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Խմբագրական 

ԱՊՐԻԼԸ ԱՊՐԵԼՈՒ ԱՄԻՍ Է 

 

«Օ՛ գարնան ամիս, ապրելո՛ւ Ապրիլ 

Դու որ բերում ես ծաղիկներ ու կեանք 

Ինչո՞ւ դու դարձար մահուան տարելից 

Մահով մնացիր մեր պատմութիւնում»: 

Սիլվա Կապուտիկեան 

 

Այս տարի 104-րդ տարելիցն է Հայոց Ցեղասպանութեան եւ արեւմտահայ մեր ժողովուրդի 

Հայրենազրկումին....Սեւ թուական մը՝ մեր պատմութեան մէջ, երբ Օսմանեան Թուրքիոյ վարած 

հայահալած եւ հայաջինջ քաղաքականութիւնը՝ սկսեալ 19-րդ դարէն յատկապէս, անցնելով 

1909-ի Կիլիկիոյ կոտորածէն, կը հասնէր իր ամէնէն ահաւոր ու գեհենային լրումին՝ Ապրիլ 24-ի 

շուրջ 600 հայ մտաւորականներու, ազգի սերուցքին ձերբակալման Կոստանդնուպոլսոյ մէջ եւ 

անոնց յօշոտումին, ապա՝ մէկ ու կէս միլիոն նահատակներու խողխողումին, սպանդին եւ 

մազապուրծ փրկուած մնացորդացին տարագրումին, արմատախլումին... 

 

Եւ այսպէս, ամբողջ երկիր մը՝ Արեւմտահայաստանը կ'անապատանար, զրկուելով իր բնիկ 

ժողովուրդէն, անոր մշակութային-եկեղեցական-կրթական-առեւտրական եւ այլ բազմազան 

սեփականութիւնները բաժին կը դառնային օտարին, ենթակայ՝ աւերումի, աւարի, թալանի եւ 

ոչնչացման.... 

 

Լայն իմաստով, Հայոց Ցեղասպանութիւնը կ'ընդգրկէ 1894-1923 թուականներուն Օսմանեան 

կայսրութեան եւ Թուրքիոյ տարբեր վարչակարգերուն կողմէ ծրագրուած ու հայ ժողովուրդին 

դէմ շարունակաբար իրականացուած ցեղասպանական քայլերը, որոնք սկիզբ առին 

համիսլամութեան գաղափարաբանութեամբ եւ վարքագիծով՝ սուլթաններու օրով, 1894-1896 

թուականներուն, 300,000 հայ զոհերով, ապա՝ 1908-ին հռչակուած երիտթուրք 

յեղափոխութենէն եւ սահմանադրութենէն անմիջապէս ետք՝ 1909-ի Ատանայի կոտորածով, 

որուն զոհ գացին 30,000 հայեր, ինչ որ անսքօղ կերպով ցոյց պիտի տար իթթիհատականներու 

փանթուրանական եւ հայաջինջ նպատակներու գործադրութիւնը, որ նախադուռը 

հանդիսացաւ 1915-ի Մեծ Եռեռնին, երբ անպատիժ մնացած երիտթուրքերը՝ Թալէադ փաշա եւ 

իր յանցակից ընկերք, հետզհետէ աւելի ու աւելի մեծ յանդգնութեամբ ու լկտիութեամբ, 

ոռոճացին ամբողջ ազգ մը բնաջնջելու սադայէլական ծրագիրը, օգտուելով միջազգային 

ռազմաքաղաքական իրավիճակի նպաստաւոր պայմաններէն եւ պատերազմական 

թոհուբոհէն.... եւ միայն մէկ հայ թողուլ....թանգարանի որպէս նմուշ... 
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Նոյն հայաջինջ քաղաքականութիւնը վարեց Մուսթաֆա Քէմալ, թուրքիզմի իր այլամերժ ու 

այլատեաց գաղափարախօսութեամբ՝ «Թուրքիան միայն թուրքերուն», կամ «Երանի թուրք եմ 

ըսողին» եւ նման լոզունգներով, պինդ փարելու համար Օսմանեան Կայսրութեան կորիզին, որ 

բնօրրանն է հայուն, ասորիին, լազին, եզիտիին...ի հնուց անտի: 

 

Այսօր, հայկական մշակութային ժառանգութեան ծրագրաւորուած ոչնչացումը, 

Ցեղասպանութեան հետեւողական ժխտումը, Ցեղասպանութեան փաստը ընդունող, զայն 

արծարծող հայ թէ թուրք կամ քիւրտ մտաւորականները լռեցնելու եւ ահաբեկելու փորձերը՝ 

թրքական կառավարութեան կողմէ, տակաւին Էրտողանի վարած նոր-օսմանական 

քաղաքականութիւնը՝ նոյն Ցեղասպանութեան շարունակութիւնն են անկասկած.... 

 

Զուգահեռաբար, Թուրքիոյ ազգակից կամ եղբայր Ատրպէյճանի հայատեացութեան 

դրսեւորումները, ինչպէս՝ Սումգայիթի, Պաքուի, Խոճալուի մէջ տեղի ունեցած ծրագրաւորուած 

զանգուածային ջարդերը, հայասպան ոճրագործը հերոսացնելու փաստը, հակահայ մոլեռանդ 

քարոզչութիւնը՝ դպրոցներէն ներս եւ ատրպէյճանական հանրութեան մէջ՝ նոյն 

դրսեւորումներն են հայաջինջ քաղաքականութեան, որ միշտ սթափ ու զգօն պարտի պահել մեր 

ժողովուրդը ամէնուր: 

 

Ցեղասպանութեան եւ Հայրենազրկումի ահեղագոյն հարուածներէն ետք, հերոսական ճիգերով 

ոտքի կրցաւ ելլել տարագիր մեր ժողովուրդը, «փոշի ազգ» դարձած եւ ցրուած աշխարհիս 

երեսին...Հոն ուր հանգրուանեց՝ բացաւ դպրոց, եկեղեցի, հիմնեց ակումբներ եւ մամուլ, հայոց 

այբուբենը եւ հայուն հաւատքը դարձնելով ամէնէն ուժեղ վահանը՝ ձուլումին եւ այլասերումին 

դէմ: Հայուն օճախներէն դարձեալ բարձրացաւ ծխանի ծուխը մանուկներու ճիչին հետ 

միասին..., ի դերեւ հանելով թրքական ցնորամիտ երազը... 

Իւրաքանչիւր հայ դպրոց ու վարժարան շառաչուն ապտակ էր հայասպան 

թուրքին....Իւրաքանչիւր հայ ընտանիք ազնուագոյն վրէժ էր մեր նահատակներու սուրբ 

արեան...Իւրաքանչիւր հայկական եկեղեցի, մամուլ ու գիրք վերապրումի ճիգ էր սրբազան... 

 

Այսօր, տխուր է արձանագրել որ սպիտակ Եղեռնն է որ կը սպառնայ հայութեան եւ 

հայկականութեան յարատեւման, իւրաքանչիւր հայ դպրոցի փակումին հետ, իւրաքանչիւր 

օտար ամուսնութեան հետ, հայ լեզուն է որ կը նահանջէ նոյնիսկ երգով ու թմբուկով....եւ տակաւ 

թափ կ'առնէ տխուր զառիթափը, զոր կանգնեցնել է պէտք անյապաղ, միասնական պայքարով, 

ազգային գիտակցութեան նորոգ զարթօնքով... 

 

Մեր նախահայրերն ու հայրերը լաւագոյն օրինակը տուին հայութեան արժանապատիւ 

վերապրումին, վառ պահելով հայկականութեան, հայեցի ոգիին կայծը, հայ օճախին 
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սրբութիւնը, հայ դպրոցին կենսունակութիւնը, հայ եկեղեցւոյ խնկաբոյր կամարներէն 

լուսածորող օրհնաբեր հաւատքը...նոյնիսկ ամէնէն աննպաստ ու անհնարին պայմաններու 

տակ: Ոգեշնչող եւ պարտաւորեցնող օրինակ՝ արդարեւ: 

 

Բայց կայ դեռ ու պիտի շարունակէ ըլլալ կենսառողջ կորիզը հայութեան՝ ազգային 

գիտակցութեամբ եւ յանձնառութեամբ տոգորուն, Հայկեան ոգիով առկայծուն եւ մեր արդար 

Դատի Պահանջատիրութեան հետամուտ...Պիտի յարատեւէ, հզօրանայ ու զարգանայ 

Հայաստանի Հանրապետութիւնը Արցախի հետ միասին ի հեճուկս Էրտողաններու եւ 

Ալիեւներու յոխորտ ու փքուռոյց հռետորաբանութեանց....Պիտի զարթնուն դեռ Թուրքիոյ 

իսլամացած, թաքուն կամ ծպտեալ հայերը հայեցի ոգիով ամրապինդ....Եւ համայն հայութիւնը՝ 

մէկ սիրտ, մէկ հոգի, պիտի բռունցքուի յանուն մեր Մեծ Երազին իրականացման, յանուն մէկ ու 

միացեալ ամբողջական Հայաստանի կենսագործման, այն հողատարածքով, որուն իրաւական 

նախագծումն ու սահմանումը կատարեց Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նախագահ 

Ուիտրօ Ուիլսըն 22 Նոյեմբեր 1920-ին, իր իրաւարար վճիռով որ ի զօրու կը մնայ եւ որուն 

իրաւապահանջութիւնը դամոկլեան սուրի նման այսօր կը սպառնայ Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի 

իշխանաւորներուն ... 

 

Հայը պիտի ապրի ազգովին իր լեզուով, մշակոյթով, իր հայկականութեամբ եւ ազգի ու 

հայրենիքի ամբողջականութեամբ եւ պիտի իրագործէ լոյս արարելու իր սրբազան 

առաքելութիւնը: 

Ապրիլը ապրելու ուխտ ու երդում է, Ապրիլը ապրելու ամիս է գերազանցօրէն: 

 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Յօդուածներ 

"Գալուստ Կիւլպէնկեան ի՞նչ կը նշանակէ ինծի համար 

Մարթին Էսաեանի շահեկան ելոյթը Գալուստ Կիւլպէնկեանի ծննդեան 150-

ամեակի նշումին առթիւ 

 

Իմ մեծհօրս հայրը Գալուստ Կիւլպէնկեան ամէն բանէ 

առաջ ինծի համար կը նշանակէ ԱՐԺԷՔՆԵՐ։ Մեր 

օրերուն այլեւս այնքան ալ յաճախ չի խօսուիր 

արժէքներու մասին, մինչդեռ յատկապէս 

բարեսիրական այսպիսի հիմնարկութեան մէջ պէտք է 

ընենք ատիկա։ Գալուստ Կիւլպէնկեան իր 

պաշտպանած արժէքներուն մասին գրած է շարք մը 

նամակներ, հասցէագրուած իր միակ մանչ թոռան՝ 

հօրս, երբ ան դեռ պատանի էր։ Տարուան ընթացքին 

պիտի հրատարակենք այդ նամակներուն մէկ մասը. 

անոնցմէ օրինակ մը կրնաք տեսնել ցուցահանդէսին։ 

Իրեն համար ծայր աստիճան կարեւոր էին այդ 

արժէքները, զորս ինք կը կոչէր իր բարոյական կանոնակարգը։ Ան ոչ միայն պաշտպանեց 

զանոնք, այլ նաեւ ապրեցաւ համաձայն անոնց։ Երբ առաջին անգամ ըլլալով կարդացի այդ 

նամակները՝ անդրադարձայ, որ հայրս զանոնք փոխանցած է ինծի, առանց երբեք ըսելու, թէ 

ուրկէ կու գան։ Այդ արժէքները նպաստեցին հօրս հրաշալի անձ մը դառնալուն եւ ամենէն 

թանկագին բանը, որ կրնամ ընել յառաջիկայ վայրկեաններուն՝ զանոնք ձեզի ներկայացնելն է։ 

Բայց կ՚ուզեմ ընդգծել, որ ես օրինակ մը չեմ, այլ պարզապէս պատգամաբեր մը։ Անոնք կու գան 

բարձրաբարձր չափանիշերով բացառիկ անձէ մը, որ տէր էր իր սեփական եւ ուրիշներու 

տկարութիւնները տեսնելու սուր զգայարանքի։ Այդ արժէքները կը կազմեն իր տեսլականը՝ լաւ 

մարդ ըլլալու համար, բայց կրնան նաեւ օգտակար ըլլալ իր Հիմնարկութիւնը ղեկավարելու 

գործին։ Անոնք ծայր աստիճան պահանջկոտ են, բայց ատիկա մաս կը կազմէ ընդհանուր գիծին, 

որոնք մեզի կը սորվեցնեն դառնալ լաւագոյնները։ Գալուստ զանոնք յղած էր երիտասարդ անձի 

մը, հետեւաբար ի զօրու են հոս ներկայ գտնուողներու այդ հատուածին համար եւս։ Քանի մը 

վայրկեանէն պիտի բացատրեմ, թէ անոնք ինչպէ՛ս կրնան օգտակար ըլլալ Հիմնարկութիւնը 

ղեկավարելուն։ Ասիկա վստահաբար պիտի հետաքրքրէ անոնք, որոնք կը սիրեն այս մեծ 

հաստատութիւնը երկար տարիներէ ի վեր։ Կը յուսամ, որ այդ վերջին բաժինը հետաքրքրական 

պիտի գտնեն երիտասարդներն ալ, որոնք առնուազն ինծի համար՝ Հիմնարկութեան մտերիմ 

բարեկամները դարձած են իրենց թափած ջանքերով՝ հասկնալու համար մեր հիմնադիրը, 

ինչպէս նաեւ՝ հասկնալու համար, թէ ի՞նչ կը նշանակէ ըլլալ աշխարհաքաղաքացի։  

 

Նախ եւ առաջ, ըրէ՛ք ձեր լաւագոյնը, ըրէ՛ք այն՝ ինչ որ կը դատէք ճիշդ եւ մի՛ մտահոգուիք 

ուրիշներու գնահատանքով։ Ասիկա տարօրինակ կրնայ թուիլ մրցանակներու յանձնումի մը 

արարողութեան, բայց ա՛յդ է, որ ըրաւ Գալուստ։ Ան, այս արժէքը նիւթ առնող նամակներ գրեց 

հօրս, ի պատասխան անոր նուաճած փայլուն մրցանակներուն, յիշեցնելու համար, որ 
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կատարուած գործին որա՛կն է կարեւորը, եւ ոչ՝ մրցանակը։ Յուսամ՝ գիտակից էք, որ բացառիկ 

գործ տեսաք եւ մեծ գոհունակութիւն կը զգաք՝ ձեր լաւագոյնը տուած ըլլալուն համար։  

 

Երկրորդ՝ դուք ձեզ միշտ համարեցէք անաւարտ արտադրութիւն մը եւ յանձնառու եղէք դուք 

ձեզ տեւաբար կատարելագործելու։ Բոլորս ալ ծնած ենք որոշ ձիրքերով եւ առաւելութիւններով, 

որոնց համար ոչ մէկ գնահատանքի արժանի ենք. կրնանք հպարտանալ միայն՝ անոնց 

օգտագործումով՝ մեր ըրածով։ Բոլորս ալ «յառաջդիմող բանուորներ» ենք մինչեւ մեր կեանքին 

աւարտը եւ պէտք է միշտ բարձրացնենք մակարդակի այն ձողը որուն հետ մենք զմեզ կը 

չափենք։ Գալուստ Կիւլպէնկեան կատարեալ ինքնուս մըն էր, որ ուսումը լքած էր 19 

տարեկանին, բայց այնուհետեւ ինքզինք զարգացուց բարձրագոյն ֆինանսներու, գիր-

գրականութեան եւ արուեստի մէջ։ Երբ իրեն ներկայացուեցան նոր արուեստագէտներ, ինչպէս՝ 

Տըկա, անոր պատասխանը եղաւ. «Չեմ կրնար գնահատել, պէտք է սորվիմ»։ Քանի մը տարիէն, 

յուսամ, պիտի վերադառնաք, «Ո՞վ է Գալուստը»-ի նուիրուած ձեր գործերով հպարտ, բայց 

անմիջապէս դուք ձեզի պիտի ըսէք՝ «լաւ էր, բայց պիտի ընեմ աւելի լաւը»։ Գալուստ 

Կիւլպէնկեան կը հաւատար, որ բոլորս պէտք է դիմենք այս խոկումին՝ մեր կարողութեան 

բարձրագոյն սահմաններուն հասնելու համար։  

 

Երրորդ՝ յարգեցէք միւսները, յատկապէ՛ս անոնք՝ որոնք ունին նուազ առաւելութիւններ, քան 

դուք։ Գալուստ Կիւլպէնկեան տէր էր հսկայ զօրութեան, բայց կը մնար միշտ քաղաքավար եւ 

բարեկիրթ։ Բոլոր անոնք, որոնք կը բանակցէին իր հետ՝ գիտէին, որ շատ դժուար խօսակից էր 

ան, բայց միշտ ինքնատիրապետումէն ծնունդ առնող բարեկրթութեամբ։ Որքան առնենք մեր 

տարիքը եւ դառնանք հզօր, այնքան աւելի կարեւոր կը դառնայ այս մէկը։  

 

Չորրորդ՝ յարգեցէք ճշմարտութիւնը։ Իրեն համար՝ լոկ հասկացութիւն մը չէր այս, այլ՝ յարատեւ 

մտասեւեռում մը, «ստուգել, ստուգել, ստուգել», ինչ որ զինք մղած է բազմաթիւ տեղեկագրեր 

պահանջելու այս կամ այն ժողովի մասին, կամ արուեստի գործի մը համար։ Կեղծ լուրերու մեր 

արդի ժամանակներուն՝ կարեւոր է վերյիշեցնել, թէ ինչո՞ւ այսքան կարեւոր է ճշմարտութիւնը։ 

Ան ոչ միայն թոյլ կու տայ յառաջանալ,– ինչպէս այլեւս չենք հաւատար, թէ աշխարհը տափակ է 

եւ կը հանդիսանայ տիեզերքին կեդրոնը,– այլ նաեւ լաւագոյն պատնէշն է կեղծարար 

քարոզչութեան առջեւ, որ օրինակ՝ Միացեալ Նահանգներու եւ Միացեալ Թագաւորութեան, 

ինչպէս նաեւ երկրագունդի այլ բազմաթիւ անկիւններու մէջ ներկայիս հարցեր կը յարուցէ։ 

Ճշմարտութիւնը՝ մեր բոլորին կը պատկանի եւ ան՝ մեր բոլորին պատասխանատւութիւնն է։ 

Զայն պէտք չէ զիջիլ ամենէն բարձր ձայնը ունեցողներուն կամ ամենէն հզօրներուն։ Մեր 

անմիջական շրջապատին մէջ, ճշմարտութիւնը երբեմն կրնայ դառնալ անհանգստութեան 

ազդակ՝ կարճ ժամանակի վրայ, բայց կը դառնայ ազատարար՝ երկար ժամանակի վրայ։  

 

Իսկ վերջին արժէքը, զոր ան չէ յայտնած իր պատանի թոռան, նպաստած է անոր դառնալուն՝ 

անձը որ է՛ եւ որուն ինք կը վերագրէ իր յաջողութիւնը։ Այդ արժէքը, զոր ան բաժնեց Սթիվ 

Ճոպսի եւ Պիլ Կեյթսի հետ՝ իր սեփական ճշմարտութիւնը ստեղծելու պահանջն ու 
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կարողութիւնն է խնդիրները լուծելու համար, մինչեւ որ անոնք տեղի տան։ Ինչպէս ան ըսած է. 

«Եթէ հաւատաք՝ ձեռք կը ձգէք խոր համոզում եւ ինքնավստահութիւն… այնուհետեւ, 

անբացատրելի բանի մը ընդմէջէն՝ դուք ձեր շուրջը կը շողարձակէք այդ հաւատքը եւ յետոյ՝ կը 

յառաջանաք ու կը յառաջանաք»։ Կամ ալ ինչպէս ըսած է իր շատ մտերիմ բարեկամը՝ Լորտ 

Ռատգլիֆ. «Անմարդկային յամառութեամբ լուծեց իր դէմ ցցուող հարցերը, որքան ալ մոլորեցնող 

եւ անլուծելի թուէին անոնք. դէպքերը իր դիմաց դարձան ուժասպառ, լքեցին պայքարը եւ 

վերակազմակերպուեցան՝ անոր շահերուն պահանջած տեսիլքին համապատասխանելու 

համար»։  

 

Ասոնք յստակ եւ փաստացի են։ Կարելի՞ է զանոնք կիրարկել Հիմնարկութեան։ Կը խորհիմ, որ 

այս արժէքները կրնան շրջանակ ծառայել նշելու համար այն ինչ, որ արդէն վերջերս 

իրագործեցինք եւ նաեւ մեզի ցոյց տալ, թէ ո՞ւր կրնանք ընել աւելին։ Բացատրեմ։ 

 

Առաջին արժէքը կը նշանակէ ընել այն ինչ որ ճիշդ է, լաւագոյնը՝ ուրիշներուն եւ երկրագունդին 

համար, եւ ոչ թէ ընել ամենէն բարձր ձայնը ունեցողներու ներբողածները։ Հրաշալի 

յառաջդիմութիւն արձանագրեցինք մեր լսած ձայներու բազմազանութեան առումով, որոնց կը 

ծառայենք վերջին տարիներուն։ Բազմաթիւ բնագաւառներու մէջ կապեր հաստատեցինք նոր 

հասարակութիւններու հետ եւ հետազօտութեանց հիման վրայ նոր ծրագրեր յղացուեցան 

այնպիսի ոլորտներու համար, ուր կրնանք ունենալ առաւելագոյն ազդեցութիւնը։  

 

Երկրորդ արժէքը՝ յարատեւ բարեւլաւումը կատարելապէս կիրարկելի է Հիմնարկութեան։ 

Ինչպէս ըսի վերեւ ալ, ատիկա ընելու լաւագոյն միջոցը միշտ աւելի բարձր սահման ճշդելն է եւ 

այդ սահմանին ձողը տեւաբար բարձրացնելը։ Ատիկա կը նշանակէ, որ մենք զմեզ պէտք է միշտ 

բաղդատենք աշխարհի լաւագոյններուն հետ եւ սորվինք անոնցմէ։ Այս առումով եւս վերջին 

տարիներուն հսկայ յառաջդիմութիւն արձանագրուեցաւ, քանի որոնեցինք միջազգային 

լաւագոյն գործելաձեւերը եւ շատ բան շահեցանք. միջազգային տնօրէններ իրենց 

փորձառութիւնը բաժնեցին տարբեր բաժանմունքներու հետ։ Աշխարհին բացուիլը մեզի 

ապահովեց հսկայ առաւելութիւններ։  

 

Երրորդ արժէքը, որ կը կայանայ նուազ առաւելութիւններ ունեցողներուն նկատմամբ յարգալիր 

վերաբերում ցուցաբերելու մէջ, Հիմնարկութենէն ներս ղեկավար պաշտօններ վարողներուս կը 

թելադրէ ինչպէ՛ս վարուիլ մեր ստորադասներուն հետ, բայց նաեւ Հիմնարկութենէն դուրս ալ 

բոլոր անոնց հետ, որոնք նուազ բախտաւոր եղած են կեանքի վիճակահանութեան։ Մեր ներկայ 

տնօրէնուհին կրքով յայտարարեց ամենէն կարօտեալներուն օգնելու իր յանձնառութիւնը, որ 

սկսած է ցոլանալ բովանդակ Հիմնարկութեան մէջ։ Որպէս բարեսիրական հաստատութիւն, մեր 

պարտականութիւնն է ծառայել անզօրներուն եւ ոչ թէ հզօրներուն, անոնց՝ որոնք դեռ 

կարողութիւնը չունին իրենք զիրենք պաշտպանելու։ Հոս, է որ իմաստ կը ստանայ մեր 

առաքելութիւնը, ա՛յս ձեւով է, որ կրնանք հաստատել հաւասար կարելիութիւններ։ Բազմաթիւ 

մեծ հիմնարկութիւններ կ՚անդրադառնան, որ աւելի լաւ պէտք է ծանօթանան կարիքներուն՝ 
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այն անձերուն որոնց կ՚ուզեն օգնել, պէտք է ըլլան աւելի համեստ, աւելի ուշադիր եւ լսեն 

զանոնք։ Հաստատ կը հաւատամ, որ ատիկա պէտք է ըլլայ նաեւ մեզ ղեկավարող սկզբունքը, 

եթէ կ՚ուզենք շարունակել յաջորդ սերունդը ներգրաւել մեր աշխատանքներուն մէջ եւ այդ իսկ 

պատճառով՝ այս օրը կը համարեմ խիստ կարեւոր։ 

Վերջին ամիսներուն շարք մը նոր իրողութիւններ իմացանք շնորհիւ Գալուստ Կիւլպէնկեանի 

անկախ եւ գիտական առաջին կենսագրութեան հրապարակումին, որ ջրեց երկարամեայ կարգ 

մը առասպելներ։ Հիմա, պարկեշտ դիրքերէ կրնանք դատել Գալուստի ժառանգութեան՝ 

Սալազարի տուած մեկնաբանութիւնը, գիտենք թէ որո՞նք էին մեր հիմնադիրին իսկական 

բաղձանքները,– միջազգային հիմնարկութիւն մը, որ կը ծառայէ համայն աշխարհին,– եւ պէտք 

է յարգենք զանոնք, ինչպէս խոստացուած է Հիմնարկութեան կանոնագրութեան մէջ։ 

Փորթուկալի նկատմամբ ունինք պարտաւորութիւններ եւ պատասխանատւութիւններ, զորս 

պէտք է յարգենք եւ այս Հիմնարկութիւնը սրտով միշտ պիտի մնայ փորթուկալական, բայց ան 

կրնայ ըլլալ նաեւ միջազգային։ Արդարեւ, ան պիտի ըլլայ աւելի արդիւնաւէտ Փորթուկալի մէջ, 

բայց ներկայ ժամանակներուն պիտի համապատասխանէ՝ եթէ ըլլայ միջազգային։  

Նշանակալի զուգադիպութիւն մը կայ մեր հիմնադիրին, մեր անցեալին եւ մեր ներկայ ու 

ապագայ կարիքներուն միջեւ։ Ես երրորդ սերունդն եմ մեր ընտանիքին, որ մաս կը կազմէ այս 

մեծ հաստատութեան վարչական խորհուրդին, հետեւաբար խորապէս ծանօթ եմ անոր 

պատմութեան։ Առաջին տասը տարիներուն,– երբ մեծ հայրս ալ առաջին վարիչներէն էր,– 

Հիմնարկութիւնը շատ աւելի միջազգային էր, քան՝ այսօր, Փորթուկալի եւ արտասահմանի մէջ 

հաւասարապէս բաժնուած գումարներով, վարչական խորհուրդի անդամներուն մէջ ալ կային 

բազմաթիւ օտարներ։ Այդ ժամանակներէն ի վեր գերազանց աշխատանք կատարեցինք, մութ 

տարիներու ընթացքին պահպանելով մշակոյթը եւ տասնեակ հազարաւոր երիտասարդներու 

թոյլ տալով ընդլայնել իրենց հորիզոնը՝ ուսանելով արտասահմանի մէջ։ Բայց միջազգային 

յանձնառութեան մէկ մասը կորնչեցաւ, հակառակ հօրս եւ ուրիշներու յարատեւ ջանքերուն. 

ներկայիս պէտք է դարմանենք այդ կորուստը, քանի այսօր աւելի քան երբեք հարկ է այդ քայլը, 

նկատի ունենալով՝ որ մեծագոյն խնդիրները համաշխարհային են եւ մենք ալ մեր հիմնադիրով 

եւ մեր միջազգային դրոշմով՝ յատկապէս ճիշդ տեղը կը գտնուինք այդ խնդիրներուն 

ձեռնամուխ ըլլալու համար։ Քաղաքական դէմքերը եւ կառավարութիւնները, ընտրողներու 

ճնշումով հետզհետէ կը յառաջանան դէպի զուտ ազգային շահերու ուղղութեամբ, որ 

անհեռատես է։ Որպէս միջազգային անկախ հիմնարկութիւն, պէտք է ունենանք աւելի լայն 

աշխարհահայեացք եւ դառնանք դէպի ապագայ։ Այսօր ցոյց տուինք, որ ապագան կը 

պատկանի համայն երգրագունդով եւ ամբողջ մարդկութեամբ մտահոգ 

աշխարհաքաղաքացիներուն։ Ատիկա կը թելադրէ մտածել երկրագունդի եւ ընդհանրապէս 

մարդկութեան կարիքներուն մասին. նոյնիսկ եթէ կը գործենք Փորթուկալի մէջ, պէտք է 

արժեւորենք մեր միջազգային դրոշմը, նոյնքան՝ որքան մեր ներկայութիւնը հոս՝ Փորթուկալի 

մէջ եւ բանանք մեր բոլոր կարելիութիւնները աշխարհին եւ ապագայ սերունդին առջեւ։  

 

Վերջին արժէքը կը վերաբերի մեծ յաւակնութիւններու, յամառութեան եւ խնդիրներու լուծման։ 

Այս առումով՝ որպէս անհատ պէտք է ըլլանք քիչ մը համեստ եւ իրատես. Գալուստ Կիւլպէնկեան 

մը չենք։ Բայց եւ այնպէս, երբ մեր տրամադրութեան տակ ունինք Եւրոպայի ամենամեծ 

հիմնարկութիւններէն մէկուն նիւթական միջոցները, կրնանք որոշ յաւակնութիւններ ունենալ։ 

Մեր հիմնադիրը կրնայ մեզ առաջնորդել ու ներշնչել եւ կը կարծեմ, որ իբրեւ վարչական 
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խորհուրդին մէջ անոր շառաւիղներու ներկայացուցիչ՝ իմ պարտականութիւնն է բոլորին 

յիշեցնել Գալուստի տեսլականի ընդարձակութիւնը, երբ ան կը գնահատէր, թէ իր 

ժառանգութիւնը շատ մեծ է, միայն մէկ երկրի, կամ մէկ համայնքի ծառայելու համար։ Ան ունէր 

միջազգային գործակցութեան եւ հեռատես մտածումի աւելի լայն տեսլական մը։ Իսկական 

աշխարհաքաղաքացի մըն էր ան, բնութեան սիրահար մը, բոլոր առումներով։ Ա՛յդ հեռանկարով 

է, որ պէտք է ձեռնամուխ ըլլանք մեր ժամանակաշրջանի կարեւորագոյն հարցերուն։ Պէտք է 

անցնինք աշխարհաքաղաքացիի խօսքէն,– ինչ որ արդէն լաւ սկիզբ մըն է,– մտածումի եւ 

արարքի, ապա ձեռնարկենք կատարուած գործի «յղկում»-ին, իրողութիւնը յարմարցնելով մեր 

տեսլականին, այնպէս՝ ինչպէս պիտի ընէր Գալուստ Կիւլպէնկեան։  

 

Պիտի ուզէի խօսքս աւարտել վերադառնալով հիանալի երիտասարդներուն, որոնց կատարած 

գործը եւ յղացած գաղափարները կը նշենք այսօր։ Ո՛չ մէկ սերունդի, կամ ո՛չ մէկ մարդկային 

խումբի կը պատկանի այս Հիմնարկութիւնը։ Անոր հիմնադիրը կ՚ուզէր, որ ան ըլլայ ոչ միայն 

համայն մարդկութեանը, բայց նաեւ՝ բոլոր ժամանակներունը. ատոր համար է, որ ան 

յաւերժական դարձուց զայն։ Իմ սերունդս զայն պիտի փոխանցէ յաջորդներուն։ Ուստի, այսօր 

սկսինք սերունդներու միջեւ երկխօսութիւնը, որ կարելի պիտի դարձնէ ատիկա։ 

ՄԱՐԹԻՆ ԷՍԱԵԱՆ 

ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ 
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Յօդուածներ 

Հոգեմտաւոր Խոհեր 

ԻՐ ԿԵԱՆՔՈՎ՝ ՄԱՀԿԱՆԱՑՈՒՆ «ՆԱՐԵԿ»ՈՎ՝ ՄԻՇՏ ԿԵՆԴԱՆԻ 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ  

 

Բերկրանքով կարդացի բանասէր, մատենագէտ, 

գրականագէտ Հ. Մեսրոպ Վրդ. Թօփալեանի (Հայունի) 

ակադեմական ակնարկը՝ Գրիգոր Նարեկացիի 

«ՆԱՐԵԿ»ին մասին, որ լոյս տեսաւ «Կամար» 

պարբերաթերթի թիւ 30-ին մէջ։ 

Մասնաւորաբար, այն պարբերութիւնը, որուն մէջ, ան 

«Մատեան Ողբերգութեան՝ Նարեկ»ը կ՚որակէ 

հետեւեալ երեք բնորոշումներով. 

Առաջին՝ «Նարեկ մարդկային հոգիին պատմութիւնն է»։ 

Երկրորդ՝ «Նարեկ մարդկային հոգիին ողբերգութիւնը չէ, այլ՝ մեղքի խարանումն է»։ 

Երրորդ՝ «Նարեկ մարդկային հոգիին ազատագրումն է»։ 

Թոնտրակեան բարենորոգչական յեղափոխութեան համակիր Գրիգոր Նարեկացիի «ՆԱՐԵԿ»ին 

մասին՝ այս գրեթէ ամբողջական բնորոշումը վեր հանելու համար, հեղինակը ունեցած պէտք է 

ըլլայ՝ առնուազն, հետեւեալ երեք արժանիքները. 

1) «ՆԱՐԵԿ»ի շուրջ 1125 էջերուն ընթերցանութեան պահանջած համբերատարութիւնը եւ 

անոր հետապնդած վախճանական նպատակը վերծանելու խորաթափանց միտքը։ 

2) Չաղարտուած ենթագիտակցութիւն՝ Թոնտրակեան յեղափոխութեան մասին։ 

3) Հաշտ մօտեցում Թոնտրակեան բարենորոգչական յեղափոխութեան, կամ՝ սեփական 

յեղափոխական ոգի։ 

Եւ տակաւին, ըստ մեր համեստ կարծիքին, Հայր Մեսրոպ Վրդ. Թօփալեան մէջբերած է 

«ՆԱՐԵԿ»էն եւ աշխարհաբարի վերածած Գրիգոր Նարեկացիի այս մատեանով հետապնդած 

բուն նպատակը, որ է՝ ասոր հրատարակութիւնը ապահովելու համար անոր յարակայութիւնը։ 

Բայց թէ՝ ինչո՞ւ համար, ահա ներկայ գրութեան նպատակն է տալ այս հարցումին 

պատասխանը։ 

Մէջբերումը. 

«Պատմեսցի ի յականջս ազգաց 

Եւ քարոզեսցի ի լուր ժողովրդոց,  



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (90) Ապրիլ 2018 

 

10/54 

Նկարեսցի ի դրունս իմաստից  

Իբր կենդանեաւք զիմս պատմեսցի,  

Եւ թէպէտ վախճան ընկալայց իբր մահկանացոտ 

Այլ յարակայութեամբ բանի այսր սոփերի 

Գրեցայց կենդանի»։ 

(Բան ԶԸ, տ. 30-32) 

Աշխարհաբարով՝ 

«Թող պատմուի սերունդներուն 

Եւ քարոզուի ժողովուրդներուն, 

Թող նկարուի իմացականութեան դուռներուն 

Իբրեւ իմ կենդանութիւնս՝ թող պատմէ 

Այնպէս, որ թէպէտ մեռնիմ իբրեւ մահկանացու 

Բայց կենդանի պիտի համարուիմ 

Այս գիրքին յարակայութեամբը»։ 

Ակնարկուած «գիրք»ը «ՆԱՐԵԿ»ն է։ «Նարեկ»ը՝ ինքը Գրիգոր Նարեկացին… անոր 

խորհրդանշած գաղափարները, աշխարհայեացքը, փիլիսոփայութիւնը…։ Իսկ ո՞րն է այդ 

աշխարհայեացքը, եթէ ոչ՝ Թոնտրակեան Բարենորոգչական Յեղափոխութիւնը, որ 

միջնադարու խաւարին մէջ, կը պահանջէր «մարդկային հոգիին ազատագրումը» դպրական, 

ստրկական աստուածաբանութենէն, հիմնաքարը հանդիսանալով «Հայկական Ռենեսանս»ին, 

որուն համակիրն էր Գրիգոր Նարեկացի, սակայն չէր ներգրաւուած յեղափոխութեան մէջ՝ 

կազմակերպչականօրէն, որովհետեւ կը գտնուէր շատ դժուարին երկընտրանքի մը առջեւ։ 

Պայքարի՞լ յեղափոխութեան շարքերուն մէջ, եւ իր գրականութիւնը ենթարկել հրոյ ճարակ 

դառնալու ճակատագրին, եկեղեցւոյ էսթապլիշմէնթին ձեռամբ, որ արեան ու կրակի մէջ 

խեղդամահ կ՚ընէր Թոնտրակեան յեղափոխութիւնը եւ հրոյ ճարակ կը դարձնէր Թոնտրակեան 

ողջ գրականութիւնը։ Թէ՞ դուրս մնալ յեղափոխութեան շարքերէն, փրկելու համար «ՆԱՐԵԿ»ը, 

որ Թոնտրակեան յեղափոխութեան պատգամախօսն էր։ 

Եւ՝ Գրիգոր Նարեկացիի հանճարը հեռու մնաց յեղափոխական զգացական խիզախութենէն, եւ 

կիրարկեց՝ յեղափոխական արթնութիւնը ու փրկեց «ՆԱՐԵԿ»ը, որուն «յարակայութեամբը», 

այսօր՝ ինք եւ իր «ՆԱՐԵԿ»ի աշխարհայեացքը կենդանի են տակաւին, թէպէտ՝ մահկանացու 

մըն էր ինք…։ 

Այս ենթահողին վրայ ժայթքած «ՆԱՐԵԿ»ը՝ ամբողջովին տարականոն, ինքնատիպ, անօրինակ, 

անկրկնելի եւ անսահմանելի, բայց միաժամանակ՝ բազմասեռ ու բազմաբովանդակ գրական 

երկ մըն է, արտացոլացումը՝ իր ապրած տուայտանքին, այն բոլոր արտայայտչական 

միջոցներով՝ բանաստեղծութեամբ, երաժշտականութեամբ ու պատկերաւոր խօսքերով, 
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նախանձախնդրութիւնը ունենալով՝ ոչ թէ գեղագիտական ձեւին, այլ՝ ամէն գնով իր պատգամը 

ժողովուրդին ու մարդկութեան հասցնելու խնդրին, առաջնահերթութիւնը տալով խորքին 

(ձեւին փոխարէն)։ Ժայթքող պատգամախօսը հոգիի ազատագրութեան՝ չի կրնար մեղմօրօր 

լեզու գործածել, ճիշդ այնպէս՝ ինչպէս յեղափոխութիւնը չի կրնար թաւշեայ ըլլալ։ «ՆԱՐԵԿ»ը 

յեղափոխական հանճարի մը Թոնտրակեան պոռթկումն է։ 

• • • 

Այսպէս, երբ կարդացինք Հայր Մեսրոպ Վրդ. Հայունիի տուած բնորոշումները «ՆԱՐԵԿ»ի մասին, 

յատկապէս երկրորդը, եւ մանաւանդ՝ երրորդը, հոգեմտաւոր խոհերու ժապաւէն մը պտտեցաւ 

մեր մտքի պաստառին վրայ։  

Առաջին հերթին, երկրորդ բնորոշումը թէ՝ «ՆԱՐԵԿ» մարդկային հոգիի ողբերգութիւնը չէ, շատ 

կարեւոր ճշդում մըն է, որ կը վկայէ Նարեկացիի լաւատեսութիւնը մարդկային հոգիին 

նկատմամբ, մանաւանդ երբ ատիկա ազատագրուած է…։ Այս ճշդումը անհրաժեշտ էր, քանի որ 

այս գլուխ-գործոցը (չեմ գիտեր որո՞ւ սխալով) կոչուած է «Մատեան Ողբերգութեան»։ Արդեօ՞ք 

անոր խարանած շուրջ 3000 մեղքերուն ու մեղանչումներուն պատճառով։ Բայց… մեղքերը 

քաւելի են եւ մարդկային հոգին՝ ազատագրելի, զոր կատարած է «ՆԱՐԵԿ»։ 

«Ի խորոց սրտի խօսք ընդ Աստուծոյ» հանդիսացող «ՆԱՐԵԿ»ին հեղինակը երբ համարձակօրէն 

կ՚ըսէ թէ՝ մարդն ալ կրնայ աստուածանալ… ասիկա յեղափոխական մերժումն է Միջնադարու 

խաւարի դպրական (scholastic),– ստրկական –, աստուածաբանութեան, որ մարդկային հոգին 

կ՚ազատագրէ այդ ստրկութենէն եւ անոր կը վերադարձնէ կենսախինդ կեանքի 

երջանկութիւնը, կեանքի քաղցրութիւնը, եւ՝ մոռնալու հին աշխարհի անցաւոր անիմաստ 

կեանքն ու արցունքի հովիտը… անգոյ դրախտի մը ձրի խոստումին դիմաց պարտադրելով ա՛յս 

աշխարհին մէջ գոյութիւն ունեցող իրական դժոխային ենթարկուածութիւնը՝ 

շահագործողական դժոխային հասարակարգերու։ Այլեւ՝ գօտեպնդուելու այն նոր խօսքէն, թէ՝ 

ՄԱՐԴն է գերագոյն արժէքը, որ կրնայ հասնիլ աստուածութեան. եւ ուրեմն, նաեւ փոխել, 

յեղափոխել՝ դժոխային հասարակարգերը դրախտայինի։ Մարդկային հոգիին ազատագրումը 

կը նշանակէ մարդու ուղեղին անկաշկանդ աշխատանքը՝ դպրական քարացած տոկմաներու 

չափուած-ձեւուած կաղապարներէն դուրս գալով, եւ ստեղծագործելով…։ 

Մարդկային հոգին՝ ուղեղին աշխատանքն է, որ եթէ աշխատի ազատօրէն, կը ստեղծագործէ եւ 

կաղապարուած միտքերու թափածոները չի կրկներ անընդհատ։ Հոգին, ուրեմն, մարդու 

ուղեղին միտք ածելն է (մտածելը)՝ աշխատանքը։ Մտածող ուղեղին արգասիքը՝ երբ 

ազատագրուած է կարծրատիպերէ։ 

«ՆԱՐԵԿ»ի հարցադրումները Թոնտրակեան Յեղափոխութեան հարցադրումներն էին, որոնք 

սերմերը հանդիսացան «Հայկական Վերածնութեան»՝ Եւրոպայէն 3-4 դարեր առաջ։ Անոր 

երկնակամարին վրայ շողացին որպէս պսպղուն աստղեր՝ Անանիա Շիրակացին, Յովհ. 

Իմաստասէրը, Ներսէս Շնորհալին, Յովհ. Երզնկացին (Պլուզ), Մխիթար Գօշը, Մխիթար 

Հերացին, Ֆրիկը, Նահապետ Քուչակը, Թորոս Ռոսլինը եւ տասնեակ ուրիշներ, որոնց ռահվիրան 

էր հայոց կանխահաս Տանթէ Ալլեկիէրին՝ Գրիգոր Նարեկացին։ (Հայկական Վերածնութեան 

շուրջ տեսնել՝ Ակադեմիկոս Վազգէն Չալոյեանի «Հայկական Ռենեսանս» երկը, որ նախ՝ լոյս 

տեսաւ Մոսկուա, ռուսերէն լեզուով, Ակադ. Քոնրատի յառաջաբանով, ապա՝ հայերէն, Երեւան, 

1964 թ.)։ 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (90) Ապրիլ 2018 

 

12/54 

Թոնտրակեցիներու ղեկավարն էր Սմբատ Զարեհավանեցին, Թոնտրակ գիւղէն, որուն 

աջակիցներէն էր Խոսրով Եպս. Անձեւացին, որուն որդին էր Գրիգոր Նարեկացին… նաեւ սանը՝ 

նոյնպէս Թոնտրակեան՝ Անանիա Անձեւացիի։ 

Թոնտրակեցիներու պաշտպանած թեզերէն էին. 

– Վերադառնալ քրիստոնէութեան մաքրամաքուր սկզբնաղբիւրին եւ անեղծ կենցաղին։ 

– Մերժել Հին Կտակարանը։ 

– Յիսուս Որդի Մարդու է։ (Հաւանաբար ՈՐԴԻ ՄԱՐԴՈՒ Յիսուսի պնդումը իսլամական 

արաբական մշակոյթին ազդեցութիւնն է։ Սակայն, 2008 թուին, բրիտանացի ֆիլմի բեմադրիչ 

Մարք Տորընֆորմի, ԱՄՆ-ի մէջ ցուցադրեց իր «ՈՐԴԻ ՄԱՐԴՈՒ» վերնագրով ֆիլմը, որուն Յիսուսը 

խափշիկ է, հակապատկերը՝ Արեւմուտքի ցարդ ցեղային խտրականութեամբ ներկայացուած 

Քրիստոսի…)։ 

– Մերժել՝ վերջին ահեղ դատաստանի, սկզբնական մեղքի, մկրտութեան եւ յաւերժ կոյս 

Մարիամի վերջէն աւելցուած հնարանքները՝ ստրկացնելու եւ սարսափեցնելու համար 

հաւատացեալները («Սկզբնական մեղք»ով ստրկացնելու եւ «վերջին ահեղ դատաստան»ով 

սարսափեցնելու… եւ դեռ «Սկիզբն իմաստութեան երկիւղ Տեառն է» սրբապղծութիւնը, քանի որ 

Սէր Աստուածը երկիւղ չի պահանջեր հաւատացեալէն։ Երկիւղ կը պահանջեն բռնատէրները…)։ 

– Ունեցուածքի եւ իրաւունքի հաւասարութիւն՝ բոլոր մարդոց միջեւ, ներառեալ կանանց եւ 

այրերու միջեւ։ 

– Եկեղեցին մենք ենք՝ ժողովուրդս։ Առանց մեզի եկեղեցին քարէ եւ կիրէ շինուածք մըն է, եւ 

սրբանկարներուն, խաչին ու եկեղեցիին պաշտամունքը կռապաշտութիւն է, իսկ մենք՝ «ոչ եմք 

կռապաշտք, այլ՝ աստուածապաշտք»… 

– Մերժել՝ եկեղեցիէն ներս հոգեւորականներու ամէն իշխանակարգ, աստիճանակարգ կամ 

քրիստոնէական հոգեւոր կարգ… քանի որ հոգեւոր առաջնորդութեան առաքելութիւնը 

քաղաքական իշխանութիւն չէ։ (Հին չին բարոյագէտ Լաօ Ցէ կը պատգամէր. «Առաջնորդել՝ 

առանց տիրապետելու»)։ 

– Դրախտի եւ դժոխքի վիճակները կը գտնուին այս երկրի վրայ. դրախտային՝ արդար 

հասարակարգերու մէջ, եւ դժոխային՝ անարդար, շահագործողական հասարակարգերու մէջ։ 

– Մերժել այն՝ թէ Քրիստոսի գալուստով, արդէն իսկ փրկուած է մարդկութիւնը, 

հաշուեյարդարը՝ անդենականի մէջ պիտի ըլլայ, այս երկրի վրայ չիք տարբեր փրկութիւն 

արտաքոյ եկեղեցւոյ (Extra ecclesia nihil salus)։ 

– Մերժել ամէն տեսակի միջնորդութիւն՝ եկեղեցիին եւ եկեղեցականներուն կողմէ մարդուն եւ 

Աստուծոյ միջեւ, քանի որ մարդ կրնայ ուղղակի խօսիլ Անոր հետ, եւ Ան ամէն տեղ է արդէն։ 

(Հետագային, այս թեզին հետեւորդներու աստուածաբանութիւնը կոչուեցաւ Pantheisim _ 

Համաստուածութիւն)։ 

Յիշեցնենք թէ՝ Թոնտրակեցիներու գրականութիւնը գրեթէ ամբողջութեամբ հրոյ ճարակ 

դարձած է եկեղեցւոյ բարբարոսացած էսթապլիշմէնթին կողմէ։ Ինչ որ այսօր վերականգնուած 

է որպէս պատառիկներ այդ հարուստ գրականութենէն, հիմնուած է այդ բարբարոս 
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էսթապլիշմէնթին խնկարկու, ստրկամիտ գրիչներու հակաթոնտրակեան թունալից 

գրութիւններուն մէջ կատարուած մէջբերումներուն վրայ։ 

Թոնտրակեան Բարենորոգչական Յեղափոխութիւնը ծնունդ առաւ Թոնտրակ գիւղէն, ընդդէմ՝ 

այդ օրերու քաղաքական ու կրօնական աւատատիրութեան բռնատիրութեան ու 

փտածութեան, եւ այդ էր պատճառը, որ արագ տարածուեցաւ բոլոր հայկական շրջաններուն 

մէջ։ Անոնց քարոզած գաղափարներուն գտած ժողովրդականութեան մասին նոյնիսկ 

խոստովանած է Արիստակէս Լաստիվերտացին, իր «Պատմութիւն» երկին մէջ, հակառակ անոր 

որ ինք եղած է ամենաոխերիմ եկեղեցականը Թոնտրակեան Յեղափոխութեան դէմ։ Ան իր այս 

երկին 79-րդ էջին վրայ խոստովանած է տիրող փտածութիւնն ու անօրինութիւնը, գրելով. 

«Արդարութեան օրէնքը յանիրաւութիւն դարձաւ, եւ յարգելի դարձաւ արծաթասիրութիւնը, 

քան՝ զաստուածասիրութիւն, եւ մամոնայն, քան՝ զՔրիստոս»։ Իսկ երկի 144-րդ էջին վրայ 

խոստովանած է Թոնտրակեան քարոզչութեան համոզկերութեան ուժը, գրելով. 

«Թոնտրակեցւոց բանք իբրեւ քաղցկեղ ճարակին, զիս որպէս ախտն այն, դժուարին է առ ի 

բժշկել, այսպէս եւ ի նոցանէ ըմբռնեալքն հազիւ կարեն կալ յակաստանի»։ 

Այս ժամանակաշրջանին գործող քաղաքական ու կրօնական (էսթապլիշմէնթական) 

աւատատիրութեանց դաշինքին մասին գրած են նաեւ Թոնտրակեան շարժումին համակրող 

Ներսէս Շնորհալին, իր «Թուղթ Ընդհանրական»ին մէջ, եւ Ստեփանոս Օրբէլեան, իր 

«Պատմութիւն Նահանգին Սիսական»ին մէջ, տալոց ցնցիչ ու նողկալի տեղեկութիւններ 

եկեղեցւոյ փտած էսթապլիշմէնթին մասին։ Կը բաւէ հոս յիշենք, թէ՝ Պետրոս Գետադարձ 

Կաթողիկոսը եղած է աւատատէրը հինգ հարիւր (500) հայկական գիւղերու եւ թշուառութեան 

մատնած հայ գիւղացիները։ (Առեղծուածային, հանելուկային իրողութիւն մըն է այն, որ 

Նարեկացիի եւ Թոնտրակեան յեղափոխութեան պահանջած բարենորոգութեան հանդէպ, 

Հայց. Եկեղեցւոյ էսթապլիշմէնթը կրցած է անդրդուելի մնալ հազարամեակ մը եւ մինչեւ այսօր։ 

Նոյնիսկ «Եկեղեցին Հայկական»ը պանծացնող Վ. Թէքէեան, իր «Դիմառնութիւն առ Հայկական 

Եկեղեցին» քերթուածին մէջ, անոր մասին գրած է. «Այն պարպուած է հիւթէն։ Դարձած է 

անտառ մը… որ քարացած է վաղուց»։ Եւ բարձրաստիճան եկեղեցական մըն ալ՝ «Հոգիէ զուրկ 

դիակ» մը համարած է Հայց. Եկեղեցին)։ 

• • • 

Հայկական Վերածնութեան դարաշրջանին 3-4 դարով կանխահասութիւնը ոչ միայն 

փաստագրուած է Ակադ. Վազգէն Չալոյեանի նշեալ երկին մէջ եւ հաստատուած՝ ռուսերէն 

լեզուով հրատարակութեան ռուս Ակադ. Քոնրատի Յառաջաբանին մէջ, այլեւ՝ հաստատուած է 

այլ բառերով՝ Ն. Ադոնցի եւ Մանանդեանի կողմէ։ 

Ն. Ադոնց գրած է. «Մինչ Անիի թագաւորութեան մէջ, աւատապետութեան վերջին 

ճառագայթներն ալ կը մարէին, Արեւմուտքը նոր էր որ կ՚ողջունէր աւատապետութեան 

արշալոյսը» (տես՝ Ն. Ադոնց, «Պատմական Ուսումնասիրութիւններ», Փարիզ, 1948, էջ 47)։ 

Իսկ Ակադ. Վազգէն Չալոյեան, իր վերոնշեալ երկին 12-րդ էջին վրայ կը վկայէ. «Մանանդեան 

վկայ է թէ՝ Անիի եւ Բագրատունեաց Հայաստանի քաղաքներու մշակութային կեանքը կը 

գտնուէր զարգացման աւելի բարձր մակարդակի վրայ, քան՝ Արեւմտեան Եւրոպայի 

միջնադարեան քաղաքներունը»։ 
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Ինչու զարմանալ, երբ պատմական փաստեր են՝ Միջնադարի 1080-էն մինչեւ 1375 տարիներուն 

(այսինքն՝ Սելճուքեան արշաւանքներու նախօրեակին) Կիլիկիոյ Հայկական 

Իշխանապետութիւնը իր մշակոյթով՝ մշակոյթը իր ամենալայն ու համապարփակ առումով (այլ 

խօսքով՝ կուլտուրայով, Արեւմտեան Եւրոպայի կուլտուրայէն աւելի բարձր մակարդակի վրայ էր, 

ինչպէս որ այդ ժամանակ Արաբական քաղաքակրթութեանն ալ աւելի բարձր մակարդակի վրայ 

կը գտնուէր քան Արեւմտեան Եւրոպայինը)։ Հոգեմտաւոր մշակոյթի բոլոր մարզերուն մէջ, 

ներառեալ հոգեւոր, երբ Իսլամի Անտալուզեան դպրոցի աստուածաբանութիւնը, Եւրոպային 

անծանօթ կրօնական հանդուրժողութեամբ, Յիսուսն ու Մարիամը ճանչցած էր որպէս Իսլամի 

ալ մարգարէները (Լիբանանի հարաւային մայրաքաղաք Սայտայի արեւելքի գիւղերէն մէկուն 

մէջ կը գործէ մինչեւ այսօր՝ Յիսուս Որդի Մարիամի անուն մզկիթ)։ 

Հայկական Վերածնունդէն դարեր ետք միայն Եւրոպական Վերածնունդի եւ Եկեղեցւոյ 

Բարենորոգութեան (La Renaissance, La Réforme) երկնակամարին վրայ փայլեցան՝ Տանթէ 

Ալլեկիէրին, Միկէլ Տը Սերվանթէսը, Ֆրանսուա Ռապըլէն, Փիեռ Ռոնսառը, Ռոթերտամցի 

Էրազմուսը, Թոմասսօ Քամփանելլան, Նիքոլօ Մաքիավելլին, Մարթին Լուտերը, Կալվինը եւ 

Թովմաս Մունձերը (Գերմանիոյ Սմբատ Զարեհավանեցին, որուն ղեկավարած շարժումը աւելի 

արմատական էր քան Լուտերի եւ Կալվինի շարժումները, եւ նման էր Թոնտրակեան շարժումի 

յեղափոխականութեան եւ ընկերային արդարութեան թեքումին, որոնցմէ զուրկ էր 

Լուտերականութիւնն ու Կալվինականութիւնը)։ 

Մարդկային հոգիին ազատագրութեան այս երթը անցաւ ժողովուրդներու ազգային ու 

ընկերային կրկնակ ազատագրութեան ալ՝ Հոկտեմբերեան Յեղափոխութեան հանգրուանին 

(1917 թ.) եւ հասաւ 20-րդ դարու 60-ականներու Լատին Ամերիկայի Կաթոլիկ յեղափոխական 

աստուածաբաններու մշակած «Ազատագրութեան Աստուածաբանութեան», որուն 

հետեւորդներէն՝ Արժանթինի մայրաքաղաք Պուէնոս Այրէսի առաջնորդ Խորխէ Մարիօ 

Պերկոլիօ Արքեպիսկոպոսը կէս դար ետք հասաւ Վատիկանի Պապական Աթոռին՝ Ֆրանչիսկոս 

Ա. անունով, եւ ձեռնարկեց հոգեւոր յեղափոխութեան մը՝ հին Վատիկանի դպրական 

աստուածաբանութեան փոխարէն, որդեգրելով նոր աստուածաբանութիւն մը, որ տեղքայլող, 

անցեալի քարացած տոկմաները կրկնող դպրականը չէ, այլ՝ քայլող, շարժող ու զօրաշարժող՝ 

ուղեւո՛ր աստուածաբանութիւն, իրականացնելու համար դարերով մոռացութեան տրուած 

առաքելութիւնը եկեղեցիին, 3-րդ հազարամեակի ներկայ անմարդկայնացած աշխարհին մէջ, 

որ դարձած է արդի ստրկատիրական ժամանակաշրջան (Ֆրանչիսկոս Ա.ի որակումով)։ 

Այսինքն, մարդկութիւնը վերադարձած է մարդկային պատմութեան երկրորդ դարաշրջանին։ Այլ 

խօսքով՝ երեք դարաշրջան ետ՝ սոցիալիստական, դրամատիրական եւ աւատատիրական. 

առաջին դարաշրջանը ըլլալով՝ նախնական համայնատիրական դարաշրջանը։ Ուրեմն, ներկայ 

դարաշրջանը հին ստրկատիրականը չէ, այլ՝ արդի ստրկատիրականը։ 

• • • 

Վատիկանի պաշտօնաթերթ "L'OSSERVATORE ROMANO"ի 1 Հոկտեմբեր 2018 թուակիր համարի 

ֆրանսատառ շաբաթական յաւելուածին մէջ լոյս տեսած է, Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ 

աստուածաբանութեան մասին, Ֆրանչիսկոս Ա.ի նոր թեզը՝ "Pour une Théologie en Chemin" 

վերնագրով (Ի խնդիր ուղեւորութեան ելած աստուածաբանութեան մը)։ 

Բնազանցական մտածելակերպով քարացած ուղեղ մը չի կրնար ըմբռնել, թէ՝ 

աստուածաբանութիւնը եւս մէկ չէ… միանգամընդմիշտ կաղապարուած չէ, այլ փոփոխելի՝ 
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դարաշրջանէ դարաշրջան։ Ֆրանչիսկոս Ա. յստակօրէն կը շեշտէ, թէ իր նոր 

աստուածաբանութիւնը 3-րդ հազարամեակի դարաշրջանին պահանջածն է։ Անոր այս ճշդումը 

հեշտօրէն կը հասկնայ, կ՚ըմբռնէ, կ՚ընկալէ եւ կ՚ընդունի դիալեկտիկ (տրամախոհական) 

մտածելակերպով ուղեղը, որ կողմնակից է եկեղեցւոյ բարենորոգումին, անդրադարձած ըլլալով 

արդէն՝ բարենորոգումի անհրաժեշտութեան։ Ուրեմն, Ֆրանչիսկոս Ա. ունի տրամախոհական 

(դիալեկտիկ) մտածելաեղանակ, եւ կը տրամախոհէ. 

«Այս 3-րդ հազարամեակին, երբ աշխարհ թեւակոխած է արդի ստրկատիրական դարաշրջանին 

(այսինքն՝ վայրի դրամատիրութեան համաշխարհայնացումի, պատերազմներու, 

անմարդկայնութեան ժամանակներու), մարդկութիւնը կարիքը ունի՝ ոչ թէ տեղքայլ ընող, այլ՝ 

տինամիք, շարժունակ, եւ ուղեւորութեան ելած յառաջընթաց յեղափոխական հոգեւոր 

աստուածաբանութեան մը, մարդկայնական սիրոյ եւ քնքշութեան յեղափոխութեան մը, 

քնքշութեան աստուածաբանութեան մը, որպէսզի՝ անմարդկայնացած աշխարհին տառապող 

մարդկութիւնը առաջնորդուի դէպի հասարակութեան ծառայութիւն եւ մարդասիրութիւն, 

ընդդէմ՝ նարկիզականութեան, դրամապաշտութեան, եսակեդրոնութեան եւ 

անհատապաշտութեան բոլոր ախտաւոր դրսեւորումներուն…»։ 

(«Ազատագրութեան Աստուածաբանութիւն»ն ալ մշակած կաթոլիկ յեղափոխական 

եկեղեցականները՝ 20-րդ դարու 60-ականներուն, Լատին Ամերիկայի մէջ, ունէին դիալեկտիկ 

մտածելակերպ եւ ամերիկեան իմփերիալիզմի միջամտութիւններուն դէմ՝ որդեգրած էին 

զինեալ պայքարի ուղին։ Անոնցմէ մէկուն՝ Քոլոմպիացի նահատակ Հայր Քամիլօ Թորէսի (1929-

1966) ծննդեան 90-ամեակն է այս տարի։ 1966-ին նահատակուելէ առաջ, ան ինքզինք 

ներկայացուցած է հետեւեալ պարբերութեամբ. «Ես Քոլոմպիացի յեղափոխական, ընկերաբան, 

քրիստոնեայ, ռազմիկ եկեղեցական մըն եմ։ Քոլոմպիացի, որ չի կրնար անգիտանալ իր 

ժողովուրդին պայքարը։ Ընկերաբան, որ գիտէ թէ արդար կարգը չի կրնար հաստատուիլ 

առանց յեղափոխութեան։ Քրիստոնեայ մը, որ սորված է քրիստոնէութեան մարդասիրութիւնը 

եւ գիտէ թէ իր եղբայրներուն բարօրութիւնը չիրականանար առանց յեղափոխական զինեալ 

պայքարի։ Եկեղեցական, քանի որ յեղափոխութիւնը կը պահանջէ ամբողջական 

անձնազոհութիւն, որ եկեղեցականին կոչումն է»։ Ան նահատակուած է ռազմադաշտին վրայ։ 

Պապը կը դիտարկէ. «Թէպէտ աստուածաբանութիւն եւ քնքշութիւն եզրերը իրարմէ տարբեր եւ 

անջատ կը թուին ըլլալ, առաջինը՝ կը թուի յիշեցնել միայն ակադեմական ոլորտը, երկրորդը՝ 

անձերու միջեւ յարաբերութեանց լոկ ոլորտը։ Սակայն, իրականութեան մէջ, մեր հաւատքը՝ այդ 

երկու եզրերը անխզելիօրէն կը միացնէ իրարու։ Իրօք՝ աստուածաբանութիւնը չի կրնար 

վերացական ըլլալ։ Եթէ վերացական եղած ըլլար, գաղափարախօսութիւն մը եղած պիտի ըլլար, 

որ վերացական է եւ կապ չունի անձերու միջեւ փոխ-յարաբերութեան ու վերաբերմունքին հետ։ 

Աստուածաբանութիւնը Աստուծոյ Բանին մարմնացումն է մարդոց կեանքին մէջ։ Հետեւաբար, 

այն կոչուած է հաղորդելու Սէր Աստուծոյ շօշափելի յատկութիւնը, որ քնքշութիւնն է։ Իսկ 

քնքշութիւնը՝ գոյութենական շօշափելի լաւութիւն մըն է, որ մեր ներկայ դարաշրջանին պիտի 

հանդիսանայ այն գուրգուրանքը, զոր Աստուած կը ցուցաբերէ մեր հանդէպ»։ 

Եւ կը շարունակէ. 

«Քնքշութիւնը բնաւ չի նշանակեր վերածուիլ գերզգայնոտ անձի, այլ՝ ատիկա նախաքայլն է 

յաղթահարելու ինքն իր անձին մէջ կծկուելու ախտը, եւ դուրս ելլելու եսակեդրոնութենէն ու 

նարկիզականութենէն, որոնք կ՚ապակողմնորոշեն մարդկային ազատութիւնը։ Որովհետեւ՝ 
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Աստուծոյ քնքշութիւնը մեզ կ՚առաջնորդէ հասկնալու եւ լաւապէս ըմբռնելու, որ կեանքին 

իմաստը Սէրն է։ Եւ մենք՝ այսպիսով կ՚ըմբռնենք որ մեր ազատութեան արմատը 

ինքնանպատակ ու անպայմանադիր ինքնակամութիւն չէ, այլ՝ հրաւէր մըն է, առիթ մըն է մեզի 

տրուած՝ որ Տէրոջը մեզի տուած Սէրը վերաբաշխենք մեր կեանքին մէջ՝ մեր ընտանիքին ու 

հանրութեան, անոր միացնելով նաեւ՝ մեր ծառայութիւնը եւ նուիրումը հասարակութեան։ Բայց, 

այս ամէնը՝ ոչ որպէս պարտականութիւն կամ պարտաւորութիւն, այլ որպէս ապրուած սիրոյ եւ 

քնքշութեան արտայայտութիւն, մարդոց եւ հասարակութեան հանդէպ։ Եւ որպէս՝ մեր 

ապրուած սիրոյ արտայայտութիւն հանդէպ Անոր, որ մեզ կը սիրէ քնքշօրէն»։ 

Հոս ուրեմն, կը պարզուի թէ՝ Իդէապաշտութեան (Idealism) նախահայր Քանթի հետեւորդ 

Ռեթէոս Յ. Պէրպէրեանի Մատերիապաշտութեան (Materialism) եւ Ֆրանչիսկոս Ա. Պապի կողմէ 

«Ազատութիւն» յղացքին տրուած սահմանումները տարբեր չեն իրարմէ, հակառակ իրենց 

իրարմէ տարբեր փիլիսոփայական դպրոցներուն։ Երեքը զիրար կը հաստատեն, երբ երեքն ալ 

ազատութիւնը պայմանաւոր եւ ոչ-կամայական կը նկատեն։ Երեքն ալ ազատութիւնը պարտքի 

մը վճարումը կը նկատեն։ 

Ռեթէոս Յ. Պէրպէրեան կը խօսի «Պարտուց Հրամայական»ի մասին. մատերիապաշտութիւնը՝ 

«Պատմական Անհրաժեշտութեան» մասին, իսկ Ֆրանչիսկոս Ա. կը խօսի «Տէրոջը տուած սիրոյն 

մարդոց վերաբաշխելու աստուածային հրաւէրի» մասին։ 

Պէրպէրեանի համար, ասուն մարդը անասուն կենդանիէն կը զատորոշուի, երբ իր ազատ 

կամքով, հասարակութեան հանդէպ իր պարտքը վճարելով՝ ԱՆՁ կը դառնայ։ 

Մատերիապաշտութեան համար՝ մարդ ազատ շարժած կ՚ըլլայ, եթէ քալէ իր ժամանակի 

պատմական անհրաժեշտութեան համաձայն ուղղութեամբ։ 

Ֆրանչիսկոս Ա.ի համար, մարդկային ազատութիւնը ճիշդ գործածելը կը պահանջէ որ մարդը՝ 

Աստուծմէ ստացած իր սէրը վերաբաշխէ իր եղբայր մարդոց ու հասարակութեան (մարդոց 

եղբայրակցութեան մասին Վ. Թէքէեանն ալ ունի «Խօսք առ Աստուած» մը, իր «Շուարում» 

քերթուածին մէջ, ուր կ՚ըսէ. «Ի՞նչպէս զքեզ ըմբռնեմ, երբ մարդ մարդու ոսոխը կ՚ըլլայ, եղբայրը 

եղբօրմէն կը զարնուի, նուազ ուժովները ուժովէն ոտնակոխ կ՚ըլլան… եւ դուն յաճախ կ՚ըլլաս 

ընդդէմ տկարին…»)։ 

Ուրեմն, մարդկային հասարակութեան հանդէպ պատասխանատւութիւն վերցնելով է որ մարդ 

ազատագրուած կը նկատուի։ Ուրեմն, ազատութիւնը կամայականութիւն չէ, հասարակութեան 

հանդէպ անպատասխանատու ըլլալ չէ. ինքնակամ ու ինքնասիրահարուած, նարկիզական 

եսակեդրոն մարդը ազատագրուած չի նկատուիր։ Երբ ժամանակը հասունցած ըլլայ 

պատմական փոփոխութեան մը համար, այդ փոփոխութեան համար մղուած պայքարը 

ազատագրական պայքար մըն է եւ այդ պայքարին մասնակիցը՝ ազատամարտիկ մը եւ ազատ 

մարդ մը։ Ուրեմն, իր ազատագրական առաքելութեան գիտակցող յեղափոխականը՝ լիովին 

ազատագրուած անձն է։ Եւ այս տիպի անձեր կրնան ըլլալ բոլոր անոնք, որոնց հոգին 

ազատագրուած է։ 

Ուրեմն, մարդկային հոգիին ազատագրումը հանդիսացող «ՆԱՐԵԿ»ը պրծած է Հայց. Եկեղեցւոյ 

էսթապլիշմէնթին խաւարամիտ գրաքննութենէն, եւ սակայն, «ՆԱՐԵԿ»ի պատգամը չէ հասած 

ժողովուրդին, մեր պարտազանց մտաւորականներուն անտարբերութեան յանցանքով։ Իսկ 

էսթապլիշմէնթը գովազդած է «ՆԱՐԵԿ»ը, իբր լոկ աղօթագիրք։ Եւ այսօր, Ֆրանչիսկոս Ա. կը 

դարմանէ այդ յանցանքին գործած աւերներն ու յետամնացութիւնը, նաեւ՝ միջնադարեան 
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Վատիկանի գործած վնասները՝ միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց մէջ, իր մեծապետական 

մոլուցքին հետեւանքով, պատճառաբանելով թէ՝ ազգային եկեղեցիները առաքելական չեն, 

հիմնուած են լոկ ազգային սուրբերու կողմէ, ոչ՝ առաքեալներու… եւ հետեւաբար՝ "To be in 

communion with God, you have to pass by the Vatican" (Աստուծոյ հետ հաղորդակից դառնալու 

համար, դուն պարտիս անցնիլ Վատիկանի բովէն)։ Ֆրանչիսկոս Ա. 2-3 տարիներու 

հետեւողական ջանքերով, Վատիկանը հաշտեցուց Ռուս Ուղղափառ, Յոյն Ուղղափառ եւ 

Լուտերական ազգային եկեղեցիներուն հետ, եւ՝ Կարմիր Չինաստանի (Ժողովրդային) 

պետութեան հետ։ 

Ֆրանչիսկոս Ա.ի հոգեւոր յեղափոխութեան պատմական յեղաշրջումները եղան՝ իր նոր 

աստուածաբանութիւնը, ու ատոր մէջ սրբութեան տրուած նոր սահմանումը, որպէս հոգեւոր 

բալասան՝ 3-րդ հազարամեակի վայրի դրամատիրական, արդի ստրկատիրութեան 

անմարդկայնացուած աշխարհի չարիքներուն։ 

(Իսկ յեղափոխական Վ. Թէքէեան, «Գիտեմ Գաղտնիք Մ՚ահաւոր» քերթուած մէջ, խօսած է 

ծնելիք նոր Աստուծոյ մասին.  

Պիտի մեռնի այս աստուածն ալ՝ մարդուն հետ գիրկընդխառն 

Պիտի մեռնի մարդը այս ու պիտի ծնի մարդը նոր 

Բանաստեղծի մը թերեւս երգէն՝ սիրոյ ցասումի)։ 

Սրբութեան նոր սահմանումը, Ֆրանչիսկոս Ա. երկարօրէն պարզած է Պապական Թուղթի մը 

մէջ՝ Gaudete et Exsultate վերնագրով (տես՝ www.vatican.va)։ 

Ան սրբութեան տուած է հետեւեալ պարզունակ սակայն տարողունակ սահմանումը. 

«Սրբութիւնը ճշմարիտ կեանքն է. երջանկութիւնը, որուն համար ստեղծուած ենք։ Սրբութեան 

հակառակը՝ անշուշտ մեղքը չէ, այլ այն է՝ երբ մենք կը գոհանանք միջակութիւններով, 

կիսամիջոցներով ու բովանդակազուրկ կեանքով, եւ Աստուծոյ մեզի պարգեւած սէրը չենք 

վերաբաշխեր մեր եղբայր մարդոց ու հասարակութեան»։ 

Կը շարունակէ. 

«Մենակեաց կեանքը, ինքնիրմով բաւականանալով ապրուած կեանքը ճշմարիտ կեանքը չէ, եւ 

հետեւաբար՝ մեզ չառաջնորդեր դէպի սրբութիւն, որ ճշարիտ կեանքի առօրեայի վարք ու 

բարքէն կը բխի։ Պատմութիւնը արձանագրած չէ անհատական հերոսութեամբ սուրբ դառնալու 

պարագայ։ Առանց հասարակութեան մէկ մասի նեցուկին, սուրբ հերոսութիւն եւ առանց 

նպաստաւորուող անձերու ներկայութեան մարդասիրութիւն չի կրնար կատարուիլ։ 

Քրիստոնէական սրբութիւնը կը պահանջէ նաեւ յանձնառութիւն՝ հանդէպ մարդկային 

պատմութեան եւ անոր զարգացումին ու յառաջդիմութեան։ Եւ այս տիպի յանձնառութիւնները 

կը համարէ «վտանգաւոր յեղափոխականներ», քանի որ ասոնք վճռած կ՚ըլլան ռիսքեր 

(վտանգներ) յանձն առնել՝ աներեր յանդգնութեամբ՝ իրենց առաքելութեան ի կատար ածման 

համար։ Գոյութիւն չի կրնար ունենալ քրիստոնէական սրբութիւն հոն, ուր հոգեւորական դասը 

խզուած կ՚ըլլայ մարդկութեան պատմութենէն եւ զայն դէպի լաւը փոխակերպելու 

առաջադրանքէն»։ 
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Ուրեմն, այսպիսի վսեմ առաջադրանք կ՚ունենան սրբութեան թեկնածու այդ «վտանգաւոր» 

յեղափոխական անհատներն ու իրօք յեղափոխական կազմակերպութիւնները, որոնք կ՚ուզեն 

արմատախիլ ընել Արդի Ստրկութեան (վայրի դրամատիրութեան) հասարակարգը։ (Արդարեւ, 

միջազգային հեղինակաւոր տնտեսագէտներն ու ֆինանսագէտները, հիմնուելով պաշտօնական 

վիճակագրութիւններու վրայ, պարզեցին թէ՝ աշխարհի հարստութեան 48 տոկոսը (շուրջ կէսը) 

սեփականութիւնն է մարդկութեան միայն մէկ տոկոսին… բարբարոսային անհաւասարութեան 

այս իրավիճակին մէջ, ուր մարդկութեան 99 տոկոսին սեփականութիւնը՝ միմիայն մնացեալ 

կէսն է… չափազանցութի՞ւն է՝ վայրի դրամատիրութիւնը Արդի Ստրկատիրութիւն որակել)։ Մինչ 

պահպանողականները կը գոհանան լոկ ներհամակարգային կուսակցութիւններու եւ 

անհատներու իշխանութեան հերթափոխութեամբ։ Ֆրանչիսկոս Ա. յեղափոխական մը ըլլալով, 

Վատիկանի պաշտօնաթերթի 10 Օգոստոս 2018 թուակիր թիւ 32-33 համարի անգլիատառ 

յաւելուածին մէջ ունի քարոզ մը՝ "A Comprehensive Strategy To Combat MODERN SLAVERY" 

վերնագրով, զոր ջերմօրէն կը թելադրեմ կարդալ՝ բոլոր մտաւորականներուն եւ 

հոգեւորականներուն մանաւանդ։ Հոս, որպէս նախաճաշակ, կը մէջբերեմ միայն հետեւեալ 

պարբերութիւնը. 

«Ներկայի այս արդի ստրկատիրութիւնն ու մարդավաճառութիւնը բաց վէրք մըն է 

ժամանակակից մարդկութեան սրտին վրայ, խոց մը՝ Յիսուսի մարմնին վրայ եւ ՈՃԻՐ ՄԸ՝ 

ԳՈՐԾՈՒԱԾ ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ»։ 

Իսկ «մարդկութեան դէմ գործուած ոճիր»ը, Միջազգային Հանրային Իրաւունքին մէջ, համազօր 

է «պատերազմի ոճիրներ»ուն, եւ՝ «ցեղասպանութիւն» կոչուող գերագոյն ոճիրին։ 

Հայոց Ցեղասպանութեան գերագոյն ոճիրին պատասխանատու պետութիւնը՝ Օսմանեան 

Կայսրութեան իրաւայաջորդ Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը, ցարդ չէ պատժուած եւ հայերուն չէ 

վերադարձուցած Արեւմտահայատանն ու Արեւելահայաստանէն կարգ մը շրջաններ, երկու 

պատմական պատճառներով։  

Առաջինը՝ Բ. Աշխարհամարտի բարեբեր աւարտին խափանումը՝ Ամերիկեան Իմփերիալիզմի 

կողմէ, Հիրոշիմայի եւ Նակազաքիի ռմբահարումովը ջրածնային ռումբերով։ Պատմութեան մէջ 

այս աննախընթաց ոճիրով, երբ ԱՄՆ ունէր մենաշնորհը հիւլէական զէնքի եւ այդ մենաշնորհով 

խափանեց Սովետ Միութեան պահանջը՝ Կարսի, Արտահանի եւ Արդուինի կապակցութեամբ, 

Սովետ Հայաստանի անունով, պատճառաբանելով թէ՝ Թուրքիոյ հողային սահմանները Սովետ 

Միութեան հետ, յետայնու՝ ԱՄՆ-ի հողային սահմանները պիտի համարուին…։ Այս 

տրամաբանութեամբ կը խափանուի նաեւ ու միանգամայն՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան 

Հողային Դատը՝ աթոմական զէնքի մենաշնորհեալ պետութեան հովանին վայելող եւ ՕԹԱՆ-ի 

զինակից Թուրքիոյ դէմ…։ 

Երկրորդը՝ Ցուրտ Պատերազմի տեւողութեան շարունակուող իմփերիալիստական 

պատերազմներուն բազմապատկումն ու առաւել աւերիչ դառնալը։ Սովետ Միութեան 

ինքնալուծարումէն վերջ, երբ Ամերիկեան Իմփերիալիզմը աշխարհին պարտադրեց վայրի 

դրամատիրութեան «Համաշխարհայնացում»ը միաբեւեռացած աշխարհակարգին մէջ, որ 

ներկայի Արդի Ստրկատիրական դարաշրջանը կը հանդիսանայ։ Եւ ուրեմն, այս 

ստրկատիրութեան դէմ պայքարող Ֆրանչիսկոս Ա.ի յաղթանակով պայմանաւորուած է՝ մեր 

հողային դատին արդար լուծումը, եւ հետեւաբար՝ յեղափոխական Պապին այս պայքարը՝ 

պայքարն է նաեւ ամէն մի ՀԱՅի։ 
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Ներկայի Արդի Ստրկատիրութենէն մարդկային հոգիին ազատագրումը՝ միակ արդար լուծումն է 

բոլոր իրաւազրկուած ժողովուրդներու ազգային դատերուն։ 

Այս ուղին «ՆԱՐԵԿ»եան է, որ անցաւ Թոնտրակեան, Հոկտեմբերեան Յեղափոխութեան, 

Ազատագրութեան Աստուածաբանութեան հանգրուաններէն, եւ հիմա՝ կը շարունակէ երթը 

Ֆրանչիսկոս Ա.ի կողմէ։ 

Պէյրութ 

8 Մարտ 2019 
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Յօդուածներ 

Պոլսոյ հայ կնոջական շարժումի ջահակիրներէն Հայկանոյշ Մառք եւ իր 

«Հայ կինը» 

 

Վերջերս Պոլսոյ Կանանց թանգարանը ձեռնարկած է 

ծրագրի մը, ուր ներկայացուած են Օսմանեան 

կայսրութեան ժամանակաշրջանէն մինչեւ մեր 

օրերը թուրք առաջին կին լրագրողներու 

կենսագրութիւնները: Ծրագրի շրջանակին մէջ տեղ 

գտած են ութ կին լրագրողներու լուսանկարներ ու 

անոնց մասին գրուած յօդուածներ: Այդ կիներէն 

մէկն ալ Հայկանոյշ Մառքն է:  

Մառք պատմութեան անցած է որպէս օսմանեան 

կնոջական շարժումներու ամենէն երկարակեաց` 

«Հայ կին» ձախակողմեան ամսագրի խմբագիր:  

Գրող եւ հասարակական գործիչ Հայկանոյշ Մառք, բուն անունով՝ Հայկանոյշ Թօփուզեան ծնած 

է 1883-ին կամ 1885-ին Պոլիս, ուր ալ իր մահկանացուն կնքած է 1966 Մարտ 7-ին։ Ան որպէս 

գրական անուն ընտրած է Մառքը, ներշնչուելով իր հօր՝ Մարգարի անունէն։  

1898-ին կ՚աւարտէ Էսաեան միջնակարգ վարժարանը, այնուհետեւ անձնական դասեր կ՚առնէ 

գրաբարագէտ Յակոբ Գուրգէնէն, միաժամանակ կը դասաւանդէ Ազգային վարժարանի 

գիշերօթիկ որբանոցին մէջ: Երկար տարիներ ուսուցչութիւն կ՚ընէ Պոլսոյ հայկական 

դպրոցներուն մէջ: 1903-ին կ՚արժանանայ «Մասիս» գրական թերթի երկրորդ մրցանակին: Նոյն 

թուականին կը հրապարակէ «Աղջկան մը հոգին» վիպակը:  

1905-ին իր ամուսնոյն` նշանաւոր «Մանզումէի էֆքեար» թերթի խմբագիր Վահան Թոշիկեանի 

հետ երկու տարի կը հրատարակէ «Ծաղիկ» հանդէսը: Այս առթիւ, իրեն կ՚առաջարկուի 

ամսաթերթին անունը փոխել եւ «բանալ» բոլորին առջեւ, բայց Մառք կը մերժէ այդ առաջարկը 

եւ կը ստանձնէ պաշտօնը «միայն կիներու հետ եւ կիներու համար» կարգախօսով: Թէեւ ան կը 

փափաքէր «Ծաղիկ»-ի մէջ հրատարակել միայն կին գրողներու գործերը, սակայն 

բաւականաչափ կին գրող չգտնելուն պատճառով՝ ստիպուած դուռը կը բանայ նաեւ այր 

գրողներու առջեւ, որոնք կը համաձայնէին իրենց գործերը հրատարակել կնոջական անունի 

տակ: 

Երկու տարի ետք երբ ամուսինը կը հրաւիրուի խմբագրելու «Արշալոյս» («Շաֆաք») եւ 

«Արձագանք» («Եանքը») թերթերը, 1907-ին կը մեկնի Զմիւռնիա, ուր կ՚աշխատակցի նշեալ 

թերթերուն: 1909-ին զոյգը կը վերադառնայ Պոլիս: Սիպիլը՝ Մառքը կը հրաւիրէ Ազգանուէր 

հայուհեաց ընկերութիւն, ուր ան կը վարէ ատենադպիրի պաշտօնը: Յետագային Մառք նոյն 

պաշտօնը վարած է նաեւ Հայ կանանց, Հայ տիկնանց ընկերութիւններուն մէջ, Ազգային 

հիւանդանոցի օժանդակ յանձնախումբին մէջ եւ այլուր: Իր արձակ եւ չափածոյ գործերը լոյս 

տեսած են «Բիւրակն», «Հայաստանի կոչնակ», «Ժամանակ», «Երիտասարդ հայուհի» եւ այլ 
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թերթերու մէջ: 1921 թուականին լոյս տեսած է անոր «Ծուլութեան պահերէս» արձակ 

բանաստեղծութիւններու ժողովածոն: 

 

 

«Հայ կին»-ը՝ կիներու վերաբերող ամէն հարցի քննարկման հարթակ 

 

1919-էն մինչեւ 1933 Մառք հրատարակած է «Հայ կին» երկշաբաթեան, զոր նկարագրած է 

որպէս հանդէս, ուր կարելի է քննարկել կիներու վերաբերող ամէն հարց: Ամբողջ 14 տարի 

հրատարակուած հանդէսը փակուած է անծանօթ պատճառներով: Այս մասին Մառք ըսած է 

միայն՝ «բոլորին ծանօթ բանի մը պատճառով»: Յայտնի չէ, թէ այդ նոյն «բոլորին ծանօթ» 

պատճառո՞վ է նաեւ, որ Մառքի գրական գործունէութիւնը ընդմիջուած է մինչեւ 1936: Այդ 

թուականէն աշխատակցած է ամուսնոյն հրատարակած «Նոր լուր» թերթին, վարած է անոր 

կնոջական բաժինը: Թղթակցած է «Բիւրակն», «Հայաստանի կոչնակ», «Երիտասարդ հայուհի» 

թերթերուն: 1954-ին Պոլսոյ մէջ մեծ շուքով տօնուած է Մառքի գրական գործունէութեան 

յիսնամեակը, որու առիթով ալ հրատարակուած է անոր բանաստեղծական եւ 

հրապարակագրական գործերը` «Հայկանոյշ Մառք. կեանքն ու գործը» խորագրով: 

Հայ գրականութեան եւ հրապարակախօսութեան մէջ կնոջ ձայնը շնչաւորող եւ հայ կանանց 

շարժումը ժողովրդականացնող նուիրեալը ապրած է մինչեւ խոր ծերութիւն: Կեանքի վերջին 

տարիներուն Մառքի առողջական վիճակը վատթարացած ըլլալով՝ փոխադրուած է Պոլսոյ 

Ազգային Ս. Փրկիչ հիւանդանոց, ուր տուած է իր վերջին շունչը: Մառք իր գրադարանը եւ բոլոր 

իրերը կտակած է Սուրբ Խաչ Դպրեվանքին: 

Հայկանոյշ Մառք անհրաժեշտ կը համարէր հայ համայնքի ղեկավար կառոյցներուն կիներու 

ներգրաւումը: 

Օսմանեան կայսրութեան ժամանակաշրջանին հայ համայնքի կրթական խորհուրդը կը զբաղէր 

համայնքի կրթական հարցերով, իսկ դատական խորհուրդը` ընտանեկան, ամուսնութեան, 

ամուսնալուծութեան ու ժառանգութեան հարցերով: 

 

 

Կիներու անսակարկելի տեղը համայնքի ղեկավար մարմիններուն մէջ 

 

Հայկանոյշ Մառք կը պաշտպանէր այն տեսակէտը, որ այդ խորհուրդներուն ու հայկական 

համայնքի ղեկավարներուն մէջ կիներ ալ պէտք է տեղ ունենան: «Հայ կին» երկշաբաթեային մէջ 

ան միշտ վեր առած է այդ պահանջի անհրաժեշտութիւնը, նոյն դիրքերէ համոզիչ ելոյթներ ալ 

ունեցած է կրթական ու դատական խորհուրդներուն մէջ: Կրթական խորհրդին մէջ կիները 

որպէս «օգնական անդամ» ներգրաւելու առաջարկին դէմ կանգնած է ու հաւասար 
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իրաւունքներով անդամակցութիւն պահանջած: Ան խորհուրդի անդամակցութեան համար իր 

թեկնածութիւնը ներկայացուցած է: 

Ք. Յ. 
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Գրական-Մշակութային 

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 

 

 

 
 

 

 

 

 

ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ 

Ամէն առտու, արշալոյսին 

հետ միասին 

Բի՛ւր բի՛ւր խոհեր կարծես ծագին 

յանկարծակի 

Շողերն անոնց փարին ինծի 

տա՛ք, մտերմի՛կ 

Վառ յոյզերով պարուրեն զիս 

քաղցրի՛կ-քաղցրի՛կ... 

Փունջեր կազմեմ ես շողերէն 

ծաղիկի պէս 

Ճառագայթի խուրձեր դառնան 

լուսաճառա՛գ 

Ձեզ ընծայեմ վարդաբուրեան 

ու հոտեւան 

Դառնան անոնք սիրածորան 

գարնան նման 
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Ձեր սրտին՝ հո՛ւր, ձեր կեանքին՝ սէ՛ր 

բաշխեն լուսէ 

Եւ ես հրճուիմ իմ բաշխումէս 

սիրապարգե՛ւ 

Զերթ արեգակն ամէնաբաշխ 

լուսահանդէս... 

ԵՐԱՆ 

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

ՍՐՏԻՍ ՄԷՋ ԳԱՐՈՒՆ Է 

Ձմե՛ռ, դեռ շուտ է, ինձ չմօտենա՛ս 

Դեռ վառ գարուններ հոգւոյս կը ծաղկին  

Եւ գիժ թիթեռը դեռ կը թռվռայ 

Ծաղիկէ-ծաղիկ, արեւով արբշիռ... 

  

Սրտիս գոլին մէջ ձիւնի հալոցքն է 

Կա՛թ-կա՛թ կը ցաթէ սրտիս մէջ վարար 

Կենաց աղբիւրիս նորոգ աւիշ է 

Նոր անուրջներու ակո՛ւնք կենարար.. 

  

Գարո՛ւն, քեզի պէս սիրտս խելառ է 

Կենաց աւիւնով, կայտառ եռանդով 

Բիւր բողբոջումով, վաղուան տեսիլքով 

Խօլ վարարումով հըրաշապարգեւ.. 

  

Ձմեռն ի՞նչ ընեմ իր խոհեմութեամբ 

Չափուած ու ձեւուած վարքով ծերացած 

Իմը՝ տարերքն է գարնան զարթօնքին 
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Ոգիին անպարտ ու հըրաշածին... 

ԵՐԱՆ 

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

ԱՊՐԻԼ Է 

Ամիսն Ապրիլ է 

Անթեղուած կրակ է 

Մորմոք ու ցաւ է 

Այրող յուշեր են... 

Գարնան ծաղկունք է 

Թե՛րթ-թե՛րթ արցունք է 

Կարմիր կակաչ է 

Սիրտը սե՛փ-սեւ է.. 

Նորէն Ապրիլ է 

Բնութեան երգն է 

Բայց իմ սրտին մէջ 

Հին ցաւը հեծէ.. 

Եւ այդ երգին մէջ 

Մեր Կոմիտասն է 

«Տլէ Եաման»ն է 

Աւեր ու մահ է... 

Ամիսն Ապրիլ է 

Շողեր կը կաթեն 

Կը ճառագայթեն 

Մենք ապրելու ենք: 

ԵՐԱՆ 

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

ԴՈՒՆ ՀՈՂ ՉԵՍ ՍՈՍԿ 
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Դուն հող չես սոսկ, իմ Հայաստա՛ն 

Աննիւթեղէ՛ն ոգի մըն ես 

Որուն մէջ դեռ կ'ապրին ու կան  

Հայոց դարերն Հայկեան օրէն 

Շո՛ւնչը վսեմ մեր պապերուն 

Որ 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 

...................... 
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ԼՌՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ.... 

Լռութեան մէջ՝ հրեշտակներ կան 

Ձայնովն իրենց քաղցրահնչիւն 

Հոգիներու թովչանք զուարթուն 

Երգեր ունին զերթ շարական.... 

  

Լռութեան մէջ՝ մուսաներ կան 

Որ կ'այցելեն անակնկալ 

Տերեւներու սօսափին պէս 

Կը ներշնչեն բիւր երազներ... 

  

Լռութեան մէջ՝ ձայնը հոգւոյս 

Կը ղօղանջէ ինչպէս կարկաչն 

Բիւր գաղտնիքներ ունի հմայուն 

Որ աղմուկին կ'անյայտանան... 

  

Օ՛ լռութիւն, իջի՛ր երկնէն 

Մեղեդիիդ բանամ ունկերս 

Շշունջ որպէս, խորհուրդ վերին 

Հպի՛ր, հպի՛ր իմ ականջին... 

  

Աղմուկին մէջ խելացնոր 

Քեզ կը փնտռեմ ես անձկագին 

Տիեզերքին հետ զիս կապող 

Ծիածան մըն ես դուն լուսածին... 

ԵՐԱՆ 

...................... 
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ԿԱԾԱՆՍ 

Նեղ ու բարակ կածան բացի 

Անդաստանին բառ ու բանի 

Զարդարեցի մեսրոպաբոյր 

Ծաղիկներով համբո՛յր-համբո՛յր... 

  

Մէն մի ծաղիկն՝ լոյսի ցոլա՛նք 

Ժպիտ մը շո՛ղ էր սիրավառ 

Մէն մի ծաղիկն՝ խղճի տրոփի՛ւն 

Հոգեդիւթա՛նք ու քնքշութի՛ւն... 

  

Ծաղի՛կ-ծաղի՛կ ու թե՛րթ առ թե՛րթ 

Սիրտս բացի ձեզի, մարդի՛կ 

Մի՛ տըրորէք անգթօրէն 

Ամէն մէկ թերթ զա՛րկն է սրտիս... 

  

Կածանս էր փոքր ու չնչին 

Պողոտային բառ ու բանի 

Բայց բառերուս մէջ մաքրաջինջ 

Բիւրեղափայլ շողաց հոգիս: 

ԵՐԱՆ 

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

ՀՈԳԻԻՍ ՄԷՋ 

Հոգիիս մէջ շողերը կան լուսաբացին 

Արեւատենդ, արեւատենչ սիրով անյագ 

Ու տօթակէզ հրկիզումը օրուան տապին 

Հրայրքներով ու կիրքերով բոցավառման... 
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Հոգիիս մէջ ծիրանին կայ մայրամուտին 

Որ դեռ փռէ հուսկ հրդեհներ հորիզոնին 

Կը բռնկի վերջին անգամ երազներով 

Ու ծագելիք արշալոյսի վառ յոյսերով... 

  

Հոգիիս մէջ գիշերուան խոր խորհուրդը կայ 

Որուն գիրկին մէջ կը ծնի կայծն արարման 

Խոկումներով, երազներով լուսաբեղուն 

Նոր միտքերու, աշխարհներու կու տայ ծնունդ... 

  

Հոգիիս մէջ աղօթք մը լուռ միշտ կը հեւայ 

Ի թողութիւն բիւր բիւր մեղաց աղերսագին 

Եւ օրհնութիւն կեանքի հրաշքին հոգեհմայ 

Բարեաց աղբիւր ու կենսատու Արարիչին: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Գրական-Մշակութային 

ՀՆԱԳՈՅՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ԱԶԳԻ ԳԱՆՁԵՐԸ 

ՀՈԳԵՒՈՐԸ, ԱՐՈՒԵՍՏՆ ՈՒ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐԵԱՆ 

ՁԵՌԱԳԻՐ ՄԱՏԵԱՆՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ 

 

 
Այսպիսին է խորագիրը՝ 2018-ին, Փրակի մէջ լոյս 

տեսած Դոկտ. Հայկ Սարկաւագ Իւթիճեանի 

պատկերազարդ շքեղ եւ ծաւալուն հատորին ( 

երկլեզու՝ անգլերէն եւ չեխերէն), որ կը 

ներկայացնէ, ընդհանուր առմամբ, նոյն 

խորագիրը կրող Ցուցահանդէսին գանձերը, որ 

տեղի ունեցաւ Փրակի Ստրահովեան նշանաւոր 

հնաբոյր վանքի գրադարանին մէջ, Հոկտեմեր-

Նոյեմբեր 2018-ին, գործակցութեամբը Երեւանի 

Մաշտոցեան Մատենադարանին, Վիեննայի 

Մխիթարեան Միաբանութեան եւ 

զօրակցութեամբը Հայաստանի 

Հանրապետութեան մշակոյթի նախարարութեան:  

Իր յառաջաբանին մէջ, Դոկտ. Իւթիճեան կը գրէ ի մասնաւորի, որ 2018 թուականը նման 

ծրագրի մը մտայղացման եւ իրագործման ուղղութեամբ բազմախորհուրդ էր, քանզի ան կը 

նշանաւորուէր Մխիթարեան Միաբանութեան հիմնադրութեան 300-ամեայ յոբելեանով 

Վենետիկի Ս. Ղազար կղզիին մէջ: Միաբանութիւն՝ որուն մէկ ուշագրաւ Մասնաճիւղը կը գործէ 

Վիեննայի մէջ, ուրկէ եկած են ցուցադրուած ձեռագիրներուն լաւագոյններէն շատեր: 

Նմանապէս, 2018 թուականը հարիւրամեակն էր Երեւանի Մատենադարանի հիմնադիր՝ Դոկտ. 

Լեւոն Խաչիկեանի ծննդեան, ինչպէս նաեւ՝ կը յատկանշուէր նշանակումովը Մատենադարանի 

նոր տնօրէնին՝ Դոկտ. Վահան Տէր-Ղեւոնդեանին, սկիզբը դնելով նոր ժամանակաշրջանի մը, 

այդ կարեւոր հաստատութեան կեանքին մէջ: Հեղինակը կարեւորութեամբ կ'աւելցնէ որ 

Ստրահովի նշանաւոր վանքին Աստուածաբանական Դահլիճի հոգեւոր բացառիկ մթնոլորտը 

անչափ լաւ կը ներդաշնակուէր Ցուցահանդէսի հիմնական թեմային հետ՝ 

աստուածաբանութիւնը եւ անոր յայտնութիւնը տեսական արուեստներու եւ երաժշտութեան 

ստեղծագործութեանց ընդմէջէն: 

Այս գծով, բնական էր որ նման աշխատասիրութիւն մը պիտի սկսէր՝ բոլոր ժամանակներու հայ 

մեծագոյն գրող, Ս. Գրիգոր Նարեկացիէն ( 945-1003), որ 2015-ին կը հռչակուէր Տիեզերական 

Եկեղեցւոյ Դոկտոր՝ Ֆրանսիս Պապին կողմէ: Երկրորդ կարկառուն դէմքն է Ս. Ներսէս 

Շնորհալին ( 1102-1173): Երկու սուրբերը լաւապէս ներկայացուած են այս գիրքին մէջ, ինչպէս 

նաեւ՝ ցուցահանդէսին: 

Ընթերցողը ճաշակ մը կ'առնէ, առաջին հերթին, «Մատեան Ողբերգութեան» գիրքի առաջին 

ձեռագիր մատեանէն, ստեղծուած 1173-ին, որ կը պահուի Երեւանի Մատենադարանին մէջ, ուր 
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պատկերուած է Ս. Գրիգոր Նարեկացին չորս տարբեր կերպարներով, ապա՝ Բարձրբերդի 

Աւետարանէն, որուն կրկնօրինակը հրատարակուեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան կողմէ 2002-ին: 

  

Լայն տեղ յատկացուած է անշուշտ Նարեկացիի կեանքին ու գործին, մէջբերուած են եւ ըստ 

արժանւոյն մեկնաբանուած են իր «Ի խորոց սրտի խօսք ընդ Աստուծոյ» աղօթագիրքէն 

հատուածներ, որոնցմէ կ'արժէ յիշատակել հետեւեալ տողերը, ներկայացուած անգլերէնի 

թարգմանութեամբը Փրոֆ. Աբրահամ Տէրեանի.- 

«Եւ ինչպէս մէկը, որ սաստիկ հողմակոծ, 

Բազմավտանգ ու ալեծուփ ծովում 

Ծեծուած, չարչրկուած, լլկուած ուժգնօրէն՝ 

Քշւում ընկնում է հոսանքների մէջ վայրենահեղեղ, 

Ուր տագնապահար մատները ձեռքի 

Ձգում է տարտամ այս կողմ ու այն կողմ, 

Զերթ գարնանազայր գետերի բռնի հոսանքով մղուած՝ 

Տարւում է, սակայն, ակամայ վազքով ու թաւալգլոր 

Եւ խառնախռիւ, մամռոտ, տղմախառն, 

Գարշահոտ, պղտոր ջրեր կուլ տալով, 

Իսպառ շնչասպառ, գալարքով մահուան՝ 

Ի վերջոյ խեղդւում յորձանքների մէջ խորասուզուելով,- 

Ճիշդ այդպիսին եմ ես՝ եղկելիս: 

Խօսում են ինձ հետ, եւ չեմ իմանում, 

Գոչում են, սակայն չեմ լսում ոչինչ, 

Ձայն են տալիս ինձ, եւ չեմ արթնանաում, 

Կանչում են, սակայն չեմ շարժւում տեղից, 

Փողհարում են, եւ չեմ ելնում մարտի, 

Վիրաւորւում եմ նոյնիսկ՝ չեմ զգում: 

Զազիր կուռքերի նման թափուր եմ 

Բարի մտքերի ներգործութիւնից...» 
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Հեղինակը կանգ կ'առնէ գործածուած իւրաքանչիւր բառ - խորհրդանիշին, բանաստեղծական 

պատկերին, հանգամանօրէն իմաստաւորելով եւ վերլուծելով զանոնք:  

Հայկ սարկաւագ Իւթիճեան կ'եզրակացնէ որ Նարեկացիի երկերը զերծ են վարդապետական 

կամ դպրական կաղապարեալ մտածողութենէ: Նարեկացին յայտնապէս կ'ըղձար որ իր գործը 

ծառայէր ամբողջ քրիստոնեայ աշխարհին: Եւ ի զուր չէ որ ան պիտի հռչակուէր՝ Դոկտոր 

տիեզերական եկեղեցւոյ՝ Ֆրանսիս Պապին կողմէ: Իր երկը կը յատկանշուի ի մասնաւորի անով, 

որ ան ընթերցողին կը պարգեւէ՝ սեփական երեւակայութեամբ եւ հոգեկանութեամբ զայն 

մեկնաբանելու որոշակի ազատութիւնը: 

Երկրորդ մեծութիւնը հայ եկեղեցւոյ կը ներկայացուի՝ Ս. Ներսէս Շնորհալին, որ Կաթողիկոսն էր 

Հայ Առաքելական Ուղղափառ եկեղեցւոյ 1166-էն մինչեւ 1173: Ան ամէնէն հռչակաւոր հայ 

շարականագիրն է հայկական Կիլիկիոյ, նաեւ մեծ բանաստեղծ, աստուածաբան, եկեղեցական 

բարենորոգիչ: Ան մեծարուած է որպէս սուրբ մը՝ ոչ միայն հայ եկեղեցւոյ, այլեւ Հռոմէական 

Կաթողիկէ եկեղեցւոյ կողմէ: Իր երկնած գործերուն մէջ, ամէնէն սիրուած, լայն տարածում 

գտած աղօթքը՝ «Հաւատով Խոստովանիմ»ն է, շատ մը հայ բարեպաշտներու կողմէ անգիր 

սորվուած, հանապազ աղօթուած, որ գիրքին մէջ տեղադրուած է իր 24 միաւորներով, 

համահունչ՝ օրուան 24 ժամերուն, թարգմանութեամբը անգլերէնի՝ Փրոֆ. Աբրահամ Տէրեանի 

կողմէ: 

Պատկերագիրքին մէջ, յատկապէս կը ներկայացուին՝ «Մատեան ողբերգութեան»ը, 

Բարձրբերդի Աւետարանը,Վիեննայի Շնորհալիի նկարներով օժտուած փոքրադիր ժամագիրքը, 

Վիեննայի Շարակնոցը, Վենետիկի ձեռագիրները, Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցիի Ճաշոցը, 

ամբողջական էջեր գրաւող հիասքանչ մանրանկարները, հնագոյն ձեռագիր Տաղարանը, 

Դիոնեսիոս Արիսպագացիի Մատենագրութիւնը, որ Ստեփանոս Լեհացիի թարգմանութեան 

ինքնագիրն է, Խորհրդատետրը, գանձուց եւ մեղեդեաց Տաղարանը, Վահան Պէտէլեանի 

Լիմօնճեան ձայնագրութեամբ գրի առած եկեղեցական երգեցողութիւնները... Ցուցանմուշներէն 

շատերը առաջին անգամ կը ներկայացուին հանրութեան: Գեղատիպ գանձերուն հետ միասին, 

հեղինակը կու տայ մանրազնին բացատրութիւններ անոնց հետ առնչուող գեղարուեստական, 

պատմական, աստուածաբանական, երաժշտագիտական եւ այլ տուեալներուն մասին: 

Էջ առ էջ, ընթերցողին հայեացքին կը բացուին միջնադարեան հայ ձեռագիր մատեաններուն 

մէջ տեղ գտած գանձերը՝ Շարակնոց, Ժամագիրք, Ճաշոց... Էջեր՝ որոնցմէ իւրաքանչիւրը 

ձեռագրային արուեստի թանկագին նմուշ է, քրիստոնէական հաւատքի վառ առկայծում, հայ 

հոգեւոր ինքնութեան փայլատակում....Տակաւին՝ ներդաշնակ ընդելուզում մ'է հոգեւոր 

պարունակի եւ ոսկեշառայլ վառ գոյներու եւ գիծերու, որոնք կը պատկերեն խոր 

արտայայտչականութեամբ մեծաւ մասամբ՝ Ս. Աւետարանէն դէմքեր ու դէպքեր, խորհրդանուրբ 

ճաշակով, ոգեղէնութեամբ եւ կը դառնան հայ հոգեւոր ինքնութեան ամէնէն շքեղ 

ճառագայթումներէն...: Մանրանկարներ կան որոնք ամբողջական, լման էջերու վրայ 

տեղադրուած են եւ վստահաբար կ'առինքնեն դիտողը, անկախ վերջինիս ազգային 

պատկանելիութենէն եւ հոգեւոր բարձրագոյն ապրումներով կը տոգորեն զայն: 

Հոգեւոր երաժշտութիւնը, որ գիրքին վերջին մասը կը գրաւէ, վստահաբար, այն բնագաւառն է, 

ուր հայուն հաւատքը եւ հոգեւոր ապրումները կը գտնեն իրենց ամէնէն պերճախօս եւ 

անմիջական արտայայտութիւնը մեր շարականներուն, տաղերուն եւ աղօթքներուն մէջ: Դոկտ. 
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Հայկ սարկաւագ Իւթիճեան հակիրճ կերպով կը ներկայացնէ հայ հոգեւոր երաժշտութիւնը, 

անոր ձայնանիշերու գործածութիւնը, խազերու գաղտնազերծումը..., ընդգծելով յատկապէս այն 

ուշագրաւ փաստը, որ հայ հոգեւոր երաժշտութիւնը երկնային է եւ հոգեզմայլ: 

Բովանդակալից, խորահմուտ եւ պատկերազարդ ուսումնասիրութիւն մը՝ արդարեւ, որ նոր լոյս 

կը սփռէ հայ միջնադարեան հոգեւոր գանձերուն, որոնք պարփակուած են մեր ձեռագիր 

մատեաններու էջերուն մէջ, ուր բառերն ու տողերը կ'ընդելուզուին գեղեցկափայլ եւ ոսկեզօծ 

զարդանկարներուն, մանրանկարներուն եւ երաժշտութեան հետ....հոգեւոր լուսաւոր եւ 

խորախորհուրդ ապրումներ փոխանցելով զանոնք ճաշակողին...  

Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք Դոկտ. Հայկ սարկաւագ Իւթիճեանը այս հիասքանչ աշխատութեան 

համար, որ ոչ միայն ինքնաճանաչման վարար աղբիւր է, այլեւ մեր հոգեւոր գանձերը աշխարհին 

ծանօթացնելու վսեմ առաքելութեան արգասիք: Վարձքդ կատա՛ր, սիրելի Հայկ Սարկաւագ, եւ 

անխոնջ եռանդ ու կորով՝ նորանոր ուսումնասիրութիւններով հարստացնելու հայ մշակոյթն ու 

արուեստը, անոնց ոգեղէն ճառագայթումը փոխանցելու համայն աշխարհին: 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Գրական-Մշակութային 

ԵԿԵՂԵՑԻՆ 

«Եկեղեցին հայկական մէն մի քարի տակ գետնի Դէպի երկինք բարձրացող 

գաղտնի ճամբայ մը ունի» 

 

 
Մեր տունն էր 

Մեր թաղը 

Մեր եկեղեցին 

Տունը մեր հօրենական սեփական տունն էր 

ու երբեք չէինք պատկերացներ, թէ 

ունենալով կալուածի սեփականութեան 

վկայական, կրնայինք կամովին լքել «մեր տունը», դառնալ գաղթական… 

Թաղը հին քաղաքի բեղուն թաղերէն էր, որ աստիճանաբար ամայացաւ, խանութները 

փակուեցան, մարդիկ խուսափեցան մօտենալ սահմանագիծ համարուող այս թաղին: 

Սահմանագիծ… այո՛ սահմանագիծ, որ քարտէզի վրայ չէր նշուած, ոչ ալ կալուածատիրական 

գրասենեակի ցուցակներուն մէջ, այլ յանկարծակի ի յայտ եկած «Եասմին» փողոցի մուտքի ու 

«հաւ վաճառողներու» միջեւ երկարած թաղին ազատ գօտիով: Պետական զօրքը 

սահմանագլուխին վրայ, իսկ ահաբեկիչները մեր անուանումով (ընդդիմադիրները՝ այլ 

պետութիւններու բառապաշարով) ներքին թաղերուն մէջ հաստատուած, անդադրում 

ընդհարումներով կը փորձէին յառաջանալ: 

Իսկ մենք, մեր տան մէջ լաւատեսութեամբ ծուարած, նախ մեր եկեղեցիին, ապա պետական 

զօրքի զօրութեան վստահելով «կը գոյատեւէինք», զարմանալով, նոյնիսկ վիրաւորական 

համարելով «այդ թաղէն դուրս եկէք, հոն ապրելիք տեղ չէ»ի նման արտայայտութիւններ: 

Չէ՞ որ մեր եկեղեցին հոն էր, ամէն առաւօտ մեր եկեղեցւոյ զանգին ղօղանջը լսելու 

բախտաւորութիւնը ունէինք: Չէ՞ որ մեզ յուսադրող, քաջ Սրբազանն ու պահակ տղաքը քանի մը 

քայլ անդին էին… ամենակարեւորը՝ սա ՄԵ՛Ր ՏՈՒՆՆ էր, ՄԵ՛Ր ԹԱՂԸ:  

Ս. Քառասնից Մանկանց Մայր Եկեղեցին, մեր եկեղեցին… եօթը հարիւր տարուան պատմութիւն, 

սրբազան կառոյց, յուշեր:  

Մեծ հայրիկիս կանչ-հրաւէրն է «Շէն մնաք, շէն ու պայծառ մնաք»:  

Չոր նստարանի վրայ, անոր կողքին ես՝ այդ կանչէն ոչինչ հասկցող վեցամեայ աղջնակ, 

թութակի փութկոտութեամբ, մտովի տէտէիս հետ կը կրկնէի.  

«Շէն մնաք, շէն ու պայծառ մնաք, եկեղեցւոյ պնակն է, պարապ մի՛ անցնիք»: 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (90) Ապրիլ 2018 

 

35/54 

Մեծ հայրս բազկատարած կ'աղօթէր, խոնարհելով կ'երկրպագէր, կը հետեւէր Ս. Պատարագին, 

բայց աչքէն, ականջէն ոչինչ կը փախչէր, մանկական անփոյթ շարժումներս ան կը սաստէր իր 

խիստ նայուածքով: Իր սիրելի թոռնիկն էի, հետեւաբար յաճախ Կիրակի օրերը կ'արժանանայի 

այս առանձնաշնորհումին: 

Մեր Եկեղեցին… յիշատակներ, աղօթք, շուրջառ, վեղար, խունկի բուրմունք, ծնծղաներ, 

խուռներամ հաւատացեալներ, եկեղեցւոյ պնակին մէջ նետուած մետաղադրամներու 

զնգզնգոց…  

«Շէէէէ՜ն մնաք…» 

------------------------------- 

Եկեղեցին եւս ամայացաւ թաղին հետ: Առաւօտեան ղօղանջը աւելի հնչիւն՝ զարնուելով ամայի 

թաղին պատերուն արձագանգեց.  

«Տա՜նկ-տա՜նկ-տա՜նկ»: 

Ու նկատեցինք որ իւրաքանչիւր ղօղանջի հետ կը սուրային փամփուշտները՝ խելայեղօրէն 

ծակծկելով զանգակատան պատերը: Արդէն ակնյայտ էր պահանջը:  

Դադրեցաւ եկեղեցւոյ արարողութեան հրաւէր-զանգի ղօղանջը, դադրեցան 

արարողութիւնները եւ եկեղեցին փակուեցաւ:  

Քչիկ մը յուսալքութիւն, քչիկ մը սոսկում, յոռետեսութի՞ւն, բայց մենք մնացինք կառչած մեր 

տան, մեր թաղին, մեր եկեղեցիին… 

Ստացականները մարդ արարածին անբաժան ունեցուածքներն են, որոնցմէ թէեւ նիւթապէս կը 

բաժնուի, սակայն հոգեպէս կը մնայ անբաժան: 

«Մեր տունը, մեր թաղը, մեր եկեղեցին»… 

Կամաւորներու մեր խմբակը եկեղեցիին մէջ հաւաքուած Սրբազան Հօր գլխաւորութեամբ եւ 

ցուցմունքներով մեղուներու պարտաճանութեամբ կը դատարկէր «Գանձատուն»ը: Արժէքաւոր 

բոլոր իրերը տեղաւորուեցան տուփերու մէջ ու ցանկագրուեցան։ Տեղափոխութիւն չէր, այլ 

մօտեցող վտանգին դէմ յանդիման ճիգ մը՝ փրկելու ազգային հարստութիւնը: Վերջին մասունքը 

գաղթի ճամբաներով բերուած արժէքաւոր վարագոյրն էր, որուն դպչիլ կարելի չէր, այնքան 

փխրուն էր, մաշած պիտի մնար հոն որպէս Գանձատան միակ գանձն ու վկան: 

Աւարտին Սրբազան Հայրը կղպեց դատարկուած «Գանձատան» դուռը… յիշատակի լուսանկար, 

ուր դէմքերուն վրայ ժպիտ չկար: Թէ ի՛նչ կը զգայինք դժուար էր բացատրել, սեղմուած 

կոկորդներ եւ ուղեղներու մէջ թաքուն հարցականը՝ միթէ՞…: 

Ներկայիս քիչեր մնացած են Հալէպի մէջ այդ խմբակէն, յատկապէս ցաւալի է հոգելոյս Տէր 

Եզնիկի յաւիտենական բացակայութիւնը:  

Ոչ ոք գիտէր գալիք օրերուն անակնկալները: 
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Յաջորդ օրը Մայր Եկեղեցւոյ թանկարժէք սրբանկարներն ու իրերը կը հաւաքէինք: Դուրսը 

պայթումներ, զինուորական ծանր կօշիկներու դոփիւններ: Սարքուած այս պատերազմը 

թաղային բնոյթ ստացած էր ու կը բախէր մեր տան, մեր թաղին, մեր եկեղեցիին դռները: 

Վերջին Դատաստանի սրբանկարի սատանան երախէն դուրս ժայթքող կաս-կարմիր բոցերով 

այնքան նման էր երկրային այս պատերազմը սարքող սատանաներուն… այս գլուխ-գործոցը 

մանկութենէս ահաբեկած է զիս, իսկ հիմա հսկայ այս սրբանկարը փոխադրելու մեծ հարցին 

դիմաց ենք: 

Երկա՜ր-երկա՜ր դիտեցի այս անգամ սրբանկարի գագաթին պատկերուած դրախտը: Դժուար 

պարագաներուն մարդուս նեցուկը յոյսն է ու բարի ցանկութիւնը…  

Այժմ կարեւոր չէ, թէ ի՛նչ հնարքով պահուած մնաց թանկարժէք սրբանկարը, ամենակարեւորը 

այն է, որ ի հեճուկս եկեղեցւոյ շրջապատը ինկած հրասանդներուն, տեղի ունեցած 

պայթումներուն, «մեր եկեղեցին» մնաց անսասան, սրբանկարը՝ անձեռնմխելի: 

Ս. Քառասնից Մանկանց Մայր Տաճարի բացումը դիտեցի տեսակապի սփռումով, թաց աչքերով, 

մանաւանդ հաւատալով հրաշքներուն: 

«Մեր թաղը» թէեւ տակաւին կիսաքանդ ու կիսամայի, «մեր տունը» թէեւ մասնակի վնասուած 

ու անբնակելի, բայց ամենակարեւորը՝ «մեր Եկեղեցին», վերանորոգուած, շքեղ ու սուրբ է… 

Հիմա՝ լաւ իմանալով «Շէն մնաք, շէն ու պայծառ մնաք» արտայայտութեան իմաստը, ոչ մտովի, 

այլ բարձրաձայն կը յայտնեմ ձեզի մեծ հօրս, մեր իմաստուն պապերուն մաղթանքը. 

«Շէն մնաք, շէն ու պայծառ մնաք»: 

Պերճուհի Աւետեան 

Աղբիւր՝ Գանձասար 
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Գրական-Մշակութային 

ՍԱՏԱՐԵԼ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻՆ 

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ 

 
Հօրեղբօրս` տոքթ. Ռոպեր Ճէպէճեանի Հալէպի բնակարանը թերեւս 

պէտք է համարել պզտիկ տուն-թանգարան մը: Հոն կան մեծաթիւ 

հայկական մամուլ եւ գիր, նաեւ` գեղանկարչական գործեր, որոնց 

մէջ իր անձնական գծագրական հաւաքածոն եւ շատ մը 

համաշխարհային վաստակ ստացած նկարիչներու գործեր` տարբեր 

երկիրներէ: Իր բնակարանը միշտ ալ եղած էր ժամադրավայր, ուրկէ 

անցած են արուեստագէտ-մտաւորական, ազգային եւ հայրենի 

բազմաթիւ գործիչներ: Հալէպի Սեպիլի իր բնակարանը 

պատանեկան տարիներէս ինծի համար եղած էր արուեստի եւ 

գրականութեան ծանօթացումի լաւ դպրոց մը: 

Կարգ մը այցելողներու անձամբ հանդիպած եմ, ուրիշներու եւ անոնց 

տաղանդներուն մասին լսած եմ հօրեղբօրս յարաբերութիւններուն եւ բարեկամութիւններուն 

ճամբով, անոնք ո՛չ միայն այցելած են իրեն` Հալէպի տան մէջ, այլ նաեւ ձգած են 

գեղարուեստական գործեր-յուշանուէրներ, որոնք տան պատին վրայ գտած են իրենց 

արժանաւոր տեղը: Եւ այլեւս կարելի չէ տան պատին վրայ տեսնել ազատ տեղ մը անոնց 

բազմազանութենէն: 

Այս հետաքրքրական նկարներէն մէկուն մասին հօրեղբայրս կ՛ըսէր, որ` « Այս երգիծանկարը 

Սարուխանի գործն է»` միշտ դէմքին վրայ նոյն ժպիտով, երբ կը ներկայացնէր զայն: Վերջապէս 

երգիծանկար է եւ անոր մէջ պատգամը կը յառաջացնէ քիչ մը խնդուք, քիչ մը ծիծաղ եւ երեւի 

քիչ մըն ալ… խծբծա՞նք… 

«Մեծ երգիծանկարիչ է եւ համաշխարհային համբաւ ու վաստակ ունի», հօրեղբայրս էր, որ կը 

տածէր իր յարգանք-հիացմունքը Ալեքսանտր Սարուխանին հանդէպ, որուն հետ 

բարեկամութիւնը սկսած է Հալէպի անոր մէկ այցելութեան ընթացքին եւ շարունակուած է 

ատկէ ետք ալ: 

Իմ պատանեկան տարիներուն, եւ` այդ օրերու մտածողութեամբ ու պատկերացումով, այս 

նկարը քիչ մը իւրայատուկ էր: Պէտք էր կամաց-կամաց սորվէի, թէ ի՛նչ կրնայ նշանակել 

երգիծանկար: Բայց չէ՞ որ հօրեղբայրս է… Ինծի սիրելի… Բայց ինչո՞ւ այսքան 

կերպարանափոխուած ձեւով պէտք էր գծուէր իր նկարը: Եւ հապա՞ նկարին միտք բանին: 

Պատգա՞մը: 

Գիտէի, որ հօրեղբայրս ակնաբուժ է: Պատանեկան տարիներուս կը տեսնէի, թէ ինչպէս իր 

հիւանդներուն աչքերը կը քննէր եւ կը գործածէր այդ փոքրիկ, միջակ եւ մեծ տառերը`պատին 

վրայ դրուած տեսնելու եւ չափելու համար աչքին ուժականութիւնը: Բայց այս նկա՞րը… նաեւ 

անոր միտքը-արտայայտութիւնը` «Սատարել հայկական մշակոյթին»: 
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Եւ կամաց-կամաց տարիներու ընթացքին պիտի սորվէի, որ երգիծանկարն ալ արուեստ է, եւ 

անոր մէջ կայ սուր պատգամ..: Եւ պատգամը կրնայ գալ գծագրութեան մը միջոցով, որ կրնայ 

տարօրինակ եւ քիչ մըն ալ խնդալիք խծբծանք ունենալ: Բայց Ալեքսանտր Սարուխան լաւ 

տեսած ու հասկցած էր հօրեղբօրս ներաշխարհը: Թէեւ ակնաբուժ էր մասնագիտութեամբ, բայց 

«հայ մշակոյթին սատարելը» իր ամբողջ էութիւնն էր: Եւ տարիներու ընթացքին իւրաքանչիւր 

Հալէպ այցելութեանս այս նկարը կար, ու կը դիտէի միշտ` քիչ մը աւելիով հաղորդակցելու եւ 

ճանչնալու Սարուխանը, անոր տաղանդն ու մշակած մշակոյթը: 

Իսկ տաղա՞նդը: 

Գահիրէ, Եգիպտոս. ուրբաթ, 1 փետրուար 2019: Կարօ Ներետեանին եւ իր կնոջ` Սեդա 

Սարուխանին տունն եմ: Բայց տո՞ւն, թէ՞ ուրիշ փոքր տուն-թանգարան մը: 

Սեդա Սարուխանը դուստրն է Ալեքսանտրի, Կարոն` փեսան: «Սարուխանը զիս ընտրեց իբրեւ 

իր աղջկան ամուսինը», ըսաւ Կարոն իրեն յատուկ գեղեցիկ ժպիտով մը: 

Կարոն չվարանեցաւ ըսելու իր տարիքը. «Արդէն իննսուն տարեկան եմ»: Կարոն ամէն ձեւով 

սարուխանագէտ է: Տեսած է իր աներոջ տաղանդը եւ սորված ու իւրացուցած է զայն իր 

կեանքին մէջ որպէս արժէք: Ան երբեք չի յոգնիր որեւէ այցելուի դարձեալ ցոյց տալու 

Սարուխանի գործերը, որոնք տան բոլոր պատերուն տեղադրուած են: Եւ ան, մէկ կողմէ 

համբերութեամբ, բայց նաեւ մեծ կորովով կը բացատրէ իւրաքանչիւր երգիծանկարին ետին 

կեցած միտքն ու գաղափարը ու նաեւ արուեստը: «Քաղաքական հոտառութիւն ունէր», ըսաւ 

Կարոն: «Բայց նաեւ կը կարդար միջազգային պատմութիւն, որպէսզի իրազեկ դառնայ 

ընդհանրական իրավիճակներուն»: 

«Հայրս շատ համեստ մարդ էր», ըսաւ Սեդան: «Նոյն մօտեցումը ունէր բոլոր մարդոց հանդէպ` 

առանց խտրութեան: Ամէն բանէ գոհ էր», շարունակեց ան: 

Սարուխանի համար «գոհ» մարդը սկսած է իր մանկութենէն, երբ սկսած է քալել իր կեանքի 

ճամբէն: 

Սարուխան ծնած է Արտանուշ, ապա անցած է Պաթում, ուր հասակ առած է: Կ՛անցնի Պոլիս` 

ուսանելու համար եւ որմէ ետք Վիեննա` կատարելագործելու համար իր գծագրական 

տաղանդը: Վիեննայի մէջ կը հանդիպի արաբ գործարարի մը, որ կը համոզէ Սարուխանը, որ 

Եգիպտոս գայ, ուր իրեն համար ասպարէզային մեծ հնարաւորութիւններ կրնան ստեղծուիլ: 

«Պարզ մարդ էր հայրս, հաւատացած է արաբին եւ մեկնած` Եգիպտոս», ըսաւ Սեդան: 

Սարուխան կը հասնի Աղեքսանդրիա, բայց եգիպտացի գործարարը հոն չ՛ըլլար զինք 

դիմաւորելու համար, ինչպէս որ խոստացած էր, իսկ Սարուխան «հաւատացած»: Եւ ինչպէս որ 

Սարուխան գրած է իր վկայութիւններուն մէջ. 

«Վստահ քայլերով կը դիմէի փարաւոններուն երկրին մէջ ինծի սպասող փայլուն 

հեռանկարներով լի ապագան»: Արաբ գործարարը չտեսնելով` չ՛ուշանար յուսախաբութիւնը: 

«Անասելի ու անբացատրելի յուսախաբութիւնը պատեց զիս: Իջնել քարափ` ի՞նչ ընելու, ո՞ւր 

երթալու համար»: 

Բայց ան իջած էր քարափ: Իջած էր, որպէսզի սկսէր անակնկալներով եւ անորոշութիւններով 

լեցուն կեանքը բոլորովին անծանօթ երկրի մէջ. ան չէր գիտեր, թէ ո՛ւր պիտի երթար եւ ի՛նչ 
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պիտի ընէր: Սարուխան պիտի գտնէր ելքը: Ան կը հանդիպի հայորդիներու, որոնք կը 

խրախուսեն զինք: «Բնաւ մի՛ վախնար: Ես կռնակդ եմ» արտայայտութիւնը կը կրկնուի` 

հաւաստիացնելով ու խրախուսելով երիտասարդ Սարուխանը: Եւ Սարուխան մէկ-մէկ պիտի 

բարձրանար Եգիպտոսի իր կեանքի անորոշ եւ անծանօթ աստիճանները եւ կերտէր իր կեանքը` 

հասնելու համար իր տաղանդի յաջողութեան: Եւ յաջողութեան գաղտնի՞քը: «Ես կը կարծեմ, որ 

աշխարհի մէջ յաջողութեան պայմանը երբեք չյուսահատիլն է,անվհատ պայքարիլը 

ձախողութեան դէմ», ըսած է ան: 

Կը դիտեմ Սարուխանի յաջողութեան արգասիքը: Իր երգիծանկարներուն մէջէն կը տեսնես 

սուր միտք, բայց նաեւ` զօրաւոր տեսողութիւն: Ան կրնայ դիտել հեռուն`ապագայի գալիք 

պատահարները եւ անցուդարձերը տեղադրելով իբրեւ երգիծանկար`միշտ պաշտպանելով 

արդարութիւնը եւ արհամարհելով արժէքներու ոտնակոխումը: 1960-ական տարիներէն արդէն 

կրցած էր տեսնել, թէ ինչպէ՛ս Կիպրոս կղզին պիտի բաժնուի երկուքի` աշխարհագրական 

սահմաններու հասկացողութեամբ: Շատ հետաքրքրական կերպով կրցած էր պատկերացնել, 

թէ ի՛նչ կրնայ պատահիլ, եթէ Քրիստոս երկրորդ անգամ ըլլալով դարձեալ ուզէ աւանակի վրայ 

Երուսաղէմ մտնել Ծաղկազարդի օրը, եւ թէ ինչպէ՛ս մարդ պատնէշներ շինած է արգիլելու 

համար անոր մուտքը… Իր ժամանակներու կեանքի արժէքի չափանիշերը տեսնելով: 

«Հայրս շատ հայրենասէր մարդ էր», ըսաւ Սեդան: «Բայց միշտ կ՛ուզէր կիրարկել 

հաւասարակշռութիւն` իր ազգային ուղեգիծին մէջ»: Իր երգիծանկարներուն մէջ պակաս չեն 

մեր ազգային կեանքէն վերցուած ստեղծագործութիւնները: Սարուխան նաեւ ապրած է իր 

կեանքը` իր ժողովուրդին ծառայելով տարբեր բնագաւառներու մէջէն: 

Եւ նայելով իր բոլոր գործերուն եւ անոնց ետին կեցած ազգային-քաղաքական ու ընկերային 

բոլոր թեմաներուն` կրցայ նաեւ տեսնել, որ Սարուխան սիրած է մարդը եւ սիրած` կեանքը: Իր 

համեստ եւ գոհ ներաշխարհը իր մէջ կերտած է մարդկային ըլլալու արժէքը մարդուն մէջ: Իր 

երգիծանկարներուն մէջ կայ քննադատութիւն, քննական տեսողութիւն եւ երեւի քմծիծաղ, բայց 

այդ բոլորը` մարդուն սէրը եւ յարգանքը բարձր պահելով: Եւ այս ներաշխարհը կարելի է 

ընկալել, քանի Սարուխան հաւատացած է, որ «պէտք է սէր ու կիրք ունենալ գործին հանդէպ»: 

Սէրն ու կիրքը մարդկայինը կը ստեղծեն մարդուն մէջը: 

Կարոյին ու Սեդային հետ այդ օր ես կամրջեցի իմ անցած ճանապարհս Հալէպի հօրեղբօրս տան 

յուշերէն մինչեւ Գահիրէ… Հալէպի տան այդ երգիծանկարը` «սատարել հայ մշակոյթին» եղաւ 

ապրող վկայութիւն մը: Վկայութիւն, քանի տեսայ հայ արուեստագէտ-երգիծանկարիչին 

տաղանդը, մեծ տաղանդը, որով մեծ ներդրում ունեցած է սատարելու հայ մշակոյթին, բայց 

նաեւ տեսայ, որ հայ մշակոյթը հայուն, իմ եւ մեր բոլորին կեանքին գանձն է եղեր: Եւ ինչպէս 

հայր Սարուխան իր դստեր` Սեդային իր երգիծանկարներէն մէկուն մէջ մակագրած է իր կեանքի 

խրատ-աւանդը՝  

« Մի՛ վախնար նմանելէ հօրդ ամէն բանի մէջ, նոյնիսկ` իր դէմքի գիծերուն: Եւ գիտցիր, որ այդ 

դէմքի գիծին տակ պահուած կան հոգեկան այնպիսի գանձեր, որոնց նմանելէն չես վնասեր»: 

Իրապէս Սարուխան երգիծանկարիչի դէմքի գիծերուն եւ իր բոլոր գեղարուեստական 

գործերուն գիծերուն ետեւ կրցայ տեսնել հայ մշակոյթի գանձերը, որոնք ճոխացուցած են 

հայուն կեանքը: Սարուխան եւ իր նմանները ապրեցան եւ իրենց կեանքով 

ստեղծագործեցին`սատարելով հայ մշակոյթին: 
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Մենք այսօր ժառանգորդն ենք այս հայկական մեծ մշակոյթին` իր տարբեր երանգներով: Անոնք 

մեր կեանքին «գանձերն» են, որոնք մեզի`հայերուս կու տան հպարտութիւն: Հպարտութիւն մը, 

որուն միջոցով կրնանք ապրիլ: 

Գահիրէի Սարուխանի պզտիկ տուն-թանգարանէն այսօր կայ ապրող վկայութիւն մը: Սատարել 

հայ մշակոյթին: Սարուխանէն մէկ պատգամ, որ կը խօսի ինծի, քեզի եւ մեր բոլորին: 

Իւրաքանչիւր հայ պարտի սատարել իր ազգային մշակոյթին, հայուն կեանքին, «գանձին»: 

Հայուն կեանքին հպարտութիւնը: Հայուն մշակոյթը: 

Արժէ պահել ու սատարել անոր: Հայուն մշակոյթը: 
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Տեսակէտ 

ՓԱՆԹՈՒՐՔԻԶՄԻ ԳՐԱՒԸ ԵՒ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՐՑԸ 

 

Հայոց Ցեղասպանութեան հարցին արմատը 

փանթուրքիզմի յայտնի մոլորութիւնն է իր 

համիտեան, երիտթրքական և քեմալական 

դրսեւորումներով և որ կը մնայ էական գիծը 

Թուրքիոյ քաղաքականութեան մինչեւ այսօր։ 

Այս նոյն արմատներէն ծնունդ առած է նաև 

Ազրպէյճանը 1918 թուին և փաստօրէն 

թուրքեւազրպէյճանական փանթուրքիզմի 

աքցանին մէջ բռնուած է Հարաւային Կովկասը 

վերջին հարիւր տարուան ընթացքին։ Այս 

խնդիրն է, որ այժմ կը դրուի հայ անկախ պետականութեան առջև իր բազմաթիւ ածանցեալ 

ձեւերով։ Եւ այս խնդիրն է, որուն վերաբերմամբ յստակ քաղաքական ռազմավարութիւն չէ 

ձեւաւորուած ոչ Արեւմուտքի և ոչ ալ Ռուսաստանի կողմէ, որոնք կոչուած են տարածաշրջանի 

կայունութեան երաշխաւորները ըլլալու։ 

Ներկայ օրերու փանթուրքիզմը համաթուրանականութեան գաղափարին վերարտադրութիւնն 

է, որուն իրական քաղաքական դաշտը այսօր Կովկասն է իր անմիջական հարեւանութեամբ։ 

Թուրքիա և Ազրպէյճան հետեւողական ճիգեր կ՚ընեն համաթուրանական դրօշի տակ 

հաւաքագրելու նաև Կեդրոնական Ասիոյ ժողովուրդները և սակայն՝ առա՛նց նշանակալի 

յաջողութեան։ Կեդրոնական Ասիոյ նորանկախ պետութիւնները, առայժմ գէթ, կ՚ապրին 

բոլորովին այլ քաղաքական առաջնահերթութիւններով զգայուն մնալով հանդերձ իրենց և 

Թուրքիոյ միջեւ գոյութիւն ունեցող մշակութային առընչութիւններուն։ Այս կրաւորական 

վերաբերմունքը կրնայ ի վերջոյ փոխուիլ և նոր յենարաններ հայթայթել Թուրքիոյ և իր 

կովկասեան արբանեակին, բայց այդ մէկը կախում պիտի ունենայ այն բանէն, թէ ինչպիսի՞ 

բացեր կը թողուն մեծապետական ուժերը տարածաշրջանի խաղատախտակին վրայ 

յառաջիկայ տարիներուն։  

Փանթուրքիզմի անմիջական սեւեռակէտը Հայաստանն է այսօր և առաջին հերթին՝ Արցա՛խը, 

որուն կենսական նշանակութիւնը Հայաստանի լինելիութեան (viability) համար նորութիւն չէ 

թուրքեւազրպէյճանական կողմի ռազմագէտներուն։ Մինչ Արեւմուտքը և միջազգային 

հանրութիւնը Արցախի հարցին կը նային որպէս շրջանային էթնիկ հակամարտութիւն, զոր 

պէտք է հարթել բանակցութիւններու ճամբով, Թուրքիա և Ազրպէյճան Արցախը կը դիտեն 

որպէս անընդունելի խոչընդոտ, զոր պէտք է վերցնել ամէն գնով։ Անոնք գիտեն, որ Արցախ 

Հայաստանի աշխարհաքաղաքական ամրոցն է, առանց որուն լրջօրէն կը վտանգուի 

Հայաստանի գոյութիւնը։ Անոնք համոզուած են, որ փանթուրքիզմի հեռահար նպատակներուն 

առջեւ ամրօրէն ծառացած է Արցախի (և ազատագրուած տարածքներու) պաշտպանական 

համակարգը։ Իրենց հաշուով, Արցախի ազատագրութեան գործողութիւնը ուղղուած էր 

յատկապէս թուրքեւազրպէյճանական կենսական շահերուն դէմ. այլ խօսքով, ան ստեղծուած էր 

վիժեցնելու համար փանթուրքիզմի քաղաքականութեան հեռանկարները։ Այս բանին համար, 

իրենք կը քննադատեն Արևմուտքն ու Ռուսաստանը արհամարհելով Հայաստանի և Արցախի և 
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առհասարակ մեր ժողովուրդի բանալի դերակատարութիւնը այդ գործին մէջ։ Յամենայն դէպս 

արդիւնքը նոյնն է։ Եւ բացարձակապէս ճի՛շդ է իրենց գնահատականը գոնէ Հայաստանի 

հաշւոյն։ Կասկած չկայ , որ հայ քաղաքական միտքը գործեց բացառիկ յստակատեսութեամբ, 

երբ փուլ կու գար Խորհրդային Միութիւնը, և իր գերխնդիրը համարեց Արցախի 

ազատագրութեան դժուարին գործը նոյնիսկ երկրաշարժի համատարած աւերին մէջ։  

Մերօրեայ փանթուրքիզմի երկու մեծ զէնքերն են իսլամիզմն ու քարիւղը։ Արեւմուտք և 

Ռուսաստան մեծ վարանումներու մէջ կը գտնուին իսլամիզմի մարտահրաւէրին առջեւ։ 

Արևմուտքի տնտեսութեանց համար կենսական նշանակութիւն ունեցող նաւթային 

պաշարները կը գտնուին իսլամական աշխարհին մէջ։ Իսկ քարիւղով և կազով հարուստ 

Ռուսական Դաշնութեան ժողովրդագրական քարտէզը յագեցած է իսլամ ազգութիւններու 

զբաղեցուցած լայն տարածքներով։ Իսլամիզմ և քարիւղ անքակտելիօրէն ընդելուզուած են 

իրարու և մշտապէս զիրար կը քաղաքականացնեն։ Ու նաև պարտադի՛ր կը դարձնեն 

աշխարհակարգի հաւասարակշռութեան պահպանումը գերտէրութիւններու մշտական 

համագործակցութեամբ։  

Այս նուրբ հաւասարակշռութիւնն է, որ յանկարծ կը վտանգուի Միջին Արեւելքի իսլամութեան 

ծոցէն դուրս եկած իսլամ ծայրայեղականութեամբ, որ իր կարգին պարարտ հող կը հայթայթէ 

տարածաշրջանէն ներս առաւելութիւններ կորզելու ձգտող թուրքեւազրպէյճանական յայտնի 

խաղին։ Էրտողանի և Ալիեւի կովկասեան ռազմավարութիւնն է յառաւելագոյնս շահագործել այս 

թանկագին պատեհութիւնը և տկարացնել Հայաստանի յենարանները տարածաշրջանի 

բեմահարթակին վրայ։ Անոնց նպատակն է թակարդի մէջ բռնել ԵԱՀԿ-ի հովանիին տակ գործող 

Արցախի հարցի բանակցային գործընթացը և զայն անշարժութեան դատապարտել։ ԱՄՆ, 

Ռուսաստան և Ֆրանսա, որոնցմէ կազմուած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի Խումբի 

Համանախագահութիւնը, նեղ շահեր ունին այս կնճռոտ իրականութեան մէջ և 

անխուսափելիօրէն իրենց երկուութիւնները կը փոխանցեն Արցախի բանակցային 

գործընթացին։ Թուրքեւազրպէյճանական ճնշումը հետզհետէ կ՚աճի միջազգային 

դիւանագիտութեան բեւեռներուն վրայ բանակցային գործընթացը մխրճելով յաւիտենական 

փակուղիի մէջ։ Թուրքիա և Ազրպէյճան կը յուսան շնչահեղձ ընել Հայաստանն ու Արցախը. 

քայքայել զանոնք տնտեսապէս և պառակտել քաղաքականօրէն. բարոյալքել քաղաքացին և 

անլուծելի դարձնել հասարակական կեանքի խնդիրները։ Անոնք կ՚ուզեն պատերազմը շահիլ 

ներսէն։ Հայկական կողմի խնդիրը պիտի ըլլայ պահպանել ռազմական գերակայութիւնը 

Ազրպէյճանի դէմ և տեւաբար հաւասարակշռել միջազգային շահերու հակասութիւնները ի 

նպաստ իր անվտանգութեան։ Բայց մանաւա՛նդ՝ ստեղծել ինքնավստահութեամբ տոգորուած 

քաղաքացիական արժանապատիւ միջավայր ձախողութեան մատնելու համար 

թուրքեւազրպէյճանական սադրանքը։ 

Այս կէտին վրայ, պէտք է հարց տալ, թէ իսկապէս ի՞նչ կը փորձեն իրագործել Թուրքիա և 

Ազրպէյճան ընտրելով թշնամութեան ուղին։ Ի՞նչ կը շահին Հայաստանի տկարացումով, որ այս 

պարագային կը նշանակէ՝ Արցախի անձնատւութեամբ։ Ի՞նչ է փանթուրքիզմի գրաւը 

շրջանային այս խաղին մէջ։ Այս հարցումին պատասխանելէ առաջ, կ՚ուզեմ յստակ ընել, որ կը 

հիմնուիմ ռազմավարական հետեւեալ առաջադրութեան վրայ։ Առանց ազատագրուած 

տարածքներու խարիսխին՝ ճակատագրականօրէն կը խախտի Արցախի 

ինքնապաշտպանական կարողականութիւնը։ Եւ առանց Արցախի՝ Հայաստան կը գտնուի իր 

գոյութեան ճգնաժամին առջեւ։ Հայկական կողմը սխալելու լուսանցք չունի այս խնդրին մէջ։ 

Անցեալին, այսինքն1994-ին, դեռ կարելի էր ինչ որ չափով պատկերացնել, որ Հայաստանի 
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անապահովութեան այս մեծ հարցականը միջազգային ազդու երաշխիքներով չէզոքացուէր 

կարելի դարձնելով կողմերու համաձայնութիւնը։ Դժբախտաբար հայկական կողմը վաղուց 

համոզուեցաւ, որ այդ երաշխիքները իսկապէս գոյութիւն չունին, քանի որ այդ երաշխաւորները 

պարզապէս չկան բանակցութիւններու սեղանին վրայ վերը յիշուած բոլոր պատճառներով։ Նաև 

համոզուեցաւ, որ Ազրպէյճան առհասարակ հետաքրքրուած չէ բանակցելով և իր յոյսը կապած է 

ռազմական յաջողութիւններու և տնտեսական գերոյժի (leverage)։ Էրտողանի և Ալիեւի համար, 

փանթուրքիզմի գրաւը փորձիչ է և իրական և այդ իսկ պատճառով բանակցային գործընթացը 

կը գտնուի տեղքայլի մէջ։ 

Եթէ Թուրքիա և Ազրպէյճան յաջողին իրականացնել իրենց համաթրքական երազանքը և 

կարողանան ճեղքել զիրենք աշխարհագրականօրէն բաժնող հայկական պատուարը, հիմնովին 

կը յեղաշրջուի Կովկասեան Տարածաշրջանի ուժային քարտէզը և թուրքեւազրպէյճանական 

առանցքը կը հաստատէ ինքզինք, որպէս կովկասեան բեմի գլխաւոր դերակատարը։ Թուրքիոյ 

աշխարհաքաղաքական խարիսխը մեծապէս կ՚ամրապնդուի Սեւ Ծովու աւազանին մէջ և ան 

կ՚ըսկսի տիրապետող ներկայութիւն ըլլալ Կասպից Ծովու աւազանին մէջ։ Թուրքիա և 

Ազրպէյճան իրենց հակակշռին տակ կ՚առնեն հիւսիս-հարաւ հաղորդակցութեան ուղիները և 

Ռուսաստանը կը բաժնեն Իրանէն և Արեւմուտքը կը բերեն պարտադիր գործակցութեան իրենց 

իսկ թելադրած պայմաններով։ Փանթուրքիզմի յառաջխաղացքը ինքնաբերաբար պայթուցիկ 

վիճակ կ՚ըստեղծէ Իրանեան Ազրպէյճանի մէջ վտանգելով Իրանի ներքին 

հաւասարակշռութիւնը։ Ան նաև կը գրգռէ Հիւսիսային Կովկասի և Ռուսաստանի այլ վայրերու 

թրքացեղ և իսլամ բնակավայրերու անջատողական ախորժակները։ Եւ ի վերջոյ կ՚ըսկսի 

խլրտիլ Կեդրոնական Ասիան։ Արցախի հիմնախնդրի ետին գոյութիւն ունի ամբողջ թնճուկը 

տարածաշրջանի բարդ հիւսուածքին, իսկ փանթուրքիզմի հեռանկարները շատ աւելին են քան 

հայ-թրքական հակամարտութիւնը։ 

Բնական է, որ փանթուրքիզմի այս հեռանկարներուն հանդէպ չեն կրնար անտարբեր մնալ 

Ռուսաստանն ու Արեւմուտքը։ Չի կրնար անտարբեր մնալ և Իրա՛նը։ Փանթուրքիզմի 

ծաւալապաշտութեան դէմ հեռահար միջոցներ ձեռք պէտք է առնեն Հայաստանն ու Վրաստանը 

և քիւրտ ազգային շարժումը։ Այս բոլորը ըսելէ ետք, պէտք է վճռականօրէն շեշտել, որ այս մեծ 

պատկերին հիմնական որոշիչը Արցախի հիմնախնդիրն է, ուր շատ մեծ են վտանգները։ 

Տարածաշրջանի մեծ սակարկութիւններու սեղանին վրայ մեծապետական ուժերու 

խաղականոնները արագ վերիվայրումներու կ՚ենթարկուին ամէն օր և այդ խաղին մէջ Արցախը 

կրնայ նեղ շահերու զոհ դառնալ։ Արցախի լինելիութեան միակ իսկական երաշխաւորը մեր 

ժողովուրդն է։ Մեր բազմակողմանի պատրաստուածութիւ՛նը։ Արցախի դատը պիտի շահուի ոչ 

միայն սահմանագծին վրայ, այլեւ աշխարհի բոլոր մեծ մայրաքաղաքներուն մէջ։ Պահել Արցախը 

իր ազատագրուած միւս տարածքներով՝ մեր ազգային գերակշիռ առաջնահերթութիւնն է 

այսօր։ Մեր գոյութեան և անկախութեան հզօր գրաւակա՛նը։ Պարտութեան մատնել 

փանթուրքիզմի քաղաքականութիւնը այս բոլոր ճակատներուն վրայ՝ մեր հաւաքական 

պարտականութիւ՛նն է։  

Կարօ Արմենեան 

Փետրուար 11, 2015 

Ուաշինկթըն 
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Տեսակէտ 

Նամակ երկրէն 

ԸՆԴԴԻՄԱԴԻՐ ԸԼԼԱԼՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏԸ 

 

«Իշխանութեան մէջ ըլլալը շատ աւելի 

հեշտ գործ է, քան ընդդիմադիր ըլլալն ու 

իշխանութեան ձգտիլը կամ աթոռ 

գրաւելու համար պայքարիլը: Եթէ 

իշխանութիւն ես, ուժի բոլոր լծակները 

ձեռքիդ մէջ են: Գրիչի մէկ հարուածով 

կրնաս նախարար նշանակել կամ՝ 

նախարար մը գործէ արձակել: 

Նշանակուած նախարարը կրնայ մէկ 

հրամանով Օփերայի տնօրէնը 

պաշտօնանկ ընել կամ՝ մէկի տեղ երկու տնօրէն նշանակել: Եւ այս բոլորին համար, ըստ 

նախկին վարչապետ, ՀՀԿ-ական տիտան՝ Յովիկ Աբրահամեանի, շատ խելք ունենալու կարիք 

չկայ: Ընդամէնը, երեւի, հրամանագիր ստորագրել գիտնալ է պէտք, մնացածը չորս կողմի 

սպասարկուներուն գործն է: Մարդը իր ընկերներուն եւ դաշնակիցներուն հետ տարիներով 

այդպէս երկիր ղեկավարեց, ինչո՞ւ չհաւատանք... 

Ընդդիմադիր ըլլալը, սակայն, բարդ գործ է, այդքան ալ հեշտ չէ արդիւնքներու հասնիլը: Խօսքս, 

ի հարկէ, իսկական, եւ ոչ թէ, նախկիններուն սարքած սուտ ընդդիմադրութեան մասին է... Եթէ 

իրաւ ընդդիմադիր ես, ձեռքիդ մէջ քիչ են լծակները: Ընդամէնը՝ Ազգային ժողովի խօսափողը 

ունիս, ան ալ տարին քանի՞ անգամ կրնաս օգտագործել: Իսկ եթէ մերժուած ես ժողովուրդէն եւ 

խորհրդարանէն դուրս մնացած ես, բանըդ բուրդ է: Խորհրդարանի խօսափողը անհասանելի է, 

իսկ եթէ փող ալ չունիս, պրծած գացած ես: Խօսքը առանց փողի ի՞նչ արժէ: Կամ պիտի օգտուիս 

նախկիններու լրատուական միջոցներէն, որոնք բաւականին հարուստ են եւ գրեթէ մեդիա 

կոչեցեալ դաշտի 80 տոկոսը կը գրաւեն, կամ ձայնդ պիտի կտրես եւ անկիւն մը քաշուիս, 

յուսալով, որ անիծեալ բախտիդ անիւը օր մը պիտի սկսի դէպի առջեւ տանիլ քեզի... կամ ալ, 

ուզես չուզես, խելքով պիտի պայքարիս: Յովիկ Աբրահամեանի հանրայայտ խօսքը, թէ՝ 

քաղաքականութեամբ զբաղելու համար խելք ունենալու կարիք չկայ, ընդդիմադիրներու 

պարագային չի քալեր: Եթէ ընդդիմադիր ես, եւ նախկիններուն նման փող ու բախտ չունիս, 

միայն ու միայն խելքիդ պիտի վստահիս: Այլապէս, երկար ատեն անկիւն մը քաշուած, «աւա՜ղ 

փառացս անցաւորին» պիտի ըսես եւ ժամանակը բախտդ անիծելով պիտի անցընես... 

Այս օրերուն, անցեալի իշխանաւորները կամ այսօրուան ընդդիմադիրները, կարծես դեռ չեն 

հասկցած, որ ընդդիմադիր ըլլալը շատ, իրապէս չափէն աւելի շատ բարդ գործ է, քան՝ 

իշխանութեան վրայ գտնուիլը: Հակառակ իրենց ունեցած փողին, մեդիա 

հնարաւորութիւններուն, հիւսիսէն ու արեւելքէն օր ընդ մէջ հասնող զօրակցական 

յայտարարութիւններուն, մեր նորօրեայ ընդդիմադիրները ըստ երեւոյթին նոյնքան եւ աւելի 

անփորձ են, որքան՝ մեր այսօրուան ջահել իշխանաւորները: Իսկ անփորձութեան եթէ 

աւելցնենք նաեւ խելքի ոչ բաւարար կամ այսպէս ըսած՝ ոչ «ատեկուադ» օգտագործումը, ապա 
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ընդդիմադիրներու օգնութեան ձեռք մեկնելը գրեթէ օրուան հրամայականը կը դառնայ: Ես, 

իբրեւ փորձառու ընդդիմադիր, արդէն իսկ կը մտածեմ հրաժարիլ իշխանութիւններուն 

աջակցելէն եւ իմ համեստ փորձս ու լումաս դնել ընդդիմադիրներու տրամադրութեան տակ: 

Չեմ գիտեր ո՞վ պիտի շահի, իշխանութիւննե՞րը՝ իմ հեռանալով, թէ ընդդիմադիրները՝ իմ 

միացումով... 

Եղբայր, Սփիւռքի եւ հայրենիքի նորօրեայ յարգարժան ընդդիմադիրներ, ձեզի հազար անգամ 

ըսինք՝ հրաժարեցէ՛ք սուտ լուրերէն, ֆէյք նիուզէն... վազ անցէք Սորոսն ու հերետիկոսը, ԼԳԲՏն 

ու հնդիկը ձեր գլխաւոր թեման վերածելէն, բայց մտիք չըրիք: Հազար անգամ ըսինք, որ Արցախի 

հարցը մի չարաշահէք, բանակը քաղաքականութեան մէջ մի ներքաշէք, նորէն չլսելու տուիք: 

Արցախի հարցով ձեր չըրածը ըրին այս նոր իշխանութիւնները, հիմա ի՞նչ պիտի ըսեք: Հա՜, 

կրնաք ըսել, որ այս մարդիկը զիջումները մերժելով երկիրը պատերազմի պիտի տանին... Ի՞նչ է, 

ինչո՞ւ շշմեցաք... Լեւոն Տէր Պետրոսեանի խօսքերը չէ՞ք ուզէր կրկնել... 

Հազար անգամ ըսինք, որ լուրջ քննարկումներ կազմակերպեցէք, հարցերուն խորքային 

վերլուծումներ ըրէք, քննադատութիւնները կառավարական ծրագիրներուն եւ արարքներուն 

ուղղութեամբ տարէք, նորէն մտիք չըրիք: Գիշեր ցերեկ մտահոգուեցաք գէյերով եւ Սորոսով... 

Հազար անգամ ըսինք, որ վարչապետին ու նախարարներուն աշխատանքը լրջօրէն 

վերլուծեցէք եւ համապատասխան գնահատական տուէք, տնտեսական ծրագիրներուն լաւն ու 

վատը յայտնաբերէք ու ճիշդին՝ ճիշդ, սխալին՝ սխալ ըսէք, բայց դուք նորէն ԼԳԲՏ ու հնդիկ 

քարոզեցիք, ֆէյք նիուզ ու սուտ քարոզչութիւն տարածեցիք: Հազար անգամ ըսինք, որ ձեր դերը 

շատ աւելի կարեւոր է, քան ձեր խելքը կրնայ պատկերացնել: Կրկնեցինք, որ ձեր կուռ 

տրամաբանութիւնն ու ճիշդ գնահատականները, հատու քննադատութիւնները սթափ պիտի 

պահեն իշխանութիւնները, բայց դուք նախընտրեցիք բամբասանքով զբաղիլ եւ 

տրամաբանութեան մօտեցաք այնքան, որքան Ալիեւը՝ Արցախին... 

Յարգելի ընդդիմադիրներ, նորէն ըսենք, դարձեալ կրկնենք, ձեր դերը նոյնքան կարեւոր է, 

որքան իշխանութիւններունը, ձեր ճիշդ գործը նոյնքան անհրաժեշտ է, որքան 

իշխանաւորներունը, ձեր քննադատութիւնը ու գնահատականները նոյնքան պահանջուած են, 

որքան՝ իշխանութիւններուն իրագործումները: Եթէ դուք թոյլ եք, ուրեմն՝ շատ աւելի 

սխալական կը դառնայ իշխանութիւնը, եթէ դուք ձախող եք, ուրեմն յաջող չեն 

իշխանութիւնները եւ տուժողը՝ պետականութիւնն է: 

Հիմա ի՞նչ ընենք, որ հասկնաք, թէ երկիրը ձեզի պէտք ունի: Ժողովրդավարութիւնը, եթէ 

հասկցած եք, նախ եւ առաջ ընդդիմութեան գոյութիւն կը պահանջէ: Պետութիւնը դիմութիւն եւ 

ընդդիմութիւն է: Եթէ թոյլ է այս վերջին երկուքէն ոեւէ մէկը, թոյլ է, ուրեմն, պետութիւնը: 

Երեւի ստիպուած պիտի նստինք աղօթենք, որ Աստուած մեզի երկինքէն իմաստութեան երեք 

խնձոր նետէ, մէկը իշխանութիւններուն, մէկը ընդդիմութեան, միւսն ալ... ընթերցողի 

նախընտրածին:» 

Րաֆֆի Տուտագլեան 

Գրեցէք ինծի: 

rafdoud@aol.com 
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Տեսակէտ 

Ժառանգութեան տէր կանգնելու մշակոյթը 

 

Մարտ 23-ին Լիզպոնի մէջ Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան 

կողմէ հաստատութեան հիմնադիրին ծննդեան 150-ամեակի 

տօնակատարութիւնը պապենական եւ միջազգային ժառանգութեան 

մը տէր կանգնելու, զայն վերիմաստաւորելու վարպետութեան 

բացառիկ դասընթացք մըն էր Գալուստ Կիւլպէնկեանի ծոռան՝ 

Մարթին Էսաեանի կողմէ։ 

Երեւոյթը արժանի է յատուկ ուշադրութեան, մասնաւորապէս 

Սփիւռքահայութեան համար, երբ ինչպէս անցեալին էր, նոյնպէս ալ 

ներկայիս՝ սերնդափոխութեան պատճառով ընդհանրապէս 

ընտանիքներէն ներս, շատ աւելի համեստ մակարդակի՝ մշակութային 

ու յիշողութեան ժառանգութեան փոխանցումը կը հանդիսանայ անկարելի կամ դժուար։ 

Սակայն, կայ նաեւ աւելին՝ երբ հարցը կը վերաբերի մտաւորականներու, արուեստագէտներու 

եւ գիտնականներու ժառանգութեան եւ երբ ենթական մնացած է անժառանգ կամ 

ժառանգները դարձած են մշակութային ժառանգութիւնը ստանձնելու անկարող։ 

Կիւլպէնկեանի կերպարը եզակի է, որովհետեւ նախքան իր մահը ան նախատեսած էր, գրեթէ 

կազմակերպած, իր ժառանգութեան փոխանցումի եւ պահպանումի հարցերը։ Դժուար 

առաքելութիւն մը, երբ հարստութիւնը բաժնուած է իրարու մրցակից մի քանի երկիրներու 

միջեւ, իսկ ժառանգութիւնը այնքան հսկայական է, որ անոր կազմակերպումը կը բախի 

զանազան պետութիւններու ազգային շահերուն։ 

Սակայն, Լիզպոնի մէջ 150-ամեակի տօնակատարութիւններու ծիրէն ներս՝ ժառանգութեան 

ստանձնումի հարցը կ՚արծարծուէր հիմնադիրին բարոյական, դաստիարակչական 

արժէքներուն, հոգեմտաւոր ժառանգութեան, Հիմնարկութեան նպատակներու իրագործման, 

մարդկութեան համաշխարհայնացման գործընթացին բովէն դիտուած։ Երեւան կու գար նոր 

ինքնութեան մը ուրուագիծը, ուր ընտանեկանը, Հիմնարկութեան Հայկական համայնքներու 

բաժանմունքի տնօրէնութիւնը մեծ դեր ունէին զայն վերընկալելու, անոր ամբողջական տեսք մը 

տալու գործին մէջ։ Տեսլական մը, զոր Գալուստ Կիւլպէնկեան զարմանալիօրէն կանուխէն 

նախատեսած էր ու այնքան հոգատար ու բծախնդիր նամակագրութեամբ փոխանցած իր 

թոռան՝ Միքայէլին։ 

Եւ այս արժեհամակարգը ըլլալով հանդերձ համաշխարհային, համամարդկային, անոր 

վերայայտնաբերման, վերընթերցումի պահանջը իր վրայ վերցուցած է Մարթին Էսաեան. 

ժառանգութիւն մը, որ ան ստանձնած է իր հօրմէն եւ հայրն ալ՝ իր մեծհօրմէն։ Բարոյական 

արժէքներու փոխանցումը, Հիմնարկութեան նպատակի վերասահմանումը եւ ինքնութեան 

ընկալումը որպէս մշակութային ժառանգութեան երեք անբաժան մասեր, թափանցիկ կերպով 

ընթեռնլի էին Էսաեանի խօսքին մէջ ու ընկալելի՝ տօնակատարութեան կազմակերպման մէջ։ 

Իրապէս պէտք է վերայայտնագործել Գալուստ Կիւլպէնկեանի հոգեմտաւոր ժառանգութիւնը, 

որ թաքնուած է անոր մեծ հարստութեան, «Պարոն 5 տոկոս»-ի առասպելին ետին։ Ան ունէր 
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բարոյական արժեհամակարգ մը, որ պարոն Էսաեան բարձրաձայնեց հիմնարկութեան 

ամպիոնէն։ Արժեհամակարգ մը, որ Գալուստի ծննդեան օրուան մեծագոյն նուէրն էր 

երիտասարդութեան, որովհետեւ ան կը խտացնէր կեանքի մը փորձառութիւնը։ 

Արժեհամակարգը կը կրէ Գալուստ Կիւլպէնկեանի յաջողութեան սերմերը, որոնք աւելի յարգի 

են, քան անոր նիւթական հարստութիւնը։ Այդ սկզբունքներն են, որոնք ստեղծած են մարդը, 

կամքի եւ գիտութեան տէր այն կերպարը, որուն առջեւ բացուած են յաջողութեան դռները։ 

Սփիւռքի մէջ մշակութային ժառանգութեան հարցը ունի լայն շրջագիծ, որ Հայաստանի 

անկախացումով Սփիւռքահայութիւնը դրաւ նոր հարցադրումներու առջեւ։ Ժառանգութիւնը 

տեղւո՞յն վրայ պահպանել, թէ՞ Հայաստան փոխադրել։ Գալուստ Կիւլպէնկեանի բարոյական 

արժեհամակարգը, հարցին հիմնարկային լուծումէն անդին, շեշտը դնելով արժէքներու 

փոխանցումին ու դաստիարակչութեան վրայ՝ մշակութային ժառանգութիւնը զետեղեց 

ոգեղինութեան նոր հարթակի վրայ։ Բացառիկ առիթ մը զայն վերընկալելու, գնահատելու անոր 

իսկական արժէքը։ 

ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ 

ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ 
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

 

 
 

 

 

 

 

Աւանդականէն դուրս, նորարարական մտքի անհրաժեշտութիւնը կայ հայ կեանքի բոլոր 

բնագաւառներէն ներս....Աւանդական մտածելակերպը դարձեր է հնամաշ կաղապար մը, որմէ 

դուրս ելլելը մտածողութեան թռիչք կ'ենթադրէ, նորոգ մտածելու յանդգնութիւն եւ ազատութիւն 

կ'ենթադրէ, նոր միտքեր յղանալու նախաձեռնութիւն եւ աշխատանք կ'ենթադրէ, ինչ որ 

հրամայական պահանջ դարձած է հայ կեանքի կրթական-մշակութային, տնտեսական-

քաղաքական, ընկերային, կազմակերպչական եւ ածանցեալ բոլոր մարզերէն ներս...Այլապէս 

աւանդական հասկացութեանց տակ ծուարիլը լճանալ եւ ճահճանալ է լաւագոյն պարագային, 

ծերանալ է, բառիս ամբողջական իմաստով... 

.......... 

Գրիչ վերցնելը մեծագոյն պատասխանատուութիւն է....Ցաւալի է նկատել սակայն որ շատ-

շատեր գրիչ կը վերցնեն՝ ոչ թէ գրելու, բացայայտելու ճշմարտութիւնը, անով լուսաւորելու 

ընթերցող հանրութիւնը, այլ միայն ու միայն գրելու այնպիսի բաներ, որոնք ոչ մէկ սպառնալիք 

կրնան ըլլալ իրենց դիրքին, պաշտօնին, վայելած պատիւներուն....Սա ոչ թէ գրիչի մարդուն վայել 

պահուածք ու վարքագիծ է, այլ՝ իշխանահաճոյ ստրկամտութիւն ...Մինչդեռ, գրիչի մարդը 

պարտի, ըստ էութեան, դաստիարակել հանրութիւնը, դառնալ անոր խղճի ձայնը, անոր 

բազկերակը... 

.......... 

Ոեւէ անհատի անցած հետագիծը, կենսագրութիւնը կը բացայայտէ անձը, անոր նկարագիրը, 

վարքագիծը, վստահելիութեան չափանիշը....Մեծագոյն հարստութիւն է մաքուր, 

բովանդակալից, ազգանուէր գործերով կամ արարքներով լեցուն կենսագրութիւնը: Նման 

կենսագրութիւնը գերագոյն երաշխիք կամ գրաւական կրնայ դառնալ խնդրոյ առարկայ անձի 

հետագայ ճանապարհին....Ազգային գործիչէ կամ ղեկավարէ, թէ իշխանաւորէ պէտք է 

պահանջուի բարոյապէս անաղարտ կենսագրութիւն ....Այլապէս, ամէնէն հմուտ, ձեռներէց ու 

բանիմաց գործիչն անգամ կրնայ դիւրաւ սայթաքիլ աթոռին կամ իշխանութեան ընձեռած 

հնարաւորութիւններէն եւ տակաւ յայտնուիլ բարոյական տիղմի մէջ, իրեն հետ տանելով 

հաւաքականութիւնն ու ազգը.... 

.......... 
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Շուկայական «արժէքներ» հասկացութեան տակ, մարդիկ կը վաճառեն մարմին ու հոգի, ազգ ու 

հայրենիք, ընտանիք եւ այլ սրբութիւններ, ինքնութիւն ու պատկանելիութիւն, բարոյական 

դարաւոր ըմբռնումներ, գալիք սերունդներն ու ապագան....Սա հաւանաբար կոչուի շուկայական 

բռնատիրութիւն կամ նոյնիսկ շուկայական ահաբեկչութիւն, որ տարբեր-տարբեր 

գովազդներով եւ քարոզչական մեքենայութեամբ կը լուայ մարդկային միտքը եւ տակաւին կը 

բարբառէ ազատութեան անունով... 

.......... 

ՈՒՆԵՆԱ՞Լ ԹԷ՞ ԸԼԼԱԼ...Ներկայ աշխարհի դրուածքին մէջ, մարդ էակը հակուած է անձնատուր 

ըլլալ՝ ունենալու եւ աւելին ունենալու հոսանքին կամ նոյնիսկ մոլուցքին....Ժամանակակից 

քաղաքակրթութեան ազատ շուկայական դրութիւնը կը քաջալերէ որ մարդ էակը ցանկայ 

շարունակաբար ինչքեր կուտակել, հարստութիւն դիզել...կարծէք կեանքի նպատակը ըլլար 

ունենալը միայն.... նիւթ, գումար ու ինչքեր կուտակելը...: Իրերու կուտակումը սակայն կրնա՞յ 

սրտին ճշմարիտ ուրախութիւն պարգեւել, մանաւանդ երբ անտեսուի հոգեկանը մարդուն 

մէջ....Մարդ արարածը հոգի է եւ մարմին...եթէ ունենալը կարենայ գոհացնել մարմնականը 

մարդուն մէջ, հոգին կը մնայ աղքատ, էապէս չբաւարարուած....հետեւաբար ոչ-երջանիկ: Իսկ 

հոգիի սնունդը կու գայ գերազանցօրէն բարոյական-հոգեւոր-մշակութային արժէքներէ, որոնց 

հետ սերտ հաղորդակցութիւնը, անոնց կենսաւորումը մարդ-անհատի առօրեայ կեանքին մէջ. 

իրեն պիտի պարգեւէր լիարժէք մարդ ըլլալու անփոխարինելի երջանկութիւնը.... 

.......... 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ եղաւ հաւանաբար ամէնէն ահաւոր հետեւանքը 

Ցեղասպանութեան....որուն մասին այնքան քիչ կը խօսինք, մեր շեշտը տեւաբար դնելով 

Ցեղասպանութեան ճանաչումին վրայ...: Եթէ ամբողջ աշխարհը ճանչնայ Հայոց 

Ցեղասպանութիւնը, պիտի կարենա՞յ ատիկա փրկել արեւմտահայ մշակոյթը, պիտի կարենա՞յ 

նոր կեանք ու շունչ տալ արեւմտահայերէնին, անով ստեղծուած Հայ Բառ ու Բանին, 

դպրութեան ու գրականութեան...., երբ տակաւ կը խամրի արեւմտահայերէն լեզուն մեր նոր 

սերունդի շուրթերուն վրայ, երբ տակաւ կը փակուին հայ դպրոցները, երբ տակաւ 

համաշխարհայնացումը կուլ կու տայ՝ ազգային մեր ինքնութեան տարրերը, նոյնիսկ 

հայրենազրկեալի յիշողութիւնը, սփիւռքի ձուլարաններուն մէջ.... 

.......... 

ՆԵՐՔԻՆ ՄԱՐԴԸ....Որքան ալ մարդ էակը ունենայ գեղեցիկ արտաքին, բարձր դիրք, պաշտօն, 

նիւթական հարստութիւն, բարեկեցութեան բարձր ցուցանիշներ....բայց զուրկ ըլլայ բարի 

վարքէ, նկարագիրէ, ինքնուրոյն անհատականութենէ, հոգեմտաւոր արժէքներէ....էապէս չի 

կրնար ան հրապուրել մեզ, նուաճել մեր ճշմարիտ յարգանքը, վստահութիւնը, սէրը....Արտաքին 

փայլէն շատ աւելի կ'արժեն ներքին մարդը արտայայտող արժէքները, որոնք աւա՛ղ մեր օրերուն 

դադրած են ի պատուի ըլլալէ... 

.......... 

Ողբերգական պիտի ըլլար մեր՝ հայութեան եւ հայոց երկրի վիճակը, եթէ ան ուրիշներուն դիմէր, 

սահմանելու համար իր արժէքային համակարգը ...Հազարամեակներ պատմութիւն եւ մշակոյթ 

կերտած ժողովուրդ մը՝ հայութիւնը, ի՞նչ մուրացկանի կարգավիճակին պիտի իջնէ, ուրիշէն 
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մուրալու համար՝ իր ազգային-հաւաքական կեանքը ղեկավարելու կոչուած արժէքներու 

ամբողջութիւնը...Արդեօ՞ք Ռուսաստանը կամ Եւրոպան պիտի սորվեցնէ մեզի, թէ մենք ի՞նչ 

արժէքներով պիտի ապրինք.... Արդեօ՞ք օտարը, ո՛վ ալ ըլլա՛յ ան, մեզի պիտի ըսէ թէ Ո՞Վ ԵՆՔ 

ՄԵՆՔ եւ Ո՞ՒՐ ՊԷՏՔ Է ԵՐԹԱՆՔ.....Ինքնագիտակցութիւն եւ արժանապատուութիւն ունեցող 

անհատ թէ ժողովուրդ նման բան երբեք թոյլ չի տար, բացի եթէ ամբողջովին ստրկացած է ան... 

.......... 

Մեր երազած ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ մենք պիտի կառուցենք՝ մեր մաքառումով, քրտնաթոր 

աշխատանքով, արդարութեամբ, պայքարելով բռնութեանց, չարութեան եւ անիրաւութեանց 

դէմ....Հայրենիքները պատրաստ չեն հրամցուիր երբե՛ք....անոնք քար առ քար կը կառուցուին 

իրենց ժողովուրդի ջանքերով, ըստ անոր ժողովուրդին փայփայած երազին, տեսլականին, 

արժէքներուն ... 

.......... 

Մեր ազգային հոգեբանութեան մէջ, միտում մը կայ հերոսներ սարքելու...միտում՝ որ ունի իր 

հակառակ երեսը, քանզի մեր սարքած հերոսները, շատ յաճախ չունենալով այն յատկանիշները 

որոնք մեր երեւակայութեան արդիւնքն էին գերազանցօրէն, շուտով կը դառնան 

հակահերոսներ....հիասթափութեան մատնելով հանրութիւնը...Հերոսէն մինչեւ հակահերոս 

յաճախ մէկ քայլ է... 

.......... 

Մարդկային նկարագիրն է որ իւրաքանչիւրիս համար կը բնորոշէ իր բուն, իսկական 

արժէքը...Կրնաս նոյնիսկ հանճար մը ըլլալ, մասնագիտական եւ այլ կարողութիւններով 

օժտուած, բայց եթէ նկարագիրէ զուրկ ես, յայնժամ շատ բան կը պակսի քու արժէքէդ....Իսկ 

նկարագիրը՝ ճշմարտախօսութիւն է, ճշմարիտին յանձնառու ըլլալ է, կեցուածք ցուցաբերել է, 

գէշ ըլլալու գնով արդարը պաշտպանել է...սկզբուքային ըլլալ է....եւ նման առաքինութիւններ.... 

.......... 

Մեծութիւն կայ խոնարհութեան մէջ, մեծութիւն կայ արդարամտութեան մէջ, մեծութիւն կայ 

շիտակութեան մէջ, մեծութիւն կայ անկեղծութեան մէջ, մեծութիւն կայ ճշմարտախօսութեան 

մէջ, ազնւութեան մէջ, մեծութիւն կայ տքնաջան, անշահախնդիր աշխատանքի մէջ, որոնց 

բոլորին հանրագումարը ՄԵԾ մարդն է անկասկած: 

.......... 

Մեծութիւններու ծնունդը ազգի մը փառքն է... 

Մեծութիւններու կեանքը լոյսի ճանապարհ է.. 

Մեծութիւններու գործը ուղեցոյց փարոս է... 

Մեծութիւններու մահը միաւորող ոյժ է... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

 

 
 

 

 

 

 

Լպրծուն է գետինդ, Սփի՛ւռք 

Անտէր, անհող ես մնացած 

Բազմեր ես սին աթոռներուդ 

Մերժես խօսքը ազատ, անկախ... 

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

Սիրտս ուզեց տողեր հիւսել 

Որպէս ցաւի դեղ բալասան 

Հոգիս սակայն վեր թեւածեց 

Արարիչին դէմ յանդիման... 

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

Տարուէ տարի նոր մաղթանքներ 

Կը հիւսենք մենք միշտ լուսատենչ 

Յետոյ նորը կը դառնայ հին 

Աւարտ չկայ նորոգ յոյսին... 

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

Կը տապալի չարն մթամած 

Թէ որ լոյսդ ըլլայ մնայուն 

Մեղմ կաթկթոցն ջուրին անգամ 
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Կրնայ ծակել ժայռը ամուր... 

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

Թէ սիրտդ շէն է եւ կեանքով լեցուն 

Խարոյկն օճախիդ կը ճարճատի հուր 

Ոչ մէկ ձմեռ, ցուրտ սառնամանիք 

Կրնայ սառեցնել սիրտդ կենսալի... 

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

Քիչեր իրօք զիս հասկցան 

Հոգիս խորունկ որ կը մխար 

Սիրտս զգայուն որ կ'առկայծէր 

Ըսուած-չըսուած բառերուս մէջ... 

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

Ամէնէն ճոխ սեղանն անգամ 

Թէ որ հոգի մը չունենայ 

Սրտիս խօսիլ չկարենայ 

Դատարկ բան է ինծի համար... 

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

Մուսաները հոգւոյս ձայնն են 

Ճիչը սրտիս մենութեան մէջ 

Այցի կու գան յանկարծօրէն 

Մենութիւնս կը փարատեն... 

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

Թող ռումբերը կործանարար 

Լռեն ընդմիշտ ու յաւիտեան 

Մուսաները միայն երգեն 

Երգին փառքը յաւերժացնեն... 

........................ 
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Տարիները պիտի սահին 

Ժամանակի առեղծուածին 

Իսկ նոր տարին կանգառ մըն է 

Զգաստութեան՝ խիղճիդ առջեւ... 

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

Ի՞նչ կը մնայ մարդուս կեանքէն 

Բացի գործէն՝ բարի թէ չար 

Երանի թէ կեանքդ լեցնես 

Արարքներով քու լուսարար... 

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

Տօներ կան երբ հարկադրաբար 

Պիտի ժպտիս, զուարճանաս 

Հոգիդ մինչդեռ կը փնտռէ յար 

Մտերմութիւնն անկեղծութեան... 

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

Ճոխ սեղաններն, խրախճանքները 

Ինչպէ՞ս լեցնեն անապատը 

Որ հոգիին մէջ կը ճչայ 

Ահագնաձայն ու ցաւատանջ.... 

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

Փուճ աշխարհ է, փուճ կեանք մըն է 

Միայն մահն է իրականը 

Թմբիրէն խոր մեզ կ'արթնցնէ 

Յետոյ կու գայ նոյն քնաբերը... 

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

Թէ որ չայրիս, լոյս կը դառնա՞ս 

Թէ չտանջուիս, կ'ուրախանա՞ս 
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Թէ աչքերուդ արցունք չըլլայ 

Կրնա՞ն շողալ ծիածանավառ.. 

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

Ճակատագիր է ի վերուստ տրուած 

Երկու թուական՝ ծնունդի, մահուան 

Անոնց միջեւ կայ կեանքի ժամանակ 

Որ պիտի լեցուի կամքով սեփական... 

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

Մահը՝ վերջակէ՞տ, թէ՞ կոչ զգաստութեան 

Որ իրար յարգը մենք լաւ իմանանք 

Քանզի այսօր կա՛նք, իսկ վաղը չկա՛նք 

Գոնէ խընայենք, սիրենք մենք իրար... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

 


