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Խմբագրական 

ՄԵՐ ԼԵԶՈՒՆ ՄԵՐ ՄԵԾԱԳՈՅՆ ԳԱՆՁՆ Է 

 

Մեր պատմութեան երկարատեւ ու դժուարին ճանապարհին վրայ, 

դարեր շարունակ, հայ ժողովուրդը եւ իր Մեծասքանչ լեզուն կազմած են 

մէկ, անքակտելի, միաձոյլ ամբողջութիւն մը: Մեր նախահայրերը, 

սկսեալ դիցակերպ Հայկ նահապետի օրերէն, այդ լեզուով առաջնորդեր 

են մեր ժողովուրդը հերոսական մարտերու, այդ լեզուով են տագնապեր 

ու տուայտեր, երազեր ու պայքարեր, սիրեր ու տառապեր, աղօթեր ու 

հաւատացեր....: Այդ լեզուով են ստեղծագործեր ժողովրդական 

բանահիւսութեան անգին գանձերը: Այդ լեզուն է որ Մեսրոպեան 

հրաշազօր հանճարով դարձեր է գիր ու մագաղաթ, թարգմանչական թէ 

ինքնագիր հարուստ մատեաններ, որոնց գլուխգործոցը՝ Աստուածաշունչի թարգմանութիւնն է, 

որ արդարօրէն կոչուեր է «Թագուհի թարգմանչաց»...: Տակաւին, շնորհիւ Մեսրոպեան հրաշքին, 

կերտեր ենք Ոսկեդար, լուսաւորութեան մեծ շարժում, հարուստ դպրութիւն, գրականութիւն ու 

մշակոյթ, որոնք դարձեր են ոգեղէն բովանդակութիւնը մեր ժողովուրդին, անոր գոյութեան եւ 

յարատեւման խորին խորհուրդը: Անոր ինքնութիւնն ու էութիւնը: 

 

Մեր փոթորկայոյզ պատմութեան ընթացքին, լեզուն եղած է մեր միակ անկողոպտելի գանձը, 

մեր ապրելու անընկճելի ոգին, տեւելու եւ տոկալու կորովը...: 

 

Արդարեւ, բազում փորձութիւններ ու փորձանքներ տեւաբար սպառնացեր են մեր ժողովուրդի 

գոյութեան, մնացեր ենք ընդհանրապէս պետականութենէ զուրկ, աւերուեր են մեր քաղաքներն 

ու բերդերը, շէներն ու աւանները, կորսուեր են մեր թագաւորութիւններն ու հարստութիւնները, 

հուրի եւ սուրի մատնուեր է մեր ժողովուրդը, ենթարկուեր ենք տարբեր աշխարհներու 

պարտադրած այլասերող եւ ուծացնող պայմաններուն..: Այսուհանդերձ, միշտ ալ կենսունակ 

մնացած է մեր լեզուն եւ անաղարտ պահած-պահպանած է մեր էութիւնը՝ դարերու երթին մէջ: 

 

Ի զուր չէ, որ նոյնիսկ գաղթի ճանապարհին, հայ մամիկը Տէր Զօրի հրաշէկ աւազին վրայ 

դրոշմեր է Այբ-Բեն-Գիմը, որպէս փրկութեան լաստ ու կռուան գալիք սերունդներուն: 

 

Անգնահատելի է լեզուի ազգային-քաղաքական դերը մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ: Ան ոչ միայն 

մեր ամէնէն շքեղ ստեղծագործութիւնն է եւ հիմքերու հիմքը մեր պանծալի մշակոյթին, այլեւ 

ազգը միաւորող անփոխարինելի գերագոյն ոյժը: Դարերն ու մեզ իրարմէ անջատող միջոցը 

կամարող, մեզ հոգեպէս միաւորող եւ ամրապնդող գերագոյն ոյժն է լեզուն, եւ որպէս այդպիսին, 

ան եղած է մեր յարատեւման խորհուրդը, մեր ամենահզօր վահանը ընդդէմ բարբարոսական 
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բազում ներխուժումներուն ու տիրապետութիւններուն եւ կը շարունակէ ըլլալ, այսօր ալ, 

ազգային մեր մաքառումի գերագոյն ոյժը ընդդէմ մեզ ուծացնող, ձուլող, ամենակուլ յորձանքին: 

 

Լեզուն ի՛նքն է ոգին եւ լեզուով կ'իմաստաւորուի ու կ'արժեւորուի «ազգային ինքնութիւն» 

հասկացողութիւնը, քանզի անոր մէն մի բառը ունի իր կենսագրութիւնը, իր պատմութիւնը, իր 

թելադրականութիւնը, իր ինքնուրոյն իմաստը, զոր կարելի չէ թարգմանել ուրիշ լեզուներու: 

 

Լեզուն այն ոգեղէն, անխորտակելի կամուրջն է, որ կ'երթայ հոգիէ-հոգի եւ սիրտէ-սիրտ, 

կ'անցնի ժամանակի եւ տարածութեան սահմանները, կը ճեղքէ դարերու թանձրախիտ 

խաւարը եւ մեզ հաղորդակից կ'ընէ մեր ժողովուրդի մօտիկ թէ հեռաւոր ձայներուն, անոր 

անցեալ թէ ներկայ ապրումներուն, անոր խորախորհուրդ արմատներուն հետ եւ կը կերտէ ու 

կ'ամրապնդէ հոգեկան ինքնուրոյն կառուցուածք մը, որ կը կոչուի ազգային դիմագիծ, ազգային 

ինքնութիւն եւ ազգային ոգի: 

 

Այսպէս, ժողովուրդի հոգեւոր եւ գաղափարական միասնութիւնը կերտող, զայն ամրապնդող 

գերագոյն գործօն է լեզուն: Առանց լեզուին, հայապահպանումը կը դառնայ պատրանք, 

նահանջեց լեզուն, կը նահանջէ նաեւ հոգին: 

 

Ի զուր չէ ըսուած որ լեզուն ազգի մը հոգին է. կենդանի է այդ հոգին, կենդանի է եւ ազգը. 

կենսունակ է առաջինը, ուրեմն կենսունակ է եւ երկրորդը: 

 

Ուրեմն, լեզուն՝ որպէս ազգի մը կենսունակութեան խորհրդանիշը կամ կենդանի վկան, 

կենդանի մարմին մըն է, որ պէտք է նաեւ տեւաբար հարստանայ, նորոգուի ու զարգանայ, 

կեանքի եւ ժամանակի թելադրանքով: 

Բայց ցաւով պիտի արձանագրել, որ այսօր որքան կ'աղաւաղուի ու կ'աղճատուի ան՝ օտար 

բառերու անխնայ ներխուժումովը մեր լեզուին՝ հեռուստացոյցէն, մամուլի էջերուն մէջ, հայ 

մարդկանց շուրթերուն...: Կ'աղաւաղուի ու կ'աղճատուի ան լատինատառ գրութիւններով՝ 

համացանցի եւ դիմատետրի տարածքին վրայ, եթերէն եւ քիչ մը ամենուր հնչող կոպիտ 

սխալախօսութեամբ, որ հայերէնէն անչափ հեռու կը թուի ըլլալ... 

 

Մենք կարծես դադրած ենք, ըստ էութեան, արժանի գուրգուրանք տածելէ հայոց լեզուին, զայն 

ուսուցանող հայ դպրոցին, մասնաւորաբար Սփիւռքի օտար ափերուն վրայ, ուր յետ-Եղեռնեան 

սերունդը՝ անչափելի զոհողութիւններու ու զրկանքներու գնով, բացաւ հայ դպրոցներու շարքը՝ 

բոլոր հայագաղութներու մէջ ալ, միշտ հաւատալով հայոց լեզուի վճռորոշ դերին՝ հայը հայ 

պահելու սրբազան առաքելութեան մէջ: Տակաւ կ'աղքատանայ մեր լեզուն, անոր 
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բառապաշարը, կ'այլասերին անոր շարահիւսութիւնը, անոր հնչերանգը....Եւ դպրոց-դպրոցի 

ետեւէ կը փակուին թեթեւ ձեռքով եւ թեթեւ հոգիով... 

 

«Կարեւորը հայ զգալն է», կամ «500 հայերէն բառերու իմացութիւնը բաւարար է» ըսողներ կան 

կարեւոր կազմակերպութեանց եւ միութեանց ղեկավարի դեր ստանձնած մարդոց բերնով, 

որոնց համար հայ դպրոց պահելը տնտեսական գործունէութիւն է սոսկ, նպարավաճառի 

կրպակ է, «պիզնես»ի տրամաբանութեամբ գործող վայր է: 

 

Եւ այսպէս կը նահանջէ մեր լեզուն, կը նահանջէ մեր լեզուն, կը նահանջեն հայ հոգին եւ հայեցի 

ինքնութիւնը.... 

 

Մեղա՛յ, մեղա՛յ Արարատին: 

 

Այսօր հայոց լեզուին նոր թափ ու նոր մակարդակ տալու լրջագոյն խնդիր ունինք: Այսօր հայ 

դպրոցին գուրգուրալու, անոր նոր որակ տալու ճակատագրական խնդիր ունինք... 

Եւ վերջապէս, այսօր ազգային ոգիին ու հոգիին ազգային գիտակցութեան նոր զարթօնք մը 

տալու գերխնդիրը ունինք...«օդի, ջուրի, հացի նման» կենսական: 

 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Կիպրահայ 

ՀՀ ԱՐՏԳՈՐԾՆԱԽԱՐԱՐ ԶՕՀՐԱՊ ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆԻ ԱՅՑԸ ԿԻՊՐՈՍԻ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ 

 

Երկուշաբթի, 3 Յունիս 2019-ի կէսօրէ ետք, ժամը 

5.30ին, Ազգային Առաջնորդարան այցելեց իր 

պատուիրակութեամբ Հայաստանի Արտաքին 

Գործոց Նախարար՝ Պրն. Զօհրապ Մնացականեան, 

որուն կ՛ընկերակցէր Յունաստանի եւ Կիպրոսի մօտ 

ՀՀ Դեսպան՝ Պրն. Ֆատէյ Չարչողլեանը: 

Առաջնորդարանի մուտքին Պրն. նախարարը 

դիմաւորուեցաւ Թեմիս Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանի եւ 

Պետական ներկայացուցիչ՝ Պրն. Վարդգէս 

Մահտեսեանի կողմէ, որոնք ուղղուեցան դահլիճ, ուր 

ներկայ էին Թեմի Կրօնական Դասն ու Երեսփոխանական Ժողովի ու Ազգային Վարչութեան 

ատենապետեր եւ անդամներ, կառոյցներու, կուսակցութեանց, բարեսիրական, մշակութային, 

մարզական միութիւններու ներկայացուցիչներ եւ անդամներ, Կրթական հաստատութեան 

պատասխանատուներ, թերթերու խմբագիրներ եւ հրաւիրեալներ։  

Սրբազան Հայրը բարի գալուստ մաղթեց Կրօնական Դասուն եւ Գաղութին անունով եւ յայտնեց, 

որ Կիպրահայ գաղութը մօտէն կը հետեւի ԱրտԳործ. Նախարարութեան ծրագիրներուն եւ 

աշխատանքներուն հեռատեսիլի եւ լրատուական միջոցներէն: Ապա, Սրբազանը ըսաւ.- 

«Անհուն գոհունակութիւնը ունինք Ձեզ հիւրընկալելու կիպրահայ համայնքի ազգային հոգեւոր 

կեդրոնի՝ Ազգային Առաջնորդարանի կամարներուն ներքեւ։ Պատմական այս համայնքը, 

պատմական հայրենիքի, կիլիկիան Հայաստանի, անկախացած, խորհրդայնացած եւ ապա 

վերանկախացած մեր երկրի իւրաքանչիւր իրադարձութեան, ամէն մէկ նուաճումի կամ 

դիմագրաւած դժուարութեան հետ ապրած է ու կը շարունակէ ապրիլ իբրեւ հայկական 

աշխարհի մասնիկը, ուր ազգային ժառանգութիւնը կը շարունակէ պահպանուիլ բոլոր 

բնագաւառներէն ներս։ Կիպրահայութիւնը նաեւ իբրեւ այս երկրի քաղաքացի իր նորագոյն 

գործառոյթներուն ներառած է հայ եւ կիպրացի ժողովուրդներու, ինչպէս նաեւ Հայաստան - 

Կիպրոս երկու պետութիւններու միջեւ կամրջումի դերակատարութիւնը: Ճակատագրակից 

ըլլալու հանգամանքը կարեւոր դեր ունի անշուշտ, ինչպէս Յունաստանի այնպէս նաեւ Կիպրոսի 

եւ հայ ժողովուրդներու միջեւ։ Բռնագրաւուած Արեւմտահայաստան, բռնագրաւուած 

Հիւսիսային Կիպրոս, բռնագրաւուած հիւսիսային Արցախ։ Բռնագրաւողի նոյն ձեռագիրը, նոյն 

դէմքը միեւնոյն իրաւաժառանգորդութիւնը։ Միաժամանակ նաեւ արդիւնաւէտ 

համագործակցութիւնը յոյն, կիպրացի եւ հայ ժողովուրդներուն միջեւ ցեղասպանութիւններու 

եւ տեղահանութիւններու պատճառով երեք Սփիւռքներու ուղղութեամբ երեք պետութիւններու 

միջեւ, որ անշուշտ մեծ նշանակութիւն ունի ներկայ պայմաններուն մէջ։ Կը գիտակցինք նաեւ որ 

բոլորս միասին կը բաժնենք, բոլորս միասին կը տագնապինք թէ՛ հայրենիքի եւ թէ՛ Սփիւռքի 

դիմագրաւած խնդիրները, դժուարութիւնները եւ որոնց յաղթահարման համար կ՛աշխատինք 

միասին»։ Շարունակելով իր խօսքը Կաթողիկոսական Փոխանորդը ըսաւ.- «Յարգարժան 
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պարոն նախարար՝ Ձեր դիւանագիտական եւ պետական վաստակը ձեզի կ՛ապահովէ հսկայ 

իրազեկութիւն միջազգային եւ եւրոպական կառոյցներու հետ Հայաստանի համարկման, 

ճանաչելիութեան եւ համագործակցութեան նոր ձեւաչափերու հաստատման առումով։ 

Եւրոմիութեան հետ մեր երկրի համագործակցութեան կայացման մէջ ձեր ունեցած ներդրումը, 

ինչպէս նաեւ ՄԱԿ-ի մօտ ձեր ներկայացուցչութեան օրերուն Հայաստանի ապահոված 

առաւելները ծանօթ են բոլորիս եւ դուք գիտէք, որ Կիպրոսը թէ՛ միջազգային ատեաններու եւ 

թէ՛ եւրոպական կառոյցներու մէջ մի՛շտ հայանպաստ դիրքորոշումներ ունեցած է սատարելով 

Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեան առաջադրանքներու իրականացման»։ Խօսքի 

աւարտին Սրբազան Հայրը Թեմի Ազգային եւ Կրօնական իշխանութիւններուն անունով 

ողջոյնները փոխանցեց նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. 

Հայրապետին եւ Պրն. Նախարարին մաղթեց ուժ, կորով եւ յաջողութիւն կառավարելու համար 

մեր երկրի արտաքին քաղաքականութիւնն ու դիւանագիտութիւնը։ 

Պրն. Նախարարը (շուրջ 45 վայրկեան) խօսք առնելով, նախ շնորհակալութիւն յայտնեց 

ներկաներուն հայրենիքի հանդէպ իրենց ցուցաբերած հոգածութեան եւ կապուածութեան եւ 

շեշտեց սփիւռքի ներդրումի կարեւորութեան հայրենիքի բարգաւաճման, զարգացման եւ 

հզօրացման ոլորտներէն ներս: Անդրադառնալով Կիպրոս իր պաշտօնական այցելութեան 

շեշտեց կարեւորութիւնը Հայաստան-Կիպրոս-Յունաստան եռակողմանի խորհրդակցութեանց 

եւ աշխատանքային հնարաւորութեանց: Ապա, լայն կերպով անդրադարձաւ Հայաստանի 

ներքին եւ արտաքին քաղաքականութեան հիմնական հարցերուն, դիմագրաւած 

դժուարութիւններուն, խնդիրներուն, մարտահրաւէրներուն եւ յայտարարեց ըսելով.- «Մենք այն 

ազգն ենք, որը վստահ է իր ինքնութեան, իր մշակութային ժառանգութեան, քաղաքակրթական 

ազդեցութեան եւ պետականութեան հարցերուն»: Ներկաները առիթը ունեցան հարցումներ 

ուղղելու եւ լայնօրէն լուսաբանութիւններ տրուեցան Պրն. Նախարարին կողմէ: Ապա, մեկնումէն 

առաջ Պրն. Նախարարաը Սրբազան Հօր հետ միասին այցելեց Ապրիլեան յուշակոթողին եւ 

անկէ եկեղեցի ուղղուեցան, ուր միասնաբար աղօթեցին եւ մոմ վառեցին: 

Հաղորդագրութիւն 

4 Յունիս 2019  

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 
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Կիպրահայ 

ՄԱՐԴԱԲԱՆ, ՊԱՏՄԱԲԱՆ, ՀԵՏԱԶՕՏՈՂ ՇՈՒՇԱՆ ՓԱԹԹԻԻ ՀԵՏ 

 

 
Երկուշաբթի 3 Յունիս 2019-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-

ին, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ակումբի սրահին մէջ, Սթրովոլոս, տեղի 

ունեցաւ Լոնտոնաբնակ յայտնի մարդաբան, 

պատմաբան եւ հետազօտող Դոկտ. Շուշան Փաթիի ( 

Susan Paul Patty) վերջերս հրատարակած՝ The 

Armenian Legionnaires Sacrifice and Betrayal in World 

War 1 հատորի ներկայացումը ի ներկայութեան 

գրքասէր եւ մշակութասէր ազգայիններու եւ 

հիւրերու:  

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Կիպրոսի Համազգային Մշակութային Միութեան ատենապետ 

Պրն. Արթօ Դաւիթեան, որ սեղմ տողերով ներկայացուց Դոկտ. Շուշան Փաթթին, որ 

պատուակալ հետազօտող փորձագէտ է Լոնտոնի University College-ին եւ նախկին Տնօրէնուհին 

Լոնտոնի Հայկական Հաստատութեան: Ան իր դոկտորական աստիճանը ստացած է 

Մարդաբանութեան բնագաւառէն ներս՝ Միչիկընի համալսարանէն: Հեղինակնէ է նաեւ Faith in 

History հատորին եւ այլ ուսումնասիրութիւններու:  

Պրն. Դաւիթեան նշեց որ Հայկական Լէգէոնականներու շարժումը հայոց պատմութեան 

հերոսական էջերէն մէկն է, որուն մասին է հեղինակին գիրքը՝ «Հայ Լէգէոնականներ, 

Զոհողութիւն եւ Մատնութիւն Առաջին Համաշխարհային Պատերազմին», դիտուած՝ փոքր եւ 

խոցելի ժողովուրդի մը պրիսմակէն, որ յայտնուեցաւ պատերազմի մը մէջ, որ ի՛րը չէր, բայց՝ 

կործաներ էր արդէն իրենց գիտցած աշխարհը: Ապա խօսքը փոխանցեց Դոկտ. Շուշան 

Փաթթիին: 

Դոկտ. Փաթթի մանրամասնօրէն անդրադարձաւ գիրքին մտայղացման պարագաներուն եւ 

լուսապատկերներու օգնութեամբ ներկայացուց գիրքին բովանդակութիւնը:  

Արդարեւ, Հայկական Ցեղասպանութենէն ալ առաջ, դեռեւս 1914-ին, Պօղոս Նուպար Փաշայի 

նախաձեռնութեամբ եւ ջանքերով, ինչպէս նաեւ գործակցութեամբը այլ ազգայիններու ինչպէս 

Միքայէլ Վառանդեան, Արշակ Չօպանեան եւ ուրիշներ, հիմքը կը դրուէր Հայ Լէգէոնականներու 

շարժումին, որ Մուտրոսի զինադադարէն ետք նոր թափ ու տարողութիւն կը ստանար...: 

Օսմանեան կայսրութեան տարածքին, ջարդերէն մազապուրծ փրկուածներէն շատեր, որոնք 

ցրուեր էին Միջին Արեւելքի, Եւրոպայի, Հիւսիսային եւ Հարաւային Ամերիկաներու մէջ, պիտի 

զօրակոչուէին մեծ նուիրումով եւ ի գին մեծ զոհողութեանց ու զրկանքներու այս ազգափրկիչ 

Շարժումին մէջ : Պատկառելի թիւ մը պիտի կազմէր հայ կամաւորներու խումբը: Անոնք 

զօրավարժութիւններ պիտի անցընէին Փորթ-Սայիտի եւ Կիպրոսի մէջ եւ քաջաբար պիտի 

կռուէին Պաղեստինի եւ Կիլիկիոյ մէջ՝ Դաշնակից ուժերու հրամանատար Զօրավար Ալենպիի 

հետ միասին, ի վերջոյ կարեւոր դերակատարում մը ունենալով՝ Գերմանական եւ Օսմանեան 

ուժերու պարտութեան մէջ՝ Արարայի ճակատամարտին մէջ, Սեպտեմբեր 1918-ին: 
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Հայ Լէգէոնականները զինուորագրուեցան այն հասկացողութեամբ, որ իրենք պիտի կռուէին 

Սուրիոյ եւ Թուրքիոյ մէջ, եւ յաղթանակի պարագային՝ մաս պիտի կազմէին այն բանակին որ 

պիտի գրաւէր իրենց հին հայրենական հողերը, հիմքը դնելով ինքնիշխան Հայկական 

պետութեան մը Կիլիկիոյ մէջ:  

Շուշան Փաթթի նկարագրեց Հայ Լէգէոնականներու մղիչ ոյժն ու երազները եւ հուսկ անոնց 

դաւաճանումը, երբ ֆրանսան եւ Բրիտանիան փոխեցին իրենց առաջնահերթութիւնները, 

լքելով անոնց հնամեայ Հայկական հողերը վերազարթնող թրքական հանրապետութեան: 

Ան անուն առ անուն անդրադարձաւ յայտնի անուն դարձած կամաւորներու կամ 

լէգէոնականներու, նոյն ատեն բացատրելով անոնց անձնազոհ գործողութիւնները յանուն իրենց 

երազին իրագործման..., արխիւային լուսանկարներու օգնութեամբ: 

Իր խօսքին դրական աւարտ մը տալու նպատակով, Շուշան Փաթթի ընդգծեց որ կամաւորները 

ցրուեցան հուսկ աշխարհի չորս ծագերը եւ իրենց կարեւոր ներդրումը ունեցան յետ-Եղեռնեան 

հայ համայնքներու կազմաւորման մէջ, չկորսնցնելով յոյսն ու հաւատքը մեր ժողովուրդին 

ապագային նկատմամբ: 

Ձեռնարկի աւարտին, հեղինակը մակագրեց վաճառուած գիրքերը, ապա տեղի ունեցաւ 

պատշաճ հիւրասիրութիւն: 

Գիրքը վստահաբար նոր յաւելում մը կը բերէ՝ մեր պատմութեան համընդգրկուն 

ճանաչողութեան վրայ եւ ջերմօրէն ողջունելի է: 

Երան Գույումճեան 
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Կիպրահայ 

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԶՈՒԱՐԹ ԵՐԵԿՈՆ 

 

Արդէն տարեկան աւանդոյթ է դարձեր Մելգոնեանի 

տարեկան խոռովածակերոյթն ու հանդիպումը, որ 

այս տարի դարձաւ Զուարթ Երեկոյ՝ Շաբաթ, 8 

Յունիս 2019-ին, երեկոյեան ժամը 7:30-էն սկսեալ, 

ներկայութեամբը Թեմիս Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. 

Տողրամաճեանի, Տէր Մոմիկ քհնյ. Հապէշեանի, Տէր 

Մաշտոց քհնյ. Աշգարեանի, Պետական Ներկ. Տէր եւ 

Տիկ. Վարդգէս Մահտեսեաններու եւ համայն 

կիպրահայ համայնքը ներկայացնող ազգայիններու 

եւ Մելգոնեանի մեծ ընտանիքի բարեկամներուն եւ հիւրերուն:  

Մելգոնեանի շրջափակին մէջ, բաց երկնքին տակ համախմբուեր էին շուրջ 200 հոգի, անգամ մը 

եւս վերապրելու հին օրերը, զիրար տեսնելու եւ հաճելի պահեր անցընելու միասնաբար: 

Բացման եւ բարեգալուստի խօսքով հանդէս եկաւ Մելգոնեանի Բարեկամներու Միութեան 

ժրաջան ատենապետուհի Օրդ. Հայարփի Տէմիրճեան, նշելով որ նման ճաշկերոյթը դարձեր էր 

արդէն տարեկան աւանդոյթ եւ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր կազմակերպողներուն, 

խոռովածի պատրաստութեան իրենց օգնութիւնը բերած անձանց, ՀԲԸՄ-ի Նիկոսիոյ 

Մասնաճիւղի ակումբին, ինչպէս նաեւ լոյսի, ձայնի սարքաւորումներու 

պատասխանատուներուն: Այնուհետեւ, խօսքը փոխանցեց Տիկ. Երան Գույումճեանին, որ 

կարդայ իր հեղինակած բանաստեղծութիւնը նուիրուած Մելգոնաենի Պուրակներուն: 

Տիկ. Երան Գույումճեան նախ շնորհակալութիւն յայտնեց Երեկոն կազմակերպող Մելգոնեանի 

Բարեկամներու Միութեան անդամներուն, ինչպէս նաեւ բոլոր ներկաներուն, «որոնց շունչով 

այսօր կարծէք նոր կեանք ու կենսունակութիւն կ'առնէ մեր բոլորին սիրելի Մելգոնեանը, որ 

մեզմէ շատերուն համար եղաւ երկրորդ տուն ու օճախ, երդիք հայրենական, փոքրիկ 

Հայաստան մը փռուած այս գեղածիծաղ ափերուն վրայ», ըսաւ ան: Ապա ան խոր ապրումով 

կարդաց իր հեղինակած «Մելգոնեանի Պուրակներուն» բանաստեղծութիւնը: 

Այնուհետեւ, Խորէն Արքեպիսկոպոսի օրհնութեան աղօթքէն ետք, սկսաւ ճաշկերոյթի 

ճաշակումը, որմէ ետք ներկաները՝ հայկական երաժշտութեան հնչիւններուն տակ, պարեցին ու 

զուարճացան, Երեկոն դարձնելով իսկապէս ալ Զուարթ Երեկոյ մը, հին օրերուն նման: 

Կը մնայ մաղթել որ մեր սիրելի Մելգոնեանը վերաբանայ իր դռները, ինչպէս արտայայտուած է 

վերոնշեալ բանաստեղծութեան վերջին տունին մէջ.- 

«Սիրտս կ'ուզէ դեռ հաւատալ որ պիտի գան նոր թռչնակներ 

Պիտ' շէնցընեն ճռուողիւնով ամայացած ծառերդ սէգ 

Պիտի հիւսեն նոր երազներ յանուն վաղուան Մեծ Երազին 
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Որ չի մեռնիր քանի դեռ կան արեւորդիք աշխարհիս մէջ»: 

Վարձքը կատա՛ր բոլոր կազմակերպողներուն, որոնք անթերի ու տքնաջան աշխատեր էին որ 

Երեկոն դառնար բարեյաջող եւ յիշատակելի: 

ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ 
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Տեսակէտ 

ԴԱՄԱՍԿՈՍ – ՀԱԼԷՊ 

ՄԱՆՈՒԷԼ ՔԷՇԻՇԵԱՆ 

 

Կա՞յ սուրիահայ մը, որ հպարտութեամբ 

չհետեւեցաւ Արամ Ա. Վեհափառի Դամասկոս 

այցելութեան եւ նախագահ Ասատի հետ 

հանդիպման: Անշո՛ւշտ ոչ. բայց շատեր, լաւ 

չըսեմ շատեր, ես գոնէ որպէս սուրիահայ որոշ 

վերապահումներ արձանագրեցի, զորս կ'ուզեմ 

հրապարակայնօրէն արտայայտել: 

Նախ այն, որ Բերիոյ Հայոց Թեմի 

պաշտօնաթերթ «Գանձասար»ը այցելութիւնը 

որակեց հովուապետական թէեւ քանի մը օր ետք տպագիր օրինակին մէջ ջնջեց այդ 

արտայայտութիւնը: 

Դամասկոսի հայ առաքելական թեմը կազմաւորուած է 15-րդ դարի կիսուն Երուսաղէմի հայոց 

պատրիարքարանին կողմէ եւ եղած է անոր ենթակայ մինչեւ 1929 թուականը: Մեծ Եղեռնէն եւ 

Կիլիկիոյ պարպումէն ետք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան մնացած էր միայն Հալէպի 

թեմը, Երուսաղէմի պատրիարքութիւնը, Ամենայն Հայոց Գէորգ Ե.ի համաձայնութեամբ, 

Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանին փոխանցեց Կիպրոսի, Լիբանանի եւ Դամասկոսի թեմերը: 

1956-ին, Դամասկոսի թեմը չընդունելով Զարեհ Ա.ի կաթողիկոս ընտրուիլը, անջատուեցաւ 

Կիլիկիոյ կաթողիկոսութենէն եւ դարձաւ Ամենայն հայոց կաթողիկոսութեան թեմ: Մինչեւ այսօր 

փաստացիօրէն Դամասկոսի թեմը կը պատկանի Էջմիածնին: 

Արամ Ա. չայցելեց հինգ դարերէ ի վեր առաջնորդանիստ հանդիսացող Ս. Սարգիս եկեղեցի, 

բաւականացաւ «Ա.Ահարոնեան» կեդրոնին մէջ ժողովուրդին (աւելի ճիշդ անոր մէկ մասին) հետ 

հանդիպելով: Պէտք է նշել, որ այդ օրերուն Առաջնորդ Արմաշ եպիսկոպոս կը գտնուէր 

Հայաստան, Կաթողիկոսը ըստ պաշտօնական հաղորդագրութեան դիմաւորուեցաւ Բերիոյ 

Թեմի Առաջնորդին կողմէ, ինչպէս նաեւ Ազգային Կեդրոնական վարչութեան, Բերիոյ հայոց 

թեմի երեսփոխանական ժողովին, պատկան մարմնոյն եւ Ահարոնեան Կեդրոնի 

ներկայացուցիչներուն ու Սուրիոյ Խորհրդարանի երկու հայ անդամներուն կողմէ: 

«Պատկան մարմին»ը Դաշնակցութեան պատասխանատու մարմինն է, այդպէս կը կոչենք զայն 

որովհետեւ կը զգուշանանք հրապարակաւ սուրիահայ կուսակցութեան անունը տալու, նկատի 

առնելով, որ թէեւ պետութիւնը տեղեակ է մեր կուսակցութիւններու գոյութեան եւ 

գործունէութեան մասին, սակայն Սուրիոյ մէջ պաշտօնապէս արգիլուած է զուտ ազգային կամ 

կրօնական կուսակցութիւններու առկայութիւնը: Իրականութեան մէջ Վեհափառը 

դիմաւորողներուն բոլորն ալ դաշնակցականներ էին, բացառութեամբ Դոկտոր Նորա Արիսեանի: 
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Ինչո՞ւ: Կարելի էր, չէ՞,  հայկական այլ կազմակերպութիւններ եւս ներգրաւել դիմաւորողներու 

շարքէն ներս: Վստահ եմ, հալէպահայ բոլոր կազմակերպութիւններն ալ մեծ սիրով պիտի 

ընդառաջէին, եթէ զիրենք հրաւիրող ըլլար, ինչպէս որ մեծ սիրով ընդառաջեցին երբ Արամ Ա. 

Վեհափառը հովուական այցելութեամբ ժամանած էր Հալէպ:  Մինչեւ ե՞րբ պիտի շարունակուի 

այս անբաղձալի վիճակը, աւելին, մինչեւ ե՞րբ Բերիոյ հայոց թեմի գաւառական եւ անկէ բխող 

միւս ժողովները պիտի կազմուին մէկ կողմէն  միայն եւ ենթակայ պիտի ըլլան այդ կողմին, 

ինչպէս որ են Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան բոլոր թեմերը: Տագնապի այս 

տարիներուն, երբ միմիայն միասնականութիւն կը պոռայինք, չէի՞նք կրնար յանգիլ այն 

եզրակացութեան, որ միասնականութիւնը միահեծանութիւն չէ՛... Եկէ՛ք, համաձայնեցէք հետս, 

ժամանակն է, որ այլ կազմակերպութիւններ ալ իրենց ներկայացուցիչները ունենան Հալէպի 

ազգային կառոյցներուն մէջ. ասիկա կրնայ իրականանալ փոխ-համաձայնութեամբ, կամ 

պարզապէս իրաւ ընտրութիւններով: 

Այս իրավիճակը բացարձակապէս գաղտնիք մը չէ, բայց այս մասին բարձրաձայն խօսիլն իսկ 

կրնայ ոճիր նկատուիլ ոմանց կողմէ, սակայն «ոճրագործ» մը պէտք է, որպէսզի բաղձալի 

օգտակարը իրականութիւն դառնայ օր մը: Դաշնակցական բազմաթիւ ընկերներ ունիմ, բոլորն 

ալ կը սիրեմ եւ կը յարգեմ, կը յարգեմ նաեւ իրենց պաշտած կուսակցութիւնը, սակայն պէտք է 

ըսեմ, եթէ դաշնակցական ըլլայի, առաջինը ես դէմ կ'ըլլայի այս իրավիճակին: Վստահ եմ, որ 

ընկերներս պիտի հասկնան զիս եւ պիտի չնեղուին ինձմէ: 

Հապա՞ Դամասկոսը, ո՞ւր թաղուած է շան գլուխը: Ըստ դամասկոսահայու մը, եթէ Հալէպի մէջ 

որոշ համերաշխութիւն մը կը տիրէ, ապա Դամասկոսի մէջ ա՛յս կողմի հայը մի՛ւս կողմի 

կազմակերպած մշակութային ձեռնարկի մը իսկ ներկայ չգտնուիր, դիմացինը կարծէք 

գոյութիւն չունի իրեն համար: Վեհափառը անհատ մը չէ, Վեհափառը կողմ չէ, ուրեմն ինչո՞ւ 

չգնաց հայոց եկեղեցի, չընդունեցի՞ն, թէ՞ Վեհափառը ինք չուզեց: Երկու պարագաներն ալ ճիշդ 

դրսեւորումներ չեն, Դամասկոսի առաջնորդարանն ու երկու կաթողիկոսութիւնները մտածելիք 

ունին այս անհաճոյ եւ վնասակար իրավիճակին դարման մը գտնելու կապակցութեամբ: 

Բոլորս յանուն համերաշխութեան քայլ ունինք առնելիք: 

Վեհափառը իր շքախումբով այցելեց նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանատուն, 

ուր իր ուրախութիւնը յայտնեց հայկական հողի վրայ գտնուելուն համար, դրուատեց 

Դամասկոսի եւ Հալէպի մէջ հայ դիւանագէտներու գործունէութիւնը տագնապի տարիներու 

ընթացքին եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան զօրակցութիւնը յայտնեց հայկական 

բոլոր դեսպանատուներու աշխատանքներուն: 

Աւելորդ անգամուան մը համար նշեմ, որ հայկական դեսպանատունն ու Հալէպի 

հիւպատոսարանը, տագնապի այս տարիներուն, ո՛չ միայն ամէն կերպ զօրավիգ կանգնեցան 

մեզի, այլ նաեւ, բառիս ամենալայն իմաստով, կիսեցին մեր բոլոր դժուարութիւններն ու 

տառապանքները: 

Հիւպատոսարանին մէջ ալ ներկայ եղողները՝  Վեհափառը դիմաւորողներն ու իրեն 

ընկերացողներն էին միայն: Ուրիշներ ալ չէի՞ն կրնար հրաւիրուիլ: Այս մասին բարոյապէս 

իրաւունք չունիմ հարցնելու, սակայն չեմ կրնար ինքզինքս արգիլել (գոնէ) մտքիս մէջ այս 

հարցումը (գոնէ) ինքզինքիս ուղղելու: 
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Վեհափառը այցելութիւն տուաւ նաեւ Հանրապետութեան Միւֆթիին՝ սիւննի գլխաւոր 

կրօնականին: Կրօնական երկու ղեկավարները փոխադարձ սիրոյ, վստահութեան, յարգանքի եւ 

զօրակցութեան խօսքեր փոխանակեցին: 

Հանրապետութեան նախագահին հետ հանդիպման ընթացքին, Վեհափառը քանիերորդ 

անգամ ըլլալով շնորհակալութիւն յայտնեց Հալէպի Քառասնից Մանկանց եկեղեցիի 

վերանորոգման համար պարոն նախագահին ցուցաբերած նիւթական եւ բարոյական 

աջակցութեան համար: Նախագահ Ասատ Սուրիոյ դէմ շղթայազերծուած բարբարոսական 

պատերազմը իր վայրագութեամբ նմանցուց Օսմանեան Թուրքիոյ հայերուն դէմ գործադրած 

ջարդերուն...  այս նմանութեան բառերը, մենք հայերս, մեծ-մեծ տառերով գրուած, որպէս 

յաղթանակի դրօշակ, քանի մը օր որպէս զարդ տեղադրեցինք ֆէյսպուքի մեր էջերուն վրայ... 

Կեցցե՛նք մենք.... Նախագահ Ասատ նշելէ ետք տագնապի տարիներուն հայ քաղաքացիներու 

հաւատարմութեան դրսեւորումը, կոչ ըրաւ գաղթած սուրիահայերուն վերադառնալ Սուրիա եւ 

վերականգնել իրենց տուներն ու երկիրը, վերատիրանալ իրենց աշխատանքներուն՝ վայելելով 

սուրիական պետական աջակցութիւնը: Անկեղծօրէն ըսելով, չեմ կրնար պատկերացնել, թէ 

պետութիւնը ինչպէ՞ս պիտի աջակցի վերադարձող հայերուն անհատապէս.չէ՞ որ մեր 

պետութիւնը անհամար դժուարութիւններու առջեւ կը գտնուի, չէ՞ որ հոս գտնուող հայերն ու 

միւս բոլոր սուրիացիները անհամար կարիքներ ունին, որոնց դիմաց անզօր ենք բոլորս: 

Վեհափառ Արամ Առաջինը բարով եկաւ, բարով գնաց: Ան իր հռետորութեան շնորհիւ մեծ 

ժողովրդականութիւն կը վայելէ եւ նուաճած է բոլորիս յարգանքն ու ակնածանքը: Իրմէ մեր 

ակնկալիքները շատ են, չէ՞ որ ան բոլորիս Կաթողիկոսն է: 

Բոլորս ալ բարին կը կամինք եւ գիտնալով հանդերձ, որ բարի կամեցողութիւնը չի բաւեր, մեր 

բաղձանքը բարին թող ըլլայ, որպէսզի բարին կատարուի: 

Հալէպ, 20 Մայիս 2019 
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Տեսակէտ 

ՈՒՇԱՑԱԾ՝ ԲԱՅՑ Ո՛Չ ՈՒՇ 

«Արցախի ժողովուրդը ի՛նք պէտք է որոշէ,  

թէ կ'ուզէ՞ անկախ մնալ, թէ՝ միանալ Հայաստանին:  

Ատիկա ձեր իրաւունքն է, որուն մենք  

պէտք է զօրավիգ կանգնինք»:  

Ժան-Ժագ Ֆլաոն 

(Պելճիքայի դաշնակցային խորհրդարանի անդամ) 

 

Ֆրանսայի նախագահութեան թեկնածու եւ 

Ազգային Ճակատ կուսակցութեան 

ղեկավար Մարին Լը Փեն հայկական «Նուվել 

տ'Արմէնի» թերթին հետ ունեցած 

հարցազրոյցի մը ընթացքին (23 Ապրիլ 2019 

«Մարմարա») յայտարարեց, թէ Արցախի 

տագնապին լաւագոյն լուծումը կը նկատէ 

Արցախը Հայաստանին միացնելը։  

Իսկ մենք ի՞նչ կը մտածենք...  

Կարճ պատմական մը կատարենք: Նախկին 

Խորհրդային Միութեան փլուզումին (26 

Դեկտ. 1991) առաջնորդող ժամանակաշրջանին, 1988 Փետրուար 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի 

Ինքնավար Մարզի (ԼՂԻՄ) ժողովրդական պատգամաւորներու խորհուրդը որոշեց 

վերջնականապէս դուրս գալ Ատրպէյճանի կազմէն եւ ինքնավար դառնալ: Ահաւասիկ այսպէսով 

Ղարաբաղեան ազգային-ազատագրական շարժումը Արցախէն հասաւ Երեւան, եւ 

բազմահազար հայորդիներու մասնակցութեամբ տեղի ունեցաւ առաջին հանրահաւաքը՝ 

Ազատութեան Հարապարակին վրայ: Դժբախտաբար ժողովրդավարական այս 

խանդավառութեան յաջորդեցին Արցախի հայ բնակչութեան դէմ բռնութիւններ եւ 

տնտեսական շրջափակումներ, ընդ որս նաեւ, հարիւրաւոր մղոններ անդին, Ատրպէյճանի 

տարբեր քաղաքներու՝ Սումգայիթի, Պաքուի, Կիրովոպատի, Շամխո-րի մէջ ապրող հայ 

բնակիչներուն դէմ կազմակերպուած ջարդերն ու զանգուածային սպա-նութիւնները, որոնց 

պատճառով մօտաւորապէս չորս հարիւր յիսուն հազար հայեր փախստական դարձան...:  

Յարգելի՛ ընթերցող, բոլորովին աւելորդ եւ անտեղի լալահառաչութիւն է ըսել. Ո՞ւր էիր 

քաղաքակիրթ աշխարհ...:  

Ահաւասիկ այս ճգնաժամային օրերուն արցախահայութիւնը ծառացաւ եւ հերոսաբար դէմ 

կանգնեցաւ իրեն պարտադրուած ստոյգ կործանման վտանգին: Օրհասական արիւնալի 

պայքարներ մղուեցան մինչեւ 1991 թուականը, երբ նոյն տարուան Դեկտեմբեր 10-ի 
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հանրաքուէով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը յայտարարուեցաւ որպէս ազատ եւ 

անկախ պետութիւն: 

Ո՛րքան պատերազմի ժամանակաշրջանը, նո՛յնքան եւ զինադադարի ու, եթէ իրօք կարելի է 

ըսել՝ «խաղաղութեան» տարիները դժուար եղան թէ՛ արցախահայութեան, եւ թէ՛ հայրենի 

ժողովուրդին համար։ Արտաքին թշնամական ճնշումները հետեւողականօրէն փոր-ձեցին, 

որպէ՜ս թէ յանուն Արցախեան Հարցի բանակցային կարգաւորման, արցախահայու-թեան 

պարտադրել անոր արեան գնով ազատագրուած տարածքներուն վերստին ենթար-կումը 

Ատրպէյճանի բռնակալ, անա՛րգ տիրապետութեան: Եւ իրենց նենգ նպատակներուն հասնելու 

համար՝ ատրպէյճանական սպառնալիքները դարձան ամէնօրեայ ոտնձգութիւններ, 

սահմանային հրացանաձգութիւններ, ու ապա 2016թ. Ապրիլ ամսուան անակնկալ յարձակումը 

սահմանամերձ անզէն ժողովուրդին վրայ: 

Այս բոլոր արհաւիրքներէն ետք, արցախահայութիւնը եւ հայրենի պետութիւնը եկան ա՛յն 

համոզումին որ Արցախեան հարցի բանակցային եւ արդար կարգաւորման ուղին ո՛չ թէ այս կամ 

այն ձեւի փոխ-զիջումն է, այլ՝ Արցախը Հայաստանին միացնելը: Հայ ժողովուրդի մօտ, 

հայրենիքէն ներս թէ ի սփիւռս աշխարհի, այս արդար համոզումը արմատացած է եւ մեզի 

համար բացի անկէ ուրիշ ո՛չ մէկ համոզիչ լուծում կայ: 

Եթէ ազգովին համոզուած ենք որ Արցախը պէ՛տք է միանայ Հայաստանին, ուրեմն ինչի՞ կը 

սպասենք: Լաւագոյն օրինակը տուաւ մեզի մեր «Քեռին`» Ռուսաստանը, իրեն կցելով Ղրիմի 

թերակղզին Մարտ 2014-ին: Ինչպէս ծանօթ է մեր ընթերցողներուն, գերպետութեանց 

առաջնորդներ դատապարտեցին այս կցումը, յայտարարելով որ այդ արարքը խախտում մըն է 

միջազգային օրէնքի եւ հետեւաբար անընդունելի: Ռուսաստան անտեսելով բոլոր բողոքները, եւ 

միանգամայն ասպարէզ կարդալով բոլորին՝ յայտարարեց որ Ղրիմի ժողովուրդին արդար եւ 

անկապտելի իրաւունքն է ինքնորոշումը (right of self determination): 

Հիմա հարց տանք մեր հայրենի ղեկավարութեան. ի՞նչ բանի կը սպասենք յայտարարելու, թէ 

արցախահայութեան միահամուռ ցանկութիւնը ըլլալէ զատ՝ նաեւ անոր արդար իրաւո՛ւնքն է 

ինքնորոշուիլ, եւ հետեւաբար 30 տարիէ իվեր կը սպասուի այդ կցումին: Պէտք կա՞յ աւելին 

ըսելու...: Կասկած չկայ մեր մտքին մէջ, որ հայրենի պետութեան յայտարարութենէն ետք, օտար 

պետութիւններ, նամանաւանդ՝ Ռուսաստանը, պիտի ճանչնան կատարուած իրողութիւնը: 

Չմոռնանք յիշեցնելու թէ մենք մեզմէ յափշտակուած եւ Ստալինի բռնատիրական տարիներուն 

ապօրինաբար եւ անարդարօրէն Ատրպէյճանին կցուած մեր դարաւոր հայրենի հողերուն 

վերատիրացանք ՝ ԱՆԳԱ՛Մ ՄԸ ԵՒՍ ԱՐԻՒՆ ԹԱՓԵԼՈՎ ՀԵՐՈ՛ՍԱԲԱՐ: 

Հետեւաբար մեր սրբազան պարտականութիւնն է ամէն ճիգ տանիլ եւ աշխատանք գործադրել 

որպէսզի միացեալ անկախ Հայաստանի գաղափարը համայն հայութեան կողմէ մոռացութեան 

չմատնուի, այլ դառնայ նպատակ կեանքի: Ժամանակի հրամայականն է որ ո՛չ միայն ձգտինք, 

այլեւ հասնի՛նք մեր նպատակի իրականացման. վաղը ուշ կրնայ ըլլալ...: Չմոռնանք յիշեցնելու 

թէ այս բոլորը կապուած են Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման, դատապարտման եւ 

հատուցման հետ: Չմոռնանք նաեւ շեշտելու, թէ հատուցումը մեր մտքին մէջ միայն նիւթական 

ու բարոյական չէ՛ (մինչեւ այսօր բարոյական խրատներ շա՜տ լսեցինք), այլ հիմնական 

նպատակը՝ մեր յափշտակուած եւ բռնագրաւուած հողերուն ու հայրենիքին տէր դառնալն է: 

Որքան այժմէական է յիշեցնել այստեղ մեր ընթերցողներուն, որ 101 տարի առաջ Մայիս 28-ին 

Հայաստանի խորհրդարանին կողմէ ընդունուած անկախ եւ միացեալ Հայաստանի 
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հռչակագիրը կարեւոր պատմական փաստաթուղթ էր, զոր կարդաց Հայաստանի 

Հանրապետութեան վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսեանը: Նոյն պատգամը ամբողջ աշխարհին 

պէտք է յղէ Հայաստանի ներկայ կառավարութիւնը՝ համաձայն բովանդակ հայ ժողովուրդի 

միահամուռ կամքին եւ ցանկութեան եւ ի գին ամէն տեսակի խոչընդոտներու, յայտարարելով 

թէ այսօրուընէ՛ իսկ Հայաստանի բաժան-բաժան մասերը, սկսելով Արցախէն, մշտապէս 

միացած են իբրեւ անկախ պետական միութիւն: ԱՄԷՆ: 

ՈՍԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ 

7 Յունիս 2019 

Լոս Անճէլըս 
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Տեսակէտ 

ԷՐՏՈՂԱՆ ԱՆԳԻՏԱԿՑԱԲԱՐ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՀԱՅԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

 

 

 

 

 

 

Երբ Էրտողան 2019 թ. Ապրիլի 24-ին, պաշտօնապէս ընդունեց Արեւմտահայութիւնը աքսորելու 

ոճիրը՝ ճանչցած եղաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը, համաձայն 1948 թ. Ցեղասպանութեան 

Կանխարգիլումի եւ Պատժումի Պայմանակցութեան (Convention) 2-րդ եւ 3-րդ յօդուածներուն։ 

Յօդ. 3-րդը կ՚ըսէ. 

Որպէս ցեղասպանութիւն պիտի պատժուին՝ 

1. Ցեղասպանութիւն 

2. Ցեղասպանութիւն գործելու ծրագրի որդեգրումը 

3. Ցեղասպանութեան մղող հրապարակային դրդումները 

4. Ցեղասպանութիւն գործելու փորձն անգամ 

5. Ցեղասպանութեան մեղսակցիլը։ 

Այս հինգ արարքներէն չորսը արդէն գործուած են եւ Էրտողան ընդունած է թիւ 2-ը՝ ԱՔՍՈՐը, որ 

որոշուած էր 1910 թ. Հոկտեմբեր 31-ին Սելանիկի մէջ Իթթիհատի գումարած գաղտնի նիստին 

ընթացքին, «Խիստ գաղտնի 10 պատուիրաններ» կոչուող փաստաթուղթին մէջ, որ կը խօսի 

Արեւմտահայութեան զանգուածային արմատախլումին եւ աքսորին մասին, իրենց 

պապենական հողերէն։ 

Այս «խիստ գաղտնի պատուիրաններ»էն մէկն էր աքսորը, զոր Իթթիհատի կառավարութիւնը 

որոշեց պաշտօնապէս, 1915 թ. Մայիսի 24-ին հրատարակած Tehcir Kanunu կոչուած 

որոշումնագրով։ 

Չմոռնանք, որ շէյխուլիսլամները ցեղասպանութիւն գործելու դրդումներ կը կատարէին 

ամբոխին…։ Այս դրդումները նշուած են թիւ 3-ին մէջ։ 

Իսկ Պայմանակցութեան Յօդ. 2-րդին մէջ կը յիշուին այն արարքները, որոնք ցեղասպանութիւն 

կը համարուին, որովհետեւ ունին ցեղասպանելու մտադրութիւն, եւ որոնց 3-րդը կ՚ըսէ. Ազգի մը, 

էթնիի մը կամ կրօնական խումբի մը պարտադրել կեանքի այնպիսի պայմաններ, որոնք կը 
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նպատակադրեն անոր բնաջնջումը…։ Էրտողանի խոստովանած այդ աքսորի եղանակն ու 

պայմանները բնաջնջումի տանող էին…։ Աքսորի ճամբան՝ մահուան ճամբան էր։ 

Այս յօդուածը տառացիօրէն կ՚ըսէ. 

Յօդ. 2-րդ – Ներկայ Պայմանակցութեան համաձայն, ցեղասպանութիւն կը նկատուին հետեւեալ 

արարքներէն որեւէ մէկը, որոնց նպատակն է ամբողջապէս կամ մասնակիօրէն քանդել-

քայքայել ազգ մը, էթնի մը, ցեղային կամ կրօնական խումբ մը. այսպէս՝ 

1. Խումբի մը մաս մը անդամներուն սպանութիւնը, 

2. Խումբի մը մաս մը անդամներուն պատճառուած ֆիզիքական կամ մտային լուրջ վնասներ, 

3. Խումբին վրայ վճռակամօրէն կիրարկուած կեանքի այնպիսի պայմաններ, որոնք կը մտադրեն 

խումբին ամբողջական կամ մասնակի քայքայումը, 

4. Խումբին պարտադրուած այն միջոցները, որոնք կը խափանեն խումբին բնական 

ծնելիութիւնը 

5. Բռնի կերպով խումբէ մը մանուկներ ուրիշ խումբի մը փոխանցումը։ 

Եւ այս ցեղասպանական պայմանները արձանագրուած են շատ կանուխ՝ 1919-1920 

շարունակուած Օսմանեան զինուորական ատեաններու դատավարութեանց 

ատենագրութիւններուն մէջ, ուր այդ պայմանները բնութագրուած են որպէս՝ Kanuni insaniyete 

karşı (մարդկային օրինաց հակառակ) Resmi ceraim (պետական ոճիրներ) եւ Kaidelerine Karşı 

ceraimler (մարդկային հիմնական իրաւանց հակառակ ոճիրներ)…։ 

Եւ, երախտաշատ աշխատանքովը Բրոֆ. Վահագն Տատրեանի, Երիտթուրք ոճրագործ 

ղեկավարները դատող այս դատարանին արձանագրած ոճիրներուն գրեթէ ամբողջական 

փաստագրումը հրատարակուած է "International Journal of Middle Eastern Studies" հանդէսի 1991 

թ. թիւ 4-ին մէջ՝ "The Documentation of the World War Armenian Massacres in the Proceedings of 

the Turkish Military Tribunal" վերնագրին տակ։ 

Իսկ 4 Յուլիս 1976 թ. Ալճերիոյ մայրաքաղաքին մէջ գումարուած վեհաժողովէն բխած 

Ժողովուրդներու Իրաւանց Տիեզերական Հռչակագրի Յօդ. 3-րդը կը տրամադրէ. «Ամէն 

ժողովուրդ, որ աքսորուած է իր երկրէն, իրաւունք ունի հոն վերադառնալու»…։ 

Բայց Էրտողան՝ առանց վարանելու, անամօթաբար, իր խոստովանութենէն ժամեր ետք, 

փորձեց ինքնախաբէութեամբ մեզ խաբել՝ թէ աքսորը ցեղասպանութիւն չէ (եղեր…)։ 

«Մենծ» երկրի մը նախագահին այս խարխափումն ու խաբեբայութիւնը իրաւաՏգիտութիւն չէ… 

այլ՝ շփացուածի գոռոզութիւն, որ այսօր՝ բազմաբեւեռ աշխարհակարգին մէջ, ժամանակավրէպ 

դարձած է, քանի որ միաբեւեռ աշխարհակարգին մէջ զինք շփացուցած իմփերիալիստական 

տէրութիւնները այսօր մայրամուտի եւ նահանջի մէջ են։ Էրտողան՝ «աքսորել»ը գտած է որպէս 

փախուստի միջոց ոչ միայն ցեղասպանութենէն, այլ՝ շատ աւելի կարեւոր, ծանրակշիռ ու 

գոյութենական վտանգէն՝ Արեւմտահայաստանի զաւթումի ոճիրէն, որուն հատուցումը կը 

պահանջէ Թուրքիոյ մասնատումը, տարանջատումը, քայքայումը…։ Քանի որ Էրտողան՝ շատ մը 

հայերէ աւելի գիտակից է Մեծ Եղեռնի միջոցով Արեւմտահայաստանի հողերու զաւթումին 

գոյութենական կարեւորութեան։ Այն հայերը, որոնք աւելի քան դար մը, եւ մինչեւ այսօր՝ Մեծ 
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Եղեռնին մէջ տեսան միայն Ցեղասպանութիւնը եւ մոռացութեան տուին Հայրենիքին 

զաւթումը…։ Բայց Էրտողանի իրաւական հարցերու խորհրդատուները քաջ տեղեակ են այս 

բոլորէն։ Տեղեակ են նաեւ՝ որ ՄԱԿ-ի 28 Մայիս 1948 թ. Պատերազմի Ոճիրներու Յանձնաժողովին 

Տեղեկագիրը, Բ. գլուխի Ա. կէտը յատկացուցած է Հայոց Ցեղասպանութեան, եւ ՄԱԿ-ի 

ենթայանձնաժողովի Պենճամին Ուհիթաքէրի Տեղեկագրի 24-րդ պարբերութիւնն ալ 

յատկացուած է Հայոց Ցեղասպանութեան, եւ՝ ենթայանձնաժողովի անդամներու ջախջախիչ 

մեծամասնութեան ձայնով որդեգրուած է 23 Յուլիս 1985 թուին՝ հակառակ Թուրքիոյ 

երկարատեւ ընդդիմութեան։ 

Անոնք տեղեակ են նաեւ՝ Թուրքիոյ դաշնակից ու մանաւանդ մեղսակից Գերմանիոյ յապաղած 

ճանաչումէն՝ այս բազմաբեւեռ աշխարհակարգի օրերուն մէջ՝ ի վերջոյ (ոճիրի մը մէջ 

մեղսակիցին ճանաչումը ոչ միայն զոհէն ներողամտութիւն խնդրել է, այլեւ՝ իրեն մեղսակից 

դաշնակիցը մերկացնել է… անոր դէմ վկայել է…)։ Նաեւ՝ Թուրքիան պատին փակցնող այն 

ճանաչումներէն, որոնք կատարուած են՝ Ռուսական Տումայի, Կիպրոսի Ներկայացուցիչներու 

Տան, ԱՄՆ-ի նախագահներուն եւ Ա. Աշխարհամարտի երեք Դաշնակիցներուն կողմէ։ 

Փութինեան Ռուսաստանի Տուման կը խօսի «Արեւմտեան Հայաստանի հողերուն վրայ» 

գործուած Ցեղասպանութեան մասին, շարունակելով միւս Վլատիմիրին (Լենինի) ստորագրած 

հրամանագիրին կեցուածքը Արեւմտահայաստանի անկախութեան նկատմամբ (Դեկրետ 

Թուրքահայաստանի մասին), որ ամրապնդումն է Սան Սթեֆանոյի Դաշնագրի Յօդ. 16-րդին…։ 

Կիպրոսի Ներկայացուցիչներու Տան ճանաչումը կը խօսի Ցեղասպանութեան մասին, «որ 

արմատախիլ ըրաւ Հայերը իրենց նախահայրերու երկրէն»…։ 

Այս երկու ճանաչումները կը շեշտեն Արեւմտահայաստանի զաւթումին փաստը, որ կը սպառնայ 

Թուրքիան մասնատել, տարանջատել, եւ ուրեմն՝ ամբողջական, ճշմարիտ եւ քաղաքական 

ճանաչումներ են, ոչ՝ մասնակի, բարոյական ու պղատոնական, որ ոչ մէկ իրական արժէք ու 

նշանակութիւն ունին, քանի որ համազօր են ըսելու. «Այո՛, եղեր է Ցեղասպանութիւն, կը ցաւինք, 

իրաւունք ունիք, բայց՝ առնելիք չունիք»…։ 

ԱՄՆ-ի իրերայաջորդ բոլոր նախագահներու ճանաչումները, որոնք «Ցեղասպանութիւն» 

բառակապակցութիւնը չեն գործածած, բայց ճանչցած են «ամբողջ ցեղի մը բնաջնջում»ը, իսկ 

նորագոյն նախագահը՝ Թրամփ, իրեն յատուկ փրակմաթիզմով, խօսեցաւ «Հայաստանի եւ հայ 

ժողովուրդի կողքին կանգնելու» մասին, որ քայլ մը առաջ կ՚երթայ… լոկ ճանաչումէն եւ կը 

յայտնէ ներկային մէջ մեր կողքին կանգնելու պատրաստակամութիւն։ Յիշենք թէ 1948 թ. 

Պայմանակցութիւնը Ցեղասպանութիւն կը համարէ ազգի մը նոյնիսկ մէկ խումբին մասնակի 

ջարդը…։ 

Իսկ Ա. Աշխարհամարտի երեք Դաշնակիցները՝ Անգլիա, Ֆրանսա եւ Ձարական Ռուսաստան, 

1915 թ. Մայիս 21-ին արդէն (այսինքն Մայիսի 24-ի Tehcir Kanunu-էն երեք օր առաջ) 

ազդարարեցին Բարձր Դրան, որ անոր գործած ոճիրները կը հանդիսանան «մարդկութեան եւ 

քաղաքակրթութեան դէմ գործուած ոճիրներ»…։ 

Իսկ Միջազգային Հանրային Իրաւունքին մէջ, Պատերազմի Ոճիրները եւ Մարդկութեան Դէմ 

Գործուած Ոճիրները՝ Ցեղասպանութեան ոճիր կը համարուին։ Եւ այս իսկ պատճառով, 

Միջազգային Քրէական Մնայուն Ատեանի ձեռնհասութեան մէջ կ՚իյնան այս երեք տարբեր 

անուններով գործուած միեւնոյն Ցեղասպանութեան ոճիրները։ Այս Ատեանը գործել սկսած է 17 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (92) Յունիս 2018 

 

19/52 

Յուլիս 1988-էն ի վեր։ Թուրքիա եւ ԱՄՆ չեն յարած այս Ատեանին, իրենց գործած 

ցեղասպանութիւններուն պատճառով, եւ ուրեմն՝ ենթակայ չեն այս Ատեանին, որպէս դատելի 

կողմ…։ Բայց, Ատեանի կանոնագրութեան Յօդ. 15-րդը իրաւունք կու տայ ժողովուրդ մը 

ներկայացնող միակ լիազօր կազմակերպութեանց՝ ցեղասպան պետութեանց ոճիրին շուրջ այս 

Ատեանին կարծիքը հարցնելու յատուկ հայցագրով մը։ 

Եթէ այսօր Տարագիր Արեւմտահայութեան Համասփիւռքեան Քոնկրէսը կազմուած ըլլար՝ 

կրնար Հայոց Ցեղասպանութեան շուրջ այս Ատեանի կարծիքին դիմել, եւ դրական 

պատասխանի մը պարագային, դիմել ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Ժողովին, ՄԱԿ-ի Ուխտի Յօդ. 377-րդին 

համաձայն, եւ պահանջել ad hoc դատարանի մը կազմութիւնը։ ՏԱՀՔ-ը կազմուած չէ, եւ՝ եթէ 

Արեւմտեան Հայաստանի իրաւականօրէն շարունակուող պետութեան քաղաքացիներու 28,000 

թիւը անբաւարար նկատուի, այսպիսի դիմումներ կրնան կատարել ոչ միայն՝ Ժողովուրդներու 

Մնայուն Դատարանը (Պերթրատ Ռասելի Հիմնարկը), Լելիօ Պասսօ Հիմնարկը, կամ որեւէ 

փոխանորդ պետութիւն, առանձին կամ միասնաբար Արեւելահայաստանի պետութեան, քանի 

որ Միջազգային Հանրային Իրաւունքը պետութիւններուն ոչ միայն իրաւունք կու տայ, այլեւ 

անոնց կը պարտադրէ օգնել ինքնորոշուող ժողովուրդներուն, յարգելու համար ժողովուրդներու 

իրաւահաւասարութեան սկզբունքն ու ազատ ինքնորոշման իրաւունքը, որ jus cogens բոլոր 

բոլորին պարտադիր erga omnes իրաւունք մըն է։ 

Աւելի կարճ ուղին ՄԱԿ-ի Ապահովութեան Խորհուրդին դիմելն էր, եթէ՝ անոր հինգ մնայուն 

անդամներէն Մեծն Բրիտանիան եւ Ժողովրդային Չինաստանն ալ ճանչցած ըլլային Հայոց 

Ցեղասպանութիւնը, Ռուսաստանի, Ֆրանսայի եւ ԱՄՆ-ի կողքին։ Ժողովրդային Չինաստան 

բարեկամն է Հայութեան, վախ չկայ որ ան վէթօ դնէ, սակայն անորոշը Բրիտանիոյ հաւանական 

կեցուածքն է այսօր, թէեւ՝ 1915-ին, իր երկու դաշնակիցներուն հետ Հայոց Ցեղասպանութիւնը 

ճանչցած է որպէս մարդկութեան եւ քաղաքակրթութեան դէմ գործուած ոճիր։ Սակայն, 

անորոշութիւնը չի կրնար փարատիլ, քանի որ Բրիտանիան այսօր՝ որոշ արեւելում մը չունի 

ստեղծուած բազմաբեւեռ աշխարհակարգին մէջ, եւ նոյնիսկ Եւրոպայի մէջ մնալ թէ չմնալու 

հարցին մէջ Բրիտանիոյ ժողովուրդը չունի միասնական արեւելում։ 

Ընթացիկ Յունիսի վերջին նախատեսուած Թրամփ-Փութին հանդիպումին արդիւնքը կրնայ լոյս 

սփռել այս հարցին վրայ։ Եթէ այդ արդիւնքը խաղաղութեան ի նպաստ ըլլայ, բրիտանական 

վէթօն ալ հաւանաբար պիտի կարենանք անհաւանական նկատել։ 

Եթէ՝ Արեւելահայաստանի պետութիւնը գործօն դեր մը ունեցած ըլլար միջազգային կամ գէթ 

շրջանային հարթակի վրայ, Թրամփ-Փութին գագաթաժողովին կրնային ներկայ ըլլալ նաեւ 

Ուիլսոնի Իրաւարար Վճիռն ու «Դեկրետ Թուրքահայաստանի Մասին»ը…։ Քանի որ ներկայի 

փոխանցման ժամանակաշրջանին մէջ 2020 թուականը պատմական կարեւոր դարադարձ մըն 

է, բայց մենք՝ կը շարունակենք մնալ դիտողներ… եւ ոչ՝ պատմութիւն կերտող ժողովուրդ։ Մենք 

չենք կերտեր նոյնիսկ մեր պատմութիւնը…։ 

Մեր համեստ կարծիքով, Փոքր Ասիոյ հնագոյն քարտէսներու շարքին, ուր ճշդուած են երկու 

Հայաստաններու՝ Armenia Major (Արեւմտահայաստան) եւ Armenia Minor (Արեւելահայաստան), 

Օսմանեան ընդարձակ Կայսրութեան առաջին դարերու պետութեան վարչական 

բաժանումներու քարտէսներուն վրայ, յստակօրէն սահմանագծուած է «Էրմէնիստան Էյալէթի»ի 

գրաւուած տարածքը Բիւզանդիոնէն։ Այս քարտէսներէն մէկուն պատճէնին ձեռքբերումը 

անյետաձգելի անհրաժեշտութիւն մըն է։ Որովհետեւ այդ քարտէսը Օսմանեան պետութեան 
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ճանաչումն է՝ թէ այդ տարածքը կայսրութեան բանակին գրաւած տարածքներէն մէկն է, եւ 

այսօրուան Թուրքիան այդ եւ նման տարածքներու վրայ տարատնկեալ պետութիւն մըն է 1923 

թուականէն ի վեր միայն…։ Միջազգային Հանրային Իրաւունքը գրաւեալ տարածքը գրաւեալ կը 

համարէ, եւ ոչ թէ գրաւողին սեփականութիւնը։ 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ 

5 Յունիս 2019 
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Յօդուածներ 

ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ԳԻՏԱ-ՊԱՏՄԱԿԱՆ «ԱՏՈՄԱՅԻՆ» ՌՈՒՄԲԸ 

 

Ատրպէյճանի, ինչպէս նաեւ իր մեծ եղբօր, Թուրքիայի 

տափակութիւնն ու լկտիութիւնն էլ չպիտի մեզ հայերիս 

զարմացնեն, սակայն արի ու տես որ, Ատրպէյճանը 

ունի անսահման մեծ "գիտական'' պաշարներ մեզ 

ջարդ ու փշուր անելու: Ներկայիս "ատոմային" ռումբն է 

Ատրպէյճանի գորգերի "իրեւանեան" խուբը: Գիրք-

ալբոմը, հրատարակուած է Բաքւում մի խումբ 

փրոֆեսոր- դոկտորների կողմից: Հրատ. Տարին 

անյայտ է, սակայն այն ներկայացուել է Ֆրանքֆուրթի 

միջազգային գրքերի տօնավաճառում (2018) և ցրուել է 

անվճար անցորդների մէջ, իսկ այժմ AMAZON-ում "Վաճառւում'' է 504,- Եւրոյով: Գիրք-ալբոմը, 

իբր գորգերի մասին է, սակայն իրականութեան մէջ, ներկայիս ՀՀ-ի տարածքը իր 

պատմամշակոյթային հարստութեամբ, ներկայացւում է, որպէս արեւմտեան Ատրպէյճանի 

պատմական անքակտելի մաս: Գիրքը բաղկացած է շուրջ 112 էջերից, որի 65 էջը նուիրուած է 

Ատրպէյճանի արեւմտեան հատուածի (ՀՀ-ի և Երեւանի խանութեան, Ժ.Ք.) պատմութեանը: 

Գունատիպ է և գրուած է անսահման վատ գերմաներէնով: Արդեօք միւս լեզուներով էլ է 

հրատարակուել, չգիտենք: Այնքան առատ են կեղծիքներն ու սուտերը, որ մենք ի վիճակի չենք 

բոլորը ներկայացնել:Թարգմանաբար ներկայացնում ենք նախ յառաջաբանը, քանզի 

բաւականին խօսուն է:  

''Ատրպէյճանի պատմաաշխարհագրական տարածքը: 

Ատրպէյճան ազգը, որը 20-րդ դարի աւարտին իր պատմական տարածքի միայն մի հատուածում 

անկախացաւ, ունի հին և հարուստ պետականութեան պատմութիւն: Պատմական 

Ատրպէյճանի սահմաններն են՝ հիւսիսում, Կովկասեան մեծ լեռնաշղթան, արեւմուտքում՝ 

Ալագօզ լեռնաշղթան, ներառեալ Գօյչէ լիճը (ենթադրում ենք Սեւան լիճը Ժ.Ք.), արեւելքում՝ 

Կասպից ծովը, իսկ հարաւում Զնջան- Համադանը (Պարսկաստան Ժ.Ք.) և համարւում է 

ամենահին քաղաքակրթութեան կենտրոններից մէկը:Այսօր Ատրպէյճան ազգը 2-րդ մեծ թուրք 

ազգն է Անատոլիայի թուրքերից յետոյ: Այս տարածքում, ատրպէյճանական տարածքում, որտեղ 

զարգացել է ատրպէյճանական պետական աւանդոյթները, առկայ է հարուստ և իւրայատուկ 

մշակոյթ:Այս պատմաաշխարհագրական շրջաններում ժամանակի ընթացքում զարգացել են 

Շիրուանը, Մուղանը, Շէքին, Ղարաբաղը, Նախիջեւանը, Իրեւանը և այլն: 

Գուլիստանի (1813) և Թուրքմենչայի պայմանագրերով պատմական Ատրպէյճանի տարածքները 

բաժանուել են երկու պետութիւնների միջեւ, որի հետեւանքով ստեղծուեցին հիւսիսային 

(Ռուսական կամ Սովետական) և հարաւային (Պարսկաստանի) Ատրպէյճան 

հասկացութիւնները: Անմիջապէս Թուրքմենչայի պայմանագրից յետոյ, Ռուսաստանը 

ձեռնարկեց Ատրպէյճանի արեւմտեան մասը հայկականացնել, արդիւնքում Ատրպէյճանի 

արեւմտեան մասում, իրեւանեան խանութեան սահմաներում, առաջին անգամ լինելով 

հարաւային Կովկասում հիմնուեց մի հայկական պետութիւն: Այս պրոցեսի հետեւանքով մի նոր 
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աշխարհաքաղաքական հասկացութիւն յաւելուեց Ատրպէյճանի տարածքների հետ կապուած, 

որտեղ ՀՀ-ն է հիմնւել, կոչուեց արեւմտեան Ատրպէյճան (Իրեւանեան Ռեգիոն)": 

Ատրպէյճանի կեղծ ու սուտ քարոզչութիւնը ծաւալուն է, չգիտենք որ մէկին անդրադառնանք: 

Հարկաւ միայն թիրախը մենք չենք՝ Վրաստան (Դաւիթ Գարեջիի վանքային համալիր), ԻԻՀ 

"հարաւային Ատրպէյճան" և մասամբ Ռուսաստանը, որի 25 միլիոն իսլամ բնակչութիւնը 

օրնիբուն թրքականացւում է : Այսուամենայնիւ յոյժ հարուածը ուղղուած է անշուշտ, մեզ 

հայերիս: 

Թուրքերն ու ատրպէյճանցիները ունեն "զէնքեր", որոնք մեզ "պակասում" են: 

1- Սուտ լուրերի տարածում (մամուլ, գիրք, հեռուստացոյց, ռադիոհաղորդումներ, էլ- կայքեր, 

համաժողովներ և այլն): 

2-Անտեղեակ, յետամնաց և մոլեռանդ հասարակութիւն, որը հաւատում և հաւատարիմ 

հետեւում է ղեկավարութեանը, դառնալով բութ գործիք: 

3-Իսլամի չարաշահումը փանթուրքիստական նպատակներով: 

Կեղծ լուրերի և հակահայկական քարոզչութեան խմբին կարելի է դասել Ատրպէյճանի 

վարչապետի յայտարարութիւնը՝ թմրանիւթերի դէմ պայքարի 36-րդ համագումարում, որը 

տեղի է ունեցել Բաքւում, այս տարուայ Ապրիլ ամսում: «25 տարի է ինչ, ՀՀ բռնագրաւել է 

Լեռնային Արցախի շրջանը, որը նպաստաւոր տարածք է ահաբեկչութեան և թմրանիւթերի 

հանար » , իսկ Ալի Հասանովը, նոյն վարչապետի տեղակալը աւելացրել է «ՀՀ-ն ատրպէյճանի 

բռնագրաւեալ տարածքներում աճեցնում է թմրաբոյսեր, որոնց վաճառքով զէնք է գնում" 

(16.04.2019, fa.arannews.com, պարսկալեզու, փանթուրքիստական կայքէջ): Այս ճառերը լսելով, 

Ի՞նչ են մտածել միջազգային համագումարի մասնակիցները, դժուար է պատկերացնել,և կամ 

շարունակական "գիտական" համագումարները, Պարսկաստանի Ատրպատական նահանգի 

ատրպէյճանալեզու քաղաքներում, "Արցախը (Ղարաբաղը)պատկանում է իսլամական 

աշխարհին" թեմայով: 

Հարկաւ,պէտք չէ անդրադառնալ բոլոր անհեթեթութիւններին, սակայն կան պարագաներ, 

որոնք մտահոգիչ են: Օրինակ՝ Բեռլինի պետական Ազատ Համալսարանի գրադարանում առկայ 

են շուրջ 7 գիրք, արցախեան հակամարտութեան թեմայով, բոլորն էլ հրատարակուած 

ատրպէյճանի ծախսերով, գերմանացի հեղինակների կողմից և չկայ որեւէ մի գիրք հայանպաստ 

և կամ չէզոք հեղինակի կողմից գրուած: Հիմա պատկերացնենք՝ ուսանողը գրում է գիտական 

աշխատանք, նախկին Սովետական Միութեան սառեցուած տարածքների հակամարտութեան 

մասին: Յստակ է չէ,՞ թէ արդիւնքը ինչ է լինելու: 

Այս ու նման խնդիրների մասին բազմիցս փորձել ենք խօսել, նախկին ՀՀԿ իշխանութեան 

պատասխանատուների հետ, Ապարդիւն: Քանի որ, ԳԿ նախարարն էր Արմէն Աշոտեանը և կամ 

սփիւռքի առաջին և վեջին նախարարուհին՝ Հրանուշ Յակոբեանը: Յեղափոխական նոր 

նախարարն էլ հետեւեց Տիկին Յակոբեանի աւանդոյթին: Երբ Բեռլին էր ժամանել ժամանակ 

չգտաւ հանդիպելու աշխարհահռչակ Դոկտ. Տիկին Հոֆմանին և կամ Ազատ Համալսարանում 

հայագիտութեամբ զբաղուող երկու դասախօսներին, այլ գնաց Հալլէ քաղաք, մասնակցելու 

"Մաշտոց" կենտրոնի հիմնադրման 20-ամեակին, պարգեւեց հերթական շքանշանը և 

վերադարձաւ Երեւան: 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (92) Յունիս 2018 

 

23/52 

Սփիւքահայութեան հետ Մշակոյթային Կապի Կոմիտէի շնորհալի նախագահներ՝ 

Համազասպեան, Դալաքեան... ձեր պայծառ յիշատակը յաւերժ: 

Այս բոլորը ի միջի այլոց: 

Վերադառնանք թուրք-ատրպէյճանական կեղծարարութեանը: Ընթացիկ տարուայ 

Փետրուարին, տեղի ունեցաւ Թեհրանում մի լուսանկարների ցուցահանդէս նուիրուած 

"Խոջալուի ցեղասպանութեանը", որտեղ ի միջի այլոց ցուցադրւում էր մի յայտնի լուսանկար, 

հայոց ցեղասպանութիւնից, որպէս փաստ: Ազարիհա, պարսկալեզու կայքը (www.azariha.org, 

info@azariha.info), անդրադարձաւ այս խայտառակութեանը և գրեց "Որտեղի՞ց է ակունք 

առնում այս երկրի անսահման կեղծարարութիւնը" և պատասխանում գրում է՝ 

"Ճշմարտութիւնն այն է որ, այս երկրի հիմքը դրուած է սուտի և գողութեան վրայ: Երկիր, որի 

անունը, գողութեան արդիւնք է (ԻԻՀ-եան Ատրպատականի նահանգ, Արաքս գետից հարաւում), 

ուրեմն գոյատեւելու համար շարունակ պէտք ունի սուտի և պատմութեան կեղծարարութեան": 

Փաստ: Բերենք մի քանի օրինակ գիրք-ալբոմի պատկերներից 

Էջ 4: Գառնի հեթանոսական տաճար: 

Մակագրութին: Հին թրքական տաճար"Գեռնի պալատը": Բազմաստուած տաճար 

բիւզանդական ոճով: "Թիրիդատի գահ": մ.թ.ա. I դ., կառուցուել է Արման թագաւոր Թիրդաթ I-ի 

կողմից, 14-րդ դարում վերակառուցւել է Հուլաքու Խանի կողմից: 

================== 

Էջ 5: Արբիունի պալատ: 

Կառուցւել է մ.թ.ա 782–ին, հին թրքական թագաւոր Արգիշտի I-ի կողմից: 

================== 

Էջ 8: Աղուանական Այրիվենգ տաճար,1214 Գիրշբուլաղի շրջան, Էլլար: 

Էջ 8: Քարէ սնդուկ, 15-ից 16 դար, Սանգսուրի շրջան, Սիսեան, Ուրուգ գիւղ: 

Արձանագրութիւնը արաբատառ ատրպէյճաներէնով: "Այս գերեզմանում է հանգչում Օղուլ իբն 

Մուրադը, 963 (1555)": 

(պատկերում, արաբատառ ատրպէյճաներէնը տեսանելի չէ Ժ.Ք.) 

Էջ 17: Մեծ ու փոքր սարեր, դիտուած Իրեւանի պալատից (Dubua de Mon Pere, 19-րդ դար): 

(մեծ ու փոքր սարեր, այսինքն Սիսն ու Մասիսը և կամ Արարատները Ժ.Ք.):  

Գիրք-ալբոմի միւս բոլոր պատկերների բացատրութիւնները նոյնպէս խեղաթուրուած են: 

Ժիրայր Քոչարեան, Ապրիլ 2019 
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Յօդուածներ 

Յուշերու Շարքէն 

ՊԷՅՐՈՒԹԸ 

60-ական Թուականներուն 

Վարդան Թաշճեան 

 

Մարդոց բնական, երբեմն բնազդական 

սովորութիւններէն մէկն է միշտ ալ այց մը տալ իրենց 

անցեալին, ընդհանրապէս ալպոմներու, պահուած 

նամակներու, յուշանուէրներու կամ օրագրութիւններու 

ընդմէջէն եւ վերյիշել պատանութեան, 

երիտասարդութեան տարիները, երբ սեւ էին մազ ու 

մորուք, եղնիկանման՝ ոտք ու վազք, անմեղ, աներկմիտ, 

անփոյթ ու անքոյթ՝ գիտակցական ամէն արարք։ 

«Նոսթալժիք» այս վերադարձը միշտ ալ օծանուած է յուզումով, փշաքաղումով, երբ անցեալի 

երգեր, եղանակներ, ժապաւէններ, դասընկերներ, դէմքեր, դէպքեր, պտոյտներ, հաւաքոյթներ 

մէջ ընդ մէջ կը տողանցեն մտքի արահետներէն եւ ուղեղային բջիջներու ֆրոյտեան 

հոգեբանութեան կենսաբանական խաղով՝ անկատար ապրում մը կը փոխադրեն երազներու 

մէջ, տուն տալով զարմանքի թէ ինչպէս տարիներէ ի վեր չտեսնուած անձ մը յանկարծ 

այցելութեան կու գայ գիշերային բարձի ենթագիտակցութեան մէջ։ Եւ քանի որ այլեւս ընդմիշտ 

գալիք չեն այդ օրերը, որքա՜ն անոյշ, որքա՜ն հեշտ, որքա՜ն երանելի կը թուին ափսոսանքի 

անսփոփ իրողութեան առջեւ։ 

Քաղաքներն ալ այդպէս են եւ յաճախ կ՛որոնեն իրենց անցեալը, փառքի օրերը, ոսկեշրջանը։ 

Լիբանանի մայրաքաղաք՝ Պէյրութը բացառութիւն մը չէ այս ճշմարտութեան, վաթսունական 

թուականներուն՝ մագնիսական իր հրապոյրով, գեղեցկութեամբ, կենցաղով ու 

կենդանութեամբ։ Եւրոպական տարազով միջին արեւելեան այս քաղաքը արդիականութեան եւ 

նահապետականութեան միաձուլումն էր, նորը եւ հինը կամրջող ինքնուրոյնութեամբ, երբ 

խօսքը չկար դեռ ո՛չ Տուպային, ո՛չ Ապու Տապիին եւ ոչ ալ Քաթարին։ Երկնասլացներէն մինչեւ 

իր պատմական շէնքերը, քաղքենիութեան իր վայրերէն մինչեւ արգահատելի անկիւնները, 

քարակուտային լաբիւրինթոսէն մինչեւ զինք դիտող բնութեան հրաշակերտ լեռնալանջը, 

վերելք-վայրէջք նեղլիկ ու ոլորուն փողոցներէն մինչեւ ինքնաշարժի խառնարան՝ պողոտաները, 

համբաւաւոր Համրայի գերարդիական վաճառատուներէն մինչեւ Սուք Սուրսոք բանուկ շուկայի 

ոսկերիչները, խանութպանները, մինչեւ՝ մսավաճառներու միս ու ձուկ լուացող արիւնախառն 

ջուրերու գարշահոտ վտակը, քիթ-բերան բռնող գլխարկաւոր-ֆէսաւոր անցորդներու կամ 

յաճախորդներու ոտքերուն տակ։ 

Գլխաւոր հրապարակ՝ Պուրճը, սիրտը քաղաքին, եռուզերի կաթսայ մըն էր, արշակաւան մը՝ 

հանրակառք, օթօպիւս, թաքսի, սերվիսներ, ժողովուրդ, գոռում-գոչում եւ այս բոլորը 

ամբողջացնող մութ կանաչ տարազով խելակորոյս ոստիկաններ, զէնք ունենալով իրենց բերնի 
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«անզէն» սուլիչը։ Կեդրոնական Նահատակաց Յուշարձանն ու արմաւենիներու արտայայտիչ 

շարանը խոցող երեւոյթը՝ օթօպիւսներու եւ թաքսիներու կայանն էր, դէպի տարբեր գիւղեր, 

քաղաքներ ուղղուող ճամբորդներու համար՝ Թրիբոլի, Զահլէ, Պաալպէք, Սայտա, մինչեւ իսկ 

Հալէպ կամ Դամասկոս, որուն արաբական անունը՝ «աշշէ՜մ, աշշէ՜մ», մունետիկեան կանչով կը 

լսուէր շատ-շատ հեռուներէն։ Յաճախորդ սիրաշահելու մրցակցութիւնը՝ տաք գլուխներէն 

յորդող փարթամ հայհոյանքներով, պարագայական բնակիչներու աչքին առջեւ կը ստեղծէր 

պոռչտուքի, իրարանցումի եւ յաճախ անխուսափելի կռփամարտի բեմահարթակ մը, 

ուղեւորները սարսափեցնելու աստիճան։ 

Կէս ճերմակ, կէս կարմիր ներկուած հանրակառքերը իրենց անդադրում «տինկ-տինկ»ով 

սպասարկութիւն կը կատարէին քաղաքին մէկ ծայրէն միւսը մինչեւ ուշ գիշեր։ Մէկ գիծը, 

Պուրճէն՝ Ճիմմէզիէ, Բոլիքարպոս, Տորա եւ միւս կողմէն դէպի արեւմուտք, մինչեւ Պասթա։ Միւս 

գիծը կ՛ուղղուէր Ամերիկեան Համալսարան, այսպէս կոչուած՝ «քիւլլիէ»․ իսկ դէպի հարաւ 

արեւելք մինչեւ՝ Պատարօ, թանգարան։ Իրենց փութկոտութեանը մէջ, կայարանը սպասելու 

համբերութիւնը ժամավաճառութիւն սեպելով շատեր անմտօրէն կը ցատքէին սուրացող 

հանրակառքէն կամ վեր կամ վար, լրջօրէն վտանգելով իրենց կեանքը։ Մեր երիտասարդական 

տարիներուն մենք ալ ետ չէինք մնար այս արկածախնդրութենէն, համալսարան երթեւեկի 

ճամբուն վրայ։ Անդին՝ կը վխտային հարկաւ սերվիսները, ընդհանրապէս մերսետէս, որոնց 

անտաշ ու բերնի անպակաս սիկառէթով վարորդները, ի գործ կը դնէին գլխու-ձեռքի անվերջ 

պալէն, յաճախորդ որսալու արհեստին յատուկ խորամանկութեամբ, մինչ իրենց ինքնաշարժին 

ձայնասփիւռը բարձրաձայն կ՛աղաղակէր եգիպտացի առասպելական երգիչներ՝ Ում Քալսումի 

եւ Ապտէլ Ուահապի երկարապատում երգերը։ 

Այս հրապարակին երկու կողմերուն վրայ տարածուող Սուք Սուրսոքէն եւ վատահամբաւ 

հանրատուներէն զատ աչքառու ներկայութիւն էին քաղաքի ամենէն ժողովրդական 

պատկերասրահները՝ Ռոքսի, Ամբիր, Տիւնիա, Մեթրոբոլ, Ռիվոլի եւ քիչ մը անդին՝ Կրան Թէաթր 

եւ Քաբիթոլ, որոնք միշտ խռնուած կ՛ըլլային ֆիլմի սիրահարներով, վայելելու համար հիչքոքեան 

բեմադրութիւններէն մինչեւ «քավպոյ»ականը, պատմական-պատերազմականներէն մինչեւ 

Տրաքուլան եւ երգախառն կատակերգութիւնները։ 

Սրահներու ճակատին գլխաւոր դերասաններու գծագրութիւններով մեծածաւալ պաստառներ 

գրաւիչ ծանուցումներն էին ցուցադրուող ժապաւէնին։ Եւ ո՞վ կ՛ըլլար առհասարակ այս 

նկարներուն տակ մեծատառ ստորագրութեամբ երեւցող արուեստագէտը. H. Torossian: 

Հոլիվուտը այն ատեն անհասանելի աշխարհ մըն էր մեզի համար, իսկ դերասանները՝ մէկական 

կուռքեր, որոնց նկարները պատի մշտական զարդ էին կօշկակարներու պատերուն վրայ։ Չէի 

կրնար երեւակայել, որ տարիներ ետք բախտը պիտի ժպտէր ինծի բազմիցս այցելելու սպիտակ 

պաստառի այդ մայրաքաղաքը, քալելու անոր աստղազարդ մայթերուն վրայէն եւ թեթեւ 

յուսախաբութեամբ մը ծանօթանալու մեծ սթիւտիոներէն ներս կիրարկուող նկարահանումի 

խաբուսիկ երեւոյթներուն, Կարմիր Ծովուն ճեղքէն մինչեւ ET-ի թռչող հեծիկը… 

Շարժասրահներէն ներս, դադարին՝ իսկական հաճոյք էր լսել Տալիտայի, Ազնաւուրի, Բեբինօ Տի 

Քաբրիի եւ Լոս Բարակուայոսի երգերը։ Տակաւին Պոպ Ազզամի «Luna Capresse»ն, սքանչելի 

կտորը ծագումով լիբանանցի-եգիպտացի երգիչին, որ ծանօթ է նաեւ իր «Մուսթաֆա»ով եւ 

«Ecrit dans le ciel»ով։ Իսկ Les Ascarson-ի «Gardez la derniere dance pour moi»ն, որուն բառերը՝ 

«Գնա՛, պարէ՛ անոր բազուկներուն մէջ, Գնա՛, ժպտա՛ անոր աչքերուն, բայց չմոռնա՛ս, վերջին 
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պարը պահելու ինծի՛»… Ինչպիսի՜ թրթռումով կը քերէին մեր երիտասարդութեան 

հոգեբանական լարերը։ 

Սինեմաներէն կ՛ելլէինք դուրս, անյագուրդ, ներսի ապականած օդէն կարմրած երեսներով, 

երբեմն նոյն ֆիլմը երեք ժամ ետք կրկին դիտելու մարմաջով, եթէ շատ սիրած ըլլայինք։ 

Մայթերու երկայնքին դէմ-դիմաց կու գայինք տեսակաւոր վաճառորդներու հետ։ Նիհար, 

բարձրահասակ, ցցուն ուսերով սուտանցի սեւամորթ կիներ կոնաձեւ ոլորուած թերթիկներու 

մէջ տաք պիստակով, «Եա Նասիպ» պոռացող վիճակահանութեան տոմս ծախողներ եւ կամ 

մետաղեայ գաւաթները մէջ-մէջի շխրտացնող «շէրպէթճի»ներ, սնուպարի միջուկը անպակաս։ 

Կրկրացող ստամոքսներուն համար, անդին ֆէլէֆիլի ճաշարանները պահանջքին համեմատ 

մեքենայի պէս սէնտուիչ կ՛արտադրէին, աչքի առջեւ, քով-քովի շարուած տասնեակ մը կլոր 

բարակ հացերով։ Հանրածանօթ ուտելիքները սակայն կը կրէին այլ կնիք ու հասցէ։ Հաւը 

«Մարրուշ»ն էր, անուշեղէն-պիսքոթը՝ «Ղանտուր», պաղպաղակը՝ «Սեմիրամիս»։ 

Արեւելքի Փարիզն էր Պէյրութը, փառքի այդ օրերուն, ոչ միայն ֆրանսական 

ճարտարապետութեան իր դրոշմով այլեւ՝ «La dolce vita»ի (անուշ կեանք) ինքնուրոյն հմայքով ու 

համբաւով։ Իբրեւ «Jet-set»ի կեդրոն՝ Ալէն Տըլոն, Պրիժիթ Պարտօ, Օմար Շարիֆ, Ֆարիտ էլ 

Աթրաշ, հո՛ն էին, Այն Մրեյսիէի երկայնքին՝ Ֆենիսիա, Սէն Ժորժ պանդոկներուն եւ կամ քիչ մը 

աւելի հիւսիս քաղաքէն՝ «Քազինօ Տիւ Լիպան»ի կարմիր գորգերուն վրայ։ Անգիր օրէնք էր Սուք 

Թավիլի, Համրայի, Մաարաթի, Վերտէօնի կամ Արլըքէնի նման առաջնակարգ փողոցներու 

վաճառատուներու ցուցափեղկի արուեստագիտական գեղեցիկ յարդարանքը, ամէն շաբաթ 

փոխուելու պայմանաւ, իբրեւ քաշողական մղիչ հրաւէր արաբական երկիրներու արքայական 

ընտանիքներուն, մեծահարուստներուն իրենց խոշոր թսպէհները շխրտացնելով՝ խորունկ 

գրպանները պարպելու։ Լիբանանցին գիտէր իր ապրանքին գովքը հիւսել, դիւթել, հմայել, 

հրապուրել, լեզու թափել մինչեւ որ ապրանքը «պայ-պայ» ըսէր խանութին, ընկալեալ 

սովորութեան համաձայն՝ սակարկուած գինով, բայց կարծուածէն աւելի խոշոր շահաբաժին մը 

ապահովելով խորամանկ վաճառականին… 

Լիբանանի տարեկան ֆոսթիվալներն ալ շուկաներուն չափ մագնիս էին Եւրոպայէն, 

Ամերիկայէն, Արաբական Ծոցէն ժամանող արուեստասէր զբօսաշրջիկներուն, Պաալպէքի, 

Պիպլոսի եւ Պէյթէտտինի պատմական բերդերն ու պալատները վերակենդանացնող 

գեղարուեստական ձեռնարկներով։ Իսկ տեղւոյն երիտասարդութիւնը ամերիկեան, 

ֆրանսական եւ լիբանանեան համալսարաններու շրջաբակերէն բացի՝ հաւաքավայր կ՛ընտրէր 

Wimpy-ն, Café de Paris-ը, Hoeseshoe-ն, Pigeon de Rock-ը, եւ կամ ուշ ժամերուն՝ Kit Kat-ն ու Cave de 

Roi-ն, Gauloise, Kent եւ Lucky Strike-ի ծուխերուն հետ շաղախելով Guerlain-ի եւ Christian Dior-ի 

զգլխիչ անուշահոտերու բուրմունքը, արբեցուցիչ հրապոյր մը պարգեւելով թէ՛ շրջապատին եւ 

թէ բարեկամ-բարեկամուհիներուն։ 

Հայկական կեանքն ալ ետ չէր մնար հաճելի եւ հարուստ այս օրերէն։ Պուրճ Համուտը զուտ 

հայկական իր բնոյթով փոքրիկ Հայաստան մըն էր կենսունակ դպրոցներու, եկեղեցիներու, 

ակումբներու եւ շուկաներու լայն գործունէութեամբ, թէեւ ամերիկեան ազդեցութիւն մըն ալ 

կ՛արտայայտուէր նեղ փողոցներէն տողանցող ծանրաբարոյ ինքնաշարժներու անվերջանալի 

ճչակներէն։ 

Քաղաքի շրջանն ալ ունէր գաղութը զօրացնող եւ հպարտացնող իր կառոյցները։ Սէրայի 

բարձունքին՝ Ս. Նշան Առաջնորդանիստ եկեղեցին, հայեցի ուսման միջնաբերդեր՝ 
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Համազգայինի Ճեմարանն ու ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանը, Ալէք Մանուկեան 

կեդրոնի համալիրը, Ճորճ Սարգիսեանի «Գասպար Իփէկեան», Պերճ Ֆազլեանի եւ Գրիգոր 

Սաթամեանի «Վահրամ Փափազեան» թատերախումբերը, Բարսեղ Կանաչեանի՝ «Գուսան», 

Գէորգ Գանտահարեանի՝ «Կոմիտաս» եւ Համբարձում Պէրպէրեանի՝ «Նայիրի» 

երգչախումբերը, աղն ու հացն էին կրթական, մարզական եւ գեղարուեստական 

աշխուժութեան։ Համակ ապրում էր ունկնդրել Պէրպէրեանի «Անոր»ը եւ Կանաչեանի «Օրօր»ը 

համերգներու յայտագրին վրայ, իրենց «Եկեղեցին Հայկական» օրաթորիոյին եւ «Նանօր» 

վիպական խմբերգին զուգահեռ։ Գրական-հասարակական թերթերը ժողովուրդի կարեւոր մէկ 

հատուածին յափշտակութեան առարկան էին, իսկ եկեղեցիներու անուանակոչութեան տօները՝ 

հին սովորութիւններու վերանորոգում, Վեհափառի ու իր շքախումբի ոտքերուն առջեւ զենուող 

ոչխարներով, աւանդական մատաղի առ ի պատրաստութիւն։ Պարի տարեկան համոյթներ, 

ոգեկոչումներ, տողանցքներ, ազգային տօներ, քով-քովի կը բերէին հայութիւնը, յարգանքի եւ 

երախտագիտութեան տուրք մատուցելու մեր հերոսներուն, գրական դէմքերուն, 

նուիրեալներուն։ ՀՄԸՄ – ՀՄՄ Ա. Կարգի ֆութպոլի ճակատումներն ալ մոլեռանդ 

կողմնակիցներուն ջիղերը լարող զբաղումներ կը դառնային, ոչ տարբեր՝ Կիպրոսի ԱԲՕԷԼ – 

Օմոնիա մրցակցութենէն, կիրակիներու ազատ յետ-միջօրէին։ 

Մէջ ընդ մէջ Հայաստանէն ժամանած խումբեր աւիշ ու արիւն կը սրսկէին ժողովուրդին 

խանդավառութեան վրայ։ Հայաստանի Երգի ու Պարի Անսամպլը, Թաթուլ Ալթունեանի 

ղեկավարութեան տակ կը թնդացնէր «Unesco»ի սրահը, օրեր շարունակ, մինչ «Սպարտակ 

Երեւան» անուանի ֆութպոլի խումբը, նոյն տարուայ Սովետ Միութեան ախոյեանն ու 

բաժակակիրը, բարեկամական իրարայաջորդ մրցումներ կը կայացնէր «Քամիլ Շամուն» հսկայ 

մարզադաշտին վրայ, տեղական խումբերու դէմ, Նահրի կամուրջէն՝ օթօպիւսներով 

հազարաւորներու փոխադրութիւնը դէպի հոն, վերածելով տեսակ մը ուխտագնացութեան։ 

Գոհար Գասպարեանը կու գար իր աննման ձայնը հնչեցնելու «Casino du Liban»ի ընդարձակ 

հանդիսասրահին մէջ, մինչ Փարիզէն հրաւիրուած Նշան Պէշիկթաշլեանը իր սրամիտ 

երգիծաբանութիւններով կը հարստացնէր գրականասէր հասարակութիւնը, Ամերիկեան 

Համալսարանի «Assembly Hall»ին մէջ։ 

Նահրի պողոտան բանուկ շուկան էր կօշիկի, հագուստեղէնի, ոսկերիչներու՝ 

նորաձեւութիւններու շաբաթական ցուցադրութեամբ, մինչ Մարտիրոսեաններու 

երաժշտական վաճառատունէն գեղեցիկ երգերու արձագանգը, հայկականէն մինչեւ 

արժանթինեան թանկոները սփոփանքի աղբիւր էր օրուան պրկումներով տուայտող 

անցորդներուն համար։ 

Ժողովուրդը բարի սովորութեամբ ամրան եղանակին Պէյրութի տաքն ու խոնաւութիւնը կը լքէր, 

օդասուն հանգիստ որոնելու դէպի գիւղեր իր արշաւանքին մէջ, Ալէյ, Պհամտուն, Շթորա, 

Այնճար, Զահլէ եւ կամ միւս գիծէն՝ Պիքֆայա, Տհուր Շուէյր, Պոլոնիա, Մրուժ, իր քաղցն ու 

ծարաւը յագեցնելու տեղւոյն համեղ տանձերով, կեռասներով, խաղողով ու ակերուն զուլալ 

ջուրերով… 

Այս բոլոր գեղեցկութեան ու բնականութեան ետին, քաղաքական կեանքը կրնար վարդագոյն 

չըլլալ, բայց Լիբանանը, լիբանանցին ու լիբանանահայը, սիրտ ունենալով Պէյրութը, կ՛ապրէր ու 

կ՛ապրեցնէր, առանց լրջօրէն մտածել տալու «երազի երկիրներ»՝ Ամերիկա, Գանատա, Ֆրանսա 

գաղթելու գաղափարին մասին։ Շատ քիչեր կը ծրագրէին այս դրախտէն հեռանալ եւ 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

  Թիւ (92) Յունիս 2018 

 

28/52 

ճակատագիր որոնել այլ երկնակամարներու տակ աւելի խոստումնալից ապագայի մը 

հեռանկարներով։ 

Սակայն ափսո՜ս, մարդիկ չգիտցան յարգը իրենց նախանձելի հանգիստին, հանդարտութեան եւ 

հարստութեան։ Կրօնական, քաղաքական, հատուածական եւ անձնական 

հակառակութիւններու տագնապին մէջ չտեսան նոյն ատեն վտանգը արտաքին 

միջամտութեան, ազդեցութեան եւ կամ շահերու։ Երկրին հրաբուխը լերան տակ չմնաց, այլ 

տաքցաւ, փոթորկեցաւ եւ ահաւոր կերպով անիծեալ օր մըն ալ յանկարծ պայթեցաւ, 

տասնեւեօթը տարի շարունակ Միջին Արեւելքի Զուիցերիան թաղելով փոշիի, փեռեկտումի եւ 

փլատակներու տակ։ Հազարներ զոհ գացին, հազարներ դուրս գացին, որոնցմէ անմասն չմնաց 

նաեւ մեր աղուոր, շէ՛ն, ստեղծագործ գաղութը։ 

Հիմա, տարիներ ետք այս աղէտէն, Լիբանանը վերագտած կը թուի ըլլալ իր «բնականոն» 

վիճակը եւ արդիականացած՝ աւելիով։ Նոր օդակայան, նոր երկնասլացներ, նոր 

հրապարակներ, նոր շուկաներ՝ նոր գոյն ու գեղեցկութիւն կու տան անոր դիմագծին, 

բազմապատկելով նոյն ատեն ճամբաներու անհանդուրժելի խճողումը եւ քաոսային վիճակը։ 

Տեղ-տեղ սակայն ակներեւ է քաղաքացիական պատերազմի անջնջելի սպին, իբրեւ 

զգաստութեան կանչ գուցէ՝ գալիք սերունդներուն յետ այսու գէթ սիրով, համերաշխութեամբ եւ 

իմաստութեամբ առաջնորդելու երկիրը դէպի մշտատեւ բարօրութեան ու խաղաղութեան, դաս 

առնելով անցեալի ծանր սխալներէն եւ մանաւանդ՝ դրացի երկիրներու այժմու ցաւալի 

կացութենէն։ 

Պէյրութը, այո՛, նոր համ առած է հիմա, կասկած չկայ, բայց, ինչ ալ ըլլայ պարագան, ուրի՜շ էր 

համը, ուրի՛շ, վաթսունական թուականներու Պէյրութին։ 

22 Յունուար 2019 

Նիկոսիա 
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Գրական-Մշակութային 

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ 

 
 

 

 

 

 

 

ԵՐԿԻՆՔԸ 

Երկինքը սէ՛ր է 

Երկինքը լո՛յս է 

Երկինքը յո՛յս է 

Վառման երա՛զ է... 

Երկինքը ծո՛վ է 

Երկինքն անհո՛ւն է 

Երկինքը ցո՛լք է 

Հոգւոյն պատկե՛րն է... 

Երկինքն անո՛ւրջ է 

Երկինքն հեքիա՛թ է 

Թե՛ւ ու թռի՛չք է 

Ազատութի՛ւն է: 

ԵՐԱՆ 

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

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Ի՛նչ բառեր կան մեր սրտին մէջ 

Որոնք երբեք պիտի չըսուին 
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Լուռ արտասուեն այնտեղ յուշիկ 

Չըսուած խօսքի ցաւով յաւերժ... 

  

Ի՛նչ պահեր կան որ պիտ'անցնին 

Դրոշմն անոնց յետոյ պիտ'զգանք 

Եւ պիտի լանք կորուստն անդարձ 

Պահերուն այդ անկրկնելի... 

  

Սիրող սիրտին գգուանքը տաք 

Պիտի զգանք երբ ա՛լ չկայ 

Ներկայ պահը պիտ'ըլլայ թանկ 

Երբ ան դարձած է ա՛լ անցեալ... 

ԵՐԱՆ 

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

ԸԼԼԱ՛Ր 

Ըլլա՛ր մանկութեան մաքուր առաւօտ 

Ծաղկի բոյրերով, նախշուն գոյներով 

Արեւածիծաղ դաշտերուն մէջ վառ 

Ես արբենայի ծաղկանց թոյրերով... 

  

Անամպ երկինքը բացուէր մաքրաջինջ 

Կեանքին պէս անհոգ ու անապական 

Հոգիս միամիտ կարծէր մեղք չկայ 

Ամէն ինչ շիտակ է, արդարացի... 

  

Չմթագնէի ի տես բիւր չարեաց 

Հոգիս չամպոտէր ամօթէն մեղաց 
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Խժալուր աղմուկն սուտին ու կեղծին 

Չեղծանէր երգը, մեղեդին կեանքի... 

  

Աշխարհն խտանար դաշտին մէջ դալար 

Թիթեռներուն հետ ես վազվզէի 

Եւ արեգական լոյսը ըմպէի 

Թէկուզ զերթ թիթեռն մէկ օրուան համար... 

ԵՐԱՆ 

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

ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒԻՍ 

Աչքս լոյսին բացած օրէս 

Դուն շո՛ւնչ առ շո՛ւնչ ու վա՛նկ առ վա՛նկ 

Մտար սրտիս ու հոգւոյս մէջ 

Լեզո՛ւ քաղցրիկ ու մայրական... 

Մերթ քաղցրօրօ՛ր մրմնջեցիր 

Մօրս բերնով՝ օրօրի երգ 

Մերթ գորովով դուն հնչեցիր 

Սիրոյ գողտրիկ աղօթքի՛ պէս... 

Կա՛թ-կա՛թ մտար իմ էութեան 

Քու հնչիւնով շաղախեցիր 

Սի՛րտս, մի՛տքս ու հոգի՛ս ալ 

Զերթ միւռոնով մը սրբագին... 

Վա՛նկդ, բա՛ռդ իմ շրթունքին 

Լեզու ելայ դեռ կարկամած 

Տակաւ մեծցայ խօսքդ շուրթիս 

Արեանս պէս էութեան մաս... 

Բառերո՛վդ աշխարհն ճանչցայ 
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Ու սիրեցի, ուրախացայ 

Բառերովդ յոյզեր, միտքեր 

Եկան ինծի հովէն, ծովէն... 

Քեզմով ոգի՛ն մեր հնաւանդ 

Բնակեցաւ իմ հոգւոյս մէջ 

Նախնեաց ոգի՛ն արմենական 

Հիւսուեցաւ իմ նեարդերուս հետ... 

Քեզ փայփայե՛մ գորովագին 

Կեանքին նման ու լոյսին պէս 

Ու քեզ փարի՛մ միշտ կաթոգին 

Կեանքիս կեա՛նքն ես դուն սիրահեւ... 

ԵՐԱՆ 

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

ԲԱՂՁԱՆՔՍ 

Շիթ մը գորո՛վ էր փնտռածս 

Քար սիրտերու զանգուածին մէջ.... 

Կաթիլ մը սէ՛ր էր ուզածս 

Ամբոխին մէջ հազարադէմ... 

Շող մը ժպի՛տ էր ըղձանքս 

Սառն աչքերու հայեացքին մէջ.... 

Բոյլ մ'անուշ խօ՛սք էր բաղձանքս 

Բիրտ, անտարբեր աղմուկին մէջ.... 

Տէ՛ր, անգին էր ընծայածդ 

Բերրի հող էր ինձ շնորհածդ 

Բայց հողն ինչպէ՞ս պտղաբերէ 

Թէ սէր-անձրեւն զլացուի իրեն... 

ԵՐԱՆ 
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......................... 

ՍԻ՛ՐՏ ԻՄ 

Սի՛րտ իմ, զգայուն դուն մնացիր 

Մերթ՝ տրոփիւնով յուզաթրթիռ 

Մերթ՝ զարկով հզօր ու տագնապած 

Չարին դիմաց միշտ զայրացած 

Հրաբուխովդ պոռթկուն լաւա... 

Մերթ՝ նրբայոյզ, նրբաթրթիռ 

Զերթ մեղեդի մը նրբահունչ 

Լոյս երազով եղար արբշիռ 

Սէր-կարօտով թրթռացիր լոյս... 

Մերթ ալ ըմբոստ ոգի դարձար  

Նեղ վանդակէդ դուրս դուն թռար 

Մտրակեցիր չարը դաժան 

Անարդարը բիրտ ապիրատ... 

Բայց մնացիր դուն յուսավառ  

Մարդուն, կեանքին ու աշխարհին 

Լոյսի կանթեղ միշտ վառեցիր 

Բագինիդ վրայ հաւատարծարծ... 

Թէ կանգ առնես օր մը տխուր 

Ու վերջ առնեն յոյզերդ բիւր 

Գուցէ ապրիս տողերուս մէջ 

Այլ սրտերու դարման ու դեղ 

Այլոց վէրքը բալասանես... 

ԵՐԱՆ 

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

ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ 
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Ճշմարտութի՛ւն, լոյս անքնի՛ն 

Լոյսի պէս պա՛րզ, լոյսի պէս բա՛րդ 

Քեզ կ'որոնէ միշտ տենդագին 

Միտքս, հոգիս դեռ անայլայլ... 

Մերթ կ'երեւիս լուսաբացին 

Լոյսի խայտա՛նք, լոյսի դիւթա՛նք 

Մերթ ալ մէ՛գ է ու ամպամա՛ծ 

Դուն կը մնաս շղարշածածկ... 

Քեզ կը փարիմ՝ լոյսի աղբի՛ւր 

Քեզ կը տենչամ՝ լոյս անմատո՛յց 

Ինձ կը թուիս անչափ մօտի՛կ 

Ինչպէս շունչս, հեւքը սրտիս 

Բայց կը մնաս միշտ ալ անհա՛ս 

Որ քեզ փնտռեմ՝ երազ անմա՛ր 

Կարօտ մնամ լուսաճաճա՛նչ 

Շողքիդ վճի՛տ՝ կեանք մը համակ: 

ԵՐԱՆ 

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

ՀԱՅՐԻԿԻՍ ԼՈՅՍ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ 

(Հայրերու Տօնին առթիւ) 

  

Լուսէ կերպարդ ինձ այցի կու գայ 

Բարի ժպիտով որ նոյնը մընաց 

Ելեւէջներուն կեանքիդ տարագիր 

Յո՛յս ու լո՛յս տուաւ որ չմոլորինք... 

  

Ու պաշտեցիր միշտ մեր քաղցրիկ լեզուն 
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Հայրենիքն անգին որ մընաց հեռու 

Հայու ոգիով մեզ շաղախեցիր 

Լոյս երազովը անոր ուղեկից... 

  

Անբասիր վարքդ անաղարտ մնաց 

Խղճիդ խորանը միշտ անապական 

Ուր հայու հոգիդ՝ առկայծուն ճըրագ 

Ճառագայթ դարձաւ մեր ճամբուն վրայ... 

  

Յիշատակդ վառ ինձ կը հետեւի 

Կը հսկէ վրաս օրերուն պէս հին 

Յորդո՛ր է անմահ վեհ, ազնիւ վարքի 

Փարո՛ս է անմար հայու հոգիի... 

ԵՐԱՆ 

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

ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒՍ... 

(Դիմատետրի էջին վրայ) 

Վսեմ սիրտե՛ր ու հոգինե՛ր ազնուական 

Որ ամէն օր զիս կարդացիք տողերուս մէջ 

Զգացիք սիրտս որ կը տրոփէր յար անոնց մէջ 

Տեսաք հոգիս որ բառերուս մէջ կը ցոլար.... 

  

Հեռուէ-հեռու սիրոյ կայծ մը ես զգացի 

Լուռ քնքշանք մը որ ինձ հասաւ ձեր լռութեամբ 

Քանզի անբառ, տաք շունչն անգամ գորովանքի 

Սիրտէ ի սիրտ կը փոխանցուի ծիածանավառ... 
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Ձե՛զ կը պարտիմ մուսաներուս այցը վսեմ 

Որ յայտնուին այն պահերուն հըրաշագեղ 

Երբ ձեր սիրտէն սիրոյ զեփիւռ մը կը փչէ 

Ինձ կ'ընծայէ բառեր լուսէ ու սիրազեղ... 

  

Ձեր հայեացքը, ջերմ գգուանքը ինծի հասան 

Սրտիս դպան, դարձան աղբիւր նոր ներշնչման 

Միտքի, սիրտի նոր յոյզերու ակունք վարար 

Ես ձեզ կ'օրհնեմ, ձեզ կ'ընծայեմ տողերս վառ... 

 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Գրական-Մշակութային 

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ 

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

318-ԱՄԵԱՅ ԼՈՅՍ ԵՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ Մխիթարեան Միաբանութեան 

մշակութային վաստակը 

 
Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի Աբբահայրը (1676-1749) 

եղաւ այն փայլուն եւ կարող աստղերէն մին, որ հայոց 

երկնակամարին վրայ փայլեցաւ: 

Մխիթար ԾՐԱԳԻՐ մը դրած էր իր կեանքին, հիմնելով 

իր Միաբանութիւնը: Ան կ'ուզէր վերականգնել իր 

ազգին Մշակոյթը, Լեզուն, Պատմութիւնը, Ծէսն ու 

Հաւատքը, Գիրն ու Գրականութիւնը: 

Նախախնամութիւնը զինք նետած էր Վենետիկի 

լճակին խաղաղ մէկ անկիւնը, ուր կ'ապրէր բարգաւաճ հայ գաղութ մը եւ ուր ան 

կ'առանձնանայ իր աշակերտներով, փոքր կղզեակի մը մէջ, որ ժամանակի ընթացքին պիտի 

դառնար լոյսի փարոս մը Հայութեան համար, հեռու իր պաշտելի Հայրենիքի հողէն, ուր 

հարստահարիչ օտար պետութիւններ եւ աւազակախումբեր, ժամանակի ընթացքին մոխիրի 

պիտի վերածէին գիւղերն ու քաղաքները, եկեղեցիներն ու վանքերը եւ հուսկ ամբողջ ցեղը 

սպանդի պիտի առաջնորդէին Միջագետքի անապատներուն մէջ: 

Մխիթար Վարդապետի ծրագիրը, ընդհանուր գիծերու մէջ, կարելի է տասը նիւթերու բաժնել. 

1. ԼԵԶՈՒԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ 

ԺԸ. դարու սկիզբը, հայերէն լեզուն այնքան աղճատուած էր օտարաբանութիւններով, եւ 

Մխիթարի նման մեր նախնեաց գործերուն ընթերցող մը անհանդուրժելի կը գտնէր կացութիւնը 

եւ ինչպէս կը գրէ իր կենսագիրը՝ Հ. Յ. Թորոսեան. «Ան ունեցաւ գաղափարը մեր հին, դասական 

լեզուն վերականգնելու»: 

Առաջին գործը որ ան հրատարակեց, եղաւ «Քերականութիւն գրաբար լեզուի»: 

Առանց լեզուական վերանորոգութեան, մշակութային վերածնունդ չէր կրնար տեղի ունենալ: Այս 

պատգամը, որպէս կտակ ընդունուած իր աշակերտներէն, զիրենք մղեց ամէն ջանք թափելու 

իրենց Հիմնադրին ծրագիրը իրականացնելու համար: 

Լեզուական վերանորոգումին մեծապէս նպաստեց Մխիթարի պատրաստած Հայկազեան 

Բառարանը, որ ԺԸ. դարու մեծագոյն իրագործումը եղաւ: 

1837ին Հ. Գաբրիէլ Աւետիքեանի, Հ. Խաչատուր Սիւրմէլեանի եւ Հ. Մկրտիչ Աւգերեանի 

աշխատանքով, հրատարակուեցան Նոր Հայկազեան Բառարանը: Ասիկա արդէն պետական 
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ակադեմիայի մը վայել գործ էր, Հ. Աճառեանի կարծիքով, հայ լեզուի ամէնէն կատարեալ 

բառարանն է»: 

ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹԻՒՆ – ՀՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ 

Մխիթարեան Վարդապետներու հսկայ վաստակը, անոնց վիճակագրական, տեղագրական, 

աշխարհագրական եւ պատմական անթիւ հրատարակութիւններով, հայ ժողովուրդին 

պատմական յիշողութիւնը վառ պահեց, երեք դար շարունակ նոր սերունդներուն փոխանցելով 

Հայրենիքի եւ ազգային արժէքներուն գիտակցութիւնը: 

Անոնցմէ առաջինը կը հանդիսանայ Հ. Միքայէլ Չամչեան (1738-1823), իր եռահատոր «Հայոց 

Պատմութիւն« կոթողային աշխատանքով: 

Հ. Ղուկաս Ինճիճեան (1758-1833), իր կարգին, կը կատարի անփոխարինելի աշխատանք մը, 

ձեռնարկելով ազգագրական-վիճակագրական գիտարշաւներու, պատմական Հայաստանի 

բոլոր տարածքին վրայ, որուն արդիւնք կ'ըլլան կարեւոր զոյգ աշխատասիրութիւններ. 

«Ստորագրութիւն Հին Հայաստանեայց» եւ «Հնախօսութիւն Հայաստանեայց Աշխարհի» 

ինչպէս նաեւ Գերպ. Ագոնցի հրատարակած «Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի» 

շարքին առաջին հատորը «Հայաստան»: 

Ինճիճեանի աշխատութիւնը կը շարունակեն բազմաթիւ ուրիշ Մխիթարեան վարդապետներ, 

որոնց մէջ յիշատակութեան արժանի են Հ. Ներսէս Սարգիսեան (1800-1866), իր 

«Տեղագրութիւնք ի Փոքր եւ ի Մեծ Հայս» հատորով, մանաւանդ Հ. Ղեւոնդ Ալիշան (1820-1901), 

որ բացառիկ երեւոյթ մըն է հայ իրականութեան մէջ: 

Նուազ բեղուն, բայց նոյնչափ օգտակար երկերու հեղինակ են Հ. Մանուէլ Քաջունի, Հ. Գաբրիէլ 

Այվազովսկի (մեծ նկարիչին եղբայրը), Հ. Ագոնց, Հ. Մինաս Բժշկեան, Հ. Յակոբոս Իսաւերտենց, 

Հ. Միքայէլ Յովհաննէսեան, այս վերջինը հեղինակ Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ բերդերու 

կոթողային աշխատանքին: 

Մասնաւոր յիշատակութեան արժանի են Հ. Համազասպ Ոսկեանի ուսումնասիրութիւնները, 

նուիրուած Հայաստանի բոլոր նահանգներու վանքերուն եւ եկեղեցիներուն: 

3. ԿՐՕՆԱԿԱՆ, ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ, ԾԻՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 

Մխիթար Վրդ. համոզուած էր, որ եթէ Հայ ժողովուրդը հեռանայ իր նախնիքներու հաւատքէն, 

դատապարտուած է կորսնցնելու իր էութիւնը կազմող տարրը, իր նկարագիրը: 

Հարկ էր լուսաւորել ժողովուրդը կրօնաբարոյական գործերու հրատարակութիւններով, 

հրատարակել Աստուածաշունչը եւ բաժնել ժողովուրդին, մեկնաբանել Աւետարանը, 

Յայտնութեան գիրքը, թարգմանել Մեծն Ալպերտի Աստուածաբանութիւնը… եւ այլն: 

Մխիթարի յաջորդները սկսան ընդլայնել աստուածաբանական եւ հայրախօսական գործերու 

հրատարակութիւնը: Հայր Չամչեանի «Վահան Հաւատոյ»ն, օրինակ, ջատագովութիւնն է 

Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ հաւատքի ուղղափառութեան: 

Հ. Գաբրիէլ Աւետիքեան եւ մանաւանդ Հ. Մկրտիչ Աւգերեան կը մտնեն զուտ հայկական 

անդաստանէն ներս, առաջինը մեկնաբանելով Ս. Գրիգոր Նարեկացիի աղօթքները, ճառերը եւ 

Հայ Եկեղեցւոյ շարականները, իսկ Աւգերեան կը հանդիսանայ եկեղեցական պատմութեան 
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Չամչեանը, 1167 էջեր կազմուած «Լիակատար Վարք Սրբոց»ը հրատարակելով, ուր ընդգրկուած 

են Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ տօնացոյցին բոլոր սուրբերը: 

4. ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐՈՒ 

Հայկական այբուբենի ստեղծումին (Ե. դար) անմիջապէս յաջորդած ըլլալով բացառիկ 

աշխուժութիւն մը թարգմանուած եւ ինքնագիր գործերու, Վենետիկի եւ Վիեննայի զոյգ 

վանքերուն մէջ խնամքով հաւաքուած եւ պահուած հազարաւոր ձեռագիր մատեանները կը 

պարունակէին հայ ժողովուրդին մշակութային գանձերը, որոնք հարկ էր հրատարակել եւ 

ժողովուրդին ծանօթացնել: Գործ մը որ ծրագրուած ձեւով տեղի ունեցաւ եւ հերթականութեամբ 

լոյս տեսան ա) հայ պատմիչները, բ) հայրապետները, գ) հեթանոս եւ քրիստոնեայ աշխարհի մեծ 

հեղինակները. հրատարակութիւններ որոնք կը սկսին ճոխացնել հայ ընտանիքներու 

գրադարանները եւ մեծ ծառայութիւն կը մատուցանեն գիտական աշխարհին: 

5. ԴԱՍԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ 

Հիմնականօրէն Հ. Բագրատունին է որ լայն չափով մտցուց յոյն-լատին եւ եւրոպական մեծ 

ազգերու գրական գլուխ-գործոցները մեր մէջ, սորվեցուց գեղեցիկ արտայայտութեան ձեւերը, 

խնամել ոճը, դնել արուեստ, չափակցութիւն գրուածքին մէջ: 

Դասական շարժումի միւս մեծ դէմքը կը հանդիսանայ Գերպ. Եդուարդ Հիւրմիւզ (1799-1876), 

որուն «Բուրաստանքը» կը համարուի դասական բանաստեղծի լուրջ արտադրութիւն: 

Վենետիկի եւ Վիեննայի մէջ դասական շարժումին մեծապէս նպաստեցին հոյլ մը միաբաններ, 

որոնց ինքնագիր եւ թարգմանածոյ գործերը յղկեցին ժողովուրդին ճաշակը եւ պատրաստեցին 

աշխարհաբար լեզուի յայտնութիւնը, որուն ոտնաձայնը կը լսուէր արդէն զոյգ վանքերուն մէջ: 

6. ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐ ԼԵԶՈՒԻ ԵՐԵՒՈՒՄԸ 

Աշխարհաբարի գիտական առաջին ուսումնասիրութիւնը կը կատարէ ինքը՝ Մխիթար Վրդ. 

«Դուռն քերականութեան աշխարհաբար լեզուին հայոց» (1727), եւ «Գիրք քրիստոնէական 

վարդապետութեան շարադրեցեալ աշխարհաբարիւ լեզուաւ» (1727) գործերով: 

Անկէ ետք աշխարհաբարի մեծագոյն ջատագովն ու կերտողը կը հանդիսանայ Հ. Ղուկաս 

Ինճիճեան, որ 1799-էն սկսեալ աշխարհաբար լեզուով կը հրատարակէ ամավերջեան հատոր մը 

«Տարեգրութիւնք» տիտղոսով, ուր ամփոփուած կը գտնենք անցնող տարուան քաղաքական, 

ընկերային բոլոր կարեւոր դէպքերը: Վիեննայի մէջ Գերպ. Արսէն Այտընեանի լոյս ընծայած 

«Քննական քերականութիւն» ընդարձակ աշխատանքը (1866) աշխարհաբարի լաւագոյն 

յուշարձանը կարելի է նկատել: 

7. ՀԱՅ ԹԱՏՐՈՆԻ ԾՆՈՒՆԴԸ 

Արդի ըմբռնումով թատերական կտորի մը հանդիպելու համար հարկ է սպասել մինչեւ 1753 

ձեռագրի մը նախափորձը՝ խնամքով պահուած Ս. Ղազարի դիւանին մէջ: 

Նոյն դիւանը ունի գրաւոր վկայութիւններ 1724 թուականով, թատերական ներկայացումներու 

Ս. Ղազարի մէջ: Անկէ ետք, բազմաթիւ նոր թատրերգութիւններ գրուած եւ ներկայացուած են 

վանաբնակ վարդապետներէն եւ աշակերտներէն, կրօնա-բարոյական եւ յատկապէս 

հայրենասիրական բովանդակութեամբ: 
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Թատրոնը Ս. Ղազարէն Պոլիս փոխադրողը կ'ըլլայ Հ. Մինաս Բժշկեան, ապա Հ. Պետրոս 

Մինասեան, որուն աշակերտները Մուրատ-Ռափայէլեան վարժարանէն (Վենետիկ) 

շրջանաւարտ, կրնար նկատուիլ իսկական հիմնադիրները թատերական կազմակերպուած 

գործունէութեան: Ասոնցմէ են Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան, Սրապիոն Հէքիմեան, Թովմաս Թէրզեան, 

Նարպէյ, Էմմանուէլ Եսայեան, Սրապիոն Թղլեան, Մկրտիչ Աճէմեան, եւայլն: 

8. ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆ 

Մխիթարեանները իրենց գործը կատարած են ոչ միայն իրենց հրատարակած գիրքերով, այլ 

նաեւ իրենց հասցուցած աշակերտներով: 

1746-ին Թրանսիլվանիոյ Պաշպալով հայկական գաղութին մէջ, հիմը կը դրուի առաջին 

Մխիթարեան վարժարանին, երբ տակաւին Հիմնադիրը ողջ էր: 

Մխիթարեան վարժարաններու ցանցը հետզհետէ կը տարածուի քիչ մը ամէն կողմ ուր 

պատմութիւնը եւ քաղաքական անցուդարձերը կը ցրուեն հայ ժողովուրդը: Անոնց 

երկարակեցութիւնը պայմանաւորուած կը մնայ նոյն գաղութի կեանքէն եւ պայմաններէն: 

Պաշպալովի առաջին կրթական հաստատութիւնէն մինչեւ Հալէպի վերջին (1936) վարժարանը, 

Մխիթարեան Միաբանութիւնը ունեցած է 154 վարժարաններ, որոնք մեծ ներդրում ունեցած են 

հայ վերածնունդի եւ ռոմանթիք շարժումի անդաստաններէն ներս: 

9. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 

Հայերէն լեզուով առաջին քարտէսը պատրաստուած է 1695 թուականին Ամստերդամի մէջ, 

Թովմաս Վանանդեցիի խնամքով, պղինձի վրայ փորագրուած, Ադրիանոս եւ Պետրոս Սքոնբեկ 

եղբայրներու կողմէ: 

Մխիթար երկու միաբաններու՝ Հ. Իգնատիոսի եւ Հ. Զաքարիայի կը թելադրէ մասնագիտանալ 

փորագրութեան արուեստին եւ այսպէս նոր էջ մը կը բացուի հայ արուեստի պատմութեան մէջ: 

Ս. Ղազարի պղնձափորագրութեան արուեստին լաւագոյն ներկայացուցիչը կը դառնայ Հ. Եղիա 

Էնտազեան, որուն պատրաստած փորագրութիւնները եւ Հայաստանի քարտէսները կրնային 

մրցիլ Վենետիկի մեծ վարպետներուն հետ: 

10. ՍՈՒՐԲ ՂԱԶԱՐԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆՆԵՐՈՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ (ՃԵՄԱՐԱՆԸ) 

Հիմը դրուած է 8 Սեպտ. 1700-ին, եւ այդ օրէն սկիզբ կ'առնէ ակադեմական աշխատանք մը, 

ծրագրուած եւ գործադրուած կաճառական լրջութեամբ, ինչպէս ցոյց կու տան վերը նշուած ինը 

կէտերը: 

Սակայն, 17 Օգոստոս, 1810-ին Նափոլէոն Ա.-ի կայսերական հրովարտակով, Ս. Ղազարի 

Մայրավանքը պաշտօնապէս կը դառնայ Academia Armena Sancti Lazari, այսինքն՝ «Հայկական 

Ակադեմիա Սրբոյն Ղազարու»: 

Իրաւական հաստատութիւն դարձած Մխիթարեան Ակադեմիան շուտով կ'ունենայ նաեւ իր 

Կանոնագիրքը եւ իր «Բազմավէպ» պաշտօնաթերթը, որ հնագոյններէն մին կը համարուի: 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՎՐԴՏ. ՊԶՏԻԿԵԱՆ 
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Գրական-Մշակութային 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

Քարահունջ՝ 

12.000-ամեայ աստղադիտարա՞նը  

 

Բեմադիր Նիքոլայ Դաւթեանի 

«Քարկտիկ» ֆիլմը կ՚անդրադառնայ 

ծանօթ խաղի (որ կը խաղցուի երեք 

կամ հինգ ողորկ, փոքր քարերով) 

մեկնութեան, զուգորդուած՝ Հայերու 

նախնիներու եւ անոնց գիտելիքներու 

մասին ուսումնասիրութիւններով եւ 

ուշագրաւ տուեալներով: Ֆիլմին 

հեղինակներուն համաձայն` այն, ինչ կը 

բացայայտեն ֆիլմը դիտողները, ոչ թէ 

չափազանցութիւններ են, այլ 

փաստարկուած իրողութիւններ. այլ է 

հարցը, որ հնագոյն էթնոսի գիտելիքներուն մէկ մասը կորսուած է, մէկ մասն ալ մեզի հասած է 

փոշոտուած պահարաններու մէջ փակուած գիրքերու մէջ: 

"Ֆիլմը դիտելով՝ կը սորվինք «Քարկտիկ» խաղալ, բայց կը հասկնանք, որ բոլոր հին խաղերուն 

մէջ մեր նախնիները դրած են իմաստութիւններ, զորս պէտք է ուսումնասիրել։ Օրինակ, խաղը 

կը յուշէ մեզի, որ կայ «Օրիոն» համաստեղութիւնը, որ ժամանակի իւրօրինակ ցուցիչ է։ 

Պատկերացուցէք, որ համակարգիչ չկայ, համացանց չկայ, ինչպէ՞ս պիտի հաշուէք ժամանակը։ 

Մեր նախնիները առանց համացանցի՝ համաստեղութեան միջոցով հաշուած են ժամանակը եւ 

ոչ միայն", ըսած է Դաւթեան: 

Ֆիլմին մէջ անդրադարձ կը կատարուի հնագոյն քաղաքակրթութիւններու ծանօթ հետազօտող, 

գրող, լրագրող Կրահեմ Հենքոքի Հայաստան կատարած վերջին այցին: Հենքոք շրջած է ամբողջ 

աշխարհը, հետազօտած՝ Ինքաներու, Ազթեկներու, Մայաներու, Եգիպտացիներու եւ այլոց 

լեզուն, մշակոյթն ու գրականութիւնը: Քաղաքակրթութեան բնօրրանի փնտռտուքը զինք 

առաջին անգամ Հայաստան բերած է 2014-ին: Հնագոյն քաղաքակրթութիւններու անկախ 

հետազօտող Վազգէն Գէորգեանի հրաւէրով Հենքոք այցելած է Մեծամօրի, Ագարակի 

հնավայրերը, Ուխտասար, Քարահունջ, Տաթեւի վանք եւ յայտարարած, որ Հայաստանի մէջ 

թաքնուած է քաղաքակրթութիւններու բանալին: 

Հենքոքի վերջին գիրքին մէջ ամբողջ գլուխ մը նուիրուած է Հայաստանին: Ան կը գրէ, որ 

Հայաստանն է հնագոյն մշակոյթի եւ գիտելիքներու կրողը: Վերջին այցը 2015-ի Օգոստոսին 

եղած է, երբ աւելի քան 20 երկիրներու տարբեր մասնագէտներէ բաղկացած խումբով Հենքոք 

գացած է Քարահունջ՝ աստղային դիտում կատարելու համար: 
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Ըստ Վազգէն Գէորգեանի` գիտարշաւի մասնակիցները կ՚ուզէին համոզուիլ, որ Քարահունջը 

աստղադիտարան է: "Հին ժամանակ մեր նախնիները «Օրիոն» համաստեղութեան միջոցով 

ճշգրիտ հաշուած են ժամանակը։ Մայաներու, Ազդեկներու, Եգիպտացիներու, Սումերներու 

տոմարները եւս կազմուած են «Օրիոն»-ի միջոցով։ Տաթեւի սիւնն ալ, որ «Օրիոն»-ի երկրային 

ցուցիչն է, կառուցուած է աստղագիտութեան հնագոյն գիտելիքներու հիման վրայ։ Մեր 

նպատակն էր հաստատել, որ Քարահունջը աշխարհի հնագոյն աստղադիտարանն է։ 

Աստղադիտման շնորհիւ հաստատեցինք, որ Քարահունջի գլխաւոր՝ 63-րդ քարը «Օրիոն»-ի 

ճշգրիտ ցուցիչն է։ Պատկերացուցէք, որ այդ քարի անցքը ճշգրիտ կերպով իր մէջ «տեղաւորեց» 

«Օրիոն»-ի երեք աստղերը։ Ատիկա կարելի չէ պատահականութիւն համարել։ Հետեւաբար, 

Քարահունջը աստղադիտման ամենահին կեդրոնն է։ Կրահեմ Հենքոքի համաձայն՝ ան 12.000 

տարեկան է, այսինքն՝ կը թուագրուի Ք.ա. 9.600-ով", ըսած է Վազգէն Գէորգեան: 

Անոր համաձայն` Կրահեմ Հենքոք նաեւ յայտարարած է, որ ներկայի Թուրքիոյ տարածքին 

գտնուող նէոլիթեան ժամանակաշրջանի ծիսական համալիրը` «Պորտասար»-ը, կը պատկանի 

հայկական մշակոյթին եւ ընդհանրութիւններ ունի Քարահունջի հետ, որ իր հերթին կը 

հաստատէ, թէ Հայերու նախնիները եղած են աստղագիտութեան կրողն ու տարածողը: 

"Քարահունջի թուագրումը Հենքոք կատարած է աստղային դիրքերու միջոցով։ «Օրիոն» 

համաստեղութեան երկնային շարժումը տեղի կ՚ունենայ իւրաքանչիւր 26.000 տարին։ Հենքոք 

կ՚առաջնորդուի աստղային ծրագրերով եւ կը գործակցի մասնագէտներու հետ։ Ես ալ դիմած եմ 

Նովոսիպիրսքի Գէոդեզիական ակադեմիայի աստղագէտներուն, որոնք 

«աստղահնագիտութեան» միջոցով նոյնպէս հաստատած են թուագրումը։ Հաստատուած է, որ 

համակարգչային այդ մեթոտը ճշգրիտ է եւ ճշգրիտ թուագրում ընելու հնարաւորութիւն կու 

տայ", նշած է Գէորգեան: 

Ան նաեւ տեղեկացուցած է, որ Քարահունջի մասին Հենքոք վերջերս խօսած է Գանատայի մէջ 

տեղի ունեցած գիտաժողովի ընթացքին: Անոր գիրքերը ըստ միջազգային տարբեր 

վարկանիշերու` աշխարհի մէջ ամենէն պահանջուածներէն են. տպաքանակը արդէն 

գերազանցած է 7 միլիոնը: 

Ք.  

Աղբիւր՝ ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ 
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ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ 

 
 

 

 

 

 

 

Երկիր կառուցելու հիմքերու հիմքը մեր լեզուն է...Սա քանիցս ըսուած խօսք է, որուն 

ճշմարտացիութեան աւելի ու աւելի կը համոզուիմ տակաւ....Լեզուն միայն հաղորդակցութեան 

միջոց չէ....ան մեր ազգային հոգեբանութիւնն ու մտածողութիւնն է, մեր ինքնուրոյն 

աշխարհընկալումը, աշխարհայեացքը....նկարագիրն ու ինքնութիւնը....Հետեւաբար, անոր 

նկատմամբ մեր վերաբերմունքը ազգային-պետական քաղաքականութիւն ըլլալու է, քանզի 

առանց մեր լեզուին, առանց մեր ինքնութեան վկայականին, մենք կը դառնանք համանման այլ 

երկիրներու, այլ ժողովուրդներու, կը կորսնցնենք մեր տեսակը, որով պայմանաւոր է հայ 

ազգային պետականութիւնը.... 

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

Սէրը, յոյսը, հաւատքը միշտ ալ փոխադարձ ոյժ ունին....Եթէ անկեղծօրէն սիրես ժողովուրդդ, ան 

անպայման կը փոխադարձէ զայն...Եթէ հաւատաս ժողովուրդիդ անվերապահօրէն, ան 

փոխադարձաբար կը հաւատայ քեզի...: Սիրտէ սիրտ անիմանալի կամուրջ կայ՝ ոգեղէն եւ 

լուսեղէն, որուն էական պայմանը մաքուր անկեղծութիւնն է: 

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

Ստահակին վերջին ապաւէնը իր հայրենասիրութիւնն է, ըսուած է իրաւացիօրէն...., քանզի 

այնքան շատ են անոնք, որ երդում-պատառ կ'ըլլան իրենց հայրենանուէր գործունէութեան 

համար, ինքնագովութեան գագաթնակէտին հասցնելով իրենց հայրենասիրական ա՛յս կամ ա՛յն 

գործի փառաբանումը....Բայց եթէ քերես գովաբանուած «հայրենասիրութեան» արտաքին 

կեղեւը, կը յայտնուի ամենայն յստակութեամբ տուեալ անձին կամ անձերուն եսամոլութիւնը, 

փառամոլութիւնը..., «Հայրենասիրութեան» պիտակին տակ՝ սեփական փառքը հիւսելու 

մոլեգին մարմաջը...., մինչդեռ իրաւ հայրենասիրութիւնը լուռ եւ անաղմուկ գործ է, լուռ եւ 

անսակարկ նուիրում, որ կը խորշի գովեստէ, ինքնապարծանքէ, ինքնաթմբկահարումէ... 

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

Շատ հազուագիւտ են այն անձերը, որոնք գիտեն գնահատել ուրիշին բարի, ազգանուէր գործը, 

քաջալերել զայն, արժեւորել ի գործ դրուած հոգենուէր աշխատանքը, զոհողութիւնը...Շատ-

շատեր գիտեն միայն բարձրագոչ եւ բարձրաղաղակ խօսիլ, բարբառել ազնւութեան 

մասին...ազգասիրութեան մասին, հայրենասիրութեան մասին, ուրիշինը անտեսել, 
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արհամարհել, նոյնիսկ սեւցնել...Ահա թէ ինչու հայ կեանքը կը հեւայ, կը հեւայ, կը 

հեւայ...շնչասպառ: 

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

Մարդուն դարէ-դար երազած, տենչացած, յանուն անոր արիւն-քրտինք թափած ազատութիւնը 

այսօր այնքան է չարաշահուած, այլանդակուած, չարափոխուած....որ համատարած չարիքի է 

վերածուած....Ազատութեան անունով, ի՛նչ չարժէքներ, խորթ բարքեր ներս խուժեցին մեր 

հանրապետութենէն, փորձելով այլանդակել հայ մարդուն, հայոց երկրի նկարագիրը, 

ինքնութիւնը....թմրամոլութենէն մինչեւ իբր «խղճի ազատութիւն» ներկայացուած 

աղանդաւորութիւնը....սեռային տարբեր սանձարձակութիւններէն մինչեւ ընտանեկան 

աւանդական վարք ու բարքի եղծանումը....անյագուրդ նիւթապաշտութեամբ եւ 

հաճոյամոլութեամբ յղփացող եւ դեռ աւելիին հետամուտ անզգամութիւնը, կողոպուտը, 

հոգեզրկութիւնը....Զո՞րն ըսել, զո՞րը խոստովանիլ....Նման ազատութիւնը՝ իր 

սանձարձակութեամբ, վերածուեր է իր հակաբեւեռին՝ չազատութեան, կամ մարդկային յոռի 

բնազդներու ստրկացման....Ո՞ւր է մեր ոգիի եւ գիտակցութեան ճառագայթումը....որ գալու է 

անպայման եւ արդէն իսկ եկած է իր նախաքայլերով եւ դեռ ծագելիք նոր արշալոյսներով.... 

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

Մեր մէջ շատ է վախը՝ գէշ մարդ դառնալու, անբաղձալի նկատուելու... մեր մէջ շատ է 

հաւատարմութիւնը կուռքի վերածելու հակումը, մեր մէջ շատ է անհանդուրժողութիւնը՝ 

մերինէն տարբեր տեսակէտներուն հանդէպ...Նման վարքագիծը հայ կեանքի լճացման ազդակ է 

որոշապէս: 

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

Յաղթանակները միայն մարտի դաշտին վրայ չեն ըլլար...Յաղթանակ է, երբ ժողովուրդ մը 

ամբողջ ոտքի կ'ելլէ բռնակալ իշխանութեանց դէմ եւ կը վերահաստատէ իր 

ինքնիշխանութիւնը...Յաղթանակ է, երբ ամէն օր քրտնաջան աշխատանքով կը կառուցես 

երկիրդ, կ'արարես, հող կը մշակես, ընտանիք կը պահես, բարի գործ մը կ'ընես....Յաղթանակ է, 

երբ գլուխ չես ծռեր, չես յուսալքուիր, կը մաքառիս ու կը պայքարիս կեանքի 

դժուարութիւններուն, խոչընդոտներուն դէմ...Յաղթանակ է, երբ կը յաղթես դուն քեզի, քու մութ 

կիրքերուդ, մոլութիւններուդ, սին ու մանր նկատառումներուդ....յանուն հեռահար պայծառ 

նպատակի, կեանքի լայնախոհ ըմբռնումի....Եւ այսպէս , կեանքի ամէն վայրկեանը կարելի է 

յաղթանակի վերածել.... 

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

Ներքին ապականութիւնն է որ կը կործանէ երկիրը, պետութիւնը....ներքին բարոյական-

գաղափարական ապականութիւնը...: Որեւէ արտաքին վտանգ կարելի պիտի ըլլար դիմակայել, 

եթէ կայ ներքին ամրութիւն, որ կը խարսխուի հոգեւոր-բարոյական-գաղափարական 

արժեհամակարգի վրայ: Մենք մեզի հանդէպ պիտի ըլլանք խստապահանջ...: Այդ ուղղութեամբ 

ալ, իշխանութեան բոլոր մակարդակներու վրայ՝ ինքնաքննադատոթութիւնը, ժողովուրդին 

հաշիւ տալը էական նախապայման են ապականութեան կամ ներքին փտածութեան առաջքը 

առնելու համար... 

............... 
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Կեանքի արժէքը անոր քանակական տեւողութեան մէջ չէ, այլ գերազանցօրէն՝ անոր որակին 

մէջ: Մարդիկ կան, որոնք կ'ապրին երկար մինչեւ խոր ծերութիւն, բայց կը մեկնին անհետ, 

առանց որեւէ լոյսի շող մը տուած ըլլալու իրենց համայնքին, շրջապատին....Ուրիշներ ալ կան, 

թիւով շատ քիչ, որոնք իրենց կեանքի շատ կարճ ժամանակին մէջ անգամ, կը հասցնեն 

աւարտուն հանճարներ ըլլալ, լոյսի առաքեալներ, որոնց թողած լոյսի հետքը կը լուսաւորէ իրենց 

համայնքն ու ազգը յետ-մահու մանաւանդ, երբ ֆիզիքապէս մեզի հետ չըլլալով՝ կարծէք ա՛լ 

աւելի կը փայլին իրենց գործերուն մէջ արտացոլուած ոգիով, հոգիի թէ մտքի ճառագայթներով... 

Պետրոս Դուրեան, Միսաք Մեծարենց եւ ուրիշներ ցայտուն օրինակն են նման մարդկանց, որոնք 

պիտի ապրին մեզի հետ, այնքան ատեն որ կայ ու կ'ապրի զիրենք ծնող ժողովուրդը....անոնց 

թողած լոյսի ճառագայթը չի թաղուիր երբեք: Բոլոր պարագաներուն ալ, Կեանքի հազուագիւտ 

պահերն են, գերազանցօրէն, որոնք կ'իմաստաւորեն ամբողջ կեանք մը... 

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

Կեանքի դպրոցը կը յուշէ էականը տարանջատել ոչ-էականէն, ներքին ձայնին ըլլալ ունկնդիր, 

զայն ընդունիլ որպէս ուղեցոյց՝ սուտը ճշմարիտէն զանազանելու համար, կեղծ մարդկանց 

ականջ չկախել, չվրդովիլ փուճ բաներէն....ժամանակն ու եռանդը տալ ա՛յն բաներուն, որոնք 

մեզ իսկապէս կ'ուրախացնեն....լայնախոհութեամբ մօտենալ հարցերուն, իւրաքանչիւրին տեղն 

ու կշիռը ճիշդ գնահատել փորձելով....անկեղծ ըլլալ ինքն իրեն հետ միշտ եւ բոլոր 

պարագաներուն....Մինչեւ ա՛յն ատեն որ կ'ապրինք, կեանքի դպրոցը բան մը կը յուշէ մեզի՝ դաս 

մը, որուն համար նիշեր չենք ստանար, բայց կը ձեռքբերենք բան մը որ նիշէն վեր է եւ կը կոչուի 

իմաստութիւն... 

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

Կեանքի դժուարութիւնները մեր լաւագոյն ուսուցիչներն են....անոնք են որ մեզի կը սորվեցնեն 

կամքի տոկունութիւն, պայքարի ոգի հանդէս բերել, հնրամտութիւն ի գործ դնել, կարեւորը 

տարանջատել անկարեւորէն, առաջնայինը՝ երկրորդականէն, կը կոփեն, կը թրծեն մեր ներքին 

ոյժը....տակաւին կը մարդկայնացնեն մեզ, ուրիշին դժուարութիւնն ու ցաւը զգալու 

զգայնութիւնը կը փոխանցեն...: Կենսափորձի մեծ դպրոց են անոնք: Հեզասահ, առանց որեւէ 

դժուարութեան կեանք մը ապրիլ՝ էապէս չապրիլ կը նշանակէ...: Կեանքը, խորքին մէջ, խորքին 

մէջ, դժուարութիւններ դիմագրաւելու մարտահրաւէր է... 

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

Հայրենիքը իր ոգեկան մթնոլորտով է հայրենիք....Այդ ոգեկան մթնոլորտի անհուն կարօտով է որ 

տարագիր հայը կ'ըղձայ իր հայրենիքը, կ'երազէ զայն, կը ներշնչուի անով, ոյժ կ'առնէ 

անկէ....Առանց այդ մթնոլորտին, հայրենիքը կը կորսնցնէ իր բուն գրաւչութիւնը եւ կը դառնայ 

սովորական երկիր մը....Այդ մթնոլորտը կը ստեղծեն հայերէնաբարբառ մեր քոյրերն ու 

եղբայրները, մեր մանուկները, հայաշունչ մեր երգերն ու տաղերը, հայերէնախօս մեր քարերը, 

քանդակները, յուշարձանները, արուեստն ու մշակոյթը..., առանց որոնց հայրենիքը պիտի 

պարպուէր իր ոգեղէն մթնոլորտէն... 

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 
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Հարցազրոյց 

«Մենք հասկացանք, որ այլեւս Խրիմեան Հայրիկի շերեփի տարբերակով, 

մենք յաջողութիւն չենք ունենայ» 

ՍԻՐԱՆՈՅՇ ՊԱՊԵԱՆ, Հարցազրուցավար 

 

  

 

 

 

 

 

Մեր զրուցակիցն է ՀՀ Պատմութեան ինստիտուտի տնօրէն, պատմագիտութեան դոկտոր, 

պրոֆեսոր Աշոտ Մելքոնեանը 

 

-Պարոն Մելքոնեան, այսօր Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան օրն է։ Մենք որքանո՞վ 

ենք դասեր քաղել պատմութիւնից։  

-Ես այն կարծիքին եմ, որ մենք բոլոր դէպքերում պատմութիւնից դասեր քաղել ենք։ Երբ ասում 

են՝ չենք քաղել, ես այդ կարծիքին չեմ, որովհետև արցախեան շարժումը և դրա արդիւնքում մեր 

յաղթանակները խօսում են այն մասին, որ մենք դասեր քաղեցինք ու հասկացանք, որ այլեւս 

Խրիմեան Հայրիկի շերեփի տարբերակով մենք յաջողութիւն չենք ունենայ։ Եւ զինուած 

պայքարի արդիւնքում մենք վերատիրեցինք մեր հայրենիքի մի մասը կազմող Արցախին։ Այդ 

տեսանկիւնից ես կարծում եմ, որ մենք բոլոր դէպքերում դասեր քաղել ենք։ Դասեր ենք քաղել 

նաեւ Ցեղասպանութիւնից, քանի որ երբ 1988 թուականի Փետրուարի 26-27-ին տեղի ունեցաւ 

Սումգայիթի եղեռնագործութիւնը, մենք անմիջապէս յիշեցինք 1915 թուականը և 

հակազդեցինք դրան։ Մենք միանգամից հասկացանք, որ զինական պայքարն է, որ ապահովելու 

է մեր յաղթանակն այդ պատերազմում։ 

Ինչ վերաբերում է Երրորդ Հանրապետութեան պատմութեանը, ես կարծում եմ, որ նախորդ 

Առաջին Հանրապետութեան պատմութիւնը մենք լաւ ենք սովորել և ռազմավարական 

դաշնակցի հետ մեր յարաբերութիւնները կառուցելիս նաեւ չենք մոռանում 1920-1921 

թուականները, երբ նոյն Խորհրդային Ռուսաստանը, որ թւում էր՝ մեզ դաշնակից պէտք է լինէր, 

իրականում մեր ազգային շահերի դէմ գնալով Կարսի մարզի, Սուրմալուի գաւառի կորստեանը 

բերեց։ Դա մենք յիշելով, այսօր թոյլ չենք տալիս նմանատիպ երեւոյթներ մեր կեանքում և 

նոյնիսկ դաշնակցի հետ խօսում ենք արժանին արժանիի հետ տարբերակով։ 
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-Վերջին մէկ տարում ինչպէ՞ս եք գնահատում հայ-ռուսական յարաբերութիւնները։ Շատերը 

նշում են, որ որոշակի լարուածութիւն կայ այդ յարաբերութիւններում։ Դուք նկատո՞ւմ էք, որ 

լեգիտիմութեան մեծ պաշար ունեցող մեր իշխանութիւնների հետ Ռուսաստանի 

յարաբերութիւններն այլ են, քան նախկինում էին։ 

-Բնականաբար, լեգիտիմ իշխանութեան հետ Ռուսաստանի յարաբերութիւնները կառուցելն 

աւելի դժուար է, քան նախորդ իշխանութեան պարագայում, և այդ անվստահութիւնը, թերեւս, 

դրանից է գալիս։ Որովհետեւ Ռուսաստանում, յամենայնդէպս, երեւի թէ այդ կապակցութեամբ 

որոշակի խնդիրներ եղել են։ Դրա համար ես ենթադրում եմ, որ որոշ անվստահութիւն կայ, բայց 

ժամանակն ամէն ինչը տեղը կը դնի, և մեր ռազմավարական դաշնակիցը կը հասկանայ, որ 

Հայաստանը կարող է և պարտաւոր է նաև յաւուր պատշաճի որպէս դաշնակից երկիր 

ներկայանալու, այլ ոչ թէ նախկին սատելիտային ( արբանեակային ԱԽ) կարգավիճակով։ 

Այսինքն ինքնիշխան պետութեան հետ, անկախ նրա հնարաւորութիւններից, տարածքից, 

բնակչութեան թուաքանակից, դաշնակիցները պէտք է յարաբերուեն յաւուր պատշաճի։ 

Իհարկէ, լծակներ կան, որոնք Ռուսաստանը ժամանակ առ ժամանակ օգտագործում է իր 

նախկին կարգավիճակը վերականգնելու համար, բայց, իհարկէ, շատ աւելի դժուար է։ Կարծում 

եմ՝ վաղ թէ ուշ Ռուսաստանը համոզուելու է, որ արժանապատիւ դաշնակից ունենալն իր 

համար շատ աւելի օգտակար ու շահաւէտ է, քան նախորդ պարագայում։ 

-Որքանո՞վ էին կարեւորւում Առաջին Հանրապետութեան տարիներին մեր տարածքները և այդ 

առումով արդեօք փոխուե՞լ է մօտեցումը։ 

-Դրանք կենսական նշանակութեան տարածքներ էին։ Խօսքը ոչ միայն Կարսի մարզի, 

Նախիջեւանի, Արեւմտեան Հայաստանի Արեւելեան շրջանների մասին է, այլ ընդհանրապէս, 

դէպի Սեւ ծով ելքի մասին։ Առաջին աշխարհամարտի յաղթողներն ի դէմս Հայաստանի ուզում 

էին ուժեղ պետութիւն տեսնել այստեղ որպէս իրենց դաշնակից։ Մասնաւորապէս Անգլիայի 

վարչապետ Լլոյդ Ջորջն ասում էր, որ Հայաստանին պէտք է տալ թոքեր, շնչելու 

հնարաւորութիւն, ելք դէպի Սեւ ծով։ Դրա համար Էրզրումն ու Տրապիզոնը նրանք համարում 

էին Հայաստանի Հանրապետութեան անբաժան մաս։ Սեւրի դաշնագրի կէտերից մէկն էլ 

նախատեսում էր այդ տարածքների միացումը Հայաստանի Հանրապետութեանը։ Այդ 

տարածքների հարցը մեզ համար կենսական էր և դրանց կորուստը բերեց Հայաստանի 

տկարացման, և ի վերջոյ, Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան անկման։ 

Աղբիւր՝ Lragir.am 
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 

 

 
 

 

 

 

 

Չըսուած խօսքը կրա՛կ կը դառնայ 

Սիրտդ կ'այրէ ան հանապա՛զ 

Մանաւանդ երբ հասցէատէրն 

Ա՛լ մեկնած է այս աշխարհէն... 

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

Պայմանական սէրը կի՛րք է 

Կու գայ, կ'անցնի հովի նման 

Սէրը իրա՛ւ մնայ առկայծ 

Մթութեան մէջ լոյս նշուլէ... 

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

Թէ հաշիւ խառնէք ձեր տաք զգացումին 

Ան կը վերանայ, կը դառնայ պազա՛ր 

Սակարկութիւն լոկ այնքան շուկայիկ 

Որ կը դառնայ լոկ վաճառքի ապրանք... 

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

Թէ չես կրնար հոգին զգալ 

Բառով, վրձնով արտաբերել 

Խորհուրդն անոր խոր թաքնուած 
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Արարումդ ձեւական է... 

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

Ո՞վ պիտ' հասկնայ հառաչը հոգւոյդ 

Աղաղակն անոր որ խորքէն կու գայ 

Մարդիկ կը նային տեսքիդ շողշողուն 

Մխացող կրակդ քեզ կ'այրէ միայն... 

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

Կախման կէտեր ու վերջակէտ... 

Կախման կէտը ես սիրեցի 

Որ անվերջ է...շարունակուի 

Միտքերուն եւ սիրտերուն մէջ... 

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

Խորազնին հայեացքով լոկ 

Կրնաս գուցէ տեսնել հոգին 

Բայց չես կրնար թեթեւ ձեռքով 

Խարազանել մարդը խրթին... 

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

Խելք տուողներն անչափ շատ են 

Ամէն կողմէ խրա՛տ կու տան 

Բայց նեղ օրիդ կ'անյայտանա՛ն 

Գլխուդ ճարը դո՛ւն պիտ' տեսնես... 

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

Բիւր երանի՛ այն խոկումին 

Որ բառ ու տող դառնայ վճիտ 

Հասնի, դպնայ սրտին այլոց 

Խոր իմաստովն իր լուսաթով... 

................. 
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Ես միայն մէկ դէմք ունեցայ 

Մեծ աշխարհին դէմ յանդիման 

Վճիտ դէմքս մնաց բիւրեղ 

Դիմակներուն մէջ բազմադէմ... 

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

Բռնազբօսիկ բառն ու տողը 

Իր կեղծիքը կ'աղաղակէ 

Թէ որ սիրտէդ չելլէ խօսքը 

Լաւ է լռես քան բարբառես... 

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

Հողն ու մարդը շաղախուա՛ծ են 

Ինչպէս հոգին ու մարմինը 

Թէ բաժնուի մէկը միւսէն 

Ահաւո՛ր է ինչպէս մահը... 

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

Տարագիր կեանքն պատի՛ժ մըն է 

Անտէ՛ր, մինա՛կ մաշում մըն է 

Զոր սիրտդ լոկ կը հասկնայ 

Եւ առանձին ան յար կու լայ... 

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

Մենութիւն կայ հոգեպարա՛ր 

Նոր միտքերու ներշնչարա՛ն 

Մենութիւն կայ խուլ ցաւատա՛նջ 

Երբ աշխարհը փո՛ւլ կու գայ վրադ... 

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

Բարի աստղ մը երկնին շողա՛ց 

Ծնունդ առի այդ աստղին տակ 
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Եւ երբ մութ էր գո՛րշ, անհամբո՛յր 

Աստղս սփռեց շողք աստղալո՛յս.. 

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

Ղօղանջեցէ՛ք բիւր զանգակնե՛ր 

Բարի, հնչեղ եւ զուարթո՛ւն 

Հոգւոյս լուսէ Կիրակի՛ն է 

Մանկութեանս երգն է բիրե՛ղ... 

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

Կեանքիս վրէժը ես լուծեցի բարձրանալով միշտ անվհա՛տ 

Սանդուխներէն զառիվերի եւ հասկցայ որ ընթացքն այդ 

Մագլցումը խութերն ի վեր դէպ' արփաւէ՛տ լոյսը անմահ 

Երջանկութի՛ւն մըն էր իրաւ՝ վառ լոյսերով միշտ ողողուած.. 

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

Յոյս մի դներ ուրիշներուն 

Քու բեռդ դո՛ւն պիտի շալկես 

Վեհութեամբ մը արժանաւո՛ր 

Անտրտո՛ւնջ ու ազնուօրէ՛ն... 

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

Գիրքի սէրը, գիրքի կարօտն են չքացեր 

Ոգիի սո՞վ թէ զուարճանքի մշակոյթն է 

Որ կըլաներ է հոգիներն հաճոյատենչ 

Որ փնտռեն սոսկ վայելքը սին ու մարմնեղէն ... 

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

Պիղատոսներ կան անհամար 

Ուս թօթուողներ տեսա՛կ-տեսա՛կ 

Որ յանցակից կ'ըլլան մեղքին 

Անտարբեր են գործուած չարին... 
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ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

 


