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Կիպրահայ 

ԵՂԵՌՆԻ 99ՐԴ ԱՄԵԱԿԻ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ 

Այս տարի եւս, Կիպրահայութիւնը պատշաճ ձեռնարկներով ոգեկոչեց Եղեռնի 99-

րդ  տարելիցը եւ վերանորոգեց իր ուխտը հաւատարիմ մնալու մեր մէկ ու կէս միլիոն 

նահատակներու սրբազան կտակին:  Ոգեկոչման 99-րդ տարելիցը ընդգրկեց հետեւեալ 

ձեռնարկները.- 

Հինգշաբթի, 10 Ապրիլ 2014 – Կիպրահայ 

Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Տիար 

Վարդգէս Մահտեսեան՝  Կիպրոսի 

Խորհրդարանի նիստին ընթացքին,  խօսք 

առաւ եւ անգամ մը եւս արծարծեց 

Հայկական Ցեղասպանութեան խնդիրը, 

շեշտելով յատկապէս արդարութեան 

վերականգնումի անհրաժեշտութիւնը, 

որպէսզի նման ցեղասպանութիւններ 

չկրկնուին ապագային եւս:  Խօսքը 

ձայնասփռուեցաւ պետական առաջին 

ալիքէն: 

Չորեքշաբթի, 23 Ապրիլ 2014 – Քայլարշաւ, Հոգեհանգիստ եւ Ոգեկոչում:  

Արդարեւ, Քայլարշաւը սկիզբ առաւ երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Արմենիաս պողոտային վրայ 

եւ ընթացաւ մինչեւ Նահատակաց Յուշարձան, գլխաւորութեամբ Թեմիս Կաթ. Փոխ. Տէր 

Վարուժան Արք. Հերկելեանի, Պետ. Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի, 

Երեսփոխանական Ժողովի ատենապետին եւ այլ ազգայիններու եւ մասնակցութեամբ հոծ 

բազմութեան մը, ուր ուշագրաւ 

էր՝  թուրքին հայաջինջ ոճիրը 

դատապարտող խօսքերով 

պաստառներ բռնած, պատանիներու 

եւ երիտասարդներու խուռներամ 

ներկայութիւնը: 

Յուշակոթողին մօտ համախմբուեցան 

այնուհետեւ ներկաները, որոնց 

մէջ՝  պաշտօնական բարձրաստիճան 

հիւրեր, նախարարներ, Խորհրդարանի 

անդամներ, կուսակցապետեր, դեսպաններ, զինուորականներ, քոյր եկեղեցիներու 

հոգեւորականներ եւ այլք: 

http://www.azadkhosk.com/
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Հոգեհանգստեան արարողութենէն ետք, Օրուան պատգամը փոխանցեց Վարուժան 

Արքեպիսկոպոս, որ ներկաներուն անունով  ուխտեց ի կատար ածել մեր բիւրաւոր 

նահատակներու սրբազան կտակը, սիրով, հաւատքով, արժանապատուութեամբ, աննկուն 

կամքով եւ բարձր գիտակցութեամբ պայքարիլ յանուն մեր բռնագրաւեալ օճախներուն, 

հայրենեաց հողին ազատագրութեան, հնչեցնել հայ խօսքն ու երգը, ինչպէս զանոնք 

հնչեցուցեր էին մեր նահատակները, ամուր պահել հայ եկեղեցին, հայ դպրոցը, մեր 

գրասեղաններուն վրայ մշտաբաց պահել Աստուածաշունչը եւ մեր հինաւուրց ու նոր 

մատեանները, հաւատարիմ մնալ հայ արժէքներուն, բարքերուն, հայկականութեան....:  Ան 

շեշտեց  որ մենք արդէն մուտք ենք գործած Ցեղասպանութեան դարադարձի շեմէն ներս եւ 

պարտինք գերագոյն գիտակցութեամբ եւ 

արժանապատուութեամբ պայքարիլ յանուն մեր 

արդարութեան վերականգնումին, որ գալու է 

անպայման:  

Ապա խօսք առաւ Պետ. Ներկ. Տիար Վարդգէս 

Մահտեսեան, որ անդրադարձաւ 

երիտթուրքերու վարած փանթուրանական 

քաղաքականութեան, որուն իրագործման 

ճամբուն վրայ կար հայկական տարրի սեպը, 

զոր վերացնելու համար մտայղացուեցաւ եւ 

գործադրուեցաւ հայաջինջ Եղեռնը, որ ցարդ կը 

մնայ անպատիժ:   Ան անդրադարձաւ որ 

Կիպրոս սիրով ընդունած էր Ցեղասպանութենէն 

վերապրած հայութեան մէկ փոքրիկ հատուածը, անոր ընձեռելով  իր ինքնութիւնը պահելու 

եւ զարգացնելու ամէն հնարաւորութիւն:  Բարձր գնահատեց Կիպրոսի կառավարութիւնը, 

որ երկրորդն էր աշխարհի մէջ՝  պաշտօնապէս ճանչնալու հայկական 

Ցեղասպանութիւնը:  Ապա նշեց թրքական եղեռնագործ քաղաքականութեան կիրարկումը 

նոյնինքն Կիպրոսի մէջ ալ, զօրակցութիւն յայտնելով Կիպրոսի արդար դատին եւ յոյն 

եղբայր ժողովուրդին:  Ան յոյս յայտնեց որ վերջապէս ամբողջ աշխարհն ու նոյնինքն թուրքը 

պիտի ընդունին հայոց վրայ գործադրուած Ցեղասպանութիւնը եւ արդարութիւն պիտի ընեն 

հայ ժողովուրդին: 

Վերջին խօսք առնողն էր Տօքթ. Էլենի Թէօխարուս, որ անդամ է Եւրպական 

Խորհրդարանի:  Տօքթ. Թէօխարուս ներկայացուց շատ բովանդակալից զեկոյց մը, նշելով 

Օսմանեան եւ Երիտթուրքերու Թուրքիոյ վարած հայաջինջ քաղաքականութիւնը, որուն զոհ 

գացին հայեր եւ այլ փոքրամասնութիւններ, բարձր գնահատեց հայ ժողովուրդի 

քաղաքակրթական ներդրումը աշխարհին, անոր ազգային-ազատագրական  ոգին ու 

պայքարը, Ցեղասպանութենէն եւ Հայրենահանումէն ետք անոր վերապրելու ճիգերը 

Հայաստանի մէջ, թէ Սփիռքի, ուր յատուկ տեղ ունի Կիպրոսի հայութիւնը, որպէս Կիպրոսի 

ժողովուրդի մէկ անքակտելի մաս եւ ուր Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան փակումը 

նոյնքան մեծ ցաւ պատճառած էր Կիպրոսի յոյն ժողովուրդին, ապա՝  նշեց  Արցախեան 

ազատամարտը եւ Թուրքիոյ շարունակուող հայահալած եւ հայաջինջ վարքագիծը՝  Հրանդ 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (36) Մայիս 2014 

 

3/35 

Տինքի նկատմամբ, Քեսապի մէջ ալ  ի մասնաւորի, որ հայկական պատմական 

նշանակութիւն ունեցող աւան է, Տէր Զօրի մէջ ալ տակաւին, միտուած ջնջելու 

Ցեղասպանութեան յիշատակի ամէն 

հետք:  Տակաւին, շարունակեց ան, թրքազգի 

ազերիներ նոյնպէս կը վարեն հայասպան 

քաղաքականութիւն, նշելով ի մասնաւորի 

Սումկայիթի եւ Պաքուի ջարդերը:  Եւրոպայի 

դռները թակող Թուրքիան պարտի, առաջին 

հերթին, ընդունիլ իր գործադրած 

Ցեղասպանութիւնը եւ արդարութիւն ընել հայ 

ժողովուրդին, քանզի, շեշտեց ան, անկարելի է 

խաղաղութիւն ունենալ, առանց 

արդարութեան:  Ան իր իմաստալից խօսքը 

եզրափակեց ըսելով. «Կեցցէ՛ Հայաստանի ազատ  Հանրապետութիւնը, Կեցցէ՛ Արցախի 

ազատ Հանրապետութիւնը, Կեցցէ՛ 

Կիպրոսի ազատ  Հանրապետութիւնը»:  

Այնուհետեւ, Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 

երգչախումբը, խմբավարութեամբ Տիկ. 

Նառա Սարտարեանի, 

կատարեց՝  «Հայրենիք Վան», «Ապրիլեան 

Նահատակներուն», «Տոն Աթանատոն» եւ 

«Ցանկամ տեսնել զիմ Կիլիկիա» 

խմբերգները,  ստեղծելով օրուան յատուկ 

ոգի ու մթնոլորտ...: 

Հուսկ, ծաղկեպսակներ եւ ծաղիկներ 

զետեղուեցան Նահատակաց Յուշակոթողին՝  պաշտօնական հիւրերուն եւ բոլոր 

ներկաներուն ձեռամբ: 

Հինգշաբթի, 24 Ապրիլ 2014 – Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ, մատուցուեցաւ Ս. 

Պատարագ եւ կատարուեցաւ Հոգեհանգիստ՝  առաւօտեան ժամը 10:00-ին: 

Շաբաթ, 26 Ապրիլ 2014 – Խումբ մը հայ երիտասարդներ արիւնի տըւչութիւն 

կատարեցին՝  Նիկոսիոյ Նարեկ Վարժարանի սրահին մէջ ի յիշատակ մեր բիւրաւոր 

նահատակներուն: 

                    

ՅԻՇԱՏԱԿՆ  ԱՐԴԱՐՈՑ  ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ  ԵՂԻՑԻ: 

ԱԶԱՏ  ԽՕՍՔ  

http://www.azadkhosk.com/
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ՎԵՐԱՕԾՈՒՄ ԵՒ ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄ ՆԻԿՈՍԻՈՅ Ս. 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 

Կիրակի 11 Մայիս 2014-ը պատմական անմոռանալի օր մը եղաւ կիպրահայութեան համար: 

Յիսուն երկար տարիներու ընդմիջումէ մը ետք, գերեվարեալ Ս. Աստուածածին եկեղեցին իր 

դռները վերաբացաւ հայ 

հաւատացեալներուն առջեւ, որոնք 

խուռներամ փութացին՝ ներկայ գտնուելու 

անոր Ս. Օծման հոգեպարար 

արարողութեան եւ Ս. Պատարագին:  

Արդարեւ, Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին 

պատմական եւ պատմաբոյր եկեղեցին, 

գտնուելով քաղաքին թրքական 

բռնագրաւեալ մասին մէջ, ամբողջովին 

կիսաւեր եւ կիսաքանդ էր դարձած՝ 1974-ին, 

հիւսիսային Կիպրոս ներխուժած թրքական 

բանակին կողմէ, եւ անշուշտ անմատչելի՝ 

հայ համայնքին համար: Բարենորոգչական բազմամեայ աշխատանքներէ ետք, կատարուած 

նախաձեռնութեամբն ու ծախքովը UNDP-ի, 14-

րդ դարուն կառուցուած լատինաոճ, հնամեայ 

եկեղեցին, որ դարեր շարունակ սպասարկեր 

էր կիպրահայ համայնքի հոգեւոր-կրօնական 

կարիքներուն, հայ հանրութեան կը 

ներկայանար դարձեալ՝ իր պատկառելի 

տեսքով եւ ճարտարապետական իր ուրոյն 

ոճով ու կառուցուածքով: 

Կիրակի 11 Մայիսին, կէսօրուան ժամը 12:00-

էն շատ առաջ, կիպրահայ համայնքը՝ հոծ 

բազմութեամբ, մեծով ու պզտիկով, լեցուցեր 

էր դարաւոր սրբատեղին: Ներկայ էին տարբեր կրօններու կղերականներ, նախարարներ, 

դեսպաններ, կուսակցապետեր, Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան ներկայացուցիչներ 

եւ այլ բարձրաստիճան հիւրեր: 

http://www.azadkhosk.com/
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Կէս դար ընդմիջումէ մը ետք, հայ աղօթքն ու 

շարականը դարձեալ հնչեցին հինաւուրց 

եկեղեցւոյ խնկաբոյր կամարներուն տակ: Ս 

Օծման հոգեպարար արարողութենէն ետք, 

Սուրբ եւ անմահ Պատարագը մատոյց Թեմիս 

Կաթ. Փոխ. Տէր Վարուժան Արք. Հերկելեան՝ 

խորապէս յուզիչ եւ ոգեշունչ մթնոլորտի մը 

մէջ, որուն հոգեյոյզ երգեցողութեամբ իր 

մասնակցութիւնը բերաւ Ս. Աստուածածին 

եկեղեցւոյ երգչախումբը, խմբավարութեամբ 

Տիկ. Նառա Սարտարեանի: Տէր Մոմիկ 

քահանայ Հապէշեան Ս Հաղորդութիւնը 

բաշխեց ներկայ հաւատացեալներուն մէկ առ մէկ, որպէս սիրոյ, յոյսի ու հաւատքի նշխար 

սրբազան...: 

Իր իմաստալից քարոզին մէջ, Վարուժան 

Արքեպիսկոպոս գոհաբանութիւն մատուցեց 

առ Աստուած, որ եկեղեցին վերականգնած 

էր , եւ անգամ մը եւս մեր հայրերու աղօթքն 

ու շարականները կը հնչէին մեր 

սրբատեղիէն ներս: Կարեւորեց սիրոյ վրայ 

հիմնուած խաղաղութիւնը՝ Կիպրոսի 

հայրենիքէն ներս ի մասնաւորի, յոյս 

յայտնելով որ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 

այս բարենորոգութիւնը նախընթաց մը 

կ'ըլլար մեր կիսաքանդ Ս. Մակարավանքին 

նորոգութեան համար եւս, ինչպէս նաեւ՝ կղզիին քաղաքական հաշտութեան եւ միութեան 

ալ: Այնուհետեւ, ողջոյնի խօսք արտասանեց Պետական Ներկայացուցիչ Տիար Վարդգէս 

Մահտեսեան, յատուկ շնորհակալական խօսք 

ուղղելով Կիպրոսի մօտ ԱՄՆ դեսպանին, որ իր 

շատ կարեւոր ներդրումը ունեցեր էր եկեղեցւոյ 

վերականգնման աշխատանքին, նմանապէս՝ 

UNDP-ի մարմնին եւ պատկան 

անձնաւորութեանց, որոնք յանձանձեր էին 

բարենորոգչական աշխատանքն ու ծախսերը: 

Պրն. Մահտեսեան անդրադարձաւ, 

այնուհետեւ, որ այդ եկեղեցին տասնամեակներ 

շարունակ եղեր էր բաբախող սիրտը 

համայնքին: Շատ-շատերուն նման, այնտեղ 

ամուսնացեր էին իր ծնողքը, այնտեղ մկրտուեր 

էր ինք, եկեղեցւոյ շրջաբակին մէջ անցեր էր իր մանկութիւնը, հոն գտնուող 

մանկապարտէզին մէջ առեր էր իր նախակրթութեան առաջին քայլերը..., իսկ եկեղեցւոյ կից 

http://www.azadkhosk.com/
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Վիքթորիա փողոցը հայկական բուն թաղամասն էր, հայկականութեամբ բաբախուն: 

Պետական Ներկայացուցիչը յոյս յայտնեց որ կրօնական այս քայլին յաջորդէր քաղաքական 

քայլը եւ սկիզբ առած խաղաղութեան գործընթացը արդիւնաւորուէր եւ տար իր բարի 

պտուղները՝ կղզիին վերջնական խաղաղութեան եւ վերամիաւորման ուղղուած: Վերջին 

խօսք առնողն էր Կիպրահայ համայնքի Երեսփոխանական Ժողովի Ատենապետ Տիար 

Սեպուհ Դաւիթեան, որ իր հերթին գոհունակութիւն յայտնեց որ իրականութիւն դարձեր էր 

իր վաղեմի երազը՝ կիսաւեր եկեղեցին տեսնել բարւօք վիճակի մէջ, ուր դարձեալ հնչէին հայ 

աղօթքն ու Ս. Պատարագը...: Շնորհակալութիւն յայտնեց պատկան անձանց եւ 

կառոյցներուն, որոնց շնորհիւ վերականգներ էր Ս. Աստուածածին եկեղեցին: 

Ս. Պատարագէն ետք, երգչախումբն ու ներկայ ժողովուրդը միասնաբար երգեցին «Ցանկամ 

Տեսնել Զիմ Կիլիկիա» սրտայոյզ երգը, որ այնքան ներդաշնակ էր տուեալ պահին, 

ներկաներուն հոգեկան տրամադրութեան հետ.... Կիպրահայութիւնը դեռ երկար յամեցաւ իր 

վաղեմի Մայր եկեղեցւոյ կամարներուն տակ, ուր տասնամեակներու կուտակուած կարօտը, 

վերահանդիպման հրաշքը ոգեղինացուցեր էին մթնոլորտը....Երա՞զ էր սա, թէ՝ 

իրականութիւն....մինչ անձրեւը, զերթ սրտաբուխ արտասուք, յորդ կը տեղար դուրսը՝ 

շդջաբակին եւ փողոցներուն մէջ....  

Ե. Գ. 

 

ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ ԵՒ ՀՐԱԺԵՇՏԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ 

 13 Մայիս 2014, կ. ե. ժամը 8:00-ին, Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ կայացաւ՝ 

Գնահատանքի եւ Հրաժեշտի հանդիսութիւն 

նուիրուած Թեմիս Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ Տ. Վարուժան Արք, Հերկելեանին, 

իր 17-ամեայ պաշտօնավարութեան 

աւարտին, որպէս Կաթ. Փոխ. Կիպրոսի թեմի: 

Ներկայ էին Պետ, Ներկ. Տիար Վարդգէս 

Մահտեսեան, քահանայ Հայրեր, Ազգային 

Իշխանութեան եւ կազմակերպութեանց 

ներկայացուցիչներ եւ ազգայիններու հոծ 

բազմութիւն մը: 

  

Հանդիսութիւնը սկսաւ Տէրունական «Հայր Մեր»ի եւ «Օրհնեալ է Աստուած» աղօթքներու 

երգեցողութեամբ, Ս Աստուածածին եկեղեցւոյ երգչախումբին կատարմամբ: 

Այնուհետեւ, Տ. Մաշտոց Քհնյ. Աշգարեան ընթերցեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի 

«Գնահատանքի եւ Օրհնութեան Գիր»ը, ուր Վեհափառ Հայրապետը բարձր կը գնահատէր 

Վարուժան Արքեպիսկոպոսի 47-ամեայ հոգեւորական, գրական-հրատարակչական, 

http://www.azadkhosk.com/
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կրթական եւ մտաւորական ծառայութիւնը Կիլիկիոյ Միաբանութեան ծիրէն ներս 

ընդհանրապէս եւ իր 17-ամեայ պատասխանատու եւ յանձնառու պաշտօնավարութիւնը 

Կիպրոսի Հայոց Թեմին, որպէս Կաթողիկոսական Փոխանորդ: Վեհափառը կը նշէր, որ՝ 

Փետրուար 20, 2014 թուակիր նամակով, Վարուժան Արքեպիսկոպոս փափաք յայտնած էր 

վերադառնալու Անթիլիասի Մայրավանք 

եւ լծուելու գրական-ուսումնասիրական 

աշխատանքի, աւարտելով իր 

Կաթողիկոսական Փոխանորդի 

յանձնառութիւնը Կիպրոսի Հայոց Թեմէն 

ներս: 

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ՝ Կիպրոսի 

Հայոց Թեմի Երեսփոխանական Ժողովի 

Ատենապետ Տիար Սեպուհ Դաւիթեան, որ 

մէկ առ մէկ թուեց Վարուժան 

Արքեպիսկոպոսի իրագործումները 

Կիպրոսի Թեմէն ներս. – բարեզարդում 

Նիկոսիոյ, Լառնագայի եւ Լիմասոլի եկեղեցիներու, Նահատակաց Յուշակոթողի տարածքին 

վրայ զետեղում Նահատակաց աճիւններու, հայ-յոյն բարեկամութեան խաչքարի եւ 

վախճանեալ Զարեհ Սրբազանի կիսանդրիի զետեղում Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 

շրջաբակին մէջ, բարեզարդում հին գերեզմանատան, շինութիւն եւ բարեզարդում «Վահրամ 

Իւթիւճեան» սրահի, որ դարձաւ համայնքին մշակութային-գեղարուեստական 

ձեռնարկներու կեդրոնավայրը...: Իր գրական-խմբագրական աշխատանքները ընդգրկեցին ի 

մասնաւորի հրատարակութիւնը Առաջնորդարանի «Գեղարդ» պարբերաթերթի, «Արծիւ» 

գրական թերթի, հրատարակութիւն՝ «Գառնի» մատենաշարի առաւել քան 40 հատորներու, 

Կիպրոսի Առաջնորդարանի արխիւային նիւթերու մշակում, խմբագրում եւ 

հրատարակութիւն: Տակաւին, Վարուժան Արքեպիսկոպոս կազմակերպեց տարեկան Հայ 

Գիրքի Ցուցահանդէսներ, գրական-մշակութային ձեռնարկներ, որոնք ազգային ոգիի նոր 

կենսունակութիւն բերին կիպրահայ համայնքին:  

Օրուան գլխաւոր բանախօսն էր՝ Կիպրահայ վարժարաններու Հոգաբարձութեան 

Ատենապետ Տիար Վարդան Թաշճեան, որ դրուատանքի ոգեշունչ խօսքով վեր առաւ 

Վարուժան Արքեպիսկոպոսի անձը, վաստակը, բազմաբեղուն իրագործումները՝ որպէս 

հոգեւորական, կրթական մշակ, խմբագիր, գրչի ու մշակոյթի մարդ, շինարար ու խնամակալ, 

մտաւորական եւ Կաթողիկոսական Փոխանորդ: Ան յատկապէս շեշտեց անոր պարզ, 

ժուժկալ, աշխատասէր, սեւին՝ սեւ, սպիտակին՝ սպիտակ ըսող, ուղիղ ու շիտակ 

նկարագիրը, չմոռնալով որ ան նաեւ լաւ պարտիզպան էր, հողի մշակ եւ ձկնորս՝ իր 

պարապոյ ժամերուն...: Իր պատգամները՝ քարոզով, դամբանականով, փակման խօսքով թէ 

խմբագրականներով արտայայտուած, դիպուկ եղան, նշեց յարգելի բանախօսը, իր մատը 

մշտապէս դնելով ազգային-հասարակական վէրքի մը վրայ, զայն բուժելու 

նախանձախնդրութեամբ: Ան նախանձախնդիր եղաւ գաղութիս միասնականութեան 

ամրապնդման, ազգային-կրօնական-մշակութային կեանքի կենսունակութեան, ընդգծեց ան: 
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Ան իր խօսքը աւարտեց, մաղթելով իրեն քաջառողջութիւն, արեւշատութիւն, որպէսզի 

կարենար բազմարդիւն աշխատանքով նուիրուիլ այսուհետ՝ իր ամէնէն նախասիրած, 

գրական-բանասիրական աշխատանքին: 

Ապա Տ. Մոմիկ Քհնյ, Հապէշեան կարդաց Ներսէս Պատրիարք Թարմունիի շնորհաւորական 

նամակը, որմէ ետք խօսք առաւ Պետական Ներկայացուցիչ Տիար Վարդգէս Մահտեսեան, որ 

կարճ, բայց դիպուկ խօսքով գնահատեց Վարուժան Արքեպիսկոպոսի ներդրումը կիպրահայ 

համայնքի հայապահպանման եւ յառաջդիմութեան գործին, նշելով նաեւ իր հոգատար ու 

խնամակալ վերաբերմունքը կարիքաւոր 

մարդկանց, եւ մաղթեց իրեն արեւշատ երկար 

տարիներ յօգուտ հայ եկեղեցւոյ եւ ազգի 

պայծառացման: 

Այս առիթով, յիշատակի նուէրներ յանձնեցին 

Վարուժան Արքեպիսկոպոսին՝ Սեպուհ 

Դաւիթեան, Ազգային Իշխանութեան անունով, եւ 

Վարդան Թաշճեան: 

Ի վերջոյ, խօսք առաւ Տ. Վարուժան 

Արքեպիսկոպոս Հերկելեան, որ բնաբան ընտրեց 

Պօղոս Առաքեալի խօսքը. «Պէտք է նայիլ դէպի գալիքը», նշելով սակայն որ ինք կը կրէ 

անցեալը իր մէջ, անդրադարձաւ իր մանկութեան, որ նման էր իր սերնդակիցներէն 

շատերուն, որպէս տարագիր ժողովուրդի զաւակներ, որպէս «մանկութիւն չունեցող 

մարդիկ», ընդգծելով որ թէեւ հացը քիչ էր իր մանուկ օրերուն, սակայն շատ էր ոգեղէն հացը, 

հոգեմտաւոր հացը, շնորհիւ իր ծնողքին եւ ուսուցիչներուն, որոնց շունչն ու հաւատքը 

կենդանի կ'ապրին իր մէջ եւ պիտի ապրին: Ան պատգամեց համայնքին որ ամրապնդէ իր 

մէջ իմաստութիւնը եւ ի մասնաւորի Սէրը՝ մէկզմէկու հանդէպ, քանզի սէրն է, աւելցուց ան, 

որ կը ծնի արդարութիւն, գթասրտութիւն, ողորմածութիւն եւ աշխատունակութիւն, առանց 

որոնց մարդկային կեանքը պիտի չտարբերէր անասունի մը կեանքէն, ըսաւ ան: Ան իր 

խօսքը աւարտեց շնորհակալութիւն յայտնելով նախկին եւ ներկայ ազգային իշխանութեանց, 

նախկին եւ ներկայ պետական ներկայացուցիչներուն եւ համայն կիպրահայութեան, 

մաղթելով արեւշատութիւն եւ ամենայն բարիք: 

Հարժեշտի եւ գնահատանքի Երեկոն վերջ գտաւ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ երգչախումբի 

կատարած՝ «Օրհներգ Հայրապետական», «Օրհնեցից», «Հայու Մաղթանք» եւ «Կիլիկիա» 

խմբերգներով, յուզաթաթաւ մթնոլորտի մը մէջ, եւ «Պահպանիչ»ով: 

Յետ-հանդիսութեան, կայացաւ ընդունելութիւն «Իւթիւճեան» սրահին մէջ, ի պատիւ 

Սրբազան Հօր: 

Այս առիթով, ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը կը միանայ գնահատական եւ դրուատական անկեղծ 

խօսքերուն ուղղուած Կիպրոսի Հայոց Թեմի Կաթ. Փոխ. Տ. Վարուժան Արք. Հերկելեանին, 

իրեն մաղթելով քաջառողջ, արեւշատ տարիներ եւ բեղուն, բազմարդիւն աշխատանք ի 
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պայծառացումն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, հայ գիր ու դպրութեան եւ համայն ազգիս հայոց: 

ՎԱՐՁՔԴ ԿԱՏԱՐ, ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐ:  

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ 

Խմբագրական 

ՄԱՅԻՍԵԱՆ ԽՈՐԱԽՈՐՀՈՒՐԴ ՊԱՏԳԱՄԸ 

Ժողովուրդի մը կեանքին մէջ կ'ըլլան պահեր, բախտորոշ պահեր, երբ յանկարծ իրարու կը 

միաւորուին ինքնապաշպանութեան հզօր եւ առողջ բնազդը, 

դարաւոր իմաստնութիւնը, ազգային արժանապատուութեան, 

տեւելու եւ տոկալու աննկուն ոգին, եւ այդ ամբողջը՝ հրեղէն 

ժայթքումով մը կարծէք, կը դառնայ բռունցքաւորուած հրաշազօր 

ոյժ՝ դէմ դնելու թշնամիին եւ վերահաստատելու ապրելու, լինելու 

իրաւունքը...: 

 

Այդպէս էր 1918-ի Մայիսին, երբ թուրքը՝ ցեղասպանելով եւ 

հայրենազրկելով արեւմտահայութիւնը, ամայացնելով ամբողջ 

Արեւմտահայաստանը իր բնիկ բնակչութենէն, անյագուրդ ու 

մոլեգնած կու գար այս անգամ ալ միւս կէսին վրայ, ամբողջացնելու համար իր հայաջինջ 

ծրագիրը: Այսպէս, 1918-ի Ապրիլին, կ'իյնար Կարսը իր ամրակուռ բերդով, Մայիս 25-ին՝ 

թրքական բանակը կ'անցնէր Արփաչայը, մի քանի ժամուան մէջ կը տիրանար 

Ալեքսանդրապոլին ( Գիւմրի) ու կը շարժէր դէպի Ղարաքիլիսա: 

 

Այդ օրերուն էր ահա որ Հայոց Հայրապետին խորհուրդ կը տրուէր թողուլ Էջմիածինը եւ 

փոխադրուիլ Բիւրական: «Ո՛չ եւ ո՛չ, հազա՛ր անգամ ոչ», կը պատասխանէր Հայոց 

Հայրապետը, անդրդուելի վճռակամութեամբ: «Ես չեմ լքի մեր սուրբ նախնիներից 

աւանդուած Մայր Աթոռը: Ես չեմ հեռանայ Հայոց Առաքելական Եկեղեցու օճախից: Եթէ 

հայոց զինուորութիւնն ու ինքը՝ հայ ժողովուրդը, չեն կարողանայ թշնամու 

առաջխաղացումը կասեցնել, եթէ ի զօրու չեն լինի փրկելու մեր սրբութիւնները, ապա թող 

նահատակուեմ այստեղ, շեմի վրայ Մայր Աթոռի...»: Եւ դիմելով տաճարին շուրջ 

ալեկոծուող ամբոխին, Վեհափառը կը շարունակէր. «....Մի՞թէ մենք չպիտի կարողանանք 

պահպանել մեր օճախի կրակը, մեր հաւատի ջահը, մեր ազգային գոյի հիմքերը: Իսկ եթէ 

եկել է վերջը, ապա ինչո՞ւ այն չընդունենք պատուով ու քաջութեամբ....: ...Ինչո՞ւ դաւենք 

ապրելու եւ գոյատեւելու մեր ազգային կերպին: Ինչո՞ւ ազգովին չբարձրանանք, չկանգնենք 

թշնամու դէմ, որ գալիս է անդրարաքսեան իր թեթեւ յաջողութիւններով յղփացած եւ մեր 

արեան վերջին կաթիլին ծարաւի....»....( «Սարդարապատ» պատմավէպ, հատոր, Ա., 

Բագրատ Ուլուբաբեան): 
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Ահաւասիկ ազգային արժանապատուութեան վսեմագոյն արտայայտութիւնն ու կեցուածքը 

Հայոց Հայրապետին, որ կարծէք պիտի դառնային հզօրագոյն խթանը Սարդարապատեան 

հերոսական մեծագործութեան...: Այնուհետեւ, հայրենիքի պաշտպանութեան սուրբ գործին 

պիտի լծուէին Արամ Մանուկեանն ու զօրավարները, ամբողջ ժողովուրդը պիտի ելլէր 

որպէս մէկ մարդ՝ մեծով ու պզտիկով, աշխարհական եւ հոգեւորական, շինական ու 

մտաւորական, կին ու տղամարդ, հարուստ ու աղքատ..., իր մասնակցութիւնը բերելու 

հերոսական միասնական ընդդիմադրութեան, որպէսզի փրկուէր մեր պատմական 

հայրենիքէն մնացած սրտի չափ փոքր, սրտի չափ թանկ հողակտորը...: Պիտի 

արձանագրուէր մեր նորագոյն պատմութեան մեծագոյն յաղթանակը՝ Սարդարապատի, 

Բաշ-Ապարանի եւ Ղարաքիլիսէի հերոսամարտերով, որոնք տեղի ունեցան Մայիս 22-էն 

Մայիս 28 օրերուն, հիմքը դնելով հայ ժողովուրդի պատմութեան մէկ նոր դարաշրջանի, 

վաղուց կորսուած պետական կեանքի վերածնունդի: 

 

Որքան ճիշդ կը խորհրդածէ մեծ արձակագիր եւ խոհագիր Կարպիս Սուրէնեան՝ իր 

«Օրագիր» երկհատորեայ մատեանին մէջ. « Եթէ ցեղասպանութեան ահռելի 

ոճրագործութիւնից յետոյ, հայ ժողովրդի մնացորդացը, օրհասի ահազանգով, ոտքի չելնէր 

իր իսկ ձեռքով փրկելու իր գոյութիւնը, եթէ թուրքին պարտութեան մատնելու հրաշքը 

չկատարէր,....եթէ չլինէր, ուրեմն, մետասաներորդ ժամին ոգեկան հրայրքի այդ ժայթքումը 

եւ ինքնափրկութեան հրաշքը, դեմոկրատիայի եւ մարդկային իրաւունքների քարոզիչները 

վաղուց արդէն, շատ հաւանաբար, այս «հի՛ն, կուլտուրա՛ ստեղծած» ժողովուրդը 

պատմութեան թանգարանը նետած կը լինէին, որպէս կատարուած վերջացած բան, եթէ ոչ՝ 

նոյնիսկ պատմական մոռացութեան աղբահորը...»:  

 

Ահա թէ ինչու Մայր Հայաստանի հողին վրայ, Արարատի վեհապանծ հայեացքին դիմաց, 

շքեղօրէն կը բարձրանայ Սարդարապատի հերոսամարտին ու անոր անմահ հերոսներուն 

նուիրուած հոյակերտ յուշահամալիրը, որպէս ապրող ու ապրեցնող յիշատակ, ներշնչարան 

նորանոր սխրագործութեանց..., որոնք պիտի չուշանային՝ Հայրենական պատերազմի 

յաղթանակին հայ հերոսներու մեծաթիւ մասնակցութեամբ եւ , աւելի ուշ՝ Շուշիի 

ազատագրութեամբ, երկուքն ալ դարձեալ Մայիս ամսուան մէջ, որ իրաւամբ դարձած է 

յաղթանակներու ամիս...:  

  

Այսօր ի՞նչ է Սարդարապատէն բխող պատգամը մեզի՝ հայութեան եւ հայոց երկրին համար 

ընդհանրապէս:  

 

Առաջին հերթին, Հայաստան-Սփիռք համայն հայութեան միասնութեան խնդիրը դարձած է 

հրամայական անհրաժեշտութիւն: Սա կը նշանակէ վերակազմակերպուիլ՝ Հայաստան եւ 

Սփիւռք, մեր վրայէն թօթափելով ամէն հոգեբարոյական եւ քաղաքական կարծրատիպ, 

ստեղծագործաբար որոնելով Հայաստան-Սփիւռք հաւասարէ-հաւասար երկխօսութեան 
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եղանակներ, ուր կարենանք ազգային նուազագոյն համախոհութեան ծրագիր մշակել 

համայն հայութեան համար, համահայկական ոգիի եւ մտածողութեան նուաճումով, մէկդի 

դնելով նեղ-անձնական, խմբակային, հատուածական ամէն նկատառում: Յստակացնենք եւ 

ճիշդ բանաձեւեւնք մեր գերագոյն շահերն ու գերխնդիրները եւ բոլորուինք անոնց շուրջ: 

Դառնանք ՄԷԿ ԱԶԳ վերջապէս, համադրելով եւ համակարգելով մեր բոլոր 

կարելիութիւններն ու հնարաւորութիւնները, քանզի մեր փրկութեան բանալին մեր 

ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՈՅԺԻՆ ՄԷՋ Է: 

 

Սերունդնե՛ր, դուք ձեզ ճանաչէք Սարդարապատից: Արդարեւ, ազգի ու հայրենիքի 

ապագայի գրաւականը՝ մեր յոյս ու լոյս, հայ մատղաշ սերունդներու ճիշդ 

դաստիարակութիւնն է որոշապէս: Այդ դաստիարակութիւնը, ընտանիքէն ու դպրոցէն 

մինչեւ մամուլ եւ հեռուստացոյց, պիտի դնենք ճիշդ հունի վրայ, ազգային-մշակութային-

քաղաքական գիտակցութիւն դարբնող, հայ արժէքներու եւ իրաւունքներու 

պաշտպանութեան համար յանձնառութեան ոգի ներշնչող, մաքառումի եւ պայքարի 

աննկուն կամք թրծող: 

 

Սարդարապատը կը յուշէ մասնաւորապէս, որ ա՛լ դադրինք մեր փրկութիւնը որոնելէ 

օտարներէն, ի՛նչ գոյնի եւ ձեւի ալ ըլլան անոնք: Վերջ դնենք օտարներուն ապաւինելու մեր 

ստրկամտութեան, մեր յոյսն ու ապաւէնը փնտռելով մեր հաւաքական, կազմակերպուած 

ՈՅԺԻՆ մէջ միայն: Զօրացնե՛նք, կոթողենք այդ ՈՅԺԸ...: 

 

Սարդարապատը կը պատգամէ մանաւանդ, որ ՀԱՅՐԵՆԻ ՀՈՂԸ, անոր վրայ կայացած 

ազգային պետականութիւնը, անոր վրայ համախումբ ապրող ժողովուրդն են հզօրագոյն 

երաշխիքը ազգային մեր լինելութեան ու զարգացման, ազգային մեր անկատար իղձերուն եւ 

երազներուն իրականացման: Առանց ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ, մենք կորստեան ենք դատապարտուած, 

ինչ որ ալ ըլլան մեր տնտեսական եւ այլ հնարաւորութիւնները: Զգացական 

հայրենասիրութենէն, հայրենասիրական ճառերէն վեր, շօշափելի հայրենասիրութիւն պիտի 

ըլլար, հետեւաբար, օգնել, սատարել որ հայրենական երդիքներէն ծխանի ծուխ 

բարձրանար, մանկան մը ճիչին հետ միատեղ....: Եւ ինչպէս չյիշել Վազգէն Շուշանեանի 

երկաթեայ խօսքերը. «Հայոց Ազգ, քայլերդ դուրս մի՛ նետեր այս աւանդակներէն, այս 

ծործորներէն ու այս խոպան հողերէն: ....Աւելի լաւ է սողալ այստեղ՝ քան թէ գլուխ ցցել 

ուրիշին սահմաններուն վրայ: Ո՛չ մէկ նոր ելք այլեւս այս հողերէն: Ճակատագիրդ հոս է եւ 

սրբութիւնդ հոս, վասնզի հոսկէ է միայն, որ վաղը բոլոր փառքերը կրնան արթննալ եւ բոլոր 

ցորենները բարձրանալ, գեղուղէշ, բոլոր ակօսներէն...»:  

 

Սարդարապատեան օրերուն նման, լինել-չլինելու վտանգը, երեւոյթ թէ աներեւոյթ, 

դամոկլեան սուրի նման կախուած է մեր գլխուն վերեւ: Վտանգներ՝ որոնք նոյնքան կը 

սպառնան ազգի ու հայրենիքի էութեան ու լինելութեան, մեր հոգիներու գաղութացման 

մասնաւորապէս: Այդպիսիք չե՞ն՝ օտար ու խորթ բարքերն ու ապրելակերպը, «ո՛ւր հաց, հո՛ն 
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կաց»ի տխուր մտայնութիւնը, օտարամոլութիւնն ու քաղքենիացումը, նիւթապաշտութիւնն 

ու ընչաքաղցութիւնը, սպառողական քաղաքակրթութեան գովազդած չարժէքները, 

հակամշակոյթի տարրերը, որոնք օրն ի բուն կ'ողողեն մեր կեանքը, կը լուան մեր ուղեղները, 

սպառնալով մեզ պարպել մեր բուն ազգային-մարդկային էութենէն, ապահայացնել ու 

այլասերել հայրենիքն ու սփիւռքը, հայաթափել մեր երկիրը, անարիւն սպանդի ենթարկել 

մեզ.... 

 

Սարդարապատեան զանգերը կը ղօղանջեն այսօր ալ սարսռագին: Պիտի լսե՞նք անոնց 

ղօղանջներու ահազանգը....  

 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ  

Գրական-Մշակութային  

ՄԱԿԱՐԱՎԱՆՔԻ ԱՒԵՐԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ  

(Այս գրութիւնը, որպէս իւրօրինակ ուխտագնացութիւն դէպի Կիպրոսի հնամենի 

Մակարավանքը, այժմ բռնագրաւուած թրքական բանակին կողմէ՝ 1974-էն ի վեր, չէ 

կորսնցուցած իր այժմէականութիւնը: Զայն կը յանձնենք մեր ընթերցողներուն 

ուշադրութեան, մանաւանդ որ Մայիս ամսուան մէջ կը տօնակատարուէր Մակարավանքի 

ուխտի օրը....) 

2004-ի Յուլիսեան տօթակէզ օր մը 

կ’ուղղուինք դէպի 

Մակարավանք:  Վաղուց փայփայուած 

երազանքի մը իրագործումն է 

սա:  Նորօրեայ ուխտագնացութիւն 

մը:  Երեսուն երկար ու ձիգ տարիներ 

մեզ կը բաժնեն այն երանելի օրերէն, 

երբ մշտապէս հասանելի կը թուէր 

Մակարավանքը մեզի:  Ուխտավայր 

մը՝  ծուարած Կիպրոսի Քայրինեան 

լեռնաշղթայի ծովահայեաց լանջին, 

անտառապատ բնութեան 

ծոցը:  Ուխտավայր՝  որ կու գար դարերու խորքէն եւ պատմական բոյրով ու թոյրով էր 

օծուած....: 

  

http://www.azadkhosk.com/
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Արդարեւ, մեր պատմական վէպերուն մէջ կը յիշատակուի որ Կիլիկեան թագաւորութեան 

օրերուն, հայոց իշխանները յաճախ կ'անցնէին Մակարավանքէն տարբեր առիթներով: 

Այնտեղ ապրեր էր շրջան մը Մխիթար Սեբաստացին, նախքան որ Վենետիկի մէջ հիմնէր իր 

անուանի ու վաստակաշատ միաբանութիւնը:  Աւելի ետք, հնամենի վանքն ու անոր 

շրջակայքը դարձեր էին ամառնային օդափոխութեան վայր`  կիպրահայ շատ մը 

ընտանիքներու եւ մասնաւորաբար Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան գիշերօթիկ 

սան-սանուհիներուն համար:  Իսկ երկրորդ աշխարհամարտին, ամիսներով այնտեղ 

ապաստաներ էին Հաստատութեան բազմաթիւ ուսանողները, երբ Մելգոնեանը 

հարկադրաբար յանձնուեր էր ռազմական իշխանութեան, ինչպէս կը պատմէ տաղանդաւոր 

արձակագիր Կարպիս Սուրէնեան իր «Հին Պատմութիւն» գիրքին մէջ: Պատմութիւնը կը 

վկայէ, որ հայեր տիրացան ղպտական այդ սրբավայրին շուրջ13-14-րդ դարերուն:  Վանքը 

կարելի է ենթադրել որ մտաւոր աշխատանքի վայր մը եղած է, ունեցած է միաբանութիւն մը, 

որ ընդհանրապէս զբաղելով հանդերձ վանական աշխատանքներով՝ մտաւորական համեստ 

ջանքեր է ի գործ դրած, ինչպէս կարելի է մակաբերել այնտեղ գրուած ձեռագիրներէն, որոնք 

հասած են մեզի, կը յայտնէ Երանաշնորհ եպիսկոպոս Ղեւոնդ Չէպէեան:  

  

Մեր օրերուն, նախքան անոր բռնագրաւումը թուրք խուժդուժ բանակին կողմէ՝  1974-ին, 

Մակարավանքին մէջ տեղի կ'ունենային մկրտութեան եւ հարսանեաց հոգեպարար 

արարողութիւններ:  Տեղի կ'ունենար ամէն տարուան Մայիսին՝  Մակարավանքի Ուխտի 

Օրը, որ նոր շունչ ու կենդանութիւն կը բերէր պատմական հնաբոյր այդ 

վանքին:  Տարեկան  Ուխտի այդ օրը, Ս. Պատարագէն ետք, աւանդական հարիսան կը 

բաժնուէր բոլոր ուխտաւորներուն եւ մթնոլորտը` վանքի շրջաբակին վրայ եւ մօտակայ 

պուրակներուն մէջ, կը լեցուէր տօնական ուրախ տրամադրութեամբ՝  հայ խօսք ու զրոյցով, 

խինդ ու ծիծաղով, երգ ու նուագով, կերուխումով, մէկ խօսքով՝   համաժողովրդական 

ցնծութեամբ, որուն մասնակից կ'ըլլային բոլորը՝  տարեց թէ երիտասարդ, մեծ ու 

պզտիկ...:  Ուխտի Օրը աւելին էր քան այս բոլորը:  Անիկա էապէս կիպրահայութիւնը 

հաղորդ կը դարձնէր իր պատմական հարուստ անցեալին հետ, զայն շաղկապելով ներկային 

ու ապագային հետ....Նման միասնական ապրումներով չէ՞արդարեւ,  որ Համայնք մը կը 

դառնայ համայնք՝  իր յատուկ պատմութեամբ, մշակոյթով, նկարագրով 

ու  ինքնութեամբ....Իսկ Ուխտի Օրը կարծէք կը վերանորոգէր այդ հաւաքական 

ինքնութիւնը, ոգին, միասնականութիւնը.... 

 

Այնքան շատ են ու սրտայոյզ՝  յուշերն ու պատմութիւնները կապուած այդ սրբատեղիին 

հետ, որ անիկա դարձեր էր տեսակ մը փոքրիկ Հայաստան, հայրենի անոյշ եզերքներէն 

բերուած մի բեկոր հարազատ հող, նշխար հայրենական: 

Ահա քանի ամիս է, որ այցելուներ դարձեալ կ'ուղղուին դէպի Մակարավանք՝  կարօտի 

ապրումներով, օգտուելով հիւսիս-հարաւ երկկողմ ազատ երթեւեկութեան 

հնարաւորութենէն, որ կ'ընձեռուէր բոլորին՝  Կիպրոսի Եւրոպական Միութեան 

անդամակցութեան բերումով:  Տխուր ու սրտակեղեք են անոնց ականատեսի 

վկայութիւնները՝  բռնագրաւեալ ազգային կալուածներուն մասին՝  եկեղեցի, դպրոց, ակումբ, 

http://www.azadkhosk.com/
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հայկական հին Վիքթորիա թաղամասին, իրենց տուն ու տեղերուն մասին եւ ի մասնաւորի 

Մակարավանքին մասին: 

 

Խառն ապրումներով ու սրտատրոփ ճամբայ կ'ելլենք դէպի մեր վանքը:  Բարեբախտաբար, 

կարճ կը տեւէ սահմանային ստուգման արարողութիւնը եւ քիչ ետք կը բարձրանանք կղզիին 

ամբողջ հիւսիսը երկարող Քայրինեան լեռնաշղթայի այն ճանապարհէն, որուն մէկ 

կողմը՝  Միջերկրական ծովուն անհուն կապոյտն է, միւս կողմը՝  արծուեբոյն լեռներու 

երկնասլաց բարձունքները:  Ոլորանի մը վրայ, ճամբեզրին դրուած ցուցանակի մը վրայ կը 

կարդամ՝  Sourp Magar Monastiri բառերը:  Արձանագրութիւն մը՝  այս, որ յոյսի թրթիռ կու տայ 

սրտիս:  Արդեօ՞ք չափազանցուած են մեր լսածները, եւ գուցէ ամբողջովին չէ՞ աւերակուած 

մեր վանքը....:  Այլապէս, կը մտածեմ, ինչո՞ւ յիշատակել զայն նման ցուցանակով:  Թուրք 

անտառապահը դժկամութեամբ մեզի կը յանձնէ՝  վանքին ազատ մուտքը արգելակող եւ 

շուրջ մէկ քիլոմեթր երկարող, երկաթեայ անցարգելի բանալին:  Կը 

յառաջանանք՝  սքանչանալով դրախտային բնութեան վրայ, ուր դալարագեղ սոճիներն ու 

պէսպիսուն թուփերը կ'արձակեն իրենց զովաշունչ եւ արբեցնող բուրմունքը, մինչ վարը, մեր 

հայեացքին դիմաց փռուած է Միջերկրական ծովը, իր փիրուզեայ ցոլանքով....Տարտամ 

զգացում մը, սակայն, կը պղտորէ տրամադրութիւնս:  Նախազգացո՞ւմ մը արդեօք այն 

հոգեցունց իրականութեան, զոր պիտի յայտնաբերենք շուտով....: 

 

Վանքի մուտքին մօտն ենք արդէն:  Վարանոտ այլեւ արագ ակնարկ մը՝  ամբողջ համալիրին 

վրայ, կը պարագրկէ ահաւորութիւնը կատարուածին եւ կը ցնցէ ողջ 

էութիւնս:  Երեւակայութիւնս երբեք պիտի չկարենար պատկերացնել ա՛յն, որուն 

ականատեսը կ'ըլլամ:  Համատարած աւերածութիւն է շուրջ բոլորս:  Ոչինչ մնացած է վանքի 

երբեմնի բարեզարդ, կեանք ու կենդանութիւն բուրող վիճակէն:  Մատուռին եւ բակին դիմաց 

գտնուող երբեմնի շէնքը, որուն երկրորդ յարկին վրայ կառուցուած էին բազմաթիւ բնակելի 

սենեակներ, ուր կ'իջեւանէին նաեւ ուխտաւորները շատ անգամ, քանդուած է 

ամբողջութեամբ:  Կը մնայ միայն սենեակներուն մերկ կմախքը՝  անդուռ, անպատուհան, 

աներդիք:  Մէկ բնակելի սենեակ պահպանուած է լոկ, ուր կ'ապրի հաւանաբար թուրք 

պահակը:  Քանդուած են պատշգամը, աղբիւր-աւազանը....Կը մտնեմ մատուռէն ներս փլած 

սրտով: Ոչ մէկ հետք այն խնկաբոյր աղօթատեղիէն, որ հոգեպարար սաղմոսներով ու 

շարականներով կը շնչաւորուէր երեսուն տարիներ առաջ:  Խորտակուած է խորանը, 

տանիքը, մկրտութեան աւազանը, ակնյայտ դիտաւորութեամբ բնաջնջուած է հայատառ 

ամէն արձանագրութիւն:  Մատուռին մէջտեղը, խորանին դիմաց, դիզուած է փշրուած 

քարաբեկորներու հսկայ կոյտ մը, որ աղաղակող փաստն է կատարուած ահեղ 

սրբապղծութեան: 

 

Ժամանակը՝  առանձինն, կը մտորիմ, երբեք պիտի չկարենար պատճառել այսքան 

աւերածութիւն հաստատապէս, եթէ մարդկային յոռեգոյն բնազդները, բարբարոսութիւնն ու 

վանտալիզմը ի գործ չդնէին իրենց կործանարար մոլուցքը:  Ակամայ կը մտաբերեմ Վիքթոր 

Հիւկոյի յայտնի դիպուկ խօսքը. «Ամէն տեղ սուգ է ու աւեր, թուրքը անցած է ասկէ»: 
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Վանքին ետեւի պարտէզին մէջ, բլուրի մը վրայ՝ միայնակ կոթող մը կը մնայ կանգնած, որուն 

վրայի հայատառ արձանագրութիւնը կը նշէ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Սահակ Բ.-ի 

այցը Մակարավանք:  Այդքա՛ն:  Սրտաճմլիկ, սարսռազդեցիկ տեսարան մը՝  արդարեւ: 

 

Սրտաբեկ կը բռնենք վերադարձի ճամբան:  Մայրուղիին վրայ, կը նշմարեմ ցուցանակ մը 

եւս՝  Sourp Magar Monastiri տառերով:  Ո՛վ հեգնանք, կը մտածեմ, Եւրոպայի դռները թակող 

Թուրքիան՝  նման ցուցանակներով, թէ այլապէս, կը փորձէ «քաղաքակիրթ» կեղծ դիմակով 

մը ներկայանալ աշխարհին, որպէս մարդկային իրաւանց պաշտպան, մշակութային 

արժէքներու պահապան....Մինչդեռ, իսկութեան մէջ, օրը ցերեկով, ան անխափան ու 

անարգել, կը գործադրէ իր մշակութային եղեռնը, փորձելով ոչնչացնել բռնագրաւեալ մեր 

մշակութային ժառանգութիւնը, յուշարձաններն ու կոթողները, որոնք մեր 

անուրանալի  հետքն ու կնիքն են չքնաղ այս կղզիին վրայ ուր, ըստ պատմութեան 

տուեալներուն, ոտք ենք դրեր դեռեւս վեցերորդ դարուն:   

 

ԵՐԱՆ  ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ  

2004- Նիկոսիա, Կիպրոս  

Համանուագ Ցաւի ու Յարութեան  

(Հերոսապատում պոէմ` ներբողուած Արցախեան 

գոյապայքարի լուսայիշատակ հերոսամարտիկ, 

վարդենիսցի Էդուարդ Վոլոդեայի Պօղոսեանին 

(Մգոյին, ծնեալ. 12.4.1967, նահատակուած 2.1.1994, թ.) 

 

Ապրել է ՆԱ, ՈՎ զոհուել է ժողովրդի համար 

Ա.ՇԵՆՅԷ 

 

Նախակորդ.  

  

Մեղեդի Ցասման 

Թէ ամբողոջովին կորով ես ու ջանք, 

Թէ քո հասակը ու տարիքը քո չափուում են բա~րձր, Նոյեան տապանով, 

Ուժդ` անխորտակ ընթացքի մէջ է քո վաղնջական, 
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Որ ձգուում է յար դէպ աստուածային ճշմարիտ Լոյսը, 

Թէ խաչուած ու սեւ քո ճակատագրով 

Դու մի երկրային, մարդահիսուս ես… 

Իրաւունք չունես աչքդ փակելու, 

Երբ դեռ եղծում են քո տաճարները 

Երբ կրակում են աչքերիդ վրայ, դրանց երազի` 

Հենց երկնքի մէջ, քո տան շեմից ներս, կամ թէ բարուրին, 

Երբ երազում են փակել աչքերդ` Երազդ խլած, 

Երբ երազում են Երազդ սպանել` 

Իրենց աչքերը փակելով քո լոյս երազների դէմ…  

(Տէրը փակ աչքով տեսնում էր շուրջը, 

Բորոտին, հէգին ու մեղաւորին, 

Ու փակ աչքերով ներում էր նրանց` Խաչի հանուելիս)… 

Եւ ահա, դու էլ, իրաւունք չունես աչքերդ փակել, 

Նոյնիսկ եթէ քո աչքերը իրենց բներից հանեն` 

Ու եթէ անգամ կուրանաս անլոյս, 

զի խաչուելու ես, բայց չես մեռնելու, 

Զի մեռնելու ես, բայց աչքի համար, 

փակ աչքի թէ բաց, 

Եւ ապրելու ես յաւիտենապէս` 

Լայն բացուած աչքով առ Խաղաղութիւն, առ սէր Հայրենի… 

Իրաւունք չունես, երբ չի չորացել արցունքը քո մօր, 

Երբ քո սրտաչափ ու քարատաճար հին Հայաստանում  

Անջրդի հողը դեռեւս արեան բոյրն է ըմբոշխնում, 

Երբ անասնացեղ հորդան վայրենի 

Քո ձիգ գոյութեան մեսրոպակնիք վաւերագիրը`քո հայոց լեզուն` 
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Մորթել է ուզում…. 

 

…թէ անպատիժ են մնում անաստուած յանցապարտները, 

Դու պիտի գոռաս քո նախնիների անխորտակ ցաւով, 

Ցասումով նաեւ. «Մարդ սպանելը սովորանք ձեզմէ…» 

Բայց ի՞նչ անէինք,  

Որ չսպանէինք, 

Երբ որ թշնամին իր ձեռքում սեղմել 

Ու սպանում էր մեզ… 

Չէ~, ինչ եմ ասում, ի~նչ սպանութիւն- 

Խաբէութիւն է բառն այս ու կիսատ.  

Մեզ երբեք, երբեք, երբեք չեն սպանել, 

սովորեցրել են մահանալ տարբեր. դժնի ձեւերով` 

ընտելացնելով սպանութիւնների, մեռնելու բոլոր հոմանիշներին- 

Սովորեցրել են, բայց չենք սովորել սերտել դասն իրենց… 

Մեզ մահացնելով դարեր շարունակ` 

Սովորեցրել են ապրել յաւիտեան…և մարդ չսպանել- 

Մեզ, որ հանապազ հաց էինք արդար, 

Եւ Տիրոջ կամքով բազումապատկուած մի ծեղ փշրանքից, 

Դուք` որոմներդ ցանկացաք խառնել ձեր բիրտ ցեղերին, 

Դուք, որ բարձրացաք, աճեցիք մեզ հետ`  

մեր հողի վրայ,  

մեր սիրոյ հաշուին,  

Այժմ ուզում էք խլել մեր հա՞ցը, 

վերացնել հա՞րցը… 

Մեզ գետնած ելնել, խոյանալ բա՞րձր.. 
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Բայց երկինքներում որոմ չի աճում, 

Ուրեմն` սին է ցորենին խեղդած փտած գոյութեան որեւէ աճուրդ…. 

 

Հէյ, որոմացեղ, ճահճամարդուկներ, 

Դեռ չէ՞ք կշտացել արցունքից մեր տաք, 

Դեռ չե՞ք կշտացել անէծքից հայ մօր, 

Որ իր բարութեամբ մի Տիրամայր է 

(չէ, ինչ եմ ասում, անէ՞ծք է միթէ,  

Օրհնանք է դառնում` նոյնիսկ ոսոխին- 

Կ'անիծեն բախտը, բայց ոչ թշնամուն)… 

Դեռ չէ՞ք յագեցել մեր բարութիւնից, 

Ուզում էք քանդել այն Ամարասը, 

Ուր դարեր առաջ մեր հայ դպրութեան, ինքնութեան մեր մեծ 

Լեառն Արարատը`Մաշտոցը վսեմ 

Ուսուցանել է գիր ու շարական, 

Եւ մանկան մտքի չհերկուած հողում  

սերմանել է լոյսն, աղօթքն ու բարին, 

Խաւարասէրներ, բանտե՞լ էք ուզում 

Թարթառ, Մռով, Քիրս… 

Դեռ ա՞ղ էք ցողում իմ չսպիացած, արիւնող վէրքիս: 

Բաւ է, իմ միջից ելել է արդէն 

Մեր համբերութեան Դաւիթը Սասմայ, 

Փշրել, ջարդել է քառսուն ջաղացքար և վեր է պարզել պայքարի` իր սուր,  

իր Թուր Կեծակին, 

Անիրաւութեան դէմ իր պայքարով, իր արդար ցասմամբ…  

*** 
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Յոգնած օրերի ընթացքից թմբիր, 

Եւ ներկայ կոչուող` բացուած երակից, 

Գնում եմ դանդաղ ճերմակը դէպի, 

Դէպ յիշողութիւն` Մատեան եռագիր: 

Այլեւս անզօր դիմակայելու 

Աշխարհի մեղսոտ այս անցուդարձին, 

Գլուխս, ահա, դնում եմ բարձին, 

Փակուած աչքերով, սակայն նայելու 

Մի զարմանալի, խորին յատկութեամբ, 

Անուանեցէք գեն, բնազդ, արեան ճիչ, 

Եւ կամ թէ այլ ինչ… 

 

Դրա համար էլ հասուն են բոլոր հայ մանուկների 

Աչքերը թածխոտ, 

Որ տարբերում են օտարներն անգամ, 

Եւ աչքերն այդ թաց` մեր չվերջացող ցաւերն են, ախ, ծո~ր… 

Եթէ սիրում ես, Տէր, մանուկներին, 

Արարածներին այս անմեղ ածու, 

Որ քո աչքերն են այս թատրոն-ցածում, 

Ուրեմն ասա, 

Իրաւունք ունե՞նք աչքներս փակել 

Քո այս երկրային աչքերի մահուան ու տանջանքի դէմ… 

Հերիք է լռես, հասկացանք, մարդ ենք, 

Երբ է հատնելու այս հին, մարդկային ողբերգութիւնը, 

Ուր մեզ վստահուեց լոկ մեռնողի դեր, 
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Մեզ ասա', ասա', աւարտը ե՞րբ է, 

Երբ շփոթել ենք զարկը ծափի հետ,  

Երբ դեռ չգիտենք` տարբերել չարին` վատ դերասանից… 

Իմ սակաւախօս, իմ ամենատես, իմաստուն իմ Տէր: 

*** 

Յոյսը սրբավայր ուխտի է գնում` 

Բոբիկ ոտքերով, 

Յոյսը` որբուկ է դէմքով անլուայ, 

Բարձրանում է վեր`ընկնել-ելնելով, 

Եւ որքան բարձր` 

Ցուրտն է սաստկանում, քամին`անհոգի, 

Բայց նա կը գնայ, կը գնայ վերեւ` 

չի ընկրկելու, չի մեռնի երբեք- 

Աղօթքի համար միայն կը չոքի…  

Սադայէլները քաշում են նրան, 

Կայծակն է շաչում տկար մարմնին, 

Բայց նա չգիտէ դառնաղի նռալ, 

Նա վառ կը մնայ, նա չի մարմրի, 

Յոյսը մանուկ է` որդի նորածին, 

Յոյսը ծնուողն է, նա չի մեռնելու, 

Ոսոխ, մոռացիր…. 

Եթէ քո յոյսը մանուկ չէ, օ բիրտ, 

Թէ յուսացել ես` մեզ յուսազրկել և յուսախաբել, 

Խլելով լոյսն ու յոյսը մեր կոպի, 

Ուրեմն, ինքդ կը յուսաթափուես, 

Կը լուսաթափուես, 
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Քանզի եկել է ժամը հատուցման, 

Մենք, որ ունեցանք նոյնիսկ դարատեւ, ձիգ համբերութիւն` առաւել Յոբից.. 

*** 

Թէ ամբողջովին 

Դու ողբերգութեան անգիր մատեան ես,  

Թէ ամբողջովին Վէրք Հայաստանի,  

Վէրք-Հայաստան ես,  

Ել, լսու՞մ ես ինձ, իմ եղբայր, իմ հայր, 

Հանիր պատեանից թուրը քո սուրսայր, 

Հերիք է սիրտդ ներսից արիւնի ու դրսից նաեւ, 

Ել, այ Սասնայ ծուռ, տիգրանավայել 

Ել`խոնարհուելով Աստծոյ, Սիրոյ դէմ, 

Բայց խոնարհեցրու անաստուածներին, 

Ել, խոնարհեցրու սուրբը բանտողին, 

Սէրը…ատողին, 

Մանկան ոտքի տակ հողը քանդողին, 

Լոյսն աղարտողին, 

Յոյսը զատողին… 

-Խաչդ դիր գետնին ու շունչ առաջ Ընկեր, 

Արդ, հարկաւոր է հենց Խաչը փրկել: 

(Շարունակելի) 

1996 թ. 

 

Վարդենիս 

Արա ԱԼՈՅԵԱՆ 
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Տեսակէտ  

372 ՕՐ ՄՆԱՑԱԾ Է 

ԱԿԱՆԱՏԵՍ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՈՂ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 

Յակոբ Պալեան  

Ի՞նչ կը դառնայ Հայքը, եթէ այստեղ հայերէն չխօսին: Նախ երկիրը Հայք չի կոչուիր, կը 

նշանակէ թէ՝ աշխարհի մէջ աշխարհ կը պակսի: Եւ յետոյ կը կորչի Մասիսի 

գեղանիստ, հմայիչ կերպարանքը, կը փոխուին Արածանիի վշշոցը եւ 

Արաքսի աղմուկը, կ՚եղծուին Կապուտան, Գեղամայ եւ Վանայ ծովակների 

ծփանքները: Տափերական դաշտին մէջ հովի ականջալուր շնկշնկոցը կը 

նմանի ականջ ծակող աղմուկի: Եւ մեղմօրէն չեն խշշար Հայոց բարտիները: 

Եւ Հայքը չի նմանիր Հայքին: Այո, հայերէնով ոչ միայն Հայը կը նմանի Հայուն, 

այլեւ Հայքը՝ Հայքին:  

ԱՐՏԱՇԷՍ պատմավէպ, Հայկ Խաչատրեան,  

1980, Երեւան 

  

Կամայ, ակամայ, մասնակից կ'ըլլանք ծէսերու, երբ կը մօտենայ «ֆէթիշ» թուականը: 

Բեմերէն, բարձրախօսներէն, բազմատեսակ հաղորդակցական միջոցներէն «կը հնչեն», 

կրկնութիւններ կամ կրկնութեան նմանող խօսքեր, կը բեմադրուին կրկնութեան նմանող 

կամ կրկնութիւն նախաձեռնութիւններ, որոնք կը նմանին, տարի մը առաջ ըսուածին, տարի 

մը վերջ ըսուելիքին: Այսպէս, այսինչ երեսփոխանը, ծերակուտականը, նախագահը, 

ճանչցաւ, պիտի ճանչնայ հայոց ցեղասպանութիւնը: Բերանաբաց կը սպասենք այդ շնորհը, 

որ որոշ չէ թէ ինչ բանի պիտի ծառայէ: 

 

ՀՈ՞ՂԸ: 

Բացակայ… 

Հայրենահանո՞ւմ, հայրենազրկո՞ւմ: Ճառի մէջ անգամ չեն յիշուիր: 

Մեռածներու մասին՝ որքան որ ուզէք: Ապրողնե՞րը, ապրելիքնե՞րը… 

Մշակութասպանութեան մասի՞ն: Ինչ կ'ուզէք որ ըսուի, քանի որ ան ներքին կեղ է: Ո՞ր 

միամիտը դեռ կ'ըսէ, որ «Այո՛, հայերէնով ոչ միայն Հայը կը նմանի Հայուն, այլեւ Հայքը` 

Հայքին»: 

Իսկ առանց հայերէնի Հայը որո՞ւ կամ ի՞նչ բանի կը նմանի: Նմանած է կամ պիտի նմանի: 
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Նման հարց դնել ինքնին պախարակելի է ընդունելի դարձած կարծիքներու կողմէ, կարելի է 

ամբաստանուիլ որպէս խտրականութեան չարագործ կամ ցեղապաշտ: 

Ցեղասպանութիւն-հայրենահանում զոյգին կրնկակոխ կը հետեւի մշակութասպանութիւնը, 

որ Հայերու անհետացումը կ'իրականացնէ անզգալաբար, աստիճանաբար, զանոնք 

դարձնելով «ծագումով հայեր» եւ կը սկսինք խօսիլ քառորդ, կէս, իշխանուհիին պէս… 1/64-

րդ հայ: Ի հարկէ արտաքին ազդակներու ճնշման ներքեւ, բայց նաեւ մեր պարտուողական 

ոգիին պատճառով: 

 

Առանց դոյզն ազգային տրամաբանութեան հետեւելու, ճառ կը խօսինք, յօդուած կը գրենք, 

նկարահանում կ'ընենք «ծագումով հայեր»ու մասին, ինչո՞ւ, ի՞նչ սպասելով, 

սնափառութի՞ւն, թէ՞ պարզապէս նիւթական շահ: Այս զոյգը հաւաքականութիւնները կրծող 

ախտ է: 

Լուսարձակները սխալ կէտի ուղղելով չենք տեսներ ներքին միւս կեղը: Ներկայիս, 

ցեղասպանութենէ, հայրենահանումէ եւ մշակութասպանութենէ ետք, կը դիմագրաւենք մեր 

պատմութեան մեծագոյն աղէտը. արտագաղթ-հայրենալքում: Բնորոշումը կը պատկանի 

Սիլվա Կապուտիկեանի: Երբ զանգուածային հայրենալքում կայ, որ պարտութեան 

դրսեւորում է, ինչպէ՞ս ազգի դատ կարելի է հետապնդել: Մեր խօսակիցները, բարեկամները 

եւ միւսները, մեզ որպէս լուրջ մարդ նկատի չեն ունենար: 

 

«Ֆէթիշ» թուականին պիտի հաւաքուինք, պիտի պոռանք, ճիշդ է, առանց յարգելու 

յիշատակը ինքնակոչ Զարդմանոս թագաւորին, կամ լռութեամբ յարգելով…, որուն 

հպատակները, իր վարակով ամէն օր քիչ մը աւելի կը բազմանան, պարթեւերէն չեն խօսիր, 

կը խօսին աշխարհի բոլոր լեզուները, մանաւանդ այն լեզուները որոնք «հասութաբեր» են: 

Կը ծափահարուին նոր Զարդմանոսները, մանաւանդ երբ նուաճած են փառք եւ ոսկեհանք: 

Ամեակ: Պիտի պոռանք…… կարգախօսներ: Հեռանկա՞ր: 

Վաղը, տասը, քսան, յիսուն տարի ետք, Ցեղասպանութեան հետեւանքները կարենալ 

կասեցնելու համար, թումբ կանգնեցուցած պէտք է ըլլանք (ըլլայինք) 

մշակութասպանութեան առջեւ, մեր մէջ մեռցնելով... Զարդմանոսը… Այս ընելու համար ոչ 

երեսփոխանի, ոչ ծերակուտականի, ոչ նախագահներու կարիք կայ, (կարիք կար): Գէթ 

ենթադրաբար: Այս ընելու համար ոչ բարեկամի ոչ թշնամիի կարիք կայ (կարիք կար): «Այո, 

հայերէնով ոչ միայն Հայը կը նմանի Հայուն, այլեւ Հայքը` Հայքի»… Այս կ'ընե՞նք, ո՞վ 

կ'արգիլէ, արգիլող թշնամի չկայ, այդ թշնամին եթէ կայ, ան մեր մէջ է, հեռուն պէտք չէ 

փնտռել: 

Մեր քաղքենիի հոգիին մէջ ծուարած Զարդմանոսը պէտք է սպաննել: 
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Հայրենահանման հետեւանքով այսօր ընթացքի մէջ է դանդաղ եւ դադար չունեցող 

ցեղասպանութիւնը, «հայախօս»ներու թիւը աստիճանական նուազում կը կրէ: Արդէն, 

«սփիւռք(ներ)ի մէջ հայերէնը կենդանի լեզու ըլլալէ կը հեռանայ, շրջապատի ուղղակի-

անուղղակի պարտադրանքով: Կը պատկերացնե՞նք յիսուն տարի ետք ստացուելիքը: 

Ինչպէ՞ս Հայը պիտի նմանի Հայուն, երբ մին պիտի խօսի չինարէն, միւսը անգլերէն, երրորդը 

զուլուերէն… Հասարակաց ոգեկանութիւն ինչպէ՞ս պիտի ստեղծուի: 

  

Այդ ծիածանային լեզուներով Հայքը Հայք կ՚ըլլա՞յ: 

Առանց յաջողած հայեցի կրթութեան ի՞նչ պիտի ժառանգենք, անոր վրայ կարենալ 

կառուցելու համար ինչ որ սովորաբար կը կոչենք «Հայ Դատ», երբ հետզհետէ Հայը պիտի 

դադրի նմանելէ Հայու, նոյնիսկ եթէ դեռ շարունակենք թութակաբար կրկնել «ծագումով հայ» 

ըլլալու տխրութիւնը: Ամէն օր խաղացուող tragi-comédie մը, որուն բեմը հայաշխարհն է: 

 

Հարիւրամեակ պիտի նշենք: 

Առանց լեզուամշակութային զանգուածային վերականգնումի, ինչպէս պիտի հասնինք 

յառաջիկայ քսան կամ յիսուն տարիներու ամեակները: 

Ո՞ր գիտակից եւ ինքնութիւն պահած ժողովուրդով պիտի շարունակենք իրաւունքի 

վերականգնում հետապնդել: Այս հարցումը պէտք է ուղղել բոլոր ղեկավարութիւններուն եւ 

խորհրդաժողովներուն, պահանջելով որ իրենց պատասխանները եւ նախաձեռնութիւնները 

յստակացնեն: 

Առանց լեզուամշակութային իրաւ քաքականութեան, որ հարազատօրէն ազգային 

քաղաքականոթիւն է, եւ անոր յաջողութեան, դեռ ժամանակ մըն ալ տեղքայլ պիտի ընենք, եւ 

մագաղաթը փոխարինենք մարմարով (լսե՛լ Օշականը): 

Ոգեկոչման կրկնո՞ւթիւն, թէ՞ ազգային իրաւութեամբ պայքար, որպէսզի պատմութենէն 

բխող մեծ հարցականը լսուի. «Ի՞նչ կը դառնայ Հայքը, եթէ այստեղ հայերէն չխօսին: Նախ 

երկիրը Հայք չի կոչուիր:» 

 

Իսկ ինչպէ՞ս պիտի կոչուի ժողովուրդը: 

Նման վերաբերում թող հերետիկոսութիւն չհամարուի բոլոր անոնց կողմէ որոնք 

տեղատուութիւնները կը տնտեսեն, վասն փառքի փշրանքներու: 

Հեռանկարը կ'ապրի երբ իրաւ եւ յստակ բովանդակութիւն ունի: 

Խօսքը կը վերաբերի ազգային հեռանկարի, անկախաբար այլ մտմտուքներէ: 

Յ. Պ.,  

Ապրիլ 7  
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Արեւմտահայերէն Լեզուի Փրկութեան եւ Պահպանութեան 

Համար –  

Վարդգէս Գուրուեան կը գրէ.  

  

«Լեզուն որով գրեցի՝ երկրի երեսը քիչեր 

Կը կարդային զայն արդէն ու պակսեցա՜ն անոնք ալ… 

Հարիւր տարի ետք միայն, իր այս ձեւով, այս սըխալ 

Կամ ճիշդ ձեւով ու հնչմամբ՝ լեզուն անուշ զոր խօսեր 

Էին անուշ տըղաքներ, գուցէ խօսող չունենայ…» 

Վահան Թէքէեան 

 

Հայ բանաստեղծութեան Իշխան՝ Վահան Թէքէեանի այս մարգարէութիւնը արդէն իսկ 

իրականութիւն դառնալու շատ մօտ է 

այսօր: Վահան Թէքէեան այս 

բանաստեղծութիւնը գրած էր 1942 

թուականին… Այսօր եթէ լրջօրէն դիտենք 

մեր շուրջը, եւ եթէ անկեղծ ըլլանք, պիտի 

տեսնենք որ երբ մեր սերունդն ալ 

յուղարկաւորուի, 25 – 30 տարի ետք 

հայերէնը արտասահմանի մէջ «գուցէ 

խօսող չունենայ»: Սարսափելիօրէն 

ահաւոր մարգարէութիւն է այս: 

 

Թուրքը, գէթ արեւմտահայերու 

պարագային, հասած պիտի ըլլայ իր ծրագրի իրականացման: 

Իմ մեծ հայրս, Մինաս Էֆէնտին, հայերէն կը հասկնար բայց չէր կրնար խօսիլ: Երբ անգամ 

մը հարցուցի իրեն որ «ինչու՞ հայերէն չես գիտէր», «եաւրում» ըսաւ թրքերէնով, «եթէ 

թուրքերը իմանային որ հայերէն կը խօսինք, լեզունիս կը կտրէին, մենք ալ վախերնէս 

հայերէն չէինք խօսեր:» 

 

Ջարդերէն անմիջապէս ետք, տասնեակ հազարաւոր որբերը որբանոցներու 

մէջհաւաքուեցան եւ շնորհիւ Եւրոպացիներու եւ Ամերիկացիներու որբախնամ 

հաստատութիններու եւ հաւանաբար պետութիւններու օժանդակութեան, 
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պատսպարուեցան եւ քիչ թէ շատ ուսում առին (հայրս մէկն էր այդ որբերէն): Այս 

որբանոցներուն մէջ այդ որբերը նաեւ հայերէն սորվեցան: Հայ մնացին: Այդ «Մանկութիւն 

Չունեցող» տղաքը հասակ առին եւ հայութիւնը պահեցին: Հայուն երազը պահեցին: 

Շէնցուցին սփիւռքը: Շինեցին Պուրճ Համուտը, Այնճարն ու Հալէպը… Իրենց հացէն կտրեցին 

եւ դպրոց բացին, հայ դպրոց, որպէսզի ապրի նաեւ Մեսրոպի լեզուն: Որպէսզի ապրի Ազգը: 

Այդ որբանոցներէն ելլող տղաքն ու աղջիկները թիթեղաշէն դպրոցներուն մէջ անարատ 

պահեցին արեւմտահայերէնը,զարգացնելով, մաքրելով եւ գեղեցկացնելով զայն: 

 

Այսօր… մեր փառակերտ դպրոցներուն մէջ «կը նահանջէ լեզուն»: 

Լիբանանի, Սուրիոյ, Կիպրոսի, Եգիպտոսի եւ Միջին Արեւելեան այլ գաղութները, 

ամրակուռ ամրոցներն էին մեր լեզուին (արեւմտահայերէնին) եւ մշակոյթին: Միջնաբերդը 

այդ ամրոցներուն՝ մեր դպրոցներն էին: Դպրոց, եկեղեցի, ակումբ, կուսակցութիւններ, 

միութիւններ եւ հաստատութիւններ ամուր կռուաններն էին մեր համայնքներուն: Ապահով 

կը զգայինք մենք զմեզ: Շուտով Պուրճ Համուտէն, Հաճընէն, Խալիլ Պէտաուիէն, Այնճարէն եւ 

Հալէպէն պիտի ներխուժէինք Ատանա, Սիս եւ Տէօրթ Եոլ, Հաճըն, Մուսա Լեռ, Զէյթուն, Վան 

եւ Սասուն … 

Լիբանանեան քաղաքացիական պատերազմը փճացուց մեր երազները: 

 

Եկանք Ամերիկա, Քանատա, Աւստրալիա եւ Եւրոպա: 

Լիբանանի մեր միջնաբերդերը փլան: 

Այսօր, Լիբանանի հայկական դպրոցներու տնօրէններուն եւ հայերէնի ուսուցիչներուն 

տխուր վկայութեամբ, Պէյրութի մեր Հայկական դպրոցներուն Հայ աշակերտները Հայերէն 

սորվիլ ՉԵՆ ՈՒԶԵՐ… Անթիլիասի շրջանին մէջ, ազնիւ Արաբ մարդ մը սեփական 

վարժարան մը բացած է: Շուրջ երեք հարիւր Հայ աշակերտներ կը յաճախեն այդ 

վարժարանը: Այս բարի մարդը, որպէսզի Հայ աշակերտներուն թիւը աւելցնէ, կրթական 

ծրագրին մէջ կ'աւելցնէ նաեւ հայերէն լեզուն: Անմիջապէս ՀԱՅ ԾՆՈՂՆԵՐ բողոքի կ'երթան 

եւ «եթէ հայերէնի դասը չվերցնես, մենք մեր զաւակները կը հանենք այս դպրոցէն» կ'ըսեն… 

Եթէ Հայ ծնողներ դէմ են հայերէն լեզուի դասաւանդման Լիբանանի մէջ, Անթիլիասի մօտ, 

Կուսակցութիւններուն եւ Կաթողիկոսարանին քիթին տակ, կրնա՛ք երեւակայել թէ ի՞նչ 

պիտի մտածեն աշակերտները: 

Հայ Տնօրէն մը կը պատմէր թէ ինչպէս հայ աշակերտուհի մը լման կրթաթոշակով դպրոց 

կ'ընդունի, քանի որ ծնողքը ի վիճակի չէր թոշակը վճարելու: Աշակերտուհին, առանց 

խպնելու կ'ըսէՏնօրէնին «Եթէ հայերէնի դասերուն ստիպուած պիտի մասնակցիմ, չեմ գար, 

եթէ ազատ պիտի ըլլամ հայերէնի դասերուն չմասնակցելու՝ կու գամ»: 

 

Գիտէի՞ք որ Լիբանանի շատ մը հայկական դպրոցներուն մէջ հայերէնի նիշը մաս չի կազմեր 

աշակերտին ընդհանուր միջինին… 
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Ամերիկայի մէջ, 1970-ական եւ մանաւանդ 1980-ական թուականներուն բազմաթիւ 

հայկական ամէնօրեայ վարժարաններ բացուեցան: Ես 31 տարի շատ մօտէն շփուած եմ 

հայկական վարժարաններուն հետ: Սերունդէ սերունդ զգալի էր լեզուի նահանջը: Չմոռնանք 

որ հայ աշակերտութեան միայն տասը տոկոսը (10%) հայկական դպրոց կը յաճախէ (անոր ալ 

կէսը՝միայն նախակրթարան եւ կամ՝ մինչեւ միջնակարգ): Միօրեայ եւ Կիրակնօրեայ 

բազմաթիւ դպրոցներու մէջ ալ աշխատանք կը տարուի հայերէն լեզու, երգ ու պար 

սորվեցնելու: 

 

Տակաւին հոս ալ, Լոս Անճելըսի մէջ, քանի՜քանի ծնողներ եկած են գրասենեակս ըսելու որ 

Նախակրթարանէն ետք աշակերտները հայերէն սորվելու պէտք չունին…Հայերէնը կը 

խանգարէ՜ անգլերէնի ուսուցումը եւ ընկալումը: Եւ այս՝ աշակերտին ներկայութեան: 

Ինչպէ՞ս հայ ուսուցիչը այդ աշակերտին հայերէն սորվեցնէ… 

Որքան որ ալ գնահատելի ըլլան այս ճիգերը, դժուար թէ սերունդ մը եւս կարելի ըլլայ այս 

ձեւով փրկել: Պէտք է ըսեմ որ հայերէնի ուսուցիչներուն ճիգը գերմարդկային է: Մեր 

հայկական ամէնօրեայ եւ միօրեայ վարժարաններուն եւ դպրոցներուն հայերէնի 

ուսուցիչները հերոսական աշխատանք կը տանին ամէն տեսակի զոհողութիւններով 

հայերէն սորվեցնելու իրենց աշակերտներուն: Չմոռնանք որ հայ ուսուցիչները հայերէնի 

արդիական, որակաւոր գիրքեր եւ այլ կողմնակի լրացուցիչ օժանդակ միջոցներն ալ չունին: 

Ամերիկայի մէջ պայքարը օրհասական է: Պէտք է ըսել որ մանաւանդ արեւմտահայերէն 

դասաւանդող հայ ուսուցիչ գրեթէ չմնաց: Արեւելահայ ուսուցիչը, որքան որ ալ մասնագէտը 

ըլլայ լեզուին եւ գրականութեան, չկրնար արեւմտահայ ուսուցիչի նման արեւմտահայերէն 

սորվեցնել իր աշակերտներուն: (Շատ պիտի խնդրեմ որ արեւելահայ ուսուցիչները 

չբողոքեն: Իրենց սրտին մէջ շատ լաւ գիտեն այս ճշմարտութիւնը:) 

Հայկական սփիւռքը ամբողջ՝ պէտք ունի նոր աւիշի: Եթէ պիտի պահենք 

արեւմտահայերէնը, պէտք ունինք ոչ միայն քանի մը արեւմտահայերէն գիտցող 

արեւմտահայ ուսուցիչներու, այլ զանգուած մը ամբողջ լաւ արեւմտահայերէն գիտցողներու, 

ինչպէս էր մինչեւ 1990- ական թուականները: 

 

Ես կը զարմանամ որ արեւմտահայերէնի այս ահաւոր նահանջին ի տես, ինչու՞ լուռ է 

սփիւռքի մտաւորականութիւնը:Քաղաքական կուսակցութիւնները լուռ են: Եկեղեցին լուռ է: 

Մամուլը լուռ է: Եթէ հոս հոն կարգ մը ձայներ կը բարձրանան, շուտով կը մարին: Քանի մը 

անգամ Յովսէփ Նալպանտեանը ահազանգ հնչեցուց: Կարեւորութին չտուին:Պարոյր 

Աղպաշեանը «Խառնիճաղանճ՝ Խօսակցական Լեզուին Մէջ Ահազանգային Արձագանգ» 

վերնագրով յօդուած մը տպած էր վերջերս: Հոս ու հոն երբեմն – երբեմն յօդուածներ կ'երեւին, 

այդքան միայն: Քանի մը տարի առաջ Լիբանանի մէջ Անթիլիասի Կաթողիկոսարանի 

հովանաւորութեամբ «Գիտաժողով» մը տեղի ունեցաւ:Երբեմն զանազան միութիւններ եւ 

կազմակերպութիւններ դասախօսական երեկոյթներ կը կազմակերպեն արեւմտահայ 

լեզուին նահանջը ողբալու եւ… եւ յետոյ ի՞նչ:60-80 տարեկան խումբ մը սրտցաւ հայեր մտիկ 
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կ'ընեն, համաձայն կը գտնուին, դասախօսութենէն ետք սուրճերնին կը խմեն, «քուքի»ները 

կ'ուտեն եւ կը սպասեն յաջորդ դասախօսութեան… 

 

Հայ ժողովուրդի գոյատեւման, այս կենաց եւ մահու գուպարին մէջ, հրամայական 

անհրաժեշտութիւն է արեւմտահայերէնի փրկութիւնն ու գոյատեւումը: Լեզուի 

պահպանութիւնն ու զարգացումը քաղաքական շատ լուրջ եւ մեծ հարց է: Ճերմակ ջարդը 

արդէն իսկ իր եղերական վախճանին կը հասնի: Ազգապահպանումը անհրաժեշտաբար 

պէտք ունի արեւմտահայերէնի: Առանց արեւմտահայերէնի պիտի նմանինք մէկ ձեռքը 

կտրուած զինուորին, որ որքան ալ հերոսաբար մաքառի, պիտի սպաննուի շատ շուտով: Հայ 

ժողովուրդին յաւերժացումը, մանաւանդ սփիւռքի գոյատեւումը, անպայման պէտք ունի 

արեւմտահայ զանգուածին: Եւ արեւմտահայ զանգուածը չի դիմանար առանց արեւմտահայ 

լեզուին: 

 

Չմոռնանք որ Միջին Արեւելքի գաղութները քայքայուեցան: Եգիպտոսը, Լիբանանը, Իրաքը, 

Երուսաղէմը, Յորդանանը, Եթովպիան, եւ հիմա՝ Սուրիան:Ոմանք վերջացան, ուրիշներ 

հոգեվարքի մէջ իրենց մայրամուտը կ'ապրին: 

Կը գտնուինք Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի սեմին: Որուն համար եւ ինչու՞ է մեր 

պայքարը եթէ արեւմտահայութիւնը պիտի կորսուի: Մեր ամենայանդուգն երազներուն մէջ, 

եթէ Թուրքը օր մը ըսէ որ «լաւ, թող այս հողերուն ժառանգորդները գան եւ բնակին իրենց 

պապենական հողերուն վրայ», ու՞ր պիտի ըլլան այդ «ժառանգորդները»… 

Արեւմտահայաստանը կը պատկանի արեւմտահայերուն, մեզի՛, եղեռնէն փրկուածներու 

զաւակներու՛ն եւ թոռներու՛ն եւ ծոռերու՛ն:50 տարի ետք ու՞ր պիտի ըլլան անոնք… 

 

Մեր դատի լուծման, արդար լուծման համար մենք պէտք ունինք արեւմտահայերուն, 

արեւմտեան հայաստանի ջարդուած բնակիչներու իրա՛ւ ժառանգորդներուն:Արդեօ՞ք 

մասնաւոր ծրագիր մը կայ արեւմտահայերը «վերջացնելու» որպէսզի մեր հողերը անտէր 

մնան եւ…. 

Արեւմտահայերէն լեզուն փրկելու ամենազօրաւոր վահանն ու զէնքը՝ հայ դպրոցն է: Այս 

մասին կասկած չկայ: Արտասահմանի մէջ ազգային ինքնութեան պահպանման, 

հիմնաւորման եւ փոխանցման գլխաւոր լաստը՝ հայ դպրոցն է: Օտարամոլութեան դէմ 

պայքարի ամենաազդու միջոցը՝ հայ դպրոցն է: Հայոց պատմութեան, մշակոյթի, 

աւանդութիւններու, ազգային նկարագրի պահպանման եւ արժէքներու գոյատեւման եւ 

զարգացման կռուա՛նն է հայ դպրոցը: 

 

Սակայն, ինչպէս տեսանք, ամէնօրեայ մեր վարժարանները պէտք եղած ուժը եւ միջոցները 

չունին օտար մշակոյթներու աւերիչ ազդեցութիւններու դէմ պայքարելու եւ յաղթելու: Մեր 

դպրոցներն ու հայերէնի ուսուցիչները յանցաւոր չեն պայքարի այս նահանջին մէջ: 

Ժամանակին կ'ըսէին թէ «մենք հոսանքն ի վեր կը թիավարենք»: Հիմա, ստիպուած 
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ենքջրվէժն ի վեր նաւարկել… Եւ տակաւին, օտար մշակոյթի ճնշումներէն բացի՝ պիտի 

պայքարինք նաեւ հայ ծնողներու եւ աշակերտներուն դէմ որոնք չեն ուզեր հայերէն սորվիլ: 

Այս մռայլ կացութիւնը դարմանելու եւ Արեւմտահայերէնը փրկելու ու պահպանելու համար 

գոյութիւն ունի անխորտակելի լաստ մը, որ կրնայ ծառայել որպէս ռազմանաւ, իր թիկունքին 

ունենալով ապահով նաւահանգիստ մը: 

  

Ատիկա Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան Մելգոնեան Կրթական 

Հաստատութեան համալիրն է, որ այսօրուայ իր ամայութեան մէջ կը սպասէ վերաբացուելու: 

Արեւմտահայերէնի նահանջը կասեցնելու եւ դէպի առաջ խոյանալու պահուած 

«զինամթերք»ը կը գտնուի Հայկական Բարեգործական Ընհանուր Միութեան Մելգոնեան 

Կրթական Հաստատութեան վերաբացումին մէջ: 

Հ.Բ.Ը.Միութեան Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը մինչեւ 2005 թուականը սփիւռքի 

ամենակարեւոր եւ միակ գիշերօթիկ վարժարանն էր: Այդ թուականին, Հ.Բ.Ը.Միութեան 

Կեդրոնական Վարչութիւնը ինչ – ինչ պատճառներով փակեց Մ.Կ.Հաստատութիւնը: 

Այսօր կացութիւնը փոխուած է: 

 

Միութիւններ, կազմակերպութիւններ, պետութիւններ իրենց յատուկ պատճառներով 

որոշումներ կ'առնեն: Սակայն երբ հիմնական փոփոխութիւններ կատարուին կացութեան 

կամ պայմաններուն մէջ, նոր իրողութիւններու հրամայականին տակ, կրնան այդ 

որոշումները բեկանել, փոխել եւ յարմարիլ ստեղծուած կացութեան: 

 

Այսօր Սուրիահայ գաղութը կ'ապրի կեանքի եւ մահուան գուպարին մէջ: Հայկական 

Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը մօտ երկու միլիոն տոլարի օժանդակութիւն տուած 

է Սուրիահայերուն: Մենք կը խոնարհինք Բարեգործականի այս օժանդակութեան առջեւ: 

Սակայն կը կարծենք, որ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը վերաբանալով, 

Հ.Բ.Ը.Միութիւնը հիմնական քայլ առած կ'ըլլայ ոչ միայն օժանդակելու Սուրիահայութեան, 

մասնաւորաբար Հալէպահայութեան, այլ նաեւ հսկայ եւ ամրակուռ պատնէշ մը կերտած՝ 

արեւմտահայերէնի նահանջին առջեւ: 

 

Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը իր գիշերօթիկի հանգամանքով, տասնամեակներ 

շարունակ պատրաստած էհայեցի արժէքներով օժտուած հպարտ սերունդներ: Գիշերօթիկի 

պայմաններուն մէջ սերունդներ շարունակ կազմաւորուած են որպէս լաւ հայերէն գիտցող 

տղաք: Մեծ է թիւը Մելգոնեանցի մտաւորականներուն 1930-ական թուականներէն մինչեւ 

2005 թուականը: Մեծ է թիւը Մելգոնեանցի նուիրեալ ուսուցիչներուն, տնօրէններուն, 

խմբագիրներուն, արուեստագէտներուն, նկարիչներուն, երաժշտագէտներուն, 

գրագէտներուն, ակադեմիկոսներուն, քաղաքական գործիչներուն եւ միութենական 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (36) Մայիս 2014 

 

30/35 

կազմակերպութիւններուն մէջ պատասխանատու պաշտօններ վարող անհատներուն,որոնք 

անշահախնդրօրէն ծառայած են հայութեան, եւ այս՝ Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ: (Չենք 

խօսիր ազատ ասպարէզներու մէջ յաջողած բազմահարիւր Մելգոնեանցիներուն մասին – 

բժիշկ, փաստաբան, երկրաչափ, դեղագործ, ատամնաբոյժ, օդաչու, ճարտարապետ, 

վաճառական, եւայլն:) 

 

Մելգոնեանը Արեւմտահայաստանի փոքր կերպարն էր, մանրակե՛րտը: Ան Հայաստանէն 

դուրս այդ Հայկական հողն էր, ուր զանազան գաղութներէ եկած հայ պատանիներ կը 

շաղուէին ու կ'եղբայրանային իրարու հետ: 

Սփիւռքի մէջ մերկռնակը պատին եկած է: Նահանջելու տեղ չունինք: 

ՎերաբացուածՄելգոնեանըարեւմտահայերուս փրկութեան ելք մը պիտի տայ: Մելգոնեանը 

արեւմտահայերէնը պիտի պահպանէ, պաշտպանէ, սորվեցնէ, զարգացնէ եւ փոխանցէ 

գալիք սերունդներուն: 

Ճերմակ ջարդին դէմ առաջքն առնող անբեկանելի վահանն է Մելգոնեանը: 

Եթէ եւ երբ Սուրիայէն եւ մասամբ Եգիպտոսէն, Իրաքէն, Կիպրոսէն եւ այլ գաղութենրէն հայ 

տղաքն ու աղջիկները վերսկսին յաճախել Մելգոնեան, որպէս գիշերօթիկ աշակերտ, անոնք 

ձեւով մը «պատանդ»ներ պիտի ըլլան: Ինչպէս բազմաթիւ նախկին սերունդներ 

արեւմտահայերէնը լաւ սորվեցան, հիմա ալ ասոնք ստիպուած պիտի ըլլան 

արեւմտահայերէնը լա՛ւ սորվելու: Չմոռնանք որ այս աշակերտներուն մեծ մասը «փրկուած» 

պիտի ըլլան Սուրիոյ ահաւոր «քաղաքացիական» պատերազմէն, եւ հետեւաբար իրենց 

լաւագոյնը պիտի տան որպէսզի Մելգոնեան մնան, արժեցնեն Մելգոնեանի վերաբացումը: 

Եւ եթէ այս աշակերտներուն շատ յստակ կերպով ըսուի որ հայերէնի տիրապետութիւնը 

պայման է իրենց աշակերտի վիճակը պահելու մինչեւ աւարտական դասարան, վստահ եմ 

որ անոնք ամէն ինչ պիտի ընեն լաւագոյնս իւրացներլու հայերէնը: 

 

Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան ճոխ գրադարանը այս աշակերտներուն անսպառ 

գրականութիւն պիտի հայթայթէ: Արեւմտահայ գրականութիւն, որով անոնք լաւ պիտի 

ծանօթանան եւ իւրացնեն արեւմտահայերէն լեզուն եւ գրականութիւնը: Անշուշտ անոնք 

պիտի ծանօթանան նաեւ արեւելահայ գրականութեան: 

Շաբաթական գրական-գեղարուեստական հանդէսներով, արտասանական, երգ ու պարի 

մրցումներով, երգչախումբով, պարախումբով, թատերական ներկայացումներով, 

վիճաբանական ելոյթներով եւ այլապէս, այս աշակերտները պիտի վարժուին նաեւ բեմի 

կեանքին, եւ երբ վերադառնան իրենց քաղաքները, պիտի կարենան հոն կազմակերպել 

մշակութային կեանք: 

 

Զանազան աշակերտական «խմբակ»ներու միջոցաւ (Հ.Բ.Ը.Միութեան աշակերտական 

մասնաճիւղ, աշակերտական խորհուրդ, գրական, պատմական, մարզական, թատերական, 
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երգչախումբի եւ այլ յանձնախումբերով) Մելգոնեանցիները պիտի մարզուին նաեւ 

ժողովական կեանքին եւ կանոններուն եւ պիտի կարենան իրենց քաղաքներուն մէջ 

վերակազմակերպել գաղութային օղակները, շրջաններու մասնաճիւղերը, գաղութային 

կեանքը: (Օրինակ, երբ 1990-ական թուականներուն Արեւելեան Եւրոպայէն տղաք եկան 

ուսանելու ՄԿՀ-ի մէջ, վերադաձին՝ անոնք կազմակերպեցին այդ երկիրներու հայկական 

գաղութներու ազգային կեանքը:) 

Հ.Բ.Ը.Միութիւնը Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը վերաբանալով, մեր 

գաղութներուն պիտի պարգեւէ արեւմտահայերէնով զինուած, հայութեամբ հպարտ, հայոց 

պատմութեան քաջ ծանօթ, կազմակերպչական կեանքին փորձառու ամբողջական հայեր: 

Այս Մելգոնեանցիներէն շատեր, իրենց բարձրագոյն ուսումը Հայաստանի մէջ 

ամբողջացնելով, պիտի վերադառնան մեր գաղութները որպէս հայերէն լեզուի, 

արեւմտահայերէ՛ն լեզուի պատրաստուած, նուիրեալ ուսուցիչներ:  

Բնականաբար Նոր Մելգոնեանի բոլոր շրջանաւարտները ուսուցիչ, խմբագիր կամ ազգային 

գործիչ պիտի չ'ըլլան: Սակայն, երբ այս տղոց թիւը սկսի աճիլ մեր գաղութներուն մէջ, անոնք 

ուղղակի կամ անուղղակի կերպով պիտի սատարեն արեւմտահայերէնի պահպանման, 

գոյատեւման, տարածման եւ զարգացման: Գաղութներուն մէջ պիտի ունենանք լաւ 

արեւմտահայերէն գիտցող պատասխանատու հայեր: 

Նուազագոյն երեք սերունդ եւս փրկուած պիտի ըլլայ այս ձեւով: 

Առ այդ, կոչ կ'ուղղեմ մեր երկու Կաթողիկոսներուն, Պատրիարքներուն, 

Առաջնորդներուն,Հոգեւորականներուն, Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահին, 

Սփիւռքի Նախարարուհիին, Կրթական Նախարարին, Կուսակցութիւններուն, 

Միութիւններուն, Խմբագիրներուն, Մտաւորականութեան եւ առ որ անկ է, որպէսզի 

բարեխօսեն Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան Պատկառելի Կեդրոնական 

Վարչութեան մօտ վերաբանալու Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը: 

Կ'աղաչեմ, փրկենք Արեւմտահայերէնը, եւ օժանդակենք սփիւռքահայութեան գոյատեւման: 

ԽՈՀԻ ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 
 

Կա՞յ ԻՍԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԻՒՆ....թէ՞ բանաստեղծական պատրանք է ան: Երբեմն 

սիրտս կը խռովեն նման խօսակցութիւններ՝ «Ի՞նչ օգուտ ունի ինծի անոր հետ բարեկամ 

ըլլալը», «ի՞նչ շահ ունիմ անկէ», կամ նման արտայայտութիւններ....կարծէք 

բարեկամութիւնը՝ օգուտ մը քաղելու համար ըլլար: Դարի հիւանդութի՞ւն կոչել այս, թէ 

ի՞նչ....Ամէն ինչի մէջ օգուտ կամ շահ փնտռելը որքա՛ն կ'աղքատացնէ, կը տգեղցնէ մեր 

կեանքը....: Կարելի է՞ օրինակ շահ ակնկալել Գեղեցկութենէն, Ազնուութենէն...., Հոգեւոր 

արժէքներէն: Կեանքի օգտապաշտ մօտեցումը ամէն ինչին կը նայի որպէս միջոց շահ եւ 

օգուտ ապահովելու նպատակին: Նոյնիսկ՝ բարեկամութեան: Բնութիւնն ալ կ'ապականէ եւ 
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կ'անապատացնէ....ծառ ու ծաղիկ կը փճացնէ, անոնցմէ գործնական շահ մը ձեռքբերելու 

մոլեգին տենդով....: Դիպուկ է այս 

առնչութեամբ Մտածողի մը խօսքերը՝ 

«Այնքան աւելի գեղեցիկ է ան, որքան՝ 

անօգուտ»: 

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

 

ՏՐՏՈՒՆՋԸ կամ ԳԱՆԳԱՏԸ կրաւորական 

վիճակ է, բամբասանքի նման, որ կը յոգնեցնէ, կը սպառէ հոգիին դրական լիցքերը՝ առանց 

որեւէ արդիւնքի, ժխտական հոգեվիճակ ալ ստեղծելով՝ տրտնջացողին կամ գանգատողին 

մօտ...: Մինչդեռ մաքառումն ու պայքարը, ոգիի ըմբոստացումը դրական լիցքեր կու տան 

հոգիին, զայն կը զինեն անսպառ ոյժով, կորովով, նոր յոյս ու հեռանկար կը ներշնչեն, նոր 

հորիզոններ կը բանան՝ անհատի թէ հաւաքականութեան զարգացման գծով, աւելի 

արժանաւոր կեանքի մը երազով կը վառեն սրտերը.... 

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

 

Մեզմէ շատեր այնքա՛ն ՎԱԽԿՈՏ են դարձած, որ ոչ միայն կը վախնան բարձրաձայնելու 

ճշմարտութիւնը, այլ նոյնիսկ կը վախնան զօրակցութիւն կամ համամտութիւն յայտնելու 

զայն բարձրաձայնողին....չըլլայ որ «ԳԷՇ» մարդ դառնան հայ կեանքի 

«հեղինակութիւններուն» կամ «իշխանութեանց» աչքին, պաշտօն կամ «օգուտներ» ու 

«շահեր» կորսնցնեն....Այս վախկոտութիւնը համազօր է ստրկամտութեան, որ այնքան է 

համատարած հայ իրականութեան մէջ՝ Հայաստանի մէջ, թէ Սփիւռքի....Անհատներ եւ ազգ-

հաւաքականութիւններ որքա՛ն շատ բան կը կորսնցնեն իրենց արժանաւորութենէն, եթէ 

դառնան ՎԱԽԻՆ սպասարկու.... 

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

  

Կեանքի մէջ որեւէ ՑՆՑՈՒՄ ՝ հոգեկան թէ այլ բնոյթի, կը պարտաւորեցնէ մարդը նորովի 

մտածելու սովորական դարձած երեւոյթներուն մասին, հնարամտութիւն ի գործ դնելու, 

զօրաշարժի ենթարկելու իր հոգեմտաւոր ոյժերը, կամքի տոկունութիւնը....նոր 

փորձառութիւն ձեռքբերելու, ինչպէս նաեւ՝ նոր աշխարհաճանաչողութիւն եւ 

ինքնաճանաչողութիւն....եւ վերջապէս վերանորոգուելու, պայմանաւ որ անցաւոր ըլլան այդ 

ցնցումները....Կեանքի սովորական ընթացքը, առանց վերիվայրումներու, կը դառնայ ի 

վերջոյ տաղտկալի, եւ լճացման կ'առաջնորդէ միտքն ու հոգին....Կեանքը էապէս 

փոփոխութիւն է, յարաշարժ ընթացք՝ լի վերելքներով եւ խորխորատներով.... 

................................... 
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Մարդ էակը երբեմն ԱՆԾԱՆՕԹ է նոյնինքն ինքն իրեն....եւ թերեւս ամբողջ կեանք մը 

բաւարար չըլլայ որ մարդ լիովին, ամբողջովին ճանչնայ ինքզինք....իր հոգիի ամէնէն խոր 

շերտերով, թաքուն ծալքերով, գիտակից թէ ենթագիտակից 

տարածքներով....ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄ...Սա գործընթաց է, որ կարծէք վերջ չունի երբեք....Իսկ 

առանց ինքնաճանաչման, մարդը ինչպէ՞ս պիտի ճանչնայ իր նմանին, իր մերձաւորին ու 

հեռաւորին....Մարդը՝ իր զգացական, յուզա-իմացական, հոգեբանական բոլոր 

կողմերով....առեղծուած մըն է, զոր լիարժէք ճանչնալու համար, կ'արժէ ամբողջ կեանք մը 

յատկացնել....եւ զայն աւելի ու աւելի լաւ ճանչնալու ընթացքին, աւելի մարդանալ, 

մարդկայնանալ..... 

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

  

ԻՆՔԶԻՆՔ ԸԼԼԱԼ....երբ այնքան շատ են կեանքի մէջ զանազան դերեր խաղցողներ, դիմակով 

ներկայացողներ, «թուացեալ»ը իսկականի տեղ դնողներ....երբ ներկայ ընկերութիւնն ալ 

տեսակ մը կը հարկադրէ մարդ-անհատին իր դերակատարումը յաջողութեամբ խաղալ 

կեանքի մէջ, ըլլա՛յ որպէս պաշտօնեայ տուեալ ընկերութեան մը մէջ, ըլլա՛յ որպէս 

պետական գործիչ, իշխանաւոր....եւ այսպէս շարունակ: Եւ այնքան սակաւ են անոնք, որոնք 

ՀԱՐԱԶԱՏ կը մնան իրենց բուն էութեան, ՀՈԳԻԻՆ....այսպէս կորսնցնելով կեանքի մէջ 

ամէնէն թանկը.... 

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

 

Կարելի՞ է միթէ սեփական ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆԸ կառուցել այլոց կամ մէկ ուրիշին 

դժբախտութեան վրայ, լռեցնելով խիղճի ձայնը, բթացնելով զայն....Խղճի ձայնը 

անպայմանօրէն պիտի զարթնու օր մը, եւ անկարելի է ամբողջ կեանք մը ապրիլ, 

խուսափելով անոր ահեղ դատաստանէն....Երջանկութիւնը, ըստ իս, ճշմարիտ է, եթէ անիկա 

կ'արտայայտէ այն մեծ Ներդաշնակութիւնը, որ կայ մտքին, հոգիին եւ մարմնին միջեւ.... 

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

  

ԿԵԱՆՔԻ ԴԱՍԵՐՆ են որ մեզ կ'իմաստնացնեն, փորձառութեան անփոխարինելի դասեր 

փոխանցելով մեզի, պայմանաւ որ կարենանք ճիշդ արժեւորել զանոնք եւ ճիշդ խրատուիլ 

անոնցմէ....Կեանքի իւրաքանչիւր դաս երանի՛ կարենայինք լաւ սորվիլ, քննարկելով, 

վերլուծելով եւ կշռադատելով անոր տուն տուած պատճառ-հետեւանքային կապերը, կարելի 

անաչառութեամբ, առանց՝ մեր բաժին-մեղքը արդարացնել փորձելու...: Յայնժամ 

վստահաբար պիտի կարենայինք ներքնապէս զարգանալ, հասուննալ եւ նոր որակ մը 

ձեռքբերել, հոգեմտաւոր նոր որակ...: Իսկ կա՞յ կեանքի մէջ աւելի մեծ նպատակ, քան 
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հոգեմտաւոր նոր որակի ձեռքբերումը, ինչ որ օղակ առ օղակ իրարու ագուցուելով, կրնայ 

նպաստել հաւաքական կեանքի ալ նոր որակի ձեռքբերման... 

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

Մոմի վտիտ լոյսն անգամ կրնայ խաւարը ցրել....ԲԱՐԻ ԳՈՐԾԵՐԸ՝ որքան ալ փոքր ըլլան 

անոնք, իրարու վրայ կուտակուելով, խտանալով կը ստեղծեն այն բարի, լուսաւոր 

մթնոլորտը, հոգեբարոյական այն ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ, որ տակաւ կրնայ 

բարեփոխել մեր երկիրն ու հասարակութեան որակը....Բարին՝ ժամ առ ժամ, վայրկեան առ 

վայրկեան, մեր խօսքերէն, մեր արարքներէն ու վարքագիծէն շողարձակուելով, կրնայ դուրս 

վանել այն չարն ու խաւարը, որոնք անարգել կրնան տարածուիլ ու իշխել ամէնուրեք, եթէ 

չարութեան պատասխանենք չարութեամբ եւ ոչինչ ընենք որ լոյսը թագաւորէ...Շատ բան, 

արդարեւ, կը թուի թէ մեր ազատ կամքէն է կախեալ: 

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

  

Մարդ էակը անհատ է, եթէ ունի ԿԵՑՈՒԱԾՔ, ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ ա՛յս կամ ա՛յն երեւոյթին, 

խնդրին, իրադարձութեան նկատմամբ....Չէզոք ըլլալ կը նշանակէ կարծիք, կողմնորոշում 

կամ կեցուածք չունենալ, այսինքն անհատազուրկ ըլլալ, եթէ այդպիսի բառ կամ եզրոյթ 

գոյութիւն ունի....Չարը մշտապէս եւ հետեւողականօրէն խարազանուելով՝ արդեօ՞ք իր ոյժը 

չի կորսնցներ ան տակաւ....Նոյնը կարելի է ըսել բարիին համար, որ տակաւ կը շատնայ, 

կ'ընդարձակուի, կը տարածուի, վստահաբար, եթէ գովաբանենք, պանծացնենք զայն 

շարունակաբար, հետեւողականօրէն...: Ճիշդ կեցուածքն ու վերաբերմունքը շատ բան կրնան 

փոխել ազգային-մարդկային ընկերութեան մէջ....մինչդեռ ՉԷԶՈՔ ըլլալը «ոչ ոք» ըլլալ կը 

նշանակէ եւ կ'իմաստազրկէ սեփական գոյութիւնդ աշխարհիս վրայ.... 

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

  

ԿԱՇԱՌԵԼ եւ ԿԱՇԱՌՈՒԻԼ....Մարդ էակին արժանաւորութիւնը նսեմացնող, ստորացնող 

ԱԽՏ մը՝ այս, որ ի գործ կը դրուի, գնելու կամ վաճառքի հանելու համար խիղճը, 

արդարութիւնը, ազատ ընտրութիւնը մարդ էակին....ԱԽՏ, որ կրնայ քայքայել մարդկային 

առողջ յարաբերութիւնները եւ կործանարար ըլլալ ազգային, մարդկային ընկերութեան 

համար....ԿԱՇԱՌԵԼ էապէս կը նշանակէ ծախու առնել ուրիշին խիղճը, 

ազատութիւնը....զայն ստրկացնել, այդ բարձրագոյն արժէքներուն դիմաց առաջարկելով ինչ-

որ դրամ, պաշտօն, նիւթական հարստութիւն....ԿԱՇԱՌՈՒԻԼՆ ալ, միւս կողմէ, ստրկանալ է 

այդ առաջարկուածին եւ վաճառել սեփական խիղճը, ազատ ընտրութեան իրաւունքն ու 

ազատութիւնը....Փոխադարձ գործարք մը՝ այս, որ վարակային հիւանդութեան նման, կը 

ջլատէ, կը խորտակէ մարդ էակին եւ հաւաքականութեան արժանաւորութիւնը, որ էապէս 

հիմնուած է բարոյական բարձրագոյն արժէքներու վրայ..... 
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Ընկերութիւնն ու ազգը ա՛յն են, կը խորհիմ, ի՛նչ որ են՝ զիրենք ղեկավարող 

արժէքները....Կաշառող եւ կաշառուող մարդիկ ի վերջոյ կը քանդեն ազգն ու ընկերութիւնը 

իրարու շաղախող փոխադարձ վստահութիւնը, յարգանքը, սէրը.....զանոնք վերածելով լոկ 

ՇԱՀՈՎ ղեկավարուող փերեզակներու խառնամբոխի.... 

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

  

ՍՈՐՎԵԼՈՒ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ....Սորվելու համար, պիտի ունենալ բաց միտք, չգիտնալը 

ընդունելու խոնարհութիւն եւ անշուշտ ջանադիր, հետեւողական աշխատանք՝ կարենալ 

իւրացնելու սորվածը եւ զայն ի գործ դնելու....Ասիկա կը պահանջէ նաեւ կարգապահութիւն, 

որմէ այնքա՛ն զուրկ ենք մենք՝ հայերս, ընդհանրապէս....Ցաւով նկատած եմ հայ կեանքի մէջ 

տիրող՝ թափթփած վիճակը, ժամ ու ժամկէտ, պայմանաւորուածութիւն չյարգելու հակումը, 

բծախնդրութեան ահաւոր պակասը, անկազմակերպուածութիւնը, առաջնահերթը՝ 

երկրորդականէն չկարենալ զանազանելու մտքի ծուլութիւնը....Պիտի կարենա՞նք 

ձերբազատուիլ այս ախտերէն եւ նորովի կազմակերպել ազգային-հաւաքական մեր 

կեանքը..... 

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

  

Հազարամեակներու մշակոյթ ստեղծած ժողովուրդ մը, որ կերտեր է ուրոյն դիմագիծ՝ իր 

Մեծասքանչով, գիր-գրականութեամբ, երգ-երաժշտութեամբ, ճարտարապետութեամբ....քայլ 

առ քայլ կրնայ ԱՄԲՈԽԻ վերածուիլ, եթէ դառնայ ՆԻՒԹԻՆ գերի, հեռանալով եւ 

խորթանալով իր բնիկ ՄՇԱԿՈՅԹԷՆ....Ժողովուրդը ժողովուրդ է իր մշակոյթով....Առանց 

անոր, ան կը վերածուի դիմազուրկ մուրիկներու կամ փերեզակներու ամբոխի....Այլ խօսքով՝ 

խառնամբոխի....Սա ստրկութեան յոռեգոյն տեսակը չէ՞ արդեօք.... 

 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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