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Դեռ իմ՝Հայաստանի արտգործ նախարար եղած տարիներին
էի զգում, որ Կիրակոս Գույումճեանը միշտ կարեւոր բաց է լրացընում։ Նա այն հեղինակներից է, ով տարիների ընթացքում
Քուէյթի ու արաբախօս այլ երկրների լրատուամիջոցներում իր
լուրջ ու ծանրակշիռ քաղաքական հրապարակումներով հետեւողականօրէն Հայկական Հարցը, Հայաստանը և հայկական մշակույթը հասանելի է դարձնում արաբ ընթերցողներին։ Նրա հրապարակումների սբէքթրը բաւական ընդգրկուն է՝ Հայաստանի
արտաքին քաղաքականությունից մինչեւ հայկական մշակոյթ։
Գնահատելի են նրա յօդուածները Հայոց Ցեղասպանութեան եւ
Ղարաբաղեան հարցերը հայկական տեսանկիւնից ներկայացընելու առումով։ Շատ կարևոր է, երբ տուեալ երկրում բնակուող՝
հետեւաբար այդ երկրի լեզուին, մշակոյթին ու սովորութիւններին
գիտակ գրիչն է հայկական թեմաների մասին գրում՝ ձեւաւորելով
հանրային կարծիք։ Յատկապէս ա՛յս իմաստով է արժէքաւոր
Կիրակոս Գույումճեանի այս հատորը, քանի որ այն գրուած է
արաբական աշխարհին ու արաբ ընթերցողին հասկանալի լեզւով։
Վարդան Օսկանեան
Սիվիլիթաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ,
ՀՀ նախկին արտգործ նախարար (1998-2008)
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Տատի լեզուով գրուած այս գիրքը կեանք գետի վրայ ամրօրէն
նետուած կամուրջ մըն է արաբ եւ հայ ժողովուրդներու միջեւ։
Հայ տաղանդաւոր սասունցի բանաստեղծ ու արձակագիր
Խաչիկ Դաշտենցը գրած է.- Երանի՜ կամուրջ կառուցողին։
Ես կ՛ուզեմ համեստօրէն աւելցնել.- Երանի՜ գիրք գրողին։
Որովհետեւ գիրքը կամուրջ մըն է ժողովուրդները զիրար կապող։
Այս գիրքին հեղինակը իր արմատներով կու գայ Հռոմկլայի
շրջանի Ճիպին գիւղէն, Տէօրթ Եօլէն ու Այնթապէն, անմիջականօրէն սահմանակից արաբական աշխարհին։ Գիւղ մը՝ Ճիպինը,
Հռոմկլայի մօտիկ ուր գործած են միջին դարու, աւելի յստակ
12-րդ դարաշրջանի մէջ ապրող բանաստեղծ-կաթողիկոս Ներսէս
Շնորհալին, հայոց բժշկապետ Մխիթար Հերացին, որ գրած է թէ
ինք քաջ գիտնալով արաբերէն լեզուն, օգտուած է արաբական
դեղագիտութենէն, նոյն դարուն ծնունդը եղած է հայ մեծագոյն
առակագիր Վարդան Մարաթացին, որ ծնած է Սուրիոյ մէջ այսօր
եւս գտնուող Մարղաթէ գիւղին մէջ, Աֆրին քաղաքէն 5 քլմ. հիւսիս ու տակաւին նոյն դարի ծնունդն է Թորոս Ռոսլին հռչակաւոր
մանրանկարիչը։
Ահա նոյն դարի ծնունդ հայ մշակոյթի գործիչներ, որոնք շնչած
ու ապրած են արաբական աշխարհի դրացնութեան մէջ։
Այս գիրքին հեղինակը ծնած է արաբական Սուրիոյ իսլամական մշակոյթի կեդրոններէն՝ Հալէպ քաղաքին մէջ։
Ինչպէս բոլոր հայերը, ինք եւս սիրած է արաբերէն լեզուն եւ
այնքան սիրած, որ ցանկացած է զինք աշխարհ բերած ժողովուրդը
արաբին ներկայացնել անոր իսկ լեզուով՝ արաբերէնով։
Մեր օրերուն արաբական աշխարհին մէջ, քիչ մը ամէն արաբական երկրի մէջ հայեր կ՛ապրին։
Գույումճեանի գիրքը նախապէս արաբական մամուլի մէջ լոյս
տեսած յօդուածներու ժողովածու մըն է, ուր հեղինակը կը ներկայացնէ հայ մշակոյթը իր տարբեր երեսներով, միաժամանակ խօսելով Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչման ուղղութեամբ
աշխարհի յառաջադէմ երկիրներու ընդունած որոշումներուն եւ
հայ դատի հետապնդման աշխատանքներուն մասին, որոնց
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շնորհիւ 22 երկիրներ արդէն իսկ ճանչցած ու դատապարտած
են Հայկական Ցեղասպանութիւնը։
Կան նաեւ Արցախի ազատամարտին նուիրուած քանի մը
յօդուածներ, ուր անգամ մը եւս կը հաստատուի որ հարցը երբեք
չունի կրօնական գունաւորում։
Առկայ են նաեւ զուտ արաբական աշխարհը յուզող հարցեր,
ինչպէս, օրինակ պաղեստինեան հարցը իր բոլոր ելեւէջներով։
Աւելցնենք, որ այս յօդուածները օրին լոյս տեսած են արաբական աշխարհի մէջ մեծ հեղինակութիւն վայելող թերթերու մէջ,
ինչպէս՝ Պէյրութի «ԱՆ Նահար»ը, Քույէթի «Ալ Քապաս»ը, «Ալ
Արապի»ն, Լոնտոնի «Ալ Շարք Ալ Աուսաթ»ը, եւ այլն, եւ այլն։
Ահա Կիրակոս Գույումճեանը Տատի լեզուն օգտագործելով
գրած է գիրք մը, որ կամուրջ մըն է արաբ ու հայ ժողովուրդը
իրար մօտեցնող։
Այդ կամուրջը արաբին կը ներկայացնէ հայուն վիշտը, ցաւերը
ու ոչ միայն վիշտն ու ցաւերը։ Գույումճեան Կիրակոսը արաբին
կը ներկայացնէ հայը, որ եղած է ու կը մնայ մշակոյթի ժողովուրդ,
պահանջատէր ժողովուրդ ու արաբին անմիջական դրացի
ժողովուրդ, որ երբեւէ իր դրացիին վրայ յարձակող ժողովուրդ
մը չէ եղած ու սնած է նաեւ արաբական մշակոյթով, ուսանած է
նաեւ արաբական մշակոյթով, կապեր հաստատած, բարեկամութեան կապեր արաբ ժողովուրդին հետ։
Կիրակոս Գույումճեանը արաբերէն լեզուով գրելով այս գիրքը
կամուրջ մը կառուցած է երկու ժողովուրդներու միջեւ։
Թող բազմանան այդ կամուրջները։
Զէնքը թշնամութիւն կը յառաջացնէ։
Կամուրջը՝ բարեկամութիւն։
Արաբն ու հայը զէնք գործածել լաւ գիտեն ոչ թէ աւեր գործելու
այլ սեփական ժողովուրդը պաշտպանելու համար աւերիչ
պատերազմներէ։
Արաբն ու հայը վարպետ են կամուրջ կառուցելու արուեստին
մէջ։
Թող բազմանան կամուրջները։
Բարին ձեզի հետ ժողովուրդներ։
ԲԺ. ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ
Հալէպ, 2 Սեպտեմբեր 2010
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Ջուրէն հողին եւ ապա քարին:
Հողը կը ստեղծէ ինքնութիւնը, իր առասպելնրը, անձրեւոտ
ամպերով լեզուն, այնպէս, ինչպէս հողին մասին արտայայտուած
են ողբերգութիւնները Կէլկամէշէն մինչեւ Նարեկացի, որ այդ
մասին կանուխէն արտայայտուած եւ մարգարէի մը նման աւետելով ըսած է.
Եթէ զինուոր տեսնեմ՝ մահուան կը սպասեմ.
Եթէ պատգամաւոր՝ խստութեան.
Եթէ քարտուղար՝ կորստեան մուրհակի.
Եթէ կրօնաւոր՝ անէծքի.
Եթէ աւետարանիչ՝ ոտքերու փոշին թօթուելուն.
Եթէ բարեկրօն՝ յանդիմանութեան.
Եթէ անգութ՝ կսկծումի...
Աւետաբերը մեր առջեւ կը սփռէ մեզի խոստանալով փայլուն
ապագայ ամենաչքնաղ պատկերով, զոր կրնանք երբեւէ ընթերցել
աշխարհը կարդացող սուրբէ մը, որպէսզի արտասանէ իր խօսքը
ամենագեղեցիկ աւարտով.
Եթէ Մեծիդ ներկայացուիմ կը սարսափիմ
Այստեղէն եկան Հայաստանն ու հայերը, Հայաստանը որ
բարձրացաւ վերածուելու քարի եւ քիչ մըն ալ հողի. Բարձրացաւ,
իր հետ վեր խոյացաւ նաեւ Արարատ լեռը կարենալ իր վրայ
ընդունելու Նոյան Տապանը, փրկելու եւ պահպանելու մարդկային
ցեղը եւ անոր տալու քար եւ լեռ, ժառանգութիւնը պահպանող
քարը նետելու սերունդներուն՝ փրկելու զանոնք խեղդուելէ, պահպանելու բնաջնջումէ ու վերացումէ:
Գեղեցկացաւ Հայաստանը եւ սորվեցաւ լոյսի եւ գոյնի լեզուն
ու տիրապետեց անոր, կառուցելու բնակավայրեր ու եկեղեցիներ
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եւ զանգակներ՝ ղօղանջելու սիրոյ լեզուն, անոնց երեսն ի վեր,
որոնք աւերներու եւ ջարդերու մէջէն դուրս կ’ելլեն որպէս մարդասպաններ եւ ոչ թէ մարդիկ: Այո՛, Հայուն զանգերը կը ղօղանջեն
Սէր կերտելու ՄԱՐԴԿՈՒԹԻՒՆ անունէն:
Հայը թագադրելու համար իր հիանալի խորհրդանիշը՝ Յիսուսի Խաչելութիւնը, տաքուկ, գուրգուրոտ փայտի վրայ, ստեղծեց
քարէ «Խաչքար», որովհետեւ ջարդերէն առաջ աշխարհի սիրտը
քարացած էր եւ ուշադրութիւն չէր դարձներ եղածին վրայ... Արդեօք այս ստեղծագործութիւնը հայ արուեստագէտին մէկ մարգարէութի՞ւնն էր ջարդարարներուն կողմէ ոճիրներուն գործադրութենէն առաջ...
Կը թուի, թէ Կիրակոս Գույումճեան բացառիկ եւ ամբողջական
հայը, որ իր մտքին մէջ ամբարած է այն ամէնը ինչ որ լսած է,
տեսած կամ կարդացած եղածին մասին, ուզած է այդ մասին
խօսիլ իր յօդուածներուն ընդմէջէն ազնուագոյն զգացումով, որմէ զերծ են մարդասպաններն ու անոնց մեղսակիցները:
Վարպետ Գույումճեանի լեզուն երկխօսութեան լեզու է, որուն
մէջ չկայ այն ամբարուած ատելութիւնը, զոր կը գտնենք ոխակալութեամբ եւ բացասականութեամբ լիցքաւորուած ու զինուած՝
ատելութիւնը ատելութեամբ փոխադարձելու աղաղակին եւ ճիչին մէջ, որպէս պատասխան այն խարդաւանքին եւ թափահարւող ժխտումին, որոնց համար կարծէք անյայտ է ամէն ինչ եւ
կարծես թէ Արարատը կը գտնուի Հրատ մոլորակի վրայ Հայաստանն ալ Ատլանթիտ ցամաքամասին մէջ:
Այրուող գետինը կը մնայ հողէ գետին, որ օր մը պիտի վերակենդանանայ:
Հող, որուն անունները փոփոխութեան կ’ենթարկուին, օր մը
իր սկզբնական անուններուն պիտի վերադառնայ:
Հող, որուն վրայ մարդասպաններ ցանեցին, այն ինչ երբեւիցէ
պիտի չյարմարի հողի արմատ սուրբերուն:
Հայրենիքը կրնա՞յ ծախուիլ. ասիկան յետաձգելի խնդիր մըն է:
Կիրակոս Գույումճեանը անկեղծօրէն կ’ուզէ վերակոչել իր
հայկական ժառանգութիւնը, որպէս լեզու, գոյն եւ գրականութիւն,
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ան կ’ուզէ որ ինքը՝ հայ մարդը, վերահաստատուի այն հողին
վրայ, որ վերակենդանութիւն պարգեւեց մարդկութեան, միջատներուն, անասուններուն... Գույումճեան կը վերակոչէ իր պապերուն հողը, այնտեղ ի վերջոյ խոնարհելու երկու աստուածութիւններու.
Բարձեալն Աստուծոյ
Եւ
Մարդու հրաշալիքին:
Տարօրինակ աշխարհ զոր աւարտին կը ժառանգեն հաւատարիմները:
Իպրահիմ Խալիլ
Գրող,մտաւորական
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Գրելու ամբողջ ճանապարհիս ընթացքին մտորումներս ցոլացուցի այլազան յօդուածներու շարքով մը: Գրելու ճանապարհը
ընտրեցի ժողովուրդիս խնդիրները հասցնելու ճշմարտութեան
անտեղեակներուն, քանզի մարդկութիւնը իրաւունք ունի իր
զգացումներուն թարգման գրիչ ունենալու, ճնշուածները իրաւունք ունին գտնելու մէկը, որ իրենց ձայնը հասցնէ ուրիշին, որ
կրնայ ծարաւի ըլլալ իմանալու անոնց տառապանքներուն մասին, սակայն չէ գտած մէկը որ զինք առաջնորդէր դէպի լուսարձակէ հեռու ծուարածները: Ահա թէ ինչու գրիչս, միտքերս եւ
կարողութիւններս գործի դրի գրելու ժողովուրդիս տառապանքներուն եւ ցաւերուն մասին, իրենց բոլոր ծալքերով, եւ զարմանալի
չէ որ իմ յօդուածներուս եւ մտաւոր հետաքրքրութիւններուս մեծ
մասին վրայ կ’իշխեն մտահոգութիւնները հայ ժողովուրդին
զաւակներուն, որոնցմէ մէկն եմ ես եւ որոնց մէջ հասակ առած
եմ, կիսած անոնց տառապանքները, հաղորդակից դարձած
անոնց ցաւերուն որպէս հետեւանք հալածանքի, ցեղասպանութեան, տարտղնման, մերժելիութեան եւ արմատախլման: Այս
ամէնը փռուած են իմ առջեւս եւ ես ինքզինքիս խոստացած եմ
ըլլալ արտայայտիչը իմ ժողովուրդիս զաւակներուն, բոլոր գրութիւններուս եւ յօդուածներուս, մտաւոր եւ գրական տեսլականիս
ընդմէջէն:
Ընթերցողը կը նկատէ որ իր սեղանին դրած գիրքս բանաստեղծութիւն չէ, պատմուածք չէ, ոչ ալ վէպ, հակառակ այդ բոլոր սեռերուն հանդէպ հրապուրանքիս - երբ միշտ փափաքած եմ եւ տակաւին կը փափաքիմ ըլլալ այն վիթխարի հանճարներէն մին,
ինչպիսին է «Թշուառներ»ու հեղինակ Վիքթոր Հիւկոն, կամ
«Ոճիր եւ Պատիժ»ի հեղինակ Տոստոեւսքին, կամ «Քլիօփաթրա»ի
ստեղծագործ Շէյքսփիրը, կամ «Ալքիմիա» դիւցազնավէպի հրաշալի հեղինակ Փաուլօ Քուէլլօն, կամ «Հարաֆիշ»ի Նաճիպ Մահֆուզը, «Պատական»ի ու հրաշալի «Նուշի ծաղիկը եւ աւելի հեռու»ի Մահմուտ Տարուիշը, եւ կամ սքանչագործ հայ գրողներէն
մին՝ ինչպէս օրինակ հրաշալի .«Կայծեր»ու հեղինակ Ռաֆֆին
կամ գլուխ գործոց «Նաւը Լերան Վրայ» վէպի հեղինակ Կոստան
Զարեանը:
Ծանօթացայ մեծ հանճարներու բանաստեղծութիւններուն եւ
այլ ստեղծագործութիւններուն, սակայն նախընտրեցի գրել յօդ-
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ւածներ, գտնելով որ իմ գրիչս աւելի շատ այս բնագաւառին եւ
կառոյցին կը պատշաճի, եւ կարողութեանս չափ ջանացի, այլազանութեան կողքին, յօդուածներուս պարունակը դարձնել արտայայտիչը իրականութիւնը փնտռող մարդկային հոգուն, որովհետեւ կը հաւատամ, որ ամէն մէկ լուրջ խնդիրի վերաբերեալ
գրութիւն մը կը պատկանի համայն մարդկութեան, աշխարհի
որեւէ մէկ տեղ գրուած բան մը միայն այդ վայրի հարցերը չ’արծարծեր. մարդկային մտահոգութիւնները իրար նման են, մարդիկ
կը բաժնեկցին զարթօնքն ու զարգացումը, ճիշդ այնպէս ինչպէս
որ կը բաժնեկցին մտահոգութիւները, ցաւերն ու տառապանքները:
Այս գիրքը մեծ թիւով յօդուածներ կ’ընդգրկէ Հայկական Հարցին, ինչպէս նաեւ մարդկային, ընկերային եւ արաբական հարցերու կողքին կանգնող քաղաքական նիւթերու մասին: Այս յօդւածներուն մեծամասնութիւնը նախապէս լոյս տեսած է զանազան
թերթերու մէջ, թէեւ գիրքին մէջ կան նաեւ անտիպ յօդուածներ:
Հայկական Հարցին շուրջ գրուած յօդուածները կարծես մեր վէրքերուն սպեղանի ըլլան, չափազանցած չեմ ըլլար եթէ ըսեմ, որ
անոնք զովացուցին բոլոր հայերու սիրտերը, միեւնոյն ատեն նեղ
դրութեան մատնելով հակառակորդը, իրենց պարփակած հերքող
տեղեկութիւններուն եւ պատմական փաստերուն շնորհիւ, եւ
որոնք արաբ ընթերցողին առջեւ կը պարզեն յաւակնութեան ու
ճշմարտութեան տարբերութիւնը, կը պարզեն թէ ո՞վ է անարդարը
եւ ո՞վ արդարն ու անմեղը:
Ամէն մէկ յօդուածի հրատարակութենէն ետք ինծի հետ կը
կապուէին շատեր պարզաբանելու, վստահ ըլլալու դէպքերու եւ
պատահարներու իրողութենէն, հետս կապ կը պահէին լիբանանցի, սուրիացի, եգիպտացի, քուէյթցի եւ այլ ծանօթներ ու ընկերներ. բոլորը զարմանք կը յայտնէին պատահած իրականութիւններուն հանդէպ, զորս առաջին անգամ կը լսէին.
տարակուսանքով հարցուցած են ինծի.- Ճի՞շդ են ըսածներդ,
ճի՞շդ է որ դուք ձեր ամբողջ ունեցուածքն ու հողերը կորսնցուցած
էք Թուրքիոյ մէջ. գիտէինք թէ ցաւոտ հարցեր ունիք Թուրքիոյ
հետ, կը կարծէինք թէ անոնք ժողովուրդներու մէջ եղող սովորական անհամաձայնութիւններ են, չէինք գիտեր թէ այս աստիճան
ողբերգական են անոնք:
Վերի բոլոր օրինակները, մեկնութիւններն ու զարմանքի արտայայտութիւնները, եւ զգացուած նեղութիւնները յօդուածներուս
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ընթերցողներուն կողմէ, ինծի բաւականութիւն կը պատճառէին,
որովետեւ յաջողած էի մեր ազգին դատը ուրիշներուն ներկայացնել:
Կար ժամանակ երբ կը կարծէի թէ այլ ժողովուրդներ շատ
բան գիտեն մեր դատին մասին, սակայն ափսո՜ս, այդպէս չէր:
Յայտնաբերեցի նաեւ, որ Մեծ Եղեռնի դպրոցներու եւ եկեղեցիներու մէջ կատարած ամենամեայ մեր յուշահանդէսներն ու
սգատօները, ճառերն ու այլ ձեռնարկները կը մնան սահմանափակ
եւ կը շրջին միայն մեր ուղեծիրին մէջ. ճչացողները մենք հայերս
կ’ըլլանք եւ կարծէք միայն մենք կը լսենք մեր ճիչն ու հառաչանքը...
ասիկա պարզապէս կը նշանակէ թէ այս անցած ամբողջ ժամանակի ընթացքին մեր դատը իր խորութեամբ ուրիշներուն չէ
հասած:
Պահանջուած բացատրութիւններուն եւ զարմացական անդրադարձներուն առընթեր, իւրաքանչիւր յօդուածիս ընթերցումէն
ետք, արաբ բարեկամներ կը կապուէին հետս շնորհաւորելու զիս,
որ թերթին մէջ ալ տպուած ըլլար յօուածներէս մէկն ու մէկը. կը
գովէին գրելաոճս եւ կը գնահատէին տուածս տեղեկութիւններուն
համար. մինչ ոմանք ալ կը կատակէին հետս ըսելով. «Վարպետ
Կարօ, աւելի լաւ է մէկ կողմ ձգես երկաթն ու սթէյնլէս սթիլը եւ
ամբողջովին նուիրուիս գրելուն, վստահաբար մեծ յաջողութիւն
պիտի գտնես այդ բնագաւառին մէջ...»:
Ամէն պարագայի գրական, պատմական եւ բարոյական գետնի վրայ այսքանը կրցայ հրամցնել հայրենիքիս, ազգիս, դատիս,
հայ եւ արաբ ընկերութիւներուն, եւ կը յուսամ՝ յաջողեցայ առաքելութեանս մէջ:
Կարգ մը յօդուածներու վերջաւորութեան աւելցուցած եմ մեկնաբանութիւններ, նկատի տալով յաւելեալ մանրամասնութիւններ, որոնք յօդուածի մը սահմաններուն մէջ չէին տեղադրուած
թերթին սահմանափակութեան պատճառաւ, նշելով նաեւ առիթներր, դրդապատճառներն ու պարագաները տուեալ յօդուածներու
գրի առնուելուն, աշխատելով ամփոփ գրել, որպէս ամբողջացում
առնչուած նիւթերուն:
Ընթերցողը կրնայ նկատել, որ Ղարաբաղի եւ Հայկական Ցեղասպանութեան շուրջ գրուած յօդուածներուն մէջ նմանութիւններ
կան, ուստի պէտք է ի մտի ունենալ որ այս յօդուածները գրուած
են տասներկու տարիներու ընթացքին պահի անհրաժեշտութենէն
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բխելով, կամ որպէս արժանի պատասխան պարագայի մը, կամ
վերակենդանացնելու յիշողութիւնները, թէկուզ տարին մէկ
անգամ:
Պատիւ ունեցայ նաեւ թարգմանելու յօդուած մը, որոնք մտորումներէն են Իսթանպուլի հռչակաւոր «Մարմարա» թերթի տէր
եւ գլխաւոր խմբագիր Ռոպէր Հատտէճեանին: Բան մը, որ յաւելեալ իւրայատուկ համ ու հոտ հաղորդեց գիրքիս:
Աւարտին շնորհակալութիւնս եւ երախտագիտութիւնս կը
յայտնեմ մեծարգոյ տիար վսեմաշուք նախարար Վարդան Օսկանեանին, գրող մտաւորականներ Իպրահիմ Խալիլին եւ Թորոս
Թորանեանին, որոնք իրենց խօսքերով հարստացուցին գիրքս
եւ պատուեցին զիս իրենց գրութիւններով:
Հեղինակը
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Կարդացի Կիրակոս Գույումճեանի «Կայաներ եւ Դիրքորոշումներ » գիրքը եւ մեծ բաւականութիւն ստացայ:
Անծանօթ անուն մը չէր ինծի համար հեղինակը, կարդացած
էի իրմէ յօդուածներ ե՛ւ հայերէն ե՛ւ արաբերէն լեզուներով, սակայն իր բոլոր յօդուածները քով-քովի, արաբերէն լեզուով հրատարակուած մէկ գիրքի մէջ տեսնելը ուրախացուց զիս, որովհետեւ Գույումճեան անոր ընդմէջէն արաբ ընթերցողին կը
ներկայացնէ մեր դատը իր տարբեր երեսներով, անոր կէտ նպատակը արաբ ընթերցողը մեր դատին արդարացի ըլլալը համոզելն է, հայու քաղաքակիրթ եւ մշակոյթի տէր ազգ ըլլալը ցոյց
տալն է, հայուն իր ապրած երկրին հաւատարիմ քաղաքացի
ըլլալը ցոյց տալն է եւ այս բոլորը արաբին հասկնալի լեզուով,
ոչ միայն որովհետեւ անոր լեզուով անոր հետ խօսիլն է, այլ նաեւ
անոր հետ հոգեբանօրէն խօսիլն է՝ խօսիլ արաբին հետ, արաբի
նման, որպէս ազդու միջոց թափանցելով անոր հոգիին եւ մտքին
խոր ծալքերը, ցաւելով անոր ցաւերուն հետ արաբի մը նման,
Աստուծոյ դիմելով եւ Աստուծոյ ածականները գործածելով արաբի մը նման, եւ արաբի մը նման լուծումներ փնտռելով անոր
ցաւերուն, եւ այս ամէնուն մէջ հայութիւնը միշտ ներկայութիւն
է, իր այս կամ այն հարցով, զոր Գույումճեան վարպետօրէն կը
հրամցնէ իր ընթերցողին, եւ եթէ ես արաբ մը ըլլայի կարդալով
Գույումճեանի յօդուածները կը համակրէի հայերուն, պաշտպան
կը կանգնէի անոնց դատին:
Ծանօթանանք Գույումճեանի մտածելակերպին, անոր համարձակ արտայայտութիւններուն, օտար բարեկամ շահելու մօտեցման ձեւին, օտարը մեզի բարեկամ դարձնելու մտերմիկ ոճով
պարուրուած անսպառ ճիգին, որուն բերքառատ հունձքը իրենը
չէ, մերն է՝ Հայ ժողովուրդինը:
Թարգմանութեան նպատակը սոսկ Գույումճեանին հետ ծանօթանալը չէ, այլ համոզումը, որ հայ ընթերցողները եւս մեծ հետաքրքրութեամբ պիտի կարդան այս գիրքը եւ եթէ ուզեն, նաեւ
շատ պիտի օգտուին անկէ:
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Յարմար տեսած ենք գիրքին մէջ չընդգրկել Ռոպէր Հատտէճեանի մէկ յօդուածը, զոր թարգմանած էր Կ. Գույումճեան, նկատի
առնելով որ բնագիրը հայերէն է եւ չի պատկանիր Գույումճեանի
գրիչին: «Կայաններ եւ Դիրքորոշումներ» գիրքի արաբերէն առաջին տպագրութեան արաբ ընթերցողին կողմէ գտած ընդունելութիւնն ու ամբողջ տպաքանակի արագ սպառումը բնականաբար
հեղինակին մեծ գոհունակութիւն կը պատճառեն, եւ կը մղեն զինք
ձեռնարկելու գիրքի արաբերէնով երկրորդ հրատարակութիւնը,
ընգրկելով նաեւ առաջին տպագրութենէն ետք մամուլին մէջ լոյս
տեսած իր յօդուածները: Հեղինակին հետեւեցանք նաեւ մենք եւ
հայերէնով հրատարակուող այս հատորին մէջ ընդգրկեցինք
նաեւ Ա. Տպագրութենէն ետք գրած իր յօդուածները, մեկնելով
անոնց շահեկանութենէն եւ հաւատալով, որ ընթերցողը մեծ հետաքրքութեամբ պիտի կարդայ զանոնք::
Մանուէլ Քէշիշեան
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Հեղինակը Բրօֆէսէօր Գուրգէն Մէլիքեանի հետ, Ղարաբաղի ՊապիկՄամիկի արձանին առջեւ
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1. ԱՏՐՊԷՅՃԱՆՆ ՈՒ ՂԱՐԱԲԱՂԵԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ
2. ՄՕՐՍ ԱՄՈՒՍԻՆ (ԽՈՐԹ ՀԱՅՐՍ) ՍԹԱԼԻՆԸ
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36 տարիներէ ի վեր «Արապի» ամսագիրքի ընթերցողներէն
եմ: Այս տարիներու հանրագումարին մէջ իմ համակրանքս կ’արտացոլայ, աւելի ճիշդ է ըսել «Արապի»ին հանդէպ իմ գնահատանքս կը հաւասարի մեծ ուսուցիչ-դաստիարակներու արժեւորումին:
«Արապի» էն ես սորված եմ բազմաթիւ օգտաշատ գիտելիքներ,
գիտութեան բոլոր ճիւղերուն մէջ, ծանօթացած եմ մեծ գրողներու
եւ իմաստասէրներու, սուզուած փիլիսոփայական եւ գիտական
մեկնաբանութիւններու խորերը, այս թերթին շնորհիւ տիրացած
եմ արտայայտչական միջոցներու, եւ փաստարկներու ոյժին: Իրմով կազմաւորուած են համոզմունքներս: «Արապի»ն կը պարունակէ աշխարհի չորս ծագերուն մարդկային քաղաքակրթութեան
ստեղծած լաւագոյնն ու օգտակարը: Այս երկար տարիներուն
«Արապի»ի ոչ մէկ համար չէ արժանացած արհամարհանքիս,
անոր բոլոր թիւերը պահուած ու պահպանուած են իմ մօտ:
Յաճախ փորձած եմ գրել սակայն չեմ ըրած, այս անգամ գրելուս դրդապատճառը թիւ 473-ի մէջ լոյս տեսած, Դոկտոր Մուհամմէտ էլմունսի Ղանտիլի ուսումնասիրութիւնն է Ատրպէյճանի
մասին: Յօդուածագիրը շնորհակալ գործ կատարած է ընթերցողներուն ծանօթացնելով նախկին սովետական իշխանութենէն
ազատագրուած Կովկասեան ժողովուրդներու տառապանքներն
ու ժառանգած հակասութիւնները եւ այդ իշխանութեան քաղաքական ժխտական կողմերը, որոնք երեկուայ բարեկամ դրացիները վերածեցին թշնամիներու:
Սակայն կ’ուզեմ յարգելի յօդուածագիրին ըսել, որ դուք ձեր
սերտողութեան մէջ անարդար գտնուած էք հայերուն հանդէպ,
թէեւ լուրջ եւ անկեղծ մօտեցում ունեցած էք: Ես չեմ զարմանար
նկատելով ձեր համակրանքը բարեկամ ազերի ժողովուրդին
հանդէպ, ներկայի իր տագնապներուն մէջ, որոնց մէկ մասը հետեւանք է սովետական իշխանութենէն փրկուելուն, միւս մասն
ալ Ղարաբաղի պատճառաւ հայերու դէմ ունեցած խնդիրներուն
եւ պատերազմին:
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Ղարաբաղեան խնդրին հանդէպ ձեր ունեցած կարծիքին, եւ
հայութեան առնչուող անոր պատճառներուն մասին չէ որ կ’ուզեմ
վիճիլ ձեր հետ. բնական է որ շրջանային այսպիսի թնճուկներու
պարագային կրնան տարբեր կարծիքներ գոյութիւն ունենալ եւ
իւրաքանչիւրը ազատ է դիրքորոշուելու այնպէս ինչպէս կը փափաքի, կամ այնպէս ինչպէս համոզուած է:
Ես միայն կ’ուզեմ պատասխանել երեք հարցերու որոնք արծարծուած են ձեր յօդուածին մէջ. առաջինը ձեր ապշանքն է
Հայաստանի քաղաքական վիճակին առջեւ, երկրորդը` Լոզանի
վեհաժողովը, եւ երրորդը` ձեր յօդուածին մէջ առանց պատասխաններու (փաստերու) յիշուած բազմաթիւ օրինակները:
Ա. Դուք ապշած էք, թէ մինչեւ սովետական կարգերը Հայաստանի մէջ որեւէ քաղաքական ներկայութիւն չէ եղած, եւ թէ հոն
պետականութիւն յառաջացած է նշեալ կարգերու հաստատումէն
ետք: Պէտք է ըսեմ, որ երբ Հայաստան միացաւ Սովետական
Միութեան, արդէն անկախ երկիր էր եւ ունէր այդ օրերու միջազգային չափանիշերով իր ինքնուրոյն կառոյցը, եւ իր միացումը,
համեմատած Վրաստանի եւ Ատրպէյճանի, տեղի ունեցաւ համրըւած օրերու տարբերութեամբ: Միացման անհրաժեշտ գործողութիւնները կատարուեցան յար եւ նման այլ երկիրներու
միացումին. միացած այդ երկիրները յետագային կազմեցին
Սովետական Միութիւնը:
Բ. Ինչ կը վերաբերի հայերու առաջին համագումարին Լոզանի
մէջ գումարուելուն, որեւէ ամօթալի բան չկայ. Զուիցերիան չէզոք
երկիր է, ազատութիւններու երկիր եւ Լոզանը՝ համագումարներու
քաղաք: Այդ խաղաղ քաղաքին մէջ ամէն տարի հարիւրաւոր
համագումարներ տեղի կ՛ունենան, եւ ես շատ տարօրինակ կը
գտնեմ ձեր նշած կապը հոն գումարուած սիոնիստական պատահական համագումարի մը հետ:
Գ. Գալով ձեր յօդուածի վերջընթեր պարբերութեան, ապա
արտօնեցէք ինծի ըսելու, որ անարդար է ձեր դատողութիւնը.
հայերուն տարած յաղթանակին պատասխանը կարելի է գտնել
Բարձրեալին հետեւեալ խօսքին մէջ. «Եթէ Աստուած ձեզի հետ
է, ապա ոչ մէկը կրնայ ձեզ պարտութեան մատնել», նաեւ Իր
հետեւեալ խօսքին մէջ. «Քանի՜ փոքր հաւաքականութիւններ
յաղթած են մեծաթիւ հաւաքականութիւններու»: Ճշմարիտ է
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Աստուած:
Հայերը Իսրայէլին ձեր նմանեցումը շատ հեռու է իրականութիւն ըլլալէ: Ամէն յաղթանակած փոքր երկիր նման չէ Իսրայէլին. Չեչնիան քանի մը քիլոմեթր հեռու է Հայաստանէն, այսինքն Եւրոպայի Հիւսիս արեւելքը, Պոսնիա Եւրոպայի կեդրոնն
է, երկուքն ալ ժամանակակից կենդանի վկաներ, ուր յաղթանակ
կը տանին փոքր ժողովուրդներ, որոնք իրարմէ տարբեր շրջապատի մէջ կը գտնուին եւ շրջափակուած են հսկայ երկրի մը
կողմէ:
Աստուծոյ հաւատացեալ այս ժողովուրդները, որոնք նաեւ կը
հաւատան իրենց խնդրի արդարութեան եւ իրենց զաւակները
կը զոհեն իրենց հայրենիքին համար, պայման չէ որ Իսրայէլի
նման ըլլան:

«ԱՐԱՊԻ» Յուլիս 1998, Քուէյթ
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Սոյն յօդուածը գրելուս տուն տուող պատճառը իմ մէկ
նամակս էր «Արապի»ի ամսական ուսումնասիրութիւններէն
մէկուն, գրուած Դոկտոր Մուհամմէտ Էլ Մունսի Գանտիլի
կողմէ, որ կը պարունակէր բազմաթիւ սխալներ Ղարաբաղեան թնճուկի վերաբերեալ, «նախայարձակ»ի եւ «յարձակման ենթարկուող»ի վերաբերեալ: Հեղինակը անարդարացիօրէն հայերը որպէս նախայարձակ կը ներկայացնէր եւ
ազերի գաղթականներու տարապալի վիճակը հայերուն
կը վերագրէր: Կային նաեւ այլ անարդար վերագրումներ,
որոնց հանդէպ կարելի չէր լուռ մնալ:
Ես ընդդիմացայ հեղինակի պնդումներուն, որոնք պարզորոշ կերպով կը կրէին միակողմանի տպաւորութիւն: Ես
իմ պարտքս համարեցի ուղղել յօդուածին մէջ վխտացող
բազմաթիւ սխալները: Ի դերեւ հանելէ ետք հեղինակին
հայերուն ուղղուած ամբաստանութիւնները, գրութեանս
աւարտին զինք հրաւիրեցի այցելել Հայաստան եւ տեղւոյն
վրայ ծանօթանալ իրականութեան միւս երեսին: Որպէս
հետեւանք իմ հետեւողական պնդումներուս եւ հաստատակամութեանս, իմ նամակս հրապարակուեցաւ ամբողջութեամբ, ի բացառեալ Հայաստան եւ Ղարաբաղ այցելելու
հրաւէրիս: Աւելի ուշ տեղեկացայ թէ հեղինակը մեծաթիւ
նամակներ ստացած է այս յօդուածին առնչութեամբ, որոնց
ոճն ու խստութիւնը կը տարուբերէին, սակայն ամսագիրքին
խմբագրութիւնը որոշում կայացուցած էր հրատարակել
իմ նամակ-յօդուածս:
Իմ նամակս լոյս տեսաւ «Արապի»ի առաջին էջին վրայ`
«Ընթերցողներու արձագանգները» սիւնակին մէջ: Այս
հրապարակումէն ետք, զրոյց մը ունեցայ Դոկտոր Գանտիլի
հետ, որ ընդունեց իմ կարգ մը հակադրութիւններս, ինչպէս
հայկական կուսակցութիւններու Լոզանեան համագումարի
հրէական համագումարներու նմանեցումը:
Ատրպէյճանի մասին ուսումնասիրութեան դէմ իմ գրածս յօդուածը, եւ իրականութիւնը մասամբ ի յայտ դարձնելս,
հայոց հանդէպ եղած անարդար վերաբերմունքը եւ հայե-
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րուն զանազան բռնութիւններու ենթարկուած ըլլալը մատնանշելս առիթ հանդիսացան «Արապի»ի խմբագրութեան
հետ հաղորդակցութեան եւ անոր յիսնամեակի առիթով
տօնակատարութեանց հրաւիրուելուս, աւելի յաճախակի
մեծ թիւով արաբ մտաւորականներու հետ ծանօթանալուս,
ինչպէս նաեւ յիսնամեակէն ետք առաջին թիւին մէջ «Ճարտարապետութեան արուեստը եւ ամրացման արուեստը»
յօդուածիս լոյս տեսնելուն:
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Øúðê ²ØàôêÆÜ (ÊàðÂ Ð²Úðê)
êÂ²ÈÆÜÀ
Քուէյթեան-ազերիական գովաբանութեան լարերու նուագին
եւ Քուէյթի Ատրպէյճանական հարցերու ի նպաստ դիրքորոշման,
ինչպէս նաեւ երկու երկիրներու միջեւ լաւ յարաբերութիւններու
առկայութեան վրայ շեշտը դնելով, այսպէս կոչուած Խոճալուի
ջարդերու տարելիցին առթիւ, Ատրպէյճանի վսեմաշուք դեսպան
Շահին Ապտ Լէյէֆ, Քուէյթի իր դեսպանական նստավայրին մէջ
ելոյթ ունենալով մամլոյ ներկայացուցիչներուն առջեւ, քաղաքականութեան մէջ անծանօթ նորանոր եզրեր գործածեց եւ արտայայտութիւններ ունեցաւ հայ ազգի դէմքը անճոռնի ու տգեղ
պատկերացնելու, հայութիւնը որպէս վայրենի ջարդարարներ
ներկայացնելու նպատակով, չվարանելով դիմել անարգական
եւ վիրաւորական բառամթերքներու: Այս ամէնը քանի մը օր
առաջ լոյս տեսաւ քուէյթեան մէկէ աւելի թերթերու մէջ, այսպէս
կոչուած Խոճալուի ջարդերուն յիշատակի առիթով:
Կասկած չկայ, թէ այն որ անտեղեակ է ռուսերէն` Նակորնի
Ղարաբաղի, հայերէն` Արցախի խնդիրէն եւ տեղեակ չէ, 25-27
Փետրուար 1992¬ի Խոճալուի մէջ կատարուած դէպքերու մանրամասնութիւններուն, հաւանաբար իրաւացիօրէն գթայ այդ գիւղի
բնակիչներուն վրայ ու կարեկցանք զգայ անոնց հանդէպ, բնականաբար ատելութեամբ լեցուի հայերուն հանդէպ (արդէն դեսպանին ալ նպատակը այս է) եւ մտապատկերին մէջ կազմէ հայու
անգութ գազանութիւնն ու անոր արիւնարբու ոճրագործ ըլլալը
եւայլն.. եւ փոխէ կամ վերացնէ հայերուն մասին իր ունեցած
կարծիքը` այն, որ անոնք խաղաղասէր ժողովուրդ են եւ դարեր
շարունակ իրե՛նք ենթարկուած են բռնութիւններու եւ հալածանքի, տառապանքներու ու բռնագաղթի, որոնց վերջինը Օսմանեան
սուլթաններու կողմէ կատարուած ջարդերն էին եւ որոնց զոհ
գացին մէկուկէս միլիոն անմեղ հայեր, նոյնքան ալ տեղահանւեցան իրենց հայրենիքէն եւ բնակութիւն հաստատեցին անկէ
հեռու եւ մօտիկ երկիրներու մէջ: Այս պատմական դէպքը յայտնի
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է բոլորին: Դեսպանը կը ձգտի նաեւ խախտել հայուն հանդէպ
ընթերցողին ունեցած այն համարումը, որ հայերը լաւ նկարագրի
տէր եւ վարպետ աշխատողներ են, ուր ալ որ գտնուին կամ ուր
ալ ստիպուին ճամբորդել, եւ թէ բոլոր հայկական գաղութները
յարգանք կը վայելեն եւ գնահատանքի կ’արժանանան արաբական բոլոր երկիրներուն մէջ, մասնաւորաբար Միջին Արեւելքի
մէջ:
Գալով Ղարաբաղի խնդիրին, ամփոփ կերպով ըսենք, որ խորհըրդային իշխանութեան առաջին տարիներուն, ի սահմանումն,
բռնակալ Սթալինի՝ Խորթ հայրս Սթալինի իշխանութեան շրջանին (1929-1953), (փոխաբերաբար նկատի առնելով որ համայնավար կուսակցութեան առաջին քարտուղարը ընտանիքի եւ
15 հանրապետութիւններու աւագն էր, այդ հանրապետութիւններու
կարգին էին Հայաստանը, Ատրպէյճանը, Ուքրանիան, Ղազախըստանը եւ այլք, որոնց ամբողջութիւնը կը կազմեր մէկ ընկերութիւն,
որ կը կոչուէր Սովետական Միութիւն, ուր բոլոր հանրապետութիւններուն շահերը կը ձուլուէին մէկ հալոցի մէջ այն է Քրեմլինի
հալոցը): Հանրապետութիւնները իրաւունք չունէին առանձին
որոշումներ ընդունելու, ոչ ալ սեփականութեան տէր ըլլալու, եւ
որեւէ մէկը ինքնուրոյն իշխանութիւն չունէր, բոլորը պարտաւոր
էին հնազանդելու Մոսկուայէն եկող ցուցմունքներուն: Համայնավար կուսակցութեան առաջին քարտուղարը բոլորին հայրն էր:
Խորհրդային տարածքները մատչելի էին բոլորին, ոչ մէկ տարբերութիւն Ծայրագոյն Արեւելքի ճափոնական ծովու ափին գըտնըւող աւանի մը եւ ամենահեռաւոր արեւմուտքի` Լիթվիոյ մէջ
գտնուող աւանի մը միջեւ, նոյնն էր պարագան ամենահեռաւոր
Հիւսիսի` Սիպերիոյ մէջ գտնուող տեղամասի եւ ամենահարաւային հանրապետութիւն Հայաստանի մէջ գտնուող տեղամասի
մը միջեւ: Բոլորին յայտնի էր որ շահերը ընդհանուր էին, բոլորը
ունէին նոյն ճակատագիրը: Ոչ մէկ տարբերութիւն հայուն եւ
ազերիին միջեւ. տարբերութիւնը յառաջ կու գար միայն Խորհըրդային իշխանութեան Գերագոյն Խորհուրդին հանդէպ ունեցած
հաւատարմութեան չափէն:
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Սթալինը՝ միահեծան իշխանաւորը, Լեռնային այս մարզը ենթակայ դարձուց Ատրպէյճանին ամենայ անհեթեթ պատճառաբանութիւններով, օրինակ` իբր մարզի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը Պաքուին շատ աւելի մօտ ըլլալը, քան՝ Երեւանին եւ թէ այդ
դրութեամբ շրջանի բնակիչներուն համար շատ աւելի դիւրին
պիտի ըլլար իրենց առօրեայ գրասենեակային, տնտեսական եւ
այլ կենցաղային հարցերը հետապնդել Պաքուի միջոցաւ: Հետագային պարզուեցաւ որ այս քայլին ետին թաքնուած էր կողմնակի
համաձայնութիւն մը անգլիացիներու եւ թուրքերու հետ, առնչըւած Պաքուի նաւթին հետ, ինչ որ էր նաեւ պարագան Նախիջեւանի
մարզի Ատրպէյճանի կցումին, հակառակ անոր որ այս մարզը
աշխարհագրականօրէն կապուած էր Հայաստանին եւ այս վերջինը կը բաժնէր Նախիջեւանն ու Ատրպէյճանը աշխարհագրականօրէն:
Խորհրդային Միութեան քայքայման նախօրէին, նախագահ
Կորպաչովի օրերուն, երբ արդէն ոչ մէկ պատճառ կար ընդհանուր
ճակատագրի եւ գալիքի շուրջ, եւ երբ արդէն բաժանման ձայներ
կը բարձրանային այլեւայլ հանրապետութիւններէ, ինչպէս Լիթվիայէն եւ Լաթվիայէն, Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները իրենց
անկախութիւնը յայտարարեցին, մերժելով ամէն կապ եւ առընչութիւն՝ Ատրպէյճանին ենթարկող անարդար որոշումին հետ,
պահանջելով վերադառնալ նախկին ինքնավար վիճակին կամ
միանալ Հայաստանին:
Այս է ամփոփ պատմութիւնը այս շրջանի ողբերգութեան, շըրջան, որ կը կոչուի Նակորնի Ղարաբաղ, ողբերգութիւն որ մօրս
ամուսին Սթալինի շռայլութեան ժառանգութիւնն էր:
Ինչ կը վերաբերի Խոճալու գիւղի դէպքերուն, ըսենք որ այն
կը գտնուի մարտավարական բարձունքի մը վրայ, ուստի եւ արդարացի նշանակէտ դարձած էր ղարաբաղցի մարտիկներուն
համար, որովհետեւ այն հրթիռարձակման եւ թնդանօթային
արկերու ակունք էր, որոնց կ’ենթարկուէին լեռնալանջային գիւղերը: Պէտք է նշենք նաեւ որ անկախ եւ նոյնիսկ ազերիական
աղբիւրներ կը հաստատեն, որ Խոճալուի զոհերուն մեծ մասը
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ինկած է նոյնինքն ազերի գնդակով. ազերիական զինեալները
արգիլած էին Խոճալուէն հեռանալը, սպառնալով վերացնել ամէն
մէկ հեռանալ փորձողի, հակառակ անզէն քաղաքացիներու համար գոյութիւն ունեցող ապահով անցքին, որուն միջոցով կարելի
էր խնայել անոնց կեանքը:
Վերադառնալով վսեմաշուք դեսպանի յայտարարութիւններուն, հարց կու տանք. -Եթէ հայու դէմքը այսքան տգեղ է նշեալ
պատճառով, որ բնական հետեւանք է երկու կողմերու միջեւ գոյութիւն ունեցող բացորոշ պատերազմին, ապա ինչպէ՞ս նկարագրել դէմքը` պատերազմէն չորս տարի առաջ՝ 28 Փետրուար 1988
թուականին, Պաքուի Հիւսիսը գտնուող ճարտարարուեստական
քաղաք Սումկայիթի մէջ հարիւրաւոր անմեղներու կեանքը
ոչնչացնողներուն, զանոնք իրենց ապրած բնակավայրերու
պատշգամներէն վար նետելով, երբ մի քանի օր առաջ, նշաններ
դրած էին հայերու տուներու վրայ, որպէսզի հոն խուժեն զինեալ
վոհմակներ, կատարելու իրենց անմարդկային արարքը, առանց
խտրականութիւն դնելու ծերերու, կանանց եւ երեխաներու միջեւ,
մինչդեռ Խոճալուի պարագային հայկական իշխանութիւնները
ապահոված էին պատերազմական շրջաններէն ազերի բնակիչներուն անվտանգ հեռացումը:
Այսօր, ազերիները հաւաքուած սահմանի վրայ (սահմանի
միւս կողմն ալ հայեր) կը սպասեն խնդրի լուծման, վերադառնալու
տասնվեց տարիներ առաջ լքած իրենց տուները, քաջ գիտնալով
որ խնդրի լուծումը արգելակողը ազերիական կողմն է, դրդուած
ներքին պատճառներէ եւ կարգ մը արտաքին պատճառներէ,
որոնց գլխաւորը այս անգամ ալ նաւթն ու նաւթատար խողովակներն են:
Քոսովոյի ինքզինք սերպական շրջապատէն անկախ յայտարարելուն, եւ բազմաթիւ մեծ պետութիւններու զայն ճանաչման
առիթով, նշելի է, որ Ղարաբաղի անկախութեան պարագաները
յար եւ նման են Քոսովոյին, որոնցմէ առաջինը ինքնորոշման
իրաւունքն է, ապա նաեւ կրօնական, գաղափարական եւ այլ
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ըմբռնումներու տարբերութիւնը տուեալ շրջապատին հետ, իրավիճակ մը որ ի տարբերութիւն Քոսովոյի պարագայէն, հարիւրամեակներէ ի վեր գոյութիւն ունի:
Ղարաբաղի պարագային այս ամէնը եւ շատ աւելին առկայ
են էապէս, Ղարաբաղը ունի նաեւ առաւել յատկութիւն մը` այն
իր երկար պատմութեան ընթացքին, ռուս ցարերէն եւ ներկայի
Ատրպէյճանի կազմաւորումէն հազար տարի առաջուընէ ի վեր,
իր որեւէ մէկ մասնիկը մէկու մը ուղղակիօրէն չէ ենթարկուած
(բացի Խորհրդային արհեստական Միութեան վերջին 70 տարիները). կան նաեւ ազերիական իշխանութիւններուն ենթակայութեան վերադարձի տագնապն ու սարսափը, որովհետեւ այդ
իշխանութեան շրջանին եղած տառապանքն ու բռնութիւնը, ինքնութեան ջնջումի փորձերը պատճառներ են, որոնք կու գան
հայերուն իրաւունք տալու մերժել ազերիական կոչերը Ղարաբաղի իրենց վերստին կցումին, որովհետեւ կեանքի եւ մահուան
համազօր առնուելիք այսպիսի որոշում մը պիտի նշանակէր
անձնասպանութիւն, եւ մարդկայնօրէն անընդունելի. ուստի աշխարհը ներողամիտ թող գտնուի հայերուն հանդէպ անոնց այսպիսի քայլ մը առնելու ատակ չըլլալնուն համար:
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Այս յօդուածը գրուած է այսպէս կոչուած Խոճալուի ջարդերու տարեդարձին կապակցութեամբ Քուէյթի մօտ Ատըրպէյճանի դեսպանին տուած մամլոյ ասուլիսին առիթով:
Դեսպանը ամբաստանեց հայերը որպէս ջարդարարներ
նկարագրելով զանոնք ամենատգեղ ածականներով, որոնցմէ ամենամեղմը «Հայերու զազրելի դէմք»ն էր:
Կարդալով դեսպանին յայտարարութիւնները, կանգ
առի անոր թոյլ տուած սխալներուն եւ հայերուն հանդէպ
կատարած անհիմն ամբաստանութիւններուն առջեւ, եւ
ինծի կը մնար պարզապէս պատասխանել անոր յօդուածով
մը զոր կոչեցի «Մօրս Ամուսին Սթալինը», որ անցեալ դարու քսանականներուն եւ աւելի ուշ Խորհրդային Միութեան
համայնավար կուսակցութեան առաջին քարտուղարն էր
եւ այդ երկրի բռնակալ իշխանաւորն ու միանձնեայ հրամայողն էր: Սթալինը մօրս ամուսինը կոչելուս պատճառը այն
յայտնի վրաբերմունքն է զոր կ’ունենայ զաւակի մը մօր
ամուսինը, որուն զգացմունքները իր կնոջ զաւակներուն
հանդէպ երբեք չեն կրնար հարազատ հօր մը զգացումներուն
նմանիլ: Սթալինը հայերէն խլեց իրենց եղբայրներէն մին`
Ղարաբաղը եւ զայն նուիրեց իր կիներէն մէկուն` Ատրպէյճանին: Այս արարքը իր դժբախտ հետեւանքները ունեցաւ
Խորհրդային Միութեան անկման եւ քայքայման շրջանին:
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Úú¸àô²ÌÜºð
Ð²ÚÎ²Î²Ü òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü
ºô
Ð²ÚÎ²Î²Ü Æð²ôàôÜøÜºðàô
Þàôðæ
1.ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՋԱՐԴԵՐՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ
2.ՀԱՅԵՐԸ, ԹՈՒՐՔԵՐՆ ՈՒ ԳԱՆԱՏԱՑԻՆԵՐԸ
3.ՀԱՅԵՐԸ, ԹՈՒՐՔԵՐՆ ՈՒ ԵՒՐՈՊԱՑԻՆԵՐԸ
4.ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՋԱՐԴԵՐԷՆ 90 ՏԱՐԻՆԵՐ ԵՏՔ
5.ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ՝ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ
ԴԵՍՊԱՆՆԵՐՈՒՆ
6.ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ՝ ՆԱԽԱԳԱՀ ՇԻՐԱՔԻՆ
7.ՀԱՅԵՐԸ, ԹՈՒՐՔԵՐՆ ՈՒ ՖՐԱՆՍԱՑԻՆԵՐԸ
8.ՏԱԿԱՒԻՆ ԿԸ ԿՈՏՈՐԵՆ ՀԱՅԵՐԸ
9.ԴԷՊՔԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՊԷՏՔ ՉԷ ՄՈՌՑՈՒԻՆ
10.ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԱՏԸ ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋԵՒ
11.ՀԱՅԵՐԸ, ԹՈՒՐՔԵՐՆ ՈՒ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐԸ
12.ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՒ ԹՐՔԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
13. ՀԱՅԵՐԸ, ԹՈՒՐՔԵՐՆ ՈՒ ՊԱՏՄԱԲԱՆՆԵՐԸ
14.ԱՐԱՐԱՏ
15.ԲՌՆԱԽԼՈՒԱԾ ԱՐԱՐԱՏ ԼԵՌԸ
16.ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀԱՅՈՐԴԻԷ ՄԸ՝ ՆԱԽԱԳԱՀ ՊԱՐԱՔ ՕՊԱՄԱՅԻՆ
17.ՄԷԿԸ ԻՆԾԻ, ՄԻՒՍՆ ԱԼ ՀՕՐԵՂԲՕՐՍ ԱՂՋԿԱՆ
18.ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՔԱՆԻ ՄԸ ՁԱՅՆԷ ՎԵՐ
19.ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ... ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ՔԵԶԻ

Հայկական Ջարդերը ըստ Ժանսէմի պատկերացումին
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Ð²ðò²¸ðàôØÜºð Ð²ÚÎ²Î²Ü
æ²ð¸ºðàô ìºð²´ºðº²È
2001 թուականի Յունուարի նիստին, Ֆրանսական Խորհրդարանին կողմէ, 1915 թուականին կատարուած Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումի որոշումին ընկերակցեցաւ մեծ աղմուկ: Այս
իրադարձութեան յատկացուած հեռատեսիլային ծրագիրներէն
էր «Էլ Ճեզիրէ»ի «Հակառակ Ուղղութիւն»ը, որուն ներկայացողն
է Դոկտոր Ֆէյսալ Ալ Ղասէմ, եւ որուն կողմէ տրուած հարցումները
կարեւոր հարցադրումներ յառաջացուցին ունկնդիրներու մօտ:
Պիտի սկսիմ այնպէս, կարծէք թէ յայտագիրը ներկայացնողի
հարցումներուն պատասխանողը ես ըլլամ, ապա պիտի անդրադառնամ թուրք հիւրի` Տ. Օտընի կարգ մը արտայայտութիւններուն.
Հ. Ինչո՞ւ Թուրքիան իր դեսպանը տուն կանչեց Հայկական
ջարդերու իրողութեան ընդունումէն անմիջապէս ետք:
Պ. Սպասելի էր որ Թուրքիան սարսափէր եւ իր դեսպանը
յետս կանչէր երկրէ մը, որ վարագոյրը քաշելով իրականութիւններ
կը յայտնաբերէր զորս Թուրքիան ուզած էր գաղտնի պահել,
սպառնալով Ֆրանսայի, Իտալիոյ եւ այլոց, վայնասուն բարձրացնելով եւ սպառնալով հարցը մեծցնել, որովհետեւ անոնք
ընդունած էին (պարզապէս ընդունած) իրողութիւնը ջարդերուն,
որոնց ենթարկուած էր հայ ազգը թուրքերուն կողմէ:
Հ. Ինչո՞ւ Թուրքիան յարատեւօրէն կը փորձէ Հայկական Հարցը
մութի մէջ ձգել:
Պ. Ժամանակակից քաղաքակրթութեան մտածելակերպի բացակայութեան, ինչպէս նաեւ ազնիւ նկարագրի բացակայութեան
պարագային, ինչպիսին օրինակ յանցանքի ընդունումն է, բնական է որ հակազդեցութիւնն ու յանցանքի լուծման միջոցը կայանայ որքան կարելի է այն թաքնուած պահելու մէջ: Հաւանաբար

40
թուրքերը հետեւած ըլլան իրենց դաշնակից Ատոլֆ Հիթլէրի օրինակին, որ ըսած էր. «Ո՞վ է այսօր Հայկական ջարդերը յիշողը,
ժամանակի յիշողութիւնը տկար է, եւ մոռացութեան կու տայ»:
Հ. Աւելի քան մէկ միլիոն հայերու բնաջնջումը թուրքերու
ձեռքով, իրականութի՞ւն է, թէ մեղադրանք:
Պ. Հայերու բնաջնջումը իրականութիւն է, եւ կասկածելի չէ,
ինչպէս որ թուրքերը տարածել կ’ուզեն, աւելի՛ն, բնաջնջումը
գործադրուած է նախապէս ծրագրուած եւ հետեւողական կերպով. մտադրութիւն մը, որ ժառանգուած է նախորդ դարերէն,
նախկին սուլթաններէ, որովհետեւ անոնք հայերը եւ ընդհանրապէս Հայաստանը իրենց աջակողմեան մէջքին խրած փուշ կը
սեպէին, զոր պէտք էր հանել առաջին իսկ առիթին... այդ առիթը
ներկայացաւ շնորհիւ Համաշխարհային Առաջին Պատերազմին,
շնորհիւ Պոլշէւիկեան յեղափոխութեան եւ Սուլթան Ապտիւլ
Համիտի դէմ յեղափոխութեան:
Հ. Չափազանցութիւն չկա՞յ ջարդուած հայերու թիւին մէջ:
Պ. Այո՛, հաւանական է որ սխալ գոյութիւն ունենայ աւելիի
կամ նուազի հաշւոյն: Քուրանի մէջ Բարձեալն Աստուած ըսած
է. «Ան որ հոգի մը սպաննած է, նոյնն է թէ ամբողջ մարդկութիւնը
սպաննած է»:
Հ. Իրենց կարգին հայերը անմե՞ղ էին թրքական արիւնէ:
Պ. Այս հարցումին պատասխանը պարզ է եւ հեշտ. կը բաւէ
յիշել թէ ո՞ր կողմն էր իշխողը: Այն վեց դարեայ Օսմանական
Կայսրութիւնն էր, իսկ ովքե՞ր էին անկարներն ու անզէնները.
-Հայերն էին: Ո՞վ ունէր պետութիւն եւ Արեւելքի մէջ ցարերուն,
իսկ Արեւմուտքի մէջ արքաներուն մարտահրաւէր կարդացող
կայսրութիւն: Նոյնիսկ եթէ ենթադրելու ըլլանք, թէ հայերուն ալ
վզին կայ թրքական արեան կաթիլներ, ապա այդ միայն ու միայն
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օրինաւոր, հերոսական ինքնապաշտպանութեան համար է յանուն պատուի եւ արժանապատուութեան:
Գալով հաղորդավարին կամ թուրք հիւրին առաջադրած հարցումներուն հետեւալ կերպ կը պատասխանենք.
Ծրագիրը վարողը հարց տուաւ իր հայ հիւրին. -Ձեր իրաւունքները պահանջելու մէջ ինչո՞ւ 85 տարի ուշացաք, չէի՞ք կրնար
վարուիլ հրեաներու նման, որոնք հաշիւ պահանջեցին գերմանացիներէն իրենց դէմ գործադրուած ջարդերուն դիմաց եւ տիրացան
պէտք եղած փոխհատուցումներուն:
Տրամաբանական պարզ պատասխանը` բազմաթիւ պատճառներն են: Օրինակ` ջարդերէ փրկուած հրեաները չէին իրենց զոհերուն իրաւունքները վերադարձնողները, այլ Գերմանիայէն
դուրս` ինչպէս Միացեալ Նահանգներու եւ Եւրոպայի հրեաները,
որոնք մեծ ազդեցութիւն ունէին միջազգային քաղաքականութեան
վրայ եւ որոնք սատարեցին սիոնական խնդրին եւ փոխհատուցումներ պահանջեցին հզօրացնելու Իսրայէլը ի հաշիւ Գերմանիոյ
եւ արաբներուն: Այլ պատճառ մըն ալ Գերմանիոյ պատերազմի
մէջ պարտուիլն ու յանձնուիլն էր: Առածը կ’ըսէ. «Երբ եզը իյնայ,
դանակները կը շատնան»:
Հայերու պարագան բացարձակապէս նոյնը չէր. Աղէտեալ
շրջաններէն դուրս հայեր չկային պաշտպանելու Հայկական
Դատը, միւս կողմէ Թուրքիան ուժեղ մնաց Աթաթուրքի օրերուն:
Իսկ թէ ինչո՛ւ հիմա միայն սկսանք եւ ոչ աւելի առաջ, ապա որովհետեւ ջարդերէն ետք առաջին 50 տարիներուն մենք կը վազէինք
մեր աւուր հացի ետեւէն: Ջարդերէն ետք երկու սերունդի մէջ
չկար մէկը որ նախակրթարանէն աւելի ուսում ստացած ըլլար,
հայերը կ’ուղղուէին դէպի արհեստներ՝ ապահովելու իրենց օրապահիկը: Երրորդ սերունդի ուսման մակարդակը աւելին չէր քան
երկրորդական ուսումը:
Ծրագիրին թուրք հիւրը, հայուն փաստարկներուն սխալներով
պատասխանելէ ետք դեռ կը պնդէր անոնց վրայ, յուսալով իր
արաբ եւ մահմետական ունկնդիրներուն համակրանքը շահիլ,
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անընդհատ մէկ բառէն միւսը կրկնելով իսլամն եւ իսլամութիւնը:
Այս ոճը ձախող էր. քանիցս հաղորդավարը, հայ հիւրն ու մասնակից ունկնդիրներ իր նկատողութեան յանձնեցին այն, որ անտեղի կը թխմէ «Իսլամ»ն ու «Իսլամութիւն»ը անիրաւօրէն թաքնըւելով անոնց ետին: Իմ ալ փափաքս էր միջամտել, ինչպէս այլք,
որոնք յաջողած էին հեռաձայնի գիծին տիրանալ, ես ալ կ’ուզէի
խօսակցութեան մասնակցիլ եւ գոչել. «Ա՛յ մարդ, ինչո՞ւ ամէն
վայրկեան «Իսլամ»ը կը թխմես, կարծես փորձելով նայուածքներու
ուղղութիւնը շեղել, մինչդեռ դուն վերջին անձն ես անոր անունով
խօսելու եւ արդարանալու իրաւունքը ունեցող: Չե՞ս գիտեր որ
թշնամիիս բարեկամը թշնամիս է: Դուք առաջիններէն չէ՞իք
որոնք ճանաչում շնորհեցին սիոնական պետութեան, երբ այն
դեռ տկար էր եւ ամէն մէկ ճանաչում կը զօրացնէր զայն: Դուք
այն ժամանակ այդ ուժը տուիք անոր: Դուք չէի՞ք որ Իսլամի թիւ
մէկ թշնամիին` Աքսա մզկիթը առեւանգողին հետ դաշնակցեցաք
արաբներուն եւ մուսուլմաններուն դէմ, ոտնակոխելով անոնց
արժանապատուութիւնը: Եթէ դուք կառչած էք իսլամական ձեր
կրօնքին եւ կը դողաք անոր վրայ, ինչո՞ւ ձեր պետութիւնը
աշխարհիկ է: Ինչո՞ւ լքեցիք մուսուլման ձեր ընկերութիւնն ու
շրջապատը, եւ հաստատաքայլ կը մղուիք դէպի ոչ մուսուլման
Արեւմուտք»:
Այլ կէտ մըն ալ կար զոր անընդհատ կը կրկնէր թուրք հիւրը
վատնելով ծրագիրի ժամանակին կէսը: Այդ 1985 թուականէն
Օսմանեան արխիւներու հանրամատչելի ըլլալն էր Հայկական
Հարցի ուսումնասիրողներուն եւ անով հետաքրքրուողներուն
առջեւ, եւ թէ շատեր պրպտած են զանոնք եւ օսմանցիները մեղադրող որեւէ բան չեն գտած անոնց մէջ: Այստեղ ունկնդիրը կը
զգայ թէ թուրք հիւրը կ’արհամարհէ զինք արծարծելով եւ կըրկնելով այս նիւթը: Հայերն ու այլք գիտեն որ թուրքերը իրենց արխիւները հեշտութեամբ բացողներէն աւելի խելացի են: Չեմ
գիտեր թէ ինչո՞ւ հիւրը կը կեդրոնանար ցեղասպանութիւն կատարուած ըլլալու փաստաթուղթերը օսմանական արխիւներու
մէջ գտնուելուն մէջ միայն: Ինչո՞ւ հայերուն մարտահրաւէր չէր
կարդար այդպիսի վաւերաթուղթեր եւ փաստեր դրացի երկիր-
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ներու եւ կամ Թուրքիոյ մէջ այդ ժամանակ գոյութիւն ունեցող
կամ դեսպաններ ունեցող այլ երկիրներու արխիւներու պարագային:
Թուրք հիւրը չհամարձակիր այդ քայլին դիմել, որովհետեւ
անկասկած պիտի դատապարտուի, արդեօ՞ք ան կը կարծէ թէ
ֆրանսացի ծերակուտականներն ու Ֆրանսայի Նախագահը կը
հաստատեն Ցեղասպանութիւնը առանց բաւարար համոզիչ
փաստեր ունենալու, որոնք կարելի կը դարձնեն նման պատասխանատու որոշում առնել, առանց վախնալու Ֆրանսայի միջազգային վարկին եւ Ֆրանսայի տնտեսութեան վրայ անոր ունենալիք վիթխարի ազդեցութենէն: Նոյնն է պարագան Իտալիոյ,
Լիբանանի եւ այլ պետութիւններուն:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ» 9-3-2001, Քուէյթ
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2001-2008 տարիներու ընթացքին բազմացան գործերս
եւ կուտակուեցան պատասխանատուութիւներս ղեկավարած ընկերութեանս մէջ, որուն սեփականատէրերէն եմ,
գործերուս պատասխանատուութիւններուն եւ առաջադրանքներուն հետ չկրցայ կեդրոնանալ եւ գրել: Սակայն
պատահեցան այնպիսի դէպքեր, զորս կարելի չէր արհամարհել եւ կամ լռութեամբ անցնիլ անոնց քովէն, ինչպէս
օրինակ 18 Յունուար 2001 թուականի նիստին ընթացքին,
Ֆրանսայի Խորհրդարանին ճանաչումը 1915 թուականին
կատարուած Հայկական Ցեղասպանութեան, եւ անոր բարձրացուցած աղմուկն ու հեռատեսիլի բազմաթիւ կայաններու
անոր մասին անդրադարձը, քննարկումն ու վերլուծումը:
«Էլ Ճեզիրէ» Հեռատեսիլի կայանը քննարկեց այս նիւթը:
Սակայն «Հակառակ Ուղղութիւն» ծրագիրը, որուն ներկայացողն է Դոկտոր Ֆէյսալ Ալ Ղասէմ, թոյլ տուաւ բազմաթիւ
սխալներ, որոնք կատարուեցան ծրագիրին հայ հիւր մասնակիցին խօսակից` ծրագրին մասնակցող թուրք հիւրին
կողմէ, որ հայ ունկնդիրներէն աւելի տհաճութիւն պատճառեց արաբ ունկնդիրներուն, որոնք հեռաձայնով կը մասնակցէին ծրագիրին: Այս հաղորդումը զիս մղեց վերադառնալ
գրիչիս, եւ ահա ծնունդ առաւ յօդուածս` «Հարցադրումներ
Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ» որ լոյս տեսաւ
Քուէյթեան «Ալ Քապաս»ի 9 Մարտ 2001-ի թիւին մէջ- իր
ժամանակին արժանանալով ընթերցողներու լայն ընդունելութեան:
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Ահաւասիկ այլ քաղաքակիրթ երկիր մը եւս կ’ընդունի Հայկական Ցեղասպանութեան իրողութիւնը, որ գործադրուած է Օսմանցի թուրքերուն կողմէ Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի ընթաքին: Գանատայի կողմէ ճանաչման այս քայլը առնուեցաւ
22 Ապրիլ 2004 թուականին, Մեծ Եղեռնի 89 ամեակի նշումէն
միայն երկու օր առաջ: Ըսենք որ 1915 թուականի Ցեղասպանութեան նահատակներու յիշատակը հայ ժողովուրդը կը նշէ ամէն
տարուայ Ապրիլի 24ին, որ այսուհետեւ համայն Գանատայի մէջ
եւս ամէն տարի պիտի նշուի որպէս այս ողբերգական դէպքի
յիշատակի օր:
Այսպիսով մէկով կ’աւելնայ Հայկական Ցեղասպանութիւնը
ընդունող երկիրներուն թիւը, զորս կը գլխաւորէ Ազատն Ֆրանսան, որու, 2001 թուականին, խորհրդարանին ճանաչումը հայկական ջարդերը որպէս ցեղասպանութիւն, համաշխարհային
մեծ աղմուկ յառաջացուցած էր, ի մասնաւորի Թուրքիոյ մէջ որ
աշխարհ իրար անցուց: Այս անգամ եւս հայկական գաղութին
ջանքերը յաջողութեամբ պսակուեցան, քանզի, ուր ալ գտնուին
հայերը ամէն ճիգ կը գործադրեն փաստելու իրենց գլխուն եկածը,
որ խլեց մէկ ու կէս միլիոն անմեղ հայեր, մեծամասնութեամբ
երեխաներ, կիներ եւ ծերունիներ, որոնք քշուեցան այդ ժամանակաշրջանին Օսմանեան տիրապետութեան տակ գտնուող
անապատներ, այն ատեն երբ հայ երիտասարդներն ու տղամարդիկ թրքական բանակին մէջ թուրքերուն հետ կողք-կողքի կը
պատերազմէին կայսրութեան թշնամիներուն դէմ:
Ապրիլ 22ին Օթաուայէն յայտարարուած այս լուրը այնքան
մեծ ուրախութիւն պատճառեց հայերուն, որքան որ տխրութիւն
կը պատճառէ ԱՄՆի տակաւին հրապարակայնօրէն եւ պարզորոշ կերպով հայկական ջարդերը չընդունիլը որպէս ցեղասպանութիւն, հակառակ Ֆրանսայի, Իտսլիոյ եւ այլ երկիրներու կողմէ
պարզորոշ կերպով որպէս այդպիսին որակաւորման, պարզորոշ
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կ’ըսեմ որովհետեւ իրողութիւնը ընդունելուն հետ կապուած
նախագիծեր գոյութիւն ունին, թէ՛ Գոնկրէսի, թէ՛ ծերակուտականի
եւ թէ՛ երկրին նախագահին մօտ, որոնք տարբեր անուանումներ
կը կրեն, ինչպէս «Հայերուն պատահած ցաւալի դէպքեր», կամ
«Պատերազմի իրավիճակին հետեւանքով գործադրուած անարդարութիւն» եւայլն... Այս յորջորջումները հետեւանք են քաղաքական, մարտավարական պատճառներու եւ թրքական կառավարութեան գործադրած ճնշումին:
Հակառակ անոր որ հայերը գիտեն կարեւորութիւնը տարուէ
տարի Ցեղասպանութեան ճանաչում շնորհող, իրենց համար
կարեւոր երկիրներու թիւին, եւ որուն համար հայերը երախտագիտական եւ գնահատանքի զգացումներ կը տածեն տուեալ
երկիրներուն հանդէպ, սակայն հարցը կը մնայ անլոյծ եւ գործադըրուած ճիգերը՝ անօգուտ, քանի տակաւին թրքական պետութիւնը չէ ընդունած գործադրուած ցեղասպանութիւնը եւ կը շարունակէ վերէն նայիլ հայերուն հետ բանակցութիւններ վարելու
գաղափարին՝ ուսումնասիրելու երկու դրացի երկիրներու միջեւ
90 տարիներէ ի վեր շարունակուող թշնամանքն ու անոր վերացումը:
Ի՜նչ երջանիկ օր մը պիտի ըլլայ այն օրը երբ փափկի Թուրքիոյ
վարչապետին սիրտը (կը փափաքիմ որ ան ներկայ վարչապետ
Ռեճէպ Թայիփ Էրտողանը ըլլայ), եւ յարատեւ հերքումէ ու ժըխտումէ ետք, լայնամտօրէն մօտենայ հարցին, առաջնորդուելով
քաղաքակիրթ եւ բարոյական այն սկզբունքով որ կ’ըսէ. «Յանցանքը ընդունիլը ազնուութիւն է», այսօրուայ տրամաբանութեամբ՝
ազնուութիւն, քաղաքակրթութիւն եւ իւրաքանչիւրին իր իրաւունքը տալու մշակոյթ:
Այո՛, այս տարուայ Ապրիլի 22ին քաղաքակիրթ երկիր մը եւս
միացաւ Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի ընթացքին
թուրքերու ձեռքով գործադրուած հայկական ջարդերը ընդունողներու շարքին. Ապրիլի 24էն՝ Ցեղասպանութեան 89 ամեակէն
ընդամէնը երկու օր առաջ, Գանատայի խորհրդարանը ձայներու
բացարձակ մեծամասնութեամբ ընդունեց Հայկական Ցեղասպա-
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նութեան իրողութիւնը կատարուած թուրքերու կողմէ, եւ ամէն
տարուայ Ապրիլի 24ը յայտարարեց այդ ցաւալի դէպքի յիշատակի
օր համայն Գանատայի մէջ:
Այո՛, անգամ մը եւս յաջողութեամբ պսակուեցան գործադրած
ճիգերը հայկական գաղութներուն, որոնք ուր ալ որ գտնուին
ջանք չեն խնայեր փաստելու իրենց բաժին հասած անարդարութիւնը եւ հայ ազգի մէկ ու կէս միլիոն անմեղ զաւակներու բնաջընջումը, որոնք մեծամասնութեամբ մանուկներ, կիներ եւ ծերունիներ, քշուեցան այդ ժամանակ Օսմանեան տիրապետութեան
տակ գտնուող անապատներ, մինչ հայ տղամարդիկ որպէս թըրքական բանակի զինուորներ պատերազմական ճակատներու
վրայ կը կռուէին կայսրութեան թշնամիներուն դէմ:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ» 1-5-2004, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ» 4-5-2004, Պէյրութ
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Սոյն գրութիւնը առաջինն է այն յօդուածաշարքին որ կը
պարփակէ հինգ նմանատիպ վերնագրերով յօդուածներ՝
«Հայերը, Թուրքերն ու Գանատացիները», «Հայերը, Թուրքերն ու Եւրոպացիները», «Հայերը, Թուրքերն ու Ֆրանսացիները», «Հայերը, Թուրքերն ու Ամերիկացիները» ու «Հայերը, Թուրքերն ու Պատմաբանները»:
Այս յօդուածները գրած եմ տարբեր երկիրներու կառավարութիւններու կամ խորհրդարաններու Հայկական Ցեղասպանութեան պաշտօնապէս ճանաչման առիթներով:
Ոմանք զայն ընդունեցին եւ ամէն տարուայ Ապրիլի 24ը
պաշտօնապէս յայտարարեցին Հայկական Ցեղասպանութեան Յիշատակի Օր իրենց երկիրներուն մէջ, ոմանք այս
իրողութիւնը պաշտօնապէս արձանագրեցին որպէս բեկման ոչ ենթակայ եւ վերատեսութեան չենթարկուող որոշում:
Այս առիթներով գրի առած յօդուածներս շնորհակալական արտայայտութիւններ էին Ցեղասպանութիւնը ընդունող երկիրներուն հանդէպ. ես շնորհակալութիւն կը
յայտնէի մեր դատը ընդունող երկիրներու ժողովուրդներուն,
խորհրդադաններուն եւ մեզի սատար բոլոր կանգնողներուն:
Միեւնոյն ատեն այս գրութիւններով ես արաբ ընթերցողին
կը ներկայացնէի հայ ժողովուրդի բնաջնջման իրականութիւնը եւ մեր հանդէպ կատարուած անարդարութեան յարատեւումը, մղելով նաեւ արաբ ընթերցողը չհաւատալ
թրքական լրատուական միջոցներուն կողմէ տարածուող
այն խեղաթիւրման փորձերուն, որոնք կը միտին Ցեղասպանութիւնը ընդունող երկիրները վարկաբեկել:
Այս յօդուածներէն իւրաքանչիւրը ունի իր իմաստային
եւ բովանդակութեան առանձնայատկութիւները. «Հայերը,
Թուրքերն ու Գանատացիները» յօդուածիս մէջ կոչ ուղղեցի
Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճէպ Թայիփ Էրտողանին եւ Ապ-
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տուլլա Կիւլին, որ այդ ժամանակ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարն էր, հրաւիրելով զիրենք իրենց աչքերէն
վերցնել հերքման եւ ժխտումի քօղը, դրսեւորելով վեհանձնութիւն եւ բարոյական բարձր արժանիքներ եւ ընդունիլ
իրենց մեծ հայրերուն պատճառած ողբերգութիւնները մեր
մեծ հայրերուն, այսպիսով յաւիտանապէս փակելով թշնամանքի էջը մեր երկու ժողովուրդներուն միջեւ:
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Ð²ÚºðÀ, ÂàôðøºðÜ àô
ºôðàä²òÆÜºðÀ
«Այսքան չարիք թէ մոռանան մեր որդիք,
թող ողջ աշխարհն հայուն կարդայ նախատինք»
Ահա թէ ինչ կտակեց հայ մեծ մտաւորական Աւետիս Ահարոնեանը պարտաւորեցնելով հայ սերունդները, որոնք այս
կտակին հաւատարիմ մնացին սերունդէ սերունդ, իւրաքանչիւրը
դրօշակը յանձնեց իր յաջորդին, այսպիսով նորոգելով կատարւած չարիքը մոռացութեան չտալու ուխտը, հաստատելով որ տեւապէս պիտի յիշէ թուրքերուն կողմէ գործադրուած բռնութիւնը
իր մեծ հայրերուն հանդէպ, որ Անատոլուի խորերը եւ շրջակայ
անապատներու մէջ իր գագաթնակէտին հասաւ 20-րդ դարու
սկիզբներուն, երբ մեր մեծ մարտնչող գրողը կիսեց իր խեղճ ժողովուրդին ապրած ողբերգութիւնները:
Այս կտակը միայն հայերուն համար չէ, այլ կտակ է եւ պատասխանատուութիւն, դրուած կենդանի ժողովուրդներու իշխանաւորներուն ուսերուն, կտակ է ժողովուրդներուն, որոնք ապրած են
պատերազմներու դժբախտութիւնները, ենթարկուած են տարագրութեան եւ տուած են միլիոնաւոր զոհեր..: Այն անկեղծ եւ օգտակար կտակ է Երոպայի իշխանաւորներուն, մասնաւորաբար 2004
թուականի Դեկտեմբերին գումարուելիք իրենց ժողովի նախօրէին, ուր պիտի քննարկուի Թուրքիան Եւրոպական Միութիւն
ընդունելու կարելիութիւնը:
Այս կտակը կոչ է մոռացութեան չմատնելու բռնութիւնը, հանդէպ ամէն մէկ անհատի կամ ազգի, ուր ալ որ գտնուի ան, որ
իշխանութեան կամ իշխանաւորի կողմէ ալ գործադրուած ըլլայ
այն. կոչ է ոչ միայն 90 տարիներ առաջ կատարուած ազգի մը
հաւաքական բնաջնջումը չմոռնալու, այլ նաեւ կոչ՝ մաքրելու
մարդկային խիղճը միտումնաւոր մոռացութեան մեղքէն, որ քաջալեր կը դառնայ յանցանքի կրկնութեան, կոչ` հրաժարիլ լռու-
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թեամբ յանցանքի գործակից դառնալէն ազգի մը մէկ երրորդի
ջարդուելուն, որ կ’ապրէր պատմութեան սկիզբէն իր նախահայրերուն պատկանող հողին վրայ, ազգ մը որ յարատեւօրէն իր
արժանաւոր մասնակցութիւնը կը բերէր մարդկային քաղաքակըրթութեան` ճարտարապետութեան, աստղագիտութեան, բնագիտութեան, գրականութեան եւ մշակոյթի այլ բնագաւառներու
մէջ, որպէս քաղաքակիրթ ժողովուրդ` նման յոյներուն, հռոմէացիներուն եւ պարսիկներուն:
Եւրոպական ընկերութեան, Թուրքիոյ իրեն միանալ թոյլատրումը, անոր իր անցեալի արատները մաքրելէ առաջ, արատներ
զորս եւրոպական ժողովուրդները աւելի լաւ գիտեն քան ուրիշները, մեծ սխալ մը պիտի ըլլայ, որուն համար եւրոպական գալիք
սերունդները դառնապէս պիտի զղջան:
Նախ եւ առաջ Թուրքիան պարտաւոր է իր ձեռքերն ու իր
սիրտը լուալու եւ հաշտուելու այն ժողովուրդներուն հետ, որոնք
երկու դառնութիւն համտեսած են անոր ձեռքով (արաբական
ժողովուրդները շատ լաւ գիտեն այս ամէնը) մանաւանդ հաշտուիլ
հայ ժողովուրդին հետ, որ մէկ ու կէս միլիոն զոհ տուած է` երիտասարդներ, կիներ, ծերունիներ եւ մանուկներ, որպէսզի յարմար միջավայր ստեղծուի արեւելեան ճակատի վրայ գտնուող
հայկական հողերու վրայ, Օսմանական կայսրութեան թշնամի
ռուսերուն դէմ մղուող պատերազմի ծրագրերուն համար, նաեւ
որպէսզի ճանապարհ հարթուի իրագործելու համար փան-թուրանական երազները, տարածուելու դէպի Միջին Ասիա մինչեւ
չինական սահմանագիծ, կազմելու թրքական ցեղերէ բաղկացած
պետութիւն մը` սկսելով Կասպից ծովէն եւ անցնելով Հայաստանէն, որ իր աշխարհագրական դիրքով կ’արգելակէր վերոյիշեալ
սաստիկ ցանկալի, անկուշտ ծրագիրը:
Հայերուն հանդէպ իրենց նախահայրերուն կատարած բռնութիւններուն մեղքը թուրքերու կողմէ պաշտօնապէս ընդունելէն
առաջ, եւ հայերու մնացորդացին ու հայկական անկախ պետութեան հետ, արդար իրաւունքներու հարցի լուծումէն առաջ, այսինքն համաշխարհային հանրութենէն իր անցեալին եւ ներկային
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համար «Անմեղութեան վկայական» եւ դատուածութեան վկայական ստանալէ առաջ, Թուրքիոյ` Եւրոպա մուտքի թոյլտուութիւնը
ամօթի խարան մը պիտի ըլլայ ընդունողի ճակատին, որ յաւիտեան պիտի ծանրացնէ անոր խիղճը, արատաւորելով անոր
բարձր քաղաքակրթութիւնը կարմիր բիծով, զոր անկարող պիտի
ըլլան սրբել ամենայ ուժեղ սրբիչներն անգամ, որոնց կարգին՝
պատմութիւնն ու ժամանակը:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ» 22-11-2004, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ» 25-11-2004, Պէյրութ
«ՇԱՐՔ ԷԼ ԱՈՒՍԱԹ » 26-11-2004, Լոնտոն, «Մինչեւ Շաբաթը
Ուրբաթէն առաջ գալը... Հայերու նամակը... Թուրքիոյ եւ
Եւրոպայի»
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Սոյն յօդուածիս` «Հայերը, Թուրքերն ու Եւրոպացիները»
գլխաւոր նիւթը կը վերաբերի Թուրքիոյ Եւրոպական Միութիւն ընդունելու կարելիութեան: Այս հարցի քննարկման
նախօրէին, պահանջքս է եւրոպական պետութիւններէն`
չընդունիլ Թուրքիան, մինչեւ ինքզինք չմաքրէ իր անցեալի
արատներէն, եւ անմեղութեան վկայական չստանայ իր
նախորդներուն կողմէ բռնութեան ենթարկուած ժողովուրդներէն:
Պրիւքսէլի մէջ հաւաքուած նախագահներուն յիշեցուցի,
որ Թուրքիան Եւրոպական Միութիւն ընդունիլը ամօթանքի
խարան մը պիտի ըլլայ Եւրոպայի ճակատին, որ յաւիտեան
պիտի ծանրացնէ անոր խիղճը, արատաւորելով անոր բարձըր քաղաքակրթութիւնը կարմիր ամօթալի բիծով, զոր
պատմութիւնն ու ժամանակն իսկ անկարող պիտի ըլլան
ջնջել:
Իրապէս ալ Բարձեալն Աստուած ականջալուր եղաւ
աղօթքներուս, ինչպէս նաեւ համայն հայութեան եւ բոլոր
այն ժողովուրդներուն աղօթքներուն, որոնք տակաւին
իրենց իրաւունքները կը պահանջեն Թուրքիայէն, որուն
անդամակցութիւնը չընդունուեցաւ Եւրոպական Միութիւն
յիշեալ կարեւոր նիստի ընթացքին:
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«Եւ մի՛ սպաննէք հոգին զոր արգիլած է Աստուած, բացի իրաւացիութեան պարագայէ» Ճշմարիտ է Մեծագոյն Աստուած:
Քիչ օրեր ետք յիշատակի տխուր օրն է 90 տարիներ առաջ,
Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի ընթացքին տեղի ունեցած Հայկական տխրահռչակ ջարդերուն, որոնք սկիզբ առին 24
Ապրիլ 1915-ին, օսմանցի թուրքերու ձեռքով:
90 կսկծալի տարիներ անցան այն դժբախտ օրէն երբ կարգ մը
բիրտ եւ անարդար իշխանաւորներու հրամանաւ Օսմանեան
Կայսրութեան չորս ծագերուն սկիզբ առաւ ձերբակալութիւնը
հայ ականաւոր մարդկանց, զանոնք վերացնելու նպատակաւ,
որ նաեւ սկիզբն էր ամբողջ հայ ազգի բնաջնջման, որ 600 տարիներէ ի վեր կը գտնուէր Օսմանեան լուծին տակ:
Զարհուրելի դէպքեր եւ պատումներ կը փոխանցուին մեզի
հայ մտաւորականներու եւ ղեկավարներու բնաջնջման մասին.
մարդիկ, որոնց մէջ կային թրքական Մեճլիսի` երեսփոխանական
ժողովի անդամներ, իրաւաբաններ, գրագէտներ եւ անձնաւորութիւններ, որոնք փաստացիօրէն երկար տարիներ ի նպաստ
Թուրքիոյ գործած էին միջազգային ատեաննէրէ ներս: Կը պատմըւի թէ ունկնդիրի մարմինը փշաքաղուած է, լսելով այն վայրագութեան մասին որմով սպաննուած են անոնք, ոմանք կացնահար
գլխատումով, անոնց մէջ կայ դաշնակի վրայ երաժշտութիւն յօրինելու պահուն ձերբակալուելէ եւ իր մտաւորական բարեկամներուն չարչարանքին ու ապանութեան ականատես ըլլալէ ետք
խելագարող մը:
Գալով հայ ժողովուրդին, ան իր բոլոր խաւերով եւ կազմերով
ենթարկուեցաւ 20¬րդ դարու առաջին հաւաքական բնաջնջման`
ցեղասպանութեան. անոր զաւակները բռնագաղթի ենթարկուեցան եւ հեռացուեցան իրենց ապրած բնակավայրերէն` այդ օրե-
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րուն Օսմանական կայսրութեան կողմէ գրաւուած Հայաստանէն`
Արեւելեան Անատոլուէն, նաեւ երկրին այլ քաղաքներէն ու գիւղերէն ուր կ’ապրէին անոնք, ի մասնաւորի Պոլիսէն եւ իր արւարձաններէն, ուր գոյութիւն ունէր մեծաթիւ հայկական գաղութ:
Հայերը ստիպողաբար դատարկեցին իրենց տուները եւ հեռացւեցան անոնցմէ նենգօրէն ու կազմակերպեալ ձեւով, քօղարկուած
զանազան կեղծ ու պատիր պատրուակներով, ներկայացուած
եւրոպական հանրութեան, որ այդ օրերուն յարուցած էր օսմանական տարածքներու փոքրամասնութիւններու իրաւունքներու
հարցը, իբր Ռուսիոյ դէմ պատերազմի պատճառով արեւելեան
վտագաւոր եւ տագնապալի շրջաններէն անհրաժեշտաբար հայերը պէտք է տեղափոխուէին ապահով վայրեր:
Այսպիսով թուրքերը յաջողեցան վերջնականապէս իրագործել
իրենց տարածողական փանթուրանական ծրագիրը, տարտղնել
հայ ազգը որ մեծամասնութիւն կը կազմէր այդ զգայուն սահմանային գօտիներուն մէջ, անոր փոխարէն վերաբնակեցնել թրքական տարրեր գրաւելով յաւելեալ ռազմավարական դիրքեր, ինչպիսին է Արարատ լերան բարձունքը , որուն վրայ հանգչած էր
Նոյան տապանը, որ անյիշելի ժամանակներէ յայտնի է որպէս
հայկական լեռ, եւ որ կը յիշուի բոլոր աշխարհագրական գիրքերու
եւ պատմական աղբիւրներու մէջ:
Այս սահմանափակ տողերուն մէջ չեմ ուզեր պատմել այն
պատմական իրողութիւնները, որոնք Աստուծոյ շնորհիւ յայտնի
դարձան բոլորին եւ որոնք ճանաչում գտած են շարք մը գերտէրութիւններու կողմէ, ինչպէս Ֆրանսայի, Իտալիոյ, Գանատայի, ինչպէս նաեւ ամերիկեան, եւրոպական եւ այլ մեծ ու փոքր
(մեր կարծիքով մեծ եւ հսկայ), նման Լիբանանի, Ուրուկուէյի եւ
աշխարհի տասնեակ պետութիւններու կողմէ: Կ’ուզեմ շեշտել
ցաւալի պարագայ մը, այն որ թրքական ժամանակակից պետութիւնը կը ժխտէ այդ իրականութիւնը միջազգային ատեաններու
մէջ, այս խնդրին շուրջ բախում ունենալով եւրոպական հանրութեան հետ: Թուրքիան չ’ուզեր նիւթապէս եւ բարոյապէս հատուցել հայերուն կրած վնասները, յաւիտենապէս փակելու համար
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Հայկական Հարցի էջը, սկսելու նոր եւ արդիւնաբեր յարաբերութիւններ թուրք եւ հայ ժողովուրդներու միջեւ, որոնք իրար կապւած են դրացիական կապերով 800 տարիներէ ի վեր:
Թրքական ներկայ կառավարութիւնը անիրաւացիօրէն կը
մերժէ ընդունիլ ջարդերու իրողութիւնը եւ չ’ուզեր հաշտուիլ իր
անցեալին հետ, ընդհակառակը ան ձեռնարկած է հայերուն դէմ
հակայարձակում, խեղաթիւրելով իրականութիւնները եւ տարածելով մեղադրանքներ՝ թէ հայերն էին նախայարձակները եւ
թուրքերը սպաննողները: Թուրքերը միջազգային ատեաններու
մէջ հանդէս եկան բանախօսութիւններով, առանց կարեւորութիւն
տալու ազնուութեան պահանջներուն. անոնք հրապարակեցին
հաւաքական գերեզմաններու նկարներ, իբրեւ հայերու արարք,
այսպիսով խեղաթիւրելով իրականութիւնները եւ խառնելով
խաղաթուղթերը: Ինչպէ՞ս կրնայ ոեւէ մէկը հաւատք ընծայել, որ
երկար դարեր գերեվարուած եւ հալածանքի ենթարկուած ազգ
մը, նման՝ Օսմանեան կայսրութեան մէջ հեծող միւս ժողովուրդներուն, կրնայ ոտնձգութիւն կատարել հանդէպ զաւակներուն
վիթխարի կայսրութեան մը որ ատակ է մարտահրաւէր կարդալ
Արեւելքի ցարերուն եւ Արեւմուտքի արքաներուն, եւ թէ այդ մեծ
տէրութիւնը անկարող է պաշտպանելու իր անզէն հայ հպատակները: Խաբէութեան ի՜նչ ձախող փորձ աշխարհի ազատատենչ
ժողովուրդներուն առջեւ, որոնք մէկ դարէ ի վեր ծանօթ են ճշմարտութեան, առաջին կարգին արաբները, ինչպէս նաեւ եւրոպացիները:
Այսօր հայերու հետնորդներու խօսնակները, յագեցած հաշտութեան եւ եղբայրութեան մշակոյթով, կը յայտարարեն, որ
իրենք պատրաստ են հաշտութեան, եթէ թրքական իշխանութիւնները ընդունին իրենց նախնիներու գործադրած ջարդերը եւ
բարոյական ու նիւթական փոխհատուցում կատարեն հայերուն,
ազնիւ ցանկութիւն յայտնելով երկխօսութիւն սկսիլ հայկական
պետութեան հետ, վերադառնալով իրաւունքի եւ արդարութեան
առաքինութեան: Իմ կարծիքով այսպիսի քաջ նախաձեռնութիւն
մը թրքական պետութեան կողմէ, մանաւանդ հիմա եւ այս
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պայմաններուն մէջ, պիտի ըլլայ իրապաշտ եւ իմաստուն քայլ
մը, որ պիտի ունենայ իր դրական վիթխարի եւ որոշիչ ազդեցութիւնը Թուրքիոյ ապագային համար մանաւանդ եւրոպական
մակարդակով, որովհետեւ իմ կարծիքով Եւրոպան պիտի չյօժարի իր մէջ ընդունիլ Թուրքիան մինչեւ որ այս վերջինը ցուցաբերէ
գիտակցութեան եւ քաղաքակրթութեան հասուն չափանիշ, դիմէ
նաեւ այլ քայլերու որոնցմէ է սխալի ընդունման կարեւորութիւնը,
ինչպէս որ ըրաւ Եւրոպական Միութեան հիմնադիր անդամներէն
մին` Գերմանիան, զոր կը բերեմ որպէս յայտնի օրինակ, եւ որ
բացէ ի բաց ընդունեց հրեաներուն վրայ գործադրուած բնաջընջումը:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 26-3-2005, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 16-4-2005, Պէյրութ
«ՔՈՒԷՅԹ ԹԱՅՄԶ», 31-3-2005, Անգլերէնով «Անգարան պէտք է
ընդունի Հայկական ջարդերը»` «Ankara should admit Armenian
massacres»
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Այս յօդուածը գրեցի 2005 թուականին Հայոց Ցեղասպանութեան 90 ամեակին առիթով, այս յօդուածը մաս կը
կազմէ շարքին այն նմանատիպ յօդուածներուն զորս կը
գրեմ ամէն տարի ներկայացնելու Առաջին Համաշխարհային
Պատերազմին ընթացքին կատարուած դէպքերն ու իրողութիւնները, շեշտը դնելով թրքական իշխանութիւններուն
ցոյց տուած յամառութեան եւ մեծամտութեան, մերժելով
ընդունիլ յանցանքը, ընդհակառակը անոնք կը դիմեն
հակայարձակումի իրենց ընձեռուած մամլոյ միջոցներուն
մէջ հրապարակելով շփոթութեան մատնումի միտող
խաբէութիւններ, պնդելով որ հայերն էին թուրքերու վրայ
յարձակում գործողները եւ զանոնք սպաննողները:
Բնական է որ թուրք դեսպանը պատասխան յօդուած
գրէր նոյն անգլիատառ թերթին մէջ ուր «Ալ Քապաս»ի
կողքին լոյս տեսած էր սոյն յօդուածս:
Դեսպանին պատասխանը կու գար ժխտելու յօդուածիս
մէջ մատնանշուած իրականութիւնները, եւ կը մեղադրէր
հայերը, թրքական կառավարութեան հաշտութեան
կոչերուն չպատասխանելու եւ անոր հետ չհամագործակցելու մէջ, միասնաբար ուսումնասիրելու երկու երկիրներուն
արխիւները, եւ թէ հայերը պէտք է հաշտուին իրենց անցեալին հետ եւ առաջ նային, բարի դրացիական յարաբերութիւններ հաստատելով Թուրքիոյ հետ... եւայլն.. մինչդեռ
իրականութիւնը հակառակն է:
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Չեմ կրնար ինծի ընձեռուած միջոցներով հասցնել այն ինչ որ
կ’ուզեմ, Ձեր երկիրներու նախագահին, կամ նախարարներու
խորհուրդներուն, կամ խորհրդարաններու նախագահներուն
կամ մեծարգոյ անդամներուն, սակայն գիտեմ որ դուք կը վայելէք
Ձեր երկիրները ներկայացնելու պատիւը այս սիրելի երկրին մէջ.
դուք Ձեր հանգամանքով կը ներկայացնէք նաեւ վերոյիշեալ
մեծարգոյ անձնաւորութիւնները, ուստի կը գրեմ Ձեզի յուսալով
որ կը լսէք զիս եւ ձայնս կը հասցնէք Ձեր նախագահներուն եւ
սիրելի ժողովուրդներուն:
Եւրոպական Միութեան անդամ երկիրներու վսեմաշուք դեսպաններ, ինչպէս գիտէք Հոկտեմբերի 3-ին, պիտի քննարկուին
Թուրքիոյ Եւրոպական Միութեան միանալու քայլերը, եւ ընդունման պարագային Թուրքիան մէկ անդամը կամ մասնիկը պիտի
դառնայ այդ վիթխարի զօրեղ, քաղաքակիրթ կազմակերպութեան
եւ պիտի վայելէ այն բոլոր առանձնայատկութիւններն ու ոյժը
զորս կը վայելեն այդ կազմակերպութեան անդամները, այսինքն
այդ օրուընէ սկսեալ պիտի գտնուի այլ կացութեան մը մէջ, այսինքն աւելի շատ պաշտպանուած եւ ապահովուած պիտի ըլլայ
քան այսօր:
Ես, որպէս հայ կ’ուզեմ ամենայն անկեղծութեամբ վստահեցնել,
որ բարիք, ամենայն բարիք կը ցանկամ Թուրքիոյ եւ թուրք ժողովուրդին` մեր հայրենիքի արեւմտեան մեծ դրացիին, եւ թէ ես
ունիմ ամբողջական գիտակցութիւնը այն առածին որ կ’ըսէ. «Եթէ
դրացիդ լաւ է, ուրեմն դուն ալ լաւ ես», գիտեմ նաեւ բարի դրացնութեան բերելիք բոլոր առաւելութիւններն ու օգուտները տնտեսական, ապահովութեան, անվտանգութեան եւ ընդհանրապէս
բարեկեցութեան առումով, եւ մենք կը ձգտինք բոլոր բնագաւառներու մէջ բարի դրացիական բնական եւ լաւագոյն յարաբերութիւններ ունենալ Թուրքիոյ հետ: Թոյլ տուէք վերադառնալ
Թուրքիոյ ունենալիք ամրութեան եւ անմատչելիութեան անոր

62
Եւրոպական Միութիւն մուտքէն ետք, բան մը որ կը մտահոգէ
զիս, աւելին` կը սարսափեցնէ զիս ինչպէս եւ իմ ազգիս բոլոր
զաւակները:
Տեարք դեսպաններ, մենք կը ձգտինք, բոլոր մակարդակներու
վրայ, մեր ամբողջ ուժով, պաշտօնական եւ ժողովրդային, ձեռք
ձգել պաշտօնական ճանաչում մեր ենթարկուած ջարդերուն եւ
արժանապատուութեան կրած անարգանքին կատարուած օսմանցի թուրքերուն եւ անոր յաջորդող իշխանութիւններուն կողմէ, որոնք 20-րդ դարու սկիզբին ի գործ դրին այնպիսի բռնութիւններ որոնց նմանը չէին տեսած Եւրոպան ու Միջին Արեւելքը:
Հակառակ անոր որ բաւականին ճանաչում եւ աջակցութիւն
ձեռք ձգած ենք միջազգային ատեաններու կողմէ` մեծ եւ փոքր
երկիրներու խորհրդարաններու մակարդակով, հակառակ հայկական ջարդերը հաստատող բազմաթիւ փաստաթուղթերու
առկայութեան, որոնց շարքին նաեւ թրքական արխիւներ, հակառակ այս բոլոր ճշմարտութիւններուն չենք յաջողած թրքական
ճանաչման տիրանալ, բոլոր քաղաքակիրթ երկիրները չեն յաջողած համոզել Թուրքիան հաշտուիլ իր անցեալին հետ, ունենալ
բաւարար քաջութիւն եւ ազնուութիւն ընդունելու իր իշխանաւորներուն գործած յանցանքը: Ուստի ըսէք ինծի վսեմաշուք դեսպաններ, ինչպիսի՞ն պիտի ըլլայ մեր վիճակը Թուրքիոյ Եւրոպական
Միութիւն մուտքէն ետք, ինչպիսի՞ աղէտ բաժին պիտի հասնի
մեզի եւ մեր դատին, ինչպէ՞ս պիտի տիրանանք մեր ոտնակոխուած
իրաւունքներուն, որո՞ւն պիտի բողոքենք եւ որմէ՞ օգնութիւն պիտի պահանջենք: Մենք փոքր ազգ մըն ենք որուն զաւակները
սփռուած են աշխարհով մէկ, անգղներու յարձակումին ենթարկըւած թռչուններու երամի մը նման: Մեր երկիրը շրջապատող
երկիրներէն ոմանք մեր հանդէպ թշնամութիւն կը տածեն ցեղապաշտական եւ ծաւալապաշտական ձգտումներ ունենալնուն
պատճառաւ, մենք ապրուստի բաւարար միջոցներ չունինք, այլ
«մեր չափով» կը յարմարինք, ասոր գումարած Թուրքիոյ սահմաններու փակումը Հայաստանի հետ, որ մեր գլխաւոր անցքն է դէպի
արտաքին աշխարհ. Թուրքիան շրջափակման ենթարկած է մեզ
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եւ օրէ օր օղակը աւելի կը սեղմուի մեր պարանոցին շուրջ, պարզապէս թշնամական զգացումներ տածելու եւ մեր վրայ ճնշում
գործադրելու մտօք: Ուրեմն ո՞վ մեզի պիտի օգնէ անցնելու թրքական կառավարութեան կողմէ տեղադրուած բարձր ցանկապատի
վրայով, որն աւելի պիտի բարձրանայ երբ Թուրքիան մաս կազմէ
Եւրոպական Միութեան եւ թաքնուի անոր ետին: (Ինչպէս յայտնի
է` «Բարեկամիդ թշնամին քու ալ թշնամիդ է». Թուրքիան իրեն
թշնամի կը համարէ մեզ, ուրեմն դուք ալ ձեզի թշնամի պիտի
սեպէք մեզ, որովհետեւ Թուրքիան ձեր բարեկամը դարձած պիտի
ըլլայ): Ինչպիսի՜ թնճուկ...
Վսեմաշուք դեսպաններ, իմ պահանջքս ձեր երկիրներէն,
Թուրքիան օգնելն է Եւրոպական ընտանիք մուտք գործելու. եթէ
դուք ձեզի կամ միջազգային հանրութեան վերաբերող արգելք
չունիք, Ձեր գործն է, բայց ոչ Թուրքիոյ մեզի վերաբերող հարցերը
ընդունելէն առաջ: Այն ինչ կատարեց Թուրքիան մեզի, առ այսօր
կը շարունակէ ժխտել: Ան կը մերժէ ճանչնալ իր գործած ոճիրը:
Մեղք գործելէ դադրիլը քաղաքակրթութեան պարտաւորեցում
է, ու ամէն իրաւատէրի իր իրաւունքը տալը երախտագիտական
պարտականութիւն է, եւ կարելի չէ անտեսել իրաւունքը ժողովուրդի մը որուն կէսը զոհ գացած է ցեղասպանութեան թուրքերուն իսկ ձեռքով, եւ դուք աչք փակելով այս իրականութիւններուն
վրայ, կ’արմատաւորէք այն սկզբունքը, թէ ցեղասպաններն ու
ցեղային հողի վրայ հաւաքական բնաջնջում կատարողները
կրնան պատիժէ զերծ մնալ, եւ քաջալերած կ’ըլլաք ուրիշները
հետեւելու անոնց, եւ դուք նմանած կ’ըլլաք... Աստուած չընէ...
նացիստ Հիթլէրին, երբ Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմի
ընթացքին իր ճառին մէջ լկտիօրէն յայտարարեց. «Ո՞վ այսօր կը
յիշէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը»: Չեմ կարծեր որ կ’ուզէք ձեր խիղճերը բեռցնել այսպիսի ցաւագին ծանրութեամբ, ոչ ալ ձեր յաջորդ
սերունդներուն խիղճերը:
Մենք այսօրուայ զաւակներն ենք եւ չենք ուզեր վրէժխնդիր
ըլլալ, չենք ատեր, լալկանութիւն չենք ըներ, բայց եւ կ’ուզենք
պահպանել մեր արժանապատուութիւնը ըստ ժողովուրդներու
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եւ անհատներու արժանապատուութեան պահպանման չափանիշի, եւ առ ի յարգանք 24 Ապրիլ 1915-ին մեր մէկ ու կէս միլիոն
նահատակներուն, յանուն մեր իրաւունքներուն եւ մեր հողերու
մեծամասնութեան գրաւուած մնալուն, ինչպէս նաեւ այն մէկ
միլիոն հայերուն համար, որոնք մնացին Արեւմտեան Հայաստանի մէջ եւ այլ փոքրամասնութիւններուն նման հարկադրաբար
ստիպուեցան ենթարկուիլ թրքացման քաղաքականութեան եւ
ձուլուիլ թրքական հանրութեան մէջ: Այո՛, տեարք, վերոյիշեալ
պատճառներով եւ այլ հարիւրաւոր մղումներով մենք հայերս
ատակ չենք մոռնալու անոնց մեզի պատճառած պատուհասները,
ինչպէս որ իրենք կ’ակնկալեն:
Սիրելի դեսպաններ, յանուն խղճի եւ մարդկային բարոյական
ազնիւ արժէքներու, երբ 3 Հոկտեմբերին հաւաքուիք Պրիւքսէլի
մէջ, մի՛ մոռնաք այս դառն առկախ իրականութիւնները, որովհետեւ ասիկա ի օգուտ ապահով, արդար, առաքինի ընկերութեան
է, որուն անառիկ պահապան բերդերն էք դուք, մի՛ մոռնաք նաեւ
որ ասիկա ի խնդիր ձեր քաղաքակիրթ ժողովուրդներու անուան
անաղարտութեան է... երկար ժամանակի համար:
Կանխապէս շնորհակալ եմ: Կը գնահատեմ Ձեզ եւ Ձեր հանդէպ կը տածեմ խոր յարգանք: Ատուած Ձեզ դարձնէ վարձայատոյց:

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 14-9-2005, Պէյրութ
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ» , 17-9-2005, Քուէյթ
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Ուզեցի իմ համեստ մասնակցութիւնս բերել այն բողոքներու ալիքին, որ տարածուած էր Եւրոպայի մէջ, Եւրոպական Միութեան խորհրդարանի նիստերու վաղորդայնին,
ուր պիտի քննարկուէին Թուրքիոյ Եւրոպական Միութեան
միանալու հնարաւորութիւնները: Մթնոլորտը շիկացած էր
բոլոր այն երկիրներուն մէջ ուր կ’ապրէին հայկական փոքրամասնութիւններ, որոնք կը նախապատրաստուէին բողոքի ցոյցեր կազմակերպել զանազան երկիրներու մէջ,
Եւրոպական Միութեան նստավայրերուն առջեւ, մասնաւորաբար Պրիւքսէլի մէջ ուր 3 Հոկտեմբեր 2005-ին պիտի
գումարուէր վերոյիշեալ ժողովը: Մամլոյ մէջ եւս դրական
կամ ժխտական մեծ աղմուկ բարձրացած էր, նոյնինքն Եւրոպայի բազմաթիւ երկիրներու եւ ժողովուրդներու կողմէ:
Քուէյթի մօտ Եւրոպական Միութեան երկիրներու հաւատարմագրուած դեսպաններուն ուղղած իմ նամակներս
բողոքի գիրեր էին եւ կոչ նշեալ երկիրներուն, Թուրքիան
ընդունելու որոշում տալէն առաջ, մոռացութեան չտալ
թուրքերուն կողմէ հայերուն կատարուածը: Այդպէս ալ
եղաւ. Թուրքիան չընդունուեցաւ Եւրոպական Միութիւն,
եւ դժուարին պայմաններ դրուեցան անոր առջեւ, որոնք
երկարատեւ ժամանակ կը պահանջէին, մինչեւ 15 տարի,
ապա դարձեալ քննարկելու համար անոր անդամակցութեան դիմումը: Այսպիսով Թուրքիան Եւրոպական Միութենէն դուրս մնաց եւ տակաւին կը մնայ:
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Մեծարանքի եւ փառքի ողջոյն քեզ Պարոն Ժաք Շիրաք՝ Նախագահ Ֆրանսայի Հանրապետութեան, ողջոյն քեզ ո՛վ Ֆրանսա`
Ազատութեան եւ Գեղեցկութեան աղբիւր, հազար ողջոյն քեզ
Ֆրանսայի ազնիւ ժողովուրդ` տիպար բռնութեան եւ կեղծիքի
մերժման...
Այսօր` 2006 թուականի Սեպտեմբերի 30-ը, նշանակալի օր է
հայ ժողովուրդին համար եւ պատմական յատուկ օր Հայաստանի
համար, թուական երբ Նախագահ Շիրաք այցելեց Հայաստան,
Խորհրդային Միութենէն անկախանալուն եւ ազատ, ժողովրդավար աշխարհին միանալու 15-րդ տարեդարձին առթիւ:
Օրհնեալ է այն օրը երբ Ֆրանսայի նախագահը իր տիկնոջ
Պէրնատէթի եւ իրեն ընկերակցող բարձրաստիճան պատկառելի
պատուիրակութեան հետ ոտք դրաւ Հայաստանի հողին վրայ,
եւ անգամ մը եւս` իր վիթխարի հասակով կանգնելով, նախագահ
Շիրաք յայտարարեց, որ Թուրքիան պէտք է ընդունի անցեալ
դարասկիզբին իր նախնիներուն կատարած ցեղասպանութիւնը,
որուն զոհ գացին մէկուկէս միլիոն հայեր, իբրեւ նախապայման
Եւրոպական Միութիւն մտնելու. Նախագահը աւելցուց, որ այդ
քայլը կ’աւելցնէ թրքական պետութեան քաղաքակրթական
հասունութիւնը` կարենալ մերուելու եւ ապրելու բարոյական
արժէքներով եւ առաքինութեամբ յագեցած, թշնամանքն ու
նախայարձակումը մերժող եւրոպական հասարակութեան հետ,
Նախագահը նշեց, որ երկիր մը նաեւ կը մեծնայ ընդունելով իր
սխալներն ու պատճառած ողբերգութիւնները:
Այո՛, Պարոն Նախագահ, մենք հայերս չենք կրնար փակ աչքերով խաղաղութեան մէջ ապրիլ, երբ մեր կողքին կայ աշխարհագրական եւ զինուորական կարելիութիւններով, ինչպէս նաեւ
շահադիտական զինակցութիւններով օժտուած երկիր մը, որ կը
հերքէ պատերազմի ընթացքին իր նախնիներուն գործած արհա-
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ւիրքը, կը մնայ անպատիժ, կը թաքցնէ իր պատմութիւնը եւ
կ’արհամարհէ մարդկային առաքինութեան բոլոր արժէքները,
որոնցմով պէտք է յագեցած ըլլար:
Բարի գալուստ Քեզի ի Հայաստան եւ անոր մայրաքաղաք
Երեւան, ողջոյն Քեզի Հայաստանի մայրաքաղաք Երեւանի սիրտէն` Ազատութեան հրապարակէն, որ այս սիրելի օրուընէ սկըսեալ, պաշտօնական հանդիսութեամբ հարեւան պիտի ունենայ
«Ֆրանսայի հրապարակ»ը, որ այսուհետ այսպէս պիտի կոչուի
առ ի երախտագիտութիւն Ձեր երկրին: Ի՞նչ տարբերութիւն`
Ազատութեան հրապարակ թէ՞ Ֆրանսայի: Ամենագեղեցիկ շէնքերով եւ տեսարաններով շրջապատուած, կարծէք բացօթեայ
այս թանգարանը, այս գեղեցիկ հրապարակը, որ այնքան սիրելի
եւ հարազատ է հայրենիքի մէջ ապրող թէ գաղթական իւրաքանչիւր հայու սիրտին, նոյնքան հարազատ եւ սիրելի պիտի մնայ,
Ֆրանսայի հրապարակ կոչուելէ ետք..տարբերութիւն չկա՛յ.
Ազատութիւնը Ֆրանսա չէ՞ անուանուած, Ֆրանսան ալ՝ Ազատութիւն. Երկուքը հոմանիշներ չե՞ն արդեօք:
Հայերը շնորհակալութիւն կը յայտնեն Քեզի Պարոն Նախագահ, շնորհակալութիւն կը յայտնեն Ձեր նման բոլոր մեծերուն
եւ Քու ժողովուրդիդ նմաններուն, շնորհակալութիւն կը յայտնեն
Քեզի Քու դիրքորոշումիդ համար, երբ շատեր մեզմէ երես դարձուցին կամ հրաժարեցան մեր դատէն` սոսկ շահախնդրութենէ
մղուած, քաջատեղեակ ըլլալով հանդերձ մեր դատի արդարութեան: Շնորհակալութիւն Քեզի, որ արդարութիւնը առաջ կը
մղես, արգելակելով անարդարին յառաջացումը:
Իմս պարզապէս երախտագիտական արտայայտութիւն մըն
է, Ձեր կատարածին հանդէպ, եւ խոստումի օր Աստուծոյ կամոք,
շատ շուտով Ձեզի փոխադարձելու լաւագոյն կերպով :

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 6-10-2006, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 6-10-2006, Պէյրութ
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Փարիզի Յաղթանակի Կամարը
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Ð²ÚºðÀ, ÂàôðøºðÜ àô
üð²Üê²òÆÜºðÀ
Ցաւով կը զարմանամ ի լուր այն հրաբորբ յայտարարութիւններուն, զորս այս օրերուն կը կատարեն թուրք պատասխանատուները բոլոր մակարդակներու վրայ, նաեւ ի տես Թուրքիոյ մէջ
ֆրանսայի դեսպանատան առջեւ եւ այլ երկիրներու մէջ կատարւող ցոյցերուն, որոնք բոլորն ալ կը դատապարտեն Ֆրանսայի
խորհրդարանին ընդունած այն օրինագիծը, ըստ որուն պատիժի
ենթակայ են անոնք, որոնք կասկածի տակ կը դնեն կամ կը
ժխտեն Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի ընթացքին օսմանցի թուրքերուն ձեռքով գործադրուած Հայկական Ցեղասպանութեան իրականութիւնը, որուն զոհ գացած էին մէկ ու կէս
միլիոն հայեր: Կը զարմանամ եւ հետս կը զարմանան նաեւ բոլոր
անոնք, որոնք նոյնիսկ սակաւ տեղեակ են Միջին Արեւելքի եւ
Արեւելեան Եւրոպայի ժամանակակից պատմութեան, քանզի
դէպքը յայտնի է բոլորին եւ փաստագրուած է բոլոր վաւերաթուղթերու մէջ, ու դրոշմուած այս շրջանին մէջ ապրած իւրաքանչիւր
մարդու յիշողութեան մէջ:
Հարց կու տամ թէ ինչո՞ւ մեր հարեւան թուրքերը աշխարհ
իրար կը խառնեն դատապարտելով այս մարդկային որոշումը,
ու փոխանակ ինքզինքնին հետ հաշտուելու եւ որդեգրելու
«Մեղքի ընդունումը առաքինութիւն է» սկզբունքը, եւ փոխանակ
ամէն իրաւատէրի տալու իր իրաւունքը, աջ ու ձախ մեղադրանքներ կը սփռեն, երբեմն պատրուակելով թէ ընդհանրապէս ցեղասպանութիւն տեղի չէ ունեցած, երբեմն առարկելով թէ հարցը
պէտք չէ քաղաքականացուի այլ պէտք է փոխանցուի պատմաբաններուն (հարցը ջրելու միտումով) ուսումնասիրելու եւ քննարկելու
զայն, երբեմն պնդելով թէ իբր չափազանցուած է զոհերուն թիւը,
երբեմն ըսելով, թէ հայերը յարձակած են թուրքերու վրայ եւ ոչ
թէ հակառակը. թրքական վերջին ցնորքն ալ այն էր, թէ Ֆրանսա
թուրքերուն բարոյական դասեր տալէ առաջ, նախ Ֆրանսան
ինքը պէտք է վերատեսութեան ենթարկէ իր գաղութատիրական
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արիւնոտ պատմութիւնը եւայլն, եւայլն:
Արաբական հեռատեսիլի արբանեակային կայաններու լուրերու հոսքին, անոր առընթեր կատարուող մեկնաբանութիւններու,
հանդիպումներու ի տես, եւ ի դիմաց այդ կայաններու, լրատուական գործակալութիւններու, տեղական եւ միջազգային թերթերու
մէջ նկատուող իրարամերժ վերլուծումներու, յարմար գտայ կարգ
մը պարզաբանումներ տալ ըստ ամբաստանութիւններու հերթականութեան, արգելակելու միտումով հարցին խճճումը:
Կասկած չկայ որ ջարդերը տեղի ունեցած են, եւ ամբողջ աշխարհ տեղեակ է անոնցմէ (աւա՜ղ, բացի թուրքերէն): Այո՛, խընդիրը ակադեմական չէ, այլ քաղաքական, ընկերային, բարոյական,
կապուած հոսած արեան եւ արժանապատուութեան հետ մէկուկէս միլիոն մարդոց, որոնք կը համարուէին օսմանեան քաղաքացիներ, որոնց միակ յանցանքը պատուար հանդիսանալն էր
Թուրանական տարածողական նպատակներուն, այլ «յանցանք»
մըն ալ հայերուն ռուս-թրքական պատերազմական գիծի վրայ
գտնուիլն էր, հողի մը վրայ որ մինչեւ օսմանական զաւթումն ու
գրաւումը կը կոչուէր Հայաստան: Ի՞նչ է օգուտը ժամանակ կորսընցնելուն կազմելու պատմութիւնը գրգրող յանձնաժողովներ
կազմելով, քննելու բացայայտ եւ պարզորոշ դէպք մը, եւ ինչու
ճշդել սպաննուածներուն թիւերը՝ նուազ կամ առաւել, երբ մէկ
անմեղ հոգի սպաննելը համազօր է ամբողջ մարդկութեան
սպաննումին:
Ինչ կը վերաբերի,այսպէս կոչուած, հայերու կողմէ սպաննուած
թուրքեր ցոյց տուող ժապաւէններ սփռելու հնարքին, ապա այդ
բացարձակ զրպարտութիւն է, որուն հաւատացող մէկը դժուար
թէ գտնուի, որովհետեւ անմտութիւն է այն, որ հզօր կայսրութիւն
մը որ Միջին Ասիոյ մէջ կը պատերազմի յառաջընթաց զօրքերով,
Եւրոպայի եւ Հիւսիսային Ափրիկէի մէջ կարողականութեամբ,
չի կրնար պաշտպանել իր քաղաքացիները իր երկրին մէջ. նկատի պէտք է առնել նաեւ այն, որ հայ բոլոր տղամարդիկ այդ
ժամանակ կը գտնուէին բանակի շարքերուն մէջ, բոլոր ճակատներու վրայ եւ կը պաշտպանէին թրքական հողերը:
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Գալով հակառակորդին վրայ յարձակելու ռազմավարութեան,
մեղադրելով Ֆրանսայի խորհրդարանը հակատեմոքրաթ ըլլալու
մէջ, այն դիտանկիւնէն որ ընդունուած որոշումը քննարկման
ենթակայ չէ, նաեւ Ֆրանսական պետութիւնը մեղադրելով որպէս
գաղութատիրական պատմութիւն ունեցող, ապա այստեղ եւս
զարմանքը ինքզինք կը պարտադրէ, որովհետեւ Թուրքիան ինքն
էր որ վերջերս օրէնք ընդունած էր, պատժել ոեւէ անձ, որ
թրքական հողերու վրայ որեւէ ձեւով կ’արտասանէ «Հայկական
Ջարդեր՝ Ցեղասպանութիւն» արտայայտութիւնը, եւ զարմանալի
է որ այս երկիրը կը համարձակի այպանել ուրիշ մը նման որոշում կայացնելուն համար, անտեսելով այն խիստ պատիժը որուն
ենթարկուեցաւ եզակի, քաջ վիպագիր Օրհան Փամուքը, որ դատարաններ քաշքշուեցաւ պարզապէս որովհետեւ զուիցերական
թերթի մը մէջ հանդէս եկած էր յայտարարելով՝ անհրաժեշտութիւն
է որ Թուրքիա չհերքէ մէկ ու կէս միլիոն հայերու սպաննութիւնը.
Թուրքիան կը մոռնայ որ ինչ անարգանքներու ենթարկուեցաւ
գրողը, բան մը որ տեսանք արբանեակային հեռուստակայաններու
միջոցաւ: Եւ ճակատագրի ինչպիսի՜ ծաղրանք. գրողը արժանացաւ այս տարուան Նոպէլեան մրցանակին, նոյն՝ Ֆրանսայի խորհըրդարանի, արդար որոշում արձակած օրը (որքան ազնիւ ես
Աստուած իմ, կը յետաձգես, սակայն չես անտեսեր): Այս առիթով
կը շնորհաւորեմ Օրհան Փամուքը իր ստացած բարձր մրցանակին
եւ իր անօրինակ քաջութեան համար. կոչ կ’ուղղեմ նաեւ թուրք
միւս գրողներուն եւ քաղաքագէտներուն զգեստաւորուիլ ճշմարտութեամբ եւ ազնուութեամբ:
Ինչ կը վերաբերի երկու երկիրներուն՝ Ֆրանսայի եւ Թուրքիոյ
յարաբերութիւններուն, իրենց նախկին թշնամիներու եւ ներկայ,
միջազգային չափանիշերու համաձայն, հաշտ երկիրներու հետ,
գաղութատիրութեան կամ զաւթման ժամանակաշրջանէն տասնամեակներ ետք, նշենք որ Ֆրանսան ապաստան տուած է միլիոնաւոր ալճերացիներու եւ մարոքցիներու, որոնք միլիառներ կը
փոխանցեն իրենց հայրենիք, եւ որոնցմէ 90% կը նախընտրէ գաղութարարի երկրին մէջ ապրիլ՝ մարդավայել եւ բարեկեցիկ:
Մինչ Թուրքիոյ մէջ ապրող հալածական հայերը ունին այս
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վիճակին ուղիղ հակադիր վիճակ. որպէս օրինակ եւ ոչ որպէս
սահմանափակում, նշենք որ անոնք չեն կրնար խօսիլ իրենց մայրենի լեզուով, ոչ ալ արտայայտուիլ իրենց հայկական արմատ
ունենալուն մասին. անոնց կալուածները պետականացուած են,
հաստատութիւնները տասնամեակներէ ի վեր անդամալուծուած
են, մինչ Ֆրանսան, օրինակի համար, կը կանգնի Ալճերիոյ կողքին, կը սատարէ անոր միջազգային գետնի վրայ, գործնականօրէն,
քաղաքական եւ տնտեսական դիտանկիւնէ, թերեւս իր անցեալի
մեղքը քաւելու համար, եւ այս Ֆրանսային համար պատուաբեր
դիրքորոշում է. իսկ այն ինչ կ’ընէ այսօր Թուրքիան Հայաստանի
հետ, ապա ճիշդ հակառակն է, եւ զուրկ դրացիական, բարեկամական զգացումէ ու գթասրտութեան ամենանուազ աստիճանէ.
Թուրքիան Հայաստանի առջեւ փակելով արտաքին աշխարհին
հետ կապուելու միակ միջազգային ճանապարհը շրջափակման
կ’ենթարկէ մեր երկիրը, անկէ կտրելով ապրուստն ու ուժանիւթը,
նպատակ ունենալով քանդել Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը.
Թուրքիան նաեւ կը հրաժարի դիւանագիտական կապեր հաստատելէ Հայաստանի հետ մինչեւ իր անարդար պայմաններուն
ընդունումը, որոնցմէ առաջինը Հայկական ջարդերը չյիշատակելն
է եւ անոնց յիշատակը տօնելէն հրաժարիլը, Թուրքիան պայման
կը դնէ նաեւ Ատրպէյճանի հետ մեր սահմանային հարցերու
անտեղի, այսինքն իր կողմէ լուծումը, մինչդեռ ինք հարցին մէջ
կողմ չէ, ան գրաւ կը դնէ դարձեալ հայ ժողովուրդը ծունկի բերելուն եւ զայն նուաստացնելուն վրայ, գործադրելով անհաւասար
պարագաներու մէջ բազուկներու թեքելու քաղաքականութիւն,
ընդունիլ տալու իր անարդար պայմանները (Տեսէ՛ք, Ֆրանսայի
եւ Թուրքիոյ դիրքորոշումներու ինչպիսի՜ համեմատութիւն):
Այո՛, կը զարմանամ եւ սիրտս կը կծկուի, ինչպէս նաեւ քաղաքակիրթ հասարակութիւններու բոլոր ազատ մարդոց սիրտերը,
ի տես թրքական վարչաձեւի յամառութեան՝ մերժելու դէպի հաշտութիւն եւ խաղաղութիւն կողմնորոշումը, փոխանակ զարդարւելու վեհութեան եւ ազնուութեան ոգիով, որոնցմով պէտք է յատկանշուի իւրաքանչիւր երկիր որ կ’ուզէ մուտք գործել միջազգային
ժամանակակից քաղաքակիրթ հասարակարգ, ի մասնաւորի
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եւրոպական զարգացած ընկերութիւն:
Իմ շնորհակալութիւնս եւ երախտագիտութիւնս կը յայտնեմ
Ֆրանսայի խորհրդարանին, իր ընդունած խիզախ եւ արդարագոյն
որոշման համար, գնահատանք մը որ յարուցուած բոլոր տեսակի
աղմուկները չեն կրնար մոռցնել տալ զայն, ինչ կողմէ ալ ըլլան
անոնք:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 19-10-2006, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 19-10-2006, Պէյրութ
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Այս յօդուածը գրեցի Ժաք Շիրաքին Հայաստան այցելութեան առթիւ, նաեւ՝ Ֆրանսայի խորհրդարանին այն օրինագիծին ընդունման առթիւ, ըստ որուն պատիժի կ’ենթարկըւի եւ կը դատուի իւրաքանչիւր ոք, որ Ֆրանսական
տարածքի վրայ կասկածի տակ կը դնէ կամ կը ժխտէ Հայոց
Ցեղասպանութեան իրականութիւնը: Այս որոշումին հետեւեցան թուրքերուն կազմակերպած բողոքի ցոյցերը, ֆրանսական դեսպանատուներուն առջեւ աշխարհի տարբեր
կողմերուն:
Ես հանդէս եկայ ի պաշտպանութիւն այս օրէնքին եւ
անոր գործադրութեան անհրաժեշտութեան, յանուն համաշխարհային խաղաղութեան պահպանման եւ նման
ողբերգութիւններու կրկնութեան խուսափումին, շեշտելով
կրկնութեան հնարաւորութեան առկայութիւնը, ոճրագործի
չդապարտուելուն եւ ազատութեան մէջ մնալու պարագային:
Ես նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեցի Ֆրանսայի խորհրդարանին, իր ընդունած ճիշդ որոշումին համար, որ ուրախացուց համայն հայութիւնը եւ աշխարհի ազատատենչ բոլոր
մարդկանց սիրտերը հաւասարապէս:
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«Կարծիքներու տարբերութիւնը չի փճացներ կողմերու լաւ
յարաբերութիւնները». այս ի հարկէ եթէ տարբեր կարծիք ունեցողները քաղաքակիրթ եւ կրթեալ կողմեր են, հակառակ պարագային, հաւանաբար կողմերէն մէկուն ճակատագիրը իր գործատեղիին առջեւ, մարմնոյն մէջ երեք գնդակ մխրճուիլ եւ
փողոցին մէջ մահանալը կ’ըլլայ:
Այսպէս պատահեցաւ լրագրող Հրանդ Տինքին հետ, Պոլսոյ
մէջ, որ զոհ գնաց իր գաղափարներուն, որոնք խորքին մէջ ծայր
աստիճան չափաւոր էին եւ իրաւացի: Հրանդ Տինք ինկաւ իր
յիսունականներու սկիզբներուն, երբ իր ընտանիքը, հարազատներն ու թրքահայերը անոր այնչափ կարիքը ունէին:
Հրանդ Տինքն ու 2006 թուականին Նոպէլեան մրցանակի արժանացած Օրհան Փամուքը դատական հալածանքի կ’ենթարկըւին իրենց գաղափարներուն համար: Տինք յարձակում չէ
գործած թրքական պետութեան կամ վարչաձեւին վրայ, չէ վատաբանած իշխանութիւնները. ան տեղեկատուական միջոցներու
մէջ կը գրէր եւ հանդէս կու գար քայլ պահելով ժամանակակից
փոփոխութիւններուն հակելով, համոզուած ըլլալով որ իրականութիւնները երկարօրէն պահելը օգուտ չի բերեր, ան կոչ
կ’ուղղէր բանալու Օսմանեան դարաշրջանի` այն մութ ու սեւ
ժամանակներու ծրարը եւ Հայկական Հարցը լայնամտօրէն
քննարկելու, պատրաստ ականջ դնելու եւ հոգեպէս պատրաստ
ըլլալու, վերացնելու պատմութեան այդ շրջանին յատուկ արատներն ու սեւ բիծերը, եւ լծուիլ ժողովրդավար ընկերութիւն կառուցելու եւ շրջանային այնպիսի քաղաքական մթնոլորտ ստեղծելու,
ուր բոլորը ապրին ազատ, եւ վայելեն կայունութիւն եւ բարգաւաճում:
Հրանդ Տինք Հպարտ էր իր թրքական քաղաքացիութեամբ եւ
այդ մասին բարձրաձայն կը խօսէր ուր որ գտնուէր, հպարտ էր
նաեւ իր հայկական ծագումով եւ անոր խոր արմատներով. քաջ
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էր, (երբ քաջութիւնը չէր օգներ), ան հարցերու շուրջ իր գաղափարները կը յայտնէր նախ եւ առաջ Թուրքիոյ օգօւտ տալով,
հեշտացնելով անոր մուտքը եւրոպական եւ միջազգային ընտանիքներ:
Պոլսոյ կամ ընդհանրապէս Թուրքիոյ մէջ չկան անձնաւորութիւններ, որոնք կրնան վարչաձեւին մտածելակերպին չհամնկնող
իրենց գաղափարներն ու մտածմունքները յայտնել, լաւագոյն
պարագային անոնց խոհերը պէտք չէ հակասեն թիւ 301 օրէնքը,
որ շատ խիստ է փոքրամասնութիւններու իրաւունքներու եւ
ազատ խօսքի հանդէպ. կան փշաթելեր եւ բարձր պարիսպներ,
եւ շատեր չեն կրնար զանոնք շրջանցելով իրենց ձայնը հասցնել
միջազգային հանրութեան, պահանջելով իրենց իրաւունքները
եւ նուաճել զանոնք նոյնիսկ եթէ պարզ եւ չափաւոր են անոնք:
Այս վերջիններէն չէր Հրանդ Տինք, ան մեծ յարգանք կը վայելէր
թրքական եւ համաշխարհային լրատուական շրջանակներու
մէջ, շնորհիւ իր երկլեզու` հայերէն եւ թրքերէն «Ակօս» թերթին.
ան թրքահայերու պահանջներուն անդրադարձ հայելին ըլլալով
կրնար որոշ չափով զանոնք հասցնել թրքական հանրային կարծիքին, երբեմն ալ համաշխարհային լրատուական միջոցներու
մէջ իր համարձակ յօդուածներով կ’անդրադառնար Հայկական
Հարցին:
Թրքական պետութիւնը ձախողեցաւ փաստել իր ազնուութիւնն
ու պատրաստակամութիւնը, մուտք գործելու քաղաքակիրթ Եւրոպական Միութիւն: Ինչ ալ ըլլան իշխանութիւններու արդարացումներն ու մեղադրական յայտարարութիւններուն հրապարակումները, չպիտի կրնան ջնջել ատելութիւնն ու ոխակալութիւնը,
եւ անոնց պաշտօնական քաջալերանքը ընդդէմ բոլոր անոնց,
որոնք Թուրքիոյ մէջ թրքականէն տարբեր ծագում ունին, ընդդիմադիր են պաշտօնական ուղղութիւններուն կամ հանրութեան
եւ քաղաքականութեան մէջ: Այս արարքը կու գայ ինքնահաշտութեան քաղաքակիրթ մթնոլորտի եւ իրենց նախնիներու գործադրած ջարդերու իրողութիւնը ընդունելու անհրաժեշտ արիութեան
բացակայութենէն, փոխանակ ինքնակամօրէն տալու իւրաքան-

79
չիւրին իրաւունքը, որ ներկայ եւ գալիք ժամանակներու ամենակարեւոր պահանջներէն է:
«Ակօս» որ նահատակ Տինքին շաբաթաթերթն էր, եւ որ հայերէն լեզուով կը նշանակէ արտի հերկուող գիծ, եւ թանկագին
բառ մըն է հայերուն սրտին մօտիկ, իր փոխաբերական վեհ խորհուրդներուն համար, սկսելով հողէն եւ անոր բերքէն, հատիկէն
եւ անոր բարիքներէն, ունի նաեւ կեանքի իմաստ ու արժէք, նաեւ
աշխատանքի ու ճիգի արդիւնաբերութեան իմաստ:
Ինկաւ Հրանդ, զինք սպաննողները անոր պարգեւեցին մարդկային ամենաբարձր եւ վեհագոյն շքանշան, իր հերկած արտին
մէջ, քաղելու բարին իր ժողովուրդին եւ հայրենիքին: Կասկածէ
վեր է որ իր գաղափարներուն հատիկները տասնեակներով եւ
հարիւրներով պիտի ծլին ու ծաղկին լուսաւորելու երկու հարեւան
ժողուվուրդներու` թուրքերու եւ հայերու բարեկամութեան եւ
խաղաղութեան կամուրջը, զոր կը գովերգէր եւ որուն համար
զոհուեցաւ եւ դարձաւ գրիչի նահատակ:

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 25-1-2007, Պէյրութ
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 25-1-2007, Քուէյթ («Հայերը տակաւին զոհեր են»
վերնագրով:)
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Սոյն յօդուածը գրեցի 19 Յունուար 2007¬ին, Պոլսոյ մէջ,
հայազգի նոր նահատակ Հրանդ Տինքի սպանութենէն անմիջապէս ետք: Այս զարհուրելի պատահարը մեծ աղմուկ
յառաջ բերաւ միջազգային շրջանակներու մօտ, որոնց
կարգին թրքական փողոցը, ուր մեծ խումբերով թուրքեր
օրերով կը հաւաքուէին անոր սպանութեան վայրին մէջ
բարձրացնելով պաստառներ, որոնց վրայ գրուած էր. «Բոլորս Հրանդ Տինք ենք, բոլորս հայ ենք«:
Իրօք, այս դէպքը ողբերգութիւն էր, մենք կորսնցուցինք
մեր մարտնչող անձնաւորութիւններէն մին, որ կ’ապրէր
Թուրքիոյ սիրտին մէջ, ան իրաւունք ստացած էր երկլեզու`
հայերէն եւ թրքերէն, քաղաքական թերթ հրատարակելու,
որուն միջոցաւ դէմ կը դնէր հայերուն եւ անոնց խնդիրներուն
դէմ պաշտօնական աղբիւրներէ եւ գրգռիչ լրատուական
միջոցներէ արձակուած զրպարտանքներուն:
Տինքը չկրցան հանդուրժել թուրք ազգայնական ծայրայեղները եւ զայն զգետնելով սպաննեցին Պոլսոյ իր գրասենեակին առջեւ:
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Ցեղասպանութեան 92 ամեակին, ինչպէս ամէն տարի Ապրիլ
24-ին, որպէսզի այսպիսի առիթներ չանցնին առանց համաշխարհային խիղճին յիշեցնելու նորագոյն պատմութեան առաջին ցեղասպանութեան մասին, եւ որպէսզի այդ դէպքը ցայտուն մնայ
եւ որպէս ահազանգ հնչէ, յիշեցնելով մարդկութեան թէ ի՛նչ պատահած է մարդկային պատմութեան այդ մութ ու սեւ շրջանին,
եւ որ աւելի կարեւոր է, որպէսզի չկրկնուին նման դէպքեր` այս
բոլոր պատճառներուն համար, միջազգային հանրութիւնն ու մեծ
պետութիւնները պէտք է մղեն թրքական վարչաձեւը ընդառաջելու
համաշխարհային արդարութեան եւ խաղաղութեան պահանջքներուն, պոկելու հաւանական բախումներու պատրոյգը, ինչ ձեւի
կամ տարողութեան ալ ըլլան այդ բախումները:
Թուրքերը հերքելով Հայկական հարցը կ’աւելցնեն լարուածութեան բոյն մը, արդէն իսկ լարուած եւ տագնապալից շրջանի մը
մէջ, որ կարօտ չէ մթնոլորտը շիկացնող նոր խնդիրներու:
Հայերը երբեք պիտի չհրաժարին թուրքերէն պահանջող իրենց
պատմական իրաւունքներէն, որքան ժամանակ ալ անցնի, որքան ալ աւելնան տագնապները, աշխարհի չորս կողմ սփռուած
ութ միլիոն հայեր, ամէն մէկը իր գտնուած վայրին մէջ, առանց
յոգնութեան կ’աշխատի վերադարձնելու թուրքերուն կողմէ հայերուն կողոպտուած արդար իրաւունքն ու վերականգնելու իրենց
ոտնակոխուած արժանապատուութիւնը: Այս հայերուն մէկ մասը
կը գործէ որպէս իր դատին հաւատարիմ պատասխանատու
փաստաբան, միւս մասը որպէս զինուոր կամ բանուոր իր դատին,
հպարտօրէն, հաւատալով որ դատ մը չի մեռնիր եթէ ունի պահանջատէր:
Հայերը ընկալած են իրենց մօտ կամ իրենցմէ հեռու քաղաքական եւ ազգային հարցերու հետ վերաբերելու ներկայ դարու դասերը, անոնք օգտուած են իւրաքանչիւր յեղափոխութենէ կամ
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ցնցումէ ու լարուածութենէ, խրատներ քաղելով անոնցմէ դուրս
գալու միջոցներէն եւ կերպերէն. գիտենք նաեւ, թէ շրջանի քաղաքական եւ ընկերային իրավիճակէն մեկնելով, ինչ կերպ պիտի
վարուի միջազգային քաղաքակիրթ հանրութիւնը: Ըստ այնմ կը
վարուինք մենք հայերս: Բայց ի՛նչ օգուտ այս բոլորէն, երբ միւս
կողմը կը դրսեւորէ քարացած դիրքորոշումներ, ուր կը բացակայի
դիմացի կողմի կարծիքը լսելու ցանկութիւնը, հոս նկատի ունիմ
բազմաթիւ երկիրներու եւ անոնց խորհրդարաններուն կարծիքը,
որոնցմէ վերջինը Միացեալ Նահանգներու Օհայիօ նահանգն է,
որ Միացեալ Նահանգներու 51 նահանգներէն իրականութիւնը
ընդունող 40-րդն էր, թրքական պետութիւնը կը մերժէ նաեւ բազմաթիւ մեծ եւ փոքր երկիրներու նախագահներուն կոչերը` ընդունելու 20-րդ դարասկիզբին իրենց օսմանցի նախնիրուն կատարած ջարդերը :
Անոնք կը հերքեն մեր ողբերգութիւնը:
Վերջերս Գերմանիոյ Հանովըր քաղաքին մէջ ներկայ էի ճարտարարուեստի ցուցահանդէսի մը. հոն նկատեցի թրքական
ուշագրաւ ներկայութիւն, անկասկած որ ասիկա գեղեցիկ բան
մըն է, բայց միեւնոյն ժամանակ հեռատեսիլի պաստառները կը
սփռէին Մալաթիոյ մէջ տեղի ունեցած հրդեհ մը, որուն զոհ
գացած էին փոքրամասնութեան մը պատկանող երեք անձեր:
Անոնք կ’աշխատէին տպարանի մը մէջ, հրդեհէն առաջ, իւրաքանչիւրին գլխուն արձակուած էր երկու փամփուշտ... պատճառը
միեւնոյնն է` այլամերժութիւնը, այլ կարծիք չընդունիլը:
Շուարումի մատնող վիճակ մըն է թուրքերունը, մէկ կողմէ
անոնք կը յաւակնին եւրոպական քաղաքակրթութեան մօտիկ
կանգնած ըլլալ, միւս կողմէ անոնց վրայ կ’իշխեն մոլեռանդութիւնն
ու այլամերժութիւնը, իրենց աչքերուն առջեւ, եւ բոլորին գիտութեամբ, երկրին տարածքին կ’իշխեն բռնութիւնն ու անիրաւութիւնը, իրենց վրայ կը տիրէ Թուրանական գերակայութեան
պատրանքն ու ազգայնամոլութիւնը, որոնք աւելի ու աւելի հուժկու կը դառնան Թուրքիոյ Եւրոպական Միութիւն հաւանական
ընդունման ժամադրութեան մօտեցմամբ:
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Պոլսոյ մէջ, Հրանդ Տինքի յուղարկաւորութեան արարողութեան մասնակից մեծ խումբով մտաւորականներ, որոնց շարքին
Նոպէլեան մրցանակակիր Օրհան Փամուքը, ինչպէս նաեւ մեծաթիւ ազատ քաղաքացիներ, բարձրացուցին «Բոլորս հայ ենք, բոլորս Հրանդ Տինք ենք» պաստառներ, անոնք նաեւ կը բարձրագոչէին նոյն լոզունգը, այսպիսով յայտնելով իրենց զօրակցութիւնը
գաղափարներուն եւ քայլերուն Տինքին, որ կոչ կ’ուղղէր Հայկական Դատը իր բոլոր ծալքերովը բանալ թրքական պաշտօնական
շրջանակներուն մէջ..
Իրապէս իրենց արձակած կոչերուն հակասող դէպքեր:

Այս յօդուածը գրուած է Հայոց ՑԵղասպանութեան 92-րդ
տարելիցին առթիւ: Կեդրոնացած եմ այն հաստատումին
վրայ որ հայերը երբեք չեն հրաժարիր իրենց պատմական
իրաւունքներէն, ինչպիսի փորձութիւններ եւ դժուարութիւններ ալ դիմագրաւելու ըլլան:
Հաստատեցի նաեւ այն, որ պահանջք մը չի կորսուիր,
եթէ զայն պահանջող կայ: Անդրադարձայ նաեւ գրող Հրանդ
Տինքի սպանութեան եւ թուրք հասարակութեան արձագանգին:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 24-4-2007, Քուէյթ
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Բռնագաղթը եւ անոր Սարսափները
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Ձեր թերթին 1 եւ 6 Մայիս 2007 թուականներու համարներուն
մէջ, Մեծ ուշադրութեամբ կարդացի Թուրքիոյ դեսպանին հրապարակած երկու յօդուածները՝ երկու տարբեր առիթներով, առաջինը գրուած էր որպէս պատասխան «Հայերը (24 Ապրիլ)» յօդւածին, երկրորդը նորին վսեմութիւն դեսպանին անդրադարձն
էր Ցեղասպանութեան յիշատակի օրը, Հայաստանի մայրաքաղաք
Երեւանի մէջ կայացած միջոցառւմներու մասին Ձեր թերթի
կատարած թղթակցութեան, որ արժանավայել եւ գեղեցկօրէն
երկու էջերով լոյս տեսած էր «ԱԼ ՔԱՊԱՍ»ի մէջ:
Մեկնելով այն պարագայէն, որ երկու յօդուածներն ալ կը պարունակեն բազմաթիւ սխալներ եւ անտեղի ու անհիմն ամբաստանութիւններ, կը պարտադրուիմ պատասխանել անոնց եւ ճշդումներ կատարել միաժամանակ երկուքի պարագային, նկատի
առնելով որ երկուքին միտք բանին նոյնն է եւ կը կրկնուի աւելի
քան յիսուն տարիներէ ի վեր: Ներողամտութիւն կը հայցեմ, որ
այստեղ պիտի անդրադառնամ այս յօդուածներու կարեւոր կէտերուն միայն:
Օրինակ յօդուածագիրը կը գրէ, թէ Օսմանեան Կայսրութիւնը
ցեղային մաքրագործման չէ ենթարկած հայերը, այլ միայն ու
միայն անոնց ապահովութեան համար հրամայած է փոխադրուիլ
երկրին հարաւային շրջաններ,.. բնականաբար հոս հարցում մը
ինքզինք կը պարտադրէ, եթէ եղածը պարզապէս փոխադրութեան
գործողութիւն մըն էր միեւնոյն երկրի սահմաններէն ներս, ո՞ւր
են այսօր հայ բնակիչները, երբ իրականութեան մէջ ամբողջ
Անատոլուի եւ Անտիոքի տարածաշրջանին մէջ մէկ հայ ընտանիքի չենք հանդիպիր, սկսեալ Պարսկաստանի սահմաններէն՝
ամենայ հեռաւոր հարաւ-արեւելեան շրջաններէն մինչեւ Միջերկրականի աջ ափին գտնուող Իսկէնտէրուն քաղաքը... կը
կրկնեմ.- Ո՞ւր են այս հայերը, ո՞ւր են հարաւ արեւելեան Թուրքիոյ
երեք հազարամեայ բնիկ հայերը: Հարցը կը տարբերի եթէ
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Կայսրութեան հարաւային շրջան կը նշանակէ ներկայի Սուրիան
կամ Իրաքը, որոնք այդ ժամանակաշրջանին նոյնպէս ենթակայ
էին Օսմանեան Կայսրութեան... այս պարագային մենք շնորհակալութիւն կը յայտնենք իրենց կատարածին եւ մեզ պաշտպանելնուն համար, եւ որովհետեւ հիմա մենք կը փափաքինք մեր
իսկական հայրենիքը վերադառնալ, կը խնդրենք իրենցմէ, որ
մեզի ճանապարհ հարթեն ու մեզի վերադարձնեն մեր ինչքերն
ու հողերը եւ փոխհատուցեն մեր կրած մարդկային եւ նիւթական
վնասները: Մենք ալ մեր կարգին պատրաստ ենք հաշտուիլ եւ
ընդառաջել ու մասնակից դառնալ «Այն վիթխարի ճիգերուն զորս
կը գործադրէ թրքական կառավարութիւնը հաշտեցնելու
առնչակից երկու ժողովուրդները...» ինչպէս որ կ’ըսէ նորին վսեմութիւն դեսպանը:
Եթէ իրողութիւնը այսպիսին չէ... թող բարեհաճին ուրեմն
ըսելու թէ ի՞նչ պատահեցաւ վիթխարի քաղաքակրթութեան տէր
այն երեք միլիոն հայերուն, որոնք այդ հողերուն վրայ կ’ապրէին,
բացի անկէ, որ անոնց կէսը նպատակադրեալ ցեղասպանութեան
ենթարկուեցաւ, միւս կէսն ալ սփռուեցաւ աշխարով մէկ, եւ իրենց
ոչինչ մնացած է այսօր բացի ամէն տարի Ապրիլի 24ին իրենց
նահատակ կէսին յիշատակը նշելէ:
Երկրորդ նկատողութիւնս այն հարցի մասին է, թէ իբր Հայաստանի նախագահ Ռոպէրթ Քոչարեանը չէ ընդառաջած Թուրքիոյ
վարչապէտ Էրտօղանի երկու երկիրներու մասնագէտներէ եւ
պատմաբաններէ կազմուած միացեալ յանձնախումբ մը կազմելու
առաջարկին, ուսումնասիրելու 1915 թուականի դէպքերն ու
անոնց զարգացումները, բանալով Թուրքիոյ եւ այլ առնչակից
երկիրներու արխիւները: Բարեբախտաբար այս կէտին պատասխանը պատրաստ է եւ յայտնի է բոլորին. տասնեակ մօտիկ եւ
հեռաւոր երկիրներու արխիւներ, արաբական եւ ոչ արաբական,
նոյնիսկ Թուրքիոյ դաշնակից երկիրներու արխիւներ պարզորոշ
կերպով եւ յստակօրէն կը հաստատեն տեղահանութեան եւ ջարդերու իրողութիւնը: Այս հաստատումը կու գայ այդ երկիրներու
պաշտօնական արխիւներու ընդմէջէն, այդ ժամանակներու այդ
երկիրներու մէջ լոյս տեսնող թերթերու էջերէն, տրուող լուրերէն,
պատասխանատուներու եւ յայտնի մեծամեծ արաբ եւ եւրոպացի

87
անձնաւորութիւններու ցաւ յայտնող եւ կատարուածը դատապարտող յայտարարութիւններէն, այս անձնաւորութիւններուն
մէջ կան նոնիսկ ամերիկացիներ, օրինակ դեսպան Հէնրի Մորկընթաուը: Ուրեմն ի՞նչ օգուտ ունի յանձնախումբեր կազմելը
փաստելու այնքա՜ն յստակ եւ բոլորին յայտնի իրողութիւն մը,
որ ընդունուած է աւելի քան 25 երկիրներու խորհրդարաններուն
կողմէ, սկսեալ մօտիկ Լիբանանէն, անցնելով Ֆրանսայէն, Գերմանիայէն, Աւստրիայէն, Գանատայէն եւ ԱՄՆէն որուն 51 նահանգներէն 40ը ընդունած են Հայկական Ցեղասպանութեան
իրողութիւնը հասնելով հեռաւոր Ուրուկուէյ... ուրեմն ինչո՞ւ
ժամանակ կորսնցնել եւ հարցի էութիւնը ջրելու աշխատիլ:
Գալով թրքական արխիւները հետաքրքրուողներու առջեւ
բացուելուն, առ ի գիտութիւն նշենք որ այս քայլը առնուեցաւ
ընդամէնը քանի մը տարի առաջ, ութսուն տարի փակ մնալէ եւ
արգիլեալ ըլլալէ ետք, երբ ամբողջ այդ երկար ժամանակաշրջանի
ընթացքին նշեալ արխիւները չէզոք մասնագէտներու համար
մատչելի դարձնելու բազմաթիւ ապարդիւն կոչեր կ’ըլլային: Կը
յիշեմ հետեւեալ ասացուածքը. «Ո՞վ արջը իր այգին կը հրաւիրէ
այգեկութքէն առաջ», ի հարկէ ո՛չ ոք: Այդպէս վարուեցան նաեւ
թուրքերը:
Այլ նմանութիւն մըն ալ կայ Թուրքիոյ վարչապետին Հայաստանի նախագահին ուղղուած պարագային հետ: Ասիկա կը նմանի այն մարդուն որ իր դրացիին արմուկը աջ ձեռքով կռնակին
ետեւ կ’ոլորելէ, իսկ ձախ ձեռքով զայն պատին կրթնեցնելով կոկորդը կը սեղմէ շնչահեղձ ընելու մտադրութեամբ, եւ ո՜վ զարմանք, միեւնոյն ժամանակ ազնուագոյն բանաստեղծութիւններ
կ’արտասանէ բարի դրացութեան եւ բարեկամական յարաբերութիւններու մասին... ինչպէս որ գրած էր պարոն դեսպանը իր
երկրորդ յօդուածին մէջ, երբ թուրքիան կ’անտեսէ Հայաստանի
եւ համաշխարհային ընկերութեան կոչերը վերացնելու իր կողմէ
պարտադրուած շրջափակումը, պնդելով որ պէտք է անմիջապէս
կազմուին վերոյիշեալ յանձնախումբերը, այլապէս ամէն ինչ կը
մնայ նոյն իրավիճակին մէջ:
Մեր ըսածը պարզ դարձնելու համար ընթերցողին յայտնենք
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որ, արեւմուտքէն Թուրքիան, արեւելքէն ալ իր դաշնակից Ատըրպէյճանը տասնհինգ տարիներէ ի վեր շրջափակած են Հայաստանը եւ փակած դէպի միջազգային ճանապարհներ տանող
բոլոր անցքերը, այդպիսով արգիլելով արտաքին աշխարհէն
ուժանիւթի եւ անհրաժեշտ պարէնի Հայաստան հասնիլը, ահռելի
տնտեսական եւ ընկերային վնասներ հասցնելով արդէն իսկ
տկար հայկական պետութեան:
Հայաստանի նախագահը անկեղծօրէն յայտնեց Թուրքիոյ
վարչապետին, որ Հայաստանը երբեք դէմ չէ աւելի լաւ յարաբերութիւններու եւ համագործակցութեան կայացման իր դրացիներուն
հետ, դէմ չէ նաեւ ամէն տեսակ յանձնախումբեր կազմուելուն,
բայց ոչ այս պարտադիր իրավիճակին մէջ: Նախ եւ առաջ պէտք
է շրջափակումը վերացուի եւ ապա՝ Թուրքիան պէտք չէ հրաժարի
Հայաստանի հետ դիւանագիտական բնականոն յարաբերութիւններ հաստատելէ, ինչպէս նաեւ դադրի Հայաստանի շրջանային
երկիրներու, Եւրոպական Միութեան ու Ամերիկայի հետ կապերու սերտացումը արգելակելէ... այս ամէնէն ետք, Հայաստանը
որեւէ արգելք չ’ունենար որեւէ դրութեամբ քննարկելու 1915
թուականի դէպքերը, ինչպէս նաեւ այլ հարցեր... այլապէս ինչպէ՞ս կրնայ Թուրքիան պաշտօնապէս յարաբերիլ երկրի մը հետ,
որուն հետ դիւանագիտական կապեր իսկ չէ հաստատած... Ըստ
Թուրքիոյ ամբողջ աշխարհը սխալ է, ինքն է միակ ճիշդը...
Ինչ կը վերաբերի դեսպանի յօդուածին մէջ (առանց մանրամասնութիւններու նշումին) յիշուած ահաբեկիչներուն, ըսենք որ
անոնք կը պատկանին տուեալ ժամանակաշրջանի ձախակողմեան համաշխարհային յեղափոխական ալիքին, որ տարածուած
էր համայն աշխարհի մէջ: Հայ ժողովուրդը կը դատապարտէ
զանոնք եւ ինք երբեք պատասխանատու չէ անոնց արարքներուն,
ինչպէս որ թրքական պետութիւնը կը դատապարտէ իր հողերուն
վրայ ներկայիս կատարուող ահաբեկչական գործողութիւնները:
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Սոյն յօդուածը գրեցի առ ի պատասխան Քուէյթի մէջ
Թուրքիոյ դեսպանին եւ առ ի հակաճառութիւն հայերու
մասին իր գրածին, հակառակ անոր որ ընդհանրապէս ինք
է որ կը պատասխանէր քուէյթեան թերթերու մէջ լոյս տեսած իմ յօդուածներուս:
Ես կ’անդրադառնայի Հայկական Հարցին վերաբերող
երկու տարբեր յօդուածներու. առաջին յօդուածը դեսպանին
անդրադարձն էր «Հայերը եւ Ապրիլ 24ը» վերնագրով յօդւածին, ստորագրուած հայ ուսումնասիրողի մը կողմէ եւ
լոյս տեսած քուէյթեան «Ալ Քապաս» թերթին մէջ: Երկրորդը՝
«Ալ Քապաս»ի խմբագրին ուղղուած կշտամբանքներով լի
յօդուածն էր դարձեալ ստորագրուած Թուրքիոյ դեսպանին
կողմէ, որուն առիթը յիշեալ թերթի նկարագրումն էր աշխարհի չորս ծագերէն հարիւր հազարաւոր հայերու Ծիծերնակաբերդ այցելութեան, առ ի յարգանք մեր բիւրաւոր
նահատակներուն, Հայկական Ցեղասպանութեան յիշատակի օրը: Նշենք որ «Ալ Քապաս» թերթէն պատուիրակութիւն
մը այցելած էր Երեւան յատկապէս այս առիթով, եւ ամբողջական տեղեկագիր մը պատրաստած էր այս մասին, արաբ
ընթերցողին պարզելու հայ մարդուն զգացումները Ցեղասպանութեան հանդէպ:
Յօդուածս երկար էր, որուն ընդմէջէն առիթ ունեցայ հերքելու դեսպանին ամբաստանութիւններն ու սխալմունքները: Սոյն յօդուածս առիթ դարձաւ նաեւ մեր հարցին
վերաբերեալ իրողութիւններու եւ ճշմարտութիւններու
հաստատման, նկատի առնելով որ «Ալ Քապաս»ի տեղեկատըւական յօդուածը Քուէյթի օրուայ նիւթն էր, եւ ես պէտք
է որոշ ճշմարտութիւններու անդրադառնայի, որոնք կրնային անծանօթ ըլլալ արաբ ընթերցողին:
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Իրաւունքը չի մեռնիր երբ պահանջատէր կայ: Անկասկած
գեղեցիկ եւ ճշմարիտ խօսք մըն է ասիկա, սակայն ե՞րբ պիտի
վերադառնայ իրաւունքը եւ ի՞նչ գինով:
Ամերիկեան գոնկրէսի արտաքին գործերու յանձնախումբին
կողմէ 106-րդ յօդուածին ընդունումը, ըստ որուն Համաշխարհային
Առաջին Պատերազմի ընթացքին թուրքերուն կողմէ հայերուն
կատարուածը հաւասար է ցեղասպանութեան, եւ այս առիթով
կարգ մը կողմերու, ի մասնաւորի թուրք ղեկավարներու յառուցած
մեծ աղմուկն ու այս օրինագիծին դատապարտումը, կը պարտաւորեցնեն զիս քանի մը պարզաբանումներ կատարել, զորս
ներկայացուցած եմ ասկէ առաջ եւ չէի ուզեր անգամ մը եւս
կրկնել:
90 տարիներէ ի վեր հայերը որպէս զոհ եւ ազատ աշխարհը
որպէս վկայ, անօգուտ կերպով կը պահանջեն թուրքերէն ընդունիլ, իրենց մեծ հայրերուն՝օսմանցի Սուլթան Ապտիւլ Համիտի
օրով սկսած եւ յեղաշրջում կատարած «Երիտասարդ Թուրքեր»ու
կողմէ ամբողջացած հայկական ջարդերուն իրողութիւնը: «Երիտասարդ Թուրքեր»ը մինչեւ Մուսթաֆա Աթաթուրքի իշխանութեան գալը, իրենց իշխանութեան տասը տարիներուն ընթացքին
բնաջնջեցին Արեւելեան Թուրքիոյ երեք հազար տարիներէ ի վեր
այստեղ ապրող բնիկ հայ ժողովուրդը, փորձելով իրականացնել
օսմանցիներու վերջին շրջանի ցանկութիւնը, այն է վերացնել
Օսմանեան պետութեան սահմաններու մէջ բնակող հայ ժողովուրդը, որ աշխարհագրականօրէն արգելք կը հանդիսանար
իրականացնելու օսմանեան երազը. թուրքը, յոյսը կտրելով դէպի
Արեւմուտք ընդարձակուելէ կը ձգտէր դէպի Արեւելք տարածուիլ
եւ միացնել թրքալեզու ժողովուրդները, ընդգրկել Կասպից ծովը,
հասնիլ մինչեւ չինական սահման եւ հիմնել Թուրանական
կայսրութիւն:
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Աշխարհը կը զարմանար ի տես թուրքերու հերքումին Առաջին
Համաշխարհային Պատերազմի ընթացքին, աւելի ճիշդ 1915
թուականին իրենց կատարած հաւաքական ջարդերուն, հակառակ 23 երկիրներու ճանաչումին: Աշխարհը հարց կու տայ արդեօ՞ք մէկ ու կէս միլիոնը քիչ թիւ է եւ արժանի չէ՞ բարձրացուած
այս ամբողջ աղմուկին:
Աշխարհի համբերութիւնը հատած է եւ ան կը վախնայ որ եթէ
ոճրագործը խուսափի պատիժէ, կրնայ այս արարքը կրկնուիլ:
Մինչեւ ե՞րբ կրնայ արեւի լոյսը ծածկել քաղաքակիրթ մարդկային
արդարութեան երկինքը, թէ՞ արդարութիւնը սառած վիճակի մէջ
պիտի մնայ, արդեօք չէ՞ հասած խղճի զարթնումի ժամը:
Ի՞նչ պատահեցաւ թուրք պատասխանատուներուն, որոնք կը
յայտնուէին միջազգային ամպիոններու վրայ, երբեմն սպառնալիքներ տեղալով Հայկական Ցեղասպանութիւնը ճանչնալ ուզող
երկիրներու շահերուն, երբեմն փորձելով փոխել դիրքորոշումը
տուեալ երկիրներու որոշում կայացնող կեդրոններուն, տարածելով տրամաբանութենէ զուրկ անհիմն տուեալներ, ըսելով թէ
ջարդեր տեղի չեն ունեցած, բերելով նոյնքան անհիմն «փաստեր»
որոնց ոչ ոք հաւատք կ’ընծայէ:
Կարգ մը լրատուական աղբիւրներէ տեղեկացայ, թէ թուրքերը
տարիներէ ի վեր միլիոններ կը ծախսեն ամերիկացի օրէնսդիրներուն վրայ ազդելու համար, վիթխարի գումարներ, որոնք յօդս
ցնդեցան եւ քամուն տրուեցան Ամերիկեան գոնկրէսի արտաքին
յարաբերութիւններու յանձնախումբին երախտաշատ որոշման
հետ, որուն քուէարկութիւնը կատարուեցաւ 10 Հոկտեմբեր 2007
թուականին, ըստ որուն հայկական ջարդերը կը հասնին ցեղասպանութեան աստիճանին: Շուտով ամբողջ գոնկրէսը (կանխայայտ շնորհակալութիւն) կը քուէարկէ այս նախագիծը եւ Աստուծոյ կամքով ճշմարտութիւնը անգամ մը եւս ի յայտ կու գայ: Այս
ամէնը հակառակ ամերիկեան պատասխանատուներու անձնական միջամտութիւններուն, նոյն պատճառներով ինչի համար
որ միջամտած էին Նախագահ Ճորճ Պուշն ու իր արտաքին եւ
ներքին գործոց նախարարները: Այդպէս ալ եղաւ: Գոնկրէսի
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քուէարկութենէն ընդամէնը քանի մը ժամ առաջ, աննախադէպ
ճնշումներ գործադրուեցան չկայացնելու քուէարկութիւնը.
սպառնալիքներ, տարածաշրջանին մէջ ամերիկեան շահերու
սպառնացող տագնապալի ահազանգեր... հակառակ իր կամքին
թեքելու ամերիկեան դիրքորոշումը, համաձայնեցնելով զայն այս
օրերու Իրաքի մէջ ամերիկեան զինուորական փափուկ եւ զգայուն վիճակին... հաւանական է նաեւ որ նախագիծը ընդհանրապէս
քուէարկութեան չդրուի...
Հայերն ու աշխարհը կ’ակնկալեն, որ Նախագահ Պուշն ու իր
աշխատակազմը կարեւորութիւն չտան թրքական յարատեւ
սպառնալիքներուն եւ շահարկումներուն, ինչպէս որ արհամարհեցին չինական սպառնալիքները, երբ Նախագահ Պուշ անցեալ
շաբաթ ընդունեց Թիպէթի հոգեւոր պետ Տալայ Լաման եւ զայն
արժանացուց ամերիկեան ամենաբարձր շքանշանին իր անջատողական դիրքորոշման եւ յանուն իր երկրին՝ Թիպէթի ազատութեան պայքարին համար: Նախագահը այս քայլով վեր կը կենար
ամերիկեան քաղաքական եւ տնտեսակ շահերէն, վասն բարոյական վսեմ կեցուածքի: Կը վստահեցնենք որ Տալայ Լամայի
ընդունումն ու զինք պատուելը աւելի կարեւոր չեն քան մէկ ու
կէս միլիոն հայերու անարդար բնաջնջումը. նոյնպէս կը վստահեցնենք որ Թուրքիան աւելի մեծ արժէք չունի քան Չինաստանը:
Թուրքիոյ համար աւելի լաւ չէ՞ իրողութիւնը ընդունիլ եւ հաշտութեան գործընթացը սկսիլ արեւելեան խաղաղասէր եւ վեհ
դրացիին հետ, վերջ դնելու իրար մէջ դարերէ ի վեր գոյութիւն
ունեցող թշնամութեան, չենթարկուելով միջազգային բեմերու
վրայ կատարուող յարափոփոխ երեւոյթններուն:
Աւելի լաւ չէ՞ իրենց համար դուրս գալ քաղաքակիրթ երկիրներու, անոնց խորհրդարաններու եւ ժողովուրդներու կողմէ դատապարտեալի վիճակէն, դառնալու վեհանձն երկիր մը, որ
պատրաստ է ընդունիլ իր սխալներն ու ամէն մէկ իրաւատէրի
տալ անոր հասանելիքը, համարձակ փորձով մը ե՛ւ դիմակայելով
իր անցեալը ե՛ւ պատմութենէն ջնջելով սեւ էջ մը, ինչպէս որ
կատարեցին քաղաքակիրթ այլ երկիրներ, նման Գերմանիոյ,
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Ճափոնի եւ Իտալիոյ...
Յիշատակի արժանի է այն, որ ջարդերու իրողութիւնն ու անոր
ահռելիութիւնը դատավարութեամբ պաշտօնապէս առաջին
ընդունողը Գերմանական դատարանն էր, 2 Յունիս 1921 թուականին, այսինքն վերջին այս որոշումէն 87 տարիներ առաջ, երբ
երդուեալ դատակազմն ու գերմանական դատարանը արդարացուցին հայ Սողոմոն Թէհլիրեանը եւ զինք անմեղ հռչակեցին
Պեռլինի մէջ օր ցերեկով Թալեաթ Փաշան գնհակահարած եւ
սպաննած ըլլալու արարքին մէջ. դատարանը գտաւ որ Փաշան
աքսորեալ նախագահն էր «Իթթիհատ վէ Թարաքքի» կուսակցութեան, որ իշխանութեան գլուխ կանգնած էր հայերու հաւաքական
բնաջնջման շրջանին եւ որուն կազմակերպող միտքն էր Թալեաթ,
միասին իր ընկերներուն՝ Էնվէր Փաշայի, Ճամալ Փաշայի (Սէֆֆէհ՝ դահիճ), Նազէմ Փաշայի: Ջարդերուն զոհ գացած էր նաեւ
մեղադրեալ Թէհլիրեանին ընտանիքը: Դատարանը նկատի
առած էր այն հոգեվիճակը, որուն մէջ կրնար յայտնուիլ նման
ահաւոր սարսափի ենթարկուող մը: Դատական նիստերը
քրէականէ աւելի քաղաքական բնոյթ կը կրէին, որոնց ընթացքին
մեղադրուեցաւ սպանեալը, իր սպանութեան իր իսկ ստեղծած
պայմաններուն համար, մինչ ամբաստանեալը անպարտ հռչակւելով ազատ արձակուեցաւ: Այս դատարանը մեզի կը յիշեցնէ
Նիւրէնպէրկեան դատարանը, որ կազմուեցաւ Եւրոպայի մէջ
Համաշխարհային Երկրորդ Պատերազմէն ետք, դատելու նացի
մեծամեծները:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 24 եւ 25-10- 2007, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 24- 10- 2007, Պէյրութ
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Մեկնելով կեանքի ընկերային, քաղաքական զարգացումներու
հանդէպ իմ հետաքրքրութենէս, իմ հաստատ համոզմումքս է,
որ մեր քաղաքացիական կեանքի ներկայ մակարդակը արդիւնքն
է մեզմէ առաջ սկսած բնական զարգացումներուն, մեր պարտքն
է շարունակել ձեռք բերուածը եւ զարգացնել զայն: Ահա թէ ինչու
կ’ողջունեմ թրքական կառավարութիւնը, որ թոյլ տուաւ թուրք
կրօնական շէյխերուն եւ ակադեմականներուն նորովի բացատրելու եւ բիւրեղացնելու Մարգարէին խօսքերը եւ սկսելու
պատուաստումի ծրագիրը, ինչպէս որ յիշուեցաւ BBC կայանէն:
Ըստ BBC-ի, որ յիշեալ նիւթը վերնագրած էր «Թուրքիան
Իսլամական Նիւթերու Արմատական Վերաքաղի Մէջ»`«TURKEY
IN RADICAL REVISION OF ISLAMIC TEXTS», այս քայլին հիմնական նպատակը ոչ միայն եւրոպական չափանիշներուն մօտենալն
է, հեշտացնելու համար Թուրքիոյ մուտքը Եւրոպական Հասարակաց Շուկայ, այլ իսլամական բարեփոխումներու ձգտումին մէջ
դրօշակակիր դառնալը: BBC-ն իր խօսնակներու միջոցաւ այս
համարձակ քայլը կ’անուանէ վերադարձ իսլամական կրօնքի
ակունքներուն եւ անոր մաքրութեան, ազնուութեան ու մաքրամաքուր պարզութեան... եւայլն:
Եւ որովհետեւ գործողութիւները ըստ կամեցողութեան
կ՛ընթանան, վերեւ նշուած ձեռնարկը կարելի է նկատել շնորհակալ ձգտում եւ արարք: Թրքական խնդիրներուն հետեւող մը կը
նկատէ թրքական կառավարութեան բոլոր բնագաւառներու մէջ
ձգտումը երկրին եւ իր ժողովուրդին բարգաւաճման ու ծաղկման,
նոյնը ընդհանրապէս քաղաքականութեան եւ միջազգային յարաբերութիւններու մէջ, տնտեսական զարգացման եւ մարդկային
իրաւունքներու (համեմատաբար), կնոջ իրաւունքներու պարագային, ժողովրդավարութեան պարագային, թուրք անհատի կենսամակարդակի բարձրացման պարագային եւ այլ խնդիրներու
պարագային ալ, որոնք բոլորը կը միտին թուրքերու վարկը բարձ-
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րացնել թէ՛ ներսը եւ թէ՛ արտաքին աշխարհին մէջ, միաժամանակ
ամրացնելով անոր դերը որպէս հիմնական դերակատար շրջանային քաղաքական գետնի վրայ, մասնաւորապէս Միջին Արեւելքի մէջ:
Թրքական խնդիրներուն նոյն հետեւողը, որ կը նկատէ այս
զարգացումները, զարմանքով կը նկատէ նաեւ, եւ այս է մեզի
համար կարեւորը, բացակայութիւնը այն հասունութեան, որմով
պէտք է յատկանշուի իւրաքանչիւր ազգ, որ կը ձգտի դասուիլ
ժամանակակից քաղաքակիրթ ժողովուրդներու շարքին, որուն
ամենակարեւոր յատկանիշերէն եւ պահանջքներէն է իր վրայ
բարդուած պարտքերուն մարումը, առանց ոեւէ մէկուն իրաւունքը
ուրանալու, այդպիսով տիրանալով բարի վարուց վկայականի:
Անշուշտ հոս ակնարկուածը սոսկ դրամական եւ տնտեսական
պարտքերը չեն բառին ուղղակի իմաստով, այլ այն պարտականութիւններն են ու պարտաւորութիւնները, որոնք յառաջ եկած
են իրենց նախնիներու կատարած արարքներէն, շրջանի բազմաթիւ ժողովուրդներու եւ ազգութիւններու հանդէպ, արարքներ,
որոնք պատերազմներ եւ ողբերգութիւններ են, եւ որոնցմէ են
հայկական ջարդերը, զորս իրագործեցին Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի ընթացքին, աւելի ստոյգ`1915 թուականին,
թրքական կայսրութեան արեւելեան սահմաններու վրայ եւ որուն
զոհ գացին մէկուկէս միլիոն հայեր, նոյնքան ալ տեղահանուեցան
եւ բռնագաղթի ենթարկուեցան, բռնագրաւուեցան անոնց պապերուն հողերը, սեփական ունեցուածքը, քանդուեցաւ հայկական
աւելի քան երեք հազարամեայ քաղաքակրթութիւնը այդ հողերուն
վրայ, անոնք տիրացան հայերու սրտին այնքան սիրելի ներկայ
Հայաստանի արեւմուտքը գտնուող Արարատ լերան, որ հայերուն
համար սուրբ լեռ է, եւ որ հայկական ազգային այլ գանձերու հետ
գերեւարուած, հպարտ եւ ազդու կը կանգնի սահմանին միւս
կողմը, կոչ ուղղելով աշխարհին եւ կենդանի խիղճ ունեցող իւրաքանչիւր անհատի, օգնել իրեն կապանքները քակելու եւ ազատ
արձակուելու բռնազաւթողի լուծէն եւ վերադառնալու զինք սիրող եւ պաշտող ազգին գիրկը, եւ որուն արդէն կը պատկանի
դեռ Նոյան տապանի այդ լերան վրայ հանգրուանելու ժամանակ-
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ներէն, դէպք որ բոլորին յայտնի է եւ արձանագրուած մէկէ աւելի
պատմական աղբիւրներու մէջ, եւ յարկ չկայ այս յօդուածին մէջ
ասկէ աւելի անդրադառնալ անոր մանրամասնութիւններուն:
Մենք կ’ուզենք ասոր միջոցաւ կոչ ուղղել սրբագրելու կատարուած
պատմական դէպքերը ապագային վերաբերող ծրագիրներու հետ
միասին մէկ ամբողջական ծրարով, այսինքն անցեալն ու ապագան հաշտ պահել իրար հետ, մանաւանդ Հայկական Հարցի պարագային, վերադարձնելով հայոց իրաւունքները ամբողջութեամբ,
ազնուօրէն եւ ուղղամտութեամբ:
Թուրքերը գրաւ կը դնեն այն կարծիքին վրայ, թէ ժամանակը
մոռացութեան պիտի մատնէ Հայկական Հարցը, անոնք իրենց
երկրի մարտավարական դիրքին վստահելով, ներկայի միջազգային իրավիճակները` Իրաքի պատերազմը եւ Միջին Արեւելքի
կացութիւնը կը շահագործեն ի նպաստ իրենց, բայց միջազգային
պայմանները նոյնը չեն կրնար մնալ. պատմութեան դասերը բազմաթիւ են ջրելու համար այս կարծիքները:

«ԱԼ ՀԱՅԱԹ», 7-4- 2008, Լոնտոն
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 21-4-2008, Պէյրութ
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 25-4-2008 Քուէյթ
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Սոյն յօդուածս լոյս տեսաւ որպէս պատասխան Քուէյթի
մօտ Թուրքիոյ դեսպանին, իմ Հայկական Հարցի շուրջ «Ալ
Քապաս»ի մէջ գրածս նախորդ յօդուածէն ետք, ինչպէս
նաեւ նոյն թերթի Երեւան մեկնած թղթակիցներուն Հայոց
Ցեղասպանութեան յիշատակի կոթողին առջեւ, Ապրիլեան
նահատակներու ոգեկոչումներուն ներկայ գտնուելուն եւ
իրենց այցելութեան տպաւորութիւնները թերթին մէջ լոյս
տեսնելու առիթով: Դեսպանը ըստ իր սովորութեան յարձակեցաւ հայերուն վրայ:
Դեսպանի խօսքին մէջ բազմաթիւ սխալներ կային եւ
անտեղի ամբաստանութիւններ, որոնք իրականութեան
հետ որեւէ կապ չունէին: Իմ կարգիս փորձեցի ուղղել այդ
սխալները եւ արաբ ընթերցողին ճշգրիտ պատկերացում
տալ Հայկական Հարցին շուրջ:
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Ցեղասպանութենէն Վերապրողներ
Այս աչքերը ականատես եղան Ցեղասպանութեան
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Ð²ÚºðÀ, ÂàôðøºðÜ
àô ä²îØ²´²ÜÜºðÀ
«Քաջալերենք պատմաբաններն ու մասնագէտները ուսումնասիրելու Հայաստանի եւ Թուրքիոյ ընդհանուր պատմութիւնը»:
Այս էր վերնագիրը Քուէյթի մօտ Թուրքիոյ նորին վսեմութիւն
դեսպան Շաքէր Վաքիլիի յօդուածին, որ լոյս տեսաւ «Ալ Քապաս»
օրաթերթի 1-6-2008-ի թիւին մէջ: Ամբողջ էջ մը տրամադրուած
յօդուածին եւ անոր պոչ աւելցուած «Նիւթին օրինականութեան
հիմքը»ին առիթը ըստ «Ալ Քապաս»ի պարզաբանումին, պատասխան էր նոյն թերթին մէջ նախապէս լոյս տեսնող քանի մը յօդւածներու, որոնցմէ մէկն էր 25 Ապրիլին հրապարակուած իմ
«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՈՒ ԹՐՔԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ» յօդուածս,
որուն մէջ այս խնդրին շուրջ պարզաբանած էի կարգ մը պատմական հաստատուն իրականութիւններ, պահանջելով թրքական
կառավարութենէն ընդունիլ Հայկական ջարդերը:
Մեծարգոյ դեսպանը խուսափելով անդրադառնալ նշուած
հարցերուն, նիւթը շեղելով տարած էր զայն հո՛ն ուր պատմական
բնոյթը աւելի կը գերակշռէր, յաւակնելով ճշմարտացի եւ անկեղծ
երեւնալ: Ամէն պարագայի նորին վսեմութիւն դեսպանը հրատարակելէ առաջ իր յօդուածը, երանի քիչ մը համբերէր գրելէ առաջ,
չիյնալու համար հակադրութիւններու եւ կրկնութիւններու ծուղակը:
Սկսինք վերնագիրէն. դեսպանը կ’ըսէ թէ իր կառավարութիւնը
կը քաջալերէ հայ-թրքական պատմութեան ուսումնասիրութեամբ
հետաքրքրուողները, ան նաեւ կ’ըսէ թէ թրքական արխիւները
մատչելի են բոլորին, առանց ճնշումներու եւ առանց պայմանի,
եւայլն: Հոս հարցում մը ինքզինք կը պարտադրէ. ինչո՞ւ արխիւները բանալը յետաձգեցիք ամբողջ 80 տարի, հակառակ հայերու
եւ չէզոք կողմերու զանոնք տեսնելու բազմաթիւ դիմումներուն:
Երկրորդ հարցում մը եւս.- Ի՞նչ պիտի ըլլայ ուսումնասիրողին
ճակատագիրը եթէ ան յանգի այն եզրակացութեան, որ 1915-1918
թուականներու միջոցին կատարուածը ցեղասպանութիւն էր եւ
ջարդ, բառիս ամենայն իմաստով! Ինչպէ՞ս պիտի վարուի ուսում-
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նասիրողը այս պարագային, արդեօք պիտի բաւարարուի իր
յայտնաբերածը ինքնիրեն պահելով, առանց մէկու մը յայտնելու,
թէ՞ այդ մասին բարձրաձայն պիտի խօսի կամ հրապարակէ իր
եզրակացութիւնը, ինքզինք դատավարութեան ենթարկելով թըրքական 301-րդ յօդուածին համաձայն, որ կը գործէ ցայսօր, ըստ
որուն պատիժի կ’ենթարկուի ան, որ թրքական հողերու վրայ
թեկուզ պարզապէս կը յիշատակէ հայկական ջարդերը, կամ կը
վարկաբեկէ թրքական պետութիւնը, կամ որեւէ կերպ զայն կը
քննադատէ. օրինակի եւ ոչ թէ սահմանափակման համար նկատի
առնենք այն ինչ պատահեցաւ Նոպէլեան մրցանակակիր, մեծ
գրող Օրհան Փամուքի եւ այլոց հետ, որոնք դատարանէ դատարան քաշկրտուեցան պարզապէս որովհետեւ բարձրաձայն յայտարարած էին, որ պէտք է ընդունիլ պատահած դէպքերը, մինչ
ուրիշներ սպաննուեցան, ինչպէս օրինակ «Ակօս» թերթի խմբագիր Հրանդ Տինքը, որ ինկաւ իր խմբագրատան առջեւ, Իսթանպուլի կեդրոնը: Արդեօք այս արխիւները մատչելի են միայն թըրքական պետութիւնը գոհացնող եզրակացութիւններու
յանգողներո՞ւն համար: Այս պարագան չի պարզաբաներ վսեմաշուք դեսպանը, ան չի խօսիր նաեւ ուսումնասիրողի օրէնքով
պաշտպանուածութեան մասին:
Գալով Թուրքիոյ Վարչապետին կողմէ Հայաստանի նախագահ
Քոչարեանին ուղղուած նամակին, որուն մէջ իր ցանկութիւնը
կը յայտնէ երկու երկիրներու պատմաբանները հրաւիրել ուսումնասիրելու այդ ժամանակաշրջանը եւ հրատարակելու իրենց
տեղեկագիրը այդ մասին, եւայլն, եւայլն... նշենք որ այս կէտին
մէջ ալ դեսպանը անտեսած է բազմաթիւ կարեւոր իրականութիւններ. առաջինը՝ հակառակ անոր որ Թուրքիան շատոնց ճանչցած
է Հայաստանի պետութիւնը, ցաւօք մինչեւ օրս կը հրաժարի դիւանագիտական պաշտօնական կապեր հաստատելէ անոր հետ,
պայման դնելով ժողովուրդին յիշողութենէն ջնջել Ցեղասպանութեան վերաբերող ամէն ինչ, աւելին, տնտեսապէս շրջափակման
կ’ենթարկէ Հայաստանը, անոր առջեւ փակելով դուրսի աշխարհ
տանող միջազգային բոլոր ճանապարհները. Թուրքիան վերոյիշեալ պայմանները կը դնէ նաեւ շրջափակումը վերացնելու համար, հակառակ Թուրքիոյ վարչապետի հրաւէրին ընդառաջող
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հայկական պետութեան բազմիցս կատարած յայտարութիւններուն
թէ Հայաստանը ոչ մէկ արգելք ունի երկու երկիրներու ընդհանուր
պատմութիւնը ուսումնասիրելու, սակայն առանց նախապայմաններու ու քմահաճ եւ ստիպողական պայմաններու, այլ համաձայն
միջազգային պաշտօնական չափանիշերու՝ երկու անկախ պետութիւններու միջեւ, որպէսզի նախ եւ առաջ օրինականութիւն
ստանայ առնուելիք քայլը: Ուրեմն երկու երկիրներու յարաբերութիւններու Թուրքիոյ պատրաստակամութեան խնդիրն ալ յարուցուած է հայոց կողմէ, որ կը սպասէ Թուրքիոյ պատասխանին:
Հայերը, ինչպէս եւ բոլորը, գիտեն որ եթէ կ’ուզես խնդիր մը
ձգձգել եւ ջրել, պարզապէս զայն կը փոխանցես յանձնախումբերու,
որոնք ամենայ վարպետներն են զայն ձգձգելու եւ անոր արդիւնքին յայտարարութիւնը յետաձգելու մէջ, եթէ ուզեն: Եթէ քանի
մը հազարի շուրջ առեւտրական վէճ մը, կամ փոքր հողակտորի
մը շուրջ տարակարծութիւնը դատարաններու մէջ տարիներով
կը քաշքշուի, հապա ի՞նչ ըսենք ազգի մը դատին մասին, որ մէկ
ու կէս միլիոն զոհ տուած է եւ նոյնքան մըն ալ իր զաւակներէն
տեղահանուած ու բռնագաղթի ենթարկուած են: Աւելի կարեւորը.
ո՞վ է այն կողմը որ պիտի ընդունի մասնագէտներուն եզրակացութիւնը եւ ինքն իր հանդէպ պիտի գործադրէ: Կասկած չկայ որ
հայերը պիտի ընդունին այդ, բայց ի՞նչ կարելի է ըսել թրքական
կողմի մասին: Թրքական կողմի հրաւէրը արխիւները մատչելի
դարձնելու մասին չի պարփակեր անոր արդիւնքներէն բխելիք
պարտաւորութիւններու գործադրման եւ տուժած կողմին հատուցումներ կատարելու դրոյթներ, այլ կը բաւարարուի. «Այս յանձնախումբը իր եզրակացութիւնը կը յայտարարէ ամբողջ աշխարհին», ինչպէս որ գրած է դեսպանը իր յօդուածին մէջ բառացիօրէն:
Յետոյ ի՞նչ: Վերջ ի վերջոյ ի՞նչ է օգուտը այսքան աղմուկին: Աչքերուն փոշի՞ ցանել եւ 93 տարուայ ցաւերէ ետք ամենայ սկիզբ
վերադառնա՞լ է: Վստահաբար ասոր է որ կը ձգտի թրքական
«ձգձգող» կողմը: Հայերը այսպիսի ականուած հրաւէր չեն ընդունիր, անոնք այսքան պարզամիտ չեն:
Յօդուածին միւս կէտերէն են. «Հայերը սփռուեցան Օսմանեան
պետութեան ամբողջ տարածքով, անոնց զանազան հրոսակախումբերուն, ինչպէս հնչակներուն ու դաշնակներուն ընդհանուր
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ձգտումն ու նպատակը զուտ էթնիկ՝ ցեղային մաքրամաքուր հայկական պետութիւն մը յառաջացնելն էր օսմանեան հողերու
վրայ, որուն մաս կազմէին հայաբնակ շրջանները եւայլն»:
Պէտք է ընդգծելով լայն գիծ մը քաշել «Օսմանեան հողեր»
բառերուն տակ. քանզի նշուող հողերը կը պատկանին բացառապէս հայ ժողովուրդին երեք հազար տարիներէ ի վեր, սելճուքեան
եւ թաթարական եւ ապա օսմանեան ցեղախումբերու տարածաշըրջան գալուստէն եւ անոր երկու հազարամեայ քաղաքակրթութիւնը աւերելէն շատ առաջ իսկ: Ակնարկուած հայկական հրոսակախումբերը իրականութեան մէջ ազգային ազատագրական
եւ անկախութեան ձգտող խումբեր եւ օրինական շարժումներ
էին, որոնց նպատակն էր ազատիլ թրքական զաւթիչ եւ ամօթալի
լուծէն եւ փրկուիլ բէկերու եւ փաշաներու կամայական բռնութիւններէն, որոնց կ’ենթարկուէին իրենց ընտանիքները վեց դարերէ
ի վեր, այդ շարժումներու նպատակն էր պահպանել ազգային
ինքնութիւնն ու ոտնակոխուած արժանապատուութիւնը, որոնք
կ’արատաւորուէին նոյնիսկ օսմանեան ամենայետին գիւղապետի
կամ ոստիկանի կողմէ, հայուն իր իսկ տան մէջ, արտին մէջ՝ իր
պապենական հողերուն վրայ: Ահա այսպիսին էին հայերը եւ ոչ
թէ դաւաճաններ կամ գործակալներ, ինչպէս որ կը տարածեն
թուրքերը:
Յօդուածի վերջաւորութեան դեսպանը կը ջանայ արդարացումներ գտնել, ըսելով որ թրքական իշխանութիւնները հայերը տեղահանեցին պատերազմական շրջաններէ դէպի ապահով
վայրեր, նաեւ կը յիշատակէ թրքական կառավարութեան ազնըւութիւնը նշելով թէ հայերը սպաննողներուն, կամ զանոնք
տեղահանողներուն եւ այս ամէնը կազմակերպողներուն եւ գործադրողներուն դատավարութեան վերջաւորութեան մահապատիժի ենթարկուած են պատասխանատուներէն վաթսունեօթ
անձեր: Ուրեմն այս եւ տրուած այլ տեղեկութիւններ կասկած չեն
ձգեր որ ջարդերը իրապէս տեղի ունեցած են, անկախ թէ նախապէս ծրագրուած էին անոնք թէ ինչ որ պարագաներու արդիւնք էին. երկու պարագաներուն ալ արդիւնքը ողբերգական էր
իր ամենազազրելի երեսով: Նոյնիսկ եթէ ենթադրաբար լաւ
մտադրութեամբ գործադրուած ըլլան այս ամէնը, իրենց
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արմատներէն խլուելով տեղահանուեցան ու հեռաւոր վայրեր
բռնագաղթի ենթարկուեցան երեք միլիոն մարդ, եւ հաստատն
այն է, որ անոնց կէսը սպաննուեցաւ կամ մահացաւ, միւս կէսը
սփռուեցաւ աշխարհով մէկ, բռնագրուեցան անոնց տուներն ու
արտերը եւ ամբողջ ունեցուածքը, ամբողջ շրջանին մէջ անոնցմէ
մէկ ընտանիք իսկ չմնաց: Այս իրականութիւնը որեւէ ազնիւ կողմ
չի կրնար դրժել, այլ կրնայ հաստատել միայն:
Գալով յօդուածի աւարտին նշուած հարցի «օրինականութեան
երես»ին, յօդուածին մէջ տրուած բացատրութիւնները չեն կրնար
ժխտել այլ ընդհակառակը, կը համապատասխանեն օսմանցիներու կողմէ կատարուածին ցեղասպանութիւն որակման. Վկայաբերենք իրականութիւնները. հայկական գաղութ ունեցող կամ
չունեցող աւելի քան երեսուն երկիրներու եւ ամերիկեան քառասուն նահանգներու օրէնսդրական եւ սահմանադրական մասնագէտներ չի կրցան օրինապէս կամ սահմանադրականօրէն ժխտել
պատահած դէպքերը եւ ընդունեցին զանոնք որպէս ջարդ ու
Ապրիլ 24-ը իրենց երկիրներուն մէջ յայտարարեցին Հայկական
Ցեղասպանութեան յիշատակի օր, այսինքն պարզապէս յայտարարեցին Ցեղասպանութեան իրականութիւնը: Չեմ կարծեր որ
Ֆրանսայի, Իտալիոյ կամ Լիբանանի պէս երկիրներու խորհրդարաններ, իրենց վարկը, վստահելիութիւնն ու անունը վտանգեն,
ընդունելով անօրէն յայտարարութիւն մը կամ միամտօրէն դիմեն
նման քայլի, առանց նախապէս խորհրդակցելու իրենց երկրի
օրէնսդրական, սահմանադրական մասնագէտներուն եւ պատմաբաններուն հետ:
Հարցը յստակ է, արեւու գոյութեան պէս յստակ եւ նոյնքան
բացորոշ, որքան երեխայի խնդուքը, եւ չի կրնար ենթակայ դառնալ խորամանկութեան կամ հասարակացման, այն պարզապէս,
եւ ոչ աւելի, կարիքն ունի Թուրքիոյ կողմէ ինքն իր հետ համարձակ
ու վեհանձն կեցուածքի, եղածը ընդունելու որպէս ջարդ, բանալու
նոր եւ լուսաւոր էջ, ի նպաստ երկու ժողովուրդներուն, յանուն
անոնց բարօրօրութեան եւ զարգացման:
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 11-6-2008, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 16-6-2008, Պէյրութ
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Քուէյթի մօտ Թուրքիոյ նախկին դեսպան Տիար Շաքէր
Վաքիլին (2004-2008) այս կամ այն ձեւով կապակցուած էր
իմ անձիս եւ իմ յօդուածներուս հետ, որոնք տեսակ մը յարձակողական պաշտպանութիւն էին թուրք ղեկավարներու
միջազգային հեռատեսիլային կայաններու կամ տեղական
մամուլի ընդմէջէն կրկնուող եւ մեր՝ հայերուս դատը վատաբանող յայտարարութիւններուն դէմ: Ամէն անգամ որ
ուզէի դեսպանին կամ իր տէրերուն մէկ սխալ տեղեկութիւնը
ուղղել, կը պատասխանէր յօդուածիս առանց անունս նշելու, կը բաւականանար ըսելով. «Այսինչ թուականի այսինչ
թերթին մէջ լոյս տեսած այսինչ յօդուածին հեղինակը» եւ
ողջունելէ ետք թերթին խմբագիրը, կը սկսէր իր ճայթած
ձայնապնակի ուռճացուած, կրկնուող յանկերգին որ վարժըւած ենք անընդհատ լսել, թէ՝ հայերուն պատահածը բըռնագաղթ կամ ցեղասպանութիւն չէր, թէ՝ ճակատամարտերու
վտանգաւոր գօտիէ ապահով վայրեր տեղափոխում էր, թէ՝
անոնք -այսինքն հայերը- ռուսերու հետ դաւեցին Օսմանեան պետութեան դէմ եւ դաւաճանեցին օսմանցիներուն,
եւ թէ այն պետութիւնները, որոնք բացէ ի բաց ընդունեցին
Հայկական Ցեղասպանութիւնը, նոյնիսկ հեռաւոր Լատին
Ամերիկեան Ուրուկուէյը, ընտրական շահախնդրութիւններէ կը մղուէին: Այս եւ նման պատասխաններ որոնցմէ
ոչ մէկուն կրնանք հաւատք ընծայել, ո՛չ ես եւ ո՛չ ալ ոեւէ
մէկ օտար, ըսուածներուն տրամաբանական ըլլալէ շատ
հեռու ըլլալուն համար:
Ուշադիր ընթերցողը չէր կրնան հարց չտալ.-Ինչպէ՞ս
կրնայ նորին վսեմութիւն դեսպանը յաւակնիլ պնդելու, թէ
հայերուն հետ կատարուածը նախապէս ծրագրուած եւ
հետապնդուած բռնագաղթ կամ ցեղասպանութիւն չէր, երբ
անոնցմէ ոչ մէկը իր տունը վերադարձած է պատերազմի
աւարտէն ու հաւաքական տեղահանութեան, ըստ վսեմաշուք դեսպանին «ապահովական», յաջորդող ամբողջ իննը-
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սուն տարիներուն:
Դեսպանին այլ ուռճացած յանկերգն է օսմանեան արխիւներուն մատչելիութիւնը բոլոր հետաքրքրուողներուն
համար, եւ թէ թրքական իշխանութիւնը որեւէ բան չունի
պահելու իր Օսմանեան շրջանի եւ Կայսրութեան անկումէն
մինչեւ Աթաթուրքի իշխանութեան գլուխ գալու շրջանի
պատմութենէն, մինչդեռ բոլորին քաջ յայտնի է որ թրքական
արխիւը բացուեցաւ Համաշխարհային Առաջին Պատերազմէն ութսուն տարիներ ետք միայն, հակառակ չէզոք ուսումնասիրողներու բազմաթիւ պահանջքներու պնդման, երբ
կատարուած դէպքերէն արդէն յիսուն տարի անցած էր, որ
ապահովական պատճառներով պետութիւններու արխիւները փակ պահելու սահմանուած ժամանակն է: Բոլորին
յայտնի է նաեւ այն, որ արխիւներէն վերցուեցան այն բոլոր
արատները, բիծերն ու կասկածելի կէտերը, որոնք կրնային
ամբաստանել թուրքերը, արխիւները մատչելի դարձան
միայն ամբողջական «մաքրագործումէ» ետք, հետեւաբար
անհեթեթութիւն է ըսել, թէ արխիւները մատչելի են բոլորին,
առաւել եւս երբ Թուրքիոյ մէջ ոեւէ մէկը իրաւունք չունի
արտասանելու «Ջարդեր» կամ «Ցեղասպանութիւն» բառերը, ապա թէ ոչ կը պատժուի թիւ 301 քրէական օրէնքի
նորաստեղծ քրէական պատիժներով:
Կը յիշեմ իմ առաջին հանդիպումս դեսպան Շաքէր
Վաքիլին հետ Պելճիքայի դեսպանի տան պարտէզին մէջ,
այդ երկրի թագաւորի գահակալութեան տօնակատարութեան առթիւ:
Հրաւիրեալներէն էի, նոյնպէս եւ թուրք ու ազերի դեսպանները, վերջինիս ծանօթ էի իր արտաքինէն, որովհետեւ
ան յաճախ կը տեսնուէր թերթերու էջերու վրայ, եւ կը
յարձակէր հայերու վրայ զանոնք նկարագրելով ամենայ
տգեղ ածականներով: Այսպիսի առիթներու ընթացքին,
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ինչպիսին էր այդ օրուանը, սովորութիւնն էր, որ հրաւիրեալները իրար բարեւէին, ծանօթանային իրարու եւ քաղաքավարական ընդունուած բառեր փոխանակէին: Լրագրող
ընկերս, որուն հետ կը զրուցէի, ծանօթացուց զիս թուրք
դեսպանին, հազիւ արտասանած էր անունս, թուրք դեսպանի դէմքին արտայայտութիւնը փոխուեցաւ, դարձաւ բարկաճայթ եւ խօսքը այնպիսի ջղայնութեամբ ինծի ուղղեց,
որ չէի ակնկալեր հաւասարակշռուած դիւանագէտէ մը.Ինչպէ՞ս կրնաք դուք հայերդ ձեր ազգային զինանշանին
վրայ դնել նկարը լերան մը որ ձեզի չի պատկանիր (անշուշտ նկատի ունէր բռնագրաւուած Արարատ լեռը)- Դուք
որ դաւաճանեցիք մեր երկրին, դուք որ յարձակեցաք մեր
վրայ... եւայլն, եւայլն:
Իմ կարգիս պատասխանելով ըսի, որ Արարատ լեռը
հազարաւոր տարիներէ ի վեր հայերուն կը պատկանի,
մենք դարեր ապրած եւ հասակ առած ենք անոր լանջերուն,
խմած ենք անոր ակերուն ջուրը. Արարատը մերն է նոյնիսկ
եթէ այն այսօր կը գտնուի ձեր արհեստական սահմաններէն
ներս: Հազիւ խօսքերս վերջացուցած, դարձաւ ինծի ըսելով.Եթէ այդպէս է... ապա արհամարհական ոճով մը անգլերէնով շարունակեց.-«Come and take it», այսինքն «Եկէք եւ
առէք»...
Այդ պահուն, թերեւս ալ մեր վէճը լսելով մեզի մօտեցաւ
ազերի դեսպանը, թրքերէնով թուրքին ըսելով.-Ի՞նչ կայ,
եղբայրս:
Թուրք դեսպանը պատասխանեց.-Նայիր, ինչ կ’ըսէ այս
հայը, կ’ըսէ թէ «Աղրի» լեռը իրենցն է եւ այլ բաներ...:
Ազերի դեսպանը միջամուխ կ’ըլլայ մեր զրոյցին նոյն
սրութեամբ ըսելով, թէ հայերը գրաւած են իրեց հողերը,
վտարանդի դարձուցած իրենց ժողովուրդը, եւ թէ հայերը
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բռնակալներ են, վայրենիներ եւ նախայարձակներ...
Անշուշտ իմ պատասխանս ալ նոյն սրութիւնը ունէր.
ըսի.-Ձեր վերագրումները ճշմարիտ չեն եւ շատ հեռու են
իրականութիւն ըլլալէ, հողը մեր հողն է՝ հայերունս, եւ թէ
եռթանասուն տարի ազերիական տնօրինութեան տակ
մնաց սովետական իշխանութիւներու եւ անոր ղեկավար
Սթալինի կարգադրութեամբ: Այդ ընթացքին դուք հայերը
բռնադատեցիք եւ գերի դարձուցիք զանոնք, դուք հայերը
աղքատ եւ զրկուած պահեցիք, դուք աւերեցիք մեր ազգային
քաղաքակրթութեան ամբողջ դիմագիծը մեր հայրենի
Ղարաբաղին մէջ, դուք ջնջեցիք մեր մշակութային հետքերը,
եւ հիմա հնչած է մեր հայրենիքը ազատագրելու ժամը, եւ
այնտեղէն վերացնելու անարդարութիւնը: Մեր կատարածը
այս էր միայն:
Ջիղերու լարուած վիճակով մի քանի մեղադրանքներ
փոխանակելէ ետք, երբ արդէն հիւրերու թիւը աւելցած էր,
ամէն մէկը գնաց իր ճամբով, կամ զբաղեցաւ այլ հիւրով:
Ես երբեք չմոռցայ այն թշնամական նայուածքները, որոնք
կ’ուղղուէին ինծի ամէն անգամ, որ աչքերս անոնց աչքերուն
կը հանդիպէին այդ հանդիսութեան ընթացքին:
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Բռնագրաւեալ Արարատ Լեռը Արաքս գետէն անդին Հայաստանի
սահմանային ամենամօտ կէտէն
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²ð²ð²î
Ինծի համար անկարելի կը թուէր պարզապէս խաղաղ ու
անտարբեր մնալ այն զգացումներուս հանդէպ, որոնք ունեցայ
Հայաստան վերջին այցելութեանս ընթացքին, այդ պայծառ առաւօտուն, երբ ժամէ մը աւելի ինքնաշարժով կ’անցնէի Արարատ
լերան կամ Մասիսի զոյգ գագաթներու մօտէն:
Անկարելի է բացատրել այն կսկիծի զգացումը, որ անընդհատ
զիս կը մտատանջէր, մինչ արցունքը աչքերուս ընդմէջէն կարծես
պիտի ժայթքէր իւրաքանչիւր քիլոմեթրի ընթացքին: Աչքերուս
առջեւ ամենայն յստակութեամբ կը տեսնէի մանրամասնութիւնները այս բարձր ու սպիտակ գագաթին, որուն վրայ որպէս ամպհովանի գունդ առ գունդ կը խտանային սպիտակ ամպեր ու
կ’իջնէին մօրուսն ի վար, կարծես իրեն պաշտպան հանդիսանալու
ու զօրակցելու... մինչ առաւել պայծառութեամբ կը տեսնէի լերան
ստորոտը տարածուող կանաչ դաշտերն ու այգիները, որոնք կը
բարձրանային լանջն ի վեր:
Չափազանցած պիտի չըլլամ երբ ըսեմ, թէ կարծես կը տեսնէի
քայլերը արածող հօտերուն, եւ կը լսէի աքաղաղներուն կանչերը:
Սքանչելի տեսարան մըն էր: Աստուծոյ շնորհքը պակաս մնացած
չէր այդ օրհնուած լերան վրայ, որուն շնորհիւ ստեղծագործուած
էր Նոյի տապանին պատմութիւնը, որմէ ծնունդ առաւ մարդկային
եւ այլ արարածներու կեանքը ու յայտնուեցաւ սպիտակ խաղաղութեան աղաւնին, ձիթապտուղի ճիւղը իր կտուցին: Սկիզբ
առին քաղաքակրթութիւններ, մշակոյթներ, առաքեալներ ու
մարգարէներ, ծառայելու համար մարդկութեան եւ համայն
աշխարհին:
Հայ ժողովուրդի յիշատակներն ու զգացումները առնչուած
լերան հետ կ’երկարին երեք հազար տարիներու տարածքին,
քաղցրութեամբ եւ դառնութեամբ: Այս խորհրդաւոր վայրին մէջ
այս ժողովուրդը գիտցաւ յաղթանակներ տանիլ ու պարտութիւններ ընդունիլ, տեսաւ զինուորական բանակներ ու վայրագ յարձակումներ, եւ ակամայ առնչուեցաւ բիւզանդացիներու, պարսիկ-
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ներու, հռոմէացիներու, արաբներու, սելճուքներու, ռուսերու եւ
օսմանցիներու հետ, որովհետեւ բոլորը անցան հոնկէ, բոլորը
գրեցին, ստեղծագործեցին եւ գիտակցեցան, թէ հողը որուն վրայ
կը կենան եւ լեռը որ զիրենք կը դիտէ, կը կոչուի Հայաստան: Ոչ
ոք ուրիշ բան ըսաւ, նոյնիսկ պատմական գիրքերը հակառակը
չըսին, որովհետեւ այս իրականութիւնը ոչ ոք կրնար ուրանալ:
Ծանօթ իրողութիւն է բոլորին, թէ այս վեհ գագաթը հայկական
լերան սեփականութիւնն է, սակայն վերջին 80 տարիներուն
կարգ մը բռնադատուասծ պատճառներու հետեւանքով լեռն ու
անոր գագաթը յանկարծ դարձան թրքական: Անոր բռնագրաւումէն ետք, մեր պապենական հայրերէն մնացած այլ սիրելի
հողերու հետ միասին դրուեցաւ թրքական նոր գծուած սահմանէն
ներս, ներկայ Հայաստանէն մէկ ոտքաչափ հեռաւորութեամբ
(լայնքը Արաքս գետի հոսանքին, որ կը բաժնէ Հայաստանը եւ
Արարատ լեռը ներկայ Թուրքիայէն միայն 50 մեթր է):
Մասիս լերան գոյութիւնը Հայաստանի սահմաններէն դուրս
եւ զայն այդպէս ընդունիլը կը նմանի Երուսաղէմի սահմաններէն
դուրս ընդունիլ «Աքսա» մզկիթի գոյութիւնը:
Բիւր պատմուածքներ, առասպելներ եւ դիւցազներգութիւններ
կը լեցնեն գիրքերն ու գրական հանդէսները թագաւորներու, իշխաններու եւ քաջերու անմահ հերոսութիւններով, որոնք ժամանակի ընթացքին յայտնաբերուեցան մատնանշելու համար
անոնց ուժգին սէրն ու հոգեւոր կապը իրենց վսեմ ու փառաւոր
լերան հետ, որ մինչեւ այսօր կը ներկայացնէ անբաժանելի մէկ
մասը հայկական ազգային պատմութեան:
Ջինջ եւ քաղցր երաժշտութիւն, խանդավառ քայլերգներ,
սքանչելի բանաստեղծութիւններ գրուեցան ու հազարներով
հիւսուեցան մեծարելու եւ գովաբանելու համար Արարատ լեռը:
Անդին տառապող սրտեր մերթ հրճուեցան եւ մերթ ալ կարօտով
լեցուեցան, աչքեր արտասուք թափեցին նոյն պատճառներով:
Սքանչելիօրէն գծագրուած նկարներ զարդարեցին ազգային
դրօշը եւ գրաւեցին պետական ազգային կառոյցներու ճակատ-
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ները, նաեւ զարդարեցին աշխարհի չորս ծագերուն գտնուող
իւրաքանչիւր հայու տան պատերը, ինչպէս որ Աքսա մզկիթին
նկարը անպակաս կը մնայ իւրաքանչիւր իսլամական տունէ
ներս:
Շտապ անհրաժեշտութիւն կը նկատուի Արարատ լերան վերադարձը իր սեփական տէրերուն՝ խորհրդանիշը ազգին, նախքան ջնջուիլը հայ մշակներուն ոտնահետքերուն, անհետացումը
«հորովել»ներուն՝ լերան ստորոտը գոմէշներուն օգնութեամբ
մշակող սերմնացանին հովուերգութեան արձագանգին: Իւրաքանչիւր եղանակի աւարտին, բերքի արգասիքին համար երախտագիտութիւն յայտնելու տօնակատարութիւններու ընթացքին,
եւ նաւասարդերու պարերու, եղանակներուն նախքան անհետանալը անհրաժեշտ է որ Արարատը վերադառնայ հայ ժողովուրդին,
որպէսզի բարգաւաճի անոր հարազատ գիրկին մէջ եւ առաւել
հարստանայ բուրումնաւէտ ու հրաշալի ծաղիկներով: Անհրաժեշտ է Արարատին վերադարձը, որպէսզի մայր երկիր վերադառնան ու համախմբուին երիտասարդները անոր շուրջ, փոխանակ
ցրուելու օտար կամ բարեկամ երկիրներու մէջ:
Պայման է որ նախախնամութիւնը տեղի տայ եւ վարձահատոյց
ըլլայ հայ ժողովուրդին, իրաւունքները վերադարձնէ իրենց տիրոջ եւ վերացուին անարդար ու դաժան պայմանները, որոնք
պարտադրուեցան հայ ժողովուրդին այնպիսի ժամանակահատւածի մը մէջ երբ ինք կը տուայտէր երկու հզօր ուժերու միջեւ,
թրքական եւ ռուսական, շրջանային ծանր քաղաքական պայմաններու տակ:
Անհրաժեշտ է որ մեր երկրին սահմանները վերանան եւ
վերստին գծուին, որպէսզի Հայաստանը դարձեալ ընդգրկէ իր
գրաւեալ հողամասերը, որոնք անգթօրէն բռնագրաւուեցան
իրենց հարազատ տէրերէն: Պայման է վերադարձը Սրբութեան
Սրբոցին, վերջ տալու համար մեր օրհնուած լերան բռնագրաւումին, ընդմիշտ հեռացնելու համար իրմէ աղերս, ողբ, օտարութիւն
եւ տխրութիւն, եւ այդպիսով հայերուն սրտերը դարձեալ լեցնելով
ուրախութեան ու հաճոյքի ջերմ զգացումներով:
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Եւ այսպիսով կը շարունակեն միասին ապրիլ մնացած ժողովուրդի խմբակները, որոնք բնակութիւն հաստատած էին անոր
շուրջ: Անհրաժեշտ է անոր վերադարձը, որպէսզի շարունակուի
բարգաւաճող, յառաջդիմող քաղաքակակրթութիւնն ու մշակոյթը,
որոնք հիմնուած էին պարսիկներու, փարաւոններու օրերուն եւ
ասորիներու Շամիրամ թագուհիի գահակալութեան ատեն, ու
հասած ամենաքաղաքակիրթ ժամանակաշրջանները:
Եւ ինչպէս որ արաբ բանաստեղծ Ապտ Ալ Քասէմ Ալ Շապի
կ’ըսէ.-«Եթէ օր մը ժողովուրդը ցանկայ կեանք, անհրաժեշտ է որ
ճակատագիրը պատասխանէ անոր»:
Եւ այսպէս ալ հայերը այսօր կը բարձրացնեն իրենց աղօթքները
լեցուն յոյսով եւ հաւատքով, կոչելով «Անհրաժեշտ է որ ճակատագիրը պատասխանէ մեզի»:

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 12-11-2008, Պէյրութ
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 14-11-2008, Քուէյթ
«ԶԱՐԹՕՆՔ», 2009 Բացառիկ, Պէյրութ
Հայացուց Դալար Տէր Վարդանեան
«Զարթօնք»
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Հակառակ անոր որ այս յօդուածց գրելու նպատակով մտքերս
սկսած էի հաւաքել 31 Օգոստոսէն, Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններու նախահաստատման
ստորագրուած արձանագրութեան յայտարարութեան թուականէն առաջ, այսուհանդերձ, չեմ կարծեր որ անիկա ժամանակավրէպ պիտի նկատուի, որովհետեւ յօդուածը գրելու տուն
տուող դրդապատճառները տակաւին գոյութիւն ունին եւ այդպէս
ալ պիտի մնան, նոյնիսկ վերջերս յայտարարուած արձանագրութիւններուն գործադրութենէն ետք, եթէ անոնք գործադրուին
առանց բարեփոխումի: Եւ ես տակաւին կը վախնամ, որ այս
արձանագրութիւններուն գործադրութիւնը դժբախտաբար ալ
աւելի պիտի բարդացնէ գոյութիւն ունեցող անօրինական
վիճակը:
1921 թուականին, Հայաստանը ակամայ ընդունեց Կարսի համաձայնագիրը եւ ենթարկուեցաւ այդ օրերու մեծ պետութիւններու
կամքին: Հայաստան կը գտնուէր քաղաքական եւ տնտեսական
իր ամենատկար նաեւ յուսալքուած եւ պարտուած վիճակին մէջ:
Նշեալ պատճառներով ալ այդ ժամանակաշրջանին հայ ժողովուրդին կարծիքը չառնուեցաւ, ինչպէս նաեւ կար ուրիշ պատճառ
մը, այդ օրերուն, իբրեւ տիրական ուժ, ինքզինք հաստատած
Խորհրդային Միութիւնը հայութեան փոխարէն ստանձնեց Աթաթիւրքին հետ բանակցելու պարտականութիւնը (այնպիսի
պայմաններու մէջ, որոնք կը նմանին Սայքս-Փիքոյի համաձայնագիրի պայմաններուն, որուն պատճառաւ արաբական
երկիրները լուսանցքայնացան իրենց սահմաններուն ճշդումին
ընթացքին). հայոց իրաւունքները ոտնակոխելով Խորհրդային
Միութիւնը նախընտրեց տարբեր ռազմավարական շահեր՝
Թուրքիոյ զիջելով հայկական տարածքներ, որոնք հսկայական
հողատարածքներ եւ բազմաթիւ քաղաքներ ու հազարաւոր գիւղեր կ’ընդգրկեն Արեւմտեան Հայաստանէն, որ կը նկատուի հայկական քաղաքակրթութեան բնօրրանը:
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Զիջուած հողատարածքները անարդարօրէն ընդգրկեցին
նաեւ հայոց սրբազան Արարատ լեռը կամ Մասիսը (թրքերէնով՝
Աղրը) իր զոյգ գագաթներով: Այս սրբազան լեռը, որ իր դաշտերով,
պատմութեան ընթացքին էր եւ մինչեւ այսօր ալ կը մնայ հայ
ազգի զաւակներուն՝ մանուկներուն, երիտասարդներուն, ալեհեր
ծերունիներուն, բանաստեղծներուն, բանախօսներուն եւ ժողովուրդի բոլոր հատուածներուն ներշնչանքի աղբիւրը: Անիկա
աղբիւրն է մեր ազգի աւանդութիւններուն, ուրախութեան, բերկրանքին, ապրումներուն, քաջագործութիւններուն, դիւցազներգութեանց եւ առասպելներուն: Անիկա մեծ ազգի մը օրրանը
նկատուող հերոսական հողն է, որ դարեր շարունակ նոյնիսկ օր
մը չէր դադրած մեզ իր գուրգուրանքին առարկան դարձնելէ
մինչեւ անոր բռնախլումը 90 տարիներ առաջ:
Եւ այսպէս մենք հայերս, այս կենդանի օրրանին դիմաց մեր
տածած յորդառատ սիրոյն հետեւանքով տակաւին կը փառաբանենք զայն, կարծէք մեր մնայուն սեփականութիւնն է, որ չէ
բռնագրաւուած, ոչ ալ բռնախլուած է: Մեր կողմէ անոր չափազանցըւած սրբացումին պատճառով մեր սիրտերը չզգացին եւ մեր
միտքերը չընդունեցին, որ կորսնցուցած ենք զայն, եւ մեր քաղաքամայր Երեւանէն այնքան մօտ տարածութենէ մը ամէն օր
անոր պատկառազդու եւ սիրելի տեսարանը դիտելէն գինովնալով
երազեցինք, որ եթէ ոչ այս տարի ապա անպայման յառաջիկայ
տարի անոր ստորոտին պիտի կազմակերպենք մեր աւանդական
Նաւասարդեան փառատօնները: Տարուած բազմաթիւ կենսական
հոգերով, որոնք մեզի պարտադրուեցան եւ ուշաթափեցին մեզ,
ափսոս, ենթադրեցինք, որ անոր հողը տակաւին կը մնայ անարատ, եւ հաւատագինք, որ անոր տանող ճամբան երբեք չէ
կտրուած:
Մենք, այս հողին տէրերը, որոնց արմատները որոգուած են
անոր յորդառատ առուներով, պէտք է արթննանք մեր թմբիրէն
եւ մերժենք որեւէ համաձայնագիր կամ փաստաթուղթ, որ մեր
սիրելի Արարատ լեռը կը պահէ մեր շունչէն հեռու, մեզի կը պարտադրէ զայն դիտել թախիծով սահմանային փշաթելերու ետեւէն՝
քարընկեց մը հեռու, եւ որ կ’արգիլէ մեզի համբուրել անոր հողը:
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Այո՛, մենք հանգիստ պիտի չունենանք, մինչեւ որ մեր պաշտելի
լեռը վերադառնայ իր պատկանած ժողովուրդին եւ հայրենիքին՝
Հայաստանի գիրկը, մինչեւ որ չախչախուին անոր շղթաները եւ
ազատագրուի բռնագրաւումէն:
Մինչ այդ, սակայն, եւ այս է միտք բանին, զայն պիտի կոչենք
«Բռնագրաւուած Արարատ», կամ «Բռնախլուած Արարատ, կամ
ալ, ինչու չէ, «գերեվարուած Արարատ», կամ որեւէ որակում, որ
մեր մէջ վառ կը պահէ մաքարումի ոգին եւ սրբազան լեռը
վերադարձնելու տենչը, ամէն անգամ որ հեռուէն նայինք անոր,
այն նոյն զգացումներով, որոնցմով արաբները կը նային գրաւեալ
Երուսաղէմի Աքսա մզկիթին, ամէն անգամ երբ լսենք անոր
նուիրուած քերթուածի մը մէկ տունը, կամ դիտենք անոր պատկերը մեր տուներուն մէջ, եւ մանաւանդ ամէն առաւօտ երբ գուրգուրանքով ու սիրով մեր նայուածքները կ’ուղղենք դէպի մեր
ազգային կարգախօսն ու խորհրդանիշը դարձած վեհօրէն վեր
խոյացող եւ մեր աչքերուն դէմ ցցուող Լեռը:
Մենք՝ իբրեւ ազատ անհատներ, ինչպէս աշխարհի բոլոր
ազատատենչ մարդիկ, չենք ընդունիր նման արժէքազրկում եւ
անարգանք, ո՛չ ալ քաղաքակիրթ աշխարհը կ’ընդունի այսպիսի
անարդարութիւն: Բնական է եւ արդար, որ պատմական իրաւունքները վերադարձուին հայ ժողովուրդին, որպէսզի խաղաղութիւնը հաստատուի, եւ որպէսզի անարգանքի արիւնոտ վէրքը
դադրի արիւնոտել մեր ժողովուրդի զաւակներուն սրտերը սերունդէ սերունդ եւ արգիլէ արժանապատուութեան եւ հպարտութեան զգացումով տոգորուիլ, ինչպէս նաեւ հպարտանալ
աշխարհի սկիզբէն կերտուած փառաւոր պատմութեամբ, քաղաքակրթութեամբ եւ մշակութային ժառանգութեամբ՝ պապենական
բոլոր հողերուն վրայ, եւ պատմական իրաւունքներու վերատիրութեամբ՝ վերնագիր ունենալով վերադարձը՝ նախ եւ առաջ
վերադարձը ԲՌՆԱԳՐԱՒԵԱԼ ԱՐԱՐԱՏին:
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 26-9-2009, Պէյրութ
«ԱԶԴԱԿ», 30-9-2009, Պէյրութ
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 5-10-2009, Քուէյթ
Թարգմանութիւնը՝ «Ազդակ»ի
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Արարատ լերան մասին որեւէ խօսք կ’արթնցնէ իւրաքանչիւր հայ մարդու զգացումներն ու ներքին ապրումները,
որովհետեւ սիրահարութիւնն ու պաշտամունքը այս լերան
հանդէպ ձեռք ձգուած սովորութիւն չէ, այլ արմատացած
ժառանգութիւն:
Քուն թէ արթուն, հայ մարդու երակներուն մէջ կը հոսի
սէրը հանդէպ Արարատը: Հայու աչքը ո՛ր լերան նկարի
վրայ ալ իյնայ՝ թերթի մը, պարբերաթերթի մը էջերուն, կամ
պատի օրացոյցի մը վրայ, ըլլայ այդ Ափրիկեան Թանզանիոյ
Քլէմանժարոյի նկարը, կամ Ճափոնական Ֆուճի լերանը,
ապա անմիջապէս կը յիշէ իր սիրեցեալ լեռը եւ ինքնաբերաբար կը սկսի համեմատել այդ լեռերունը Արարատ լերան
գեղեցկութեան հետ եւ անպայման պատճառ կը գտնէ իր
լեռը այլ լեռերէն աւելի չքնաղ նկատելու:
Հայուն կը թուի թէ հայոց լեռը ունի ա՛յլ պատկառանք
եւ վեհութիւն, զորս չունին այլ սարեր. Արարատի գագաթի
ձիւները աւելի համաչափօրէն կը փռուին քան այլ այլ լեռներու ձիւները: Արարատի գագաթները աւելի բարձր են,
լանջերը աւելի ընդարձակ. Արարատը հայրենիքն է առասպելներու եւ հէքեաթներու, որոնք կը ջերմացնեն հայուն
սիրտը այս լերան ձորերուն, դաշտերուն եւ անտառներուն
մէջ ստեղծուած դիւցազնավէպերով, եւ կը պարուրեն իր
էութիւնը հազարաւոր տարիներէ ի վեր այս լերան հետ
ապրած եւ այս դիւցազնավէպերը արձանագրած թագաւորներու եւ իշխաններու կատարած սխրագործութիւններով
եւ հերոսութիւններով:
Այս լեռը հայոց հպարտութեան ակունքն է, կարծէք
իրենք իրենց ձեռքով կառուցած են զայն յաջորդական սերունդներու աշխատանքով. Ճարտարապետները նախագըծած են զայն, նկարիչները սքանչելիօրէն նկարած են եւ
իրենց ստեղծագործ վրձինով անոր տուած են անոր անգերազանցելի փայլք, վարպետ շինարար որմնադիրները
տարուէ տարի շարած են անոր ամրակուռ քարերը: Արա-
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րատը իր զոյգ գագաթներով տասնեակ դարերէ ի վեր ծնողքի մը նման իր օրհնութիւնը տարածած է եւ կը տարածէ
իր զաւակներուն վրայ:
Չեմ կարծեր որ ամբողջ աշխարհի մէջ սփռուած հայերուն մէջ մատերու համրանքէն աւելի հայեր գտնուին,
որոնք իրապէս համոզուած ըլլան եւ ընդունին որ Արարատ
լեռը այլեւս կը պատկանի ուրիշին՝ ոչ քիչ ժամանակէ ի
վեր. հայերը չեն հաւատար որ ներկայ իրողութիւնը հակառակ իրենց կամքին կը պարտադրէ այս իրականութիւնը,
եւ թէ միայն հրաշքը կրնայ այս իրավիճակը փոփոխել եւ
վերադարձնել իր բուն վիճակին:
Հայը չի հաւատար որ Արարատ լեռը, որուն վրայ հանգըրուանած է Նոյան տապանը, եւ որ յիշուած է սուրբ գիրքերու եւ այլ արժանահաւատ աղբիւրներու կողմէ, կրնայ
անունը փոխուած ըլլալ եւ վերածուած թրքականի՝ կոչուելով Աղրի Տաղ: Հայը նաեւ չի հաւատար որ պատմութիւնը
սկսած է ստել, հայը չի հաւատար որ գրուած այն բոլոր
բանաստեղծութիւնները, գծուած այն բոլոր նկարները մեր
բանաստեղծներուն եւ նկարիչներուն կողմէ, եւ գործադըրւած այն ճիգերը հանրութեան առաջ ոգեւորութեամբ արտասանելու այդ բանաստեղծութիւնները, երգելու դպրոցական կամ համաշխարհային բեմահարթակներու վրայ,
եւ որոնցմով ինք մանկուց մինչեւ երիտասարդութեան տարիք եւ ծերութեան հասակ դաստիարակուած է անհաւատալի անհեթեթութիւն է, որովհետեւ ան յանկարծ կը յայտնաբերէ որ այդ ամբողջ սիրոյ եւ պաշտամունքի առարկայ
լեռը իրեն չի պատկանիր, եւ թէ ինք տէրը չէ այդ լերան,
որեւէ կապ չունի անոր հետ... Ճակատագրի ինչպիսի՜
ծաղր...
Զանազան առիթներով յիշատակած եմ Արարատ լեռը
իմ յօդուածներուս մէջ, սակայն անոր մասին վերջին երկու
յօդուածներս ունին իրենց յատուկ պատճառները. առաջինը 2008 թուականին Հայաստան կատարած այցելութիւնս
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էր, երկրորդը՝ 2009 թուականին, Թուրքիոյ եւ Հայաստանի
մի-ջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններ սկսելու գծով
ստորգրուած փրոթոքոլն էր երկու երկիրներուն միջեւ:
Առաջին առիթը մօտիկէն եւ ուղղակի հանդիպումս էր
մեր սիրեցեալ լերան հետ, այն փայլող առաւօտը երբ կինս
եւ ես կ’երթայինք հանգուցեալ հօրս՝ Ներսէս Գույումճեանի
անուան միջնակարգ դպրոցի բացումը կատարելու ազատագրուած Լեռնային Ղարաբաղի Քաջատաղ շրջանի Օրեկան գիւղին մէջ: Ճանապարհը երկար էր (վեց ժամ Ճիփ
Լէնտ Րովըր-ով): Ինքնաշարժը կը վարէր մեր ընտանիքի
բարեկամ Տիգրանը: Երեւանէն ելլելէ ետք, դէպի հարաւ
արեւմուտք մօտ մէկ ժամ քշելէ ետք, դէմ առ դէմ գտնուեցայ
մեր սիրելի Արարատին հետ... անկեղծօրէն ըսելով եւ իսկապէս առանց որեւէ չափազանցութեան, ներսս յորդեցաւ
եւ իմ ամբողջ էութիւնս լեցուեցաւ բուռն զգացումներով,
կարծէք թէ աննկարագրելի բան մը կը ճնշէր կուրծքս. ես
կարծէք սրբավայրի մը մէջ կը գտնուէի եւ միայն ու միայն
կրնայի խոնարհիլ անոր առջեւ. կարծէք լուսապսակ սուրբի
մը կամ մարգարէի մը առջեւն էի, որ կը շլացնէր տեսողութիւնս եւ կը բռնկեցնէր հոգիս. դեռ կարծէք գտած էի սիրելի
մը, վաղուց կորսնցուցած թանկագին էակ մը որուն բացակայութիւնը խոցոտած էր սիրտս եւ ... եւ ահա ան կենդանի,
շնչաւոր, կանգնած է դիմացս:
Այո՛, ես պարուրուած էի այնպիսի զգացումներով, զորս
նկարագրելու համար իմ գրիչէս աւելի վարպետ գրիչի
կարիքը կայ, իմ լեզուէս աւելի՝ ճարտար լեզուի: Իմ զգացումներս երջանկութեան եւ տխրութեան ու թախիծի խառնուրդ էին: Կարծէք գտած էի վաղուց կորսնցուցած սիրուհիս, եւ ահա զայն կը վերագտնեմ, ողջ, կենդանի, աւելի
սիրուն, աւելի գեղեցիկ, մօտիկ հոգւոյս եւ սրտիս, մասնիկ
մը էութենէս, որ կը պարուրէ զիս արբեցուցիչ բուրմունքով
եւ սակայն... ո՜հ, ի՛նչ դժբախտութիւն... չեմ կրնար մօտենալ
իրեն, որովհետեւ ան ուրիշի գրկին մէջն է... ճակատագրի
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ինչպիսի՜ դառն ծաղր, ինչպիսի՜ հեգնանք:
Երկրորդ յօդուածս՝ վերնագրեալ «Բռնախլուած Արարատ Լեռը». Դարձեալ արդիւնք է մեր պաշտելի լերան անբընական վիճակին հետեւանքով, մեր հայերուս ամենօրեայ
գրգռեալ ապրումներուն: Օրինակ. Գիշեր մը, Հալէպի «Վիլլաներ» թաղամասի հայկական կեդրոնի մը մէջ, ընթրիքի
սեղանի շուրջ նստած, երեք ընկերներ եւ ես սկսանք զրուցել
մեր ազգի մտահոգութիւններուն եւ տեսլականներուն,
անցեալին եւ ի մասնաւորի ներկային մասին: Մեր զրոյցը
հաճելի էր եւ շինիչ: Ես իմ զրուցակիցներուս առջեւ դրի
հարցադրում մը, այն վաղուց մէջս ծագած հարցում մըն էր,
որուն գործադրման իրականացումը ես ինքս իսկ կասկածի
տակ դրած էի: Զիս մտատանջող հարցումը հետեւեալն էր.
Ինչո՞ւ չենք գործածեր «գրաւեալ», «խլեալ« կամ նման ածականներ երբ ամէն անգամ յիշատակենք «Արարատ» անունը, տեղեկատուական միջոցներու մէջ, մեր դասախօսութիւններուն մէջ, մեր սենեակները զարդարող գծուած կամ
տպուած Արարատի նկարներուն տակ, ինչպէս որ կ’ընեն
այլ ազգերու զաւակներ, որոնց երկրէն մաս մը գրաւուած
է.,. ինչպէս օրինակ. սուրիական Կոլանի բարձունքները,
կամ երկբաժան Կիպրոսը, բռնագրաւուած Երուսաղէմն ու
Աքսա մզկիթը, բռնագրաւեալ Ալեքսանտրէթի սանճագը
եւ նման բազմաթիւ բռնախլուած հողամասեր:
Ինչպէս ըսի, այս նիւթը կը չարչրկէր միտքս եւ սակայն
ոեւէ մէկուն չէի արտայայուեր այդ մասին: Այդ երեկոյ սեղանակիցներս այնպիսի մարդիկ էին, որոնց կարծիքները
տրամաբանական կը գտնէի: Սեղանակիցներէս էին յայտնի
գրող Բժիշկ Թորոս Թորանեանն ու Հայկազեան Վարժարանէն նախարթարանի դասընկերս՝ գերմանաբնակ բժիշկ
Սարգիս Քէհեէեանը:
Առիթը յարմար գտայ հարցադրումս կատարելու, մտադրելով որ եթէ սեղանակիցներս առաջարկիս համամիտ
գտնուին, յետագային կ’որդեգրեմ զայն:
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Այդպէս ալ եղաւ: Խօսքս հետեւեալ կեպով շարադրեցի.
«Իմ կարծիքով մենք հայերս կը սխալինք երբ ամէն անգամ
որ «Արարատ»ը յիշատակենք, «բռնագրաւեալ» բառը չենք
կցեր անոր, չէ՞ որ այն ներկայի դրութեամբ Հայաստանի
Հանրապետութեան սահմաններէն ներս չի գտնուիր, այլ՝
Թուրքիոյ»: Այս յառաջաբանէն ետք բարեկամներուս հարց
տուի. «Համաձա՞յն էք որ ըսածներս ճիշդ են եւ թէ՝ պէ՞տք
է որդեգրենք «Բռնագրաւեալ Արարատ» լեռ արտայայտութիւնը փոխանակ զայն պարզապէս «Արարատ» կոչելու,
այդպիսով մեր մէջ կենդանի պահելով ապագային զայն
վերադարձնելու ցանկութիւնը, փոխանակ անգիտանալու
անոր բռնագրաւումը, ձեւացնելով իբր բան մըն ալ չէ
պատահած»: Աւելցուցի որ առաջինը ես պիտի սկսիմ այդ
կերպ արտայայտուիլ, արաբական մամուլին մէջ, առաջի՛ն
իսկ առիթով:
Ի ուրախութիւն ինծի ընկերներս ոչ միայն համաձայն
գտնուեցան առաջարկիս, այլ աւելցուցին որ այն նորովի,
օգտակար մօտեցում է եւ արժանի է անմիջապէս գործադրութեան դրուելու բոլորիս կողմէ՝ իւրաքանչիւրը իր ասպարէզին մէջ:
Այդպէս ալ եղաւ: Յօդուած մը գրեցի «Բռնագրաւեալ
Արարատ Լեռը» խորագրով, որուն յառաջաբանին մէջ մէջբերում կատարեցի Ֆէյրուզի հայրենասիրական-համամարդկային «Երուսաղէմ՝ Քաղաքներու Ծաղիկը» երգէն,
առնելով հետեւեալ տողը. «Մեր աչքերը ամէն օր կ’ուղեւորւին դէպի քեզ», անշուշտ երգչուհին նկատի ունէր բռնագըրաւեալ Երուսաղէմը:
Հայերէնով Հալէպի «Գանձասար«ի, Պէյրութի
«Արարատ»ի եւ Ամերիկայի «Նոր Կեանք»ի մէջ լոյս տեսաւ
նաեւ Թորանեանի յօդուածը:
Արաբերէնէ հայերէնի թարգմանուելով լիբանանահայ
«Ազդակ» եւ «Արարատ» թերթերուն մէջ լոյս տեսաւ նաեւ
իմ վերոյիշեալ յօդուածս:
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Վսեմաշուք Տիար Պարաք Օպամա՝
Նախագահ Ամերիկեան Միացեալ Նահանգներու,
Բարի Ողջոյն:
Ձեզի կը յղեմ ամենայ անկեղծ ողջոյններս եւ շնորհաւորանքներս, Միացեալ Նահանգներու Ձեր նախագահ ընտրուելուն եւ
այդ բարձր պաշտօնը ստանձնելուն առթիւ, եւ թոյլ տուէք ինծի,
Պարոն Նախագահ, շնորհաւորել նաեւ ինքզինքս, յանձինս Ձեր
անձնաւորութեան՝ իմ թեկնածուիս յաղթանակին համար, թէեւ
ես ԱՄՆ-ի քաղաքացի չեմ:
Այո՛, ես ուրախ եմ, նման երկրագունդի այն միլիոնաւոր
մարդկանց, որոնք Ձեր մէջ եւ Ձեր ընտրուելով, բարին կ’ակնկալեն
իրենց երկիրներուն եւ իրենք իրենց համար, ամէն մէկս ունինք
մեր սպասելիքը Ձեզմէ, որովհետեւ դուք ազնիւ եւ ճշմարտասէր
մարդ էք, արի եւ իմաստուն, եւ աւելի կարեւորը՝ իւրայատուկ
նախագահ:
Պարոն Նախագահ,
«Փոփոխութեան» սկզբունքը, զոր ընդունած էք որպէս կարգախօս եւ գործընթաց ու ծրագիր Ձեր իշխանութեան շրջանին
համար, ուրախութիւն պատճառած է շատ շատերուն ԱՄՆ-էն
ներս, թէ՛ դուրս, ընծայելով յոյսի շող լուսաւոր վաղուայ համար,
մեծ յոյսեր ներշնչելով անոնց. անոնք Ձեզմէ շատ բան կ’ակնկալեն
եւ կը ցանկան, որ կարենաք իրագործել ամենայ շատը զոր
մարդիկ կ’ակնկալեն Ձեզմէ:
Այս կէտէն մեկնելով, Պարոն Նախագահ, մենք հայերս կը
փափաքինք, որ յետագայ փոփոխութիւնը ըլլայ Ձեր համոզմունքին մէջ հաստատուն մնալը, որ թրքական իշխանութիւններուն
կողմէ հայերուն պատահածը Համաշխարհային Առաջին Պատերազմի ընթացքին, ցեղասպանութիւն էր, հաւաքական ամբողջա-
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կան բնաջնջում, եւ ոչ թէ սահմանափակ պատերազմի ընթացքին
կատարուած դէպքեր, կամ նման այլ ածականներով բնորոշումներ
տրուող պատահարներ, ինչպէս որ դառնագին կերպով ականջալուր եղանք անցեալ երկու տասնամեակներուն: Թող փոփոխութիւնը ընտրութիւններէն ետք իրերը կոչէ իրենց անուններով,
այնպէս՝ինչպէս ընտրութիւններէն առաջ: Թող «փոփոխութիւնը»
Ձեր նոյն վարքագիծէն կառչիլը ըլլայ, զոր ցուցադրեցիք Ձեր
երեսփոխան եղած օրերուն եւ զոր պահպանեցիք Ձեր գրութիւններուն եւ ճառերուն մէջ, պաշտպանելով Հայկական Դատը, նաեւ
Ձեր նախագահական խոստումներուն մէջ, գործի լծելու Ձեր
զօրակցութիւնը համոզուած ըլլալով, որ իրաւունքն ու ճշմարտութիւնը աւելի վսեմ են քան ուժը, եւ թէ արդարութեան մշակոյթը
պէտք է տիրէ ամերիկեան նոր դիւանագիտութեան մէջ, եւ կ’երդնում որ այս քաջարի դիրքորոշումն է, որ մեզ յուսադրեց եւ մղեց
առաւել հաստատուն ու վճռական դառնալ:
Մի քանի օր ետք Ապրիլ 24 է՝ 1915 ի ջարդերուն զոհ գացած
հայ նահատակներուն յիշատակի օրը- այնքան ցաւալի ջարդեր,
որոնց զոհ գացին հայ ազգի մէկու կէս միլիոն անմեղ զաւակներ,
որոնց միակ յանցանքը այս շրջանին մէջ ըլլալն էր, ուստի արգելք
հանդիսանալը Փան-թուրանական ծաւալապաշտական ծրագիրներուն: Արտօնեցէք ինծի ցաւով նշել, որ այս տխուր ողբերգութիւնը ցայսօր պաշտօնական պատշաճ ճանաչում չէ գտած Ձեր
մեծ պետութեան կողմէ, հակառակ անոր որ այս իրողութիւնը
ընդունած են աւելի քան երախտաշատ քսան երկիրներ, ԱՄՆ-ի
երեսուն նահանգներ եւ Ձեր պատկառելի գոնկրէսի անդամներուն
մեծամասնութիւնը: Այս բոլորը համակրանքով կը վերաբերին
մեր արդար դատին, այս պատճառաւ ներկայ վարչակազմը անառիկ բերդ մը պիտի նկատուի, որուն վրայ չեն կրնար ազդել արհեստական կեղծ աղմուկով ընթացող դիւանագիտական ճնշումները, մեր կրած վեց հարիւր տարուայ բռնագրաւումէ,
անարդարութենէ, հալածանքներէ, զրկանքներէ եւ յետամնացութենէ ետք- եւ երբ տակաւին այդ բռնութեննրէն մաս մը կը շարունակուի հայերուն հանդէպ:
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Այսօր կը տրոփեն սիրտերը միլիոնաւոր հայերուն, որոնց
կէսը Սփիւռքի մէջ, ինչպէս նաեւ ԱՄՆ-ի, անոնց հետ նաեւ
հարիւրաւոր միլիոններու սիրտեր երկրագունդի չորս կողմերուն,
սպասելով Ձեր արտասանելիք վսեմ խօսքը, կատարելիք պաշտօնական յայտարարութեան մէջ. այդ յայտարարութիւնը որ
ընդունուած է ամէն տարի կատարել Սպիտակ Տան կողմէ այդ՝
հայութեան եւ մարդկութեան յոյժ կարեւոր օրը՝ Ապրիլ 24ի օրը,
եւ Ձեր յայտարաութեամբ հաստատէք մեր ազգին հանդէպ
գործադրուած ցեղասպանութիւնը եւ պարզորոշ կերպով դատապարտէք զայն: Ձեր պատմական այս դիրքորոշումը յաղթանակ
մը պիտի ըլլայ մարդկութեան եւ քաղաքակիրթ աշխարհին համար, պիտի ըլլայ արդարութեան պաշտպանութիւն եւ պիտի
վերացնէ այսպիսի արարքներու կրկնութեան տարակուսանքն
ու վախը, եւ Ձեր հզօր երկրին աջակցութեամբ պիտի տիրանանք
դարեր շարունակ ոտնակախոուած մեր իրաւունքներու մէկ կարեւոր մասին, եւ նախայարձակները պիտի իմանան, որոնք ալ
ըլլան անոնք, եւ ուր ալ որ գտնուին, թէ բռնութեան վերջը դատապարտումն է, ուշ կամ կանուխ:
Իմացայ որ դուք շուտով պիտի այցելէք Թուրքիա, այնպիսի
ժամանակ մը որ վճռորոշ է մեզ հայերուս համար, ուստի կ’աճապարեմ յղել Ձեզի սոյն նամակս, ցանկութիւն յայտնելով, որ Ձեր
այս այցելութիւնը առիթ հանդիսանայ հաստատելու Ձեր համոզմունքը մեր դատին արդարացիութեան եւ մեր նպատակի ազնըւութեան վերաբերեալ, նաեւ ամրապնդելու Ձեր դերակատարութիւնը խաղաղութեան հաստատման մէջ: Այս նամակով կը
խնդրեմ Ձեզմէ մեր հարցը արծածել թուրք ղեկավարներուն հետ,
մղելով զանոնք ընդունիլ մեր ազգին նիւթական եւ բարոյական
իրաւունքները, եւ սկսիլ բարի դրացիական յարաբերութիւններ
մեր հայրենիքին հետ, ի բարօրօրութիւն ե՛ւ երկու երկիրներուն
ե՛ւ շրջանի բոլոր երկիրներուն:
Աւարտին կ’ողջունեմ Ձեր կատարելիք այցելութիւնը այս տարածաշրջան, ակնկալելով Ձեր սատարն ու վճռական զօրակցութիւնը, ցանկալով նաեւ Ձեր ուղղութիւնը դէպի Հայաստան որ
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մի քանի քայլ հեռաւորութեան վրայ կը գտնուի միայն, այդպիսով
մեզի պարգեւելով Ձեզ հիւրընկալելու եւ բարի գալուստ մաղթելու
հաճոյքը:
Հաճեցէք ընդունիլ խորին երախտագիտութիւնս եւ յարգանացս
հաւաստիքը:
Անկեղծօրէն՝ Կիրակոս Գույումճեան
Քուէյթ

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 1-4-2009, Պէյրութ
«ԱԼ ՀԱՅԱԹ», 1-4-2009, Լոնտոն
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 6-4-2009, Քուէյթ
«ՏԷՅԼԻ ՍԹԱՐ», 6-4-2009, Պէյրութ
«ԱԶԴԱԿ », 24-4-2009, Պէյրութ
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Նախագահ Պարաք Օպամայի ընտրութեան հանդէպ
լաւատեսօրէն տրամադրուողներէն էի ես, մինչեւ նոյն
տարուայ Ապրիլի 24-ը. ես մէկն էի անոնցմէ որոնք քնացան
եւ արթնցան գրաւ դնելով եւ վստահեցնելով, որ Նախագահ
Օպաման տէր պիտի կանգնի նախընտրական խոստումներուն, զորս տուած էր հայ համայնքին, հաւաստելով, թէ
ընտրուելու պարագային պարզորոշ կերպով պիտի
յայտարարէր, որ 1915 թուականին այն ինչին որ ենթարկուեցան հայերը ցեղասպանութիւն էր: Նախագահը խոստացած
էր այս յայտարարութիւնը կատարել Հայկական Ցեղասպանութեան տարեկան յիշատակի օրը՝ Ապրիլի 24-ին, ուղղակի Սպիտակ Տան Նախագահի գրասենեակէն, ինչպէս որ
տասնամեակներէ ի վեր Ամերիկայի նախագահները աւանդաբար սովորութիւն դարձուցած էին իրենց համակրանքը
արտայատել այդ օր՝ ի յարգանք ամերիկահայ գաղութի
զաւակներուն, եւ ասիկա Նախագահ Օպամային առաջին
առիթն էր ընտրուելէն ետք:
Որոշեցի նամակ գրել եւ Նախագահին ուղարկել Քուէյթի
ԱՄՆ-ի դեսպանատան հիւպատոսական բաժանմունքին
միջոցաւ: Նամակիս մէջ իրեն յիշեցուցի այն խոստումները
զորս տուած հայկական համայնքին, տէմոքրաթական կուսակցութեան կողմէ այս բարձր պաշտօնին թեկնածու եղած
ընթացքին: Նախագահէն պահանջեցի որդեգրել ճիշդ նոյն
քաջարի եւ համարձակ կեցուածքները զորս ունէր երբ դեռ
սինաթոր էր, գիտնալով որ ինք անձամբ, Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչումը պահանջող նամակներ յղած
էր Ամերիկեան պաշտօնական հաստատութիւններու, ինչպիսին՝ գոնկրէսը եւ արտաքին գործոց նախարարութիւնը,
երբ վերջինս կը ղեկավարուէր Քոնտալիզա Ռայսի կողմէ
նախագահ Ճորճ Պուշի օրով: Այս նամակները կարելի է
տեսնել Ուաշինկթընի Հայ Դատի կայքէջին վրայ: Այս բոլորը յիշեցուցի ընտրեալ Նախագահին, պահանջելով տէր
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կանգնիլ իր խոստումներուն:
Գրելիք նամակիս վերաբերեալ միտքերս կ’ամփոփէի,
հասցնելու հասցէատիրոջ, Ցեղասպանութեան Յիշատակի
օր Ապրիլի 24-էն առաջ, երբ Նախագահ Օպամայի Եւրոպա
կատարելիք շրջապտոյտին լուրը առի, որ կ’ընդգրկէր նաեւ
Թուրքիան: Արագացուցի նամակս, աւելցնելով նաեւ Նախագահին Թուրքիա այցելութեան առնչուող վերջին հատւածը, պահանջելով իրմէ թուրք պատասխանատուներուն
հետ արծարծել նաեւ հայերուն վերաբերող հարցեր, բան
մը որ այս կամ այն կերպ բարեբախտաբար իրագործուեցաւ,
թէ՛ Իսթանպուլի համալսարանի մէջ կայացած մամլոյ
ասուլիսին եւ թէ՛ թուրք պատասխանատուներուն հետ
կայացած խօսակցութեանց ընթացքին, ուր արծարծուեցաւ
Հայկական Հարցը:
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Որքան կ’ուզէի որ Ապրիլի այս յօդուածս տարբերէր նախորդ
տարիներու յօդուածներէս: Որքան կը փափաքէի այս տարուայ
յօդուածս յագեցնել գոհունակութեամբ եւ լաւատեսութեամբ,
փոխան՝ գանգատի ու բողոքի: Այս ցանկութիւնը բնական է
ազատ մարդու մը համար, որ կ’ապրի բռնութեան ու խաբէութեան
զգացումներէ հեռու եւ որուն հոգիին խորքը չեն բորբոքիր իրաւազրկութեան եւ ազգային արժանապատուութեան կորուստի
զգացումներով եւ սիրտը չի լեցուիր կսկիծով ու ճնշուածութեամբ
իր պապերուն ենթարկուած անարդարութեան հանդէպ, որ կը
պարփակէ նաեւ իր հայրենիքի հողային տարածքի կէսէն աւելիին գրաւումը, ինչպէս նաեւ կորուստը՝ իր նիւթական եւ հոգեկան ժառանգութեան, կորուստը՝ հայրենի հողին վրայ երեք
հազարամեայ զարգացած քաղաքակրթութեան, որ կու գայ
աշխարհակալ թագաւորներու, կայսրերու եւ շահնշահներու
անցեալի գիրկը նետուած ժամանակներէն:
10 Հոկտեմբեր 2009-ին, Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը, Զուիցերիոյ մէջ փոխհասկացողութեան եւ հաշտութեան
համաձայնագիր ստորագրեց Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ, ի
ներկայութիւն համաձայնագիրը հովանաւորող մեծ պետութիւններու արտաքին գործոց նախարարներուն, որոնք համաձայնագիրը բնութագրեցին իբրեւ նոր էջ մը Հայաստան-Թուրքիա
երկկողմ յարաբերութիւններու համար՝ համաձայնագիրը կը
նախատեսէր ստորագրութենէն ետք, շաբաթներու ընթացքին
Թուրքիոյ կողմէ փակուած սահմաններու բացումը:
Զիս պարուրեց նոր զգացում մը, զգացումը մարդու մը, որ
իրաւական եւ ճակատագրական երկար վիճաբանութիւններէ
եւ պայքարէ ետք, կը հասնի այն արդիւնքին, որ կը բնութագրուի
որպէս նոր շրջան, ուր կը տիրեն հաշտութիւնն ու մերձեցումը,
դարեր տեւած թշնամանքէ եւ կռիւներէ ետք, խթան դառնալով
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յառաջդիմութեան եւ ծաղկման շրջանի իր հայրենիքին եւ իր
ժողովուրդին համար, յուսալով ձեռք ձգել որոշ հատուցում բռնութեան եւ ճնշուածութեան յայտնի գործօններու հետեւանքով մեր
կորսնցուցածին:
Ամբողջութեան մէջ համաձայնագիրը չէր գոհացներ հայ
ազգի, ի մասնաւորի աշխարհով մէկ ցրուած սփիւռքահայերուն
պահանջները, որովհետեւ չէր յիշատակեր վերադարձը նիւթական եւ բարոյական իր կորուստներուն կամ անոնց փոխհատուցման մասին ակնարկ, չէր յիշատակեր միջազգային օգնութեան
կամ մասնակցութեան որեւէ խոստում, առնչուած համաձայնագիրին հետ, այն պարզապէս բարի դրացիական փրոթոքոլային
համաձայնագրութիւն մըն էր, ինչպէս որեւէ այլ երկու սովորական
դրացի երկիրներու պարագային կրնար կնքուիլ, յետագային
ընդունուած պաշտօնական ձեւերով կազմելու համար մասնակի
եւ մասնագիտական յանձնախումբեր, քննարկելու եւ լուծելու
երկու երկիրներու միջեւ առկախ մնացած հարցեր: Ոչ մէկ պատճառ կար լաւատես դառնալու բացի նոյնինքն լաւատեսութենէն՝
«Բարիով լաւատես եղէք, եւ պիտի գտնէք»:
Բարիով լաւատես դարձայ եւ միտքով սուրացի դէպի ապագայ.
երեւակայութեանս մէջ արձանագրեցի մեծ թիւով հսկայական
նուաճումներ, իրագործելի գալիք ժամանակաշրջանին. տնտեսութեան եւ ճարտարարուեստի բնագաւառին մէջ զարգացած
Հայաստանը երազեցի, շնորհիւ թրքական շրջափակման վերացումին մեր երկրի արեւմտեան սահմանէն, որ ամենակարեւորն
է Հայաստանի բոլոր ելքերէն, քանզի միւս բոլոր ելքերը լեռնային
եւ դժուարանցելի են եւ չեն առաջնորդեր միջազգային ճանապարհներ` ոչ երկաթուղագիծի եւ ոչ ալ նաւահանգիստներու:
Շարունակեցի երազել եւ տեսայ թէ Հայաստանի գործարանները
վերսկսած են իրենց բնականոն աշխատանքը, որոնք կանգ առած
էին երկու տասնամեակէ ի վեր, փճանալով հում նիւթի եւ վառելանիւթի պակասին պատճառաւ: Երեւակայութիւնս բորբոքելով
տեսայ շինարարական մեծ վերելք Հայաստանի ամբողջ տարածքին, ուր կ’աշխատէին աւելի քան երկու հարիւր կռունկներ, փո-

131
խան ներկայի քսանէն պակաս կռունկներու:
Երեւակայեցի միլիառներ խոստացող ներդրումներու մուտքը
Հայաստան, տեսայ զբօսաշրջիկներու թիւին աճը շնորհիւ իր
հարուստ հնութիւններուն եւ չնաշխարհիկ բնութեան:
Զգացմունքային երազողներէն չեմ, որոնք պալատներ կը
կառուցեն օդին մէջ, ընդհակառակը ես իրապաշտութեան եւ
առարկայականութեան կոչ ընող եմ, բայց ես երեւակայութեանս
սանձը բաց ձգեցի զիս տանելու երազներու աշխարհ, կառչելու
այս համաձայնագրի շլացուցիչ լոյսէն, դարեր տեւած վիշտէ եւ
ցաւէ ետք, նաեւ այս համաձայնագրին մէջ այնքան զիջումներէ
ետք, հասնելու այն ենթադրական իրականութեան, այսինքն
տնտեսական եւ ընկերային զարգացումին, չէ՞ որ առնուազն
ասոր համար առնուած էր այս քայլը, ապա թէ ոչ, ի՞նչ իմաստ
ունէր այսպիսի համաձայնագիր ստորագրելը:
Սակայն, աւա՜ղ, եկէք միասին նայինք թէ ի՞նչ պատահեցաւ,
միասին տեսնենք, թէ ի՞նչ բանի յանգեցան իմ սպասումներս,
միլիոնաւոր հայերու երազները, կարծէք թէ թուրքերը կարդացած
ըլլային միտքերս, լուծած երազներուս գաղտնիքը եւ քանդել
ուզած զանոնք...
Նշեմ նաեւ որ ես ենթարկուեցայ իմ լաւատեսութեանս ընդդիմացողներու պարսաւանքին:
Թերեւս վերէն նայելով, թերեւս Միջին Արեւելքի մէջ ներկայի
իր ունեցած առանցքային դերի կամ մեզի անյայտ պատճառներով
թրքական կառավարութիւնը հրաժարեցաւ ընթանալ համաձայնագիրին գործադրութեան ուղիով, հնարելով երեւակայական
պատրուակներ, ան սկսաւ իր որոշումէն ետ կանգնիլ, եւ սկսանք
ամէն օր լսել համաձայնագիրի ծիրէն դուրս թուրք ղեկավարներու
պահանջներ եւ պայմաններ, որոնք կը փորձէին արգելակել Զուիցերիոյ մէջ արձանագրուած յառաջխաղացումը (համեմատական):
Հակառակ հայ թրքական վիճելի սահմաններու զգայնութեան,
անոնք այս հարցը կրկին անգամ արծարծեցին եւ համաձայնագրը
ստորագրելէ ետք հայերէն պահանջեցին այժմու սահմանները,
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որպէս նախապայման համաձայնագիրի գործադրութեան: Թուրքերը այս պայմանը յառաջ քաշեցին լաւապէս գիտնալով որ երկրագունդի վրայ տասնեակ երկիրներու միջեւ առկայ են նմանատիպ սահմանային հարցեր, եւ ասով հանդերձ այդպիսի
երկիրներ հաստատած են դիւանագիտական եւ ժողովրդային
սերտ կապեր, սահմանային խնդիրները չեն կրցած արգելք հանդիսանալ անոնց միջեւ բնական յարաբերութիւններու զարգացման: Անոնք մաս կազմած են ամենաբարձր մակարդակներու
վրայ գտնուող միջազգային եւ շրջանային դաշինքներու եւ խըմբակցութիւններու. ասոր օրինակները բազմաթիւ են մեծ երկիրներու միջեւ, միջին արեւելեան երկիրներու միջեւ, նաեւ Ծոցի եւ
աշխարհի հինգ ցամաքամասերու այլազան երկիրներու միջեւ:
Թուրքիան անգամ մը եւս դրաւ այն պայմանը, որ հայերը
պէտք է դադրին եւ հրաժարին պահանջել իրենց կողմէ մէկուկէս
միլիոն հայերու ջարդին եւ նոյնքան հայերու բռնագաղթին ընդունումը, թէեւ ծանօթ է, որ այսօրուայ աշխարհի մէջ բազմաթիւ
օրինակներ կան, ուր առկայ են պահանջներն ու անհամաձայնութիւնները, հակառակ երկու տուեալ երկիրներուն միջեւ շարունակուող բնական յարաբերութիւններուն. բազմաթիւ երկիրներ
կան, որոնք ունին արիւնով ներկուած ընդհանուր յիշողութիւն,
սակայն անոնց միջեւ գոյութիւն ունին դիւանագիտական բնականոն յարաբերութիւններ:
Թուրքերը սակայն չբաւականացան իրենց այս անընդունելի,
անտանելի պահանջներով, անոնք աւելցուին այլ պահանջ մը
եւս, որ այս անգամ կը վերաբերէր իրենց հօրեղբօրորդիներուն`
ատրպէյճանցիներուն, Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար
Ահմէտ Տաուտ Օղլուն յայտարարեց, թէ հայ-թրքական սահմանները պիտի չբացուին, հայերու հետ յարաբերութիւնները պիտի
չվերահաստատուին, քանի դեռ հայերը զիջումներ չեն կատարեր
ազերիներուն, քանի դեռ հայերը չեն հրաժարարիր երեքհազարամեայ իրենց պապենական հող Լեռնային Ղարաբաղէն: Այս
խնդիրը հայ-ատրպէյճանական վիճելի հարց մըն է եւ ըստ միջազգային ընդունուած օրէնքներու եւ սովոդութիւններու ոչ մէկ
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ուղղակի կապ ունի Թուրքիոյ հետ, որ կողմ չէ խնդրին մէջ, սակայն ան կը խաղայ այն կամակոր ու քմահաճ աղջկան դերը, որ
երբ հնարաւորութիւն ունի բան մը ձեռք անցնելու կ’ըսէ- «Մէկը
ինծի համար կ’առնեմ, միւսն ալ հօրեղբօրս աղջկան»:
Վերջացնելով ըսեմ, որ չկրցայ այս յօդուածս լաւատեսական
ոճով գրել, ինչպէս որ կը ցանկայի եւ ոչ ալ քաղաքակիրթ ու
զարգացած ոճով, որմէ դուրս գար ժամանակակից քաղաքակըրթեալ ներողամտութեան բուրմունքը, համատեղ խաղաղութեան
առաջնորդող, փոխան ամուլ ատելութեան եւ պայքարի:

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 22-4-2010, Պէյրութ
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 24-4-2010, Քուէյթ
«ԱԼ ՀԱՅԱԹ», 24-4-2010, Լոնտոն
«ԱԶԴԱԿ», 27-4-2010, Պէյրութ
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Այս յօդուածը գրեցի երբ միւս գրութիւններս արդէն
յանձնած էի խմբագիրին եւ այս գիրքի տպագրութեան
պատրաստութեան գործը արդէն իր վերջին փուլին մէջ էր:
Առիթը, Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման 95-ամեակն էր, սակայն ես արծարծեցի Զուիցերիոյ մէջ ԱՄՆ-ի,
Դաշնակցային Ռուսիոյ եւ Ֆրանսայի արտաքին գործոց
նախարարներուն ներկայութեամբ եւ հովանաւորութեամբ,
Հայաստանի եւ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարներուն կողմէ կնքուած համաձայնագրի գործադրութեան
ձգձգումը թուրքերուն կողմէ:
Այս յօդուածիս մէջ Թուրքիան նմանցուցի այն քմահաճ
աղջկան, որ բան մը առնելու հնարաւորութեան պարագային
կ’ըսէ.- «Ասիկա ինծի, այս ալ հօրեղբօրս աղջկան»:
Այս յօդուածը հրապարակուեցաւ արաբական թերթերու
ինչպէս նաեւ հայ մամուլի ամենակարեւոր թերթերուն մէջ`
Պէյրութ, Հալէպ եւ այլուր:
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Թրքական պաշտօնական եւ լրատուական կեդրոնները չդադրեցան պնդելէ, թէ եւրոպական եւ աշխարհի զանազան երկիրներու նախագահներ եւ այդ երկիրներու մէջ իշխող կուսակցութիւններ հայերուն համակրութիւն ցոյց կու տան եւ անոնց ի
նպաստ որոշումներ կ’առնեն կամ յայտարարութիւններ կը կատարեն «ընտրական նպատակներով եւ կուսակցական շահերէ
մղուած, կապուած իրենց երկիրներուն մէջ գոյութիւն ունեցող
հայկական գաղութներուն, եւ ոչ թէ հայոց դատի արդարացիութեան հաւատքով»:
Բոլորն ալ գիտեն, որ այս պատրուակը համոզիչ եւ դոյզն իսկ
տրամաբանական չէ, քանզի եւրոպական երկիրներու հայկական
ամենաստուար գաղութի անդամներուն թիւը հոն բնակող թուրքերու թիւին քառորդն իսկ չէ, տակաւին կարգ մը երկիրներու
մէջ թուրքերն ու անոնցմէ համարուողները քսանապատիկ անգամ աւելի շատ են հայերէն, սկսելով Ֆրանսայէն, անցնելով Պելճիքայէն եւ Հոլանտայէն, հասնելով Շուէտ եւ այլ եւրոպական
երկիրներ, որոնք այս կամ այն կերպ ընդունած են քսաներորդ
դարասկիզբին հայերու հանդէպ գործադրուած ջարդերը. անոնցմէ ոմանք Ապրիլի 24-ը յայտարարած են ցաւագին յիշատակի
օր, զայն ներգրաւելով իրենց երկրի օրացոյցին մէջ, նշուած յատկանշական օրերու շարքին... եւ ի՜նչ պատահականութիւն, այդպիսիներէն են Հունգարիան եւ Սլովաքիան, ուր ընդհանրապէս
գոյութիւն չունի հայկական գաղութ:
Նոյնն է պարագան Լատին Ամերիկայի եւ Ամերիկեան Միացեալ Նահանգներուն, ուր Օհաիօն հանդիսացաւ Հայկական Ցեղասպանութիւնը ճանչցող 40-րդը 51 նահանգներէն, հակառակ
Ա
ՙ մերիկայի մտերիմ դաշնակից՚ թրքական պետութեան գործադրած տարբեր տեսակի ճնշումներուն եւ ծախսած հսկայ գումարներուն, արգիլելու նահանգային իշխանութիւններուն կողմէ
նման որոշումներու ընդունումը:
Թրքական վարչակարգը ինչպէ՞ս կ’արդարացնէ կամ մարդ-
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կային միտքը ինչպէ՞ս կրնայ ընդունիլ, անտեսել Թուրքիոյ կատարելիք պոյքոթին հետեւանքով այն հաւանական տնտեսական
եւ քաղաքական վնասները, որոնց կրնայ ենթարկուիլ հայոց իրաւունքները ճանչցող երկիրը, երբ առեւտուրի փոխանակման
տարեկան գումարը միլիառներու կը հասնի, ինչպէս որ պատահած է նախորդ նման պարագաներուն:
Հարցում: Ինչո՞ւ այդ երկիրները կը դիմեն նման քայլերու:
Արդեօք հայկական մէկ ձայնը հաւասար է տասի՞: Արդեօք հայկական ձայնը որոշի՞չ է: Ոչ մէկը այս վարկածին չի հաւատար,
իրենք, թուրքերն ալ համոզուած չեն, չկայ քաղաքական եւ աշխարհագրական խնդիրներուն մասին ամենադոյզն ծանօթութիւն
ունեցող անձ մը, որ ասոր հաւատայ. բոլորը գիտեն միւս իրականութիւնը, զոր թրքական վարչաձեւը կը մերժէ գիտնալ:
Հայերը նեղ վիճակի մատնելու համար, թրքական կառավարութիւնն ու իր դեսպանները աշխարհի բոլոր ամպիոններէն առաջ
կը քաշեն պատմաբաններէ կազմուած յանձնախումբի մը հէքեաթը, ուսումնասիրելու Ցեղասպանութեան հարցը, կ’առաջարկեն
նաեւ օգտագործել թրքական արխիւն ու հոն գտնուող վաւերաթուղթերը` պարզաբանելու կատարուած դէպքերը, կ’առաջարկեն
նաեւ ուսումնասիրողներու եւ պատմաբաններու յատուկ յանձնախումբ մը կազմել, մեղադրելով Հայաստանի Հանրապետութեան
նախկին նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանը, այս մասին 2005 թուականին Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճէպ Թայիպ Էրտողանի կատարած առաջարկը մերժելու մէջ:
Այո՛, թուրքերը կը կրկնեն այս հոլովոյթը, հակառակ անոր,
որ նախագահ Քոչարեան իր պատասխանին մէջ նշած էր, որ
այսպիսի քայլերը անօգուտ են, քանի դեռ Հայաստանն ու հարեւան Թուրքիան չունին դիւանագիտական եւ բնական յարաբերութիւններ, Թուրքիան երկու տասնամեակներէ` Հայաստանի անկախացումէն, ի վեր կը հրաժարի յարգել դիւանագիտական
ընդունուած օրէնքները, աւելին, ան իր դաշնակից Ատրպէյճանի
հետ Հայաստանը կ’ենթարկէ տնտեսական շրջափակման:
Ընթերցողը պէտք է պատկերացնէ, թէ ինչ ըսել է թրքական
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արխիւները բաց են պատմաբաններու եւ ուսումնասիրողներու
առջեւ, երբ տակաւին Թուրքիոյ մէջ ցարդ կը գործէ թիւ 301
քրէական օրէնքը, որ կ’արգիլէ «Հայկական ջարդեր»ու կամ ընդհանրապէս Հայկական Հարցի մասին խօսիլ, ի՛նչ տարողութեամբ
ալ ըլլայ այդ (նման ֆրանսական այն բանաձեւին, որ վերջերս
ցաւ ի սիրտ մերժուեցաւ):
Ուրեմն ի՞նչ պիտի ըլլայ ճակատագիրը թուրք կամ օտար ուսումնասիրողին, եթէ ան յանգի հայկական ջարդերու բացարձակ
իրականութիւն ըլլալուն, պիտի բանտարկուի՞, կամ ինչպէ՞ս
պիտի ապահովուի անոր անվտանգութիւնը թուրք ծայրայեղական ազգայնամոլներէն:
Ինչպէս որ մասնագէտներուն համար պարզ դարձաւ, ինչպէս
կ’ըսեն ամերիկացի եւ այլ մասնագէտներ, հաւանական է որ թըրքական արխիւները «կարգի դրուեցան» եւ մաքրուեցան անցնող
ութսուն տարիներու ընթացքին եւ ընդամէնը քանի մը տարի
առաջ բացուեցան առնչուողներու առջեւ: Այս առիթով կը մտաբերենք հետեւեալ առածը. «Այգեպանը արջին հրաւէր կու տա՞յ
բերքաքաղէն առաջ»:
Նմանօրինակ մեկնութեամբ, բոլոր մարդիկ սխալ են թուրքերուն կարծիքով, միայն իրենք են ճշմարիտը, ասիկա կը համապատասխանէ՞ նոյն թրքական աշխարհէն եկած հայկական հարցերու մասնագէտ հռչակաւոր փրոֆեսէօր Թանէր Աքչամի
կարծիքին, որ վերջերս յայտնած էր թրքական «Թարաֆ»՝«Կողմ»,
թերթի թղթակիցին թէ.«Եթէ դուն Հայկական հարցին մէջ իննսուն
տարի ստած ես, չես կրնար իննսունմէկերորդ տարին ճշմարտախօս դառնալ»:

Անտիպ
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üð²Üê²ÚÆ ÊàðÐð¸²ð²Ü...
ÞÜàðÐ²Î²ÈàôÂÆôÜ øº¼
Փառք կու տամ եւ շնորհակալութիւն կը յայտնեմ Աստուծոյ,
որ անգամ մը եւս առիթ ստեղծեց ապացուցելու հայկական արդար եւ ոտնակոխուած իրաւունքներուն ճշմարտացիութիւնը,
ֆրանսական խորհրդարանին կողմէ վաւերացուած այն օրինագըծով, որուն հիման վրայ, պատժի ենթակայ է ան որ կը ժխտէ
կամ կասկածի տակ կը դնէ Հայկական Ցեղասպանութեան իրողութիւնը:
Յօդուածս կը սկսիմ թրքահայերուն մօտ երեւոյթ դարձած
մտահոգութեամբ մը, այն որ անոնք չեն կրնար գործածել իրենց
հաստատութիւններուն իսկական անունները, մանաւանդ «եան»ով կամ «ճեան»ով վերջացող իրենց մականունները, ինչպէս որ
կ’ընեն համայն աշխարհի միւս հայերը, մանաւանդ արաբական
մեծահոգի երկիրներուն մէջ: Օրինակ. Յարութիւն Յակոբեան
անունը դարձած է Արթին Եաղուպ Օղլու, Գույումճեան մականունը վերածուած է Ղույումճի-ի: Նպատակը անշուշտ հայկական
դիմագիծի վերացումն է, ահա ինչ որ յայտնաբերեցի տասնեակ
թրքահայերու հետ հանդիպելէ ետք: Այս հաստատումիս ապացոյցները բազմաթիւ են: Անոնք հետեւողական բռնութիւններու
արդիւնք են:
Գալով ֆրանսական օրինագիծին, 24 Ապրիլի 1915-էն սկսեալ
եւ մինչեւ 1922 երկարող ջարդերը ժխտողներուն դէմ, որ ընդունւեցաւ ձայներու բացարձակ մեծամասնութեամբ, անկասկած
Աստուծոյ կողմէ շնորհուած յաղթանակ մըն է պատուաւոր մարդոց ընդհանրապէս եւ վեհութեամբ ու քաջութեամբ ադամանդակուր պսպղացող թագ Ֆրանսայի ժողովուրդին եւ անոր ղեկավարութեան յատկապէս:
Ու հակառակ այս վեհաշուք օրինագիծին սքանչելիութեան
եւ հայերու հոգեկան վիճակին վրայ ունեցած դրական ազդեցութեան եւ ֆրանսացիներուն ուղղուած երախտագիտութեան,
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իրենց բացառիկ ստեղծագործ դերին համար, այս որոշումը կը
մնայ վերադարձուած պարզ իրաւունք մը համեմատած այն բարոյական եւ նիւթական բազմատեսակ իրաւունքներուն, զորս
հայ ժողովուրդը իր կորսնցուցած կալուածներուն դիմաց կը
պահանջէ Թուրքիայէն:
Տեղահանութեան հետեւանքով աշխարհով մէկ սփռուած
հայութիւնը, թուրքերէն Անատոլուի տափաստաններուն մէջ
սպաննուած մէկուկէս միլիոն հայերու արեան գինը պահանջելու
իրաւունքը ունի, պահանջելու արժէքը իրենց ետեւ ձգած սեփականութիւններուն, պահանջելու բռնագրուած հայրենի հողերը,
ուր թողուցին երեք հազարամեայ ստեղծագործ հսկայ քաղաքակըրթութիւնը: Մեր միտքերուն մէջ սրբացած Արարատ լեռը կը
պահանջենք թուրքերէն: Արարատը որ կը գտնուի հայկական
ներկայ սահմաններէն քանի մը մեթր հեռաւորութեան վրայ,
իւրաքանչիւր արեւածագին կսկիծ կը պատճառէ մէն մի հայու
սիրտին, նաեւ վիրաւորանք՝ անոր արժանապատուութեան:
Հայերը նաեւ կը հետապնդեն սելճուքեան արշաւանքներէն
սկսած եւ անոնց թոռներուն օսմանեան սուլթաններու կողմէ
ոտնակոխուած իրենց արժանապատուութիւնը վերականգնելու
իրաւունքը, անոնք փոխհատուցման իրաւունք ունին ցայսօր
շարունակուող բռնակալութեան եւ վերջերս փակուած հայ-թըրքական սահմանին պատճառած վնասներուն: Մեր աղիտեալ
ժողովուրդը իրաւունք ունի փոխհատուցում պահանջելու ոչ
միայն ջարդերու պատճառաւ ուղղակիօրէն վնաս կրած անհատներու համար, այլ նաեւ որպէս ազգ, որ փարաւոններու եւ հռոմէացիներու ժամանակներէն սկսեալ, մինչեւ այսօր կը պահպանէ
իր գոյութիւնը եւ կը շարունակէ իր մասնակցութիւնը բերել
մարդկային քաղաքակրթութեան կերտման:
Հայ ժողովուրդը արհամարհուեցաւ եւ անարգուեցաւ Օսմանեան բռնատիրութեան շրջանին, որ տեւեց վեց հարիւր տարի,
մինչեւ Սուլթան Համիտի գահակալութիւնը: «Միութիւն եւ Յառաջդիմութիւն»՝ «Իթթիհատ վէ Թերաքքի» կուսակցութիւնը ծըրագրաւորեց մեր ժողովուրդին բնաջնջումը: Հայերուն իրաւունքն
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է այդ դժուար ժամանակներուն ընթացքին մշակութային յառաջդիմութեան եւ տնտեսական բարգաւաճման բնագաւառներուն
մէջ կրած վնասներուն եւ այս պատճառաւ իրենց ունեցած մարդկային ստեղծարար եւ ուժ հայթայթող կորուստներուն համար
փոխհատուցում պահանջել թուրքերէն...: Այս բոլորը որքան ալ
կարեւոր ըլլան, աւելի կարեւորը թրքական իշխանութիւններուն
կողմէ հայկական ջարդերու բացայայտօրէն ընդունումն է եւ
ներողութիւն հայցելը:
Զարմացայ երբ վերջին երկու օրերը արբանեակային կայաններէն տեսայ թուրք վարչապետը զայրացած, ասոր անոր հասցէին սպառնալիքներ ու մեղադրանքներ կը տեղացնէր, եւ օրինակներ կը բերէր որոնք կապ չունէին խնդրին հետ, հասնելով
հոն, որ սկսաւ նախագահ Սարքոզիի անձնական եւ ընտանեկան
հարցերուն միջամուխ ըլլալ... եւ յիշեցնել ալճերացիներուն նըկատմամբ գործադրուած ջարդերը ֆրանսական գաղութատիրութեան շրջանին: Բռնագրաւումները եւ գաղութատիրութիւնը
դատապարտած եմ: Հակառակ ալճերիացի հերոս ժողովուրդին
հանդէպ կարեկցանքիս, կը տարուիմ մտածելու, որ երանի թուրքերը մեզի հետ այնպէս վարուած ըլլային, ինչպէս ֆրանսացիները՝
ալճերիացիներուն, քանզի վերջ ի վերջոյ գաղութարարները հեռացան իրենց ետին ձգելով ալճերիական հողերը, ընդունելով
իրենց կատարած սխալները, բռնութիւնները, ոտնձգութիւնները,
սանձարձակութիւններն ու սահմանազանցումները: Ֆրանսայի
մէջ բնակութիւն հաստատած ալճերիացիները համահաւասար
իրաւունքներ կը վայելեն ֆրանսացիներու նման: Անոնք կը վայելեն կատարեալ ազատութիւն եւ միլիառաւոր տոլարներ կը փոխանցեն իրենց մայր հայրենիք, ֆրանսական կառավարութիւնը
մշտապէս կը կանգնի անոնց կողքին, միջազգային բոլոր ատեաններուն առջեւ... ի՜նչ յարաբերակցութիւն երկու պարագաներու...
երկիր մը կը քաւէ իր անցեալի մեղքերը վէրքերը վիրակապելով,
ուրիշ մը աղ կը ցանէ վէրքերուն վրայ ... ինչպէ՞ս հաւասարութիւն
փնտռել այս երկուքին միջեւ:
Քրէական պատիժի ենթարկելու օրէնքին ընդդիմացողները
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երբ կ’ըսեն թէ ան կը հակասէ ազատ արտայայտուելու մարդկային
իրաւունքին, ապա Թուրքիոյ մէջ թիւ 301 օրէնքը կը պատժէ եւ
կը բանտարկէ թրքական հողերուն վրայ Հայկական Ցեղասպանութիւնը յիշատակողն իսկ, ինչպէս գործադրուեցաւ 2006 թուականին Նոպէլեան գրականութեան մրցանակի արժանացած
թուրք գրող Օրհան Փամուքի եւ այլ յայտնի անձնաւորութիւններու
պարագային:
Եւ եթէ Թուրքիան կ’ուզէ ժամանակակից լեզուով արտայայտըւիլ, կ’ուզէ քայլ պահել քաղաքակիրթ երկիրներու հետ, երբ ինք
վերջերս հանդէս կու գայ իբրեւ շրջանային եւ համաշխարհային
ոյժ, անհրաժեշտ է որ զինուի քաջութեամբ եւ վեհանձնութեամբ
իրապէս հաշտուելու իր անցեալին եւ իր պատմութեան հետ,
շատ մը երկիրներու նման, որ նոյնանման անցեալ ունին, Թուրքիան պէտք է վարուի իր դիրքին եւ վայրին համաձայն, յարգելով
միւսները, պէտք է ան ունենայ բաւարար քաջութիւն, ամէն իրաւատէրի վերադարձնելու իր իրաւունքը, եւ վերջ դնէ դրացիներուն
հետ ունեցած վէճերուն եւ ընթանայ դէպի յառաջ սիրով, արդարութեամբ եւ խաղաղութեամբ:

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 28-12-2011, ՊԷՅՐՈՒԹ
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 29-12-2011, ՔՈՒԷՅԹ
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Ճիշդ էի, երբ կը մտածէի թէ պէտք է սպասեմ այս վերլուծութիւնը գրելէ առաջ: Ֆրանսայի Գոնկրէսը հաստատեց
խորհրդարանի նախօրօք ընդունած որոշումը` քրէական
պատիժի եթարկել Հայկական Ցեղասպանութիւնը հերքողը,
սպասելով Նախագահ Սարքոզիի ստորագրութեան, որպէսզի ոյժի մէջ մտնէ օրէնքին գործադրութիւնը: Ի բարեբախտութիւն մեզի, մեր ձգտումին հասանք, եւ հայերը
այսպիսով ապագայի համար տէր կը դառնային նախադէպի մը, զոր կարելի էր ի գործ դնել այլ երկիրներու մէջ եւ
նոյնանման նուաճումներ ձեռք ձգել, հակառակ անոր որ
օրինագիծը Սահմանադրական Դատարան յղուեցաւ զայն
արգելակել պահանջող թրքական ճնշումներուն տակ:
Ինծի աւելի շատ ուրախութիւն պատճառողը լիբանանեան «Ալ Սաֆիր» թերթէն առնուած եւ քուէյթեան «Ալ Ուաթան» թերթին մէջ12 Յունուար 2012 թուականին լոյս տեսած
լիբանանցի գրող Մուհամէտ Նուր Էլ Տին Ալ Մանսուրի
«Թուրքիան եւ Ալճերիան. «Ցեղասպանութեան» եւ Ամօթալի
կեցուածքներու Շուրջ» յօդուածն է, որուն մէջ գրողը լուսարձակի տակ կ’առնէ Ալճերիոյ արտաքին գործոց նախարար Ահմէտ Էլ Աուեէհէյի յայտարարութիւնները, որոնք
կը քննադատեն Թուրքիան, որ առեւտուրի կը վերածէ ալճերիական արիւնը: Գրողը նաեւ կը նշէ թուրք պատասխանատուներուն բացարձակ լռութիւնը այս յայտարարութիւններուն առնչութեամբ:
Ուշադրութիւնս գրաւեց սոյն յօդուածը եւ ես զայն
նկատեցի որպէս ամբողջացում իմ յօդուածիս: Գրողը նաեւ
կ’արձանագրէր, որ Թուրքիոյ մէջ ոմանք զգուշացուցած էին
վարչապետ Ռեճէպ Թայիփ Էրտողանը` Հայոց Ցեղասպանութիւնը չկապել Ֆրանսայի Ալճերիոյ գաղութարարութեան,
ոչ թէ որովհետեւ Ֆրանսայի կողմէ Ալճերիան գրաւումի
շրջանին ոճիրներ չեն կատարուած, այլ որովհետեւ անցեալ
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դարու յիսունականներուն Թուրքիոյ վարչապետ Ատնան
Մէնտէրէսը եղած էր Ֆրանսայի սերտ դաշնակիցը, երբ այս
վերջինը տակաւին գրաւած կը մնար Ալճերիան, աւելին,
Թուրքիան արձանագրած էր ամօթալի կեցուածք, երբ
Ալճերիան դիմած էր ՄԱԿ` անկախութեան եւ ինքնորոշման
իրաւունքի համար: Աւելցնենք որ Էրտողանը կը համարուի
Մէնտէրէսի ժառանգորդը:
Մէնտէրէսի օրօք, 1957 թուականի Փետրուարին, Թուրքիան դէմ դրաւ Երրորդ Աշխարհի ներկայացուցած Ալճերիոյ
ինքնորոշման իրաւունք շնորհելու բանաձեւին: Նոյնը
կրկնեց Թուրքիան նոյն թուականի տարեվերջին, երբ Իսրայէլն ալ դէմ կը քուէարկէր. Թուրքիան Ալճերիոյ անկախութեան դէմ քուէրարկեց նաեւ 1958 թուականի վերջաւորութեան. ան նաեւ դէմ քուէարկեց 1959 թուականի աշնան,
ՄԱԿ-ի ներկայացուած օրինագիծին: Թուրք յայտնի պատմաբան Ֆախէր Արմա Օղլուն իր մէկ ուսումնասիրութեան
մէջ կը ներկայացնէ Ալճերիոյ ազատագրութեան հանդէպ
Թուրքիոյ ամօթալի դիրքորոշումը Իսլամական Համագումար Կազմակերպութեան ուսումնասիրական կեդրոնին
կողմէ կատարուած հրատարակութեամբ:
Նոյնպէս, ինչպէս որ կը նշէ յօդուածը. «Ոմանք Թուրքիոյ
մէջ կը նկատեն, որ երբ վարչապետ Էրտողանն ու անոր
արտաքին գործոց նախարարը Ֆրանսայի կատարածը
ցեղասպանութիւն կը համարեն, անոնք չեն գիտակցիր, որ
կը կրկնեն Ֆրանսայի նախագահ Նիքոլա Սարքոզին թէ`
«Ցեղասպանութիւնը» պատմաբանները կ’որոշեն եւ ոչ թէ
քաղաքագէտները»:
«Միլլիյէթ» թերթի յայտնի մեկնաբան Սէմիհ իյտիզը գըրած է. «Աշխարհը չկազմուիր Թուրքիոյ ցանկութեան համաձայն»: Ալճերիոյ արտաքին գործոց նախարարին խօսքը
ասոր լաւագոյն օրինակն է:
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Իյտիզը կ’ըսէ թէ ֆրանսական սահմանափակ արձագանգը մէկ կողմէն «քաղաքավարութեան դաս մըն է», միւս
կողմէ ալ այս խնդիրը ունի իր երկրորդ հանգրուանը Ծերակուտական Ժողովին մէջ, ուր «պիտի տեսնէք» թէ այն
տարաձայնութիւնները ըստ որու Թուրքիան սպառնացած
է սպաննել խորհրդարանի անդամ Վալերի Պոյէրը, պիտի
դիւրացնեն Ծերակոյտին գործը, «եւ եթէ աւելցնենք նաեւ
Ալճերիոյ վարչապետին արտասանած խօսքը, Թուրքիան
կ’ընթանայ զգացումներու հետ խօսելու եւ ոչ` խելքի հետ
խօսելու ճանապարհով»:
Իյտիզը իր յօդուածը կը վերջացնէ ըսելով, որ «Աույահէյիի
յայտարարութիւնները կրնան ոմանց անակնկալի մատնել,
սակայն անոնց համար որոնք մօտէն կը հետաքրքրուին
աշխարհի տինամիզմով, սկզբունքօրէն անակնկալ մը չեն
այս յայտարարութիւնները»:
Կը կարծեմ որ 2011 թուականին գրած յօդուածիս աւարտը եւ այս վերլուծութիւնը գիրքիս տպագրութենէն առաջ
լաւագոյն վերջաբանն էին եւ ես ուրախ եմ անոր համար:
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Úú¸àô²ÌÜºð
Ð²ÚÎ²Î²Ü ØÞ²ÎàÚÂÆ Ø²êÆÜ
1.ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ, 1700 ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
2.ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՂՕԹՔ ՄԸ. «ԱՊԱՇԽԱՐԱՆՔ» ԱՄԷՆ ԻՆՉԷ
3.«ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ»Ը՝ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԳԼՈՒԽ
ԳՈՐԾՈՑԸ
4.ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՅԲՈՒԲԵՆԻ ՀՐԱՇՔԸ
5.ԱՐԱՄ ԱՌԱՋԻՆ՝ ԻՄԱՍՏՈՒՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ
6.ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ՝ ՅԻՍՈՒՍԻ ԾՆՈՒՆԴՈՎ
7.ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔՆԵՐ՝ ԱՄԱՆՈՐԻ ԱՌԻԹՈՎ
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øðÆêîàÜ¾àôÂº²Ü, 1700 ²Øº²ÎÆÜ
ÜàôÆðàô²Ì Ð²Ü¸ÆêàôÂÆôÜÜºðÀ
Քիչեր գիտեն թէ պատմականօրէն հայերն ու Հայաստանը
նոյնքան հին են որքան փարաւոնները, բիւզանդացիներն ու հռոմէացիները, սակայն Սուրիոյ, Լիբանանի, Եգիպտոսի եւ Պաղեստինի բնակիչները, որոնց հետ ապրեցան գաղթական հայերը
Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի ընթացքին եւ անկէ ետք,
Միջին Արեւելելքի մէջ հայերուն ամենածանօթ ժողովուրդներն
են: Հայերուն մասին շատ բան գիտեն նաեւ պարսիկները, որոնք
աւելի քան 3000 տարի դրացնութիւն ըրած են անոնց հետ, ապրած
են անոնց հետ բաժնեկցելով Կասպից ծովի արեւմտեան ափին
եւ Կովկասի մէջ` Արարատ լերան շրջակայքին կատարուած
դէպքերը, պարսկական կայսրութեան հիմնումէն եւ անոր
տարածումէն ի վեր, ապա նաեւ իսլամական յաղթական զօրքերու
աշխարհի այդ շրջան հասնելու ժամանակաշրջանին, մոնկոլներու, թաթարներու, սելճուքներու եւ օսմանեան արշաւանքներու
շրջանին, մինչեւ Համաշխարհային Առաջին եւ Երկրորդ պատերազմներ եւ ցայսօր:
Շրջանի ժողովուրդներէն քիչեր մնացած են, քիչ բան մնացած
է նաեւ անոնց քաղաքակրթութենէն, հազուագիւտ են նաեւ
անոնցմէ եկած մնայուն յիշատակները:
Հայ ժողովուրդը տեղ կը գրաւէ քաղաքակիրթ ժողովուրդներու
կարգին, հակառակ վերջին հազարամեակի ընթացքին անոր ենթարկուած բազմաթիւ զաւթումներուն եւ բռնագրաւումներուն,
որոնց շարքին նաեւ օսմանեան բռնատիրութիւնը որ տեւեց մօտաւորապէս վեց հարիւր տարի, որուն յաջորդեցին խորհրդային
իշխանութեան ութսուն տարիները: 1918-1920, հազիւ երկու տարի տեւած ժամանակաւոր ազատութենէն եւ անկախութենէն
ետք, Հայաստանը անգամ մը եւս անկախութեան տիրացաւ 1991
թուականին, Խորհրդային Միութեան փլուզումէն ետք, դառնալով
ազատ երկիր, որուն դրօշակը կը ծփայ ՄԱԿ-ի շէնքին առջեւ,
որպէս նշան Հայաստանի անկախ ու ինքնիշխան երկիր ըլլալուն:
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Ան որ այցելած է Երեւան, կամ կարդացած է Հայոց պատմութիւնը, իրեն համար դիւրին պիտի ըլլայ պատկերացնել այս
ազգին քաղաքակրթութեան զարգացման, ճարտարապետութեան
եւ գիտութեան մակարդակը, եւ թէ որքան կը տարբերի ան զինք
շրջապատող ժողովուրդներէն. իր ունեցած սէրն ու գուրգուրանքը
հանդէպ մշակոյթին` արուեստներուն եւ գրականութեան, ինչպէս՝ թատրոնը, երաժշտութիւնը, բանաստեղծութիւնն ու նկարչութիւնը եւ ի մասնաւորի քանդակագործութիւնը որ իր յատուկ
տեղն ունի արուեստներու մէջ, այնքան որ ոմանք Երեւանը կը
նմանցնեն բացօթեայ թանգարանի, իր պարունակած բազմաթիւ
արձաններուն եւ յուշարձաններուն համար, որոնք տարածուած
են քաղաքին բոլոր կողմերը՝ փողոցներու, հրապարակներու եւ
բլուրներու վրայ. Երեւանի մէջ կան նաեւ բազմաթիւ թանգարաններ որոնք կը պարունակեն քանդակագործութեան հրաշալիքներ,
իրենց գեղեցկութեամբ եւ ճշգրտութեամբ, եւ որոնք յայտնի են
աշխարհահռչակ մեծ քանդակագործներուն: Քաղաքը ունի նաեւ
բազմաթիւ հոյակապ շէնքեր, ինչպիսին են Հանրապետութեան
հրապարակը շրջապատող պետական շէնքերն ու հիւրանոց Արմենիա՚ն, որոնք ունին իւրայատուկ նախագիծ եւ սքանչելի գեղեցկութիւն, որոնք կ’արտացոլացնեն հայկական ճարտարապետութիւնը, որմէ շատ բան առած են ճարտարապետական
համաշխարհային բազում դպրոցներ, եւ որ կը դասաւանդուի
երկրագունդի արուեստի ամենահեղինակաւոր ակադեմիաներու
մէջ:
Երեւանը իր շրջակայ մայրաքաղաքներէն կը զատորոշուի
նաեւ իր մէջ ընդգրկած ամենամեծ մատենադարանով՝ տեղակայւած մայրաքաղաքի ամենագեղեցիկ վայրի մը մէջ բարձրացած
գեղեցիկ շէնքի մը մէջ, եւ որ կը պարունակէ միլիոնաւոր գիրքեր
եւ հազուագիւտ ձեռագիրներ անցեալի անյիշելի ժամանակներէ
ի վեր, որ կը ցոլացնէ հայերուն հոգատարութիւնը գիրի եւ գրականութեան հանդէպ, տասնեակ դարերէ ի վեր մինչեւ այսօր:
Մատենադարանը կը պարունակէ նաեւ իսլամ, օտար եւ հայ
գիտնականներու մեծ թիւով գիտական ուսումնասիրութիւններու,
գիտական տեսութիւններու բնագրեր:
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Շատեր ազդուած են եօթներորդ դարու գիտնական Անանիա
Շիրակացիի տիեզերագիտական տեսութիւններէն եւ անոր մօտեցումէն՝ տիեզերական մարմիններու ըստ իրենց հեռաւորութեան եւ մեծութեան երկրազունդի վրայ ունեցած ազդեցութեան:
Շիրակացիէն օգտուած են բիւզանդացիները, անկէ օգտուած է
նաեւ Ապու Ռիհան Էլ-Պէյրունին, որ զարգացնելով տիեզերագիտութիւնը տասնմէկերորդ դարուն հիմնեց տիեզերական աշխարհագրութիւնը: Մատենադարանին մէջ կան նաեւ այլ գիտութիւններու մասին գիրքեր, որոնցմէ մէկ մասը ծանօթ է
գիտնականներուն, իսկ մեծ մասը` անծանօթ, որուն պատճառը
հայ ժողովուրդի անցած պարագաներն են, զորս յիշատակելու
առիթ չկայ հոս: Հայ ժողովուրդի հպարտալի մէկ արձանագրութիւնը 301 թուականին, Տրդատ Բ.ի ժամանակաշրջանին, ազգովին եւ պետականօրէն պաշտօնապէս քրիստոնէութեան ընդունումն է, որուն 1700-ամեակը կը տօնէ այս տարի` 2001 թուականին:
Հայաստանը համայն աշխարհի առաջին երկիրն էր, ուր քրիստոնէութիւնը պետական կրօնք հռչակուեցաւ եւ հայերը առաջինն
էին որ ազգովին քրիստոնեայ դարձան:
Այս տարուայ սկիզբէն ի վեր, 1700¬ամեակի տօնակատարութիւններն ու հանդիսութիւնները կը շարունակուին: Հանդիսութիւնները տեղի կ’ունենան Մայր հայրենիքի եւ Սփիւռքի մէջ,
ուր որ կ’ապրին հայեր: Արաբական երկիրներու, Եւրոպայի եւ
Ամերիկայի մէջ տեղի ունեցան հանդիսութիւններ Հայաստանի
Նախագահին հովանաւորութեան ներքոյ: Հանդիսութիւններուն
ներկայ գտնուեցան տուեալ երկիրներու քաղաքական հեղինակաւոր անձնաւորութիւններ, հանդիպելու հայ ժողովուրդի զաւակներուն, հայրենիքէն թէ Սփիւռքէն, զրուցելու անոնց հետ այս
փառաւոր առիթին մասին, երբ հայերը կը տօնեն իրենց երկնային
կրօն ընդունիլն ու անոր ուսմունքով առաջնորդուիլը` հեռանալ
աշխարհիկ անցողիկ կեանքէն կապուելու ժառանգուած իսկական արժէքներուն` սիրոյ, խաղաղութեան, ճշմարտութեան եւ
հաւատարմութեան, բանիւ եւ գործով, այդպիսով շահելով բարեկամութիւնն ու սէրը այն ժողովուրդներուն, որոնց հետ կ’ապրին,
անդրադարձելով այն ազնիւ հնամենի քաղաքակրթութիւնը
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որուն կը պատկանին:
Հանդիսութիւնները կը պարփակէին թատերական ներկայացումներ, համերգներ, սիմֆոնիներ, գիրքի եւ նկարչական ցուցահանդէսներ, մարզական փառատօններ, ինչպէս օրինակ Հայկական Ողիմպիական խաղերը որոնք տեղի ունեցան Երեւանի
մէջ 2000 թուականի Օգոստոսին, եւ որոնք արժանացան Քաղաքապետարանի դաշտի բոլոր ներկաներու գնահատանքին: Այս
հանդիսութիւններու գագաթնակէտն էր նոյն թուականի Սեպտեմբեր ամսուայ վերջերը տեղի ունեցած Երեւանի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ մեծածաւալ եկեղեցւոյ բացումը, որ կը պարփակէ
1700 նստատեղի, որպէս խորհրդանիշ 1700-ամեակին: Եկեղեցւոյ
բացման արարողութեան գտնուեցան բարեկամ երկիրներու
նախագահներ եւ նախարարներ:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 27-4-2001, Քուէյթ
«ARAB TIMES», 3-11-2001, Քուէյթ
«ԱԼ ՇԱՐՔ ԱԼ ԱՈՒՍԱԹ», 23-2-2001, Լոնտոն
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Սոյն յօդուածը գրեցի Ք.Ե. 301 թուականին Հայաստանի
մէջ քրիստոնէութիւնը իբրեւ պետական կրօնք հռչակուելու
1700-ամեակին, աշխարհի չորս ծագերուն մէջ կազմակերպուած տօնակատարութիւններուն առիթով: Այս
միջոցառումները մեծ ուշադրութիւն գրաւեցին աշխարհով
մէկ, ի մասնաւորի կրօնական շրջանակներու եւ աշխարհով
մէկ սփռուած հայկական գաղութներու մօտ: Այս տարեդարձը մեր հպարտութեան, փառքի եւ երջանկութեան
աղբիւրն է, որովհետեւ մենք առաջինն էինք որ հաւատացած
էինք այս վեհապանծ կրօնքին եւ հետեւած անոր ուսմունքին, հակառակ բազմաթիւ հաւատացեալներու ենթարկըւած հալածանքին եւ դաժանութիւններուն:
Կասկածէ վեր է, որ հայերը գործօն ներդրում ունին Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդին մէջ, ասոր կողքին նաեւ ոչ արհամարհելի դերակատարութիւն կրօններու
միջեւ երկխօսութեան, խաղաղութեան տարածման եւ ժողովուրդներու ու գաղափարներու փոխհասկացողութեան
աշխատանքներուն մէջ:
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Զիս այս աղօթքը ներկայացնելու մղողը ոչ միայն անոր
պարփակած կրօնական եւ հոգեւոր խորհուրդն է եւ ոչ ալ անոր
պարունակած զուտ մեղանչումի եւ մեղքերուն թողութիւն խընդրելու զգացումները. ցանկութիւնս է նաեւ ներկայացնել մասնիկ
մը հայ մշակոյթէն ու հայերէն լեզուի եւ գրականութեան պերճախօսութենէն, որուն հռչակը վայելած են շատ մը մտաւորականներ,
ստեղծագործ փիլիսոփաներ, կրօնականներ, որոնցմէ է այս
աղօթքին հեղինակը:
Այս հատուածը կիրակնօրեայ աղօթքէ բաժին մըն է, որ կը
բաղկանայ ինը հատուածներէ. աղօթարարը կ’ընթերցէ հատուած
առ հատուած. իւրաքանչիւր հատուածի աւարտին`«Մեղա՛յ Աստուծոյ» արտայայտութենէն ետք, բոլոր աղօթողները բարձրաձայն եւ խոնարհութեամբ կը կրկնեն. «Մեղա՛յ Աստուծոյ», եւ ընթերցողին մօտ ու աղօթողներու դիմաց կանգնած եկեղեցականը,
բարեխօս միջնորդի դեր ստանձնելով կ’ըսէ. «Աստուած թողութիւն
շնորհեսցէ»:
Հեղինակը ներում չի խնդրեր այդ օր կամ մինչ այդ կատարած
իր մեծագոյն մեղքին համար, -այլ մանրամասնօրէն կը յիշատակէ
հնարաւոր բոլոր յանցանքները եւ անոնց նմանները, սայթաքումները, սխալները, թերութիւնները, սահմանազանցումները, մոլութիւնները:
Ինծի կը թուի թէ բոլոր այն վատ արարքները, մեղքերը զորս
կրնայ մարդ արարածը գործել իր կեանքին ընթացքին, զորս
պէտք չէ գործէ, ըլլան անոնք ամօթալի ու պարսաւելի, վնասակար
ու ցաւ պատճառող, յիշուած են այստեղ, Աստուծմէ թողութիւն
խնդրելու համար: Այս աղօթքը խառնուրդ է մեղանչումի եւ թողութիւն խնդրելու, խոստովանանքի եւ եւ փրկութիւն հայցման:
Ահաւասիկ Ապաշխարանքի աղօթքին պարունակութիւնը.

156
ԽՈՍՏՈՎԱՆԱՆՔ ԵՒ ԱՐՁԱԿՈՒՄ
Սարկաւագ- Մեղանչեցի Ամենասուրբ Երրորդութեան՝ Հօր
եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Մեղանչած եմ Աստուծոյ: Կը խոստովանիմ Աստուծոյ աօջեւ եւ Սրբուհի Աստուածածնին եւ քու
առջեւդ, Հայր Սուրբ, այն բոլոր մեղքերը, զորս գործած եմ: Վասն
զի մեղանչեցի մտածումով, խօսքով եւ գործով, կամայ եւ ակամայ,
գիտութեամբ եւ անգիտութեսմբ, մեղա՜յ Աստուծոյ:
Ժողովուրդ- Մեղա՜յ Աստուծոյ:
Քահանայ- Աստուած թողութիւն շնորհէ:
Սարկաւագ- Մեղանչեցի հոգւոյս եւ անոր դրդումով, մտքովս
եւ անոր շարժումով, մարմնովս եւ անոր զգայութեամբ: Մեղանչեցի հոգւոյս զօրութեամբ, խորամանկութեամբ, անզգամութեամբ,
յանդգնութեամբ եւ վախկոտութեամբ, շռայլութեամբ եւ ժլատութեամբ, զեղխութեամբ եւ անիրաւութեամբ, չարահաւանութեամբ,
յուսահատութեամբ եւ թերամտութեամբ, մեղա՜յ Աստուծոյ:
Ժողովուրդ- Մեղա՜յ Աստուծոյ:
Քահանայ- Աստուած թողութիւն շնորհէ:
Սարկաւագ- Մեղանչեցի մտքիս չար խորհուրդներով, նենգութեամբ, ատելութեամբ, ծուռ նայուածքով, չար աչք ուղղելով, չար
նախանձով, թուլութեամբ, գիշեր եւ ցերեկ՝ պոռնկական, արուական, իգական, անանասնական, գրաստական եւ գազանական
խորհուրդներով, երազական վաւաշոտութեամբ եւ երազափորձութեան գարշելի աղտեղութեամբ, մեղա՜յ Աստուծոյ:
Ժողովուրդ- Մեղա՜յ Աստուծոյ:
Քահանայ- Աստուած թողութիւն շնորհէ:
Սարկաւագ- Մեղանչեցի մարմնոյս ցանկութեամբ, հեշտութեամբ, անհոգութեամբ, քունի մէջ յօրանջումով, պէս պէս մարմնական ախտերու պղծագործութեամբ, ականջներու գէշ խօսքեր
լսելու յօժարութեամբ, աչքերուս անամօթ նայուածքներով, սրտիս
ցանկութեամբ, ռունգերուս իգական թուլութեամբ, բերնիս ան-

157
զըսպութեամբ, անժուժկալութեամբ եւ գինովութեամբ, մեղա՜յ
Աստուծոյ:
Ժողովուրդ- Մեղա՜յ Աստուծոյ:
Քահանայ- Աստուած թողութիւն շնորհէ:
Սարկաւագ- Մեղանչեցի լեզուիս չարութեամբ, վիճաբանութեամբ, բանսարկութեամբ, կեղծաւորութեամբ, քսու դատարկաբանութեամբ, եւ ծաղրելով պարապ խօսքերով, հերձուածողի
(պարակտիչ) խօսքեր խօսելով, եւ անիծելով, տրտնջալով, դժգոհելով, բամբասելով եւ հայհոյելով, մեղա՜յ Աստուծոյ:
Ժողովուրդ- Մեղա՜յ Աստուծոյ:
Քահանայ- Աստուած թողութիւն շնորհէ:
Սարկաւագ- Մեղանչեցի ձեռքերուս զօրութեամբ, ագահութիւն
ընելով, զրկելով, զարնելով, սպաննելով, եւ քաշքշելով, մեղա՜յ
Աստուծոյ:
Ժողովուրդ- Մեղա՜յ Աստուծոյ:
Քահանայ-Աստուած թողութիւն շնորհէ:
Սարկաւագ- Մեղանչեցի մարմնական շինածոյս բոլոր յօդւածներով եւ մարմնոյս բոլոր անդամներով, հինգ զգայարանքներովս, եւ վեց շարժումներովս, վերամբարձ ոտնահարութեամբ,
եւ վայրաքարշ մեղկութեամբ, աջ եւ ձախ խոտորելով, առաջիններուն դէմ մեղանչելով, եւ վերջիններուն չար նշաւակ (օրինակ)
ըլլալով, մեղա՜յ Աստուծոյ:
Ժողովուրդ- Մեղա՜յ Աստուծոյ:
Քահանայ- Աստուած թողութիւն շնորհէ:
Սարկաւագ- Այլ եւ մեղանչեցի եօթը յանցանքներու՝ մահացու
մեղքերով, հպարտութեամբ եւ անոր մասերով, նախանձութեամբ
եւ անոր մասերով, բարկութեամբ եւ անոր մասերով, ծուլութեամբ
եւ անոր մասերով, ագահութեամբ եւ անոր մասերով, որկրամոլութեամբ եւ անոր մասերով, բղջախոհութեամթ եւ անոր մասերով,
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մեղա՜յ Աստուծոյ:
Ժողովուրդ- Մեղա՜յ Աստուծոյ:
Քահանայ- Աստուած թողութիւն շնորհէ:
Սարկաւագ- Այլ եւ մեղանչեցի Աստուծոյ բոլոր պատուիրաններուն դէմ, յանձն առնելիքներուն եւ հրաժալիքներուն, վասն զի
ոչ յանձն առնելիքները կատարեցի եւ ոչ ալ հրաժարելիքներէն
հեռացայ: Օրէնքը ընդունեցի եւ օրէնքներուն գործադրութեանը
մէջ ծուլացայ, քրիստոնէութեան հրաւիրուեցայ եւ գործովս
անարժան գտնուեցայ, չարը գիտնալով հանդերձ կամքովս խոտորեցայ եւ բարի գործերէն անձնապէս հեռացայ. վա՜յ ինձ, վա՜յ
ինձ, վա՜յ ինձ: Ո՞ր մէկը ըսեմ, կամ ո՞ր մէկը խոստովանիմ, վասն
զի անթիւ են յանցանքներս, անպատմելի են անօրէնութիւններս,
անքաւելի են վիշտերս եւ անբուժելի են վէրքերս, մեղա՜յ
Աստուծոյ:
Ժողովուրդ- Մեղա՜յ Աստուծոյ:
Քահանայ- Աստուած թողութիւն շնորհէ:
Սարկաւագ- Հայր Սուրբ, զքեզ ունիմ միջնորդ հաշտութեան
եւ բարեխօս Աստուծոյ Միածին Որդւոյն քով, որպէսզի այն իշխանութեամբ որ տրուած է քեզի, արձակես զիս իմ մեղքերուս
կապանքներէն, կ’աղաչեմ քեզի:
Քահանայ- Տէ՛ր ողորմէ, Տէ՛ր ողորմէ, Տէ՛ր ողորմէ:
Թող մարդասէրն Աստուած ինք ողորմի քեզի եւ թողութիւն
շնորհէ քու բոլոր յանցանքներուն՝ խոստովանածներուն եւ մոռցածներուն: Իսկ ես քահանայական իշխանութեան կարգովս, եւ
աստուածային հրամանով, թէ «այն որ արձակէք երկրի վրայ,
թող արձակուած ըլլայ երկնքի մէջ» (Մատթ. ԺԶ 19-20), նոյն խօսքով կ’արձակեմ զքեզ բոլոր մեղքերուն մասնակցութենէն, խորհուրդներէն, խօսքերէն ու գործերէն, Հօր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն անունով: Եւ դարձեալ կը յանձնեմ քեզ Սուրբ Եկեղեցւոյ
խորհուրդներուն, որպէսզի ինչ բարիք որ գործես, քեզի բարեգործութիւն եւ փառք ըլլայ հանդերձեալ կեանքին մէջ. Ամէն:
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Դպրաց դասն ու ժողովուրդը կ’երգեն «Տէ՛ր ողորմեայ» երգը,
որ յարմար պահը կ’ընծայէ անձնական աղօթքի եւ խորհրդածութեան սուրբ հաղորդութիւն ստանալէ առաջ:
Դպիր

Տէր ողորմէ՛, Տէր ողորմէ՛,’

		

Տէր ողորմէ՛, Տէր ողորմէ՛:

Սրկ.-

Տէր ողորմէ՛, Տէր ողորմէ՛,

		

Տէր ողորմէ, Տէր ողորմէ՛:

Դպիր		

Ամենասուրբ Երրորդութիւն,
Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղութիւն:

Սրկ.-

Եւ հիւանդներուն բժշկութիւն,

		

Ննջեցեալներուն արքայութիւն:

Դպիր-

Եկ մեր հայրերուն Աստուածը,

		

Որ նեղեալներուն ապաւէնն ես:

Սրկ.-

Հասիր օգնութեան քու ծառաերուդ,

		

Եղիր օգնական ազգիս Հայոց:

Դպիր-

Տէր ողորմէ՛, Տէր ողորմէ՛,

		

Յիսուս Փրկիչ, մեզ ողորմէ:

Սրկ.-

Միջնորդութեամբ սուրբ եւ անմահ

		

Եւ կենարար Պատարագիս:

Դպիր-

Ընդունէ, Տէր, եւ ողորմէ:

Եւ այսպէս մինչեւ խոստովանանքի վերջաւորութիւնը:
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Այս գրութիւնը որ լոյս տեսած է «ԱՆ Նահար»ի մէջ,
յօդուածէ մը աւելի ուսումնասիրութիւն մըն է: Զայն գրելը
ինձմէ խլած է աւելի քան տարի մը ժամանակ, որովհետեւ
բառացի թարգմանութիւն մըն է գրաբարէն եւ կը պարունակէ կրօնական ծէսեր, հաւաքական խոստովանանքի
ձեւով: Զայն կ’ընթերցէ եկեղեցւոյ ծառան եւ զոր բարձրաձայն կը կրկնեն աղօթողները բացագանչելով.-«Մեղա՛յ
Աստուծոյ», ներում եւ թողութիւն խնդրելով այն յանցանքներուն եւ սխալներուն համար, զորս կրնայ մարդ արարածը
գործել: Զղջումը այստեղ միայն յայտնի եւ ընդհանրական
մեղքերուն ու սխալներուն համար չէ, այլ կը տարածուի
պարփակելու չարագործ երեւակայութիւններն ու միտքերը,
ատելութիւնն ու նոյնիսկ չարամիտ նայուածքը ուրիշներուն
նկատմամբ:
Գրաբար հայերէնը որով գրուած են այս աղօթքները
գործածելի չեն մեր առօրեայ կեանքին մէջ, ուստի ինծմէ
պահանջուեցաւ յաւելեալ ճիգ թափանցելու անոր ներքին
երանգները, իմաստն ու խորքը, երբեմն ալ կարգ մը բառերուն արաբերէն հոմանիշները չգտայ, շատ ժամանակ
տրամադրեցի յստակացնելու մեղայ եւ զղջում բառերը, եւ
երջանկութիւն զգացի հրապարակելով սոյն յօդուածը,
որովհետեւ ամէն առիթով եկեղեցի երթալուս, այն զգացումը
կ’ունենայի որ թերացած եմ այս աղօթքը թարգմանելու եւ
հրատարակելու իմ պարտականութեանս մէջ, արաբ ընթերցողը ծանօթացնելու մեր կարգ մը կրօնական ծէսերուն:
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«Ի խորոց սրտէ խօսք առ Աստուած». այս վերնագիրն է «Մատեան Ողբերգութեան» գիրքի իւրաքանչիւր «ԲԱՆ»ին՝ գլուխին:
Գիրք զոր գրած է Նարեկացին հազար տարի առաջ եւ որուն հազարամեակը կը տօնուի համաշխարհային մշակութային եւ
կրօնական բոլոր շրջանակներու մէջ, ինչպիսին է օրինակ
ԻՒՆԷՍՔՕ-ն:
«Մատեան Ողբերգութեան» գիրքը թարգմանուած է բազմաթիւ
լեզուներու, որոնց կարգին արաբերէնի՝ յայտնի մտաւորական
Նիզար Խալիլիի կողմէ: Գիրքը կը բաղկանայ 700 էջերէ բաժնուած
95 «ԲԱՆ»երու՝ խօսքերու, որոնցմէ իւրաքանչիւրը կը սկսի «Ի
խորոց սրտէ խօսք առ Աստուած» կամ «Խօսք ընդ Աստուած»
բառերով. նշուած երկու ձեւերով թարգմանութիւններն ալ ընդունելի են, որովհետեւ ոչ մէկ խորքային տարբերութիւն ունին:
«Մատեան Ողբերգութեան» գիրքին հեղինակը Նարեկացի
մականունը ստացած է Արեւմտեան Հայաստանի Վանայ լիճի
մօտակայքը գտնուող Նարեկ գիւղէն: Գրիգոր Նարեկացին հայ
հոգեւոր գրականութեան հսկաներէն է, որ հռչակուած է մասնաւորաբար մեր յօդուածի նիւթ իր հիասքանչ այս գիրքով, որ
հռչակուած է ամփոփ՝ «Նարեկ» անուամբ:
«Մատեան Ողբերգութեան» կամ «Նարեկ»ի ժամանակակից
ոչ մէկ գրական գործ կը գերազանցէ զայն. այն կը գերազանցէ
հսկայ Տանթէի իտալական գրականութեան գագաթ «Աստուածային Կատակերգութիւն»ը, որ գրուած է «Նարեկ»էն աւելի քան
երեք հարիւր տարի ետք:
Նարեկացին այլ գրողներէ կը զատորոշուի զինք արարող
Բարձեալն Աստուծոյ հետ իւրայատուկ խօսակցութեամբ, զայն
նկարագրելով փառաբանական եւ մեծարման այնպիսի ածականներով, որոնց նմանը հազուադէպօրէն կը տեսնենք որեւէ այլ
գրական ստեղծագործութեան մէջ:
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«Նարեկ»ը կ’առանձնանայ նաեւ իր մտաւոր հանճարեղ սքանչելի իւրայատուկ ոճով. այն իմացութեան եւ մտքի հսկայ տաղանդ
մըն է ոչ միայն հայ աստուածաբանական գրականութեան մէջ,
այլ նաեւ համաշխարհային առումով, շնորհիւ իր իւրայատուկ
հոգեւոր խոր վերլուծումներուն եւ իր պատկերաւոր անչափ յըստակ ու պարզ նկարագրութիւններուն, հոգիի խորքէն եկած
թրթիռներու եւ մարդկային անկեղծ զգացումներու ազդեցիկ, անհասանելի արտայայտութիւններուն: Ընթերցողը կը շլանայ եւ
կը շշմի այս մարդու երեւակայութեան եւ եզակի հնարաւորութիւններուն առջեւ, այս ոճի ընտրութեան անոր կարողականութեան
եւ իր արարիչին հետ երկխօսութեան մէջ մտնելու ատակութեան
առջեւ՝ խօսակցութիւն որուն ընդմէջէն միեւնոյն ժամանակ Նարեկացին շնորհակալութիւն կը յայտնէ Աստուծոյ, կը փառաբանէ
զԱստուած, կը բողոքէ Անոր, կը խնդրէ Անկէ, իր՝ մարդ արարածի
մտահոգութիւններն ու վիշտն ու ցաւերը կը յայտնէ իր միակ
Արարիչին:
«Նարեկ»ը կարծես երկխօսութիւն մըն է Արարիչին եւ արարածին միջեւ, Կատարեալին եւ նուազին միջեւ, Անսխալականին
եւ մշտապէս սխալողին միջեւ, Յաւիտենականին եւ գնայունին
միջեւ: Ասիկա երկխօսութիւն մըն է, որ մարդուն հաղորդակցութիւնը իր Աստուծուն հետ կը վերածէ բարեկամական խօսակցական կապի, պահպանելով նաեւ անչափ հեզութիւնն ու խոնարհումը Աստուծոյ հանդէպ, որուն օգնութեան կը դիմէ ամէն անգամ
որ սայթաքի կամ յանցանք եւ մեղք մը գործէ, ներում խնդրելով
անկէ, գիտնալով անոր ամենակարող ըլլալը, եւ հայցելով անոր
ողորմածութիւնն ու գութը:
Հետեւեալ տողերը հատուածաբար կը քաղենք ԽԹ ԲԱՆէն,
փորձելով ծանօթացնել ընթերցողը «Նարեկ»ի կարգ մը գրական
բարձր արժանիքներուն.
Արդարեւ արարածներէն ո՛չ ոք կրնայ
Նիւթական լեզուի խօսքերով թարգմանել
Ինծի ցուցած գթութիւններուդ մէկ մասնիկն իսկ,

163
Ո՛վ ստեղծող Տէր,
Վասնզի աւելի մեծ զօրութիւն է
Հինցածը վերստին նորոգել առաջին պայծառութեան
համեմատ,
Քան թէ ոչինչէն ստեղծագործել:
Եւ որովհետեւ դուն տկարութիւն չես ճանչնար,
Դուն որ ամէն բանի զօրութիւն ես,
Ու հրամանիդ լոկ խօսքը կը կատարէ ամէն բան.
Օ՛ն, փութա՛, Բարեգործ, աւելի եւս փառաւորուիլ՝
Իմ անյուսալի փրկութեանս ստացումին մէջ,
Որպէսզի յայտնապէս հաստատուելով ուխտի խոստումդ,
Արդարապէս փառաւորուի քու օրհնաբան աւետիսիդ ձայնը,
Որ աւելի քաւութեան շնորհովդ ճանչուած է,
Եւ ողորմութեան լոյսովդ բարեբանուած,
Քան թէ ստեղծագործութիւններովդ.
Որովհետեւ մէկ պարագային մէջ, միայն արարիչ կը
ճանչցուիս,
Իսկ միւս պարագային մէջ, այդ առաջին կոչումէդ զատ,
երախտաւոր ալ կը նկատուիս,
Կերպաւորելովդ հանդերձ՝ քաւիչ ես,
Նորոգելով հանդերձ՝ հեզ,
Նկարելովդ հանդերձ՝ ամենազօր,
Առաջնորդելովդ հանդերձ՝ լոյս,
Տածելով հանդերձ՝ հովիւ,
Դարմանելով հանդերձ՝ նաեւ խնամիչ,
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Առողջ պահելով հանդերձ՝ բժիշկ ձեռնտու ես միանգամայն
Եւ զօրավար, անպարտ արձակող, միանգամայն եւ
թագաւոր ես,
Արարիչ ըլլալով հանդերձ՝ նաեւ ներող,
Չբարկանալով հանդերձ՝ անոխակալ,
Կարեկցելով հանդերձ՝ նաեւ ծածկագէտ,
Գթութեամբ յանձանձելով հանդերձ՝ նաեւ ապաւէն,
Գերազանց գորովով հանդերձ՝ նաեւ Աստուած,
Անսպառ բարութեամբդ ամէն բանի մէջ օրհնուած:
Եւ այսպէս մինչեւ «Մատեան»ին աւարտը Նարեկացին կը
գովաբանէ փառաբանելով զԱստուած եւ տալով Բարձեալին
յատկութիւնները ամենայն մանրամասնութեամբ, եւ կը յորդորէ
իր հաւատացեալ հայ ժողովուրդը իմանալ Աստուծոյ բարեմասնութիւններն ու անոր շնորհած բարիքները, այն ժամանակ երբ
տարածաշրջանի ժողովուրդները տակաւին անգիտութեան եւ
մոլորուրեան մէջ կը գտնուէին եւ ընկղմած աշխարհիկ հաճոյքներու մէջ:
Երանի ինծի հնարաւորութիւն տրուէր այս գրական գլուխ
գործոց սքանչելի չափածոյ գրութենէն քանի մը գլուխ եւս ներկայացնել, ափսոս սակայն գիտեմ որ թերթի մը գրական էջերու
քանակը չի կրնար այդ կարելիութիւնը տալ ինծի:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 14-11-2003, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 16-12-2003, Պէյրութ
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Այս յօդուածը գրեցի «Մատեան Ողբերգութեան» լոյս
ընծայուելուն հազարամեակին առթիւ, 2003 թուականին: Հեղինակը` Գրիգոր Նարեկացին ապրած եւ վախճանած է Վանայ Լիճի շրջանը, Արեւմտեան Հայաստան, որ ներկայիս
գրաւուած է թուրքերու կողմէ:
Զիս կ’ուրախացնէ այն, որ այս մատեանի հազարամեակի
տօնակատարութիւնները իրենց անհրաժեշտ արձագանգն ու
հետաքրքրութիւնը գտան միջազգային շրջանակներու մօտ,
ինչպիսին է ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ն: Զիս աւելի ուրախացնողը այն է,
որ այս գիրքով հետաքրքրուեցան նաեւ միջազգային համբաւի
մտաւորական շրջանակներ, ի մասնաւորի աստուածաբանական շրջանակներ:
Այս յօդուածը գրելուս գլխաւոր պատճառը, հեղինակին
հանդէպ իմ դիրքորոշումս արձանագրելն է, քանի դեռ ուշ չէ,
որովհետեւ տակաւին 2003 թուականին, անոր հազարամեակին
նուիրուած հանդիսութիւնները չեն հասած իրենց աւարտին:
Զիս այս քայլին մղող երկրորդ եւ աւելի կարեւոր պատճառը
ընդհանրապէս մեծ գրողին հանդէպ ունեցածս հիացմունքն
է, եւ համարումս անոր կարողութեան՝ սուզուելու մարդկային
հոգւոյն եւ անոր ծալքերուն մէջ, եւ մարդուն համար Աստուծմէ
ներում եւ թողութիւն խնդրելու, գործած յանցանքներուն եւ
մեղքերուն համար: Գրեցի նաեւ հիացմունքս յայտնելու Նարեկացիին եւ անոր մարդկային հոգեւոր կողմի խորերը սուզուելու կարողութեան հանդէպ, եւ այս ամէնը ներկայացնելու
գրական սքանչելի ոճով եւ կառուցուածքով:
Իր գործերուն ծանօթանալէս անմիջապէս ետք զանոնք
գրաբարէն վերածեցի աշխարհաբարի: Գիտակցեցայ այս գրողին եւ անոր գիրքին արժէքը, եւ շատ ժամանակ յատկացուցի
ընթերցելու մաս մը իր գործերէն, անոնց մասին գրելէս առաջ:
«Մատեան Ողբերգութեան»ը գրական վիթխարի գործ մըն
է, որ պատիւ կը բերէ իւրաքանչիւր հայու, անոր տարածումը
ուրախութիւն կը պատճառէ ամէն մէկ հաւատացեալի, ինչ
կրօնքի կամ դաւանանքի ալ պատկանի ան:
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Զարդանկար՝ Հայոց Այբուբենը
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«Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ իմանալ, զբանս հանճարոյ», ասոնք են Հայոց Այբուբենով գրուած առաջին բառերը
1600 տարիներ առաջ, գիրերու գիւտին ամբողջացումէն անմիջապէս ետք. եւ ես, որպէս նպատակ, այս բառերուն արմատացումը
կ’ուզեմ հայկական նկարագրին մէջ այդ օրուընէ սկսեալ:
Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Սահակ Պարթեւի նման Մեծն այրեր
իրենց կեանքը նուիրեցին որպէսզի իրենց ազգին զաւակները
սեփական այբուբեն ունենան, կարենալ կարդալու, գրելու, թարգմանելու եկեղեցական եւ աշխարհիկ գրութիւններ, որոնցմով
յեղեղուած էին հայկական արքունիքն ու հայ հասարակութիւնը,
ի մասնաւորի թարգմանելու Աստուածաշունչը, որ հաւատացեալներուն կը կարդացուէր ասորերէն կամ յունարէն լեզուներով եւ
հայերէնի կը թարգմանուէր ըստ զայն ընթերցողին կամ թարգմանողին կարողականութեան, մինչ յունարէն կամ ասորերէն
գիտցողներ շատ քիչ էին եւ կը սահմանափակուէին կրօնականներու եւ հասարակութեան բարձր խաւի ընտրեալներով միայն:
Հասարակ ժողովուրդը ատակ չէր ինքնուրոյն կերպով կարդալու
Սուրբ գիրքն ու այլ կրօնական գիրքեր, հասկնալու կրօնական
գրութիւններ եւ աղօթքներ, բանաստեղծութիւն եւ արձակ գրականութիւն, ան կը դիմէր ուրիշին եւ պարզ է որ յաճախ ան թարգմանուածը կը հասկնար թերի կամ ոչ ամբողջովին յագեցած,
առանց ուղղակի հոգեկան կապուածութիւն ունենալու նիւթին
հետ, երբեմն ալ բուն նշուած իմաստէն շեղելով:
Քսանհինգ տարի պահանջուեցաւ Վարդապետներէն գտնելու
Հայկական Այբուբենը. անոնք տքնեցան եւ ամէն ճիգ թափեցին,
խորացան ժամանակի լեզուներու եւ գործածուող այբուբեններու
գիտութեան եւ ուսումնասիրման մէջ, անոնք համեմատեցին հայերէնի մէջ արտաբերուող բոլոր ձայներն ու հնչիւնները, հայթայթելու բոլոր այն տառերը որոնք անհրաժեշտ էին լեզուն ճիշդ
ու ամբողջական կերպով փոխադրելու թուղթին: Այդ ժամանակ
Հայաստանի մէջ գոյութիւն ունեցող տեղեկութիւնները չէին
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բաւեր այս ամէնը բաւարարելու, ուստի Մեսրոպ Մաշտոց գործուղղուեցաւ արտասահման, տարածաշրջանէն դուրս այլ լեզուներու եւ քաղաքակրթութիւններու մէջ փնտռելու անհրաժեշտը
եւ ծանօթանալու անոնց: Մաշտոց շատ երկիրներ գնաց եւ վերադադարձաւ նոր տառեր բերելով, աւելցնելու նախկին յայտնաբերւածներուն վրայ:
Աւանդութիւնը կը պատմէ թէ հիւծիչ ճամբորդութենէն վերադարձին Մաշտոց տակաւին չէր ամբողջացուցած Այբուբենի բոլոր տառերը: Դժուարին օրէ մը ետք, երբ ան քնացած էր, Աստուածային ձեռքը կ’արթնցնէ զինք, տան պատին վրայ 36 լուսաւոր
տառեր գրելով, անոնք Հայկական Այբուբենի գիրերն էին: Մաշտոցի տունը յետագային կը վերածուի ուխտատեղիի: Աստուածային ձեռքը Մեսրոպին կը սորվեցնէ տառերուն հնչիւնները եւ
անոնց գործածութիւնը, թելադրելով զանոնք գործածել որպէս
Հայոց լեզուի տառեր: Մեսրոպ մեծ ուրախութեամբ կ’ընդօրինակէ
զանոնք եւ կը փոխանցէ իր աշակերտներուն, որոնք հաստատելէ
ետք Հայոց լեզուի քերականական օրէնքները, կը լծուին Աստուածաշունչի, ինչպէս նաեւ գրական ու գիտական գիրքերու թարգմանութեան, անոնք մայր օրինակներէ կը թարգմանեն յունարէն,
լատիներէն, պարսկերէն եւ ասորերէն գիրքեր, նաեւ Հայաստանի
մէջ գտնուող պատմական գիրքեր:
Յաջորդ սերունդները շարունակեցին եւ մինչեւ այսօր կը շարունակեն իրենց առաջին ուսուցիչներուն գործը, ստեղծագործելով
բարձրարուեստ, գրականութիւն, բանաստեղծութիւն, վէպեր,
որոնց արժէքը կը բարձրանայ համաշխարհային յաւերժ մնայուն
գրականութեան սքանչելիքներու մակարդակին, իրենց զմայլելի
գրական նմոյշներուն շնորհիւ... Երանի այլ առիթով հնարաւորութիւն ունենամ անդրադառնալու անոնց, արաբ ընթերցողին ծանօթացնելու մեր գեղեցիկ լեզուի գանձերը, լեզու զոր մեր բանաստեղծներէն մին «Արեւահամ» կոչած է, եւ որուն մասին արաբ
ընթերցողը, ցաւօք, շատ քիչ բան գիտէ, որովհետեւ բաւարար
չափով թարգմանութիւններ չկան եւ տարածում չեն գտած մշակութային եւ գրական շրջանակներու մէջ. օրինակի համար հան-
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ճարեղ Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան»ը՝ «Նարեկ»ը, որ մտաւոր եւ լեզուական այնպիսի նուաճում մըն է, որուն
հազուադէպօրէն կրնայ մրցակից գտնուիլ համաշխարհային
հոգեւոր գրականութեան մէջ, իր լեզուական պերճախօսութեամբ,
գիտակցական ըմբռնողական նուրբ խորքով, բարեպաշտ
աստուածավախ անարատութեամբ, ինչպէս նաեւ նորաստեղծ
բառերով եւ արտայայտութիւններով, որոնցմով կը նկարագրէ
զԲարձեալն Աստուած, որոնց նմանը ունեցող լեզուները շատ
չեն. օրինակ ընտրուած հատուած...
Արդարեւ արարածներէն ո՛չ ոք կրնայ
Նիւթական լեզուի խօսքերով թարգմանել
Ինծի ցուցած գթութիւններուդ մէկ մասնիկն իսկ,
Ո՛վ ստեղծող Տէր,
Վասնզի աւելի մեծ զօրութիւն է
Հինցածը վերստին նորոգել առաջին պայծառութեան
համեմատ,
Քան թէ ոչինչէն ստեղծագործել:
Եւ որովհետեւ դուն տկարութիւն չես ճանչնար,
Դուն որ ամէն բանի զօրութիւն ես,
Ու հրամանիդ լոկ խօսքը կը կատարէ ամէն բան.
Արաբ ընթերցողը ծանօթ չէ նաեւ Ռաֆֆիի նման վիթխարի
վիպագիրի գործերուն, որուն վէպերուն հերոսները ընդհանուրին
ծանօթ են որպէս ազգային անմահ հերոսներ: Արաբ ընթերցողը
ծանօթ չէ Աւետիս Ահարոնեանին, որուն գործերը չես կրնար
կարդալ առանց տեղափոխուելու իր նկարագրած դէպքերուն
կեդրոնը, այնքան որ մանրամասնօրէն եւ անկեղծօրէն կը նկարագրէ գործողութեան վայրն ու իր կերտած հերոսներուն շրջա-

170
պատն ու անոնց ներքին զգացումները, զգացողութիւնն ու հոգեկան ապրումները:
Արաբ ընթերցողին անծանօթ կը մնան նաեւ հիանալի բանաստեղծներ, որոնք իրենց արտայայտիչ նրբին բանաստեղծութիւններով հետք ձգած են հայ գրականութեան մէջ, անոցմէ ոմանք
կ’երգեն հայրենիքի սէրը, ոմանք սէրը գովերգողներ են, սիրոյ
երգիչներ են: Պլպուլներ՝ սիրահար աշուղներ, ոմանք՝ բարոյախօսներ եւ մարդկային լաւ յատկութիւնները գովաբանողներ,
ոմանք՝ երգիծագիր քննադատներ, ոմանց բանաստեղծական
համարները դարձած են յաւերժական իմաստուն տողեր, ոմանք
կը փիլիսոփայեն մարդկային եւ ընկերային հարցերու խորութիւնը: Անծանօթ կը մնայ նաեւ այն հանճարեղ գրողը որ ըսած
է. «Գրողը կը գրէ, երբ չի կրնար չգրել»:
Յիշարժան է, որ Հայոց Այբուբենի 36 տառերուն հնչիւնները
կը պարունակեն ներկայիս երկրագունդի խօսուող լեզուներուն
գրեթէ բոլոր հնչիւնները, եւ դուն կրնաս հայերէն տառերով փոխադրել իր իսկական լեզուով արտայայտուած որեւէ բառ, քանզի
Հայոց Այբուբենը կը պարունակէ աւելի տառեր քան ներկայի
գործածուող ծանօթ լեզուները, որոնց բոլորին ալ տառերուն թիւը
կը տարուբերի 26-32 միջեւ, ասիկա կը բնորոշէ մեր լեզուին հարըստութիւնը, որմով կը հպարտանանք, ահա թէ ինչու հայերը
իրենց սորված օտար լեզուներու բառերը կը հնչեն իրենց մայրենի
լեզուին նման:
Այս ամբողջ ժառանգութիւնը իրականացած պիտի չըլլար եթէ
Հայոց Այբուբենը չհնարէին եւ չստեղծագործէին մեր երախտաւոր
լուսամիտ պապերը 17 դար առաջ...: Ողջոյն անոնց անբիծ հոգիներուն եւ յաւերժական յիշատակին:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 26-5-2005, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ» 4-7-2005, Պէյրութ
«ՔՈՒԷՅԹ ԹԱՅՄԶ», 21-11-2005, Քուէյթ
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Կը վերաքաղեմ ինքզինքս այսօր եւ կը մտածեմ թէ
կարելի էր հայերէնով գրուած առաջին նախադասութիւնը
արաբերէնի թարգմանած ըլլայի. «Իմանանք իմաստութիւնն
ու խրատը եւ գիտակցինք հանճարներուն խօսքը», փոխան
Հայ Գիրերու Գիւտին նուիրուած տօնակատարութիւններուն
առթիւ 2005 թուականին գրածս յօդուածին մէջ թարգմանածիս սկսածս կերպին: ամէն պարագայի այս տարի
յիշատակի այդ օրը չէի ուզեր որ անցնէր առանց արտայայտելու իմ ուրախութիւնս եւ ցնծութիւնս այս փառապանծ
դէպքին առթիւ: Նոյն առիթէն կ’օգտուիմ մեր արաբ եղբայրներուն ծանօթացնելու այդ գիւտի մանրամասնութիւններուն,
ենթադրելով՝ թերեւս անոնք մինչ այդ որեւէ բան չեն կարդացած այդ մասին:
Անկասկած այս առիթը սիրելի է իւրաքանչիւր հայու
սիրտին եւ մօտ՝ մտքին, որովհետեւ այդ գիւտը լաւագոյնն
էր որ կրնար պատահիլ հայութեան այդ տարածաշրջանին
մէջ, պատմութեան այդ դժուարին ժամանակներուն, գոյոթիւն ունեցող բազում մարտնչումներուն ատեն, երբ կրօնական գիրքերը կը գրուէին ասորերէն եւ յունարէն, փոխան
հայերէնի:
Այդ շրջանի իշխող պարագաներու եւ տիրող մթնոլորտի
պայմաններուն մէջ երբ գրաւոր խօսակցութիւնները կը
կատարուէին ու հրամանները կ’արձակուէին ու Աստուածաշունչը եւս նորադարձ հաւատացեալներուն կը կարդացւէր բացառապէս ասորերէն եւ արամերէն լեզուներով, ի՞նչ
միջոցով կրնար ազգ մը փոխանցել իր ուզածը դիմացինին,
առանց ունենալու իրեն յատուկ այբուբեն մը՝ ճշգրիտ կերպով արտայայտելու իր ուզածը:
Ինչպէ՞ս կրնայ պետութիւն մը իշխել առանց ունենալու
յստակ, հասկնալի դրոյթներով օրէնքներ արձակելու այբուբենը այն լեզուին, որով կը խօսին իր հպատակները: Արդ-
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եօ՞ք ժողովուրդէն կը պահանջոււէր իր խօսակցական լեզւի կողքին սորվիլ երկրորդ լեզու մը՝ պաշտօնական լեզուն,
հասկնալու եւ ըմբռնելու համար տրուող հրամանները:
Կա՞յ երկու տարբեր լեզուներ ունեցող ժողովուրդ մը, առաջինը՝ արմատական, ժառանգուած նախահայրերէն, որով
կը խօսի, կը սիրէ, կը գովերգէ իր սիրածը, երկրորդը՝ անով
ընդունելու պաշտօնական հրամաններ, որպէսզի վարուի
ըստ անոնց եւ իմանայ արգիլուածն ու արտօնուածը, եւ
կրօնական գիրքերը կարդայ ու հոգեւոր արժէքներով զինւի օտարի՞ն լեզուով:
Եւ եթէ ենթադրենք թէ հայ ժողովուրդը դիմէր այն ժամանակի տիրող լեզուներէն մէկուն տառերուն, կարելի պիտի ըլլա՞ր ձայներով հարուստ հայերէնի պակսող հնչիւնները ամբողջացնել օգտագործուող լեզուի հնչիւններով, որ
առաւելագոյն 28 տառ պիտի պարունակէր, մինչ հայերէնը
36: Վստահաբար մեր սուրբ հայրեր Մեսրոպ Մաշտոցն ու
Սահակ Պարթեւը եւ այլոք մտածած էին այդ մասին, եւ
դարձեալ վստահաբար նկատած էին որ առանց հայերէն
լեզուի պիտի չկարենային օգուտ մը քաղել: Ապա թէ ոչ
ինչո՞ւ այդքան յոգնութիւն եւ չարչարանք կրեցին աշխատելով իրենց յատուկ այբուբեն մը գտնել, ոտնատակ ընելով
աշխարհի տարբեր վայրեր:
Օգտակարը կատարեցին մեր Մեծ հայրերը այդ բարի
գործով, օգտակարը կատարեցին նաեւ իրենց ժառանգներն
ու հետեւորդները, որոնք տարածեցին եւ ուսուցանեցին մեր
թանկագին Այբուբենն ու գեղեցիկ լեզուն, սերունդէ սերունդ
բարի գործ կատարեցին մեր գրողներն ու գիտնականները,
աշխարհիկ թէ եկեղեցական գրականութեան հանճարները,
ստեղծագործելով սքանչելի գրականութիւն երբ գրեցին
հազուագիւտ գրական եւ մշակութային նմուշներ, ինչպէս
Ներսէս Շնորհալին, Գրիգոր Նարեկացին, Մովսէս Խորե-
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նացին, եւ մեր ժամանակակից գրողները, ինչպէս Միսակ
Մեծարենցը, Յակոբ Օշականը, Պարոյր Սեւակը, որոնցմէ
իւրաքանչիւրը իր իւրայատուկ ստեղծագործութիւններով
իր բնագաւառէն ներս ունեցաւ իր ազդեցութիւնը մեր
պատմութեան եւ մեր քաղաքակրթութեան մէջ, մեզ բարձրացնելով մշակոյթով եւ գրականութեամբ հարուստ քաղաքակիրթ ազգերու դասին:
Ասոնք մեր լեզուին տուին մեծ արժէք եւ իմաստ, տալով
անոր ամբողջականութիւն. անոնք մեծ ոյժ եւ կորով ու ոգեւորութիւն հաղորդեցին մեր ժողովուրդին, քանզի լեզուն
զինուորի կուրծքը պաշտպանող վահանի նման է եւ նման
անոր ձեռքի սուրին, որ տրուեցաւ ամբողջ հայ ազգին, որ
դիմադրեց բոլոր տեսակի դժուարութիւններուն եւ փորձութիւններուն, պահպանելու իր ազգային դիմագիծն ու պատիւն ու արժանապատուութիւնը, դէմ դրաւ բռնակալներու
եւ զաւթիչներու ցանկութիւններուն, որոնք մեր ազգին եւ
մեր հայրենիքին վնասը կ’ուզէին: Մենք պիտի չկարենայինք
դիմադարձել անոնց եթէ չկազմուէր մեր սքանչելի Այբուբենը 1600 տարի առաջ, մեր մէջ սերմանելով ազգային
ոգին, եւ բանալով ստեղծագործական եւ իւրայատկութեան
հորիզոններ պահպանեց մեր պատմութիւնը: Մեր Այբուբենը մեր հոգիները լեցուց մարդկային ամենավեհ զգացումներով եւ ոգեւորութեամբ, որպէսզի մեր հայրենիքին մէջ մենք
մեզի եւ մեր ապրած այլ ընկերութիւններուն տանք լաւագոյն
օրինակը հայրենիքի սիրոյ, եւ մարդուն հանդէպ սիրոյ, ինչ
պատկանելիութիւն ալ ունենայ, նաեւ օրինակ դառնանք
որպէս բարի ու խաղաղութիւն ցանկացող բոլորին:
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Քուէյթի հայ գաղութը պատիւը պիտի ունենայ բարեպատեհ
այցելութիւնը ընդունելու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Հայոց Կաթողիկոս
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Առաջինի, որ հիւրը պիտի դառնայ իր քուէթահայ
զաւակներուն, որոնք այնքան սպասած էին իր ժամանումը՝ արժանանալու անոր օրհնութեան:
Ի՝նչ երանելի առիթ մըն է Վեհափառին այցելութիւնը մեզի,
անոր շուրջ պիտի բոլորուին քուէթահայ գաղութի բոլոր զաւակները, ոչ միայն որպէս զաւակներ եւ թոռներ, որոնք կը դիմաւորեն իրենց հայրը, այլ նաեւ անոր համար որ ծարաւի են
իմաստուն այրի հոգեւոր վեհ տալիքներուն, որոնք լուսատու ջահ
են եւ կ’առաջնորդեն զիրենք ժամանակակից պատմութեան
ընթացքին, քանզի Կիլիկիոյ Աթոռին Գահակալը կը վայելէ բարենորոգչական լուսաւոր վիթխարի միտք: Վեհափառը ըլլալով
տեսլական ունեցող անձնաւորութիւն եւ յատկանշուելով իր զարգացմամբ, ունեցած է բացառիկ դիրքորոշում եւ վերաբերմունք
ի սպաս իր ազգին եւ անոր պատմական եւ ներկայի խնդիրներուն,
միշտ գտնուելով առաջի գիծի վրայ՝ ամէն անգամ որ ազգը
ենթարկուէր փորձութիւններու կամ գտնուէր ճգնաժամային
վիճակի մէջ, կամ կրօնական եւ աշխարհիկ խնդիրներու բարդացման եւ խճճման պարագային, նոյնպէս ամէն անգամ մեր
նաւը հասցնելով ապահով ափ շնորհիւ գալիք դէպքերը
նախատեսելու իր վիթխարի կարողութեան եւ իմաստուն խորհուրդներուն, մեր յաւիտենական տագնապներով լի այս աշխարհին մէջ:
Արամ Առաջինը որ Լիբանանի հայոց Առաջնորդն էր Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին, մնաց սպիտակ,
անբիծ ձեռքերով, ան գործօն դերակատարութիւն ունեցաւ մեղմացնելու համայնքային կռիւները եւ տարածելու ներողամտութեան եւ խաղաղութեան ոգի կռուող բոլոր կողմերուն միջեւ, Վեհափառը պահեց հայութեան յամառ ձգտումը չէզոքութիւն
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պահպանելու եւ որեւէ խմբաւորումի կամ համայնքի կողմ
չբռնելու եւ չմասնակցելու եղբայրասպան կռիւներուն: Երբեք:
Վեհափառը էր եւ տակաւին կը մնայ կրօններու եւ հաւատալիքներու միջեւ երկխօսութեան յառաջխաղացման եւ ընդհանուր
արժէքներու շրջանակի լայնացման համար բոլոր բնագաւառներու
մէջ գործող ամենակարեւոր անձնաւորութիւններէն մին:
Վեհափառը ըլլալով 370 եկեղեցիներու եւ քրիստոնէական համայնքները միաւորող Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի Ընդհանուր Քարտուղար (ամենաբարձր պաշտօնը Խորհուրդին) միջազգային ատեաններու մէջ խաղցած է գործօն, օգտակար
եւ կառուցողական դեր՝ հաստատելու հիմքերը քրիստոնեայ-իսլամ մերձեցման եւ ընդհանուր հասկացողութեան, որ աւելի ուշ
կոչուեցաւ Քրիստոնեայ-իսլամ երկխօսութիւն: Վեհափառը ըլլալով այս տարածաշրջանի՝ Անթիլիաս (Լիբանան), զաւակ, սնուելով եւ ապրելով արաբական մշակոյթով, դարձաւ հաւատարիմ
առաքեալ, կարծիքներ փոխանցող միջազգային համագումարներու եւ հանդիպումներու ընթացքին, որոնց կը նախագահէր,
կատարելով շնորհակալ գործ առնուած որոշումներուն ընդմէջէն,
ի նպաստ արաբներուն եւ իսլամներուն:
Երբ դոկտոր Կաթողիկոս Արամ Առաջինի գահակալութեան
տասնամեակը կը նշենք, դարձեալ այս տարի կը տօնենք որպէս
տասնամեակ հայկական գաղութներու զարգացման եւ ծաղկման,
զի իր կենսագրութիւնը լի է իւրայատուկ նուաճումներով: Ի միջի
այլոց Վեհափառը հեղինակ է զանազան նիւթերով շուրջ 20է աւելի գիրքերու, գրուած հայերէն, ֆրանսերէն եւ անգլերէն լեզուներով, որոնցմէ մաս մը թարգմանուած է արաբերէն, գերմաներէն,
սպաներէն եւ շուէտերէն լեզուներու: Վեհափառը նաեւ շինարար
մարդ է. ան իր գահակալութեան կարճ ժամանակաշրջանին կառուցեց Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան թանգարանը, մատենադարանը, տեղեկատուական կեդրոնը եւ համալսարանական երիտասարդ ուսանողներու կեդրոնը, կրօնականներու կացարանը
եւ սահմանափակ եկամուտ ունեցողներու համար բնակարաններ
եւ այլ կարեւոր շինութիւններ:
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Վեհափառը նաեւ որդեգիրն ու անխոնջ ջատագովն է նոր սերունդն ու երիտասարդները դէպի եկեղեցական հոգեւոր կեանք
ներքաշելուն, հետեւելով անոնց ճշմարիտ եւ ուղիղ ապրելակերպին: Վեհափառը իր այս առաքելութեամբ հանդէս կու գայ իր
հրատարակութիւններով եւ համայն աշխարհի իր գտնուած
բոլոր վայրերուն մէջ, մղելով երիտասարդութիւնը դէպի բարոյական արժէքներու պահպանում եւ հեռացում մեր ժամանակներու
փտութիւններէն, անմեղ հոգիները զերծ պահելով շեղումէ եւ
բարոյական անկումէ:
Այս արժանիքները փոքր մասն են մեր Վեհափառ տիրոջ
ունեցած բարեմասնութիւններուն, Տէրը պահէ, պահպանէ զինք
եւ երկար կեանք պարգեւէ անոր: Բարի գալուստ Վեհափառին
իր տան, իր զաւակներուն եւ զինք սիրողներուն մէջ: Բարի գալուստ, ի հարազատ, պահպանեալ Քուէյթ: Աստուած թող յաջողութեամբ պսակէ իր այցելութիւնն ու առաքելութիւնը: Աստուած
թող Վեհափառին հետ ըլլայ իր կեցութեան եւ իր ճամբորդութեան
ընթացքին:
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Արամ Առաջին Կաթողիկոսի այցելութիւնը Քուէյթ 2005
թուականի Նոյեմբեր ամսուն, բարեպատեհ առիթ մըն էր.
ամբողջ Քուէթահայութիւնը ցնծութեան մէջ էր Վեհափառին
բարեբեր գալուստին համար եւ բոլորը նորին սրբութիւնը
դիմաւորեցին բաց սիրտերով:
Այս առթիւ պատեհութիւնը ունեցայ հրատարակելու
յօդուած մը, որուն մէջ ցոլացին Վեհափառին կատարած
բազմաթիւ պրպտումներն ու անոր արձանագրած նուաճումները Սփիւռքի հայկական գաղութներու կեանքէն
ներս:
Ցանկութիւնս էր շատ բան գրել իր կատարած գործերուն
եւ բարոյագիտական գրականութեան մէջ բարենորոգութիւններուն եւ լուսաւորող ուսումնասիրութիւններուն մասին, ինչպէս նաեւ իր խաղցած դերին մասին՝ կրօններու
իրար մօտեցման եւ իրար հանդէպ հանդուրժողութեամբ
վերաբերելուն: Ուզեցի գրել նաեւ Վեհափառին բերած
նպաստին հաւատացեալներու, ի մասնաւորի երիտասարդներու կեանքին եւ անոնց համոզմունքներուն ամրացման
մէջ, սակայն ստիպուեցայ բաւարարուիլ մէկ էջի սահմաններով, համակերպելով թերթի խմբագիրի ցուցմունքներուն:
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Ինչպէս բոլոր քրիստոնեաները, այնպէս հայ ժողովուրդը եւս
մեծ ուրախութեամբ եւ անհուն երանութեամբ կը տօնէ Յիսուսի
Ս. Ծննդեան օրը, քանզի այս ծնունդը ինքնին ուրախութեան աղբիւր է, որովհետեւ ծնունդն է ժողովուրդներու Փրկիչին տիրող
գերութենէն, թշնամութիւններէն, բարբարոսութիւններէն, սկիզբն
է Աստուածային վեհագոյն հասկացողութիւններու տարածման,
եւ Ադամի ու Եւայի զաւակներուն՝ մարդկութեան միջեւ սիրոյ եւ
խաղաղութեան տիրելուն:
Հայերը Ս. Ծնունդը կը տօնեն Յունուար 6-ին, ըստ Արեւելեան
եկեղեցիներու տոմարին, եւ ոչ թէ Դեկտեմբեր 25-ին, ինչպէս
Արեւմտեան եկեղեցիներն ու կաթողիկէները:
Ս. Ծննդեան տօնակատարութեան աւանդութիւններն ու սովորութիւնները բոլոր եկեղեցիներուն մօտ ունին միեւնոյն ընդհանուր խորքը, եւ որոնք կը նպակադրեն մէկ երդիքի տակ ժողվել
ընտանիքին անդամները, քով-քովի բերել ընտանիքէն հեռու
գտնուող զաւակներն ու եղբայրները:
Ընտանիքին միացած անդամները կը բոլորուին Ծննդեան
(կաղանդի) ծառին շուրջ շուրջ եւ որպէս սիրոյ ու հոգատարութեան
նշան՝ նուէրներ կը փոխանակեն իրար հետ. նուէրներ կը տրուին
մանաւանդ ընտանիքին նոր միացած անդամներուն, օրինակ
հարսերուն, փեսաներուն: Ասոր կը նախորդէ Ծննդեան գիշերուայ
պատարագին ներկայ գտնուիլը:
Այս տօնակատարութեան ամենասիրելի եւ ցանկալի
արարքներէն մէկը Ս. Ծննդեան առաւօտուն եկեղեցի երթալն ու
պատարագին ներկայ գտնուիլն է. այդ օր եկեղեցի կ’երթայ Քուէյթի գաղութի զաւակներուն բացարձակ մեծամասնութիւնը, պատճառ դառնալով սրտամօտ, հաճելի խճողումի: Պատարագէն ետք,
ընտանիքին անդամները, հարազատները եւ բարեկամներ, որոնք
իրարու կը հանդիպին զատիկէ զատիկ, կը հաւաքուին եկեղեցւոյ
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բակին մէջ եւ կը խօսակցին իրար հետ, զրոյցը կ’աւարտի փոխադարձ համակարծութեամբ, թէ միայն զատիկէ զատիկ հանդիպիլը
ճիշդ չէ, թէ պէտք է զիրար տեսնել այլ առիթներով եւս, սակայն
բաժանումէն ետք ամէն ինչ կ’ընթանայ նախկին հունով:
Ուշագրաւ է նաեւ այն, որ այս առիթը ուրախութիւն է նաեւ
իգական սեռին, մանուկներուն եւ երիտասարդներուն համար,
որոնք կը հագնին իրենց ամենագեղեցիկ զգեստները, կը կրեն
իրենց լաւագոյն զարդերը, կը սանտրեն ու կը ձեւաւորեն մազերը,
Ծննդեան օրը հանրութեան յատուկ փայլքով ներկայանալու
համար:
Չենք կրնար նաեւ խոյս տալ Ծնունդի գիշերուան սքանչելի
ընթրիքէն: Այդ գիշերը հայերէնով կը կոչենք «Խթման գիշեր»:
Ասիկա ընտանիքի անդամներուն համար ամենայ երջանիկ
առիթն է, որովհետեւ դարձեալ սովորութիւն դարձած է այդ գիշեր
հաւաքուիլ ընտանիքի մեծին մօտ, եթէ կենդանի է, կամ կարգով
ամէն անգամ եղբայրներէն մէկուն տունը, ուր հարազատները
կը բոլորուին ընթրիքի լիառատ սեղանին շուրջ, որուն վրայ
տեղադրուած են տանտիկնոջ յատկապէս այսօրուայ համար
պատրաստած ամենահամեղ ճաշատեսակները՝ որոնց մէջ կը
գտնուին հնդկահաւը, մածունով «քէօֆթէ»ն, ձկնեղէն եւ անշուշտ
տունը պատրաստուած խմորեղէններ ու քաղցրաւենիք, զորս
ընդհանրապէս հիւրերը իրենց հետ կը բերեն հիւրընկալի տուն:
Սովորութիւն է նաեւ ընթրիքէն առաջ յոտնկայս աղօթել, շնորհակալութիւն յայտնելու Աստուծոյ իր պարգեւած բարիքներուն
համար:
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Հայերուն մօտ Ս. Ծննդեան եւ Նոր տարուան տօնակատարութիւններու ընթացքին կատարուող ծէսերուն եւ սովորութիւններուն
մասին նախապէս գրած եմ «ԱԼ ՔԱՊԱՍ»ի մէջ եւ յարկ չեմ տեսներ կրկնելու զանոնք, սակայն այսպիսի ուրախ եւ յատուկ առիթներուն հայերը շատ բաներ ունին ըսելիք: Երբ մարդ ինքզինքին
հետ կ’առանձնանայ եւ կը մտորէ անցնող տարուան հունձքին
մասին, ինքզինքին հետ հաշուի նստելով իր կատարածին մասին,
երբ ինքզինք կ’այպանէ կատարած սխալներուն համար, եւ կը
ցաւի ունեցած վնասներուն. նաեւ ինքն իր մէջ կը հպարտանայ
եւ կը ցնծայ ունեցած յաջողութիւններուն եւ իրագործումներուն
համար:
Նոր տարեսկիզբը նաեւ առիթ ու պատեհութիւն է ցանկութիւններու եւ մաղթանքներու, որոնց իրականացումը կ’ակնկալէ
մարդ յաջորդ տարիէն, ինքզինքին, իր ընտանիքին, ազգին եւ
հայրենիքին համար, արհամարհելով բանաստեղծին յայտնի
տունը թէ՝
«Մարդիկ չեն հասնիր ամէն ուզածնուն,
Քամին կ’ընթանայ ընդդէմ ցանկութեան նաւուն»
Այս ուրախ առիթով, «ԱԼ ՔԱՊԱՍ»ի ամպիոնէն շնորհակալութիւն կը յայտնեմ այս թերթին, որ ինծի առիթ կ’ընծայէ հրատարակելու յօդուածներս, իր էջերուն ընդմէջէն հնարաւորութիւն
տալով ինծի ազատօրէն արտայայտել կարծիքներս, ի մասնաւորի
Հայկական Հարցին հետ առնչուող մշակութային նիւթերու շուրջ,
որոնք քաղաքական եւ ընկերային երանգաւորում ունին յաճախ:
Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ Քուէյթի պետութեան, որ ինծի,
ընտանիքիս եւ քուէթահայ գաղութին ցուցաբերած է սրտբաց
հիւրընկալութիւն, ապահոված է բարեկեցիկ կեանք եւ յարգած
մեր համոզումները, մնայուն դիւրութիւններ ընծայելով մեզի, ինչպէս անհատներու, այնպէս ալ հաստատութիւններու:
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Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ նաեւ Քուէյթի ժողովուրդին եւ
բոլոր անոնց, որոնց ծանօթացած եմ աշխատանքի ասպարէզին
եւ ընկերային կեանքիս մէջ, մաղթելով բոլորին բարիքներով ամբարուած նոր տարի, օրհնեալ եւ յաջողութեամբ լի:
Նոր տարուան բարեմաղթութիւններս շատ չեն Բարձեալն
Աստուծոյ համար, որ բարեացակամ, սիրառատ եւ առատաձեռն
է. անսահման են Իր պարգեւած շնորհներն ու կարողութիւնները,
եւ երանի անոնցմէ մաս մը ինծի պարգեւէ: Ինքն է ամենամեծ
նուիրատուն. նախ եւ առաջ կը փափաքիմ, որ ինծի եւ ընտանիքիս
առողջութիւն պարգեւէ, գործս պահպանէ եւ օրհնէ. Քուէյթն ու
իր ժողովուրդը հեռու պահէ չարիքներէ, որպէսզի թանկագին
այս երկիրը մնայ հզօր ու ապահով:
Ի սրտէ, ամենայն անկեղծութեամբ կը մաղթեմ որ իմ երկրիս
եւ ծննդավայրիս՝ Սուրիոյ թնճուկը բարեյաջող լուծում գտնէ եւ
անոր գլխաւերեւ կուտակուած ամպերը փարատին ամենայ
կարճ ժամանակամիջոցի մէջ. նոյնը կը ցանկամ հայրենիքիս՝
Հայաստանին, մաղթելով որ Աստուած լուծէ անոր խնդիրները
եւ հարթէ լարուածութիւնն ու տարակարծութիւնները իր դրացիներուն հետ, մասնաւորաբար Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի հետ,
որպէսզի անոնք վերացնեն աւելի քան քսան տարիներէ ի վեր
պարտադրուած շրջափակումը, որ ամենօրեայ տառապանք եւ
վնաս կը պատճառէ Հայաստանին: Կը մաղթեմ նաեւ, որ մեր
քաղաքական խնդիրները եւ ներկայի ու անցեալի տարակարծութիւնները այս երկուքին հետ գտնեն իրենց արդար ու ճշգրիտ
լուծումը:
Քուէյթի պաշտօնական մակարդակով խնդրանքս է, որ Քուէյթեան Արաբական Տնտեսական Զարգացման Սնտուկը այս տարի
իր կարգախօսը՝ «Կ’օգնենք ժողովուրդներուն, որպէսզի օգնեն
իրենք զիրենք» գործադրէ նախ եւ առաջ Հայաստանի հայ ժողովուրդին հետ, այս ստեղծագործ, աշխատասէր, արտադրող,
երախտագէտ եւ միշտ քուէյթեան եւ արաբական դատին թիկունք
եղող երկրին դրամական կամ տնտեսական օգնութիւն յատկացընելով բարձրացնէ այդ երկրի անհատ քաղաքացիին կենսամա-
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կարդակն ու բարելաւէ տնտեսական եւ ընկերային վիճակը,
որպէսզի ան մասնակցի յառաջադէմ ժողովուրդներու զարգացման եւ բարձր քաղաքակրթութեան երթին:
Կը մաղթեմ նաեւ որ Քուէյթի մեծ սրտի տէր եւ ըմբռնող իմաստուն առատաձեռն մասնագէտներն ու պատասխանատուները
(եւ որքան մեծ է անոնց թիւը) յարմար վայրի մը մէջ հողակտոր
մը յատկացնեն հայ համայնքին, եկեղեցի եւ դպրոց կառուցելու,
լրացուցիչ բաժիններով ունենալու մարզական, ընկերային եւ
մշակութային գործունէութիւն, ի մի բերելու հայերը առողջ եւ
մաքուր մթնոլորտի եւ շրջապատի մէջ, վայել հինաւուրց քաղաքակրթութեան, որուն կը պատկանին անոնք, մնալով Քուէյթին
խորապէս երախտապարտ ամենայն անկեղծութեամբ:
Ամէն տարի լաւ օրերու, Բարին ընդ ձեզ:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 7-1-2006, Քուէյթ «Հայկական բարեմաղթանքներ
եւ սէր ու խաղաղութիւն աշխարհին» վերնագրով:
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1. ԽՈՐԻՆ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ՝ ԱՐԱԲ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ
2. ԶԷՆՈՊԻԱ ԹԱԳՈՒՀԻՆ. ՀԱՅԵՐՆ ՈՒ ՐԱՀՊԱՆԻՆԵՐԸ
3. «ԽՕՍՔ ՄԱՐԴԿԱՆՑ» ՅԱՅՏԱԳԻՐՆ ՈՒ ՀԱՅԵՐԸ
4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ
5. ՄԱՐԴՈՒ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹԻՒՆԸ
6. ՆՊԱՏԱԿԸ Կ’ԱՐԴԱՐԱՑՆԷ ՄԻՋՈՑԸ, ԲԱՅՑ...
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Հայ Ժողովուրդի Երախտիքի Արձանը Արաբ Ժողովուրդին
(Երեւան-Հայաստան)

189

ÊàðÆÜ ÞÜàðÐ²Î²ÈàôÂÆôÜ
²ð²´ ÄàÔàìàôð¸ÆÜ
Լաւ կ’ըլլայ որ մարդուն անձնական զբաղմունքներն ու մտահոգութիւնները չարգելակեն զինք տեսնելու եւ յիշելու այն ճառագայթը որ միշտ կը ծագի ազգերու կեանքին մէջ, նոյնիսկ տըխրութեան եւ փորձութիւններու ամենայ դժնդակ պահին:
Ինչպէ՞ս կրնանք մենք հայերս չյիշել արաբներուն կատարած
բարիքը մեզի, բռնագաղթի՝ «Սէֆէրպիրլիք»ի եւ օսմանցի թուրքերուն կողմէ մեր ենթարկուած ջարդերուն ատեն, Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի ընթացքին, աւելի ճշգրիտ 24 Ապրիլ
1915 թուականին, որուն 90 ամեակի սեմին կը գտնուինք այսօր
եւ որուն յիշատակը քանի մը օր ետք ոգեկոչելու կը պատրաստուին
հայերը, աշխարհի չորս ծագերուն մէջ:
Մեծ է թիւը արաբներուն որոնք ականատես եղան մեր տառապանքի ցաւալի դէպքերուն, որոնք քսաներորդ դարասկիզբին
տեւեցին քանի մը տարի, մեծ է թիւը նաեւ անոնց, որոնք ականջալուր եղան եւ ցաւ զգացին, ինչպէս ցաւ զգաց համայն աշխարհի
խիղճը:
Ա՛յն ինչ ըսել կ’ուզեմ այս յօդուածով խաղաղասէր քաղաքակիրթ հայ ժողովուրդին բաժին ինկած ողբերգութեան մանրամասները պատմել չէ, ոչ ալ խօսիլ այն մէկ ու կէս միլիոն հայ ծերունիներուն, կանանց եւ երեխաներուն մասին, որոնք Արեւելեան
Անատոլուի մէջ գտնուող, այդ ժամանակ Օսմանեան կայսրութեան կողմէ գրաւուած իրենց հայրենիք Հայաստանէն տեղահանւեցան եւ քշուեցան դէպի հարաւ, դէպի արաբական երկիրներ,
ինչպէս Իրաք եւ Սուրիա, եւ որոնց բացարձակ մեծամասնութիւնը
ոչնչացուեցաւ անմարդաբնակ ճամբաներու վրայ: Այստեղ ես
կ’ուզեմ շեշտել այն վերաբերմունքը, որուն արժանացան անոնց
մնացորդաց գաղթականները՝ «մուհաճիրները» արաբ ժողովուրդին կողմէ, որ հիւրընկալեց զիրենք, եւ ցաւօք, կը զգամ, աւելի
ճիշդ կը հաստատեմ թէ որքան ալ փորձեմ, թերացած պիտի մնամ
ինչ որ մէկուն հանդէպ, կը վախնամ նաեւ որ արաբ ընթերցողին
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պիտի չկարենամ բաւականաչափ հասցնել այն, որ մենք որքան
գիտենք եւ կ’ըմբոշխնենք իմաստը Մեծ բանաստեղծ Մութենէպպիի հետեւեալ պատգամին.
«Եթէ վեհանձն մարդը յարգես, անոր կը տիրես,
Եթէ վատ մարդը յարգես, քեզ դիմադարձող կը գտնես»
(Աստուած հեռու պահէ վատերէն)
Եթէ ազնիւ մարդու յատկութիւնը բարի արարքին աւելի լաւով
պատասխանելն է, մեզի հայերուս կը մնայ միմիայն խոնարհիլ
արաբական առաքինի վարմունքին համար, որմով դիմաւորեցին
մեզ անոնք մեր այդ տանջալի օրերուն: Անոնք մեզ օգնեցին մեր
փորձութեան պահին, կերակրեցին եւ հագցուցին մեր զաւակները,
պաշտպանեցին մեր կիները, առատաձեռն գտնուեցան եւ բան
չխնայեցին մեզմէ, հակառակ անոր որ այդ ժամանակներուն երբ
Սուրիա ալ կը գտնուէր Օսմանեան լուծին տակ եւ իր քաղաքներուն՝ Տէր Զօրի, Մէսքէնէի, Ռաքքայի մէջ հասոյթները շատ
սակաւ էին. արաբ վեհանձն պետեւին չթերացաւ եւ որեւէ օգնութիւն չխնայեց հալածեալ հայերէն, աւելին, ինքզինք վտանգի ենթարկելով, կրցածին չափ փորձեց փրկել հայերը զինեալ թուրք
ոստիկաններուն ձեռքէն, որոնք տարագրեալ հայերու կարաւանները կը քշէին: Գիւղացի եւ քաղաքացի արաբները մէկը միւսէն
նուազ ազնիւ մարդիկ չէին. հայ գաղթականներու մնացորդացը
հասնելով այս կամ այնտեղ, ապրեցան որբանոցներու, ծերանոցներու եւ թիթեղեայ բնակարաններու մէջ: Հայերը շնորհիւ իրենց
աշխատասիրութեան եւ կորովին ու օգնութեամբը իրենց արաբ
եղբայրներուն, որոնք ապրելու եւ տեղաշարժի դիւրութիւնններ
շնորհեցին, հասան կայուն վիճակի, ով որ ուզեց հաստատուեցաւ
Իրաքի, Լիբանանի կամ Սուրիոյ մէջ, ոմանք ալ Եգիպտոսի, Պաղեստինի եւ Յորդանանի ճամբան բռնեցին, ոմանք գացին Եւրոպա, յատկապէս Ֆրանսա, ոմանք հասան մինչեւ Ամերիկա, հեռաւոր վայրեր՝ այսպէս եւս տարտղնելու հայ ժողովուրդը
Սփիւռքի մէջ:
Յիշատակելի է եւ գնահատելի այն, որ այն բոլոր հայերը որոնք
նշեալ երկիրներու մէջ հաստատուեցան տիրացան քաղաքացիու-
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թեան եւ վայելեցին քաղաքացիութեան բոլոր իրաւունքները,
կատարելով նաեւ իրենց բոլոր պարտականութիւնները, ներառեալ զինուորական ծառայութիւնը: Արաբական դպրոցներէ եւ
համալսարաններէ հայ ուսեալ սերունդներ շրջանաւարտ եղան:
Արաբ հասարակութիւնները իրենց մէջ ներառին հայերը առանց
կրօնական կամ ցեղային խտրականութեան եւ հակառակ բոլոր
հայերուն քրիստոնեայ ըլլալուն, անոնցմէ ոեւէ մէկը խտրականութիւն չդիմագրաւեց արաբ իսլամ հանրութեան մէջ, ընդհակառակը
արաբն ու հայը իրար հետ ապրեցան ամբողջական ներդաշնակութեամբ եւ համերաշխութեամբ: Եթէ առածը կ’ըսէ. «Ով որ հաւաքականութեան մը հետ քառասուն օր ապրի, անկէ մէկը կը դառնայ», հապա ի՞նչ ըսել անոր մասին որ քառասուն տարի ապրած
է նեղ եւ լաւ օրերուն: Վստահօրէն կարելի է ըսել որ անոնցմէ
մէկը դարձած է՝ արտաքուստ եւ ներքուստ:
Հայերուն հաւատարմութիւնը իրենց ներկայ հայրենիքներուն
հանդէպ չի խախտիր, որքան ալ ամբողջական ըլլայ իրենց պատկանելիութիւնը իրենց ազգային արմատին. հայը չի տատամսիր
զոհելու ո՛չ իր ունեցուածքը՝ արժէքաւորն ու թանկագինը, ո՛չ ալ
իր արիւնն ու հոգին, արաբներուն թշնամին հայերուն ալ թշնամին
է, արաբներուն բարեկամը՝ հայերուն բարեկամը: Արաբներն ու
հայերը կ’ապրին միեւնոյն կեանքը, երկուքը կը բաժնեկցին միեւնոյն ճակատագիրը, բաժնեկից են նաեւ ծաղկունքին ու բարգաւաճութեան:
Ամենայն շնորհակալութիւն եւ երախտագիտութիւն արաբներուն, որոնց մէկ մասը դարձանք:
Ամենայն շնորհակալութիւն արաբներուն, իրենց ամենայն
պատկանելիութեամբ, բոլոր համայնքներով, դաւանանքներով,
աշիրէթներով, ցեղախումբերով եւ փոքրամասնութիւններով:
Յատուկ շնորհակալութիւն իւրաքանչիւր թոռնիկի, որուն մեծ
հայրը ուղղակիօրէն օգնութեան ձեռք երկարեց օգնելու հայ գաղթականի մը, անոր փորձութեան ընթացքին:
Յատուկ շնորհակալութիւն Սուրիոյ, որ հայերը առաջին գըրկաբաց ընդունողն ու զանոնք պատսպարողը եղաւ, նաեւ Հալէ-
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պին՝ եզակի ասպետ Ապու Ֆիրաս Ալ Համատանիի քաղաքին,
որ մեզի տեղ յատկացուց շինելու մեր առաջին բոյները իր պտղատու ճիւղերուն վրայ:
Շնորհակալութիւն Այնճարին եւ Պէյրութին, իրենց բոլոր համայնքներով եւ դաւանանքներով հանդերձ, որոնք դարձան լուսատու փարոսներ աշխարհով մէկ սփռուած հայերուն համար,
եւ անոր համար, որ որքան դրական պայմաններ ստեղծեցին ի
նպաստ հայերուն եւ անոնց դատին:
Շնորհակալութիւն ապահով նաւահանգիստ Ալեքսանդրիային,
որ մեծաթիւ հայկական գաղութ մը ընդունեց, յարգելով ու պատւելով անոր զաւակները լաւագոյն կերպով:
Շնորհակալութիւն արաբական բոլոր այն քաղաքներուն,
որոնք պատսպարեցին հայ գաղթականները, մասնաւորաբար
Տէր Զօրին, Պաղտատին, Գահիրէին, Ամմանին եւ քաղաքներու
ծաղիկ Երուսաղէմին:
Մեծ շնորհակալութիւն պահպանեալ հարազատ Քուէյթին,
անոր Էմիրին, կառավարութեան, ժողովուրդին, որոնք առատաձեռն գտնուեցան հայերուն հանդէպ, անկախ թէ որ երկրի քաղաքացիներ են անոնք, ընձեռելով անոնց բարեկեցիկ կեանք եւ
արժանացնելով զանոնք լաւ վերաբերմունքի:
Երանի կարենայի մասամբ երախտապարտ ըլլալ ամբողջ
երկրագունդի բոլոր արաբներուն, առանց բացառելու ոեւէ արաբ,
եւ թող ներէ ինծի ան, որուն չհասաւ շնորհակալութեանս արտայայտութիւնը թերթի այս նեղ սահմաններուն մէջէն, սակայն անոր
հանդէպ սրտիս մէջ ամենայն յարգանքի եւ մեծարանքի տեղ
յատկացուցած եմ:
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 14-4-2005, Քուէյթ
«ԱԼ ՀԱՅԱԹ», 24-4-2005, Լոնտոն, «Միախառնեցիք մեզ հայերս...»
վերնագրով:
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 1-8-2005, Պէյրութ, «Շնորհակալութիւն արաբներուն» վերնագրով
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Այս յօդուածը ամենահպարտալի գրութիւններէս մին է.
ես ոչ միայն արժանիք ու պատիւ կը զգամ, այլեւ տեսակ
մը հոգեկան հանգստութիւն, զոր կրնայ ամէն մարդ զգալ
երբ ուշացած պարտականութիւն մը կը կատարէ, կամ
գոհունակութեան զգացում կ’ունենայ երբ ի կատար կ’ածէ
գործ մը որմէ խուսափած էր երկար ատեն կամ ծուլացած
էր կատարելու զայն, եւ խղճի խայթ ու թերացած ըլլալու
զգացումը կ’ունենար. եւ ահա ամբողջ կորովն ու միտքերը
հաւաքելով թուղթին կը յանձնէ զանոնք ու կը հրատարակէ
երեք թերթի մէջ միաժամանակ. այդ թերթերն են. «ԱԼ
ՔԱՊԱՍ», «ԱՆ ՆԱՀԱՐ», «ԱԼ ՀԱՅԱԹ», վերջինը վերնագիրը
փոխելով յօդուածը անուանած էր «Միախառնեցիք մեզ
հայերս...» այսպիսով պարուրուեցայ այն յուզումնալի, ազնիւ զգացումներով, զորս կը տածեմ հանդէպ «Տատ»ի լեզւով խօսող եղբայրներս, հանգստացնելով նաեւ խիղճս:
Ասիկա 2005 թուականին էր:
Այո՛, ես կը հպարտանամ այս յօդուածովս, որովհետե
անոր մէջ կրցայ տողագրել շնորհակալական արտայայտութիւններ մեր արաբ եղբայրներուն, բոլոր երկիրներու, քաղաքներու եւ գիւղերու մէջ գտնուող արաբներուն: Հոս՝ այս
մեկնաբանութիւնը գրելուս առիթէն օգտուելով կ’ուզեմ քանի մը բառ եւս աւելցնել, որոնք կ’արտայայտեն հայերուն
ունեցած երախտագիտութեան չափն ու գնահատանքը
արաբներուն՝ անոնց հայրերուն ու մեծ հայրերուն հանդէպ,
որոնք պաշտպանեցին մեզ թուրքերու բարբարոսութիւններէն, երբ անոնք Համաշխարհային Առաջին Պատերազմի
ընթացքին հայերը բռնագաղթի ենթարկեցին իրենց հայրենի երկիր Հայաստանէն, ամէնէն անմարդկային եւ
ամէնէն ողբերգական պայմաններու մէջ. ոստիկաններու
ուղեկցութեամբ մեզ քշեցին տանելով Հայաստանի, Անատոլուի տափաստաններէն եւ հիւսիսային Սուրիոյ անա-
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պատներէն, անցնելով Տէր Զօրէն, Մարկատէէն, Ռաքքայէն,
մինչեւ որ հասանք Հալէպ, ուր մեծ մասամբ հաւաքուեցան
գաղթականները, հոն գտնելով մարդկային ազնիւ հոգատարութիւն, եւ ուր սկսան ժողվել իրենց ցրուած զաւակները
դպրոցներու, որբանոցներու մէջ, եւ իրենց կեանքի ապահովութիւնը գտնելով սկսան տարածուիլ Սուրիոյ, Լիբանանի
եւ Իրաքի զանազան քաղաքներ, ոմանք տեղափոխուեցան
այլ երկիրներ, ինչպէս Եգիպտոս, Ֆրանսա, Ամերիկա... եւ
այսպիսով սփռուեցանք աշխարհով մէկ:
Ահաւասիկ այս է ամփոփումը այդ ատենուայ եւ անոր
յաջորդող ժամանակաշրջանին:
Հայերը արաբական երկիրներու մէջ հաստատուելէ
ետք, սկսան իրենց կարիքները հոգալ. իրենք զիրենք կազմաւորելով ընկերային, կրօնական, տնտեսական, կրթական
եւ այլ մարզերու մէջ. օրինակ ընկերային մարզի մէջ սկսան
ընտանիքներու հոս-հոն ցրուած անդամները ի մի բերել եւ
զանոնք տեղաւորել ապահով երդիքի տակ, ծնողազուրկ
մանուկները մէկտեղեցին որբանոցներու մէջ, անոնց համար ստեղծելով ապահովութեան եւ կայունութեան մթնոլորտ, սարսափը անոնց սրտերէն հեռացնելով, եւ զանոնք
դարձնելով բնական մարդիկ, որոնք կը ծառայեն իրենք
իրենց եւ իրենց պատկանած հասարակութեան: Ընկերային
առողջ կեանքը կը պահանջէ հոգեւոր դաստիարակութիւն
եւ ուղղութիւն, նաեւ կրօնական քարոզչութիւն. ահա թէ
ինչու հայերը կառուցեցին եկեղեցի, կատարելու իրենց ծէսերն ու կիրառելու իրենց սովորութիւնները, անոնք կեդրոնացած ձեւով ձեռնարկեցին դպրոցաշինութիւն իր բոլոր
մակարդակներով: Այժմ հայկական դպրոցներ գոյութիւն
ունին արաբական երկիրներու մեծամասնութեան մէջ,
որոնց մէջ աշակերտը մինչեւ երկրորդական բաժին կը
սորվի լեզու, մշակոյթ, գիտութիւն եւ Հայոց պատմութիւն:
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Արաբական երկիրներու մէջ գոյութիւն ունի նաեւ հայկական համալսարան մը, Հայկազեան Համալսարանը, որ
կառուցուած է 1956 թուականին, Պէյրութի Քանթարի թաղամասին մէջ, որ նախանձելի համալսարան մըն է, եւ
լաւագոյնս կը կատարէ իր ընկերային եւ ակադեմական
պարտականութիւնը հայրենիքին եւ բազմազգի իր
ուսանողներուն:
Հայ գաղթականը իր ապրուստը սկսաւ ապահովել եւ
իր տնտեսութիւնը հաստատել Մայր հայրենիքէն իր հետ
բերած արհեստներու միջոցով, ինչպէս երկաթագործութիւնը,
ատաղձագործութիւնը, կօշկակարութիւնը եւ այլ թեթեւ
արհեստներ, որոնք փրկեցին զինք կեանքի զրկանքներէն
եւ ապահովեցին տանելի կեանք, ապա շուտով զարգացընելով իր գործը դարձաւ խոշոր արհեստանոցներու, գործարաններու տէր, արտադրելով լաւագոյն ապրանքներ զորս
արտածեց այլեւայլ քաղաքներ եւ երկիրներ: Հայը յայտնի
դարձաւ իր շրջապատի արհեստակիցներուն մէջ, արդարացիօրէն զինք կը մատնանշէին որպէս արհեստաւորի,
արդիւնաբերողի, մեքենագէտի, որ կը տիրապետէ իր գործին եւ վարպետ ստեղծագործող է, հաւատարիմ է ու վստահելի, անխարդախ: Հայուն վաստակած այս լաւ անունը
իրեն ապահովեց յարգանք եւ յաւելեալ վստահութիւն,
որուն շնորհիւ ան շահեցաւ իր արաբ եղբայրներուն համակրանքը, ճամբայ բանալով դէպի միախառնում իր շրջապատի ընկերութեան հետ, հաստատելու բարեկամութիւններ, ընկերութիւններ եւ համատեղ կեանք, որմէ աւելի
վեհն ու բարձրը չկայ:
Հայերու նիւթական վիճակի բարելաւումէն ետք, անոնց
մեծամասնութիւնը ունեցաւ տնտեսական միջին, միջինէն
վեր եւ բարեկեցիկ վիճակ, որմէ ետք հայերը ուղղուեցան
դէպի ընկերութեան այլ հիմնական խնդիրներ, ինչպիսին
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են երիտասարդական եւ մարզական հարցերը, անոնք հիմնեցին ակումբներ, կազմեցին մարզական խումբեր՝ ինչպիսին են ֆութպոլն ու պասքէթպոլը, եւ յառաջդիմելով գերազանցօրէն հանդես եկան այս մարզաձեւերուն մէջ: Հայերը
ստեղծագործեցին նաեւ գրականութեան, արուեստի եւ
մշակութային մարզերու մէջ, եւ ունեցան տասնեակ սեփական թատերական եւ դպրոցական սրահներ, որոնց մէջ
հանդէս եկան երգի եւ երաժշտական բարձրարուեստ համերգներով, ազգագրական եւ ժողովրդային պարերով, թատերական ներկայացումներով եւայլն: Հայերը կազմակերպեցին նաեւ բազմաթիւ հաւաքոյթներ, որոնց ընթացքին
կը տրուէին դասախօսութիւններ, երգչախմբային կամ
նուագախմբային համերգներ, զորս կը ղեկավարէին Սուրիոյ, Լիբանանի կամ այլ երկիրներու լաւագոյն ուսումնական
բարձրագոյն հաստատութիւններէ վկայեալ մասնագէտներ:
Այս ամէնով հայերը հարստացուցին իրենց ապրած երկիրներուն մշակութային կեանքը:
Երջանկութիւնը պատեց զիս երբ տեղեկացայ որ դամասկոսահայ անձնաւորութիւններ կը ծրագրեն «Արաբ
երախտիքի» յուշարձան կանգնեցնել Հայաստանի մայրաքաղաք Երեւանի օդակայանին ճամբուն վրայ: Երեւան
վերջին այցելութեանս ընթացքին ես տեսայ յուշարձանը
որ կը կառուցուէր: Այո՛, շատ ուրախացայ, որովհետեւ այս
յուշարձանը գործնականապէս պիտի մարմնաւորէ այն ինչ
կը զգան հայերը արաբներուն հանդէպ: Ես կ’ողջունեմ այն
հասարակական գործիչներն ու կրօնական անձնաւորութիւնները, որոնք յղացան այս միտքը եւ հետապնդեցին
անոր իրագործումը, իրենց անձնական գրպանէն դրամ
յատկացնելով եւ անհրաժեշտ գումարը հանգանակելով
այս միտքով ոգեւորուած հայ անհատներէ, որոնցմէ մէկն
ալ ես համեստս եմ:
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Մենք կը փափաքինք ամենամեծ շինութիւնը կամ յուշակոթողը կառուցել հերթով ամէն մէկ արաբական երկրի
եւ քաղաքի մէջ, յիշելու եւ յիշեցնելու այն վեհանձն անձերը,
որոնք օգնութեան ձեռք երկարեցին անկար, անօգնական
գաղթական հայուն, ապահովելով յարմար շրջապատ, բուժելու իր վերքերը, սկսելու նոր կեանք, գործնականապէս,
անկեղծօրէն մասնակցելու իր ապրած շրջապատի ընկերութեան եւ մարդկային ընկերութիւններու կեանքի ընթացքին համայն աշխարհի մէջ:
Հայուն սէրը իր արաբ եղբօր հանդէպ երբեք չի մարիր,
որովհետեւ այն կը բխի մեծ երախտիքի ակունքէն, ամէն
օր, եւ կը սնանի բարիքը փոխադարձելու առռւակներէն:
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Տեսարան մը «Զէնոպիա» ներկայացումէն (Պիպլոս)
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¼¾ÜàäÆ² Â²¶àôÐÆÜ,
Ð²ÚºðÀ ºô ð²Ðä²ÜÆÜºðÀ
Մեծ հիացմունքով եւ յափշտակութեամբ դիտեցի «ԶէնոպիաՓալմիրի Թագուհին» երգախառն ներկայացումը, Ճիպէյլ հնագիտական քաղաքի բեմահարթակին վրայ, ներկայացուած Պիպլոսեան համաշխարհային փառատօնի ծիրէն ներս:
Չեմ թաքցներ որ շլացած էի ի տես յաջորդական արարներու
նորովի նիւթերուն, արարներու փոփոխութեան գործածուած
թեքնիքին, բեմահարթարումին, լուսաւորումին եւ անշուշտ սինարիոյին, տրամախօսութեան, երաժշտութեան, պարերուն եւ
բեմական ազդու այլ հնարքներուն:
Ես մասնգիտական պատրաստուածութիւնը չունիմ գովելու
կամ քննադատելու, ո՛չ այս եւ ո՛չ ալ Փառատօնին ընթացքին
անոր նախորդած թատերական ներկայացումները, ինչպիսին
են «Համայնքներու Արքաները», «Սոկրատէսի Վերջին Օրերը»,
«Ճըպրանը եւ Մարգարէն», «Ալ-Մութենէպպի»ն, որոնմէ մէկ մասին ներկայ գտնուեցայ, միւս մասին ալ ձայնագրութիւնները մեծ
հաճոյքով ունկնդրեցի:
Արուեստի լսողական եւ տեսողական գործերու որպէս ճաշակաւոր ակնդիր եւ ունկնդիր, կը հաւատամ որ բոլորը յարգանքով
եւ ակնածանքով պէտք է ոտքի կանգնին մեր ժամանակի առասպելական հսկաներէն մէկուն` այս եւ նախորդ փառատօններու
հոգեւոր հայր Մանսուր Րահպանիի առջեւ, որ արուեստի մնայուն առասպելներ կերտեց: Ես կը հաւատամ որ բոլորը ինծի
նման ցնծութիւն կը զգան երբ լսեն Րահպանիներու անունը, եւ
ինչո՞ւ չէ, չէ՞որ անոնք են արուեստի բացառիկ եւ հազուագիւտ
օրինակներու հեղինակները, սքանչելիքներ, որոնց նմանը ցարդ
ոչ ոք կրցած էր կերտել` մարմնաւորուած որպէս կերպարներ,
երաժշտախառն ներկայացնումներ, երաժշտական եղանակներ՝
երաժշտական գործերու, կամ արտայայտիչ գրութիւններու կամ
հիանալի թատերգութիւններ բեմադրելու միջոցով, ինչպիսին է
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մեր յօդուածին նիւթը:
Ի բարեբախտութիւն արաբական աշխարհին, Մանսուր եւ
Էլիաս Րահպանի եղբայրներն ու Ֆէյրուզը կը շարունակեն ստեղծագործել մինչեւ այսօր, հակառակ իրենց մեծ եղբօր` Ասիի մահւան: Փառք Աստուծոյ որ իրենց ստեղծարար ոգին կը պահպանուի
եւ անոնք կը շարունակեն ստեղծագործել հրաշալիքներ, որոնցմէ
իւրաքանչիւրը կը նմանի մարգարտեայ հատիկի, որոնց շարանը
կը զարդարէ Լիբանանի եւ Արաբական աշխարհի պարանոցը,
ինչպէս նաեւ համաշխարհային երաժշտական ժառանգութեան
պարանոցը: Այո՛, Րահպանիներու գործերը կը նմանին ամենայ
թանկագին քարերով զարդարուած եւ ազնուագոյն մետաղներէ
շինուած մանեակներու եւ թագերու, հակառակ տիրող քաղաքական եւ ապահովական դժբախտ պայմաններուն, որոնց միջով
կ’անցնի Լիբանանը ներկայիս:
Ճիշդ ըրած է Տուպայի կառավարութիւնը հոգալով ծախսերը,
ինչպէս կը թուի, այս ծախսալի ներկայացման, ծախսուած դրամը
փոխանակելով այս սքանչելի գործով, որովհետեւ որքան մեծ
գումարներ ալ ծախսած ըլլայ Տուպայը այս ձեռնարկին համար,
այն կը մնայ շահութաբեր գործարք ի նպաստ անոր, եւ երանի
բոլոր կարողութիւն ունեցողները հետեւին Տուպայի օրինակին,
մաքրամաքուր եւ զուտ մեղր ստանալով մեղուափեթակներէն,
քանի դեռ չեն չորցած անոնք եւ մեղուներու թագուհիները տակաւին ներկայ են, ինչպէս Մանսուր Րահպանին եւ Ֆէյրուզը, Աստւած երկար կեանք պարգեւէ անոնց եւ ստեղծագործ միւս Րահպանիներուն, եւ իրենց նմաններուն, որոնց թիւը քիչ է:
«Զէնոպիա»ն, որուն ներկայ գտնուեցայ ներկայացման երկրորդ օրը, Պիպլոսի հնագիտական թատերավայրին մէջ, եւ որուն
մնացած հնութիւնները, նոյնքան զարմանալի համաչափութեամբ
կ’ամբողջացնէին բեմահարթարումը այս թատերգութեան, որուն
դէպքերը կը կատարուին Փալմիրի, Հռոմի, Ալեքսանդրիոյ մէջ,
քաղաքներ որոնք ժամանակակից են Պիպլոսին եւ անոր կը
նմանին ճարտարապետական դիտանկիւնէ եւ ապրելաձեւով:
Եթէ գումարենք նաեւ փայլող, պսպղացող լուսաւորումը, ապա
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ամֆիթատրոնի հանդիսատեսներու աչքին առջեւ քառորդ
քառակուսի քիլոմեթր հարթութեան վրայ կը տարածուի իրական
թատերավայրը: Ի՜նչ հիանալի տեսարաններ ներկայացման ամբողջ տեւողութեան ընթացքին:
Այն ինչ կ’ուզեմ հասցնել Պարոն Մանսուր Րահպանիին, իբրեւ
այս գործին հեղինակի եւ ներկայացման բեմադրիչ Պարոն Մարուան Րահպանիին, սիրող սիրտէ մը բխող անկեղծ վրդովմունքի
եւ դժգոհութեան նամակ մըն է, զի մենք հակադրութեան կէտ մը
ունինք, որ կը վերաբերի այն պատկերներուն որոնց մէջ կ’երեւէր
հայ Մարտիրոսի կերպարը, որուն վերապահուած էր աննշան
դեր մը խաղալ, վատ արոգանութեամբ կոտրտուած արաբերէնով
մը, կը խօսէր այնպէս որ կը թուէր թէ իր միակ մտահոգութիւնը
իր փորն է, այն ապուխտն ու երշիկը, որոնցմով պէտք է ապահովուեր իր ճաշասեղանը: Մարտիրոսը հանդէս կու գար որպէս
անմիտ եւ յիմար անձնաւորութիւն, որ արժանի չէ յարգանքի:
Ասիկա անշուշտ կը հակասէ իրականութեան: Նոյն հայ կերպարը
այլ տեսարանի մը մէջ անգամ մը եւս կ’երեւի, թատերական գործողութիւններով լի տարիներ անցած են. ան դարձեալ կը մարմնաւորէ նոյն անպատուաբեր անձնաւորութիւնը, որ պատիւ չի
բերեր ոեւէ նախանձախնդիր հայու: Իր կատարած աշխատանքը
ցարդ չենք լսած որ ոեւէ հայ կատարած է, եւ ոչ ալ այն գործերէն
է, որոնցմով հռչակուած են հայերը կամ երբեւիցէ տիրապետած
անոր: Եթէ ընդունինք որ ամէն օրէնք իր զարտուղութիւնը ունի,
եւ թէ այս մարդուկը զարտուղի է, այդ պարագային այս ընտրութիւնը յաջող չէ եւ ոչ ալ արդար, քանի հնարաւորութիւնը կայ
արատաւորելու... պատկանելիութիւնը:
Թատերգութեան աւարտին կ’ըսուի թէ արեւելք եւ արեւմուտք,
հարաւ եւ հիւսիս երկարող Զէնոպիայի թագաւորութիւնը հիւսիսէն սահմանակից էր Հայաստանի: Եթէ յայտնի է հեղինակին եւ
շրջանի պատմութեան գիտակ ամէն անհատի, Հայկական թագաւորութիւնը իր քաղաքակրթութեամբ հանդերձ ներկայ էր շրջանին մէջ, եւ կարելի էր Հիւսիսի այս դրացիին հետ առնչուող դէպք
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մը յիշել` բախումներ կամ դաշնագրեր կամ այլ բնական պատահարներ, նկատի առնելով որ հարեւան այլ երկիրներու եւ ցեղախումբերու հետ առնչուող բազմաթիւ դէպքեր յիշատակուած են
թատերգութեան մէջ, բացարձակապէս չյիշատակելով Հայաստանի անունը:
Ես կը հասկնամ ու կ’ըմբռնեմ ընդհանրապէս կատակերգական
տեսարաններու ներմուծումը թատերական գործերու մէջ, ուրախ
մթնոլորտ ստեղծելու եւ հանդիսատեսին հաճոյք պատճառելու
համար: Րահպանիներու նախորդ թատերգութիւներուն մէջ քանիցս հանդիպած եմ դիտումնաւոր նպատակամղումով թխմուած
հայ կերպարներու, որոնք հանդէս եկած են կոտրտուած արաբերէնով, իրար խառնելով արականն ու իգականը, հետեւաբար ալ
յայտնուելով անյարմար կացութիւններու մէջ, նաեւ հայու այն
նմոյշին որ յաճախ մեծ հակում կը ցուցաբերէ երշիկի, ապուխտի
եւ խորովածի եւայլնի հանդէպ, բան մը որուն որոշ չափով ճշմարտացի ըլլալը չեմ հերքեր, մանաւանդ անցեալին, ոչ մէկուն համար ամօթալի ախորժակ մըն է այս, բազմաթիւ ժողովուրդներ
ունին նմանատիպ ազգային ճաշեր, զորս յարկ չկայ նշել, սակայն
չեմ ընդունիր, ինչպէս որ ուրիշներն ալ չեն ընդունիր, այս պարագայի անընդհատ կրկնութիւնը, վախնալով որ այս կերպարը
կրնայ արմատաւորուիլ հանդիսատեսներուն մօտ, նկատի առնելով որ այն կը ներկայացուի թատերական այնպիսի մեծ գործերու
մէջ, զորս կը դիտեն միլիոնաւորներ:
Հայերը բարձր քաղաքակրթութեան տէր ազգ են, ինչպէս է
լիբանանցի ժողովուրդը, որ ունի մաքրամաքուր ժողովուրդներու
յատկութիւններն ու սովորութիւնները, եւ կրնար տէր դառնալ
ամենամեծ երկիրներէն մէկուն, եթէ իր աշխարհագրական դիրքին եւ կայսրութիւններու ագահութեան պատճառաւ չենթարկւեր իրարայաջորդ գրաւումներու եւ քանդումներու՝ բարբարոս
զաւթիչներու կողմէ, հայերը ունին նաեւ պատուաբեր ներկայ,
զոր կը վկայեն բոլորը, ուր ալ որ գտնուին կամ երթան անոնք:
Կ’ակնկալեմ Րահպանի եղբայրներէն այս իրականութիւնները
այլ պարագաներէ աւելի նկատի առնել:
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Եւ քանի որ հաւանական է Զէնոպիա թատերգութեան յաճախակի կրկնուիլը ապագային, ուստի պիտի շնորհակալութեամբ
խնդրենք զայն պատրաստողներէն, որ փոփոխութեան ենթարկեն
հայ կերպարին խօսակցութեան բաժինը կամ զայն բոլորովին
ջնջեն:
Կրկին անգամ կը կրկնեմ գնահատանքս Րահպանի փառապանծ եղբայրներուն, անոնց մշտապէս յաջողութիւն ցանկալով,
անկեղծօրէն փափաքելով որ մնան հոգեւոր սննդատու՝ հանդիսատեսներուս եւ համայն զարգացած հասարակութեան համար:
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204

205

§Êúêø Ø²ð¸Î²Üò¦
Ú²Úî²¶ÆðÀ ºô Ð²ÚºðÀ
Ճամբորդած էի եւ հետեւաբար չկրցայ դիտել «LBC»ի լրատուական աշխատակից Մարսէլ Ղանէմի «Խօսք Մարդկանց» յայտագիրը, յատկացուած մօտաւորապէս 90 տարի առաջ թուրքերու կողմէ սպաննուած մէկուկէս միլիոն հայերու Յիշատակի օրուան,
որ ամէն տարի կը նշուի Ապրիլ 24-ին: Բարեբախտաբար քանի
մը օր ետք, յաջողեցայ յայտագրի այդ նշուած ծրագիրէն օրինակ
մը ձեռք ձգել եւ դիտել քանի մը անգամ, անոր արձագանգելէ
առաջ, բաւարար չափով ընկալելու նպատակաւ, մանաւանդ այն
առանցքները, որոնց վրայ այլ կէտերէ աւելի շեշտ դրուած էր
ներկայացուած ծրագրին մէջ: Այդ առանցքներն էին. Ա.-Հայերու
լաւապէս չտիրապետելը արաբերէն լեզուին, հակառակ անոնց
տասնամեակներէ ի վեր արաբական միջավայրի մէջ ապրելուն:
Բ.-Հայերու բաւարար չափով չխառնուիլը այն շրջապատին,
որուն հետ որ կ’ապրին, այն տպաւորութիւնը ձգելով, թէ կարծես
կէթօներ` առանձնացած խմբաւորում, կազմած են իրենց ապրած
վայրերու շրջակայքը:
Հակառակ յայտագրին գլխաւոր հիւր եւ օրուան աստղ` լրատըւական մարզի մէջ ծանօթ դէմք Պարոն Նշան Յարութիւնեանի
տուած բացատրութիւններուն համաձայն գտնուելուս, կը կարծեմ
որ թերեւս անոր տրուած ժամանակը բաւարար չէր մանրամասնելու նիւթը եւ յագեցած բացատրութիւններ տալու, եւ որովհետեւ
այս նիւթը յաճախ կը ծեծուի հայերու ապրած շրջապատին մէջ,
բարեկամներու թէ հակառակորդներու կողմէ, ինչպէս նաեւ ժամանակ առ ժամանակ լրատուական միջոցներու կողմէ կ’արծարծըւի այլ կարեւոր հարց մըն ալ, (մասնաւորաբար Լիբանանի
մէջ), Լիբանան, Եգիպտոս կամ Սուրիա բնակող հայերուն զգացական եւ գիտակցական պատկանելիութեան հետ առնչուած.
օրինակի համար արդեօ՞ք անոնք այս երկիրներուն մէջ բնակող
հայեր են, թէ անոնք հարազատ... լիբանանցիներ, եգիպտացիներ
կամ սուրիացիներ են ըստ իրենց ապրած երկիրներուն, երբ
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հայերէն շատեր նոյնիսկ հոն ծնած եւ հոն հասակ առած են:
Իմ կարծիքս գրեթէ ստիպուած յայտնելէ առաջ, կ’ուզեմ շնորհակալութիւնս յայտնել Պարոն Մարսէլ Ղանէմին եւ «LBC» կայանին, այս ծրագիրը ներկայացնելուն համար, որ կը պարունակէր
գերազանց տեղեկագիրներ եւ հիանալի հատուածներ, շնորհակալութիւն կը յայտնեմ դարձեալ, որ քննարկման ընթացքին, այս
ծրագրէն քանի մը օր առաջ «Ան Նահար» թերթին մէջ լոյս տեսած
իմ «Հայկական Հարցեր եւ Թրքական Հարցեր» յօդուածէս կատարեց մէջբերումներ:
Պատասխանս. հայերուն արաբական լեզուին չտիրապետելը
կը վերագրուի քանի մը պատճառներու, որոնցմէ են.
Նախ բոլոր հայերը կը հաւատային, որ իրենց կեցութիւնը
գաղթավայրերու մէջ ժամանակաւոր է, եւ թէ ուշ կամ կանուխ
պիտի վերադառնան իրենց ծննդավայրը- ուստի անհրաժեշտ չէ
ժամանակ վատնել սորվելու լեզու մը, որ յետագային պէտք պիտի
չըլլայ, իրենց համար աւելի օգտակար էր արհեստով մը կամ
մասնագիտութեամբ մը զբաղիլ, որուն միջոցաւ իրենց ապրուստը
պիտի կարենային ապահովել, թեթեւցնել զրկանքներով լի
կեանքի տառապանքները, վեր հանելով զիրենք իրենց դժբախտ
վիճակէն:
Երկրորդ. իրենց մէջ բոյն դրած էր ներքին վախի զգացում մը,
իրենց ազգային դիմագիծի կորուստին եւ ջնջումին այն հասարակութիւններուն կողմէ, որոնց մասին բան չէին գիտեր եւ որոնց
հետ կողք կողքի պիտի ապրէին անոնց երկիրը ստիպողաբար
եւ ակամայ հասնելէ ետք: Այս անհանգիստ տագնապին փարատումը հայերէն պահանջեց երկու երեք սերունդ, երբ վրայ հասաւ
Համաշխարհային Երկրորդ Պատերազմը, Սփիւռքի մէջ հայերուն
մտաւախութիւնն ու տագնապները վերադարձնելու իրենց
սկզբնական կէտին` դարձեալ գաղթ, հայկական գաղութները
կրկին բաժնուեցան եւ նորանոր գաղթեր, հայրենադարձութիւն
եւ ցրւումներ պատճառ հանդիսացան անկայունութեան, որ այս
կամ այն կերպ աւելի խորացուց անոնց վախի եւ զգուշութեան
զգացումները:
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Երրորդ. հայոց բնազդային սէրը հանդէպ իրենց գեղեցիկ լեզուն եւ այբուբենը, որ քաղցր արդիւնք է, պատմական եւ մշակութային սրբացած ժառանգութեանց իրենց մէջ պարունակած
բարձրարուեստ գրական եւ ազգագրական սրբութեամբ հին եւ
նոր բանաստեղծութիւններու, երգերու եւ պոէմներու, որոնք գըրւած եւ երգուած են մտաւոր եւ հոգեկան հայրենական սրտամօտ
շունչով:
Գալով հայերուն իրենք իրենց մէջ ներփակուած ըլլալուն եւ
իրենց շրջապատին հանդէպ բացուելու վերապահութեան, որ
նախընտրելի է առանձնաձում կոչել եւ ոչ թէ փակուածութիւն,
ապա անոր ազդակները նման են վերոյիշեալ առաջին կէտի պարագային, աւելցնենք, որ հայերը յայտնի են անով որ ամուսնութիւններ կը կնքեն եւ խնամիութիւններ կը հաստատեն նախընտրաբար իրար միջեւ եւ կը հրաժարին, որքան կարելի է, իրենց
զաւակները ամուսնացնել ոչ-հայերու հետ, այս երեւոյթը կապւած է այն զգուշութեան եւ անոնց ունեցած վախին, որ այդպիսով
իրենք կրնան ձուլուիլ հսկայ, ճնշող ընկերութիւններու մէջ եւ կը
կորսնցնեն ազգային բռնադատուած եւ բռնագրաւուած իրաւունքները եւ տարտղնուելով վերջնականապէս կը կորսնցնեն իրենց
մշակոյթն ու պատմութիւնը, գիտնալով որ այս պարագային հետ
ոչ մէկ հայ կրնայ հաշտուիլ եւ ընդունիլ զայն, ինչպէս որ այդ
նմանօրինակ վիճակը չի ընդունիր ոեւէ արաբ, ըլլայ ան լիբանանցի, սուրիացի, իրաքցի կամ եգիպտացի, որ կը բնակի արտասահմանի մէջ, ինչպէս Վենեզուելլայի, Աւստրալիոյ կամ Պրազիլի
մէջ, ուր գոյութիւն ունին արաբական զգալի գաղութներ եւ ուր
կը տարուի տքնաջան աշխատանք պահպանելու արաբական
դիմագիծը, այս երեւոյթը բնազդային է բոլոր ցեղային փոքրամասնութիւններուն մօտ, եւ ոեւէ մէկը այպանելի չէ ասոր համար:
Բացի նշուած այս պարագայէն, հայերը իրենց համաերկրացի
եղբայրներուն հետ գործնականապէս միաձուլուած են բառիս
ամենալայն եւ ամենախոր իմաստով, պաշտպանելով անոնց դատը, եւ դառնալով ամենայ էական մէկ մասնիկը լիբանանեան,
արաբական եւ իրենց ապրած այլ ընկերութիւններուն, հայերը
միշտ իրենց դրական մասնակցութիւնը չեն խնայեր այս ընկերու-
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թիւններուն մէջ հիմնելով կրթական հաստատութիւններ, համալըսարաններ, մշակութային եւ մարզական միութիւններ եւ
բարձրարուեստ օճախներ:
Ծրագիրին երրորդ եւ ամենայ կարեւոր առանցքը եւ որ աւելի
կեդրոնացուած ձեւով վէճի նիւթ դարձաւ, հայերու ճէօփօլիթիք
(բնակած վայրին քաղաքականապէս պատկանելիութեան)
հարցն էր, արդեօք լիբանանահայը Լիբանանի մէջ ապրող հա՞յ
մըն էր, թէ հայկական արմատներով լիբանանցի, եւ որո՞ւ կ’երթան իր առաջնային համակրանքն ու պատկանելիութիւնը: Պարոն Մարսէլը պնդեց որ այս հարցին պատասխանը հայ հիւրերէն
ստանայ առանձին-առանձին: Հակառակ իմ անձնական ընդդիմութեանս այս նիւթին ընդհանրապէս հարցադրման, մեկնելով
առանց պայմաններու հնազանդիլ ինծի քաղաքացիութիւն շնորհած հայրենիքիս, որ նաեւ ինծի տուած է իրաւունքներու եւ պատասխանատուութեանց բաժնեկցութիւն, եւ ի խնդիր օրինաւոր
քաղաքացի ըլլալու անուանս բարի համբաւին` չեմ կրնար աւելի
քիչ ըսել քան այն որ ես լիբանանցի եմ, ապա լիբանանցի եւ ապա
լիբանանցի, կամ յորդանանցի ապա դարձեալ յորդանանցի, կամ
սուրիացի` դարձեալ սուրիացի եւ յետոյ սուրիացի: Ինչպէս ոեւէ
ազնիւ մարդու, հայու յատկութիւնն է երախտագէտ եւ հաւատարիմ ըլլալ անոր հանդէպ որ փորձութեան պահին օգնութեան
ձեռք երկարած է իրեն, հայը չի վարանիր իր ունեցած ամենայ
թանկագինն ու արժէքաւորը, եւ նոյնիսկ կեանքը զոհել յանուն
զինք ընդունած հայրենիքին, որուն մէջ կ’ապրի ինք, եւ հիւլէի
մը կշիռով ու չափով իսկ չի զիջիր այլ քաղաքացիներու, եւ իր
ազգային պարտաւորութիւնները ամբողջական եւ համաչափ
ընկերակիցն է քաղաքացիական պարտականութիւններուն,
մէկը միւսը կը զօրացնէ, առանց երբեք հակադրուելու իրար. ես
երկուքին ալ կը ծառայեմ ջանադիր կերպով եւ մշտապէս կը
ջանամ բարձրացնել զանոնք, որքան որ կրնամ: Բարեբախտաբար
ծրագրի աւարտին նոյն այս կարծիքը յայտնեցին նաեւ «Խօսք
մարդկանց»ի հայ հիւրերը, իւրաքանչիւրը իր ձեւով:
Ամէն պարագայի այսօրուայ պայմանները առաջուան պայ-
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մանները չեն. արաբ հասարակութիւններու մէջ ապրող հայերը,
ինչպէս կ’ըսեն, աչքերնին փակ կը քնանան, իրենց կեանքին, ինչքին եւ պատուին ու անուան ապահով ըլլալով, անոնք ձերբազատւած են յետ բռնագաղթի ու ջարդերու շրջանի սարսափէն: Բոլորն
ալ գիտեն այն խստագոյն պարագաները որոնց միջով անցան
հայերը, որոնք նոյնաչափ ազդեցութիւն պիտի ունենային այլ
խմբաւորումներու վրայ որքան որ ազդեցին հայերուն վրայ, եթէ
այդ խմբաւորումները նոյն պարագաներու մէջ գտնուէին:
Երեք նիւթեր որոնք սաստիկ ժամանակավրէպ են եւ չեմ
կարծեր որ կրկնուին ապագային: Բաղձալի է որ պարոն Մարսէլն
ու LBC-ին մտածեն հայկական ժամանակակից հարցերու մասին,
որոնք այնքա՜ն շատ են, եւ աշխատին զանոնք իրենց յաջորդ
յայտագիրներուն նիւթ դարձնել:

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 8-5-2008, Պէյրութ
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Երկու տարբեր առիթներով երկու անգամ հակադարձեցի
կարգ մը այնպիսի երեւոյթներու, որոնք իմ կարծիքով կը
նուազեցնէին հայութեան արժեւորումն ու կը դպչէին անոր
արժանապատուութեան: Երկու անգամ ալ երեւոյթները
Լիբանանէն էին: Առաջինը Պիպլոսեան Փառատօնի ծիրէն
ներս «Զէնոպիա` Փալմիրի Թագուհին» ներկայացումն էր,
հեղինակութեամբ, բեմադրութեամբ եւ արտադրութեամբ
հանճարեղ Մանսուր Րահպանիի եւ իր զաւակներուն, երկրորդը` Հայոց Ցեղասպանութեան Յիշատակի օր` 2008
թուականի Ապրիլ 24-ին էր, հեռատեսիլի LBC կայանի
«Խօսք մարդկանց» հաղորդումը, զոր կը ներկայացնէ լրատըւական յայտնի գործիչ Մարսէլ Ղանէմ:
Ցաւալի է, որ ժամանակ առ ժամանակ տեսակ մը հեգնանք եւ ծաղր կը նկատենք կարգ մը լիբանանցիներուն
մօտ, հայ համայնքի զաւակներուն հանդէպ. բարեբախտաբար այս երեւոյթը սկսաւ տարուէ տարի կծկուիլ, եւ վերոյիշեալ խմբակը Լիբանանի ժողովուրդին մեծ տոկոսը չի
կազմեր, սակայն իմ կարծիքովս հակառակ իր սակաւաթիւ
ըլլալուն մեծ կարեւորութիւն ունի այս խմբակը, եւ բաղձալի
է որ մեր ժողովուրդը ստորնացնող այս նայուածքը բոլորովին չքանայ:
2007 թուականին «Զէնոպիան, Հայերը եւ Րահպանիները»,
2008 թուականին «Խօսք մարդկանց» յայտագիրը եւ Հայերը»
յօդուածները գրելուս դրդապատճառներուն անդրադառնալէս առաջ, անգամ մը եւս բարձրաձայն կը յայտարարեմ
իմ պատկանելիութիւնս լիբանանցի ազնիւ ստեղծագործ
ժողովուրդին եւ կը փառաբանեմ Լիբանանը որպէս երկիր,
որ ինչպէս բանաստեղծը կ’ըսէ. «Երկինքէն կտոր մըն է»,
առիթէն օգտուելով շնորհակալութիւն կը յայտնեմ լիբանանցի ժողովուրդին, որ մեզ ողողեց իր բարեհոգութեամբ
եւ օգնութեան ձեռք մեկնեց երբ Համաշխարհային Առաջին
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Պատերազմի օրերուն, թուրքերուն ձեռքով ենթարկուեցանք
բռնագաղթի ու վտարանդիութեան. Լիբանանը մեզի հնարաւորութիւն ընձեռեց կրկին ապրելու բարեկեցիկ եւ արժանավայել կեանք: Նկատելի է որ այսօր սփիւռքահայ
կազմակերպութիւններու պատասխանատուներուն եւ
ղեկավարներուն մեծ մասը լիբանանահայեր են:
Գրածս երկու յօդուածներուն մէջ պաշտպանելով հայու
արժանապատուութիւնը նշած եմ այն պատճառները, թէ
ինչու զգացած եմ անոր հանդէպ ոմանց անարգանքն ու
արհամարհանքը, եւ կրկնել այդ ամէնը յարկ չեմ տեսներ,
սակայն աչքէս վրիպած է պարագայ մը, որ կը վերաբերի
պատրուակի մը, զոր յաճախ լուսարձակի տակ կ’առնուի`
կարգ մը հայերու արաբերէն լեզուի մէջ ունեցած տկարութիւնն է խօսակցութեան ընթացքին եւ անոնց կատարած
սխալները մանաւանդ իգականի ու արականի պարագային:
Ի պաշտպանութիւն հայերուն տուած բացատրութիւններուս
մէջ ցաւօք մոռցած եմ նշել ամենայ կարեւոր արդարացուցիչ
պարագան, այն որ հայերէն լեզուն չի զանազաներ իգականն ու արականը եւ երկու պարագաներուն ալ կ’ըսենք
ու կը գրենք «դուն», «դուք», «ան», «անոնք», հայերէնի իգականն ու արականը կը տարբերին եւ կը գործածուին բոլորովին այլ ոճով քան մարդիկ վարժուած են լսելու արաբերէնի եւ ֆրանսերէնի մէջ: Յիշենք որ անգլերէն լեզուն ալ
շատ քիչ պարագաներու կը զանազանէ իգականն ու արականը, հակառակ իր հարուստ լեզու ըլլալուն, նոյնն է պարագան հայերէն լեզուին:
Ամէն պարագայի հակառակ արաբերէն լեզուի մէջ ձախողակ (փոխաբերաբար) հայը պաշտպանելուս, բացարձակապէս կողմ չեմ այս վիճակին այս կերպ շարունակուելուն,
ընդհակառակը համաձայն եմ անոնց հետ, որոնք կը պնդեն
թէ հայերը որպէս ազգ ուշացած են տիրապետելու արաբե-
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րէն լեզուին, որ իրենց ապրած շրջապատի լեզուն է, եւ առ
ի պարզաբանում բերուած պատճառներուն մեծ մասը համոզիչ չէ: Մենք ետ մնացած ենք այս կարեւոր հարցին մէջ
եւ տարբեր առիթներով յաճախ կը քննադատուինք, որ մեր
արաբ եղբայրներուն հետ այսքան երկար համակեցութենէ
ետք չենք կրնար արաբերէնը իրենց նման ազատօրէն խօսիլ, դիւրաւ ընդխառնուելու տեղի հասարակութեան հետ,
հակառակ սփիւռքահայ այլ հայկական գաղութներու, օրինակ Ֆրանսայի, ԱՄՆ¬ի եւ այլուր, ուր հայերը տեղի լեզուներուն կը տիրապետեն եւ ազատօրէն կը խօսին:
Բարեբախտաբար այսօր բոլոր հայերն ալ նոյն այս համոզումս ունին եւ կ’ընդունին որ այս բացը պէտք է ծածկել:
Այսօր, դարձեալ բարեբախտաբար, զանազան առիթներով,
մեծ թիւով հայերու կը հանդիպինք լրատուական միջոցներու մէջ, որոնք կը ներկայացնեն հեռատեսիլային լաւագոյն
ծրագիրներ, ազատօրէն կը խօսին արաբերէն լեզուն, տիրապետելով տեղական առոգանութեան ինչպէս նաեւ գրականութեան, ըլլան անոնք լիբանանցիներ, սուրիացիներ
կամ եգիպտացիներ, եւ դժուար թէ ոեւէ մէկը կարենայ զանազանել հայը իր շրջապատի ժողովուրդէն որուն հետ
կ’ապրի:
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Ամէն հայու սրտին հարազատ եւ թանկագին տարեդարձն է,
տարեդարձը Հայաստանի Սովետական Միութենէն եւ հոն իշխող կարգերէն անկախութեան, տարեդարձը 1920 թուականէն
ի վեր տիրող կարգերէն Հայաստանի ազատագրութեան, նման՝
Խորհրդային Միութիւնը կազմած միւս հանրապետութիւններուն:
22 Օգոստոս 1991 թուականին, Հայաստանի երիտասարդ
խորհրդարանը ցանկութիւն յայտնեց երկրին անկախութիւնը
իրականացնելու, ապա ժողովրդային հանրաքուէ կայացնելէ
ետք, անկախութիւն յայտարարեց 21 Սեպտեմբեր 1991-ի ճառագայթող, օրհնեալ օրը: Հայաստանը փոքր երկիր մըն է, որուն
տարածութիւնը 29800 քիլոմեթրէն աւելի չէ, իսկ բնակչութեան
թիւը ոչ աւելի քան 4 միլիոն: Հայաստանը եզակի երկիր է, ժողովըրդական աւանդութիւններով եւ իր արմատներուն, կրօնքին
ու մարդկային ազնիւ գաղափարներուն ամրօրէն կառչածութեամբ. իր պատմութիւնը չէ արատաւորուած դրամի կամ իշխանութեան համար բարբարոսական եւ վայրենի արարքներով, իր
պատմութիւնը լի է դիմադրական հերոսական պատուաբեր դըրուագներով եւ զաւթիչներու ձեռքէն բռնագրաւեալ հողի ազատագրութեան պայքարով, եւ հակառակ այս պայքարին մէջ կրած
ձախողութեան, որուն պատճառը շատերուն ագահութիւնն է մեր
հողերուն հանդէպ եւ մեր երկրին աշխարհագրական, մարտավարական կարեւոր դիրքը, քանզի Հայաստանը կը նկատուի Փոքր
Ասիայէն դէպի ընդարձակ Ասիա տանող միակ անցքը, իր արեւելեան սահմաններէն մինչեւ Չինաստան անցնելով ասիական
բոլոր մեծ երկիրներէն:
Հայաստանի անկախութեան այս ուրախ օրը չենք ուզեր պըտոյտ մը կատարել մեր ցաւալի պատմութեան մէջ. բայց մենք
հպարտութեամբ եւ պարծանքով կը տեսնենք, թէ ինչ բաներ կըրցաւ իրականացնել մեր հայրենիքը իր անկախութեան այսքան
կարճ տարիներու ընթացքին: Հայաստանը իր անկախացումէն
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անմիջապէս ետք կրցաւ մեծ զոհողութիւններ պահանջող հերոսական մարտեր մղել եւ Մայր հայրենիք վերադարձնել թանկագին մէկ հատուածը մեր հայրենիքին, որ տնօրինման կարգով
պահ դրուած էր խորհրդային հանրապետութեան (այսպէս կը
կոչէին ոմանք Խորհրդային Միութեան դրօշին տակ ծուարած
բոլոր հանրապետութիւնները, որոնց միջեւ որեւէ տարբերութիւն
չկար իրաւունքի, հողի, արտադրութեան, սահմանի, բոլոր հանրապետութիւնները նոյնն էին, տարբերութիւն չկար այդ հանրապետութիւններուն միջեւ, նաեւ ունեցուածքներուն միջեւ, քաղաքացիներուն միջեւ, Խորհրդային Միութիւնը կազմող 15
երկիրներէն ոչ մէկը իւրայատկութիւն ունէր):
Զինադադարէն ետք սկիզբ առաւ երկրին եւ պետականութեան
կառուցումը` քարով եւ մարդով, ժամանակակից երիտասարդ
երկրին կառոյցներուն համար գործի դրուեցան գիտական ճարտարագիտութիւնն ու արհեստագիտութիւնը: Երկիրը ժողովըրդավար դրութեամբ կառավարելու համար կազմուեցան խորհըրդարանը, նախարարաց խորհուրդն ու յատուկ յանձնաժողովներ,
ընդունուեցաւ նոր սահմանադրութիւն: Կազմուեցան ազգային
բանակ եւ այլ զինեալ հաստատութիւններ, ոտքի կանգնեցնելու
երկրին պետականութիւնը եւ ապահովելու անոր անվտանգութիւնը:
Անցեալ քսան տարիներու ընթացքին Հայաստան անդամագըրւեցաւ միջազգային բոլոր կազմակերպութիւններուն, ինչպէս
օրինակ ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Ժողովին ու անկէ բխած հաստատութիւններուն եւ յանձնախումբերուն, նման ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ին,
Մարդկային Իրաւանց Յանձնաժողովին եւ անոր մասնաճիւղերուն: Հայաստանը գործօն անդամ դարձաւ նաեւ գերազանց հըռչակ վայելող միջազգային յանձնաժողովներու, ինչպիսին են իշխանութեան ժողովրդավարական կառավարման եւ մարդկային
իրաւունքներու բնագաւառները, միանալով նաեւ քաղաքակիրթ
ժողովուրդներու միջեւ գործող բոլոր համաձայնագրերուն: Հայաստանի մէջ ընտրուեցաւ հանրապետութեան երրորդ նախագահը, ժողովրդավարական եւ խաղաղ ճանապարհով, ինչպէս

215
որ ընդունուած է համաշխարհային չափանիշերով: Նոյն հիմունքներով ընտրուեցան նաեւ խորհրդարանի եւ մնացեալ հաստատութիւններու անդամները, որոնք կը պահանջեն ազատ, ժողովրդավարական անաղարտ ընտրութիւններ:
Հայերը այսօր յոյսով լի աչքերով կը նային դէպի պայծառ
ապագայ, ակնկալելով գտնել պատուաւոր կեանք եւ մարդկային
իրաւունքներ, ապահով եւ խաղաղ Հայաստանի մէջ, որուն որեւէ
վտանգ կամ փորձութիւն չի սպառնար, ինչ ալ ըլլայ անոնց աղբիւրը, որպէսզի իր ազնիւ մասնակցութիւնը բերէ միջազգային
ընտանիքին, որուն մէկ անդամն է ինք, Հայաստանը նաեւ կրնայ
իր ունեցածը տալ մարդկային պատմութեան իր երեքհազարամեայ
բարձր քաղաքակրթութեան ժառանգութենէն, գիտութեան, գրականութեան եւ իր իւրայատուկ մշակոյթէն, որոնք իրեն փոխանցըւած են հայոց նախահայրերէն պատմութեան ծագումէն ի վեր:
Հայաստանի անկախ դրութիւնը առիթ կը ստեղծէ նաեւ
Լիբանանի, Սուրիոյ, Եգիպտոսի, էմիրաթներու եւ այլ արաբական
երկիրներու մէջ գոյութիւն ունեցող հայկական գաղութներուն
համար, իրենց լաւագոյնը տալու այն հասարակութեանց որոնց
հետ կ’ապրին արժանապատիւ, խաղաղ կեանք մը, մերուելու
անոնց հետ, զօրացնելու եւ զարգացնելու իրենց շրջապատը նաեւ
ի օգուտ հայկական գաղութներուն եւ իրենց Մայր հայրենիք
Հայաստանին:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 20-9-2010, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 22-9-2010, Պէյրութ
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Կեանքը կ’անցնի եւ տարիները կը սահին ու յանկարծ մարդ
կը յայտնաբերէ, թէ ի՜նչ հսկայ քանակութեամբ գանձեր կորսընցուցած է կամ վատնած, միտումնաւոր կամ ոչ միտումնաւոր:
«Գանձ» բառը լսելով, ոմանք առաջին պահին կը կարծեն թէ
խօսքը ոսկիի, ադամանդեղէնի եւ դրամատուներու մէջ պահ դըրւած դրամի եւ այլնի մասին է... բայց կայ այս ամէնէն շատ աւելի
թանկագինը, որովհետեւ նիւթական գանձերը ենթակայ են գողութեան կամ կողոպուտի, իսկ բարոյական կամ հոգեւոր այսինքըն մեթաֆիզիքական գանձերը, որու մասին կ’ակնարկենք հոս,
աւելի արժէքաւոր են եւ աւելի կարեւոր, այլեւ անգին են, բայց
մենք անոնց արժէքը կը գիտնանք միայն կորսնցնելէ ետք զանոնք:
Ասոնց առաջիններէն է մարմնական առողջութիւնը, զոր կ’արհամարհենք, լաւապէս գիտնալով հանդերձ անոր կարեւորութիւնը,
գիտնալով նաեւ, որ եթէ անգամ մը մեր առողջութիւնը վատթարանայ, որեւէ պարագայի կարելի չէ նոյն, նախկին վիճակին վերադարձնել զայն:
Գանձ են նաեւ ընտանեկան մտերմիկ յարաբերութիւնները,
եւ մեծ սխալ գործած կ’ըլլանք այս գանձին հանդէպ եթէ կեանքի
հոլովոյթին մէջ արհամարհենք զայն եւ անոր չտանք յարկ եղած
ուշադրութիւնն ու անհրաժեշտ հոգատարութիւնը, որմէ յառաջ
կու գան խնդիրներ եւ բարդութիւններ, որոնց պտուղները զղջումով պիտի քաղենք, պիտի ծագին նաեւ բազմաթիւ դժուարութիւններ, ընտանիքին որ անդամն ալ ըլլանք մենք` ամուսին, ծնողք
թէ զաւակ:
Մեր ընտանիքին եւ մեր ազգականներուն հետ հաղորդակցութեան եւ յարաբերութեանց մտերմութեան մասին հոգ տանինք
եւ բոլոր անոնց հետ որ կապ ունինք մեծ կարեւորութիւն տանք:
Հոգեկան հրճուանքն ու անդորրը կ’իրականանան այն պարագային միայն, երբ մենք լաւ յարաբերութիւններու մէջ ըլլանք մեր
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քոյրերուն, եղբայրներուն, ծնողքին եւ բոլոր ազգականներուն
հետ. պէտք է պահենք նաեւ մեր ընկերներն ու բարեկամները,
որոնք այս օրերուն հազուագիւտ դրամանիշեր են, ան որ անկեղծ
եւ ազնիւ ընկեր ունի թող պահպանէ զայն անսպառ գանձի մը
պէս. հաւատարիմ ընկերը ժամանակի յենարանն է ու դաժան եւ
կիզիչ կեանքի հովացնող ովասիսը:
Մեր Հայկական Եկեղեցին սրտամօտութեան առումով մեր
հոգածութեան առարկայ տան չափ կարեւորութիւն պէտք է ունենայ մեզի համար, մենք պէտք է ներկայ գտնուինք մեր եկեղեցւոյ
ծիսակատարութիւններուն, մասնակցինք անոր գործունէութեան,
առատաձեռնօրէն նուիրատուութիւններ կատարենք, որովհետեւ
իր գոյութիւնը մեր գոյութենէն կը բխի, մեր եկեղեցին կը ծածկէ
կարեւոր մաս մը մեր հոգեւոր եւ մշակութային կեանքէն. Հայ
Եկեղեցին նաեւ կը ներկայացնէ մեր քաղաքական գոյութիւնը
մեր գտնուած բազմաթիւ ժողովներու, հաւաքներու մէջ, եւ Եկեղեցին զանազան ամպիոններէ կը հաստատէ մեր իրական գոյութիւնը, որպէս ժողովուրդ եւ որպէս ազգ, եւ հաւատարմօրէն կը
պաշտպանէ մեր դատն ու մեր հարցերը:
Ամենայ կարեւոր բանը, որուն հետ պէտք է մերուինք եւ որուն
մեր գործօն մասնակցութիւնը բերենք, այդ Հայրենիքն ու հայ ժողովուրդն են, որովհետեւ հայրենիքն ու ազգը մարդկային հպարտութեան եւ արժանապատուութեան ամենակարեւոր յենարաններն են- ուղիղ, անվեհեր, վեհանձն, հպարտ ու արի մարդը չի
կրնար ապրիլ առանց ազգային պատկանելիութեան:
Մեր` հայերուս պատկանելիութիւնը մեր ապրած երկիրներուն,
եւ որոնց քաղաքացիութիւնը կը կրենք, բացարձակապէս կասկածէ վեր է, եւ որոնց հանդէպ չենք կրնար թերանալ. չենք տատանիր անոնց համար զոհել մեր կեանքն ու մեր թանկագինը
այն հայրենիքին համար որ մեզ գրկաբաց ընդունեց, մեզի թիկունք
դարձաւ եւ որմէ սնեցանք մեր նիւթական եւ բարոյական կրուանները: Մենք ոչ մէկ արժէք կը ներկայացնենք առանց մեր պատկանած այս հայրենիք դարձած երկիրներուն եւ առանց մեր Մայր

219
հայրենիք Հայաստանին: Աշխարհագրականօրէն ուր ալ գտնուին
մեր հայրենիքները, սկսեալ Սուրիայէն, Լիբանանէն մինչեւ Արժանթին, անցնելով Եգիպտոսէն, Յորդանանէն, Ֆրանսայէն,
Միացեալ Նահանգներէն եւ Սփիւռքի այլ երկիրներէ, չենք կրնար
մոռնալ մեզի շնորհած անոնց բարիքները:

Անտիպ
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«Նպատակը կ’արդարացնէ միջոցը»` քաղաքական եւ ընկերային տեսութիւն, զոր հրապարակ իջեցուց «Իշխանը» գիրքի
իտալացի հեղինակ Նիքոլա Մաքքիավելլին զայն նուիրելով Ֆլորէնսայի Մետիչի ընտանիքէն իշխանի մը, անոր մօտենալու եւ
համակրանքը շահելու, անձնական շահեր հետապնդելու նպատակով:
«Նպատակը կ’արդարացնէ միջոցը» Մաքիավելլական այս
տեսութիւնը, վիճաբանութեան առարկայ է հինգ դարերէ ի վեր,
տեսութիւն որ իր հրապարակ իջած օրէն այնպէս տարածուեցաւինչպէս որ կրակը կը տարածուի չոր խոտի մէջ, քանզի զայն
որդեգրեցին մեծաթիւ քաղաքական այրեր, որպէս իրենց իշխանութեան կարգերը վարելու կերպ եւ ոճ: Այս լոզունգը վերածուեցաւ քաղաքական դպրոցի, որ ունեցաւ աւելի շատ իրեն հակադըրուողներ քան՝ կողմնակիցներ:
Տեսութեան խորքը կարօտ չէ բացատրութեան եւ պարզաբանման, այն յստակ է, ամբողջական եւ կը բացայայտէ իր նպատակադրումը, այն կ’արդարացնէ իշխանաւորներու եւ ղեկավարներու արարքները, անոնց համար կը հեշտացնէ որդեգրել որեւէ
միջոց, զոր յարմար կը տեսնեն եւ կ՛ընթանան այդ ուղիով, ըլլայ
այն բարոյական կամ ոչ, հասնելու այն նպատակին որուն կը
ձգտին: Այս տեսութեան հետեւորդները եթէ կարիքը զգան ոչ մէկ
արգելք կը տեսնեն դիմելու խաբէութիւններու, խարդաւանքներու
եւ ոճիրներու... եւայլն. այս տեսութեան կարգ մը հետեւորդները
ոչ մէկ արգելք նկատի կ’առնեն մղելու պատերազմներ, եթէ
աւարտին անոնք զիրենք պիտի հասցնեն ցանկալի արդիւնքի:
Մաքիավելլի, իր տեսութեան տրամաբանութիւնը կը բացատրէ անով, որ կարելի չէ մարդիկ ու ժողովուրդներ համաձայնեցնել
ընդհանուր շահերու շուրջ, կամ համապատասխանեցնել անոնց
ընդհանուր շահերը, զի անկարելի է սիրալիր համաձայնութիւն
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մը գոյացնել անոնց միջեւ եւ յարատեւ պահպանել զայն: Միշտ
գոյատեւելու համար մրցակցող եւ պայքարող կողմերու շահերն
ու վնասները կը հակադրեն զիրար, ըստ զօրաւորին՝ ինք, իր
ուժին շնորհիւ աւելի արժանի է իշխելու տկարին վրայ, հարուստն
ալ իր հարստութեան շնորհիւ ինքզինք արժանի կը գտնէ վայելելու կեանքի զուարճութիւնները եւ տիրելու ձեռքը հասած ինչքերուն, նոյնիսկ եթէ որպէս հետեւանք պիտի տուժէ ուրիշը, այդպէս
ալ ամէն գաղափարի տէր կ’ուզէ տարածել իր գաղափարները:
Այսօր տակաւին բազմաթիւ մարդիկ կան որոնք բացայայտօրէն
կամ ծածուկ կերպով կը կրեն Մաքիավելլիի գաղափարները եւ
կը գործեն անոնց համաձայն, հակառակ անոր որ քսաներորդ
դարէն սկսեալ քաղաքակիրթ աշխարհի չափանիշերը ընդհանուր
առմամբ մերժելի կը գտնեն այս տեսութիւնը, որովհետեւ բարոյական չէ այն:
Այսքանը նախաբանն է յօդուածիս անոնց համար, որոնք չեն
կարդացած «Իշխանը» գիրքը, իսկ այլ տեսանկիւնէ դիտած, եւ
պարզեցուած ձեւով գրելուս պատճառը այն է, որ իմ ալ համոզմունքս է, որ «Նպատակը կ’արդարացնէ միջոցը» սկզբունքը ոչ
միայն տիրած է անցեալին, այլեւ կը գործադրուի այսօր, վաղն
ալ պիտի չդադրի գործադրուելէ, այս տեսութիւնը ժամանակի
միջոցին ոչ միայն մարդուն սկզբունքը եղած է, այլ խիստ կամ
մեղմ իշխող տրամաբանութիւն եղած է բոլոր արարածներուն
վրայ, անոնց գոյութենէն ի վեր. կենդանիներու աշխարհին մէջ
զօրաւորը կ’որսայ տկարը ապրելու համար, ծովուն մէջ մեծ ձուկը կը բզկտէ փոքրը կամ կուլ կու տայ զայն, ապրելու համար:
Այս ամէնը կը պատահին համաձայն «Նպատակը կ’արդարացնէ
միջոցը» տեսութեան նմանող սկզբունքի մը, որ սակայն քաղաքակիրթ չէ` բնազդային վարմունք է:
Մարդուն պատմութիւնը իր նպատակին հասնելու համար
գործադրած միջոցներու արդարացումին հետ, կը սկսի դրախտէն`
մեր նախահայր Ադամի եւ նախամայր Եւայի հանրայայտ պատմութենէն, հակառակ բոլոր նախազգուշացումներուն:
Մարդուն մշտական ձգտումը եղած է հոգիի յաւերժութիւնը,
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այդ պատճառաւ ան կառուցած է բուրգերը, արքայական վիթխարի պալատները, որպէս յաւերժութեան միջոց պահպանած է մեռելներուն դիակները: Իշխողներէ անկախանալու համար քարտէսներու վրայ ի յայտ եկան նոր երկիրներ, կազմուեցան նոր
ժողովուրդներ՝ իրագործելու նոր ղեկավարի մը ցանկութիւնը
նոր հողամասի մը վրայ, պատերազմներ ծագեցան, զաւթուեցան
երկիրներ, գործուեցան դաւեր, հնարուեցան վառօդն ու նման
այլ բաներ, այդ ամէնը որոշ շահերու եւ նպատակներու համար:
Հարցում մը սակայն. ինչպէ՞ս կ’իրագործուին նպատակները (ենթադրելի է որ ազնիւ ըլլան): Ի՞նչ միջոցաւ (փափուկ թէ կոշտ) եւ
ո՞վ կրնայ չափել նպատակին ազնուութիւնը միջոցներու արդիւնքին գումարոմով, այսինքն հաշուելով համեմատութիւնն ու տոկոսը. ամենապարզ օրինակը ասոր` մայրն է. եթէ ան ապտակէ
զաւակը գործած սխալի մը համար, նպատակը սխալին կրկնուիլը
թոյլ չտա՞լն է (ասիկա անկասկած ազնիւ արարք մըն է), արդեօք
այս արարքը կը հաւասարի պատճառած մարմնական եւ հոգեկան ցաւին հետ, որոնք բաժին պիտի իյնան զաւակին: Ըստ մօր,
զաւակին դաստիարակութիւնը նպատակ է, իսկ ապտակը՝
արդարացուած միջոց:
Ես կը պաշտպանեմ Մաքիավելլիի տեսութիւնը, թէ նպատակը
կ’արդարացնէ միջոցը, սակայն ես ունիմ խստագոյն չափանիշեր
բնութագրելու նոյնինքն նպատակին էութիւնն ու իրաւացիութիւնը
եւ թէ այդ պայմաններուն մէջ ի սկզբանէ արդարացուա՞ծ է. նոյնպէս եւ միջոցի ընտրութիւնը.-իր չափին եւ ոճին կամ խստութեան
ի՞նչ համեմատութիւն ունի ցանկալի նպատակին հետ, թէ միջոցը
չափը անցած է եւ միայն ու միայն արդարացուած է զայն գործադրողին կողմէ:
Կան բազմաթիւ սովորական օրինակներ, որոնք կը հաստատեն որ մենք ամէն օր գործի կը դնենք «Նպատակը կ’արդարացնէ
միջոցը» ոճը, դուն որքան ալ անկեղծ մարդ եղած ըլլաս քու առօրեայ յարաբերութիւններուդ մէջ, կը ջանաս բառերդ եւ վարուելակերպդ տաշել ու կոկել համապատասխանաբար այնպէս, որ
դիմացինդ դիւրաւ ընդունի քեզ, ասիկա կը համարուի նպատակին
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հասնելու միջոց. օրինակ շքեղ ինքնաշարժ մը գնելու համար մեծ
գումար մը վճարելդ միջոց կը համարուի շրջապատիդ մէջ դիրք
եւ հանգամանք շահելու: Ես վստահ եմ որ ամենակարեւոր միջոցը եւ ամենավեհն ու սրբագոյնը զոր մարդիկ կը գործածեն իրենց
առօրեային մէջ դրական կերպով, ոչ այլ ինչ է քան բարեգործութիւնը, ասիկա միջոց մըն է հասնելու ազնիւ քաղաքացիութեան
եւ Աստուծոյ հաճութեան, ուրեմն այն նպատակ է եւ ձգտում:
Ուզեցի ընթերցողին յիշեցնել, թէ մենք ամէն առիթով կը գործադրենք «Նպատակը կ’արդարացնէ միջոցը» տեսութիւնը, մեզի
կը մնայ ճշգրիտ եւ արդարացի ըլլալ հետեւելու ընդունելի միջոցի
մը գործադրութեան, որ պիտի արդարացնէ մեր նպատակին
հասնելու ձգտումը. Ճիշդ այս կէտին մէջն է խորհուրդը` փնտըռւած խորհուրդը:

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 22-12-2010, Պէյրութ
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 24-12-2010, Քուէյթ
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2.ՄԵՆՔ ԵՒ ՆԱՆՈԹԵՔՆՈԼՈՃԻՆ
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6.ՊԱՂԵՍՏԻ՛Ն, Ի՞ՆՉ ԿԸ ՊԱՏԱՀԻ ՔԵԶԻ
7.ՆԱՃԻ ԱԼ ԱԼԻՆ ԵՒ ԵՍ
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10.ՀԱՅՈՒ ՄԸ ՈՂՋՈՅՆԻ ԽՕՍՔԸ՝ ԿԱԶԱ ՈՒՂՂՈՒԱԾ
ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱՒԱՏՈՐՄԻՆ
11.ԵՐԱՆԻ ՔՈՒԷՅԹԻՆ ԵՒ ԻՐ ԻՇԽԱՆԻՆ
12.ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ՝ ՊԱՏՄԱԿԱՆ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹԻՒՆ
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ø²Ü²ÎÆ ²è²îàôÂÆôÜ
ºô àð²ÎÆ Üúêð²òàôØ
Արաբ քաղաքացին կը շշմի կարգ մը արաբական արբանեակային հեռատեսիլի կայաններուն մէջ տեսնելով եւ լսելով, այս
օրերուն այնքան շատցած, զրոյցի սեղաններուն շուրջ նստողներուն եւ վիճաբանողներուն արտայայտած վերլուծումներն ու
միտքերը:
Կը զարմանայ որովհետեւ ակնդիրը կը տեսնէ, թէ արաբ եւ
անոնց բարեկամ համարուող մտաւորականները եւ վերլուծողները, մեծամասնութեամբ ինչ տարազ ալ հագած ըլլան` կրօնականներ, քաղաքական դէմքեր, զինուորականներ, հսկայ կարողութիւն ունին պատահող դէպքերը ճշգրտութեամբ կարդալու:
Ունկնդիրներուն կարծիքով տուեալ վերլուծողը երբեմն, դուն ըսէ
յաճախ, կը ձեւացնէ թէ ինքն է ամենախոր գիտակը տուեալ հարցին եւ թէ ինք առաջին բացայայտողն էր Իրաքեան պատերազմի
թաքուն նպատակներուն, եւ դիմակազերծողը` թշնամի նախայարձակներն ու անոնց ծրագիրները յայտնաբերողը...
Իրենք են այդպէս ըսողը... Աստուած գիտէ...
Այս կայաններուն մեծ մասը եւ իրենց հիւրերը կը չափազանցեն
եւ վախ կ’ազդեն ըսելով, որ Իրաքը զոհն է Արեւմուտքի ծաւալապաշտական քաղաքականութեան, եւ թէ այն ինչ որ կը պատահի
նախօրօք ծրագրուած է, եւ թէ Իրաքը սկզբնաւորութիւնն է կատարուելիքին, եւ թէ սենարիօն պիտի կրկնուի եւ կարգը այլ երկիրներու պիտի գայ. երբեմն ըսելով թէ թիրախը իսլամութիւնն
է, երբեմն ալ պնդելով թէ իրաքեան նաւթն է նպատակադրուածը.
թէ այս պատերազմը Ամերիկան կը մղէ Իսրայէլի փոխարէն,
որուն թիկունք կը կանգնի Սպիտակ Տան տիրող համաշխարհային
սիոնիզմը, թէ Ամերիկան թիրախ դարձուցած է արաբական ազգայնականութիւնը, թէ Ամերիկան կ’ուզէ վերստին ոտք դնել
շրջանին մէջ մարտավարական եւ լոճիսթիք` իր զինուժը ազատօրէն տեղաշարժելու պատճառներով. դեռ ուրիշներ ասոր մէջ
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կը նկատեն եուրոյի եւ տոլարի պատերազմը:
Ես կ’ըմբռնեմ կարգ մը զրուցողներուն տեսակէտը եւ անոնց
անկեղծութիւնը իրենց կարծիքներուն եւ զգացումներուն մէջ եւ
այն ինչը կը պաշտպանեն, եթէ սովորական մարդիկ են անոնք,
ոմանց հետ ալ համաձայն կը գտնուիմ եւ կ’աջակցիմ անոնց,
սակայն տարօրինակ կը գտնեմ եւ կը դատապարտեմ, եւ որ զիս
կը բարկացնէ ու կը տխրեցնէ միեւնոյն ժամանակ այն, որ լսածս
որոշման տէրերէն կու գայ, որոնք կրնային դէպքերու ընթացքին
վրայ ազդել կատարուելէն առաջ, իրենց ունեցած ղեկավար դիրքին պատճառաւ պատերազմէն տակաւին քսան տարի առաջ,
երբ կը լսեմ անոնց բերած արդարացուցիչ պատճառները Իրաքի
մէջ կատարուածին մասին, եւ ամբողջ շրջանին մէջ հաւանական
կատարուելիքներուն մասին, եւ իրենց ունեցած բարձրաստիճան
պաշտօններուն մասին, եւ որ իրենց վրայ աւելի շատ պատասխանատուութիւն կը բեռցնէ, մէջս ցանկութիւն մը կ’եռայ ամենաբարձըր ձայնովս գոռալ եւ այս բոլորը մեղադրել՝ Իրաքի ժողովուրդին
փորձութեան պատճառ որպէս, ըսելով.-Քանի դուք այսքան
վստահելի տեղեկութիւն ունէիք անցեալի մասին, եւ նոյնքան
վստահելի կանխատեսումներ ապագայի մասին, ինչո՞ւ նաեւ
չգիտցաք ձեր դիրքին թելադրութեամբ անհրաժեշտ առնուելիք
քայլը, զոր պարտաւոր էիք կատարել ընդհանրապէս արաբ ժողովուրդը եւ ի մասնաւորի Իրաքի ժողովուրդը փորձութեան չենթարկելու համար: Ժամանակ չունեցա՞ք օգտուելու անցեալի
դէպքերէն եւ կարեւոր դասեր քաղել անկէ եւ հասկնալ այն, որ
իրատեսութիւնն ու հաւանականութիւնը շատ աւելի օգտակար
են քան հնչիւն կարգախօսներն ու դիրքեր արձանագրելը: Դիւանագիտութիւնը չի՞ յենիր իր եւ պատերազմի ընդհանուր սկզբունքի` յարձակումի եւ նահանջի վրայ, կարելի չէ՞ր քանի մը թաքթիքական զիջումներով իրադարձութիւններու ընթացքը փոխել:
Արդեօ՞ք կը կարծէք թէ արժանապատուութեան եւ հպարտութեան
պաշտպանութիւնը մոլեռանդութեան ու յամառութեան մէ՞ջ է
միայն, նոյնիսկ եթէ հակասէ՞ իրականութեան. պատմութեան
մէջ չկա՞ն բազմաթիւ օրինակներ երբ առաջնորդը ժամանակաւորապէս զոհած էր արժանապատուութենէն մաս մը փրկելու
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համար մնացորդացը, երբ արժանապատուութիւնը սպառնալիքի
տակ էր:
Հարցումս կ’ուղղեմ իւրաքանչիւրին, իր դիրքին համեմատ
պատասխանատուութեան չափով` խորհրդարանի անդամ, ընտըրեալ նախարար թէ գործադրող զինուորական, ինչո՞ւ կը յամառիս խնդիրը լուծել սոսկ քու հասկացողութեամբդ, ոտքի հանելով կարգ մը կողմնակիցներդ, գիտնալով հանդերձ, որ քու
կողմնակիցներուդ մեծ մասին ձեռքերը ջուրին մէջն են, մինչ քու
ձեռքերդ կրակի մէջ, եւ որոնց շահերը քու շահերէդ տարբեր են:
Եթէ դէմ ես առաջարկուած լուծումին, ինչո՞ւ փոխարէնը այլ
գործնական եւ իրատեսական լուծումներ չես առաջարկեր, որոնք
կը համապատասխանեն նոր իրավիճակին, եւ որոնց շնորհիւ
կարելի է նուազագոյն վնասներով դուրս գալ ստեղծուած կացութենէն:
Ե՞րբ պիտի սորվինք խելամտնալ եւ խելացի խաղեր խաղալ,
իրական հողի վրայ, մանաւանդ երբ փորձութիւնները կը սաստկանան: Կարելի՞ է կառչած մնալ մեր զգացումներուն մեր ամբողջ
էութեամբ, մոռացութեան տալով խելքը:
Ի՞նչ է իմաստը փոթորիկին դէմ դնելուն երբ ժամացոյցին սըլաքները թեքուած են մեր առջեւ:
Նոյնիսկ չորրորդ իշխանութիւնը ներկայացուած տեղեկատըւական բոլոր միջոցներով եւ ի մասնաւորի արբանեակային հեռատեսիլի կայաններու պատասխանատուներով, քաղաքական
ծրագիրներու տնօրէններով եւ ղեկավարի յատկութեամբ հիւրերով, որոնք կողմնակից էին Իրաքի նախագահին, անոր աւելորդ
յամառութիւն սրսկեցին կառչած մնալու առանց այն ալ արդէն
քարացած իր դիրքերուն, փոխանակ քով- քովի գալու եւ քննարկելու թէ ինչպէ՞ս համոզեն Սատտամը նախագահութենէն հրաժարիլ կամ մէկ կողմ քաշուիլ, ինչպէս որ առաջարկեց արաբներու
իմաստուն այր Շէյխ Զայէտ Պըն Սուլթան Էլ Նահիանը, եւ փոխանակ քաջալերելու իրապաշտական այն տեսութիւնը, թէ պէտք
է զոհել անհատը փրկելու ժողովուրդն ու պետութիւնը, փոխանակ
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դասեր քաղելու, Իրաքի մէջ պատահածներէն շատ աւելի պարզ
եւ փոքր պատճառներով մէկ կողմ քաշուած կամ իշխանութենէ
հեռացուած այլ նախագահներէ, պաշտպանեցին հանրայայտ
անձնաւորութիւնը որուն յատկանիշերը ծանօթ են եւ որ իր ժողովուրդին ազատատենչ զաւակները տասնեակ տարիներ ճնշած
է բռնի ուժով, վերոյիշեալ պատրուակներով յամառեցան պաշտպանել բռնակալը, այս կամ այն կերպ պատճառ հանդիսանալով
Իրաքի մէջ ներկայի զարգացումներուն:
Իմ կարծիքով այս դժբախտութեան ամենամեծ յանցաւորը եւ
որ չի կրնար լռեցնել իր խիղճին ձայնը, այն ղեկավար, պատասխանատու դիրքի տէր անձնաւորութիւնն է, որ հեռատեսիլի
պաստառներէն այնչափ մեծ ոգեւորութեամբ կը խօսէր ցանկալով
իր հաշուին արձանագրել ազգային ծանրակշիռ դիրքորոշումներ.
այդ մեծարգոյ պատասխանատու անձնաւորութիւնը որ կը
հերքէր թուականներն ու քաղաքական դէմքերու անունները,
ինչպէս նաեւ սկզբնաղբիւրներն ու գիրքերը եւ որ յաջողեցաւ
յայտագրէն ելլել ակնդիրին վրայ մեծագոյն տպաւորութիւն ձգելով, բան մը որ միակ նպատակն էր յիշեալ անձնաւորութեան,
որուն հասնելու համար ցուցադրութեան դրաւ իր գիտելիքներու
պաշարը:
Պատմութիւնը պիտի դատապարտէ բոլոր անոնք, որոնք բազմեցան վերոյիշեալ հեղինակաւոր եւ ազդու սեղանին շուրջ եւ
բարձրախօսով խօսեցան եւ իբր թէ լուծումներ գտան բոլոր հարցերուն, բացի իսկականէն:

«ԱԼ ՈՒԱԹԱՆ», 16-4-2003, Քուէյթ
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 25-4-2003, Քուէյթ
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2003 թուականին լոյս տեսած այս յօդուածս ունէր իր
դրդապատճառները, զորս նշած եւ բացատրած եմ նոյնինքն
յօդուածին մէջ:
Յօդուածը գրած եմ, երբ Ամերիկայի եւ իր դաշնակից
զօրքերը կը կուտակուէին առ ի պատրաստութիւն Իրաք
ներխուժման, որուն կ’ընկերակցէին դիւանագիտական
աշխոյժ գործունէութիւններ: Ժամ չէր անցներ առանց հեռատեսիլի արբանեակային կայաններու եւ զանազան լրատըւական միջոցներու ընդմէջէն, արեւելքէն եւ արեւմուտքէն
արձակուող յայտարարութիւններու, որոնց կը յաջորդէին
հիւսիսէն եւ հարաւէն եկող գրգռիչ հակադարձութիւններ:
Ամէն օր ականատես կ’ըլլայինք հանդիպումներու, տեսակցութիւններու, կ’ունկնդրէինք վիճաբանական ասուլիսներ,
քաղաքական եւ ռազմական զանազան մեկնաբանութիւններ:
Իրաքի դէմ մղուող ամերիկեան պատերազմին ընթացքին
նկատեցի կարծիքներու տեսակէտներու եւ հայեացքներու
հակասութիւն, փոխադարձ ամբաստանութիւններ, տեղեկատուական յարձակումներ՝ կատարուած կարգ մը հոսանքներու կողմէ իրենց հակառակորդ հոսանքներու դէմ...
եւ այս ամէնէն կը բացակայէին իրատեսութիւնն ու տրամաբանութիւնը, եւ սակայն շատ սակաւ էր թիւը Իրաքի
իրապէս շահը փնտռողներուն:
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Յանկարծ միտքս տարտղնուեցաւ եւ վերադարձուց զիս դէպի
անցեալ, յիշեցնելով այն նիւթերը որոնք շատ զբաղցուցած էին
միտքս եւ որոնց մասին այդ ատեն յաճախ ուզած էի գրել: Այս
մտորումը ունեցայ երբ «Արապի»ի 2003 թուականի Օգոստոսի
թիւին մէջ կարդացի Դոկտոր Էհմէտ Ապու Զէյտի «Նոր Ճարտարարուեստական Յեղափոխութիւն» վերնագիրով յօդուածը:
Դոկտորը իր յօդուածին մէջ կը նշէ թէ.- «Արեւմուտքի եւ Ճափոնի մէջ գիտնականները վերջերս տարուած են նոր գիտութեամբ
մը, որ կը կոչուի «Նանոթէքնոլոճի», այսինքն անչափ փոքր տարրերու արուեստագիտութիւն, չափերու լեզուով՝ մէկ միլիառերորդ
(եւ ոչ թէ մէկ միլիոներորդ) մեթրի իրեր, եւ թէ այս գիտութիւնը
պիտի ծառայէ բազմաթիւ բնագաւառներու, օրինակ շատ շուտով
կարելի պիտի ըլլայ երեխաներու ուղեղին մէջ ցանել կամ տեղադրել տեսակ մը Նանոնական (Նանոն լատիներէն կը նշանակէ
թզուկ) շերտեր, որոնցմով ուղեղը նախապէս կը հարստանայ
երեխային ուսման տարիներուն անհրաժեշտ զանազան գիտելիքներով, որուն հետեւանքով կը փոխուի ուսուցման գործողութեան
բնոյթը եւ կը սահմանափակուի երեխային ուղեղին մէջ ամբարւած գիտելիքներու բացատրութեամբ, փոխանակ սորվելու եւ
ըմբռնելու աշխատանքով զբաղելու, ինչպէս որ է ներկայիս»:
Այլ խօսքով միջամտութիւն պիտի կատարուի Արարիչի իմաստութեան, եւ ոեւէ մէկը պիտի լիցքաւորուի խելացութեամբ եւ
մտային կարողութիւններով, զորս Արարիչը թերեւս չէր ուզած
տուեալ ենթակային շնորհել, այսինքն նշեալ գիւտը պիտի փոխէ
մարդկային բնութիւնը:
Սկսայ մտածել թէ ինչպէ՞ս պիտի ընդունի մեր աշխարհը այս
գիւտը. մտաբերեցի նմանօրինակ դէպքեր որոնց պատճառաւ
աշխարհը իրար անցած էր եւ ամիսներ, այլ տարիներ շարունակ
չէր հանգստացած անցեալին: Պատկերացուցի այս խնդրին
պատճառաւ այն լայնածաւալ վիճաբանութիւնները որոնք պիտի
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ծագէին կրօնականներուն միջեւ մէկ կողմէն, եւ կրօնականներուն
ու գիտնականներուն միջեւ միւս կողմէն, պատկերացուցի այն
մեղադրանքները զորս ոմանք պիտի արձակէին Արեւմուտքի
գիտնականներուն վրայ ամբաստանելով զանոնք բացայայտ
մեղքի եւ Արարիչին կամքին դէմ մեղանչելու եւ անոր գործերուն
միջամուխ ըլլալու յանցանքի մէջ, մանուկին, ի մասնաւորի արաբ
երեխաներու խելքին Աստուծոյ կամեցածէն այլ ուղղութիւն մը
տալով եւ թէ այս արուեսագիտութիւնը (թէքնոլոճին) արդէն հընարուած է մեզի ուղղուած խարդախ նպատակադրութեամբ՝
կրօնական պատճառներով կամ մեր սովորութիւններն ու աւանդութիւնները փճացնելու մտադրութեամբ:
Իմ այս պատկերացումներս ամառային գիշերուայ հպանցիկ
տեսիլքներ չէին, այլ եզրակացութիւն եւ դէպքերու նախատեսում
յենուած անցած քառասուն տարիներու տեսածներուս եւ լսածներուս վրայ, շուրջս կատարուածի գիտակցութենէս սկսեալ. այս
դէպքերէն են, օրինակի համար եւ ոչ թէ սահմանափակման, եւ
զոր կը նշեմ առանց ընտրութեան, մարդուն էջքը լուսնին վրայ,
որ տեղի տուաւ այնքան այպանումի եւ մեղադրանքներու, որոնցմէ ամենազարմանալին ամերիկացիներուն Աստուծոյ անձեռնմըխելի գործերէն մին ոտնակոխելն էր, տակաւին ինչ-ինչ մեղադրանքներ տիեզերքի օրէնքները խախտելու մէջ, եւ թէ այդ քայլը
սկիզբն էր Աստուծոյ բարկութեան պատճառաւ ապագային պատահելիք դժբախտութիւններուն... Յետոյ եկան խողովակի երեխաներու շուրջ ծագած վիճաբանութիւնները, տակաւին շատ
ժամանակ չէ անցած երկար ու բարակ վէճերէն, որոնք արձանագըրուեցան Լուիզա Պրաունի՝ խողովակի առաջին երեխայի
ծնունդէն ետք՝ արդեօք ճիշդ էր թէ՞ պէտք չեր դիմել ձուիկը արգանդէն դուրս բեղմնաւորելու միջոցին:
Մեր մեծ հայրերէն եւ հայրերէն լսած ենք նաեւ թէ ի՜նչ անէծքներ տեղացած են սատանայական գործիք ձայնասփիւռը հնարողներու գլխուն, եւ զրկման ի՜նչ ֆէթուէ-ներ արձակուած են
նոյնիսկ զայն օգտագործողներուն եւ ունկնդրողներուն դէմ:
Հեռատեսիլի բախտը աւելի լաւ չէ եղած եւ աւելի քիչ պարսաւանքի
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բաժին չէ ինկած անոր, նոր սերունդները փճացնելու, անոնց
նկարագիրը խեղաթիւրելու եւ ընկերային արժէքները խախտելու
պատճառաւ:
Այս ամէնէն կը հետեւցնենք, որ մենք հոս՝ Երրորդ Աշխարհի
մէջ, Արեւելքէն թէ Արեւմուտքէն եկած գիւտերէն ոչ մէկուն պարագային կրցանք անոնց մուտք գործելուն արգելք հանդիսանալ,
չյաջողեցանք անոնցմէ որեւէ մէկուն մէջ փոփոխութիւններ մըտցնել յարմարեցնելու այսպէս կոչուած մեր արմատական արժէքներուն: Մենք բազմաթիւ հաւաքներ կազմակերպեցինք եւ ժողովներ գումարեցինք, որոնց ներկայ գտնուեցան հարիւրաւոր
գիտնականներ եւ մասնագէտներ, ուսումնասիրելու գիտական
զանազան զարգացումներն ու անոնց պատշաճութեան չափը մեր
հասարակութեան մէջ, եւ նոյնիսկ այն գիւտերը զորս այպանեցինք
եւ մերժեցինք, արագօրէն, ամենաշատը քսան տարիներու ընթացքին իրենց տեղը գրաւեցին մեր մօտ, եւ մեր միակ կատարածը
եղաւ այն, որ մենք մեր մօտ տարբեր հեռաւորութիւններով ուշացուցինք նոր արհեստագիտութիւններու եւ արուեստագիտութիւններու եւ անոնց նուաճումներուն ու անկէ բխող քաղաքական եւ
ընկերային գիտութիւններու գործադրութիւնը... սակայն ի վերջոյ
համակերպեցանք անոնց գառնուկի հնազանդութեամբ:
Ձայնասփիւռը մերժողներուն թոռները այսօր իրենց տուներուն
մէջ ունին այդ գործիքին ամենայառաջացած եւ ամենասուղ
նմոյշներէն, նոյնն է պարագան հեռատեսիլին:
Պէտք է պատմութեան դասերէն եւ հեռաւոր ու մօտիկ դէպքերու զարգացումէն սորվինք, որ որեւէ գիւտի մեր ընկերութիւններուն մէջ մուտքը արգիլելը որեւէ օգուտ մը չի տար. մեզմէ պահանջուածը այս կամ այն գիւտը զանազան պատրուակներով
կուրօրէն մերժելը չէ, այլ լաւագոյնս պատրաստուիլ անոնց, մեծագոյն օգուտը քաղելու համար անոնցմէ, յարմարեցնելու զանոնք մեր երկիրներու ընկերային եւ տնտեսական պահանջքներուն, նուազագոյն վնաս պատճառելով մեր միջավայրի
հաւատալիքներուն եւ հասկացութիւններուն, որոնցմէ մէկ մասը
երեւակայածին եւ շինծու է:
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Մենք չենք կրնար վայելել զարգացման եւ յառաջդիմութեան
որեւէ բարիք, առանց զիջելու մեր մէջ ունեցած եւ անոնցմով
աճած կարգ մը ըմբռնումներ եւ փոփոխութեան ենթարկել զանոնք:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 18-9-2003, Քուէյթ, որոշ կրճատումներով,
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 5-11-2003, Պէյրութ

Ժամանակակից գիտութիւններուն եւ նորագոյն գիտելիքներուն հետեւողիս համար արհեստագիտութեան (թէքնոլոճի) հարցը նոր չէ. այն չափազանց կը տառապեցնէ
միտքս, զիս մտահոգողը անոր տակաւին հեռու պահելն է
մեր կեանքէն, պարզապէս որովհետեւ մենք կ’ուզենք արմատախիլ ընել գիտական ուսումնասիրութիւնները եւ կը
մերժենք ուրիշէն եկող արհեստագիտութիւնը, կամ մեր
անտեղեակութեան եւ կամ այլ անտրամաբանական
պատճառներով:
Այս յօդուածը գրեցի որպէս կոչ արեւմտեան արհեստագիտութեան մեզի հասածներէն օգտուելու եւ օգտագործելու
զանոնք մեր ընկերային կեանքի բոլոր բնագաւառներուն
մէջ, զանոնք մեր մաղէն անցնելէն ետք, որուն ծակտիկները
շատ փոքր եւ շատ բարդ պէտք չէ ըլլան, մաղը պէտք է ըլլայ
միջոց որուն մէջէն պիտի անցնի այն արդիւնքը զոր կը ցանկանք որդեգրել եւ շահագործել՝ ծառայեցնելու գիտութեան
եւ բարգաւաճման, որոնց կը ձգտինք:
Գաղտնիք չէ, արհեստագիտութեան հետ շփումով ինչ
մեծ զարթօնք արձանագրեց մերինին նման պայմաններ
ունեցող արեւելեան երկիր մը, ասիկա Չինաստանին օրի-
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նակն է, որ թէեւ արհեստագիտական շատ գիւտեր չէ կատարած, սակայն օգտուած է եղած գիւտերէն եւ զարգացուցած զանոնք ի օգուտ իրեն, այնքան որ չինական
ապրանքներու արտադրութիւնը դարձած է նուազ ծախսալի եւ ողողած է շուկաները... երանի մենք ալ Չինաստանի
նման զարգացնէինք արհեստագիտութեան ազդակները...
Կը կարծեմ, այլեւ կը պնդեմ որ մեր որդեգրած մտածելակերպը հանդէպ կեանքի խնդիրներուն... եւ անոնց փիլիսոփայութեան, եւ մեր շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներուն,
երբեք դրական եւ առարկայական չէ. ցաւալի է որ կը մերժենք ուրիշէն մեզի հասնող արհեստագիտութիւնը, անհեթեթ պատճառաբանութեամբ որ անտեղի կասկածն ու
տարակուսանքն են, զորս կարելի է վերածել զգուշաւոր
վստահութեան, կամ համարել գիտակից բարի կամեցողութիւն, գործի լծելու դուրսէն եկող գիտութիւնն ու արհեստագիտութիւնը եւ զանոնք օգտագործելու այլեւայլ բնագաւառներու մէջ:
Նայելով Չինաստանի փորձառութեան, կը տեսնենք որ
ան ալ մեր նման ազգային առանձնայատկութիւններ ունի,
բայց իր ժամանակը չէ վատնած իմփերիալիզմը անիծելով,
այլ դէմ դրած է Արեւմուտքին նոյն իր զէնքով իսկ եւ միեւնոյն ոճով. Չինաստանը արհեստագիտական շատ գիւտեր
չէ կատարած, այլ առած է Արեւմուտքի մէջ գտնուածը, զարգացուցած զայն եւ ծառայեցուցած ի օգուտ իրեն, այսպիսով
չինական արդիւնաբերութիւնը աւելի քիչ ծախսի կարօտած
է եւ հետեւաբար աւելի շատ տարածում գտած, նոյնիսկ
եթէ նոյն որակի չէ եղած, կարեւորը այն է որ Չինաստանը
իր արտադրանքը սպառելու շուկայ գտած է եւ այդպիսով
դարձած համաշխարհային տնտեսութեան կարեւոր դերակատարներէն մին, փոխանակ լուսանցքի վրայ կանգնելով,
որպէս անարժէք պարզ դիտող մնալու:
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Այս օրերուն բոլոր մակարդակներու վրայ, շատ մը ամպիոններէ եւ այլեւայլ առիթներով բազմաթիւ ձայներ կը հնչեն եւ
յօդուածներ կը գրուին, որոնց հեղինակները կը մերժեն «Այլոց
կողմէ պարտադրուած փոփոխութիւններ» կոչուածները: Հոս
կ’ակնարկենք ԱՄՆ-ի եւ այլ մեծ պետութիւններուն կողմէ պահանջուած բարեփոխումներուն կրթական ծրագիրներու մէջ, իշխող վարչաձեւերու մէջ, հասարակութիւններու քաղաքացիական
իրաւունքներու մէջ, Երրորդ Աշխարհի մակարդակին, որոնց
կարգին է իսլամական եւ ի մասնաւորի արաբական երկիրներու
մէջ տիրող մարդկային իրաւունքներու վիճակը:
Ասոնք բոլորը կը մերժեն դուրսէն եկող փոփոխութիւնները,
կամ ինչպէս կ’ըսեն պարտադրուածը ուրիշին կողմէ, նոյնիսկ
առանց գիտնալու անոնց էութիւնը, ոմանց մօտ զգայնութիւն կը
յառաջանայ ազգային արժանապատուութեան դիտանկիւնէ,
ոմանք կը զգացուին կրօնական տեսանկիւնէ, ոմանք ալ պարզապէս կը մերժեն ընդհանրապէս փոփոխութեան գաղափարը,
դուրսէն եկած ըլլալուն պատճառաւ:
Ես կ’ըմբռնեմ մերժողներուն հայեցակէտը ու կը գնահատեմ
զանոնք, հասկնալով անոնց պատճառները զգացական եւ տեսական դիտանկիւնէ, բայց թող ներեն որ չեմ համաձայնիր իրենց
հետ գործնական, իրապաշտական դիտանկիւնէ, քանզի ես կը
տեսնեմ որ մերժումը անօգուտ եւ անիմաստ, այլեւ վնասակար:
Կը գտնեմ որ նպատակը կ’արդարացնէ միջոցը:
Օրինակ եթէ ուզես մերժել երկրի մը արժէքները կամ անոր
բարոյականութիւնը, ուրեմն պէտք չէ զաւակներդ իրենց համալըսարանները ղրկես ուսում ստանալու համար, եւ հպարտանաս
ծանօթներուդ մօտ, որ զաւակդ Լոնտոնի կամ Հիւսիսային Քարոլայնի շրջանաւարտ է, այլ պէտք է կառուցես քու ուսումնական
հաստատութիւնդ, որ տուչութեամբ կը գերազանցէ արեւմտեան
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համալսարաննները ու մատչելի է բոլորին, եւ այսպիսով տունդ
չարիք չի մտներ: Իսկ եթէ դուն աւելի մեծ չափով անկախութիւն
կ’ուզես, ուրեմն պէտք է ջրհան գործիքներ արտադրես, երկրի
ընդերքի հորերէն ջուր հանելու եւ որոգելու ցանքերդ, հագեցնելու
ծարսւը, քու երկրիդ բնակչութեան որ այնքան տոկոս աճ կ’արձանագրէ որ նոյնիսկ կառավարութիւնները չեն կրնար կարգաւորել զայն, երբ աղքատութիւնն ու տգիտութիւնը կը բազմանան
օրէ օր, իսկ եթէ կ’ուզես վայելել քու ուժիդ արժէքն ու բաւարարել
անձնական հպարտութիւնդ եւ մեծամտութիւնդ, ուրեմն քեզի կը
մնայ մերժել ներմուծումը որեւէ դեղօրայքի եւ բժշկական պիտոյքի, որոնք անհրաժեշտ են ժողովուրդիդ հիւանդութիւններուն
բուժման եւ առողջապահութեան համար, աւելի ճիշդ պէտք է
դադրիս որեւէ օգնութիւն պահանջելէ:
Չեմ ուզեր աւելի տարածուիլ, կան հազարաւոր իրարանման
օրինակներ, որոնք կը փաստեն այն, որ մենք շատ վաղուց կը
սպառենք ուրիշին գիտելիքն ու արտադրանքները, ամենաբարդէն
մինչեւ ամենապարզը, եւ մենք շա՜տ հեռու ենք մեր անհրաժեշտ
հիմնական կարիքները հոգալու կարողութենէն, հապա ի՞նչ խօսք
ըսել զարգացման եւ գերազանցութեան ազդակներուն մասին:
Մենք, ի բացակայութիւն մեր ժողովուրդներուն նիւթական եւ
բարոյական կեանքի բացարձակ մեծամասնութեան հայթայթումի
բաւարար կարողականութեան եւ կարելիութիւններուն, եւ մեր
ունեցածի ռազմական պաշտպանութեան պահանջքներու բացակայութեան, նաեւ գիտութիւններու ամբողջական բացակայութեան, նաեւ կորսնցուցած ենք առօրեայ ըմբոշխնումը յայտնի
առածին.- «Ժամանակը նման է սուրի, եթէ զինք չկոտրես, քեզ
կը կոտրէ»: Փոխարէնը մենք մեր աչքերը կը սեւեռենք յօժարութեամբ բոլորս միասին վերածուելու ադամանդի ամրութիւն
ունեցող պողպատեայ զանգուածի, որուն վրայ կը կոտրին բոլոր
սուրերը:
Մենք չենք կրնար չընդունիլ ազդարարութիւններուն մեծ
մասը, որ կուգայ ուժեղէն տկարներուն, այնքան ատեն որ տակաւին կը մնանք ուժեղներուն ազդեցութեան տակ եւ չենք կրնար
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մերժել անոնց թելադրութիւնները, օգտուելով միայն անոնց
տկար կէտերէն, իսկ եթէ բախիլ ուզենք անոնց հետ եւ վարուինք
զարնել զարնուելու սկզբունքով, այդ ատեն մեզմէ կը պահանջուի
զօրանալ եւ լքել մեր տկար կողմերը: Դիւրին է այս բառերը արտասանելն ու տողերուն յանձնելը, բայց գործնականօրէն կըրնա՞նք այդ աստիճան բարձրանալ զարգացման գծանշանին վրայ
եւ վերի մասին մէջ մեր ուժով եւ մեր անկախ նախաձեռնութիւններով
հանդիպիլ զօրեղներուն եւ մրցիլ անոնց հետ տեսանելի ապագային մէջ:
Արդեօք ունի՞նք նախանցեալ օրինակ, երբ կրցած ենք տիրապետական շղթաները քանդել առանձինն ու միայն մեր սեփական
կարողութեամբ: Եթէ օրինակներ կան, անոնք յարմա՞ր են ներկայ
ժամանակներուն, կրնա՞նք անոնցմէ դասեր քաղել կազմելու աշխատանքային եղանակ եւ ուղեգիծ առաջ մղուելու, եւ որ արժանի
դառնայ բոլորին հաւանութեան: Հարցում զոր կ’ուղղեմ ուրիշին
կողմէ առաջարկուած փոփոխութիւնները բոլոր մերժողներուն:
Եթէ պատասխանը «Այո՛» է, ապա ուրեմն եկէք, լսենք ձեր տեսութիւններն ու ապագայի ձեր համոզիչ, իրատեսական եւ մեր ժամանակի պահանջքներուն հետ քայլ պահող ծրագիրները: Օ՜ն,
տեսնենք ձեզ որ կ’աշխատիք խօսքով եւ գործով, նուիրուածութեամբ ու հաւատարմութեամբ, իւրաքանչիւրը իր տեղը, ի սպաս
ձեր հանրութեան: Օ՜ն, տեսնենք ձեզ թէ ինչպէս մէկը միւսի ետեւէն կը հրաժարիք ձեր առանձնաշնորհումներէն եւ անձնական
շահերէն, յանուն ձեր երկիրներու օգուտին: Ահաւասիկ մենք կը
սպասենք տեսնելու ձեզ ձեր գրասենեակներուն եւ լապօրաթուարներուն մէջ, թէ ինչպէս գիշեր ցերեկ կը յայտնաբերէք գիտական
ամենայ կարեւոր նորութիւններ, կը գործադրէք մարդկային զարգացման ղեկավարումի ամենայ արդար տեսութիւնները ի բարօրօրութիւն ձեր քաղաքացիներուն, վեր բարձրացնելու զանոնք
իրենց աղքատութենէն եւ խղճալի վիճակէն, տեղաւորելու զանոնք զարգացած եւ ազատագրուած ժողովուրդներու դասին,
որոնք ատակ են արտասանելու բառ մը զոր կ’ըսէք թէ կ’ուզէք
արտասանել դուք ձեր եւ իրենց համար, որ «Ո՜չ» բառն է:
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Անգամ մը եւս կը խնդրեմ քեզմէ, եթէ պատասխանդ «Այո՛» է,
ապա սկսիր այսօրուընէ աշխատիլ, վաղուայ մի՛ յետաձգեր
գործդ, որովհետեւ հարցերուն հարցը վաղն է, որովհետեւ մենք
չափազանց սիրահարած ենք վաղուան եւ հանգիստ կերպով
անկէ կը սպասենք բոլորիս յետաձգուած արեւածագը:
Սակայն եթէ պայմաններդ չեն թոյլ տար հիմա գործել, եւ հաւանաբար չեն ալ թոյլ տար, որովհետեւ դուն երէկուընէ չնախապատրաստուեցար այսօրուան, ոչ մէկ վնաս ուրեմն, եւ այս է
խորհուրդը այս յօդուածին.-Հետեւիր ուրիշի խորհուրդին, օգտըւիր անկէ, եւ մի՛ մերժեր սոսկ մերժած ըլլալու համար, յետ
մնալով քաղաքակրթութեան եւ զարգացման ընթացքէն, որուն
վնասները շատ աւելի բազմաթիւ են քան օգուտները:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 14-3-2004, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 29-3-2004, Պէյրութ
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Այս յօդուածը ինքզինք կը բացատրէ եւ մեկնաբանութեան
կարիք չի զգար: Այն գրուած է քաղաքական այնպիսի պայմաններու մէջ, երբ գերճնշում կար Երրորդ Աշխարհի
երկիրներու կրթական ծրագիրներու մէջ փոփոխութիւններ
մտցնելու: Զիս տրտմեցնողը այն է, որ 2004 թուականին
սոյն յօդուածը գրելէս մինչեւ այսօր ոչ մէկ պահանջուած
փոփոխութիւն եւ զարգացում չէ արձանագրուած Երրորդ
Աշխարհի ժողովուրդներու մօտ ընդհանրապէս, արաբական երկիրներուն մէջ մասնաւորապէս: Տնտեսական վիճակն ու մարդկային զարգացման պայմանները ցանկալի
փոփոխութիւնները չեն կրած, աղքատ ժողովուրդները
աւելի կ’աղքատանան, անօթութիւնն ու աղքատութիւնը կը
զգետնեն զիրենք: Մեր մօտ՝ Արաբական աշխարհի մէջ նոյն
վատթար վիճակն է որ կը տիրէ, արագ հայեացք մը նետելով
ՄԱԿ-ի արաբական երկիրներու մարդկային զարգացման
մասին գրուած տեղեկագրութիւններուն վրայ, անմիջապէս
կը նկատենք վախազդու թիւերը մարդու եկամուտի, անգըրագիտութեան տոկոսի, մարդկային իրաւունքներու
խախտումներու կողքին, ամէն տարի բարձրացող մահացածներու տոկոսի: Այս բարձրացող թիւերուն դիմաց կը
տեսնենք որ մեր մօտ գիրքերու տպագրութեան քանակն
ու ընթերցողներու թիւը նուազագոյնն են աշխարհի մէջ:
Հակառակ այս բոլորին կայ նաեւ ուրախացուցիչ լուր
մը՝ Գիտութեան եւ Արհեստագիտութեան «Ապտ Ալ Ալլահ»
Սէուտական երկսեռ, կը շեշտեմ «երկսեռ» համալսարանի
կառուցումը, երբ փոխարէնը կան հոսանքներ, որոնք կ’աշխատին տարածաշրջանին մէջ անջատել երկու սեռերու
միասնաբար ուսուցումը նախակրթարանէն սկսեալ:
Այստեղ կը ցցուի հարցում մը. -Ինչպէ՞ս յառաջդիմենք
առանց քայլ պահելու զարգացումի եւ համաշխարհայնացումին հետ:
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Ձերդ Վսեմութիւն, ի՞նչ կը
կազմեն այս համեստ բառերս
համեմատած այնքա՜ն արտայայտուած յորդառատ զգացումներուն հետ, որոնք կը հասցէագրուին քեզի պերճախօսութեան
բազմաթիւ հանճարներու կողմէ, լրատուական միջոցներու
եւ տեղական ու համաշխարհային մամուլին ընդմէջէն:
Ամէն գեղեցիկ խօսք ըսուեցաւ քու եւ քու գործերուդ մասին, ամէն լաւ խօսք քու մէջդ
եղած ազնուութեան եւ ներողամտութեան մասին, ամէն
գովասանք քու բարեսրտութեանդ եւ առատաձեռնութեանդ
մասին: Բոլորը գիտեն քու նախաձեռնութիւններուդ բերած բարիքին չափը, որ երախտապարտութեան զգացումներ կենդանացուց երկրիդ հանդէպ եւ բարին փոխադարձելու մտադրութիւն
երկրիդ, եթէ երբեք այն կարիքի մէջ գտնուի, բոլորը գիտեն քու
երկրիդ լաւ եւ իմաստուն ղեկավարութեանդ մասին, ներկայիս,
եւ որ կարեւոր է՝ նաեւ ապագային:
Ներկայիս, որովհետեւ դուն ժողովուրդիդ համար ապահովեցիր արժանապատիւ կեանք անվտանգութեան եւ խաղաղութեան
շուքին տակ, մշտապէս առաջնորդելով Քուէյթը ապահով ափ,
նոյնիսկ ամենայ դժուարին պարագաներուն եւ ամենածանր
փորձութիւններու ընթացքին, կ’ըսեմ ապագային ալ, որովհետեւ
դուն երկրիդ վաղուան մասին կը մտածէիր այնպէս ինչպէս այսօրուան մասին, նմանելով ազգերու կեանքին մէջ գտնուող
պատմական անձնաւորութիւններուն, այլապէս ինչպէ՞ս կարելի
է բացատրել հիմնումդ «Ծոցի Փոխօգնութեան Խորհուրդ»ին բացի
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ունեցած հաւատքովդ որ միութիւնը ուժ է, նոյնպէս ինչպէ՞ս կարելի է բացատրել «Գալիք սերունդներու սնտուկ»ը հիմնելդ, եթէ
ոչ ժամանակի խարդախ ըլլալու մասին ունեցած երկիւղովդ, իսկ
«Արաբական տնտեսական զարգացման Քուէյթի Սնտուկ»ի հիմնումիդ պատճառը կարելի է բացատրել սոսկ համոզուած ըլլալովդ, որ ուրիշին բարիք կատարելուն մասնակից ըլլալը իր բարի
արձագանգը կ’ունենայ Աստուծոյ եւ մարդկանց մօտ, իսկ ցանկութիւնդ քուէյթցի կնոջ շնորհել իր քաղաքական եւ ընկերային
իրաւունքները յստակօրէն քու ճշգրիտ դատողութեանդ հետեւանքն է՝ քուէյթեան եւ համաշխարհային ընկերութիւններուն մէջ
կնոջ դրական դերին մասին, մասնաւորաբար համաշխարհային
տիրող ներկայ պայմաններուն, ի՞նչ կը նշանակէ Գիտական
Զարգացման Քուէյթի Ինսթիթիւթին հիմնումը եթէ ոչ խոր իմացութիւնդ այն մասին որ գիտութիւնն ու գիտելիքը սիւներն են
զարգանալ եւ յառաջդիմել ցանկացող հասարակութիւններուն:
Այս բոլորը եւ տասնեակ այլ նախաձեռնութիւններ զորս իրագործեցիր Քուէյթի եւ անոր քոյր ու բարեկամ այլ երկիրներու մէջ,
առանց դոյզն կասկածի կը հաստատեն, որ դուն այս ժամանակաշըրջանի ամենակարեւոր այրն էիր քու երկիր Քուէյթին եւ անոր
յառաջդիմութեան համար:
Պիտի կարօտնանք քեզ ո՛վ ներողամտութեան հովանաւոր,
քու շնորհիւդ խաղաղ կենակցութիւն տիրեց կրօնքներուն միջեւ,
իրենց ամենատարբեր դաւանանքներով:
Հանգիստ եւ խաղաղ փակէ աչքերդ ո՛վ Երկրի փառապանծ
Իշխան Ալ Շէյխ Ճապէր Ալ Ահմէտ Ալ Ճապէր Ալ Սապահ, Աստւած ողորմի հոգուդ եւ քեզ արժանի դասէ իր լայնատարած արքայութեան:
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Տխրեցայ, ինչպէս որ բոլորը տխրեցան Քուէյթի լուսաւոր
հոգի Իշխան եւ Տիրակալ, Նորին Վսեմութիւն Ալ Շէյխ Ճապէր Ալ Ահմէտ Ալ ճապէր Ալ Սապահի մահուամբ՝ 15 Յունւար 2006-ին, 79 տարեկանին: Այո՛, բոլորս տխրեցանք
կորսնցնելով առաջնորդ իշխան մը, այս բառերուն ամենավեհագոյն իմաստով, զոր դժուար թէ ոեւէ մէկը կարենայ
արտայայտել:
Հանգուցեալը տիրակալն ու իշխանը ըլլալէն առաջ
երկրի մը, որ արդէն համաշխարհային հռչակ եւ անուն
ունէր որպէս իր շրջանի զարգացած ու յառաջդիմած երկիր,
առատաձեռն եւ գթառատ մարդ էր, եւ իրաւմամբ արժանացած էր «Պապա Ճապէր» կոչումին, զոր ինքնաբերաբար,
առանց թելադրուածութեան անուանած էին զինք քուէյթաբնակ բոլոր այլազգիները քուէյթցիներէն ալ առաջ, իրեն
յատուկ այն գութին համար, զոր կը տածէր բոլորին հանդէպ, սէր եւ բարիք տարածելով իր ժողովուրդի իւրաքանչիւր
զաւակին վրայ. ան պաշտօնապէս եւ անձնապէս նուիրատըւութիւններ կը բաշխէր ամէն անգամ երբ ողորմածը
զգար, թէ իր ժողովուրդը անոնց կարիքը ունի, կամ ամէն
անգամ երբ իր ազգի զաւակներէն անհատ մը փորձութեան
մը մէջ իյնար եւ իրմէ օգնութիւն խնդրէր:
Նորին Վսեմութիւնը վեհ մարդ էր եւ կը յատկանշուէր
մարդկային ամենայ նրբագոյն զգացումներով, մեծ կարողութեան տէր ըլլալով նաեւ արդարօրէն, խոհեմաբար եւ
վճռակամօրէն իշխելու: Ան իր երկրին տիրեց խաղաղութեան, ինչպէս նաեւ ամենայ մութ պարագաներուն՝ Սատտամեան ի Քուէյթ դաժան զաւթման ընթացքին, որ սկիզբ
առաւ 20 Օգոստոս 1990 թուականին, երբ դիւանագիտական
պատերազմը ղեկավարեց ամենայն ընդունակութեամբ, իր
կողքին ունենալով հանգուցեալ Ալ Շէյխ Սաատ Ապտ Ալ
Ալլահ ալ Սապահն ու Սապահ ընտանիքի միւս նորին մե-
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ծութիւն շէյխերը, նախարարներն ու դիւանագիտական
դժուարին պատերազմի գլխաւոր պատասխանատուները,
միջազգային բոլոր ամպիոններէն՝ սկսեալ ամենափոքր
երկրէն Սուզիլանտ կղզիներու մէջ, կամ Ափրիկէի անյայտ
վայրերու փոքր երկրէ մը, ապա մեծ պետութիւններէն անցնելով եւ հասնելով մինչեւ ՄԱԿ-ի Ապահովութեան Խորհուրդ, ուր խօսք առաւ ի պաշտպանութիւն իր երկրի կորսըւած իրաւունքին. Էմիրը իր խօսքին ընթացքին այնքան
յուզուեցաւ որ արտասուեց, իր հետ լացնելով բոլոր ներկաները, Շէյխը իր հետ լացուց նաեւ ամբողջ աշխարհը, այնքան որ արտայայտիչ էին իր անկեղծ զգացմունքներն ու
ապրումները հանդէպ իր բռնազաւթուած երկրին, նոյնիսկ
ամենակարծր սիրտերու գութը շարժեցաւ եւ համակրեցաւ
Իշխանին:
Նորին վսեմութիւնը միշտ ժպտադէմ էր եւ պայծառ
տեսք ունէր. Կ’ուրախանայինք երբ զինք տեսնէինք հեռատեսիլէն կամ լրատւական միջոցներէն, երբ խօսէր ապագայի մասին, կամ Քուէյթի հիւրերը ճանապարհելու ատեն,
կամ սովորոյթ դարձած տարեկան տարբեր առիթներուն
իր ելոյթներուն ընթացքին, ինչպէս օրինակ Ռամատան
ամսուայ վերջին տասնօրեակին, կամ Ղուրանը անգիր
սորվածներու տարեկան մրցանակաբաշխութեան ընթացքին, Ազգային Տօնին առիթով, երբ իշխանական տարեկան
պարգեւը կը բաշխէր, եւ երբ ներկայ կը գտնուէր Ազգային
Ժողովի օրէնսդրական նստաշրջաններու բացումներուն:
Նորին Վսեմութիւնը անչափ մեծ սէր եւ գուրգուրանք
կը վայելէր ոչ միայն քուէյթցիներէն, այլ նաեւ Քուէյթի բարեբեր հողին վրայ բնակող բոլոր օտարականներէն, որոնք
«Պապա Ճապէր«ի կողքին զինք կոչած են նաեւ «Սիրտերու
Իշխան»: Էմիրը ամէն տարի յաճախ ներում կը շնորհէր
բանտարկեալներուն, անոնց ազնիւ կեանք մը ապրելու
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երկրորդ առիթ տալու նպատակաւ:
Շատ առատաձեռն էր. աղքատ ժողովուրդներուն շնորհած գումարները կամ անոնց պետութիւններուն Քուէյթին
ունեցած պարտքերու ջնջումը վիթխարի չափերու կը հասնէին, հպարտութեամբ վեր պահելով մէն մէկ քուէյթցիին
գլուխը ուր ալ որ գտնուելու ըլլար ան: Էմիրը նոյնքան առատաձեռնօրէն նիւթական յատկացումներ կը կատարէր
«Արաբական Ընկերային Զարգացման Քուէյթեան Սընտուկ»ին միջոցաւ, այս ընծայուած կամ դիւրաւ վճառելի
պարտքերէն օգտուած են տասնեակ երկիրներ եւ անոնց
հարիւրաւոր միլիոն բնակիչները:
Քուէյթի մէջ շատ է թիւը Իշխանին բարեգործութիւններուն
եւ իրագործումներուն, ո՛ր կողմ դառնաս կը տեսնես գիտական կեդրոն մը, կազմակերպութիւն մը, պետական կարեւոր կառոյց մը, որուն գոյութիւնը յղացած էր Նորին Վսեմութիւն Իշխանը, հանդիսանալով նաեւ անոր մշտական
հովանաւորը: Ողորմած Իշխանին իրագործումները իր
երկիր Քուէյթով չէին սահմանափակուիր, այլ անոր սպիտակ ձեռքերը կը գտնուէին Ծոցի բոլոր երկիրներուն մէջ՝
սատարելու, մասնակցելու, օգնութիւններ տրամադրելու
մարդկային, գիտական, մշակութային բնագաւառներուն,
կամ նախաձեռնելու զանոնք: Էմիրը գործնական մասնակցութիւն ունէր արաբական բոլոր երկիրներուն մէջ Ովկիանոսէն մինչեւ Ծոց:
Աստուած Ողորմի Ձեր հոգուն, Նորին Վսեմութիւն Էմիր,
եւ Ձեզ արժանի դարձնէ երկնքի արքայութեան:
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Չեմ գիտեր թէ ուր կը տեղադրէ զիս այս յօդուածս. երամէն
դո՞ւրս երգողներու շարքին, թէ՞ երամի մը ծայրին, բայց վստահաբար ոչ կեդրոնը: Ամէն պարագայի իմ ալ ուզածս այդ է, չեմ
նախընտրեր գտնուիլ երգչախումբի մը կեդրոնը, ուր այնքան մեծ
թիւով բացասական առջեւ նետուողներ կան, որոնք արդարացումներ եւ անհրաժեշտ բառեր կը գտնեն տարածաշրջանի կատարուածին մէջ մեղադրելու Արեւելքը կամ Արեւմուտքը. երգչախումբին կեդրոնը կը վխտայ մանաւանդ Ամերիկայի դէմ
կարգախօսներ բարձրացնողներով, որոնք կը մեղադրեն ԱՄՆ-ը
ամբաստանելով, թէ այն որպէս մեծ եւ ուժեղ պետութիւն կը շահագործէ իր դիրքը ազատագրական շարժումները ճզմելու եւ իր
կամքն ու գործելաոճը պարտադրելու տկար եւ աղքատ երկիրներուն, անբարոյական, անարդար եւ ամբարտաւան կերպով,
առանց հաշուի առնելու ժողովուրդներու կամքը:
Եթէ հաշուի առնենք որ այս ամէնը ճշմարիտ են, հարց կու
տամ. -Այդ ե՞րբ մեծ երկիրները, կամ կայսրութիւնները, կայսրերը,
սուլթաններն ու թագաւորները նկատի առած են իրենց տիրութեանց տակ գտնուող կամ նոյնիսկ իրենց դաշնակից ժողովուրդներուն ցանկութիւնը: Խոր ուսումնասիրութեան կարիք չկայ, կը
բաւէ որ յիշենք հռոմէացի եւ բիւզանդացի կայսրերը Փոքր Ասիոյ
եւ Եգիպտոսի մէջ, պարսիկ շահնշահերը Ասիոյ մէջ եւ արաբ
թագաւորներն ու իրենց իշխանները Չինաստանէն մինչեւ Անտալուզիա, ռուս ցարերը Արեւելեան Եւրոպայի եւ Կովկասի մէջ,
օսմանեան սուլթանները արաբական երկիրներու եւ եւրոպական
կարգ մը երկիրներու մէջ եւ վերջապէս եւրոպացի թագաւորները
իրար վրայ իշխելու ընթացքին կամ Արեւելեան երկիրներու ու
Ափրիկէի մէջ: Կա՞յ մէկը որ կրնայ օրինակ տալ իշխող ուժեղ
երկիր մը որ արդար է (բացառութիւնները յարգելի են) եւ ուրիշներ
չեն տառապիր իր վատ վերաբերմունքէն, Ծայրագոյն Արեւելքէն`
Չինաստանէն եւ Ճափոնէն, մինչեւ Ծայրագոյն Արեւմուտք` եր-
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կու Ամերիկաները: Չեմ կարծեր որ ոեւէ մէկը կարենայ եզրակացութիւններս հերքելու ատակ օրինակ մը բերել. ոեւէ մէկը չի
կրնար անտեսել այն, որ յաղթական ժողովուրդներու իրական
պատմութիւնը այսպիսին է: Բոլոր ուժեղներուն նպատակը նոյնը
եղած է, անկախ վայրէն ու ժամանակէն, աշխարհագրութիւնը,
կրօնը կամ դաւանանքը արգելք չեն եղած ուժեղին կամքը տկարին պարտադրելու, կամ զսպելու ուժեղին բռնութեամբ տիրելու
ցանկութիւնը, շահամոլութիւնն, ագահութիւնն ու ընչաքաղցութիւնը. տարօրինակ բան չկայ, ասիկա մարդուն, նոյնիսկ կենդանական աշխարհին կեանքի օրէնքն է` ուժեղին իշխանութիւնը
տկարին վրայ, նաեւ մշտնջենական պայքար երկրագունդի վրայ
ապրող արարածներու կեանքին մէջ:
Ուրեմն ինչո՞ւ անտեսել այս իրականութիւնը եւ անգիտանալ
պատմութեան օրինակները եւ ժամանակ կորսնցնել, ի զուր ջանք
թափել, եւ անարդիւնք գոռալ ձորի մը մէջ որ արձագանգ իսկ չի
տար:
Անշուշտ նկատի ունիմ այն տեսաբանները, որոնք կ’երեւին
արբանեակային հեռատիսիլներու վրայ եւ կը մասնակցին անոնց
ծրագիրներուն, նկատի ունիմ այն գրողները, որոնք իրենք իրենց
ազատութիւն կու տան մերկացնելու մեծ պետութիւններու բացայայտ եւ թաքուն նպատակները. նկատի ունիմ նաեւ անոնք, որոնք
իրենց հաւատալիքները գործնականի կը վերածեն, մատուցանելով դրամական օգնութիւն, կամ կը դիմեն բռնի ուժի, կամ ինքզինքնին զոհաբերելու չափ առաջ կ’երթան ի խնդիր իրենց հաւատալիքներու պաշտպանութեան, կամ նոյնիսկ պատերազմներ
կը հրահռեն:
Ես դիմադրութեան փոխարէն հնազանդութեան կամ ենթարկութեան կոչ չեմ ուղղեր, ասիկա իմ անձնական համոզմունքէս շատ հեռու է, ոչ ալ կը միտիմ ընդունիլ առկայ իրականութիւնը
եւ խաղաղութեան մէջ ապրիլ ինչ վատ պարագաններու մէջ ալ
ըլլայ, երբե՛ք, ասիկա չէ իմ ձգտումս, ես նաեւ Ամերիկեան կամ
այլոց քաղաքականութեան պաշտպան ալ չեմ, ես ասկէ օգուտ
մը չեմ քաղեր, Ճիշդ ընդհակառակը, իմ ձգտումս է ամբողջական,
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մտացի, լայնատարած եւ ճշգրիտ նայուածքով կարդալ հին եւ
ժամանակակից պատմութեան էջերը, ընդգրկելով ազատագրական եւ անկախութեան ձգտող շարժումներն ու անոնց վերջաբանը, օգտուելու անոնց դասերէն:
Այն ազգերն ու երկիրները որոնք քալած են ժամանակի պահանջքին հետ, յաճախ կրցած են որոշ յաւելեալ ճիգով վերականգնել կորսնցուցածը եւ բռնել յառաջդիմութեան եւ զարգացման
ճամբան, ընդհակառակը այն ժողովուրդները որոնք հետեւած
են չափազանց հպարտութիւն ունեցողներուն եւ արժանապատւութեան գովերգողներուն, ինչպէս որ կը պնդեն գոռոզները, եւ
կը համոզեն իրենց ժողովուրդները տարուելու նոյն մտածելակերպով, վերջաւորութեան ինքզինքնին կը գտնեն ուժասպառ եւ
յետամնաց. օրինակները շատ են Ասիայի արեւելքի, Միջին Արեւելքի, Հարաւային Ամերիկայի մէջ, նաեւ Ատլանտեան Ովկիանոսի կղզիներուն մէջ, չմոռնանք նաեւ Ափրիկէն:
Հոս ինքզինք կը պարտադրէ հետեւեալ հարցումը. -Ինչո՞ւ այդ
ղեկավարները այդպէս կը վարուին իրենց ժողովուրդներուն եւ
հպատակներուն հետ, (անշուշտ նկատի ունինք այն ղեկավարները որոնք համոզուած են իրենց գաղափարներուն մէջ եւ
անկեղծօրէն կը հաւատան իրենց գործելակերպին, եւ նկատի
չունինք առ երես հաւատալ ցուցադրող գաղափարի տէրերը,
որոնք միայն իրենց շահադիտական նպատակները կը հետապընդեն). այս մարդիկ չե՞ն կարդացած այն քաղաքակրթութիւններու մասին, որոնք տիրած են եւ ապա չքացած. արդեօ՞ք այսպէս
մտածողն ու այսպիսի իմաստասէրը կը կարծէ, թէ Ամերիկան
որ այսօր կը տիրէ, յաւիտեան այսպիսին պիտի մնայ. չեմ կարծեր
որ խելամիտ մէկը հաւատայ ասոր: Երկրագունդը դարձող անիւ
մըն է, որ որեւէ վիճակի մէջ չի կրնար կայունանալ, եւ այս վիճակը յաւերժօրէն պիտի շարունակուի, օր մը քեզի, օր մը դէմդ, եւ
ասիկա յաւիտեանս յաւիտենից. ասիկա Աստուծոյ կամքն է,
որուն դիմաց մենք անզօր ենք: Իմաստունը ան է, որ գիտէ եւ կը
գիտակցի այս իրականութիւնը եւ անոր լոյսին տակ կը գործէ
խորամանկ քաղաքականութեամբ, զանազան հնարքներով եւ
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մարտավարական ճարպիկութեամբ, ամենայ քիչ զոհողութիւններով իր ժողովուրդը ապահով ճանապարհով յառաջ կը տանի:
Ինչո՞ւ մենք տարուած ենք մեր տկար ուժերով կռուելու հողմաղացներուն դէմ, վատնելով մեր թանկագին ժամանակն ու մեր
երիտասարդներուն ներուժը, նաեւ մեր հայրենիքներուն վիթխարի հարստութիւնը, ինչո՞ւ մենք զմեզ չենք համոզեր որ տեղի
ունեցածները միայն մեզի հետ չեն կատարուիր, այլ շատերուն
եւս բաժին կը հանեն, որոնք արդիւնք են միջազգային պայմաններուն, եւ որոնք ժամանակաւոր կը սեպուին որքան ալ տեւէ անոնց
երկարութիւնը, եւ որ բնական աւարտը անպայմանօրէն պիտի
գայ, պէտք է գիտնանք որ մեզմէ շատ աւելի զօրաւոր երկիրներ
կը գործեն ստիպողականութեամբ, ինչո՞ւ չենք համոզուիր
յարմարուելու անհրաժեշտութեան հետ, որքան ալ ծանր ճնշեն
անոր հետքերը մեր վրայ, մեզի համար աւելի լաւ չէ՞ օգտուիլ
զաւթողի ուժի աղբիւրներէն` արհեստագիտութենէն եւ այլ զարգացած գիտութիւններէն եւ զանոնք գործի լծել ի օգուտ մեր երկրի
յառաջդիմութեան:
Նախապէս ըսի որ երկրագունդը դարձող անիւ մըն է, ցաւօք
յաջորդ կարգը մերը չէ, այլ ինչպէս որ կը տեսնուի հորիզոնի
վրայ Ասիոյ արեւելեան երկիրներու է, որովհետեւ մենք մեր ժամանակն ու կարողութիւնները վատնած ենք Իմփերիալիզմի դէմ
ճակատամարտելով, ինչպէս որ մենք կ’ըսենք, եւ մեր նիւթական
հասոյթները շաղ տուած ենք վասն ոչինչի, փոխանակ ինքնակառուցման, չենք զինուած գիտութեամբ ու գիտելիքներով, եւ որ
աւելի կարեւոր է մենք չունինք անհրաժեշտ բաւարար ուժը առ
ի պատրաստութիւն գալիք փուլին, եւ ամենայն հաւանականութեամբ ապագային պիտի գտնուինք շատ աւելի վատ իրավիճակի
մէջ քան կը գտնուինք այսօր:

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 19-5-2006, Պէյրութ
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 19-7-2006, Քուէյթ
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2006 թուականին լիբանանեան «Ան Նահար»ի եւ Քուէյթեան «Ալ Քապաս»ի մէջ լոյս տեսած այս յօդուածի գրելուս
դրդապատճառները տակաւին կան եւ կը մնան նոյնը
ցայսօր, զի մինչեւ օրս Արեւմուտքի եւ Արեւելքի միջեւ
ուժային հասկացութիւնը առկայ է նոյն ընդունուած տրամաբանութեամբ, ոմանք սանդուխը լայնքին շալկած կը
քալեն, որն ալ առաջնորդեց 11 Սեպտեմբերի պատահարներուն, որուն հետեւանքով Աֆղանիստանը գրաւուեցաւ
եւ զաւթուեցաւ Իրաքը, իսկ մենք չենք հաշտուիր մենք մեզ
հետ եւ ոչ ալ կը համոզուինք որ Արեւմուտքի եւ Արեւելքի
միջեւ թշնամանքը ի օգուտ մեզի չէ, եւ մեզի աղքատութենէ
եւ յետադիմութենէ բացի բան չի բերեր, եւ տակաւին դարի
պահանջքներով ընթանալու հարկ եղած համոզմունքն ու
երկիրներու եւ խմբաւորումներու միջեւ գոյութիւն ունեցող
առկախ հարցերը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համոզւածութիւնը դրական արձագանգ չեն գտներ:
2006 թուականի Յուլիսին տեղի ունեցան վտանգաւոր
դէպքեր, որոնց լոյսին տակ գրեցի յօդուածս: Այդ դէպքերէն
են Միացեալ Նահանգներու կողմէ Աֆղանիստան ներխուժումը, ապա Իրաքի բռնագրաւումը, որոնք եկան հաստատելու, թէ տարակարծութիւնները խաղաղ ճանապարհով
լուծելու յանձնառութիւնը դրական արձագանգ չէր գտած
տակաւին:
Յօդուածը երկար է եւ ինքզինք կը բացատրէ, բայց մեր
հոգիներուն մէջ կը մնայ այն մտահոգութիւնը, որ մենք չենք
կրնար մեր ցանկութիւնները կամ նոյնիսկ մեր երազներուն
նուազագոյնը իրականացնել. մեր ժողովուրդներուն կենսամակարդակը իր նուազագոյն մակարդակին է ըստ չեզոք
լիազորուած ընկերութիւններու տեղեկագրութիւններուն,
հակառակ անոր ինչին կը ձգտի մեզ համոզել պաշտօնական
տեղեկատուութիւնը: Վերջին տարիներու ընթացքին զար-
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գացման մեր իրագործած տոկոսը երբեք չի համեմատիր
այն տոկոսին հետ զոր պէտք է իրագործած ըլլայինք նկատի
ունենալով մեր հարստութիւնները՝ բարեբեր հող, ծովեր,
բնական պաշարներ ու մարդկային երիտասարդ ներուժ:
Մարդու իրաւունքներ, կնոջ իրաւունքներ եւ տէմոքրաթական մթնոլորտ ու քաղաքակրթութեան եւ զարգացման
երեւոյթները տակաւին դժուար հասանելի են, եւ անոնցմէ
միայն սակաւագոյնը կը գործադրուի մեր մօտ:
Մեզի համար աւելի նախընտրելի պիտի ըլլար խուսափիլ արմատական զրնգուն կարգախօսներէն, ինչպէս՝ «Ինչ
որ Արեւմուտքէն կու գայ մեզի վնաս է...», որովհետեւ պատրաստ չենք կրելու անոնց նիւթական, բարոյական, մարդկային կորուստներու պատասխանատուութիւնը:
Սակայն մենք բացարձակապէս մերժելով զանոնք կը
դիմենք իրականութիւնը փոխելուն՝ պատերազմի եւ պատերազմներու սպառնալիքներով, զորս երբեք չենք մղեր,
եւ եթէ մղենք չենք կրնար անոնց նախապատրաստութեան
համար տարիներու ընթացքին մեզի արժածին չափ շահիլ
եւ մեր շահածը չի հաւասարիր մարդկային մեր կորուստներուն:
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Զարհուրելի են Միջին Արեւելքի մէջ տեղի ունեցող դէպքերն
ու կատարուող զարգացումները: Ցաւալի են այսօրուայ մեր տեսած տեսարանները: Ի՞նչ եղաւ արաբներուն, ի՞նչ պատահեցաւ
անոնց խելքին: Փճացաւ թէ՞ կորսուեցաւ: Ի՞նչ եղաւ անվեհերութեան, փշրուեցա՞ւ եւ իր մասնիկները տարտղնուեցա՞ն, թէ գնաց
իր քոյր հպարտութիւնը փնտռելու եւ չվերադարձա՞ւ: Ի՞նչ կը
պատահի ներկայիս պաղեստինեան հողին վրայ, գիտնալով թէ
ասիկա շատէն փոքրիկ մասնի՞կ մըն է, այս ի՞նչ դաժան եւ վայրագ տեսարաններ են, զորս կը տեսնենք հեռատեսիլի կայաններէն եւ թերթերու էջերուն մէջ, եւ զորս կը կիրարկէ եղբայր
եղբօր դէմ եւ հարեւանը հարեւանի, այս ի՞նչ վիրաւորանք եւ
արհամարհանք է, զոր կը ցուցադրէ պաղեստինցին իր եղբօր դէմ
տեղեկատուական միջոցներով... ո՞վ որո՞ւն կը վնասէ, եւ ո՞վ զո՞վ
կը վիրաւորէ, արդեօք շահախնդրութիւնն ու կուսակցական մոլեռանդութիւնը տապալա՞ծ են կշռադատուած խելքն ու առողջ
տրամաբանութիւնը եւ ազգային շահերը: Ի՞նչ կը պատահի Կազայի մէջ եւ արդեօ՞ք շուտով նաեւ Արեւմտեան ափին մէջ ալ
նոյն վայրագութիւնը, անօրէնութիւնն ու խելքէ դուրս անմտութիւնները պիտի պատահին, ինչպէս որ կը նախատեսեն դիտորդները (Աստուած չընէ):
Տարածաշրջանի հարցերով հետաքրքրուող մեզմէ ոեւէ մէկը,
չի կրնար բացատրել պատճառը «Համաս»ի, պաղեստինեան իշխանութեան հաստատութիւններուն, կեդրոններուն այսպիսի
ոճով տիրելուն եւ զայն հպարտութեամբ փայլուն յաղթանակ յայտարարելուն, կարծես կը մնար միայն թիւ 1 յայտարարութիւնը
կատարուածին… ինչպէս որ ընդունուած է կատարել յեղաշրջումներու ժամանակ: Հետեւողը չի կրնար իմաստութիւնն ու միտք
բանին հասկնալ կատարուածին, արդեօ՞ք ասիկա Իսրայէլը կամ
այլ պետութիւն մը կամ կողմ մը սարսափեցնելու փորձ է:
Զզուելի եւ ատելի էր թերթի առաջին էջի վրայի նկարը քօղա-
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ծածկ մարտիկին, որ Կազայի մէջ սիրամարգի նման նստած էր
պաղեստինեան իշխանութեան նախագահի աթոռին, ձեռքին
կրակելու պատրաստ հրազարկը, կը հպարտանար, կարծես պատիւ ունեցած ըլլար առաջինը նստելու զաւթիչ եւ կողոպտիչ Տէյվիտ Պէն Կորիոնի աթոռին, Սուրբ Քաղաքը ազատագրելէն եւ
Պաղեստինը անկախանալէն անմիջապէս ետք:
Անխելամիտ քաջութիւնը ամուլ է, նման` անիմաստ ոգեւորութեան:
Ամէն ոք կ’ուզէ գիտնալ թէ ի՞նչ պիտի ընէ «Համաս» ը:
Ենթադրենք (պայմանականօրէն) «Համաս»ի տիրելը Պաղեստինի ամբողջական իշխանութեան. ինչպէ՞ս պիտի տնօրինէ
պետութեան գործերը երբ ժողովուրդին կէսը իրեն հակառակորդներու վերածուած է, ինչպէ՞ս պիտի տնօրինէ պետութեան գործերը համոզիչ ծրագիրի մը բացակայութեան, որուն մասին իրմէ
չենք ալ լսած. ուրտեղէ՞ն պիտի հայթայթէ եկամուտները, երբ
վտանգուած են արտասահմանէն եւ նոյնիսկ ներսէն կատարուող
դրամական փոխանցումները: Ուրկէ՞ պիտի գայ քաղաքական
եւ դիւանագիտական օգնութիւնը, երբ արաբական եւ օտար
երկիրներուն մեծ մասը ճանաչում չի շնորհեր անոր եւ զայն բացէ
ի բաց պոյքոթի կ’ենթարկէ: Ուրկէ՞ պիտի գտնէ առօրեայ ապրուստի միջոցները երբ չորս կողմէն ենթարկուած է շրջափակման:
Եւ ամէնէն կարեւորը. -Ա՞յս ճանապարհն է որ պիտի առաջնորդէ
դէպի ազատագրում եւ անկախութիւն՝ կանգնեցնելով ապրելու
ատակ պետութիւն մը: Ո՞ւր եւ ինչպէ՞ս կ’առաջնորդուի այս ժողովուրդը: Ո՞ւր եւ ինչպէ՞ս լոյսի շող մը պիտի երեւի այս փապուղիի
վերջաւորութեան:
60 տարուայ պայքարէ, վիթխարի զոհողութիւններէ, զրկանքներէ, տառապանքներէ եւ վտարանդիութենէ ետք, ինպէ՞ս ժողովուրդի մը ազգային հասունութիւնն ու գիտակցութիւնը կրցաւ
այսքան նախնական ըլլալ. եթէ մետաղը հում ապակիէ ըլլար,
այսքան ճնշումէ եւ խստութենէ ետք ադամանդի վերածուած պիտի ըլլար: Պաղեստինի ժողովուրդը որեւէ ժամանակ փխրուն եւ
դիւրաբեկ չէ եղած, ընդհակառակը եղած է խելացի եւ գիտակից
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ժողովուրդ, ինչպէ՞ս դարձաւ այսքան դիւրաբեկ ենթակայ կոտըրուելու եւ չվերածուեցաւ թանկագին ադամանդի, արժանի տեղը
գրաւելու համար ժողովուրդներու խճանկարին մէջ:
Մեզի պատահած բոլոր փորձանքներուն մէջ կը շարունակենք
մեղադրել թշնամի Իսրայէլը, որ անկասկած բոլոր փորձանքներուն
աղբիւրն է, բայց փորձանքները ժողովուրդներու գլխէն այս ձեւով
եւ այս հասկացողութեամբ չեն վտարուիր, այլ՝ նախապատրաստըւածութեամբ եւ յարմար դիմադրողականութեամբ, բոլոր ժամանակներուն եւ ամէն տեղ, գոնէ նուազագոյնը` ազգային միասնականութեամբ: Փոխանակ բաժնեկցելու քաղաքական եւ
դիւանագիտական դերերը, աշխարհին բացուող պաղեստինեան
պաշտօնական իշխանութեան եւ ընդդիմադիր ծայրայեղ ուժի
մը միջեւ (այս պարագային, օրինակի համար «Համաս»ը) որպէս
դիւանագիտական հաւասարակշիռ խաղ, լարերը քաշել-թուլցընելով, ինչպէս որ ընդունուած է միջազգային քաղաքական
աւանդութեամբ, որ ուշ կամ կանուխ իր պտուղները պիտի տար.
փոխանակ այս բոլորին ցաւօք ականատես կ’ըլլանք եղբայրներու
միջեւ անգութ եւ անհաշիւ սպանութեան, զիրենք եւ իրենց բարեկամները դնելով ամօթալի վիճակներու մէջ:
Չեմ գիտեր թէ վաղը ո՞վ իր կռնակը պիտի ուղղէ իբրեւ յաղթական...
Աստուած պահապան:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 22-6-2007, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 25-6-2007, Պէյրութ
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Նաճի Ալ Ալիի «Հանզալա»ն
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Ü²ÖÆ ²È ²ÈÆÜ ºô ºê
Տխրութիւնս եւ յուզմունքս վերանորոգուեցան երբ ստացայ
«Ալ Քապաս»ի ամսուայ գրքոյկը, որ այս անգամ հրատարակուած
էր Նաճի Ալ Ալիի մահուան քսանամեակին առթիւ, ի յարգանք
արուեստագէտին եւ ի խնդիր անոր գործերուն յաւերժացման:
Որոշեցի իմ կարգիս մի քանի համեստ խօսք գրել պատուելու
այս եզակի անձնաւորութիւնը, որուն մասին քննադատական
կամ գովերգական ինչ ալ որ ըսուի կամ գրուի պիտի չկարենայ
անոր արդար իրաւունքը տալ իր ունեցած ազգային գործունէութեան, պայքարին եւ մաքառումին` յանուն իր հայրենիքին՝ Պաղեստինին եւ արաբ ժողովուրդին:
Ո՞վ չ’ազդուիր, չի խնդար կամ չի լար դիտելով Նաճի Ալ Ալիի
գծագրութիւնները, արուեստագէտ մը, որ իր ժամանակի աշխարհի եւ մարդոց խօսակցութեան նիւթն էր: Ո՞վ չի գիտեր կարկտաններով, փոպիկ, կռնակը աշխարհին դարձուցած այդ մանուկը`
«Հանզալա»ն, որ կ’երեւի իր բոլոր ծաղրանկարներուն մէջ, որպէս
կենդանի վկայ կեդրոնական դէպքերուն եւ կեդրոնը իր նկարներու նիւթին, որպէս միակ կենդանի խղճի տէր:
Պիտի գրեմ զգացմունքներս անոր կեանքին եւ ծաղրանկարներուն մասին, օրինակ կը նայիմ այս նկարին ուր պեխը բռնած
պաղեստինցին կ’ըսէ.
-«Պատւոյս վրայ կ’երդնում, որ պիտի ածիլեմ պեխերս եթէ
արաբական տիրող որեւէ իշխանութիւն` Երուսաղէմէն թիզ մը
ազատագրած է». այլ տխուր նկարի մը մէջ կը տեսնուի նոյն մարդը, որուն պեխերը երկարած են, երկար մօրուքի տպաւորութիւն
տալու չափ եւ անշուշտ... Երուսաղէմէն մէկ թիզ չէ ազատագրուած,
ընդհակառակը օրէ օր կը նեղնան անոր սահմանները, ի՜նչ ծիծաղելի-ողբալի տեսարան: Նայիր այս ծաղրանկարին որուն մէջ կը
տեսնուի պրկուած, ջղային դէմքով արաբ մը, որ իր դէմ գտնուող
այլ մարդու մը կը պնդէ թէ 2+2=3, իսկ դիմացինը նոյն ջղայնութեամբ կը պնդէ թէ 2+2=5. այս ծաղրանկարի վերնագիրն է «Արա-
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բական տարակարծութիւններ»: Նայիր շուրջդ եւ կը տեսնես թէ
այս ծաղրանկարը որքան կը համապատասխանէ արաբական
իրականութեան եւ կորած պարզ իրականութիւններուն (մանաւանդ ներկայի կարգ մը արաբական երկիրներուն):
Այլ նկար մը կը գուշակէ ապագան, բան մը որուն ճշմարտութիւնը հաստատուեցաւ. հոն «Հանզալան» գետին նստած եւ փոքրիկ սեղանի մը առջեւ թուղթին վրայ գրող մարդուն կ’ըսէ.-«Ժողովըրդավարութեան մասին այսօրուայ գրածդ շատ հաւնեցայ,
վաղուայ համար ի՞նչ կը գրես»: Պատասխանը`. «Կտակս կը
գրեմ»: Ի՜նչ ցաւոտ տեսարան, որուն առջեւ բան չես կրնար ընել
բացի գլուխդ շարժելէն եւ ըսելէն.-Աստուած ողորմի հոգուդ,
Նաճի Ալ Ալի, գիտէիր գլխուդ գալիքը...
Իսկ այս նկարին մէջ կը տեսնուի մարդ մը, որ մահացած պաղեստինցիի մը սեւ ժապաւէնով նկարը կը կախէ, իսկ նկարին
ձախ կողմը կ’երեւին մահացած երեք եղբայրներուն նկարները,
որոնք կախուած են պատին վրայ, մարդուն կողքը կանգնած է
երիտասարդներուն սարսափած սգաւոր մայրը, որ կ’ըսէ.
-«Դուն ես պատճառը... յղիացիր Ֆաթիմա... զաւակ ունեցիր
Ֆաթիմա, Պաղեստինը տղամարդիկ կը պահանջէ.. որպէսզի
մէկը միւսին ետեւէն մահանան կազմակերպութեան եւ իշխող
կարգերուն համար չէ՞… Ի՜նչ դժբախտ ես Ֆաթիմա...» եւ տեսարան մը՝ ծաղրանկարային գծագրութիւն մը, որ եթէ այս օր գծուելու ըլլայ, ճիշդ ու ճիշդ պիտի պատկերէ պաղեստինեան ներկայ
վիճակը ամենայն իրականութեամբ եւ ճշգրտութեամբ Ֆաթհի
եւ Համասի բզքտոցը):
Նաճի Ալ Ալիի ծաղրանկարները պարզապէս դէպքի մը, կամ
տագնապի մը արտացոլումը չեն, այլ՝ սիրտերը արցունքոտող
տխուր, թախծալի բանաստեղծութիւն են, երբեմն ալ կատարեալ
վէպ մը, որուն ընդմէջէն կրնաս ընթերցել ժողովուրդի մը եւ ազգի
մը ամբողջական պատմութիւնը, այն երբեմն երաժշտութիւն է,
որուն մեղեդին լսելով կը զգացուիս. օրինակ վերցուր երկու ջղայնացած արաբներուն վերոյիշեալ նկարը. մենք այդ պատկերին
տիպարները չե՞նք, հաւանաբար, աւելի ճիշդ բացարձակապէս
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այո՛:
Նաճի Ալ Ալիի գծագրութիւնները եւ իր «Հանզալա»ն ինքնին
դիւցազնավէպ մըն են, որմէ կարելի է խրատներ առնել, նաեւ
նմոյշներու հոյակապ դասեր քաղել, որոնք ցայսօր ուսանելի են,
ան՝ կծու հիւմորով քննադատող է, յանգաւոր բանաստեղծութիւններու հեղինակ, իր բռնագրաւուած հայրենիք Պաղեստինի մեծ կորուստը լացող ողբերգու, որուն պատմութիւնները կը ցնցեն ամբողջ մարմինդ, նայիր այս արաբ ուխտաւորին` հաճիին, որ
Մաքքէի միւս հաճիներուն հետ կը քարկոծէ սատանան, իր
գլխուն բոլոր եկածներուն մէջ զայն մեղադրելով, սկսեալ անկէ,
որ ան է` այսինքն սաթանն է Եգիպտոսի նախագահ Սատաթը
Երուսաղէմ երթալ համոզողը, ինչին հետեւանքով արաբական
միասնութիւնը քանդուեցաւ: Արաբ հաճին այնքան առաջ կ’երթայ
որ սատանան կը մեղադրէ իր... եւ իր կնոջ ամուսնալուծման մէջ:
Մինչ ինք կը տեղացնէ մեղադրանքները, քար մը կ’իյնայ իր գըլխուն եւ ան կը բացագանչէ.
-«Ա՜խ գլուխս... ո՞վ է այն սատանայի ծնունդը որ զիս կը քարկոծէ...». կը տեսնենք որ արաբները ամէն բանի մէջ միայն սատանան կը մեղադրեն, մինչ ամբոխի մէջ զիրար կը քարկոծեն,
առանց կեդրոնանալու թիրախին վրայ, գիտակցաբար թէ
անգիտակցաբար:
Հարիւրաւոր այսպիսի ցաւալի` ծիծաղելի եւ արտասուալից
նկարներ, հարիւրաւոր հարցումներ եւ հարիւրաւոր դառն
պատասխաններ, որոնց հետ կ’առնչուիս այս փոքրիկ գրքոյկին
մէջ, զորս նկարագրելն ու բացատրելը կը կարօտին հատորներու:
Գիրքի նախկին տպագրութիւններէն օրինակ մը մեծ հանգուցեալը անձամբ մակագրած եւ նուիրած է ինծի, զոր մինչեւ
այսօր կը պահեմ որպէս թանկագին եզակի նմոյշ, երբ մօտաւորապէս քսան երկու տարիներ առաջ, Քուէյթի «Ապտ Ալ Ալլահ Սալէմ» արուարձանի «Ալ Ատուանի» ցուցասրահին մէջ կը ցուցադրէր իր ծաղրանկարները: Այն ատեն ինք եւ իր կողքին կանգնած
կողակիցը ոգեւորութեամբ կը խօսէին իր գործերուն մասին, ինծի
բացատրութիւններ տալով «ականուած» մի քանի ծաղրանկար-
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ներու մասին, որոնց իմաստը չէի ընկալած: Նաճին նաեւ ինծի
եւ կնոջս յայտնեց, թէ հայ բարեկամներ եւ դրացիներ ունէր Երուսաղէմի մէջ եւ պատմեց յիշողութիւններ անոնց մասին:
Նաճին կենսունակ, ուրախ եւ հաճելի, բաց սիրտ զրուցակից
մըն էր:
Աստուած ողորմի Նաճի Ալ Ալիի հոգուն, ան հաւատարիմ
պայքարող մըն էր յանուն իր դատին, յամառ անզիջում մաքառող
մը, ի խնդիր զաւթիչներէն իր ազգի իրաւունքներու վերատիրացման: Ուր որ երթար իր պատանգը իր հետ կը տանէր, նահատակութիւն եւ յաւերժութիւն կը ցանկար եւ տիրացաւ երկուքին արդարացիօրէն եւ ամենայն արժանաւորութեամբ, զի ի՞նչ կարելի
է կոչել զինք բացի գիծի եւ գիրի նահատակէն:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 14-9-2007, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 24-9-2007, Պէյրութ
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Ի՞նչ ըսեմ Նաճի Ալ Ալիի մասին: Ի՞նչ ըսեմ այդ հիանալի
արուեստագէտին եւ իր ստեղծագործ գրիչին մասին: Ես
աւելի քան քառորդ դարէ ի վեր քուէյթեան «Ալ Քապաս»
թերթին մէջ լոյս տեսնող իր ծաղրանկարները գնահատողներէն էի, ես սքանչացողներէն էի իր միտքերուն, զորս կը
յանձնէր թուղթին, անոր վրայ մարմնաւորելով իր գիծերը,
որոնք կը վերածուէին արտայայտիչ նկարներու եւ որոնց
ընդմէջէն հանգուցեալին ըսել ուզածին մէկ մասին իսկ
բացատրութիւնը էջերու կը կարօտէր:
Ասոնց գումարենք պաղեստինցի ժողովուրդի ամէնօրեայ տառապանքներուն նուիրուած անոր նիւթերը. ան,
նոյն` դէպքի կատարուած պահուն, կ’անդրադառնար կատարուող խնդիրներուն, զանոնք մարմնաւորելով գծագրութեամբ, որ կը վերածուէր ամենագեղեցիկ նկարագրութեան,
ամենախոր իմաստով:
Չեմ մոռնար այն ժամանակաշրջանը երբ արաբական
նաւթը ամէն ժամեայ օրակարգի նիւթ էր միջազգային ամպիոններէն, ամէն մէկը իր կարգին կը խօսէր արաբական
քաղաքականութեան մասին եւ արաբական նաւթի արաբիսրայէլեան պայքարին մէջ օգտագործման մասին: Նաճի
Ալ Ալին իր գծագրութիւններով արտայայտուեցաւ այդ
նիւթին շուրջ. տակաւին կը յիշեմ այն ծաղրանկարը որուն
մէջ նաւթի տակառները կը ծածկեն պաղեստինցի գաղթականներու վրաններուն երդիքները, մինչ անոնց փոպիկ
զաւակները կը խաղան թիթեղեայ իրենց տուներուն դիմաց,
իսկ ծաղրանկարի խօսնակը կ’ըսէ.-«Ահա թէ ինչին տիրեցինք նաւթի շնորհիւ»: Ծաղրանկարի խորագիրն էր...
«Արաբական Նաւթը արաբներունն է»:
Նահատակ Նաճի Ալ Ալիի մասին զրոյցը չ’աւարտիր.
ան, Աստուած հոգին լուսաւորէ, Պաղեստինի եզակի եւ
իւրահատուկ անձնաւորութիւնն էր, իր պաշտօնական դիր-
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քորոշումը պաղեստինցի ըլլալն էր, իր գաղափարախօսութիւնը` Պաղեստինը, ահա թէ ինչու բազմաթիւ թշնամիներ
ունէր, որովհետեւ այն կեղտոտ խաղը զոր կարգ մը կողմեր
կը խաղային այն օրերուն, Պաղեստինի ի նպաստ չէր, այլ
ի օգուտ կարգ մը շրջանային եւ տեղական խմբաւորումներու,
որոնք իրար դէմ կը պայքարէին իշխանութեան եւ աւարի
տիրանալու համար, ի հաշիւՊաղեստինի եւ պաղեստինցիներուն:
Անգամ մը եւս Բարձեալն Աստուծմէ կը խնդրեմ, որ
ողորմի նահատակ Նաճիի հոգուն եւ զայն արժանացնէ
արքայութեան:
Հանգուցեալ արուեստագէտ Նաճի Ալ Ալիի անձնաւորութիւնը պիտի մնայ Պաղեստինի կորստեան վկան, որուն
պահպանման փորձերուն ընթացքին արուեստագէտը իր
կեանքը կորսնցուց, երբ խարդախութեան փամփուշտները
զինք գետին տապալեցին, պաղեստինեան պանդխտութեան
լաբիւրիւնթոսին մէջ:
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Իսլամական կիրառական արուեստէն զարդաքանդակ մը:
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Ö²ðî²ð²äºîàôÂº²Ü ²ðàôºêîÜ
àô ØàÈºè²Ü¸àôÂº²Ü ²ðàôºêîÀ
Անհասկնալի է մտածելակերպի այն չափազանց զգայնութիւնը,
որուն հիմամբ կը վերաբերին կարգ մը մոլեռանդներ այլ կրօններու հետեւորդներու սովորութիւններուն եւ գործածուող իրերուն, որոնցմէ է ¬օրինակի համար եւ ոչ թէ սահմանափակման¬
շաբաթավերջի Շաբաթ օրուայ արձակուրդը, եւ վեցանկիւն աստղը սիոնիստներու «Դաւիթի վեցանկիւն աստղ» կոչելը:
Պիտի սկսիմ երկրորդ օրինակէն, որ թէեւ այնքան շիկացած
նիւթ մը չէ, որքան առօրեայ օրակարգի նիւթ դարձած Շաբաթ
օրուայ արձակուրդի հարցը:
Տասը տարիներ առաջ Լիբանանի մայրաքաղաքի կեդրոնական
թաղամասերէն «Սոլիտէր» անունով յայտնի շրջանը այցելութեանս ընթացքին, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի
հետեւանքով քանդուած շէնքերու նորոգութեան կապակցութեամբ
զբաղող երկրաչափ ընկերոջ մը հետ զրոյցի ընթացքին, ըսաւ որ
ինք կ’աշխատի շէնքերու ճակատներու (ֆասատ) նորոգութեամբ
եւ վերկանգնմամբ` որպէս կապալառու, անոնց տալով նախկին
տեսքը, յենելով հին նկարներու կամ պահպանուած հատուածի
մը տեսքին վրայ: Ընկերս աւելցնելով ըսաւ որ իրենց ցուցմունք
տրուած է հինը վերականգնել, յար եւ նման նախկինին, մեկնելով
Պէյրութի կեդրոնին ամբողջութեամբ հին տեսքը վերադարձնելու
քաղաքականութենէն (այսինքն հին բուրմունքով եւ նոր զարդարանքով ու փայլքով): Կասկածէ վեր է որ այս միտքը յաջողութիւն
գտաւ:
Ցոյց տալով շէնքերէն մին հարց տուի. -Ինչո՞ւ այս շէնքը ամբողջութեամբ նորոգուած է, մինչ անոր գլխաւոր մուտքի լաւ աշխատցուած երկաթեայ դռները ցայսօր կը մնան իրենց կոտրտուած
վիճակին մէջ:
Բարեկամս պատասխանեց բացատրելով, թէ այս դռներուն
վերանորոգութեան գիծերուն մէջ գտնուած են վեցանկիւն աստղի

272
կարգ մը միաւորներ եւ թէ պատասխանատու յանձնախումբին
մէջ կան կողմեր, որոնք դէմ կը կենան բուն նախագիծի վերականգնումին, պահանջելով անոր փոփոխութիւնը, այլ կողմ մը մերժելով այս առաջարկը կ’ուզէ պահել նախկին ձեւը: Հարցը ցարդ չէ
լուծուած. -Կը սպասենք որոշումին սկսելու գործադրութեան,աւարտեց ընկերս:
Չեմ գիտեր թէ ի՞նչ վիճակ ստացած է այդ շէնքին դուռը, իրականութեան մէջ, ես անոր վայրն իսկ մոռցած եմ, բայց մինչեւ
այսօր չեմ մոռցած այդ դժբախտ գաղափարը (անշուշտ իմ
կարծիքովս), զոր յայտնած էր ինչ որ մէկը, արգիլելու այդ դարպասի բուն նախագիծին գործադրութիւնը պահպանելով անոր գեղեցիկ տեսքը, նոյնիսկ եթէ կը կրէր վեցանկիւն աստղ:
Իսլամական ճարտարապետական արուեստի երկրաչափական աւանդական նախագիծերուն մեծ մասը կը պարունակէ
կտրուածքներ, կամ իրար մէջ մտնող գիծեր, որոնց բուն նախագիծին ելքին կամ իրենցմէ յառաջ եկած դատարկ մասերուն կամ
լուսանցքներուն մէջ կը յառաջացնեն (երբեմն պարզորոշ, երբեմն
անտես) զանազան պատկերներ` խաչանման, կամ աստղանման,
որոնց մէջ հինգանկիւն, վեցանկիւն կամ ութանկիւն եւ աւելի
անկիւններ ունեցող աստղեր, որոնք աւելի յստակ կ’երեւին գունաւորման պարագային: Այս պարագան ցայտուն դարձնելու
համար ինծի օգնեցին կարգ մը լուսանկարներ որոնց մէկ մասը
անձամբ ես լուսանկարած եմ, միւս մասն ալ ձեռք ձգած եմ, Հալէպէն գնածս խտասալիկներէն, առաջինը վերնագրուած. «Լուսանկարներ իսլամական եւ արեւելեան ճարտարապետական
արուեստի, պնակեղէնի եւ գորգերու», անգլերէնով` «ISLAMIC
ARTS», երկրորդ խտասալիկին վրայ գրուած էր. «Իսլամական
ամենագեղեցիկ զարդարանքները կը գտնես այս խտասալիկին
մէջ», անգլերէնով` «ISLAMIC ORNAMENTATION»:
Մարոքի մզկիթներուն եւ պալատներուն սերամիքի սքանչելի
նախագիծերն ու կառուցապատումները իրենց մանրամասնութեանց մէջ այնքան գեղեցիկ շրջահոսուն համաչափութեամբ
միախառնուած են իրար, երբեմն խաչաձեւ, երբեմն վեցանկիւն
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աստղաձեւ, երբեմն ալ իրար մէջ մտած երկու եռանկիւններու
տեսքով, ի միջի այլոց նշենք որ այս ձեւը իսկական իսլամական
է եւ որուն կը հանդիպինք տարածաշրջանի հնութիւններու բազմաթիւ նախշերու վրայ:
Եթէ առաջնորդուինք վերոյիշեալ պատասխանատուի տեսութեամբ, որ կ’արգիլէր վեցանկիւն աստղի տեղադրումը այդ դրան
վրայ, եւ հրաժարինք այնպիսի ձեւերէ օգտուելու իրաւունքէն,
որոնց գիծերը իրենց մէջ կը պարունակեն, օրինակ խաչաձեւ
կառուցուածքային նախագիծ, ջնջած կ’ըլլանք իսլամական ճարտարապետութեան արուեստի կախարդանքին եւ գեղեցկութեան
բաղկացուցիչ տարրերէն ոչ պակաս քան մէկ երրորդը, եւ եթէ
աւելի մոլեռանդ դառնանք եւ զգուշանանք գործածել վեցանկիւն
աստղը` այդպիսով մեզ արգիլակող կապանքներուն ստեղծագործական կապանք մը եւս աւելցուցած կ’ըլլանք աւելի եւս նեղցնելով
կարկինի բացուածքը:
Ամենեւին ճշմարիտ չէ այն, որ վեցանկիւն աստղի նախագիծն
ու կերպը կ’առնչուին միմիայն սիոնիզմի հետ, նաեւ ոչ մէկուն
կը վերաբերի այն, որ սիոնիստները զայն որպէս խորհրդանիշ
ընդունած են, վեցանկիւն աստղին պարագան յար եւ նման հինգ
անկիւնաւոր աստղին, որ ոչ սովետներուն, ոչ Արեւմուտքին եւ
ոչ ալ ամերիկացիներուն սեփականութիւնն է, որոնց դրօշակներն
ու լոզունգները կը պարունակեն հինգ անկիւնաւոր աստղեր,
ինչպէս եւ խաչի ձեւը որ որպէս երկու զիրար հատող գիծեր
բացարձակապէս քրիստոնեաներուն սեփականութիւնը չէ, օրինակ, ո՞վ կրնայ պնդել որ կիսալուսինը միայն իսլամներունն է.
ամէն մէկը ազատ է այս ձեւերէն որեւէ մէկը գործածելու իր ուզած
նպատակին համար, քանի դեռ չի նպատակադրեր ոեւէ մէկը,
կամ որեւէ գաղափար, կամ որեւէ կրօնք անարգել:
Իսլամ արուեստագէտներու եւ նախագծողներու փաղանգին
չտարածուիլը դէպի վեցանկիւն աստղի գործածութիւն ամէն անգամ որ անոր պէտքը զգացուած է ստուար ձեւով, այն տպաւորութիւնը կը ձգէ, թէ կարծէք իրենք, իրենց ազատ կամքով, իրենց
ձեռքերով վեցանկիւն աստղի գործածութիւնը կը սահմանափակեն
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որպէս իրաւունք միայն սիոնիստներուն եւ կը հաստատեն այդ
աստղի գործածութեան անոնց մենաշնորհ ըլլալը, փոխանակ
ընդհանրացնելու պատկան մարմիններու մօտ, քաշելով գորգը
այդ գծագիրը մենաշնորհ դարձնողներու ոտքերուն տակէն:
Այս օրերու բազմաթիւ պատճառներով եւ առիթներով արձակւած ֆէթուաներու լոյսին տակ` ինչ մեծ դժբախտութիւն կրնայ
պատահիլ եթէ օր մը առաջնորդ մը կամ ղեկավար մը ֆէթուա
մը արձակէ եւ այդ կերպերը գործածելը դադրեցնել հրահանգէ,
հրամայելով վերացնել այն բոլոր նախշերը, որոնց վրայ կան վերոյիշեալ կերպերէն, եւ թողուլ միայն այն զարդերը, որոնք չեն
պարունակեր զանոնք, այդ պարագային եւ համրուած օրեր անց,
պիտի գտնուինք սոսկալի տեսարանի մը առջեւ, Գահիրէի մըզկիթներու ամպիոններուն եւ մինարէթներուն, նաեւ անոր սիւնազարդ սրահներուն կէսը պիտի խեղաթիւրուի, պիտի քանդուի
իրաքի սրբավայրերուն մէկ երրորդը, ինչպէս սրբուած պիտի
գտնենք նաեւ դամասկոսցի եւ հալէպցի ամենայ վարպետ աշխատողներու քանդակած մզկիթներու ճակատներն (ֆասատ) ու
քարէ պնակները, աղբերու պիտի վերածուին «Խան Էլ Ուազիր»ի
նման խաները (իրենց ժամանակի հինգ աստղանի պանդոկները)
հինաւուրց քաղաքներու գլխաւոր պարիսպներն ու դարպասները,
փայտեայ միլիոնաւոր քանդակները, պալատներու եւ տուներու
գունաւոր հարթարումով առաստաղներն ու պատերը, տնային
սպասքը, Ապանոսի փայտով ծածկուած եւ գեղեցիկ սատափեայ
նարտիները, շքեղ գորգերը, պղնձեայ իրերն ու գեղեցիկ ապակեղէնները, եւ դեռ ինչ կրնայ պատահիլ Հնդկաստանի Թաճ Մահալին` այդ եզակի եւ հազուագիւտ սքանչելիքին, որ վերջերս
դասուեցաւ աշխարհի եօթ հրաշալիքներու շարքին- հապա թըրքական Թոփ Գափուի մզկիթներուն, բաղնիքներուն, ապարանքներուն, Սամարկանտի մզկիթներուն, Անտալուզիայի պարտէզներուն եւ պալատներուն, անշուշտ յարկ չկայ յիշելու Մարոքի
մէջ Հասան Երկրորդ թագաւորի կառուցած պալատներու եւ
մզկիթներու զարդ մոզայիքներն եւ խճանկարները:
Մենք մեզի հարց կու տանք թէ արդեօք քանի՞ ստեղծագործ
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արուեստագէտ նախագծողներ, իրենց ձեռքին մէջ գտնուող ծրագիրներու վրայ խորհելու ընթացքին, իրենք զիրենք կ’արգելակեն,
կը սահմանափակեն իրենց խոյանքի եւ վրձիններու ազատութիւնը, այդ կերպերը չօգտագործելու պարտադրուածութեամբ,
որովհետեւ արգիլեալներու շարքին կը պատկանին, որդեգրած
ըլլալով նոյն այդ նորահնար խեղաթիւրուած մտածելակերպը,
ինչ որ պարագան է մեր վերը օրինակ բերած շէնքին:
Աստուած գիտէ թէ դարերու ընթացքին որքան վնաս կրած են
իսլամական զարդարուեստն ու նկարչութիւնը, այդ տագնապեցընող միտքէն խուսափելով անոր մօտենալէ, հէքիաթի սարսափելի պոպոյին վերածուած ըլլալուն հետեւանքով... մինչդեռ ընդունուած է որ ուրիշէն փոխ առնես եւ փոխ տաս անոր:
Տեսնես թռիչք առած քանի ստեղծագործ երեւակայութիւն եւ
միտք, որոնք կը սաւառնէին ստեղծագործ լայնատարած երկինքի
մէջ, յանկարծ ինքզինքնին պարտադրուած զգացին վայրէջք
կատարել, աւելի ցածէն թռչելու եւ ուղղութիւնը փոխելու,
սահմանափակելու իրենց երեւակայութիւնը, դանդաղեցնելու
իրենց ընթացքը, վերը նշուած նոյն պատճառներուն տեղի տալով:
Տեսնես... տեսնես...

«ԱԼ ԱՐԱՊԻ», թիւ 590 Յունուար 2008, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 28-1-2008, Պէյրութ «Վեցանկիւն աստղն ու ճարտարապետութեան արուեստը» խորագրին տակ:
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Աւելի քան քառասուն տարիէ աշխատած մետաղեայ
հարթարումներու գործիս մէջ կը հանդիպիմ սքանչելի
նախագիծերու, որոնք կը պարունակեն արեւելեան եւ իսլամական արուեստի ջիղը հանդիսացող իրար մէջ մտած
գիծեր, որոնք կը կազմեն խաչաձեւ եւ թէք խաչաձեւ պատկերներ կամ վեցանկիւն աստղեր, այս կերպերը, միասնաբար կամ առանձին առանձին կը ներկայացնեն հիանալի
տեսարաններ, որոնցմով կը սքանչանայ ճաշակի տէր մարդը, կը հիանայ անոնց գեղեցիկ համադրութեամբ եւ ձեւով:
Արաբական եւ իսլամական աշխարհի մէջ կան հազարաւոր
շինութիւններ, որոնց ճակատը (ֆասատ) կամ կարեւոր
մասերը նախագծած են իսլամ ճարտարագէտներն ու ճարտարապետները, այդ շինութիւններու կարգին են մզկիթներ,
իշխանական պալատներ, կառավարական կեդրոններ:
Զիս այս յօդուածը գրելու մղողը եղան Պէյրութի «Սոլիտէր»ի դէպքն ու այլ ծրագիրներու վրայ աշխատող ինծի
ծանօթ կարգ մը ճարտարագէտներու ըսածները` թէ ինչպէս ստիպուած են փոփոխութեան ենթարկել շինութիւններու արտաքին պարիսպները, կամ արտադրութիւններու
յետ վերադարձուիլը անոնց նոյնիսկ տեղադրուելէն ետք,
որովհետեւ պատկան անձը անոնց մէջ յայտնաբերած է
այնպիսի կերպեր, որոնք չեն պատկանիր իր դաւանած
կրօնքին, ինչպիսին են քրիստոնեաներու խաչը եւ Իսրայէլի
վեցանկիւն աստղը:
Ոմանք չեն գիտեր թէ անկարող են իսլամական նոր արւեստ մը ստեղծել, առանց իրար հատող գիծերու, խաչաձեւ
կամ վեցանկիւն աստղերու հատումներու, ինչպէս նաեւ
եւրոպացի արուեստագէտը չի կրնար գեղատեսիլ նախագիծեր ստեղծագործել, եթէ փորձէ ջնջել կիսալուսին եւ
կիսաշրջան եւ այլ կերպեր, որոնք «հաշուըուած» են այլ
կրօններու եւ ազգութիւններու ճարտարապետական ար-
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ւեստներուն, ինչպիսին են պարսկական, զրադաշտական,
հնդկական կամ չինական ճարտարապետութիւնները,
որոնցմէ իւրաքանչիւրը ունի իրեն պատկանող գեղատեսիլ
իւրայատկութիւններ:
Մեր ընկերութեան նախագծողները մշտապէս կ’օգտուին
արեւելեան եւ իսլամական ճարտարագիտական եւ ճարտարապետական սկզբնաղբիւրներէ, նոյնքան ալ անհրաժեշտութիւնը կը զգան օգտուելու կոթական, վիքթորինեան
ու եւրոպական` հին եւ նորագոյն, ճարտարապետութեան
արուեստներէն, նախագծելու պալատներու եւ այլ բնակարաններու ներքին եւ արտաքին հարթարումները, ըստ յաճախորդի ցանկութեան եւ համաձայն կառոյցի ոճին, հետեւաբար մենք համարեայ ամէն օր կ’առնչուինք նախագիծերու
հետ ընդհանրապէս եւ իսլամական նախագիծերու հետ
մասնաւորապէս:
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Քուէյթի Ազգային Ժողովի «Ապտ Ալ Ալլահ Էլ Սալէմ Էլ Սապահ»
դահլիճը
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²¼¶²ÚÆÜ ÄàÔàìÜ
àô ²Üàð Ì²ÔÆÎÜºðÀ
Քուէյթի խորհրդարանական ընտրութիւններուն չորս տիկիններու յաղթանակը հովացուց սիրտս, ինչպէս նաեւ սիրտերը
բազմաթիւ քուէյթցիներու եւ այլ ազգերու զաւակներու. լայն շունչ
առի ի տես Ազգային Ժողովի «Ապտ Ալ Ալլահ Ալ Սալէմ» դահլիճը
պարզած տեսարանին, երբ բացման օրը աւելցած էին փայլքն ու
շլացումը, ներկայութեամբ չորս գեղեցկուհի անդամներուն,
որոնք բազմած էին առանց այն ալ շքեղ բազկաթոռներու վրայ:
Ընտրեալ գեղեցկուհիները կարծէք ծաղիկներ ըլլային, Ազգային
Ժողովին պարտէզի միագոյն` սեւ ճերմակ պատկերին վրայէն
մինչ այդ բացակայող:
Քուէյթցիները լաւատես են, լաւատես է նաեւ ժողովրդավար
ազատ աշխարհը, քուէթաբնակ ամենատարբեր երկրացիները
եւս լաւատես են ընտրութիւններու արդիւնքով, որ իր հետ բերաւ
գործնականօրէն շօշափելի փոփոխութեան քամիները, Քուէյթի
քաղաքական կեանքին մէջ- քամիներ, որոնք չէին կրցած անցնող
երկար տարիներուն մուտք գործել Ազգային Ժողովի դրնէն ներս
բոլորին յայտնի պատճառներով, եւ ահա մէկ անգամէն ուժգնօրէն
մուտք կը գործեն դէպի խորք, կատարելու իրենցմէ ակնկալուածը,
ուղղելու Քուէյթի խորհրդարանին ընթացքը եւ զայն դուրս հանելու իր կարողութիւններուն իշխող կարգ մը խմբակներու ազդեցութենէն, որոնք իրենց կամքը պարտադրած էին հանրութեան,
որ այլեւս բացուի եւ լայն շունչ մը առնէ, իրավիճակ մը որ իր
կարգին պիտի առաջնորդէ դէպի ծաղկում ու բարգաւաճում եւ
Քուէյթը պիտի վերագտնէ իր առաջընթաց դիրքը, զոր ունէր
տասնամեակներէ ի վեր բոլոր բնագաւառներու մէջ` տնտեսական
թէ շինարարական, կրթական թէ առողջապահական, մտաւոր
թէ գրական, սինեմայի թէ թատրոնի, նոյնպէս եւ զարգացած
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կեանքի մնացեալ մարզերուն մէջ որպէս քաղաքակրթութեան
ձգտող հասարակութիւն, ինչպէս որ հարիւրաւոր տարիներէ ի
վեր ձեւաւորուած էր Քուէյթի ժողովուրդը եւ հռչակուած անով:
Արժանաւոր չորս տիկիններուն յաղթանակն ու դէպի խորհըրդարան ճամբայ հարթելու գերբնական կարողութիւնը չէ որ
ինքնին ուրախացուց զիս, իսկական ուրախութիւնը կը կայանայ
անոնց ստացած ձայներուն ահռելի քանակին մէջ, որ եթէ որեւէ
բան կը նշանակէ, ապա նախ եւ առաջ այն, որ Քուէյթեան հասարակութիւնը կրած է դրական հսկայական փոփոխութիւն քաղաքական մշակոյթի մէջ, եւ երկրորդ, ան դադրած է կարգախօսներով
տարուիլ, եւ իր հայեացքը փոփոխութիւն կրելով մղուած է դէպի
առարկայնութիւն, եւ իրաւմամբ, հետեւելու ժամանակակից տէմոքրաթիայի ընթացքին:
Դրացի եղիր երջանիկին, կ’երջանկանաս». յայտնի եւ համոզիչ
առած մը որ շրջան կ’ընէ բոլոր հասարակութիւններուն մէջ, այս
առածէն կը մեկնինք ըսելու, որ ինչպէս քուէյթցիները իրաւունք
ունին ուրախանալու եւ լաւատես դառնալու իրենց նոր խորհըրդարանով, այնպէս ալ Քուէյթ բնակող ազնիւ օտարերկրացիները
իրաւունք ունին ուրախութեան եւ լաւատեսութեան նոյն զգացումը ունենալու, որովհետեւ արական եւ իգական սեռի մեծամասնութեամբ փորձառու, ժամանակակից ուսման տէր, զարգացած եւ ատակ յիսուն անդամներու գոյութիւնը, անպայմանօրէն
պիտի ստեղծէ այնպիսի մթնոլորտ մը, ուր կ’որդեգրուին ճիշդ
օրէնքներ եւ որոշումներ ի նպաստ ամբողջ երկրին, օրէնքներ
որոնք պիտի գործեն ի օգուտ բոլորին` քուէյթցիին եւ անոր օտարերկրեայ բնակիչին միաժամանակ: Պատկառելի նոր կառավարութեան կազմաւորումով նոյնպէս, որուն մէջ նոյնպէս բարին
կը նկատենք, վստահաբար երկիրը պիտի ընթանայ զարգացման
ամուր հիմքեր հաստատելու ուղիով, որ նախորդ տարիներուն
շատ տարբեր էր իր շրջակայ Ծոցի երկիրներէն, իրենց` քուէյթցի-
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ներուն իսկ վկայութեամբ: Այս մեկնարկէն ելլելով, Քուէյթի օտարերկրեայ բոլոր խաւերու բնակիչները օգուտ պիտի քաղէն նոր
բարելաւուած պայմաններու իրավիճակէն, աւելին պիտի տան
եւ բարին պիտի ընդհանրանայ:
Բազմաթիւ խնդիրներ կը յուզեն Քուէյթի օտարերկրեայ բնակիչները, որոնց մէջ կան տաք հարցեր, ինչպէս «ալ պտուն«ը,
օտար ամուսնութիւններ կնքած քուէյթցի կիներուն զաւակներուն
եւ ամուսիններուն խնդիրը` գրանցման, բժշկական բնակութեան
եւ ասոնցմէ բխող այլ հարցեր:
Բոլորին յայտնի է, որ ոչ Քուէյթը ոչ ալ Գերմանիան, ոչ Էմիրաթները եւ ոչ ալ Անգլիան կրնային իրենց երկիրները այսքան
մրցանակային արագութեամբ կառուցել իրենց ներկայի բարձր
մակարդակով, եթէ չդիմէին օտար մասնագէտներու եւ ընկերութիւններու օգնութեան, ըլլան անոնք գիտնականներ, ճարտարագէտներ, տնօրէններ, բժիշկներ, բանուորներ. օրինակները շատ
են այն երկիրներուն որոնցմէ ոմանք հասան փառքի, զօրութեան
եւ ծաղկումի ամենաբարձր աստիճաններու, շնորհիւ օտար գիտնականներու, ստեղծագործ մտքի տէր մարդկանց, վարպետ գործաւորներու եղած հրապուրիչ առաջարկներու, գալու այս կամ
այն երկիր եւ զարգացնելու զայն, ինչպէս որ ըրին Միացեալ Նահանգները, Ֆրանսան, Գանատան: Գտնուեցան երկիրներ, որոնք
իրենց մօտ գաղթելու եւ քաղաքացիութիւն ստանալու հնարաւորութիւն տուին վերոնշեալ մարդկանց, ընձեռելով կեանքի
դիւրամատչելի պայմաններ, հաստատուելու, գործի լծուելու,
արդիւնք տալու, եւ լուծուելու բնիկ հասարակութեան մէջ, բարձրացնելու երկրին մարդկային պատրաստի ներուժը, ինչպէս որ
կատարեցին Աւստրալիան ու Գանատան:
Փափաքս է որ խորհրդարանի ներկայ շրջանը, եւ մասնաւորաբար ազնիւ քոյրերը, գործեն իւրայատուկ բարձրորակ արդիւնաւոր աշխատանքով, համոզելու զանոնք, որոնք կը կասկածին
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կանացի տարրի ղեկավար դիրքի վրայ գտնուելու կարողութեան,
հաստատելու որ կանանց գործունէութիւնը նոյնքան արդիւնաւոր
է որքան ուրիշներունը, կարգ մը բնագաւառներու մէջ նոյնիսկ
աւելի: Ընտրեալ կանայք յուսախափ պիտի չընեն իրենց զորաւիգ
կանգնողները` քուէներով կամ բարոյապէս թիկունք ըլլալով,
Քուէյթէն ներս թէ դուրս բազմաթիւ հաւաքներու մէջ, միջազգային
բեմերու վրայէն եւ ամենաբարձր մակարդակներով: Ընտրեալները
թող գիտնան որ իրենք որպէս քուէյթցի կանայք վերածուեցան
առաջնորդող ջահերու եւ կանանց համար օրինակելի նմուշ ամբողջ երկրագունդի տարածքին, ի մասնաւորի արաբ իգական
սեռին համար:

Աստուած պահպանէ Քուէյթը բոլոր տեսակի չարիքներէն:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 17-6-2009, Քուէյթ
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Որպէս կողմնակից կանանց իրաւունքներուն, շատ
ուրախացայ չորս քուէյթցի տիկիններու ընտրութեամբ
Ազգային Ժողովի` Խորհրդարանի անդամ դառնալնուն,
քուէյթցի կնոջ իրաւունքներուն մասին ընդհանրապէս եւ
մասնաւորապէս անոր ընտրելու եւ ընտրուելու իրաւունքին
եւ բարձր պաշտօններու` նախարարութեան կամ Ազգային
Ժողովի անդամութեան թեկնածու դառնալու իրաւունքին
մասին երկարատեւ վիճաբանութիւններէ եւ ըսի-ըսաւներէ
ետք:
Չորս տիկիններու միաժամանակ Ազգային Ժողովի
պատգամաւոր ընտրուելնուն նախորդեցին ըսի-ըսաւներ,
վիճաբանութիւններ, յարձակումներ, հակայարձակումներ,
փոխադարձ քաշքշուքներ, թերթերու էջերէն մամլոյ արշաւանքներ, այս ամէնը նաեւ բազմաթիւ հաւաքներու եւ համաժողովներու ընդմէջէն, որոնք կը վերաբերէին քուէյթցի
կնոջ իրաւունքներուն ընդհանրապէս եւ մասնաւորապէս
անոր ընտրելու եւ ընտրուելու իրաւունքին ու բարձր պաշտօններու` նախարարութեան կամ Ազգային Ժողովի անդամութեան թեկնածու դառնալու իրաւունքին:
Վէճերը շիկացած էին, տեղական թէ համաշխարհային
մակարդակներով. մարդկային իրաւանց եւ կանանց իրաւունքներու միջազգային բազմաթիւ կազմակերպութիւններ
իրենց կարծիքը կը յայտնէին այս նիւթին շուրջ ընթացող
վիճաբանութիւններուն եւ անոնց նիւթին շուրջ, մեծ թիւով
հանրապետութիւններու նախագահներ եւ արտաքին գործոց նախարարներ կողմնակից էին կանանց ընտրութեան
միտքին, երեւոյթ մը որ կը բախէր կարգ մը խմբաւուրումներու
ընդդիմութեան, որոնք յայտնի էին իրենց, կանանց իրաւունքներու հանդէպ թշնամութեամբ, որոնց շարքին մէջ
կային նաեւ Քուէյթի խորհրդարանի մէջ մեծամասնութիւն
կազմող անդամներ եւ որոնք կրնային ձախողցնել կնոջ
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ընտրելու իրաւունք շնորհող օրէնքի ընդունման որեւէ նախագիծ:
Բարեբախտաբար, ի վերջոյ դժուարին պայքարէ ետք,
հրապարակուեցաւ կնոջ քուէարկելու իրաւունքի մասին
օրէնքը: Իրապէս ալ Կնոջ ընտրելու եւ ընտրուելու իրաւունքի մասին օրէնքի հաստատումէն ետք, երկրորդ ընտրական շրջանին, միաժամանակ ընտրուեցան չորս տիկիններ, որ մեծապէս ցնծալի առիթ մըն էր տեղական եւ
համաշխարհային առումով. օրինակ ես, որ ընդհանրապէս
կողմնակից եմ կնոջ իրաւունքներուն, այս դէպքը համարեցի
գաղափարներուս յաղթանակ եւ այս առիթով արտայայտեցի
ուրախութիւնս ինչպէս նաեւ շնորհաւորեցի ընտրեալ տիկինները:
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Ամրօրէն կը սեղմեմ ձեռքերը համայն աշխարհի ազատատենչ
մարդոց, որոնք խօսքով եւ գործով զօրակցեցան բռնագրաւեալ
Պաղեստինի շրջաններէն Կազային եւ փորձեցին այս կամ այն
կերպ ճեղքել անիրաւ, որեւէ գութէ զուրկ, անմարդկային պաշարումը պարտադրուած սիոնիստներու կողմէ: Կը գնահատեմ
նաեւ Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճէպ Թայիպ Էրտողանի քաղաքական եւ մարդասիրական վեհ դիրքորոշումը, երբ ամէն առիթի
կ’արտայայտուի ի նպաստ Կազայի եւ անոր պաշարուած ժողովուրդին, որ կը տառապի անմարդկային բռնատիրական այնպիսի պայմաններու մէջ, որուն համար ամօթ կը զգայ քսանմէկերորդ
դարու իւրաքանչիւր քաղաքակիրթ մարդ: Այո՛, Իսրայէլի Կազային պարտադրած դաժան շրջափակումին նմանը անցեալին չէ
կատարած որեւէ քաղաքակիրթ երկիր եւ պիտի չկատարէ ապագային, եթէ բարբարոս երկիր չէ, ուր կը տիրապետեն կամակորութիւնն ու գերիշխելու մոլուցքը:
Երանի վարչապետ Էրտողանի մարդասիրութիւնը տարածուի
նաեւ հայերու վրայ, որոնք շրջափակման ենթարկուած են նոյնինքն Թուրքիոյ կառավարութեան կողմէ, եւ ինչ հիանալի ու
ամբողջական կը դառնայ եթէ մեծարգոյ վարչապետը որոշում
կայացնէ սահմանները բանալ, վերջ տալով հայոց խստագոյն
տառապանքին, նման այլոց, որովհետեւ իրաւունքը չի զանազանւիր:
Ողջոյն Կազայի զօրաւիգ քուէյթցիներուն՝ դիւանագէտներուն
եւ հասարակ մարդոց, որոնք վերադարձան, քաջարի իրենց փորձէն ետք, Ազատութեան նաւով, որ ունեցաւ այն ողբերգական
աւարտը, զոր տեսանք հեռատեսիլի կայաններէն, որ միայն մէկ
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դրուագն էր այն անարդար բռնակալ եւ զաւթողական քաղաքականութեամբ առաջնորդուող սիոնիստական զաւթիչ իշխանութիւններու գործունէութիւններուն, որոնք անտեսելով մարդկային
իրաւունքի եւ միջազգային իրաւունքի ամէն չափանիշ, անյոյս
կերպով կը փորձեն հնազանդեցնել Կազայի ժողովուրդը: Ճիշդ
վարուեցան քուէյթցի հերոսները, որքան ալ որ անտանելի դժուարութիւններու եւ ստորացումներու ենթարկուեցան, իսրայէլեան
քօմանտօներու յարձակումէն առաջ, ընթացքին եւ անկէ վերջ,
ինչպէս որ իրենք կը պատմեն, ճիշդ ըրին որովհետեւ իրենց կրած
փորձութիւնները որքան ալ մեծ ըլլան, ոչինչ են համեմատած
այն հպարտանքի ու արժանապատուութեան շքանշանին, որուն
արժանացան իրենց հերոսական արարքէն ետք, շքանշան որ ոչ
միայն իրենց կը պատկանի այլ Քուէյթի ամբողջ ժողովուրդին,
որ յաւիտեան պիտի հպարտանայ հերոս իր այս զաւակներով:
Ամէն օր կը լսենք ռատիոկայաններէն եւ ականատես կ’ըլլանք
մարդասիրական կազմակերպութիւններու եւ հաստատութիւններու փորձերուն, աշխարհի արեւելեան թէ արեւմտեան, հիւսիսային թէ հարաւային կողմերէն: Իւրաքանչիւրը ըստ իր հնարաւորութեան եւ կարելւոյն կը փորձէ ճեղքել Կազայի շրջափակումը եւ
անոր բռնադատեալ, տանջահար ժողովուրդին մարդասիրական
օգնութիւն հասցնել. շատ երկիրներ ալ գործնակապէս արտայայտեցին իրենց բարկութիւնը, վրդովմունքն ու դժգոհութիւնը հանդէպ Իսրայէլի վարմունքին, յետս կոչելով իրենց դեսպանները
Իսրայէլէն, կամ դիւանագիտական կապերը խզելով անոր հետ:
Ականջալուր կ’ըլլանք նաեւ բարեսիրական եւ Կազային զօրակցութեան հաւաքներու մասին:
Կասկած չկայ, որ բոլոր այս տարուած ջանքերը շնորհակալութեան արժանի են, անկախ անոր աղբիւրէն, տարողութենէն
եւ անոր ունեցած ազդեցութեան չափէն, որովհետեւ աղիւս աղիւսի վրայ դրուելով, կրնայ Իսրայէլը համաշխարհային ընկերու-
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թենէն մեկուսացնող պատ բարձրանալ, աւելցնելով նաեւ ժողովուրդներու ատելութիւնը անոր հանդէպ, որուն պատճառը 60
տարիներէ ի վեր գործած եւ դեռ կատարող գործերն են, հանդէպ
այս վտարանդի, աշխարհով մէկ տարտղնուած ժողովուրդին,
գրաւելով անոր հայրենի հողէն մաս մը եւ զայն ցեղապաշտական
ատելի պատով անջատելով. պիտի աւելնայ նաեւ ժողովուրդներու
ցասումը Իսրայէլին հանդէպ եւ այն պիտի վերածուի աւելի ու
աւելի անիծեալ, ատելի երկիրի:
Իցիւ թէ պաղեստինեան իրար դէմ, կամ օրինաւոր պաշտօնական իշխանութեան դէմ կռուող խմբաւորումները գիտակցէին
ազգային մէկ, միասնական որոշումի մը հովանոցին տակ հաւաքւիլ, որ զիրենք միաւորէր եւ ոչ թէ բաժան բաժան դարձնէր, երանի
խելամիտ տրամաբանութիւնը ի մի բերէր պաղեստինեան այս
խմբաւորումները, փոխան խառնաշփոթ ամբոխավարութեան,
գործէր «Առ եւ պահանջէ»ի քաղաքականութեան ընդունումն ու
համոզուածութիւնը, գործէր հաւանականութեան հետ խաղալու
քաղաքականութիւնը, հեռու մնալով իրական գետնի վրայ տարիներէ ի վեր վնաս հասցուցած եւ վատ ազդեցութիւն ձգած կիրքեր
բորբոքող ճառախօսութիւններու քաղաքականութենէն, որ ոչ կը
գերցնէ եւ ոչ ալ անօթութիւնը կը վանէ:
Չեմ կարծեր որ որեւէ պետութիւն, կազմակերպութիւն կամ
կողմ կրնայ բարելաւել պաղեստինցիներուն իրավիճակը, ի մասնաւորի Կազայի վիճակը, եթէ պաղեստինեան կողմը մնայ իր
ներկայ վիճակին մէջ, անմիաբան հողի վրայ եւ անհամաձայն՝
որոշում կայացման մէջ. որեւէ կողմ չի կրնար օգնել պաղեստինցիներուն, եթէ անոնք ինքզինքնին եւ զիրար օգնած չըլլան. անոնք
կը նմանին իրարու դէմ կռուող երկու եղբայրներու, որոնք շուարումի կը մատնեն իրենց սիրելիներն ու ընկերները, երկուքէն
մէկուն հանդէպ դիրքորոշուելու՝ միւսին վնաս հասցուցած ըլլալու մտավախութեամբ: Բարեկամները կը կանգնին որեւէ որոշում
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առնելու դժուարին կացութեան առջեւ, բաւարարելու երկու կողմերը կամ չենթարկուելու կողմերէն մէկուն բարկութեան:
Երջանիկ օր մը պիտի ըլլայ այն օրը երբ ականջալուր ըլլանք,
թէ թաղուած են քաղաքական, մարտավարական եւ տնօրինման
անհամաձայնութիւնները: Ինչո՞ւ չէ. թաղել շահադիտական եւ
գաղափարական անհամաձայնութիւնները յաւիտենական
կերպով, միլիոնաւոր լոյս տարի խորութեամբ փոսի մը մէջ:
Ականջալուր ըլլանք, թէ պաղեստինցիները սկսած են իրար հետ,
Իսրայէլի եւ աշխարհի հետ վարուիլ պաղեստինեան միացեալ
մէկ խօսքով, որուն շուրջ համախմբուած են բոլոր խմբաւորումներն
ու անհատները՝ Պաղեստինի ներսէն եւ դուրսէն. այս որոշումը
իր կարգին իր շուրջ կը համախմբէ աշխարհի չորս ծագերէն բոլոր քոյր եւ բարեկամ երկիրներն ու ժողովուրդները, որոնց թիւը
մեծ է, այսպիսով պաղեստինցիները կը կազմեն ազդեցիկ ուժ մը,
որ յարգանք կը պարտադրէ աշխարհին, վերագտնելու տկարութեան տարիներուն կորսնցուցածը, եւ կը կարենան փրկել այն
ինչ որ կարելի է փրկել սիրելի Պաղիստինէն, փրկել դարերու
երկարութեամբ «Քաղաքներու ծաղիկը»՝ ադամանդ Երուսաղէմը:

«ԱԼ ՔԱՊԱՍ»,14-6-2010, Քուէյթ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 17-6-2010, Պէյրութ
«ԱԼ ՀԱՅԱԹ», 19-6-2010, Պէյրութ
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ºð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆÜ ºô Æð ¾ØÆðÆÜ,
Ð²Ú²î²Üº²Ü àÔæàÚÜ ²Üàð
ÄàÔàìàôð¸ÆÜ
2011թուականը բացարձակապէս ոսկէ տարի է, սիրտն ու
հոգին կը ցնծան միաժամանակ քանի մը առիթներով, առաջինը
Քուէյթի պետութեան անկախութեան յիսնամեակն է (1961), երկրորդը` Ազատագրութեան (Իրաքէն) քսանամեակը, երրորդը՝
հինգերորդ (2006) տարեդարձն է Նորին Վսեմութիւն Շէյխ Սապահ Ալ Ահմատ Ալ Ճապէր Ալ Սապահի երկրի Էմիրութիւնը
ստանձնելուն՝ տարիներ, որոնք անցան հեզասահ եւ բերքառատ:
Նախապատրաստական աշխատանքներ կը տարուին որ այս
ամէնը նշուին մեծ տօնակատարութիւններով, որոնց ներկայ
պիտի գտնուին աշխարհի ղեկավարներներէն շատեր:
Որքա՜ն հոգեհարազատ դէպքեր են ինծի համար ասոնք,
որոնք մէջս կազմաւորեցին մարդկային գիտակցութիւն եւ քաղաքակրթութեան իմացութիւն, իմ՝ այստեղ հաստատուած հայուն,
մէջ սերմանելով իմ անձնական արժանիքներուս մեծամասնութիւնը. փոխադարձաբար, ես ալ տուի իմ արհեստավարժական,
մասնագիտական եւ ընկերային ամբողջ փորձառութիւնս, հաւատարմօրէն եւ առանց վերապահութեան: Այս ամէնը ինծի տուին
հաստատուն հող՝ ոտքս տեղաւորելու, կազմաւորելու ինքզինքս
եւ գտնելու յաջողութիւնս, այն օրուընէ սկսեալ երբ իմ իղձերուս
եւ երազանքներուս հետ եկայ Քուէյթ, ուր ապրեցայ տեղական
եւ միջազգային բազմաթիւ դէպքեր, փոքր ընտանիքիս հետ, նաեւ
հոս գտած բարեկամներուս եւ հարազատներուս հետ, այս արգասաբեր եւ նուիրաբերող երկրին մէջ:
Որպէս բարեկամ ես նկատեցի, թէ որքան մեծցաւ եւ զարգացաւ
Քուէյթը, մանաւանդ վերջին երկու տասնամեակներուն, յաղթահարելով արգելքներն ու փորձութիւնները, որոնց մէջ նաեւ իրաքեան դաժան գրաւման շրջանը, որմէ քուէյթցիները կարողացան
ազատագրուիլ եւ դարձեալ յառաջդիմել շնորհիւ իրենց միութեան,
հաւատարմութեան, իրենց երկրին կապուածութեան եւ մանա-
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ւանդ դիւանագիտական ազդեցիկ գործունէութեան Շէյխ Ճապէր
Ալ Ահմէտ Ալ Ճապէր Ալ Սապահի, որ արտաքին գործոց նախարարն էր երկրին եւ վարչապետը, որ յետագային՝ 29 Յունուար
2006 թուականին, դարձաւ Քուէյթի Էմիրը, ու իր գիտակից եւ
իմաստուն ղեկավարութեամբ ամրապնդեց երկրին դիրքը, իր
նրբին շրջապատին մէջ, եւ համաշխարհային վտանգալից փոփոխութիւններու ընթացքին, որոնցմէ վերջինը համաշխարհային
տնտեսական ճգնաժամն էր, զոր Քուէյթ յաղթահարեց ապահով
կերպով:
Մեծ է իմ եւ իմ ընտանիքիս ուրախութիւնը, երբ կը կիսենք
մեր քուէյթցի ընկերներուն պատմական ցնծութիւնը, ներկայ
գտնուելով Քուէյթի Ազգային այս տօներուն, որոնք տեղի կ’ունենան միջազգային բացառիկ մեծ եւ հեղինակաւոր ներկայութեամբ,
Քուէյթի համար մեծ նշանակութիւն ունեցող պատմական մէկ
պահի, երբ այս երկիրը կրցած է իրեն համար նուաճել շրջանային
եւ միջազգային յատուկ, նկատելի դիրք եւ բոլոր ասպարէզներու
մէջ այսօր կ’արձանագրէ փայլուն եւ նախանձելի ներկայութիւն,
մանաւանդ մշակութային, տնտեսական եւ քաղաքական բնագաւառներու մէջ, գիտնալով որ Քուէյթը նաեւ գործնական եւ դրական դերակատարութիւն ունի միջազգային դէպքերու կապակցութեամբ:
Իմ ուրախութիւնս կ’աւելնայ որովհետեւ այս տարին կը զուգադիպի Հայաստանի 1991 թուականի Սեպտեմբերին ձեռք բերած անկախութեան քսան ամեակին: Իր կարգ մը յատկութիւններով իմ պապերուս երկիր Հայաստանը կրնայ քոյր երկիր դառնալ
Քուէյթին. Հայաստանը փոքր բայց նաեւ եզակի երկիր է, որ կը
յատկանշուի իր ազնուական եւ պատմական ծագում ունեցող
ժողովուրդով, որ կառչած կը մնայ բարոյական արժէքներուն եւ
իր արմատներուն, հպարտանալով իր պատմութեամբ. թերեւս
այս է պատճառը, որ հայերը յատուկ սէր եւ գուրգուրանք կը տածեն Քուէյթի ազնիւ ժողովուրդին հանդէպ, մեծապէս գնահատելով
զայն:
Քուէյթցիները յոյսով եւ լաւատեսութեամբ կը նային դէպի
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պայծառ եւ ծաղկուն ապագայ, ուր պիտի վայելեն կեանքի հանգըստաւէտ, արժանապատիւ պայմաններ, ժողովրդական հաստատուն եւ կայուն մթնոլորտի մէջ, ազատ խօսքի եւ արտայայտութեան իրաւունքով, եւ այս ամէնը ապահով սահմաններու
մէջ, որուն ոչ մէկ վտանգ եւ ոչ մէկ փորձութիւն կը սպառնայ:
Ահա թէ ինչու Քուէյթը պիտի շարունակէ մասնակցութիւն բերել
իր միջավայրին քաղաքակրթապէս, մշակութապէս եւ քաղաքականապէս:
Քուէյթի հայկական գաղութը, իր բոլոր խաւերով, նոյնպէս
կ’ակնկալէ ծաղկուն ապագայ Քուէյթի պետութեան մէջ, ուր իր
դրական պատուաբեր մասնակցութիւնը կը բերէ, վայելելով արժանապատիւ կեանք, ունենալով հաւատքի եւ գաղափարի ազատութիւն, զորս իրեն կ’ապահովէ Քուէյթը, շնորհելով դիւրութիւններ Հայկական Եկեղեցւոյն եւ դպրոցին, որոնք յաջողութեամբ
կը գործեն յիսուն տարիէ ի վեր, այսինքն Քուէյթի անկախութեան
օրէն ի վեր:
Այո՛, այսպէս կը կերտուի ժողովուրդներու պատմութիւնը,
անզիջում, յամառ կամքով, յարատեւութեամբ եւ մարտահրաւէրով:
Օրերու եւ տարիներու ընթացքին ազգային յիշատակելի առիթները կը վերածուին խորհրդանշական թուականներու, որոնք
իրենց խորքին մէջ կը պարունակեն քաջութեան եւ յաջողութեան
յատկանիշերը, ուր կ’արձանագրուին ազգերու զոհողութիւններն
ու նուաճումները, եւ ժամանակի ընթացքին կը վերածուին ժողովուրդներու եւ գալիք սերունդներու համար լուսատու ջահի,
առաջնորդուելու անով, անկէ ներառելով եւ սնանելով իրենց էութիւնը, ընթանալու յաւերժական փառքի ուղիով:
Երանի բոլոր անոնց, որոնք կերտեցին այս փառքերը:
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Չէի կրնար արտօնել, որ այս հարազատ առիթը անցնի
առանց անոր ընդմէջէն արտայայտելու իմ սիրոյս չափը
հանդէպ Քուէյթին եւ յարգանքս ու գնահատանքս անոր
ժողովուրդին հանդէպ, որուն զաւակներուն հետ կ’ապրիմ
քառասուն տարիէ ի վեր, այո՛, ամբողջ քառասուն տարիներ,
այսինքն 1971 թուականի Հոկտեմբերէն ի վեր, երբ հեռանալով Հալէպէն Պասրայի ճամբով հասայ Քուէյթ:
Քուէյթ քաղաք մտայ հրաւիրաթուղթովը Յակոբ եղբօրս,
որ ինձմէ քանի մը տարի առաջ հաստատուած էր հոս: Կը
յիշեմ այն օրերը երբ ցամաքի ճամբով հասայ Քուէյթ, եւ
սկսայ աշխատանքի փնտռտուքի, որ շատ երկար չտեւեց.
ես առաջին գործիս գլուխ անցայ Շուէյխի մէջ, ուր աշխատեցայ մէկ տարի, ապա փոխադրուեցայ սահմանային
Ուիֆրա, ուր զբաղեցայ նոյն նախկին գործովս, սակայն
աւելի բարձր աշխատավարձով, ապա ետ վերադարձայ
Շուէյխ, ուր Ուիֆրայի տնօրէնիս՝ Պրն. Ներսէսին հետ ընկերովի հիմնեցի իմ սեփական գործատեղիս: Փառք Աստուծոյ ժամանակի ընթացքին գործս բարգաւաճեցաւ, եւ
դարձաւ սահմանափակ պատասխանատուութեամբ ընկերութիւն մը: Այդ ատենէն ի վեր իմ, Քուէյթցի ազնիւ
պարկեշտ ընկերոջս հետ կառուցած մեր ընկերութիւնը
տասնեակ անգամով մեծցաւ եւ մենք տէր դարձանք գործարաններու, պահեստներու եւ բազմաթիւ մասնաճիւղերու,
Քուէյթի զանազան վայրերու մէջ: Այսօր մեր ընկերութեան
մասնաճիւղերուն մէջ կ’աշխատին հարիւրաւոր ճարտարագէտներ եւ այլ պաշտօնեաներ: Ես ամբողջ այս ընթացքին
չեմ դիմագրաւած դժուար, անյաղթահարելի որեւէ դժուարութիւն, ընդհակառակը ունեցած եմ խաղաղ կեանք, ուր
ծագող հարցերը գործի առօրեայ խնդիրներ են, որոնք
անվերջանալի են:
Մնացեալը բարեյաջող կեանք մըն էր. ամուսնացայ,
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չորս զաւակներու հայր դարձայ, որոնք բոլորն ալ տիրացան
համալսարանական կրթութեան, եւ զորս հասցուցի ապահով ափ, ունենալու իրենց ապահով ապագան:
Քուէյթը իմ եւ ընտանիքիս համար մեծ բարիք մը եղած
է, ինչպէս որ աւելի մեծ բարիք եղած է տեղի հայկական
գաղութին համար, որ ունի իր սեփական դպրոցը, ուր մեր
զաւակները կը սորվին մայրենի լեզու, գրականութիւն. հայերը Քուէյթի մէջ ունին իրենց եկեղեցին, ուր ամէն շաբաթ
եւ ամէն առիթով կը կատարեն իրենց կրօնական ծէսերը,
կ’աղօթեն առ Աստուած: Այս առանձնայատկութիւնը Քուէյթի մէջ հայերը ունեցան Ծոցի միւս երկիրներու գաղութներէն
առաջ:
Կը վերադառնամ այս յօդուածը գրելուս դրդապատճառներուն, ըսելու համար, որ այն ամենայ պարզ արտայայտութիւնն է սրտիս մէջ ունեցածս սիրոյն հանդէպ Քուէյթը:
Առիթէն օգտուելով կը շնորհաւորեմ պապերուս երկիր
Հայաստանի անկախութեան քսան ամեակը, ինչպէս նաեւ
Քուէյթի հայկական վարժարանի հիմնադրութեան յիսնամեակը:
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Չեմ աճապարեր վճիռներ արձակել արաբական երկիրներու
ապագային մասին, որոնց վրայ կը փչէ բարեփոխումներու քամին, կամ այն երկիրներուն մասին ուր կան ժողովրդային խլըրտումներ եւ յեղափոխութիւններ, չեմ ալ ուզեր հրապարակաւ
յայտնելով կարծիքս կանխատեսումներ կատարել տեղի ունեցող
դէպքերուն եւ անոնց ապագայի արդիւնքներուն մասին, ամբողջ
արաբական աշխարհի տարածքին:
Ես կանխատեսեցի պատահածը ոչ թէ երկինքէն ոգեշնչուած,
այլ յարատեւօրէն սերտելով ապրած շրջապատս: Ըստ պարզ
տրամաբանական տուեալներու հաստատումին, երբ կարելի չէ
միլիոնաւոր արաբները հեռու եւ առանձնացած պահել համաշխարհային իրականութենէն, մինչ անոնք ունին վիթխարի եւ
այլազան հարստութիւններ, կ’ապրին մարտաւարական եզակի
վայրեր, տարածուած լայնատարած արգասաբեր հարուստ հողերու վրայ, ուր երիտասարդները կը կազմեն համեմատական մեծ
թիւ, եւ աւելի կարեւորը այն է որ արաբները ունին փառահեղ
պատմութիւն, երկիրներ ուր կուտակուած է իրականութիւնը
բարեփոխելու հաւաքական, անդիմադրելի, ճնշուած ցանկութիւն
բոլոր դասակարգերու մօտ, որուն շարժիչ ուժը ծաղկելու եւ զարգանալու ձգտումն է, եւ քաղաքակրթութեան հետ համաչափ
ընթանալը, նման աշխարհագրականօրէն եւ ընկերային առումով
իրենց մօտիկ շատ մը երկիրներու:
Չեմ հանդիպած արաբական երկրի քաղաքացիի մը կամ
ընկերոջ մը, որ չգանգատի, իր ապրած երկրի վիճակէն կամ ապրելակերպի վատթարացումէն, եւ չդժգոհի իր երկրին մէջ տիրող
յետամնացութենէն ու դառնօրէն չքննադատէ զայն: Ինծի կը թուի
թէ գոհ չըլլալը առաջին քայլն է դէպի զարգացում, եւ ահա իրա-
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վիճակին հանդէպ ծայր առած դժգոհութեան ալիքը բարձրացաւ
բողոքի եւ բարեփոխութեան պահանջքներով, այն աստիճան որ
մարդիկ արդէն չէին վախնար կազմակերպեալ ճնշումի բռնի
միջոցներէն, որոնք հասան գաւազանի եւ իրական փամփուշտի
օգտագործման, երեւոյթ մը որ յստակօրէն ցոյց կու տայ թէ ժողովուրդները, այլեւս անկարող են դիմանալ եւ մահը կը նախընտրեն
քան ներկայ իրավիճակը:
Եւ այսպէս, պատահեցաւ այն ինչ պատահեցաւ, թեկուզ ուշացումով, սակայն եկաւ որպէս արդիւնք անգութ իրականութեան
մը, որուն արտայայտիչն էր զինուորական յեղաշրջումով իշխանութեան գլուխ անցած բռնակալ նախագահ մը, պատրուակելով
որ իր նախորդն ալ տասնեակ տարիներ կպչած մնացած էր իշխանութեան, եւ երբ հասաւ գահին (աթոռին) իր նախորդէն աւելի
շրջափուլեր կառչած մնաց անոր, ան իշխանութեան գլուխը մնաց
յաջորդական քանի մը նախագահական ընտրութիւններ թեւակոխելով, որոնք կը թուէին յաւիտենական ըլլալ, չբաւականալով
միայն իշխանութեամբ, անոր ազգականները տիրացան երկրին
տնտեսական աղբիւրներուն, ան սկսաւ կողոպտել եւ դիզել ոսկի
եւ թանկագին իրեր ու անոնցմով կուտակուած գանձը ամբարել
երկրէն դուրս, արգելակելով եւ գործելէ դադրեցնելով իր ժողովուրդին նիւթական եւ բարոյական բոլոր կարողութիւնները:
Եւ ինչպէս չպայթին յեղափոխութիւնները երբ այլ նախագահ
մը երկրին հետ կը վարուի ինչպէս իր սեփական ագարակը, եւ
իր շքախումբին հետ կը բաժնեկցի երկրին եւ անոր քաղաքացիներուն հարստութիւնը, մինչ միջազգային տեղեկագիրները երկրին ու անոր ժողովուրդին տնտեսութիւնը կը դնեն աղքատութեան,
գործազրկութեան եւ գործ հայթաթման կարելիութեան բացակայութեան վիճակագրութեանց գլխաւերեւը: Կտոր մը հացի համար
ամէնօրեայ կռիւները կը շարունակուին փուռերուն առջեւ, ասոր
կողքին, բռնութեամբ կը ճնշուին ազատութիւնները, նախագահին
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կուսակցութիւնը կը մնայ առաջնորդ եւ իշխող, բացի իրմէ ոչ ոք
բաժին կամ յոյս ունի, միեւնոյն ատեն կը ծրագրուի եւ ամէն ճիգ
կը գործադրուի որպէսզի զաւակը ժառանգէ իշխանութիւնը նախագահին ողջ կամ մեռած մեկնելէն ետք:
Թերեւս աղաղակող օրինակ է տարօրինակ վարուելակերպ
ունեցող արաբ նախագահը, որ ծիծաղի ու ծաղրանքի առարկայ
դարձաւ իր զգեստով, կրծքանշաններով, յիմար վարմունքով եւ
կատաղի պորթկուն արարքներով, այնքան որ ողբերգա-կատակերգակ սրբապատկեր մը դարձաւ զզուելիօրէն արմատախիլ
ընելով ամբողջ ժողովուրդ մը, իր մշակոյթով, պատմութեամբ եւ
ներկայով, նոյնիսկ իր բարեկեցութեամբ, հակառակ բաւարար
ազգային հարստութիւն եւ հնարաւորութիւն ունենալուն: Չեմ
կրնար, այս պետութեան վերագրուող որեւէ գրական, մշակութային կամ գիտական գործ մը յիշել, հեռատեսիլէն չեմ տեսած
որեւէ տեղեկագիր որ վերաբերէր վարպետ ճարտարապետի մը
այդ երկրէն կամ անոր քաղաքներէն, տեսած եմ միայն այնքա՜ն
անհրաժեշտ նկարը երկրին ղեկավարին:
Երբեք չէ փոխուած համոզումս, թէ այս անբնական վիճակը
չի կրնար գոյատեւել, եւ թէ արաբ յաջորդ սերունդները ուշ կամ
կանուխ պիտի կանգնին իրենց ազատութեան ճանապարհին,
եւ պիտի տիրանան իրենց կողոպտուած իրաւունքներուն, վերատիրանան իրենց ոտնակոխուած արժանապատուութեան, հասնին իրենց երազներուն, միայն այսպիսով անոնք կրնան քայլ
պահել յառաջդիմութեան եւ բարգաւաճումի կառքին հետ, եւ
արժանիօրէն մասնակից դառնալ մեր երկրագունդի կազմաւորումին, յատկապէս անոր համար որ այս սերունդը իր յեղափոխութիւնը խաղաղօրէն եւ քաղաքակիրթ կերպով կատարեց, որ եղաւ
պերճախօս եւ նշանակալի դաս մը աշխարհին, ազատութեան
ձգտող ժողովուրդներուն համար առաջնորդող ջահ մը:
Զիս ուրախացնողը եղաւ այն, որ արաբական երկիրները եր-
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կար թմբիրէ մը ետք անգամ մը եւս կը զարթնուն, ազգերու մէջ
գրաւելով իրենց արժանի տեղը:
Չեմ մոռնար յեղափոխականներուն յիշեցնել, թէ ճանապարհը
երկար է, շատ երկար, եւ պէտք ունի համբերութեան, զոհաբերութեան ու անխոնջ աշխատանքի, իմաստուն կերպով յաղթահարելու գաղափարական եւ դաւանական արգելքները, ինչպէս
նաեւ այլ յետադիմական քանդիչ ժառանգութիւնները: Յեղափոխութեան դիմողները պէտք է պատրաստ ըլլան դիմագրաւելու
իրականութիւնները, յաղթահարելու անկումներն ու մօտիկներու
կողմէ լարուած դաւադրութիւնները, զինուին քաղաքակիրթ եւ
ժողովրդավարական յատկանիշներով, ձերբազատուին իրար,
նաեւ այլոց հանդէպ ունեցած բոլոր տեսակի ատելութիւններէն
եւ ոխակալութիւններէն....

Չեմ կարծեր, թէ չափազանց լաւատես եմ, տակաւին երազելը
հիմնաւոր է եւ օրինաւոր:

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 22-4-2011, Պէյրութ
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 23-4-2011, Քուէյթ
«ԱԼ ՀԱՅԱԹ», 27-4-2011, Պէյրութ
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Այսօր երբ մեկնաբանութիւն մը կը գրեմ վերի յօդուածին
համար, արդէն եօթ ամիսներ անցած են զայն գրածս օրէն,
միջոց մը որ շատ կարճ է համեմատաբար, սակայն գործնականապէս շատ երկար էր, լի փոփոխութիւններով, որոնց
նմանը դարերէ ի վեր չէր պատահած արաբ ժողովուրդի
պատմութեան մէջ:
Յօդուածիս գրութեան ժամանակամիջոցին, նշեալ յեղափոխութիւնները տակաւին իրենց փափուկ, մեղմ սկզբնաւորութեան շրջանին մէջ էին, եւ ամենաշատը որ կրնային
պատահիլ փողոցին մէջ ցոյցերն էին, նստացոյցեր եւ «ժողովուրդը տիրող կարգին փոփոխութիւնը կ’ուզէ», «Հեռացի՛ր» եւ այլ պաստառները, սակայն ինչպէս գիտենք զարգացան յեղափոխական այս շարժումները եւ տիրող կարգեր
իրապէս փոփոխութեան ենթարկուեցան: Այս փոփոխութիւններէն մաս մը կատարուեցաւ նուազ բռնութեամբ, ինչպէս էր պարագան Թունուզին, ուր յեղափոխութիւնը աւարտեցաւ Նախագահ Զէյն Էլ Ապիտին Պէն Ալի-ի երկրէն
փախուստով, այլ վայրեր բռնութիւնը քիչ մը աւելի էր`
Ազատութեան հրապարակի վրայ, մինչեւ որ ձերբակալւեցաւ Եգիպտոսի Նախագահ Հուսնի Մուպարաքը. ապա
տեղի ունեցաւ կատաղի պատերազմը ընդդէմ Լիպիոյ, ուր
տարածուեցան աւերն ու մահը, մինչեւ ձերբակալութիւնն
ու սպանութիւնը խելագար բռնապետ Քազզաֆիի, որ անմիջապէս նետուեցաւ պատմութեան ամենաղտոտ աղբամանին մէջ, հոն բազմելու պիղծ եւ անբարոյ իշխանաւորներու գահին վրայ, որոնք չարիք եւ վնաս հասցուցեր են
իրենց երկիրներուն եւ ժողովուրդներուն: Իմ կարծիքովս
Քազզաֆին աւելի վնասակար բռնակալ մըն էր քան Նացի
Հիթլէրը, թէեւ հանրագումարի բերելով պարզ է, որ վերջնոյս
երկիրներու դէմ պատերազմներու հետեւանքով պատճառած քանդումներն ու իր երկրին հասցուցած վնասները մեծ
են, սակայն այլ դիտանկիւնէ դատելով` ան այս ամէնը կ’ը-
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նէր իր ժողովուրդին բարգաւաճումին եւ անոր եզակի տեղ
տրուելու համար, ի տարբերութիւն Քազզաֆիի որ վարած
մարտը իր ընտանիքին եւ շքախումբին շահին համար էր,
եւ որուն երկրին հարստութեան շատ փոքր մէկ մասէն
օգուտ քաղեց ժողովուրդը:
Յետադարձ հայեացքով մը կ’ուզեմ արժեւորել անէացած
երեք ղեկավարները եւ կը նկատեմ որ անոնց մէջ ամենայ
պատուաւորը Զէյն Էլ Ապիտինն էր, որ իր ձեռքերը չպղծեց
իր ժողովուրդին արիւնով, եւ առանց յաւելեալ վնասներ
պատճառելու իր երկրին, հեռացաւ Թունուզէն իր հետ տանելով կողոպտած գումարները:
Զէյն Էլ Ապիտինի այս ձեւով եւ այսպիսի պարագաներու
մէջ փախուստի պատճառած վնասները չնչին են եւ փոխհատուցելի, համեմատաբար հետագայի մեր տեսածին
հետ, այդ կը տարբերի Լիպիոյ մէջ կատարուած մարդկային
եւ նիւթական աւերներէն, որոնք տասնեակ տարիներու կը
կարօտին հոգիներու վէրքերը վիրակապելու, երկիրը վերակառուցելու եւ հասած ահռելի վնասները փոխհատուցելու` իր զաւակներուն ձեռքով, կամ ժողովուրդի օգնութեան հասած Ատլանտեան Ուխտին միջոցներով, որ իմ
կարծիքով ամենատխուր մասն է խնդրին...
...Դեռ կը շարունակուին կրակի վրայ եռացող յեղափոխութիւնները, որոնց համար ցանկութիւնս է որ աւարտին
ամենաքիչ վնասներով եւ ամենալաւ արդիւնքներով:
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²ð²´ºð¾Ü ¶Æðø¾Ü ¸àôðêª
Úú¸àô²ÌÜºð
Ա-ԱՐԱԲԵՐԷՆ ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
1. ՍԻՐԵԼԻԴ ԻՄ ՀԱԼԷՊ.
2. ԳԻՐՔՆ ՈՒ ԳՐՔԱՐՈՒԵՍՏԸ՝ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԿԵԱՆՔԷՆ
ՆԵՐՍ
3.Ի ԽՆԴԻՐ ՀԱՅ ՄԱՐԴՈՒ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՈՒՈԹԵԱՆ
ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ
4.ԿԸ ԲԱՒԷ՛, ԵՂԲԱՅՐ, ՎԵՐՋԱՑՈՒՑԷ՛Ք ԱՅԼԵՒՍ, Ի ՍԷՐ
ԱՍՏՈՒԾՈՅ
5.ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ԶՈՒԻՑԵՐԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆԻՆ
6.ՆԱՄԱԿ ԷՐՏՈՂԱՆԻՆ՝ ՄԵՐ ԱԿՆԿԱԼԱԾԸ ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ
ԽՕՍՔԵՐԷՆ ԱՒԵԼԻՆ Է

Բ-ՀԱՅԵՐԷՆ ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
1. «ԽԱՅԸ» ՈՐՊԷՍ ԿԵՐՊԱՐ
2. ԱՐԱԲԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ ՏԱԳՆԱՊԸ
3. ԱՐԱԲ ԵՒ ԻՍԼԱՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾԻՔԻՆ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ՝
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
4. ՄԵՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐԸ՝ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
5.ՍՈՒՐԻԱՀԱՅԵՐԸ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ
ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՍԵՄԻՆ
6.ԳՈՅԱՏԵՒԵԼՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏԸ
7.ԱՅԼԱԿՐՕՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐՍ, ՔՈՅՐԵՐՍ «ALLOY STEEL»
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Հալէպի բերդը՝ գիշերով:
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êÆðºÈÆ¸ ÆØ Ð²È¾ä
Սիրտս կը մղկտայ եւ արցունքներս արեան նման կը հոսին,
երբ լրատուամիջոցներէն կը տեսնեմ ու կը լսեմ, թէ ի՛նչ կը
պատահի սիրելի հայրենիքիս՝ Սուրիոյ ու ի մասնաւորի ծննդավայրիս՝ Հալէպի մէջխ:
Հալէպ՝ գթառատ ու կենսատու մայր իմ, Հալէպ, որ պաշտպանեց ու տէր կանգնեցաւ իմ ժողովուրդիս իր մեծ ողբերգութեան
օրերուն, դար մը առաջ: Հալէպ, որ ինծի, եղբայրներուս, ընկերներուս ու բազմազգ, բազմակրօն ու բազմացեղ բարեկամներուս
պարգեւեց մանկութեան ու պատանեկութեան քաղցր յուշերը:
Հալէպ՝ ոստան մշակոյթի, գրականութեան ու իսկական արուեստի: Հալէպ՝ քարակերտ շքեղ կառոյց: Հալէպ՝ ծննդավայրը աշխարհահռչակ Ապու Ալ Ֆիրաս Ալ Համատանիի ու Ապտ Ուլ
Րահման Ալ Քաուաքիպիի: Հալէպ՝ կրօնական զգայացունց մեղեդիներու քաղաք: Հալէպ՝ Սապահ Ֆախրի եւ «Խըտուտ»ներ:
Հալէպ, որ իր անունը դրոշմեց իւրայատուկ ժողովրդական քընքուշ երգերու, պիստակին ու ամբողջ աշխարհին ծանօթ իր համեղ խորովածին: Հալէպ՝ «Մաուուալ»ներու եւ «Մուաուաշշահաթ»ներու քաղաք: Հալէպ, որ կու գայ պատմութեան խորերէն:
Հալէպ՝ իսլամական ներողամտութեան եւ մշակոյթի քաղաք:
Հալէպ, իմ սիրելիդ, Հալէպ:
Աւելի կը ցաւիմ, մանաւանդ երբ կը տեսնեմ սուրիացի գաղթական եղբայրներուս կարաւանները ու հարեւան երկիրներու
մէջ իրենց գաղթակայանները, նոյնպէս կը ցաւիմ, երբ կը լսեմ
գաղթել փափաքող սուրիահայ եղբայրներուս մեծ թիւին մասին,
որոնք կը ծրագրեն մեկնիլ տարբեր երկիրներ ու մանաւանդ մեր
հայրերու երկիրը՝ Հայաստան, ու այս բոլորը ապահովական
պատճառներով (բացի անոնցմէ, որոնք տակաւին իրենց տուներուն եւ աշխատատեղիներուն բանալիները ամուր կը պահեն
իրենց գրպաններուն մէջ):
Ես, որպէս ազգային սկզբունքային հարց, խստօրէն դէմ եմ
գաղթի գաղափարին: Այն ատելի եւ անախորժ երեւոյթ է մեզի
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համար: Այս մէկը կը յուշեմ անոնց, որոնք կը մտածեն գաղթի
մասին, ու մանաւանդ անոնց, որոնք իսկապէս սկսած են գաղթի
պատրաստութիւններ տեսնել:
Հայերը մարդկային ու բարոյական պարտաւորութիւններ
ունին Հալէպի հանդէպ, որ գրկաբաց ընդունեց զիրենք, երբ իրենք
ցեղասպանութեան ենթարկուեցան նախորդ դարասկիզբին:
Անոնք պարտաւոր են աշխարհի համայն ժողովուրդներուն
փաստել, որ իրենց տոհմային յատկանիշն է հաւատարմութիւնն
ու երախտագիտութիւնը, եւ թէ իրենք տեղացի բոլոր համայնքներուն կողքին կանգնած են միշտ խիզախօրէն, հայրենի երկրի
լաւ ու վատ օրերուն: Հայերը անբաժանելի մէկ մասնիկն են Հալէպի ընկերութեան ու անկարելի է տարանջատել զայն այս ընդհանուր հիւսուածքէն:
Հայ համայնքը անհամար վնասներու պիտի ենթարկուի, եթէ
երբեք գաղթէ Սուրիայէն ու մանաւանդ՝ Հալէպէն (նախ հայրենիքէն դուրս վեց ամիս չանցած, կը սկսի գաղթած ըլլալու զղջումը,
զղջումը՝ հարազատ թաղն ու տունը ձգած ըլլալու, որքան ալ
համեստ կամ փարթամ եղած ըլլան անոնք): Պիտի կորսուի ընկերային այն մթնոլորտը, որ իր գրկին մէջ ուրախութեամբ ու
համերաշխութեամբ կը պարուրէ համայնքին բոլոր զաւակները,
մեծ թէ փոքր, կին թէ տղամարդ, իւրաքանչիւրը իր շրջապատին
մէջ, ըլլան անոնք մշակութային, մարզական, թէ այլ բնոյթի: Ան
պիտի կորսնցնէ նաեւ իր հանապազօրեայ կենցաղը, որուն վարժըւած է արդէն ու սէր կը տածէ անոր հանդէպ: Իսկ համայնքը
ինքնաբերաբար պիտի կորսնցնէ բազմաթիւ կառոյցներ, կալւածներ, կրօնական հաստատութիւններ, համայնքային շէնքեր,
ակումբներ, մարզադաշտեր, մշակութային կեդրոններ, եւայլն,
զորս նախորդ սերունդները կառուցած են տասնամեակներու
ընթացքին, քար առ քար, յաջորդական տարիներու ընթացքին,
շարունակուող քրտինքի կաթիլներով, ու բազում զոհողութիւններով, ու այս բոլորը՝ խիստ դժուար պայմաններու տակ ու տքնաջան աշխատանքով, ու այսպէս էր, որ անոնք հասան իրենց այսօրուայ բարգաւաճ ու պայծառ վիճակին, ու յիմարն է միայն, որ
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կը հրաժարի այս բոլորէն:
Հալէպի կրթական ու մշակութային հաստատութիւնները հաւատարիմ գործիչներ պատրաստող հնոցներ են, որոնք որպէս
ղեկավար ուժեր՝ կը գործեն հայկական այլեւայլ գաղթօճախներու
մէջ, աշխարհի տարածքին: Հալէպը յորդահոս աղբիւր է հայրենիքին ու հայկական գաղթօճախներուն, ու եթէ յանկարծ ցամքի,
ապա անոր հետ կ’անհետանան նաեւ շրջանին հայապահպանման
ու հայկական դիմագիծի գոյութեան պահպանման բազմաթիւ
գործօններ:
Սուրիահայութեան ու մանաւանդ հալէպահայութեան գոյութիւնը միաժամանակ կարեւոր ռազմական կռուան է Հայաստան
Մայր հայրենիքին համար: Հալէպահայութիւնը իր հզօրութեամբ
ու պատրաստուածութեամբ կարիքի պահուն կը հանդիսանայ
կարեւոր պատուար մը թշնամիին դէմ, որ հազար ու մէկ ձեւով
հաշուի կ’առնէ անոր ժիոփոլիթիք ուժը:
Հալէպահայութիւնը մէկ մասնիկն է այն թոքին, որմէ կը շնչէ
Հայաստանը, ու անոր չքացումով անպայման որ պիտի դժուարանայ Հայաստանի պետութեան շնչառութիւնը: Ան նաեւ հայրենիքի
մեծ վրանին սիւներէն մէկն է, այն վրանին, որուն տակ կը ծուարին աշխարհի բոլոր հայերը, ու Հալէպի սիւնին փլուզումով
պիտի ցնցուի վրանը ու կորսնցնէ իր հաւասարակշռութիւնը,
կամ անկասկած պիտի նուազի անոր գործունէութիւնը: Հալէպահայութեան որեւէ չափի տկարացում ուղղակիօրէն պիտի ազդէ
նաեւ Արաբական ծոցի երկիրներու եւ Միջին Արեւելքի հայութեան վրայ:
Հալէպահայութիւնը կը նմանի այն սալին, որուն վրայ կոխելով
մարդիկ կ’անցնին առուին միւս կողմը, ու առանց անոր՝ դժուար
պիտի ըլլայ առուի երկու կողմերուն միջեւ երթեւեկութիւնը,
որովհետեւ հալէպահայութիւնը, առանց մրցակիցի, կը ներկայանայ որպէս գլխաւոր միջնորդ-դերակատար:
Հայերու բացակայութեամբ, մեր սիրելի Սուրիան պիտի զըրկըւի իր տնտեսութեան ու արհեստներու առնչուող բազմաթիւ

308
գործօններէ, բան մը, որ երբեք ընդունելի չէ մեզի համար, փոխարէնը՝ գաղթական հայն ալ պիտի կորսնցնէ իր տունը, գործը,
մանկութեան, երիտասարդութեան ու ալեհերութեան շրջանի
բարեկամները միասնաբար, ու օտար երկինքի տակ պիտի սկսի
սկիզբէն: Հայերուն կը մնայ միայն ձեռք առնել նախազգուշական
այն բոլոր յանդուգն միջոցները, որոնք կրնան վտանգէ հեռու
պահել իր անձը, պատիւն ու գոյքերը հաւանական աւազակներէ,
որոնք միշտ ալ կը բազմանան այսպիսի պայմաններու տակ:
Հայերս պէտք է գիտակցինք, որ քաղաքական վերիվայրումներն
ու ժողովրդային ապստամբութիւնները, նոյնիսկ ռազմական
գործողութիւնները հնարաւոր երեւոյթներ են ժողովուրդներու
կեանքին մէջ, ու այս իրականութիւնը հաստատող բազմաթիւ
հին ու նոր օրինակներ կան, թէ երբեք իմաստութիւն չէ հրաժարիլ
այն բոլորէն, ինչ որ ձեռք բերուած է խիստ դժուար պայմաններով,
եւ թէ՝ հարկաւոր է համբերել ու սպասել դիմադրողի հոգեբանութեամբ, ու հաւատալ, որ գալիք օրերը անպայմա՛ն որ աւելի լաւ
պիտի ըլլան, քան նախորդները, եւ թէ մեր հայրենիքին՝ Սուրիոյ
պայծառ ապագան պիտի փոխհատուցէ մեզի այս բոլոր ողբերգութիւններուն դիմաց:

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 19 -08 -02012, Պէյրութ
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 19-10-2012, Քուէյթ
«ԱԼ ՀԱՅԱԹ», 22-09-2013, Լոնտոն
«ԱԶԴԱԿ», 25-9-2013, Պէյրութ
«ԳԱՆՁԱՍԱՐ», 4-11-2013, Հալէպ
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¶ÆðøÜ àô ¶Æðø²ðàôºêîÀª
Ð²Ú ÄàÔàìàôð¸Æ Îº²Üø¾Ü Üºðê
Հայկական գրատպութեան 500 ամեակին եւ Երեւանը Գիրքի
համաշխարհային մայրաքաղաք ճանցուելուն զոյգ առիթներով
գրուած այս յօդուածը հայերէն տարբերակն է գրողի այն յօդուածին, որ 2012 թուականի Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր ամիսներուն յաջորդաբար լոյս տեսաւ արաբական մամուլի երեք տարածուն
օրկաններու մէջ՝ «Ալ Քապաս» (Քուէյթ), «Ան Նահար» (Պէյրութ),
«Հայաթ» (Լոնտոն):
Պատահական չէ, այլ ճիշդ ու մտածուած քայլ մըն է, որուն
համար շնորհակալ պէտք է ըլլալ նախաձեռնողներուն, որ Հայաստանը 2012-ին միաժամանակ տօնէ երկու նշանակալի առիթներ եւ աշխարհին ներկայանայ որպէս գիրքը սիրող պետութիւն
եւ ժողովուրդ եւ խօսքի արարման մեծ սիրահար:
Կիւթենպերկի նոր ոճով հայերէն տպագիր գիրքի ստեղծումը
տեղի ունեցաւ ասկէ 500 տարիներ առաջ, որուն յոբելեանն է, որ
կը տօնենք այս տարի: Հայերու նոր՝ Կիւթենպերկեան եղանակով
տպարաններ օգտագործելու գաղափարն ու գիրք տպելու գործին
այնքան կանուխ փարիլը չի բացատրուիր այլ կերպ, եթէ ոչ՝ գիտութեան, մշակոյթի եւ կրօնագիտութեան հանդէպ անոնց ունեցած մեծ սիրով ու մարդկային բարձր սկզբունքները ժողովուրդին
մէջ ընդհանրացնելու նախանձախնդրութեամբ: Տպագրութիւնը
միջոց մըն է պահպանելու մեր նախահայրերուն աւանդած բարձր
մշակոյթն ու մարդկային արժէքները, միջոց մըն է պահպանելու
մեր գիրն ու գրականութիւնը, որոնք ծնունդ առին հայ գիրերու
գիւտէն՝ 405 թուականէն անմիջապէս ետք, եւ զորս ժողովուրդը
ձեռագիրներու միջոցով պահած, պահպանած, գուրգուրանքով
տէր կանգնած է երկար տարիներ, հակառակ քաղաքական եւ
ապահովական դժնդակ պայմաններուն, որոնք պարտադրուեցան
յաջորդ դարերու ընթացքին: Ի միջի այլոց յիշենք որ հայ մշակոյթին մեծագոյն կորուստը տեղի ունեցեր է Բաղաբերդի մէջ, 1170
թուականին, երբ հրոսակ թշնամիներ այրեր են աւելի քան 10000
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հայերէն ձեռագրեր ու վերածեր զանոնք մոխրակոյտի:
Հայաստանի մայրաքաղաք Երեւանը 2012 թուականին ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի կողմէ ընտրուած է Գիրքի համաշխարհային մայրաքաղաք: Յօդուածիս յառաջաբանին մէջ յիշուած թանկագին երկրորդ առիթն է այս, զոր կ’ուզեմ ոգեկոչել դարձեա՛լ հայկական
տպագրութեան 500 ամեակին կողքին:
Երեւանի մէջ կը գտնուի ձեռագիրներու փարթամ դպրանոց
մը՝ Մատենադարանը, որ իր գերիշխով դիրքով, ճարտարապետական իւրատեսակ փարթամ կառոյցին մէջ կը պարփակէ անգընահատելի արժէք ներկայացնող հազարաւոր ձեռագիր մատեաններ, մանրանկարներ, հնատիպ հրատարակութիւններ եւ
վաւերաթուղթեր, որոնք ունին նիւթական եւ բարոյական մեծ
արժէք: Հայերէնի կողքին այն կը պարփակէ նաեւ ասորերէն,
յունարէն, լատիներէն, արաբերէն, եբրայերէն, պարսկերէն,
եթովպերէն եւ հնդկերէն ձեռագրեր՝ պատմական, բժշկագիտական, փիլիսոփայական, գրական, գիտական, աստղագիտական,
քիմիական, երաժշտական, իրաւաբանական, թուաբանական եւ
այլ բովանդակութիւններով, որոնք մեզի հասած են հեռաւոր
դարերէն: Այնտեղ կան նաեւ Իսլամական Գուրանի հազուագիւտ
օրինակներ եւ այնպիսի ձեռագրեր՝ այն ժողովուրդներէն, որոնք
կային անցեալին, բայց չկան այսօր: Որպէս վկայութիւն հայերու
դարաւոր գրքասիրութեան՝ կրնանք յիշել հետեւեալ օրինակը.
երբ արաբ նուաճողներ ասկէ 1400 տարի առաջ ի միջի այլոց
նուաճեցին նաեւ Հայաստանը ու տեսան տեղւոյն գրադարանները
զարմանքով բացագանչեցին. «Հիմա մենք մտանք գիրքերու երկիրը»:
Վերջապէս գիրքն ու տպագրութիւնը մեծ դեր խաղցան հայ
ժողովուրդի զարթօնքին ու մշակոյթի յառաջխաղացքին մէջ: Գիրքը նպաստեց անոր մտաւոր մակարդակի բարելաւման եւ այս
մէկը պատճառ դարձաւ, որ աւելի եւս բարելաւուին անոր մշակութային ու մարդկային հմտութիւնները: Տեղին է նշել, որ հայերէն առաջին տպագիր գիրքը լոյս տեսած է Իտալիոյ Վենետիկ
քաղաքին մէջ, 1512 թուականին, տպագրութեան գիւտէն ընդա-
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մէնը վեց տասնամեակ ետք, բան մը, որ այդ օրերու չափանիշերով
մրցանիշ կը համարուի: Ահաւասիկ ասկէ ետք է, որ հայկական
տպագրութիւնը ընդհանրացաւ եւ հանրամատչելի դարձաւ փոխելով ժողովուրդի վերնախաւին ու նոյնիսկ ռամիկ մարդոց
մտայնութիւնն ու մտածելակերպը եւ բարձրացուց գրականութեան տեղն ու արժէքը:
1512 թուականին տպուած հայերէն առաջին գիրքէն մինչեւ
1920 թուական ինկած ժամանակաշրջանին, լոյս տեսած են 20000
անուն հայերէն գիրքեր, որոնցմէ շատերը համաշխարհային
գրականութեան գոհարներ կը համարուին: Անոնցմէ շատերը
տպուած են Հնդկաստանի Մատրաս քաղաքին, Հռոմի, Վիեննայի,
Փարիզի, Նոր Ջուղայի, Ամսթերտամի, Ս. Փեթերսպուրկի, Պոլսոյ,
Թիֆլիսի, Շուշիի եւ վերջապէս Երեւանի մէջ:
Հայերը դարերէ ի վեր մեծ վաստակ ունին նաեւ արաբերէն եւ
հայերէն լեզուներով գրելու եւ տպելու բնագաւառին մէջ. արաբական զանազան երկիրներու եւ քաղաքներու մէջ՝ ինչպէս Երուսաղէմի, Հալէպի, Պէյրութի, Դամասկոսի ու Պաղտատի մէջ: Հալէպահայ Ռըզքալլահ Հասսունը (1825-1880) առաջինն էր, որ
անձնական նախաձեռնութեամբ արաբերէն թերթ հրատարակեց՝
«Սիրաաթ Ալահուալ»՝ «Իրավիճակներու հայելի» անունով, որ
կը տպուէր Պոլսոյ մէջ, 1855-ին: Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքարանին տպարանը, պատմական այդ հնամենի քաղաքին մէջ
հիմնուած առաջին տպարանն է, որ ցարդ լոյս ընծայած է զանազան լեզուներով հազարաւոր գիրքեր ու թերթեր:
2012-ի Երեւանեան հանդիսութիւններու ծիրին մէջ լուսարձակի տակ պիտի առնուին հայ գրականութեան դարաւոր պատմութիւնն ու անգերազանցելի արժէքը, դիմագրաւած խոչընդոտներն
ու դժուարութիւնները, քննարկումի նիւթ պիտի դառնան նաեւ
հայ գրականութեան եւ մշակոյթի հետ առնչուող զանազան
հարցեր:
Հայ գիրքը այսօր սփռուած է ամբողջ աշխարհի տարածքին,
ինչպէս՝ Միացեալ Նահանգներու քոնկրէսի գրադարանին, Վենետիկի, Ֆրանսայի, Ռումանիոյ, Պուլկարիոյ, Հոլանտայի, Գերման-
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իոյ եւ Դաշնակցային Ռուսիոյ քաղաքներուն մէջ: Միայն վերջինիս մշակութային մայրաքաղաք Ս. Փեթերսպուրկի մէջ կան
75 հազար հայերէն գիրքեր, որոնցմէ 93ը հայերէն հին ձեռագիրներ
են եւ անոնցմէ շատերը զարդարուած են գեղեցիկ ու գունագեղ
մանրանկարներով:
Մայրաքաղաք Երեւանի՝ 2012-ին Գիրքի միջազգային մայրաքաղաք հանդիսանալու եւ հայկական գրատպութեան 500 ամեակին առիթով աշխարհի տարածքին տեղի ունեցող այս հանդիսութիւնները ո՛չ միայն պատուաբեր ու հպարտութիւն առթող
երեւոյթներ են հայոց համար, այլ հազուագիւտ առիթներ են մեր
նորահաս սերունդներուն յիշեցնելու այն սուրբ աշխատանքը,
զոր կատարած են հանճարեղ ու պանծալի մեր նախահայրերը
գիրերու գիւտի առաջին օրերէն, Կիւթենպերկեան տպագրութենէն
մինչեւ մեր համացանցային օրերը:

«ԱԶԴԱԿ», 19-10-2012, ՊԷՅՐՈՒԹ
«ԱՆ ՆԱՀԱՐ» 4 -02- 2013, ՊԷՅՐՈՒԹ
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 31-10-2012, ՔՈՒԷՅԹ
«ԱԼ ՀԱՅԱԹ», 08-12-2013, ԼՈՆՏՈՆ
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Բնական է, որ որեւէ դատական հարցի հետապնդումն ու
պաշտպանութիւնը ժամանակի ընթացքին ստանայ տարատեսակ
դրսեւորումներ, ըստ առաջնահերթութիւններու եւ ժամանակի
թելադրանքի, երբ յիշեալ հարցի արծարծման ու քննարկման
ժամանակ դուրս գանք ընդհանրութիւններէն ու անցնինք
մանրամասնութիւններու: Ահա թէ ինչպէս պէտք է մտածել եւ
ելոյթ ունենալ երբ հարցը կը վերաբերի հայերու ցեղասպանութեան
եւ թուրքերէն սպասուած պահանջներուն մասին:
Էականն ու առաջնահերթը այս պարագային այն է, որ փաստենք Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի օրերուն, յատկապէս 1915-1917 թուականներուն, օսմանեան Թուրքիոյ եւ մասնաւորաբար Իթթիհատ Վէ Թերաքքի կուսակցութեան իշխանութեան
շրջանին, հայ ժողովուրդին ենթարկուած ցեղասպանութիւնը
իրողութիւն է, որուն զոհ գացին աւելի քան 1,5 միլիոն հայեր:
Բարեբախտաբար, Աստուծոյ օգնութեամբ, հայերուն վիճակուեցաւ անհերքելիօրէն փաստել այս իրողութիւնը, զոր այսօր աշխարհի 26 երկիրներ, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 43
նաhանգային խորհրդարաններ, եւ բազմաթիւ այլ խորհրդարաններ, նոյնիսկ թուրք ակադեմականներ կ’ընդունին զայն որպէս
կատարուած իրողութիւն:
Հայերն ու իրենց արդար դատին կողմնակիցները ցարդ բաւարարուած են ներկայացուած փաստագրութիւններով եւ խոստովանութիւններով, որպէս անժխտելի տուեալներ կատարուած
իրողութեանց: Այժմ ժամանակն է անոնց կրած նիւթական ուղղակի եւ բարոյական անուղղակի կորուստներուն պահանջքը ներկայացնելու: Պէտք է անվարան ընդունիլ, որ վերջինը գուցէ հաւասարի եւ նոյնիսկ գերազանցէ մարդկային նիւթական եւ
բարոյական այն կորուստները, որոնց ենթարկուեցան հայերը,
ինչպէս վերը յիշեցինք:
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Անուղղակի վնասներէն առաջինը, որ պէտք է նախ փոխհատուցուի, այն է, որ թուրք պետութիւնը պէտք է ներողութիւն հայցէ
հայ ժողովուրդէն եւ վերականգնէ հայ մարդուն արժանապատւութիւնը, որ խլուեցաւ անկէ, աւելի քան վեց դարերու ընթացքին.
այսինքն այն շրջանէն, երբ թուրքերը իշխեցին Հայաստանի վրայ
եւ ստրկացուցին անոր բնակիչները՝ այրերով ու կիներով, ի
նպաստ փաշաներու, պէկերու ու չաւուշներու հրահանգներուն
ու քմահաճոյքին. ոտնակոխեցին մարդու արժանապատուութիւնն
ու մարդկայնութիւնը, ճիշդ այնպէս, ինչպէս վարուեցան այն բոլոր ժողովուրդներուն հետ, զորս բռնի ենթարկեցին իրենց, կարճ
կամ երկար ժամանակահատուածներով: Այս փաստը անհերքելի
եւ յայտնի իրողութիւն է շրջանի բոլոր ժողովուրդներուն: Թուրքերը այնպէս վարուեցան մարդուն հետ, որ ան դառնայ ստրուկ
ու վախկոտ:
Հոգեբանական այս բարդոյթը երկար ժամանակի կը կարօտի,
մինչեւ որ մարդ կարենայ վերականգնել իր ինքնութիւնը, վանէ
իր մէջ արմատացած երկիւղի զգացումը եւ դառնայ անկախ ու
անկաշկանդ իր դիրքորոշումներուն մէջ: Ահա այս երեւոյթն է որ
ցարդ կը նշմարուի շատերուն մօտ, երբ անոնք չեն յաջողիր քաջ
եւ զօրաւոր կեցուածքներ որդեգրել իրենց անձնական եւ ընդհանրական շահերուն նկատմամբ: Ասիկա չափազանց վտանգաւոր
երեւոյթ է, ինչպէս որ կը հաստատէ արաբական գրականութեան
տիտաններէն՝ Թահա Հիւսէյն իր հետեւեալ խօսքերով. «Ստրուկ
ու անարգուած մարդը ստրկութիւն եւ անարգանք միայն կրնայ
արտադրել: Այն մարդը որ սնած ու մեծցած է միայն այլոց ենթարկըւելով եւ ստրուկի կեանք վարելով, չի կրնար ազատութիւն ու
անկախութիւն արտադրել»: Իսկապէս, հայուն ենթագիտակցութեան մէջ անցեալին կուտակուած յիշեալ բարդոյթները ազդած
են ու տակաւին պիտի ազդեն ապագայի կերտման հաշւոյն առնելիք որոշումներուն եւ իր ճակատագրի տնօրինման համար
դիմելիք քայլերուն ընթացքին, եթէ մինչ այդ չվերադարձուին
անոր մարդկային արժանապատուութիւնն ու ինքնասիրութիւնը:
Երկրորդ պահանջը, որ դարձեալ կը վերաբերի 1915-ի ջարդե-
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րու հետեւանքով հայ ժողովուրդին կրած անուղղակի վնասներուն,
մարդկային քաղաքակրթութեան եւ թուային աճի կորուստն է,
որ ժխտականօրէն ազդած է անոր յառաջխաղացքին վրայ, որպէս
կայացած ժողովուրդ, որ բնականօրէն պէտք էր շարունակեր իր
երթը աշխարհի այլ ազատ ժողովուրդներուն նման:
Քաղաքակրթական յետամնացութիւն ըսելով կ’ակնարկենք
այն ահաւոր մթնոլորտը, որուն մէջ կ’ապրէր հայ մարդը, կ’ապրէր
երկիւղելով, որ միշտ վտանգ կը սպառնայ իրեն կամ իր ընտանիքի
անդամներէն մէկուն, կամ կը կորսնցնէ իր ունեցուածքը՝ ակամայ
զիջելով զայն իր թուրք կամ քիւրտ դրացիին: Այս բոլորը պատճառ
դարձան, որ հայը չկարենայ ինքզինք բարելաւել քաղաքակըրթական ոլորտներուն մէջ, վայելել կեանքի բնական յառաջխաղացն ու զարգացած ժողովուրդներուն նման ապահովել իր բարեկեցիկ առօրեան ու բարձր կենսամակարդակը: Երեւոյթներ,
որոնք փափաքելի են եւ այսօրուայ հասկացողութեամբ ժողովուրդներու յառաջխաղացքի գլխաւոր հիմքերէն կը նկատուին:
Քաղաքակրթուածութիւնը, որուն կ’ակնարկենք դարձեալ, կ’ընդգըրկէր նաեւ այլ բնագաւառներ՝ գիտութիւնը, գրականութիւնն
ու արուեստը իր բոլոր ոլորտներով՝ երաժշտութիւն, գեղեցիկ
արուեստներ, թատրոն եւայլն:
Ինչ կը վերաբերի գրականութեան, պէտք է ըսել որ հայ ժողովուրդը 600 տարուան ստրկութեան շրջանին, ժլատ եղաւ իր արտադրութեան մէջ: Այս շրջանի ստեղծագործութիւնները ընդհանրապէս հոգեւոր ու կրօնական ստեղծագործութիւններ են. կան
նաեւ սակաւաթիւ հայրենասիրական գործեր, որոնք ծնունդ
առած են թրքական տիրապետութեան վերջին յիսուն տարիներուն միայն, այսինքն` 19-րդ դարու վերջերուն. մինչ գրականութեան միւս ոլորտներու պարագային, հայ ժողովուրդը չկարողացաւ ստեղծել այնպիսի բարձրորակ գործեր, որոնց նմանը
ստեղծագործած էր նախապէս:
Նոյնը պէտք է ըսել գիտութեան միւս բնագաւառներուն մասին,
երբ հայ ժողովուրդը նուազագոյն չափով կարողութիւն ունեցաւ
ինքզինք նուիրելու, ճարտարապետութեան, երկրաչափական,
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բժշկական, բնական գիտութիւններու եւ աստղագիտական
ուսումնասիրութիւններու: Հակառակ անոր որ կարգ մը ուսումնասիրութիւններ իսկապէս բարձրարժէք եւ եզակի էին, բայց
արդիւնք՝ անձնական ճիգերու եւ ոչ արգասիք՝ ակադեմական
հաւաքական աշխատանքներու:
Ինչ կը վերաբերի մարդուժին, արդէն իսկ փոքր թուաքանակ
ունեցող հայ ժողովուրդի մարդկային կորուստները ահաւոր էին:
Եթէ ցեղասպանութիւն տեղի չունենար եւ հայ ժողովուրդի թիւը
այն օրերուն մէկուկէս միլիոնով չնուազէր, այսինքն 30 առ հարիւր
համեմատութեամբ չպակսէր, այսօր հայ ժողովուրդի թիւը կրնար
գերազանցել 30 միլիոնը, փոխան 10 միլիոնի, որ սփռուած է աշխարհով մէկ, հեռու իր պապենական լայնատարած հողերէն, որ
մեծ մասամբ տակաւին բռնագրաւուած կը մնան Թուրքիոյ կողմէ:
Յիշեալները հսկայական վնասներ են, զորս պէտք է առաջնահերթ
նկատել:
Իսկ այն բնական նուաճումները, զորս ունեցան Կովկասի կամ
աշխարհագրական նոյն տարածքին մէջ գտնուող Հայաստանի
ժամանակակից ու դրացի երկիրները, եւ որոնք կ’ընդգրկեն շինարարութեան մարզի ընդլայնումը, արհեստագործական զանազան ոլորտներու նուաճումները, զարգացած սերունդներ եւ ընկերութիւններ յառաջացնելն ու աշխարհի զանազան երկիրներու
հետ քաղաքական, դիւանագիտական, ընկերային կապեր հաստատելը, համաշխարհային գրականութեան մէջ խորանալը,
ինչպէս նաեւ գիտութիւններու, թարգմանութիւններու եւ համաշխարհային մշակոյթի կալուածներէն ներս նուաճումներ արձանագրելը, ապա այս բոլորը ժողովուրդներու զարգացման բնականոն երեւոյթներ են, որոնցմէ ստեղծագործ ու աշխատասէր
հայ ժողովուրդը նուազագոյնը կրցաւ դրսեւորել իր հայրենի հողին կամ Սփիւռքի տարածքին: Տակաւին նկատի չունինք այն
տնտեսական զարգացումը, որ ամբողջութեամբ փլուզուեցաւ երկիրը բռնագրաւուած ըլլալուն հետեւանքով, երբ տակաւին
տնտեսական այս անկայունութիւնը կը շարունակուի ցայսօր:
Բոլոր այս վնասները, որոնց ենթարկուեցաւ աշխատասէր ու
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ստեղծագործող հայ ժողովուրդը, հետեւանք են թուրքերու կողմէ
վեց դարերու երկիրի բռնագրաւումին եւ անոր արիւնալի աւարտին՝ մէկուկէս հայերու բնաջնջումով: Այս դառն իրողութիւնը
անկասկած իր արձագանգը պիտի գտնէր քսանմէկերորդ դարու
աշխարհի քաղաքակրթուած ժողովուրդներուն եւ պետութիւններու մօտ, որ թեւ-թիկունք կանգնէին մեր արդար դատին ու պահանջներուն, օգնէին մեզի տէր դառնալու մեր իրաւունքներուն,
վերատիրանալու նախ՝ մեր անմեղ նահատակներու արեան գնով
բռնագրաւուած հայրենի թանկագին հողերուն, ապա՝ հատուցում
պահանջելու այն անուղղակի վնասներուն համար, որոնց ենթարկուեցաւ հայ ժողովուրդը: Հատուցումը պէտք է ընդգրկէ ոճիրի խոստովանութիւն, ներողութեան հայցում եւ հայ մարդու
արժանապատուութեան վերահաստատում: Իսկ այս բոլորը
պէտք է ընել այն ազնիւ ու մարդկային մղումէն թելադրուած, որ
ոճրագործը ո՛ւր ալ գտնուի անպատիժ պիտի չմնայ ու անիրաււածը պիտի վերստանայ իր իրաւունքները՝ ի պաշտպանութիւն
արդարութեան զոհ գացած ժողովուրդներուն. Նոյնիսկ եթէ այդ
մէկը իրականանայ աւելի ուշ:

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 22-04- 2013, Պէյրութ
«ԱԼ ՀԱՅԱԹ», 23-04-2013, Լոնտոն
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 23-04-2013, Քուէյթ
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Տեսարան մը քանդուած Հալէպէն:
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ÎÀ ´²ô¾°, ºÔ´²Úð,
ìºðæ²òàôò¾°ø ²ÚÈºôê,
Æ ê¾ð ²êîàôÌàÚ
«Դամասկոսի գիւղական շրջանին մէջ, զինեալ ընդդիմութեան
Ատրայի գրաւումէն ետք, սուրիական բանակը կը ռմբակոծէ այս
քաղաքը. կան սպանեալներ, վիրաւորներ...»
Այս լուրը հազարաւոր նմանատիպ լուրերէն նմոյշ մըն է, զորս
կը կարդանք երեք տարիներէ ի վեր, արբանեակային կայաններուն ներքեւի լուրերու ժապաւէնին վրայ եւ մեր սիրտէն արիւն
կը հոսի, երբ չենք ալ գիտեր թէ ճշգրիտ ինչ է լուրին ըսելիքը,
կամ ի՞նչ է նպատակը, բացատրութիւնը, ո՞վ է ենթական, ո՞վ
սեռի խնդիրը, ո՞վ է յարձակողը, ո՞վ է յարձակումի ենթարկուողը...
հարցեր, որոնց պատասխանը կը սպասէ ակնդիրը լուրեր
սփռողէն եւ արբանեակային կայաններէն:
Ես կը զարմանամ Սուրիոյ ժողովուրդին, իրենց հայրենիքին
մէջ կատարուածին հանդէպ ցուցադրած դիտումնաւոր անտարբերութեան վրայ. ամէն մէկ կողմ յենելով տրուած լուրին, կը
մեղադրէ միւս կողմը. առաջին կողմը կը պնդէ թէ նախայարձակը
քաղաքը ռմբակոծողն է, եւ թէ զօրքը իրաւունք չունի, ինչ ալ ըլլան
պատճառները, ռմբակոծել իր երկրէն քաղաք մը ուր անզէն
բնակիչներ կ’ապրին.. միւս կողմը նոյն ոգեւորութեամբ կը պնդէ
թէ մենք լուրը մինչեւ վերջ չենք կարդացած ուր կ’ըսուի. «զինեալ
ընդդիմութեան քաղաքին գրաւումէն ետք...»... Ի՞նչ կ’ակնկալուի
որ պետութիւնը ընէ զինեալ խմբաւորումին հետ, որ այսօր ա՛յս
քաղաքը գրաւած է, որպէսզի շարժի եւ գալ ամիս ուրիշ քաղաք
մը գրաւէ, ճանապարհները փակէ, օգնութիւնը կտրէ, «Ազատագրեալ» շրջան յայտարարէ եւ ծայրայեղական էմիրութիւն մը
հաստատէ եւ կոչէ... հնչեղ իմաստալից անունով, շահելու
ժողովուրդին համակրութիւնը...
Երեք տարիներէ ի վեր այս իրավիճակին մէջ ենք, եւ կողմերը
չեն մտահոգուիր կացութեան դէպի քանդում ու աւեր գահավէժ
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ընթացքով. գետնի վրայ ալ որեւէ յառաջխաղացում չ’արձանագրուիր, բացի անկէ որ կողմերէն մէկը միւսը կը մեղադրէ
ըսելով, որ այսինչ վաշտերն ու այնինչ գումարտակները բերած
է իր կողքին կռուելու, միւս կողմն ալ կ’ամբաստանէ առաջինը
ըսելով, որ երկրագունդի վրայ վայրի եւ ատելավառ օտար արիւնարբու կռուող մը չէ ձգած եւ բերած է իր հետ նոյն խրամատին
մէջ կռուելու համար... եւ դեռ կան այնպիսիները, որոնք միացած
են կողմերէն մէկուն իրենց կռուելու կենդանի ախորժակին
հագուրդ տալու եւ դատարկելու իրենց մէջ եռացող եւ յորդացող
գաղափարական համոզմունքները որպէս արկածախնդրութիւն,
«ուղիղ, կենդանի հաղորդման» ընդմէջէն... կան նաեւ այնպիսիները, որոնք եկած են դատարկելու իրենց «թայֆայական»՝ դաւանականան համայնքային ատելութիւնը իրական հողի վրայ՝
սուրիական միսի եւ տաք արիւնի վրայ, փոխանակ PLAY STATION խաղալու...
Երբեւիցէ չէի ակնկալած կամ խորհած, որ այսքան թաքնուած
խոր ատելութիւն գոյութիւն ունի Սուրիոյ համայնքներուն միջեւ,
եւ երբեք չէի կրցած երեւակայել որ կռուող կողմերու ղեկավարները
կրնան այսքան անհոգ եւ անտարբեր ըլլալ, կարծես այս սուրիացի
երեխաներուն հայրերը չեն իրենք եւ ասիկա իրենց հայրենիքը
չէ:
Ոչ մէկը ականջ կը դնէ, ոչ իսկ երկվայրկեան մը, խելքի ու
խղճմտանքի ձայնին, իւրաքանչիւրը կը վարուի այնպէս, կարծես
աւարտը վճռուած է ի նպաստ իրեն: Անկասկած անոնք ականջ
կը դնեն իրենց թիկունք եղող եւ սատար կանգնող ուժին կամ կը
տարուին իրենց սնապարծութեամբ. որեւէ մէկը պահ մը իսկ չի
խորհիր իր քաղաքականութիւնը կամ մարտավարութիւնը
փոխելու մասին, կամ ոչ ալ կը թեքուի դէպի խաղաղ, քաղաքական
լուծում, կամ առանք մը կը թողու հաշտութեան, գոնէ նուազեցնելու
արիւնահոսութիւնը կամ դադրեցնելու աւերը քաղաքներու եւ
գիւղերու մէջ եւ հանգստեան պահ մը շնորհելու այս խեղճ ժողովուրդին, որուն զոհերուն, գաղթականներուն քանակը եւ անոր
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մարմնէն հոսած արեան ու բաժին ինկած չքաւորութեան չափերը
հասած են աստղաբաշխական թիւերու, եւ որուն կրած տառապանքը բաժին չէ ինկած ոեւէ ժողովուրդի, նոյնիսկ անցեալի
մթին դարերու մոնկոլ-թաթարական արշաւանքներու շրջանին:
Իւրաքանչիւրը կը յայտարարէ թէ ունի իր ընդհանուր եւ
մասնաւոր պայմանները, որոնցմէ մազաչափ իսկ զիջիլ չ’ուզեր,
իւրաքանչիւրը ինքզինքին եւ այլոց կը ներշնչէ այն համոզումը,
թէ այս խստութեան մէջ է հայրենասիրութեան կայացումը,
հանրութեան մօտ շրջանառութեան մէջ դնելով այն, թէ որեւէ
մեղմացում դիրքորոշման մէջ համազօր է դաւաճանութեան,
գիտնալով որ որոշումներ ընդունիլը արդէն իր ձեռքը չէ, թէ ինք
ենթակայ է ուրիշին իր թուլութեան եւ տկարութեան պատճառաւ,
որպէս հետեւանք իր եղբօր երեսին զէնք բարձրացնելուն, եւ
կռուելուն անոր դէմ մինչեւ ուժասպառ ըլլալն ու հիւծիլը: Ոչ մէկը
կը գիտակցի, թէ սկիզբէն իսկ ընտրած իր ճամբան չէ՛ տուած
ցանկալի պտուղները, եւ թէ պէտք է պահ մը դանդաղեցնել
ընթացքը եւ փոխել գործելակերպը... եւ եթէ կողմերէն մէկուն
նպաստաւոր է երկրին քանդումն ու աւերումը, ապա ինչո՞ւ տուժող կողմը չի փոխեր իր քաղաքականութիւնն ու մարտավարութիւնը՝ կանգնեցնելու մարդկային եւ նիւթական աւերածութիւններու իր կրած վնասները, եւ ընտրելու խաղաղ քաղաքական
լուծումը, ինչպէս որ վերը նշեցինք:
Արդեօ՞ք կռուող կողմերը կորսնցուցած են իրենց քաղաքական
իմացութիւնը, քիչ մը դիւանագիտութիւն չե՞ն սորված պատերազմի երթալէ առաջ: Ես իմ խելքովս, համեստ փորձառութեամբս
եւ քառասուն տարիներու համաշխարհային քաղաքականութեան
միջազգային խաղերուն եւ շահերու պայքարներու դիտարկումներովս կը տեսնեմ, որ այն ինչ կը պատահի իմ երկրիս՝ Սուրիոյ
մէջ, ծայրայեղ տգիտութիւն եւ անհեթեթութիւն է, որուն համար
պիտի զղջայ ամէն մէկը որ մասնակցած է կատարուած քանդումներուն, կամ սուրիացիի կաթիլ մը արիւն թափած է այս պատերազմին մէջ, որովհետեւ այն անըմբռնելի պատերազմը պիտի
աւարտի առանց յաղթողի կամ պարտուողի՝ մեկնելով գործող
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պետութիւններուն շահերէն (անկախ անկէ թէ ինչպէս պիտի
նկարագրէ իր վիճակը իւրաքանչիւր կողմ), եւ ոչ մէկ սուրիական
հատուած պիտի չկարենայ բուժել միւս կողմէն ստացած իր
վէրքերը, ինչ ալ որ ըլլայ այդ վէրքերուն աղբիւրը: Ես նկատած
էի որ կողմերէն ոչ մէկը համոզիչ պատճառ ունէր սկսելու պատերազմը, այլ իւրաքանչիւրինը անհեթեթ հերիւրանքներ էին եւ
են, ինչպէս օրինակ իբր ահաբեկիչներու իշխանութեան գլուխ
գալու վտանգը, կամ՝ թէ ժողովուրդին հետ անարդարօրէն կը
վարուին, որուն վերացումը զինեալ յեղափոխութիւն կը պարտադրէ:
Օտար կողմն ու կեղծ բարեկամներն են որ օգուտ պիտի քաղեն
մեր գլխուն եկածներէն, որոնց շարքին նաեւ Իսրայէլը, որ չարիք
կը ցանկար մեր երկրին, եւ հակառակ անոր որ կ’ուզէր աւելի
շատ աւեր եւ ցաւ հասցուցած ըլլար, սակայն կը թուի թէ բաւականացած է մեզի բաժին հասած մարդկային եւ նիւթական աւերով...
որ քիչ չէ... ամէն պարագայի ասոնք հեռուէն պիտի դիտեն եւ
պիտի կրկնեն ժողովրդային առածը որ կ’ըսէ «Ձգէ՛, իրար միս
թող ուտեն»...: Ամէն պարագայի այս կործանարար պատերազմի
աւարտին կողմերէն ոչ մէկը պիտի կարենայ միւսին մէջքը
կոտրել, ինչպէս որ կը ցանկար երբ երեք տարիներ առաջ առաջին
անգամ մատը զէնքի բլթակին կը տանէր...
Ենթադրենք թէ կողմերէն մէկը յաղթանակ տարաւ միւսին
հանդէպ, վստահաբար տարած յաղթանակէն քաղած շահի
հանրագումարը պիտի չհաւասարի կամ որեւէ համեմատութեամբ
հակակշռէ, իր կրած վնասները, որոնց դիմաց վճառած է մարդկային զոհերով եւ երիտասարդ սերունդներու երազներով, որովհետեւ պարզապէս տապալած պիտի ըլլայ իր եղբայրը եւ ոչ թէ
թշնամին, եւ հաւանաբար իր մատերը խածնէ իր ձեռքերուն կատարած արարքներուն համար, եւ ափսոսանքով լայ իր երկրին
հետ կատարուածին համար, ուստի եւ յաղթանակի բերկրանքը
պիտի վայելէ միայն երեք վայրկեան, որովհետեւ իր խիղճը մեծապէս պիտի տանջէ զինք երբ ինք խորամուխ ըլլայ իր տան նորոգութեան, իր թաղի վերականգնումին եւ իր քաղաքի փլատակներու
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վերացման մէջ, եւ հաւանաբար ձեռքը ետ երկարէ երէկուայ
հակառակորդին, հաւաքական համագործակցութեան համար,
ընկերային վերակառուցման համար, որ ամենաքիչը, լաւագոյն
պարագային, պիտի տեւէ երեսուն տարի:
Քուէյթի Իշխանին հովանաւորութեամբ կայացած օգնութիւն
ցուցաբերողներու երկրորդ համագումարի փայլուն յաջողութենէն
ետք, եւ երբ կը գտնուինք Ժընէւ 2-ի դռներուն, իմ թախանձագին
խնդրանքս է բոլորէն, մանաւանդ սուրիացի եղբայրներէս, որ
գթան մեր տանջահար ժողովուրդին, մէկ կողմ ձգեն իրենց արհեստական ներմուծուած անօգուտ ատելութիւններն ու սկսին
անկեղծ եղբայրական երկխօսութիւն եւ քննարկումներ կատարել,
առանց անընդունելի պայմաններ պարտադրելու մէկը միւսին,
որովհետեւ անոնք խաղաղութիւն կը ցանկան մեր սիրելի բերքաշատ, սրտբաց երկրին եւ թանկագին ազնիւ ժողովուրդին, ու
համաժողովէն դուրս ելլեն մեր երկրին շահուն եւ ապահովութեան
շուրջ ամբողջական համաձայնութեամբ եւ երկինքէն վերացնեն
ամէն ժամ եւ ամէն օր արիւն փամփուշտ ատելութիւն եւ մահ
տեղացող սեւ ամպերը ու վերադառնան իրենց հետ բերելով
աւետիսը մշտական հաշտութեան, վերաշինումի եւ ծաղկման:
Ու ահա ես կոչ կ’ընեմ իրենց, ամբողջ ձայնովս եւ իմ հալէպեան
բարբառովս գոչելով. «Կը բաւէ՛ տղաք, Աստուծոյ սիրոյն հերի՛ք
է....»:

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 20-01-2014, Պէյրութ
«ԱԼ ՔԱՊԱՍ», 21-01-2014, Քուէյթ
«ԱԼ ՀԱՅԱԹ», 21-01-2014, Լոնտոն
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Մեծարգոյ Դեսպան Զուիցերիոյ Դաշնակցային Պետութեան,
Բարի Ողջոյն Ձեզ
Նախ եւ առաջ շնորհակալութիւն Ձեզի, Ձեր պետութեան
Բարձրագոյն Դատարանի որոշման համար, ըստ որուն պատիժի
ենթակայ է ան, որ կը հերքէ իրողութիւնը քսաներորդ դարու
սկզբնաւորութեան Օսմանեան պետութեան կողմէ իրագործուած
Հայկական ջարդերուն, որոնց զոհ գացին մէկ ու կէս միլիոն անմեղ հայեր՝ մեծամասնութեամբ անզէն երեխաներ եւ կանայք:
Այսպիսով դուք Ֆրանսայէն ետք կը հանդիսանաք երկրորդ երկիրը այս արդար, վճռական եւ խիստ որոշումը որդեգրող: Այս քայլով դուք ուզեցիք առաջքը առնել նմանատիպ դէպքերու կրկնըւելուն, ինչպէս նաեւ այս քայլով դուք, որպէս պետութիւն եւ
ժողովուրդ, յարգանք մատուցել ուզեցիք զոհուածներու յիշատակին եւ մխիթարել անոնց ողջ հարազատները:
Դուք, Ձեր որոշումը կատարեցիք գործնականապէս՝ դատի
ենթարկելով Զուիցերական հողերուն վրայ Հայկական ջարդերը
հերքել համարձակած թուրք պատասխանատու պարոն Փէրէնչիկը եւ զայն պատժեցիք ըստ ընդունուած օրէնքի դրոյթներուն:
Սակայն, ինչպէս որ գիտէք, Ձերդ վսեմութիւն Պարոն դեսպան,
Փէրէնչիկը, իր թիկունքին ունենալով թրքական կառավարութեան
զօրակցութիւնը, դիմեց Եւրոպական Միութեան դատարան, ի
Պրիւքսէլ. եւ մարդկային իրաւանց պատրուակին տակ յաջողեցաւ
բեկման ենթարկել տալ Ձեր երկրի դատարանին ընդունած
դատավճիռը:
Դուք լաւ գիտէք, պարոն դեսպան, ինչպէս եւ երկրագունդի
երեք քառորդը, որ Եւրոպական Միութեան դատարանը այսպիսի
որոշում պիտի չընդունէր եթէ ահռելի ճնշումներ չգործադրուէին
իր վրայ թրքական կառավարութեան կողմէ եւ ի գործ չդրուէին
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քաղաքական, տնտեսական, աշխարհագրական եւ դիւանագիտական լծակներ, որոնց հետ նաեւ միլիոնաւոր տօլարներ ու
ճնշման օրինաւոր եւ անօրէն այլազան միջոցներ, ընդունիլ
տալու անարդար վճիռ.. արդարացնելու պարոն Փէրէնչիկը՝ բեկանելով Զուիցերիոյ արդար վճիռը որ լաւագոյն քայլն էր Զուիցերիոյ արդարամտութիւնն ու չէզոքութիւնը հստատող, նաեւ
արտայայտելով Ձեր երկրին մարդկային արժէքները գնահատող
վեհ դիրքորոշումը, միեւնոյն ատեն սատարելով համաշխարհային
խաղաղութեան:
«Յուսահատութիւնը մահ է» կ’ըսէ ասացուածքը: Մենք չենք
յուսահատիր, դուք եւս վստահ եմ յուսահատութեան չէք մատնըւիր. դուք յայտնի էք ձեր անբեկանելի ուժով, հաստատակամութեամբ, անկոտրում կամքով եւ մարտահրաւէրներ ընդունելու
ձեր խիզախութեամբ: Մենք պիտի փորձենք լաւագոյնս օգտակար
հանդիսանալ Ձեզի եթէ մեր կարիքը զգաք, դիմելու Եւրոպական
դատարան, գորրծադրելով ամէն ճիգ եւ գործելով մասնագիտական բծախնդրութեամբ, վերատեսութեան ենթարկելու եւ բեկանելու անարդար վճիռը:
Ազատ աշխարհի ժողովուրդները այսօր Ձեզ կը դիտեն որպէս
խաչմերուկի վրայ կանգնած երկրի մը, որ կրնայ անտեսել եւ
մէկդի նետել Զուիցերիոյ ժողովուրդին համոզմունքներուն հիման վրայ կերտուած մարդկային իրաւունքները, կամ յառաջ
ընթանալ անոնցմով ամենայն հաստատակամութեամբ եւ անշեղ
կերպով, մինչեւ որ արդարութիւնը վերականգնուի եւ անիրաււածը վերատիրանայ իր իրաւունքներուն, որ մեզի եւ յաջորդ մեր
սերունդներուն համար եւս յաղթանակ պիտի դառնայ ամրացընելու մեր արդար դատը Ձեր նման ազնիւ ժողովուրդներու
երկիրներուն մէջ:
Տեսէք պարոն դեսպան թէ ի՞նչ կրնայ պատահիլ հայերուն
հետ, որպէս անհատ եւ որպէս դատի տէր հաւաքականութիւն,
եթէ դուք չդիմէք դատի վերանայման, կամ, Աստուած մի արասցէ,
եթէ դիմէք եւ վերահաստատուի դատավճիռը (ասիկա կը վերաբերի նաեւ Պրիւքսէլի մէջ կեդրոնացած Մարդկային Իրաւանց
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Դատարանին): Հայերը որոնք միւս քրիստոնեաներուն հետ
միասին կը կազմէին Թուրքիոյ ազգաբնակչութեան 20%, այժմ
չեն ներկայացներ մէկ հազարերորդը այդ երկրին մէջ ապրողներուն: Այդպիսի դատավճիռ արձակուելէն ետք, Թուրքիոյ հայերը պիտի ենթարկուին շատ աւելի հալածանքի քան որ կ’ենթարկըւին այսօր, աւելի եւս պիտի զրկուին իրենց ազգային, ընկերային
եւ մարդ անհատի իրաւունքներէն, այս ամէնէն առաջ նաեւ այն
իրաւունքէն, զոր դուք կը պաշտպանէք, այսինքն ազատօրէն արտայայտուելու իրաւունքէն: Ասով հանդերձ Հայոց Դատը պիտի
ոտնակոխուի, պիտի ոտնակոխուին նաեւ նման այլ դատեր, եւ
յենուելով անարդար այսպիսի դատավճիռի վրայ ամէն գող ու
աւազակ պիտի վարուի այնպէս ինչպէս ինք կ’ուզէ, առանց
կաշկանդումներու: Ամբողջ իննսուն եւ ինը տարի ծնունդ առնող,
անով հասակ առնող եւ ծերացող իւրաքանչիւր հայու համար
սրբութիւն դարձած այս դատը, եւ որ ուխտած էր իր ամբողջ էութեամբ տէր կանգնիլ անոր մինչեւ իր իրաւունքներուն տիրանալը,
թերեւս այս դատավճիռով յօդս կը ցնդէր, ապարդիւն կը դառնար
ամէն ճիգ, կորուստի կը մատնուէին ամէն յոյս եւ նիւթական ու
բարոյական իրաւունքներ: Ուղղակի կերպով կամ անուղակիօրէն,
ուշ կամ կանուխ այս դատավճիռը մեծ ազդեցութիւն պիտի ունենայ մեր դատին ընթացքին վրայ եւ խանգարէ զայն թրքական
պետութեան յառուցած արգելքներուն պատճառաւ, զորս այս զօրաւոր պետութիւնը մշտապէս պիտի ստեղծէ համաշխարհային
ամպիոններէն, արգելքներ որոնցմէ վերջինը այս դատավճիռն
էր:
Իսկ թէ ինչ վատ ազդեցութիւն պիտի ունենայ անիրաւութեան
յաղթանակը արդարութեան հանդէպ համաշխարհային ընկերութեան վրայ եւ թէ ինչ փոփոխութիւն պիտի կրէ այս վերջինը,
ըսենք որ այս դատավճիռը ապագային պիտի քաջալերէ հզօր
պետութիւնները կրկնելու նման ոճիրներ, որովհետեւ անոնք
հետեւանքներէն զգուշանալու պատճառ պիտի չունենան. կը
վկայակոչենք թրքական Մարդկային Իրաւանց Հաստատութեան
վերջերս Զուիցերիոյ արդարադատութեան նախարարութեան
յղած նամակը, որմէ ամփոփ հատուածներ կը ներկայացնենք.
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«Մենք, որպէս Թուրքիոյ Մարդկային Իրաւանց Հաստատութիւն,
մեր յուսախաբութիւնը կը յայտնենք ի տես Եւրոպական Մարդկային Իրաւունքներու դատարանին 17 Դեկտեմբեր 2013 թուականին ընդունած որոշման, որմով կը բեկանէր Թուղու փէրէնչիքի
անձին հանդէպ արձակուած դատավճիռը, դատավճիռ որ արձակուած էր որովհետեւ դատապարտեալը մերժած էր ընդունիլ
Հայկական ջարդերը հերքողը պատիժի ենթարկելու որոշումը:
Մենք կու գանք մեր անվերապահ եւ հաստատակամ զօրակցութիւնը յայտնելու զուիցերական դատարանի իրաւունքին՝ Եւրոպական Մարդկային Իրաւանց դատարանին որոշման դէմ բողոքարկելու եւ վերոյիշեալ որոշումը վերանայելու պահանջին»:
«Մենք որպէս թրքական իրաւունքի պաշտպաններ եւ ականատեսներ այն իրականութեան, որ ոչ տէմոքրաթական ոճի կիրառումը քաջալեր հանդիսացաւ հայերուն եւ Փոքր Ասիոյ այլ
փոքրամասնութիւններուն հանդէպ ցեղային խտրականութիւն
կիրարկող իրաւակարգին եւ անոր կողմէ այդ փոքրամասնութիւնները ջարդի ենթարկուելուն, եւ այդ ջարդերու հերքումը տատանեց ազատ արտայայտուելու իրաւունքը եւ ընդհանրապէս մարդկային իրաւունքները խախտելու եւ ոտնակոխելու բերրի հող
ստեղծեց»
«Այլ խօսքով, հերքումը կարծէք թէ Ցեղասպանութեան շարունակութիւնն է, զայն կրկնելու միտումով»:
Վսեմաշուք պարոն դեսպան,
Աւարտին կը խնդրենք Ձեզմէ նկատի ունենալ ճակատագիրը
ժողովուրդի մը, որուն կէսը վտարանդի կ’ապրի սփռուած աշխարհով մէկ, յուսալով վերատիրանալ իր յարգ ու պատուին,
զորս կորսնցուցած էր Ցեղասպանութեան զոհ դարձած իր ազգի
զաւակներուն, նիւթական հարստութեան եւ փայլուն քաղաքակըրթութեան կորստեան հետ:
Նորին վսեմութիւն,
Մենք կը վախնանք նաեւ, որ Պրիւքսէլի Դատարանի ընդունելիք դատավճիռը համընկնի իր ընդունած առաջին դատա-
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վըճիռին, ապա այդ մասին տեղեկացողներուն մեծամասնութիւնը
զայն պիտի ընկալէ իբրեւ Հայկական Հարցի եւ արդարութեան
պարտութիւն, ինչպէս որ կը ձգտին ներկայացնել հակադիր
ամպիոնները, եւ ոչ թէ պարզապէս ոեւէ մէկուն շնորհուած ազատ
արտայայտուելու իրաւունք. արդարացի կամ անիրաւ: Ահա թէ
ինչէն կը զգուշանանք, վսեմաշուք դեսպան:
Բարեհաճեցէք ընդունիլ խորին յարգանքներուս հաւաստիքը:
Կարօ Գույումճեան

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 10-03-2014, Պէյրութ
«ԱԼ ՀԱՅԱԹ», 15-03-2014, Լոնտոն
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ä²î²êÊ²Ü ì²ðâ²äºî ¾ðîàÔ²ÜÆÜ

Øºð ²ÎÜÎ²È²ÌÀ ò²ô²Îò²Î²Ü
Êúêøºð¾Ü ²ôºÈÆÜ ¾
Թրքական, հայկական եւ համաշխարհային առնչակից լրատըւական միջոցներ մեծ աղմուկ բարձրացուցին, սեփական կայքէջին վրայ Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճէպ Թայիպ Էրտողանի
կատարած յայտարարութեան առիթով: Վարչապետ Էրտողանի
յայտարարութիւնը կը վերաբերէր Առաջին Համաշխարհային
Պատերազմին ստեղծած արհաւրալից պայմաններուն, որոնք
հարուածեցին աշխարհի տարբեր ժողովուրդներ, որոնց կարգին՝
Օսմանեան պետութեան քաղաքացիներ, որուն հետեւանքով բոլորը ունեցան մարդկային բազմաթիւ կորուստներ:
Յայտարարութիւնը յատուկ կերպով մասնաւորապէս կ’անդրադառնար հայ զոհերուն: Յայտարարութեան աւարտին, Էրտողան Աստուծմէ հանգստութիւն եւ ողորմութիւն հայցելով, իր
ցաւակցական եւ մխիթարական խօսքերը կ’ուղղէր զոհերու ժառանգորդներուն: Այս ամէնը, ի հարկէ, յայտարարութեան մէջ
կրկնելէ ետք թրքական հանրածանօթ, աւելի քան յիսուն տարիներ կրկնուող յանկերգը, թէ անհրաժեշտ է փակել անցեալի էջերը, եւ պէտք է նոր էջ բանալ հայ-թուրք յարաբերութիւններուն
մէջ: Յայտարարութիւնը անգամ մը եւս կը հաստատէր, թէ կատարուած դէպքերու գնահատականը (Օսմանեան շրջանի եւ
անոնց յետնորդներ Իթթիհատականներու կողմէ գործադրուած
հայկական ջարդերը ցեղասպանութի՞ւն էին թէ այլ բան) պէտք
է յանձնուի պատմաբաններու հայեցողութեան: Վարչապետը կոչ
կ’ուղղէր նաեւ երկու ժողովուրդներուն յարաբերութիւնները քըննարկել ըստ դարուս պահանջքներուն եւ ըմբռնումներուն եւայլն:
Ինչպէս ըսինք յայտարարութիւնը հրապարակուեցաւ վարչապետի կայքէջին վրայ, ինը լեզուներով, որոնց կարգին արեւելա-
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հայերէն, արեւմտահայերէն եւ թրքերէն: Թուրքիոյ արտաքին
գործոց նախարար Ահմէտ Տաւուտօղլու շատ արագ արձագանգեց.
լրատուական միջոցներու ընդմէջէն իր գովասանքը արտայայտեց
Էրտողանի «յանդուգն» յայտարարութեան: Տաւուտօղլու յայտնեց,
թէ յայտարարութիւնը ուղղուած է հայերուն եւ աւելցուց, թէ իրենք
կը փափաքին միւս կողմին փոխադարձ պատասխանը (ըսել ուզելով որ գնդակը այժմ հայերու կիսադաշտին մէջն է, կամ՝
թերեւս, աւելի լաւ ձեւով պատասխանեցէք մեր ողջոյնին):
Ամփոփ կերպով պիտի ներկայացնեմ պարոն վարչապետին
յայտարարութիւնը զոր կարդացի Պոլսոյ մէջ հայերէն եւ թրքերէն
լեզուներով լոյս տեսնող «Մարմարա» օրաթերթին մէջ: Պիտի
ընդգծեմ, որ յայտարարութեան բովանդակութիւնը կառուցուած
է մեծ հոգածութեամբ, բծախնդրօրէն. այն կը պարունակէ առաւելագոյն չափով դիպուկ բառեր, սերտուած մեկնաբանութիւններ,
կը շօշափր նաեւ վերլուծական կարծիքներ անցեալի դէպքերուն
մասին, եւ թէ ինչ կարելի է ընել ապագային՝ միասնաբար: Յայտարարութիւնը կ’ակնարկէր նաեւ զոհերուն (ջարդերուն) յիշատակի օրը թրքական հողերու վրայ նշելու կարելիութեան մասին,
ինչպէս որ ամէն տարի Ապրիլ 24-ին կը նշուի աշխարհի զանազան երկիրներու մէջ: Յայտարարութիւնը Թուրքիոյ եւ իր դրացիներուն ապագայի յարաբերութիւններուն մասին որոշ լաւատեսական միտքեր կ’արտայայտէր, եւայլն, եւայլն:
Յայտարարութիւնը նախավերջին պարբերութեան մէջ կ’ըսէ,
թէ ժողովուրդները իրենց անցեալին եւ կրած վնասներուն պէտք
է արձագանգեն քաղաքակիրթ միջոցներով, հասկացողութեամբ,
հասունութեամբ, ապա կ’աւելցնէ. «Մենք հիմա կ’ոգեկոչենք քսաներորդ դարու սկիզբները ստեղծուած իրավիճակին մէջ իրենց
կեանքը կորսնցուցած հայերուն յիշատակը, անոնց հոգիներուն
հանգստութիւն կը ցանկանք, մեր ցաւակցութիւնն ու մխիթարական խօսքերը կը յայտնենք անոնց թոռնիկներուն»: Վերջին պար-
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բերութեան մէջ վարչապետ Էրտողան, նոյն ոճով Աստուծոյ ողորմածութիւնը կը խնդրէ, նոյնանման պայմաններու տակ, տարբեր
ազգերու եւ այլ կրօններու պատկանող զոհերուն համար:
Տեղի սահմանափակութեան պատճառաւ պիտի չանդրադառնամ վարչապետի յայտարարութեան բովանդակութեան, բացի
վերջին պարբերութենէն, որ ամենակարեւորն է: Այդ պարբերութեան մէջ, Էրտողան մէկ ու կէս միլիոն զոհուած հայերը կը հաւասարեցնէ եւ կը նոյնացնէ օսմանեան հպատակ մնացեալ զոհերուն,
որոնք խոքին մէջ սպաննուած են տարբեր պայմաններու տակ:
Հայերու սպանութեան պատճառները կը տարբերէն մնացեալ
զոհերուն պայմաններէն: Օսմաեան կայրութեան իշխանութեան
տակ ապրող մնացեալ ժողովուրդներու զաւակները սպաննուեցան պատերազմի ճակատներուն վրայ, աւելի շիտակը՝ թրքական
ճակատներու վրայ: Այդ ժողովուրդներուն պատերազմ չէր թելադրուած: Օսմանեան կայսրութիւնը պատերազմի մէջ ըլլալով,
չարաչար շահագործեց իրեն հպատակ ժողովուրդներուն զաւակները: Շատեր զէնքը ձեռքերնին ինկան ու չվերադարձան:
Ցաւալի էր անշուշտ, բայց հայերուն պարագան ամենեւին կը
տարբերէր մնացեալներէն: Օսմանեան բանակին հաւատարմագրուած հայ զինուորականները նենգօրէն աքսորուեցան
Թուրքիոյ խորերը եւ այնտեղ հաշուեյարդարի ենթարկուեցան:
Գալով հայ անզէն բանկչութեան, անոնք բռնի տեղահանուեցան
դէպի Անատոլու, Միջագետքի եւ Սուրիոյ անապատները: Հայերու պարագան կը տարբերէր մնացեալ ժողովուրդներէն, որովհետեւ հայերունը կանխամտածուած, ծրագրուած ոճիր էր, որուն
մարդկային քաղաքակրթութիւնը յետագային տուաւ իր արդար
գնահատականը՝ Ցեղասպանութիւն: Հարիւր հազարաւոր հայեր
միտումնաւոր կերպով լքուեցան եւ ձգուեցան զինուորականներու
եւ ոստիկաններու քմայքին: Հարիւր հազարաւոր հայեր ոչնչացան
անապատի աւազներուն տակ:

334
Յօդուածիս նպատակն է, խօսքս ուղղել Թուրքիոյ վսեմաշուք
արտաքին գործոց նախարար Ահմէտ Տաւուտօղլուին եւ անոր
սպասած փոխադարձ քայլին՝ լաւին եւ իրենց կատարած բարիքը՝
լաւով պատասխան ստանալու ակնկալութեան: Ի՞նչ բարիքի
մասին կը խօսիք, վսեմաշուք նախարար, երբ ձեր ամբողջ էջ մը
գրաւած յայտարարութիւնը, իրականութեան եւ գործնականին
մէջ ընդամէնը երկու օգտակար նախադասութիւն կը պարունակէր՝ ողորմածութիւն եւ հանգստութիւն կը խնդրէր զոհերու հոգիներուն եւ ցաւակցութիւն կը յայտնէք անոնց թոռնիկներուն,
միայն այսքանը, եւ ասոր համար մենք ձեզի շնորհակալութիւն
կը յայտնենք, խորին շնորհակալութիւն: Աստուած թող ընդունի
ձեր սփոփանքի խօսքը, որ ձեր կողմէ առնուած ազնիւ քայլ մըն
էր: Գալով անցնող դարասկզբին դէպքերու ընթացքին կատարւած պատահարներուն մասին յայտնած ձեր ցաւին, այն ընդունելի
չէ՛, որովհետեւ դուք այն արտայայտած էք ոչ ճիշդ ձեւով եւ բացարձակապէս ոչ ճշգրիտ կերպով, նոյնիսկ մոլորեցուցիչ ձեւով,
կարծէք անիրաւը արդարացնելու միտումով, թէեւ մենք կը յարգենք յիշատակը բոլոր զոհերուն, ինչ պատկանելութիւն ալ ունենան անոնք. աւելի ճիշդ պիտի ըլլար նկարագրել այն պայմանները
որոնց տակ սպաննուեցան հայերը, որոնք շատ աւելի տարբեր
եւ ցաւալի էին քան մնացեալ ժողովուրդներուն պարագաները:
Մենք, հայերս վեհանձն ժողովուրդ ենք: Մեր նկարագիրին
խորթ է ապերախտութիւնը: Մենք միշտ պատրաստ ենք որեւէ
ազնիւ քայլ փոխադարձել նոյնանման քայլով կամ քայլերով:
Մեր ձեռքը միշտ երկարած կը պահենք հաշտութեան եւ որեւէ
լուծումի, որ մեզի կը վերադարձնէ մեր արժանապատուութիւնն
ու մեր իրաւունքները, խաղաղեցնելով մեր նահատակներուն
հոգիները: Սակայն մենք պատրաստ չենք որեւէ կողմի տալ իր
հասանելիքէն աւելի բարոյական շահ կամ՝ իրաւունք: Մենք ձեզի
հետ ունինք հին եւ նոր դառն փորձառութիւններ, զորս դուք եւս
անպայման կը յիշէք:
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Մենք, այսօր, Հայոց Ցեղասպանութեան նահատակներու հարիւր ամեակի նախօրեակին, Թուրքիոյ նորագոյն պատմութեան
կառավարութիւններուն մէջ զօրաւոր եւ վճռական անհատականութեան տէր նորին վսեմութիւն վարչապետ պարոն Ռեճէպ
Թայիպ Էրտողանէն կ’ակնկալենք աւելի վեհանձն դիրքորոշում՝
բանիւ եւ գործով ընդունելու եւ յայտարարելու, որ Օսմանեան
իշխանութեան վերջին տարիներուն, Սուլթան Ապտիւլ Համիտի
եւ Իթթիհատականներու ձեռամբ հայերուն դէմ կատարուածը
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ էր, եւ զայն գործադրողներուն թոռնիկները
ներում կը խնդրեն այսօր վերապրողներու թոռնիկներէն, գործադրելով իրենց մարդկային եւ բարոյական պարտականութիւնը
քաղաքակիրթ ժողովուրդներու եւ սպաննուած հայերու թոռնիկներուն հանդէպ, քաջաբար ընդունելով (թրքական այժմու կառավարութիւնը), հայերուն հանդէպ իրենց գործած անիրաւութիւնները, յափշտակումները, ոճիրները՝ վերադարձնել կամ
փոխհատուցել մարդկային, նիւթական եւ բարոյական կորուստները: Մէկ խօսքով չխուսափիլ պատմական ճշմարտութենէն եւ
ժխտումի անհեռանկարային քայլերէն: Միայն այն ժամանակ
կարելի պիտի ըլլայ նոր էջ բանալ երկու սահմանկից, դրացի
ժողովուրդներուն միջեւ:
Իսկ եթէ դուք, առանց ինքնասրբագրումի, ձեր այս յայտարարութեան փոխարէն աւելին կ’ակնկալէք հայերէն, ապա արտօնեցէք ըսելու, որ այնքան ալ պարզամիտ չենք այսպիսի խորհրդանըշական նախաձեռնութիւն մը ընդունելու իբրեւ վիթխարի
վեհանձնութեան քայլ: Բաւական միամիտ կը ձեւանաք եւ կը
փորձէք իբրեւ հաշտարար ներկայանալ մարդկութեան առջեւ:
Այնքան ազնիւ ու մարդկային, որպէսզի ձեր «ժեստ»ին առջեւ
խոնարհինք եւ մոռացութեան մատնենք ձեր մեծ հայրերուն
պատճառած մարդկային, նիւթական եւ բարոյական անգնահատելի կորուստները: Ո՞վ կրնայ մոռնալ, ութ դար շարունակ եաթաղանի ձեր վայրագութիւնները, որուն հետեւանքը դարձաւ

336
միլիոններու կորուստը, բռնագաղթը, կալուածներու յափշտակումը եւ երկհազարեայ քաղաքակրթութեան մը ոչնչացումը:
Եւ հիմա բացատրեցէ՛ք ինծի, վսեմաշուք պարոն նախարար,
ի՞նչ կը նշանակէ շնորք ընել մէկու մը, որ անօթութեան եւ ծարաւի
մատնած էք, եւ լոկ թրջուած մատ կ’երկարէք անոր, լաւագոյն
պարագային կէս ընկոյզի կեղեւի մէջ ջուր կու տաք անոր, եւ
փոխարէնը կը պահանջէք անոր ներողամտութիւնը, ձեր բոլոր
արարքներուն դիմաց... դուք կ’ընդունի՞ք:

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», Լիբանանեան արաբական օրաթերթ՝ 18 Յունիս 2014
«ԶԱՐԹՕՆՔ», 2014
«ԱԶԴԱԿ», 2014
«ԳԱՆՁԱՍԱՐ», 2014
«ԱԿՕՍ», թրքերէն, 2014
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§Ê²ÚÀ¦ àðä¾ê Îºðä²ð
Վստահ եմ որ «Ազդակ»ի ընթերցողները քաջածանօթ են այս
վերնագիրին եւ տիպարին: Հաստատապէս գիտեմ նաեւ, որ բոլոր
հայորդիները, որոնք կարդացած են «Ê³ÛÁ» պատմուածքը, խորապէս ազդուած են անկէ:
Չեմ վարանիր «íëï³Ñ», «Ñ³ëï³ï», «Ëáñ³å¿ë» եւ այլ հաստատականներ գործածել՝ բնորոշելու այն պատմուածքին ձգած
ազդեցութիւնը այն հոգիներուն վրայ, որոնք իրենց մէջ ունին
վրէժխնդրութիւն: Առաւել եւս կ’ուզեմ շեշտել, որ այս պատմուածքը կարդացող հայը չի նմանիր չկարդացողին:
Ահարոնեանի «²½³ïáõÃ»³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ» պատմուածքներու հատորին մէջ «Ê³ÛÁ» կը ներկայացնէ յեղափոխական
ինք-նուրոյն միտք եւ փիլիսոփայութիւն: Առաջին իսկ տողերէն
Ահարոնեան մեծ հետաքրքրութիւն եւ գրաւչութիւն կը բերէ
պատմութեան, երբ կը սկսի գեղեցիկ ու տպաւորիչ նկարագրութիւններով պատմել Ռէս Գեւոյի բնակարանին մէջ հաւաքուած
մարդոց մասին, որոնք կը քննարկէին մարդու վիճակն ու ճակատագիրը եւ կը խօսէին դուրսը տիրող սարսափելի բուք-բորանի
աւերներուն մասին:
Հեղինակը կը ներկայացնէ «Ê³ÛÁ»՝ նշելով անոր անցեալն ու
ներկայիս կատարած դերը: Անոր ըմբոստ եւ օրինակելի նկարագիրը ներկայացնելու համար անոր բերնով կը պատմէ նաեւ
անցեալէն անկիւնադարձային դրուագ մը, որուն մէջ կը յիշէ «ûÓÇ
»õ ³ñ³·ÇÉÇ» կռիւը (որուն պատահաբար ականատես կը դառնայ): Այդ մահու կենաց կռիւի աւարտին ամէն բան հակառակ
ընթացք կ’ունենայ. օձը որուն ամբողջ կեանքին ընթացքին արագիլը եղած էր իր պատուհասը, այս անգամ կ’որոշէ մինչեւ վերջ
պայքարիլ եւ դէմ կենալ իր «×³Ï³ï³·ñÇÝ»: Այս իրադարձութեան
ճակատագրական վայրկեանին ներկայ կ’ըլլան Խայն ու մինչեւ
ատամները զինուած, զինք ձերբակալած քիւրտը: «üÉ³Ý áñ Ï³Û
ûÓÝ ¿ ³ÛÝ», կը կրկնէր քիւրտը, համոզուած ըլլալով, որ միշտ
այնպէս եղած է, որ վերէն սուրացող ու յարձակող կենդանին,
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ըլլալով աւելի ուժեղ եւ ունենալով բնական կարողութիւններ,
պիտի յաղթէ գետինը սողացողին, երեւոյթ մը որուն կը հաւատար
նաեւ Խայը: ...Սակայն այս անգամ եւս դիրքերն ու դերերը կը
փոխուին, կը փոխուի եւ Խայը: Ոգեւորուած կենդանիներու միջեւ
եղած ճակատամարտով եւ այդ ճակատամարտի աւարտով,
ակնթարթի մը մէջ ան կ’որոշէ ու կը զգետնէ քիւրտը: Այսպէս,
ան կը փոխէ ճակատագրի մասին իր ունեցած հասկացողութիւնը:
«ºë Û³ÝÏ³ñÍ ·ÉáõËë µ³ñÓñ³óñÇ, ùñ¹Ç ·ûïÏÇó í³ÛñÏ»Ý³å¿ë
¹áõñë ù³ß»óÇ ¹³ßáÛÝÁ, »õ ÙÇÝã»õ áñ Ý³ ³åß³Í áõ ë³ñë³÷³Í
å³ßïå³Ýáõ»Éáõ áñ»õ¿ ÷áñÓ Ïþ³Ý¿ñ, ÷³ÛÉáõÝ ¹³ßáÛÝÁ ÙÇÝã»õ
ÏáÃÁ ³Ñ³·ÇÝ Ã³÷áí Ýñ³ ÏáõñÍùÁ ÙË»óÇ£ ì³Ûñ»ÝÇÝ áéÝ³ó
»õ ·»ïÇÝ ·Éáñáõ»ó... ºë ÷ñÏáõ³Í ¿Ç¦£
Ահա, այս պահէն կը սկսի պատմուածքի մեծ խորհուրդն ու
ինքնուրոյն գաղափարախօսութիւնը, զոր նշեցի քիչ առաջ: Եթէ
Խայի միտքերն ու համապատասխան համոզումները քանի մը
դար առաջ տարածուած ըլլային մեր ազգի զաւակներուն մէջ,
մեր վիճակը տարբեր պիտի ըլլար այսօր:
Ըլլալով ընթերցասէր անձ՝ մեծ գրողներու բազմաթիւ գործեր
ու ստեղծագործութիւններ կարդացած եմ, ինչպէս Մալխասի
«¼³ñÃûÝù»ը, Ռաֆֆիի «Ê»ÝÃÁ», ինչպէս նաեւ հայ ազատագրական պայքարը բնութագրող բազմաթիւ գեղարուեստական ու
վաւերագրական գիրքեր, որոնք մտքիս ու խղճիս մէջ ձգած են
մնայուն հետքեր եւ ձեւաւորած են ազգային նկարագիրս: Փոքր
տարիքէս, 12-19 տարեկան հասակիս Հալէպի Էշրէֆիէ (Տաւուտիէ) հեռաւոր թաղամասէն իջնելով Թիլէլ պողոտայի Հոգետան
«Տիգրիս» գրադարանէն վարձած գիրքերս եղած են հոգիս եւ ազգային ոգիս կերտող հնոցը, որոնք ուսումնական դաստիարակութեանս եւ ընտանեկան մթնոլորտին կողքին թրծած են հայրենասիրական միտքս ու տրամաբանութիւնս: Այսօր այս գիրքերէն
շատ բան մոռցած եմ, սակայն շատ լաւ մտապահած եմ Մեծն
Ահարոնեանի գրած «Խայը» պատմուածքն ու անոր հերոսը, որ
զիս շատ տպաւորած է, մանաւանդ ճակատագրի նկատմամբ
տարածուած հետեւեալ ստրկամիտ բնորոշումը՝ «¾¯, ÇÝã »ë
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³Ý·¿ï ³Ý·¿ï ËûëáõÙ, Ù³ñ¹Ç ×³Ï³ïÇÝ ¿Ý ¿ñ ·ñáõ³Í, ³ë³ó
Ø»ÉÇùÁ, Ý³ åÇïÇ ·Ý³ñ, Ý³ åÇïÇ Ë»Õ¹áõ¿ñ, ×³Ï³ï³·ñÇó
á±í Ï³ñáÕ ¿ ÷³Ëã»É£ -Æñ³°õ ¿, Çñ³°õ, Ø»ÉÇù, ³ë³óÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ
Ñá·Ç, ×³Ï³ïÇ ·ñ³ÍÁ ãÇ çÝçáõÇ»: Ահարոնեան իր ստեղծած
կերպարով կրցած է հասնիլ այն եզրակացութեան, որ չկայ ի սկզբանէ գրուած ճակատագիր, իւրաքանչիւրը ինքն է իր ճակատագիրը կերտողը. ան դէմ երթալով «×³Ï³ï³·ñÇ» խաղին կը
փոխէ անոր սահմանումը եւ մահազդու դաշոյնը ինք կը խրէ
թշնամիին կուրծքը՝ «²Ñ³ ³ÛÝ ÷ñÏ³ñ³ñ ¹³ßáÛÝÁ»: Ան ոչ միայն
կը փոխէ ճակատագրի նկատմամբ իր վերաբերումն ու իր
սահմանումը, այլ՝ իր այս քայլով իր պատմութիւնը մատուցած
մարդոց եւս կը ներշնչէ յուսադրութեան, վճռականութեան ոգիով.
(«ºë ×³Ï³ï³·ñÇÝ ã»Ù Ñ³õ³ïáõÙ, ÏñÏÝ»ó í»ñëïÇÝ Ê³ÛÁ
í»Ñ Û³Ù³éáõÃ»³Ùµ, µ³Ûó ³Ûë µ³é»ñÝ ³Ûë ³Ý·³Ù ÍÇÍ³Õ áõ
½³ÛñáÛÃ ãÛ³é³ç³óñÇÝ, ³ÛÉ å³ïÏ³é³Ýù áõ Ùïù»¯ñ, Ùïù»¯ñ,
÷ñÏ³ñ³ñ Ùïù»¯ñ, ³½³ïÇã Ùïù»ñ, ëñµ³½³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñ»):
Այո՛, «Ê³ÛÁ»էն առած դասերս դեռ չեմ մոռցած, պատմութեան
մանրամասնութիւնները տակաւին թարմ են յիշողութեանս մէջ:
Կէս դար անցած է զայն կարդալէս, իսկ հիմա կը վերընթերցեմ
զայն՝ պարզապէս վերապրելու ու կրկին զգալու այն ջերմ ապրումները, զորս ապրած եմ վաղ պատանեկութեան տարիներուս:
Յատուկ սէր եւ համակրանք ունիմ Ահարոնեանի հանդէպ՝
կարդացած եմ անոր գրեթէ բոլոր երկերը՝ իմ մէջս սակայն մեծ
տպաւորութիւն ձգած է յատկապէս «²½³ïáõÃ»³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ» գիրքը: Ահարոնեանին յատուկ է դէպքերու եւ դէմքերու գեղեցիկ նկարագրութիւնը, կերպարները իրական ու ճշմարիտ են,
անոնք զիս՝ ընթերցողս կը դնեն հարազատ ապրումներու եւ հետաքրքրական լարուածութեան մէջ, անկախ այն բանէն, որ որոշ
մանրամասնութիւններ (փոքր տարիքիս) ամբողջութեամբ չէի
ընկալեր:
Ահարոնեան մեր ազգային վեհ ինքնագիտակցութեան, ազատատենչ ոգիի կերտման՝ ստրկութիւնն ու բռնութիւնը հալածող
այն ռահվիրաներէն է, որոնք մարդու մէջ կը սերմանեն ազատ
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եւ անկախ ապրելու վճռակամութիւնը: Ահարոնեան կողմ է հայ
ազատագրութեան այն շարժումին, որ ծնունդ առաւ 19-րդ դարուն: Ան կը հաւատար որ մեր ժողովուրդի փրկութեան կարեւորագոյն ճանապարհն է այդ: Նոյն գաղափարն է, որ կ’արծարծուի
ապագային Կիկոներու մօր սաղմոսին մէջ. «¼ÇÙ ÎÇñáÛÇÝ Ç±ÝãÝ
¿ñ å³Ï³ë, ½áñ ã»Ý ·ñ»ñ ýÇï³ÛÇ»:
Այս տարի Ահարոնեանի ծննդեան 145 ամեակն է, զոր չեմ
գիտեր թէ մեր ազգային եւ մտաւորական խաւը ինչպէս պիտի
նշէ: 2011 թուականը ունի յիշատակման արժանի աւելի քան 30
իրադարձութիւն: Մեծ ցանկութիւն ունիմ, որ այդ առիթներուն
կողքին լուսարձակի տակ պահենք Ահարոնեանի նման մեծութիւն մը, որուն գործերը հայ ժողովուրդի վիշտի ձայներն են:
Վաղուց կը փափաքիմ որ վերընթերցուին գեղեցիկ եւ խորհրդալից
պատմութիւնները, ինչպէս «Ê³ÛÁ», եւ ներկայացուին այդ պատմութիւններուն մէջ տեղ գտած գաղափարներն ու ազգային քարոզչութիւնները, որոնք կրնան էապէս փոխել կեանքը, խթանել
երիտասարդութիւնը եւ չարամիտ ու դաժան թշնամիէն պաշտպանել մեզ երէկ եւ այսօր:
«Ê³ÛÁ í»ñóñ»ó Çñ ¹³ßáÛÝÁ, ·ûïÇÏÁ Ëñ»ó, ¹áõñë ·Ý³ó
·áÙÇ ¹éÝÇó, µ³½Ù³Ï³ÝÝ»ñÁ ÙÝ³óÇÝ Éáõé...
¸ñëáõÙ ù³ÙÇÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ áéÝ³É, µ³Ûó Ý³ ³ÛÉ»õë ã¿ñ
ËûëáõÙ ×³Ï³ï³·ñÇ Ñ½ûñ áõÅÇó£ ø³Ùáõ µ³½Ù³½³Ý ³Õ³Õ³ÏÝ»ñÇ Ù¿ç Ù³ñ¹ÇÏ ³ÛÅÙ Ï³ñ¹áõÙ ¿ÇÝ å³Ûù³ñÇ áõ ³½³ïáõÃ»³Ý ·áé ß»ßï»ñÁ»:
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Տք. Ժապէր Էլ Ասֆուր
Թրգմ. Կիրակոս (Կարօ) Գույումճեան

Վերջերս կարդացի Ժապէր Էլ Ասֆուրի այս շահեկան յօդուածը: Այնտեղ արտայայտած իր մտահոգութիւնները շատ նման են
մեր մտահոգութիւններուն:
Որոշեցի զայն թարգմանել եւ ներկայացնել հայոց լեզուի
նախանձախնդիր հայ ընթերցողին: Կ’ենթադրեմ, որ անոնք համաձայն պիտի ըլլան այս յօդուածին մէջ արտայայտուած մտահոգութիւններուն:
Թերեւս աւելի ճիշդ էր այս պարագային անուանել արաբերէն
լեզուի տագնապները, որոնք շատցած են այս ժամանակներուն,
ընդարձակուած բոլոր ասպարէզներուն մէջ: Շատ են երեւոյթները,
որոնք կը սպառնան արաբերէն լեզուին եւ կ’աւելնան գանգատները այդ լեզուով խօսողներուն, թէ՛ հանրային մակարդակի եւ
թէ՛ մասնագիտական հաւաքոյթներու ընթացքին: Կարծէք այլեւս
պաշտօնական ճառախօսութիւնները տիպար չեն գեղեցիկ արտասանութեան, ոչ ալ փարթամ հռետորութեան, ինչպէս անցեալին՝ այդ լիպերալ սերունդին ժամանակ, ինչպէս պարոնայք
Նահհաս, Ագգատ, Սաատ Զաղլուլ, Թահա Հուսէյն եւայլն: Մանաւանդ երբ ճառախօսը կը դադրի գրուածը կարդալէ, երբ արդէն
իսկ չի կրնար կարդալ սահուն ձեւով եւ կը վերադառնայ աշխարհաբարին իր բոլոր խառնիճաղանճ լեզուական հոլովումներով,
որ կապ չունի մաքուր եւ ջինջ արաբերէնին հետ:
Բնական է որ այս երեւոյթը մերժուի բոլոր անոնց կողմէ, որ
գիշեր ցերեկ կը խօսին մշակոյթը յարգելու մասին եւ կը շեշտեն
դէպի ակունքներ վերադառնալու անհրաժեշտութիւնը:
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Անոնցմէ չեն տարբերիր մնացեալ հակապատկերները, որոնք
կը ներկայացնեն դրամին միւս երեսը, ասոնք անոնք են, որ տակաւին կը մնան զիրենք նախկին տիրապետողներու մշակութային
ազդեցութեան տակ, թեպետեւ ազատուած են անոնց զինուորական եւ քաղաքական ազդեցութենէն, բայց տակաւին կը հաւատան
անոնց բարձր քաղաքակրթութեան: Վերոյիշեալ մտահոգութիւնները պէտք է գրաւեն մեր ծայրագոյն ուշադրութիւնը՝ փնտռելու
հիմնական լուծումները, եթէ նախանձախնդիր ենք մեր լեզուի
առողջ պահպանման:
Առաջին. Կասկածէ վեր է որ մեր խօսելու եւ լեզու ուսուցանելու
ձեւը երբեք չի համապատասխաներ արդի աշխարհական մարտահրաւէրներուն եւ անոնց պարտադիր պահանջներուն: Կըրնանք աւելցնել մեր լեզուական ձախորդութիւնը ընդհանրապէս,
որ ժամանակի ընթացքին արաբերէն լեզուն տեղի տուաւ ի
հեճուկս անգլերէնին, մանաւանդ Ծոցի երկիրներուն մէջ, հոս
նկատելի է նախասիրութիւն չդնելը մայրենի լեզու սորվեցնելու
եւ օտար լեզու սորվեցնելու անհրաժեշտութեան միջեւ: Մայրենի
լեզու սորվեցնելու կարեւորութիւնը կու գայ անհրաժեշտութիւններու վերջին կարգին, մանաւանդ ուսումնարանի առաջին տարիներուն, ուր երեխան պէտք է պատրաստուի կրթական եւ
բարձր դաստիարակութեան եւ հետեւի իր կարողութիւնները
զարգացնող դասընթացքներու:
Աւելցնենք անհրաժեշտութիւնը աշակերտութիւնը քաջալերելուն՝ լեզուական լուրջ մրցումներով. ինչպէս օրինակ կ’ըլլան
ԱՄՆի մէջ, ուր կարդալու եւ հեգելու հետաքրքրական մրցոյթներ
կը կազմակերպուին:
Երկրորդ. Հաղորդակցական միջոցները՝ պատկերասփիւռը,
երկար ժապաւէնները, երգեր, յայտագիրներ եւայլն, կը մնան մեր
լեզուի մեծագոյն սպառնալիքները: Լեզուն կը վերածուի քանդիչ
ոյժի եւ կը քայքայէ անուղղակիօրէն զինք մտիկ ընող, ունկնդրող
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անձերը, բոլոր տարիքի, որոնք կ’ընդօրինակեն իրենց հերոսներուն ոճը եւ առոգանութիւնը, որոնք յաճախ կը խօսին կտրտուած
եւ խառնիճաղանճ լեզուով:
Երրորդ. Այս կապակցութիւն ունի միջազգայնացման հետ,
արաբերէն լեզուին եւ բերելիք վտանգին, եւ կապուած է արդի
հաղորդակցական միջոցներուն եւ համացանցին, որ բոլոր
լեզուներուն վրայ ստիպեց անգլերէն լեզուի տարածումն ու տիրապետումը: Այն նաեւ պատճառ դարձաւ մեր լեզուի աղաւաղման
եւ ճղճիղացման:
Եգիպտոսի արաբ թերթերուն մէջ յաճախ կը տեսնենք
ամբողջովին անգլերէն յայտարարութիւններ: Նոյնիսկ պետական
մակարդակի իշխ:անութիւնները սկսան օտար անուններով նոր
ընկերութիւններ հիմնել: Աւելցնելու չմոռնանք օտարամոլութիւնն
ալ, որ կը մղէ շատ մը անհատներ, որ գործածեն օտար բառեր
եւ նախադասութիւններ, հակառակ այդ լեզուներուն տիրապետելու իրենց կատարեալ անկարողութեան:
Կ’ուզեմ գնահատել այդ անձնաւորութիւնները, որոնք այս
մտահոգութիւնները հասկցան, եւ փորձեցինք քայլերու դիմել:
Կ’արժէ յիշել, դարձեալ հեռատեսիլներու միջոցաւ, օտար
ֆիլմերու եւ երկար ժապաւէններու թարգմանութեան (տուպլաճ)
երեւոյթը, որոնք յաճախ իրենց հերոսներուն բերնով կ’աղաւաղեն
լեզուն:
Կ’ենթադրեմ, որ հաղորդակցական միջոցներու պատճառած
ընկրկումը հետեւանք է ընկերային տհաճ երեւոյթներու:
Ընկերային բաժինը կը սկսի օտար բառեր գործածելով, իբր թէ
ընկերութեան մէջ աւելի բարձր մակարդակի անձնաւորութեան
տպաւորութիւն ստեղծելու մտադրութեամբ, մինչեւ իսկ հեգնանքով նայելով զուտ արաբերէն խօսիլ ուզողներուն...
Ուրիշներ ալ կ’ընեն այս, մասնաւորաբար կարծես զարդարելու
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համար իրենց արտայայտութիւնները՝ այլ մշակոյթի մէջ փնտռելով յաւելեալ վարկ եւ ազդեցութիւն:
Ասոր հետ կապակցութիւն ունի աղքատ լեզուաբանութեան
իրականութիւնը, որ երեւան կու գայ նոյնիսկ յաջողակ երիտասարդներուն մօտ, որոնք փոխանակ զարգացնելու իրենց լեզուական կարողութիւնները կը դիմեն ըմբոստութեան ընկերային
տիրապետող կարգերուն դէմ եւ այդ ձեւով կ’արդարացնեն իրենց
կեցուածքը տիրող լեզուական կարգերուն դէմ, նոյնիսկ ծիծաղելով, բոլոր անոնց վրայ, որոնք բծախնդիր են իրենց լեզուին
հանդէպ:
Կ’ենթադրեմ, որ այս մտահոգութեան պատճառները երիտասարդութեան եւ երբեմն նոյնիսկ չափահասներու մօտ, հետեւանք
է լեզուին տիրապետելու անտարբերութեան:
Երկրորդ քայլը՝ ստեղծել ճկունութիւն ընդունելու նորաստեղծ
բառեր եւ ածականներ, որոնք իրենք զիրենք պարտադրեն բոլորին վրայ, երեւոյթ մը, որ շատ բնական է, օրինակ եթէ հետեւիք
հռչակաւոր բառարաններուն: Երրորդ երեւոյթ մը. մեր արաբ լեզւագէտներն ալ պէտք է որդեգրեն եւ նախանձախնդիր ըլլան լեզուն բարելաւելու, անոր մէջ աւելցնելով նոր դիւրին բառեր:
Չորրորդ. շատ կարեւոր կէտ մըն է այս, որն է ընդարձակել
թարգմանութիւններու հորիզոնը, իր զանազան ասպարէզներով
եւ որակաւորել մասնաւորաբար գիտական արդի եւ ժամանակակից մակարդակով:
Կը կարծեմ, որ եթէ լրջօրէն հետեւինք նշուած քայլերուն,
որոնք վստահօրէն իրար կապուած եւ իրար ամբողջացնող քայլեր են, կրնանք հաստատ համոզուիլ, որ մտած ենք սրբագրութեան
առողջ ճամբան, սակայն պէտք է հասկնալի ըլլայ, որ արաբերէն
լեզուի զարթօնքը միայն մէկ հաստատութեան կամ նախարարութեան գործ չէ, հակառակ անոր որ կրթական նախարարութեան
դերը շատ մեծ է այս գործին մէջ, սակայն առանձին չի կրնար
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ըլլալ, այլ բարձրագոյն կրթութեան նախարարութիւնը, կրօնական
հաստատութիւնները, հաղորդակցութեան նախարարութիւնը
եւայլն, պէտք է բոլոր միւսները համագործակցին այս գործի յաջողութեան համար: Անօգուտ է որեւէ աշխատանք եթէ մշակոյթի
հետ կապ ունեցող բոլոր կողմերը միասնաբար չմասնակցին
կրթութեան եւ լեզուի զարգացման ու արդիականացման:
Դարձեալ կարեւոր է հեռաւորութիւնը խօսուած եւ գրուած
լեզուներուն, այսինքն աշխարհաբարին ու գրաբարին, եւ ասիկա
ընդունուած երեւոյթ է բոլոր ազգերու լեզուներուն մէջ, ինչպէս
անգլերէնի, ֆրանսերէնի եւ իտալերէնի պարագային, սակայն
մեր պարագային տարբերութիւնը աւելի մեծ է ու կը մեծնայ օրէ
օր, եւ կը կարօտի համարձակ որոշումներու: Արաբերէնը տկար
լեզու չէ, տկարը զայն գործածողներն են:

«ԱԶԴԱԿ», Բացառիկ 2012, Պէյրութ
«ԱՐԱՐԱՏ», Բացառիկ 2012, Պէյրութ
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²ð²´ ºô ÆêÈ²Ø Ð²Üð²ÚÆÜ
Î²ðÌÆøÆÜ Î²ðºôàðàôÂÆôÜÀª
Ð²ÚÎ²Î²Ü Ð²ðòºðàô ÜÎ²îØ²Ø´
Արաբական թէ իսլամական երկիրներու կեցուածքները Ղարաբաղեան հարցի միջազգային քննարկումներուն եւ բանաձեւերու քուէարկութեան մէջ, ունին կարեւոր նշանակութիւն:
Իսլամական կրօնքին եւ Գուրանին մէջ կան համարներ, որոնք
իւրաքանչիւր իսլամի կը ստիպեն նեցուկ կանգնիլ այլ իսլամի
մը՝ վնասող ըլլայ ան թէ վնասուող: Կան նաեւ զանազան «հատիս»ներ եւ համարներ, որոնք կ’արգիլեն այլոց իրաւունքներուն
տիրանալը եւ անմեղնել սպաննելը, ստիպելով միշտ իրաւունքի
կողքին ըլլալ:
Արաբական եւ իսլամական կարգ մը երկիրներ կը հետեւին
իրենց կրօնքի առաջին բացատրութեան եւ կը կողմնակցին իրենց
կրօնակից պետութիւններուն՝ Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի, իսկ
այլ երկիրներ կը զօրակցին իրաւազրկուած երկիրներու եւ ժողովուրդներու, ամբողջական նեցուկ չըլլալու պարագային, գէթ
չէզոք դիրք որդեգրելով:
Այս բոլորը նշելով, կարելի չէ չնշել, որ քաղաքական շահերը
կը հանդիսանան պետութիւններու, իրարու հանդէպ ունեցած
բարեկամական, չէզոք կամ թշնամական կեցուածքներուն գլխաւոր պատճառը: Իսկ քաղաքական շահ ըսելով պէտք է հասկնալ
տնտեսական, հողային, սահմանային, գաղափարական թէ այլ
տեսակի շահերու ընդհանուր հասկացողութիւնը: Իսլամական
աշխարհի մէջ, դժբախտաբար, այս բոլորը յաճախ կու գան երկրորդ կարգի եւ զոհ կ’երթան իսլամական եղբայրութեան հրամայականին: Ճիշդ հո՛ս է որ հայութիւնը իմաստուն եւ գործնական
քայլերով պէտք է ձգտի որոշ ճեղքեր բանալ հակահայ արաբ թէ
իսլամ կեցուածքներու մէջ, փորձելով մեղմացնել անոնց ազդեցու-
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թիւնը: Քարոզչութիւնը հիմնական դեր կը խաղայ այս իմաստով:
Քարոզչական տարբեր միջոցներով մենք պարտաւորութիւնը
ունինք սիրաշահելու արաբ ու իսլամ զանգուածը, հանդէս գալով
զանազան գիրքերով, թարգմանութիւններով, վաւերագրական
տեսանիւթերով, օրաթերթերով թէ շաբաթաթերթերով: Հարկ է
օրը օրին հակազդել հակահայ լուրերուն, բացայայտել մամուլի
մէջ նկատուած խեղաթիւրումները, հերքել անճիշդ տեղեկութիւնները եւ պարզել իրականութիւնները՝ թիւերով, տուեալներով եւ
նկարներով:
Քարոզչական մարզը այսօր հսկայ կարելիութիւններ կ’ընձեռէ,
եթէ կարենանք ճիշդ ձեւով օգտագործել զայն: Յատկապէս ընկերային հաղորդակցութեան միջոցները՝ համացանցը, «ֆէյսպուք»ը
եւ մնացեալ միջոցները կրնան ազդու դեր ունենալ, պայմանաւ
որ անշուշտ արաբ զանգուածին ներկայանան... արաբերէնով:
Սփիւռքի եւ յատկապէս Միջին Արեւելքի մէջ, այսօր, որեւէ
ժամանակէ աւելի, արաբ ու իսլամ հանրային կարծիք ձեւաւորելու
խնդիր ունինք: Այս մէկը կարելի է կատարել զանգուածային
(թերթ, ռատիոկայան, արբանեակային կայան թէ համացանց)
թէ անձնական միջոցներով (անձնական կապեր, տեղական թերթերու մէջ յօդուածներ, համացանցային էջեր եւայլն): Մեզի
համար շատ կարեւոր է արաբական թէ իսլամական պետութիւններուն կեցուածքը այսօրուայ միջազգային ատեաններուն մէջ,
իսկ եթէ նախապէս համապատասխան հանրային կարծիք չէ
ձեւաւորուած այդ երկիրներուն մէջ, դժուար թէ անոնք դրական
կամ չէզոք կեցուածք ունենան հայութիւնը յուզող հարցերու
շուրջ:
Այս բոլորը նկատի ունենալով, մենք անձամբ փորձած ենք
մեր համեստ մասնակցութիւնը բերել այս աշխատանքին, անցնող
տարիներուն, հայութեան մասին, երեսունէ աւելի յօդուածներ
տպելով քուէյթեան «Ալ Քապաս», լիբանանեան «ԱՆ Նահար»
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օրաթերթերուն, եւ լոնտոնեան շարք մը արաբական հրատարակութիւններու մէջ: Այս իմաստով, զանազան ճակատումներ ունեցած ենք Քուէյթի թուրք դեսպանին հետ եւ երբեք չենք տատամսած
հակահայ որեւէ լուրի պատասխանել յարմար ձեւով: Հայաստանը,
անոր մշակոյթը եւ բարքերը եղած են մեր մնայուն ուշադրութեան
առարկան, իսկ հայկական պահանջատիրութիւնը հանդիսացած
է մեր գլխաւոր նիւթը՝ օտարներուն հայն ու հայութիւնը ծանօթացընելու համար: Եւ կարեւորը, մեր կարծիքով, ա՛յս է եւ ոչ թէ
ամէն տարի, նոյն առիթներուն, նոյն ոճով, մենք մեզի հետ խօսելու
մօտեցումը...:
Երրորդ հազարամեակին, քարոզչութիւնը եւ զանգուածային
լրատուական միջոցները յեղաշրջիչ դեր կը կատարեն այլեւս:
Սովորական զէնքերէն շատ աւելին են անոնք: Ինչո՞ւ չօգտագործել
այդ զէնքերը եւ արաբ ու իսլամ հանրային կարծիքին զօրակցութիւնը չապահովել հայութիւնը եւ Հայաստանը յուզող հարցերու
շուրջ:
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Տարիներ առաջ էր այն ուրախալի օրը, երբ որպէս զբօսաշրջիկ
առիթը ունեցայ կանգնելու մայրաքաղաք Հռոմի լաւապէս պաշտպանուած փլատակներէն մէկուն առջեւ, ուր հսկայ չափերով՝
3x3 մեթր տարածութեամբ պատի մը վրայ գծուած էին չորս նոյնաչափ քարտէսներ, որոնք իրարմէ կը զանազանուէին իրենց
քաղաքական սահմաններով միայն:
Առաջին քարտէսը ցոյց կու տար հին Հռոմը, ուր Ռումոս եւ
Ռումոլոս եղբայրները հիմը դրած էին հետագայ կայսրութեան
մայրաքաղաքին: Այն քարտէսի ընդհանուր սեւ շրջագիծէն կը
զանազանուէր իր կարմիր գոյնի սահմանագիծով, եւ զետեղուած
էր ձախ բաժնի կեդրոնական մասին մէջ, հազիւ ափի մը չափ,
մինչ քարտէսին աջ կողմը կ’երեւէին անծանօթ երկիրներու
անուններ եւ Պարսկաստանի անունը: Միջերկրականի վրայ կ’երեւէին Կիպրոսն ու դէպի վար՝ փիւնիկեցիներու եւ փարաւոններու
երկիրները:
Ինծի համար ամէնէն ուշագրաւն ու ուրախութիւն ներշնչողը՝
Միջերկրականի վերի եւ աջ կողմի վրայ գտնուող մեծատառ արձանագրութիւնն էր՝ ՄԵԾՆ ԱՐՄԵՆԻԱ-ն (ARMENIA MAJOR):
Նկատելի էր, որ քարտէսին վրայ չկային յստակ քաղաքական
սահմանային բաժանումներ, այլ միայն տարածաշրջաններ եւ
ժամանակի պետութիւններու անուններ, ինչպէս՝ Յունաստան,
Փալմիրա եւ այլն: Քարտէսին վրայ գրուած էր՝ Հռոմ 5-րդ դար
(Ք.Ա.):
Երկրորդ քատէսը ցոյց կու տար կարմիր սահմանագիծերուն
ընդարձակումը դէպի հարաւ: Կայսրութեան հարաւային սահմանները ընդարձակուած էին ու տարածուած էին դէպի հիւսիս
եւ արեւելք, մինչ քարտէսին վրայ կ’երեւէին նոր պետութիւններու
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անուններ եւ դարձեալ մեծ տառերով արձանագրուած ՄԵԾՆ
ԱՐՄԵՆԻԱ անուանումը: Քարտէսին վրայ գրուած էր՝ Հռոմ 4-րդ
դար (Ք.Ա.):
Երրորդ քարտէսը կը նշէր հռոմէացիներու տարածումը դէպի
արեւմուտք, հիւսիս եւ արեւելք ինչպէս նաեւ դէպի Եգիպտոս:
Քարտէսին վրայ գրուած էր՝ Հռոմ 3-րդ դար (Ք.Ա.): Դարձեալ
յստակօրէն կ’երեւէր ՄԵԾՆ ԱՐՄԵՆԻԱ անուանումը:
Կը հասնիմ չորրորդ քարտէսին, որ ի տարբերութիւն միւսներուն, խճողուած էր նոր երկրանուններով եւ քաղաքական յըստակ սահմանային բաժանումներով: Կարմիր գոյնը ողողած էր
բոլոր գոյներով ընդարձակ տարածութիւններ եւ ծածկած էր Արմենիան: Քարտէսին վրայ գրուած էր՝ Հռոմ 2-րդ դար (Ք.Ա.): Վերոնշեալ չորս քարտէսներուն ալ վրայ չկար Թուրքիոյ յիշատակութիւնը այլ... Փոքր Ասիոյ:
Շատ ժամանակ անցած է այդ օրէն, սակայն մտքիս մէջ տակաւին թարմ են անկէ ստացած տպաւորութիւններս, հրճուանքս եւ
հպարտութիւնս ի տես՝ այդ քարտէսներուն վրայ գտնուող ԱՐՄԵՆԻԱ անունին, բացի անշուշտ այն բաժինէն, ուր կարմիր գոյնը
ողողած էր Հայաստանը... Այն ատեն մտաբերեցի հայոց թագաւորի, հռոմէացի զօրավար Անթոնիոսի եւ Եգիպտոսի թագուհի
Կլէոպաթրայի անուններուն հետ կապուած դժբախտ դէպքեր:
Հռոմ այցելութենէս թերեւս անցած է աւելի քան երեսուն
տարի, որմէ ետք հպարտութեամբ վայելեցի հայրենիքիս պանծալի անկախացումն ու Արցախի ազատագրումը, ու սրտանց ցանկալի էր, որ մեր պատմական ձեռքբերումները այլեւս ժամանակաւոր չըլլան եւ երբեք չնահանջենք մեր դիրքերէն:
Վերջերս կը գտնուէի Միացեալ Նահանգներու Նիու Ճըրսի
քաղաքը, ուր յատուկ կարգադրութեամբ հանդիպեցայ հայ հանրածանօթ մտաւորական եւ լրատուական գործակալութեան մէջ
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ղեկավար պաշտօն ունեցող ազնուափայլ տիկնոջ մը: Զրուցեցինք
մեր ազգն ու հայրենիքը յուզող զանազան հիմնահարցերու մասին, խօսեցանք այլ ազգերու քաղաքակրթութեան, քաղաքական,
գիտական թէ մշակութային ասպարէզներուն մէջ կատարած
իրագործումներուն եւ արձանագրած բազմաբնոյթ նուաճումներուն մասին եւ որպէս հետեւանք՝ այդ ժողովուրդներու վայելած
ազգային հպարտութեան՝ ըլլան անոնք ֆիզիքական թէ բարոյական: Ֆիզիքական ըսելով պիտի հասկնանք անշուշտ անոնց
ռազմական ոյժն ու ճարտարապետա-շինարարական, գիտական
ու մարզական ասպարէզներու մէջ արձանագրած նուաճումները,
իսկ բարոյական ըսելով պիտի ըմբռնենք անշուշտ անոնց մտաւորական, մշակութային թէ գեղարուեստական յառաջընթացը:
Եթէ նկատի ունենանք ազգերու դարաւոր պատմութիւնը,
պիտի տեսնենք, թէ իւրաքանչիւր ազգի մօտ կը գերազանցէ յիշեալ ազդակներէն մէկը, երկուքը կամ աւելին: Խօսակիցս բարձր
կը գնահատէր մեր ազգին արժանիքները, օրինակ բերելով հայոց
լեզուի հարստութիւնը, սքանչելի այբուբենը եւ անոր ընծայած
բազմահազար օգուտները մեր ազգին եւ մշակոյթին: Կը խօսէր
մեր անկախութեան եւ Արցախի ազատագրութեան մասին, մեզի
հպարտութիւն առթող պատմական ու ներկայ բազմազան իրողութիւններու մասին:
Մեր զրոյցը հոգեկան թռիչքներով շարունակուեցաւ մինչեւ
որ հասանք մեր դարաւոր թշնամիին՝ Թուրքիոյ, ընդհանուր քաղաքակրթութեան ու պատմութեան մէջ արձանագրած նուաճումներուն: Ան կը հերքէր անոնց իրաւացիութիւնը ու թուրքերը
կ’որակէր Ասիոյ խորերէն ներխուժած բարբարոս ցեղեր, որոնք
իրենց կայսրութիւնը հիմնեցին այլ ազգերու հողերն ու ինչքերը
ասպատակելով եւ անոնց հարստութիւնները սեփականացնելով,
որոնք այնքան արժէքաւոր ու կարեւոր հարստութիւններ կը
նկատուէին, իսկ իրենց փառքը հիմնեցին այդ ժողովուրդներու
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մշակութային ժառանգութեանց վրայ, ինչպիսիք են՝ յունական
եկեղեցիները կամ հայ ճարտարապետներու ճաշակով ու հմտութեամբ կառուցուած մզկիթներն ու այլ ճարտարապետական կառոյցներ, եւ այլն:
Ես այսպէս չէի բացատրեր ու արժեւորեր ազգերու եւ ժողովուրդներու պատմական զարգացումները: Ըստ ինծի, այն ինչ որ
նպաստաւոր նկատուած է մեր ազգային շահերուն ու յառաջընթացին, նոյնը չէ եղած ուրիշներու պարագային: Մեծ ազգերու
իմաստուն ղեկավարներ միշտ կատարած են իրենց ազգային
շահերուն համընկնող ընտրութիւններ: Պարզ օրինակ մը՝ եթէ
Անի քաղաքին մէջ հազար ու մէկ եկեղեցիներ կառուցելու փոխարէն բաւարարուէինք հարիւր մէկով միայն, ապա տրամադրուած
աշխատակազմով, ծախսով ու ժամանակով, վստահաբար, այդ
օրերու թագաւորը կրնար հզօր բանակ մը պատրաստել ու սպառազինել զայն եւ նորանոր հողատարածքներ նուաճել:
Հազարաւոր եկեղեցականներ պատրաստելու եւ ժողովուրդին
կրօնական դաստիարակութիւն ջամբելու փոխարէն, արդեօք
աւելի նպաստաւոր պիտի չըլլա՞ր ունենալ զինուորական վարժարաններ, որոնք զբաղէին զօրավարներ, սպարապետներ ու
մարտիկներ պատրաստելով եւ զանոնք սիրաշահելու ու խանդավառելու պայմաններ ստեղծելով:
Մեր հոգեւորականները, նոյնպէս ազգային այլ գործիչներ,
փոխանակ դարերէ ի վեր միայն Աստուածաշունչէն ու Յիսուսի
կեանքէն կրկնուած մէջբերումներու օրինակներ կատարելու, լաւ
կ’ըլլար որ քարոզէին քաջութեան, խիզախութեան, միասնականութեան, զոհաբերութեան, եղբայրասիրութեան, ազգասիրութեան ու մանաւանդ հողին կապուածութեան մասին, որոնք ուղղակի կամ անուղղակիօրէն պիտի նպաստէին մեր ազգի ու
պետութեան վերին շահերու պահպանման, զարգացման ու
գոյատեւման:
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Խորաթափանց ու իրապաշտ մօտեցումով հարցին, պիտի
տեսնենք, որ մեր ազգային ու բարոյական արժէքներու խթանումն
ու պահպանումը միշտ չէ, որ նպաստած են մեր ազգային ու պետական շահերու ամրապնդման, օրինակ՝ բարոյական արժէքներու նախապատուութիւն տալը, մշակութային ու գեղարուեստական գրականութեան զարկ տալը, ճարտարապետութիւնն ու
շինարարութիւնը զարգացնելը կարեւոր հանգամանքներ ըլլալով
հանդերձ, այնքան ալ ազդու միջոցառումներ չեն եղած մեր ազգը
հզօրացնելու տեսակէտէ. մեր թագաւորները, իշխաններն ու կրօնաւորները, իրենց պատգամներուն ու ճառերուն մէջ չեն կրցած
իրենց զաւակներուն հոգիներուն ու միտքերուն մէջ սերմանել ու
ամրապնդել ազգովին հզօրանալու գաղափարականն ու տեսլականը: Մեր ի խորոց սրտի հաւատքը ընդհանրապէս եղած է
հոգեբարոյական եւ նկարագրային պարկեշտ հասկացողութիւններու ամրապնդումը եւ անոնց որպէս հետեւանք՝ բարի, հնազանդ, խղճամիտ ու յաճախ երկչոտ սակայն լաւ առաքինութիւններով օժտուած մարդու կերտումը:
«Մահ իմացեալ անմահութիւն է»... այս խորհուրդը հազիւ թէ
քանի մը անգամ իրագործուած է մեր պատմութեան մէջ: Մեր
պատմական յիշողութիւնը այնքան ալ նմանատիպ օրինակներ
չունի խրախուսանքի, բացի մեր նախանցեալ դարու արձանագրած
յաղթանակներէն, որոնք պսակուեցան 1918 թուականի Մայիսեան յաղթանակով, Հայաստանի անկախացումով եւ Արցախի
ազատագրմամբ, սակայն պէտք է խոստովանիլ նաեւ որ, թէ՛ Հայաստանի եւ թէ՛ Արցախի պայքարը իսկական նուաճումի եւ նոր
հողատարածքներ ազատագրելու հպարտութիւնը չպարգեւեց
մեզի, այլ պարզապէս բռնագրաւուած հայրենական սահմանափակ տարածքներու ազատագրումն է որ կատարուեցաւ, ի գին
աւելի մեծ ու սիրելի հողատարածքներու:
Հարց կու տամ, թէ մեր ազգային նկարագրային գիծերը չե՞ն
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կրցած իրենց մէջ լայն տեղ տալ մեծ ազգերու կարգին դասուիլ
ձգտող ժողովուրդներու անհրաժեշտ հրամայականին ու պայմաններուն, որոնց մէջ կարեւորագոյնը եղած է մարդուժի պատրաստութիւնն ու լաւագոյնս օգտագործումը, վեհ գաղափարի մը
շուրջ համախմբուած:
Արդեօք ինչո՞ւ պատմութեան ընթացքին չենք եղած մեծաթիւ
ժողովուրդ ու չենք կրցած մեր հոծ թիւով կամ հզօր ուժով երկիւղ,
հեղինակութիւն եւ նոյնիսկ յարգանք պարտադրել մեզ շրջապատող երկիրներուն: Մեր կիները յաճախ պատրաստակամութիւն
չեն ցուցաբերած բազմազաւակ ընտանիքներ կազմելու եւ պատրաստ չեն եղած իրենց զաւակներուն յառաջացուցած հոգերն ու
դժուարութիւնները դիմագրաւելու: Թերեւս մեր մէջ քիչ եղած են
այն մայրերը, որոնք «Բարձր հասակիդ մայրդ մեռնի, դուն ալ քու
ազգիդ մեռիր» երգած են:
Մեր ազգային նախասիրութիւններուն մէջ ընդանրապէս չէ
եղած զինուորական ըլլալու կամ զաւակը զինուորագրութեան
մղելու ընտանեկան հասարակաց ըմբռնում եւ համոզում: Ընտանիքներու մէջ գոնէ մէկ զինուոր ունենալը կը փոխէ ընտանիքներուն մարդկութեան եւ հայրենիքին հանդէպ ունեցած դիրքորոշումը, որ ինքնին կը փոխէ նաեւ կեցուածքը պատերազմի եւ
նահատակութեան պատրաստակամութեան շուրջ:
Երբեմն կը թուի, թէ մեր ազգային նկարագրային յատկութիւններուն մէջ հազիւ թէ նշմարելի եղած են դիւանագիտական խորամանկութիւնն ու սրամտութիւնը: Մեր հին թէ նոր պատմութեան
էջերուն մէջ հազիւ թէ նկատուին հայ ղեկավարներու դիւանագիտական ցայտուն յաջողութիւններ: Ընդհակառակը, համեստաբար
պէտք է ընդունիլ, որ մեր պատմութեան էջերը կը վկայեն ձախող
բանակցութիւններու այնպիսի դրուագներ, զորս յիշելու կարիքը
չենք տեսներ այստեղ (Չըսելու համար թէ օտար պետութիւններու
արխիւներուն մէջ ինչե՜ր կան արձանագրուած նման անյաջողու-
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թիւններու մասին):
Քաղաքական միտքը իր ծրագրելու եւ գործադրելու երկու կարեւորագոյն գործօններով կ’ամբողջացնէ ազգի մը նկարագրական
պատկերը: Այդ կարողութիւնները վերոյիշեալ զինուորական,
դիւանագիտական ինչպէս նաեւ տնտեսական ու աշխարհագրական հնարաւորութիւններով է որ միայն կրնան Խրիմեան
Հայրիկի թուղթէ շերեփը դարձնել երկաթէ շերեփ եւ միամիտ
կարծեցեալ յաղթանակները զետեղել իրենց իսկական արժանի
ու ռիալիսթիք անկիւնը:
Վերեւ յիշուած Հռոմի քարտէսին վրայ երեւցող հսկայ տարածութիւնը, որ ասկէ մօտ 2500 տարի առաջ կը պատկանէր հայոց
եւ կ’անուանուէր Արմենիա, այսօրուայ նոյն անուանումը հազիւ
թէ կը կազմէ անոր 10 առ հարիւր տարածութիւնը միայն: Մեր
պատմութեան զանազան ժամանակաշրջաններուն ընթացքին
մերթ ընդարձակուող, մեթ կծկուող աշխարհագրական, քաղաքական թէ քաղաքակրթական իրադարձութիւնները, ներկայիս
ամփոփուած են երկրագունդի վրայ հազիւ նշմարելի նորօրեայ
Հայաստանով, առանց բնական հարստութիւններու, ծովային
տարածքի, սակաւաթիւ բնակչութեամբ ու սահմանափակ տնտեսական հնարաւորութիւններով:
Չենք փափաքիր անձնատուր ըլլալ տիրող կացութեան, բայց
վերյիշելով յօդուածի ընթացքին բացուած զանազան չակերտներու
ընդմէջէն փորձենք հարց տալ ու ապա անկեղծօրէն պատասխանել
Նիու Ճըրսի բնակող մեր զրուցակից տիկնոջ, թէ՝ ո՞րն է այն ազգը,
որ պէտք է պարծենայ, կամ ո՞րն է այն ազգը որ վերատեսութեան
պէտք է ենթարկէ իր արմատացած շատ մը հասկացողութիւններն
ու ընկալումները. ա՞յն ազգը որ չկրցաւ իրեն համար ապահովել
թիզ մը հող ծովափին եւ պաշտպանել իր պապենական իրաւունքները, թէ այն՝ որ թէեւ բարբարոսաբար ներխուժեց ու իր տիրապետութեան տակ առաւ աշխարհի ամենաբարեբեր հողատա-

358
րածքը, իր աշխարհա-քաղաքական կարեւորագոյն դիրքով: Ա՞յն,
որ այսօր կը հաշուէ 73 միլիոն մարդ եւ ունի 783 հազար քառ. քմ
տարածութիւն եւ կ’աճի անընդհատ, թէ այն՝ որ հազիւ կը հաշուէ
10 միլիոն անձ եւ ունի միայն 30 հազար քառ. քմ տարածութիւն
եւ որուն բնակչութիւնը կը նօսրանայ տարուէ տարի: Ա՞յն, որ իր
ռազմական եւ տնտեսական հնարաւորութիւններով ինքնաբաւ
է եւ կը մրցի միջազգային մեծ պետութիւններու հետ, հոգ չէ թէ
չունի սեփական այբուբեն, թէ՞ այն, որ պէտք ունի իրեն թեւ թիկունք կանգնող ու զինք պահող ու պահպանող երէց եղբօր...
Հարկ չկայ երկարելու բաղդատութիւններու շարքը, որ կը
հանգի սուր, սթափեցուցիչ եւ ուժեղ պորթկումի մղող խռովիչ
եզրակացութեան.
Թէ մենք, հայերս մեր բոլոր արժանիքներով հանդերձ գիտցած
չե՛նք,
Իսկ մեր դրացիները իրենց բոլոր բարբարոսութիւններով
հանդերձ գիտցած են`
ԳՈՅԱՏԵՒԵԼՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏԸ...

«ԱՍՊԱՐԷԶ», 23 Ապրիլ 2013
«ԱԶԴԱԿ», 2013
«ՄԱՐՄԱՐԱ», 2013
«ԶԱՐԹՕՆՔ», 2013
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Սփիւռքի ափերուն վրայ ապրող ու գործող գրողներուն, մամուլի ծառայողներուն պարտաւորութիւններն ու աշխատանքը
նոյնքան կարեւոր են, որքան Հայաստանի մէջ հրատարակուող
եւ լոյս ընծայուող աշխատութիւնները:
Այսօր կ’ապրինք այնպիսի աշխարհի մը մէջ, ուր հանրային
կարծիքը շատ աւելի կարեւոր եւ ազդու դերակատարութիւն ունի
քան՝ բազմահազար հրատարակութիւններ կամ ճարախօսութիւններ, որոնք կը սահմանափակուին Հայաստանի կամ հայկական
շրջանակներու մէջ:
Համաշխարհայնացում եւ ազգային ինքնութեան պահպանում՝
այսօրուան մեր դիմագրաւած ամենայ հրատապ մտահոգութիւններն են, մեր պահանջատիրական պայքարին ու Դատին դէմ
ուղղուած մեր այսօրուան ամենայ վտանգաւոր մարտահրաւէրները: Մեր բոլոր կազմակերպութիւններուն եւ իւրաքանչիւր հայու ամենայ նուիրական ծառայութիւնը անկասկած պիտի ըլլայ
ազգային ինքնութեան պահպանումը: Դժբախտաբար մեր բազկերակը թուլութեան նշաններ ցոյց կու տայ, իսկ հաւաքական պայքարը չ’ընթանար ակնկալուած կարողականութեամբ:
Համաշխարհայնացում եզրը ստուգաբանականօրէն կը նշանակէ աշխարհի ժողովուրդներու համարկում: Համաշխարհայնացումը տնտեսական, գաղափարախօսական, արհեստագիտական
եւ մշակութային փոփոխութիւններու ձեւակերպումն է:
Հայաստանը կամ հայկական իրականութիւնը չի կրնար հեռու
մնալ համաշխարհայնացումէն: Հարցը կը կայանայ այն բանին
մէջ, որ կամայ թէ ակամայ պիտի շաղուինք արեւմտեան քաղաքական, տնտեսական, մշակութային նորարարութիւններուն
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հետ, առանց խաթարելու մեր ազգային ոգին եւ ինքնատիպութիւնը:
Համաշխարհայնացումը կը ստեղծէ համաշխարհային մշակոյթ, ջնջելով ազգայինը:
Բարիք մը չէ համաշխարհայնացումը, ոչ ալ անոր շուրջ
համախմբուելիք ներկայացում, սակայն անիկա ամէն տեղ է:
Անհրաժեշտ է իբրեւ ժողովուրդ չկորսուիլ անոր հարուածներուն
տակ: Պէտք չէ ըլլալ դիտող, այլ մասնակիցը անոր ներկայացուցած
պայմաններուն եւ օգտուիլ անոնցմէ, առանց կորսնցնելու մեր
ազգային ինքնութիւնը: Մեծ դերակատարութիւն կ’իյնայ մեր
ուսերուն վրայ, յատկապէս զգաստացնելու երիտասարդութիւնը,
որպէսզի խեղդամահ չդառնայ համաշխարհայնացման ալիքներուն տակ: Միամտութիւն պիտի ըլլայ պայքարիլ համաշխարհայնացման դէմ, բայց միւս կողմէ՝ ճարտարօրէն պէտք է հաղորդակցիլ, որպէսզի չկորսնցնենք մեր մշակոյթն ու ինքնութիւնը,
ընդհակառակը օգտուինք անոր ընծայած արհեստագիտական,
տնտեսական, նորարարական բարիքներէն:
Համաշխարհայնացման ամենայ վտանգաւոր երեւոյթներէն
մէկը անդիմագիծ մշակոյթն է, միւսը արտագաղթը: Մեր դպրոցներուն մէջ այնպէս դաստիարակենք երիտասարդութիւնը, որ
ամուր մնայ անդիմագիծ մշակոյթներուն դէմ: Այստեղ անհրաժեշտ է նշել, որ նոյնքան մտահոգիչ դարձած է արտագաղթը:
Ընդունելի չէ որ հայը լքէ իր հայրենիքը: Օտարութիւնը հայրենիք
չի դառնար: Օտարութեան մէջ բոլորս դատապարտուած ենք
ձուլումի:
Նոյնքան մտահոգիչ դարձած է խառն ու օտար ամուսնութիւններու պարագան: Դժբախտաբար Սփիւռքի մէջ աւելի աչքառու
սկսած է դառնալ օտար ամուսնութիւններու իրողութիւնը:
Մտահոգիչ դարձած է արեւմտեան բարքերուն մեր ենթակայութիւնը, մեր օճախներուն մէջ անոնց տարածումը: Սփիւռքի
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առօրեային մէջ աւելի յաճախակի սկսած են երեւիլ օտարամուտ
բարքեր, ապրելակերպի եւ կենցաղային սովորութիւններ: Երբ
ապրելակերպի եւ կենցաղային ընդօրինակութիւն կ’ըսեմ, ինքնաբերաբար նկատի ունիմ մշակութային, դաստիարակչական
աւանդութիւններու խաթարում, ազգային արժէքներու եւ չափանիշերու խախտում:
Համաշխարհայնացման իրականութենէն օգտուելու ճկունութիւնը լաւագոյնս կը ներկայացնէ վարպետներու ձեռքով
մշակուած այն գեղեցիկ տեսարանը, որ խորքին մէջ տարբեր
երկիրներէ ղրկուած խճանկարներու համադրութիւն մըն է:
Բոլոր դիտորդներու համար հաճելի տեսարան մը: Ճիշդ այս
եղանակով անհրաժեշտ է համայն աշխարհին ներկայացնել մեր
Դատը, անիկա լսելի եւ ընկալելի դարձնել բոլորի ականջներուն
եւ աչքերուն, որպէսզի վճռական պահուն այդ ժողովուրդները
մեզի նպաստաւոր կեցուածք ճշդեն, համոզուած ըլլան մեր դատի
արդարութեան: Մէկ խօսքով անոնց երեւակայութիւնը արդէն
լեցուած ըլլայ մեր իրաւունքներուն, մեր Դատին եւ մեր տառապանքներուն պաշտպանութեամբ:
Սակայն որպէսզի մեր խօսքը ըլլայ ազդու եւ տպաւորիչ, անհըրաժեշտ է որ մեր երգը, մեր խօսքն ու միտքը ըլլան հուժկու եւ
ազդու: Հետեւաբար նախ անհրաժեշտ է, որ մեր ապրած կամ
գտնուած երկիրներուն մէջ ըլլանք տիպար, օրինակելի քաղաքացիներ, մեր հանդէպ պարտադրենք յարգանք: Հանրային եւ հասարակաց կարծիքին մօտ ստեղծենք պատկառանք, հեղինակաւոր կազմակերպութիւններ յարգեն մեզ: Հեղինակաւոր
անձնաւորութիւններ պաշտպանեն մեր թէզերը: Քաղաքական,
հասարակական, մարդասիրական, արհեստակցական, մշակութային եւ արուեստից ծանօթ կառոյցներ ի նպաստ մեր պահանջներուն կողմնորոշուին: Այս բոլորը ի հարկէ կ’ենթադրեն զոհողութիւններ:
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Մենք կրնանք օգտագործել նոյնիսկ ֆիլմարուեստի աշխարհը,
մշակութային դաշտը, մարզական աշխարհը: Լրատուական
մարզին մէջ ատակ գրիչներու միջոցաւ կրնանք ազդու եղանակով
ներկայացնել մեր իրաւունքներուն պաշտպանութիւնը:
Ազգային ինքնութեան պահպանումը մեր պահանջատիրութեան առաջին գրաւականներէն է: Դժբախտաբար սկսած ենք
նահանջել մեր ինքնութեան պահպանութեան առաքելութեան
մէջ: Շատ յաճախ տեղի կու տանք խաբուսիկ, աժան, մակերեսային
երեւոյթներու, որոնց հետեւանքով կը կաղայ մեր ինքնութիւնը,
կը տկարանան մեր ազգային արմատները, աւելի շուտ անձնատուր կը դառնանք ձուլումի եւ ուծացումի, մէկ խօսքով Սպիտակ
Ջարդին:
Իբրեւ հազարաւոր տարիներու մշակոյթ ունեցող ժողովուրդի
զաւակներ, մենք կ’ապրինք մեզի ժառանգ հասած ազգային մշակութային աւանդութիւններով: Մեր ժողովուրդը ականատես կը
դառնայ օտար մշակութային ազդեցութիւններու, արհեստագիտական սրընթաց նորարարութիւններու, նոր գաղափարներու
եւ հեռանկարներու: Առաջին հայեացքէն կը թուի, թէ կարելի է
միայն օգտուիլ արդիականացման բարիքներէն:
Այսօրուան հրամայականը մեր ազգի մշակութային, աւանդական արուեստի, ազգային ինքնութեան հիմք հանդիսացող
արժէքներուն պահպանումը պիտի ըլլայ: Մեզի համար խիստ
կարեւոր է ազգային դպրոցի հիմնումը եւ պահպանումը: Դպրոց,
որ պիտի սատարէ հայ ժողովուրդի ներուժի ամրապնդման,
ազգային եւ համամարդկային արժէքներու պահպանման եւ
զարգացման:
Իբրեւ նախանձախնդիր հայորդի, պիտի փորձեմ ներկայացնել
հայկական ինգնագիտակցութիւնը վառ պահելու եւ ամրապնդելու
ուղղութեամբ կարգ մը նշումներ.
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-Ստեղծել համաշխարհային համահայկական խորհուրդ, ուր
հայը իսկական հպարտութիւն զգայ իր ազգային պատկանելիութեամբ եւ ո՛չ հակառակը:
-Հայը, ուր որ ալ գտնուի պիտի ներկայացնէ մէկ ամբողջութիւն,
մէկ ազգ: Հայը ուր որ ալ գտնուի պիտի հետապնդէ մէկ նպատակ
եւ պիտի խօսի հայերէն, պիտի կարդայ հայերէն, պիտի երգէ
հայերէն:
-Հաւատայ մեր յաղթանակին, ըլլայ խոհեմ, անհրաժեշտութեան
պարագային, խիզախ, յանդուգն, ժամանակակից մարտահրաւէրներուն պատրաստ:
-Այսօր, Սփիւռքի գրեթէ բոլոր գաղութներուն մէջ, ցաւ մը կայ
բոլորին սիրտերուն մէջ, մտահոգութիւններ կան ազգային, որոնք
կը պահանջեն համազգային մօտեցում եւ լուծում: Կը հաւատամ,
որ մեր միասնականութեամբ եւ խոհեմութեամբ պիտի յաղթահարենք մեր առջեւ ցցուող բոլոր դժուարութիւնները, միշտ ի մտի
ունենալով եւ լաւագոյնս ըմբոշխնելով ու գործադրելով ԳՈՅԱՏԵՒԵԼՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏԸ:

Ընթերցուած Հայաստանի Գրողներու Միութեան Համագումարին՝ 2013
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Կասկած չկայ որ այսօրուան պայմաններով մեր սիրելի հայրենակիցները Հայաստանի մէջ այնքան ալ հետաքրքրուած չըլլան հայաստանեան ներքին քաղաքական հարցերով ընդհանրապէս եւ Հայաստանի միջազգային հարցերով մասնաւորապէս,
որովհետեւ Հայաստան կայք հաստատած սուրիահայերը շատ
աւելի կարեւոր հարցեր ունին՝ առնչուած իրենց առօրեայ ապրուստին, կենցաղին, բնակարանին, զաւակներու ուսուցման եւ
յատկապէս՝ բոլորին ուսերուն գերակշռած տնտեսական մտահոգութիւններուն:
Հակառակ անոր որ Հայաստանի համապատասխան իշխանութիւններ, ըլլան անոնք կրթական թէ մշակութային մարմիններ
եւ մանաւանդ Սփիւռքի նախարարութիւն, կրցան ու դեռ կը փորձեն կարելիութեան սահմաններուն մէջ օգնել սուրիահայերուն,
բան մը, որ յոյժ գնահատելի է, բայց եւ այնպէս այս բոլորը կը
մնան անբաւարար՝ ծննդավայրին նկատմամբ, որուն կարօտախտը կայ բնականաբար:
Հալէպին համը տարբե՛ր է, Հասիճէին բոյրը ուրիշ տեղ չկա՛յ,
ոչ ալ Հոմսի առօրեայ կեանքին հետ համեմատելու կարելիութիւն
կայ: Այո՛, այս բոլորը կը փնտռուի սուրիահայուն համար եւ ան
անոնց կարօտօվ է, որ կը շնչէ ամէն վայրկեան, պարզապէս անոր
համար, որ կամքէ անկախ պատճառներով կը գտնուի անկէ
հեռու, եւ պարտադրաբար հեռացած է իր սիրելի ծննդավայրէն,
լքելով իր տունը, տեղը, պաշտօնը, գործը, հարազատներն ու
ընկերները: Ան թողած է իր ետին իր սիրելի կենցաղային սովորութիւններն ու ապրելակերպը, եւ հիմա, շաբաթ առ շաբաթ, օր
առ օր, ժամ առ ժամ կարօտով կը բաղդատէ իր ներկան, անցնող
տարիներուն հետ, երանի՜ կու տայ այն օրերուն՝ հաւատալով,
որ անոնք պիտի վերադառնան ուշ կամ կանուխ: Սուրիահայերէ
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շատեր հաւանաբար շնչահեղձ ըլլային եթէ չգտնուէին իրենց
հայրենի հողին վրայ ու շրջապատուած չըլլային հարազատներով:
Ես ներքնապէս կ’ապրիմ նախկին համաքաղաքացիներուս
դժուար վիճակը Հայաստանի մէջ, նոյնպէս կը գնահատեմ Հայաստանի իշխանութիւններուն տրամադրած օժանդակութիւնները զանազան բնագաւառներու մէջ եւ կը հաւատամ, որ կարճ
ժամանակի ընթացքին այսքան մեծ թիւով գաղթողներ ընդունիլն
ու պատսպարելը հեշտ աշխատանք չէ, եւ թէ Հայաստանը իր
ներկայ տնտեսական ոչ բարենպաստ պայմաններով գուցէ
այնքան ալ հնարաւորութիւն չունէր աւելին տրամադրել անոնց:
Այսքանը թող ծառայէ ներկայացնելու սուրիահայերուն ընդհանուր իրավիճակը Հայաստանի մէջ: Այսօր, սակայն, ինչ որ
չեմ նկատեր իմ ստացած յաճախակի լուրերուս եւ համացանցի
միջոցով ստացած տեղեկութիւններուս ընդմէջէն, այն է, որ որեւէ
ակնարկի կամ անդրադարձի չեմ հանդիպիր անոնց՝ Հայաստանի
լիիրաւ քաղաքացիութիւն ստացած սուրիահայ ազգայիններու
ընտրական իրաւունքներու հետ առնչուող հարցերու մասին.
կ’ենթադրեմ, որ սուրիահայը, որ այժմ եղած է նոյնպէս «հայահայ»՝
հայաստանցի հայ, պէտք է եւ անհրաժեշտ է, որ հետաքրքրուի
Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող նախագահական ընտրապայքարով: Անոնք որպէս քաղաքացիներ, պէտք է որ հետաքրքրուին
իրենց քաղաքացիական պարտականութիւնները կատարելու
առումով, եւ որ գերագոյնն է: Պէտք է հետաքրքրուին, փնտռեն,
համոզուին, եւ իրենց ձայնը տան նախագահական ա՛յն թեկնածուին, որ Հայաստանի գերագոյն շահերուն կողքին, պիտի
պաշտպանէ նաեւ զիրենք եւ օգտակար ըլլայ՝ խոստանալով
աւելի մօտէն հետաքրքրութիւն եւ աւելի նպաստաւոր պայմաններ:
Սուրիահայը այժմ իր ձեռքին մէջ ունի խաղաքարտը, որ պէտք
է գործածէ իմաստուն կերպով եւ յարմար տեղին, նկատի ունենալով, որ չգիտեր, թէ ապագան ի՞նչ կը վերապահէ իրեն, արդեօք
մէ՞կ ամիսէն, մէ՞կ տարիէն, թէ՞ տասը տարիէն պիտի վերադառնայ
Սուրիա, եւ կամ երբե՛ք պիտի չվերադառնայ ու հաստատուի
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Հայաստան, սակայն իր կարգավիճակը պիտի մնայ նոյնը, իւ ինք
միշտ պիտի ունենայ իր առանձնայատուկ պահանջները, պետութեան ներկայացնելու պահանջներ, որոնք կը տարբերին տեղացիներու պահանջներէն: Ինք պէտք է մնայ յատուկ ուշադրութեան
քաղաքացի, որ առնչութիւն ունի իր հայրենիքի՝ Սուրիոյ հետ.
ան ունի, կեցութեան, ապահովական եւ տնտեսական հարցեր
մասնագիտական պահանջներով, որոնք իրեն համար գուցէ
մահու կենաց համարժէք հարցեր են, եւ Հայաստանի յաջորդ կառավարութիւնները նկատի պէտք է առնեն զանոնք՝ որպէս
առաջնահերթութիւններ:
Սուրիահայը ընդհանրապէս, հալէպահայը մասնաւորապէս,
գիտակից է իր ազգային պարտականութիւններուն, որ ի ծնէ անբաժանելիօրէն շաղախուած է անոր հոգիին եւ գիտակցութեան
հետ: Այժմ ժամանակն է, որ ան գէթ ժամանակաւորապէս յետաձըգէ իր առօրեայ մտահոգութիւններն ու պրպտումները եւ սկսի
հետաքրքրուիլ Հայաստանի նախագահական ընտրապայքարով,
հետաքրքրուի իւրաքանչիւր կուսակցութեան կամ թեկնածուի
նախընտրական մանիֆէսթով ու ծրագիրներով, անոր տուած
ապագայի խոստումներով, ու անցեալին իրագործած կամ չիրագործած ծրագիրներով, անոր ընդհանուր վարք ու բարքով ու
վերաբերմունքով, մեր հայրենիքի բարգաւաճման ու զարգացման
անոր բերած նպաստով, անոր՝ մեր հայրենիքին բերելիք քաղաքական յաջողութիւններու հաւանականութեամբ, միջազգային
մակարդակի վրայ արձանագրելիք նուաճումներով, ինչպէս նաեւ
արցախեան հիմնահարցին հանդէպ անոր դիրքորոշումով: Այս
բոլորին կողքին, թեկնածուն պէտք է քաջատեղեակ ըլլայ սուրիահայերու կենսապայմաններուն, խոստանայ բարելաւել զանոնք
եւ զարգացնել անոնց վիճակը բոլոր բնագաւառներուն մէջ:
Ես տակաւին պիտի յանձնարարէի իմ սուրիացի քոյրերուս
եւ եղբայրներուս, որ եթէ հնարաւոր է, աւելի կազմակերպուած
եւ միատեսակ դիրքորոշումով մօտենան այս հիմնահարցին՝ համադրելով իրենց պահանջները, յստակացնելով իրենց դիրքորոշումը եւ հաստատ կեցուածքով բանակցելով թեկնածուներուն
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հետ իրենց ձայնը տալէն առաջ եւ յետագային նոյնպէս հաշուետըւութեան նստելով անոնց հետ: Չէի փափաքեր, օրինակ, ընտրութիւններէն տարի մը կամ երկու տարի վերջ Հայաստան մնացած
սուրիահայը զղջար, որ ինք սխալեր է՝ իր ձայնը տուած չըլլալով
լաւագոյն թեկնածուին:
Ես կ’ուզէի դեռ աւելին, կ’ուզէի, որ արտասահմանի մէջ ապրող հայերը, մանաւանդ՝ սուրիահայերը, որոնք ստացած են Հայաստանի քաղաքացիութիւն, քանի մը օրօվ երթան Հայաստան
եւ կատարեն իրենց քաղաքացիական պարտականութիւնը,
ազատօրէն ընտրեն իրենց նախագահը եւ ապրին հայու սրտին
եւ հոգիին մէջ յառաջանալիք մեծ ցնծութիւնը, բերկրանք մը, որ
չի կրնար զգալ բացի անկէ որ կ’ապրի զայն: Անշուշտ անտեղի
կը տեսնեմ առաջարկել ներկայ իշխանութիւններուն, որ հնարաւորութիւն ստեղծեն արտասահմանի հայկական հիւպատոսարաններուն մէջ քուէարկութեան դրութիւնը, գիտնալով անոր
բազմազան դժուարութիւնները:
Կրկնելով սուրիացի եղբայրներուս եւ քոյրերուս ներկայացուցած պահանջս՝ անպայման մասնակցիլ նախագահական ընտրութիւններուն եւ իրենց ազատ կամքով ընտրել արժանի թեկնածուն, ի խորոց սրտէ կը ցանկամ, որ մեր սիրելի հայրենիքի
նախագահական ընտրութիւնները աւարտին խաղաղ, անխարդախ, անկախ եւ ժողովրդավարական բարձրագոյն չափանիշերով, ընտրելով արժանաւորագոյն նախագահը, որ ըլլայ նախագահը ո՛ղջ հայութեան, ի Հայաստան եւ ի Սփիւռս աշխարհի,
ըլլայ հարազատ հայ, առաջնորդելու բոլորս իր քաջ ու խիզախ
ղեկավարութեամբ, դէպի զարգացում ու յաղթական բարձունքներ,
տիրանալու մեր բոլոր նիւթական ու բարոյական իրաւունքներուն:
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²ÚÈ²ÎðúÜ ºÔ´²ÚðÜºðê,
øàÚðºðêª §ALLOY STEEL¦
Հրանդ Տինքի սպաննութենէն
ետք, արդէն իսկ սկիզբ առած ինքնութեան փնտռտուքը աւելի լայն տարածում գտաւ եւ, բնականաբար,
վերջին տարիներուն թրքական
մամուլին մէջ աւելի յաճախ կը հանդիպինք «գաղտնի հայերու վերաբերեալ նիւթերու:
Այս պարագան կը շօշափուի նաեւ գրականութեան մէջ:
Յայտնի են`
- Քեմալ Եալչընի «Հոգիս քեզմով կը խայտայ», «Անատոլուի
Զաւակները», «Սարը Կեալին» գործերը:
- Ֆեթհիէ Չէթինի «Մեծ Մայրիկս» յուշագրութիւնը:
- Ֆեթհիէ Չէթինի եւ Այշէ Կիւլ Ալթընայի համահեղինակութեամբ` «Թոռներս»:
- Մարաշ նահանգի Կապան գիւղի կրօնափոխ հայերու ոդիսականին անդրադարձող վաւերագրական ժապաւէն մըն է
Մեհմէտ Պինայի «Փսփսացող յիշատակներ»ը:
Ուշադրութեան եւ գնահատանքի արժանի են այն բոլոր
ուսումնասիրութիւնները, յօդուածները, վաւերագրական ժապաւէնները կամ որեւէ դասախօսութիւն կամ հաւաք, որոնք հրատարակուած, պատրաստուած կամ կազմակերպուած են ի սպաս
այն իրականութեան կամ երեւոյթին, որ կը կոչուի «գաղտնի
հայեր», ընդգրկելով նաեւ համշէնահայերը` թրքերէն լեզուով
«տէօնմէ» կամ «տէօնիքին»:
Համշէնահայերը, որոնք կ՛ապրին Պոնտոսեան լեռներուն եւ
Սեւ ծովու միջեւ, այսօրուան Թուրքիոյ Ռիզէ նահանգին մօտ,
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ընդհանրապէս ճանչցուած են որպէս տէօնմէ թուրքեր: Բացի
անոնցմէ հայերու կրօնափոխութիւնը սկիզբ առած է համիտեան
ջարդերէն առաջ, սակայն անոնց մեծ մասը Մեծ Եղեռնի օրերուն
բռնի իսլամացած է: Աւելի քան 200,000 էր անոնց թիւը այդ
օրերուն, որուն մէջ կը մտնեն իրենց բնակավայրերուն մէջ
մնացողները, գաղթի կարաւաններէն առեւանգուածները, որբերը
եւայլն:
«Տէօնմէ» հայերուն թիւը, ըստ վախճանեալ Շնորհք պատրիարք
Գալուստեանի, աւելի քան մէկ միլիոն է: Անոնց մեծամասնութեան
գլխաւոր յատկութիւնը այն է, որ անոնք կը պահպանեն իրենց
նախահայրերուն աւանդութիւնները եւ չեն խառնուիր Թուրքիան
կազմող միւս հաւաքականութիւններուն, օրինակ, համշէնահայերը հակառակ իրենց իսլամ ըլլալուն, մեծ մասամբ մզկիթ չեն
երթար, հայերէն կը խօսին եւ ունին իրենց յատուկ բարբառը:
Անոնք կ՛ապրին Թուրքիոյ, Վրաստանի եւ Ռուսիոյ մէջ, ինչպէս
նաեւ` Սփիւռքի արեւմտեան գաղութներու մէջ: Առ ի գիտութիւն,
այս վերջինները եւս կը պահեն հայկականութեան յատուկ սովորութիւններ, մշակութային պատկանելիութիւն: Օրինակի համար, անոնք կը տօնեն Վարդավառը եւԿաղանդը, որոնք քրիստոնէութեան ազդեցութեամբ մտած են մեր եկեղեցական տոմարին
մէջ, սակայն իրականութեան մէջ բուն հայկական տօներ են:
Անոնք զիրար «մերինները» կը կոչեն:
Եթէ համշէնահայերը յատկապէս եւ բոլոր միւս «տէօնմէ»ները
ընդհանրապէս, զարգացուցած են իրենց իւրայատուկ ինքնութիւնը եւ կարողութիւն ցուցաբերած են զայն պահպանելու մինչեւ
այսօր, ուրեմն, չնայած անոնց բնակած վայրին, չնայած անոնց
կրօնքին, անոնց դաւանանքին, քաղաքական հակումներուն,
անոնց կենցաղին կամ սովորութիւններուն, չնայած այն բոլոր
տարբերութիւններուն եւ խորթութիւններուն, որոնք կրնան
գտնուիլ իմ եւ իրենց միջեւ, անոնք իմ եղբայրներս եւ քոյրերս են,
այո՛, եղբայրներս եւ քոյրերս, քեռիս եւ հօրաքոյրս` ըլլան անոնք
տաճկական շալվարով մարդիկ կամ վերէն վար գոցուած կանայք:
Փոյթ չէ թէ աղքատ են անոնք կամ մարմնով տկար, փոյթ չէ
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որ անոնք նոյնիսկ չեն գիտեր մէկ բառ իրենց Մեսրոպեան
մայրենի լեզուէն, այո՛, անոնք իմ հօրեղբօրորդիներս են, իմ ցեղիս
արմատներէն են, Հայկ նահապետի թոռներն են անոնք եւ կը
կրեն նոյն արիւնը, որ կը հոսի իմ երակներուս մէջ, անոնք ինծի
հետ կը բաժնեն տոհմական եւ ընտանեկան նոյն ժառանգութիւնը
եւ ցաւերը, վստահաբար ունին ապագայի ազգային ձգտումները
եւ հոգերը, ինչպէս նաեւ` լուսաւոր ակնկալութիւնները:
Անոնցմէ շատ շատեր դաժան պայմաններու բերումով, կամ
նոյնիսկ իրենց ազատ կամքով, տասնամեակներ առաջ հեռացւած կամ հեռացած են իրենց ազգային հարազատ միջավայրէն
եւ մթնոլորտէն ու զանազան պատճառներով, յաճախ հասկնալի,
չեն կրցած վերադառնալ իրենց ազգին գիրկը, սակայն մնացած
են հաստատ (կարելի եղած չափով) իրենց ազգային, հայրական
ցեղի պատկանելիութեան, յաճախ գաղտնի, երբեմն կիսայայտ
եւ քիչ պարագաներու բացայայտ, սակայն միշտ եւ միշտ իրենց
սրտին խորքը պահպանած են իրենց ազգային էութիւնը եւ
հպարտութիւնը: Անոնց ճիւղերուն աւիշը չէ ցամքած տակաւին
եւ կը սնուցանէ անոնց հոգիները, երբեմն հիւանդ եւ երբեմն
առողջ կացութեան մէջ, եւ ահա ճիշդ այս բնորոշումներուն համար, առողջ կամ հիւանդ, պէտք է մենք հայերս զօրաշարժի ենթարկենք մեր ազգի բոլոր զաւակները մեր հանրապետութեամբ,
կառավարութեամբ, կազմակերպութիւններով, կրօնական կամ
քաղաքական հաստատութիւններով` իրենց ամենալայն կարողութեամբ հայրենիքի եւ սփիւռքի տարածքին, տէր եւ տիրական
ըլլալու համշէնահայերուն, կրօնափոխ, քրտացած, թրքացած
կամ ալեւիացած հայերուն` Թուրքիոյ տարածքին եւ ամէնուրեք,
չմոռնալով արաբացած կամ քրտացած հայերը Սուրիոյ հիւսիսարեւելեան շրջանին մէջ, մինչեւ Մուսուլ (Իրաք), հասնելով
նոյնիսկ Լեհաստանի 17-րդ դարէն իսկ լեհացած եւ դաւանափոխ
եղած հայերուն, որոնք կարիքը ունին մեր օժանդակութեան` բոլոր մակարդակներով եւ բոլոր բնագաւառներու մէջ -նիւթական,
խնամատարական, եւ մանաւա՛նդ քարոզչական եւ բարոյականոր կը մարմնաւորուի անոնց տոհմիկ եւ հարազատ մթնոլորտ
ստեղծելով, սփիւռքեան մեր կարելիութիւններուն եւ հայրենիքի
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հնարաւորութիւններուն շնորհիւ ստեղծելով դիւրութիւններ,
որպէսզի «մերինները» իրենց արմատները վերադառնալու հրճըւանքի կողքին վայելեն նաեւ բարեկեցիկ կեանք եւ ապրուստ, ու
ժամանակի ընթացքին դառնան ի բանիւ եւ ի գործով
արժանավայել լիիրաւ հայեր:
Երբեք դիւրին չենք տեսներ վերոյիշեալ զգացական պահանջներուն կամ փափաքներուն իրականացումը եւ ոչ ալ անտեղեակ
ենք մեր հայրենիքին եւ պետութեան, նոյնպէս` սփիւռքահայութեան առջեւ բացուելիք տեղական կամ միջազգային դժուարութիւններէն կամ խոչընդոտներէն, ընդհակառակը: Սակայն, մեր
կարծիքով հարցը լուրջ է եւ ծանրակշիռ, եւ արդէն իսկ ուշացած
ենք ու կը գտնուինք «փրկել որքան որ կարելի է» հանգրուանին
մէջ: 2-3 միլիոն հաշուող կրօնափոխ կամ դաւանափոխ հայերու
օրըստօրէ հալելու եւ վերջնականապէս ձուլուելու իրավիճակին
հանդէպ ձեռնածալ մնալը եւ սառնարիւն կերպով դիտելը, իր
կարգին, ազգային մեծ գայթակղութիւն է, ճակատագրական
սխալ, որ երբեք չի սրբագրուիր եւ կորուստը երբեք չի վերադարձըւիր: Պէտք է ամէն գնով եւ զոհողութիւններով գործի լծուինք
եւ որոշուած ուղեգիծով սկսինք իրագործել «բացայայտ»ներն ու
«գաղտնի»ները վերաշահելու ծրագիրը, օգտուելով այժմու միջազգային եւ Թուրքիոյ ներքին քաղաքական պայմաններէն եւ
այս առնչութեամբ լոյս տեսած գիրքերէն, ու անոնց ետեւ կանգնող
մտաւորականներուն եւ խումբերուն հետ գործակցելով ի հարկին:
Այժմու համաշխարհայնացումի գաղափարներուն եւ անոր
առաջնորդած զանազան` մարդու իրաւունքի, ազատ դաւանապաշտութեան, խառն ամուսնութեան եւ միտքերու տարածումի
լոյսին տակ, մենք չենք տեսներ որեւէ դժուարութիւն մեր կորսըւած եղբայրներու եւ քոյրերու վերադարձին մէջ:
Ցեղին ձայնը մեներգողն է, միւսները երգչախումբին զանազան
կարեւոր, կէս կարեւոր կամ միայն լրացուցիչ անդամներն են:
Ազգին եւ հայրենիքին հզօրացման, պահպանման եւ զարգացման սիրոյն չկայ որեւէ առաջնահերթութիւն կամ արժէք, որ
արգելք հանդիսանայ եւ կասեցնէ ազգին յառաջդիմութիւնը եւ
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ընթացքը:
Մենք սրտբաց ընդունելով եւ սիրաշահելով մեր եղբայրները,
առանց խտրութիւն դնելու անոնց կրօնքին, դաւանանքին, մակարդակին կամ գոյնին, որպէս երկաթ եւ յարակից խառնուրդ
մետաղներ (alloy) նոյն հալոցին մէջ միասին հալելով պիտի
միաձուլուինք եւ վերածուինք պինդ պողպատի` «alloy steel», պիտի զարգացնենք աշխատելաձեւը զանազան ասպարէզներու մէջ,
ներառնելով տարբեր մշակոյթի, տարբեր մտածելակերպի տէր
անձեր (իմա` ՀԱՅԵՐ), տարբեր աշխատելաձեւով գործող անհատներու հաւաքականութիւններ (իմա` ՀԱՅԵՐ), որոնք կրնան
պատուաստել մեր քաղաքական, դիւանագիտական, արհեստներու, արուեստներու եւ յարաբերութիւններու երանգը: Պիտի հզօրացնենք մեր մարդուժը, աւելի լայն հնարաւորութիւններով
թափանցելու միջազգային ասպարէզներ, առաւել ծանրակշիռ
դարձնելով համրանքն ու ձայն ունենալու մեր իրաւունքը, ուստի
եւ լսելի դարձնելով զայն:
«Ո՛վ հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկութիւնը քո հաւաքական
ուժի մէջ է», իրաւացիօրէն ըսած է մեծն Եղիշէ Չարենց եւ հիմա
ճիշդ ժամանակն է, որ այդ նշանախօսքը, որ երկար ծամեցինք,
իրագործենք, իրագործենք անկեղծ հաւատքով, ժրաջան եռանդով, անբասիր նուիրումով, ծրագրուած եւ բծախնդիր աշխատանքով:
Մենք հաստատապէս կը հաւատանք, կ՛ուզենք նաեւ որ բոլորը
հաւատան հայկական պինդ պողպատի ապագայի իրականութեան:
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Ահաւասիկ նոր գրգռիչ քայլ մը առնուած Թուրքիոյ նախագահ
տիար Րէճէպ Թայիպ Էրտողանի կողմէ, ուր այս քայլով նախագահը կ’ոտնակոխէ քաղաքական, դիւանագիտական, մարդկային
եւ բարոյական ընդունուած բոլոր արժէքները. հրաւիրելով աշխարհի մեծամեծները ներկայ գտնուիլ Կալիպոլիի՝ Չանաք Քալէի
(Տարտանէլ) ռազմաճակատի 100 ամեակին նուիրուած հանդիսութիւններուն, որոնք պիտի կատարուին արհեստականօրէն
ընտրուած թուականի մը՝ 2015ի Ապրիլ 24ին, այսինքն այն նոյն
թուականին երբ Հայաստանի Հանրապետութիւնը հանդիսաւորապէս պիտի նշէ Հայոց Ցեղասպանութեան 100 ամեակը:
Դեռ աւելի վիրաւորականը այն է, որ Էրտողանը հրաւիրեալներու շարքին մէջ ներառած է նաեւ Հայաստանի նախագահը:
Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ կ’ընթանայ դիւանագիտական
պայքար, երբ վերջինս կը մերժէ ընդունիլ կատարուած Հայկական
Ցեղասպանութիւնը երբ 1915ին, Օսմանեան թուրքիոյ կողմէ ջարդի ենթարկուեցաւ հայ ազգը եւ որուն զոհ գացին մէկ ու կէս միլիոն անմեղ հոգիներ: Այս հրաւէրը մեծ վրդովմունք եւ զայրոյթ
յառաջացուց Հայաստանի մայրաքաղաք Երեւանի մէջ, որ այս
հրաւէրը նկատեց թուրքերու կողմէ պատմութիւնը խեղաթիւրելու
ձախող փորձ:
Իրար հետ դիւանագիտական կապ չհաստատած երկու մայրաքաղաքներու՝ Երեւանի եւ Անգարայի միջեւ տեղծուած նոր
լարուածութիւնը պատճառը Էրտողանի ընտրած թուականի 24
Ապրիլ 1915ին սկսած Հայկական Ցեղասպանութեան յիշատակի
օրուան հետ կեղծ զուգադիպումն է, մինչ Կալիպոլիի ռազմաճակատը տեղի ունեցաւ նոյն տարուայ Մարտ 18ին Անգլիական,
Նիու Զելանտական, Ֆրանսական եւ Աւստարալիական զօրքերու
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ներկայիս Թուրքիոյ Հիւսիս Արեւմուտքը գտնուող Կալիպոլի թերակղզի ցամաքահանումով: Թուրքիոյ նախագահը կը ձգտի
շուարումի մատնել միջազգային ընկերութիւնը եւ նեղ դրութեան
մատնել երկիրներու նախագահները, եւ զանոնք պարտադրաբար
առաջնորդել Իսթանպուլ, փոխան Երեւանի:
Էրտողանի հրաւէրին պատասխանաելով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան կը նշէ, որ Էրտողան պատմական զուգադիպութիւնը շահագործելով կ’ուզէ աշխարհի ուշադրութիւնը
շեղել Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած տեղի ունենալիք
միջոցառումներէն: Կշտամբելով եւ քննադատելով Անգարան
«հերքելու աւանդական քաղաքականութիւն վարելու մէջ» Հայաստանի նախագահը կ’աւելցնէ, որ ինք նախապէս հրաւէր ուղղած
է նախագահ Էրտողանին, մասնակցելու յառաջիկայ Ապրիլ 24ին
Երեւանի մէջ կայանալիք հանդիսութիւններուն, եւ թէ ինք սովորութիւն չունի ընդառաջել հրաւէրին հիւրի մը որ մերժած է իրեն
իսկ ուղղուած հրաւէրը:
Թրքական այս քայլը քննադատութեան ենթարկուեցաւ նաեւ
Հայկական Սփիւռքը ներկայացնող «Հայկական կազմակերպութիւնները համակարգող Համաշխարհային Յանձնախումբ»ին
կողմէ, որ երկիրներու մեծամեծները հրաւիրելով այս ճակատամարտին նուիրուած հանդիսութիւններուն՝ արձանագրելով, որ
«դիւանագիտական հակայ կրակահերթ կ’արձակէ» ձախողցնելու
նոյն օրը Երեւանի մէջ կայանալիք հանդիսութիւններուն երկիրներու ղեկավարներու մասնակցութիւնը:
«Ինտիփէնտընթ»ի հանրայայտ լրագրող Ռոպէրթ Ֆիսքը նոյնպէս անդրադարձաւ Թուրքիոյ այս քայլին, նկարագրելով զայն
որպէս «Քաղաքական խելագարութիւն»: Ստորագրելով «Չանէք
Քալէի՝ Կալիպոլիի նշման ժամանակացուցակը ամօթալի նախաձեռնութիւն մըն է թաքցնելու Հայկական Ցեղասպանութիւնը»
վերնագրով յօդուած մը, Ֆիսք կ’ըսէ.« Այն միջոցին երբ աշխարհի
ղեկավարները կը նախագծեն ոգեկոչել Առաջին Համաշխարհային
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Պատերազմին ընթացքին տեղի ունեցած Չանաք Քալէի ռազմաճակատը, նոյն այդ միջոցին անտեսելիութեան վտանգ կը ցցուի
այլ յիշատակելի օրուան մը՝ Հայկական Ցեղասպանութեան յիշատակումը եւ ուշադրութիւնը շեղել անկէ»:
Ֆիսք կը յիշեցնէ թէ 2013 թուականին Թուրքիոյ նախագահ
Ապտ Ալլահ Կիւլ Չանաք Քալէի 98 ամեակի յիշատակը ոգեկոչեց
Մարտ 18ին, «Այն ատեն Թուրքիոյ մէջ որեւէ կողմ չըսաւ, թէ Չանաք Քալէի յիշատակը պէտք է նշել 24 Ապրիլին»
Թուրքիոյ նախագահին այս քայլը նոյնն է թէ կոչ ուղղել ջնջելու
Հայկական Ցեասպանութեան յիշատակումը եւ վերացնել զայն.
Այս քայլը քաղաքական տհասութեան աղաղակող, բացորոշ
ստորնութիւն մըն է, զուրկ մարդկային ամենապարզ աստիճանի
արժանիքէ եւ խղճմտանքէ. ուստի կոչ կ’ուղղեմ երկիրներու
նախագահներուն, մարդասիրական կազմակերպութիւններու
ղեկավարներուն, պատուասէր բոլոր անհատներուն պոյքոթի
նթարկել թրքական այս արհեստականօրէն ստեղուած առիթը
եւ զատորոշել արդարը անիրաւէն, մասնակից չդառնալու համար
պատմութեան խեղաթիւրումներու, զանոնք վերածելով քաղաքական ասեկոսներու եւ առեւտուրի, անարգելով մէկուկէս միլիոն
նահատակներու հոգիները:
Պէտք չէ երբեք արհամարհել մարդկային պատմութեան թուականները արգիլելով անոնց առեւտուրի վերածումը պատեհապաշտ քաղաքագէտներու կողմէ՝ ՄԱԿ-ի պարտականութիւնն
է պահպանել Ապրիլ 24 որպէս Հայկական Ցեղասպանութեան
Յիշատակի օր, ամէն տարի այդ առթիւ յիշեցնելով աշխարհին
այդ մասին, որպէսզի չկրկնուի այս ողբերգութիւնը:
Հայաստանի Հանրապետութիւնը, որպէս ինքնապաշտպանութիւն եւ առ ի յարգանք մեր նահատակներուն, պէտք է ձեռնարկէ քաղաքական, դիւանագիտական, տեղեկատուական լայն
արշաւ, բացայայտելու թրքական պարզորոշ խաղը, որ յստակօրէն
կը հակասէ նաեւ Թուրքիոյ իբր «Զէրօ հարց հարեւաններու հետ»
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Քաղաքականութեան:
Թերեւս օգտակար է յիշել, թէ ինչպէս ամերիկացիները Ճափոնի մէջ ներկայ կը գտնուին Հիրոշիմայի վրայ աթոմական
ռումբի նետուելու յիշատակի հանդիսութիւններուն, եւ թէ ինչպէս
գերմանացի պատասխանատուները կը մասնակցին «Հոլոքոսթ»ի
յիշատակման, մինչ նախագահ Էրտողան չկրցաւ այդ աստիճան
ազնուութիւն եւ վեհանձնութիւն ցուցաբերել դէմ առ դէմ կանգնելու իրականութեան եւ պատահած իրողութեան հետ, ու տակաւին թուրքերը կը շարունակեն հերքելու եւ խարդախութեան
քաղաքական իրենց ոճը հանդէպ Օսմանեան Կայսրութեան անցած տարիներու ընթացքին հայ ժողովուրդին նկատմամբ իրագործուած Ցեղասպանութեան:
Ամենայն դէպս, հակառակ թուրքերու կիրարկած հալածանքին,
անարդարութեան, որոնք վեց հարիւր տարիներէ ի վեր հոմանիշ
դարձած են հայու տառապանքին, եւ հակառակ այն փորձութիւններուն որոնց կ’ենթարկուի հայ ազգը- որուն շատ կը համարուին
նոյնիսկ իր ցաւերն ու տխրութիւններն- հակառակ այս ամէնուն
հայ ժողովուրդը տեղի չի տար, պարտութեան չի մատնուիր. մինչ
Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ հետեւողականօրէն կը շարունակուին նախապատրաստութիւնները ոգեկոչելու պատմական
այս ցաւալի ողբերգութեան յիշատակը, ներկայացնելով իրենց
լաւագոյնը, հայերը յաւերժ կենդանի կը պահեն այս արդար
դատը, որպէսզի այն մոռացութեան չտրուի եւ այսպիսի ոճրագործները չխուսափին արդար, արժանի պատիժէ:
Փառք ու պատիւ մեր սրբազան նահատակներուն:
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Î²ðÌÆøÜºð
§Î²Ú²ÜÜºð ºô ¸ÆðøàðàÞàôØÜºð¦
¶ÆðøÆ Ðð²î²ð²ÎàôÂº²Ü ²èÂÆô
Երբ կ’ընթերցէի գիրքը, ուշադրութիւնս գրաւեց, որ հեղինակը
կը կատարէ Անկախ Հայաստանի տեղեկատուութեան նախարարութեան համազօր աշխատանք: Հեղինակը գրած յօդուածներուն
ընդմէջէն ընթերցողին կը նկարագրէ մղած լինելութեան պայքարն
ու ապրումները, հերոսամարտերը: Այդ բոլորը պատճառ կը
դառնան, որ հեղինակը մեզի աւելի մօտէն ծանօթացնէ հայ ժողովուրդը: Յօդուածները մեզի կը նկարագրեն հայ ժողովուրդին
կրած տանջանքները, ապրած ողբերգութիւնները, կը վերլուծեն
մանաւանդ թուրքերուն հանդէպ հայերուն ունեցած դիրքորոշումին պատճառները:
Թերթելով գիրքին էջերը, ուշադրութիւնս անմիջապէս գրաւեցին, իւրաքանչիւր յօդուածի առիթով, հեղինակին մեկնաբանութիւնները՝ մէկ առ մէկ բացատրելով յօդուածին տուն տուող
պատճառները եւ շարժառիթը: Մեկնաբանութիւններուն մէջ
արտայայտած հեղինակին մտքերը այնքան գրաւեցին ուշադրութիւնս, որ ընթերցումս ակամայ կը սկսէի ուղղակի մեկնաբանութիւններէն, ապա կը վերադառնայի յօդոածին: Մարդկային
հետաքրքրասիրութիւնս զիս աւելի կը մղէր իմանալու տուեալ
յօդուածը գրուելու պատճառները, ապա անցնիլ յօդուածին ընթերցանութեան:
Յօդուածներոն հիմքէն կը ծանօթանաս Հայկական Հարցին:
Ի՞նչ խորհուրդ կը ներկայացնէ Արարատ լեռը հայ ժողովուրդին
համար եւ ի՞նչ բանի մէջ կը կայանայ Արարատ լերան վերաբերեալ տարակարծութիւնը: Հայերը եւ Հայաստանը ինչպէ՞ս կը
հիմնաւորեն իրենց դիրքորոշումը Ղարաբաղի պահանջատիրութեան հանդէպ...: Անկեղծ ըլլալու համար, եթէ այս հարցերը լուսարձակի տակ առնող հայկական յատուկ թերթ մը լոյս տեսնէր
կամ ալ դեսպան մը աշխատէր միայն այս ուղղութեամբ, երկուքն
ալ պիտի չյաջողէին իրենց առաքելութեան մէջ, որքան Կարօ
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Գույումճեան... (Կարօ անունը կը նախընտրեմ Կիրակոսէն):
Գիրքը չէզոք չէ, հեղինակը յստակ դիրքորոշումի տէր
անձնաւորութիւն մըն է: Այս մէկը բնական է, որովհետեւ կը կրէ
հայու ստորագրութիւնը: Այս մէկը յանցանք մը չէ, եւ ոչ մէկ կերպ
կրնայ նուազեցնել անոր արժէքը: Ընդհակառակը, հեղինակը իր
առարկայականութեամբ, քաղաքակըիրթ եւ թափանցիկ երկխօսութեան ընտրանքին կառչելու իր համոզումով յարգանք կը
պարտադրէ հայ ժողովուրդին պահանջատիրութեան հանդէպ:
Անոր գրութիւններուն մէջ չկան գրգռիչ, վիրաւորական եւ
արհամարհալից արտայայտութիւններ: Կարօ Գույումճեան իր
դիրքորոշումները եւ կեցուածքները կը մատուցէ ազնիւ ոճով,
քաղաքակիրթ եւ անկեղծ եղանակով: Ահա թէ ինչու ան կը նուաճէ ընթերցողին յարգանքը:
Այս մէկը հեղինակին ստորագրութիւնը կրող առաջին հատորն է, որ լոյս կը տեսնէ: Ահաւասիկ հեղինակ մը, որ գրիչը,
միտքերն ու տաղանդը ի սպաս դրած է հայ ժողովուրդի տառապանքներուն: Իմ կարծիքով, հեղինակը իր այս հատորով հոգեկան բաւարարութիւն ստացած է, որովհետեւ յաջողած է անաչառ
եւ հեղինակային պարկեշտութեամբ, սրտբացօրէն արտայայտել
իր համոզումները: Փաստօրէն Կարօ Գույումճեան յաջողած է իր
առաքելութեան մէջ:
Համզէ Ա՛ալիան
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«Հայկական Հարցը մօտեցնել արաբ ժողովուրդներուն»:
Այս է Կիրակոս Գույումճեանի մտասեւեռումը որպէս հայ.
Հարց, որ կը շարունակուի 1915 թուականէն ի վերä
Եւ որուն լուծման քայլերը կը սկսին այն միակ քայլով որ
Թուրքիան պիտի կատարէ՝ ընդունիլ որ ինք Հայ ժողովուրդին
հանդէպ ցեղասպանութիւն գործած է եւ բնածնծաղ անոր միլիոնաւոր զւակները, արարք մը զոր Թուրքիան ցարդ չէ ընդունած:
Հայկական Հարցը կը կազմէ մեծ թիւով յօդուածներու առանցքը,
ի մասնաւորի Ցեղասպանութեան Յիշատակի օրուայ՝ Ապրիլ 24ի
առթիւ գրուածներուն, երբեմն հանգուցելով թնճուկի վերածուած
Հայկական Հարցը նոյնքան անլուծելի թնճուկ դարձած Պաղեստինեան հարցի հետ, երկու հարցերուն ալ նայելով նոյն դիտանկիւնէն, նկատի առնելով որ երկուքին պարագան նոյնն է՝ հողի,
հայրենի երկրի գրաւում եւ որպէս բնիկ ազգաբնակչութիւն բնաջընջման ենթարկութիւն ինչպէս նաեւ երկու հայրենազրկուած
ազգերու քաղաական եւ բնական իրաւունքներու խլում եւ արտաքին ուժերու օգնութեամբ իրավիճակի անլոյծ դրութիւն:
Ներկայացնելով Ցեղասպանութիւնը, արիւնահոս անդարման
վէրքը, Կիրակոս Գույումճեան աւելի նուազ չի դասեր, հայերուն
նոր հարցը, որ սկիզբ առաւ անցեալ դարի իննսունականներուն
եւ որ յայտնի է որպէս Լեռնային Ղարաբաղի հարց. հեղինակը
կը փորձէ հասկցնել արաբներուն որ այն ալ խլուած իրաւունքի
հարց է եւ թէ հայերը չեն ընդունիր որ Ղարաբաղն ալ ենթարկուի
Ցեղասպանութենէն ետք թուրքերու կողմէ բռնախլեալ հայկակակ
տարածքներու ճակատագրին: Բռնագրաւեալ տարածքներ,
որոնց շարքին է նաեւ Արարատ լեռը, որ Հայաստանի պատմական
խորհրդանիշն էր դեռ Օսմանեան եւ ժամանակակից Թուրքիոյ
գոյութիւն առնելէն շատ առաջ:
Հայկական հարցերուն վերաբերող այս գիրքին արաբերէն
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լեզուով լոյս տեսնելը զայն կը դնէ հայ-արաբ ժողովուրդներու
մերձեցման բարձր դասուն վրայ: «Այն ունի երկու ազգերը իրար
միացնող կամուրջի արժէք», ինչպէս որ կը նշէ բանաստեղծ
Թորոս Թորանեան:
Ժոզէֆ Պասիլ

«ԱՆ ՆԱՀԱՐ», 8 Ապրիլ 2014, Պէյրութ
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Երբ կը սկսիս կարդալ գիրքը, կը սկսիս ապրիլ Կիրակոս
Գույումճեանին հետ՝ իր տարբեր «կայաններ»ը... Կայանններուն
առաջինը Կիրակոս հայն է, անոր ազգային նկարագիրն ու անոր
հպարտութիւնը: Այդ կայանին մէջէն կը տեսնես Կիրակոսին
«պահանջատէր»ի «դիրքորոշումները»: Գրած է Հայոց ցեղասպանութեան մասին՝ տարբեր ոգեկոչումներուն առիթով, բաց նամակներ յղած է նախագահներու եւ Եւրոպական միութեան,
երախտագիտութիւն յայտնած է այն երկիրներուն, որոնք ճանչցած են Ցեղասպանութիւնը, ինչպէս՝ Քանատա եւ Ֆրանսա: Ան
կ’ապրի Արարատ լերան սէրը եւ իր էութեան դիրքորոշումը
կ’արտայայտէ իր մտորումներու ճամբով՝ վերահաստատելով
պահանջատիրութեան հրամայականը: Կ. Գույումճեան կ’ապրի
նաեւ Քուէյթի թրքական դեսպաններուն հետ Հայկական հարցին
առնչութեամբ եղած «քաշքշուքները»: Արաբական մամուլին մէջ
լոյս տեսած այս նիւթով յօդուածները բնականաբար կ’անհանգըստացնեն թուրք դեսպանը, որ կը հակազդէ յօդուածներուն,
որոնց եւս կը պատասխանէ Կ. Գույումճեան՝ բացայայտելով իր
մտքին ու հոգիին էութեան մէջ գտնուող հրատապ եւ վճռական
դիրքորոշումները:
Հրայր Ճէպէճեան

«ԱԶԴԱԿ», 5 Յունիս 2013, Պէյրութ
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Մեր սեղանին վրայ դրուած է եզակի գիրք մը, որ Քուէյթէն
եկած է: Այն անգամ մը եւս մեզի կը յիշեցնէ մեր ազգի աշխարհասփիւռ տաղանդաւոր զաւակներուն մասին, որոնք իրենց
բնակած հեռսւոր վայրերուն մէջ չեն ապրիր որպէս սովորական
հայեր, այլ իրենց կարելին կ’ընեն հայ ժողովուրդը ծանօթացնելու
այլ ժողովուրդներուն: Կիրակոս Գուումճեանը ասոնցմէ մէկն է,
որ հրատարակելով այս գիրքը կը դառնայ հաստատուն կամուրջ
մը՝ Հայ մամուլի եւ արաբ ընթերցողին միջեւ:

13 Մարտ 2013, Ռոպէր Հատտէճեան, «ՄԱՐՄԱՐԱ», Իսթամպուլ

Հայ եւ արաբ ժողովուրդները իրարու կամրջած պատմական,
քաղաքական, մշակութային, տնտեսական եւ այլաբնոյթ հին ու
նոր կապերը լոյսին բերող հետաքրքրական, բովանդակալից եւ
գեղատիպ գիրք մըն է նախկին հալէպահայ Կիրակոս (Կարօ)
Գույումճեանի 2012-ին Քուէյթի մէջ հրատարակած «Մուհաթթադ
Ուա Մաուագէֆ» («Կայաններ եւ Կեցուածքներ») անուն հատորը:
Արաբ լայն զանգուածներուն պատմական ճշմարտութիւնները
ներկայացնող, հայանպաստ մթնոլորտ ստեղծող, տագնապահար
հայու հոգիին եւ մտքին ծալքերը լայն բացող ողջունելի հրատարակութիւն մըն է Կիրակոս Գույումճեանի վերոյիշեալ հատորը:
Մէկ խօսքով ոսկի կամուրջ մը՝ նետուած հայ եւ արաբ ժողովուրդներու միջեւ:

Ժիրայր Դանիէլեան, «Կամար» թիւ 19, 2013, Պէյրութ
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-Կիրակոս Գույումճեանն ու կարեւոր բաց մը
Վարդան Օսկանեան

7

-Արաբերէն լեզուով գրուած այս գիրքը
Թորոս Թորանեան

9

-Ինքնութեան եւ կորուսեալ վայրի պահպանում
Իպրահիմ Խալիլ

11

-Յառաջաբան							
Կիրակոս Գույումճեան

15

-Թարգմանիչին կողմէ
Մանուէլ Քէշիշեան

19

Ա.ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՇՈՒՐՋ
-Ատրպէյճանն ու Ղարաբաղեան պայքարը
-Մօրս ամուսին (խորթ հայրս)

23
25
31

Բ.ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՇՈՒՐՋ
-Հարցադրումներ Հայկական Ջարդերու վերաբերեալ
-Հայերը, թուրքերն ու գանատացիները
-Հայերը, թուրքերն ու եւրոպացիները
-Հայկական ջարդերէն 90 տարիներ ետք
-Բաց նամակ՝ Եւրոպական Միութեան երկիրներու
դեսպաններուն
-Բաց նամակ՝ Նախագահ Շիրաքին
-Հայերը, թուրքերն ու ֆրանսացիները
-Տակաւին կը կոտորեն հայերը
-Դէպքեր, որոնք պէտք չէ մոռցուին
-Հայկական Դատը տեղահանութեան եւ ցեղասպանութեան
միջեւ

37
39
45
51
55
61
67
71
77
81
85
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-Հայերը, թուրքերն ու ամերիկացիները
-Հայկական խնդիրներ եւ թրքական խնդիրներ
-Հայերը, թուրքերն ու պատմաբաները
-Արարատ
-Բռնախլուած Արարատ լեռը
-Բաց նամակ հայորդիէ մը՝ Նախագահ Պարաք Օպամային
-Մէկը ինծի, միւսն ալ հօրեղբօրս աղջկան
-Ընտրական քանի մը ձայնէ վեր
-Ֆրանսայի խորհրդարան... Շնորհակալութիւն

91
95
101
111
115
123
129
135
139

Գ.ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՄԱՍԻՆ
-Հայութեան 1700 ամեակի հանդիսութիւնները
-Հայերէն աղօթք մը՝ «Ապաշխարանք» ամէն ինչէ
-«Մատեան Ողբերգութեան»ը՝ Հայ գրականութեան գլուխգործոցը
-Հայկական այբուբենի հրաշքը
-Արամ Առաջին՝ իմաստուն ղեկավարը
-Ուրախութիւն՝ Յիսուսի ծնունդով
-Հայկական մաղթանքներ՝ Ամանորի առիթով

147
149
155
161
167
175
181
183

Դ.ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ ՀԱՅ-ԱՐԱԲԱԿԱՆ
ԱՌՆՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ
ԵՒ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ
-Խորին շնորհակալութիւն՝ արաբ ժողովուրդին
-Զէնոպիա Թագուհին, հայերն ու Րահպանիները
-«Խօսք Մարդկանց» յայտագիրն ու հայերը
-Հայաստանի անկախութեան տարեդարձը
-Մարդու պատկանելիութիւնը
-Նպատակը կ’արդարացնէ միջոցը... բայց

187
189
199
205
213
217
221

Ե.ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ՝ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒ ՇՈՒՐՋ
-Առատութիւն քանակի եւ նօսրացում որակի
-Մենք եւ Նանոթեքնոլոճին
-Բարեփոխումները՝ մերժումի եւ որդեգրումի միջեւ
-Ողբ՝ Իշխանապետին

225
229
235
241
247

389
-Ուժն ու ուժեղները անցեալին ու ներկայիս
-Պաղեստի՛ն, ի՞նչ կը պատահի քեզի
-Նաճի Ալ Ալին եւ ես
-Ճարտարապետութեան արուեստն ու մոլեռանդութեան
արուեստը
-Ազգային Ժողովն ու անոր ծաղիկները
-Հայու մը ողջոյնի խօսքը՝ Կազա ուղղուած Ազատութեան
նաւատորմին
-Երանի Քուէյթին եւ իր Իշխանին
-Արաբական բարեփոխումները՝ Պատմական
անհրաժեշտութիւն
ԱՐԱԲԵՐԷՆ ԳԻՐՔԷՆ ԴՈՒՐՍ ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
Ա-ԱՐԱԲԵՐԷՆ ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
-Սիրելիդ իմ Հալէպ
-Գիրքն ու գեղարուեստը՝ հայ ժողովուրդի կեանքէն ներս
-Ի խնդիր հայ մարդու արժանապատուութեան
վերահաստատման
-Կը բաւէ՛, եղբայր, վերջացուցէ՛ք այլեւս, ի սէր Աստուծոյ
-Բաց նամակ Զուիցերիոյ դեսպանին
-Նամակ Էրտողանին՝ Մեր ակնկալածը ցաւակցական
խօսքերէն աւելին է
Բ-ՀԱՅԵՐԷՆ ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
-«ԽԱՅԸ» որպէս կերպար
-Արաբերէն լեզուի տագնապը
-Արաբ եւ իսլամ հանրային կարծիքին կարեւորութիւնը
-Գոյատեւելու արուեստը
-Մեր հիմնական մարտահրաւէրը՝ ինքնութեան
պահպանում
-Սուրիահայերը Հայաստանի նախագահական
ընտրութիւններու սեմին
-Այլակրօն եղբայրներս, քոյրերս՝ «ALLOY STEEL»
- Հայոց Պատմութիւնը Թուրքիոյ Քմահաճոյքը Չի Կրնար
Ըլլալ

253
259
263
271
279
285
291
297

303
305
309
313
319
325
331

337
341
347
351
359
365
369
375

ÐºÔÆÜ²ÎÀ îàÔºðàô Ø¾æ
Կիրակոս (Կարօ) Ներսէսի Գույումճեան:
Ծնած է 1946 թուականին, Հալէպի Աշրաֆիէ թաղամասին մէջ:
Կը բնակի Քուէյթ:
Ստացած է միջին մակարդակի ուսումնական կրթութիւն:
Հալէպի եւ Քուէյթի մէջ հետեւած է լեզուներու խտացած
դասընթացքներու:
Քուէյթի համալսարանին մէջ հետեւած է գործերու վարման
դասընթացքներու:
Ժընէւի համալսարանի մէջ հետեւած է մետաղագիտական
դասընթացքներու:
Կը սիրէ ձեռք ձգել այլազան գիտելիքներ:
Կատարած է մի քանի թարգմանութիւններ:
Կը հետեւի գիտական եւ մտաւոր ուսումնասիրութիւններու
եւ հետազօտութիւններու՝ հայերէն, արաբերէն եւ անգլերէն
լեզուներով:

Քաղաքական, պատմական, ընկերային եւ այլաբնոյթ յօդուածներ գրած է հայերէնով, արաբերէնով, անգլերէնով եւ թրքերէնով,
հրապարակելով զանոնք բազմաթիւ թերթերու մէջ, որոնցմէ են.
Արաբերէնով՝ Լոնտոն՝ «Ալ Հայաթ», Ալ Շարք Ալ Աուսաթ,
Քուէյթ՝ Ալ Քապաս, Ալ Րա՛այ Ալ Ա՛ամ, Ալ Ուաթան, Ալ Արապի,
Պէյրութ՝ Ան Նահար: Անգլերէնով՝ Daily Star, Liban, Kuwait Times:
Հայերէնով՝ Պէյրութ՝ Ծաղիկ, Ազդակ, Զարթոնք, Արարատ, Հալէպ՝ Գանձասար: Թրքերէնով Պոլսոյ Ակօս:
Մասնակցած է Հայ գրողներու հինգերորդ (2010) եւ եօթերորդ
(2014) համագումարներուն:
Արժանացած է շքանշաններու եւ պարգեւներու իր մշակութային եւ բարեգործական գործունէութեանց համար:
Քուէյթի հայ գաղութի կեանքին մէջ վարած է զանազան վարչական պաշտօններ, կարգ մը շրջաններու ստանձնելով նաեւ
ատենապետութիւն:
Անդամ է Հայաստանի Գրողներու Միութեան:
Ամուսնացած է, հայր է երկու ուստրերու եւ երկու դուստրերու:
Տէրերէն մէկն է եւ ընդհանուր տնօրէնը Քուէյթի մէջ մետաղագործութեան եւ մետաղի առեւտուրի մասնաւոր ընկերութեան:
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