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Խմբագրական 

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ ԿԱՊԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Նոր Հայաստանի կամ յեղափոխուած Հայաստանի որդեգրած 

սկզբունքներուն մէջ, կարեւորագոյն տեղ կը թուի գրաւել, ըստ 

երեւոյթին, Հայաստան-Սփիւռք կապերուն կամ 

փոխյարաբերութիւններուն՝ նոր թափ ու որակ, նոր ուղեգիծ, նոր 

տեսլական տալու գերխնդիրը...Վկայ՝ ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեանի 

խօսքը «Արմէնփրես»ին ի պատասխան լրագրողներու տուած հարցին: 

 

"Մենք խօսում ենք ազգային միասնութեան մասին, խօսում ենք այն մասին, որ սա փոքր 

երկիր է, բայց մեծ ազգ՝ աշխարհով մէկ։ Շարժման օրերին մենք տեսանք, թէ ինչպէ՛ս էին 

աշխարհի տարբեր երկրներից մեր հայրենակիցներն ակտիւօրէն մասնակցում։ Ոմանք 

ակտիւ էին սոցիալական ցանցերում, ոմանք՝ անձամբ գալիս էին։ Հիմա հարց է ծագում, 

արդեօ՞ք Սփիւռքը իսկապէս նրա համար է, որ դրսից դրամ ուղարկի եւ որեւէ իրաւունքներ, 

մասնակցութիւն չունենայ երկրի զարգացմանը։ Ես կարծում եմ, որ դա բացարձակապէս 

սխալ մօտեցում է": 

 

Նոյնանման տեսակէտ արտայայտած էր նաեւ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան: 

 

Ցարդ Հայաստանի Հանրապետութեան վարիչները Սփիւռքէն ակնկալեցին գերազանցօրէն 

նիւթական միջոցներ, ներդրումներ, ամբողջովին անտեսելով Սփիւռքի (խօսքս 

առաւելաբար աւանդական սփիւռքի մասին է) գաղափարները, մտածողութիւնը, 

հոգեմտաւոր դաշտը, անոր տագնապներն ու մղձաւանջը ինչ կը վերաբերի անոր հայ 

մնալու, հայօրէն յարատեւելու խնդրին, անոր հողային Դատին, Պահանջատիրութեան, 

անոր կազմակերպչական հարցերուն, անոր վաղուան ու գալիքին, երբ օրէ ցօր կը խամրի 

անոր հայեցի ինքնութիւնը՝ լեզուն ու մշակոյթը, հայկականութեան բաղադրիչ տարրերը, 

հաւատքը....Վկայ՝ Հայաստան-Սփիւռք վեց խորհրդաժողովները, որոնց Հռչակագիրները 

յաջորդաբար զիրար կրկնեցին քիչ տարբերութեամբ եւ մնացին ձայն բարբառոյ 

յանապատի...: Այդ խորհրդաժողովները դարձան կարծէք թատերական ներկայացումներ, 

ծիսակատարումներով եւ ցուցադրական հռետորաբանութեամբ, ընդունելութիւններով, 

բազմազան ելոյթներով, որոնք մատը արիւնող վէրքին վրայ չդրին, իսկ եթէ դրին շատ 

քիչերու կողմէ՝ անտեսուեցան ամբողջովին: Վկայ՝ այն յոխորտանքը, արտայայտուած 

առաջին ՀՀ արտգործնախարարի (Վահան Փափազեանի) բերնով, որ «Մենք ոչ մէկ 

կարեւորութիւն կու տանք սփիւռքահայ մամուլին եւ հոն հնչած կարծիքներուն...» եւ նման 

մօտեցումը արդէն ակներեւ էր, երբ Սփիւռքի մամուլին դոյզն կարեւորութիւն չտրուեցաւ ՀՀ 

կառավարութեան կողմէ, իմանալու համար գէթ թէ սփիւռքը՝ իր տարբեր հոսանքներով, ի՞նչ 

կը մտածէր, ինչո՞վ կը տուայտէր, ինչո՞վ կը մտահոգուէր, ի՞նչ խնդիրներով կ'ապրէր ան... 
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Արդեօ՞ք Հայաստանի անցեալ դարձած կառավարութիւնները բնաւ ջանք ի գործ դրի՞ն 

ճշմարտօրէն եւ ի խորոց ճանչնալու Սփիւռքը, որպէս մտածող, դատող, ստեղծագործող 

ազգային հաւաքականութիւն, որպէս հայրենազրկուած ու տարագիր հաւաքականութիւն, 

որ ունի Հողային Դատ յատկապէս, ոչ՝ որպէս հարուստներու եւ դրամատէրերու 

հասցէներ...., եւ ոչ միայն որպէս «Արի Տուն» ծրագրով սոսկ բաւարարուող 

հաւաքականութիւն... 

 

Ժողովրդական լեզուով ըսած՝ Սփիւռքը գերազանցօրէն նկատուեցաւ ՀՀ իշխանութեանց 

կողմէ, որպէս կթան կով, որպէս նիւթական օժանդակութեան աղբիւր, որ պէտք է լիաբուռն 

տայ Հայաստանին, անհաշիւ ու անսակարկ, եւ փոխարէնը ոչինչ պահանջէ անկէ: 

Հրապարակ նետուեցաւ Հայաստանակեդրոն Սփիւռք լոզունգը, այսինքն՝ ամէն ինչ 

Հայաստանի համար, ինչ որ էական գործօն դարձաւ որ Սփիւռքը տակաւ կորսնցնէ՝ իր 

հայապահպանումի եւ հայակերտումի ամրոցներու հզօրութիւնն ու կենսունակութիւնը 

պահելու ամբողջանուէր կեցուածքն ու յանձնառութիւնը, փակէ իր կարեւորագոյն 

վարժարաններէն շատեր եւ իր համակ ուշադրութիւնը սեւեռէ Մայր Հայաստանին, տակաւ 

խրելով ինքնամոռացման ճահիճին մէջ: Դժուար չէ կանխատեսել որ ինքնամոռաց Սփիւռք 

մը ի վերջոյ կը կորսնցնէ իր գոյութեան իմաստը, իր Պահանջատիրութեան դատը, եւ 

նոյնիսկ իր հայկականութիւնը... 

Չենք ուզեր երբեք նսեմացնել անփոխարինելի արժէքը հայրենիքի տեղին ու դերին եւ քաջ 

գիտակից ենք, որ առանց հայրենիքի՝ ի զուր են սփիւռքի բոլոր ճիգերը հայապահպանման 

գծով եւ մանաւանդ կ'ըմբռնենք լիովին որ հայոց պատմութիւնը կը կերտուի միայն Մայր 

հողին վրայ, Արարատի հայեացքին ներքոյ եւ ոչ՝ սփիւռքի լպրծուն մայթերուն վրայ...Բայց 

համոզուած ենք որ զօրաւոր սփիւռքը միայն կրնայ երկարաժամկէտ եւ ծրագրաւորեալ 

կերպով աջակից ու զօրակից ըլլալ Հայաստանին, իսկ զօրաւոր սփիւռքը 

վերակազմակերպուած սփիւռքն է, իր ընտրովի կայացած Ներկայացուցչական Մարմնով, 

որ կարենայ զայն ներկայացնել՝ բոլոր հարթակներու վրայ, որ կարենայ խօսիլ իր անունով 

լիիրաւ եւ լիազօր հանգամանքով: Ո՛չ մէկ կուսակցութիւն, ոչ մէկ կառոյց կրնայ ներկայիս 

լիարժէք ներկայացնել սփիւռքը, եւ եթէ Հայաստանի Հանրապետութիւնը ներկայացուած է 

իր կառավարութեամբ, ո՞վ պիտի ըլլայ անոր հետ խօսող հասցէատէրը սփիւռքի մէջ...: Ո՞վ է 

Սփիւռքը վերջապէս եւ ո՞վ իրաւասու է անոր անունով խօսելու: Սա մտածելու խնդիր է 

որոշապէս: 

 

Ներկայիս, մեզի լաւատեսութիւն կը ներշնչէ ազգընտիր վարչապետ ունենալու պարագան, 

որուն մօտեցումը սփիւռքին վստահաբար պիտի ըլլայ ամբողջովին տարբեր նախկինէն: 

 

Նոր Հայաստանի վարիչները վստահաբար աւելի արդիւնաւէտ պիտի օգտագործեն 

սփիւռքի հոգեմտաւոր, բարոյական, մասնագիտական, տնտեսական ներուժը, առանց 

արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելու այդ գծով, եւ միաժամանակ գուցէ սատարեն որ 

վերակազմակերպուի սփիւռքը, իրենց հեղինակութիւնը եւ լծակները ի սպաս դնելով զայն 
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ներկայացուցչական Մարմինով մը օժտելու անչափ էական գործին: Քանզի, ինչպէս կը գրէ 

Փրոֆ. Երուանդ Հ. Քասունի, «Միայն Սփիւռքակեդրոն Սփիւռք մը կրնայ 

Հայաստանակեդրոն Սփիւռք ըլլալ», ինչ որ կը պարտաւորեցնէ Համասփիւռքեան 

Կեդրոնական Ժողովի մը գոյառումը... Զուգահեռաբար, անոնք պիտի սերտացնեն 

բաղձալիօրէն Հայաստան-Սփիւռք մշակութային կապերը, լուծեն վերջապէս դասական 

ուղղագրութեան վերադարձի գերխնդիրը, որ անչափ պիտի ամրապնդէր Հայաստան-

Սփիւռք հոգեւոր-մշակութային կապերը, նոր իմաստ տար «Մէկ ազգ, մէկ մշակոյթ» ցարդ 

բովանդակազրկուած լոզունգին... 

 

Սփիւռքը կենսական, ճակատագրական կարիքը ունի Հայաստանի ծնողական, հոգատար 

վերաբերմունքին, այնպէս ինչպէս Հայաստանը էական կարիքը ունի սփիւռքի որդիական 

զօրավիգին, նեցուկին: Համայն հայութեան ամբողջականացման իրագործումով միայն, 

մենք կրնանք յաջողութեամբ դիմագրաւել ներկայ մարտահրաւէրները եւ դառնալ հզօր ազգ 

ու հզօր երկիր: 

 

Եւ ինչպէս անչափ իմաստալից կերպով կ'արձանագրէ Տոքթ. Մ. Ս. Գաբրիէլեան, դեռեւս 

1912-ին՝ «Եթէ օր մը քաղաքակրթեալ հայ ժողովուրդ մը Արեւելքի մէջ գոյութիւն պիտի 

ունենայ, այն պիտի կրնայ ըլլալ շնորհիւ հզօր օժանդակութեանը, զոր արտասահմանի 

հայերը պիտի ընծայեն հայկական վերածնութեան այդ դժուար գործին համար**): 

 

Յուսանք եւ սպասենք: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

**Մէջբերումը՝ Երուանդ Հ. Քասունիի «Լուսարձակի տակ» գիրքէն, էջ՝ 214 
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Կիպրահայ 

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ 

THE SEAMSTRESS OF OURFA 

ԳԻՐՔԻՆ 

 

Յետ-Եղեռնեան երրորդ, չորրորդ սերունդները ներկայիս 

լոյսին կ'ընծայեն իրենց նախահայրերու կամ ապուպապերու 

անմիջական փորձառութեան բովէն անցած պատումները 

հայկական ցեղասպանութեան, ուր կարծէք հարազատօրէն 

կը միահիւսուին հայուն ցաւն ու ողբը, կորուստի տագնապը, 

մշակոյթն ու ապրելակերպը, մաքառումն ու պայքարը, 

ստեղծագործելու եւ արարելու անմար կրակը, վաղուան 

երազն ու տեսիլքը... 

Նմանատիպ գիրք մըն է՝ վերջերս լոյսին ընծայուած անգլերէն գիրքը՝ The seamstress of Ourfa, 

որուն հեղինակն է Վիքթորիա Հարվուտ Պաթլըր Սլոս, որ երկու տարեկանէն մեծցած է 

Կիպրոսի մէջ, 

զաւակը՝ հայ եւ անգլիացի ծնողներու, ապա իր ուսումնառութիւնը շարունակած է Անգլիոյ 

մէջ, հետեւելով պարի, թատրոնի եւ յարակից նիւթերու մասնագիտութեան: Իր մայրը՝ 

Թագուհի Աւագեան եւ մեծ մայրը, յայտնապէս, մեծ ազդեցութիւն ունեցած են իր 

հոգեմտաւոր կազմաւորման եւ դաստիարակութեան մէջ: Արդիւնքը՝ այս հոյակապ գիրքն է՝ 

The Seamstress of Ourfa, հրատարակուած 2018-ին, Armida publications-ի կողմէ: 

Գիրքին մէջ, ամէն ինչ կը սկսի երբ 19-րդ դարու վերջերը, Ուրֆայի մէջ՝ 13-ամեայ Խաթունը ( 

հեղինակին մեծ մեծ-մայրը) կը հանդիպի իր ապագայի ամուսնոյն՝ Իսկէնտէր աղա Պօղոսին, 

որ կրկնապատիկն է իր տարիքին, բանաստեղծ ու փիլիսոփայ, որ կը սիրահարուի իրեն: 

Իսկ իրենց շուրջ, Օսմանեան կայսրութիւնը կը փլուզուէր, աշխարհը կ'երթար դէպի 

պատերազմ, մինչ հայ փոքրամասնութիւնը կ'ենթարկուէր տակաւ սաստկացող 

ճնշումներու, հալածանքի, որ պիտի յանգէր 1915-ի ցեղասպանութեան: 

Եւ մինչ Իսկէնէտէր կը քաշուէր իր գիրքերու եւ ալքոհոլի բերած ինքնամոռացութեան մէջ, 

կորսնցնելով իր կալուածները, գործն ու գումարները, Խաթունը ի մի կը հաւաքէ ու կը բռնէ 

իր ընտանիքը՝ կարելով զիրենք հալածողներու կիներուն գեղեցիկ հագուստները: Այս 

կերպով է որ իր ընտանիքը կը խուսափի մահուան կարաւաններէն՝ Սուրիական անջրդի 

անապատներուն վրայ, բայց ի վերջոյ կորսնցնելով ամէն ունեցուածք, երբ Մուսթաֆա 

Քէմալ դուրս կը վտարէր բոլոր հայերը եւ կը ստեղծէր թրքական հանրապետութիւնը՝ 1923-

ին:  

Գիրքին մէջ կը միահիւսուին հայուն ցաւն ու ողբը, մշակոյթն ու ապրելակերպը, մաքառումն 

ու պայքարը, ստեղծագործելու եւ արարելու անմար կրակը, վաղուան երազն ու տեսիլքը՝ 

յաջորդական չորս սերունդներու համար, մէկը միւսին փոխանցելով հայուն վերապրելու եւ 

արարելու անսպառ եռանդը...:  
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Այս հոյակապ գիրքին շնորհահանդէսը կատարուեցաւ հին Նիկոսիոյ վիպական 

պատմաշունչ մթնոլորտին մէջ՝ Severis Foundation-ի տան բացօթեայ տանիքին վրայ, 

լուսնելոյսի շողերուն տակ, Չորեքշաբթի 27 Յունիսին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, 

մշակութասէր հայ եւ օտար ընտրանի հասարակութեան մը ներկայութեան:  

Առաջին հերթին, խօսք առնելու հրաւիրուեցաւ կիպրահայ պետական ներկայացուցիչ Տիար 

Վարդգէս Մահտեսեան, որ բարձր գնահատեց գիրքին արժէքը, ուր Ուրֆայի հայ կարուհին 

իր ստեղծագործութեամբ կարծէք իրարու կը միահիւսէր հայուն տառապանքն ու կսկիծը, 

վերապրելու կորովն ու գեղագիտական ճաշակը...: Ան նշեց որ Ուրֆան սուրբ քաղաք էր, ուր 

ծնունդ առաւ հայոց Այբուբենը եւ որ վերջնականապէս պիտի պարպուէր իր հայ բնիկ 

ժողովուրդէն յետ Ցեղասպանութեան: Պրն. Մահտեսեան ջերմօրէն շնորհաւորեց 

հեղինակը՝ գիրքին մտայղացման համար եւ հրատարակիչները, արձանագրելով որ գիրքը 

կարեւոր ներդրում մըն է հայկական ցեղասպանութեան ճանաչման գծով, բարի յիշատակ 

եղեռնահար նախնեաց եւ օրինակելի աւանդ եւ հոգեմտաւոր ժառանգութեան փոխանցում 

գալիք սերունդներուն: 

Խօսք առաւ, այնուհետեւ, հեղինակը՝ Վիքթորիա Հարվուտ Պաթլըր Սլոս, պատմեց գիրքի 

ծննդոցի մասին եւ ապրումով կարդաց անկէ հատուած մը, արժանանալով ներկաներուն 

բարձր գնահատանքին: 

Վերջին խօսք առնողը եղաւ Տիար Տիգրան Գալայճեան, որ իր խօսքին մէջ շեշտեց այն 

կարեւոր հանգամանքը, որ մինչ յետ-Եղեռնեան առաջին սերունդը պիտի չպատմէր Մեծ 

Եղեռնի ու տարագրութեան սեփական ահաւոր փորձառութիւնը՝ ցաւի, զրկանքի, 

նուաստացման եւ կորուստի, կեդրոնանալով առաւելաբար իր առօրեայ կեանքը 

դասաւորելու եւ իր զաւակներուն արժանապատիւ կեանք ապահովելու դժուարին գործին, 

եւ, լաւագոյն պարագային՝ վիճակագրական եւ փաստաթուղթերու տուեալներու վրայ 

հիմնաւորուած գիրքերու ստեղծման աշխատանքին, ներկայիս երրորդ, չորրորդ 

սերունդներն են առաւելաբար, որոնք նման գիրքեր կ'ընծայեն լոյսին, ուր կայ իրենց 

նախահայրերու անմիջական փորձառութիւնը ցեղասպանութեան, ինչ որ մեծապէս 

ողջունելի է, աւելցուց ան:  

Շնորհահանդէսի աւարտին, երեկոն ջերմացուց յայտնի երգիչ Հայկ Եազըճեան, որ 

հայկական երգերու սիրուած փունջ մը ներկայացուց ներկաներուն, կիթառի 

նուագակցութեամբ, ի մասնաւորի «Սարերի հովին մեռնեմ»ը, «Բինգէօլ»ը..., մթնոլորտը 

ընծայելով հայաշունչ եւ յուզաթրթիռ... 

Խորապէս տպաւորիչ երեկոյ մը՝ արդարեւ, մշակութային հոգեմտաւոր ծարաւը յագեցնող՝ 

առօրեայ նիւթապաշտ եւ օգտապաշտ բարքերէն գերիվեր: 

Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք գիրքի հեղինակ՝ Տիկ. Վիքթորիա Հարվուտը, իր այս 

նշանակալից ստեղծագործութեան համար, ինչպէս նաեւ հրատարակիչները եւ «Մուֆլոն» 

գրատունը: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Տեսակէտ 

Դ. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴԱՌԱՋ՝ 

ՆԱՆՍԵՆԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ 

 

Նորվեկիացի բազմատաղանդ գիտնական, գրագէտ, 

արեւելագէտ, տիեզերախոյզ, ովկիանոսագէտ, 

դիւանագէտ, Ազգերու Լիկայի Գաղթականաց 

Յանձնաժողովի ընդհանուր կոմիսար, «Նանսէնեան» 

անցագիրի ԱԽՈՅԵԱՆ, խաղաղութեան նոպէլեան 

մրցանակակիր, մարդասէր եւ մեծ հայասէր Ֆրիտթժոֆ 

(Ֆրիտիոֆ) Նանսէն՝ 1927 թուին հրատարակեց իր 

"Armenia and The Near East" խորագրեալ հատորը 

(վերահրատարակուած 2011-ին, Անթիլիասի 

Կաթողիկոսարանի տպարանէն), որուն 328 էջերը այս օրերուն, հիւանդութեանս առիթով, 

վերստին առիթը ունեցայ կարդալու՝ առաւել ուշադրութեամբ, եւ պահեր կանգ առի անոր 

ուսանելի շարք մը դիտարկումներուն վրայ, որոնց 15-ն կ՚ուզեմ յանձնել ընթերցողներու 

ուշադրութեան, նաեւ՝ «Ելք»ի ճամբան գտած յեղափոխականներուն…։ 

1. Ֆ. Նանսէն ժողովրդապաշտ դիւանագէտը՝ Երիտ. Թուրքերու գործած Հայոց 

Ցեղասպանութիւնն ու հայրենազրկումը բնաւ չէ դիտած՝ որպէս կրօնական 

մոլեռանդութեան արտայայտութիւն, այլ՝ իրաւացիօրէն, որպէս՝ ցեղապաշտական ու 

ծաւալապաշտական ծրագիր, որպէս՝ գերազանցապէս քաղաքական ոճիրներ։ 

Ան գրած է. 

«Հայ ժողովուրդին դէմ Երիտ. Թուրքերու գործադրած արտասովոր անմարդկայնութիւնը 

հետեւանքն էր ոչ-կրօնական մոլեռանդութեան՝ ըլլայ ղեկավարութեան թէ ժողովրդական 

մակարդակներու վրայ։ Երիտ. Թուրքերը անտարբեր էին կրօնի նկատմամբ, եւ թրքախօս 

բնակչութիւնն ալ՝ պարտինք ըսել թէ՝ այդքան ալ պատրաստակամ չէր գործադրելու 

իշխանութեանց ցանկացած թալանն ու ջարդերը. եւ որոշ վայրերու մէջ՝ անոնք նոյնի՛սկ 

ընդդիմացան Հայոց տեղահանութիւններուն, եւ թուրք որոշ պաշտօնատարներ մերժեցին 

հնազանդիլ հրամաններուն, եւ փորձեցին փրկել Հայ բնակիչները։ Սակայն, 

իշխանութիւնները շուտով յաղթահարեցին նման դժուարութիւնները, եւ Հայոց սրտցաւող 

պաշտօնատարները՝ կամ՝ պաշտօնազրկուեցան, եւ կամ ալ՝ սպաննուեցան» (էջ 318)։ Հոս 

տեղին կը գտնեմ յիշեցնել, որ ցեղասպանագէտ Դոկտ. Վահագն Տատրեան իրարմէ կը 

զատորոշէ թալանը եւ ջարդերը, եւ կը բացատրէ թէ՝ ջարդերը կ՚ենթադրեն ոճրային 

մտադրութիւն (intention of crime), որ անպայմանօրէն գոյութիւն չունենար թալանին մէջ, 

որուն շարժառիթը (motif)՝ ոճիր գործելէ աւելի՝ հարստանալու ցանկութիւնն է. թուրք, եւ 

մասնաւորաբար քիւրտ ամբոխին մօտ, առաւելաբար կը գործէր հարստանալու 

շարժառիթը։ Որովհետեւ հարստանալու շարժառիթը կրնայ ունենալ ժողովուրդի մը 
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մեծամասնութիւնը, իսկ ոճիր գործելու հակումը՝ հոգեկան խախտում ունեցողներու 

փոքրամասնութիւն մը…։ 

2. Բայց արդէն էջ 296-ի վրայ կատարած էր այն հաստատումը, թէ՝ «Շուտով բացորոշ 

դարձաւ, որ Երիտ. Թրքական ծրագիրն էր՝ հիմնել փանթուրքական կայսրութիւն մը («Մեծն 

Թուրան»ը, Գ.Տ.), որուն մէջ պիտի տիրէր թրքերէն լեզուն եւ պիտի իշխէին ամբողջովին 

թրքական կառավարութիւններ, եւ նոյնիսկ իսլամ արաբները դուրս պիտի պահուէին 

պետական վարչամեքենայէն»։ (Այս ծրագրին մասին մանրամասն տեսնել՝ Մեթր Գ. 

Տէրտէրեան, «Սիոնիզմի Եւ Փանթուրքիզմի Առնչութիւնները, Եւ Անոնց Սպառնալիքը՝ 

Հայութեան Լինելութեան», Պէյրութ, 1990)։ 

3. Ֆ. Նանսէն հմուտ պատմագէտի ուշադրութենէն վրիպած չէր նաեւ այն անարդարանալի 

եւ անհասկնալի համագործակցութիւնը, զոր ունեցած էր Հայ կուսակցութիւն մը Երիտ. 

Թուրքերուն հետ, անոնց սկզբնական վերելքի օրերուն թէ աւելի ուշ՝ անոնց դժուարին 

օրերուն, երբ Համիտ վերագրաւած էր իշխանութիւնը 1909-ին, եւ կը հալածէր Երիտ. 

Թուրքերը…։ 

Իր հատորի էջ 319-ի վրայ, գրած է. 

«Ամբողջացնելու համար պատկերը, հարկ է յիշեցնել թէ՝ այն նոյն Հայերը, որոնք Երիտ. 

Թուրքերու կողմէ քստմնելի եղանակով բնաջնջուեցան, Երիտ. Թուրքերու հին 

բարեկամներն էին եւ դաշնակիցները՝ Համիտի դէմ, եւ օգտագործուեցան Երիտ. Թուրքերու 

կողմէ, քանի անոնք ալ կը պայքարէին Սուլթանի իշխանութեան դէմ։ Երիտ. Թուրքերը 

սպաննեցին նոյնիսկ իրենց հետ գործակցած եւ իրենց դաշնակից դարձած հայերու 

ականաւոր դէմքերը, որոնք իրենց կեանքը վտանգելով փրկած էին զիրենք, երբ Ապտուլ 

Համիտ 1909 թուին վերագրաւած էր իշխանութիւնը եւ կը հալածէր զանոնք։ (Երիտ. 

Թուրքերու սարքած պետական յեղաշրջումին նպատակը միայն իշխանութեան աթոռին 

հասնիլը չէր, այլ՝ անոնք կը լուծէին Սիոնիզմի վրէժը՝ Համիտէն…, որ մերժած էր Հերցէլի 

պահանջը Պաղեստինի շուրջ…)։ 

«Ապտուլ Համիտի ջարդերը մանրուքներ էին՝ բաղդատելով այդ ջարդերը՝ այս «արդիական» 

թուրքերու գործած ջարդերուն հետ»։ 

Այս դիտարկումին դասը այն է, որ ցեղապաշտ-ծաւալապաշտը չի ճանչնար բարեկամ եւ կը 

յարձակի նոյնիսկ իրեն հետ գործակցած ուժին վրայ, իրագործելու համար իր ծաւալողական 

ծրագիրը, եթէ նոյնիսկ այդ ուժը ոչ մէկ առիթ տուած ըլլար այդ յարձակումին։ (Այս 

դիտարկումը ճիշդ է նաեւ սիոնական պետութեան պարագային, որ կը յարձակի 

պաղեստինցի ժողովուրդին վրայ՝ նոյնի՛սկ եթէ այդ ժողովուրդը դադրի պայքարելէ իր դէմ…։ 

Ուրեմն, սխալ է այն յորդորը, թէ՝ առիթ մի տաք սիոնական պետութեան, որպէսզի չյարձակի։ 

Սիոնական պետութիւնը ինք կը ստեղծէ շինծու առիթը եւ պատրուակը, ինչպէս ըրին Երիտ. 

Թուրքերը գործադրելու համար իրենց փան-թուրքական ծրագիրը՝ Հայոց 

Ցեղասպանութեան եւ Տարագրութեան (հայրենազրկման) ոճիրներուն միջոցով), ճամբայ 

բանալու համար՝ Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի միջեւ ցամաքային ուղղակի եւ անմիջական 

կապը ստեղծելու։ Որպէսզի Թուրքիա անմիջականօրէն կապուի նաեւ՝ Կեդրոնական Ասիոյ 

թրքացեղ երկիրներուն հետ, ստեղծելու համար Մեծ Թուրանի կայսրութիւնը…)։ 
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4. Ֆ. Նանսէնի պատուիրակութիւնը երբ այցելած է Անդրկովկասեան 

Համադաշնակցութեան (ՍԷՅՄ) վրացի նախագահին, այս վերջինը ներկայացուցած է խիստ 

ուշագրաւ առաջարկ մը, որուն իրագործումը մեծ նպաստ մը բերած պիտի ըլլար Արցախի 

հզօրացումին, բարձրացնելով անոր Հայ բնակչութեան թիւը…։ Ան իր հատորի 16-րդ էջին 

վրայ գրած է. 

«Պատէն կախուած մեծ եւ լաւ քարտէզի մը դիմաց կանգնած, երբ կը քննարկէինք Հայ 

տարագիրները ո՞ւր տեղաւորելու հնարաւորութիւնը, նախագահը դիտել տուաւ, թէ՝ 

Ատրպէյճանի մէջ կար ընդարձակ դաշտավայր մը, Լեռնային Ղարաբաղի կից, ուր կարելի 

կ՚ըլլար տեղաւորել բազմահազար տարագրեալներ, եւ ուր արդէն նախապէս հաստատուած 

էին բաւական մեծ թիւով հայեր, եթէ՝ Սարդարապատի շրջանի ծրագիրը մեծածախս եւ 

անգործնական նկատուի»։ 

5. Ֆ. Նանսէն, իր հատորի 100-րդ էջին վրայ, տեղին մատնանշած է մեր մօտ ժխտական 

երեւոյթ մը՝ «Ուր հաց՝ հոն կաց»ի. հայրենի հողին կառչածութեան պակասի։ Ան գրած է. 

«Դժուարին ժամանակներու մէջ, բազմաթիւ վրացիներ հարկադրուած եղած են աքսոր 

երթալու եւ՝ նախընտրաբար Ռուսաստան։ Բայց վրացիները բնաւ չեղան արտագաղթող 

ժողովուրդ, ակներեւօրէն տարբերելով իրենց Հայ դրացիներէն։ Վրացիները՝ մեծապէս կը 

նախասիրէին իրենց հայրենական երդիքը… եւ ուրախ չէին զգար անկէ հեռու ապրելով. այլ 

սիրով կառչած էին իրենց հողին», եւ՝ կարծէք թեթեւացնելու համար մեր ազգի ժխտական 

այս նկարագիրը՝ Սենեքերիմ թագաւորի օրերէն… Նանսէն գրած է. «Հաւանաբար, այն 

պատճառով, որ վրացիները ընդհանրապէս հողագործներ էին, եւ զուրկ էին հայերու 

առեւտրական եւ արհեստաւորական ձիրքերէն, որոնք կարելի կը դարձնէին օտար 

երդիքներու տակ ապրուստ ճարել…»։ Բայց մեր համեստ կարծիքով, մեր «ուր հաց՝ հոն 

կաց» նշանաբանը հայրենի հողին կառչածութեան թուլութիւն մըն է, որ անարդարանալի է 

ինչ ձեւով որ ալ փորձենք բացատրել…։ Բայց հողին կառչած մնալու եւ պայքարելու համար, 

հարկ էր որ ժողովուրդը ունենար երկու բան՝ միաբանութիւն եւ հաւաքական աշխատանքի 

ընդունակութիւն եւ երկրին տիրութիւն ընող ղեկավարութիւն, որոնցմէ զուրկ էր մեր 

ժողովուրդը… դժբախտաբար։ (Բայց այս վերջին իրողութիւնը բացատրութիւն մըն է, ոչ՝ 

արդարացում)։ 

6. Ուշագրաւ դատողութեան եզրակացութիւն մըն է Ֆ. Նանսէնի հետեւեալ դիտարկումը, 

հատորի 107-րդ էջին վրայ. 

«Անդրկովկասեան երեք հանրապետութիւնները՝ իրարմէ անջատ կանգնելով, չէին կրնար 

պահպանել իրենց ուրոյն գոյութիւնը, իրենց հզօր դրացիներուն դիմաց»։ Բայց անոնք 

իրարմէ անջատ էին՝ քանի որ վրացիները ապահոված էին Գերմանիոյ պաշտպանութիւնը, 

ազերիները՝ Թուրքիոյ… իսկ հայերը՝ իմաստուն չէին եղած՝ ապահովելու համար 

Ռուսաստանի պաշտպանութիւնը, իրենց հակառուսական կոյր արեւելումին եւ 

հակայեղափոխական կեցուածքին պատճառներով, երբ Ռուսաստանի մէջ յաղթանակած էր 

սոցիալիստական յեղափոխութիւնը»։ 

Նանսէն կը շարունակէ. 

«Առկայ դրութեան դէմ, կը թուի թէ վրաիցներու եւ հայերու ապագան լաւագոյնս կրնայ 

երաշխաւորուիլ՝ յարելով սովետական պետութեան, իրենց ազատ եւ անկախ 
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հանրապետութիւններով, տնօրինելու համար իրենց ներքին ազգային գործերը, եւ 

զարգացնելով իրենց յատուկ քաղաքակրթութիւնը, իրենց սեփական լեզուն ու մշակոյթը, 

առանց ենթարկուելու կապտիչ միջոցներու, նման ցարական կառավարութեան գործ դրած 

ցաւալի ձուլումի փորձերուն՝ զանոնք ռուսականացնելու»։ 

Եւ՝ բարեբախտաբար… 

Այսպէ՛ս ալ եղաւ եւ Սովետական Հայաստանը կերտեց մեր Նոր Ոսկեդարը, որուն դիմաց 

ներկայի «անկախ» Գ. հանրապետութիւնը կը պարզէ յուսալքիչ եւ լուսամարիչ պատկեր մը՝ 

թալանի եւ արտագաղթի… (սնանկացումի եւ հայաթափումի)։ 

7. Ֆ. Նանսէն գերազանցապէս դիպուկ եւ ուսանելի երկու դիտարկումներ կատարած է 

հատորի 266-րդ էջին վրայ, գրելով. 

«Կիլիկեան թագաւորութեան պատմութիւնը կը ներկայացնէ ամէնէն ռոմանթիք եւ 

արտակարգ իրադարձութիւններու յաջորդականութիւն մը։ Ոեւէ ժողովուրդի համար, 

սարսափելի դժբախտութիւն տեսնելէ յետոյ, արտագաղթել այլուր եւ հոն հիմնել ու 

պահպանել նոր ծաղկուն թագաւորութիւն մը՝ երեք դարերու երկայնքին, թշնամի ազգերու 

շրջապատին մէջ, ապացոյց է եզակի կենսունակութեան։ Սակայն ժամանակի ընթացքին, 

ատիկա տկարացաւ ներքին պառակտումներու հետեւանքով, եւ 1375 թուին, 

մայրաքաղաքը՝ Սիս, գրաւուեցաւ Եգիպտոսի Մամլուքներուն կողմէ», որովհետեւ՝ օրուան 

ապիկար իշխանապետը յարգած չէր Մամլուքներուն հետ իր ստորագրած 

համաձայնագիրը, ինչպէս կը բացատրէ Մաղաքիա Օրմանեան Պատրիարքը 

«Ազգապատում»ին մէջ։ 

Այստեղ Նանսէն մատնացոյց կ՚ընէ Կիլիկեան Թագաւորութեան իշխանաւորներու 

պետական մտածելակերպի եզակի մակարդակը եւ Հայ ազգի անմիաբանութեան 

ազգաքանդ ախտը։ Առաջինէն զուրկ մնացած է Հայ ժողովուրդը երկար դարեր ամբողջ, 

ներկայիս ալ ներառեալ…, իսկ երկրորդը աւելի մնայուն կերպով ընկերացած է Հայ 

ժողովուրդին, նաեւ՝ այսօր։ Պետական մտածելակերպէ զուրկ են Հայաստանի Գ. 

Հանրապետութեան իշխանաւորները, համահայկականութեան եւ միաբանութեան ոգիէ 

զուրկ է Տարագիր Սփիւռքը, եւ Հայոց Ցեղասպանութեան ու Տարագրութեան 100-րդ 

տարելիցին անգամ չզգաստացաւ ու չկրցաւ կազմակերպել Տարագիր Արեւմտահայութեան 

Համաշխարհային կամ Համասփիւռքեան Քոնկրէսը (ՏԱՀՔ), որպէսզի անդրանցնէր 

Ցեղասպանութեան լոկ բարոյական, պղատոնական ճանաչումի հանգրուանէն՝ մեր 

հողային պահանջատիրութեան աւելի կենսական եւ աւելի դժուար հանգրուանին։ Իսկ 

Հայաստանի մէջ այսօր եւս կայացած չէ ազգային պետութիւնը, իշխանաւորներուն 

պետական մտածելակերպ չունենալուն պատճառով։ Հոն կը տիրէ՝ քրէաօլիգարխիկ 

բազմիշխանութիւն, շարունակելով մեր հին նախարարատուներու յոռի աւանդութիւնը։ 

Որովհետեւ մեր պետական մտածելաեղանակը կը պահանջէ՝ համահայկական ոգի եւ 

ներքին միաբանութիւն, եւ կը դատապարտէ՝ աւատապետական տրոհումը եւ 

աշիրէթական, հատուածապաշտ ու յետամնաց մենատիրութիւնը, որոնք կը հակասեն 

դեմոկրատականութեան, քաղաքացիներու իրաւահաւասարութեան եւ… ընկերային 

արդարութեան վսեմ սկզբունքներուն…։ Անհատապաշտ հատուածամոլութեամբ չի 

կառուցուիր պետութիւն, որ կը պահանջէ՝ համայնապաշտութիւն… եւ՝ պետական 

մտածելակերպ։ 
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8. «Հայերը, եւ Քաղաքակրթութիւն՝ Ուրիշ Հողերու Վրայ» վերնագիրը կրող 10 էջերէ 

բաղկացած հատուածին 270-271-րդ էջերուն վրայ կը գրէ. 

«Հայ ժողովուրդի ողբերգութիւնը կը հանդիսանայ այն, որ օտարի ծառայութեան մէջ իր 

ցուցաբերած զատորոշուող կարողութեան հակառակ, ան բնաւ չկրցաւ տնօրինել իր 

սեփական երկիրը յաջողապէս եւ շօշափելի ժամանակի մը համար։ Բիւզանդիոնի մէջ, 

արտասովոր բան, առաջնորդող դէմքերէն շատեր եւ ամենակարող վարիչներն ու 

հրամանատարները Հայեր էին։ Յուստինիանոս Կայսեր հռչակաւոր զօրավարն էր Ներսէս, 

որ գրաւեց Իտալիան կայսեր համար»։ 

Առհասարակ, մենք փայլատակած ենք one man show-ի բեմին վրայ, եւ ձախողած՝ 

հաւաքական աշխատանքի ասպարէզին մէջ, որ կը պահանջէ միաբանութիւն. Այսինքն՝ 

համահայկականութեան ոգի, եւ՝ պետական մտածելակերպ, ինչպէս տեսանք, եւ՝ «ԵՍ»ը 

«ՄԵՆՔ»ին ստորադասող անհատական համեստութիւն, որովհետեւ մեզմէ իւրաքանչիւրը 

հրամանատար չի կրնար ըլլալ…։ Եւ հրամանատար մը՝ առանց հետեւակներու բանակ 

կազմել չի կրնար։ Անհատապաշտական արժեհամակարգով՝ պետութիւն եւ հզօր հայրենիք 

չի կրնար կերտուիլ… համայնապաշտութեան եւ ժողովրդահայրենասիրութեան 

արժեհամակարգով միայն կարելի կ՚ըլլայ՝ ոչ միայն հզօր պետութիւն եւ հայրենիք կերտել, 

այլեւ՝ տիրութիւն ընել երկրին ու ժողովուրդին, ամէն օտար յարձակումի դէմ…, եւ ամէն 

արտաքին միջամտութեան դէմ։ Օրինակ՝ Լիբանան զոհն է արտաքին գոյնզգոյն 

միջամտութիւններու, երկրի բազմահամայնքային ռեժիմին ստեղծած եւ թոյլատրած՝ 

թայֆապաշտութեան, որ անհատապաշտական հատուածամոլութիւն է։ Հասարակութեան 

մը թիւ մէկ թշնամին՝ անհատապաշտութիւնն է…։ 

9. Հատորի 99-րդ էջին վրայ Նանսէն ունի դիտարկում մը, որ իրականութիւն է բոլոր 

ժողովուրդներուն մօտ։ Ան գրած է. 

«Երբ Վրաստանի մէջ, պատմութեան մռայլ օրերուն, ազնուականներու վերին խաւը, երկրի 

մտաւորական ու բարոյական վիճակը ցաւալի էր եւ անմխիթարական, գլխաւորաբար 

գիւղացիութեան, արհեստաւորներու եւ աշխատաւոր դասակարգերու մօտ է որ հաւատքը 

եւ բարոյականութիւնը վերապրեցան։ Կղերականութիւնը՝ ընկղմեցաւ տգիտութեան եւ 

անբարոյութեան մէջ, մինչ ազնուականները բարոյալքուած էին քաղաքական 

նուաստացուցիչ պայմաններէն»։ 

Այս պատկերը կը կազմուի նոյնութեամբ այսօր՝ Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան մէջ… 

օլիգարխներու վերին խաւին ու… կղերականութեան բարձրագոյն ոլորտին մէջ…։ Եւ 

պատահական չէ, որ հոն՝ օլիգարխիայի դէմ յեղափոխութիւնը խթանեց նաեւ՝ 

ըմբստութիւնը փտած կղերականութեան դէմ…։ 

10. Նանսէն՝ իր Հայաստան այցելութեան, հրաւիրուած էր Լենինականի ջրամբարտակի 

բացումի հանդիսութեան, որուն յաջորդած էր ջերմիկ խրախճանք, զոր ծաղկեցուցած էր 

հայկական նուագախումբ մը, կատարելով ոչ միայն հայկական, այլեւ՝ ռուսական, 

ուքրանական, քրտական, թաթարական, պարսկական եւ այլ եղանակներ, խլելով Հայ 

հասարակութեան ջերմ ծափահարութիւնները։ Ան հատորին 167-րդ էջին վրայ գրած է. 
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«Ինծի զարմանք պատճառեց այն, որ Հայեր կը կատարէին իրենց աւագ-թշնամիներու 

երաժշտութիւնը։ Այլեւս չկար թշնամութիւն ազգերու միջեւ՝ սովետական իշխանութեան 

հաստատումէն ի վեր։ Բայց ես կը կասկածիմ, որ շատ խորին ըլլայ երեւոյթը։ Օրինակի 

համար. մանուկները կը սիրեն դերակատարութիւնը, եւ Հայ մանուկները միշտ կը խաղան 

մելոտրամաթիք փիէսներ, նախընտրաբար ատոնք, որոնց մէջ՝ իրենք կրնան սպաննել 

թուրքեր…»։ 

Այո՛, քանի որ Հայ-Թուրք յարաբերութիւնները չեն կրնար՝ ոչ թէ բարեկամական 

երկխօսութեան, այլ բնականոն երկխօսութեան փուլ մտնել՝ նախքան ոճրագործին 

խոստովանութիւնը եւ ճանաչումը իր ոճիրին եւ հողային հատուցման պարտքին 

վճարումը…։ (Ի դէպ՝ 1968 թուին, Պէյրութ այցելած էր Սովետ Հայաստանէն երգիչ-

երգչուհիներու խումբ մը, որուն կազմին մէջ կը գտնուէր «Նուպար Տօնոյեան» անունով 

երգիչ մը, որ Յակոբ Տէր Մելքոնեան սրահին մէջ տուած համերգի մը ընթացքին երգեց «Ազգ 

Իմ Փառապանծ»ը, այնքան ջերմ ու ոգեշունչ կատարումով, որ արժանացաւ սրահին 

խելայեղ ծափողջոյններուն… որուն գերակշռող մասը դաշնակցականներ էին… որոնք 

սակայն չէին գիտեր, որ այս երգիչը՝ ազերի մըն էր, Կոմիտասի անուան երաժշտանոցի 

աւարտականներէն… եւ՝ կը խօսէր սահուն արեւելահայերէն… Իսկ «Նուպար Տօնոյեան»ի 

ազերիի ինքնութեան գաղտնիքը, տողերուս հեղինակին բացատրած է՝ Լիբանանի մօտ 

Սովետ Դեսպանատան երրորդ հա՛յ քարտուղարը, բացատրելով թէ այս 

կանխազգուշութեան պատճառը այն էր, որ խումբի պատասխանատուն վստահ չէր 

դաշնակ հասարակութեան հասունութեան…)։ 

11. Արեւմտահայաստանի եւ Արեւելահայաստանի սահմանազատումը այնքա՜ն 

պատմաիրաւականօրէն արդարացուած է՝ որքան Մեծ Հայք եւ Փոքր Հայք, Պարսկահայք, 

Բիւզանդահայք, Ռուսահայք եւ Թրքահայք սահմանազատումները, որոնք մօտաւորապէս 

ընդգրկած են միեւնոյն տարածքները պատմական Հայաստանէն…։ Եւ Ֆ. Նանսէն, իր 

հատորի 262-րդ էջին վրայ կը հաստատէ այս իրականութիւնը, երբ կը գրէ. «Պարսկաստանի 

եւ Թրքական Կայսրութեան միջեւ պատերազմները շարունակուեցան որոշ ժամանակ, 

առանց որոշ արդիւնքի Հայաստանի շուրջ։ 1639-ին այս երկու ուժերը համաձայնեցան 

Հայաստանի բաժանումին շուրջ. Արաքսի տարածքը կաթողիկոսանիստ Էջմիածնի հետ եւ 

հիւսիսային շրջանը, որ մօտաւորապէս կը համապատասխանէ ներկայ Հայաստանի 

տարածքին՝ տալով Պարսկաստանի, իսկ Հայաստանի մնացեալ մասը վերապահելով 

Թուրքիոյ։ Այս սահմանագծումը անփոփոխ մնաց մօտաւորապէս երկու հարիւր տարիներու 

ընթացքին»։ Հետեւաբար, երբ ՏԱՀՔ-ի կողմնակիցներս կը խօսինք Արեւմտահայաստանի 

անունով, մենք չէ որ կամայականօրէն զայն կը զատորոշենք Արեւելահայաստանէն։ 19-րդ 

դարու սկիզբէն սկսած, ռուս-պարսկական իրերայաջորդ պատերազմները պսակուեցան 

ռուսական զէնքին յաղթանակով եւ Պարսկահայքը վերածուեցաւ Ռուսահայքի… եւ՝ 1915 

թուի Թուրքահայքի կորուստով՝ այս երեքէն միակ վերապրողը եղաւ՝ Ռուսահայքը, 

իրաւունք տալով Խ. Աբովեանի մաղթանքին. «Օրհնուի էն սըհաթը, նոր ռուսի ոտքը դրեց 

Հայաստան…»։ Եւ ասիկա կը հաստատէ Արեւելահայաստանի ռուսական օրիանտացիային 

աշխարհաստրատեգիական հաստատուն մը (constant) ըլլալը, երբ Փանթուրքիզմի վտանգին 

դէմ՝ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ազգային գերագոյն շահերու համընկնում մը կայ…։ 

12. Խիստ նշանակալից է հատորի վերջընթեր էջին (323) վրայ Նանսէնի դիտարկումը՝ 

Ազգերու Լիկայի պատասխանատւութեան շուրջ, որպէս հմուտ եւ ժողովրդապաշտ՝ ո՛չ 

պետութենապաշտ դիւանագէտ, եւ՝ արդարադատ ու մարդասէր, որ ըսած է. 
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«Ազգերու Լիկան, գրեթէ վստահօրէն, արգիլեց ուրիշներուն ազդու միջոցներու դիմել՝ 

օգնելու համար հայերուն գոհացուցիչ կերպով, հակառակ Դաշնակիցներուն կողմէ անոնց 

տրուած բոլոր խոստումներուն։ Արդեօք այսպիսով կրնա՞յ յաւակնիլ թէ՝ կատարած է իր 

պարտականութիւնը հայերուն հանդէպ, եւ թէ՝ կրնայ երեւակայել, որ այժմ կրնայ մէկդի 

նետել անոնց հարցը, առանց նսեմացուցած ըլլալու Լիկայի վարկն ու հեղինակութիւնը, 

յատկապէս Արեւելքի մէջ։ Այսպիսով Արեւմտաեւրոպական եւ Ամերիկեան տէրութիւնները 

չյարգեցին հայերուն տուած իրենց ազատութեան եւ անկախութեան խոստումները, զանոնք 

մղելէ յետոյ կռուելու՝ ի խնդիր Դաշնակիցներու դատին…»։ 

Ֆ. Նանսէնի կողմէ Ազգերու Լիկայի դէմ արձակուած այս ամբաստանագիրը մեզի իրաւունք 

կու տայ արդարութիւն պահանջելու նաեւ՝ Լիկայի իրաւայաջորդ Միացեալ Ազգերու 

Կազմակերպութենէն, իբր երդուեալի վկայութիւն ներկայացնելով Նանսէնի այս գիրքը…։ 

13. Ֆ. Նանսէն իր հատորի 226-րդ էջին վրայ հետեւեալ հաստատումը կ՚ընէ եւ հարց կու տայ 

քաղաքական ու պետական մարդոց. 

«Տառապանքը, այո՛, կը բիւրեղացնէ կամ կը մաքրազտէ մարդկութիւնը, առնուազն անոնք, 

որոնք բաւական ուժեղ են՝ տոկալու համար։ Բայց աշխարհի մէկ ուրիշ մասին մէջ, կա՞յ 

արդեօք ժողովուրդ մը, որ տառապած է այս ժողովուրդին նման, եւ այսպիսի վախճանով, 

դաւաճանուելով եւ լքուելով այն ուժերուն կողմէ, որ շատ մեծ եւ պարտաւորեցնող 

խոստումներ տուին արդարութեան անունով։ 

«Հարց կու տամ քաղաքական ու պետական մարդոց. ժամանակը հասած չէ՞ դադրեցնելու 

վերամբարձ խօսքերը, որպէսզի մարդկութիւնը չկորսնցնէ իր յոյսի վերջին նշոյլն անգամ, թէ՝ 

ազգերու պատմութեան մէջ տակաւին սրբազան մնացած բան մը կայ»։ Այս հարցումը՝ իր 

սուր ծայրով, ուղղուած է Արեւմուտքի իմփերիալիստ տէրութիւններու ղեկավարներուն, 

որոնց դիւանագիտութիւնը՝ պետականապաշտ է, հակա ժողովրդապաշտ։ 

14. Նանսէնի եզրակացութիւնը հատորի վերջաբանին մէջ. 

«ԵՐԱՆԻ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՐ ՀԱՅԵՐՈՒՆ, ՈՐ ՆԵՐՔԱՇՈՒԱԾ ՉԸԼԼԱՅԻՆ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ։ ԻՐԵՆՑ ՀԱՄԱՐ ԱՒԵԼԻ ԼԱՒ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՐ ԵԹԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

ԱՆՈՒՆԸ ԲՆԱՒ ԲԱՐԲԱՌՈՒԱԾ ՉԸԼԼԱՐ ՈԵՒԷ ԵՒՐՈՊԱՑԻ ԴԻՒԱՆԱԳԷՏԻ ԿՈՂՄԷ»։ 

Մինչդեռ ռուսական օրիանտացիան մերժող եւ արեւմտաթրքական օրիանտացիան 

որդեգրած հայ կուսակցութիւնը, մեր ժողովուրդի պատմութեան բախտորոշ ու 

ճակատագրական պահերուն անգամ, գերին մնաց արեւմտաթրքական արեւելումին, 

ճակատագրական ու անդարմանելի վնասներ ու կորուստներ պատճառելով հայ 

ժողովուրդին ու հայրենիքին, որուն հաշուեյարդարը ցարդ չէ կատարած հայ ժողովուրդը՝ 

միասնական եւ ազդեցիկ հանրային կարծիքի բացակայութեան պատճառով… ինչ որ 

յետամնաց ու դեռեւս անչափահաս ժողովուրդի յատուկ է…։ 

15. Նանսէնի ականատեսի վկայութիւնը. 

«1921 թ. Ապրիլին, Կարմիր Բանակը մտաւ Երեւան։ Կազմուեցաւ նոր կառավարութիւն՝ 

Միասնիկեանի վարչապետութեամբ, եւ ասոնք գործեցին իմաստուն 

չափաւորականութեամբ. ընդհանուր ներում հռչակուեցաւ եւ երկիրը վերակենդանացնելու 

դժուարին գործին մասնակցելու հրաւիրուեցան ուսեալ դասի հայերը։ Յարատեւ 
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պատերազմներու պատճառով աւերուած եւ գաղթականներով խճողուած այս երկրին մէջ՝ 

բնականօրէն մեծ էր յուսալքութիւնը։ Աշնան՝ երկիրը վերածուած էր կատարեալ սովի. 

երկիրի հարիւրաւորներ մեռան եւ Ալեքսանդրապոլի ու Երեւանի նման քաղաքներու 

փողոցները լեցուեցան դիակներով։ Բայց աշխոյժ միջոցներ ձեռք առնուեցան, եւ 

գերազանցապէս սահմանափակ միջոցներով՝ քանի մը տարուան ընթացքին, իրապէս 

անհաւատալի գործ կատարեցին։ Քաոսը, թշռուառութիւնը եւ սովը փոխարինուեցան կարգ 

ու կանոնով, եւ որոշ աստիճանի բարգաւաճում անգամ արձանագրուեցաւ։ Եւ հիմա՝ ազգը 

յարատեւօրէն յառաջ կ՚ընթանայ. շատ մը նոր եւ կարեւոր նախաձեռնութիւններով՝ իր 

կարող կառավարութեան առաջնորդութեամբ» (Fridtjof Nansen, Armenia and The Near East, 

Antelias, 2011, p. 316)։ 

Յիշենք՝ թէ այս ականատեսի վկայութիւնը մեծ գիտնականի մը վկայութիւնն է, որ 

կոմունիստ չէ…։ 

Այս վկայութիւնը կը յանձնենք մեր նորօրեայ, նորատիպ յեղափոխականներուն լուրջ 

ուշադրութեան, համոզուած ըլլալով որ անոնք «թաւշեայ յեղափոխականներ» չեն, որոնք 

ատակ կ՚ըլլան միայն՝ միջ-գլանային իշխանափոխութեան կամ յեղաշրջումի, որ 

յեղափոխութիւն չէ, քանի որ ասոնք կը յայտարարեն թէ՝ տիրող մենաշնորհային 

համակարգը պիտի վերացնեն… արմատականօրէն, եւ պիտի հաստատեն ընկերային 

արդարութեան եւ հայրենասէր համակարգ։ 

Ֆ. Նանսէնի այս վկայութիւնը ունի ոչ միայն պատմական նշանակութիւն, այլեւ՝ 

ժամանակակից ու այժմէական պատգամ՝ Գ. Օլիգարխիկ, վայրի դրամատիրական, 

աւազակապետական, ապազգային ու հակա-ժողովրդային հանրապետութեան դէմ 

յաղթանակած ու նոր Դ. Հանրապետութիւն խոստացող յեղափոխութեան իմաստուն 

ղեկավարութեան։ Այս վկայութիւնը կը հաստատէ թէ՝ Բ. Հանրապետութեան 

իշխանութիւնները ինչպիսի ողբալի երկիր մը ժառանգեցին Ա. Հանրապետութենէն, եւ եօթ 

ոսկեդարեան տասնամեակ վերջ, ինչպիսի ծաղկուն, ժողովրդահայրենասիրական ու հզօր 

հայրենիք մը փոխանցեց Գ.Հանրապետութեան, որուն իշխանութիւնները ոչ միայն 

թալանեցին իրենց ժառանգածը, այլեւ՝ հայաթափեցին հայրենիքը…։ Իսկ այժմէական 

պատգամը այն է՝ որ նոր Դ. Հանրապետութեան հիմնադիրները հետեւին Բ.ի 

իշխանութիւններու օրինակին եւ պայքարին ու մաքառին՝ ստեղծելու համար հայկական ու 

ժողովրդահայրենասիրական՝ ՆՈՐ ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅԱՍՏԱՆ, արմատախիլ ընելով Գ. 

Հանրապետութեան վայրի դրամատիրական համակարգը, որ անշրջանցելի հրամայականն 

է այսօր, յեղափոխութեան վերջին փուլի յաղթանակին… որուն կ՚ուզենք հաւատալ, քանի որ 

ներկայի առաջին փուլը՝ լաւ, լուրջ, կարգապահ, գաղտնապահ ու երկարաշունչ (առնուազն 

տասնամեայ) նախապատրաստութեան արդիւնքն էր, եւ անգլիացիները անսխալականօրէն 

կ՚ըսեն. Well began, half done! 

Ջերմագոյն ողջոյններ՝ Դ. Հանրապետութեան նորօրեայ, նորատիպ յեղափոխականներուն, 

եւ՝ բարի գալուստ՝ Դ. Հանրապետութեան։ 

Գ.Տ. 

24 Յունիս 2018 
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Տեսակէտ 

ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ, ԻՇԽԱՆԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ 

Պարոյր Յ. Աղպաշեան , 

Պէյրութ, 4 Յուլիս 2018 

 

 

Հայաստանի արագընթաց իրադարձութիւնները, յաջորդական 

զարգացումները եւ արձանագրուած մագլցումները, որոնք տեղի 

ունեցան անցնող շաբաթներուն, անտարակոյս, «կայծակնային» 

էին ձեւով եւ խորքով, եղանակով եւ արդիւնքով: 

Պարզ է, որ վերջին տարիներուն բռնազբօսիկ ու ձգտուած 

կացութիւն մը կը տիրէր Հայաստանի մէջ, մէկ կողմէն՝ 

իշխանական ոլորտներէն ներս շարունակուող ու բրտացող քաղաքականութեամբ, միւս 

կողմէն՝ ժողովուրդին մօտ խմորուող ու ձեւաւորուող ըմբոստացումի շարժերով: 

Անշուշտ, այս բոլորը տեղ մը զգալի ու տեսանելի էին, ուրիշ տեղ մըն ալ՝ ոչ, բայց, 

անպայմանօրէն «եռք» մը կար, ուր պետական այրերը աւելի կոպտօրէն կը զաւթէին 

իշխանութիւնը, իսկ ժողովուրդը աւելի ամրօրէն կը կառչէր իր հասարակական տարրական 

իրաւունքներուն: 

Դժբախտաբար, իշխանութեան գլխաւորը՝ նախագահ Սերժ Սարգսեան, իրմէ վար ոչինչ կը 

տեսնէր, ընդհակառակը՝ կ'ոտնակոխէր բոլոր տեսակի ուժերը, ինքզինք նկատելով 

բացարձակատիրական զրահներով օժտուած… գերմեծութիւն մը, իսկ իր շուրջ գտնուող 

«համազասպ»ները, գիտակցօրէն թէ ոչ, կուրօրէն թէ ոչ, շուրջպարի մէջ կը գտնուէին, թէ ո՞վ 

աւելի կը սիրաշահէր կամ սիրաշահուէր Սերժ Սարգսեանէն: 

Անդին, ժողովուրդին կարեւոր մեծամասնութիւնը կը տուայտէր իր զրկանքներուն մէջ, 

ապրուստային, կենցաղային եւ ընկերային տարաբնոյթ տագնապներով, որոնք չունէին ոչ 

լուծում, ոչ ալ հեռանկարը կը տեսնուէր անոնց դարմանումին, ակամայ համակերպելով 

իրավիճակի անբաղձալիութան կամ դիմելով արկածախնդրութեան, այսինքն՝ 

արտագաղթի: 

Այս ճնշող ու խեղդող վիճակը կրնա՞ր երկար շարունակուիլ, ժողովուրդը ի վիճակի՞ էր այլեւս 

տոկալու ստրկամտութեան այս խաւարամտութեան, երբ իշխող կուսակցութիւնը եւ 

իշխանաւորները անարգել կ'իրագործէին իրենց հարստահարումները, կեղեքումները: 

Միջանկեալ. սփիւռքահայ ազգային կառոյցներն ու կազմակերպութիւնները, նաեւ 

ժողովրդային որոշ շրջանակներ, երբեմն ալ՝ գիտակցօրէն, կը խնկարկէին 

պատասխանատուները եւ կամ՝ կը հպարտանային ու կը գոհանային հայրենիքի 

«վարդագոյն» կողմերով ու «շլացուցիչ» տեսքերով, մինչ ժողովուրդի դալկացած, դեղնոտած 
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ու տժգունած խաւերը կը գալարուէին իրենց ամենօրեայ ցաւերուն եւ անիրաւութիւններուն 

մէջ: 

Նախագահական ժամանակաշրջանին աւարտը ու նորի մը ընտրութիւնը, չծրագրուած, 

չնախատեսուած կամ չակնկալուած ԹԱԿԱՐԴ մը եղաւ Սերժ Սարգսեանի (եւ ընկերքի) 

համար, կարծելով թէ՝ նախորդի ու նորի փոխանցումով, ամէն ինչ հեշտօրէն (՞) կը լուծուի եւ 

ինք իր յաջորդ քայլը կ'առնէ, որն էր՝ վարչապետութիւնը : 

Պարզե՛նք. 

Ծանօթ է, թէ Սերժ Սարգսեան, իր երկշրջան նախագահական պաշտօնավարութեան 

ընթացքին, պետական բարձրագոյն հաստատութիւններէն մինչեւ համեստագոյնը, 

օրէնսդրական, գործադրական, մարզպետական, հասարակական, կրթական, մարզական 

թէ այլ մակարդակներու վրայ, տեղադրած էր իւրայիններ, կուսակիցներ եւ գործընկերներ, 

հաշիւ ընելով, որ, օր մը անոնց պէտք պիտի ունենար, իսկ անոնք իրեն պարտական եւ 

երախտապարտ պէտք է մնային: 

Հանրապետութեան սահմանադրութիւնը իր «չափով ու կշիռ»ով ձեւելէ ետք, ան ինքզինք 

հռչակած էր վարչապետ, հաւատալով որ՝ հակադրուող պիտի չըլլայ, աւելին՝ իր 

«ուժականութեամբ ու հեղինակութեամբ» մուտք կը գործէ վարչապետարան, ուր երկրին 

ղեկը ձեռքը պահելու գետին պատրաստած էր, երկրին վերապահած ըլլալով… «թագուհի»ի 

իրաւասութիւններով նախագահ մը, ի յառաջագունէ անոր իրաւասութիւնները 

սահմանափակելով: 

Սարգսեան միայն հաշիւ չէր ըրած, որ Հայաստանի ժողովուրդին համար բաժակը յորդած ու 

… պայթած էր, որուն փշրանքները շուտով իրեն պիտի հասնէին եւ զինք արմատախիլ պիտի 

ընէին իր պատուանդաններէն, որոնցմէ որքան օգտուած էր, ժողովուրդին եւ երկրի 

հարստութիւններու հաշւոյն: 

Մինչեւ վերջին պահը, Սարգսեան տակաւին չէր ըմբռնած, որ հայաստանցիները, մեղմ 

ըսած, կը մերժեն իր ներկայութիւնը իշխանութեան վրայ, ՈՐԵՒԷ՛ դիրքի վրայ եւ հակառակ 

ատոր, յամառօրէն շարունակեց իր կառչածութիւնը իր ապօրէնութեանց վրայ: 

Ի վերջոյ, պարզուեցաւ որ այլընտրանք չունի ան, ի դէմս համաժողովրդային 

պահանջատիրութեան մերժումին ու իր հեռացումին, որուն լոյսին տակ ստիպուած եղաւ իր 

հրաժարականը ներկայացնելու: 

Մինչդեռ, որքան գործնական ու հանրօգուտ պիտի ըլլար, եթէ Սարգսեան 

հանրապետութեան պետականութեան ու սահմանադրութեան հետ չվերաբերէր շախմատի 

հասկացողութեամբ կամ տրամաբանութեամբ, ամէն ոքի նկատելով զինուոր, ըստ կամս 

գործածելու զանոնք, իսկ ինք մնալու անյաղթահարելի… արքայ: 

Իսկապէս, ի՜նչ հոյակապ պիտի ըլլար, եթէ ան, հանդարտօրէն, յանձնելէ ետք 

նախագահութիւնը, ձգէր որ նոր վարչապետ մը ընտրուէր, իսկ ինք չուէր, բայց, կ'ընէ՞ր, 

անշուշտ՝ ո՛չ, որովհետեւ ինքզինք կը նկատէր անփոխարինելի եւ երկարակեաց միանձնեայ 

իշխող մը, ժողովրդավարական սկզբունքներն իսկ անտեսելով…: 
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Այսօր, անկախաբար, կառավարութիւն կազմելու եւ խորհրդարանական ընտրութիւններ 

կայացնելու հաւանականութիւններէն, որոնք, ի դէպ, շուտափոյթ տնօրինումներու եւ 

իրականացումներու ենթարկուելու են, ի՞նչ վիճակ կրնան ներկայացնել Հայաստանը եւ իր 

ժողովուրդը: 

Կասկածէ վեր է, որ 26 տարեկան անկախ Հայաստանը այն չէ, ինչ որ էր նախկին երեք 

իշխանութիւններու շրջանին, իրենց տաք ու պաղ, բռնի ու բիրտ, անիրաւ եւ անարդար 

վարչաքաղաքականութիւններով ու համակարգերով: 

Բայց, յստակօրէն կարելի է ըսել, որ ժողովուրդը չափազանց անհանդուրժելի ու վանելի 

նկատած էր իշխող տեսչութիւնները, իսկ «թաւշեայ յեղափոխութիւն»ը եւ 

իշխանափոխութիւնը նոր յոյսեր կը ներշնչեն, որ Հայաստանը, իրօք, կրնայ իր 

հեղինակութիւնը եւ առաջնորդութիւնը վերականգնել, եթէ՝ 

-Պետութիւնը իր կոչումին արժանի ուղեգիծի մը վրայ գտնուի 

-Ազգային Ժողովը համալրուի արժանաւոր ու ձեռնհաս մասնագէտներով 

-Կառավարութիւնը կազմուած ըլլայ վստահելի ու գործնամիտ նախարարներէ 

-Պետական կառոյցները եւ անձնակազմերը անկաշառ եւ անկողմնակալ ոճով գործեն 

-Ժողովուրդը բացարձակ վստահութիւն եւ հաւատք ունենայ իր պետութեան նկատմամբ 

Բնական է, ժողովուրդը հոգեպէս դառն փորձութիւններ ունեցած էր եւ երբեք պիտի 

չընդունի որ Հայաստանը վերադառնայ այն տխուր օրերուն, որոնք կատարեալ աղէտ եղան 

հայրենիքին համար, արտագաղթի ճամբան բռնելով, ուստի, հիասթափութիւնն ու 

յուսահատութիւնը պէտք է ջնջուին բառարաններէն, փոխարինուելով՝ վստահութեամբ եւ 

վճռականութեամբ: 

***** 

Այս առթիւ դիտելի կէտ մը եւս. 

Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան պատասխանատուները. Նիկոլ 

Փաշինեանի կառավարական գործունէութիւններուն ակնարկելով, ինքզինքնին 

յաւակնութիւն տուած են «քննիչ»ի հանգամանքներով հանդէս գալու, թէ նոր իշխանութիւնը 

ինչպէ՞ս պիտի գործէ, ըստ այնմ, անոր գնահատական տալով: 

Աւելի քան մեծ անհեթեթութիւն մըն է այս աչքբացութիւնը, երբ իրե՛նք հայրենիքը այս 

անփառունակ վիճակին հասցուցած են, այսօր ալ, «հաւատաքննիչ»ի դերով կ'ուզեն հանդէս 

գալ: 

Այդ յանձնառութիւնը կը պատկանի միայն ու միայն հայաստանցի ժողովուրդին, ա՛յն 

ժողովուրդին, որ անհամբեր է «վերագտնելու» իր անկախութեան արժանապատուութիւնը, 

վերանորոգ թափով լծուելու ու փարելու իր ազգային-քաղաքացիական անխափան եւ 

անվտանգ երթին: 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՓԻՒՌՔ. ԴԷՊԻ ՔԱՈՍԱՑՈ՞ՒՄ 
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Յաճախ (կամ մի՞շտ) կը խօսուի Հայաստանի անբաղձալի կացութաձեւերուն, 

անհանդուրժելի վերիվայրումներուն կամ անհաճոյ երեւոյթներուն մասին, որոնք կը 

տանջեն ու կը մտահոգեն նաեւ սփիւռքահայութիւնը: 

Անկասկած, բնական է նման մօտեցումը եւ ճիշդ է հակազդեցութիւնը, այնքան ատեն որ 

հայութեան մեծամասնութիւնը իրաւունք ունի այդ ձեւով արտայայտուելու եւ այդ ոճով 

վերաբերուելու իւրաքանչիւր հայաստանավնաս կամ հայաստանադէմ արարքի մը ու 

կեցուածքի մը պարագային: 

Ընդունինք որ՝ անկախ Հայաստանը, իր Գ. Հանրապետութեամբ եւ երեք նախագահական 

իշխանութիւններով, անցաւ ելեւէջներէ, արկածախնդրութիւններէ ու 

ցնցումավարութիւններէ, որոնք ահաւոր ազդեցութիւն ու հետեւանքներ ունեցան 

Հայաստանի ու ժողովուրդին վրայ, դուռ բանալով արտագաղթի վտանգաբեր եւ 

անվստահութեան առաջացման վրայ: 

Այս բոլորը չէին կրնար աւելի երկար տեւել կամ մնալ անզսպելի, մանաւանդ որ՝ 

սփիւռքահայութեան իրապաշտ եւ իրատես հատուածները եւս կը տեսնէին իշխող 

վարչակարգին շարունակուող սանձարձակութիւնները եւ կը բաժնէին զրկեալ խաւերուն 

բողոքներն ու ցասումները: 

Նիկոլ Փաշինեանի շարժումը եկաւ «կը բաւէ՛» գոռալու եւ նոր իշխանափոխութիւն 

ձեւաւորելու, իսկ ժողովուրդը ոչ անպայման Փաշինեանին հետեւելու հեւքի մէջ էր, այլ ամէն 

ոք, իր անյետաձգելի պարտականութիւնը նկատեց տապալել տիրապետող իշխանութիւնը, 

հետեւաբար բոլորին շահերը նոյնացան, օգտուելու եւ իրագործելու զանոնք: 

Այսօր, յետ թաւշեայ յեղաշրջումը, նախկին իշխանութեան անկումը, նոր վարչապետութեան 

պաշտօնակոչումը պետական վարչամեքենային վերականգնումը, յոյսեր կը ներշնչեն, որ 

ամէն ինչ, առնուազն, բնական ուղի մը պիտի ունենայ: 

Արցախի մէջ պատահած վերջին խռովութիւնները, փաստօրէն, կրկնութիւնն են 

Հայաստանի մէջ կայացածին, պարզապէս անոր համար, որ հոն ալ պարտաւորութիւնը կայ 

բան մը փոխելու, այսինքն՝ իշխանութիւնը, որ կառչած կը մնայ իր մենատիրութեան, յար եւ 

նման Հայաստանի Հանրապետութեան կուսակցութեան, առաւել՝ ենթակայ Սերժ 

Սարգսեանի ռազմավարութեան: 

Այստեղ հարցը շատ աւելի փափուկ ու զգայուն է, որովհետեւ սահմանի հանդիպակաց 

կողմը կը գտնուին ազերիական զաւթիչ վոհմակները,Արցախեան ճակատը նուաճելու 

ընչաքաղցութեամբ: 

Արցախի Հանրապետութեան նախագահութեան ու պետական աւագանիին կը մնան 

շուտափոյթ եւ արմատական լուծումներ գտնել ստեղծուած տագնապին, առաջին հերթին 

(արդեօ՞ք) նոր նախագահի մը ընտրութեամբ, որ ունենայ զօրաւոր եւ անզիջող 

անհատականութիւն, յարգուած ազգային-քաղաքական գործիչ եւ հեռու մնայ իր շուրջ 

դեգերող «ստուեր»ի լծակիցներէ: 

Այսպէս կը տարուինք մտածելու, որովհետեւ այժմու նախագահը (ինչպէս իր նախորդը), իր 

շարք մը գործարքներով, գործընկեր մըն էր Սերժ Սարգսեանին եւ, մեղմ ըսած, հետեւորդ մը 

անոր ցուցմունքներուն: 
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Վստահաբար, այդ էր պատճառը, որ թաւշեայ յեղափոխութեան ընթացքին եւ անկէ ետք, 

Արցախի նախագահը յատուկ համակրութիւն (՞) ցուցաբերեց անոր ղեկավարին, թերեւս այն 

մտավախութեամբ, որ կրնան նման շարժեր ալ ունենալ երկրորդ հանրապետութեան մէջ… 

ինչ որ պատահեցաւ: 

***** 

Այս արագ պատկերէն ետք, քիչ մըն ալ խօսինք Սփիւռքի ու սփիւռքահայութեան մասին, ուր 

տիրող մթնոլորտը մոխրագոյն ըլլալու շա՜տ պատճառներ եւ երեւոյթներ ունի: 

Անմիջապէս ըսենք, թէ ազգային կառոյցները, իրենց տարատեսակ ու բազմաբնոյթ 

գործունէութիւններով, կը գալարին հիւանդագին տատանումներու մէջ, մակընթացական ու 

տեղեկատուական փխրուն շարժերով: 

Բայց, ինչո՞ւ այս զառիթափին վրայ պիտի յայտնուէր Սփիւռքը, երբ իր «ծնունդ»էն ետք, ան 

կրցաւ վերընթաց սլացք մը տալ իր գոյութեան, նոյնիսկ ապագայական 

խոստմնալիութեամբ: 

Եթէ օտարներն են, որոնք կը վկայեն, թէ սփիւռքահայութիւնը, ոչինչէն կրցաւ կազմել ու 

ծաղկեցնել իր գաղթավայրերը (համայնքավայրերը), համապատասխան ազգային 

կառոյցներով, վերակենդանացնող եւ վերապրեցնող ցանցերով եւ մարդուժերով, ապա, ի՞նչ 

է պատճառը այն անմխիթար գոյավիճակին, որուն մատնուած է այսօր ան ու կը ծփծփայ իր 

պարունակին մէջ: 

Անշուշտ, արտաքին ազդակներն ու պայմանները ունեցած են (եւ ունին) իրենց ժխտական 

դետերը, օտարոտի միջավայրերն ու մտայնութիւնները՝ եւս, համաշխարհայնացումը՝ իր 

հերթին, բայց, ատոնք բաւարա՞ր պատճառներ են, որ՝ 

- Հայը իր ինքնութենէն թուլնայ 

- Հայը հեռանայ իր շրջապատէն 

- Հայերէն լեզուի գործածութիւնը նահանջէ 

- Հայերէն գրաւոր թէ խօսակցական լեզուն աղճատուի 

- Հայկական մշակոյթի պահպանման թափը նուազի 

- Հայկական պատկանելիութեան գիտակցութիւնը գտնուի խարխափումի մէջ 

Ոմանց համար, վերոյիշեալ մատնանշումներէն ոմանք կրնան վիճելի թուիլ, բայց, ատիկա 

ի՞նչ կը փոխէ չոր իրականութենէն կամ ինչո՞վ կ'արդարացուի տխուր վիճակը, երբ մեր 

չորսդին «կը վխտան» կաղացումի ու թերացումի բազմատեսակ օրինակներ: 

Մեր կարծիքով, ամենէն խոցելի կողմը տիրող ճշմարտութեան առկայութիւնն է, իր 

աննախանձելի, անփառունակ եւ անօրինակ զարգացումներով, ուր մեծագոյն բացականերն 

են. 

- Տեսիլքի ղեկավարները 
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- Գիտակից պատասխանատուները 

- Գործնամիտ առաջնորդները 

- Յանձնառու ազգայինները 

- Պատրաստակամ երաշխաւորները 

Կարելի՞ է հաւատալ (կամ տեսնել), որ այս ձեռնհասութեամբ ու բարեմասնութեամբ 

նուիրեալներու թիւը շատ է կամ այդ տուեալներով թեկնածուները կը գրաւեն պատուաբեր 

տեղ մը: 

Անկեղծօրէն, խիստ տարակուսելի է, թէեւ, ընդունինք որ, հայ ժողովուրդին մէջ չեն պակսիր 

այնպիսիներ, որոնք իրենց ազգային ծառայութիւններուն ու նուիրաբերումներուն մէջ, կը 

զբաղցնեն նախամեծար տեղեր: 

Այդուհանդերձ, մեր խօսքը կը վերաբերի այն բացթողումներուն, որոնք սփիւռքահայ 

կեանքը զրկած են իր՝ 

- Հաւաքական ուժէն 

- Միասնական կեդրոնացումէն 

- Համագործակցական արդիւնաւէտութենէն 

- Ծրագրուած նպատակասլացութենէն 

- Աշխատունակ ճիգերէն 

Բնական է, այս պակասաւորութենէն ի՞նչ կրնայ առաջանալ, այնքան ատեն որ անոնք ի 

վնաս սփիւռքահայութեան տկարացումին կը ծառայեն, Սփիւռքը կը մղեն 

բեւեռացումներու: 

Վերջին հաշուով, մտահոգիչ պատկերը մեր առջեւն է. ամենուրէք բաժանումներ, 

երկփեղկումներ, տարանջատումներ, անտարբերութիւններ, անփութութիւններ, մարդուժի 

նուազումներ, սերնդափոխութեան բացակայութիւն, ջահակրութեան շիջում եւ բազմաթիւ 

այլ գործօններ, որոնք կը խախտեն հզօրութեան խարիսխը: 

Աւելին. կա՞յ քատրային յստակ ու մեկին քաղաքականութիւն մը, որ կրնայ Սփիւռքը պահել 

զգօն ու զգաստ, պատրաստակամ եւ յանձնառու: 

Բայց. ո՞վ պիտի պատրաստէ, խնամէ, դաստիարակէ ու կոփէ այդ սերունդը, երբ անոր 

«ղեկ»ը կամ «նաւապետ»ը չկայ, իսկ եթէ ինչ որ տեղ կայ, ապա, ատիկա կը ծառայէ՞ 

համայնական կեանքի աշխուժութեան: 

Ինչո՞ւ հասունցող նորահաս սերունդը կը խուսափի ազգային ծառայութենէն՝ 

մանկավարժութենէն, մամուլի մէջ ներգրաւուելէն, այդ եւ յարակից ասպարէզները 

նկատելով անյուսադրելի կամ անապագայ: 

Կարելի է շարունակել շարքը եւ թուումները, բայց, ի՞նչ օգուտ, երբ դարմաններն ու 

լուծումները… ցնդած են, որովհետեւ զանոնք հովանաւորողներն ու գործադրողները թոյլ են, 
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անպատասխանատու եւ անհեռանկար, «հող» պատրաստելով պարտուողականութեան, 

անձնատուութեան եւ ունայնութեան տիղմերուն մէջ: 

Մեր խորագիրը անուանեցինք «քաոսացո՞ւմ» հարցադրումով, որ կրնայ կծու նկատուիլ, 

բայց, երբ կը խորաչափենք Սփիւռքի իրադրութիւնը, իր բազմագոյն երանգներով, հաւկո՞յր 

պիտի ըլլայ չտեսնելու խոչընդոտային ու խութային ուղիները, որոնք կը խափանեն ու կը 

փշրեն Սփիւռքի միասնականութեան ուժականութիւնը ու կը ստեղծեն խառնափնդոր, մէկէ 

աւելի ճակատներու վրայ: 
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Յօդուածներ 

ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՕՐԵՐ 

Երանուհի Ղազարեան 

… 

Գեղեցկութիւն չես տեսել դեռ Թէ չես եղել Ղարաբաղում: 

Վազգէն Օվեան 

 

 
Շատոնց որոշած էի յաջորդ Հայաստան 

երթալուս անպայման այցելել Արցախ: Առիթը 

ներկայացաւ այս տարուան Մայիսին, երբ 

Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն 

1968-ի շրջանաւարտներս 

վերահանդիպեցանք հայրենիքի մէջ: Մեր 

Երեւանեան ծրագրի աւարտին, 11 հոգինոց 

խումբ մը Մայիսի 18-ին ճամբայ ելանք դէպի 

դրախտային Արցախ: Եւ այդ պայծառ 

առաւօտուն շքեղ Արարատը յայտնուեցաւ 

մեր դիմաց: Անցնող տաս օրերուն հազիւ 

անգամ մը կրցած էինք զայն նշմարել 

ամպերու ետին: Լաւ նշան էր այս:  

    Ու ճեղքելով հայրենի գեղասքանչ բնութեան բազմերանգ գորգը - Մարտիրոս Սարեանի 

գոյները վկայ - կը հասնինք Հալիձոր, Սիւնիքի մարզ, Որոտան գետի ափին, նշանաւոր 

միջնադարեան գրչութեան կեդրոն Հարանց Անապատով (միաբանութիւն) եւ իր բերդով, 

յենակէտը Դաւիթ Բեկի: Հալիձորի ճակատամարտի (1725) անհաւասար պայքարին, Դաւիթ 

Բեկի, Մխիթար Սպարապետի եւ Տէր Աւետիսի առաջնորդութեամբ թրքական բանակը 

մատնուած է պարտութեան, տալով մօտ 13,000 զոհ Հայերու 300-ին դիմաց: Այսօր Հալիձոր 

մեկնակէտն է «Տաթեւեր» ճոպանուղիին:  

    Հալիձորը եւ Տաթեւի վանքը իրար կապող «Տաթեւեր» ճոպանուղին, 5,752 մեթր 

երկարութեամբ, Guinness Book of Records-ի մէջ արձանագրուած է որպէս աշխարհի 

ամենաերկար առանց կանգառի յետադարձելի ճոպանուղին: Ան նախաձեռնութիւնն է IDeA-

ի համահիմնադիրներ Ռուբէն Վարդանեանի եւ Վերոնիքա Զոնապենտի, մաս կը կազմէ 

«Տաթեւի Վերածնունդ» ծրագիրին եւ բացումը կատարուած է Հոկտեմբեր 16, 2010-ին: Աւելի 

քան 22 միլիոն տոլար արժած ճոպանուղին Որոտանի կիրճով 40 վայրկեան տեւող 

հեռաւորութիւնը կրճատած է 12-ի, իսկ անոր գործածութենէն գոյացած հասոյթը կը 

տրամադրուի Տաթեւի Վանքի վերականգնումին եւ շրջանի համայնքի զարգացման:  

    Ու ճախրելով Որոտանի Կիրճին վրայէն, հեռուէն տեսնելով Հարանց Անապատը, 

Սատանի կամուրջը, կիրճի անտառախիտ լանջերուն ծուարած գիւղերն ու եկեղեցիները, կը 
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հասնինք Տաթեւի Վանք: Որոտանի աջ ափին կառուցուած պարսպապատ միջնադարեան 

այս վանական համալիրը կոչուած է Թադէոս առաքեալի աշակերտ՝ Եւսթատէոսի անունով, 

որ տանջուած եւ նահատակուած է այդ կողմերը: 4-րդ դարուն իր դամբանին վրայ 

կառուցուած է եկեղեցի: 8-րդ դարու վերջաւորութեան Տաթեւի Վանքը եղած է Սիւնեաց 

Եպիսկոպոսութեան աթոռանիստը, 848-ին կառուցուած է Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին, 

895-906` Պօղոս-Պետրոս մայր տաճարը եւ մատենադարանը (10,000 ձեռագիր 

մատեաններով): 906-ին կառուցուած է Ս. Երրորդութեան նուիրուած ճօճուող յուշասիւնը, 

ծանօթ նաեւ որպէս Գաւազան: Ութ մեթր բարձրութեամբ այս սիւնը, որու գագաթը 

պսակուած է խաչքարով, շինուած է յատուկ թեքնիքով, որ նոյնիսկ ճօճուելէ վերջ կը 

վերադարձնէ սկզբնական դիրքին: Կ’ըսուի թէ նպատակը եղած է նախազգուշացնել թէ 

երկրաշարժի եւ թէ թշնամիի մօտեցող վտանգի պարագային:  

    9-րդ դարուն Բագրատունեաց Հայաստանի ամենէն նշանաւոր վանքը՝ Տաթեւ ունեցած է 

շուրջ 500 միաբան եւ վարդապետարան: Այստեղ ստեղծագործած են փիլիսոփաներ, 

երաժիշտներ, մանրանկարիչներ, գրիչներ: 14-րդ դարուն հիմնուած է Տաթեւի 

համալսարանը (Գլաձորի համալսարանի սաներու կողմէ) եւ մանրանկարչութեան դպրոց: 

Համալիրին կից կայ 18-րդ դարուն կառուցուած ձիթհան եւ Գրիգոր Տաթեւացիի դամբանը: 

Տաթեւի վանքը ծառայած է նաեւ որպէս կեդրոն թէ Սիւնիքի ազատագրական պայքարին 

(1722-30) եւ թէ Զանգեզուրի ինքնապաշտպանութեան (1919-21):  

    Կը շարունակենք մեր ուղեւորութիւնը եւ Հայաստանի բնաշխարհին կը փոխարինէ 

Արցախինը - կանաչի բոլոր երանգներով, աւելի անտառային: Արդար է «Կովկասի 

Զուիցերիան» որակումը: Սահմանային - ի՞նչ սահման, մեզի համար Արցախը Հայաստան է - 

ձեւակերպութիւններէն ետք կ’ուղղուինք Ստեփանակերտ: Արդէն ուշ էր, թեթեւ ընթրիքէ մը 

վերջ կը բարձրանանք մեր սենեակները:  

    Յաջորդ առտուն, երբ պանդոկին մօտ կը քալեմ նախքան մեր ծրագրի սկսիլը, դաշտային 

համազգեստով խումբ մը զինուորներ կ’անցնին քովէս զրուցելով ու խնդալով: Միշտ խնդաք 

տղաք: Մէկ-մէկ գրկէի ու համբուրէի՜ …  

    Կ’այցելենք Արցախի Պետական Պատմաերկրագիտական թանգարան, հիմնուած 

Ստեփանակերտի մէջ 1939-ին: Հոն կը պահուին աւելի քան 50 հազար պատմամշակութային 

արժէքներ - բնաշխարհի, հնագիտական (անօթներ, գործիքներ, դրամներ), ազգագրական, 

գորգագործութեան նմուշներ, կան 1918-21 ազատագրական պայքարը, Արցախեան 

շարժումը, Ղարաբաղի ազատագրական պատերազմը, հերոսներն ու յետպատերազմեան 

շրջանը ներկայացնող բաժիններ: Ապա կ’ուղղուինք կեդրոնական շուկայ, ուր կը 

վաճառուին տեղական արտադրանքներ եւ տեղւոյն վրայ կը պատրաստուի Արցախեան 

«ջինգեալով հաց»ը:  

    Ամարասի վանք, Մարտունի շրջանի Մաճկալաշէն գիւղին մօտ, հիմնուած է 4-րդ դարուն 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի կողմէ: Այստեղ թաղուած է իր թոռը՝ Գրիգորիս, նահատակուած 338-

ին, Քրիստոնէութիւնը տարածած ժամանակ: Ամարաս եղած է եպիսկոպոսանիստ կարեւոր 

կրօնամշակութային կեդրոն եւ այստեղ Մեսրոպ Մաշտոց 5-րդ դարուն բացած է Արցախի 

առաջին դպրոցը, որ անընդմէջ գործած է նոյնիսկ արաբներու եւ Լենկթիմուրի 

արշաւանքներու ժամանակ: 1992-ին վերաբացուած է որպէս գործող վանք:  
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    Տպաւորիչ եւ յուսադրող էր աշակերտական խումբերու ներկայութիւնը թէ թանգարանին 

եւ թէ վանքի բակին մէջ: Երկրորդ պարագային բոլորս հիացանք 7-8 տարեկան այդ 

մանուկներուն - համազգեստով եւ այբուբենը կրող փողկապներով - համարձակ եւ սահուն 

խօսքին՝ ուղղուած հեռուստակայանի մը աշխատակազմին: Ապրիք տղաք, շատ ապրիք:  

    Անակնկալ մը ունինք ձեզի համար, ըսին մեզի ուղեկցող Ալլան եւ մեր վարորդ Կամոն: Քիչ 

ետք կը հասնինք «Տնջրի Ծառ», Վարանդա գաւառի Սխտորաշէն գիւղի չինարի ծառը՝ մօտ 

2035 տարեկան: ԱՊՀ տարածքին ամենաբարձր եւ ամենահին այս ծառը ունի 44 մեթր 

մակերեսով խոռոչ (100-է աւելի մարդ կրնայ բաւել մէջը), աւելի քան 54 մեթր բարձրութիւն 

(18 յարկանի շէնքի չափ), 27 մեթր բունի շրջագիծ եւ, ըստ աւանդութեան, մօտը բխող 

աղբիւրին քով նստած ու հանգստացած են Մեսրոպ Մաշտոց, Մովսէս Խորենացի, Սայաթ 

Նովա, Լէօ եւ ուրիշներ:  

    Կ’ուղղուինք Շուշի, որու ազատագրումը շրջադարձային եղաւ Արցախի ազատագրական 

պայքարին համար: Անդնդախոր կիրճերով պարսպուած հինաւուրց այս բերդաքաղաքը 

մինչեւ 20-րդ դարու սկիզբը եղած է Կովկասի կարեւոր քաղաքա- տնտեսական եւ 

մշակութային կեդրոն, երկրորդը Թիֆլիսէն վերջ, որու բնակչութեան մեծամասնութիւնը 

եղած են Հայեր: 18-19-րդ դար եղած է առեւտրական եւ արհեստագործական կեդրոն - չկար 

արհեստ որ բացակայէր անկէ: 1820-ական թուականներուն կը գործէին դպրոցներ, 

գրադարան-ընթերցարան, թատրոն (հայ նշանաւոր դերասաններու հիւրախաղերու 

ցանկալի վայր), տպարաններ, քսանէ աւելի թերթեր: Շուշիի թեմական դպրոցին մէջ 

դասաւանդած են Հրաչեայ Աճառեան, Պերճ Պռոշեան, Մանուկ Աբեղեան, Ղազարոս 

Աղայեան, Վրթանէս Փափազեան:  

    1920-ի Մարտ 23-ին Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի բանակներուն կողմէ բնակչութիւնը 

ենթարկուած է ցեղասպանութեան, տալով 8,000 զոհ: Արցախեան ազատամարտի 

ընթացքին Ազերիներու կողմէ գործածուած է որպէս ռազմական յենակէտ, ուրկէ Նոյեմբեր 

1991-Մայիս 1992 4,741 հրթիռ արձակուած է Ստեփանակերտի վրայ, խաղաղ բնակչութենէն 

խլելով 111 մեռեալ, 332 վիրաւոր: 1992-ի Մայիս 9-ին «Հարսանիք Լեռներում» ռազմական 

գործողութեամբ հայկական ուժերը քաղաքը ազատագրած են Ազրպէյճանի 

Հանրապետութեան գերիշխանութենէն եւ Մայիս 9-ն պաշտօնապէս հռչակուած է որպէս 

«Շուշիի ազատագրման եւ յաղթանակի օր»: Այսօր քաղաքը բոլորովին չէ վերակառուցուած, 

հակառակ Արցախի Հանրապետութեան կողմէ «պատմաճարտարապետական արգելոց» 

հռչակուելուն: Կը նախատեսուի մինչեւ 2020 վերականգնել զայն որպէս Արցախի 

մշակութային կեդրոն:  

    Կ’այցելենք իւրայատուկ գեղեցկութեամբ Ղազանչեցոց Սբ. Ամենափրկիչ մայր տաճարը, 

կառուցուած 1867-1887, զանգակատունը 1858-ին: Զանգակատան երկրորդ յարկի չորս 

անկիւններուն կան հրեշտակներու արձաններ, պատկերուած նաեւ քաղաքի զինանշանին 

վրայ: 1920-ի Շուշիի ջարդերէն ետք Ազերիներ գործածած են զայն նախ որպէս ամբար, 

ապա՝ աւտոտնակ (կառաժ): Մինչեւ ազատագրումը կը գտնուէր կիսաւեր վիճակի մէջ, իսկ 

Ղարաբաղեան պատերազմի ժամանակ այստեղ էր Ազերիներու հրթիռային համակարգի 

պահեստը: Ազատագրումէն յետոյ վերանորոգուած է ամբողջութեամբ եւ վերաբացուած 

Յուլիս 19, 1998-ին, Քրիստոսի Պայծառակերպութեան (Վարդավառ) օրը: Հոկտեմբեր 16, 

2008-ին 500 զոյգ ամուսնացան այստեղ (200 եւս Գանձասարի մէջ):  
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    Կ’անցնինք Գյոհվար Աղայի վերին մզկիթէն (18-19-րդ դար): 1992-ի Շուշիի 

ազատագրումէն ետք եղած է կիսաքանդ վիճակի մէջ: Իսլամական մշակոյթի 

ժառանգութեան պահպանման աշխատանքներու ծիրէն ներս 2008-10 վերականգնուած է 

տանիքը եւ տարածքը մաքրուած:  

    Ջդրդուզ: Անհասկնալի բառ մը, որ կրկնել տուի Ալլային արտասանել կարենալու համար: 

Կատարոտ կամ Ջդրդուզ Շուշիի եզրին գտնուող 5 հեկտար տարածութեամբ դաշտավայր 

մըն է, Արցախի ամենասիրելի վայրերէն մին, ոչ միայն իր պարգեւած հիանալի 

տեսարաններուն, այլեւ Շուշիի ազատագրումին մէջ իր խաղացած դերին համար: Հունոտի 

կիրճի այս ձիգ պատէն բարձրացած են Արցախի ազատամարտիկները «Հարսանիք 

լեռներում» գործողութիւնը իրականացնելու համար, անակնկալի բերելով թշնամին:  

    Շուշիին հետ մեր ծանօթացումը կ’աւարտենք այցելելով դէպի Ստեփանակերտ տանող 

ճանապարհի մուտքին յուշակոթող դարձած քաղաք մտնող առաջին հրասայլը, որ վառ կը 

պահէ իրենց կեանքի գնով հայրենիք ազատագրած մարտիկներուն յիշատակը:  

    Յաջորդ օրը կը սկսինք Արցախի խորհդանիշ դարձած «Մենք ենք մեր սարերը» կամ 

«Մամիկ-Պապիկ» յուշարձանով: Ստեփանակերտի մուտքին մօտ գտնուող յուշարձանը, 

կառուցուած 1967-ին (քանդակագործ Սարգիս Բաղդասարեան), առաջին անգամ 

ցուցադրուած է Իտալիոյ Քարարա քաղաքի միջազգային ցուցահանդէսին: Խորհրդային 

Ատրպէյճանի ղեկավարութիւնը փորձած է արգելք հանդիսանալ անոր տեղադրումին, 

սակայն ձախողած է: Առանց պատուանդանի յուշարձանը, որու կերպարները կը թուին 

հողէն բարձրացած ըլլալ, ոտքերը ամուր պահելով հողին մէջ, կը խորհրդանշէ հողի եւ 

ժողովուրդի արմատներուն կապը:  

    Կը ճամբորդենք նռնենիներու, Աղտամի աւերակներուն, Խոջալուի հարեւանութեամբ, 

հեռուէն կը տեսնենք Ասկերանի ամրոցն ու պարիսպը, Կաչաղակաբերդը (նաեւ Խաչէնի 

Ամրոց) եւ կ’ուղղուինք Տիգրանակերտ, պատմական հայկական քաղաք, կառուցուած 

Մարտակերտի շրջանի Խաչէն գետի ափին Ք.Ա. 1-ին դարուն Մեծն Տիգրանի կողմէ: Իր 

անունով հիմնուած չորս քաղաքներէն միակ յայտնաբերուածն է այս, որ որպէս բնակավայր 

գոյութիւն ունեցած է մինչեւ 7-րդ դար: Ճշգրիտ տեղը յայտնաբերուած է 2005-ին 

Վանքասարի մօտ, պեղումները սկսած 2006-ին: Ուսումնասիրուած են միջնաբերդը, 

պարիսպները (որմնաքարերու իւրայատուկ «ծիծեռնակապոչ» կապերով), քաղաքի 

կեդրոնամասը, պազիլիք եկեղեցին, արհեստանոցներ (ապակիի, եւլն), 600 լիտրնոց կարաս, 

գոհարեղէններ, հայերէն եւ յունարէն արձանագրութիւններ: 2010-ին հիմնուած է 

թանգարան, ուր կը ցուցադրուին հնգամեակին յայտնաբերուած նմուշները:  

    Կը հասնինք Մարտակերտի շրջանի Վանք գիւղին մօտ գտնուող Գանձասար վանական 

համալիր, որ իր անունը առած է դիմացի բլուրի գանձերէն (արծաթ, եւլն): Կառուցուած է 

1216-1238 : Գլխաւոր տեսարժան վայրն է Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ եկեղեցին: Եղած է 

առաջնորդարան եւ Խաչէնի իշխաններու տոհմական տապանատուն, Հասան-Ջալալեան 

տոհմի հոգեւոր եւ մշակութային կեդրոն, 1400-1816 Աղուանից կաթողիկոսներու 

նստավայրը: Եղած է 18-րդ դարու ազատագրական շարժման կեդրոն, Իսրայէլ Օրիի եւ 

Յովսէփ Էմինի կաթողիկոսներուն հետ տեսակցելու վայր: Այստեղ գրուած է Յովհաննէս Բ. 

Կաթողիկոսի «Դատաստանագիրգ»ը եւ ըստ պատմական փաստերու Գանձասարի մէջ 

ամփոփուած են Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը, հօր՝ Զաքարիայի արիւնը, Ս. Գրիգոր 
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Լուսաւորիչի «Օրէնուսոյց Սուրբ Ծնոտը», թոռան՝ Գրիգորիսի եւ այլոց նշխարհները: 

Սորպոնի Բիւզանդական արուեստի մասնագէտ Charles Diehl (1859-1944) Գանձասարը կը 

դասէ համաշխարհային ճարտարապետութեան գանձարանի հայկական 

ճարտապետութեան հինգ գլուխ գործոցներու շարքին: Անոնք են, Գանձասարէն զատ, 

Աղթամարի Ս.Խաչ, Էջմիածնի Ս. Հռիփսիմէ, Անիի Ամենափրկիչ եկեղեցիները, Հաղբատի 

վանքը:  

Գանձասարի համալիրին կից կը գործէ Մեսրոպ Մաշտոցի անուան մատենադարան-

Գանձասար մշակութային կեդրոնը, որ ունի գիտական ուսումնասիրութիւններու բաժին եւ 

թանգարանային համալիր, ուր ցուցադրուած են պատմական Հայաստանի Արցախ եւ 

Սիւնիք նահանգներուն մէջ գրչագրուած 100-է աւելի ձեռագիր մատեաններ, Արցախի 

պատմութեան առնչուող հազուագիւտ վաւերագրերու բնագրեր ու ընդօրինակութիւններ, 

հնատիպ գիրքեր, Երեւանի Մատենադարանին մէջ պահուող ձեռագրերու կրկնօրինակներ:  

Կ’ուղղուինք Վանք գիւղ, որու մուտքին կան զոյգ մը առիւծի արձաններ: Գիւղի ծնունդ, 

անցեալ տարի մահացած բարերար Լեւոն Հայրապետեանի ծախսերով կառուցուած են 

հիւրանոցներ, ճաշարաններ, վերանորոգուած են Գանձասարի վանքը, կենդանաբանական 

եւ բուսաբանական այգիները, ճանապարհներ, հիմնուած ռազմական ակադեմիա: Իր հօր՝ 

երկարամեայ տնօրէն Գուրգէն Հայրապետեանի անունը կը կրէ տեղւոյն արդիական 

միջնակարգ դպրոցը: Սքանչելի բնութեան ծոցը, գետափին, կը տեղաւորուինք 

սեղաններուն շուրջ ճաշելու: Սպառնալից ամպեր կը մթագնեն երկինքը, բայց մենք 

ապահով կը զգանք ճաշարանի հովանիին տակ: Տեղատարափ անձրեւը, սակայն, ի վերջոյ 

մեզ կը ցրուէ աջ ու ցախ:  

Մեր պտոյտի վերջին օրը կ’այցելենք Դադիվանք, Արցախի Շահումեան շրջանի 

միջնադարեան վանական համալիրը, որ ըստ աւանդութեան հիմնուած է Քրիստոսի 

առաքեալներէն Թադէոսի աշակերտ Դադիի կողմէ 1-ին դարուն: Ան Քրիստոնէութիւն կը 

քարոզէր Քարվաճառի շրջանը, ուր մահացած է քարկոծումով: 2007-ին իր մասունքները 

գտնուած են եկեղեցիներէն մէկուն խորանին տակ: Կառուցուած 9 - 13 դար, ունի երկու 

ժամատուն, երկու եկեղեցի (կեդրոնական կառոյցը Ս. Աստուածածին կաթուղիկէն է (1234), 

միաբանական խուցեր, հիւրատուն, գործատուն, գրատուն: 1145-ին աւերուած է 

Սելճուքներու կողմէ, վերանորոգուած 1170-ին: 2 խաչքար եւ արձանագրութիւններ կը 

պատմեն 12 - 13 դարու դէպքերը: Կը հանդիպինք վանահայր Տէր Յովհաննէս 

Յովհաննիսեանին, որ կու տայ յաւելեալ տեղեկութիւններ: Ժամանակին համալիրը ունեցած 

է 200,000 հեկտար կալուած, բայց 1920-ի Ատրպէյճանին բռնակցումէն վերջ զրկուած է 

կալուածներէն ու դադրած գործելէ: 1960-ական թուականներուն Ատրպէյճանի 

իշխանութիւնները համալիրի տարածքին հիմնած են գիւղ, որ վնասած է շէնքերը եւ 

որմնանկարները (ծածկուած էին մուրով): Ազատագրուած է 1993-ին, վերաբացուած 1994-

ին, վերանորոգումի մէջ է 1999-էն ի վեր (կ’ակնկալուի ամբողջացնել մինչեւ 2020): Եկեղեցին 

կը գործէ 1/1/2016-էն: Նոր ճանապարհի կառուցումը բազմապատկած է այցելուներու թիւը: 

2017-ի Զատիկին ներկայ գտնուած է 3,000 հաւատացեալ, մկրտուած են զինուորներ: 

«Ղարաբաղի անկախութեան օրը Արցախ անունով երեխայ մկրտեցի», կ’ըսէ քահանան:  

Մեզի հետ բերած ուտելիքներով կը ճաշենք Թարթառ գետի ափին: Այս գետի երկայնքին կը 

գտնուին Դադիվանքը, Քարվաճառը, Սարսանգի ջրամբարը: Ու կը բռնենք վերադարձի 
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ճամբան, այս անգամ Վարդենիս-Մարտակերտ ճանապարհով: Կը մտածեմ թէ մեր ջնջին 

լուման ալ օժանդակած է անոր շինութեան:  

Անմոռանալի օրեր էին: Ճանչցանք Արցախի չքնաղ բնութիւնը, իրար գերազանցող 

տեսարաններով, եւ պատմամշակութային տեսարժան վայրերը, համտեսեցինք ջինգեալով 

հացը եւ թթի օղին, նշեցինք Հրաչին եւ Ֆլորային ծննդեան տարեդարձները - ինչ 

զուգադիպութիւն: Երախտապարտ ենք Շահէին, որ սիրով ստանձնեց պտոյտի 

կազմակերպումը: Կը յուսամ թէ մենք ալ գոհ ձգեցինք զինք դժուարահաճ չըլլալով: 

Շնորհակալութիւն Ալլային եւ Կամոյին - որուն երգելու ձիրգն ալ յայտնաբերուեցաւ - իրենց 

արհեստավարժ եւ նոյն ատեն բարեկամական վերաբերմունքին համար:  

Անմոռանալի Արցախ: Մեր սրտերուն մէջ ես: Մինչ նոր հանդիպում: 
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Յօդուածներ 

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ 90-ԱՄԵԱԿԻ 

ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 

Վարդան Թաշճեան 

6 Մարտ, 2018 , Նիկոսիա  

 

Եկա՛ն, տեսա՛ն, ուրախացա՛ն, լացի՛ն, հառաչեցի՜ն, 

գացին... 

Եւ այդ տարին, 2016-Յուլիսի կէսին, ամայութեան ու 

մթութեան մէջ կորսուած «Լուսոյ Տաճար»ը տասը տարիէն 

աւելի տեւող իր մահաքունէն աչքերը քիչ մը բացաւ, տեսաւ 

կեանք ու լոյս, մի քանի օր միայն եւ դարձեալ 

խորասուզուեցաւ իր coma-ին մէջ: 

Ամերիկայէն մինչեւ Աւստրալիա, Գանատայէն մինչեւ Պանքոք, Տուպայիէն մինչեւ Պէյրութ, 

Լոնտոնէն, Փարիզէն ու Աթէնքէն մինչեւ Երեւան եւ հարկաւ՝ Կիպրոսէն հարիւրաւոր 

Մելգոնեան- ցիներու քանի մը սերունդ, ամենահին սաներէն մինչեւ վերջին սանուհիները, 

ճչոցաւոր բացագանչութիւններով զիրար 

վերագտան, տարածուն բազուկներու սեղմումով ողջագուրուեցան ու ապա՝ գիրկնդխառն, 

փաթթուած մնացին անխօս, անշարժ, ականջալուր միմիայն՝ իրենց սրտի տրոփին... Յետոյ, 

ձեռք-ձեռքի, կողք-կողքի երկիւղածութեամբ մրմնջեցին իրենց աղօթքը, անցեալի բարի 

սովորութեամբ՝ մեծ բարերարներու դամբանին առջեւ, թնդացուցին «Անմահ Լուսոյ»ն եւ 

վերանորոգեցին իրենց ուխտն ու հաւատարմութիւնը հանդէպ անզուգական, պատուական 

ու պատմական այս կրթարանին: 

Ձայնագրիչ մեքենայի նման , ժամանակը երկու տարբեր վազք արձանագրած եղաւ հո՛ն, 

աննախընթաց պահերու հոլովոյթին ընդմէջէն: Նախ՝ «արագ յետադարձ» իր կոճակով 

համախմբումին մասնակցող ամէն մէկ Մելգոնեանցի յիշողութեան իր պաստառին վրայէն 

քաղեց ու փոխանակեց դպրոցական օրերու քաղցր ու անփոխարինելի փունջը... Յուշե՜ր, 

յիշատակնե՜ր՝ ձեռնարկներու, հանդէսներու, խաղերու, ուսուցիչներու, 

անկարգութիւններու, կատակներու, պատիժներու, սէրերո՜ւ, սիրահարութիւններու, 

պտոյտներո՜ւ, ճեմելներո՜ւ: 

 

Շատ չանցած այդ մեքենան տեսաւ «արագ յառաջընթաց»-ի իր կոճակը, երբ Կալա-ի եւ 

Զուարթ երեկոյի յաջորդական երկու օրերը թուեցան ակնթարթային, ասուպային, 

երազային... Կարծես պատրանք ըլլար ամէն ինչ: Մէկ օր առաջը եղաւ «առաջին օր»-ը եւ մէկ 

օր ետքը՝ 
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«վերջին օր»-ը: Կարելի՞ էր հաւատալ: 

Ի՜նչ լաւ կ'ըլլար եթէ այդ մեքենային երրորդ կոճակն ալ կոխուէր, «դադար»-ի կոճակը, 

որպէսզի երանութեան այդ պահերու վայելքը մնար, քարանար, սառէ՛ր ու դառնար 

մշտական, անվերջանալի՜, յաւերժակա՜ն: 

Տղոց շէնքի կեդրոնի պատուհանէն դամբան դիտող աւանդական զանգակը, որ 

առաւօտեան զարթնումի ժամէն սկսեալ, օրուան տարբեր ժամերուն հաստատութեան 

մօտիկ անկիւններէն, դաշտերէն, սրահներէն, բակերէն, անտառէն մեզ կը 

կանչէր, այս անգամ, իր երկարատեւ լռութեա՛մբը մեզ իրարու մօտ բերաւ շատ շատ աւելի 

հեռուներէն, աշխարհի չորս անկիւններէն: Եւ Զուարթ երեկոյի իրիկունը, այդ զանգը 

կարճատեւ յուզիչ անակնկալով, խորհրդանշական իր ղօղանջը չզլացաւ ներկաներուն, 

հնչե՜ց, երգե՜ց, արձագանգե՜ց, աղերսական սա պատգամը ալիք ալիք տարածելով բակի 

երկայնքին, մարդոց խղճին - «Ձայնս տեղն է դեռ, եթէ ուզէք... ժանգ կապած չեմ 

տակաւին»... 

Բջիջային գործիքները բանեցան անդուլ, ոչ միայն արձանագրելու ապրումներու մէն մի 

րոպէն, այլեւ իրարու փոխանցելու յետ Մելգոնեանական կեանքի փուլեր ու 

փորձառութիւններ, տարբեր երկնակամարներու տակ՝ տասնամեակներու խտացուած 

պատմութիւն, ընտանեկան նկարներու ճոխ հաւաքածոյ: «Նայէ, ասիկա իմ աղջիկս է, սա ալ՝ 

թոռնիկս»: «Հինգ թոռնիկ ունիմ»: «Վերջերս սրտի տագնապ անցուցի, հիմա լաւ եմ»: 

«Զաւակս բժշկութիւն կ'ուսանի»: «Անպայման ճաշարանս պիտի գաք, տասնեակներով 

գործաւոր ունիմ»: «Հաշուակալական ընկերութիւն հիմնեցի»: Սահման չունեցաւ արդար 

հպարտութեան շարքը, սակայն զգացումներու հասարակ յայտարարը ուրիշ բան չեղաւ եթէ 

ոչ՝ «Մելգոնեանը կը փնտռեմ միշտ, կարօտցած եմ ընկերնե՛րս, ուսուցիչնե՛րս, շա՛տ բան կը 

պարտիմ Մելգոնեանին, ա՜խ, երանի թէ այս օրերը չտեսնէր Հաստատութիւնը»: 

 

Կալա-ի եւ Զուարթ երեկոյի յաղթականը ո՛չ խնճոյքն էր, ո՛չ ըմպելին, ո՛չ երգերն ու պարերը, 

ինչ որ ոմանք հեռուներէն դժգոհանքով ուզեցին 

պատկերացնել փոխանակ տեսնելու գնահատելի երեսը կազմակերպուած հսկայական 

աշխատանքին ու նախաձեռնութեան, առաջնորդութեամբ անխոնջ Արսինէ Շիրվանեանին, 

այլեւ՝ յուշերու եւ յոյզերու փոխադարձ մտերմիկ պարպումը, ընդելուզումը, կարօտը, սէրը, 

արցունքը, Մելգոնեանի ոգին, երիտասարդական տարիներուն կեանքի ուղիներով իրարմէ 

բաժնուած եւ տասնամեակներ ետք զիրար յանկարծ վերագտած դասընկեր-

դասընկերուհիներ, յառաջացած տարիքի 

ֆիզիքական անխուսափելի փոփոխութիւններու պարտադրանքին տակ: Աչք-աչքի, սիրտ- 

սրտի պահերը շատ աւելի արտայայտչական բնոյթ կրեցին քան բարձրաձայն 

խօսակցութիւններու ձայներն ու աղմուկը: Իսկ երբ, երկրորդ օրուան իբրեւ հաճելի 

անակնկալ բեմ հրաւիրուեցան եւ խօսք առին մէկ առ մէկ անցեալի հայ եւ յոյն ուսուցիչները, 

որոնք անջնջելի դրոշմ ունեցան շարունակական սերունդներու պատրաստութեան սուրբ 

գործին մէջ, երբ երախտապարտ ոգիով օծուն ներկաներու որոտընդոստ ծափահարութիւն- 

ները, սուլոցները, ճչոցները ճեղքեցին հաստատութեան սահմանները, այն ատեն nostalgia-ն 
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հասաւ իր գագաթնակէտին, ուրախութեան արցունքներով եփեց ամէն մէկուն դէմքը, 

գեղեցկագոյն տարազը տալով երկու 

օրերու սքանչելի հաւաքոյթներուն: 

Իրարու կարօտը կրցա՞ն առնել: Ո՛չ: Մելգոնեանի կարօտը կրցա՞ն առնել: Ո՛չ: 

Ընդհակառակը այդ կարօտը աւելի ուռճացաւ, այրե՛ց, ծարաւի հոգիներ դեռ եւս ծարաւ 

ձգեց: Ճիշդ է, որ ամէն մէկը իր հրճուանքը լուռ չպահեց, բայց տրտմութեան ու 

տառապանքի պատառիկ մըն ալ անպայման տարաւ իր հետ: 

Հիմա նորէն մեռելային լռութեան ամպն է, որ կը ծածանի շէնքերուն ու ծառերուն վրայ, իր 

գորշ շուքին մէջ թաղելով պատմութիւնը անզուգական Մելգոնեանին եւ տխրութեան 

մշուշով՝ բարերարներուն կիսանդրիները: 

Պարագաներու բերումով օրական քանի մը անգամ կ'անցնիմ Մելգոնեանի առջեւի մայր 

պողոտայէն եւ կը տեսնեմ այն ինչ որ կղզիէն հեռու ապրող Մելգոնեանցի քոյրերս եւ 

եղբայրներս չեն տեսներ: Գուցէ բարի նախանձով կ'երազե՜ն, կը ցանկա՜ն, սակայն ո՞ւր է 

մխիթարութիւնս, ո՞ւր է բախտաւորութիւնս, երբ չկա՜յ կեանք եւ շարժում այդ ծառերու 

ետին, չկա՜յ երգ ու ձայն, այլ՝ կա՛յ միայն ուրուականային երեւոյթը անցեալի գեղեցկութեան, 

փարթամութեան, հպարտութեան: Կարելի՞ է դիտել այս տեսարանը առանց ուղեղ 

չարչրկելու, առանց սիրտ մաշեցնելու, առանց ափսոսալու: 

Ի՜նչ ի՜նչ երազներով անմահ բարերարները իրենց ամբողջական հարստութիւնը կտակեցին 

ազգին, ի՜նչ ի՜նչ կրթութեան երախտաւորներ, մշակներ, նուիրեալներ, մէկ խօսքով մտքի եւ 

հոգիի հսկաներ՝ զոհեցին շո՛ւնչ, քրտի՛նք, ջի՛ղ, արցո՛ւնք, սի՛րտ, կեա՛նք, որպէսզի հո՞ս 

հասնի ճակատագիրը այս փառաւոր կերտումին, կոթողին, կրթական հնոցին, որպէսզի 

իրենց որոնումներուն, 

ջանքերուն եւ ճիգերուն նուիրումի պսակը այս փո՞ւշը ըլլայ: Ո՛չ, ո՛չ, ժամանակը որքան որ ալ 

կորսնցուցած ըլլայ իր չափանիշը, որքան ալ որ անստոյգ ըլլայ հորիզոնը պէտք չ՛է մոռնալ, որ 

ինչպէս անմահութեան հասնելու ճամբան խաչելութիւնն է, արդարութեան հասնելու միակ 

ճամբան ալ անարդարութեան մեղադրանքն է, լքումէ, լռութենէ եւ անտարբերութենէ հեռու՝ 

պատիւի ու պահանջքի հետապնդումն է, Հաստատութեան վերահաստատութեան սիրոյն: 

Երբ «անկարելի բան չկայ» այս աշխարհի վրայ, կ'ուզեմ վառ յոյսերով նայիլ ապագային, 

կ'ուզեմ հաւատալ, որ պիտի գայ օրը, երբ Մելգոնեանը պիտի վերստին բանայ իր դռները եւ 

վերստին կեանք առնէ ամէն ինչ, քար, հող, տերեւ, ճիւղ, ծառ, վարագոյր, դուռ, պատուհան, 

գրասեղան, հանդիսասրահ, գրադարան, տաղաւար, գիրք, վիլլա, դամբան, ամէն ինչ որ 

անբաժանելի մասնիկն էր, առօրեայ ներկայութիւնն էր, անկորնչելի արժէքն էր, իւրայատուկ 

դիմագիծն էր այն պատմական ֆէնոմէնին որ կը կոչուի Մելգոնեա՛ն: 

Այն ատեն, ես վստահ եմ որ Հաստատութեան կլոր հացը եւ կրոտ ջուրը ճաշակած տղաք ու 

աղջիկներ նորէն պիտի գան, պիտի տեսնեն ու համբուրեն նորե՛կ աշակերտները, պիտի 

շաղուին անոնց հետ, պիտի խնդան, պիտի ուրախանան, հրճուին, չորցած արցունքներով, 

առանց հառաչանքի այս անգամ, ու միասնաբար հին ու նոր սերունդներ ձեռք- ձեռքի, կողք-
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կողքի խոնարհին ուխտավայր դամբանին առջեւ, յաւերժական դարձնելու իրենց որդիական 

ու բարոյական պարտքը հանդէպ մեր սիրեցեալ բարերարներու անմար տեսլականին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.azadkhosk.com/


 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (82) Յուլիս 2018 

 

31/56 

Գրական-Մշակութային 

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 

 

 

 

 

 

 

 
ՃԱՃԱՆՉԱՀԵՒ 

Որքան ճրագ վառեր եմ ես 

իմ սրտին մէջ 

Յոյսի ջահեր աստղածորան 

ու աստղահեւ... 

Մութն եմ վաներ սրտիս կրակով 

սիրահեղեղ 

Եւ բիւր սրտեր՝ սրտիս գոլովն 

ջերմացուցեր... 

Բջիջ-բջիջ այրեր եմ ես 

մոմի նման 

Շիթ-շիթ ճաճանչ կաթեցուցեր 

ճամբուս վրայ... 

Մոմս վտիտ, անչափ բարակ 

ու դալկադէմ 

Ինչպէ՞ս ցրէր մութը կուտակ 

խաւարահեւ.. 

Սիզիփոսեան ճիգ ու ջանք էր 

ես լաւ գիտեմ 
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Բայց մոմիս հետ կեանքս համակ 

լոյս է դարձեր 

Եւ թէ մարի չար հողմերէն 

կորստաբեր 

Յուշը գոնէ պիտի ապրի 

իմ սրտիս մէջ 

Լուսաւորէ կեանքիս ուղին 

յաւերժօրէն: 

ԵՐԱՆ 

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

ՍԷՐԸ 

Սէրն թիթեռի թեւին նման 

Անչափ քնքուշ է եւ նուրբիկ 

Թէ մատներով կոշտ ու կոպիտ 

Հպիս անոր փուշի նման 

Զայն ճանկռտես քու մատներով 

Փոշին ոսկի մնայ մատիդ 

Թիթեռին թեւն վիրաւորուի 

Սիրտը արցունք թափէ վրդով... 

Սէրն բարակ բաժակի պէս 

Լուսաթափանց, այնքան բիւրեղ 

Շուտ կոտրուի թէ զայն տրորես 

Թէ չխնամես ա՛լ վարդի պէս.. 

Սէրը յար եւ նման ծաղկին 

Բոյրն ու թոյրը բանայ քեզի 

Միայն եթէ գորովանքով 

Զայն խնամես սիրագորով... 

ԵՐԱՆ 
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............... 

ՃԱԿՏԻՍ ԳԻՐՆ ԷՐ 

Սիրտս դրի տողերուս մէջ 

Մատուցեցի զայն սիրով լի 

-Սիրտդ մեզի բնաւ պէտք չէ- 

Անբառ ըսին, անցան-գացին... 

-Հիմա լեզուդ կորսուած է 

Ան կ'ապրի լոկ անցեալին մէջ 

Ինչպէս հողը ուր ծներ է 

Հիմա նախնեաց սոսկ աճիւնն է- 

-Լեզուն-, ըսի մեր ոգին է 

Որ դեռ կ'ապրի ու կ'ապրեցնէ, 

Ան մեր ներքին Հայաստանն է, 

Ինչպէ՞ս թողունք զայն յուսաբեկ-: 

-Իտէալիստ ես-, ըսին, անցան 

-Հիմա կեանքը օգտապաշտ է, 

Իսկ դուն միայն երկնի մէջ ես 

Վար իջիր եւ գետնին կառչէ-: 

Տանջուեցայ ես դառնահե՛ծ 

Գիրս թողած ես ման եկայ 

Ո՛ւր ալ գացի, գի՛րս կանչեց 

Ճակտիս գի՛րն էր, դարման չկար: 

ԵՐԱՆ 

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

ՔՍԱՆՄԷԿԵՐՈՐԴ ԴԱՐ... 

Ինչո՞ւ այսքան դուն բրտացար 

Սրտիդ տեղ քա՛ր ես դուն շալկած 

Խղճի նշոյլ մ'անգամ չունիս 
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Մարդ էակին տառապագին... 

Գիտութեա՛ն դար, անխղճօրէ՛ն 

Կը խժռես ծեր, մանուկ ու կին 

Անիւին տակ մեքենայիդ 

Ռումբերովդ կոյր, խելայեղ... 

Մարդուն մէջ մա՛րդն սպաննեցիր 

Մարդը մարդուն գա՛յլ դարձուցիր 

Աշխարհն ամբողջ՝ անտառ վայրի 

Ուր իրաւունքն է ուժեղին... 

Ամէն արժէք դուն տրորեցի՛ր 

Մամոնայի՛դ հարուածին տակ 

Շահը ըրած մի նոր աստուած 

Որ կը սպառնայ յար մոլեգի՛ն.. 

Հմայիլովն ազատութեան 

Կախարդեցիր մարդը ունայն 

Ստրկութեան շղթայ դրիր 

Արարչական, ազատ կամքին.. 

Հարց ալ չես տար թէ ո՞ւր տանիս 

Մարդկութիւնը անբանացած 

Հօտը մարդկանց խելագարուած 

Տէ՛ր, սթափեցուր վերջին պահին:  

ԵՐԱՆ 

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

ՅԻՇՈՂՈՒԹԵԱՆՍ ԾԱԼՔԵՐՈՒՆ ՄԷՋ 

Յիշողութեանս ծալքերուն մէջ 

Աշխարհ մ'ամբողջ լուռ կը հեւայ 

Մերթ մեղմանո՛ւշ ան կը տրոփէ 

Մերթ ալ հուրքո՛վ կը բոցկլտայ.... 
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Ինչե՛ր, ինչե՛ր կան հոն գրուած 

Մատեան մ'ամբողջ, համակ մի կեանք 

Ամէն մի էջ արեամբ գրուած 

Սրտիս տրոփիւնն ալեկոծեալ.... 

  

Հոն կայ հոգի, սիրտ բռնկուն 

Պահ ապրուած եւ չապրուած 

Խօսքեր ըսուած ու դեռ չըսուած 

Որոնք կ'ապրին դեռ կայծկլտուն.... 

  

Հոն կայ սրտի, մտքի այրում 

Որ մերթ մոխիր դարձաւ նկուն 

Մերթ լոյս դարձաւ ճառագայթուն 

Անբաւելի, տիեզերաշո՛ւնչ.... 

  

Հոն կան վէրքեր, խորունկ ցաւեր 

Ճենճերումներ կան կարեվէ՛ր 

Որոնք դարձան արարման տենդ 

Լոյսին ձգտող կամք աներեր.... 

  

Չար նախանձը զիս հալածեց 

Բայց չկրցաւ ստուեր թողուլ 

Պայծառ հոգւոյս վառ լոյսին մէջ 

Շատցաւ ան զերթ արեւալոյս.... 

  

Յուշերուս մէջ լոյսը յաղթեց 

Թագաւորեց մութին ահեղ 
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Ժանգ չկապեց հոգիս երբե՛ք 

Առաւե՛լ կեանք ինձ ընծայեց.... 

  

Յիշողութիւնս՝ լուսամատեա՛ն 

Լո՛յս կը քաղեմ բիւր էջերէն 

Հրկիզումէս բոցավառեա՛լ 

Անսպա՛ռ ճրագ, փարոսի պէս.... 

ԵՐԱՆ 

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

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԵՄ... 

Շնորհակալ եմ աստղիս համար 

Որուն շողքին տակ ես ծնայ 

Որ զիս օրհնեց ու զիս օծեց 

Գիրով բերրի ու սիրազեղ... 

Շնորհակալ եմ լոյս ճաճանչին 

Որ զիս գգուեց ու համբուրեց 

Լուսաւորեց միտքս, հոգիս 

Փայլատակեց կայծեր լուսէ... 

Շնորհակալ եմ Արարիչին 

Որ պարգեւեց հոգի լուսէ 

Որ կարենամ պայծառ նայիլ 

Մարդուն, կեանքին ու աշխարհին 

Ամպերէն վեր արեւն տեսնել 

Հրավառիլ լոյս շողերով 

Ու արբենալ սիրադողով.. 

Դեռ՝ արարման տենդը վառեց 

Հոգիիս մէջ իմ բոցակէզ 

Բառեր դրաւ իմ շրթունքին 
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Որ օրհներգեմ կեանքը անգին... 

Շնորհակա՛լ եմ ճակատագրիս 

Որ ինձ տուաւ շո՛ւնչ, հե՛ւք, ոգի՛ 

Ընթանալու ճանապարհէս 

Անշեղօրէ՛ն ու աներե՛ր 

Աչքս յառած երկնքի՛ն վեհ 

Դէպի Լո՛յսը արեւահեւ.. 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Գրական-Մշակութային 

Արեւմտահայերէնը ապրող, բազմասնուող եւ կենսատու լեզու 

18:20, 22 դեկտեմբերի, 2015 

Լուսինէ Աւետիսեան 

 

 

Գրականագէտ, գրաբարագէտ, բանասիրական 

գիտութիւնների թեկնածու 

Գրական երկու լեզուների շուրջ մտորումները 

օրինաչափօրէն ուղեկցւում են ուղղագրութեան 

խնդրին դէմառդիմումով, ասես ամէն անգամ 

յիշեցնելով, որ լեզուի ձայնագրութեան կերպը 

նոյնքան կարեւոր հանգամանք է՝ մասնաւորապէս 

երկուորեակ հայերէնները համազուգակցող իր 

նշանակութեամբ, եւ յատկապէս Սփիւռք-հայրենիք 

յարաբերութիւնները կիզակէտող դերով։ 

Անշուշտ, պետութիւնը կարեւոր, թէեւ ոչ միակ պայմանն է լեզուի զարգացման, լեզուի 

նկարագրի պահպանութեան համար։ Դրան հակառակ՝ գրեթէ միաժամանակ մեր երկու 

գրական լեզուները ծանր ցնցումներ ապրեցին, արդիւնքում մէկը կորցրեց իր հողն ու 

հայրենիքը, միւսը՝ արհեստական պահանջ-պայմանների մամլիչի ներքոյ՝ իր դիմագիծը, 

ինչը նոյնպէս, ըստ էութեան, համազօր էր հայրենիքի մասնակի «կորուստի», թէեւ 

միաժամանակ այդ «կորուստը» պահանջուած փրկագինը եղաւ սպառնացող աւելի 

վատթար վտանգից[1]... Այդ պահերից ի վեր պարտադրուած ուղղագրութիւնը տարբեր 

եղանակներով յանգեցրեց գիտակցութեան մէջ բառարմատ-գաղափարների եղերական 

կորուստի՝ կա´մ դրանք ածանցների վերածելով, ինչպէս՝ օրէն(ք)՝ կերպ, կարգ - ազատորեն, 

ազնվորեն, կա´մ խեղուած ձեւի մէջ տարրալուծելով եւ իսպառ անհետացնելով արմատը, 

ինչպէս՝ ի+օրին+ել (յօրինել, որն, ըստ էութեան, յիշեցնում է տիեզերքի եւ ամէն նոր յղացումի 

արարչական սկիզբ՝ անօրինակ մի բան օրինակ դարձնելը, օրէնքի ու կարգաւորման բերելը, 

յարդարելը) - հորինել, կա´մ համահունչ արմատները միակերպելով, ինչպէս՝ հանգ (հանգ` 

շէջ, յանգ՝ եզր), հոտ (հոտ՝ բոյր, հօտ՝ ոչխարի բազմութիւն), սեր (սեր՝ կաթի, սէր՝ 

զգացմունք), հեղ (հեղ՝ լցնել, թափել եւ յեղ՝ շրջել, փոխել), գետ (աստղագէտ, Մեղրագետ), 

կա´մ առաջացնելով համաձեւ նոյնանուններ՝ արտաքնապես համընկնող քերականական 

տարբեր ձևեր, ինչպէս՝ -ա+վանդ-ավանդ (կրծքավանդակ-բարձրաւանդակ), -ա+վար-ավար 

(նաւավար-ռազմաւար), կա´մ եւ այլն։ Մինչդեռ այս զեղչումներին հակառակ՝ գրաբարում ի 

սկզբանէ իմաստային միեւնոյն դաշտից ծագած բառերը ժամանակի ընթացքում 

նշանակութեան եւ հնչական մակարդակներում միմեանցից հեռանալով՝ ստանում էին 

իրենց առանձնայատուկ նշանային պատկերը՝ այդպիսով հարստացնելով լեզուն, 

ընդարձակելով մտածողութեան ոլորտները, ծնելով ու բազմացնելով իմաստասիրութեամբ 

շողացող բառամարմիններ, կերտելով զուտ ազգային լեզուամտածողութեան 
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իւրայատկութիւններ։ Տեղին եմ համարում ներկայացնել գրաբարեան մէկ բառազոյգի 

մասին իմ մտորումը, որ վերը ասածիս դիպուկ օրինակ է։ Նկատի ունեմ «հաշտ» եւ «յաշտ» 

բառերը։ Նման բառազոյգերը բնորոշող լեզուաբանական մի եզր կայ՝ յարաբերակից, 

առնչակից, որ ֆրանսերէն բառով կոչւում է corrélatife։ Այդպէս են անուանում միեւնոյն 

լեզւում երկու այնպիսի հնչիւնական յաջորդականութիւնները, որոնց կապը միմեանց հետ 

լեզուի ներկայ փուլում ոչնչով չի հիմնաւորւում եւ համարւում է երբեմնի գործող ձայնական 

ընդհանրութեան վերապրուկ կամ մնացորդ։ Այս բացատրութեամբ նկարագրուող 

գրաբարում առկայ «հաշտ» (համերաշխ, խաղաղ, ներող եւ այլն) և «յաշտ» (զոհ, նուէր, ձօն, 

«յաշտ առնել»՝ զոհ մատուցել) բառային զոյգը սկզբնապէս, ամենայն հաւանականութեամբ, 

ծագել է միեւնոյն իմաստային դաշտից, իսկ հետագայում տարբերակումը շարունակ 

մեծացել է։ Ի վերջոյ ի՞նչ է հաշտութիւնը, եթէ ոչ իւրատեսակ զոհաբերութիւն։ Եւ 

զոհաբերումը, որ հոգեկան եւ ֆիզիկական գործընթաց-ծէսի նկարագրութիւն է, 

անհրաժեշտ եւ բաւարար պայմանն է հաշտութեան, իսկ հաշտութիւնը ինքնին արդիւնքն է 

զոհաբերութեան։ Անգամ ինքնահաշտութիւնն է պահանջում զոհաբերութիւն՝ գաղափարի՝ 

յանուն աւելի մեծի, ձգտումի՝ յանուն աւելի բարձրի, մարմնի՝ յանուն հոգու... Բայց միշտ 

յանուն աւելիի։ Ուստի ասուածն էլ բաւարար է՝ հիմնաւորելու, որ արմատների զեղչումը 

բերում է գաղափարների կորուստի։ 

Արմատների եւ գաղափարների կորուստից բացի՝ պարտադրուած ուղղագրութիւնը 

յաջողութեամբ նպաստեց երկու գրական լեզուները կրողների միջեւ անդունդի հետզհետէ 

մեծացմանը... 1913 թուականին հրապարակած իր «Մեր ուղղագրութեան մասին» ծաւալուն 

յօդուածում Մ. Աբեղեանը գրում է. «Միանգամ ընդմիշտ պիտի հրաժարուել ուղղագրութեան 

մէջ հիմնական փոփոխութիւններ մտցնելու ամէն ծայրայեղ մտքից, որով ցանկանում են 

(ընդգծումը՝ Լ. Ա.) մեր ուղղագրութիւնը խիստ հնչաբանական դարձնել, որովհետեւ 

այդպիսի մտքի գործադրութիւնը հաւասարազօր է մեր մեծ ջանքերով ձեռք բերած գրական 

լեզուներից հրաժարուելուն, առնուազն գոնէ երկու այնպիսի գրական լեզու ունենալուց, 

որոնք իրարուց անչափ հեռու կը լինին»[2]։ Նոյն յօդուածում աւելի վերը ասուած է. 

«Ուղղագրութիւնը միութիւն պիտի ունենայ, որպէս զի նոյն լեզուն խօսող մարդիկ 

կարողանան մէկմէկու գրած հեշտութեամբ վերծանել։ Բացի այդ՝ բառերի պատկերները 

դարէ դար էլ չպիտի մեծ փոփոխութիւնների ենթակայ լինին, որպէս զի յաջորդ սերունդները 

չկտրուեն նախորդների հետ գրի միջոցով մտաւոր հաղորդակցութիւն ունենալուց։ Եթէ 

չլինի ուրեմն ուղղագրութեան այս ընդհանուր եւ տեւական միութիւնը, չի կարող գոյութիւն 

ունենալ եւ մի ընդհանուր գրական լեզու։ Հայերէնի համար աւելի մեծ է այս պայմանի 

նշանակութիւնը, քանի որ մենք ունենք այսօր երկու գրական լեզուներ, որոնք նոյնանում են 

գոնէ միակերպ ուղղագրութեամբ։ Ուստի հենց սկզբից պիտի ասեմ, որ եթէ որ եւ է 

փոփոխութիւն պէտք է մեր ուղղագրութեան մէջ աւելի խառն դրութիւն մտցնի եւ մեր 

գրական լեզուներն իրարուց աւելի հեռացնի, աւելի լաւ է, որ չլինի»[3]։ Համոզուած լինելով, 

որ որոշակի մանր փոփոխութիւններ անհրաժեշտ է կատարել ուղղագրութեան մէջ, 

այնուամենայնիւ նա հաւաստիացնում է, որ այդ փոփոխութիւնները պէտք է անել 

գործնական նպատակներով, բոլորը գիտական հիմունքներով, նաեւ՝ որ դրանք պիտի 

համապատասխան լինեն երկու գրական լեզուներին ու ընդհանուր ընդունելի... 

Կատարուեց ճիշտ հակառակը... Լաւ, հասկանալի է, որ պարտադրաբար խախտուեց 

ուղղագրութեան ընդհանրութիւնը։ Սակայն այսօր սա այն խնդիրն է, որ հնարաւոր է օր 

առաջ լուծել, եւ շատ լեզուաբանների ու գրականագէտների պատճառաբանութիւնները 

անհիմն են հնչում, թէ հսկայական գրականութիւն ստիպուած պիտի լինենք վերստին 

վերածելու դասական ուղղագրութեան, թէ անգրագիտութեան նոր ալիք է բարձրանալու 
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Հայաստանում եւ այլն։ Մի՞թէ ստիպուած չենք եղել Ղ. Աղայեանի, Րաֆֆիի, Յովհ. 

Թումանեանի ժառանգութիւնը, արեւմտահայ հարուստ գրականութիւնը, եւ, առհասարակ, 

շուրջ 1600-ամեայ մինչխորհրդային հսկայածաւալ գրականութիւնը վերածել 

աբեղեանական ուղղագրութեան, եւ մի՞թէ մի քանի տասնամեակում մի քանի անգամ 

ժողովուրդը ստիպուած չի եղել անգրագիտանալ՝ մինչեւ «Յերեվան»ը վերջապէս դարձել է 

«Երևան»։ Նոր ուղղագրութեան տեւումը չի արդարանում նման 

պատճառաբանութիւններով, մանաւանդ եթէ նկատի ունենանք, որ վերադարձի 

արդիւնքում մեծապէս օգտուած ենք դուրս գալու, քանի որ աւելի մեծ արժէք ենք ձեռք 

բերելու. այն է՝ մեր արմատները վերագտնելուց զատ՝ մէկ քայլով եւս մօտեցումը Սփիւռքին, 

աւելի ճիշտ՝ մեր ինքնութեանը, պառակտման արհեստական պատճառներից մէկի ջնջում, 

ինչն էլ ենթադրում է հարազատացում ու մերձեցում, զոհաբերութիւն յանուն աւելիի... 

Աւելորդ եմ համարում այստեղ խօսել այն մասին, որ միասնական ուղղագրութեան անցնելու 

դէպքում երկուստեք դժուարութիւններ ենք յաղթահարելու, քանի որ անհրաժեշտութիւն է 

առաջանալու օրինակ՝ օտար անունների տառադարձման միօրինակացումի եւ այլն։ 

Սակայն այսպիսի հարցերը համատեղ լուծելն աւելի դիւրին կը լինի։ 

Տեղին ու կարեւոր եմ համարում ընդգծել, որ լեզուն ցանկացած ազգի մեծագոյն արժէքն է, 

եւ ամէն գնով այն պահպանելու խնդիրը ոչ միայն մշտապէս լինելու է օրակարգում, այլեւ 

կարելի է ստեղծել հնարաւորութիւն՝ այն աւելի ճոխացնելու եւ կատարելագործելու։ 

Խօսքը մտքի արտայայտութիւնն է։ Մինչդեռ լեզուն կատարեալ արտայայտութիւնն է 

մտածողութեան, այն բացայայտում է իրերի եւ երեւոյթների առնչութիւնների խորքում 

թաքնուած, ոչ ակնյայտ կապերն ու օրինաչափութիւնները։ Մտածողութիւնը իր 

մարմնաւորման համար պահանջում է դրսեւորման որեւէ համակարգ՝ լեզու։ Այն, որ ազգի 

ինքնագիտակցութեան մէջ առաջին ու ամենակայուն արժէքը լեզուն է, հաստատում է նաեւ 

Աստուածաշունչը՝ ցոյց տալով տարբեր ազգերի ծագման իր վարկածը, որը շարադրուած է 

Բաբելոնի աշտարակաշինութեան առասպելում։ Ազգը ծագում եւ գոյութիւն է ունենում 

շնորհիւ լեզուի... Եւ այդուհետ ցանկացած ազգի ամենաապահով ապաստարանը նրա 

լեզուն է, որը ձայնագրիչն է նրա մտածողութեան եւ բրիչը նրա հոգեկերտուածքի... 

Պատմութիւնը հաւաստում է, որ եթէ հազարամեակներով պետականազուրկ եւ 

հայրենազուրկ ազգերը չեն վերացել պատմութեան թատերաբեմից, ապա գոյատեւել են 

նախ եւ առաջ իրենց լեզուի շնորհիւ։ Վառ մի օրինակ է հրէան... Ասորիները նոյնպէս այսօր 

ցրուած են աշխարհով մէկ՝ Իրաքում, ԱՄՆ-ում, Սիրիայում, Շուէդիայում, Գերմանիայում, 

Յորդանանում, Ռուսաստանում, Իրանում, Աւստրալիայում, Լիբանանում, Թուրքիայում, 

Հայաստանում։ Նրանք, ինչպէս եւ հրէաները, շուրջ 2 հազար տարի զրկուած են իրենց 

հայրենիքից։ Սակայն իրենց ծննդավայրի լեզուին զուգահեռ՝ պահպանում են իրենց 

մայրենի լեզուն՝ ասորերէնը, իսկ 1840-ականներին Ուրմիայի շրջանի բարբառի հիման վրայ 

ստեղծել են իրենց գրական լեզուն։ Ունեն սեփական գիրը, հրատարակում են թերթեր, 

գրքեր։ Գործում են դպրոցներ, փոքր համայնք ունեցող բնակավայրերի դպրոցներում նրանց 

համար յատկացուած են ասորերէնի դասաժամեր։ Ասորերէնը կենդանի լեզու է. ասորիները 

այն պահպանում են իրենց համայնքներում, եւ ոչ ինքնանպատակ, այլ թերեւս հաւատով, որ 

մի օր վերադարձնելու են իրենց հայրենիքը... Յիշում եմ, թէ մի ասորուհի իրենց տան 

ամենաապահով վայրից ինչպիսի երկիւղածութեամբ դուրս բերեց ինձ համար անծանօթ 

լեզուի երիցս անծանօթ տառերի շարագրութեամբ զարդարուն գիրքը... Երրորդեմ, որ ազգի 

գոյատեւումի առաջին երաշխիքը նրա լեզուն է։ Պետութիւնից զրկուած ազգերի օրինակներ 

յիշելով՝ փորձեցի կասկածամիտներին ցոյց տալ, որ առանց պետութեան ու հայրենիքի էլ 
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կարելի է լեզուն պահպանել, որ քանի դեռ լեզուն կայ, կայ նաեւ հաւանականութիւնը 

կազմակերպուելու եւ պետութիւն ստեղծելու, ինչպէս հրէաների պարագայում եղաւ։ 

Մինչդեռ մենք ե´ւ պետութիւն ունենք, եւ առ այժմ լեզուն գործածողը, ում անհրաժեշտ է 

ամէն միջոցով խրախուսել չկորցնել ունեցածը. մենք դեռ վերադարձնելու հայրենիք ունենք... 

Այո, մենք շատ աւելի շահեկան դիրքում ենք, շատ ու շատ աւելի... 

Հայերէնը անկասկած կենդանի ու կենսունակ լեզու է՝ իր երկու գրական ճիւղերով, որոնցից 

մէկին բախտ վիճակուեց չկտրուել իր բնաշխարհից եւ զարգանալ որպէս պետական լեզու։ 

Սակայն արեւմտահայերէնի վտանգուած լինելու ահազանգերն ու կոչնակները այս 

ենթապատկերում անհիմն են։ Միաւորուած ազգերի կրթութեան, գիտութեան եւ մշակոյթի 

կազմակերպութիւնը՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, արեւմտահայերէնը ընդգրկել է «Աշխարհի 

վտանգուած լեզուների քարտէզագիրք»ում՝ «հաստատապէս վտանգուած» 

կարգավիճակով։ Վիճակագրութիւնը հիմնուած է նախ եւ առաջ լեզուի բանաւոր 

օգտագործման տուեալների վրայ։ Այո, Սփիւռքում հետզհետէ նուազում է արեւմտահայերէն 

խօսողների ու կարդացողների թիւը, եւ դրա պատճառ-հետեւանքը միայն առարկայական 

հանգամանքները չեն։ Ճիշտ է, ընթերցողների թուի նուազումը յանգեցնում է թերթերի 

փակման, ինչպէս Փարիզի «Յառաջ»ը, կամ վարչական գործառնութիւններում 

առաւելապէս անցում է նկատւում երկրորդ լեզուին, նոր սերունդն այլեւս իր նախնիների 

լեզուն գործածելու կարիք չի զգում... Անշուշտ, սրանք լուրջ մտահոգութիւններ են։ Սակայն 

կան եւ ենթակայական պատճառներ, որոնք կախուած են մեզանից եւ նախ եւ առաջ մեր 

պետութիւնից։ ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառեանի անուան լեզուի ինստիտուտի տնօրէնը 

յայտարարում է, որ ինչպէս արեւելահայերէնը, այնպէս էլ արեւմտահայերէնը Հայաստանի 

Հանրապետութիւնում ունի պետական լեզուի կարգավիճակ։ Սակայն ակնյայտ է, որ այն 

գործնականում չունի այդ կարգավիճակը, խորհրդային մի քանի տասնամեակների 

ընթացքում առաջացած պատնէշն էլ դեռ լիովին չի փլուզուել, եւ անգամ մինչ օրս նրա 

հանդէպ համարժէք հոգածութիւնը չկայ՝ չնայած, որ Խ. Աբովեանի անուան 

մանկավարժական համալսարանում, գիտութիւնների ակադեմիայի լեզուի, պատմութեան 

եւ գրականութեան ինստիտուտներում բացուել եւ գործում են Սփիւռքի հարցերով եւ 

գրական եր¬կու ճիւ¬ղե¬րի կա¬նոնա¬կարգման եւ բառամ-թերքի հարստաց¬ման 

խնդիրներով զբաղուող բաժիններ։ Խ. Աբովեանի անուան մանկավարժական 

համալսարանի Սփիւռքի բաժինը կազմակերպում է Սփիւռքի ուսուցիչների 

վերապատրաստման դասընթացներ։ Մնում է կարճ ժամանակում համոզուել, թէ իսկապէս 

արդիւնաւէտ եւ նպատակայարմար են այդ դասընթացները։ Ինչեւէ, այս ուղղութեամբ 

ցանկացած գործունէութիւն խրախոյսի եւ աջակցութեան է արժանի, եւ գուցէ այս ամէնի 

արդիւնքում ի վերջոյ սաստուեն նրանք, ովքեր ենթակայական անթաքոյց վերաբերմունքով 

երբեմն յայտարարում են, թէ արեւմտահայերէնը կանոնական լեզու չէ, թէ լեզուի համար նա 

բաւականաչափ համակարգուած չէ, մանաւանդ թէ ճակատագրի բերումով եւ բնական 

ընթացքով դատապարտուած է մահուան... Ժամանակին Գ. Ջահուկեանը յայտարարում էր, 

թէ լեզուական հարցերով պէտք է զբաղուի միայն Հայաստանը, որովհետեւ Սփիւռքը չունի 

լեզուն հովանաւորող պետական հիմնարկ եւ գիտական հաստատութիւն... 

Սակայն բոլոր ջանքերը մէկտեղելու ժամանակն է վաղուց։ Այս առումով, երկու գրական 

լեզուների մերձեցման հարցերին նուիրուած գիտաժողովում, որ 2015 թուականի յուլիսի 29-

ին համատեղ կազմակերպել էին Սփիւռքի նախարարութիւնը եւ ՀՀ ԳԱԱ Լեզուի 

ինստիտուտը, որոշուեց երեք աշխատանքային խմբերի միջոցով լուծել խնդիրները։ Առաջին 

խումբը պէտք է ստեղծի արեւմտահայերէնի զարգացման ծրագիր՝ դպրոցներում դասարան 
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բացել, դասագրքեր տպել, ուսուցիչներ պատրաստել։ Երկրորդը զբաղուելու է երկու ճիւղերի 

մերձեցման հարցերով՝ բառամթերքի որդեգրում, լեզուների հարստացում, 

օտարաբանութիւններից մաքրում։ Երրորդ խմբին յանձնարարւում է զբաղուել 

ուղղագրութեան խնդիրներով։ Այդ խմբերում պիտի աշխատեն մասնագէտներ նաեւ 

Սփիւռքից։ Անշուշտ, հարկ է, որ աշխատանքները չսահմանափակուեն միայն 

որոշումներով։ 

Բայց, այս ամէնով հանդերձ, նկատելի է արեւմտահայերէնը Հայաստանի 

Հանրապետութեան սահմաններում ուսումնասիրելու եւ պահպանելու միտումը։ Մինչդեռ 

այսօր հրատապ խնդիրներ են երկու լեզուների երկխօսութիւնը, հայրենիքից դուրս 

արեւմտահայերէնի հիմնաւոր ամրացումը, ի հեճուկս առարկայական պատճառների՝ նրա 

պահպանումը որպէս աշխարհասփիւռ արեւմտահայի մտածողութեան լեզու եւ նրա 

ազգային ինքնագիտակցութեան խօսուն վկայ։  

Նկատելով հանդերձ, որ ընդունուած որոշումները կարող են եւ մեծ նպաստ բերել, եթէ 

գործի դրուեն, այդուհանդերձ համոզուած եմ, որ Սփիւռքի հայի նոր սերունդների համար մի 

որոշակի ու ընդգծուած հեռանկար պէտք է յստակ ու տեսանելի դարձնել, եւ ոչ թէ քարոզել 

արեւմտահայերէնի պահպանումը, որ յաճախ կարող է ընկալուել որպէս լոկ ինքնանպատակ 

մի գործ։ Ջանքերը չպիտի նմանուեն մեռնողին հոգեդարձելու երեւոյթին, քանի որ մեր 

նպատակը ոչ թէ մի քանի տասնամեակով կեանքը յուսահատօրէն երկարեցնելն է, այլ 

նրանում պարփակուած կենսական ուժերն ու աւիշը արթնացնելը, ակամայ անտեսուած ու 

լուսանցքում յայտնուած նպատակը ցուցանելը։ Մենք լեզուն արհեստականօրէն 

պահպանելու խնդիր չունենք, մենք այն բնական ճանապարհով կենսունակ պահելու եւ 

աւելի զարգացնելու խնդիր պէտք է լուծենք։ 

Ակնյայտ է, որ արեւմտահայերէնի բառապաշարը աւելի ճոխ ու հարուստ բնական 

ապարների միջով բխած աղբիւր է։ Այն վարպետօրէն կարողանում է կերտել 

նորաբանութիւններ՝ առանց ճիգի ստեղծելով տեխնիկայի նոր պահանջներին 

համապատասխանող գեղեցիկ եւ յատկապէս հայերէն եզրեր, որոնցից այսօր արդէն 

օգտւում է նաեւ արեւելահայերէնը՝ փոխարէնը իրենից որոշ հարստութիւն փոխանցելով 

արեւմտահայերէնին։ Արդէն նկատելի է օտար շատ բառերի փոխարինումը 

արեւմտահայերէն վայելուչ տարբերակներով, ինչպէս ենթակայական (սուբյեկտիւ), 

առարկայական (օբյեկտիւ), խորհրդապաշտ (միստիկ), խորհրդանշապաշտ (սիմվոլիստ), 

տպաւորապաշտ (իմպրեսիոնիստ)։ Օրինակները շատ են, բայց կենցաղում անգամ նախկին 

բառերին փոխարինում կամ նրանց կողքին որպէս հոմանիշ կիրառւում են ճերմակ, շիտակ, 

պատուհան, ձայնասփիւռ, ալեհաւաք, նորավէպ, սակրաւոր, հրասայլ, սառնանուշ, 

օդակայան եւ այլ բառեր։ Եւ դեռ որքան գեղեցկութիւններ կան, որոնք արեւելահայերէնի 

շեմին՝ ներս հրաւէրի են սպասում։ Մեհենադրոշմ (հիերոգլիֆ), ենթապատկեր (ֆոն), 

մտառել (հասկանալ), նուագավար (դիրիժոր), սահիկ (սլայդ), փապուղի (թունել) եւ այլն։ 

Անշուշտ մերձեցումը իրատեսական է լեզուական այնպիսի համակարգերի 

փոխթափանցումով, որոնք համեմատաբար ճկուն են ու փոփոխութիւնների հանդէպ 

զգայուն։ Այդպիսին է բառապաշարը։ Երկու գրական լեզուները կենսական առողջ ուժեր 

կարող են փոխանակել՝ այդպիսով առաւել ճկունութեամբ օժտելով միմեանց։ Այնինչ, 

քերականութիւնը, լինելով լեզուական ամենակայուն համակարգը, պարզ է, որ չի կարող 

փոփոխութեան ենթարկուել՝ գոնէ ներկայ փուլում։ Եւ առհասարակ, իմ համոզմամբ, 

լեզուական բոլոր փոփոխութիւնները, բառապաշարային ու արտայայտչական 
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փոխթափանցումները միայն բնական շփման, կենդանի զարգացման ընթացքում կարող են 

տեղի ունենալ, իսկ երկու լեզուները գեղարուեստական կատարելութեան ու յղկուածութեան 

կարող են հասցնել գրողներն ու բանաստեղծները միայն։ Արեւմտահայերէնը իրենց 

գրականութեամբ բիւրեղացրել են մեր արեւմտահայ բանաստեղծները՝ մասնաւորապէս 

Վարուժանը, Սիամանթոն, առաւել եւս քսանհինգամեայ Ինտրան, որի ինքնատիպ 

արուեստը արտացոլանքն է հայերէնի ողջ պերճանքի ու հմայքի, արեւմտահայերէնը 

անկրկնելի յղկուածութեան հասցրած մի հիւսուածք, լեզուի բոլոր ներքին, չգործարկուած 

հնարաւորութիւնները ցուցանող նուիրական երգարան, լեզուի ինքնաճանաչում՝ 

իմաստասիրութեան, բանաստեղծութեան ու գիտութեան այն համաձուլուածքում, որ 

երազում էր ստանալ «ալքիմիկոս» բանաստեղծը։ Չրաքեանի բոլոր 

խորհրդածութիւններում արեւմտահայերէնը լայնօրէն յայտածում է իր ներուժը, այնպէս, 

ինչպէս ոսկեդարի գրաբարն էր արտածում իր համապարփակ էութիւնը Մաշտոցի ու նրա 

աշակերտների գրչի ներքոյ... Իսկ նրա իմացականութեան ու գեղագիտութեան բառարանը, 

ստեղծուելով գրաբարի եւ արեւմտահայերէնի պատուական ատաղձից, պէտք է դեռ իր լայն 

շրջանառութիւնը գտնի ոչ միայն արեւելահայերէնի, այլեւ նախ՝ արեւմտահայերէնի 

երակներում։ Նա համոզուած էր, որ անհեռատես էին լեզուաբանները, երբ լքում էին 

գրաբարեան բարդութիւնները՝ գոհանալով աշխարհաբարեան պարզ ու ռամկական 

բառարանով, մինչդեռ գրաբարը ճոխ լեզու է, հոյակերտ բառերի ու դարձուածքների լեզու, 

որը ճոխ մտքի է պատշաճում, որովհետեւ հասարակ լեզուով անհնար է բարձր մտքեր 

յայտնել։ Ահա ընկերոջը գրած մի նամակից լեզուի մասին Տ. Չրաքեանի մի քանի մտքեր, 

որոնք կատարելապէս պատշաճում են այս նիւթին. 

«Պարզապէս յիմար, խեղճ բան է տաշուած, մեղմացած լեզու ունենալ, մինչդեռ իմաստները 

վայրի են»։ 

«Բարձր միտքով մը դոյզն բան կարելի չէ արտադրել, ճոխ միտքով մը՝ աղքատ, ժողովրդային 

բան գրել»։ 

«Եթէ միտքերն են, որ լեզուն կը շինեն, լեզուն ալ միտքերը կը շինէ»։ 

«Գրականութիւնը ժողովրդային դաստիարակութիւն չէ»։ 

«Վերջին աշխարհաբարեանները չեն ունեցած բաւականաչափ նրբութիւն՝ լեզու 

կազմակերպել հաւակնելու համար»։ 

«Գրաբարին այս կամ այն առաւելութիւնները մէկդի ձգելով, լքելով, չէ՞ մի որ ոճեր (այսինքն՝ 

գաղափարներ), կերպեր, ձայներ (այսինքն՝ դարձեալ մտածումներ) կը լքէին կոր 

աշխարհաբարեանները. անոր բառերը, մեծ հոյակերտ բարդութիւնները լքելով մի՞թէ 

ճշմարիտ ուժեր չէ, որ զանց կ'առնէին կոր աւանակները»։ 

«Թերեւս մեզի իյնայ բարձրացնել աշխարհաբարը գրաբարին ճոխութեան, որ արդէն միտքի 

ճոխութիւն կը նշանակէ, մտածելու բազմաձեւութիւն»[4]։ 

Չրաքեանի բառաստեղծական արուեստի խօսուն վկաներից են՝ դէմյանդիմանութիւն 

(ինտուիցիա)[5], ներմարդ, սեպհախտ (իդիոպատիա), հոյապակի (վիտրաժ), 

բարձրախոհանք (անագլիֆ. ծաւալային մտածողութիւն), ծանրապարոյր պտոյտ (ծովալիքի 

մասին), մշշածփում, հրճուայեղցում (հրճուանքով զեղուն), խօլածաղկում (խենթօրէն 

ծաղկելը. սեղմուած ժամանակով ծաղկման շարժապատկերի երեւոյթ ունի), արաբոլորուել, 
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իջոստոստել, հրաշավիպական, դիւաստուածային (ծովի մասին), հիասոսկում (ոչ հիացում 

եւ սոսկում, այլ դրանց միաժամանակութիւնը), սլացառկախ, խոյանշարժ (սլացքի մէջ 

առկախուած, խոյացումի մէջ անշարժացած. գոթական ճարտարապետութեան տարրերին 

բնորոշիչ շքեղ ածականներ), երազգալ (երազով զգալ. պայծառատեսելու, հեռազգայելու, 

կանխազգալու հոմանիշ բառ է իրաւամբ), անջատակցել, երազմայլ, ալպավայրի (կարելի է 

ընկալել որպէս ալպիական նախաստեղծութիւն. Չրաքեանի վկայութեամբ՝ Եղիա 

Տեմիրճիպաշեանը հիացած էր այս բառով՝ ասելով. «Ալպիաները ամբողջ կ'երեւակայէ մարդ 

այս բառին մէջ»), հետակորոյս (ոչ թէ անհետ կորած, այլ հետքը կորցրած, կամ իրերի յետեւ 

կորսուած, որ աստուածամենուրեքութեան (պանթէիզմ) գաղափարական տեղագրութիւն է) 

եւ այլն։ 

Այսօր եւս Սփիւռքի գրագէտները Չրաքեանի եւ նրա ժամանակակիցների գործի 

շարունակողն են գրական լեզուի մշակոյթում։ 

Արեւմտահայերէնը ոչ միայն մեռած կամ վտանգուած լեզու չէ, այլեւ կարող է դառնալ 

արեւելահայերէնը համաշխարհային մշակոյթով սնուցող լեզու. դրա բոլոր պատկերացնելի 

եւ դեռ չերեւակայած հնարաւորութիւններն ունի։ Այս է, իմ կարծիքով, նպատակներից մէկը, 

դէպի ուր կարող ենք ընթանալ։ Անհրաժեշտ է պետականօրէն հոգ տանել, որ աշխարհի 

չորս ծագերում պատմականօրէն սփռուած հայութիւնը զգայ, որ պետութիւնը նրա կարիքն 

ունի, որ առանց նրա՝ ներկայ հայրենիքի մշակոյթը աղքատ է։ Դա կարելի է, հնարաւոր է։ 

Անկասկած, սփիւռքահայ աշակերտը, ուսանողը, գիտնականը օտար գեղարուեստական եւ 

մասնագիտական գրականութիւնները ուսումնասիրում են իրենց երկրորդ լեզուով, քանի որ 

մեծ մասամբ դրանց թարգմանութիւնը չկայ, մանաւանդ որ նրանց համար դիւրին ու լիովին 

ընկալելի է նիւթը օտար լեզուով։ Սակայն կարելի է կազմակերպել այնպէս, որ երկուստեք 

շահեն մշակոյթները, աւելի ճիշտ մեր ընդհանուր մշակոյթը։ Պատկերացնել կարելի է, թէ 

ներամփոփ թարգմանիչների ինչպիսի ահռելի բանակ կայ հայրենիքից դուրս, եւ 

արեւմտահայերէնը զարգացնելու ինչպիսի հզօր շարժիչ, որ պէտք է գործի դնել։ Միայն 

գործնական ամենօրեայ կիրառութեամբ կարելի է պահպանել եւ զարգացնել լեզուն։ 

Կարծում եմ, դրա համար մեծ երաշխիք է ոչ միայն գեղարուեստական, այլեւ ժամանակակից 

արուեստաբանական, փիլիսոփայական, հոգեվերլուծաբանական, աստղագիտական, 

գրականագիտական, լեզուաբանական եւ միւս բոլոր ոլորտների արժէքաւոր երկերի 

թարգմանութիւնը... Նա՝ արեւմտահայի նոր սերունդը, լինելով ամենաքիչը երկու՝ իր 

ծննդավայրի եւ իր պահպանած լեզուների կրողը, վերջինիս շնորհիւ արեւելահային կարող է 

հնարաւորութիւն տալ ճակատագրով իրեն բաժին հասած աշխարհի մշակոյթին 

ծանօթանալ։ Այսօր ստեղծուած է մեր երկու գրական լեզուների թարգմանիչ ծրագիր, 

նոյնիսկ նպատակ կայ արեւմտահայ գրականութիւնը թարգմանել արեւելահայերէն, ինչը 

ամենամեծ անհեթեթութիւնն է։ Չգիտեմ, թէ ինչով է հիմնաւորւում արեւմտահայերէնը 

արեւելահայերէնի եւ հակառակը թարգմանելու անհրաժեշտութիւնը, որի համար մեծ 

ջանքեր ու միջոցներ են տրամադրուել եւ տրամադրւում են, երբ իրականում հայը հային 

հասկանալու խնդիր գրեթէ չունի կամ գոնէ չպէտք է ունենայ։ Եւ ոչ նուազ միջոցներ են 

ներդրւում ու դեռ ներդրուելու են (անշուշտ՝ ոչ ի զուր), որպէսզի արեւելահայ բանասէրը 

գերազանցապէս իւրացնի որեւէ օտար լեզու՝ վերջինից անխոչընդոտ ու հարազատ 

հայերէն թարգմանութիւն կատարելու համար։ Եւ դեռ հարց է, թէ կարող է այդ 

թարգմանութիւնը լինել բնօրինակին նոյնքան հարազատ, որքան ունակ է կատարել օտար 

լեզուն մայրենիին հաւասար բոլոր նրբութիւններով իմացող հայը։ Եւ դեռ չեմ ասում, թէ 

թարգմանչի համար որքան կարեւոր է ճանաչել թարգմանելիք գրականութիւնը ստեղծողի 
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լեզուամտածողութիւնը, որ գործնականում այնքան էլ դիւրին չէ՝ առանց նրա միջավայրում 

ապրելու։ Նաեւ արեւելահայերէն գրականութիւնը օտարին ճանաչելի դարձնելու գործում 

Սփիւռքը մեծ դեր խաղացել է եւ կարող է խաղալ՝ թարգմանելով այն իր երկրորդ մայրենի 

լեզուով։ Այս առումով մենք մեծ հարստութիւն ունենք, որը արդիւնաւէտ չենք օգտագործում, 

եւ որը գործնականում առաւելագոյնս փայլելու հնարաւորութիւն ունի, եթէ ճիշտ 

կազմակերպուի գործը։ Ուրեմն անհրաժեշտ է վերանայել մեր թարգմանչական գործը եւ այն 

խրախուսելով՝ լայնօրէն յանձնարարել Սփիւռքի մեր մտաւորականներին։ Բոլոր ոլորտների 

մասնագէտները կարող են իրենց գիտելիքներն ու կարողութիւնները օգտագործել ի նպաստ 

ազգային մշակոյթի զարգացման, եւ դա անել յատկապէս արեւմտահայերէնի եւ այլ լեզուի 

կրողը լինելու ճակատագրօրէն եւ կենսականօրէն իրենց բաժին ընկած բացառիկ 

մենաշնորհով։ Իսկ մենք հայրենիքում արեւմտահայերէնը գերազանց ճանաչելու հարցը 

պիտի լուծենք, որին հրաշալի կերպով կ'օգնի նաեւ օտար գրականութիւններին 

արեւմտահայերէնով ծանօթանալու արդէն նշածս հնարաւորութիւնը։ Մինչեւ Խորհրդային 

Միութեան փլուզումը եւ կայունութեան օրէնքով՝ մինչ օրս, համաշխարհային մշակոյթի հետ 

արեւելահային կապող միակ միջնորդ լեզուն ռուսերէնն է եղել, իսկ օտարալեզու 

գրականութեան թարգմանութիւնը հիմնականում ոչ բնօրինակից, այլ ռուսերէնից։ Միայն 

վերջերս հրատարակչութիւններն սկսեցին գրքերի վերատպութիւն արդէն որպէս 

բնօրինակից կատարուած թարգմանութիւններ։ Որքան տեղին պիտի լինի, եթէ մեր եւ 

աշխարհի միջնորդ լեզուն լինի արեւմտահայերէնը։ Այսպիսիով, ոչ թէ մէկ, այլ մի շարք 

կարեւոր խնդիրներ հնարաւոր կը լինի լուծել. համաշխարհային գրականութեանն ու 

առաջաւոր մտքին հայերէնով հնարաւորինս աւելի վաղ ծանօթանալ, քան դա հնարաւոր էր 

լինում նախկինում, արեւմտահայերէնը Հայաստանի Հանրապետութիւնում դարձնել 

արեւելահայերէնին հաւասարազօր ամենօրեայ ընթերցումի եւ գիտութեան լեզու, 

արեւելահայ եւ արեւմտահայ գրականութիւնների գործուն թարգմանութիւն օտար 

լեզուներով եւ այլն... 

Այո, արեւմտահայերէնի հանդէպ չկայ կամ նուազ է պետական հոգածութիւնը... 

Արեւմտահայերէնը հարազատ զաւակի պէս վստահօրէն պիտի մտնի դպրոցական 

ծրագրեր, պիտի լինի ոչ միայն բանասիրական ֆակուլտետի կարճատեւ 

ուսումնասիրութեան առարկան, այլեւ դրուի թարգմանչական նոր դպրոցի ստեղծման 

հիմքում եւ իր միջոցներով հարստացնի մեր ընդհանուր գիտութիւնն ու հոգեւոր մշակոյթը... 

Մեր ոսկեդարի սիւները թարգմանիչները եղան, եւ մեր լեզուն իր շքեղ ճառագումի տարերքը 

ապրեց հենց այդ ժամանակ... 

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

[1] Յայտնի է, որ 1919 թ.-ին Պօղոս Մակինցեանը՝ որպէս ՌԽՖՍՀ լուսաւորութեան 

ժողկոմատի ազգային փոքրամասնութիւնների բաժնի վարիչ, հանդէս է եկել մի 

նախաձեռնութեամբ, որը չի կարողացել հասցնել աւարտին. փորձում էր հայերէնի 

գրութիւնը դարձնել լատինատառ, ինչպէս որոշուած էր Խորհրդային Ռուսաստանի բոլոր 

ազգային փոքրամասնութիւնների համար: Ի դէպ, տեղին է նկատել (դժուար է չնկատել) այդ 

մտադրութիւնն առանց դժուարութեան, կայուն քայլերով ու ջերմեռանդօրէն 

իրականացնում է այսօր հայերի գերակշռող մասը՝ տեղեկատուական եւ կապի միջոցների 

«շնորհիւ», իհարկէ, ակամայ։ 
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1921 - 1922-ին Պ. Մակինցեանը եղել է Հայաստանի լուսաւորութեան ժողկոմ, եւ նրա 

պաշտօնավարման օրօք էլ ընդունուել է Մ. Աբեղեանի առաջարկած ուղղագրական 

«բարեփոխման» օրէնքը, ինչին կտրականապէս դէմ է արտայայտուել նաեւ Յովհաննէս 

Թումանեանը՝ Թիֆլիսից Պ. Մակինցեանին գրած նամակում (Պօղոս Մակինցեանին, 

նամակ, Յովհ. Թումանեան, ԵԼԺ, հ. 10, Երեւան, 1999, էջ 414): Սակայն նրան՝ հայ գրողին եւ 

Հայ գրողների միութեան նախագահին, չյաջողուեց կասեցնել ուղղագրութեան 

խեղաթիւրումը։ 

Ոչ միայն Խորհրդային Հայաստանի մտահոգ մտաւորականները, այլեւ աշխարհի բոլոր 

անկիւններից Սփիւռքն էր աղաղակում կատարուող աններելի քայլի դէմ։ Այդ մասին 

Կոստան Զարեանը 1927 թուականի «Հայրենիք» օրաթերթի օգոստոսի 28-ի համարում 

գրում է. «Ահա հինգ տարիից ի վեր է, որ արտասահմանեան հայ թերթերի էջերում, գիտուն 

եւ անգիտուն հայրենակիցներ աղաղակում են երեւանեան անապատի դէմ։ 

Ուղղագրութեան հարցը դարձել է ցաւոտ մի հարց, մի տեսակ մղձաւանջ, որ մերթ ընդ մերթ, 

գալիս խանգարում է ազնիւ հայրենակիցների հանգստաւէտ քունը։ Մարդ չմնաց, որ այդ 

մասին իր կարծիքը չարտայայտեր, արիւն եւ քրտինքի մէջ մտան, բողոքեցին, զայրացան, 

բարկացան, օդի մէջ սպառնացող սուրեր շարժեցին՝ թղթէ, բոց ու կրակ տեղացին՝ հեռուից, 

ու հիմա էլ լռել են եւ սպասում են։ Ի՞նչ են սպասում։ Սպասում են, որ երեւանեան 

ուղղագրական յանձնաժողովը՝ անդամալոյծ այդ կրիան՝ բարեհաճի յայտնել հայ ազգին իր 

«հեղինակաւոր» եւ վերջնական որոշումը։ Սակայն նրանք, որ ճանաչում են յանձնաժողովի 

անդամներին եւ այն տարօրինակ մթնոլորտը, որի մէջ տեղի են ունենում այդ պատուական 

եւ վեհերոտ ակադեմիականների աշխատանքները, քաջ գիտեն, որ մրոտած թղթերի, 

բացատրութիւնների, պատասխանների, վերլուծումների այդ լեռը պիտի ծնի մուկն չնչին եւ 

այն էլ հիւանդ։ Ու բնական է, որ այդպէս լինի, որովհետև ուղղագրական խնդիրը սերտօրէն 

կապուած է ամբողջ մի մտայնութեան հետ, որից եթէ խորհրդայնականները հրաժարուեն՝ 

պարզապէս կ'ընկնեն հակասութեան մէջ, կը դաւաճանեն այն մակերեսային սիստեմին, որը 

կազմում է իրենց գոյութեան հիմնական նպատակը ու կը դադրին կատարել այն դերը, որի 

համար կոչուած են ապրելու»։  

[2] Մանուկ Աբեղեան, Մեր ուղղագրութեան մասին, «Արարատ» ամսագիր, Էջմիածին, 1913 

թ., թիւ 11, էջ 1058։ 

[3] Անդ՝ էջ 1047-1048։ 

[4] Տիրան Չրաքեան, նամակ Միքայէլ Կիւրճեանին, Իսկիւտար, 1900 թ., 16 հոկտեմբերի, 

ԳԱԹ, Տ. Չրաքեանի ֆոնդ, թիւ 6։ Ի դէպ, հենց այս օրն է աւարտել «Ներաշխարհ»ի 

գրութիւնը։ 

[5] Ինտրան համոզուած է, որ ճշմատութեան ճանաչողութեան ամենավերին աստիճանը 

ինտուիցիան է՝ դէմյանդիմանութիւնը։ Նրա գործածած այս եզրը առաջին հայեացքից 

«ինտուիցիային» չհամապատասխանող բառ է։ Բայց դէմյանդիմանապաշտ ֆրանսիացի 

փիլիսոփայ Անրի Բերգսոնի (1859-1941) մի բացատրութեան մէջ ասւում է. «Ինտուիցիան 

հենց ինքն իրեն հայող կամքն է»։ Եւ ակնյայտ է, որ այս բացատրութիւնը Ինտրայի բառի 

ճշգրիտ շարադրանքն է նախադասութեամբ։ 

13.12.2015, Երեւան 
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Գրական-Մշակութային 

ՄՕՐՍ ԱՆԱՆՈՒԽԻ (ԴԱՂՁ) ՓՈՇԻՆ 

 

 

Կիրակի յետմիջօրէ մըն էր. յունիս ամսուան բարեխառն 

կլիման այդ անդորր օրը օժտեր էր իր արեւաբոյր 

բարիքներով։ Հատուկենտ ամպերու լուսաթափանց 

ծուէններ յեղյեղուկ հովին գիրկը նետուած՝ մեղկօրէն 

յանձնուէր էին անոր քմայքին։ Մեր պարտէզը եզերող 

վիթխարի նոճիներն ալ հովէն լեզու առած, գլխու 

համաչափ ճօճումներով՝ մարդկութեան համար 

անվերծանելի՝ տիեզերքի գաղտնիքները կը լուծէին։ 

Կինս եւ ես, դրացի զոյգի մը հետ մեր պարտէզը նստած՝ 

ասկէ անկէ կը զրուցէինք, երբ գարնանային դեռատի սիւգ 

մը, քամահրող աղջկան մը սեթեւեթով՝ ինծի շատ ծանօթ 

եւ սիրելի բուրմունք մը օրօրեց քիթիս տակ։ Տարիներ 

առաջ պարտէզին մէկ անկիւնը կինս՝ մեր ընտանիքի անխոնջ պարտիզպանը՝ ափ մը 

անանուխի սերմ ցանած էր. ամբողջ յետմիջօրէն զեփիւռը անանուխներուն քսուըռտեր եւ 

անոնց հրապուրիչ բուրումով օծեր էր իր անգայտ մարմնի ծեքծեքուն կորութիւնները։ Ու 

հիմա եկեր էր այդ օծանելիքին ցանկայարոյց բուրմունքով զիս գայթակղեցնելու։ 

Ամէն ամառ, մեր փոքրիկ ածուէն քաղուած անանուխի քանի մը տերեւ կը մանրէի 

պատրաստած թապպուլէներուս (ձաւարախառն աղցան) մէջ եւ մօրս՝ Հալէպի անմրցելի 

թապպուլեները յիշելով՝ ագահօրէն կ՚ուտէի։ Քանի մը անգամ փորձեր էի տերեւները չորցնել 

եւ փոշիի վերածել, բայց անոնք՝ մօրս պատրաստած տերեւներուն նման իրենց բնական 

կանաչութիւնը պահելու տեղ՝ իրենք իրենց վրայ գալարուած գորշ միջատներու նմանող 

բանի մը վերածուէր էին։ Տգեղ երեւոյթին թերեւս աչքս գոցէի, եթէ անոնք մօրս 

պատրաստած անանուխի փոշիին համէն ու հոտէն շոշորթ մը իսկ ունենային։ 

Քիչ առաջուան չարաճճի զեփիւռը ուշադրութիւնս շեղեր էր մեր խօսակցութեան նիւթէն եւ 

զիս փոխադրեր էր քառասուն տարի առաջուան Հալէպը։ Հաներ էր զիս մեր տան 

տափարակ ու կպրապատ տանիքը, ուր՝ Հալէպի տօթակէզ արեւին տակ, թելերու վրայ մօրս 

կախած անանուխի խուրձերը արդէն լաւ մը չորցած՝ կը սպասէին իր հմուտ ձեռքերուն, 

որպէսզի խնամքով թելերէն վար առնեն զիրենք, տերեւները ցօղուններէն փետրատեն եւ 

իրենց ափերուն մէջ տրորելով փոշիացնեն։ Մայրս այդ կաս-կանանչ փոշին պիտի լեցնէր 

ապակեայ փոքրիկ կուժերու (ղաթրամիզին հայերէնը ի՞նչ է) մէջ եւ մենք ամբողջ տարի մը 

պիտի ըմբոշխնէինք այդ անուշաբոյր փոշիին քմախորժ համն ու հոտը մեր լեզուին եւ 

քիմքին միջեւ։ 

Առ ի քաղաքավարութիւն, բայց առանց երազանքիս թելը ամբողջովին խզելու, մերթ ընդ 

մերթ ժպիտով մը, հաւանութիւն արտայայտող գլխու շարժումով մը, կամ նոյնիսկ բառերու 

նմանող բաներ մըն ալ բերնէս դուրս գլտորելով, կնոջս եւ դրացիներու խօսակցութեան 

մասնակցութիւնս շարունակել կը ձեւացնէի։ Անանուխի զգլխիչ բոյրէն թելադրուած 
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անուրջս հիմա Հալէպի մեր հին տան երդիքէն խոհանոց իջեցուցեր էր զիս։ Խոհանոցին մէջ 

Մայրս թարմ կանաչեղէններով եւ ձաւարով պատրաստած թապպուլէին վրայ անանուխի 

փոշին հազիւ սկսեր էր ցանել, երբ ներսէն հեռաձայնի զանգին տաղտկալի ձայնը 

սթափեցուց զիս (այդ ատեն դեռ բջիջային հեռաձայն չունէիք)։ Մտքէս ըսի՝ անտեսէ՛, ո՛վ, որ 

է քիչ ետքը նորէն թող զանգէ – մօրս անզուգական թապպուլէն ուտելէս ետք... բայց 

զանգողը վճռած էր ինծի զլանալու այդ անզուգական վայելքը, ուստի կը յամառէր 

անպատկառօրէն մրճահարել հեռաձայնիս զանգը, որ՝ երազի եւ իրականութեան միջեւ զիս 

օրօրող ուղեղիս մէջ՝ վերածուեր էր Նոր Գիւղի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ ժամկոչ 

Մուրատին կողմէ ամէն առտու եւ երեկոյ հնչուող բամբ զանգին։ 

Քիթիս տակէն տռտռալով ոտքի ելայ, դրացիներէն ներողութիւն խնդրեցի եւ ներս մտայ 

տեսնելու համար, թէ՝ ո՞վ է մօրս թապպուլէէն զիս բրտօրէն զրկել ժպրհող այս 

արկածախնդիրը։ Յարութն էր՝ մեր քաղաքը բնակող երկու Հալէպահայերէն մէկը – շաքարի 

պէս տղայ մը։ Տեղեկացուց, որ Հալէպէն հիւրեր ունի եւ մեզ հրաւիրեց անյապաղ ճամբայ 

ելլել դէպի իրենց տունը՝ տեսնելու հիւրերը, որոնք ժամէ մը Շիքակօ պիտի վերադառնային, 

ուր եւ իջեւանած էին իրենց պարագաներուն մօտ։ Նաեւ յայտնեց, որ մայրս բաներ մը 

ղրկած է ինծի այցելուներուն հետ։ Պատրուակով մը կինս պարտէզէն ներս կանչեցի եւ 

պարզեցի եղելութիւնը։ Որոշեցինք, որ ինք տունը մնայ եւ դրացիները հիւրասիրէ, իսկ ես 

երթամ Յարութենց տունը Հալէպէն եկած այցելուները տեսնելու։ Նոյն քաղաքին մէջ 

ապրելով հանդերձ, Յարութենց տունը մեր տունէն ինքնաշարժով գրեթէ կէս ժամ հեռու է, 

ուստի պէտք էր արագ շարժիլ։ Դրացիներէն անգամ մը եւս ներողութիւն խնդրեցի եւ 

նետուեցայ ինքնաշարժիս մէջ։ 

Քսանհինգ վայրկեան ետք արդէն նստած էի Յարութենց գեղատեսիլ պարտէզի փայտաշէն, 

ընդարձակ պատշգամը եւ Հալէպէն այցելու Պարոն Համբարձումին եւ կնոջ՝ Տիկին 

Լուսինին բերնէն երկնային մեղեդիի նման ծորող Հալէպէն լուրեր կ՚մբոշխնէի։ Շուտով 

յայտնուեցաւ, որ հակառակ հեռաձայնին վրայ Յարութին ըրած հաստատումին, 

այցելուները պիտի կարենային ամբողջ յետմիջօրէն եւ նոյնիսկ երեկոյեան անդրանիկ 

ժամերը իրենց տունը անցընել. մանաւանդ, որ Յարութենց տունէն Շիքակօ հազիւ մէկ 

ժամուան ճամբայ է։ Քիչ ետք, Յարութին ազնիւ տիկինը խոհանոցի դուռէն պարտէզ մտաւ 

եւ մեզ ճաշասենեակ հրաւիրեց։ Սեղանը ծայրէ ծայր հայկական տոհմիկ համադամ 

կերակուրներով ծածկուած էր։ Տիկին Հէլէն ամերիկածին հայուհի մըն է, որ իր յունահայ 

մօրմէն սորված է հայկական խորոտիկ ճաշեր պատրաստելու արուեստը։ 

Ճաշի աւարտին, տիկին Հէլէն առաջարկեց, որ սուրճը պարտէզը առնենք, ուստի 

մագլցեցանք պարտէզի պատշգամը եւ վերսկսանք Հալէպի շուրջ թաւալող 

խօսակցութիւնը։ Խօսակցութենէ աւելի հարցազրոյց մըն էր տեղի ունեցողը։ Պարոն 

Համբարձում Յոբի համբերանքով կը դիմագրաւէր հարցումներուս յորձանուտը։ Այսպէս, 

երեք ժամ լաւ մը Հալէպէն լուրեր ստանալէ ետք, երեկոյեան ժամը վեցը անց՝ յանկարծ 

անդրադարձայ, որ Յարութին եւ Տիկին Հէլէնին ազնուութիւնը չարաչար գործածելու 

սահմանները գլած անցած եմ։ Խեղճ պարոն Համբարձումը եւ իր ազնիւ Տիկին՝ Լուսինն ալ, 

ձանձրացած ըլլալու էին հարցումներուս տեղատարափէն։ Արդէն իրենք ալ կամաց-կամաց 

պէտք է պատրաստուէին ճամբայ ելլելու դէպի Շիքակօ։ Տիկին Լուսինը ինծի յանձնեց մօրս 

ղրկած խոշոր տոպրակը, որ իր մէջ կը պարունակեր քանի մը համեմատաբար փոքր 

տոպրակներ։ Բոլորին շնորհակալութիւն յայտնեցի, Պարոն Համբարձումը եւ Տիկին Լուսինը 
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համոզեցի, որ յաջորդ իրիկուն մեր հիւրը ըլլան, վստահեցնելով, որ Շիքակոյէն մեր տուն 

երթուդարձի պատասխանատուութիւնը ես կը ստանձնեմ, եւ բաժնուեցայ իրենցմէ։ 

Ճամբու ընթացքին տոպրակին մէջէն մեղմիւ դուրս հոսող քանի մը քթախորժ հոտեր 

ռունգերս կը գրգռէին։ Անոնց մէջ, սակայն, անանուխի դիւթիչ բոյրը կը գերազանցէր բոլոր 

միւսները։ Կը մտածէի, թէ որքան բարեբաստիկ զուգադիպութիւն էր այսօր ինծի 

պատահածը։ Կէսօրէ ետք ժամը երկուքի շուրջ, մեր պարտէզը նստած կ՚երազէի մօրս 

անանուխի փոշիին համին ու հոտին մասին, եւ հիմա տուն կը վերադառնամ նոյն այդ 

փոշիէն իր ինծի ղրկած բաւական մեծ տոպրակով մը։ Տուն պիտի հասնէի եւ, առանց 

վայրկեան մը վատնելու, թապպուլէի արարչագործութեան պիտի ձեռնարկէի։ Աւա՜ղ, որ դեռ 

յունիս ամսուան մէջ էինք, եւ մօտակայ արտերէն ու հանդերէն քաղուած թարմ 

կանաչեղէններու վաճառքը չէր սկսած տակաւին։ Բայց եւ այնպէս, անոնց 

բացակայութեան՝ հեռակայ նահանգներէ կամ երկիրներէ ներմուծուած եւ արուեստական 

միջոցներով «թարմ» պահուած կանաչեղէնները ի պատուի պիտի ըլլային առայժմս։ 

Տուն հասայ եւ անմիջապէս մօրս ղրկած խոշոր տոպրակը բացի։ Մեծ տոպրակը կը 

պարունակէր աւելի պզտիկ տոպրակ մը կարմիր պղպեղի փոշի (ի՜նչ երանութիւն, ասոր 

խենթն եմ), տոպրակ մը՝ արաբերէն թաշքիլէ կոչուող՝ զանազան կուտերէ եւ պիստակներէ 

բաղկացած խառնուրդ մը (կրկնակի երանութիւն, ասոր ալ խենթն եմ), քանի մը ուրիշ 

համեմներ եւ ուտելիքներ, եւ այս բոլորէն վեր, տոպրակ մը՝ լեցուն՝ բոլոր համեմներու 

թագուհի՝ անանուխի փոշիով – այն ալ մօրս անգերազանցելի անանուխի փոշիով։ 

Թապպուլէն համադրեցի, վրան ալ նոր ստացած կարմիր պղպեղի եւ անանուխի փոշիէն 

ցանեցի, կէս գաւաթ ձիթաիւղ ալ թափեցի մէջը եւ կնոջս հետ ուտելու կը պատրաստուէինք, 

երբ ամերիկացի բարեկամ մը դուռը թակեց։ Պնակ մը թապպուլէ հրամցուցի բարեկամիս։ 

Ուզեց բաղադրութիւնը հասկնալ, բայց համոզեցի, որ նախ ուտէ, յետոյ ի՛նք փորձէ 

հետեւցնել անոնց ինչ ըլլալը։ Դգալ մը թապպուլէ բերանը դրաւ եւ սպասեց, որ ծամելէ առաջ 

համն ու հոտը թելադրեն իրեն, թէ կրնա՞ր առանց թունաւորումի վտանգին ծամել եւ կլլել։ 

Այդ կանխազգուշացման դիմեց, քանզի անգամ մը, սաստիկ կծու կերակուր մը կերցուցեր էի 

եւ խեղճը լալահառաչ՝ տասը վայրկեան պաղ ջուրով բերանը ցօղուած էր այրուցքէն 

ազատելու սին յոյսով։ Բարեբախտաբար, այս անգամ կարմիր պղպեղի փոշին 

խոհեմութեամբ ցաներ էի թապպուլէին վրայ եւ բարեկամս մեծ հաճոյքով կրցաւ վայելել 

զայն, առանց հրշէջները ահազանգելու կարիքն ունենելու։ Բաղկացուցիչ տարրերէն հազիւ 

մէկ երկու հատը կրցաւ կռահել. ձաւարի մասին գաղափար իսկ չունէր։ 

Տարիներ անցեր են այդ հոգեզմայլ օրէն։ Մօրս անանուխի փոշին, զոր տուն բերելէ ետք՝ 

լոյսի գունաթափող եւ թառամեցնող ազդեցութենէն զերծ պահելու համար մուգ տուփի մը 

մէջ լեցուցեր էի՝ իր համը, հոտն ու թոյրը տակաւին պահելով հանդերձ, աւա՜ղ, ինկեր է 

սպառման հոգեվարքի գալարումներուն գիրկը։ 

Այդ յանկուցիչ փոշին տուն բերելէս քանի մը տարի անցած էր, երբ միեւնոյն ատեն, թէ՛ 

տաղտկալի թէ՛ յուսադրիչ զգացում մը, չեմ գիտեր ուրկէ, համակեց գիտակցութիւնս եւ զիս 

համոզեց, որ կեանքիս տեւողութեան թելը անքակտելիօրէն կապուած է այդ փոշիին 

սպառման թափին հետ։ Տասը տարի առաջ, քսան սանթիմ խորութիւն ունեցող տուփը 

մինչեւ բերանը լեցուած էր անանուխի փոշիով։ Հիմա արդէն միայն երկու սանթիմ փոշի 

մնացեր է տուփին մէջ։ Ժամանակն է կարծեմ, անձիս հետ հաշուեյարդարի նստելու... 

ԱՐԱ ՄԽՍԵԱՆ 
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Բարութիւնը հոգիի պայծառ լոյս է...Բարութիւնը ազնւութեան շող է…Բարութիւնը սէր է 

մարդուն ու աշխարհին...Բարութիւնը չարին մեծագոյն սպառնալիքն է:  

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

Բարութիւնը, ազնուութիւնը, ճշմարտախօսութիւնը....եւ նման այլ բարոյական բարձր 

յատկանիշներ տեսակ մը սպառնալի՛ք կը դառնան անոնց համար, որոնք ամբողջովին զուրկ 

ըլլալով անոնցմէ, կը գտնուին բարոյականութեան հակաբեւեռին վրայ....Բարոյական նման 

որակի դրսեւորումը կը դառնայ իրենց համար տխուր յուշարարը իրենց բարոյազուրկ 

ինքնութեան եւ տեսակ մը խղճի խայթ՝ իրենց անդորրը խանգարող...եւ զարմանալի չէ որ 

անոնք խոյս կու տան առաջիններէն եւ կը փնտռեն իրենց նմաններու 

ընկերութիւնը.....Նմանն զնմանն գտանէ... 

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

Գերագոյն ազատութիւնը մտքի եւ հոգիի ազատութիւնն է....Եթէ միտքդ սորված է ազատ 

մտածել, իրեն հրամցուած կաղապարներէն ձերբազատ, եթէ սորված է կրաւորական 

ընկալումներէն դուրս ելլել եւ իւրովի մտածել, յայնժամ կրնայ ան ազատութեան յոյսը 

փայփայել...: Եթէ հոգին չէ բանտարկուած մարմնի ցանկութիւններով եւ կոյր կիրքերով, եթէ 

ստրկացած չէ ան՝ «հիմա եւ այստեղ»ի սահմանափակութեամբ, յայնժամ ան կրնայ ճախրել 

ազատօրէն ժամանակի եւ տարածքի անհունութեան մէջ, խորապրիլ տիեզերական շունչը, 

լայննա՛լ, ընդարձակուի՛լ....եւ դառնալ ազատ.... 

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

Լրջութեան, խորութեան, ոչ-մակերեսայնութեան....ահաւոր պակաս է ամէնուր, որ ամէն ինչ 

կատակի կը վերածէ, սպառողական ապրանքի, սնաբարոյ հաճոյքի....գիտակցութիւնը կը 

դարձնէ ձեռնավարելի....Ազատ մարդէն ստրուկ մարդ կազմաւորելու համար գուցէ, 

միաժամանակ բարբառելով ազատութեան եւ այլ արժէքներու անունով... 

..................... 
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Ծառանալ անարդարութեան դէմ....Մարդ արարածի բուն առաքելութիւնը չէ՞ սա, ո՛ւր որ ալ 

գտնուի ան, ո՛ր երկնքի տակ ալ ապրի ան....կարեւոր ալ չէ, թէ որու՞ն դէմ է ուղղուած 

անարդարութիւնը, քեզի՞, թէ՞ ուրիշին...: Բարոյականութեան գերագոյն պատուիրանը սա 

ըլլալու է, ըստ իս, քանզի անարդարութենէն կը բխին ամէն տեսակի չարութիւն, լկտիութիւն, 

ոխակալութիւն....Իսկ անարդարուած ժողովուրդ մը, որպիսին է հայը, առաւել զգայուն 

պիտի ըլլայ անարդարութեան նկատմամբ, պիտի ըմբոստանայ , ընդվզի անոր դէմ....եւ 

մանաւանդ արդար ըլլայ իր նմաններուն հանդէպ....Ունի՞նք այդ առաքելութեան իրաւ 

կենսագործումը՝ հայ կեանքէն ներս, մասնաւորապէս....եւ բոլոր մակարդակներու վրայ ալ: 

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

Հայ դարաւոր մշակոյթն է, որ մեզ կը միաւորէ որպէս մէկ եւ միեւնոյն ազգի զաւակներ, 

որքան ալ ժամանակն ու միջոցը տարանջատեն մեզ....: Հայ մշակոյթի մէջ են հարազատօրէն 

արտացոլուած հայ մարդու իղձերն ու երազանքները, տագնապներն ու յոյզերը, բարոյական 

կերպարը, հաւատալիքները, արժէքներու համակարգը....հայ հոգին ու ոգին: Առանց 

մշակոյթի, չկայ ազգ ու հայրենիք: 

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

Հաւատքը վեր է բոլոր կրօնքներէն, որոնք հաստատութենացած հաւատքը կը ներկայացնեն 

եւ շատ անգամ անչափ կը հեռանան հաւատքի ակնաղբիւրէն, ծառայելով տարբեր-տարբեր 

շահերու եւ նպատակներու...մինչ մաքուր հաւատքը կը բխի հոգիէն, կը խորապրուի հոգիին 

մէջ, կը ներըմբռնուի հոգիին կողմէ, կը մնայ անխաթար հոգիին մէջ... 

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

Հեռու մնալ կուռքերէ....Մեծերը կարդալ շատ հոգեշահ եւ մտաշահ է անկասկած....Անոնցմէ 

իւրաքանչիւրը նոր մտահորիզոններ կը բանայ տեսադաշտիդ դիմաց, նոր խորութիւններ կը 

յայտնաբերէ, նորովի մտածել կու տայ հի՛ն-հի՛ն բաներու մասին....Բայց սխալ պիտի ըլլար 

զանոնք կուռքի վերածելը, որքա՛ն ալ մեծ ըլլան անոնք: Միշտ պիտի հարցադրել, քննել ու 

վերաքննել, վերլուծել, փորձարկել եւ կրկին փորձարկել...: Կուռքի վերածելը ճշմարտութիւնը 

բացարձակացնել կը նշանակէ, ապա զայն քարացնել եւ կաղապարի վերածել....մինչդեռ 

ամէն խոհ ու միտք՝ մտածումի ազատ շարժում կ'ենթադրէ... 

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

Մարդ-անհատին, ինչպէս եւ ազգային-հաւաքականութեան մը համար, ազատութիւնը 

ափսէի մը վրայ չի հրամցուիր երբե՛ք....Ազատութիւնը պիտի նուաճել ու վերանուաճել ամէն 

պահ՝ պատասխանատւութեան բարձր գիտակցութեամբ, անկաշառ խիղճով, 

սկզբունքայնութեամբ, զոհողութիւններու յանձնառութեամբ, ամուր նկարագրով եւ 

արժանապատւութեամբ....Կաշառուող, ծախուող, արժանապատւութենէ զուրկ՝ գետնամած 

ու մուրացիկ մարդը կամ հաւաքականութիւնը, չի կրնար ազատ ըլլալ... 

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

Նոր գաղափարներու սով է կարծէք, աշխարհով մէկ: Մարդկային գիտակցութիւնը այնքան է 

տարրականացած, մակերեսայնացած, որ կարծէք ա՛լ ի զօրու չէ նոր գաղափարներ 

մտայղանալու, որոնք կարենան յեղաշրջել մարդկային գիտակցութիւնը, նոր որակ բերել 
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մարդկային կեանքին....Իսկ ամէն յառաջդիմութիւն կը սկսի գաղափարի մը հունտով, որ 

բեղմնաւորուելով կու տայ բազում պտուղներ, մարդկային զարգացման նոր հորիզոններ 

բանալով: 

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

Նոր ժամանակներու մարդը մէկ օրուան մարդ է, շատ յաճախ....հոգեզուրկ եւ 

արմատախիլ...Կ'ապրի օրուան պահանջներուն համեմատ, այսօր հոս է, վաղը՝ հոն...Այսօր 

ա՛յս բարեկամները ունի, վաղը՝ ա՛յն...Նոյն ձեւով ալ կը փոխուին իր հակառակորդները՝ 

գաղափարական գետնի վրայ....Կ'ընէ ա՛յն ինչ որ իր տուեալ պահու շահերը կը պահանջեն, 

եւ կը ծիծաղի ալ անոնց վրայ, որոնք սկզբունքի տէր են, արժանապատուութեան հարց կը 

բարձրացնեն...Տեսած եմ երդուեալ հակառակորդներ, որոնք յանկարծ կը բարեկամանան, 

նոյնիսկ կը սերտանան, երբ կան հասարակաց շահեր....Շահն է, որ կը թելադրէ նմաններուն 

վարքը, իսկ շահը յարափոփոխ կ'ըլլայ միշտ ալ... 

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

Շուկայական «արժէքներ» հասկացութեան տակ, մարդիկ կը վաճառեն մարմին ու հոգի, 

ազգ ու հայրենիք, ընտանիք եւ այլ սրբութիւններ, բարոյական դարաւոր ըմբռնումներ, 

գալիք սերունդներն ու ապագան....Սա հաւանաբար կոչուի շուկայական բռնատիրութիւն, 

կամ նոյնիսկ՝ շուկայական ահաբեկչութիւն:  

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

Երանի յեղափոխութիւնը ըլլա՛յ նոր միտքերու ծննդարան, նոր գաղափարներու ձուլարան՝ 

հին ու լճացած կարծրատիպերէն ձերբազատ...Երանի կարենանք նոր աչքով նայիլ մեզ 

շրջապատող իրականութեան եւ մենք զմեզ....Երանի կարենանք վերամտածել մեր 

իրականութիւնը եւ յղանանք նոր խոհեր, որ դառնան նորանոր խոհերով 

բեղմնաւոր....ազատ, անկաղապար, թռիչքով եւ խոյանքով թեւաւոր... 

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

Դար ու դարեր կը բարբառինք միաբանութեան մասին, կը դժգոհինք անոր 

բացակայութենէն հայ կեանքին մէջ, եւ կը շարունակենք անմիաբան մնալ զանազան 

պատրուակներով....Մանուկ հասակէն կարծէք մեր դաստիարակութեան մէջ կը մտնէ 

կուսակցական-քաղաքական-ակումբային այլամերժութիւնները, որոնք կը հրահրուին 

օտար ուժերու կողմէ ալ՝ «բաժնէ որ տիրես»-ի քաղաքականութեամբ....եւ մենք, եղեռնահար 

եւ սփիւռքացած ժողովուրդ մը խելքի կու գա՞նք արդեօք, իսկապէս միաբանուելով , թէ՞ կը 

շարունակենք ակումբ-ակումբ խաղալ, «մեզմէ է-մեզմէ չէ» ըսելով տարանջատուիլ, 

ջլատուիլ ու տկարանալ յուրախութիւն մեր թշնամեաց: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ 

 

 
 

 

 

 

 

Անապատին մէջ անջրդի 

Զիս հոտեւան ծաղիկ մ'ըրիր 

Բայց զլացար շիթ մը գորով 

Տալ ծաղիկին այդ հոգեթով... 

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

Թէ սպասումիդ չարձագանգեն 

Մի՛ աղաչեր, մի՛ ստորնանար 

Ինքնաբեր են սէրն ու յարգանք 

Կա՛մ կան անոնք, կա՛մ ալ չկան.. 

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

Ադորրաւէտ լռութիւն է 

Մենութիւն է ինքս ինձ հետ 

Բայց կը թուի թէ տիեզերքի 

Սրտի զարկին եմ ունկնդիր... 

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

Թէ ապաւինիս ոեւէ մէկին 

Յուսախաբ կ'ըլլաս, դուն լաւ իմացի՛ր 

Սեփակա՛ն ոյժիդ պիտ' ապաւինիս 

Ոտքերուդ վրայ պիտ' ամո՛ւր կանգնիս... 
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..................... 

Թէ մութն ծածկէ երկինք, երկիր 

Լոյսը փնտռէ՛ խորքը սրտիդ 

Որ շարունակ հուրհրատէ 

Լուսաւորչի կանթեղին պէս... 

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

Աշունը մերթ յո՛ւշ, մերթ ալ մշո՛ւշ է 

Մերթ վառ կարօ՛տ է, մերթ ալ թախի՛ծ է 

Հրակարմի՛ր ցոլք, ոգեղէն հրա՛յրք է 

Ժամանա՛կն ամբողջ իր մէջ կը նիրհէ... 

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

Կեանքը կ'անցնի երազի պէս 

Ժամանակի թեւին վրայ 

Բարի գործը միայն մնայ 

Ա՛յն որ կու տաս հոգենուէր... 

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

Ցաւը երբեք փոխանցիկ չէ 

Ան սոսկ ինկած տեղը կ'այրէ 

Կրնաս գթալ ու կարեկցիլ 

Բայց ցաւն բնաւ չի բաժնուիր... 

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

Ժպտա՛ կեանքին ինչ ալ ըլլայ 

Ժպիտն այդ լո՛յս միայն սփռէ 

Մութը վանէ, խաւարն ցրէ 

Հոգիէ՛դ ներս շողարձակէ... 

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

Սի՛րտ իմ, պիտ' տոկաս ինչ ալ պատահի 

Լաւին ու վատին պիտի դիմանա՛ս 
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Քեզ արտօնուած չէ որ յուսաբեկիս 

Դուն նշոյլ լոյսդ սփռէ՛ աշխարհին... 

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

Ի՛նչ արշալոյսներ պիտ' ծագին պայծառ 

Ի՛նչ արշալոյսներ պիտ' մայրամտին 

Մարդիկ դեռ պիտ' գան ու պիտի երթան 

Տիեզերքը յաւե՛րժ պիտի թաւալի... 

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

Անկեղծ խօսքը սիրտէն բխած 

Դպչի սրտին մարդ էակի 

Ո՛վ ալ ըլլայ, ո՛ւր ալ ըլլայ 

Եթէ մա՛րդ է տակաւին:  

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

Ո՛ւր ալ երթաս մարդը նոյնն է 

Իր բուն խորքին, ոչ՝ ձեւին մէջ 

Պարագաներն կը տարբերին 

Սիրտը սի՛րտ է, հոգին՝ հոգի՛... 

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

Բառս տարա՛զ տուաւ մտքիս 

Յստակացուց անորսալի՛ն 

Բայց տարազն այդ այնքան նե՛ղ էր 

Մտքիս թռիչքին՝ վանդա՛կ մըն էր... 

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

Ծաղիկներ կան որ կը ծաղկին աշնան 

Գարնան եւ ամրան արեւն ամբարած 

Բոյրեր ու թոյրեր ունին խտացած 

Լոկ տարաժամին թէեւ յայտնուած... 

..................... 
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Աթոռները ի պատուի են 

Փառքի դափնի ըլլան կարծես 

Ոչինչ կ'արժեն խելք, գիտելիք 

Թէ չունենա՛ս աթոռ ու դիրք... 

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

Հազար բարիք ալ դուն ընես 

Հատուցում մի՛ ակնկալեր 

Հատուցումը հրճուա՛նքդ է 

Զոր պիտ' զգաս լոկ սրտի՛դ մէջ... 

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

Ցաւիդ հետ միշտ ալ մինա՛կ ես 

Քանզի սի՛րտդ զայն խորզգայ 

Սիրտդ ինչպէ՞ս այլոց փոխ տաս 

Ան քո՛ւկդ է քու ցաւիդ պէս... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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