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Համայնքային 

ՁՕՆ-ՀԱՄԵՐԳ նուիրուած Կիպրոսի Սիմֆոնիք Նուագախումբի 

Վեթերաններուն 

Երկու Հայ Երաժիշտներ Պարգեւատրուեցան 

Կիպրոսի Սիմֆոնիք Նուագախումբի Վարչական Մարմինը գեղեցիկ գաղափարը 

ունեցեր էր պատուելու Նուագախումբի վեթերան անդամները, որոնք երկար 

տարիներ՝ անխոնջ նուիրումով ու 

յանձնառութեամբ աշխատելով 

Կիպրոսի Պետական Սիմֆոնիք 

Նուագախումբին մէջ, իրենց կարեւոր 

ներդրումն են բերեր դասական 

երաժշտութեան ծաղկումին ու 

տարածումին Կիպրոսի մէջ: 

Այս Ձօն-Համերգը տեղի ունեցաւ 

Հինգշաբթի 24 Մայիս, 2012-ին, 

երեկոյեան ժամը 8:30-ին՝ Նիկոսիոյ 

Սթրովոլոսի Քաղաքապետարանի 

շքեղ դահլիճին մէջ, ի ներկայութիւն երաժշտասէր հոծ բազմութեան մը: Մեծարուող 

14 Վեթերան Երաժիշտներուն մէջ էին երկու կիպրահայեր՝ Արա Որսկանեան 

(գեղարուեստական ղեկավար), որ անձամբ ներկայ էր, եւ 

Ողբ. Հայրապետ Թորոսեան (թաւջութակահար), որուն 

նուիրուած յետ-մահու պատուոյ յուշատախտակը 

յանձնուեցաւ իր տիկնոջ՝ Տիկ. Սօսի Թորոսեանին: Նշենք 

որ երեկոն ընթացաւ՝ դասական երաժշտութեան 

նուագախմբային ճոխ եւ բարձրորակ յայտագրի մը 

գործադրութեամբ, գեղարուեստական 

ղեկավարութեամբը՝ Ալքիս Պալթասի եւ դաշնամուրային 

մենակատարութեամբը՝ Կիպրիէն Քացարիսի:  

Այս ուրախ եւ պատուաբեր առիթով, կը շնորհաւորենք 

վեթերան երաժիշտ Արա Որսկանեանը եւ արժանի յարգանք կ'ընծայենք լոյս 

յիշատակին վեթերան երաժիշտ Հայրապետ Թորոսեանի, մաղթելով որ իրենց 

երաժշտական ծառայութեան բարձր օրինակը դառնայ վարակիչ այլոց համար, ի 

մասնաւորի՝ հայ երիտասարդ սերունդին:  

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ  
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Ներկայացում Երկու Հայաշահ Գիրքերու 

Մինչ տակաւ կը նուազի ընթերցողներու թիւը՝ հայ թէ օտար հանրութեան մէջ 

առհասարակ, հեղինակներ եւ խմբագիրներ կ'որոնեն նորանոր ձեւեր՝ գիրքը 

հրապուրիչ եւ մատչելի դարձնելու ընթերցող լայն զանգուածներուն համար: Այս 

ճիգին արդիւնքն է, անտարակոյս, լոյսին ընծայումը երկու օգտաշատ նոր գիրքերու՝ 

Who are the Armenians (Ո՞վ են Հայերը) եւ Treasured Objects (Գուրգուրանքով 

պահպանուած Իրեր), հրատարակուած Լոնտոնի Հայկական Հիմնարկին կողմէ, 

հեղինակութեամբ եւ խմբագրութեամբ՝ Դոկտոր 

Շուշան Փաթիի, գործակցութեամբը Գագիկ 

Ստեփան Սարգիսեանի եւ Վազգէն Խաչիկ 

Դաւիթեանի: Նշենք որ Դոկտ. Շուշան Փաթի 

Տնօրէնն է Լոնտոնի Հայկական Հիմնարկին եւ 

հեղինակը՝ «Faith in History: Armenians Rebuilding 

Community» ուսումնասիրութեան: 

Այս երկու գիրքերուն պատկերազարդ 

ներկայացումը կատարուեցաւ Հինգշաբթի 31 

Մայիս, 2012-ին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին՝ 

Առաջնորդարանի «Վահրամ Իւթիւճեան» սրահին 

մէջ ի Նիկոսիա, ներկայութեամբը ընթերցասէր 

կոկիկ հասարակութեան մը: Գիրքերը՝ հայերէնով 

եւ անգլերէնով ներկայացուց Դոկտ. Շուշան Փաթի, օգնութեամբը Մարալ 

Քերովբեանի, որ մեծապէս սատարած է առաջին գիրքի պատրաստութեան: 

Դոկտ, Շուշան Փաթի համառօտ կերպով նշեց, առաջին հերթին, դրդապատճառը 

առաջին գիրքի ստեղծումին, մասնաւորելով այն պարագան, որ երբ 

բազմամշակութային ձեռնարկներ տեղի կ'ունենան Լոնտոնի մէջ թէ այլուր, հայերս 

չունինք կամ չենք կրնար գտնել գիրք մը, որ`մէկ հատորի կողքին տակ, 

համառօտակի կերպով, ընդհանուր 

տեղեկութիւններ փոխանցէ հայ փոքրիկին, թէ 

օտարին՝ հայեցի ինքնութեան մասին...մեր 

3000-ամեայ պատմութեան ու մշակոյթին, 

աւանդութեանց եւ ապրելակերպի 

առանձնայատկութիւններուն, այնպէս ինչպէս 

ունին, օրինակի համար, Հինտուները, 

Բաքիսթանցիները եւ այլ ժողովուրդներ...: Ան 

աւելցուց որ շուրջ երեք տարուան աշխատանքի 

արդիւնք է գիրքը, որուն առաջին տպաքանակը՝ 

1000 օրինակ, արդէն իսկ սպառած է: Յաւելեալ տեղեկութիւններ փոխանցեց գիրքի 

ստեղծման մասին Մարալ Քերովբեան, որ արուեստագէտ-պատկերազարդող է եւ 

աշխատանոցի ղեկավար:  
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Ներկաները հաճոյքով եւ հետաքրքրութեամբ դիտեցին պաստառի վրայ 

ցուցադրուած ՝ «Ո՞վ են Հայերը» գիրքի բովանդակութենէն տարրեր, ինչպէս՝ 

Արարատ լեռը, հայոց այբուբենը, կրօնքը, երաժշտութիւնը, բանաստեղծութիւնը, 

պարը, մարմնամարզը, խաղերը..., զորս հայերը հետերնին փոխադրած են ամենուր 

որ հանգրուանած են...., մանաւանդ Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք:  

Զոյգ զեկուցաբերներն ալ շեշտեցին, որ մշակոյթը, մնալով հանդերձ հաւատարիմ իր 

ազգային բուն արմատին եւ հիմնական հենքին, փոփոխութեան կ'ենթարկուի, ըստ 

ժամանակի եւ միջավայրի տուեալներուն: 

Երկրորդ գիրքը՝ Treasured Objects, որ կը թարգմանուի՝ Գուրգուրանքով 

պահպանուած Իրեր, կեանքի է կոչուած, առաջին հերթին, որպէս ցուցահանդէս մը, 

Լոնտոնի Brunei Gallery-ի մէջ՝ 2010-ին, ուր ցուցադրուեր էին իրեր, որոնք 

ընտանիքներու մէջ պահեր-պահպանուեր են սերունդներով, տեղափոխուելով 

տեղէ-տեղ, իրենց տէրերուն հետ միասին..., յաճախ որպէս առտնին գործածութեան 

առարկայ եւ ապա որպէս խորհրդանիշ կարօտայուշ եւ կորսուած անցեալի...:  

Պաստառի վրայ ցուցադրելով գիրքին մէջ տեղ գտած 

իրեղէններէն մի քանին, դոկտ. Փաթի բացատրեց թէ 

իւրաքանչիւր իր կամ առարկայ պատմութիւն մը կը 

խտացնէ իր մէջ....: Հետեւաբար, շարունակեց ան, այդ 

իրեղէններուն ընդմէջէն, մենք կը սորվինք Հայերու 

մասին՝ որպէս անհատ, թէ ժողովուրդ: Պատմական 

ենթահողը միացնելով անձնական 

պատմութիւններուն հետ, այս խիստ օգտաշատ գիրքը 

կը պատմէ ի մասնաւորի, թէ ինչպէս այդ առտնին 

գործածութեան առարկաները եւ անոնց տէրերը 

ցրուեցան աշխարհով մէկ՝ իրենց պապենական 

տուներէն ու բնօրրանէն հեռու, ուր կ'ապրէին անոնք 

նախքան Հայոց Ցեղասպանութիւնը...,Օսմանեան 

Կայսրութեան մէջ:  

Յարգելի զեկուցաբերը երկու թանկագին նմուշներ 

ցուցադրեց իր ընտանեկան, խնամքով 

պահպանուած պահածոյէն՝ Այնթապի ձեռագործ 

կտաւ մը եւ Քեսապէն բերուած մետաքսեայ այլ 

կտաւ մը, որոնք իբրեւ պոհչա կը գործածուէին եւ 

անցեր են գաղթի ճանապարհներէն ու հասեր 

մեզի...: 

Հաստատապէս, առարկաներուն ետին թաքնուած 

պատմութիւնները կարեւոր մասն են ժողովուրդի 

մը բանաւոր պատմութեանց, ինչպէս կը գրէ 

Շուշան Փաթի գիրքի իր ներածական գիրին մէջ: «Այս գիրքին մէջ, մենք կը սորվինք 
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իրերուն մասին՝ մարդոց ընդմէջէն եւ մարդկանց մասին՝ իրերուն ընդմէջէն: Մենք 

երախտապարտ ենք անոնց, որոնք իրենց կեանքէն մաս մը փոխ տուին մեզի», 

կ'եզրակացնէ ան իմաստալից կերպով: 

Գիրքերու այս շատ շահեկան ներկայացումը դարձաւ նաեւ ստեղծագործ նոր 

գաղափարներու ներշնչարան....: Արդարեւ, որքա՛ն օգտաշատ եւ հայաշահ պիտի 

ըլլար, եթէ իւրաքանչիւր գաղութ կարենար ցուցահանդէսի մը շրջանակէն ներս ի մի 

բերել այն բոլոր հատ ու կենտ առարկաները՝ ձեռագործ, գորգ, գոհարեղէն, գիրք, 

վաւերաթուղթ, լուսանկար, խոհանոցային իր, թէ այլք, որոնք նախա-Եղեռնեան 

ժամանակներէն պահեր-պահպանուեր են իւրաքանչիւր ընտանեկան յարկի տակ, 

որպէս թանկագին նշխար ու անցելայուշ բեկոր, եւ անցնելով գաղթի թէ այլ 

ճանապարհներէն, եկեր հասեր են մեզի, որպէս կենդանի մասունք 

հազարամեակներու հայ պատմութեան ու մշակոյթի....պերճախօս ապացոյցն ու 

վկան նախա-Եղեռնեան հայ կեանքին Օսմանեան կայսրութեան մէջ...:  

Երան Գույումճեան 

Զոյգ գիրքերը կարելի է ձեռքբերել՝ Moufflon գրատունէն, կամ զանոնք պատուիրել՝ 

www.armenianinstitute.org.uk կայքէջէն:  

 

Խոստումնալից Պատանին՝ Հրաչեայ Զաքարեան 

Վերջերս, հպարտութեամբ տեղեկացանք՝ Կիպրոսի Նարեկ Հայկական 

Վարժարաններու Տնօրէնութենէն, որ վարժարանի Միջնակարգ բաժինի Առաջին 

դասարանի ուսանող Հրաչեայ Զաքարեան մեծ յաջողութիւն մը արձանագրած է 

Ուսողութեան (Mathematics) միջազգային զոյգ մրցոյթներու մէջ:  

Առաջին մրցոյթը կը կրէ Kangourou Competition անուանումը, 

որուն կը մասնակցին միլիոնաւոր աշակերտներ աշխարհի 

չորս ծագերէն: Հրաչեայ Զաքարեան՝ 2011-2012 

տարեշրջանի ուսողութեան այս համաշխարհային մրցոյթին 

արժանացած է պրոնզեայ պարգեւի, մասնակցելով 7-րդ 

մակարդակի մրցոյթին: 

Երկրորդ մրցոյթը կը կրէ Cyprus Mathematical Olympiad 

անուանումը, ուր Հրաչեայ Զաքարեան արժանացած է 

արծաթեայ պարգեւի: 

Պատուաբեր այս զոյգ յաջողութեանց առիթով, սրտագին կը շնորհաւորենք Հրաչեայ 

Զաքարեանը, իրեն մաղթելով նորանոր ուսումնական յաջողութիւններ ի փառս 

իրեն, Նարեկ վարժարանին, իր ընտանիքին եւ հայ ժողովուրդին: 

http://www.armenianinstitute.org.uk/
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Խմբագրական 

ԳԻՏԱԿԻՑ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԵՐԱՇԽԻՔ ՅՈՒՍԱԼԻ ԱՊԱԳԱՅԻ 

Յունիս ամիսը կրթական հունձքի ամիս է, երբ մեր 

վարժարանները, ի մասնաւորի երկրորդական եւ բարձրագոյն 

կրթարանները՝ Հայաստանի մէջ թէ Սփիւռքի տարածքին, կու 

տան իրենց մարդկային բերքը՝ ազգային գիտակցութեամբ 

պատրաստուած հայ շրջանաւարտները, որոնք կ'ընծայուին հայ 

կեանքին եւ կը դառնան անոր բազմահազարամեայ երթը 

վերանորոգող նոր աւիւն ու աւիշ, նոր շունչ ու ոգի…: 

Բոլոր ժողովուրդներուն համար ալ, գիտակից ու յանձնառու 

երիտասարդութիւնը ապագայի յոյս ու լոյս է, խոստում՝ աւելի լաւ գալիքի…: Սա 

այն տարիքն է, երբ՝ հոգիի ու մտքի տանջալից վերիվայրումներով, մարդ էակը կը 

փնտռէ իր գոյութեան իմաստը այս աշխարհի մէջ, իր դերը ազգային-

հասարակական կեանքի մէջ - ի՞նչ է այդ աշխարհը, եւ ո՞ւր է ինք այդ աշխարհի մէջ-

: Հարցադրումներ կ'ընէ քննախոյզ մտքով, աշխարհաճանաչման եւ 

ինքնաճանաչման անհանգիստ տենդով…: Կը մերժէ ազատ միտքն ու հոգին 

կաշկանդող կարծրատիպերն ու թապուները, դարէ դար փոխանցուող 

նախապաշարումները, քարացած ու կոշկոռ կապած ընկալումները…: Հուսկ կը 

փորձէ՝ իր թարմ գաղափարներով ու տեսլականով, նոր ուղղութիւն տալ ազգային-

հասարակական կեանքին, բարեփոխել ջանալով քարացած կարգն ու սարքը…, 

յանուն աւելի լաւ աշխարհի մը, աւելի ազատ ու արդար գոյութաձեւի մը: 

Ի զուր չէ որ համաշխարհային գրականութեան հսկաներէն շատերուն հերոսները՝ 

երիտասարդութեան սեմը նոր թեւակոխած կամ պատանի հերոսներ են, ինչպէս 

Անտերսընի «Փոքրիկ Իշխանը», Շէյքսփիրի «Համլէթ»ը, Տոսթոյեւսքիի «Իվան 

Քարամազով»ը….Ուիլիըմ Սարոյեանի «Արամ»ը…, որոնք տենդագին 

ապրումներով, հոգիի մաքրութեամբ եւ մարդկային բարձր իտէալներով տոգորուն, 

կը բարձրացնեն կեանքի, գոյութեան ամենաբարդ եւ խորագոյն հարցերը, փորձելով 

գտնել գոյութեան բուն իմաստը, նաեւ՝ իրենց իսկ սեփական գոյութեան՝ ամենալայն 

ընդգրկումով եւ կաղապարներէ ձերբազատ…: Այս առնչութեամբ, տեղին չէ՞ արդեօք 

յիշատակել մեր գրականութեան պատանի հանճար Միսաք Մեծարենցը, որ իր՝ 

«Տո՛ւր ինծի Տէր ուրախութիւնն անանձնական» աղօթք-բանաստեղծութեամբ, 

մարդասիրութեան բարձրագոյն իտէալին կը ձգտէր՝ խռովայոյզ իր եւ բոլոր 

ժամանակներուն համար ալ: 

Հայեցի կրթութեամբ թրծուած, հայ երիտասարդ մտաւորականութիւնը չէ՞ր, որ 

Եւրոպայի մէջ բարձրագոյն կրթութիւն ստանալէ ետք, պիտի վերադառնար հայրենի 

բնօրրան եւ 19-րդ դարու վերջերուն պիտի իրականացնէր ազգային մեծ Զարթօնքը՝ 
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մշակոյթի գրեթէ բոլոր բնագաւառներէ ներս, ազգային ինքնագիտակցութեան նոր 

շունչ ու որակ բերելով՝ բռնապետութեան տակ հեծեծող հայ կեանքին…., ծնունդ 

տալով նաեւ ազգային-քաղաքական զարթօնքին եւ ազգային-ազատագրական 

շարժումներուն: 

Յետ-Եղեռնեան Սփիւռքի իրականութեան մէջ ալ, հայ ազատամարտիկ 

երիտասարդները չէի՞ն, որ նոր յանդգնութեամբ ու նոր վճռակամութեամբ 

տոգորուն, իրենց «երկաթեայ շերեփ»ով պիտի փշրէին Հայոց Ցեղասպանութեան 

շուրջ բարձրացած լռութեան թանձր պատը՝ նոր ուղղութիւն տալով Հայ Դատի 

Պահանջատիրութեան պայքարին…, խուլ աշխարհի քարացած խիղճը արթնցնելով՝ 

Հայոց Ցեղասպանութեան եւ Հայրենազրկումի ահաւոր Եղեռնագործութեան 

իրականութեան նկատմամբ: 

Մեր նորագոյն պատմութեան դարակազմիկ յաղթանակը՝ Արցախեան ազգային-

ազատագրական պայքարի 

յաղթանակը արդեօ՞ք պիտի իրագործուէր, եթէ չըլլային հայ առիւծասիրտ 

երիտասարդ ազատամարտիկներուն՝ թշնամիին դէմ կռուելու եւ յաղթելու 

անկոտրում կամքն ու կորովը: Անբեկանելի վճռակամութիւնը՝ իրենց արեան իսկ 

գնով ազատագրելու հայրենեաց սուրբ հողի մէկ թանկագին նշխարը...:  

Դեռ վերջերս, անցնող Յունուար- Փետրուար- Մարտ ամիսներուն, Հայաստանի 

Հանրապետութենէն ներս ալ, հայ բնապահպան, աւելի ճիշդ՝ հայրենապահպան, 

երիտասարդ աքթիւիստները չէ՞ին գլխաւորաբար, որ արհամարհելով ցուրտն ու 

սառնամանիքը, քունն ու հանգիստը, օրեր ու շաբաթներ շարունակ, քաջարի եւ 

իրա՛ւ 

հայրենասիրութեամբ համակուած, պիտի մաքառէին ու պայքարէին յանուն 

Թռչկանի ջրվէժի, Թեղուտի,... Երեւանի Մաշտոցի պուրակի պահպանման, ՏԷՐ 

կանգնելով հանրութեան ու հայրենիքի գերագոյն շահերուն՝ իրաւատէր ու 

իրաւապահանջ կեցուածքով եւ պատասխանատուութեան բարձր գիտակցութեամբ: 

Իրաւապահանջ այս կեցուածքն ու վարքագիծը պիտի ստիպէին որ ՀՀ 

իշխանութիւնները հուսկ տեղի տային եւ կազմաքանդէին այն կրպակները, որոնց 

օլիկարխ-տէրերը՝ կոխկռտելով հանրային ամէն օրէնք ու իրաւունք, կը միտին՝ 

ամէն տեսակ 

կամայականութիւններով, իրենց սեփական շահոյթի ու շահարկման առարկային 

վերածելու հայրենական ամէն տարածք՝ պուրակ թէ այգի, անտառ թէ 

հանքավայր….:  

Քաղաքացիական բարձր գիտակցութեամբ, ազգային-հանրային շահերուն իրենց 

նուիրումով եւ յանուն անոնց՝ պայքարելու աննկուն կամքով օժտուած նմանատիպ 

երիտասարդութիւնն է մեր ապագայի յոյսն ու լոյսը, անտարակո՛յս: 
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Սփիւռքի մէջ, նման երիտասարդութիւնն է, որ՝ կոտրելով քաղքենիացման, 

օտարամոլութեան, եղբայրամերժ կուսակցամոլութեան եւ քարացած ու ախտագին 

դարձած հնամաշ մտայնութեանց պատնէշները, նոր որակ ու մակարդակ պիտի 

տայ մեր Պահանջատիրութեան Պայքարին, հայապահպանումի եւ հայակերտումի 

մեր հաւաքական ճիգերուն, օգտագործելով ժամանակակից աշխարհի ընձեռած 

հնարաւորութիւնները եւ տոգորուած թարմ գաղափարներով ու նորոգ 

տեսլականով….: 

Հայաստանի մէջ ալ, քաղաքացիական բարձր գիտակցութեամբ եւ պետական 

մտածողութեամբ օժտուած երիտասարդութիւնն է, անկասկա՛ծ, որ պիտի կարենայ՝ 

յամառ ոգորումով ու մաքառումով, տակաւ ծաւալուող քաղաքացիական, 

հասարակական հանրօգուտ շարժումներով, շրջադարձային բարեփոխումներ 

յառաջ բերել Հայաստանի պետական-հասարակական համակարգէն ներս, որպէս 

ամուր յենակէտ ունենալով ազգային-բարոյական ճշմարիտ արժէքները, 

հանրութեան ու ազգի գերագոյն շահերն ու իրաւունքները: Պիտի դառնայ 

դրօշակակիրը իսկապէս ազատ, արդար, օրինակարգ ու արժանապատիւ կեանքի 

ձեւաւորման: 

Այո՛, հայ կեանքի էական բարեփոխումներն ու բարենորոգումները վստահաբար 

պիտի գան հայ գիտակից երիտասարդութեան նոր գաղափարներու, նոր 

տեսլականի, ազգային-պետական-հասարակական առողջ մտածողութեան 

կենսագործումէն: Յանուն անոնց, գերագոյն զոհաբերութեան երթալու 

պատրաստակամութենէն: Եւ հեռու չէ այն օրը, երբ պիտի կարողանանք վերջապէս, 

փոխ առնելով մեծ էսսէիստ Կարպիս Սուրէնեանի տողերը՝ « մի նոր կշռոյթ տալ 

մեր դարաւոր ու դարաւոր պատմութեան ճռնչացող անիւին, որ պարբերաբար նոյն 

եւ նոյն վթարային պտոյտն է կատարում.... եւ մի նոր իւղով մաքրել անիւը 

ժանգից»..., նոր վերածնունդ մըն ալ պարգեւելով հայաթափուող Հայաստանին ու 

մեր բազմաչարչար ժողովուրդին:  

Սրտագին ողջո՛յն մեր այդ գիտակից եւ յանձնառու Երիտասարդութեան: 

Երան Գույումճեան  
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Հարցազրոյց 

Մեծ յաղթանակներ են լինելու  

Lragir.am-ի զրուցակիցն է 

«Սարդարապատ» շարժման 

նախաձեռնող խմբի անդամ, Շուշիի 

առանձնակի գումարտակի նախկին 

հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլեանը 

Պարոն Սեֆիլեան, քսան տարի առաջ 
խնդիր էիք դրել Շուշին ազատագրել, 
այսօր խնդիր էք դրել հայկական 
պետականութեան գաղափարի շուրջ 
ժողովրդի հիմնական սերուցքին 

համախմբել: Ինչո՞ւ ենք քսան տարի յետոյ նորից նոյն խնդրի առաջ կանգնած: Ըստ 
Ձեզ` ինչո՞ւ չյաջողուեց պետութիւն ստեղծել: 

Պատճառը, որ չյաջողուեց պետութիւն ստեղծել, մեր անպատրաստ լինելն էր (մեր 

ասելով` ի նկատի ունեմ այդ օրերի հայ քաղաքական էլիտան Հայաստանում և 

սփիւռքում): Պատմական անդրադարձ անելով` ասեմ, որ առաջին 

հանրապետութեան ժամանակ մենք նոյնպէս պատրաստ չէինք, քանի որ խնդիր 

չէինք դրել պետութիւն ստեղծել. ոչ 18 թուականի նախօրեակին, ոչ էլ 

խորհրդայնացման ժամանակ, առաւել եւս 91-ի նախօրեակին: Ուստի գլխաւոր 

պատճառը, որ մեզ չի յաջողուել պետութիւն ստեղծել, հենց այն է, որ հայ 

քաղաքական էլիտայի կողմից խնդիր չի դրուել դա լուծելու: Վերջին 

հարիւրամեակների ընթացքում հայերի կողմից առաջին փորձն է կատարւում 

պետութիւն ստեղծելու: Այսօր արդէն կան մտաւորականներ, քաղաքական 

պատասխանատուութիւնն իրենց վրայ վերցնող կամաւորներ, որոնք իրենց առաջ 

այդ խնդիրը դրել են: Համոզուած եմ` մեզ վերջապէս յաջողուելու է նոր որակի, նոր 

մտածելակերպի տէր մարդկանց համախմբել այս գլխաւոր օրակարգի շուրջ և լուծել 

այս խնդիրը: 

Մի՞թէ այս խնդիրը չէր դրուել 2008-ին, չէր դրուել 88-ին: 

Այո, չէր դրուել: 88-ի շարժումը համարում եմ ոչ թէ անկախութեան, պետութեան 

ստեղծման շարժում, այլ Արցախը Հայաստանին վերամիաւորելու շարժում: Ինչ-որ 

չափով այդ խնդիրը լուծուեց, սակայն մեզ չի յաջողուել պետութիւն ստեղծել: 

Այսինքն` այս գնահատականը շատ եմ կարեւորում, և մենք պէտք է գիտակցենք, որ 

սա պետութիւն չէ և պէտք չէ ինքնախաբէութեամբ զբաղուել: Եթէ ընդունենք, որ սա 

պետութիւն է, ապա պէտք է ընդունենք, որ սխալ երեւոյթներ են առկայ, և եթէ դրանք 

վերացնենք, ամէն բան իր տեղը կ'ընկնի: Բայց գիտենք, որ խնդիրը երեւոյթների, 

դրսեւորումների կամ մասնակի խնդիրների մէջ չէ, այլ այս համակարգի էութեան 
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մէջ: Մենք պէտք է ընդունենք, որ գոյութիւն չունի պետութիւն, այլ գոյութիւն ունի 

պետութեան իմիտացիա, մինչդեռ բովանդակային իմաստով պետականութեան 

գոյութեան ոչ մի տարր չկայ: Ուստի նախ պէտք է մարդիկ գտնուեն, որոնք այդ 

խնդիրը դնեն իրենց առաջ. ըստ էութեան` մենք խօսում ենք նոր պետութիւն 

ստեղծելու մասին: 

2008-ին ժողովրդի նպատակն այս ռեժիմից ձերբազատուելն էր: Պետականութեան, 

նոր համակարգի ստեղծման խնդիրը պէտք է շարժման ղեկավարութիւնը դնէր, որը 

չարուեց: Այդ առումով, 2008-ի շարժումն աւելի դիմադրական շարժում էր, քան 

պետականաստեղծ: Ղեկավարութեան պատճառով նոյնիսկ դիմադրութիւնը մինչեւ 

վերջ չտարուեց:  

Պարոն Սեֆիլեան, Դուք ընտրութիւններն ի սկզբանէ մերժում էիք`համարելով 
իմիտացիա և առաջարկում էք ընտրութիւնների այլընտրանք: Ընտրութիւններին 
այլընտրանք այս պահին ի՞նչը կարող է հանդիսանալ: 

Ընտրութիւններին մեր վերաբերմունքը դասական իմաստով պոյքոթ չէր: Մենք 

ասում էինք` եկէք այդ ժամանակն օգտագործենք այլընտրանքային պրոցես 

ձեւաւորելու համար, ինչով «Սարդարապատն» այս ընթացքում զբաղուել է: Մեր 

առաջարկն է դուրս գալ իշխանութիւնների վերարտադրման մեքենայի ցիկլից, որի 

անունը դրել են ընտրութիւն: Շատերն ընդունում են, որ պէտք է այդ ցիկլից դուրս 

գալ, բայց չգիտեն`ինչ անել: Մենք քոնքրէթ առաջարկութիւն ունենք, և արդէն այս 

ամսուայ երկրորդ կէսից այլընտրանքային իշխանութեան ձեւաւորման 

ճանապարհային քարտէսը պէտք է հանրութեան սեփականութիւնը դարձնենք, 

դնենք շրջանառութեան մէջ: Այս օրերին հացադուլաւոր Արտաւազդ Վարդանեանի 

հացադուլի գլխաւոր միտքը ուղղուած է հայ մտածող մարդուն, որը փնտռտուք է 

առաջարկում, ասում, որ պէտք է ձեւը գտնել. հնարաւոր չէ, որ այս վիճակից դուրս 

գալու ելք չլինի: Մենք համարում ենք, որ այդ փնտռտուքն այսօրուայ քաղաքական 

դաշտից դուրս է, մինչ օրս քաղաքականութեամբ զբաղուող գործիչների խմբի մէջ էլ 

չէ: Այս 20 տարիների ընթացքում ովքեր զբաղուել են «քաղաքականութեամբ», 

նրանք չեն կարող այս լուծումը տալ, լուծումը դրանից դուրս է: Խօսքը նոր ձեւի 

մասին է և մարդկային նոր որակի, մարտավարական նոր մեթոտիքայի: Այսօր 

ձեւաւորւում է նոր քաղաքական դաշտ`անկեղծ, մաքուր, ազնիւ դաշտ, որտեղ 

գործիչների խօսքն ու գործը համադրւում են, մարդիկ են, որոնք չեն եկել 

մոլորեցնելու ժողովրդին, ինչին ականատես ենք եղել վերջին 15-20 տարիներին: 

Մենք կարող ենք դա մատնացոյց անել` յանձին Մաշտոցի պուրակի: Սա մի 

հարթակ է, որտեղ նոր շունչ, երիտասարդական նոր աւիւն կայ, և եկել են 

երիտասարդներ, որոնք անկեղծ են իրենց մղումներով և սրտացաւ են: Մաշտոցի 

պուրակի Յաղթանակի գլխաւոր գրաւականը համարում եմ այդ երիտասարդների 

տէր լինելու զգացողութիւնը: Այսինքն` եթէ հակառակորդը չնահանջէր, նրանք 

անվերջ պայքարելու էին, պահանջատէր էին, կեղծ չէին, և սա առաջին դէպքն էր, որ 

հասարակութիւնը յաղթեց վարչախմբին: 18 տարիների ընթացքում պարբերաբար 

եղել են լարումներ, ժողովրդի կողմից ընդվզումներ, սակայն այն քաղաքական 

խմբաւորումները, որոնք ուղղորդել են, առաջնորդել են մեր ժողովրդին, միշտ 

վերջում տեղի են տուել: 18 տարիների ընթացքում առաջին դէպքն է, երբ 
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հակառակորդը ստիպուած եղաւ նահանջել: Վստահ եմ` ապագայում շատ մեծ 

յաղթանակներ են լինելու: 

Պարոն Սեֆիլեան, ակտիւիստները սա համարում էին քաղաքացիական պայքար, 
քաղաքացիականից քաղաքականի անցումը ինչպէ՞ս պէտք է լինի: Մինչեւ հիմա 
փողոցում կար ուժ, որը հիմա ԱԺ է գնում, և ընդդիմադիր հարթակը դատարկ է 
մնում:  

Քաղաքացիական պայքարով տոգորուած ակտիւիստները մեծաւ մասամբ առկայ 

քաղաքական դաշտին զզուանքով են վերաբերւում, սակայն նրանց այս 

գնահատականը պէտք չէ պատճառ դառնայ քաղաքացիականը քաղաքականից 

տարանջատելու, և պէտք է գիտակցել, որ նրանց պայքարը քաղաքական է, սակայն 

ոչ կուսակցական: 

Մեր պատկերացմամբ, առաջիկայում պարբերաբար ականատեսն ենք լինելու 

տարբեր քաղաքացիական ինքնաբուխ դրսեւորումների, դիմադրական տարբեր 

օջախների` լինի բնապահպանական, քաղաքաշինական, ուսանողական, թէ այլ 

ոլորտներում: Այդ փոքրիկ շրջանակների հետ համագործակցութիւնը պայքարի այն 

դաշտն է, որ սնուցելու է մեր պատկերացրած այլընտրանքային իշխանութեան 

ձեւաւորման պրոցեսին: Այդ գործընթացից ծնուած միաւորն է գալու փոխարինելու 

այս համակարգին:  

Թէ ինչպէս ենք ձեւաւորելու այլընտրանքային իշխանութիւնները, բնականաբար 

այդ ամբողջ գործընթացի հենքը պէտք է լինի ժողովրդավարութիւնը, այսօրուայ 

քաղաքական դաշտից դուրս գործելով և ձեւաւորելով գործունէութեան նոր 

տրամաբանութիւն։ Կարծում եմ, որ այդ գործընթացը փուլերից է բաղկացած լինելու։ 

Առաջին փուլով այլընտրանքային ընտրութիւնների արդիւնքում կը ձեւաւորուի 

մարդկանց մի համախումբ, որոնք կը ստանան ինչ որ չափով հեղինակութիւն։ 

Երկրորդ փուլում այլընտրանքային ընտրութիւնների արդիւնքում կը ստեղծուի և կը 

ձեւաւորուի արդէն հնարաւորութիւններ շատ աւելի ժողովրդային մասշտաբով 

գործելու: Երրորդ փուլը մենք պատկերացնում ենք այդ ամբողջին հնարաւորինս 

իրաւական հենք տալու գործօնը, որի մեխանիզմները գոյութիւն ունեն, և այս 

ամբողջով ըստ էութեան ես խօսում եմ այլընտրանքային իշխանութիւնների 

ձեւաւորման ճանապարհային քարտէսի մասին, որը մօտ ապագայում 

«Սարդարապատը» կը հրապարակի։ 

Մեր գլխաւոր խնդիրներից է նաեւ այն, որ փոփոխութիւնը հնարաւորինս անցնցում 

լինի: Այն, որ այս համակարգը փլուզման մէջ է, յստակ է: Եւ մեր խնդիրն է մինչեւ 

այդ համակարգի փլուզումը ձեւաւորել նորը, որը պէտք է մատնացոյց անի 

վաղուան, մենք այսօրուանից պէտք է մատնացոյց անենք վաղուայ քաղաքական նոր 

մշակոյթը:  

Պարոն Սեֆիլեան, սա ենթադրում է երկա՞ր տարիների պրոցես, եթէ հաշուի 
առնենք, թէ ինչպէս է աշխատում իշխանութեան վերարտադրութեան մեքենան: 
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Հասարակութեան մէջ ինչպէ՞ս պէտք է հասնէք այդ այլընտրաքային իշխանութեան 
ձեւաւորման գաղափարի տարածմանը, երբ տեսնում ենք հասարակութեան շատ 
շերտեր վերցրեցին ընտրակաշառք և գնացին ընտրութեան: Ինչպէ՞ս պէտք է 
կարողանալ լինել խիստ համոզիչ: «Սարդարապատը» այս տարիներին, մեծ 
հաշուով, հասարակութեանը մոպիլիզացնելու գործողութիւններ չկատարեց, ինչո՞ւ: 

Ուշացման պատճառն այն է, որ «Սարդարապատը» չի պատրաստւում 

արկածախնդրութեան դիմել: Որեւէ ժամանակ կարելի է երկրի ներսում լուրջ 

եղանակ ստեղծել, քանի որ ժողովրդի ատելութիւնը գործող համակարգի 

նկատմամբ այնքան մեծ է, որ որեւէ մարդ կարող է օգտագործել այդ գործօնը: Մենք 

խնդիր չունենք օր առաջ մեզ ցոյց տալու և օգտագործելու ժողովրդի մղումները: 

Մենք խնդիր ունենք նոր պետութիւն ստեղծելու, և պէտք է անպայման յաջողենք այս 

գործում: Բնականաբար, սա երկու օրուայ պատմութիւն չէ: Եթէ մինչ օրս 

«Սարդարապատի» մասին մեր ժողովուրդը դեռ իրազեկուած չէ, դրա գլխաւոր 

պատճառն այն է, որ մենք դեռ խնդիր չենք դրել, և մեր աշխատանքը մինչ այսօր եղել 

է ինտելեկտուալ շրջանակներում ինչ-որ համախմբում ձեւաւորելու ուղղութեամբ: 

Այլընտրանքային իշխանութիւն ձեւաւորելու ճանապարհին կը գայ ժամանակը՝ 

համախմբուած մարդիկ արդէն կը սկսեն մեր ժողովրդի հետ իրազեկման 

աշխատանքները: Ես չեմ կասկածում, որ այն օրը, երբ մեր ակտիւիստները պէտք է 

զբաղուեն ժողովրդին տեղեկացնելու, թէ ինչ պէտք է անենք, մեր ժողովրդի 90 

տոկոսի սիրտը գրաւելու ենք: Այս իմաստով, ժողովրդին համախմբելու հարցում 

մենք մտահոգութիւն չունենք:  

Պարոն Սեֆիլեան, մինչեւ այլընտրանքային խորհրդարանի ձեւաւորումը, շատերի 
մօտ կայ ապաթիա, անապագայ ներկայ, և գնում են:  

Մենք հասկանում ենք, որ ժամանակ չունենք, ժամանակն ի վնաս մեզ է աշխատում, 

սակայն մենք իրաւունք չունենք արկածախնդրութեան գնալու: Բացի այդ, մեր 

պայքարի համար երկար տարիներ պէտք չեն: Կարծում եմ` 2013-14 այս տարիները 

նշանակալից տարիներ են լինելու մեր ժողովրդի համար նոր պետութեան 

ստեղծման ճանապարհին: Ինչ վերաբերում է արտագաղթին, ապա այո, ճիշդ էք, 

ինչքան շուտ այս լոյսը հասցնենք մեր ժողովրդին, նրանք կը յուսադրուեն և 

արտահոսքը կը դանդաղի, մենք առաջիկայում փորձելու ենք դա անել: Սակայն 

միաժամանակ նորի ստեղծմանը մասնակից են լինելու դրսում գտնուող 

հայութիւնը, Հայաստանից գնացած փրոֆեսիոնալ երիտասարդներ, որոնք 

պատրաստւում են յետ վերադառնալ: Սկզբնական շրջանում կամաւորների 

անհրաժեշտութիւն է լինելու, ինչպէս 20 տարի առաջ արցախեան պատերազմում 

մեր ժողովուրդը ապացուցեց, որ իր միջից կարող է ծնել կամաւորների, որոնք 

պատրաստ են գնալ զոհողութիւնների: Այսօր այդ կամաւորականութիւնն է մեզ 

փրկելու, այս անգամ սակայն քաղաքական և պետականաստեղծ դրսեւորմամբ: 

Ինտելեկտուալ մարդիկ պէտք է գան և զբաղուեն քաղաքական 

ստեղծագործութեամբ, և այդ մարդիկ այսօր Հայաստանում կան, նաեւ արտերկրում 

կան: Ամէն ինչ կախուած է մեր կազմակերպուածութիւնից, և երբ մեր ռեսուրսները 
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կուտակուեն, դրանց չափը մեծանայ, մեր քայլերն էլ կ'արագանան: Մեր քայլերը 

հաստատուն պէտք է լինեն, և որեւէ քայլ չենք անելու սխալ ուղղութեամբ: 

Տեսէք, Մաշտոցի պուրակում յայտնուեցին երիտասարդներ, ինչպէս նաեւ 

մտաւորականներ, որոնք պատրաստ էին ձերբակալման, բայց նախորդ 

ընդդիմադիր շրջանակների ղեկավարները միշտ վախեցել են ձերբակալումից: 

Օրինակ, 2008-ի Մարտին ազատութեան հրապարակի խայտառակ վայրագութիւնը 

չպէտք է քաղաքական գործիչներին վախեցնէր, նրանք չպէտք է փախուստի դիմէին, 

ընդյատակ անցնէին, թող նրանց ձերբակալէին: Ես 2008-ի Յունիսին եմ բանտից 

դուրս եկել և ընդդիմութեանը մէկ խորհուրդ եմ տուել, որ ոչ թէ պէտք է փորձենք 

քաղբանտարկեալներին ազատ արձակենք, այլ պէտք է լցնենք բանտերը, և այս 

դէպքում այս համակարգը շատ շուտ կը փլուզուէր: Մաշտոցի պուրակում 30 հոգի 

կարողացաւ անել այն, ինչ 30 հազար հոգով 2008-ին ընդդիմութիւնը ամիսներ 

շարունակ չկարողացաւ անել: Խօսքս Ազատութեան հրապարակ մտնել 

չկարողանալու մասին է: Սա հոգեբանական խնդիր է, ոչ թէ ֆիզիքական ուժի: 

Նախեւառաջ հակառակորդին հոգեպէս պէտք է կարողանաս ծնկի բերել, յետոյ 

մնացածը միս ու արիւն է ստանում: Օփերա մտնելու համարձակութիւն չկար: Սա ոչ 

թէ դասական պայքար է, այլ շատ աւելի նման է մարտի, և այստեղ աւելի շատ 

մարտի օրէնքն է իշխում, պէտք է հակառակորդի հոգեբանական վիճակին ծանօթ 

լինես և շարժուես ըստ այդմ: Մաշտոցի պուրակի երիտասարդների ընտրած 

մարտավարութիւնը հակառակորդին պարտադրեց գնալ այդ քայլին, ոչ ոք չէր 

հաւատում, որ այդ տաղավարները կարող են քանդուել, քանի որ յայտնի 

օլիկարխների սեփականութիւններն էին, որովհետեւ իրենք գիտակցում էին, որ եթէ 

քանդեն իրենց քանդման սկիզբն է լինելու: Եւ ուրեմն քանդումը սկսուել է: Եւ 

վերջապէս երիտասարդութեան շնորհիւ յոյսի լոյսը երեւաց: 

 

Սիրանոյշ Պապեան 

 

Ազգի հասցէն մշակոյթն է 

- Ինչ է Ձեզ համար Մայիսի 9 -ը, ո՞րն է նրա խորհուրդը:  

- Մայիսի 9-ը սուրբ օր է ինձ համար, անկրկնելի օր, որովհետեւ այդ օրը մենք 

կարողացանք մեր յաղթանակը կնքել, իսկ յաղթանակն ինձ համար` դա ըմբոշխնելի 

ամենօրեայ փաստ է, յաղթանակն ինձ համար ուժ է, եւ այդ յաղթանակի շնորհիւ է, 

որ այս տարիքում կարողանում եմ աշխատել, այդ յաղթանակի շնորհիւ է, որ իմ ու 

իմ ազգի երազանքը մէկն է` կապուած մեր կորցրածը վերադարձնելու հետ, մենք 

միասին պահանջատէր ենք, պահանջատէր ենք մեր կորցրած հայրենիքի: Սա չնչին 

մի տարածք է, որ մենք կարողացանք վերադարձնել: Մենք պիտի ասենք աշխարհին 

եւ բոլորին, որ թուրքը մեզնից խլել է մեր հայրենիքը, մեր հարստութիւնը: Նրանք 

պէտք է հատուցեն դրա համար, մենք էլ չպէտք է դադարենք պահանջել:  
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- Ինչպէ՞ս էք գնահատում 
անկախութեան այս 20 
տարիները: 

- Դժուար է ասել դա մէկ-

երկու խօսքով: Բարդ 

ժամանակներ էր: Ինձ 

համար մի քիչ անսովոր բան 

է, մենք երկար տարիներ 

անկախ չենք եղել, ինչ-որ 

չափով մենք կորցրել ենք 

պետականութեան 

զգացողութիւնը: Մեր 

ժողովուրդը դեռ չի 

հասկանում անկախութեան ու ազատութեան նշանակութիւնը, եւ կարծում եմ, որ ոչ 

միայն չի հասկանում, այլ չի ընդունում այդ փաստը: Մենք շատ անգամ ինչ-որ մէկի 

լծի տակ ենք եղել, սովոր ենք ուրիշի օրէնքներին, ուրիշի կարգադրութիւններին, 

ուրիշի դրուածքին, պիտի կարողանանք գնալ յետ, յետ, յիշել Արտաշէս թագաւորին, 

Տիգրան Մեծին, Տրդատ Մեծին, մեր անկախութիւնը, դառնանք այդ մարդը, որ կար, 

որ պետականութիւն ունէր, որ զինուոր ունէր, գիտէր ինչ է պետութիւնը: Իսկ այդ 

մարդը դառնալու համար անհրաժեշտ է հետեւել մեր մեծերի խորհրդին, սկսած մեր 

պատմահօրից` մինչեւ Նժդեհը, մինչեւ Թումանեանը, մինչեւ Րաֆֆին, մինչեւ 

Չարենցը: Եւ, ամենակարեւորը, մենք պէտք է միասնական լինենք: Եթէ հայերը 

միասնական են` անպարտելի են: Այս պատերազմում մենք յաղթանակեցինք, 

որովհետեւ միասնական էինք, միասնական ուժ ստեղծեցինք, միակերպ 

մտածեցինք, մի ցանկութիւն ունեցանք եւ բոլորս ուղղուեցինք` այդ ցանկութիւնն 

իրականացնելու: Հենց սա պիտի նկատի ունենանք: 

- Վերջին 20 տարիներին ինչո՞ւմ ենք վրիպել եւ որտե՞ղ ենք յաղթել  

- Առաջին հերթին, Արցախեան ազատամարտում յաղթեցինք, վրիպումներ 

ունեցանք շատ-շատ, բայց մի տեսակ այնպիսի զգացողութիւն ունեմ, որ մենք դեռ 

արհեստավարժ չենք, մենք դեռ սիրողական քայլեր ենք անում մեր պետութիւնը 

կառուցելու համար: Մանաւանդ, որ շատ խանգարողներ ունենք, դրսի 

ազդեցութիւնը վիթխարի է մեր պետութեան, անկախութեան վրայ, եւ դա այքան էլ 

խնդիր չէ: Ցաւն այն է, որ մեր ներսում կան դրսի ուժերի կատարողները, նրանց 

ցանկութիւններն իրականացնող ուժեր, եւ բաւականին շատ: Մենք պէտք է բոլորս 

զգաստ լինենք, որովհետեւ ոչ մէկը չի ուզում, որ Հայաստանը լինի հզօր երկիր: 

Վրիպումները շատ էին, չեմ ուզում թուել: Դէ անփորձ ենք. բնական է, որ պէտք է 

ունենայինք այդ վրիպումները, սխալ քայլերը, բայց, Փառք Աստծոյ, որ այս շատ 

փխրուն պետականութիւնը դեռ պահպանում ենք. Կը կարողանա՞նք, արդեօք, 

մինչեւ վերջ ստեղծել նորմալ պետութիւն: Ազգի հասցէն մշակոյթն է: Ինչ որ մենք 

ստեղծեցինք վերջին 70 տարիների եւ, յատկապէս, վերջին 40 տարիների 

ընթացքում, կարծես վերածնունդ լինէր: Մարդիկ, մտաւորականութիւնը 
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կարողացան վիթխարի գործ անել եւ զարգացնել մշակոյթը, հիմա նրանք չկան… 

Ասեմ նաեւ, որ Արցախի յաղթանակը պայմանաւորուած է նաեւ նրանով, որ այդ 

սերունդը դաստիակարուած էր այդ մեծերի ոգով եւ օրինակով: Այն ժամանակ մեծ 

նշանակութիւն ու ազդեցութիւն ունէին պոէզիան, արուեստը, իսկ հիմա դա չկայ, 

հիմա պղտոր ալիքի պէս դրսից հոսանքներ են գալիս եւ մեր երիտասարդութիւնը 

տարւում է դրանով: Պէտք է առաջին հերթին ունենալ հզօր բանակ, բայց, դրան 

հաւասարազօր, նաեւ հզօր ազգային մշակոյթ: Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ 

արմատներից կտրուել չի կարելի: Պէտք է պինդ կառչել դրանից: Ցաւալի է նաեւ այն, 

որ մեր ղեկավարներից շատ շատերը չեն հասկանում մշակոյթի նշանակութիւնը, 

նրա դաստիարակչական դերը:  

- Որո՞նք պէտք է լինեն մեր յաջորդ քայլերը  

- Նախ եւ առաջ, ինչ էլ անելու լինենք, պէտք է բխեն մեր ազգային շահերից: Հիմա 

անձնական շահը շատերին կուրացրել է. Ախր մենք այդ ազգը չենք. մենք ապրել ենք, 

որովհետեւ մենք հետեւել ենք մեր նախնիներին, մենք հասկացել ենք, որ ազգը հզօր 

է միայն այն դէպքում, երբ հզօր է ընտանիքը, երբ մարդկանց յարաբերութիւններում 

առաքինութիւն եւ բարոյականութիւն կայ: Եւ հենց այսպէս պիտի անենք այն, ինչ 

անելու լինենք:  

- Այսօր հայկական երկու հանրապետութիւնները կանգնած են լուրջ 
մարտահրաւէրների առջեւ: Որո՞նք են այդ մարտահրաւէրները ճիշդ եւ գրագէտ 
յաղթահարելու ճանապարհները:  

- Մենք պէտք է հասկանանք, որ նորաստեղծ պետութիւն ենք: Աշխարհում բոլոր 

փոքր պետութիւներն ինչ-որ մէկի բարեկամն են, մենք էլ պէտք է մեր բարեկամներն 

ունենանք: Պիտի պահպանենք մեր բարեկամներին: Օրինակ, մեզ համար միշտ էլ 

բարեկամ է եղել Ռուսաստանը, եւ պիտի շարունակենք պահպանել մեր 

բարեկամութիւնը: Եւ գիտէք, դժուար է կառուցել լաւ պետութիւն, եթէ այդ 

ժողովուրդն ապրում է կաշառք տալով, կաշառք վերցնելով: Կոռուպցիան սոսկալի 

երեւոյթ է, եւ քանի կայ այն, մենք հզօր չենք կարող դառնալ, դրա առաջը պէտք է 

առնել: Մեր մարտահաւէրներից մէկը հենց դա է: Ես չեմ նկատում, որ մեր 

ղեկավարութիւնը դրանով անհանգստացած է: Իսկ դա ներսից քայքայում է 

հասարակութիւնը: Եւ դա անասելի հետեւանքներ է թողնում ժողովրդի, 

յատկապէս` երիտասարդութեան մտածելակերպի վրայ: Դա մի կեղտոտ ուժ է, որից 

պէտք է ամէն գնով ազատուել: Պետութեան համար միեւնոյնը չպէտք է լինի, թէ ինչ է 

ցուցադրում հեռուստատեսութիւնը: Հիմա հեռուստատեսութեամբ ինչ այլանդակ 

բան չես ասի, որ ցոյց չեն տալիս: Օրինակ, Ֆրանսիան, որ ամենաժողովրդավար 

երկրներից մէկն է աշխարհում, օրէնք ունի մշակութային գծով, որ 

հեռուստատեսութեան եւ ռատիոյի եթերի 70 տոկոսը տրամադրում է ֆրանսիայի 

ազգային մշակոյթին, ֆրանսիական կեանքին, ֆրանսացի ժողովրդին, 

պատմութեանը եւ այլն: Այսինքն, այդ տիպի ժողովրդավար երկրները հասկացել են, 

որ այդ կերպ պէտք է կայանայ ու պահպանուի ուժեղ պետութիւն եւ 
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հասարակութիւն: Իսկ մեր իշխանութիւնների համար, կարծես թէ, միեւնոյն է, թէ ինչ 

են քարոզում, ինչ են ուսուցանում եթերով: Եւ այսպիսի շատ բաներ…  

Պատրաստեց` Սեւակ ԽԱՉԱՏՐեԱՆԸ  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ | ԽՕՍՔ 

ՀԱԿ-ը նահանջեց իր դիրքերէն իշխանութեան հետ երկխօսութեամբ  

(Այս հարցազրոյցը տեղի ունեցաւ ՀՀ Խորհրդարանական ընտրութիւններէն 

տասնեակ մը օրեր ետք)  

«Առաջին լրատուական»-ի զրուցակիցն է «Ազատ խօսք» համացանցային թերթի 

խմբագիր Երան Գույումճեանը (Կիպրոս):  

- Հայաստանում Մայիսի 6-ին տեղի ունեցան 
խորհրդարանական ընտրութիւններ: Այս անգամ, ըստ Ձեզ, 
արդեօք որակապէս այլ խորհրդարան կ'ունենա՞նք: 
Ինչպէ՞ս էք գնահատում յետընտրական զարգացումները, 
երբ դեռ կոալիցիայի ճակատագիրն անորոշ է, ձգձգւում է: 

- Իմ տպաւորութիւնս այն է, որ իշխանութիւնը ամէն կերպ փորձեց ինքզինք 

վերարտադրել և ստացաւ քուէներու առիւծի բաժինը... Որակապէս չեմ կարծեր, որ 

այլ խորհրդարան կ'ունենանք, քանզի նոր խորհրդարանն ալ, ինչպէս նախկինը, չի 

ցոլացներ ՀՀ քաղաքացիներու ազատ կամարտայայտութեան պատկերը... Ինչ կը 

վերաբերի յետընտրական զարգացումներուն, կարծէք ինչ-որ սակարկութիւններ 

տեղի կ'ունենան քուլիսներու ետին...առեւտուրի նման բան...  

- Ի նկատի ունէք առեւտուր իշխանութեան և ընդդիմութեա՞ն միջեւ: 

- Ընդդիմութիւն ըսելով, դեռ պարզ չէ թէ ԲՀԿ-ը ( Բարգաւաճ Հայաստանի 

Կուսակցութիւն) իրա՛ւ ընդդիմութիւն է, թէ ոչ...այնքան պատեհապաշտական 

գործարքներ տեղի կ'ունենան....կարեւորը կարծէք միայն քաղաքական-

տնտեսական լծակներու տիրանալն է, ոչ թէ նոր գաղափարներ առաջարկել, նոր 

ռազմավարութիւն մշակել յանուն ազգի ու պետութեան շահերուն...յանուն ՀՀ 

քաղաքացիի բարօր ու արժանապատիւ կեանքի ձեւաւորման:  

- Դուք նշեցիք ԲՀԿ-ի անհասկանալի կեցուածքի մասին, սակայն Ազգային ժողով են 
մտնելու նաեւ ընդդիմադիրներ` ՀԱԿ-ը, «Ժառանգութիւնը», «Ազատ 
դեմոկրատները», այս առումով պատկերը այլ չի՞ լինի:  
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- Ձեր նշած քաղաքական ուժերը ի՞նչ տոկոսային կշիռ պիտի ունենան ՀՀ Ազգային 

Ժողովէն ներս...շատ չնչին...հետեւաբար իրենց ազդեցութիւնը որոշումներու 

կայացման մէջ պիտի ըլլայ նոյն համեմատութեամբ: 

- Ստացւում է հասարակութիւնը դասական եղանակով չի կարողանում 
իրականացնել իշխանափոխութիւն, այս դէպքում ինչպէ՞ս պէտք է, ըստ Ձեզ, լինի 
անցումը, ի՞նչ ճանապարհով:  

- Ասկէ ամիսներ առաջ, ձեր մէկ հարցումին պատասխանելով, նշած էի, որ 

Մաշտոցի պուրակի պահպանման համար պայքարող և անոնց զօրակից ուժերը յոյս 

կը ներշնչէին, որ բան մը ի վերջոյ տեղէն պիտի շարժէր գոյացած ճահիճէն...Նման 

իրաւատէր ու իրաւապահանջ քաղաքացիական շարժումներն են, որ աւելի եւս 

զօրանալով և կազմակերպուելով կրնան համակարգային փոփոխութիւններ 

յառաջացնել վերջ ի վերջոյ…  

- Ըստ Ձեզ` մեզանում ընտրակաշառքի մեքենան ինչո՞ւ է այդքան լաւ գործում, 
մարդիկ վերցնում են ընտրակաշառք, որովհետեւ իրենց համար միեւնո՞յն է` ով 
կ'անցնի խորհրդարան, թէ՞ վերցնում են, որովհետեւ իրական այլընտրանք չեն 
տեսնում:  

- Կը կարծեմ, որ ՀՀ քաղաքացին իսկական այլընտրանք չտեսաւ...նկատելի է 

գաղափարական սնանկութիւնը, որ կը տիրէ բոլոր կուսակցութեանց մօտ...կարծէք 

քաղաքականապէս սպառած ըլլան արդէն...հետեւաբար ժողովուրդը յոյսեր 

չփայփայեց անոնց նկատմամբ: Անշուշտ պէտք է նաև նշեմ, որ Հայրենի ժողովուրդը 

շատ թշուառ վիճակի մէջ ալ է, իսկ նման կացութեան մէջ եղող քաղաքացին չի 

կրնար ԱԶԱՏ ըլլալ…  

- Շատերը նշում են, որ այլընտրանք կար 2008-ին, ինչո՞ւ ըստ Ձեզ, չստացուեց 
պահել նոյն քաղաքացիական շարժումը:  

- 2008-ին այլընտրանք կար, որովհետև ՀԱԿ-ը կրցած էր իր շուրջ համախմբել 

ժողովուրդի լայն զանգուածը, որ դժգոհ էր գործող վարչախումբէն...սակայն ՀԱԿ-ը 

նահանջեց իր դիրքերէն, երբ իշխանութեանց հետ երկխօսութեամբ թէ այլապէս 

տեսակ մը գործարքի մէջ մտաւ իշխանութեան հետ և չկրցաւ պահել ընդդիմադիրի 

իր ուժականութիւնը...հետևաբար տակաւ կորսնցուց իր վստահելիութիւնը:  

- Կարծում էք` այս իշխանութիւնների հետ երկխօսելն ի սկզբանէ ձախողմա՞ն էր 
դատապարտուած:  

- Կը խորհիմ, որ այս իշխանութեան գլխաւոր նպատակը՝ ինքզինք վերարտադրելն 

է: Այդ երկխօսութիւնն ալ, կը կարծեմ, միտուած էր նոյն այդ նպատակին...տեսակ մը 

թակարդ էր կարծէք: Աւելցնեմ, որ այդ երկխօսութեամբ իշխանութիւնը նաեւ 

ժողովրդավարական դիմակով ներկայացաւ արտաքին աշխարհին... Միաժամանակ 

տկարացուց ՀԱԿ-ին շուրջ համախմբուած զանգուածի հաւատքը...  
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- Հիմա միակ ելքը քաղաքացիական հասարակութեան ինքնակազմակերպման մէ՞ջ 
է:  

- Դեղատոմսեր չունիմ, դժբախտաբար, բայց կը խորհիմ, որ քաղաքացիական 

գիտակցութեան բարձրացումը, անոր իրաւապահանջ ինքնակազմակերպումը 

կրնան յոյս ու լոյս ներշնչել դուրս գալու փակուղիէն.. և մանաւանդ կասեցնելու 

ԱՐՏԱԳԱՂԹԸ, որ արդէն վտանգաւոր չափերու է հասած... 

- Ըստ ձեզ` մեզ մօտ արտագաղթն աւելի շատ սոցիալակա՞ն բնոյթ է կրում, թէ՞ 
հիասթափութեան և անհեռանկարայնութեան, անապագայ հայրենիքի պատկերով 
է:  

- Ըստ իս, թէեւ ճիշդ է, որ ամբողջ աշխարհի մէջ, ներկայիս համատարած երեւոյթ կը 

դառնայ արտագնայ աշխատանքը՝ տնտեսական պատճառներով...սակայն, մեր 

հայրենիքէն ներս, արդէն ահաւոր չափերու հասնող և տակաւ սաստկացող 

արտագաղթը արդիւնքն է առաւելաբար հայրենի ժողովուրդի յուսալքութեան և 

հայրենիքի ապագային նկատմամբ անվստահութեան:  

| Հինգշաբթի 24.05.2012 | Սիրանոյշ Պապեան 

 

Յօդուածներ 

Փեփսիի, Հեմպըրկըրի ու Տիսգօ-ի Քաղաքակրթութիւնը 

Բոլոր պիտակուած խաղաղութիւնները իրենց հետ կը բերեն 

իրենց կենցաղը: 

Կենցաղը՝ որ կը ներշնչուի խաղաղութեան տիրոջ 

մտածելակերպէն: Կենցաղը՝ որ կը ծնի 

քաղաքակրթութիւնը: Եւ այսպէս՝ Աղեքսանդրեան 

Խաղաղութեան Հելլենիզմէն մինչեւ Փաքս Ամերիգանայի 

Գոմֆորմիզմը: 

Գոմֆորմիզմ որ կը նշանակէ՝ 

Հանգստաւէտութիւն, կամ՝ դիւրայարմարութիւն: 

Աւելի ճիշդ՝ երկուքին գումարը.  

Դիւրայարմարութեամբ՝ հանգստաւէտութիւնը, 

Որուն շօշափելի արտայայտութիւնը՝ 
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Երկրի վրայ Գոմֆորմիզմին ստեղծած դրախտը՝ 

Սիւփըրմարքեթը, 

Եւ անոր ընծայած շնորհը՝ 

Հեմպըրկըրն ու Փեփսին, 

Ու տարուան չորս եղանակներուն՝ հեռուստացոյցին դիմաց երազուած «երազը»՝ 

Պոռնկագրական ժապաւէնն ու Տիսգօ-ն, 

Ու հրամայական պահանջը՝ 

Հեռուստացոյցին դիմաց անուղեղ ապրելու պարտադրանքը, ու գործադրուած  

հնազանդութեան որպէս վարձատրութիւն՝ առատաձեռն ընծայաբերումը մեծ 

պարգեւին՝ 

Փաքս Ամերիգանա...,  

Որ նաեւ կենցաղ է ու քաղաքակրթութիւն: 

Քաղաքակրթութիւն, որ կոչուած է հասցնելու իր սերունդները, ու պիտակաւորելու 

զանոնք: 

Ու պիտակաւորումը՝ «Ազատ Շուկայ»ի յառաջապահ մարտիկը եղող գոլաներու 

անունով: 

Պիտակաւորումը՝ պաշտօնական մկրտութեամբ: 

Ու մկրտութիւնը՝ միլիոնաւոր տոլարներ արժող խրախճանք-գովազդներով, 

«Եու՛ր տը փեփսի ճեներէյշըն....»: 

Որ թարգմանի՝ 

«Դուք փեփսիի սերունդն էք....»: 

Ո՛չ աւելի, ո՛չ պակաս: 

Փեփսիի Սերունդ...: 

Ու կնքահայրը, որ «Ազատ Շուկայ»ի տէրն է ու գործադիր տնօրէնը միաժամանակ,  

գիտէ իր պաշտօնն ու առաքելութիւնը հետապնդելու բոլոր գաղտնիքները: 
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Փեփսիի քաղաքակրթութեամբ պիտի հասցնել ու աճեցնել փեփսիի սերունդը, 

Որպէսզի փեփսիի այս սերունդը ծնի ու աճեցնէ փեփսիի նոր սերունդները.... 

Եւ այսպէս՝ ապահովելու համար սերունդներու յաւիտենական 

յաջորդականութիւնը, 

Միշտ՝ 

Ի փա՛ռս «Ազատ Շուկայ»ին, 

Ու՝ 

Փաքս Ամերիգանային....: 

Փեփսիի Սերունդը՝ գլխաւոր յաճախորդն ու սպառողը Հեմպըրկըրի: 

Հեմպըրկըրը՝ «Ազատ Շուկայ»ի դրօշակը, որ Փաքս Ամերիգանայով ծնունդ առնող 

քաղաքակրթութեան աշխարհին մէջ տնտեսագիտական հասկացողութիւն է, 

ապրելակերպի չափանիշ, ու դեռ՝ քաղաքական մտածողութեան ու քարոզչութեան 

ընկալումի տարազ եւ եզր: 

Եւ այդ դեռ քանի՞ տարի առաջ էր որ Փաքս Ամերիգանայի ծննդատունին մէջ՝ 

նախագահական ընտրապայքարի մը օրերուն, Դեմոկրատ Կուսակցութեան 

նախագահական թեկնածուն՝ Մոնտէյլ, ընտրապայքարի լոզունգ կը դարձնէր 

հեռուստացոյցի վրայ մեծ ժողովրդականութիւն վայելող, ծանօթ մակնիշով 

Հեմպըրկըրի մը գովազդին կլանող նախադասութիւնը, 

«Ուհե՞ր իս տը պիֆ...»: 

Որ թարգմանի՝ 

«Ու՞ր է տաւարի միսը....»: 

Հեմպըրկըրի գովազդը ըսել կ'ուզէր, թէ՝ սեղան բերուած հեմպըրկըրին մէջ 

կենսականը....տաւարի միսին քանակն է: 

Իսկ նախագահական թեկնածուն՝ Մոնտէյլ, հեմպըրկըրի գովազդէն փոխ առած 

նախադասութեամբ՝ 

Ու՞ր է իր հակառակորդին խօսքերուն մէջ...շօշափելի տուեալը: 

Եւ ընտրապայքարին հետեւող ժողովուրդը կը հիանա՛ր Մոնտէյլի 

պերճախօսութեան.... 

Եւ պիտի իմանալ, թէ՝ 
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Քաղաքակրթութիւնները կը ստեղծեն իրենց լեզուն: 

Եւ լեզուն՝ ուղիղ կը համեմատի զինք գործածողին իմացական աշխարհին: 

Սակայն Փեփսին ու Հեմպըրկըրը անբաւարար են քաղաքակրթութիւն մը ոտքի 

պահելու: Քաղաքակրթութիւնը պիտի ունենայ իր «երազ»ի աշխարհը, որ պիտի 

սնուցանէ հոգին: 

Բայց ո՞վ ըսաւ թէ Փեփսիի ու Հեմպըրկըրի Սերունդին ու սերունդներուն հոգիները 

սոված պիտի մնային: «Տէրը», որ գործադիր տնօրէնն է միաժամանակ, կը մտածէ 

ամէն բանի մասին: Ու մտածումէն՝ կը յղանայ գաղափարը: Իսկ գաղափարէն՝ 

ծնունդ կ'առնեն մեծ գիւտերը... 

Ու «տէրը», իր գիւտէն գոհ, սերունդները կը հրաւիրէ իր խաղաղութեան եւ 

քաղաքակրթութեան հոգեկան սնունդի անսպառ մթերանոցներուն՝ հեռուստացոյցի 

ի՛ր յայտագիրներուն ու տիսգօ-ներուն....: 

Տիսգօ-ն՝ ուղեղներու լուացարանը: Լուացարանը բոլոր աւանդութիւններուն, 

սրբութիւններուն, մարդկային ու ազգային արժէքներուն ու արժէչափերուն: 

Տիսգօ-ն, կամ՝ ուղեղներու լուացարանը, ուր կը ջնջուի վերջին հետքն անգամ 

անկախ մտածողութեան, սեփական խօսքին, բանին ու բանականութեան: 

Եւ ուր, մարդէն կը վերածնի մարդակապիկը, որ իր հոգիին «խաղաղութիւնը» գտած, 

նոր օրերու քարանձաւներուն մէջ կը պարէ «տիրոջ» ստեղծած քարանձաւային 

կշռոյթներուն հետ համընթաց...: 

Տիսգօ-ն...մեծ «երազը» Փեփսիի ու Հեմպըրկըրի Սերունդին:  

Ու «տէրը» գիտէ իր յաղթանակին պարագիծը: 

Ալպանիոյ մէջ, Էնվէր Հոճայի մահով իր վախճանին կը հասնէր «հոճայ»ական 

բռնապետութիւնը: Իր կուսակցութիւնը, հին կամ նոր անունով, դատապարտուած 

էր հաշուել իշխանութեան վերջին օրերը: 

Եւ ՊԻ.Պի.Սի.ի թղթակիցին հարցումը՝ մայրաքաղաք Թիրանայի երիտասարդ 

բնակիչներէն մէկուն. 

-Ի՞նչ բանի պիտի ուզէիր վերածել Էնվէր Հոճայի կեանքին ու յեղափոխութեան 

նուիրուած թանգարանին շէնքը: 

Թանգարանին շէնքը՝ Թիրանայի ամէնէն շքեղ կառոյցը: 

-Տիսգօ-ի... 
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Ինչպէ՞ս կը տանին յաղթանակները... 

Պիտակուած նորագոյն խաղաղութեամբ ձեւաւորուող քաղաքակրթութիւնը ունի եւ 

իր արդարադատութիւնը: 

Քաղաքակրթութիւնները կոչուած են տէր կանգնելու ե՛ւ արդարութեան: 

«Տէրը» գիտէ եւ իր այդ պատասխանատուութիւնը: 

Բայց ան ունի արդարութեան տիրութիւն ընելու իր ոճը: 

1991 թ. Դեկտեմբերի կէսերուն վերջ կը գտնէր ամերիկեան հեռուստացոյցի վրայ 

անչափ ժողովրդականութիւն վայելող «յայտագիր»ներէն մէկը. Ուիլիըմ Քենետի 

Սմիթի դատավարութիւնը: 

Ուիլիըմ՝ ծերակուտական Էտուըրտ Քենետիի քրոջ որդին, որ ամբաստանուած էր 

մանկամարդուհի մը բռնաբարած ըլլալու յանցանքով, ութը ամիսներ տեւող 

դատավարութեան ընթացքին աւելի քան մէկ միլիոն տոլար ծախսելէն ետք, 

անպարտ կ'արձակուէր: 

Դատարանի վճիռէն ետք, Պի.Պի.Սի.ի թղթակիցին հարցումը Ուիլիըմ Քենետի 

Սմիթի պաշտպան փաստաբանին. 

-Ճի՞շդ է որ եթէ Քենետիները ի վիճակի չըլլային այդպիսի հսկայական գումարներ 

ծախսելու, դատավճիռը կրնար տարբեր ըլլալ... 

Պաշտպան փաստաբան Ֆրենքի պատասխանը. 

-Ամերիկեան արդարադատութիւնը նման է ամերիկեան (ընտրակա՞ն) 

քաղաքականութեան: Ով շատ կրնայ ծախսել, ան կը շահի.... 

Ո՞վ ըսաւ որ Փեփսիի, Հեմպըրկըրի ու Տիսգօ-ի քաղաքակրթութիւնը զուրկ է 

արդարադատութենէ, եւ՝...արդարութենէ: 

Բոլոր պիտակուած խաղաղութիւնները իրենց հետ կը բերեն իրենց կենցաղը: 

Կենցաղը, որ կը ներշնչուի խաղաղութեան տիրոջ մտածելակերպէն եւ 

աշխարհայեացքէն: 

Կենցաղը, որ կը ծնի քաղաքակրթութիւնը: 

Եւ այսպէս՝ 

Աղեքսանդրեան Խաղաղութեան Հելլենիզմէն մինչեւ Փաքս Ամերիգանային 

Գոմֆորմիզմը: 
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Գոմֆորմիզմը՝ 

Փեփսիի, Հեմպըրկըրի եւ Տիսգօ-ի քաղաքակրթութիւնը,  

Եւ ի՛ր արդարադատութիւնը:  

Երուանդ Հ. Քասունի 

Քաղուած՝ «Կիրակնօրեայ Մտորումներ» գիրքէն: 

 

Ոչ, Տակաւին Արեւմտահայերէնը Վտանգուած Լեզու Կրնայ Չըլլալ  

Հայկ Նագգաշեան, Մոնթրէալ, Գանատա  

Միացեալ Ազգերու կազմակերպութեան (ՄԱԿ) Կրթական, 

Գիտական ու Մշակութային Յանձնախումբը (UNESCO) 

երկրագունդի վրայ խօսուած 6700 լեզուներուն մասին խոր 

ուսումասիրութիւն մը կատարած է անոնց ծագման, 

գործածականութեան եւ ներկայ վիճակին մասին լայն 

տեղեկութիւններով, որոնք կ'ենթարկուին հինգ 

դասակարգումներու.- Անապահով, որոշապէս վտանգուած, 

լրջօրէն վտանգուած, ծայրայեղօրէն վտանգուած եւ դադրած: 

Այս 6700-ին 2500 լեզուները այլազան չափերով ազդուած են 

եւ 1950-էն ասդին 230-ը արդէն դադրած են: 

Այլազան չափերով վտանգուած են աբխազերէնը, չէրքէզները, յունարէնը, 

լատիներէնը, ասորերէնը, եբրայերէնը, հայերէնը եւ ուրիշներ Թուրքիոյ մէջ, «ուր ոչ 

մէկ ճիգ կը թափուի փոքրամասնութիւններու լեզուներուն պահպանման համար», 

կ'ըսէ տեղեկագիրը: Տարբեր վարմունք արդէն չէինք կրնար սպասել Թուրքիայէն, որ 

ուրիշ ժողովուրդներ ջարդելով ու թրքացնելով տիրացած է անոնց երկրին ու 

մշակոյթին:  

Բայց կը մերժենք UNESCO-ի կարծիքը, թէ արեւմտահայերէնը վտանգուած 

լեզուներու շարքին կը դասէ. ընդհանրապէս ներկայ հանգրուանին հոն չենք հասած 

դեռ: Այո՛, այս ընթացքով կրնայ գալ այդ օրը, որուն առաջքը կրնանք առնել եւ որ 

մասնաւորաբար կախում ունի Հ. Բ. Ը . Միութենէն: Այդ սեւ օրէն՝ հայերէն լեզուին 

մահազդը գուժող UNESCO-ի այդ դասակարգումէն դուրս գալու համար 

Բարեգործականի ներկայ ղեկավարութիւնը վերաքննելով իր ազգավնաս որոշումը, 

հարկ է վերաբանայ Մելգոնեան կրթական հաստատութիւնը, որ փակուեցաւ 5 

Յունիս 2005-ին: Ադկէ ի վեր անցնող վեց տարիներուն գործող Մելգոնեանէն 

հարիւրեակ մը շրջանաւարտներ եւ նուազագոյնը հազար սաներ պիտի ունենային 

եւրոպահայ համայնքները, ամէն կերպ օգտուելով անոնց հայկական 
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դաստիարակութենէն: Որովհետեւ, 

Մելգոնեանը հայերէն լեզուի եւ 

հայագիտական նիւթերու Սփիւռքի 

գլխաւոր գիշերօթիկ դարբնոցն է եղած:  

Եւրոպայէն գալիք այդ աղջիկներն ու 

տղաքը հայադրոշմ իրենց 

գործունէութեամբ փայլ պիտի տային հայ 

վարժարաններուն, եկեղեցիներուն, 

ակումբներուն, մամուլին եւ այլազան 

կազմակերպութիւններուն՝ լեզուական եւ 

ընդհանուր զարթօնքի մղելով եւրոպահայ համայնքները:  

Հիմա որ UNESCO-ի թէեւ չափազանցուած բայց աննպաստ կարծիքը ունինք, հիմա 

որ Մելգոնեան կրթարանի չգոյութեան ազգավնաս հետեւանքը տեսնել սկսանք, 

հիմա որ Մելգոնեան կալուածը քանի մը հարիւր միլիոն տոլարով ծախելու 

փորձառութենէ ալ զրկուած է Բարեգործականը՝ շնորհիւ կիպրական 

կառավարութեան Մելգոնեան հաստատութիւնը իբրեւ համակիպրական արժէք իր 

հովանաւորութեան տակ առնելուն եւ ծախուելուն դէմ արգելք դնելուն, հիմա որ 

Կիպրոս մաս կը կազմէ Եւրոպայի եւ հետեւաբար Մելգոնեանի վկայականը 

համեւրոպական արժէք ունի՝ կը յուսանք եւ կը մաղթենք, որ Բարեգործականի 

ղեկավարութիւնը վերանայի Մելգոնեանը փակելու իր որոշման եւ տեսնելով արդէն 

իսկ եղած վնասները, վերաբանայ զայն: Նախապէս Մելգոնեանին սան հայթայթող 

միայն Մերձարեւելեան երկիրներուն հետ, եւրոպահայութիւնը եւ ամբողջ Սփիւռքը 

այդ օրուան կը սպասեն, ինչպէս նաեւ կիպրացի ժողովուրդն ու կառավարութիւնը: 

Այդ պարագային, շատ հաւանաբար, UNESCO-ին համար դժուար պիտի ըլլար 

արեւմտահայերէնը վտանգուած լեզուներու շարքին դասել, Մելգոնեանի կողքին 

նկատի առնելով նաեւ սփիւռքահայ վարժարաններու աշխոյժ գործունէութիւնը: :  

 

Ռումանիոյ մէջ կը սիրեն հայերը. Համայնքը աստիճանաբար կը ձուլուի  

«Մենք հայերը կը սիրենք, անոնք մեզի 

նման են»,-կ'ըսէ ռումանացի Լարիսան: Ան 

ինծի կ'ուղեկցի Պուքարեսթի փողոցներով 

մինչեւ Ռումանիոյ հայկական եկեղեցին: 

Եկեղեցին միանգամայն տպաւորութիւն կը 

գործէ. ճոխ, արձանաշատ շինութիւններուն 

կը հակադրուի մոնումենտալ լուծումներով 

հայկական եկեղեցին: Անիկա առաջին 

հայեացքէն կը յիշեցնէ Էջմիածնի եկեղեցին: Ատոր կից, շէնքի ճակատին, ողջ 

երկարութեամբ Հայոց ցեղասպանութիւնը յիշատակող ցուցապաստառ է: Սուրբ 
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Հրեշտակապետաց եկեղեցին է: Վերջինիս փոխարէն, դեռեւս 18-րդ դարուն 

կառուցուած է եղեր մէկ ուրիշը, սակայն հիմքը փայտէ է եղեր: 1781 թուականին, 

հրդեհի պատճառով եկեղեցին այրեր է: Արդէն 1911 թուականին, այրած եկեղեցւոյ 

վայրին վրայ սկսեր են կառուցել նորը: Օծումը կատարուեր է 1915 թուականին, երբ 

Արեւմտեան Հայաստանէն հայերու մեծ հոսք է եղեր Ռումանիա: Եկեղեցւոյ կից 

գործող թանգարանի շէնքին մէջ, հանդիպում էր. ՀՀ ԿԳ նախարար Արմէն 

Աշոտեանն ու ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնեանն էին այցի եկեր` հանդիպելու հայ 

համայնքի հետ:  

Ներկայ մի քանի երիտասարդները Ռումանիոյ մէջ ուսանող հայաստանցի 

ուսանողներն էին: Հայ համայնքի ներկայացուցիչներ համարեա չկային: 

Տպաւորութիւն ստեղծուեցաւ, թէ Ռումանիոյ հայ համայնքը այնքան ալ գործօն չէ: 

Ռումանիոյ հայկական համայնքը գոյութիւն ունի արդէն հազար տարի, թեմը` վեց 

հարիւր տարի: Անիկա 1401 թուականին հիմնուեր է Ալեքսանդր անունով հայ 

իշխանին կողմէ: Այս երկար պատմութիւն ունեցող հայկական համայնքը, սակայն, 

հիմա առաջուան հզօրութիւնը չունի: 2000-3000 հայ կ'ապրի ողջ Ռումանիոյ մէջ: 

Գուցէ եւ աւելի շատ են, սակայն արդէն ձուլուեր են: «Երիտասարդները 

հիմնականում մեկնում են Ռումինիայից: 1938 թուականին շուրջ 80 հազար մարդ 

կար այս համայնքի մէջ: Սակայն արդէն 40-ականներին, երբ խորհրդային կարգեր 

հաստատուեցին, տուժեց նաեւ հայկական համայնքը. հայ համայնքի 

մեծամասնութիւնը հարուստ էր, եւ բնականաբար խորհրդային կարգերի 

հաստատումով նրանք զրկուելու էին իրենց ունեցուածքից: Արդիւնքում մեծ 

արտահոսք է եղել Ռումինիայից»,- կը պատմէ Ռումանիոյ հայոց թեմի առաջնորդ 

Տաթեւ եպիսկոպոս Յակոբեանը: Վերջինս մէկ ու կէս տարի է, որ կ'առաջնորդէ 

հայկական թեմը, ու իր ըսելով` այստեղ շատ ընելիքներ կան. պէտք է փրկել 

Ռումանիոյ հայկական համայնքը: Իր խօսքերով` արտահոսքը կը շարունակուի 

մինչ օրս: «Հազար տարուայ գաղութ է, եւ այն չէր կարող աւելի երկար ապրել, քանի 

որ այստեղ չեն հալածում հայերին, այստեղ նրանց սիրում են, եւ աստիճանաբար 

համայնքը, հայերը ձուլւում են»,-կ'ըսէ Տաթեւ եպիսկոպոս Յակոբեանը: 

Այդուհանդերձ, ան չուզեր հայը ստրուկ տեսնել: Պէտք է ազատութեան մէջ մնալ հայ 

ու պահպանել հայկական մշակոյթը:  

«Յիսուն տարուայ մէջ չէր եղել այնպէս, որ ողջ ռումինահայերը հաւաքուէին: 

Անցեալ տարի հաւաքեցինք նրանց, կարողացանք հաւաքել շուրջ 70 երիտասարդ: 

Այո, նրանք պէտք է որ աւելի շատ լինեն, սակայն ոչ բոլորն էին եկել…. Շատերն էլ 

մեկնել են աշխատանք որոնելու»,-կը պատմէ 

եպիսկոպոսը:  

Եկեղեցին մարդաշատ է յատկապէս կիրակի 

օրերուն` Պատարագին: Մնացած օրերուն 

եկեղեցին բաց է այցելուներու համար 8.00-

14.00, եւ հայ այցելուներն ալ շատ չեն: 

Միայն երբեմն եկեղեցւոյ մօտէն անցնող 
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մարդկանց մէջ կարող ես գտնել հայեր. անոնք մի պահ կը կանգնին, կը խաչակնքեն: 

«Հայկական համայնքը երկար ժամանակ կղզիացած է ապրել, չենք շփուել միւս 

թեմերի հետ, բայց հիմա կղզուց դուրս ենք գալիս, աստիճանաբար ինչ-որ բաներ 

անում:  

Չեմ ընդունում կղզիացումը,- կը 

շարունակէ եպիսկոպոսը: -«Այստեղ կայ 

վանք` Հաճկատարը, որի հինգ հարիւր 

ամեակն է շուտով, եւ որը միակ 

սրբավայրն է, որ օտարներն են գալիս: 

Այս տարի նշելու ենք վանքի 500-

ամեակը, եւ նախատեսւում է, որ 

ամենայն Հայոց կաթողիկոսը կը գայ….»: 

Տաթեւ եպիսկոպոս Յակոբեանը չուզեր 

ըսել, թէ ամէն ինչ հրաշալի է. իրական 

պատկերը տխուր է. հայկական համայնքը աստիճանաբար կը ձուլուի. շատցեր են 

խառն ամուսնութիւնները, կը մոռնան լեզուն, հայրենիքը…. Եկեղեցւոյ կից շէնքը 

Տուտեան մշակոյթի տունն է:  

Առաջին յարկին վրայ՝ գրադարանն է, երկրորդին` թանգարանը: Գրադարանին մէջ, 

այս պահուն կ'ընթանան գիրքերու մշակման աշխատանքները: Այստեղ կան 

հնատիպ գիրքեր` սկսած 1512 թուականին լոյս տեսած գիրքերէն մինչեւ նորատիպ 

գիրքերը: Գիրքերու մշակմամբ զբաղող Արշալոյս Պարոնեանի խօսքերով, 

գրադարանը բաւականին հարուստ է, սակայն գիրքերէն շատերը՝ ոչ 

համապատասխան պայմաններու մէջ պահուելու պատճառով, փճացեր են: Այժմ 

եղածները փրկելու համար ջանք չեն խնայեր: 1927թ. Յակոբ Սիրունին հիմներ է 

գրադարան, որ գործեր է դպրոցի տարածքին վրայ, 15 տարի յետոյ կառուցուեր է նոր 

առանձին շէնք, ուր եւ տեղափոխուեր են ցուցանմուշներն ու գիրքերը:  

«1944-ին բացուել է մշակոյթի տունը, սակայն, ռուսական խորհրդային 

իշխանութիւնների գալով, այն չծառայեց իր նպատակներին: Շատ գրքեր 

ոչնչացուեցին, իսկ Սիրունին աքսորուեց Սիպիր, գրադարանը դիտուեց որպէս 

պետութեան սեփականութիւն եւ վերցուեց հայ համայնքից: 1987 թուականին, այն 

նորից վերադարձուեց հայ համայնքին, տեղափոխուեց, դասաւորուեց ամէն ինչ»,- 

կը պատմէ ան: Կը կարդա՞ն, կը խօսի՞ն արդեօք Ռումանիոյ հայերը հայերէն: Ա. 

Պարոնեանի խօսքերով, ռումանահայերը հայերէն չեն գիտեր, աստիճանաբար կը 

մոռնան զայն: Արեւմտեան Հայաստանէն եկած հայերու սերունդները 

աստիճանաբար կը մոռնան լեզուն, նոր եկածները գիտեն հայերէն, սակայն անոնք 

ալ շատ արագ կ'իւրացնեն ռումաներէնը, կը ձուլուին: Երբ դուրս եկայ, արդէն 

կիսամութ էր: Եկեղեցւոյ մօտ խաչակնքող մի կնոջ հարցուցի` ինչպէս գտնեմ 

ճանապարհը, եւ երբ իմացաւ` հայ եմ, մի պահ կանգ առաւ, ըսաւ. «Ես էլ, բայց 

հայերէն չգիտեմ: Ինչպիսի՞ն է Հայաստանը…»:  

Ան պատասխանի չէր սպասեր:  
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Մարիամ Մուղդուսեան  

(արեւմտահայերէնի վերածումը՝ Ազատ Խօսքի)  

 

Տերսիմցիներուն 75 Տոկոսը Հայ Է. Տերսիմի Հայերու Միութեան 

Նախագահ 

«Հապեր Վաքթիմ» կայքին վրայ 

հրատարակուած է Տերսիմցի հայերու 

միութեան նախագահ Միհրան Փրկիչի 

հետ հարցազրոյց մը։ Այս մասին կը 

յայտնէ Պոլսոյ «Մարմարա»ն։ 

Փրկիչ այն հայերէն է, որ վերջերս իր 

անունն ու կրօնքը փոխած է ու հիմնած է 

նշեալ միութիւնը։ Ան հետաքրքրական 

յայտարարութիւններ ըրած է 

տերսիմցիներու մասին, եւ ըսած է, թէ Տերսիմի բնակչութեան 75 տոկոսը հայկական 

ծագում ունի։ Ըստ անոր, հայկական ծագում ունի նաեւ գլխաւոր ընդդիմադիր՝ 

Հանրապետական ժողովրդային կուսակցութեան ղեկավար Քեմալ Քըլըճտարօղլու, 

որ սակայն կ՛ուրանայ իր ծագումը։ 

Ժողովուրդը «ծածուկ հայեր» կը կոչէ այն հայրենակիցները, որոնք հայկական 

ծագում ունին, սակայն կը թաքցնեն իրենց ծագումը՝ իսլամներու նման ապրելով։ 

«Ասոնք նախապէս կը թաքցնէին իրենց հայկական ծագումը, սակայն հիմա այլեւս 

թաքցնելու պահանջք չեն զգար։ Եկեղեցւոյ մէջ կը մկրտուին եւ քրիստոնեայ կը 

դառնան։ Իրենց թրքական անուններն ալ կը փոխեն ու կ՛առնեն հայկական 

անուններ», կ՛ըսէ ան: Միհրան Փրկիչ երկու տարի առաջ կրօնափոխ եղած էր՝ իր 

Սիւլէյման անունը փոխելով։ Ան «Մարմարա»ն կը նշէ նաեւ, որ «Ագիտ» թերթի 

աշխատակից Ֆաթիհ Ագայայի հարցումներուն պատասխանելով՝ կոչ կ՛ընէ բոլոր 

ծածուկ հայերուն, որ վերադառնան իրենց բուն ինքնութեան եւ հրապարակայնօրէն 

յայտարարեն, թէ հայ են։  

Փրկիչ կ՛աւելցնէ, որ Տերսիմցի հայերու միութիւնը 70 անդամ ունի։ Այն հարցումին, 

թէ Թուրքիոյ մէջ իբրեւ իսլամ ապրող հայերուն թիւը ի՞նչ է, Փրկիչ կու տայ 

հետեւեալ պատասխանը. «Մենք չենք կրնար ըսել։ Մենք կ՛ուզենք, որ մարդիկ 

իրե՛նք հրապարակեն, առանց վախնալու. մէջտեղ թող ելլեն։ Օրինակի համար, 

Տերսիմի ժողովուրդին 75 տոկոսը հայկական ծագում ունի։ Ասոնց մէկ մասը ալաուի 

դարձած է, մէկ մասն ալ՝ քիւրտ։ Այլեւս իրարու խառնուած են։ Մեր նպատակն է 

ապահովել, որ Տերսիմի մէջ ապրող եւ հայկական ծագում ունեցող հայերը 

ազատօրէն հրապարակեն իրենց պատկանելիութիւնը եւ ժամադրուին իրենց 

ազգային մշակոյթին հետ»։  
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Փրկիչ աւելցուց. «Եթէ Տերսիմ ըսուի, կը յիշուի Քեմալ Քըլըճտարօղլուն։ Շատ յստակ 

է, որ Քըլըճտարօղլուի մայրը հայ է, Քըլըճտարօղլու կը նախընտրէ մերժել այս կէտը։ 

Ան նաեւ կը մերժէ քիւրտ ըլլալը։ Մինչդեռ Տերսիմի մէջ ամէն մարդ գիտէ այս 

ճշմարտութիւնը։  

Քըլըճտարօղլուի ծննդավայրը Նազիմիէ հայաբնակ վայրն էր։ Արդարեւ, անոր մօր 

անունը՝ Էմոշ է։ Եմոշ ըսողներ ալ կան։ Քըլըճտարօղլու այս մէկը ուրանալով կը 

նախատէ իր մայրը»: Փրկիչ խօսեցաւ նաեւ Հանրապետական ժողովրդային 

կուսակցութեան տերսիմցի երեսփոխան Հիւսէյն Այկիւնի մասին եւ ըսաւ, որ ան 

շատ ջերմ մերձեցում ունի հայերու նկատմամբ։ «Հա՞յ է, թէ ոչ՝ ին՛ք պէտք է ըսէ։ Իսկ 

մենք շատ լաւ գիտենք թէ ո՛վ հայ է, ո՛վ՝ չէ։ Ո՛ր ցեղախումբերը հայկական են եւ ո՛ր 

ցեղախումբերը հայկական չեն։ Կարեւորը իրենց արտայայտուիլն է», ըսաւ ան։ 

Միհրան Փրկիչ երկար տարիներ աշխատած է քրտամէտ Խաղաղութիւն եւ 

ժողովրդավարութիւն կուսակցութեան շարքերէն ներս եւ այժմ կը պնդէ, թէ այս 

կուսակցութեան շարքերուն մէջ հայերու յատկանշական ներկայութիւն մը կայ։  

«Այն շրջաններուն մէջ, ուր 1923էն առաջ հայեր կ՛ապրէին, կուսակցութիւնը միշտ 

քուէներու առաւելութիւն ապահոված է», կ՛ըսէ Փրկիչ՝ իբրեւ օրինակ տալով 

Սասունի եւ Վանի պարագաները։ Ըստ Միհրան Փրկիչի, այդ կուսակցութեան 

անդամները մեծ յարգանք կը ցուցաբերեն հայերու նկատմամբ եւ կ՛ընդունին, որ 

անիրաւութիւններ գործուած են հայերու նկատմամբ, սակայն կրօնամոլ քիւրտերը 

չեն ուզեր մերձենալ հայերուն եւ զանոնք «կեավուր»ներ կը նկատեն։  

Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am  

 

Նեմրութի հայ հեթանոսական մեծ սրբավայրը. Աշխարհի 8-րդ 

հրաշալիքը  

Հայկական լեռնաշխարհին մէջ, փոքր 

Նեմրութ լեռան վրայ գտնուող հայ 

հեթանոսական Աստուածներու 

յուշարձանախումբը կը շարունակէ մնալ 

Թուրքիա այցելող զբօսաշրջիկներու 

հետաքրքրութեան շրջանակին մէջ: 

Սակայն, թէ՛ ցուցանակներուն վրայ, թէ՛ 

զբօսավարներու պատմածներուն մէջ, ի 

սպառ կը բացակայի «հայ» անունը, եւ կը 

շեշտուի միայն յունական Աստուածներու անունները: Հայկական 

Երուանդունիներու թագաւորութեան կրտսեր ճիւղի՝ Կամախի արքայ Անտիոքոս Ա-

ը, որ Քրիստոսէ առաջ 70 թուականին, Հայոց արքայ Տիգրան Մեծի կողմէ 

թագարդրուեր էր Տիգրանեան թագով, 2150 մեթր բարձրութիւն ունեցող Նեմրութ 
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լեռան վրայ իր դամբարանն էր կառուցեր, շրջակայքին տեղադրեր էր 

հեթանոսական Աստուածներու եւ իր արձանը: Նեմրութ լեռան գագաթին կը գտնուի 

Անտիոքոս Ա–ի դամբարանը, որ կը ներկայացնէ մօտ 50 մեթր բարձրութեամբ 

բլրաձեւ աւազախումբ, որուն ներսը, ըստ պնդումներուն, թաղուած է Անտիոքոսը: 

Աւազաբլուրներու արեւելեան եւ արեւմտեան կողմերուն՝ Անտիոքոս Ա-ի կողմէ 

կանգնեցուեր են Արամազդի, Անահիտի, Միհրի, Տիրի եւ Վահագնի մօտ 9 մեթր 

բարձրութեամբ արձանաշարքերը: Բացի իր եւ Աստուածներու արձաններէն, 

Անտիոքոսն այնտեղ կանգնեցուցեր է նաեւ թագաւորութեան խորհրդանիշ առիւծի 

եւ արծուի արձանները, որոնց մերձակայքին կը գտնուին Անտիոքոսի նախնիներու 

պատկերները՝ քանդակուած ժայռաբեկորներու մէջ: UNESCO-ի համաշխարհային 

ժառանգութեան ցանկին մէջ ընդգրկուած Նեմրութ լեռան դամբարանաբլուրը մեծ 

վէճի առարկայ է դարձեր Թուրքիոյ Ատըեաման եւ Մալաթիա նահանգներու միջեւ: 

Նեմրութ լեռը կը գտնուի Ատըեաման նահանգի տարածքին վրայ, սակայն 

Մալաթիայի նահանգապետարանը կը պնդէ, որ լեռան վրայ կը գտնուին 

յուշարձաններ, որոնք կը մտնեն Մալաթիոյ նահանգին մէջ: Տարիներ տեւող այս 

վէճը դեռ վերջնական լուծում չէ ստացեր:  

Ատըեամանի նահանգապետարանը բազմաթիւ բողոքներ է ներկայացուցեր՝ 

զգուշացնելով Մալաթիոյ նահանգապետարանին՝ Նեմրութ լեռան Աստուածներու 

պատկերները չօգտագործել որպէս Մալաթիոյ խորհրդանիշ: Այս վէճի պատճառն 

այն է, որ Նեմրութ այցելող զբօսաշրջիկները մեծ գումարներ կը ծախսեն, ուստի 

ամէն նահանգ կ'աշխատի՝ զբօսաշրջիկները, իր նահանգի միջոցով, ուղղորդել դէպի 

Նեմրութ: Լեռան վրայ տիրող անբարենպաստ եղանակային պայմանները՝ ուժեղ 

քամիները եւ սաստիկ սառնամանիքները մեծ վնաս կը հասցնեն յուշարձաններուն: 

«Մեր քունը փախեր է այն մտահոգութենէն, որ յանկարծ այդ արձանները կրնան 

վնասուիլ։ Իմ ձեռքս ըլլար, վերմակս այդ արձաններուն վրայ կը գցէի»,- առիթով մը 

ըսեր էր Թուրքիոյ մշակոյթի եւ թուրիզմի նախարար Էրթուղրուլ Կիւնայը՝ շեշտելով, 

որ իրենք տարբեր առաջարկներ են ստացեր՝ արձաններու պահպանման հետ 

կապուած։  

Ըստ նախարարին՝ որոշ մասնագէտներ կ'առաջարկեն արձանները պատել 

քիմիական լուծոյթներով, որոնք կ'ապահովեն արձաններու ամրութիւնը, ինչպէս 

նաեւ՝ արձաններու շուրջ ապակեայ պատ կառուցել կամ վրան տեղադրել։ «Ձմռան 

եղանակին՝ լեռան վրայ ուժեղ քամի կ'ըլլայ եւ ատոր չեն դիմանար թէ՛ վրանը, թէ՛ 

ապակեայ պատերը։ Իսկ ամուր ապակեայ պատեր կառուցելու համար անհրաժեշտ 

է հիմքեր փորել, ինչ որ աւելի վնաս կու տայ արձաններուն։ Ատոր համար ալ կը 

մտածենք, որ ամէնէն յարմար տարբերակն այն է, որ արձանները ուղղաթիռով 

տեղափոխուին 800 մեթր ներքեւ գտնուող Քահթայի թանգարաններէն մէկուն մէջ»,-

նշեր էր Էրթուղրուլ Կիւնայը:  

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am  
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Գրական-Մշակութային 

Նիւթը հրապարակման պատրաստեց ԳՈՀԱՐ ԱՃԵՄԵԱՆԸ 

«ԱԶԱՏՆ ԿՈՄԻՏԱՍ»  

Նուիրւում է Կոմիտաս վարդապետի ծննդեան 143 ամեակին«... Մեր երգն ու լեզուն 

են, որ առաւել զտուած նիւթական տարրերէ, կը մնան իբրեւ զուտ ոգեկան 

ազատութիւններ: Համաձայն այս դասակարգումին, Վարդապետը կու գայ Ս. 

Մեսրոպէն վերջ, իբրեւ երկրորդ Սուրբ մը: Ան կըլլայ մեծագոյնը Ապրիլ 11-ի [24] 

մեր կորուստներուն...»: 

Շահան Շահնուր  

Պատմում է Արշակ Չօպանեանը.-  

«...1909)ի վերջերը տեսայ զինք Էջմիածին, 

երբ գացի հոն մասնակցելու 

կաթողիկոսական ընտրութեան: Աւելի որոշ 

զգացի հոն թէ ինչքան շրջապատը նեղ էր 

իրեն համար, անթիւ ընելիք ունէր, 

միջավայր չկար, հարկ եղած օգնութիւնը 

չկար: Տարօրինակ բան է որ Մայր Աթոռը, 

որ հեռու էր աղքատ ըլլալէ, թէ Խրիմեանի, 

թէ Իզմիրլեանի, թէ Սուրէնեանի 

հայրապետութեան օրով, որեւէ գումար չէ 

տրամադրած այդ մեծարժէք 

արուեստագէտին որ իր երաժշտական 

գործերը հրատարակէ, գէթ իր դաշնակած 

պատարագը տպագրէ: Կը նեղուէր հոն. 

մանաւանդ Փարիզի մէջ ունեցած 

գործունէութեան լայն ու փայլուն 

ասպարէզէն յետոյ»: 

Ահա թէ ինչպէս է ներկայացնում իր նկատմամբ ունեցած անարդարացի 

վերաբերմունքը Կոմիտասըՙ դիմելով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին: 

1909 սեպտեմբեր 5, Ս. Էջմիածին 

Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց 

Տ.Տ. Մատթէոս Բ. 

Վեհափառ Տէր, 
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Քսան տարի է Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի միաբան եմ: Մտել եմ այս 

հաստատութեանը ծառայելու նպատակով: Քսան տարուան ընթացքում շրջապատն 

ինձ թոյլ չէ տուել այն անելու, ինչ կարող էի, որովհետեւ տեսայ միայն որոգայթ եւ ոչ 

արդարութիւն: Նեարդերս թուլացել են, այլեւս տոկալու ճար ու հնար չունեմ: 

Որոնում եմ հանգիստ, չեմ գտնում. ծարաւի եմ ազնիւ աշխատանքի, խանգարուում 

եմ. փափաքում եմ հեռու մնալՙ խցել ականջներս̔ չը լսելու համար, [կապել ոտքերս] 

գոցել աչքերս̔ չը տեսնելու համար, կապել ոտքերս̔ չը գայթակղուելու համար, 

սանձել զգացումներս̔ չը վրդովուելու համար, բայց, զի՛ մարդ եմ, չեմ կարողանում: 

Խիղճս մեռնում է, եռանդս պաղում է, կեանքս մաշուում է, եւ միայն վարանմունքն է 

բոյն դնում հոգուս ու սրտիս խորքում: 

Եթէ հաճոյ է Վեհիդ ինձ չը կորցնել, այլ գտնել, արտասուելով աղերսում եմ̔ 

արձակեցէք ինձ Ս. Էջմիածնայ Միաբանութեան Ուխտից եւ նշանակեցէք Սեւանայ 

Մենաստանի մենակեաց: Քսան տարին կորցրի, գոնէ մնացած տարիներս շահեցնեմ 

եւ անդորրութեամբ գրի առնեմ ուսումնասիրութիւններիս պտուղներըՙ իբր առաւել 

կարեւոր ծառայութիւն հայ տառապեալ Սուրբ Եկեղեցւոյ եւ Գիտութեան:* 

Վեհափառութեանդ ծառայ եւ որդի 

Կոմիտաս Վարդապետ 

Միաբան Ս. Էջմիածնի 

Քանի որ ես ծնած եմ Սփիւռք,- պատմում է փարիզաբնակ հոգեբոյժ Լուիզ Ֆով 

Յովհաննէսեանը,- միշտ Կոմիտաս վարդապետը մեզի համար կարեւոր եղած է, ոչ 

միայն որպէս մեծ, տաղանդաւոր երաժիշտ. Կոմիտաս միեւնոյն ատեն հայու 

ճակատագիրի տեսակ մը օրինակ է: Անոր ճակատագիրը հայ պատմութեանը 

բնորոշ ճակատագիր մըն է: Պզտիկութենէն սկսեալ, շատ պզտիկուց, հինգ-վեց 

տարեկանէն կը յիշեմ, որ երբ հայերը քով-քովի կու գային, ամէնքն ալ գաղթի, 

կոտորածի մասին կը խօսէին, ուրիշ խօսակցութիւն չկար, դեռ նոր էր աքսորը: 

Չափահասները հաշուի չէին առներ, թէ փոքրիկները կը հասկնան: Մանկութեանս 

տարիներէն, հոգեբոյժ դառնալէս շատ առաջ, ինքզինքիս հարցում կ"ընէի, որ 

այդչափ սարսափելի բաներ տեսնելէ ետք մարդիկ չե՞ն խելագարած: Եւ երբ 

տարիներ անց հոգեբոյժ դարձայ, անշուշտ նոյն հարցումը տուի ինքզինքիս. այդ 

պատճառով է որ Վարդապետին հիւանդութեամբ անչափ հետաքրքրուած եմ: 

Որպէս հոգեբոյժ, վկայակոչելով Փարիզի Վիլ Ժուիֆ հիւնդանոցի փաստաթուղթերը 

կը յայտարարեմ, որ Վարդապետը շիզոֆրենիա չէ ունեցած: Կրկնեմ̔ բուն 

փսիխոզները, հոգեկան հիւանդութիւնները կանուխ կը սկսին, երիտասարդ 

տարիքէն եւ ոչ 47 տարեկանէն անդին, իսկ Կոմիտաս վարդապտեը հոգեբուժական 

տեսակէտէ ոչ մէկ նշան ունեցած է կամ հակումՙ հոգեկան հիւանդութեան: 

Ըստ իս̔ հիւանդութիւնը մելամաղձոտութիւն է: Ան կարծես սգաւոր մըն է, ճգնաւոր 

մը: Չկարծէք, թէ հայ ըլլալով է որ Կոմիտասին ողբերգութիւն-հիւանդութիւնը կը 
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կապեմ Եղեռնին հետ: Բնաւ: Ես իմ այս թէզս Ֆրանսայի բժշկական համալսարանին 

պիտի ներկայացնեմ որպէս հոգեբոյժ, ուրեմն գիտական զօրաւոր փաստեր պիտի 

մէջտեղ բերեմ: Գիտական խնդիրները հայրենասիրութեանս հետ կապ չունին, 

անշուշտ: Բժշկական արխիւներուն ծանօթանալէն մարդ չի կրնար ինքզինքին 

չհարցնելՙ արդեօք այս մարդը ինքզինքը ամէն ինչէն չի՞ զրկեր կոր, արդեօք այս 

սգաւոր մարդը ողջ մեռել մը չէ՞: Արդեօք եթէ Կոմիտասը կրօնաւոր չըլլար, 

անձնասպան պիտի չըլլա՞ր: Բժիշկները մինչեւ վերջ կը հաստատեն, որը ինքը շատ 

կապուած էր իր Կրօնքին: Արդեօք իր փափաքը մեռնիլ չէ՞ր: Երբ այդ հարցումներս, 

միտքերս Վազգէն Վեհափառ հայրապետին փոխանցեցի, ան բացատրութիւն 

տուաւ, որ մեր Կրօնքը չի թոյլատրեր անձնասպանութիւնը. կեանքը Աստուած 

տուած է, եւ մարդը, մասնաւորապէս կրօնական մը իրաւունք չունի այդ կեանքը 

փճացնելու, չապրելու: Կարելի է իր կրօնական շատ մեծ զգացումին համար է որ 

Կոմիտասը ինքզինքը ողջ-ողջ թաղած է:»** 

Իր հանդէպ ունեցած անտարբերութիւնը եւ այն դժուարութիւնները, որոնք արգելք 

էին հանդիսանում իր ստեղծագործական թռիչքներին, մեծապէս ազդում են 

Կոմիտասի Վարդապետի հոգեկանին: 

Նա յուսալքումի վայրկեաններ է ապրում, անքուն գիշերներ անցկացնում, բայց շատ 

քչերին յայտնում իր խռովքն ու սիրտը կրծող վիշտըՙ աշխատելով օրն ի բուն, 

ամբողջութեամբ նուիրուելով իր գործին: 

«Ափսոս որ մենք խօսող ժողովուրդ ենք,- գրում է Կոմիտասը համաժողովից յետոյ, - 

իսկ հազար խօսք ոչ մէկ գործ չի շիներ, մինչ մէկ գործը հազար կեանք կը շինէ. 

ամենէն աւելի զիս յուզեց այն բանը որ այդ օտար հեղինակաւոր երաժշտագէտները 

լսելով իմ բացատրութիւններս, հասկցան եւ համոզուեցան, որ աշխարհի մէջ կայ 

հայ երաժշտութիւն մը բոլորովին ինքնատիպ եւ ինքնուրոյն, այնպէս̔ ինչպէս հայ 

լեզուն եւ հայ կեանքը, մինչդեռ մեր ժողովուրդը դեռ կը տարակուսի, թէ ինքը լեզու 

ունի, երաժշտութիւն ունի եւ կեանք ունի:» 

Այս մէջբերումներից յետոյ հարկ ենք համարում ներկայացնել Պոլսի 

«Ազատամարտ» թերթի 1914 թ. համարներից մէկում տպագրուած Կոմիտասի 

հարցազրոյցը, երբ նա նոր էր վերադարձել Փարիզի համաժողովից. (ներկայացւում է 

հարազատ բնագրով): 

ԱԶԱՏԱՄԱՐՏ .- Ի՞նչ տպաւորութիւն ձգեցին Ձեր յայտնած կարծիքները հայ 

եկեղեցական եւ ժողովրդական երաժշտութեան մասին: 

ԿՈՄԻՏԱՍ.- Նախ իմ յայտնած տեսութիւնները հայ հոգեւոր եւ գեղջուկ 

երաժշտութեան մասին նորութիւն էին, մանաւանդ անոնց համար, որոնք դեռ տարի 

մը առաջ կ"անգիտանային կամ կը մերժէին հայ ինքնուրոյն երաժշտութեան մը 

գոյութիւնը: Յետոյ շատեր, որ հայ երաժշտութեան մասին հարեւանցի գաղափար մը 

ունէինՙ դասախօսութիւններէ ետք առաջինը եղան խոստովանող, որ հայ 

երաժշտութիւնը գեղարուեստական բարձր արժէք մը կը ներկայացնէ, աւելի 
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հարազատ ուրիշ շատ մը ժողովուրդներու մէջ եւ աւելի վսեմ̔ քան արեւելեան ուրիշ 

ազգերու մօտ: 

Ու երաժշտական մեծ վարպետներՙ երբ դասախօսութիւնները կ"աւարտէի, չէին 

կրնար իրենց զարմանքն ու հիացմունքը զսպել իրենց համար օտար այս 

երաժշտութեան ծանօթանալով, որ ոչ միայն նորութիւն էր իրենց համար, այլ նաեւ 

ապշեցուցիչ նորութիւն մը: Ինձ համար ալ հետաքրքիր էր, թէ ինչ պիտի ըլլար 

անոնց տպաւորութիւնը երաժշտութեան մը մասին, զոր ցարդՙ իր յոռի նմոյշներէն 

դատելով̔ կը նկատէին իբրեւ մեղկ, տխուր, մելամաղձոտ երաժշտութիւն մը: 

Մինչդեռ հայ երաժշտութիւնը ոչ միայն մեղկ ու տխուր չէ, այլ համակ ուժ է եւ 

կենդանութիւն, ու իր մէջ կը սնուցանէ փիլիսոփայութիւնն իսկ, ոգին իր իսկ ցեղին, 

որովհետեւ երաժշտութիւնն ամենէն մաքուր հայելին է ցեղին, ամենէն հարազատն 

ու կենդանին անոր բոլոր արտայայտութեանց մէջ կենդանի, որքան կենդանի է այդ 

ցեղը, ուժեղՙ որքան ուժեղ է իրեն ծնունդ տուող ժողովուրդը: 

Ուրախ եմ, որ այդ յայտնի բոլոր վարպետները կրցան թափանցել, որքան հնար էր, 

հայ երաժշտութեան խորութեանց եւ բարձրաձայն յայտարարեցին անոր ուժն ու 

քնքշութիւնը, չվարանելով նոյնիսկ «աստուածային» կոչել զայն: Ու հայ 

երաժշտութեան արծարծած հետաքրքրութիւնն այնքան ընդհանուր էր 

համաժողովին անդամներուն մէջ, որ նոր դասախօսութիւններ ալ խնդրեցին հայ 

երաժշտութեան մասին, ու ես ստիպուած եղայ համաժողովին մէջ կարդալու 

երկրորդ դասախօսութիւն մըն ալՙ «Հայ երաժշտութեան տաղաչափութեան եւ 

շեշտաւորութեան» մասին, գոհացում տալու համար այդ հետաքրքրութեան: 

Մեր երաժշտութեան արծարծած այս ընդհանուր հետաքրքրութիւնը անով 

մանաւանդ յատկանշական է, որ մինչ արեւելեան ազգերէն ոչ մէկը, նոյնիսկ յոյնը, 

սերպը, պուլկարը, կամ թուրքը, չունէր իր ներկայացուցիչը համաժողովին 

պարզելու համար իրենց սեփական երաժշտութիւնը, հայ երաժշտութեան համար 

սակայն այնքան պատուաբեր տեղ մը կը տրուէր, եւ մինչ ուրիշ ազգերու 

ներկայացուցիչ երաժշտագէտներու ճառերը շատ անգամ բուռն դիտողութիւններով 

եւ քննադատութիւններով կ"ընդունուէին, ինչպէս պատահեցաւ կաթոլիկ կրօնաւորի 

մըՙ որ Գրիգորեան երաժշտութեան շեշտաւորութեան մասին կը խօսէր, 

ընդհակառակն, հայ երաժշտութեան մասին ըսուած խօսքերը կատարեալ 

համակերպութեամբ լսուեցան, ու յայտնի երաժշտագէտ Վակնէրը, որ նոյն 

Վարդապետին ամենէն բուռն ընդունողներէն մէկը եղած էր, համակերպութեան եւ 

շնորհաւորութեան խօսքեր միայն ունեցաւ ըսելիք մեր երաժշտութեան մասին: 

Հետաքրքրական էր նաեւ տեսնել, երբ միջազգային վարպետներ համաժողովն 

աւարտելէ ետք, աղբիւրներ կը փնտռէին հայ երաժշտութեան աւելի եւս 

ծանօթանալու համար, անոնցմէ շատերը սկսան Կիրակի օրերը Հայոց եկեղեցին 

յաճախել, հայ եկեղեցական երաժշտութիւնը վայելելու համար: Աւելցնեմ, որ 

Միջազգային երաժշտական ընկերութեան յառաջիկայ համաժողովը, որ երեք տարի 

ետք Պէրլինի մէջ պիտի գումարուի, կրկին տեղ պիտի տայ հայ երաժշտութեան, եւ 

ես հրաւիրուած եմ խօսելու «Հայոց երգեցողութեան ձեւի» մասին: 
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Ա . - Ի՞նչ տպաւորութիւն թողուցին հայ խազերու մասին Ձեր երեւան հանած 

նորութիւնները: Այն խազերուն, որոնք այնքան «խորհրդաւոր» ու «սնոտի» 

հռչակեցին տիրացուները: 

ԿՈՄԻՏԱՍ . - Հայկական խազերու բանալիները, զորս երեւան հանած էի 

տարիներու պրպտումէ ետք, մեծ նորութիւն մը եղան համաժողովին անդամներուն 

համար, որովհետեւ հայկական խազերով կարելի պիտի ըլլայ ոչ միայն հայկական 

հին երաժշտութիւնը ուսումնասիրել, այլ նաեւ ուսումնասիրել ուրիշ ազգերու հին 

երաժշտութիւնները, ինչպէս յունականը, որոնց մասին դժբախտաբար որեւէ 

ուսումնասիրութեան աղբիւր գոյութիւն չունի այժմ, մինչ հայ ձեռագրերը աւելի 

աւանդապահ գտնուած են գուրգուրանքով պահելու համար հայկական հին 

երաժշտութեան աղբիւրները, որոնցմէ թերեւս երաժշտագէտներ օգտուին 

ժամանակակից ուրիշ երաժշտութիւններ պրպտելու համար: 

Թէեւ ուրիշ ազգերու հին երաժշտութենէն նմոյշներ հասած են մեզի, բայց ամէնէն 

աւելի հայ խազերն են, որ կը ներկայանան ամբողջական եւ ամփոփ, եւ աւելի լրիւ 

նիւթ կը ներկայացնեն ուսումնասիրութեանց համար: Ասկէ զատ, հայկական հին 

ձեռագիրներու մէջ կը հանդիպինք յոյն կամ ուրիշ հին երաժշտութեան վերաբերեալ 

թարգմանութիւններու, որոնց յունական կամ օտար բնագիրը կորսուած ըլլալով, 

հայերէն թարգմանութիւններն են, որ պիտի կարենան լոյս սփռել 

ուսումնասիրութեանց պահուն: Այս տեսակէտով ալ հայկական խազերու 

ուսումնասիրութիւնը իր մասնաւոր կարեւորութիւնը կը ստանայ: Այս մասին գրած 

ուսումնասիրութիւններս պիտի հրատարակուին արդէն համաժողովին դիւանին 

կողմէ, հետեւաբար չեմ ուզեր աւելի երկար ծանրանալ այդ մասին: 

Ա .- Հայկական ինքնայատուկ նուագարաններու մասին եւս տեղեկութիւն տուի՞ք 

համաժողովի անդամներուն: 

ԿՈՄԻՏԱՍ . - Այո, խօսեցայ հայկական նուագարաններու մասին եւս, 

մասնաւորապէս ծանրանալով փողին շուրջը, զոր բացատրեցի իր ամբողջ կազմով 

եւ նաեւ հոգեւոր եւ գեղջուկ երգերէ նմոյշներ նուագելով անոր վրայ: Պէտք է ըսել, որ 

ան եւս, ինչպէս հայ երաժշտութեան միւս առանձնայատկութիւնները, խոր 

տպաւորութիւն գործեց ունկնդիրներուն վրայ: 

Իմ կարծիքով, փողը նուագական երաժշտութեան հիմնաքարն է, եւ ունի այն տեսակ 

առանձնայատկութիւններ, զորս ոչ մէկ ազգի նուագարան ունի: Անոր հնչիւնները 

ամէնէն մօտիկ են մարդկային սրտին, ամէնէն հարազատ արտայայտիչը անոր 

բոլոր զգացումներուն, մարդն անոր պարզ ծակտիկներուն մէջ կրնայ արտաբերել իր 

հոգին իր բոլոր զգացումներով: Եթէ կատարելագործուի այս նուագըՙ իր զանազան 

սեռերով, ես վստահ եմ, թէ մենք այն տեսակ շնչական հրաշալի նուագորդ մը 

կունենանք (օրքեսթր), որը ընդունակ է բնութիւնը արտայայտելու իր սեփական 

խորհուրդներով, եւ սիրտըՙ իր իսկական յուզումներով, որովհետեւ փողը միակ 

նուագարանն է, որ կրնայ բազմաթիւ ձայներու հնչումներ հանել, ինչ որ կարելի չէ 

գտնել ուրիշ նուագարաններու մէջ: 
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Թէեւ բացատրեցի ուրիշ հայկական նուագարաններ եւս, ինչպէս պարկապզուկը 

կամ տկզարը, սակայն անոնք այնքան ինքնուրոյն չեն, որքան փողը, եւ անոնց մօտ 

կամ նման ուրիշ նուագարաններ կարելի է գտնել ուրիշ ժողովուրդներու մէջ. արդէն 

բոլոր ազգերն ալՙ իբրեւ ազգային նուագարան, մէկ գործիք մը միայն կունենան 

ընդհանրապէս, իսկ միւսները շինուած կամ յարմարեցուած կ"ըլլան անոր վրայ: 

Հայոց մէջ այդ ազգային նուագարանը փողն է, որ պէտք է անգամ մըն ալ կրկնեմ, 

խորունկ ազդեցութիւն գործեց բոլոր համաժողովականներուն մէջ, իր պարզութեան 

մէջ պարփակուած վեհութեամբ: 

Ա .- Իսկ ի՞նչ պիտի ըսէք, սիրելի վարպետ, այն վլվլուկներուն առթիւ, որ ցոյց տուաւ 

հոս տիրացուներու դահլիճը: Կ"ակնարկեմ այն տխմար պայքարին, զոր պոլսահայ 

տիրացուներՙ Կրօնական ժողովին անիմաստ իրարանցումէն քաջալերուած, դատ 

բացին Ձեզի դէմ, կրամաֆոնի ծանօթ խնդրոյ առթիւ: (Խօսքը այն անմիտ որոշման 

մասին է, ուր եկեղեցին կը փորձէ արգիլել Կոմիտասի եւ Շահմուրատեանի երգերու 

ձայնասկաւառակի հրապարակումը): 

ԿՈՄԻՏԱՍ . - Ես տարիներու աշխատանքով շիներ եմ իմ ուղեգիծը, ուրկէ ընթացեր 

եմ մինչեւ ցարդ եւ պիտի ընթանամ ասկէ ետք ալ, որքան ատեն որ ուժ զգամ 

երակներուս մէջ, ոչ մէկ խոչընդոտ չի կրնար կասեցնել զիս իմ առաքելութեանս մէջ, 

որու նուիրագործութեանը ես համոզուած եմ բոլոր սրտովս: 

Ա .- Իսկ ասկէ ետքը ի՞նչ ընելու մտադիր էք: 

ԿՈՄԻՏԱՍ . - Շարունակել իմ ճամբաս:  

ԱԶԳ – ԳՐԱԿԱՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ 

 

Խոհեր  

Ագռաւներ….Յաճախ ենք կեանքի այս կամ այն 

դրուագում հանդիպում նրանց, բայց մարդիկ շատ քիչ են 

նրանց հետ շփւում: 

Մի տեսակ անջրպետ կայ, որ ոչ մի բանով չի լցւում, 

կարծում եմ՝ դեռ երկար կը մնայ այսպէս: Մարդկանց 

մէջ կայ իրարամերժ և անբացատրելի մի 

վերաբերունք…քարացած մտքերի մի տխուր շարան: Մի 

կողմից նրանք գիտեն, որ գեղեցիկ են ագռաւները՝ 

կտուցը և ոտքերն ամուր, թեւերը՝ լայն ու կարճ, պոչը՝ 

ուղիղ, կլորաւուն: Փետուրները սեւ են կամ մոխրագոյն, 

գեղեցիկ, մետաղեայ փայլով: Բայց գիշատիչ լինելը, 

միեւնոյն է, հեռացնում է, օտարում նրանց մարդկանցից:  
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Աստծոյ ստեղծած իւրաքանչիւր ստեղծագործութիւն իր առաքելութիւնն ունի: 

Կեանքի կանգառների լռութեան մէջ իրենց կռինչ-աղաղակ-լրբութեանը շատ 

յաճախ են լրիւ ազատութիւն տալիս սեւ ու կռկռան ագռաւները: Չգիտեմ ինչու, հենց 

երէկ երեկոյեան՝ աշխատանքը վերջացնելուց յետոյ, ագռաւների վարքը յատուկ 

դիտելու համար ցանկացայ քայլելով տուն հասնել…երբեմն կանգնում էի, 

հայեացքով տնտղում փողոցի երկու կողմերում վեր խոյացած սօսիները...Նայում եմ 

նրանց. կարծես թէ ագռաւները կաչաղակներից խլած իրենց անճոռնի բներում 

ընտանիքներով քուն են մտել, որ չխառնուեն մարդկանց անմիտ գործերին... Կողքիս 

յայտնուած երթուղային տաքսիից մէկը թխկթխկացրեց լուսամուտը: Ես կարծես 

սթափուեցի խորացող մտքերից, իսկ ագռաւների պէտքը չէր…նրանք անհոգ 

պտտւում էին անկանոն ուղղութիւններով, ինչ փոյթ, թէ աշխարհն ինչպէս է շնչում: 

Միեւնոյն է, իրենք այդ ամէնին նայում են 300 տարուայ բարձունքից: Ու յանկարծ 

մտածեցի. <Ի¯նչ լաւ է, որ չկայ ագռաւների անկախ հանրապետութիւն> , թէ չէ 

անընդհատ իրենց պատեպատ կը տային, խուճապահար կը զարնուէին իրար, ամպ 

ու երկինք սեւացրած` ահաբեկուած այնքան կը կռկռային, որ կռկռոցը կը պատէր 

երկինք-երկիր: Ու գուցէ ամէն կռկռոցի հետ երկինքը կ'իջնէր մինչեւ գետին….վար 

կ'ընկնէին աստղերը, ու երկինքը կ'որբանար. …Ի¯նչ լաւ է, որ հենց այսպէս է 

ստացուել:  

Թէեւ ագռաւները սաւառնում, հասնում են անհունով սահող ամպերին, սակայն 

նրանք երկնքի հետ առանձնապէս կապ չունեն, որովհետեւ նրանց կտուցներից 

յաւերժօրէն լեշահոտ է գալիս: Այս ամէնին քաջատեղեակ՝ ուզում եմ հասկանալ 

ագռաւների խորհրդաւորութեան գաղտնիքը, այնուամենայնիւ նրանք, իրօք, 

զարմանալի են:  

Մարդիկ նրանց սեւ գոյնին վերագրում են նաև սեւ գծեր…Մեր նախնիները այդ 

կռկռան թռչուններին համարում էին չարագուշակ, անտուն թռչուններ, որոնք 

մարդկանց գլխավերեւում սեւ թուխպեր են գոյացնում: Ու չարիք են բերում, 

երազներ են աղաւաղւում, կործանում ու տանում են հեռուներն անհետ..….Իսկ 

խեղճ ագռաւները չգիտեն մարդկանց այդ ահաւոր բամբասանքների մասին: Իմ 

մտքերը մռայլութեան քօղից ուզում են դուրս թռչել, և ուզում եմ համակուել 

լաւատեսութեամբ. Մի պարզ տրամաբանութիւն ինձ յոյս է տալիս, որ կարելի է 

շրջանցել մութ խոհերը: Եթէ կեանքում որեւէ մի արարածի գոյութիւնն արժեւորւում 

է նաեւ ի վերուստ նրան տրուած տարիների քանակով, ուրեմն այստեղ մենք բոլորս 

երկար խորհելու պատեհ առիթ ունենք:  

Մի՞թէ թաքնուած ճշմարտութիւն չէ սա, հեռաւոր բարեկամս: Պարզապէս այն 

մնացել է դարերի յետեւում ու փոշեպատուել է: Ես ուզում եմ քանդել 

աղաւաղումների ու զրպարտանքների այս պողպատէ շղթան: Մեր շուրջը կան 

մարդիկ, որոնց ագռաւ են անուանում՝ թէ արտաքին, թէ ներքին յատկութիւնների 

պատճառով: Ճիշդն ասած, արտաքնապէսն ինձ համար ընդունելի է, բայց 

ագռաւներին ընկալելու համար չպէտք է հապճեպ լինել: Նրանք այնքան 

երկարակեաց են, որ աւելի լաւ են տարբերում կեանքի չարն ու բարին, վատն ու 
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լաւը, սեւն ու սպիտակը, խորն են ընկալում այս կեանքի գրուած ու չգրուած բոլոր 

չոր ու անհոգի օրէնքները:  

Կարինէ Մովսիսեան  

15.05.2012  

 

ՆԵՄՐՈՒԹ ԼԵՌԸ 

 

 

 

 

 

 

 

Քո կիսաշուրթ քարափներից, 

Ես հրաբուխի ծաղիկ չեմ քաղել, 

Ես պաղ ու վճիտ ջուրը չեմ խմել 

Քո կրակաշունչ աղբիւրների:  

...  

Գագաթդ թաղած կարմիր մշուշում՝  

Հո՛ւր ու բո՛ց լճակ, կրակի՛ աչք, 

Նեմրո՛ւթ, արթմնի իմ երազի մէջ՝ 

Դու ղօղանջում ես՝ հանց քարէ զանգ:  

...  

Կորած մի սէր կայ, անդարձ մի յուշ, 
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Որ ծխում է ասես դէպի ամպերը շէկ...  

Դա Աղբիւր Սերոբի սիրտն է մորմոքող, 

Սիրուն Սօսէի քաղցրանուշ սիրուց: 

 

Բայց անցան նրանք սիրով ու վէրքով, 

Իսկ դու ՝վկայ, թէեւ որպէս հանգած հրաբուխ... 

Ու քո խորքերում դեռ մորմոքում է 

Էն հուրը յաւերժ ու միշտ արեւկայ: 

 

Անահիտ Պոստանճեան  

 

ՄԱՆՈՒԿԸ ԵՒ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԸ 

(Սոյն բանախօսութիւնը տրուած նախանցեալ Ապրիլ ամսուան մէջ՝ երկարամեայ 

ուսուցչուհի Տիկ. Վիոլէթ Թաշճեանի կողմէ՝ Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 

մէջ, կը շօշափէ մշտապէս այժմէական հարցեր...: Զայն կը ներկայացնենք մեր 

ընթերցողներուն ուշադրութեան): 

Ծաղկող բնութեան այս եղանակին, մեր 

մտածումներուն մէջ թարմ է հեռաւոր ա՛յն գարնան 

իրականութիւնը, երբ հայ մայրը անապատի 

աւազներուն վրայ կը քալէր... փրկելով 

Աստուածաշունչը եւ իր մանուկը:Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը, իր 

սրբատառ կոնդակին մէջ կ'ընդգծէ. ՙՄանուկը մեզ 

ապագային բացող ու առաջնորդող մեր յոյսն է ու 

ապաւէնը: 

Եթէ կ'ուզենք պայծառացնել մեր եկեղեցին, 

հզօրացնել մեր հայրենիքը եւ երաշխաւորել մեր 

ազգի ապագան, պէտք է դառնանք մանուկին, եւ 

Քրիստոսի պատգամին հետեւելով բարձրագոյն աստիճանի կարեւորութիւն 

ընծայենք անոր՚»: Հայ ժողովուրդ որպէս, մեր գոյատեւման պայքարին մէջ, 

առանձնակի նշանակութիւն ունի մեր ստեղծած կապը հայ մանուկներուն, 
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պատանիներուն եւ ազգային մշակոյթին միջեւ: Հայ մանուկին հոգեմտաւոր 

կրթութեան եւ ազգային դաստիարակութեան մէջ, մայրենի լեզուով հնչող մեր 

դարաւոր մշակոյթը, հայ սերունդները իրարու կամրջող լոյսի հրեղէն կամարն է: 

Մեր եկեղեցիին կամարներուն տակ սկիզբ առած է մեր հոգեւոր ու ազգային 

մշակոթը: Մեր եկեղեցականները եղած են մեր ազգային մշակոյթի առաջին 

կերտիչները, պահապանները ու յաջորդող սերունդներուն փոխանցողները: 

Երբ դարեր զրկուած եղած ենք պետութենէ, մեր եկեղեցին, հոգեւոր ու ազգային 

մշակոյթով պահած է մեր ժողովուրդին ինքնութիւնը եւ ապագայ երթը: Այսօր մենք 

կը խոնարհինք Սուրբեր Մեսրոպ Մաշտոցի, Նարեկացիի, Շնորհալիի ու 

Կոմիտասի, Խրիմեան Հայրիկի հայակերտ շունչին ու հայապահպան ոգիին դիմաց: 

Դարեր շարունակ, ազգային մշակոյթը իր ներզօր գոյութեամբ եղած է հոգեւոր 

հայրենիք մեր ժողովուրդին համար: 

Աշխարհասփիւռ հայութիւնը մայրենի լեզուով, իր մշակոյթով պահեր է դարէդար իր 

ինքնութիւնը եւ թռիչք տուեր իր ստեղծագործ ոգիին:Ազգային մշակոյթի հետ մեր 

մանուկներուն ստեղծած հաղորդակցութիւնը կունենայ ուրոյն ներդրում, անոնց 

կազմաւորմանª մարդակերտումին ու հայակերտումին մէջ: Բանաստեղծին 

խօսքերով ՙՀա՛յ մանուկներու մերկ ուղեղէն մինչեւ հանճարը ցոլքեր ցանող...՚ 

մայրենի լեզուն կը հնչէ մանկական գրականութեամբ, զարգացնելով անոնց մէջ 

աշխարհընկալումը: Մանկական երգերով, հեքիաթներով ու պատմուածքներով, 

տարբեր գաղափարներ, երեւոյթներ եւ փոխ-յարաբերութիւններ կը դրսեւորուին, 

որոնցմով մանուկն ալ կը սկսի ունենալ իր մտածումները, զգացումները, 

նախընտրութիւնները, կողմնորոշումները եւ կարծիքները:Գեղարուեստական 

գործի ընկալումը մանուկ հասակէն կը դառնայ սովորութիւն եւ երեւակայութեան 

սլացքը ընթացք կու տայ նաեւ ինքնուրոյն արտայայտուելու ցանկութեան: 

Մշակոյթը կը նպաստէ նկարագրի կերտումին նաեւ վարուելակերպին:Հայ 

գրականութիւնն ու պարը, երգն ու երաժշտութիւնը, հոգեկան սնունդ տալով 

մանուկին, կը ստեղծեն ազգային ոգի ու դիմագիծ: Անոր մէջ կը ստեղծեն հայրենիքը 

եւ հա՛յ արժէքները: Հայ մանուկը բանաստեղծին հետ կրկնելով կը գիտակցի թէ մեր 

Այբուբենը մեզի համար գիրէն ալ անդին, մեր ժողովուրդին համար յատուկ 

նշանակութիւն ունեցած է եւ ունի: Այն ՙԲերդ է անմատոյց, գանձ է աննուաճ, դուռ է 

փրկութեան, ե՛լք երբ յոյս չկայ, զարթօնքի նուագ: Նախահիմքն է մեր, շողը մեր յոյսի, 

ոգին մեր ճարտար՚: Մանկութեան տարիքին ստեղծուած զգացումները կը մնան 

հարազատ, չափահաս տարիքին ալ Հա՛յ մանուկին համար, իր ընտանիքէն ետք, 

հայկակա՛ն վարժարանը ունի հայեցի կրթութիւն ջամբելու առաջնահերթ 

պատասխանատուութիւն: Այստեղ ամենակարեւոր գործօնը մայրենի՛ լեզուն է: 

Մայրենի՛ լեզուով ու հա՛յ գրականութեամբ, ազգին պատմութեամբ, երգ ու պարով 

մեծցող մանուկը, կրթական մթնոլորտին մէջ հնարաւորութիւն կ'ունենայ 

ճանչնալո՛ւ, զարգացնելո՛ւ իր սէրն ու հետաքրքրութիւնը հա՛յ մշակոյթի հանդէպ եւ 

վերջապէս ունենալու յարգանք նոյնինքն ազգային մշակոյթի նկատմամբ: 
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Առօրեայ մասնակցութիւնը առիթ կու տայ յայտնաբերելու եւ դրսեւորելու իր 

կարողութիւնները: Ժամանակակից կեանքի առօրեայ պայմաններուն, շատ յաճախ 

մակերեսային ժամանցներուն եւ ընկերային այլասերող սովորութիւններուն դիմաց, 

առաւել եւս մեծ պատասխանատուութեամբ կը կանգնի հայ մանուկին ու 

պատանիին հայեցի կրթութեան համար գոյութեա՛ն կոչուած հա՛յ վարժարանը, 

յատկապէս Սփիւռքի տարածքին: Սիրուած բանաստեղծ ու յայտնի մանկագիր 

Յովհաննէս Թումանեան, որ իր ստեղծած մանկական գրաւիչ գրականութեամբ, կը 

մնայ բոլոր ժամանակներուն համահունչ, կը հաւատար թէ դպրոցը գրականութեան 

հիմքն է, գրականութիւնը դպրոցին բովանդակութիւնը: Երկուքը միացած են 

պայծառ եւ լուսաւոր ուժով, որով հզօր եւ անխորտակելի կը դառնան 

ժողովուրդները: Մանուկն ու պատանին հա՛յ վարժարանէն ներս մայրենի լեզուի 

միջոցով, հայ գրականութեան մէջ, հաղորդակից կը դառնան մեր անցեալ ու ներկայ 

իրականութիւններուն, արժէքներուն, աւանդութիւններուն եւ ազգային 

սրբութիւններուն: 

Մայրենի լեզուով կը զարգանայ լեզուամտածողութիւնը: Ճանաչողական ու 

գեղագիտական դաստիարակութեամբ կը մշակուին հոգեւոր եւ ազգային 

արժէքներու գիտակցութիւն եւ յարգանք, աշխարհընկալում, հայրենասիրութիւն եւ 

ազգային ոգի: Մեր ժողովուրդի անցեալին գիտակցութիւնը մանուկին ու 

պատանիին մօտ պատասխանատուութիւն կը ստեղծէ անոր ներկայ եւ ապագայ 

ազգային գոյապայքարին մէջ: 

Այսօրուայ արուեստասէր ու գրասէր մանուկն ու պատանին, վաղուայ գիտակից 

նաեւ արուեստագէտ ու գրագէտ երիտասարդն է, որ հպարտ իր ազգային 

պատկանելիութեամբ եւ հարուստ մշակոյթով, իր կարգին պատրաստ է առաւել եւս 

հարստացնելու զայն, նաեւ լայն հետաքրքրութիւն ունի եւ յարգանք, այլ 

մշակոյթներու նկատմամբ: Ազգային մշակոյթը, կրթութեան, ինքնաճանաչման եւ 

ինքնագիտակցութեան հարուստ աղբիւր է: Յայտնի մտաւորական, հայ 

գրականութեան եւ մշակոյթի նուիրեալ Նիկոլ Աղբալեան կ'ըսէր. ՙՊէտք է 

արմատացնել հայ մշակոյթը հայ ժողովուրդին մէջ, որպէսզի ան կարենայ ապրիլ 

իբր ուրոյն ազգ: Իսկ այդ բանը մենք կրնանք կատարել վարժարանով եւ գիրքով, 

այսինքնª դաստիարակութեամբ եւ գրականութեամբ՚: Կը հաւատանք որ այս 

կարեւոր է կատարել մանկութենէն, որովհետեւ ինչպէս Արամ Ա. Կաթողիկոսը 

կ'ըսէ, ՙԱնհատի մը կեանքին մէջ մանկութիւնը նկարագիր կերտող եւ ապագայ 

կեանքին ընթացքը ճշդող ճակատագրական հանգրուան մըն է՚: 

Արդեօք այս մտածումին մէջ չէ՞ բացատրութիւնը այն իրականութեան, որ մեր 

գրագէտներէն շատեր հասուն տարիքին գրած են իրենց համար մասնաւոր 

նշանակութիւն ունեցող մանկութեան մասին: Նոյնիսկ կոտորածէն վերապրած 

մանուկներու սերունդը յետագային ամենադառն յիշողութիւններով իսկ 

խոստովանած են թէ. ՙԿեանքը գաղտնիք չունի այլեւս անոնց համար, օրերը 

պատրանք չունին, երջանկութիւնը հմայք չունի, որովհետեւ մանկութիւն չունին՚: 

Անդրանիկ Ծառուկեան իր անձը եւ սերնդակից ընկերները կոչելով հանդերձ 
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ՙՄանկութիւն Չունեցող Մարդիկ՚, կ'ըսէ՝ ՙԵթէ տրուէր վերապրիլ օր մը կեանքէս... 

պիտի ուզէի որ ինծի գար մանկութիւնս...՚: 

Այս պահուս կը յիշեմ, տարիներ առաջ Մելգոնեանի մէջ Պուլկարահայ 

աշակերտուհիներէս մէկուն գրութիւնը, ուր կ'ըսէր. ՙԵրբ ծնողքս որոշեցին զիս 

Կիպրոս ղրկել երկրորդական կրթութեան համար, չհասկցայ պատճառը: Մտածեցի 

թէ զիս շատ չեն սիրեր եւ կուզեն հեռացնել իրենց քովէն: Սակայն երբ եկայ 

Մելգոնեան, սկսայ ընթերցել ու վերլուծել հայ գրականութիւնը, ճանչնալ մեր 

պատմութիւնը եւ ապրիլ մեր մշակոյթով, այն ատեն հասկցայ թէ մեր տան պատին 

դրուած Արարատին նկարը եւ մեր խօսած կցկտուր հայերէնը, բաւական չէին 

դարձնելու զիս այն մարդը, որ ծնողներս կ'ուզէին ես դառնամ... հա՛յ մը՚: Այսօ՛ր մեր 

մայրենի լեզուն, որպէս հին ու հարուստ լեզու, յատուկ ուշադրութեան եւ 

պաշտպանութեան կ'արժանանայ պետութիւններու եւ մեծ կազմակերպութիւններու 

կողմէ: 

Արդեօք անոր տէր ժողովուրդի զաւակներուն՝ մեր պարտականութիւնը չէ՞ զայն 

պահպանել ու զարգացնել, երբ նոյնինքն ժողովուրդին գոյատեւումը կախեալ է 

մայրենի լեզուէն...: Մե՛ր պարտականութիւնն է ու պատասխանատուութիւնը մեր 

նախահայրերէն, մեր նահատակներէն փոխանցուած դարաւոր մայրենի լեզուն, 

ազգային մշակոյթը պահպանել, զօրացնել ու հարստացնել, յանուն ապագայ հա՛յ 

սերունդներուն: Իսկ այս նուիրական աշխատանքը կը սկսի մանուկներէն ու 

պատանիներէն, անոնց մէջ ստեղծելով սէր եւ գիտակցութիւն մայրենի լեզուի եւ հա՛յ 

արժէքներու նկատմամբ: Խօսքս աւարտելէ առաջ, անկեղծ շնորհակալութիւններս 

կը յայտնեմª Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ, Գերաշնորհ Տ. Վարուժան 

Արքեպիսկոպոսին եւ ազգային իշխանութեան, զիս հրաւիրելու եւ առիթը տալու 

ձեզի հետ միասնաբար կիսելու այս մտածումները: Այս պահուն միասնաբար 

հետեւելով Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին կոչին ու պատգամին, եկէք 

համախմբուինք մեր եկեղեցիին ու վարժարանին շուրջ, եւ այսօրուայ ու վաղուայ 

հա՛յ մանուկներուն ու պատանիներուն ապահովել մայրենի լեզուի զարգացումն ու 

յարատեւումը, որովհետեւ կը հաւատանք որ մայրենի լեզուով տրուած ազգային 

կրթութիւնը ամո՛ւր երաշխիքն է, որպէս հայ ժողովուրդ մեր գոյատեւման: 

ՎԻՈԼԷԹ ԹԱՇՃԵԱՆ  

Նիկոսիա Ապրիլ 2011  
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Տեսակէտ 

Գրողներու Համահայկական Համաժողով ԳՐՈ՞ՂԸ ՏԱՐԱՒ ԳՐՈՂԻՆ 

ԽԻՂՃԸ 

ՍԱՀԱԿ ԹՈՒԹՃԵԱՆ  

Անցած տասնամեակի վեցերորդը՝ Գրողներու Համահայկական վերջին 

Համաժողովը կայացաւ 20-24 Ապրիլ 2012ին, Երեւան, կազմակերպութեամբ 

Հայաստանի Հանրապետութեան Սփիւռքի Նախարարութեան և Հայաստանի 

Գրողներու Միութեան (այս կարգով՝ ըստ «Գրական Թերթ»ի մէջ լոյս տեսած 

պաշտօնական յայտարարութեան): 

Առանց հաշուելու Հայաստանէն և Արցախէն մասնակցողները, 

կային 58 պատուիրակներ Սփիւռքի 20 երկիրներէ, որոնց 12ը՝ 

Իրանէն, 8ը՝ ԱՄՆ-էն, 6ը՝ Լիբանանէն, 5ը՝ Սուրիայէն, 4ը՝ 

Ռումանիայէն, 3-ական՝ Ռուսաստանէն, Վրաստանէն և 

Թուրքիայէն, 2-ական՝ Ֆրանսայէն ու Գանատայէն, և 1-ական՝ 

Կիպրոսէն, Եգիպտոսէն, Իսրայէլէն, Աբխազիայէն, 

Զուիցերիայէն, Լիթուանիայէն, Գերմանիայէն, Անգլիայէն, 

Արժանթինայէն և Աւստրալիայէն: 

Պաշտօնական գնահատմամբ, ձեռնարկն անցաւ Հայրենիք-Սփիւռք կապերու 

առաւել սերտացման և արդիւնաւորման կարգախօսին տակ: Ասոր որպէս տեսակ 

մը «հաւաստիք» յայտարարուեցաւ թէ Հայաստանի Գրողներու Միութեան (ՀԳՄ) 

նոր կանոնադրութեամբ, Սփիւռքի հայ գրողներն այսուհետեւ կը համալրեն ՀԳՄ 

շարքերը՝ լիիրաւ անդամի կարգավիճակով:  

Սկզբունքօրէն, համաժողովի կեդրոնական թեման էր «Հայ գիրքը և հայ 

գրատպութեան ներկայ վիճակը»: ՀԳՄ-ի երկարամեայ նախագահ Լեւոն Անանեան 

շեշտեց թէ, համաշխարհայնացման յառաջացուցած տագնապներուն դիմակայելու 

համար, մանաւանդ փոքրաթիւ ժողովուրդներու յարաբերութիւնները կը պահանջեն 

նոր որակ ու «նոր գործիքներ, որոնցից ամենակարեւորը եղել և մնում է 

միասնութիւնը»: Ան նաեւ բացատրութիւն տուաւ՝ հանդիպման համար ընտրուած 

թուականին առնչութեամբ: Իր ձեւակերպումով, սովորաբար ամառը տեղի ունեցող 

համաժողովը այս տարի կայացաւ աւելի կանուխ՝ գարնան, գլխաւորաբար երկու 

կարեւոր միջոցառումներու հետեւանքով – (1) Հայ գրատպութեան 500ամեակի 

աւարտը 21 Ապրիլին, և (2) ՄԱԿ-ի Եունեսքօ (UNESCO) կազմակերպութեան կողմէ 

Երեւանը այս տարուայ գիրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակելու որոշումը 

– ինչը, աւելցուց Անանեան, «նոր բովանդակութիւն կը հաղորդի համաժողովին»: Ան 

ներկաները հաւաստիացուց թէ սահմանուած ժամանակի փոփոխութիւնը կապ 

չունի վաղ-մայիսեան խորհրդարանական ընտրութիւններուն հետ, և թէ «գրական և 
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քաղաքական Ապրիլներու 'ժամադրութիւնն' ընդամէնը պատահական 

զուգադիպութեան արդիւնք է»: 

Ըսենք անկեղծօրէն: Բաւական հզօր խոշորացոյց կը պահանջուի որեւէ իրակա՛ն ու 

շահեկան շօշափելի կապ տեսնելու համար՝ մէկ կողմէ գրատպութեան և Երեւանը 

գիրքի մայրաքաղաք հռչակելու զոյգ հանգամանքին, ու միւս կողմէ համաժողովի 

էապէս գրական աշխատանքներուն միջեւ – անշուշտ եթէ մոռնանք զուտ 

գովազդային նկատումները: Հակառակ ասոր, ի սրտէ կ'ողջունենք նման կարգախօս՝ 

Հայրենիք-Սփիւռք կապերու ամրացման վերաբերեալ, ու նման ծրագրային թեմա՝ 

հայ գիրքի վերածնունդին նուիրուած: Ամէն պարագայի, որպէս հայ մեր հաւատոյ 

հանգանակին ճիշդ կիզակէտին տեղադրուած այդ երկու բայց համընկնող կէտերը 

աշխարհասփիւռ ամբողջ հայութեան հասարակաց մտահոգութիւններուն մաս կը 

կազեն: Նաեւ պիտի ուզէինք հասկացողութեամբ – եթէ ո՛չ անպայման տառացիօրէն 

– ընկալել այն բացատրութիւնը որ առաջադրուած էր պաշտօնապէս, այսինքն՝ 

«գրական և քաղաքական Ապրիլներու» վերագրուած «պատահական 

զուգադիպութիւնը»:  

Իր համեստ համեմատութիւններով հանդերձ, այս ամէնը մենք պիտի դիմաւորէինք 

մեծ գոհունակութեամբ, նոյնիսկ հպարտութեամբ, եթէ զանոնք բացէ ի բաց 

հակասելու չգային՝ հայրենիքի ամբողջ տարածքին ներկայիս փռուած տխուր 

իրականութեան արտառոց պատկերները: 

Ողջոյնի պաշտօնական ուղերձներէն, ճառերէն և «յաւուր պատշաճի» ելոյթներէն 

զատ, համաժողովի քննարկումներուն մէջ դժուար է գտնել տագնապալի 

հետաքրքրութիւնը՝ մեր աչքերուն առջեւ չքացող հայատեսակին, մեր ինքնութիւնը 

կանգուն պահող հայ աշխատաւոր մարդուն հանդէպ: Ու՞ր մնաց «պարզ» 

ժողովուրդին կեանքը, կենցաղը, հոգեյուզումները, կէսօրուայ խաւարէն հալածուած 

երազները, տոկալէ յոգնած ու խորտակուած յոյսերը, քառուղիին վրայ չորս 

փակուղիներ դիմակայողի անել վիճակը: Արդեօք նուազագոյն ճշմարիտ փորձն 

եղա՞ւ իր ամբողջ ահագնութեամբ գէթ մօտաւոր գրական-գեղարուեստական 

ուրուագծումը քննարկելու՝ այսօր ազգովին մեր դիմագրաւած մարդկային 

ողբերգութեան: Ողբերգութիւն, որու մօտաւոր նմանը թերեւս կարելի ըլլայ գտնել 

մեր ժողովուրդի ապրած 1915ի օրհասական պատմութեան մէջ միայն: 

Համաժողովին կազմակերպիչներն ու հովանաւորները նախընտրեցին սալոնային 

ծանծաղ «քննարկումներու» ապակողմնորոշիչ քօղարկումը, անով ներկաներուն 

ուշադրութիւնը շեղելու համար՝ այդ խիստ վիրաւոր, գորշ և անհեռանկար 

իրականութենէն: Մինչ, ընդհակառակը, այդ ահաւոր իրականութիւ՛նը 

հանդիսացած ըլլալու էր իրենց քննական լու՛րջ աշխատանքներուն առանցքը – ա՛յդ 

կը պահանջէր՝ ինքզինք և իր ժողովուրդը յարգող հայ ժամանակակից գրողին 

խիղճը: 

Եւ որքա՜ն լայնատարած, խիտ ու խոր հիւսուածքներով մինչեւ այսօր խճճուած կը 

մնան՝ դեռ եւս չբացայայտուած, չլուծուած այդ բազմախաւ խնդիրները, 
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թիւրիմացութեան մէջ գցուած իմ սիրելի՛ գրչեղբայրներ: Այդ պղտոր ջուրերու մէջ 

յղփացած, միլիառատէրեր դարձած մեծանուն հարստահարիչները անշուշտ դեռ կը 

կարծեն թէ իրենց խեղճացուցած այս ժողովուրդը ա՛լ չի կրնար տիղմէն վեր 

բարձրացնել իր ջարդուած գլուխը, թէ ան միշտ ալ, գետնին հաւասարած 

արժանապատւութեամբ, քարշ պիտի տայ իր թշուառական գոյութիւնը: Թէ հայուն 

հայանուն բռնատէրերը զինք այնքա՛ն պիտի անօթեցնեն ու ստորնացնեն որ, իրմէ 

գողցուած բազմամիլիառներէն գէթ կտոր մը արծաթը որպէս ճղճիմ ընտրակաշառք 

պիտի մուրայ իր բռնատէրերէն՝ «կը տան՝ կը տամ» սրտաճմլիկ աղաղակով: (Մեր 

բոլոր գրողները լաւ կ'ընեն եթէ գտնեն 6 Մայիսի խորհրդարանական ընտրութեան 

առիթով հեռուստացոյցէն սփռուած ճարահատ հայ ընտրողի այս փշաքաղիչ 

տեսարանը, երկա՜ր խոկան անոր մասին, և ապա՛ երթան Հրանուշ Յակոբեանի 

թխած գրողներու «Արի Տուն» քառնավալներուն):  

Մեր ամբողջ պատմութեան մէջ, գրողը – քիչ բացառութիւններով – իշխանի մը կամ 

օրուայ իշխանութեան կրաւորական լծակը հանդիսացած է ըստ էութեան: Ծառայած 

է օտար կամ «տեղական» կեղեքիչ և ասպատակիչ սակաւաթիւ խմբակի մը՝ ընդդէմ 

հայ ստրուկը, ճորտը, գիւղացին, բանուորը, մշակոյթի գործիչները, և ընդհանրապէս 

աշխատաւոր ժողովուրդը: Հայաստանեան մամուլէն մեզի հասած արձագանգներէն 

հետեւցնելով, այն տպաւորութիւնը կ'ունենանք թէ՝ այդ կարգի որոշ գրողներ – 

ինչպէս նաեւ ոչ-գրողներ – իրենց հռետորական ելոյթներով ու թռիչքաձեւ 

պատկերներով փորձեցին կառուցողական շինծու մթնոլորտ մը ստեղծել 

համաժողովին՝ միաժամանակ յորդորներ «շռայլելով» գրողներուն: Ասոնց կարգին 

յատկանշական էր Արցախի Գրողներու Միութեան նախագահ Վարդան Յակոբեանի 

հարցադրումը. «Ի՞նչ հիմնախնդիրներ են այսօր դրուած հայրենիքի առաջ, գրողներս 

որքանո՞վ ենք մասնակից դրանց լուծմանը ... Ես կ'ուզենայի մեր հաւաքները հեռու 

մնային զբօսաշրջային ու տեսակցական-խօսակցական տրամադրութիւններից, 

դառնային երկրին առաջ մղող շարժիչ ներուժ»: Սրտցաւ անկեղծութեան ու 

կամեցողութեան կորիզը կը թուի անկասկած առկայ ըլլալ այս խօսքերու ետին, 

սակայն անհաղորդ և անհամոզիչ բան մը կայ ամբողջ արարի կատարման մէջ: 

Բաւարար չէ քարոզելը՝ պաշտօնական հեղինակութեան պատուանդանի վրայ 

բազմած: Եւ յետոյ, հարցը պէտք էր որ ուղղուած ըլլար բուն հասցէատիրոջ՝ մեր 

կենաց-մահու խնդիրները զբօսաշրջային զաւեշտի վերածած Սփիւռքի 

նախարարին: Եթէ հայ գրողը կ'ուզէ դեռ եւս խառնակ ու փորձանաւոր մեր նոր 

ժամանակներու խիզախ ռահվիրան ըլլալ, կամ՝ հայկական գարնանային 

ազատագրութեան արժանաւոր շունչը դառնալ, ան չի՛ կրնար ընդունիլ 

հովանաւորութիւնը հակաժողովրդական և ապազգային առկայ հեղինակութեան: 

Այդ հեղինակութեան մարմնացումն են՝ գրողներու տիկնիկային թատրոնին թելերը 

հակակշռող բոլոր հաստատութիւնները – ներառեալ պետութիւնն ու անոր 

օժանդակ նախարարութիւնները, մարմիններն ու կազմակերպութիւնները: 

Հակառակ պարագային, եթէ ընդունի այդ պաշտօնական ու գործնական 

հովանաւորութիւնը, այն ատեն գրողը կը կորսնցնէ իր անկախութիւնն ու 

մտաւորական անկողմնակալութիւնը, կը հեռանայ իր գլխաւոր գոյապատճառէն, 

այսինքն գրողի կոչումէն, ու կը դառնայ իր հովանաւորին կրաւորական գործիքը: Կը 
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նշանակէ թէ, ազգային մեր ներկայ պայմաններուն տակ, առաքելութեանը գիտակից 

հայ գրողը կրնայ իր արժանապատւութիւնը պահպանել՝ ընդդիմադիր դիրքերու 

վրայ միայն: 

Հայաստանի ժողովուրդը իրենց հլու կամակատար հօտին վերածելու ձգտող ներկայ 

իշխանութիւնները վերջին տարիներուն կը փորձեն կերպով մը իրենց 

հովանաւորութեան տակ համախմբել նաեւ Սփիւռքի մէջ հասարակական ու 

մշակութային վարկ վայելող մարմիններն ու անձերը: Ծրագրուած ու 

կազմակերպուած որոշ աշխատանք մը կը տարուի այս առնչութեամբ: Կարգ մը 

սփիւռքահայ գրողներ ու մտաւորականներ դժբախտաբար չեն անդրադառնար թէ 

Հայաստանի մէջ օլիկարխներու գիշատիչ իշխանութիւնը որեւէ կերպով կամ չափով 

չի հետաքրքրուիր հայ մշակոյթի ու յատկապէս գրականութեան ճակատագրով: 

Անոր ուզածն է պարզապէս սփիւռքահայ անզգոյշ կարգ մը գրողներու 

հայրենասիրական խանդն ու խանդավառութիւնը շահագործել՝ առաւել եւս 

ամրապնդելու իրենց հակաժողովրդային, ապազգային տիրապետութիւնը հայրենի 

ժողովուրդին և -- ինչու՞ չէ – սփիւռքահայութեան վրայ: 

Տեղի տալ Հայաստանի և հայութեան վախճանը նախապատրաստող այս 

իշխանութեան խաղերուն՝ վարկաբեկիչ է բոլոր հայ գրողներուն համար անխտիր – 

Հայաստանի և Սփիւռքի մէջ հաւասարապէս: Երբեք պէտք չէ մոռնալ ներկայ 

իշխանութիւններու իսկական նկարագիրը: 

Անո՛նք են որ Ցեղասպանութիւնը դեռ չթօթափած հայութիւնը դարձեա՛լ գլխատեցին 

27 Հոկտեմբեր 1999ին Ազգային Ժողովի դահլիճին մէջ՝ հանրածանօթ մեծադղորդ 

անուններով «հայոց» ձեռքով: Զանոնք ներկայացնող «նախագահ» մըն էր որ 1 

Մարտ 2008ին անարգեց, բռնաբարեց ու կամայականօրէն սպաննեց իրեն 

վստահուած հայ անմեղ քաղաքացիները (և ապա, այդ ոճիրին համար, Երեւանի 

միակ տղամարդը հռչակեց ինքզինքը): Անոնց անարգ իշխանութենէն ակամայ 

փախչողներու արտագաղթով է որ մինչեւ այսօր կ'արիւնաքամուի Հայաստանը՝ 

որպէս թուային կորուստ Ցեղասպանութեան համազօր ... առ այժմ: Անկախութեան 

քսան տարիներուն, ժողովուրդին հերոսական ազատամարտիկներու արեամբ 

կերտուած աննախընթաց յաղթանակները ի սպառ վատնուեցան՝ ապիկար 

օլիկարխներու իշխանութեան կողմէ, որոնք այնքա՛ն զբաղած էին սեփական 

ժողովուրդի շահագործմամբ ու թալանով որ ժամանակ չունէին ստեղծագործ 

դիւանագիտութեամբ քաղաքականապէս ամրագրելու ժողովրդային այդ փայլուն 

յաղթանակները: Նոյն ժողովրդատեաց բռնապետերը հիմա զբաղած են «եռուն» 

գործունէութեան կեղծումով, նմանարկմամբ, մինչ իրենց թալանած միլիառները կը 

փոխադրեն երկրէն դուրս՝ անոնց «միանալու» համար երբ վաղը փախուստ տան՝ 

երկիրն ու ժողովուրդը ձգելով իրենց բախտին, այսինքն դժբախտութեան:  

Շնչասպառ 21-րդ դարը թեւակոխած Հայկի թոռները – մեր հնամեայ մաքառող, 

օտարներէն և իւրայիններէն բազմիցս խաբուած այս ժողովուրդը – դեռ որքա՞ն 

ատեն պիտի հանդուրժէ իր գոյութեան սպառնացող սադրանքներու գրոհին: 

Քաղաքակիրթ կոչուած աշխարհի մը անտարբեր նայուածքին տակ զինք կոտորեցին 
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ու դժոխքի անդունդն ի վար քշեցին: Իր լաւագոյն զաւակներն իրմէ հեռացան գունդ 

առ գունդ: Իր իշխանաւորներն ու հարստապետերը զինք փետեցին իր ապրուստէն 

և արժանապատւութենէն: Իր հոգեւոր առաջնորդները իշխողներուն սեղանակիցը 

դարձան և իր հոգի՛ն փետեցին: Իսկ այստեղ, իրեն հոգեկից նկատուած գրողները, 

իր անունով, զբօսաշրջութեան համար այցի եկած են՝ իր կեղեքիչներուն հետ 

ճառախօսութիւններ փոխանակելու: Եղա՞ւ ասիկա, սիրելի հայ գրողներ: 

Համբերութի՜ւն մեր աննման ժողովուրդին, իր յառաջապահ 

ազատամարտիկներուն, անոր ապագայով տագնապող բոլոր ընդդիմադիրներուն: 

Ու քիչ մը աւելի յանդգնութիւն, ճշմարիտ խոհականութիւն, և մեր ժողովուրդի 

համար պճեղ մը խիղճ՝ մեր նուիրեալ գրողներուն:  

 

Սուրիական Տագնապը և Մենք 

...Առասպելնե՜ր, շա՜տ շա՜տ«Ու ռազմակոչերը՝ հեռո՜ւ հեռո՜ւ նստած անոնց կողմէ, 

որոնք իշխանութեան ու գիտութեան քղամիդը իրենց ուսերուն, բայց աւելի շատ 

սուտի ու կեղծիքի մասնագիտութեամբ 

թրծուած, գիտեն խեղաթիւրել բառերն ու 

եզրերը, չարաշահել զանգուածներու ու 

ժողովուրդներու միամտութիւնն ու 

զգայնութիւնը, և իրենց մէկ հատիկ 

ծխախոտի գլանիկին համար... կրակի 

տալ իրենց զոհերուն տունն ու օճախը»: 

Երուանդ Քասունի 

 

Ծրագրեցի՜ն, 

հրահրեցի՜ն, 

ֆինանսաւորեցին,  

մատակարարեցին, 

զինեցին, 

և երբ պետութիւն, ապահովութեան ոյժեր և բանակ, հետապնդեցին 

ոճրագործներն, ահաբեկիչներն ու խափանարարները՝ երկրին ու ժողովուրդին 

անդորրութիւնը ապահովելու և անվտանգութիւնը երաշխաւորելու, դաւադիրներն 
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ու անոնց Արաբական Ծոցի «ամմին»ներն ու Արևմուտքի «անքըլ»ները արդէն 

պատրաստ էին ամենաբարձր փողերով իսկ գա՜յլ գա՜յլ գոռալու:  

Այնքա՜ն գոռացին ամենուր, որ այլեւս իրենք իսկ երջանկաբեր գոհունակութեամբ 

մը հաւատացին թէ յաջողութեան ճանապարհին են: Քաղաքական վերլուծումի 

փորձ մը չէ այս մրոտումը: Այդ կը թողում քաղաքական մեկնաբաններու: 

Ճշմարտութեան պրպտում մըն է այս, յենած ծննդավայրիս հետ ունեցած ուղղակի 

կապերու, խաւարումէն դուրս գտնուած սուրիական համացանցային աղբիւրներու և 

Սուրիոյ մէջ ծնած, մեծցած և ապրած ըլլալու փորձառութեանս: Աճապարեմ 

հաստատելու թէ Սուրիան, արեւմտեան հասկացողութեամբ ժողովրդավար երկիր 

մը չէ և անկախութեան թուականէն սկսեալ, մօտ 66 տարիներէ իվեր հազիւ մատի 

վրայ համրուած տարիներ անցած է այդ հասկացողութեամբ փորձառութենէ մը:  

Իմ սերունդս ապրեցաւ Սուրիոյ անկախութեան տարիներու առաջին 20ամեակի 

անկայուն փորձառութիւնը: Գրաւուած պետական ռատիոկայանէ մը սփռուած 

«Հաղորդագրութիւն Թիւ Մէկ»ի ցնցումները, աշխարհա-և-պատմաքաղաքական 

շրջանային այլ պայմաններու, դէպքերու և իրադարձութիւններու զուգահեռ, արդէն 

պարպեցին երկիրը 50ական և 60ական թուականներուն, իր զարգացած և 

ստեղծագործ տարրի կարեւոր մէկ տոկոսէն: Հայ թէ բնիկ արաբ տարրէն: 60ական 

թուականներու երկրորդ կէսին, երկիրը ապրեցաւ անկախութեան շրջանի 

ամենաաղետաւոր ժամանակաշրջանը: Առաջնորդութեամբ երեք տխրահռչակ 

պաասիսթ կուսակցական Տոքթորներու՝ նախագահ Աթասիի, վարչապետ Զըայենի 

և արտաքին գործոց նախարար Մախոսի, Սուրիա ապրեցաւ իր յետանկախութեան 

ամենաանփառունակ շրջանը՝ կորսնցնելով Կոլանի բարձունքները 1967ի 

իսրայէլեան նախայարձակ պատերազմին և յառաջ քշելով ծայրայեղ ու կոյր 

ազգայնական քաղաքականութիւն մը, ուր արաբական մշակոյթի միահեծան 

կշռոյթին տակ թաղուեցաւ այդքան գնահատուած և յատկանշական բնոյթ ունեցող 

բազմամշակութային կառոյցը արաբական աշխարհի բաբախող սիրտը 

հանդիսացող այս աննման երկրին մէջ: 

Եւ եկաւ 1970ի Հաֆեզ Ասատեան իշխանութեան փրկութիւնը, իր հետ բերելով 30 

երկար տարիներու քաղաքական անդորրութեան և կայունութեան շրջան մը, որու 

խաղաղ հովանիին տակ ծաղկեցաւ Սուրիոյ տնտեսութիւնը: Համալսարանական 

լայն և բազմաճիւղային ցանցի մը ստեղծումով և տարածումով, աննախընթաց 

կերպով զարգացաւ անոր կրթական համակարգը: Կրկին թափ առաւ նասերական 

շրջանի ընթացքին ազգայնացուած ազատ ճարտարարուեստը: Եփրատեան 

ամբարտակի շինարարութեամբ և Ասատեան լիճի կազմումով, բարեբեր 

յեղաշրջումի ենթարկուեցան երկրի տնտեսութեան ամրակուռ պատուանդան 

հանդիսացող հողագործութիւնը, երկրագործութիւնն ու գիւղատնտեսութիւնը: Այս 

բոլորը սուրիացի ժողովուրդին պարգեւեցին յարաբերական բարօր կեանք, բարձր 

կրթութեան բախտառիթ պատեհութիւն, ազգային ջերմ գիտակցութիւն և զարգացած 

երկիրներու կարգին դասուելու հետամտութեամբ՝ արդար հպարտութիւն: 
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Իսրայէլեան ճակատի վրայ ամօթալի պարտութիւններու շղթայ մը ապրող 

Արաբական աշխարհը՝ Ասատեան իշխանութեան՝ Սատաթեան Եգիպտոսի հետ 

միասնաբար շղթայազերծած 1973ի պատերազմով, անգամի մը համար գոնէ, 

բարձրացուց արաբական աշխարհի ճակատը, հպարտութիւն առթող յաղթանակով 

մը, որու ընթացքին, իսրայէլեան ողբերգական ճակատագիրը կասեցաւ միայն 

Միացեալ Նահանգներու ռազմական միջամտութեան սպառնալիքով: Դարադարձը 

իր հետ բերաւ երիտասարդ, կորովի, զարգացած, լուսամիտ և արդիականացման 

հետամուտ նոր ղեկավար մը, յանձինս՝ Հաֆեզ Ասատի որդի, արեւմտեան մշակոյթի 

մէջ իր բարձրագոյն ուսումը ստացած՝ բժիշկ (ակնաբոյժ) Պաշար Ասատի: Վերջին 

տասնամեակին Պաշար եւս, հետեւելով իր հօր ժառանգութեան, դանդաղօրէն բայց 

ամուր կառոյցներու վրայ շարունակեց իր հօր սկսած բարեփոխումներու շարքը, 

արդիականացնելով սուրիական դրամատնային համակարգը և տակաւ առ տակաւ 

ազատագրելով սուրիացի առեւտրականը պետական կաշկանդումներու 

ծանրութենէն: Երկիրը ողողուեցաւ ընկերային հաղորդակցութեան և մամուլի 

յեղաշրջման ամենաարդիական հնարքներով ինչպէս նաեւ համացանցով՝ 

բազմապատկելով գիտութեան տարածման և ընկալման առիթներն ու 

պատեհութիւնները: Զարգացման անիւի հոլովոյթը չի կասիր: Մարդկային 

պատմութեան անիւի հոլովոյթին ամենատարրական օրէնքն է այդ:  

Եւ առ այդ, Սուրիան իր կարգին, երկար ճանապարհ ունի կտրելիք, քայլ պահելու 

համար մարդկային յառաջդիմութեան գնացքին, մանաւանդ ժողովրդավարական 

իշխանութեան մարզին մէջ: Սակայն այն ինչ որ այսօր կը կատարուի Սուրիոյ մէջ 

այնքա՜ն հեռու է ժողովրդավարական կարգերու հաստատման այսպէս կոչուած 

կեղծաւոր բարի միտումէն, որքան որ գայլը հեռու է ոչխարներու հօտի մը հետ հաշտ 

ապրելու խոստումէն: 

Մօտ ութ ամիսէ իվեր, «արաբական գարուն» կոչուած պատրանքին տակ, մութ 

նկուղներու մէջ ծրագրուած ճիւաղային դաւադրութիւն մը՝ ներքին ճակատի վրայ 

առատապէս վարձատրուած դժխեմ ոճրագործներու ձեռքով և սահմանակից 

երկիրներէ փախցուած զինամթերքով յաջողած է խախտել 40 տարիներու վրայ 

երկարած նախանձելի խաղաղութիւնը՝ քաղաքակրթութեան օրրան, արաբական 

ազգայնականութեան խարիսխ և սիոնական ծաւալումի դիմադրութեան ռահվիրայ 

սուրիական աշխարհին մէջ:  

Ազատութեան և ժողովրդավարական կարգերու 

հաստատման կեղծ և ստին դիմակներու ներքեւ 

պահուըտած վարձկաններու վոհմակներ իրենց 

«պաշտած» երկրին և ժողովուրդին հանդէպ սառնօրէն 

անտարբեր՝  

-բազմիցս ահաբեկեցին երկիրը տնտեսապէս 

շաղկապող երկաթուղագիծը  

-շարունակաբար պայթեցուցին դէպի զտարան կամ 
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արտածման ելք քարիւղ փոխադրող խողովակները  

-առեւանգեցին հիւանդ կամ վիրաւոր փոխադրող ո՛չ պետական շտապ օգնութեան 

փոխադրակառքերը  

-անգութօրէն սպաննեցին սուրիական օդոյժի գերմարզուած օդաչուներ  

-յստակօրէն ծրագրուած և սադայելական միտումով երկրի դիմադրութիւնը 

ջլատելու մտադրութեամբ՝ ահաբեկեցին յատուկ կերպով թիրախ դարձուած 

աւագանի մը՝ բանակի մէջ աշխատող գիտնականներու, մասնագէտներու, 

բժիշկներու և կրթութեան դաշտի մէջ ծառայող ուսուցիչներու և տնօրէններու  

-ահաբեկեցին սուրիական բանակի և ապահովութեան ոյժերու ջոկատներ՝ 

սպաննելով հայրենիքի ծառայութեան մէջ գտնուող հազարէ աւելի երիտասարդ 

հայրեր, ամուսիններ կամ զաւակներ: Ազատ աշխարհի ազատ մամուլի մէջ սակայն 

այս բոլոր ոճիրներու արձագանգը անգոյ է:  

Ճշմարտութիւնը քօղարկուած է իսկ իրականութիւնը ընդհանրապէս 

խեղաթիւրուած: Մեզի հրամցուածը՝ առասպելներու գործարանէն, ամէն օր, ամէն 

ժամ, ամէն վայրկեան արտադրուած սուտն ու կեղծիքն է որ կը հասնի մեզի մեր 

շնչած օդին հետ և օդին չափ առատ ծայրայեղութեամբ՝ տարածուած զանազան և 

զարմանազան միջոցներով: Կասկած չկայ թէ դաւադրութեան դէմ պայքարելու 

հոլովոյթի ընթացքին ինկած եղան անմեղ զոհեր որոնց անդարմանելի կորուստը կը 

սգայ այս տագնապէն տառապող ամէն անհատ:  

Յիշեցնել պէ՞տք է սակայն որ իր իրաքեան արկածախնդրութեան ընթացքին, 

Միացեալ Նահանգներու նախայարձակ պատերազմի պատճառած հարիւր 

հազարներով սպաննուած իրաքցի քաղաքացիները պարզապէս և 

պաղարիւնութեամբ որակուեցան collateral damage: Հակառակ զաւեշտի նմանող 

պատճառաբանութեամբ և փութով երկրին և ժողովուրդին վրայ բանեցուած խայթիչ 

պատժամիջոցներուն, մինչեւ այսօր սուրիացի ժողովուրդը և իշխանութիւնը կը 

մնան անխախտ: Հերոսական Սուրիան կը տոկայ և կը շարունակէ դիմադրել 

երկրին և ժողովուրդին արժանապատուութիւնը և անկախութիւնը վտանգող բոլոր 

ճարպիկ և անսահման միջոցներով տրամադրուած փորձերուն: Նոյն ատեն, մինչեւ 

այսօր, Քաթարի խաշնարած, վաչկատուն ցեղապետերու ժառանգորդ, քարիւղով 

յագեցած և խալիֆայական ձգտումներով յղի մեծամիտ, միահեծան իշխանները, 

անոնց դաշնակից ծաւալապաշտ Իսրայէլը և տնտեսապէս զգետնուած խե՜ղճ 

Արեւմուտքը, խելակորոյս են իրենց ծրագրերու ձախաւեր վիժումով: Միամիտ չենք 

սակայն: Առասպելներու գործարանը, որ նիւթի և կեղծիքի սով չունի, անդուլ և 

ապաժամ կը գործէ, փնտռելով ամենատկար օղակը կամ որմնախորշը, 

արդարացնելու համար լիպիական միջազգայնացուած ռազմական միջամտութեան 

զուգահեռը, ծունկի բերելու համար Սուրիան՝ որպէսզի շարունակուի իրաքեան և 

լիպիական քանդումներով սկսած սիոնական և արեւմտեան գինարբուքը:  
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Համոզուած ենք անշուշտ որ Սուրիան, անտարակոյս, պէտք է շարունակէ 

յառաջդիմական բարենորոգումներու իր խաղաղ հոլովոյթը: Սուրիացի ժողովուրդը, 

ջախջախիչ մեծամասնութեամբ, կը վստահի և կը հաւատայ թէ նախագահ Պաշար 

պիտի առաջնորդէ սուրիական հայրենիքը այդ լուսաշող ճանապարհով, 

յառաջանալով ըլլալ Սուրիոյ Կորպաչեւը՝ որպէս միակուսակցական 

միահեծանութենէն դէպի ժողովրդավար կարգերու նաւահանգիստը ապահով 

կերպով նաւարկող լուսամիտ առաջնորդը: Հայ ժողովուրդը յաւէտ երախտապարտ 

է ասպնջական արաբ ժողովուրդին և մասնաւորապէս սուրիական հայրենիքին, որ 

առիւծի բաժինը կը կրէ ցեղասպանութենէ փրկուած, կիսամեռ, մերկ և նօթի հայ 

զանգուածներու փրկութեան ապահով կայք և ապաստան հայթայթելու գթասիրտ և 

մարդկային արտայայտութեան մէջ: Քաղաքական կեանքի մէջ այսօր անբաւարար է 

ճշմարտութիւնը ընկալած ըլլալու մխիթարութիւնը և դաւն ու դաւադիրը 

բացայայտած ըլլալու հրճուանքը:  

Պէտք է հաւաքաբար պայքարի՛լ ճշմարտութեան արեւի ճառագայթումով, 

վիժեցնելու համար Սուրիան անդամահատելու և զայն քանդելու նուիրուած բոլոր 

դաւերը, քաջ գիտնալով որ այսօր, իրենց մէկ հատիկ ծխախոտի գլանիկին համար... 

սուրիական տունն ու օճախը կրակի տալու պատրաստ դաւադիրներու 

առաջնահերթ շարքին կը կանգնին նաև հայուն ցեղասպան, այսօրուայ Թուրքիոյ 

օսմանատենչ նենգ ղեկավարները: ...առասպելնե՜ր... շա՜տ շա՜տ: Զգո՜յշ 

առասպելներու անհատնում կծիկէն: Սուրիան՝ Լիպիա չէ:  

Զաւէն Խանճեան  

Glendale, California  

 

«Հակապետական Է…» 

Պարոյր Աղպաշեան, Պէյրութ, Լիբանան  

Շատերու մօտ այն թիւր կարծիքը կայ, թէ Հայաստանի մէջ տիրող կամ գոյութիւն 

ունեցող որեւէ թերացումի, բացթողումի կամ կաղացումի պարագային, պէտք չէ 

անդրադառնալ անոր, պէտք չէ մեկնաբանել զայն, միով 

բանիւ՝ պէտք չէ լոյսին բերել զայն։  

Ասիկա որքան հայրենական մամուլին, նոյնքան ալ 

սփիւռքեան մամուլին կը վերաբերի, կը մտածեն 

այդպիսիներ, հաւատալով՝ «լռութիւնը ոսկի է» 

ցնդաբանութեան, իսկ համակերպուածութիւնը՝ 

«անխուսափելի պարտաւորութիւն» մոլութեան։ 

Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի նախորդ նախագահէն մինչեւ 
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գործող նախագահի ժամանակաշրջանը, խօսքի ազատութիւնը, յատկապէս իր 

տպագիր տարբերակով, առնուազն անմխիթար վիճակի մէջ կը գտնուի-

ճնշումներու, բռնամիջոցներու ու զսպումներու զանազան եղանակներով։ 

Ասիկա չոր իրականութիւն մըն է, զոր կարելի չէ ուրանալ, ոչ ալ հերքել, հետեւելով 

հայրենական պատկան աղբիւրներուն, որոնք կը վկայեն պետական-

կառավարական հակակշիռներու տեսանելի եւ անտեսանելի ուրուականները 

լսատեսողական ցանցերուն, մամուլին ու լրագրողներուն վրայ։ 

Այս տխուր մթնոլորտին մասին լաւագոյն պատկերացումն ու իրազեկութիւնը ունի 

հայրենի ժողովուրդը, երբ գիտէ այն արատաւոր կողմերը երկրին, որոնք իր 

կեանքին մաս կը կազմեն, բայց անզօր է, որեւէ հակազդեցութեան կամ 

դատապարտուած է յարմարուելու եւ կամ ալ՝ չուելու։ 

Պիտի առարկուի, թէ ո՞ւր չկան նման 

վերիվայրումներ, ո՞ւր տեղի չեն ունենար նման 

սայթաքումներ, ո՞ւր կը բացառուին նման ճեղքեր, 

ճիշդ է, քիչ մը ամէն տեղ կան անոնք, ընդ որում՝ 

նաեւ Հայաստանի մէջ, բայց ատոնք կը 

նշանակե՞ն լուռ անցնիլ անոնց կողքէն, 

չարձագանգել ատոնց ու չգրել (կամ չխօսիլ) 

անոնց մասին։ 

Սփիւռքահայութիւնը եւս, որ ոգեւին ու լիովին փարած է իր հայրենիքի երթին, 

նախանձախնդիր է անոր վերելքին, կառչած է անոր գոյութեան, կրնա՞յ միայն 

դիտողի դերի մէջ մնալ, երբ կը տեսնէ դեղնագոյն ու մոխրագոյն իրավիճակներ։ 

Ինչո՞ւ շատեր այդ «միջամտութիւն»ներուն մէջ կը տեսնեն հակահայաստանեան 

մօտեցումներ կամ հակապետական (ի՜նչ մեծ բառ կամ… ամբաստանութիւն) 

կեցուածքներ, երբ եղածը այդ արժեչափերով որակելն իսկ աւելի քան… 

իմաստակութիւն է։ 

Օրինակի համար, եթէ վերցնենք հայ ժողովուրդի համար ամենէն հրատապ 

թղթածրարը՝ արտագաղթը, որ կ՚այրէ (պէ՛տք է այրէ) իւրաքանչիւր հայ, ինչո՞ւ 

ատիկա պիտի չտագնապեցնէ սփիւռքահայ սթափ հատուածները եւ այս մասին 

բարձրաձայն ու հրապարակաւ արտայայտուելու առիթ պիտի չտայ անոնց։ 

Հայրենի իշխանաւորներուն մէջ չեն պակսիր այրեր, որոնք այդքան ալ մտահոգիչ 

երեւոյթ չեն տեսներ այդ ցաւալի արտահոսքին մէջ, հակառակ որ փաստացի 

տուեալները այլ բան ցոյց կու տան (տարեկան շուրջ 25 հազարի մեկնում կամ 

արտահոսք), սակայն, ատիկա ո՞րքանով ընդունելի ու հանդուրժելի է, երբ ազգային 

գերխնդիրի կը վերածուի ան, իր ողբերգական հետեւանքներով։ 
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Այս մասին երբ կը խօսուի, կը գրուի, կը քննարկուի, երբեմն անլուրջ կողմեր, երբեմն 

կարճատեսներ, երբեմն ալ անգէտներ, լրագրողները, հրապարակագիրները, 

խմբագիրները կամ ընդհանրապէս այդ հիմնահարցին անդրադարձողները կը 

նկատեն… պատեհապաշտներ կամ պարագայապաշտներ։ 

Հայրենիքը, մինչեւ վերջերս, կլանուած էր խորհրդարանական ընտրութեանց 

նախապատրաստական աշխատանքներով-ընտրագրոհ, քարոզարշաւ, եւայլն, ուր, 

սակայն, կային մեծ հարցականներ, շփոթներ, թէ՝ ի՞նչ հիմունքներով ու 

սկզբունքներով պիտի ընթանային եւ աւարտէին անոնք։ 

Բնական է, խօսքը կը վերաբերի արդար, անկաշառ եւ թափանցիկ, 

ընտրութիւններուն, որոնց այնքան ծարաւը ունի հայաստանցին, ցմրուր ճաշակած 

ըլլալով անոնց լեղիութիւնը՝ անցնող երկտասնամեակին։ 

Հոն յամառօրէն կը խօսուի մէկ կուսակցութեան բացարձակատիրական 

ախորժակներուն եւ ընչաքաղցութեան մասին ու, նոյնհետայն, կը քննադատուի, հոգ 

չէ թէ «կարաւան»ը անտարբեր կը 

շարունակէ իր ճամբան։ 

Սփիւռքն ալ ունի իր աչքն ու ականջը, իր 

վերլուծումն ու մեկնաբանութիւնը, ինչ կը 

վերաբերի այս ընտրութեանց 

գործընթացին մէջ նշմարելի 

արուեստական խոչընդոտներուն եւ 

ինքնակալ նկրտումներուն, որոնք կը 

յուշեն անարդարութիւններու ու 

կողմնակալութիւններու ամբողջ շարան մը։ 

Լա՛ւ, եթէ սփիւռքահայ գրիչը, միտքը, գործիչը ունի իր դիտարկումը կամ դատումը 

այս ուղղութեամբ, թէկուզեւ ոչ-անմիջական պատասխանատուութեամբ, այլ՝ ազատ 

դիտողի իրաւունքով, ի՞նչ բանը կ՚արգիլէ զինք արտայայտուելու այդ մասին կամ ո՞վ 

կրնայ բռնանալ անոր վրայ։ 

Ընդհակառակը, երբ լայնախոհութեան եւ ազատախօսութեան կարկինը լայն 

բացուի, պէտք է լսել կամ կարդալ զանոնք եւս, ոչ թէ մերթ թշնամանալ անոնց, մերթ 

ալ՝ դատապարտել։ 

Վերջին հաշուով, ժողովրդավարութիւնը ի՞նչ է, եթէ ոչ ազատ, բայց անաչառ խօսքի 

քաղաքական վարքագիծ։ 

Ժողովրդավարութիւնը ինչի՞ կը ծառայէ, եթէ ոչ բեղուն, բայց կայուն քաղաքական 

բեմի։ 
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Ժողովրդավարութիւնը ո՞ւր կարելի է տեղադրել, եթէ ոչ յուսատու, բայց փայլուն 

ապագայի մը ծիրին մէջ։ 

Ժողովրդավարութիւնը ինչպէ՞ս կ՚ընկալուի, եթէ ոչ ամուր, բայց նպատակային 

քաղաքական համակարգով։ 

Սակայն, մեր մօտ, երբ ամէն ինչ ենթադրուած է ըլլալու իր յառաջխաղացքային 

ընթացքին մէջ կամ ամէն ինչ գտնուելու է իր զարգացման փուլին մէջ, չակերտաւոր 

երջանիկներ, իրենց գաղափարախօսական թէ պատկանելիական փխրուն 

պատմուճաններով, տակաւին կը փորձեն աժան եւ յեղյեղուկ միջամտութիւններով 

բացատրելու այդ «լուսաբանական» բացայայտումներն ու մատնանշումները, 

հետեւեալ անհեթեթ ակնարկութիւններով. 

- Հակահայաստանեա՜ն է 

- Հակահայրենակա՜ն է 

- Հակազգայի՜ն է 

- Հակապետակա՜ն է 

Այս վերջինը «գլուխ-գործոց» մըն է, երբ այդ շատերէն-շատեր չեն գիտեր, թէ ի՞նչ 

ըսել է հակապետական կամ ի՞նչ կը հասկնան հակապետականով…։ 

Յամենայն դէպս, լաւ կ՚ըլլայ որ հակազդեցութիւնը փնտռուի… այլուր եւ ոչ թէ իրաւ 

եւ անկեղծ գրիչներու մօտ։ 

Առ այդ, ձեզի ու մեզի մե՜նծ աւետիս…։  

 

Ինչի՞ համար էր եկել տիկին Հիլարին 

Հայաստանում աշխուժօրէն շարունակում է 

քննարկուել ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի 

Քլինթոնի այցը, դրա հնարաւոր 

նպատակները: 

Հանրութիւնը բնականաբար առաւելապէս 

ենթադրութիւններ է անում, այն պարզ 

պատճառով, որ այդօրինակ այցերը 

պաշտօնական մակարդակում շատ քիչ են 

բացայայտւում, եւ կողմերը բաւարարւում են 

հիմնականում ակնարկներով: Հիլարի Քլինթոնի տարածաշրջանային այցի 

հիմնական նպատակներից մէկը համարւում է տարածաշրջանային 
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հակամարտութիւնների կարգաւորման հարցում որոշակի նոր խթաններ 

ցուցաբերելը: Մասնաւորապէս, բնականաբար նկատի է առնւում Ղարաբաղի 

հակամարտութիւնը:  

Բայց, ըստ ամենայնի, դա չափազանցուած ենթադրութիւն է: Աւելին, նկատելի է, որ 

ԱՄՆ ունի հակառակ խնդիր՝ Ղարաբաղի հարցում պահել ներկայիս իրավիճակն ու 

թոյլ չտալ էական շարժեր, առնուազն քանի դեռ ԱՄՆ-ում թափ է հաւաքում 

նախագահի ընտրութեան արշաւն, ու յառաջիկայ ամիսներին այդ երկրում լինելու է 

նոր վարչակազմի ձեւաւորման կամ վերադասաւորման գործընթաց: Օրինակ, հենց 

նոյն Հիլարի Քլինթոնը յայտարարել է, որ չի պատրաստւում մնալ 

քաղաքականութեան մէջ եւ նոր ընտրութիւնից յետոյ հեռանալու է: Մէկ այլ հարց է 

հայ-թուրքական գործընթացը: Վերջին շրջանում ԱՄՆ կարծես թէ որոշակիօրէն 

աշխուժացրել է այդ ուղղութեամբ իր ուշադրութիւնը: Մայիսի երկրորդ կէսին 

Շիքակոյում ՆԱԹՕ Վեհաժողովի շրջանակում ԱՄՆ նախագահը կարճատեւ 

հանդիպում ունեցաւ Թուրքիայի նախագահ Կիւլի հետ, յետոյ Երեւանում ԱՄՆ 

դեսպանը յայտարարեց, որ փորձում են աշխատել Թուրքիայի հետ հայ-թուրքական 

գործընթացում առանց նախապայմանի առաջխաղացում ապահովելու համար: 

Բայց, հայ-թուրքական հարցում ԱՄՆ շահագրգռութիւնը թերեւս ունի առնուազն 

միջնաժամկէտ թիրախ, այսինքն միտուած է ոչ թէ 2012, 2013 կամ 2014, այլ 2015 

թուականին, երբ կը լրանայ Օսմանեան Թուրքիայում հայերի ցեղասպանութեան 

100-րդ տարելիցը:  

Այսինքն, հազիւ թէ հայ-թուրքական խնդրի հարցում ԱՄՆ պետքարտուղարը իր 

ներկայիս այցով որեւէ լուրջ բեկում է ակնկալում: Ընդհանրապէս, ներկայիս այցը 

ուշագրաւ է նրանով, որ Հիլարի Քլինթոնը վերջին երկու տարուայ ընթացքում 

արդէն երկրորդ անգամ է այսպէս ասած տարածաշրջանային շրջապտոյտ 

իրականացնում Հարաւային Կովկասում: Հենց միայն այդ փաստով Միացեալ 

Նահանգները ցոյց է տալիս, որ բաւական հաստատուել է Կովկասում, եւ այն 

վերածւում է արդէն իր աւանդական հետաքրքրութիւնների տարածաշրջանի, 

որտեղ արդէն ոչ միայն Ռուսաստանը, այլ նաեւ ԱՄՆ կարող է իրեն զգալ ինչպէս 

տանը: Այդ տեսանկիւնից, ԱՄՆ համար ներկայում ամենակարեւոր երկիրը 

Հարաւային Կովկասում դառնում է Հայաստանը: Ընդ որում, դրա պատճառը միայն 

այն չէ, որ Կովկասում Ռուսաստանի հետ բոլոր հարթութիւններում մրցակցութիւնը 

ԱՄՆ գրեթէ շահել է, եւ մնացել է միայն մրցակցութիւնը Հայաստանում:  

Բանն այն է, որ գերիշխանութիւնը ենթադրում է արժէքային, եւ այդ արժէքների վրայ 

հիմնուած ինստիտուցիոնալ խարիսխ: Դա է լինելու Հարաւային Կովկասում 

մրցակցութեան շարունակականութեան գրաւականը ԱՄՆ համար: Իսկ այդ 

արժէքային եւ դրա վրայ հիմնուած ինստիտուցիոնալ խարիսխը ինքնին բաւարար 

չէ արդիւնաւէտութեան համար: Անհրաժեշտ է, որ այդ խարիսխը գցուի 

ստեղծագործական լուրջ պոտենցիալ ունեցող միջավայրում: Այդ տեսակէտից, ԱՄՆ 

թերեւս վաղուց է արձանագրել, որ Հարաւային Կովկասում ստեղծագործական 

ամենալուրջ պոտենցիալն առկայ է հենց Հայաստանում:  
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ՅԱԿՈԲ ԲԱԴԱԼԵԱՆ  

 

Իսկ ո՞վ է հիմա յիշում  

Մինչեւ Մայիսի 6-ի քուէարկութիւնը, Հայաստանի քաղաքական ուժերը ամբողջ օրը 

քաղաքացիների առաջ խոստումներ էին շռայլում նրանց կեանքը փոխելու, 

յեղափոխութիւն անելու, պայքարի վերջին օրը բերելու, սարեր շարժելու և այլն-ի 

մասին, համոզում էին, որ իրենք են այն միակն ու անկրկնելին, որ լուծելու են 

հասարակութեան հիմնախնդիրները: 

Ընտրութիւններից անցել է արդէն մօտ 

երկու շաբաթ, և այս ընթացքում 

հետաքրքիր է, թէ որ քաղաքական ուժն է 

գէթ մի անգամ մի թեթեւ հայեացք նետել 

նոյն այդ քաղաքացիների կողմն ու 

փորձել տեսնել, թէ ինչ վիճակում է 

քաղաքացին Մայիսի 6-ից յետոյ, ինչ 

հոգեվիճակում, ինչ է զգում, ինչ է տեսել, 

ինչ է լսել ու հասկացել:  

Ինչպէս որ բոլորը միաբերան յիշել էին հայաստանցիներին նախընտրական 

քարոզարշաւի ընթացքում, այդպէս էլ բոլորը միաբերան մոռացան դրա մասին և 

ներկայումս ընդամէնը փորձում են իրենց յարաբերութիւնները պարզել միմեանց 

հետ, տեղաւորուել տարբեր քաղաքական կոմբինացիաների մէջ և լուծել իրենց 

կուսակցական և խմբակային հարցերը: Ներկայումս ոչ մի քաղաքական ուժ չի 

յիշում հասարակութեանը, բացի ի հարկէ ընտրակաշառքի մասին յիշեցնելուց, որը 

դարձրին իրենց ալիբին: Այս իրավիճակը, ըստ էութեան, խորհրդանշում և 

բնորոշում է Հայաստանի ներկայիս քաղաքական և կուսակցական համակարգի 

սնանկութիւնն ու ոչ- համապատասխանութիւնը հասարակութեան պահանջներին, 

ժամանակի պահանջներին և պետութեան առաջ կանգնած մարտահրաւէրներին:  

Հայաստանի քաղաքական և կուսակցական համակարգի համար Հայաստանի 

քաղաքացին ընդամէնը ունկնդիր է, ոչ թէ թելադրող, ընդամէնը դիտորդ է, գործիք, 

ոչ թէ պահանջող, ոչ թէ սեփականատէր՝ պետութեան սեփականատէր, որն այն 

կառավարելու լիազօրութիւնը փոխանցում է այս կամ այն քաղաքական ուժին՝ 

մէկին որպէս իշխանութիւն, միւսին` որպէս ընդդիմութիւն:  

Այդ իսկ պատճառով էլ ընտրութիւնից անմիջապէս յետոյ քաղաքացուն մոռանում 

են, որովհետեւ քաղաքական, կուսակցական համակարգի հիմնական ակնկալիքը 

նրանից չէ, քաղաքացուց այդ համակարգը չի սպասում ոչինչ և նոյնիսկ սուիններով 

է ընդունում որեւէ պահանջ, դիտողութիւն, քննադատութիւն: Նման համակարգը 

պէտք է հեռանայ փաթեթով, պէտք է փոխուի, քանի որ նման համակարգի 
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պայմաններում ցանկացած մեծ կամ փոքր փոփոխութիւն, ըստ էութեան, լինելու է 

կոսմետիկ, լինելու է առերեւոյթ, և ընթացքը լինելու է ոչ թէ առաջ, այլ շրջանաձեւ: 

Իսկ այդ շրջանաձեւ ընթացքից թէ՛ պետութիւնն է արդէն մաշուել, թէ՛ 

հասարակութիւնը, որովհետեւ քսան տարի շարունակ մենք պարբերաբար 

կատարում ենք դարձ ի շրջան իւր:  

Լուսանկարը՝ PanARMENIAN Photo-ի Եղիազար Այնթապցի 

 

Անցուդարձ 

«ԻՆՉ ՈՐ ԱԼ ԸԼԼԱՅ, ԿԱՐԵՒՈՐ Է ԿԱՊԵՐԸ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏԵԼ 

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԵՏ»Կ՚ԸՍԷ ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐԸ 

Ֆրանսայի Արտաքին գործոց նախարար Լօռան 

Ֆապիիւս, վերջերս «Մոնտ» թերթին տուած 

հարցազրոյցին մէջ, պատժելիութեան օրէնքին եւ 

հայ-թրքական յարաբերութիւններուն վերաբերող 

հարցումի մը պատասխանելով՝ ըսած է. "Դիւրին 

չէ: 

Նախագահ Կիւլի հետ շատ լաւ շփում ունեցանք 

Շիքակոյի մէջ: Հայկական Հարցին մէջ, պէտք է 

նկատի ունենանալ Սահմանադրական խորհուրդին որոշումը":  

Երբ լրագրողը իրեն յիշեցուցած է, թէ թեկնածու Հոլանտ խոստում կատարած էր 

նշեալ օրէնքին կարելի եղածին չափ արագ որդեգրման մասին, Ֆապիիւս 

պատասխանած է, թէ իրաւաբանական արգելքներ կան: "Ինչ որ ալ ըլլայ, կարեւոր է 

կապերը վերահաստատել Թուրքիոյ հետ, որ առաջնակարգ դեր կը խաղայ, թէ՛ 

տնտեսական եւ թէ՛ դիւանագիտական գետնի վրայ, օրինակ՝ սուրիական եւ 

իրանեան հարցերուն մէջ", եզրակացուցած է Ֆրանսայի Արտաքին գործոց 

նախարարը:  
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Կողմերուն ԼՂ Հակամարտութեան Կարգաւորման Շուրջ Նոր 

Մօտեցումներ Կը Ներկայացուին. Քլինթըն 

Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներու հանդիպման 

ընթացքին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման նոր 

մօտեցումներ կը ներկայացուին, Պաքուի մէջ յայտարարած է ԱՄՆ արտաքին 

գործոց նախարար Հիլըրի Քլինթըն` Յունիս 6-ին, իր այցի ընթացքին: 

Ատրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար 

Էլմար Մամետեարովի հետ համատեղ 

մամուլի ասուլիսի ընթացքին Հիլըրի Քլինթըն 

նշած է, որ ԼՂ հակամարտութեան 

կարգաւորման հարցով նոր մօտեցումներ 

պիտի ըլլան: Ան նշած է, որ այդ հարցը կը 

քննարկուի երկու շաբաթ անց Ատրպէյճանի, 

Հայաստանի, ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի 

խումբի համանախագահներուն մասնակցութեամբ՝ Փարիզի մէջ կայանալիք 

հանդիպման ընթացքին: Անդրադառնալով հայ-ատրպէյճանական շփման գիծին 

հրադադարի խախտման դէպքերուն` Քլինթըն ցաւ յայտնած է հայ-

ատրպէյճանական շփման գիծին իրավիճակի սրման առնչութեամբ:  

«Ատիկա կրնայ յանգեցնել անկանխատեսելի հետեւանքներու, ինչ որ պէտք է 

դադրեցուի: Մենք պէտք է աշխատինք այդ ուղղութեամբ եւ հետեւինք, որ 

հրադադարի մասին համաձայնագիրը պահպանուի: Ան նշած է, թէ ԱՄՆ-ն յոյս 

ունի, որ Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի միջեւ նոր պատերազմ չի սկսիր:  

Յիշեցնենք, որ աւելի առաջ ԼՂՀ պաշտպանութեան բանակի մամուլի ծառայութիւնը 

հաղորդագրութիւն տարածած էր, ուր կը նշուէր, որ Յունիս 5-ի լոյս 6-ի գիշերը` 

մօտաւորապէս ժամը 04.15-ին, ղարաբաղա-ատրպէյճանական ուժերու շփման գիծի 

հարաւային հատուածին (Հորատիզի ուղղութեամբ) ատրպէյճանական հետախոյզ 

յարձակող խումբին կողմէ ձեռնարկուած է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութեան պաշտպանական բանակի մարտական դիրքերէն մէկը 

ներթափանցելու հերթական փորձը: Ղարաբաղեան ուժերու առաջապահ 

ստորաբաժանումները, ժամանակին նկատելով ատրպէյճանական կողմի 

նախայարձակ գործողութիւնը, դիմած են պաշտպանական մարտի եւ վերջինիս ետ 

մղած են ելման դիրքեր: Ծաւալած փոխհրաձգութեան արդիւնքով 

ատրպէյճանական կողմին հասցուած է նշանակալի կորուստներ: Հայկական 

կողմէն զոհուած էր մէկ, վիրաւորուած` երկու զինծառայող: 

Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am 
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«Կիպրոսը կը փափաքի 20,000 իսրայէլցի քոմանտոս տեղակայել իր 

մօտ». թուրքական մամուլ  

Թուրքական Dünya Bülteni կայքի փոխանցմամբ՝ յայտնի են դարձեր 2012 թուականի 

Փետրուար 16-ին, Իսրայէլի վարչապետ Բենիամին Նեթանեահուի կատարած 

կիպրական այցի մանրամասները, որու ընթացքին ան հանդիպեր է Կիպրոսի 

նախագահ Տիմիթրիս Խրիսթոֆիասի հետ: 

Վերջինիս մօտ կանգնած աղբիւրը 

յայտներ է, որ հանդիպման ժամանակ 

կիպրական կողմը առաջ է քաշեր երկու 

հիմնական պահանջ: Անոնցմէ մէկը կը 

վերաբերի կղզիին վրայ 20,000 իսրայէլցի 

քոմանտոսներու տեղակայման, իսկ 

միւսը՝ կղզիին մէջ իսրայելական օդային 

ու ծովային պազայի ստեղծման:  

Այդ ամէնը անհրաժեշտ է եղեր՝ Իսրայէլի 

ու Կիպրոսի միջեւ կառուցուելիք նաւթամուղի և կազային թերմինալի 

անվտանգութեան ապահովման համար: Կողմերը ծրագրաւորեր են՝ արեւելեան 

Միջերկրական ծովուն մէջ արդիւնահանուող կազը Կիպրոսի տարածքով ուղղել 

դէպի Եւրոպա: Այդ նպատակով, Լիմասոլի մօտ գտնուող Վասիլիկոյի մէջ, 

կառուցուելու է կազային թերմինալ: Զայն կառուցելու և այնտեղ աշխատելու 

համար, Լիմասոլ պէտք է տեղաւորուին մօտ 10,000 իսրայելական ընտանիք՝ 

նուազագոյնը 30,000 մարդ: Ատով իսկ, Լիմասոլի մէջ, ստեղծուելու է «Փոքրիկ 

Իսրայէլ»:  

 

Թուրքիան Մերձաւոր Արեւելքի մէջ ունի աւելի մեծ ազդեցութիւն, քան 

Գերմանիան, Ֆրանսան ու Մեծ Բրիտանիան. Նիքոլաս Պըրնզ  

Թրքական Ihlas լրատուական գործակալութեան 

փոխանցմամբ՝ ՆԱԹՕ-ի մօտ ԱՄՆ-ի նախկին 

ներկայացուցիչ Նիքոլաս Պըրնզը Atlantic 

Council հետազօտական կեդրոնի նիստին, 

կարեւորեր է ՆԱԹՕ-ի մէջ՝ Թուրքիոյ աւելի 

գործօն դերակատարութիւն ունենալու 

անհրաժեշտութիւնը.«Այն ժամանակ, երբ 

Եւրոպայի մէջ կը տիրէ տնտեսական ճգնաժամ, 

Թուրքիան դարձաւ մայրցամաքի միակ երկիրը, որ կարողացաւ յաղթահարել զայն: 

Ըստ իս՝ Թուրքիան Մերձաւոր Արեւելքի մէջ ունի աւելի մեծ ազդեցութիւն, քան 

Գերմանիան, Ֆրանսան ու Մեծ Բրիտանիան: 
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Մենք կը հաւատանք Թուրքիոյ առաջնորդութեան անհրաժեշտութեան»: Յիշեցնենք, 

որ Թուրքիան ՆԱԹՕ-ին անդամակցեր է 60 տարի առաջ՝ 1952 թուականի 

Փետրուարին:  

 

Էշթոնը մտահոգ է հայ-ատրպէյճանական վերջին սրացմամբ. ԵՄ 

արտաքին քաղաքականութեան գերագոյն ներկայացուցիչի 

յայտարարութիւնը 

Եւրոմիութեան Արտաքին գործերու և անվտանգութեան քաղաքականութեան 

գերագոյն ներկայացուցիչ և եւրոյանձնաժողովի փոխնախագահ Քեթրին Էշթոնի 

խօսնակը հետեւեալ յայտարարութիւնն է տարածեր՝ անոր անունով. «Գերագոյն 

ներկայացուցիչը շատ մտահոգ է Յունիսի 4-ին, 5-ին, 6-ին Հայաստանի և 

Ատրպէյճանի սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան շփման գիծին 

վրայ պատահած լուրջ զինուած միջադէպերուն կապակցութեամբ և խորապէս կը 

ցաւի մարդկային զոհերուն համար: 

Գերագոյն ներկայացուցիչը երկու կողմերուն կոչ 

կ'ընէ խստագոյնս պահպանել հրադադարը և 

զսպուածութիւն դրսեւորել դէպքերու վայրերուն 

ու հրապարակային յայտարարութեանց մէջ, 

որպէսզի կանխուի իրավիճակի հետագայ 

սրացումը, որ վատթարացեր է վերջին մի քանի 

ամիսներու ընթացքին: Սպառնալիքը կամ ուժի 

կիրառումը, ինչպէս նաեւ ստատուս քուոն չեն նպաստեր առկայ 

հակամարտութեան լուծման: Այս միջադէպերը կ'ընդգծեն միջադէպերու 

յետաքննութեան մեքանիզմ գործարկելու կարեւորութիւնը, ինչպէս կ'առաջարկէ 

ԵԱՀԿ-ն:  

Աւելին՝ ատոնք կ'ուժգնացնեն բանակցային գործընթացին մէջ՝ յառաջընթաց 

ապահովելու անհրաժեշտութիւնը: Գերագոյն ներկայացուցիչը կը յորդորէ 

Հայաստանին և Ատրպէյճանին, որպէս գործընկեր երկիրներ, ջանքեր գործադրել 

Մատրիտեան սկզբունքներու շուրջ համաձայնութեան հասնելու ուղղութեամբ՝ 

որպէս ապագայ խաղաղութեան հիմք և ամբողջութեամբ կատարել ԵԱՀԿ-ի Մինսքի 

խումբի շրջանակներէն ներս, նախագահներու ստանձնած պարտաւորութիւնները: 

ԵՄ-ը կը վերահաստատէ իր աջակցութիւնը ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խումբին և անոր 

համանախագահներուն՝ հակամարտութեան խաղաղ լուծման ուղղուած 

ջանքերուն»: 

Լուրեր Հայաստանից - Թերթ.am  
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Պատերազմի Պարագային` Մենք Կրկին Պիտի Յաղթենք. Արկադի Տէր 

Թադեւոսեան 

Արցախեան ազատամարտի հերոս, զօրավար Արկադի Տէր Թադեւոսեան, որ 

առաւել յայտնի է Քոմանտոս անունով, կասկած չունի, որ պատերազմի հնարաւոր 

վերսկսման պարագային Հայաստան կրկին պիտի յաղթէ: 

«Սկզբում դժուարութիւններ կ'ունենանք, 

բայց չկասկածէք մեր յաղթանակի մէջ: Այս 

պարբերաբար իրականացուող 

յարձակումները ծրագիր է, որն 

իրականացնում է Ատրպէյճանը»,- 

լրագրողներու հետ հանդիպման ժամանակ 

ըսաւ Քոմանտոսը:  

Ան նշեց, որ վերջին յարձակումներով 

Ատրպէյճան կը փափաքէր մեր 

հասարակութեան մէջ անհանգստութեան ու 

վախի մթնոլորտ յառաջացնել, որպէսզի 

սկսինք մտածել, թէ արդեօ՞ք պիտի կարողանանք յաղթել ենթադրուող 

պատերազմին մէջ: «Ռազմական գիտութիւնը կանոններ ունի:  

Ըստ այդ կանոններից մէկի` պատերազմ սկսելու համար նախ տուեալ երկրի 

ժողովուրդը պէտք է պատրաստ լինի, երկրորդ` բանակը եւ, վերջապէս, 

իշխանութիւնը: Այս եռանկիւնին հնարաւորութիւն է տալիս ցանկացած երկրի 

ռազմական գործողութիւններ սկսել եւ յաղթել: Ատրպէյճանում 12 ազգային 

փոքրամասնութիւններ են ապրում: Նրանց մէջ այսօր մեծանում է ազգային 

ինքնապահպանման խնդիրը»,- ըսաւ ան եւ աւելացուց, որ Արցախեան 

հերոսամարտի օրերուն Ատրպէյճանը ամենավտանգաւոր եւ բարդ վայրերու մէջ 

կռուելու պիտի ուղարկէր ազգային փոքրամասնութիւններու ներկայացուցիչները: 

Ան նաեւ նշեց, որ վերը նշուած փաստը կը յառաջացնէ ազգային 

փոքրամասնութիւններուն վրդովմունքը, որուն մասին կը բարձրաձայնեն նաեւ 

Ատրպէյճանի խորհրդարանին մէջ: Շարունակելով խօսիլ պատերազմի հնարաւոր 

վերսկսման մասին` Արկադի Տէր Թադեւոսեան նշեց, որ ատրպէյճանցիները կ'ուզեն 

ցոյց տալ, որ իրենք պատրաստ են պատերազմի, սակայն մենք արժանի 

հակահարուած տուած ենք: «Եթէ նրանք պատրաստ լինէին պատերազմի, արդէն 

վաղուց սկսել էին: Բոլոր միջազգային կառոյցները մեր բանակի մասին բարձր 

գնահատանքով են խօսում: Նոյնը կարող եմ հաւաստիացնել նաեւ ես: Բայց 

այսօրուայ պատերազմը տարբերւում է նախկին պատերազմի ձեւից: Այսօր 

առաջինը ոչնչացնում են տուեալ երկրի կենսական անհրաժեշտութեան 

կառոյցները»,- ըսաւ ան:  

Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am  
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Այլ լուրեր  

ԱՄՆ-ը Հայոց Ցեղասպանութիւնը Ճանչցած է 1953-ին. Արա Պապեան 

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգները եղած է աշխարհի առաջին պետութիւնը, որ 

կառավարութեան յատուկ որոշմամբ՝ 1953-ին գրաւոր միջազգային դատարանին 

տեղեակ պահած է, որ հայերուն հանդէպ 1915-ին իրականացուածը 

ցեղասպանութիւն է եւ նշած «Genocide» բառը:  

Այս մասին յայտարարեց «Modus Vivendi» 

կեդրոնի ղեկավար Արա Պապեան՝ 

Նարեկացի արուետի միութեան տան մէջ 

«Հայկական հարցի լուծումը միջազգային 

իրաւունքի ենթահողին վրայ. Ուուտրօ 

Ուիլսընի իրաւարար վճիռը» թեմայով 

դասախօսութեան ընթացքին:  

Անոր յատկապէս կը զարմացնէ, որ բոլոր 

հայերը կը սպասեն այն օրուան, թէ երբ 

ԱՄՆ-ի նախագահ Պարաք Օպամա պիտի արտասանէ «genocide» բառը, եւ ըստ 

անոր` այսօր ամէն ինչ կը կատարուի միայն այդ բառին համար: «Այն դարձել է 

կախարդական փայտիկի, ազարտի ու օրգազմի նման մի բան, բայց մեր 

իրաւունքները խարսխուած չեն Ցեղասպանութեան ընդունման փաստի վրայ:Երբ 

մարդկանց հարցնում ես` ի՞նչ է փոխուելու, եթէ վաղը Օպաման ասաց այդ բառը, ոչ 

մէկը չգիտի հարցի պատասխանը, ասում են` դա կարեւոր է, ասում են, որ ԱՄՆ-ն 

ճանաչեց, Թուրքիան էլ կը ճանաչի Ցեղասպանութիւնը:  

Բայց արդեօ՞ք դա այդպէս է, կամ եթէ Թուրքիան ճանաչի Հայոց Ցեղասանութիւնը, 

կը վերադարձնի՞ հայկական տարածքները. ի հարկէ, ոչ»,- ըսաւ ան: Ան նշեց, որ 

Թուրքիան կրնայ ըսել,- «Կը ներէք, անցած ըլլայ»։ Պապեան մէկ անգամ եւս 

յիշեցուց, որ Ցեղասպանութեան ճանաչումն ու տարածքներու վերադարձը մէկը 

միւսէն չեն բխիր: Ըստ անոր` այս հարցին մէջ հենքը պէտք է դնել 

փաստաթուղթերուն վրայ:  

«Ա'յ, երբ որ մենք խօսում ենք փաստաթղթերի մասին, որոնցով ամրագրուած են 

իրաւունքներ` այդ թւում տարածքային, եւ եթէ մենք կարողանում ենք սա 

շրջանառութեան մէջ դնել, մտցնել միջազգային դատարան, սա կը լինի իրաւական 

լծակ` Թուրքիայի դէմ: Նման դէպքում եթէ մենք չենք կարողանում այդ 

տարածքները վերցնել, գոնէ որոշակի իրաւունքներ կարող ենք ունենալ, օրինակ` 

ազատ, անվճար տրանզիտի իրաւունք, յուշարձանների իրաւունք եւ այլ մի շարք 

իրաւունքներ»,- ըսաւ ան: Պատմաբանը նշեց որ այս շփոթութիւնը՝ թէ Թուրքիա, 
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ճանչնալով Հայոց Ցեղասպանութիւնը, պիտի վերադարձնէ հայկական 

տարածքները՝ կը պայմանաւորուի հրեաներու Հոլոքոսթի ընդունման եւ 

փոխհատուցման հանգամանքով: «Հրեաները փոխհատուցում ստացան ոչ թէ, 

որովհետեւ գերմանացիները ընդունեցին Հոլոքոսթը, այլ որովհետեւ՝ 1952-ին 

Լիւքսենպուրկում կնքուել է Իսրայէլի եւ Գերմանիայի միջեւ համապատասխան 

պայմանագիր եւ այդ պայմանագրի հիման վրայ են հատուցումները ստանում»,- 

ամփոփեց պատմաբանը:  

Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am  

 

Ֆրանսայի արդարադատութեան նոր նախարարուհիին ետին՝ 

թրքական լոպիին ուրուականը կը մտահոգէ հայերը  

Ֆրանսայի նոր կառավարութեան նշանակումէն եւ Արդարադատութեան 

նախարարութեան աթոռին ալ Քրիսթին Թոպիրայի հաստատուելէն ետք, որոշ 

մտավախութիւններ ծագած են 

ֆրանսահայ շրջանակներուն մէջ:Ի՞նչ է 

պատճառը: 

Ծանօթ է, որ վերջին տարիներուն, 

Ֆրանսայի մէջ հետզհետէ կը հզօրանայ 

թրքական լոպին. բազմաթիւ առիթներով 

ունեցանք ատոր փաստը: Վերջին 

շրջանին, այդ լոպիին ամենէն 

յիշատակուող անունը դարձաւ Տէմիր 

Էօնկէր, որ Փարիզի «Անատոլու» թուրք մշակոյթի միութեան նախագահ եւ 

Ֆրանսայի թրքական ընկերակցութիւններու ներկայացուցիչն է: Ան, Յունուար 21ին, 

Փարիզի մէջ, պատժելիութեան օրէնքին դէմ թրքական ցոյցը գլխաւորողներէն էր: 

Իսկ, Ֆրանսայի Արդարադատութեան նոր նախարարուհիին եւ Էօնկէրի կապը 

կ՚երթայ մինչեւ 2004՝ եւրոպական ընտրութիւններ: Այդ թուականին, Էօնկէր 

հանդիսացած է Թոպիրայի գլխաւորած ընտրական ցանկին թիւ 2ը: Այդ 

ընտրութիւններուն առթիւ պատրաստուած ազդերուն եւ թռուցիկներուն մէջ, 

քաղաքական իրենց գլխաւոր հինգ խոստումներուն մաս կը կազմէ Թուրքիոյ՝ 

Եւրոպայի անդամակցութիւնը ջատագովող հետեւեալ կէտը, սա բանաձեւումով՝ 

«Այո՝ լայիք թրքական հանրապետութեան եւ թուրք ժողովուրդին տրուած 

խոստումին յարգանքին»:  

Ինքնին բաւական խօսուն տուեալ՝ Թուրքիոյ նկատմամբ Թոպիրայի համակրանքը 

հաստատելու համար: Կիւյանցի նախարարուհին, անդրծովեան իր ծագումով՝ 

բնական թեքում ունենալու է գաղութատիրութեան դէմ եւ անիրաւուած ազգերու 

իրաւունքներու պաշտպանութեան ուղղուած պայքարներու հանդէպ:  
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Սակայն զարմանալիօրէն, ի տարբերութիւն քաղաքական բազմաթիւ այլ դէմքերու, 

այդ օրերէն ի վեր, ան միայն մէկ անգամ արտայայտած է իր համակրանքը Հայ 

Դատին նկատմամբ՝ 2011 Յուլիս 14ին, Շան-տը-Մարսի վրայ տրուած համերգին, երբ 

ընկերվարական իր կուսակիցներուն հետ՝ տաղաւարէ-տաղաւար շրջելու 

ընթացքին՝ կ՚այցելէր «Վան» խմբաւորման հայկական տաղաւարը: Այս կացութիւնը 

հարցականներու եւ մտավախութիւններու ծնունդ կու տայ ֆրանսահայ համայնքին 

մօտ՝ պատժելիութեան նոր բանաձեւի մը, այս անգամ, յաջողութեան յանգելուն 

տեսանկիւնէն:  

«Նոր Յառաջ»-  

 

Ըստ Կիւլի` հայ - թրքական գործընթացը վերջնականապէս սառեցուած 

չէ  

Հայ - թրքական յարաբերութիւններու կարգաւորման գործընթացը վերջնականապէս 

սառեցուած չէ, յայտարարեր է 

Թուրքիոյ նախագահ Ապտուլլահ 

Կիւլը՝ Միացեալ Նահանգներ 

կատարած տասնօրեայ այցի 

աւարտին։ Թրքական «Զաման»-ի 

հաղորդմամբ, Կիւլը խնդրին 

անդրադարձեր է Նահանգներէն 

հայրենիք վերադառնալու 

ճանապարհին՝ ինքնաթիռին մէջ, 

լրագրողներու հետ ունեցած զրոյցի ժամանակ։ 

«Չեմ կարծեր, թէ հայկական կողմի հետ յարաբերութիւններու կարգաւորման 

նախաձեռնութիւնը աւարտեր է», - ըսեր է Կիւլը ու յաւելեր է. - «Մենք կ'աշխատինք 

այդ հարցին ուղղութեամբ լայն մասշտապով։ Կան ե՛ւ քաղաքացիական, ե՛ւ 

պաշտօնական կազմակերպութիւններ, որոնց յանձնարարութիւններ են տրուեր այս 

հարցին առնչութեամբ։ Ստատուս քուոն օգտակար չէ ո՛չ Թուրքիոյ, ո՛չ 

Հայաստանին, ո՛չ ալ Ատրպէյճանին»։  

Կիւլը նաեւ նշեր է, թէ Միացեալ Նահանգներ կատարած այցի ընթացքին, շարք մը 

հանդիպումներ է ունեցեր, անոնց թուին՝ Քալիֆորնիոյ նահանգին մէջ, ուր 

բազմաթիւ հայեր կ'ապրին։ «Հայերը, որոնք բարձր պաշտօններ կը զբաղեցնեն Սան 

Ֆրանսիսքոյի մէջ, ջերմ ընդունելութիւն ցոյց տուին մեզի եւ ըսին, որ ուրախ են մեր 

այցի համար», -ըսեր է Թուրքիոյ նախագահը։ Շուտով, Հարաւային Կովկաս, ապա 

Թուրքիա կը ժամանէ Միացեալ Նահանգներու պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, 

որ երկու տարի առաջ Երեւան կատարած այցի ժամանակ կրկին աջակցութիւն էր 

յայտներ հայ - թրքական յարաբերութիւններու կարգաւորման գծով եւ ընդգծեր էր, 

որ գնդակն այժմ Թուրքիոյ դաշտին մէջ է։  
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ՆԱԹՕ-ի հրամանատարութեան մէջ աւելցեր են Թուրքիոյ 

գեներալական աստղերը  

Թուրքական Hürriyet թերթի փոխանցմամբ՝ Շիքակոյի մէջ մեկնարկած ՆԱԹՕ-ի 

համաժողովին, Թուրքիոյ շնորհուեր է 10 գեներալական աստղ: Ատիկա կը 

նշանակէ, որ այսուհետ թուրք գեներալները աւելի մեծ դեր են խաղալու ՆԱԹՕ-ի 

հրամանատարութեան մէջ, և մեծնալու 

է Անգարայի դերը դաշինքին մէջ:  

Մինչ այդ, Թուրքիոյ գեներալական 

աստղերու թիւը 8-ն էր: Կը նշուի, որ 

աստղերու աւելցման մասին կողմերը 

կը բանակցէին շուրջ մէկ տարի, և այդ 

մասին պայմանաւորուածութիւնը 

ձեռք է բերուեր մօտ երկու ամիս առաջ: 

Կ'ակնկալուի,, որ Շիքակոյի 

համաժողովի աւարտին, 

պաշտօնապէս Թուրքիոյ կը տրուի ՆԱԹՕ-ի զինուորական հրամանատարութեան 

մակարդակի «10 աստղանի» վարկանիշը:  

Գեներալ-մաեորներն ունին մէկ աստղ, գեներալ-լէյթենանթները՝ 2 աստղ, գեներալ-

գնդապետները՝ 3 աստղ, իսկ բանակի գեներալները՝ 4 աստղ: Սա կը նշանակէ, որ 

Թուրքիան ՆԱԹՕ-ի հրամանատարութեան մէջ կրնայ ունենալ 10 գեներալ-մաեոր 

կամ 5 գեներալ-լէյթենանթ:  

 

Յետընտրական արտագաղթ  

Վիճակագրութիւնը կը փաստէ, որ Մայիս 6-ին կայացած խորհրդարանի 

ընտրութիւններէն յետոյ, մեր երկրին մէջ արտագաղթի նոր ալիք է սկիզբ առեր: 

Դէպի արտերկիր մշտական բնակութեան համար մեկնող ընտանիքներու թիւը 

վերջին օրերուն աւելցեր է նաեւ Շիրակի 

մարզին մէջ: 

Շիրակի մարզային արտագաղթի 

տեղեկատուական կեդրոնը յառաջիկային 

կը հրապարակէ տուեալներ այն մասին, 

թէ Մայիս 6-ին կայացած 

ընտրութիւններէն ետք, 10 օրերու 

ընթացքին, քանի քաղաքացի է մեկներ 

արտերկիր: Lragir.am-ի թղթակիցին հետ 
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զրուցելով,Կեդրոնի համակարգող պատասխանատու Ալվարդ Մինասեանը նշեց, թէ 

արտագաղթի հոսքեր կան ոչ միայն Կիւմրիէն, այլ նաեւ մարզի գիւղական 

համայնքներէն: Ըստ իրեն, կեդրոնին մէջ, մարդիկ կը պատմեն, որ հիասթափուած 

են հերթական ընտրութիւններու արդիւնքներէն, եւ իրենց ապագան կը տեսնեն այլ 

երկիրներու մէջ:  

Հայաստանէն ու քոնքրէթ իրենց մարզէն մեկնող քաղաքացիները, ըստ Կովկասեան 

կեդրոնի ղեկավար Արտուշ Մկրտչեանի, որպէս մշտական բնակութեան վայր կը 

փնտռեն նախ Ռուսաստանը, ապա Թուրքիան եւ Վրաստանը, մեկնողներու 

հիմնական մասը, ըստ իրեն, Հայաստան վերադառնալու մասին նոյնիսկ 

չակնարկեր: Շատ մը հայ գործարարներ հարեւան երկիրներու մէջ, արդէն պիզնես 

ունին, չեն դժգոհիր այլ երկիրներու հարկային քաղաքականութենէն եւ աւելի շատ 

կը մտածեն նոր պիզնեսներ ունենալու ուղղութեամբ:  

Փայլակ Ֆահրադեան,  

Կիւմրի (արեւմտահայերէնի վերածուած)  

 

Այլազան 

Հայրենի Հողէն Ո՛չ Մէկ Թիզ Ենթակայ է Սակարկութեան. 

«Սարդարապատ»ի Յայտարարութիւնը 

«Սարդարապատ» շարժումը յայտարարութիւն տարածած է, որով իր դիրքորոշումը 

կը յայտնէ արցախեան հարցի առնչութեամբ «միջազգային քաղաքական որոշ 

կեդրոններու եւ Երեւանի մէջ վերարտադրուած վարչախումբի 

պայմանաւորուածութիւններուն» նկատմամբ: 

«Ինչպէս կը կանխատեսէինք եւ կը զգուշացնէինք` 

միջազգային քաղաքական որոշ կեդրոններու 

կողմէ Հայաստանի մէջ զանգուածային 

ընտրակեղծիքներուն ցինիկաբար հաւանութիւն 

տալը կը նշանակէր, որ նոյն կեդրոնները շատ 

շուտով համապատասխան փոխհատուցում պիտի 

պահանջեն Երեւանի մէջ վերարտադրուած 

վարչախումբէն` քաղաքական զիջումներու 

տեսքով: Կեղծուած ընտրութիւններէն ետք 

բարձրաստիճան պաշտօնեաներ Ռուսաստանէն, 

Եւրոպայէն եւ ԱՄՆ-էն շտապեցին յայտարարել 

հայ-ատրպէյճանական եւ հայ-թրքական յարաբերութիւններուն մէջ ինչ-որ «նոր 

մօտեցումներու» ցանկալիութեան, անհրաժեշտութեան եւ անխուսափելիութեան 
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մասին, ակնարկելով նաեւ այդ մօտեցումներուն «նորարարութեան» 

բովանդակութեան` այն է մէկ-երկու ազատագրուած շրջաններու յանձնումը 

Ատրպէյճանին: Այսինքն, ռուս-ամերիկա-եւրոպական դիւանագիտական ամբողջ 

խորիմաստութիւնը եւ նորամուծութիւնը կը սահմանափակուէր դեռ չարաբաստիկ 

«ֆութպոլային դիւանագիտութեան» օրերուն հնչած հին թրքական վերջնագիրներու 

կրկնութեամբ: Երեւի, սոյն պահանջները առաւել համոզիչ դարձնելու նպատակով, 

այսուհետեւ բարձրաստիճան միջազգային միջնորդներու նախաձեռնութիւնները կը 

զուգորդուին բառին բուն իմաստով «մահաբեր դիւանագիտութեամբ», երբ 

տարածաշրջան կատարուող պաշտօնական իւրաքանչիւր այց կը բերէ հայ-

ատրպէյճանական սահմանի ամբողջ երկայքով լարուածութեան կտրուկ աճին եւ 

մարդկային զոհերու:  

««Սարդարապատ» շարժման նախաձեռնող խումբը խիստ կը դատապարտէ հայ 

ժողովուրդի կենսական շահերու, արժանապատուութեան ու պատմական 

տարածքի հաշուին պատրաստուող որեւէ գործարքի փորձ եւ կը յայտարարէ, որ 

հայ ժողովուրդը թոյլ պիտի չտայ այդպիսի դաւադրութիւններու իրականացման: 

«Նմանօրինակ հակահայկական նախագիծերը կ'առաջանան սոսկ Հայաստանի 

իշխող վարչախումբին ապիկարութեան, անսկզբունքայնութեան ու թուլութեան 

հետեւանքով: Մինչդեռ Ցեղասպանութեան ու հայրենազրկման դժոխային 

պատմութիւն ունեցող հայ ժողովուրդը իր արտաքին պետական 

քաղաքականութիւնը պէտք է կառուցէ Ցեղասպանութեան բազմաթիւ 

հետեւանքներու վերացման սկզբունքին հիման վրայ: Հայ-ատրպէյճանական 

սահմանին վրայ տեղի ունեցած հերթական բախումները կ'ապացուցեն որեւէ 

տարածքային զիջումներու անթոյլատրելիութիւնը եւ նման պահանջներու 

հեղինակներուն յանցաւոր նպատակները: «Եթէ առկայ գոյավիճակի եւ 

համեմատաբար պաշտպանուած սահմանային գիծի պայմաններուն մէջ հնարաւոր 

են հայկական խաղաղ բնակավայրերու պարբերական ռմբակոծումներ եւ 

յարձակողական խումբերու յարձակումներ, ապա դժուար չէ պատկերացնել թէ 

ինչպիսի՛ կործանարար հետեւանքներ կ'ունենայ շփման գիծի ընդլայնումը որեւէ 

տարածքային յետնահանջի պարագային: «Հայրենի հողէն ո՛չ մէկ թիզ ենթակայ չէ 

սակարկումներու: Առճակատումը իբր կանխելու պատրուակով` ո՛չ մէկ 

օտարեկրեայ զինուորի ոտք պէտք չէ տրորէ հայրենի տարածքը: Կեղծ 

պայմանագիրներու եւ խոստումներու ամբողջ քանակը չ'արժեր հայ զինուորին 

արեան մէկ կաթիլը»:  

«Սարդարապատ» շարժման նախաձեռնող խումբ  

 

ԹՐՔԱԿԱՆ ՀԶՕՐ ՍՓԻՒՌՔ ՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԵՌԱՆԿԱՐՈՎ  

Թուրքիա որոշած է հայկականին դէմ զօրացնել թրքական սփիւռքը: Այս 

հեռանկարով կազմակերպած է հանդիպում մը, որ տեղի ունեցած է Յունիս 7ին եւ 

8ին, Անգարայի մէջ, ուր արտասահման բնակող 6,5 միլիոն թուրք քաղաքացիներու 
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ներկայացուցիչները առաջին անգամ ըլլալով քով քովի եկած են: Վարչապետ 

Էրտողանի հրահանգով՝ փոխ-վարչապետ Թէքիր Պօզտաղ առաջնորդը պիտի 

հանդիսանայ հայկականին նման 

թրքական սփիւռք մը ստեղծելու այս 

գործին: 

Անգարա հրաւիրուած են զանազան 

երկիրներու մէջ բնակող Թուրքերու կողմէ 

հիմնուած 500 կազմակերպութիւններու 

նախագահներ: Հաւաքոյթը տեղի ունեցած 

է Անգարայի մէջ: Օրակարգին մաս 

կազմած են արտասահմանի մէջ ապրող թուրք քաղաքացիներու հարցերը, 

քննարկուած են նաեւ այն միջոցները որոնց շնորհիւ կարելի կը դառնայ 

հասարակաց քաղաքականութիւն մշակել Թուրքիան շահագրգռող հարցերուն մէջ:  

Բնականաբար առաջնակարգ թեման հանդիսացած են Հայոց Ցեղասպանութեան 

պնդումները, բայց նաեւ Եւրոպայի մէջ հետզհետէ զօրացող ցեղապաշտ հոսանքը, 

կամ Թուրքիոյ Եւրոպական Միութեան անդամակցութեան հարցը, եւլն.: Գաղափար 

մը տալու համար, թէ ի՛նչ աստիճանի կարեւորութիւն կ՚ընծայուէր այս 

նախաձեռնութեան, նշենք թէ բացի վերոնշեալ փոխ-վարչապետէն, անոր կը 

մասնակցէին նաեւ վարչապետի առաջին տեղակալը եւ առնուազն հինգ 

նախարարներ:  

 

Պէտք է Հանդէս Գալ Աւելի Կոշտ Դիրքերէ. Սահմանապահ Հայ 

Զինուորը Միայնակ Չէ 

«Արցախի հարցը միջազգային լուծում չունի», «Համարժէք պատասխանը 

ամբողջական հայրենիքի ազատագրումն է», «Անվտանգ սահմանը կ'անցնի Կուր 

գետով», «Համարժէք պատասխանը` մէկին տասն է» նմանատիպ 

ցուցապաստառներով՝ Յունիս 7-ին, երթի ելած էին հարիւրէն աւելի ցուցարարներ, 

որոնց հիմնական մասը «Հայազն» 

միութեան անդամներ են: 

«Հայեր միացէք», «Որքան էլ որ դժուար 

լինի դիմացէք», նմանատիպ 

հայրենասիրական երգերով անոնք 

երթով շարժեցան ՀՀ նախագահի 

նստավայրին մօտ, ապա` Արտաքին 

գործոց նախարարութիւն` 

պահանջագիր-նամակ հասցէագրելով 

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեանին եւ 

ԱԳՆ նախարար Էդուարդ 
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Նալպանտեանին: Շարժման միացած էր նաեւ «Խաչակիրներ» ջոկատի 

ազատամարտիկ Շահէ Աճէմեան, որ Tert.am-ի հետ զրոյցին նշեց, որ ինքը միացած է, 

որպէսզի սահմանին կանգնած զինուորը վստահ ըլլայ, որ միայնակ չէ:  

«Որպէսզի իմանան, որ մենք, հարկ եղած դէպքում, պատրաստ ենք ատամներով 

մեր երկիրը պաշտպանել»,- ըսաւ ազատամարտիկը եւ աւելցուց, որ 

իշխանութիւններէն կը պահանջեն` մասնակցելով ԼՂ բանակցային գործընթացին 

հանդէս գալու աւելի կոշտ դիրքերէ: Ըստ անոր, ներկայիս բանակցային 

գործընթացը այնպիսի փուլի վրայ է, որ Ատրպէյճան յստակ կը գիտակցի, որ կը 

կորսնցնէ Արցախը,- «Հաւանական է, որ նորից պատերազմ սկսեն` իրենց խելքով 

կարող են ետ վերադարձնել»:  

Tert.am-ի հետ զրոյցին ընթացքին «Հայազն» միութեան կեդրոնական մարմնի 

անդամ Արմէն Մկրտչեան նշեց, որ հայկական սահմանները ատրպէյճանական 

կողմէն բազմիցս ենթարկուած են նմանատիպ յարձակման: Մկրտչեան նաեւ 

տեղեկացուց, որ ունին պահանջագիր- նամակներ, ուր նշած են քանի մը հիմնական 

կէտեր, որոնց իրագործման պարագային Արցախի հարցը խաղաղ կերպով պիտի 

լուծուի, եւ այսօր իսկ հնարաւոր պիտի ըլլայ կանխել Ատրպէյճանի կողմէ 

պատերազմ սկսելու փորձերը: 

Արմէն Մկրտչեան մանրամասնեց,- «Առաջարկում ենք ապամիջազգայնացնել 

Արցախի հարցը, Արցախը ճանաչել Հայաստանի անքակտելի մաս` մարզի 

կարգավիճակով, ամէն զոհուած հայ զինուորի փոխարէն տասը ատրպէյճանական 

զինուոր ոչնչացնել, անյապաղ վերաբնակեցնել եւ զարգացնել ազատագրուած 

տարածքները եւ դուրս գալ այս զիջողական կեցուածքից»:  

Մկրտչեան համոզուած է, որ հայկական կողմը կը վարէ զիջողական 

քաղաքականութիւն. «Եթէ հայաստանեան իշխանութիւնները բանակցում են 

Մատրիտեան սկզբունքներ կոչուող պարտադրուած փաստաթղթի շուրջ, ուրեմն, ի 

հարկէ, զիջողական են: Քանի դեռ Հայաստանի իշխանութիւնները չեն 

յայտարարած, որ Արցախի ազատագրուած տարածքներից ոչ մի թիզ զիջելու 

նպատակ չունենք, ուրեմն` զիջողական են»: «Հայազն» միութեան կեդրոնական 

մարմնի անդամը վստահեցուց, որ նման քայլերով ու պահանջներով իրենք ո'չ թէ 

պատերազմ կը հրահրեն, այլ՝ ընդհակառակը: Ըստ անոր, Ատրպէյճանը մինչ օրս 

պատերազմ չէ սկսած, քանի որ վստահ եղած է, որ այդ պատերազմին մէջ ինքը 

պիտի պարտուի:  

«Այսօր Ատրպէյճանը տեսնում է, որ իր բոլոր սանձարձակութիւնները մնում են 

անպատասխան, կամ, գրեթէ, անպատասխան, այդ իսկ պատճառով նրա 

յարձակումները քանի գնան շատանալու են, ինչն էլ յանգեցնելու է պատերազմի»,- 

եզրակացուց Արմէն Մկրտչեան: Շարժման մասնակիցը հայկական կողմի 

ռազմական հակահարուածները բաւարար չի համարեր, նկատելով` Ատրպէյճանի 

բնակչութիւնը Հայաստանի բնակչութենէն երեք անգամ աւելի է:  
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Ան Հազարաւոր Այն Հայերէն է, Որոնք Ժամանակին Ստիպուած Լքեցին 

Այս Հողերը.... Թրքական Օրաթերթը Սարոյեանի Մասին 

Թրքական «Radikal» օրաթերթը 

անդրադարձած է աշխարհահռչակ հայ 

գրող Ուիլեամ Սարոյեանին եւ անոր` 

Պիթլիսի հանդէպ ունեցած սիրոյն: 

Յօդուածագիր Եուսուֆ Նազըմ յիշեցուցած 

է, որ հայկական արմատներով գրողին 

վերջին ցանկութիւնն էր, որ իր 

գերեզմանը ըլլայ Պիթլիսի մէջ: Սակայն 

1980-ականներու թրքական 

իշխանութիւնները նման բան չէին 

թոյլատրեր: «Վերջաբանները սովորաբար սարսափելի են եւ մարդուն թախիծ կը 

պատճառեն: Ամէն աւարտ անվերադարձ է:...»: 

Եուսուֆ Նազըմ յիշեցուցած է, որ Սարոյեան ծնած էր 1908-ին ԱՄՆ-ի Քալիֆորնիա 

նահանգի Ֆրեզնօ քաղաքին մէջ` հայ ներգաղթեալի ընտանիքի մէջ: 3 տարեկանին, 

հօր մահէն ետք, եղբայրներուն հետ յայտնուած է մանկատուն եւ միշտ երազած է 

գրող դառնալ: Մահացած է 1981-ին, նոյն Ֆրեզնոյի մէջ: 2008-ը գրականութեան մէջ 

ունեցած իր ներդրման համար՝ UNESCO-ի կողմէ հռչակուած է «Սարոյեանի 

տարի»: «Անոր ցանկութիւնն էր, որ իր մարմինը ամփոփուի Պիթլիսի մէջ: 

Ամերիկայի փոքրիկ քաղաքի մը մէջ ծնած եւ մահացած գրողի` Պիթլիսի մէջ 

թաղուելու ցանկութիւնը պէտք է պատճառ մը ունենար: Սարոյեանի արմատները 

Անատոլիայէն են` Պիթլիսէն: 1905-ին, մօտեցող աղէտի կանխազգացումը զանոնք 

հասցուցած է Քալիֆորնիա՝ ստիպելով ձգել իրենց պապերու` դարեր շարունակ 

ապրած հողերը: 8 տարեկանին որբացած երեխայի` մեծերէն լսած 

պատմութիւններն էին, որ անոր ներաշխարհը այդպէս դարձուցին: Անոր 

ստեղծագործութիւնները անգլերէն էին` սնուած ամերիկեան հողով, իսկ հոգին 

միշտ Անատոլիայինն էր:  

1964-ին Սարոյեան վերջապէս հնարաւորութիւն ունեցաւ տեսնելու սրտին մէջ 

փայփայած Պիթլիսը, ուր ան երեխաներուն հետ վազեց այս ու այն կողմ, ամէն 

հանդիպածին «հայրենակից» անուանեց, համբուրեց ծառերը, քարերն ու հողը, 

տեսաւ իր երազանքներու ծովը` Վանայ լիճը, խմեց ջուրէն: Տեսաւ հին, կործանուած 

տուները, գմբէթները, խոնարհուած եկեղեցիները, սակայն չտեսաւ գերեզմանները: 

Քաղաքի հայկական չորս գերեզմանոցներուն մէջ չէր մնացած որեւէ 

գերեզմանաքար: Եկեղեցւոյ մը հիմքին վրայ բանտ կառուցուած էր, ուրիշ մը ախոռ 

դարձած էր: Գտաւ տուն մը, որ հաւանաբար իր հայրական տունն էր, ծունկի եկաւ 

այդ տան աւերակներուն մօտ եւ անձայն արտասուեցաւ: Ատելութիւն չզգաց, 

բարկութիւն չապրեցաւ»,- գրած է յօդուածագիրը: Եուսուֆ Նազըմ պատմած է, որ 
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մեծ հայրերու` Պիթլիսի մէջ ապրած միակ հայը այժմ ծերունի Մուղսի աղան է: Ան չէ 

հրաժարած իր ինքնութենէն, տարիները մաշած են սիրտը եւ ան մահուան ընդառաջ 

օրերը կը հաշուէ:  

«Այս մարդը, որուն կը ծաղրեն երեխաները, հազարաւոր այն հայերէն է, որոնք 

ժամանակին ստիպուած եղան լքելու այս հողերը: Ան Պիթլիսցի վերջին հայն է… 

Ամէն վերջ ցաւոտ է: Կարսի մէջ, Արտահանի մէջ, զանոնք` աւելորդ 

համարողներուն թիւը շատ նուազած է: Կ'ըսէի չէ, ամէն վերջ իրեն յատուկ ցաւը 

ունի: Ամէն ցաւ այլ վերջի մը նախանշանն է»,- գրած է ան:  

Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am  

 

Թուրքիոյ մէջ Հայոց ցեղասպանութեան մասին վէպ է լոյս տեսեր 

Թուրքիոյ մէջ, լոյս է տեսեր Պիննազ Օների` Հայոց ցեղասպանութեան մասին 

պատմող «Ետին մնացածները» գիրքը:  

Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Ակօս»-ը, 

գիրքին մէջ կը պատմուի, թէ ինչպէս 

1915 թ-ի ընթացքին տեղահանուած 

հայերէն ոմանք, իրենց աղջիկ 

զաւակներու կեանքը փրկելու համար, 

զանոնք յանձներ են բարեկամ թուրք 

ընտանիքներու: Օներն ըսեր է, որ իր 

վրայ շատ են ազդեր այն մայրերու 

պատմութիւնները, որոնք ստիպուած 

են եղեր թողուլ իրենց զաւակները` 

անոնց կեանքը փրկելու համար: «Մօր համար զաւակը թողուլը մահէն ալ վատ է:  

Միայն մայրը կը հասկնայ մէկ ուրիշ մօր զգացածը: Երեխայէն բաժնուելու ցաւը 

մայրերը միայն կարող են զգալ»,-ըսեր է նա: Հարցին, թէ ինչո՞ւ է գրեր այդ գիրքը, 

Օները պատասխաներ է. «Մայրերուն՝ իրենց ձագուկները թողնելու պատմութիւնը, 

շատ ծանր ազդեցութիւն ունեցաւ վրաս: Զգայուն ամէն ոք կ'ազդուի այդ 

պատմութիւններէն»:Վէպին մէջ, կը պատմուի այն մասին, որ Ուրֆայի Քայալըք 

գիւղին մէջ,, 1915թ-ի Օգոստոսին սկսած, «մահուան երթին» դուրս գալէն առաջ՝ 

որոշ ընտանիքներ ստիպուած կ'ըլլան թողուլ իրենց 16 աղջիկները:  

Աւելի ուշ, մանկահասակ աղջիկներուն կը ստիպեն ամուսնանալ իրենցմէ տարիքով 

շատ մեծ տղամարդկանց հետ և բռնութեամբ մուսուլման դառնալ : «Այսինքն ոչ թէ 

պատմեր եմ այն մասին, թէ այդ երեխաները ինչպէս փրկուեցան, այլ այն մասին, թէ 

ինչպէս իրենց ինքնութենէն կտրուելով, հոգեպէս ոչնչացան»,-ըսեր է հեղինակը: 

Ուրֆայի Քայալըք գիւղի գիւղապետը՝ մինչև հայերու տեղահանութիւնը, կը լսէ 
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անոնց սպառնացող վտանգին մասին և կը տեղեկանայ, որ կը պատրաստուին 

զանոնք տեղահանելու իրենց հողերէն: Կը լսէ, թէ ինչեր տեղի կ'ունենան հայ 

աղջիկներու հետ գաղթի ճանապարհներուն: Սակայն քանի որ ինք հայերը կը 

համարէր իր եղբայրները, կ'որոշէ փրկել գոնէ աղջիկ երեխաները:  

Ան կը հաւաքէ հայերը և կը տեղեկացնէ, որ գաղթի ընթացքին, պիտի օգնեն գիւղին 

մէջ թաքցնել աղջիկները, որպէսզի աւելի ապահով ըլլան անոնք: Առաջին 

համաշխարհային պատերազմի տարիներուն, սակայն, Թուրքիան դժոխքի կը 

վերածուի: Գիրքին մէջ, կը նկարագրուի, թէ ինչպէս կը դատարկուի Անատոլիան, 

ինչպէս մարդիկ կը պայքարին ողջ մնալու համար` յաղթահարելով սովն ու 

պատերազմը: Կը ներկայացուի նաև աղջիկներու ողբերգութիւնը:  

Լուրեր Հայաստանից - Թերթ.am  

 

Ցեղասպանութեան Թանգարանին Մէջ Հայերուն Օգնած Թուրքերուն 

Նուիրուած Բաժին Պիտի Բացուի. Radikal 

Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարանը 

պատմական քայլ պիտի կատարէ:  

Թանգարանի մէջ պիտի բացուի 

տեղահանութիւններու եւ 

սպանութիւններու ընթացքին հայերուն 

օգնած թուրքերուն նուիրուած բաժին: 

Ինչպէս կը տեղեկացնէ թրքական 

«Radikal» օրաթերթը, այդ մասին թուրք 

լրագրողներու հետ հանդիպման 

ընթացքին տեղեկացուցած է 

Ցեղասպանութիւն թանգարան-

հիմնարկի տնօրէն Հայկ Դեմոյեան: Ան տեղեկացուցած է, որ 2008-էն սկսեալ թուրք 

այցելուներուն թիւը թանգարան մեծցած է եւ այս տարի թանգարանը Թուրքիայէն 

ունեցած է մօտ 100 այցելու: «Թուրքիայէն եկողները յաճախ կը հարցնեն,- «Այստեղ 

տեսածներս որքանո՞վ հաւաստի են, որքանո՞վ կրնամ հաւատալ»: Սակայն տասը 

այցելուէն ինը թանգարանէն համոզուած դուրս կ'ելլեն: Մենք այցելութիւններու 

գիրք ունինք: Այնտեղ թրքերէն իրենց տպաւորութիւնները պատմած եւ տակը 

ստորագրած մարդիկ ալ կան: 25-26 տարեկան երիտասարդ մը, որ Սթամպուլի 

համալսարանին մէջ համակարգչային գիտարուեստ կ'ուսանէր, լացած է մեր 

թանգարանին մէջ»,- պատմած է Դեմոյեան:  

Ան թուրք լրագրողներուն հաւաստիացուցած է, որ թանգարանին մէջ բոլոր 

թուրքերը յանցագործներ չեն որակուիր: «Սա հայերու պատմութիւնը պատմող 

թանգարան չէ: Սա իրականութեան մէջ թուրքերու եւ հայերու յուշերը, անցեալը 
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պատմող թանգարան է»,- ըսած է ան: Դեմոյեան տեղեկացուցած է, որ իրենք ունին 

բազմաթիւ փաստաթուղթեր` հայերուն օգնած թուրքերու եւ այլ իսլամներու մասին: 

«Հայերուն օգնած թուրքերը մեծ նկարի մէկ հատուածն են: Շատ թուրքեր՝ հայերուն 

օգնելով՝ իրենց կեանքը վտանգի ենթարկած են: Օսմանեան կառավարութեան 

որոշմամբ Տեղահանութեան ընթացքին հայերուն օգնութիւն ցուցաբերողներուն 

խիստ պատիժ կը սպառնար, եւ այդ պատիժը սեփական տան առջեւ կախաղան 

բարձրացնելն էր»,- յիշեցուցած է Դեմոյեան:  

Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am  

 


