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Խմբագրական 

ԱՒԱՐԱՅՐԻ ԹԵՒԱԾՈՂ ՈԳԻՆ 

 

Փետրուար ամիսը մեզի մտածել կու տայ Վարդանանց 

սխրագործութեան եւ Աւարայրի ոգիին մասին, որոնք դարէ դար 

վերիմաստաւորուեր ու վերարժեւորուեր են, առանց կորսնցնելու 

իրենց այժմէականութիւնը նաեւ մեր օրերուն...... 

 

Վարդանանք գիտցան իրենց իմացեալ մահուան գնով պաշտպանել 

ազգ ու հայրենիք, հաւատք ու ազգային արժանապատւութիւն եւ 

անմահութիւն նուաճեցին հայոց պատմութեան երթին մէջ.. 

 

Արդարեւ, Աւարայրի ճակատամարտը Սասանեան Պարսկաստանի դէմ հայ ժողովուրդի 

ազգային–ազատագրական պայքարի բարձրակէտն էր, քանզի անիկա մերժումն էր՝ 

մազդէական կրօնքը ընդունելու Յազկերտի հրահանգին, «Ո՛չ» ըսելու մեզ ձուլելու միտող 

սպառնալիքին... 

 

451 թուականի Մայիս 26-ին տեղի ունեցած ճակատամարտը՝ Տղմուտ գետի ափին, Աւարայրի 

դաշտին վրայ, տեւեց ընդամէնը մէկ օր...Վարդան Մամիկոնեան( որ, ի դէպ, 42 յաղթանակ 

տարած հռչակաւոր զօրավար էր, ըստ ռազմավարագէտ Դոկտ. Արմէն Այվազեանի), Յովսէփ Ա. 

Վայոց ձորեցին եւ Ղեւոնդ Երէց քաջալերեցին հայոց զօրքը՝ արիաբար մարտնչելու թշնամիին 

դէմ, որ ունէր բազմապատիկ թուաքանակ, ռազմական ոյժ, ներառեալ փղազօրք, յանուն 

հաւատի, յանուն հայրենեաց: Դիպուկ են Վարդան Մամիկոնեանի խօսքերը ուղղուած հայոց 

զօրքին.- «Չերկնչինք հեթանոսներու թիւէն, իսկ եթէ հասած է ժամանակը մեր կեանքը սուրբ 

մահով աւարտելու այս պատերազմին, մահը ընդունինք ուրախ սրտով, միայն թէ արիութեան ու 

քաջութեան մէջ վախկոտութիւն չխառնենք»:  

Եւ ինչպէս արձանագրուած է պատմութեան մէջ, անհաւասար մարտին մէջ, հերոսաբար 

զոհուեցաւ նաեւ Վարդան Մամիկոնեան: Ճակատամարտը շարունակուեցաւ մինչեւ օրուան 

վերջը: Հայկական զօրքերը երեկոյեան նահանջեցին երկրի խորքը՝ պայքարը շարունակելու 

նպատակով: Հայերու զոհերուն թիւը կը հասնէր 1036-ի, մարտի դաշտին ինկած էին ինը 

նախարարներ։ Շատ աւելի ծանր կորուստներ կրեցին նաեւ պարսիկները՝ 3544 հոգի։ Բացի 

ատկէ՝ թշնամին չէր հասած իր գլխաւոր նպատակին: Ամէնէն կարեւորը՝ հայերը չէին 

ջախջախուած, պահպանած էին մարտական ոգին եւ պայքարը շարունակելու 

վճռակամութիւնը: Եղիշէ պատմիչը կ'արձանագրէ. «Ոչ թէ մէկ կողմը յաղթեց, եւ միւս կողմը 

պարտուեցաւ, այլ քաջերը քաջերու դէմ դուրս գալով, երկու կողմն ալ պարտութիւն կրեցին»: 
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Աւարայրի ճակատամարտը կանխորոշեց հայ ժողովուրդի պայքարի ելքը: Պարսկական 

արքունիքը ստիպուեցաւ Մարզպանական Հայաստանէն շուտով ետ կանչելու իր զօրքերը, 

հրաժարեցաւ հաւատափոխութեան միջոցով հայերը ձուլելու ծրագիրէն եւ ճանչցաւ անոնց 

ներքին ինքնավարութիւնը: 

 

Վարդանանց պատերազմը հայոց պատմութեան ամէնէն հերոսական էջերէն է, եւ սխալ է զայն 

մեկնաբանել որպէս սոսկ բարոյական յաղթանակ, նսեմացնելով անոր բուն արժէքը, որ էապէս 

կը կայանայ՝ հայուն հաւատքին, հայուն ազգային դիմագիծին, հայուն ինքնավարութեան տէր 

կանգնելու արժանապատւութեան բարձր ոգիին ու գիտակցութեան, յանուն անոնց քաջաբար 

կռուելու մարտական ոգիին մէջ, որ պսակուեցաւ 484-ին կնքուած Նուարսակի յաղթական 

Դաշնագրով: 

 

Վարդանանց խիզախ, ազգանուէր եւ անձնուրաց ոգին էր որ Աւարայրէն ետք, բարձրացաւ 

դէպի Սասնոյ բարձունքները, բոյն դրաւ ամէն մէկ մարտիկի հոգւոյն մէջ, մեր քաջ ու 

ազատատենչ ֆէտայիներու հոգւոյն մէջ, Արաբօներու, Անդրանիկներու, Հրայր-Դժոխքներու, 

Արամներու եւ այլ կտրիճներու մէջ, թեւածեց Սարդարապատեան մահու կենաց կռիւներու մէջ, 

մտաւ ամէն մէկ հայու սրտին մէջ, պատգամելով անգամ մը եւս՝ «վախկոտութիւն չխառնել 

արիութեան եւ քաջութեան մէջ».... 

Վարդանանց հերոսական ոգին փայլատակեց Արցախեան հերոսամարտի օրերուն, ապրիլեան 

քառօրեայ պատերազմին, երբ հայ զինուորը հրաշքներ գործեց զէն ի ձեռին ի պաշտպանութիւն 

հայրենեաց սրբազան հողին, ցուցաբերելով մարտական բարձր ոգի, զոհաբերութեան եւ 

հայրենապաշտպանութեան անընկճելի վճռակամութիւն, ապշահար ձգելով նոյնինքն նենգ 

թշնամին: Այսօր եւս, այդ ոգին կը շարունակէ փայլատակիլ՝ հայրենական սահմաններուն տիւ ու 

գիշեր պաշտպան կեցող մեր քաջարի բանակին իւրաքանչիւր զինուորին մէջ: 

 

Ներկայիս, երբ համաշխարհայնացման համայնակուլ ալիքը կը միտի ոչնչացնել ազգային 

դիմագիծ ու ոգի, ինքնուրոյն մշակոյթի եւ պատմութեան գիտակցութիւն, կը միտի աշխարհը 

դարձնել մէկ ընդհանրական սպառողական հասարակութիւն, անդէմ, անդիմագիծ 

փերեզակներու ամբոխ,... երբ ոսկեայ հորթն ու մամոնան կ'ուղղորդեն մեծաւ մասամբ հայ 

մարդուն կեանքը՝ ի Հայաստան եւ ի Սփիւռս....երբ տակաւ կ'արժեզրկուին այն բոլոր հոգեւոր-

մշակութային-բարոյական արժէքները, որոնք կը կազմեն հայուն բուն ինքնութիւնն ու էութիւնը, 

վճռորոշ նշանակութիւն կը ստանայ Վարդանանց ոգին, Աւարայրի պատգամը նորահաս եւ 

գալիք սերունդներուն՝ ամուր կառչելու մեր մայրենի լեզուին ու ինքնութեան, հայ մշակութային 

եւ հոգեւոր արժէքներուն, պայքարելու Վարդանանց խիզախութեամբ յանուն 

հայկականութեան յարատեւման, յանուն ազգային մեր իրաւունքներուն ձեռքբերումին, յանուն 

ազգային պետականութեան հզօրացման, որուն կարեւոր բաղադրիչն է ռազմական 

հզօրութեան կերտումը...: Քանզի «հայ լինելը պահանջում է մեծ ճիգ, հոգեկան կեդրոնացում, 

զոհաբերութեան ոգի, խոր հաւատք եւ առաքելական մոլեռանդութիւն», ինչպէս պիտի ընդգծէր 

մեծ մտածող Կոստան Զարեան.... 
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Այս ուղղութեամբ, նոյնքան խորիմաստ կը հնչեն՝ յետ-Եղեռնի ներհուն մտաւորական Վազգէն 

Շուշանեանի հետեւեալ տողերը. «Հասակ նետող տղոց հարկ է երկնամուխ բարձունքները ցոյց 

տալ: Ու հերոսներու պաշտամունքը ամէնէն ազնիւ ծէսերէն մէկը կրնայ ըլլալ, եթէ ծառայէ 

երիտասարդութեան ոգեզինման, ժողովուրդի հոգւոյն աշտարակումին: ... Այս հերոսական 

մտերմութեան շրջանակին մէջ է, որ մեզմէ շատերը վերագտած են ապրելու հպարտութիւնը, 

սկսած են հաւատալ հայ արիւնաքամ ժողովուրդի ապագային ու մերժած են մաս կազմել 

եսամոլիկ տկարներու եւ դասալիքներու փաղանգին»: 

 

Վարդանանք եւ Աւարայրի ոգին այսօր ալ, առաւել քան երբե՛ք, պատգամ են ու ներշնչման 

աղբիւր ազգային ոգիով ամրանալու, հայ հոգիով աշտարակուելու, զինուելու քաջութեամբ ու 

արիութեամբ, զոհաբերութեան ոգիով ու խոր հաւատքով ընդդէմ մեզ ձուլելու, ստրկացնելու 

կամ ոչնչացնելու միտող նորանոր Յազկերտներուն.... 

 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (88) Փետրուար 2018 

 

4/64 

Կիպրահայ 

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ 

ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ԵՒ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ 

ԱՇՈՏ ՊԱՅԱՆՏՈՒՐԻ 

 

Նիկոսիոյ հանրածանօթ ՄՈՒՖԼՈՆ գրատան 

նախաձեռնութեամբ՝ հայկական բնոյթ կրող 

նոր տարուան առաջին գեղարուեստական 

ցուցահանդէսի պաշտօնական բացումը 

կատարուեցաւ Չորեքշաբթի 23 Յունուարին, 

երեկոյեան ժամը 7:30-ին, Նիկոսիոյ ՕՓՈՒՍ 39 

կալերիին մէջ, ի ներկայութեան՝ հայ 

համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Պրն. 

Վարդգէս Մահտեսեանի եւ ստուար թիւով հայ 

եւ օտար արուեստասէր հասարակութեան մը: 

Ցուցահանդէսը կազմակերպուած էր նորոգ հանգուցեալ հայրենի տաղանդաւոր արուեստագէտ 

եւ բանաստեղծ Աշոտ Պայանտուրի յիշատակին: 

Ձեռնարկին բացումը կատարեց ՖԱՐՈՍ արուեստի հիմնարկի հիմնադիր-տնօրէն Պրն. Կարօ 

Քէհէեան, որ անգլերէն լեզուով արտասանած իր տպաւորիչ խօսքին մէջ լայնօրէն 

անդրադարձաւ Աշոտ Պայանտուրի կեանքին ու գործին մասին, յիշատակեց Նիկոսիոյ մէջ 

տարիներ առաջ կայացած 12 հայրենի արուեստագէտներու ցուցահանդէսը, որուն մաս առած 

էր նաեւ Պայանտուր եւ խորացաւ սիրուած արուեստագէտին ազգային ու մարդկային 

օրինակելի ոգիին՝ յստակօրէն ցոլացած իր գործերուն մէջ: Պրն. Քէհէեան բարձրօրէն դրուատեց 

նաեւ ՄՈՒՖԼՈՆ գրատան պատասխանատու տէր-տնօրէն Ռութ Քէշիշեանի անսակարկ 

նուիրումն ու գովելի նպաստը հայկական գեղարուեստը տարածելու ձգտող իր կարեւոր 

ներդրումին եւ անխոնջ աշխատանքին համար: 

Ցուցահանդէսը բաժնուած է երկու մասի: Գիրքեր եւ գեղանկարներ: 

Գիրքերու հաւաքածոն կ'ընդգրկէ վիպական, պատմական, արուեստի, ճարտարապետութեան, 

բանաստեղծական, լեզուական, կենսագրական, յուշագրական եւ այլ բազմաթիւ հատորներ՝ 

հայերէն, յունարէն եւ անգլերէն լեզուներով, բոլորն ալ, առանց բացառութեան, հայկական 

ժառանգութեան հետ կապ ու առնչութիւն ունեցող արժէքաւոր գործեր, որոնցմէ մի քանին՝ 

տակաւին գրեթէ իւրայատուկ եւ անգտանելի շուկայի վրայ:  

Գեղանկարչական բաժնի մասնակից արուեստագէտներն են.- Աշոտ Պայանտուր, Ռոպերթ Տէր 

Առաքելեան, Զարա Տէր Առաքելեան, Սօսէ Էսկիճեան, Թաթիանա Ֆերահեան, Մարիամ 

Ֆուքարա, Ճօն Կէվհէրեան, Սարգիս Համալպաշեան, Վահագն Համալպաշեան, Դալար 

Գույումճեան, Փէփի Մարթին, Ազնիւ Փափազեան, Սեւակ Բարխուդարեան, Արարատ 

Սարգիսեան, Արշակ Սարգիսեան, Գոհար Սարգիսեան, Արմէն Սավաճեան, Նանոր Թաշճեան, 
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Վարդան Թաշճեան, Հուրիկ Թորոսեան, Յաբէթ Թուլումճեան, Կիւմրի Վահան եւ Սեպուհ 

Ոսկերիչեան: 

 

Ներկայացուած գործերը այլազանութեան պատկեր մը կու տան թէ՛ նիւթով եւ թէ՛ 

արուեստագիտական ճաշակով, ներշնչման աղբիւր ունենալով դասականէն՝ արդիականը, 

հայկականէն՝ կիպրականը: 

Հայկականութիւն բուրող գիրքերու եւ պաստառներու միացեալ այս ցուցահանդէսը գեղեցիկ 

մտայղացում մըն է, որուն համար սրտանց շնորհաւորելի են Ռութ Քէշիշեանը եւ ՕՓՈՒՍ –ի տէր-

տնօրէն Մարօ Մարանկոն: Քաջալերելի ձեռնարկ մը՝ արդարեւ, յանձնարարելի բոլորին: 

Ցուցահանդէսը բաց մնաց մինչեւ Փետրուար ամսուան վերջը: 

ՆԵՐԿԱՅ ՄԸ 
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Կիպրահայ 

ԴՈԿՏ. ՀԱՅԿ ԻՒԹԻՃԵԱՆԻ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ 

 

 
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ  

ՓՐԱԿԻ ԵՒ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԵԾ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍՆԵՐԷՆ 

ՀԱՅ ԱՐՈՒԵՍՏԻ, ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԴԱՐԵԱՆ ՁԵՌԱԳԻՐՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ 

  

Նիկոսիոյ «Օփուս» ցուցասրահին մէջ, ուր վերջերս 

ներկայացուեր էին հայկական ժամանակակից 

արուեստի նկարչական նմուշներ եւ բազմատեսակ 

հայկական նոր եւ հնատիպ գիրքեր, անոնց 

հայաբոյր միջավայրին մէջ՝ տեղի ունեցաւ 

կիպրահայ բազմատաղանդ արուեստաբան, 

հետազօտող, խմբավար, Դոկտ. Հայկ Իւթիճեանի 

դասախօսութիւնը՝ 1 Փետրուար, 2019-ին, կ.ե. 

ժամը 7:30-ին, նիւթ ունենալով՝ իր անձնական 

տպաւորութիւնները Փրակի եւ Նիւ Եորքի 

գլխաւոր ցուցահանդէսներէն, 

կազմակերպութեամբ Նիկոսիոյ «Մուֆլոն» գրատան տէր ու տնօրէն Օրդ. Ռութ Քէշիշեանի եւ 

ներկայութեամբ հայ թէ օտար արուեստասէր ընտրանի հասարակութեան մը, 

գլխաւորութեամբ Թեմիս Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի եւ Պետ. Ներկ. Տիար 

Վարդգէս Մահտեսեանի:  

Դոկտ. Հայկ Իւթիճեան իր դասախօսութիւնը բաժնեց երկու գլխաւոր մասերու.- իր 

անդրադարձը՝ իր իսկ կազմակերպած, հայկական միջնադարեան ձեռագիրներու Ստրահովեան 

ցուցահանդէսին եւ իր տպաւորութիւնները՝ Նիւ Եորքի «Մեթրոփոլիթըն» թանգարանին մէջ 

կայացած «Հայաստան» ցուցահանդէսէն: 

Առաջին բաժնին մէջ, յարգելի դասախօսը հետաքրքրական կերպով ներկայացուց՝ 

պաստառադրուած նմուշներու օգնութեամբ, որոնք իր իսկ լուսանկարած պատկերներն են 

ամբողջութեամբ, Փրակի Ստրահովեան նշանաւոր վանքի գրադարանի աստուածաբանական 

դահլիճին մէջ ցուցադրուած ձեռագիրները, որոնք կ'ընդգրկեն Մինաս Ծաղկողի, Թորոս Ռոսլինի 

եւ այլոց նկարազարդած ոսկեզօծ ու ծիրանեփայլ ձեռագիր էջեր, ուր շարականն ու անոր հետ 

ներդաշնակօրէն հիւսուած մանրանկարը կը բերեն հայ հոգիի փայլատակումները, երկնասլաց 

հոգեւորականութիւնը, խորախորհուրդ հաւատքը այլեւ նրբագեղ ճաշակն ու գունային 

հարուստ մտածողութիւնը...: Ներկաները մէկ առ մէկ ըմբոշխնեցին՝ Դոկտ. Իւթիճեանի 

հոյակապ եւ ուսանելի բացատրութիւնները, մեկնաբանութիւնները՝ ընդելուզուած պահ առ 

պահ իր կարճ այլեւ հոգեթռիչ երգեցողութեամբ: Էջեր՝ Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան, 

Վերջին ընթրիքի, Քառասուն մանկանց, Յովհաննէս Աւետարանիչի, Ղազարոսի յարութեան, 
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Պետրոս առաքեալի, Աստուածամօր յարութեան, Տեառնընդառաջի... եւ այլ աստուածաշնչական 

դէմքերու եւ դէպքերու... 

Երկրորդ բաժնին մէջ, Դոկտ. Իւթիւճեան պատմեց իր գործակցութիւնը Նիւ Եորքի հռչակաւոր 

«Axion Estin Foundation Chanters»-ի հետ, որոնց հրաւէրով եւ մասնակցութեամբ ան 

խմբավարած եւ կատարած է հայկական շարականներ՝ Մեթրոփոլիթըն թանգարանի մէջ 

կայացած «Հայաստան» ցուցահանդէսի ոգեշնչող մթնոլորտին մէջ եւ այլուր: Շարականներու 

կատարումը բարձրօրէն գնահատուած է ներկայ ունկնդիրներուն եւ տեղական մամուլին կողմէ, 

որպէս խորապէս հոգեյոյզ, երկնային ոլորտ բարձրացնող շարականներու երգեցողութիւն: 

Ինչ կը վերաբերի ցուցահանդէսին, յարգելի դասախօսը նշեց, որ այնտեղ հիմնականօրէն 

ներկայացուած էին ձեռագիրներու բնօրինակներ եւ ընդօրինակութիւններ՝ Երեւանի 

Մաշտոցեան Մատենադարանէն, Վիեննայի եւ Վենետիկի Մխիթարեաններու հաւաքածոյէն, 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ հաւաքածոյէն, Երուսաղէմի Պատրիարքարանէն եւ այլ կեդրոններէ կամ 

անձնական հաւաքածոներէ: 

Զիս յատկապէս տպաւորեց Մեթրոփոլիթըն թանգարանի ցուցահանդէսին մէջ ներկայացուած 

Մշոյ Ս. Կարապետ վանքի հիասքանչ նրբագեղութեամբ փորագրուած դուռը, որ ձեռքէ ձեռք 

անցնելով փրկուեր էր եւ հանգրուաներ անձնական հաւաքածոյի մը մէջ եւ տրամադրուեր էր 

ցուցահանդէսին անոր այժմու սեփականատիրոջ կողմէ: 

Ձեռագիրներուն հետ միասին, յարգելի դասախօսը սահիկներով ներկայացուց իր լուսանկարած 

շատ մը այլ հայկական գանձեր, ինչպէս՝ խորանի բանուած վարագոյրներ, ժամհարներ, 

բուրվառներ, խաչեր ու խաչքարեր, Ս. Սահակ Պարթեւի Աջը, որ կը պարփակէ իր մասունքը...եւ 

այլ գանձեր, որոնց մասին իր տուած խոր մեկնաբանութիւնները նոր հետաքրքրութիւն 

արթնցուցին վստահաբար ներկաներուն մօտ՝ հայ դարաւոր եւ փառաւոր արուեստին 

նկատմամբ: 

Ներկայացուած նմուշներուն մէջ, ուրախալի էր տեսնել՝ սաւանածաւալ պատմական քարտէս 

մը, ուր մէկ առ մէկ քարտիսագրուած ու նշուած են անուն առ անուն 17-րդ դարուն գոյութիւն 

ունեցող բոլոր հայկական վանքերը, ինչ որ հզօր մէկ ապացոյցն ու վկայութիւնն է անոնց 

գոյութեան, որոնցմէ շատեր հիմնայատակ աւերակուած են ներկայիս: 

Երեկոյի աւարտին, ներկաները նաեւ ունկնդրեցին հատուածներ այն շարականներէն, որոնք 

կատարուած են Հայկ Իւթիճեանի խմբավարութեամբ եւ մասնակցութեամբ՝ Նիւ Եորքի մէջ: 

Դասախօսութեան առթած մթնոլորտին մէջ, որքա՛ն տեղին կը հնչեն Վազգէն Շուշանեանի 

սրտայոյզ տողերը՝ «Ուրկէ՞ կու գաս, ո՛վ ոսկեայ ու ծիրանեփայլ, ո՛վ խունկէ ու զմուռսէ, ո՛վ 

քաղցրագանգիւն ու տրտմագին շարական:...Ո՞ր հին ու գունատ մատեանէն, ո՞ր կիսակործան 

այլ փառաւոր վանքէն տարագիր ծիծեռնակի մը թեւերուն վրայ սուրացիր, քիչ մը վիրաւոր 

Հայաստան բերելու համար մեզի, ո՛վ շատ սիրելիս»: 

Հայ հոգեւորութեամբ, հայ հոգիով շնչաւորուած Երեկոյ մը՝ արդարեւ, որ հոգեւոր նոր լիցքերով 

ոգեշնչեց ներկաները, հայ հոգիի ճառագայթումով լուսաւորեց զանոնք, հայ արուեստի, 

ձեռագիրներու, երաժշտութեան շունչն ու հմայքը փոխանցեց անոնց՝ ներկայ ժամանակներու 

խորապէս նիւթականացած առօրեային մէջ.... 
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Վարձքդ՝ կատա՛ր, սրտագին շնորհակալութի՛ւն, սիրելի Հայկ Իւթիճեան, անխոնջ ու նուիրեալ 

մշակ հայ արուեստի, երաժշտութեան ու մշակոյթի: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Կիպրահայ 

ՆԻՔՈԼ ՊԵՐԺՈՆ ՊՈՒԼՏՈՒՔԵԱՆԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԳՈՐԾԵՐՈՒ 

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ 

 
Չորեքշաբթի 13 Փետրուար 2019-ին, կ.ե. ժամը 7:00-ին, 

Նիկոսիոյ Ալֆա ցուցահանդէսին մէջ՝ տեղի ունեցաւ 

տաղանդաւոր արուեստագէտ Նիքոլ Պերժոն Պուլտուքեանի 

քանդակներու եւ գծանկարներու ցուցահանդէսին բացումը, 

որ խորհրդանշականօրէն կը կրէր՝ «Թեթեւութիւն եւ 

վայելչագեղութիւն» անուանումը, ներկայութեամբը 

արուեստագէտ եւ արուեստասէր հայ թէ օտարազգի 

հասարակութեան մը: 

Ցուցահանդէսին բացումը կատարեց Կիպրոսի մօտ 

Լիբանանի դեսպան՝ Վսեմաշուք Տիկ. Քլոտ Էլ Հաժալի, որ 

հակիրճ կերպով ներկայացուց արուեստագէտին անցած 

ճանապարհը եւ արուեստը: Արդարեւ, Նիքոլ Պերժոն 

Պուլտուքեան ծնած է Ֆրանսա եւ այժմ կ'ապրի Պէյրութ, Լիբանան, որպէս կողակիցը յայտնի 

տնտեսագէտ Պրն. Մկրտիչ Յակոբ Պուլտուքեանի, հետեւաբար իր գործերը առաւելաբար 

ցուցադրուած են իր զոյգ հայրենիքներուն մէջ՝ Ֆրանսայի եւ Լիբանանի մէջ: Ան յատկապէս նշեց 

արուեստագէտին գեղարուեստական բնածին հզօր հակումը, որ արտայայտութիւն գտեր էր, 

առաջին հերթին, սիրողական մակարդակով, յետոյ արդէն՝ ջերմօրէն գնահատուեր էր 

արուեստագէտ ու արուեստասէր խստապահանջ հանրութեան կողմէ: Գեղանկարիչ եւ 

քանդակագործ Նիքոլ Պերժոն Պուլտուքեան՝ իր ստեղծագործական կեանքի 

սկզբնաւորութեան, իր գործերուն առանցքը դարձուցեր էր բնութեան տարրերը, ծառերէն 

մինչեւ անասուններ եւ այլ, յետոյ տակաւ կեդրոնացեր էր ֆիկիւրային կամ անձնաւորուած 

թեմաներու շուրջ: Վսեմաշուք դեսպանուհին իր խօսքը եզրափակեց, ըսելով որ 

արուեստագիտուհիին իւրաքանչիւր գործը կը մեկնաբանուի ըստ դիտողին ընկալումին ու 

մեկնաբանութեան, ըստ անոր երեւակայութեան: 

Զոյգ սրահներու մէջ, արուեստի առթած մոգականութեամբ կը շնչէին շուրջ 17 մեծաւ մասամբ 

պրոնզեայ քանդակներ, որոնք կը կերպաւորեն մերթ առասպելային կամ դիցաբանական 

անձնաւորութիւններ, ինչպիսիք են Աֆրոտիթէն կամ Հելէնան...մերթ ալ հոգեվիճակ մը, ինչպէս 

սէրը, սիրող զոյգը եւ այլ, որոնք կը տպաւորեն դիտողը իրենց գիծերու նրբութեամբ, 

արտայայտչականութեամբ, շարժունակութեամբ..., յագեցած ժամանակակից շունչով ու ոճով: 

Նոյնքան տպաւորիչ են իր գծանկարները՝ ածխամատիտով նկարուած՝ սեւ ու սպիտակ, որոնք 

կ'ընկալուին ըստ դիտողին երեւակայութեան թռիչքին: 

Տաղանդաւոր արուեստագիտուհին ցարդ հանրութեան ներկայացած է 12 անհատական 

ցուցահանդէսներով՝ Ֆրանսայի, Լիբանանի քաղաքներուն մէջ եւ այլուր, եւ ներկայիս՝ Կիպրոսի 

մայրաքաղաք, Նիկոսիոյ մէջ: Ան նաեւ մասնակցած է 12 խմբային ցուցահանդէսներու: 
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Նիքոլ Պերժոն Պուլտուքեանի հետ զրուցելով, կ'իմանանք որ ան շատ աշխոյժ եւ կենսունակ 

ստեղծագործող է, որ կը մտածէ, կը զգայ, կը խոկայ եւ կը խօսի իր գործերուն ընդմէջէն, 

ամենայն անկեղծութեամբ եւ հարազատութեամբ: 

Բազմատաղանդ արուեստագիտուհիին կը մաղթենք ստեղծագործական անսպառ եռանդ ու 

կորով եւ նորանոր ներշնչումներ ու յաջողութիւններ: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Կիպրահայ 

ԿԻՊՐԱՀԱՅ ԱԼԵՔՍ ԾԱՂԻԿԵԱՆ ԿԸ ՆՈՒԱՃԷ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 

ՄՐՑԱՆԻՇ ՄԸ Guinness World Records-էն ՆԵՐՍ 

 

Կիպրահայ 17-ամեայ տաղանդաւոր պատանին Ալեքս 

Ծաղիկեան, որ կը յաճախէ Նիկոսիոյ Անգլիական 

Վարժարանի 6-րդ դասարանը, մուտք գործած է Guinness 

Book of Records-էն ներս, նուաճելով Guinness 

Համաշխարհային մրցանիշը, ներկայացնելով անհատի մը 

կողմէ ցարդ գծուած ամենամեծ գծագրութիւնը, 

գերազանցելով մեքսիքացի գծագրիչի մը, որ գծած էր 289 

քառակուսի մեթր տարածութեամբ գծագրութիւն մը։ 

Այս նախաձեռնութիւնը, որ կայացած է 29 Դեկտեմբեր 2018-

ին, կը հետապնդէր երեք նպատակ։ Առաջին, քարոզարշաւ 

մը կատարել ծովու ապականումին եւ կեղտոտումին դէմ։ 

Պատանի Ալեքս ընտրեց այս թեման որովհետեւ ներկայիս անիկա համաշխարհային հրատապ 

խնդիր մըն է։ 

Երկրորդ նպատակն էր դրամահաւաք կատարել միջազգային Greenpeace եւ կիպրական 

CYMEPA կազմակերպութեան համար, որ Ծովային Կենսոլորտի Պահպանման Ընկերակցութիւն 

մըն է։ 

Ի վերջոյ, փորձը անձնական նախաձեռնութիւն մըն էր, յառաջ մղելու արուեստի նկատմամբ իր 

ունեցած հետաքրքրութիւնը, իւրայատուկ եւ խրախուսիչ ձեւով մը։ 

Իր 323․9 քառակուսի մեթր տարածութեամբ գծագրութեան թեման վիթխարի կրեայ մըն է, 

որուն գոյութիւնը վտանգուած է ծովուն մէջ տեւաբար նետուող աղբերէն, ինչպիսիք են 

փլաստիկ շիշերն ու տոպրակները։ Գծագրութիւնը ամբողջացաւ English School-ի Մարզական 

Կեդրոնին մէջ։ 

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը ջերմօրէն կը շնորհաւորէ տաղանդաւոր Ալեքս Ծաղիկեանը, իրեն մաղթելով 

նորանոր յաջողութիւններ: 
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Յօդուածներ 

Հայ Մամուլի Տարուան նուիրուած Կաթողիկոսական Պատգամ 

 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

Թեմակալ Առաջնորդներուն, 

հոգեւոր դասուն, 

Ազգային Իշխանութեանց եւ 

մեր ժողովուրդի զաւակներուն 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

Անթիլիասի Մայրավանքէն հայրապետական օրհնութեամբ, քրիստոնէական ջերմ սիրով եւ 

ազգային վառ ապրումներով կ՚ողջունենք Ազգ. Ընդհանուր Ժողովը, Ազգ. Կեդրոնական 

Վարչութեան Կրօնական ու Քաղաքական ժողովները, Թեմակալ Առաջնորդները, հոգեւոր դասը 

եւ մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակները։ 

Հոգեկան խոր գոհունակութեամբ կ՚ուզենք հաստատել, որ 2003-էն սկսեալ, իւրաքանչիւր տարի 

մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդի կեանքին հետ սերտ աղերս ունեցող երեւոյթի մը կամ արժէքի մը 

նուիրելու Մեր որոշումը՝ Հայրապետական յատուկ պատգամի ճամբով, մեր ժողովուրդին մօտ 

լայն արձագանգ գտաւ։ Ան առիթ հանդիսացաւ տուեալ տարուան նիւթին մասին խօսելու, 

գրելու, քննարկումներ կատարելու եւ զանազան այլ միջոցներով զայն մեր անձնական թէ 

համայնական կեանքի լուսարձակին տակ բերելու։ Արդարեւ, յատկանշական երեւոյթ մը, զոր կը 

նկատենք կենսական, առաջին, քննական ու իրապաշտ արժեւորումի ենթարկելու մեր կեանքը 

իր զանազան բնագաւառներով ու զայն բանալու նոր հորիզոններու. եւ երկրորդ, ուղիներ 

որոնելու՝ մեր եկեղեցին վերանորոգման, մեր հայրենիքը հզօրացման եւ մեր ազգը պայծառ 

ապագայ առաջնորդող։ 

Վերջերս, Լիբանանի մեր մամուլի պատասխանատուներուն հետ ունեցած հանդիպումի մը 

ընթացքին առաջարկուեցաւ, որ ներկայ տարին հռչակենք «Հայ Մամուլի Տարի»։ Առաջարկը 

գտանք տեղին, որովհետեւ, ինչպէս յաճախ Մեր պատգամներուն մէջ շեշտած ենք, հայ մամուլը 

իր էութեամբ ու կոչումով, գերազանցօրէն առաքելութիւն է։ Ահա այս համոզումէն մեկնելով, 

2019 տարին կը հռչակենք՝ 

«ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ» 

Այս առիթով անհրաժեշտ կը նկատենք նախ հպանցիկ ակնարկ մը նետել ընդհանրապէս 

մամուլին ու յատկապէս հայ մամուլի ծագման ու պատմական հոլովոյթին առնչուած կարգ մը 

հիմնական երեւոյթներու վրայ։ 

 

Ի՞ՆՉ Է ՄԱՄՈՒԼԸ 
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Մամուլը իր ընդհանուր իմաստով կը նշանակէ՝ տպագրութիւն, հրատարակութիւն, 

տպագրական մեքենայ, տեղեկատուութիւն, տեղեկատուական ցանց կամ կառոյց։ Մամուլ 

բառով, յատկապէս վերջին քանի մը դարերուն, առաւելաբար կը բնորոշուէր տեղեկատուական 

որեւէ օրկան՝ օրաթերթ, շաբաթաթերթ, ամսաթերթ կամ պարբերաթերթ։ Իսկ վերջին 

տասնամեակներուն, մամուլը աւելի լայն հասկացողութեամբ կը ներառէ ինչ որ առնչուած է 

տեղեկատուութեան. այսինքն՝ տպագրուած մամուլի կողքին, նաե՛ւ ձայնասփիւռ, հեռատեսիլ եւ 

համացանց։ Մեր խօսքը հոս առաւելաբար կը վերաբերի տպագիր մամուլին։ 

Տեղեկատուական բնագաւառը հսկայ աշխարհ մըն է, ուր մասնաւորաբար ելեկտրոնային 

մամուլի մարզէն ներս, ամէն օր տեղի կÿունենան հսկայաքայլ ու աննախընթաց զարգացումներ։ 

Տեղեկատուական արհեստագիտութիւնը, հակառակ շարք մը վարչակարգերու կողմէ 

հաստատուած սահմանափակումներուն ու բանեցուող հակակշռին, դարձած է աշխարհի 

ամենէն հզօր ուժերէն մէկը, նոյնիսկ՝ յեղափոխութիւններ յառաջացնող, ատելութիւն հրահրող, 

իշխանութիւններ տապալող, կառոյցներ քանդող, դէպքեր այլափոխող, անձեր վարկաբեկող 

կամ՝ հակառակը։ Փաստերը պերճախօս են։ Նշանները ցոյց կու տան, որ ներկայ ընթացքը 

կրնայ աւելի ուժեղ թափով շարունակուիլ՝ տեղեկատուական մարզը դարձնելով աւելի՛ 

տիրական ընկերութեան կեանքէն ներս։ 

 

ՄԱՄՈՒԼԻ ԾԱԳՈՒՄԸ 

Մամուլի ծագումը կ՚երթայ մինչեւ Ք.Ա. 59 թուականը, երբ Հռոմի մէջ հանրութեան 

տեղեկութիւններ փոխանցելու փորձ մը եղած է, «Աքթա Տիուրնա» «Acta Diurna» անունով 

ծանօթ, պատերու կամ մետաղներու վրայ կատարուած փորագրութիւններով։ Առաջին 

տպագրուած շաբաթօրեայ թերթը լոյս տեսած է Սթրազպուրկի մէջ, 1605-ին գերմանացի 

Ճոհան Քարօլուսի կողմէ՝ «Կարեւոր եւ յիշարժան լուրերու ներկայացում» (Relation aller 

Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien) անունով։ Ապա, տպագրուած մամուլը 

հանգրուանային զարգացումով սկսած է տարածուիլ գլխաւորաբար Ֆրանսայի, Գերմանիոյ, 

Անգլիոյ, Հնդկաստանի եւ Միացեալ Նահանգներու մէջ՝ դառնալով, ծանուցումներու ու 

լրատուութեան կողքին, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային ու հասարակական 

խնդիրներու քննարկումի կարեւոր բեմ։ Նկատի ունենալով մամուլին հետզհետէ աճող ազդեցիկ 

դերը ընկերութեան կեանքին մէջ, պետական, քաղաքական եւ այլ մարզերու պատկանող 

կազմակերպութիւններ ու կառոյցներ ունեցած են իրենց մամուլի օրկանները թէ՛ իրենց 

սկզբունքները տարածելու ու շահերը հետապնդելու եւ թէ համակիրներ սիրաշահելու 

հեռանկարով։ 

Վերջին տարիներու վիճակագրութիւններուն համաձայն, օրինակ, օրական 93 միլիոն թերթ կը 

սպառի Չինաստանի մէջ, 78 միլիոն՝ Հնդկաստանի, 70 միլիոն՝ Ճափոնի, 48 միլիոն՝ Միացեալ 

Նահանգներու, 22 միլիոն՝ Գերմանիոյ մէջ։ Իւրաքանչիւր երկիր մեծ թիւով տպագրուած մամուլ 

ունի. օրինակ, Անգլիոյ մէջ 100 ամսաթերթ եւ 75 օրաթերթ գոյութիւն ունին. Միացեալ 

Նահանգներու մէջ՝ 110 ամսաթերթ եւ 95 օրաթերթ։ Կարգ մը օրաթերթեր համաշխարհային 

ճանաչում կը վայելեն թէ՛ իրենց բովանդակութեամբ եւ ազդեցութեամբ, եւ թէ ընթերցողներու 

որակով ու քանակով. օրինակ, Ռուսիոյ «Փրաւտա»ն, Միացեալ Նահանգներու "The New York 

Times"ը, Անգլիոյ "The Sun"ը. արաբական աշխարհէն ներս՝ Գահիրէի "Ահրամ"ը կամ 

ֆրանքօֆոնի ծիրէն ներս՝ Փարիզի «Le Monde»ը։ 
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ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ԾԱԳՈՒՄԸ 

Հայ առաջին տպագիր թերթը՝ «Ազդարար», լոյս տեսած է Հնդկաստանի Մատրաս քաղաքին 

մէջ, Յարութիւն Քհն. Շմաւոնեանի նախաձեռնութեամբ, 14 Հոկտեմբեր 1794-էն մինչեւ 1796, եւ 

միայն՝ 18 թիւ։ «Ազդարար»ը գիտական, գրական, հասարակական բնոյթ ունեցած է. տպագրած 

է ազգային, կրօնական, դաստիարակչական եւ բարոյախօսական բովանդակութեամբ 

բանաստեղծութիւններ, պատմուածքներ, առակներ, Անգլիացի ծանօթ գրողներու գործերէն 

թարգմանութիւններ, նաեւ Մատրասի հայութեան մասին կարեւոր տեղեկութիւններ։ 

«Ազդարար»էն ետք Հնդկաստանի Պոմպէյ քաղաքին մէջ լոյս կը տեսնէ «Օճանասփիւռեան» 

(1815) եւ Կալկաթայի մէջ՝ «Հայելի Կալկաթեան» (1820) եւ «Շտեմարան» (1821) 

պարբերաթերթերը։ 

Հայ մամուլը Պոլիս կը հասնի 1832-ին։ Օսմանեան կայսրութեան սահմաններէն ներս, 42 

քաղաքներ, յատկապէս Պոլիսն ու Զմիւռնիան, կÿունենան իրենց հայատառ մամուլը. իսկ լոյս 

ընծայուած հայ թերթերուն թիւը կը հասնի շուրջ 650-ի։ Արեւմտահայաստանի մէջ՝ 

Վասպուրականը եւ Տարօնը իսկ Արեւելահայաստանի մէջ՝ Երեւանը, Ս. Էջմիածինը եւ Շուշին կը 

դառնան հայ մամուլի կարեւոր կեդրոններ։ Հայ Առաքելական եկեղեցին, հայ Կաթողիկէ եւ 

Աւետարանական եկեղեցիները, ինչպէս նաեւ Մխիթարեան հայրեր, պաշտօնական 

ամսագիրներուն կողքին զանազան ձեւի ու ծաւալի պարբերաթերթեր կը հրատարակեն։ 

Արդարեւ, հայը ուր որ հաստատուած է, հետամուտ եղած է թերթ հրատարակելու. նոյնիսկ եթէ 

տպարան չէ ունեցած, դիմած է խմորատիպի. անոնցմէ ոմանց կեանքը պայմաններու բերումով 

եղած է կարճատեւ։ Այսպէս, հայ պարբերական մամուլի առաջին հետքերը կը գտնենք 

հետեւեալ քաղաքներուն մէջ.- Թիֆլիս (1846), Սինկափուր (1847), Փարիզ (1855), Մոսկուա 

(1858), Թէոդոսիա (1860), Մանչեսթըր (1863), Փետեսպուրկ (1863), Գահիրէ (1865), Արմաշ (1864), 

Երուսաղէմ (1866), Հալէպ (1868), Պաքու (1877), Վառնա (1884), Ժընեւ (1887), Ուէսթ Հոպոքըն, 

Միացեալ Նահանգներ (1888), Աղեքսանդրիա (1889), Պաղտատ (1890), Աթէնք (1891), Թեհրան 

(1894), Հռոմ (1911), Քորֆու (1923), Եթովպիա (1932)։ Լիբանանի մէջ առաջին պարբերաթերթը 

լոյս տեսած է 1918-ին Զահլէ. ապա՝ 1921-էն սկսեալ որբանոցներու մէջ, ընդհանրապէս 

խմորատիպ։ Պէյրութի մէջ առաջին զոյգ լրագիրները եղած են «Փիւնիկ» (ապա «Նոր Փիւնիկ») 

եւ «Լիբանան» 1924-ին. իսկ 1927-ին՝ «Ազդակ», եւ 1937-ին՝ «Զարթօնք» եւ «Արարատ» 

օրաթերթերը։ Լիբանանի մէջ լոյս ընծայուած տարբեր բնոյթի պարբերաթերթերուն թիւը կը 

հասնի շուրջ 250-ի։ 

Հայ տպագիր մամուլը ներկայութիւն է այսօր հայ կեանքի մայր էջին վրայ՝ թէ՛ Հայաստանի, թէ՛ 

Արցախի եւ թէ Սփիւռքի մէջ։ Տպագիր մամուլին առընթեր ձայնասփիւռը, հեռատեսիլը ու 

ընկերային ցանցը իրենց ուրոյն դերը ունին եւ յաճախ աւելի՛ ազդու՝ տեղեկատուական 

ճարտարագիտութեան աննախընթաց զարգացումով։ 

ՅԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ ԵՐԵՒՈՅԹՆԵՐ 

Հայ մամուլի ծագումին ու անոր պատմական հոլովոյթին վրայ նետուած հպանցիկ ակնարկ մը ի 

յայտ կը բերէ շարք մը յատկանշական երեւոյթներ, որոնք անհրաժեշտ է որ լուսարձակի տակ 

առնուին.- 
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ա) Հայ մամուլի պատմութեան գծով կատարուած ուսումնասիրութիւններուն համաձայն, 

տպագրուած առաջին հայ մամուլէն մինչեւ այսօր շուրջ 4600-5000 մեծ ու փոքր 

պարբերականներ հրատարակուած են։ Եկեղեցւոյ, դպրոցի ու մշակոյթի կողքին հայը յատուկ 

կարեւորութիւն է տուած մամուլին եւ՝ զանազան չափի, ձեւի ու բովանդակութեան թերթեր 

հրատարակած։ Մեր տուած ամփոփ տեղեկութիւնները պերճախօս կերպով կը վկայեն, թէ հայ 

մամուլը առանցքային դեր ունեցած է գաղութներու կազմակերպման ու կազմաւորման, 

հաւաքական յիշողութեան պահպանման ու ազգային ինքնութեան ամրապնդման մէջ։ 

բ) Հայ մամուլը դարձած է հարազատ հայելին ընդհանրապէս մեր ժողովուրդի համազգային եւ 

յատկապէս գաղութային կեանքին՝ իր էջերուն մէջ լայն տեղ տալով համարեա բոլոր 

բնագաւառներուն կապուած տեղեկութիւններու, նկարագրականներու, դէպքերու ու դէմքերու։ 

Ան նաեւ դարձած է գաղութէ գաղութ տեղեկութիւններու ու լուրերու փոխանցման եւ 

գաղութներու միջեւ փոխյարաբերութիւն ստեղծող կենդանի, եւ յաճախ միա՛կ կամուրջը։ 

գ) Հայ մամուլը դարձած է մեր հոգեմտաւոր արժէքներու, ազգային խնդիրներու, 

կրօնաբարոյական նիւթերու, հայ համայնքը յուզող մտահոգութիւններու, անցեալին ու 

ներկային առնչուած կարեւոր դէպքերու ու երեւոյթներու արծարծման ու քննարկման եւ 

նո՛յնիսկ բանավէճերու հրապարակային բեմ։ 

դ) Հայ մամուլի ճամբով հայ մարդը իրազեկ դարձած է արտաքին աշխարհի անցուդարձերուն, 

հակառակ այն իրողութեան, որ յատկապէս Օսմանեան ու Ցարական կայսրութեանց 

սահմաններէն ներս եւ Միջին Արեւելեան կարգ մը երկիրներու մէջ, հայ մամուլը եւս, տեղական 

մամուլին նման, ենթակայ եղած է խիստ գրաքննութեան։ 

ե) Իր հրատարակած թերթօններուն միջոցաւ հայ մամուլը ընթերցողներուն ներկայացուցած է 

հայ գրողներուն, եւ նոյնիսկ օտար հանրածանօթ գրողներու երկերը։ Ան նաեւ առիթ ընծայած է 

հայ գրողներուն, իրենց գրական առաջին ստեղծագործութիւնները լոյս ընծայելու մամուլի 

էջերուն վրայ, այս ձեւով դառնալով դպրոց՝ գրական դաշտ մուտք գործած նոր սերունդներուն։ 

զ) Հայկական հողէն ու միջավայրէն պոկուած հայու բեկորներուն համար հայ մամուլը դարձած է 

հայակերտումի դարբնոց՝ հայ լեզուի պահպանումով, մեր հոգեւոր, մշակութային, բարոյական 

ու ազգային աւանդութիւններուն ու արժէքներուն տարածումով ու պաշտպանութեամբ, ինչպէս 

նաեւ ազգին գերագոյն իտէալներուն ու երազներուն սերունդէ սերունդ փոխանցումով։ 

է) Վերջապէս, իր ունեցած բազմակողմանի դերին կողքին անհրաժեշտ է ընդգծել, թէ հայ 

մամուլը իր պարունակած լայն տեղեկութիւններով ու հայթայթած ճիշդ տուեալներով, կը մնայ 

վստահելի սկզբնաղբիւր՝ տուեալ գաղութի, ժամանակաշրջանի, կազմակերպութեան, դէպքի 

կամ դէմքի մը կապուած պրպտումներու կամ աշխատասիրութիւններու համար։ 

 

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻՆ ԴԻՄԱԳՐԱՒԱԾ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐԸ 

Ինչպէս այլ ընկերութիւններու պարագային, նոյնպէս եւ հայ կեանքէն ներս մամուլին դերը աւելի 

ծաւալած է ու դարձած առանցքային թէ՛ Հայաստանի եւ թէ Սփիւռքի մէջ։ Ինչպէս միշտ, այսօր 

աւելիո՛վ, բազմերես է ու բազմանպատակ հայ մամուլին դերը. ահա թէ ինչու զայն բնորոշեցինք 

որպէս առաքելութիւն։ Ա՛յս հայեցակէտով կ՚ուզենք մօտենալ հայ մամուլին եւ կը սպասենք, որ 

նո՛յն այս ինքնահասկացողութեամբ հայ մամուլը մօտենայ ինքնիրեն, ինչպէս նաեւ՝ մեր 
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ժողովուրդը հայ մամուլին։ Հետեւաբար, անհրաժեշտ է, որ հայ մամուլը ներկայ ժամանակներու 

ու հրամայականներու լոյսին տակ, ինքնաքննութեան ու ինքնարժեւորման գործընթաց մը ճշդէ՝ 

համապարփակ մօտեցումով եւ իրապաշտ ու քննական ոգիով, որպէսզի կարենայ առաւել 

պատասխանատուութեամբ ու յանձնառութեամբ շարունակել իր առաքելութիւնը։ Ա՛յս 

սպասումով ու հեռանկարով, կ՚ուզենք կարգ մը երեւոյթներ, մտահոգութիւններ ու 

մարտահրաւէրներ մատնանշել .- 

1) Հայ մամուլին կոչումը առաջին հերթին տեղեակ պահել է մեր ժողովուրդը ներգաղութային, 

ներազգային ու միջազգային գլխաւոր լուրերուն ու անցուդարձերուն։ Բնականաբար, իր այս 

պատասխանատուութեան մէջ մամուլը պէտք է ըլլայ իրապաշտ ու անաչառ, իր էջերուն վրայ 

հարազատ կերպով ներկայացնելով լուրերը եւ տեղ տալով նախընտրաբար այն լուրերուն, 

որոնք կենսական են ու այժմէական եւ ուղղակիօրէն կամ անուղղակիօրէն առնչութիւն ունին 

մեր ժողովուրդին հետ։ Հայ մամուլը կանոնաւոր ու գնահատելի կերպով կը շարունակէ իր 

լրատուական դերը՝ յարաբերաբար տուեալ օրաթերթի կամ շաբաթաթերթի ծաւալին ու 

առաջնահերթութեան։ 

2) Համաշխարհայնացած ներկայ աշխարհը իր տեղեկատուական լայնածիր ցանցերուն ու 

լրատուամիջոցներու ճամբով վերածուած է, ինչպէս յաճախ կը շեշտուի, փոքր գիւղի մը, ուր 

ամէն մարդ, եւ կայծակնային արագութեամբ, ամէ՛ն բանէ տեղեակ կը դառնայ։ Անհրաժեշտ է որ 

հայ մամուլը նո՛յն արագութեամբ քայլ պահէ միջազգային մամուլին հետ, ներգրաւելու համար 

ընկերային համացանցին մօտէն հետեւող իր ընթերցողը։ Սակայն, յաճախ տարօրինակ 

տեղեկութիւններով լեցուն միջազգային մամուլին նկատմամբ հարկ է ըլլալ չափազանց 

զգուշաւոր։ Հայ մամուլը կոչուած է մեր արժէքներու ու ըմբռնումներու մաղէն անցընելու այն 

լուրերը, որոնք վնասակար են մեր ազգային ինքնութեան եւ ընդհանրապէս խոտոր կը 

համեմատին հայ մարդու բարոյական ու հոգեւոր արժէքներուն։ Յիշեալ երկու տարածքները 

իրարմէ հեռացնելը ճիշդ չէ, եւ փաստօրէն՝ անկարելի։ Հայ մամուլին դերը ներդաշնակ ու 

օգտաշատ հաւասարակշռութիւն ստեղծել է։ 

3) Հայ մամուլը իր սովորական դերէն անդին պէտք է դառնայ դպրոց յատկապէս հոն, ուր չկայ 

հայակերտումի, ազգակերտումի ու հայրենակերտումի լծուած հայ դպրոց, ինչպէս նաեւ բոլոր 

անոնց համար, որոնք պայմաններու պարտադրանքով հեռու մնացած են հայ դպրոցի 

հայաշունչ մթնոլորտէն։ Կանուխ տարիքէն հայ մարդու կազմաւորման փուլերուն վրայ դրական 

ազդեցութիւն ունենալու հեռանկարով, անհրաժեշտ է նախաձեռնել եւ զարգացնել 

մանկապատանեկան մամուլի հրատարակութիւնը։ Հայ մամուլը պէտք է նաեւ դառնայ՝ հայ 

լեզուի, հայ գրականութեան, հայոց պատմութեան, հայ դատի ուսուցիչ, ընթերցողներուն 

փոխանցելով հիմնական գիտելիքներ ու տեղեկութիւններ նշեալ մարզերուն շուրջ։ Թերթօնի 

վերադարձը կը նկատենք էական. կարգ մը օրաթերթերու նախաձեռնած «յաւելուած»ները եւս 

կրնան նպաստել այս ուղղութեամբ։ Յիշեալ նիւթերը այնպիսի ձեւով հարկ է ներկայացուին, որ 

ըլլան ամփոփ, հասկնալի ու գրաւիչ, որպէսզի ընթերցողը չբաւարարուի միայն թերթին 

վերնագրերը կարդալով եւ կամ միայն առաջին էջը աչքէ անցընելով։ 

4) Հայ մամուլը նաեւ դաստիարակիչ դեր ունի։ Այսպէ՛ս եղած է հայ մամուլը. այսպէս պէ՛տք է 

ըլլայ մանաւանդ այսօր, բնականաբար տարբեր մօտեցումներով ու շեշտաւորումներով՝ երբ 

ապազգային ու ապաբարոյ առուներ սկսած են հոսիլ հայ կեանքէն ներս։ Սակայն, հայ 

ինքնութեան կազմաւորման ու առողջ պահպանման իր կարեւոր դերին մէջ հայ մամուլը զգոյշ 

պէտք է ըլլայ, որպէսզի չխրտչեցնէ նոր սերունդը, անոր եւ ներկայ ընկերութեան միջեւ 
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բաժանման գիծեր քաշելով։ Նման մօտեցում կրնայ նոր սերունդը հեռացնել ո՛չ միայն հայ 

մամուլէն, այլ նաեւ՝ հաւաքական հայ կեանքէն։ Իր դաստիարակիչ դերին մէջ հայ մամուլը կրնայ 

հետաքրքրական ու աշխոյժ հարթակ դառնալ հայ եւ օտար արժէքներու ու հայեցակէտերու 

երկխօսութեան ու այդ ճամբով՝ հայու ինքնութեան առաւե՛լ բիւրեղացման ու հարստացման։ 

5) Հայ մամուլը լայն չափով ենթակայ ըլլալով անհատական, կուսակցական կամ պետական 

ուղեգիծերու, միշտ խուսափած է նոյնիսկ նուազագոյն ինքնաքննադատութեան տեղ տալու իր 

սիւնակներէն ներս։ Սա բնական երեւոյթ է։ Սակայն, ծայրայեղ զգուշաւորութիւնը հայ մամուլը 

կրնայ առաջնորդել կաղապարուած մօտեցումներու, զմռսուած մտածումներու ու տոկմաթիք 

կեցուածքներու, որոնք չեն նպաստեր որեւէ բնոյթ կամ նպատակ ունեցող կառոյցի 

վերանորոգման ու զարգացման եւ ընդհանրապէս ընկերութեան յառաջդիմութեան։ Հայ 

մամուլին դերը աւե՛լի կը հզօրանայ ու իր հմայքը աւե՛լի կը ծաւալի՝ երբ քաջալեր հանդիսանայ 

բազմակարծիքութեան, դառնայ խթան հայ քաղաքական մտքի զարգացման, ըլլայ 

համապարփակ ու հաւասարակշռուած իր մօտեցումներուն ու արժեւորումներւն մէջ, երբ 

քաջալերէ մեր թերութիւնները սրբագրելու ձգտող շինիչ քննարկումները իր էջերուն վրայ, 

վերջապէս երբ դառնայ ժողովուրդին ձայնը ու կամքը արտայայտող վստահելի ու ազդու միջոց։ 

6) Հայ մամուլը իր էութեամբ ու կոչումով առաքելութիւն ըլլալով, կոչուած է վերանորոգ 

յանձնառութեամբ ջատագովը հանդիսանալ մեր ինքնութեան էական տարրերը կազմող՝ 

հոգեւոր, բարոյական, ընկերային, մշակութային ու ազգային արժէքներուն ու 

աւանդութիւններուն, իտէալներուն ու խորհըրդանիշերուն։ Այս ուղղութեամբ, յատուկ 

առիթներով յօդուածներու կամ յօդուածաշարքերու հրատարակութիւնը, մըրցանքներու 

կազմակերպումը եւ այլ նմանօրինակ նախաձեռնութիւնները կրնան բարերար դեր ունենալ։ 

Մեր կեանքի ներկայ պայմանները այնպիսին են, որ հայ մարդը, մանաւանդ պատանին ու 

երիտասարդը, մնայուն կերպով հաղորդ է կայքէջերու ճամբով պարզուող ներկայ ընկերութեան 

յոռի երեւոյթներուն։ Հայ մամուլը իր կայքէջին միջոցաւ, հայ մարդուն ունեցած անմիջական 

կապը ընկերային ցանցին հետ ճի՛շդ կերպով օգտագործելով, կրնայ արթուն պահակը դառնալ 

մեր արժէքներուն։ Այս աշխատանքը հարկ է որ կազմակերպուի մասնագիտական եւ 

մանկավարժական յատուկ մօտեցումներով։ 

7) Հայ մամուլը պէտք է դառնայ հալ լեզուի պաշտպան։ Խորապէս մտահոգ ենք հայ լեզուին 

նահանջով։ Արեւելահայերէնի աղաւաղումը Հայաստանի մէջ՝ օտար բառերու ու 

դարձուածքներու լայն գործածութեամբ, եւ արեւմտահայերէնի գործածութեան նուազումը 

Սփիւռքի մէջ, մեր լեզուն արագ ընթացքով կ՚առաջնորդեն դէպի նահանջ։ Հայ լեզուի առողջ 

պահպանման ու պաշտպանութեան մեր հաւաքական ճիգին առաջին ճակատի վրայ կը գտնուի 

հայ մամուլը։ Ահա թէ ինչու անհրաժեշտ է, որ հայ մամուլը նախ խստապահանջ ըլլայ ինքնիր 

նկատմամբ, զգոյշ ըլլալով իր էջերուն վրայ յաճախ երեւցող լեզուական թերիներէ։ 

8) Ցեղասպանութեան, Արցախի եւ ընդհանրապէս ազգային պահանջատիրութեան գծով 

հետզհետէ ծաւալող ապատեղակատուութեան դէմ պայքարելու պատասխանատուութիւնը 

ունի հայ մամուլը։ Հետեւաբար, անհրաժեշտ է որ հայ մամուլը ՀայաստանԱրցախՍփիւռք 

զօրակցութեամբ եւ եռամիասնական ծրագրուած աշխատանքներով հակազդէ թէ՛ օտար 

պետական եւ թէ տեղեկատուական օրկաններու ու ցանցերու կողմէ հայկական հարցերու եւ 

թեմաներու շուրջ կիրարկուող հսկայական ապատեղակատուական արշաւներուն՝ 

միաժամանակ պարզելով պատմական իրողութիւնները եւ պաշտպանելով մեր իրաւունքներն 

ու կեցուածքները։ 
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9) Մամուլին ստանձնած նշեալ պարտաւորութիւնները, ինչպէս նաեւ մեր սպասումները իրմէ, 

զայն կը մղեն հայ կեանքէն ներս ստանձնելու, որոշ իմաստով, առաջնորդողի դեր։ Արդարեւ, հայ 

մամուլը լոկ եղածը կամ տեսնուածը փոխանցողի կրաւորական դերին մէջ պէտք չէ ըլլայ. սոսկ 

մեր կեանքի հայելին պէտք չէ դառնայ. այլ՝ մեր կեանքի թերիները տեսնելու իմաստութիւնն ու 

արթնութիւնը, եւ զանոնք սրբագրելու քաջութիւնն ու պարտաւորութիւնը պէտք է ունենայ։ Եւ 

աւելի՛ն, սպասելի է որ հայ մամուլը, նոր սերունդները մեր արժէքներով դաստիարակելով, մեր 

լեզուին, աւանդութիւններուն ու իտէալներուն պաշտպանը ու ջատագովը դառնալով, 

յուշարարի, քննադատողի, սրբագրողի եւ ուղղութիւն տուողի անաչառ դերին մէջ ըլլայ՝ հեռու 

միաբեւեռ մօտեցումներէ ու մակերեսային դատումներէ։ 

10) Հայ մամուլին առաքելութեան անբաժան մասը կը կազմէ գաղութի, ազգին ու հայրենիքին 

ամբողջականութեան պահպանումը ու միութեան ամրապնդումը։ Երբեմն սակայն, մամուլը, 

տպագիր թէ համացանցային, կը գործէ իր կոչումին հակադիր ուղղութեամբ, տեղ տալով՝ 

անհանդուրժողութիւն սերմանող, լարուածութիւն յառաջացնող, հին վէրքեր գրգռող ու 

բեւեռացումներ ստեղծող նիւթերու ու մօտեցումներու։ Հայ մամուլը պարտաւոր է հեռու մնալ 

նման վատառողջ մթնոլորտի ստեղծումէ։ Այսօր խիստ անհրաժեշտութիւնը կը զգացուի, որ 

ՀայաստանԱրցախՍփիւռք եռամիասնութեան ձեւաչափով հայ մամուլը դառնայ լուրջ, իրատես 

ու համապարփակ քննարկումներու հարթակ՝ արծարծելով համահայկական օրակարգեր եւ 

ճշդելով անոնց լուսաբանման եւ վերլուծման հիմնական ուղղութիւնները։ 

11) Հայ մամուլը հեռու պէտք է մնայ մանաւանդ, այսպէս կոչուած «դեղին մամուլ»էն։ Մեր 

բարոյական ու ազգային արժէքներուն հետ խոտոր համեմատող լրագրական այս յոռի երեւոյթը, 

դժբախտաբար, սկսած է տեղ գտնել մասնաւորաբար ընկերային ցանցերու վրայ գտնուող 

լրատուամիջոցներու մէջ։ Արդարեւ, ընկերային ցանցերու անհակակշիռ ազատութիւնը, 

կայքէջային մամուլը վերածած է անպատասխանատու արտայայտութիւններու եւ 

ապատեղեկատուութեան տեղ տուող, ինչպէս նաեւ դէպքեր չարափոխող ու դէմքեր 

վարկաբեկող կամ վճարումով վարկ ու գնահատանք գնող, բարոյական սկըզբունքներէ զուրկ 

մամուլի։ Մամուլի ազատութիւնը, որ ներկայ ընկերութիւնները կառավարող հիմնական 

սկզբունքներէն մէկն է, հարկ է ճիշդ ըմբռնել ու կիրառել։ Սանձարձակ ազատութիւնը 

անպատասխանատուութեան վերածուելով, կը դառնայ աղբիւր չարիքի։ Անհրաժեշտ է որ հայ 

մամուլը գործէ ազատ մթնոլորտի մէջ՝ հեռու ամէն տեսակ ներքին թէ արտաքին 

կաշկանդումներէ։ Սակայն, պատասխանատու ու հաշուետու ազատութիւնը պէտք է ուղեգիծը 

դառնայ հայ մամուլին։ 

12) Ինչպէս առաքելութեան կոչուած եկեղեցին ժողովուրդին տանողը եւ անոր արժէքները ու 

նպատակը կենսագործողը հոգեւորականն է, նոյնպէս ալ մամուլը առաքելութեան վերածողը 

մամուլի մշակն է՝ խմբագիր, լրագրող, թղթակից կամ աշխատակից։ Առանց իր մշակին 

նուիրեալ աշխատանքին, մամուլը կը կորսնցնէ իր ինքնութիւնը ու կոչումը, իր որակն ու 

նպատակը։ Մամուլի սպասարկուներուն նկատմամբ երբեմն կիրարկուող ապօրէն 

միջոցառումները՝ հալածանք, արգելք, բանտարկութիւն ու նոյնիսկ սպանութիւն, խստօրէն 

դատապարտելի են։ Մամուլի մշակը կոչուած է ազատ միջավայրի մէջ եւ բարձրագոյն աստիճան 

պատասխանատուութեամբ կատարելու իր առաքելութիւնը՝ ըլլալով հաւատարիմ, արդար, 

առողջ, թափանցիկ, իրատես, շինիչ իր աշխատանքին մէջ։ Անցեալին ունեցած ենք, այսօր եւս 

ունինք, հայ մամուլի առաքելութեան նուիրուած նման մշակներ։ 
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13) Ներկայ օրերուն հայ մամուլը կը գտնուի լուրջ մտահոգութիւններու ու մարտահրաւէրներու 

դիմաց։ Տպագիր մամուլին նկատմամբ հետզհետէ աճող անտարբերութիւնը, որ միջազգային 

երեւոյթ մըն է, նա՛եւ հայ տպագիր մամուլը մատնած է լուրջ դժուարութիւններու։ Արդարեւ, 

տպագիր մամուլին էջերուն նուազումը, անոր բովանդակութեան կրճատումը ու որակի 

անկումը, օրաթերթերու շաբաթաթերթի վերածումը, ընթերցողներու թիւին նօսրացումը, կարգ 

մը մամուլի օրկաններու փակումը եւ հետզհետէ զգացուող խմբագիրներու ու լրագրողներու 

պակասը մտահոգիչ երեւոյթներ են։ Այս բոլորին կողքին, հայ մամուլին դիմագրաւած 

տնտեսական դժուարութիւնները փաստօրէն հայ մամուլին համար ստեղծած են լուրջ 

տագնապ։ Եթէ ուրիշներուն համար մամուլը եկամուտի աղբիւր է ու շահաբեր ձեռնարկ, իր ողջ 

պատմութեան ընթացքին հայ մամուլը երբեք այդպէս չէ՛ եղած եւ չէ՛ այսօր։ Հայ մամուլին 

առաքելութիւնը վերականգնելու ու առաւել հզօրացնելու համար անհրաժեշտ է զայն դարձնել 

տնտեսապէս ինքնաբաւ։ Տնտեսապէս նեցուկ կանգնիլ հայ մամուլին կը նշանակէ՝ զարգացած, 

ատակ ու փորձառու խմբագիրներ ու լրագրողներ ունենալ, որակաւոր բովանդակութեամբ ու 

մեծաթիւ էջերով մամուլ ունենալ, մեծ թիւով ընթերցողներ ունենալ եւ հայ մամուլի հայակերտ, 

ազգակերտ ու հայրենակերտ առաքելութիւնը աւելի՛ ծաւալել։ Արդարեւ, ներկայ տարին 

հռչակելով Հայ Մամուլի Տարի, այլ յիշեցումներու կարգին, նաեւ հայ մամուլը նիւթապէս 

ինքնաբաւ դարձնելու հրամայականը կ՚ուզենք կարեւորութեամբ յանձնել մեր ժողովուրդի 

ազնիւ ուշադրութեան։ 

Այս առիթով Մեր աղօթքներուն մէջ կը յիշենք անցեալի այն բոլոր խմբագրապետները, 

խմբագիրները, լրագրողները ու ընդհանրապէս մամուլի մշակները, որոնք իրենց ամուր 

հաւատքով ու նուիրեալ աշխատանքով հայ մամուլին առաքելութիւնը 

պատասխանատուութեամբ կենսագործեցին նոյնիսկ մեր կեանքին ամենէն մռայլ 

պայմաններուն մէջ։ Բի՜ւր յարգա՛նք անոնց։ 

Հայրապետական Մեր օրհնութիւնը ու բարձր գնահատանքը կը յայտնենք մամուլի բոլոր 

սպասաւորներուն, որոնք, հակառակ բազմազան ու այլազան դժուարութիւններուն, 

հաւատարմօրէն կառչած կը մնան իրենց կոչումին։ Բի՜ւր պատի՛ւ իրենց։ 

Ներկայ տարին Հայ Մամուլի Տարի հռչակելով կոչ կ՚ուղղենք.- 

– Մեր թեմակալ առաջնորդներուն, ազգային իշխանութիւններուն, մեր քոյր 

կազմակերպութիւններուն ու հայ մամուլի օրկաններուն՝ հանդիսութիւններու, սեմինարներու, 

համագումարներու, դասախօսութիւններու, ցուցահանդէսներու կամ հրատարակութիւններու 

ճամբով, լուսարձակի տակ բերելու հայ մամուլին եզակի կարեւորութիւնը մեր ժողովուրդի 

կեանքին մէջ։ 

– Հայաստանի մէջ պետական, իսկ Սփիւռքի մէջ համայնքային պատասխանատուներուն, 

գործնական միջոցներով նեցուկ կանգնելու հայ մամուլին՝ շեշտելով անոր վիճակուած 

բազմակողմանի դերը։ 

– Մեր ունեւոր ազգայիններուն, հայ մամուլին տրուած պատահական նուիրատուութիւններէն 

անդին, յատուկ հիմնադրամներ հաստատելու՝ հայ մամուլին արդիականացման եւ 

ընդհանրապէս վերակազմակերպման սատարող ծրագիրներու իրագործման։ 

– Խմբագիրներու ու լրագրողներու պատրաստութեան ու վերաորակաւորման յատուկ 

դասընթացքներ հաստատելու, յատկապէս Սփիւռքի մէջ։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (88) Փետրուար 2018 

 

20/64 

Կաթողիկոսութիւնը պատրաստ է նման նախաձեռնութեան դիմելու՝ գործակցութեամբ հայ 

մամուլի պատասխանատուներուն։ 

– Մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն, հեռու մնալու կայքէջերու ճամբով հրամցուող 

ընդհանրապէս անորակ ու անդիմագիծ մամուլէն, եւ իրենց ամուր կապուածութիւնը 

գործնապէս արտայայտելու տպագիր հայ մամուլին նկատմամբ, բաժանորդագրուելով եւ 

հաղորդ դառնալով անոր բովանդակութեան։ 

Մեր ջերմ մաղթանքն է, որ հայ մամուլը վերանորոգ նախանձախնդրութեամբ ու նուիրումով 

շարունակէ իր առաքելութիւնը։ 

Հայրական օրհնութեամբ ու սիրով, 

Աղօթարար՝ 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
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Յօդուածներ 

Դոկտ. Աբէլ Մանուկեանի «Մարդասիրութեան Վկանե՞րը», Թէ՞ 

«Մարդասիրութեան Վկայագիր» Գրքի Մասին 

ԴՈԿՏ. ՄԱՐԻ ՌՈԶ ԱԲՈՒՍԷՖԵԱՆ  

 

Իւրաքանչիւր պատմական, գիտական, 

գրական, երաժշտական լուրջ 

ուսումնասիրութիւն ոչ միայն պարզ 

ծանօթացում է տուեալ ժամանակաշրջանին 

կամ իրադարձութիւններին, տուեալ 

ստեղծագործութեան կամ ստեղծագործողին 

վերաբերող, այլ` մնայուն արժէք, հետագայ 

սերունդների համար` մեծ աւանդ: 

Վերջերս այդպիսի լուրջ ուսումնասիրութեամբ 

հարստացաւ նաեւ մեր պատմագիտութիւնը, 

այն էլ երկու օտար լեզուներով` գերմաներէն եւ անգլերէն: 

Խօսքս դոկտ. Աբէլ Մանուկեանի նոր գրքի մասին է: 

Շնորհաւորելով հանդերձ յարգարժան դոկտ. Աբէլ Մանուկեանին` իր վերջին ծանրակշիռ 

աշխատութեան հրատարակման առիթով, միաժամանակ ուզում եմ ձեր ուշադրութեան 

ներկայացնել իր այդ նոր գիրքը` «Bearing Witness to Humanity («Մարդասիրութեան վկաները»), 

անգլերէն թարգմանութեամբ լոյս տեսած, տպագրուած այս տարի` 2018-ին, Գերմանիա, 

Archendorff Velag GMBH & Co.KG, Munster հրատարակչութեան կողմից: 

Գիրքը նուիրուած է Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին, որը պատուիրուել է 

Զուիցերիոյ Աւետարանական Բարեկարգեալ եկեղեցւոյ կողմից, այն նոյն աւետարանական 

կազմակերպութեան, որը դեռ համիտեան ջարդերի տարիներին բողոքի ցոյցեր, հայանպաստ 

մեծ շարժում է կազմակերպել, որպէսզի Զուիցերիան համոզի մեծ տէրութիւններին` սուլթան 

Համիտի վրայ ճնշում գործադրելու, հայկական կոտորածները դադարեցնելու համար: 

Դոկտ. Մանուկեանը իր այս ուսումնասիրութիւնը գրել է գերմաներէնով, որը հրատարակուել էր 

2015-ին, Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի օրերին եւ արագօրէն սպառուել է 

Եւրոպայում: Իսկ գրքի անգլերէն հրատարակութիւնը, ինչպէս նշեցի, նոր է, հրատարակուած 

այս տարի` 2018-ին: 

552 էջից բաղկացած այս գիրքը լուրջ հետազօտութիւն լինելուց զատ` նաեւ կարեւոր ներդրում է 

հայոց պատմութեան եւ յատկապէս 1894-1923 տարիներին Արեւմտահայաստանում տեղի 

ունեցած հայերի կոտորածների մասին, որն աւարտուեց հայերի կատարեալ բնաջնջմամբ` 

կազմակերպուած, մանրակրկիտ հաշուարկուած ցեղասպանութեամբ: 

Զուիցերիոյ Կրօնների խորհուրդի ընդհանուր քարտուղար, Ֆիրպուրկի համալսարանի դոկտոր 

Աբէլ Մանուկեանը երկարատեւ եւ մանրակրկիտ հետազօտութիւնների վրայ է հիմնել իր այս 
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արժէքաւոր ուսումնասիրութիւնը, որը սոսկ արխիւային տեղեկատուութիւն չէ, այլ հայոց 

պատմութեան սկզբից մինչեւ 1923 մեր ժողովրդի քաղաքակրթութեան, նրա ներքաղաքական, 

կրօնական եւ արտաքին քաղաքականութեան պատմական փաստագրութիւնն է: 

Դոկտ. Մանուկեանի մեծագոյն խնդիրը եղել է ներկայացնել Օսմանեան կայսրութեան բռնակալ 

իշխանութեան տակ իր պատմական հողերի վրայ ապրող քաղաքակիրթ հայութեան 

արիւնաքամուող վիճակը, այդ կայսրութեան հայասպան քաղաքականութեան ծանր 

տարիներին մեր ժողովրդի փրկութեան համար ներդրուած այն մեծ օգնութիւնը, որը 

ցուցաբերել են օտար միսիոնարները, մասնաւորապէս` Զուիցերիոյ մարդասիրական 

կազմակերպութիւնները: 

Ինչպէս գիտէք, Զուիցերիան չէզոք պետութիւն լինելով հանդերձ, անտարբեր չվերաբերուեց մեր 

ժողովրդի կրած ճակատագրային արիւնահեղութիւններին: 

Գրքում ներկայացուած է, թէ ինչպէ՛ս դեռեւս 1894-ին Հայկական հարցը ոչ միայն հետաքրքրել է 

զուիցերիացիներին, այլեւ` նրանց անմիջական հոգածութեան մասը կազմել: Աւելի՛ն. առաջին եւ 

ամենատարածուն մարդասիրական օգնութիւնը կատարել են զուիցերիացիները, սակայն այն 

անձնազոհ տարողութեամբ եւ մանրամասնութեամբ, որ դոկտ. Մանուկեանի 

ուսումնասիրութիւնն է ներկայացնում, քչերին է յայտնի եւ բոլորովին անծանօթ` օտարներին: 

«Մարդասիրութեան վկաները» գրքով ոչ միայն օտարներն ու հայերս ենք մանրամասն 

տեղեկանում այն ներդրուած օգնութեան, որ ստացել ենք զուիցերիացի ժողովրդից, այլ 

ազգովին մեր շնորհակալութիւնն է նրանց ցուցաբերած մարդկային վսեմ վերաբերմունքին, որն 

այսքան երկար տարիներ լռութեան ենք մատնել: 

Իր այս ուսումնասիրութեան տարողութիւնը եւ լրջութիւնը հաստատելու համար աւելացնեմ, որ 

դոկտ. Աբէլ Մանուկեանը երեք հազարից աւելի նիւթ է ուսումնասիրել` օրագրութիւններ, 

նամակներ, յուշեր, հրամաններ, հաղորդագրութիւններ, տարբեր մամուլի էջեր, 

ականատեսների վկայութիւններ` Պեռնի, Ցիւրիխի, Ժընեւի, Լոզանի արխիւներում 

հոգատարութեամբ պահուած: Անշուշտ հետազօտութեամբ զբաղուողներս միայն գիտենք, թէ 

ի՛նչ տաժանակիր, յոգնեցուցիչ աշխատանք է այդքան փաստեր պեղելը: 

Շեշտեմ, որ իմ նպատակը ոչ թէ գիրքը մանրամասն վերլուծելն է, այլ այն ներկայացնելը` 

ընթերցողներին, որպէսզի նրանք կարդալով` աւելի ծանօթանան ե՛ւ մեր անցեալի 

պատմութեան, ե՛ւ մեր ժողովրդի օրհասական ամենածանր ժամանակաշրջանում Զուիցերիոյ 

ներդրած մարդասիրական օգնութեան: 

Արեւմտահայ հին սերունդից շատերը անշուշտ ոչ միայն տեղեակ, այլեւ ապրել էին այն ամէնը, 

ինչ այս գրքում նկարագրւում է: Նրանցից շատերն են վկան ու ականատես եղել մեր հայաշատ 

տարբեր քաղաքներում զուիցերիացիների բացած եւ գլխաւորած որբանոցների ու դպրոցների 

աշխատանքին, նրանցից շատերն են եղել այդ որբանոցներում ու փրկուել դրանց շնորհիւ: Քանի 

որ մեր նոր սերունդը բոլորովին անտեղեակ է այդ ամէնին, այս գիրքը, յատկապէս` անգլերէնով, 

աւելի ազատ հնարաւորութիւն կը տայ նրանց ըմբռնելու Զուիցերիոյ Հայերի օգնութեան 

միութեան այն աներեւակայելի աշխատանքի մասին, որը մեծ դժուարութեամբ, նոյնիսկ 

մարդկային կորուստներով մեր ժողովրդի փրկութեան համար ներդրեց այս զարմանահրաշ 

ժողովուրդը: 
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Ատանայում, Ուրֆայում, Մերսինում, Սվազում, Մարաշում, Պրուսայում, Գուրունում, 

Պարտիզակում, Ալեքսանդրոպոլում, Սալմասում, Պէյրութում եւ այլ վայրերում որբանոցներ, 

դպրոցներ բացեցին հայ որբերին փրկելու եւ, աւելի՛ն, նրանց ոչ միայն մահուան ճիրաններից 

ազատագրեցին, այլ նաեւ ուսում ու մասնագիտութիւն սովորեցրեցին: Երիտասարդ 

մարդասէրներ են եղել նրանք, որոնց նուիրումը անկարելի է գնահատել պարզ խօսքերով: 

Իւրաքանչիւրի արարքը մի հերոսութիւն ու անձնազոհութիւն է` հաստատուած գրաւոր 

փաստերով ու նամակներով: Ահա թէկուզ մի մէջբերում. «Պեռնի Հայերի օգնութեան միութիւնը 

օրիորդ Աննա Շուէյզըրին (ծնվ.17 նոյ. 1865-ին, որը 1894-ից որպէս ուսուցիչ աշխատել է Պեռնի 

Սթէյնհուլզլի համալսարանում) որոշում է ուղարկել Պրուսա` նոյեմբերից սկսած: Նա ինքն է 

առաջարկել իր ծառայութիւնը ուսման մէջ օգնելու 96 հայ որբերի, որոնք վերջերս տեղաւորուել 

են այնտեղ» (էջ 281): 

Աննան միակ օրինակը չէ, որն ինքնակամ ցանկութիւն է յայտնել օգնել հայ անօգնական 

որբերին ու կարիքաւորներին: Այս գրքում դուք կը ծանօթանաք բազմաթիւ 

կենսագրութիւնների` 30-ամեայ Մարի Զենկերին, Սվազի աղջիկների որբանոցի 

պատասխանատուն, որին 1914-ին երիտթուրքերի հրամանով ամերիկեան միսիոնարների հետ 

Սվազից փոխադրում են Էրզրում պատերազմի վիրաւոր զինուորներին բուժելու: Մարտ 1915, 

երբ 200 գերման բուժօգնականներ են ժամանում Էրզրում, Զենկերը վերադառնում է Սվազ` իր 

հին պաշտօնին, սակայն ճանապարհին, Երզնկայում հիւանդանում է եւ գամւում` անկողնուն: 

Էրզրումի հիւանդանոցում վարակուած լինելով տիֆով` Երզնկայում մահանում է նոյն թուի 

մարտ 23-ին, երբեք այլեւս չտեսնելով Սվազի իր սիրելի սաներին, որոնք նոյնքան անհամբեր 

սիրով սպասել են իրենց սիրելի ուսուցչուհու վերադարձին: 

Այո՛, դժուար ու ծանր է եղել նրանց աշխատանքը, նրանց կեանքը, իրենց հայրենի երկրից 

հազարաւոր մղոններ հեռու: Նրանք պատրաստակամօրէն կիսել են մեր ժողովրդին 

պարտադրուած աննկարագրելի դժուարութիւննները եւ տառապել` նրանց հետ միասին: 

Ահա թէ ի՛նչ է գրել Գուրունի որբանոցի պատասխանատու Լինա Լինտերը. «Յաճախ, երբ 

հիւպատոսները կամ եւրոպացիները հարցնում էին, թէ ինչպէ՞ս մէկը կարող է թողնել գեղեցիկ 

Զուիցերիան եւ գալ ու ապրել այս վշտով լի երկրում, մենք ուզում էինք, որ նրանք տեսնէին այդ 

երեխաների դէմքերը, որոնք երբ մենք գալիս էինք, խելայեղ նուիրումով էին մեզ ընդունում: Այդ 

ժամանակ հաւանաբար մարդիկ հասկանային, որ մենք շնորհակալ ենք Աստծուց, որ մեզ 

ուղարկել է այստեղ» (էջ 328): 

Զուիցերիոյ տարբեր` մեծ ու փոքր քաղաքներից` Պազել, Ցիւրիխ, Սուրբ Կալեն, Ափենզել-

Ուզըրհոտեն եւ այլ շրջաններից է հասել ե՛ւ մարդկային, ե՛ւ դրամական օգնութիւնը: 

Բաւարարուեմ յիշատակելով միայն մի քանի նուիրական անուններ, քանզի շատ են նրանք: 

Օրինակ, Ցիւրիխից` Վանի որբանոցի պատասխանատու Աննա Ապեկլենը, Պազելից` Մարաշի 

աղջիկների որբանոցի պատասխանատու Պէաթրիս Ռոհները, որը չդիմանալով իր աչքի առջեւ 

կատարուող ամէնօրեայ սպանդին` հոգեկան խանգարում է ունենում: Ալպերթ եւ էմմա 

Հիւպըրթները, Մարի Մէյլըֆերը, Քաթարինա Սթաքին, Էլիզապեթ Քունցլեր, ամուսինը` Եակոպ 

Քունցլեր, որը յայտնի է Փափա Քունցլեր անունով, եւ որը նոյնիսկ իր աջ թեւը վարակումից 

կորցնելուց յետոյ անգամ մնաց եւ օգնեց ե՛ւ որբերին, ե՛ւ հիւանդներին: Լիբանանում հայութիւնը 

նրանց անուան յուշաքարով գնահատեց ու յաւերժացրեց նրանց ներդրած անգնահատելի 

օգնութիւնը: 
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Այս օտար մարդասէր անհատների` բժիշկների, ուսուցիչների, քաղաքական գործիչների, 

պատուելիների շարքը, ինչպէս ասացի, շատ երկար է: Պիտի նշեմ, որ իր գրքում դոկտ. 

Մանուկեանը արժանաւոր տեղ է յատկացրել նրանց բոլորին, որոնց իրապէս պարտական ենք 

ազգովին, եւ ընթերցողը անշուշտ մանրամասնօրէն կը ծանօթանայ նրանց գործունէութեան: 

Պարզւում է, որ Զուիցերիոյ մարդասիրական կազմակերպութիւններից բացի` անհատները 

նոյնպէս անձնապէս իրենց դրամական յաւելեալ օգնութիւնն են ներդրել, որոնցից անկարելի է 

չյիշատակել մեծ բարերար Լէոփոլտ Ֆաւրին, որն իր կողմից դրամական մեծ օգնութիւն է տուել 

մինչեւ իսկ ամերիկեան միսիոնարներին` հայ որբերին պատսպարելու համար, Մարաշի 

որբերին, Մարտինի, Այնթապի քոլեճի տղաների ուսման ի նպաստ: 

Իսկ ամենայուզիչը մի դրուագ է, որն իմ կարծիքով, վեր է մեր իմացած մարդկային բարութեան 

բոլոր սահմաններից: Դոկտ. Մանուկեանը այդ թուերի մամուլի ուսումնասիրութիւնների մէջ 

հանդիպում է հետեւեալ մի հաղորդագրութեան. «Մի զուիցերիացի կին, ներկայանալով ի 

նպաստ հայերի օգնութեան կատարուող դրամահաւաքին` հանում է իր մատի ամուսնական 

փոքրիկ ադամանդներով մատանին եւ նուիրում այդ օգնութեանը»: Այդ կնոջ անունը թէեւ 

անյայտ է, սակայն վստահ եմ, այսուհետ այդ նուիրաբերումը ադամանդակուռ տառերով պիտի 

փորագրուի մեր անտուն ու անօթեւան որբերի օգնութեան պատմութեան մէջ: 

Բնականաբար դժուար է կարդալ այն նամակները, տեղեկութիւնները, ուր կոտորուող 

հայութեան անպարագրելի թշուառ վիճակի նկարագրութիւնն է: Թուրքիան երբեք չի ցանկացել 

իր երկրի ներսում կատարուող սպանդների մասին տեղեկանան երկրից դուրս: Խստագոյն 

գրաքննութիւնը տարածուել է նոյնիսկ հիւպատոսարանների եւ նրանց աշխատակիցների վրայ: 

Արգելուած է եղել օգտագործել հայ բառը, նոյնիսկ աշխատակիցները տան հետ նամակակցելու 

իրաւունք չեն ունեցել: Զուիցերիան իր օգնութիւնը յաճախ կատարել է Գերմանիոյ միջոցով, 

ծածկագիր գրութիւններով:Դոկտ. Մանուկեանը գրական ներքին մի կարողութեամբ այս 

ուսումնասիրութիւնը այնպէս է մատուցում, որ ընթերցողը ակամայ համեմատութիւն է 

անցկացնում ջարդարար թուրքի հետ, որը գազանաբար կոտորում է իր երկրի 

քաղաքացիներին, որոնք ամէն ինչից առաջ, իր երկրի զարգացմանն էին նպաստում, ի 

հակադրութիւն օտար մի հեռաւոր, անծանօթ երկրի, մի ժողովրդի, որը յօժարակամ եւ սիրով 

փորձում է փրկել անմեղ կոտորուողներին: 

Այո՛, այս գիրքը կրկին յիշեցնելով մեզ մեր ժողովրդի կրած ամենաարիւնոտ ճակատագիրը` 

ստիպում է մեզ մոռացութեան չմատնել այդ ճակատագրին ենթարկուածներին, հետապնդել 

նրանց իրաւունքները: Այն պարտադրում է մեզ յիշել եւ գնահատել բոլոր նուիրեալների 

զոհողութիւնները, որոնք ինքնակամ իրենց օգնութիւնը նուիրաբերեցին մեր օրհասական 

պահերին եւ մեր փրկուածներից շատերի կեանքով նրանց ենք պարտական: 

Դոկտ. Աբէլ Մանուկեանը ինքն էլ արեւմտահայ է, քեմալականների կոտորածից փրկուած 

հաճընցու թոռ եւ ողջ ուսումնասիրութիւնը ներքին մի զգացական ապրումով է գրել, որը էլ 

աւելի հետաքրքիր է դարձնում աշխատութիւնը: Իսկ արեւմտահայ լինել եւ ուսումնասիրութեան 

արդիւնքում քո հարազատներից, քո կոտորուած գերդաստանից տեղեկութիւն չգտնել` 

անկարելի է: Եւ ահա վերջաբանում մենք կարդում ենք հետեւեալ հետաքրքիր տեղեկութիւնը. 

«Յունիս 21-ի առաւօտեան, գնացի Պեռնի Զուիցերիոյ Ազգային գրադարան այս գրքիս համար 

ուսումնասիրութիւնս շարունակելու: Փնտռում էի «Հայերի բարեկամները Զուիցերիայում» 

քառամսեայ ամսագրից տեղեկութիւններ: Այս ամսագիրը, որը կոչւում էր «Լուրեր Հայաստանի 
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մասին», հրատարակւում էր Պազելում, 1916-1944 թուականներուն, տեղեկատուութիւն էր 

Թուրքիոյ եւ Միջին Արեւելքում կատարուող իրադարձութիւնների եւ միաժամանակ 

հաշուետուութիւն հաւաքուած նպաստների օգտագործման մասին: Երբ բացեցի 1932 յունիս 57 

թիւը, տեսայ մի էջ վերնագրուած` «Երեխաների գիշերօթիկ Պէյրութի գաղթակայանում», որի 

կողքին չորս որբերի լուսանկար` երկու տղայ, երկու աղջիկ, իրենց անուն ազգանուններով: 

Նրանց կողքին մեծ տառերով գրուած` «Մենք շնորհակալ ենք»: 

Ի դէպ, աւելացնեմ, այս նկարը շատերս ենք յաճախ տեսել, եւ ես միշտ սրտի մղկտումով եմ նայել 

այդ որբերի տանջուած, ծնողի գուրգուրանքի ու տան ջերմութեան կարօտ դէմքերին, ուր 

կարծես ծանր մեղադրանք եւ խնդրանք կայ դրոշմուած: Զարմանալի չէ, որ նոյն զգացումը 

ապրել է դոկտ. Մանուկեանը, դեռ աւելի՛ն, նրանցից երկրորդի` ոտաբոպիկ, անչափ տխուր 

հայեացքով կանգնածի անուն-ազգանունը` Գրիգոր Թափանեան, շնչահեղձ է արել իրեն: 

Անիրական պահեր կան մարդու կեանքում, որ տեսածդ քարացնում, պապանձում է քեզ: Այդ 

երեխայի անուն-ազգանունը անչափ ծանօթ լինելով հանդերձ, այդ պահին նա չի կարողանում 

համատեղել, եւ այդ ալեկոծումը աւելի անտանելի է դարձրել իր շնչահեղձ վիճակը: Իրապէս, 

ինչպէ՞ս, կեանքի ի՞նչ առեղծուածով, բոլորովին օտար մի երկրում, Զուիցերիոյ Ազգային 

գրադարանում, այլոց ուսումնասիրութիւնների մէջ, պատահականօրէն պիտի բացայայտես քո 

իսկ ընտանիքի մասնիկին` մօրեղբօրդ: Երեխայի անուան կողքին գրուած թռուցիկ 

կենսագրականը էլ աւելի է հաստատել իր յայտնութիւնը: 

Ուսումնասիրութիւնը կէս թողած` շտապել է տուն եւ անմիջապէս կապուել իր մօրեղբօր այրու 

հետ, որը հաստատել է իր յայտնաբերածը` իսկապէս մօրեղբայրը եղել է Պէյրութի Զուիցերիոյ 

Քունցլեր ամուսինների կողմից գործող որբանոցում, եւ այդ երեխան իր մօրեղբայրն է, որի 

կենսագրութեան մանրամասները նա նոր է յայտնաբերում, այն էլ` օտար գրադարանում: 

Այո՛, հայի ճակատագրի հետ կապուած հազարաւոր այսպիսի յուզիչ յայտնագործումների ենք 

հանդիպում մեր շրջապատում եւ իւրաքանչիւր անգամ շնորհակալ լինում այն բոլոր անձանց, 

ովքեր բացայայտում, մեզ են ներկայացնում տեղեկութիւններ` մեր ժողովրդի պատմութեան 

տարբեր էջերի հետ կապուած: Իսկ մեր ժողովրդի պատմութիւնը երբեմն այդ նոյն 

հետազօտողների պատմութիւնն է դառնում, ինչպէս դոկտ. Մանուկեանի դէպքում է, ում 

բզկտուած գերդաստանի մնացորդները փրկուել են նոյն Զուիցերիոյ մարդասիրական 

օգնութեան շնորհիւ: 

Դոկտ. Աբէլ Մանուկեանի այս նոր գիրքը` «Մարդասիրութեան վկաները» արժէքաւոր 

հետազօտութիւն լինելուց զատ` մեր ժողովրդի ու նաեւ անձնապէս իր շնորհակալութիւնն է 

Զուիցերիոյ ողջ ժողովրդին` իրենց ցուցաբերած հարազատ ջերմութեան եւ ներդրած 

դրամական, մարդկային անձնուէր օգնութեան համար: 

Գիրքն իրապէս մարդասիրութեան վկայագրութիւնն է` անժխտելի փաստերով հրամցուած, 

ահա թէ ինչո՛ւ գրքի վերնագիրը` վկայութիւնը, ես դարձրեցի աւելի տարողունակ` այն 

անուանելով վկայագրութիւն: 

Այսօր աշխարհի տարբեր երկրներում դեռ շարունակուող մարդկային սպանդի այս 

ալեկոծումներում այս գրքի ներկայութիւնը ոչ միայն անհրաժեշտութիւն է, ոչ միայն օրինակ 

ծառայելու քարոզչութիւն, այլ` ժողովրդների կոտորածին ու տեղահանութիւններին վերջ դնելու 

հրատապ կոչ: 
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Շուտով գրքի ֆրանսերէն հրատարակութեամբ այն աւելի տարածուն հնչեղութիւն կ՛ունենայ: 

Կրկին շնորհաւորելով դոկտ. Ա. Մանուկեանին իր այս արժէքաւոր ուսումնասիրութեան 

հրատարակութեան առիթով` մեր երիտասարդ սերունդին առաջարկում եմ անպայմանօրէն 

կարդալ այն, քանի որ իրենց հասկանալի լեզուով` անգլելենով է: Օտարներից աւելի մեզ է 

անհրաժեշտ լաւատեղեակ լինել մեր իսկ պատմութեան: 

10 նոյեմբեր 2018 

Սան Ֆրանսիսքօ 
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Գրական-Մշակութային 

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ԵՍ ՍԻՐԵՑԻ 

Ես սիրեցի սիրտը անեղծ 

Որուն սափորը անյատակ 

Սիրով յորդուն ու հրակէզ 

Գութ ու ներում ունէր անչափ 

Որ տեղ չկար ոխի, քէնի 

Լոկ կարեկցանք մարդ էակին 

Ճակատագրով միանման 

Նոյն էութեամբ արարչական... 

  

Ես սիրեցի սիրտը այն ջինջ 

Որ դեռ մանկան պէս միամիտ 

Հաւատք ունէր մարդ էակին 

Հոգ չէ թէ միշտ խաբուած ըլլար 

Հոգ չէ թէ միշտ անիրաւուած 

Ու յաճախ ալ խոցուած ըլլար 
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Ան դեռ տրոփէր սէր աննուազ 

Գութ ու գորով արեւափայլ... 

  

Եւ սիրտերն այդ զերթ աստղաբոյլ 

Հոգւոյս երկնին մէջ փայլեցան 

Մթան մէջ լոյս, խաւարին՝ յոյս 

Առկայծեցին սէր շարունակ 

Զարդարեցին կեանքիս ճամբան 

Ծաղիկներուն նման գունեղ 

Որ ճառագեն բոյրեր, թոյրեր 

Քեզ կ'ընծայեն սիրոյ երգեր... 

ԵՐԱՆ 

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

ՃՇՄԱՐԻՏԻՆ 

Ես փնտռեցի լոյսը արդար 

ճշմարիտին 

Որ միշտ շողար բարձր ու ջինջ 

մաքրավճիտ 

Եւ զայն գտայ տագնապահար 

ու հեւասպառ 

Կեանքի բիւր բիւր որոգայթէն 

տանջակոծեալ 

Մարդոց վարքէն շահախնդիր 

յար քարկոծեալ 

Ու շատ անգամ դէն շպրտուած 

զերթ անպէտք իր 

Եւ մերժուած ամբոխէն կոյր 
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ողորմելի... 

Բայց ցեխին մէջ ան կը փայլէր 

զերթ ադամանդ 

Ու կը սպասէր ձեռքին բիւրեղ 

որ փրկէր զայն 

Ի սէր մարդուն ու աշխարհին 

սփռէր ճաճանչ: 

ԵՐԱՆ 

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

ԼՈՅՍԻ ՑՈԼՔ 

Շեշտ մը անկեղծ սիրտէն բխած 

-Բարի լոյս-ի մը հնամեայ 

Ժպիտի շող կ'ըլլայ բուրեան 

Կ'օծէ օրս վարդաբուրեան... 

  

-Բարեւ- մ'ըսուած սիրտով անկեղծ 

Արեւ բանայ հոգիէս ներս 

Ցնծութեան լոյս մ'յանկարծ ծագի 

Եւ արեւէ օրս բարի.. 

  

Շող մը նայուածք ինծի ուղղուած 

Ուր կայ ցոլանք մը ճառագայթ 

Կ'արեգակէ սիրտս վարար 

Արշալոյսներ ծնին լուսակն: 

ԵՐԱՆ 

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

ՊԻՏ' ՈՒԶԷԻ 
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Պիտ' ուզէի լուռ հեռանալ ու մենանալ ինքս ինձ հետ 

Խոհերս բիւր, խոկումներս յանձնել հովի՛ն ու բնութեա՛ն 

Զրուցակից փնտռել միայն աստղերը վառ, լուսին, արեւ 

Ծառերն խոհուն, դաշտ ու անդեր, ծովը խորունկ, ալետատան... 

  

Մարդ էակը չհասկցաւ խօսքս անկեղծ ու սրտացաւ 

Որ բխումն էր անեղծ մտքիս, խոկումներուս իմ հարազատ 

Ու քար նետեց անսուտ, իրաւ խոհերուս իմ անդաւաճան 

Գուցէ վարժ էր լսել միայն սուտն ու կեղծը շողոքորթեալ... 

  

Գիտեմ մարդը մարդո՛վ է մարդ, Աստուա՛ծ է լոկ առանձինն 

Բայց թէ մարդը չհասկնայ, դատափետէ քու խօսքերդ 

Լռութեան մէջ անդորրաւէտ կ'ազատագրես հոգիդ խռովեալ 

Մենութեան մէջ վերագտնես էութիւնը քու հարազատ: 

ԵՐԱՆ 

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

ՏԱՐԻՆԵՐՍ, ՏԱՐԻՆԵՐՍ 

Խե՛նթ ու խելա՛ռ տարիներս, 

Վա՛ռ ու խնդո՛ւն տարիներս 

Անհո՛գ, անմի՛տ տարիներս 

Ծա՛փ ու ծիծա՛ղ տարիներս 

Կայտա՛ռ ու ժի՛ր տարիներս 

Վա՛րդ ու սոխա՛կ տարիներս 

Շա՛նթ ու փայլա՛կ տարիներս.... 

Այժմ խաղաղ տարիներս 

Խոհակալած տարիներս 

Դեռ թռվռուն տարիներս 
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Դեռ սրտաբաց տարիներս 

Լուսածարաւ տարիներս 

Մեռնիլ մերժող տարիներս 

Անմար երազ տարիներս... 

ԵՐԱՆ 

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

ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԼՈՒՍԷ 

Մանուկ հասակէս քե՛զ եմ երազեր 

Հայրենի՛ք լուսէ, արեւահեղե՛ղ.. 

Քե՛զ յօրիներ եմ իմ տեսիլքներով 

Աստուածապարգեւ արշալոյսներո՛վ... 

Քե՛զ վրձիներ եմ սիրոյ գոյներով 

Ծիածանահե՛ւ բիւր երանգներով... 

Քե՛զ արարեր եմ չքնաղ ու վսեմ 

Քու սարերուդ պէս, բարձունքներով սէգ... 

Քե՛զ վերստեղծեր յոյսերո՛վ լուսէ 

Հաւատքի խորա՛ն, ուր պիտի յառնես 

Պատկերովդ ջի՛նջ ու ճաճանչափայլ 

Ուր ոգին Հայկեան պիտի խոյանայ 

Դէպ' նոր բարձունքներն հայու հոգիին 

Դէպի Լո՛յսն անմահ՝ կեանքի արարիչ: 

ԵՐԱՆ 

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

ԴՈՒՆ ՀՈՂ ՉԵՍ ՍՈՍԿ 

Դուն հող չես սոսկ, իմ Հայաստա՛ն 

Աննիւթեղէ՛ն ոգի մըն ես 

Որուն մէջ դեռ կ'ապրին ու կան  
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Հայոց դարերն Հայկեան օրէն 

Շո՛ւնչը վսեմ մեր պապերուն 

Որք կերտեցին քեզ հե՛ւք առ հե՛ւք 

Շաղախելով քու քարերուդ 

Ցօ՛ղ առ ցօ՛ղ քրտինքն իրենց 

Հաւա՛տք ու սէ՛ր, բիւր երազնե՛ր 

Կա՛մք անկոտրում ու աներեր 

Ցոլանքը ջինջ իրենց հոգւոյն 

Տենդ ու տենչեր հազարանուն... 

Կարծես մենք ենք քեզ յօրիներ 

Հիւլէ՛-հիւլէ՛ հոգի դըրեր 

Մէն մի ժայռիդ, մէն մի ծերպիդ 

Սարալանջիդ, հարթավայրիդ 

Վեհ լեռներուդ, հովիտներուդ 

Ջուրերուդ մէջ, գետակներուդ 

Որ դուն դառնաս մեզ հոգետո՛ւն 

Օճա՛խ անգին, մեր էութի՛ւն 

Որմէ եթէ մենք անջատուինք 

Կը դառնանք բոյս արմատախիլ 

Փերեզակներ թափառ' շրջիկ 

Անտուն, անդէմ ու անպատիւ 

Արարածներ ողորմելի: 

ԵՐԱՆ 

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

ՈՒ ՈՐՔԱՆ ԱԼ... 

Ու որքան ալ խոցուա՛ծ ըլլամ, վիրաւորուա՛ծ, տառապահա՛ր 

Հոգիս դարձեալ կը սլանայ դէպի երկինքն անեզրական 
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Անհունին մէջ կը թափառի ու կը ճախրէ ան հեւասպառ 

Համբոյր կու տայ վառ աստղերուն, կարծես հոգի՛ անոնք ըլլան... 

Կ'ուզէ գրկել աշխարհն համակ, զայն ամփոփել սրտին մէջ տաք 

Բալասանել ու ամոքել բի՛ւր-բի՛ւր վէրքերն իր տանջահար 

Որոնք իր ալ վէրքերըն են դեռ արիւնո՛ղ, կսկծահա՛ր 

Եւ վէրքերէն երգեր հիւսել որպէս բուժիչ դեղ ու դարման... 

Եւ ո՞վ գիտէ, գուցէ երգերն անո՛ւրջ դառնան եւ իջնեն վար 

Հանգչին խաղաղ յոգնած կոպին մարդ էակին ի քուն մտած 

Երա՛զ դառնան վարդահեղեղ յանուն վաղուան նոր յոյս ու լոյս 

Նորոգ խրախոյս իր ճիգերուն, բիւր տենդերուն լուսահամբոյր: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Գրական-Մշակութային 

Պերճուհի ԱՒԵՏԵԱՆ / ԴԷՊԻ ԱՐՑԱԽ 

 

 
«Ղարաբաղ մի՛ ասէք, թուրքերէն բառ է, ասէ՛ք 

Արցա՜խ»,- Նանէն է, քնքոյշ բայց դրական ներքին 

պոռթկումներով լի մեր գրչընկերուհին: 

Թուրքերէ՞ն, թրքական ապրանք, թրքաճաշակ երգեր… 

Ամէնուրեք. անցումի մը փոքր կրպակին առջեւ 

վաճառորդուհին ցուցադրուած հողաթափերը կը 

գովաբանէ.- «Որակաւոր ապրանք է, թուրքակա՜ն»: 

Ուրեմն թրքականը որակաւոր է, իսկ մեր վարպետները 

արհեստներու քաջ գիտակ՝ որ հին ժամանակներէ ի վեր 

եղած են բոլորին վարպետները, նման ապրանք, հողաթափ, զգեստ, բրդէ վերնաշապիկներ 

պատրաստելու անընդունակ են… հազա՜ր ափսոս: 

Դէպի Արցախ… 

Ուխտագնացութի՞ւն… ինծի համար թերեւս արմատներու որոնում: Երբ փոքր ենք, պատանի 

կամ երիտասարդ կ'անգիտանանք մեր մեծերուն յուշերը պրպտելու, անոնց թաքուն ծալքերը 

իմանալու անհրաժեշտութիւնը եւ կը գոհանանք պատառիկներով, նոյնիսկ երբեմն դժկամելով 

լսել տխուր բաժիններ (իսկ հայու յուշերու մէջ տխուր բաժինները անխուսափելի են): 

Հայրս կը պատմէր, թէ իր մեծ հայրը Ուրմիոյ շրջանի ջարդէն փախած է, հազարաւոր մղոններ 

կտրած հասած Իզմիր… Թէ այդ շրջանի հայերը եղած են Ղարաբաղէն գաղթած հայեր… Թէ իր 

մայրը (հօրենական մեծ-մայրս) Գոնիայի շրջանի Պուլտուր գիւղէն էր ու այդ գիւղի 

բնակչութիւնը նաեւ Ղարաբաղէն գաղթած, կը խօսէին Ղարաբաղեան բարբառով: 

Յետոյ-յետոյ… հայրս՝ տակաւին մանուկ Իզմիրի ջարդէն փախչող իր ընտանիքին հետ պիտի 

հասնէր Յունաստան ու… յետոյ… յետոյ, քանի որ «յետոյ»ները շատ են ի վերջոյ գաղթական 

ընտանիքը պիտի հաստատուէր Հալէպ: 

Ջարդ եւ գաղթ, հայու ճակատագիր ու ամէն կողմ թուրքի ձեռագիր: 

Նոյն ձեռագրով, նոյնանման ճակատագրով պիտի գար ամենավերջին «յետոյ»ն, սուրիական 

պատերազմի պատճառով մեր ընտանիքի մէկ մասը վերադառնար հայրենիք:  

Շուշիի Նարեկացի կեդրոնի հրաւէրով խումբ մը գրողներ կ'ուղղուինք Արցախ: 

Հիանալի բնութիւն, ոսկի աշուն. «Այս հողէն թիզ մը անգամ չենք զիչի ազիրի թուրքին, այս 

սարերը, այս չքնաղ բնությունը…».- բոլորիս միտքին մէջ այս նոյնն է: Անկասկած (ինչքա՜ն արիւն 

թափուած է այս հողին վրայ, արիւնով վերագրաւուած, արիւնով շաղախուած ու անասելի 
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զոհողութիւններով պահուած այս հողը)… Չէ՛ այդ մասին մտածելն անգամ դաւադրութիւն է, 

ԵՐԲԵ՛Ք: 

Աչքերս յառած քակուող ճանապարհին կը փորձեմ գուշակել թէ ուր ապրած են նախնիներս: 

«Ես ի՛մը, ի՛մը, ես ի՜մն եմ ուզում…» Սեւակի տողերը կը մրճահարեն ուղեղս: 

Դարաւոր այս հողին վրայէն անցեր են պարսիկ խաներ, արաբներ, թուրքեր, գրաւած, ջարդած, 

կեղեքած… ներքին որդը եւս գործած է իր աւերը, հայ մելիքներ իրար հանդէպ անհանդուրժող, 

դաւաճան, ուրացող: Ժողովուրդը միշտ տուժող, հարստահարուող: Պատմութեան անիւը կը 

դառնայ, նոյնանման դէպքեր, հայը միշտ անհամերաշխ, իր ազգակցին հանդէպ դաւադիր եղած 

է եւ…(է), իշխանաւորները գոռոզ, մեծամիտ: Մինչ թշնամին դարանակալ օգտուած է առիթէն: 

Ինքնաշարժը կը սուրայ, ոլորապտոյտ ճանապարհը եզերող սարերը ձիգ կանգնած 

զինուորներու նման կը հետեւին անխախտ պահելով անվերջանալի շարքը: Անոնց գագաթները 

շղարշող մառախուղը քնքշօրէն կը սահի պատրանքի շողը մեխելով մեր հմայուած աչքերուն 

խորը: 

Արցախ… Ստեփանակերտ, Շուշի: 

Նորակերտ սիրուն շէնքեր նաեւ կիսաքանդներ, ակամայ կը յիշեմ հրասանդերով կիսափլատակ 

Հալէպի մեր բնակարանը: 

«Հոսկէ անցած է բարբարոս թուրքը»… 

Նարեկացի կեդրոնի շէնքի մուտքին մեզ կը դիմաւորեն կեդրոնի տնօրէն պրն. Հայկն ու 

կենսուրախ, պատրաստակամ Մարիամը: Վերանորոգուած հին շէնքը գեղեցիկ արուեստանոց 

մըն է: Կարպետագործութիւն, կաւէ անօթներու պատրաստութիւն, նկարչութիւն եւ 

մշակութային ձեռնարկներ… իւրաքանչիւր անկիւն արուեստ կը բուրէ, իսկ կեդրոնի 

գործունէութիւնը վառ պահողները մշակոյթի ծառայելու պատրաստակամութեամբ 

նուիրեալներ են: 

Պրն. Հայկը շատ երկիրներ շրջելէ ետք կայք հաստատած է Շուշիի մէջ (հաւանաբար իր տեսած 

այլ քաղաքներէն տարբեր հմայք մը գտնելով հոն): Մարիամը այս քաղաքի ծնունդ 

երիտասարդուհի իր արմատները կ'ուզէ անսասան պահել հայրենի հողին վրայ: 

«Երբ օրական չորս ավտո անցներ մեր փողոցէն ուրախ կը թրվրայինք…»,- կը պատմէ ան: 

Ներկայիս աւելի մեծ է թիւը ասֆալթապատ փողոցներուն մէջ երթեւեկող մեքենաներուն, բայց 

ամայութիւնը ճնշող է: Ես կը սոսկամ այն մտքէն թէ կեանքով լեցուն այս երիտասարդները 

թերեւս օր մը մտածեն աւելի աղմկոտ ու մեծ քաղաքներ ապրիլ: 

«Ես կը սիրեմ իմ երկիրը»,- կը շարունակէ Մարիամ ու ես լայն շունչ կը քաշեմ: 

Այս սուրբ հողին հանդէպ սէրը դերասանուհի Գայանէի եւ ուրիշներու աչքերուն մէջ ալ կը 

փայլատակէ: 

Ղազանչեցոց Ս. Ամենափրկիչ Եկեղեցւոյ մէջ մոմեր կը վառեմ պատկերացնելով տեսաերիզը 

Շուշին ազատագրող ազատամարտիկներուն, որոնք իրենց եղունգներով վերագրաւելով այս 
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քաղաքը, պահեստանոցի վերածուած եկեղեցիի սուրբ խորանին առջեւ ծնկաչոք աղօթեցին, 

արտասուեցին: 

«Տէ՛ր, Եկեղեցիս Անշարժ Պահեա՛»… 

Եկեղեցւոյ ներքեւ գտնուող փոքր սենեակին մէջ կանգնած՝ Գոհարը, մեր շնորհալի 

բանաստեղծուհին, մեղմ ու աղաչական կ'երգէ «Տէր Ողորմեա՛», «Հայր Մեր» եւ Արցախին 

բարօրութիւն կը մաղթէ: Ձայնի ալիքները կը բարձրանան, աւելի-աւելի հզօրանալով կը 

դառնան արձագանգ, աղաչանք, պահանջք… 

«Եւ Դարձեալ զօրանայք՝ Դարձեալ Ի Պարտութիւն Մատնեսջիք, Զի Աստուած Ընդ Մեզ Է»… 

Կը փորձեմ ձայնակցիլ, կոկորդս սեղմուած է: Փակ աչքերով կը խնդրեմ Բարձրեալէն, որ պահէ-

պահպանէ այս երկիրը, քաղաքը խայտայ ժպտացող երիտասարդներով, երեխաներու ճիչն ու 

կանչերը լեցնեն այս հանդարտ ու դատարկ թուացող փողոցները, մարդիկ չթողեն այս սուրբ 

հողը եւ խաղաղութիւն տիրէ ամէնուրեք: 

«Տո՛ւր Մեր Երկրին Խաղաղութիւն, Զազգիս Հայոց Սէր-Միութիւն»… 

Ես վստահ եմ որ Հայոց Աստուածը ականջալուր է ու կը լսէ մեր աղօթքը, մեր սրտաբուխ 

մաղթանքները: 

Աղբիւր՝ Գրական Թերթ 
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Տեսակէտ 

Ինքնութեան Հարցը 

ԼԱՅՆԱԽՈՀ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆԸ՝ ՎԵՀՈԳԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՆ Է 

 

Բնազանցական մտածելակերպով կարելի չըլլար ըմբռնել, թէ՝ նոյն 

անհատը կրնայ միաժամանակ՝ ազգայնական ու միջազգայնական ոգի 

ունենալ։ Դիալեկտիկ մտածելակերպը կարելի կը դարձնէ այս մէկը։ Այս 

հարցին տուն տուող առիթը եղաւ, վերջերս վախճանեալ պատմագէտ 

Դոկտ. Ագապի Նասիպեան-Էքմէքճեանի մէկ վկայութիւնը 

Լիբանանահայ Գրական Շրջանակին մասին, որ կ՚ըսէ. «Գրական 

Շրջանակի գործունէութիւնը կ՚արտացոլացնէ անոր վեհօրէն 

մարդկայնական եւ լայնախոհօրէն ազգայնական ոգին»։ 

Ուրեմն, ազգութիւն եւ գաղափարախօսութիւն զիրար չեն ժխտեր, 

որովհետեւ՝ մէկը անհատին ազգային պատկանելիութիւնն է, միւսը՝ 

գաղափարական։ Այս երկու տարաբնոյթ պատկանելիութիւնները 

(ինքնութեան երկու տարբեր բաղադրիչները) կրնան ներդաշնակօրէն գոյակցիլ միեւնոյն 

անհատին հոգիին ու միտքին մէջ, քանի որ գաղափարականը՝ ընդհանրական է, տիեզերական, 

բոլոր բոլորին կը պատկանի, իսկ ազգութիւնը՝ յատուկ է (միայն մէկ ազգի կը պատկանի), 

ընդհանրական չէ, մասնաւոր պատկանելիութիւն է։ 

Լայնախոհ ազգայնականը չի մերժեր միւս ազգերը, իսկ վեհոգի միջազգայնականը՝ ոչ միայն 

կ՚ընդունի միւս բոլոր ազգերը, այլեւ՝ կը հաւատայ այդ բոլորի եղբայրակցութեան…։ 

Իրարմէ տարբեր են սակայն նեղմիտ ազգայնականն ու սահմանափակ (ու բնազանցապաշտ) 

միջազգայնականը։ 

Նեղմիտ ազգայնականը այլամերժ է, այլատեաց ու մեկուսապաշտ։ Վեհոգի միջազգայնականին 

հետ ազգակից ըլլալով հանդերձ, զայն իրեն եւ նոյնիսկ՝ իր պատկանած ազգին «հարազատ»ը չի 

նկատեր։ Ինչ որ կը յանգի այն անհեթեթութեան, երբ ան իրեն ազգակից կը համարէ միայն իր 

կուսակիցները, եւ իր ըմբռնած «ազգ»ը կամ «ժողովուրդ»ը կազմուած կ՚ըլլայ՝ բացառապէս իր 

կուսակիցներով… եւ կը կարծէ թէ՝ ան որ չի՛ պատկանիր իր կուսակցութեան «հայ չէ»…։ 

Նոյնպէս, բնազանցական մտածելակերպի տէր նեղմիտ ու սահմանափակ միտքով 

միջազգայնականը, ազգութիւնը նոյնացնելով գաղափարականին հետ, այս անգամ ալ ինք՝ 

ազգութիւնը կը ներլուծէ գաղափարականին մէջ, եւ իր գաղափարականին չպատկանող հայերը 

իր հայրենակիցները չի նկատեր…։ Մինչդեռ ազգութիւնը ունի մէկ հայրենիք, որ աշխարհի 

երկիրներէն մէկն է միայն։ Գաղափարականը չունի յատուկ հայրենիք մը. ամբողջ աշխարհն է 

անոր հայրենիքը։ 

Ազգութեան հայրենիքը պատմական է, ոչ՝ պատահական, ոչ պարագայական, ոչ 

ժամանակաւոր ու ոչ փոփոխական. իր ուրոյն յատուկ մշակոյթով եւ մշակոյթի յատուկ 

բաղադրիչներով, նաեւ՝ ուրոյն քաղաքակրթութեամբ եւ իր ժողովուրդին յատուկ «պատմական 

յիշողութեամբ», առանց որուն չամբողջանար ժողովուրդի ինքնութեան համապատկերը։ Այլ 
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խօսքով՝ պատմական նոյն յիշողութիւնը եւս ինքնութենական բաղադրիչ մըն է, որուն քիչ 

անդին պիտի անդրադառնանք առանձին։ 

Դրամատիրութիւնը իր ապազգային էութեամբ, ազգութեան բովանդակութիւնը կրճատեց 

ժողովուրդին պետութեան մէջ, եւ միայն պետութիւնը համարեց հիմքը ազգութեան, ստեղծելով 

Ազգ-Պետութիւն կոչուած ձուլարանը, որուն մէջ ներլուծուեցան ազգեր, կրօններ եւ մշակոյթներ, 

պահպանելու համար գաղութարարական եւ իմփերիալիստական ու կայսերապաշտական 

պատերազմներու գրաւում-զաւթումներով գծուած սահմանները՝ դրամատիրական փքուռոյց 

դարձած պետութիւններով, արժեզրկելու համար ազգային ինքնութեան բոլոր 

պատմամշակութային ինքնութենական բաղադրիչները, ներառեալ՝ պատմական յիշողութիւնը։ 

Որովհետեւ՝ այս ոչ-պատմական, այլ՝ տարատնկեալ (transplanted), ուրիշ բնիկ ժողովուրդներու 

արիւնին ու գանկերուն վրայ հիմնուած պետութիւններու եւ ժողովուրդներու հայրենիքը չէ այն 

հողը, որուն վրայ կանգնած են (ինչպէս՝ ԱՄՆ, Թուրքիա եւ Իսրայէլ…)։ Պարզ խօսքով, 

պետութեան մը հպատակութիւնը վերածեց ազգութեան, քանի որ այս երեքը զուրկ են 

ազգութենէ եւ միատարր ազգի մը ունեցած հին, արեւելեան ազգի բաղադրիչներէն (ներառեալ՝ 

հայրենիքի, պատմութեան եւ պատմական յիշողութեան բաղադրիչները)։ Բազմազգ, 

բազմակրօն ու բազմամշակոյթ «Ազգ-Պետութեան» (Etat-Nation, Nation-State) սահմաններուն 

մէջ ապրող տարբեր ազգերու պատկանող բոլոր բնակիչներու հպատակութիւնը կը կոչուի իբր 

ազգութիւն՝ երկրին անունով՝ պելճիքացի, զուիցերիացի, աւստրիացի, գանատացի…։ 

Ազգութեան հիմքն ու բովանդակութիւնը պետութեան մէջ կրճատելու այս դրամատիրական 

անբարոյականութիւնը եղաւ նաեւ՝ մեծագոյն անիրաւութիւն, պետութենէ զրկուած եւ 

անիրաւուած ժողովուրդներուն համար, որովհետեւ՝ Միջազգային Հանրային Իրաւունքին մէջ, 

երկար տասնամեակներ տիրեց պետութենապաշտ ուղղութիւնը, ժողովրդապաշտ ուղղութեան 

փոխարէն, որ պետականազուրկ եւ գաղութացուած կամ հայրենազրկեալ ժողովուրդները 

անատակ կը համարէր՝ ունենալու միջազգային իրաւական անձնաւորութիւն, եւ հետեւաբար՝ 

վայելելու Միջազգային Հանրային Իրաւունքի ենթակայի (subject) կարգավիճակ, առանց որուն 

այդ ժողովուրդը կը զրկուէր միջազգային քաղաքական ու դատական ատեաններու դիմելու եւ 

լսելի դառնալու իրաւունքէն։ Իրաւական եզրերով՝ պետութենապաշտ ուղղութիւնը, փաստօրէն 

կը խափանէր ժողովուրդներու ազատ ինքնորոշման erga omnes իրաւունքին կիրարկումը, երբ 

ինքնորոշուելու կարիք ունեցած պետականազուրկ ժողովուրդը անատակ կը համարուէր 

դիմելու միջազգային դատական ու քաղաքական ատեաններու, եւ միակ բաց ճամբան զինեալ 

ազատագրական կռիւն էր (guerilla), որմէ զրկուած կը մնար նաեւ իր երկրէն արտաքսուած 

ժողովուրդը։ 

Բ. Աշխարհամարտին յաջորդեց երկբեւեռ հակակշռուած ու հաւասարակշռուած 

աշխարհակարգը՝ ամերիկեան Իմփերիալիզմի եւ Սոցիալիզմի ճակատներուն միջեւ։ 20-րդ 

դարու 60-70-ական թուականներուն, կարելի եղաւ կիրարկել ազատ ինքնորոշման իրաւունքը, 

եւ տասնեակներով գաղութներ տիրացան իրենց անկախ պետութեան եւ անդամագրուեցան 

ՄԱԿ-ին, անոր նախկին անդամներուն թիւը բարձրացնելով 53-էն 100-է աւելիի։ Սակայն, Սովետ 

Միութեան ինքնալուծարումով, աշխարհակարգը դարձաւ միաբեւեռ՝ ամերիկեան 

իմփերիալիզմի միահեծան ոստիկանապետութեամբ։ Եւ պետութենապաշտ ուղղութիւնը 

վերստին տիրական դարձաւ շուրջ քսանամեակ մը, մինչեւ՝ միաբեւեռ աշխարհակարգի 

մայրամուտը եւ բազմաբեւեռ աշխարհակարգի արշալոյսը՝ միջ-ցամաքամասային BRICS 

(Պրազիլ, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան եւ Հարաւային Ափրիկէ) համախմբումի 

կազմութեամբ, որուն կառաշարին locomotive-ը Փութինեան Ռուսաստանն է, որ յաջողապէս 
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վիժեցուց Սուրիոյ դէմ՝ Արեւմուտքի իմփերիալիստներու, Սիոնական պետութեան, փան-

թուրքիզմի պետութեան եւ Սուէտական Ուահապիստական խաւարամտութեան 

շղթայազերծած համաշխարհային երրորդ պատերազմը, սկիզբը դնելով նոր դարաշրջանի մը՝ 

հակակշռեալ ու հաւասարակշռեալ, որուն մէջ միայն հնարաւոր կ՚ըլլայ կիրարկել 

ժողովուրդներու ազատ ինքնորոշումի բոլորին պարտադիր (erga omnes) իրաւունքը։ Տարագիր 

Արեւմտահայութիւնն ու Արցախը կրնան օգտուիլ բազմաբեւեռ այս աշխարհակարգէն։ 

• • • 

Հայ նեղմիտ, ոչ լայնախոհ կուսակցութիւններու տրամաբանութեամբ, երբ իւրաքանչիւրը ունի 

«իր հայութիւն»ը, ուրեմն կան մէկէ աւելի «հայ տարագիր ժողովուրդներ», ինչպէս որ կան մէկէ 

աւելի «Հայաստան»ներ եւ «Սփիւռք»ներ, եւ մէկէ աւելի հայու կերպարներ եւ տարագիր ու 

արտերկրի (տարաբնակ) հայերու հարիւրէ աւելի հպատակութիւններ։ 

Ասոնցմէ մին, նոյնիսկ չվարանեցաւ պնդելու, թէ՝ Զօրավար Անդրանիկ իր հերոսութիւնը եւ իր 

հայութիւնն ալ ստացած էր իր կուսակցութենէն, երբ Անդրանիկ կը պատկանէր իր 

կուսակցութեան։ Բայց երբ Անդրանիկ դուրս եկաւ իր կուսակցութենէն, դադրեցաւ հերոս եւ հայ 

ըլլալէ, պարպուեցաւ հայկականութենէ, կամ առնուազն՝ նուազ հայ մը դարձաւ… (Այսպիսի 

անհեթեթութիւն գրուած է 1927 թուին, Անդրանիկի մահուան առիթով, կուսակցութեան մը 

Աթէնք լոյս տեսնող օրկանին մէջ)։ 

Ազգութեան իրականութեան հետ այսպիսի անհեթեթութեամբ ու սակարկութեամբ վարուող 

կուսակցութիւն մը չի կրնար ըլլալ ճշմարիտ, գիտակից եւ անպայմանադիր ազգայնական 

կուսակցութիւն։ Եւ, այսպիսի կուսակցութիւն մը ունենայ նաեւ ինքնասիրահարութեան 

հոգեկան խախտումը՝ կուսակցութիւնը կը պատկերացնէ որպէս «ազգի փրկիչ», «ազգի 

պահապան հրեշտակ», եւայլն, եւայլն, եւայլն… եւ՝ ազգի գոյատեւումին երաշխիքը կը համարէ 

կուսակցութեան գոյատեւումը, որուն համար իր թափած ջանքերը համազօր կը համարէ ազգին 

համար թափուած ջանքերու… այսինքն՝ կը դառնայ ինքնանպատակ։ 

Սովետ Հայաստանի օրով, այսպիսի ինքնանպատակ կուսակցութիւն մը, չկրցաւ տեսնել կամ 

հաւկոյր դարձաւ չտեսնելու համար միսով-ոսկորով շօշափելի, իրական, պայծառ, ծաղկուն եւ 

հզօր այս հայրենիքը։ Ասոր փոխարէն, ան քարոզեց «հոգեկան հայրենիք»ի մը մասին, որ 

նոյնինքն՝ կուսակցութիւնն էր։ Ընթերցողը իրաւունք ունի չհաւատալու այս խօսքին, մանաւանդ 

եթէ նոր սերունդին պատկանող պատկանի մըն է։ Շուրջ 70 տարիներ առաջ, երբ տողերս գրողը 

պատանի մըն էր, ներկայ եղաւ ՀԵԸ-ի Զարեհ-Նուպար Ակումբին մէջ՝ Պէյրութի հին Խան-

Անթուն-Պէյ թաղի, Վահէ Օշականի մէկ բանախօսութեան՝ «Հայրենիք» եւ «Հայրենասիրութիւն» 

նիւթին շուրջ։ Օշական բազմիցս կրկնած է «Հայրենիքը Ամէն Բանէ Վեր» լոզունգը 

(հետեւողութեամբ նացիական "Germania Über Alles" լոզունգին), եւ անգամ մըն ալ ըսած է. «Ես 

աչքս բացի եւ հայրենիքս Դաշնակցութեան մէջ գտայ»…։ Պատանին Օշականին հարց տուած է, 

թէ՝ հակասութիւն մը չկա՞յ կրկնուած լոզունգին եւ այս վերջին խոստովանութեան միջեւ. 

Դաշնակցութիւնը հայրենիքէն վե՞ր է, որ Դուք Ձեր հայրենիքը գտնէք կուսակցութեան մէջ։ 

Օշական կարճ ու կտրուկ պատասխանած է. «Ես խօսած ժամանակս՝ մտածելով բառերս չեմ 

գրաքններ»…։ Ուրեմն, Վահէ Օշական յայտարարած է պարզապէս այն, ինչ որ դրոշմուած էր իր 

ենթագիտակցութեան մէջ, թէ՝ Դաշնակցութիւնն է իր «հոգեկան հայրենիք»ը։ Եւ՝ Վահէ 

Օշական ընդունուած էր ոչ որպէս ստրկամիտ, հաճոյախօս կամ խնկարկու մտաւորական, այլ՝ 

իբր ըմբոստ, համարձակախօս եւ ազատախոհ մտաւորական։ Հապա ուրեմն, շարքային 
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պարզամիտ դաշնակցականներու ենթագիտակցութեան մէջ… ինչե՜ր, ինչե՜ր… ի՜նչ 

անհեթեթութիւններ եւ առասպելներ դրոշմուած են կուսակցութեան քարոզչութենէն… եւ 

«յեղափոխական երգեր» որակուած երգերու անհեթեթութիւններէն։ 

Այս բոլորը կը խանգարեն մեր պատմական յիշողութիւնը միասնական դարձնելու ջանքերը։ Իսկ 

պատմական յիշողութիւնը ժողովուրդի մը ինքնութեան կարեւոր բաղադրիչներէն մէկն է՝ 

ինքնութենական է։ Լիբանանցիները, օրինակ, չունին ինքնութեան հասարակաց կերպար, քանի 

որ չունին պատմական միեւնոյն յիշողութիւն, չունին՝ Լիբանանի ազգային պատմութեան 

միացեալ ու միասնական դասագիրք։ Այս բազմազանութիւնը կրնայ դրական դառնալ եւ 

հարստութիւն հանդիսանալ, եթէ բոլոր համայնքները համարկուին իրարու հետ, վերացնեն 

քաղաքական-թայֆէական ռեժիմը՝ համաձայն Լիբանանի սահմանադրութեան 95-րդ յօդուածի 

տրամադրութիւններուն։ Եթէ բոլոր համայնքները հրաժարին նեղմիտ թայֆէականութենէ (որ 

համազօր է նեղմիտ ազգայնականութեան) եւ որդեգրեն լայնախոհութիւնը եւ վեհոգի 

միջազգայնականութիւնը (այսինքն՝ էքիւմենիզմը կամ միջ-համայնքայնականութիւնը), 

պահպանելով հանդերձ իրենց ուրոյն կրօնական կամ ազգային դիմագիծը եւ մշակոյթը, 

ընդելուզումի ճամբով համարկուելով ու սերտաճելով իրարու հետ։ 

Այս տարի 35-ամեակն է Պերթրանտ Ռասելի Խաղաղութեան եւ Ժողովուրդներու Իրաւանց 

Միջազգային Հիմնարկին հիմնած Ժողովուրդներու Մնայուն Դատարանի 16 Ապրիլ 1984 թուին 

արձակած վճիռին՝ Հայ Հողային Դատին շուրջ։ Այս վճիռը դրական պատասխան տուաւ այն 

իրաւական հարցումին, թէ՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան աշխարհացրիւ ու բազմահպատակ 

բեկորները կարելի՞ է իրաւականօրէն նկատել միաւորուած ժողովուրդ մը, որպէսզի օգտուի 

1976 թ. Յուլիսի 4-ին, Ալճերիոյ մայրաքաղաքին մէջ գումարուած Վեհաժողովէն բխած 

Ժողովուրդներու Իրաւանց Տիեզերական Հռչակագրէն, որուն Յօդ. 3-րդը կ՚ըսէ. «Ամէն 

ժողովուրդ, որ արտաքսուած է իր հողէն, իրաւունքը ունի վերադառնալու անոր»։ 

Ուրեմն, Ժողովուրդներու Մնայուն Դատարանը վճռեց, թէ՝ այո՛, այդ բեկորները կը կազմեն հայ 

ժողովուրդ։ 

Իսկ Լելիօ Պասսոյի Ժողովուրդներու Ազատագրութեան Միջազգային Հիմնարկը, նոյն տարուայ 

Հոկտեմբերին, Վենետիկի մէջ, հրաւիրեց իրաւագիտական Միջազգային Սիմփոզիում մը, 

իրաւականօրէն՝ առաել եւս հիմնաւորելու համար դատարանին վճիռը։ Ուրեմն, այս տարին 35-

ամեակն է նաեւ Վենետիկի Սիմփոզիումի վճիռին, որ կ՚ըսէ՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան 

բեկորները կը լրացնեն Միջազգային Հանրային Իրաւունքին պահանջած չորս 

պատմամշակութային նախապայմանները, բայց կը մնայ որ լրացնեն նաեւ 5-րդը՝ «ժողովուրդ»ի 

կարգավիճակ ունենալու համար կազմակերպչական նախապայմանը։ Այսինքն, որ այդ 

բեկորները կազմակերպուին եւ կազմեն իրենց կեդրոնական, ներկայացուցչական (ընտրովի) եւ 

միակ լիազօր կառոյցը. այսինքն՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան Համասփիւռքեան Քոնկրէսը 

(ՏԱՀՔ)։ 

Ուշագրաւ է այն, որ լրացուած չորս պատմամշակութային նախապայմաններէն մէկն ալ՝ 

բոլորին ունեցած միեւնոյն պատմական յիշողութիւնն է։ Այս նախապայմանին կարեւորութիւնը 

կը յստականայ երբ յիշենք միւս երեք նախապայմանները։ Այդ երեքն են. 

1) Անոնք կը խօսին ու կը գրեն իրենց ուրոյն նոյն մայրենի լեզուն, ունին նոյն գրականութիւնը եւ 

մշակոյթը։ 
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2) Նոյն համոզումը ունին, թէ կը պատկանին միեւնոյն ուրոյն ժողովուրդին, որ տարբեր է միւս 

ժողովուրդներէն։ 

3) Ունեցած են դարեր տեւած հայրենիք եւ ուրոյն քաղաքակրթութիւն։ 

Ուրեմն, այս երեքի կարեւորութեան համազօր կարեւորութիւն ունի ինքնութեան 

բաղադրիչներէն՝ պատմական յիշողութիւնը։ Այսինքն՝ պատմական յիշողութիւնը խեղաթիւրել 

պատմաշինարարութեամբ, կը նշանակէ խեղաթիւրել ժողովուրդի մը ինքնութիւնը, դիմագիծը։ 

Արժանապատւութեան տէր նեղմիտ ազգայնականն անգամ պիտի չուզեր խեղաթիւրել Ազգին 

դիմադիծը՝ ինքնութիւնը։ 

• • • 

Ժողովուրդներու ազգային ինքնութեան թիւ մէկ թշնամին տարատնկեալ պետութիւններն են՝ 

ամերիկեան իմփերիալիզմի գլխաւորութեամբ։ Սովետ Միութեան ինքնալուծարումի 

վաղորդայնին, երբ ԱՄՆ դարձաւ միաբեւեռ աշխարհակարգի ոստիկանապետը, Ճորճ Պուշ 

աշխարհի ժողովուրդներէն պահանջեց. «Մոռնալ պատմութիւնը», «Մոռնալ պատմական 

իրաւունքները», «Համակերպիլ անցեալի պատմութեան կատարուած փաստերուն հետ»։ Այլ 

խօսքով, իր պատմական իրաւունքներուն վերականգնումին սպասող բոլոր ժողովուրդներուն 

ըսաւ՝ ոչ մէկ յոյս ունեցէք, որ միաբեւեռ աշխարհակարգին մէջ ձեր ազգային հինցած եւ 

ժամանակավրէպ դարձած տենչերն ու երազանքները կրնան իրականանալ։ 

Այսինքն. Տարագիր Հայութեան եւ Տարագիր Պաղեստինցիներուն հասկցուց թէ իր երկու 

զինակիցները՝ Թուրքիան եւ Սիոնական Պետութիւնը կը վայելեն ԱՄՆ-ի պաշտպանութիւնը եւ 

թոյլ չի տար որ Թուրքիա տարանջատուի կամ Իսրայէլ կիսուի…։ Ասիկա՝ հասկնալի է։ 

Անհասկնալին այն էր, որ Հայաստանի Հանրապետութեան Ա. նախագահը, նոյն օրերուն կը 

կրկնէր. «Պատմութիւնը ճշմարիտ կատեգորիա չէ… Պատմական իրաւունքների վրայ հիմնուած 

պահանջատիրութիւնը իռացիոնալ ռոմանտիկա է…»։ Ան կոչ կ՚ընէր՝ մոռնալ 

Արեւմտահայաստանը, Կիլիկիան, Արցախը եւ միւս բոլոր զաւթեալ հայկական հողերը։ 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ 

Պէյրութ 

28 Յունուար 2019 
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Տեսակէտ 

Ֆրանսայի «Դեղին Բաճկոններ»-ու շարժման պատճառներէն մին նաեւ 

Հայաստանեան խնդիր է 

 

Յ. ՊԱԼԵԱՆ 

«Թերեւս հայրենիքը ընտանիքի 

պէս է, 

անոր արժէքը կը զգանք, երբ 

այլեւս չունինք»: 

ԿԻՒՍԹԱՒ ՖԼՈՊԵՐ 

ԺԹ. դարու ֆրանսացի մեծ գրող 

 

Խորագիրը կրնայ զարմանք 

պատճառել: Սնապարծութեան որոնում չէ: 

Ֆրանսայի «դեղին բաճկոններ»-ու շարժման պատճառներէն մին ուշադրութեան չարժանացաւ, 

քանի որ պատկերները այլապէս հետաքրքրական էին եւ տեղ չէին ձգեր խորքային հարցեր 

տեսնելու եւ քննելու: 

Բազմաթիւ «դեղին շապիկներ», նիւթական զոհողութիւն ընելով, «գաւառներ»-էն մինչեւ 

մայրաքաղաք եկան ցոյցի: Աւելի՛ն. անոնք շարունակեցին ցոյցերը շաբթուան եօթը օրերուն, 

իրենց մեծ ու պզտիկ քաղաքներուն մէջ: Դժգոհութիւնը ունէր նաեւ հիմնական պատճառ մը, 

որուն քիչեր անդրադարձան. «գաւառական» շրջաններու բողոքը` փարիզեան մշակութային, 

տնտեսական եւ քաղաքական կեդրոնացման դէմ: Կարծէք` Ֆրանսան միայն Փարիզ էր: Այս 

կէտն է, որ զիս կը մղէ բաղդատութիւն ընելու Հայաստանի հետ: 

Յաճախ մտածած եմ Հայաստանի բնակչութեան տեղաբաշխման պատկերին մասին եւ յիշած` 

հայրենի գրող Վիգէն Խեչումեանի խօսքը (կրկի՛ն կարդալ «Գիրք լինելութեան»-ը), ուր կայ հզօր 

պատգամ մը. «Մի քաղաքով ի՞նչ երկիր, դու միաւորիր ամբողջը»: Հայաստան պէտք է լսէ իր 

գրողին իմաստութիւնը եւ հասկնայ Ֆրանսայի «դեղին բաճկոններ»-ու ընդվզումին իսկական 

դրդապատճառ հանդիսացող մայրաքաղաքի եւ գաւառներու միջեւ գոյութիւն ունեցող 

անհաւասարութիւնը, անոնց անհաւասար զարգացումը: 

Ֆրանսան մեծ երկիր է, ունի քաղաքական պատրաստուած դէմքեր, հաստատութիւններ, 

կառոյցներ: Թող ներուի, մեկնելով «դեղին բաճկոններ»-ու դժգոհութեան յիշուած պատճառէն, 

հակիլ Հայաստանի կացութեան վրայ, որպէսզի վերանկախացման շրջանի շարունակուող 

խարխափումները վերջ գտնեն, եւ ազգին ու հայրենիքին համար հեռանկարային 

պատկերացումներով առաջնորդուինք: 
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Ասկէ առաջ ալ ըսած եմ, որ հակառակ մեզի հպարտութիւն պատճառող Երեւանի աճման` մենք 

չենք մտածեր Հայաստանի բնակչութեան տեղաբաշխման պատկերին մասին (բայց կ'երգենք` 

«Մեր փոքրիկ հողին դու մեծ երազանք»), մենք չենք ուզեր տեսնել երկիրը որպէս ամբողջութիւն 

մը` արժանի հաւասար ուշադրութեան: Երեւանէն հազիւ դուրս եկած, մենք մեզ կը գտնենք, 

ինչպէս կ'ըսուի, «Երրորդ աշխարհ»-ի պատկերներու առջեւ: Այդպէս է վերաբերումը երկրի 

վարիչներուն, որոնք պաշտօններ ունենալով գաւառը` կը բնակին Երեւան: Այդպէս կը 

վերաբերին նաեւ հայրենասէր տուրիստները, որոնք տեսարժան վայրերը կ'երթան միօրեայ 

արշաւներով եւ կը վերադառնան Երեւանի հիւրանոցը եւ կը գտնեն ճաշարանները, 

սրճարանները, խաղատուները: 

Մարդիկ իրենց տուները կը վաճառեն եւ Երեւան կու գան: Պատճառներ եւ պատրուակներ միշտ 

կարելի է գտնել: Աշտարակը Երեւանի կից է, բայց հոն ալ մարդիկ իրենց տուները կը ծախեն, 

եթէ Լոս չերթան, Երեւան կու գան: Եթէ Երեւանէն դուրս գտնուող հայոց աշխարհը հայերով 

չբնակուի, ուրիշներ պիտի գան եւ տէր ըլլան: Բայց հայ ժողովուրդը ինչպէ՞ս տէր պիտի ըլլայ 

ազատագրուած եւ անկախացած հանրապետութեան: 

Սուր կերպով կը դրուի Հայաստանի տարածքներու բնակեցման հարցը, որպէսզի Հայաստանը 

չդառնայ միաքաղաք երկիր: 

Հայաստանի Ազգային ժողովի ընտրութեան նախօրեակին ի զուր փնտռեցի թեկնածու մը, կամ 

կուսակցութիւն մը, որ այս հարցով հրապարակ գար: Ո՞վ պահանջեց, ո՞վ կը պահանջէ 

Հայաստանի տարածքներու բնակեցման քարտէսը: Երեւանէն Ստեփանակերտ ճամբու 

ընթացքին, առանց ընկերաբան ըլլալու, կը տեսնենք, որ բնակչութիւնը հետզհետէ կը 

նօսրանայ: Այս պարզ հաստատում է: Որքա՜ն լաւ պիտի ըլլար, որ պետութիւնը ի՛նք կազմէր 

Հայաստան տարածքի բնակեցման պատկերը` թիւերով, ընկերատնտեսական եւ 

կրթամշակութային կառոյցներով: 

Հայաստանի զարգացումը, անկախութիւնը, կենսամակարդակի բարձրացումը եւ կեանքի 

որակը կախում ունին իւրաքանչիւր թիզ հողի բնակեցումով: Զարգացման ծրագիրներու 

նպատակ պէտք է դարձնել այն, որ Սիսիանի, Ալավերդիի, Իջեւանի կամ Խաչիկ գիւղի բնակիչը 

ունենայ աշխատանք եւ մայրաքաղաքի կեանքի պայմանները. դպրոց, բժշկական խնամք, 

փոխադրամիջոցներ: Ի հարկէ պէտք չէ յուսալ, որ մէկ օրէն միւսը հրաշք պիտի պատահի: Բայց 

վաղը այսօր կը սկսի: 

Բայց ինչո՞ւ Երեւանի մէջ սունկի պէս բուսնող «էլիտար», այսինքն որակաւոր կոչուած շէնքերու 

օրինակով պիտի չկառուցուին նաեւ շէնքեր Սպիտակի կամ Մեղրիի մէջ: Եթէ շրջանները 

զարգանան, Երեւանի բնակչութեան անհարկի աճը կը սահմանափակուի: Տակաւին, 

պետութիւնը ի՛նք պէտք է մշակէ քաղաքաշինութեան եւ կառուցապատման ծրագիր: Տեղ մը 

օրակա՞րգ է Երեւանի դիմագիծի պահպանումը, առողջապահական խնդիրը, նկատի առնելով 

կողք-կողքի բարձրացող բազմայարկ շէնքերը: 

Վայրագ կառուցապատման փոխարէն` պետութիւնը կրնայ գործարաններ հաստատելու 

ծրագիր մշակել եւ դիւրութիւններ ընծայել: Ի՞նչ իմաստ ունի բազմայարկ շէնքեր կառուցել, եթէ 

միաժամանակ բնակչութեան համար աշխատանքի հնարաւորութիւններ պիտի չըլլան: 

Երեւանի կեդրոնի սրճարաններով եւ ճաշարաններով երկիրը ինքնաբաւութեան պիտի չհասնի: 

Ոչ ալ փակ դռներով եւ պատուհաններով տուրիստներու վաճառուած բնակարաններով: Եթէ 

արտադրական-արտածման ծրագրումով եւ իրականացումով չզարգանան Հայաստանի 
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շրջանները, Երեւանը պիտի նմանի զբօսաշրջային հսկայ նաւերուն, որոնց վրայ մարդիկ 

արձակուրդի իրենց տասը կամ քսան օրերը կ'անցընեն: 

Ֆրանսայի «դեղին բաճկոն»-ները բողոք էին շրջաններու անտեսման դէմ: Միտքը այն է, որ 

Վիեն, Վալանս, Լանս կամ Ալանսոն բնակիլը նոյնքան ցանկալի պէտք է ըլլայ, որքան` Փարիզ 

բնակիլը: Հայաստանի գաւառը օր մը կրնա՞յ այս ցանկութեամբ վերականգնիլ եւ զարգանալ, 

ցանկալի բնակավայր դառնալ եւ նոյնհետայն փրկել Երեւանը խեղդամահ ըլլալու վտանգէ: 

Բարեկարգութիւնը մանանայ չէ, որ երկինքէն իջնէ: Ան պէտք է ըլլայ գիտակից քաղաքացիի 

պահանջը, չեմ գործածեր ամբոխավարութիւն բուրող հայրենասիրութիւն բառը: 

Իսկ պետութիւնը, անմիջականի կառավարման կողքին, Հայաստանի իւրաքանչիւր թիզի 

զարգացումը պարտի ծրագրել, որպէսզի իւրաքանչիւր շրջան ինքզինք տեսնէ եւ զգայ 

մայրաքաղաք եւ քաղաքացի` մայրաքաղաքի բնակիչի հաւասար: 

Այս առաջադրանքով հրապարակ գալը ո՛չ ամբոխավարութիւն է եւ ո՛չ ալ պերճանք, այլ 

ապագայի կառուցում` սերունդներուն համար, որոնք պիտի գան, պիտի մնան հողին վրայ, 

որոնցմով շարունակութիւն պիտի ըլլանք: 

Ազգի երախտագիտութեան արժանի պիտի ըլլան երկիրը զարգացնող եւ սերունդներու 

ծառայութեան իրենք զիրենք կոչած ինքնուրաց առաջնորդները: 

Պիտի ընե՞նք այնպէս, որ Վայքը եւ Եղէգնաձորը, Վանաձորը եւ Իջեւանը չհամարուին 

յետամնաց եւ անկարեւոր քաղաքներ, անոնց բնակիչներու զաւակները չերթան Երեւան կամ 

Մոսկուա, Լոս կամ Գերմանիա` բախտ որոնելու: 

Քաղաքական կուսակցութիւն մը աթոռի որսորդ չէ, պէտք չէ ըլլայ, այլ` հայրենիքի զարգացման 

ինքզինք ներդրած ուժականութիւն: 

Իսկ մամուլը, երբ տեսակցութիւններ կ'ունենայ քաղաքական ղեկավարներու հետ, աթոռ-

աթոռակէ անդին, ինչո՞ւ զանոնք չի կանգնեցներ այս հիմնահարցերուն առջեւ: 

Ո՞վ լսեց բնակեցման ծրագրի առաջնահերթութեան մասին: 
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Տեսակէտ 

Ո՞ՒՐ ՄՆԱՑ ՊԱՊԵՐՈՒՍ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ  

 

ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ 

15 Նոյեմբեր, 2018 

«Ստեղծեցի Հայաստանը եւ գոհացում տուի Հայերու ազգային 

պահանջներուն: Բայց այդ ըրի այնպիսի ձեւով մը, որ չզոհեցի 

թրքական հողերէն ո'չ մէկ թիզ իսկ»: 

(Էնվեր Փաշա) 

Ալեքսադր Խատիսեան 

«Հայաստանի Հանրապետութեան 

Ծագումն Ու Զարգացումը», Բ. տպ., 1968, Պէյրութ, Էջ 89: 

  

Ահաւասիկ ճշմարտութեան մեծագոյնը, եւ տակաւին կը հրճուի՜նք այս կամ այն օտար 

քաղաքին կողմէ Հայ դատի եւ Ցեղասպանութեան ճանաչումով, միւս կողմէ մոռնալով մեր 

արդար պահանջը ո՛չ միայն ոճիրի սրբագրութեան, այլեւ հողային, այլ խօսքով՝ 

Արեւմտահայաստանի վերաբերեալ: Հայոց ցեղասպանութեան փաստը վաղուց ապացուցուած 

է միջազգային ցեղասպանագէտներու կողմէ: Մինչեւ այսօր կուտակուած փաստերը այնքան 

հարուստ են իրենց բազմազանութեամբ, որ այլեւս անհրաժեշտ պէտք է նկատենք մեր 

աշխատանքները կեդրոնացնել ոճիրի սրբագրութեան եւ հողայի պահանջին վրայ: 

Սփիւռքի արեւմտահայ զանգուածը՝ մեծաւ մասամբ ցեղասպանութեան ճիրաններէն 

ճողոպրած հայորդիներու զաւակները եւ թոռները մոռցած են իրենց հայրերուն 

տարագրութիւնը, կառչելով խաբուսիկ ա՛յն իրականութեան զոր յաճախ կը բնութագրենք 

ըսելով. «Ուր հաց՝ հոն կա՛ց»: Այսօր եւրոպական եւ ամերիկեան ցամաքամասերուն վրայ շա՜տ 

քիչեր մտահոգուած են պահելու իրենց հայկական ինքնութիւնը, որովհետեւ աւելի շատ 

մտահոգուած են իրենց անհատական բարօրութեամբ, քան թէ ազգին նուիրուելու հաւաքական 

մտածողութեամբ, որուն պակասը զգալի է նաեւ հայրենիքէն ներս: 

Սփիւռքը իր ձայնը ունի ու պէտք է ունենայ, եւ որեւէ կազմակերպութիւն կամ անհատ իրաւունք 

չունի՛ յաւակնելու որպէս իւրովի եւ առանձինն ներկայացուցիչ-խօսնակ ներկայանալու 

տարագիր սփիւռքահայութեան, եւ մասնաւորաբար Արեւմտահայաստանի 

պահանջատիրութեան: Կազմակերպութիւններ եւ սրտցաւ ազգայիններ, պարկեշտ հայեր 

իրենց ուրոյն գնահատելի տեղը ունին մեր հասարակական-ընկերային կեանքին ու 

գործունէութեան մէջ, եւ երբեք պիտի չփափաքէինք ստորագնահատել եւ անտեսել անոնց 

աշխատանքը, սակայն երբ հարցը կը վերաբերի համազգային պահանջատիրութեան, լրջօրէն 

պէտք է մտածել հաւաքական աշխատանքի եւ մտածողութեան մասին: 
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Պահանջատիրութիւնը կ'ենթադրէ լուրջ նախաձեռնութիւն եւ յստակ ծրագիր: Պէտք չէ 

բաւականանանք հայրենասիրական եւ ազգապահպանման ճառերով եւ կամ լոկ ճանաչում 

հայցելով գերպետութիւններէն, որոնք անկասկած իրենց պատասխանատուութեան բաժինը 

ունին հայոց ցեղասպանութեան մէջ: Ցեղասպանութիւնը հայ ժողովուրդին համար 

քաղաքական խորք ունի, որովհետեւ մագնիսի պէս կրնայ համախմբել նոյնիսկ իր արմատները 

մոռցած հայութիւնը: Գերազանց է անոր ոյժը՝ համախմբելու հայ ժողովուրդի բոլոր խաւերն ու 

հոսանքները: Ցեղասպանութիւնը կարեւոր դեր խաղացած է նաեւ սնուցանելու ազգայնական 

ոգի, որուն մարմնաւորումը տեսանք Ղարաբաղեան Շարժման մէջ ու ապա Հայոց 

Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի հանդիսութեանց մէջ: 

Հայրենի պետականութիւնը իր ուրոյն քաղաքականութիւնը ունի, երբ հարցը կը վերաբերի 

Արեւմտահայաստանի: Ի վերջոյ, որպէս մէկ անդամը Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան, 

անիկա ենթակայ է միջազգային օրէնքի, եւ ատոր համաձայն որոշ պարտաւորութիւններ ունի 

որպէս պետութիւն եւ երբեք հրապարակաւ պիտի չպահանջէ Արեւմտահայաստանի 

յափշտակուած հողատարածքները, ինչպէս տեսանք մինչեւ այսօր: Պէտք չէ մոռնանք որ 

Թուրքիան, Ատլանտեան Ուխտի անդամ է: Անկէ հող պահանջել, կը նշանակէ հակադրուիլ 

Ատլանտեան Ուխտի Կորիզին՝ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներուն, Անգլիային, Գերմանիային 

ու Ֆրանսային: Նաեւ այստեղ պէտք է յիշեցնել բոլոր անոնց, որոնք ելլելով իրենց 

հայրենասիրական զգացումներէն կը շեփորեն արեւմտահայութեան վերաբնակեցման 

գաղափարը Արեւելահայաստանի մէջ՝ նամանաւանդ հայրենամերձ հիւրընկալ երկիրներէն, թէ 

նման մակերեսային մտածողութիւն մը, որքան ալ բխի ջինջ հայրենասիրական զգացումներէ, 

անուղղակիօրէն ահաւոր հարուած մը կ'ըլլայ մեր հողային պահանջատիրութեան, որովհետեւ 

կը դադրինք այնուհետեւ մտածելէ եւ զգալէ թէ հայրենազուրկ ենք:  

Անվիճելի է այն իրողութիւնը, որ Հայկական Ցեղասպանութեան հարցը միջազգային իրաւունքի 

հարց է այսօր, եւ անհիմն են բոլոր այն պնդումները թէ թուրք կառավարութեան գործած 

անմարդկային ոճրագործ արարքները բացառապէս Թուրքիոյ ներքին գործն են: 

Գերպետութիւններ ինչպէս անցեալին, նոյնպէս եւ այսօր, մեկնելով իրենց քաղաքական 

շահերէն կը խուսափին պատասխանատուութիւն ստանձնելէ, մոռնալով մարդկային 

բարոյականութեան բոլոր սկզբունքները, եթէ անշուշտ մնացած է մարդկային 

բարոյականութիւն մը այս նիւթականացած աշխարհին մէջ: 

Մինչեւ այսօր, սփիւռքեան մեր բոլոր ջանքերը կ'իրականանան առանձին 

կազմակերպութիւններու միջոցաւ, որովհետեւ սփիւռքը չունի պետական կառոյց, եւ ճիշդ ատոր 

համար սփիւռքեան դիւանագիտութիւնը ո՛չ միայն այլազան ու բազմատեսակ է, այլեւ յաճախ 

հակասական եւ իրերամերժ: Անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի դիւանագիտական աշխատանք, 

որով կարենանք չեզոքացնել թուրքական հակահայ քարոզչութիւնը որ կ'աղաւաղէ հայուն 

դիմագիծն ու պատմութիւնը, եւ այդու ապահովել թուրք եւ քիւրտ գիտակից 

անձնաւորութիւններ, որոնք ճշմարտութիւնը տեսնելով՝ ունին քաջութիւնը դատապարտելու 

թուրքական պետութեան ազգայնամոլ քաղաքականութիւնը: 

Հետեւաբար ի՞նչ պէտք է ընենք մեր ձայնը աւելի լսելի եւ ընդունելի դարձնելու համար ՄԱԿ-ի 

ընհանուր ժողովին մէջ: Ի վերջոյ ժողովուրդներու ազատ ինքնորոշման իրաւունքը կը 

տնօրինուի այդ ժողովին մասնակցող եւ ձայն ունեցող պետութիւններու կողմէ: նախ պէտք է 

դաս առնենք պատմութենէն եւ քաջատեղեակ ըլլանք թէ Արեւելեան Հարցը, որուն մէջ կը մտնեն 
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հայերը, քիւրտերն ու պաղեստինցիները, ամենաբարդ ձեւով տակաւին կը մնայ 

համաշխարհային քաղաքականութեան սեղանին վրայ: 

Հայկական հարցը հիմնովին միջազգային քաղաքական կեանք մտաւ հակառակ Պերլինի 

Վեհաժողովին առթած յուսախաբութիւններուն: Այնուհետեւ դիւանագիտական ու քաղաքական 

աշխարհը ճանչցաւ Օսմանեան պետութեան կողմէ հայոց նկատմամբ կիրառուող ազգային 

խտրականութեան, բռնի կրօնափոխութեանց, ճնշումներու եւ տեղահանութեանց փաստը, եւ 

այդ բոլորին արդարօրէն հակազդող՝ հայոց ազատագրական պայքարի իրաւացիութիւնը, 

ինչպէս նաեւ սեփական պետականութիւն ստեղծելու անվիճելի իրաւունքը, թէեւ ո՛չ մէկ ատեն 

Արեւմտահայաստանը Օսմանեան պետութենէն անջատելու հարց բարձրացուած է հայոց կողմէ 

մինչեւ Համաշխարհային Ա. պատերազմի բռնկիլը, որմէ ետք, ինչպէս ծանօթ է, 

Արեւմտահայաստանը ցեղասպանութեան պատճառով արդէն դատարկուեցաւ, եւ 

Անդրկովկասի մէջ յետ-պատերազմեան քաղաքական պայմաններու դասաւորման բերումով 

1918 Մայիսին Արեւելահայաստանի մէջ հռչակուեցաւ Հայաստանի առաջին 

հանրապետութիւնը:  

Պատմութիւնը մեզի սորվեցուց որ Հայկական հարցը կարելի է լուծել աստիճանաբար, երբ 

գերպետութեանց հաշիւները կը համընկնին հայկական շահերուն: Թուրքիան փորձեց իրեն 

իւրայատուկ ոճով, այլ խօսքով իր բնածին բարբարոսութեամբ լուծել Հայկական հարցը: Նախ 

Արեւմտահայաստանի վարչական տարածքներու սահմանները փոփոխելով կապեց 

համաթուրքական միջոցառումներու, եւ այդ ձեւով փորձեց թաղել հարցը: Տարածքային 

փոփոխութիւններով փորձեց անհետացնել հայ բնակչութեան ոյժը հայկական գաւառներու մէջ, 

եւ երբ ձախողեցաւ իր ծրագրին մէջ՝ դիմեց ցեղասպանութեան միջոցին, օգտուելով 

Համաշխարհային Ա. պատերազմի քաղաքական պայմաններէն: 

Ցեղասպանութեան ու անոր հետ աղերս ունեցող բոլոր հարցերու հետ կապուած 

դիւանագիտական աշխատանքներու պարագային, պէտք է հաշուի առնենք միջազգային 

դիւանագիտութեան բոլոր ելեւէջները, եւ մանաւանդ այդ ոյժերու տեղաշարժերն ու 

փոփոխութիւնները ըստ պահանջի: Երբեք պէտք չէ մոռնանք որ ցեղասպան Թուրքիան 

պատասխանատուութեան կանչելու բոլոր իրաւական հիմքերն ու շարժառիթները կային 1918 

թուականէն սկսած: Համաշխարհային Ա. պատերազմէն անմիջապէս ետք տեղի ունեցան 

դատավարութիւններ, հիմնուելով փաստացի տուուեալներու վրայ: Դատարանը իր վճիռը 

արձակեց եւ դատապարտեց օսմանեան կառավարութեան նախարարները հայերու 

զանգուածային բռնագաղթն ու ջարդը կազմակերպելու համար: Թալէաթ, Էնվեր, Ճեմալ եւ 

Նազըմ մահուան դատապարտուեցան ի բացակայութեան, իսկ այլ նախարարներ 15 տարուան 

բանտարկութեան: Դժբախտաբար Քեմալական շարժման քաղաքական ալիքները եկան եւ 

սրբեցին օրէնքի ոյժով արձակուած վճիռները եւ այդ ոճրագործները հռչակուեցան ազգային 

հերոսներ:  

Դժբախտաբար հարցը ո՛չ միայն չլուծուեցաւ, այլ ընդհակառակն թաղուեցաւ ժամանակի 

փոշիին տակ: Մեծ պետութիւններ ամէն ճիգ թափեցին ցեղասպանութիւնը մոռցնելու որպէսզի 

հայոց պահանջատիրութիւնը առ յաւէտ անտեսուի: Բարեբախտաբար հրաշքով վերընձիւղած 

արեւմտահայը իր ամբողջ դիւանագիտական կարողականութեամբ պահանջատէրն է իրմէ 

յափշտակուած հայրենի հողերուն: 
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Անկասկած որ իւրաքանչիւր արեւմտահայ յոյս ունի եւ կ'երազէ վերադառնալ իր դարաւոր 

հայրենիքը, նուիրուելու համար հայրենաշինութեան սրբազան գործին: Բայց ինչպէ՞ս 

իրականացնել երազանքը: Ամէն բանէ առաջ պէտք է նուիրուինք ինքնաճանաչման եւ մեծ 

աշխատանք տանինք ինքնամաքրման: Մէկդի պէտք է դնենք մեր հատուածական, 

կուսակցական, յարանուանական, միութենական, հայրենակցական եւ այլ 

կազմակերպութիւններու բաժանարար գործելաոճը, եւ նուիրուինք ու խթանենք նոր սերունդի 

ներդրումը պահանջատիրութեան սրբազան աշխատանքին մէջ: Առանց հողի ազգ եւ 

պետականութիան չկայ: Հաւաքական մտածողութեամբ եւ հաւաքական եռանդուն 

աշխատանքով միայն պիտի կարենանք ուշ կամ կանուխ տիրանալ մեր պապենական դարաւոր 

հողերուն: ԱՄԷՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԿԵԱՆՔԻ ՄԷՋ՝ ԵՐԱԶՈՎ ՍԿՍԱԾ Է: 
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Հարցազրոյց 

«Կեանքի հայելի և մարդաբանութեան դասագիրք է երաժշտութիւնը» 

 

25 Յունուար, 2019 

ԵՐԵՒԱՆ, 25 ՅՈՒՆՈՒԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՓՐԵՍ: Կոմպոզիտոր 

Տիգրան Մանսուրեանի 80-ամեայ յոբելեանի առիթով 

նշանաւոր երաժշտի հետ զրուցում է «Արմենպրես»-ի 

խմբագիր Յովհաննէս Այվազեանը:  

«Երաժշտութիւն գրելն ինձ համար գործ չէ։  

Ինքնարտայայտման միջոց էլ չէ։ Ես եմ։ Ես ապրում 

եմ...»  

Տ. Մ. 

 

- Պարոն Մանսուրեան, «Արմենպրես»-ի հազարաւոր ընթերցողների՝ ձեր երաժշտութեան 

երկրպագուների անունից շնորհաւորում եմ ձեզ ձեր յոբելեանի առթիւ։ Փորձենք թերթել 

նշանակալից իրադարձութիւններով յագեցած ձեր կեանքի ամենակարեւոր էջերը և որոշ 

չափով գնահատել, ի մի բերել արուածն ու անելիքը, ապրուածն ու դեռ ապրուելիքը… Կարո՞ղ 

ենք հայրենադարձութիւնը համարել ձեր մանկութեան գլխաւոր իրադարձութիւնը` թէկուզ և ոչ 

միանշանակ. մի կողմից` ընտանիքի վերադարձը հայրենիք, պատմական արմատներին, միւս 

կողմից` խաղաղ, տաք, ընտել Բէյրութից յետոյ յետպատերազմեան կիսասոված, սառնաշունչ 

Արթիկ, Պեմզաշէն…- 

-Ձիւների միջով հասայ դպրոց Բոլոր կողմնորոշումները կորցրած մոլոր տղայ էի, մինչ այդ ոչ 

ձիւն էի տեսել, ոչ յետպատերազմեան սով, ոչ խուլ գիւղ ու այդքան անծանօթ միջավայր։ 

Մօտեցայ դպրոցի միայարկ շէնքին։ Գլխահակ։ Ոտք դրեցի սանդղահարթակի առաջին 

աստիճանին, երկրորդին, երրորդից յետոյ հարթակն էր և դպրոցի միջանցք տանող դուռը։ 

Մտայ ներս։ Երբ աչքերս սովորեցին մթութեանը՝ միջանցքի աջ ու ձախ պատերին տեսայ ուրիշ 

տեսակ մարդկանց մեծադիր դիմանկարներ։ Ենթադրում եմ, որ Մաշտոցն ու Աբովեանը, 

Պուշկինն ու Թումանեանը և նրանց նմաններն էին... Մի քանի վայրկեան յետոյ հայեացքս 

իջեցրի նրանց դէմքերից և չեմ կարող գոյացած զգացումս հետագայ կեանքի ծրագիր համարել, 

բայց այդ պահը եղաւ դէպի այդ ուրիշ տեսակ մարդկանց աշխարհը ձգտելու սկիզբ։ Դա փառքի 

հասնելու ճամբան բռնել չէր, դա ինձ համար ելք էր դաժան իրականութիւնից, որում յայտնուել 

էի։ Այս դրուագը մշտապէս ինձ հետ է, կեանքիս այս մի քանի վայրկեանները չափազանց յստակ 

եմ յիշում, և դրանք կարող են արթնանալ իմ մէջ ուզած ակնթարթի։ Այդ օրից անցած 

եօթանասուն և աւելի տարիների իմ բարձունքից միստիկ այդ պահը ներկայանում է ինձ իբրեւ 

անքննելի ու առեղծուածային մի խորհուրդ։ Երկար ու ձիգ տարիների անցնելիք ճանապարհիս 

առաջին քայլը պիտի դառնար դա՝ ճակատագրի պէս որոշակի, վերեւից իջած պայծառացում 

իբրեւ։ Դպրոցի միջանցքի այդ մի քանի միստիկ վայրկեանները իմ ամէն օրն են, երբ 
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արթնանում եմ Կոմիտասի, Չարենցի և այն աշխարհում ապրող՝ ինձ հոգեհարազատ միւս 

անունների հետ... Եւ ամէն օրս սկսւում է այս ընտանիքի հետ յարաբերուելու պայմանով։ 

  

- Ձեր առաջին շփումը երաժշտութեան հետ: Դուք յաճախ էք կրկնում, որ նախնական 

երաժշտական կրթութիւն չունէք, նոտաներ, սոլֆեջիո, մասնագիտական տարրական 

գրագիտութիւն սովորել էք ինքնուրոյն: Այնուհետեւ՝ Լենինականի երաժշտական ուսումնարան, 

Երեւանի Ռ. Մելիքեանի անուան երաժշտական ուսումնարան, Կոմիտասի անուան 

կոնսերվատորիա… Ինչպե՞ս ծնուեց կամ արթնացաւ սէրը դէպի երաժշտութիւնը: 

- Շատ փոքր էի, բէյրութեան մեր բակից դուրս էի գալիս փողոց, գնում նպարեղէնի խանութ։ 

Ճանապարհին դրացիներից մէկի պատուհանն էր, և այնտեղից յորդում էր ռադիոյով հնչող 

երգը։ Ես անցնում էի այդ երգի միջով։ Մի քանի քայլ յետոյ յաջորդ պատուհանն էր, այստեղից 

ուրիշ երգի հնչիւններ էին գալիս դէպի ինձ։ Այսպիսով, մինչեւ խանութ հասնելս մի երգից միւսն 

էի մտնում։ Ետ գալս էլ երգի ճանապարհ էր։ Այդ երգերից մի քանիսը մինչեւ հիմա յիշում եմ՝ 

մեղեդիներով, բառերով։ Մեր տանն էլ երգ կար։ Հայրս այն տարիների Բէյրութի հայկական 

հաւաքատեղիներում, դրացիների հաւաքներում մշտապէս սիրուած երգեցիկ ձայնն էր։ Մեր 

ընտանիքի վեց անդամներով մենք միշտ ապրել ենք երաժշտութեան ներսում՝ տանը երգելով, 

դրսում ուրիշների երգը լսելով։ Այսպիսի տեւական հաւատարմութիւն մենք մեր տանը մէկ էլ 

ունեցել ենք հայերէնի՝ հայոց լեզուի նկատմամբ։ Յետոյ գալիս էին տոկալը, հումորը, 

պարտականութիւններին, աշխատանքին տրուելը։ Աւանդական արժէքներով ապրող 

սովորական հայ տուն ենք եղել։ Եւ այստեղ երաժշտութիւնը ապրուող կեանքի թեւակից ընկերն 

էր՝ նախաստեղծ և ոչ դրսից յայտնուած։ Ինչպէս որ մենք՝ վեցս, իրար էինք սիրում, այդպէս էլ 

վեցով երաժշտութիւնն էինք սիրում։ Ես հիմա էլ կարող եմ երգել մօրս՝ ինձ երգած օրօրոցայինը, 

և այդ մեղեդին հիմա էլ է յուզում ինձ, երբ ներքին լսողութեամբ էութեանս է հասնում մօրս 

ձայնով հնչող «Քնի՜ր, մանկիկ, քնի՜ր...» բառերի հետ... Շատ յուզիչ է... Օ՜ֆ... 

 

- «Երաժշտութիւն գրելն ինձ համար գործ չէ։ Ինքնարտայայտման միջոց էլ չէ։ Ես եմ։ Ես ապրում 

եմ...»։ Գրեթէ քառասուն տարի առաջ այսպէս էք ասել ձեզ հետ վարած իմ զրոյցում։ Եթէ այսօր 

նորից տայի, ինչպէ՞ս կը պատասխանէիք «Ինչ է ձեզ համար երաժշտութիւնը» հարցին։ 

- Երաժշտութեան հետ ապրելու այս երկար տարիների ընթացքում ես նրանից այնքա՜ն բան եմ 

սովորել։ Սովորել եմ ինձ յայտնաբերել... Սովորել եմ ինձ յայտնաբերել շերտ-շերտ, հնարաւոր 

յստակութեամբ ճանաչել դէպի հնչիւնների արուեստ եկող մարդկային որակները, դրանց ներսի 

կայունը, ամուրը, փխրունը, զուսպը, պարկեշտը և այս կարգի բաներ։ Դրանք գործի սկզբում 

մարմին են առնում մի բուռ հնչիւնների յարաբերութիւնից՝ հասնելու մինչև դրամատուրգիական 

կառոյց և կոմպոզիցիոն ամբողջութիւն։ Այս արժէքների մարդկային խորհուրդն ինձ համար 

առաւել ճանաչելի է դարձել, երբ ձգտել եմ հասնել իրենց ձեւակերպմանը երաժշտութեան մէջ։ 

Եթէ կ'ուզէք, կեանքի հայելի և մարդաբանութեան դասագիրք է երաժշտութիւնը, որ շարադրել 

են Արեւելքի և Արեւմուտքի դասականները, մեր եկեղեցու ծառաները... Եւ երբ իմ ապրող 

լռութեան ապակուն խազագրում եմ իմ իմացած մարդաբանութիւնը, գնում եմ 

ինքնաճանաչման ճանապարհով՝ մարդ ճանաչելու ճանապարհով... Մի ուրիշ անգամ կը 

քննարկենք նաեւ գեղեցիկի հարցեր... 
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- Ո՞րն էք համարում ձեր առաջին լուրջ ստեղծագործութիւնը. «Պարտիտա՞ն», արդեօք, որ գրել 

էք մօտ հինգուկէս տասնամեակ առաջ՝ ուսանողական տարիներին, Քուչակի խօսքերով գրուած 

չորս հայրե՞նը (1967)... 

- Թող ժամանակն ու ունկնդիրը որոշեն։ «Պարտիտան» կարեւոր ծնունդ եղաւ ինձ համար։ 

Երկու տարի յետոյ «Չորս հայրենները» ծնուեցին։ Նուագախմբային այն գործում ուրիշ՝ 

համադրումներից, սինթեզումներից եկած կարողութիւններ յայտնուեցին, հայրենները այլ էին։ 

Այնտեղ հոծ հնչողութիւն պարունակող նուագի եռանդն էր, հայրեններում՝ հայերէնի թանձր ու 

շլացուցիչ հնչերանգները։ Վերջերս աչքովս ընկաւ Իսահակեանի մի գրառումը, ահա այն. 

«Հայոց լեզուն առնական է շնորհիւ իր շատ բաղաձայնների»։ Ի՜նչ խորը խորհուրդ հայերէնի 

մեջ ապրող երաժշտի համար։ Ո՜ւր էր, թէ մեր երգիչ-երգչուհիներից ոմանք իրենց 

երգեցողութեան մէջ բաղաձայններ յստակ արտաբերել, պայթեցնել կարողանային՝ արդիւնքում 

կայացնելու համար հայոց լեզուի առնականութիւնը։ 

- Մաեստրօ, ձեր գործունէութեան մէջ բաւական յաճախ էք դիմել հայ և համաշխարհային 

գրականութեանը: Վոկալ շարքեր էք գրել Շնորհալու, Թումանեանի, Իսահակեանի, Տերեանի, 

Չարենցի, Լորկայի, Կ. Զարեանի, Դաւոյեանի, այլ հեղինակների բանաստեղծութիւնների հիման 

վրայ, բալետ` ըստ Անդերսենի «Ձիւնէ թագուհի» հեքիաթի: Աւստրալիայում կայացած 

քրիստոնեաների համաշխարհային վեհաժողովի օրհներգի (լատիներէն) հեղինակն էք, 

դարձեալ լատիներէն տեքստով հեղինակել էք արդէն միջազգային ճանաչման արժանացած 

«Ռեքվիեմը»… Ինչպէս տեսնում ենք, գրականութեան հետ ձեր կապն առ այսօր ամուր էք 

պահում ոչ միայն որպէս սոսկ մոլի ընթերցասէր: 

- Բանաստեղծութիւններ սկսել եմ գրել դեռեւս երկրորդ դասարանում։ Թող ներուի ինձ ասել՝ այդ 

վատ սովորութիւնը տեւեց մինչև 1969 թուականը, երբ արդէն երեսուն տարեկան էի։ Այդ 

տարիներին երաժշտութիւն գրելու ճանապարհը ես անցնում էի մեծ յաղթահարումների գնով։ 

Եւ մի օր ինքս ինձ ասացի. «Քո բանաստեղծութիւն գրելը վայրկենական բռնկումի արդիւնք է, 

արագ գրում ես ու ասում՝ եղա՛ւ»։ Այդ օրն, ուրեմն, ինքս ինձ ասացի. «Յաղթահարելու 

դիմադրութիւնը, որ անցնում ես երաժշտութիւն գրելիս, քո տարիքի տղաներն անցնում են 

բանաստեղծութիւն գրելիս։ Դու վերջ տուր այդպէս հեշտօրէն բանաստեղծելու «վատ 

սովորոյթին», այդ գործը թող անեն նրանք, ովքեր կարող են նոյն բանաստեղծութեան քանի՜-

քանի տարբերակներ ստեղծել, ինչպէս դու այդ անում ես երաժշտութիւն գրելիս։ Ուրեմն, թող 

իրենք էլ այդ բանաստեղծութիւնը գրեն. իսկ դու քո գործն արա»։ Այսպէս ես պատռեցի բոլոր 

բանաստեղծութիւններս և ազատուեցի դրանցից ու այլեւս չվերադարձայ այդ աղտոտ 

գրամոլութեանը։ 

Գիրքը միշտ է ձեռքիս։ Իրօք, մոլի ընթերցող եմ եղել ամբողջ կեանքում։ Փոքր տարիքիս գիշեր էի 

լուսացնում գեղարուեստական գրքի վրայ, յետոյ հարբածի նման գնում էի դպրոց։ Ոչ միայն 

ընթերցանութեան հանդէպ իմ սէրն էի վայելում, այեւ սիրում էի ապրել գրքի իրականութեան 

մէջ։ 

Ռուսաց լեզուն բաւական ուշ սովորեցի։ 17 տարեկանում ընդունուեցի Երեւանի Ռ. Մելիքեանի 

անուան երաժշտական ուսումնարան և յայտնուեցի իմ տարիքի ռուսախօս տղաների, 

աղջիկների շրջապատում։ Այն տարիների երաժշտական աշխարհում ընդունուած, 

գործածական լեզուն ռուսերէնն էր։ Երաժշտութեան մասին հայերէն լեզուով չորս-հինգ գիրք 
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կար ընդամէնը։ Հարկադրուած էի ռուսերէն սովորել։ Հեմինգուէյի հատորը ծայրեծայր 

կարդացի՝ տեղ-տեղ հասկանալով, տեղ-տեղ կռահելով, աւելի շատ չհասկանալով։ Այս ձեւով իմ 

առաջ սկսեցին հետզհետէ բացուել ռուսերէնի դռները։ Անգլերէնին, ցաւօք, չհասայ։ Շատ էի 

կարդում օտարերկրեայ գրողներին։ «Ինոստրաննայա լիտերատուրա» գրական ամսագրի 

երկար տարիների հաւաքածու ունէի։ Համեմատաբար վերջերս յայտնաբերեցի, որ Չեխովի 

վրայով հապճեպ եմ անցել։ Ինքս ինձ ասացի. «Չի կարելի այն աշխարհ գնալ առանց պատշաճ 

մակարդակով Չեխով իմանալու»։ Հիմա գիտեմ, թէ այսօր ինչ սուր վէճ կայ սովետական 

չեխովագիտութեան և ներկայիս չեխովագիտութեան միջեւ։ Մայնցում ապրող այն աղջիկը, որի 

մօր հետ մտերիմ էինք, այդպէս էլ նկուղային յարկից դուրս չեկաւ, երբ ես ու կինս այցելում էինք 

իրենց տուն։ Մայրն ասում էր՝ կարդում է, ամէն գիրքը երկու և աւելի անգամ պիտի կարդայ։ 

Այդպէս էլ չտեսածս աղջկա հանդէպ խոր յարգանքի զգացում ունեմ։ Հիմա հազուադէպ է 

պատահում, որ գիրքը մէկ անգամ կարդալով բաւարարուեմ։ 

Հայերէնը սիրում եմ այնքան, որ երբեմն ասում եմ. «Ես հայոց լեզուի երաժիշտն եմ»։ Քիչ առաջ 

ասացի, որ քուչակեան հայրեն երգել եմ դեռ ուսումնառութեան տարիներիս։ Մինչեւ հիմա ինձ 

հետ է այն տարիների հաճոյքը, որ վայելում էի հայրենների շեշտադրութեան ու բաղաձայնների 

զրնգունութիւնից։ «Քանի քո քովէդ գնացի...»։ Տես, է, ի՜նչ ք-եր են՝ քարերի պէս վերեւից 

թափուող»։ Դրանք տուֆ քարեր չեն, որձաքարեր են։ Ներսես Շնորհալու «Հաւատով 

խոստովանիմ» աղօթաշարից տասնչորս աղօթքը կարողացայ երաժշտութիւն բերել, մնացեալ 

տասը, չգիտեմ, պիտի կարողանա՞մ գրել, Բաղդասար Դպիրը մեծ բաւականութեամբ երգեցի։ 

Պիտի ուզէի նրա բանաստեղծութիւնից եկած երգերի թիւն աւելի մեծ լինէր իմ ձայնադարանում։ 

Թումանեանի վեց բանաստեղծութիւնները խմբերգերի շարք դարձան։ Ունեցել եմ Տէրեանի հետ 

ապրելու տարիներ, իրենից վեց բանաստեղծութիւն երգեցի։ Իսահակեանին շատ ուշ հասայ։ 

Ամէնից շատ կապուեցի Չարենցի հետ։ Նրա բանաստեղծութիւնների հիման վրայ գրուած իմ 

մեներգերի և խմբերգերի շարքը մի ամբողջ համերգի ծրագիր կարող է լինել։ Տեւական 

շփումներ ունեցայ մեր արդի գրողներից շատերի հետ։ Անմոռանալի են շփումներս Կոստան 

Զարեանի հետ. նրա բանաստեղծութիւններով մի քանի գործ եմ գրել։ Տարուած եմ եղել 

Սեւակով, քանի՜-քանի անգամ փորձել եմ երգել իր բանաստեղծութիւնը... այդ չեղաւ ու չեղաւ։ 

Ես ուզում էի իմ երգելը, իր բանաստեղծութիւնը չէր ուզում։ Մի օր էլ մտածեցի. «Երեւի, իմ այս 

անկարողութիւնը նրանից էր, որ նրա բանաստեղծութիւնը չափազանց է արու, դէպի 

երգեցողութիւն չբեկուող»։ Շատ մօտ էի Համօ Սահեանի հետ։ Աղայեան փողոցի երկու կողմում 

դիմաց-դիմաց կանգնած են մեր շէնքերը։ Հինգերորդ յարկի իմ պատշգամբից հայեացքս գնում է 

հինգերորդ յարկի իր պատշգամբին՝ ես կամ, ինքն ահա արդէն քանի տարի չկայ։ Իր հետ 

«Մայրամուտի երգեր» խորագրով շարք արեցի՝ չորս երգից բաղկացած։ Լսել, հաւանել էր այդ 

երգերը, ինչի մասին մի գրութիւն էլ թողել է։ Այդ երգաշարը նուիրեցի քրոջս՝ Արաքս 

Մանսուրեանին, որն այն տարիների իմ երգերի լաւագոյն կատարողը եղաւ։ 

Այսօրուայ մեր գրողներից շատերին գիտեմ ու ոմանց շատ եմ սիրում։ Նրանց հետ աւելի մօտ 

ընկերութիւն կ'անէի, բայց իրենք, մտածում եմ, իրենց երամի թռչուններն են, ես այնտեղ չկամ։ 

Երեւանում այսօր ապրող երիտասարդ տարիքի երաժիշտների՞ն եմ աւելի սիրում, թէ 

գրականութեան տղաներին, աղջիկներին՝ չգիտեմ։ Երբեմն ինձ թւում է պատանեկութեան 

տարիներին բանաստեղծութիւններ յօրինող այն տղան դեռ իմ մէջ է և հետեւում է հիանալի 

բանաստեղծութիւններ գրող այսօրուայ տղաներին, աղջիկներին։ 

Այս օրերին նշուելու է իմ 80-ամեակը, յոբելեանի կազմակերպիչներին ասել եմ. «Իմ ակնկալիքը 

համերգային երկու երեկոյ է. մէկը Աւետիք Իսահակեանի բանաստեղծութիւնների հիման վրայ 
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գրուած խմբերգերով ու մեներգերով, միւսը՝ Եղիշէ Չարենցի բանաստեղծութիւնների հիման 

վրայ գրուած խմբերգերով ու մեներգերով։ Մնացածը ձեր որոշելիքն է»։ 

- Ձեր գրեթէ իւրաքանչիւր նոր ստեղծագործութիւն երեւոյթ է դառնում առաջին անգամ հնչելուց 

անմիջապէս յետոյ: Ընդ որում, այսպէս է ոչ միայն լուրջ երկերի դէպքում, այլև մանկական 

երաժշտութեան, կինօ և թատերական երաժշտութեան պարագայում: Եւ, այնուամենայնիւ, 

կարո՞ղ էք անուանել ձեր լաւագոյն մէկ-երկու գործը` ձեր իսկ գնահատմամբ և հակիրճ 

մեկնաբանմամբ: 

- Պատահել է, որ տարիներ առաջ գրած գործերիցս մէկնումէկը հաւանել եմ, բաւարարել է ինձ, 

բայց ես իմ երաժշտութիւնը չեմ լսում։ Մէկ-երկու րոպէ լսելուց յետոյ փախչում եմ իմ գործից։ Մի 

օր հանդիպեցի Ստրավինսկու մտքին, որ ասում է՝ իմ ստեղծագործութիւնն ինձ հետաքրքրում է 

այն պահին, երբ գրւում է, յետոյ՝ այլեւս ոչ։ Լուտոսլավսկին էլ նոյնն է ասել։ Իմ ընկեր հայ 

կոմպոզիտորներից մէկն ամէն օր իր գործերից մէկ-երկուսը լսելու սովորութիւն ունէր։ Մտովի 

ասում էի այդ մարդուն. «Երանի ինքնագոհութիւն բաւարարելու քո ախորժակին»։ 

Հիմա տեսէք, ձեզ եմ ասում՝ իմ գործերից որը դուք հաւանէք, այն էլ ես կը հաւանեմ։ Վերջերս 

Երեւանում էր անգլիահայ ջութակահար Լեւոն Չիլինկիրեանը։ Տարիներ առաջ նրա խնդրանքով 

մի գործ էի գրել, որը երբեւէ չէի լսել ոչ կենդանի հնչողութեամբ, ոչ էլ ձայնագրութեամբ։ Տեսնեմ, 

երեւանեան իր համերգի ծրագրում դա էլ է ներառել։ Շատ անհանգիստ էի, մտածում էի՝ չլինի՞ 

այնպէս, որ խայտառակուեմ քսանհինգ տարուայ հեռաւորութեան իմ գործի հետ առաջին 

անգամ հանդիպելուս արդիւնքում։ Համերգին նախորդած փորձերի ընթացքում մի քանի 

աննշան շտկումներ արեցի։ Համերգին հնչեց, խայտառակ չեղայ։ Կորած-մոլորած այդ գործս 

տարիների հեռաւորութիւնից եկաւ տուն, և իմ ուրախութիւնը դա էր։ 

 

- Խորհրդային Միութեան փլուզումը մի անգամ որակեցիք որպէս Ձեր ամենամեծ երազանքի 

իրականացում: Բայց «Սովետի ժամանակներում» կարծես թէ այնքան էլ չէր զգացւում ձեր 

դժգոհութիւնը իշխող համակարգից, դուք այլախոհների մէջ չէք եղել: Թէ սխալւո՞ւմ եմ:  

- Հիմա ամաչում եմ, որ համարել եմ իմ ամենամեծ երազանքի իրականացումը։ Բայց այն 

տարիներին ինձ նման մէկը համարւում էր «միոտանի այլախոհ» («Одноногий диссидент»,- 

այսպէս էր անուանում Լեւոն Ներսիսեանը իրեն, ինձ ու մեզ նմաններին)։ Սովետի փլուզումը 

Հրանտ Մաթեւոսեանը շատ ծանր տարաւ։ Ցաւոտ այս հարցի շուրջ չէի ուզենայ երկար 

ծաւալուել։ Ամբողջ մի կայսրութիւն քանդուեց։ Ամէնուրեք կորուստներ ու ցաւեր եղան։ Նաեւ՝ 

այլանդակութիւններ, պատերազմներ։ Մի կողմ թողնենք ինձ ու իմ երաժշտութիւնը... 

Ամենակարեւորն ու ուրախալին՝ Արցախն անկախացաւ։ 

- Հայաստանի անկախութեան տարիներին ձեր երաժշտութիւնը նորանոր եզերքներ է 

նուաճում: Արտասահմանեան պատուէրներ, կատարումներ ամերիկեան, եւրոպական, 

ասիական երկրների դահլիճներում, ձայնագրութիւններ աշխարհի լաւագոյն 

ընկերութիւններից մէկում (Գերմանիա, ECM): Եւ, վերջապէս, երկու անգամ «Գրեմմի» 

մրցանակի նոմինանտ: Այնպիսի տպաւորութիւն ունեմ, ցաւօք, թէ մեզանում չի զգացւում 

երաժշտասէրների հետաքրքրութեան աճ ձեր լուրջ երաժշտութեան նկատմամբ: Միջազգային 

ճանաչման արժանացած «Ռեքվիեմի», կոնցերտների, վոկալ շարքերի, բագատելների, 
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սոնատների ժամանակը դեռ գալու է… Ունկնդիրները, սակայն, արդէն չորս տասնամեակ 

հիացմունքով կրկնում են միայն` Մանսուրեան, «Կտոր մը երկինք»… 

- Է՛հ, գոնե այդ մէկ կամ մի քանի մեղեդիները կան, որ երբեմն հոգու թեթեւութիւն են բերում 

ունկնդրին։ Դժուար ժամանակների միջով ենք անցնում։ Նախորդ հարցդ նկատի ունենալով՝ 

կարող էի աւելացնել. բայց սովետական տարիներին իմ այս կատարումները, 

ձայնագրութիւնները, հրատարակութիւնները չէին լինելու, չէ՞... Փառք Աստծոյ, այս ամէնը կայ։ 

Գոհունակութեան այս նոտային արի նըւնըւոց չաւելացնենք։ Ինչ որ կայ՝ լաւ է։ 

 

- Ռուս նշանաւոր կոմպոզիտորներից մէկը՝ ձեր ընկեր Անդրէյ Վոլկոնսկին ասել է. 

«Մանսուրեանն աւելի շատ ֆրանսիացի է, քան գերմանացի»։ Ինչպէ՞ս հասկանանք։ Ի՞նչ 

շերտեր կան մեծ երաժշտի այս գնահատականում։ 

- Հայ երաժշտութեան և, յատկապէս, կոմիտասեան երաժշտության մէջ լիուլի ներկայ 

հնչիւնային գունամտածողութիւնը, բնապատկերի ազատ շնչառութիւնը նոյնքան 

շօշափելիօրէն ներկայ են ֆրանսիական դասական երաժշտութեան մէջ։ Ինձ համար կարեւոր է 

ևս մէկ կէտ. հայոց լեզուն, ինչպէս նաև ֆրանսերէնը կայուն շեշտադրական համակարգ ունեն, 

այս երկու լեզուներում շեշտը միշտ վերջին վանկի վրայ է։ Ռուսերէնը, գերմաներէնը և այլ 

լեզուներ համարւում են թափառող շեշտադրական համակարգ ունեցող լեզուներ։ Այլ 

համակարգեր ունեցող լեզուների մասին չխօսենք... Իմ խորին համոզմամբ, լեզուի 

շեշտադրական այս համակարգը մեծ ազդեցութիւն ունի երաժշտական մտածողութեան վրայ. 

չէ՞ որ լեզուն երկու խարիսխների վրայ է յենուած. մէկը նրանում պարունակուած միտքն է, 

միւսը՝ հնչիւնը։ Տեսաբաններն այս պարագայում լատիներէն երկու եզրոյթ են գործածում՝ 

«սեմանտիկա» և «ֆոնետիկա»։ Երաժշտի ձեւաւորման, կայացման ընթացքում տարբեր այլ 

սնուցիչների կողքին մեծ դեր ունի լեզուն, որով նա խօսել, մեծացել է։ 

Իմ ամենասիրած եւրոպական օպերան Դեբիւսիի «Պելեաս և Մելիզանդան» է։ Երբ գերմանացի 

Ռիխարդ Շտրաուսը որոշում է իր հերթական օպերան ֆրանսերէնով գրել, դիմում է Ռոմէն 

Ռոլանին՝ խորհուրդ հարցնելով, թէ ֆրանսիացի ո՞ր կոմպոզիտորին պէտք է առաւելաբար 

հետևել ֆրանսերէնը երաժշտութեան բնագաւառ բերելիս։ Ռոմէն Ռոլանը նրան խորհուրդ է 

տալիս կողմնորոշուել դէպի Դեբիւսիի յիշածս օպերան։ 

Տարիներ շարունակ ինձ սիրելի են Կլոդ Դեբիւսիի՝ ֆրանսիական պոէզիայի հիման վրայ 

ստեղծած 64 երգերը։ Էլ չեմ խօսում Դեբիւսիի, Ռավելի գործիքային երաժշտութեան մասին... 

Բայց իմ ուշադրութիւնը միայն երաժշտական Ֆրանսիայի նկատմամբ չի եղել... Ուրախ եմ, որ 

ձեր հարցի մէջ յիշեցիք իմ սիրելի իշխան Անդրէյ Վոլկոնսկուն... 

 

- Ձեր յոբելեանի առթիւ ինքներդ ձեզ ինչպիսի՞ նուէր էք անում, արդեօք: Գուցէ նոր ե՞րկ է դա: 

Եթէ այդպէս է, կարելի՞ է իմանալ՝ ինչ էք գրում: 

- Ինձ այնպէս է թւում, թէ նորից՝ արդէն քանիերորդ անգամ նորոգուելու նախադռանն եմ հասել։ 

Չգիտեմ՝ նոր դուռ պիտի բացուի՞։ Եթէ դուռ բացուելու է՝ իբրև ջերմեռանդ որոնող պիտի ուզէի 

վաղուայ որոնումներում ինձ առաջնորդողն ու ուղենիշը «Խորհուրդ խորին» տիեզերածաւալ 
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մեղեդին լինէր։ («Գիտե՞ս այդ մեղեդին,- հարցնում է կոմպոզիտորը,- Կոմիտասի «Պատարագի» 

մուտքն է»,- ասում է ու ոգեշնչուած երգում մի հատուած)։ 

- Ինչպե՞ս էք վերաբերում համաժողովրդական սիրուն, որով շրջապատուած էք, փառքին, 

կառավարական և այլ պարգեւներին, կոչումներին, մրցանակներին, որոնք, թւում է, բոլորն 

արդէն ունէք: Մի անգամ` կարծեմ ձեր 75-ամեակի առիթով, երբ ձեզ առաջարկել են, որ ինքներդ 

ընտրէք կառավարական պարգեւը, որը կ'ուզենայիք ստանալ, կէս-կատակ, կէս-լուրջ 

պատասխանել էք. «Ամէն ինչի արդէն արժանացել եմ, ոչ մի բան չի մնացել, որ շնորհէք»: Եւ չեն 

շնորհել: Բայց, իրականում, չունէք կոչումներից բարձրագոյնը` Հայաստանի ազգային հերոսի 

կոչումը… 

- Համարիր, որ դու այդ կոչումն արդէն ինձ տուեցիր, և ես էլ համարում եմ, որ արդէն հերոս եմ 

հիմա։ Ճիշտ է, որ ես ինձ փողոցում էլ նոյնքան ապահով եմ զգում, որքան իմ տանը՝ քո 

թուարկած ուշադրութեան արտայայտութիւնների շնորհիւ։ Կարեւոր է յատկապէս այս էլ քանի 

տարի միայնակ ապրողիս համար։ 

 

- Սերգէյ Փարաջանովը «Նռան գոյնի» ձեր երաժշտութիւնն անուանել է հանճարեղ։ Այլ գործերի 

առնչութեամբ ձեր հասցէին հնչած «հանճարեղ» բառը լսել եմ հռչակաւոր 

թաւջութակահարուհի Նատալիա Գուտմանից, անուանի դիրիժորներ Էդուարդ Թոփչեանից, 

Ռոբերտ Մլքեյեանից, ձեր քրոջից՝ նշանաւոր երգչուհի Արաքս Մանսուրեանից, ուրիշներից։ 

Այդպէս էր մտածում ձեր կինը՝ Նորա Ահարոնեանը, որ մասնագիտութեամբ երաժշտագէտ էր և 

հանրապետութեան լաւագոյն մանկավարժներից մէկը, բայց չէր բարձրաձայնում։ Ինքս էլ, թող 

ներուի համարձակութիւնս, տարբեր առիթներով այդպէս բնորոշել եմ ձեր 

ստեղծագործութիւնը։ Ինչպիսի՞ն է ձեր վերաբերմունքն այդ գնահատականին։  

- Մի օր իմ արուեստագէտ ընկերներից մէկին նուիրուած հեռուստահաղորդմանն էի 

մասնակցում։ Մինչեւ նկարահանման սկսուելը հաղորդման հերոսը՝ այդ աւագ ընկերս, 

խնդրելու պէս ականջիս շշնջաց. «Ինձ հանճար կ'ասես»։ Ի՜նչ գեղեցիկ երեխայ էր այդ պահին 

ընկերս։ Ես իր խնդրանքը կատարեցի՝ հանճար անուանեցի, ինքը դա լսեց, բայց երբ դիտեցինք 

հաղորդումը, տեսանք, որ իր համար այդ թանկ բառը խմբագրուած հանուած էր։ Միեւնոյն է, իմ 

աւագ ընկերն է և իմ հանճարն է։ 

- Շնորհակալութիւն։ Քաջառողջութիւն ձեզ, ստեղծագործական նորանոր յաջողութիւններ, 

երկար տարիների կեանք՝ ի շահ մեր արուեստի։ 

- Ես եւս շնորհակալ եմ հանդիպման և հաճելի զրոյցի համար։ 

Լուսանկարները՝ Տաթեւ Դուրեանի 
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

 

 
 

 

 

 

 

Բոլոր հոգեւոր-մշակութային արժեհամակարգերուն հիմնական կորիզը՝ սէրն է, արդարութիւնը, 

գթասրտութիւնը, մարդասիրութիւնը ....,որոնց բացակայութեան պարագային, ի՞նչ պիտի 

արժէին նոյնիսկ ամէնէն բարձր որակի մշակոյթն ու արուեստը, որքան ալ գեղագիտական 

առումով գոհացնէին գեղեցիկի մեր ճաշակը, քանզի գեղեցիկը միմիայն գեղեցիկին համար չէ, 

այլ անիկա պէտք է ծառայէ մարդուն ազնուացման, մարդկայնացման, բարոյականացման.... 

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

Անհատն ու ազգը մեծ կ'ընծայուին, եթէ ունին մեծ իտէալ, բարձր տեսլական, անսահման սէր, 

աննահանջ կամք ու կորով...Մենք փոքրաթիւ ազգ ենք եւ մեր երկիրը առայժմ փոքր է, բայց մեր 

տեսլականով, մեր սիրով, մեր տենչերով ու տենդերով կրնանք հոգեպէս կառուցել այն մեծ 

հայրենիքը, որուն զաւակներն ենք բոլորս եւ դառնալ մեծ մեր հոգեւոր-բարոյական-մտաւոր 

ոյժով ու կարելիութիւններով: 

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

Մտաւորականը ճշմարտութեան հետախոյզն է, ճշմարտութեան նուիրեալը, ճշմարտութեան 

առաքեալը, ճշմարտութեան տարածիչը, ճշմարտութեան ամէնէն ջերմեռանդ պաշտպանը եւ 

անով միայն կը միտի ուղղորդել հանրութիւնը, քանզի ճշմարտութեան լոյսն է որ կրնայ 

ազատագրել եւ լուսաւորել ժողովուրդն ու ազգը: 

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

Գործնական եւ գործնապաշտ մտայնութիւնը մարդը տակաւ կը հեռացնէ հոգեւորէն ու 

հոգեկան արժէքներէն...Հաշիւը կը ներխուժէ իր բոլոր գռեհկութիւններով, իր սակարկութեամբ, 

առօրեայ տաղտկալի իրականութեամբ, գրպանային մտածողութեան թելադրած եւ 

պարտադրած չարժէքներով, սուտ ու կեղծիքով, մարդը տակաւ կը դառնայ նիւթապաշտ եւ 

օգտապաշտ, հոգեզուրկ եւ անհոգի... 

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

ԲԱՐԻՆ ԳՈՐԾԵԼԸ ի բնէ անսակարկ է, անշահախնդիր, չակնկալեր ան որեւէ հատուցում ու 

պարտք....ա՛յդ է իր գեղեցկութիւնը: Սպառողական էապէս շահախնդիր մեր ընկերութեան մէջ, 

այնքա՛ն նուազած է բարիք գործելու առաքինութիւնը....կարծէք կեանքը դարձած է առեւտուր, 
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բան մը տալ՝ բան մը ստանալու փոխարէն....Բարիք կը գործեն, որպէսզի իրենց անունը 

թմբկահարուի, բարիք կը գործեն իրենց աթոռին քուէ ապահովելու համար, բարիք կը գործեն 

իրենց հարկերը չտալու համար....ինչ որ կեանքը կը վերածէ տեսակ մը շուկայի, իսկ մարդիկը՝ 

փերեզակներու...: Ի՞նչ պիտի ըլլար մեր յետ-Եռեռնեան հայագաղութներու կեանքը առ 

հասարակ, եթէ նման մտայնութիւնը ըլլար տիրական...: Բարեբախտաբար, դեռ կան բարի, 

անշահախնդիր մարդիկ, որոնք կու տան, կը ծառայեն հայ կանքին, առանց որեւէ 

ակնկալութեան եւ հատուցումի, ինչ որ ՄԵԾ կ'ընծայէ զիրենք վստահաբար.... 

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

Քաղաքակիրթ 21-րդ դարը մշակութային-բարոյական-հոգեւոր տեղքայլի, աւելի ճիշդ՝ ետքայլի 

մէջ է, անկէ ծնունդ առնող բոլոր սայթաքումներով, խարխափումներով եւ մոլորութիւններով.... 

Կարծէք պղծուած են՝ մարդ-Արարիչ, մարդ-բնութիւն, մարդ-տիեզերք, մարդ-հայրենի հող 

սրբազան կապերը, որոնց փոխարէն կան միայն տնտեսական շահը, տնտեսական 

բարգաւաճումը, սխալ հասկցուած ազատութիւնը, սպառողական ընկերութեան սին 

բարիքներն ու կոպիտ վայելքները..., որոնց պատճառած հոգեւոր-գաղափարական սովը կը 

սպառնայ մարդկային լիարժէք երջանկութեան, խաղաղութեան, արդարութեան....Պատմական 

անհրաժեշտութիւնը կայ հոգեւոր-գաղափարական ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԻ... 

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

Քաղաքականութիւնը՝ իր բոլոր հարցերով, հարցումներով, տագնապներով ու 

տուայտանքներով կը կլանէ առօրեան...Բայց մարդկային կեանքը պիտի չսպառի 

քաղաքականութեամբ միայն...: Իւրաքանչիւր անհատ ունի ներ-անձնական տարածք, ուր կան 

իր սէրերն ու կարօտները, խոկումներն ու ապրումները, հայեցողական ընդգրկումները, 

երեւակայութեան թռիչքը...մարդ-բնութիւն-տիեզերք հաղորդակցութիւնը.....որոնց շուրջ զրոյցի 

կը նստի ան ինքն իրեն հետ, ինքնախոստովանութեան մը հանգոյն, ամենայն մտերմութեամբ, 

ամենայն անկեղծութեամբ....Մարդ էակը ներքին «ես» է՝ առաջին հերթին եւ գերազանցօրէն, 

որքան ալ ընկերային կամ հասարակական էակ ըլլայ ան.... 

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

Տառապանքն է էապէս որ կը դառնայ երգ, բանաստեղծութիւն, տաղ ու խօսք թեւաւոր....Մեր 

ժողովուրդը իր դարաւոր վէրքը միշտ ալ երգի վերածեց, ստեղծագործութեամբ յաղթահարելով 

ճակատագրի հարուածները....: Այսպէս է որ ի հեճուկս պատմութեան փոթորիկերուն, մեր 

տաղասացները երգեր երկնեցին, գովերգելով հացն ու գինին....մեր երգիչները երգեր յօրինեցին 

կարօտի, սիրոյ, հայրենասիրութեան....մեր նկարիչները լուսաւոր եւ գունագեղ նկարներ գծեցին, 

ուր կը ցոլան հայուն պայծառ ու թախծոտ հոգին....մեր ճարտարապետներն ու 

քանդակագործները քարը ոգեղինացուցին՝ վանքեր, խաչքարեր կառուցելով ու 

քանդակելով.....Մեր ոգին մնաց միշտ կայտառ, ստեղծագործ, լուսահայեաց ու վսեմ, մեր սուրբ 

լեռան նման... 

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

Սրբազան խենթերը կ'ըլլան ազգի այն նուիրեալները, որոնք անկաշառ, անհաշիւ, 

անշահախնդիր, գաղափարական տեսլականով եւ իտէալով ներշնչուած, տքնաջան կը 

նուիրուին ազգին ու հայրենիքին կեանքին մէջ բարեփոխումներ բերելու վսեմ 
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նպատակին...Անոնք շատ անգամ կը ծաղրուին, կը խարազանուին եւ կը քննադատուին որպէս 

«անիրապաշտ», հողէն կտրուած, վերացական «խենթեր»....սակայն ժամանակը ցոյց կու տայ 

թէ անոնց շնորհիւ է որ նոր վերելք ու նոր որակ կ'արձանագրէ ազգն ու հայրենիքը: 

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

Սովորաբար մարդիկ չեն սիրեր՝ ճշմարտախօս եւ առաքինի մարդը, այս կամ այն ձեւով խոյս կու 

տան անկէ....անոր ներկայութիւնը կը նեղէ, կ'անհանգստացնէ զիրենք....Այո՛, որովհետեւ անոր 

ներկայութեան, նմանները կը զգան բարոյական իրենց բոպիկութիւնը, իրենց սուտն ու կեղծիքը 

եւ ներքնապէս կ'ամչնան իրենք իրենցմէ, ստորակայ կը զգան իրենք զիրենք...անշուշտ եթէ 

տակաւին չեն կորսնցուցած ամօթի իրենց զգայնութիւնը....Մարդը մարդ կ'ըլլայ՝ ո՛չ իր դիրքով, 

ո՛չ իր դրամով, ո՛չ ալ իր մասնագիտութեամբ....այլ՝ իր մարդկային յատկանիշներով միայն, իր 

ճշմարտախօսութեամբ, արդարամտութեամբ, ազնուութեամբ, վեհութեամբ....Աւա՛ղ, տակաւ 

կը նուազի նմաններուն թիւը.... 

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

Վախը ստրկամտութիւն է ...երբ մարդը կը վախնայ իր տեսակէտը ազատօրէն արտայայտելէ, 

երբ կը վախնայ անհաճոյ թուիլ ոմանց աչքին, երբ կը զգուշանայ դէմքերուն եւ դէպքերուն 

շեշտակի նայելէ, երբ իրականութիւնը բարձրաձայնելը կամ զայն լսելը իրեն տհաճութիւն կը 

պատճառէ....երբ կը խուսափի վիճայարոյց նիւթերէ, որպէսզի չըլլայ թէ նեղութեան 

մատնուի....Այս բոլորը վախի տարբեր դրսեւորումներ են, իսկ վախը կը ստրկացնէ միտքն ու 

հոգին... 

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

Ազատ միտք ունենալ եւ աննախապաշար ու անկաշկանդ միտք ածել ամէն երեւոյթի, աշխարհի 

ու ընդհանրապէս մարդ արարածին մասին...կրնայ ըլլալ արգասաբեր ու ծնունդ տալ նոր 

գաղափարներու, նոր միտք-ապրումներու....: Չկրկնել դարէ-դար պտոյտ ընող քարացած 

ըմբռնումները...նոր հայեացքով դիտել ամէն բան....մանկան մը անեղծ սքանչացումով եւ 

խոնարհութեամբ....կրնայ մեկնակէտը դառնալ նորոգ աշխարհայեացքի եւ 

իմաստասիրութեան... 

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

Ազգային պետականաշինութեան համար, չի բաւեր ըլլալ օրինապահ, ժողովրդավար, 

մարդկային իրաւունքները յարգող...Ազգային պետականութեան հիմնաքարը ազգային 

գաղափարն է, ազգային արժեհամակարգը, առանց որոնց պետութիւնը կը դառնայ սոսկ 

վարչական միաւոր, հայրենիքը կը դառնայ բնակավայր եւ կը ջնջուի տակաւ այն ոգեղէն 

բովանդակութիւնը որ հողեղէն երկրին կու տայ ոգեղէն տարածք, իմաստ ու խորհուրդ... 

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

Սէրը պիտի չմանրացնել 

Սէրը պիտի չապրանքացնել 

Սէրը պիտի չգռեհկացնել 
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Սէրը պիտի չշահագործել 

Սէրը պիտի չսրբապղծել 

Սէրը պիտի չդաւաճանել 

Սէրը՝ Աստուած, Աստուած սէր է: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ 

 

 
 

 

 

 

 

Սիրտը օրէնք չունի երբե՛ք 

Մէ՛կ կը պաղի, մէ՛կ կը տաքնայ 

Տերեւի պէս կը թրթռայ 

Թէ որ սիւքը զայն համբուրէ... 

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

Հոգին մարդուն չի ծերանար 

Թէ որ մաքուր պահես միշտ զայն 

Ժանգն ու տիղմը տեղ չեն բռներ 

Հոգւոյն վրայ որ բիւրեղ է.... 

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

Հոգիդ ըլլայ պարզ ու անզարդ 

Թէ որ զարդեր դնես վրան 

Պիտ' կարենա՞յ վեր թեւածել 

Ճախրել ազատ երկինքն ի վեր... 

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

Քիչեր կ'ըլլան ոգիով քաջ 

Զանգուածին դէմ կենան մենակ 

Այդ քիչերուն ուսին վրայ 
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Պատմութիւնը կ'երթայ յառաջ... 

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

Տուրք մի՛ տար դուն բիւր բռնութեանց 

Մտքիդ, սրտիդ, հոգւոյդ վրայ 

Հաւատարիմ անձիդ մնա՛ 

Ներքին ես-իդ հետ ներդաշնակ... 

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

Հըպատակէ՛ ճիշդին միայն 

Ճշմարիտը լոկ դաւանէ՛ 

Յայնժամ միայն ազատ կ'ըլլաս 

Նոյնիսկ եթէ քեզ պարսաւեն... 

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

Պատանի սիրտս սիրեց կաթոգին 

Մաքուր, անարատ սիրով սրբագին 

Սէրն այդ առկայծեց իմ մութ օրերուս 

Լոյսեր հրավառեց՝ բալասան հոգւոյս... 

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

Մէկը գովերգեն անկախ իր շնորհքէն 

Միւսը խարանեն՝ ինչո՞ւ, ո՞վ գիտէ 

Սեւին՝ սպիտակ, սպիտակին՝ սեւ 

Շահն ու հաշիւը՝ շիլ չափանիշ են... 

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

Արուեստը լուռ կը հառաչէ 

Կորսուած որակն իր կը փնտռէ 

Լոյսի դարուն լուսահեղձ է 

Միջակութեանց հանդէսին մէջ... 

............... 
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Ամբոխն խելառ ծափահարէ 

Հտպիտին խենթ ու խեղկատակ 

Արուեստագէտն անդին մենակ 

Երազահեւ տողեր հիւսէ... 

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

Սրտիս զարկին միշտ ունկնդիր 

Հիւսեցի ես տողեր անեղծ 

Բառերուս հետ թրթռաց հոգիս 

Բընակեցաւ իմ սրտիս մէջ... 

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

Ոմանք միայն զիս հասկցան 

Կամ հասկնալ ձեւացուցին 

Խրթին բառ է- մրմնջացին 

Անցան, գացին ու հեռացան... 

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

Սիրտդ պահէ ջինջ ու մաքուր 

Ինչպէս սիրտը երեխայի 

Մի՛ թողուր որ ստուեր նստի 

Անոր փոքրիկ սափորին լոյս... 

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

Մի՛ տրտնջար բախտիդ համար 

Ամէն բախտ ալ իր լոյսն ունի 

Թէ տրտնջաս ստուերը շատնայ 

Լոյսը նուազի կաթի՛լ-կաթի՛լ... 

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

Սիրտդ պահէ միշտ լուսաշէն 

Քանի կ'ապրիս, լոյսը տեսնես 
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Իւրաքանչիւր օր պարգեւ է 

Ընծայուած քեզ Արարիչէն... 

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

Ունեցածդ գընահատէ 

Մի գանգատիր չունեցածիդ 

Ունեցածդ օրհնութիւն է 

Թէ չգիտնաս՝ կրնայ կորչիլ... 

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

Մի՛ շպարեր հոգիդ ի զուր 

Տիտղոս, ոսկի, գանձ ու դիրքեր 

Ոչ մէկ հմայք կ'աւելցնեն 

Հոգւոյդ վրայ Աստուածատուր... 

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

Թէ բանտարկես միտքդ ազատ 

Կամ կաղապար դընես անոր 

Կը կաշկանդես սըլացքն անոր 

Դառնաս ստրուկ մը անազատ.. 

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

Խօսքդ բխի սիրտէդ, միտքէդ 

Զայն միշտ մաքուր դուն ընծայէ 

Էութեանդ վճիտ ցոլքն է 

Քու հոգիիդ հայելին է... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

 

 

 

 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (88) Փետրուար 2018 

 

64/64 

ՊԱՏՈՒԱԳԻՐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ուրախութեամբ կը յայտնենք որ ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ պարբերականը արժանացաւ վերոնշեալ 

գնահատականին 2018 թուականին համար: 

Շնորհակալ ենք «ՀԱՅԿԱԿԱՆ PR ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆ 2018»-ի պատասխանատու անձանց՝ 

պարբերականիս տուած նման պատուաբեր արժեւորման համար: 

 


