կը մտնեն
աւելցնելով
հայ
ժողովուրդի
մշակութային
գանձարանին
վրայ
մեծ
հարստութիւն։
ժողովուրդներ եւ հաւաքականութիւններ միայն
նիւթական կարողականութեամբ չէ որ կ՚ապրին
բայց
նաեւ
մշակութային
ժառանգով։
Մշակութային եւ գրական հարստութիւններն են որ կը ստեղծեն արժէք եւ որուն միջոցաւ
մարդը եւ հաւաքականութիւնը կը շարունակեն ապրիլ։ Այս իմաստով ձեր չորս
քերթողագիրքերը մեծապէս կը սատարեն հայ ժողովուրդի գրական հարստութեան եւ անոր
արժէքին եւ հայուն գոյատեւելու գրաւականին։
Ձեր քերթուածները ու գրական վաստակը նաեւ դիպուկ են իւրայատուկ յատկանիշով մը։ Եթէ
պիտի փորձեմ մատնանշել այս իւրայատկութիւնը մէկ բառով, պիտի ուզեմ ըսել թէ դուք
Բարիին խօսնակն էք եւ ձեր գրական ստեղծագործութիւնները ջատագովն են Բարիին եւ անոր
ստեղծած արժէքին։
Եթէ դուք կը խօսիք Բարիին եւ անոր ընդհանրական իրականութեան մէջէն բայց նաեւ
կ՚ակնարկէք նոյնը հայկական իրականութեան համար՝ անոր ազգային նկարագիրի եւ
ինքնութեան կերտումին համար։ Ձեր քերթուածներուն մէջ կայ համամարդկային Բարիի
արժէքը եւ անոր կիրարկումը հայկական իրականութեան համար։ Դուք նոյնքան ալ հետամուտ
էք հայ ժողովուրդի ընդհանրական իրավիճակին մէջ մատնանշելու այս Բարիին արժէչափերը
եւ զայն պահելու մարտահրաւէրը։ Դուք լաւապէս կը դրսեւորէք Բարին եւ անոր արժէքը ու
կարեւորութիւնը մեր ազգային պահանջատիրութեան ու տակաւին մշակութային ինքնութեան
եւ կենցաղային տարբեր ոլորտներուն մէջ։
Կը ցաւիմ որ անձնապէս չեմ կրնար ներկայ ըլլալ այս շատ գեղեցիկ շնորհահանդէս-գինեձօնի
ձեռնարկին։ Արդէն վերադարձայ Քուէյթ։ Ձեզի կը մաղթեմ արեւշատութիւն եւ նորանոր
վերելքներ։ Մեր հայ ժողովուրդը պէտք ունի ձեզի նման նուիրեալներու, որոնք ոչ միայն
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հետամուտ են ամրացնելու մեր մշակութային պատմութիւնը եւ անոր շարունակականութիւնը
բայց նաեւ լիցքաւորելու զայն Բարիին արժէչափերովը։
Աշխարհագրականօրէն հեռու բայց կը միանամ բաժնելու իմ շնորհաւորութիւնները ձեզի եւ ձեր
գրական ստեղծագործութեան բայց նաեւ կիպրահայ գաղութին այս գեղեցիկ ձեռնարկի
մտայղացումին համար։
Յաջողութեան լաւագոյն մաղթանքներով՝
Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան
Ընդհանուր Քարտուղար
Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Ընկերութիւն
Քուէյթ, 2 Սեպտեմբեր 2020
...................................
ՈՂՋՈՅՆԻ ԽՕՍՔ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԳԻՐՔԵՐՈՒՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻ ԱՌԹԻՒ
- Մեծայարգ Տիար Տիար Վարդգէս Մահտեսեան,
Պետական Ներկայացուցիչ Կիպրահայ Համայնքի,
- Գերաշնորհ Տ. Խորէն Արք., Կաթողիկոսական Փոխանորդ Կիպրոսի,
- Սիրելի Երան եւ Օննիկ,
- Շատ սիրելի եւ կարօտալի ներկաներ.
Այս պահուս որքա՜ն պիտի ուզէինք ըլլալ ձեզի հետ եւ վայելել այս շնորհանդէսը, կրկին անգամ
ըլլալ ձեզի հետ եւ ապրիլ հին օրերը մեր չքնաղ Կիպրոսի մեզի համար այնքան հարազատ
«Նարեկ» վարժարանի ամփիթատրոնին մէջ:
Անհուն գոհունակութեամբ կ'ողջունենք Երանի հատորներուն լոյսին գալը: Կը վստահեցնենք
ձեզի որպէս հայ գրականութեան եւ կրթութեան ծառայած համեստ մարդիկ, որ գիրք լոյս
ընծայելը կը նմանի նոր զաւկի մը աշխարհ բերելուն: Ինչպէս զաւակը անսահման ուրախութիւն
կը պատճառէ ծնողքին եւ հարազատներուն, այդպէս ալ իւրաքանչիւր վաւերական ՀԱՅ գիրքի
հրատարակութիւն կը հարստացնէ մեր աշխարհը եւ մեզ կը լեցնէ շնորհակալութեան
զգացումով՝ հանդէպ հեղինակին:
Ընթերցելով այս բանաստեղծութիւնները՝ դուք անգամ մը եւս կը համոզուիք թէ որքա՛ն
հարուստ է մեր մայրենին, որքան ճոխ է անցեալէն մեզի աւանդուած արեւմտահայերէնը:
Երանի բանաստեղծական գոհարները կը վեհացնեն մեր հոգին այն աստիճան, որ կ'ուզենք ըսել.
«Ես ալ այսպէս պիտի ուզէի գրել, որովհետեւ ե՛ս ալ այս ապրումները ունեցած եմ...»:
Լիայոյս ենք որ Երան Գույումճեանէն շուտով պիտի լսենք որ արդէն կը պատրաստուի
հրատարակել իր արձակ եւ հրապարակագրական գրութիւնները: Կը շնորհաւորենք նաեւ
13/42

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (106) Հոկտեմբեր 2020

հրատարակչական գործի մասնագէտ մեր բարեկամը՝ Եղիա Գայայեանը, որ ճաշակաւոր
հրատարակութիւն մը դրած է ձեր տրամադրութեան տակ:
Գրիչդ անսպառ, սիրելի Երան:
Մինաս եւ Նազիկ Գոճայեաններ
Լոս Անճելըս
……………………………..
Սիրելի Երան․․․Ըստ դիմատետրին, Դիմատետրի "ընկերներ" ենք ութը տարիէ․․ բայց ո՞վ կրնայ
համրանք դնել այն բոլոր գեղեցիկ քառեակներուդ, բանաստեղծութիւններուդ, ազգային
մտահոգութիւնները լուսարձակի տակ առնող հոգեհարազատ խմբագրականներուդ ու
գրութիւններուդ․․․ որոնց գրեթէ ՕՐԸ ՕՐԻՆ, տարին 365 օր - հետեւած եմ, հիացած եմ,
բաժնեկից դարձուցած եմ էջիս հետեւողները։
Ուրախ եմ որ մեր հայ իգական սեռը ձեզի պէս ներկայացուցիչ մը ունի, ի փառս՝ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆԻՆ
եւ մանաւանդ՝ ՀԱՒԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԱԾ մտաւորական մտածողութեամբ լրագրական ասպարէզը
հարստացնող անձնաւորութիւն մը։
Մեր արտասահմանեան-արեւմտահայերէնը Կ՛ԱՊՐԻ՛ Շնորհիւ ձեզի պէս նուիրեալներու որ իր
ծիրին շուրջ կը համախմբէ հիացողներու հոյլը։
Վարձքդ կատար, երթդ անխափան- մանաւանդ այս օրերուն երբ երկունքներուդ արգասիքը
ՉՈՐՍ հատորներով կ՛ողջունուի․․․Մղոններ ու ովկիանոսներ անդին գիտցէք որ հիացող մը եւս
ունիք․․․․ Ջերմ Շնորհաւորութիւններով՝ Զարմինէ Պօղոսեան
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Տեսակէտ
ՍԻՐԵԼԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ,

2015-ի Փետրուարին հրապարակուած իմ այս յօդուածը
կրկին կը յանձնեմ ձեր ուշադրութեան և թախանձագին
կը խնդրեմ, որ ուշի-ուշով կարդաք զայն։ Հայոց
Ցեղասպանութեան
100-ամեակի
նախօրեակին,
կարևոր էր, որ հաւաքաբար տեսնէինք օրգանական
կապը Թուրքիոյ (և Ազրպէյճանի) ցեղասպանական
քաղաքականութեան և Արցախի հիմնախնդրին միջև։
Ներկայ
պատերազմը
անխուսափելի
դարձնող
դրդապատճառները յստակօրէն տեսանելի էին արդէն
երկար ժամանակէ ի վեր։ Դժուար էր կռահել միայն
ճշգրիտ
ժամկէտը։
Բայց
պէտք
էր
լուրջ
նախատեսութիւններով գործել։ Այսօր արդէն գիտենք,
որ ներկայ պատերազմը Արցախեան խնդրի պատերազմ
մը չէ լոկ, այլ հայ անկախ պետականութեան և ընդհանրապէս հայութեան գոյութենական
ճակատագրի։ Այս առումով, շատ ճիշտ էր բնորոշումը Վարչապետ Փաշինեանի իր վերջերս
յղուած պատգամին մէջ։ Վերջապէս դիմակազերծուած է Թուրքիան բոլորիս համար։ Կարևոր է
որ պատերազմի այս դասը մոռացութեան չտանք երբեք։
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ
Հոկտ. 6, 2020
ՓԱՆԹՈՒՐՔԻԶՄԻ ԳՐԱՒԸ ԵՒ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՐՑԸ
Հայոց Ցեղասպանութեան հարցին արմատը փանթուրքիզմի յայտնի մոլորութիւնն է իր
համիտեան, երիտթրքական և քեմալական դրսևորումներով և որ կը մնայ էական գիծը
Թուրքիոյ քաղաքականութեան մինչև այսօր։ Այս նոյն արմատներէն ծնունդ առած է նաև
Ազրպէյճանը 1918 թուին և փաստօրէն թուրքևազրպէյճանական փանթուրքիզմի աքցանին մէջ
բռնուած է Հարաւային Կովկասը վերջին հարիւր տարուան ընթացքին։ Այս խնդիրն է, որ այժմ
կը դրուի հայ անկախ պետականութեան առջև իր բազմաթիւ ածանցեալ ձևերով։ Եւ այս
խնդիրն է, որուն վերաբերմամբ յստակ քաղաքական ռազմավարութիւն չէ ձևանորուած ոչ
Արևմուտքի և ոչ ալ Ռուսաստանի կողմէ, որոնք կոչուած են տարածաշրջանի կայունութեան
երաշխաւորները ըլլալու։
Ներկայ օրերու փանթուրքիզմը համաթուրանականութեան գաղափարին վերարտադրութիւնն
է, որուն իրական քաղաքական դաշտը այսօր Կովկասն է իր անմիջական հարևանութեամբ։
Թուրքիա և Ազրպէյճան հետևողական ճիգեր կ՚ընեն համաթուրանական դրօշի տակ
հաւաքագրելու նաև Կեդրոնական Ասիոյ ժողովուրդները և սակայն՝ առա՛նց նշանակալի
յաջողութեան։ Կեդրոնական Ասիոյ նորանկախ պետութիւնները, առայժմ գէթ, կ՚ապրին
բոլորովին այլ քաղաքական առաջնահերթութիւններով զգայուն մնալով հանդերձ իրենց և
Թուրքիոյ միջև գոյութիւն ունեցող մշակութային առընչութիւններուն։ Այս կրաւորական
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վերաբերմունքը կրնայ ի վերջոյ փոխուիլ և նոր յենարաններ հայթայթել Թուրքիոյ և իր
կովկասեան արբանեակին, բայց այդ մէկը կախում պիտի ունենայ այն բանէն, թէ ինչպիսի՞
բացեր կը թողուն մեծապետական ուժերը տարածաշրջանի խաղատախտակին վրայ
յառաջիկայ տարիներուն։
Փանթուրքիզմի անմիջական սևեռակէտը Հայաստանն է այսօր և առաջին հերթին՝ Արցա՛խը,
որուն կենսական նշանակութիւնը Հայաստանի լինելիութեան (viability) համար նորութիւն չէ
թուրքևազրպէյճանական կողմի ռազմագէտներուն։ Մինչ Արևմուտքը և միջազգային
հանրութիւնը Արցախի հարցին կը նային որպէս շրջանային էթնիկ հակամարտութիւն, զոր
պէտք է հարթել բանակցութիւններու ճամբով, Թուրքիա և Ազրպէյճան Արցախը կը դիտեն
որպէս անընդունելի խոչընդոտ, զոր պէտք է վերցնել ամէն գնով։ Անոնք գիտեն, որ Արցախ
Հայաստանի աշխարհաքաղաքական ամրոցն է, առանց որուն լրջօրէն կը վտանգուի
Հայաստանի գոյութիւնը։ Անոնք համոզուած են, որ փանթուրքիզմի հեռահար նպատակներուն
առջև ամրօրէն ծառացած է Արցախի (և ազատագրուած տարածքներու) պաշտպանական
համակարգը։ Իրենց հաշուով, Արցախի ազատագրութեան գործողութիւնը ուղղուած էր
յատկապէս թուրքևազրպէյճանական կենսական շահերուն դէմ. այլ խօսքով, ան ստեղծուած էր
վիժեցնելու համար փանթուրքիզմի քաղաքականութեան հեռանկարները։ Այս բանին համար,
իրենք կը քննադատեն Արևմուտքն ու Ռուսաստանը արհամարհելով Հայաստանի և Արցախի և
առհասարակ մեր ժողովուրդի բանալի դերակատարութիւնը այդ գործին մէջ։ Յամենայն դէպս
արդիւնքը նոյնն է։ Եւ բացարձակապէս ճի՛շտ է իրենց գնահատականը գոնէ Հայաստանի
հաշւոյն։ Կասկած չկայ , որ հայ քաղաքական միտքը գործեց բացառիկ յստակատեսութեամբ,
երբ փուլ կու գար Խորհրդային Միութիւնը, և իր գերխնդիրը համարեց Արցախի
ազատագրութեան դժուարին գործը նոյնիսկ երկրաշարժի համատարած աւերին մէջ։
Մերօրեայ փանթուրքիզմի երկու մեծ զէնքերն են իսլամիզմն ու քարիւղը։ Արևմուտք և
Ռուսաստան մեծ վարանումներու մէջ կը գտնուին իսլամիզմի մարտահրաւէրին առջև։
Արևմուտքի տնտեսութեանց համար կենսական նշանակութիւն ունեցող նաւթային
պաշարները կը գտնուին իսլամական աշխարհին մէջ։ Իսկ քարիւղով և կազով հարուստ
Ռուսական Դաշնութեան ժողովրդագրական քարտէզը յագեցած է իսլամ ազգութիւններու
զբաղեցուցած լայն տարածքներով։ Իսլամիզմ և քարիւղ անքակտելիօրէն ընդելուզուած են
իրարու և մշտապէս զիրար կը քաղաքականացնեն։ Ու նաև պարտադի՛ր կը դարձնեն
աշխարհակարգի հաւասարակշռութեան պահպանումը գերտէրութիւններու մշտական
համագործակցութեամբ։
Այս նուրբ հաւասարակշռութիւնն է, որ յանկարծ կը վտանգուի Միջին Արևելքի իսլամութեան
ծոցէն դուրս եկած իսլամ ծայրայեղականութեամբ, որ իր կարգին պարարտ հող կը հայթայթէ
տարածաշրջանէն ներս առաւելութիւններ կորզելու ձգտող թուրքևազրպէյճանական յայտնի
խաղին։ Էրտողանի և Ալիևի կովկասեան ռազմավարութիւնն է յառաւելագոյնս շահագործել այս
թանկագին պատեհութիւնը և տկարացնել Հայաստանի յենարանները տարածաշրջանի
բեմահարթակին վրայ։ Անոնց նպատակն է թակարդի մէջ բռնել ԵԱՀԿ-ի հովանիին տակ գործող
Արցախի հարցի բանակցային գործընթացը և զայն անշարժութեան դատապարտել։ ԱՄՆ,
Ռուսաստան
և
Ֆրանսա,
որոնցմէ
կազմուած
է
ԵԱՀԿ-ի
Մինսքի
Խումբի
Համանախագահութիւնը, նեղ շահեր ունին այս կնճռոտ իրականութեան մէջ և
անխուսափելիօրէն իրենց երկուութիւնները կը փոխանցեն Արցախի բանակցային
գործընթացին։
Թուրքևազրպէյճանական
ճնշումը
հետզհետէ
կ՚աճի
միջազգային
դիւանագիտութեան բևեռներուն վրայ բանակցային գործընթացը մխրճելով յաւիտենական
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փակուղիի մէջ։ Թուրքիա և Ազրպէյճան կը յուսան շնչահեղձ ընել Հայաստանն ու Արցախը.
քայքայել զանոնք տնտեսապէս և պառակտել քաղաքականօրէն. բարոյալքել քաղաքացին և
անլուծելի դարձնել հասարակական կեանքի խնդիրները։ Անոնք կ՚ուզեն պատերազմը շահիլ
ներսէն։ Հայկական կողմի խնդիրը պիտի ըլլայ պահպանել ռազմական գերակայութիւնը
Ազրպէյճանի դէմ և տևաբար հաւասարակշռել միջազգային շահերու հակասութիւնները ի
նպաստ իր անվտանգութեան։ Բայց մանաւա՛նդ՝ ստեղծել ինքնավստահութեամբ տոգորուած
քաղաքացիական
արժանապատիւ
միջավայր
ձախողութեան
մատնելու
համար
թուրքևազրպէյճանական սադրանքը։
Այս կէտին վրայ, պէտք է հարց տալ, թէ իսկապէս ի՞նչ կը փորձեն իրագործել Թուրքիա և
Ազրպէյճան ընտրելով թշնամութեան ուղին։ Ի՞նչ կը շահին Հայաստանի տկարացումով, որ այս
պարագային կը նշանակէ՝ Արցախի անձնատւութեամբ։ Ի՞նչ է փանթուրքիզմի գրաւը
շրջանային այս խաղին մէջ։ Այս հարցումին պատասխանելէ առաջ, կ՚ուզեմ յստակ ընել, որ կը
հիմնուիմ ռազմավարական հետևեալ առաջադրութեան վրայ։ Առանց ազատագրուած
տարածքներու
խարիսխին՝
ճակատագրականօրէն
կը
խախտի
Արցախի
ինքնապաշտպանական կարողականութիւնը։ Եւ առանց Արցախի՝ Հայաստան կը գտնուի իր
գոյութեան ճգնաժամին առջև։ Հայկական կողմը սխալելու լուսանցք չունի այս խնդրին մէջ։
Անցեալին, այսինքն1994-ին, դեռ կարելի էր ինչ որ չափով պատկերացնել, որ Հայաստանի
անապահովութեան այս մեծ հարցականը միջազգային ազդու երաշխիքներով չէզոքացուէր
կարելի դարձնելով կողմերու համաձայնութիւնը։ Դժբախտաբար հայկական կողմը վաղուց
համոզուեցաւ, որ այդ երաշխիքները իսկապէս գոյութիւն չունին, քանի որ այդ երաշխաւորները
պարզապէս չկան բանակցութիւններու սեղանին վրայ վերը յիշուած բոլոր պատճառներով։ Նաև
համոզուեցաւ, որ Ազրպէյճան առհասարակ հետաքրքրուած չէ բանակցելով և իր յոյսը կապած է
ռազմական յաջողութիւններու և տնտեսական գերոյժի (leverage)։ Էրտողանի և Ալիևի համար,
փանթուրքիզմի գրաւը փորձիչ է և իրական և այդ իսկ պատճառով բանակցային գործընթացը
կը գտնուի տեղքայլի մէջ։
Եթէ Թուրքիա և Ազրպէյճան յաջողին իրականացնել իրենց համաթրքական երազանքը և
կարողանան ճեղքել զիրենք աշխարհագրականօրէն բաժնող հայկական պատուարը, հիմնովին
կը յեղաշրջուի Կովկասեան Տարածաշրջանի ուժային քարտէզը և թուրքևազրպէյճանական
առանցքը կը հաստատէ ինքզինք, որպէս կովկասեան բեմի գլխաւոր դերակատարը։ Թուրքիոյ
աշխարհաքաղաքական խարիսխը մեծապէս կ՚ամրապնդուի Սև Ծովու աւազանին մէջ և ան
կ՚ըսկսի տիրապետող ներկայութիւն ըլլալ Կասպից Ծովու աւազանին մէջ։ Թուրքիա և
Ազրպէյճան իրենց հակակշռին տակ կ՚առնեն հիւսիս-հարաւ հաղորդակցութեան ուղիները և
Ռուսաստանը կը բաժնեն Իրանէն և Արևմուտքը կը բերեն պարտադիր գործակցութեան իրենց
իսկ թելադրած պայմաններով։ Փանթուրքիզմի յառաջխաղացքը ինքնաբերաբար պայթուցիկ
վիճակ
կ՚ըստեղծէ
Իրանեան
Ազրպէյճանի
մէջ
վտանգելով
Իրանի
ներքին
հաւասարակշռութիւնը։ Ան նաև կը գրգռէ Հիւսիսային Կովկասի և Ռուսաստանի այլ վայրերու
թրքացեղ և իսլամ բնակավայրերու անջատողական ախորժակները։ Եւ ի վերջոյ կ՚ըսկսի
խլրտիլ Կեդրոնական Ասիան։ Արցախի հիմնախնդրի ետին գոյութիւն ունի ամբողջ թնճուկը
տարածաշրջանի բարդ հիւսուածքին, իսկ փանթուրքիզմի հեռանկարները շատ աւելին են քան
հայ-թրքական հակամարտութիւնը։
Բնական է, որ փանթուրքիզմի այս հեռանկարներուն հանդէպ չեն կրնար անտարբեր մնալ
Ռուսաստանն ու Արևմուտքը։ Չի կրնար անտարբեր մնալ և Իրա՛նը։ Փանթուրքիզմի
ծաւալապաշտութեան դէմ հեռահար միջոցներ ձեռք պէտք է առնեն Հայաստանն ու Վրաստանը
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և քիւրտ ազգային շարժումը։ Այս բոլորը ըսելէ ետք, պէտք է վճռականօրէն շեշտել, որ այս մեծ
պատկերին հիմնական որոշիչը Արցախի հիմնախնդիրն է, ուր շատ մեծ են վտանգները։
Տարածաշրջանի մեծ սակարկութիւններու սեղանին վրայ մեծապետական ուժերու
խաղականոնները արագ վերիվայրումներու կ՚ենթարկուին ամէն օր և այդ խաղին մէջ Արցախը
կրնայ նեղ շահերու զոհ դառնալ։ Արցախի լինելիութեան միակ իսկական երաշխաւորը մեր
ժողովուրդն է։ Մեր բազմակողմանի պատրաստուածութիւ՛նը։ Արցախի դատը պիտի շահուի ոչ
միայն սահմանագծին վրայ, այլև աշխարհի բոլոր մեծ մայրաքաղաքներուն մէջ։ Պահել Արցախը
իր ազատագրուած միւս տարածքներով՝ մեր ազգային գերակշիռ առաջնահերթութիւնն է
այսօր։ Մեր գոյութեան և անկախութեան հզօր գրաւակա՛նը։ Պարտութեան մատնել
փանթուրքիզմի քաղաքականութիւնը այս բոլոր ճակատներուն վրայ՝ մեր հաւաքական
պարտականութիւ՛նն է։
Կարօ Արմենեան
Փետրուար 11, 2015
Ուաշինկթըն
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Տեսակէտ
ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ

Խորհրդային Հայաստանի մէջ արեւմտահայ
գրականութիւնը
կը
տպուէր
նոր
ուղղագրութեամբ եւ տեղ գտած էր
միջնակարգի
վերի
կարգերուն
մէջ:
Արեւմտահայերէնը բարբառ համարելու թիւր
պատկերացումը 1970-ականներէն սկսեալ կը
վերանար, կը վերականգնէր արդի հայերէնի
գրական մէկ տարբերակը ըլլալու անոր
հանգամանքը, ճիգ կը նկատուէր անոր
բառապաշարէն օգտուելու՝ թեթեւցնելու
համար արեւելահայերէնի օտար բառերու
բեռը, նոյնիսկ ձայներ կը լսուէին դէպի
աւանդական ուղղագրութիւն քայլեր առնելու
մասին:
Յետ անկախութեան շրջանին դռները աւելի բացուեցան: Սփիւռքահայ հրատարակութիւններ
երեւցան գրախանութներուն մէջ, սկսան աւանդական ուղղագրութեամբ գիրքեր
հրատարակուիլ, սփիւռքահայ գրողներ իրենց գործերը սկսան հրատարակել նաեւ Հայաստանի
մէջ, արեւմտահայերէնով ու աւանդական ուղղագրութեամբ ուսումնասիրական յօդուածներ
սկսան տեղ գրաւել Հայաստանի գիտական մամուլին մէջ: Արեւմտահայ գրականութիւնը
շարունակեց տեղ գրաւել միջնակարգի վերի կարգերուն մէջ նոյն տարողութեամբ, 11-րդ
կարգին լեզուի պատմութեան շրջագիծէն ներս անդրադարձ եղաւ արեւմտահայերէնին, աւելի
կարեւորը՝ համալսարանի բանասիրական բաժանմունքին մէջ երկրորդ կամ երրորդ կարգերուն
մատուցուեցաւ արեւմտահայերէն դասանիւթը անկախաբար կամ իբրեւ արեւելահայերէնի եւ
արեւմտահայերէնի զուգադրական քերականութիւն, հայրենի լեզուաբաններ հրատարակեցին
արեւմտահայերէնի
դասագիրքեր,
աւանդական
ուղղագրութեան
ուղեցոյցեր,
արեւմտահայերէնի բառարաններ եւ այլն: Բանասիրական թեքումով մագիստրոսական
կարգերու մէջ եւս արեւմտահայերէնը ներկայութիւն մը դարձաւ:
Սփիւռքը բարձրաձայնեց աւանդական ուղղագրութեան վերականգնումի հարցը: Հայրենի
մտաւորականներ եւս ձայնակցեցան: Սակայն մտաւորականներու մեծամասնութիւն մը դէմ
կեցաւ ու արգելափակեց քննարկումներու ընթացքը: Բազմաթիւ պատճառներով հայրենիքը
պատրաստ չէր արմատական փոփոխութիւններ ընելու այդ հարցին մէջ, բայց լայնօրէն
օրակարգի նիւթեր դարձան արեւմտահայերէնի ուսումնասիրութեան, պահպանման,
զարգացման,
արեւելահայերէն-արեւմտահայերէն
մերձեցման
հարցերը:
Սփիւռքի
նախարարութեան համար ասոնք դարձան օրակարգային նիւթեր, բայց գործնականօրէն երբեք
չձեւաւորուեցաւ այնպիսի գաղափար, թէ հայրենիքը ինչպէ՛ս կրնար իր սահմաններէն ներս
գործնականօրէն մասնակցիլ արեւմտահայերէնի պահպանման գործին:

19/42

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (106) Հոկտեմբեր 2020

Հայրենադարձութեան ու մանաւանդ սուրիահայերու Հայաստան տեղափոխուելու
իրականութեան
դիմաց
աշխուժացաւ
սփիւռքի,
հայրենադարձութեան
եւ
հայրենադարձուողներու
կեանքի
պայմաններուն,
ընտելացման
եւ
արգագաղթի
ուսումնասիրութեան մթնոլորտը: Բազմաթիւ գիրքեր ու յօդուածներ նիւթ կը դարձնեն
սուրիահայերը «ինտեկրել»ու եւ «ադապտացիա»ի ենթարկելու գործընթացները: Այս
շրջագիծին մէջ ամեն նիւթի մասին կը խօսուի՝ խոհանոց, հասարակական յարաբերութիւններ,
քաղաքական մօտեցումներ, կեցութեան եւ ապրուստի հարցեր, տնուորելու դժուարութիւններ,
արեւելահայերէնի իւրացման հարցեր, բայց գրեթէ ոչինչ՝ արեւմտհայերէնի հետ
հայրենադարձուողներու կապի եւ անկէ խզման պարագային՝ տեղի ունեցած ներքին
ցնցումներու մասին:
Բայց լեզուի առնչութեամբ մեծագոյն անտարբերը հիմա Հայաստան ոտք դրած պաշտօնական
Սփիւռքն է: Սփիւռքեան մեր բոլոր կառոյցները Հայաստանի մէջ հաստատ ներկայութիւններ են
հիմա. հոս են ՀՅԴ-ն, Համազգայինը եւ ՀՄԸՄ-ը, Ռակ-ը եւ Թէքէեան մշակութային միութիւնը,
ՍԴՀԿ-ը ու Նոր Սերունդը, ՀԲԸՄ-ը, հոս է Աւետարանչականը, կաթողիկէ եկեղեցին,Մխիթարեան
Միաբանութիւնը: Ասոնց առջեւ բաց են Հայաստանի Հանրապետութեան բոլոր դռները,
Ազգային ժողովէն մինչեւ կառավարութիւն:
Ու առաջին հարցումը, որ կու գայ միտքս՝ այդ ինչպէ՞ս եղաւ, որ հայրենադարձուելէ ետք անոնց
հարիւրամեայ աշխատանքի փորձը իրենց համար զերոյի հաւասարեցաւ Հայաստանի մէջ:
Արեւմտահայերէնը, աւանդական ուղղագրութիւնը եւ առհասարակ արեւմտահայ մարդու
ինքնութեան արժէքները արժէք ըլլալէ կը դադրի՞ն Հայաստանի մէջ: Ինծի համար
ինքնաստորնացում է այն փաստը, որ Սփիւռքեան մեր քաղաքական գործիչները, խմբագիրխմբագրապետները հայրենի բեմին վրայ չես գիտեր ինչու կը փորձեն արեւելահայերէն խօսիլ:
Ի՞նչ է, չհասկցուելու վախէ՞ն կը տառապին: Հայրենադարձ հաստատութիւնները հոս
արեւմտահայերէնի առնչութեամբ յստակ կեցուածք չեն ցուցաբերեր: Առանձին, մասնակի
նախաձեռնութիւնները պիտի դատապարտուէին ու դատապարտուեցան ձախողութեան:
Պարբերաբար կրկնուող գիտաժողովներն ու խորհրդաժողովները օրօր երգեցին: Սա
համազգային հարց է, որ իր ձեւակերպումը պէտք է ունենար տեղ մը, վերերը: Սփիւռքեան
կառոյցներու հայաստանեան թեւի մեր պատգամաւորները նման խնդիր դրի՞ն Ազգային
ժողովին առջեւ: Կրթական նախարարութիւնը այդ գետնի վրայ քաղաքականութեան մը
մշակումը առաջարկե՞ց կառավարութեան, կառավարութիւնը քայլեր առա՞ւ. անպայման կրնան
արդարանալ, բայց իրողութիւնը այն է, որ մէջտեղ գործ չկայ:
Աւելի դառն է, որ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը տէր ըլլալով հանդերձ արեւմտախօս հսկայ
շրջանակի մը թեմական իշխանութիւններուն՝ այս երեւոյթի քննարկման առաջարկ չբերաւ
կառավարութեան, մեր ժողովուրդի ինքնութեան հակադիր երեսներու մերձեցման նպատակով
խորքային ռազմավարութեան մը անհրաժեշտութիւնը չառաջադրեց Հայրենիքի հանրութեան:
Կարծես խորհրդային տարիներու լեզուկապութեան դատապարտուած ենք բոլորս այս հարցով:
Մինչդեռ կարելի է շատ բան ընել, նուազագոյնը՝ արեւմտահայերէնի նկատմամբ համազգային
արժէքի մը ընկալումը ձեւաւորել եւ ոչ թէ երկու լեզուներու լուրջ հակադրութեան ծառայող
կեցուածքներ ընդունիլ: Սփիւռքի մէջ մենք ունէինք այդ ընկալումը արեւմտահայերէնի
նկատմամբ: Մեր մանկապարտէզներուն մէջ իսկ փոքրիկները կ'արտասանեն արեւելահայերէն,
նախակրթարաններու ընթերցարաններուն մէջ կը կարդան արեւելահայերէն ու լեզուական
դոյզն տարբերութիւնները կ'ընկալեն տեղւոյն վրայ կատարուող վերածումներով, ինքնուրոյն կը
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կարդան Թումանեանի «Գիքոր»ը, Ղազարոս Աղայեանը, յետոյ՝ Րաֆֆի «Խենթ»ը, Շիրազն ու
Պարոյր Սեւակն ու Սիլվա Կապուտիկեանը, Մուշեղ Գալշոյեանը: Ինչո՞ւ…Որովհետեւ
արեւելահայերէնը մեր լեզուին անբաժանելի մասն է, հայրենիքի եւ մեր ազգի մէկ մեծ
հատուածի լեզուն, ինչպէս գրաբարն է մերը: Արեւելահայերէնը ազգային արժէք է: Մինչդեռ հոս՝
Հայաստանի մէջ, սերունդին հետ արեւմտահայերէնի շփումը կը սկսի միջնակարգի վերի
կարգերուն միայն եւ մասնագիտական հետաքրքրութիւններ գոհացնելու նպատակով՝ միա՛յն
համալսարանի մէջ: Այդպէս՝ ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅ ՆՈՐԱՀԱՍ ՍԵՐՈՒՆԴԻՆ ՀԱՄԱՐ ԳԻՏԱԿՑԱԿԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺԷՔԻ ՎԵՐԱԾՈՒԵԼՈՒ ՈՒՇԱՑԱԾ ՊՏՈՒՂ ԿԸ ԴԱՌՆԱՅ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ, ՈՐ
ԽՈՐՔԻՆ ՄԷՋ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺԷՔ Է ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԵԿԱԾ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅԵՐՈՒՆ, ԱՅԼԵՒ ՀԻՆ
ՈՒ ՆՈՐ ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՆԵՐՈՒՆ ԵՒ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ԱՆՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ: ԱՅԴ ԱՐԺԷՔԷՆ
ՄԵՐ ՆՈՐԱՀԱՍ ՍԵՐՈՒՆԴԸ ԶՐԿԵԼԸ ՅԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ ՊԷՏՔ Է ՆԿԱՏՈՒԻ: Արդ, ինչո՞ւ
Հայաստանի մէջ չ'օգտագործուիր Սփիւռքի փորձը, ինչո՞ւ արեւմտահայերէնը չի մտներ
հայրենի հիմնական դպրոցի ընթերցարաններուն մէջ: Օրինակ, քսան դասէն գոնէ չորսը ըլլայ
արեւմտահայերէն: Հոս շատ ու շատ կարեւոր է ընտրութիւնը, լեզուական
իւրայատկութիւններու կիզակիտումը, փոքրիկը թող կարդայ, ապա արտասանէ իր լեզուով՝
արեւելահայերէն: Յետոյ չորրորդ կարգէն ետք արեւմտահայ գրութիւնները բերել աւանդական
ուղղագրութեամբ, իւրաքանչիւր նիւթի մէջ ուղղագրական օրինաչափական մէկ պարագայ ի մի
բերելով (Օրինակ՝ բառասկիզբի Յ-ն, օրինակ՝ բառամէջին ձայնաւորէ առաջ ու-ն իբրեւ վ):
Դպրոցականը նախակրթարանի մէջ կ'ընտելանայ արեւմտահայերէնին, պապիկին ու մամիկին
խօսած լեզուին ինչ ըլլալը կը հասկնայ, այդպիսի հրատարակութիւններէն չի խրտչիր ու
աւանդական ուղղագրութիւնը անյաղթահարելի բան մը չի տեսներ, այլ անոր միջոցով կը
վերակենդանացնէ իր շուրջ գտնուող պատմական յուշարձաններու արձանագրութիւնները,
աւելի վաղ տարիքին կ'ընտելանայ սփիւռքեան հրատարակութիւններուն, հայերէնը իր ամբողջ
հարստութեամբ ընկալելու ինքնածին հետաքրքրութիւններու յագուրդ կու տայ: Ու ամենէն
կարեւորը՝ կը զգայ, որ ասիկա հայերէնի այն տարբերակն է, որով կը խօսին ու կը գրեն իր
ազգակիցները Սփիւռքի մէջ:
Ասով մէկտեղ ըսենք, որ արեւմտահայերէնի պահպանման, իւրացման ու զարգացման գործը
ամենէն առաջ ու ամենէն վերջ Սփիւռքի պարտականութիւնն է, անով պայմանաւորուած է
Սփիւռքի գոյատեւումը, անով պայմանաւորուած է Սփիւռքի կենդանի կապը հայրենիքին հետ:
Կարելի չէ պատկերացնել, որ լեզուի ամբողջական կորուստէն մէկ երկու-սերունդ ետք «Մեր
հայրենիք» երգող սերունդ գտնուի մեր հայրենիքի սահմաններէն դուրս ու հայրենիքը ապրի
«օտար ամայի ճամբէքի վրայ»:
ՅԱԿՈԲ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
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Յօդուածներ
Նամակ երկրէն
ՔԻ ՈՒԷՍԹԷՆ ՄԱՏՐԻՏ, ՄԱՏՐԻՏԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ԿԱԶԱՆ ԵՒ… ԼԱՒՐՈՎԵԱՆ
ԾՐԱԳԻՐ

Արցախի տագնապի լուծման համար այսօր
Հայաստանի
առջեւ
դարձեալ
դրուած
է
«խաղաղութեան» ծրագիր մը, որ իրականութեան
մէջ շատ տարբեր չէ տարիներ առաջ կողմերուն
հրամցուած «Լաւվորեան ծրագիր»էն: «Նամակ
երկրէն»ի Սփիւռքահայ բազմաթիւ ընթերցողներ
Վարչապետի այսօրուան ուղերձէն ետք ենամակներով
դիմեցին
ինծի
եւ
յաւելեալ
տեղեկութիւններ ուզեցին Արցախի խնդրի լուծման
այս առաջարկին մասին:
Լաւրովի ծրագիրը նորութիւն չէ: Ան առաջին անգամ
հակամարտող կողմերուն ներկայացուած է 2016-ին,
ապրիլեան պատերազմէն քանի մը ամիս անց: Այդ օրերուն, հայկական կողմը կը պնդէր, թէ
առանց զինադադարը վերահսկող մեխանիզմներու տեղադրման, կարելի չէ բանակցիլ Արցախի
լուծման տարբերակներու վրայ եւ կրակի տակ իմաստ չունի ոեւէ քննարկումի մասնակցիլը:
Ռուսական կողմը, սակայն, անտեսելով զինադադարի ամրապնման եւ վերահսկման
մեխանիզմներու տեղադրման կարեւորութիւնը, 2016-ի ապրիլեան պատերազմէն մօտ երեք
ամիս յետոյ կողմերուն ներկայացուց Լաւրովեան ծրագիրը:
Ի՞նչ կ'ըսէ այս տխրահռչակ ծրագիրը: Ըստ այս առաջարկութեան, հայկական կողմերը
Ադրբեջանին պիտի վերադարձնեն «գրաւուած» 5 շրջան՝ Աղդամ, Ֆիզուլի, Ջերբայիլ, Զանգելան
եւ Կուբաթլի: Արցախը պիտի ունենայ «միջանկեալ կարգավիճակ», բայց (ուշադիր եղեք
այստեղ) ապագային ինչ կարգավիճակ ալ ստանայ, Արցախը պէտք է մնայ Ադրբեջանի կազմին
մէջ: Այսինքն, պարզ խօսքով, Արցախի հայութիւնը հանրաքուէով իր սեփական ճակատագիրը
որոշելու իրաւունք պիտի չունենայ: Ալիեւ ողջունեց եւ անմիջապէս ընդունեց այս առաջարկը
իսկ հայկական կողմը բնականաբար հաւանութիւն չկրցաւ յայտնել այս ծրագրին, մանաւանդ
երբ այդ օրերուն տեղի ունեցաւ Սասնայ Ծռերու զինեալ ըմբոստութիւնը եւ Սերժ Սարգսեանի
իշխանութիւնը տեսաւ, թէ հանրութիւնը ի՞նչ վերաբերմունք ունի իր եւ իր կառավարութեան
հանդէպ... Ի դէպ, քանի որ այս ծրագիրը հրամցուեցաւ քառօրեայ պատերազմէն անմիջապէս
յետոյ, անիկա որակուեցաւ «խաղաղութիւն՝ տարածքներու փոխարէն» ծրագիր: Այսինքն,
Ադրբեջան կը դադրեցնէ պատերազմական կամ ռազմական գործողութիւնները Հայաստանի եւ
Արցախի դէմ, եթէ հայկական կողմը ընդունի ռուսական այս առաջարկը:

Լաւրովեան ծրագիրներէն առաջ հակամարտող կողմերուն առաջարկուած էին Արցախի
տագնապի լուծման մի քանի ծրագիրներ: Կային Կազանի եւ Մատրիտեան ծրագիրները: Այս
22/42

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (106) Հոկտեմբեր 2020

երկու ծրագիրներն ալ տարբեր ձեւերով Ադրբեջանին կը վերադարձնէին 7 շրջան, փոխարէնը,
տարիներ յետոյ, եւ (դարձեալ ուշադիր եղեք) ադրբեջանցի գաղաթականներու վերադարձէն
ետք, Արցախը կը ստանար ինքն իր կամքը արտայայտելու իրաւունք, կամ՝ ինքնորոշման
իրաւունք: Մատրիտէն առաջ կար Քի Ուէսթի ծրագիրը, որ տարածքներու փոխանակում
կ'առաջարկէր կողմերուն: Հայկական կողմը, ի դէմս նախագահներ Քոչարեանի եւ Սարգսեանի,
ընդունած է թէ՛ Քի Ուէսթը, թէ՛ Մատրիսը եւ թէ Կազանը: Այսինքն, հայկական կողմը բացայայտ
ընդունած է 7 շրջաններու յանձնումը Ադրբեջանին, Արցախի ինքնորոշման իրաւունքի դիմաց:
Ադրբեջանն է, որ ՄԵՐԺԱԾ է այս ծրագիրները եւ համաձայնութիւն տուած է միայն Լաւրովեան
ծրագրին, որովհետեւ ռուսական այս առաջարկութեան մէջ ոչ միայն հողեր է որ կը
վերադարձուի Ադրբեջանին, այլ նաեւ Արցախը կը մնայ Ադրբեջանի կազմին մէջ, յատուկ
կարգավիճակով...
Այսօր, Ադրբեջանը դարձեալ հայութեան առջեւ կը դնէ Լաւրովեան կամ՝ «խաղաղութիւն՝
տարածքներու դիմաց» ծրագիրը: Այսինքն, Ադրբեջան հայ ժողովուրդին յստակ կ'ըսէ, թէ այն
ինչ չկարողացայ իրագործել 2016-ի պատերազմէն յետոյ, այսօր պիտի պարտադրեմ Թուրքիոյ,
Փաքիստանի եւ ահաբեկիչներու օգնութեամբ: Մէկ խօսքով, Ադրբեջան կ'ըսէ՝ եթէ կ'ուզէք
դադրի պատերազմը, ուրեմն կը վերադարձնէք 5 շրջանները եւ կ'ընդունիք, որ Արցախը պիտի
մնայ Ադրբեջանի կազմին մէջ:
Վարչապետ Փաշինեան այսօր յայտարարեց, որ «խաղաղութիւն՝ տարածքներ վերադարձնելու
դիմաց» տարբերակը ընդունելի չէ հայութեան համար: Արցախն ու Հայաստանը չեն կրնար
ընդունիլ Լաւրովեան ծրագիրը, որովհետեւ անիկա ոչ միայն չ'երաշխաւորեր Արցախի
ժողովուրդին ինքնորոշման իրաւունքը, այլեւ տարածքներու վերադարձով լրջօրէն հարցականի
տակ կը դնէ Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգութիւնը:
Ընտրութիւնը յստակ է: Կա՛մ հրաժարիլ Արցախի ժողովուրդի ինքնորոշման եւ անկախութեան
իրաւունքէն, կամ՝ համախմբուիլ մեր բանակին, մեր զինուած ուժերուն եւ Արցախի եւ
Հայաստանի իշխանութիւններուն շուրջ եւ ամէն ինչ ընել՝ ձախողութեան մատնելու թուրքադրբեջանական այս չափազանց վտանգաւոր ծրագիրը:
Րաֆֆի Տուտագլեան
Գրեցէ՛ք ինծի:
rafdoud@aol.com
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Գրական-Մշակութային
ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

ԱՆՄԱՀԱՑԱԾ ՏՂՈՑ
Տերեւաթա՛փ է, թախի՛ծ ու կսկի՛ծ,
Գարուն չտեսած տղերք քաջարի
Ինկան սուրբ հողին տերե՛ւ առ տերե՛ւ,
Որ հող հայրենին մնայ աներեր...
Ամէն մէկ տերեւ կեանք էր ու արեւ,
Ամէն մէկ տերեւ խոստում էր վաղուան,
Աշնան հողմն անգութ քշեց ու տարաւ
Տերեւներն կանաչ ու արեւահեւ...
Եւ որքան սէրեր՝ սիրտերուն ծաղկած,
Որբացան անտէր, պտուղ չտուած
Եւ խառնուեցան հողին հնամեայ
Որպէս սուրբ սերմեր մեր գալիքին վառ...
Բիւր օրհնութիւն ՁԵԶ, Հայկեան որդիներ,
Հայրենեաց հողը սրբագործեցիք
Ձեր սուրբ արիւնով ու դարձաք անմեռ,
Ոգի մշտարթուն՝ պայծառ գալիքի:
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10/10/2020
......................
ՄԱՐՏԻԿՆԵՐ ՔԱՋ
Մարտիկնե՛ր քաջ, որդի՛ք վրէժի
Հայուն ցասման, հայուն պատուի,
Ելէ՛ք ոտքի, զարկէ՛ք արի
Ոսոխը չար ու հայաջինջ...
Կանգնէ՛ք հպարտ, որպէս արծիւ,
Խոյացէք նենգ ոսոխին դէմ,
Ձեր սուրբ վրէժին ենք ծարաւի,
Ձեր հարուածին մրրկահեւ...
Մեր սուրբ քաջաց վրէժը մխայ
Երակներուն մեր հնամեայ,
Ինչպէ՞ս թողուլ դաշտը մարտի,
Ինչպէ՞ ներել արիւնն ազգի...
Ձեր բոցեղէն հուրը ժայթքէ
Արիւնին մէջ ձեր անվեհեր,
Հին օրերուն պէս հըրեղէն
Մեր պատիւը դուք փրկեցէք...
Թէ չէ նստին չոր սեղանին
Ու բանակցին քծնանքով սին,
Սակարկութեան գին մը ունի՞
Արիւնը մեր քաջաց արի...
10/10/2020
......................
ՔԱՋ ԱՐԾԻՒՆԵՐՈՒՆ
Սիրտս հո՛ն է, ձեզի՛ հետ է,
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Քաջ արծիւնե՛ր մեր սուրբ հողի,
Երկնքին մէջ հայոց երկնի՝
Դուք լուսաբորբ, հրեղէն ջահե՛ր...
Երբ մութն պատէ հոգիները,
Դուք կը դառնաք արեւալո՛յս,
Ձեր սխրանքով հայրենաշունչ
Բոցավառէք մեր յոյսերը...
Չկայ նահանջ ձեր կորովին,
Ձեր հաւատքին ու վառ սիրոյն,
Գիշեր ու տիւ՝ հսկէք աննինջ
Հողն հայրենեաց՝
Մահու կենաց խրամատներուն...
Ո՛չ մէկ գնդակ թող չդպչի
Ձեր անվեհեր ճակատներուն,
Դափնեպսակն վսեմ փառքի
Թող զարդարէ ձեր անխոնջ գլուխն...
Բայց թէ իյնաք մարտի դաշտին,
Կ'անմահանաք մեր սրտերուն,
Կը դառնաք հատը ցորենի,
Որ տայ արդիւնք բազմաբեղուն:
06/10/2020
......................
ԻՄ ԶԻՆՈՒՈՐԵԱԼ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՍ
Զսպէ՛ խոր ցաւդ, սեղմէ՛ ատամդ,
Կո՛ւլ տուր արցունքդ, թէկուզ խեղդուիս,
Թող ո՛չ ոք տեսնէ քու տառապանքդ,
Ո՛յժ քաղէ ցաւէդ եւ միշտ ամրացի՛ր...
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Սէգ լերանդ պէս, պիտ' մնաս կանգուն
Եւ պիտ' շողշողաս չար ոսոխին դէմ,
Որ ժանիքներն իր խրած հողիդ սուրբ,
Կը սպասէ մահդ ոգիով դժնէ...
Եւ դար ու դարեր, այդպէս ես ապրեր,
Մէկ ձեռքիդ՝ սուր ես բռներ սրտաբեկ,
Միւսին՝ գըրիչդ, որ լոյս արարես
Եւ ճառագայթեալ պիտ'ապրիս յաւերժ...
Մինչ աշխարհը կոյր ու խուլ է եղեր
Քու չարչարանքիդ դիմաց տանջակէզ,
Եւ շլացեր է ոսոխին ոսկով
Ու համրացեր է ի հաճոյս անոնց...
Արդարութեանն ես դուն միշտ զինուորեալ,
Խիղճով անարատ ու անապական,
Ու պիտի հասնիս սուրբ նպատակիդ,
Պիտ' ազատագրես հողդ սրբագին...
Օ՛ արդարութիւն, զոր չարն է թաղեր,
Պիտի վերյառնես դուն պայծառացեալ,
Հայուն սուրբ ձեռքով՝ կանգնիս անվեհեր
Եւ դարի ճակ'տին դրոշմես խօսք Հայկեան:
05/10/2020
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Գրական-Մշակութային
ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆԻ
ԼՈՒՍԱՒՈՐ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Հեռաձայնը
գուժեց
Պէյրութից
Սփիւռքի
աւագագոյն
արձակագիր, հրապարակախօս, քննադատ, խմբագիր Արամ
Սեփեթճեանի մահը։ Կեանքից հեռացաւ Վահէ-Վահեանի
սերնդի ու գրական զարմի վերջին մոհիկան գրագէտներից մէկը՝
իր հետ տանելով պատմութիւն, յիշողութիւն, ազգային
ճանաչողութեան ու ըմբռնումի աւանդական եւ ոչ-աւանդական
սերմերը։
Իր գրական առաջին յայտը արձակում խոստումնալից էր եւ
գրական մայրուղի մտնելու բարձր յաւակնութիւն. նախ, 1951-ի
Յունուարին Բոստոնի «Պայքար» օրաթերթի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ
համարներում Արմէն Հրաչ ծածկանունով հրատարակել է
առաջին պատմուածքը՝ «Մեղայ քեզ, Հայրենիք» խորագրով:
Երեսուն տարեկան էր Արամը, երբ հրապարակ իջաւ
ինքնահաստատման գրքով՝ դնելով ընթերցողի սեղանին սիրոյ
եւ սիրուն շաղախուած տխրութեան անպաճոյճ, ինչպէս ինքն էր
ձեւակերպել, օրագրային ուրուագծումներով առանձնացող պատմուածքների ժողովածուն՝
«Անլոյս գիշերներ» (Պէյրութ, 1964):
Արամ Սեփեթճեանը կիլիկեան Ալեքսանդրէթից էր։ Չորս տարեկան էր, երբ քաղաքական
յայտնի ճնշումների տակ Հայութեան ստուար զանգուածը, այդ թւում եւ Սեփեթճեանների
ընտանիքը, մեծով ու փոքրով, հեռացաւ ծննդավայրից եւ մէկընդմիշտ հաստատուեց
Պէյրութում։ Յաճախեց Պուրճ Համմուտի Նոր Մարաշ թաղի Ազգային «Ս. Քառասուն Մանկանց»
վարժարան (1948)։ Այնուհետեւ նրան կարելի էր տեսնել ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան
բարձրագոյն վարժարանում, Պէյրութի առեւտրական եւ տեխնիկական գիտութիւնների
ուսումնական հաստատութիւնում, նաեւ Լոնդոնի Ճարտարագիտութեան եւ հողաչափութեան
ինստիտուտում (1970)։ Ճանաչողական հարուստ կենսափորձ եւ մարդկանց հոգու խորութիւնը
թափանցելու յատկանիշ ձեռք բերեց Արաբական ծոցի երկրներում, Նիգերիայում եւ աֆրիկեան
ցամաքի այլ երկրներում։ Դրանք գեղարուեստական մարմնաւորում եւ վաւերական
հոգեբանական լիութիւն ստացան պատմուածքներում եւ յատկապէս «Ես սեւ եմ…, բայց
գեղեցիկ» վիպակում (1985)։
Աւելի վաղ Արամ Սեփեթճեանը լրացրել էր հայագիտական իր ուսումը ՀԲԸՄ «Երուանդ
Հիւսիսեան» հայագիտական կրթական հաստատութիւնում՝ արդէն վերջնականապէս
կողմնորոշուելով դէպի լրագրութիւն եւ գրականութիւն։ Իրար ետեւից լոյս տեսան նրա
«Կեանքի կարօտով» պատմուածքների ժողովածուն (1969), ինչպէս նաեւ «Ողջակէզ» (1978),
«Հող եւ մորմոք» (2001) վիպակները։
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Գրական կեանքը Ա. Սեփեթճեանի համար յորձանքի աղբիւր էր. մասնակցում էր ջիղով,
համահայկական որոնումներով հաստատում իր ըմբռնումը, ինչպէս դիպուկ կոչել էր ինքը իբրեւ
«երէկի ժամանակագրութիւն»։ Դրանք «Ժամանակայոյզ խոհեր» (2005) էին, լիբանանեան
քաղաքացիական պատերազմի եւ դրան արձագանգ հիւրընկալ գաղթօջախի գրական
անհանգստացնող
ելեւէջի՝
«Բանաստեղծութիւնը
տագնապի
ընդմէջէն»
(2009)
մտահոգութիւններ։ Դրանք ուսանելի «Գրական հանդիպումներ» էին Սփիւռքի եւ հայրենիքի
օրախնդիր մշակութային հարցադրումների շուրջ, որոնք իր գրադարանի ճակատագիրն
ամփոփող եւ գրական ճանապարհի ընկերների հետ երթի շարունակականութիւնն էին (2014),
որոնք ուղղակի շարունակութիւն գտան նոյն տարին լոյս տեսած «Ձայներ լռութեան մէջ»
հատորում։ Պատրաստել եւ հրատարակել էր, գիտական ծանօթագրումներով հարստացրել
Վահէ-Վահեանի նամականին՝ «Բանաստեղծին սիրտը» խորագրով։
Դարասկզբից եղել է Լիբանանի գրական համախմբումի հիմնադիր անդամ:
Աւելացնենք, որ դեռ 1991-ից նա հիմնադրել էր «Սիփան» հրատարակչատունը, խմբագրել ՀԲԸՄ
«Խօսնակ» ամսագիրը (1991-2006), եղել «Շիրակ» հանդէսի (1967-2004), «Կամար»
պարբերական ամսագրի խմբագրակազմերի անդամ (2005-2020), աշխատակցել է Սփիւռքի եւ
հայրենի հանդէսներին՝ բերելով իր անհանգիստ խառնուածքը ազգային գրական կեանքի՝ իր
համար հոգեհարազատ յորձանքին։
Գրական ամբողջական յետագիծ թողեց Արամ Սեփեթճեանը՝ մարդը, քաղաքացին եւ, ի հա՛րկէ,
գրողը: Եկող սերունդը, վստահ ենք, իր պարտքը կը հատուցի գրողի ստեղծագործական
ժառանգութեան իմաստաւորման ճանապարհին:
ՍՈՒՐԷՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
Յ.Գ. ԱԶԱՏ ԽՕՍՔԸ կը սգայ անդարձ մեկնումը՝ արձակագիր, հրապարակագիր, գրաքննադատ,
խմբագիր ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆԻ եւ իր խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնէ իր ընտանիքի բոլոր
անդամներուն, բարեկամներուն եւ սփիւռքահայ գրականութեան ընդհանրապէս:
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Գրական-Մշակութային
Հայ Մշակոյթի Կերտիչ Ու Պաշտպան՝ Ս. Թարգմանիչ Վարդապետներուն
Յիշատակին
ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

Աշնանային
եղանակ
մը,
ամբողջական
պտոյտ
մը
կատարելով, մեզ իր շրջանակին
մէջ կ'առնէ եւ դարձեալ դարեր
շարունակ
եկեղեցական
տօնացուցային
կարգաւորումին
համաձայն,
հոկտեմբերեան
բոյրով
ու
գոյնով հրապուրած՝ մեզ կը
պարտաւորեցնէ
ցեղի,
հաւատքի
ու
արեան
ներկապակցութեամբ
դրոշմուած
ու
յատկանշուած
ճշմարտութեան
դիմաց
պատասխանատուութեամբ մեր գլուխները խոնարհեցնելու, յարգանքի տուրքը վճարելու եւ
անկաշկանդ վկայելու այն մեծ հրաշքին ու աննման իրագործումին մասին, որ աստուածադրոշմ
յայտնութեամբ միանգամընդմիշտ Հայոց Պատմութեան ընթացքը փոխեց, Ոսկեդարու էջը
բացաւ եւ հայ ինքնութեան ու գոյատեւման անկաս ու անդարձ յաղթական երթը ապահովեց։
Արդ, ի՞նչ պատահեցաւ գիրերու գիւտով ու անկէ անմիջապէս ետք, որ այսքան
կարեւորութեամբ արմատաւորուած է հայու էութեան խորքը, որ ճիտի պարտքի նման
կախուած մեր վիզերէն, որքան ալ փորձենք՝ չենք յաջողիր ամբողջապէս հատուցանել։
Երբ բանտարկուած ու անխուսափելիօրէն մահուան դատապարտուած վիճակի մէջ ես, ուր ո՛չ
մէկ ելք կայ անձդ փրկելու եւ վերահաս կործանումիդ սպառնալիքին դիմաց սարսափահար
վախճանդ է որ կ'ողբաս, յանկարծ՝ մութ զնտանիդ մէջ կը յայտնուի ազնուական իշխան մը եւ իր
ինքնամատոյց զոհողութեամբ փրկելով՝ կ'ազատագրէ քեզ անխուսափելի մահէդ, վերցնելով
շղթաներդ՝ քեզ կը պարուրէ ազատութեան, իմաստութեան, արդարութեան, ճշմարտութեան եւ
յաղթանակի վերարկուով։
Ի՞նչ պիտի ըլլայ քու պատասխանդ եւ վերաբերմունքդ քեզի հանդէպ ցուցաբերուած այդ
գերագոյն ու անփոխարինելի բարիքին։ Վստահաբար լալագին ու արցունքաթաթախ աչքերով
ծունկի պիտի գաս անոր առջեւ եւ երախտագիտութիւնդ յայտնելով՝ պիտի յայտարարես որ
ցկեանս պարտական կը մնաս իրեն՝ քեզի համար իր ըրածին փոխարէն։
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Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եւ Սուրբ Սահակ Պարթեւ Հայրապետ, իրենց գործակից ունենալով
Վռամ Շապուհ արքան եւ մատներու վրայ համրուող անձնդիր ու հաստատակամ, լուսամիտ,
աստուածահաւատ ու հայրենասէր աշակերտներ, նոյն ա՛յդ դերակատարութեամբ
յայտնուեցան եւ որպէս Սուրբ Թարգմանիչ Վարդապետներ, անմար կը շողան մեր հոգիի
երկնակամարին վրայ եւ շարունակ փառքի ու պատիւի կþարժանանան։
Ի՞նչ ըրին անոնք, որ դարեր շարունակ, աւելի ճիշդ՝ 1615 տարիներ է, որ դուն ու ես եւ ամբողջ
հայ ազգը՝ ժողովուրդը, կախարդական անբացատրելի ուժով մը գերեվարուած՝ մեր
երախտագիտութեան ու յարգանքի պարտքը կը վճարենք ամէն օր, ամէն առիթի եւ
իւրաքանչիւր տարի, բայց տակաւին նուաճուած իրենց կատարածին մեծութեան դիմաց, ի՛նչ որ
ալ ընենք՝ ինքզինքնիս պարտապան ու պարտական կը զգանք։
Ամբողջական տարողութեամբ ըմբռնելու համար հետեւեալը պէտք է նկատի ունենանք։ Որեւէ
ցեղի, ազգի, ժողովուրդի ու երկրի գոյերթը կախեալ է գլխաւոր երեք ազդակներէ. կրօն,
սեփական գիր ու գրականութիւն եւ առողջ աշխարհաքաղաքականութիւն։
- Կրօնը՝ հոգիի բարոյական ներքին ուժն է, որ ներքնապէս մարդս լուսաւորելով ու
գօտեպնդելով՝ վեր կը բարձրացնէ իր բնութեան եւ էութեան անյարիր ու անբնական բոլոր
երեւոյթներէն եւ դէպի կատարելութիւն, սրբութիւն, արդարութիւն եւ ճշմարտութիւն
կ'առաջնորդէ։
- Սեփական գիրն ու գրականութիւնը միտքի ու լեզուի անյաղթահարելի զօրութիւնն է, որ եթէ
ճշգրիտ օգտագործուի՝ կը նուաճէ իր վրայ արշաւող թշնամիին ամենազօրաւոր բանակները եւ
կը խորտակէ անոնց զինուժը եւ յաղթական դուրս կու գայ։
- Իսկ առողջ աշխարհաքաղաքականութիւնը այն կարելիութիւնն է, որ կը հանդիսանայ երկրի
մը ներքին եւ արտաքին ճակատներուն վրայ, անոր ունենալիք բարօր ու խաղաղ կեանքի
կենսական կռուանը։ Վերոյիշեալ երեք ազդակները միացնող շաղախը լեզուն է՝ իր
արձանագրեալ մարմնաւորումով։
Ահա, այս տուեալներուն լոյսին տակ, Հայոց Պատմութենէն բոլորիս ծանօթ է, թէ 4-5րդ
դարերուն ի՞նչ ընդհանուր տագնապալի ու դառն իրավիճակ կը տիրէր Հայաստան աշխարհին
մէջ եւ թէ ի՛նչպիսի մահացու վտանգ կը սպառնար մեր ինքնութեան եւ գոյատեւման
պահպանումին։
1. Ճիշդ է, որ 301-էն սկսեալ քրիստոնէական կրօնքին եւ Աւետարանին կենսաւորող լոյսը
բացայայտ ծագած էր ու կը շողար մեր երկրին վրայ, բայց ըստ էութեան եւ խորքային իմաստով,
տակաւին տարածուած ու թափանցած չէր բոլորին սրտերուն ու հոգիներուն մէջ։ Եւ այդ
պատճառով ալ շատերուն մօտ հեթանոսական սովորոյթներն ու ազդեցութիւնները կը
շարունակուէին։
Ասոնց
կողքին,
բնականաբար
բարոյական
ապականութիւնը,
ընչաքաղցութիւնը,
ատելութիւնը,
նախանձը,
հակառակութիւնը,
թշնամութիւնը,
կեղծաւորութիւնը, փառամոլութիւնը, կիրքերով ու ցանկութիւններով առաջնորդուելու տենչն ու
տգիտութեան խաւարի շղթան շատերուն վիզերէն կախուած՝ անկաշկանդ կը քաշէր զանոնք
դէպի կործանումի անդունդն ու խորխորատը։ Ասիկա ծածուկ վիճակ չէր, այլ որպէս բացայայտ
ապացոյց արձանագրուած կը գտնենք պատմութեան ու մատենագրութեան էջերուն մէջ։ Այս
պարագային պատշաճող ու ներդաշնակուող աստուածային հրահանգը մարգարէին բերնով
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հետեւեալը կþազդարարէր՝ դեռ շուրջ հազարամեակ մը առաջ, ըսելով. «Իմ ժողովուրդս իր
տգիտութեան պատճառով կորսուեցաւ (կործանեցաւ)» (Ովս 6.4)։
2. Սեփական գիրի չգոյութեան պատճառով, Հայաստան աշխարհին մէջ ընդհանրապէս
ուսուցումը կը կատարուէր ասորերէն եւ յունարէն լեզուներով։ Թէեւ ասիկա մէկ կողմէն որպէս
երկու չարեաց փոքրագոյնը բարիք կը նկատուէր, բայց ապագայի հեռանկարով, մեծագոյն
վտանգը կը սպառնար։ Որովհետեւ, իբրեւ աներեւոյթ վիշապ, անիկա տակաւ առ տակաւ կուլ
տալով մեր ժողովուրդի ինքնութիւնը, ձուլման պիտի ենթարկէր զայն իր մէջ եւ ի սպառ
մոռացութեան մատնէր ողջ ազգը իր անցեալի ու ներկայի ժառանգութեամբ եւ
ստեղծագործութեամբ։
3. Աշխարհաքաղաքականօրէն Հայաստան աշխարհը իր ամենածանր հոգեվարքին ու
ամենավտանգաւոր անկայուն վիճակին մէջ կը գտնուէր։ Ան վիրաւոր էր եւ գրեթէ արիւնաքամ՝
երկու գերկայսրութիւններու (Բիւզանդական ու Պարսկական) անյագ ախորժակներուն յագուրդ
տալու թիրախը դարձած էր, որոնք ամէն գնով կը փորձէին իրենց իշխանութեան ենթարկելով՝
բզքտել ու յօշոտել մեզ ու լակել մեր արիւնը։
Ահաւասիկ սկիզբը պատկերուած այն մահուան դատապարտուած ու մութ զնտանին մէջ
բանտարկուած անձը, որ Հայաստանն ու հայուն ինքնութիւնն է։
Ուստի, ի՞նչ պէտք էր Հայաստանն ու հայը այս իրավիճակէն դուրս բերելու համար։ Պէտքը
բազմակողմանի էր։ Կարիքը կը զգացուէր անմիջական ազատարարի, փրկիչի, հզօր բանակի,
անկոտրում զէնքի ու զրահի, հսկայ հարստութեան, առասպելական քաջութեան, անսահման
սիրոյ, ինքնուրաց զոհողութեան, անշահախնդիր նուիրումի, անձնդիր ծառայութեան,
ապագայասլաց տեսիլքի, անխորտակելի կամքի, տուեալ իրավիճակին ծանրութիւնը տեսնելու
աչք, կացութիւնն ու անոր հետեւանքները վերլուծելու պայծառ միտք, գալիք վտանգը կռահելու
ներհայեցողութիւն, եւ դժուարութեանց լուծումը ծնելու երկունքի ցաւ քաշողի, անոր
տագնապովը ալեկոծուողի, եւ ապագային մասին Աստուծոյ տուած խոստումներուն հանդէպ
յոյս ունեցողի։ Այլ խօսքով, պարզ եւ յստակ ըսած՝ մենք անհրաժեշտօրէն աստուածային
միջամտութեան կարիքը ունէինք։
Մարդը մարդ ընող եւ որպէս մեծատառ մարդ բնորոշող վերոնշեալ յատկանիշերը
անհաւատալիօրէն ամփոփուած էին մեծ վարդապետին անձին ու էութեան մէջ, որուն
գերբնական ջանքերով պիտի իրականացուէր պատմութեան մեծագոյն նուաճումն ու
յաղթանակը։ Ս. Մեսրոպ Մաշտոց ճգնաւորն ու Թարգմանիչ Վարդապետները արդեօք ի՞նչ
կերպով նուաճեցին եւ ձեռք բերին այդ յաղթանակը։ Ո՜հ, ի՛նչ անճառելի հրաշք, «բուռ» մը
մարդիկ 5-րդ դարուն լիովին ու յանկարծականօրէն կը փոխեն ու կը յեղաշրջեն մեր
պատմութեան դիմագիծը։ Բառին բուն իմաստով ո՛չ բանակ ունէինք, ո՛չ զինուոր, ո՛չ զէնք եւ ոչ
ալ կարելիութիւն։ Ինչպէս հայրերէն մէկը ըսած է. «Մենք պատերազմ չմղեցինք,
աշխարհակալութիւն չհաստատեցինք։ Բայց հետագայ բոլոր պատերազմները շահելու
աննիւթեղէն գաղտնի զէնքին տիրացանք։ Աշխարհացրիւ մեր ժողովուրդին տեւականութիւնը
ապահովեցինք»։ Հետաքրքրական է տեսնել, որ առանց զէնք, առանց բանակ եւ
ռազմաքաղաքականութիւն օգտագործելու, պատմութեան մեծագոյն թշնամի բանակներուն
դէմ առճակատելով՝ պատերազմը շահեցանք եւ ջախջախիչ յաղթանակ տարինք։ «Հանճարին
ծնունդը եղաւ աննուաճելի, բայց ամէն ինչ նուաճող զէնքը՝ Հայոց Այբուբենը»։

32/42

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (106) Հոկտեմբեր 2020

Դարձեալ Հայրերէն կը մէջբերենք։ «Բայց այդ հրաշալիք զէնքն ու աննուաճելի բանակը, որ
միայն երեսունվեց բերան ունէր իր մէջ, կրնային բացուիլ աշխարհի բոլոր լեզուներուն ու
մշակոյթներուն վրայ՝ զանոնք հիւրընկալելու եւ անոնց հետ հաւասարէ հաւասար զրոյցի
նստելու համար»։
Ուստի ի՞նչ ըրին Թարգմանիչ Վարդապետները։ Հայկական առածը գեղեցկօրէն կը պատշաճի
անոնց, երբ կ'ըսէ. «Մանուկ մը կրթողը, ամբողջ սերունդ մը կրթած կ'ըլլայ (կամ կը կրթէ)»։
Անոնք իրենց աննկարագրելի աշխատանքով, հրաշքի համազօրութեամբ ո՛չ թէ մանուկ մը
կրթեցին, այլ միաժամանակ ամբողջ ազգ մը ու ժողովուրդ մը դաստիարակեցին, եւ ատով ալ
անոր յաւերժութիւնը ապահովեցին, որովհետեւ անոնք «ապրեցան ու գործեցին ժողովուրդին
յաւերժութեանը համար»։
Անոնք Հայաստան աշխարհը յեղաշրջեցին եւ մեր կեանքը կերպարանափոխեցին։ Եւ ատիկա
ըրին՝ Հայուն մէջ ճշմարիտ մարդը պատրաստելով ու կերտելով։ Ի վերջոյ նոր մարդը պէտք էր։
Տարսոնացի տիեզերական վարդապետ՝ Պօղոսի մեկնութեամբ՝ նորոգուած հոգիով ու միտքով
Աստուծոյ եւ ազգին ներդաշնակ զգացումներով զսպանակուած մարդը պէտք էր։ Պատմագիրէն
ներշնչուած հայրապետը կը գրէ. «Գիրէն ու գիրքէն թարգմանչական առաքելութիւնը
փոխադրեցին դէպի դպրոց, դէպի մարդու պատրաստութիւն։ Դպրոցներ բացին, փողոցներու եւ
հրապարակներու վրայ բաց դասեր աւանդեցին, եկեղեցւոյ խորանները հայաբարբառ բեմերու
վերածուեցան, վանքերու կամարներուն տակ ձեռագիր մատեաններու գրչագրութեան
գործարաններ բացին, այլ խօսքով՝ համայնօրէն եւ անձնուիրաբար լծուեցան ծանր ու
փրկարար այն գործին, որուն արդիւնքը եղաւ հայ ազգայնութեան դարբնումը, հայկական
ինքնութեան եւ ազգային արժանապատուութեան կռանումը։ Ատով նոր շունչ, նոր արիւն, նոր
ջիղ ու կեանք տուին, ներարկեցին ու մտցուցին»։ Եւ անոնք ո՛չ թէ միայն գիրք տուին մեզի, այլ՝
գիրքը շնչաւորող, արժեւորող եւ կեանքին մէջ ու կեանքով թարգմանող մարդիկ։
Անոնք ժամանակը նուաճեցին ժամանակաւորներէն վեր արժէքներով եւ մեր կեանքը լեցուցին
այնպիսի քաջութեան գործերով, որ ո՛չ միայն արժանի են երախտիքի, այլեւ ապագայի համար
ներշնչման աղբիւրներ ըլլալով՝ դեռ շատ աւելիին արժանի են։
Իսկ ո՞ւր կը կայանայ անոնց արժանիքը։
- Անոնց աշակերտութեան մէջ։ Անոնք աշակերտողը եղան Աստուծոյ կենդանի Խօսքին, լոյսին,
ճշմարտութեան ու արդարութեան։ Եւ այդ աշակերտութիւնը միայն սերտելով ու սորվելով
չըրին, այլեւ՝ իւրացնելով ու ապրելով։ Եւ այն աստիճանի ոգիղինացմամբ, որ «Աստուած հայերէն
սկսաւ խօսիլ անոնց հետ, եւ իրենք ալ աստուածաբարբառ ու կենսաւորող ձայնը մագաղաթին
վրայ արձանացուցին»։
- Անոնց ուսուցչութեան մէջ։ Անոնք դարձան ճշմարիտ ուսուցիչները աստուածային լոյսին,
ճշմարտութեան եւ իմաստութեան։ Եւ այստեղ կը կայանայ խորքը իրենց մեծութեան։
Որովհետեւ Լոյսը իրենց մէջ ունենալով չկրցան զայն իրենց մէջ մթագնած պահել, եւ կամ
անտարբեր գտնուիլ, իրենց շրջապատին վրայ տիրող խաւարին դիմաց։ Որպէս ճշմարտութեան
ճանաչողներ, չկրցան անոր ձայնը իրենց մէջ լռեցնել կամ ստութիւնը հանդուրժել։ Որպէս
աստուածային իմաստութեան ակունքէն ըմպողներ, չէին կրնար զայն իրենց մէջ փակել, թաղել
կամ իմաստութեան ծարաւ հոգիներուն ի տես՝ չաղբերանալ։
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- Անոնց նորոգելու եւ յեղափոխելու ճիգին մէջ։ Անոնք աստուածային զօրութեամբ
պայծառակերպեցին ու նորոգեցին մեր երկիրը, զայն հայախօս ու հայագիր դպրոցներով
ողողելով եւ ուսման ատակ բոլոր մարդիկը սնուցին՝ Աստուծոյ խօսքին քաղցրութեամբ։
Անոնք նաեւ յեղափոխեցին հայ կեանքն ու պատմութիւնը, զինեցին հայ հոգին, բոցավառեցին
հայու ազգային գիտակցութիւնը, անոնց մէջ դրոշմեցին մեր արժէքներուն նկատմամբ
հպարտութեան ոգին, ինչպէս նաեւ յաւերժութեան պայքարի ու յաղթանակի տեսիլքը
ներարկեցին հայուն արեան մէջ։
Անոնք այդպիսով, իբրեւ ճշմարիտ նորարարներ, նորոգեցին մեր նկարագիրը, յատուկ եւ անանց
դրոշմ, գոյն ու բոյր տուին իրենց դարուն եւ հետագայ բոլոր դարերուն։ Անոնք լեզուն
արձանացնելով ու գիրի ճամբով բիւրեղացնելով՝ պայքարի զէնք ու միաւորող շաղախ
պարգեւեցին հայութեան։
Եւ մենք որ Հոկտեմբեր ամսուն թէ տարուայ ընթացքին բազմաթիւ առիթներով կ'ոգեկոչենք
անոնց յիշատակը, իրարու նկատմամբ թիւր եւ շատ յաճախ աժան գնահատականներ շռայլելէ
աւելի, անկեղծութեամբ ու շինիչ ինքնաքննադատութեամբ ոչ թէ փորձենք, այլ իրաւամբ
տեսնենք տիրող վիրաւոր մեր ներկայ վիճակը եւ ճշմարտութեամբ արտայայտուինք։ Որքա՜ն
կարիքը ունինք այսօ՛ր Թարգմանիչ Վարդապետներու օրինակով, շունչով, նկարագիրով, ոգիով,
նախանձախնդրութեամբ ու անձնուրացութեամբ, անձնդիր սիրով ու ծառայական հոգիով,
ճշմարիտ Աստուածավախութեամբ ու անոր խօսքին ու իմաստութեան լոյսով լուսաւորուած,
ժողովուրդին, ազգին ու կրօնին համար յանձնառու ուսուցիչներու եւ աշակերտներու։ Անոնց
պակասը մեծապէս կը զգացուի եւ խոր խոցուած վէրքի նման աննկարագրելի սուր ու սաստիկ
ցաւ կը պատճառէ։
Այո՛, ամէն ժամանակէ աւելի կարիքը ունինք Լոյսին ու Ճշմարտութեան աշակերտած ու
հաւատացած ուսուցիչներու եւ «Թարգմանիչներու», որոնք կարող ու պատրաստ ըլլան ընելու
այն՝ ինչ որ մեր Թարգմանիչ Վարդապետները ըրին՝ արթնցնելով հայուն միտքը, հոգին, սիրտը,
խիղճը, գիտակցութիւնը, նախանձախնդրութիւնը, արժէքներու նկատմամբ կապուածութիւնը,
եւ անոնց անաղարտ պահպանութեան պատասխանատուութիւնը։
- Այսօր կը յիշենք զանոնք եւ մեր խիղճին պարտքն է յիշել, որպէս երախտագիտութիւն անոնց
Արարատակշիռ իրագործումին եւ անգնահատելի հրաշագործութեան, որով մեր ինքնութեան եւ
գոյատեւման երթը յաղթականօրէն ապահովեցին, անմահացնելով մեր մեծատառ մշակոյթը,
որպէս մեր լինելութեան պատճառը եղող ճշմարտութիւնը, մեր ազգին իսկական նկարագիրն ու
ինքնութիւնը արտայայտող ազդակներու ամբողջական միաւորումը։ Այսինքն՝ լեզուն, կրօնքը,
հաւատքը,
գրականութիւնը,
բանաստեղծութիւնը,
երաժշտութիւնը,
նկարչութիւնը,
ճարտարարուեստը, քանդակագործութիւնը, գիտութիւնները, փիլիսոփայութիւնը, օրէնքը եւ
այլն։
- Եւ ոչ միայն պէտք է յիշենք, այլեւ՝ յիշեցնենք։ Յիշեցնել նաեւ մեր անձերուն նկատմամբ
պահանջկոտ ըլլալով, որ աստուածաշնչականօրէն արտայայտուած՝ անպիտան ծառայի
պատասխանատուութեան ու պարտաւորութեան յանձնառութեան տակ մտնելն է, որ մեր
կարգին անոնց օրինակով մեզի ժառանգ ինկածը նոյն ոգիով ու բարձրագոյն գիտակցութեամբ
անաղարտ պահել ու աստուածային կոչումի ու հրամանի համաձայն, զայն որպէս անձեռնմխելի
ժառանգ կտակել գալիք սերունդներուն։
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Այս տօնին ուրախ առիթով սրտանց կը փափաքիմ շնորհաւորել հայ լեզուի, գիրի,
գրականութեան ու դպրութեան, հայոց պատմութեան, ինչպէս նաեւ մամուլի եւ մշակոյթի այլ
բնագաւառներէն ներս աշխատող, ծառայող, երկնող, ծնող, տագնապող, ստեղծագործող,
մաքարող, գործող, սորվեցնող բոլոր մշակները, որոնք իրենց գիտակցութեամբ եւ
նախանձախնդրութեամբ ո՛չ մէկ ճիգ կը խնայեն Թարգմանչաց Վարդապետներուն ջահը վառ
պահել եւ զայն ըստ կարելւոյն անմար փոխանցել եկող սերունդներուն։ Կը խոնարհիմ ձեր
ծառայութեան եւ աշխատանքի վաստակին դիմաց, եւ Յակոբ Օշականի բառերով՝ կþըսեմ.
«Վերծանողին, վարդապետին, գառան մորթին քերթողներուն, եղէգ, թանաք շինողներուն,
գրիչներուն ու կազմողին»։
Աղօթք, խունկ եւ յարգանք Սրբոց Թարգմանչաց Վարդապետաց յիշատակին, իսկ անխարդախ
ու հարազատ պայքարի գիտակցութիւն բոլորիս։
Օգտագործուած աղբիւրներ.1. Կորիւն, Վարք Մաշտոցի, Երուսաղէմ, 1930։
2. Կորիւն, Վարք Սուրբ Մեսրովբայ, Ստեփան Յ. Բանեան, Մէսէչուսէցս, 1951։
3. Ղազար Փարպեցի, Պատմութիւն Հայոց, Վենետիկ, 1933։
4. Փաւստոս Բիւզանդ, Պատմութիւն, Վենետիկ, 1933։
5. Գարեգին Ա. Կթղ., Հայ Եկեղեցական- Մշակութային դէմքեր եւ նիւթեր, Քանատա, 2004։
6. Գարեգին Եպս. Տրապիզոնի Խաչատուրեան, Աշխարհի Լոյսն Ի Հայս, Բ. Հատոր, Անթիլիաս
1988։
7. Արտաւազդ Վրդ. Թրթռեան, Ծաղկաքաղ
Մատենագիրներէն, Անթիլիաս, 1986։
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

Հոկտեմբեր ամիս...հայ մշակոյթի ամիս...իսկ մշակոյթի գլխաւոր առանցքը ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒՆ Է,
որուն մէջ են խտացած մեր պատմութիւնը, անցեալը, ազգային նկարագիրը, մտածողութիւնը,
աշխարհայեացքը...ՀԱՅԵՐԷՆՆ է մեր աշխարհասփիւռ հայութեան հասարակ յայտարարը,
առանց որուն չունինք մեզ միաւորող հզօր միասնականութեան շաղախ....հայեցի հոգին
արտայայտող, սերունդներն ու ժամանակները իրարու կամրջող ազդակ...: Ինչո՞վ կրնանք մնալ
ՀԱՅ, եթէ կորսնցնենք մեր հաւաքական ԵՍ-ը ցոլացնող, զայն կերտող ու զայն պահպանող
բանալին...
................
Որեւէ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ հիմքն ու հենքը ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆ է, առանց որուն փուլ կու գայ ան՝ վաղ
թէ ուշ: Բարոյական արժէքներու վրայ ամրօրէն խարսխուած պետութիւնը կրնայ դիմակայել
ներքին թէ արտաքին դժուարութիւնները, նոյնիսկ՝ ահռելի թշնամին, քանզի ներքին
հզօրութեամբ է ամրապինդ: Միւս կողմէ, անբարոյական դրուածքով պետութիւնը չի կրնար
նուաճել իր քաղաքացիներու ներքին միութիւնն ու վստահութիւնը եւ՝ առաջին իսկ ցնցումին
դէմ յանդիման, կը քայքայուի, կը փլուզուի ան, հոգ չէ թէ՝ ունենայ զօրաւոր բանակ, ուժեղ
տնտեսութիւն եւ այլ հնարաւորութիւններ...."Virtus" լատինական բառը կը նշանակէ
«առաքինութիւն» կամ «բարոյական արիութիւն»...որ հիմքերու հիմքն է անհատին թէ
պետութեան կայացումին, որուն ԿՐՈՂԸ պիտի ըլլան պետական այրերն ու հասարակութեան
անդամները՝ քաղաքացիները....Այլապէս՝ մենք կ'ունենանք խարխուլ պետութիւն եւ
հասարակութիւն...
................
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԲԵՐԿՐԱՆՔԸ գերագոյն երջանկութիւն է մարդ էակին համար...Իսկ
ստեղծագործութիւն
է
ամէնէն
համեստ
գործէն
մինչեւ
ամէնէն
վեհ
արարումը...Ստեղծագործութիւն է ընտանիք ստեղծելը, երախայ մեծցնելն ու կրթելը,
ստեղծագործութիւն է հայրենիքի կառոյցին վրայ քար մը աւելցնելը, ստեղծագործութիւն է
արուեստի,
մշակոյթի
արարումը,
գիր-գրականութեան
ստեղծումը...Վերջապէս,
ստեղծագործութիւն է, երբ մարդ արարածը՝ իր անձէն, իր միտքէն, սիրտէն, բազկի ոյժէն բան
մը կու տայ, կը տքնի, ճիգ ու ջանք ի գործ կը դնէ բան մը կերտելու համար...
36/42

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (106) Հոկտեմբեր 2020

................
Տգիտութենէն կը ծնի ամբարտաւանութիւնը, տգիտութենէն կը ծնի գոռոզամտութիւնը,
տգիտութենէն կը ծնի մոլեռանդութիւնը, տգիտութենէն կը ծնի բացարձակապաշտութիւնը,
տգիտութենէն կը ծնի անհանդուրժողութիւնը եւ անկէ ածանցեալ ամէն չարիք...
................
Ապրելով` կը սորվիս վստահիլ լոկ սեփական ոյժերուդ, չապաւինիլ ծանօթ-բարեկամի
զօրավիգին....Ապրելով կը պնդանաս, կը զօրանաս, կաղնիին նման հաստարմատ, որ չի
տատանուիր փչող քամիներէն...Ապրելով` կը սորվիս արժեւորել դէմքերն ու դէպքերը, որպէս
անցողիկ ակնթարթներ՝ ժամանակի լայնահուն տարածութեան մէջ... կը դառնաս աւելի
հանդուրժող, համբերատար, լայնախոհ կեանքի երեւոյթներուն նկատմամբ, որոնք քամիին
նման կու գան ու կ'երթան անհետ....կը սորվիս տեսնել ու ընկալել ամէն ինչ, որպէս հիւլէներ
տիեզերական անսահմանութեան մէջ...: Այս բոլորը էական մասն են այն ԻՄԱՍՏՆՈՒԹԵԱՆ, որ
կու գայ ժամանակին հետ, եւ զոր կարելի չէ սորվիլ միայն գիրքերէն, կամ գրասեղաննեու
վրայ....եւ որուն համար կը վճարես յաճախ գուցէ շատ աւելի, քան ուսման բարձր վկայականի մը
ձեռքբերման համար...
................
Երկիր կառուցելու հիմքերու հիմքը մեր լեզուն է...
Լեզուն միայն հաղորդակցութեան միջոց չէ....
Ան մեր ազգային հոգեբանութիւնն ու մտածողութիւնն է, մեր ինքնուրոյն աշխարհընկալումը,
աշխարհայեացքը....նկարագիրն ու ինքնութիւնը....
Հետեւաբար, անոր նկատմամբ, հայ գիր ու գրականութեան նկատմամբ մեր վերաբերմունքը
ազգային-պետական քաղաքականութիւն ըլլալու է, քանզի առանց մեր լեզուին, առանց մեր
ինքնութեան վկայականին, մենք կը դառնանք համանման այլ երկիրներու, այլ ժողովուրդներու,
կը կորսնցնենք մեր տեսակը, որով պայմանաւոր է հայ ազգային պետականութիւնը...
................
ԱԶԱՏ ՄԻՏՔԸ կը կոտրէ շղթան ամէն ստրկութեան, հրամցուած կաղապարներու եւ
լոզունգներու բռնատիրութիւնը, մտածելու ծուլութեան եղանակները...եւ կը յանդգնի իւրովի
մտածել անհունութեան հորիզոններուն դիմաց..., առանց ընկրկելու, առանց կուրօրէն
համակերպելու պատրաստի բանաձեւերուն, որոնք կը շղթայեն թռիչքը մտքին, կը բռնադատեն
զայն: ԱԶԱՏ ՄԻՏՔԸ փառքն է մարդ էակին, անոր գերագոյն արժանաւորութիւնը, ինքզինք
լիովին իրագործելու ոսկեայ բանալին...
................
«ԱԶԳԵՐԸ ՉԵՆ ՄԵՌՆԻՐ, ԱՅԼ ԱՆՁՆԱՍՊԱՆ Կ'ԸԼԼԱՆ»....Անձնասպան կ'ըլլան, եթէ կը մոռնան
հաւաքական շահի գիտակցութիւնն ու յանձնառութիւնը եւ անձնատուր կ'ըլլան անձնական
կամ խմբակային շահի հետապնդումին.... Անձնասպան կ'ըլլան, եթէ իրենց ազգային
գիտակցութիւնը, հայրենասիրութիւնը տեղի տայ «Ուր հաց, հոն կա՛ց» ազգակործան
աշխարհայեացքին....Անձնասպան կ'ըլլան, եթէ իրենց ազգային-հոգեւոր-մշակութային
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արժէքներու համակարգը զիջին նիւթապաշտ եւ շահամոլ չարժէքներու համակարգին...Ազգերն
են որ կը կերտեն իրենց սեփական ճակատագիրը գերազանցօրէն...
................
ՄԱՐԴ ԷԱԿԸ էական պահանջքը ունի ՀՈԳԵՒՈՐ սնունդի..., քանզի որքան ալ կուշտ ըլլանք
մարմնով՝ աշխարհիկ բազում վայելքներէն, մեր մէջ կը զգանք խոր ծարաւը հոգեւոր հացի...:
Երբ Նարեկացի կը կարդանք, կամ մեր միւս ՄԵԾԵՐԸ, երբ կը լսենք Կոմիտասեան
երաժշտութիւն, երբ ունկն կը դնենք մեր հոգեզմայլ շարականներուն, երբ կը դիտենք մեր
ճարտարապետական աննման կոթողները, կամ Սարեանական թէ այլ հիասքանչ
կտաւները....յայնժամ կը զգանք որ մեր հոգին կը փառաւորուի, կը զգանք որ վեր կը
բարձրանանք հողեղէն մեր կեանքէն դէպի բարձրագոյն ոլորտները հոգեւորի, կը հիանանք ու
կը լիանանք.... եւ կարծես կը գտնենք մեր հարազատ էութիւնը, հայ հոգին, հայկականութիւնը,
առանց որուն չկայ հայկական պետականութիւն կամ հայոց երկիր...
................
Կեանքիս ճանապարհին, իւրաքանչիւր սխալագործութիւն զիս մղեց դասեր քաղելու իմ
սխալներէս եւ իմաստնանալու....իւրաքանչիւր փուշ ու մացառ զիս պնդացուց եւ տոկունութիւն
պարգեւեց...իւրաքանչիւր յուսախաբութիւն պատճառ եղաւ որ ապաւինիմ լոկ սեփական
ուժերուս վրայ...իւրաքանչիւր ցաւ ինծի ներշնչեց մարդասիրութիւն՝ զգալու այլոց ցաւերը եւ
կարեկցելու անոնց...Յիրաւի, ամէն չարիքէ կարելի է բարիք ստեղծել, ժխտականը դրականի
վերածել...եւ քայլ առ քայլ բարձրանալ մարդկայնութեան անհատնում աստիճաններէն վեր...
................
…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...
................
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
պետութեանց եւ յընթացս կորսնցնելով իրենց ազգային դիմագիծը....Անդէմ, անդիմագիծ եւ
անազգ բազմութիւնները տակաւ կը շատնան եւ կը դառնան շրջուն խլեակներ...Սա
քաղաքակրթութեան ՃԳՆԱԺԱՄՆ Է
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

Քիչեր կը զգան սիրտը մարդուն,
Ականջ դնեն զարկին իր նուրբ,
Փորձեն ցաւը մեղմացընել,
Սփոփել զայն, բալասանել..
...................
Սիրտիդ ցաւը չեն հարցներ,
Դուրսէն, տեսքէդ քեզ կը դատեն,
Ճոռո՛մ-ճոռո՛մ քեզ կ'այպանեն,
Լաւագոյնը հեռանալն է...
...................
Չըսած խօսքս այնքան շատ էր,
Չըրած գործս վիթխարի էր,
Անոնց համար տուայտեցան
Սիրտս, հոգիս անմխիթար...
...................
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Պահը երբ գայ, պիտի մեկնիս,
Պիտ'հեռանաս ժպիտն դէմքիդ,
Առանց դոյզն ափսոսանքի,
Ամէն գալուստ մեկնում ունի...
...................
Դաւ ու խարդաւանք ես շատ եմ տեսեր,
Բայց չեմ չարացեր, ամրացեր եմ ես,
Որ յոյս ու լոյսս կարենամ բաշխել,
Հաւատքով անխախտ բարին արարել…
...................
Թէ մաղձի մութը տիրէ սիրտերուն,
Դուն լոյս տարածէ շուրջդ, ամէնուր,
Լոյսն ինչ ալ ըլլայ կը յաղթէ մութին,
Նշոյլ մը լոյսդ կը խառնէ Լոյսին..
...................
Տողդ պիտի անկեղծ ըլլայ,
Թէ մինչեւ վերջ անկեղծանաս,
Սիրտդ բանաս վարդի նման,
Ցօղունը մերկ ձեռքիդ մնայ...
...................
Տողս եղաւ խոստովանանք,
Անոր նման անկեղծ, շիտակ,
Սիրտ-խորանիս առջեւ ըսուած
Ինքնազրոյց մը աղօթավառ..
...................
Տողս չհասաւ մերձաւորներուս,
Չդպաւ երբեք անոնց տաք շունչին,
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Ո՛րբ, անտէ՛ր, լքուա՛ծ դեգերեց ան միշտ
Ի խոյզ սիրտերու սիրով առլցուն..
...................
Մարգարէն կար իրենց մօտիկ,
Այլ տեղերէ զայն փնտռեցին,
Նախընտրեցին հեռաւորը,
Անտեսեցին մօտ կանգնածը...
...................
Սէրը կեանքի հիւթ-նեկտարն է,
Զոր մարդ կ'ըմպէ մինչ վերջին պահ,
Առանց սիրոյ մահ է հաստատ
Սիրատոչոր, սիրածարաւ..
...................
Բարին արարէ՛ որքան որ կրնաս,
Մոլախոտը չար զայն գուցէ խեղդէ,
Բայց հունտը բարի չի մեռնիր երբեք,
Նորանոր ծիլեր կը նորոգեն զայն...
...................
Բիւր խոստումներ կու տան դիւրաւ,
Յետոյ մոռնան անմիջապէս,
Մինչ խոստումը երդում մըն է
Արժանաւոր մարդուն համար:
...................
Սուտ մարդիկ են անչափ շատցեր
Իրաւին տեղ չէ մընացեր
Քծինք, կեղծիք են բազմացեր
Շիտակին տեղ չէ մնացեր:
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...................
Կեանքի դասերն շատ սուղ կ'արժեն,
Ամէն մէկ դաս հեւք է սրտի,
Ցաւի հառաչ, մղկտանք է,
Որ յիշենք միշտ ցաւով սրտի:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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