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Խմբագրական
ԱՒԱՐԱՅՐԻ ՈԳԻՆ՝ ԱՅՍՕՐ ԵՒ ԸՆԴՄԻՇՏ

Ժողովուրդներու պատմութեան մէջ կ'ըլլան աստեղային
պահեր, երբ ժողովուրդին առանձին անհատներն ու
միաւորները կը միաձուլուին մէկ ու միասնական, հաւաքական
ՄԵՆՔ-ի մէջ, եւ՝ յանուն իրենց հայրենիքին ու ազգային
ինքնութեան եւ արժանապատւութեան, պատրաստ կ'ըլլան
երթալու գերագոյն զոհաբերութեան, նոր ընթացք տալով
սեփական
պատմութեան
երթին
եւ
ազգային
ինքնագիտակցութեան...: Նման պահերն են որ լաւագոյնս կը
դրսեւորեն ժողովուրդի մը ոգին ու գիտակցութիւնը եւ կը
դառնան անոր անցեալը, ներկան ու ապագան կամրջող
ուղենիշ եւ ուղեցոյց, գոյութեան խորհուրդ եւ խորհրդանիշ:
Ազգային գաղափարախօսութեան հիմք ու հայրենասիրութեան
պատգամ:

Նման բախտորոշ եւ աստեղային պահ է Աւարայրի ճակատամարտը, որ տեղի ունեցած է 451
թուականի Մայիսի 26-ին, Տղմուտ գետի ափին: Ընդամէնը մէկ օր տեւող այդ ճակատամարտին
յիշատակը կը նշենք ամէն տարի, վերիմաստաւորելով ու վերարժեւորելով զայն: Արդարեւ, շուրջ
1570 տարի մեզ կը բաժնեն՝ Տղմուտ գետի ափին տեղի ունեցած Աւարայրի ճակատամարտէն:
Բայց հեռաւոր անցեալին մէջ պատահած այդ հերոսամարտը խոր հետք է թողած հայութեան
պատմական յիշողութեան եւ ազգային գիտակցութեան մէջ: Ան դարձած է խորհրդանիշ՝
ապրելու, յարատեւելու աննկուն ոգիի, հայրենասիրութեան մեծ խոյանքի, ազգային պատիւի
պաշտպանութեան: Դարեր շարունակ, ան ոգեշնչեր է ազատաբաղձ հայ քաջորդիներու
յաջորդական սերունդները, ամբողջ հայ ժողովուրդի զաւակները, որ մանուկ հասակէն,
դպրոցական առաջին տարիներէն, մանկապարտէզի գրասեղաններէն սորված են արտասանել՝
«Հա՛յ եմ ես, հա՛յ եմ ես, քաջ Վարդանի թո՛ռն եմ ես, Հայաստանը ազատող քաջ Վարդանի թոռն
եմ ես...»:

Արդարեւ, 451 թուականին,Պարսից արքայ Յազկերտի նպատակն էր իր բռնապետութիւնը
հաստատել հայկական Բարձրաւանդակին վրայ, նախ եւ առաջ զրադաշտական կրօնքին
ենթարկելով հայութիւնը, որմէ ետք ան պիտի կարենար դիւրութեամբ ձեռքձգել նաեւ հողը՝
Հայաստանը: Վտանգուած էին ե՛ւ հաւատքն ու մշակոյթը, ե՛ւ հողը: Այսինքն՝ հայն ու
Հայաստանը: Կը մնար միայն մէկ ելք.- հաւաքաբար դէմ դնել այս հայակործան սպառնալիքին եւ
ուղղուիլ մարտադաշտ: Եւ այսպէս, «Վասն հաւատոյ, վասն հայրենեաց» ոտքի ելաւ հայ
ժողովուրդը ընդդէմ գերհզօր պարսից զօրքին եւ զրադաշտական մոգերուն ու քուրմերուն,
փղազօրին ու մատեան գունդին, արիաբար պաշտպանելու հաւատք ու հայրենիք, պատիւ ու
ինքնութիւն, առաջնորդութեամբը քաջակորով սպարապետ Վարդան Մամիկոնեանի, որ
արիաբար ստանձնեց հայոց հաւատքն ու հողը պաշտպանելու եւ, ի պահանջել հարկին, յանուն
1/49

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (99) Փետրուար 2020

անոնց գերագոյն զոհաբերութեան երթալու յանձնառութիւնը, աննկուն ոգիով, գոչելով՝ «Մեր
արիութեան մէջ վախկոտութիւն չխառնենք»: Ըստ մեր պատմիչներուն, գլխաւորաբար Եղիշէի,
նա՛եւ Ղազար Փարպեցիի գրութիւններէն մեզի հասած Աւարայրի հերոսամարտին մասին
վկայութիւններուն, համաժողովրդական այս ապստամբութեան մասնակցեցան ոչ միայն
հեծելազօրն ու հետեւակները, այլեւ՝ ժողովուրդը ամբողջ, հոգեւորականները, Ղեւոնդ Երէցն ու
Յովսէփ կաթողիկոսը, շինականները, երէցներն ու երիտասարդները, ազնուականներն ու
գիւղացիները. ո՛չ միայն տղամարդիկ, այլեւ՝ հայ ազգի փափկասուն տիկինները: Հոս կ'արժէ
յիշատակել Վարդանանց պատերազմի գեղահիւս երգիչ Եղիշէի խօսքերը՝ Տիկնայք
Փափկասունք Հայոց Աշխարհի հոյակապ գրութեան մէջ, արժեւորելով վերջիններուս
զոհողութեան եւ հայրենասիրութեան ոգին. «Ովքեր իրենց մանկութիւնը հորթերու ուղեղներով
եւ երէներու փափուկ միսով սնուեր էին, մեծ ուրախութեամբ խոտեղէն կերակուր կ'ընդունէին
վայրենիներու նման...: Անոնց մարմիններուն մորթը սեւ գոյն ստացաւ, որովհետեւ ցերեկը
արեւակէզ կ'ըլլային եւ գիշերներն ալ գետնի վրայ կը քնանային»...
484 թուականի Նուարսակի Դաշնագրով պիտի ամրագրուէր ի վերջոյ հայուն հաւատքի, ազատ
ինքնութեան եւ ինքնավարութեան իրաւունքը, պիտի վերահաստատուէր անոր ազգային
արժանապատւութիւնը եւ ի դերեւ պիտի ելլէր զանոնք սասանելու, հայութիւնն ու Հայաստանը
ստրկացնելու Յազկերտի ծրագիրը:

Աւարայրի այս ոգին ու գիտակցութիւնն է որ դարձաւ մեզի ուղեցոյց փարոս ու խորհրդանիշ մեր
պատմութեան յետագայ սխրանքներուն: Կարմիր Վարդանը մեզի ուղեկցեցաւ Զէյթունի ու
Սասունի, Հաճընի ու Վանի ինքնապաշտպանութեան հերոսամարտերուն, Սարդարապատի,
Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքիլիսէի լինել-չլինելու գոյամարտերուն, որով նուաճեցինք ապրելու մեր
իրաւունքը եւ հիմնեցինք մեր ազգային պետականութիւնը: Մեր նորագոյն պատմութեան մէջ,
Աւարայրի ոգին հրեղէն շունչով մը ժայթքեցաւ 1988 թուականի Փետրուարեան Արցախեան
ազգային-ազատագրական Շարժման օրերուն, երբ հայութիւնը ամբողջ կը տրոփէր մէկ սիրտով
ու մէկ հոգիով, պահանջելով Արցախի միացումը Մայր հայրենիքին...եւ տակաւին Աւարայրի
ոգին կ'ապրի մշտավառ հայոց բանակի իւրաքանչիւր հայ զինուորին մէջ, որ արթուն ու աննինջ
կը հսկէ հայրենեաց սահմանները տիւ եւ գիշեր...:

Կարմիր Վարդանը կ'ապրի ամէն մէկ հայու սրտին մէջ, ով գիտէ անսակարկ ու հոգենուէր
ծառայել ազգին ու հայրենիքին, հայ հոգեմտաւոր արժէքներու կենսունակ պահպանումին ու
յարատեւումին ի խնդիր, ով գիտէ իր անձի ու հատուածի նեղ շահերը զոհել յանուն հաւաքական
ՄԵՆՔ-ի կերտումին ու հզօրացման...: «Վարդանի հոգին՝ հըրագունդ անշէջ, Կը մտնէ ամէն
Հայու հոգւոյն մէջ...» (Վահան Թէքէեան):

Ներկայիս, նոյն Աւարայրի եւ Վարդանանց ոգին ու տեսլականն են կենսական մեզի՝ «Օդի, ջուրի,
հացի նման», դէմ դնելու ներկայ ժամանակներու համաշխարհայնացման եւ համահարթեցման
սպառնալիքներուն, ազգային ուծացման եւ այլասերման վտանգներուն, որոնք օրէցօր կը միտին
գունաթափել ազգային մեր դիմագիծը, աղաւաղել մեր լեզուն ու մշակոյթը, մեզ հեռացնել
ազգային-հոգեւոր մեր արժէքներէն, ազգային-հայրենասիրական գաղափարականէն ու ոգիէն:
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Վարդանանք այսօր ալ յուշարա՛րն են ազգային բարձրագոյն գիտակցութեան եւ
հայրենասիրական աննկուն ոգիին, եւ կո՛չ ու պատգա՛մ են վերանորոգելու մեր
հաւատարմութիւնն ու ուխտը՝ լիարժէք տէ՛ր կանգնելու ազգային մեր արժէքներուն, հողին ու
հաւատքին, լեզուին ու մշակոյթին, ազգին ու հայրենիքին եւ՝ անոնց շուրջ համախմբուելու
միասնականութեան հաւաքակա՛ն ոգիին եւ գիտակցութեան:
Յուշարարը՝ Վարդանանց եւ Աւարայրի ՈԳԻՈՎ ապրելու կերպին....երբ ոսկեայ հորթն ու
մամոնան կ'ուղղորդեն մեծաւ մասամբ հայ մարդուն կեանքը՝ ի Հայաստան եւ ի Սփիւռս....երբ
տակաւ կ'արժեզրկուին այն բոլոր հոգեւոր-մշակութային-բարոյական արժէքները, որոնք կը
կազմեն հայուն ԲՈՒՆ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ԷՈՒԹԻՒՆԸ...Վարդանանք եւ Աւարայրի ոգին կը մնան
ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՅՈՒՇԱՐԱՐԸ հայ մարդուն ու հայութեան բուն կոչումին ու առաքելութեան...եւ կը
մնան մշտապէս այժմէական բոլոր ժամանակներուն համար ալ:

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Յօդուածներ
Նշխար Մը Մեծն Թէքէեանի Ոչ-Բանաստեղծական Միտքէն
Ցաւին Պատճառն Ու Դարմանը

Տարին՝ 1915: Ամիսը՝ Հոկտեմբեր: Պատմութիւնը՝ բոլորիս
ծանօթ
հերոսական
մուսալեռցիներու
Փոր
Սայիտ
ցամաքահանումին, վրաններու տակ հաստատումին եւ իրենց
հանդէպ
եգիպտահայ
անուշադրութեան-անտեսումինանհոգութեան մասին է:
Արեւի խմբագիր Վահան Թէքէեան կը պայթի իտես
հայութեան սպանութեան եւ նոյնքան կը բզկտուի իտես բուռ
մը հայ մուսալեռցիներուն եւ Կովկաս ապաստանած
արեւմտահայ գաղթականներուն հանդէպ եգիպտահայոց
անտարբերութեան:
Այս երեւոյթին մասին Թէքէեան, սակայն, որ արդէն միքանի
տասնամեակէ
իվեր
մօտէն
կ'առնչուէր
պոլսահայ,
արեւմտահայ – ընդհանրապէս – հայ իրականութեան ներքին
եւ արտաքին ճակատագրին, ուրիշ վերլուծութիւն կը
կատարէ:
Եթէ այսօր, մեզի համար քիչ թէ շատ 'սովորական պատմութիւն' դարձած է այս
անտարբերութեան ախտը, մանաւանդ՝ 1915էն ետք 105 տարիներու փորձին դիմաց, անսովոր է
ախտին ծնունդին մասին Թէքէեանի կատարած խորաթափանց վերլուծութիւնը, որ կրնայ
շահագրգիռ միտքեր մտածելու մղել:
Թէքէեանի այս խմբագրականը – երեք շարունակելի – լոյս տեսած է Արեւի 8, 11 եւ 15
Հոկտեմբեր 1915ի թիւերուն մէջ:
Եւ քանի որ իմաստուն է երբեմն հին մեծերը կարդալ, երկու մտաւորական բարեկամներ լծուած
են Արեւի մէջ Թէքէեանի ստորագրած խմբագրականներու հաւաքածոն պատրաստելհրատարակելու երախտաշատ աշխատանքին եւ գրեթէ հասցուցած են աւարտին:
Իրենք է որ մեզի յղեցին այս խմբագրականը: Թէքէեանը այստեղ բանաստեղծութիւններու
իշխանը չէ, այլ՝ ուրիշ մեծ իշխան մը:
Խմբ.
Ա.
Յիսունօրեայ պատերազմէ մը պատուով դուրս ելած մեր կիլիկեցի ռազմիկներն ու իրենց
ընտանիքները դեռ նոր հասեր էին Փոր-Սայիտ՝ երբ այս սիւնակներուն մէջ մեր գրած առաջին
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յօդուածով վստահութիւն մը եւ երկիւղ մը յայտնեցինք միանգամայն. վստահութիւ՛ն՝ թէ
եգիպտաբնակ հայ ժողովուրդը անոնց հանդէպ լիովին պիտի կատարէ իր եղբայրական
պարտականութիւնը, եւ երկիւ՛ղ՝ թէ այդ պատճառաւ նոյն եգիպտահայ ժողովուրդը պիտի
մոռնայ իր պարտքը հանդէպ իր միւս հարիւր-հազարաւոր եղբայրներուն եւ քոյրերուն, այն
անօթիներուն, մերկերուն եւ հիւանդներուն որոնք Կովկաս քշուած են կամ որոնք տակաւին
Թուրքիոյ սահմաններուն մէջ՝ կը քաշկռտեն իրենց ողբալի գոյութիւնը:
Հիմա կրնանք ըսել թէ մեր յայտնած վստահութիւնը մեծ մասամբ ի դերեւ ելած է, մինչ ի
փոխարէն՝ լիուլի իրականացած է մեր երկիւղը: Փոր-Սայիտի գաղթականները դեռ զրկուած կը
մնան իրենց տարրական պէտքերէն եւ այս պատճառաւ՝ հիւանդները կը շատնան իրենց մէջ.
միւս կողմէ՝ ոչինչ եղած է, բացարձակապէս ոչինչ, այս երեք շաբթուան միջոցին, անդին մեր
փախստականներու մեծագոյն զանգուածին Եգիպտոսէն կարեւոր օգնութիւն մը հասցնելու
տեսակէտով…: Քանի որ մարգարէութիւննիս կիսկատար պիտի ըլլար՝ որքա՜ն աւելի պիտի
նախընտրէինք որ մեր գուշակութեան առաջի՛ն մասը հաստատուէր ու երկրո՛րդն հերքուէր՝
փոխանակ առաջինն հերքուելու ու երկրորդն հաստատուելու…:
Բայց խնդիրը մեր ճիշտ կամ սխալ գուշակութիւններուն վրայ չէ…: Իրողութիւն մը կայ մէջտեղը
որ սա՛ է.- Ազգը այսօր իր գոյութեան ամէնամեծ տագնապը կ'անցընէ. անոր մէկ մասը,
բովանդակ Թուրքիոյ մէջ, փճացած է՝ նախ ամբողջովին նիւթապէս, յետոյ մեծամասնաբար
ֆիզիքապէս ալ. վերապրողները ապրեցնել պէտք է, եւ պիտի ապրեցնեն անո՛նք՝ որ ուղղակի
հարուածուած չեն ո՛չ նիւթապէս եւ ո՛չ ֆիզիքապէս, այսինքն Կովկասի եւ արտասահմանի
հայերը. ասոնք, սակայն, ծանրօրէն կը թերանան իրենց պարտականութեան մէջ, չեն ըներ ոչ
կէսը, ոչ քառորդը, ոչ իսկ մէկ-տասներորդը անհրաժեշտ զոհողութեան, կը թողուն որ
հիւանդները մեռնին եւ առողջները հիւանդանան, եւ չէզոքաբար իրենք ալ կ'ընեն ա՛յն ինչ որ
թուրքը կ'ընէ ներգործապէս.- բնաջնջել հայութիւնը…:
Ասիկա քստմնելի է, այնքան եւ աւելի գուցէ քստմնելի որքան թուրք ոճիրը: Այսուհանդերձ՝ պէտք
է նախ հաստատել թէ այսպէս է, յետոյ անոր պատճառը ճանչնալ, եւ յետոյ դարմանին մտածել:
Իրողութիւնն արդէն ինքզինքը կը հաստատէ ամէնուս աչքին, ամէնէն քարսիրտն անգամ
հարկադրելով որ խոստովանի անոր ճշմարտութիւնը: Մենք կ'անցնինք – հետեւաբար –
պատճառին եւ դարմանին մասին միայն խօսելու:
Պատճառը ա՛յն է, ըստ մեզ, ինչ որ Մշակի աշխատակից մը առաջին անգամ յայտնած էր եւ մենք
անոր յօդուածը արտատպելէ ետք մեր կողմէ ալ անդրադարձած էինք անոր վրայ. այսինքն՝
ոգեւորութեան պակասը, ազգային հաւաքական, ընդհանուր ոգեւորութեան մը
բացակայութիւնը…:
Ժամանակաւ, դեռ ասկէ մինչեւ քսան տարի առաջ, ազգը մէկ մարդու պէս կ'ոգեւորուէր՝ ըլլա՛յ
ուրախութեամբ, ըլլա՛յ տխրութեամբ: Սով մը կամ հրդեհ մը, ժողովրդային կարեկցութեան,
օգնութեան ընդհանուր շարժում մը յառաջ կը բերէր. նոյնպէս՝ Հայաստանի ապագային մասին
ամէնադոյզն նպաստաւոր լուրը բերնէ բերան կը տարածուէր եւ ժողովուրդը յոյսով ու
ուրախութեամբ կ'ոգեւորէր: Հիմա, կրնաս մէկ կողմէ ծանուցանել թէ Հայաստանը ինքնօրէն
պիտի ըլլայ, կրնաս ամիս մը ետքը յայտնել թէ ազգէն հարիւր-հազարներ կորսուած են ու
մնացեալը կորսուելու վտանգին տակ է, ո՛չ առաջին լուրը հրճուանքի, ո՛չ ալ երկրորդը ցաւի
խենդութեամբը մարդիկ կը թռցնէ տեղերնէն, երկուքն ալ նախ թերահաւատութեամբ
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կ'ընդունուին եւ մինչեւ որ բացարձակ պարզ ըլլայ թէ ճշմարիտ են՝ արդէն մտքերը վարժուած են
անոնց եւ բնա՛ւ որեւէ արտասովոր շարժում առաջ չեն բերեր:
Իսկ ասո՞ր պատճառը: Մեր յուսախաբութիւնները բաւական չեն ամէն բան բացատրելու: Կա՛յ
ուրիշ գլխաւոր եւ զօրաւոր պատճառ մը՝ որ սա՛ է:
Առաջ, կրնայ ըսուիլ ասկէ մինչեւ քսան տարի առաջ, ազգը առաւել կամ նուազ մէկ տեսակ կը
զգար, մէկ տեսակ կը մտածէր ինքզինքին, իր ներկային եւ ապագային մասին: Ամբողջ
հայութիւնը, պզտիկէն բռնէ մինչեւ մեծը, աղքատէն մինչեւ հարուստը, նոյն ազգային իտէալը
ունէր: Յեղափոխութիւնը եկաւ թանձրացեալ ձեւ մը տալ այդ իտէալին, ու հակառակ ազգին
դարաւոր սովորութենէն այնքան բուռն շեղում մը ըլլալուն՝ նորէն չքանդեց միութիւնը ազգին որ
այդ միջոցին յեղափոխական դարձաւ իր ստուար մեծամասնութեամբը, եթէ ոչ պաշտօնապէս՝
գէթ մտքով ու սրտով, իր երիտասարդներովն ու չափահասներովը, եկեղեցականներովն ու
աշխարհականներովը:
Այդ միութիւնն ա՛յն օրը քանդուեցաւ, եւ ազգն ա՛յն օրը ինքզինք կորսնցուց ճշմարտապէս՝ երբ
առաջին յեղափոխական կուսակցութեան յաջորդեց երկրորդը, յետոյ առաջինն ինքն իր մէջ
պառակտեցաւ – կարծեմ քիչ մըն ալ երկրորդին ջանքովը – ու ծնունդ տուաւ երրորդի մը, եւ
երրորդն ալ չորրորդի մը…: Այդ բաժանումներուն, այդ կռիւներուն եւ իւրաքանչիւրին
անջատօրէն ունեցած գործունէութեան անմիջական վնասները յայտնի են ու մեր վերջին քսան
տարուան ազգային պատմութիւնը կը կազմեն: Անոնց հեռաւոր եւ աւելի մեծ վնասը եղաւ ազգին
ընդհանուր ոգեւորութեան կարողութիւնն սպանել՝ սպանելէ ետք անոր մէջ մէկ եւ նոյն, եւ
մանաւանդ զուտ ազգային ոգին՝ նախ արդէն իրենց զատ-զատ գոյութեամբը, երկրորդ՝ իրենց
ծրագրային օտարոտի վարդապետութիւններովը, եւ երրորդ՝ իրար ամբաստանելու ու
վարկաբեկելու իրենց կատարելապէս յաջողած ճիգերովը…:
Ատենօք, մինչեւ 1901-1902 թուականը, կուսակցութեանց առանձին գոյութեան վնասն ու ամօթը
ազգը կը զգար տակաւին եւ կը զգային իրենք կուսակցութիւններն ալ, որոնք սուտ կամ իրաւ,
միութեան
համար
պարբերաբար
բանակցութիւններ
կը
կատարէին
եւ
պատրաստակամութիւննին կը յայտնէին միշտ: Անկէ իվեր հաւատք մը եղաւ այլեւս՝ թէ
միութիւնը անկարելի է, կրնայ շատ-շատ համերաշխութիւն գոյանալ եւ թէ համերաշխութիւնն
ալ արդէն կը գոյանայ ինքնին, պէտք եղած պարագային, վտանգի մը պահուն, հոն ուր որ պէտք
ըլլայ անոր…:
Այն օրն ուր կուսակցութիւնները իրենց համար հաւատք ըրին այս վարկածը եւ ազգն ալ
համակերպեցաւ անոր, ա՛յն օրը եթէ չմեռաւ՝ բայց հաշմուեցաւ, կռնծեցաւ ու չորցաւ հայուն
հոգին: Ազգային հաւաքական ոգեւորութիւն մը անկարելի դարձաւ այն ատենէն իվեր: Այսօր այն
տեղերը միայն ինքզինքնին աւելի ընդունակ կը ցուցնեն ոգեւորութեան՝ ուր կուսակցութիւններ
չկան: Կրնանք փաստել ասիկա:
Ահա՛ պատճառը, անկեղծօրէն: Եթէ աղէկ չբացատրեցինք զայն՝ իւրաքանչիւր ընթերցող կրնայ
իր հաշուոյն մտածելով ամբողջացնել այս բացատրութիւնը: Գալով դարմանին՝ պիտի
աշխատինք զայն գտնել յաջորդով:
Բ.
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Ո՛չ. վերապահութիւններու եւ բառերը ծամծմելու ատենը չէ ա՛լ…: Կ'ըսեմ թէ անցեալին մէջ մեզի
համար աղէտալի եղաւ մէկէ աւելի յեղափոխական կուսակցութիւններու գոյութիւնը:
Կ'աւելցնեմ թէ, այսօր, այս ժամուս, ատիկա ամէնամեծ ամօթ մը եւ ոճիր մըն է: Ու
կ'եզրակացնեմ յայտարարելով՝ թէ միակ հատուցումը եւ մեծագոյն օգուտը զոր մեր
կուսակցութիւնները կրնան դեռ այսօր ընել այս ազգին՝ իրարու հետ իրենց ամբողջական
միութեամբը, իրենց անվերապահ ձուլումովն է…:
Ասիկա իմ անձնական խորունկ համոզումս է՝ որ ամիսներէ իվեր, ու թերեւս շատ աւելի հինէն,
ծնած է ու կը հասուննայ մտքիս մէջ: Զայն հիմա թուղթին վրայ դրած պահուս՝ կարծես կենդանի
էակ մէն է որ կը շարժի ու կը պոռայ…:
Կուսակցական մըն է որ այս յայտարարութիւնը կ'ընէ, առանց իր կուսակցական ընկերներէն ո՛չ
մէկուն ոչ հաղորդած, ոչ հաւանութիւնը առած ըլլալու: Գուցէ դժուար չէր անոնցմէ մէկքանին
կամ շատերը համոզել, բայց ի՜նչ օգուտ, ի՜նչ օգուտ նոյնիսկ ամբողջ կուսակցութիւն մը այդ
գաղափարին բերելով՝ եթէ միաժամանակ ուրիշ կուսակցութիւններ եւս նոյն փափաքով անոր
ընդառաջ չելլան: Արդէն երբե՛ք կուսակցութիւն մը առանձին պիտի չառնէր այդ քայլը՝ որ
նպատակին համար եւ իրեն համար վնասակար պիտի ըլլար:
Այս աղաղակը կ'ուղղուի, հետեւաբար, բոլո՛ր կուսակցականներուն, հնչակեանին ու
դաշնակցականին, վերակազմեալին ու ռամկավարին, որոնց մէջ անկարելի է որ այս զգացումը
բաժնողներ չգտնուին եւ որոնցմէ միայն մէյ մէկ հոգիի այս մտքով արտայայտուիլը կրնայ աւելի
գործ տեսնել քան ամբողջ կուսակցութեան մը սոյն գաղափարին յարումը եւ
պատրաստակամութիւնը զայն գործադրելու…:
Պիտի ըսուի թէ քսան տարուան փորձառութիւնը ցոյց չտուա՞ւ որ անկարելի է ատիկա…: Պիտի
պատասխանեմ.- այսօրը կը նմանի՞ քսան տարի, տասը տարի, մէկ տարի կամ նոյնիսկ մէկ
ամիս առաջուան օրին: Այսօրը ի՞նչ օր է, գիտէ՞ք, եղբայրնե՛ր: Մեր ազգը սպաննել կ'ուզեն կոր եւ
սպանելու վրայ են այստեղ: Խօսք չկա՛յ, չափազանցութիւն չէ՛, պատկեր մը չէ՛ ասիկա…: Միայն
թէ, ազգ մը մարդու մը պէս չըլլալուն եւ միակ գլուխ մը չունենալուն՝ չեն կրնար մէկ անգամէն
զայն սպանել, որքան ալ դահիճները բազմաթիւ եւ զէնքերն ու միջոցները շատ ըլլան:Գլուխնե՜ր,
գլուխնե՜ր պէտք է փրկենք մենք ալ, կրցածնուս չափ շատ՝ ինչպէս թշնամին կրցածին չափ շատ
կտրել կ'ուզէ կոր: Մե՛ղք են, խե՛ղճ են, մեր եղբայրնե՜րն են անոնք, մեր ազգին մնացորդնե՜րն են
զորս դահիճը ուզեց բայց չկրցաւ դեռ սպանել ու կա՛մ կը մնան կէս-մեռած, անօթի եւ մերկ՝ այն
դժոխաշունչ զնտանին մէջ որ Թուրքիան է, կա՛մ փախեր են դահիճին սուրէն եւ նոյնքան անօթի
ու մերկ՝ բայց գոնէ դահիճին ձեռքէն ազատած ըլլալու վստահութեամբը՝ եկեր ինկեր են ազատ
տեղեր, յուսալով որ իրենց ազգին անվնաս, ապահով, աղէտէն չզարնուած, երջանի՜կ մասը
պիտի օգնէ իրենց, պիտի թող չտա՜յ որ ապահովութեան մէջ ալ իրենք սպանուին՝ ինչպէս
անդին սպանդանոցին մէջ…: Մե՜ղք են…եւ մե՛ղք է մանաւանդ ազգը, եղբայրնե՛ր, ազգը զոր
անոնք եւ անոնց ու մեր ամէնքիս հայրերն ու պապերը, մայրերն ու մամերը, դարերու եւ
դարերու մէջէն բերեր հասցուցեր են մեզի, եւ զոր փրկելը, թէպէտ կոտորակուած, մեր ձեռքն է,
հաւատացէ՛ք, ազգին մնացորդ խաղաղ հատուածներուն մեր ներշնչելիք ոգիէն, անոնց մէջ մեր
ստեղծելիք ոգեւորութենէն, անոնց մեր ընել տալիք զոհողութենէն է կախուած…: Կը տեսնէ՞ք
սակայն թէ իր ստուար մեծամասնութեամբը ի՞նչ վիճակի մէջ է, ի՞նչ դիրք է բռնած մեր խաղաղ
եւ ապահով ժողովուրդը որ Կովկաս է ու արտասահման, որ կրնար շատ բան ընել ու չ'ըներ, որմէ
կը գանգատինք ամէնքս, կը գանգատին իրենք չընողներն ալ…: Զոհողութիւն կ'ուզենք իրմէ,
զոհողութիւ՛ն դրամի եւ զոհողութիւ՛ն աշխատութեան, եւ մե՛նք որ կը պահանջենք զայն իրմէ՝
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չենք զոհեր աւելի պզտիկ բան մը, մեր կուսակցական եսերն ու պիտակները…: Միանալ, ձեռք
ձեռքի, սիրտ սրտի տալ կը յորդորենք անոր, եւ մենք կը շարունակենք իրարմէ հեռու փախչիլ,
իրար ատել եւ իրար հարուածել նոյնիսկ: «Աղէտը մեծ է, հրդեհը տուներնիս պատեր է, եկէք
օգնեցէք որ զայն մարենք»՝ կ'ըսենք անոր, ու ամէն մէկերնիս այս կոչը անոր ուղղած ատեն իսկ,
կը կռուինք իրարու հետ՝ այսպէսով շուարումի, թերահաւատութեան եւ յուսահատութեան
մատնելով զայն եւ թողլով որ անդին տունը այրի ու հատնի՜…: Հարուստներէն միայն կը
գանգատինք, որոնց ըրած զրկանքն աւելի զգալի է՝ ընելիք օգուտնին աւելի շօշափելի ըլլալուն
համար: Բայց չէ՛, տեսէ՛ք, ամբողջ ժողովուրդն է որ իր ստուար զանգուածներովը բարոյալքուեր
է եւ ինչպէս որ հարուստն իր դրամը՝ ինքն ալ իր աշխատութիւնը չի տար, ո՛չ այստեղ
ինքնաբերաբար Կարմիր Խաչերուն կը ներկայանայ երթալու մեր հիւանդ գաղթականները
դարմանելու համար, ո՛չ այնտեղ՝ Կովկաս՝ գիւղերու մէջ ցրուած հազարաւոր
փախստականներուն հոգ կը տանի առանց ռոճիկի, ընդհակառակը ռոճիկ կը պահանջէ ու ճոխ
ռոճիկ, թէպէտ ինքզինք մտաւորական կը կոչէ…:
Ի՜նչ ցաւ է այս, կոտորածի ցաւին չափ խորունկ ցաւ…: Ըսէ՛ք, ինչպէս եղաւ որ չգիտցանք եւ չենք
գիտեր տակաւին՝ թէ մինչ մրցումը քիչ ու շատ գործելու եռանդ մը կը ստեղծէր մեր շարքերուն
մէջ, մենէ դուրս սակայն ազգին ահագին մասին մէջ մեր այդ մրցումներն ու անոնց բոլոր
անխուսափելի հետեւանքներն ընդհակառակը կը մեռցնէին եռանդը, կը մեռցնէին սէրն ու
հաւատքը ազգին հանդէպ…: Երէկ բարեկամ մը, Սուտանէն, հարուստները զոհողութեան մղելու
միջոց մը գտած ըլլալ կը կարծէր՝ ըսելով. «Համոզեցէք փոխանակ անարգելու»: Ի՞նչպէս
համոզել, ինչո՞վ համոզել…: Երէկ, օգտակար ըլլալու բովանդակ բարի կամքն ունեցող, սրտցաւ
կարող առաջնորդ մը՝ անհուն ճիգ թափեց, նոր ձեւ եւ նոր միջոց ստեղծեց իր թեմին ժողովուրդը
աւելի մարդկային եւ աւելի հայկական զգացումներու բերելու համար. ի՞նչ եղաւ արդիւնքը, ի՞նչ
կը յուսաք որ ըլլայ…:
Միա՛կ միջոցը, յոյսը զոր կրնանք ունենալ՝ մեր միութեամբը ժողովրդին միութեան օրինակ
ըլլալուն եւ զայն ոգեւորելուն մէջն է: Կը հրաժարի՞ս, եղբա՛յր, դու՛ն հնչակեան, դու՛ն
դաշնակցական, դու՛ն ռամկավար ըլլալէ՝ յիշեցնելու համար թէ միայն հայ ես, ցաւատանջ ու
ցաւի դարման տանելու կոչուած հայ մը: Չե՞ս կրնար. երթա՛ս-բարով ուրեմն, եւ թո՛ղ երթա՜յբարով այն ազգն ալ որ քեզի պէս զաւակներ է ծներ …: Թո՛ղ աշխարհի արհամարհանքն ու
նողկանքը, եւ մահացող միլիոնաւոր եղբայրներուդ ու քոյրերուդ արիւնն ու անէծքը քու
սերունդիդ վրայ ըլլան…:
Գ.

«Պէ՛տք է եւ անհրաժեշտ է», կ'ըսեն ոմանք. ուրիշներ՝«Անհրաժեշտ բայց անկարելի է» կ'ըսեն
ցաւելով. մինչ ոմանք ալ, կուսակցականնե՛ր՝ որոնց ձեռնհասութիւնն ամէն տարակոյսէ վեր է՝
արգահատանքով կը նային վրադ, առայժմ ներքնապէս կը խնդան միայն, սպասելով որ վաղը
զարնեն գլխուդ երբ տեսնեն որ իրօք գործը լուրջի ես առեր եւ նպատակդ լրագրի յօդուած մը
գրել չէ եղեր միայն…:
Արդ, ես կ'ըսեմ ահա՛՝ թէ իրօք լուրջի, եւ չափազանց լուրջի առած եմ մեր բոլոր
կուսակցութիւններուն միութեան, անոնց ամէնուն մէկ մարմին կազմելուն խնդիրը՝ որմէ կը
սպասեմ ներկայիս հնարաւոր ամէնամեծ օգուտը այս հազար անգամ դժբախտ բայց դեռ
չմեռած, դեռ ապրելու կարող ազգին համար, այդ օգուտը նկատելով ամէնէն առաջ ներքի՛ն
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օգուտ մը, ազգին իր բարոյականը շտկելու, իր ուժերուն մնացորդն ամփոփելու, իր
ոգեւորութիւնն ու հաւատքը վերագտնելու եւ այս ժամանակին պահանջած մեծագոյն
զոհողութիւններուն յօժար ու ընդունակ հանդիսանալու գերագո՜յն օգուտը…:
Ուրեմն, առաջիններուն, անո՛նց որ կ'ընդունին անվերապահօրէն թէ «պէտք է ու անհրաժեշտ
է», կ'ըսեմ.
– Աշխատեցէ՛ք, աշխատի՛նք միասին: Խօսեցէ՛ք, պնդեցէ՛ք, ստիպեցէ՛ք: Ինքզինքնիդ նկատեցէք
առաքեալները ամէնասուրբ գործի մը եւ մի՛ թողուք մէկը մինչեւ որ պէտքին համոզուելէ ետք՝
կարելիութեանն ալ չհամոզուի: Ըսէ՛ք ինքզինքնուդ թէ պիտի չանցընէք օր մը առանց գոնէ մէկ
հոգի ձեզի հաւատակից դարձնելու: Ըսէ՛ք ինքզինքնուդ եւ ըսէք ձեր հանդիպած հայերուն, թէ
ասիկա միա՛կ միջոցն է փրկութեան, որմէ կրնան ծնիլ, որուն կրնան հետեւիլ բոլոր միւս
միջոցները: Ըսէ՛ք թէ մեծ պատճառ մը չկայ զայն արգիլող՝ այլ կան շատ մը պզտիկ
պատճառներ, որոնք պիտի տապալին իյնան Ձեր ուժգին մղումին առջեւ: Ըսէ՛ք թէ դուք՝
չէզոքնե՛ր, դուք՝ ժողովու՛րդ, ամէն իրաւունք ունիք այս պահանջքը ա՛յս միջոցիս դնելու յանուն
երկրի տառապող հայութեան: Եւ վերջապէս ըսէ՛ք թէ իրենց բազմաթիւ սխալներէն ետք՝
որոնցմէ ոմանք ոճիրէ աւելի ծանր են՝ ասիկա նուազագոյն պարտականութիւնն է
կուսակցութեանց, առանց որուն պիտի չհանդուրժէք այլեւս որ ձեր մէջը երեւնան եւ ձեզի
խօսին ձեր պարտականութիւններուն վրայ՝ երբ իրենք իրենցը չեն կատարեր…:
Իսկ անոնց որոնք կը յայտնեն թէ «Պէտք է բայց անիրականանալի է» պահանջուած միութիւնը,
անոնց ալ կը պատասխանեմ.
– Եթէ «պէտք» է ազգին համար՝ ինչպէ՞ս կրնաք «անիրականանալի» բառով մէկդի քաշուիլ ու
թողուլ որ չլրացուի այդ պէտքը: Արդեօք մեր կարողութեան սահմաններէն, մեր միջոցներէն
դու՞րս բան մըն է ան: Եթէ, ընդհակառակը, մեր ձեռքն է ու մենք չենք ըներ, ի՜նչ ահագին ամօթ
մեզի համար, որմէ ամէն հայ պէտք է կարմրի՝ փոխանակ անհոգ անտարբեր մէկ կողմ կենալու..:
Բայց ինչու՞ չըլլայ…: Տեսէ՛ք, շատ մը տեղերու հայ բնակչութիւնը, իր կեանքը փրկելու եւ զայն
ապագային նորէն հայ ազգին ընծայելու համար, յանձն կ'առնէ կոր թրքութեա՜ն միանալ, եւ
մենք, թէպէտ ամօթահար՝ բայց գոհ կ՛ըլլանք կոր որ ազատե՜ր են անոնք, որովհետեւ տեղեր
կան ուր ատիկա ալ օգուտ չունի…: Ատկէ աւելի դժուա՞ր է միթէ միանալ հայ կուսակցութեան մը
համար ուրիշ հայ կուսակցութիւններու հետ, ինչ որ ուրիշ բան չէ վերջապէս մեր
իրականութեան համար՝ բայց եթէ գիւղի մը մէջ ժամանակի ընթացքին զանազան վէճերու
հետեւանքով տնկուած մէկ քանի տարբեր մատուռներու ի մի ձուլումը, իրենց քահանաներովն
ու տիրացուներովն ու ժողովուրդովը միասին, մանաւանդ ա՛յն ժողովուրդով որ այդ
մատուռներէն ոչ մէկը կը յաճախէր եւ վաղը խանդավառուած թերեւս լեցնէ մեր նոր եկեղեցին…:
Ու մի՛ ըսէք թէ մինչեւ հիմա իրականացած չըլլալը՝ անիրականանալի, անկարելի ըլլալը
կ'ապացուցանէ: Որչա՜փ բաներ կան որ եղած չէին մինչեւ հիմա եւ կ'ըլլան կոր այսօր: Մեծ
ազգերուն վրայ նայեցէ՛ք, որոնք մեզի չափ գէշ վիճակի մէջ չըլլալով հանդերձ, իրենց «սրբազան
միութիւնը» կնքելէ ետք՝ ամէն օր նոր ու ծանրագոյն զոհողութիւններու յանձնառու կ'ըլլան
յօժարակամ, մի՛միայն դիմադրել կարենալու, ինքզինքնին պաշտպանելու, իրենց ազատութիւնը
գնելու համար: Վա՜յ մեզի՝ եթէ հարիւրապատիկ աւելի մեծ վտանգի մը դէմ գտնուելով հանդերձ՝
կարելի չենք նկատեր զոհողութիւնը…ի՞նչ բանի.- բառի մը, անունի մը, պիտակի մը…: Բայց
անկարելին՝ ատիկա չընելն է. անկարելին՝ այնչափ ծռած միտք մը ու այնչափ չորցած սիրտ մը
ունենալն է՝ որ տակաւին այսօր, այս պահուս, այդ միտքը չկարենա՜յ ըմբռնելու այդ սիրտը,
չկարենա՜յ զգալ թէ ազգը, ոգեսպառ ու արիւնլուայ, ապրիլ կարենալու համար իր ողջ
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զաւակներէն կը սպասէ արտասովոր բաներու, գերագոյն միջոցներու, ամէ՛ն միջոցներու: Եթէ
շատ քիչ յոյս, ամէնաչնչին յոյս մըն ալ ունենայինք որ մեր ուժերուն միութենէն կրնայ օգուտ մը
ծնիլ, այդ քիչ մը յոյսին համար պէտք էր փութայինք զայն կատարելու, ինչպէս սիրական ծանր
հիւանդի մը համար մարդ կ'ընէ ամէն ինչ, ամէնէն հազուագիւտ դեղն ալ կ'աշխատի ճարել ու
հասցնել անոր…: Անկարելի՞. բայց կարելին ա՞յն է միթէ՝ որ աւեր ու ամայի Հայաստանի մէջ,
վաղը չորս կուսակցութիւն՝ արտասահմանէն ներս մտած իրենց չորսական անդամներովը դէմ
դիմաց գան եւ աւերակներու տիրապետութիւնը ուզեն խլել իրարու ձեռքէ…:
Մեր հին Արտաւազդ թագաւորը, իր գէշ համբաւին հակառակ, չհանդուրժեց այդ գաղափարին,
եւ ըսաւ՝ հօրը գերեզմանին վրայ ինկած զոհերը տեսնելով.
– Դուն կ'երթաս եւ ինծի կը թողուս որ աւերակներու՞ վրայ թագաւորեմ…
Մինչդեռ մեր կուսակցութիւնները, իրենց խե՜ղճ մօրը՝ հոգեվարք Հայաստանին, մէյ մէկ կից ալ
իրենք պիտի տային որպէսզի շուտ մեռնի, եւ պիտի ըսէի՜ն.
– Կը մեռնիս կոր, մեռի՛ր. մենք քու ոսկորնե՛րդ ալ կրնանք իբրեւ զէնք գործածել եւ իրարու
գլխուն զարնել…:
Այս չէ՞ որ պիտի նշանակէր ձեր «Անկարելին»…:
[1] Եռամաս այս խմբագրականը, լոյս տեսած Արեւի 8, 11 եւ 15 Հոկտեմբեր 1915ի թիւերուն մէջ,
այստեղ միացած կը հրատարակենք զանոնք:
ՌԱԿ Մամուլ
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Յօդուածներ
Հաճնոյ Հերոսամարտի Հարիւրամեակ

2020-ը Հաճնոյ Հերոսամարտին, ինչպէս նաեւ շարք
մը
կիլիկեան
քաղաքներու
հերոսական
ինքնապաշտպանութեան, հարիւրամեակն է:
Վառ պահելու համար յիշատակը հերոսական
Հաճընին, վերստին ուխտագրուելու համար մեր
պապերուն եւ մեր դատին, դարձեալ նշխարուելու
համար Հաճընէն մեզի աւանդուած ժառանգին,
լիցքաւորուելու եւ զօրանալու համար յանուն
հայութեան մեծ երազին իրականացման, Հաճնոյ
Հայրենակցական
Միութեան
Պէյրութի
մասնաճիւղը ծրագրած է ձեռնարկներու շարք մը,
որ պիտի գործադրուի 2020ի ամբողջ ընթացքին: Այդ ձեռնարկները պիտի ծանուցուին, անոնց
մէկ մասը պիտի իրագործուի լիբանահայ մամուլին աջակցութեամբ:
Այս գրութեամբ կը սկսինք ձեռնարկներուն շարքին:
Հաճնոյ Հայրենակցական Միութիւն
Զինադադար, Որբահաւաք, Տունդարձ եւ Կազմակերպում
Առաջին Համաշխարհային վերջալոյսին, Դաշնակիցներու արեւելեան Միջերկրականի
ազատագրումով արաբական արեւելքի անապատային եւ ներքին այլ շրջաններէ մեծաթիւ հայ
տարագիրներու տունդարձի նախասկիզբը կը դրուի: Կարճ ժամանակ ետք, 11 Նոյեմբեր 1918ին, Զինադադարի կնքումը նոր յոյսեր կը ներշնչէ տունդարձի, մինչ Դաշնակից ուժերը կը
հասնին Կիլիկիոյ սահմաններուն:
1919-ի սկիզբները ֆրանսացիք կը գրաւեն Ատանան ու Սիսը: Ասով ազդանշանը կը տրուի
զանգուածային տունդարձին, մանաւանդ քաջալերանքովն ու աջակցութեամբը հայկական
կազմակերպութիւններու, առաւել եւս՝ գրաւող իշխանութեանց քաղաքական եւ
նիւթաբարոյական աջակցութեամբ: Պէյրութ եւ Հալէպ կը դառնան վերադարձի գլխաւոր
կայաններէն:

Վերադարձ. Նաեւ՝ Հաճըն
Սակայն, որբերու, կարիքաւորներու, այրիներու եւ կարողազուրկերու ազատագրումվերադարձը ապահովելու աշխատանքէն անկախ, գաղթականներու զանգուած մը սկսեր էր
տարերայնօրէն, անկազմակերպ վերադառնալ պապենական ծննդավայր:
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25 Մարտ 1919-ին կ'արձանագրուի հաճընցիներու առաջին վերամուտը իրենց ծննդավայր,
շուրջ չորսուկէս տարիներու բացակայութենէ ետք: Վերադարձողները – շուրջ 300 ընտանիք –
կը տեղաւորուին Ս. Յակոբայ վանքը եւ դպրոցը: Անոնք Հաճընի մէջ կը գտնեն 850-1000ի մօտ
հայ ծերեր, կիներ, հաշմանդամներ, կոյրեր, մանուկներ, բանակին մէջ գտնուող հայերու
ընտանիքներ, թուրք գաղթականներ, իսկ քաղաքը կը նմանէր ամփիթատրոնի՝ աւերակուած,
«մոխրակոյտ դարձած» կեդրոնաշրջան մը, շրջապատուած կիսաւեր տուներով, մինչ թրքաց
թաղը կանգուն կը մնար: Անհրաժեշտօրէն զգալի պէտքեր էին հաց, զգեստ, անկողին, տուն,
դպրոց, հիւանդանոց: Արհեստաւորներ չեն կրնար աշխատանքի լծուիլ՝ գործիքներու
չգոյութեան պատճառով: Հաճընի վերահայացումով շրջակայ գիւղեր եւ այլ տեղեր թաքնուած
Հաճընի եւ շրջակայ հայագիւղերու որբեր կ'ապաստանին Հաճըն՝ բարդացնելով ուտեստի եւ
ընկերատնտեսական տագնապը, մինչ Յուլիս 1919-ի սկիզբները քաղաքին բնակչութեան թիւը
հասեր էր 6000-ի: Երկրագործական աշխատանքներու լծուելով՝ ձմռան մթերք ապահովելու
ժամանակը անցեր էր արդէն, որով սննդաւորման եւ պատսպարման տագնապը առաւել կը սրի:
Գաղթականներուն հետ Հաճըն կ'անցնին նաեւ հայ կամաւորներ, որոնց շարքին՝ Հաճընի
ինքնապաշտպանութեան յետագայ հրամանատար, Անդրանիկի զինուոր Սարգիս Ճեպէճեան
(1919 Դեկտեմբերի վերջը):
Կեանքի Վերընձիւղումը Հաճընի Մէջ
Հակառակ ներքին այս դժուարութեանց, հաճընցիք կը լծուին վերակազմակերպման
աշխատանքի. Մարտ 29-ին կը կազմուի Հայ Ազգային Միութիւնը, Մարտ 30-ին՝ Հաճընի
Օգնութեան Յանձնախումբը, Ապրիլ 2-ին՝ Հաշտարար Դատարանը: Ապրիլ 27-ին Հաճնոյ թուրք
քայմաքամը կը փոխարինուի Արմենակ Քիրէճեանով: Մայիս 22-ին վանք բնակեցուած
հաճընցիք կ'անցնին իրենց կիսանորոգուած տուները, մինչ վանքը կը պատրաստուի ընդունիլ
Հաճըն գալիք ՀԲԸՄ Դամասկոսի որբանոցն ու որբերը: 15 Յունիս 1919-ին Կիլիկիոյ գրաւման
ուժերու վերին հրամանատար զօրավար Մէչ, Սիսի ֆրանսական կառավարութեան
ներկայացուցիչ Զօր. Թայարտա եւ գնդապետ Փիէփափ եռօրեայ այցելութիւն կու տան Հաճըն, 8
Օգոստոս 1919-ին գնդապետ Նորման կ'այցելէ Հաճընի լեռները՝ սահմանները քննելու
յառաջադրութեամբ, իսկ 1920 Յունուարին՝ Սիսի ֆրանսական ներկայացուցիչ Թայարտայի
օգնական Սիւպհի, որ Հաճըն կը մնայ 3 օր: Փետրուար 19-ին Հաճըն կը հասնի տեղակալ
Կարապետ Չալեան, որ կը փոխարինէ Քիրէճեանը:
29 Օգոստոս 1919-ին Հաճըն կը հասնին ՀԲԸՄ Դամասկոսի 60 որբանոցայինները, հիւանդանոցը
եւ պաշտօնէութիւնը: Զոյգ հաստատութիւնները 5 Սեպտեմբերին հասցուած էին Տարսոն, ապա
Ատանայի եւ Սիսի վրայով՝ Հաճըն: Ատանայի եւ Սիսի մէջ կարաւանը կը հարկադրուի մնալ
«բաւական օրեր»՝ հաստատութեան զանազան պիտոյքները ապահովելու, «մանաւանդ
ձմեռնային եղանակին համար կարեւոր քանակութեամբ պաշար հայթայթելու համար»: Սիսէն
Հաճըն ճամփաները «յուժ վտանգաւոր» ըլլալուն՝ փոխադրութիւնը կը կատարուի
ոստիկաններու ընկերակցութեամբ:
Որբանոցին համար ընտրուած էր Հաճընի հարաւ արեւմուտքը, քաղաքէն կէս ժամ
հեռաւորութեամբ, 5000 ոտք բարձրութեամբ Ս. Յակոբայ լեռան ստորոտը կառուցուած Ս.
Յակոբայ վանքի նախկին որբանոցին վայրը, իսկ հիւանդանոցին համար՝ միսիոնարներուն
Քրտէտի աղջկանց վարժարանին շէնքը: Երկուքն ալ բաւարար չափով կը վերանորոգուին: …19
Սեպտեմբեր 1919-ին սգահանդէս կը սարքուի Հաճընի նահատակներուն յիշատակին:
Սեպտեմբեր 26ին որբանոց կ'ընդգրկուին Ազիզիյէէն բերուած 50 որբեր: Նոյն օրը հաճընցիք կը
12/49

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (99) Փետրուար 2020

դիտեն տեղական ֆութպոլի խաղ մը, աշխուժ գործունէութիւն կը ծաւալէ Երիտասարդաց
Երկսեռ Միութիւնը, որ կը պատրաստուի ներկայացում տալու, որուն հասոյթով՝ կօշիկ բաժնելու
յառաջապահներուն: Հաճընի նախկին առաջնորդ եւ ՀԲԸՄ զոյգ հաստատութեանց
«վերատեսուչ» Պետրոս Եպս. Սարաճեան Հաճըն կը հասնի Դեկտեմբեր 1-ին,
ընկերակցութեամբ ՀԲԸՄ պատուիրակ Հմայեակ Ուղուրլեանի:
Կիրակի, 14 Դեկտեմբեր 1919-ին պաշտօնապէս բացումը կը կատարուի ՀԲԸՄ որբանոցին եւ
հիւանդանոցին: Հիւրերուն շարքին են Արմենակ Քիրէճեան ամոլը, ամերիկեան որբանոցի
պատասխանատուներ՝ Միս Քոլտ եւ Իպի ամոլը, Հաճնոյ հայ աւետարանականներու հովիւ
Պատ. Խաչատուրեան, ոստիկանութեան հրամանատար Յովհաննէս Ժամկոչեան, ՀԲԸՄ
պատուոյ անդամ Յ. Գրգեաշարեան: Որբերը կ'արտասանեն ու կ'երգեն «խինդ ու խնծիղ
ճառագայթելով ներկաներու դէմքին»: Խօսք կ'առնեն Սարաճեան սրբազան, Պատ.
Խաչատուրեան, Մր. Իպի եւ Ուղուրլեան:
Այնուհետեւ, որբերը «անբաժան մասը … [կը դառնան] Հաճընի ընկերամշակութային կեանքին:
Անոնց կողմէ խմբովին հնչեցուած ազգային երգերը … կատարած տողանցքներն ու
ներկայացուցած թատրերգութիւնները նոր փայլք [կու տան] Հաճընի մէջ վերստին ծայր առած
հայկական կեանքին»: Աւելի ետք, որբերու չափահասները «արիաբար» կը մասնակցին
ինքնապաշտպանութեան կռիւին, եւ մեծ ծառայութիւն կը մատուցեն իբրեւ սուրհանդակ կամ
պարէն եւ ռազմամթերք փոխադրողներ, որբանոցի ուսուցիչներէն Գէորգ Պաղտոյեան կը մարզէ
չափահաս որբերը, կը սորվեցնէ դրօշակի գաղտնալեզու: Յիրաւի, Հաճընի ՀԲԸՄ-ի այս
որբանոցն ու հիւանդանոց-դեղարանը «կը լրացնեն խիստ էական պակասներ»:
29 Յունուար 1920-ին կը կատարուի Հաճնոյ աւանդական ջրօրհնէքը, Մարտին կը խմբագրուի
Նոր Հաճըն թերթի առաջին թիւը, բայց Թայարտա չ'արտօներ անոր տպագրումը: ՀԲԸՄ
որբանոցը կը գործէ իր ուժերուն համարժէք. ոչ մէկ մահացութեան պարագայ կ'արձանագրուի
հոն մինչեւ 15 Մարտ 1920, իսկ եօթ ամիսներու ընթացքին Հաճընի մէջ կ'արձանագրուին աւելի
քան 100 ամուսնութիւն եւ 200-է աւելի ծնունդ: Սակայն, ի տես զարգացող վտանգաւոր
կացութեան եւ շեշտուող անորոշութեան Հաճընէն բարձրաստիճան պատուիրակութիւն մը
(Սարաճեան Եպս., Պատ. Խաչատուրեան, Շմաւոն Փոստոյեան եւ թիկնապահներ) Փետրուար
22-ին կ'ուղղուի Սիս ու Ատանա՝ բարձրաձայնելու Հաճընի կարիքները եւ ճշտելու յետագայ
քայլերը: Կարճ ժամանակ ետք, Մարաշի աղէտը բաւական բան կը յստակացնէ. ծաւալելու եւ
առաւել աճելու ՀԲԸՄ-ի ծրագրերը կը կասեցուին աղէտին, Կիլիկիոյ անապահովութեան եւ
«պաշարման վիճակին հետեւանքով, Հաճընի որբանոցին մասին նորագոյն տեղեկութիւն
ունենալ կարելի եղած» չըլլալուն պատճառով:

Հաճընի Պաշարումը եւ Ութամսեայ Հերոսամարտը
Յիրաւի, վերադարձի, տեղաւորումի, վերաշինութեան եւ խաղաղ կեանքի վերսկսումի
դժուարին միամեայ շրջանը (Մարտ 1919-Մարտ 1920) կը կասի Մարաշի աղէտին լուրով: Մարտ
1920-ին Հաճըն կ'անցնի զինուորական կարգապահութեան: Շատոնց արդէն, Էրզրումի մէջ, 23
Յուլիս 1919-ի ժողովին, Քեմալի ազգայնական շարժումը ոչնչացնող որոշում առեր էր
փոքրամասնութիւններուն եւ տասանորդուած հայութեան դէմ:
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3 Մարտ 1920-ին քաղաքը կը վերածուի դժուարանցանելի տարածքի, կ'ընդհատի երթեւեկը
Սիսի հետ, Մարտ 15-ին հեռագրաթէլերը կը խզուին: Կը կազմուին Հաճընի
Ինքնապաշտպանութեան Բարձրագոյն Ժողովը եւ Վերին Հրամանատարութիւնը. վերջինիս
կեդրոնը կը հաստատուի Հաճնոյ կեդրոնական Ս. Աստուածածին եկեղեցիին եւ կից Ս.
Մեսրոպեան վարժարանին մէջ, ուր կը ծածանի ֆրանսական դրօշակը: Վարժարանի վարի
յարկի նախկին թատերասրահը կը փոխադրուին ՀԲԸՄ հիւանդանոց-դեղարանը: Մարտ 8-ին կը
կատարուի զինուորական տողանցք: Ինքնապաշտպանութեան Կոմիտէն Հաճընը կը բաժնէ
լեռնային 4 գլխաւոր դիրքերու.- ա) Տոլամաճ/Իժ (Քիրազ) Օլուք (հիւսիս-արեւելեան), Ա. վաշտ, բ)
Տոնուզ-Սեքի (հիւսիս-արեւմտեան), Գ. Վաշտ, գ) Ղորչուղազ/Չայըր Պելէն/Կէօյնիկ (հարաւարեւելեան), Գ. վաշտ դ) Չալղան (հարաւ-արեւմտեան), Դ. վաշտ: Կը կազմուին պարենաւորման
եւ գրաւման յանձնախումբեր, կը հաստատուի կրակմարի դրութիւն: Քաղաքի բնակչութիւնը կը
բաժնուի երեք խումբի.- ա) երիտասարդութիւնը՝ 16-50 տարեկան տղամարդիկ (շուրջ 600
հոգի), զօրակոչի կ'ենթարկուին եւ կը լծուին ինքնապաշտպանութեան, կը կազմուին
յառաջապահ եւ պահեստի խումբեր, բ) երկրորդ խումբը՝ 8-12 տարեկան փոքրեր, զինամթերք
փոխադրողներն եւ սուրհանդակներն էին, գ) երրորդ խումբը երէցներն էին, որոնք խրամներ կը
փորէին եւ յարձակումներու ատեն «հուռռա՜, հոռռա՜» կը պոռային, իրենց կ'ընկերանային նաեւ
զէնք չունեցող պատանիներ: Իգական սեռը կը բաժնուի չորս խումբի.- ա) դիրքերուն վրայ
մարտնչողներ, բ) դեռատի հարսեր եւ օրիորդներ, որոնք կիւկիմներով ջուր կը մատակարէին
դիրքերուն, գ) երրորդ խումբը հիւանդանոցին կը ծառայէր, դ) չորրորդ խումբը երէցներն էին,
որոնք արցունքոտ աղօթքներով հաց կը թխէին:
Հրամանատարական կեդրոնատեղիին խուցերէն մին կը վերածուի դերձակատան, ուրիշ մը՝
զինարանի, ուր կը նորոգուէին զէնքերը, չպայթած ռումբերուն նիւթերը կ'օգտագործուէին եւ
օրական 5-600 փամփուշտ կը պատրաստուէր: Կը պատրաստուէր նաեւ վառօդ: Զինարանի
մարդիկ՝ գլխաւորութեամբ ՀԲԸՄ որբանոցի ուսուցիչ խարբերդցի քիմագէտ Գէորգ
Պաղտոյեանի, Համարձում Ապտեանի եւ Տիգրան Աճէմեանի, թնդանօթ շինելու անյաջող փորձ
մը կը կատարեն, բայց կը յաջողին ականներ ու պայթուցիկներ սարքել (Թերզեան, էջ 301-3):
Մարտ 16-ին Հաճնոյ երկնակամարին կ'երեւի ֆրանսական առաջին սաւառնակը, իսկ յաջորդ
օրը թուրքեր վերջնագիր կու տան Հաճընի: Ֆրանսական երկրորդ սաւառնակը Հաճնոյ
երկնակամարին կ'երեւի Մարտ 28-ին, որուն կը յաջորդեն ծանր մարտերը: Ապրիլ 6-7-ին ծանր
յարձակումի կ'ենթարկուի Հաճընը, որուն հետեւանքով կը լքուին լեռնային դիրքերը:
Ամերիկեան որբանոցին շրջանը՝ Քրտէտ եւ շրջակայքը, կ'անցնին թրքական հակակշռի տակ:
Չափահաս 20-40 որբանոցայիններ, իրենց ուսուցիչ Գէորգ (Չաւուշ) Պաղտոյեանի
հրամանատարութեամբ ամիս մը պաշտպանուելէ ետք, Քիրազ լեռան վրայ զետեղուած
թնդանօթին ռմբակոծումներուն եւ զօրքի յարձակումներուն դիմաց Ապրիլի կէսերուն կը լքեն
լեռնային դիրքերէն վերջինը՝ Ս. Յակոբայ վանքը, ՀԲԸՄ-ի իրենց որբանոցը ու կ'անցնին
քաղաքամէջ, մինչ կրտսեր որբանոցայինները արդէն հեռացուած էին անկէ:
Դիմադրականները կը խրամատաւորուին քաղաքի մերձակայ դիրքերուն: Ղանլը Փազարի
հրամանատար կ'անուանուի կամաւոր Վահան Ալթունեան, Կելիկի՝ Արշակ Սահակեան, Քոփուշ
թաղի՝ Կարապետ Օղլուգեան, Եազը թաղի՝ Մկրտիչ (Մկր) Մանասէեան, Ս. Յակոբայ կամուրջի՝
Կիրակոս Տէր Կիրակոսեան, Մանսխանէի՝ Մեսրոպ Շխրտըմեան: Պաշարման շղթան հազիւ 20
քայլ հեռու էր հայկական կարգ մը դիրքերէն:
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Ապրիլ 15-ին՝ թուրքեր հաշտութեան առաջարկ կը ներկայացնեն, իսկ Ապրիլ 30-ին ծանր կը
ռմբակոծուի Կելիկ թաղը: Մայիս 8-ին հաճընցիք կը կազմակերպեն առաջին հակայարձակումը՝
300 դիմադրականներով: Թուրքերը նոր թարմ ուժեր բերելով Մայիս 10-ին մեծ թնդանօթով
(105մլ) կը սկսին աւերել արդէն իսկ աւերակուած Հաճընը: Սակայն Մայիսի աւարտին թուրքերու
16 ծանր յարձակումները ապարդիւն կ'անցնին:
25 Մայիսին Սիսէն Հաճըն հասած լրաբեր Ասատուր Սաչեան, Սիս վերադարձին ականատես
կ'ըլլայ քաղաքի հայութեան պարպումին: 1 Յունիսին կը ջարդուի Վահկայի հայութիւնը: 8-9
Յունիսին դիմադրականները մասնակի յարձակողականով կը գրաւեն Քրտէտի որբանոցը, եւ
որբանոցայիններն ու տեղի ուտեստի պաշարը կը փոխադրեն Հաճըն: 18 Յունիսին Ճեպէճեան
կը վիրաւորուի եւ այնուհետեւ կը գամուի անկողնին: Յուլիս 1920ի սկիզբները միլլի չեթէական
խումբեր կը սկսին երեւիլ Հաճընի լեռները, մինչ Յուլիս 3-ին ինկած էր Շարը: Ասոր կը յաջորդէ
Հաճընի վրայ ամէնաբուռն յարձակումը որ կը ձախողի: Յուլիսի վերջաւորութեան
անհամերաշխութիւնը
կը
շեշտուի
Հաճնոյ
քաղաքական
եւ
զինուորական
հրամանատարութեանց միջեւ. Չալեան իզուր կը ջանայ տարհամոզել զինուորական
հրամանատարութիւնը՝ Հաճընի բնակչութիւնը տեղափոխելու Ատանա: Օգոստոս 5-6-ին տեղի
կ'ունենայ դիմադրականներու երրորդ հակայարձակողականը: Օգոստոս 20-ին Հաճըն կը
հասնին 3 սուրհանդակներ որոնք կ'աւետեն շուրջ 1500 կամաւորներու Ախարճայի (Ատանայի
մօտ) մէջ հաւաքուիլը՝ Հաճընի օգնութեան հասնելու: Օգոստոսի երրորդ տասնօրեակին
Չալեան դարձեալ կ'առաջարկէ նահանջել Ատանա, մինչ զինուորական թեւը կը հակառակի:
Սեպտեմբեր 18-ի գիշերը՝ դիմադրականներու չորրորդ կահայարձակողականը՝ Րումլու եւ
Կիւզելլիմ գիւղերուն վրայ, դարձեալ կ'արդիւնաւորուի ուտեստի պաշարի ապահովումով, որ
նոյնպէս կը սպառի: Ճիշտ է, որ պաշարուածները ջուրի տագնապ չունէին, բայց Յուլիսին արդէն
մորթուած էին Հաճընի բոլոր կենդանիները. գրաստներ, ձիեր-էշեր-ջորիներ, շուն ու կատուներ,
նոյնիսկ հիւանդներուն կաթ հայթայթելու վերապահուած միքանի կովերը…:

Հաճընէն Փախուստը եւ Կոտորածը. Վերապրողներ, Սգահանդէսներ, Վերաշինութիւն
15 Հոկտեմբեր 1920ին կը լքուի Հաճընը: Յաջորդող օրերուն կը կատարուի անզէն զանգուածին
ջարդը, լեռներու վրայ փախստականներու հայորսութիւնը: Կը ջարդուին նաեւ ՀԲԸՄ-ի Հաճընի
որբանոցայինները (ըստ ականատեսի վկայութեան, թուրքերը «բոլոր որբերը … բերդէն վար
կրակին մէջ նետեցին»), հիւանդանոցին պաշտօնէութիւնը:
Պաշարման օղակը ճեղքած շուրջ 400 դիմադրականներու մեծամասնութիւն մը կը հասնի
Ճիհան: Ասոնք վերապրողներն են հերոսական Հաճընի:
Պապենական Հաճընի յիշատակը վառ պահելու մտասեւեռումով, վերապրող հաճընցիներ եւ
անոնք, որոնք զինադադարին չէին վերադարձած ծննդավայր, 1928-ին Մարսէյի մէջ կը հիմնեն
Հաճըն պարբերաթերթը, 1931-ին՝ Պէյրութի հիւիսիսային մուտքին Նոր Հաճըն բնակավայրը,
Երեւանի կից Նուպարաշէնի մէջ Նոր Հաճըն թաղամասը, իսկ Նոյեմբեր 1958-ին հայրենի
պետութիւնը Նոր Հաճըն կը վերանուանէ Արզնի Գէսի թիւ 3 տեղամասը:
Հաճընի նահատակութեան յիշատակը վառ կը պահուի նաեւ այսօր, Հաճըն ծնած եւ այնուհետեւ
նորահաս յետնորդներուն կողմէ՝ ամէնամեայ մատաղով, որ կը կատարուի Հաճնոյ
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Հայրենակցական Միութեան զանազան մասնաճիւղերու ջանքերով, Հայրենի Նոր Հաճընի մէջ
կանգնեցուած յուշարձան թանգարանով եւ այնտեղ կատարուող ճիտապուր-մատաղով:
Վերապրող հաճընցիք մեզի՝ յետնորդներուս ոգեկան թելադրանք մը ունեցան եւ կը շարունակեն
ունենալ.- Սիրուն Հաճընը իր պատմութեամբ եւ ութամսեայ հերոսամարտով անջնջելի
թեպէյուկ (աւանդ) մըն է: Աղայլօ (յումպէտս) պէտք չէ՛ երթայ:
Հաճընի ճիտապուրի պատրաստութիւնը կը կատարուի հետեւեալ ձեւով՝ ըստ երէց
հաճընցիներու հաւաստիացումին.- մէկ քիլօ ոչխարի վիզի միսը լաւապէս խաշելէ ետք,
մսաջուրը առանձնացնել, իսկ միսը փետտել-վերածել շատ փոքր կտորներու: Խաշել կովի ոսկոր
եւ ջուրը խառնել մէկ քիլօ կորկոտին: Նուազ քան մէկ քիլօ սոխ մանրել փոքրագոյն չափի եւ զայն
ու փետտուած միսն ու մէկ քիլօ կորկոտը շաղել իրարու: Ապա զանոնք դնել կաթսային մէջ,
աւելցնել մսաջուրը եւ սկսիլ խառնել: Մսաջուրի սպառումէն ետք, եփող մատաղին տաքութեան
համապատասխան տաքութեամբ քիչ-քիչ ջուր աւելցնել ու շարունակել անընդհատ խառնել:
Երբ նկատուի ճաշին թանձրացումը՝ աւելցնել տաք ջուր, մինչեւ որ նկատուի որ այլեւս կորկոտը
նոր ջուր չի ներծծէր: Խառնելը պէտք է տեւէ առնուազն երեք ժամ: Մատաղը եփած կ'ըլլայ երբ ոչ
միայն սոխը եւ միսը հալած կ'ըլլան, այլեւ կորկոտը գրեթէ լրիւ խաշած գետնախնձորի պէս
թուլցած:
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ
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Յօդուածներ
Ծնունդդ Շնորհաւոր՝ Հայկական Բանակ
Գրեց՝ Գէորգ Պետիկեան

Երկրի մը բանակը յատուկ առաքելութիւն մը ունի
զինք ստեղծող երկրի ժողովուրդին ու անոր ապրած
հողատարածքի պահպանման նկատմամբ: Ան է, որ
ի գին ամէն զոհողութեան կը պաշտպանէ նոյն այդ
երկրին սահմանները եւ անշուշտ միաժամանակ
ապահովելով անոր խաղաղութիւնը:
Երկրի բանակը, իր պատիւն ալ է:
Եթէ շատերու համար բանակին ծառայելը
պարզապէս գործ մըն է, ընդհակառակն անդին նկատուած է, որ բանակ մը որքան ալ կազմուած
ըլլայ արդիական կազմածներով, զէնքերով կամ հրթիռներով, եթէ անոնց ընկերացած ըլլայ
նուիրուեալ, գիտակից եւ ոչ պատահական մարդիկ, ան այնքան աւելի որակաւոր, հզօր ու
աչքառու կը դառնայ եւ ամէն պատերազմէ միշտ յաղթական դուրս կու գայ: Մէկ խօսքով
կարգապահ մարդոց տեղն է բանակը եւ որուն ծառայողը լաւատեղեակ է խաղաղութեան, անոր
պաշտպանման արժէքին ու իմաստին:
Ու եթէ բանակի մը հիմնական կորիզը իր անդամներն են, ուստի հետեւցնելով կրնանք ըսել, թէ
բանակի մը գլխաւոր հիմքը ընտանիքն է: Անոր համար դարերէ ի վեր մարդիկ, պետութիւններ,
ժողովուրդներ իրենց երկրի խաղաղութեան եւ ինչու չէ նաեւ նոր հողատարածքներ ձեռք ձգելու
որդեգրումներէն ու ծրագրերէն մեկնած՝ առաջին իսկ հերթին մեծ ուշադրութեան առարկայ
դարձուցած են իրենց երկրի բանակին, անոր մարդուժի քանակին եւ որակին ու հզօրացման
աշխատանքներուն: Նոր զէնքերով զինած են զայն: Միշտ մօտէն հսկած ու ամէն գինով
հոգացած են անոր պահանջներն ու կարիքները: Արդիականացուցած են զէնքով, «պաշարով»
ու մարդուժով: Կարգապահութիւն սահմանած ու պարտադրած են:
Ու տեսնուած է նաեւ, որ ամէն պատերազմ իր աւարտին միշտ բերած է որոշ գիտութիւն,
թէքնիք ու փորձառութիւն: Եւ որովհետեւ բանակին համար մեծագոյն արժէքը՝ զինուորին կամ
ծառայողին կեանքն է, ուստի ամէն առիթով մարդիկ, բանաստեղծներ, գուսաններ եւ երգիչներ
երգեր ու տաղեր հիւսած են, ոտանաւորներ նուիրած: Իր կարգին, երկրին մամուլն ալ
յօդուածներով ու պատմուածքներով ջատագոված է իր բանակին յաջողութիւններն ու
սխրագործութիւնները:
Ապա վերջը, նոյն այդ երկրի ղեկավարները առ ի երախտագիտութիւն՝ միշտ մեծարած են իրենց
բանակի արժանաւորները յատուկ շքանշաններով կամ յուշարձաններով: Նոյնիսկ երկրի մեծ
քաղաքներու գլխաւոր պողոտաներն ու փողոցները իրենց բանակին ծառայող հերոսներու ու
նուիրեալներու անուններով յիշատակած:
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Սակայն ինչո՞ւ այս բոլորը:
Որովհետեւ Յունուար 28-ին, հրապարակային կերպով հայ ժողովուրդը կը տօնախմբէ իր
ազգային բանակին հիմնադրութեան ծնունդը։
Բոլորս ալ անխտիր համազգային ուրախութեամբ եւ հպարտութեամբ կը դիմաւորենք մեր
զինեալ ուժերուն ծննդեան այս թուականը:
Լաւատեղեակ ենք ու խոր յարգանքով կը յիշենք Արցախեան պատերազմին մեր բանակին ձեռք
ձգած յաղթանակները, հայ զինուորին քաջարի ծառայութիւնը, օրինակելի գիտակցութիւնը,
հայրենիքի հողի ազատութեան ի խնդիր անոր թափած սուրբ արեան նպատակը: Մեզի համար
այս բոլորը ոչ միայն նորութիւններ են այլ նաեւ ներշնչման աղբիւրներ:
Չենք կրնար անտարբեր ըլլալ եւ մնալ: Մեր բանակը մեր ազգային պատիւն ու յաղթանակն ալ է:
Գիտենք ու ամէնօրեայ մեր կեանքի հեւքին հետ ալ միատեղ մօտէն կը հետեւինք մեր բանակի
լուրերուն ու անոր տագնապներուն: Կը լսենք անոր «խնդիրներն» ու «բացթողումները»: Բայց
այս բոլորին կողքին, անպակաս են նաեւ առիթներն ու երեւոյթները, որոնք հպարտութիւն կը
ներշնչեն մեր բոլորին եւ վառ յոյս՝ մեր հայրենիքի փայլուն ապագայի հանդէպ:
Մեր այս տողերը պարզ պաշտամունքի մը ծնունդն են, որովհետեւ կը հաւատանք, որ մեր
բանակը մեր երկիրը դէպի լուսաւոր ճանապարհ ալ կ՚առաջնորդէ: Վկա՛յ Արցախի արիւնոտ
պայքարը: Վկա՛յ, Չորսօրեայ պատերազմը։ Բոլոր նահանջող հոգիները թող գիտնան, թէ մեր
ազգային բանակները, ըլլան անոնք Արցախեան եւ կամ Հայաստանեան մեծ
յանձնառութիւններու տակ, մտան ու թշնամի հոսող ժամանակին դէմ թիավարեցին, երբեմն
բոլորովին աննպաստ պայմաններու տակ, երբեմն ալ նոյնիսկ արիւնոտ յաճախանքներով, միշտ
ուժ ունենալով միայն իրենց ներքին հաւատքը, պատկանելիութեան հուրքը, ծառայելու տենդը
եւ մահուան ու ազատութեան գիտակցութիւնը:
Մեծ գուրգուրանքի եւ պաշտամունքի առարկայ է հայ բանակը: Ոչ մէկ կասկած եւ
տարակուսանք: Պէտք է միշտ անոր զօրակցիլ: Աջակցիլ։ Գուրգուրալ։ Մատակարարել։ Հետեւիլ։
Միշտ արդիական դարձնել ու պահել: Մասնագէտներով օժտել: Վստահութիւն եւ հաւատք
ներշնչել ու այս ձեւով ամրապնդել նաեւ մեր յոյսերը:
Ու պատիւ իրեն, մեր ժողովուրդը միշտ բարձր գնահատած է իր բանակի անդամներուն
հայրենասիրական ոգին: Տագնապած ու մտահոգուած է անոր ներքին ու արտաքին հարցերով
եւ սակայն երբեք չէ յուսահատած, այլ՝ ընդհակառակն, միշտ խանդավառուած է անոր լաւ
լուրերով եւ յաջողութիւններով: Որովհետեւ ազգովին հաւատացած է, որ մեր բանակին մէջ
ամրօրէն խարսխուած է հայ ժողովուրդի յաւերժութեան հաւատամքը:
Որովհետեւ մեր բանակը նաեւ իր մէջ պահ ունի իր կոչումին յատուկ գիտակից ու սրբազան
հայակերտ առաքելութեան նշանակութիւնը:
Հայ ենք ու պատմութիւնը վկայ իբրեւ բանակ համայն ժողովուրդով, մեր այրուձիով, մեր մեծով
ու պզտիկով միշտ կռուած ենք կեանքի, ազատութեան եւ մահուան համար:
Քաջութիւն, նուիրում եւ հերոսութիւն մեզ դարերէ ի վեր առաջնորդած են դէպի առաջ, խրոխտ
յաղթանակներու եւ յաւերժական կեանքի ու յաւիտենականութեան:
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Ու առաջին իսկ օրերէն մեր ներկայի ազատ եւ անկախ հայրենքին մէջ, մեր
«բանակաշինութիւնը» մեր ժողովուրդի ինքնութեան գոյութիւնը կրկին անգամ երաշխաւորեց:
Եւ ապա նոյն այդ բանակի անձնազոհ զինուորներով ու մարտիկներով յաղթանակներ
կոթողուեցան:
Այսօր նոյն այդ բանակի սեփականութեան հրճուանքն է, որ մեզ կը խանդավառէ, որովհետեւ ան
է որ մեր հողին ապահովութիւնը կ՚երաշխաւորէ:
Թող ազգային մեր բանակին ծառայելը բոլորիս համար հպարտութիւն ըլլայ:
Անոր համար՝ ի սրտէ բարի մաղթանք մը մեր բանակին ու անոր մեծ ու փոքր բոլոր զինեալ
նուիրեալներուն:
Տարեդարձդ շնորհաւոր՝ հայկական բանակ։
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Տեսակէտ
ԱՐԵՒՄՈՒՏՔԸ ՍՈՍԿ ԴԻՏՈՂԸ ՉԷՐ ԱՅԼ՝ ՄԵՂՍԱԿԻՑԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻՆ
Թուրքիան
ստեղծողներու
մէկ
մասը՝
մասնակից
էր
Հայոց
Ցեղասպանութեան, միւս մասն ալ հարստացաւ՝ Հայոց ունեցուածքը
թալանելով։
ԹԱՆԷՐ ԱՔՉԱՄ
Եթէ 1915 թուի Հայոց Ցեղասպանութիւնը գործուած չըլլար, այժմ՝ 15 միլիոն
հայ կ՚ապրէր իր բնօրրանին մէջ։
ՌԵՃԵՓ ԶԱՐԱԿՈԼՈՒ
Մեր քննադատութեանց հիմքը այն է, որ լրջօրէն կը կարծենք, թէ
Ֆրանսացիք Կիլիկիա եկած են մեզ համար…։
ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ

Արեւմուտքը, ԱՄՆ-ը եւ Եւրոպան, երբ թեւակոխեցին
Կապիտալիզմի զարգացման գերագոյն հանգրուան, 20-րդ
դարու սկիզբին, որ կը կոչուի Իմփերիալիզմի հանգրուան,
արդիւնաբերութիւնը, մարդոց ջարդերն ու քաղաքներու
քանդումը
ստացան
զանգուածային
ծաւալներ
(Կապիտալիզմի՝ mass destruction), որոնց շարքին՝
զանգուածային
մարդասպանութիւնը
կոչուեցաւ
Ցեղասպանութիւն։ Բրիտանացի մեծանուն պատմաբան
Առնոլտ Թոյնպի, ափսոսանքով վկայեց, թէ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը հետեւանքն էր 20-րդ դարի սկիզբին,
աշխարհի աննախընթաց անմարդկայնացումին, եւ «մենք
ստիպուեցանք շինելու Genocide եզրը…»։
Այս անմարդկայնացած Արեւմուտքը՝ ոչ միայն սառնարիւն
ձեռնպահութեամբ սոսկ դիտեց Մեծ Եղեռնը, այլեւ՝ մեղսակից եղաւ, զայդ գործող Թուրքիոյ՝ ոչ
միայն
ստեղծումին…
այլեւ՝
ուղղակիօրէն,
Ցեղասպանութեան,
Արեւմտահայոց
հայրենազրկումին եւ անոնց ունեցուածքին թալանին…։
Այս պատմական սահմռկեցուցիչ ճշմարտութիւնը հաստատած է պատմաբան Թանէր Աքչամ,
հետեւեալ խիտ բառերով. «Թուրքիոյ ներկայ հանրապետութեան (ստեղծումին)
նախապայմանը՝ ամբողջ ժողովուրդի մը բնաջնջումը (եւ հայրենազրկումը) եղաւ։ Այս
պետութիւնը ստեղծողներու մէկ մասը՝ ուղղակիօրէն կը մասնակցէր Հայոց կոտորածներուն
(Գերմանիա եւ Սիոնիզմ), միւս մասն ալ (Բրիտանիա եւ Ֆրանսա) հարստացած էր Հայոց
ունեցուածքը թալանելով։ Երկիր մը, որ պատմականօրէն ստեղծուեր է ամբողջ ժողովուրդի մը
բնաջնջումով (Արեւմտահայաստանի հայաթափումով) անշուշտ թէ կրնայ հանդուրժել, որ իր
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(զաւթած) տարածքին վրայ ազատ գոյակցին ազգային տարբեր փոքրամասնութիւններ (Հայ,
Քիւրտ, Յոյն, Ասորի ազգեր՝ իբր «փոքրամասնութիւն»ներ…)։ Ահա, պատմական այս
ճշմարտութեան հետեւանքով է, որ մենք (թուրքերս) այսօր՝ զուրկ ենք քաղաքական
արդարութենէ եւ դատապարտուած ենք բարբարոսի խարանը կրելու մեր ճակտին…»։
Թանէր Աքչամի հաստատած այս պատմական ճշմարտութեան փաստարկութիւնը պիտի ըլլայ
ներկայ գրութեան առարկան։
Բայց նախ՝ երկու ուշագրաւ եւ կարեւոր վկայութիւններ.
Թուրք հրատարակիչ Ռեճեփ Զարակոլու կ՚ըսէ. «Եթէ 1915 թուին Հայոց Ցեղասպանութիւնը
չսանձազերծուեր, այժմ՝ մօտ 15 ՄԻԼԻՈՆ ՀԱՅ Կ՚ԱՊՐԷՐ ԻՐ ԲՆՕՐՐԱՆԻՆ ՄԷՋ։
Ցեղասպանութիւնը վերացուցած է ոչ միայն ԱՊՐՈՂՆԵՐԸ, այլեւ անոնք՝ ՈՐՈՆՔ ՊԻՏԻ ԾՆԷԻՆ…։
Ատիկա միաժամանակ ՈՉՆՉԱՑՈՒՑԱԾ Է ՄՇԱԿՈՅԹԸ ՀԱՅՈՑ»։
Իսկ Զապէլ Եսայեան խստօրէն կը դատապարտէ Արեւմուտքի հանդէպ մեր ցուցաբերած
ստրկամտութիւնը, երբ կ՚ըսէ. «Մեր բոլոր քննադատութեանց եւ դժգոհութեանց ՀԻՄՔԸ ԱՅՆ Է,
որ լրջօրէն ԿԸ ԿԱՐԾԵՆՔ, թէ Ֆրանսացիք Կիլիկիա եկած են ՄԵԶ ՀԱՄԱՐ, եւ թէ ուրեմն, մենք
շնորհակալ պէտք է ըլլանք, մեզ համար անոնց եկած ըլլալուն, եւ հետեւաբար, ՊԱՐՏԻՆՔ
ԾԱՌԱՅԵԼ ԻՐԵՆՑ՝ իրե՛նց ցանկացած եւ իրե՛նց դատած եղանակովը…»։
Այսպիսի՛ ստրկամտութիւն ցուցաբերած է նոյնիսկ Հայկական «յեղափոխական» ըլլալ յաւակնող
կուսակցութիւն մը, որ իշխանական աթոռին հասնելու… եւ՝ անկէ հարկադրաբար իջնելէ ետք՝
անոր վերադառնալու համար, թշնամիին հետ ստորագրած է երկու ստրկական դաշնագրեր…։
Ստրկամտութիւնը հետեւանքն է անկարողութեան եւ ասոր իբր հետեւանք՝ ուրիշին հանդէպ,
նոյնիսկ թշնամիին, ապաւինելու անչափահասութեան… եւ վերջին հաշուով՝ ՊԱՅՔԱՐԵԼԷ
խուսափողութեան, պատերազմելու անպատրաստակամութեան։
Մեր Պատմահայրը՝ Խորենացին, իր «ՈՂԲ»ին մէջ գանգատած է նաեւ մեր այս ախտէն։ Ան գրած
է. «Ողբամ զքեզ Հայոց աշխարհ… քանզի գոյ չէ այն խորհրդատուն, որ քեզ խրատէր եւ՝
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏԷՐ…»։
Իսկ
ստրկամտութեան
հակառակն
է՝
ազատասիրութիւնը…։
Լուրջ
ազատասիրութիւնը… եւ ո՛չ թէ՝ քաջնազարութիւնը, կամ՝ փանջունիութիւնը…։

եւ

իրա՛ւ

Եւ Եւրոպական Վերածնունդի հանճարներէն՝ Տանթէ Ալլեկիերին կը մատնանշէ, թէ՝
Ազատութիւնը թանկ նկատողը, պատրաստ պէտք է ըլլայ՝ անոր համար իր կեանքը զոհելու
(տես՝ Dante, "Purgatorio" canto I)։ Այսինքն՝ պատերազմելու, կամ գէթ՝ պայքարելու։
Պատմական հրամայական է որ մենք պայքարինք՝ ոչ միայն թշնամի Թուրքիոյ, այլեւ անոր
մեղսակից Արեւմուտքի իմփերիալիստ տէրութիւններուն դէմ, որոնց մէջ նորեկը՝ Գայզերական
Գերմանիան էր, որ ուղղակիօրէն մասնակցեցաւ Մեծ Եղեռնին, իսկ հիները՝ Բրիտանիան եւ
Ֆրանսան, Մեծ Եղեռնէն հարստացան Հայոց ունեցուածքը թալանելով, եւ փաստօրէն՝ իրենք եւ
ԱՄՆ-ը ստեղծեցին «Թուրքիա» կոչուած տարատնկեալ պետութիւնը, սառնասրտօրէն ձեռնպահ
դիտելէ ետք Մեծ Եղեռնը, իրենց նիւթական շահերը գերազանց նկատելով Հայ ժողովուրդին, եւ
իրենց իսկ արժանապատւութենէն։
Այս պատմական ճշմարտութեան փաստե՞րը…
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1 – Լոզանի Դաշնագրով (1923) ստեղծուած տարատնկեալ Թուրքիան, որ կը հակասէր Սեւրի
Դաշնագրին (1920), միջազգային իրաւարար Borel-ի կողմէ իրաւականօրէն բնութագրուեցաւ
իբր «Նախկին Օսմանեան Կայսրութեան իրաւական անձնաւորութիւնը շարունակող
պետութիւն»։ Ուրեմն, պատասխանատուն է Օսմանեան Կայսրութեան բոլոր արարքներուն,
պարտքերուն եւ ոճիրներուն…։
2 – Այս տարատնկեալ, շինծու պետութիւնը իրաւական հիմք մը չունի՝ զաւթած պահելու
Արեւմտահայաստանը եւ Կիլիկիան։ Հայերը երեք հազար տարի (մինչեւ 1915) բնիկ ժողովուրդն
էին այս հողերուն։ Օսմանցիները 15-րդ դարուն միայն եկան Կեդրոնական Ասիայէն, որպէս
եկուոր գրաւողներ, այս հողերը գրաւելով նախորդ գրաւող Բիւզանդիոնէն, ոչ՝ հայերէն։
Միջազգային Հանրային Իրաւունքը կ՚ըսէ. «Անվաւերէն իրաւունք չի ծնիր» (Ex turpi causa
onoritur actio)։
3 – Այս տարատնկեալ պետութիւնը չի կրնար յաւակնիլ «գրաւողի իրաւունք» մը, քանի որ
Միջազգային Հանրային Իրաւունքը չի ճանչնար այդպիսի իրաւունք, որ նախ կը հակասէ
ազգերու ազատ ինքնորոշման իրաւունքին, որ բոլոր բոլորին պարտադիր (erga omnes)
իրաւունք մըն է, եւ յետոյ՝ այն հիմնական իրաւասկզբունքին հիման վրայ, որ կ՚ըսէր. «Ան որ
արդար իրաւունք կը պահանջէ, անոր ձեռքերը մաքուր պէտք է ըլլան…»։
4 – Այս տարատնկեալ պետութիւնը չի կրնար յաւակնիլ, թէ՝ տիրացած է Արեւմտահայաստանին
եւ Կիլիկիոյ՝ խաղաղութեան դաշնագրեր կնքելով Արեւմտահայութեան հետ։ 1969 թուի
Վիեննայի Համաձայնութեան Յօդ. 53-րդը կ՚ըսէ. «Այն դաշնագրերը, որոնք կը խախտեն
Միջազգային Հանրային Իրաւունքի կտրական սկզբունք մը, անվաւեր են ստորագրութեան
պահին իսկ»։ Ազգերու Լիկայի հաստատման օրէն, Միջազգային Հանրային Իրաւունքը
կտրական սկզբունք նկատեց ազգերու ազատ ինքնորոշման իրաւունքը, որ պարտադիր ուժ
ունի բոլոր բոլորին դէմ (erga omnes)։ Պատերազմի միջոցով հզօր պետութեան կողմէ տկար
պետութեան պարտադրած դաշնագիրը կը խախտէ այս կտրական սկզբունքը։
Բայց արդէն՝ այս տարատնկեալ պետութիւնը ոչ մէկ դաշնագիր կրնար կնքել
Արեւմտահայութեան հետ, որ հպատակն էր Օսմանեան Կայսրութեան։ Իսկ Օսմանեան
Կայսրութիւնը Արեւելահայաստանին միայն պարտադրած է երկու դաշնագրեր՝ Պաթումի (1918)
եւ Ալեքսանդրապոլի (2 Դեկտեմբեր 1920)։ Առաջինը՝ պատերազմի ճնշումով, իսկ երկրորդը՝
Արեւելահայաստանի այն իշխանութեան հետ, որ արդէն երկրի իշխանութենէն հրաժարած էր
(29 Նոյեմբեր 1920) երեք օրեր առաջ։ Ուրեմն, երկուքն ալ անվաւեր։
5 – Բրիտանիոյ եւ Գայզերական Գերմանիոյ հայադաւ գործը՝ երբ 1878-ին, յաղթական
Ռուսաստանի Օսմանեան Կայսրութեան պարտադրած Սան-Սթեֆանոյի Դաշնագրի
ռուսանպաստ եւ հայանպաստ Յօդ. 16-րդը, գլխիվայր շրջեցին Պերլինի Դաշնագրի ռուսավնաս
եւ հայավնաս Յօդ. 61-րդի…։ (Պատմականօրէն՝ հակառուսականն ու ռուսավնասը՝
միաժամանակ եղած է հակահայկական եւ հայավնաս, քանի որ Փանթուրքիզմը՝ միաժամանակ
եւ հաւասարապէս, թշնամին է Ռուաստանի եւ Հայաստանի)։
6 – Ա. Աշխարհամարտին, Գայզերական Գերմանիոյ մեղսակցութիւնը Հայոց Ցեղասպանութեան
եւ
Տարագրութեան,
նպաստելով
իրեն
դաշնակից
Օսմանեան
Կայսրութեան
Արեւմտահայաստանի արմատական զաւթումին։
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7 – Բրիտանիոյ եւ Ֆրանսայի կողմէ չարաշահումը Հայկական Լեգէոնին (որ Պաղեստինի մէջ
յաղթանակեց Արարայի Ճակատամարտին, գերմանօ-թրքական զօրքին դէմ, եւ ազատագրեց
Կիլիկիան) Հայոց խոստանալով՝ Արեւմտահայաստանի եւ Կիլիկիոյ անկախութիւնը։ Սակայն
յաղթանակէն ետք, Ֆրանսա նոյնիսկ զինաթափեց Հայկական Լեգէոնը… որ իբր թէ՝ պիտի
դառնար կորիզը Հայկական Բանակին… անկախ Արեւմտահայաստանի եւ Կիլիկիոյ…։ Եւ ճիշդ
այս խոստումի նպատակին համար էր, որ Հայկական Լեգէոնը՝ մեծաթիւ զոհեր տուաւ Արարայի
Ճակատամարտին մէջ…։
8 – ԱՄՆ-ի երկերես քաղաքականութիւնը Հայոց նկատմամբ, երբ նախ՝ խոստացաւ
Արեւմտահայաստանի անկախութիւնը պաշտպանել Փարիզի (Վերսայլ) Խաղաղութեան
Վեհաժողովին, եւ ստանձնել Արեւմտահայաստանի հոգատարութիւնը, եւ սակայն յետոյ՝
ամերիկեան իմփերիալիստ կառավարութիւնը դրժեց իր խոստումը Սիոնական Շարժումի
ճնշումով՝ մերժեց ստանձնել Արեւմտահայաստանի հոգատարութիւնը…։ Այս խոստումը տրուած
էր ԱՄՆ-ի կողմէ նշանակուած King-Crain անուն Յանձնաժողովին կողմէ, որ ԱՄՆ-ի
կառավարութեան կը յանձնարարէր. «Պէտք է ապահովել Հայերուն՝ Արեւմտեան Հայաստանի
հաստատ անկախութիւնը, ոչ թէ միայն մեկնելով արդարութեան եւ մարդկայնութեան
սկզբունքներէ, այլ որպէսզի վերստին զօրացուցած ըլլանք, Փոքր Ասիոյ մէջ, այն միակ
ժողովուրդը, որ կարող է արգիլելու՝ որ Գերմանիան կարողանայ Թուրքիան դարձնել շրջանի
տնտեսապէս մենաշնորհեալը…»։

9 – Սեւրի Դաշնագիրը ստորագրող եւ սակայն զայդ չվաւերացնող, այսինքն՝ իրաւագիտական
եզրով՝ unperfected (անկատար) ձգող պետութիւնները պատասխանատու են Հայութեան
առջեւ, եւ պարտաւոր են հատուցում տալու Հայութեան։ Մասնաւորաբար Բրիտանիան եւ
Ֆրանսան, որոնք «անկատար» մնացած Սեւրի այն յօդուածները, որոնք իրենց
գաղութարարութեան նպաստաւոր էին… գործադրեցին եւ Միջին Արեւելքի արաբական
երկիրները կորզեցին Օսմանեան Պետութենէն եւ գաղութացուցին զանոնք. այսինքն՝
իմփերիալիստական կեղծ բառապաշարով՝ «ընդունեցին ստանձնել անոնց հոգատարութիւնը»։
(Փակագիծի մէջ անցողակի յիշենք որ «անկատար» մնացած Սեւրի մաս մը յօդուածներուն
գործադրութիւնը ամբողջին գործադրելիութիւնը կը պահպանէ։ Նաեւ՝ Արեւմտեան
Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող պետութեան Խորհրդարանը վաւերացուց Սեւրի
Դաշնագիրը, զայդ ստորագրող պետութեան իբր շարունակութիւնը եղող պետութիւն)։
10 – 1923 թուի Լոզանի Դաշնագիրը խոշոր խախտում մըն է Միջազգային Հանրային Իրաւունքի
հիմնական եւ կտրական սկզբունքներուն։
Սեւրը ստորագրած էր Հայաստանի Հանրապետութիւնը առանց զայդ վաւերացնելու։ Լոզանի
ժողովին Հայաստան չհրաւիրուեցաւ։ Հետեւաբար, Լոզանը չէր կրնար որեւէ փոփոխութիւն
մտցնել Սեւրի Դաշնագրի յօդուածներուն մէջ։ Այդուհանդերձ ոտնակոխեց Հայերու, Քիւրտերու
եւ Յոյներու վերաբերեալ բոլոր յօդուածները,– ոչ թէ լոկ անտեսելով զանոնք, այլ հակասելով
անոնց՝ ստեղծեց Թուրքիոյ արուեստական, շինծու պետութիւնը։ Մենք տեսանք որ Թանէր
Աքչամ կը խօսէր Թուրքիան ստեղծողներուն մասին, Միջազգային Հանրային Իրաւունքը կը
պահանջէ որ միջազգային դաշնագրերն ու համաձայնագրերը չհակասեն կտրական
սկզբունքներու, որոնց շարքին է ազատ ինքնորոշման իրաւունքի բոլոր բոլորին պարտադիր
(erga omnes) սկզբունքը, զոր Լոզանի Դաշնագիրը հակասած է՝ ոտնահարելով Հայերու,
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Քիւրտերու եւ Յոյներու այդ իրաւունքը։ Նաեւ կը պահանջէ որ զանոնք ստորագրողները
ունենան բարի նպատակ կամ բարի կամեցողութիւն… ո՛չ չար կամ նենգ… զոր գործած են
Լոզանը ստորագրողները, որոնք այդ պատճառաւ գործած կը համարուին նաեւ՝ իրաւունքի
չարաշահումի (abus de droit) յանցագործութիւնը։ (1923 թուին «Թուրքիա» կոչուած շինծու,
տարատնկեալ պետութիւնը ստեղծող իմփերիալիստները՝ 1947-ին ստեղծեցին նոյնպէս շինծու,
տարատնկեալ «Իսրայէլ»ը։ Այս մասին կը խօսին չորս բազմազգի բանասէրներ, իրենց
համահեղինակած հատորին մէջ, որուն վերնագիրն է "A New Critical Approach to the History of
Palestine" _ 2019 թ., հրատ. Լոնտոնի Routledge հրատարակչատունէն։ Հոս կան երկու
մէջբերումներ՝ Թել-Ավիվի համալսարանի դասախօս հրեայ հակասիոնական Փրոֆ. Շլոմօ
Սանտի երկու հատորներէն, մէկը՝ 2008-ին լոյս տեսած "Comment fût Inventé le Peuple Juif?",
միւսը՝ 2018-ին լոյս տեսած՝ "Invention d'une Patrie" (Հայրենիքի Մը Հնարումը), որ մեզի կը
յիշեցնէ նոյն իմփերիալիստներուն Ազգերու Լիկայի կողմէ առնուած չորս որոշումները՝ Տարագիր
Արեւմտահայութեան նոր հայրենիք մը՝ «Ազգային Օջախ» մը հնարելու ոճիրը, ինչպէս պիտի
տեսնենք քիչ անդին)։
Բնական է որ Սեւրի եւ Լոզանի այսպիսի վարքագիծը ղեկավարող Տէրութիւնները՝ Արեւմուտքի
իմփերիալիստներն են, հզօրները, եւ ոչ թէ տկարներ։
11 – Բրիտանիոյ եւ Ֆրանսայի գաղութարարները՝ իրենց գրաւած երկիրներուն մէջ, պարտաւոր
էին՝ ըստ Միջազգային Հանրային Իրաւունքին, պաշտպանելու տեղւոյն Հայ բնակչութիւնը
թրքական ու թաթարական ջարդերէն, բայց չպաշտպանեցին։ Թուրքերը Կիլիկիոյ մէջ (Մարաշ)
ջարդեցին 16,000 հայ՝ ֆրանսացի զինուորներու աչքերուն դիմաց։ Թաթարները նոյնքան հայ
ջարդեցին Պաքուի մէջ՝ անգլիացի զինուորներու աչքերուն առջեւ։ Եւ թուրքերը, 1922-ին,
Իզմիրի հայերն ու յոյները ջարդեցին եւ տարագրեցին՝ Իզմիրի ծովափին գտնուող
Դաշնակիցներու նաւատորմին դիմաց։
12 – Դաշնակիցները, գլխաւորաբար բրիտանիացի եւ ֆրանսացի գաղութարարները,
կողոպտեցին հայերու ունեցուածքը, զորս Օսմանեան Պետութիւնը թալանած ու բռնագրաւած
էր եւ զանոնք պահ դրած, թրքական ոսկիի վերածուած, Գերմանիոյ, Աւստրիոյ եւ Զուիցերիոյ
դրամատուներուն մէջ։ Դաշնակիցները այդ դրամատուներէն գրաւեցին բոլոր թրքական
ոսկիները, որոնց մեծագոյն մասը հայերու ունեցուածքն էր։ Այս կողոպուտին մէկ էջը միայն
բացայայտուեցաւ, երբ Բրիտանիոյ վարչապետ Ռամսէյ Մաքտոնալտ կազմեց սեղմ քննիչ
յանձնախումբ մը՝ նախկին վարչապետ Սթէնլի Պոլտուինէ եւ Ազատական Կուսակցութեան
նախագահ Հերպըրթ Ա. Էսքուիթէ, որպէսզի որոշեն թէ՝ ինչ կ՚առաջարկեն գրաւեալ
ունեցուածքներու կարգադրութեան համար։ Ասոնք գրած են. «Բրիտանիա պատասխանատու է
հայ ժողովուրդին հանդէպ, որուն զոհողութիւնները անհատոյց մնացին։ Մեր կարծիքով, հարկ է
գէթ բարոյական հատուցումի կարեւոր գումար մը վճարուի Հայոց՝ մեր կառավարութեան
կողմէ…»։ Այս քննիչ զոյգը՝ իր մանրամասն տեղեկագրին մէջ, յիշատակած է հինգ միլիոն
թրքական ոսկիի մասին, գրաւուած Պերլինի դրամատուներէն մէկէն, կողքին նշուած՝ մեծագոյն
մասը հայկական ունեցուածք է…։
13 – Ազգերու Լիկան առած էր շարք մը որոշումներ՝ «օգնելու» հայ տարագրեալներուն,
ունենալու համար «ազգային օջախ» մը… այսինքն՝ «նոր հայրենիք» մը, զոր պիտի տարատնկեն
ուրիշ բնիկ ժողովուրդի մը երկրին մէջ… բայց ի՞նչպէս… դարձեալ բնիկ ժողովուրդը ջարդելո՞վ,
կամ՝ տարագրելո՞վ…։ Ասիկա՝ միջազգային ոճիր մըն է, զոր անցեալին կ՚ուզէին գործել, երբ
հրեաներուն համար կը փնտռէին «հայրենիք» մը…։ Ազգերու Լիկան, իսկ այսօր՝ ՄԱԿ-ը,
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պարտաւոր են Տարագիր Հայութեան պատմական հայրենիքը ազատագրել։ Այս որոշումները
առնուած են 18 Նոյեմբեր 1920-ին, 25 Փետրուար 1921-ին, 21 Սեպտեմբեր 1921-ին եւ 18
Սեպտեմբեր 1922-ին։ Այսինքն՝ Լոզանէն առաջ… ինչ որ կը նշանակէ թէ՝ արդէն մոռցուած է
Սեւրը, եւ Ազգերու Լիկան «ազգային օջախ» մը կը փնտռէ Տարագիր Արեւմտահայութեան։
Անշուշտ Ազգերու Լիկայի տիրական ղեկավար ուժերը՝ նոյնինքն Արեւմուտքի իմփերիալիստ
Տէրութիւնները, որոնք մոռցած են նաեւ՝ նախագահ Ուիլսոնի Իրաւարար Վճիռը, տրուած 22
Նոյեմբեր 1920-ին…։ Վերեւ յիշուած չորս որոշումներուն երեքը յաջորդած են Ուիլսոնի Վճիռին,
հակասած Ուիլսոնի միջազգային իրաւարարութեան, որ կը կրէ նաեւ ԱՄՆ-ի պետական կնիքն
ու դրոշմը, ԱՄՆ-ի նախագահի անունին եւ ստորագրութեան կողքին…։
14 – Երեք Դաշնակիցներէն երկուքը՝ Բրիտանիա եւ Ֆրանսա, չգործադրեցին նաեւ 28 Մայիս
1915 թուին Բարձր Դրան յղած իրենց ազդարարագիրը, թէ՝ իրենք պիտի դատեն եւ պատժեն
Ցեղասպանութեան եւ Տարագրութեան ղեկավար ոճրագործները։ (Երրորդ դաշնակիցը՝
Ցարական Ռուսաստանը, տապալած էր, իսկ Յեղափոխական Ռուսաստանը՝ 1918 թ.
Յունուարին հրատարակեց Արեւմտահայաստանի անկախութեան մասին իր հրամանագիրը)։
Սակայն Բրիտանիա՝ ոչ միայն չգործադրեց իր ալ ստորագրած ազդարարագիրը, այլ՝
ընդհակառակը, 1919-1920 Օսմանեան Դատարանին դատած եւ դատապարտած ու
բանտարկած ղեկավար երիտթուրքերէն 102-ը հանեց բանտերէն, զանոնք բանտարկեց
Մալթայի կղզիին մէջ, իբր թէ զանոնք դատելու նպատակով, եւ յետոյ՝ սիոնափանթուրք այդ
երիտթուրքերը ազատ արձակեց մեծ մասամբ, միւսներուն ալ աչք փակեց, որ փախչին բանտէն,
Սիոնական Շարժումին պահանջով, քանի որ այդ օրերուն Շարժումին հովանաւորը
Ռոչիլտներու Բրիտանիան էր։ (Բ. Աշխարհամարտէն յետոյ՝ այս շարժումին գերագոյն
հովանաւորը եղաւ ամերիկեան իմփերիալիզմը, որուն Միջին Արեւելքի մէջ երկու օֆֆշոր
ռազմախարիսխներն են՝ Իսրայէլը եւ Թուրքիան)։
Պատմական ճշմարտութեան յիշուած բոլոր փաստերուն հակառակ՝ Արեւմուտքի
իմփերիալիստական, հակահայ ու խաբեբայ Տէրութիւններուն նկատմամբ ստորակայութեան
բարդոյթն ու անոնցմէ կրկին ու կրկին խաբուելու՝ անչափահասներու վայել
ապաւինողականութեամբ վարակուած մնացին մեծ թիւով հայ ղեկավարներ… մեծամեծ եւ
անվերականգնելի կորուստներ պատճառելով ազգին ու հայրենիքին։
Անցնող վերջին մէկ դարուն, Հայու երկու՝ իրարու ներհակ կերպարներ յայտնուեցան։ Անշուշտ՝
ո՛չ «հայրենասէր»ի եւ «հայրենադաւ»ի ներհակութեամբ, այլ՝ իրենց հոգեկան կերտուածքին եւ
անկարողութեան բերումով իրենց նախասիրութիւններուն ներհակութեամբ։
Մէկ կերպարը նախասիրեց՝ նոյնիսկ խաբուիլ թշնամիէն, յետոյ՝ ողբալ, եւ երգել՝ «Ափ Մը Մոխիր
Հայրենի Տուն», «Մեր Հայրենիք Թշուառ Անտէր», «Հերոս մռնչեց՝ սուլթան դողդողաց, Եւրոպի
աչքից՝ արտասուք սողաց», «Ուղիղ եօթ տարի ոչինչ արեցինք, Եւրոպի խօսքին՝ ականջ
դրեցինք»… եւ՝ մուրա՜լ նոյնիսկ թշնամիներէն (օրինակ՝ ԱՄՆ-էն, Ցեղասպանութեան լոկ
բարոյական ճանաչումը, փոխանակ՝ Ուիլսոնի Իրաւարար Վճիռին գործադրութիւնը
պահանջելու…) (Տես՝ ՌԱԿ Գերագոյն Խորհուրդի ուղերձը ԱՄՆ օրէնսդիր մարմիններուն,
Քոնկրէսի կողմէ Ցեղասպանութեան ճանաչումին առիթով… երբ խիստ տեղին պիտի ըլլար՝ 2020
այս թուին, որ 100-ամեակն է այդ Վճիռին ու Սեւրին)։
Միւս կերպարը նախասիրեց օտարին չապաւինիլ, թշնամին ատել գիտնալ եւ անոր դէմ
պայքարիլ, մարտնչիլ եւ ի հարկին զոհուիլ… առանց գերակայութեան բարդոյթի հպարտօրէն
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ըսել. «Ես Հայ եմ հի՜ն, ինչպէս լեառն այս Արարատեան։ Թաց են ոտքերս դեռ՝ Ջրհեղեղի ջրից։ Իմ
Սուրբ Հողն է տեսել Նոյն՝ առաջին անգամ. Բաբելոնեան Բէլը՝ խորտակուել իմ սրից…», կամ՝
«Պճնազարդուի՛ր երկիր Հայաստան, այսօր՝ քո օրն է մեծ։ Ծածանի՛ր ուրախութեան քո
դրօշները բոլո՜ր։ Յաղթողի՛ փառքով դառնում են՝ հեռուներից հողմածեծ, արծիւները՝ իրենց
արծուեբոյնը արեւավառ։ Ցնծա՛ քեզ անմահութիւն են բերում ռազմիկներդ գարնանաբեր քո
գիրկն են դառնում նրանք՝ յաղթողի աստղը ճակատներին։ Նրանք՝ որ իրենց ուսերին տարան քո
անունը անմեռ՝ Արմենիա, մեր պածա՜ռ Երեւանից՝ մինչեւ պարտուա՛ծ՝ Պեռլին…»։
Այս երկրորդ կերպարը թէեւ աւելի մեծ ու շօշափելի նուաճումներ արձանագրեց Սովետ
Հայաստանի մէջ, սակայն Տարագրութեան մէջ ալ յայտնուեցան այս կերպարի հայեր՝ աւելի
նուազ թիւով եւ համեստ նուաճումներով, յաջորդաբար երեք ջոկատներով, որոնց երրորդը կը
շարունակէ պայքարը եւ կը խոստանայ աւելի մեծ նուաճումներ։
Այդ ջոկատներն են՝ ԱՍԱԼԱ-ն, ՏԱՀՔ-Ը ԵՒ Արեւմտեան Հայաստանի Իրաւականօրէն
Շարունակուող Պետութեան Ջոկատը, որ ներկայիս, լրջօրէն կը ջանայ օգտուիլ 2020 թուի երկու
դարադարձերու՝ Սեւրի եւ Ուիլսոնեան Իրաւարար Վճիռի առիթէն։
Տեսնենք՝ միւս կերպարի հայերը, ի՞նչ պատրաստած են այս դարադարձերուն առիթով…։
Հաւատա՞նք…։
ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
25 Յունուար 2020
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Տեսակէտ
ԻՍԼԱՄԱՑԱԾ ՀԱՅԵՐԸ ՓՐԿԵԼ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ
ԵՂԵՌՆԷՆ ԱՀԱՐՈՆ ՇԽՐՏԸՄԵԱՆ- ՊԱՅՔԱՐ 159

ԿՈՐՈՒՍՏԻ

ՆՈՐ

ԾԽ- Մեր լինելութեան հետ ուղղակի աղերս ունեցող
հարցի մը մասին է այս յօդուածը. հարց` որ տակաւին ոչ
մէկ
իշխանութեան
կամ
կազմակերպութեան
օրակարգին վրայ տեղ ունի իսլամացած հայերու
ճակատագիրը:
Միայն ազնուագոյն հայ մը` թորոնթոյաբնակ նախկին
պոլսեցի Ռաֆֆի Պետրոսեանն է որ Տիարպեքիրէն
խումբ մը իսլամացած հայեր տարաւ Հայաստան`
մկրտուելու համար Ս. Էջմիածնի մէջ եւ արժանացաւ
եկեղեցւոյ
ընդդիմութեան
ու
պետութեան`
անտարբերութեան: Գլխաւոր հարցը այն էր թէ ինչպէ՞ս
պէտք էր ստուգել ենթականերուն հայ ըլլալու փաստը.
մինչ այդ փիլիսոփայական այդ հարցը պարզ տարազով
մը, վաղուց, լուծած էր Ուիլեըմ Սարոյեան հարց տալով ու
պատասխանելով - ո՞վ է հայը - ՙան որ կ'ըսէ թէ հայ է՚: Հայաստանը իր բնակչութիւնը կը
կորսնցնէ արտագաղթով, եւ սփիւռքը իր թուաքանակը կը կորսնցնէ ուծացումով:
Շատ մը երկիրներ Հայաստանի նման ունին ծնելիութեան պակաս (դիֆիցիդ, պիտի ըսէին
Հայաստանի մէջ):
Ռուսաստանի բնակչութիւնը կը նուազի եւ Քրեմլինը պետական քաղաքականութիւն մշակած է
բնակչութեան
բացը
լրացնելու
նախկին
Սովետական
հանրապետութիւններէն
արտագաղթողներով, պայմանով որ անոնք չխոճողեն Մոսկուայի բնակչութիւնը: Այդ
քաղաքականութիւնը ի միջի այլոց, կը կիրարկուի մեր խեղճ Հայաստանի հաշուոյն: Այն հայ
ընտանիքները որ կը հաստատուին Ռուսաստանի ծանծաղ բնակուած շրջանները, կ'օգտուին
բնակարանով, աշխատանքով եւ նոյնիսկª քաղաքացիութեամբ:
Ռուսաստանի ծայրագոյն արեւելքի տարածքները կը բնակեցուին Չինաստանէն յորդող
գաղթականներով, եւ Մոսկուա կը քաջալերէ այդ հոսքը, նոյնիսկ աչք առնելով հեռաւոր
հաւանականութիւնը որ օր մը այդ հողերը կրնան պահանջուիլ Չինաստանի կողմէ:
Եւրոպայի մէջ, բացի Հունգարիայէն, Ֆրանսայէն ու Անգլիայէն, շատ մը երկիրներ, յատկապէս
Սքանտինաւիոյ մէջ, գրկաբաց ընդունեցին գաղթականները, ինչ գոյնի, ցեղի կամ կրօնքի ալ
պատկանած ըլլան անոնք, այն վստահութեամբ որ անոնց սերունդները ձուլուելով բնիկ
ժողովուրդին մէջ պիտի հարստացնեն ազգին ՙգենեֆոնտ՚ը:
Ի՞նչ կ'ընենք հայերս եւ ի՞նչ կ'ընէ Հայաստանª արթնցնելու եւ մեր ազգին միացնելու
իսլամացած, կորսուած եւ կամ` կորսուելու դատապարտուած հայերը: Շխրտըմեանի յօդուածին
մէջ հինգ միլիոն կը գնահատուի անոնց թիւը: Եթէ նոյնիսկ անոնք արթննալով չգաղթեն
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Հայաստան, տակաւին կենսական կը մնայ անոնց ինքնութեան գիտակցութիւնը, թէկուզ
մնալով Թուրքիոյ սահմաններէն ներս: Հայերս բնաջնջուեցանք կամ ուծացանք այդ հողերուն
վրայ եւ կորսնցուցինք մեր իրաւատիրութեան իրաւունքը: Քիւրտերը մնացին այդ հողին վրայ ու
բազմացան` վաստկելով իրաւունքին 90 տոկոսը:
Ժամանակին Շնորհք Պատրիարք լուռ կերպով Պոլիս կը համախմբէր կորսուելու
դատապարտուած հայու խլեակները, ազգային գիտակցութիւն ներարկելու անոնց: Սակայն,
քանի այդ շարժումը հակընդդէմ կ'ընթանար Պոլսոյ հայութիւնը տկարացնելու միտող
թրքական քաղաքականութեան` ծրագիրը դադրեցաւ եւ Շնորհք Պատրիարքի յաջորդները,
շնորհն ու քաջութիւնը չունեցան այլ կերպ շարունակելու ծրագիրը:
Եթէ Հայաստան հնարաւորութիւնը չունի` սփիւռքը պէտք է օգնէ անոր եւ օրակարգային հարց
դարձնէ համացանցով, հեռուստատեսութեամբ եւ լրատու միջոցներով դաստիարակելու
քնացած այդ զանգուածըª տէրը դարձնելու իր ազգային ժառանգութեան, որպէսզի երբ հասնի
հատուցման օրը - եւ անպայման պիտի հասնի - ազգային զանգուածի դրամագլուխ մը
ունենանք մեր պատմական հողերուն վրայ:
Ստորեւ տրուած յօդուածին հարցականը այն է թէ ո՞վ օրակարգի պիտի բերէ մեր ազգի
ճակատագրին ու ապագային հետ աղերս ունեցող այս գերխնդիրը:
----------------------------------------------------------------------Իսլամացած
հայերը
մեր
ազգային
դժբախտութեան անբաժան մասն են: Բազմաչարչար մեր ժողովուրդին ապրած ողբերգութեան
հետեւանքներէն մին: Իրենց ազգային պատկանելիութիւնը բացայայտելու խիզախութիւնը մեզ
բոլորս կը դնէ անխուսափելի եւ անյետաձգելի ճշմարտութեան առջեւ:
Որքա՞ն կը հաշուեն իսլամացած հայերը: Պատմութեան դաժան ճակատագիրին բերումով`
Արեւմտահայաստանի, Կիլիկիոյ, Սուրիոյ, Ռուսիոյ, Վրաստանի, Աբխազիոյ, Միջին Ասիոյ մէջ
վերապրող իսլամացած հայերը կը հաշւեն առնուազն հինգ միլիոն: Իւրաքանչիւր անգամ, որ այս
մասին կ'ընթերցեմ, կը յիշեմ ազնիւ բարեկամս` Ճորճ (Գէորգ) Աբելեանը: Յաճախ կ'այցելէր
ՙԱրարատ՚ի խմբագրատունը: Օրին մէկը, զրոյցի ընթացքին յայտնեց, թէ բաւական լուրջ
երեւոյթ մը զինք կը տանջէր` Հայոց ցեղասպանութեան հետեւանքով Սուրիոյ մէջ վերապրող
իսլամացած հայերու իրավիճակը:
Ճորճ (Գէորգ) Աբելեան յաջողած էր շփում հաստատել ոմանց հետ: Յաճախ կը պատմէր այդ
մասին: Թէպէտ իսլամ, անոնցմէ շատեր պահպանած են իրենց ինքնութիւնը, հայկական
աւանդութիւնները: Ոմանք յաճախ կþօգտագործեն հայերէն բառեր..: Ճորճ (Գէորգ) Աբելեանի
կարծիքով, առնուազն քսան հազար իսլամացած հայեր կ'ապրին Սուրիոյ մէջ: Զինք յայտնապէս
կը յուզէր այն երեւոյթը, որ ընկերութիւնը կը մերժէր ճանչնալ անոնց գոյութիւնը...: Իսլամներու
համար հաւատափոխներ էին անոնք, իսկ եկեղեցիին պարագային` օտար: Պարոն Ճորճ (Գէորգ)
Աբելեան դժբախտաբար կանուխ մեկնեցաւ մեր աշխարհէն: Վաղաժամ մահը կիսատ ձգեց
նուիրական այդ աշխատանքը:
Մարդկային ահաւոր ողբերգութիւն մը պահուած է իսլամացած հայերու իւրաքանչիւրին ետին:
Բռնութեան եւ սպառնալիքի տակ, դաւանափոխ դարձած են մարդիկ: Տասնամեակներով
հարկադրուած են ծածկելու իրենց ինքնութիւնը...: Այսօր` ձայներ կը լսուին
Արեւմտահայաստանէն ...: Մարդիկ կը փափաքին վերադառնալ իրենց արմատները, կը
բացայայտեն իրենց ինքնութիւնը: Անհնար է լռութեան մէջ խեղդել անոնց ձայնը: Հարազատ
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արմատներուն վերադառնալու անոնց բաղձանքը նոր մարտահրաւէրի առջեւ կը դնէ մեր
պետականութիւնը եւ եկեղեցին: Հայոց պետականութիւնը եւ եկեղեցին ինչպէ՞ս պիտի
դիմաւորեն այս կացութիւնը:
Միջնադարուն, երբ Կիլիկիոյ մէջ կորսնցուցինք մեր վերջին թագաւորութիւնը, հայ ժողովուրդին
մշակութային, իրաւական գործունէութիւնը կարգաւորող հիմնական փարոսը դարձաւ մեր
եկեղեցին: Ժողովուրդին ուղեցոյցն ու անոր գոյութեան վահանակիրը դառնալով, Հայ
առաքելական եկեղեցին ազգային ինքնութեան, հաւատքի ու վերապրումի խորհուրդի
վերածեց` մէկ ազգ, մէկ կրօն, մէկ մշակոյթ կարգախօսը: Ոչ ոք կրնայ թերագնահատել
հայապահպանումի
առաքելութեան
մէջ
Հայ
առաքելական
եկեղեցւոյ
եզակի
դերակատարութիւնը: Սակայն, այսօրուան դրութեամբ` իսլամացած հայերու իրականութեան
առջեւ, մէկ ազգ, մէկ կրօն, մէկ մշակոյթ կարգախօսը անհնար կը դարձնէ զանոնք ընդունելու
կարելիութիւնը: Հարց է` եկեղեցին պիտի ճանչնա՞յ հայ ըլլալու անոնց փաստը, ու՞ր մնաց իսլամ
հայ ըլլալու իրողութիւնը: Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրութիւնը յստակօրէն
կ'ընդգծէ, թէ հայրենի պետականութիւնը կը ներկայացնէ հայրենիքի եւ աշխարհասփիւռ
համայն հայութեան հիմնասիւնը: Տեսականօրէն Հայ եկեղեցւոյ եւ պետականութեան միջեւ
մօտեցումներու տարբերութիւն մը կը բացայայտուի այս առնչութեամբ: Հայաստանի
Հանրապետութեան
տեսանկիւնէն
դիտելով,
կրօնական
կամ
մշակութային
պատկանելիութիւնը կը դառնայ երկրորդական: Բազմազանութիւնը չի դիտուիր իբրեւ վտանգ
կամ պետականութեան սպառնալիք: Ինչ որ տեղ, եկեղեցւոյ կարգախօսը անհամատեղելի կը
դառնայ պետութեան հիմունքներուն:
Վերոյիշեալ մօտեցումները խորհրդածութիւններու դուռ կը բանան: Եր՞բ եւ ինչպիս՞ի
պայմաններ պիտի ստեղծուին ընդունելու իսլամացած հայերու վերադարձը ազգային
ինքնութեան: Աշխարհի վրայ բնակող շուրջ հինգ միլիոն իսլամացած հայերու առնուազն կէսը
մասամբ պահպանած է հայկական ինքնագիտակցութիւնը: Մօտաւորապէս մէկ միլիոն եւ
աւելի` չեն կորսնցուցած իրենց պատկանելիութիւնը: Հայրենիք վերադառնալու անոնց առաջին
փորձը ձախողութեան մատնուեցաւ, երբ անցնող դարու ութսունական թուականներուն,
Աճարիայէն Ղազախստան տեղափոխուած համշենահայերը Մոսկուային դիմեցին Հայաստան
վերադառնալու խնդրանքով: Ցանկութիւնը մերժուեցաւ: Ոմանց կարծիքով, Հայ եկեղեցին
կեցած էր այս պատասխանին ետին:
ՙԱկօս՚ թերթի խմբագրապետ Հրանդ Տինքի եղերական սպանութիւնը ազգային
ինքնագիտակցութեան նոր զարթօնքի մը ազդանշանը դարձաւ իսլամացած հայերուն: ՙԲոլորս
Հրանդ ենք՚, ՙԵս Հայ եմ՚, ՙԵս Հրանդ Տինքն եմ՚ պաստառներով, Իսթանպուլի եւ այլ քաղաքներու
պողոտաները հեղեղող բազմահազար ցուցարարներու մեծամասնութիւնը ծպտեալ հայեր էին:
Կարեւոր այլ գործօն մը. մոլեռանդ իսլամներ չեն Թուրքիոյ մէջ իսլամացած հայերու
մեծամասնութիւնը: Նոյնն է պարագան համշենահայերուն: Համշենահայերը այնքան ալ
հետեւողական այցելուներ չեն մզկիթ: Հայ եկեղեցին աշխուժօրէն աշխատելու պարագային,
դէպի քրիստոնէութիւն դարձ կատարողներու մեծ աճ կ'ակնկալուի այդ շրջաններէն: Հիմքեր
անհրաժեշտ է ստեղծել անոնց հայկական ինքնութեան ամրապնդման եւ Հայաստանի
հասարակութեան մէջ լիարժէք ձուլման: Երբ նկատի ունենանք վերջին տարիներուն
հազարաւոր իրանցիներու Հայաստանի մէջ մնայուն կամ ժամանակաւոր հաստատուելու
փաստը, իսլամացած հայերը շատ աւելի գերադասելի պիտի ըլլան, քան` այլ երկիրներէ
ժամանող իսլամները: Համշենահայերու Հայաստան վերադարձը հոգեբանական, մշակութային,
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կրօնական, քաղաքական եւ այլ կարգի կամուրջներ պիտի երկարէ Թուրքիոյ իսլամադաւան
հայերուն: Այդ մարդիկ տակաւին կը պահպանեն հայկական մշակոյթի տարրերը, երգերը,
աւանդութիւնները, տեղանունները:
Հրեաները կրօնական հիմքի վրայ կը կազմակերպեն ազգահաւաքը: Աշխարհի տարբեր
անկիւններէ տարբեր գոյնի եւ ցեղի հրեաներ կը վերադառնան ՙԱւետեաց երկիր՚: Մենք հայերս
ազգահաւաքի հիմք կրնանք ընդունիլ արիւնը: Ի վերջոյ, կրօնները, գաղափարախօսութիւնները
անցողիկ են, իսկ մարդը` մնայուն: Մեր համեստ կարծիքով հայոց պետականութիւնը եւ
եկեղեցին նոր հայրենադարձութիւն անհրաժեշտ է, որ կազմակերպեն դէպի Հայաստան:
Բարեբախտաբար, հայրենի պետական մտածողութիւնը բաւական հանդուրժողականութիւն
կը ցուցաբերէ այս հարցին վերաբերեալ: Ան չարտօներ կրօնքի պատճառով երես թեքել
արիւնակից մեր ազգակիցներէն: Մեր ժողովուրդին մէջ այն տեսակէտը արմատացած է, թէ հայը
կրնայ միայն քրիստոնեայ ըլլալ, այսինքն բացառուած է այլակրօն կամ կրօնափոխ հայ
հասկացողութիւնը: Հարցը բաւական լուրջ է, սակայն անհրաժեշտ է մօտենալ այսօրւան
իրականութեան դիրքերէն: Իսլամացած հայերու գոյութիւնը փաստ է: Անարդար պիտի ըլլայ
անտեսել անոնց գոյութիւնը: Յատկապէս անոնց, որոնք պահպանած են հայկական ծագումին
մասին իրենց յիշողութիւնը: Ժամանակն է, որ վերատեսութեան ենթարկենք հայը միայն
առաքելական քրիստոնեայ ըլլալու նախապայմանը...:
Մենք ազգութեամբ հայ էինք նաեւ մինչեւ 301 թուականը: Այս ըսելով, ոչ մէկ բիծ կամ նշմար Հայ
առաքելական Եկեղեցւոյ` մեր ազգային կեանքի, ինքնութեան, մշակոյթի եւ աւանդութիւններու
պահպանութեան բերած առանձնայատուկ ծառայութեան: Սակայն եւ այնպէս, հայ են բոլոր
անոնք, որոնք առաքելական եկեղեցւոյ հետեւորդներ չեն, անոնք ըլլան կաթողիկէ,
աւետարանական, հեթանոս կամ աթէիստ: Հայ մեծ վիպասան Ռաֆֆին խօսելով կրօնական եւ
դաւանանքային միասնութեան մասին գրած է.ՙ Մենք այն կարծիքի ենք, թէ դաւանութիւններու
բազմատեսակութիւնը չի ոչնչացներ ազգային միութիւնը: Միութիւնը պէտք է որոնել այդ
մասերու ներդաշնակութեան մէջ, որուն հիմնական մոթիվը պէտք է ըլլայ ազգայնութիւնն իր
բարձր նշանակութեամբ՚(1): ՙԵրկրագունդի վրայ թէ քաղաքակիրթ եւ թէ վայրենի ազգերու մէջ
չկայ եւ երբեք չէ եղած մէկ ազգութիւն, որ մէկ եկեղեցւոյ պատկանէր: Կաթոլիկութիւնը,
բողոքականւթիւնը եւ մինչեւ անգամ մահմետականութիւնը չեն զրկեր հայուն հայ ըլլալէ, եւ ոչ
ալ լուսաւորչականութիւնը մեզի իրաւունք կու տայ հայ կոչուելու՚(2):
Կրօնափոխ հայերը քարոզչական պայքար չեն մղեր Հայ եկեղեցւոյ դէմ, ոչ ալ
հակաքրիստոնէական գաղափարներ կը տարածեն: Յանուն արդարութեան, պէտք է
խոստովանիլ,
որ
առաքելական
եկեղեցւոյ
բազմաթիւ
հոգեւոր
սպասաւորներ
նախանձախնդրօրէն զբաղած են բռնի իսլամացած հայերու հարցով, ինչպէս
երջանկայիշատակ Վազգեն Ա.-ը, Պոլսոյ Զաւէն Տէր Եղիայեան, Գարեգին Խաչատուրեան,
Շնորհք Գալուստեան պատրիարքները, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսը: Անոնց
համար լուրջ մտահոգութիւն դարձած է ուծացումէ փրկել իսլամացած հայերը:
Երբ պիտի խօսինք իսլամացած հայերու մասին, անհրաժեշտ է ընդգծել, որ անոնք թրքական
բռնապետական քաղաքականութեան հետեւանք են: Բռնի պարտադրուած է ուրանալ լեզուն եւ
կրօնքը: Անոնք միաժամանակ անվիճելի ապացոյցներն են Հայոց Ցեղասպանութեան: Պէտք չէ
մոռնալ, որ ՄԱԿ-ի Ուխտի երկրորդ յօդուածի հինգերորդ կէտը յստակ կը բնորոշէ, թէ
Ցեղասպանութիւն կը համարուի ցեղային, կրօնական խումբի մը երախաները մէկ այլ ցեղային
կրօնական խումբ տեղափոխելը: Ցեղասպանութեան տարիներուն տասնեակ հազարաւոր հայ
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որբ երախաներ բռնութեամբ իսլամացան եւ մենք այս սերունդներուն մասին կը խօսինք
այսօր...: Հրեաները համայն աշխարհ պիտի ցնցէին այսպիսի ողբերգութեան մը առջեւ..:
Իսլամացած հայերու հարցը անհրաժեշտ է դիտել գիտական մակարդակի վրայ: Զայն ճիշդ
պիտի չըլլայ շահարկել քաղաքական նպատակներու համար: Վերլուծութիւններն ու
եզրակացութիւնները անհրաժեշտ է գիտական եղանակով բացատրել ժողովուրդին:
Անհրաժեշտ է անոնց հետ յարաբերութիւններուն ընթացքին որդեգրել ճկուն մարտավարութիւն
եւ զանոնք ընդունիլ ինչպէս որ կան: Ամենակարեւորը այս հանգրուանին, անոնց հետ շփումն է:
Ճիշդ պիտի չըլլայ անմիջապէս բարձրացնել կրօնի հարց:
Ոմանք այն մտավախութիւնը ունին, որ իսլամացած հայերը մզկիթներ կրնան բանալ
Հայաստանի մէջ: Նախ ընդգծենք, թէ անոնք չեն փափաքիր անմիջապէս փոխադրուիլ
Հայաստան: Անոնցմէ շատեր` Թրքահայերու պարագային, կ'ապրին իրենց սեփական հողերուն
վրայ, պատմական հայրենիքին մէջ: Անոնց տրամաբանութեամբ` եթէ հաւատարիմ չեն մնացած
կրօնին, կառչած են հողին: Թէզ մը, որ ինքնին լուրջ մտածումներու դուռ կը բանայ: Մենք`
սփիւռքահայերս պահպանած ենք մեր կրօնը, կորսնցնելով հողը: Անոնք պահապան կեցած են
հողին, սակայն կորսնցուցած են կրօնը:
Կարեւոր զարգացում մը. Թրքական իշխանութիւնները սկսած են շահարկել իսլամացած
հայերու իրողութիւնը: Թուրքիոյ արեւելեան տարածքներուն մէջ քիւրտերու կողմէ
յայտարարուած ՙմիատարր քրտական՚ տարածութիւնները կասկածի տակ դնելու նպատակով,
թրքական իշխանութիւնները կը փորձեն խաղաթուղթի վերածել իսլամացած հայերու
իրողութիւնը: Այդ տարածութիւններու բնիկ հայերը թրքական եաթաղանի զոհ դարձան:
Թրքական իշխանութիւնները իսլամացած հայերու փաստը յառաջ մղելով կը փորձեն
ապացուցել, թէ խնդրոյ առարկայ շրջանները միատարր քրտական չեն, այնպէս ինչպէս կը
փորձեն ներկայացնել քիւրտերը:
Իսլամացած հայերու ողբերգութիւնը անհրաժեշտ է բարձրացնել ՄԱԿ-ի Մարդկային Իրաւանց
Պաշտպանութեան ամպիոնին:
Մեր կարծիքով եկած է իսլամացած հայերու հարիւր եւ աւելի տարիներու լռութիւնը հատուցելու
պահը եւ փրկել զանոնք ինքնութեան կորուստի Նոր Եղեռնէն:
Պէյրութ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒԱԾ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ
Ռաֆֆի, ՙԻ՞նչ կապ կայ մեր եւ Տաճկաստանի հայերի մէջ՚, Երկերու ժողովածոյ, Երեւան, 1991,
հատոր 11:
Ռաֆֆի, ՙՄինչև ե՞րբ՚ Երկերու ժողովածոյ, Երեւան, 1991, հատոր 11:
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Տեսակէտ
Իմ ակնոցով՝ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆԸ․ Գէորգ Պետիկեան
08-01-2020

Աւելի ճիշդ՝ հայ մտաւորականը։

Շատ հաւանաբար, ինծի նման շատեր, յաճախ
զարմացած, իրենք իրենց հարց տուած են, թէ
մեր ներկայ սովորական կեանքէն ներս, երբ
ամէն տեղ եւ ամէն տեսակի պայմաններու տակ,
նորութիւններ եւ անակնկալ փոփոխութիւններ
ակամայ մեզ դիմաւորած ու մեզ հիմնովին
շշմեցուցած, շփոթանքի մատնած եւ կամ ալ
ապշեցուցած են, յանկարծ մեր ազգային կեանքի
հրապարակին վրայ մեծ բացակայ մը նշմարած ենք:

Խումբ մը մարդոց, ազնիւ հոյլի մը զգալի բացակայութիւնը, որուն մտաւորականութիւն
կ՚անուանենք:

Ո՞վ է այս մտաւորական ըսուածը.- տակաւին շարունակելով մեր պրպտումներու աշխարհը,
դարձեալ մենք մեզի հարց տուած ենք եւ աւելցուցած՝ թէ ի՞նչ է իրեն սահմանուած եւ կամ
վստահուած դերը մեր կեանքին մէջ եւ իբրեւ պատասխան ունեցած ենք մեր դէմքին վրայ
անորոշութեան խորհրդանիշը ցուցաբերող սովորական արտայայտութիւնը:

Չեմ յիշեր, որ օր մը, մեր առօրեայ մտահոգութիւններուն եւ կամ զանազան ժողովներուն
օրակարգի նիւթ դարձուցած ըլլանք նոյնինքն մեր այդ մտաւորականը: Բոլորս ալ լաւատեղեակ
ենք, թէ մտաւորական ըսուած համեստ մարդը, իր օրապահիկը ապահովող պարզ
արհեստաւոր մը չէ: Այսպէս անկիւն մը քաշուած միշտ կը մտածէ, միշտ կը գրէ եւ
հազուադէպօրէն իրեն առիթ կը տրուի «բան մը» ըսելու՝ կը խօսի:
Մտածող միտք մը ըլլալով հանդերձ, լաւ դիտող մըն ալ է, որ ունի իր անձնական հաստատ
համոզումն ու տեսակէտը, որ իր իւրայատուկ ձեւով դատելու առաքելութեամբ մը օժտուած,
սովորական եւ ընթացիկ եզրակացութենէն վեր եւ տարբեր մօտեցումով ու անկնոցով
կ՚արտայայտուի ու կը բացայայտէ ամէն հարց: Ան ինքզինքին նման իրաւունքներու տէրը
դարձուցած կամ շնորհած անձ մըն ալ է, որուն ամէնօրեայ ներկայութիւնը կը փնտռենք
յուսահատօրէն:
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Ահա մեր մտաւորականին անձագիրը: Անկասկած, որ նորութիւն մը ըսած չենք ըլլար, երբ
աւելցնենք, թէ միեւնոյն մարդուն հանդէպ մենք ունեցած ենք որոշ չափով անտեսում: Նոյնիսկ՝
բախտաւոր եւ լաւագոյն պարագային, վերապահութեամբ մօտեցած ենք անոր ու յաճախ կարգ
մը տեղեր ու պահեր՝ իր ներկայութինը չհանդուրժելով, մեր անտարբերութեան մոլուցքէն
թելադրուած, զինք բացարձակապէս մերժած եւ երբեմն ալ բացայայտօրէն զինք հալածած ենք:
Եւ թերեւս ալ մեր այս բոլոր արարքներուն իբրեւ հարազատ արդիւնք՝ ընկերային կամ ազգային
մեր կեանքը, եթէ ոչ միշտ, շատ յաճախ մնացած է նոյն տեղը եւ թերեւս ալ որոշ տեղեր՝
տեղքայլէն աւելի՝ նահանջած ալ է:
Անոր համար է, որ կը կրկնենք, թէ մտաւորականի խօսքը, իր մատնանշումներն ու
թելադրանքները եւ նոյնիսկ իր քննադատութիւննրը, թէ՛ կշիռք են եւ թէ՛ ալ ձեւով մը մեր
կեանքին նորութիւն բերող, նոր աւիշ եւ ուժականութիւն տուող ու ներշնչող ազդակներ: Անոր
հաստատ կարծիքը իր բարերար դերը ունեցած է մեր ազգային կեանքին մէջ:

Արդ, եթէ իսկապէս կը հաւատանք այս բոլորին, ուրեմն պարտաւոր ենք տուն եւ տեղ տալ անոր,
յարգել անոր հրամցուցած տեսակէտներն ու մօտեցումները, ցուցմունքներն ու
թելադրանքները: Պարզապէս զինք լսել: Հրապարակ բերել: Դուրս բերել մեր սահմանած իր
մենութենէն: Թո՛ղ, ան ինքն իր մէջ քաշուած սաղմէն ու պատեանէն դուրս գայ ու կրկին անգամ
մեր մտքերուն ու գործերուն առողջ ու նոր առաջնորդը դառնայ: Թո՛ղ, իր քննադատող եւ
նոյնիսկ ծայրայեղ խօսքերով կատարած մատնանշումներով մեզ զգաստութեան հրաւիրէ: Թո՛ղ
պոռա՛, թո՛ղ աղմկէ: Կանչէ՛…: Հայրենի եւ Սփիւռքեան մեր մտաւոր հրապարակները, թո՛ղ
կրկին անգամ իր ձայնով, իր ներկայութեամբ լեցուին, փայլի, խանդավառուի, ճոխանայ,
հարստանայ, սրբագրէ, յանդիմանէ եւ գնահատէ:
Թո՛ղ . . . թո՛ղ . . .:

Այս բոլորով հանդերձ, մեր մօտ, մեր հայ իրականութեան մէջ բացայայտ է, թէ երբ մէկու մը եւ
յատկապէս մտաւորականի մը կողմէ կարծիքի տարբերութիւն մը կը մատնանշուի, անմիջապէս
այս քննադատութիւն ըսուածը կը վերածուի, կը վերափոխուի եւ կամ կը մեկնաբանուի
թշնամանքով, ընդդիմութեամբ եւ ասոր իբրեւ արդիւնք արտայայտողը կը նկատուի մեզի
հակառակորդ տարր:

Մեր ընտանիքներէն ու հարազատներէն սկսած, մինչեւ մեր միութենական կամ
կազմակերպական կեանքէն ներս եւ նոյնիսկ մեր պետութեան մօտ, այս բոլորը բացայայտ,
ցաւալի ու նոյնիսկ ողբալի իրականութիւններ են: Որովհետեւ բոլորս ալ կը խրտչինք
քննադատութիւն ըսուած ճիւաղէն, կը սարսափինք անոր ներկայութենէն: Զայն մեր
իրաւունքներուն մեծագոյն եւ գերագոյն թշնամին կը համարենք:
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Ներկայիս մեր ժողովական կեանքին մէջ տեսանելի են մեր մարդուժի եւ նիւթականի թիւերու
հետզհետէ նօսրացումն ու յաճախ փոշիացումը, որոնք հարազատ թերեւս հաստատ եւ արդիւնք
են շինիչ քննադատութիւն կոչուած այս «սարսափ» ազդողի բացակայութեան: Մեր
մտաւորականութեան բացակայութիւնը: Ճիշդ է: Այս մէկը ամէն տեղ է: Մեր մտաւորականը չի
խօսիր. կամ շատ քիչ անգամ՝ երբ իրեն առիթ կը տրուի կ'արտայայտուի: Երբեմն ալ նոյնիսկ չի
համարձակիր արտայայտուիլ: Մենք զինք ամէն ձեւով մեկուսացուցած ենք: Չենք ուզած զինք
լսել: Վշտացած ենք իր բառերէն, խուսափած՝ իր ներկայութենէն, վախցած՝ իր խօսքերէն եւ
մեկնաբանութիւններէն:

Ուրեմն մեր իսկ ստեղծած պայմաններուն պատճառով մեր մտաւորականը քաշուած է
հայկական հրապարակէն ու առանձինը կ՛ապրի: Ոչ տեսակէտ կ'արտայայտէ եւ ոչ ալ մենք իրեն
կը մօտենանք իր կարծիքէն օգտուելու համար: Հայ ներկայ մտաւորականը դադրած է խօսելէ:
Օրինակները՝ այս առթիւ, անպակաս են:

Այս բոլորը անոր համար, որ մենք, ընդհանրապէս գոհ ենք մեր ներկայ այս վիճակէն, մեր
ազգային կեանքին ներկայ այս հանդարտ մակընթացութենէն եւ տեղատուութենէն: Ոչ
կ՚անհանգստանանք եւ ոչ ալ մեզ անհանգստացնող ունինք կամ կ՚ուզենք ունենալ: Բայց հարցը
այն է, թէ ինչպէ՞ս կ՚ուզենք ազգային հաւաքականութեան մը գոյատեւումն ու բարգաւաճումը
տեսնել, եթէ նոյն այդ հաւաքականութենէն ներս բացակայ է դրական քննադատողի գրիչն ու
խօսքը, անոր ձայնն ու մատնանշումները:

Չէ՞ որ յառաջդիմութիւնը պայմանաւորուած է շինիչ քննադատութեան մը հաստատ
ներկայութեամբ: Ուստի մեր շուրջը ոչ վէճ կայ եւ ոչ ալ վիճաբանութիւն: Այս արեւուն տակ ամէն
բան սահուն կ՚ընթանայ:

Ահա քեզի սփիւռքեան ինքնախաբէութիւն . . . : Եւ այս բոորին վրայ տակաւին կրնանք մենք
զմեզ արդարացնել. . . : Այսօր, երբ ամէն տեղ մեր ազգային պայմաններն ու վտանգները
փոխուած են ու դարձած ճակատագրական եւ երբ մեր մշակոյթը ենթարկուած է
համաշխարհայնացման. մեր մտաւորականն է, որ կապ պահելով օրուան շարժումին պիտի
փորձէ մեզ առաջնորդել մեր սկզբունքներուն, մեր պայքարի վճռական հաստատութեամբ եւ
համոզումով:

Իր անձին վերապահելով առարկայական ցուցմունքներով մեզ առաջնորդելու անգիր
իրաւունքը, մտաւորականը իր գրիչով մեզ թարմ ու այժմէական պահելու կոչուած է: Մեզի կը
մնայ ունենալ քաջութիւնը զինք իր մենաստանէն դուրս բերելու ու մեր առօրեային զինք
գործնականապէս մասնակից դարձնելու: Ժամանակը հասած է, որ խօսքը գործի վերածենք: Կը
հաւատանք, որ այս բոլորը ազգին պիտի ծառայեն: Եւ ինչ որ ազգին կը ծառայէ, անկասկածօրէն
հայանպաստ է։
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Մտաւորականը, իր ստեղծագործ մտքի անդուլ եւ անդադար հետեւողականութեամբ, պիտի
կարենայ իրականացնել իր եւ արդարացնել իր ներկայութիւնը, եթէ իրեն առիթ տանք: Էականը
մեր մտաւորականին վերադարձնելն է խօսքի ու մտքի ազատութիւնը:
Այսքան պարզ եւ յստակ:

Գէորգ Պետիկեան
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

ՃԱՆԱՉԵԼ, ՃԱՆԱՉԵԼ, ՃԱՆԱՉԵԼ....Աշխարհը, մարդը, սեփական ժողովուրդն ու անձը: Իսկ
ճանաչողութիւնը միայն բանականութեամբ, մտքով կարելի՞ է արդեօք իրագործել: Կրնա՞ս
երբեւէ ճանչնալ մարդը, եթէ չզգաս զայն: Զգալով է որ գիտակցութիւնը կը խորանայ,
կ'ընդարձակի....եւ կը դառնայ ապրուած գիտակցութիւն: Առանց ապրուած գիտակցութեան,
ինչպէ՞ս պիտի կարենայինք ճանչնալ մութն ու լոյսը, բոյրն ու թոյրը, պաղն ու տաքը....Զգալով,
ապրուած գիտակցութեամբ, պիտի ճանչնանք զիրար, կեանքն ու աշխարհը, մեր
ժողովուրդը....տակաւ փնտռելով մեր բուն էութիւնը՝ ազգային ու մարդկային, պիտի կարենանք
գուցէ թօթափել հաւաքական մեր մարմնէն՝ սուտն ու կեղծիքը, խորթ եւ օտար տարրերը, կեղեւ
կապած ժանգն ու աղտը....եւ՝ գտնել մեր հարազատ ԵՍ-ն ու ՄԵՆՔ-ը՝ մառախլապատ մեր
ժամանակներուն...
.........................
ՈԳԻՆ բարձր պահելը ամէնէն մեծ ՅԱՂԹԱՆԱԿՆ է, զոր կարելի է տանիլ ընդդէմ կեանքի
հազարանուն
դժուարութիւններուն,
մարդկային
նենգութիւններուն,
ճակատագրի
հարուածներուն....Ամբողջ մարդկային պատմութիւնը գուցէ պատմութիւնն է, վերջ ի վերջոյ,
մարդկային ոգիի անպարտելիութեան ընդդէմ հազարամեակներու ամէնէն դաժան ու դժխեմ
պայմաններուն եւ պարագաներուն...
.........................
Մարդ արարածը երբեւէ պիտի կարենա՞յ յաղթել իր մէջ նստած՝ եսամոլութեան,
փառատենչութեան, իշխելակիրքի, շահամոլութեան....եւ այլեւայլ մութ կիրքերուն, որոնք
էապէս կը ստրկացնեն զինք....ի վերջոյ զայն դարձնելով անոնց զոհը...Ճշմարիտ ազատութիւնը
կը նուաճուի, երբ մարդ էակը կ'ազատագրուի անոնցմէ.. Միեւնոյն տրամաբանութեամբ ալ, ազգ
մը, թէ երկիր մը կը դառնայ իսկապէս ազատ, երբ իր քաղաքացիները՝ յաղթահարած ըլլալով
իրենց մէջ այդ կիրքերու բռնակալութիւնը, կրնան կառուցել իրենց հաւաքական ազատ կեանքը
հոգեմտաւոր, բարոյական արժէքներու վրայ...անջատ ես-երը վերածելով ներդաշնակ կեանքով
միաւորուած հաւաքական Մենք-ի:
.........................
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Հարստութիւն է անկասկած ունենալ բազմակարծութիւն, տարբեր տեսակէտներ, սակայն
անոնցմէ վեր՝ կան ազգային արժէքներ, որոնք կը սահմանեն հայեցի ինքնութիւնը, եւ
հասարակաց են բոլոր հայերուս, անկախաբար մեր ունեցած քաղաքական, դաւանական եւ այլ
տարբերութիւններէ....Այդ արժէքներէն են՝ հայոց լեզուն, իր երկու ճիւղերով՝ արեւմտահայերէն
եւ արեւելահայերէն, բարբառներուն հետ միասին, հայ մշակոյթը, արուեստները, հայոց
հայրենիքը, հոգե-բարոյական արժէքները...., որոնք կը միաւորեն մեզ որպէս հայ մարդ ու ազգ,
...կ'ուղղորդեն մեր քայլերը, որպէս հայ մարդ ու ազգ....եւ առանց որոնց, մենք կը դադրինք հայ
ըլլալէ...: Քաոսային մեր ժամանակներուն, եթէ կարենանք նոր որակ տալ՝ ազգային արժէքներու
վրայ հիմնուած ազգային մեր ինքնագիտակցութեան, վստահաբար կը կարենանք նոր ուղի
հարթել մենք մեզի, համահայկական մտածողութեամբ եւ տեսլականով ամրապինդ...
.........................
Հաւատացած եմ, որ մեր մէն մի խօսքը, մէն մի արարքը, մէն մի կեցուածքը, վարքն ու
վարուեցողութիւնը իրենց հետքը կը թողուն մեր շրջապատին, համայնքին, երկրին ու ազգային
հաւաքականութեան վրայ, մեր պատմութեան երթին վրայ, թէկուզ աննշան, թէկուզ չնչին,
թէկուզ հիւլէաչափ...կ'ունենան իրենց անդրադարձը նոյնիսկ տիեզերական շունչին ու
համակարգին
վրայ....Ամէն
ինչ
ամենափոքրիկ,
ադոմային
մասնիկներէ
է
բաղկացած....նոյնպիսին է ազգային-մարդկային կեանքը....Իւրաքանչիւրս պատասխանատու է
իր խօսած-չխօսածին, իր ըրած-չըրածին, իր գործած-չգործածին համար....Մենք, որպէս
ամբողջութիւն, եւ առանձին-առանձին կը կերտենք ազգի ու մարդկային կեանքի ընթացքը...
.........................
Սէրը բուն իմաստն է կեանքի...Սէր՝ ընտանիքին, ազգին, հայրենիքին, մարդ էակին, աշխարհին,
բնութեան, տիեզերքին, Արարիչին....Սէր որ հեռու է՝ սիրուածը օգտագործելէ, սիրուածը
շահագործելէ, սիրուածը միջոց ծառայեցնելէ...Սիրել ինչպէս լոյսը որ կը ծագի ամէն օր եւ կը
բաշխէ ինքզինք անհատոյց, անպայմանական...Սէր՝ որ նուիրում է, անանձնական,
հոգենուէր...Ունի՞նք նման ճշմարիտ, գեղեցիկ ու ազնիւ սէր...
.........................
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
արժէքներու համակարգը զիջին նիւթապաշտ եւ շահամոլ չարժէքներու համակարգին....Ազգերն
են որ կը կերտեն իրենց սեփական ճակատագիրը գերազանցօրէն...
.........................
Այնքան դիպուկ են Վազգէն Շուշանեանի տողերը, որոնք իրաւացիօրէն կը բնութագրեն
մերօրեայ աշխարհը ընդհանրապէս. «Ու ոչինչ կար, որ ապրանքի վերածած չըլլայիք: Ու ձեր
երկիրը մամոնայի անծայր ու անապահով գործարան մըն էր միայն եւ ուրիշ ոչինչ, գողութեան
կրկէս մըն էր միայն եւ ուրիշ ոչինչ...»: Մամոնայի, նիւթի այս պաշտամունքը՝ եթէ կարենանք
վերացնել ոգիի եւ հոգիի անսպառ ուժով, ոգիի խոյացումներով, եթէ կարենանք ձերբազատուիլ
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նիւթին եւ շահամոլութեան ստրկատիրութենէն, յայնժամ միայն կրնանք նուաճել մեր
ազատութիւնը եւ ստեղծել, արարել նոր գեղեցկութիւններ, նոր որակ տալ մեր կեանքին, գտնել
մեր հարազատ էութիւնը, որ միշտ ալ ոգեկան հրայրքի ժայթքումով է կեանքի կոչուեր, յանուն
նորանոր արժէքներու կերտումին...., քանզի բուն մշակոյթը միշտ ալ ոգի է
գերազանցօրէն...Վկայ՝ մեր խաչքարերն ու վանքերը, որոնք ոգեղինացած քար են, ոգեղինացած
նիւթ...
.........................
Դարեր շարունակ, սխալներու նոյն ոլորապտոյտին մէջն ենք կարծես...Երբ կը կարդանք
Խորենացիի ողբը, զոր օրինակ, մենք մեզի կրնանք հարց տալ, թէ ի՞նչ հիմնական բան փոխուեր
է մեր մտայնութեանց եւ կացութաձեւին մէջ....Հայ կեանքը կը թաւալի կրկնելով նոյն
արատները, նոյն թերութիւնները, որոնցմէ ձերբազատումը, աւելի ճիշդ ազատագրումը,
կ'ենթադրէ
զանոնք
անաչառօրէն
ընդունիլը,
մեր
արատներուն
համար
պատասխանատուութիւն ստանձնելը....առաջին հերթին, քանզի միշտ մեր չար բախտէն միայն
կը խօսինք՝ դար ու դարեր...
.........................
Մենք
կողմնացոյց
չունինք...Մենք
ծրագիր
չունինք...Մենք
ազգային-պետական
գաղափարախօսութիւն չունինք...Կարծես կ'ապրինք օր-օրի, անուղեցոյց, անգաղափար,
մինչդեռ կեանքին մէջ, առաւել եւս ներկայ ճգնաժամային ու խառնափնթոր աշխարհին մէջ
ճիշդ նաւարկելու համար, մեզի անհրաժեշտ են յստակ ԾՐԱԳԻՐ, յստակ ՈՒՂԵՑՈՅՑ, ոչ թէ՝
զգացական զեղումներ, ամբոխահաճոյ խօսքեր, որոնց տակ բան չի մնար երբ կը բախինք
առօրեայ հրատապ ու կենսական խնդիրներու լուծման...
.........................
Փառամոլութիւնը, աթոռամոլութիւնն ու շահամոլութիւնն են հաւանաբար այն ախտերը, որոնք
մէկ ազգի զաւակները...եւ ոչ միայն....կը հանեն մէկը միւսին դէմ, իրարու կը թշնամացնեն
երբեմն նոյնիսկ հարազատներ....: Մարդ էակը իսկապէս ազատ պիտի ըլլար, եթէ իրմէ վտարէր
այս ախտերը եւ կարենար յաղթահարել ինքզինք...: Ներքին թշնամին միշտ ալ ամէնէն
վտանգաւորն է ու կործանարարը անհատի մը թէ ժողովուրդի մը համար...
.........................
Ազգային գաղափարախօսութիւնը մէկն է՝ ամբողջական հայութիւն եւ ամբողջական
Հայաստան...Ա՛յն ինչ կը նպաստէ, կը սատարէ այս համազգային գերնպատակին իրագործման՝
ողջունելի է, իսկ ա՛յն ինչ կը հակասէ այս գերնպատակին ձեռքբերման՝ մերժելի է, ի՛նչ որ ալ
ըլլան այդ հակասութիւնը պատճառող փաստերը....ներազգային գզուըռտոց թէ ոչժողովրդանուէր իշխանութիւններ, մենատիրական, հատուածական մտածողութիւն եւ
գործելակերպ, թէ հայութեան եւ հայկականութեան ինքնութիւնն ու լինելութիւնը վտանգող
գործօններ.....Երանի համայն հայութիւնը գիտակից եւ յանձնառու ըլլար այս գերնպատակին
կենսագործման....Յայնժամ ոչ մէկ ոյժ կրնար յաղթել մեզ...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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Գրական-Մշակութային
ՓՈՒՆՋ ՄԸ ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

ԱՐԵԳԱԿՆԵՐ ՍՐՏԻՍ ՄԷՋ
Արեգակներ տեսայ անչափ
Որ ծագեցան սրտիս մէջ վառ,
Ինչպէս սէրը որ բռնկի,
Հրաշքի նման անքննելի...
Արեգակներ սիրաշաղախ
Երկնեցին իմ տողս խոնարհ,
Կեանքս համակ լուսօծեցին
Ճառագայթովն իրենց ոսկի...
Արեգակներ դեռ հայեացքիս,
Ես կ'ողջունեմ մայրամուտն իմ,
Եւ ո՞վ գիտէ ճաճանչագեղ
Քանի՛ քանի՛ արշալոյսներ
Դեռ պիտ' ծագին վարդահեղեղ,
Ինձ պիտ' շնորհեն պահեր լուսէ,
Սիրոյ, յոյսի ակնթարթներ,
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Արարումի բռնկումներ...
8/1/2019
.............
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԵՄ
Շնորհակալ եմ,
Թէ արեւին ես բարեւեմ լուսաբացին,
Գգուանքն զգամ շողին, սիւքին երկնապարգեւ,
Բիւր բոյրերով ու թոյրերով դառնամ արբշիռ
Եւ համբոյր տամ երկնին անհուն՝ գլխուս վերեւ...
Շնորհակալ եմ,
Թէ կարենամ զուարթ խայտալ մանկան նման,
Ձմրան ցուրտին գալիք գարնան գոլը զգալ,
Աշնանս մէջ լուսավառիլ ու խենթենալ,
Մանկան նման դեռ ոստոստել հրաշանման...
Շնորհակալ եմ,
Թէ կարենամ կէս բաժակս լեցուն տեսնել,
Խաւարին մէջ յոյսի, լոյսի կայծեր տեսնել,
Երգեր հիւսել տառապանքէս ու վէրքերէս,
Խինդ ու ծիծաղ դեռ հաւաքել այրումներէս...
Շնորհակալ եմ,
Սրտիս համար որ միշտ գիտէ գթալ, ներել,
Ոխի, քէնի տեղ չունի իր բաժակին մէջ,
Պայծառ նայի մարդ էակին ու աշխարհին
Ու դեռ հաւ'տայ լաւին, բարւոյն յաղթանակին:
11/1/2020
.............
ՍՐՏԻՍ ՏՐՈՓԻՒՆ ՈՐՊԷՍ
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Սիրեցի քե՛զ, սրտի՛ս լեզուն,
Տրոփիւնն անոր քաղցրահնչիւն,
Մերթ զարկն անոր տագնապահար,
Մերթ բաբախիւնն սիրավարար...
Սիրեցի քե՛զ, հոգւոյս լեզուն,
Բառդ հե՛ւք է լուսահառաչ,
Բառդ՝ աղօթք հոգեպարար,
Բառդ՝ խօ՛սք է ընդ Աստծոյն...
Բառդ կամա՛ր է, ծիածա՛ն,
Դարերուդ հետ զիս կամրջող
Բառդ արմա՛տ է կենարար,
Աւի՛ւն, աւի՛շ է կենսայորդ...
Սիրեցի քե՛զ, խոկմանց խորան,
Ուր պատրոյգս ես վառեցի,
Բառերովդ միտք ածեցի,
Դարձայ էակ մը լուսաբա՛ղձ...
Սիրեցի քե՛զ՝ տո՛ւն հայրենի,
Բռնախլուած հող իմ նախնեաց,
Որուն շունչը միշտ զգացի
Մէն մի վանկիդ աստուածարեալ...
Ու կառչեցայ քե՛զ, գանձի պէս,
Քանզի գիտեմ, թէ կորսնցնեմ
Քե՛զ, իմ անգին, իմ էութի՛ւն,
Կը դառնամ լոկ ոչնչութի՛ւն,
Անհոգի ի՛ր մը ողբալի
Մայթերուն վրայ օտարոտի...
11/1/2018
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.............
ԵՒ Ո՞Վ ԱՐԴԵՕՔ...
Եւ ո՞վ արդեօք պիտ' կարենայ
Նիւթով տարուած աշխարհիս մէջ,
Իջնել հոգւոյն խորխորատներն,
Ուր աշխա՛րհ մը, տիեզե՛րք մը կայ՝
Իղձերով բիւր, տենդ, տենչերով,
Երազներով, տեսիլքներով,
Ցաւերով ալ, տառապանքով,
Խոկումներով, խոհ-յոյզերով...
Եւ ո՞վ արդեօք պիտ' կարենայ
Կարդալ այնտեղ իր իսկ հոգի՛ն
Եւ դեռ գտնել գաղտնի ճամբա՛ն,
Որ անդունդէն իր հոգիին
Կը սըլանայ դէպի երկի՛նք,
Պարունակըն իր հողեղէն
Կամրջելու վեհ խորհուրդին,
Աստուածներուն գերանհունի՛ն...
Եւ տոգորուիլ արբեցութեամբ,
Լոյսի, սիրոյ արբեցութեամբ,
Մարմնեղէն իր պարունակը
Անմահ լոյսին դարձնել բաժակ,
Եւ իր խոնարհ, նուաստ գոյը
Ծիածանել Գոյին անմահ....
Պահիկ մը գէթ աստուածանա՛լ
Պահիկ մը գէթ յաւերժանա՛լ....
17/1/2020
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.............
ՍԷՐՍ ԷՐ...
Սէ՛րս էր որ բառեր հիւսեց,
Սիրտէ ի սիրտ ծիածան կապեց,
Որ չմսէր մենակ, տրտում,
Սրտին գոլը բաշխէր ցնծուն...
Սէ՛րս էր որ դուրս յորդեցաւ,
Ափերուն մէջ ինչպէ՞ս մնար,
Գարնան վարար գետին նման
Կոտրեց ամէն պատնէշ, պատուար,
Փրփրադէզ ան հոսեցաւ,
Ոռոգեց ան սիրտերն ծարաւ,
Ծիլ ու ծաղիկ բուսան ափին,
Սահման չկար իր բերկրանքին...
Բաշխուելով մեծցաւ, շատցաւ,
Բաշխուելով բիւրեղացաւ,
Հոսանքին մէջ մարգարտափայլ
Շողաց ծիածանը եօթներանգ...
Հոսանքին մէջ՝ լոյսի բերկրանքն,
Լոյսի խայտանքն զուարթաձայն
Շառաչեցին խինդ ու ծիծաղ,
Կամարեցին սիրտերն իրար...
Ու թէ քանի սէ՛ր կայ սրտիս,
Պիտ' զայն ձօնեմ ես խնդագին՝
Բոլորին ալ անխտրաբար,
Լոյսն է անոր միշտ անսպառ...
4/1/2019
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.............
ՄԱՅՐԱՄՈՒՏԻ ՎԵՐՋԻՆ ՇՈՂԵՐՈՒՆ
Կ'ուզեմ ըմպել անյագօրէն
Վերջին շողերն մայրամուտիդ,
Ոսկի՛ արեւ, որ կը սուզուիս
Հորիզոնին մէջ ծիրանի...
Կարծես ուրիշ հմայք մ'ունին
Բռնկումներն վերջալոյսիդ՝
Հրաժեշտի երգ ու մեղեդի,
Զիս կը յուզեն թախիծով հին...
Կը հեռանաս դուն շո՛ղ առ շո՛ղ,
Բայց կը ներկես դուն բո՛ց առ բո՛ց
Երկինք, երկիր, իմ սիրտը վառ,
Որ միշտ քեզի կարօտ մնամ...
Վերջալոյսիս սեմին կանգնած,
Մեկնումս ըլլա՛ր քեզի նման,
Բռնկումներս ես փռէի
Շռայլաբար ու ամէնքին,
Մարդիկ սիրտով լուռ լիացած
Դեռ փնտռէին գոլը սրտիս,
Զոր տո՛ղ առ տո՛ղ ես բաշխեցի
Ու դեռ տալու կարօ՛տ մնացի..
26/10/2017
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Գրական-Մշակութային
ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԵԱՆԻ ԳԻՐՔԸ ԷԼԻՖ ՇԱՖԱՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ

ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԵԱՆԻ ԳԻՐՔԸ ԷԼԻՖ ՇԱՖԱՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ
Յ.Ծ.
Անցեալ տարուան Դեկտեմբերի 26-ի համարում «New York
Times Book Review» գրախօսականների ամերիկեան հանդէսը
հարցազրոյց է տպագրել ճանաչուած թուրք մրցանակակիր
վիպասան Էլիֆ Շաֆաքի հետ, որտեղ լրագրողիՙ «Ո՞րն է ձեր
նախասիրած գիրքը, որն անծանօթ է ուրիշներին» հարցին նա
պատասխանել է. «Զապել Եսայեանի (1878-1943) «In the
Ruins» («Աւերակներուն մէջ», 1911) գիրքը, որ պատմում է
1909ի Ատանայի ջարդերի մասին:
«Վիպասան, մտաւորական, հասարակական գործիչ եւ
ֆեմինիստական շարժման ռահվիրայ գրողը փայլուն մտքի
տէր կին էր, որն առաջ էր անցել իր ժամանակից: Նրա այդ
գիրքը սրտաճմլիկ ճիչ է, եւ խիստ կարեւոր ժամանակագրութիւն, որն անպայման պէտք է
կարդալ», նշել է նա:
Շաֆաքը Եսայեանի գրքին ծանօթացել է AIWA-ի (Հայ կանանց միջազգային ասոցիացիայի) լոյս
ընծայած անգլերէն թարգմանութեան միջոցով: AIWA-ն «Հայ կանանց գրական գանձերը»
խորագրով մատենաշար է հրատարակում, որն արդէն, բացի «Աւերակներուն մէջ» հատորից
անգլիախօս ընթերցողի սեղանին է դրել նաեւ Եսայեանի «Սիլիհտարի պարտէզները» (1935 թ.)
վեպ-յուշագրութիւնն ու «Հոգիս աքսորեալ» (1919 թ.) վիպակը:
Շուտով լոյս կ'ընծայուի նաեւ Սրբուհի Տիւսաբի (Վահանեան, 1841-1901 թթ.) «Մայտա» վէպը:
Էլիֆ Շաֆաքը գրում է ինչպէս թուրքերէն, այնպէս էլ անգլերէն լեզուներով: Նրա վերջերս լոյս
ընծայած գիրքը կոչւում է «10 րոպէ եւ 38 վայրկեան այս տարօրինակ աշխարհում», որը «Booker
Prize» 2019-ի մրցանակաբաշխութեան եզրափակիչ փուլ էր հասել: Նրա միւս հատորներն են
«Ստամբուլի լակոտը», «Սիրոյ 40 օրէնքները» եւ «Եւայի երեք դուստրերը»:
«Կարդացէք կին գրողների, լրագրողների եւ բանաստեղծների գրութիւնները: Կին ասելով
հասկանում եմ ընդհանրապէս ամենատարբեր մշակութային անցեալ ունեցող էթնիկական
խմբաւորումների եւ ազգութիւնների իգական սեռի ներկայացուցիչներին», խորհուրդ է տուել
Շաֆաքը հարցազրոյցը վարող լրագրողին:
Աղբիւր՝ ԱԶԳ-ՄՇԱԿՈՅԹ
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

Ամէն պահ կը վերածնինք
Նոր խոհերով, խոկումներով,
Վերակերտենք հիւլէն փոքրիկ
Աստուածային նոր կայծերով...
....................
Զրոյցը վսեմ հոգիներու
Անբառ աղօթք մըն է խորունկ,
Ուր տրոփիւնը բորբ սիրտերու
Կը թրթռայ քաղցրահնչիւն...
....................
Լռութեան մէջ հոգիս անձայն
Հազար խոկում ունի անբառ,
Այնքան խորունկ որ բառն անկար
Արտաբերել զայն չի կրնար...
....................
Կեանքի գարունն խելառ վազք է,
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Խանդաղատանք, սիրոյ կրակ է,
Իմաստնութիւնն դանդաղ կու գայ
Ընթացքով լուռ ու յամրաքայլ...
....................
Կեանքի աշնան դուն կ'ամբարես
Իմաստնութեան անգին գանձեր,
Անոնք ձմրան պէտք գան գուցէ
Ձմրան ցուրտը բարեխառնեն...
....................
Մի՛ մրոտէք վաստակն արդար,
Հոգենուէր գանձ մըն է ան,
Թէ մրոտէք, դուք կ'աղտոտիք,
Մրոտած խիղճով պիտի ապրիք....
....................
Հայը հայուն թէ չըմբռնէ,
Չսրտակցի հոգենուէր,
Զայն իր եղբայրն չհամարէ,
Յայնժամ դադրինք ազգ ըլլալէ...
....................
Ցաւդ գաղտնի պիտի պահես,
Որ մարդիկ զայն չմանրացնեն,
Քեզ այրող ցաւն՝ այլոց համար,
Պարապ վախտի խաղ մը դառնայ...
....................
Լացողին լոկ կը մեղքնան`
Փշուր մը ծակ մխիթարանք,
Կը ողորմին, կ'անցնին, կ'երթան,
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Լացողն ինքը կը ստրկանայ:
....................
Ցաւին կը յաղթես, զայն ուժ դարձնելով,
Կամքդ լարելով, նորն ստեղծելով,
Ոգիով անպարտ յառաջ երթալով,
Ոչ թէ ողբալով կամ գլուխ ծռելով:
....................
Դուն այլ ես հիմա, ի՛մ հայ ժողովուրդ,
Գիտես ա՛լ խաղն ու դաւը աշխարհի,
Պիտի ամրանաս բռունցքով հզօր,
Քու իրաւունքդ խըլես քու ձեռքով:
....................
Դիւրաբեկ թել մըն է միայն
Որ քեզ կապէ տիեզերքին,
Իսկ դուն կարծես յաւերժ ես, մա՛րդ,
Մսխես կեանքդ հըրաշագին..
....................
Ես չեմ գիտեր թէ ո՞րն է լաւ.
Մնալ խելառ երիտասարդ,
Թէ՞ իմաստուն մը ծերացած,
Զգուշաւոր խոհեմութեամբ...
....................
Պահն է փախչող եւ խաբուսիկ,
Գետի նման է յարահոս,
Մէկ ակնթարթ կու գայ կ'անցնի,
Ճակատագրիդ քրքջալով...
....................
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Սիրտը կը տեսնէ անիմանալին,
Սիրտը խորզգայ անտեսանելին,
Սիրտը աղբիւր է բուն ճշմարիտին,
Սիրտը սափոր է բարութեան լոյսին...
....................
Անսիրտ խոհը սառն է անչափ,
Որ չի գերեր հոգիդ պապակ,
Անխոհ սիրտը կրակ է վառ,
Որ հրդեհէ հոգին համակ..
....................
Կեանքը կ'երթայ իր ընթացքով,
«Ինչո՞ւ»ն, «ինչպէ՞ս»ն յետոյ կու գան,
Երբ յետադարձ անդրադարձով
Կը քննարկենք կեանքը անցած...
....................
Պատռեցէ՛ք մարդիկ կեղծիքի շղարշն,
Թող ձեր դէմքն իրաւ երեւի յստակ,
Այնպէս ինչպէս կայ անթաքոյց, անեղծ,
Գուցէ Աստծոյ շնորհն վըրան կը ցաթէ...
....................
Խելք տուողներն այնքա՛ն շատ են,
Թէ չունենաս սեփական խելք,
Տերեւի մը նման քշուիս,
Ուր հովն փչէ, ոռնայ քամին...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
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