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ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՃԱԿԱՏԱԳՐԱԿԱՆՕՐԷՆ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է 

Ինչպէս յսյտնի է, ընթացիկ տարուան Հոկտեմբեր 28-31 

օրերուն, Երեւանի մէջ տեղի ունեցաւ 

Համաշխարհային հայկական առաջին 

գագաթնաժողովը, կազմակերպութեամբ Սփիւռքի 

գործերու գլխաւոր Յանձնակատար Պրն. Զարեհ 

Սիանեանի եւ մասնակցութեամբ 50 տարբեր  

երկիրներէ ժամանած շուրջ 600 հոգիի:   

Մեր հայրենիքին համար խիստ ճակատագրական այս օրերուն, երբ մեր երկիրը Արցախի 

Հանրապետութեան հետ միասին կը դիմագրաւէ գոյութենական լրջագոյն  

մարտահրաւէրներ, նման Գագաթնաժողովի կայացումն իսկ կենսական նշանակութիւն 

ունի որպէս համահայկական միասնութեան արտայայտութիւն, որպէս Սփիւռքի 

զօրակցութիւնը մեր Մայր հայրենիքին:   

Այս իմաստով, տխուր էր անշուշտ որ Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ հոգեւոր պետերը 

զլացան իրենց մասնակցութիւնը բերել նման նշանակալից Գագաթնաժողովին իրենց 

յատուկ պատճառներով ու պատճառաբանութիւններով:  Նոյն կեցուածքը ցուցաբերեց Հայ 

Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը իր ածանցեալ կառոյցներով: 

Ստացածս հրաւիրագիրէն ելլելով, ինչպէս նաեւ տեսակապով հետեւելով շարք մը 

զեկոյցներուն, Գագաթնաժողովը շօշափեց համահայկական կարեւորագոյն հարցեր, 

ինչպիսիք են՝  Հայաստանի ազգային անվտանգութիւնը, հայրենադարձութիւն եւ 

ժողովրդագրութիւն, կրթութիւն, առողջապահութիւն եւ ընկերային ապահովութիւն, 

Հայաստան-Սփիւռք գործակցութիւն, Սփիւռքի համայնքներուն աջակցութիւն, Սփիւռքի 

դպրոցները եւ հայերէնի ու հայկական մշակոյթի դասաւանդումը Սփիւռքի մէջ, Սփիւռքի 

ներկայացուածութիւնը Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարման համակարգին մէջ,  

Սփիւռքի երիտասարդական կազմակերպութեանց աջակցութիւն եւ հայրենիքի հետ կապի 

սերտացում եւ այլ յարակից էական հարցեր: Կասկածէ վեր է որ նման հրատապ հարցերու 

մասին կառուցողական երկխօսութիւնն ու տեսակէտներու փոխանակումը որքա՛ն 

օգտակար են անոնց բարենպաստ լուծման ի խնդիր: 

Փափաքելի պիտի ըլլար անշուշտ քննարկման նիւթերուն մէջ տեսնել նաեւ 

արեւմտահայերէնի ներկայ տխուր վիճակն ու անոր բարելաւումը, միացեալ 

ուղղագրութեան հարցը, տեղեկատւութեանց խնդիրներն ու մարտահրաւէրները, Հայ դատի 
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պահանջատիրութիւնը...:  Բայց եռօրեայ Գագաթնաժողովը դժուար թէ կարենար 

քննարկման առարկայ դարձընել համահայկական բոլոր առկայ խնդիրները:  Հետեւաբար, 

բաղձալի պիտի ըլլայ Գագաթնաժողովը կայացնել պարբերաբար ու հետեւողականօրէն եւ 

քայլ առ քայլ հասնիլ մեր Երազին՝  Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք արդիւնաբեր 

համագործակցութեան ու ճշմարիտ միասնութեան: 

Նկատելի էր՝  նոյնիսկ հեռուէ-հեռու, տեսակապի միջոցով, որ զեկոյցները անցան 

ընդհանրապէս մասնագիտական մակարդակով, հեռու սին ու ճոռոմ բաժակաճառային 

զեղումներէ, ինչ որ յոյս կը ներշնչէ Հայաստան-Սփիւռք առաւել բովանդակալից 

գործակցութեան եւ անոր արդիւնաւորման ուղղութեամբ: 

Այսօր առաւել քան երբեք, Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք լիիրաւ եւ լիարժէք 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ «օդի, ջուրի, հացի նման» անհրաժեշտ ու կենսական է 

գոյութենական առումով եւ ունի ռազմավարական նշանակութիւն, մանաւանդ երբ թուրք-

ազերի հայակուլ ու հայաջինջ թշնամի պետութեանց միջեւ աքցանուած է մեր երկիրը եւ 

անոնց գիշատիչ ախորժակի  սպառնալիքին տակ է մեր գոյութիւնն իսկ...երբ համայն 

հայութեան տնտեսաքաղաքական, ռազմական-դիւանագիտական, մասնագիտական եւ այլ 

բնագաւառներու  ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՆԵՐՈՅԺԸ  պէտք է ի կեանք կոչել դիմագրաւելու համար 

մեր առջեւ ցցուած մահու-կենաց մարտահրաւէրները... 

Հրամայական անհրաժեշտութիւն է այս օրհասական պահին համախմբուիլ հայոց 

պետականութեան շուրջ, դառնալ մէկ ԱԶԳ, բառիս ամբողջական իմաստով, ԱԶԳ որ գիտէ 

վեր ելլել ամէն տեսակի տարակարծութիւններէն, անձնական-խմբակային-հատուածական 

նկատառումներէն, գաղափարական եւ քաղաքական տարբերութիւններէն եւ բոլորուիլ մեր 

պետականութեան շուրջ, անոր օրինականօրէն ընտրուած ու գործող իշխանութեանց շուրջ, 

ո՛վ ալ ըլլան անոնք...նոյնիսկ եթէ տարակարծիք ըլլանք անոնց կարգ մը մօտեցումներուն 

կամ որդեգրած քաղաքականութեան:  ՍԱ Է ԱՅՍՕՐՈՒԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ: 

Որեւէ ներքին բեւեռացում ընդունելի չէ, երբ հայրենիքի՝  Հայաստանի Հանրապետութեան 

գոյութիւնն իսկ վտանգուած է, երբ համախմբուածութիւնը, միասնականութիւնը մեր 

գերագոյն ոյժն է...Բեւեռացումը միայն պառակտում կը ստեղծէ, կը ջլատէ մեր հաւաքական 

ոյժերը եւ թշնամիին ջրացաղին ջուր կը լեցնէ: 

Իսկ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ Գագաթնաժողովը վստահաբար կարեւոր քայլ մըն էր իր բոլոր 

թերութիւններով ու բացթողումներով հանդերձ, իրականացնելու  այդ 

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ կամ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆԸ  յանուն Հայաստանի 

փրկութեան, անոր հզօրացման ու պատմութեան մէջ անոր յարատեւման գոյերթին:   

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ  ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ, ԹՈՒՐՔԱԳԷՏ  ՌՈՒԲԷՆ  ՍԱՖՐԱՍՏԵԱՆԻ  ՀԵՏ 

 

 

-Պարոն Սաֆրաստեան, Պրահայում Փաշինեանն ու Էրդողանը հանդիպեցին առաջին 

անգամ։ Ինչպէ՞ս կը բնութագրէք այդ հանդիպումը, արդեօ՞ք այն ճանաչողական էր, թէ՞ այլ 

շերտեր էլ կային։ Պաշտօնական հաղորդագրութեան մէջ կրկնւում են այն կէտերը, որոնք 

նախկինում եղել են։ Արդեօ՞ք միայն դրանք են եղել՝ Ձեր տեղեկութիւններով։ 

-Տեղեկութիւններ չունեմ, բայց կարող եմ իմ տպաւորութիւններով կիսուել։ Իմ 

տպաւորութիւնն այն է, որ առանձնապէս սկզբունքային հարցեր յաջորդական 

յարաբերութիւնների առումով չեն քննարկուել։ Գիտէ՞ք, թէ ինչի վրայ են հիմնւում իմ 

տպաւորութիւնները, որ երկար չի տեւել հանդիպումը՝ 1 ժամ կամ հաւանական է՝ աւելի 

պակաս։ Եւ երկրորդ՝ առանձնազրոյց չի եղել Փաշինեանի եւ Էրդողանի միջեւ։ Այսինքն՝ դա 

վկայում է այն մասին, որ այնպիսի հարցեր են քննարկուել, որոնք մինչ այդ քննարկուել են։ 

Նոր, սկզբունքային հարց, որը կը նշանակէր, որ հայ-թուրքական յարաբերութիւններում նոր 

երեւոյթներ են ի յայտ գալիս, չկայ։ Իմ եզրակացութիւնը, որ յենւում է տպաւորութեան, այլ ոչ 

թէ տեղեկութեան վրայ, այն է, որ սա եղել է զուտ ճանաչողական հանդիպում։ Առաջին 

հանդիպումն էր երկու երկրների ղեկավարների միջեւ, եւ պարզ չէ՝ շարունակութիւն կը 

լինի՞, թէ՞ ոչ։ 

-Ձեր կարծիքով՝ մինչ այս ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններն արդեօ՞ք 

իրականութիւն կը դառնան, թէ՞ նախկինի պէս Ձեր նշած 4 նախապայմաններով կը 

շարունակեն առաջնորդուել։ 

-Այդ հանդիպումից յետոյ Էրդողանը հանդէս եկաւ մամլոյ ասուլիսով, որտեղ հետեւեալ 

արտայայտութիւնն արեց՝ Փաշինեանի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկուել են 

պահանջներ, չասաց, թէ ինչ պահանջներ են։ Այսինքն՝ դրանից եզրակացնում եմ, որ 
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փաստօրէն, այն նախապայմանները, պահանջները, որոնք Թուրքիան վերջին շրջանում 

առաջ է քաշում՝ կապուած հայ-թուրքական յարաբերութիւնների հետ, այդ երկիրը նորից 

կրկնել է։ Իսկ դրանցից առաջինն այն է, որ Հայաստանը պէտք է ստորագրի պայմանագիր 

Ադրբեջանի հետ, եւ Արցախը ճանաչուի որպէս Ադրբեջանի մաս։ Դրա մասին Էրդողանն էլ 

է պաշտօնապէս խօսել, Չավուշօղլուն էլ է խօսել։ 

Արդէն ակնյայտ է, որ սա Թուրքիայի կողմից նախապայման-պահանջ է, ինչպէս 

ձեւակերպում է Էրդողանը։ Եւ այստեղ պէտք է նաեւ հաշուի առնենք, որ թէ՛ Ադրբեջանը, թէ՛ 

Թուրքիան յայտարարել են, թէ շահագրգռուած են, որ միջանցք լինի, այսպէս կոչուած՝ 

«Զանգեզուրի միջանցք»։ Չի բացառւում, որ դա եւս քննարկուել է, եւ Թուրքիայի կողմից 

որպէս պահանջ ներկայացուել։ Մինչ այդ բանակցութիւնները Թուրքիայի կողմից 

պաշտօնական յայտարարութիւններ լսել ենք դրա մասին։ Այնպէս որ, այս երկուսը ներկայ 

փուլում, կարծում եմ, առաջնային նշանակութիւն ունեն Թուրքիայի համար։ 

Իսկ յետոյ արդէն 25 տարուայ ընթացքում Թուրքիան ունեցել է նախապայմաններ՝ 

կապուած Հայոց ցեղասպանութեան, Կարսի պայմանագրի հետ։ Եթէ մինչ այս Թուրքիան 

դրանք չի ներկայացրել, իմ կարծիքով, կը ներկայացնի հետագայ փուլերում։ 

-Շարունակո՞ւմ էք այն կարծիքին մնալ, որ հայ-թուրքական չորրորդ բանակցութիւններն 

էլ կը ձախողուեն՝ դատելով ընթացիկ հանդիպումներից ու յայտարարութիւններից։ 

-Այնպիսի հարց էք տալիս, որի պատասխանը միանշանակ չեմ կարող ունենալ։ Ինձ թւում է 

(սա եւս տպաւորութեան մակարդակով եմ ասում, քանի որ տեղեկութիւնները քիչ են), որ 

առաջիկայ փուլում Թուրքիան շահագրգռուած չէ շարունակել բանակցային գործընթացը 

Հայաստանի հետ, որն սկսուել է Քըլըչի ու Ռուբինեանի միջեւ։ Թուրքիան ներկայ փուլում 

կը ձգտի ամէն ինչ անել, որ  վերը նշածս երկու նախապայմանները Հայաստանն ընդունի 

կամ դրանցից գոնէ մէկը՝ Արցախի հիմնահարցի վերաբերեալ։ Եւ մինչեւ դա չլինի, կարծում 

եմ, Թուրքիան չի գնայ այդ բանակցութիւնների շարունակութեան։ 

-Նախկինում մեզ հետ հարցազրոյցի ժամանակ էլ նշեցիք, որ Թուրքիան բանակցում է 

Հայաստանի հետ ոչ թէ յարաբերութիւնների, այլ կոնկրետ հարցերում զիջումներ 

ստանալու համար։ 

-Միանգամայն այո, այդ միտքը իմ վերլուծութիւնների արդիւնք է։ Դա եղել եւ մնում է, 

Թուրքիայի համար ներկայ փուլում կարեւորը դա է։ Հետագայում եթէ Թուրքիան հասնի այդ 

նպատակի իրականացմանը, ինձ թւում է, բանակցութիւնները կը շարունակուեն, եւ 

Թուրքիան կը սկսի մտածել իր այն աւանդական նախապայմանների մասին, որոնց մասին 

խօսեցինք։ Այսինքն՝ կարեւոր հանգամանք կայ այստեղ․ Թուրքիայի յարաբերութիւնները 

Հայաստանի հետ ունեն որոշակի, բայց ոչ կարեւոր նշանակութիւն, քանի որ Հայաստանը 

տնտեսական առումով առանձնապէս չի հետաքրքրում Թուրքիային։ Միւս կողմից՝ 

Հայաստանը ռազմական առումով վտանգ չի ներկայացնում Թուրքիայի համար։ Այնպէս որ, 

այս ամենակարեւոր երկու հանգամանքը Թուրքիային չի ստիպում, որ Հայաստանի հետ 

գնայ իրական բանակցութիւնների։ Դրա համար բանակցութիւնների ընթացքում լուծում է 

այլ խնդիրներ։ 

Մի հանգամանք ուզում եմ ընդգծել, որն իմ վերլուծութիւնների արդիւնքն է՝ մենք պէտք է 

վերագնահատենք Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականութիւնը։ Իմ 

գնահատմամբ՝ մեր տարաշրջանում Թուրքիան հիմա լուծում է ոչ թէ երկկողմանի 

խնդիրներ, այլ աւելի շատ ռազմավարական խնդիր՝ տարածաշրջանում հասնել գերակշռող 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (129) Նոյեմբեր 2022 

 

6/56 

դիրքի։ Այդ նպատակը Թուրքիայում եղել է Խորհրդային Միութեան փլուզումից յետոյ, բայց 

հիմա սկսուել է այն փուլը, երբ փորձում է այդ նպատակը իրականութիւն դարձնել։ Եւ այս 

տեսակէտից է Թուրքիան մօտենում Հայաստանի հետ յարաբերութիւնների կարգաւորմանը։ 

-Ռուս–ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Թուրքիան տարածաշրջանում զգալիօրէն 

ակտիվացել է։ Սա ինչի՞ կարող է յանգեցնել։ 

-Այստեղ միայն Թուրքիան չէ։ Տարածաշրջանում տեսնում ենք մի քանի գործընթաց, 

դրանցից մէկն արդէն նշեցինք՝ Թուրքիան ձգտում է իր դերն աւելի կարեւոր դարձնել 

տարածաշրջանում, դա, իհարկէ, այնպիսի նպատակ է, որ միանգամից չի իրականացնի, 

ժամանակ է պահանջւում։ Կան այլ գործընթացներ, որոնցից մէկը Ռուսաստանի 

թուլացումն է տարածաշրջանում, կարող ենք արձանագրել, որ Ռուսաստանի 

նշանակութիւնը, կարծես թէ, թուլանում է՝ կապուած ռուս-ուկրաինական պատերազմով։ 

Բայց մէկ այլ կարեւոր գործընթաց կայ, որն ակնյայտ է դառնում՝ ԱՄՆ-ի ակտիվացումն է 

մեր տարածաշրջանում։ Կարող ենք արձանագրել, որ եթէ ներկան համեմատենք Թրամփի 

նախագահութեան շրջանի հետ, ապա ԱՄՆ-ն մանաւանդ վերջին ամիսներին ակտիվացրել 

է իր քաղաքականութիւնը մեր տարածաշրջանում։ Բացի Փելոսիի այցից՝ տեսնում ենք, 

որ  հանդիպումներ, զրոյցներ, հեռախօսազրոյցներ են տեղի ունենում ամերիկեան 

բարձրագոյն ղեկավարութեան ներկայացուցիչների հետ, այսինքն՝ ամերիկացիները, իմ 

կարծիքով, գնահատելով Ռուսաստանի թուլացումը, ցանկանում են աւելի ակտիվանալ այս 

տարածաշրջանում։ Իմ գնահատմամբ՝ Թուրքիան ինչու՞ է շտապում․ բացի նրանից, որ 

ուզում է (քանի պարտութիւնը համեմատաբար նոր է Հայաստանի համար)՝ Ադրբեջանն իր 

նպատակին հասնի, նաեւ շտապում է, քանի որ մտավախութիւն ունի, որ ԱՄՆ-ն կարող է 

աւելի լայնածաւալ քաղաքականութիւն իրականացնել տարածաշրջանում՝ այստեղ 

վերցնելով հիմնական պատասխանատւութիւնը։ Իսկ քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, 

Թուրքիան շտապում է լցնել այդ որոշակի վակուումը։ Հետաքրքիր զարգացումներ կարող 

են լինել։ 

Յաջորդ գործընթացը Եւրամիութեան ակտիվացումն է մեր տարածաշրջանում, որն արդէն 

կոնկրետ ձեւեր ունի։ Գիտենք, թէ Բրիւսելում ինչ քննարկումներ են տեղի ունենում։ 

Սրան կ'աւելացնենք (գործընթաց չէ, բայց որոշակի դիրքորոշում է) Իրանի դիրքորոշումը։ 

Վերջինս կոնկրետ գործողութիւններ չի իրականացնում այստեղ, բայց գոնէ կոնկրետ 

յայտարարութիւնների մակարդակով փորձում է արտայայտել իր դիրքորոշումը։ Այն 

կապուած է, ինչպէս գիտեք, սահմանների անփոփոխ մնալու հետ։ Իրանը շատ զգայուն է 

Սիւնիքում ադրբեջանական ագրեսիվ գործողութիւնների նկատմամբ։ 

Տարածաշրջանում մի նոր փուլ է սկսւում։ Եթէ մինչեւ 44-օրեայ պատերազմը 

տարածաշրջանն անջատուած էր համաշխարհային գործընթացներից, եւ այստեղ 

միանձնեայ կարեւոր դեր էր խաղում Ռուսաստանը, տեսնում ենք, որ հիմա ակտիվացել են 

այլ խաղացողներ եւս։ Որպէս Հարաւային Կովկաս՝ ներգրաւուում ենք համաշխարհային 

գործողութիւնների մէջ։ Եթէ աւելի լայն նայենք, ապա տեղի է ունենում գոյութիւն ունեցող 

աշխարհակարգի թուլացում կամ նոյնիսկ փլուզում եւ նոր աշխարհակարգի ձեւաւորում։ Եւ 

մեր տարածաշրջանը գտնւում է այդ գործընթացների շրջանակում։ Սա լաւ է, թէ վատ, այլ 

խնդիր է, ես փաստն եմ արձանագրում։ 

-Այսինքն՝ շահերի վերաձեւման փուլում տարածաշրջանը հեռու է խաղաղութիւնից, եթէ 

կոպիտ ձեւակերպենք։ 
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-Այո, եւ, իհարկէ, այստեղ շատ կարեւոր նշանակութիւն ունեցաւ 44-օրեայ պատերազմում 

մեր պարտութիւնը, ինչը հնարաւորութիւն տուեց, որ տարածաշրջանում այս բոլոր 

գործընթացներն ի յայտ գան ու արագ տարածուեն։ 

Աղբիւր՝  ՀԵՏՔ 

ԿԻՊՐԱՀԱՅ 

Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ 

ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻ ՀԱՄԵՐԳ 

 

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՀԱՒԱՔ ՊԱՖՈՍԻ ՄԷՋ ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԻՆ ՀԱՄԱՐ 

 

30 Հոկտեմբեր 2022-ին, կէսօրէ ետք ժամը 16.30-ին, 

Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձնախումբի 

կազմակերպութեամբ հաւաք մը տեղի ունեցաւ, 

Պաֆոսի հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած այգիին 

մէջ խաչքարին առջեւ, որպէս զօրակցութիւն Հայոց 

Բանակին, Հայաստանին եւ Արցախին՝ միեւնոյն 

ժամանակ դատապարտելու Ազրպէյճանի 

ներխուժումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք: 

Ներկայ էին Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. 

Խորէն Արք. Տողրամաճեանը, Պաֆոս քաղաքի քաղաքապետ՝ Պրն. Ֆետոնաս ֆէտոնոսը, 

պետական ներկայացուցիչ՝ Պրն. Վարդգէս Մահտեսեանը, ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէն լրիւ 

կազմով, Լիմասոլէն ու Պաֆոսէն հայորդիներ:  
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Բացման խօսքով հանդէս եկան Օրդ. Իրինա Մասուրեանը (յունարէն) եւ Պրն. Թորոս 

Փիլիպոսեանը (հայերէն) լեզուներով, ապա յաջորդաբար յունարէն լեզուով խօսք առին 

Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձնախումբի ատենապետ՝ Պրն. Յակոբ Գազանճեանը, Պաֆոսի 

քաղաքապետն ու Հայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչը: Գեղարուեստական բաժնով 

ելոյթ ունեցան Պաֆոս քաղաքի Համազգային «Անի» Պարախումբն ու ասմունքով մը՝ ՀՅԴ 

Կիպրոսի Պատանեկան Միութեան անդամներէն մին: Հաւաքի աւարտին խօսք առաւ 

Սրբազան Հայրը ու ապա, մոմավառութեամբ վերջ գտաւ օրուան ցօրակցութեան ձեռնարկ-

հաւաքը:  

31 Հոտկեմբեր 2022 Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 

ԽՐԻՍՈՍԹՈՄՈՍ Բ. ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ 

 

7 Նոյեմբեր 2022-ին վախճանեցաւ Կիպրոսի 

Ուղղափառ եկեղեցւոյ հոգեւոր պետ՝ Խրիսոսթոմոս Բ. 

Արքեպիսկոպոս։ Այս տխուր առթիւ, Կիպրոսի Հայոց 

Թեմի Կրօնական եւ Երեսփոխանական ժողովներու, 

Ազգային Իշխանութեան անունով, ինչպէս նաեւ 

համայն կիպրահայութեան եւ իր անունով՝ Կիպրոսի 

Թեմի Կաթ. Փոխ, Տէր Խորէն արք. Տողրամաճեան  

խորին վշտակցութիւններն ու խորազգած 

ցաւակցութիւնները յայտնեց  Կիպրոսի եկեղեցւոյ, 

հոգեւոր դասուն եւ հանգուցեալի հարազատներուն։  

 

Խորէն արքեպիսկոպոս իր դիմատետրի էջին վրայ յատկապէս կը գրէր որ «անցնող 

տասնամեակներուն, սակայն յատկապէս աւելի քան վերջին 5 տարիներուն ծառայութեանս 

շրջանին, եղբայրական ջերմ մթնոլորտի մէջ մօտէն զգացինք ու կը վկայենք հայ համայնքին 

նկատմամբ իր ցուցաբերած հայրական սիրոյն ու գործակցութեան ոգիին մասին։  

Արքեպիսկոպոսը, Կիպրոսի մէջ պատմութիւն կերտեց դառնալով առաջին ռահվիրաներէն 

եւ հաւատացողներէն մէկը քրիստոնեայ եւ իսլամ-թուրք երկխօսութեան, կղզիէն ներս 

յառաջացնելու խաղաղութեան եւ միութեան գործընթացը»: 

Խրիսոսթոմոս Բ Արքեպիսկոպոսի յուղարկաւորութեան, որ տեղի ունեցաւ Շաբաթ 12 

Նոյեմբերին, Կիպրոսի Թեմին կողմէ ներկայ եղաւ Կաթ. Փոխ. Տ. Խորէն Արքեպիսկոպոս, 

Կիպրահայ համայնքին կողմէ՝  Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան: 

 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը 

ցաւակցական նամակ ուղղած է Կիպրոսի Սինոտին: 
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ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ 

ԶԷՆՔԻՆ ՈՒԺԸ 

  

Մարդաբաններու ցարդ կատարած 

հետազօտութիւններուն համաձայն՝ մարդկութեան 

(Homo Sapiens) ծագումը կ՛երթայ մինչեւ 70,000 տարի 

առաջ: Այս ժամանակաշրջանի 60,000 տարիներուն 

ան ակնյայտ զարգացում գրեթէ չէ ապրած. ան իր 

ուտելիքը ապահովելու համար դիմած էր միայն 

որոնումներու եւ վայրի անասուններ որսալու 

(Hunter-gatherer) միջոցին, որուն համար պէտք էին 

ընդամէնը սրածայր իրեր, տէգեր եւ փայտէ շինուած 

նիզակներ: 

Մարդկութիւնը, իր ուտելիքը ապահովելու համար, 

որսորդութենէն հողը օգտագործելու եւ 

երկրագործութեան դիմելու թուականը՝ սկսած է միայն 10,000 տարի առաջ: 

Երկրագործութիւնը զինք որսի փնտռտուքի համար թափառող եւ որոնող 

հաւաքականութենէն պիտի վերածէր նստակեաց խումբերու, եւ այսպէս սկսան յայտնուիլ 

գիւղը եւ քաղաքը: Գիւղերու եւ քաղաքներու բարիքները ու հարստութիւնը ուրիշ խումբերու 

եւ ցեղերու, զանոնք թալանելու մարմաջէն պաշտպանելու համար, անհրաժեշտութիւնը 

կար նոր զէնքերու յայտնաբերման, հնարումին եւ զարգացման: 

Ահա՛ այսպէս է, որ մարդկութեան զարգացման պատմութիւնը սերտ առընչութիւն ունի 

պատերազմներու պատմութեան հետ, եւ աւելի յառաջացած են այն ազգերը, որոնք կրցած 

են աւելի լաւ կատարելագործուած եւ արդիականացած զէնքեր հնարել, եւ այդ 

յառաջացման համար ընդհանրապէս անհրաժեշտ չէ եղած թուաքանակի առաւելութիւնը: 

Պատերազմներու պատմութիւնը եթէ ուսումնասիրենք, պիտի տեսնենք, որ հակառակորդին 

դէմ օգտագործուած համեմատաբար աւելի արդիական զէնքերու կամ 

մարտավարութիւններու օգտագործումով, փոքրաթիւ մոնկոլները, նոյնքան փոքրաթիւ 

փորթուգալցիները, անգլիացիները, վենետիկցիները կամ աւելի առաջ՝ հռոմէացիները եւ 

մակեդոնացիները կրցած են յաղթել իրենցմէ գերազանցապէս աւելի ստուար 

հաւաքականութիւններու եւ ժողովուրդներու ու հիմնել կայսրութիւններ: 
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Արդիական զէնքեր հնարելը բոլորովին զայն հնարող հաւաքականութեան մտային 

կարողութեան հետ կապ չունի, որովհետեւ մարդկային ուղեղի չափը ազգութիւն չի 

ճանչնար, այլ այդ զէնքերը հնարելու եւ ունենալու նպատակ ունեցած 

ղեկավարութիւններուն հետ: 

Հայութիւնը միշտ ալ իր բնօրրան Հայաստանէն դուրս փայլած է իր տաղանդներով, 

զարգացուցած է, օրինակ, Թիֆլիսը, Պաքուն, Պոլիսը, Լվովը, Պուտափէշթը, Հալէպը եւ 

Պէյրութը, սակայն, իր երկիրը ձգած է աղքատ եւ յետամնաց: Նոյնիսկ զինուորական 

ասպարէզին մէջ ան արտերկրի մէջ աւելի փայլած է քան իր հայրենիքին մէջ: 

Օրինակները շատ են եւ թուարկելու անհրաժեշտութիւն չկայ այստեղ, բացի մէկէն: 

 

1963ին, Լիբանանի Հայկազեան՝ այդ օրերուն քոլեճի, իսկ ներկայիս համալսարանի 

բնագիտութեան (physics) եւ ուսողութեան (mathematics) հայ ուսանողները, 

ղեկավարութեամբ իրենց ուսուցիչին՝ Երուսաղէմ ծնած եւ քոլեճի ուսուցչական կազմին 

միացած Մանուկ Մանուկեանին՝ յաջողեցաւ արաբական աշխարհի առաջին հեռահար 

հրթիռը (Cedar 4)ը հնարել եւ փորձարկել, ներկայութեամբ լիբանանցի պետական այրերու, 

նախագահին եւ բանակի հրամանատարութեան: Պաղ պատերազմի տարիներն էին, եւ 

Ամերիկան ու Սովետական Միութիւնը մրցավազքի մէջ էին իրարու դէմ եւ միլիառաւոր 

տոլարներ կը ծախսէին իրենց սպառազինութիւնը բարելաւելու եւ զիրար գերազանցելու 

համար: 

Այդ օրերուն, լիբանանեան կառավարութիւնը երեք հարիւր հազար տոլարի պիւտճէ մը 

յատկացուցած էր Մանուկեանի ծրագիրին, սակայն այդ ծրագիրը խափանուած էր անյայտ 

պատճառներով…: 2012ին, Թորոնթոյի ֆիլմի փառատօնին լիբանանցի Ժօանա 

Հաճիթոմասի (Joana Hadgithomas) բեմադրութեամբ «Լիբանանի Հրթիռի Ընկերակցութիւնը» 

(The Lebanese Rocket Society) արդէն շատ ուշացած ֆիլմը առաջին մրցանակը կը շահի: 

Հայաստան 1991ին անկախութիւն ստանալէն ետք պէտք է լծուէր տնտեսութիւնը եւ 

ռազմարդիւնաբերութիւնը հզօրացնելու գործին՝ իր սեփական ճակատագիրը տնօրինելու 

համար: Այդ իրականացնելու համար ունէր բոլոր անհրաժեշտ կառոյցները եւ ամէնէն 

կարեւորը՝ գիտական եւ մասնագիտական ներուժը: Սովետական իշխանութեան օրերուն, 

Հայաստան գիտական իր կարողականութեամբ առաջնակարգ դիրքեր կը գրաւէր 

Միութեան մէջ. անուանի էին՝ Ալիխանեանները՝ լազերային արհեստագիտութեան, 

Գուրզադեանները՝ անջրպետային աստղագիտութեան, Համբարձումեանները՝ 
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անջրպետագիտութեան, Մերգելեանները՝ մաթեմատիկայի եւ բազմաթիւ ուրիշ 

գիտնականներ բոլոր ոլորտներուն մէջ: Այս ներուժով մեզի համար շատ դիւրին պէտք է 

ըլլար ստեղծել ռազմարդիւնաբերութիւն մը եւ հզօր տնտեսութիւն մը, անօդաչուներ 

սարքելը խաղ ու պար պէտք է ըլլար, սակայն այդ բոլորը մսխեցինք եւ գոյութիւն ունեցող 

կառոյցները թալանեցինք, իսկ մարդկային ներուժը վտարեցինք երկիրէն: 

Ներկայիս, Արցախեան պատերազմին պարտուելէ ետք, շատ ճգնաժամային եւ նոյնիսկ 

գոյութենական վտանգի առջեւ կը գտնուինք: Այդ վտանգը չէզոքացնելու համար պէտք է 

զօրաշարժի ենթարկենք մեր բոլոր ուժերը, դիւանագիտականէն սկսած մինչեւ ռազմականը: 

Անհրաժեշտ է զէնք ճարել բոլոր հնարաւոր աղբիւրէն, սակայն միշտ գիտակցելով, որ ոչ մէկ 

պետութիւն, նոյնիսկ հին եւ նոր դաշնակիցներ, իրենց ամէնէն վերջին ու ամէնէն 

արդիական սպառազինութիւնը պիտի վաճառեն մեզի, այլ միայն հինը, եւ այդ զէնքերէն 

մօտաւորապէս նոյնը հաւանաբար պիտի մատակարարեն մեր թշնամիին, մինչ մենք պէտք 

ունինք ոչ թէ թշնամիի ունեցածին համազօր զէնքեր, որոնք ոչ մէկ ձեւով ուժերու 

յարաբերակցութիւնը ի նպաստ մեզի կը դարձնեն, այլ՝ զանոնք գերազանցողներուն: Այո, 

ամէն գնով պէտք է հնարենք մեր սեփական սպառազինութիւնը եւ թշնամիին ունեցածին 

գերազանցողը: Պէտք է հայութիւնը զօրաշարժի ենթարկել, թէ՛ Սփիւռքի եւ թէ հայրենիքի 

մէջ: 

Գիտական ոլորտին մէջ բաւական հարուստ ենք մանաւանդ արտերկրի մէջ եւ աշխարհի 

ամէն կողմ սփռուած են մեր գիտնականները եւ մասնագէտները: Անհրաժեշտ է զանոնք 

տուն կանչել եւ լծել այդ սուրբ գործին: 

Աշխարհի առաջնակարգ եւ զարգացած պետութիւններ դարձած են միայն անոնք, որոնք 

կրցած են իրենց գիտական եւ ռազմական ուժով իրենց կամքը պարտադրել շրջապատին: 

Մենք ունինք գիտական ներուժը, կը մնայ որ զայն ներդրենք ռազմական ոլորտին մէջ: 

ԱՒՕ ՊՕՂՈՍԵԱՆ 

26/10/2022 
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ԾՈ՞ՒՌ, ԹԷ՞ ՇԻՏԱԿ 

 

Չգիտեմ, թէ ո՞ւր ենք գնալու, 
Բայց գիտեմ, որ ինչ էլ պատահի, 
Աշխարհում մենք մե՛նք ենք մնալու՝ 
Ճեղքելով չարութիւնն աշխարհի: 
                                   Համօ Սահեան 

Երբ երկու անձ վիճում են կրօնից՝ 
նրանցից մէկը անգիտակից է: 
                                     Արաբական 

Ռուբէն Յովակիմեան, Սեն Ռաֆայել (Ֆրանսիա), 6 Նոյեմբեր 2022 

Ընդամէնը մի քանի օր առաջ Երեւանում տեղի ունեցաւ ՀՀ-Սփիւռք համահայկական 

գագաթաժողովը: 600-ից աւելի մասնակիցների շարքում լինելու բախտն ու առիթը 

չունեցանք՝ ինչպէս նախկինում, բայց մամուլի միջոցով փորձեցինք տեղեկանալ անց ու 

դարձին: Պարզուեց, որ բազում էին խօսք առնողները՝ տարբեր եւ կարեւոր մտքերով: Նրանք 

մեզ անհանգստացնող խնդիրների շուրջ հնչեցրել են կարծիքներ, ահազանգեր, սակայն ոչ 

մէկ վստահութիւն կայ, որ այս հաւաքի որոշումներն էլ, նախորդների նման, պիտի չմնան 

թղթի վրայ, որպէս գեղեցիկ նպատակների նմուշ եւ յուշ: 

Նկատեցինք անցանկալի մի փաստ՝ այդ ելոյթների մի զգալի մասը եղել է օտար լեզուով. 

գերակայ եղել է անգլերէնը: Յայտնի չէ, թէ մինչեւ ե՞րբ կարելի է հանդուրժել նման 

կացութիւնը: Արդեօք պէտք է զարմանա՞լ, թէ՞ ողբալ, որ մայրենի լեզուին տիրապետելը 

նուազ կարեւոր է համարւում, քան որեւէ այլ լեզուի: Դեռ չեմ նշում մեր մայրաքաղաքում 

տիրող բազում ցուցանակների լեզուական այլանդակութիւնները: Ա՜խ, երանի միայն այդ 

լինէր շտկելիք: 

Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, եւ շատերն են դա վաղուց հասկացել, որ մեր առջեւ ծառացած 

գլխաւոր մարտահրաւէրներն են ՀՀ-ի շուրջ խաղաղութեան հաստատումը, Արցախի 

կարգավիճակի վերջնական յստակեցումը եւ այդ ուղղութեամբ անհրաժեշտ քայլերը 

ինքնորոշման իրաւունքի միջազգային ճանաչումով: Այդ բոլորը միայն մեր ցանկութեան 

հետ չեն կապուած. կան խանգարող բազում տարրեր, որոնց մէջ կարեւոր դեր ունի ազերի-

http://www.azadkhosk.com/
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թուրքի անյագ ախորժակը. փաստ՝ սահմանագծի կրակոցները դադար չունեն: Ինչո՞ւ է այս 

հարցը կարեւոր: Պէտք եղած ժամանակին ճիշտ քայլեր անելու իմաստութիւնը չենք ունեցել 

եւ այսօր կրում ենք այդ անհոգութեան հետեւանքը: Բացառուած չէ, որ այսօր եւս 

շարունակում ենք անել նման ու համազօր այլ սխալներ: Միայն թէ ոմանք դեռ չեն 

հասկացել, որ տարբեր ամբիոններից միասնականութեան մասին ճառելը մնում է 

բարբաջանք: 

Վարչապետին դէմ էր համարեա ողջ հոգեւոր դասը: Ռուսաստանին «անգնահատելի 

ծառայութիւն» մատուցելու համար Պուտինից շքանշան ստացած կաթողիկոսի հրաւէրով 

նախկին նախագահների հաւաքի ժամանակ, ըստ մամուլի, ԼՏՊ-ն առաջարկել է, ցաւոտ 

լուծումներից խուսափելու համար, օգնել վարչապետին, նուազ ցաւոտ լուծում ընտրել ու 

պատասխանատուութիւնը նրա հետ կիսել: Ըստ էութեան, առաջարկը միւս 

հաւաքուածների սրտովը չէր: Պատասխանը լինում է նոյն յանկերգը՝ «Նիկոլի հետ խօսելու 

կարիք չկայ, նրան մնում է միայն հեռանալ»: Այս է մերօրեայ «փրկիչների» ունեցած միակ 

ծրագրի առարկայական եւ հոգեբանական մտահորիզոնը… Ինչպէս լուսահոգի մայրս 

կ’ասէր՝ կարմիր կովը կաշին չի փոխում: 

Համահայկական գագաթաժողովի հետ միաժամանակ սկսեցին Գերագոյն հոգեւոր 

խորհրդի ժողովի աշխատանքները: Ընթացիկ տարբեր խնդիրների հետ քննարկուել են 

Եկեղեցւոյ կրթական ու դաստիարակչական առաքելութեանն առնչուած հարցեր, 

անդրադարձ է կատարուել ՀՀ-ի եւ Արցախի շուրջ ստեղծուած ծանր իրավիճակին: 

Հիմնական դրոյթը եղել է 44-օրեայ պատերազմից յետոյ առաջացած պարտուողական 

հոգեբանութեան սրբագրումը, եւ շեշտուել է, որ պարտութիւնը նուազ կործանարար է քան 

պարտուողականութիւնը: Հուսկ եթէ ոչ զարմանալի, ապա տարօրինակ է հնչում ՀՀ 

իշխանութեանն ուղղուած պատգամ-հրամանը՝ «Վերականգնել տարածքային 
ամբողջականութիւնը, կանխել մարդկային ու տարածքային հնարաւոր նոր ցաւալի 
կորուստները եւ միջազգային հարթակներում հետեւողականօրէն պաշտպանել Արցախի 
ժողովրդի ինքնորոշման իրաւունքը»: Սրանք ընդդիմադիրների ցոյցերի կոչերի «ստերէո» 

կրկնութիւնն են հոգեւորականների բերանով… 

Նոյեմբերի 5-ին Երեւանի Ֆրանսիայի հրապարակում կազմակերպուել էր 

ընդդիմութեան Միասնութեան հանրահաւաքը: Ըստ մամուլի, մասնակցել է 5620 հոգի, այդ 

թւում Ռոբերտ Քոչարեանը: Յայտարարուած գլխաւոր նպատակն էր 

վերականգնել Համահայկական զարթօնքի միասնականութիւնը: Հանրահաւաքի բացմանը 

ելոյթով հանդէս եկաւ Տաւուշի թեմի հոգեւոր առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս 

Գալստանեանը: Մեր իմացածով՝ այդ ամբիոնը ոչ միայն նրա կոչումին ու կարգին 

համապատասխան չէ, այլեւ պարզ չէ, թէ իրականում ո՞ւմ ցուցումով կամ հրամանով է նա 

յայտնուել այդ հարթակում, մանաւանդ, որ նա ամիսներ առաջ հռչակ ստացաւ իբրեւ 

վարչապետի հրաժարականը մոլեգին պահանջողներից մէկը եւ նրանց խօսափողը: 

Ծայրայեղական չե՞ն Տաւուշի թեմի առաջնորդի ցանկութիւն-պահանջներն ու 

համոզմունքը, թէ «Հայոց եռագոյնը վերստին պիտի ծածանի Քարվաճառի լեռնալանջերին, 

Արաքսի հովիտներում, Շուշիի եւ Հադրութի բարձունքներում՝ որպէս հայոց սահմանների 

պատուի եւ արժանապատուութեան վերահաստատման եւ նոր վերականգնման արշալոյս»: 

Ի՜նչ փառահեղ մտքեր… 

http://www.azadkhosk.com/
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Եթէ սոփեստութիւն չհամարենք այդ ուղերձները, ապա անկարելի է հարց չտալ՝ ո՞վ է դէմ 

այդ բոլորին, ո՞ր հայը դրանք չի երազում այսօր: Սակայն այս կոչերը հնչեցնողները չեն 

ասում, թէ ի՞նչ ծրագրերով, ո՞ր միջոցներով են այդ երազանքներն իրագործելու. արդեօք 

թուրք-ազերի ոհմակների հարցերը եւ մեր ներքին պառակտումների ծուռ ու շիտակ 

յարաբերութիւնները արդէն լուծուա՞ծ են, դրանք այլեւս գոյութիւն չունե՞ն եւ մի՞թէ այդ 

ամէնը կախում ունի միայն մեր ցանկութիւնից: 

Ինչ լաւ կը լինէր, եթէ ամէն ոք կարողանար իր դրան առջեւը մաքրել: Երկրի հոգսերով 

իբրեւ թէ տառապող հոգեւոր հայրերը լաւ կանէին եթէ մտածէին կաթողիկոսի ցմահ 

գահակալութեան եւ կուսակրօնութեան ճղճիմ խնդիրների վերացման մասին. այդ 

պարագային՝ թերեւս որոշ հարցեր լուծում գտնէին: 

Ո՞ւմ համար է գաղտնիք, որ Հայաստանի ու Արցախի հանրապետութիւնները գտնւում են 

տագնապի դէմ յանդիման, որ կարող է լինել ճակատագրական: Սրա դիմաց, պառակտուած 

հայ հասարակութեան հատուածները շարունակում են ներխմբային քաղաքական քայլեր 

անել եւ, ինչ որ առաւել ցաւալի է, դրսից թելադրուող վէճերի հարթակը թէժացնել, 

փոխանակ բազմագլուխ թշնամու դէմ առճակատումի պատրաստուելու միասնաբար: 

Ոմանք կարծում են եւ գուցէ համոզուած են, թէ մեր գլխին եկած դժոխային չարիքը միայն 

իրենց է բաժին հասել, մոռանալով, որ այն համահայկական է եւ պատերազմը ողջ ազգի դէմ 

է: Ոչ միայն իշխանութիւնները, այլեւ ողջ ազգն ունի ողբալի եւ կարեկցելու վիճակ: 

Օրհասական կացութիւնը չի վերաբերում մի հատուածի միայն, այլ բոլորն են ողբում մեր 

զոհերի կորուստը՝ նրանց ծնողների հետ մէկտեղ: 

Բաւակա՛ն է պղտորել մէջտեղը: Վաղուց հասել է ժամը լրջանալու, վերջ տալու անիմաստ 

ցոյցերին ու բացականչութիւններին, ազգի ցաւն ու ողբը սեփականացնելով շահարկելուն, 

կեղծիքի եւ ատելութեան մթնոլորտ ստեղծելուն՝ միայն ու միայն իշխանատենչութեան 

նպատակներով: Սա չէ՛ երկիր վերակառուցելու ճիշտ ճանապարհը. կան աւելի ուղղամիտ 

եւ փորձուած ուղիներ: Երիցս ցաւալի է որ մեր հասարակութիւնը կորցրել է իրատեսութեան 

եւ երեւոյթներին ճիշտ որակում տալու զգացումը: Սա յատուկ է բոլոր կողմերին՝ բազում են 

աննպատակ հայհոյանքները հասարակութեան տարբեր մակարդակներում: Իրար 

ամբաստանելն ու իրարու հայհոյելը միայն թշնամուն են օգտակար: Մինչեւ ե՞րբ է 

շարունակուելու այս անբովանդակ կացութիւնը: 

Իրաւ է ասուած, որ Հայրենիքը կարելի չէ պահել միայն աղօթքով, ծափով ու ծնծղայով եւ 

դրօշ ծածանելով, իսկ բանականութիւնը իրատեսութեան հետ մէկտեղ ամէն մարդու չէ 

տրուած: 

Բարի երթ ծուռ ու շիտակը հասկացողներին: 
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ՀՆԴԿԱԿԱՆ  ՄԵՏԱՔՍԻ  ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ  ԵՒ  ՀԱՅԱՍՏԱՆ  

 

Կ՛ըսեն, որ յոյսը վերջին մեռնողը կ՛ըլլայ: 

Հայաստան այսօր՝ ինչպէս միշտ, դարձեալ մինակ է իր 

գոյութենական պայքարին մէջ: 

Շրջապատուած թշնամի երկու թրքական 

պետութիւններով՝ մեկուսացած աշխարհէն, բացի Վրաստանի եւ Իրանի տարածքներով 

անցող ճամբաներէն, զուրկ՝ դէպի ծովեր ելքերով, մեզի պարտադրաբար կը մնար 

դաշնակցիլ Ռուսիոյ հետ՝ երկիր մը, որ հարաւային Կովկասը կը նկատէր իր ազդեցութեան 

գօտին: Աւա՜ղ, մեր հզօր դաշնակիցը ազատ կը զգար դաշնակիցին օգնութեան հասնելու, 

երբ ինք անոր պէտք ունէր, իսկ դաւաճանել անոր, երբ իր շահերը չէր համընկներ 

դաշնակիցի շահերուն: 

Այդպէս եղաւ Արցախի վերջին պատերազմին ընթացքին եւ անկէ ետք, երբ Ռուսիա 

բացայայտօրէն կողմ եղաւ Ատրպէյճանի սանձազերծած պատերազմին, եւ օգնեց անոր, 

առնուազն աչք փակելով անոր յառաջխաղացքին: Մնացեալ մանրամասնութիւնները 

կրկնելու կարիք չկայ. արդէն անոնք ծանօթ են բոլորիս: 

Ռուսիա, ինչպէս բոլոր պետութիւնները, առաջին հերթին կը գործէ իր քաղաքական 

շահերէն մեկնած, եւ հետեւաբար այս անգամ տարբեր չէր կրնար ըլլալ: Ատրպէյճանին 

պէտք ունէր, որպէսզի ռազմական յենակէտ ունենար այդ երկրին մէջ. մէկ կողմէ մօտէն 

հակակշռելու եւ հսկելու անոր, ու նոյն ժամանակ Իրանի շարժումները, միւս կողմէ՝ 

ապահովելու Թուրքիոյ չէզոքութիւնը Ուքրանիոյ հետ իր պատերազմին մէջ, իսկ Իրանի 

դէպի Սեւ Ծով ելքը Հայաստանի միջոցով, ըստ երեւոյթին, Ռուսիոյ համար հաճելի չէ: 

Այս փաստերուն դիմաց, բնականաբար, մեզի կը մնայ մեր արտաքին քաղաքականութիւնը 

հաւասարակշռել, Ռուսիոյ հետ մեր բարեկամութիւնը շարունակելու կողքին նոր 

դաշնակիցներ գտնելու հարկադրանքով, կամ անձնատուր ըլլալ մեր դաշնակիցի 

քմահաճոյքին: Եթէ նոր դաշնակիցներու կարիքը ունինք, ուրեմն ո՞վ՝ բացի Արեւմուտքէն: 

Արեւմուտքը կ՛ընդգրկէ Եւրոպան եւ Հիւսիսային Ամերիկան, մասնաւորաբար Միացեալ 

Նահանգները: 

Եւրոպան ընդհանրապէս մեծապէս կախեալ է Ռուսիայէն իր ուժանիւթի կարիքներուն 

համար. առանց Ռուսիոյ կազի մատակարարման եւրոպական տնտեսութիւնը մեծապէս կը 
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տուժէ եւ այդ պատճառով ալ անիկա ընդհանրապէս չի կրնար Թուրքիան եւ Ատրպէյճանը 

նեղացնել՝ կողմ ըլլալով Հայաստանին, որովհետեւ Պաքուի կազը Թուրքիոյ ճամբով, իր 

ծարաւը մասամբ կը յագեցնէ: 

Ֆրանսա համեմատաբար նուազ կախեալ է ատրպէյճանական եւ նոյնիսկ ռուսական 

կազէն՝ շնորհիւ իր այլընտրանքային ուժանիւթի աղբիւրներուն: Ֆրանսա իր ուժանիւթը 

առաւելաբար կը ստանայ իր ադոմական կայաններէն, որոնք իրենց հզօրութեամբ 

ամերիկեանէն ետք երկրորդն են աշխարհի վրայ եւ մօտաւորապէս 78 տոկոսով իր 

ուժանիւթի կարիքները կը մատակարարուի այդ կայաններէն: Կազի իր կարիքները կը 

ներածէ Նորվեկիայէն, Հոլանտայէն, Ալճերիայէն եւ Նիճերիայէն, իսկ մնացեալը՝ ուժանիւթի 

այլընտրանքային աղբիւրներէ, ինչպէս աղբի վերամշակումներէն, հեղուկ կազէն եւ 

քամիներէն: 

Ամերիկա բոլորովին ազատ է եւ կաշկանդուած չէ այս իմաստով, ընդհակառակը՝ անիկա 

արդէն իր հեղուկ կազի արտածումը գրեթէ կրկնապատկած է եւ կը ծրագրէ սատարել 

Եւրոպային, անոր նաւահանգիստներուն մէջ, մասնաւոր ենթակառոյցներ կառուցելով, 

որպէսզի Ամերիկայէն արտածուած կազը, որ հեղուկի վերածուելէ ետք կ՛ուղարկուի 

Եւրոպա, այդտեղ դարձեալ կազի վերածուելու եւ խողովակներու միջոցով մղուելու դէպի 

պահանջուած ուղղութիւններ: Ներկայիս այդ կառոյցները արդէն կան, կը մնայ զանոնք 

աւելցնել: 

Հարց է, թէ ինչո՛ւ Ամերիկա, ի հեճուկս իր դաշնակից Թուրքիոյ, պիտի ուզէ զօրավիգ 

կանգնիլ Հայաստանին: Այստեղ արդէն պէտք է նկատի ունենալ, որ քաղաքականութիւնը 

յարատեւօրէն փոխուող երեւոյթ է եւ աշխարհակարգը մնայուն եւ հաստատուն չէ: 

Ներկայ ռուս-ուքրանական պատերազմը յառաջ բերած է նոր ուժերու յարաբերակցութիւն: 

Ռուսիա, Եւրոպայի եւ Արեւմուտքի հետ առճակատման լոյսին տակ, նոր դաշնակից գտած է 

յանձինս Չինաստանի: Վերջինս դէպի Եւրոպա նորօրեայ իր Մետաքսի ճանապարհի 

ծրագիրով (Belt and Road initiative) կը ձգտի իր շուկան ընդարձակել եւ ցամաքի 

ճանապարհով ալ հասնիլ Եւրոպա: Այս ծրագիրի յաջողութեան համար, Եւրոպայի 

դռներուն վրայ կայ Թուրքիան, որ նաեւ ակնյայտօրէն Ռուսիոյ հետ բարեկամական եւ 

ռազմավարական գործակցութիւն ունի, ինչպէս երեւաց Արցախի պատերազմին ընթացքին: 

Չինաստան Թուրքիոյ հետ իր մերձեցումը բացայայտեց, երբ 2014ին, Թուրքիոյ մէջ, միացեալ 

ռազմափորձեր իրականացուց: Ահա այս դիտանկիւնէն մեկնած՝ Ամերիկա շահագրգռուած 

չէ տեսնելու Չինաստան, Ռուսիա եւ Թուրքիա համաձայնութիւն մը, մանաւանդ երբ 
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Չինաստան մեծապետական ախորժակներ կը ցուցաբերէ Խաղաղականի եւ մանաւանդ 

Հարաւային Չինաստանի ծովուն մէջ (South China Sea): 

Չինական այս նկրտումներուն դէմ, Չինական ծովուն եւ Հնդկաց ովկիանոսին մէջ Ամերիկա 

պէտք ունի նոր եւ ուժեղ դաշնակիցի մը եւ այդ ուժը Հնդկաստանն է: 

Հնդկաստան աճող եւ գերոյժ դառնալու թեկնածու երկիր է: Ներկայիս, ճիշդ է, որ անոր 

տնտեսութիւնը քանի մը անգամ աւելի թոյլ է քան չինականը, սակայն Ամերիկայի 

աջակցութեամբ, անիկա կրնայ բարելաւել իր տնտեսութիւնը եւ դառնալ գերպետութիւն. կը 

մնայ նաեւ, որ անիկա իր շուկան ընդարձակէ: Ահա այդ եւրոպական շուկան հասնելու 

համար եւ մրցակցելու Չինաստանի հետ, անիկա ունի աւելի նուազ ծախսալի ճանապարհ 

իր արդիւնաբերութիւնը այնտեղ հասցնելու համար: 

Հնդկաստանի ամէնէն մօտիկ նաւահանգիստէ մը ծովով դէպի մօտակայ Իրան եւ այդտեղէն 

ցամաքային ճամապարհով դէպի Հայաստան եւ Վրաստանի ճամբով դէպի Սեւ ծով 

ճանապարհը, քանի մը անգամ աւելի կարճ է՝ քան Չինաստանէն Ատրպէյճանի միջոցով 

դէպի Սեւ ծով ճանապարհը: Չմոռնանք որ Չինաստան սերտ դաշնակից է Հնդկաստանի 

ոխերիմ թշնամի Փաքիստանի հետ: 

Չինաստան-Ամերիկա հակամարտութիւնը սկսած է սուր բնոյթ ստանալ, իսկ եթէ 

Հայաստան այս տրամաբանութեամբ Հնդկաստանի հզօրացման ճանապարհին վրայ 

կարեւոր տարածք է, որմէ կրնանք օգտուիլ մենք, տնտեսական եւ մանաւանդ Ամերիկայի 

զօրակցութիւնը ունենալու իմաստով, մեզի կը մնայ յուսալ անոր յաջողութեան համար եւ 

ողջունել զայն: 

Թէեւ ապագան ցարդ անորոշ է, սակայն վհատիլը անձնասպանութիւն է. պէտք է ամէն 

ջանք թափենք, որպէսզի հասնինք մեր սեփական սպառազինութիւնը արտադրելու, բայց 

մինչ այդ, անհրաժեշտ է զինուիլ որեւէ երկրի զէնքերով, որպէսզի չապաւինինք որեւէ երկրի 

զօրակցութեան, որովհետեւ չկան մնայուն դաշնակիցներ, կան միայն մնայուն շահեր: 

Պետութիւնները կ՛առաջնորդուին միայն իրենց սեփական շահերով: 

ԱՒՕ ՊՕՂՈՍԵԱՆ 

21 Հոկտեմբեր 2022 
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ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԵՒ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԸ ԿԸ ԿԻՍԵՆ 2020-Ի 

ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԷՆ ԻՐԵՆՑ ԹԱԼԱՆԱԾԸ 

Յարութ Սասունեան 

«Քալիֆորնիա Քուրիեր» թերթի հրատարակիչ 

www.TheCaliforniaCourier.com 

 

Մինչ Հայաստան կ՛ամոքէր 2020-ի արցախեան 

պատերազմի իր վէրքերը, Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ 

նախագահները ժամանակ չէին կորսնցներ 

հաւաքուելու եւ իրենց ընտանիքներուն ու 

մտերիմներուն միջեւ բաժնելու Արցախի եւ շրջակայ 

տարածքներու գրաւումէն ձեռք բերուած աւարը։ 

Ատրպէյճանցի լրագրող Ուլքար Նաթիքքըզի 24 

Հոկտեմբերին eurasianet.org կայքին մէջ հրապարակեց 

իր հետաքննական յօդուածը՝ ««Եղբայրական» Ատրպէյճանն ու Թուրքիան շահաւէտ 

ղարաբաղեան առեւտրական կապեր կը կառուցեն» վերնագրով։ Այդ կը  բացայայտէ, թէ 

ինչպէ՞ս երկու նախագահները իրենց ընտանիքի անդամներուն եւ մտերիմներուն միջեւ 

բաժնած են Արցախէն իրենց թալանածը։ 

 

Նաթիքքըզի գրած է, որ «Նախագահ Ռեչեփ Թայիփ Էրտողանի մօտ կանգնած 

ընկերութիւնները ստացած են առնուազն հարիւրաւոր միլիոն տոլարներու պայմանագրեր, 

մասնաւորապէս՝ Ղարաբաղի այն տարածքներու վերականգնման համար, զորս 

Ատրպէյճան վերագրաւած էր  պատերազմի ընթացքին…: 

Զանգիլանի [Կովսական] շրջանին մէջ գտնուող գիւղատնտեսական մեծ նոր համալիրներէն 

մէկուն մէջ Էրտողանի ընտանիքին անդամները առեւտրական գործընկերներ են նախագահ 

Իլհամ Ալիեւի ընտանիքի անդամներուն հետ»: 

Հոկտեմբեր 2022ին, Էրտողանն ու Ալիեւը միասին  շրջեցան  «Տոսթ (Բարեկամ) 

գիւղատնտեսական զբօսայգի», որ 100 միլիոն տոլար արժողութեամբ նախագիծ մըն է, որուն 

վերջնական արդիւնքն այն է, որ այդ վայրին մէջ պիտի աշխատին 500 անձեր եւ պիտի 

բուծանուին մինչեւ տասը հազար գլուխ մեծ եղջերաւոր անասուններ։ Երկու 

նախագահները՝ «Պատրաստուած է Ղարաբաղի մէջ» պիտակներ փակցուցած են «Տոսթ 

գիւղատնտեսական զբօսայգի»ի կողմէ տարածաշրջան բերուած մեծ եղջերաւոր 

անասուններու միսի մթերքի փաթեթներուն վրայ։ 

Էրտողանին ուղեկցած է «Աբտուլքատիր Քարակէօզ, որ «Տոսթ Զիրաաթ»ի սեփականատէրն 

է եւ «Տոսթ գիւղատնտեսական զբօսայգի»ի թուրք ներդրողը»։ Քարակէօզ «Էրտողանի 

ընտանիքին անդամ է. ան ամուսնացած է Էրտողանի զարմուհիին՝ Էրտողանի եղբօր՝ 

Մուսթաֆա Էրտողանի դստեր հետ»։ 2016ին, անոնց ամուսնութենէն անմիջապէս ետք, երբ 

Էրտողանի ընտանիքի անդամները միացան անոր ընկերութեան, «Քարակէօզ սկսաւ շահիլ 

զգալի քանակութեամբ պետական պայմանագրեր, որոնցմէ շատերուն մասնակցած է միայն 

իր ընկերութիւնը»։ 

Նախագահ Ալիեւի պաշտօնական կայքին մէջ կ՛ըսուի, որ «գիւղատնտեսական 

զբօսայգի նախագիծի առաջին փուլին կառուցուած են գրասենեկային շէնքեր, 5200 
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քառ․ մեթր փակ եւ 11,3000 քառ․ մեթր բացօթեայ անասնաբուծական 

համալիրներ, զբօսանքի տարածքներ, սրճարան, շարժապատկերի սրահ, հանգիստի գօտի, 

լողաւազան եւ սպասարկող անձնակազմի համար նախատեսուած շէնքեր։ Համալիր 

բերուած է ընդհանուր առմամբ 3500 գլուխ մեծ եղջերաւոր անասուն եւ իրականացուած է 

գիւղատնտեսական արտադրութիւն։ Երկու նախագահներու մասնակցութեամբ աւարտած է 

նախորդ տարի ցանուած ցորենի եւ գարիի բերքահաւաքը»։ 

Էրտողանի դաշնակիցներէն մէկը, որ կը կառավարէ գիւղատնտեսական զբօսայգին, 

Մեհմետ Զէքի Թուղրուլն է՝ ընկերութեան գործադիր տնօրէնը, Էրտողանի «Արդարութիւն եւ 

զարգացում» իշխող կուսակցութեան երիտասարդական թեւի խորհուրդի նախկին անդամը: 

 «Ատրպէյճանական կողմէ (գիւղատնտեսական զբօսայգիի) ներդրողը «Pasha Investments»-ն 

է՝ «Pasha Holding» ընկերութեան մէկ մասը, որ կը միացնէ Ալիեւի կնոջ՝ Ատրպէյճանի 

առաջին փոխ նախագահ Մեհրիպան Ալիեւայի ընտանիքին պատկանող բոլոր 

ընկերութիւնները», պարզաբանած է eurasianet: 

Էրտողանի՝ վերջին ամսուան այցելութեան ընթացքին, անոր միացած են «Ճեմալ Քալյոնճու՝ 

«Քալյոն հոլտինկ»ի նախագահը, Մեհմետ Ճենկիզ, «Ճենկիզ հոլտինկ»ի նախագահը եւ 

Եըլտըրըմ Տեմիրորեն՝ «Տեմիրորեն հոլտինկ»ի նախագահը։ Երեքն ալ միացած էին 

Էրտողանի՝ Ղարաբաղ անոր նախորդ այցի ժամանակ»։ 

««ճենկիզ» եւ «Քալյոն» յայտնի դարձած են իբրեւ «Հինգի hրոսակ»ի երկու 

թրքական ընկերութիւնները, որոնք սերտ կապեր ունին Էրտողանի ու իշխող 

կուսակցութեան հետ եւ որոնք Էրտողանի կառավարման տարիներուն շահած են 

պետական ամենամեծ մրցոյթներ»: Թրքական «Ճումհուրիյէթ» թերթը կը գրէ, որ Էրտողանի 

զարմուհիին  հետ իր ամուսնութենէն ետք մէկ տարուան ընթացքին «Քարակէօզ ընդհանուր 

առմամբ շահած է տասը մրցոյթ Սթամպուլի  քաղաքապետարանէն  եւ որոշ հանրային 

ընկերութիւններէ»: 

Նաթիքքըզի կը հաղորդէ, որ «Ե՛ւ «Քալյոն», ե՛ւ «Ճենկիզ» շահութաբեր պայմանագրեր կնքած 

են Ղարաբաղի մէջ աշխատանքի համար … ներառեալ ճամբաներու կառուցումը եւ երեք 

հանքերու, մասնաւորապէս՝ ոսկիի եւ պղինձի շահագործումը: «Քալյոն» կը կառուցէ 

Հորատիզ-Աղպանտ երկաթագիծը, որ նախատեսուած է իբրեւ Ատրպէյճանը Նախիջեւանին 

կապող երթեւեկային ճամբու մաս՝ Հայաստանի հարաւով։ Կը նախատեսուի, որ այդ 

նախագիծը կ՛արժէ աւելի քան 180 միլիոն տոլար եւ կ՛աւարտի 2023 թուականին»։  

Ըստ eurasianet-ի երկրորդ յօդուածին, վերնագրուած՝  «Թրքական 

ընկերութիւնները կ՛օգտուին Ատրպէյճանի յաղթանակէն», կ՛ըսուի, որ «մէկ այլ 

ընկերութիւն, որ կը ղեկավարէ Մեհմեթ Ճենկիզ, Ատրպէյճանի պետական ջրային 

տնտեսութեան ընկերութեան կողմէ շահած է պայմանագիր՝ հսկայական ջրաելեկտրական 

ջրամբարի կառուցման համար», կը հաղորդէ «Կազմակերպուած յանցաւորութեան եւ 

փտախտի լուսաբանման նախագիծը (OCCRP)»։ Շահելէ ետք, Ճենկիզի կողմէ վերահսկուող 

ընկերութիւնը վճարած է ստուերային ընկերութեան, որ իր կարգին գնած է շքեղ բնակարան 

մը Լոնտոնի մէջ, ուր կ՛ապրէր ջրային ընկերութեան այդ օրերու ղեկավարի որդին»: 

Աւելին, «Հինգի hրոսակ»ի մէկ այլ ընկերութիւն՝ «Քոլին Ինսաաթ», «նաեւ ճամբայ շինելու 

շահաւէտ պայմանագիր ձեռք բերած է Ղարաբաղի մէջ՝ «Յաղթանակի ճամբան» կառուցելու 

համար դէպի Շուշա [Շուշի], ատրպէյճանական «Ազվիրթ» ընկերութեան հետ միասին։ 
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«Քոլին» նաեւ ներգրաւուած է Ակալի գիւղը շուկայ ստեղծելու գործին մէջ (կը գտնուի 

«Թուրքիա-Ատրպէյճան բարեկամութեան փողոցը»), ուր տեղափոխուած են Ղարաբաղի մէջ 

վերաբնակուած առաջին քանի մը ատրպէյճանցիներ»։ 

Թրքական ուրիշ մեծ ընկերութիւն մը՝ «Տեմիրորեն հոլտինկ», 2021ին տասը տարուան 

պայմանագիր կնքած է Ատրպէյճանի պետական վիճակախաղը վարելու համար եւ 

Ատրպէյճանի տնտեսութեան նախարարութեան հետ ստորագրած է փոխըմբռնման 

յուշագիր՝ «40 միլիոն տոլար արժողութեամբ դեղագործական գործարան կառուցելու 

համար»: 

Նաթիքքըզի յայտնած է, որ «Ընդհանուր առմամբ, Ատրպէյճանի կառավարութիւնը 

մօտաւորապէս 2,9 միլիառ տոլար յատկացուցած է Ղարաբաղի մէջ վերակառուցման եւ 

վերականգնման ծրագրերուն համար: Մանրամասնութիւններ չեն հրապարակուած այն 

մասին, թէ ո՞ր երկիրներու ընկերութիւններն են, որ պայմանագրեր կը ստանան, բայց 

բարեկամ համարուող այլ երկիրներ, ներառեալ Իտալիա, Իսրայէլ եւ Մեծն Բրիտանիա, 

նոյնպիսի պայմանագրեր ստացած են: Սակայն թրքական ընկերութիւնները, ըստ 

երեւոյթին, պայմանագրերուն ամենամեծ շահողներն են: Բաքուի մէջ Թուրքիոյ 

դեսպանատան տուեալներով՝ Ղարաբաղի մէջ կը գործէ թրքական մօտաւորապէս 30 

ընկերութիւն։ «Այդ ընկերութիւնները արդէն ներդրած են 1 միլիառ տոլար, եւ այդ 

ներդրումները կը շարունակեն աճիլ», ըսած է Պաքուի մէջ Թուրքիոյ առեւտրային գլխաւոր 

խորհրդական Եաքուպ Սեֆեր»։ 

Նաթիքքըզի գրած է, որ երբ իտալացի լրագրողը Ալիեւէն հետաքրքրուած է Արցախի մէջ 

աշխատանքի մէկ մասը իտալական ընկերութիւններէն ստանալու հեռանկարներու մասին, 

Ալիեւ ըսած է, որ «Իտալիան կ՛ըլլայ երկրորդ դիրքի վրայ՝ Թուրքիայէն ետք։ «Ան մեր 

դրացին է, եւ անոնք (թուրքերը) ունին շինարարական շատ նշանաւոր ընկերութիւններ», 

հաստատած է ան եւ Թուրքիոյ մասին աւելցուցած. «Որովհետեւ ան մեր դաշնակիցն է եւ 

մտերիմ ընկերը»: 

 

Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝ Ռուզաննա Աւագեան 

 

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Սեդա Գրիգորեան 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (129) Նոյեմբեր 2022 

 

21/56 

ՀԱՅ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՆԵՐԸ 

Յակոբ Միքայէլեան 

28/10/2022  

Երբ մեր պատմութեան գիրքերուն կը վերադառնանք, 

ընդհանրապէս ազգային-քաղաքական- մշակութային 

լուրերու էջերէն դրուագները քաղելու եւ անոնցմով 

ուրախանալու եւ հպարտանալու համար, կը մոռնանք 

կարեւոր էջ մը՝ մեր հին հայ վաճառականներուն 

իրագործումներուն փայլուն էջը: 

Հայերը բոլոր դարերուն ալ վաճառականութիւն ըրած 

են, սակայն Կիլիկյան թագաւորութեան 

ժամանակաշրջանին և ապա 16-18-րդ դարերուն նշանակալից դարձաւ անոնց ընդարձակ 

գործունէութիւնը Արեւելքէն-Արեւմուտք եւ հակառակ ուղղութեամբ: Խօսքը սովորական 

առեւտուրի մասին չէ, խօսքը շատ հմտօրէն կազմակերպուած վաճառականութեան մասին 

է, ուր ստեղծագործ միտքը եւ նախաձեռնողական ոգին ու խիզախութիւնը, միացած 

դրամին, առեւտրական «կայսրութեամբ» մը շատ մը երկիրներու եւ առեւտրական ցանցերու 

մարտահրաւէր կարդացած է: 

Հայ վաճառականները գիտէին, թէ ինչե՞ր չկան որոշ երկիրներու մէջ եւ ո՞ր երկիրները 

հարուստ են անոնց չունեցածներով, ապա ուրեմն ունեցողէն առին եւ չունեցողին տարին, 

յատկապէս թանկագին քարեր, համեմունքներ, կերպասեղէն եւ բազմաթիւ այլ ապրանքներ: 

Օսմանեան եւ Պարսկական երկու կայսրութիւններու  հետ լրիւ համակեցութիւն 

ապահովելէ ետք վաճառականներու դասին ոյժն ու հարստութիւնը աճեցաւ, 

երբ  ազնուականութիւնը, որ իշխող դասն էր հայութեան մէջ, սկսած էր  անկում ապրիլ: 

Հետեւաբար, շատ մը կարող հայեր վաճառական դարձան, քանի առեւտուրը 

ամենագործնական միջոցն էր երեւելի դիրք մը գրաւելու ընկերութեան մէջ: 

Անոնք շատ մը կարեւոր կեդրոններ ունէին, ինչպէս Վենետիկ, Մարսիլիա, Ամսթերտամ, 

Համատան, Մատրաս, Մանիլա եւ այլն, բայց այդ առեւտրական ցանցին կեդրոնը Նոր 

Ջուղան էր Պարսկաստանի մէջ, իսկ անկէ առաջ` Հին Ջուղան` Հայաստան: 

ԺԷ եւ ԺԸ դարերուն  Հայերը կրցան իրենց հսկողութեան տակ առնել Եւրոպայի եւ Ասիոյ 

միջեւ առեւտուրին մեծ մասը, նուազագոյնը այնքան մեծ, որքան ամենայաջողակները` 

Լոնտոնի եւ Ամսթերտամի: 

Նշանաւոր վաճառական մը՝ Յովհաննէս Տէր Դաւթեան, Նոր Ջուղայէն,  1662-էն 1693-ի 

միջեւ քանի մը ճամբորդութիւններ կատարած է Հնդկաստան եւ Թիպէթ, ճամբուն վրայ 

ահագին նօթեր առնելով, որոնք այսօր  պատմական եւ մշակութային բացառիկ արժէք կը 

ներկայացնեն: Հայ վաճառականը աւանդաբար դիւանագիտութիւնն ու մշակոյթը, 

ժառանգած է իր հօրմէն, ապա՝ փոխանցած իր զաւկին: Առաւել՝ Հայ վաճառականներուն 

իւրայատուկ մէկ գործօնը, անկասկած անոնց հանդէպ վստահութիւնն էր,  անոնց 

կարողութիւնը` վստահութիւն ներշնչելու իրենց առեւտուրի գործակիցներուն: 
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Պէտք էր նաւային ուղիներ աւելցնէին աւանդական ցամաքի կարաւանով 

ճամբորդութիւններուն վրայ, և Հնդկաստանի հայ վաճառականները, որոնք գլխաւորապէս 

Նոր Ջուղայէն էին, ստեղծեցին առեւտրական  ընդարձակ ցանց մը  Հնդկաստանի, 

Պուրմայի, Սինկափուրի, Ֆիլիփինեան կղզիներու եւ Չինաստանի մէջ եւ  համեմունքներու, 

հիւսուածեղէնի եւ նոյնիսկ օփիումի առեւտուր ըրին: 

Սակայն, ամենահետաքրքրականը անոնց թեքումն էր դէպի Ռուսիա, Պարսկական եւ 

Թրքական համագործակցութեան կողքին, քանի որ Ռուսիայէն կրնային շատ աւելի 

օգտուիլ, կը մնար ցարին հաւանութիւնը առնել: Ապա ուրեմն 1659-ին Ռուսիոյ Ալեքսէյ 

կայսրին հետ տեսակցութիւն մը ունենալու խնդրանքին միացուցին աննախադէպ նուէր մը. 

Հայ մեծահարուստ վաճառականները գահ մը պատրաստեցին եւ զայն զարդարեցին 

թանկարժէք քարերով (897 ալմաստ, 1298 մարգարիտ, 1830 փիրուզ եւ այլն ) եւ շատ ուրիշ 

նուէրներ: (Գահը՝ այժմ կը գտնուի Քրեմլի թանգարանին մէջ): Կայսրը հայ 

վաճառականներուն խնդրանքին դրական պատասխան տալու կողքին` անոնց բացառիկ 

արտօնութիւններ եւ դիւրութիւններ շնորհեց: Խելացի էին մեր վաճառականները, որոնք 

Չելեպի, Խոճա, նոյնիսկ Ամիրա կը կոչուէին: Անցած դարերու մեր հայ վաճառականները 

մեծ վարկ բերին հայ ազգին: 

Սակայն, ի՞նչ մնաց անոնցմէ. ո՞ւր գացին անոնց հսկայ հարստութիւնները: Կը 

հպարտանանք ու կ՛ափսոսանք: 

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ 

Աղբիւր՝  ԱԶԳ 

ՏԵՍԱԿԷՏ 

ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԳՐԻՉԸ Ի ՊԱՏՈՒԻ՝ 

ԿՈՒՏԱԿՈՒԱԾ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐՈՒ ԴԻՄԱՑ 

Պարոյր Յ. Աղպաշեան 

 

Ի լուր Հայաստանին մէջ տեղի ուենցող 

անկայունութիւններուն, անհանդարտութիւններուն, 

անճոռնիութիւններուն, անշնորհութիւններուն եւ 

անհանդուրժողութիւններուն, որոնց ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ 

տեսարաններով ու պատկերներով ականատես 

կ’ըլլանք, մերթ քաղաքական 

տարակարծութիւններով, մերթ 

ճամարտականութիւններով, մերթ ալ 

ճոռոմաբանութիւններով, քաղաքական սին ու փուճ 

վէճերով ու բախումներով, մարդ ակամայ ոչ միայն կ’ապշի, այլեւ կը զզուի, թէ այդ բոլորը 

ե՞րբ պիտի դադրին, կամ ե՞րբ քաղաքակիրթ հունի մէջ պիտի մտնեն։ 
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Տակաւին՝ ի տես բարդացող տագնապներուն, նորանոր աղէտներու կայացումներուն, 

տարբեր պատուհասներու խմորումներուն, շարունակուող գաղթաշարժի հոսանքներուն, 

ստիպուած կ’ըլլանք ահազանգելու, սարսռալու, թէ այս բոլորը ինչի՞ պիտի յանգին եւ ո՞ւր 

պիտի առաջնորդեն չարչրկուած հայրենիքը, երբ անոր թիզ մը հողը պաշտպանելը 

հրամայականութիւն է, գերպարտականութիւն, իր ամենէն վեհ ու սրբազան 

յանձնառութիւններով, որովհետեւ մեր ունեցած այս թանկագին հարստութիւնը իրաւունք 

չունինք կորսնցնելու։ 

Այս ամփոփ մուտքը, մեզի կ’առաջնորդէ խորունկ խորհրդածութիւններու ու 

մտածումներու, մտահոգութիւններու ու քննարկումներու, այն յոյսով եւ ակնկալութեամբ, 

որ ինչպէ՞ս պէտք է դիմակալել այդ բոլորը, ո՞ւր կարելի է գտնել լուծումները, եւ կամ՝ 

արդեօ՞ք անոնցմով զբաղիլը ժամանակի կորուստ է եւ անիմաստ փորձ։ 

Տիրող իրավիճակը ու զարգացող մագլցումները ցոյց կու տան, որ հայրենիքի պատկան 

կողմեր, պետական-կառավարական, դիմադրական-քաղաքական, ժողովրդական-

հասարակական, տակաւին չեն հասկցած, որ այս անկումային ընթացքով ու հիւանդագին 

հոգեբանութիւններով կարելի չէ երկիր պահել ու փրկել։ 

*** 

Վստահաբար, այս «խառնիճաղանճ»ն է, որ կը յուզէ ու կը փշաքաղէ այն բանիմացները, 

լրջախոհներն ու գիտակիցները, որոնք կը տեսնեն ու կը զգան ահաւորութիւնը ու 

սարսափելիութիւնը հայրենիքին սպառնացող հարուածներուն, իրենց խոցելի ու ծակծկելի 

շղարշներով ու հետեւանքներով։ 

Սակայն, նման ընդգծումներով կամ սահմանումներով միայն, կարելի՞ է բաւարարուիլ՝ 

դուրս գալու ծովամոյն ըլլալէն, երբ արդէն հոն հասած են ճգնաժամերը, իսկ 

գզուըռտուքները անարգել կը շարունակուին, մոռնալով որ հոն կայ վտանգուած 

հողատարածք, անտեսելով սահմանանցումներուն նկատմամբ ցուցաբերուած 

անօրինականութիւնները։ 

Դժբախտաբար, ո՛չ ժամանակները ձեռնտու եղան, որ հայրենիքին խնայուին նման 

բարբարոսութիւններ (ոչ արտաքին, այլ ներքին «հրէշ»ներէ), ո՛չ իշխանութիւնները ի 

վիճակի եղան արդարացնել իրենց պատասխանատուութիւնները, ո՛չ ալ ժողովուրդը կրցաւ 

ճիշդ ու տեղին սլացքներով կողմնորոշուիլ, երկիրը՝ քայլ առ քայլի դոփիւններով 

ձերբազատելու իր արուեստական կապանքներէն, ժողովուրդը հեռու պահելով իր 

զարտուղի եւ անհարազատ արահետներէն, որոնց մէջ այնքան խրած է ան, տեղ մը 

գիտակցաբար (քաղաքական ընչաքաղցութի՞ւն), տեղ մըն ալ անգիտակցաբար 

(քաղաքացիական տհասութիւն թէ՞ միամտութիւն)։ 

Լա՛ւ, հայորդիներ, այսօր հասած ենք հանգրուանի մը, ուր կարելի չէ լռել կամ 

հանդիսատեսել, երբ հայրենիքը սկսած է թաւալգլոր սահանքի մը մէջ եռալ, անդին, փոխան 

դուրս գալու այս լպրծուն իրավիճակէն, սակաւին հայրենիքէն խռպոտ ու խժալուր ձայներ 

կը բարբաջուին, թէ այս գեհենէն դուրս գալու միակ միջոց մը կայ, աւելի ճիշդ՝ միակ «հերոս» 

մը, որ կը կոչուի, հայաստանցիներու կողմէ ճանչցուած՝ «Քոչ»ով (իմա՝ Ռոպերթ 

Քոչարեան)։ 

Ասկէ աւելի խայտառակութիւն, յիմարութիւն եւ իմաստակութիւն կարելի չէ պատկերացնել 

հայրենի ժողովուրդէն, մանաւանդ կարգ մը մտաւորական խաւերէն, թէ՝ ինչպէ՞ս նման 

«խամաճիկ-քանդիչի» մը մասին տակաւին կը խօսուի եւ անոր վրայ յոյսեր կը դրուին։ 

Կ’ըսեն թէ՝ «լաւ (՞) գործեր ալ ըրած է»։ Ասկէ աւելի անհեթեթութիւն ո՞ւր լսուած ու գրուած է։ 

Նոյնիսկ եթէ նման վարկած (՞) եղած է կամ կայ, երբ իր գայթակղութիւնները, 

ոճրագործութիւնները, բռնութիւններն եւ այլանդակութիւնները, ոչ միայն անտանելի եղած 

են, այլեւ անմարդկային, իսկ այսօր, տակաւին, խլեակներ, առանց ամչնալու, կը գոռգորան, 

«Յանուն Հայաստանի Հանրապետութեան Միանում Ենք Ռոպերթ Քոչարեանին»։ 
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Եթէ այսքան սիրող կամ պաշտող կար «Քոչ»ի նման բորենիի մը՝ ապա, ինչո՞ւ, օրի՛ն, 

չդիմադրեցին անոր այլամերժութիւններուն, ճնշագործողութիւններուն, 

հալածապաշտութիւններուն եւ, այսօր, առանց խպնելու ու զգաստանալու, անամօթաբար, 

տակաւին անոր «գովք»ը հիւսելու մասին… առասպելներ կը փայփայուին։ 

Բոլոր անոնք, որոնք, այս եւ նմանատիպ երազանքներով հետամուտ են հայրենիք պահելու 

կամ պաշտպանելու, պահ մը չե՞ն մտածեր, որ այդ «թիւրիմացութեամբ» չեն կրնար հասնիլ 

իրենց նպատակին, ոչ ալ կրնան՝ հայրենակերտումի գծով, նպաստել անոր գոյատեւման ու 

կենդանացման, ամրապնդման ու հզօրացման։ 

Ուրեմն, փաստօրէ՛ն, ի՞նչ է պահանջուածը կամ ակնկալուածը, երբ՝ ամէն ինչ քօղարկուած 

կամ այլափոխուած պարունակի մէջ կը գտնուի, առանց գիտնալու, թէ՝ իսկական 

իրականութիւնը ո՞ւր կը գտնուի կամ ո՞ւր կարելի է յայտնաբերել։ 

Ահաւասիկ, այստեղէն կը սկսի կծիկը քակուիլ եւ երկարիլ, թէ՝ ինչպէ՞ս պէտք է մեկնաբանել 

հայրենական հոլովոյթները, իրենց ներքին թէ արտաքին զարգացումներով, ուր, սակայն, 

շեշտը դրուի այն հարթակներուն վրայ, որոնք զիրենք կրնան պահել սթափ կամ անառիկ։ 

*** 

Գոյութիւն ունեցող խիստ վտանգաւոր ու մտահոգիչ կացութիւններէն մեկնելով, գէթ 

սփիւռքահայ լրջամիտ ու նախանձախնդիր կարգ մը շրջանակներ ու մտաւորականներ, 

որոնք ուշի-ուշով կը հետեւին հայրենական «փոթորիկ»ներուն, առիթ չեն փախցներ 

անդրադառնալու անոնց, իրենց զանազան դիտարկումներով ու վերլուծումներով, 

հարցաքննութիւններով ու խորհրդածութիւններով։ 

Այդպիսի կողմեր ու գրիչներ կ’ապրին հայրենիքի իրերամերժ ներկայով ու կը տանջուին 

անոր մշուշոտ ապագայով, մինչ այդ բոլորը շատ քիչ արձագանգ կը գտնեն հայրենիքի մէջ, 

իրադրութիւնները աւելի մթագնելով, խաւարելով ու խորացնելով։ 

Տարօրինա՞կ են այս արձանագրութիւնները, բնականաբար, ո՛չ, որովհետեւ՝ հայրենիքի մէջ 

քաղաքական կարգավիճակը կը շարունակուի մնալ լարուած, իսկ Սփիւռքի մեծ մասը չի 

կրնար անտարբեր կենալ կամ հանդիսատեսի դերի մէջ գտնուիլ, խորապէս տագնապելով 

այդ ապիկար արկածախնդրութիւններէն, մանաւանդ երբ ականատես կ’ըլլայ այն 

փետրաթափութիւններուն, որոնք կը նշմարուին բազմաթիւ ոլորտներէ ներս, կը զգացուին 

զանազան մարզերու մէջ, արգելակելով երկրին խաղաղութեան պահպանման եւ անոր 

վերազարթօնքին։ 

Հուսկ, ի՞նչ. եթէ ոմանք, իրենց հաւկուրութեամբ ու դերասանավարութեամբ, կը յամառին 

մնալ իրենց դիրքերուն եւ աթոռներուն վրայ, երկիրը պահելով ապակայունացման 

բեւեռներուն վրայ, ապա, Սփիւռքը պէտք չէ ձեռնածալ նստի կամ համակերպի եղածներուն, 

պարզապէս գիտակցելով հայրենիք ու հող կորսնցնելու աններելի սխալներուն։ 

Հայրենի գործող իշխանութիւնները, կարծես մոռցած են, որ հայ ժողովուրդի ստուար 

հատուածներ կան, որոնք սփռուած են ամենուրէք եւ կարելի չէ անոնց հետ վերաբերուիլ 

քմահաճ կերպով, դիտամամբ զանոնք անտեսելու դիտաւորութեամբ։ 

Ահա թէ ինչո՛ւ, սփիւռքահայ մտաւորականութիւնը միշտ պատրաստ է հանդէս գալու իր 

խօսքերով, ելոյթներով, գրութիւններով, գործերով, անոնք ըլլան հրապարակագրական, 

ստեղծագործական, քննադատական թէ խոհական, ուր միշտ կիզակէտը կեդրոնացած ըլլայ 

հայրենիքի անպարտելիութեան եւ անսասանութեան, անփոխարինելիութեան եւ 

անխախտութեան վրայ։ 

Հայ մտաւորականութիւնը, ի սկզբանէ այդպէս սնուած է, աճած ու դաստիարակուած, իր 

ամբողջ էութիւնը կապելով իր օրրանին եւ ազգութեան, առանց որոնց հայ կեանքը ի չիք է 

կամ ի չիքի ընթացքի մէջ կը գտնուի, հեռու եւ խորթ իր արմատներէն։ 

Ասիկա չի նշանակեր, թէ հայրենի ժողովուրդը զրկուած է իր հայրենասիրական 

ապրումներէն, բայց, սփիւռքահայը, որ ժառանգորդն է ՏԱՐԱԳՐԵԱԼ հայութեան ու 
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կորսնցուցած՝ ծննդավայր, օճախ, հող ու հայրենիք, ան ամրօրէն կառչած կը մնայ իր 

այսօրուան ափ մը հայրենիքի մասունքներուն, յանկարծ զայն ալ չկորսնցնելու տեղի՛ն 

մտավախութեամբ։ 

Հետեւաբար, իր ամենօրեայ (կամ յաճախակի) արտայայտութիւնները կը բխին ազգային-

հայրենասիրական ա՛յս սկզբունքներէն, որոնք իրեն համար գերսրբութիւններ են եւ 

պարտաւորիչ է զանոնք պահել եւ գուրգուրալ անոնց վրայ, ի գին բազում զոհողութիւններու 

ու նուիրումներու։ 

Ճիշդ է, երբեմն կը լսուին կամ կ’արծարծուին միտքեր կամ գաղափարներ, թէ՝ այդ 

գրահպումները եւ մտորումները «լաւ են, ուսանելի, անհրաժեշտ եւ օգտակար», բայց, «լսողը 

ո՞վ է, «կարեւորողը՝ ո՞վ է», «մտիկ ընողը ո՞վ է»։ 

Ասոնք, կը նշանակե՞ն անձնատուութիւն, համակերպուածութիւն, պարտուողականութիւն 

կամ թուլամորթութիւն, հրաժարելով մտաւորականի կոչումէն ու չտեսնելու այն վիհերը եւ 

արարքները, որոնք կը սպառնան հայրենիքին ու հայ ժողովուրդին, երբ թշնամին արդէն 

սկսած է դարպասել հայոց դռները, իսկ դիտորդութիւնը, նահանջատիրութիւնը ու 

գրչաթափութիւնը շատ աւելի վտանգաւոր են, քան… զինաթափութիւնը։ 

Ընդունինք, որ դասալքութիւնը արգիլուած է, ի՛նչ ալ ըլլան պայմանները, պատճառները, 

պարագաները, մանաւանդ երբ անոնք կը վերաբերին ազգային տեսլապաշտերուն, մտացի 

գրիչներուն, կոչումի առաքեալներուն, բանաստեղծական ակունքներուն եւ ընդհանրապէս 

գրիչի ասպետներուն (որքան ալ նուազած ըլլայ անոնց քանակը, երբեմն ալ… որակը)։ 

Միւս կողմէ, ընդունինք նաեւ, որ Սփիւռքը իր ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ուժականութեան մէջ կը 

խարխափի, երբ՝ ազգային-հայրենական ցաւերուն գծով անհրաժեշտ արդիւնաւէտութիւնը 

ու սլացիկութիւնը ցոյց չի տար, կը գործէ, բայց, իր մօտ տակաւին կը պակսի ՄԷԿՈՒԹԵԱՆ 

ու ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ հրայրքը (բացի հատուկենտ օրինակներէն, որոնք, ներկայ 

պահանջքներուն համար, բաւարար չեն)։ 

Յամենայն դէպս, եթէ հայրենիքը պիտի պահպանուի, հայ ժողովուրդը՝ սասանի, 

սփիւռքահայութիւնը՝ գոյատեւուի, կարելի չէ ժամանցուած ոճով, աններդաշնակ ուղիով, 

հակահայկական գործելաձեւով եւ առ հասարակ կղզիացած եղանակով շարժիլ, ի դէմս 

լեռնակուտակ ներքին եւ արտաքին բուռն մարտահրաւէրներուն։ 

(Պէյրութ) 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ ԳԱԳԱԹՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ՄԱՍԻՆ 

«Առանց Հայաստանի Սփիւռքը չի կարող գոյատեւել 

իր հայեցիութեամբ, իսկ Սփիւռքը Հայաստանի 

համար ուժի աղբիւր է», Կիպրոսի «Ազատ Խօսք» 

թերթի խմբագիր: 

13:30, 01 ноябрь 2022 

Հայաստան-Սփիւռք համագործակցութեան 

զարգացման հեռանկարների, համահայկական 

համաժողովների, Հայաստանի շուրջ ծառացած 

մարտահրաւէրների, Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւնների կարգաւորման մասին 

զրուցել ենք սփիւռքահայ հասարակական գործիչ-մտաւորականների հետ:  

  

Մեզ հետ զրոյցում Կիպրոսի «Ազատ խօսք» թերթի խմբագիր Երան Գույումճեանը իր 

տարակուսանքն ու ափսոսանքը յայտնեց, որ մեր եկեղեցու երկու Հոգեւոր պետերը՝ 

տարբեր պատճառաբանութիւններով, մերժել են մասնակցել Հայաստան-Սփիւռքի այս 

կարևոր Գագաթնաժողովին, յատկապէս մեր հայրենիքի այս ճգնաժամային 
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ժամանակներում, երբ միասնականութիւնը առաւել քան էական է մեր գոյութենական 

մարտահրաւէրներին համար. «Հենց մեր հոգեւոր ղեկավարները պէտք է օրինակ դառնային 

համերաշխութեան»,- ասում է նա:    

 

Այս առումով ըստ նրա՝ շատ քննադատելի է ՀՅԴ Սփիւռքի աւանդական կուսակցութեան 

բռնած դիրքը, որ գործում է միայն կուսակցական շահերի, իշխանութեան հասնելու 

նպատակների դիրքերից. «Հիմա ժամանակն է վեր ելլել հատուածական-կուսակցական 

նկատառումներից եւ մտածել ու գործել համահայկական ոգով ու մտածողութեամբ»: 

 

Ինչ վերաբերում է այդ վարքագծի ազդեցութեանը սփյուռքահայութեան 

տրամադրութիւնների վրայ, Գույումճեանը կարծում է, որ սփիւռքը բազմաշերտ է, դժուար է 

ասել՝ ինչ անդրադարձ կ'ունենայ  ընդհանուր առմամբ, բայց իւրաքանչիւր անկախ մտածող 

հայի համար ակնյայտ է, որ դա միայն ոչ կառուցողական, քայքայիչ ազդեցութիւն կարող է 

ունենալ Հայաստան-Սփիւռք կապերի սերտացման եւ արդիւնաւորման հարցում: Սակայն 

զաւեշտալին, նրա խօսքով,այն է, որ նոյն կաթողիկոսները, ՀՅԴ կուսակցութիւնը 

անընդհատ քարոզում են համերաշխութիւն, միասնականութիւն, սակայն գետնի վրայ այլ 

նպատակ են հետապնդում նրանց գործողութիւնները: Նա համոզուած է. «Որեւէ 

բաժանարար վարքագիծ նման ծանր ժամանակներում ջուր է լցնում միայն թշնամու 

ջրաղացին, նրանց և այլ ուժերի «Բաժանիր, որ տիրես» քաղաքականութեանը»,- ընդգծում է 

նա: 

 

Խօսելով գագաթնաժողովից ունեցած իր սպասելիքների, ընդհանրապէս այսպիսի 

միջոցառումների նշանակութեան մասին՝ նա նկատեց, որ իր համար դրական է աշխարհի 

տարբեր ծագերում ապրող հայութեանը համախմբող ցանկացած նախաձեռնութիւն, 

սակայն հաշուի առնելով նախորդ տարիների պատկերը՝ այս համաժողովից եւս շատ բան 

չունի ակնկալելու. «Անշուշտ, միշտ դրական քայլ է Հայաստան-Սփիւռք նման 

հանդիպումները, տեսակէտների փոխանակումը, փոխադարձ ճանաչողութիւնը օգտակար 

է, սակայն քննարկումներից բխած որոշումները կենսագործելու, արդիւնք տալու համար 

տարբեր մեխանիզմներ պետք է մշակել, նոր համակարգեր պէտք է կեանքի կոչել...»,- նշում 

է նա: 

 

Տիկին Գույումճեանը, անդրադառնալով Հայաստան-Սփիւռք համագործակցութեան 

փոխադարձ կարեւորութեանը, կարճ պատասխանեց. «Հայաստանն ու սփիւռքը մէկ և 

անբաժանելի են, ինչպէս մէկ մարմին, ինչպէս մի թռչունի երկու թեւերը. առանց 

Հայաստանի՝ Սփիւռքը չի կարող երկար գոյատեւել իր հայեցիութեամբ, իսկ Սփիւռքը 

Հայաստանի համար ուժի աղբիւր է՝ տնտեսական, դիւանագիտական, մասնագիտական եւ 

այլ առումներով...» 

 

Անդրադառնալով Հայաստանի առջև ծառացած բարդ անվտանգային խնդիրներին և 

Հայաստան-Թուրքիա, ինչպէս նաև Ադրբեջանի հետ յարաբերութիւնների կարգաւորման 

գործընթացներին՝ Գույումճեանն ասաց՝ որպէս սփիւռքահայ թերահաւատօրէն է 

վերաբերում թէ´ մէկին, թէ´ միւսին, քանզի մեր առջեւ են նորանոր ցեղասպանութիւնները, 

որոնք շարունակւում են գործադրուել թուրք-ազերի գործակցութեամբ. «Չեմ 

պատկերացնում, թէ ինչպէ՞ս կարելի է լեզու գտնել արիւնարբու թշնամու հետ, երբ վերջինս 

շարունակում է յօշոտել հայ մարդուն, հայ ժողովրդին եւ մեր հայրենի հողին պատառ առ 

պատառ տիրանալ...Կիպրոսի օրինակն էլ մեր աչքի առջեւ է, թէ ինչպէ՞ս Թուրքիան 

ներխուժեց Կիպրոս եւ բռնագրաւեց նրա մէկ երրորդ տարածքը եւ կիպրայոյների մի մեծ 
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մասի գաղթական դարձրեց իր իսկ հայրենիքի մէջ...»,-նշում է նա: 

 

Նոյն տրամաբանութեամբ, տիկին Գույումճեանը հաւատ չի ընծայում Ադրբեջանի հետ 

յարաբերութիւնների կարգաւորմանը և մասնաւորապէս Խաղաղութեան պայմանագրի 

իրագործմանը. «Խաղաղութեան պայմանագիր» ստորագրելուց յետոյ էլ, թշնամին այն 

արհամարհելով պիտի փորձի դեռ նորանոր զիջումներ կորզել Հայաստանից եւ 

հայութիւնից...Սփիւռքը ոչ մի վստահութիւն չունի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քայլերի 

հանդէպ»,- ասում է նա: 

 

Նրա համոզմամբ՝ անյաղթահարելի թուացող մարտահրաւէրներին դիմակայելու համար՝ 

նախ և առաջ պէտք է ունենանք ամուր ինքնապաշտպանութիւն, դրա մէջ է մեր ուժը. «Մենք 

կարելի եւ անկարելի միջոցներով պիտի հզօրացնենք մեր սպառազինութիւնը, մեր բանակը, 

մեր զինուժը, աշխարհազօրը, մեր ռազմարդունաբերութիւնը, որում կարող են օգտակար 

լինել սփիւռքի մասնագէտները: Միայն հզօր ինքնապաշտպանութիւնը կարող է ետ մղել 

թշնամուն եւ սթափեցնել: Թղթի վրայ համաձայնութիւնները կամ յայտարարութիւնները 

կարող են շատ դիւրին խախտուել եւ առ ոչինչ համարուել», -համոզուած է նա: Միւս 

կողմից՝ մեր բանախօսի կարծիքով՝ ամուր ինքնապաշտպանութեան համար կարեւոր 

դերակատարութիւն ունի հմուտ դիւանագիտութիւնը, որ կարողանայ մերկացնել թշնամու 

բացայայտ ոճիրները ու յանցագործութիւնները՝ ի լուր աշխարհի եւ կարեւոր միջազգային 

հարթակներում: 

 

ՀՅԴ Բիւրոյի որոշումով կուսակցութեան շարքերից 

հեռացուած մտաւորական, գաղափարախօս Նազարէթ 

Բերբերեանը նախ՝ ցանկացաւ ընդգծել, որ իր համար 

անհասկանալի է, թէ ինչու այս գագաթնաժողովին իրեն 

չեն հրաւիրել, որի պատճառով ինքը զրկուել է իր 

կարծիքը, իր դիտարկումները անելու 

հնարաւորութիւնից: Նա հրաժարուեց որեւէ բան ասել 

գագաթնաժողովի մասին, բայց հակիրճ անդրադարձաւ 

ՀՅԴ-ի և կաթողիկոսների կողմից գագաթնաժողովի 

բոյկոտին՝ ասելով, որ իրականում այդ կեցուածքի, դրա 

պատճառների մասին խօսելը «պարապ վախտի խաղալիք» հարցեր է համարում, քանի որ 

այս տարիներին ՀՅԴ-ն, նրա օժանդակ կառոյցները թէ´ Սփիւռքում, թէ´Հայաստանում 

գրեթէ ամբողջութեամբ շեղուել են իրենց առաքելութիւնից և կորցրել են իրենց 

նշանակութիւնը: «ՀՅԴ Բիւրոյով» գլխաւորուած «պաշտօնական» ՀՅԴ-ն Քոչարեանի 

«գրպանի կուսակցութեան» է վերածուել, իսկ Հայոց Կաթողիկոսների վրայ կուսակցական 

ճնշումները այնքան են սաստկացել, որ Գարեգին Բ եւ Արամ Ա վեհափառները իրենց 

հաւատացեալների աչքին յայտնուել են աննախանձելի վիճակի մէջ։ Ազգի, Հայրենիքի, 

ժողովուրդի եւ Պետութեան միաւորման եւ հզօրացման օրակարգը իր տեղը զիջել է 

իշխանութեան եւ անձնական փառքի շահախնդրութեանը․․․ Հայ մարդը ամենուր 

ափսոսանքով է նայում ու ցաւով հետեւում համահայկական ազգային այս 

ողբերգակատակերգութեանը»,- ասում է Նազարէթ Բերբերեանը։ 

 

Թամարա Ղազարեան  
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ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿ ԴԱՌՆԱԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹԻՒՆԸ 

Քանի մը տարիէ ի վեր, նաեւ Արցախի վերջին 

աղէտաբեր պատերազմէն առաջ, Հայաստանի 

հանրութեան տարբեր շերտերու կողմէ կային 

առաջարկներ Հայաստանի մէջ հիմքը դնելու ԱԶԳ-

ԲԱՆԱԿ ռազմական դրութեան: Նկատի չառնուեցան 

այդ առաջարկները, նոյնիսկ պատերազմէն ետք, հակառակ անոր որ արդէն ակնյայտ է, թէ 

նոր պատերազմի մը վտանգը ներկայ է եւ այս անգամ արդէն կը սպառնայ Հայաստանի 

գոյութեան: 

Մենք փոքր եւ սակաւաթիւ ժողովուրդով երկիր ենք, հետեւաբար, չենք կրնար մեծ 

պետութիւններուն նման հսկայ բանակ պահել եւ միայն այս առաջարկուած դրութեամբ 

կարելի է յուսալի պաշտպանութիւն կազմակերպել: 

Այս դրութեան անցնիլը, անշուշտ, դիւրին չէ. պէտք է զայն կիրարկող այլ պետութիւններու 

օրինակներուն հետեւիլ եւ անոնց փորձառութիւնները լրջօրէն ուսումնասիրել, ապա 

զանոնք յարմարցնել մեր երկրի պայմաններուն եւ իրավիճակին, սակայն կարեւորագոյն 

հարցը զայն իրականացնելու որոշումը տալն է: 

Կան մէկէ աւելի երկիրներ, որոնք կիրարկած են ազգ-բանակ դրութիւնը, որոնցմէ մեզի 

համար լաւագոյնը Զուիցերիոյ օրինակն է, որովհետեւ Զուիցերիան ալ փոքր երկիր է՝ 

ընդամէնը 41,000 քառ. քիլոմեթր տարածքով, մեր երկիրին  նման լեռնային է, սեղմուած՝ 

Գերմանիոյ, Ֆրանսայի, Իտալիոյ եւ Աւստրիոյ միջեւ, որոնք թէեւ ներկայիս եւ նոյնիսկ 

վերջին երկու հարիւր տարիներուն ոչ մէկ ոտնձգութիւն ունեցած են անոր դէմ, սակայն 

անցեալին, Ֆրանսայի, Գերմանիոյ եւ Իտալիոյ միջեւ շղթայազերծուած պատերազմներու 

ընթացքին, կարճ ճանապարհ եղած էր անոնց արշաւանքներուն համար: 

Զուիցերիան իբրեւ պետութիւն՝ կայացած է 1291ին, եւ առաջին օրէն իսկ Աւստրիոյ կողմէ 

ենթարկուած է ոտնձգութիւններու, որոնց առաջքը առնելու եւ պաշտպանուելու համար, 

ամբողջ ազգաբնակչութեան տղամարդիկը ուխտեցին զինուորագրուիլ՝ պաշտպանելու 

համար իրենց հայրենիքը: Յաջորդ քանի մը հարիւր տարիներուն, անոնք տեւաբար 

ստիպուած եղան մշտապէս պատերազմելու գրեթէ բոլոր եւրոպական երկիրներուն դէմ, 

իրենց երկրի անկախութեան համար: Թէ՛ Ֆրանսայի եւ թէ Գերմանիոյ բանակներուն 

համար՝ Զուիցերիան, իրարու երկիրը ներխուժելու կարճ ճանապարհ ըլլալը գրաւիչ եղած 

էր: Ճիշդ այդ պատճառով, զուիցերիացիները միշտ զինուած եւ պատրաստ եղած են այլոց 

նկրտումները արգիլելու համար: 
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Թէ՛ առաջին եւ թէ երկրորդ Համաշխարհային պատերազմներուն անոնք չէզոք դիրք 

բռնեցին, սակայն կային ուրիշ պետութիւններ, որոնք նոյնպէս չէզոք էին, ինչպէս՝ 

Պելճիքան, Հոլանտան եւ այլն, որոնք Գերմանական բանակներուն կողմէ ներխուժման 

ենթարկուեցան, իսկ Զուիցերիա մնաց խաղաղ: Այդ իրողութեան հասնելուն մէջ, մասամբ, 

զուիցերիացիները կը պարտէին իրենց պաշտպանողական հզօրութեան: 

Զուիցերիական բանակի այս դրութիւնը եւ օրէնքները հաստատագրուած են 

1850ին,  վերամշակուած են 1874ին՝ Ֆրանսա-Պրուսիա պատերազմի փորձառութենէն ետք, 

եւ կատարելագործուած են 1905-1906 ին: Այս օրէնքները եւ դրութիւնը անփոփոխ մնացած 

են մինչեւ այսօր, թերեւս կարգ մը մանր լրացումներով: 

Այսօր, զուիցերացի զինուորի մը պարտաւորութիւնները շատ աւելի են, քան որեւէ այլ 

երկրի մը զինուորինը: 

 1. Իւրաքանչիւր զուիցերիացի քաղաքացի, թէ՛ երկիրին մէջ, թէ՛ արտերկիր ապրող, 

ենթակայ է զինուորական ծառայութեան, իսկ եթէ ֆիզիքապէս անկարող է՝ պարտի վճարել 

բանակային տուրք, սակայն այսպիսով ան զերծ չի մնար մարտական ծառայութենէ, այլ կը 

ծառայէ աւելի դիւրին եւ իրեն յարմար տեղեր, օրինակ՝ բանակի խոհանոցին կամ 

հիւանդանոցին մէջ: 

 2.  Իւրաքանչիւր զինուորի, ուսումնաւարտ կամ ոչ, պետութիւնը կրնայ պարտաւորեցնել 

ենթասպայ դառնալ եւ գործադրել որեւէ հրահանգ իշխանութիւններուն կողմէ տրուած: 

 3. Իւրաքանչիւր զինուոր պարտաւոր է շարունակել մարզուիլ ամէն տարի՝ երկու 

շաբաթեայ տեւողութեամբ, երբ զօրակոչուած չէ: 

 4. Իւրաքանչիւր զինուոր պարտաւոր է իր տան մէջ լաւագոյն վիճակի մէջ պահել իրեն 

վստահուած զէնքը, համազգեստը եւ այլ իրեր: 

 5. Մարզումներու ընթացքին, համայնքները պարտաւոր են բանակի տրամադրութեան 

յանձնելու իրենց ապաստանարանները, ագարակները, գործարանները եւ այլն, շտապ 

օգնութեան կարիքներու եւ անձնակազմերու կողմէ գործածութեան համար: 

 6. Հողատէրերը պարտաւոր են իրենց կալուածները նոյնպէս տրամադրել բանակին, երբ 

անոնց կարիքը զգացուի. անշուշտ որեւէ վնաս այդ կալուածներուն կը հատուցուի 

պետութեան կողմէ: 
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 7. Զօրակոչի պարագային, բոլոր ինքնաշարժները եւ փոխադրութեան միջոցները բանակին 

կողմէ կրնան օգտագործուիլ: 

 8. 7-15 տարեկան դպրոցականները, առանց իրական զէնքերու, պարտադիր կը մարզուին 

դպրոցներու եւ ֆիզիքական պատրաստութեան հաստատութիւններու (gymnasium) մէջ: Այդ 

դասընթացքներուն եւ մարզումներուն ընդմէջէն մանուկ-պատանիները կը սորվին 

կարգապահութիւն ( discipline) եւ ինքնազսպում (self control): Այս մարզումները 

շաբաթական 4էն 8 ժամ կը տեւեն: Բացի այս, կան նաեւ կրտսեր անձնակազմերու դպրոցը 

(cadet corps), ուր ամրան ընթացքին կը սորվին եւ կը մարզուին 100-200 ժամ: Դպրոցը 

աւարտելէ ետք, բանակային պատրաստութեան կամաւոր աշխատանքներ կան բոլոր 

գիւղերուն եւ քաղաքներուն մէջ, 15-20 տարեկաններուն համար: Ահա՛ այսպէս ապագայ 

լաւագոյն մասնագէտ զինուորը կը կերտուի, նաեւ բժիշկները՝ զինուորական 

հիւանդանոցին մէջ, արհեստագիտութեան եւ ճարտարագիտութեան ուսանողները՝ 

հրետանային, այլ զինուորական բաժիններուն մէջ եւ այլն: 

Արդէն ֆիզիքապէս պատրաստուած զինուորական տարիքի երիտասարդը կը զօրակոչուի 

բանակին մէջ մարզումի, որ կը տեւէ 60էն 90 օր, օրական 8էն 9 ժամ: Պատրաստուած այդ 

տղաքը իրենց գիւղերուն եւ քաղաքներուն մէջ, իբրեւ լաւապէս մարզուած զինուորներ՝ 

ունենալով իրենց տուներուն մէջ իրենց վստահուած զէնքերը, կը ծառայեն իրենց 

հայրենիքին մինչեւ 48 տարեկան, եթէ պարզ զինուոր են, իսկ՝ 52, եթէ սպայական 

կարգավիճակ ունին: Այս մարզումներէն ետք, ամէն մարդ կը վերադառնայ իր գործին: 

Մնացեալ մնայուն բանակը միայն մասնագիտացած զինուորներէ բաղկացած է: 

Զուիցերիոյ բնակչութիւնը 8 միլիոն անձ կը հաշուէ, իսկ բանակը՝ 140,000: 

Անհրաժեշտութեան պարագային, 24 ժամուան ընթացքին բանակը կը համալրուի 1,850,000 

մարդով եւ գրեթէ նոյնքան կիներով: 

Այսօր, կ՛ըսուի, թէ երկիրին մէջ կան մօտաւորապէս 20,000 զինուորական պաշտպանական 

ամրութիւններ (bunkers) եւ 300,000 սեփական եւ պետական ստորգետնեայ միջուկային 

պատերազմի յարմարութեամբ պատսպարաններ՝ սփռուած ամբողջ երկրի տարածքին. 

անոնցմէ ոմանք տեսանելի են, միւսները՝ անտեսանելի. կան 40,000 կամուրջներ եւ 1300 

փապուղիներ (tunnels), որոնք ականապատուած են պայթուցիկներով երկիր ներխուժող 

բանակներուն դէմ, որոնց համար անոնք գերեզմաններ կը դառնան: Երկիրը իսկապէս 

անխորտակելի ամրոց մըն է: 
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Մենք այս դրութիւնը ընդօրինակելու եւ կիրարկելու հարկադրանքին տակ էինք 

անկախութեան առաջին օրերէն սկսեալ, երբ ստիպուեցանք պատերազմիլ Ատրպէյճանի 

դէմ: Պատերազմէն ետք շուտով յայտնի եղաւ, որ թշնամին պատրաստ չէր ընդունելու իր 

պարտութիւնը եւ վճռած էր զէնքի ուժով վերատիրանալու կորսնցուցած տարածքներուն: 

Այդ նպատակին հասնելու համար, բացայայտօրէն սկսած էր զինուիլ ամէնէն արդիական 

զէնքերով, իսկ մենք անտարբեր էինք եւ ինքնախաբէութեամբ զբաղուած՝ հաւատալով, որ 

իբրեւ թէ մենք տարածաշրջանին ամէնէն մարտունակ բանակը ունինք: Կորսնցուցինք մեզի 

ընծայուած առիթը՝ պատրաստուելու եւ ստեղծելու այնպիսի բանակ մը, ինչպէս 

զուիցերիականն է, ամրացնելու մեր լեռները եւ կիրճերը, զանոնք դարձնելով անանցանելի 

ամրոցներ, զորս ոչ մէկ բանակ պիտի կարենար խորտակել, զարգացնել մեր 

ռազմարդիւնաբերութիւնը, որուն համար անհրաժեշտ գիտական ներուժը ունէինք: 

Զուիցերիական օրինակը աչքի առաջ ունենալով եւ համեմատութիւնները նկատի 

ունենալով՝ մենք կրնանք մօտաւորապէս 20,000 մասնագիտացած պայմանագրային, իսկ 

անհրաժեշտութեան պարագային՝ եւս 300,000ով ամբողջացած ուժեղ բանակ մը ունենալ: 

Մեր ծուլութեան եւ անտարբերութեան պատճառով կորսնցուցինք Արցախը: Եթէ 

շարունակենք նոյն ձեւով եւ այսօր իսկ չպատրաստուինք ազգովին եւ չստեղծենք Ազգ-

Բանակը, կը կորսնցնենք նաեւ Հայաստանը: 

Բարեբախտաբար, վերջին շրջանին կազմուած եւ լայն տարածում սկսած են գտնել 

աշխարհազօրայինները, որոնք իրենց հնարաւորութիւններու սահմաններու մէջ 

կ՛օժանդակեն բանակին: Պէտք է քաջալերել այս կազմակերպութիւնները, որոնք կրնան 

ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿ դրութեան նախահիմքերը հանդիսանալ: 

ԱՒՕ ՊՕՂՈՍԵԱՆ 
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ՍԷՈՒՏԱԿԱՆ  ԱՐԱԲԻԱՆ  ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐ  ԿԸ  ՆԵՏԷ 

Ռուս-ուքրանական պատերազմին հետեւանքով ստեղծուած 

համաշխարհային տնտեսական տագնապը պատճառ դարձած է, 

որ Սէուտական Արաբիոյ նաւթի եկամուտները երկրորդ 

եռամսեակին հասնին 50 միլիառ տոլարի, ինչ որ աննախադէպ է 

այս երկիրի պատմութեան մէջ: 

Նկատի ունենալով, որ տնտեսութիւնն ու քաղաքականութիւնը 

նոյն մետալին երկու երեսներն են, ապա բնականաբար 

սէուտցիք, յենելով տնտեսական իրենց հզօրութեան վրայ, ասպարէզ կու գան քաղաքական 

նոր յայտերով: 

Վերջերս գահաժառանգ Մուհամմատ պըն Սալման յայտարարեց, թէ յառաջիկայ 

տասնամեակներուն արաբական երկիրները՝ Ծոցի, Միջին Արեւելքի թէ հիւսիսային 

Ափրիկէի, բոլորովին այլ վիճակի մէջ պիտի ըլլան: Թէ ինչի կ՛ակնարկէր սէուտցի 

գահաժառանգը, չմանրամասնեց: Բայց ակներեւ է, որ անոր իշխանութեան գալէն ետք, 

Ռիատ կը վարէ աւելի յստակ եւ տարածուելու միտող քաղաքականութիւն: 

Այս ծիրէն ներս պէտք է հասկնալ ռուս-ուքրանական պատերազմի գերիներու 

փոխանակման անոր միջնորդութիւնը, որուն իբրեւ արդիւնք 215 գերիներ ազատ 

արձակուեցան, որոնց մէջ էին Ազովի գունդի հրամանատարներ, ովքեր երկար ժամանակ 

պաշտպանած էին Մարիուփոլը, ինչպէս նաեւ ուքրանական բանակին հետ կռուող 

տասնեակ օտարազգի վարձկաններ՝ ամերիկացի, անգլիացի, մարոքցի, շուէտացի եւայլն: 

Իր կարգին Ուքրանիա ազատ արձակեց գերի բռնուած 55 ռուս զինուորականներ: 

Ռուսական կողմի քաղաքական այս ժեսթը պատահականութեան արդիւնք չէ: Պըն 

Սալմանի իշխանութեան գալէն ետք Սէուտական Արաբիա-Ռուսիա յարաբերութիւնները 

մեծ յառաջդիմութիւն արձանագրած են մանաւանդ տնտեսական մարզին մէջ: Այս ծիրէն 

ներս, երկու երկիրներու ղեկավարները միասնաբար քննարկած են իրենց տնտեսական 

շրջանառութիւնը չկատարել տոլարով: Ներկայիս Ռուսիոյ համար այս հանգամանքը 

կարեւոր է նկատի ունենալով, որ Արեւմուտքը ծանր պատժամիջոցներ որդեգրած է իր դէմ: 

Նաեւ, Սէուտական Արաբիա ամիսներ առաջ յայտ ներկայացուց միանալու Շանկհայի 

համագործակցութեան կազմակերպութեան, որ կը միաւորէ ասիական շարք մը երկիրներ՝ 

Չինաստան, Հնդկաստան, Փաքիստան եւայլն․ այս կազմակերպութիւնը միայն տնտեսական 

չէ այլ նաեւ անվտանգային-պաշտպանական բնոյթ ունի: 
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Կարգ մը վերլուծաբաններու կարծիքով Սէուտական Արաբիոյ կողմէ առնուած վերոնշեալ 

քայլերը կը բացատրուին Միացեալ Նահանգներէն անկախանալու ձգտումով: Թէ որքանով 

սէուտցիք կը յաջողին հեռու երթալ, ժամանակը ցոյց կու տայ, բայց այստեղ պէտք է նշել, որ 

այդ երկիրին արդիւնաբերութեան հիմքը կազմող նաւթը, կը վերահսկուի Ամերիկայի կողմէ, 

իսկ երկիրի անվտանգային ամբողջ համակարգը ամերիկեան է: 

Սակայն սէուտցիք քաղաքականօրէն աւելի ազատ կրնան շարժիլ արաբական երկիրներու 

մէջ, որոնցմէ շատերը արդէն իրենց դաշնակից են, իսկ այլ երկիրներու մէջ ունին բաւական 

ազդեցութիւն: Արաբական երկիրներու իրենց  քաղաքականօրէն ջանքերուն մէջ անոնք 

բախումի մէջ են իրենց դարաւոր մրցակիցներուն, Իրանի եւ Թուրքիոյ հետ: 

Իրանցիք, արաբական կարգ մը երկիրներու՝ Իրաք, Լիբանան, Եմէն, մէջ գտնուող իրեն 

դաւանակից շիի արաբները կազմակերպելով եւ կրօնադաւանական հանգամանքը 

օգտագործելով, ստեղծած են ազդեցութեան գօտիներ, նոյնիսկ զինուորական, որոնց հետ 

կարելի չէ հաշուի չնստիլ: Այս փաստը լուրջ հակամարտութեան վերածուած է տուեալ 

երկու երկիրներուն միջեւ եւ տարիներէ ի վեր շարունակուող Եմէնի պատերազմը այս 

հակամարտութեան գագաթնակէտն է: 

Արաբական աշխարհի հանդէպ «ախորժակներ» ունի նաեւ Թուրքիան, որ Էրտողանի օրով 

Օսմանեան կայսրութեան վերականգման նկրտումները ունենալով, այդ երկիրները իր 

տարածքը կը նկատէ: Թուրքերը, օգտագործելով կրօնական թէզը, եւ ի պաշտպանութիւն 

սիւննի դաւանանքին, միաժամանակ օգտագործելով արաբական որոշ երկիրներու մէջ 

թուրք, թուրքմէն փոքրամասնութիւնները, ազդեցութեան գօտիներ ստեղծած են եւ այսօր 

զինուորապէս ներկայ են Լիպիոյ, Սուրիոյ եւ Իրաքի մէջ: Թուրք-սէուտական 

հակադրութիւնը ունի նաեւ պատմական եւ կրօնական բնոյթ: Սէուտցիք 

հանդուրժողականութեամբ չեն դիտեր իսլամական աշխարհի առաջնորդ ներկայանալու 

Թուրքիոյ կեցուածքը: Ճիշդ է, որ անոնք սուրիական տագնապի առաջին շրջանին սերտօրէն 

գործակցեցան, սակայն հետագային անոնց հակամարտութիւնը այնքան խորացաւ, որ շուրջ 

երկու տարի առաջ Սէուտական Արաբիան արգիլեց թրքական ապրանքներու ներածումը, 

արգիլեց իր քաղաքացիներուն Թուրքիա այցելել եւ երկիրէն վտարեց բոլոր թուրք 

աշխատողները: Յիշեցնենք նաեւ, որ շուրջ քսան տարի առաջ, երբ սէուտցիք քանդեցին 

օսմանեան կառոյց մը, Թուրքիա բողոքեց, որուն ի պատասխան, սէուտական թերթերը 

Թուրքիոյ յիշեցուցին Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ հայկական մշակութային կոթողներու 

ոչնչացումը: 
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Թուրքիոյ հակադրութեան մէջ, սէուտցիք, որպէս արաբական երկիր առանձին չեն: 

Արաբական աշխարհի միւս «հսկան»՝ Եգիպտոսը նոյնպէս հակադրուած է Թուրքիոյ թէ՛ 

Լիպիոյ մէջ եւ թէ միջերկրականի հարստութեան բաշխումի հարցով: Այս գծով Եգիպտոսի, 

Իսրայէլի, Յունաստանի եւ Կիպրոսի դաշինքը, ըստ էութեան, առաջին հերթին ուղղուած է 

Թուրքիոյ դէմ: 

Սէուտական քաղաքական այս զարթօնքը եւ արաբական երկիրներու մէջ Թուրքիոյ դերի 

նուազեցման անոնց ճիգը կրնայ դրական ըլլալ առաջին հերթին արաբական երկիրներու 

հայկական գաղութներուն համար եւ ապա Հայաստանի իշխանութիւններուն, որոնք պէտք 

է  փորձեն սիրաշահիլ արաբական այդ երկիրները, որոնք բնական մեր դաշնակիցներն են, 

ինչպէս նաեւ Ծոցի հարուստ երկիրներէն կրնան ներդրումներ ապահովել Հայաստանի 

տնտեսութեան տարբեր բնագաւառներու մէջ, մասնաւորաբար սննդամթերքի, ըմպելիքի 

եւայլն: 

ԳԷՈՐԳ ԹՈՐՈՅԵԱՆ 

26/10/2022 

ԿՈՏՏԱՑՈՂ ՑԱՒԵՐ 

ՈՂՋՄՏՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ԹԵԼԱԴՐԵՆ ՆԵՐԿԱՅ ՕՐԵՐԸ 

ՂԱՐԱԲԱՂԵԱՆ ՀԱՐՑԸ՝  ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ 

 

Որքան դժուար է հանրութիւնը յուզող հարցերուն 

պատասխանները տալ: 

Երբ վրէժխնդրութեամբ լեցուած անձինք կանգ չեն 

առներ ոչ մէկ միջոցի առջեւ, իրենց 

յանցագործութիւնները թաքցնելու համար: 

 

Միթէ կարելի է՞ պատմական իրական դէպքեր ու 

իրողութիւններ ջնջել ազգի կենսագրութենէն ու 

պատմութեան էջերէն: Ո՜չ: 

 

Պատմութիւնը կ՜արձանագրէ այն ինչ որ ճշմարիտ է: 

 

Ինչո՞ւ Հայաստանի նորագոյն պատմութեան 

իրադարձութիւնները տասնամեակներ շարունակ պահուած մնացին սերունդներէն: Եթէ ոչ՝ 

որպէսզի ոյժի միջոցով իշխանութեան տիրացած անձինք կարենան իրենց ծրագիրները 

իրականացնել: 
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Ահա թէ ինչու զարմանալի չէ, երբ այսօր անցնող տասնամեակներու պատմութեան 

անտեղեակ մէկը չի կրնար ըմբռնել, ինչու Հայաստանը յայտնուեցաւ այս իրավիճակին մէջ: 

 

Ինչո՞ւ պարտադրուեցաւ 44-օրեայ պատերազմը: 

 

Բացէ՜ք պատմութեան էջերը հասկնալու, թէ ուր պահուած է դառն իրականութիւնը: 

Ինչո՞ւ «Ղարաբաղը Հայաստանի հետ նոյնացնելը կարմիր գիծ է»: 

 

Ինչո՞ւ «Արցախի Հանրապետութեան Անկախութիւնը ճանչնալը կը նշանակէ՝պատերազմ 

յայտարարել Ատրպէյճանին»: 

 

Որովհետեւ՝ օրուան ղեկավարները ստորագրեցին «Մեղրիի եւ Ղարաբաղի փոխանակման 

պայմանագիրը»: 

 

Եւ այդ իրականութիւնը փորձեցին թաքցնել, ժողովուրդը պահելով անգիտութեան մէջ:  

Դիմենք պատմութեան: 

 

1_ «1999 թ. Նոյեմբեր 19-ին Ռ. Քոչարեան ստորագրեց «ԵԱՀԿ Ստամպուլի պայմանագիրը, 

որով ճանչցաւ «Ղարաբաղեան հակամարտութիւնը՝ որպէս Ատրպէյճանի ներքին գործ»: 

 

2_ Այդ հիման վրայ « Ռ. Քոչարեան եւ Ս. Սարգսեան Միջազգային փաստաթուղթերու տակ 

ստորագրութիւն դրին ճանչնալ՝ «Ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորումը 

Ատրպէյճանի Տարածքային ամբողջականութեան մէջ»: 

 

3_ Մեղրիի եւ Ղարաբաղի փոխանակման հարցը խափանելու գինը, իրենց կեանքով 

վճարեցին հայոց պետութեան հայրենասէր ղեյավարներ՝ Կարեն Տէմիրճեանն ու Վազգէն 

Սարգսեանը: 

 

Այդ պայմանագիրով՝ «Մեղրիի շրջանը 88-ի սահմաններով կը փոխանցուի Ատրպէյճանին: 

«Մեղրիի շրջանի հայութիւնը պիտի տեղափոխուի Հայաստանի տարածք», «Մեղրին կը 

բնակեցուի Ատրպէյճանցիներով»: 

 

«Պայմանագիր մը՝ որ պիտի ունենար « լուրջ հետեւանքներ՝ վտանգելու Լ.Ղ. տարածքը  

եւ Շուշիի շրջանը»: 

 

Եւ այդպէս ալ եղաւ՝  

Այս համաձայնութեան տխուր հետեւանքն էր Ղարաբաղի 44-օրեայ պատերազմը: 

 

Ահա այդ օրէն հայութիւնը կանգնած է հայու ձեռքով ստորագրուած հայրենի տարածքներ 

Ատրպէյճանին յանձնելու փաստի առաջ : 

 

Ցաւալին այն է, որ անցեալի իրողութիւնները անտեսելով, չենք փորձեր տեսնել այսօրուայ 

տխուր իրավիճակին տուն տուող պատճառները: 

 

Այն ինչ առիթ տուաւ մոռցնել տալու գործադրուած սխալները, որպէսզի յանցագործները 

կարենան օգտագործել յետ պատերազմեան իրավիճակը, մեղադրելու ներկայի 

իշխանութիւնները: 
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Բայց անոնք որքան ալ փորձեն քօղարկել իրականութիւնները, որքան ալ շարունակեն 

պատմութեան խեղաթիւրուած քարոզչութիւնն ու Վարչապետին նկատմամբ անհիմն 

մեղադրանքները, կարելի չէ թաքցնել պատմական ճշմարտութիւնը: 

 

Այսօր փոխանակ համախմբուելու, հեռու մնալու կործանարար արկածախնդրութիւններէ, 

դեռ կը շարունակենք նսեմացնել ու վարկաբեկել  մեր պետութիւնը: 

 

Մինչ թշնամին շահարկելով երկրին ներքին առճակատումները, կը գործէ ոյժի դիրքերէն, 

դիմելով ամէն տեսակի սադրանքներու: 

 

Մինչեւ ե՞րբ պիտի շարունակուի ատելութեան մթնոլորտի մէջ խօսիլ երկրի կործանման ու 

պարտութեան մասին: 

 

Երբ մենք մեր ազգադաւ արարքներով երկիրը հասցուցինք պատերազմի: 

  

Եթէ իսկապէս մտահոգ ենք Հայրենիքի եւ հայ ժողովուրդի ներկայով ու ապագայով, 

փոխանակ անձնական հաշիւներով ու խմբակային շահերով վտանգելու մեր երկրին 

գոյութիւնը, պահ մը կանգ առնենք գիտակցելու՝ 

 

1_Թէ հասած ենք պատմութեան բախտորոշ մէկ հանգրուանին, որ մեզմէ կը պահանջէ՝ 

զգոյշ եւ աչալուրջ քայլեր որդեգրել, մեր կարողութիւնները ծառայեցնել մեր երկրի 

պետական եւ ազգային շահերուն, հզօրացնելու Հայաստանը: 

 

2_ Գիտակցիլ՝ թէ Հայոց հայրենիքին փրկութիւնը առանձին կազմակերպութեան մը հարցը 

չէ միայն: Այլ՝ համայն հայ ժողովուրդին հարցն է: Ժամանակն է թօթափելու մաշած 

նախապաշարումներն ու հատուածական գործելաձեւը: 

 

3_ Եւ վերջապէս գիտակցիլ՝ որ ժամանակն է կանգնելու Հայոց պետութեան կողքին: 

Որպէսզի մեր պահանջները ընկալուին Պետական մակարդակով: Որքան ալ անհաշտ 

ըլլան մեր տարակարծութիւնները, Հայրենիքի կայունութիւնն ու պետական շահերը 

դասել ամէն բանէ վեր: 

 

Ողջմտութիւն կը թելադրեն ներկայ օրերը: 

 

Ժամանակ մը կար երազելու, պայքարելու: Սակայն այսօր լրջախոհութեան պահն է՝ 

շարժելու առողջ հայրենասիրութեամբ, ազգային բարձր գիտակցութեամբ: 

Որպէսզի կարենանք պաշտպանել մեր Հայրենիքը, կերտելու համայն հայութեան պայծառ 

գալիքը... 

ՆՈՒԱՐԴ ՄԱՏՈՅԵԱՆ ՏԱՐԱԳՃԵԱՆ 
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ԳՐԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝  ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 

 

 
 

ՊԻՏ' ՈՒԶԷԻ 

Պիտ'ուզէի լուռ հեռանալ 

                       քաղաքական սադրանքներէն, 

Իրը միայն շիտակ տեսնող 

                       պնդաճակատ ուղեղներէն, 

Սեփական շահը լոկ փնտռող 

                       հատուածամոլ սին դիրքերէն, 

Սուտ ու կեղծը քօղածածկող 

                       «հայրենասէր» դիմակներէն... 

 

Պիտ'ուզէի մեկնիլ անդարձ 

                       մաքիավելեան բիւր դաւերէն, 

Հայրենիքը ծախու հանած 

                       բախտախնդիր ստահակներէն, 

Մեր սուրբ հողը ապրանք ըրած 

                       գրպանահատ աւազակէն, 

Սրբութիւնը ոտնահարող 

                       լկտի ու լիրբ վարք ու բարքէն: 

 

Երթալ հեռու, համաձուլուիլ 

                       բնութեան հետ մաքուր, անեղծ, 

Սիրտս բանալ ծառին, ծաղկին, 

                       աստեղաց հետ զրոյցի նստիլ 

Ու մաքրուի՛լ, բիւրեղանալ  

                       անոր ծոցին մէջ մաքրաջինջ: 

24/10/2022 

........................ 
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ՄԻ՛ ԹՈՂՈՒՐ, ՏԷ՛Ր 

Տէ՛ր, մի թողուր որ լըճանամ  

Գորշ ճահիճին մէջ գոհութեան, 

Ինքս ինձմով գոռոզանամ, 

Ես-ով չնչին հպարտանամ... 

 

Մի՛ թողուր, Տէ՛ր, որ յղփանամ 

Բարիքներով անասնական 

Եւ խուլ դառնամ հառաչանքին 

Այլոց ցաւին տառապագին... 

 

Մի՛ թողուր որ թմբիրը ծոյլ 

Պատէ միտքս, սիրտս, հոգիս, 

Արթնցո՛ւր զիս ու սթափեցո՛ւր, 

Տեսնեմ ճիշդը զգա՛ստ, վճի՛տ... 

 

Չքնանա՛մ օրօրներով 

Ու չտարուի՛մ քարոզներով 

Ստապատի՛ր, աղմկարա՛ր, 

Խիղճս, միտքս արթո՛ւն մնան... 

 

Ու պարսաւեմ զի՛ս շարունակ, 

Թէ որ սխալ բան եմ գործած 

Եւ չբարդեմ այլոց վրայ 

Բեռը խղճին իմ սեփական... 

 

Ղօղանջ եղի՛ր ու ահազանգ, 

Քուն թէ արթուն հսկէ՛ վրաս, 

Էութենէս չսպրդի՛ 

Ճահիճը մեղկ խղճի, մտքի: 

20/10/2021 

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

ԱՇՆԱՆԱԴՈՂ 

Արեւի շող մը համբուրեց 

Յոգնած կոպերս ծանրահեւ, 

Թարթիչներէս ան կախուեցաւ, 

Դարձաւ ժպիտ կենսաբուրեան... 

 

Հովիկն եկաւ, դէմքս գգուեց 

Շոյանքով մը նազելահեւ, 

Բոյրեր բերաւ անտառներէն 

Հոտեւան ու անուշաւէտ... 

 

Թռչնակի մը դայլայն էր, 

Եկաւ, դպաւ իմ ունկերուն, 

Սիրոյ վերջին հնչիւնին պէս 
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Կարօտ ունէր սիրաթրթռուն... 

 

Խաշամին լացն էր ունկերուս, 

Տերեւ մ'ըմբոստ վեր թառեցաւ 

Պատուհանիս գոգին վրայ, 

Աշնան խորհուրդն ան ունէր լոյս... 

 

Գուրգուրանքով զայն շոյեցի, 

Էջերուս մէջ տեղադրեցի, 

Մեռնող սիրտը կարօտն ունի 

Քնքշութեան գորովալի... 

21/10/2017 

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

ԿԱՐՕՏՆ ՈՒՆԻՄ 

Կարօտն ունիմ քու սուրբ հողի՛դ, 

Անապական մաքուր օդի՛դ, 

Ջուրի՛դ վճիտ որ կը բխի 

Քու լեռներո՛ւդ ձիւներէն ջինջ... 

 

Խառնիճաղանճ այս աշխարհէն 

Գա՛մ, համբուրե՛մ խաչքար ու բերդ, 

Ուր կայ ցոլքը ոգիի՛դ վէս 

Ու հոգիի՛դ պայծառաշէն... 

 

Աղմուկներէն խելացնոր  

Լսեմ շշունջը լռութեան, 

Սէգ լեռներէդ արձագանգող 

Խորհուրդը խոր, տիեզերական... 

 

Թօթուեմ փոշին օտար հողին, 

Կեղծիքներու ժպիտը շիլ, 

Պատրանքները ստապատի՛ր 

Մամոնային, ոսկեայ հորթին... 

 

Գտնեմ հոգիս արմենական, 

Որ երկնին տակ խորթ ու օտար 

Լուռ կը տնքայ կարօտաբա՛ղձ, 

Չունի հանգի՛ստ, չունի դադա՛ր... 

 

Խոնջած գլուխս դնեմ քարիդ, 

Քու ժայռերուդ ապառաժեայ, 

Որոնք գաղտնիքն ունին պահած 

Մեր հինաւուրց իմաստութեա՛ն... 

Սրտիս սեղմեմ հողդ նշխա՛ր, 

Սիրաշաղա՛խ, արնաշաղա՛խ, 

Ոգեպնդուի՛մ անգամ մըն ալ 

Քու աւիշով կենսավարար... 
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4/10/2022 

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

ԱՅՍՊԷՍ ԱՆՑԱՅ ԻՄ ՈՒՂԻՆ 

 

Ունկնդիրը մնացի իմ հոգիի շշունջին, 

Պիղծ աշխարհի աղմուկէն զայն անխանգար պահեցի... 

 

Գուրգուրացի կանթեղին որ բոցարծարծ նշուլեց, 

Լուսաւորեց իմ ուղին մէգ-մշուշին ընդմէջէն... 

 

Խղճիս խորանն մաքրեցի ժանգ ու տիղմէն առօրեայ, 

Որ ան ցոլար մաքրաջինջ զերթ սրբագին աղօթ'րան... 

 

Շառայլներէն ոսկիի մերկ իտէալին ծնկեցի, 

Հոգւոյս խոյանք տուաւ ան, արծուի թեւեր պանծալի... 

 

Դղեակներու բանտերէն երկնի անհունն զիս դիւթեց 

Եւ ճախրեցի անյոգնում դէպի Լոյսը միշտ անեզր... 

 

Ըմպեցի զայն անյագուրդ, լուսատոչոր, լուսաձիգ, 

Շատցա՛ւ, շատցա՛ւ իմ հոգին, դարձաւ լոյսին պէս անծիր...  

 

Այսպէս անցայ իմ ուղին, հաւատարիմ ես ինծի, 

Երբ ժամն հնչէ մեկնումի, սիրտս հանգիստ պիտ' մեկնիմ: 

ԵՐԱՆ 

20/6/2022 

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

ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ 

 

Ճակատագի՛ր, քեզ կը սիրեմ, 

Դուն շռայլ եղար հոգւոյս հանդէպ, 

Խոհ-յոյզերով մրրկահար 

Ալիքուեցաւ ան շարունակ... 

 

Իր ափերուն ես յար գտայ 

Քարեր անգին, ոգիի գանձ, 

Թէեւ միշտ ալ խռովահար 

Ես չունեցայ դուլ ու դադար... 

 

Հոգիիս մէջ միշտ երկնասոյզ 

Միտքերս էին բորբ խլրտուն, 

Մրճահարող հարցադրումներ, 

Տիեզերախոյզ լոյս խոկումներ... 

 

Թռիչքներ ճանչցայ եւ անկումներ, 
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Հորիզոններ երազահեւ, 

Սէր-կարօտի վառ թրթիռներ, 

Սրտի, մտքի լոյս ցայտումներ... 

 

Փոթորկեցայ ես փրփրադէ՛զ 

Խոկումներովս անձկագին, 

Եւ խորացայ ինքս իմ մէջ 

Զերթ ովկիանին մրրկահեւ... 

 

Յոգնատանջ էր երկունքն իմ, 

Խորացումն իմ բա՛րդ ի բա՛րդ, 

Դուն յուշեցիր, ճակատագի՛ր, 

Որ սա ի բնէ էր ինձ տրուած... 

31/7/2017 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

Պրիսմակէս 

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉՆԵՐ, ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՏՕՆ 

Մարուշ Երամեան 

 

Հայերը միակ ժողովուրդն են, որ թարգմանիչներու 

համար տօն սահմանած են. եկեղեցի՛ն սահմանած է 

այդ տօնը, ինչ որ կը նշանակէ, թէ սրբացուած են 

թարգմանիչները՝ 5-րդ դարու թարգմանիչները, որոնց 

թարգմանած առաջին խօսքն էր՝ «Ճանաչել 

զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս 

հանճարոյ»: 

 

Թարգմանուած այս առաջին նախադասութիւնը մեծ խորհուրդ կը պարունակէ իր մէջ եւ կը 

խտացնէ հայ մարդուն դաւանած արժէքները՝ իմաստութեան եւ խրատին կարեւորութիւնը 

մեր կեանքին մէջ, ապա լայնասիրտ մօտեցումը հանճարներու, բոլոր հանճարներու 

գործերուն, այն գիտակցութեամբ թէ հանճարներու գործերուն իմացումը կը խորացնէ 

իմացումը մեր կեանքին եւ անոր իմաստին: 

 

Սրբոց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց տօնը ազգային-եկեղեցական տօն է, որ կը 

նշուի Ս. Խաչի տօնին չորրորդ Կիրակիին յաջորդող Շաբաթ օրը, հետեւաբար կայուն 

թուական չունի եւ ամէն տարի թէեւ օրը նոյնը կը մնայ (Հոկտեմբերի երկրորդ Շաբաթ օրը), 

բայց ամսաթիւը կը փոխուի: 

 

Հետաքրքրական երեւոյթ է այս սրբացումն ու տօնի սահմանումը: Ինչո՞ւ պէտք է 

թարգմանիչները սրբացուին, անոնց համար տօն նշանակուի եւ ամէն տարի Հոկտեմբեր 

ամսուն տօնուի, մանաւանդ դպրոցները փակելով այդ առիթով: 

 

Առաջին պատճառը այն է, որ տօնը կը նշէ հայ դպրութեան սկիզբը: 
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Երկրորդ պատճառը այն է, որ մեծ թիւով կրօնական գրականութիւն թարգմանուած է հմուտ 

լեզուագէտներու կողմէ, որոնք ծանօթ էին այն ժամանակներու կարեւորագոյն երկու 

լեզուներուն՝ յունարէնին եւ ասորերէնին, որոնցմով արձանագրուած էր կրօնական ամէնէն 

հիմնական գրականութիւնը: 

Երրորդ պատճառը կարելի է քաղաքական կամ դիւանագիտական կոչել, որովհետեւ 

նպատակ կար հայոց տկարացած պետականութիւնը զօրացնելու: 

Չորրորդը՝ թարգմանչաց տօնը նաեւ հայ մշակոյթին տօնն է: 

 

Այս տօնը գիրերու գիւտին, Աստուածաշունչին հայերէնի թարգմանութեան, հայերէն 

լեզուով ստեղծագործութիւններուն եւ հայ դպրոցներու կառուցման ընդհանուր տօնն է։ 

Ճիշդ է, որ այս բոլոր յիշուածները միանգամայն չեղան, բայց անոնք իրարմէ ծնունդ առին, 

որովհետեւ եթէ չըլլար գիրերու գիւտը, պիտի չըլլային թարգմանութիւնները, պիտի չըլլար 

հայ լեզուով ստեղծագործութիւն եւ անշուշտ պիտի չըլլային դպրոցները: 

 

Աստուածաշունչի հայերէն թարգմանութիւնը կոչուած է «թագուհի թարգմանութեանց» 

ֆրանսացի գիտնական Լա Քրոզի կողմէ (1661-1719): 

 

Ծայր առած թարգմանական շարժումը նաեւ որոշ պետական շահեր կը հետապնդէր, 

այսինքն նաեւ քաղաքական որոշում մըն էր. հայոց գիրերու ստեղծումով Արշակունիներուն 

թուլցած գահին պաշտօնական գրագրութիւնը յունարէնէ եւ ասորերէնէ պէտք էր անցնէր 

հայերէնի, իսկ հայալեզու դպրոցն ու գրականութիւնը հայալեզու եկեղեցւոյ միջոցով պէտք 

էր նեցուկ դառնային հայոց պետականութեան ու ժողովուրդին ինքնութեան պահպանման։ 

5-րդ կամ Ոսկեդարու շրջանի թարգմանութիւնները շատ կարեւոր կը համարուին ոչ միայն 

հայոց համար, այլ նաեւ միջազգային մատենագրութեան համար, որովհետեւ կարգ մը 

կարեւոր մատեաններու բնագրերը անվերադարձ կերպով կորսուած են, իսկ պահպանուած 

հայերէն թարգմանութիւնը ստացած է բնագրային արժէք: 

 

Ըսուած է, թէ զէնքի կողքին մշակոյթը եւս, իր բոլոր բաղադրիչներով, կարեւոր զէնք մըն է 

ինքնութեան պահպանումին համար: Սակայն վերջերս կարծես այնքան տարուած ենք 

մշակոյթով (դժբախտաբար՝ անոր աւելի մատչելի եւ որոշ չափով աժան ներկայացումով), 

որ մոռցած կը թուինք ըլլալ զէնքին անհրաժեշտութիւնը: 

 

Թարգմանութիւնը բարեբախտաբար շարունակուեցաւ եւ զարգացաւ մանաւանդ 19-րդ 

դարուն եւ թափ առաւ Պոլսոյ մէջ, ուր թարգմանուեցան բազմաթիւ օտար հեղինակներու 

գիրքեր, որոնց կարգին նաեւ ժողովուրդը գրաւող վէպեր, որոնք մեծ սատար հանդիսացան 

ընթերցանութեան զարգացումին եւ տարածումին: 

 

Այսօր եւս Հայաստանի մէջ կը շարունակուի թարգմանութեան աւանդութիւնը. իրապէ՛ս մեծ 

թիւով միջազգային գիրքեր, աշխարհի շատ տարբեր լեզուներով գրուած (մինչեւ իսկ 

թրքերէն) իրենց ճամբան կը գտնեն դէպի հայ ընթերցողը: 

 

Իսկ Հալէպը միշտ ալ ունեցած է ոչ միայն արաբագիր հայ գրողներ (թէեւ փոքր թիւով), այլ 

նաեւ վերջին տասնամեակներուն արաբերէնի թարգմանութեան մեծ ալիք մը, որուն 

գլխաւոր անունները կը մնան Նիզար Խալիլի (†), տոքթ. Ալեքսան Քէշիշեան, Միհրան 

Մինասեան եւ դոկտ. Հուրի Ազէզեան: 
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Ժողովուրդ մը, որ գիտէ գիրին եւ մշակոյթին արժէքը, չի մեռնիր. Կը մնայ, որ վերյիշենք 

նաեւ զէնքին դերը, այսօրուան մեր պայմաններուն մէջ: 

http://www.kantsasar.com/news/38906-2/ 

ՍԻՐԱՆ ՍԵԶԱՅԻ ՎԷՊԵՐՈՒ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ 

(«Գիրք ծննդոց», «Խորտակուած Կեանքեր») 

Տարի մը անց կրկին գտնուեցանք Եղիշէ Չարենցի 

անուան Գրականութեան եւ արուեստի թանգարանի 

(ԳԱԹ) յարկի տակ երկու նպատակով, հակառակ որ 

Հայրենիքի մէջ կը տիրէր թշնամիներու կողմէ 

հերթական նախայարձակման մտալլկիչ  մթնոլորտ 

մը: 

Յիշեցնենք որ անցեալ տարի Սեպտեմբերին սփիւռքահայ գրող Սիրան Սեզայի 

գրական հարուստ արխիւը ԳԱԹ-ին յանձնեց Վահագն եւ Անի Քիւփէլեան ամոլը (Սեզայի 

որդին եւ հարսը)՝ ընկերակցութեամբ Փրոֆ. Սիլվա Գարայեանի եւ բանասէր Նազելի 

Գոճայեանի, համոզուած ըլլալով որ արխիւի վերջնական հանգրուանը Հայրենիքն է: 

Այս տարի եւս նոյն կազմով Տէր եւ Տիկ. Քիւփէլեանները իրենց հետ բերած էին ոչ 

միայն Սեզայի հրատարակած «Երիտասարդ հայուհի»ի պարբերաթերթի ամբողջ 

հաւաքածոն, արխիւային այլ նիւթեր, ինչպէս նաեւ Սեզայի վաղամեռիկ բանաստեղծ եղբօր՝ 

Մատթէոս Զարիֆեանի նամակները, որոնք համալրեցին նախապէս ղրկուած արխիւային 

նիւթերը: Նշենք, որ պարբերաթերթի հաւաքածոն յանձնուեցաւ Ազգային Գրադարանին: 

Սոյն տարուայ Սեպտեմբեր 15-ին ԳԱԹ-ի սրահին մէջ կայացաւ Սեզայի վերջերս 

առաջին անգամ հրատարակուած երկու վէպերու շնորհանդէսը՝ տնօրէն Վահագն 

Սարգսեանի օժանդակութեամբ:  

Շնորհանդէսի յայտագիրը վարեց Գայիանէ Սամուէլեանը՝ ելոյթներու ընդմէջէն 

հատուածներ ընթերցելով Սեզայի վէպերէն: Ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ Վ. Սարգսեանը, 

որ կարեւորեց Սեզա երեւոյթը սփիւռքահայ կեանքին մէջ, քաջալերելով որ մօտիկէն 

ծանօթանան այս մեծ հայուհիի ստեղծագործութիւններուն:  

 

Բանասէր եւ պատմաբան Գէորգ Եազըճեան հանգամանօրէն ներկայացուց Ս. Սեզայի 

կենսագրականն ու ազգային-հասարակական եւ գրական բեղուն գործունէութիւնը։ Գ. 

Եազըճեան հետեւեողականօրէն կը զբաղի նաեւ Սեզայի նամակներու 

ուսումնասիրութեամբ՝ հրատարակելու համար զանոնք։  

Զոյգ վէպերու խմբագիր Դոկ. Մինաս Գոճայեանի խօսքը՝ «Սեզան եւ սփիւռքահայ 

կինը մեր հասարակութեան մէջ» ներկաներուն մատուցուեցաւ Նազելի Գոճայեանի 

ընթերցումով: Խօսքին մէջ շեշտուած էր Սեզայի վիթխարի ներդրումը առհասարակ 
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կանանց եւ ի մասնաւորի հայ կանանց ընկերային-հասարակական դիրքի կարեւորման 

գործին մէջ։ 

Շնորհանդէսի հիմնական բանախօսն էր Բանասիրական գիտութիւններու Դոկտոր 

Մարգարիտա Խաչատրեանը։ Ան հիմնական շեշտը դրաւ  «Անցեալի մեր չսովորած 

դասերից եւս մէկի» վրայ: Բանախօսը ցոյց տուաւ ազգային-քաղաքական այն սխալներն ու 

թերացումները, որոնց մասին ատենին արտայայտուած էր մեծ գրագիտուհին, սխալներ, 

որոնք կը կրկնուին մեր օրերուն՝ թէ՛ սփիւռքի եւ թէ՛ Հայրենիքի մէջ:  

Ընտանիքին կողմէ խօսք առաւ որդին՝ գործարար Վահագն Քիւփէլեանը, որ 

զանազան դրուագներով ներկայացուց մօրը յախուռն ու անզիջող բնաւորութիւնը, եւ իր 

ընտանիքի երախտիքի խօսքը ուղղեց ԳԱԹ-ի տնօրէնին եւ շնորհանդէսի բոլոր 

մասնակիցներուն ու ներկաներուն: 

Շնորհանդէսը իր պատշաճ ու բարձր մակարդակի լրումին հասաւ շնորհաշատ 

երգիչ Արսէն Համբարեանի Կոմիտասեան երգերու հրաշալի կատարումով: 

Հանդիսութեան վերջաւորութեան եղաւ գիրքերու մակագրում եւ հիւրասիրութիւն: 

 

ՆԱԶԻԿ ԳՈՃԱՅԵԱՆ 

ԱՆԱՀԻՏ ՉԱՐԵՆՑԻ ՀԵՏ 

ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑԻ ՄԱՀՈՒԱՆ 85-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ 

 Գիտակցութեանս ծալքերուն մէջ, մշտապէս վառ կը մնայ 

Անահիտ Չարենցի խօսքը, խօսքերը, զորս ան արտասանեց իր 

հանճարեղ հօր՝  ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑԻ ծննդեան 100-ամեակի շքեղ 

հանդիսութեան եւ անկէ ետք ալ՝  ՓԱՐՈՍ ամսաթերթին տուած 

իր հարցազրոյցին... 

Թուականը՝  17 Յունուար 1998, պատմական ու պատմակերտ 

թուական Մելգոնեան կրթական հաստատութեան եւ 

ընդհանրապէս Կիպրահայութեան կեանքի տարեգրութեան 

մէջ, անմոռանալի, ոգեշնչող, սրտապնդող, մտքի եւ յոյզի նոր 

հորիզոններ պարագրկող...  

Արդարեւ, մեծ բանաստեղծին կրտսեր դուստրը, ԱՆԱՀԻՏ 

ՉԱՐԵՆՑԸ, որպէս մեծ բանաստեղծէն վերապրած նշխար մը 

սրբազան,  հրաւիրուած էր որպէս գլխաւոր բանախօսը՝  անմահանուն ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑԻ 

ծննդեան 100-ամեակի փառահեղ հանդիսութեան, կազմակերպութեամբ Մելգոնեան 

Կրթական Հաստատութեան եւ ՀԲԸՄ Նիկոսիոյ Մասնաժողովին: Հանդիսութեան ներկայ 

խուռներամ բազմութիւնը, իր շունչը պահած, կարծես մագնիսացած, քար լռութեան մէջ 
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ունկնդրեց բանախօսին, որ շուրջ մէկ ժամ անընդմէջ այնքան վառ գոյներով ու կենդանի 

գիծերով կենսաւորեց իր հօր, մեծ բանաստեղծին ողբերգական կեանքն ու վաստակը, 

ինչպէս եւ իր ընտանիքին ապրած ոդիսականը:  

Նշեմ որ Անահիտ Չարենց ծնած է Երեւան: Բարձրագոյն կրթութիւնը ստացած է Երեւանի 

պետական համալսարանի բանասիրական բաժանմունքին մէջ:  Կարճ ատեն մը 

ուսուցչութիւն ընելէ ետք, անցած է գիտական աշխատանքի՝  Մանուկ Աբեղեանի անուան 

գրականութեան Հաստատութեան մէջ, ուր եւ պաշտպանած է իր դոկտորական թեզը՝  

«Եղիշէ Չարենցի Ստեղծագործութեան Վերջին Շրջանը»:  1955-էն սկսեալ, իր կեանքը 

նուիրած է Եղիշէ Չարենցի անտիպներու հաւաքման եւ հրատարակութեան գործին: 

Անահիտ Չարենց ոգեկոչեց իր հօր յիշատակը, նկատի ունենալով որ ինք ընդամէնը երկու 

տարեկան էր, երբ կը զոհուէր Չարենց Երեւանի բանտին մէջ, ապա անդրադարձաւ իր մօր 

աքսորին, իր եւ իր քրոջ մանկութեան ու պատանեկութեան, ապա կեդրոնացաւ Չարենցի 

«Վերջին Մատեան»ի՝  «Գիրք Ճանապարհի»ի հրատարակութեան դժուարութիւններուն, 

երկու տարբերակներուն, կատարեց մէջբերումներ եւ ծանրացաւ Չարենցի ամենավերջին 

ստեղծագործութիւններուն եւ կեանքի վերջին ամիսներուն վրայ:  Ներկաները յոտնկայս 

ծափողջոյններով դիմաւորեցին Անահիտ Չարենցի ելոյթը, այլեւ յուզախռով ու ալեկոծ 

ապրումներով...  

Քանի մը օր ետք, կայացաւ մեր հարցազրոյցը, որ յաւելեալ լոյս սփռեց անզուգական պոէտի 

եղերական ճակատագրին վրայ:  

Իմ նախաբան խօսքիս մէջ, հրատարակուած «Փարոս» պարբերաթերթի թիւ 4 համարին մէջ, 

ես նշեցի. «Եղիշէ Չարենցը պէտք է համարել Արեւելահայ բանաստեղծութեան ցարդ 

չգերազանցուած գագաթը՝  նկատի ունենալով անոր պոէզիային զգացումներու թափը, 

խոհերու խորութիւնն ու լայն ընդգրկումը, երեւակայութեան թռիչքը, հուրհրատող 

պատկերները, հրաբորբ ոգին, ապագայի վառ տեսիլքը, ինչպէս եւ դարի շունչն ու ոգին: 

Որքան գիտեմ, ոչ մէկը ցարդ կրցած է այս բոլոր յատկութիւնները միաձուլել իր մէջ 

հաւասար ուժգնութեամբ ու տարողութեամբ եւ հիմնել բանաստեղծութեան մէջ նոր 

մտածողութեան տեսակ: Ապա հարց տուի թէ ինք, որպէս գրականագէտ, ինչպէ՞ս կը 

բնորոշէր Չարենցի տեղը հայ բանաստեղծութեան մէջ»: 

Ան բառացի պատասխանեց. «Եղիշէ Չարենցի անցած ուղին խիստ դժուար է եղել՝  ծանր, 

տագնապալից, նման իր ժողովրդի «հայրենի երկիր հասնելու ճանապարհի երթին»:  Ան 

յայտնուել է պատմական երկու ժամանակահատուածների սահմանագծում, երբ հինը 

քանդւում էր եւ նորն էր կառուցւում, պէտք էր նոր ուղի բանալ, եւ ինքը՝  որպէս մեծ 

բանաստեղծ եւ հոգեւոր առաջնորդը իր ժողովրդի, խտացրեց իր մէջ իր ժողովրդի ամբողջ 

լուսաւոր անցեալը, միախառնեց դա իր ապրած օրերին եւ կերտեց նոր գալիքի ուղի:  

Այդպիսի դժուարին դեր էր վերապահուած նրան հենց պատմութիւնից:  Չարենցի մէջ 

դժուար է իրարմէ զատել բանաստեղծն ու քաղաքացին, պոէտն ու հոգեւոր առաջնորդը: 

«Բազում ուղիներով եւ հերկերով անցած» եւ «իմաստութեան դառնապատիր պտուղը 

ճաշակած արուեստագէտը, ի հարկէ, չհասցրեց իրականացնել իր անհուն մտածումները եւ 
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մեզ տալ իր նոր գիրքը:  Նրա վերջին ձեռագրերի յաճախ խաթարուած ու անաւարտ 

պատառիկների մէջ մնացին նրա ապագայ գրքի տեղ-տեղ բաւական յստակ, իսկ տեղ-տեղ 

աղօտ ուրուագծերը միայն, բայց այն ինչ հասաւ մեզ, նրա կեանքի վերջին տարիները 

բնորոշում են իբրեւ նոր ու բարձրարժէք իրագործումների ու ամենօրեայ որոնումների մի 

յախուռն ու խոստմնալից շրջան, մի բացարձակապէս նոր մտածողութեան տեսակ»: 

Իմ այն հարցումիս, թէ կայ այսպէս կոչուած «հօտի բարոյականութիւն» յղացքը, որ կը 

դրսեւորուի երբեմն նախանձով եւ նոյնիսկ ատելութեամբ՝  ընդդէմ անոնց, որոնք շատ վեր 

կը կենան ընդհանուր միջակութենէն՝  իրենց շեշսուած անհատականութեամբ ու 

հանճարով...Հետեւաբար, բացի Ստալինի ու  Բերիայի բնատիրական հալածանքներէն, 

արդեօ՞ք Չարենց զոհ չգնա՞ց նաեւ անոր համար որ իր արտակարգ ու ինքնատիպ 

տաղանդը անհանդուրժելի համարուեցաւ զինք շրջապատող միջակութեանց 

կողմէ...Անահիտ Չարենց պատասխանեց. «Ստեղծագործական կեանքի հենց սկզբից նրա 

շուրջը ահաւոր նախանձի ու թշնամանքի մթնոլորտ ստեղծուեց:  «Իրեն բնութիւնից 

շռայլօրէն շնորհուած հանճարը հանգիստ չէր տալիս քանքարազուրկ մարդկանց եղկ 

ոհմակներին», գրում էր նա:   1922 թուականին՝  Մոսկուայում լոյս է տեսնում Չարենցի 

բանաստեղծութիւնն ու պոէմների երկհատորեակը, որի մէջ հաւաքուած էին նրա 

հանճարեղ պոէմներն ու բանաստեղծական շարքերը, առաջին անգամ աշխարհ էր գալիս 

«Տաղարանը» եւ «Ես Իմ Անուշ Հայաստանի» բանաստեղծութիւնը:  Այս գիրքը դեռ 

տպարանում էր երբ 1922-ի Դեկտ. 1-ին, հայ գրաքննիչը հետեւեալ պաշտօնական դիմումն է 

ուղարկում Մոսկուայի համապատասխան գրաքննական բաժնին. «Ես տեղեկութիւն ունեմ, 

որ մի քանի ամիս առաջ, խորհրդային սոցիալիստական հանրապետուեան միջոցներով 

տպագրուել է Ե. Չարենցի բանաստեղծութիւնների երկհատորեակը, որի իրազեկ 

ընկերների, կոմունիստների ասելով, ունի միանգամայն ջարդարարական-կղերական-

նացիոնալիստական բնոյթ...ըստ այնմ խնդրում եմ ձեր կարգադրութիւնը...Չարենցի գիրքը 

դեռեւս տարածուած չէ»: Ուրեմն դեռ 1920-ական թուականներից ամէն առիթով 

բանաստեղծը զրպարտուել ու քննադատուել էր: «Թոյն շահեցի միայն ես վաստակիս 

համար, եւ մնացել եմ այսպէս դառնացած հիմա»:...Երկար ժամանակ չէին համարձակւում 

Չարենցին բանտարկել եւ մնացած գրողները, այդ մանր մարդիկ՝  միջակութիւնները, որոնք 

թոյնով ու նախանձով էին լցուած Չարենցի դէմ, Գրողների Միութեան ժողովներում դաժան 

խօսքերով դատապարտում էին յատկապէս Չարենցին:  Եւ այսպիսի ժողովներին, ես 

այսպիսի մի տող եմ կարդացել. «Չարենցի «Գիրք Ճանապարհի»ն պէտք է ոչնչացուի եւ դէն 

շպրտուի, որպէսզի իր ազդեցութիւնը չունենայ նոր սերնդի վրայ»:  Իսկ մի ուրիշ գրող այդ 

ժողովներում ուղղակի այսպիսի արտայայտութիւն է անում. «Չարենցը մի քար է ընկած հայ 

պոէզիայի ճանապարհին, պէտք է օր առաջ վերացնել այդ քարը»:... Անահիտ Չարենց 

շարունակեց. «1936-37 թուականների գրաւոր թէ բանաւոր ելոյթների այս հիմնական ոգին 

ու մթնոլորտը հազուադէպօրէն ճեղքւում էին մի լուսաւոր խօսքով:  Սրա վկայութիւնն է 

ժամանակակիցներին, նաեւ ապագայի մարդկանց ուղղուած Զապէլ Եսայեանի խօսքը 

ասուած 1937 թուականի մի ելոյթում. «Եղիշէ Չարենցը մեր ամենամեծ բանաստեղծն է, այդ 

անուրանալի է բոլորիս համար:...Մեզանից շատերի անունները կը կորչեն, բայց գալիք 

սերունդները չեն մոռանայ Չարենցին:  Թերեւս մեզմէ ոմանց անունները անցնեն գալիք 
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սերունդներին միայն այն պատճառով, որ Չարենցի արժէքով մէկի մասին եղել ենք արդար 

կամ անարդար»: 

Այլ նիւթի մը անցնելով, երբ Անահիտ Չարենցին տեսակէտը ուզեցի իմանալ՝  Չարենցեան 

բանաստեղծութեան մէջ յաճախակի կրկնուող «հուր», «վառ» եւ նման եզրերուն մասի, ան 

նշեց.- Չարենցի կեանքը եղել է մի անձնազոհ, անանձնական նուիրում, ամբողջական 

ինքնազոհաբերում: Նա համարում է որ ամէն մարդ եւ ամէն արուեստագէտ՝  պէտք է իր 

ամբողջ կեանքում, իր ամբողջ էութեամբ վառուի, կրակ դառնայ, հուր դառնայ եւ տրուի 

մարդկութեանը ու իր ժողովրդին: Սրանից է գալիս այս իմաստով յատկանշական այս 

քառատողը յատկապէս.- 

«Ինչքան որ հուր կայ իմ սրտում, բոլորը քեզ, 

Ինչքան ծիծաղ  ու վառ խնդում, բոլորը քեզ, 

Բոլորը տամ ու նուիրեմ, ինձ ոչ մի հուր թող չմնայ, 

Դու չմրսես ձմրան ցրտում, բոլորը քեզ»: 

Ահա այս ամբողջական ինքնազոհաբերումի զգացողութիւնն է որ յաճախ կրկնւում է իր 

ամբողջ պոէզիայի մէջ: 

Ապա խօսքը դարձաւ մեր նորահաս հայրենի երիտասարդութեան գրականութեան 

ընկալումին, մասնաւորապէս պոէզիայի անոր ընկալումին շուրջ, որուն մասին ան 

յստակօրէն յայտնեց իր կարծիքը.- «Ի պատիւ հայ ժողովրդին, պէտք է ասել որ աշխարհի 

այն եզակի ժողովրդներից է որ սիրում է բանաստեղծութիւն, սիրում է պոէզիա, կարող է 

անգիր ասել բանաստեղծական կտորներ...Չեմ հանդիպել մի մարդու, Հայաստանում, որ 

Չարենցի գոնէ մի բանաստեղծութիւնը անգիր չիմանայ, հանդիպում էի բանուորների, 

գիւղացիների, կոլխոզիկների, որոնք այնպիսի սիրով էին խօսում Չարենցի մասին – եւ ոչ 

միայն Չարենց գիտեն անգիր, այլեւ Վարուժան, Թէքէեան...Մի մարդ կար որ Ղեւոնդ 

Ալիշանի բանաստեղծութիւնները կ'արտասանէր, Ռաֆայէլ Պատկանեանի:  Այս երեւոյթը 

ուրիշներն էլ ի հարկէ նկատել են:  Ուիլիըմ Սարոյեանը օր մը հօրս թանգարանում ինձ 

ասեց. «Ես ուղղակի զարմանում եմ ու նախանձում որ քո հօր ստեղծագործութիւնները 

բոլորը գիտեն եւ բոլորը պաշտում են քո հօրը, իսկ ինձ Ամերիկայում շատ քիչեր գիտեն...:  

Իմ տղան, որ իր ամբողջ կեանքում հանգիստ ապրել է, իմ երախաները՝  իմ 

ստեղծագործութիւնները անգամ չեն կարդացել, իսկ դու որ միայն տառապել ես հօրդ 

ճակատագրով ու յիշատակներով, ոչ միայն այդպէս լաւ գիտես քո հօր 

ստեղծագործութիւնները, այլ նաեւ օգնում ես նրանց հրատարակմանը»: Եւ Անահիտ 

Չարենց աւելցուց. «Սա հայ ժողովուրդին բնորոշ բան է:  Թէեւ հիմա մտաւորականութեան 

վիճակը ծանրացաւ Հայաստանում- դժուար կեցութիւն է նրանց համար- բայց միեւնոյնն է, 

հայ ժողովուրդը իր դասական գրողներին, բանաստեղծներին կարդում, սիրում է եւ 

Չարենցին հարիւրամեայ յոբելենական տօնակատարութիւնները Հայաստանում հենց այդ 

են ապացուցում»:... 

http://www.azadkhosk.com/
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Մեր հարցազրոյցի աւարտին, խնդրեցի իրմէ որ ի՞նչ պատգամ կամ թելադրութիւն ունէր 

ուղղուած Կիպրահայութեան ընդհանրապէս:  Անահիտ Չարենց, յայտնապէս գոհութեամբ 

պատասխանեց. «Այս հանդիպումը Կիպրահայութեան հետ մեծ անակնկալ էր, եւ շատ լաւ 

տպաւորուեցի նրանից:  Շատ սիրեցի այդ երեկոն:  Շատ յուզիչ էր բոլորի 

վերաբերմունքը...Կիներ, մեծահասակներ ինձ մօտ էին գալիս արցունքոտուած աչքերով, 

ինձ համբուրում էին:  Դա արտայայտում էր նրանց խոր սէրը հայ ժողովրդի նկատմամբ եւ 

հայ ժողովրդի մեծ բանաստեղծ Եղիշէ Չարենցի հանդէպ, որը իմ հայրն է:  Եւ դա 

ապացուցում է որ այդ մարդիկ մեծ հայրենասէրներ են:  Եթէ նրանք կարող են Չարենցով 

յուզուել, ինձնով արտասուել, դա նշանակում է որ իրենց մէջ շատ խորն է 

հայրենասիրական ոգին եւ այս փոքրիկ կղզում, իրենց հոգեկան այդ մեծութիւնը եւ 

վեհութիւնը իրենք չեն մարել:  Այս իմաստով, ինձ համար շատ սիրելի, շատ գնահատելի է 

Կիպրոսի այս հայութիւնը եւ ես կը կարօտեմ այս մարդկանց եւ բոլորիդ»: 

Իսկ մենք, սիրելի ԱՆԱՀԻՏ ՉԱՐԵՆՑ», կարօտ պիտի մնանք քու ոգեշունչ ներկայութեանդ, 

քու սրբազան ներքին կրակիդ, որուն շնորհիւ քու խօսքդ կը դառնար հզօր, սիրտեր ու 

հոգիներ դիւթող, կախարդող, մեր բոլորին ուշադրութիւնը մագնիսացնող հրեղէն ժայթքում, 

ինչպէս եղաւ քու հօրդ՝  ՄԵԾՆ ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑԻ բանաստեղծութիւնը, որ մինչեւ հիմա կը 

զանցէ ժամանակ ու միջոց եւ մեզ կը փոխադրէ հայրենական եզերքները, դէպի Արարատի 

լուսապսակ գագաթը, անոնց լուսեղինութեամբ եւ ոգեղինութեամբ կ'օծէ մեր հայրենաբաղձ 

հոգիները այսօր եւ ընդմիշտ... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

Նոյեմբեր 2022  

ՄԱՅՔ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՄԱՐԴԸ ԵՒ ՆԿԱՐԻՉԸ 

 

  Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 20 

Հոկտեմբեր 2022 

Վաթսուն տարի ետ կը պտըտցնեմ ժամանակի անիւը, 

կը հասնիմ Պէյրութ, մեր համեստ հայահոծ Խալիլ 

Պատավիի թաղերը, ուր ամէն առտու կը հնչէին Ս. 

Յարութիւն եկեղեցւոյ կոչնակն ու Ռուբինեան 

ազգային վարժարանի դասապահերու զանգերը։ 

Առտուն կանուխ իրենց մրճիկներով գործի կ՚անցնէին 

թաղի կօշկակարներն ու միւս արհեստաւորները։ Կը շրջէին մանրավաճառները եւ 

պատշգամներէն կ՚երկարէին տանտիկիններուն կողովները, որոնք շուտով պիտի լեցուէին 

պտուղ-բանջարեղէններով։ Բոլորն ալ համեստ, օրը օրին ապրող հայեր եւ ոչ-հայեր։ 

Վարժարան կը շտապէին աշակերտները, որոնց մէջ նաեւ բարակ վտիտ մանչ մը կ՚ուզէր 

առաջինը հասնիլ դպրոց։ Աչքերը կը պլպլային, ժպիտն անպակաս էր եւ թափանցիկ։ Աջ ու 

ձախ նայելով գրեթէ կը վազէր…ապագայ նկարիչ՝ Մայքը։ 

http://www.azadkhosk.com/
https://keghart.org/kojayan-mike-the-man-and-painter/#m
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Մայք դիպուկ կերպով կ՚ըսէ. «Համեստ մարդը աւելի հրապուրիչ, համակրելի եւ ընկերային 

կը գտնեմ: Անոնց աշխատասիրութիւնն ու ազնուութիւնը կ’ոգեշնչեն զիս»: 

Այո՛, մեր գիտցած Մայքն է ան՝ մեր թաղի ընկերներէս Յովսէփի կրտսեր եղբայրը, 

բարեհամբոյր Եզէկ աղբօր եւ համեստութեան խորհրդանիշ Տիկ. Մարիամի որդին։ Շուրջ 

բոլորը խոնարհ մարդիկ են, ճակտի քրտինքով ապրող արհեստաւորներ, պատուախնդիր ու 

աշխատասէր։ Անոնք կ՚ապրին այնպէս մը որ «օտարները գէշ կարծիք չունենան հայերու 

մասին», իսկ որո՞նք են այդ օտարները, եթէ ոչ երկրի արաբները՝ քրիստոնեայ եւ 

մահմետական, որոնք հայերու հետ խաղալու համար…հայերէն սկսեր էին խօսիլ։ 

Ապագային աշխարհ պտըտած Մայքը եւ բանաստեղծութեամբ ու երաժշտութեամբ 

հրապուրուած երիտասարդը՝ այդ աշխարհը – այժմ 

կորսուած – պիտի արտացոլացնէր իր կերպարուեստին 

մէջ։ Մանկութիւնն ու պատանեկութիւնը կախարդական 

աշխարհ են, ուր կան երազներ, ձգտումներ եւ «մարդ 

դառնալու» ազնիւ փառասիրութիւններ։ Մայքի այդ 

աշխարհը իր հունը գտաւ ՀԲԸՄիութեան Յովակիմեան-

Մանուկեան վարժարանը ուսանած տարիներուն՝ 

ստանալով ժամանակակից եւ հայեցի կրթութիւն, որուն 

մաս կը կազմէր նաեւ արուեստի, երգ ու երաժշտութեան 

հանդէպ յատուկ վերաբերմունքը։ Եւ ահա նկարչութեան 

ուսուցիչ եւ արուեստաբան Պրն. Վազգէն Թիւթիւնճեան 

իր սանը կ՚առաջնորդէ ճիշդ ճամբով՝ անոր առջեւ 

բանալով գիծի եւ գոյներու կախարդական աշխարհը։ 

Լիբանանցին բախտաւոր է ի ծնէ որ աչքերը բացած օրէն կը տեսնայ Միջերկրականի 

կապոյտը, Լեռնալիբանանի կանաչը, Սաննին լերան ճերմակը, բազմազան միրգերու 

գոյներու տողանցքը։ Ահաւասիկ գաղտնիքը Մայքի գունագեղ պաստառներուն։ Իր 

կերպարները շարժուն են, աշխոյժ։ Ոմանք կը նկատեն Կոկէնեան տարրեր՝ նկատի 

ունենալով Մայքի վառ գոյները, բայց ես նոյն ուժգնութեամբ կը տեսնեմ նաեւ ծննդավայր 

երկրի՝ Լիբանանի եւ Հայաստան աշխարհի գունագեղութիւնը եւ այս վերջինիս հարազատ 

զաւակ Մինաս Աւետիսեանի կարմիրը, ծիրանագոյնը, եւ  մանիշակագոյնը։ Նշոած 

նկարիչներու անուններու թուարկումը պէտք չէ ենթադրել տայ թէ «ընդօրինակում մը» կայ 

Մայքի արուեստին մէջ, ո՛չ երբեք, այլ արդիւնք է իրարու նման մտածող եւ զգացող մարդոց 

հոգեկառուցուածքի, հոգիի սերտ կապուածութեանը հողին ու անցեալին։ 

Ինչպէ՞ս չհամաձայնիլ նկարիչի հետեւեալ խոհերուն. 

-Իմ նկարներս հիանալի աշխարհ մը կը ստեղծեն դիտողին համար, ուր դիտողը 

կ’առաջնորդէ դէպի այն խորհրդաւոր, խաղաղ ու պայծառ աշխարհը, որ իրեն կը պարգեւէ 

հոգեկան հրճուանքներ եւ կը փոխանցէ ներաշխարհս եւ ցանկացած պատգամս ու ան կը 

զինաթափուի այդ պայծառութեան առջեւ: 
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Եւ իրօք, կը դիտես Մայքի ծովափնեայ գողտրիկ նաւահանգիստները, կապոյտին վրայ 

ծփացող նաւակներն ու առագաստանաւիկները ու կ՚ըմբոշխնես  խաղաղ աշխարհի մը 

պարգեւած հոգեկան աշխարհը, այլ խօսքով հոգիդ կը բացուի եւ կը փորձուիս 

բարձրաձայնել. 

-Մարդի՛կ, լաւ դիտեցէք այս գեղեցկութիւնը, որ մարդու եւ բնութեան  ծնունդն է, ինչո՞ւ կը 

փճացնէք ու կ՚աղաւաղէք ձեր մեքենաներով ու երկնաքերներով… 

Մարդու եւ բնութեան համերաշխութիւնը Մայք Յակոբեանի գլխաւոր մտասեւեռումներէն 

մէկն է։ Ըսել կ՚ուզէ թէ մարդը բնութեան հրաշալիքներէն մէկն ըլլալով պարտաւոր է տէր 

կենալ անոր եւ սորվիլ միասին ապրիլ։ 

Նկատելի է կարեւոր յատկանիշ մը Մայքի թէ՛ անձին եւ թէ՛ գեղանկարչութեան մէջ։ Ան երբ 

հոգի կու տայ պաստառին եւ հոն կը յայտածուին դէմքեր, բնութեան հրաշալիքներ, կարծես 

իր նկարչութեան մէջէն կը խօսի նաեւ բանաստեղծն ու երաժիշտը։ Արուեստի 

եռամիասնութիւն մը համերաշխօրէն կ՚ընթանայ զուգահեռաբար եւ զիրար ամբողջացնելով։ 

Օրինակ՝ Կոմիտասին եւ Սայաթ Նովային նուիրուած պաստառները, ուր կը գտնէք երեք 

արուեստները միաժամանակ՝ նկարչութիւն, բառի ու խօսքի կախարդական ուժգնութիւն եւ 

երաժշտութեան կախարդանք։ 

Մայքը տակաւին «երիտասարդ է» որպէս նկարիչ, որ հիմա նոր թափ առած է 

վերադարձնելու արուեստասէրին՝ ինչ որ ստացեր է հրաշակերտ բնութենէն։ 

Մայք Յակոբեանի ցուցահանդէսը տեղի ունեցաւ 
Կիրակի, 9 Հոկտեմբեր 2022-ին, Փասատինայի ԹՄՄ Պէշկէօթիւրեան սրահին մէջ, 
կազմակերպութեամբ ԹՄՄ Կլենտէյլ-Փասատինայի մասնաճիւղին։ 
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

 

Տառապանքը դպրոց է նաեւ...Նոյնն են հիասթափութիւնը, պատրանաթափութիւնը, որոնք 

կը սորվեցնեն աւելի ԶԳՕՆ ու ԶԳԱՍՏ ըլլալ, ցանկալին իրականի տեղ չդնել, փորձարկել, 

վերլուծել, կշռադատել դէպքերն ու դէմքերը, դատումը առկախել, եզրակացութեան չգալ 

անմիջապէս եւ շարունակաբար ԲԱՑ պահել միտքը՝ նախապաշարումներէ եւ 

կարծրատիպերէ ձերբազատ: Մտքի արթնութիւնը տեւական վարժութեան կը 

կարօտի...Անիկա դիւրութեամբ ձեռք չբերուիր: Իսկ հիասթափութիւնները մեծագոյն 

ԳՐԳԻՌ են աւելի ԶԳՕՆ եւ ԶԳԱՍՏ դատելու յետագային... 

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

Սեփական սխալը ճանչնալը նոր լոյս կրնայ սփռել մեր կեանքին վրայ...Սխալն ընդունելով, 

նոր ուղիներ եւ նոր լուծումներ կը փնտռենք, տակաւ կ'աճինք մտքով եւ հոգիով, 

կ'իմաստնանանք...Չընդունելով մեր սխալը, կը խրուինք սխալներու ճահիճին մէջ, ինչ որ 

հոգեմտաւոր ինքնաոչնչացման կրնայ ուղղորդել մեզ... 

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

Որքա՛ն ալ ներկայ սպառողական քաղաքակրթութեան դաւանած նիւթապաշտական 

«արժէքները» միտին ջնջելու ազգ ու մշակոյթ, պատմութիւն եւ ինքնութիւն, ինքնագիտակից 

մարդը մշտապէս պիտի փնտռէ իր արմատները, իր բուն էութիւնը, պիտի հարցադրէ թէ ո՞վ 

է ինք, ուրկէ՞ կու գայ...եւ պիտի փորձէ գտնել իր հարազատ հոգին, որուն ամէնէն հարազատ 

սննդատուն ՀԱՅՐԵՆԻ ՀՈՂՆ է, սրբագործուած մեր նախնեաց աճիւնով, հայոց 

պատմութեան շունչով, մեր հերոսներու եւ մեծերու վարքով ու ոգիով, մեր մշակութային-

հոգեւոր արժէքներով....Առանց ՀԱՅՐԵՆԻ ՀՈՂԻՆ, ազգը կը դառնայ ԹԱՓԱՌԱԿԱՆ 

ԱՄԲՈԽ, անդիմագիծ զանգուած... 

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

Ուշագրաւ փաստ է, որ մենք օտարին լուծը դիւրաւ կը տանինք, համակերպելով նոյնիսկ 

անոր նուաստացումներուն, ստորացումներուն, իսկ մեր հաւաքական տան մէջ, մեր 

հայրենիքին մէջ, երբ այդ նոյն լուծը կու գայ հայէն, կ'ըմբոտանանք, կ'ընդվզինք...Պատճառը 
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գուցէ ա՛յն է, որ մենք մեր տան մէջ առիւծ ենք, իսկ օտարին տան մէջ՝ մէյ մէկ ստրուկ, 

գիտակից թէ անգիտակից... 

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

Մեր պատմահայր ՄՈՎՍԷՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻՆ այնքան դիպուկ է՝ իր յայտնի Ողբին մէջ, երբ կը 

խօսի մեր արատներուն մասին, մանաւանդ երբ կ'ըսէ, որ շարունակ հայերս կը 

պախարակենք մէկս միւսին, առանց որ մէկս կարենայ նոյն այդ պախարակուած սխալին 

մէկ մասը տեսնել իր սեփական անձին մէջ ալ...Սա սեփական պատասխանատւութենէ 

խուսափիլ է որոշապէս, մեծագոյն խոչընդոտը ինքնասրբագրումի եւ 

յառաջդիմութեան...Պիտի շարունակե՞նք այսպէս...թէ՞՝ պատասխանատւութիւն պիտի 

ստանձնենք իւրաքանչիւրս մեր սխալներուն համար, բռնելով իսկական յառաջդիմութեան 

ճամբան:  

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

«Անբանական մարդը» կամ «The irrational man»...Այսպէս կը կոչուէր գիրքը, զոր կարդացեր 

էի տարիներ առաջ...Հիմա կը մտածեմ, թէ իրօք որքա՛ն բան կայ մարդ էակին մօտ, որ 

բանականութենէ շատ հեռու է...Անոր մէջ կան կոյր կիրքեր, բնազդներ, որոնք 

տրամաբանութեամբ կարելի չէ բացատրել...ՄԱՐԴ ԱՐԱՐԱԾԸ ԽՈՐՔԻՆ ՄԷՋ 

ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԷԱԿ Է, զոր հասկնալու համար լիովին՝ գուցէ կեանք մը ամբողջ բաւարար 

պիտի չըլլար....Բայց այդ ԱՆԲԱՑԱՏՐԵԼԻՈՒԹԵԱՆ մէջ չէ՞ արդեօք կեանքի 

խորհրդաւորութիւնն ու բուն հմայքը... 

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

Այնքան շատ են, մեր օրերուն յատկապէս, կեղծիքն ու շողոքորթութիւնը, երեսպաշտութիւնն 

ու մակերեսայնութիւնը, որ չես գիտեր՝ ո՞վ է ճշմարիտ բարեկամը, որ իսկապէս կը բաղձայ 

քու երջանկութիւնդ, կը կիսէ ցաւդ ու խինդդ, եւ որուն բարեկամութեան կրնաս վստահիլ ու 

ապաւինիլ...: Մարդ էակը, ըստ էութեան, ՄԻԱՅՆԱԿ է մեր ներկայ ժամանակներուն, 

նոյնիսկ եթէ ան շրջապատուած է մարդկանցով...Գոյութենական այս մենակութիւնը 

շեշտուած է՝ մանաւանդ անոնց մօտ, որ տուրք չեն տար հոգիի եւ մտքի վրայ գործադրուող 

ճնշումներուն,....որոնք հեռու են սուտէ ու կեղծիքէ....որոնք ճշմարիտը կը խօսին եւ չեն 

քծնիր ի հաճութիւն այլոց...Նմանները բարձր գին կը վճարեն իրենց ուղղամտութեան 

համար յայտնապէս... 

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

Ազատ անհատը ինքնորոշուող անհատն է ամենալայն իմաստով...Ան՝ որ իր որոշումները 

կը կայացնէ հիմնուելով իր բուն իղձերուն ու նպատակներուն իրագործման ի խնդիր, 

առանց կապկելու ուրիշները եւ նախապաշարումներէ ու յոռի կիրքերէ ձերբազատ...Ազատ 

անհատը լաւ գիտէ թէ ինչ է իր փնտռածն ու երազածը, ունի լայնախոհութիւն ու տեսլական 

եւ չի տարուիր ուրիշներէ...Ազատ անհատը արժանապատիւ անհատն է գերազանցօրէն... 

.......................... 
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Ամէն մարդ վերջ ի վերջոյ ինքզինք կը բացայայտէ՝ իր վարքով, վարուեցողութեամբ, խօսք ու 

գիրով, արարքով ու գործունէութեամբ...Ոչինչ կը մնայ անբացայայտ, հոգին միշտ ալ իր 

պատուհանը կը փնտռէ եւ կը գտնէ իր շողերը արձակելու համար...: Բայց կայ նաեւ 

հակառակ կողմը, այսինքն մարդկային չարութիւնն ալ կը բացայայտուի, շատ անգամ՝ 

չարութիւնը տածողին իսկ բերնէն...«Ի ԲԵՐԱՆԷ ՔՈՒՄՄԷ ԴԱՏԵՍՑԱՐ», կ'ըսէ գրաբարեան 

դարձուածքը: Այս մտորումը ունեցայ, երբ ականջալուր եղայ ոմն անձի 

զրպարտութիւններուն...Դրդապատճա՞ռը՝ հայկական հին բայց չհինցող հիւանդութիւնը՝ 

ՆԱԽԱՆՁԸ, որ իր կոտոշները կը ցցէ եւ կ'ուզէ վարկաբեկուած տեսնել փայլող աստղը կամ 

աստղերը... 

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

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

գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար, կը թունաւորեն մեր ԷՈՒԹԻՒՆԸ եւ կ'արգելակեն 

ԴՐԱԿԱՆ ԼԻՑՔԵՐՈՒ մուտքը մեր ներաշխարհէն ներս...: Ամէն առաւօտ, ֆիզիքական 

մարզանքին հետ զուգահեռ, ի՛նչ լաւ պիտի ըլլար մեր ՆԵՐԱՇԽԱՐՀԸ եւս ՆՈՐՈԳԵԼ, զայն 

բեռնաթափելով ամէն տեսակի ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ տրամադրութիւններէն, ԼՈՅՍՈՎ ՕԾԵԼՈՎ, 

ՈՂՈՂԵԼՈՎ զայն, որպէսզի կարենանք ԲԱՐԻՆ ՄՏԱԾԵԼ, ԲԱՐԻՆ ԳՈՐԾԵԼ, ՃՇՄԱՐԻՏԸ 

ՏԵՍՆԵԼ, ԱՐԴԱՐԸ ԳՈՐԾԵԼ.. 

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

Բոլոր ճառագայթները, շողերն ու շառայլները՝ իրենց լոյսին հետ միատեղ, ունին իրենց 

ստուերը...Սա օրինաչափութիւն է կարծէք, բնութեան ու տիեզերքի օրէնք...Նոյնն է 

ուրախութիւնը, որ տրտմութեան ընկերակից է, անկէ անբաժան...Նոյնն է կեանքը, որ 

առանց մահուան արժէք ալ պիտի չունենար շատ հաւանաբար...: Ամէն զգացում, երեւոյթ իր 

հակադրութեամբ կ'իմաստաւորուի, կ'արժեւորուի, նոյնիսկ բարութիւնը, որ գուցէ պիտի 

չարժեւորուԷր, եթէ չըլլար չարութիւնը...Լոյսը պիտի պայքարի չարին ընդդէմ, կեանքը՝ 

մահուան, բարութիւնը՝ չարութեան...ՍԱ ԿԵԱՆՔԻ ԻՄԱՍՏՆ ԻՍԿ Է, ԱՆՈՐ ԲՈՒՆ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ... 

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

Գերագոյն երջանկութիւն է ինծի համար՝ ամէն օր, հայկազնեան հարուստ եւ հարստացնող 

բառարանի բառերուն նորովի շունչ պարգեւել, նոր կեանք տալ անոնց, որպէս ամէնէն 

համեստ սպասաւորը հայ Բառ ու Բանի, մտածել, զգալ, ապրիլ այդ բառերով, խոհ ու 

ապրում ձեւակերպել այդ հիւթեղ, քաղցրահունչ բառերով, որոնք եկեր, հասեր են մեզի 

հինաւուրց դարերէն, եւ ի՛նչ պատիւ, պատասխանատուութիւն է մեզի՝ ապրող 

սերունդներուս համար, զանոնք կենդանի, բաբախուն շունչով փոխանցել յաջորդ 

սերունդներուն...որպէս նշխար սրբազան, որպէս գերագոյն աւանդ, որպէս ինքնութեան 

վկայարան ու երաշխիք... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

 

Ո՛վ անտարբեր է հայրենեաց ցաւին, 

Ո՛վ սոսկ անձնական իր կեանքով կ'ապրի, 

Կը դաւաճանէ ազգին, պատմութեան 

Եւ արժանի չէ հայուն վեհ անուան: 

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

Թէ ապաւինիս ոեւէ մէկին, 

Յուսախաբ կ'ըլլաս, դուն լաւ իմացիր, 

Դուն լոկ քու անձիդ պիտ' ապաւինիս, 

Ոտքերուդ վրայ պիտ' ամուր կանգնիս... 

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

Ի՛նչ արշալոյսներ պիտ' ծագին պայծառ, 

Ի՛նչ արշալոյսներ պիտ' մայրամտին, 

Մարդիկ դեռ պիտ' գան ու պիտի երթան, 

Տիեզերքն յաւերժ պիտի թաւալի... 

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

Եւ որքան դարեր դեռ պիտի անցնին 

Որ ցեղասպանը զղջայ արարքին 

Քիչ մը մարդանայ ու զգաստանայ 

Կաթիլով մը գէթ խիղճը արթննայ... 

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

Խելագարուած ամբոխին մէջ, թէ կարենաս անկախ մնալ, 

Ճշմարիտին կայծը տեսնել կեղծ ու պատիր կոչերուն մէջ, 

Ծառայել լոկ խղճիդ ձայնին որ կը գոռայ լռութեան մէջ, 

Կը դառնաս ՄԱՐԴ իրա՛ւ, վսեմ, քու կոչումիդ անդաւաճան: 
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.................... 

 

Թէ կարենաս լսել տրո՛փը բիւր սիրտերուն, 

Խաւարին մէջ, տեսնել կա՛յծը, լո՛յսը հոգւոյն, 

Աղմուկին մէջ, լսել կա՛նչը խիղճիդ մաքուր, 

Չես սայթաքիր կեանքիդ ճամբէն խորախորհո՛ւրդ... 

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

 

Ի՛նչ ալ գրես, ի՛նչ ալ ընես, 

Ոմանք պիտի չարձագանգեն, 

Բայց դուն պիտի շարունակես 

Ճակտիդ գիրը պատուով կրել...  

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

 

Ժամանակի հոսանուտին, 

Կեանքը պահ մ'է քեզ ընծայուած, 

Ըմպէ անկէ որքան կրնաս, 

Քանի ըմպես, պիտ' ծարաւնաս... 

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

 

Ապաւինէ լոկ ուժերուդ 

Որ իսկապէս անկախ ըլլաս, 

Կամքդ կռանէ, զայն ամրացուր 

Զերթ յենարան անդաւաճան... 

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

 

Հոգիս ջահ է արեգնացեալ 

Խաւարին մէջ մութ գիշերուան, 

Լուսնկայի պաղ լոյսին տեղ 

Հուրքեր ունի ան տօթակէզ... 

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

 

Բա՛ւ է որ մենք խոր քունի մէջ լուռ մրափենք 

Ու չտեսնենք խոր անդունդը մեր իսկ առջեւ, 

Խաղաղութեան խաղը խաղանք գորշ գայլին հետ, 

Որ եկեր է մեզ յօշոտել մեր երկրին հետ: 

........... 

 

Մշուշապատ հորիզոնին դեռ կան աչքեր, 

Որոնք կրնան ջինջ ու յստակ զգա՛լ, տեսնե՛լ, 

Ճշմարիտը զանազանել ցնորքներէն 

Ու մեր ազգին, հայրենիքին ճամբայ հարթել... 

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

 

Ժողովուրդին դատաստանը կ'ըլլայ ահե՛ղ, 

Երբ շարունակ խօսքով պատիր դուն զայն խաբես, 
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Խաղաս անվերջ իր պատիւին ու խղճին հետ 

Եւ իր որդւոց սուրբ արիւնը զոհաբերես... 

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

 

Ես ուզեցի սիրտս պարպել էջերուն վրայ գիրով անեղծ, 

Սիրտս սակայն ընդդիմացաւ, սիրտը սրտին կրնա՞ս պարպել... 

Գիրս դարձաւ բառ սրտաբուխ, կամարեց զիս այլոց սրտին, 

Բայց շատերու գոց սիրտերուն՝  շպրտուեցաւ զերթ անպէտք իր... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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