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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

ԹՈՒՐՔԻՆ ԼԱՐԱԾ ԹԱԿԱՐԴԻՆ ՄԷՋ ՉԻՅՆԱՆՔ 

Հերթական անգամ մեր երկիրը կը գտնուի թուրքին 

հետ հաշտեցման լեզու գտնելու կամ 

փոխյարաբերութիւնները կարգաւորելու ծուղակին 

առջեւ:  Հայաստան-Թուրքիա բանակցութեանց 

սեղանը արդէն պատրաստ է, կնքահայրութեամբ կամ 

հովանաւորութեամբ գերհզօր ոյժերու, որոնց ամէն մէկը բնականաբար ունի իր պետական 

ուրոյն շահը, շահերը:  Իսկ ՄԵ՞ՆՔ... 

Պերճախօս են պատմութեան դասերը:   

19-րդ դարու վերջերուն Սուլթանին խոստացած  «բարենորոգումներուն» յաջորդեցին 

Համիտեան ահաւոր ջարդերը, որոնց զոհ գացին աւելի քան 300000 հայեր:  Իսկ 1908-ի 

յեղաշրջումը Երիտասարդ Թուրքերու կողմէ, հաւասարութեան եւ արդարութեան 

լոզունգներով, որոնց այնքան մեծ խանդավառութեամբ հաւատացեր էր հայ քաղաքական 

ղեկավարութիւնը, հիմնական նպատակ ունէր փրկել Օսմանեան պետութիւնը եւ 

ապահովել անոր գոյատեւումը:  «Միայն ցեղապաշտութեան հասնող ծայրայեղ 

ազգայնականութիւնը կրնար հատուցանել վարչակարգին ձախողութիւնները, 

նուաստացումները եւ այլասերումը...Միայն Բանթուրանականութիւնը կամ 

Թրքականութիւնը կրնար գոհացնել թէ՛ Երիտասարդ Թուրքերուն եւ թէ՛ թուրք ժողովուրդին 

ազգային հպարտութիւնը», ինչպէս կը գրէ յայտնի պատմաբան Դոկտ. Ագապի Նասիպեան 

իր «Բրիտանիա եւ Հայկական Հարցը 1915-1923» գիրքին մէջ:  

Եւ այսպէս, «Հաւասարութեան» եւ «Արդարութեան» ականջահաճոյ այլեւ խաբեպատիր  

լոզունգներուն վրայ հիմնուած յեղաշրջումին յաջորդեց 1909-ի Ատանայի կոտորածը, որ 

փաստացի ապացոյցն էր Օսմանեան հայաջինջ քաղաքականութեան 

շարունակականութեան, որուն նկատմամբ դարձեալ կոյր մնաց հայ քաղաքական միտքը, 

մեծաւ մասամբ: Միայն Զօրավար Անդրանիկն էր, գերազանցօրէն, որ երբե՛ք չհաւատաց 

թրքական այդ լպիրշ խոստումներուն, սկզբունքօրէն ընդդիմացաւ անոնց, յստակօրէն 

տեսնելով թրքական հայակործան քաղաքականութիւնը անոնց ետին:  

Ներքին Գործերու նախարար Թալաաթը արդէն գաղտնի ժողովի մը մէջ ըսեր էր 1910-ին, թէ 

Հաւասարութեան հարց չէր կրնար գոյութիւն ունենալ: Իր կարգին, Բրիտանիոյ դեսպանը 

կ'արձանագրէր թէ Միութիւն եւ Յառաջդիմութիւն Կոմիտէին համար «Օսմանականացումի» 

քաղաքականութիւնը՝  ոչ-թրքական տարրերը թրքական սանդին մէջ փշրելու 

քաղաքականութիւն մըն էր:  Ուստի, վերահաս պատերազմը՝  1914-ի կառավարութեան 

մարդոց թուեցաւ ըլլալ բացառիկ առիթ մը՝  վերջ տալու այն անփառունակ դերին, զոր 

Թուրքիան խաղացեր էր այնքան երկար ատեն: Զիա Կէօք Ալփի նման ազգայնամոլ 
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առաջնորդներու դատումով, պատերազը միջոց մըն էր իրագործելու Բանթրքական 

երազները:  Այսինքն՝  մահը Թրքահայաստանին: 

Ուշագրաւ է որ նոյնիսկ Պատերազմին չարաչար պարտուած Թուրքիան կրցաւ շատ լաւ 

ձեռնավարել Դաշնակիցներու մրցակցութիւնը եւ իրեն համար նպաստաւոր դիրք ստեղծել  

Սեւրի Դաշնագիրէն ետք ալ, որ միջազգային պաշտօնական ճանաչումն էր հայ 

ժողովուրդին Արեւելեան Նահանգներուն վրայ ունեցած իրաւունքներուն, Ուիլսընեան 

իրաւարար վճիռին հետ միասին:  

Իսկ Սեւրէն-Լոզան, դարձեալ պատրանքներու ժամանակաշրջան մըն է, երբ ո՛չ 

Հայաստանը, ո՛չ Դաշնակիցները, ո՛չ իսկ Ռուսիան կրցեր էին իրենց իղձերը եւ 

նպատակակէտերը պատշաճեցնել իրենց միջոցներու կարելիութեանց:  Դիպուկ է Դոկտ. 

Նասիպեանի դիտարկումը. «Քեմալ Աթաթիւրքը միայն յաջողեր էր ծայր աստիճան 

ճշգրտութեամբ կշռել իր երկրին ռազմագիտական անսահման զօրութիւնը եւ անսխալօրէն 

գիտնալ թէ իրական ի՛նչ ոյժ կրնար ձեռք բերել:  1923-ին, Հայաստան եղաւ մեծագոյն չափով 

կորսնցնողը, իսկ Թուրքիան՝  շահո՛ղը»: 

Ինչ կը վերաբերի յետ վերանկախացման շրջանի Հայաստան-Թուրքիա մերձեցումներուն, 

անոնք քաջ յայտնի են հայ հանրութեան, յատկապէս ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ 

Սարգսեանի վարած ֆութպոլային դիւանագիտութիւնը եւ Զիւրիխեան հայ-թրքական 

անփառունակ արձանագրութիւնները, որոնք բարեբախտաբար կեանքի չկոչուեցան, քանզի 

անոնք ամբողջական դրժումն են մեր Հողային Պահանջատիրութեան, Ուիլսընեան 

իրաւարար վճիռով սահմանագծուած եւ միջազգայնօրէն ընդունուած Հայաստանի 

հողատարածքին, այլեւ վաւերացումն են Թուրքիոյ հողային ամբողջականութեան: 

Այսօր Թուրքիոյ նախագահ Էրտողան ամենայն հաւատարմութեամբ եւ յանձնառութեամբ 

կը գործադրէ Թուրքիան թուրանական կայսրութեան վերածելու քաղաքականութիւնը, 

որուն դիմաց մեր հայրենիքը կը ցցուի որպէս սեպ:  2020-ի 44-օրեայ պատերազմին, 

Ատրպէյճանին ցուցաբերած իր ռազմական-հետախուզական լայն աջակցութեամբ, իր 

վարձկաններով, ահաբեկիչներով եւ պայրաքթարներով, Թուրքիան Ատրպէյճանին հետ 

միասին սպառնացին  ոչնչացնել հայկական Արցախը եւ տակաւին կը սպառնան նաեւ 

մասնատել Հայաստանի Հանրապետութեան գերիշխան հողատարածքը, որովհետեւ 

Հայաստանը, մասնաւորաբար Սիւնիքը, խոչընդոտ է իրենց Բանթուրանական երազներու 

իրականացման ճամբուն վրայ, շարունակելով իրենց ցեղասպանական 

քաղաքականութիւնը: 

Ինչպէ՞ս կարելի է բարիդրացիական յարաբերութիւններ մշակել հայաջինջ 

քաղաքականութիւն վարող, ցեղասպանութիւն գործադրող թշնամիին հետ, որուն երկարած 

ձեռքը թաթախուած է հայոց արիւնով...Ինչպէ՞ս կարելի է առանց նախապայմաններու 

բանակցիլ Թուրքիոյ հետ, սահմաններու բացման եւ շրջափակման վերացման 

հեռանկարով, մոռնալով գերեվարեալ հողերը, Ցեղասպանութիւնը, Արցախը...մոռնալով 

Ուիլսընեան իրաւական լիազօր տիտղոսը մեր գերեվարեալ հողերուն մէկ կարեւոր 

հատուածին վրայ՝ Վանի, Պիթլիսի, Էրզրումի, Տրապիզոնի վրայ:   
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Եթէ պիտի ըլլայ բանակցութիւն, ապա առնուազն ժամանակն է բանակցութեանց 

դիւանագիտութեան սեղանին վրայ ԼԻԻՐԱՒ կերպով հնչեցնել մեր հողային իրաւական 

պահանջատիրութիւնը ըստ արժանւոյն, օգտագործելով յատկապէս Ուիլսընեան 

միջազգայնօրէն ճանչցուած եւ լիազօր փաստաթուղթը, որ կրնայ նոր դուռեր եւ 

հնարաւորութիւններ բանալ մեր երկրի զարգացման...:   

Չմոռնանք աւելցընել որ 1918-ին, մինչ Պաթումի մէջ բանակցութիւններ տեղի կ'ունենային 

Հայաստանի եւ Թուրքիոյ ղեկավարներուն միջեւ, եւ մինչ Թուրքիոյ վարիչները քաղցր-

մեղցր բառերով կը քծնէին ու կը դարպասէին Հայաստանի վարիչներուն՝ հմուտ 

աղուէսագիտութեամբ, անդին թրքական վայրագ հորդաները մէկ առ մէկ կը գրաւէին 

Կարսը, Ալեքսանդրապօլը կամ Գիւմրին, հասնելով Սարդարապատի մերձակայքը, քանզի 

Թուրքիոյ յետին նպատակն էր ամբողջովին վերացնել Հայաստանը, բնաջնջել հայութիւնը ու 

թաղել հայկական հարցը, ինչպէս է հիմա եւս...Եւ միայն Սարդարապատեան հզօր եւ 

միասնական բռունցքաւորումը մեզ փրկեց ամբողջական ոչնչացումէ: Սա է մեր 

պատմութեան դառն դասը, որ մեզ կը յուշէ ԽՐԱՏՈՒԵԼՈՒ անկէ, առանց պատրանքներու, 

ամենայն ԻՐԱՊԱՇՏՈՒԹԵԱՄԲ:   

Այսօր, առաւել քան երբե՛ք, հրամայական եւ հրատապ գերխնդիր է դասեր քաղել մեր 

պատմութենէն եւ ցուցաբերել Սարդարապատեան միասնական, միահամուռ եւ 

համազգային կեցուածք, ճիշդը տեսնելու ողջախոհութիւն, սթափ դատողութիւն, մեր 

իրաւունքներուն ՏԷՐ կանգնելու արժանապատուութիւն եւ հայրենատիրութիւն, հմուտ 

դիւանագիտութիւն, ինքնապաշտպանութեան մարտունակ եւ հզօր բանակ, որպէսզի 

հերթականօրէն կուլ չերթանք թրքական նենգամիտ խարդաւանքներուն եւ չյայտնուինք 

անոր լարած մահաբեր թակարդին մէջ: Թուրքը կը մնայ թուրք եւ հայասպան, ան ըլլայ 

սուլթանական, օսմանեան, հանրապետական թէ այլ դիմակով պճնազարդուած: 

ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԵԶ ՊԱՀԱՊԱՆ: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ 

ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹԵԱՆ  ՈԼՈՐՏՈՒՄ  ՈՉ  ՄԻԱՅՆ  ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ  

ՉՈՒՆԵՆՔ, ԱՅԼ  ՅԵՏ  ԵՆՔ  ԳՆՈՒՄ  

 2 Յունուար 2022 

Հեղինակ՝ Սիրանոյշ Պապեան 

«Առաջին լրատուական»-ի հարցերին 

պատասխանել է «Կալիֆոռնիա կուրիեր» 

թերթի հրատարակիչ և գլխաւոր խմբագիր 

Յարութ Սասունեանը 

-Ձեր կարծիքով Հայաստանն ինչպէ՞ս 

ամփոփեց 2021 թուականն արտաքին 

ճակատում, որքանով 44-օրեայ պատերազմում 

կրած վնասները փորձեց վերականգնել 

Հայաստանը, մէջքը կարողացա՞ւ ուղղել, թէ 

դեռ ոչ: 

-2021-ին շարունակուեց մեր հայրենիքի շատ վատ իրավիճակը, պատերազմի 

հետեւանքները մենք տակաւին կրում ենք: Տարուայ ընթացքում ազերիները շարունակեցին 

իրենց յարձակումները թէ սահմանագծով նոր տարածքներ վերցրին, գերիներ վերցրին, 

կրակեցին մեր գիւղերի, մեր գիւղացիների վրայ, Գորիս-Կապան ճանապարհը փակեցին: 

Մի խօսքով, մենք տակաւին շատ վատ վիճակում ենք և շարունակում ենք կրել 

պատերազմի ձախողութեան վնասները: 

-Ինչ կարո՞ղ ենք ակնկալել 2022 թուականին, 2022-ը արտաքին ճակատում ի՞նչ անելիքներ 

է թողնում: 

-Չեմ ուզում շատ յոռետես լինել, բայց մեր վիճակը ոչ միայն շատ վատ է, այլ նորից աւելի 

վատանում է, և ես վախենում եմ, որ մեր վիճակը 2022-ին աւելի վատանա, որովհետեւ 

հորիզոնում լաւ բաներ չեմ տեսնում: 

-Հայաստան-Սփիւռք կապերի ամրապնդման ուղղութեամբ վերջին մէկ տարուայ 

ընթացքում որեւէ քայլ կատարուե՞լ է, թէ՞ ոչ, և ի՞նչ անելիքներ կան 2022-ին: Շարունակ 

խօսում են հնարաւոր հայրենադարձութիւնից, բայց այդպիսի որեւէ ծրագիր, թուղթ չկայ: 

-Տարուայ վերջին սփիւռքի գործերի գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ Սինանեանը 

յայտարարեց, որ ներգաղթի և հայրենադարձութեան մի նոր ծրագիր է սկսել: Անկեղծ 

լինելու համար գաղափարը վատը չի, լաւն է և մենք բոլորս էլ  Սփիւռքում և Հայաստանում 

պէտք է քաջալերենք հայրենադարձութիւնը և ամէն ինչ անենք, որ հեշտացնենք ադ 

պրոցեսը, որ մարդիկ Հայաստան փոխադրուելով մեծ  դժուարութիւններ չունենան: Երբ 

փոխադրուում են Հայաստան, դա իրենց համար նոր երկիր է, նոր օրէնքներ, անշուշտ նաեւ 

բիւրոկրատիա, և մարդիկ չգիտեն ինչ անել, որ կարողանան իրենց կեանքը վերսկսել: Եթէ 
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պետութիւնն ուզում է  օգտակար լինել այդ ուղղութեամբ, դա շատ լաւ բան է, ես դէմ չեմ: 

Միայն մեր դժբախտութիւնն այն է, որ թէեւ վարչապետը խոստացել է, որ 2050 թուականին 5 

մլն բնակչութիւն կ'ունենայ Հայաստանը, էլի լաւ գաղափար է, բայց իրականութիւնն այն է, 

որ 2021-ին մօտաւորապէս 120 հազար  հայ մեկնել է Հայաստանից: Այսինքն ոչ միայն 

առաջընթաց չունենք, այլ յետ ենք գնում: Ես մաղթում եմ յաջողութիւն այդ բոլոր պետական 

այրերին, որոնք փորձում են ներգաղթը քաջալերել, բայց պէտք է ասել, որ ներգաղթը 

քաջալերելու համար պէտք է յստակ խթանող քայլեր արուեն, որ մարդիկ քաջալերուեն ու 

Հայաստան փոխադրուեն: 

-Այդ յուսադրող, քաջալերող քայլերը, երաշխիքները չկա՞ն: 

-Այո, չկան: Եթէ փորձում ենք շահագրգռել, որ սփիւռքահայերը մեծ թուով Հայաստան 

փոխադրուեն, պէտք է ոչ միայն իրենց թղթաբանութիւնն արագացնենք և եթէ ինչ-որ 

դժուարութիւններ ունեն յարմարուելու Հայաստանի օրէնքներին և այլն, դա հեշտացնենք, 

բայց աւելի առաջ գնալով պէտք է այդ մարդկանց տուն տրուի, աշխատանք տրուի, մի քանի 

տարի հարկերից ազատեն, որպէսզի մարդիկ իրենք իրենց գտնեն: Իսկ երբ արդէն 

տեղաւորուեն, աշխատանք ու տուն ունենան, այդ ժամանակ արդէն որեւէ օգնութեան 

կարիք չեն ունենայ: Իմ ասելիքը այն է, որ բաւարար չէ միայն խօսքով ասել, որ ուզում են 

հայրենադարձութիւն, խօսքից պէտք է գնալ գործնական քայլերի, որ այդ մարդիկ պատճառ 

ունենան Հայաստան փոխադրուելու, որովհետեւ իրենք իրենց առօրեայ կեանքի 

պայմաններն արդէն ստեղծել են իրենց համար, և պէտք է դա թողնեն ու գան մի նոր երկիր: 

1in.am 
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ԿԻՊՐԱՀԱՅ 

Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳՆԵՐ 

Հինգշաբթի, 6 Յունուար 2022-ին, Նիկոսիոյ, 

Լառնագայի եւ Լիմասոլի եկեղեցիներուն մէջ 

Ս. Ծննդեան առիթով, տեղի ունեցան 

պատարագներ Կաթողիկոտսական 

Փոխանորդի եւ հոգեւոր հովիւ քահանայ 

հայրերու կողմէ: Անոնք քարոզեցին 

փոխանցելով օրուան պատգամը եւ 

Ջրօրնէքի արարողութիւնը կատարեցին 

սարկաւագաց, դպրաց դասերուն եւ 

երգչախումբերու մասնակցութեամբ: 

 

Պատարագներու աւարտին, 

հաւատացեալներ մօտեցան Ս.Խորանին եւ օրհնուած ջուր առնելէ ետք, գոհունակ սրտով 

վերադարձան իրենց բնակարանները, սուրբ Ծննդեան պատգամը փոխանցելով իրարու՝ 

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, Օրհնեալ է Յայտնութիւնը Քրիստոսի: 

 

 

 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ  2022  ՏԱՐԻՆ  ԿԸ  ՀՌՉԱԿԷ  

ՍՓԻՒՌՔԻ  ՏԱՐԻ 

Կիրակի, 9 Յունուար 2022-ին, Նիկոսիոյ Ս. 

Աստուածածին եւ Լիմասոլի Ս. Գէորգ 

եկեղեցիներուն մէջ, ինչպէս նաեւ Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան թեմերու բոլոր 

եկեղեցիներուն մէջ, յընթացս Սուրբ եւ 

Անմահ պատարագին, ընթերցուեցաւ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին 

Հայրապետական պատգամը 

Առաջնորդներու, Կաթողիկոսական 

Փոխանորդներու եւ Հոգեւոր Հովիւներու 

կողմէ: Վեհափառը, 2020 տարին հռչակեց՝ 

ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ:  

Ինչպէս ծանօթ է, 2003 թուականէն սկսեալ, իւրաքանչիւր տարին Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետը նուիրած է հայ ժողովուրդին կեանքին առնչուած դէպքի մը, արժէքի մը, 

մտահոգութեան մը` հրաւիրելով ժողովուրդը զանազան միջոցներով լուսարձակի տակ 

բերելու զայն անհատական թէ հաւաքական կեանքին մէջ: Արդ, հետեւելով իր 

նախաձեռնած դաստիարակիչ աւանդութեան 2022 տարուան սեմին հետեւեալ պատգամը 

կ՛ուղղէ բոլոր թեմերուն եւ անոնց միջոցաւ սփիւռքահայութեան, որմէ կը մէջբերենք 

հատուած մը.- 
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«Ինչպէս գիտէք, 2022 տարին հռչակած ենք ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ: Զգացական կամ տեսական 

մօտեցումներէ մղուած չառինք այս որոշումը, այլ՝ մեկնելով ներկայ Սփիւռքին առնչուած 

իրողական կացութիւններէ եւ մտահոգիչ երեւոյթներէ: Արդարեւ, լայն չափով ծանօթ 

ըլլալով մեր գաղութներուն ու անոնց դիմագրաւած տագնապներուն ու 

մարտահրաւէրներուն, խորապէս կը հաւատանք, որ Սփիւռքի վերակազմակերպումը 

դարձած է հրամայական»: 

 

 

Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՆՈՒՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆ  

ԵՒ ՆՈՐԱԿԱՌՈՅՑ ԳԱՒԻԹԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՕԾՈՒՄ 

 

Շաբաթ, 25 Դեկտեմբեր 2021-ին, Լառնագայի 

Ս. Ստեփանոս Եկեղեցւոյ 

անուանակոչութեան տօնին աիթով 

պատարագեց եւ քարոզեց Կիպրոսի Թեմի 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. 

Խորէն Արք. Տողրամաճեանը: Պատարագին 

սպասարկեցին սարկաւագները 

սաղաւարտներ հագած եւ դպիրներ: 

Պատարագի երգեցողութիւնը կատարեց 

եկեղեցւոյ դպրաց դասը խմբավարութեամբ 

Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Մաշտոց 

Աւ. Քհնյ. Աշգարեանի: 

 

Հոգեհանգստեան արարողութենէն ետք ներկաները «Ուրախ Լեր» շարականի 

երգեցողութեամբ թափօրով դուրս եկան եկեղեցիէն, ուր տեղի ունեցաւ նորաշէն գաւիթի 

օրհնութիւն, օծում եւ պաշտօնական յուշաքարի բացման արարողութիւն: Այդ առիթով խօսք 

առին Սրբազան Հայրն ու բարերար եւ ճարտարապետ՝ Պրն. Րամզի Մարթինի: Ապա, 

առնուեցան նաեւ յիշատակի լուսապատկերներ: 

 

27 Դեկտեմբեր 2021 Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 
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ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ 

Պ Ա Տ Գ Ա Մ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿ-

ԻՈՅ 

ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ 2 0 2 2 

 ԱՆԹԻԼԻԱՍ 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

Թեմակալ Առաջնորդներուն, 

հոգեւոր դասուն, 

Ազգային իշխանութեանց, եւ 

մեր ժողովուրդի զաւակներուն 

2022 տարուան սեմին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն 

քրիստոնէական սիրով ու հայրապետական 

օրհնութեամբ կ’ողջունենք Ազգ. Ընդհանուր Ժողովը, 

Ազգ. Կեդրոնական Վարչութեան Կրօնական ու 

Քաղաքական ժողովները, Միաբանութիւնը, 

Թեմակալ Առաջնորդներն ու Ազգ. Իշխանութիւնները, մեր կեանքէն ներս գործող քաղաքա-

կան, կըրթական, մշակութային, բարեսիրական եւ համայնքային բոլոր միութիւններն ու 

կազմակերպութիւնները, ինչպէս նաեւ մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակները։ Կ’աղօթենք առ 

Բարձրեալն Աստուած, որ բացուող Նոր Տարին մեր անհատական, ընտանեկան եւ ազգային 

կեանքին մէջ լեցուի առողջութեան, յաջողութեան եւ երջանկութեան երկնային բարիքներով։ 

Սեպտեմբեր-Նոյեմբեր 2020-ին Ազրպէյճանի եւ Թուրքիոյ միացեալ ուժերով Արցախի վրայ 

կատարուած անարգ յարձակումին հետեւանքով մեծ թիւով հայորդիներու նահատակութիւ-

նը ու գերեվարումը, հսկայ տարածքներու գրաւումը, հոգեւոր ու մշակութային կառոյցներու 

քանդումը ու բազմահազար հայորդիներու տեղահանումը խոր ցաւ ու ընդվզում 
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յառաջացուց մեր ժողովուրդին մօտ։ Մեր ողջ ժողովուրդը զանազան կերպերով հակազդեց 

ստեղծուած այս ողբերգական կացութեան ու իր ամբողջական զօրակցութիւնը յայտնեց 

Արցախին։ Մեր կարգին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաքելութեան ծիրէն 

ներս լուսարձակի տակ բերելով Արցախը, 2021 տարին Հայրապետական Գիրով 

հռչակեցինք ԱՐՑԱԽԻ ՏԱՐԻ։ Մեր մտահոգութիւններն ու առաջադրանքները լայն 

արձագանգ գտան յատկապէս մեր թեմերուն մօտ։ Արցախի Նախագահը իր խոր 

գոհունակութիւնը յայտնեց Մեզի եւ Մեզ հրաւիրեց այցելելու Արցախ։ Արդարեւ, Արցախի 

անկախութեան ու անվտանգութեան նկատմամբ Մեր ամբողջական զօրակցութիւնը կը 

շարունակուի՝ որպէս մեր Սուրբ Աթոռին համազգային առաջնահերթութիւններէն մէկը։ 

 

*   * 

Վերջին տարիներուն, Սփիւռքին առնչուած զանազան խնդիրներուն ու երեւոյթներուն շուրջ 

գիտաժողովներ տեղի ունեցան, ուսումնասիրութիւններ կատարուեցան ու յօդուածներ 

ստորագրուեցան։ Անորոշութիւններով ու տագնապներով լեցուն Սփիւռքի ներկայ 

իրավիճակը, մեր ղեկավար մարմինները ու մտաւորականները պէտք է մղէ՝ իրապաշտ 

ոգիով ու պատասխանատու մօտեցումով տագնապելու, մտածելու, քննելու, 

խորհրդակցելու, Սփիւռքի ներկան վերակազմակերպելու եւ ապագան հունաւորող ճամբա-

ներ ու միջոցներ որոնելու։ 

Հետեւաբար, նկատի ունենալով Սփիւռքի պարզած ներկայ պատկերը ու հայ կեանքէն ներս 

անոր ունեցած առանցքային կարեւորութիւնը, այսու Հայրապետական Գիրով 2022 տարին 

կը հռչակենք 

ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ 

Հայերէն լեզուով հրատարակած Մեր վերջին գիրքին տուած ենք Նոր Հորիզոն-

ներու Դիմաց խորագիրը։ Պատահական չէ այս խորագիրը։ Հայ ժողովուրդը իր երեք 

թեւերով՝ Հայաստան, Արցախ եւ Սփիւռք բազմաթիւ ու բազմազան մարտահրաւէրներ ու 

վտանգներ կը դիմագրաւէ. իսկ հայօրէն մաշումի ենթակայ Սփիւռքը՝ աւելի՛ն։ Տեղ մը ան 

անորոշութեան ալիքներու մէջ կ’օրօրուի, այլ տեղ՝ փոթորիկներու դէմ կը պայքարի. տեղ 

մը՝ նոր ինքնութեան փնտռտուքի մէջ է, այլ տեղ՝ տեղայնացումի արագ ընթացքին մէջ։ Արդ. 

Սփիւռքի վերակազմակերպումը ու վերակենսաւորումը հրամայական անհրաժեշտութիւն 

է։ Այս բազմատարած ու բազմերես ծրագիրը իր գործնական ընթացքը կրնայ առնել 

Սփիւռքի ինքնաքննութեամբ, ինքնարժեւորումով եւ ազգի համայնական կեանքին մէջ անոր 

իւրայատուկ տեղին ու դերին յստակեցումով։ Այս հսկայածաւալ աշխատանքին հարկ է 
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լծուիլ այսօ՛ր. վաղը կրնայ ո՜ւշ ըլլալ՝ աշխարհի արմատական ու արագ փոփոխութիւններու 

յորձանուտին մէջ ապրող Սփիւռքին համար։ 

  

Ա) ՍՓԻՒՌՔԸ ԵՐԷԿ ¨ ԳՈՅԱՒՈՐՈՒՄ ՈՒ ՀՈԼՈՎՈՅԹ 

Հայաստանը իր աշխարհագրական դիրքին բերումով յաճախ ենթակայ եղած է 

յարձակումներու ու բռնագրաւումներու եւ կորսընցուցած իր պետականութիւնն ու 

անկախութիւնը։ Հետեւաբար, արտագաղթը մնայուն երեւոյթ եղած է հայոց պատմութեան 

մէջ։ 

Բիւզանդական կայսրութեան եւ Հայաստանի միջեւ շփումը եղած է անմիջական ու մնայուն 

եւ հին ժամանակներէն ի վեր հայեր հաստատուած են կայսրութեան սահմաններէն ներս։ 

Հայաստանէն դուրս, հայութիւնը առաջին անգամ ըլլալով հաւաքական ու կազմակերպ 

ներկայութիւն դարձած է Կիլիկիոյ մէջ, եւ նոյնիսկ պետականութիւն հաստատած։ Կիլիկիոյ 

հայոց պետութեան (14-րդ դար) եւ Բիւզանդիոնի կայսրութեան (15-րդ դար) անկումէն ետք, 

հայերը հետզհետէ ուղղուած են դէպի Պալգանեան երկիրներ, ուր ժամանակի ընթացքին 

գաղութներ կազմաւորուած են։ Առաւելաբար տնտեսական պատճառներով հայեր 

յարաբերութեան մէջ եղած են Ծայրագոյն Արեւելքի հետ, հոն հաստատած նաեւ փոքր հա-

մայնքներ։ Պարսկաստանը Հայաստանի դրացի երկիր ըլլալով, հին դարերէն սկսեալ մեծ 

թիւով հայեր հաստատուած են հոն։ Պարսկաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ Հայաստանի 

բաժանումէն ետք (16-րդ դար), հայերը յիշեալ երկիրներէն ներս դարձած են կազմակերպ 

ներկայութիւն։ 

Հայոց ցեղասպանութեան հետեւանքով, Արեւմտեան Հայաստանի ու Կիլիկիոյ հայկական 

հողերու վրայ ապրող հայեր պարտադրաբար արտագաղթած են դէպի Միջին Արեւելք եւ 

ապա, քաղաքական ու տնտեսական մտահոգութիւններէ մղուած՝ տարիներու ընթացքին 

դէպի Եւրոպա, Հիւսիսային ու Հարաւային Ամերիկա ու մինչեւ Աւստրալիա։ Ափրիկէի մէջ 

հայեր ներկայութիւն դարձած են յատկապէս Համաշխարհային Երկրորդ Պատերազմէն 

ետք։ Համաշխարհայնացման ստեղծած պայմանները նոր թափ տուած են հայ ժողովուրդի 

զաւակներու երկրէ երկիր տեղափոխութեան, նոյնիսկ՝ ցամաքամասէ այլ ցամաքամաս 

գաղթին։ Խորհըրդային Միութեան փլուզումէն ետք, նախկին Սովետական երկիրներէն 

արտագաղթի նոր ալիք մը սկսած է դէպի արեւմտեան երկիրներ։ Վերջապէս, տարօրինակ 

ու ցաւալի էր Հայաստանի անկախացումէն ետք ծայր առած արտագաղթը հայրենիքէն։ 

Սփիւռքի յառաջացման հոլովոյթին վրայ նետուած այս հպանցիկ ակնարկի լոյսին տակ, 

հարկ է ընդգծել հետեւեալ կէտերը.- 
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ա) Լայնատարած Սփիւռքի գոյաւորումը իր պատմական պատճառները ու հանգրուանները 

ունի։ Հայերու արտագաղթը Հայաստանէն յաճախ եղած է պարտադրաբար։ Այս ուղղու-

թեամբ հարկ է յիշել Հայաստանէն Կիլիկիա մեծ գաղթը՝ պարտադրուած Բիւզանդական 

կայսրութեան կողմէ, եւ Արեւմտեան Հայաստանէն ու Կիլիկիայէն՝ Օսմանեան 

կայսրութեան կողմէ։ Քաղաքական ու ապահովական ազդակներու կողքին, նաեւ 

տնտեսական պատճառներ հայերը մղած են արտագաղթի։ Այսպէս կարելի է բնորոշել նաեւ 

վերջին տասնամեակներուն Հայաստանէն արտագաղթը։ 

բ) Հայերը ուր որ հաստատուած են, փորձած են համայնք կազմել՝ իր ազգային, հոգեւոր, 

կրթական եւ այլ կառոյցներով, եւ գերագոյն ճիգ թափած՝ պահելու իրենց ազգային 

դիմագիծը, լեզուն, հաւատքն ու աւանդութիւնները։ Եկեղեցին առաջնորդողի դեր է ունեցած 

գաղութներու կազմաւորման ու հայապահպանման մէջ։ 

գ) Իրենց հաստատուած երկիրներուն մէջ հայեր մեկուսացած չեն ապրած։ Անոնք 

մասնակից դարձած են ընկերութեան կեանքին, եւ նոյնիսկ՝ կարեւոր դիրքեր գրաւած։ 

դ) Լիբանանի եւ Սուրիոյ հայ գաղութները իրենց կազմակերպ կեանքով եւ բազմաթիւ 

կառոյցներով, կեդրոնական դեր ունեցած են Սփիւռքի մէջ, յատկապէս՝ հոգեւոր, 

մշակութային, բարեսիրական ու քաղաքական մարզերէն ներս։ 

ե) Պայմաններու բերումով, կորսնցնելով իրենց անմիջական կապը մայր հայրենիքին հետ, 

կարգ մը գաղութներ, յատկապէս Պալգանեան երկիրներու մէջ ժամանակի ընթացքին ձուլ-

ուած են՝ միայն աղօտ կերպով պահելով իրենց հայկական ծագումը։ 

Բ) ՍՓԻՒՌՔԸ ԱՅՍՕՐ ¨ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

ՈՒ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐ 

Անհրաժեշտ կը նկատենք ամփոփ գիծերով լուսարձակի տակ բերել ներկայ Սփիւռքը 

բնութագրող կարգ մը յատկանշական երեւոյթներ.- 

1.- Ներկայ Սփիւռքը՝ աւանդական, սովետական ու հայաստանեան սփիւռքներու 

աններդաշնակ խառնուրդ մըն է։ Ցեղասպանութեան վերապրողներու բեկորներով 

գոյաւորուած Սփիւռքը կազմակերպման յարաբերաբար արագ ընթացք ունեցաւ։ Եկեղեցի, 

դպրոց ու ակումբ վճռորոշ դեր ունեցան Սփիւռքի կազմաւորման ու անոր ինքնութեան 

պահպանման մէջ։ Սփիւռքը գոյատեւեց համախմբուելով իր ստեղծած կառոյցներուն շուրջ 

ու դարձաւ արդարութիւն պահանջող եւ ազատ, անկախ եւ ամբողջական Հայաստանի 

երազով ապրող ու պայքարող գաղութներու ամբողջութիւն։ Աւանդական սփիւռքին եկան 
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միանալու, Սովետական երկիրներէն դէպի Արեւմուտք գաղթած հայորդիներ եւ կարճ 

ժամանակի ընթացքին շաղուեցան իրենց ազգակիցներուն հետ։ Հայաստանի վերան-

կախացումով շատեր կարծեցին թէ կրնայ ներգաղթ սկսիլ եւ Սփիւռքը շուտով շնչասպառ 

դառնալ։ Պատահեցաւ հակառակը։ Տնտեսական պատճառներէ մղուած եւ արտասահմանի 

լայն կարելիութիւններէն հրապուրուած, Հայաստանը սկսաւ պարպուիլ իր բնակչութենէն։ 

Թուային աճին առընթեր, Սփիւռքը նաեւ ընդարձակուեցաւ միջ-գաղութային 

տեղաշարժերու հետեւանքով։ Վերոնշեալ երեւոյթները շարունակուելու բազմաթիւ 

պատճառներ ունին։ Սփիւռքը կայուն իրականութիւն մը չէ, ան մնայուն փոփոխութեան մէջ 

է։ 

2.- Ի՞նչ կը նշանակէ հայ ըլլալ Սփիւռքի մէջ, ի՞նչ են հայ ըլլալու արժեչափերը։ 

Ցեղասպանութեան յիշողութեամբ կազմաւորուած աւանդական սփիւռքը իր իւրայատուկ 

ինքնաճանաչումը ունէր։ Նոր սփիւռքներու յառաջացումը եւ Սփիւռք-Հայաստան յարա-

բերութիւններու զարգացումը նոր նկարագիր տուաւ Սփիւռքին. իսկ 

համաշխարհայնացումը նոր իրականութիւններու եւ հորիզոններու դիմաց դրաւ Սփիւռքը՝ 

զայն մղելով ինքնաճանաչման տարբեր մօտեցումներու, շեշտաւորումներու ու նոյնի՛սկ 

արժեչափերու։ Արդ, ինչպէ՞ս կարելի է պատմական տարբեր հոլովոյթ ունեցած, տարբեր 

փորձառութեամբ թրծուած եւ տարբեր մտածելակերպ, գործելակերպ ու կենցաղակերպ 

ունեցող սփիւռքներուն միջեւ, յաճախ նոյն գաղութին մաս կազմող, գոյակցութենէ անդին 

ներքին ներդաշնակում ու համալրում յառաջացնել։ Ցարդ այս ուղղութեամբ ծրագրուած ու 

հետեւողական քայլեր չեն առնուած. կը թուի թէ կամեցողութեան պակաս կայ։ Բայց նման 

ճիգ անխուսափելի անհրաժեշտութիւն է։ Ինչպէ՞ս կարելի է Սփիւռքի հայուն 

ինքնաճանաչումը սահմանել՝ հաւաքական արժեչափերու ճշդումով, առանց անտեսելու 

համաշխարհայնացումին ստեղծած նոր իրականութիւնները ու տեղական պայմանները։ 

3.- Հայաստանի մէջ հայ մնալը բնական երեւոյթ է. Սփիւռքի մէջ հայ մնալը 

նախընտրութեան հարց է եւ, հետեւաբար՝ ամէնօրեայ տագնապ ու պայքար։ Մօտիկ 

անցեալին, Սփիւռքի մէջ ուրիշէն տարբեր ըլլալը չափանիշ էր ու ազդու 

միջոց՝ հայապահպանման։ Համաշխարհայնացած աշխարհի բազմացեղ, բազմամշակոյթ ու 

բազմակրօն միջավայրերու մէջ ապրող հայը, ուր այլեւս զինք ուրիշէն բաժնող 

ցանկապատեր գոյութիւն չունին, ուր ուրիշը իր դրացին է, ընկերը, գործակիցը եւ երբեմն 

նոյնիսկ տան անդամը, ինչպէ՞ս կրնայ իր ինքնութիւնը պահել անվթար։ Հարկ է ըլլալ 

իրապաշտ։ Սփիւռքահայը ինքզինք այլեւս գաղթական եւ օտար չի նկատեր. ան իր ապրած 

երկրին լիիրաւ քաղաքացին է՝ միաձուլուած միջավայրին ու շաղախուած տեղւոյն 

մշակոյթին հետ։ Հայու ինքնութիւնը տակաւին կը շարունակէ ինքզինք շեշտակի կերպով 

արտայայտել հոն, ուր հայ կեանքի հաւաքական ու կազմակերպ ներկայութիւն գոյութիւն 

ունի։ Սակայն, հոն ուր հայաբոյր միջավայր գոյութիւն չունի, հայապահպանման ճիգերը 
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սկսած են իրենց ուժականութիւնը կորսնցնել հետզհետէ տեղայնացող ինքնութեան դիմաց։ 

Արդ, հայու արմատները առողջ պահելու հեռանկարով, ինչպէ՞ս կարելի է Սփիւռքի հայուն 

մէջ լեզուն, հայրենիքը, կրօնը, աւանդութիւնները, պատմական վճռորոշ դէպքերը, պա-

հանջատիրութիւնը առաւելագոյն չափով եւ նոր մօտեցումով դարձնել մէկ ազգի 

պատկանելիութեան ամուր յենարանները։ 

4.- Սփիւռքի կառոյցները ճշդորոշիչ դեր կատարեցին Սփիւռքի կազմակերպման, ինչպէս 

նաեւ՝ մեր հոգեւոր, մշակութային ու ազգային արժէքներու կենսագործման գծով։ Այսօր, 

սակայն, մեր կառոյցները իրենց հմայքն ու ազդեցութիւնը կորսնցնելու եւ ժամանակավրէպ 

դառնալու վտանգին դիմաց կը գտնուին։ Իրենց ինքնակեդրոն մօտեցումներով, աւանդական 

գործելաոճերով ու ոչ-այժմէական օրակարգերով, անոնք այլեւս չեն կրնար գոհացնել նոր 

սերունդներուն պահանջները։ Այլ խօսքով, գաղութներ չեն կրնար իրենց կազմակերպչական 

ուժականութիւնը ամուր պահել եւ հայօրէն շնչել շնչասպառ դարձած եւ ներկայ իրակա-

նութիւններուն անհաղորդ կառոյցներով։ Արդ, կառոյցներուն վերանորոգումը ու 

այժմէականացումը աւելի քան հրամայական է՝ նկատի ունենալով անոնց կեդրոնական 

տեղն ու առանցքային դերը հայ կեանքէն ներս։ 

5.- Արեւմտահայերէնը նահանջի մէջ է։ Անոր գործածութեան հետզհետէ շեշտուող 

նուազումն ու աղաւաղումը դարձած են համատարած ու ակնյայտ երեւոյթներ։ 

Պատճառները յստակ են իսկ հետեւանքը՝ վտանգալից։ Լեզուն ազգի մը ինքնութեան զօրեղ 

կռուաններէն մէկն է, մանաւանդ փոքր եւ սփիւռքեան պայմաններուն մէջ ապրող ազգի մը 

համար։ Արեւմտահայերէնի նահանջին առաջքը առնելու յանձնառութենէն մղուած, մեր 

Սուրբ Աթոռը դիմեց գործնական քայլերու։ Արդ, ինչպէ՞ս կարելի է նոր մղում տալ այս յոյժ 

կարեւոր ծրագրին եւ գործնապէս մասնակից դարձնել հայակերտումի առաքելութեան 

լծուած մեր կրթական ու մշակութային կառոյցները ու մտաւորականները։ 

6.- Մեր կառոյցներուն կողքին մեր մտածելակերպերն ու գործելակերպերը եւս սկսած են 

ժանգ կապել։ Մեր շուրջ տեղի ունեցող նոր զարգացումներուն ու յառաջացող 

մարտահրաւէրներուն անտեսումը մեր գաղութները կրնան առաջնորդել դէպի ինքնամե-

կուսացում։ Սփիւռքը այլեւս չի կրնար գործել կարծրատիպերով։ Հայապահպանման 

գործիքները եւ չափանիշերը, փաստօրէն, չեն համապատասխաներ ներկայ աշխարհի պայ-

մաններուն ու նոր սերունդի մօտեցումներուն ու սպասումներուն։ Նոր սերունդը սկսած է 

հեռանալ մեր կառոյցներէն, եւ նոյնիսկ անոնց կողմէ ծով զոհողութեամբ պահուած եւ 

սակայն հոն բանտարկուած մեր արժէքներէն ու աւանդութիւններէն եւ իր հայութիւնը 

ապրիլ տարբեր մօտեցումներով ու կերպերով։ Նոր սերունդին մօտ հայու ինքնութիւնը 

ենթակայ է աղօտելու վտանգին։ Հո՛ս է տագնապը, որովհետեւ նոր սերունդն է, որ նոր 

շունչով պիտի վերակենսաւորէ Սփիւռքը եւ կերտէ անոր ապագան։ Արդ, ինչպէ՞ս կարելի է 

ներդաշնակութիւն ստեղծել հայու ինքնութեան երեք տարածքներուն՝ տեղայնականին, 
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հայկականին ու համաշխարհայինին միջեւ, խուսափելով հակասութիւն ու բեւեռացում 

յառաջացնող մտածելակերպերէ ու կենցաղակերպերէ։ Յաճախ շեշտած ենք նոր սերունդը 

մեր շուրջ համախմբելու եւ լուրջ երկխօսութիւն ունենալու կարեւորութիւնը։ 

7.- Սփիւռքը տարբեր մտածողութիւններու հանդիսարան է, երբեմն զիրար հակասող ու 

երբեմն համընկնող՝ յաճախ պայմանաւորուած թէ՛ ներ-Հայաստանեան եւ թէ տեղական 

ընկերա-քաղաքական ազդակներէ։ Սա անխուսափելի երեւոյթ է։ Անհրաժեշտ է, սակայն, 

Սփիւռքի գաղութները իրենց տեղայնական, ինքնակեդրոն ու բաժանարար մտածողութենէն 

դուրս բերել եւ համասփիւռքեան մտածողութիւն հունաւորել։ Արդարեւ, անցնող տարի-

ներուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան նախաձեռնութեամբ գումարուած 

համասփիւռքեան, երբեմն նաեւ համահայկական, կրթական, մշակութային, պատմական, 

պահանջատիրական, տեղեկատուական եւ այլ բնոյթի համագումարները, անոնց ճշդած 

ուղեգիծերը ու կատարած եզրայանգումները արդէն իսկ հունտերը ցանած են 

համասփիւռքեան մտածողութեան ձեւաւորման։ Անոնք նաեւ մասնակիցներու 

ներկայացուցչական հանգամանքով ու որակով կրնան առանցքը դառնալ համասփիւռքեան 

ղեկավարութեան ստեղծման։ Նման գործընթաց կ’ենթադրէ կառոյցներու միջեւ ներ-

գաղութային ու միջ-գաղութային սերտ ու համապարփակ գործակցութիւն՝ 

համասփիւռքեան օրակարգի մը շուրջ։ Նման նախաձեռնութիւն մը մեծապէս պիտի 

նպաստէ Սփիւռքի կեանքին վերաշխուժացման, մօտեցումներու ներդաշնակման եւ անոր 

համահայկական դերակատարութեան առաւել շեշտաւորման։ 

8.- Սփիւռքը զգոյշ պէտք է ըլլայ թէ՛ Հայաստանակեդրոն եւ թէ Սփիւռքակեդրոն 

մտածողութեան մէջ ինքզինք բանտարկելէ. իր կիզակէտը պէտք է դառնայ հայակեդրոն 

մտածողութեան զարգացումը, որ կրնայ տարբեր հայեցակէտերու երկխօսութեան լայն 

տարածք ստեղծել։ Արդարեւ, իր իւրայատուկ շեշտաւորումներով ու հարուստ 

փորձառութեամբ Սփիւռքը կրնայ իր կարեւոր նպաստը բերել համահայկական մտածողու-

թեան մշակման՝ համահայկական օրակարգի մը ենթահողին վրայ։ Արդ, ինչպէ՞ս կարելի է 

մէկ եւ նոյն հայութեան պատկանելիութիւնը իր արժէքներով ու տեսլականով դարձնել 

հիմքը ու հէնքը համահայկական մտածողութեան՝ պահելով հանդերձ տեղական պայման-

ներու ու ազդակներու ազդեցութեան ենթակայ Սփիւռքին մօտեցումները, ինչպէս նաեւ՝ 

համասփիւռքեան առաջնահերթութիւններուն կարեւորութիւնը։ Առաջինը հրամայական է. 

իսկ երկրորդը՝ անխուսափելի։ 

9.- Սփիւռքը ունի մշակութային, հոգեւոր, տնտեսական, մասնագիտական, յարաբերական 

թէ փորձառական հսկայ ներուժ։ Սակայն, տեղ մը՝ համակերպումը ու տեղայնացումը, այլ 

տեղ՝ անտարբերութիւնը ու անտեսումը սկսած են հայ կեանքէն հեռացնել իր սեփական 

ներուժը։ Փաստօրէն, Սփիւռքը չէ կրցած իր ներուժին տէր դառնալ եւ զայն ճիշդ ու 
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ամբողջական կերպով օգտագործել։ Այս ուղղութեամբ փորձեր կատարուած են թէ՛ Հայաս-

տանի եւ թէ Սփիւռքի կարգ մը կառոյցներուն կողմէ. սակայն անոնք եղած են մասնակի ու 

պարագայական։ Սփիւռքի ներուժին կազմակերպումը ու օգտագործումը անհրաժեշտու-

թիւն է։ Նման ծրագիր կ’ենթադրէ հաւաքական ու հետեւողական աշխատանք։ 

10.- Հայաստանի վերանկախացումով սպասելի էր որ հանգըրուանային 

կերպով հայրենադարձութիւն տեղի ունենար։ Պատահեցաւ հակառակը։ Հայաստանը 

չկրցաւ, չէր կրնար, տնտեսական զարգացման լայն կարելիութիւններ ստեղծել, եւ 

հայրենադարձութեան ծրագիրներ մշակել։ Սփիւռքի հայերուն քաղաքացիութիւն տալը 

քաջալերական քայլ մըն էր, անկասկած. սակայն, ան հայրենիքին նկատմամբ զգացական 

կապը ամրացնելէ անդին չանցաւ։ Վերջին տասնամեակներուն Հայաստանէն հեռացած հա-

յերուն պարագային՝ հայրենադարձութիւնը անհրաժեշտութիւն է. իսկ աւանդական 

սփիւռքին համար՝ ներկայ հանգրուանին, ան իրատեսութեան սահմաններէն դուրս կը 

նկատուի։ Սակայն, հարկ է զայն պահել համազգային օրակարգի վրայ, որպէս ազգային 

պատկանելիութեան էական տարրերէն մէկը։ Եթէ հայրենադարձութեան գաղափարը՝ 

ամբողջական Հայաստան ամբողջական հայութեամբ տեսլականով ամրագրուած, թէկուզ 

վախճանական հորիզոնի վրայ, անհետանայ հայ կեանքէն, Սփիւռքը պիտի կորսընցնէ իր 

նպատակասլաց ուղղուածութիւնը եւ ինքնամաշումը պիտի ընթանայ արագ։ Տուեալները 

ցոյց կու տան, թէ Սփիւռքը երկար ժամանակ պիտի շարունակէ իր գոյութիւնը՝ ենթակայ 

գունաթափումի վտանգին։ Արդ, ընդհանուր հայութեան թիւի աճը եւ Հայաստանի ու Ար-

ցախի մէջ հայութեան ֆիզիքական ներկայութեան պահպանումը առանցքային 

կարեւորութիւն ունին։ Այս նպատակը կարելի է իրագործել Հայաստանի մէջ՝ 

տնտեսութեան զարգացումով, անվտանգութեան երաշխաւորումով եւ Սփիւռքի փոքր ու 

մեկուսացած գաղութները, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով ենթակայ են արագ ձուլման 

վտանգին, Հայաստան ուղղելով. իսկ Սփիւռքի մէջ՝ ծնունդներու թիւը բազմապատկելով եւ 

այլ ազդու միջոցներու դիմելով։ 

11.- Հզօր Հայաստան–հզօր Սփիւռք տեսլականը պէտք է դառնայ ազգային 

ռազմավարութեան հիմքը ու նպատակակէտը։ Առաւել քան երբեք Հայաստան եւ Սփիւռք 

իրարու կարիքը ունին։ Հետեւաբար, Սփիւռք-Հայաստան գործակցութիւնը պէտք է մնայ 

թէ՛ Հայաստանի եւ թէ Սփիւռքի կեանքին կենսական տարածքներէն մէկը։ Ճիշդ չէ՛ Սփիւռքը 

նկատել Հայաստանի կցորդ, ո՛չ ալ Հայաստանէն անջատ ինքնակեդրոն ու ինքնավախճան 

գոյութիւն։ Ճիշդ չէ նաեւ Սփիւռքը նկատել սոսկ Հայաստանի մէջ բարեսիրական 

ծրագիրներու սատարող ու տնտեսական ծրագիրներ մշակող գաղութներու ամբողջութիւն։ 

Սփիւռքը անբաժան ու անբաժանելի մասը կը կազմէ նոյն եւ մէկ հայութեան։ Արդարեւ, Հա-

յաստանը հայրենասիրութիւն առթող հայրենիք ըլլալէ անդին՝ ցարդ չկրցաւ դառնալ վստա-

հութիւն ու յոյս ներշնչող, եւ աշխարհացիր հայութիւնը իր շուրջ համախմբող հաւաքական 
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տուն։ Վերջին տասնամեակին շեշտը դրուեցաւ տնտեսական ներդրումներու եւ 

թուրիստական այցելութիւններու վրայ։ Յատկապէս Հայաստանի ներքաղաքական խնդիր-

ները ու ընկերա-տնտեսական ծրագիրներուն օժանդակութիւնը կարեւոր տեղ գրաւեցին 

սփիւռքահայութեան կեանքի մայր էջին վրայ, յաճախ լուսանցքի մէջ ձգելով Սփիւռքին 

առաջնահերթութիւնները։ Հայ ժողովուրդի երկու բեւեռներուն միջեւ գործակցութիւնը պէտք 

է դառնայ համապարփակ, ծրագրուած եւ հետեւողական, հիմնուած՝ փոխադարձ վստահու-

թեան վրայ։ Սփիւռքի վերակենսաւորման մէջ էական է դերը Հայաստանին, մասնաւո-

րաբար մշակութային ու կրթական մարզերուն մէջ։ Միւս կողմէն՝ Հայաստան-Սփիւռք 

գործակցութեան շըրջագծէն ներս, անհրաժեշտ կը նկատենք Հայաստանի կառավարման 

ինչպէս նաեւ համահայկական խնդիրներու ու ծրագիրներու քննարկման մէջ Սփիւռքի գոր-

ծօն մասնակցութիւնը։ 

 

Գ) ԴԷՊԻ ՍՓԻՒՌՔԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ¨ ՄԱՐԶԵՐ 

ԵՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՔ 

Մեր մատնանշած մտահոգութիւններն ու մարտահրաւէրները կը կարօտին խոր, իրատես 

ու համապարփակ քննարկման։ Աւելի քան երեսուն տարի Հայաստանը եւ Արցախը 

դարձան Սփիւռքի կեանքին կիզակէտը։ Անկասկած, մեր ազգին այս երկու բեւեռները իրենց 

խնդիրներով ու հրամայականներով Սփիւռքին համար պէտք է միշտ մնան 

առաջնահերթութիւն։ Սփիւռքը ինքնավախճան իրականութիւն մը չէ. ան իր տեսլականը 

պէտք է միշտ սեւեռած պահէ Հայաստանի ուղղութեամբ, որ ողնասիւնը կը կազմէ հայ ազգի 

ներկային ու երաշխիքը՝ անոր ապագային։ Այս խոր գիտակցութեամբ Սփիւռքը կոչուած է 

ինքզինք վերակազմակերպելու։ Այսօր մեր ազգին մեծամասնութիւնը կ’ապրի Սփիւռքի մէջ։ 

Հետեւաբար ժամանակն է, որ մեր ազգի պատմութեան այս հանգրուանին 

ինքնակազմակերպումը դառնայ Սփիւռքին առաջնահերթութիւնը։ 

Կ’ուզենք կարեւորութեամբ ընդգծել, թէ այլեւս չենք կրնար հիւծած կառոյցներով, զմռսուած 

մտածողութեամբ, կաղապարուած մօտեցումներով, հնամաշ օրակարգերով Սփիւռքը վերա-

կազմակերպել ու վերակենսաւորել։ Սփիւռքը իր կառոյցներով ու օրակարգով, իր 

կանոնագրութիւններով ու գործելակերպերով պէտք է դառնայ համահունչ նոր ժամանակ-

ներուն ու մարտահրաւէրներուն։ Ինչպէ՞ս կարելի է ձեռնարկել այս հսկայ աշխատանքին։ 

Սփիւռքին պարզած ներկայ գոյավիճակին իրապաշտ արժեւորումը եւ ապա ծրագրումը 

պէտք է դառնան մեկնակէտը ու մղիչ ուժը մեր աշխատանքներուն։ Այս ուղղութեամբ 

առանցքային է դերը գաղութին մէջ գործող բոլոր կազմակերպութիւններուն ու 

միութիւններուն, ինչպէս նաեւ զանազան մարզերու մասնագէտ ու փորձառու մտաւորա-

կաններուն։ 
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ա) ԹԵՄԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՑՆԵՐ 

Աւանդական սփիւռքի կեանքը կազմակերպուած է եկեղեցւոյ շուրջ։ Իւրաքանչիւր գաղութ 

եկեղեցին նկատած է իր հաւաքական կեանքին կեդրոնը եւ անոր շուրջ հիմնած զանազան 

մարզերու առնչուած իր հաստատութիւնները։ Եկեղեցին, իր կարգին, չէ կրցած քայլ պահել 

կեանքի յարափոփոխ պայմաններուն հետ։ Եկեղեցւոյ բարեկարգումը նոյնպէս 

հրամայական է։ Եկեղեցի-ժողովուրդ յարաբերութիւնը նոր որակ ու ոճ պէտք է ստանայ ու 

եկեղեցին դառնայ ծառայական ներկայութիւն ժողովուրդի կեանքէն ներս։ Ուստի, նկատի 

ունենալով եկեղեցւոյ կեդրոնական դերը գաղութի մը կեանքին մէջ, գաղութի 

վերակազմակերպումը հարկ է որ սկսի թեմական կեանքէն։ 

Վերջին Ազգ. Ընդհանուր Ժողովին (5-8 Դեկտեմբեր 2017) թէ՛ Մեր պատգամին եւ թէ ժողովի 

որոշումներուն մէջ կարեւորութեամբ անդրադարձած էինք յատկապէս թեմերու 

վերակազմակերպման եւ ապա այս ուղղութեամբ յատուկ ուղեցոյց մը ճշդած։ Սակայն, 

համաճարակը դանդաղեցուց մեր թեմերուն կողմէ կատարուելիք ծրագրումի 

աշխատանքները։ Հոս կ’ուզենք ամփոփ գիծերով պարզել թեմերու շրջագծէն ներս 

ձեռնարկուելիք աշխատանքին ուրուագիծը.- 

Թեմի վերակազմակերպման մէջ կարեւոր դեր ունի Հոգեւորականը։ Կոչումի գիտակցութիւն 

ունեցող եւ ներկայ ժամանակնե- 

րու մարտահրաւէրները դիմագրաւելու հոգեմտաւոր պատրաստութիւն ունեցող հոգեւորա-

կաններու կազմաւորումը էական է։ Ծուխը, որպէս հիմքը եկեղեցւոյ կեանքին ու 

առաքելութեան, պէտք է դառնայ վերակազմակերպման գործընթացին կիզակէտը։ Հարկ է 

եկեղեցւոյ վարչակազմակերպչական կեանքին մէջ գործող մարմինները վերաթարմացնել՝ 

պաշտօնի կոչելով ուսեալ եւ գործունեայ տիկիններ ու երիտասարդներ։ Անհրաժեշտ է 

առաջնահերթ կարեւորութիւն ընծայել ա) քրիստոնէական դաստիարակութեան՝ 

Կիրակնօրեայ վարժարաններու վերաշխուժացումով, հայկական վարժարաններէն ներս 

կրօնական նիւթերու դասաւանդումով ու հայ ընտանիքէն ներս հոգեւոր ու բարոյական 

արժէքներու կենսագործումով։ բ) ընկերային ծառայութեան, զայն դարձնելով եկեղեցւոյ 

առաքելութեան էական մարզերէն մէկը։ գ) Հայ դպրոցին, վերաշեշտելով անոր 

հայակերտումի առաքելութիւնը։ 

  

բ) ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՅՑՆԵՐ 
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Թեմը գաղութէն անկախ միաւոր մը չէ. թեմը ինքնին ժողովուրդն է։ Այս առումով, համայնքի 

կեանքին մէջ գործող կազմակերպութիւններուն ու թեմին միջեւ ներդաշնակ գործակցու-

թիւնը, վստահաբար, պիտի նպաստէ գաղութի վերակազմակերպման։ Արդ, թելադրելի է, 

որ համագործակցութիւնը սկսի ծրագիրներու պատրաստութեան ընթացքին։ Համայնքային 

կառոյցները մասնակից են թեմական մարմիններու գործունէութեան, սակայն անոնք ունին 

իրենց յատուկ կանոնագրութիւնները եւ առաջնահերթութիւնները։ Մեր կառոյցները սկսած 

են մարդուժ կորսնցնել. քանակին առընթեր նշմարելի է նաեւ որակի նահանջ։ Նոր աւիւն 

հարկ է ներարկել անոնց, ապահովելով երիտասարդութեան, արական թէ իգական, 

տիրական ներկայութիւնը՝ նաեւ ղեկավարութեան մակարդակի վրայ։ Կա-

ռոյցներու կանոնագրութիւններուն այժմէականացումը եւ տեղական պայմաններուն պատ-

շաճեցումը, պահելով հանդերձ անոնց համասփիւռքեան ու համահայկական բնոյթն ու 

նպատակը, անխուսափելի է։ Կառոյցներու միջեւ սերտ գործակցութիւն ու անոնց գործու-

նէութեանց միջեւ ներդաշնակութիւն ստեղծելը մեծապէս պիտի նպաստէ գաղութի կեանքին 

առաւել ծաղկման եւ Սփիւռքի աշխուժացման։ 

Սփիւռքի վերակազմակերպումը բարդ ու երկարաշունչ ծրագիր է։ Նման հսկայածաւալ 

ծրագիրի մը իրագործումը կ’ենթադրէ հաւաքական հաւատք ու նուիրում, ղեկավարութիւն 

ու յանձնառութիւն։ Ան կը պահանջէ նաեւ մասնագիտական մօտեցում ու համապարփակ 

ծրագրում՝ հանգրուանային կերպով իրագործելի։ Յիշեալ գործընթացին մէջ անհրաժեշտ է 

նկատի ունենալ տարբեր միջավայրերու մէջ ապրող գաղութներուն ներքին դրուածքը, գոր-

ծող կառոյցներու իւրայատկութիւնները ու շրջապատը, եւ համապատասխան մօտեցում 

որդեգրել։ 

Արդ, ինչպէ՞ս կարելի է յիշեալ հսկայ աշխատանքին ձեռնարկել.- 

1) Մթնոլորտի պատրաստութիւնը նախապայման է։ Մեր կառոյցները, անոնց 

պատասխանատուները ու անդամները պատրաստ ու յանձնառու պէտք է ըլլան 

վերակազմակերպումի անյետաձգելի անհրաժեշտութեան։ Այս ուղղութեամբ յօդուածներու 

պատրաստութիւնը, հրապարակային քննարկումներու ու համագումարներու 

կազմակերպումը կրնան օգտակար դառնալ տեսակէտներու փոխանակման, մտքերու 

պատրաստութեան ու դրական միջավայրի ստեղծման։ 

2) Իւրաքանչիւր կառոյց ինք պէտք է նախաձեռնէ իր վերակազմակերպման, նկատի 

ունենալով Մեր արծարծած մտահոգութիւններն ու մատնանշած երեւոյթները, եւ ապա, 

անհրաժեշտութեան պարագային, իր կատարած աշխատանքը համադրելով այլ 

կառոյցներու հետ։ 
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3) Ծրագրումին հարկ է յաջորդէ գործադրումը։ Սա բնականաբար ամենէն դժուար 

հանգրուանն է։ Գործադրումը պէտք է կատարուի յառաջատուական ընթացքով եւ 

ծրագրուած հետեւողականութեամբ։ 

Հաւատարիմ իր անցեալին, հայ ժողովուրդը կոչուած է ինքզինք յարատեւօրէն 

վերարժեւորման ու վերանորոգման ենթարկելու՝ համահունչ փոխուող ժամանակներուն, 

պայմաններուն ու մարտահրաւէրներուն։ Ա՛յս տեսլականով ու յանձնառութեամբ Սփիւռքը 

պէտք է վերակազմակերպէ ու վերաշնչաւորէ ինքզինք։ Սփիւռքը իր ներկայ վիճակին 

թողուլ, կը նշանակէ անոր ինքնամաշումը արագացնել։ Սփիւռքի վերակազմակերպումը՝ 

անոր հզօրացումն է, իսկ Սփիւռքի հզօրացումը Հայաստանին ու Արցախին հզօրացումն է. 

եւ սա համազգային առաջնահերթութիւն է ու մարտահրաւէր։ Հարկ է անյապաղ լծուիլ աշ-

խատանքի։ 

Կը թելադրենք մեր Սուրբ Աթոռի թեմերուն անմիջապէս ձեռնարկել ծրագրումին, որպէսզի 

կարելի ըլլայ զայն ամբողջացնել յառաջիկայ Ազգ. Ընդհանուր Ժողովէն առաջ։ 

Հայրական ջերմ սիրով, 

Աղօթարար՝ 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

1 Յունուար, 2022 

Անթիլիաս, Լիբանան 
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ՀԱԼԷՊԸ ԱՐԺԱՆԻ Է ԳՈՅԱՏԵՒԵԼՈՒ 

ՄԱՆՈՒԷԼ ՔԷՇԻՇԵԱՆ  

27 Դեկտեմբեր, 2021 

 

Փաստօրէն Հալէպահայութիւնը կ’ապրի եւ կը 

ստեղծագործէ: 

Դեկտեմբեր 12-ին, Մարաշի Հայրենակցական 

Միութիւնը գեղեցիկ հանդիսութեամբ նշեց իր 

հիմնադրութեան 100- ամեակն ու Գերմանիկ-

Վասպուրական Մշակութային Միութեան 

հիմնադրութեան 95- ամեակը: 

Դեկտեմբեր 25-ին, 115 ամեայ Հ.Բ.Ը.Միութեան 

Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութիւնը դարձեալ գեղեցիկ հանդիսութեամբ նշեց իր 

հիմնադրութեան 90- ամեակը: 

Գեղարուեստականօրէն յագեցած երկու հանդիսութիւններ, որոնք կը հաստատեն, որ 

Հալէպը տակաւին Սփիւռքի ամէնէն կենսունակ գաղութն է, միեւնոյն ատեն, սակայն, առիթ 

կը դառնան մտորումներու: 

Ամէնէն ուրախալին այն էր, որ երկու հանդիսութիւններու յայտագրերը ծայրէ ծայր հայերէն 

էին՝ մաքուր, գրական հայերէն, երեոյթ մը, որ հազուադէպօրէն կը տեսնենք այլ 

գաղութներու մէջ, նոյնիսկ Սփիւռքի երբեմնի սիրտ Պէյրութի մէջ: 

Ուրախալի էր նաեւ այն որ երկու յայտագրերն ալ չէին սահմանափակուած իրենց 

միութենական շրջանակներով, այլ որպէս հայութեան անբաժանելի մասնիկ ընդգրկած էին 

համայն հայութեան իրավիճակը: Երկուքն ալ կը ներկայացնէին Սփիւռքի եւ Հայրենիքի 

դժուարոթիւններն ու մտահոգութիւնները, երկուքն ալ կ’աւարտէին Հայրենիքի զինուորներ 

դառնալու պատրաստակամութեան անկեղծ արտայայտութիւններով: 

Երկու յայտագրերու թատերական հիւսուածքներն (scenario) ալ գեղարուեստական բարձր 

ճաշակով ներկայացուած էին, երկուքն ալ գրուած նոյն մասնագէտին կողմէ, որ ցաւօք, 

Հալէպ մնացած միակ արհեստավարժ հայ բեմադրիչն է: 

Կը յիշէ՞ք, տագնապէն առաջ Հալէպ ունէր մնայուն հինգ արհեստավարժ բեմադրիչներ, 

որոնք բոլորն ալ թատերախաղեր կը բեմադրէին, միեւնոյն ատեն մեր միութիւնները 

Հայաստանէն եւ Լիբանանէն ալ բեմադրիչներ կը հրաւիրէին այդ երանելի օրերուն… 

Աւելորդ չեմ նկատեր, միջանկեալ, հակիրճ կերպով անդրադառնալ երկու յոբելեար 

կազմակերպութիւններուն: 

Ցեղասպանութենէն անմիջապէս ետք, հայրենակցական միութիւններ կազմուեցան, որոնք 

բոլորն ալ իրենց հայրենակիցներուն օգնեցին նիւթապէս ե բարոյապէս, հոգացին 

աշակերտներու դպրոցական ծախսերը, մեծապէս սատարեցին կիլիկեցի հայերու 

թրքախօսութենէն հայախօսութեան անցնելուն: Տասնամեակներ գործեցին միշտ կապ 

պահելով աշխարհատարած իրենց հայրենակիցներուն հետ: 
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Հալէպի մէջ Մարաշահայերու թիւը մեծ էր, անոնք նախ Քէմփի մէջ հիմնեցին Ս. Խաչ 

եկեղեցին, որ քէմփերու քանդուելէն ետք 1935-1936 թուականներոն վերաշինուեցաւ Նոր 

Գիւղի ծայրամասը եւ վերանուանուեցաւ Ս. Գէորգ, նկատի առնելով, որ այս սուրբը շատ 

սիրուած է հայերուն կողմէ, եւ բոլոր հայերը յաճախ անոր անունը կրող օտար եկեղեցի մը 

կ’երթային: Ս. Խաչը ծառայած էր նաեւ որպէս դպրոց: 

Հետագային, մարաշցիները Ս. Գէորգի շրջափակին մէջ կառուցեցին Մեսրոպեան 

նախակրթարան վարժարանը, որ աշակերտներու սակաւութեան պատճառաւ ցաւալիօրէն 

փակեց իր դռները՝ Սուրիոյ տագնապէն անմիջապէս առաջ: Տագնապի տարիներուն Ս. 

Գէորգ եկեղեցւոյ շրջանը գրաւուեցաւ ծայրայեղ իսլամիստներու կողմէ. եկեղեցին 

հրկիզուեցաւ: Հիմա Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդարանը սկսած է եկեղեցուոյ 

նորոգութեան: Եկեղեցւոյ տարածաշրջանը կը մնայ Նոր Գիւղի հայաշատ թաղամասի 

ծայրամասային շրջանի մը մէջ, ուր հայեր չկան այլեւս: Պէտք է յատուկ ճիգ գործադրել այս 

եկեղեցին գործօն պահելու համար, օրինակ քաջալերել, որ հոն պսակի, կնունքի եւ թաղման 

աարարողութիւններ կատարուին, եւայլն: Այս Եկեղեցուոյ գաւիթին մէջ կայ Կիլիկիոյ 

Աթոռի մարաշցի Զարեհ կաթողիկոսի կիսանդրին, նաեւ յուշակոթողներ նուիրուած 

զէյթունցի եւ մարաշցի աղիտեալներուն: 

Թէեւ մարաշցիներու թիւը աւելի քան զգալիօրէն նօսրացաւ, սակայն անոնք պատնէշի վրայ 

մնացին նոյնիսկ տագնապի տարիներուն, եկեղեցին գրաւուած էր, դպրոցը փակուած, 

միութեան նորաշէն կեդրոնը սահմանագիծի վրայ էր եւ դարձած էր պետական զօրակայան, 

ամէն ինչ կորսնցուցած մարաշցիները իրենց Գերմանիկ-Վասպուրական Միութեան որպէս 

կեդրոն ունեցան Ուրֆայի Վերածնունդ Միութեան շէնքը, ուր յաջողեցան իրար քով պահել 

Հալէպ մնացած մարաշցիները: 

Այսօր անոնք Հալէպի մէջ գոյատեւող եւ գործօն միակ հայրենակցական միութիւնն են: 

Արդէն ամբողջ Սփիւռքի մէջ գրեթէ դադրած է երբեմնի հզօր հայրենակցական 

միութիւններու գործունէութիւնը, որ յաճախ կը սահմանափակուի օրացոյցի 

հրատարակմամբ: 

Հ.Ե.Ընկերակցութիւնը Հալէպի մէջ սկսած է գործել 1932-էն ի վեր: Վայելած է անսակարկ 

հովանաւորութիւնը Հ.Բ.Ը.Միութեան, դառնալով անոր ամբաժան երիտասարդական թեւը: 

Տասնամեակներու ընթացքին բարգաւաճելով ունեցած է մնայուն թատերախումբ, երկու 

երգչախումբ, մէկը՝ մանկական, երկու պարախումբ, մէկը՝ մանկական, սենեկային 

նուագախումբ, աւելին՝ պարի եւ երաժշտութեան դպրոցներ, ուսանողական եւ 

սկաուտական բաժիններ: Հ.Ե.Ընկերակցութիւնը իր ետին ունի բարեգործականի Լազար 

Նաճարեան-Գալուստ Կիւլպէնկեան Կեդրոնական Վարժարանը: Ամբողջ տագնապի տասը 

տարիներուն, Ընկերակցութիւնը առանց դադարի գործեց, անոր կեդրոնը մեծ 

զոհողութիւններու գինով մնաց միշտ լուսաւոր եւ տաք, ուստի եւ ուսանողներուն եւ 

դպրոցականներուն համար եղաւ ընթերցավայր, որովհետեւ անոնք իրենց տուներուն մէջ 

զրկուած էին լոյսէ եւ տաքնալու միջոցներէ: 

Վերադառնալով երկու հանդիսութիւններու յայտագրերուն, պիտի ընդգծեմ, որ անոնք 

ունէին ընդհանուր յատկանիշ մը, այն է, որ երկուքն ալ յաջողեցան սկիզբէն մինչեւ վերջ, 

իրենց լաւ կատարողութեամբ ներկաները մագնիսացած պահել, սակայն կար էական 

տարբերութիւն մը երկու հանդիսութիւններոն միջեւ: Հ.Ե.Ընկերակցութեան նիւթը 

նուիրուած էր այսօրուան գործունէութեան, մարաշցիներունը իրենց փառապանծ 

անցեալին, ուր տասը տարի իրենց ֆութպոլի խումբը Սուրիոյ ախոյեան եղած է, յատուկ 
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բաժակ ստացած է երկրի նախագահի ձեռամբ, ունեցած է թատերական եւ մշակութային 

եռուն գործունէութիւն, ինչպէս գիտենք նաեւ դպրոց ու եկեղեցի… իսկ այսօր ալ անոնք կը 

փորձեն զգալի ներկայութիւն ըլլալ Հալէպի մէջ եւ կը յաջողին, թէեւ այնքան սակաւացած 

են, որ շատ դժուար էր 100 ամեակի հանդիսութեան համար բաւարար թիւով յարմար անձեր 

գտնել, ուստի լուծումը գտան հիմնուելով մենակատարներու վրա: Եթէ Հ.Ե.Ը. 

հանդիսութեան երգերը կ’երգուէին հիմնականին քառաձայն երգչախումբի կողմէ, ապա 

մարաշցի մենակատարներն էին հանդիսատեսները գոհացնողը: Հ.Ե.Ը.ի Կոմիտասի 

անուան նուագախումբին փոխարէն, փոքրիկ շնորհալի մարաշցի աղջկայ ջութակի նուագը 

կը հնչեցնէր Կոմիտասեան երաժշտութիւնը: Հայ վարպետ քանոնահար մանկամարդուհի 

մը շարականի կենդանի նուագով կ’ընկերակցէր պատկերներուն: Եթէ Հ.Ե.Ը.ի 90-ամեակի 

հանդիսութեան Թէքէեանի «հայու Հոգին» կը թեւածէր, նուագով եւ պարի 

ընկերակցութեամբ, ապա նոյն Թէքէեանի «Եկեղեցին Հայկական«ը կը հնչէր 12 տարեկան 

պարման-պարմանուհիներու կողմէ, որոնք սակայն ըմբռնած էին ազգայինի ու կրօնականի 

միաձուլումը… 

Այո՛, մարաշցիները մեծով ու փոքրով ամէն ճիգ գործադրած էին հասնելու յաջողութեան եւ 

արժանանալու հալէպահայերու գնահատանքին, եւ ի պատիւ իրենց պէտք է ըսել որ հասան 

իրենց նպատակին: 

Հ.Ե.Ը.ականները յաջողութեան հասան աւելի հեշտութեամբ: 

Հալէպը կ’ապրի, հաւաքաբար կ’ապրի՝ իր եկեղեցիներով, դպրոցներով միութիւններով 

որոնցմէ, որպէս հայրենակցական, վերջին մոհիկանն է Մարաշի Հայրենակցական 

Միութիւնը: 

Հալէպը կ’ապրի ոչ միայն ինքն իր համար, այլ նաեւ Սփիւռքի համար, նաեւ մեր 

հայրենիքին համար: 

Մանուէլ Քէշիշեան 

Հալէպ, 26 Դեկտեմբեր 2021 

 

ԵՌԱԲԼՈՒՐԻՆ  ՊԱՏԳԱՄԸ 

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԵՊԵՃԵԱՆ 

Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը 

ապրեցայ իր ամբողջութեամբ։ Պատերազմին 

ժամանակ հետաքրքական էր, թէ կեանքը երբեք չի 

կեցաւ։ Մէկ խօսքով կեանքի պատմութեան սլաքը 

չի կասեցաւ։ Ապրեցանք մեր կեանքերը 

անհատական, հաւաքական, գաղութային ու 

տակաւին, փորձեցինք կերտել ինչ որ կարելի էր։ 

Եթէ այս երեւոյթը թուեցաւ անհասկնալի եւ 

նոյնիսկ տարօրինակ դուրսի մեր 

հարազատներուն կամ բարեկամներուն, բայց այդ բոլորը իրական էր։  
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Այո, կերտեցինք մեր կեանքերը։ Դժուար եւ անապահով վիճակներու մէջ գացինք դպրոց, 

համալսարան, գործ ու տակաւին, ունեցանք գաղութային կեանք եւ պահեցինք հայկականը 

լիբանանեան իրականութեան մէջ։ Եթէ ստիպուած էինք յարմարուիլ եւ կամ 

վերադասաւորել մեր կեանքերը անապահով վիճակներու մէջ ու տեղատարափ 

ռմբակոծումներուն պատճառով, բայց այդ բոլորը նոյնպէս կեանքի շարունակականութեան 

մէկ մասն էին։ Երեւի մինչեւ այսօր կը փորձենք ընել նոյնը լիբանանեան անվերջանալի 

թուող ու կրկնուող անորոշ եւ տագնապալի օրերուն մէջ։  

Նոյեմբեր 2021, Երեւան։  

Քառասուն եւ չորս օրերու վրայ երկարած պատերազմէն ետք առաջին անգամն էր որ 

հայրենիք կ՚այցելէի։ Եթէ մէկ կողմէ կար կարօտը հողին, երկրին ու բարեկամներուն, բայց 

նոյնքան մատահոգութիւն եւ անձկութիւն։ Ի՞նչ տեսակ Հայաստան մը պիտի տեսնէի 

քառասուն եւ չորս օրերու պատերազմէն ետք։  

Երեւանի փողոցներուն մէջ կար նոյն աշխուժութիւնը։ Կեանքը իր ընթացքը բռնած էր եւ 

մարդիկ կը շարունակէին իրենց առօրեան։ Պէտք էր դարձեալ վերյիշէի Պէյրութի 

փորձառութիւնս։ Իրավիճակը նոյնն էր Երեւանի մէջ։ Կար տարբերութիւն մը սակայն։  

Երեւանի մէջ աւերուած շէնքեր ու փողոցներ չկային ինչպէս էր պարագան Պէյրութի։ 

Պատերազմը Արցախի մէջ էր եւ նիւթական վնասը հոն էր։ Պէյրութի պարագային եթէ 

տեսանք եւ կերտեցինք կեանքի յառաջխաղացքը, բայց փլատակներու հետքերը միշտ պիտի 

յուշէին, թէ պատերազմը անցած էր մեր երկրէն։ 

Երեւանեան իրավիճակը զարմանալի չի թուեցաւ ինծի։ Հայը, հայաստանցին պիտի 

շարունակէ ապրի ինչպէս ես եւ լիբանանցին։ Եւ շարունակեցինք ապրիլ...։ 

Հապա պատերա՞զմը։ 

Եռաբլուր։  

Բլուրին ամբողջ տարածքին շիրիմները, յիշատակի կոթողները ու տակաւին եռագոյնները 

ծածկած էին ամէն տարածք։ Քով-քովի մեր տղաքը։ Կը հանգչի՞ն։ Սկսայ անցնիլ 

իւրաքանչիւր շիրիմի քովէն։ Նկարներ մեր մատղաշ, երիտասարդ եւ անուշիկ տղոց։ Հապա 

տարիքնե՞րը։ Մեծ մասամբ հազիւ նոր իրենց գարուն տարիքը բոլորած։ Նահատակ տղոց 

հարազատներն ալ կային։ Ուզեցի խօսիլ անոնց հետ մինչ իւրաքանչիւր շիրիմի առջեւէն 

կ՚անցնէի։  

 

«Եղբայրս է», ըսաւ երիտասարդ աղջիկ մը արցունքերը սրբելով։ Այդ շիրիմին քով ուրիշ 

հայր ու մայր մը կու լային իրենց զաւկին նահատակութիւնը։ Նայեցայ տարիքին։ Հազիւ 

քսան եւ մէկ տարիքը բոլորած։ Սկսայ մտածել, թէ այս ծնողքը ինչպէ՞ս պիտի մխիթարուի։ 

Ինչպէ՞ս պիտի կրնան տեսնել յոյսը, որ կեանքը կարելի պիտի ըլլայ շարունակել եւ առանց 

իրենց երիտասարդ զաւակին։   
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Խունկը լեցուցած էր Եռաբլուրը։ Ծաղիկները ձեռքս, կը փորձէի զետեղել զանոնք 

իւրաքանչիւր շիրիմի վրայ։ Կ՚ապրէի հարազատներուն լացը, կսկիծը,  ցաւը ու տակաւին 

երիտասարդ մեր տղոց երազը։ Երազը, թէ անոնք պիտի ապրէին իրենց կեանքերը հայրենի 

հողին վրայ, պիտի ունենային իրենց ընտանիքը եւ տեսնէին իրենց զաւակները եւ իրենք ալ 

հպարտանային։ Ցաւը շատ մեծ է...։ 

Շարունակեցի։ Տարեց կին մը նստած էր քարի մը վրայ եւ կը նայէր հանդիպակած կողմը  իր 

հարազատի շիրիմին եւ անոր վրայ տեղադրուած նկարին։ Աչքերը կարմրած էին։ Յայտնի 

էր, որ արցունքները չորցած էին։ Իսկ կարմիր աչքերը քիչ մը աւելի կծկուած էին անոր 

դէմքին վրայ եւ կորած էին անոր նոյնքան տառապած եւ յոգնած մարմնին մէջ։  

Չուշացաւ հարցումս։ «Ո՞վ կ՚ըլլայ»,  հարցուցի յարելով աչքերս շիրիմին վրայ տեղադրուած 

նկարին։ «Եղբայրս է», ըսաւ տիկինը։ Նայեցայ տարիքին՝ յիսունի մօտ էր։ Ճիշդ է, որ 

տարիքով աւելի մեծ էր բաղդատած միւս նահատակներուն, բայց տիկնոջ եղբայրն է եւ 

երեւի իր միակ ընտանիքը։ Ուրիշը չունէր եւ այլեւս ուրիշ տեղ ալ չունէր երթալու եւ 

պատճառ ալ չունէր ուրիշ տեղ ապրելու։ Իր միակ հարազատ-ընտանիքն էր իր եղբայրը եւ 

ան այսօր չկայ։ Եւ ինք մնացած էր մինակ։ Եւ մինակութիւնը պիտի անցնէր իր նոր տան մէջ, 

Եռաբլուր, եղբօրը հետ ըլլալու համար իր այս յառաջացած տարիքին մէջ։  

Բաւական երկար նայեցայ կնոջ։ Իր այս տարիքին համար այս ցաւը շատ չէ՞։ Բայց ինչպէ՞ս 

պիտի ամոքէ իր ցաւը։ Ո՞վ է իր ընտանիքը ասկէ ետք։ Ու հապա տո՞ւնը։ 

«Բաւական սխալներ գործեցինք»։ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն է։ 

Մայր Աթոռ Սուրբ  Էջմիածնի մէջ յատուկ հանդիպումի մը ընթացքին, Վեհափառ 

Հայրապետը սկսաւ մէկ-մէկ քակել իր սրտին ու մտքին մէջ կուտակուած 

մտահոգութիւնները։ «Ազգը, պետութիւնը եւ հայրենիքը անցան ու տակաւին կ'անցնին 

դժուար պայմաններու մէջէն։ Եկեղեցին չի կրնար անտարբեր մնալ այս բոլոր 

անցուդարձերուն նկատմամբ։ Եկեղեցին վեր է ամէն կուսակցութիւններէ եւ 

խմբաւորումներէ եւ կը գործէ հայրենիքին բարօրութեան համար։ Բայց միեւնոյն ժամանակ 

եկեղեցին իր ըսելիքը եւ ընելիքը ունի», ըսաւ Վեհափառ Հայրապետը։ 

«Հայաստան-սփիւռք յարաբերութիւնները պէտք է վերականգնել»։ Սփիւռքի 

աշխատանքներու գլխաւոր յանձնակատար Պրն Զարեհ Սինանեանի հետ բաւական 

խօսեցանք Հայաստան-սփիւռք յարաբերութիւններու մարտահրաւէրներուն մասին։ 

«Անհրաժեշտ է, որ մեր տարբերութիւնները եւ տարակարծութիւնները վեր առնենք աւելի 

ուսանելի ձեւով եւ փորձենք հասարակ յայտարար մը գտնել բոլորին միջեւ», եղաւ 

ներդրումս։ Պրն Սինանեան ունի ծրագիրներ եւ կը փորձէ կամրջել զանոնք սփիւռքի 

տարբեր գաղութներուն հետ։ 

Շարունակեցի։ Կ՚ուզէի տեսնել, հանդիպիլ, լսել եւ խօսիլ։  

Աննա Չուլեան ազգային գրադարանի տնօրէնն է, որ աշխուժ աշխատանք կը տանի իր նոր 

ստանձնած պատասխանատուութեան մէջ։  
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Տիկ Աստղիկ Մարապեանը կրթութեան նախարարութեան մշակոյթի եւ ազգային աւանդի 

պետն է։ Ան կը գիտակցի մշակոյթի մեծ ժառանգին եւ անոր պահպանումին 

կարեւորութեան եւ հասանելի դարձնել զայն օտար շրջանակներու մէջ։  

Պրն Գրիգոր Արշակեանը ազգային արխիւի տնօրէն է, որ  մեծ աշխատանք կը տանի հայ 

ժողովուրդի պատմութիւնը պահպանելու համար։  

Լուսինէ Թանաճեանը եւ Սոնա Ներսիսեանը սփիւռքի հետազօտութիւններու բաժնի 

հնագիտութեան եւ ազգագրութեան ինստիտուտի երկու երիտասարդ գիտաշխատողներ են, 

որոնք այնքան մասնագիտական աշխատանք կը տանին հաւաքելու եւ ուսումնասիրելու 

հայկական սփիւռքի տուեալները ու աւելիով ճանչնալու զանոնք։ «Պէտք է աւելի զիրար 

ճանչնանք եւ հասկնանք», Լուսինէն է խօսողը։ «Եւ այս տեսակի հանդիպումները մեծապէս 

կ՚օգնեն, որպէսզի մեր յարաբերութիւնները զարգանան եւ հաղորդակցութիւն ստեղծուի», 

ըսաւ ան։ 

Երեւանի մէջ շատ բան կայ ընելու։ Հարցազրոյցներս տեղեկատուութեան եւ հեռատեսիլի 

ցանցերու մէջէն՝ Նոյեան Տապան, Երկիր Մետիա, Սիվիլնեթ ու տակաւին։ Ինչքան ուժ եւ 

կարողականութիւն կայ Հայաստանի մէջ։ Ու տակաւին ներդրում մտքի եւ 

կարողականութեան՝  նոյնինքն սփիւռքէն։ 

Հայաստանը քառասուն եւ չորս օրուան պատերազմէն ետք։ Կեանքը կը շարուակուի եւ 

պատմութեան սլաքը կարելի չէ կասեցնել։ Բայց այդ շարունակութեան մէջ կայ ահաւոր 

ցաւը։ Ցաւը Եռաբլուրին որ շատ ցայտուն է։ Մեր մատղաշ տղոց եւ անոնց գարուն տարիքի 

ընդհատումը։ Եւ այս ցաւը չի մոռցուիր։ Պատմութեան եւ կեանքի սլացքին հետ, հայը պիտի 

շալկէ այս ցաւը։ Եռաբլուրի ցաւը։  

Բայց Եռաբլուրի ցաւին մէջ կայ պատգամ։ Եւ պատգամը կու գայ նահատակ տղոց 

անշնչացած մարմիններէն։ Անոնք կենդանի չեն, բայց իրենց ձայնը լսելի է։ Անոնք կըսեն, 

«Հայրենքը պէտք է պահենք։ Հայրենիքը պէտք է կերտենք»։ 

Անոնք նահատակուեցան, որպէսզի հայրենիքը գոյատեւէ։ Մենք՝ ետեւ մնացողներս, 

Հայաստան, Արցախ եւ Սփիւռք, պիտի պահենք եւ կերտենք հայրենիքը։ Եւ զայն պահելու եւ 

կերտելու համար պիտի վերականգնենք Հայաստան, Արցախ եւ սփիւռք եռակողմանի 

հաղորդակցութեան կապերը։ Հաղորդակցութեան միջոցաւ է, որ մեր բոլոր 

տարակարծութիւններուն մէջէն պիտի կարենանք կերտել հասարակ յայտարարը, որ պիտի 

դառնայ հայուն պատմութեան շարունակականութեան կռուանը։ Այն հասարակ 

յայտարարը, որ պիտի շինէ մեր «տունը»։  

Եռաբլուրի ցաւը պիտի մնայ։ Բայց մեր տղոց անշնչացած մարմինները պիտի հանգչին, երբ 

միասին համաձայնինք կերտել հայրենիքը եւ հայուն պատմութիւնը դնենք 

շարունակականութեան գործընթացին մէջ։ 

Պիտի կարենա՞նք։ 

Եռաբլուրի ցաւը։ Ու այդ ցաւին պատգամը։ 
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Թէ հայը պէտք է պահէ ու կերտէ։ 

Պահէ հայրենիքը։ Եւ կերտէ հայուն պատմութիւնը եւ դնէ զայն շարունակականութեան 

սլացքին մէջ։ 

Պիտի ու պէտք է որ ընենք։ 

Քուէյթ, Դեկտեմբեր 6, 2021 

 

ՅԱՐԳԱՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅ ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ 

 «Գասպարասէր» ընտրանիի մը ներկայութեան, Ուրբաթ, 

10 Դեկտեմբեր 2021-ի երեկոյեան ժամը 7.00-ին, 

Լիբանանանահայ Գրական Շրջանակի 

կազմակերպութեամբ, Հայկազեան Համալսարանի 

հիւրընկալ սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 21 Օգոստոս 2021-

ին անժամանակ մեկնած, բազմաբեղուն վաստակի տէր, 

յանձնառու հրապարակագիր եւ իրաւաբան Մեթր 

Գասպար Տէրտէրեանի յիշատակին նուիրուած 

«Յարգանգի Երեկոյ»։  

Հայերէն եւ արաբերէն բացման խօսքը կատարեց 

Լիբանանահայ Գրական Շրջանակի նախկին ատենադպիր Անի Քեստենեան-Պասէթ, 

ըսելով. «Զօր. Անդրանիկի աւանդին հաւատարիմ, Շապին Գարահիսարցի Մեթրը, 

գիտակից պահանջատէրի հանգամանքով, իր կեանքը նուիրեց Տարագիր 

Արեւմտահայութեան անժամանցելի արդար դատին միջազգայնացումին, անիրաւուած 

ժողովուրդներու եւ խոնարհ մարդոց դատերու պաշտպանութեան։ Յանձնառու եւ 

յառաջապահ հրապարակագիրի անսպառ գրիչով տքնեցաւ լուսաւորելու հայ քաղաքական 

միտքին խաւարը, միշտ յուսալով վերջ դնել հայ ժողովուրդի “իրաւաքաղաքաՏգիտութեան” 

դարաւոր ախտին, եւ իրականացնել ի՛ր եւ համախոհներուն փայփայած Տարագիր 

Արեւմտահայութեան Համաշխարհային Քոնկրէսը։ Մեթր Տէրտէրեան հաւատարիմ 

ուղեւորը եղաւ իր միջազգայնական գաղափարականին։ Ան կոփուեցաւ 73-ամեայ 

Լիբանանահայ Գրական Շրջանակի հայաբոյր գուրային մէջ, ուր լայնախոհ 

ազգայնականութեամբ եւ գաղափարաբանութեամբ ծառայեց համաշխարհային 

խաղաղութեան, արդարութեան՝ ընդդէմ շահագործումի եւ գերեվարումի, ժողովուրդներու 
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ազատ ինքնորոշման իրաւունքին, այր մարդու եւ կնոջ իրաւահաւասարութեան, հայ եւ 

արաբ ժողովուրդներու համարկումին՝ յանուն իրենց արդար դատերու լուծման»։  

Բովանդակալից ու ամփոփ սրտի խօսքով ելոյթ ունեցաւ Հայկազեան Համալսարանի 

նախագահ Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան, որ անդրադարձաւ Մեթր Գ. Տէրտէրեանի բարձր 

գնահատանքին Հայկազեանի առաքելութեան, ուր ան «հպարտօրէն ունեցաւ ելոյթներ եւ 

կազմակերպեց հանդէսներ», յատկապէս 2003 թուականէն ետք, երբ Լիբանանահայ Գրական 

Շրջանակը կորսնցուց Սփիրզ փողոցի իր կեդրոնը։ Վեր. Հայտօսթեան ըսաւ. «Փնտռուած են 

մաքուր գրիչ շարժողները, համոզումի տէր կանգնողները, անձի շահէն աւելին 

ցանկացողները, սերտուած խօսք արտասանողները, անցեալով զինուած ապագայ 

երազողները, իրաւազրկուած ժողովուրդներու արդար դատերը անշահախնդրօրէն 

պաշտպանողները, ընդհանրութիւններու այս դարուն մասնագիտականը մշակողները։ 

Երբեմն սահմանները անցնող, անկեղծ զգացումով բռնկող, երբեմն կտրուկ դատող, բայց 

մի՛շտ անսպառ միտքեր արտայայտելով եւ իր նիւթերուն անկեղծօրէն մօտեցող Մեթրի՝ 

Արեւմտահայութեան ու հայ ինքնութեան այս զինուորին յիշատակին կը մօտենամ բարձր 

յարգանքով։ Պատիւ անոր քաղցր յիշատակին»։ 

Դեմոկրատ Իրաւաբաններու Համաշխարհային Լիկայի գործադիր մարմինի անունով խօսք 

առաւ Լիբանանեան Համալսարանի միջազգային օրէնքի դասախօս Դոկտ. Հասան Ժունի, 

որ սեղմ գիծերու մէջ ներկայացուց «դեմոկրատ իրաւաբաններու առաջին սերունդին 

պատկանող» համեստութեան եւ պարկեշտութեան տիպար Մեթր Գ. Տէրտէրեանը՝ Արաբ-

Հայ Միջազգային Խորհուրդին հիմնադիրներէն։ Դոկտ. Ժունի ըսաւ. «Իր ժողովուրդին եւ 

հայրենիքներուն հոգը կրած մեկնեցաւ մարտնչող ընկերը։ Առաջնակարգ մտաւորականը, 

Լիբանանահայ Գրական Շրջանակի նախագահը չթողուց գրիչը, ոչ ալ գրիչը՝ զինք։ Հայ, 

պաղեստինցի եւ միջազգայնական մարտիկ էր ան հաւասարապէս։ Անոր 

միջազգայնականութիւնը կը բխէր հայրենասիրութենէն։ Ժողովուրդներու ազատ 

ինքնորոշման իրաւունքին համար մարտնչող զինուորը իր կեանքը նուիրեց հայ 

ժողովուրդի դատին, զոր չէր անջատեր պաղեստինեան դատէն։ Միջազգային օրէնքի եւ 

ազատ ինքնորոշման իրաւունքի լոյսին տակ, իրաւագիտական ուսումնասիրութիւններով 

բացատրեց Հայ Դատը, Սեւրի եւ Լոզանի դաշնագրերն ու Արեւմուտքի 

պատասխանատւութիւնը Մեծ Եղեռնին։ Դրամատիրութեան, գաղութարարութեան, 

իմփերիալիզմի եւ մարդուն կողմէ մարդու շահագործումին դէմ յեղափոխականն էր ան, որ 

հետեւեցաւ պայքարի ոլորապտոյտի ընկերներուն՝ Յովհաննէս Աղպաշեանի եւ Միշէլ 
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Լայյունի ուղիին։ Փաստաբանութեան ասպարէզը իր զէնքն էր ընդդէմ անիրաւներուն եւ 

շահագործողներուն։ Փաստաբաններ Էտմոն Աունի եւ Նախլէ Մութրանի հետ բացած իր 

գրասենեակը ապաստանն էր անիրաւուածներուն…»։ Դեմոկրատ իրաւաբաններու 

անունով, Դոկտ. Ժունի ուխտեց շարունակել պայքարի երթը։ 

«Գասպարական Անթաքոյց Կերպարը Իր Համակողմանիութեամբ ու 

Բազմասլացիկութեամբ» խորագիրն էր հրապարակագիր եւ կրթական մշակ Պարոյր 

Աղպաշեանի համապարփակ խօսքին, զոր սկսաւ անդրադառնալով հայրենիքի եւ սփիւռքի 

հայաթափութեան ու վիրաւոր վիճակին, ուր հետզհետէ կը պակսին տեսլապաշտ ու 

գաղափարապաշտ մտաւորականներն ու առաջնորդները։ Ան անդրադարձաւ ոչ հեռու 

անցեալին, երբ հայրենիքն ու սփիւռքը զիրար լրացնելով դարձած էին հայապահպանումի 

հզօր ամրոցներ։ Մեթր Գ. Տէրտէրեանի յանկարծական մեկնումը զինք մղած են յոռետես 

խորհրդածութիւններու, որովհետեւ Մեթրը կ՚ապրէր մղձաւանջային այդ երեւոյթները, կը 

վերլուծէր զանոնք եւ լուծումներ կ՚առաջարկէր։ 

Անդրադառնալով Մեթրին անհատականութեան, ան ըսաւ. «Անկրկնելի անձնաւորութիւն 

մըն էր, որ իր հայրենասիրութեամբ եւ ազգապաշտութեամբ, քաղաքական ու 

գաղափարական հայեացքներով, համոզմունքներով ու հաւատամքով, տեսիլքներով ու 

գործարարութեամբ, դարձած էր աչքառու ներկայութիւն մը։ Անդրդուելի եւ անզիջող, 

անտեղիտալի եւ աննահանջ վճռակամութիւններով համակուած Գասպարը, միշտ ալ 

գտնուած էր յառաջադէմ դիրքերու վրայ, անհատական թէ հաւաքական 

պահանջատիրութեանց պարագային, ատոնք ըլլան փաստաբանական թէ իրաւագիտական 

գետնի, ազգային թէ քաղաքական մակարդակներու վրայ։ Իսկ Հայկական Դատի 

հետապնդումը, անոր համար այնպիսի հաստկեկ փաթեթ մըն էր, որուն նկատմամբ 

ԱՄԲՈՂՋ ԹՂԹԱԾՐԱՐ մը պատրաստած էր ու կը շարունակէր զայն համադրել, ձեւաւորել 

ու համակարգել, խորապէս հաւատալով իր թեզին այժմէականութեան եւ լիիրաւութեան։ 

“Տարագիր Արեւմտահայութեան Համաշխարհային Քոնկրէս”ի (ՏԱՀՔ) մը կազմութիւնը, 

Գասպարին համար եղաւ ու մնաց անյետաձգելի ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ անհրաժեշտութիւն մը, 

որուն իրականացման համար նուիրուեցաւ անյուսահատ քարոզչութեան 

(հրապարակագրութեամբ, հրապարակախօսութեամբ), քաջ գիտնալով որ ատիկա միայն 

կրնայ ըլլալ միջոցն ու կամուրջը, որոնցմով կարելի կ՚ըլլայ ոչ միայն սփիւռքահայութիւնը 

միացնել ու զօրացնել, այլեւ՝ Հայաստան-Սփիւռք կապերուն տալ ճիշդ եւ արդիւնաւէտ 

ուղղուածութիւն»։  
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Անդրադառնալով անոր բարեմասնութիւններուն, Պ. Աղպաշեան շեշտեց, որ Մեթրը երբեք 

չեղաւ պոռոտախօս ու ճոռոմաբան, մեծխօսիկ ու ինքնահաւան, պատեհապաշտ ու 

կեղծապատիր, որովհետեւ իրեն համար Հայ Մարդը, Հայ Դատը, Հայրենիքն ու 

Գաղափարաբանութիւնը սրբագոյն հասկացողութիւններ էին։ Իւրայատուկ 

պայծառատեսութեամբ օժտուած տիպարը, խրոխտօրէն մնաց ազգային ծառայութեան 

նուիրուած գործիչը։ Տէրտէրեան փոքր տարիքէն ծանօթացած է Չօպանեանին, Թէքէեանին 

ու Տամատեանին գաղափարական ընտրանքներուն եւ ջատագոված է 

ժողովրդավարութիւնը, իսկ իր ուսուցիչներուն՝ Գերսամ Ահարոեանի եւ Վահէ-Վահեանի 

հովանիին տակ ստացած է ազգային-պատմական-գրականագիտական եւ 

հայրենասիրական կրթութիւնը, «սակայն իր հուրն ու բոցը այլ տեղ էր...»։ Խորհրդային 

Միութեան ինքնալուծարումէն ետք անգամ, Մեթրը չհրաժարեցաւ իր տեսակէտներէն, 

նկատի ունենալով Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, եւ թիավարեց հոսանքին դէմ՝ 

կուռ հաստատակամութեամբ կառչած մնալով իր համոզումներուն։ Հայ Դատի 

հետապնդումը եղաւ իր գերագոյն սեւեռակէտը, որուն մասին արտայայտուեցաւ իրեն 

ծանօթ լեզուներով։ Մէջբերելով Մեթրէն, Պ. Աղպաշեան յիշեց անոր հրապարակագրութեան 

մեծ ուսուցիչները՝ Անդրանիկ Անդրէասեան, Յովհաննէս Աղպաշեան (Աղպաշ) եւ Գերսամ 

Ահարոնեան եւ անձնապէս հաստատեց Տէրտէրեանի եւ Աղպաշի անքակտելի կապը, 

որպէս գաղափարական, հայրենասիրական, հրապարակագրական եւ խմբագրական 

գործակիցներ։ Ան հաստատեց որ Մեթրին հետ համագործակցութիւնը թէ հաճոյք էր եւ թէ 

վայելք, պայմանով որ անոր հետ վերաբերելու եւ շփուելու հնարքները ըլլային 

չափաւորուած եւ հասկացողական։  

Եզրափակելով, Պ. Աղպաշեան շեշտեց «Գասպարագէտ»ի մը գոյութեան 

անհրաժեշտութիւնը, որովհետեւ ան բացառիկ կերպար մըն էր հայ իրականութեան մէջ՝ իր 

ամբողջ էութեամբ։ 

ՀԲԸՄ-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր եւ բանաստեղծ Համբիկ Մարտիրոսեան, 

Չարենցէն քառեակով մը սկսելէ ետք, դիտել տուաւ թէ խիզախ ու մարտնչող նկարագրի տէր 

ազգային-քաղաքական գործիչ Մեթր Գ. Տէրտէրեանը աշխարհը տեսաւ իր իւրայատուկ 

պատուհանէն եւ լայն կարկինով ընդգրկեց հայը, հայրենիքը, Հայ Դատն ու անմիջական 

շրջապատը։ Ան հանդիսացաւ յետ-եղեռնեան սերունդի վաւերական հրապարակագիրը, որ 

մօտէն ապրեցաւ իր ժողովուրդին կոտտացող ցաւը, տառապանքը եւ տարագիր 

հայրենազուրկի հոգեվիճակը։ Հողի կանչին ականջալուր հրապարակագիրը, արդար 
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ժառանգորդը եղաւ Շապին Գարահիսարի եւ Սեբաստիոյ արգանդէն ծնած մեծերուն։ Ան 

շեշտեց, թէ մեծանուն հրապարակագիրին յատուկ երեւոյթ դառնալը պատահական չէր, 

տրուած ըլլալով հայրենասէր ընտանիքի մէջ հասակ առնելը։ »Մոլի ընթերցող եւ յամառ 

ինքնաշխատող ըլլալով, ան ծանօթացած է պատմութեան ծալքերուն ու նաւարկած 

քաղաքական ասպարէզի ոսկիանոսին մէջ, հարստացնելով հայ մամուլի էջերը... 

Տէրտէրեանի բոլոր յօդուածներուն, խոհափիլիսոփայական ակնարկներուն 

մեծամասնութիւնը կրած են ազգային-հայրենասիրական մաքուր խորք ու համամարդկային 

գաղափարախօսութիւն»։ Ան յիշեց «Մեր Նշանաբանն Է Յառաջ»ի առաջնորդող 

յօդուածները, որոնք կ՚ընթերցուէին մեծ յափշտակութեամբ, եւ հաստատեց որ Մեթրը 

անհերքելիօրէն ծնած էր խմբագիր, հրապարակագիր, հրապարակախօս եւ ազգային-

հասարակական գործիչ։ Մեթր Տէրտէրեան մամուլի մէջ քննարկած է ժողովուրդներու 

ընկերային-քաղաքական ազատութեան հարցերը, հայ-արաբ բարեկամութեան զարգացման 

հնարաւորութիւնները, ժողովուրդներու եղբայրութիւնը՝ իրաւունքի եւ հաւասարութեան 

հիմքի վրայ։ Հ. Մարտիրոսեան հարց տուաւ, եթէ Միջին Արեւելքի ներկայ անհրապոյր ու 

սպառնալից վիճակին մէջ պիտի պարզուին նոր Գասպար Տէրտէրեաններ, որ տէր դառնան 

Արեւմտահայերէնին, Հայ Դատին ու Հայ Մշակոյթին։ Ան հաստատեց որ Մեթրը ճաշակած է 

հրապարակագրութեան ասպարէզին դառնութիւնները, որովհետեւ «խարազանած է 

ապիկարութիւնը, թերացումը, ապազգայինը եւ քննադատած է սայթաքումները»։ Ան 

շեշտեց, որ Մեթր Տէրտէրեան յարգուեցաւ նոյնիսկ իր գաղափարի հակառակորդներէն՝ 

շնորհիւ իր լայն զարգացումին ու խոհականութեան, խիզախ կեցուածքին եւ աննկուն 

նկարագրին։ Ան թուարկեց վերջին տասնամեակներուն Մեթրին լոյս ընծայած գիրքերը, եւ՝ 

նախքան Չարենցով փակելը, ըսաւ. «Իր հրապարակագրութեամբ, Հայ Դատին նուիրուած 

արժէքաւոր հատորներով, Գասպար Տէրտէրեան, որպէս յաջող հրապարակագիր, եղաւ մեր 

ժողովուրդին լուրջ բազկերակը, շունչը, աննահանջ պահանջատէրը հողին ու հայրենիքին։ 

Անոր թողած ժառանգը կը հանդիսանայ թէ՛ դպրոց, թէ դասագիրք նոր սերունդներուն 

համար»։ 

Մեթր Տէրտէրեանի հարազատներէն՝ Գառնիկ Վ. Սարգիսեանի ակամայ բացակայութեան 

պատճառով, ընտանիքին խօսքը ընթերցեց Աւետիս Տիպան, փոխանցելով 

երախտագիտութեան եւ շնորհակալութեան անկեղծ զգացումները, յատկապէս՝ 

Լիբանանահայ Գրական Շրջանակի վարչութեան եւ Հայկազեան Համալսարանի 

տնօրէնութեան, եւ ի միջի այլոց ըսելով, թէ «կարելի չէ խօսքը սահմանափակել զուտ 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (120) Յունուար 2022 

 

32/73 

զգացական ու ընտանեկան ծիրէն ներս, որովհետեւ Հայ Դատը, Հողային 

Պահանջատիրութիւնը, ՏԱՀՔ-ը յաջողցնելու անհրաժեշտութիւնը եղած են Մեթրին եւ քրոջ  

որդիին յատկապէս վերջին տարիներու հանդիպումներուն հիմնական առանցքը։ 

Գասպարի մասին որեւէ խօսքի գերիշխող նիւթը, կամայ թէ ակամայ, ազգային հոգերն են... 

Յիշատակը մեծարել, կը նշանակէ շարունակել անոր հարթած ճանապարհը՝ դէպի 

արեւմտահայութեան ազգային-ներկայացուցչական իրաւական քաղաքական մարմին»։ 

Բանախօսութիւններուն միջեւ ներկայացուեցան հայ երաժշտութեան երկրպագու Մեթր Գ. 

Տէրտէրեանի նախասիրած կտորներէն նմոյշներ, համադրութեամբ Մաեսթրօ Վիգէն 

Չալեանի եւ կատարողութեամբ Նանոր եւ Նայիրի Առնէլեաններու (Կոմիտաս՝ «Քելէ, Քելէ», 

«Գարուն Ա» – դաշնամուր եւ սրինգ), Ծաւի եւ Սալբի Թորիկեաններու (Կոմիտաս՝ «Կռունկ» 

– ջութակ եւ դաշնամուր), Մանէ Պասմաճեանի (Կոմիտաս-Անդրէասեան՝ «Ծիրանի Ծառ» – 

դաշնամուր) եւ Ահմատ ալ-Հաժի (Բաբաջանեան՝ «Իմ Սիրտը Լեռներում Է» – շեփոր)։ 

Երեկոն փակուեցաւ Մեթր Գ. Տէրտէրեանի քրոջ որդի՝ բեմադրիչ Պետրոս Գ. Թեմիզեանի  

պատրաստած տեսանիւթով։ 

•••Այս առիթով հրատարակուեցաւ Մեթր Գ. Տէրտէրեանի յիշատակին նուիրուած հայերէն եւ 

արաբերէն լեզուներով 56 էջերէ բաղկացած գրքոյկ մը (պատրաստութիւն՝ Անի Քեստենեան 

Պասէթի, էջադրում՝ Հուրի Քեստենեանի) որ կ՚ընդգրկէ անոր ինքնակենսագրութիւններուն 

համադրումը, գործերուն մատենագիտական ցանկը (պատրաստութիւն՝ Կարօ 

Աբրահամեանի), Լիբանանահայ Գրական Շրջանակի երախտիքի խօսքը եւ հանրածանօթ 

մտաւորականներու, խմբագիրներու եւ հարազատներու վկայութիւնները։ 

ԱՆԻ Ք.Պ. 
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ՎԱՐԴԳԷՍ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆԸ ԵՒ ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԸ 

Գորիս՝ համայնապատկեր 

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 7 Յունուար 2022 

1970-ականներու կէսերուն, Ցեղասպանութեան 

60-ամեակէն քիչ առաջ արտասովոր եռուզեռ 

մը կար Երեւանի մտաւորական 

շրջանակներուն մէջ։ 

Հանգամանքներու բերումով երեք վայրեր շատ 

կը յաճախէի Մատենադարանէն ետք։ Ի հարկէ 

վերջինը իմ «երկրորդ տունս» էր,  քանի որ 

թեկնածուականիս (PhD) նիւթը կ՚առնչուէր 

ձեռագիրներու հետ։ Այս եզակի հիմնարկին մէջ բախտաւոր եղեր էի աւելի մօտիկէն 

ճանչնալու մթնոլորտը, ուր կը տիրէր բացառիկ կարգապահութիւն, նուիրուածութիւն եւ 

պաշտամունք ձեռագրաց հաւաքածոներու հանդէպ։  Մատենադարանը հայեցիութեան 

խորհրդանշանն էր ու բազկերակը, ուր միջանցքային զրոյցներու ընթացքին ցածրաձայն կը 

խօսէին  Խորհրդային Հայաստանի ՀԱՅ ապագային սպասող մարտահրաւէրներուն մասին։ 

Միւս երկու տեղերն էին Եղիշէ Չարենցի Տուն-թանգարանը, Ազգային գրադարանը եւ 

«Գարուն» ամսագրի խմբագրութիւնը։ Այստեղ տիրող դէմքն էր գլխաւոր խմբագիր Վարդգէս 

Պետրոսեան, որ այդ օրերուն սկսեր էր «շփացնել» զիս, նոյնիսկ թոյլ տալով որ քանի մը 

անգամ մասնակցէի ընդարձակ նիստերուն։ Հոս էր որ երջանիկ պատեհութիւնը 

կ՚ունենայի մօտէն ճանչնալ վաղամեռիկ Մուշէղ Գալշոյեանը, Հենրիկ Էդոյեանը, Արեւշատ 

Աւագեանը, Յովհաննէս Գրիգորեանը, Անժիկ Յակոբեանը, Հրաչեա Մաթեւոսեանը, 

Մերուժան Տէր Գուլանեանը, իսկ մեծերէն՝ Շիրազը։ 

Սկսան շշուկներ տարածուիլ որ օրուան թիւ մէկ մարդը՝ Կարէն Դեմիրջեանը միտք ունի 

Գրողներու միութեան նախագահ առաջադրել իր վաղեմի եւ արժանաւոր ընկերը՝ Վարդգէս 

Պերոսեանը։ Ե՛ւ ուրախ ու հպարտ էինք ե՛ւ միաժամանակ արդէն կը սկսէինք կարօտնալ 

զինք։ Վարդգէսը հայ լրագրութեան պատմութեան մատուցեր էր շնորհակալ վիթխարի 

ծառայութիւն մը՝ հիմնելով երիտասարդական «Գարուն» ամսագիրը, որ շատ շուտով 

դարձեր  էր մեծ ժողովրդականութիւն վայելող գրական, գեղարուեստական եւ 

երիտասարդական ու այժմէական հարցերու թիւ մէկ թերթը, ապացոյց՝ կրպակները 

հասնելուն պէս մէկ-երկու ժամէն կը յափշտակուէին բոլոր համարները։ Այդ օրերուն 

«Գարուն»ին մէջ տպուիլը գլխաւոր անցագիրն էր գրական աշխարհ մտնելու։ 

Անցնող տասնամեակներուն միշտ ուզած եմ Վարդգէս Պետրոսեանի մասին յուշերս 

յանձնել ընթերցող հանրութեան, սակայն միայն վերջերս էր որ ցանկութիւնս դարձաւ 

անզսպելի պահանջք մը՝ կարծես այն աստիճանի էր հասեր այդ ներքին մղումը, որ եթէ 

չգրէի իւրայատուկ դէպքի մը մասին՝ պիտի պայթէի։ 
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Սոյն յուշս ընթերցողներուն ուշադրութեան յանձնելու անմիջական պատճառը 

դարձաւ  նախկին Գորիսաբնակի մը հետ ունեցած զրոյցս։ Կը պատմէր «դեռ էնտեղ մնացած 

հօրաքրոջ երեխաների ու մի քանի տարիքոտ զարմիկների» մասին՝ ափսոսալով ու 

մեղքնալով որ «դեռ էնտեղ են խեղճերը, ո՛չ աշխատանք ունեն, ո՛չ ապահովութիւն, ողջ 

երիտասարդութիւնը Ռուսաստան ա գնացել թէ փախել…ես իմ, աշխատում են որ փող 

ուղարկեն իրենց հարազատներին…»։ 

Վա՜յ, բարձրացաւ հառաչանք մը ներսիդիէս, վա՜յ Բակունց՝ Գորիս-Գյորեսի հարազատ 

դժբախտ որդի, որու հեղինակած «Ալպիական մանուշակի» մէջ բզզացող միջատին 

աշխարհը կը թուէր բուրաստան, որովհետեւ ան ուրիշ ոչինչ կը տեսնէր իր շուրջ, բացի 

ծաղկաթերթիկներէն…։ «Երջանիկ ու արբեցած» բզեզը չէր տեսներ ծաղիկէն դուրս գտնուող 

տխուր ու անիրաւ աշխարհը, այնպէս ինչպէս Երեւանի, Մոսկուայի, Վարշաւայի, 

Մատրիտի, Փարիզի, Լիզպոնի, Նիւ-Եորքի ու Լոս Անճելըսի հայը, որ իր առատութեան մէջ, 

կերուխում  ու «տաշիտուշի»ներու մէջ արդէն մոռցեր էր որ անդին, «սառերից էն կողմ» 

Զանգեզուրի ծործորներու մէջ մարդիկ կ՚երազեն…մի րոպէ առաջ դուրս գալ, «գրին քարտ» 

շահել, որ «ազատուեն էս աշխարհից»… 

Սովետի ատեն ալ քիչ չէին «մի րոպէ առաջ ազատուել» ուզողները, որոնք զիրար քաշելով, 

մէկը միւսը բերել կու տար Երեւան՝ իր քարաշէն հսկայ պատշգամով պապեպանական 

տունը, արտն ու դաշտը, գերեզմաններն ու մատուռները թողլով…ազերիներուն, որոնց քով 

ՄԻՇՏ հայ գնորդէն աւելի վճարելիք գումար կ’ըլլար…: Ինչպէ՞ս կ՚ըլլար այս բանը 

«հաւասարութեան հայրենիք սովետի երկրում…»։ 

Հառաչեցի նաեւ յիշելով «Մենաւոր ընկուզենի»ի ու «Վերջին ուսուցիչը» հեղինակած 

«Գարուն»ի Աշտարակցի գրող-խմբագիր Վարդգէս Պետրոսեանը։ Ան նոյն ցաւը կ՚ապրէր 

այս գործերուն մէջ, ինչ որ արտայայտած էր քանի մը տարի առաջ «Գարուն»ի 

խմբագրութեան մէջ։ 

… Ընդլայնուած նիստ էր, ուր իրար քով նստած էին խմբագրական կազմի անդամ-

անդամուհիները, թղթակիցներ, երիտասարդ գրողներ, բանաստեղծներ։ Բացի իգական 

սեռի ներկայացուցիչներէն բոլորը լիաթոք կը ծխէին ու սուրճի գաւաթները կը պարպուէին։ 

Մտահոգութիւն, ցաւ ու վիշտ կար բոլորին դէմքին վրայ, մտահոգութիւնը իջեր էր յօնքերու 

վրայ, որովհետեւ գլխաւոր խմբագիրը բացման խօսքին սկիզբը առանց բառերը ծամծելու եւ 

առաց հաշուի առնելու կուսակցական-գաղափարական նրբութիւնները յայտարարեր էր. 

-Ընկերնե՛ր, երկար մտածելուց յետոյ որոշեցի մի այսպիսի առաջարկ ներկայացնել ձեզ, որը 

հաւանութեան արժանանալու դէպքում ուզում եմ տանել Ա. Քարտուղարին… 

Վարդգէս Պետրոսեան նման պահերուն մատներով կը խաղար կամ կ՚ոլորէր իր երկար 

գանգուրները՝ գէսը։ Այդքան լուրջ չէի տեսած զինք, ու շարունակեց. 
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Զորաց քարեր 

-Ահազանգ թող չթուայ ձեզ ընկերներ, բայց մեզ 

լուրեր են հասնում, որ թուրք-ազերի հովիւներ գալիս 

են մեր Զանգեզուրի սարերը՝ իրենց հօտերը 

արածացնելու, յետոյ նրանց միանում են 

ընտանիքները՝ շուն ու գէլով (գայլ), հաստատւում են 

հովիտների մէջ…Դուք հասկանո՞ւմ էք ինչ է 

կատարւում… 

Ներկաներէն ոմանք փորձեցին առարկել թէ «մերո՛նք են թողնում գիւղերը ու լցւում  Գորիս, 

Ղափան, Սիսիան, Մեղրի, էլ չենք ասում Երեւան…»։ Մէկը ըսաւ. «Ախր երիտասարդութիւնը 

անելիք չի գտնում այնտեղ, իսկ ուսում ստացածները ընդհանրապէս չեն ուզում Երեւանից 

յետոյ գիւղ գնալ, իսկ մեր աղջիկները Երեւանցի տղայ են գտնում, ամուսնանում ու յետ չեն 

գնում…»։ 

Քննարկումը անցաւ բուռն ու փոխադարձ մեղադրանքներով։ Համարձակութիւն չունէի 

խօսք մը ըսելու, թէեւ ըսելիք ունէի։ Կարծես Պետրոսեան յանկարծ նկատեց զիս ու ինծի 

դիմելով հարցուց. 

-Իսկ Մինա՛ս, դու ի՞նչ ես մտածում, Պէյրութը, Փարիզը թողել եկել ես Երեւան։ Հը՛, բան 

չունե՞ս ասելու, դու որ մեզանից լաւ գիտես մեր վանքերն ու բերդերը… 

Պահիկ մը պապանձում մը ունեցայ, բայց ընկերներէս մէկը քաջալերելով զիս ըսաւ. «Դէ 

ասա՛, ինչ էիր ասում էդ օրը…»։ 

Երկու բառով պատմեցի մեր հեռաւոր վանքերու բակերուն ու գաւիթներուն մէջ 

տեսած…խոզերն ու ոչխարները, իսկ անդին, հինաւուրց զանգակատան տակ նստած 

ծերունի հովիւը իր «չիպուխն էր քաշում…»։ 

-Չէ՛, չէ, էն միւսը պատմիր, Կիրանց վանքի տեսածդ… 

Ստիպուած նկարագրեցի տեսածս սրբապղծութիւնը Հայաստանի հեռաւոր հիւսիսը 

գտնուող իւրայատուկ ճարտարապետութեամբ ու շինանիւթով կառուցուած Կիրանց վանքի 

բակին մէջ արածող գառները եւ անոնց թուրք-ազերի երկու «չոբանները»…Ուրիշ բան չըսի 

տեսածներուս մասին. պատմելիք բաներ չէին։ 

Ներկաները առին-տուին, առաջարկներ ներկայացուցին, կենտկոմ, կառավարութիւն, 

Մոսկուա դիմելու մասին բուռն կարծիքներ արտայայտեցին եւ … հանգստացան։ 
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-Ընկերնե՛ր,- վերջապէս դիմեց Վարդգէս Պետրոսեան,- առաջարկութիւն եմ պատրաստում 

ներկայացնել «մինիստրութիւն» (նախարարութիւն) եւ կենտկոմ, որ «Գարուն»ի 

խմբագրութիւնը պէտք է փոխադրել Զանգեզուր՝ տեղի երիտասարդութեան սիրտ տալու եւ 

օրինակ հանդիսանալու։ Հասկանո՞ւմ էք ինչ է լինելու այս քայլի հետեւանքով. նախ մենք 

մեր շուրջն ենք համախմբելու շրջանների երիտասարդներին, նրանք գալու եւ միանալու են 

մեր մտաւորական շրջանակներին եւ այսպէս զարկ կը տանք պետական հիմնարկներին, որ 

տեղամասեր ու արտադրամասեր հաստատեն Զանգեզուրում, այլապէս, վստահեցնում եմ 

ձեզ, էդ դրախտավայրը Նախիջեւանի օրին ենք հասցնելու… 

Տիրեց քար լռութիւն։ Ոչ ոք կը սպասէր նման առաջարկութիւն մը։ 

*** 

Այսօր, տասնամեակներ ետք, վերարժեւորելով Վարդգէս Պետրոսեանի առաջարկութիւնը, 

ինծի համար յստակ կը դառնայ թէ ի՜նչ աղէտալի եւ օրհասական վիճակի կը հասցնենք մեր 

շերտ մը հողակտորը այն ընթացքով, որ ընտրեցինք մենք զանազան 

պատճառաբանութիւններով ու «արդարացումներով» վերջին տասնամեակներուն եւ կը 

շարունակենք այս օրերուն։ Կը մեղադրենք մեր իշխանութիւնները. ի զուր, որովհետեւ 

անոնք ազգային ըլլալէ շատ հեռու են եւ յոյս կապելը՝ ժամանակի վատնում։ Եթէ պիտի 

չկարենանք փոխել եւ պատմութեան զամբիւղը թափել զանոնք, անիմաստ է մեր բողոքը։ 

Կրնա՞նք, քաջութիւնն ու ողնայարը ունի՞նք քննադատելէ անդին երթալ եւ միջոց մը խորհիլ։ 

Վճռակամութիւնը ունի՞նք չլքելու մեր վանքերն ու գերեզմանները, մեր դարաւոր 

խաչքարներն ու գիւղերը, խնձորի ու տանձի ծառերը, զորս մեր հայրերն ու մեծ հայրերն են 

տնկած ու աճեցուցած… 

Այլընտրանքը՝ Վարդգէս Պետրոսեանի վատ նախագուշակումն է։ 
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ՏԵՍԱԿԷՏ 

ՅԱՐԳԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԴԻԱԼԵԿՏԻԿԱՆ 

Տոքթ. Տիգրան Աբրահամեան 

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան 

Թէ ուզում ես երգդ լսեն, 

Ժամանակիդ շունչը դարձիր: (Չարենց) 

Խորհրդային Միութեան (ԽՍՀՄ ՍՍՀՄ, ԽՄ) 

փլուզումէն ետք աշխարհը դարձաւ միաբեւեռ, 

գոնէ այդպէս կը հաւատան ոմանք: 

Իրականութիւնը եկաւ ցոյց տալու թէ այդպէս 

չէ, վասնզի հեռաւոր Արեւելքի մէջ 

իւրայատուկ բեւեռ դառնալու նշաններ ցոյց 

կու տայ Չինաստանը: Ոմանք չեն թաքցներ 

իրենց ափսոսանքը երկու բեւեռներէն 

Խորհրդային Միութեան անհետացման 

համար եւ յոյսեր  կը տածեն թէ անհետացող 

վիթխարի ուժին ժառանգորդը՝ Ռուսաստանի Դաշնութիւնը (ՌԴ), առաջնորդ Պուտինի 

գլխաւորութեամբ, պիտի վերաճի հզօր բեւեռի: 

Նախ՝ ԽՍՀՄ-ի անկումը գուշակելի դարձած էր դեռ 70-ական թուականներուն, երբ մենք 

ուսանողներ էինք Խորհրդային Հայաստանի (ԽՀ)   բարձրագոյն ուսումնական 

հաստատութիւններէն ներս: Սա ուրիշ թեմա է ի հարկէ, որուն շուրջ կրնանք 

անդրադառնալ յետագային: Ցաւոք սրտի ԽՄ-ի կազմալուծման պատճառները կ'երեւան 

նաեւ այսօր ՌԴ-էն ներս՝ բոլոր բնագաւառներու մէջ, եւ այդ զգալի նահանջը պատճառ 

կ'ըլլայ աշխատաւոր ժողովուրդի օր ըստ օրէ աւելի ծանր տնտեսական կացութեան: Այդ 

անկումը իր յոռեգոյն անդրադարձը կ'ունենայ նաեւ «պզտիկ» ու խեղճացուած Հայաստանի 

Հանրապպետութեան (ՀՀ) ժողովրդի վրայ: Հարկաւոր կը զգանք այստեղ արձանագրելու թէ 

մենք չենք ուրանար այն ապահովութիւնը որ Խորհրդային Հայաստանը ունեցաւ Պաղ 

պատերազմի տասնամեակներուն եւ չենք անտեսեր այն մշակութային, տնտեսական եւ 

գիտական վերելքը, որ ապրեցաւ Խորհրդային Միութեան հովանիին տակ քանի մը 

տասնամեակներու ընթացքին ՝ յետ-Ստալինեան շրջանին: 

Այսօր սակայն իրականութիւն է սա փաստը, թէ ՀՀ-ի մէջ ՌԴ-ի անմիջական ջանքերով, 

ուղղակի եւ անուղղակի միջամտութիւններով Քոչարեանա-Սարգսեանական տարիներուն 

մեր երկրի հիմնական տնտեսական եւ ուժային (energy, ելեկտրական ուժ) կալուածները 

(միջոցները, assets) (ելետրականութիւն, կազամուղներ եւ մատակարարում, հանքեր...) 

անցան ռուսաստանեան պետութեան եւ այդ վարչակարգին ողնայարը հանդիսացող 
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օլիգարխներու եւ կամ վերջիններուս հետ գործակցող, երբեմն ալ ոչ բոլորովին անկախ, հայ 

սակաւապետներու (օլիգարխներու) ձեռքը: Եթէ ոչ օրինականօրէն (de jure), իրականօրէն 

(de facto) ՀՀ-ն վերածուեցաւ կիսագաղութի: 

Դրամատիրական կառավարելի մրցակցութիւն գրեթէ չստեղծուեցաւ, այլ տնտեսական 

կառոյցները անցան խումբ մը մարդոց ձեռքը՝  որոնց մեծ մասը կ'առաջնորդուէր 

կռփողական ճորտատիրական սանձարձակութիւններով: Այս բոլորը, առաւել եւս վերջին 

պատերազմն ու հազարաւոր զոհերը ՀՀ-ն եւ Արցախը հասցուցին նիւթական ծանրագոյն 

կացութեան՝ պատճառ դառնալով աշխատող բազուկներու եւ մասնագէտներու աղէտալի 

արտագաղթի: Այլ խօսքով՝ տնտեսապէս ընկղմող եւ մէկուսացուող ՌԴ-ի հետ եւ աւելի 

արագ քայլերով ՀՀ-ն կը յայտնուի խոր աղքատութեան եւ յուսահատութեան գիրկը՝ չըսելու 

համար հոգեվարքի մէջ: 

Թէեւ շատերու համար ափսոսալի, բայց իրական պատկերը խիստ մտահոգիչ է այսօր ՌԴ-ի 

մէջ: Հակուած  ենք մտածելու թէ եթէ մենք ՌԴ-ՀՀ-Թուրքիա-Ատրպեյճան-տարածաշրջան եւ 

Արեւմուտք քաղաքա-ռազմա-տնտեսական յարաբերութիւններուն եւ հետապնդած 

շահերուն պիտի մօտենանք պաղ պատերազմի տարիներու՝ Սովետ ընդ Արեւմուտք 

բախումներու մեր նախկին հայեցակարգով, ապա մեր համոզմամբ դէմ գործած կ'ըլլանք 

պատմութեան  դիալեկտիկային: Վասզնի հիմա մեր երկրագունդի վրայ կը տիրեն այլ ուժեր 

եւ այլ քաղաքական յարաբերութիւններ, հետեւաբար եւ հայութիւնը հարկաւոր է իր 

արեւելումը վերասահմանել՝ հիմնուելով անկախ մեզմէ ստեղծուած նոր համաշխարհային 

դասաւորումներուն վրայ: 

Հետեւաբար, մեր արեւելումներու վերասահմանմամբ  «մէկ օրէն միւսը» կողմ փոխած չենք 

ըլլար, երբ այսօր կը գտնուինք այլ հրամայականներու եւ մարտահրաւէրներու դիմաց: 

Դիալեկտիկական (գիտական, տրամախոհական) մօտեցումը կը պարտաւորեցնէ մեզ 

չկառչիլ մեր նախկին կաղապարներէն եւ մնալ սահմանափակումներուն մէջ, յատկապէս ՀՀ 

եւ Հայ ժողովուրդ-ՌԴ-Արեմուտք-ԱՄՆ շղթային մէջ: Այսօր այլ որակի ՌԴ մը կը 

ներկայանայ հայութեան դիմաց, հսկայ պետութիւն մը, որ իր աւերուող տնտեսութիւնը կը 

խարսխէ Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի հետ ՈՐԵՒԷ գնով լաւ յարաբերութիւն ստեղծելու մէջ: Ի 

հարկէ այսօրուան ՌԴ-ի արդէն իսկ շուարած եւ իր ազդեցութիւնը  ՄԻԱՅՆ կոպիտ ու 

հիւլէական ուժի վրայ դրած ղեկավարութիւնը չ'ուզեր հաշտուիլ աշխարհաքաղաքական 

նոր դրուածքներու հետ, որ այլեւս ՌԴ-Ուկրանիա, ՌԴ-Պելոռուսի, ՌԴ-Վրաստան, ՌԴ-

Արեւելեան Եւրոպա յարաբերութիւնները հիմնովին փոխուած են, որ այլեւս միապետական 

իշխանութիւններ եւ վարչակարգեր չեն կրնար հարցեր լուծել եւ օգտակար ըլլալ իրենց 

ժողովուրդներուն: 

Կեդրոնանալով ՀՀ-ՌԴ նոր յարաբերութիւններու վրայ, բազմաթիւ փաստեր կան 

հաւատալու որ այլեւս հայութիւնը չի կրնար «մեծ եբօր» եւ «ռուս քեռիի» հանգամանք տալ 

այսօրուան Պուտինա-Լավրովեան եւ ռուս օլիգարխիայի (սակաւեպութեան) կողմէ 

առաջնորդուած ՌԴ-ին: 
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Երկիրներ, պետութիւններ, ժողովուրդներ աստուածային հրովարտակով կամ կնիքով 

յաւիտենապէս չեն մնար զինակից, բարեկամ, թանկագին հարեւան եւայլն, եւ ոչ ալ կը 

շարունակեն յաւիտենական թշնամութիւն, եւ միշտ չէ որ անցեալի տխուր էջերը կը բանան, 

երբ անոնք քով քովի կու գան բանակցելու եւ ընդհանուր շահերէ ելլելով հասնելու 

ընդհանուր հասարակ յայտարարի մը: Յիշենք Բրիտանական կայսրութիւն ընդ 

Ֆրանսական կայսրութիւն հարիւրամեայ պատերազմները, երեսուն-քառասունական 

թուականներու Գերմանիան եւ Արեւմուտքն ու ԱՄՆ:  

Փաստ է որ այլեւս Բ. Պատերազմի եւ յաջորդող տասնամեակներուն ԽՀ-ի (այժմ ՀՀ-ի) 

հայութիւնը եւ կամ սփիւռքի զանգուածներու մեծամասնութեան մօտ դաշնակից-զինակից-

բարեկամ, նոյնիսկ «եղբայրական» յորջորջուած յարաբերութիւնները այլեւս չկան, 

ընդհակառակը՝ մեր երէկուան «ռազմական դաշնակիցը» ՀՀ-ի եւ Հայ ժողովուրդի հետ իր 

որդեգրած նոր յետաշրջութեամբ մեզ հարուածեց մեր մէջ իսկ գտնուող օլիկարխ եւ 

այլազան այլ ուժեր քաջալերելով եւ մեր երկիրն ու Արցախը դնելով ծանրագոյն կացութեան 

մէջ:  Աւելցնենք նաեւ, որ ԽՍՀՄ տարիներուն ալ ամէն ինչ փայլուն չէր եւ ատեն ատեն 

ռուսական բաղադրիչով տիրապետուած Կրեմլինի ոչ-հայանպաստ դիրքորոշումները 

վշտացուցած են մեզ եւ շատերու մէջ այդ զգացումը վերաճած է 

«հակասովետականութեան», մինչ մեր ժողովուրդը անսակարկ նուիրուածութեամբ հանդէս 

է եկած եւ տուած տասնեակ հազարաւոր զոհեր:   

Ստորեւ քանի մը տուեալներ, զորս կը կարծենք թէ պէտք չէ անտեսենք. 

ա) ՌԴ-ն Ատրպէյճանի հետ կը վերաբերի որպէս համահաւասար գործընկեր եւ չի 

կատարեր իր պարտաւորութիւնները որպէս ՀՀ-ի ռազմավարական դաշնակից: Ի սպառ կը 

բացակայի թափանցիկութիւնը բանակցութիւններու ընթացքին՝ շփոթութեան մատնելով իր 

ճակատգրով մտահոգուած հայութիւնը: 

բ) Ո՛Չ մէկ աներկդիմի դատապարտում ՌԴ-ի կողմէ ՀՀ-ի վրայ Ատրպէյճանի  կատարած 

նախայարձակումներու մասին: 

գ) Թէեւ, ՌԴ-ն կը յայտարարէ, որ կ'աշխատի բնականոնացնել ՀՀ եւ Ատրպէյճանի 

յարաբերութիւնները, ռազմագերիները սակայն կը մնան գերութեան մէջ եւ կ'օգտագործուին 

որպէս սակարկութեան մանրադրամ: Հակառակ Նոյեմբեր 9, 2020-ի համաձայնութեան, ՌԴ-

ն մինչեւ օրս ոչ մէկ վճռական (կամ արմատական) քայլ առած է այդ ուղղութեամբ:  

դ) Հաւաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպութիւնը (ՀԱՊԿ), որ 

գերազանցապէս ՌԴ-իի հսկողութեան ներքեւ է, դարձած է ժամանակավրէպ: ՀԱՊԿ-ի 

երկու անդամ պետութիւններ (Քիրկիզստանն ու Քազախստանը) գովեցին ու 

շնորհաւորեցին Ատրպեյճանի “յաղթանակ”ն ու յաջողութիւնները, մինչ որպէս դաշնակից 

անդամ պէտք է օգնութեան փութային ՀՀ-ին: 

ե) Նախայարձակ Ատրպէյճանին առաջարկուած է ՀԱՊԿ-ի անդամ դառնալ, մինչ վերջինիս 

անդամագրուած ՀՀ-ը յաճախ կ'ենթարկուի սահմանային բռնաբարումներու՝ ՌԴ-եան 

«խաղաղապահ ուժերու»...անտարբեր նայուածքներուն տակ: 
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զ)  ՌԴ-ն գործօն կերպով առաջ կը մղէ  Թուրքիոյ եւ ՀՀ-ի միջեւ յարաբերութիւնները 

բնականոնացնելու աշխատանքները՝ ապաշրջափակելով  ցամաքային եւ երկաթուղային 

ճանապարհները, մինչ Ադրպէյճանն ու Թուրքիան  դաւադրութիւններ կը հիւսեն 

անդամահատելու Սիւնիքը «միջանցք» բանալու անուան տակ՝ վտանգելով ՀՀ-ի 

ինքնիշխանութիւնը եւ տարածքային ամբողջականութիւնը, իսկ ՌԴ-ն ԵՐԲԵՒԻՑԷ 

բացայայտօրէն ՉԻ ԴԱՏԱՊԱՐՏԵՐ ԱՅՍ ՄՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ, այլ անոր փոխարէն 

շարունակաբար կը շատախօսէ շրջանին մէջ կացութեան բնականոնացման մասին: 

է) ՌԴ-ը կանխարգելիչ կերպով ինքզինք կը խցկէ ՀՀ-ի ներկայացուցիչներու  այն ճիգերուն 

մէջ, երբ հայերը կը փորձեն հասարակաց սեղանի մը շուրջ նստիլ Արեւմուտքի իրենց 

համանման ներկայացուցիչներուն հետ:  

ը) Ռուսաստանը խոստումներ կու տայ Եւրոպայի անվտանգութեան եւ 

համագործակցութեան կազմակերպութեան (ԵԱՀԿ)` 

շտապելով լուծել Ատրպէյճանի և Հայաստանի միջեւ առկայ չլուծուած խնդիրները, 

նախքան ԵԱՀԿ-ի միւս անդամները իրենց ներդրումը կատարեն: 

Կարելի է երկարել այս շարքը: Օրինակ տակաւին վերջերս Պրն. Պուտինը Թուրքիոյ 

նախագահի հանդէպ կ'արտայայտուէր մեծ գովասանքով՝ զայն նկատելով ամէնէն կարող եւ 

բարեկամ քաղաքական դէմքը: (Սա կը յիշեցնէ Վ.Ի.Լենին-Ք. Աթաթուրք զոյգը...): Արդեօք 

զարմանա՞նք, երբ շատեր ականատես ըլլալով այս պայմաններուն կը մտածեն 

այլընտրանքներու մասին եւ չեն սահմանափակուիր բերանի ծամոց դարձած 

«բնականոնացնելու» խոստումներով: 

ՀՀ-ը, ինչպէս որեւէ ազգային պետութիւն, պարտի առաջնորդուիլ ազգային 

անվտանգութեան եւ շահերու առաջնահերթութեամբ եւ ոչ թէ նախասիրութիւններով, 

հետեւաբար հրամայական կը դառնայ հետեւիլ պատմութեան զարգացման 

տրամաբանութեան (դիալեկտիկա) եւ ըստ այնմ կողմնորոշուիլ: 
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Ի՞ՆՉ ԵՆՔ ՈՒԶՈՒՄ 

Մենք իրական պետականութիւնը մի կողմ դրինք ու զբաղուեցինք քարտեզային 

հայրենասիրութեամբ:  

Արայիկ Մկրտումեան 

Ամէն մեծ ճգնաժամ իր հետ բերում է բազում 

սուր հարցեր, որոնք շատ յաճախ 

անպատասխան են մնում: Գոյութիւն ունեն 

այսպէս կոչուած «միջանկեալ» մակարդակներ, 

որտեղ սովորաբար փորձ է արուում խցկել և՛ 

հարցը, և՛ պատասխանը: Արդիւնքում 

ձեւափոխուում է հարցն էլ, պատասխանն էլ: 

Ու երբ փորձ է արուում պայքարել սեփական 

վախի դէմ, բայց ոչ թէ քաջութեամբ այլ ստով, 

միշտ էլ ի վերջոյ ստիպուած ես լինում կանգնել արդէն խորացած խնդրի առաջ, որը սակայն 

այլեւս չես կարողանում հասկանալ, քանի որ ժամանակին հարցին պատասխանելու 

փոխարէն այն վերաձեւակերպել ես ու հիմա ոչ մի պատասխան չի բաւարարում: 

Մենք հենց հիմա այդ վիճակում ենք գտնուում: Ժամանակին խուսափել ենք հարցին ուղիղ 

նայելուց, փորձել ենք յիմարացնել ինքներս մեզ, իսկ երբ եկել է պատասխանը տալու 

ժամանակը, մենք ոչ հարցն ենք կարողանում հասկանալ, ոչ էլ պատասխանն է գոհացուցիչ: 

Ինչ է չգիտէի՞նք, որ մի օր պատերազմը նորից բռնկուելու է: Գիտէինք: Արդեօ՞ք յոյս ունէինք, 

որ ադրբեջանցիները ուղղակի կը մոռանան Արցախի մասին: Ո՛չ: Արդեօ՞ք կարծում էինք, 

որ Թուրքիան մի օր հենց այնպէս Արեւմտեան Հայաստանը կը վերադարձնի: Ո՛չ: Եւ բազում 

այդպիսի «արդեօքներ», որոնց համար նախատեսուած «ոչը» մեզ դուր չեկաւ, բայց մենք 

փոխանակ նորմալ ու յստակ մեր առաջ նայելու, նախընտրեցինք յետաձգել վաղուան: Ամէն 

ինչ այնքան թողեցինք վաղուայ վրայ, որ հիմա նայում ենք, թէ երէկ ինչ կարող էինք անել, 

որ չարեցինք: Ու ինչքան էլ հիմա իշխանութիւնն ու ընդդիմութիւնը մեղադրեն իրար, 

դրանից ոչ մի հարցի պատասխանը չի փոխուում: Աւելին, այդ հարցերը երբեմն միանգամից 

վերանում են որպէս երեւոյթ, իսկ մենք մտածում ենք, թէ որ պատասխանն աւելի ճիշտ կը 

լինէր: 

Ու հիմա, երբ ոչ միայն Արցախը մերը չէ, այլեւ մեզ ստիպում են ճանապարհ տալ 

ադրբեջանցուն, իսկ վերջինս էլ ախորժակն աւելի է մեծացնում, մենք շփոթուած սկսում ենք 

իրար վրայ գոռալ, թէ ով էր մեղաւոր: Ու նոյնիսկ այդ պահին չենք հասկանում, որ 

ճչոցներով հարց չենք լուծելու: Ու չենք էլ ուզում հասկանալ, թէ ինչու այսպէս եղաւ: Չենք 

ուզում ընդունել, որ այնքան մեծամիտ եղանք, որ քանի դեռ ադրբեջանցիները զինուում էին, 

մենք զբաղուած էինք ուրախանալով պատմական քարտեզներով: Բա իհարկէ, թուրքն ինչ 

զիբիլ (աղբ) է, որ մենք մեր ծանր տեղը թեթեւացնենք ու լրջանանք: Լրջացանք…լրջացրին: 

Ադրբեջանցիների ամէն գնած զէնքի նոր խմբաքանակին մենք պատասխանում էինք 

հայրենասիրական կենացով: Էլի ու էլի: Եւս մէկ կենաց զինուորի համար, եւս մէկ կենաց էլ 
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Վիլսոնի համար, ով Հայաստանի սահմանները գծեց տուեց մեզ, մենք էլ ուրախացանք, դեռ 

մի բան էլ շլացած նայում էինք թղթի կտորին և հրճուում: 

Մենք հիմա էլ ենք նայում այդ թղթին ու հրճուում:  

Ու էդպէս էլ մենք մեզ չհարցրինք, թէ ուզածն ինչ է: Անորոշ խօսքերից բացի: Լաւ մենք ի՞նչ 

էինք ուզում: Հիմա ինչ ենք ուզում: Արեւմտեան Հայաստա՞ն, Արցա՞խ, Նախիջևա՞ն: Այդ 

դէպքում ինչու ոչինչ չարեցինք ու նստած երբեմն երբեմն հայհոյում էինք թուրքերին, աւելի 

յաճախ՝ իրար: Ու այդ քաոսի մէջ չհասցրինք հասկանանք, որ հայերի թշնամին դարձել է 

մէկ ուրիշ հայ: Նայէք ձեր շուրջը ու կը տեսնէք, որ ձեզ ատողները հայեր են ու դուք էլ ում 

ատում էք՝ հայ են: Սա ձեզ ոչինչ չի ասո՞ւմ: 

Լաւ, էմոցիան (զգացումը) մի պահ մի կողմ դնենք: Ինչպէս գիտենք, աշխարհում միայն մենք 

չէ, որ հողային խնդիրներ ունենք: Սիրիան, Պաղեստինը, Իսրայելը, Չինաստանը, 

Հնդկաստանը, Թուրքիան, Յունաստանը, Արգենտինան, Բրիտանիան, Կորեաները, 

Ռուսաստանը: Մի խօսքով շատ շատերը: Էլ չեմ ասում արեւելեան Եւրոպայի փոքրիկ 

արիւնալի քաոսները Հարաւսլաւական ժառանգութեան հաշուով: Իսկ ինչպէ՞ս են այդ 

բոլորը փորձում լուծել այդ հարցերը: Եթէ փորձենք մի քիչ մեր քթից այն կողմ նայել ու կը 

տեսնենք, որ նոյնիսկ Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ռուսաստանի պէս հսկաներն անգամ 

չեն կարողանում իրենց հողային վէճերը լուծել հանգիստ: Ու չհասկացանք, որ մեզ համար 

էլ աւելի բարդ է լինելու, մանաւանդ, որ մեր թշնամին ոչ թէ ինչ որ անկարողներ են, այլ մէկը 

դարաւոր թշնամի թուրքն է, որն ի դէպ աշխարհի ուժեղ երկրներից է և նրա փոքր եղբայր 

Ադրբեջանը: Իսկ ի՞նչ արինք մենք: Ոչինչ: Զրօ: Օդ: Փուչիկ: 

Հիմա հնարաւոր է շատերը յուզուեն և գոռան, որ անձամբ իրենք օդ չեն, որ արել են, շատ են 

արել, պայքարել են, կռուել են, գրել են, խօսել: Շատերը զոհուել են, վիրաւորուել: Իհարկէ, 

բայց չէ որ դրսից չի երեւում, որ Պօղոսն արեց, իսկ Պետրոսը չարեց: Դրսից երեւում է, որ 

Հայաստանն արեց, կամ Հայաստանը չարեց: Եւ անցյալ տարի էլ աշխարհը ասեց, որ ՀՀ-ն 

պարտուեց, ինչպէս որ 1994թ. ասացին, որ Հայաստանը յաղթեց: Որովհետեւ նոյնիսկ հիմա 

մենք «իմ ու քո» ենք անում՝ փոխանակ ասելու՝ ՄԵՆՔ:  

Իսկ հիմա մենք ունենք այս վիճակը: 

Իսկ ինչպէ՞ս են միւսները փորձում լուծել իրենց հարցերը: Օրինակ ինչպէ՞ս է փորձում իր 

հարցերը լուծել Թուրքիան: Կոպիտ ուժով և դիւանագիտութեամբ: 

Բայց վերցնենք աւելի կոնկրետ օրինակ: Ինչպէ՞ս Իսրայելը լուծեց Գոլանի բարձունքների 

հարցը: Բաւական պարզ ու հասկանալի կերպով:  Երբ Սիրիայում ուրբանիզացիան 

դատարկում էր Գոլանի սիրիական հատուածի բնակչութիւնը, իսրայելեան 

քաղաքականութիւնը հրեաների էր բնակեցնում իր հատուածում: Անցան տարիներ ու 

Գոլանն այն տեսքն ունէր, որ մի կողմից սիրիական կիսադատարկ գիւղերն էին, միւս 

կողմից՝ իրայելական ամուր կահաւորուած ու խիտ բնակչութեամբ տարածք: Իսրայելը 

վերցրեց Գոլանի բարձունքը հենց այդպէս:  Ու դրանից յետոյ երբ ուղղակի մի օր իսրայելցի 

զինուորականները գնացին կանգնեցին այդտեղ ու յայտարարեցին, որ իրենցն է, 

սիրիացիների բողոքներն արդէն անիմաստ էին: 
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Ինչո՞ւ մենք չվերաբնակեցրինք Արցախը: Ինչու 1991թ. սկսած Հայաստանից մեկնեց ու 

չվերադարձաւ մէկ մլն-ից աւել մարդ: Ինչու Արցախի 120 հազար բնակչութիւնը չդարձաւ 

կէս մլն, մէկ մլն: Որ այդ մէկ մլն բնակչութիւնն ունենար հարուստ և ուժեղ 200 հազարանոց 

բանակ: Ինչո՞ւ Հայաստանից մեկնեց այլ ոչ թէ վերադարձաւ մէկ մլն հայ: Ինչո՞ւ այդպէս էլ 

հազարաւոր գործարանները չվերաբացուեցին: Ինչո՞ւ մինչեւ հիմա մայրաքաղաք 

Երեւանում բազմաթիւ ուրուական շէնքեր կան, անբնակ տարածքներ, երբ ողջ աշխարհում 

մարդիկ մի պտղունց հողի համար արիւն են թափում: Մեր մտքով գուցէ չանցաւ, որ մենք 

չենք կարող Արեւմտեան Հայաստան վերադարձնել, եթէ անգամ մէկ քաղաք չենք 

կարողանում մաքուր և ամուր պահել: 

Մենք իրական պետականութիւնը մի կողմ դրինք ու զբաղուեցինք քարտեզային 

հայրենասիրութեամբ: Մենք մինչև հիմա հայհոյում ենք, եթէ Արցախը քարտեզից հանուում 

է, բայց չենք ուզում հասկանալ, որ մենք Արցախը կորցրինք այն պահից սկսած, երբ 

արհամարհեցինք բոլոր կարեւոր երեւոյթները, կորցրինք այն պահից սկսած, երբ Արցախից 

ու ՀՀ-ից մարդիկ սկսեցին մեկնել ու չվերադառնալ: Երբ բաժակ բարձրացրինք, երբ մեր 

ծանօթն ազատուեց բանակից, ընդ որում գժի թղթով: Մենք հպարտ հպարտ նայում էինք, թէ 

ինչպէս են կիսագրագէտ երգչուհիները էրոտիկ շարժումներով յիմար երգեր երգում՝ 

«յանուն հայրենիքի»: Մենք վաստակաւորի կոչում տուինք ում պատահի, մենք սկսեցինք 

ծաղրել հայերէն կիրթ խօսելը, դասը սովորող տղային, փողոցը կեղտոտելը դարձաւ 

ինքնայարգանքի շեմ: Մենք դիպլոմներ գնեցինք ու խոթեցինք ուրիշի աչքը: Փչացրինք ու 

աղաւաղեցինք գրեթէ ամէն ինչ: Թոյլ տուինք, որ 12-րդ դարի եկեղեցին քար առ քար 

քանդուի, բայց սկսեցինք ախ ու վախ անել, երբ թուրքերը ռմբակոծեցին Շուշիի 

Սպիտակաւորը:  

Մենք ամէն ինչում հակառակեցինք իրար: Մենք սկսեցինք պայքարել ոչ թէ յանուն 

միմեանց, այլ իրար դէմ: Մենք մի կողմ դրինք սթափութիւնն ու ռէալը, ընկանք ինչ որ 

երազների յետեւից: 

Եւ հիմա մենք այստեղ ենք: 

Մի տհաճ օրինակ: Պատկերացրէք, որ դուք աւտոտնակում մեքենայի մէջ էք ու շարժիչը 

միացուած է: Գազը լցուում է ամենուր և դուք խեղդուում էք: Իսկ եթէ ինչ որ մէկը դուռը 

բացի՞: Միեւնոյն է դուք արդէն մահացել էք: Իսկ եթէ ինչ որ մէկը հասցնի ժամանակին գալ, 

Ձեզ կը փրկեն: Իսկ ի՞նչ է պէտք անել հասցնելու համար: Շատ բան…կարելի էր անել 

սրանից քսան, կամ նոյնիսկ տասը տարի առաջ: Իսկ հիմա վայելում ենք: 

Որոշներն ասում են, որ դրութիւնն այնքան էլ անյուսալի չէ: Համաձայն եմ: Դրութիւնն 

անյուսալի է, երբ տունն այրուում է: Իսկ երբ տունն արդէն այրուել է, դրութիւն արդէն 

գոյութիւն չունի: 

Ու ես չեմ պատրաստուում լաւատեսութեան հերթական դոզայով (չափաբաժինով) քնեցնել 

ինձ ու շրջապատիս: Խնդիրն այն է, որ մենք՝ հայերս, ի ծնէ լաւատես ենք Հայաստանի 

հարցով: Մենք նստում ենք ու հաւատում ենք, որ հենց այնպէս ուղղակի լաւ կը լինի: 

Եւ հիմա մենք այստեղ ենք: 
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Ու հիմա մեր երազանքների քարտեզում Արեւմտեան Հայաստանի ու Նախիջեւանի հետ 

միասին աւելացել է նաեւ Արցախը:  

Գտած փողը չեն ափսոսում: Ծախսում են: Մեզնից շատերի համար արցախեան 

պատերազմի յաղթանակը գտած փող էր, որ վատնեցինք:  

Մինչդեռ կարելի էր 30 տարում ստեղծել ուժեղ և ամուր Հայաստան: 

Իսկ ի՞նչ է ուզում սովորական հասարակ քաղաքացին: Երբ նա մենակ է, երբ գոռալու և 

կեղծելու առիթ չկայ: Նա հասկանո՞ւմ է, թէ ինչ է ուզում և ինչու: Նա հիմա պատրա՞ստ է 

Արցախի և Ցեղասպանութեան ճանաչման համար պայքարել այնպէս, ինչպէս երկու տարի 

առաջ, թէ մոտիվացիան (մղիչ ոյժը) կորել է: Սա հարց է, որին չենք ուզում անդրադառնալ, 

մինչդեռ հիմա մտածելու ամենաճիշտ պահն է: Մի կողմ դնել բոլոր կենացները, 

քարտեզները, երազները և սթափ գլխով նայել հայելուն ու հարցնել, թէ ինչ ենք ուզում: 

Ուզո՞ւմ ենք հետ բերել Արցախը: Ուզո՞ւմ ենք հետ բերել Արեւմտեան Հայաստանը: Ուրեմն 

եկէք սկսենք հենց հիմա: Որովհետեւ նոյնիսկ հիմա կարելի է լաւ աշխատել ու մի քանի 

տարի յետոյ ունենալ Հայաստան-Սփիւռք ուժեղ կապ: Ու կարելի է ընդամէնը մի քանի 

տարում այնպէս բորբոքել թուրքական ու ադրբեջանական անջատողականներին, որ այդ 

երկրները մասնատուեն իրենք իրենց: Հնարաւոր է, ամէն ինչ հնարաւոր է: Ինչպէս նաև 

հնարաւոր է կորցնել ամէն ինչ, եթէ շարունակենք այս հոտած ու նեխած 

տրամաբանութեամբ: 

Իսկ ինչի՞ց սկսել: Հաւանաբար այն բանից, որ հասկանանք, որ քանի դեռ ուժեղն է հարցը 

փորձում լուծել, ՄԱԿ-ն էլ կը լռի, Հաագան էլ Ստրասբուրգն էլ: Հասկանալ, որ մենք, 

միայն  մենք կարող ենք ու պիտի լուծենք մեր հարցերը: Ու սկսենք լուծել այդ հարցերը, որ 

յետոյ, երբ հերթական աղէտը չոքի մեր առաջ, մենք շփոթուած իրար չնայենք, հասկանալու 

համար, թէ ով ինչ արեց, կամ ով ինչ չարեց: 

Ու հիմա երբ Թուրքիան հինգերորդ սերնդի կործանիչ է սարքում, մենք չպիտի զարմանանք, 

եթէ 6-7 տարի յետոյ թուրքական հրթիռներն իջնեն Երեւան: Մինչդեռ ճիշտ աշխատելու 

դէպքում կարող ենք այնպէս անել, որ հայկական հրթիռները հասնեն Բաքու: Եւ դա 

մեծախօսութիւն չէ: Եթէ հնարաւոր է դարձեալ ողջ մնալ մի քանի հազար տարուայ այս 

աշխարհաքանդիչ կեանքի մէջ ուրեմն հնարաւոր է նաեւ աւելի ուժեղանալ: Բայց ամէն ինչ 

կարելի է միայն այն դէպքում, երբ հասկանանք, թէ ինչ ենք ուզում: Իրապէս: Հոգով ու 

սրտով: Ողջ էութեամբ, ոչ թէ զուտ ցանկութիւն: 

Ու լինել սթափ: Այնքան, որ հասկանալ, որ Աստծոյ հետ խօսելու համար հարկաւոր է 

աղօթել, իսկ հայրենիքը պահելու համար՝ սիրել:  

Մենք կարո՞ղ ենք: Մենք ուզո՞ւմ ենք: 

Դու ի՞նչ ես ուզում, հենց դու: Երբ միայնակ ես ու ոչ ոքի մօտ ձեւացնելու անհրաժեշտութիւն 

չկայ: Երբ հայելու առաջ ինքդ քեզ ես նայում, ո՞ւմ ես տեսնում՝ իր գոռոզութեանը 

պարտուած հայի՞, թէ սթափ հայի, ով արդէն հասկացել է, թէ ինչ պիտի անի Շուշիում նորից 

եռագոյն ծածանելու համար: 
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ՆԿԱՐԱԳԻՐ ԵՒ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ 

Յարութ Տէր Դաւիթեան, Լոս Անճելըս, 28 Դեկտեմբեր 2021 

«Նկարագիրը ճակատագիր է»: Հերակլիտուս (Ն.Ք. 540-475) 

«Ճակատագիրը պատահականութեան հարց չէ, այլ՝ ընտրութեան: Այն սպասելու բան չէ, 
այլ՝ նուաճելու»: Վիլեըմ Ժենինկս Պրայըն (1860-1925) 

Երկար ամիսներու ինքնակամ դադարէ ետք, 

յուսախաբ սրտով կը նստինք գրելու այս 

խորհրդածութիւնները: Եւ հարցումը, որ կը տանջէ 

մեր միտքը՝ «ինչո՞ւ պատմութենէն դասեր չենք 

քաղեր եւ յաճախ կը կրկնենք նոյն սխալները»: 

Չենք խորհիր, որ խնդիրը կը կայանայ դարերու 

վրայ երկարող մեր պատմութեան 

մանրամասնութեանց  անտեղեակ ըլլալնուս մէջ: 

Ո՛չ: Տեղեակ ենք: Եւ ճիշդ այդ է, որ կը զարմացնէր 

մեզ, որ ինչո՞ւ կը թերանայինք դասեր քաղել անկէ: 

Ու վերջերս եկանք այն եզրակացութեան, որ խնդիրը պատմութեան հարց չէ, այլ՝ մշակոյթի: 

Մշակոյթը, որպէս համագումարը մարդուս զգացական, մտային ու գեղարուեստական 

կարողութեանց, կ’ազնուացնէ անոր հոգին, նպաստելով անոր նկարագրի կերտման եւ 

հուսկ՝ ճակատագրի սահմանման: Հակառակ անոր, որ մենք կը դաւանինք բարձր մշակոյթի 

տէր ազգ մը ըլլալ, բայց եթէ ազնուօրէն հարց տանք թէ որքանո՞վ կը կիրառենք այդ 

մշակոյթը մեր առօրեայ կեանքին մէջ, պիտի տեսնենք, որ մեր պատասխանը երբեք 

գոհացուցիչ պիտի չըլլայ: 

Եթէ մեր բարձր մշակոյթը կիրառէինք մեր գործնական կեանքին մէջ, ապա փոխանակ մեր 

անձնական ու հատուածական շահերը հետապնդելու առաջնահերթութեան, պիտի 

գերադասէինք հետապնդել մեր հաւաքական ու ազգային շահերը: Պիտի չխեղաթիւրէինք 

մեր ազգի պատմութիւնը յօգուտ հատուածի մը շահերու: Պիտի չդիմէինք եղբայրասպան 

արարքներու, մեր ազգակիցը վերացնելով անոր տեղը գրաւելու համար: Պիտի ճիշդ 

դասերը քաղէինք մեր պատմութիւնէն ու չկրկնելով նոյն սխալները պիտի չհասնէինք այն 

շատ համեստ վիճակին, որուն մէջ կը գտնուինք ազգովին: Փոխանակ «փոքր ածու» մնալու, 

հետեւելով Խորենացիի խորհուրդներուն, պիտի վերագտնէինք մեր հզօրութիւնն ու դիրքը 

աշխարհի յառաջադէմ ժողովուրդներու կարգին: 

Երբ ակնարկ մը կը նետենք աշխարհի ժողովուրդներու պատմութեան վրայ, կը տեսնենք թէ 

ինչպէ՞ս ազգի մը իրարամէջ կռուազան մասնիկներ գիտակցեցան ամբողջի բերելիք 

օգուտներուն եւ յաջողեցան միասնական ուժ դառնալ: Անոնք կարողացան այդ ընել, 

շնորհիւ ժողովուրդի մեծամասնութեան կողմէ գիտակցուած բարձր մշակոյթին, որ մղեց 

զիրենք այդ յաջողութեան: Կը տեսնենք թէ ինչպէ՞ս աղէտալի պատահարներէ ետք, անոնք 

կարողացան ոչ միայն վերստին ոտքի կանգնիլ, այլ նուաճել նոր բարձրունքներ: Երկրորդ 
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Աշխարհամարտէն ետք աւերակուած Գերմանիան եւ Ճափոնը հրաշալի օրինակներ են 

միասնական ուժով, ջանասիրութեամբ, կարգապահութեամբ եւ ազգային շահի 

գերադասմամբ աննախադէպ նուաճումներու հասնելու: 

Իսկ մենք ի՞նչ ըրինք երբ Խորհրդային Միութեան փլուզման հետեւանքով տիրացանք մեր 

անկախութեան: Փոխանակ Արցախեան հիանալի առաջին ազատամարտը հիմք դարձնելու 

յառաջիկայ նուաճումներու, չարաշահեցինք այդ յաղթանակը ներքին ընդհանրումներով 

իրար չէզօքացնելու եւ աւարը բաժանելու համար: Որ յանգեցաւ այս խայտառակ վերջին 

պարտութեան, յար եւ նման հարիւրամեակ մը առաջուայ Կարսի խայտառակութեան: Շատ 

իրաւացի էր Թումանեան, երբ ատենին կը գրէր թէ «ներսից ենք փչացած» ու կը թելադրէր, 

որ «աշխարհի առաջ անկեղծ խոստովանենք ու ճանաչենք մեր (այս) դժբախտութիւնը» եւ 

որպէս դարման մշակենք «ազգային իմաստութիւն, հոգու արիութիւն եւ առողջ բնազդներ»: 

Յատկանիշեր, որոնք ամուր նկարագրի հիմնական արժէքներ են: 

«Մասիս»ի 2 Յունուար 2016 թիւով լոյս տեսած մեր «Գնայունը եւ Մնայունը» յօդուածին մէջ, 

անդրադառնալով  Թումանեանի «հոգու արիութիւն եւ առողջ բնազդներ» բնութագրումին, 

մեր յօդուածը կ’եզրափակէինք հետեւեալ  խօսքերով. «Ահաւասիկ «Մնայուն» արժէքներու 

եւս երկու օրինակ, որոնք պիտի նպաստեն մեր ինքնկատարելագործման ու յանգին 

«ազգային իմաստութեան», մեր մասամբ այլանդակուած ինքնութիւնը մաքրագործելու: 

Նիւթէն ու մակերեսէն անդին, հոգին ու խորքը գնահատելու: Բարի սրտեր, բարձր ոգիներ ու 

ազնիւ մարդիկ ծնելու: Շինարար աշխատանքէն անդին, ստեղծարար աշխատանքի 

կարեւորութեան գիտակցելու: Անձնական խրճիթէն անդին, ազգային շէնքի 

անհրաժեշտութեան հաւատալու: Արիութիւնը պէտք է ունենանք ամբոխին դէմ ծառանալու, 

ճանչնալու եւ խոստովանելու մեր թերութիւններն ու դժբախտութիւնները եւ Պարոյր 

Սեւակի համարձակութեամբ գոչելու՝ «Յանուն վաղուան ճշմարտութեան, թող որ այսօր 

լինեմ սխալ»:» 

Հազարամեակներու մեր պատմութիւնը լի է հիանալի «դաս»երով, Արտաշէս 

Աշխարհակալի օրերէն մինչեւ մեր օրերը: Զարմանալին այն է, որ մենք թերացած ենք այդ 

դասերուն համապատասխան մշակոյթ ստեղծել եւ ըստ այնմ սերունդներ դաստիարակել 

համազգային տարողութեամբ: Շրջապատուած ըլլալով բռնի ուժը գերադասող 

պետութիւներով, մեր ներքին կեանքի մէջ ալ որդեգրած ենք բռնի ուժի կիրառումը, 

անգիտանալով, որ «փոքր ածու»ներու պարագային, արժանապատիւ կեանք մը ունենալու 

բանալին կը կայանայ մշակոյթի մը ստեղծման մէջ, ուր համերաշխ ոգիի եւ հաւաքական 

ուժի գիտակցութիւնը հիմնական տեղ կը գրաւէ: Այդ գիտակցութեան կը հասնինք ազնիւ եւ 

ամուր նկարագրի տէր դառնալով: Որմէ ետք արդէն կը դադրինք ճակատագրապաշտ 

անհատներ ու հաւաքականութիւն դառնալէ եւ կը լծուինք մեր ճակատագրի կերտման, ըստ 

մեր հայեցողութեան, ոչ թէ որպէս արդիւնք պատահականութեանց: 

Երբ ազնիւ նկարագրի տէր ես, չես գողնար մայրուղիի վրայ տեղադրուած ցուցանակը, քու 

անձնական թոնիրիդ կափարիչ սարքելու համար: Չես կործաներ լեռնագնացութիւնը 

զարգացնելու համար տեղադրուած ազդանշանները, մարդիկ քու անձնական 

ծառայութիւններէդ կախեալ պահելու համար: Չես մեղադրեր ուրիշը քու 

ձախողութիւններուն համար եւ կ’ընդունիս սխալներդ ու թերութիւններդ ու կը սրբագրես 

զանոնք: Երբ ազնիւ նկարագրի տէր ես,  օժանդակութեան ձեռք կ’երկարես խոստմնալից ու 
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մանաւանդ տաղանդաւոր բայց կարեկից պատանիներու, զարգացնելու իրենց գիտութիւնը 

եւ նպաստելու ազգի բարգաւաճման: Կ’աջակցիս ազգանպաստ ծրագիրներու իրագործման, 

գիտակցելով անոնց համատարած բազմաբնոյթ օգուտներուն: Քու համապատասխան 

տուրքդ կը ներդնես պետութեան գանձին, այդպիսով նպաստելով երկրի տնտեսական 

աճին, ժողովուրդի կենցաղի բարելաւման, սերունդներու դաստիարակութեան ու 

զարգացման, բանակի հզօրացման, եւ այլ համընդհանուր օգուտներու: 

Պիտի հետեւի՞նք Գերմանիոյ եւ Ճափոնի օրինակին, ընտրելու այն ճակատագիրը, որուն 

արժանի կը գտնենք ինքզինքնիս որպէս ազգ, թէ՞ պիտի շարունակենք մնալ գերին 

պատահականութեանց: Եղեռնի նախօրեակին, Օսմանեան Թուրքիոյ 18 միլիոն 

բնակչութեան 2 միլիոնը հայ էր եւ նշանակալից դերակատար մըն էինք: Պոլսոյ, ինչպէս 

նաեւ Թիֆլիսի եւ Պաքուի մէջ առաջատար դիրքի վրայ էինք: Բայց …ջարդուեցանք: Այսօր 3 

միլիոն իսկ չկանք 84 միլիոննոց Թուրքիոյ եւ 10 միլիոննոց Ազրպէյճանի միջեւ: Մեր օգտին 

չեն հաւանականութիւնները, որոնք պէտք է ստիպեն մեզի բազմապատկելու մեր ջանքերը՝ 

հասնելու համար մեր նպատակին: Հայրենի ժողովուրդի կողքին ունինք 7 միլիոննոց 

սփիւռքահայութիւն, որ հաւանականութեանց նժարին մէջ զգալի տարբերութիւն մը կրնայ 

ընել: Բայց միայն եթէ միասնականութեան, ջանասիրութեան, կարգապահութեան եւ 

ազգային շահի գերադասութեան մշակոյթը ազգովին տիրապետող դառնայ մեր 

գործունէութեանց մէջ: 

Պիտի տնօրինենք մեր ճակատագիրը, թէ՞ պիտի սպասենք ճակատագրի տնօրինման: 

«Լինել, թէ՞ չլինել»: 

 

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ (ՀՀԳ) 

ԳՈՐԾԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԱՅԺՄԷԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

Յակոբ Նազարեան, Ճարտարագէտ, Պատուոյ անդամ ՌԱԿ Կեդր. Վարչութեան, Լոս 

Անճելըս, Դեկտեմբեր 2021 

Համահայկական գաղափարախօսութեան 

նպատակն է անհրաժեշտ հիմերը դնել հայ 

ազգի յետագայ զարգացման գործընթացին, 

ինչպէս նաեւ ուշադրութիւնը կեդրոնացնել 

համայն հայութեան զարգացման ու 

բարգաւաճման վրայ։ Ստեղծել նաեւ հոգեւոր 

ամուր կապեր սփիւռքի եւ հայրենիքի միջեւ, 

միաւորելով բոլոր հայ 

կազմակերպութիւնները մէկ հովանիի տակ։ 

Նկատի առնելով այս ծրագրին խիստ կարեւորութիւնը, ՌԱԿ-ի Հայ Դատի Խորհուրդը 

ատենին պատրաստեց եւ հրատարակեց գրքոյկ մը ՀՀԳ-ի մասին 2015-ին, Հայոց 
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Ցեղասպանութեան 100 ամեակի առիթով։ Այս գրքոյկի պարունակութիւնը 

պիտի օգտագործուէր նաեւ իբրեւ ուղեցոյց Հայաստանը այս դժուարին կացութենէն դուրս 

բերելու միջոցներու առաջարկութիւններով։ 

Անդրադառնալով այն կարեւոր իրադարձութիւններուն, որոնք տեղի ունեցան 2015-2020-ի 

միջեւ, հետեւեալ պատկերը կը տեսնանք։ Առաջինը 2016-ի չորս օրուայ պատերազմն էր, ուր 

ատրպէյճանական բանակը յարձակողականի անցաւ հայկական դիրքերու վրայ եւ 

հայկական բանակը կրցաւ կասեցնել թշնամիին յառաջխաղացքը։ Այս յարձակումը այն 

տպաւորութիւնը կու տար թէ Ատրպէյճան կը փորձէր գիտնալ հայկական բանակի 

մարտունակութիւնը եւ դիմադրական ուժը։ Երկրորդը, ժողովրդական մեծ շարժումն էր, որ 

տեղի ունեցաւ «թաւշեայ յեղափոխութիւն» անուան տակ, ստեղծելով մեծ ոգեւորութիւն 

Հայաստանի ժողովուրդին մէջ, ինչպէս նաեւ սփիւռքի հայ գաղութներէն ներս։ Իսկ երրորդը 

2020-ի 44 օրուայ պատերազմն էր, որուն մասին արտայարտուեցանք «Նոր Օր»ի 

անգլիատառ բաժնին մէջ։ 

Պատերազմը կանգ առաւ Նոյեմբեր 9-ի համաձայնագրով, բայց անմիջապէս անոր 

յաջորդեցին ժողովրդական ցոյցեր եւ անկայուն քաղաքական երեւոյթներ 

Հանրապետութեան (ՀՀ)  տարբեր շրջաններէն ներս, մինչ Ալիեւ հրապարակային 

ելոյթներով Սեւանայ լիճը եւ Երեւանը իբրեւ Ատրպէյճանի հողամաս կը յայտարարէր, իսկ 

Մեղրիի եւ Սիւնիքի միջացքներու ծրագիրներու իրականացման համար մարտահրաւէրներ 

կ՚ուղղէր ՀՀ կառավարութեան՝ միեւնոյն ատեն Ատրպէյճանի բանակը ներխուժումներ կը 

կազմակերպէր ՀՀ սահմաններէն ներս։ 

Դժբախտաբար Նիկոլ Փաշինեանի կառավարութեան անկարող եւ տկար վիճակին 

պատճառով այսպիսի ոտնձգութիւններ դեռ կը շարունակուին։ Ռազմափորձեր տեղի 

ունեցան Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ մասնակցութեամբ՝ այն տպաւորութիւնը ձգելով, որ նոր 

պատերազմի մը կը պատրաստուին ՀՀ-ի դէմ։ Եթէ այս գործողութիւնները եւ ճնշումները 

շարունակուին առանց հակադարձութեան ՀՀ-ի կողմէ, մեր հայրենիքի գոյութիւնը 

հարցականի տակ կը մնայ։ Նկատի առնելով այս շատ վտագաւոր կացութիւնը, անմիջական 

եւ վճռական քայլեր առնելու  անհրաժեշտութիւնը կը զգացուի: 

Այսպիսով՝ կ՚ուզենք առաջարկել, որ այս պայթուցիկ եւ սպառնական վիճակին առաջքը 

առնելու մտադրութեամբ անմիջապէս կազմուի ՀՀ-ի փրկութեան բարձր մակարդակի 

մարմին մը՝ մասնակցութեամբ ՀՀ-ի եւ սփիւռքի փորձառու եւ հեղինակաւոր 

անձնաւորութիւններու, որ անմիջական քայլեր առնուին՝ հնարաւորութիւն տալու համար 

ՀՀ-ին միջոցներ եւ քայլեր ձեռք առնելու տուեալ կացութեան մէջ: Նմանապէս, օգտուելով 

սփիւռքի հայութեան կարողականութիւններէն, առիթ տալ ՀՀԳ-ին գործադրութեան դնել իր 

ծրագիրները: 

Ստորեւ ՀՀԳ-ի ութը հիմնարար առաջարկներու ցանկը։ 

1.- Հայրենիքի պաշտպանութեան եւ ապահովութեան հետ կատարուած առաջարկներ 
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-Վերակազմել հայկական բանակը հետեւելով Իսրայէլի եւ Զուիցերիոյ օրինակներուն եւ 

օգտագործելով արտասահմանի հայ զինուորականներու փորձառութիւնները։ 

– Պարտադիր զինուորական ծառայութիւն 18-20 տարեկան տղաներու եւ աղջիկներու 

համար, ինչպէս նաեւ քաջալերել արտասահմանի հայ երիտասարդները, որ ծառայեն 

հայկական բանակին մէջ։ 

– Զինուորական կցորդներ ղրկել Հայաստանի արտասահմանեան դեսպանատուներ։ 

– Հայրենասիրական կրթութիւն եւ զինուորական պատրաստութեան ծրագիրներ 

դպրոցներու մէջ։ 

– Վերջին նորոյթի ելեքտրոնային զէնքերու եւ սարքաւորումներու արտադրութեանց 

գործարաններ սկսիլ Հայաստանի մէջ։ 

– Զօրացնել սահմանային գիւղերու պաշտպանութիւնը։ 

2.- Հայկական պետականութեան ամրապնդման օրէնքներ՝ հիմնուած ժողովրդավարական 

սկզբունքներու վրայ 

-Ամէն գնով պաշտպանել ՀՀ-ի ինքնիշխանութիւնը: 

– Հետապնդել թրքական գրաւման տակ գտնուող Արեւմտեան Հայաստանի հողերու 

ազատագրումը միջազգային բոլոր հարթակներու վրայ: 

– Շարունակել Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման եւ Հայոց իրաւունքներու 

վերականգնման աշխատանքները, ինչպէս նաեւ պահանջել փոխհատուցում Հայոց կրած 

նիւթական ահրելի կորուստներուն համար։ 

– Հիմնականօրէն արմատախիլ ընել համատարած կաշառակերութիւնը եւ փտախտը։ 

3. Դրացի եւ ուրիշ բարեկամական երկիրներու հետ յարաբերութիւններու ամրապնդում 

– ՀՀԳ նպատակներուն մաս կը կազմէ ստեղծել խաղաղ եւ անվտանգ միջավայր ՀՀ-էն ներս 

եւ արդիւնաւէտ յարաբերութիւններ բարեկամ երկիրներու հետ, որոնց կարգին Իրանի, 

Վրաստանի, Հնդկաստանի, Ֆրանսայի, Արաբական աշխարհի եւ Միացեալ Նահանգներու 

հետ։ Դժբախտաբար նման յարաբերութիւններ ներկայիս կարելի չէ ունենալ Ատրպէյճանի 

եւ Թուրքիոյ հետ, որոնք կը շարունակեն թշնամական եւ զաւթողական դիրք բռնել ՀՀ-ի 

հանդէպ։ Աւելին, վերջիններս իրենց զաւակներուն ատելութիւն կը քարոզեն հայերու 

հանդէպ, թունաւորելով անոնց հոգիները։ Եթէ աւելցնենք պաշտօնական 

անձնաւորութիւններու բացայայտ արտայայտութիւնները բնաջնջելու ՀՀ-ի հայութիւնը, 

կրնանք եզրակացնել թէ ծայրայեղ եւ ոճրագործ դրացի ազգութիւններու հետ հաշուի պէտք 

է նստինք եւ համապատասխան բիրտ ուժի վրայ հիմնուած քաղաքականութիւն որդեգրենք 

եւ գործօն կերպով միջազցային ատեաններու ուշադրութեան յանձնենք։ 

4. Հայրենադարձութեան ծրագիրներ 

ՀՀԳ ջատագովն է այս շատ կարեւոր եւ այժմէական հայրենադարձութեան ծրագիրներու 

գործադրութեանց, մանաւանդ երբ նկատի առնենք շարունակական արտագաղթը, որ կը 

տկարացնէ ՀՀ-ի ապահովութիւնը։ Անմիջական անհրաժեշտութիւնը կայ այս 
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արիւնահոսութիւնը կասեցնել եւ մեծ ծաւալով հայրենադարձութեան աշխատանքներ 

ձեռնարկելու։ 

5. ՀՀԳ կրթութեան ծրագիր 

ՀՀԳ կարեւոր առաքելութիւններէն մէկն է ապագայ սերունդին առողջ ու նպատակասլաց 

կրթութեան հիմը դնել, շեշտելով հայրենասիրութեան, քաղաքացիական 

պատասխանատուութեանց, ժողովրդավարական օրէնքներու գերակայութեանց եւ սիրով ու 

պատասխանատուութեամբ ծառայելու հայրենի բանակին մէջ։ 

ՀՀԳ կը ջատագովէ ազգային եւ հաւաքական նոր միջոցներու ստեղծման, որպէսզի 

գիտութեան հնարաւորութիւնները օգտագործելով ՀՀ-ի ռազմական արդիւնաբերութիւնը 

այնպիսի բարձր մակարդակի մը հասցուի, որ կարենայ յաղթահարել թշնամի պետութեանց 

նիւթական եւ մարդկային թուաքանակի առաւելութիւնները։ 

6. ՀՀԳ որդեգրած ազգային արժէքներու խթանումը եւ պահպանումը 

Ազգային արժէքներու խթանումը եւ պահպանումը անբաժան օղակը կը կազմէ ՀՀԳ 

ծրագիրներուն՝ ընդգրկելով աշխարհասփիւռ հայութեան ազգային արժէքները։ Նկատի 

ունենալով որ հայկական քաղաքակրթութիւնը կ՚երկարի 5000 տարի, որ դարերու ընթացքին 

ամբողջացած է, հարստացած է եւ արդիականացած է ընդգրկումովը օտար յառաջադէմ 

բարքերու, սովորութիւններու եւ փորձառութեանց։ ՀՀԳ կը ջատագովէ պահպանումը մեր 

հարուստ մշակութային ժառանգութեան եւ կը զգուշացնէ մեր նոր սերունդը հեռու մնալ 

օտար վնասակար սովորութիւններէ եւ ազդեցութիւններէ։ 

7. Ազգային ինքնութեան սահմանում 

Նկատի առնելով աշխարհասփիւռ հայութեան վիճակը, ՀՀԳ-ն հետեւեալ մօտեցումը 

որդեգրած է որոշելու անձի մը հայ ըլլալու հիմնաւորումը. ըստ այնմ հետեւեալ խումբերու 

պատկանողները կը նկատուին հայ. 

– Հայ քրիստոնէական երեք յարանուանութիւններու անդամները. 

– Արեւելեան եւ Արեւմտեան Հայաստանի ծնունդով հայերը եւ անոնց զաւակներն ու 

թոռները. 

– Հայկական «եան» մականունով անձերը (ի բացառեալ հնդեւրոպական -ean, -ian, -yan, -

gnan պատկանելիութիւն ցոյց տուող մականունները եւ «ծածուկ» օտարազգիները. 

– Իսլամացած կամ իսլամացուած հայերը. 

– Համշէնահայերը, տերսիմահայերը. 

– Օտար մականուններով անձերը, որոնք ինքզինքնին հայ կը նկատեն: 

ՀՀԳ ջատագովն է հայկական ինքնութեան պահպանումի բոլոր ջանքերուն սփիւռքի 

տարածքին։ 

8. Սփիւռքի եւ ՀՀԳ կեցուածքները Հայաստանի վերջին զարգացումներուն առթիւ 
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1. 44-օրեայ պատերազմը եւ Նոյեմբեր 9-ի համաձայնագիրը անընդունելի են, քանի որ 

պարտադրուած են բիրտ ուժի միջոցաւ։ Կողմերը պէտք է վերադառնան Սեպտեմբեր 27-ի 

դիրքերուն եւ հարցերը լուծեն բանակցութիւններու միջոցաւ։ 

2. ՀՀ-ն եւ սփիւռքը դիւանագիտական միջոցներով պէտք է աշխարհի պետութիւններուն 

ներկայացնեն Արցախի հայկական հողամաս ըլլալու փաստերը։ 

3. Շուտափոյթ կերպով հայկական բանակը պէտք է վերակազմուի եւ արդիականացուի։ 

4. Ազերի բանակը ՀՀ-ի հողերէն հեռացուի։ 

5. Մեղրիի եւ Սիւնիքի միջացքներու ծրագիրները անընդունելի են եւ կը նկատուին ՀՀ-ի 

շահերուն դէմ։ ՀՀ-ը պատրաստ պէտք է ըլլայ, եթէ թշնամին դիմէ բիրտ ուժի գործածութեան։ 

6. Նկատի առնելով որ Քրեմլինը 44 օրուայ պատերազմին իր մեղսակցութիւնը բերած է ՀՀ-ի 

պարտութեան, դարձած է անվստահելի դաշնակից մը ՀՀ-ի շահերէն եւ ազգային 

անվտանգութեան տեսակէտէն։ Հայրենիքը պէտք է համարձակութիւն ունենայ նոր 

դաշնակից եւ բարեկամ ազգերու հետ զինուորական եւ առեւտրական յարաբերութիւններ 

մշակելու։ ՀՀ-ն պէտք է Հիւսիս-Հարաւ միջանցքի ծրագրին մաս կազմէ Հնդկաստասնի, 

Պարսկաստանի եւ Վրաստանի հետ։ 

pakrates@yahoo.com 

 

ՀՀ ԴԻՒԱՆԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ Ո՞Ր ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆԻՆ ՎՐԱՅ Է. 

ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԹԷ՞ ՏԱՏԱՆԵԼԻ 

Պարոյր Յ. Աղպաշեան 

 

 

Դիւանագիտութիւնը, իր քաղաքական ու 

պետական հասկացողութեամբ, ամբողջ 

ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ մըն է, եթէ կ’ուզէք՝ 

փիլիսոփայութիւն մը, որովհետեւ անոր 

գործածութիւնը եւ դերակատարութիւնը, 

դրական թէ ժխտական առումներով, 

կիրարկելի են բոլորին համար։ 

Դրական, երբ ան կը ծառայէ շինիչ ու 

կառուցողական, բարի եւ առողջ, էական ու 

կենսական, յառաջդիմական ու բարեկամական 

ծրագիրներու իրականացման, յօգուտ ժողովուրդներու, պետութիւններու ու մարդկութեանց 

յարաբերութիւններու նպաստաբերման։ 

Ժխտական, երբ անիկա, ի հակադրութիւն առաջինին, ատելութիւն կը սերմանէ, 

դաւադրութիւն կը սարքէ թշնամութիւն կը սրսկէ, արշաւանքներ կը կազմակերպէ, ոճիրներ 

կը գործէ, վարչաձեւեր կը տապալէ, ահաբեկումներու կը դիմէ, միով բանիւ, չարիք ու թոյն 

կը տարածէ, ապակայունութիւն սփռելով, անվտանգութիւն առաջացնելով, պարզապէս 

անոր համար, որ իր «հաշիւ»ները այդպէս կը պահանջեն, իր «շահ»երը հոն կը մղեն, 

անշուշտ, միշտ արիւնի ու քանդումի ճանապարհներով։ 
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Անցեալին, եթէ դիւանագիտութիւնը իր ընդտհանրական իմաստով, կար ու կը 

գործադրուէր, սակայն, չունէր այն կարեւորութիւնը եւ ազդեցութիւնը, որ հասանելի ըլլար 

բոլորին կամ անոր անհրաժեշտութիւնը՝ պարտադիր գործօն մը, բացի այն պարագաներէն, 

երբ բնակչութիւն մը կայսերական էր, գերպետական կամ աշխարհատարածքային։ 

Պատերազմական ոլորտները այնքան բռնկուն էին, բռնապետական միտումները՝ վայրագ, 

յարձակողական փորձերը՝ յաճախակի, իսկ ստրկամտական ախորժակները՝ սուր, որ 

«նուրբ» դիւանագիտութիւնը առ հասարակ բացակայ էր, եւ կամ անոր անհրաժեշտութիւնը 

հազի՜ւ թէ տեսնուէր կամ զգացուէր։ 

Օրինակ. Օսմանեան կայսրութեան շրջանին, մեծապետական կարգ մը երկիրներ (ինչպէս՝ 

Ռուսիա, Ամերիկա, Ֆրանսա, Անգլիա, Իտալիա, Գերմանիա), Պոլսոյ մէջ ունէին իրենց 

ներկայացուցիչները (իմա՝ հիւպատոսները), որոնք հոն կը գտնուէին ու կը գործէին իրենց 

«պատկեր»ային ներկայութիւններով, այսինքն՝ փոխադարձ շահեու պահպանումով 

(քաղաքական, տնտեսական, ռազմական, առեւտրական, եւայլն), ուր պարկեշտ 

դիւանագիտութիւն փնտռելը կամ դիւանաիտութեամբ մեկնաբանելը անհեթեթութիւն էր (եւ 

է՛)։ 

Մեծ Եղեռնի հետզհետէ կազմակերպումէն, ապա կոտորածներու ու տեղահանութիւններու 

շարժերէն տեղեակ չէի՞ն պատկան երկիրներու ներկայացուցիչներ, բնական է՝ այո՛, 

նոյնիսկ Ամերիկայի հիւպատոսը՝ Հենրի Մորկընթաու, գրաւոր տեղեկագիր յղած էր իր 

պետութեան, թէ «ահաւոր բան մը կը հիւսուի հայերուն դէմ»։ 

Արդի՞ւնք. քար լռութիւն, անտարբերութիւն եւ ուղղակի կամ անուղղակի մեղսակցութիւն։ 

*** 

Դիւանագիտութիւնը աշխոյժ ներկայութիւն մըն է այսօր աշխարհի մէջ, մեծ թէ փոքր 

երկիրներու մօտ ու պետութիւններու միջեւ, թէեւ ոչ բոլորի պարագային համակերպելի 

չափանիշներով, նկատի ունենալով ոմանց անհանդուրժողութիւնը իրարու նկատմամբ, 

ուրիշներու ալ՝ մերժողականութիւնը, բայց, անոր յարաբերակցութիւնները կան, իրենց 

բազմաշերտ ճիւղերով ու գօտիներով, հաղորդակցութիւններով ու 

համագործակցութիւններով, համաձայնագիրերով ու դաշնագիրերով։ 

Դիւանագիտութիւնը ինքնին իւրայատուկ դպրոց է, որուն ամէն մարդ չի կրնար յարմարիլ, 

եթէ չունի անոր շնորհքը, տեսադաշտը, չէ հետեւած ուղեգիծին, ուսմունքին, չէ շահած 

փորձագիտութիւնը, քաղաքական հասկացողութենէն հեռու է, վերլուծական կամ 

տրամաբանական միտքէ՝ զուրկ, ճանաչողական կարողութիւններով օժտուած չէ, ինչպէս 

նաեւ՝ այլ լեզուներու տիրապետած չէ ու պատմութիւն ուսումնասիրած չէ։ 

Դիւանագիտութեան դպրոցներու «աշակերտ»ներէն իւրաքանչիւրը իր երկրին, պետութեան 

ու ժողովուրդին կրկնապատկերն է, որ, ճիշդ է, կը հետեւի արտաքին գործոց 

նախարարութիւններու ցուցմունքներուն ու կը հնազանդի անոնց գերագոյն 

իշխանութիւններու հրահանգներուն, բայց, անտարակոյս, ինքն ալ «ժամացոյցն ու 

կողմնացոյցն» է անոնց, իր պարտականութիւններուն մէջ ըլլալու սթափ եւ աչալուրջ, 

հետեւոական ու պատրաստաբան, իրատես ու խոհական։ 

Խորհրդային Միութեան կարգերու ժամանակ, քաղաքամայր Մոսկուայի մէջ կը գործէր 

դիւանագիտական բարձրագոյն կեդրոնական հաստատութիւն մը, որուն մէջ ընդգրկուած 

էին (ու կ’ընդգրկուէին) ապագայ դիւանագէտներ պատրաստելու թեկնածուներ, գրեթէ բոլոր 

հանրապետութիւններէն։ 

Հայեր եւս կը յաճախէին դիւանագիտական այս եզակի ուսումնարանը եւ անկէ վկայուելով 

կը գործուղուէին աշխարհի չորս ծագերը, ներկայացնելով Խորհրդային Միութիւնը, նաեւ՝ 

որոշ իրաւասութիւններով ու լիազօրութիւններով, Հայաստանը (որուն մէկ ցայտուն ու 

պատուաբեր կազմակերպութիւնը՝ Սփիւռքահայութեան հետ Մշակութային Կոմիտէն էր)։ 
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Լիբանանահայութիւնը պէտք է յիշէ, որ Պէյրութի Խորհրդային Միութեան դեսպանատան 

մէջ, ինչպիսի երախտաշատ ու շնորհապաշտ հայաստանցի դիւանագէտներ կը գործէին, 

միշտ օգտակար ըլլալով լիբանանահայութիւն-հայրենիք յարաբերութիւններուն 

(մշակութային, կրթական, առեւտրական, ուսանողական, համայնքային, եւայլն)։ 

*** 

Այս բոլորին լոյսին տակ, այսօր ո՞ւր է Հայաստանի դիւանագիտութիւնը, ընդհուպ՝ 30 

տարուան անկախ Հայաստանը ի՜նչ տարողութեամբ, ձեռնհասութեամբ եւ ժրաջանութեամբ 

ունի դիւանագիտական փորձ ու համբաւ, վաստակ ու դիրք, աշխատունակութիւն եւ 

յաջողութիւն։ 

Դժուաին հարցում մը, բայց, պատասխանը՝ ոչ անկարելի, երբ զայն կը խորաչափենք իր 

դիւանագիտական ցանցին… թուլութեամբ, անազդեցիկութեամբ, տեղ-տեղ ալ՝ համարեա 

բացակայութեամբ։ 

Անշուշտ, խօսքը կը վերաբերի, հաւասարապէ՛ս, Հայաստանի արտաքին գործոց 

նախարարութեան պատասխաատուներուն եւ դեսպանական մակարդակներով 

մասնակցութիւններու ոչ-աշխոյժ եւ ոչ-զգալի դերակատարութիւններուն, որոնք գաղտնիք 

չէ «44 օրեայ» պատերազմի ընթացքին, հաստատւեցաւ, որ հայ դիւանագիտութիւնը, 

առնուա՛զն, անկարողունակ դիրքի մը մէջ էր։ 

Կասկած չկայ, որ այս անմխիթարական վիճակը արդիւնք չէր հայ դիւանագիտութեան կամ 

դիւանագէտներու անճարակութեան կամ անտարբերութեան, այլ՝ գերազանցապէ՛ս, 

հայրենի պետութենէն ներս տիրող անորոշութեան, ճնշուածութեան, իրարու նկատմամբ 

անզիջողութեան, պատճառ դառնալով որ՝ դիւանագիտութիւնը մակընթացուի, իսկ 

դեսպանական կառոյցները՝ անճրկուին։ 

Ասոնք չեն նշանակեր, որ հայրենիքի մէջ դիւանագիտական կարողութիւններով ու 

պարտաւորութիւններով քատրեր չկային կամ չկան, սակայն, տիրող անբնական եւ 

անյարիր վիճակները մղած են՝ ստուերել արժանաւորները, անկիւնաւորել՝ փորձառուները, 

աչքաթողել՝ պիտանիները։ 

Իսկ այս արտառոց բեւեռացումները, որոնք կային երէկ, կան նաեւ ներկայիս, աւելի 

բրտօրէն եւ պիտի մնան նաեւ յետագային, աւելի զգալիօրէն, դէպի անծանօթութեան վիհերը 

առաջնորդելով Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։ 

Անդին, մեր աչքին առջեւ, ազերի-թուրք վոհմակներ, զինուած ու քաջալերուած 

տարածքային վերիվայրումներէն եւ անոնցմէ օգտուելու առիթներէն, կը դարպասեն 

հայաստանեան օրինական-պետական սահմանները, ամենօրեայ ներխուժումներով եւ 

արշաւանքներով, առանց դոյզն զսպումներու եւ արգելքներու, մինչ՝ իշխանութիւն-

ընդդիմութիւն հակամարտութիւնները կը նպաստեն այդ քաոսային առճակատումներուն 

խորացման։ 

Արցախեան ներխուժումէն ետք, հարց տալու իրաւունք կայ թէ՞ ոչ. ո՞ւր է Հայաստանի 

դիւանագիտութիւնը. իր՝ ամրակո՛ւռ ներկայութեամբ 

- Ազդո՛ւ միջամտութեամբ 

- Ուղղակի՛ յարաբերութեամբ 

- Արդա՛ր պահանջատիրութեամբ 

- Տեղի՛ն հետեւողականութեամբ 

- Յուսադրո՛ղ արդիւնաւէտութեամբ 

Եթէ կա՛ն այս հրամայական պահանջքներուն հետապնդումները, «շատ բարի» պիտի 

ըսուէր, բայց, իրօ՞ք, կան ատոնք իրենց ուժգնութեամբ, ազդեցութեամբ ու բանակցութեամբ։ 

Չէ՞ որ, տակաւին կ’արձանագրուին սահմանային բախումներ, կան խժդժութիւններ, տեղի 

կ’ունենան դէպքեր, նոր զոհերու ու վիրաւորներու գնով, առանց որեւէ զսպումի ու 

կանխարգելումի։ 
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Թուրքը Հայաստան մուտք կը գործէ, կը գերեվարէ, կը խոշատանգէ, կը թալանէ, կը 

ստրկացնէ եւ անպատիժ կը մնայ, իսկ հայրենի իշխանութիւնները՝ լուռ կամ հազիւ կը 

թոթովեն քանի մը բառ։ 

Էրտողան-Ալիեւ, ամէն օր, Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը կը վարկաբեկեն ու կը 

սպառնան, իսկ հայրենի իշխանութիւնները կը մնան լսողի ու դիտողի դերի մէջ։ 

Կը խօսուի, կը լսուի ու կը գրուի խորհրդաւոր համաձայնագիրերու, գաղտնի ծրագիրներու 

ու հաւանական բացթողումներու մասին, իսկ հայրենի իշխանութիւնները ո՛չ մէկ ձեւով կը 

մերժեն կամ կը հերքեն զանոնք։ 

Աշխարհը կ’ընդունի Նիկոլ Փաշինեանի վարչապետութիւնը (կամ գերիշխանութի՞ւնը), նոյն 

աշխարհն ալ՝ ԿԸ ԴԱՒԱՃԱՆԷ հայութեան, իսկ հայ ժողովուդը տակաւին «տաւուլ-

զուռնայ»ով կը վայելէ կեանքը՝ Լոս Անճելըսէն մինչեւ Երեւանի Հիւսիսային պողոտայ (ո՛չ 

Պանկլատէշ)։ 

Անկախութեան տարեդարձն իսկ կարելի չեղաւ նշել համապատասխան 

արժանապատուութեամբ, թերեւս ալ ստուերելով նահատակներուն յիշատակը, որովհետեւ, 

հայ ժողովուրդը, ամէն մէկը խաչմերուկի մը վրայ կանգնած է, առանց զիրար միանալու 

կամ գրկելու…։ 

Այս քաոսին մէջ, ի՜նչ դիւանագիտութիւն, ի՜նչ դիւանագիտական գործընթաց, ի՜նչ 

դիւանագիտական ասպարէզ, բայց, ի՜նչ դիւանագիտական նուաճում, ինչո՞ւ, ոչ թէ անոր 

համար որ ատոնք բացառուած են, այլ՝ զանոնք ԲԱՑԱՌՈՂ կողմեր ու պայմաններ կա՛ն 

(եղա՛ն)։ 

«Տէ՛, ե՛կ վարդապետ ու մի խենթանար» կ’ըսեն։ 

Բայց, արդէն խենթացած ենք ու… խենթացուցած։ 

*** 

Կը պահանջուի՝ Հայաստանի տնտեսութիւնը զօրացնել, նաեւ՝ 

- Կրթութիւնը ու գիտութիւնը 

- Մշակոյթը եւ արուեստը 

- Ազգային Բանակը 

- Ազգային արժանապատուութիւնը 

Սակայն, դէպի ապագայ հայող ժողովո՛ւրդ, եթէ մնաս պատնէշի վրայ, առողջ, գործունեայ 

ու տրոփող, հայ դիւանագիտութիւնն է, որ կրնայ քեզ վառ եւ անվտանգ պահել, իր 

դիւանագիտական յղացքով ու դիւանագիտական սլացքով, բայց, յատկապէս իր դիւանագէտ 

կառոյցներով ու լուսաւորիչներով։ 

Սակայն, ի՞նչ կը տեսնենք ու կը լսենք. 

Եթէ բացառենք կարգ մը արժանաւորներ եւ յարգելիներ, դեսպաներ կը նշանակուին, 

առանց անոնց կարողութիւնները եւ ունակութիւնները արժեչափելու, այլ՝ ո՞րքանով 

«ենթակայական» եւ ո՞րքանով կը ծառայէ անոր պահանջքներուն։ 

Բայց, քաղաքական դիւանագիտութեան բարենիշը ա՞յդ է, երբ մեծ ու հզօր պետութիւններու 

մօտ կ’ուղարկուին, մեղմ ըսած, անկարներ եւ անշնորհալիներ։ 

Ատեն մը պահանջք կար, որ Սփիւռքի դրամագլուխէն կարելի է օգտուիլ, որովհետեւ մեծ 

թիւով անուանի լրջախոհ մասնագէտներ կան ամենուրէք, հետեւաբար, կարելի չէ՞ անոնց 

հարուստ փորձառութիւնները ներմուծել Հայաստանի դիւանագիտութեան մէջ։ 

Յանկարծ կ’իմանանք, որ ութը սփիւռքահայեր նշանակուած են պետական մարզերուն մէջ, 

երրորդական ու չորրորդական կարգերով։ 

Լա՛ւ է, բայց, անբաւարար, այնքան ատեն որ Հայաստանը կարիքն ունի աւելի փորձագէտ 

հեղինակութիւններու, որոնք կրնան զարկ տալ հայկական դիւանագիտութեան 

փայլատակումին ու հզօրացումին։ 
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Ներկայ իշխանութեան անդադրում ասեկոսէներով եւ ընդդիմութեան շարունակուող 

զառանցանքներով, կարելի պիտի ըլլա՞յ «ճեղքել» միջազգային դիւանագիտութեան 

ցանկապատերը եւ ունենալ հայկական դիւանագիտութեան ամրապինդ բազկաթոռներ։ 

(Պէյրութ) 

Պայքար, 19 Դեկտեմբեր 2021 
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ԳՐԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ   

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 

 
 

ՍԻՐՏԵՐ 

Սիրտեր կան լուռ, այրող բոց են, 

Կրակը՝ ներս, ճրագը՝ դուրս, 

Սիրտ ու հոգի կը ջերմացնեն, 

Կարծես ըլլան արեւալոյս... 

 

Սիրտեր կան պաղ, չոր են, անսէր, 

Գութը այնտեղ չի այցելեր, 

Մաղձ ու նախանձ ունին կարծես, 

Իրենց ես-ով են լոկ հարբեր... 

 

Սիրտեր կան որ վիրաւոր են, 

Թէ մօտենաս կարեկցանքով, 

Ուզես վէրքը բալասանել, 

Քեզ կը բացուին սիրագորով... 

 

Սիրտեր ալ կան որոնք քար են, 

Կապարի պէս քեզ կը ճնշեն, 

Թէ բարի գործ մըն ալ ընես, 

Ժըպիտ մ'անգամ դուն չես քաղեր... 

 

Սիրտե՛ր անգին, պիտ' ուզէի 

Ծիածան դառնալ սիրտէ ի սիրտ, 

Անթրոցովս բռնկեցնել 

Անթեղ կայծը ձեր մոխ'րին մէջ: 

15/12/2021 

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

ՊԱՅՔԱՐՆ Է 

Ծունկ չոքեմ դարձեալ հոգուոյս խորանին, 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (120) Յունուար 2022 

 

57/73 

Հաւատքիս կրակը արծարծեմ կրկին, 

Թող բոցավառի եւ հրավառի, 

Ցրէ, փարատէ մէգը կասկածի... 

 

Խոր արմատներէս աւիւն հաւաքեմ, 

Ճիւղերս կմախք բողբոջին նորէն, 

Ծաղկունքի հրաշքը պարուրէ հոգիս, 

Որ միշտ հաւատաց սիրով կաթոգին... 

 

Շատ եմ ես տեսեր դաւ ու արհաւիրք, 

Բունս են հարուածեր կայծակ ու մրրիկ, 

Բայց արմատներս խրուած հողին մէջ 

Առոյգ, անսասան են միշտ մնացեր... 

 

Ոգիս շանթահար զերթ ծառն հողմածեծ 

Իր մէջ ոյժ գտնէ եւ աշտարակուի, 

Ելլէ անվհատ բիւր չարեաց ընդդէմ, 

Պայքարն է անդուլ իմ կեանքիս ուղին: 

29/11/2021 

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

ՀԻՒԼԷՍ.. 

Առաւօտեան լոյս ժպիտով կ'արեւանամ, 

Անյագօրէն կ'ըմպեմ լոյսը արեգական, 

Կը թօթափեմ ամէն մրուր, փոշի ու ժանգ, 

Ճառագայթեալ վերածնիմ գարնանավառ... 

 

Աչքերուս մէջ արեգակներ կարծես ծագին, 

Որ հուրհրատեն նոր երազներ ոսկեկարմիր, 

Բջի՛ջ-բջի՛ջ կը թափանցեն իմ էութեան, 

Պայծառակերպ փարիմ լոյսին սիրտով մանկան... 

 

Ու թէ ամպեր ծուէ՛ն-ծուէ՛ն ստուեր թողուն, 

Լոյս ժպիտով ցրեմ ամպերն երկնաթափառ, 

Աչքս յառած անպարագիծ երկնին անհուն, 

Որ կը բացուի ամպերէն վեր անեզրական... 

 

Ու երբ գիշերն իջնէ կեանքիս ու աշխարհին, 

Լուսածորան բիւր աստղիկներ պիտ' կայծկլտին, 

Հոգւոյս կայծը պիտի խառնեն իրենց լոյսին 
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Ու պիտ' ապրիմ որպէս հիւլէ մ'աստեղային: 

3/8/2018 

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

ՏԱԳՆԱՊԱԼԻՑ ԿՈՉ 

 

Երկիրն է կանգնած անդունդի եզրին, 

Անկուշտ թշնամին՝ աւարը բերնին, 

Կը սպառնայ խժռել դեռ շատ աւելին, 

Քանզի ախորժակն ուտելով բացուի: 

 

Իսկ մենք միայնակ մեր սարերուն հետ 

Իրար միս կ'ուտենք անամօթօրէն, 

Դաս չքաղեցինք մեր պատմութենէն 

Ու նոյն սխալը դարձեալ կը կրկնենք: 

 

Մահու եւ կենաց շատ նուրբ սահմանին, 

Մանրուք-վէճերով կը բզքտենք մեզ, 

Մինչ եաթաղանը թուրք արնախումին 

Կը ճօճուի անվերջ մեր գլխուն վերեւ: 

 

Մեր Մեծերն յառնած պատմութեան էջէն, 

«ՄԻԱՑԷ՛Ք» կը գոռան, «բա՛ւ է, արթնցէ՛ք, 

Շուտով թշնամին պիտի յայտնուի 

Ձեր դրան սեմին եւ սպառնագին»: 

 

Տո՛ւն-տո՛ւն կը խաղան Մեծ դահլիճին մէջ, 

Մոռցած պատերազմ եւ բիւր-բիւր զոհեր, 

Եռաբըլուրի հողը դեռ թարմ է, 

Զգաստանալու տխուր հրաւէր է: 

 

Ու թէ չսթափինք, վե՛րջն է հայութեան, 

Ոսոխը դաժան՝ ժանիքը սրած, 

Կը սպասէ վերջին հարուածով լափել 

Մեր հողն հնամեայ, մեր սրբութեանց հետ: 

 

Միացեալ բռունցքն է մեր երաշխիքը, 

Մեր փրկութեան յոյսն ու ապաւէնը, 

Ոյժդ հաւաքէ, ազգ իմ տառապած, 

Հայկեան քաջ ոգին քեզի պահապան: 
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17/8/2021 

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

Լռութիւն է, 

Օդին մէջ շեշտեր, երգ-հնչիւններ կան, 

Որոնք մերթ թախիծ, մերթ ալ ժպիտ են, 

Մերթ մուժ ու մշուշ, մերթ արեգակ են, 

Կարօտի հեւք են ու հայրենի կանչ... 

Լռութիւն է, 

Օդին մէջ բառեր, սիրոյ տողեր կան, 

Անձայն մեղեդի ու սրտի տրոփիւն, 

Հոգուոյ հառաչանք, անխօս հեծեծանք 

Ու սրտակեղեք, դառն արտասուք... 

Լռութիւն է, 

Խոստովանանք է հոգւոյն խորանին, 

Մորմոք է, կսկիծ, կուլ տուած արցունք, 

Աղապատանք է, աղօթք է խորին, 

Տիեզերաչափ խորհուրդ է անհուն: 

29/9/2021 

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

ԼՈՅՍԻՆ ԽՆԿԱՐԿՈՒ 

Շատերը զիս քարկոծեցին, 

Խէթ նայեցան ազատ խօսքիս, 

Ոգիս կոտրել միշտ փորձեցին 

Զրպարտութեամբ մը չարածին... 

Ես վեր ելայ իրենց մաղձէն՝ 

Ջինջ լազուրով յար արբեցած, 

Հոգիս ճախրեց բարձունքն ի վեր 

Ի խոյզ լուսոյ ճշմարտութեան.. 

Անոր շողքով պայծառացայ, 

Միտքս դարձաւ լուսոյ բաժակ, 

Ուր ցօղն վճիտ իմաստութեան 

Կա՛թ-կա՛թ ցաթեց լուսաբուրեան... 

Սիրտս բարի մնաց անքէն, 

Բաժակին մէջ տեղ ալ չունէր 

Չարին, ոխին, դժնէ մաղձին 

Ու խնկարկու մնաց Լոյսին... 

3/5/2020 

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

ՏԱՐԻ ՄԸՆ ԱԼ 
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Սրտիս խորանին առջեւ ծնրադիր, 

Բիւր երախտիքով է սիրտս յորդուն, 

Տարի մըն ալ, Տէ՛ր, ինձ պարգեւեցիր 

Խոկումներով լի, յոյզերով ցնծո՛ւն... 

 

Կեանքիդ պարգեւած բերկրանքով լեցուն 

Ինչ մտքի կայծեր փայլատակեցին 

Հոգւոյս երկնքին, բիւր խոհեր բեղո՛ւն 

Զորս ընծայեցի ընթերցողներուս... 

 

Կեանքիդ պարգեւած խորհուրդով արբշի՛ռ, 

Ի՛նչ ի՛նչ երազներ հիւսեցի խնդո՛ւն, 

Հոգիս սլացք առաւ եթերին մէջ լոյս, 

Գրկեց արշալոյսն սիրով տարփագին... 

 

Դուն ընծայեցիր լոյսդ հրեղէ՛ն, 

Որ դարձաւ ինձ լո՛յս սրտի եւ մտաց, 

Հոգւոյս երկնքին մէջ ան ցայտեցաւ, 

Պայթեցաւ ինչպէս կայծը լուսեղէ՛ն... 

 

Թող լոյսն անքնի՛ն միշտ հրացայտէ, 

Տէ՛ր, կ'աղաչեմ Քեզ, թող զիս չլքէ, 

Անով եմ բերկրուն, անով եմ հարուստ, 

Ճաճանչներուդ, Տէ՛ր, արժանի դարձուր... 

 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

ՅԱԿՈԲ ՄՆՁՈՒՐԻ, ԶԱՀՐԱՏՆ ԱԼ ՀԵՏԸ' 

 

Յակոբ Մնձուրին իր երկու դուստրերուն հետ Գնալը 

կղզի կ՚ապրէր ամառ-ձմեռ, փռապան էր։ Զահրատն ալ 

իր տիկնոջ հետ ամարանոց կ՚երթար հոն. ան ալ երբոր 

Կիկոյին մասին չէր մտածեր՝ այլաբանօրէն ծորակ կը 

ծախէր։ 

Գնալըն Պոլսոյ չորս կղզիներէն ամենամօտը եւ 

ամենափոքրն է։ Զիս այդ կղզին տարաւ երկրորդական 

վարժարանի հայերէնի նախկին ուսուցիչս՝ Արտաշէս 

Տէր Խաչատուրեանը։ Պոլիսը հանք էր իր հայկական 

թերթերու գրեթէ անթերի հաւաքածոյին համար։ 

Զահրատ եւ իր վայելուչ տիկինը՝ Անայիս եկեր էին 

զբօսանաւ մեզ դիմաւորելու. կը քալէինք աւազներուն 
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վրայ։ Զահրատ ցոյց տուաւ տունը որ ամենամօտիկն էր քարափին։ Որպէսզի անցորդները 

չկարենան ներսը տեսնել՝ բարձր տեղադրուած էր պատուհանը, առաստաղին մօտ։ Փոքրիկ 

պատուհանի մը առջեւ նստած էր սեւուկ կատու մը, առօք-փառօք արեւու լոգանք կ՚առնէր։ 

Մայմունը կարդացա՞ծ ես, հարցուց։ Ո՞վ չէր գիտեր Մայմունը եւ Ոսպ մաքրող կինը, եւ 

Տիկին Անթառամը, եւ Կիկոն, Օ անմոռանալի Կիկոն։ 

Ահա անիկա Մայմո՛ւնն է, ըսաւ։ 

Մայմունը սեւ, աչքերը դեղին, արեւը ոսկի, Մարմարան կապոյտ։ Պատկեր առանց 

շրջանակի, անցեալը ներկային մէջ։ 

Կղզիին վրայ կար փոքրիկ հանրային պարտէզ մը, կ՚ըսէին թէ Մնձուրի կու գայ հոն, առանց 

բացառութեան ամէն օր, ժամը ճիշդ չորսին։ Չորսը եղաւ չորսուկէս, հի՜նգ. շատ զարմացան 

որ չէ եկած, տարիներէ ի վեր իր անխախտ սովորութիւնն է, վայրկեան մը չուշանար, ասանկ 

բան չէ պատահած ըսին, մտահոգուեցան։ Ըսի՝ մի՛զարմանաք. ամենապարզ հարցերը 

անգամ կը բարդանան երբ ես ներկայ եմ. բացառութիւններ կը ստեղծուին, ժամերը 

ինքզինքնին կը մոռնան, հովը հաւկիթ կ՚ածէ, երկինքէն մանանայ կ՚իջնէ։ Ուրեմն հարկ եղաւ 

Մնձուրիին իմացնել որ գայ։ 

Երկարահասակ, տախըմով, աշխոյժ ծերունի մըն էր, տակաւին իննիսուն տարեկան, 

պարտէզը նստարանի մը վրայ աղուոր աղուոր խօսակցեցանք, կարծես առաջին 

հանդիպումը չէր։ Երեւոյթ մը որ յատուկ է իրա՛ւ գրողներու. կը հանդիպիս եւ կարծես կէս 

մնացած խօսակցութիւն մը կը վերսկսիք։ Խոր ակօսներ իջեր էին դէմքին վրայ, 

արտայայտիչ աչքեր, այնքան արթուն՝ դժուար էր պատկերացնել թէ այդ աչքերը կը 

փակուին, կը քնանան։ Քանդակագործ մը խանդաղատանքով պիտի կոփեր իր կիսանդրին։ 

Խօսեցաւ գրական ոճի կարեւորութեան մասին, թէ ինչպէս դեռ պատանի՝ հմայուած էր 

ֆրանսացի վիպագիրներու գործերով։ Ես անոնցմէ՛ գրել սորվեցայ, ըսաւ, ուրիշներէ չէ՛, 

միմիայն ֆրանսացի վիպագիրներէ, պատմուածագիրներէ։ 

Պայուսակէս բարակ թուղթ մը հանեցի, ըսի խնդրեմ գրեցէ՛ք ինչ որ այս պահուս կը մտածէք։ 

Հաճոյքով առաւ, խոշոր եւ խորունկ աչքերով պահ մը նայեցաւ ինծի, գլուխը հակեց եւ գրեց 

ահա ինչ որ կը կարդաք։ Իմաստուն էր, Կեանքի կեանքին յատակը հասած։ 

«Մենք չենք խօսիր 

Մենք կը տրամաբանենք 

Անկեղծութիւնն ալ 

կեղծաւորութիւն մըն է։ 

Կ՚ուզէք հայհոյեցէք 

Կ՚ուզէք օրհնեցէք 

Բառեր են։» 

Մարդ իննիսուն պէտք է ըլլայ, երեք քառորդ դար գրած՝ հիւթը հրամցուցած ըլլայ, որպէսզի 

քամքին էութիւնը յայտնէ։ 

Ահա ես ալ իմ հնարած շոգեկառքս քալեցնե՞մ նոյն ճամբէն.- 

Կ՚ուզես տառապէ կ՚ուզես հրճուէ՝ Պահեր են։ 

Կ՚ուզես լաց կ՚ուզես խնդա՝ Ձայներ են։ 

Իսկ մեր օրերուն շատ յարմար՝ 

Կ՚ուզես ստեղծէ, կ՚ուզես խծբծէ՝ Գիրքեր են։ 

Յետոյ սկսանք քալել ծովու եզերքին, Զահրատ մեզ երկուքս նկարեց։ Տիկին Անայիսը գործ 

ունիմ ըսած մեկնած էր։ Զահրատ բարձր քարի մը վրայ նստաւ լուսանկարուելու, Ճիշդ այն 

վայրկեանին երբ կոճակը պիտի կոխէի՝ Մնձուրին ուսիս զարկաւ. «Նայէ՛, քիչ մը անդին, 

ետեւը, ճերմակ էշ մը կայ, ադ էշն ալ հանէ նկարին մէջ։ Զահրատին շատ կը յարմարի»։ 

Ժպտեցաւ քսան տարեկանի չարաճճիութեամբ։ Նկարեցի։ Նկարը քովս է բայց պիտի 

չտեղադրեմ։ 
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Միտքէս չանցաւ որ առաջին եւ վերջին հանդիպումս էր։ 

Մնձուրին՝ կա՛մ Պոլիս, կա՛մ գաւառ. Թուրքիայէն դուրս չելաւ։ Բայց իր համբաւը՝ կորովի 

հասաւ Սփիւռքի գաղթօճախները, հասած էր Հայաստան եւ ոգեւորած Հրանդ 

Մաթեւոսեանը։ 

Քանի մը տարի ետք երբ Երեւան էի, Վահագն Դաւթեանը ըսաւ որ ժամը ճիշդ եօթին կուգայ, 

զիս ալ միջոցառման տանելու։ 

Մաթեւոսեանի շնորհիւ Հայաստանի Գրողների Միութեան դահլիճին մէջ Մնձուրիի 

կենարար վաստակը պիտի ներկայացուէր։ Լեփ-լեցուն էր սրահը։ Ոտքի մնացողները շատ 

էին։ Մնձուրին Հացը մեզի թողած՝ ինք անդենական անցած էր արդէն։ 

Քանի մը ելոյթ ունեցողներէ ետք Մաթեւոսեանը կը խօսէր, այնքան սեղմ ու իմաստալից որ 

դահլիճէն ուղղակի Գնալը հասայ, ուր մեր հացագործ Մնձուրին Ֆլոպեռ կր խօսէր, Վիկթոր 

Հիւկօ կը յիշէր, իր մեղմ ձայնը ջուրը նուազած գետի պէս կը հոսէր, բայց կը գիտակցէիր որ 

վարարուն աղբիւրներէ ծնունդ առած էր։ 

Այդ ի՜նչ գրականութիւն էր իրը – Իր կողմերէն «Մեր այն կողմերը» աղուոր-աղուոր կը 

պատմէր. իր ծնունդը, խնձորիներու թաքստոցը, գիւղին ձայնը, դեռատի աղջկան թրթռուն 

սիրտը, կենսաձեւի մը բարքերը. քաղցրագին եւ իմաստուն ձայն մը իննը տասնամեակներու 

փորձառութեամբ շաղախուած։ 

Մնձուրի ընթերցելը բերկրանք կը պատճառէ։ Զեփիւռ է ան, որ զով-զով կը բերէ նարօտ ու 

կարօտ, այն կողմերու անմեղութիւնը, բերրի ընտանիքն ու աւանդութիւնը, հողը, բարքը, 

բուրաւէտ ձայներն ու պտուղներու երաժշտութիւնը. միայն Սէրն է որ համատարած է եւ 

լուռ, բայց գրագէտը լիուլի կը փոխանցէր զայն մեզի, առանց բառի։ Մնձուրի մնաց հողին 

վրայ։ Այդ աշխարհը որ կորսուեցաւ՝ չկորզուեցա՛ւ իրմէ։ Իր ծննդավայր Երզնկայի 

Արմտանը եղբայրացաւ Մաթեւոսեանի Լոռիի Ահնիձորին հետ։ 

Եղեռնին՝ դեռ երիտասարդ Յակոբ Մնձուրին իր կինն ու չորս զաւակները կորսնցուց։ Միայն 

քառորդ ժամ ուշացած էր Պոլիսէն շոգեկառք առնելու դէպի իր գիւղը, ճամբաները փակուած 

էին եւ ստիպուած մնացեր էր Պոլիս։ Այն օրերուն՝ տեղահանութիւնը իր յորձանքին մէջ 

առեր էր նաեւ Մնձուրիի գերդաստանը։ Իր կինն ու զաւակները տեղահանուած ու 

անհետացած էին։ Ծննդավայրէն՝ խլուած էր իր ընձիւղած ընտանիքը։ 

Բայց կա՛ր Նահապետը. Ամուսնացեր էր դարձեալ ու երկու դուստր ունեցեր։ 

Շունչը Արմտան մնաց – գիտէր որ պտղատու ծառեր իրեն պիտի սպասեն։ Ձեռքերը եկան 

Գնալը – առօրեայ հաց մատակարարեցին մինչեւ իր վերջին օրը։ Ուղեղը երթեւեկեց 

երկուքին միջեւ. այդ երթեւեկի յուզման մէջ սուզուած են իր պատմուածքները։ Կռունկ, 

ուստի՞ կուգաս-ը թէ՛ հարցուց թէ՛ պատասխանեց։ Իսկ իր նկարագեղ խնձորի ծառը ուրիշ 

պատմութիւն ունի. քամին չի հարուածեր, հոն սէր կը սաւառնի։ Իր գրականութեան մէջ կայ 

թէ՛ մանուկի զարմանք, եւ թէ՛ ալեւորի իմաստութիւն։ Պատմեց երազ մը որ միայն հուրէ եւ 

սուրէ փրկուած ազնուագոյն հոգի մը կրնայ այդքան հոգեթով ու քաղցրագին նկարագրել։ 

Եղեռնէն մազապուրծ ազատած այս գրագէտը բերրի պահեց հողը, ու շաղեց եւ հրամցուց իր 

հացը՝ համով-հոտով։ 

Անո՜յշ ըլլայ Յակոբ Մնձուրիի յիշատակը։ 

Վեհանոյշ Թեքեան 

ԱՄՆ 
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ՀԱՑԻ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ ԵՒ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ։ ԼԵԶՈՒԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ։  

«ՀԱՑ» ԲԱՌԻ ԾԱԳՈՒՄԸ 

 

 

...Թէ ուզում ես ազգի ծագման մասին իմանալ, պարզիր, 

թէ ինչպէս է անուանել նա հացը... 

...Հացի պատրաստումը խորհրդածէս (միստերիայ) է 

յիշեցնում, որին կարող են մասնակցել միայն 

հաղորդուածները։ Խորհրդաւոր այդ արարողութիւնը՝ 

խորհրդապաշտական եւ այղաբանական տարրերի 

միահիւսմամբ, ծիսական լեզուով պատմում է մի 

զոհաբերութեան, սրբազան մի զոհի մասին, որը կեանք է 

շնորհել բոլոր նրանց, որոնք որպէս նշխար ճաշակել են 

իր մարմինը եւ նոյնացել իր հետ։ Հացը սուրբ ընծայ է, 

պատարագ։ Հացը, որ մարմինն է իմ Աստծու, նաեւ իմ 

մարմինն է, ես եմ... 

 

Ժողովրդի գիտակցութեան մէջ ու կենցաղում առկայծող մաքուր փոխաբերութիւնները 

անհերքելի ապացոյցն են նրա, որ հացը ինքնութեան խորհուրդ է ամփոփում։ Այն 

փոխաբերութիւնը, որ ամէն մարդ իր խմորագնդից է ստեղծուած, մտքի ուղղակի յղումն է 

դէպի հունցուած ամբողջական այն զանգուածը, որտեղ բոլորի ես-երը միաձոյղ են, 

միատարր, համասեռ, պատկանում են մի եւ նոյն համապարփակ Ես-ին՝ ինքնութեանը, եւ 

իրենց մէջ կրում են սրբազան այն մասնիկը, որով կարող են սրբագործել գալիք 

խմորաշաղախներ, ճիշդ այնպէս, ինչպէս իրենց է փոխանցուել առաջին խմորի մասունքը։ 

Չէ՞ որ ամէն անգամուայ «եկած» խմորից մի փոքրիկ գունդ՝ որպէս կենդանի ու 

կենդանութիւն հաղորդող մասնիկ, առանձնացնում ու պահում են յաջորդ հացի հայսին 

խառնելու համար, դրանով իսկ հազարամեակների հեռաւորութիւնից մեզ հասած նոյն 

կենդանի հացն է արարուում ամէն անգամ։ Հէնց թթխմորն է ամբողջ խմորին կենդանութիւն 

հաղորդում, նա նիւթը որակապէս փոխող այն նշխարն է, որից մեծ զգուշութեամբ են 

մասնիկ փոխանցում թթխմոր խնդրողին, եւ՝ ոչ բոլորին, ասում են, թէ նոյնիսկ հացը կարող 

է խռովել ոչ բարի լիցքերից։ Քրիստոսի՝ հնաւանդ ծէսով ու խորհրդաւոր կերպով բաժանած 

հացը եւս հոգեւոր այն թթխմորն էր, որով պիտի միաձուղուէին մարդ ու Աստուած եւ 

նոյնանային։ Թթխմորը ինքնազոհաբերութեան խորհուրդն է բեմադրում՝ ամէն անգամ ցոյց 

տալով, թէ ինչպէս է գալիքի համար զոհաբերուում անձը. մէկ գունդը, որ կարող էր դառնալ 

անհատ հաց, իր անձը մոռանալով՝ ապահովում է նոր մի մեծ զանգուածի կենդանութիւնը, 

սեպհական յարատեւութիւնը եւ ապագայ հացերի մէջ բազմիցս վերածնուելու 

անխուսափելիութիւնը... 

 

Երկրանունների մեծ մասը կազմուել է բնիկների ինքնանուանումից։ Եթէ երկիրն 

արհեստականաւրէն չի ստեղծուել, ինչպէս Ադրբեջանը, կամ եթէ այդ տարածքում 

ապրողները բնիկութեան դրոյթն ըմբռնած ու պատմութիւնն իրենց քմահաճոյքով 

խմբագրած նուաճողներ չեն, ինչպիսին թուրքերը, ապա բնականաւրէն նախ՝ 

կազմաւորուած ազգի անունն է հաստատուել, յետոյ միայն՝ նրա կռած-կոփած, 

պաշտպանած ու ամրացրած սահմաններով երկրի, որի անունն ինքնին արձանագրութիւնն 

է խաւսուն այն փաստի, որ իր անուանատուն իր իսկ կերտողն է։ Առասպելները գեղեցիկ 
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կերպով գրեթէ որպէս հաւաստի աղբեւր են ներկայացնում տուեալ ազգի 

ծագումնաբանութիւնը, ինչպէս մեր նախահաւր՝ Հայկի անուամբ կոչուած Հայաստանը, որ 

բնաւրրանն է նոյն նախահաւր անուամբ կոչուած ազգի՝ հայերիս։ Այդպէս եւ հին 

Միջագետքի կրաւններում գերագոյն աստուած Բեղի (բել) անունով է ստուգաբանուում 

Բաբեղոն քաղաքի անունը։ Նոյնպէս յունական աղբեւրներն են պատմում առասպելական 

երկուորեակների՝ Ռոմուղուսի եւ Ռեմուսի մասին, եւ ըստ աւանդութեան՝ Հռոմ քաղաքը 

հիմնադրել է Ռոմուղուսը։ 

 

Իսկ ինչպէ՞ս կ'ընդունուի մի վարկած, թէ այն ցեղը, որն իրեն տարբերակել է մեւս ցեղերից, 

ճանաչել է իր ինքնութիւնը, հաստատել է ինքնութիւնը ձեւաւորած աշխարհի սահմանները 

եւ իր անունով կոչել այն, նոյն այդ ցեղը, ոտք դնելով մշակոյթի առաջին սանդղակին եւ 

բնութեան մէջ ինքնին գոյութիւն չունեցող անփոխարինելի սնունդը՝ հացը ստեղծելով, նրա 

վրայ նոյնպէս իր տոհմական դրոշմակով դաջել է իր ինքնանուանումը եւ այդպէս 

վաւերացրել իր հեղինակութիւնը... 

ԼՈՒՍԻՆԷ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ 

 

ՆԱՅԻՐՈՒՀԻՆ 

3 Յունուար, 2022 

 

Ամանորեայ հեքիաթս՝ «Նայիրուհին» դիտողներուն եւ լսողներուն խնդրանքով՝ կը 

տեղադրեմ նաեւ նոյն հեքիաթը հրատարկուած Պոլսոյ «Ժամանակ» թերթին 

մէջ։                                                                Անուշ Նագգաշեան   

        

Մութ էր եւ ցուրտ… 

Ոչ արեւ կար եւ ոչ լուսին… 

Յայտնի չէր ցերեկ էր թէ գիշեր… 

Լռութիւն, լռութիւն, լռութիւն… 

Եւ այս համատարած լռութեան մէջ լսուեցաւ, քարի վրայ 

նստած, փոքրիկ աղջկան մը մեղմ հեծկլտոցը, որ շուտով 

փոխուեցաւ լացի… 

Առանձին էր… 
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Նայեցաւ շուրջը, այդ ի՞նչ պատահեցաւ եւ ինչպէ՞ս յայտնուեցաւ այստեղ… Չէ՞ որ իրմէ 

փոքր եղբօրը հետ աստիճանին վրայ բարձրացած ուրախ ու զուարթ Կաղանդի Ծառը կը 

զարդարէին… Արդէն Աստղը պիտի տեղադրէին եւ յանկարծ… 

Մթութիւն… Անորոշութիւն։ 

Եւ ո՞ւր է եղբայրը… Իսկ Ծա՞ռը… Այդ խոշոր Ծառը ինչպէ՞ս անհետացաւ… 

Շատ լացաւ, արցունք չմնաց, միայն մէկ հատիկ արցունք մը կը մեծնար աչքին մէջ ու կը 

մերժէր իջնել… Սկսաւ վախնալ, երբ… 

Ձիւնի փաթիլ մը պարելով իջաւ իր նստած քարին վրայ։ 

—Օհ, այդ ինչպէ՞ս յայտնուեցար փաթիլ, դուն ալ ինծի նման առանձին ես։ Այնպէս կ՚ուզեմ 

ափիս մէջ առնել քեզի, բայց կը վախնամ, որ յանկարծ հալիս… Ա՜խ, չէ՛, չհալիս, քիչ մը 

երկար դիմացիր, ես շատ առանձին եմ ու կը վախնամ, թէեւ սառ ես դուն բայց ես քեզմով 

ջերմութիւն կը զգամ։ 

Եւ աչքին մէջ խոշորցած արցունքը ինկաւ փաթիլին վրայ՝ փաթիլն ալ խոշորցաւ… Այնքան 

փայլուն էր ան ու գեղեցիկ. 

—Անունդ ի՞նչ է, հարցուց փաթիլը։ 

—Իմ անո՞ւնս… Նայիրուհի… Բայց դուն ինչպէ՞ս կը խօսի՞ս… 

—Ես Յոյսն եմ… արցունքդ կանչեց ինծի, եւ անոր խառնուելով՝ նոր կեանք պիտի տամ քեզի։ 

—Բայց ո՞ւրկէ եկար։ Ինչպէ՞ս տեսար, որ ես հոս եմ եւ առանձին եմ… 

—Ես ամէն տեղ եմ, ուր պէտք ունին ինծի… Ես չեմ ձգեր, որ բարի մարդիկ եւ մանաւանդ 

փոքրիկները տխրին, ես չեմ ձգեր, որ չարը բոյն դնէ իրենց սրտերուն մէջ։ Ես ամէն տեղ եմ, 

միլիոնաւոր մարդոց սրտերուն մէջ… Քու վերջին արցունքդ ինծի կը սպասէր, այդ 

արցունքիդ մէջ ես քու երազդ տեսայ եւ չձգեցի, որ ան ալ միւսներուն նման վար իջնէր… 

Ամուր պիտի պահես ինծի սրտիդ մէջ եւ ամենակարեւորը՝ պիտի վստահիս… Որովհետեւ 

ինձմով պիտի հասնիս քու երազիդ։ 

Եւ Նայիրուհին վերցուց փաթիլը քարին վրայէն, որն իր սրտին մէջ հալեցաւ եւ սիրտն 

ամբողջ յոյսով լեցուեցաւ։ 
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Շատ չանցած ձիւնի աւելի մեծ փաթիլ մը հանդարտօրէն իջաւ Նայիրուհիին ծունկին վրայ։ 

—Նայիրուհի, լսուեցաւ Յոյսին ձայնը, աս իմ անբաժանելի քոյրս է՝ Հաւատքը … 

—Ես ալ Յոյսին նման հոն եմ, խօսեցաւ Հաւատքը, ուր ինծի պէտք ունին եւ պատրաստ են 

իրենց հոգիներուն մէջ ընդունելու… Անուշիկ Նայիրուհի, դուն պիտի արհամարհես 

մթութիւնը, ցուրտը եւ մեր հետ պիտի քալես առանց տրտնջալու, առանց տատամսելու, այս 

համատարած մթութեան մէջ մեզմով միայն կրնաս դիմանալ ամէն նեղութեան, անցնիլ 

անձուկ ու նեղ ճամբայէն, որ միակ ճանապարհն է, որ կը տանի Լոյսին։ Պատրա՞ստ ես մեզի 

սրտով ու հոգիով ընդունելու եւ մեր հետ քալելու։ 

Յոյսն ու Հաւատքը ջերմացուցին Նայիրուհիին սիրտն ու հոգին… Ան անոնց ամուր պահեց 

սրտին մէջ եւ յաղթեց դէպի լոյս տանող բոլոր խոչընդոտները… Որովհետեւ հաւատաց եւ 

հասկցաւ, որ Լոյսին հասնելու համար յուսահատելու իրաւունք չունէր։ 

Ոչ միայն դժուար ու նեղ, այլեւ երկար էր ճամբան, բայց Նայիրուհին երբե՛ք չտրտնջաց։ 

Վերջապէս հասան ծառի մը քով։ Հսկայ՝ բայց չորցած, անտերեւ ու անպտուղ ծառ մը 

կանգնած էր իր դիմաց։ 

—Այս մեր Կաղանդի Ծառն է, բացականչեց Նայիրուհին շուարած, բայց ինչո՞ւ չորցեր է… 

Ո՞ւր են խաղալիքները։ 

— Այո՛, այս ձեր ծառն է, մենք քեզի հոս բերինք, որովհետեւ միայն դուն կրնաս կրկին վառել 

անոր լոյսը։ 

—Ե՞ս… Ես ինչպէ՞ս կրնամ վառել անոր լոյսը։ 

—Հոն վերը քեզի կը սպասէ մեր մեծ քոյրը։։ 

—Ա՞ն ալ, ինչպէս դուք, ձիւնի փաթիլի նման պիտի իջնէ… 

—Դուն բարձրացիր, Ան քեզի պիտի օգնէ։ 

Նայիրուհին Յոյսն ու Հաւատքը սրտին ու հոգիին մէջ, թէեւ դժուարութեամբ բայց ուրախ եւ 

ինքնավստահ կը բարձրանար։ Իւրաքանչիւր ճիւղի վրայ, որ կը կոխէր այդ ճիւղը կը 

կանաչնար եւ պտուղներ կու տար… հազիւ հասած էր կատարին՝ երբ ձիւնի աւելի մեծ 

փաթիլ մը հանդարտ իջաւ իր ափերուն մէջ եւ անուշ, շա՜տ անուշ, մօր ձայնին չափ անո՜ւշ 

ձայն մը խօսեցաւ իրեն. 
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—Նայիրուհի, ես Սէրն եմ, Յոյսին ու Հաւատքին մեծ քոյրը։ Գիտե՞ս, այսօր իմ Ծնունդս է, եւ 

քանի որ դուն վստահեցար քոյրերուս եւ հասար ինծի, ես ուզեցի, որ անպայման այսօր, 

ինչպէս սիրտդ՝ այդպէս ալ տունդ լուսաւորուի… 

Եւ ձիւնի փաթիլը Նայիրուհիին ափերուն մէջ վերածուեցաւ լուսաւոր աստղի մը։ 

Նայիրուհին աստղը տեղադրեց ծառին կատարին, եւ լոյսերու մէջ շողաց Ծառը եւ անոր 

ճաճանչագեղ շողերը տարածուեցան ամէն կողմ։ 

Նայիրուհին երջանիկ սկսաւ պարել Ծառին շուրջբոլորը, կը պարէր եւ իր հոգին, երբ 

յանկարծ մութ մնացած մէկ մասը Ծառին դարձեալ տխրութեամբ պատեց իր սիրտն ու 

հոգին… 

—Սէր, լուսաւորուեցաւ եւ ծաղկեցաւ Ծառը Երկիր Նայիրիիս, բայց տե՛ս, հոն մութին մէջ՝ 

փշալարերուն ետեւը բանտուած է իմ փոքրիկ եղբայրս… 

—Համբերէ Նայիրուհի, Սէրը համբերող է, պիտի գայ ժամանակ, որ դուն ու եղբայրդ յաւէտ 

պիտի միանաք իրարու։ ԵՍ ՅԱՂԹԵՑԻ ԱՇԽԱՐՀԻՆ՝ ԻՆՁՄՈՎ ԴՈՒՔ ԱԼ ՊԻՏԻ ՅԱՂԹԷՔ 

ՉԱՐԻՆ։ 

 Դեկտեմբեր 2021 

Երուսաղէմ 
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

Եթէ ՀԱՅ ես, պիտի շալկես հայոց պատմութեան 

ամբողջական բեռը... 

Եթէ ՀԱՅ ես, հայրենիքդ պիտի ըլլայ 

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ, իր Երեւանով, 

Ստեփանակերտով ու Շուշիով, իր Վանով, Անիով 

ու Կարսով, իր Պիթլիսով, Մուշով, Սասունով եւ 

հայկական Կիլիկիայով, որպէս մէկ ու անքակտելի 

ճակատագիր... 

Եթէ ՀԱՅ ես, հոգուոյդ մէջ պիտի կրես 

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ երազը, ոգին, 

շունչը... 

Եթէ ՀԱՅ ես, քուկդ պիտի ըլլայ անոր՝ Հայաստանի 

որեւէ մէկ անդամին հասցուած հարուածը... 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ պիտի ապրի քու մէն մի բջիջիդ մէջ, նեարդերուդ մէջ, հոգւոյդ ու սրտիդ մէջ, 

էութեանդ մէջ... 

Եթէ ՀԱՅ ես, ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ մէկ անքակտելի մասնիկն ես եւ վերջ: 

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

Ամէնէն տխուր մարդն է գուցէ որ ուրախ, ուրախացնող, յոյս ու լոյս ներշնչող տողեր կը 

գրէ.., քանզի ան միայն գիտէ՝ սփոփելով սփոփուելու, ուրախացնելով ուրախանալու, 

յուսադրելով յուսադրուելու խորհուրդը խորին...Իսկ շատեր նմանները կրնան անզգամ 

կարծել, մինչդեռ անոնք ամէնէն զգայուն հոգիներն են....ՄԵԾԱՐԵՆՑԸ պիտի ըսէր. «Շողա՛, 

շողա՛ բարի արեւ, հիւանդ եմ...» 

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

Գործելակերպի անպտուղ ոլորապտոյտէն դուրս գալու համար, պիտի ունենալ 

ՅԱՆԴԳՆՈՒԹԻՒՆ, նորը ստեղծելու ՏԵՍԻԼՔ, ՅԱՁՆԱՌՈՒԹԵԱՆ ՈԳԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 

ԿԱՄՔ...Շատ-շատեր կը նախընտրեն ապարդիւն սովորութեան մը կառչիլ, իրենց 

հանգիստը չխռովել, ծոյլ հանգիստը....քանզի նորը ստեղծելը կը պահանջէ 

ստեղծագործական միտք, անկոտրում ջանք ու կորով, մաքառելու եւ պայքարելու 

ոգի....Սովորամոլութեան ոլորապտո՞յտը կոչենք սա, թէ՞ սովորամոլութեան 

բռնակաթութիւնը...Մեր հաւաքական կեանքը լի է նման անպտուղ գործելակերպի 

սովորամոլութիւններով... 

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

Զիրար բարձրացնելով միայն կրնանք բարձրանալ...Իսկ հայ կեանքին մէջ, որքան սակաւ են 

անոնք որ գիտեն բարձրացնել ուրիշը, իր նմանը, իր հայրենակիցը, կեդրոնացած ըլլալով 

սեփական արժէքի, սեփական վարկի, սեփական շահի վրայ...Երբ հերթը գայ 

մասնաւորապէս գործնապէս ցուցաբերելու մեր իրաւ գնահատանքը, կը զլանանք ատիկա 

ընել, միշտ կարծելով որ գնահատելով արժանաւորը՝ բան մը պիտի զեղչուի մեր 

վարկանիշէն, մեր արժանիքէն...Մինչդեռ հակառակն է ճիշդը, բարձրացնելով եւ 

արժեւորելով՝ մենք կը բարձրանանք, միաժամանակ՝ պարտաւորութիւն ալ դրած կ'ըլլանք 

տուեալ անձին ըլլալու աւելին քան ինչ որ է...: Մեր պատմութեան բացթողումներուն եւ 

պարտութեանց մէջ, էական դերակատարութիւն ունի այս ԻՆՔՆԱԿԵԴՐՈՆ, ես պիտի ըսէի՝ 

ՆԱԽԱՆՁՈՏ վարքագիծը... 

................ 
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Թող միտքերդ ճախրեն անհունին մէջ՝ ազատ ու անարգել...Մի՛ սանձեր անոնց թռիչքը՝ 

դարէ-դար դիզուած նախապաշարումներով, կարծրատիպերով, կամ՝ մտքի ծուլութեամբ 

թէ՝ ստրկամտութեամբ...Ազատ միտքը մեծագոյն հարստութիւնն է, որով օժտուած է ամէն 

մարդ՝ անկախ իր զանազան-զարմանազան պատկանելիութիւններէն...: Բայց շա՛տ-շա՛տեր 

ինքնակամ զայն կը զիջին ուրիշէն կուրօրէն որդեգրուած միտքերու, քանզի կը նախընտրեն 

ստրուկ ապրիլ, քան՝ ստանձնել ԱԶԱՏ ՄՏՔԻ կամ ԱԶԱՏ ՄՏԱԾԵԼՈՒ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆԸ... 

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

Ժամանակակից աշխարհի մէջ, սպառողական մտայնութիւնը զանգուածայնացուցած է 

ամէն ինչ, որ կ'ընծայուի մասսայական թիւերով եւ տափակ ոճով, որ կարենայ գոհացնել 

զանգուածներու ճաշակը... Այնքա՛ն հազուադէպ են դարձած նրբաճաշակութիւնը, 

գեղեցիկը, վեհաշուքը, որոնց փոխարէն կայ կոշտ ու կոպիտ ճաշակը, սուտ փայլունը, 

ճչացող անճոռնին, որոնք թերեւս բաւարարեն կոպիտ ճաշակը զանգուածներուն, բայց 

անոնք երբե՛ք չեն կրնար վեհացնել, ազնուացնել մարդը, հիացնել ու լիացնել 

զայն...Զանգուածային համատարած արտադրութիւնը որքան բան զեղչած է գեղեցիկէն եւ 

անոր գեղեցկացնող հանգամանքէն... 

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

ԻՆՔԶԻՆՔ ԳԵՐԱԶԱՆՑԵԼ...Ահա մարտահրաւէրը որ կայ մեր առջեւ...Փոխանակ ուրիշը 

գերազանցել փորձելու, ուրիշը նմանակել ջանալու, աւելի լա՞ւ ու պատուաբե՞ր պիտի 

չըլլար աշխատիլ, մաքառիլ յարատեւօրէն որ ամէն օր, ամէն պահ կարենանք մենք մեզ 

գերազանցել, դառնալով աւելի ազնիւ ու վեհ, աւելի խորիմաց եւ թափանցամիտ, աւելի 

լայնախոհ եւ իմաստուն...Չկայ սահման իմացութեան, ազնուութեան, վեհանձնութեան, այլ 

կան միայն նորանոր հորիզոններ, որոնք կը բացուին մեր դիմաց, ինչպէս լեռնագագաթները՝ 

մեր տեսադաշտին առջեւ... 

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

Իրաւամբ ըսուած է, որ ներկայ դարաշրջանը ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԵԱՆ ժամանակաշրջան 

է...Տեղեկութիւնը հանրային կարծիք կը ձեւաւորէ, կը ներգործէ դէպքերու յետագայ 

ընթացքին վրայ....Հետեւաբար, գերհզօր պետութիւններ հսկայական գումարներ կը ծախսեն 

որ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆԸ առնեն իրենց ԱԶԴԵՑՈՒԹԵԱՆ տակ...Տարաբնոյթ լուրեր ու 

մեկնաբանութիւններ կ'աղմկեն մեր շրջապատը ամէն օր, ամէն ժամ եւ ո՞վ կրնայ գիտնալ, 

թէ ո՞րն է ՃՇՄԱՐԻՏԸ, ո՞րն է ՍՈՒՏԸ...Տեղեկութեանց յորձանապտոյտին մէջ, մարդ էակն ու 

մարդկութիւնը առ հասարակ կ'ապակողմնորոշուին ներկայիս եւ կ'ապրին տարատեսակ 

լուրերու ստեղծած ՔԱՈՍԻՆ մէջ, տակաւ հեռանալով բուն ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 

ՊԱՏԿԵՐԷՆ... 

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

Իւրաքանչիւր պահ, մենք՝ մեր խօսքով, արարքով, կեցուածքով, վերաբերմունքով թէ այլ 

ընտրանքներով, կը վերստեղծենք մենք զմեզ եւ կը կերտենք մեր կենսագրութիւնը կամ 

ճակատագիրը....Այդ ընտրանքները, անշուշտ, արդիւնքն են մեր ժառանգական 

տուեալներուն, մեր դաստիարակութեան, ընկերային թէ այլ պայմաններուն, որոնց տակ 

կ'ապրինք, բայց գերազանցօրէն մեր ԱԶԱՏ ԿԱՄՔԻՆ...Մարդ արարածը ԱԶԱՏ ըլլալու 

դատապարտուած է, բայց փոխանակ ստանձնելու այդ ազատութիւնը եւ անոր 

պատասխանատուութիւնը, ան յաճախ իր արարքները կը վերագրէ արտաքին թէ այլ 

գործօններու, որպէսզի կարենայ խուսափիլ այդ պատասխանատուութենէն... 

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

Կաղապարուած, անազատ միտքը խորթ աչքով կը նայի ազատ, աննախապաշար մտքին, չի 

հանդուրժեր զայն եւ հազար ու մէկ պատրուակ կը փնտռէ վարկաբեկելու համար 
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զայն...Սողունը պիտի կարենա՞ր երբեւէ նայիլ ազատ ճախրող արծիւին, հիանալ անով, 

թեւեր առնել եւ անոր նման թռչիլ լայնարձակ տարածութեան մէջ... 

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

Կեանքի փորձութիւններն ու տագնապներն են որոնք կը դառնան խթան ու մղիչ ոյժ 

ստեղծագործական աշխատանքի, արարման...Հանգիստ ու խաղաղ կեանքը մտքի եւ ոգիի 

լճացման կ'առաջնորդէ ընդհանրապէս, իսկ մարդ էակը ստեղծուած չ՞է արարման համար, 

նոր իմաստ գտնելու իր գոյութեանը այս աշխարհիս վրայ, նոր շունչ ու որակ փոխանցելու 

մարդկային կեանքին... 

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

ՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ...Քեզ փնտռեցի հայ հոգիին մէջ, ուր կայ ցոլքը քու անապական 

մաքրութեան, անկեղծութեան, անմիջականութեան, առաքինութեան...Քեզ փնտռեցի մեր 

բառ ու բանին, մեր մատեաններուն մէջ, ուր կը շողաս Մեսրոպեան հաւատքով, յոյս ու 

լոյսով, անհուն սիրով...Քեզ փնտռեցի մեր եկեղեցւոյ կամարներուն տակ, ուր հայ հոգին կը 

ներդաշնակուի Արարիչին ու տիեզերքի անհունութեան հետ, կը խոնարհի Մեծութեան 

խորհուրդին առջեւ եւ խոնարհելով կը բարձրանայ...Քեզ փնտռեցի մեր երգերուն ու 

տաղերուն մէջ, ուր գտայ քու հնչիւններդ անչափ սրտաբուխ, ոգեղէն ու լուսեղէն...Քեզ 

փնտռեցի մեր ճարտարապետութեան մէջ՝ անչափ պարզ ու խորունկ, անչափ յստակ ու 

ներդաշնակ իր ամբողջութեան մէջ...Եւ հասկցայ որ դուն կաս որպէս ոգի, որպէս լոյս, 

որպէս սէր, որպէս հոգիի թռիչք ու խոյանք, որ վերջ չունի երբեք...տիեզերահուն, 

տիեզերաչափ: 

 

ԵՐԱՆ  ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

 
Բարեւիս մէջ արեւներ կան, 

Որոնք ծագին լոյսին պէս պարզ, 

Կը ծիածանեն սիրտերը վառ 

Բարւոյն լոյսով արեւափառ: 

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

Ես միշտ զարմացայ թէ ինչպէ՞ս, ինչպէ՞ս 

Արարման պահին ես շատցայ անչափ, 

Աշխարհը համակ ընդգրկելու չափ 

Եւ զայն զգալու մի բուռ սրտիս մէջ: 

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

Ինչքան որ վախնաս, քեզ կը վախցընեն, 

Ինչքան գլուխ ծռես, գլխուդ կը խփեն, 

Ինչքան խրոխտ կենաս, յարգանք պարտադրես, 

Ինչքան յանդուգն ես, յաղթական կ'ելլես: 

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

Մենութեան մէջ, լռութեան մէջ, 

Հոգւոյս տիեզերքն է որ խոկայ, 

Մերթ կը սուզուի խորն անյատակ, 

Մերթ բարձրանայ աստղերէն վեր... 

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

Լաւ է մեկնիլ անձայն, անբառ, 

Թող քեզ փնտռեն ու չգտնեն, 

Տեղդ զգան երբ ա՛լ չկաս, 

Թող ափսոսան ու աւաղեն... 

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

Երկիրս որբ ու անտէր է, 

Իր ցաւերուն հետ մինակ է, 

Հայ զինուորն է իր պաշտպանը, 

Տէ՛ր, պահպանէ իր բազուկը: 

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

Լապտերովդ պիտի փնտռես 

Ա՛յն որ չկայ, չի ալ եղեր, 

Բայց մտքիդ ու հոգիիդ մէջ, 
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Ան վառեր է արեգակներ: 

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

Յանուն աթոռի կու տան սուտ երդում, 

Յանուն աթոռի կու տան բիւր խոստում, 

Հայրենիքէն վեր, ազգին շահերէն՝ 

Աթոռին մնալն է միշտ գերիվեր: 

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

Սխալիդ բեռն թէ չշալկես 

Եւ զայն բարդես այլոց վրայ, 

Զոհ կը դառնաս, ո՛չ ազատ մարդ, 

Որ կրնայ կեանքն իր տնօրինել: 

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

Բառդ եթէ սայթաքի Ասուածամերձ բարձունքէն, 

Իյնայ ցեխին անէծքի, հայհոյանքի, չար խօսքի, 

Բացուին յայնժամ դռները դժոխքի ու գեհենի, 

Ուր սատանան կը տիրէ հրեշտակներուն փոխարէն: 

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

Թէ բանաս հոգւոյդ պատուհանները 

Հրաշք բնութեան, տիեզերքին առջեւ, 

Քեզ այցի կու գան խոհեր ու միտքեր 

Եւ կ'ընդարձակիս ինչպէս տիեզերքը... 

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

Աշնան դալուկ տրտմութեան մէջ, 

Կեանքի հեքիաթն լուռ կը հեծէր, 

Երանգները կըրակ ու բոց 

Հրաժեշտ էին վերջալուսցող: 

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

Խառնափնթոր աշխարհիս մէջ, բառը դառնար 

կամա՛ր, ծիածա՛ն, 

Ներդաշնութիւն ան արարէր չոր ու անսէր 

սիրտերուն մէջ, 

Թող ան դառնար ԵՂԻՑԻ ԼՈՅՍ մառախուղին  

մէջ մթամած, 

Փարոսի պէս լուսաւորէր ճանապարհը 

մեր դէմ ձգուած... 

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

Դար ու դարեր թափառական ու գաղթական, 

Դուն փնտռեցիր օտար տուներ, ո՛վ հայոց ազգ, 

Ու թողուցիր որ օտարը քեզի տուն տայ, 

Մոռնալով որ Հայաստանն է տունդ միակ: 

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

Ես-երդ շատ ու ցիրուցան չդարձան Մենք, 

Փոշի ազգը չդարձաւ ժայռ մը ամրակուռ, 

Որ դէմ դնէր թշնամիին նենգ, արնախում, 

Զայն վռնտէր մեր սուրբ երկրի սահմաններէն: 

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

Մի՛ պղծէք մեր Մեծասքանչը հայհոյանքով ու չար խօսքով, 
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Ան փառքըն է հայ դարերուն, հայ հոգիին շունչն ու ոգին, 

Անով ենք մենք ազգ, հայրենիք, ոսկեղենիկ բառ ու բանով, 

Որ ծիածանէ սերունդները անցեալ, ներկայ ու դեռ գալիք: 

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

Ու երբ բառ մը արտասանես, 

Ամբոխն անմիտ զայն կը կրկնէ, 

Մինչ քու անբառ լռութեան մէջ, 

Ամբողջ աշխարհ մը կը նիրհէ: 

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

Եւ ամէն տեղ փողն էր, նիւթը, 

Անհոգի ինչքն, իրեղէնը, 

Իմ փնտռածս լոկ հոգին էր, 

Որ շնչահեղձ լուռ կը հեծէր... 

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

Սրտիդ չափով կրնաս միայն 

Զգա՛լ, ըլլա՛լ դուն երջանիկ, 

Հարուստներ կան դժբախտ անչափ, 

Աղքատներ կան երանելի... 

 

ԵՐԱՆ  ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


